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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലലല 13,  ബുധന

    വഭാലലലാം 162]                     ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 11

നനിയമസഭ  2016 ജൂലലല മഭാസലാം 13-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചേഭാദലലാം നമ്പര് *151. 

ബഡനിലലാം ബണനിലലാം കേഭാനസറുണഭാക്കുന രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലലാം

1 (*151) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്   :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാനഡഡട്ട്  കേമ്പനനികേള  വനില്പന  നടത്തുന  ബഡനിലലാം  ബണനിലലാം
കേഭാനസറുണഭാക്കുന രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലലാം ലസന്റെര് കഫഭാര് സയനസട്ട് ആന്റെട്ട്
എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനകേളനില്  കേലണത്തനിയതഭായനി  പുറത്തു
വന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് പല ബഭാന്റുകേളുലട ഉല്പനങ്ങളുലാം പഭാകദശനികേമഭായനി നനിര്മ്മേനിചട്ട്
വനില്പന നടത്തുന ഉല്പനങ്ങളുലാം ഇകപഭാഴലാം  വനിപണനിയനില്  സുലഭമഭാലണന കേഭാരലലാം
ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാന  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുകപഭാ  മകറലതങനിലലാം  ഏജനസനികയഭാ
ഇക്കഭാരലത്തനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേലണത്തലകേള
സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇത്തരലാം വനിഭവങ്ങളുലട വനിതരണത്തനില് നനിയനണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ
ടതീചര്  ) : സര്, 

(എ)  ഡല്ഹനിയനിലല ലസന്റെര് കഫഭാര് സയനസട്ട് ആന്റെട്ട് എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്
നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  രഭാജലത്തട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന  ചേനില  ബഭാനഡഡട്ട്
കേമ്പനനികേളുണഭാക്കുന ബഡനിലലാം ബണനിലലാം ലപഭാടഭാസലലാം കബഭാകമറനിലന്റെയലാം ലപഭാടഭാസലലാം
അകയഭാകഡറനിലന്റെയലാം സഭാനനിദലമുള്ളതഭായനിട്ടുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ഈ റനികപഭാര്ടട്ട്  വനയടനതലന ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനട്ട് ബഡ്ഡുകേളുലാം ബണ്ണുകേളുലാം കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി.  ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേളനില് കേഭാനസറുണഭാക്കുന രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലലാം കേലണത്തഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ബഭാനഡഡട്ട്  കേമ്പനനികേളുലടയലാം
പഭാകദശനികേമഭായനി നനിര്മ്മേനിചട്ട് വനില്പന നടത്തുന 28 ബഡട്ട് സഭാമ്പനിളുകേളുലാം 3 ബണട്ട്
സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി.  അവയനില്നനിനട്ട്  കേഭാനസര്  ഉണഭാക്കുന
രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലലാം കേലണത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപട്ട് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം
ബഡനിലന്റെയലാം ബണനിലന്റെയലാം  സഭാമ്പനിള കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തനിലയങനിലലാം
ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള കേലണത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനില.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  സര്,  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  സയനസട്ട്  ആന്റെട്ട്
എണ്വകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്  ലഭാബനില്  38  സഭാമ്പനിള  എത്തനിചതനില്  84  ശതമഭാനലാം
സഭാമ്പനിളുകേളനിലലാം  അപകേടകേരമഭായ  അളവനില്  ലപഭാടഭാസലലാം  കബഭാകമറനികന്റെയലാം
ലപഭാടഭാസലലാം  അകയഭാകഡറനിലന്റെയലാം  അലാംശലാം  കേലണത്തനിലയനഭാണട്ട്  വഭാര്ത്ത.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്രമനനിയലട ശദയനില്ലപടുത്തനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട്   ബഡ്ഡുലാം
ബണ്ണുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിച.  ലപഭാടഭാസലലാം  അകയഭാകഡറനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സതകറഭായനി ഡനിലന ബഭാധനിക്കുന കരഭാഗങ്ങള, വൃക്ക കരഭാഗങ്ങള, കേഭാനസര്
തുടങ്ങനിയ മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങള വരഭാനുള്ള സഭാധലതയലണനഭാണട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പലരുലാം  ലവറുലാം  വയറനില്  കബക്കട്ട്  ഫഭാസഭായനി  ബഡഭാണട്ട്  കേഴനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിലടങ്ങനിയനിരനിക്കുനതട്ട്  ഇത്രയലാം  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  വനിതയ്ക്കുന  ഒനഭാലണങനില്
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ഇതനിലന്റെ പരനികശഭാധന സൂക്ഷ്മമഭായനി നടത്തനിയതഭാകണഭാ?  യൂകറഭാപലന രഭാജലങ്ങളനിലലാം
അകമരനിക്ക, ആകസ്ട്രേലനിയ, നന്യൂസനിലഭാന്റെട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിലലമഭാലക്ക ഇതട്ട് നനികരഭാധനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.
ബനിടഭാനനിയയനില്  ഇതനിലന്റെ  അലാംശമനിലഭാലയനട്ട്  കരഖലപടുത്തനിലയനട്ട്  പറയന.
ഇക്കഭാരലലാം  പത്രങ്ങളനില്  വലനിയ  വഭാര്ത്തഭാ  പഭാധഭാനലകത്തഭാലട  വരുകേയലാം  ലചേയ.
ഇതനിനട്ട്  ഗഗൗരവമഭായ  പരതീക്ഷണകമഭാ  നനിരതീക്ഷണകമഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;   ഇതനിനട്ട്
പഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധന  മഭാത്രമഭാകണഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;   ഇലലങനില്  എലഭാ
സഗൗകേരലങ്ങളുമുള്ള  വലനിയ  ലഭാബുകേളനില്  ഗഗൗരവതരമഭായലാം  സുതഭാരലമഭായലാം
പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന  തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ആഹഭാര  സഭാധനങ്ങളനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള മഭാരകേമഭായ വസ്തുക്കള കേലരുകേ എനള്ളതട്ട് വളലര ഗുരുതരമഭായനിട്ടുള്ള
പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില് ഇതട്ട് കേലണത്തഭാന കേഴനി ഞ്ഞനിടനില.
മഭാകനിമലാം  ലറസനിഡന്യൂ  ലനിമനിറട്ട്  കനഭാക്കനിയനിടഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യുനതട്ട്.  മൂനട്ട്
റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളുലാം  ഒരു  ജനിലഭാ  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ലഭാബുലാം  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്
പധഭാനലപട  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളഭാണട്ട്  ഇവനിലടയള്ളതട്ട്.  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  മറട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം പറഞ്ഞതുകപഭാലല കുറചകൂടനി ഗഗൗരവകമറനിയ പരനികശഭാധന നടകത്തണതഭായനി
ട്ടുലണനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്. അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  സര്,  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില്  ബഡട്ട്  മഭാത്രമല
ഉപ്പുലപഭാടനിയനില് കുപനിചനിലലാം  കേലണത്തനി.  മൂനട്ട്  നഭാലട്ട്  വര്ഷലാം മുമ്പട്ട്  ഈ സഭയനില്
തലന ഉനയനിച ഒരു വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.  നഭാരങ്ങയലട മുകേളനില് പുരട്ടുനതനിനുകവണനി
ഒരു  കുടനി  ഉപട്ട്  കേയനിലനിടട്ട്  കേയക്കനിയകപഭാള  സകേ  മുറനിഞ.  പരനികശഭാധനിചകപഭാള
ഉപനില് കുപനിചനിലനിലന്റെ അലാംശമുലണനറനിഞ.  ഉപട്ട് കേട പനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനകവണനി
ആറട്ട് ശതമഭാനലാം കുപനിചനിലട്ട്ല്ല് ലപഭാടനി കചേര്ക്കഭാന അനുമതനി ലകേഭാടുത്തു എനപറയന.
'അനപൂര്ണ'  എന  വലനിയ  കേമ്പനനിയലട  ഉപ്പുലപഭാടനിയഭായനിരുന  അതട്ട്.  ഈ
അനുഭവലാം ഉണഭായതട്ട് എലന്റെ മകേളക്കു തലനയഭാണട്ട്.  2003-ല് ഞഭാന പരനികശഭാധന
നടത്തനിയകപഭാള  ആറട്ട്  ശതമഭാനലാം  വലര  കുപനിചനിലട്ട്ല്ല്  ലപഭാടനി  ഉപട്ട്  ലപഭാടനിയനില്
ഇടഭാനുള്ള അനുമതനി  ലകേഭാടുത്തു എനപറയന.  ലപഭാടനി  ഉപനിനട്ട്  കൂടുതല് ഡനിമഭാന്റെട്ട്
വനകപഭാള  ലപഭാഡക്ഷന  കൂടഭാന  കേഴനിയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  കേമ്പനനി  കുടനില്
വലവസഭായലത്ത  ഏല്പനിച.  അവര്  കുപനിലയഭാലക്ക  ലപഭാടനിചട്ട്  ലപഭാടനി  ഉപനില്
കചേര്ക്കഭാന  തുടങ്ങനി.  ജനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗലലത്ത  ബഭാധനിക്കുന  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള
വനലകേഭാണനിരനിക്കുന ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ഒരു പകതലകേ പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
എലഭാ  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  സൂക്ഷ്മമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ഇതട്ട്  തതീര്ചയഭായലാം
പരനിഗണനഭാര് ഹമഭായ ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഉപനില് മഭാത്രമല കതയനില,  ലവളനിലചണ
തുടങ്ങനിയ  പല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലലാം  കേടുത്ത  മഭാലനിനലങ്ങള  കേലരുനതഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേള വരുനണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് ഈ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം കുറചകൂടനി
കേര്ശനമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  പധഭാനമഭായലാം മൂനട്ട് ലമഭാസബല് ഫുഡട്ട്
കസഫനി ലഭാബുകേളുലട പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങണലമനട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുനണട്ട്.
അതനില് ഒനട്ട് ഈ ഓണക്കഭാലത്തുതലന  ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന
സജ്ജമഭാക്കുലമനഭാണട്ട് അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ.  മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  .  :  സര്,
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  ഭക്ഷണ  വസ്തുക്കള  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന  ഏലതങനിലലാം
കേമ്പനനികേകളഭാ അവരുലട സലാംഘടനകേകളഭാ അവര്ലക്കതനിലര സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
ഏലതങനിലലാം  നനിര്ത്തനിവയണലമകനഭാ   ഉകപക്ഷനിക്കണലമകനഭാ  ആവശലലപടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന  സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഏലതങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ചേനില കേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്
ചേനിലര്ലക്കതനിലര  കകേലസടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അലതലഭാലാം ഇകപഭാള നടപടനിക്രമങ്ങളനിലഭാണട്ട്.
പരനികശഭാധനയലട ഭഭാഗമഭായനി ലവളനിലചണയലട  ചേനില ബഭാന്റുകേള നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇകപഭാഴലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനണട്ട്.  അതനിലന്റെ  കേഭാരലങ്ങള
അകനസഷണഘടത്തനിലഭാണട്ട്. ചേനില കകേസുകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ഭക്ഷണ
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനിലലാം  രഭാസവസ്തുക്കളുലട  അതനിപസരമുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ലകബഭാറടറനികേളുലട അപരലഭാപ്തതയലണനട്ട്
നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാലാം.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കമല്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അതലഭാധുനനികേ  ലകബഭാറടറനികേള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ;
ഞങ്ങള  കൂടനി  പലങടുത്ത  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  വനികേസന  സമനിതനിയനില്  ജനിലഭാ  ഫുഡട്ട്
കസഫനി ഓഫതീസര് പലങടുത്തനില.  കേഭാരണലാം അവര് കേളക്ടറുലട നനിയനണത്തനിലല
സലാംസഭാനലത്ത  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനിലഭാലണനഭാണട്ട്
അറനിഞ്ഞതട്ട്.  ജനിലയനില്  മഞ്ഞപനിത്ത  കരഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭായനി  കേണ  സമയത്തട്ട്
ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിചകപഭാള  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  സര്വതീസുകേഭാരുലട  ഭക്ഷണത്തനില്
നനിനഭാണട്ട്  ഉണഭായലതനഭാണട്ട്  മനസനിലഭായതട്ട്.  പല  കേലലഭാണങ്ങളനിലലാം  പലങടുത്ത
നൂകറഭാളലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  മഞ്ഞപനിത്തലാം  ബഭാധനിചതുലകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
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ഉകദലഭാഗസലന  വനിളനിചട്ട്  അറനിയനിക്കഭാനഭാണട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  വചതട്ട്.  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
ഉകദലഭാഗസന  ഈ മതീറനിലാംഗനില് വരനികേയനിലലനലാം അവര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് ഫുഡട്ട് കസഫനി
കേമ്മേതീഷണറുമഭായനിടഭാണട്ട്  ബനമുള്ളലതനമഭാണട്ട്  കേളക്ടര്  പറഞ്ഞതട്ട്.  എലഭാ
ജനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസരുലാം വരുകമ്പഭാള ജനിലയനിലല  ഫുഡട്ട്  കസഫനി ഉകദലഭാഗസനട്ട്
ആ  ഡനി.ഡനി.സനി.-യനില്  പലങടുക്കഭാന  പഭാടനില  എനപറയനതട്ട്  എലന്തഭാരു
അനഗൗചേനിതലമഭാണട്ട്.  അത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസലര  ജനിലഭാ  വനികേസന  സമനിതനിയനില്
പലങടുപനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാക്കണലമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ജനിലഭാ  വനികേസന സമനിതനിയനില്
ഇത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസര്  പലങടുത്തഭാല്  കുറചകൂടനി  വനിശസഭാസലമഭായനി  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഇടലപടഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിചട്ട്   ഈ
ഉകദലഭാഗസലര  ജനിലഭാ  വനികേസന  സമനിതനിയനില്  പലങടുപനിക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാന
ലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാലല  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  സലസനസുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനി  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിയലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന തങ്ങള:  സര്,  പഴയ കേഭാലഘടങ്ങളനിലലഭാലക്ക
കബക്കറനിയടക്കമുള്ള വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള അവര്
സസയകമവ  ഉണഭാക്കുകേയഭായനിരുന ലചേയനിരുനതട്ട്.  അലനഭാനലാം ഇത്ര വനിഷഭാലാംശലാം
കേലര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള   സഭാധനങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുമഭായനിരുനനില.  ഇനട്ട്  കബക്കറനി
കേളടക്കമുള്ള  വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  വലഭാപകേമഭായകതഭാടുകൂടനി  ഓകരഭാ  ലപഭാഡക്ഷന
ലസന്റെറുലാം ബളക്കഭായനി ഇത്തരലാം സഭാധനങ്ങളുണഭാക്കനി കബക്കറനികേളനില് എത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അത്തരലാം  ലപഭാഡക്ഷന  ലസന്റെറുകേളക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷനുകണഭാ;  അവയലട  ഗുണ
നനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലന്തങനിലലാം  നടപടനിയകണഭാ;  അവയലട
രജനികസ്ട്രേഷനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  കേണ്സന്യൂമറനിസലാം
വലഭാപകേമഭാകുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭാഭഭാധനിഷനിതമഭായ വലവസഭായമഭായനി എലഭാലാം മഭാറുകേയഭാണട്ട്.
ഭക്ഷണവലാം കുടനിലവള്ളവലമലഭാലാം ലഭാഭ കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള വലവസഭായ വസ്തുക്കളഭായനി
മഭാറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വരുന  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങലള
പതനികരഭാധനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതു
ലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ലകേഭാടുത്തു  ലകേഭാണനിരനിക്കുന  സലസനസുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം
കുറചകൂടനി  കേര്ശന  പരനികശഭാധന  നടത്തനിമഭാത്രലമ  ലകേഭാടുക്കൂ  എന  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുനതട്ട്. അതനിനുള്ള നടപടനികേലളലഭാലാം വകുപട്ട് സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  സര്,  ഉപകഭഭാക്തല  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളലാം
ഭക്ഷലകമഖലയനില്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങലള  ആശയനിചഭാണട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.
ഓണലാം,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്,  റലാംസഭാന  തുടങ്ങനിയ  പധഭാനലപട  ആകഘഭാഷ  കവളകേളനില്
അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  പഭാല്,  ഭക്ഷല  എണകേള,  പഴലാം,  പചക്കറനി,  മഭാലാംസലാം
തുടങ്ങനി  ധഭാരഭാളലാം  സഭാധനങ്ങള  കകേരളത്തനികലയട്ട്  കേടനവരുനണട്ട്.   ഇവലയലഭാലാം
കൃതലമഭായനി  പരനി കശഭാധനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  മഭായലാം
കചേര്നനിടനിലഭാലയനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  പുതുതഭായനി  എലന്തങനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ഇതനിനട്ട്  കവണനിയലാം കൂടനിയഭാണട്ട്
ലമഭാസബല്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ലഭാബട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നന്യൂ  ജനകറഷന
വസ്തുക്കളഭാണട്ട്  ഈ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലലലഭാലാം  കചേര്ക്കുനതട്ട്.  അത്തരത്തനിലള്ള
പനിസര്കവഷനുലാം മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുലമലഭാലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്. നമുക്കനികപഭാള ഒരു
കകേന്ദ്ര നനിയമമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
വരുനനില എനള്ളതഭാണട്ട് ഇതനിലള്ള ഒരു പയഭാസലാം.  നന്യൂ ലജന രഭാസവസ്തുക്കള കൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാന കകേന്ദ്രനനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തണലമനട്ട് സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  എഴതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഇകപഭാള
മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാത്ത  ഒരവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഒരു  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആവശലലപടുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്  : സര്,  ബഡനിലലാം  ബണനിലലാം  ലപഭാടഭാസലലാം
കബഭാകമറലാം  ലപഭാടഭാസലലാം  അകയഭാകഡറലാം  കേലണത്തനിലയനള്ള  വഭാര്ത്ത  കേണ്ടു.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന 2 ബനി കേഭാല്സനികനഭാജന എനപറയന സതകറഭായ്ഡട്ട് കരഭാഗലാം
വരഭാനുള്ള  ഒരു  മൂലകേലാം  കൂടനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെകൂടനി  ശക്തമഭായനിട്ടുള്ള
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തണലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  Food  Safety
Standards  Act,  2006  ആണട്ട്  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  12  ലക്ഷലാം രൂപവലര വനിറവരവള്ള
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  12  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  മുകേളനില്  വനിറവരവള്ള
കഹഭാടലകേളക്കട്ട് സലസനസുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അങ്ങലന ഏറവലാം സമഗ്രമഭായ
ഒരു പദതനിയഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിയതട്ട്.  അതട്ട്  ഏതട്ട്  വലരയഭായനി?
കകേരളത്തനിലല  തട്ടുകേടകേള  മുതല്  സഫവട്ട്  സഭാര്  കഹഭാടലകേള  വലരയള്ള  എലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  സലസനസുലാം  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുകവണനിയള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏകേകദശലാം  50  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനികലയ്ക്കുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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മലറഭാനട്ട്,  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്   തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
പത്തനലാംതനിട   എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  4  റതീജനിയണല്  ലഭാബുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഈ
ലഭാബുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  റനിസളട്ടുകേളനില്  നമുക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായ  സഭാധലതഭാ
ഫലലാം  കേനിട്ടുനനില.  അതനിനട്ട്  NABL  Accreditation ഉണഭാകേണലാം.  NABL
Accreditation  ഉള്ള  ഒരു  ലഭാബുലാം  കകേരളത്തനിലനില.  അതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കുലറ നടപടനികേള സസതീകേരനിച.  അടനിയന്തരമഭായനി  NABL Accreditation
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനള്ളതനിലന
ക്കുറനിചലാം അതനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തഭായനി എനള്ളതനിലനക്കുറനിചലാം  ബഹുമഭാനലപട
മനനി മറുപടനി പറയണലാം.  

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് രണ്ടു കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിച. ...പതീസട്ട്.... പതീസട്ട്....... മനിനനിസര്
പറയലട.... ചേടപകേഭാരമുള്ളതട്ട് ഒരു ഉപകചേഭാദലമഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് രലണണലാം കചേഭാദനിച.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  ഒരു കേഭാരലലാം കൂടനി,  ഓണക്കഭാലലാം വരുന,
പചക്കറനികേളനിലല  വനിഷഭാലാംശങ്ങലളപറനിയള്ള  പരനികശഭാധനകേള  ഒരു  സലത്തുലാം
നടക്കുനനില.  അതട്ട്  വളലര  ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനള്ള കേഭാരലലാം കൂടനി അറനിയണലാം.

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര് :  സര്,  ഇഗൗ പരനികശഭാധനലയലഭാലാം വളലര
ദുര്ബലമഭായനിടഭാണട്ട് ഇതുവലര നടനവനനിരുനലതനഭാണട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ആ ദഗൗര്ബലലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുതലനയഭാണട്ട്  ഇത്രയലാം  വനിഷവസ്തുക്കള ഇവനിലട
പചേരനിക്കലപടുനതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ദുര്ബലത  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനികേള ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാബുകേളനില്  NABL Accreditation
സഗൗകേരലലാം ഒരുക്കുനതനിലന്റെ  95%  പവര്ത്തനി ഇകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  വളലര
ലപലടനതലന  നഭാലട്ട്  ലഭാബുകേളക്കുലാം  NABL  Accreditation  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
എലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം ഇഗൗ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇകപഭാള ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  സര്,  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില്  മഭാത്രമല
നനിതലജതീവനിതത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കുടനിലവള്ളത്തനിലലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
രഭാസവസ്തുക്കള കൂടുതലഭായനി ഉപകയഭാഗനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വലനിയ
വനിപത്തുകേള സമൂഹലാം കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  സഭാമൂഹലമഭായ ഇഗൗ വനിപത്തനിലന കനരനിടഭാന
പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട്;  ഇഗൗ
പരനികശഭാധന നഗരങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് നടക്കുനലതനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അതട്ട്  ഗ്രഭാമങ്ങളനികലയട്ട്  കൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ പശ്നലാം വളലര
ഗഗൗരവമഭായനി  എടുകക്കണ  വനിഷയമഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  ലഭാബുകേളുലട  വലഭാപനലാം
ഉണഭാകകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ലമഭാസബല്  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതുതലന  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,  ഇഗൗ  ലഭാബുകേളുലട
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുകവണനി  6.15  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇകപഭാള
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ലഭാബുകേള  ശക്തമഭാക്കനി
ഗ്രഭാമങ്ങളനിലലാം  കുടനിലവള്ളമടക്കലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  :  സര്,  ഏറവലാം  ഗഗൗരവതരമഭായ  കചേഭാദലത്തനിനഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഉത്തരലാം  പറഞലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം
പത്രത്തനില്  കേണതട്ട്,  നമ്മുലട  ഏറവലാം  പസതീജനിയസഭായ  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല  ഒരു
സഭാപനത്തനില്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലലഭാലക്ക  മഭായലാം
കചേര്ത്തനിട്ടുലണനട്ട് കേലണത്തനിലയനഭാണട്ട്.  എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  ലവളനിലചണയടക്കമുള്ള
ഭക്ഷല എണകേളനില് വലഭാപകേമഭായനി മഭായലാം കചേര്ക്കലപടുന എന ആകരഭാപണമുണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില്  കേളര്  കചേര്ക്കലപടുനതട്ട്  ഒരു
ഫഭാഷന കപഭാലലയഭാണട്ട്.   പലരുലാം  കേളര് കചേര്ത്ത ഭക്ഷണകമ കേഴനിക്കൂ എലനഭാരു
നനിലപഭാടട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന  സഗൗന്ദരലവര്ദകേ  ഉല്പനങ്ങളഭായ
ലനിപട്ട്റനികേട്ട്,  മുഖത്തുപുരട്ടുന  പലതരലാം  ക്രതീമുകേള  ഇവയനിലലലഭാലാം  വളലര
കുഴപങ്ങളുള്ളതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം ബഡനിലലാം ബണനിലമുള്ള രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, അതുലകേഭാണട്ട് ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള സമഗ്രമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞ
കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണട്ട്.  ലവളനിലചണയനില്  പഭാലാം  കേര്ണല്  ഓയനില്,  പഭാലാം ഓയനില്
തുടങ്ങനിയ  വസ്തുക്കള  കചേര്ക്കുനതഭായനി  ലതളനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ബഭാനഡഡട്ട്  ലവളനിലചണകേള  27  എണലാം  ഇകപഭാള
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന  മറ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിച  കേലണത്തനിയഭാല്
ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  നനികരഭാധനിക്കഭാന  ഇഗൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന  :  സര്,  ജനങ്ങളുലട  കബഭാധമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു
വലനിയ  മഭാറലാം  വരഭാലത  ഏതട്ട്  ലഭാബട്ട്  സനിസലാം  ലകേഭാണ്ടുവനഭാലലാം  കകേരളത്തനിലല
കരഭാഗഗ്രസ്തമഭായ ഒരവസയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കനില.   വളലര  വലനിയ
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പശ്നലമന  പറയനതട്ട്,  ഇകപഭാള  എലഭാത്തനിലലാം  ലകേമനിക്കല്  കചേര്ക്കുനണട്ട്.
തുണനിക്കട്ട് മണമുലണനട്ട് പറഞ്ഞട്ട് ഒരു പരസലലാം വരുനണട്ട്. അതട്ട് പരതീക്ഷണത്തനില്
ലതളനിയനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  അലതഭാരു ലകേമനിക്കല് കചേര്ക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിനഭാണട്ട്
മഭാതൃകേഭാ നനിയമമുള്ളതട്ട്. പുതനിയതഭായനി ഉണഭാകുന പല ലകേമനിക്കലലാം ആ നനിയമത്തനില്
ഉളലപടുത്തഭാത്തതനിനഭാല്  അതനിലനതനിലര  കകേലസടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനനില.  കുറചട്ട്
ലകേമനിക്കല്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അതനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഞഭാന  പറയനതട്ട്,
കുടനികേളക്കല പശ്നലാം,  കകേരളത്തനിലല  30%  മനുഷലരുലാം ഇതട്ട് അകഫഭാര്ഡട്ട് ലചേയഭാന
പറഭാത്തവനിധലാം  കരഭാഗഗ്രസ്തരഭാണട്ട്.  ആകസ്ട്രേലനിയ,  ഫഭാനസട്ട്,  യൂകറഭാപട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്
ഏലതഭാലക്ക  ലകേമനിക്കല്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പഭാടനിലലനട്ട്  അവര്  കൃതലമഭായനി
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകമരനിക്കയനിലനില.  അതുലകേഭാണട്ട് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കകേരളലാം
കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട് ആവശലലപടുകേയലാം ഒരു കബഭാധപവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന ശമനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ഇതഭാണട്ട്  ഞഭാന  കനരത്ത
പറഞ്ഞതട്ട്.  നന്യൂ  ജനകറഷന  ലകേമനിക്കലകേള  ധഭാരഭാളമഭായനി  കചേര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
എലന്തഭാക്കയഭാണട്ട്  കചേര്ത്തുവരുനലതനള്ള  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലളലപടുത്തനി  ഇതനിലന്റെ
എലാം.ആര്.എല്.  നനിശയനിച തരണലമനള്ളതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
ഇകപഭാള  എഴതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഇതുവലര  അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.   കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
മുമ്പഭാലകേ  ഇഗൗ  കേഭാരലങ്ങള  അവതരനിപനിചലകേഭാണട്ട്  വതീണ്ടുലാം  ശക്തമഭായനി
ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

2 (*152) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന   :
        ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി   :
        ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന   :
    ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ ;

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം  അനുവദനിച  തുകേ  എത്രലയനലാം  വലക്തമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനിടഭാകണഭാ പസ്തുത തുകേ അനുവദനിചലതനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായഭാണട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചലതങനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള  ദുരുപകയഭാഗലാം  നടനതനിലനതനിലര  ഉചേനിതമഭായ  നനിയമ  നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ?



10       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : സര്, 

(എ&ബനി)   മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (18-5-2011  മുതല്  24-5-2016
വലര)  808,78,08,191  രൂപ  (എണ്ണൂറനി  എടട്ട്  കകേഭാടനി  എഴപത്തനിലയടട്ട്  ലക്ഷത്തനി
എണഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  ഒനട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണ്ടുലാം മുഖലമനനിയലട വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം വനിനനികയഭാഗനിചമഭാണട്ട്
മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  സര്,  ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഏതഭാണട്ട്
809  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുലണനഭാണട്ട്  പറയനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ലല  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  കേഭാശട്ട്
കേനിടഭാതനിരനിക്കഭാന  രഹസലമഭായനി  കവലറ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  വലതുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകനഭാ
എനള്ള  ഒരു  സലാംശയലാം  പല  ഘടത്തനിലലാം  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലവറുലത
പറയനതല,  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല തമ്പനി മഭാങ്കുളലാം എനയഭാളക്കട്ട്  23-3-2015-ല്
വന കേത്തനില് പറയനതട്ട്  'തഭാങള എത്രയലാം ലപലടനട്ട് സുഖലാം പഭാപനിക്കലട എനട്ട്
പഭാര്ത്ഥനിക്കുന'  എനഭാണട്ട്.  അയഭാള  മരനിച  കപഭായനി.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,
മരണലപടവരുലട പനിനഗഭാമനികേളക്കട്ട് കേഭാശട്ട്  കേനിടഭാന എലന്തങനിലലാം നടപടനിയകണഭാ;
809  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  അനുവദനിചതനില്  ലകേഭാടുക്കഭാലത  കേനിടക്കുന  കേഭാശട്ട്
എത്രയഭാണട്ട്; ഇതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാന എലന്തങനിലലാം സഭാധലതകേളുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ഇതനിനട്ട്  കൃതലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുണട്ട്.
അതനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളക്കട്ട് സഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന  :  സര്,  പകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടഭാല്
ലപലടനട്ട്  തുകേ  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുലാം  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുനനില.  ത്രനിതല
പഞഭായത്തനിലന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലനിസനില് കപരട്ട്  വനട്ട്  വതീടട്ട്  കേനിടഭാന വളലര
പയഭാസലപടുന  സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  മുഖലമനനി
കനരനികടഭാ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനിയനിലൂലടകയഭാ  ഇഗൗ  തുകേ  ലകേഭാടുക്കഭാന  എലന്തങനിലലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  ഇകപഭാള
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ അപകേടത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായള്ള  സഹഭായത്തനിനട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഇനഷസറനസട്ട്  ലക്ലെയനിലാം
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അകപഭാള  രണ്ടുതരത്തനിലള്ള  സഹഭായലാം  അതനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുന  നനിലവരുലാം.  എങനിലലാം  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  അതനിനുലാം  തുകേ
അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 
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ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി  :  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്

കമഖലകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഭാനനിദലലാം  ഏറനികയറനി

വരുകേയഭാണട്ട്. അതുലകേഭാണ്ടുതലന ഇത്തരലാം ലതഭാഴനില് കേലഭാമ്പുകേളനിലലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം

കരഭാഗലാം  ബഭാധനിക്കുനലവന  പശ്നലാം  ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  സനിതനി

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ഇതട്ട്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം

കനരനിടുന  ലപഭാതുവഭായ  ഒരു  പശ്നമഭാണട്ട്.  ഇവനിലടനനിനലാം  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള

മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  രഭാജലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  കപഭാകുനതുകപഭാലല  നമ്മുലട

സലാംസഭാനത്തനികലക്കുലാം  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള  ലതഭാഴനിലനിനഭായനി  വനലകേഭാണനിരനി

ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്   കനരനിടുന  പശ്നവലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശ്നമഭായനി  തലന

നമുക്കട്ട് കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  സര്,  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള

അകപക്ഷകേരുലട  ബഭാഹുലലലാം   വളലര  കൂടുതലഭാണട്ട്.  ഏലതലഭാലാം  കസഭാതസ്സുകേളനില്

നനിനഭാണട്ട് ഇതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ കേലണത്തുനതട്ട്;  നനിലവനില് അകപക്ഷനിചവര്ക്കട്ട്

സമയപരനിധനി  നനിശയനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയകമഭാ;  അകപക്ഷ

സസതീകേരനിചലവനട്ട് കേഭാണനിചട്ട് അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ലമഭാലലബല് കഫഭാകണഭാ മകറലതങനിലലാം

മഭാര്ഗ്ഗലാം  വഴനികയഭാ  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  അയയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയഭാന

കേഴനിയകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ഇതനിനുള്ള  ഫണട്ട്  ലപഭാതുവഭായനി

സലാംഭഭാവനയഭായനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞദനിവസലാം  ഞഭാന

വലക്തമഭാക്കനിയതുകപഭാലല  തുകേ  കവണത്ര  ഇലഭാലത്തഭാരു  അവസയണട്ട്.   നമ്മുലട

ലപഭാതുഫണനില്  നനിനലാം  ഇതനികലയട്ട്  പണലാം  അനുവദനികക്കണതഭായനി  വരുന.

അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലടലകഫഭാണനിലൂലട  മറുപടനി  ലകേഭാടുക്കുന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള

നനിലവനിലനില. മറട്ട് നനിലപഭാടുകേള സസതീകേരനിചവരുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  സര്,  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം

ധനസഹഭായലാം  കേനിട്ടുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചഭാല്  മുഖലമനനി  അനുവദനിചഭാലലാം  തുകേ

ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  പല ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലാം കേയറനി  ഇറകങ്ങണനിവരുനലവന

ഒരു വനിഷമമുണട്ട്. കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം ലപലടനട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അകപക്ഷ നല്കേനിയ കരഭാഗനി മരനിചകപഭായഭാല് ആശനിതര്ക്കട്ട് തുകേ

ലഭലമഭാക്കഭാന കവണ  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  അനുവദനിക്കുന  പണലാം  എളുപത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏലതങനിലലാം തരത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം വനനിട്ടുലണങനില് അതട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനതനിനുള്ള  ഒരു  ഘടകേലാം
ചേനിലകപഭാള ഫണനിലഭാത്തതഭാകേഭാലാം.  ഏതഭായഭാലലാം സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇകപഭാള നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
800  കകേഭാടനി  രൂപയനിലധനികേലാം  നല്കേനിലയനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  സഭലയ
അറനിയനിച.  ഭരണ-പതനിപക്ഷ വലതലഭാസമനിലഭാലത എലഭാവരുലടയലാം അകപക്ഷകേളനില്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരമഭാവധനി  ശമനിചതുലകേഭാണ്ടുലാം
ജനങ്ങള  കനരനിടട്ട്  മുഖലമനനിക്കുലാം  മറട്ട്  ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം  അകപക്ഷകേള
നല്കേനിയതനിലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇത്രയലാം  തുകേ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇനലല  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശലന്റെ  സബ്മനിഷനട്ട്  മറുപടനിയഭായനി  'പുതനിയ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് വളലര കപഭാസനിറതീവഭായ സമതീപനമഭാണട്ട് എടുക്കുനതട്ട്'
എനട്ട്  മുഖലമനനി  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  ഇനലല
അങ്ങയലട മറുപടനിയനില്  'ലഭനിക്കുന എലഭാ അകപക്ഷകേളുലാം തഭാകഴഭാടയചട്ട് അതനിലന്റെ
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  പണലാം  അനുവദനിക്കുലാം'  എനട്ട്  പറഞ.
അടനിയന്തരമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന  ചേനില  കകേസുകേളനില്
തഭാലഴത്തടനില്  നനിനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  അനുവദനിച  പണലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരനികേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  ഈ  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് കേഭാനസര് കപഭാലല മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളുള്ളവര്ക്കട്ട് തനിരുവനന്തപുരലത്ത
ആര്.സനി.സനി, തലകശ്ശേരനിയനിലല  ആര്.സനി.സനി,  ശതീചേനിത്തനിരതനിരുനഭാള  കഹഭാസനിറല്
തുടങ്ങനിയ  ആശുപത്രനികേളനില് നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കനരനിടട്ട് പണലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി മുഖലമനനിയലട ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എനതട്ട് ഭരണപക്ഷത്തനികനഭാ
പതനിപക്ഷത്തനികനഭാ  പകതലകേമഭായനിട്ടുള്ള  ഒനല.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലമഭാത്തത്തനിലള്ളതഭാണട്ട്.
ഭരണപക്ഷവലാം  പതനിപക്ഷവലമഭാലക്ക  ഇഗൗ  സഭയനിലള്ളതഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യുനതട്ട്  മുഴവന  ജനങ്ങളക്കുമഭായനിടഭാണട്ട്.  എലഭാവകരഭാടുലാം  ഒകര
തരത്തനിലള്ള സമതീപനലാം മഭാത്രകമ ഏതട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
അതനില്  നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായഭാല്  ജനങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന
സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം. അലതഭാലക്ക ജനങ്ങളക്കട്ട് തനിരനിചറനിയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. ഇവനിലട
ഉനയനിച വനിഷയലാം  ലചേറനിയ  ഒരു സഭാകങതനികേ പശ്നലാം കൂടനി  ഉളലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.
ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കേളക്ടര്  അടക്കമുള്ളവരുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്
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കവണനിവരുനണട്ട്.  അതട്ട് പൂര്ണമഭായനി ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാല് ഇനലത്ത നനിലയനില് ചേനില
പശ്നങ്ങള  ഉയര്നവരഭാന  ഇടയണട്ട്.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  നനഭായനിരനിക്കുലാം. ഒരു  കേരുതല്
ഇക്കഭാരലത്തനിലണഭാകുനതട്ട് നലലതനഭാണട്ട് കതഭാനനതട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  സര്,  പകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരനിതഭാശസഭാസലാം
നല്കുനതനില്  ഇടനിമനിനകലറണഭാകുന  തതീപനിടനിത്തലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.
ഇടനിമനിനകലറട്ട്  തതീപനിടനിചട്ട്  ലചേറനിയ  വതീടുകേലളഭാലക്ക  നശനിക്കുകമ്പഭാള  നഭാശനഷ്ടലാം
വനിലയനിരുത്തഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമനില.  ഇതുകൂടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
പകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  ഇടനിമനിനകലറണഭാകുന  തതീപനിടനിത്തലാംമൂലലാം  വതീടട്ട്  കേത്തുനതട്ട്
കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ഇടനിമനിനല്  ലകേഭാണട്ട്  തതീപടനിക്കുനതട്ട്
അതലപൂര്വമഭായനി  മഭാത്രലാം  സലാംഭവനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണഭായനിരനിക്കഭാലാം  ഇതട്ട്
പകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാത്തതട്ട്. സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഇതട്ട്
പകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസഭാസത്തനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട് ഒരു പയഭാസവമനില.

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്

3 (*153) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന   കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതത്തനിനനിരയഭായവരുലട  പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനിയലട  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനഭായനി  എലന്തങനിലലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  സഗൗജനലചേനികേനിത,  പുനരധനിവഭാസലാം,  കേടലാം
എഴതനിത്തള്ളല് തുടങ്ങനിയ ആവശലങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി നടപഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എനകഡഭാളഫഭാന  ദുരനിതത്തനിനനിരയഭായ  നനിരവധനി  കപര്  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്
അര്ഹതയള്ളവരുലട പടനികേയനില് ഉളലപടഭാലത കപഭായതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

 (എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരുലട

പുനരധനിവഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങള  റവനന്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ഭക്ഷല

ലപഭാതുവനിതരണലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള മുഖഭാന്തരമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനി

വരുനതട്ട്.  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കമല്കനഭാടലാം

വഹനിക്കുനതനിനുലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കേളക്ടകററനില്  ലഡപന്യൂടനി

കേളക്ടറുലട കനതൃതസത്തനില് ഒരു പകതലകേ ലസല് പവര്ത്തനിച വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത

ജനിലയനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത നനിവഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനി

ക്കുനതനിനുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  ജനിലയലട  ചുമതലയള്ള  മനനി

ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കേണ്വതീനറുമഭായനി  ഒരു  ജനിലഭാതല  ലസല്

പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  സഗൗജനലമഭായനി  ലസഷലഭാലനിറനി-

സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസ  ലപനഷനുലാം  അവലര  പരനിചേരനിക്കുനവര്ക്കുള്ള

'ആശസഭാസകേനിരണലാം' പദതനിപകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായവലാം കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ത്തുലാം നലഭാന

നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  സഗൗജനല  കറഷന,

ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള  യഭാത്രഭാസഗൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നല്കേനി

വരുനണട്ട്.  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള്ള

പകതലകേ  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  രണട്ട്  ഗഡുക്കള  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ജനിലയനിലല  ആകരഭാഗല,  സഭാമൂഹല,  വനിദലഭാഭലഭാസ,  കസവന  കമഖലകേളനിലല

അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡട്ട്  RIDF  സതീമനില്

ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ  236  പദതനികേളനില്  166  പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  ശഭാരതീരനികേവലാം

മഭാനസനികേവമഭായ  സമഗ്ര  പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന

വനികലജട്ട്  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില്  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.

(ബനി)  എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരുലട ആശസഭാസത്തനിനഭായനി തഭാലഴ

പറയലാം പകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള അനുവദനിചവരുനണട്ട്.
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(1) എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പടനികേയനില്  ഉളലപടവര്ക്കട്ട്

കകേരള   കസഭാഷലല്  ലസകേന്യൂരനിറനി  മനിഷന  മുകഖന  പതനിമഭാസ

ലപനഷന നല്കേനി വരുന.

(2) പരസഹഭായലാം  കൂടഭാലത  ജതീവനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  ദുരനിതബഭാധനിതലര

ശുശ്രൂഷനിക്കുന ഒരഭാളക്കട്ട് ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി വഴനി 700/-രൂപ

നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം  (ലസഷലല്  ആശസഭാസകേനിരണലാം)

അനുവദനിചവരുന.

(3) എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പടനികേയനില്  ഉളലപട

പൂര്ണമഭായലാം  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുലാം  ബുദനിമഭാന്ദലലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കുലാം

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതലാംമൂലലാം  മരണലപടവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്

5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ശഭാരതീരനികേ  ലലവകേലലമുള്ളവര്,  കേഭാനസര്

കരഭാഗനികേള  എനനിവര്ക്കട്ട്  3  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഗഡുക്കളഭായനി

നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  സഗൗജനല  ചേനികേനിത,  പുനരധനിവഭാസലാം,  കേടലാം

എഴതനിത്തള്ളല്  എനനിവ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  ഇനനിയലാം  പടനികേയനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്തവലര  കേലണത്തുനതനികലയഭായള്ള

ലസഷലലനിസട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :   സര്,  എനകഡഭാസളഫഭാലന്റെ  വനിഷമതയനില്

നനിനലാം ആശസഭാസത്തനിലന്റെ കുടചൂടനി  ദുരനിതബഭാധനിതലര സഹഭായനിക്കുന,  രക്ഷനിക്കുന

ഒരു സമതീപനമഭാണട്ട് എകപഭാഴലാം എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ദുരനിതബഭാധനിതരുലട

പശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അടനിയന്തര ഇടലപടലകേള നടത്തുനതട്ട്

വളലര  സകന്തഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  എനകഡഭാസളഫഭാന

ദുരനിതലാം  കേഭാരണലാം  ബുദനിപരവലാം  ആകരഭാഗലപരവമഭായ  ലവലവനിളനി  കനരനിടുനവര്ക്കു

കവണനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  പുനരധനിവഭാസ  ഗ്രഭാമപദതനി  കൂടുതല്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാം  തലന  നനിലവനിലള്ള

ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേള  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറഭാനുള്ള

അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,   പുനരധനിവഭാസഗ്രഭാമങ്ങള  കൂടുതലഭായനി
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ഇകപഭാള ഇല.  അകതസമയലാം ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേളനില്
അവരുകടതഭായ  പകതലകേമഭായ  ചേനില  കേഴനിവകേളുള്ള  കുടനികേളുലട  കേഴനിവട്ട്
വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാനുള്ള  ലപഭാതുവഭായ  സമതീപനലാം  നഭാലാം  സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ആ  സമതീപനലാം  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  മഭാത്രമല  എലഭാ  സലത്തുലാം
സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  സര്,  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ദുരനിതഭാശസഭാസലാം   ഇതുവലരയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.
സനിരവലാം  ഗുരുതരവമഭായ  അസുഖമുള്ളവര്ക്കട്ട്  മൂനട്ട്  സഭാബനിലഭായനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം,

രണ്ടുലക്ഷലാം,  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  യഥഭാക്രമലാം  തതീരുമഭാനനിക്കലപടതഭാണട്ട്.  ഈ
ധനസഹഭായലാം എകപഭാള ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ശരനിയഭായ
സമയത്തുതലന  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  സഹഭായലാം  ലഭനികക്കണവര്ക്കട്ട്  അതനികന്റെതഭായ
ഗുണലാം  അനുഭവനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇക്കഭാരലത്തനില്   സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നല തഭാല്പരലകത്തഭാലട തലന ശമലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : സര്, എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത ബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ള
ആളുകേളുലട കേടലാം എഴതനിത്തള്ളുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട്   കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  നനിരവധനി  പഖലഭാപനങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  രണ്ടുതവണ  കേടങ്ങളക്കട്ട്
ലമഭാറകടഭാറനിയലാം  പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  എനഭാല്  ഇകപഭാള  അതനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേടബഭാധനിതരഭായ  എനകഡഭാസളഫഭാന
ബഭാധനിതര്  കേടുത്ത  ആശങയനിലഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എന്തട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  കനരകത്തയള്ള  നനിലപഭാടുകേളുലടയലാം
നടപടനികേളുലടയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ഏലതങനിലലാം  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭായനിടനിലലങനില്
അക്കഭാരലത്തനില് ഫലപദമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു  :  സര്,  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേണലമനട്ട്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുന.  എനഭാല്  പസ്തുത  തുകേ
പൂര്ണമഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയനില.  അതുകപഭാലല  ദുരനിതത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം,  സമഗ്ര  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  പനിന്തുണ  നല്കേണലമനലാം  കേമ്മേതീഷന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  എനഭാല്  ഇതട്ട്  പഭാലനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാ  കകേന്ദ്ര
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സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവണനി  മുതലക്കണതീലരഭാഴക്കുന
കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുലകേഭാകണഭാ  സഭാധനിചനില.
അതനിനഭാല് എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള കകേന്ദ്രസഹഭായലാം കൃതലമഭായനി
കനടനിലയടുക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  :  സര്,  എലന്റെ കേയനിലള്ള  വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പറയഭാന കേഴനിയനതട്ട് ഇതഭാണട്ട്-പടനികേയനിലളലപടനിടനിലഭാത്ത എനകഡഭാസളഫഭാന
ദുരനിതബഭാധനിതലര  കേലണത്തുനതനിനുള്ള  ലസഷലല്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള
ഇകപഭാള  സലാംഘടനിപനിചവരുനണട്ട്.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട
പടനികേയനില് ഉളലപടുനതനിനുമുമ്പട്ട്  മരണലപടവരുലാം എനഭാല് എനകഡഭാസളഫഭാന
ദുരനിതബഭാധനിതര് എനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളവരുമഭായവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  കദശതീയ
മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുള്ള  പകതലകേ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചവരുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് എലന്തങനിലലാം  കുറവട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുലണങനില്
അതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്  തനിരുത്തുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട്  :  സര്,  2001-ല്  പത്രറനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട് ഇന്തലന കേഗൗണ്സനില് ഓഫട്ട്
ലമഡനിക്കല് റനിസര്ചനികനഭാടട്ട്  എനകഡഭാസളഫഭാലനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു പഠനലാം നടത്തഭാന
ആവശലലപടതട്ട്.  അവര്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്   male
reproductive  system-ല്  അബട്ട് കനഭാര്മഭാലനിറതീസട്ട്   ഉലണനട്ട്  കേലണത്തനിയതട്ട്.
അതനിനുകശഷലാം  വനിദഗ്ദ്ധമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനതഭാണട്ട്  നമുക്കട്ട്
അറനികയണതട്ട്.  മഭാത്രമല,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എനകഡഭാസളഫഭാന ഇരകേളക്കുകവണനി
ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങയലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
അക്കഭാരലത്തനില്  കേഭാണനിക്കുന  തഭാല്പരലലത്ത  ഞഭാന  ശഭാഘനിക്കുന.   ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  കേഭാസര്കഗഭാഡനിലനക്കുറനിചട്ട് നനഭായനി അറനിയഭാവന ആളഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം
എനകഡഭാസളഫഭാന  കമഖല  സന്ദര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുസലാംബനനിചട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്,  രണഭാമലതഭാരു  വനിദഗ്ദ്ധ  പഠനലാം  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്  എനട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  കതഭാനനകണഭാ;  മഭാത്രമല  ഇതനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  കുറവഭാളനി
പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്  എന  കേഭാരലത്തനില്  യഭാലതഭാരു  സലാംശയവമനില.
അവലര നനിയമത്തനിനുമുനനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  നടന  ദുരന്തങ്ങളുലട  വലഭാപ്തനി  കൃതലമഭായനി
കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുനതനിനുമുള്ള
ഏകേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  ടനിബന്യൂണല്  സഭാപനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്.  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുകമഭാ?
924/2017
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ആ ജനിലയനില്
നനിനള്ള  ആളഭായതുലകേഭാണട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  കചേഭാദലങ്ങള  ഈ  വനിഷയവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  കചേഭാദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പഠനങ്ങള  ധഭാരഭാളലാം  നടനനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇനലത്ത  അവസ  എന്തഭാണട്ട്,  ഇകപഭാഴലത്ത  മണനിലന്റെ
നനിലലയന്തഭാണട്ട്  എനതീ  കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ഒരു  പഠനവലാം  കൂടനി  നടത്തുനതനില്
യഭാലതഭാരു തകേരഭാറുമനില.  അതട്ട്  നമുക്കട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന കേഭാരലലാം തലനയഭാണട്ട്.
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള സഹഭായലാം ഫലപദമഭായനി എത്തനിക്കുകേ  എനതുതലനയഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. മറട്ട് കേഭാരലങ്ങള  അവനിടലത്ത പശ്നങ്ങള വചലകേഭാണട്ട് ലപഭാതുവഭായനി
ചേര്ച ലചേയട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട്  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസവലാം  ഇകപഭാഴലാം
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞ  വളലര  പധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണട്ട്
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിത  പകദശലത്ത  മണട്ട്,  ജലലാം  എനനിവയലട
ഇകപഭാഴലത്ത അവസ പരനികശഭാധനിക്കലപകടണതഭാണട്ട് എനള്ളതട്ട്.  ഇതനികനഭാടകേലാം
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ശഭാസതീയ പഠനലാം  എലന്തങനിലലാം  നടനനിട്ടുകണഭാ;  ഈ സര്ക്കഭാര്
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്,  ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഒകടലറ പഠനങ്ങള
നടനനിട്ടുണട്ട്.  എനകഡഭാസളഫഭാലന്റെ  പനിനതീടുള്ള  പതലഭാഘഭാതങ്ങള  ഏലതലഭാലാം
തരത്തനില്  ബഭാധനിക്കുനലവനതനിലനക്കുറനിചലാം  കൃതലമഭായ  വനിലയനിരുത്തലകേള
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ അതട്ട് കുറചട്ട് കേഭാലലാം മുമ്പഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴലത്ത അവസയനില്
എനകഡഭാസളഫഭാലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  അലാംശങ്ങള  എത്രകത്തഭാളലാം  മണനില്
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്  എനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  കൃതലമഭായനി  പഠനികക്കണതുണട്ട്  എന
തലനയഭാണട്ട് നഭാലാം കേഭാകണണതട്ട്.

നനിര്ഭയ പദതനി

4 (*154) ശതീ  .   സഹബനി ഇഗൗഡന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങള
തടയനതനിനഭായള്ള നനിര്ഭയ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതുവഴനി  സകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ലക്ഷലങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന ലചേയ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ
ടതീചര്): സര്, 

(എ)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയള്ള  സലലാംഗനികേ  അതനിക്രമലാം,
സലലാംഗനികേ  പതീഡനലാം,  സലലാംഗനികേ  ചൂഷണലാം  എനനിവ  തടയനതനിനഭായനി  നനിര്ഭയ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതുവഴനി  തഭാലഴപറയന  ലക്ഷലങ്ങള
സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

1. പതനികരഭാധലാം : —

സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിലരയള്ള സല ലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങള
തടയനതനിനട്ട്  ഇഗൗ  പശ്നത്തനിലന്റെ  മൂലകേഭാരണങ്ങള  കേലണത്തുകേ,
ചൂഷണ വനികധയരഭാകേഭാന  സഭാധലതയള്ളവര്ക്കട്ട്  കബഭാധവത്കേരണലാം
നടത്തുകേ,  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങളഭായ  ലനിലാംഗവനികവചേനലാം,  മദലപഭാനലാം,
ഉപകഭഭാഗഭാസക്തനി ഇവയ്ലക്കതനിലര സഭാമൂഹല അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിചട്ട്
ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങള ലചേയഭാനുള്ള പവണത മുനകൂടനി തടയകേ.

2. സലാംരക്ഷണലാം :—

ശക്തമഭായ തനിരുത്തല് നടപടനികേളക്കുലാം പരനിഹഭാര  നടപടനികേളക്കുലാം
തുടക്കലാം  കുറനിചലകേഭാണട്ട്  പതീഡനിതകേളക്കട്ട്  തങ്ങളുലട  ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ മുറനിവകേളനില്നനിനട്ട്  ആശസഭാസലാം കനടനി  മുഖലധഭാരയനില്
പുനനഃപകവശനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലാംരക്ഷണ  കസവനങ്ങള
നല്കുകേ.

3. നനിയമനടത്തനിപട്ട് :—

ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയലാം  കകേസകനസഷണലാം,
സഭാക്ഷനി വനിസ്തഭാരലാം തുടങ്ങനിയ കകേഭാടതനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുകേയലാം
കുറവഭാളനികേളലക്കതനിരഭായനി  ശക്തമഭായ  നനിയമ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയവരുന.
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4. പുനരധനിവഭാസവലാം പുനകരകേതീകേരണവലാം :—

പുനരധനിവഭാസ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഉകദ്ദേശലലാം  എനതട്ട്  സലലാംഗനികേ
അതനിക്രമത്തനിനുലാം വഭാണനിഭത്തനിനുലാം  ഇരയഭായവലര  മഭാനസനികേവലാം
സവകേഭാരനികേവമഭായനി തയഭാറഭാക്കനി വനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായലാം ലതഭാഴനില്പരമഭായലാം
സജ്ജരഭാക്കുകേയലാം  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനില് അന്തകസഭാടുകൂടനിയള്ള
ജതീവനിതത്തനിനട്ട്  പഭാപ്തരഭാക്കുകേയമഭാണട്ട്.  ഏലതഭാരു  പുനരധനിവഭാസ
പവര്ത്തനത്തനിലന്റെയലാം ലക്ഷലലാം സഭാമൂഹനികേ പുനകരകേതീകേരണമഭാണട്ട്.

(സനി)  പസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് ഒരു
പകതലകേ നനിര്ഭയ ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇഗൗ ലസലനിലന്റെ കേതീഴനില് തഭാലഴപറയന
പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• നനിര്ഭയ  കടഭാള  ഫതീ  ലഹല്പട്ട്  സലന  നമ്പര്  :— അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില് ബനലപടുനതനിനഭായനി  24  മണനിക്കൂര് പവര്ത്തനിക്കുന
നനിര്ഭയ ലഹല്പട്ട്  സലന നമ്പര്  1800-425-1400  പവര്ത്തനിപനിച
വരുന.

• ലഷല്ടര്  കഹഭാലാം :— സലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുന
സതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി വനിവനിധ സനദ
സലാംഘടനകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  9  ജനിലകേളനിലഭായനി  11  നനിര്ഭയ  ലഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭാവശലമഭായ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ലതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം എനനിവ ലഷല്ടര് കഹഭാമുകേളനിലൂലട
നല്കേനിവരുന.

• വണ്കസഭാപട്ട് സക്രസനിസട്ട് ലസലകേള :— അതനിക്രമങ്ങളക്കനിരയഭായ
വനനിതകേളക്കട്ട്/കുടനികേളക്കട്ട്  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്  ലലവദലസഹഭായലാം,
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്,  കപഭാലതീസനിലന്റെ  സഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം
എനനിവ ലഭലമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലട  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  21  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
വണ് കസഭാപട്ട് ലലക്രസനിസട്ട് ലസലകേള പവര്ത്തനിചവരുന. 

• വനിവനിധ  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഈ  ഘടത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .    സഹബനി ഈഡന  :  സര്,  ലഷല്ടര് കഹഭാമുകേളനില് കേഴനിയന സതീകേലള
സലാംബനനിചട്ട് പലകപഭാഴലാം മഭാനസനികേമഭായ ഒരുപഭാടട്ട് സലാംഘര്ഷങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട് അവര്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.   അവര്ക്കട്ട്  അവനിലട  അഭയലാം  ലകേഭാടുക്കുനലണങനിലലാം  പല
സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം  കസഭാകക്കഭാലാം  സനിനകഡഭാലാം  (stockholm  syndrome)  കപഭാലള്ള
പകതലകേ അനുഭവങ്ങള അവരുലട ജതീവനിതത്തനികലയട്ട് കേടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അത്തരലാം
വനിഷയങ്ങലള  ടഭാക്കനിള  ലചേയഭാന  കവണനി  അവര്ക്കട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗനികനക്കഭാള
അപ്പുറമഭായള്ള ചേനികേനിതഭാ രതീതനികേള അവലലാംബനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണ
വനിഷയമഭാണട്ട്.  'നനിര്ഭയ' സലാംഭവത്തനിനട്ട് കശഷലാം ജസനിസട്ട് ലജ. എസട്ട്. വര്മ്മേ കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വനനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട്  നനിര്ഭയ കഹഭാമുകേളനില് എലന്തഭാലക്ക ആവശലമഭാലണനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.  ആ  രതീതനിയനിലള്ള  മുഴവന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  നമ്മേള  ഇകപഭാള
ആരലാംഭനിച നനിര്ഭയ കഹഭാമുകേളനിലനില.  എനഭാല് ബഹുമഭാനലപട കകേന്ദ്രമനനി ശതീമതനി
കമനകേഭാ  ഗഭാനനിലയ  കേഴനിഞ്ഞ  മഭാസലാം  കേണകപഭാള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചള്ള  നനിര്ഭയ  കഹഭാമുകേള  14  ജനിലകേളനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സമ്മേതലാം കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ പഭാനുലാം എസനികമറലാം തയഭാറഭാക്കനി
അയചഭാല്  നനിര്ഭയ  കഹഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കകേന്ദ്രലാം  സഹഭായനിക്കഭാലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരലാം  നനിര്ഭയ  കഹഭാമുകേളനില്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  അടക്കമുള്ള
വനിശദമഭായ സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നമുക്കട്ട് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

ശതീ  .    സഹബനി ഈഡന  :  സര്,  നനിര്ഭയ കഹഭാമുകേളനിലള്ളവലര സലാംബനനിചട്ട്
റതീഹഭാബനിലനികറഷനഭാണട്ട്  വളലര  പധഭാനലപട  ഒരു  കേഭാരലലാം.  കുടനികേളഭാലണങനില്
അവര്ക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടര്നലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം സതീകേളഭാലണങനില് അവര്ക്കട്ട്
ഏലതങനിലലാം  തരത്തനില്  സനില്ഡഭായള്ള,  അവര്ക്കട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ജതീവനിതലാം  മുകനഭാടട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്  അവനിലട  നനിനതലന  കപസട്ട് ലമന്റെട്ട്,  എറണഭാകുളത്തുള്ള
ലഷല്ടര് കഹഭാമനിലല സതീകേളക്കട്ട് കേഭാക്കനഭാടുള്ള സതീകേളുലട കൂടഭായ്മകേള ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
നല്കേനി പുനരധനിവഭാസലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം കജഭാലനിയനില് പകവശനിപനിക്കഭാനുലാം ഒരുതരലാം
കപസട്ട് ലമന്റെട്ട് കപഭാലലതലന പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കഭാന
കവണനിയള്ള ശമങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ;

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ബുദനിമുടനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന  സതീകേളക്കട്ട്
പുനരധനിവഭാസവലാം  ലതഭാഴനില്  പരനിശതീലനവലമഭാലക്ക  നല്കുനതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.



22       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് : സര്, ഒമ്പതട്ട് ജനിലകേളനില് ലഷല്ടര് കഹഭാമുകേള ഇകപഭാള
പവര്ത്തനിക്കുനലണനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  മറുപടനി  നല്കുകേയണഭായനി.
ബഭാക്കനിയള്ള ജനിലകേളനില്കൂടനി അതട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അതട്ട് മഭാത്രമല,  കകേന്ദ്ര മനനിയമഭായനി ചേര്ച ലചേയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിര്ഭയ
പദതനിക്കട്ട് കൂടുതല് സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാലമനട്ട് ഉറപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം മനനി
ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  അങ്ങലനലയങനില്  അതനിനട്ട്  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനികയഭാ;
തയഭാറഭാക്കുനലവങനില് എത്ര തുകേ ആവശലലപട്ടുലകേഭാണഭാണട്ട് ആ പദതനി സമര്പനിക്കുവഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,  കശഷനിച ജനിലകേളനിലലാം ലഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി ബനലപടട്ട് കനടനിലയടുക്കഭാനുള്ള
കേഭാരലങ്ങള ചേര്ച ലചേയവരുനണട്ട്. അതനിലന്റെ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്. തുകേ
എത്രയഭാലണനള്ളതട്ട് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം അറനിയനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട നല്കേനിയ
ഉത്തരത്തനിലന്റെ മൂനഭാമലത്ത ഭഭാഗത്തട്ട് പറയനതട്ട് നനിയമപരമഭായ നടപടനികേലളക്കുറനിചഭാണട്ട്.
അതനിനകേത്തട്ട് രണട്ട് ഭഭാഗമുണട്ട്.  ഒനട്ട്,  അവര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുകക്കണ സലാംരക്ഷണലാം.  രണട്ട്,
ഇതനിനട്ട്  ഇരകേളഭായവര്ക്കട്ട്  ഉണഭായ  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം.  കകേസനിലന്റെ
അകനസഷണത്തനില്  എനനിക്കട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനികയഭാടുകൂടനി  ഒരു  വഭാക്കട്ട്
കചേഭാദനിക്കഭാനുണട്ട്.  ഇതുകപഭാലള്ള കകേസട്ട്  വരുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ അകനസഷണത്തനിനുകവണനി
പഗത്ഭരഭായ  വനനിതഭാ  ഐ.പനി.എസട്ട്.  ഓഫതീകസഴട്ട്  ഉളലപടുന  വനിമന
ഇനലവസനികഗഷന ടതീലാം കനരലത്ത ഉണഭായനിരുന.  കകേരളത്തനില് സമതീപകേഭാലത്തുണഭായ
പല  സലാംഭവങ്ങളുമുണട്ട്.  കചേഭാകദലഭാത്തരത്തനില്  ഞഭാന അലതലഭാലാം  പറയനനില.
ഇതുകപഭാലള്ള  കേഭാരലത്തനിനട്ട്  ഒനട്ട്  -  ഇനലവസനികഗഷന,  രണട്ട്-അടനിയന്തരമഭായ
നടപടനികേള,  മൂനട്ട്-ഫഭാസട്ട്ടഭാകേട്ട്  സനിസത്തനിനകേത്തുള്ള  ഒരു  ടയല്  എനതീ  മൂനട്ട്
കേഭാരലങ്ങള നടത്തുനതനിനുകവണനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ ടതീചര്  :  സര്,   ഇരകേളഭായ ആളുകേലള നനിര്ഭയ
കഹഭാമനില് ലകേഭാണ്ടുവനഭാല് വളലര ലപലടനതലന ആശുപത്രനികേളുമഭായനി ബനലപടട്ട്
പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.
കറപനിനട്ട്  വനികധയരഭായനി വരുന സതീകേളുലട പരനികശഭാധന സവകുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പനിനതീടട്ട്  ലതളനിവകേള  നശനിപനിക്കലപട  സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്രയലാം  ലപലടനട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിക്കനിട്ടുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നനിര്ഭയ  കഹഭാമനില്  വചതലന  ലചേയ
ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആഭലന്തര  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി  മറുപടനി പറയലാം.
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മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ) :  സര്,  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  ഇടലപടട്ട്  അകനസഷനികക്കണ  കേഭാരലങ്ങള  ആ  തരത്തനില്
അകനസഷനിക്കുനതട്ട് തലനയഭാകുലാം നനഭാകുകേ എനതലനയഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
സമതീപനലാം.  അക്കഭാരലത്തനിലള്ള നടപടനികേളുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  സര്,  സതീകേളലക്കതനിരഭായ  സലലാംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള  ധഭാരഭാളമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുകേയഭാണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടുനതനിലന്റെ  പത്തനിരടനി  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടഭാലത,  പരഭാതനി
ലകേഭാടുക്കഭാലത കപഭാകുനതട്ട്.  പതീഡനിപനിക്കുനവലര കുറനിചള്ള ഭയവലാം സമൂഹത്തനിലണഭാകുന
അപമഭാന  ഭയവമഭാണട്ട്  പലലരയലാം  അതനില്നനിനലാം  പനിന്തനിരനിപനിക്കുനതട്ട്.   അവര്ക്കട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  ഇതനിലന്റെ  രഹസല  സസഭഭാവലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കണ
ലമനതഭാണട്ട്  പധഭാനലപട  ഒരു  കേഭാരലലാം.  രണഭാമതഭായനി,  പടഭാളത്തനിലന്റെയലാം
കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം  ക്രൂരമഭായ  പതീഡനങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭാകുനവര്ക്കട്ട് കടഭാര്ചര്
ലമഡനിസനിന  എലനഭാരു  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  അതുകപഭാലലതലന  സലലാംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭാകുനവലര  റതീഹഭാബനിലനികററട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം,  ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായനി അഡസട്ട് ലചേയ്യുന തരത്തനിലള്ള ഒരു
സവദലശഭാസശഭാഖ വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലലലഭാലാം ഡവലപട്ട് ലചേയവരുനണട്ട്. ഈ രണട്ട്
കേഭാരലങ്ങളുലാം പകതലകേമഭായനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ശദനിക്കുകമഭാ;

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    സശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  നനിര്ഭയ  ലസന്റെറുകേളുമഭായനി
ബനലപട്ടുതലന  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ആക്രമണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭായ  ഭയലാം,  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  തുറനപറയഭാനുള്ള  മടനി  തുടങ്ങനിയ
വലയലഭാലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ ലസന്റെറുകേളനില് സഭാധനിക്കുലാം.  ആധുനനികേമഭായ എലഭാ
രതീതനികേലളക്കുറനിചലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉളലപടുത്തഭാന കേഴനിയലാം.  അതനിലനക്കുറനിചട്ട് വകുപട്ട്
ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള : സര്, 'നനിര്ഭയ'  സലാംഭവലത്ത തുടര്നട്ട് നമ്മുലട
രഭാജലത്തുലാം  അകതഭാലടഭാപലാംതലന  കലഭാകേത്തുലാം  വളലര  ഗഗൗരവതരമഭായ  ഒടനവധനി
ചേര്ചകേള  നടക്കുകേയലാം  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജറനില്  വലനിലയഭാരു തുകേ
ഇതനിനഭായനി  മഭാറനിവയലപടുകേയലാം  ലചേയ.  അങ്ങലന  മഭാറനിവച  തുകേയനില്
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാഡനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം  വലനിയ  ലവടനിക്കുറവകേള
വരുത്തനിയതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുന  വനിവനിധ
പദതനികേളനിലലഭാലക്ക  വലനിയ  കുറവണഭായനി.  തകന്റെടലാം  പഭാര്ക്കട്ട്,  ലജനഡര്  പഭാര്ക്കട്ട്,
പതീഡനത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായവരുലട  പുനരധനിവഭാസലാം,  കകേഭാമ്പനകസഷന  നല്കേല്,
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  സസയലാംലതഭാഴനില്  എനനിവയടക്കലാം  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം  വലനിയ
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ലവടനിക്കുറവട്ട്  ഉണഭാകുന  സഭാഹചേരലമുണഭായനി.   മറട്ട്  പല  ജനിലകേളനിലലാം  ലഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് എടുത്ത തതീരുമഭാനലാം നമുക്കട്ട് മുകനഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴനിഞ്ഞനില.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയ
നനിര്ഭയ  പദതനിയമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   സശലജ ടതീചര് : സര്, ഇകപഭാളതലന നടപടനി സസതീകേരനിച
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്ഭയ  കഹഭാമുകേള  ഇലഭാത്ത  ജനിലകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുകേ,  നനിലവനിലള്ള നനിര്ഭയ കഹഭാമുകേലള ഇവനിലട ചേര്ചയട്ട് വനനിട്ടുള്ള എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  അഡസട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴനിയന  രതീതനിയനില്
പരനിഷ്കരനിക്കുകേ, കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുമഭായനി ബനലപടട്ട് ആവശലമഭായ കൂടുതല് സഹഭായലാം
കനടനിലയടുക്കഭാന  ശമനിക്കുകേ  എനതീ  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  തുടക്കത്തനില്  ലചേയതട്ട്.  അതട്ട്
സലാംബനനിചള്ള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഞഭാന  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട
വനനിട്ടുള്ള  എലഭാ  ചേര്ചകേളനിലലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതഭായ  ചേനില
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണട്ട്.  ആ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളലഭാലാം  സസതീകേരനിചലകേഭാണട്ട്  ഭഭാവനിയനില്  കുറമറ
രതീതനിയനില്, പതീഡനിപനിക്കലപട സതീകേളക്കട്ട് നതീതനി ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി : സര്. കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിനട്ട്
ഒരു വഭാര്ത്തയണഭായനി.  ഒരമ്മേ തലന്റെ രണ്ടു കുഞങ്ങകളയലാം പുഴയനിലലറനിഞ്ഞതനിനു
കശഷലാം ആത്മഹതല ലചേയ. ഇത്തരലാം കകേസുകേള കേഴനിഞ്ഞ കുകറ കേഭാലമഭായനി നമ്മുലട
നഭാടനില്  വലഭാപകേമഭായനി  സലാംഭവനിക്കുനതഭായനി  കേഭാണുനണട്ട്.  നനിര്ഭയലയക്കുറനിചട്ട്
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  കൃതലമഭായ  അവയര്ലനസട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ലകേഭാടുക്കുനനിലലനള്ളതഭാണട്ട് ഞങ്ങളുലടലയഭാലക്ക ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
വലഭാപനത്തനിനുകവണനി,  ഇതനിലന സലാംബനനിചള്ള കൂടുതല് കേഭാരലങ്ങള ജനങ്ങളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി വകുപട്ട് പകതലകേമഭായനി എലന്തങനിലലാം ലചേയ്യുകമഭാ;  ഒപലാംതലന
എത്ര  വയസ്സുവലര  പഭായമുള്ള  കുടനികേലളയഭാണട്ട്  ഇതുകപഭാലള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
അമ്മേകയഭാലടഭാപലാം  തഭാമസനിക്കഭാന അനുവദനിക്കുനതട്ട്;   പകതലകേനിചട്ട്  ആണ്കുടനികേള
എടനിലലാം  ഒനപതനിലലമഭാലക്ക  പഠനിക്കുകേയഭാലണങനില്  പലകപഭാഴലാം  അവര്ക്കട്ട്
അമ്മേയനില്നനിനട്ട്  അകേനനനില്കക്കണനി  വരുനണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  എലന്തങനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; പഭായപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനില്
പഭായപരനിധനി ഒരു ഘടകേമഭായനി വരുനണട്ട്.  ഇകപഭാള അഞട്ട് വയസനിനുതഭാലഴയള്ള
കുടനികേലളയഭാണട്ട്  അമ്മേകയഭാലടഭാപലാം  മഹനിളഭാ  മന്ദനിരങ്ങളനിലലഭാലക്ക  തഭാമസനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനു  കമല്കപഭാടട്ട്  വരുനവരുലട  കേഭാരലങ്ങളനില്  എന്തുലചേയഭാന
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കേഴനിയലമനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ചേര്ച നടത്തുനണട്ട്.  ആ രതീതനിയനില് എലന്തങനിലലമഭാരു
സലാംവനിധഭാനലാം കേണ്ടുപനിടനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്. അതുസലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങള ഗഗൗരവത്തനിലഭാണട്ട്
കേഭാണുനതട്ട്.  ഒറലപട്ടുകപഭാകുന  കുടനികേലളയലാം  സതീകേലളയലാം  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണട്ട്.  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഗഗൗരവമഭായനി
കേഭാണുനണട്ട്. 

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലലയ
ലഞടനിപനിക്കുന ഒരു സലാംഭവലാം  ഉണഭായനി.   എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല നഭാടനികേ പള്ളലാം
ബതീചനില്  കകേളവനിശക്തനിയലാം  സലാംസഭാരകശഷനിയലാം  നഷ്ടലപട  35  വയസ്സുള്ള
ഷതീജലയന  യവതനി  പതീഡനിപനിക്കലപട്ടു.  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  തതീവ
പരനിചേരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലഭായനിരുന  അവരുലട  പരനികശഭാധന   നടത്തനിയതട്ട്.  75
വയസ്സു  പഭായമുള്ള  ഒരമ്മേയലാം  രണട്ട്  സകഹഭാദരനിമഭാരുമഭാണട്ട്  അവര്ക്കുള്ളതട്ട്.
സകഹഭാദരനിമഭാരുലട  വനിവഭാഹലാം  കേഴനിഞ.  ചേനികേനിതയഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
ബുദനിമുട്ടുന ആ കുടുലാംബത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ വളലര ദയനതീയമഭാണട്ട്. ആ
സതീയലട  മുഴവന  ചേനികേനിതയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം   ആ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  നല്കേണലാം.   മതലലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബമഭാണട്ട്.
അവലര സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയലട ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്
സഹഭായലാം  ഉണഭാകേണലമനട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിചലകേഭാണട്ട്  കനരലത്ത  തലന  ഞഭാന
നനികവദനലാം  ലകേഭാടുത്തനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സഹഭായനിക്കണലമനട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര് : സര്, ഈ കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം
ഒരു  നനികവദനമഭായനി  തനനിട്ടുണട്ട്.  അവരുലട  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  മറ  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം
ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലടകൂടനി
ശദയനില്ലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  സര്,  ഇനട്ട്  ലലലലാംഗനികേ  പതീഡനവലാം
ലലലലാംഗനികേ  ചൂഷണവലാം  കപഭാലലതലന  സതീകേള  ഏറവലാം  കൂടുകേല്  അതനിക്രമങ്ങള
കനരനിടുനതട്ട്  ഓണ്ലലലന  രലാംഗത്തഭാണട്ട്.  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനിലഭായഭാലലാം
ഇന്റെര്ലനറനിലഭായഭാലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കഫസ്ബുക്കട്ട്  യൂകസഴട്ട്  ഉള്ള  ഒരു
സലാംസഭാനവലാം കകേരളലാം  തലനയഭാണട്ട്.  അകപഭാള  ഇരകേളഭായ പലരുലാം,  സഭാമൂഹനികേ
രലാംഗത്തുള്ള  ആളുകേലളഭാലക്ക  ലവളനിയനില്  വരുനണട്ട്.  പകക്ഷ  പറയഭാലത  തലന
ഇലതഭാലക്ക  സഹനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന  99  ശതമഭാനലാം  സതീകേളുലാം  കുടനികേളുമുള്ള  ഒരു
നഭാടഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  അങ്ങലനയള്ളവര്ക്കുള്ള   ഒരു  ലലസകക്കഭാളജനിക്കല്  ഇലാംപഭാകട്ട്
വളലര  വലതഭാണട്ട്.  ഇതനിലനതനിലര  'നനിര്ഭയ'-ലയ  കപഭാലലതലന  ഓണ്ലലലന
ആയനിട്ടുള്ള  ഒരു  സകപഭാര്ടട്ട്  സനിസലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് പഭാന ലചേയ്യുകമഭാ?
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  വളലര
പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുസലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച
വരുനണട്ട്. നവമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം
ഓണ്ലലലന ആയനിട്ടുവരുന ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങലള ലചേറുക്കുനതനിനുലാം നനിലവനിലള്ള
നനിയമത്തനിലന്റെ  ദുര്ബലതകേലളഭാലക്കയണട്ട്.  എങനിലലാം  അതനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്
ഒതുങ്ങനിനനിനലകേഭാണ്ടുതലന  അതനിലനലയലഭാലാം  ലചേറുക്കുനതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  സര്,  സതീകേളലക്കതനിലരയള്ള  അതനിക്രമലത്ത
കപഭാലലതലന കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള അതനിക്രമങ്ങളുലാം കൂടനി വരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനില്
ഏറവലാം  പധഭാനലാം  സസന്തലാം  വതീടുകേളനില്നനിനകപഭാലലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  അതനിക്രമലാം
ഏറവഭാകങ്ങണനി വരുന എനതഭാണട്ട്.  എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ 6 മഭാസമഭായനി
ഒരു കുടനിലയ സസന്തലാം അമ്മേഭാവന,  അമ്മേയലട സകഹഭാദരന പതീഡനിപനിക്കുകേയഭായനിരുന.
എലന്റെ കചേഭാദലലാം,  സ്കൂളുകേളനില് കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടക്കുനണട്ട് എങനിലലാം മഭാസത്തനില്
ഒരനിക്കല്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട്. എങനില് ഈ
ആറട്ട് മഭാസലാം വലര സവകേഭാലത കുറവഭാളനിലയ കനരലത്ത പനിടനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ഇതട്ട്  വളലര പധഭാനലപലടഭാരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  വതീടനിനകേത്തുതലനയഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അതനിക്രമങ്ങള
പലകപഭാഴലാം  നടനതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുടനികേലള  പതീഡനിപനിക്കുന
സലാംഭവങ്ങള നനിരന്തരമഭായനി  വനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളനില് നനിനഭാണട്ട്
ഇത്തരലാം അതനിക്രമങ്ങള ഉണഭാകുനലതനട്ട് പലകപഭാഴലാം സ്കൂള കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലവളനിലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള സ്കൂളുകേളനില്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടക്കുനണട്ട്.
320  സ്കൂള  കേഗൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി,  മഭാസര്  ലടയനിനര്മഭാലരലയലഭാലാം
നനിശയനിചട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  പകക്ഷ  അതുമഭാത്രലാം  മതനിയഭാകേനില.
സ്കൂളനിനകേത്തുള്ള കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് കുറചകൂടനി വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനുലാം ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

കേലഭാനസര് ലസന്റെര് നവതീകേരണലാം

5(*155) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ) കകേരളത്തനില് അര്ബുദ കരഭാഗബഭാധനിതരുലട എണത്തനിലണഭാകുന വര്ദനവനിനട്ട്
അനുസൃതമഭായനി ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) നനിരന്തര  ജനകേതീയ സമ്മേര്ദ്ദേലത്ത തുടര്നട്ട്  ലകേഭാചനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്
പഖലഭാപനിച കേലഭാനസര് ലസന്റെറനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) തനിരുവനന്തപുരലാം ആര്.സനി.സനി.-യലട വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായള്ള ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗത്തനില്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്  സമയബനനിതമഭായ
നടപടനിയണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അതനിനഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനിലല  ജനങ്ങളുലട  തഭാത്പരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്  റതീജനിയണല്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്) :
സര്,

(എ)  ഉണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  റതീജനിയണല്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്,  മലബഭാര്
കേലഭാനസര് ലസന്റെര്,  കേണ്ണൂര്, 5 സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള, എറണഭാകുളലാം
ജനറല് ആശുപത്രനി എനതീ സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കേലഭാനസര്
ചേനികേനിത ലഭലമഭാകുനതട്ട്. എലഭാ ജനിലയനികലയലാം ഒരു പധഭാന ആശുപത്രനിയനിലലങനിലലാം
കേലഭാനസര് ചേനികേനിത ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   അര്ബുദകരഭാഗ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  ദഗൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
നനിലവനിലളള കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെറുകേളനില് പരനിശതീലനലാം
നല്കേനി  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  ഉളലപലടയള്ള  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാ  രതീതനികേള  ഈ
ലസന്റെറുകേളനിലൂലട സഗൗജനലമഭായനി നല്കേനി വരുന. ആര്.സനി.സനി.-യനില് കലഭാകകേഭാത്തര
നനിലവഭാരത്തനിലള്ള എലഭാ കേലഭാനസര് ചേനികേനിതയലാം കരഭാഗനനിര്ണയ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് ലകേഭാചനിയനില് ഒരു കേലഭാനസര്
റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറന്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയലാം
അതനിനപകേഭാരലാം  30-2-2014-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.) 39/2014/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കേഭാമ്പസനില് ഒരു കേലഭാനസര് ലസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകേയലാം ലചേയ. 4-9-2015-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.)
192/2015/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവനുസരനിചഭാണട്ട്  ലകേഭാചനി  കേലഭാനസര്  &  റനിസര്ചട്ട്
ലസന്റെറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്.  3  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്  ഈ  സ ലാംരലാംഭലാം
വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒനഭാലാം ഘടമഭായനി ഒ.പനി.  വകുപ്പുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് 150
കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ  ആശുപത്രനിയലാം  മൂനഭാലാം  ഘടത്തനില്  വതീണ്ടുലാം  150
കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെറുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.
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പഭാഥമനികേ  ഘടലാം  എന  നനിലയനില്   എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ
കപവഭാര്ഡട്ട്  കബഭാക്കനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  ലസനടല്  കബഭാക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  ഒ.പനി.  വകുപട്ട്
തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  ലകേഭാചനി  കേലഭാനസര്  &  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെറനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കുകേയലാം
നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനഭായനി പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-ലയ ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം
ലചേയ.  പഭാഥമനികേ ലചേലവകേളക്കഭായനി  10  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയലാം പസ്തുത
തുകേ ലസഷലല്  ഓഫതീസറുലട  അക്കഗൗണനികലയട്ട്  മഭാറനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനി.
അതനുസരനിചട്ട്  തുകേ ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  15-10-2015-ല് എലാം.ഒ.എ.  അലാംഗതീകേരനിച.
2.7  കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലസനടല് കബഭാക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
കൂടഭാലത  ആര്.സനി.സനി.  കനഭാലാംസട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  നഴനിലാംഗട്ട്  സഭാഫനിലന  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം
30-11-2015-ല് അനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനി. കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം നഴ്സുമഭാരുലടയലാം
മറലാം  നനിയമനലാം  അനലത്ര  കസവനലാം  മുകഖന  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് സസതീകേരനിചവരുന. 21-6-2016-നട്ട്  ലസഷലല്  ഓഫതീസറഭായ
ശതീ.  എലാം.  ജനി.  രഭാജമഭാണനികേലലാം,  ലഎ.എ.എസട്ട്.  ലലസറട്ട്  റനിവന്യൂ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  30  ദനിവസത്തനിനകേലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഭാക്കനിയളള
ഇലകനിക്കല് വര്ക്കുകേള യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പു
വരുത്തുവഭാനുലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.  അധനികൃതകരഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനി  കനരനിടട്ട്  സലലാം  സന്ദര്ശനിക്കുകേയലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാചനി  കേലഭാനസര്  &  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ  2-5-2016-ലല
എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  മനിനനിട്സട്ട്  പകേഭാരലാം  ലടറനിഷലറനി  കേലഭാനസര്
ലസന്റെറനിനുകവണനിയള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  അടനിയന്തരമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
ലസഷലല് ഓഫതീസകറഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)    ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1- ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെര്  ലടറനിഷലറനി  കേലഭാനസര്  ലകേയര്
ലസന്റെറഭായനി ഉയര്ത്തഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  സര്, കേലഭാനസര് കരഭാഗബഭാധനിതരുലട എണലാം
വനകതഭാതനില്  വര്ദനിചനിട്ടുലണനട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്
വനകതഭാതനില്  കകേരളത്തനില്  കേലഭാനസര്  കരഭാഗലാം  വര്ദനിക്കുനലണങനിലലാം  കരഭാഗലാം
കേലണത്തുനതട്ട് അകങ്ങയറലത്ത കസജനില് എത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്.  അതുതലന
കുടുലാംബങ്ങലള വലനിയ ദുരനിതത്തനികലയട്ട് ആഴലാം. രക്ഷനിക്കഭാന പറഭാത്ത അവസയഭാകുലാം.  ഇഗൗ
സഭാഹചേരലത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുനലലകേലയടുത്തുലകേഭാണട്ട്  എലഭാ  സലത്തുലാം ആറട്ട്
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലലങനിലലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കുലാം  പഭാവലപടവര്ക്കുലമലഭാലാം  പലങടുക്കഭാന
കേഴനിയന  തരത്തനില്  കരഭാഗലാം  മുനകൂടനി  കേലണത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന  തരത്തനിലള്ള
കേലഭാനസര് നനിര്ണയ കേലഭാമ്പട്ട് സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ഇക്കഭാരലലാം  ഇകപഭാളത്തലന

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  Early  intervention,  വളലര  ലപലടനതലന

മനസനിലഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  പഭാധഭാനലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  മുനകൂടനി

കേലണത്തുനതനിനുള്ള  കേലഭാമ്പുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്

ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  സര്,  ആശുപത്രനികേളനിലലലഭാലാം  ഇഗൗ

കരഭാഗത്തനിലന്റെ  ചേനികേനിത  വലഭാപനിപനിക്കുലമനട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട്

ആശുപത്രനികേളനിലലങനിലലാം അതനിലന്റെ  ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങഭാനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം

പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേലള  സൂപര്

ലസഷലഭാലനിറനി  സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള ആശുപത്രനികേളഭായനി  മഭാറനകതഭാലടഭാപലാം കേലഭാനസര്

ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

നനിലവനിലള്ള  കേലഭാനസര്  ആശുപത്രനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ശക്തമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

തുടര്നട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനുലാം

ചേനികേനിതയ്ക്കുമുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള വലഭാപകേമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  :  സര്,  കേലഭാനസര് കരഭാഗ ചേനികേനിതയ്ക്കുകവണനി

വരുന  മരുനനിനട്ട്  വലനിയ  കതഭാതനില്  വനില  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വനില

നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  കുറഞ്ഞ  വനിലയ്ക്കുട്ട്  മരുനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര് : സര്, ഇകപഭാളത്തലന ഈ കമഖലയനില്

ചേനില  പദതനികേളുണട്ട്.  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയട്ട്  കുടനികേളക്കുലാം  ബനി.പനി.എല്.

കുടുലാംബത്തനില്ലപടവര്ക്കുലാം  സഗൗജനല  ചേനികേനിത  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം

തലന  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവട്ട്  ഭഭാരനിചവരുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനികേള

ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  സര്,  വയനഭാടനില്  അലാംകബദ്കേര്  ലലടബല്

ആശുപത്രനിയഭാണട്ട് കേലഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രമഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അവനിലട

ആവശലമഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാകരഭാ  മറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ ഒനലാം ഒരുക്കനിയനിടനില.  ഇതട്ട്

അടനിയന്തരമഭായനി ഒരുക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



30       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനിക്കവഭാറുലാം
ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷലലനിസട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം  അഭഭാവമുണട്ട്.
അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
വരുനതട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന ശമനിചവരനികേയഭാണട്ട്.
കുകറലശ്ശേ  ഫലലാം  കേണ്ടുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന  ലസഷലലലലസ്ഡട്ട്
ആയനിട്ടുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  കേനിട്ടുനതനിനുള്ള  പയഭാസലാം  ഇകപഭാള  വനനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം പഭാകയഭാഗനികേമഭായനിട്ടുള്ള ചേനില നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
വനനിട്ടുണട്ട്.  ഓകങഭാളജനിസ്റ്റുകേകളയലാം കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള മറട്ട്
ലടകകഭാളജനിയനില്  വനിദഗ്ദ്ധരഭായനിട്ടുള്ള  ആളുകേലളയലാം  നനിശയനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനില് ഫലലാം കേഭാണുലമനതലനയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനിശസഭാസലാം.

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന  :  സര്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  2003-04-ല് ഒരു
സര്കവ നടത്തനിയകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേലള
കേലണത്തനിയ  ഒരു  ജനിലയഭാണട്ട്  വയനഭാടട്ട്.  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനിലലാം
ആര്.സനി.സനി.-യനിലമഭാണട്ട്  ഇവരുലട  ടതീറട്ട്ലമന്റെനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ചേനികേനിത  കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി  ഒരു  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് സഭാപനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ എനള്ളതഭാണട്ട് എലന്റെ
കചേഭാദലലാം.

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
സനി.  ലകേ. ശശതീന്ദ്രനുലാം  കനരലത്ത ഇതുതലനയഭാണട്ട് കചേഭാദനിചതട്ട്.  വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില്
കേലഭാനസര് ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ, സഭാധലമഭായനിട്ടുള്ള എലഭാ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    കജഭാണ്  ലഫര്ണഭാണസട്ട്  :  സര്,  ലകേഭാചനിയനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന്റെ  പൂര്ണഭാര്ത്ഥത്തനിലള്ള  പവര്ത്തനലാം  അടനിയന്തരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇടലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലമഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാലരയടക്കലാം
നനിയമനിചലകേഭാണട്ട് എനകത്തയട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയലമനട്ട് പറയഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്  :  സര്,  ലകേഭാചനിയനില്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനുകവണനി  കേണനിരുന  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ഒരു  കപവഭാര്ഡട്ട്
കേലഭാനസര് ആശുപത്രനിയഭായനി മഭാറനതനിനുള്ള ഒരു ശമമഭാണട്ട് നടനതട്ട്.  ഞഭാനവനിലട
ലചേനനിരുന.  വളലര  പഭാഥമനികേഭാവസയനിലഭാണട്ട്  ആ  ലകേടനിടലാം.  ഒരു  കേലഭാനസര്
ആശുപത്രനിയഭായനി മഭാറഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലമഭാനലാം അവനിലട  ഉണഭായനിടനില.  അവനിലടനനിനട്ട്
അതനിനഭാവശലമഭായ  ഡതീലറയനില്ഡട്ട്  കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലവമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണട്ട്.  കേഴനിയഭാവനത്ര  കനരലത്ത
തലന ഈ കേലഭാനസര് ആശുപത്രനിയലട  പവര്ത്തനലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന  ഈ
സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട  ഉത്തരങ്ങള  

വനിജനിലനസനിനട്ട് സസതന അധനികേഭാരലാം

6 (*156) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റ  സഭാഖട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിഷനിയമഭായതനിനുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയതനിനുലാം
മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്  നനിനകപഭാലലാം  വനിമര്ശനലാം
ഏറവഭാകങ്ങണനി  വന  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിജനിലനസനിലന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസനിനട്ട്  സസതന  അധനികേഭാരലാം  നല്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
പഠനിക്കഭാനഭായനി  കകേരള സഹകക്കഭാടതനി  അമനിക്കസട്ട്  കേന്യൂറനിലയ നനിയമനിക്കഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലനസട്ട്  സസതന നനിലയനില് പവര്ത്തനിചഭാല് മഭാത്രകമ അഴനിമതനി
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  സഭാദലമഭാകുകേയള  എനതട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  സതലസനരഭായ
ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപദമഭാക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :

(എ)  അഴനിമതനി തുടചനതീക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് വനിജനിലനസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തുലാം.  വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുനതട്ട് കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട് വഴങ്ങുന സസഭഭാവമുള്ളവര്, പവര്ത്തനങ്ങള,
സലങ്ങള,  പഭാനുകേള,  പദതനികേള  എനനിവ  കേലണത്തുനതനിലഭാണട്ട്.  വനിജനിലനസനിലന
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  നനിഷനിയകരഭാ  അലലങനില്  സലാംവനിധഭാനലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുനകതഭാ  ആയ  ഉകദലഭാഗസലര  വനിജനിലനസനില്  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പകേരലാം
കേഭാരലകശഷനിയള്ള,  അഴനിമതനിരഹനിതരഭായ  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിചവരുന.
വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയഭാത്ത  അഴനിമതനിരഹനിതരുലാം
കേഭാരലക്ഷമതയമുള്ള  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിക്കുകേ  വഴനി  വനിജനിലനസനിലന  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
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(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  WP(C)  No.2530/14,  2272/15
എനതീ  കകേസുകേളനില്  18 -6-2015-ല്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവനില്  വനിജനിലനസട്ട്  &
ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭായട്ട്  സസതന  അധനികേഭാര ലാം,  പവര്ത്തന  സസഭാതനലലാം
എനതീ  കേഭാരലങ്ങള  പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  2  അമനിക്കസന്യൂറനിമഭാലര
നനിയമനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഈ വനിധനിലക്കതനിലര സര്ക്കഭാര് ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  ഡനിവനിഷന  ലബഞനില്  അപതീല്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  കസ
സമ്പഭാദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) സതലസനരുലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ ഉകദലഭാഗസലര മഭാത്രകമ വനിജനിലനസനില്
നനിയമനിക്കുകേയള.

കേഞഭാവട്ട്, മയക്കുമരുനകേള എനനിവയഭാല് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് ഉണഭാകുന
ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങള

7 (*157) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : 
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : 
ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഞഭാവട്ട്, മയക്കുമരുനകേള എനനിവ കനരനിട്ടുലാം ആഹഭാരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില്
കചേര്ത്തുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഉണഭാകുന  ആകരഭാഗല
പശ്നങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഇത്തരലാം  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാക്കഭാന
സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനില്  മഭാഫനിയകേള  പവര്ത്തനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തനി കേര്ശന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി   (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്) :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനകേള  എനനിവ
കനരനിട്ടുലാം  ആഹഭാരപദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില് കചേര്ത്തുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്
ഉണഭാകുന ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.
എനഭാല് കകേന്ദ്ര ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര ലറഗുകലഷലന്റെ റൂള  2.3.4  പകേഭാരലാം
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രഭാജലലത്ത  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  പുകേയനിലയലാം,  നനികക്കഭാടനിനുലാം  അടങ്ങനിയ
പഭാനമസഭാല  ഉളലപലടയള്ള  ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  ഇതനിനകേലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട
25-2-2012-ലല  എ 1327/12/സനി.എഫട്ട്.എസട്ട്.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുകേയനിലയലാം  നനികക്കഭാടനിനുമടങ്ങനിയ  പഭാനമസഭാല  തുടങ്ങനിയ
ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങള അവ ഏതട്ട് കപരനിലറനിയലപടനിരുനഭാലലാം അവയലട സലാംഭരണലാം,
ഉല്പഭാദനലാം, വനിതരണലാം എനനിവ സലാംസഭാനത്തട്ട് പൂര്ണമഭായലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  പരനിസരങ്ങളനില്  മയക്കുമരുന  വനില്പന
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  മഭാഫനിയ  തലത്തനിലള്ള
പവര്ത്തനലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ആഭലന്തര
വകുപ്പുലാം  സലാംയക്തമഭായലാം  അലഭാലതയലാം  ഇതനിലനതനിലര  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗലവകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന കസഫട്ട് കകേരള
കപഭാഗ്രഭാമുലാം  ആഭലന്തര  വകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
നടത്തുന  ക്ലെതീന  കേഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്  പദതനികേളുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
മയക്കുമരുനനിലന്റെയലാം  മറട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയലാം  പനിടനിയനില്  നനിനട്ട്
കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ലഹരനിവനിതരണ  ശലാംഖലകേളനില്നനിനലാം  വനിദലഭാലയങ്ങലള
കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതനിനു  പുറകമ  പുകേയനിലവനിരുദ
നനിയമമഭായ  COTPA  (Cigarettes  and  Other  Tobacco  Products  Act)
നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട
പരനിസരത്തട്ട്  ലഹരനി  ഉല്പനങ്ങള  വനില്ക്കുനതുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം തടയനതനിനുലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  മുനകേലയടുക്കുന.  വനിവനിധ
ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ  നനിയനണ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
പുകേയനിലയ്ക്കുലാം  മയക്കുമരുനനിനുലാം  എതനിലരയള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

അന്തര്സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേള

8 (*158) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : 
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തര്സലാംസഭാന  നദതീജല  കേരഭാറുകേള  സമയബനനിതമഭായലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായലാം  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഒരു  സനിരലാം  കേര്മ്മേകസന
രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
924/2017
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(ബനി) ഉലണങനില് അതനിലന്റെ ഘടന എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കപഭാജക്ടട്ട്  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി പുതുകക്കണ സമയലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ആയതട്ട് പുതുക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  പസ്തുത  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലളള
ഏലതങനിലലാം കകേസട്ട് തടസമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ&ബനി)  അന്തര്സലാംസഭാന  നദതീജല  കേരഭാറുകേള  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ഒരു  സനിരലാം  കേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണട്ട്
പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേരളലാം  1988-ല്  തലന  ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലലാം  മനനിതലത്തനിലലാം  മുഖലമനനി
തലത്തനിലലാം നനിരവധനി ചേര്ചകേള  1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരു സലാംസഭാനങ്ങള
തമ്മേനില്  നടലനങനിലലാം,  സലാംയക്ത  കഗജനിലാംഗനിലൂലട  സനിരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേ
ജലലഭലത  പങ്കുവയ്ക്കുനതട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്  ഇരു  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
പരസര ധഭാരണയനില് എത്തനികചര്നനിടനില.  ആയതനിനഭാല് കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം
ഇതുവലര യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണട്ട്
തമനിഴട്ട് നഭാടുമഭായനി  വതീണ്ടുലാം ചേര്ചകേള നടത്തനി കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം ലചേയണലമനതു
തലനയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം.

(ഇ)  പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  ചേര്ചകേള  തുടരുനതനിനട്ട്  2012-13  ജലവര്ഷത്തനില്  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്
നടത്തനിയ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര  കകേരളലാം  ബഹുമഭാനലപട
സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ അസല് അനലഭായവലാം (O.S.2 of 2013),  ഒരു
ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനിയലാം  (I.A.  1  of  2013)  തടസമഭാവനില  എനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയനിലല കകേരളത്തനിലന്റെ അഭനിഭഭാഷകേന ശതീ.  കമഭാഹന വനി.  കേടഭാര്ക്കനിയലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാനഡനിലാംഗട്ട്  കേഗൗണ്സനില്  ശതീ.  രകമശട്ട്  ബഭാബു  എലാം.ആര്.-ഉലാം
നനിയകമഭാപകദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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എയര് കകേരള പദതനി

9 (*159) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്   .  പനി :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ  കവലഭാമയഭാന  നയത്തനിനട്ട്  രൂപലാം  നല്കേഭാന

കപഭാകുനതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്  വനനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദവനിവരലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  സര്വതീസുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  നനിലവനിലല  നനിബനനകേളനില്

കേഭാരലമഭായ  ഇളവകേള  ഉണഭാകേഭാലമന  സൂചേനകേളുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട

എയര്  കകേരള  പദതനിയലട  കേഭാരലത്തനില്  എന്തു  നയമഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  കവലഭാമയഭാന  നയലാം  15-6-2016-ല്

നനിലവനില് വന.  പസക്ത ഭഭാഗങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഴയ  കവലഭാമയഭാന  നയപകേഭാരലാം  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര

വനിമഭാന സര്വതീസുകേള നടത്തുനതനിനട്ട് കുറഞ്ഞതട്ട് 5 ലകേഭാലലത്ത ആഭലന്തര വനിമഭാന

ഗതഭാഗത  പരനിചേയവലാം  20  വനിമഭാനങ്ങളുലാം  കേമ്പനനിക്കഭാവശലമഭായനിരുന.   എനഭാല്

പുതനിയ കവലഭാമയഭാന നയപകേഭാരലാം രഭാജലഭാന്തര സര്വതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് 20

വനിമഭാനങ്ങകളഭാ,  അലലങനില്  ലമഭാത്തലാം  സതീറകേളുലട  20  ശതമഭാനകമഭാ  ആഭലന്തര

സര്വതീസുകേളക്കഭായനി മഭാറനിവയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആഭലന്തര കമഖലയനിലള്ള അഞട്ട്

വര്ഷലത്ത വനിമഭാന ഗതഭാഗത പരനിചേയലാം എന നനിബനന എടുത്തുകേളലഞ്ഞങനിലലാം

20 വനിമഭാനങ്ങള കവണലമന നനിബനന നനിലനനില്ക്കുനതട്ട് എയര് കകേരള പദതനി

യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസമഭാകുലമനട്ട് വനിലയനിരുത്തുന.

*  സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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ലമഭാലലബല് ടവറുകേള ഉയര്ത്തുന ഭതീഷണനി
10 (*160) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
 ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
 ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിചവരുന  ലമഭാസബല്  ടവറുകേള  ലപഭാതു
ജനഭാകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനില്  ഹഭാനനികേരമഭാകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
എലന്തങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലമഭാസബല്  ടവറുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനിലള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭായനി ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലത്തനിനട്ട്
ഹഭാനനികേരമഭാകുന രതീതനിയനില് സഭാപനിക്കലപടനിട്ടുള്ള ലമഭാസബല് ടവറുകേള നതീക്കലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി   (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്) :

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഇതു സലാംബനനിചട്ട് പഠനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.
കകേന്ദ്ര  ലടലനി  കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന  വകുപനിലന്റെ  ഇതുസലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേള
അനുസരനിചഭാണട്ട് ലമഭാലലബല് ടവറുകേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിവരുനതട്ട്.

(ബനി)  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വകുപനിലന്റെ  15-3-2014-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)
14/2014/വനി.സ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവനില് ലമഭാലലബല് ടവറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന *)

(സനി)  നനിലവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭായനി സഭാപനിചനിട്ടുള്ള ടവറുകേള
നതീക്കലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  ലടലനികകേഭാലാം  കേമ്മേനിറനികേലള
സമതീപനിക്കുനതനിനുലാം,  ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടവറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നല്കേനിയ  അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുനതനിനുലാം വനിവരസഭാകങതനികേ വകുപട്ട് സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  25/2014/  വനി.സ.വനി.
തതീയതനി 2-8-2014 പകേഭാരലാം ജനിലഭാ കേമ്മേനിറനികേളക്കട്ട് അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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കകേഭാടതനികേളനില് നനിലവനിലള്ള കകേസ്സുകേള 

11 (*161) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് : 
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് കകേസുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്
നതീതനിനലഭായ വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങലള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനതട്ട് ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന കകേസുകേള അദഭാലത്തനിലൂലട
തതീര്പഭാക്കുനതനിനു നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ലസഷലല് ജഡ്ജനിമഭാലര
നനിയമനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനികേളുലട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലത്തനിനട്ട്  ജഡ്ജനിമഭാലരയലാം  മജനികസ്ട്രേറമഭാലരയലാം  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കകേരള  കസറട്ട്  ലതീഗല്  സര്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലടയലാം
ലലഹകക്കഭാടതനിയലടയലാം ആഭനിമുഖലത്തനില്  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
അദഭാലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാടതനികേളുലട Special Sitting ആവശലമഭായനി
വരനികേയഭാലണങനില്  കകേരള  കസറട്ട്  ലതീഗല്  സര്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട
അഭലര്ത്ഥനയലട അടനിസഭാനത്തനില് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലലഹകക്കഭാടതനി
പുറലപടുവനിക്കഭാറുണട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് ലതീഗല് സര്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനിയലട ആവശല
പകേഭാരലാം  National  Lok  Adalath  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണ്ടുന  പക്ഷലാം
സര്വതീസനിലള്ള  നലഭായഭാധനിപനഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി
ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ഭൂലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  നവതീന  രതീതനിയനിലള്ള  കകേഭാടതനി  സമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കേതീഴ് കകേഭാടതനികേളനിലല
അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  നടപടനികേളുലാം  ലലകേലക്കഭാള്ളുനണട്ട്.
കസറട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് ജുഡതീഷലറനിയനികലക്കട്ട് ഒഴനിവകേള വരുന മുറയട്ട് ലലഹകക്കഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം ജുഡതീഷലല് ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിചവരുന.
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ഇ -ഫയലനിലാംഗട്ട് ശലാംഖല

12 (*162) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനില്  ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  നടപഭാക്കനിയതട്ട്  എന
മുതലഭാലണനലാം ആയതട്ട് വനിജയകേരമഭായനിരുകനഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനിലഭാ, തഭാലൂക്കട്ട്തല ഓഫതീസുകേളനില് നനിനട്ട് ലസക്രകടറനിയറനില് എത്തുന
ഫയലകേള സഭാന ലചേയട്ട് ഇ-ഫയല് ആക്കനി മഭാറഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനകണഭാ;
എങനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഫയലകേള തപഭാല് വഴനി ലസക്രകടറനിയറനിലലാം ഉയര്ന ഓഫതീസുകേളനിലലാം
എത്തഭാലനടുക്കുന കേഭാലതഭാമസലാം ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തുകേ വഴനി പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേലളയലാം  ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്
ശലാംഖലയനില്  കേണനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ)  8-7-2009-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  143/2009/വനി.സ.വ.  ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം  ലസക്രകടറനിയറനില്  Message/DDFS  എന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഫയല്
സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  തുടര്നട്ട്  ഉനത
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഐ.റനി.,  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  എനതീ  വകുപ്പുകേളനില്  ഇഗൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  പനിനതീടട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ
എന.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിച  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലസക്രകടറനിയറനില്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന 24-8-2013 -ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 10/2013/വനി.സ.വ. ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  DDFS  ഘടലാം ഘടമഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കനി പൂര്ണമഭായലാം
ഇ -ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറുകേയലാം  ലചേയ.  ലസക്രകടറനിയറനിലല
ആഭലന്തരലാം,  വനിജനിലനസട്ട്,  വനിവര  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  വകുപ്പുകേളനിലലഭാഴനിലകേ
മലറലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  വജയകേരമഭായനി  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറനിക്കഴനിഞ.  
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(ബനി) എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില.  

(സനി) ഇല.

(ഡനി) പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(ഇ)  ലസക്രകടറനിയറനിനട്ട്  പുറലമ ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണകററകേളനിലലാം,  എലഭാ
കേളക്ടകററകേളനിലലാം സബട്ട് കേളക്ടകററകേളനിലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലലാം ഇ-ഓഫതീസട്ട്
സമ്പ്രദഭായലാം ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

മറട്ട്  വകുപ്പുകേളനില്  ആദലലാം  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനിലലാം  പനിനതീടട്ട്  ജനിലഭാതല
ഓഫതീസുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനിനട്ട് ഒഭാള ഇന്തലഭാ ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഒഭാഫട്ട് ലമഡനിക്കല്  സയനസസട്ട്

13 (*163) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിനട്ട് ഓള ഇന്തലഭാ ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമഡനിക്കല് സയനസസട്ട്
അനുവദനിക്കുലമന  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വഭാഗഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അതട്ട്  കനടനിലയടുക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയനിലാംസട്ട്  അനുവദനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  നനിബനനകേളഭാണട്ട്
പഭാലനികക്കണലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിബനനകേള  പഭാലനിചലകേഭാണട്ട്  അതു  കനടനിലയടുക്കഭാന  മുന
സര്ക്കഭാര് എടുത്ത നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

 ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി   (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്):

(എ) ഓള ഇന്തല,  ലമഡനിക്കല് ഇനസനിറന്യൂടനിലന്റെ മഭാതൃകേയനിലള്ള ഒരു സഭാപനലാം
കകേരളത്തനില് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം കേലണത്തനി അറനിയനിക്കുവഭാന
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്  4  സലങ്ങളുലട  പടനികേ  ഇതനിനകേലാം
സമര്പനിച  കേഴനിഞ.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗലവകുപ്പുമനനിയമഭായനി
ചേര്ച നടത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര ധനമനഭാലയത്തനിലന്റെ അനുമതനി
കേനിടനിയഭാലടന കകേന്ദ്രസലാംഘലാം സലാംസഭാനലാം സന്ദര്ശനിക്കുലമനട്ട് ഉറപ്പു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ടനി സഭാപനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി അനുകയഭാജലമഭായ ഒനനിലധനികേലാം
സലങ്ങള കേലണത്തനി അറനിയനിക്കണലമനലാം, ടനി ഭൂമനികേള സഗൗജനല നനിരക്കനിലഭാക്കനി
യനിരനിക്കണലമനലാം,  ടനി ഭൂമനിയനികലക്കട്ട് നല കറഭാഡട്ട് മഭാര്ഗ്ഗലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലമനലാം,
ജലലാം/ലലവദബതനി എനനിവയലട ലഭലത പരലഭാപ്തമഭായനിരനിക്കണലമനലാം നനിബനനയണട്ട്.

(സനി)  ടനി  നനിബനനകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  തഭാലഴ  പറയന  നഭാലട്ട്  സലങ്ങള  ടനി  സഭാപനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
പരലഭാപ്തമഭാലണനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന 16-7-2014 -ല് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല കേനിനഭാലൂരനില് ലകേ.എസട്ട്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട
പക്കലള്ള സലലാം (200 ഏക്കര്).

2. തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് ലനയഭാറനിനകേര ലനട്ടുകേഭാല്കത്തരനിയനിലള്ള തുറന
ജയനിലനികനഭാടനുബനനിചള്ള സലലാം (263.45 ഏക്കര്).

3. കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ അധതീന
തയനിലള്ള സലലാം (248.21 ഏക്കര്).

4. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കേളമകശ്ശേരനിയനില്  ഹനിന്ദുസഭാന  ലമഷതീന
ടൂളസനിലന്റെ (എചട്ട്.എലാം.റനി.) അധതീനതയനിലള്ള സലലാം (200 ഏക്കര്).

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

14 (*164) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത അവസ ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനഭായനി  1996-ലല
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരുലാം  2001-ല്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരുലാം  പനിനതീടട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം  ലചേയ
കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 4000  മതീറര് റണ്കവ വനിഭഭാവന ലചേയനിരുനതട്ട്  3050  മതീറകറഭാ  3400
മതീറകറഭാ  ആയനി  ചുരുക്കഭാന  ശമലാം  നടനനിരുകനഭാ;  എങനില്  ഏതു
കേഭാലഘടത്തനിലഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേര്മ്മേപദതനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ) കേണ്ണൂര് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവള കേമ്പനനിയലട ഓഹരനി ഘടന തഭാലഴ
പറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട് :

കകേരള സര്ക്കഭാര് - 35% 

ലപഭാതുകമഖല സഭാപനങ്ങള - 25% 

എയര്കപഭാര്ടട്ട് ലപഭാതുകമഖല സഭാപനങ്ങള  - 10% 

സസകേഭാരല  വലക്തനികേള,  കേമ്പനനികേള,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേള,  കേനിയഭാല്  കബഭാര്ഡട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി
അലാംഗതീകേരനിച മറട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ സഭാപനങ്ങള  - 30%. 

ഒനലാം  രണ്ടുലാം  ഘടങ്ങളനിലല  സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  മൂനഭാലാംഘട
സലലമടുപനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  785  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാനുണഭായനിരുനതനില്
ഇതുവലരയഭായനി  626.73  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തുകേഴനിഞ.  ബഭാക്കനി  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

റണ്കവ  3050  മതീററനില് നനിനട്ട്  3400  മതീററഭായനി നതീടഭാന ആവശലമുള്ള  75.5
ഏക്കര് ഭൂമനിയലട സര്കവ നടത്തനി ഏലറടുക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനി. ഡനികനഭാവയഭായ
131  ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുക്കഭാന കവണ  140  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച.  അതനില്  70
കകേഭാടനി രൂപ കേനിനഫയട്ട് ലഭലമഭാക്കനി.  എയര്കപഭാര്ടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളനില്
റണ്കവ എയര്ലലസഡട്ട് പവൃത്തനികേളക്കട്ട് 694 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള കേരഭാറുലാം ലടര്മനിനല്
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് തുടങ്ങനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കുള്ള (498.70 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള)
കേരഭാറുലാം  ലഭാര്സണ്  &  ടന്യൂകബഭാ  കേമ്പനനിക്കട്ട്  നല്കുകേയലാം  പവൃത്തനികേള  നടന
വരനികേയമഭാണട്ട്.  എയര്ലലസഡട്ട്  പവൃത്തനി  84 ശതമഭാനവലാം  ലടര്മനിനല് ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെ
പവൃത്തനി  75  ശതമഭാനവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.  വഭായ്പ  ഇനത്തനിലള്ള  892  കകേഭാടനി  രൂപ
സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  21-5-2015-നട്ട്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം
(കേഭാനറഭാ ബഭാങട്ട്,  ലഫഡറല് ബഭാങട്ട്,  സഗൗത്തട്ട് ഇന്തലന ബഭാങട്ട് എനതീ ബഭാങ്കുകേളുലട
കേണ്കസഭാര്ഷലലാം), കലഭാണ് ലഭലമഭാവകേയലാം ലചേയ.

എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തലയമഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഓഹരനി ധഭാരണഭാപത്രലാം 24-6-2015-ല് ഒപ്പുവച. ലമറതീരനികയഭാളജനിക്കല് സര്വതീസനിനു
കവണനി  ലമറതീരനികയഭാളജനിക്കല്  വകുപ്പുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവച.  എ.ടനി.എഫട്ട്.
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എയര്ക്രഭാഫട്ട് ഫന്യൂവല് ഫഭാലാം നടത്തുനതനിനുള്ള ബനി.പനി.സനി.എല്. കേനിയഭാല് ലലപവറട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട് എന കജഭായനിന്റെട്ട് ലവഞസര് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിച (ബനി.പനി.സനി.എല്.-76%,
കേനിയഭാല്-24%).  മറ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളഭായ  ലനിഫട്ട്,  എസകലറര്,  ഫയര്
ലടണര്,  പഭാസഞര്  കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ബനിഡ്ജട്ട്  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള  വര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്
ലചേയ്യുകേയലാം പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ഇനനി  ലചേയഭാനുള്ള ചുരുക്കലാം
ചേനില  പണനികേളുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  തുടങ്ങനി.   ഡയറക്ടകററട്ട്  ജനറല്  ഓഫട്ട്
സനിവനില്  ഏവനികയഷന,  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന  ലസകേന്യൂരനിറനി
എനനിവയമഭായള്ള പഭാരലാംഭ ചേര്ചയലാം സല സന്ദര്ശനങ്ങളുലാം നടന. 2017  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) 1996-ലല എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലലത്ത പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:  1998-ല്  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി,
കേനിനഫലയ കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി നനിയമനിച.
കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനുകവണനി ഒനഭാലാംഘട സലലമടുപട്ട്  നടപടനി ആരലാംഭനിച.
2001-ഓലട  ഒനഭാലാംഘട  സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  192.18  ഏക്കര്  സലലാം
ഏലറടുത്തു. 2001 -ലല യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മറട്ട് പുകരഭാഗതനികേലളഭാനലാം
ഉണഭായനിടനില.  പനിനതീടട്ട്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലലത്ത പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

5-7-2008-ല് കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടനിനഭായനി ലസഷലല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിച.
2008-ല് കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയലാം കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കേനി  (19-2-2008-ല്  തതസഭാധനിഷനിത  അലാംഗതീകേഭാരലാം).  1-2-2008-ല്  കേണ്ണൂര്
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനു  കവണനിയള്ള  രണഭാലാം  ഘട  സലലമടുപട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്
പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം 2010-11 -ഒഭാലട 1086.77 ഏക്കര് സലലാം ഏലറടുക്കുകേയലാം ലചേയ.
2008 -ല് മൂനട്ട് ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന ഓഫതീസുകേള  മടന്നൂരനില് ആരലാംഭനിച.  2008-ല്
കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ  കേണ്സളടനസനിക്കഭായനി എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി
ഓഫട്ട് ഇന്തലലയ നനിയമനിച.  2009  ഡനിസലാംബറനില് കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവള കേമ്പനനി
രൂപതീകേരനിച. 2010  ഡനിസലാംബര്  12-നട്ട് അനലത്ത മുഖലമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  വനി.
എസട്ട്.  അചതഭാനന്ദലന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന
വകുപ്പുമനനി ശതീ. പഫുല് പകടല് ശനിലഭാസഭാപന കേര്മ്മേലാം നനിര്വഹനിച.  

(സനി)  1998-ലല  G.O(Ms)  No.  2/98/Tran  dated  17-1-1998  പകേഭാരലാം
എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ റണ്കവയലട നതീളലാം ഏകേകദശലാം  12000  അടനിയഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരുന.  2005-ല്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  കേണ്സളടന്റെഭായ
EMAUNIHORN  റണ്ലവയലട  നതീളലാം  ഏകേകദശലാം  3400  മതീററഭായനി  വനിഭഭാവനലാം
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ലചേയനിരുന.  2013 -ല് കേണ്ണൂര് ഇന്റെര്നഭാഷണല് എയര്കപഭാര്ടട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് നനിയമനിച
കേണ്സളടന്റെഭായ എയ്കകേഭാലാം ആദലഘടത്തനില് റണ്കവയലട നതീളലാം 3050 മതീററനിലന്റെ
ആവശലകമ ഉളലവനലാം അന്തനിമഘടത്തനില് 3400 മതീററഭായനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാലമനലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കേണ്ണൂര് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിലന്റെ റണ്കവയലട
നതീളലാം 4000 മതീററഭായനിരനിക്കുലമനട്ട് സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഫര്ണനിചര്,  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിലലസന,  ലസകേന്യൂരനിറനി  എകേബപ്ലമന്റെട്ട്
മുതലഭായവയലട  ലടണര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയള്ള  എലഭാ  ലടണറുകേളുലാം
ഓഗസട്ട്  മഭാസത്തനില്ത്തലന ക്ഷണനിക്കഭാന ക്രമതീകേരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   അവഭാര്ഡട്ട്
ലചേയലപട  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഏജനസനികേളുമഭായനി  എലഭാ
മഭാസവലാം  റനിവന്യൂ  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന.  അടുത്ത  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസകത്തഭാലട  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  ക്രമതീകേരണങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.
ഡനി.ജനി.സനി.എ.  ലലലസനസനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനിട്ടുള്ള  കഡഭാകേബലമന്റെട്ട്  പനിപകറഷന
നടനവരുന.  സഭാറന്യൂടറനി ഏജനസനികേളഭായ ബന്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് സനിവനില് ഏവനികയഷന
ലസകേന്യൂരനിറനി,  കേസലാംസട്ട്,  എമനികഗ്രഷന,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്   അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തല,
ലമറതീരനികയഭാളജനിക്കല് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  എനനിവരുമഭായനി  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി അവര്ക്കട്ട്
ആവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനിവരുന.  അവരുലട കസവനങ്ങളക്കഭായള്ള
ക്രമതീകേരണലാം 2017 ജനുവരനിയനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  കേനിനഫ,  ലലമനര്  ഇറനികഗഷന,  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.
എനനിവയമഭായനി  കചേര്നട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനലപട  അനുബന കേഭാരലങ്ങള
സലാംയക്തമഭായനി  ലചേയവരുന.  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി  പവര്ത്തന
സജ്ജമഭാകേഭാന  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  എയര്ലലലന
കേമ്പനനികേളഭായ  എയര്  ഇന്തല,  ജറട്ട്  എയര്കവയ്സട്ട്,  ഇനഡനികഗഭാ  മുതലഭായ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  എയര്ക്രഭാഫട്ട്  ഓപകറഷനട്ട്  കവണനിയള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണനയലാം

15 (T165) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം സലാംബനനിച നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പരനിസനിതനിയലാം  പകൃതനി  സഗൗന്ദരലവലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണ്ടു  മഭാത്രകമ
ഭഗൗതനികേ  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാവൂ  എന  പകൃതനികസ്നേഹനികേളുലട
ആവശലത്തനികനലള്ള നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി    (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനലാം  അതനിലന്റെ  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടവലാം
ഭലാംഗവലാം  തടഭാലത  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ലപഭാതു
ജനങ്ങലള വനിശസഭാസത്തനിലലടുത്തുലാം അവലര പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെയലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിലന്റെയലാം  ആവശലകേത  കബഭാദലലപടുത്തനിയള്ള  ഒരു
നയമഭായനിരനിക്കുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അവലലാംബനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  മനുഷലനുലാം  പകൃതനിയലാം  തമ്മേനിലള്ള  അഗഭാധവലാം  ശഭാസതീയവലാം
സന്തുലനിതവമഭായ  ഒരു  ബനലത്തയഭാണട്ട്  വനികേസനലാം  സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.
പരനിസനിതനിക്കട്ട്  കകേഭാടലാം  തടഭാലതയലാം  പരനിസനിതനി  നശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സനനി
ലചേയഭാലതയലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണവലാം  വനികേസനവലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.

ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനവലാം അകനസഷണവലാം കവര്തനിരനിക്കല്

16 (*166) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില് കലഭാ  &  ഓര്ഡറുലാം  സക്രലാം ഇനലവസനികഗഷനുലാം
കവര്തനിരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്,  ഇതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  പകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി    (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :

(എ) പകേഭാശട്ട് സനിലാംഗട്ട് & അകദഴട്ട് Vs യൂണനിയന ഓഫട്ട് ഇന്തല & അകദഴട്ട് എന
WP(C)310/1996  നമ്പര്  കകേസനില്  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  22-9-2006-ല്
പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സനിറനികേളനിലല കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് ക്രമസമഭാധഭാന പരനിപഭാലന
ചുമതലയലാം, കുറഭാകനസഷണ ചുമതലയലാം കവര്തനിരനിചലകേഭാണട്ട് 27-12-2006-ല് സ.ഉ.
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(സഭാധഭാ)3069/2006/ആഭലന്തരലാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഏതട്ട്
രതീതനിയനില് നടപഭാക്കണലമനട്ട്  25-1-2010-ല് സര്ക്കുലര് നമ്പര് 5/2010  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ക്രമസമഭാധഭാന  പരനിപഭാലന  ചുമതലയലാം  കുറഭാകനസഷണ  ചുമതലയലാം
കവര്തനിരനിക്കുനതനിലല  ഭരണപരവലാം,  സഭാമ്പത്തനികേവലാം,  പഭാകയഭാഗനികേവമഭായ  വശങ്ങലള
കുറനിചട്ട് പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  24-8-2012-ല്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
7253/2012/ലപഭാ.ഭ. നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ഒരു  ഏകേഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷലന
നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം,  ടനി  കേമ്മേതീഷന  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനികനലള്ള  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയലട അഭനിപഭായലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

 എയര് കകേരള വനിമഭാന സര്വതീസട്ട്

17 (*167) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : 
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : 
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയര്  കകേരള  വനിമഭാന  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം എങനില് എനഭാണട്ട് ലഭനിചലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നനിബനനകേളഭാണട്ട് പഭാലനികക്കണ
ലതനലാം പസ്തുത നനിബനനകേലളലഭാലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എയര് കകേരള പദതനി എനകത്തക്കട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന കേഴനിയലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി)  പുതനിയ  കവലഭാമയഭാന  നയലാം  പകേഭാരലാം  രഭാജലഭാന്തര  വനിമഭാന
സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  20  വനിമഭാനങ്ങകളഭാ,  അലലങനില്  ലമഭാത്തലാം
സതീറകേളുലട  20  ശതമഭാനകമഭാ  ആഭലന്തര  വനിമഭാന  സര്വതീസുകേളക്കഭായനി
മഭാറനി  വയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  20  വനിമഭാനങ്ങള  കവണലമന  നനിബനന
നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്  എയര്  കകേരള  പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
തടസമഭാകുലമനട്ട് വനിലയനിരുത്തുന.
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പഭാചേകേ വഭാതകേ സനിലനിണറുകേളമൂലമുള്ള അപകേടങ്ങള

18 (*168) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാചേകേ  വഭാതകേ  സനിലനിണറുകേള  ലപഭാടനിലത്തറനിചലാം  ലതീക്കു  ലചേയലാം
ഉണഭാകുന അപകേടങ്ങള വര്ദനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സനിലനിണറുകേളുലട  പഴക്കലാം,  ഫനിലനിലാംഗനിലലയലാം  വനിതരണത്തനികലയലാം
അശദ,  വനിതരണ/സര്വതീസ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  നനിഷനിയതസലാം,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള
അജത എനനിവ പരനിഹരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ മുനകേരുതലകേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :

(എ&ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ചേനില  കകേസുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങനിലലാം
അപകേടങ്ങള  വര്ദനിചവരുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്
എണക്കമ്പനനി  പതനിനനിധനികേള,  ഫഭാക്ടറതീസട്ട്  &  കബഭായനികലഴട്ട്  പതനിനനിധനി
എനനിവരുമഭായനി  സനിവനില് സലലപസട്ട് ഡയറക്ടര് ചേര്ച നടത്തുകേയലാം കേഭാരണങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുവഭാന  സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  പഭാചേകേ  വഭാതകേ  സനിലനിണറുകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
സനിലനിണറുകേള കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട് പഭാന്റുകേളനില് വചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
പരനികശഭാധനകേളനില്  കയഭാഗലലമനട്ട്  കേലണത്തുനവയനില്  മഭാത്രലാം  പഭാചേകേ  വഭാതകേലാം
നനിറയ്ക്കുന.  സനിലനിണറുകേള കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട് പഭാന്റുകേളനില് നനിനലാം അയയ്ക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട്
ഭഭാരവലാം വഭാടര് ലടസട്ട് ബഭാത്തുവഴനി കചേഭാര്ചയലാം കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കലപടുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  പരനികശഭാധനയനില് കയഭാഗലമല എനട്ട് കേഭാണുന സനിലനിണറുകേള വതീണ്ടുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത രതീതനിയനില് സഭാപട്ട് ആയനി കവര്തനിരനിചട്ട് കേളയന.  കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട്
പഭാന്റുകേളനില് നനിനട്ട് പകതലകേലാം സജ്ജതീകേരനിച വഭാഹനങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം ലഭനിച
ലലഡവര്മഭാരഭാണട്ട്  ഏജനസനികേളനില്  പഭാചേകേ  വഭാതകേലാം  എത്തനിക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  സനിലനിണറുകേള  ഗലഭാസട്ട്  ഏജനസനി  തലത്തനില്  വതീണ്ടുലാം
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പരനികശഭാനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷമഭാണട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്.   കൂടഭാലത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  വനിതരണ ഏജനസനികേള  കസഫനി
ക്ലെനിനനിക്കുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  വതീടുകേളനില്  നനിര്ബനനിത  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.  ഏജനസനികേളനിലല കജഭാലനിക്കഭാര്, ലഡലനിവറനി കബഭായ്സട്ട്,
കഗഭാഡഗൗണ്  സൂക്ഷനിപ്പുകേഭാര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  സുരക്ഷ  സലാംബനനിചട്ട്  കൃതലമഭായ
പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  നലഭാറുണട്ട്.  ഇവയഭാണട്ട്  പഭാചേകേവഭാതകേ  സനിലനിണറുകേളുലട
സുരക്ഷയഭായനി സസതീകേരനിചവരുന നടപടനികേലളനട്ട് എണക്കമ്പനനികേളുലട സലാംസഭാനതല
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉണഭായ
സനിലനിണര്  അപകേടങ്ങളുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  എണക്കമ്പനനി  പതനിനനിധനികേള,
ഫഭാക്ടറതീസട്ട്  &  കബഭായനികലഴട്ട്  പതനിനനിധനി  എനനിവരുമഭായനി  സനിവനില്  സലലപസട്ട്
ഡയറക്ടര് ചേര്ച നടത്തനി സനിലനിണര് അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച
വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില് നനിനലാം പകേര്ചവലഭാധനി ഭതീഷണനി 

19 (*169) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
        ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഭാനനിദലലാം  വലഭാപകേമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി

കേലഭാമ്പുകേളനില് നനിനലാം പകേര്ച വലഭാധനികേളുലട ഭതീഷണനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  നനിനലാം  ഉന്മൂലനലാം  ലചേയലപട  മലമ്പനനി  തുടങ്ങനിയ

പകേര്ചവലഭാധനികേള ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലൂലട തനിരനിച വരുനതഭായള്ള

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ  ചുറപഭാടനില്  കേഴനിയന  ഇവര്ക്കട്ട്  കരഭാഗ

പതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ചേനികേനിതയ്ക്കുമുള്ള  സഗൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തനി  കരഭാഗ  വലഭാപന

ഭതീഷണനി ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിലല  ശുചേനിതസലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്) :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഭാനനിദലലാം  വലഭാപകേമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലതഭാഴനിലഭാളനി
കേലഭാമ്പുകേളനില്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  മലമ്പനനി,
ക്ഷയലാം,  കുഷകരഭാഗലാം,  മന്തുകരഭാഗലാം,  തസക്കട്ട്  കരഭാഗങ്ങള  മുതലഭായവ  ഇപകേഭാരലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. മലമ്പനനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ലചേയലപട കരഭാഗമല.
ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് കജഭാലനിക്കുലാം മറട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി കപഭായനി തനിരനിചട്ട്
വരുനവരനിലലാം കകേരളത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
ക്കനിടയനിലലാം  മലമ്പനനി  തഭാരതകമലന  കൂടുതലഭായനി  കേണ്ടുവരുന.  കൂടഭാലത  മന്തട്ട്
കരഭാഗത്തനിലന്റെ സൂക്ഷ്മ വനിരകേളുലട സഭാനനിദലലാം,  ക്ഷയകരഭാഗലാം,  കുഷകരഭാഗലാം എനനിവ
ഇതര സലാംസഭാന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കനിടയനില് കൂടുതലഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കനിടയനില്  വലഭാപകേമഭായനി
കേണ്ടുവരുന പകേര്ചവലഭാധനികേള തടയനതനിനട്ട് പല പദതനികേളുലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കദശതീയ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  രക്തലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  മലമ്പനനി,  മന്തട്ട്  കരഭാഗലാം,  ക്ഷയലാം,
കുഷകരഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയവ  ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  ആവശലലമങനില്
സഗൗജനല ചേനികേനിതയലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.  2015  ജൂലലല,  ആഗസട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്
"ജഭാഗ്രത"  കേഭാലലമ്പന  വഴനി  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കേലഭാമ്പുകേളനില്
ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെഭാസുകേളുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതുകൂടഭാലത കസഫട്ട് കകേരള പരനിപഭാടനിയലട ഭഭാഗമഭായലാം പകതലകേ
ദനിവസങ്ങളനില്  ഇത്തരക്കഭാരുലട  കേലഭാമ്പുകേള  സന്ദര്ശനിചട്ട്  ശുചേനിതസലാം,  കുടനിലവള്ള
ലഭലത,  കരഭാഗസഭാധലതകേള  തുടങ്ങനിയവ  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  സസഭാഡുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമപകേഭാരലാം നടപടനികേളുലാം എടുത്തട്ട് വരുനണട്ട്.
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഫതീല്ഡ്തല ഉകദലഭാഗസര് ഫതീല്ഡട്ട് സന്ദര്ശനലാം നടത്തുകമ്പഭാഴലാം
ഇത്തരലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ആകരഭാഗലലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ലഡപന്യൂടനി  ഡനി.എലാം.ഒ. -യലട
കനതൃതസത്തനില്  ജനിലഭാ  ലലമഗ്രന്റെട്ട്  ലസലട്ട്ല്ല്ല്ല്  വഴനി  ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങലള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴനില്  വകുപട്ട്,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുകേള  എനനിവയമഭായനി  കയഭാജനിചഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.
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(ഡനി)  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിലല  ശുചേനിതസലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല
വകുപനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചട്ട് ലതഭാഴനില് വകുപട്ട്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപട്ട്,  ശുചേനിതസ  മനിഷന  തുടങ്ങനിയവ  സലാംയക്തമഭായനി  പവര്ത്തനിച  വരുന.
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് തുടര്ചയഭായനി ഇത്തരലാം കേലഭാമ്പുകേള സന്ദര്ശനിചട്ട് അനലസലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  വലക്തനി  ശുചേനിതസലാം,  പരനിസര  ശുചേനിതസലാം,  കുടനിലവള്ള  ശുചേനിതസലാം
തുടങ്ങനിയവ നനിരതീക്ഷനിചട്ട് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ആവശലലമങനില്
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമപകേഭാരലാം കവണ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.
മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലാം  ഒറയ്ക്കുലാം  സലാംയക്തമഭായലാം  സമഭാനമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി
വരുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ശുചേനിതസലാം
സലാംബനനിച കബഭാധവല്ക്കരണവലാം അവരുലട ഭഭാഷയനില് തലന ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

108 ആലാംബുലനസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

20 (*170) ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    പനി  .  ടനി  .  എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തനിരുവനന്തപുരലാം ആലപ്പുഴ
ജനിലകേളനില് ആരലാംഭനിച 108-ആലാംബുലനസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുലമന  മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഖലഭാപനലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന എലന്തങനിലലാം തുടര് നടപടനിയണഭാകുകമഭാ ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന  ജനിലകേളനില്  108  ആലാംബുലനസട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്):

 (എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ ജനിലകേളനില് പവര്ത്തനലാം നടത്തുന  108

ആലാംബുലനസുകേള 26-3-2016-ല് തുടങ്ങനി 8-7-2016 വലര വനിവനിധ തതീയതനികേളനില്

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഒഭാഫട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  തതീരുന വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല് ഇവയലട

സര്വതീസട്ട്  വനിവനിധ  തതീയതനികേളനില്  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി
924/2017
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വരനികേയമഭാണട്ട്. ഇതനില് തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് 04 വഭാഹനങ്ങളുലടയലാം ആലപ്പുഴ

ജനിലയനില്  6  വഭാഹനങ്ങളുലടയലാം  അറകുറപണനികേള  തതീര്ത്തട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള വഭാഹനങ്ങളുലട അറകുറപണനികേള

യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടത്തനിവരുന.  16-7-2016-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം

ജനിലയനില്  9  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  4  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഫനിറട്ട്നസട്ട്

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലടസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പവര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിയലാം.

ബഭാക്കനിയള്ള  വഭാഹനങ്ങള തസരനിതകവഗത്തനില്  അറകുറപണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

സര്വതീസട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ഇഗൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  പസ്തുത പദതനി സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി എലഭാ

ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  14-07-2014-ല്  ലടണര്  വനിളനിക്കുകേയലാം

അനലത്ത ഓപകററനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനിയഭായ ജനി.വനി.ലകേ.   ഇ.എലാം.ആര്.ഐ.  ഏറവലാം

കുറഞ്ഞ നനിരക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച ലസക്രടറനിമഭാരുലട

കേമ്മേനിറനി  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം  നനിരക്കുകേള  കുറയഭാന

ആവശലലപടുകേയലാം ലചേയ. എനഭാല് ലസക്രടറതീസട്ട് കേമ്മേനിറനി മുകനഭാട്ടുവച നനിരക്കുകേള

ക്കനുസരനിചട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന  സഭാധലമല  എനട്ട്  കേമ്പനനി  അറനിയനിക്കുകേയലാം  ലചേയ

സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന,  ജനിലഭാ

ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  ലസഭാലലസറനിയമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി. ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്

6  ലകേഭാലകത്തഭാളലാം പഴക്കമുള്ളതുലാം ശരഭാശരനി  2.5  ലക്ഷലാം കേനികലഭാമതീറര് സഞരനിചതുമഭായ

വഭാഹനങ്ങള  പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനഭായനി  ഒരു  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനിലയ

ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  വനിദൂര  സഭാധലത  മുനനനിര്ത്തനി  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  അഭനിപഭായലാം  അലാംഗതീകേരനിചലകേഭാണട്ട്  പസ്തുത  വഭാഹനങ്ങള

ജനി.വനി.ലകേ.  ഇ.എലാം.ആര്.ഐ.-യനില്  നനിനലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ

ലസഭാലലസറനിയമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പവര്ത്തനിക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനി.   അതനിനപകേഭാരലാം

വഭാഹനങ്ങളുലാം  അതനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  അതഭാതട്ട്  ജനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ

ലസഭാലലസറനിയലട  കേതീഴനിലലാം  കേണ്കടഭാള  റൂമുലാം  അതനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കകേരളഭാ

ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കേതീഴനിലലാം  പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനഭായനി

നനിര്കദ്ദേശനിച.   തത്ഫലമഭായനി  16-7-2015  മുതല് പസ്തുത പദതനി ഇപകേഭാരമഭാണട്ട്

പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.
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27-7-2015 -ല് ലകേല്കടഭാണ് ഇഗൗ പദതനി ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തുവഭാനഭായനി ഒരു
ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.  പസ്തുത ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് കകേരള
ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  അഭനിപഭായലാം  അറനിയനതനിനഭായനി
അയയ്ക്കുകേയലാം  അതനിനുകശഷലാം  ലകേല്കടഭാണനികനഭാടട്ട്  നനിരക്കുകേള  കുറചട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന
ആവശലലപടുകേയമുണഭായനി.  പസ്തുത  നനിരക്കുകേളുലാം  കൂടുതലഭാലണനട്ട്  കേണട്ട്
ലകേല്കടഭാണനികനഭാടട്ട് വതീണ്ടുലാം നനിരക്കുകേള കുറയഭാന ആവശലലപടുകേയലാം ലകേല്കടഭാണ്
സമര്പനിച  നനിരക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഒഭാഫട്ട്  ലസക്രടറതീസട്ട്  ഇതനിലന്റെ
പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  നനിശയനിച  നനിരക്കുകേള  ആധഭാരമഭാക്കനി  നനിരക്കുകേള
സമര്പനിക്കഭാന ആവശലലപട്ടു. കകേരളഭാ ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷകനഭാടട്ട്
ഇകപഭാള  പവര്ത്തനിക്കുന  മഭാതൃകേയനില്  പസ്തുത  പദതനി  കകേരളലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിചഭാല്  പവര്ത്തന  ലചേലവകേള  എത്രയഭാലണനള്ളതട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
അറനിയനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി. 18-3-2016-ല് കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുന രതീതനിയനില് എപകേഭാരലാം കകേരളലമഭാടഭാലകേ
പവര്ത്തനലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാലമനലാം  അതനിനട്ട്  എന്തട്ട്  ലചേലവട്ട്  വരുലമനള്ളതുലാം
കേഭാണനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയമഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് തനിരുവനന്തപുരലാം, ആലപ്പുഴ ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് പസ്തുത പദതനി
നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  കകേരളഭാ  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഏലറടുത്ത
കശഷലാം  2.5  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കേനികലഭാമതീററുകേള  പനിനനിട  ഈ  വഭാഹനങ്ങളുലട
അറകുറപണനികേള പൂര്ണമഭായലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഫനിറട്ട്നസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കേരസമഭാക്കനി
മനികേച  രതീതനിയനില്  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലമനിഷലന്റെ  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  കപഭാഗ്രഭാലാം
മഭാകനജര്മഭാരുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടത്തുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള
ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  പസ്തുത  പദതനി  ഏലറടുത്തകശഷലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന  കവതന  വലവസകേള  ലമചലപടുത്തുകേയലാം  ലതഭാഴനില്
തര്ക്കങ്ങളുലാം  മറലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ.   നനിലവനിലള്ള  43  വഭാഹനങ്ങളുലട
കേഭാലപഴക്കലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  വനിഘഭാതമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേരള  ലമഡനിക്കല്
സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  മനികേച  രതീതനിയനിലള്ള  ഒരു
കസഭാഫട്ട് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം തയഭാറഭായനി വരുന. പസ്തുത കസഭാഫട്ട് ലവയര് മുഖഭാന്തരലാം
വഭാഹനങ്ങളുലട  കസവനത്തനിനഭായനി  വനിളനിക്കുന വലക്തനികേളക്കട്ട്  വനിളനിചതനിനുകശഷലാം
വഭാഹനലാം  എവനിലടലയത്തനി  എനട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  കഫഭാണനില്  കൂടനി  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലട  വളലരയധനികേലാം  ജകനഭാപകേഭാരപദവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഒരുക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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കദശതീയ കപഭാലതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടട്ട് 

21 (*171) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഏഴഭാലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  എലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം നടപഭാക്കണലമനട്ട് സുപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടനിലല പധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  മകറലതങനിലലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതഭായനി  അറനിവകണഭാ;  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
നടപഭാകേഭാലത കപഭായലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലല കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട അലാംഗബലലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,
ആലാംഡട്ട് റനിസര്വട്ട്,  കലഭാക്കല് സലാംകയഭാജനിപനിക്കുകേ,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി,
കറയ്ഞനിലന്റെ  ചുമതലയള്ള  ഇനലസക്ടര്  ജനറല്മഭാര്,  കപഭാലതീസട്ട്  സൂപണ്ടുമഭാര്,
കസഷന ഹഗൗസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര് എനനിവര്ക്കട്ട് കുറഞ്ഞ ഉകദലഭാഗ കേഭാലഭാവധനി രണട്ട്
വര്ഷമഭാക്കുകേ,  കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട സഭാമ്പത്തനികേ വനിനനികയഭാഗ അധനികേഭാരലാം
ഉയര്ത്തുകേ,  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  കഹഭാലാം
ഗഭാര്ഡുകേലള നനിയമനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള.

(സനി)  കദശതീയ  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഏഴഭാമതട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലല  പധഭാന
ശനിപഭാര്ശകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള കപഭാലതീസനില് പരനിഷ്കഭാരങ്ങള നടപനില്
വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണലാം

22 (*172) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അചതഭാനന്ദന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനലസലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനയകണഭാ;
എങനില് വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ; ലനലനിലന്റെ സലാംഭരണവനില പുതുക്കഭാൻ നടപടനി
ഉണഭാകുകമഭാ;
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(ബനി)  ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരനിചതനില് മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനിലല  കുടനിശ്ശേനികേകേലളലഭാലാം
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ത്തനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിനട്ട്  എത്ര തുകേ അനുവദനിലചനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണലാം  യഥഭാസമയലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന):

(എ)  സലലപകകേഭായലട  ലനലസലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  ലനലനിലന്റെ സലാംഭരണവനില പുതുക്കുന കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനിലല  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ ലകേഭാടുക്കുനതനിനഭായനി
169.97  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(സനി) ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിലന്റെ  കേഭാലയളവട്ട്  നനിശയനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 2015-16 ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണ സതീസണനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  2015  ഒകക്ടഭാബര് മുതല്  2015  ഡനിസലാംബര് വലര ഒനഭാലാം  സതീസണുലാം,
2016  ജനുവരനി  മുതല്  ജൂണ്  വലര  രണഭാലാം  സതീസണുമഭാണട്ട്.   ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണലാം
നടക്കുന പഭാടങ്ങളനില് ലനലനിലന്റെ ഗുണകമന സലാംബനനിചട്ട് പശ്നങ്ങളനിലലങനില് ലനലട്ട്ല്ല്
സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനതഭാണട്ട്.  ലനലനിലന്റെ  ഈര്പലാം,  പതനിരനിലന്റെ
അളവട്ട്  എനനിവ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  ഉപരനിയഭാകുന
പക്ഷലാം  അതട്ട്  ക്രമലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലനലട്ട്ല്ല്  ഉണക്കുനതനിനുലാം  പഭാറനി
വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേര്  സമയലമടുക്കുനതനിനഭാല്  വരുന  കേഭാലതഭാമസലാം
മഭാത്രകമ ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണ കവളയനില് ഉണഭാവഭാറുള.

സഭാമുദഭായനികേ ഭനിനത ഉണഭാക്കുന വര്ഗ്ഗതീയ ശക്തനികേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള 

23 (*173) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ആരഭാധനഭാലയങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വര്ഗ്ഗതീയ ശക്തനികേള
സഭാമുദഭായനികേ  ഭനിനത  ഉണഭാക്കുന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതട്ട്  ഇന്റെലനിജനസട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം ഛനിദ്രശക്തനികേലള അമര്ച ലചേയഭാനഭായനി എടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നനിയമനടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം  ഛനിദ്രശക്തനികേളുലട  കപരനില്  നനിയമ  വനിരുദ  പവര്ത്തനലാം
തടയല് നനിയമപകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

 മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

 (എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നനിരതീക്ഷണങ്ങള നനിരന്തരലാം  നടത്തനി വരനികേയലാം  സഭാമുദഭായനികേ
ഭനിനത  ഉളവഭാക്കുന  പവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്  അത്തരലാം  ആളുകേളലക്കതനിലര
153(എ), 153(ബനി) ഐ.പനി.സനി. മുതലഭായ വകുപ്പുകേള പകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ആലരങനിലലാം  നനിയമവനിരുദ  പവര്ത്തനലാം  തടയല്  നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന കുറകൃതലങ്ങളനില് ഉളലപടതഭായനി വനിവരലാം ലഭനിചഭാല് അവരുലട
കപരനില് ടനി നനിയമപകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭക്ഷല സുരക്ഷ

24 (*174) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് വനില്ക്കുനലതനട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന വകുപനിനട്ട്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷല ഉല്പഭാദന സലാംഭരണ വനിതരണ കമഖലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  സലസനകസഭാ
ഉണഭാകേണലമന നനിയമലാം പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലസനസുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ഉള്ള  സഭാപനങ്ങള  ശുചേനിതസ
നനിലവഭാരവലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം ഉള്ള ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളഭാകണഭാ വനില്ക്കുനലതനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കുറക്കഭാരഭായ  സഭാപനങ്ങലള  നനിയനനിക്കഭാന  സസതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേള എന്തഭാലണനലാം അതട്ട് ഫലപദമഭാകണഭാ എനലാം ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങള
ലക്കതനിലര ക്രനിമനിനല് നടപടനിലയടുക്കഭാറുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്):

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനി
രുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട കേതീഴനില് ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  3  റതീജനിയണല്  ലകബഭാറടറനികേളുലാം
ഒരു  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഫുഡട്ട്  ലടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങളഭാണട്ട് വനില്ക്കുനലതനട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന കവണനി
ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം,  വനിതരണക്കഭാരനില്നനിനലാം,  വനില്പനക്കഭാരനില്  നനിനലാം
ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  പകേഭാരലാം  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള
എടുത്തട്ട്  കമല്പറഞ്ഞ  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയയ്ക്കുനണട്ട്.  ഈ
ലഭാബുകേളനില്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന.
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ശദയനില്ലപടഭാല്  അതനിനു  കേഭാരണക്കഭാരഭായ
ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദകേരഭായ  ഫുഡട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്  ഓപകററര്മഭാരുലട  കപരനില്
കപഭാസനികേന്യൂഷന  അടക്കമുള്ള  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത
ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പക്രനിയയനിലലാം  പഭാക്കനിലാംഗനിലമുള്ള  നന്യൂനതകേള
കേലണത്തനി കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേയലാം വതീണ്ടുലാം ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാലണങനില് ശനിക്ഷണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കമഖലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  ലലലസനകസഭാ
ഉണഭായനിരനിക്കണലമനട്ട് ഭക്ഷല ഗുണനനിലവഭാരനനിയമലാം  2006  പകേഭാരലാം നനിര്ബനമഭാണട്ട്.
എനഭാല്  ലലലസനകസഭാ  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  എടുകക്കണ  കേഭാലഭാവധനി  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
ആന്റെട്ട് സഭാനകഡര്ഡട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്തല 2016  ആഗസട്ട്  5-ാംതതീയതനി വലര
നതീടനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതുവലര  56784  കപര്ക്കട്ട്  ലലലസനസുലാം  251781
കപര്ക്കട്ട് രജനികസ്ട്രേഷനുലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദന  സലാംഭരണ  വനിതരണ  കമഖലകേളനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം  കഹഭാടലകേളനിലലാം  ലറകസഭാറന്റുകേളനിലലാം,
കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്  നനിരന്തരമഭായനി  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  ശുചേനിതസ  നനിലവഭാരവലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ഉള്ള  ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്
വനില്ക്കുനലതനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറലമ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്
കഹഭാടലകേളനിലലാം,  ലറകസഭാറന്റുകേളനിലലാം,  ശതീതളപഭാനതീയ  വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
പഭാലനികക്കണ 30 ഇന മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലട പരനികശഭാധനയനില് ശുചേനിതസ
നനിലവഭാരവലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കുകേയലാം പനിഴ ചുമത്തഭാറുമുണട്ട്.  എനഭാല് ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങള ലഭാബുകേളനില്
അയചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാരമനിലലനട്ട്  ലതളനിഞ്ഞഭാല്  അതനിനട്ട്
കേഭാരണക്കഭാരഭായ  കേചവടക്കഭാര്ലക്കതനിലര  അഡ്ജന്യൂഡനികക്കഷന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  എനഭാല്  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  മനുഷലരുലട
ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയഭാല് അവര്ലക്കതനിലര ക്രനിമനിനല്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുമുണട്ട്.

ഫയലകേള അടനിയന്തരമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി 

25(*175) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ലപഭാഫ  .    ലകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസക്രകടറനിയറട്ട് ഉളലപലട വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് നനിരവധനി
ഫയലകേള തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാലത ദതീര്ഘകേഭാലലാം സവകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം  ഫയലകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം  ഫലപദമഭാകേഭാത്തതഭാകണഭാ  ഫയല്
ബഭാഹുലലത്തനിനട്ട് കേഭാരണലമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര്  കസവനലാം  യഥഭാസമയലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി  ഏതു
തരത്തനിലള്ള ഭരണപരനിഷ്കഭാരമഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  ബനലപട  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസലരയലാം
പലങടുപനിചലകേഭാണട്ട് യഥഭാസമയലാം വകുപ്പുതലത്തനില് ചേര്ച ലചേയട്ട് ഫയല് ലകേടനിക്കനിട
ക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
ആവശലമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലലകേലക്കഭാള്ളുനതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാലര
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.
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(ഡനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കസവനലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
ലഭലമഭാക്കണലമനള്ളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നയലാം.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു
ഭരണപരനിഷ്കഭാര  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്.
ജനങ്ങളുലട പരഭാതനികേളക്കട്ട് വളലര ലപലടനട്ട് പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
വകുപ്പുതലവനമഭാരുലാം  ലസക്രകടറനിയറലാം  തമ്മേനിലള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനി
ക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഓഫതീസട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങലള
ഒഭാകടഭാകമറട്ട്  ലചേയലകേഭാണട്ട്  ഓഫതീസുകേലള  ലലസട്ട്  കപപര്  ഓഫതീസഭായനി
രൂപഭാന്തരലപടുത്തുനതനിനുള്ള  ഡനിജനിറല്  വര്ക്കട്ട്  കപസട്ട്  ലസഭാലന്യൂഷന  ആയ
ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ലസക്രകടറനിയറനിലല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുലാം  14  ജനിലഭാ
കേളക്ടകററകേളനികലയ്ക്കുലാം  21  സബട്ട്  കേളക്ടകററകേളനികലയ്ക്കുലാം  75  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസുകേളനികലക്കുലാം ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണകററനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട  ഡയറക്ടകററകേളനില്,  ആദലലാം  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനിലലാം  പനിനതീടട്ട്
ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,
ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം,  പഗൗരഭാവകേഭാശകരഖ,  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,  ബകയഭാലമടനികേട്ട്  പഞനിലാംഗട്ട്  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന ഉപയക്തമഭാക്കുലാം.

ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇ.പനി.ആര്.എസട്ട്. പദതനി

26 (*176) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ലനല് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇ.പനി.ആര്.എസട്ട്.
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  സകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുകേയണഭായനി;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .  തനികലഭാത്തമന):

(എ) ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഇ.പനി.ആര്.എസട്ട്. പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) കേര്ഷകേരനില്  നനിനട്ട്  ലനലട്ട്ല്ല്  ലലകേപറകമ്പഭാള  സലലപകകേഭായട്ട്  കവണനി
മനിലകേള നല്കുന രസതീതട്ട് (PRS) ഇലകകഭാണനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട POS device
മുകഖന നല്കേലപടുന.   ഇതഭാണട്ട്  EPRS  (Electronic  Paddy  Receipt  Sheet).
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന സമയലാം മുതല് കപയ്ലമന്റെട്ട്  ഒഭാഫതീസര് പഭാസഭാക്കുനതു
വലരയലാം തുടര്നലാം എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം വനിശദമഭായനി ലവബ്ലലസറനിലൂലട അറനിയവഭാന
കേഴനിയന. വനിവരങ്ങള യഥഭാസമയലാം ലവബ്ലലസറനില് update ലചേയലപടുനതനിനഭാല്
സുതഭാരലതയലാം കൃതലതയലാം ഉറപഭാക്കുന.

(സനി) ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്  ഓണ്ലലലനഭായനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള കരഖലപടുത്തുന മുഴവന വനിവരങ്ങളുലാം മനിലകേഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന
Hand  held  POS  device  -കലക്കട്ട്   GPRS  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ലലകേമഭാറുകേയലാം,
ലനലട്ട്ല്ല്  മനിലനില്  എത്തനി  കസഭാക്കനില്  ഏലറടുത്തതനിനുകശഷലാം  ലനലനിലന്റെ  തൂക്കലാം
ഉളലപലടയള്ള  അനുബന  വനിവരങ്ങള  computer  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
ലഭലമഭാകുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ഇപകേഭാരമുള്ള ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ലനലട്ട്ല്ല്  ലലകേപറട്ട്  രസതീതട്ട്
(EPRS)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ള  ഏതട്ട്  കേമ്പന്യൂടറനില്  നനിനലാം
എകപഭാള  കവണലമങനിലലാം   പനിന്റെട്ട്  എടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  EPRS  സലാംവനിധഭാനലാം
2014-15 ഒനഭാലാം സതീസണ് മുതല് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി

27 (T177) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ നഗരങ്ങളനില് നടപഭാക്കുലമനട്ട്
പഖലഭാപനിച  സലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനിയലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി മുന സര്ക്കഭാര് ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനിയലട കേണ്സളടന്റെഭായനി ആലരയഭാണട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തസ്തുത നഗരങ്ങളനില് സലറട്ട് ലമകടഭായട്ട് പകേരലാം ലമകടഭാ പദതനിയഭാണട്ട്
ആവശലലമന  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  അഭനിപഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുനനഃപരനികശഭാധന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനില്  ലലലറട്ട്

ലമകടഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  മുനസര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ഇതനിനഭായനി

വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം

പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  11-9-2015-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  74/2015/ലപഭാ.മ.വ.,

പകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ

പദതനികയഭാടനുബനനിചള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായ

ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-യമഭായനി  20-1-2016-നട്ട്  കേരഭാര്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയ.

തനിരുവനന്തപുരലാം  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനിയലട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന

ആവശലമഭായ  7.91  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ

പദതനിയലട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  8.2819  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്

ഭൂമനിയലാം കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനില്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ

പദതനിക്കഭായള്ള,  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ഇകതവലര

ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി) ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനുബനനിചള്ള പഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായള്ള

ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായ ഡല്ഹനി ലമകടഭാ  ലറയനില് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡുലാം

(ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.)  കകേരളഭാ  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനസനിറട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡുലാം

(ലകേ.ആര്.റനി.എല്.) തമ്മേനില് 20-1-2016-നട്ട് കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) തനിരുവനന്തപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് നഗരങ്ങളുലട ഭൂപകൃതനിയലാം, ഗതഭാഗത

സഭാന്ദ്രതയലാം  (നനിലവനിലള്ളതുലാം  2041  വലര  പതതീക്ഷനിക്കുനതുലാം),  കേണക്കനിലലടുത്തു

ലകേഭാണഭാണട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  അനുകയഭാജലമഭാലണന  നനിഗമനത്തനില്  എത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കൂടഭാലത പദതനി അടങല് തുകേയനില് ലമകടഭാ പദതനിലയ അകപക്ഷനിചട്ട്  30%  വലര

കുറവട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനിയനില്  ഉണഭാകുലാം  എനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നഷ്ടലാം കൂടഭാലത ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ദതീര്ഘകേഭാലലാം  പവര്ത്തനിക്കണലമങനില് പദതനി

ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞനിരനികക്കണതട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  ഇഗൗ തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന

കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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ആയര്കവദ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

28 (*178) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എലഭാ  പ ഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ആയര്കവദ
ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുകനഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  വഴനി  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  സകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്):

(എ)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ആയര്കവദ  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുന.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ആയര്കവദ ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രലാം
സഭാപനിചട്ട് ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലലാം വലഭാപനിപനിക്കുകേ എനതഭായനിരുന ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി) പസ്തുത പദതനി പൂര്ണമഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് ലപരുമഭാറ ചേടലാം

29 (*179) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  ഏതട്ട്
തതീയതനിയനിലഭാണട്ട് നനിലവനില് വനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപരുമഭാറചേടലാം നനിലവനില്വനകശഷലാം എടുത്ത മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളനില്
ഏലതലഭാമഭാണട്ട് പസ്തസ്തുത ചേടത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭായവലയനട്ട് മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീയതനി
ഉളലപലട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  പുതനിയ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭായനിടനിലലങനില്,  ലപരുമഭാറചട  ലലാംഘനലാം  നടത്തനിയതഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള
ഏലതഭാലക്ക എനട്ട് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ  എനലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി  (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ) കകേന്ദ്ര ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേമ്മേതീഷന ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് പഖലഭാപനിച 4-3-2016
മുതല് ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം നനിലവനില് വന.

(ബനി) ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലനനില്ക്കുന  കേഭാലയളവനില്,
ലപരുമഭാറചടത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്
കേമ്മേതീഷലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനികയഭാടു  കൂടനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലലകേ
ലക്കഭാകള്ളണതട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം ലലാംഘനിചലകേഭാണ്ടുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള
ശദയനില്പടനിടനില.

(സനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലഘടത്തനില്  (2016  ജനുവരനി  1-നു
കശഷലാം)  എടുത്ത മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങള അതതട്ട് വകുപട്ട് ലസക്രടറനിമഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധന  ആവശലമുള്ളവ  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയലട
പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന  25-5-2016-ല്  കൂടനിയ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.   പസ്തുത ഉപസമനിതനി  ഇപകേഭാരമുള്ള മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ
തതീരുമഭാനങ്ങള പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നഷ്ടലപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം

30 (*180) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നഷ്ടലപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന പശഭാത്തല സഗൗകേരലവലാം അദലയന സഗൗകേരലവമനിലഭാത്ത
കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയ നടപടനി ഈ സനിതനിക്കട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാലയലടകയഭാ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഇടലപടല്  സഭാധലമലലനനിരനിലക്ക  അഫനിലനികയഷന  നഷ്ടലപട
കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനി പകവശനലാം തടയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



62       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്):

(എ) സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട

അലാംഗതീകേഭാരലാം നനിശയനിക്കുനതട്ട് ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇന്തലയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ

അദലയന വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്

ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  ടനി

കകേഭാകളജുകേളുലട  ഭഗൗതതീകേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  അപരലഭാപ്തമഭാലണനട്ട്  കേലണത്തുകേയണഭായനി.

ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നഷ്ടലപടഭാനനിടയഭായതട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി) ഇഗൗ  പശ്നലാം  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  നനിയമനിച  കലഭാധ  കേമ്മേനിറനിയലട

പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്  അര്ഹമഭായ  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കകേഭാകളജുകേളുലട

കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  മുകഖന  ഇടലപടഭാന  ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല്

അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഗുണനനിലവഭാരവലാം ഇലഭാത്ത കകേഭാകളജുകേളനില് വനിദലഭാഭലഭാസലാം

നലരുലതനഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നയലാം.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട  ഉത്തരങ്ങള 

 കകേന്ദ്ര സര്വതീസട്ട് മഭാതൃകേയനില് ഡയറക്ടകററട്ട്  

1 (1244) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്വതീസട്ട്  മഭാതൃകേയനില് ഡയറക്ടകററട്ട്  രൂപത്തനില് കകേരളത്തനിലല

സനിവനില്  സര്വതീസനിലന്റെ  ഘടനയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുനതനിനട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങളടക്കലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ഭരണപരനിഷ്കഭാര

കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്. 
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പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴനിവകേള 

2 (1245)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴനിവകേളുലട വകുപട്ട് തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

    അമലഭാ അരുണനിനട്ട് ആശനിത നനിയമനലാം

3  (1246)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസനനികേ  കസവനത്തനിനനിലട  മരണലപട  അരുണ്കുമഭാറനിലന്റെ  ഭഭാരല

അമലഭാ അരുണനിനട്ട് ആശനിത നനിയമനലാം നല്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലപഭാതുഭരണ

വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ഉള്ള  464376/  എസട്ട്.ഡബന്യൂ  2/16  ഫയലനിലന്റെ

നനിലവനിലള്ള സനിതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; 

(ബനി)  അമലഭാ  അരുണനിന ട്ട്  എനകത്തയട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന  കേഴനിയലമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പടഭാള കസവനത്തനിനനിലട മരണലപട നമ്പര്153323641L നഭായനികേട്ട്

അരുണ്  കുമഭാറനിലന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  അമലഭാ  അരുണനിനട്ട്,  29-4-2002-ലല

G.O(P)110/02/GAD  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരലാം

ആആ്രശനിത നനിയമനലാം നല്കേഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം/പത്തനലാംതനിട

എനതീ  ജനിലകേളനില്  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലെഭാര്ക്കനിലന്റെ  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം

നല്കേണലമനഭാണട്ട്  അകപക്ഷകേ  ആവശലലപടതട്ട്.  ഒഴനിവകണഭാലയനട്ട്  അറനിയനിക്കുവഭാന

എലഭാ വകുപട്ട് തലവനമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ജനിലകേളനില് നനിനലാം

ഒഴനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതഭാണട്ട്. 
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   ജതീവനക്കഭാരുലട കൂട സലലാംമഭാറലാം

4 (1247) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലസക്രകടറനിയറനിലല  (ധനകേഭാരലലാം,  നനിയമലാം ഉളലപലട)  എത്ര ജതീവനക്കഭാലര സലലാം
മഭാറനിലയനട്ട് ലസക്ഷനുലാം കേഭാറഗറനിയലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ജതീവനക്കഭാലര സലലാം മഭാറകമ്പഭാള സസതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എന്തഭാലണനലാം ഒകര തസ്തനികേയനില് എത്ര കേഭാലലാം കജഭാലനി ലചേയവലരയഭാണു സലലാം
മഭാറനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ജതീവനക്കഭാലര കൂടകത്തഭാലട സലലാം മഭാറനിയതട്ട് കേഭാരണലാം ലസക്രകടറനിയറനിലല
സദനലാംദനിന പവര്ത്തനലാം തടസലപടനിട്ടുലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനട്ട്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം
ജതീവനക്കഭാലര കൂടകത്തഭാലട സലലാം മഭാറനിയതട്ട്  പതനികേഭാര നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭാലണനതട്ട്
ശരനിയഭാകണഭാ;  അലലങനില് കൂടസലലാം മഭാറത്തനിനു മലറന്തട്ട്  കേഭാരണമഭാണുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

ലപഭാതുഭരണ വകുപട്ട്

ലസഷലല് ലസക്രടറനി 1

അഡതീഷണല് ലസക്രടറനി 70

കജഭായനിന്റെട്ട് ലസക്രടറനി 46

ലഡപന്യൂടനി ലസക്രടറനി 43

അണര് ലസക്രടറനി 85

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് 116

അസനിസന്റെട്ട് 170

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെട്ട് 59
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കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് 88

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 132

അറനഡര് 11

ക്ലെറനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് 14

ലലബനഡര് 10

ധനകേഭാരല വകുപട്ട്   :

ലഡപന്യൂടനി ലസക്രടറനി 4

അണര് ലസക്രടറനി 1

അക്കഗൗണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര് 9

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് 35

അസനിസന്റെട്ട് 105

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് 32

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 37

ലലഡവര് 8

ക്ലെറനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് 4

അറനഡര് 5

ഓഫതീസട്ട് സൂപണട്ട് 6

സനി.എ./പനി.എ. 11

നനിയമ വകുപട്ട്  :

അഡതീഷണല് ലസക്രടറനി 4

കജഭായനിന്റെട്ട് ലസക്രടറനി 3

ലഡപന്യൂടനി ലസക്രടറനി 12

അണര് ലസക്രടറനി 6

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് 9

924/2017
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ലതീഗല് അസനിസന്റെട്ട് 22

ഓഫതീസട്ട് സൂപണട്ട് 2

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെട്ട് 4

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് 8

ലലബനഡര് 2

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 4

കറഭാണനികയഭാ ഓപകററര് 2

ക്ലെറനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് 3

ഡകഫദഭാര് 1

(ബനി -ഡനി)  കമയട്ട്,  ജൂണ്  മഭാസങ്ങളനില്  നടന  റനിടയര്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫലമഭായലാം
ഭരണപരമഭായ  സഗൗകേരലത്തനിനുലാം  കവണനിയഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിചട്ട്  സലലാംമഭാറങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജതീവനക്കഭാലര  സലലാംമഭാറനിയതട്ട്
കേഭാരണലാം  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ലലദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങള  തടസലപടതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില. 

പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങള 

5 (1248) ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് അവസഭാന വര്ഷലാം  അപഖലഭാപനിത
നനിയമന നനികരഭാധനലാം നടപഭാക്കനിയതുമൂലലാം പല സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്
റഭാങ്കുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി എത്ര തവണ നതീട്ടുകേയണഭായനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ  വകുപ്പുകേള
ഏലതലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആദല  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാന  പകേഭാരലാം
ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേള എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നഭാളനിതുവലര റനികപഭാര്ട്ടു
ലചേയ എനലാം ഏറവലാം കൂടുതല് ഒഴനിവകേളുണഭായനിരുനതട്ട് ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാലണനലാം
അതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) 2016  ജൂണ് മഭാസലാം അവസഭാനനിക്കുന എത്ര ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലലണനലാം
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അവസരലാം
നഷ്ടലപടുനതട്ട്  തടയവഭാനുലാം,  വകുപ്പു  കമധഭാവനികേള  യഥഭാസമയലാം  ഒഴനിവകേള
കേലണത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  11  തവണ
പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുകേയണഭായനി. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  25-5-2016  മുതല്  30-06-2016  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  5645
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,   ആകരഭാഗലലാം
എനതീ വകുപ്പുകേളനില് നനിനമഭാണട്ട് ഏറവമധനികേലാം ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ വകുപ്പുകേളുലടയലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയതനിലന്റെയലാം വനിവരലാം
കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശയലട അടനിസഭാനത്തനില്  2016  ജൂണ്  30-നട്ട്
കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനികക്കണനിയനിരുനതുലാം നഭാലര വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതുമഭായ
റഭാങട്ട് പടനികേകേളുലട കേഭാലഭാവധനി നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി  31-12-2016 വലര
പനി.എസട്ട്.സനി. ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനിലള്ള എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

    പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനത്തനിനട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് തഭാരങ്ങളക്കട്ട് ലവയനികറജട്ട്

6 (1249) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയള്ള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  ലവയനികറജട്ട്
നല്കേഭാറുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  ലവയനികറലജനലാം  ഏലതഭാലക്ക
തസ്തനികേകേളക്കഭാണട്ട് നല്കുനലതനലാം ലവയനികറജട്ട്  നല്കുന രതീതനി  എപകേഭാരമഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(ബനി)  ജനില,  സലാംസഭാന,  കദശതീയതലങ്ങളനില് കനടമുണഭാക്കനിയവര്ക്കട്ട് പസ്തുത
നനിയമനങ്ങളനില് എപകേഭാരമഭാണട്ട് ലവയനികറജട്ട് ലഭനിക്കുകേലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലവയനികറജനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുന കസഭാര്ട്സട്ട് & ലഗയനിലാംസട്ട് ഇനങ്ങള
എലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തലപടുന  മറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്
മതീറകേളനില് കനടമുണഭാക്കനിയവര്ക്കട്ട് ലവയനികറജട്ട് പരനിഗണന ലഭനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  അനുബനമഭായനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  11-1-1978-ലല  G.O(Ms)
21/78/GAD,  30-5-2012-ലല  G.O(Ms)  129/2012/GAD എനതീ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള  പകേഭാരലാം  ക്ലെഭാസട്ട്  III,  IV  തസ്തനികേകേളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. കസഭാര്ട്സട്ട് ലവയനികറജട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്. ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലപഭാതുപവര്ത്തകേര്, ജനപതനിനനിധനികേള എനനിവരുലട കേത്തുകേളക്കട്ട്
മറുപടനി/പരനിഹഭാരലാം

7 (1250)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുപവര്ത്തകേര്,  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ജനപതനിനനിധനികേള
പകതലകേനിചട്ട്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  എനനിവരുലട  ആവശലപകേഭാരമുള്ള  കേത്തുകേളക്കട്ട്
മറുപടനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗസ  തലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  എടുക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  പകദശലത്ത  ജനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങളക്കുള്ള
കേത്തുകേളക്കട്ട്  മറുപടനി/പരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിലള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് എലന്തങനിലലാം നടപടനി ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുപവര്ത്തകേര്,  ജനപതനിനനിധനികേള  എനനിവരുലട  കേത്തുകേളക്കട്ട്
മറുപടനി/പരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സമയക്രമലാം  നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകവഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുപവര്ത്തകേര്,  ജനപതനിനനിധനികേള  എനനിവരുലട  കേത്തുകേളക്കട്ട്
മറുപടനി/പരനിഹഭാരലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം സമയക്രമലാം പഭാലനിക്കുനതനിനുലാം
പരലഭാപ്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.  
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന നനികവദനങ്ങളക്കട്ട്/
കേത്തുകേളക്കട്ട് മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കകേണതുലാം അവയട്ട് കേഴനിവതുലാം 10  ദനിവസത്തനിനകേലാം
മറുപടനി  നല്കകേണതുമഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  കേത്തുകേള  ലഭനിചതഭായള്ള  അറനിയനിപ്പുകേള
കൃതലമഭായനി  നല്കകേണതുലാം പസ്തുത കേത്തുകേളനിലലാം/നനികവദനങ്ങളനിലലാം സസതീകേരനിക്കലപടുന
നടപടനികേള  സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങലള  അറനിയനികക്കണതുമഭാലണന സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലണട്ട്. 

   കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

8  (1251) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാന
ലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. പഗല്ഭരഭായ യവജനങ്ങലള പബനികേട്ട് സര്വതീസനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ലമചലപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചേടക്കൂടട്ട് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എനതീ
വനിവനിധ ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളലപലട കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
സര്വതീസട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  പതനിജഭാബദമഭാലണനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട
നയപഖലഭാപന  പസലാംഗത്തനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന ഭരണ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള        

9  (1252) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  ഭരണത്തനികലറനിയ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാര്,
സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  പുതനിയ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  ഉകദലഭാഗസ
തലത്തനിലലാം  വനികേസന  തലത്തനിലലാം  മറട്ട്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
കപഭാകുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേലഭാബനിനറനില്  എത്ര  മനനിമഭാര്  ഉണഭാകുലമനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  മനനിമഭാരുലട  കപഴണല്  സഭാഫനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  ആയനി

ആലകേ  എത്രകപലര  നനിയമനിക്കുലമനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതനിലന്റെ

ഘടന എലന്തനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുഖലമനനികയയലാം  മനനിമഭാകരയലാം  ജനങ്ങള  പരഭാതനിയലാം  മറമഭായനി

കേഭാണുനതനിനട്ട്  ലസക്രകടറനിയറനിലല ഓഫതീസുകേളനിലലാം  വസതനികേളനിലലാം  എലന്തങനിലലാം

തരത്തനില് സമയലാം നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലനപറനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മുഖലമനനിയലാം  മറ  മനനിമഭാരുലാം  ആഴ്ചയനില്  എത്ര  ദനിവസലാം

ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഓഫതീസുകേളനില്  കേഭാണുലമനതനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്

ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ഇതനിലന്റെ വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭരണത്തനില്  കൂടുതല്  വനിശസഭാസലതയലാം  സുതഭാരലതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തു

നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

1. ജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  വളലര  ലപലടനട്ട്  പരനിഹഭാര

നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അകങ്ങയറലാം  ദുര്ബലരുലാം

പഭാര്ശസവത്കേരനിക്കലപടവരുമഭായ  പഗൗരനഭാരുലട  പരഭാതനി

പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനിരനിക്കുലാം മുന്തനിയ പരനിഗണന നല്കുനതട്ട്.

2. അഴനിമതനിലക്കതനിലര ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

3. സര്ക്കഭാര്  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  വകുപ്പുതലവനമഭാരുലാം  ലസക്രകടറനിയറലാം

തമ്മേനിലള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

4. ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇ-ലടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം,

പഗൗരഭാവകേഭാശകരഖ,  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,

ബകയഭാലമടനികേട്ട്  പഞനിലാംഗട്ട്  എനതീ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്

കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന ഉപയക്തമഭാക്കുലാം.

5. എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം നനിര്ബനനിതമഭായലാം വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തണലാം

എന വലവസ ഏര്ലപടുത്തുലാം.
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6. കൂടുതല് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഇ-ലടണര് വലഭാപനിപനിക്കുലാം.

പവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുലാം.

7. സലലാം മഭാറങ്ങളക്കട്ട്  വലക്തവലാം  സുതഭാരലവലാം  നനിര്വചേനിക്കലപടതുമഭായ

മഭാനദണ്ഡലാം ഏര്ലപടുത്തുലാം.

8. പവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.  ലപഭാതു

നനിരതീക്ഷണ സഗൗകേരലലമഭാരുക്കുലാം.

9. 2012-ലല  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവന  അവകേഭാശനനിയമലാം,

പഗൗരഭാവകേഭാശ കരഖ എനനിവ ശക്തനിലപടുത്തുലാം.

10. യവജനങ്ങലള പബനികേട്ട് സര്വതീസനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം,

കേഭാരലക്ഷമത  ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം  വകുപ്പുതല  ചേടക്കൂടട്ട്

ഇലഭാതഭാകുനതനിനുലാം  ഉതകുലാംവനിധലാം  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളലപലട

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് നടപടനി

ആരലാംഭനിക്കുലാം.

11. ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറവലാം മകനഭാഭഭാവവലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

ഗുണകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം  അഴനിമതനിരഹനിതമഭായ  കസവനലാം

നല്കുനതനിനുലാം പരലഭാപ്തമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  ലഎ.എലാം.ജനി.,

കേനില മുതലഭായ സഭാപനങ്ങള മുകഖന നല്കുനതഭാണട്ട്.

12. ഭരണപരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിക്കുലാം.

13. നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിക്കുലാം.

(ബനി) നനിലവനില് മുഖലമനനിലയകൂടഭാലത 18 മനനിമഭാരുണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുഭരണ സര്വതീസട്ട്  (എചട്ട്)  വകുപനിലന്റെ  16-9-2011-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)

നമ്പര്  70361/2011/ലപഭാ.ഭ.വ.  പകേഭാരലാം  മനനിമഭാരുലട  കപഴണല്  സഭാഫനിലല

അലാംഗങ്ങളുലട എണലാം  30  ആലണനട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാറഗറനി  എ-യനില്  17 -ഉലാം

കേഭാറഗറനി ബനി-യനില് 13-ഉലാം വതീതമഭാണട്ട് അലാംഗങ്ങളുലട എണലാം. 

(ഡനി&ഇ) ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സമയലാം  പുതുക്കനി

നനിശയനിചനിടനില.
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    കദശതീയ വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷലന്റെ കകേരള സന്ദര്ശനലാം

10 (1253) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :
     ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :
    ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്  :
 ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലത്തനിലന്റെ ലഫഡറല് സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട് കകേഭാടലാം തട്ടുന തരത്തനില്
കദശതീയ  കേമ്മേതീഷനുകേകളഭാ  കദശതീയ  സമനിതനികേകളഭാ  ലപരുമഭാറുനതട്ട്  അതലന്തലാം
ഗുരുതരമഭായ  ഭവനിഷലത്തുകേള  ഉണഭാകുവഭാന  ഇടയഭാക്കുലമനതട്ട്  ഗഗൗരവമഭായനി
കേഭാണുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സന്ദര്ശനലാം നടത്തനിയ കദശതീയ വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷലന്റെ
മുനനില് പരഭാതനി നല്കുനതനിനട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസനിലന ഒഴനിലകേയള്ള ഒരു സലാംഘടനഭാ
പതനിനനിധനികേലളയലാം അനുവദനിക്കഭാതനിരുനതഭായള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  രഭാജലലത്ത ഔകദലഭാഗനികേ ഏജനസനിയഭായ കേമ്മേതീഷനുമഭായനി ബനലപടട്ട്
ഇത്തരലാം  ആകക്ഷപങ്ങള  വതീണ്ടുലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  പശ്നങ്ങള
ബനലപടവലര ഗഗൗരവമഭായനി ധരനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ശമനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   രഭാജലത്തനിലന്റെ  ലഫഡറല്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  കകേഭാടലാം  തട്ടുന
തരത്തനില് ഏലതങനിലലാം കദശതീയ കേമ്മേതീഷന ലപരുമഭാറനിയതഭാകയഭാ കദശതീയ വനനിതഭാ
കേമ്മേതീഷലന്റെ  മുമ്പഭാലകേ  പരഭാതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ഏലതങനിലലാം  സലാംഘടനകേലള
അനുവദനിക്കഭാതനിരുനതഭാകയഭാ പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മനനിമഭാര് നടത്തനിയ വനികദശയഭാത്രകേള

11 (1254)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മനനിമഭാര്  നടത്തനിയ  വനികദശ
യഭാത്രകേലള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മനനിമഭാരുലാം  ഏലതലഭാലാം  രഭാജലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  സന്ദര്ശനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  വനികദശയഭാത്ര  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ആരഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനി ഉളലപലട മനനിമഭാര്
നടത്തനിയ  വനികദശയഭാത്രകേള  സലാംബനനിചട്ട്  ഇഗൗ  വകുപനില്  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി) കഡഭാ. എലാം. ലകേ. മുനതീര് (32 തവണ).

നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര് ആദഭായകേരമഭായ പദവനികേള വഹനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച നനിയമലാം

12  (1255)  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  ആദഭായകേരമഭായ  പദവനികേള  വഹനിക്കുനതു
സലാംബനനിച നനിയമത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇങ്ങലന മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  ലമചലപടുത്തുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷലന്റെ
ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഒരു  എലാം.എല്.എ. -ലയ  നനിയമനിക്കുനപക്ഷലാം  ഉണഭാകയയഭാവന
അകയഭാഗലത  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  പസ്തുത  നനിയമത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.

വകുപട്ട്അദലക്ഷനഭാരുലട ഒഴനിവകേള

13 (1256) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകുപട്ട്  അദലക്ഷനഭാരുലട  ഒഴനിവകേളുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി  ഒരു  വകുപട്ട്  അദലക്ഷന  നനിലവനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്  വകുപ്പുകേളുലട
ചുമതല വഹനിചവരുനകണഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
ലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഎ.എ.എസട്ട്.  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളനില്ലപട  വകുപട്ട്
അദലക്ഷനഭാരുലട  തസ്തനികേകേലളഭാനലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനനില.  മറട്ട്  വകുപ്പുകേലള
സലാംബനനിചട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലഎ.എ.എസട്ട്.  കകേഡര്  തസ്തനികേകേളനില്ലപട  വകുപട്ട്
അദലക്ഷനഭാരുലട  കേഭാരലത്തനില്  ലഎ.എ.എസട്ട്.  ലപഭാകബഷണര്മഭാലര  സലാംസഭാന
കകേഡറനികലയട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ലപഭാകമഭാഷന

14 (1257) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്
തസ്തനികേയനില്  നനിനട്ട്  ക്ലെഭാര്ക്കഭായനി  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കസഷനറനി  വകുപനില്  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  അതനിലനറ
വനിശദവനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  നല്കേനിയനിടനിലലങനില്  അതട്ട്  എന്തു
ലകേഭാണഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ലപഭാകമഭാഷന യഥഭാസമയലാം
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം  കസഷനറനി  വകുപനില്  ഇപകേഭാരലാം
ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  ലഭനിക്കുന  നനിലവനിലളള  തസ്തനികേകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  തസ്തനികേയനില്  ഹയര്  കഗ്രഡട്ട്  യഥഭാസമയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് അതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  5-4-2010-ലല  G.O.(P)12/10/P&ARD  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തുന  മതര  പരതീക്ഷയനില്  40  ശതമഭാനത്തനില്  കുറയഭാലത
മഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  ക്ലെഭാസട്ട്  IV  തസ്തനികേയനില്   ഉളലപടവര്ക്കുലാം  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്
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സര്വതീസനില്  ഉളലപട  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  എല്.ഡനി.
ലലടപനിസട്ട്,  എല്.ഡനി.  ക്ലെഭാര്ക്കട്ട്,  ലലടപനിസട്ട്  ക്ലെഭാര്ക്കട്ട്,  കകേഭാപനിയ്സട്ട്  എനതീ
തസ്തനികേകേളനിലല 10 ശതമഭാനലാം ഒഴനിവകേള By Transfer നനിയമനലാം നല്കുനതനിനഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പുറലമ  3  -1-2014 -ലല  ജനി.ഒ.(പനി)1/14/P&ARD  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഓകരഭാ വകുപനിലലയലാം എല്.ഡനി.  ക്ലെഭാര്ക്കട്ട്/എല്.ഡനി.  ലലടപനിസട്ട്
തസ്തനികേകേളുലട  അലാംഗബലത്തനിലന്റെ  10  ശതമഭാനലാം  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേളനിലല  ലഭാസട്ട്
കഗ്രഡട്ട്  സര്വതീസനില്  ഉളലപടവര്ക്കുലാം  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസനില്  ഉളലപട
തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  (L.D.  Clerk/L.D. Typist  എനതീ തസ്തനികേകേളുലട
ശമ്പളകത്തക്കഭാള  തഭാഴ്ന്ന  ശമ്പള  ലസയനിലനിലള്ളവര്)  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴനി  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇപകേഭാരമുള്ള  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം
നടകത്തണതട്ട് ജനിലഭാതലത്തനിലഭാണട്ട്.  എനഭാല് എലഭാ ജനിലഭാ/കമഖലഭാ തലങ്ങളനിലലാം
L.D.  Clerk/L.D.  Typist  തസ്തനികേകേളുലട  അലാംഗബലത്തനിലന്റെ  10  ശതമഭാനലാം
നതീക്കനിവയഭാന കേഴനിയഭാത്ത വകുപ്പുകേളനില് ടനി തസ്തനികേകേളനില് സലാംസഭാനതലത്തനിലളള
അലാംഗബലത്തനിലന്റെ  10  ശതമഭാനലാം  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയഭാന
28-5-2015-ലല G.O(P)16/15/P&ARD നമ്പര് പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  28-5-2015-ലല  G.O(P)16/15/P&ARD  നമ്പര്   ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കസഷനറനി  വകുപനില്  23-7-2015-ലല  8473/ഇ 2/15/കസ.
നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം തസ്തനികേമഭാറ നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ലപഭാകമഭാഷന യഥഭാസമയലാം
നല്കുനണട്ട്.

(ഇ) കസഷനറനി വകുപനില് ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് തസ്തനികേയനില്നനിനലാം ഉകദലഭാഗക്കയറലാം
ലഭനിക്കുന നനിലവനിലളള തസ്തനികേകേള  Packer,  Store Assistant,  Store Attender,
Clerk എനനിവയഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്) കസഷനറനി വകുപനില് യഥഭാസമയലാം ഹയര് കഗ്രഡട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള

15 (1258) ശതീ  .   സനി  .  കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലലാം സഭാപനങ്ങളനിലലാം തഭാലഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  വലവസകേള  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
നനിയമനത്തനിനട്ട് എലന്തങനിലലാം നനിയതമഭായ വലവസയകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഈ  വലവസകേള  പഭാലനിച  ലകേഭാണഭായനിരുകനഭാ
വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് തഭാലഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചലതന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  മുകഖന  അലഭാലത  തഭാലഭാലനികേമഭായലാം  കേരഭാർ
അടനിസഭാനത്തനിലലാം കജഭാലനിയനിൽ പകവശനിചതനിനട്ട് കശഷലാം സനിരലപട ജതീവനക്കഭാർ
ഉകണഭാ  എനലാം  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനലാം  കനടനിയവലര  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയവര്ലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  തയഭാറഭാകുകമഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കസറട്ട്  & സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസട്ട് റൂളസനിലന്റെ  ലപഭാതുചേടലാം
9(a)(i)  പകേഭാരമഭാണട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  നടത്തുനതട്ട്.  അങ്ങലന  നനിയമനിക്കലപടുന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരനില്  അദലഭാപകേര്,  ലമഡനിക്കല്  സഭാഫട്ട്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാഫട്ട്
എനനിവലരഭാഴനിലകേ  മലറഭാരു  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലരയലാം  180  ദനിവസത്തനില്
കൂടുതല്  തുടരുവഭാന  അനുവദനിക്കരുലതനലാം  അദലഭാപകേലര  ആനസല്  ലവകക്കഷനട്ട്
സ്കൂള  അടയ്ക്കുനതുവലരകയഭാ  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി  കജഭായനിന
ലചേയ്യുനതുവലരകയഭാ  അതനില്  ഏതഭാകണഭാ  ആദലലാം  വരുനതട്ട്  അതുവലരയലാം
ലമഡനിക്കല്  &  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാഫനിലന  പരമഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷലാം  വലരകയഭാ
പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനിയള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി കജഭായനിന ലചേയ്യുനതുവലരകയഭാ ഏതഭാകണഭാ
ആദലലാം  വരുനതട്ട്  അതുവലരകയഭാ  മഭാത്രകമ  തുടരുവഭാന  അനുവദനിക്കഭാവൂ  എനലാം,
ദനിവസക്കൂലനി  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവലര  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകമ്പഭാളതലന പനിരനിചവനിടണലമനലാം,  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലള്ളകപഭാള  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുവഴനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം
നടത്തരുലതനലാം, നനിശനിത കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷലാം ഒരു തഭാലഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലരയലാം
സര്വതീസനില്  തുടരുവഭാന  അനുവദനിക്കരുലതനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുഖഭാന്തരലാം
നനികേകത്തണ  ഒഴനിവട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചുവഴനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനികേത്തുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്   ഇഗൗ തസ്തനികേയട്ട്  നനിലവനിലനില
എനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിനലാം Non-availability Certificate വഭാങ്ങണലമനലാം
വലവസയണട്ട്. 

KS&SSR  ഭഭാഗലാം  II  Rule  9A-യനില്  കേരഭാറുകേള  മുകഖനയളള
നനിയമനലത്തക്കുറനിചട്ട് പതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്. പകക്ഷ അങ്ങലന നനിയമനിക്കലപടുന ഒരു
വലക്തനിലയ  അകദ്ദേഹലാം  നനിയമനിക്കലപട  തസ്തനികേ  ഉളലപടുന  സര്വതീസനിലല
ഒരലാംഗമഭായനി  കേണക്കഭാക്കരുലതനലാം  ആ  നനിയമനലാം  നല്കേനി  എന  കേഭാരണത്തഭാല്
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മഭാത്രലാം അകദ്ദേഹലത്ത ആ സര്വതീസനികലഭാ മകറലതങനിലലാം സര്വതീസനികലഭാ മകറലതങനിലലാം
നനിയമനത്തനികനഭാ  എലന്തങനിലലാം  മുനഗണനഭാവകേഭാശത്തനിനട്ട്  അര്ഹനഭാക്കുനനിലലനലാം
ചേടത്തനില്ത്തലന വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  KSR  ഭഭാഗലാം  I  ചേടലാം  8-ഉലാം  അപന്റെനികട്ട്  I-ഉലാം  പകേഭാരമുളള
വലവസകേളുലാം നനിലവനിലണട്ട്.

1-4-2016  മുതല് സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലലാം  സഭാപനങ്ങളനിലലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  വലവസകേള,  ടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കഭാവന  കവതനലാം  എനനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  26-2-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)
നമ്പര്28/2016/ധന നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കമല്  പരഭാമര്ശനിച  വലവസകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  തഭാലഭാലനികേ
നനിയമനലാം  നടത്തനിയതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്
ഇഗൗ  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവലര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  വലക്തമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിചലകേഭാണട്ട്  26-2-2016-ലല  G.O(P)No.28/2016/ധന.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  അലഭാലത  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനിലലാം കജഭാലനിയനില് പകവശനിചതനിനുകശഷലാം സനിരലപട ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനലാം  കനടനിയവലര  ഒഴനിവഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയവര്ലക്കതനിലര നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചലാം നഭാളനിതുവലര
സര്ക്കഭാര്  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിടനില.  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കൂടുതല്
വനിവരങ്ങള ലപഭാതുഭരണ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന വകുപനില്നനിനട്ട് കശഖരനിചവരുന. 

ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി

16 (1259) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ്യുവഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുലാം ചേനില വകുപ്പുകേളനില് ഇനനിയലാം ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാനുലണന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒഴനിവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  അടനിയന്തനിര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുള്ള എലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം
അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന  എലഭാ  വകുപട്ട്
കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള കപപര്രഹനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേപദതനി 

17 (1260) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേലളയലാം  കപപര്

രഹനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്
വനനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആരുലടലയലഭാലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
പകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  രതീതനിയനില്  ഫയല്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
പകേരമഭായനി  പൂര്ണമഭായലാം  ഡനിജനിറലഭായനി  ഫയല്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
പഭാപ്തമഭാകുന  കേടലഭാസട്ട്  രഹനിത  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്
ലസന്റെര് (എന.ലഎ.സനി.) വനികേസനിപനിലചടുത്ത ഇ-ഓഫതീസട്ട്.  ഓണ്ലലലനഭായനി ഏതട്ട്
സമയത്തുലാം ഫയല് ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലാം കേത്തുകേളുലാം മറലാം
ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടുകൂടനി  അയയ്ക്കുവഭാനുലാം ഇതനില് സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  ഇഗൗ പദതനിയലട
പധഭാന ലക്ഷലലാം  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല  ഫയല് നടപടനികേള ഇലകകഭാണനികേട്ട്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കവഗത്തനിലഭാക്കുകേ,  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  അതുവഴനി
കവഗത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ  എനളളതഭാണട്ട്.  ഫയല്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  സമയ ലലദര്ഘലലാം  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം
അതുവഴനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  കവഗത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണട്ട് ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി
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വരുനതട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനുകവണ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള,
കേമ്പന്യൂടറുകേള, സഭാനറുകേള, ഡനിജനിറല് സനികഗ്നേചര്, ലവര്ചേസല് ലലപവറട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
എനനിവ  ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം  മലയഭാളലാം  കേമ്പന്യൂടനിലാംഗട്ട്,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  എനനിവയനില്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലടയനിനനിലാംഗുലാം നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ആഭലന്തരലാം,  വനിജനിലനസട്ട്,  വനിവര  ലപഭാതുജന
സമ്പര്ക്ക വകുപ്പുകേലളഭാഴനിലകേ മലറലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം ലസക്രകടറനിയറനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  6
കേളക്ടകററകേളനിലലാം  7  ഡയറക്ടകററകേളനിലലാം  2  സബ്കേളക്ടകററകേളനിലലാം  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി)  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  വനികേസനിപനിലചടുത്തതട്ട്  എന.ലഎ.സനി.
ആണട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനുകവണ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള,
കേമ്പന്യൂടറുകേള, സഭാനറുകേള, ഡനിജനിറല് സനികഗ്നേചര്, ലവര്ചേസല് ലലപവറട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
എനനിവ സലാംബനനിച സഭാകങതനികേ ഉപകദശങ്ങള കകേരള കസറട്ട്  ലഎ.ടനി.  മനിഷന
നല്കുന.  കൂടഭാലത  മലയഭാളലാം  കേമ്പന്യൂടനിലാംഗട്ട്,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  എനനിവ
വകുപ്പുതലത്തനില് നല്കേനിവരുന. 

മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവട്ട് 

18  (1261) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഉത്തരവകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഉത്തരവകേള  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട
സങതീര്ണതയഭാണട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതനിനുള്ള വസ്തുതലയനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവകേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
മഭാത്രമഭായനി  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവകേള മനിക്കതുലാം കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  എനഭാല്  ചേനില  ഉത്തരവകേള  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  കചേഭാദലലാം
ലചേയലപടുനതനിനഭാല് നടപനിലഭാക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
അത്തരലാം ഉത്തരവകേള നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ആവശലമഭായനി വരുന. 
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(ബനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ചേനില  ഉത്തരവകേള/ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  സങതീര്ണതലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രമല
നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  നടത്തുകമ്പഭാള  ബനലപട
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  കൂടുതല്  പരനികശഭാധനികക്കണതഭായനി  വരുന.
നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം  മറലാം  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  ഉത്തരവകേളനില്  സതസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ പല ഉത്തരവകേളുലാം നടപനിലഭാകക്കണതട്ട് ജനിലഭാഭരണകൂടലാം,
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയ
സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്. പസ്തസ്തുത ഉത്തരവകേള നടപനില് വരുകത്തണതട്ട് അതതട്ട്
അധനികേഭാര സഭാനങ്ങളഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഉത്തരവകേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് /അധനികേഭാര സഭാനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായള്ള
നടപടനികേള 

19  (1262)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരലക്ഷമതയലാം ലതഭാഴനില്പരമഭായ
കേഴനിവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട കേര്മ്മേകശഷനിയലാം കജഭാലനിയലാം
മറലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  കപഭാരഭായ്മകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് ലമചലപട സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ലതഭാഴനില്പരമഭായ  കേഴനിവലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരു  പുതനിയ  പരനിശതീലന  നയലാം  രൂപവത്കേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിര്ബനനിത  ഇനഡക്ഷന  ലടയനിനനിലാംഗുലാം
അതുകപഭാലല  വലവസഭാപനിത  ഇനസര്വതീസട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ഇതനില്  വലക്തമഭായനി
വലവസ  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭായ  പവര്ത്തനലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനികലയട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങളുലട  ഏകകേഭാപനലാം
സുഖകേരമഭാക്കുവഭാന,  ലഎ.എലാം.ജനി. -യലട  ഡയറക്ടര്  ജനറലനിലന  ഡയറക്ടര്
ജനറല് ഓഫട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആയനി പദവനി നനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  മഹത്തഭായ
ഇഗൗ  ലക്ഷലത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള  അവയലട
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വഭാര്ഷനികേ  പഭാന  ബഡ്ജറനിലന്റെ  ഒരു  ശതമഭാനലമങനിലലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന അനുവദനിക്കുലാംവനിധലാം യക്തമഭായ  ബഡ്ജറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ലകേഭാണ്ടു
വരുനതഭാണട്ട്.  പഗത്ഭരഭായ  യവജനങ്ങലള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസനികലയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ലമചലപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചേടക്കൂടട്ട് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എനതീ
വനിവനിധ ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളലപലട കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
സര്വതീസട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  നടപടനി  ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഓഫതീസട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങലള
ഓകടഭാകമറട്ട് ലചേയതുലകേഭാണട്ട് ഓഫതീസുകേലള കപപര് ലലസട്ട് ഓഫതീസഭായനി രൂപഭാന്തര
ലപടുത്തുനതനിനുളള  ഡനിജനിറല്  വര്ക്കട്ട്  കപസട്ട്  ലസഭാലന്യൂഷനഭായ  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,
ലസക്രകടറനിയറനിലല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുലാം  14  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററകേളനികലയ്ക്കുലാം 21 സബട്ട്
കേളക്ടകററകേളനികലയ്ക്കുലാം 75 തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം,  ലഭാന്റെട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണകററനികലക്കുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മറ  വകുപ്പുകേളുലട  ഡയറക്ടകററകേളനില്  ആദലലാം  ലഹഡട്ട്
ഓഫതീസനിലലാം പനിനതീടട്ട് ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലട ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

20 (1263) ശതീ  .    എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുനവര്ക്കട്ട്
ലകേ.സനി.ഇസഡട്ട്.എലാം.എ.-യനില്  നനിനമുള്ള  അനുമതനി  സവകുനതുമൂലലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസലപടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാലകേ
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  നനിനമുള്ള  നനിരവധനി  അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കുന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തതീരകദശ നനിയനണ വനിജഭാപന പകേഭാരലാം കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ
കരഖയനില്നനിനലാം  500  മതീറര്  കേരഭഭാഗകത്തയട്ട്  തതീരകദശ  നനിയനണ  നനിയമലാം
ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  കവലനികയറ  കരഖയനില്  നനിനലാം  200  മതീറര്  ലലദര്ഘലത്തനില്
അവനികേസനിത കമഖലയലാം 200-500  മതീറര്വലര നനിയനണ കമഖലയമഭാണട്ട്.  പസ്തുത
500  മതീറര്  തതീരകദശ  നനിയനണ  കമഖലയനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
ഉളലപലടയള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിയലട അനുമതനി ആവശലമഭാണട്ട്.
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കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയലട  കേഭാലഭാവധനി  30-3-2016-ല്
അവസഭാനനിക്കുകേയലാം  പുതനിയ  അകതഭാറനിറനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിജഭാപനലാം
മുകഖന  10-6-2016-ല്  നനിലവനില്  വരനികേയലാം  ലചേയ.  പുതുക്കനിയ  വനിജഭാപനലാം
അനുസരനിചട്ട് പരനിസനിതനി വകുപട്ട് പനിനസനിപല് ലസക്രടറനിയലാം കകേരള മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പര് ലസക്രടറനിയലാം  യഥഭാക്രമലാം  പുതനിയ അകതഭാറനിറനിയലട
ലചേയര്മഭാനുലാം ലമമ്പര് ലസക്രടറനിയമഭാണട്ട്. ഇഗൗ അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വനലവങനിലലാം
അകതഭാറനിറനിലയ  സഹഭായനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുനകതയളള.
ആയതനിനഭാല്  1-4-2016  മുതലളള  അകപക്ഷകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കുനണട്ട്.  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  വനഭാലടന  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുളള
അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലഭാണട്ട് അകപക്ഷകേള പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്. 

    തതീവണനിയനില് അഭയലാം കതടനിയ കുടുലാംബലാം

21 (1264) ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വതീടുലാം  ലതഭാഴനില്ലചേയഭാനുള്ള  കശഷനിയമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  തതീവണനിയനില്
അഭയലാം കതടനിയ കുടുലാംബലത്തക്കുറനിചള്ള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ കുടുലാംബലത്ത സഹഭായനിക്കഭാന അടനിയന്തരമഭായനി ഇടലപടുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

സതലപതനിജ ചേടങ്ങനിലന്റെ പരസലങ്ങള നല്കേനിയതനിലല
ചേടലലാംഘനലാം

22  (1265) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സതലപതനിജഭാ  ചേടങ്ങനിനഭായള്ള  സർക്കഭാർ
പരസലങ്ങളനിൽ  മുഖലമനനിയഭാകയഭാ,  എലാം.എല്.എ.  ആയനി  അധനികേഭാരകമറനിടനിലഭാത്ത
വലക്തനിയലട  കഫഭാകടഭാ  ഉളലപടുത്തനിയതട്ട്  നനിയമപരമഭായനിരുകനഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിയമലലാംഘനങ്ങകളഭാ  ചേടലലാംഘനങ്ങകളഭാ  ഉകണഭാ;  എങനില്  ലചേലവഴനിച  തുകേ
ബനലപട ഉകദലഭാഗസരനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(ബനി)  25-5-2016-നട്ട്  പത്രങ്ങളനില്  പരസലങ്ങള  നല്കുന  കവളയനില്,
സര്ക്കഭാര്  പരസലങ്ങളനില്  രഭാഷ്ട്രപതനി,  പധഭാനമനനി,  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  ചേതീഫട്ട്
ജസതീസട്ട്  എനനിവരുലട കഫഭാകടഭാകേള മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവൂ  എന നനിബനന
നനിലവനിലണഭായനിരുകനഭാ;

(സനി)  എങനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചലകേഭാണട്ട് തലനയഭായനിരുകനഭാ പസ്തുത
പരസലങ്ങള നല്കേനിയനിരുനതട്ട്;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ ലചേലവഴനിചട്ട് പരസലങ്ങള
നല്കേനിയതുമൂലലാം  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളക്കുണഭാവലമനട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കലപടുന
പകയഭാജനലാം എന്തഭാണട്ട് എന വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണര്  സതലപതനിജ  ലചേയഭാന  ആവശലലപടട്ട്
കേത്തട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  അകദ്ദേഹലാം  നനിയക്ത  മുഖലമനനിയഭാണട്ട്. നനിയക്ത
മുഖലമനനിയലട  കഫഭാകടഭായഭാണട്ട്  പരസലത്തനില്  നല്കേനിയതട്ട്.  ചേടലലാംഘനകമഭാ
നനിയമലലാംഘനകമഭാ  നടനനിടനില.  നഭാളനിതുവലര  ടനി  പരസലലാം  നല്കേനിയ  വകേയനില്
തുകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില. 

(ബനി)  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയലട കഭദഗതനി ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരമഭാണട്ട് മുഖലമനനിയലട
കഫഭാകടഭാ ഉപകയഭാഗനിചതട്ട്. 

(സനി) അലത. 

(ഡനി)  അഴനിമതനിക്കുലാം  പക്ഷപഭാതത്തനിനുലാം  സസജനപക്ഷപഭാതത്തനിനുലമതനിരഭായ
ജനവനിധനിയലട  പതതീകേമഭായതുലാം  അകങ്ങയറലാം ദുര്ബലരുലാം പഭാര്ശസവത്കേരനിക്കലപടുനതുമഭായ
പഗൗരലന്റെ  അവകേഭാശങ്ങളക്കട്ട്  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കുനതുമഭായ  ഒരു  പുതനിയ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതുവഴനി  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തത്തനിലള്ള
പതനിഛഭായ  സലാംബനനിചട്ട്  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ജനങ്ങളനിലലാം  അവനിടലത്ത
മലയഭാളനികേളനിലലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം  അതുവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്   കനടങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് ഇഗൗ പരസലലാംലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

23  (1266)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഇറക്കുന  പധഭാന  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേണലമന  വലവസ  പല  വകുപ്പുകേളനിലലാം
ലസക്രകടറനിയറനിലലാം പഭാലനിക്കുനനിലലന കേഭാരലലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്,
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  മറ  പദതനികേള  എനനിവയലട  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
യഥഭാസമയലാം നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങലള അറനിയനിക്കുവഭാന എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലപഭാതുഭരണ ഏകകേഭാപന വകുപനിലന്റെ 11-6-2012-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്142/12/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവപകേഭാരവലാം പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരല വകുപനിലന്റെ
6-2-2013-ലല  2717/എ 2/12/പഭാ.കേഭാ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരവലാം  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലവളനിയനില് കസവനമനുഷനിക്കുന ലഎ.എ.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസര് 

24  (1267)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന  കകേഡറനിലള്ള  എത്ര  ഐ.എ.എസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്
സലാംസഭാനത്തനിനു ലവളനിയനില് കസവനമനുഷനിചവരുനണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
സലാംസഭാനത്തട്ട്,  ഐ.എ.എസട്ട്.  കകേഡറനില്ലപടവരുലട എത്ര തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞ
കേനിടപ്പുണട്ട് എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന കകേഡറനിലള്ള 36 ലഎ.എ.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസര് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലവളനിയനില് കസവനമനുഷനിചവരുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഎ.എ.എസട്ട്.  തസ്തനികേകേലളഭാനലാം
തലന  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനനില.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഎ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുലട
കുറവലണങനിലലാം നനിലവനിലള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അധനികേ ചുമതലകേള നല്കേനി കുറവട്ട്
തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടട്ട്

25  (1268)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരമുള്ള ഇ.എസട്ട്.എ പരനിധനിയനില് നനിനലാം
ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങകളയലാം കൃഷനി,  കതഭാടവനിള ഭൂമനി എനനിവലയയലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  വനലാംപരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  സമര്പനിച
ആവശലങ്ങളനികനല് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവശലലപടുന തുടര് നടപടനികേള എലന്തലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരനിസനിതനികലഭാല  പകദശത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനട്ട്  കൃഷനി

ഭൂമനിലയയലാം ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം മറലാം ഒഴനിവഭാക്കണലമന സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ

ആവശലത്തനികനല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആവശലലാം അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ഇഗൗ കേഭാരലത്തനില് എത്രയലാംകവഗലാം അന്തനിമ

വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുലാംവനിധലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  വതീണ്ടുലാം

ആവശലലപടുനതുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനള്ള  തതീരുമഭാനമുണഭായകശഷലാം  ആവശലമഭായ

തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്. 

ലവടനിക്കുറച തസ്തനികേകേള 

26 (1269) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  ജൂണ്  മുതല്  2016  കമയട്ട്  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ

വര്ഷവലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേള ലവടനിക്കുറച എനട്ട്

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ലവടനിക്കുറച  തസ്തനികേകേളുലട  കപരട്ട്,  എണലാം,  വര്ഷലാം,  വകുപട്ട്

എനനിവയടങ്ങനിയ വനിശദമഭായ പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനിലലാം  നനിയമ

വകുപനിലലാം തസ്തനികേകേള ലവടനിക്കുറചനിടനില.  എനഭാല് ധനകേഭാരല  വകുപനില് പത്തഭാലാം

ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷനുകവണനിയലാം അഞഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനുകവണനിയലാം

തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി സൃഷ്ടനിച 14 തസ്തനികേകേള ലവടനിക്കുറചനിട്ടുണട്ട്. 

മറട്ട് വകുപ്പുകേലള സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ബനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  ലവടനിക്കുറച  തസ്തനികേകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന :
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കപരട്ട്     എണലാം വര്ഷലാം

അഡതീഷണല് ലസക്രടറനി 1

2016

കജഭായനിന്റെട്ട് ലസക്രടറനി 1

അണര് ലസക്രടറനി 1

ലസക്ഷന ഓഫതീസര് 3

കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് -2 3

സനി.എ. കഗ്രഡട്ട് -2 2

ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 3

സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസട്ട് നടപഭാക്കഭാന നടപടനി 

27 (1270) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന : 
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രടറനികയറട്ട്/പനി.എസട്ട്.സനി.  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കനികയഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസട്ട് സലാംബനനിച ലസഷലല് റൂളസട്ട് ഗസറനില്
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ ഒരു പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തങനിലലാം
കേഭാലതഭാമസമുകണഭാ; ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയല്
ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലസക്രകടറനിയറനിലല തഭാഴ്ന്ന വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാലര കകേരള ലസക്രകടറനിയറട്ട്
സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസനില് ഉളലപടുത്തനി  3-2-2016-ലല എസട്ട്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്
107/16  പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഇഗൗ  ഉത്തരവനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം  കകേരള  പബനികേട്ട്
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സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനനിലല  തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്
കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവട്ട് ലസക്രകടറനിയറനില് നടപനില് വരുത്തുന
മുറയട്ട് കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനനിലലാം ബഭാധകേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  

(സനി&ഡനി)  കഭദഗതനി  ബഹുമഭാനലപട  നനിയമസഭയലട  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പസനിദതീകേരണങ്ങള 

28 (1271) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    അടൂര് പകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കബഭാധവത്ക്കരണ പചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
എലന്തലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇനഫര്കമഷന & പബനിക്കട്ട് റനികലഷനസട്ട് വകുപട്ട്
നടത്തനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  മഭാസനികേകേളുലാം  പസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം  ആണട്ട്  ഇക്കഭാലത്തട്ട്
പസനിദതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികേസന  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ആനുകൂലലങ്ങലളക്കുറനിചലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കബഭാധവല്ക്കരണ പചേഭാരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,
എറണഭാകുളലാം,  ഇടുക്കനി  എനതീ  ജനിലകേളനില്  വതീഡനികയഭാവഭാളുകേള  സഭാപനിച.
കഹഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  പരസലലാം,  തതീകയറര്  പരസലലാം,  ലറയനില്കവ  പരസലലാം,
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനില്  പരസലലാം,  ലമഭാലലബല്  എകനിബനിഷന
പരലടനലാം,  മളടനിമതീഡനിയ  കഷഭാ,  ഫ്ളഭാഷട്ട്  കമഭാബട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  മഭാസനികേകേളുലാം  പസനിദതീകേരണങ്ങളുലാം  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  പനി.ആര്.ഡനി.  പസനിദതീകേരണങ്ങള,  പുസ്തകേങ്ങള,  ലഘുകലഖകേള,
മഭാധലമ  പരസലങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മതീഡനിയഭായനിലല  പകതലകേ  പരനിപഭാടനികേള,
സുതഭാരല കകേരളലാം കപഭാലളള പകതലകേ പരനിപഭാടനികേള, കകേരള കേഭാളനിലാംഗട്ട് കപഭാലലയളള
സര്ക്കഭാര്  പസനിദതീകേരണങ്ങള  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിവരങ്ങള
ജനങ്ങളക്കട്ട് എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് നടപഭാക്കുന പദതനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാലര
അറനിയനിക്കുനതനില് വതീഴ്ച 

29  (1272) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  നടപഭാക്കുന  പദതനികേളുലട  നനിജസനിതനി
എലാം.എല്.എ.-മഭാലര  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിക്കുനതനില്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തു
നനിനള്ള വതീഴ്ച ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  എനനിവ  യഥഭാസമയലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാലര അറനിയനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  7-5-2008-ലല  1294/എ 2/07/പഭാ.കേഭാ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്,
ലപഭാതുഭരണ (ഏകകേഭാപന) വകുപനിലന്റെ 21-11-2011-ലല 77369/സനി.ഡനി.എന4/11/ലപഭാ.ഭ.വ.
നമ്പര് സര്ക്കുലറുലാം പസ്തുത വകുപനിലന്റെ 11-6-2012 തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്
142/12/ലപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  എനനിവ  പകേഭാരലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള ലവബട്ട് ലലസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

30 (1273) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതു
സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശകേമ്മേതീഷൻ  എലന്തങനിലലാം  നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുലാം  യഥഭാസമയലാം

ലവബട്ട് സസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തങനിലലാം തടസലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ) മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള/തതീരുമഭാനങ്ങള

എനനിവ അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാന 15 -6-2016-നട്ട് ഹര്ജനി നമ്പര് AP.No.07(1)/2016/SIC

തതീര്പ്പുകേല്പനിചലകേഭാണ്ടുളള  നടപടനിക്രമലാം  നമ്പര്  4746/SIC-Gen4/2016  പകേഭാരലാം

വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് പസ്തുത ഉത്തരവനിലനതനിലര

ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് അപതീല് സമര്പനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലലാം  അലഭാലതയലാം

പുറലപടുവനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള ലവബട്ട് ലലസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്

9-6 -2016-ലല  590/എസട്ട്.സനി.1/2016/ലപഭാ.ഭ.(എസട്ട്.സനി.)  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്

മുകഖന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

    ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

31  (1274) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  നനിലവനിലള്ള  സഭാറനിസനിക്കല്  ഇനലവസനികഗറര്/

അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-2  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

പസ്തുത തസ്തനികേയലട കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട് എത്രയഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനിലയനില് പസ്തുത തസ്തനികേ പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിക്കുകേകയഭാ, ലവടനിചരുക്കുകേകയഭാ

ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനിലയനില് ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളനിലഭാണട്ട് ഈ തസ്തനികേ നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാകമഭാഷന  ഉളലപലട  എത്ര

ഒഴനിവകേളഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) 11 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിയമന വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

  ഇക്കകണഭാമനികട്ട് &സഭാറനിസനികട്ട്, ജനിലഭാ ഓഫതീസട്ട്, ആലപ്പുഴ 1

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കേഭാര്ത്തനികേപളളനി 1

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, മഭാകവലനിക്കര 2

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, ലചേങ്ങന്നൂര് 3

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കുടനഭാടട്ട് 2

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, അമ്പലപ്പുഴ 1

തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കചേര്ത്തല 1

                                                      ആലകേ 1

(ബനി) 13 ഒഴനിവകേളഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.   പസ്തുത

തസ്തനികേയലട കകേഡര് ലസ്ട്രേലാംഗ്തട്ട് 38  ആണട്ട്. 

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്  &  സഭാറനിസനികട്ട്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസട്ട്,  6  തഭാലൂക്കട്ട്

സഭാറനിസനിക്കല് ഓഫതീസുകേള, ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫട്ട് എഡന്യൂകക്കഷന ഓഫതീസട്ട്,

ജനിലഭാ പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപട്ട് (ലഡപന്യൂകടഷന).

(ഇ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് ലപഭാകമഭാഷന

ഉളലപലട  സഭാറനിസനിക്കല്  ഇനലവസനികഗറര്/അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-2  തസ്തനികേയനില്

2 ഒഴനിവകേളഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 
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വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേയള്ളവര്ക്കട്ട് ബഭാങട്ട് കജഭാലനിക്കട്ട് വനിലക്കട്ട്

32 (T 1275) ശതീ  .  എലാം  .  ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ
എടുത്തട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുനവര്ക്കട്ട്  പസ്തുത  ബഭാങ്കുകേളനിലല  കജഭാലനിക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് വനിലക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇത്തരലാം പവണതകേളലക്കതനിലര എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യലട  ലസനടല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്&ലപഭാകമഭാഷന
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.  ജൂനനിയര്  അകസഭാസനികയറട്ട്
തസ്തനികേയലടയലാം  ലപഭാകബഷണറനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയലടയലാം  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെനിനുളള
വനിജഭാപനത്തനില്,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വനനിട്ടുളള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള
പസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  കയഭാഗലരലലനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. മറട്ട് ബഭാങ്കുകേളനില് ഇത്തരലാം വനിലക്കട്ട് ഉളളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുനവര്ക്കട്ട്
നനിയമനങ്ങളനില്  അകയഭാഗലത  ഏര്ലപടുത്തനിയ  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യലട  നടപടനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി.-യമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ശമലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേയള്ളവര്ക്കട്ട് ബഭാങനിലാംഗട്ട് കജഭാലനി വനിലക്കട്ട് 

33 (T 1276) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ബഭാങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
വഭായ്പലയടുത്തട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനിക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് വനിലകക്കര്ലപടുത്തനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിബനനമൂലലാം  നനിരവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ഈ  കമഖലയനില്  കജഭാലനിക്കുള്ള  അവസരലാം  നനികഷധനിക്കലപടുലമന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  എങനില്  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഇടലപടട്ട്
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട ആശങ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യലട  ലസനടല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  &  ലപഭാകമഭാഷന
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  എസട്ട്.ബനി.ലഎ.  ജൂനനിയര്  അകസഭാസനികയറട്ട്
തസ്തനികേയലടയലാം  ലപഭാകബഷണറനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയലടയലാം  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെനിനുള്ള
വനിജഭാപനത്തനില്,  വഭായ്പഭാ  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വനനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള
പസ്തസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  കയഭാഗലരലലനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. മറട്ട് ബഭാങ്കുകേളനില് ഇത്തരലാം വനിലക്കട്ട് ഉളളതഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പലയടുത്തട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുനവര്ക്കട്ട്  നനിയമനങ്ങളനില്
അകയഭാഗലത ഏര്ലപടുത്തനിയ എസട്ട്.ബനി.ലഎ.-യലട നടപടനി പുന:പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
എസട്ട്.എല്.ബനി.സനി.-യമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

     ശഭാസ സഭാകങതനികേ പരനിസനിതനി കേഗൗണ്സനിലനിലല  നനിയമനങ്ങള 

34 (1277) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേഗൗണ്സനിലനിനട്ട്  സര്വതീസട്ട്  റൂളസട്ട്
ഇകപഭാള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചതഭാകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേഗൗണ്സനിലനിലല  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയഭാകണഭാ നടത്തുനതട്ട്;  അലലങനില് ആയതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  നനിയമനരതീതനി  എങ്ങലനയഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇപകേഭാരലാം  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളനില്  സലാംവരണതതസലാം  പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
സലാംബനനിചട്ട്  ഏലതങനിലലാം  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  പരനിസനിതനി  കേഗൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിച
കേരടട്ട്  സര്വതീസട്ട്  റൂളസട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  അല.  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഗൗണ്സനിലനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖനയലാം പത്രപരസലലാം മുകഖനയമഭാണട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട്.  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  നടത്തുന
നനിയമനങ്ങളനില് സലാംവരണ തതസലാം പഭാലനിക്കുനണട്ട്. നനിയമനങ്ങള സലാംവരണ തതസലാം
പഭാലനിച  മഭാത്രകമ  നടത്തഭാവൂ  എനട്ട്  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമ  സമനിതനി  (2014-
2016) ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന പശ്നങ്ങള 

35  (1278) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  സലാംസഭാനലാം പലകപഭാഴലാം  ഗുരുതരമഭായ
പശ്നങ്ങള കനരനിടഭാറുലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം പശ്നങ്ങള പഠനിക്കുനതനിനുലാം കനരനിടുനതനിനുലാം നനിലവനില് ഏതട്ട്
രതീതനിയനിലള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണലാം സലാംബനനിചട്ട് സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ള വനിവനിധ
കേമ്മേനിറനികേളുലട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം  ലചേറുക്കുനതനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതുലാം മുനറനിയനിപട്ട് നല്കുനതുലാം
പധഭാനമഭായലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഇന്തലഭാ Meteorological  വകുപഭാണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത  Vegetable  &  Fruit  Promotion  Council,  Kerala  മുകഖന  5
Automatic Weather Monitoring Stations പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം  ലചേറുക്കുനതനിനുലാം  അതനിലന്റെ  ആഘഭാതലാം
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുമുള്ള  1170.4  കകേഭാടനി  രൂപയലട  സലാംസഭാന  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാന  കേര്മ്മേപദതനി  (State  Action  Plan  on  Climate  Change)
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാകുലാം. 
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കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടട്ട്

36  (1279)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പശനിമഘടത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ കേസ്തൂരനിരലാംഗന
റനികപഭാര്ടട്ട് നടപഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇതുവലര സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനികലഭാല  കമഖല  എനട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്  കരഖലപടുത്തലപട
ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഇതനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  കേര്ഷകേരുലട  ഭൂമനിയലാം
കൃഷനികേളുലാം, വതീടുകേളുമുളലപലടയള്ള സമ്പഭാദലങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാണട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര വനലാം-പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം കകേരളത്തനിലല പരനിസനിതനികലഭാല
കമഖലലയ  പുനര്നനിര്വചേനിചനിട്ടുകണഭാ;  കകേരളത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  വനികലജുകേളനിലല
എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ഇ.എസട്ട്.എ.  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇതനില്  വനഭൂമനി  എത്രലയനലാം  ജനവഭാസ  കയഭാഗലമഭായ  ഭൂമനി  എത്രലയനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപഭാക്കുനതുവഴനി  കുടനികയറ  കമഖലകേളനില്  60
വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  പടയലാം  കപഭാലലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത  ഭൂമനിയനില്  ജതീവനിചവരുന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തങ്ങളുലട  സകേവശ  ഭൂമനിയനില്  നനിനലാം  എലഭാമുകപക്ഷനിചട്ട്  ഇറങ്ങനി
കപഭാകകേണ  സനിതനി  ഉണഭാകുലമനട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട്  എന്തട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലല 123 വനികലജുകേളനിലല 13108 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്
പകദശലാം  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  (ESA)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  കേമ്മേനിറനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ടനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ചേനില  അപഭാകേതകേള  കകേന്ദ്ര  വനലാം-
പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പരനിസനിതനികലഭാല  പകദശത്തനിലന്റെ  പരനിധനി  9993.7  ചേതുരശ
കേനികലഭാമതീററഭായനി  നനിജലപടുത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  പകേഭാരലാം  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  തുടര്നട്ട്  വനപകദശമനിലഭാലയനട്ട്  കേലണത്തനിയ  4
വനികലജുകേലളക്കൂടനി  പരനിസനിതനികലഭാല  പകദശങ്ങളുലട  പടനികേയനില്  നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി 119 വനികലജുകേളനിലഭായനി ആലകേ 9839.3 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര് പകദശലാം
പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  നനിജലപടുത്തണലമനട്ട്  അവശലലപടട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. റനിസര്വട്ട് വനലാം, സലാംരക്ഷനിത പകദശലാം, കലഭാകേ ലലപതൃകേ
പകദശങ്ങള  എനനിവ  മഭാത്രകമ  ESA  ആയനി  പരനിഗണനിക്കഭാവൂ  എനലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചതനിനു

കശഷലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിചതഭായനി  അറനിയനിചനിടനില.

കകേരളത്തനിലല  123  വനികലജുകേളനില്ലപട  9993.7  ചേ.കേനി.മതീ.  പകദശലത്ത

പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനില് 9107 ചേ.കേനി.മതീ. വനപകദശവലാം 886.7 ചേ.കേനി.മതീ. വകനതരവമഭാണട്ട്. 

(ഡനി) പരനിസനിതനികലഭാല പകദശത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുനവലര കുടനിലയഭാഴനിപനിക്കനിലലനട്ട്

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  4-9-2015-ല്  പുറലപടുവനിച  S.O.2435(E)  നമ്പര്  കേരടട്ട്

വനിജഭാപനത്തനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് പടനികേകേളുലട കേഭാലഭാവധനി

37  (1280)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി

നതീട്ടുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ നല്കുകേയണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എത്ര  കേഭാലലാം  കൂടനി  നതീട്ടുനതനിനഭാണട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയതട്ട്;

നനിലവനിലള്ള മുഴവന റഭാങട്ട് പടനികേകേളുകടയലാം കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ഏതു തരലാം റഭാങട്ട് പടനികേകേളുലട കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുനതനിനഭാണട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട് ആവശലലപടതട്ട്;

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേകേളുലട

കേഭാലഭാവധനി എത്ര തവണ നതീടനിയനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നനിലവനിലള്ളതുലാം  നഭാലര  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ  റഭാങട്ട്

ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസകത്തയ്ക്കുകൂടനി  അലലങനില്  പുതനിയ  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്

നനിലവനില്  വരുനതുവലര  അലലങനില്  നഭാലരവര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുനതുവലര

(ഇതനില്  ഏതഭാകണഭാ  ആദലലാം  വരുനതട്ട്  അതുവലര)  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  23-6-2016-നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുന.

ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  30-6-2016-നട്ട്  നനിലവനിലള്ളതുലാം  30-12-2016

വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുനതുമഭായ  എലഭാ  റഭാങട്ട്

പടനികേകേളുകടയലാം കേഭാലഭാവധനി ചേനില വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി 31-12-2016 വലര
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6  മഭാസകത്തയട്ട്  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷന  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  യൂണനികഫഭാലാംഡട്ട്

കഫഭാഴനിലല  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേളുലട  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം

ലടയനിനനിലാംഗനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേയലാം  തുടര്നട്ട്  സസകമധയഭാ  നനിയമനിതരഭാവകേയലാം

ലചേയ്യുന  സര്വതീസുകേളുലടയലാം  തസ്തനികേകേളുലടയലാം  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം  കമല്

തതീരുമഭാനലാം ബഭാധകേമല. 

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേകേളുലട

കേഭാലഭാവധനി 11 തവണ നതീടനിയനിട്ടുണട്ട്. 

      പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴനിവകേള 

38 (1281)     ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011, 2011-2016  എനതീ കേഭാലയളവകേളനില് പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി

നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള എത്രയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനിൽ  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ

ഒഴനിവകേള എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  25-5-2016-നട്ട്  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം

റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  ഒഴനിവകേള  എത്രലയനലാം  ഇപകേഭാരലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനില്

കേഭാലങ്ങളഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടഭാലതയണഭായനിരുന  ഒഴനിവകേള  എത്രലയനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  

കേഭാലയളവട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ഒഴനിവകേള

18-5-2006 മുതല് 17-5-2011 വലര 1,65,408 1,74,796

18-5-2011 മുതല് 24-5-2016 വലര 1,54,238 1,56,478

(സനി)  25-5-2016  മുതല്  30-6-2016  വലര  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനഭായനി

ആലകേ  5645  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലങ്ങളഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയലപടഭാലതയണഭായനിരുന  ഒഴനിവകേള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിച

നല്കുനതഭാണട്ട്. 
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   വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ലലടപനിസട്ട് തസ്തനികേയലട കപരട്ട്  കേമ്പന്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട്
എനഭാക്കനി മഭാറനതനിനുളള നടപടനി 

39  (1282) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട്  ലസക്രകടറനിയറട്ട്
സര്വതീസനികലതുകപഭാലല  സലാംസഭാന  സര്വതീസനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല
സടപനിസട്ട്  തസ്തനികേയലട  കപരട്ട്  കേമ്പന്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്  എനഭാക്കനി  മഭാറനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ നടപനിലഭാക്കുവഭാന സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

   സനിവനില് എലലകസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് 

40 (1283)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് സനിവനില് എലലകസട്ട് ഒഭാഫതീസര്മഭാരുലട റഭാങട്ട്
ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസനില് എത്രകപര് ലമയനിന ലനിസനില് ഉളലപടനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് വന ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവലരയഭായനി എത്ര നനിയമനങ്ങള
നടനലവനലാം എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് സനിവനില് എലലകസട്ട് ഓഫതീസര് റഭാങട്ട് പടനികേ
3-8-2015-ല് നനിലവനില് വന. 

(ബനി)  145 കപര്.

(സനി) 9  ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  4  കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  5  കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച
വരുനതുമഭാണട്ട്. 
924/2017
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      ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല എല്.ഡനി. ക്ലെര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം 

41  (1284) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലയനില് നനിലവനിലള്ള എല്.ഡനി. ക്ലെര്ക്കട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് എനഭാണട്ട്
നനിലവനില് വനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  എനഭാല്  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭായ എത്ര ഒഴനിവകേള ഉലണനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴനിവകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31-3 -2015-നട്ട്. 

(ബനി) 175 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 5 ഒഴനിവകേള. 

(ഡനി) ഉടന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുനതഭാണട്ട്.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. -യലട എല്.പനി.എസട്ട്.എ. റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് 

42  (1285) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പനി.എസട്ട്.സനി.യലട എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനില് വനതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ഏതട്ട്  റഭാങട്ട്
വലരയള്ളവര്ക്കഭാണട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പുതുതഭായനി എത്ര ഒഴനിവകേള ഉലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്;  ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനി
ലകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  19-4-2012. 

(ബനി)  ഇഗൗ ലനിസനില്  നനിനലാം  12 -5-2016  തതീയതനിയനില്  നല്കേനിയ നനിയമന

ശനിപഭാര്ശയനിലല ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാംലപടവരുലട റഭാങട്ട് വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഓപണ്  - 39 വലര

2 ഇഗൗഴവ –39 വലര

3. പടനികേജഭാതനി - സപനിലമന്റെറനി ലനിസനില് 6 വലര

4. പടനികേവര്ഗ്ഗലാം - ലനിസനിലള്ള എലഭാകപരുലാം

5. മുസതീലാം - 157 വലര

6. ലഭാറനിന ക്രനിസലന - 75 വലര

7. മറട്ട്  പനിനഭാക്ക വനിഭഭാഗലാം  - 37 വലര  

8. വനിശസകേര്മ്മേ -10 വലര

9. എസട്ട്.ലഎ.യ.സനി.എന. / എ.ലഎ. - 85 വലര

10. ഹനിന്ദു നഭാടഭാര് - ഇല

11. മറട്ട് ക്രനിസ്തലന വനിഭഭാഗലാം -ഇല

12. ധതീവര  - സപനിലമന്റെറനി ലനിസനില് 1 വലര

13. എല്.പനി. - ഇല

14. ബധനിരര് - എലഭാകപരുലാം

15. ശഭാരതീരനികേ ലലവകേലലമുള്ളവര് - 2 കപര്

(സനി) 35 ഒഴനിവകേള .

(ഡനി)  19-10-2016.  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില. 
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ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് 

43  (1286)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിലവനിലള്ള  കേമ്പനനി/

കകേഭാര്പകറഷന  അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര

നനിയമനലാം നടനനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  എത്ര  ഒഴനിവകേള  നഭാളനിതുവലര  പനി.എസട്ട്.സനി

യനികലയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  എത്ര  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ./ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളനിലല

അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  22 -9-2014-ല്  നനിലവനില്  വന  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്

നനിനലാം ഇതുവലര 1970 നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യനില് നനിനലാം നഭാളനിതുവലര 1344 Fresh ഒഴനിവകേളുലാം

406 NJD ഒഴനിവകേളുലാം കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി-യനില്നനിനലാം  132  ഫഷട്ട്  ഒഴനിവകേളുലാം  66  എന.ലജ.ഡനി.

ഒഴനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

 ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള 

44 (1287) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ ഒഴനിവകേൾ ജനില, തസ്തനികേ എനനിങ്ങലന തരലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 
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സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ ട്ട് ഇന ഫഭാര്മസനി(കഹഭാമനികയഭാ)-ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം 

45  (1288) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  ഇന  ഫഭാര്മസനി  (കഹഭാമനികയഭാ)  എന  കകേഭാഴട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. അലാംഗതീകേരനിക്കണലമനട്ട് അകപക്ഷനിചലകേഭാണട്ട് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ഇഗൗ നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിലലയലാം  കഹഭാമനികയഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലയലാം
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായ നഴട്ട്-കേലാം-ഫഭാര്മസനിസട്ട്  (കഹഭാമനികയഭാ)
കകേഭാഴനികനഭാടട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കകേഭാഴട്ട്-ഇന-ഫഭാര്മസനി  (കഹഭാമനികയഭാ)  കകേഭാഴട്ട്
തുലലമഭാക്കുനതനിനഭായള്ള  നടപടനികേളുലാം  കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിലല  ലസഷലല്
റൂളസട്ട്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
കകേഭാഴട്ട്-ഇന-ഫഭാര്മസനി  (കഹഭാമനികയഭാ)  ആക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച
വരുന. 

ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കേണക്ടനിവനിറനിക്കഭായനി ഇടുന ഒപ്റനിക്കല് ലലഫബര് കകേബനിള

46  (1289) ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതബ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡ്  വഴനി ലടലനികകേഭാലാം ഒഭാപകററര്മഭാര് ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്
കേണക്ടനിവനിറനിക്കഭായനി  ഒപ്റനിക്കല് സഫബര് കകേബനിള ഇടുകമ്പഭാള കേരഭാര്  (ROW)
പകേഭാരലാം  ഫതീയഭായനിട്ടുള്ള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ഷന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,
ലപഭാതുകമഖല  സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങള,  എയ്ഡഡട്ട്
വനിദലഭാലയങ്ങള എനനിവയട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലലങനില്  കേണക്ഷന  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേരഭാറനിലല  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര
എലന്തലഭാലാം നനിയമനടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) വലവസകേള  പകേഭാരലാം  കേണക്ഷന  ലകേഭാടുക്കഭാലത  കേമ്പനനികേള
കനടമുണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി) വലവസകേള  മറചവചട്ട്  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  സഭാപനങ്ങള
എനനിവയനില് നനിനലാം കേമ്പനനികേള 2000 മുതല് ഇതുവലരയള്ള കേഭാലയളവനില് എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് ലനറട്ട് കേണക്ഷന ചേഭാര്ജ്ജഭായനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ഇ) സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാര് ഒപ്പുവച കേമ്പനനികേള ടഭായട്ട്/ലടലനികകേഭാലാം വകുപട്ട്
എനനിവയലട സലസനസട്ട് ലഭനിചവയഭാകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നല്കേനിയനിടനില.  ലലററട്ട്സട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ  (ROW)  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം,
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  ഓപകറഷനസട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  നല്കേനിയ സഗൗജനല  ബഭാനഡട്ട്  വനിഡ്ത്തട്ട്  ഒഴനിലകേ,  സര്ക്കഭാര്/
എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനിലള്ള  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ഷന
നല്കേനിയനിരുനനില.  കകേബനിള കേടനകപഭാകുന വഴനിയനിലള്ള സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനിലള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  സഗൗജനല  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ഷന
ലഭലമഭാക്കണലമനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില്  നനിബനന  ലചേയനിരുനതട്ട്.
ഉത്തരവനില്  ദൂരപരനിധനി  നനിശയനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം  സഗൗജനല  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
കേണക്ടനിവനിറനി  നല്കകേണ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം കേണക്ടനിവനിറനിയലട കതഭാതുലാം
വലക്തമഭായനി  സൂചേനിപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലമുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  കസവനദഭാതഭാക്കള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിരുന.  ഇകതത്തുടര്നട്ട്  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പകേഭാരലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കേണക്ടനിവനിറനി  നല്കുനതനിനട്ട്
പകേരലാം,  10  Mbps  ബഭാന്റെട്ട്  വനിഡ്ത്തട്ട്  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനില്   സഗൗജനലമഭായനി
വലവസ  ലചേയനിരുന.  ഇതനിന  പകേഭാരലാം  ലഎഡനിയ,  കവഭാഡകഫഭാണ്,  റഭാറഭാ
കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന,  എയര്ലടല്  എനതീ  കേമ്പനനികേള  ബഭാന്റെട്ട്  വനിഡ്ത്തട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത റനിലയനസട്ട് ജനികയഭാകകേഭാമുമഭായനി  സര്ക്കഭാര് ഏര്ലപട ലലററട്ട്സട്ട്  ഓഫട്ട് കവ
(ROW)  കേരഭാറനില്  ഒപ്റനിക്കല്  ലലഫബര്  കകേബനിള  റൂടനില്നനിനലാം  രണട്ട്
കേനികലഭാമതീററനിനുള്ളനില്  വരുന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളക്കട്ട്  ഒപ്റനിക്കല്  ലലഫബര്
കേണക്ഷന സഗൗജനലമഭായനി നല്കേണലമനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  പുതുക്കനിയ  ലലററട്ട്സട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ  ഉത്തരവനിലല  വലവസകേളനുസരനിചട്ട്
ലഎഡനിയ,  കവഭാഡഭാകഫഭാണ്,  റഭാറഭാ  കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന,  എയര്ലടല്,  റനിലയനസട്ട്
എനതീ  കേമ്പനനികേള  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനില്  10  Mbps  ബഭാന്റെട്ട്  വനിഡ്ത്തട്ട്
സഗൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഇപകേഭാരമുള്ള വസ്തുതകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാര് ഒപ്പുവച കേമ്പനനികേളലക്കലഭാലാം ടഭായട്ട്/ലടലനികകേഭാലാം
വകുപ്പുകേളുലട ലലലസനസട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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    ഏറനഭാടട്ട് ഇലകകഭാണനികേട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് 

47  (T 1290) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  അരതീകക്കഭാടട്ട്
റൂറല്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റൂറല് ഇലകകഭാണനികേട്ട് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം എനകത്തയട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  അരതീകക്കഭാടട്ട്  റൂറല്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  G.O.(MS)  No.16/2016/ITD
പകേഭാരലാം  ലഭലമഭായതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  KSITIL-ലന്റെ
റനികേസസനിഷന ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

ലചേറുകേനിട പടണങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ലഎ.ടനി. വലവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് 

48 (1291) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേറുകേനിട പടണങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ലഎ.ടനി. വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  പടണങ്ങള/ഗ്രഭാമങ്ങള  എനനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഇകപഭാള
പവര്ത്തനിചവരുന  ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള/സലാംരലാംഭങ്ങള,   ലടകകഭാ  കലഭാഡ്ജുകേള
എനനിവയട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിവരുന പനിന്തുണ സലാംവനിധഭാനലാം തുടരുലാം. പുതനിയ ലഎ.ടനി.
നയത്തനില്  ലചേറുകേനിട  ലഎ.ടനി.  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
വലക്തമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കബഭാടട്ട് ദുരന്തലാം

49 (1292) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2015  ആഗസട്ട്  മഭാസത്തനില് കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി-സവപനിന  അഴനിമുഖത്തുണഭായ
കബഭാട്ടുദുരന്തത്തനില്  മരനിചവരുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  എലന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
നലനിലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മരനിചവരുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേ  സഹഭായ  പഭാകക്കജട്ട്
പഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ; ആയതനില് എലന്തലഭാലാം നടപനിലഭാക്കനി; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അനലത്ത സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച അകനസഷണലത്ത തുടര്നട്ട് സകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2015  ആഗസട്ട്  മഭാസത്തനില്  കഫഭാര്ടട്ട്  ലകേഭാചനിയനിലണഭായ  കബഭാടട്ട്
ദുരന്തത്തനില്  മരനിച  11  കപരുലട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  9-9-2015 -ലല  സ.ഉ.
(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്  445/15/റവ.  പകേഭാരലാം  അനുവദനിചനിട്ടുളളതുലാം  ആയതട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  കബഭാടപകേടലത്തക്കുറനിചട്ട്  സമഗ്രമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  2-9-2015 -ല്  സഗൗത്തട്ട്  കസഭാണ്
അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫട്ട് കപഭാലതീസനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.
ടനി  കബഭാടപകേടലാം  സലാംബനനിച  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തുറമുഖ  വകുപട്ട്  പനിനസനിപല്  ലസക്രടറനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
തുറമുഖ വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ സഹഭായത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തത 

50  (1293) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന
സഹഭായലാം  കരഭാഗവമഭായനി  ബനലപടുത്തനി  വളലരക്കുറവഭാലണന  യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനുവദനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  അര്ഹതയള്ള
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് വളലര കവഗത്തനില് ആശസഭാസലാം ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  കരഭാഗത്തനിലന്റെ
സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട് അര്ഹമഭായ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചവരുന. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയലട  പവര്ത്തനലാം  സമ്പൂര്ണമഭായനി  കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരനിചട്ട്
യക്തനിപരമഭായനി ധനസഹഭായലാം കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനിക്രമങ്ങള
പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന. 

   അസലാംബനി  മണ്ഡലലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി 

51  (1294) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അസലാംബനി  മണ്ഡലലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില്  ജനപതനിനനിധനികേളക്കട്ട്  പുറകമ  തഭാലൂക്കുതല  വകുപട്ട്
കമലധനികേഭാരനികേലള ഉളലപടുത്തുനതനില് തടസമുണഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചേഭാരനിറബനിള  ലസഭാസസറതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം 

52 (1295) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് 2011-16 കേഭാലയളവനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട്
മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി എത്ര രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്
നനിനട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായതനില് ഈ മണ്ഡലത്തനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഇനനിയലാം തുകേ നല്കേഭാനുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മണ്ഡലലാം തനിരനിചളള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 
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ദുരനിതബഭാധനിത ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാത്ത വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങളഭാല് കേഷ്ടത
അനുഭവനിക്കുനവരുലട പകതലകേ ലനിസട്ട് 

53  (1296)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ലസഷലല്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനില്  പലങടുത്ത
ദുരനിതബഭാധനിത  ലനിസനില്  ഉളലപടുത്തഭാത്ത  വനിവനിധ  കരഭാഗങ്ങളഭാല്  കേഷ്ടത
അനുഭവനിക്കുനവരുലട  പകതലകേ  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇങ്ങലന പകതലകേ ലനിസട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഈ  പകതലകേ  ലനിസനില്  ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  എലന്തങനിലലാം  സഹഭായലാം  വഭാഗഭാനലാം
ലചേയനിരുനകവഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  കേഷ്ടത  അനുഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനലാം
പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദഭാമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  എനകഡഭാസളഫഭാന ലസഷലല് ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പനില് പലങടുത്ത
ദുരനിതബഭാധനിത ലനിസനില് ഉളലപടുത്തഭാത്തവരുലലട പകതലകേ ലനിസട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പസ്തുത  കരഭാഗനികേളുലട  കരഭാഗഭാവസയട്ട്  കേഭാരണലാം  എനകഡഭാസളഫഭാന  അല
എനട്ട്  ലസഷലലനിസട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനിലൂലടയലാം  തുടര്നള്ള  ഫതീല്ഡട്ട്
അകനസഷണങ്ങളനിലൂലടയലാം ശഭാസതീയമഭായനി കബഭാദലലപട്ടു. എനഭാല് സമഭാനതകേളുള്ള
ദുരനിതലാം അനുഭവനിക്കുന ആളുകേളുലട പടനികേ പകതലകേമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട്
മൂനട്ട് തരത്തനിലണട്ട്. 

1.  പതനിലനടട്ട് വയസനില് തഭാലഴയള്ള എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത ബഭാധനിതര്
അലഭാത്തവര്  (ആകരഭാഗലകേനിരണലാം/ആര്.ബനി.എസട്ട്.ലകേ.-യനില്  ഉളലപടുത്തനി  ചേനികേനിത
നല്കുനതനിനഭായനി).

2.   കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേള  (എനകഡഭാസളഫഭാന  ലകേഭാണലഭാത്ത  കേഭാനസര്
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സഗൗജനല  ചേനികേനിതയലാം  മറട്ട്  കേഭാനസര്  ലകേയര്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി).

3.  കമല്  പറഞ്ഞ  2  പടനികേയനിലലാം  ഉളലപടഭാത്തതുലാം  അതതീവ  ഗുരുതര
കരഭാഗമുള്ളവരഭായനി  ലസഷലലനിസട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനിലൂലട  കേലണത്തനിയവര്
(128 എണലാം).
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ഇതനില്  ഒനഭാമലത്ത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ആളുകേലള  ആകരഭാഗലകേനിരണലാം/
ആര്.ബനി.എസട്ട്.ലകേ. പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സഗൗജനല ചേനികേനിത നല്കേനിവരുന.

മൂനഭാമലത്ത  പടനികേയനില്   ഉളലപട  ആളുകേളക്കുകൂടനി  സഗൗജനല  ചേനികേനിത
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പുറലമ  പസ്തുത  പടനികേയനില്  ഉളലപടവര്ക്കട്ട്
മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

അപകേടങ്ങളനിലലാം ദുരന്തങ്ങളനിലലാം അനുവദനിക്കുന ധനസഹഭായലാം

54 (1297) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അപകേടങ്ങളനിലലാം ദുരന്തങ്ങളനിലലാം  ലപടട്ട്  മരണമടയനവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ കരഖകേളുലാം എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഷയലത്ത  സലാംബനനിചള്ള  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അപകേടങ്ങളനിലലാം  ദുരന്തങ്ങളനിലലാംലപടട്ട്  മരണമടയനവരുലട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചള്ള
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം-I, അനുബനലാം-II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി 

55  (1298) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011,  2011-2016  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനട്ട്  അമ്പലപ്പുഴ,  അരൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്
വനിതരണലാം  ലചേയ  തുകേയലടയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയലാം  വര്ഷലാം  തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാലയളവനില്
ഒരഭാളക്കട്ട് തലന രണ്ടുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



108       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചതട്ട് സലാംബനനിചള്ള കേണക്കുകേള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം സഹഭായലാം

56 (1299) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്
നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുലാം  ആയതു  വനിതരണലാം  ലചേയഭാത്ത  എത്ര
അകപക്ഷകേളുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത തുകേ എകപഭാള വനിതരണലാം ലചേയ്യുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയഭാനുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്
നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കലപട  2342  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുണട്ട്. 

(ബനി) പസ്തുത  തുകേ  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്  വനിതരണത്തനിനഭായനി
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം വനിതരണ നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.

(സനി) മണ്ഡലലാം  തനിരനിചള്ള  കേണക്കട്ട്  പകതലകേലാം  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

   മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

57 (1300) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  പുതനിയ  അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിച  തുടങ്ങനികയഭാ;  ഏലതലഭാലാം  അസുഖങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതട്ട്; അവയലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ധനസഹഭായങ്ങള  അനുവദനിച
ലകേഭാണട്ട്  ഏതുമഭാസലാം  വലര  ഉത്തരവകേളനിറങ്ങനിലയനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയലവനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാവലപടവര്ക്കുള്ള ആശയലമന നനിലയനില് നനിലവനില് ഈ പദതനി
കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിച
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  2,000  രൂപ  വലരയലാം  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി
5,000  രൂപ  വലരയലാം  അനുവദനിക്കുന.  മരണലാം  സലാംഭവനിച  ദുരന്തപൂര്ണമഭായ
സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  മുഖലമനനിയലട  വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1,00,000
രൂപവലര  അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  തുകേയലാം  അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  1,00,000  രൂപവലരയലാം  റനികപഭാര്ടനിലഭാലത
10,000 രൂപ വലരയലാം മുഖലമനനിക്കട്ട് അനുവദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം,  അപകേട  മരണലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം പധഭാനമഭായലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

അകപക്ഷകേലന്റെ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം 1,00,000 (ഒരു ലക്ഷലാം) രൂപയനില്
തഭാലഴയഭായനിരനിക്കണലാം. 

ഒരു വലക്തനിക്കട്ട് ഒരു തവണ മഭാത്രകമ മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയള. 

കേലഭാനസര്,  കേനിഡ്നനി  സലാംബനമഭായ  ഗുരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേ
സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചട്ട്  രണട്ട് വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം വതീണ്ടുലാം
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയ  കരഭാഗലാം,  നന്യൂകറഭാ  സലാംബനമഭായ  കരഭാഗലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  എയ്ഡ്സട്ട്  എനതീ  ഗുരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  10,000  രൂപ  വലര
അനുവദനിക്കുന. 

അപകേട  മരണങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുനവരുലട  ആശനിതര്,  മരണലാം  നടനട്ട്  ഒരു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്. 

തതീപനിടുത്തലാംമൂലലാം വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം ലചേറുകേനിട വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ഉണഭാകുന നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുലാം 10,000 രൂപവലര അനുവദനിക്കുന. 

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം കുടനികേളുലാം ഉളലപടുന കബഭാടപകേടലാം/കറഭാഡപകേടലാം കപഭാലള്ള
ദഭാരുണമഭായ അപകേടങ്ങളനില് മരണലാം സലാംഭവനിക്കുനവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്. 

കസഭാടകേശക്തനിയള്ള  ഇനനങ്ങകളഭാ  മറ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാ  വഹനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള  അപകേടത്തനില്ലപടുകമ്പഭാകഴഭാ  അതുകപഭാലള്ള  ആകേസനികേ  ദുരന്തങ്ങളനികലഭാ
മരണമടയനവരുലട  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  പഭാഥമനികേ  സഹഭായമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ
നല്കുനണട്ട്. 
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(ബനി)  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില്  വന  തതീയതനിവലര
ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന. 

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനള്ള സഹഭായലാം 

58 (1301)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനികലയട്ട്  അകപക്ഷ സമര്പനിചവര്ക്കട്ട്
സഹഭായലാം ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാകേഭാന
അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ  വനിധവലാം  ഏലതലഭാലാം  കരഖകേള  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
ഹഭാജരഭാക്കണലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

       ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേരുലട ബഭാഹുലലവലാം ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപ്തതയലാംമൂലലാം ദുരനിതഭാശസഭാസലാം അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞഭാലലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  തുകേ  ലഭലമഭാകേഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന തുകേ  14  ദനിവസത്തനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
കപരട്ട്  എടുത്തട്ട്  പറഞലകേഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേവലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  ആനുകൂലലലാം
പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എത്രയലാം  കവഗലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന. 

(സനി)  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലള്ള  അകപക്ഷ  ലവള്ളക്കടലഭാസനില്  തയഭാറഭാക്കനി
ആറുമഭാസത്തനില് കേവനിയഭാത്ത ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (അപകേട മരണലാം നടന
കകേസുകേളനില്  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.,
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് തുടങ്ങനിയവയലട പകേര്പ്പുകേള)  ഉള്ളടക്കലാം ലചേയട്ട്
സലലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/കേളക്ടകററട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അകപക്ഷ  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനില്  സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്
ഉചേനിതലാം. 
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തനിരുവമ്പഭാടനിയനില് വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

59 (1302)   ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തനിരുവമ്പഭാടനിയനില്  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്

ഏലതങനിലലാം ഏജനസനി സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

തനിരുവമ്പഭാടനിയനില് വനിമഭാനത്തഭാവള നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട്  ഇതുവലര

ഏജനസനികേലളഭാനലാം സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

 വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലട ചൂഷണവലാം എയര് കകേരളയലാം

60 (1303) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : 

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന : 

ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണലാം,  വനിഷു തുടങ്ങനിയ ഉതവകേഭാലങ്ങളനിലലാം സ്കൂള അവധനിക്കഭാലത്തുലാം

തുച്ഛവരുമഭാനക്കഭാരഭായ  വനികദശമലയഭാളനികേലള  അമനിത  ചേഭാര്ജട്ട്  വസൂലഭാക്കനി  എയര്

ഇന്തല ഉളലപലടയള്ള വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള ചൂഷണലാം ലചേയ്യുനതു തടയഭാനഭായനി എന്തു

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയര്  കകേരള  എന  കപരനില്  വനിമഭാന  സര്വതീസട്ട്  തുടങ്ങുലമന

പഖലഭാപനിചതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് മുന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തങനിലലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിരുകനഭാ; ഇലലങനില് കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്തയലാം  കദശതീയതലത്തനിലമുള്ള  ആഭലന്തരസഞഭാരനികേലള

കൂടനി  പരനിഗണനിചലകേഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തുലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുലനനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിമഭാനയഭാത്ര നനിരക്കുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന വനിഷയമഭായതനിനഭാല് തനിരക്കുള്ള സമയത്തട്ട്
യഭാത്രഭാക്കൂലനി  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  യഭാത്രക്കഭാലര
ബുദനിമുടനിക്കുനനില  എനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് നനിരവധനി തവണ ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.
വനിമഭാനയഭാത്രഭാക്കൂലനി  നനിശയനിക്കുനതനില്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിനട്ട്
പങനിലലനലാം  1937-ലല എയര്ക്രഭാഫട്ട്  റൂള പകേഭാരലാം വനിമഭാന സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിപട്ട്
ലചേലവട്ട്, സര്വതീസനിലന്റെ പകതലകേത, യഭാത്രക്കഭാരുലട തനിരക്കട്ട്, മനിതമഭായ ലഭാഭലാം എനതീ
കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട് യഭാത്രഭാക്കൂലനി നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട് വനിമഭാന കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
പൂര്ണ അധനികേഭാരമുലണനമഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട്. 

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മൂനട്ട്  പധഭാന  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളഭായ
തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  ദക്ഷനികണന്തലയനിലല
സമതീപവനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളഭായ  കകേഭായമ്പത്തൂര്,  മധുര,  തൃചനി,  ബലാംഗ്ലൂരു,  ലചേലലന
എനതീ വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങലളയലാം  ബനനിപനിചള്ള എയര്കകേരള പദതനി വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരുന.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഴയ കവലഭാമയഭാന നയ പകേഭാരലാം അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
സര്വതീസുകേള  നടത്തുനതനിനട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട്  5  ലകേഭാലലത്ത  ആഭലന്തര  വനിമഭാന
ഗതഭാഗത  പരനിചേയവലാം,  20  വനിമഭാനങ്ങളുലാം  കേമ്പനനിക്കഭാവശലമഭായനിരുന.  കേമ്പനനിക്കട്ട്
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഇഗൗ വലവസകേള ഇളവലചേയട്ട് നല്കേണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര
കവലഭാമയഭാന മനഭാലയകത്തഭാടട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിരുന. 

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ

61  (1304)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാചനി  ലമകടഭായലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തങനിലലാം
സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ലകേഭാചനിയനികലയട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്
യഭാത്രക്കഭാര്  ഏതു  പകദശത്തു  നനിനഭാണട്ട്  എത്തുനലതനട്ട്  എലന്തങനിലലാം  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എറണഭാകുളകത്തയട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  യഭാത്രക്കഭാര്  എത്തുന
ലകേഭാചനിയലട  ഉപഗ്രഹ  നഗരമഭായ  അരൂരനികലയട്ട്  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  നതീട്ടുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം 

2013  ജൂണ്  മഭാസത്തനില്  തുടങ്ങനിയ  ലകേഭാചനി  -  ലമകടഭാ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ
സനിവനില്  കജഭാലനികേളുലട  73.6  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  2016  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ആദല  റതീചട്ട്  (ആലവ-
പഭാലഭാരനിവടലാം)  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏപനില്  2017-ല്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയലമനട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുന.   2001-ല്  ലറയനില്  ഇന്തല  ലടകനിക്കല്  ആന്റെട്ട്  ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട് (ലലററട്ട്സട്ട്) നടത്തനിയ ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടനില് ആലവ മുതല് കപട വലര
ഒരു  മഭാസട്ട്  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  സനിസലാം  (MRTS)  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിരുന.
ലകേ.എലാം.ആര്.എല്.  തയഭാറഭാക്കനിയ  Comprehensive  Mobility  Plan  പകേഭാരലാം
ലകേഭാചനിയനികലയട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് ആളുകേള വരുനതട്ട് അങമഭാലനി,  ആലവ ഭഭാഗത്തു
നനിനമഭാണട്ട്.  കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി,  കേഭാക്കനഭാടട്ട്,  പറവൂര്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  തുടങ്ങനിയ
പകദശങ്ങളഭാണട്ട്  ലതഭാടടുത്ത  സഭാനങ്ങളനില്  നനില്ക്കുനതട്ട്.  ലമകടഭാ  ലറയനിലനിലന്റെ
രണഭാലാംഘടലാം കേഭാക്കനഭാടട്ട് ഭഭാഗകത്തയട്ട് നതീട്ടുവഭാനഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുമതനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അരൂര്  ഭഭാഗകത്തയട്ട്  ലമകടഭാ  ലറയനില്  ഭഭാവനിയനില്
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  എങനിലലാം,  അരൂര്  മുതല്  മൂത്തകുനലാം  വലരയള്ള
എന.എചട്ട്  17/എന.എചട്ട്  47  ടങട്ട്  റൂടനില് പകയഭാരനിറനി  ബസട്ട്  കകേഭാറനികഡഭാറനിനുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില് ലനിമനിറഡട്ട് നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി

62 (1305)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരത്തുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിരുന സലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനിയലട നനിലവനിലള്ള സനിതനി എന്തഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

       ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനില്  ലലലറട്ട്
ലമകടഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
(ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയലാം തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  11-9-2015-ാം
തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  74/2015/ലപഭാ.മ.വ.,  പകേഭാരലാം  6728
കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ

924/2017
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പദതനികയഭാടനുബനനിചള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായ
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-യലാം  ലകേ.ആര്.റനി.എല്.-ഉലാം  തമ്മേനില്  20-1-2016-നട്ട്  കേരഭാര്
ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം ലചേയ. തനിരുവനന്തപുരലാം ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനിയലട ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലമഭായ 7.91 ലഹക്ടര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലലലറട്ട്
ലമകടഭാ  പദതനിയലട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  8.2819  ലഹക്ടര്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇടക്കഭാല
കേണ്സളടനസനി  പകേഭാരലാം  ഡല്ഹനി  ലമകടഭാ  ലറയനില്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്
(ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.)  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ഇകതവലര ലഭലമഭായനിടനില.  ഇതനികലയ്ക്കുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുലാം. 

തനിരുവനന്തപുരലാം ലലലറട്ട് ലമകടഭാ ലറയനില് പദതനി

63 (1306) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം സലറട്ട്  ലമകടഭാ  ലറയനില് പദതനിയമഭായനി  ബനലപട
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുന കമഖല ഏലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനി  ആറനിങ്ങല്  വലര  നതീടണലമന  ആവശലലാം
പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്)
രൂപകരഖയലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
74/2015/ലപഭാ.മ.വ.,  തതീയതനി  11-9-2015  പകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനു
ബനനിചള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായ ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.യലാം
ലകേ.ആര്.റനി.എല്.-ഉലാം  തമ്മേനില്  20-1-2016-നട്ട്  കേരഭാര്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയ.
തനിരുവനന്തപുരലാം  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനിയലട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ  7.91  ലഹക്ടര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  പകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്  ലടകകഭാസനിറനി,

പള്ളനിപ്പുറലാം,  കേണനിയഭാപുരലാം,  കേഴക്കൂടലാം,  കേഴക്കൂടലാം ജലാംഗ്ഷന, കേഭാരലവടലാം,  ഗുരുമന്ദനിരലാം,

പഭാങ്ങപഭാറ,  ശതീകേഭാരലലാം,  കപഭാങ്ങുലാംമൂടട്ട്,  ഉളര്,  കകേശവദഭാസപുരലാം,  പടലാം,  പഭാമൂടട്ട്,

പഭാളയലാം,  ലസക്രകടറനിയറട്ട്,  തമ്പഭാനൂര്,  കേനിള്ളനിപഭാലലാം,  കേരമന  എനതീ  സലങ്ങലള

ബനനിപനിചലകേഭാണട്ട്  21.821  കേനി.മതീ.  19  കസഷനുകേകളഭാലടയഭാണട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ

പദതനിയലട ആദലഘടലാം രൂപകേല്പന ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) തനിരുവനന്തപുരലാം ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം ലടകകഭാസനിറനി

മുതല് കേരമന വലരയഭാണട്ട്.  ഭഭാവനിയനില് ലടകകഭാസനിറനിയനില് നനിനട്ട് ആറനിങ്ങല് ഭഭാഗകത്തയട്ട്

വനികേസനലാം സഭാധലമഭാകുലാം വനിധമഭാണട്ട് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനിലല ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി

64 (1307)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം നഗരത്തനില് ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങനില് ഇഗൗ പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ/നനിര്വഹണചമതല

ഏതട്ട് ഏജനസനിക്കഭാണട്ട് നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിക്കഭാവശലമഭായ ഫണനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനി  എനകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇഗൗ  പദതനിയനില്  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന

ലനിമനിറഡനിലന്റെ പങട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബനനിചള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി

ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായ ഡല്ഹനി ലമകടഭാ  ലറയനില് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡുലാം

(ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.)  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനസനിറട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡുലാം

(ലകേ.ആര്.റനി.എല്.) തമ്മേനില് കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി

ഇകതവലര  ലഭലമഭായനിടനില.  ആയതനികലയ്ക്കുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.

അനുമതനി  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  ഏജനസനിലയ

നനിയമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  2014  ലസപ്തലാംബറനിലല  വനില  നനിലവഭാരലാം  വചട്ട്  പദതനിയലട  ആലകേ
അടങല് തുകേ  3453  കകേഭാടനി  (കകേന്ദ്ര നനികുതനി ഉളലപലട)  രൂപയലാം,  കേനികലഭാമതീററനിനു
കേണക്കഭാക്കലപട  ശരഭാശരനി  നനിരക്കട്ട്  154.24  കകേഭാടനി  രൂപയമഭാണട്ട്.  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  2020-ല്  പതതീക്ഷനിക്കുന  ആലകേ  ലചേലവട്ട്  4219  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി ലകേഭാചനി ലമകടഭാ മഭാതൃകേയനില് കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
പദതനി  ലചേലവനിലന്റെ  20%  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം,  20%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം
കേലണത്തണലമനഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്.-ല് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. ബഭാക്കനി 60%
തകദ്ദേശ വനികദശ വഭായ്പകേള വഴനി സസരൂപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്. നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടത്തനിപ്പുലാം  പൂര്ണമഭായലാം
ലകേ.ആര്.റനി.എല്.-ലന്റെ ചുമതലയനില് ആയനിരനിക്കുലാം. ഇതനില് സലലാം ഏലറടുക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള,  യൂടനിലനിറനി  ഷനിഫനിലാംഗട്ട്,  കകേന്ദ്ര  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള,  കേണ്സളടന്റെനിലന  നനിയമനിക്കല്,  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
കമല്കനഭാടലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തനി തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള,  നനിര്മ്മേഭാണ  കശഷലാം  പദതനിയലട  നടത്തനിപട്ട്  എനതീ  ചുമതലകേള
ഉളലപടുന. 

കേഭാകവരനി നദതീജല  ടനിബന്യൂണല് വനിധനി

65  (1308) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബന്യൂണല് വനിധനി പകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശലപട
ജലലമത്രയഭാലണനലാം, നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലന്റെ അളലവത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കശഷനിച ജലലാം ഉപയക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബന്യൂണല് വനിധനി പകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട്  30  ടനി.എലാം.സനി.
ജലമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  കേബനനി  കബസനിനട്ട്  21  ടനി.എലാം.സനി.-യലാം
ഭവഭാനനി കബസനിനട്ട് 6 ടനി.എലാം.സനി.-യലാം, പഭാമ്പഭാര് കബസനിനട്ട് 3 ടനി.എലാം.സനി. ജലവമഭാണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേബനനി  കബസനിനനില്  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  21  ടനി.എലാം.സനി.
ജലത്തനില് 11.71 ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം കകേരളലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിവരുന. 
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേബനനി  നദനിയനില്നനിനലാം  കേഭാകവരനി  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  ലഭനിചനിരനിക്കുന
ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുകവണനി  പനമരലാം,  മഭാനന്തവഭാടനി,  നൂല്പ്പുഴ-ബഭാവലനി
എനതീ  പുഴകേളനില്  റഗുകലറര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  കടഭാകപഭാ  ഗ്രഭാഫനിക്കല്
സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  അവയലട  സഭാനനനിര്ണയവലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
കേഭാകവരനി  ലലടബന്യൂണല് അനുവദനിചനിരനിക്കുന ജലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി
9  പുതനിയ  പദതനികേളുലട  (കേടമഭാനകതഭാടട്ട്,  നൂല്പ്പുഴ,  ചൂണഭാലനിപ്പുഴ,  തനിരുലനലനി,
കചേക്കഭാടട്ട്,  മഞഭാടട്ട്,  കതഭാടഭാര്,  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുപ്പുഴ,  കേലലാംപതനി)  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച.  കേഭാകവരനി  അവഭാര്ഡട്ട്  പകേഭാരലാം  കേബനനി  കബസനിനനില്  അനുവദനിച
ജലലാം  പൂര്ണമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കവണനി  പസ്തുത  കബസനിനനിലല  കപഭാഷകേ
നദനികേളനികലയലാം ലലകേവഴനികേളുലടയലാം കടഭാകപഭാ ഗ്രഭാഫനിക്കല് സര്കവ നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കേഭാകവരനി  അവഭാര്ഡട്ട്  പകേഭാരലാം  പഭാമ്പഭാര്
കബസനിനനില് 0.80 ടനി.എലാം.സനി. അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ലചേങ്ങലഭാല് സതീമനിലള്ള പടനികശ്ശേരനി
ഡഭാമനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.  പസ്തുത പദതനിയലട
ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പഭാമ്പഭാര്
കബസനിനനിലള്ള 0.52 ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം അനുവദനിക്കലപട വടവട സതീമനില് ഉളലപട
'ഒറമരലാം'  ഡഭാമനിലന്റെ  ഇനലവസനികഗഷന  വര്ക്കുകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  എടുത്തുവരുന.  ഭവഭാനനി  കബസനിനനില്  2.87  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  അടപഭാടനി  വഭാലനി  ഇറനികഗഷന  പദതനിയലട  പഭാരനിസനിതനി
കേഭാനുമതനിക്കഭായനി  മഭാര്ചട്ട്  5,  2016-ല്  MOEF  &  CC-യനില്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയലാം,  അവരുലട  Expert Appraisal Committee 28 March 2016-ല്
ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  എനഭാല് തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട് അതനിര്ത്തനിയനില്നനിനലാം
10 കേനി.മതീ-നുള്ളനില് പദതനി പകദശലാം വരുനതനിനഭാല് പദതനിയനികനലള്ള തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അഭനിപഭായലാം ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

അന്തര് സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാര്

66  (1309)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അന്തര്  സലാംസഭാന  നദതീജല  കേരഭാറുകേലള  സലാംബനനിചട്ട്  ഏലതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള റനിവന്യൂ നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുലലപരനിയഭാര് പശ്നത്തനില് കകേരള നനിയമസഭയലാം സര്വകേക്ഷനികയഭാഗവലാം
എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഏലതങനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  വലതനിചേലനലാം
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ എനലാം ഉലണങനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണലമലന്തനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വലതലസ്തമഭായ  പസഭാവനകേള
മുഖലമനനിയലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകേഭാന ഇടയഭായ സഭാഹചേരലലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
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(ഡനി) മുലലപരനിയഭാര് കേരഭാറനിലന്റെ നനിയമ സഭാധുതകേലള സലാംബനനിചലാം ഡഭാമനിലന്റെ

സുരക്ഷഭാപശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചലാം  ഏലതങനിലലാം  കദശതീയ  അന്തര്കദ്ദേശതീയ

സമനിതനികേലള  പരനികശഭാധനയട്ട്  ചുമതലലപടുത്തഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനികേരഭാര്  30  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്

പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേകയണതുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  കകേരളത്തനിലന്റെ

തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായലാം  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്

ശമനിചവരുനണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കകേരള  നനിയമസഭയലാം  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗവലാം  എടുത്ത

തതീരുമഭാനങ്ങളനില് തലന ഇകപഭാഴലാം ഉറചനനില്ക്കുന.  വലതലസ്തമഭായ പസ്തഭാവനകേള

മുഖലമനനിയലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭായനിടനില. 

(ഡനി)  കദശതീയ,  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേലള  പരനികശഭാധനയട്ട്

ഏര്ലപടുത്തുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഇരുസലാംസഭാനങ്ങളുലാം  ചേര്ച  ലചേയകശഷലാം

ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മുലലപരനിയഭാറനില് പുതനിയ ഡഭാലാം

67 (1310) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള്ള :

ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുലലപരനിയഭാറനിലല നൂറഭാണനികലലറ പഴക്കമുള്ള ഡഭാമനിനുപകേരലാം പുതനിയ

ഡഭാലാം  പണനിയണലമന  ആവശലത്തനിനകമല്  മുന  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചവന

നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭായനിരുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആ  നനിലപഭാടനില്  ഏലതങനിലലാം  വനിധത്തനിലള്ള  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഏതു  വനിധത്തനിലള്ള  വലതനിയഭാനമഭാണട്ട്  പരനിഗണനയനിലള്ളലതനലാം

അതനിനഭാധഭാരമഭായ കേഭാരണങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?        
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ഉത്തരലാം 

(എ) സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗങ്ങളുലാം കകേരള നനിയമസഭയലാം ഏകേകേണ്ഠമഭായനി എടുത്ത

തതീരുമഭാനകത്തഭാടട്ട് കയഭാജനിചട്ട്,  പുതനിയ ഡഭാലാം പണനിയണലമന ആവശലമഭാണട്ട് കകേരള

സര്ക്കഭാര് തുടര്ചയഭായനി സസതീകേരനിചവരുനതട്ട്. 

    (ബനി&സനി) പുതനിയ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന സലാംഗതനിയനില് തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട് സലാംസഭാനവമഭായനി

ചേര്ചകേള നടത്തണലമനഭാണട്ട് ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്. 

 മുലലപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണലക്കടട്ട്

68 (1311) ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുലലപരനിയഭാറനില്  പുതനിയ  അണലക്കടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച

നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പധഭാനമനനിയമഭായള്ള മുഖലമനനിയലട ചേര്ചയനില് ഈ വനിഷയലാം ചേര്ച

ലചേയനിരുകനഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്തല  ചേര്ച  നടത്തനികയഭാ;  എങനില്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തസ്തുത ഡഭാമനിലന്റെ ഉറപട്ട് സലാംബനനിചട്ട് രഭാജലഭാന്തര വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ

ലകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാന  ചുമതല

ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള ജനതയലട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സുരക്ഷ നല്കുനതനികലയഭായനി

മുലലപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണലക്കടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കണലമനതുതലനയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനലാം.

(ബനി)  ഇല.   ഉചേനിതമഭായ ഘടത്തനില് ചേര്ച ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം ചേര്ച നടനനിടനില. 

(ഡനി)  മുലലപരനിയഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെ  ഉറപട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  രഭാജലഭാന്തര  വനിദഗദ

സമനിതനിലയലക്കഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിപനിചനിടനില. 
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കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പരസലത്തനിനു ലചേലവഴനിച തുകേ

69 (1312) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇക്കഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  പചേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്

ദൃശല-മഭാധലമങ്ങളക്കുലാം  മറമഭായനി  ഖജനഭാവനില്  നനിനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്

യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് ലചേലവഴനിചതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇക്കഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപനിലന്റെ  പചേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്

ദൃശല-മഭാധലമങ്ങളക്കുലാം  മറമഭായനി  വനിവര  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  വകുപനില്

നനിനലാം  പരസലങ്ങള  ഒനലാം  നല്കേനിയനിടനില.  എനഭാല്  ഇലക്ഷന  വകുപട്ട്

ലഭലമഭാക്കനിയ  10,50,000 (പത്തുലക്ഷത്തനി അനപതനിനഭായനിരലാം)  രൂപ കവഭാടര്മഭാലര

കബഭാധവത്കേരനിക്കുനതനികലയഭായനി  സലാംഘടനിപനിച  കവഭാടട്ട്  സകന്ദശ  യഭാത്രയട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പവഭാസനികക്ഷമ പദതനി

70 (1313) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്

മുനസര്ക്കഭാര് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മടങ്ങനിലയത്തനിയ പവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മടങ്ങനിലയത്തുന  പവഭാസനികേളക്കട്ട്  എലന്തലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്

നല്കേനിവരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനികദശലത്ത  സലാംഘര്ഷ  കമഖലകേളനില്നനിനലാം  മലയഭാളനികേലള

നഭാടനിലലത്തനിക്കഭാന നടത്തനിയ ഇടലപടലകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?       
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ഉത്തരലാം 

(എ)  പവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  രൂപലാം  നല്കേനിയ
പദതനികേള തഭാലഴപറയന:

1. പവഭാസനികേളുലട സസത്തട്ട് കേകയറലാം തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ജുഡതീഷലല്  അധനികേഭാരമുള്ള  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിച.

2. കനഭാര്ക്ക  വകുപനിലനയലാം  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സനിലനയലാം  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  നല്കുനതനിനുലാം  അടനിയന്തര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
ബനലപടുനതനിനഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം പവര്ത്തനിക്കുന കകേഭാള
ലസന്റെര് ഏര്ലപടുത്തനി.

3. ഇന്തലയനിലല ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര്ക്കഭായനി
എന.ആര്.ലകേ. ഇനഷസറനസട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് ഏര്ലപടുത്തനി.

4. തനിരനിലകേലയത്തുന പവഭാസനികേളക്കട്ട്  സസയലാംലതഭാഴനില് സലാംരലാംഭങ്ങളുലട
സുസനിരവരുമഭാനലാം കേലണത്തുനതനികലയഭായനി കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കപഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)  പദതനി
മുകഖന വഭായ്പ നല്കുനതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി. 

5. നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേലള  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലട  ശദയനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസട്ട്  സഹഭായ  കകേന്ദ്രലാം
(NBFC) ഏര്ലപടുത്തനി.

(ബനി) മടങ്ങനിലയത്തനിയ പവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിരനിക്കുന പദതനിയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട് കഫഭാര് റനികടണ്
എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM). 

മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലള  പകതലകേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി പരനിഗണനിചട്ട്
സസയലാംലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  സകേതഭാങ്ങല്  നല്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്   കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കപഭാജക്ടട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM). ചുരുങ്ങനിയതട്ട് രണട്ട് വര്ഷകമഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്
മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലളയലാം  അത്തരലാം  പവഭാസനികേള  കചേര്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച
കേമ്പനനി,  ടസട്ട്,  ലസഭാലലസറനി  തുടങ്ങനിയവലയയലാം  പദതനിയലട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി ഇരുപതട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് മൂലധന ലചേലവട്ട്
വരുന പദതനികേളക്കട്ട്  15%  മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം ആദല നഭാല വര്ഷലാം  3%
പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനി ബഭാങട്ട് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി.
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(സനി) മടങ്ങനിലയത്തുന പവഭാസനികേളക്കഭായനി പവഭാസനികേഭാരല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴലക്കഭാടുക്കുന. 

1. സഭാന്തസന:  മടങ്ങനിലയത്തനി  ദുരതനിമനുഭവനിക്കുന  പവഭാസനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയഭായ  'സഭാന്തസന'  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  1,00,000  രൂപയട്ട്  തഭാലഴയള്ള  തനിരനിലകേ
ലയത്തനിയ പവഭാസനികേളുലട സഹഭായത്തനിനഭായഭാണട്ട് സഭാന്തസന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  തനിരനിലകേലയത്തനിയ
പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുലട/അടുത്ത  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിതയട്ട്
50,000 രൂപ വലരയലാം, അവരുലട ലപണ്മക്കളുലട വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനട്ട്
15,000  രൂപ  വലരയലാം,  പവഭാസനിക്കട്ട്/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  വതീല്ലചേയര്/
ക്രചസട്ട്  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  10,000  രൂപ  വലരയലാം,
മരണമടഞ്ഞ പവഭാസനിയലട ആശനിതര്ക്കട്ട് 1,00,000  രൂപ വലരയലാം
ധനസഹഭായലാം  ഒറത്തവണയഭായനി  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനട്ട് നല്കേനിവരുന. 

2.  ലചേയര്മഭാന ഫണട്ട്:  തനിരനിലകേവന നനിര്ദനരഭായ പവഭാസനികേലളയലാം
അവരുലട  ആശനിതലരയലാം  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ലചേയര്മഭാന  ഫണട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലചേയര്മഭാന ഫണനിനട്ട് കേതീഴനില് വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന
പരനിധനി  1,00,000  രൂപയനില്  തഭാലഴയള്ളവര്ക്കട്ട്  1,00,000  രൂപ
വലര  മരണഭാനന്തര  സഹഭായമഭായലാം/ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായമഭായനി  50,000
രൂപ വലരയലാം/വതീല് ലചേയര്-ക്രചസട്ട് എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 10,000
രൂപ  വലരയലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായമഭായനി 15,000 രൂപ വലരയലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്. 

3.  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്
(NDPREM):  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലള  പകതലകേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
ലലകേതഭാങ്ങല്  നല്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കപഭാജക്ടട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM).

4.  പവഭാസനികക്ഷമനനിധനി    :  കുറഞ്ഞതട്ട്  2  വര്ഷലമങനിലലാം  വനികദശത്തട്ട്
കജഭാലനി ലചേയകശഷലാം നഭാടനില് സനിരതഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്
പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗതസമനുവദനിക്കുകേയലാം  കബഭാര്ഡനില്
നനിനള്ള  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  (ലപനഷന,  കുടുലാംബ
ലപനഷന,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  പസവഭാനുകൂലലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഗ്രഭാന്റെട്ട്) അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 
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(ഡനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലല  സലാംഘര്ഷ  കമഖലകേള  ഉളലപലടയള്ള
അടനിയന്തനിര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  കേഴനിയന  പവഭാസനി  കകേരളതീയലര  തനിരനിലകേ
നഭാടനിലലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  'എമര്ജനസനി  റനിപഭാടനികയഷന  ഫണട്ട്'  പദതനി
നനിലവനിലണട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  ആഭലന്തര  കേലഭാപലാം,
യദലാം  തുടങ്ങനി  സമഭാനമഭായ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  പവഭാസനി  കകേരളതീയലര  തനിരനിലകേ
നഭാടനിലലത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട് ഇഗൗ പദതനിപകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  4116  കകേരളതീയലര  തനിരനിലകേലയത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  കുടുങ്ങനികപഭായ  പവഭാസനി
മലയഭാളനികേലള  ഒഴനിപനികക്കണനിവന  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപനിലന്റെയലാം
കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനിലന്റെയലാം ആഭനിമുഖലത്തനില് കകേരളത്തനിലല തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാചനി,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളക്കുപുറലമ  മുലാംലലബയനിലലാം  ഡല്ഹനിയനിലമുള്ള
എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനിലലാം  ലഹല്പട്ട്  ലഡസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം  പസ്തുത
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തനിരനിലകേലയത്തുനവര്ക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  സഗൗകേരലവലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.
മുലാംലലബ,  ഡല്ഹനി വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില് എത്തനികചര്നവര്ക്കട്ട് അവനിലട തഭാമസ
സഗൗകേരലലാം,  ഭക്ഷണലാം എനനിവ നല്കേഭാനുലാം വനിമഭാന/ലറയനില് മഭാര്ഗ്ഗലാം  നഭാടനിലലത്തനി
ക്കുനതനിനുമഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  എത്തനികചരുന
സലലത്ത  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്നനിനലാം  നഭാടനിലലത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  വഭാഹന
സഗൗകേരലവലാം ലചേലവകേളക്കഭായനി 2000, രൂപയലാം നല്കേനിയനിരുന. 2015-ല് യമനനില്
കേലഭാപലത്ത  തുടര്നട്ട്  കുടുങ്ങനികപഭായ  കകേരളതീയലര  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം
തനിരനിലകേലയത്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാന്തസന പദതനി

71 (T1314) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനികക്ഷമ  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കുന  സഭാന്തസന  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ധനസഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനി  മുകഖന  പവഭാസനികേളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ധനസഹഭായങ്ങള വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?      

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനികദശത്തട്ട്  നനിനട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  നനിര്ദനരഭായ
പവഭാസനികേലള  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  സഹഭായനിക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  സഭാന്തസന  പദതനി.  കുറഞ്ഞതട്ട്  2
വര്ഷലത്ത  വനികദശ  പവഭാസ  ജതീവനിതത്തനിനുകശഷലാം  നഭാടനില്  സനിരതഭാമസമഭാക്കനിയതുലാം
കകേരളത്തനിനുപുറത്തട്ട് (ഭഭാരതത്തനിനകേത്തട്ട്)  തഭാമസനിക്കുനതുമഭായ ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
കകേരളതീയര്ക്കട്ട്  ദുരനിതഭാശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  പവഭാസനി
കകേരളതീയകേഭാരല  വകുപട്ട്  മനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയഭായ  'സഭാന്തസന'  യലട
അടനിസഭാന  ലക്ഷലലാം.  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  1,00,000  രൂപയട്ട്  തഭാലഴയള്ള
പവഭാസനികേലളയഭാണട്ട്  സഭാന്തസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ
പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ഒരു  പവഭാസനി  കകേരളതീയന  മരണലപടഭാല്  ടനിയഭാലന്റെ
കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  മരണഭാനന്തര  സഹഭായമഭായനി
1,00,000  രൂപവലരയലാം  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലടകയഭാ/അടുത്ത  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലടകയഭാ
ചേനികേനിതയട്ട്  ഹൃദയ-വൃക്ക,  തലകചഭാര്,  കേഭാനസര്  സലാംബനമഭായ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ വലരയലാം, മറള്ളവയട്ട് പരമഭാവധനി 20,000  രൂപ വലരയലാം
അവരുലട ലപണ്മക്കളുലട വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനട്ട് പരമഭാവധനി 15,000 രൂപ വലരയലാം,
പവഭാസനിക്കട്ട്/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  വതീല്ലചേയര്/ക്രചസട്ട്  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
പരമഭാവധനി  10,000  രൂപ  വലരയലാം,  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ഒറത്തവണ  മഭാത്രലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(സനി) ഇല. 

കപഭാജക്ടട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെട്ട് പദതനി

72 (1315) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമനറട്ട് കപഭാജക്ടട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെട്ട് പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;
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(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം

സനിരവരുമഭാനലാം കേലണത്തുനതനിനുലാം എലന്തലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലള  പകതലകേ

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  സസയലാം  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്

നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ലലകേതഭാങ്ങല്

നല്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാണ്  റനികടണ്

എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM).  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  രണട്ട്  വര്ഷലാം  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി

ലചേയതനിനട്ട്  കശഷലാം  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലളയലാം

അത്തരലാം  പവഭാസനികേള  കചേര്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസട്ട്,  ലസഭാലലസറനി

തുടങ്ങനിയവലയയലാം  പദതനിയലട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പരമഭാവധനി ഇരുപതട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ അടങല് മൂലധന ലചേലവട്ട് വരുന പദതനികേളക്കട്ട്

15%  മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം  ആദല നഭാല വര്ഷലാം  3%  പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം

നല്കേനി ബഭാങട്ട് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം

സനിര  വരുമഭാനലാം  കേലണത്തുനതനിനുലാം  കവണനി  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപട്ട്  രൂപലാം

ലകേഭാടുത്ത  പദതനിയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കപഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്

എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM).  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  രണട്ട്  വര്ഷലാം  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി

ലചേയതനിനട്ട്  കശഷലാം  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പവഭാസനികേലളയലാം

അത്തരലാം  പവഭാസനികേള  കചേര്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ടസട്ട്,  ലസഭാലലസറനി

തുടങ്ങനിയവലയയലാം  പദതനിയലട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി

ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങല്  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  വരുന  പദതനികേളക്കട്ട്  15%

മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം ആദല നഭാല വര്ഷലാം 3% പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനി

ബഭാങട്ട് വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്

8,75,00,000 രൂപ അനുവദനിചനിരുന. 
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കനഭാര്ക്കയലട ലതഭാഴനില് ലലവദഗ്ദ്ധല പരനിശതീലന പദതനി

73 (1316) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : 
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ലതഭാഴനില്  സവദഗ്ദ്ധല  പരനിശതീലന  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  സകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ലക്ഷലങ്ങള
എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത  പരനിശതീലന  പദതനിക്കട്ട്  ആരുലടലയഭാലക്ക  സഹകേരണലാം
പകയഭാജനലപടുത്തനിലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  വനികദശത്തട്ട് ലതഭാഴനില് കതടനി കപഭാകുനവര്ക്കട്ട് ലതഭാഴനില്പരമഭായ
കേഴനിവകേള ലമചലപടുത്തനി ലതഭാഴനിലനില് മനികേവട്ട് പുലര്ത്തുനതനിനഭായനി പവഭാസനികേഭാരല
വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന  തുടര്  പദതനിയഭാണട്ട്  'സനില്  അപ്ഗ്രകഡഷന  &  റതീ-ഇന്റെകഗ്രഷന
കപഭാഗ്രഭാലാം'.  ലതഭാഴനിലലടുക്കഭാന  പഭാപ്തനിയള്ള  കകേരളത്തനിലല  യവഭാക്കളുലട  ലതഭാഴനില്
ലലവദഗ്ദ്ധലലാം  വനികദശ ലതഭാഴനില് വനിപണനിയനിലല ലവലവനിളനികേള കനരനിടത്തക്കവനിധലാം
ലമചലപടുത്തുകേ എനതഭാണട്ട് 'സനില് അപ്ഗ്രകഡഷന & റതീ-ഇന്റെകഗ്രഷന കപഭാഗ്രഭാലാം'
ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുവഴനി യവഭാക്കളുലട ലതഭാഴനില് അഭനിരുചേനി ലമചലപടുത്തുകേ
എനതഭാണട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ലഎ.റനി.ലഎ.,  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്,  ലലപവറട്ട്  സഭാപനങ്ങള,
എല്.ബനി.എസട്ട്.,  ലകേല്കടഭാണ്  എനതീ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ലതരലഞ്ഞടുത്ത ലതഭാഴനില് കമഖലകേളനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
220 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷകത്തയഭായനി 2016
ലഫബ്രുവരനിയനില് അവതരനിപനിച ബജറനില് 2,00,00,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ജനിഷ ലകേഭാലപഭാതകേലാം

74  (1317)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഷ എന ലപണ്കുടനിയലട മൃഗതീയമഭായ ലകേഭാലപഭാതകേവമഭായനി ബനലപട
അകനസഷണത്തനിലന്റെ  ആരലാംഭഘടത്തനില്,  ആയതട്ട്  ലകേഭാലപഭാതകേമഭാലണന
ശദയനില്ലപടകപഭാള അതുമഭായനി  ബനലപട  ലതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുനതനിലലാം
മൃതശരതീരലാം ദഹനിപനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേനിയതനിലലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്
വതീഴ്ചകേള സലാംഭവനിച എന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഇത്തരലാം വതീഴ്ചകേള
ഉണഭായനിയനിട്ടുലണങനില്  ആയതകനസഷനിചട്ട്  യക്തമഭായ  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം 

(എ)  പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വതീഴ്ചകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കകേസകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കകേഭാടതനിയനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിചതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ ലവളനിലപടുത്തുവഭാന
നനിര്വഭാഹമുള. 

ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങള

75 (1318) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേള,കുടനികേള  എനനിവര്ക്കുകനലര  വലഭാജ  ലപഭാസഫലകേള,

ലമഭാസബല്,  കഫസ്ബുക്കട്ട്,  വഭാട്സട്ട്അപട്ട്  എനനിവ  മുകഖനയള്ള  സലലാംഗനികേഭാതനിക്രമലാം,

ഓണ്സലന ലപണ്വഭാണനിഭലാം,  മയക്കുമരുനട്ട് കേടത്തട്ട് തുടങ്ങനിയവ കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്.

സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  വര്ദനിച  വനനിരുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

     (ബനി) എങനില് പസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര

കകേസ്സുകേള വതീതലാം രജനിസര് ലചേയലവനലാം എത്ര കപലര പനിടനികൂടനിലയനലാം അതനില്

എത്ര  കപലര  ശനിക്ഷനിചലവനലാം  ഇനനിയലാം  എത്ര  കപലര  പനിടനികൂടുവഭാനുണട്ട്  എനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ഓണ്സലന തടനിപ്പുകേള ഓകരഭാ വര്ഷവലാം വര്ദനിച
വനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;  എങനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയലട എത്ര കകേസ്സുകേള ഓകരഭാ വര്ഷവലാം രജനിസര് ലചേയലവനലാം എത്ര
കകേസ്സുകേളനില് പതനികേലള പനിടനികൂടനിലയനലാം ഇനനിയലാം എത്ര കകേസ്സുകേളനില് പതനികേലള
പനിടനികൂടഭാനുണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമൂഹമഭാധലമങ്ങള  വഴനി  ദുഷ് പചേരണങ്ങള,  ഭതീകേര
പവര്ത്തനങ്ങള,  രഭാജലവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്
വര്ഷമഭായനി കൂടനി വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങനില്  ഇത്തരലാം  ഓണ്സലന  സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാനുലാം
സലാംസഭാന സസബര് അകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം നൂതനമഭായ എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം -1 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(സനി) ഉണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം-2 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് സമൂഹമഭാധലമങ്ങള വഴനി ദുഷ്പ്രചേരണങ്ങള, രഭാജലവനിരുദ
പവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവ  വര്ദനിചവരുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
ഭതീകേര  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിച  കകേസുകേലളഭാനലാംതലന  കേഴനിഞ്ഞ  5
വര്ഷത്തനിനകേത്തട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില. 

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയനതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല
ലലസബര്ലസലകേളുലാം, ഒരു ലലസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുലാം, ഒരു ലലഹലടകേട്ട് ലസലലാം
പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.   ഇവനിടങ്ങളനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലലസബര്
കുറകൃതലങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  കവണ  ആധുനനികേ  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ആവശലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ,  കപഭാലതീസനിലന  ലലസബര്
കുറഭാകനസഷണത്തനിലലാം,  ലലസബര്  സുരക്ഷയനിലലാം  സഹഭായനിക്കുന  ലലസബര്
വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം,  സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം എത്തനിക്കല് ഹഭാക്കര്മഭാരുലടയലാം ഒരു
ഓണ്ലലലന  ഓഫതീസഭായനി  ലലസബര്  കഡഭാലാം  പവര്ത്തനിചവരുന.  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനു  മഭാത്രമഭായനി  ഒരു  യൂണനിറട്ട്  ഇതനില്  നനിലവനിലണട്ട്.  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
വഴനിയള്ള  ഭതീകേര  വനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  പഥമ  പരനിഗണന

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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നല്കേനിയലാം വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലലസബര് ലസലനിനട്ട് കുറഭാകനസഷണത്തനിനുലാം
മറലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദശവലാം പരനിഹഭാരവലാം നല്കുന പകതലകേ ഏജനസനിയഭായലാം  ഇഗൗ
കകേന്ദ്രലാം  പവര്ത്തനിക്കുന.  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയനതനിലന  സലാംബനനിച
കബഭാധവത്കേരണലാം,  ജനലലമത്രതീ  പദതനി,  ലലസബര്ലസല്  ഇവ  മുഖഭാന്തരവലാം
നടത്തനിവരുനതുലാം  ഓണ്ലലലന  തടനിപട്ട്  സലാംഘങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
ശക്തമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചട്ട് വരുനതുമഭാണട്ട്. വലഭാജസകന്ദശങ്ങലളക്കുറനിചള്ള പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടഭാല്  അവലയക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള ലലസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന സസതീകേരനിചവരുന. 

കേറനസനി കനഭാടനിലന്റെ മഭാതൃകേയനില് കേളനിപഭാടങ്ങളുലാം മറട്ട് വസ്തുക്കളുലാം വനിപണനിയനില്

സജതീവമഭായതട്ട്

76 (1319)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേറനസനി  കനഭാടനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്  കേളനിപഭാടങ്ങളുലാം  മറട്ട്  വസ്തുക്കളുലാം

വനിപണനിയനില് സജതീവമഭായനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഉറവനിടലാം സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിലവനിലള്ള നനിയമപകേഭാരലാം ഇത്തരലാം നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള അനുവദനതീയമഭാകണഭാ

എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

 ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഉത്തരലാം  (എ)-യലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി) അനുവദനതീയമല.

(ഡനി)  കേറനസനി കനഭാട്ടുകേള അകതപടനി  പകേര്ത്തനി ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്

നനിലവനിലല  നനിയമപകേഭാരലാം  കുറകേരമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  സലാംഭവങ്ങള

ശദയനില്ലപടഭാല് കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

924/2017
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അങമഭാലനി ബസട്ട് ഡനികപഭായനില് കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാസട്ട്

77  (1320)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങമഭാലനി  ബസട്ട്  ഡനികപഭായനില്  സതീകേളക്കുലാം,  കുടനികേളക്കുലാം  സുരക്ഷ

ഒരുക്കുനതനിനട്ട് വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനകമഭാ, കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാകസഭാ

ഇല എനകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇവനിലട വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം

കപഭാലതീസട്ട്  എയ്ഡട്ട്  കപഭാസട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാസട്ട് ഇല എനകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

എനഭാല്  അങമഭാലനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  ഡനികപഭായനികലയട്ട്  അങമഭാലനി

കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  50  മതീറര്  ദൂരലാം  മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.

നനിലവനില്  പനിങട്ട്  ബതീറട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  വനനിതഭാകപഭാലതീസനിലന്റെ  കസവനലാം  ബസട്ട്

സഭാനഡനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനിലല വഭാഹനങ്ങള

അടനിക്കടനി  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസട്ട്  സഭാനഡനില്  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി

വരുനണട്ട്.  നനിലവനില് അങമഭാലനി ബസട്ട് ഡനികപഭായനില് കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാസട്ട്

സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

അപകേട മരണങ്ങള 

78 (1321) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനട്ട് കശഷമുള്ള അപകേടമരണങ്ങളുലട ജനില തനിരനിചള്ള

കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷമുള്ള അപകേടമരണങ്ങളുലട  ജനില  തനിരനിചള്ള

കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന : 
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ജനില അപകേട മരണങ്ങളുലട കേണക്കുകേള 

(1) (2)

തനിരുവനന്തപുരലാം 86

ലകേഭാലലാം 36

ആലപ്പുഴ 55

കകേഭാടയലാം 34

പത്തനലാംതനിട 17

എറണഭാകുളലാം 99

ഇടുക്കനി 36

പഭാലക്കഭാടട്ട് 43

തൃശ്ശൂര് 76

മലപ്പുറലാം 61

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 70

കേണ്ണൂര് 49

വയനഭാടട്ട് 13

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 26

                      ആലകേ 701

കൂടഭാലത  ലറയനില്കവ  സലാംബനമഭായനി  ഒരു  അപകേട  മരണലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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ജനിഷ വധകക്കസട്ട്

79 (1322)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമ്പഭാവൂര്  ജനിഷ  വധകക്കസ്സുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ശതീ.  പനി.  പനി.

തങചലനക്കുറനിചട്ട്  അപകേതീര്ത്തനികേരമഭായനി  കജഭാകമഭാന  പുത്തനപുരയല്  ഉനയനിച

ആകരഭാപണങ്ങള  നനികഷധനിചു  ലകേഭാണ്ടുലാം  ഈ  ആകരഭാപണങ്ങളുലട ഉറവനിടലാം

കേലണത്തണലമനട്ട്  ആവശലലപട്ടുലാം  ശതീ.  പനി.  പനി.  തങചന  ബഹുമഭാനലപട

മുഖലമനനിക്കു നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്  സകേലക്കഭാണനിരനിക്കുനലതനട്ട്

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ലപരുമ്പഭാവൂര് ജനിഷ വധകക്കസുമഭായനി ബനലപടട്ട് ശതീ.  പനി.  പനി.  തങചലനക്കുറനിചട്ട്

കജഭാകമഭാന  പുത്തനപുരയല്  എനയഭാള  ഉനയനിച  ആകരഭാപണങ്ങളുലട  ഉറവനിടലാം

കേലണത്തണലമനട്ട് ആവശലലപടട്ട്  ശതീ.  പനി. പനി.  തങചന മുഖലമനനിക്കട്ട് നല്കേനിയ

പരഭാതനിയനികനല്  അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന ലപരുമ്പഭാവൂര്  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.ലയ

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ജനിഷയലട പനിതൃതസവമഭായനി ബനലപടട്ട് കജഭാകമഭാന പുത്തനപുരയല്

ഉനയനിച വഭാര്ത്ത സലാംബനനിച കേഭാരലത്തനിനട്ട് കജഭാകമഭാന പുത്തനപുരയലനിലനതനിലര

മരണലപട  ജനിഷയലട  പനിതഭാവട്ട്  ശതീ.  പഭാപ്പു  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്

കുറുപലാംപടനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  രജനിസര്  ലചേയ  ലലക്രലാം  നമ്പര്.  1024/2016

നമ്പര്  കകേസനില്  കമല്  പറയന  പരഭാതനിയലാംകൂടനി  കൂടനികചര്ത്തട്ട്  അകനസഷണലാം

നടത്തനിവരുന. 

എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയലപട കകേസ്സുകേള 

80 (1323)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013, 2014, 2015  വര്ഷങ്ങളനില് എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം

ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  രജനിസര്  ലചേയലപട  കകേസ്സുകേളുലട  എണലാം  വര്ഷലാം  തനിരനിചട്ട്

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കകേസ്സുകേളനില്  സ്ക്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  പതനികേളഭായനി

രജനിസര് ലചേയലപടവ ഉകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 133

ഉത്തരലാം 

(എ) 2013, 2014, 2015  വര്ഷങ്ങളനില് എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആക്ടട്ട് പകേഭാരലാം
ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് രജനിസര് ലചേയലപട കകേസ്സുകേളുലട എണലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് ചുവലട
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന :

വര്ഷലാം രജനിസര് ലചേയലപട കകേസ്സുകേളുലട എണലാം

2013 252

2014 472

2015 398

(ബനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി എലലകസട്ട് കറഞട്ട് ഓഫതീസനില് രണട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  എതനിരഭായലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനി  എലലകസട്ട്  സര്ക്കനിള
ഓഫതീസനില് 2 കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് എതനിരഭായലാം എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. ആക്ടട്ട്
പകേഭാരലാം കകേസ്സുകേള ഇക്കഭാലയളവനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

അപകേട മരണങ്ങള രജനിസര് ലചേയതട്ട്

81 (1324)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി,  പകയഭാളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിധനികേളനില്  2016
മഭാര്ചട്ട്  മുതല്  ജൂണ്  30  വലര  രജനിസര്  ലചേയ  അപകേടമരണങ്ങൾ  എത്രലയന
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മരണലപടവരുലട  കപരട്ട്,  വനിലഭാസലാം  മറട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  പടനികേ
രൂപത്തനിൽ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  2016 മഭാര്ചട്ട് മുതല് ജൂണ് 30 വലര ലകേഭായനിലഭാണനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷന
പരനിധനിയനില്  20  അപകേട മരണങ്ങളുലാം പകയഭാളനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പരനിധനിയനില്
11 അപകേട മരണങ്ങളുലാം രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) മരണലപടവരുലട കപരട്ട്,  കമല്വനിലഭാസലാം, മറട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എനനിവ
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  തനിരനിചട്ട്  പടനികേ  രൂപത്തനില്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലലക്രലാം ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല് ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് പദതനി

82 (1325) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആഭലന്തര വകുപട്ട്  സക്രലാം ആന്റെട്ട്  ക്രനിമനിനല് ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി സകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം:

(സനി) പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്? 

 ഉത്തരലാം 

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലടയലാം  അനുബന
ഓഫതീസുകേളുലടയലാം എലഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന  കദശതീയ
തലത്തനിലള്ള  ഒരു  ബൃഹത  പദതനിയഭാണട്ട്  ലലക്രലാം  ആന്റെട്ട്  ക്രനിമനിനല്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്
ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  &സനിസലാംസട്ട്  (CCTNS).  പസ്തുത  പദതനി  സലാംസഭാന  തലത്തനില്
പവത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട് 19 കപഭാലതീസട്ട് ജനിലകേളനിലഭായനി
481  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  CCTNS-ലന്റെ ജനറല് ഡയറനി,  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.
രജനികസ്ട്രേഷന എനതീ കമഭാഡന്യൂളുകേള നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ. 

(ബനി)  കുറകൃതലങ്ങലളയലാം  കുറവഭാളനികേലളയലാം  കുറനിചള്ള  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേമഭാകുന തരത്തനില് കദശതീയതലത്തനില് വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ
അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനലാം  ഒരുക്കുകേയലാം,  ആദലഘടത്തനില്  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി
14000  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലാം,  6,000  അനുബന  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലാം
അടുത്ത ഘടത്തനില് മറനിതര വകുപ്പുകേളഭായ ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്, എമനികഗ്രഷന, പഭാകസഭാര്ടട്ട്,
ലസനടല്  കപഭാലതീസട്ട്  ഏജനസതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയവയലാം  കേമ്പന്യൂടര്  ശലാംഖലയനിലൂലട
ബനനിപനിക്കുകേലയനതുമഭാണട്ട് പദതനിയലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള  നന്യൂഡല്ഹനിയനിലല
നഭാഷണല് ലലക്രലാം റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബന്യൂകറഭായഭാണട്ട്  CCTNS പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനുള്ള
കദശതീയ കനഭാഡല്  ഏജനസനി.  കകേരളത്തനില്  CCTNS  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായള്ള
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കനഭാഡല് ഏജനസനി കസറട്ട്  ലലക്രലാം റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബന്യൂകറഭായഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്
CCTNS  നടപനിലഭാക്കുനതനികനഭാടനുബനനിചള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുകേ, വനിവനിധ വകുപ്പുകേലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ, നയപരവലാം സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ
തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പദതനി  നടപഭാക്കലമഭായനി  ബനലപട
കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി, ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി തലവനഭായള്ള കസറട്ട് അലപകട്ട് കേമ്മേനിറനി, കസറട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  ചേതീഫട്ട്  തലവനഭായള്ള  കസറട്ട്  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  എ.ഡനി.ജനി.പനി.
SCRB  തലവനഭായള്ള  കസറട്ട്  മനിഷന  ടതീലാം,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികേള
തലവനഭായള്ള ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് മനിഷന ടതീലാം എനനിവ രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

 പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

83  (1326)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ പവര്ത്തന പരനിധനിയനില് വരുന
പകദശങ്ങള ഏലതലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്രയലാം  ജനസലാംഖലയള്ള  പകദശലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷലന്റെ
പവര്ത്തനലാം ഇടുങ്ങനിയ ലകേടനിടത്തനിലഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതഭാണനി  വസ്തുക്കളുലാം  മറലാം  അടങ്ങനിയ  വഭാഹനങ്ങള  കേരുനഭാഗപള്ളനി
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനട്ട് സമതീപലാം സഹകവയനില് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിശഭാലമഭായ പവര്ത്തന പരനിധനിയള്ള പസ്തുത കപഭാലതീസട്ട്  കസഷലന്റെ
പവര്ത്തന  പരനിധനി  വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

 ഉത്തരലാം 

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  അയണനികവലനിക്കുളങ്ങര,  ആദനിനഭാടട്ട്,  കുലകശഖരപുരലാം,
പഭാവമ്പ, ലതഭാടനിയൂര്, കേകലലനിഭഭാഗലാം, തഴവ, ആലപഭാടട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ലതഭാണനി  വസ്തുക്കളുലാം  മറലാം  അടങ്ങനിയ  വഭാഹനങ്ങള  കേരുനഭാഗപള്ളനി
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനട്ട്  പുറകേനിലഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ഗ്രഗൗണനിലഭാണട്ട്  സൂക്ഷനിച
വരുനതട്ട്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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ദളനിതട്ട് യവതനികേലള ആകക്ഷപനിലചന ആകരഭാപണലാം അകനസഷനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്

84 (1327) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  കുടനിമഭാക്കുലനില്  ദളനിതട്ട്  യവതനികേലള  ജഭാതനികപര്  വനിളനിചട്ട്
ആകക്ഷപനിലചനലാം  ഇതനിലന്റെ  വനിവരലാം  തനിരക്കഭാലനത്തനിയ  യവതനികേളുലട  കപരനിൽ
കേള്ളകക്കസട്ട് എടുത്തട്ട് ഇവലരയലാം പനിഞ്ചു  കുഞ്ഞനിലനയലാം ജയനിലനിൽ  അടലചനമുള്ള
സലാംഭവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ആയതനിലന്റെ  സതലഭാവസ  പുറത്തുലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉനത
ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിചട്ട് ഒരു സമഗ്ര അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ ?   

 ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  തലകശ്ശേരനി  കുടനിമഭാക്കുലനില്  ദളനിതട്ട്  യവതനികേളുലട  കപരനില്
കേള്ളകക്കസട്ട് എടുത്തനിടനില.  എനഭാല് തലകശ്ശേരനി പനി.എസട്ട്.  ലലക്രലാം നമ്പര് 1159/16
u/s 341, 452, 323, 324 r/w 34 IPC പകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ കകേസനില് ഉളലപട
യവതനികേലള  അറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  യവതനികേലള  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി
റനിമഭാന്റെട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ടനി  കകേസട്ട്  ഇകപഭാള  തലകശ്ശേരനി  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.
ഉഗൗര്ജ്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്. 

കജഭാസഫട്ട് കുരലലന്റെ ലകേഭാലപഭാതകേലാം സലാംബനനിച അകനസഷണ പുകരഭാഗതനി

85  (1328)   ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  കമഭാനനിപള്ളനി  കേരയനില്  ലപഭാട്ടുകുളലാം  വതീടനില്
കജഭാസഫട്ട്  കുരലലന്റെ  (കബബനി)  ലകേഭാലപഭാതകേലാം  സലാംബനനിചട്ട്  എറണഭാകുളലാം
സക്രലാംബഭാഞട്ട് നടത്തുന അകനസഷണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ലസഷലല്  ഇനലവസനികഗഷന  ടതീലാം
രൂപതീകേരനിചനിരുകനഭാ;

(സനി) അകനസഷണലാം  എനകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലമനഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശഭാസതീയ  ലതളനിവകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. നഭാളനിതുവലര 105-ഓളലാം സഭാക്ഷനികേളുലട ലമഭാഴനി കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി) കകേസകനസഷണലാം എത്രയലാംകവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ഉപള ആസഭാനമഭാക്കനി പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

86  (1329) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനികക്കണ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലട

മുനഗണനഭാ ലനിസട്ട് നനിലവനിലകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന അനുവദനിക്കുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉപള  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനികക്കണ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലട

മുനഗണനഭാലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലല

കജഭാലനിഭഭാരലാം സലാംബനനിച ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  വകുപട്ട് സമര്പനിച പഠന

റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  

ലലസബര് കഡഭാലാം പദതനി

87 (1330) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :

ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  സസബര്  കഡഭാലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത  പദതനി  വഴനി  എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്

സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങള ഫലപദമഭായനി  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുലാം
തടയനതനിനുലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം ലലസബര് സഭാമര്ത്ഥലലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കവണനി  പബനികേട്ട്-ലലപവറട്ട്  പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട്  കമഭാഡലനില്  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന ലടകകഭാളജനി  &  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര് ആണട്ട് ലലസബര് കഡഭാലാം.
ഇതട്ട് ലലസബര് സുരക്ഷയ്ക്കുലാം ഗകവഷണത്തനിനുലാം നവതീകേരണത്തനിനുമഭായള്ള കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്. 

(ബനി) കപഭാലതീസനിലല ലലസബര് കുറഭാകനസഷണത്തനിലലാം ലലസബര് സുരക്ഷയനിലലാം
സഹഭായനിക്കുന ലലസബര് വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം എത്തനിക്കല്
ഹഭാക്കര്മഭാരുലടയലാം  ഒരു  ഓണ്ലലലന  ഓഫതീസഭായനിരനിക്കുലാം  'ലലസബര്  കഡഭാലാം'.
ഇന്റെര്ലനറട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് മഭാത്രമഭായനി ഒരു യൂണനിറട്ട് ടനി കകേന്ദ്രത്തനില് ഉണഭാകുലാം.
ഭതീകേര  വനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി  പസ്തുത  സലാംഘലാം
ഇന്റെര്ലനറട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുലാം. വനിവനിധ ജനിലകേളനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലലസബര് ലസലനിനട്ട്
കുറഭാകനസഷണത്തനിനുലാം മറലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദശവലാം പരനിഹഭാരവലാം  നല്കുന പകതലകേ
ഏജനസനിയഭായനി ടനി കകേന്ദ്രലാം പവര്ത്തനിക്കുലാം. 

(സനി)  ലലസബര് കഡഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  22-8-2014-ലല ജനി.ഒ.
(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്167/14/ആഭലന്തരലാം  പകേഭാരലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഏകേകദശലാം  500  എത്തനിക്കല് ഹഭാക്കര്മഭാര് ലലസബര് കഡഭാമുമഭായനി രജനിസര് ലചേയട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കസഭാഷലല് മതീഡനിയയലട  ഉപകയഭാഗലാം  പടണങ്ങളനിലലാം  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലലാം
വര്ദനിചവരുനതനിനഭാല്  അതനിനനുസരനിചട്ട്  വര്ദനിചവരുന  കുറകൃതലങ്ങളുലട  ലവലവനിളനി
കനരനിടുനതനിനട്ട് പുതനിയ കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ലഭാബട്ട് തുറനനിട്ടുണട്ട്. 

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല ക്രനിമനിനല് പശഭാത്തലമുള്ളവര്

88 (1331) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ഉനകതഭാകദലഭാഗസര്  ഉളലപലട  ക്രനിമനിനല്
പശഭാത്തലമുള്ളവരുലാം  കകേസനില്  പതനിയഭായനിട്ടുള്ളവരുലാം  നനിരവധനികപരുകണഭാ  എനതനിലന
കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരള സഹകക്കഭാടതനികപഭാലലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് കേര്ശന നടപടനിയണഭാകേണ
ലമനട്ട്  ആവശലലപലടങനിലലാം  യഭാലതഭാരു  നടപടനിയമുണഭാകേഭാതനിരുനതട്ട്  ഇത്തരക്കഭാര്ക്കട്ട്
പകചേഭാദനമഭാലയന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല ക്രനിമനിനലകേലള ഒഴനിവഭാക്കഭാന സതസര നടപടനി
യണഭാകുകമഭാ; അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് ക്രനിമനിനല് പശഭാത്തലമുള്ളവര് പവൃത്തനിലയടുത്തട്ട്
വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. എനഭാല് വനിവനിധ കുറകൃതലങ്ങളനില് പതനികേളഭായ
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഗസര് 933 കപരുണട്ട്. 

(ബനി) കുറകൃതലങ്ങളനില് പതനികേളഭായ കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര കേര്ശന
വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനില് ബഹുമഭാനലപട
കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേളനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്ലക്കതനിലരയള്ള
വസ്തുതകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അഭനിപഭായലാം  അറനിയനിക്കുവഭാന  Additional  Director
General  of  Police  (Int.)-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല
കുറകൃതലങ്ങള  സലാംബനനിച  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതട്ട്  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേളനില്  ഉളലപടുന
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയള്ള അചടക്ക നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  കസഭാണല്,  ലലക്രലാംസട്ട്,  ഇന്റെലനിജനസട്ട്  എനതീ  ഡനി.ജനി.പനി.-മഭാര്
ഉളലപട ഒരു അചടക്ക അവകലഭാകേന കേമ്മേനിറനി സര്ക്കുലര് നമ്പര്  29/11  പകേഭാരലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത കേമ്മേനിറനി കുറക്കഭാരഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസുകദലഭാഗസലര
സര്വതീസനില്നനിനലാം നതീക്കുനതുളലപലടയള്ള നടപടനികേളക്കട്ട് വനികധയരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ബൂത്തട്ട് ഏജന്റുമഭാലര ആക്രമനിച സലാംഭവലാം

89  (1332) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭഭാ  തനിരലഞ്ഞടുപട്ട്  ദനിവസലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല ഉദുമ മണ്ഡലത്തനിലല ചേന്ദ്രഗനിരനി കമല്പറമ്പനില് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ബൂത്തട്ട്
ഏജന്റുമഭാലര ആക്രമനിചട്ട് പരനികക്കല്പനിച സലാംഭവലാം ശദയനിലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എനലാം
ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട് പതനികേള എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  പതനികേലള  അറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  ഇനനി  ആലരലയഭാലക്ക
അറസട്ട് ലചേയഭാനുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം   

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കബക്കല് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില് ലലക്രലാം  നമ്പര്

269/16 u/s 143, 147, 341, 323, 427, r/w 149 IPC  പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കമല് കകേസനില് പതനികേളഭായനി 

1. അബൂബക്കര്  ലകേ. S/o ഹുലലസന

2. അനവര് സഭാദത്തട്ട്, S/o കമഭായനിദ്ദേതീനകുടനി കേളനഭാടട്ട്. 

3. മുഹമ്മേദട്ട് ആഷനികേട്ട്

4. നജതീദട്ട് കേളട തുടങ്ങനി ഏകഴഭാളലാം പതനികേള ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഒനമുതല്  മൂനവലരയള്ള  പതനികേലള  അറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്

പതനികേലള അറസട്ട് ലചേയഭാന ബഭാക്കനിയണട്ട്. 

കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിള ലലഡവര് തസ്തനികേകേള

90 (1333) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിള

സഡവര് തസ്തനികേകേള നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  എത്ര  സഡവര്  തസ്തനികേ  കൂടനി

സൃഷ്ടനികക്കണതുലണനലാം ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഡനി.ജനി.പനി. സമര്പനിച ലപകപഭാസലനിനകമല്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ഇകപഭാള  2603  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിള

ലലഡവര് തസ്തനികേകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി രണ്ടുഘടമഭായനി  3657  കപഭാലതീസട്ട്

കകേഭാണ്സബനിള ലലഡവര് തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കണലമന സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനിയലട ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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ജനറല് എകനികേന്യൂടതീവട്ട് ബഭാഞനില് സബട്ട് ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള 

91 (1334) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസട്ട്  ജനറല്  എകനികേബടതീവട്ട്  ബഭാഞനില്  എത്ര  സബട്ട്

ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേളുലണനട്ട് ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഏങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം   

(എ) TVPM City 101

TVPM RL 20

KLM City 32

KLM RL 19

PTA 24

ALPY 12

KTYM 44

IDUKKI 21

EKM City 81

EKM RL 38

TSR City 31

TSR RL 30

PKD 36

MPM 24

KKD City 51

KKD RL 36

WYND 1

KNR 71

KSGD 9

TOTAL 681
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(ബനി)  എ.ആര്./ബറഭാലനിയന  സതീനനികയഭാറനിറനി  തര്ക്കവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
കകേസനില്  സതീനനികയഭാറനിറനി  പുനര്നനിര്ണയലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടഞലകേഭാണട്ട്
ടനിബന്യൂണല്  ഉത്തരവട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  ലപഭാകമഭാഷന  വഴനി  ലറഗുലര്
നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് തടസലാം നനിലവനിലണട്ട്. 

സബട്ട്  ഇനലസക്ടര്മഭാരുലട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി
സലാംസഭാന തലത്തനിലഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.  നനിലവനില് വനിവനിധ കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേള
പകേഭാരലാം എസട്ട്.ലഎ.മഭാരുലട 255 ഒഴനിവകേള അധനികേമഭായഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ടനി
അധനികേ  ഒഴനിവകേള  അഡ്ജസട്ട്  ലചേയ്യുനതനികലയഭായനി  1-3-2016-ാംതതീയതനിയനിലല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  76/2016  ആഭലന്തരലാം  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  137  സൂപര് നന്യൂമററനി
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇഗൗ തസ്തനികേ അടുത്ത 3 വര്ഷകത്തയട്ട് ഉണഭാകുന എസട്ട്.ലഎ.
ഒഴനിവകേളനില്  അഡ്ജസട്ട്  ലചേയണലമനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഇഗൗ
ഒഴനിവകേള  അഡ്ജസട്ട്  ആകുനതുവലര  പുതനിയ  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില. 

ക്ലെതീന കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് പദതനി

92 (1335) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഐ   .  സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  ക്ലെതീന  കേഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ക്ലെതീന കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് എന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലൂലട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനില്നനിനലാം  മയക്കു
മരുനനിലന്റെ ഉപകയഭാഗവലാം അതുമഭായനി ബനലപട ഗുരുതരമഭായ സഭാമൂഹല വനിപത്തുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ടനി  പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.   സ്കൂള
കകേഭാകളജട്ട്  തലത്തനിലലാം,  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം,  സലാംസഭാനതലത്തനിലലാം  വനിവനിധ
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  ആഭലന്തരലാം  എനതീ
വകുപ്പുകേള  സലാംയക്തമഭായഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  പശസ്ത  സനിനനിമഭാതഭാരലാം
ശതീ. മമ്മൂടനി പദതനിയലട ബഭാനഡട്ട് അലാംബഭാസനിഡറഭാണട്ട്. 
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(സനി)  ക്ലെതീന  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്  പദതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സ്കൂള കകേഭാകളജട്ട് തലത്തനിലലാം, ജനിലഭാ തലത്തനിലലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലലാം വനിവനിധതരലാം
കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയണഭായനി.  മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകയഭാഗവലാം  വനില്പനയലാം  തടയനതനിനുലാം  ഇതനിലന്റെ  വനിതരണക്കഭാലരയലാം  ഇതട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനവലരയലാം  ഇതട്ട്  മറ  സലങ്ങളനില് നനിനട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  കശഖരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിക്കുനവലരയലാം  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  ക്രനിമനിനല്  നടപടനിക്രമങ്ങള  സസതീകേരനിചട്ട്  ഇഗൗ
മഭാരകേ  വനിപത്തനിലനതനിലര  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.
മയക്കുമരുനട്ട്, മറട്ട് ലഹരനി വസ്തുക്കള എനനിവയലട ഉത്പഭാദനലാം, കേടത്തട്ട്, വനിതരണലാം,
വനിപണനലാം  എനനിവലയപറനി  അകനസഷനിക്കുനതനിനുലാം  കേലണത്തുനതനിനുലാം  തുടര്
അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം,  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
Special Investigation Team (SIT)-ലന്റെ കേതീഴനില് Kerala Anti Narcotic Squad
രൂപതീകേരനിചട്ട്  പവര്ത്തനിചവരുന.   ഇതുവലര  കകേരളത്തനില്  (30-5-2014  മുതല്
7-7-2016  വലര)  52711  ലറയ്ഡുകേള  നടത്തുകേയലാം  അതനില്  14904  കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം 14426 അറസ്റ്റുകേള കരഖലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ. 

 ചേവറയനിലല ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് സലാംഘര്ഷലാം

93 (1336) ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  പചേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലകേഭാലലാം  ചേവറയനില്
സലാംഘടനിപനിച  ചേഭാനല്  പരനിപഭാടനിയനില്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  പവര്ത്തകേര്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയട്ട് സലാംഘര്ഷമുണഭാക്കുകേയലാം എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സഭാനഭാര്ത്ഥനിലയ അക്രമനിക്കുകേയലാം
ലചേയതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിലനതനിലര  കപഭാലതീസട്ട്  എന്തുനടപടനികേള
സസതീകേരനിചലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനു പനിനനിലല മുഖല പതനികേള ആലരലഭാലമനലാം ആസൂത്രണത്തനിനു
പനിനനില് ആലരലഭാമുലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
മലയഭാള  മകനഭാരമ  നന്യൂസട്ട്  ചേഭാനലനിലന്റെ  28-4-2016-നട്ട്  നടന  സലാംവഭാദ
പരനിപഭാടനിക്കനിലട  എല്.ഡനി.എഫട്ട്-യ.ഡനി.എഫട്ട്.  പവര്ത്തകേര് തമ്മേനില്  സലാംഘര്ഷ
മുണഭാകുകേയലാം  കേലകേളുലാം  കേകസരകേളുലാം  വലനിലചറനിഞ്ഞതനില്  വചട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്
സഭാനഭാര്ത്ഥനിയലാം ഇകപഭാഴലത്ത  ബഹുമഭാനലപട  ചേവറ  എലാം.എല്.എ.-യമഭായ
ശതീ.  വനിജയനപനിള്ളയട്ട്  പരനികക്കല്ക്കുകേയലാം  ആയതനികലയട്ട്  ശതീ.  വനിജയനപനിള്ള
വഭാദനിയഭായനി ചേവറ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ലലക്രലാം നമ്പര് 1138/16 u/s 143, 147, 148,
324,  308,  149  IPC  പകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  
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(ബനി)  ടനി കകേസനില്  (1)  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് ചേവറ മണ്ഡലലാം പസനിഡന്റെട്ട് ബഭാബു ജനി.
പടത്തഭാനലാം (2) റനികനഭാകഷഭാ, കകേഭാലലാം (3) പഭാലത്തറ നഗൗഷഭാദട്ട് (4) ശങരനഭാരഭായണപനിള്ള,
ലചേറുകശ്ശേരനിഭഭാഗലാം  (5)  സകന്തഭാഷട്ട്  (6)  മനില പനിനന  (7)  കേണഭാലറനിയഭാവന മറട്ട്  94
കപരുലാം പതനികേളഭായനി കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  

കപഭാലതീസട്ട് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

94(1337) ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലട  കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള   പുനരുദരനിചട്ട്   തഭാമസ
കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  തഭാമസകയഭാഗലമലഭാത്തവയട്ട്  പകേരമഭായനി  പുതനിയ
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ പഭാരലാംഭ നടപടനികേള വകുപട്ട്  തലത്തനില്
സസതീകേരനിചവരുന. 

കടഭാടല് കഫഭാര് യ തടനിപട്ട് കകേസട്ട്

95 (1338) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കടഭാടല് കഫഭാര് യ തടനിപട്ട് കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എന്തഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കകേസനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില് എത്ര കപര് തടനിപനിനട്ട് ഇരയഭാലയനലാം;
ഇതനിലൂലടത്ര രൂപയലട തടനിപഭാണട്ട് നടനലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  തടനിപനിനനിരയഭായവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടലപട  തുകേ  ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട്
എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചലവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ)  കടഭാടല് കഫഭാര് യ തടനിപട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ശബരതീനഭാഥട്ട് മുഖലപതനിയഭായനി
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  രജനിസര്
ലചേയനിരുന  34  കകേസുകേളനില്  ലലക്രലാം  ബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിരുന.
അവയനില്  33  കകേസുകേളനികനല്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം
ബഹുമഭാനലപട തനിരുവനന്തപുരലാം ACJM കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം, ഒരു
കകേസട്ട് ഫഭാളസഭായനി പരനിഗണനിക്കുവഭാന റഫര് ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  500-ഓളലാം കപര് തടനിപനിനനിരയഭായതഭായലാം 50 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപയലട
തടനിപട്ട് നടനതഭായലാം ലവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കടഭാടല്  കഫഭാര്  യ  തടനിപട്ട്  കകേസുകേളുലട  വനിചേഭാരണ  ബഹുമഭാനലപട
തനിരുവനന്തപുരലാം  ACJM  കകേഭാടതനിയനില്  നടനവരുന.  തടനിപനിനനിരയഭായവര്ക്കട്ട്
നഷ്ടലപട തുകേ ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്, കകേഭാടതനി വനിധനിക്കട്ട് വനികധയമഭായഭാണട്ട്.  അകനസഷണ
ഉകദലഭാഗസര്  കേലണടുത്ത  സസത്തുവകേകേള,  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേഭാടതനി നനികയഭാഗനിച Official Receiver സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്. 

കേഭായലാംകുളലാം ടഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറട്ട്

96  (1339)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം ടഭാഫനിക്കട്ട് യൂണനിറനില് ലഭാന്റെട്ട് സലന ലടലനികഫഭാണ്, കേമ്പന്യൂടര്,
ഇ-ലമയനില്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എനനിവ  ഇലലന  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത ടഭാഫനിക്കട്ട് യൂണനിറനില് നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിചവരുന വഭാഹനലാം
പഴകേനിയതഭായതനിനഭാല്  ടഭാഫനികേട്ട്  അപകേടങ്ങളുലാം  മറലാം  ഉണഭാകുന  സമയങ്ങളനില്
വളലര  കവഗത്തനില്  സലാംഭവ  സലത്തട്ട്  എത്തുനതനിനട്ട്  അപരലഭാപ്തമഭാലണനമുള്ള
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അനുകയഭാജലമഭായ ഒരു പുതനിയ വഭാഹനലാം
ടഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറനിനനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭായലാംകുളലാം ടഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറനിലന ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ആക്കനി
മഭാറനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വകുപട്ട് തലത്തനില് സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. അനുകയഭാജലമഭായ ഒരു വഭാഹനലാം ടഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറനിനട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  ടഭാഫനികേട്ട്  യൂണനിറനിലന  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  ലപഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  വകുപ്പുതലത്തനില്
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.  

924/2017
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കപഭാലതീസട്ട് യൂണനികവഴനിറനി

97 (1340) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കപഭാലതീസ്  യൂണനികവഴനിറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം ഉകദലശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് സകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
എലന്തലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നഭാഷണല് യൂണനികവഴനിറനി
കഫഭാര്  കപഭാലതീസട്ട്  സയനസസട്ട്  &  ലസകേന്യൂരനിറനി  സഡതീസട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
കപഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുലാം കേരടട്ട് ആകലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട് സയനസട്ട്,  ലലക്രലാം പനിവനഷന ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല് ജസനിസട്ട്
അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേഷന,  ഇന്റെര്നഭാഷണല് ആന്റെട്ട് റതീജനിയണല് കകേഭാ-ഓപകറഷന ഇന
ലലക്രലാം  ആന്റെട്ട്  ലസകേന്യൂരനിറനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്,  പബനികേട്ട്  കസഫനി  ആന്റെട്ട്  പബനികേട്ട്
പഭാര്ടനിസനികപഷന ഇന ലസകേന്യൂരനിറനി അഫകയഴട്ട്  തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനില് കലഭാകേ
നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  ഒരു  സര്വകേലഭാശഭാല  സഭാപനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സയനസനിലലാം,
ആഭലന്തര സുരക്ഷയനിലലാം ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ സഗൗകേരലലാം ഒരുക്കുകേയഭാണട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
സര്വകേലഭാശഭാലയലട ലക്ഷലലാം. 

(സനി) പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനുള്ള കനഭാഡല് ആഫതീസലറ നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം
പഭാരലാംഭപവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 15 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

വൃദര്, സതീകേള, കുടനികേള എനനിവര്ക്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സലാംരക്ഷണലാം

98 (1341) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത മുതനിര്ന പഗൗരനഭാര്ക്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് നനിനള്ള
സഹഭായലാം ആവശലലപട്ടുള്ള പരഭാതനികേള അവരുലട വതീടുകേളനില് ലചേനട്ട് സസതീകേരനിചട്ട്
കമല് നടപടനിലയടുക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാഴലാം നനിലവനിലകണഭാ;  ഇതനില് മഭാറലാം
വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) വൃദര്,  സതീകേള,  കുടനികേള എനനിവരുലട സുരക്ഷയട്ട്  ഭതീഷണനിയണഭാവകമ്പഭാള
കഫഭാണനില് ബനലപടഭാല് കൃതലമഭായനി പതനികേരനിക്കണലമന നനിബനന നനിലവനിലകണഭാ;
എങനില് നടപടനിക്കുള്ള പരമഭാവധനി സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതട്ട്
കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മുതനിര്ന  പഗൗരനഭാര്ക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  നനിനള്ള  സഹഭായലാം
ആവശലലപട്ടുള്ള  പരഭാതനികേള  അവരുലട  വതീടുകേളനില്  ലചേനട്ട്  സസതീകേരനിചട്ട്  കമല്
നടപടനിലയടുക്കണലമന നനിയമലാം (Kerala Maintenance and Welfare of Parents
and  Senior  Citizens  Rules  2009)  ഇതനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിചനിടനില.  പസ്തുത  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാലതീസട്ട്
ആസഭാനത്തട്ട്  നനിനലാം  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്16/2010  തതീയതനി  11-3-2010  പകേഭാരലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബനലപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല്  വളലര  കവഗലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കകേസുകേളുലട കേണക്കട്ട്

99 (1342) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  ജനിലകേളനില്
കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ഏറവലാം കൂടുതല് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ
ജനില  ഏതഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  153(A),  302  എനതീ  ലസക്ഷന  പകേഭാരലാം
ചേഭാര്ജ്ജു ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലസക്ഷന  153 (A)  അനുസരനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
ഏറവലാം  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയതട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ഏതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുകേളനില്  പറഞ്ഞ  നഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല
അലാംഗങ്ങളുലട  കേണക്കുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുലട  കേണക്കുലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ? 

       ഉത്തരലാം 

(എ)  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  ജനിലകേളനില്
153(A),  302  എനതീ  ലസക്ഷന  പകേഭാരലാം  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടയനില്
ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയ കകേസുകേളുലട എണലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 

* ലലലബറനിയനില്  വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  നഭാല
ജനിലകേളനിലള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട  കേണക്കുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുലട കേണക്കുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില
കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല
അലാംഗങ്ങളുലട എണലാം

കപഭാലതീസട്ട് വഭാഹനങ്ങളുലട
എണലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1590 290

കേണ്ണൂര് 2893 409

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 2041 325

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് 1490 290

മലപ്പുറലാം 2135 289

പഭാലക്കഭാടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേലാംപയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിയലട പവര്ത്തനലാം

100 (1343) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട
പവര്ത്തനലാം കൃതലമഭായനി നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട  കയഭാഗലാം  എലഭാ  മഭാസവലാം
കചേരഭാറുകണഭാ;

(സനി) 2015-16  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  പരഭാതനികേളഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പരഭാതനികേളനിനകമല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ഇ) പരഭാതനി പകേഭാരലാം ആരുലടലയങനിലലാം കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്. 

(സനി)  2015-ല്  50  കകേസുകേളുലാം,  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  വലര  18  കകേസുകേളുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി) ലഭനിചനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേളനില്,  വനിചേഭാരണയഭായനി  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,

വനിചേഭാരണയട്ട് ഹഭാജരഭായ വലക്തനികേലള ചേതീഫട്ട് എകഭാമനിനര്, കക്രഭാസട്ട് എകഭാമനികനഷന,

റതീ-എകഭാമനികനഷന  എനനിങ്ങലന  വനിചേഭാരണ  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം,  കകേസുകേളുലട

സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട് എവനിഡനസട്ട് കേളക്ഷന മുതലഭായവ നടത്തനി അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം

ലലകേ ലക്കഭാള്ളഭാനഭായനി വചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

(ഇ) സസതീകേരനിചനിടനില. 

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ ലപണ്കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള

101  (1344)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്. ഭരണകേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനില് എത്ര പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ (എസട്ട്.സനി. / എസട്ട്.റനി.) ലപണ്കുടനികേള ലകേഭാല ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്; ജനില

തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര കപര് ബലഭാതലാംഗലാംമൂലലാം മരണലപടവരഭാണട്ട്;  എത്ര കകേസട്ട് ഇതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  ലപണ്കുടനികേള

ബലഭാതലാംഗത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായതനില്ലപടതനില്  വചട്ട്  കകേസട്ട്  എടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത കകേസുകേളുമഭായനി ബനലപടട്ട് എത്ര കപലര അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത  കകേസുകേളനില്  ഏലതങനിലലാം  വനിചേഭാരണ  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  വനിധനി

പസ്തഭാവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  എങനില്  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ശനിക്ഷയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ജനി)  ഇതനിനപകേഭാരമുളള  എത്ര കകേസുകേള ലതളനിയഭാനുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ലകേഭാലലചേയലപട  2
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  (എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.)  ലപണ്കുടനികേളുലട ജനില തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

ലകേഭാലലാം റൂറല് - 1 (എസട്ട്.സനി.)

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 1 (എസട്ട്.റനി.)

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ബലഭാതലാംഗലാംമൂലലാം മരണലപടവരുലട എണലാം - 1
     രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട എണലാം -  1

(സനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  451  എസട്ട്  സനി/എസട്ട്  റനി.  ലപണ്കുടനികേള
ബലഭാതലാംഗത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാവകേയലാം,  അതനില്  455  കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  (ഒകര  ഇരയ്ലക്കതനിലര  ഒനനിലധനികേലാം  കുറകൃതലലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയതനിനഭാലഭാണട്ട്  കകേസ്സുകേളുലട  എണലാം  ഉയര്നതട്ട്.)  ജനില  തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഡനി)  595  കപലര  അറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ജനില  തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഇ&എഫട്ട്)  വനിചേഭാരണ കേഴനിഞ്ഞ  32  കകേസുകേളനില് വനിധനി പസ്തഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്.
(Conviction –  5,  Acquitted   -  24,  other  disposal   -3).   ജനില തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  3  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ശനിക്ഷ  വനിധനിച  5
കകേസുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 4 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ജനി)  73  കകേസ്സുകേള  ലതളനിയഭാനുണട്ട്.   ജനില  തനിരനിചള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനലാം 5 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കപഭാലതീസനിലന്റെ വഭാഹന പരനികശഭാധന

102 (1345) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസനിലന്റെ  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയമഭായനി  ബനലപടട്ട്
മരണമടയനവരുലട സലാംഖല ഉയരുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃതലമഭായ  ചേടങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയള്ള  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയഭാണട്ട്
ഇത്തരലാം വഭാര്ത്തകേള സൃഷ്ടനിക്കുനലതന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി) എങനില്  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയമഭായനി  ബനലപട  ഇത്തരലാം
അതലഭാഹനിതങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നനിലവനിലള്ള
നനിയമങ്ങളുലാം  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിചലകേഭാണഭാണട്ട്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
വരുനതട്ട്. 

(സനി)  തനിരക്കു  കുറഞ്ഞ  സലങ്ങളനിലലാം,  കനര്ക്കഭാഴ്ചയള്ള  സലങ്ങളനിലലാം
കറഭാഡനില്  മറട്ട്  വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാ  കേഭാല്നട   യഭാത്രക്കഭാര്കക്കഭാ  അസഗൗകേരലലാം
ഉണഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനിലലാം  വഭാഹനങ്ങള  നനിര്ത്തനിപനിചട്ട്  വഭാഹനങ്ങളുലട
അടുലത്തത്തനി  ലലഡവര്കക്കഭാ  യഭാത്രക്കഭാര്കക്കഭാ  ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാകേഭാത്ത
തരത്തനിലമഭാണട്ട്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടകത്തണലതനട്ട്  ബനലപട  എലഭാ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ,  കപഭാലതീസനിലന്റെ
വഭാഹന പരനികശഭാധന ദൂലര നനിനകേഭാണുകമ്പഭാള തലന, പുറകേനില് നനിനലാം വഭാഹനലാം
വരുനതട്ട്  ശദനിക്കഭാലത  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  കവഗത്തനില്  വഭാഹനലാം
ലവടനിക്കുനതുമൂലമുള്ള  അപകേടങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവത്കേരനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഓപകറഷന കുകബര പദതനിയലട നടത്തനിപട്ട്

103 (1346) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    സടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

"ഓപകറഷന  കുകബര"  പദതനി  പരഭാജയലപട്ടു  എന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ആയതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലന്തലഭാമഭായനിരുന
ലവനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ, ഉലണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

ഇല.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല രഭാഷ്ട്രതീയ സലാംഘര്ഷലാം

104 (1347) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ

സലാംഘര്ഷലത്ത തുടര്നട്ട് എത്ര ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടനനിട്ടുലണനലാം ഇതനില് എത്ര

കപര്  ലകേഭാലലപടനിട്ടുലണനലാം  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  എത്ര

പതനികേള ശനിക്ഷനിക്കലപടനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ

സലാംഘര്ഷലത്ത തുടര്നട്ട് രണട്ട് ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടനനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട് കകേസുകേള

രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  (കബക്കല്  പനി.എസട്ട്.Cr.No.716/13,  അമ്പലത്തറ

പനി.എസട്ട്.Cr.No.304/15). ഇഗൗ കകേസുകേള ഇകപഭാള കകേഭാടതനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നടന വര്ഗ്ഗതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള

105 (1348) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എത്ര

വര്ഗ്ഗതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള നടനനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  പങഭാളനികേളഭായവരുലട  കപരനില്  ഏലതലഭാലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനുകേളനില് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുലണനലാം,  പതനികേളനില് എത്ര കപരുലട

കകേസട്ട് പനിനവലനിചനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?        

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  293

വര്ഗ്ഗതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങള നടനനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇതനില്  പങഭാളനികേളഭായവരുലട  കപരനില്  കുമ്പള,  മകഞശസരലാം,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ആദൂര്,  കബക്കല്,  വനിദലഭാനഗര്,  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്,  അമ്പലത്തറ,

നതീകലശസരലാം,  ചേകന്ദര  എനതീ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  കകേസുകേള  രജനിസര്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പതനികേളനില് ആരുലടയലാം കകേസട്ട് പനിനവലനിചനിടനില. 
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കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല അസലാംബനി ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബനലപട

അക്രമങ്ങള

106  (1349)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  അസലാംബനി  ലപഭാതുതനിരലഞ്ഞടുപനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  കുറലഭാടനി

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് ഉണഭായ അക്രമ സലാംഭവങ്ങളുമഭായനി

ബനലപടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട് എനലാം എത്ര കപലര

അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പരനിധനിയനിലഭാണട്ട് ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേള

രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കകേസനില്  ഉളലപടവരുലട  കപരുവനിവരവലാം  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേള

പകേഭാരമഭാണട്ട് ഇവര്ലക്കതനിലര കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട് എനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016 നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് ഉണഭായ അക്രമ സലാംഭവങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട്

31 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  123 കപലര അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കകേസനില്  ഉളലപടവരുലട  കപരുവനിവരലാം,  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന,

ലസക്ഷന എനനിവ ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മഭാകവഭായനിസട്ട് ഭതീഷണനി കനരനിടുനതനിനട്ട് പകതലകേ

റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്

107  (1350) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാകവഭായനിസട്ട്  ഭതീഷണനി  ഫലപദമഭായനി

കനരനിടുനതനിനട്ട് ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവലര പകതലകേ റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് നടത്തനി

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് ഉളലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ?       

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം 

മഭാകവഭായനിസട്ട്  ആക്രമണലാം  ഫലപദമഭായനി  കനരനിടുനതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്
വകുപനില്  75  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ലറഗുലര്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചട്ട്
ആയതനികലയട്ട്  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനിലല  ആദനിവഭാസനി
യവതനി-യവഭാക്കലള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  മുഖഭാന്തനിരലാം  ലസഷലല്
ലലഡവട്ട്  മുകഖന 16-1-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(അ)നമ്പര്  13/16/ആഭലന്തരലാം
നമ്പര്  പകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കഭാന  ഉത്തരവഭായനിരുന.  27-6-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)
നമ്പര്  183/16/ആഭലന്തരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  വയനഭാടട്ട്  ജനില  മുഴവന,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല അടപഭാടനി കബഭാക്കട്ട്, മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല നനിലമ്പൂര് കബഭാക്കട്ട് എനനിവലയ
ലസഷലല്  ലലഡവനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തുകേയലാം  ആലകേയള്ള  75
തസ്തനികേയനില്  10%  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  നനിലമ്പൂര്  കബഭാക്കനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ക്രനിമനിനല് പവര്ത്തനങ്ങള തടയഭാന നടപടനി

108 (1351) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ ലപഭാതുലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  കശഷലാം സലാംഘപരനിവഭാര്  സലാംഘടനകേള
നടത്തുന ആക്രമണത്തനിലന്റെ  കതഭാതട്ട്  വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  കശഷലാം
പസ്തുത  സലാംഘടനകേള  നടത്തനിയതഭായനി  പറയലപടുന  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം
ആക്രമണങ്ങളുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  പതനിപക്ഷ  പഭാര്ടനികേളുലാം  കകേന്ദ്രമനനിമഭാരുലാം  കമല്പറഞ്ഞ
കേക്ഷനികേളുലട  കകേന്ദ്രകനതഭാക്കളുലാം  സലാംസഭാനത്തു  നടത്തനിയ  പരലടനങ്ങളുലാം
പസ്തഭാവനകേളുലാം ആക്രമണങ്ങലളയലാം ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങലളയലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന
തരത്തനിലള്ളതഭായനിരുനലവന ആകക്ഷപലത്തപറനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പനിണറഭായനി,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  സലാംഭവങ്ങളുലട  പശഭാത്തലത്തനില്  ഇത്തരലാം
ക്രനിമനിനല്  പവര്ത്തനങ്ങള  തടയഭാന  നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;  അക്രമലാം  നടത്തനിയവര്ക്കട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  ഒത്തഭാശ  ഉണഭായനിരുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആക്രമണത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട് വര്ദനിചവരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

തൃശ്ശൂര്  റൂറല്  ജനിലയനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ലപഭാതുലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  കശഷലാം  നടന

ആക്രമണങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  BJP/സലാംഘപരനിവഭാര്  പവര്ത്തകേര് പതനികേളഭായ

22  ആക്രമണ കകേസുകേളുലാം ഒരു ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസുലാം ഉളലപലട  23  കകേസുകേള

രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ലചേര്പ്പുളകശ്ശേരനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന

പരനിധനിയനില്  ബനി.ലജ.പനി.-ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പവര്ത്തകേര്  പതനികേളഭായ  5  ആക്രമണ

കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് സലാംഘപരനിവഭാര് പവര്ത്തകേര്

പതനികേളഭായ  34  ആക്രമണ കകേസുകേളുലാം ഒരു ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസുലാം ഉളലപലട  35

കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇപകേഭാരലാം പസ്തഭാവനകേള ഉണഭായതഭായനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.  ശദയനില്ലപടഭാല് ഒത്തഭാശ ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര

കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാനത്തട്ട് നടക്കുന കുറകൃതലങ്ങളുലട എണലാം

109 (1352) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന  കുറകൃതലങ്ങളുലട  എണലാം  കേഴനിഞ്ഞ  കുറചട്ട്

വര്ഷങ്ങളഭായനി  വര്ദനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്

കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലയളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കപഭാലതീസട്ട് രജനിസര് ലചേയ

കകേസ്സുകേളുലട എണലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  എത്ര  വതീതമഭാലണനട്ട്  ഇനലാം

തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിചവരുന  കുറകൃതലങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  എന്തട്ട്

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കകേസുകേളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

2011 - 418770

2012 - 511278

2013 - 583182

2014 - 610365

2015 - 653976

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉടനതീളലാം  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തനിയലാം
ജനസമത്രതീ  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  പഞഭായത്തട്ട്
ജനകേതീയ  സമനിതനികേളുലടയലാം  ലറസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളുലടയലാം  സതീ
ശഭാക്തതീകേരണ  യൂണനിറകേളുലടയലാം  വനനിതഭാ  ലസലനിലന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലെഭാസുകേളുലാം നടത്തനിയലാം സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട്  മുകഖന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിലലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കനിടയനിലലാം  കുറ
കൃതലങ്ങളലക്കതനിലരയള്ള അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിചലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേ
വനിദലകേള  പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സസബര്  ലസലനിലന്റെയലാം  കേമ്പന്യൂടര്
ലസലനിലന്റെയലാം  പവര്ത്തനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  കുറകൃതലങ്ങളുലട  എണലാം  കുറചലകേഭാണട്ട്
വരുവഭാന  ശമനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുനവര്ലക്കതനിലര
നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങള അനുസരനിചട്ട്  ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചലാം
സനിരലാം  കുറവഭാളനികേളലക്കതനിലര  കേരുതല്  തടങല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചലാം
കുറകൃതലങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

പനിനവലനിച ക്രനിമനിനല് കകേസുകേള

110 (1353) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-7-2011 മുതല് 31-3-2016 വലര കേഭാലത്തട്ട് എത്ര ക്രനിമനിനല് കകേസുകേള
പനിനവലനിക്കുകേയണഭായനി; വനിശദഭാലാംശലാം ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി)  ആര്ലക്കഭാലക്ക എതനിലര എടുത്തനിരുന കകേസുകേളഭാണട്ട്  പനിനവലനിചതട്ട്;
ഓകരഭാ കകേസനികന്റെയലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 1-7-2011 മുതല് 31-3-2016 വലര പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലള്ള ഏലതങനിലലാം
കകേസുകേള പനിനവലനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 1638  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേള  പനിവനവലനിക്കുകേയണഭായനി.  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബനലാം 'എ' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അനുബനലാം 'ബനി' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 78  കകേസുകേള.  (പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  77,  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ലറയനില്കവ കപഭാലതീസട്ട് 1)

കപഭാലതീസനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത

111  (1354)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനില്  കുറഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗവലാം  ക്രമസമഭാധഭാന
വനിഭഭാഗവലാം  രണഭായനി  തനിരനിചട്ട്  കപഭാലതീസനിലനറ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  റനിസര്വട്ട്  കപഭാലതീസനികലയലാം  ആലാംഡട്ട്  ബറഭാലനിയനനികലയലാം
സമര്ത്ഥരഭായ ഉകദലഭാഗസലര  കുറഭാകനസഷണത്തനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പകേഭാശട്ട് സനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് അകദഴട്ട് vs. യൂണനിയന ഓഫട്ട് ഇന്തല ആന്റെട്ട്
അകദഴട്ട്,  WP(C)310/1996  നമ്പര്  കകേസനില്  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി
22-9-2006-ല്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,
ലകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സനിറനികേളനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ക്രമസമഭാധഭാന
പരനിപഭാലന ചുമതലയലാം, കുറഭാകനസഷണ ചുമതലയലാം കവര്തനിരനിചലകേഭാണട്ട് 27-12-2006-ല്
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  3069/2006/ആഭലന്തര  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഏതട്ട്  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കണലമനട്ട്  25-1-2010-ല്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  5/2010
പകേഭാരലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ക്രമസമഭാധഭാന പരനിപഭാലന ചുമതലയലാം കുറഭാകനസഷണ ചുമതലയലാം കവര്തനിരനിക്കുനതനിലല
ഭരണപരവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവലാം  പഭാകയഭാഗനികേവമഭായ  വശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  24-8-2012-ല്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)7253/2012/ലപഭാ.ഭ.
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ഒരു  ഏകേഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷലന  നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം  ടനി
കേമ്മേതീഷന  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനികനലള്ള  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട
അഭനിപഭായലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയമഭാണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  സലാംസഭാന  റനിസര്വട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്/ആലാംഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ബറഭാലനിയന
കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട  കജഭാലനികേളുലാം  ചുമതലകേളുലാം  കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസനികന്റെതനില്നനിനട്ട്
വലതലസ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ഉകദലഭാഗസലര കുറഭാകനസഷണത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുനനില. 

കവഭാടര്മഭാലര സസഭാധതീനനിക്കഭാനഭായനി പണലാം വനിതരണലാം

112  (1355)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല കദലമ്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലല കകേഭാരനിക്കണലാം ഓധലപദവട്ട് എസട്ട്. സനി. എസട്ട്. റനി.
കകേഭാളനനികേളനില്  കവഭാടര്മഭാലര  സസഭാധതീനനിക്കഭാനഭായനി  പണലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനനിലട
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  മഭാകനജര്  സുമ്പ്രഭാനഭാ,  എസട്ട്  സനി  പകമഭാടറഭായ
കഗഭാപഭാലന,  അര്തല കലഭാഹനിതട്ട്,  പശഭാന്തട്ട്  എനനിവകരയലാം ലകേ.എല്  14-M-8384
വഭാഹനവലാം പനിടനികൂടനി കപഭാലതീസനില് ഏല്പനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സഭാനഭാര്ത്ഥനിയലട ചേതീഫട്ട് ഇലക്ഷന
ഏജന്റെട്ട് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് എലന്തങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കേലക്ടര്ക്കുലാം  റനികടണനിങ്ങട്ട്
ഓഫതീസര്ക്കുലാം  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എലന്തങനിലലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കദലമ്പഭാടനി
പഞഭായത്തനിലല കകേഭാരനിക്കണലാം ഓധലപദവട്ട് എന സലത്തട്ട് ലകേ.എല്.14-M-8384
വഭാഹനലത്ത  നൂകറഭാളലാം  ആളക്കഭാര്  തടഞവചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  അദൂര്  സബട്ട്
ഇനലസക്ടര്ക്കട്ട് കഫഭാണ് സകന്ദശലാം ലഭനിചതുപകേഭാരലാം സലത്തട്ട് സബട്ട് ഇനലസക്ടര്
എത്തുകേയലാം  അവനിലട  ഒരു  കൂടലാം  ആളക്കഭാര്  കമല്പറഞ്ഞ  വഭാഹനലത്ത
തടഞവയ്ക്കുകേയലാം  പസ്തുത  വഭാഹനലത്ത  തടഞവച  ആളക്കഭാര്  ടനി  വഭാഹനവലാം
അതനിലള്ളവലരയലാം  പരനികശഭാധനിക്കണലമനലാം  അതനില്  കവഭാടര്മഭാര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുള്ള  പണലാം  ഉലണനട്ട്  പറഞ്ഞതനിനപകേഭാരലാം  സലത്തുണഭായനിരുന
ആളക്കഭാരുലട  സഭാനനിദലത്തനില്  ടനി  വഭാഹനവലാം  അതനിലണഭായനിരുനവലരയലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  വഭാഹനത്തനില്നനികനഭാ  ആളക്കഭാരനില്നനികനഭാ  നനിയമവനിരുദമഭായനി
യഭാലതഭാനലാം  കേലണത്തഭാന  സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  വഭാഹനവലാം
അതനിലണഭായനിരുനവലരയലാം  സലത്തുണഭായനിരുന  ആളക്കഭാരുലട  മുമ്പനില്വചതലന
വനിടയചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.  ടനി  സലാംഭവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിയമപകേഭാരമുള്ള കുറകൃതലങ്ങലളഭാനലാം
കേലണത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിടനില. 

ചേഭായനിത്തടുക്കലാം-ഒറമഭാവങഭാല് പകദശത്തട്ട് മദലലാം വനിതരണലാം നടത്തനിയ കകേസട്ട്

113  (1356)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല കുറനികക്കഭാല് പ ഞഭായത്തനില് ചേഭായനിത്തടുക്കലാം-ഒറമഭാവങഭാല് പകദശത്തട്ട്
പുതനിയ  പറമ്പട്ട്  മുണക്കയ  കകേഭാളനനി  കറഭാഡനില്  KL-11E-6348  ജതീപനില്  വചട്ട്
15-6-2016-നട്ട്  രഭാത്രനിയനില്  കവഭാടര്മഭാലര  സസഭാധതീനനിക്കഭാനഭായനി  മദലലാം  വനിതരണലാം
ലചേയവലര  പനിടനികൂടനി  കബഡകേലാം  കപഭാലതീസനിലന  ഏല്പനിച  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേസട്ട് എടുക്കഭാലത പതനികേലള,  വണനി ഉളലപലട വനിടയച കബഡകേലാം
എസട്ട്.ഐ.-യലട നടപടനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ഇലക്ഷന  ഏജന്റുലാം  കലഭാക്കല്  ഇലക്ഷന
ഏജന്റുലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് ചേതീഫനിനട്ട് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് എലന്തങനിലലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കബഡകേലാം എസട്ട്.ഐ.-ലക്കതനിലര അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ
ലയനലാം ഇലലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കബഡകേലാം എസട്ട്.ഐ.-യലാം പഭാര്ടനിയലാം സലത്തുകപഭായനി ടനി വഭാഹനവലാം
2  കപലരയലാം  രഭാത്രനി  8  മണനികയഭാലട  കസഷനനികലക്കട്ട്  കൂടനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുകേയലാം
KL-11-E  6438-ാം  നമ്പര്  വഭാഹനലാം  ആളക്കഭാരുലട  മുമ്പനില്വചട്ട്  പരനികശഭാധനിച
കശഷലാം വനിടയച.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്  ലകേഭാടുത്ത  പരഭാതനിയനികനല്
ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി.  ലസഷലല്  ബഭാഞനിലന  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി.  ലസഷലല് ബഭാഞട്ട് നടത്തനിയ അകനസഷണത്തനില്
കമല് പരഭാതനി ലതറനിദഭാരണമൂലലാം ഉളവഭായതഭാലണനട്ട് ലവളനിവഭായതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കബഡകേലാം എസട്ട്.ഐ.-ലക്കതനിലര മറട്ട് നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിരുനനില. 

കേള്ളകക്കസുകേള എടുത്ത കപഭാലതീസനിലന്റെ നടപടനി

114 (1357)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
പവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലരയലാം  കനതഭാക്കളലക്കതനിലരയലാം  കേള്ളകക്കസുകേള  എടുത്തതഭായള്ള
ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തഭാലകേ ഇത്തരലാം കകേസുകേളുലട ഒരു പരനികശഭാധന നടത്തുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്
വനിലയനിരുത്തുവഭാനുലാം  നനിരപരഭാധനികേളഭായവർക്കട്ട്  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിരക്ഷ
നല്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്
നനിരപരഭാധനികേളഭായ  സനി.പനി.എലാം.  പവര്ത്തകേർലക്കതനിലര  ലകേ.എ.പനി.എ,
യ.എ.പനി.എ.  കപഭാലള്ള  വകുപ്പുകേള  കചേര്ത്തട്ട്  കകേലസടുത്തനിട്ടുള്ളതഭായള്ള
ആകരഭാപണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപട പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) നനിരപരഭാധനികേളക്കട്ട് നനിയമപരനിരക്ഷ നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) അത്തരലാം ആകരഭാപണങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ലചേങ്ങന്നൂരനില് കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട കുറവട്ട്

115  (1358)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള ഇടത്തഭാവളവലാം തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴ്സുമഭായ
ലചേങ്ങന്നൂരനില് ക്രമസമഭാധഭാനത്തനിനട്ട്  മതനിയഭായ കപഭാലതീസട്ട്  ഇലലനതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന യക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര് സബട്ട് ഡനിവനിഷനനില് ഉളലപട മറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലല
അലാംഗബലലാം ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണട്ട് പസ്തുത കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലസനഷനനിലഭായ കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിളനിലന്റെ സര്വതീസട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള

116  (1359) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിള
ആയനിരനിലക്ക സലസനഷനനിലഭായ ശതീ.  പനി.  ലജ.  ചേഭാകക്കഭാ  (CPO  U-1737)-യലട
സലസനഷന  കേഭാലയളവനിലല  സര്വതീസട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കണലമനകപക്ഷനിചട്ട്
സമര്പനിച പരഭാതനിയനിനകമല് എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശതീ.  ചേഭാകക്കഭായലട  പരഭാതനി  ഫയല്  നമ്പര്  101669/H3/2014
തതീര്പഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുനതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  ഫയല്
ഇകപഭാള  ആരുലട  സകേവശമഭാലണനലാം  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ഫയല്  നമ്പര്  101669/H3/2014/ആഭലന്തരലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുന കകേസുകേളുലട വനിവരങ്ങള മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
ലവളനിലപടുത്തുന പവണത

117  (1360) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുന  കകേസുകേളുലട  വനിവരങ്ങള
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  ലവളനിലപടുത്തുന  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  അകനസഷണലത്ത  ബഭാധനിക്കുനതഭാലണന  കേഭാരലലാം
ഗഗൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;
924/2017
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(സനി)  പസ്തുത  പവണത  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര ഏതട്ട് തരത്തനിലള്ള നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചവരുനതട്ട്;

(ഡനി)  കകേസുകേളുലട വനിവരലാം കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില് നനികനഭാ ഉകദലഭാഗസരനില്
നനികനഭാ സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട് മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഏതട്ട് തരലാം കകേസുമഭായനി ബനലപടഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് വനിവരലാം സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ആരഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയ
ലതനലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  ഇല.

കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള

118 (1361) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനികേളലക്കതനിലര  സലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങള  വര്ദനിച
വരുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര കകേസ്സുകേള ഉണഭായനിട്ടുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സശശവ  വനിവഭാഹലാം
നടനനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  എത്രലയണലമനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  സശശവ
വനിവഭാഹലാം തടയനതനിനട്ട് എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  കുടനികേലള
കേഭാണഭാതഭായനിട്ടുലണനലാം,  എത്ര  കുടനിക്കചവടങ്ങള  നടനനിട്ടുലണനലാം,  കേഭാണഭാതഭായ
കുടനികേളനില് എത്ര കപലര കേലണത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേഭാലലചേയലപട  കുടനികേള
എത്രലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  6835
കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സശശവ വനിവഭാഹലാം നടനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് 50 കകേസുകേള രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സശശവ  വനിവഭാഹലാം  തടയനതനിനട്ട്  കവണനി  Prohibition  of  Child
Marriage  Act  പകേഭാരലാം  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചലാം,
ജനസമത്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിയലാം  കവണ
കേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  6755  കുടനികേലള  കേഭാണഭാതഭാവകേയലാം  ഇതനില്  6568  കുടനികേലള
കേലണത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കുടനിക്കചവടലാം നടനതുമഭായനി ബനലപടട്ട്  ഒരു കകേസട്ട്
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  253 കുടനികേള ലകേഭാലലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്. 

ശുഭയഭാത്ര 2015 പദതനി

119 (1362) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
 ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
 ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  ശുഭയഭാത്ര  2015  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  പദതനി  വഴനി  ലഭലമഭാകുന  കസവനങ്ങലളലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേലളലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കകേരള  കപഭാലതീസുമഭായനി  കചേര്നഭാണട്ട്
ശുഭയഭാത്ര  2015  എന പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിവനിധ കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങള,  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിലൂലട  ടഭാഫനികേട്ട്
അപകേടങ്ങളുലാം ഗുരുതര അപകേടങ്ങളുലാം കുറയ്ക്കുകേ, കേഭാല്നട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് സുരക്ഷനിത
യഭാത്ര സഭാധലമഭാക്കുകേ, ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമലാം കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കലപടുനലണനട്ട് ഉറപട്ട്
വരുത്തുകേ എനനിവയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനില് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേനിചട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  സഡവര്മഭാര്,
ഇരുചേക്രയഭാത്രനികേര് എനനിവര്ക്കട്ട് ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങള മനസനിലഭാക്കനി ലകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം,
ടഭാഫനികേട്ട്  നനിയമങ്ങള പഭാലനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേതലയക്കുറനിചള്ള കബഭാധവല്
ക്കരണത്തനിനുമഭായനി  വനിവനിധ  കേര്മ്മേ  പദതനികേള  ശുഭയഭാത്ര  പദതനിയനിലൂലട
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ആധുനനികേ   സഭാകങതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ടഭാഫനികേട്ട് നനിയമലലാംഘനങ്ങള പരമഭാവധനി കുറയ്ക്കുകേ എനള്ളതുലാം ഈ പദതനിയനിലൂലട
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദലകേളഭായ ആകടഭാമഭാറനികേട്ട് ടഭാഫനികേട്ട്
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  സനിസലാം,  ഹഭാനഡട്ട്  ലഹല്ഡട്ട്  സതീഡട്ട്  റഡഭാര്,  അതലഭാധുനനികേ
ബതീത്തട്ട് അനസലസര് ആന്റെട്ട് ആല്കക്കഭാമതീറര്,  കമഭാകഡണ് ടഭാഫനികേട്ട് കസറട്ട് കേമഭാന്റെട്ട്
ആന്റെട്ട് ലസനടല് ലസന്റെര്, ടഭാഫനികേട്ട് പഭാര്ക്കുകേളുലാം ലമഭാസബല് ടഭാഫനികേട്ട് പഭാര്ക്കുകേള
എനനിവയലാം ഈ പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 4-6-2015-ലല സ.ഉ.(ആര്.റനി)നമ്പര്  1368/2015/ആഭലന്തരലാം പകേഭാരലാം
ശുഭയഭാത്രഭാ പദതനി കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്നട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആദല  ഘടമഭായനി  6,00,00,000  രൂപ
(6  കകേഭാടനി  രൂപ)  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഭലമഭായ  ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ശുഭയഭാത്ര  പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനിയള്ള വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മുന കേയര്ലഫഡട്ട് എലാം.ഡനി.ലക്കതനിലരയള്ള വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്

120  (1363)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  കേയര്ലഫഡട്ട്  എലാം.ഡനി.  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിലനതനിലര
വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ക്രമകക്കടുകേളഭാണട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതു സലാംബനനിച പരഭാതനിയനില് എഫട്ട്.ഐ.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ എന്തഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിലനതനിലര  18-12-2014-ല് വനി.സനി.  3/14/
എസട്ട്.സനി.റനി. നമ്പരനില് ഒരു വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 6/1999 മുതല് 2/2001 വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാര്
കേയര്ലഫഡട്ട്  എലാം.ഡനി.  ആയനിരനിലക്ക കചേര്ത്തലയനില്  കേയര്ലഫഡനിനുകവണനിയളള
കഗഭാഡഗൗണ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നഷ്ടലാം  വരുത്തനിലയന
ആകരഭാപണമഭാണട്ട് അകനസഷനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പസ്തുത വനിജനിലനസട്ട് കകേസനിലന്റെ പഥമ വനിവര റനികപഭാര്ടട്ട്  18-12-2014
തതീയതനിയനില് തനിരുവനന്തപുരലാം വനിജനിലനസട്ട് കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിച.

(ഡനി) കകേസകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിലനതനിലരയളള വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം

121  (1364) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അചതഭാനന്ദലന്റെ  മകേന  വനി.എ.  അരുണ്കുമഭാറനിലന്റെ
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷലത്ത  വനികദശയഭാത്രകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം,  സസത്തട്ട്
സലാംബനനിച  ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചലാം  വനിജനിലനസട്ട്  നടത്തുന  അകനസഷണത്തനിലന്റെ
പൂര്ണ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസട്ട്  സലാംബനനിച
ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  നടത്തുന  അകനസഷണത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ
വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലചേറനി എന്റെര്സപസസട്ട് എന സഭാപനവമഭായനി വനി.എ.അരുണ്കുമഭാറനിലന്റെ
ബനിസനിനസട്ട്  ബനങ്ങള  സലാംബനനിച  ആകരഭാപണലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്
നടത്തുന അകനസഷണത്തനിലന്റെ പൂര്ണ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനി.എ.അരുണ്കുമഭാര്,  ദതീപ്തനി  പകസനന  എനനിവര്  ചേതുപട്ട്  നനിലലാം
നനികേത്തുവഭാന ഒത്തഭാശലചേയഭാലമനട്ട് പറഞ്ഞട്ട് പണലാം വഭാങ്ങനി ചേതനിചതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
സകന്തഭാഷ്  മഭാധവന പൂജപ്പുര ജയനില് സൂപണട്ട് മുകഖന മുന മുഖലമനനിക്കട്ട്  സമര്പനിച
പരഭാതനിയനിയനിനകമല്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  20-9-2011-ലല
7967/ഇ  3/2011/വനിജനി  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേളുലട
പൂര്ണ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേസുകേള  അകനസഷണത്തനിലഭായതനിനഭാല്  വനിവരങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാനഭാകേനില.

(ഡനി)  വനിജനിലനസട്ട് ഡയറക്ടറുലട റനികപഭാര്ടനികനല് ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര് ഓഫട്ട്
കപഭാസനികേന്യൂഷന  (വനിജനിലനസട്ട്)  നല്കേനിയ  അഭനിപഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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ലഭാവട്ട് ലനിന കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ

122  (1365) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഭാവ് ലനിന  കകേസനിലല  പതനികേലള  കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയ  വനിചേഭാരണ
കകേഭാടതനി നടപടനിക്കട്ട്  എതനിലര സഹകക്കഭാടതനിയനില് സനി.ബനി.ഐ.-യലട  റനിവനിഷന
ഹര്ജനി നനിലനനില്ക്കുന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  കകേസനിലന്റെ  നമ്പരുലാം  നനിലവനിലല  അവസയലാം
വനിശദമഭായനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലഭാവ് ലനിന കകേസട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട് രണട്ട് മഭാസകത്തക്കട്ട് നതീടനിവയഭാന
ബഹുമഭാനലപട സഹകക്കഭാടതനി തതീരുമഭാനനിച ദനിവസലാം ഏലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
പസ്തുത കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് തതീരുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  സഹകക്കഭാടതനിയനിലള്ള  ലഭാവ് ലനിന  കകേസനിലല  പതനികേള
ആലരഭാലക്കലയനട്ട് കപരു സഹനിതലാം ക്രമമഭായനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേള  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  ഇവര്ലക്കതനിലര  കകേസട്ട്
എനലാം കകേസനിലല ലസക്ഷന സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത റനിവനിഷന ഹര്ജനിയലട നമ്പര്  CRL. R.P.206/2014  ആണട്ട്.
ഈ ഹര്ജനി  നനിലവനില് ബഹുമഭാനലപട  സഹകക്കഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്.

(സനി) ലഭാവട്ട് ലനിന  കകേസുമഭായനി  ബനലപട  ഹര്ജനികേള  ബഹുമഭാനലപട
സഹകക്കഭാടതനി  9-6-2016-ലഭാണട്ട് പരനിഗണനിചതട്ട്.  അകന ദനിവസലാം 2  മഭാസകത്തക്കട്ട്
സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) നനിലവനില് സഹകക്കഭാടതനിയനില് ലഭാവ് ലനിന കകേസുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഒരു
റനിവനിഷന  ഹര്ജനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.  പസ്തുത  കകേസനില്  എതനിര്
കേക്ഷനികേലള  സനി.ബനി.ഐ.  കകേഭാടതനി  ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയതുലകേഭാണട്ട്  സഹകക്കഭാടതനിയനില്
സനി.ബനി.ഐ.  ഫയല്  ലചേയ  റനിവനിഷന  ഹര്ജനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നനിലവനിലളളതട്ട്.
ആയതനിനഭാല് റനിവനിഷന ഹര്ജനിയനില് എതനിര്കേക്ഷനികേള മഭാത്രമഭാണുളളതട്ട്. 

(ഇ) പനിരനിവട്ട്  (ഡനി)-ക്കുള്ള  ഉത്തരത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ
കചേഭാദലത്തനിനട്ട് പസക്തനിയനില. 
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ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിലനതനിലരയള്ള വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണങ്ങള

123  (1366) ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാര്  കേയര്ലഫഡട്ട്  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്
ആയനിരനിലക്ക  ഉണഭാലയനപറയലപടുന  അഴനിമതനിയമഭായനി  ബനലപട്ടുലാം,
കയഭാഗലതയനിലഭാതനിരുനനിട്ടുലാം അകദ്ദേഹലത്ത  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അഡതീഷണല്
ഡയറക്ടറഭായനി  നനിയമനിചതട്ട്  സലാംബനനിചമുള്ള  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണങ്ങളുലട
ഇതുവലരയളള പൂര്ണവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അകനസഷകണഭാ
കദലഭാഗസന ശതീ. വനി. എസട്ട്. അചതഭാനന്ദലന കചേഭാദലലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിലനതനിലരയള്ള വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണ
കത്തഭാടനുബനനിചട്ട് ഇകദ്ദേഹലത്ത  എത്രപഭാവശലലാം  അകനസഷകണഭാകദലഭാഗസര്
കചേഭാദലലാം ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേസുകേള  അകനസഷണഭാവസയനിലഭായതനിനഭാല്  വനിവരങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുവഭാന  കേഴനിയനില. 

പഭാകമഭാലനിന, ലലടറഭാനനിയലാം കകേസുകേള 

124 (1368) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാകമഭാലനിന, സടറഭാനനിയലാം കകേസുകേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി എലന്തനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കകേസുകേളനില് ആലരലഭാമഭാണട്ട് പതനികേലളനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ടഭാവനകൂര് ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡനിലല മലനിനതീകേരണ
നനിയനണവമഭായനി  ബനലപട  പഭാന്റെട്ട്  അഴനിമതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ശതീ.  സുനനില്,
തനിരുവനന്തപുരലാം എനകേസയറനി കേമ്മേതീഷണര് & ലസഷലല് ജഡ്ജട്ട് മുമ്പഭാലകേ ഫയല്
ലചേയ  സനി.എലാം.പനി.  845/2006  പകേഭാരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
തഭാലഴപറയന  വലക്തനികേളലക്കതനിരഭായനി  വനി.സനി.01/2015/എസട്ട്.ലഎ.യ.1  പകേഭാരലാം
കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയട്ട് തഭാലഴപറയനവര്ലക്കതനിലര അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 
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1. മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടഭാവനകൂര്  ലലടറഭാനനിയലാം  കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്
ലനിമനിറഡട്ട്.

2. ശതീ.  ഇഗൗപന  കജഭാസഫട്ട്,  മുന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്.

3. ശതീ.  സകന്തഭാഷട്ട്  കുമഭാര്,  ചേതീഫട്ട്  മഭാകനജര്  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്)  ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്.

4. ശതീ.  എ.  എലാം.  ഭഭാസരന,  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്.

5. ശതീ. കതഭാമസട്ട് മഭാതന്യൂ. മുന ചേതീഫട്ട് ലകേഭാകമഴലല് മഭാകനജര്, ടഭാവനകൂര്

   ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്.

6. ശതീ.  ബനി.  കഗഭാപകുമഭാരന നഭായര്,  മുന ചേതീഫട്ട് ലകേഭാകമഴലല് മഭാകനജര്,   
ടഭാവനകൂര് ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്.

ഇതനിനുപുറലമ  ശതീ.  ജയന,  മണക്കഭാടട്ട്   തനിരുവനന്തപുരലാം  എനകേസയറനി
കേമ്മേതീഷണര് & ലസഷലല് ജഡ്ജട്ട് മുമ്പഭാലകേ ഫയല് ലചേയ സനി.എലാം.പനി. 802/2011
പകേഭാരലാം  കമല്  പരഭാര്മശനിച  വലക്തനികേളക്കട്ട്  പുറലമ  തഭാലഴപറയനവലരക്കൂടനി
അകനസഷണത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി. 

(1) ശതീ. ഉമ്മേന ചേഭാണനി, മുന മുഖലമനനി

(2) ശതീ.  റനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന,  മുന പനിനസനിപല് ലസക്രടറനി,  വലവസഭായ
വകുപട്ട്

(3) ശതീ.  ഇഗൗപന  കജഭാസഫട്ട്,  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്, (2003 മുതല് 2006 ഏപനില്
വലര )

(4) ശതീ. രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല, മുന ലകേ.പനി.സനി.സനി. പസനിഡന്റെട്ട് 

(5) ശതീ. വനി. ലകേ. ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട്, മുന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി

(6) ശതീ. രഭാജതീവന, ലപഭാലലപറര്, M/s Green Tex Enterprises (M/s
ലചേമറ്റൂര് ഇകക്കഭാ പഭാനനിലാംഗട്ട് ഫനിനലഭാന്റെനിലന്റെ പതനിനനിധനി)

(7) ശതീ. എലാം. ഗലാംഗഭാധരന, റനിട. കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  മഭാകനജര്, 

(8) ശതീ.  ലകേ.  ബഭാബു,  ജനറല്  മഭാകനജര്,  M/s  ലമകക്കഭാണ്  ഇന്തല
ലനിമനിറഡട്ട്
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(9) ശതീ.  എ.  സുജനപഭാല്,  മുന  ആകരഭാഗലവലാം  പരനിസനിതനിയലാം
വകുപ്പുമനനി

(10)M/s ലചേമറ്റൂര് ഇകക്കഭാ പഭാനനിലാംഗട്ട്, ഫനിനലഭാന്റെട്ട്.

കകേഭാണ്ടഭാക്ടനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  നനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  ഇല്മലലനറട്ട്
ഉയര്ന നനിരക്കനില് ഇറക്കുമതനി ലചേയതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം  കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  2.21  കകേഭാടനി  രൂപ
നഷ്ടമുണഭായതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ശതീ.  മധുകുമഭാര്,  കുളത്തൂര്,
തനിരുവനന്തപുരലാം  എനകേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്  &  ലസഷലല്  ജഡ്ജട്ട്
മുമ്പഭാലകേ  ഫയല്  ലചേയ  സനി.എലാം.പനി.993/2013  പകേഭാരലാം
വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണത്തനില്  ലഭലമഭായ  വസ്തുതകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് വനി.സനി.6/2015/എസട്ട്.ലഎ.യ-1  നമ്പര് പകേഭാരലാം
തഭാലഴപറയന  വലക്തനികേളലക്കതനിലര  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(1) ശതീ.  ഷനിഹഭാബുദ്ദേതീന,  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്

(2) ശതീ.  അനനില്കുമഭാര്,  ലഡപന്യൂടനി  മഭാകനജര്,  ടഭാവനകൂര് ലലടറഭാനനിയലാം
കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്

(3) ശതീ. വനി. മുരളതീധരന നഭായര്, മുന മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര് ടഭാവനകൂര്
ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്.

പഭാകമഭാലനിന കകേസട്ട്

18-6-1996-ലല  സര്ക്കഭാര്  കേത്തട്ട്  നമ്പര്  3890/ബനി1/1996/വനിജനി.
പകേഭാരമഭാണട്ട്  പഭാകമഭാലനിന  ഇറക്കുമതനി  ലചേയതനില്  അഴനിമതനി  നടനലവന
ആകരഭാപണത്തനികനല്  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെതീ  കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  ഒരു
പഭാഥമനികേഭാകനസഷണലാം നടത്തുകേയലാം അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
1988-ലല അഴനിമതനി  നനികരഭാധന നനിയമത്തനിലല  13(2)  r/w  13(1)(ഡനി)  വകുപ്പുകേള
പകേഭാരവലാം  ഇന്തലന  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലല  120(ബനി)  വകുപ്പുപകേഭാരവലാം
വനി.സനി.01/1997/എസട്ട്.സനി.റനി.  നമ്പരനില്  21-3-1997-ല് ഒരു വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്
രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയതനിനട്ട്  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉണഭായനിരുനനില.   മഭാത്രമല,  ഇഗൗ  കകേസനില്  ആര്ക്കുലമതനിലര  വനിജനിലനസട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  പരഭാതനി  ഉണഭായനിടനില.  സനി.സനി.108/2011  നമ്പരഭായനി  തൃശ്ശൂര്
വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  വനിചേഭാരണ  നടനവരുന  പഭാകമഭാലനിന  കകേസട്ട്
(വനി.സനി.01/1997/എസട്ട്.സനി.റനി.)  തനിരുവനന്തപുരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയനികലയട്ട്
മഭാറഭാന  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാടതനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 
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(1) ശതീ. ലകേ. കേരുണഭാകേരന (Abated) മുന മുഖലമനനി

(2) ശതീ. റനി. എചട്ട്. മുസ്തഫ, മുന ഭക്ഷലവലാം ലപഭാതുവനിതരണവലാം വകുപ്പുമനനി

(3) ശതീ. എസട്ട്. പത്മകുമഭാര്, ലഎ.എ.എസട്ട്.(Abated) മുന ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി,
കകേരള സര്ക്കഭാര്

(4) ശതീ.  സക്കറനിയ  മഭാതന്യൂ.  ലഎ.എ.എസട്ട്.(Abated),  മുന  അഡതീ.  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനിയലാം കകേരള സലാംസഭാന സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
ലചേയര്മഭാന

(5) ശതീ. ജനിജനി കതഭാലാംസണ്, മുന മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്, കകേരള സലാംസഭാന
സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലചേയര്മഭാന

(6) ശതീ.  ശനിവരഭാമകൃഷ്ണന,  (M/s  പവര്  &  എനര്ജനി  ലലപവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,
സനിലാംഗപൂര്)

(7) ശതീ. ശനിവദഭാസന, M/s മഭാള ലടയ്ഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷന, മദ്രഭാസട്ട്

(8) ശതീ. പനി. ലജ. കതഭാമസട്ട്, ലഎ.എ.എസട്ട്. മുന ഭക്ഷലസനിവനില് സലലപസട്ട്
വകുപട്ട് ലസക്രടറനി.

വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം

125 (1369) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലല  എത്ര  മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര
വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം  നടക്കുനലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില് എത്രകപര്ലക്കതനിലര തസരനിതഭാകനസഷണലാം നടക്കുനലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി) എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് അകനസഷണലാം നടത്തുന എലഭാ വനിജനിലനസട്ട്
കകേസുകേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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ഉത്തരലാം

(എ) 1. മുന  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  അടൂര്  പകേഭാശട്ട്,  മുന  വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി  എനനിവര്ലക്കതനിലര
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്  സഹലടകേട്ട്,  ഐ.റനി.  പഭാര്ക്കട്ട്
തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  സലലാം നല്കേനിയതനില് ക്രമകക്കടുലണനട്ട്  ആകരഭാപനിചട്ട്
ശതീ.  ഗനിരതീഷട്ട്  ബഭാബു  സനി.എലാം.പനി.  102/2016  നമ്പരഭായനി  മൂവഭാറപുഴ
വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ലചേയ  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
വനി.സനി.05/2016/എസട്ട്.ഐ.യ.II  നമ്പരഭായനി ഒരു വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്
രജനിസര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന. 

2. മുന  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സസപസട്ട്  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന
ശതീ.  അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് നടത്തനിയ  36.5  കകേഭാടനി  രൂപയലട
അഴനിമതനിലയക്കുറനിചളള  ശതീ.  വനി.  ശനിവനകുടനി  എലാം.എല്.എ.-യലട
22-2-2016-ലല  പരഭാതനിയനികനല്  ഒരു  തസരനിതഭാകനസഷണലാം
(കേബ.വനി.07/2016/സനി.ആര്.ഇ) നടനവരുന.

3.  ലപകടഭാളനിയലാം  കേമ്പനനികേളുകടതഭായനി  കകേരളത്തനില്  പമ്പനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമമനനി
ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനിക്കട്ട് നനിലവനിലല ലപകടഭാള പമ്പട്ട് ഉടമകേള മൂനട്ട്
ലക്ഷലാം  രൂപ  സകേക്കൂലനിയഭായനി  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കചേലാംബറനില്  വചട്ട്
സകേമഭാറനിലയന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  കേണ്വതീനറഭായ  ശതീ.  സവക്കലാം
വനിശസലന്റെ  പരഭാതനിയനികനല്  വനിജനിലനസട്ട്  ഡയറക്ടര്  ഉത്തരവനിട
തസരനിതഭാകനസഷണലാം (കേന്യൂ.വനി.22/2014/എസട്ട്.ഐ.യ.II) നടനവരുന.

4. പഭാനൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിക്കട്ട് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി ബനലപട
ധന  സമഭാഹരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  മുന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  ലകേ.  പനി.  കമഭാഹനലനതനിലര  ശതീ.  ഇ  മനതീഷട്ട്,  ബഹുമഭാനലപട
തലകശ്ശേരനി എനകേസയറനി കേമ്മേതീഷണര് ആന്റെട്ട് ലസഷലല് ജഡ്ജട്ട് മുമ്പഭാലകേ
സനി.എലാം.പനി.  12/2016  നമ്പരഭായനി  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികനല്
ഉത്തരവനിട  തസരനിതഭാകനസഷണലാം  (കേബ.വനി.07/2016/ലകേ.എന.ആര്.)
നടനവരുന.

5. യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  എസകസട്ട്  വകുപട്ട്
മനനിയഭായനിരുന ശതീ.  ലകേ.  ബഭാബുവനിലനതനിലര കകേരള ബഭാര് കഹഭാടല്
അകസഭാസനികയഷനുമഭായനി കചേര്നട്ട് പുതനിയ ബനിയര്, സവന പഭാര്ലറുകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  100  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  സകേക്കൂലനി
വഭാങ്ങനിലയനളള  ആകരഭാപണത്തനികനല്  ഒരു  തസരനിതഭാകനസഷണലാം
(കേബ.വനി.15/2016/സനി.ആര്.ഇ) നടനവരുന.
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(ബനി) നഭാല മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര തസരനിതഭാകനസഷണലാം നടനവരുന. 

1. മുന  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സസപസട്ട്  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  അനൂപട്ട്
കജക്കബട്ട്  നടത്തനിയ  36.5  കകേഭാടനി  രൂപയലട  അഴനിമതനിലയക്കുറനിചളള
ശതീ.  വനി.  ശനിവനകുടനി എലാം.എല്.എ.-യലട  22-2-2016-ലല പരഭാതനിയനി
കനല് ഒരു തസരനിതഭാകനസഷണലാം  (കേബ.വനി.07/2016/സനി.ആര്.ഇ)  നടന
വരുന.

2. ലപകടഭാളനിയലാം  കേമ്പനനികേളുകടതഭായനി  കകേരളത്തനില്  പമ്പനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കേഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമമനനി  ശതീ.  ലകേ.
എലാം.  മഭാണനിക്കട്ട് നനിലവനിലല ലപകടഭാള പമ്പട്ട് ഉടമകേള മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ
സകേക്കൂലനിയഭായനി  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കചേലാംബറനില്  വചട്ട്  സകേമഭാറനിലയന
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  കേണ്വതീനറഭായ ശതീ.  സവക്കലാം വനിശസലന്റെ പരഭാതനിയനി
കനല്  വനിജനിലനസട്ട്  ഡയറക്ടര്  ഉത്തരവനിട  തസരനിതഭാകനസഷണലാം
(കേന്യൂ.വനി.22/2014/എസട്ട്.ഐ.യ.II) നടനവരുന.

3. പഭാനൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിക്കട്ട് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതുമഭായനി ബനലപട
ധനസമഭാഹരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  മുന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ലകേ.  പനി.
കമഭാഹനലനതനിലര ശതീ.  ഇ.  മനതീഷട്ട്,  ബഹുമഭാനലപട  തലകശ്ശേരനി
എനകേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര്  ആന്റെട്ട്  ലസഷലല്  ജഡ്ജട്ട്  മുമ്പഭാലകേ
സനി.എലാം.പനി.  12/2016  നമ്പരഭായനി സമര്പനിച പരഭാതനിയനികനല് ഉത്തരവനിട
തസരനിതഭാകനസഷണലാം (കേബ.വനി.07/2016/ലകേ.എന.ആര്.) നടനവരുന.

4. യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  എസകസട്ട്  വകുപ്പു
മനനിയഭായനിരുന ശതീ.  ലകേ.  ബഭാബുവനിലനതനിലര കകേരള ബഭാര് കഹഭാടല്
അകസഭാസനികയഷനുമഭായനി കചേര്നട്ട് പുതനിയ ബനിയര്, സവന പഭാര്ലറുകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  100  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  സകേക്കൂലനി
വഭാങ്ങനിലയനള്ള  ആകരഭാപണത്തനികനല്  ഒരു  തസരനിതഭാകനസഷണലാം
(കേബ.വനി.15/2016/സനി.ആര്.ഇ.) നടനവരുന.

(സനി)  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന ബന്യൂകറഭാ  സമയബനനിതമഭായനി
എലഭാ  കകേസുകേളുലാം  അകനസഷണങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  4-6-2016-ലല
01/2016, 18-6-2016-ലല 02/2016 എനതീ സര്ക്കുലറുകേള എലഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
നല്കുകേയലാം അതട്ട് കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുനതനിനഭായനി കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ലസല്,  ഓഫതീസട്ട്
ഓര്ഡര് നമ്പര് 08/2016 പകേഭാരലാം 29-6-2016-ല് സഭാപനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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റനിയഭാബട്ട് (RIAB)-മഭായനി ബനലപട വനിജനിലനസട്ട് കകേസുകേള

126  (1370) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിയഭാബട്ട്-ലന്റെ ലസക്രടറനി ശതീ.  പത്മകുമഭാര് ഏലതലഭാലാം ചുമതലകേളഭാണട്ട്

നനിര്വഹനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  കപരനില്  ഏലതങനിലലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്

നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  1321/B-1  2016  (വനിജനിലനസട്ട്),  QV  47/14/2015  (പഭാലക്കഭാടട്ട്

വനിജനിലനസട്ട്), 29/2015 (പഭാലക്കഭാടട്ട് വനിജനിലനസട്ട്) എനതീ കകേസുകേളനില് വകുപ്പുതല

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റനിയഭാബട്ട് ലസക്രടറനി ശതീ. ലകേ. പത്മകുമഭാര് ലസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്

ലഡവലപ്ലമന്റെനില്  അസനിസന്റെട്ട്  ലപഭാഫസര്  ആയനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനി  വരകവ

1994-ല്  റനിയഭാബട്ട്  (RIAB)-ല്  ബനിസനിനസട്ട്  അനലനിസഭായനി  നനിയമനിതനഭായനി.

1998-ല്  റനിയഭാബട്ട്   ലസക്രടറനിയഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കേനി  പസ്തുത  തസ്തനികേയനില്

തുടരുന.  1-10-2011  മുതല്  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിലന്റെ  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടറുലട

അധനികേ ചുമതല വഹനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  8-9-2015  മുതല് 13-6-2016  വലര

SIDCO മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടറുലട അധനികേ ചുമതലയലാം വഹനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  എറണഭാകുളലാം ജനിലകേളനിലല വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്

സനിമന്റെട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തനിയതനില്  ഇളവകേള  നല്കേനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്

9-7-2016-ല്  വനി.സനി.  14/2016/പനി.ലകേ.ഡനി.  എന  നമ്പരനില്  രജനിസര്  ലചേയ

കകേസനില്  ശതീ.  പത്മകുമഭാര്  ഒനഭാലാം  കുറഭാകരഭാപനിതനഭാണട്ട്.  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സട്ട്

ലനിമനിറഡനിനുകവണനി  2009-2010-ല്  സഫ്ലൈ  ആഷട്ട്  വഭാങ്ങനിയതനിലല  ക്രമകക്കടുകേളുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  9-7-2016-ല് വനി.സനി.17/2016/പനി.ലകേ.ഡനി.  നമ്പരഭായനി രജനിസര് ലചേയ

കകേസനില് ശതീ. പത്മകുമഭാര് രണഭാലാം കുറഭാകരഭാപനിതനഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.
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കേബ  .  വനി  .47/14/  പനി  .  ലകേ  .  ഡനി  .

സതസരഭാകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണത്തനിനട്ട്
അനുമതനിക്കഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  ഡയറക്ടര്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിരുനലവങനിലലാം
ആയതനിലല  വനിജനിലനസട്ട്  ആലാംഗനിള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി
6-6-2016-ലല  1321/ബനി1/16/വനിജനി നമ്പര് സര്ക്കഭാര് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം വനിജനിലനസട്ട്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസലന്റെ കേലണത്തുലകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് ലളനിതകുമഭാരനി  Vs.  യ.പനി.  കസറട്ട്  കകേസനിലന്റെ സുപതീലാം കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  9-7-2016-ല്  വനി.സനി.17/16/പനി.ലകേ.ഡനി.  നമ്പര് ആയനി  കകേസട്ട്
രജനിസര് ലചേയ.

കേബ  .  വനി  .29/2015/  പനി  .  ലകേ  .  ഡനി  .

സതസരഭാകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  18.01.2016  തതീയതനിയനിലല  11014/ബനി1/2015/വനിജനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
കേത്തട്ട്  പകേഭാരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
(വനി.ഇ.01/2016/പനി.ലകേ.ഡനി.)  ലളനിതകുമഭാരനി  Vs.  യ.പനി.  കസറട്ട്  നമ്പര്  കകേസനില്
സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  അനുസരനിചട്ട്  വനി.സനി.13/2016/പനി.ലകേ.ഡനി.,
14/2016/പനി.ലകേ.ഡനി. നമ്പരഭായനി കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിവഭാഹകമഭാചേന കകേസുകേള

127  (1371)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  2016  ജനുവരനി മുതല് ജൂണ് വലര എത്ര വനിവഭാഹ കമഭാചേന
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയലപട്ടുലവനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇവയലട  ജനില
തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

26885 കകേസുകേള ഈ കേഭാലയളവനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില തനിരനിചളള
കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി കകേഭാടതനി തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി

128 T(1372) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേനിളനിമഭാനൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി കകേഭാടതനി തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി) എങനില് നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധതരലാം  കകേഭാടതനികേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)     ഇല. 

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിടനില.
എനഭാല്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അഡസ.  ബനി.  സതലന  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച
ലപഭാകപഭാസലനില് നനിയമ വകുപനില് നനിനട്ട്  ലഭനിച ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം സഹകക്കഭാടതനി
പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനിലല  തതീര്പഭാകേഭാലത  അവകശഷനിക്കുന
കകേസുകേളുലട  സനിതനി,  മറടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലട  ലഭലത,  ഭൂപകൃതനി
എനനിവയഭാണട്ട് കകേഭാടതനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുന ഘടകേങ്ങള.

കേരുനഭാഗപളളനിയനിലല കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട്

129  (1373) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലല കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലാംപകനിനുള്ള സലലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എവനിലടയഭാണട്ട് സലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനി  നടത്തുനതനിനട്ട്  ഏലതലഭാലാം
വകുപ്പുകേളുലട  അനുമതനി  ആവശലമഭാണട്ട്  എനലാം  ആയതട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനി  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അനുമതനി  നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  എലാം.എ.സനി.റനി.  കകേഭാടതനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  1159/12/ആഭലന്തരലാം  തതീയതനി,
17-4-2012  പകേഭാരലാം  ഒരു  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലകേഭാലലാം ആയതനില് എടഭാമതഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉപള ഫയര് കസഷന

130  (1374) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലാംഗല്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലല സര്ലവ നമ്പര്  50/1-ല് ഉളലപട ഒനര
ഏക്കര് സലത്തട്ട്  ഉപള ഫയര് കസഷനട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
ഏത` ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ഫയര് കസഷലന്റെ നനിലവനിലള്ള പരഭാധതീനതകേള എലന്തഭാലക്കലയനലാം,
ഏലതഭാലക്ക തസ്തനികേകേള ഒഴനിവലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  പരഭാധതീനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഫയര്  കസഷനട്ട്  എകപഭാള
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാകുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല മലാംഗല്പഭാടനി പഞഭായത്തനിലല സര്കവ നമ്പര്
50/1-ല് ഉളലപട ഒനര ഏക്കര് സലത്തട്ട് ഉപള ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസന്യൂ കസഷനു
കവണനി ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലയത്തനിനട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടവലാം  ഫഭാമനിലനി  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം  ഇല.
പഞഭായത്തട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നല്കേനിയ ഒരു ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് ഉപള നനിലയലാം
പവര്ത്തനിചവരുനതട്ട്.  നനിലവനില് ഫയര്മഭാന തസ്തനികേയനില് ഒരു ഒഴനിവലാം ഫയര്മഭാന
സഡവര് തസ്തനികേയനില് 2 ഒഴനിവമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. 

(സനി)  പുതുക്കനിയ  എസനികമറട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  കസഷന  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ചേഭാലക്കുടനി അഗ്നേനിശമന വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ലകേടനിടലാം

131  (1375) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജതീര്ണനിച  ലകേടനിടത്തനില്  പരനിമനിതമഭായ  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാലട
പവര്ത്തനിക്കുന ചേഭാലക്കുടനി  അഗ്നേനിശമനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചേഭാലക്കുടനി  അഗ്നേനിശമനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള
അനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചേഭാലക്കുടനി ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസന്യൂ കസഷനുകവണനി മുകുന്ദപുരലാം തഭാലൂക്കനില്
കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി വനികലജനില് സര്കവ നമ്പര്  435/1,  437/1,  437/2  ഉളലപലട
1.4812 ലഹക്ടര് സലത്തുനനിനട്ട്  50 ലസന്റെട്ട് സലലാം ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസന്യൂ വകുപനിനട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേനിചട്ട്
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുകവണനി 39 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചേഭാലക്കുടനി അഗ്നേനിശമന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

നനിലമ്പൂര് ഫയര് കസഷന

132  (1376)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഫയര്  കസഷന  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് പസ്തുത ഫയര് കസഷനട്ട് സലവലാം അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങളുലാം
അനുവദനിക്കഭാന എന്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസന്യൂ  കസഷനട്ട്  പുതുതഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ആരവലനിക്കഭാവട്ട് റനിസര്വനിലല റതീ-സര്കവ നമ്പര് 173-ല്ലപട
വനഭൂമനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  ആവശലമഭാണട്ട്.
പസ്തുത ഭൂമനി ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസന്യൂ വകുപനിനട്ട് സകേമഭാറനി കേനിട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ചേഭാരുലാംമൂടനില് ഫയര് കസഷന

133 (1377) ശതീ  .  ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ചേഭാരുമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഫയര്  കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഫയര്  കസഷലനറ  പവര്ത്തനലാം  എനകത്തക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
924/2017
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫയര്  കസഷനുകേളുലട  നനിലവനിലള്ള  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ചേഭാരുലാംമൂടട്ട്  ഉളലപടനിടനില.  സസന്തമഭായനി  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്
മഭാത്രലാം  ഫയര്  കസഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  മുനഗണന  നല്കേനിവരുനതട്ട്.
ചേഭാരുലാംമൂടട്ട് ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ സലവലാം ലകേടനിവലാം
ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല പഴയങ്ങഭാടനിയനില് ഫയര് കസഷന

134  (1378) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏലതഭാലക്ക നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഫയര്കസഷന
നനിലവനിലനിലഭാത്തതട്ട്;

(ബനി) ഫയര്കസഷന  ഇലഭാത്ത  കേണ്ണൂർ  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല
പഴയങ്ങഭാടനിയനില്  ഫയര്  കസഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

(1) വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്

(2) കനമലാം

(3) ഏറമഭാനൂര്

(4) ആലപ്പുഴ  *  

(5) അരൂര്

(6) കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്

(7) തൃത്തഭാല

(8) പടഭാമ്പനി

(9) ലനനഭാറ

(10) കേയ്പമലാംഗലലാം

(11) മണലൂര്

(12) കചേലക്കര

(13) ഒല്ലൂര്
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(14) വണ്ടൂര്

(15) മങട

(16) മകഞരനി

(17) ലകേഭാകണഭാടനി

(18) തനിരൂരങ്ങഭാടനി

(19) തഭാനൂര്

(20) തവനൂര്

(21) കകേഭാടയല്

(22) വള്ളനിക്കുനട്ട്

(23) കവങ്ങര

(24) കബപ്പൂര്

(25) ഏലത്തൂര്

(26) ബഭാലകശ്ശേരനി

(27) കുന്ദമലാംഗലലാം

(28) ലകേഭായനിലഭാണനി

(29) കുറലഭാടനി

(30) കേലലഭാകശ്ശേരനി

(31) ഇരനിക്കൂര്

(32) അഴതീകക്കഭാടട്ട്

(33) ധര്മ്മേടലാം.

*  ആലപ്പുഴ  ഫയര്  കസഷന  സനിതനി  ലചേയ്യുനതട്ട്  അമ്പലപ്പുഴ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  പഴയങ്ങഭാടനി ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി തനിരുവര്ക്കഭാടട്ട് കേഭാവട്ട്
കക്ഷത്രത്തനിലന്റെ  അധതീനതയനിലളള  സലലാം  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസന്യൂ  സര്വതീസസട്ട്
വകുപനിനട്ട്  സകേമഭാറുന  കേഭാരലലാം  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം പസ്തസ്തുത സലലാം ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസന്യൂ സര്വതീസസട്ട്
വകുപനിനട്ട്  സകേമഭാറനി  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ഫയര്  കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകൂ.
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പുതനിയ ജയനിലകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

135  (1379)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  ജയനിലകേള  സഭാപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത്ര ജയനിലകേളഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഏലതഭാലക്ക സലങ്ങളനിലഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ ജയനിലകേള ആരലാംഭനിക്കുനകതഭാലട  തടവകേഭാര്ക്കട്ട്  എലന്തഭാലക്ക
സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകുലാം;

(ഇ) ജയനിലനിലല സദനലാംദനിന ഭരണകേഭാരലങ്ങളനില് പുതനിയ ജയനിലകേള വരുനകതഭാലട
എലന്തങനിലലാം മഭാറലാം വരുത്തുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുതനിയ  5  ജയനിലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള നടനവരുന.
സഹ ലസകേന്യൂരനിറനി ജയനില് വനിയ്യൂര്, ജനിലഭാ ജയനില് മുടലാം, ലസനടല് ജയനില് തവനൂര്,
ജനിലഭാ  ജയനില് മലമ്പുഴ,  ലസഷലല് സബട്ട്  ജയനില് ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എനനിവയഭാണട്ട്
പുതനിയ ജയനിലകേള. 

(ഡനി)  ജയനില് ചേടങ്ങള അനുശഭാസനിക്കുന എലഭാവനിധ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം പുതനിയ
ജയനിലകേളനിലല തടവകേഭാര്ക്കുലാം ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  തടവകേഭാരുലട  ബഭാഹുലലലാംമൂലമുള്ള  പശ്നങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു  പരനിധനി  വലര
പരനിഹഭാരമഭാകുനതുലാം  സദനലാംദനിന  ഭരണ  കേഭാരലങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
കേഴനിയനതുമഭാണട്ട്. തതീവവഭാദ സസഭഭാവമുള്ള കകേസുകേളനില്ലപടവരുലാം പകതലകേ സുരക്ഷ
നല്കകേണതുമഭായ  തടവകേഭാലര  പകതലകേമഭായനി  പഭാര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ള
സഹ ലസകേന്യൂരനിറനി  ജയനില്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനകതഭാലട  മറ  ജയനിലകേളനില്
കേഴനിയന പകതലകേ സുരക്ഷ ആവശലമുള്ള തടവകേഭാലര കൂടനി ടനി ജയനിലനികലക്കട്ട് മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കുവഭാന കേഴനിയലാം. 

വയനഭാടട്ട് ജനിലഭാ ജയനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം

136  (1380)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വയനഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ജയനില്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തയട്ട്പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിയലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മഭാനന്തവഭാടനിയനില്  നനിലവനില്  ഒരു  ജനിലഭാ  ജയനില്
പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.  ടനി ജയനിലനിലല സലപരനിമനിതനി കേഭാരണലാം വയനഭാടട്ട് പുതനിയ
ജയനില് സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച പവര്ത്തനങ്ങള
ഫലപഭാപ്തനിയനില് എത്തനിയനിരുനനില.

വനിചേഭാരണ തടവകേഭാരഭായ ആദനിവഭാസനി-പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്
ജഭാമലലാം

137  (1381) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജയനിലകേളനില്  വനിവനിധ  കകേസുകേളനില്  വനിചേഭാരണ
തടവകേഭാരഭായനിക്കഴനിയന ആദനിവഭാസനി-പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് ജഭാമലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് കമഭാചേനിതരഭാകേഭാന കേഴനിയഭാത്ത വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമ സഹഭായലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം നനിയമനനിരക്ഷരതയലാം കേഭാരണമഭാണട്ട്
ഇവര് തടവറക്കുള്ളനില് കേഴനിയനലതന വനിവരലാം ഗഗൗരവമഭായനിക്കഭാണുകമഭാ;

(സനി) വനിചേഭാരണ തടവകേഭാലര സലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം,
അനന്തര നടപടനികേള സകേലക്കഭാള്ളുവഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ജയനിലകേളനില്  കേഴനിഞവരുന അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട്  നനിയമസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ലതീഗല് സര്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനിയലട സഹഭായകത്തഭാലട ലതീഗല്
എയ്ഡട്ട് ക്ലെനിനനിക്കട്ട് പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ ബുദനിമുട്ടുമൂലലാം സസന്തമഭായനി
വക്കതീലനിലന നനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം നനിയമനനിരക്ഷരരഭായ തടവകേഭാര്ക്കുലാം
സഗൗജനലമഭായനി  കകേസട്ട്  നടത്തുനതനിനട്ട്  ലതീഗല്  സര്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനി
ആവശലമഭായ നനിയമ സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  വനിചേഭാരണ  തടവകേഭാലര  സലാംബനനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  ജയനില്
സഭാപനങ്ങളനിലല  ചേടപകേഭാരമുള്ള  രജനിസറുകേളനിലലാം  കേമ്പന്യൂടര്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്
സനിസത്തനിലലാം  സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്.  ആറു  മഭാസത്തനില്  കൂടുതല്  വനിചേഭാരണ  കൂടഭാലത
റനിമഭാന്റെനില്  കേഴനിയന  തടവകേഭാരുലട  കകേസുകേള  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയലട
അദലക്ഷതയനിലള്ള  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന. 
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സലാംസഭാനലത്ത ജയനിലകേളനില് കരഭാഗനികേളഭായ തടവകേഭാര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത

138  (1382)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ജയനിലകേളനില് കരഭാഗനികേളഭായ തടവകേഭാര്ക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം
ചേനികേനിത നല്കുനതനിനട്ട് പകതലകേ ശദ നല്കേഭാറുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജയനിലകേളനിലലാം  മുഴവന  സമയ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറുലട കസവനലാം തടവകേഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ; ഇലലങനില് എത്ര ജയനിലകേളനില്
ഇവരുലട കസവനലാം ലഭലമലലനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  പരനിചേരണത്തനിനുലാം  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്
റഫര്  ലചേയ്യുന  തടവകേഭാലര  ആശുപത്രനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  പലകപഭാഴലാം
ജയനില്  അധനികൃതര്  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിക്കുനതഭായള്ള  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇത്തരലാം വതീഴ്ചകേള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജയനിലകേളനിലലാം  മുഴവന  സമയ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  യഥഭാസമയലാം  തടവകേഭാര്ക്കട്ട്
ചേനികേനിത ലഭനിക്കുന സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ജയനിലകേളനിലല കരഭാഗനികേളഭായ തടവകേഭാര്ക്കട്ട് അവരുലട
കരഭാഗഭാവസയനുസരനിചട്ട് കൃതലമഭായ ചേനികേനിത നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  മൂനട്ട്  ലസനടല്  ജയനിലകേളനിലലാം  രണട്ട്  തുറന
ജയനിലകേളനിലലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  ജയനിലനിലലാം  മുഴവന  സമയ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  46  ജയനിലകേളനില്  (ജനിലഭാ
ജയനിലകേള - 9, ലസഷലല് സബട്ട് ജയനിലകേള - 16, സബട്ട് ജയനിലകേള - 16, വനനിതഭാ
ജയനിലകേള  -  4,  കബഭാര്സല് സ്കൂള,  തൃക്കഭാക്കര –1)  മുഴവന സമയ കഡഭാക്ടറുലട
കസവനലാം  ലഭലമല.  ഇവനിടങ്ങളനിലല  കരഭാഗനികേളഭായ  തടവകേഭാലര  ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏറവലാം  അടുത്തുളള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒകനഭാ  രകണഭാ
ദനിവസലാം കഡഭാക്ടര്മഭാര് ജയനിലകേള സന്ദര്ശനിചട്ട് ചേനികേനിത നല്കുകേയലാം റഫര് ലചേയ്യുന
കരഭാഗനികേലള  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനിലളള  ജനറല്  ആശുപത്രനികേള,  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേള,  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്
അയചട്ട് ചേനികേനിത നല്കുകേയലാം ലചേയവരുന.
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(സനി)   വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം പരനിചേരണത്തനിനുലാം ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്
റഫര്  ലചേയ്യുന  തടവകേഭാലര  ആശുപത്രനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
എകസഭാര്ടട്ട്  ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിചതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുളള  കകേസുകേളനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  മുഴവന സമയ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുലട കസവനലാം ലഭലമലഭാത്ത
ജയനിലകേളനില് പസ്തുത കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ലമഡനിക്കല്-പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല്
സഭാഫുകേളുലട പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

യവജന നയലാം

139 (1383) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് യവജന നയലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത നയലാം നടപഭാക്കഭാന ആസൂത്രണലാം ലചേയ കേര്മ്മേ പദതനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യവജനങ്ങളുലട  അവകേഭാശങ്ങളുലാം  കക്ഷമവലാം  സലാംബനനിച  കേഭാരലങ്ങള
ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനട്ട് സകേലക്കഭാണ നടപടനികേലളലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  നടപടനികേലളലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  യവജന നയലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ പുതനിയ
പദതനികേകളഭാലടഭാപലാം  പഴയ  പദതനികേളകൂടനി  പുതുക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിദശവനിവരലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :



184       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

കകേരകളഭാതവലാം,  ലതഭാഴനില്രഹനിതര്ക്കുകവണനി  കജഭാബട്ട്  ലഫസ്റ്റുകേള,
ജതീവദഭായനിനനി  -  രക്തദഭാന  പദതനി,  യവസലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശതീലനങ്ങള,  പകൃതനി
ദുരന്തത്തനിനനിരയഭാകുനവര്ക്കഭായനി  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  കസന,  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്
തുടങ്ങനിയ സഭാമൂഹല ലവലവനിളനികേളലക്കതനിലര  യവജഭാഗ്രതഭാ യഭാത്ര,  യവജനങ്ങലള
സഭാമൂഹല  കസവനത്തനിനട്ട്  സജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പുനര്ജ്ജനനി  -  രക്തദഭാനകസന,
കേഭാര്ഷനികേ  സഭാക്ഷരത  പദതനി,  യവജനങ്ങളനില്  കദശതീയകബഭാധലാം
വളര്ത്തുനതനിനഭായനി  കദശതീകയഭാദ്ഗ്രഥന  കേലഭാമ്പട്ട്,  പനി.എസട്ട്.സനി./ബഭാങട്ട്  പരതീക്ഷഭാ
സഗൗജനല പരനിശതീലന പദതനി,  ഡനി.റനി.പനി.  പരനിശതീലനലാം,  യവമഭാധലമ പവര്ത്തകേ
കേലഭാമ്പട്ട്,  സഭാഹനിതല  കേലഭാമ്പട്ട്,  ചേലചനിത്ര  കേലഭാമ്പട്ട്,  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  ശനില്പശഭാലകേള,  നഭാടനകേലഭാകമളകേള,
കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ കേലഭാകമളകേള,  ലപയനിന്റെനിലാംഗട്ട് ശനില്പശഭാല,  യൂത്തട്ട് ലതീഡര്ഷനിപട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്,
കേലഭാമ്പസട്ട്  ലതീകഡഴട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്,  വലക്തനിതസ  വനികേസന  പരനിശതീലനങ്ങള  മുതലഭായ
പരനിപഭാടനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാലത  വനിവനിധ  യവജന  ക്ലെബ്ബുകേലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം  കപഭാജകകേളക്കുമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
പുറകമ  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിലന്റെ  യവജനകക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  സലാംസഭാന  യവജന  കേമ്മേതീഷന  യവജന  നയത്തനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുന  പകേഭാരലാം  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്  ദുരുപകയഭാഗലാം,  റഭാഗനിലാംഗട്ട്,  സസബര്
കുറകൃതലങ്ങള  എനനിവയ്ലക്കതനിലരയലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലലാം
എനനിവ  സലാംബനനിചലാം  യവഭാക്കളക്കനിടയനില്  കബഭാധവത്കേരണ പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാരുലടയലാം  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടവരുലടയലാം  അവകേഭാശങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്,  പസ്തുത
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനില്  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  കേമ്മേതീഷന  മുകഖന
നടത്തനിവരുന.  യവഭാക്കളുലട  അവകേഭാശങ്ങള,   യവഭാക്കളുമഭായനി  ബനലപട  മറട്ട്
വനിഷയങ്ങള എനനിവ ഉളലപടുത്തനി ലസമനിനഭാറുകേള, കയഭാഗങ്ങള, നഭാഷണല് യൂത്തട്ട്
മതീറട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  കൂടഭായ്മകേള,  സഭാഹനിതലലാം,  കേല,  സഭാമൂഹല  കസവനലാം,  കൃഷനി
വലവസഭായലാം,  കേഭായനികേലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  കനടങ്ങള  സകേവരനിച
യവഭാക്കളക്കട്ട്  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  യൂത്തട്ട്  ഐക്കണ്  അവഭാര്ഡട്ട്,
യവജനങ്ങളക്കട്ട് ലതഭാഴനില് അവസരങ്ങള സലാംബനനിച അറനിയനിപട്ട് നല്കുനതനിനുലാം
അതുമഭായനി  ബനലപട  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം  അവലര  ബനനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
ഒരു ''കജഭാബട്ട് കപഭാര്ടല്'' എനനിവയലാം കേമ്മേതീഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ഡനി)  കമല് പദതനികേള നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരകളഭാതവലാം,  യവശക്തനി,
യവവനികേഭാസട്ട്,  മറനിനങ്ങള തുടങ്ങനിയ ഇനങ്ങളനിലഭായനി ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതമഭായനി തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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വഭാടര് ലമകടഭാ

140  (1384)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാടര് ലമകടഭാ നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതങ്ങലനലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത വഭാടര്  ലമകടഭായനില്  ലകേഭാചനിയലാം  അനുബന പകദശങ്ങളഭായ
ലലവക്കലാം,  തവണക്കടവട്ട്,  ലപരുമ്പണ,  പഭാണഭാവള്ളനി,  അരുക്കുറനി  എനതീ
പകദശങ്ങലളയലാം കൂടനി ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  സനിറനിയലട  വടക്കട്ട്  പടനി ഞ്ഞഭാറുലാം  ലതക്കുലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലളള
ദസതീപുകേകളയലാം  ലകേഭാചനിയലട  കേനിഴക്കട്ട്  കേടമ്പ്രയഭാര്,  ചേനിത്രപ്പുഴ  എനതീ  നദനികേള
സലാംകയഭാജനിക്കുന  ചേമ്പക്കര  കേനഭാലനിലന്റെ  കേരകേകളയലാം  ലകേഭാചനി  സനിറനിയമഭായനി
ബനനിപനിചലകേഭാണട്ട്  തുടങ്ങുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ജലഗതഭാഗത  കപഭാജക്ടഭാണട്ട്  വഭാടര്
ലമകടഭാ.  വഭാടര്  ലമകടഭാ  കപഭാജക്ടട്ട്  കദശതീയ  ജലപഭാത  3-ലന  ആശയനിചഭാണട്ട്
ആസൂത്രണലാം ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 38 കബഭാടട്ട് ലജടനികേളുലാം 78 കബഭാട്ടുകേളുലാം ദസതീപുകേളനിലല
ലജടനികേളനികലക്കുളള  കറഭാഡുകേളുലട  വനികേസനവലാം,  കബഭാടട്ട്  ലജടനികയയലാം  ലമകടഭാ
ലറയനില്  കസഷനുകേകളയലാം  ബനനിപനിചള്ള  ഫതീഡര്  ബസട്ട്  സര്വതീസുലാം  വഭാടര്
ലമകടഭായലട ഭഭാഗമഭാണട്ട്. പദതനിയലട ലചേലവട്ട് 747 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ലചേലവനിലന്റെ
80  ശതമഭാനലാം  ജര്മ്മേന  ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  ബഭാങഭായ  Kreditanstalt  fur
Wiederaufbau (KfW)  വഴനി കസഭാഫട്ട് കലഭാണഭായനി ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള സമ്മേതപത്രലാം
ഒപനിട്ടുകേഴനിഞ.  കപഭാജക്ടനിലന്റെ  ഔപചേഭാരനികേ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഈ  മഭാസഭാവസഭാനലാം
നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)   ഇകപഭാള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കപഭാജക്ടട്ട്  തതീരുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം
കഗ്രറര് ലകേഭാചനിക്കട്ട് ലവളനിയനിലള്ള പകദശങ്ങലളക്കൂടനി  ബനനിപനിചള്ള ജലഗതഭാഗത
പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്. 

മകനപഭാടലാം ഭഭാഗത്തട്ട് കബഭാടട്ട് ലജടനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

141 (1385) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനിയസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലളലപടുന  മകനപഭാടലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്
രണനിടങ്ങളനിലഭായനി  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനിലള്ള  ജലഗതഭാഗത
സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാകുനനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കദശതീയ ജലപഭാതയഭായ കേണനിയഭാലാംപുഴയനില്,  ഈ പകദശത്തട്ട് കബഭാടട്ട്
ലജടനി  ഇലഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം ഉണഭാകുന ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  രണനിടത്തട്ട്
കബഭാടട്ട് ലജടനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഏലതങനിലലാം അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പകദശത്തട്ട് കബഭാടട്ട്  ലജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ത തൃപ്പൂണനിത്തുറ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപടുന മകനപഭാടലാം
ഭഭാഗത്തട്ട് സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപട്ട് സര്വതീസുകേള നടത്തുനനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  രണനിടത്തട്ട്  കബഭാടട്ട്  ലജടനി  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
എലാം.എല്.എ.-യലട  അകപക്ഷ  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ജലകസചേന വകുപട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സൂരലതഭാപകമറള്ള മരണലാം

142 (1386) ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സൂരലതഭാപകമറട്ട്  മരണലപടവരുലട  എണവലാം
കപരുലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മരണമടഞ്ഞവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  എലന്തങനിലലാം
സഹഭായധനലാം  പഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ;  എങനില്  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം തഭാലഴപറയന :

ജനില മരനിചവരുലട എണലാം കപരട്ട്

പത്തനലാംതനിട 1 വനിക്രമന

കകേഭാടയലാം 1 സഭാബു. റനി.

ആലപ്പുഴ 1 സുഭഭാഷട്ട്

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2 മണനിയന, നഭാകടഭാടനിയഭായ ഒരഭാള

വയനഭാടട്ട് 1 നല തമ്പനി

തൃശ്ശൂര് 1 രഘു

എറണഭാകുളലാം 1 കമരനി കുരലഭാകക്കഭാസട്ട്
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(ബനി)  27-4-2016-കനഭാ  അതനിനുകശഷകമഭാ  സൂരലതഭാപലാം  മുകഖന  മരണലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുളളവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തപതനികേരണ  നനിധനിയനില്
നനിനലാം,  പസ്തുത  തതീയതനിക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
ബഹു.  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പകേഭാരലാം മരണമടഞ്ഞവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  4  ലക്ഷലാം
രൂപ ആശസഭാസ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട്

143 (1387) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി ലഭലമഭാകുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തലഭാലാം;

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനിയള്ള നനിയമനങ്ങള നടത്തുകമ്പഭാള ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കവണ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  ഇതട്ട്  വഴനി  സഗൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി ഒറത്തവണ
രജനികസ്ട്രേഷന  സലാംവനിധഭാനലാം,  e-vacancy  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്
ലടസട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഓണ്സലന  പരതീക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  എനതീ
പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനമഭായ  ഒറത്തവണ രജനികസ്ട്രേഷന  (തുളസനി)
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  രജനിസര്
ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അതനില്  കലഭാഗനിന  ലചേയട്ട്  അവരുലട  കയഭാഗലതയലട
അടനിസഭാനത്തനില്,  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളക്കട്ട്
അകപക്ഷ അയയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.  നനിലവനില് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുലട
സഭാറസട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  പരതീക്ഷകേളുലട  അഡനിഷന  ടനിക്കറട്ട്,  ഇന്റെര്വന്യൂ
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ലമകമ്മേഭാ  തുടങ്ങനിയവ  ഓണ്സലനഭായനി  ഡഗൗണ്കലഭാഡട്ട്  ലചേയട്ട്  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്
ഹഭാജരഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  പസ്തുത  രജനികസ്ട്രേഷന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
ആവശലഘടങ്ങളനില്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുമഭായനി  ബനലപടുവഭാന
രജനികസ്ട്രേഷന  ലപഭാസഫലനില്  അറനിയനിപട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം  mobile  sms  alert
നല്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിയമന  പക്രനിയ  കവഗത്തനിലലാം
കൃതലതകയഭാലടയലാം  നനിര്വഹനിക്കുവഭാന  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  സഭാധനിക്കുന.
e-vacancy  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കമധഭാവനികേളക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട സസറനില് കലഭാഗനിന ലചേയട്ട് ഓണ്സലനഭായനി
കവക്കനസനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന സഭാധനിക്കുന. 

ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്  ലടസട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിവനിധ
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളനില് നനിയമനിതരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് രജനിസര്
ലചേയ്യുവഭാനുലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  പരതീക്ഷയഭായനി ഓണ്സലന അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം
അതുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള അറനിയവഭാനുലാം അഡനിഷന ടനിക്കറട്ട് ഡഗൗണ്കലഭാഡട്ട്
ലചേയട്ട്  പരതീക്ഷ  എഴതനി  ഫലലാം  അറനിയവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.  സര്ടനിഫനിക്കറനിനഭായനി
ഓണ്സലനഭായനി  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള സഗൗകേരലവമുണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,
പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം  ഓണ്സലന  പരതീക്ഷഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട തസ്തനികേകേളക്കട്ട് ഓണ്സലനഭായനി പരതീക്ഷകേള  നടത്തുനതനിനുലാം
കവഗത്തനില് പരതീക്ഷഭാഫലലാം പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന. 

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയളള  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിക്കു
കവണ വനിവരങ്ങള  അവരുലട  ഒറത്തവണ  രജനികസ്ട്രേഷന  ലപഭാസഫലനില്
അറനിയനിപഭായലാം ലമഭാസബല് വഴനി  sms alert  ആയലാം ഔകദലഭാഗനികേ ലവബ്സസറഭായ
www.keralapsc.gov.in-ലൂലട ലഭലമഭാക്കുവഭാനുമുള്ള സഗൗകേരലലാം നനിലവനിലണട്ട്.

ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനിസട്ട് തസ്തനികേയ്ക്കുള്ള കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡലാം

144 (1388) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില് ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനിസട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ക്ലെനിനനിക്കല്  സസകക്കഭാളജനിസട്ട്  തസ്തനികേയലട  കയഭാഗലതഭാമഭാനദണ്ഡലാം
എന്തഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  എലാം.എ. സസകക്കഭാളജനിക്കട്ട് തുലലമഭായ എലാം.എസട്ട്.സനി.  സസകക്കഭാളജനി,
ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനിസട്ട് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാത്തലതന്തു
ലകേഭാണഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റനിഹഭാബനിലനികറഷന  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇന്തലയലട  കയഭാഗലതഭാ
മഭാനദണ്ഡ  പകേഭാരലാം  ക്ലെനിനനിക്കല്  സസകക്കഭാളജനിസട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  എലാം.ഫനില്
(ക്ലെനിനനിക്കല്  സസകക്കഭാളജനി/ലമന്റെല്  ലഹല്ത്തട്ട്  കസഭാഷലല്  സസകക്കഭാളജനി  -
നനിലാംഹഭാനസട്ട്)  അവശല  കയഭാഗലതയഭായനിരനിലക്ക  അതനില്  കുറഞ്ഞ  കയഭാഗലതകേള
മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനിയതട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കേഭാറഗറനി നമ്പര് 428/2012

       (ബനി)  1. സസകക്കഭാളജനിയനില് എലാം.എ.

2.   അലാംഗതീകൃത  യൂണനികവഴനിറനിയനില്നനിനലാം  ലമഡനിക്കല്  ആന്റെട്ട്
കസഭാഷലല്  സസകക്കഭാളജനിയനില്  എലാം.ഫനില്./ഡനികപഭാമ
അലലങനില്  ഡനി.എലാം.ഇ.  നടത്തുന  കപഭാസട്ട്  ഗ്രഭാജുകവറട്ട്
ഡനികപഭാമ ഇന ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനി.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ക്ലെനിനനിക്കല്  സസകക്കഭാളജനിസട്ട്  തസ്തനികേയലട
കയഭാഗലത  സലാംബനനിചട്ട്  ലസഷലല്  റൂളസനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനില്  നനിലനനില്ക്കുന
എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  ഓര്ഡറനില്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)207/87/ആ.കു.വ.  തതീയതനി
20-10-1987)  തത്തുലല കയഭാഗലത നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി കയഭാഗലതകേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

(ഡനി)  ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭായനി ഉയര്ത്തനിയ ആശുപത്രനികേള

145  (1389) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലയളവനില് ആകരഭാഗല കമഖലയനില് പുതനിയതഭായനി എത്ര
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാണട്ട്  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭായനി  ഉയര്ത്തനിയലതനട്ട്  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര പുതനിയ തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി സൃഷ്ടനിചലതനലാം ഏലതലഭാലാം
വനിഭഭാഗത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പനണട്ട് (12) പനി.എചട്ട്.സനി.-കേലള സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തനിരുവനന്തപുരലാം   :

1. പനി.എചട്ട്.സനി., പള്ളനിക്കല്  (2012)

2. പനി.എചട്ട്.സനി., അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം (2016)

മലപ്പുറലാം   :

3. 24x7 പനി.എചട്ട്.സനി., കേഭാളനികേഭാവട്ട് (2012)

4. പനി.എചട്ട്.സനി., ഊര്ങ്ങഭാടതീരനി (2013)

5. 24x7 പനി.എചട്ട്.സനി.,  ലപരുവളളര് (2016)

6. പനി.എചട്ട്.സനി.,  കുഴനിമണ (2016)

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്   :

7. പനി.എചട്ട്.സനി.,   കകേഭാടകഞരനി (2013)

കേണ്ണൂര്   :

8. പനി.എചട്ട്.സനി.,   കൂട്ടുമുഖലാം (2013)

കകേഭാടയലാം   :

9. പനി.എചട്ട്.സനി.,  വഭാകേത്തഭാനലാം (2014)

10. പനി.എചട്ട്.സനി., അയര്കുനലാം (2014)

എറണഭാകുളലാം   :

11. പനി.എചട്ട്.സനി., പൂകത്തഭാട (2015)

പത്തനലാംതനിട   :

12. പനി.എചട്ട്.സനി.,  ചേനിറഭാര് (2014)

(ബനി)  എഴപത്തനിനഭാലട്ട് (74) തസ്തനികേകേള പുതനിയതഭായനി സൃഷ്ടനിച.
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1. സനിവനില് സര്ജന 6

2. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (സഗനകക്കഭാളജനി) 5

3. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (പതീഡനിയഭാടനികട്ട്) 4

4. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ജനറല് ലമഡനിസനിന) 1

5. അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന 15

6. ലഹഡട്ട് നഴട്ട് 1

7. സഭാഫട്ട് നഴട്ട് 16

8. ഫഭാര്മസനിസട്ട് 3

9. ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന 4

10. നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 7

11. കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്  I 2

12. കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്  II 7

13. ക്ലെഭാര്ക്കട്ട് 2

14. പഭാര്ടട്ട് സടലാം സസതീപര് 1

                                                         ആലകേ 74

പഭാരഭാ സടകഫഭായനിഡട്ട് നനിയനണ വനികധയമഭാക്കഭാന നടപടനി

146  (1390) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാകണഭാടനി  തഭാലൂക്കനില്  വലഭാപകേമഭായനി  പടര്നട്ട്  പനിടനിച  പഭാരഭാ  സട
കഫഭായ്ഡട്ട്  കരഭാഗലാം  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

27-3-2016-നട്ട് ലകേഭാകണഭാടനി കേമ്മേന്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ കേതീഴനിലളള
ലനടനിയനിരുപട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.  ഏരനിയ ഉളലപടുന കുനത്തട്ട്പറമ്പട്ട് എന സലലത്ത
വനിവഭാഹ  സത്കേഭാരത്തനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  കപഭായലാം,  വതീടനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  ഭക്ഷണലാം
കേഴനിചവര്ക്കുലാം  മഭാത്രലാം  ഉണഭായ  പഭാരഭാ  സടകഫഭായനിഡട്ട്  പനനിയഭായനിരുന
വനിവഭാഹകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  10  ദനിവസത്തനിനുകശഷലാം  ലകേഭാകണഭാടനി  പകദശത്തട്ട്
ആകേമഭാനലാം വലഭാപനിച പനനിക്കട്ട് കേഭാരണലാം. 

13-4-2016-നട്ട്  തലന  ഇതനിലന്റെ  വലക്തമഭായ  കേഭാരണലാം  പഭാരഭാ  സടകഫഭായനിഡട്ട്
എന കരഭാഗഭാണു ആലണനലാം ഇതട്ട്  ലവളളത്തനില് കൂടനി  പകേരുന  കരഭാഗമഭാലണനലാം
മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരഭാ സടകഫഭായനിഡട്ട് പനനിലയ സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം അതട്ട്  10
ദനിവസലാം മുതല് 25 ദനിവസലാം വലര ഇനകേബകബഷന പനിരനിയഡട്ട് ഉളള കരഭാഗഭാണുവഭാണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ  പനനി  മഭാസങ്ങകളഭാളലാം  നതീണ്ടുനല്ക്കഭാലാം.  മഭാത്രമല  ഒരഭാളനില്നനിനട്ട്
മലറഭാരഭാളനികലക്കട്ട് പകേരഭാനുള്ള സഭാധലത വളലറ കുറവഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ഒരഭാളനില്നനിനട്ട്
മലറഭാരഭാളനികലക്കട്ട്  ഈ  അസുഖലാം  പകേര്നനിടനില.  പനനി  പടര്ന  പനിടനിചതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് 11-ാം തതീയതനി തലന ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് അടങ്ങുന സലാംഘലാം
സലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ആശുപത്രനി  സന്ദര്ശനിചട്ട്  സടകഫഭായനിഡട്ട്
ലക്ഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രക്ത  സഭാമ്പനിള  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  അയചട്ട്  13-നട്ട്  തലന  കരഭാഗകേഭാരണലാം  സനിരതീകേരനിക്കുകേയലാം  തുടര്നട്ട്
ആവശലമുള്ള  മരുനട്ട്  വനിതരണവലാം  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  വതീടുവതീടഭാന്തരലാം
കേയറനിയനിറങ്ങനിയള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഒരു  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  മകഞരനിയനിലല  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലമഡനിസനിന
വനിഭഭാഗവമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  പഠനലാം
നടത്തുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  ഉപകയഭാഗനിച  ലവള്ളലാം  തലന  എനട്ട്
കബഭാദലലപടുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ലവള്ളലാം എടുത്ത കേനിണറനില്നനിനലാം മലറഭാരു വലക്തനി ഇകത സമയലാം ഒരു മരണ
സലാംബനമഭായ  ചേടങ്ങനിനട്ട്  ലവളളലാം  എത്തനിചതനില്  ഇകത  അസുഖലാം  അവനിലടയലാം
കേലണത്തനിയനിരുന.  ആയതനിനഭാല്  ഉറവനിടലാം  ലകേഭാകണഭാടനിയനിലല  നജഭാത്തട്ട്
ലമറല്സനിലന്റെ പറമ്പനിലളള ലപഭാതുകേനിണറഭാലണനട്ട് കബഭാദലലപടുകേയലാം അടനിയന്തര
പതനികരഭാധ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട് ഈ കേനിണര് അടക്കലാം
ലകേഭാകണഭാടനിയനില് ലവളളലാം എടുക്കുന എലഭാ കേനിണറുകേളുലാം നനികതലന കക്ലെഭാറനികനഷന
ലചേയ്യുകേയലാം,  ജലവനിതരണലാം  ആകരഭാഗല-തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കമല്കനഭാടത്തനില്  മഭാത്രവമഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലസനസനിലഭാലതയലാം
നനിയമഭാനുസൃതമലഭാലതയലാം  അണുവനിമുക്തമഭാക്കഭാത്ത  കുടനിലവള്ളലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ
വലക്തനിയലട കപരനില് കപഭാലതീസട്ട് കകേലസടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇകപഭാള  പനനി  നനിയനണ  വനികധയമഭാണട്ട്.  പനിനതീടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
പനനികേള  സഭാധഭാരണ  സവറല്  പനനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല  അഡനിഷന
സഗൗകേരലത്തനിനഭായലാം  മരുനട്ട്  വനിതരണത്തനിനഭായലാം  ലതഭാടടുത്ത  പനി.എചട്ട്.സനി.
ലനടനിയനിരുപട്ട്,  സനി.എചട്ട്.സനി.  ലകേഭാകണഭാടനി  എനതീ സഭാപനങ്ങള സുസജ്ജമഭാണട്ട്.
ഇതനികനഭാടനുബനനിചണഭായ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സലാംബനമഭായ  മുനകേരുതലകേളുലാം
നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ളതുലാം  പതനികരഭാധവമഭായനി  ബനലപടനിട്ടുള്ളതുമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലടയലാം
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നനിര്വഹനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലപരനിയ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

147  (1391) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിത
പഞഭായത്തഭായ പുല്ലൂര്-ലപരനിയയനില് സനിതനിലചേയ്യുന ലപരനിയ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്
സഗനകക്കഭാളജനിസനിലന്റെയലാം  പതീഡനിയഭാടതീഷലലന്റെയലാം  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കണലമന
ആവശലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഓപകറഷന  തനികയററുലാം  ലഭാബട്ട്  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
പസ്തുത സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത ബഭാധനിത പഞഭായത്തനിലല
സഭാപനലാം  എന  പരനിഗണന  നല്കേനി  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപരനിയ  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന
ലപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

148 (1392) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളനില്  മഭായലാം  കചേര്ക്കുനതട്ട്  തടയനതുമഭായനി
ബനലപട  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസതീകേരനിചവരുന
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പഭാക്കറകേളനില്  വരുന  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
എങ്ങലനയഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതട്ട്എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
924/2017
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(സനി) കേറനിപഗൗഡറുകേളനില് അടക്കമുള്ള മഭായലാം കചേര്ക്കല് കേലണത്തനി 2014-15,
2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് വകുപട്ട് സകേലക്കഭാണ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം  2006  പകേഭാരവലാം,  അനുബന
ചേടങ്ങളുലാം  അനുസരനിചട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  മഭായലാം  കചേര്ക്കുന  ഭക്ഷല  സലാംഭരണ
വനിതരണ-വനില്പന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പരഭാതനികേളുലടയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം
പകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലാം
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  പകതലകേ  സസഭാഡുകേളുലാം
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം ഇത്തരലാം ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനിലള്ള  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുകേയലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി)   പഭാക്കറകേളനില്  വരുന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  കഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം
ഇനകഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  കശഖരനിചട്ട്  അവ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട
നനിയനണത്തനിലള്ള  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളനില്
പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതുലാം,
ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരവമഭായ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  കേലണത്തുനപക്ഷലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  അനുസരനിചള്ള
നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  പകേഭാരലാം  മഭായലാം  കചേര്ത്ത  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള
വനില്ക്കുനവര്ലക്കതനിലര  കകേസ്സുകേള  എടുക്കുകേയലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  വനില്ക്കുനവര്ലക്കതനിലര  പരമഭാവധനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  പനിഴ
ഈടഭാക്കുകേയലാം  കലബലകേളനില്  കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനിചട്ട്  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള
വനിറകേഴനിഞ്ഞഭാല് പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴ ഈടഭാക്കുനതുമഭാണട്ട്.  ജതീവഹഭാനനി
സലാംഭവനിക്കുന  രതീതനിയനില്  മഭായലാം  കേലര്ന  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  വനിറഭാല്
ജതീവപരലന്തലാം തടവലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴയലാം ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന  കേറനിപഗൗഡറുകേളനില്  മഭായലാം
കചേര്ത്തതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  2014-15  വര്ഷത്തനില്  196
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം  1,05,000  രൂപ പനിഴ ഇനത്തനില് ഈടഭാക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  2015-16  വര്ഷത്തനില്  134  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ലചേയട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
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ആശുപത്രനി സഗൗകേരലങ്ങള ഫലപദമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

149  (1393) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഫണനില്  നനിനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന ആശുപത്രനി സഗൗകേരലങ്ങള, സഭാഫനിലന
നനിയമനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകേഭാരപദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കഭാലത  വരുനതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുന  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  അനുബനമഭായനി  ആവശലമഭായ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന ആശുപത്രനി സഗൗകേരലങ്ങളനില്
സഭാഫനിലന  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്,  ബനലപട  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്
സമര്പനിക്കുന ലപഭാകപഭാസലകേള അനുസരനിചട്ട്, ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് മുകഖന
ലഭലമഭാക്കുന  ലപഭാകപഭാസല്  പകേഭാരലാം  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാറുണട്ട്.  അവശല  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്
എന.എചട്ട്.എലാം.  വഴനിയലാം  എചട്ട്.എലാം.സനി.  വഴനിയലാം  അധനികേമഭായനി  സഭാഫനിലന
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിക്കഭാറുമുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം ഒഴനിവകേള

150 (1394) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലടക്കമുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം  പഭാരഭാലമ ഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം
ഒഴനിവകേള  നനികേത്തഭാത്തതു  മൂലലാം  ജനങ്ങള  കനരനിടുന  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗനികേള  കനരനിടുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുനതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  നനിര്ബനനിത  കസവനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയ
പശഭാത്തലത്തനില്  അത്തരലാം  കമഖലകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
പകതലകേ അലവനസട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലള്ള സഭാപനങ്ങളനിലല
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിനളള അസഡസസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ദ്രുതഗതനിയനില്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയളള
കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനലാം  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേലള  നനിയമനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം
പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ചേനില  പനികനഭാക്ക  ജനിലകേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  കജഭാലനിക്കട്ട്
കചേരുനതനിനട്ട്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുനതുമൂലലാം  ചേനില  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുനണട്ട്.  അഡ്കഹഭാകേട്ട്  വലവസയനിലലാം
എന.എചട്ട്.എലാം.  വഴനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  നടനവരുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  അസഡസസട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
അസനിസന്റെട്ട്   സര്ജനമഭാരുലട  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയ ഒഴനിവകേളനില് നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) നനിലവനില് ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് കജഭാലനി ലചേയവരുന കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
1-2-2016 മുതല് 3500 രൂപ മഭാസ നനിരക്കനില് റൂറല് അലവനസട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാലത ദുര്ഘട ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനില് കജഭാലനി  ലചേയവരുന കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
1-2-2016  മുതല്  5000  രൂപ  മഭാസ  നനിരക്കനില്  (Difficult  Rural  Allowance)
നല്കേനിവരുന.  അടപഭാടനി  കമഖലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  20000  രൂപ  അഡതീഷണല്  ഇനസന്റെതീവഭായലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

കറഭാഡപകേടങ്ങളനില് അതനികവഗലാം വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന ഏലതങനിലലാം
പദതനി

151 (1395) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്  അതനികവഗലാം  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനില്സ  ലഭലമഭാക്കുന
ഏലതങനിലലാം പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇത്തരത്തനില് ഏലതങനിലലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഈ പദതനി പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഫണട്ട് ലഭനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലലാം  കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലലാം
എറണഭാകുളലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലലാം  കടഭാമഭാ  ലകേയര്  ലമചലപടുത്തഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്;  തുകേ
ലചേലവഴനിചതട്ട് എങ്ങലനയഭാണട്ട്?
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(എ)  ഈ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലള്ള  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  ആലപ്പുഴ
എനതീ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കടഭാമഭാലകേയര് യൂണനിറട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല സതീലാം കഫഭാര് ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട്
കടഭാമഭാലകേയര് ലസന്റെര് ഇന കഹഭാസനിറല്സട്ട് എന പദതനിയണട്ട്. ആദല ഗഡുവഭായനി
ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  കമഭാഡനിഫനികക്കഷനുലാം  ഉപകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി  തുകേ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  ഡയറക്ടര്,  നഭാഷണല്
ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷലന  നനിയമനിച.  തുകേ  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷനനില്നനിനലാം
പനിനസനിപഭാളനിലന്റെ  അക്കഗൗണനികലക്കട്ട്  വനതനിനുകശഷകമ  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
പറകേയള.  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലനിസട്ട്  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷനട്ട്  അയച
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അവ  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷന  പര്കചസട്ട്  ലചേയ്യുലാം
എനഭാണറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  ആലപ്പുഴ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കടഭാമഭാലകേയര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,  ടനി  തുകേയട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി ലകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്.-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയതനിന
പകേഭാരലാം ലകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്. ഉപകേരണലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. 

തൃലക്കഭാടനിത്തഭാനലാം പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിതഭാ
വനിഭഭാഗലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

152 (1396) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃലക്കഭാടനിത്തഭാനലാം പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിലണഭായനിരുന കേനിടത്തനി
ചേനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള
ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇഗൗ വനിഭഭാഗലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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ഒഴനിഞകേനിടക്കുന ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനിസട്ട് തസ്തനികേകേള

153  (1397) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലമ ഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലലാം
മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  എത്ര  ക്ലെനിനനിക്കല്  സസകക്കഭാളജനിസട്ട്
തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് അടയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില് ക്ലെനിനനിക്കല് സസകക്കഭാളജനിസനിലന്റെ
നഭാലട്ട്  തസ്തനികേകേളുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലമഭായനി ആറട്ട് തസ്തനികേകേളുലാം ഒഴനിഞകേനിടക്കുന. 

(ബനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ആശ വര്ക്കര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

154  (1398)  ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  'ആശ  '  വര്ക്കര്മഭാരുലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  പുതനിയ  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള എത്ര  'ആശ  '  വര്ക്കര്മഭാര് പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  'ആശ  '  വര്ക്കര്മഭാലര  സലാംസഭാന  സര്വതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരഭായനി
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  ഇകപഭാഴലത്ത
സനിതനി എന്തഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഇലലങനില്  'ആശ  'വര്ക്കര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ;
എങനില് എത്ര ശതമഭാനലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  ആശ  വര്ക്കര്മഭാരുലട  പവര്ത്തനലാം
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ആശമഭാര്ക്കട്ട്  പുതുതഭായനി
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ഏഴഭാലാം സകേപ്പുസ്തകേത്തനിലന്റെ പരനിശതീലനലാം ജനിലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പുതനിയ
കരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിചലാം വഭാകനിനുകേലളക്കുറനിചലാം നവജഭാത ശനിശുപരനിപഭാലനവലാം സശശവ
കരഭാഗങ്ങളുലട പരനിചേരണവലാം ജനനിതകേ സവകേലലങ്ങള അടക്കമുള്ള പല കരഭാഗങ്ങളുലാം
കനരകത്ത  കേലണത്തുനതനിനുമുള്ള  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  ഇതുവഴനി  നല്കുന.  ആശമഭാരുലട
മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ഫതീല്ഡട്ട് തലത്തനില് ആശമഭാരുലട പവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി പുതനിയ പരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് 26,157 ആശമഭാര് 14 ജനിലകേളനിലഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന.
ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

1. തനിരുവനന്തപുരലാം 2617

2. ലകേഭാലലാം 2108

3. പത്തനലാംതനിട 1167

4. ആലപ്പുഴ 2096

5. കകേഭാടയലാം 1577

6. ഇടുക്കനി 996

7. എറണഭാകുളലാം 2172

8. തൃശ്ശൂര് 2291

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് 2458

10. മലപ്പുറലാം 3267

11. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 1862

12. വയനഭാടട്ട് 687

13. കേണ്ണൂര് 1971

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 888

                                                               ആലകേ 26157

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ഓണകററനിയത്തനില്  500  രൂപയലട  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുന  കേഭാരലലാം
ബഡ്ജറട്ട് നനിര്കദ്ദേശത്തനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ശനിശുമരണ നനിരക്കട്ട്

155  (1399) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷമുള്ള  ശനിശു  മരണ
നനിരക്കനിലന്റെ ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശനിശു മരണ നനിരക്കട്ട് ആധനികേഭാരനികേമഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടുനതട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇന്തല  നടത്തുന  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലലവല്  ഹഗൗസ്കഹഭാളഡട്ട്-
ഡനി.എല്.എചട്ട്.എസട്ട്.-4  സര്കവ പകേഭാരമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് അവസഭാനമഭായനി നടനതട്ട്
2012-2013  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  എനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  25-5-2016  മുതല്
30-6-2016  വലരയള്ള  ശനിശുമരണ  നനിരക്കനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിചള്ള  കേണക്കുകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

     ജനില                     ശനിശു മരണനനിരക്കട്ട്

തനിരുവനന്തപുരലാം 7.32

ലകേഭാലലാം 7.1

പത്തനലാംതനിട 0.83

ആലപ്പുഴ 4.7

കകേഭാടയലാം 2.9

ഇടുക്കനി 7

എറണഭാകുളലാം 2.8

തൃശ്ശൂര് 3.8

പഭാലക്കഭാടട്ട് 5

മലപ്പുറലാം 5.07

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 3.15

വയനഭാടട്ട് 6.73

കേണ്ണൂര് 4.21

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 7.5
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മഭായലാം കചേര്ത്ത ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുനതനിലനതനിലര നടപടനി

156  (1400) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  ജനങ്ങള  നനികതലന  ആഹഭാരത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചവരുന പലവലഞ്ജന, പചക്കറനി, വനിവനിധ മഭാലാംസ മതല സഭാധനങ്ങളനില്
മഭായലാം കചേര്ത്തട്ട് അമനിത വനിലയട്ട്  വനില്ക്കുനതുമൂലലാം ജനങ്ങള പല കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം
അടനിമലപടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിലനതനിലര  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭായലാംകചേര്ത്ത  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുനതനിലനതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം,
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലമഭായനി സസഭാഡുകേലള നനിയമനിചട്ട് കേകമ്പഭാളങ്ങളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭായലാംകചേര്ത്ത  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുനതനിലനതനിലര  കകേസട്ട്
എടുക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള നനിയമലാം എന്തഭാലണനലാം ഇതനിനുള്ള പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ
എന്തഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ജനങ്ങള നനികതലന ആഹഭാരത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിച
വരുന  പലവലഞ്ജന,  പചക്കറനി,  വനിവനിധ  മഭാലാംസ  മതല  സഭാധനങ്ങളനില്  മഭായലാം
കചേര്ക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേളുലടയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
പകതലകേ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തകതഭാ
ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായകതഭാ  ആയ  ഭക്ഷല  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  കേലണത്തുന
പക്ഷലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006
അനുബന  ചേടങ്ങളുലാം  അനുശഭാസനിക്കുലാം  പകേഭാരലാം  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.   

(സനി)   മഭായലാം  കചേര്ത്ത  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുനതനിലനതനിലര
കകേരളത്തനിലല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം
ഫുഡട്ട് കസഫനി ഓഫതീസര്മഭാര് നനിരന്തരലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത
കേമ്മേതീഷണറുലട നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം ലസഷലല് സസഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഒടഭാലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന. 
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(ഡനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം  2006  പകേഭാരമഭാണട്ട് മഭായലാം
കചേര്ത്ത  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുനതനിലനതനിലര  കകേസട്ട്  എടുക്കുനതട്ട്.
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഭക്ഷലപദഭാര്ത്ഥങ്ങള വനിറട്ട് കേഴനിഞ്ഞഭാല് പരമഭാവധനി 5 ലക്ഷലാം
രൂപ  വലര  പനിഴ  ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  കലബലകേളനില്  കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനിചട്ട്
ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനിറകേഴനിഞ്ഞഭാല്  പരമഭാവധനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  പനിഴ
ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  മനുഷലനട്ട്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന  രതീതനിയനില്  മഭായലാം  കേല ര്ന
ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  വനിറഭാല്  ജതീവപരലന്തലാം  തടവശനിക്ഷയലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപ
പനിഴയലാം ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

പുതനിയ കരഭാഗങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടതട്ട്

157  (1401)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാധഭാരണമഭായനി  കേണ്ടുവരഭാത്ത  പുതനിയ  കരഭാഗങ്ങള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഇപകേഭാരലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുന കരഭാഗങ്ങളുലട  സനിരതീകേരണത്തനി
നഭാവശലമഭായ ലകബഭാറടറനി  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-ല് ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്  'ലനിഷഭാനനിയഭാസനിസട്ട്'
(കേഭാലഭാഅസഭാര്),  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  'ഡനിഫ് ത്തതീരനിയ'  എനതീ  കരഭാഗങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലനിഷഭാനനിയഭാസനിസുലാം  ഡനിഫ് ത്തതീരനിയയലാം  മുനവര്ഷങ്ങളനിലലാം
ഒറലപട  രതീതനിയനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്.  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്
അമതീബനികേട്ട് ലമനനികഞഭാഎനലസഫലലലറതീസട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കരഭാഗബഭാധ റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട ജനിലകേളനില് ആകരഭാഗല-ലമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുകേളനിലല വനിദഗ്ദ്ധര് വനിശദമഭായ ഫതീല്ഡുതല പരനികശഭാധന നടത്തനി
കരഭാഗവലഭാപനലാം തടയനതനിനഭാവശലമഭായ സതസര  നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാന  തലത്തനിലള്ള  സലാംഘങ്ങള  ഇത്തരലാം  പകദശങ്ങള  സന്ദര്ശനിചട്ട്
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  കൂടുതല്  പവര്ത്തനങ്ങള
ആവശലലമങനില് അതനിനട്ട്  കനതൃതസലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  വനിവനിധ ലമഡനിക്കല്
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കകേഭാകളജുകേളനിലല  വനിദഗ്ദ്ധരുലടയലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയ  അനുബന
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം സലാംയക്ത കയഭാഗലാം കചേര്നട്ട് ഇത്തരലാം അപൂര്വ
കരഭാഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  പതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
ഉണഭാക്കുകേയലാം ജനിലകേളക്കട്ട് അയചലകേഭാടുക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ലകബഭാറടറനികേള,  കസറട്ട്  പനി.എചട്ട്.  ലഭാബട്ട്,
എന.ലഎ.വനി.  പൂനയലട ആലപ്പുഴ ബഭാഞട്ട് തുടങ്ങനിയ ലകബഭാറടറനികേളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ
ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്
ലഭലമലഭാത്ത  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലള്ള  ICMR,  NIV  (കദശതീയ  ലലവകറഭാളജനി  ഇനസനിറന്യൂടട്ട്,  പൂലന)
തുടങ്ങനിയവയലട കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുവഭാനുളള  ശമങ്ങള
നടക്കുനണട്ട്.

എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലലാം ലകബഭാറടറനി
സഗൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി

158  (1402)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂരനിഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം  പകതലകേനിചട്ട്
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് ലകബഭാറടറനി സഗൗകേരലങ്ങള ഇലഭാത്തതട്ട് പഭാവലപട കരഭാഗനികേളുലട
ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന  എന  വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലലാം  ലഭാബട്ട്  സഗൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന
പദതനിയകണഭാ;എത്ര പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് നനിലവനില് ലഭാബട്ട് സഗൗകേരലലാം ഉലണനലാം
എത്രലയണലാം ഇനനിയലാം ആവശലമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം കുറഞ്ഞ ലചേലവനില് കേഭാരലക്ഷമതയള്ള
ലകബഭാറടറനി സഗൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാകുനണട്ട്.  എനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. പസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം ലഭലമലഭാത്ത പഭാഥമനികേ/സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലകബഭാറടറനി
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സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കദശതീയഭാകരഭാഗല  മനിഷന/
കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി  മുകഖന ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദഗൗതലത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനതലത്തനിലല  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170-ഓളലാം  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില്  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്/ജനിലഭാ/ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  സഗൗജനലനനിരക്കനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത ടനി സഗൗകേരലലാം ലഭലമലഭാത്ത പഭാഥമനികേ/  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷലന്റെ കകേഭാലാംപലഹനസതീവട്ട്
ലഹല്ത്തട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം മുകഖന ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന നടപടനികേള
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

ആയഷട്ട് കഹഭാളനിസനികേട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള

159 (1403) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയഷട്ട്  കഹഭാളനിസനികേട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  സകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനില്  ജതീവനിത  ലലശലതീകരഭാഗങ്ങള
ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനുലാം പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന വഭാര്ഷനികേ പദതനി
പകേഭാരലാം  ആയഷട്ട്  കഹഭാളനിസനികേട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങള  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, മലപ്പുറലാം, ലകേഭാലലാം ജനിലകേളനില് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) കഹഭാമനികയഭാപതനി  ചേനികേനിതഭാ  സമ്പ്രദഭായകത്തഭാലടഭാപലാം  പകൃതനി
ജതീവനവലാം  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളഭായ  ആയര്കവദവലാം  കയഭാഗയലാം
സമനസയനിപനിചലകേഭാണ്ടുള്ള സമഗ്ര ചേനികേനിതഭാ പദതനിയഭായ ആയഷട്ട്  കഹഭാളനിസനികേട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട പകമഹലാം,  രക്ത സമ്മേര്ദ്ദേലാം,  ലകേഭാളകസ്ട്രേഭാള,  ഗര്ഭഭാശയ കരഭാഗങ്ങള,
കേലഭാനസര്  തുടങ്ങനിയ  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങലള  പതനികരഭാധനിക്കുകേ,
ചേനികേനിതയനിലൂലട കരഭാഗശഭാന്തനി നല്കുകേ തുടങ്ങനിയ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴനി
ലലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള  കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്
ആയഷട്ട് കഹഭാളനിസനികേട്ട് കകേന്ദ്രങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുന. വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് വഭാര്ഷനികേ
പദതനി പകേഭാരലാം പുതനിയ ആയഷട്ട് കഹഭാളനിസനികേട്ട് കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന.

വനികദശ ബഭാന്റുകേളുലട കപരനില് വനിറവരുന വലഭാജ സനിഗരറകേള

160  (1404) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  ബഭാന്റുകേളുലട  കപരനില്  വലഭാജ  സനിഗരറകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വലഭാപകേമഭായനി വനിറവരുന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത പുകേയനില ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന ഇത്തരലാം
സനിഗരറകേളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന  സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനികുതനി നഷ്ടവലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് മഭാരകേകരഭാഗവലാം ഉണഭാക്കുന
ഇവയലട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയഭാന  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സകേലക്കഭാള്ളുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനകേലാം  ഇത്തരലാം  വലഭാജ  സനിഗരറകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ-വനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള കേലണത്തനി അവനിലട ആകരഭാഗല വകുപട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഉലണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ ബഭാന്റുകേളുലട കപരനില് വലഭാജ സനിഗരറകേള വനിറവരുനതഭായള്ള
മഭാധലമ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളലഭാലത  ഇതട്ട്  സലാംബനമഭായ  ഒരു  പരഭാതനിയലാം  ആകരഭാഗല
വകുപനില് ലഭനിചനിടനില.  COTPA (Cigarettes and Other Tobacco Products Act)
നനിയമ  പകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന  ലറയ്ഡുകേളനില്  ഇത്തരലാം
ഉല്പനങ്ങള  ലലകേവശലാം  വയ്ക്കുകേകയഭാ  വനില്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശനമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.



206       കകേരള നനിയമസഭ                          ജൂലലല 13, 2016

(ബനി)  എലഭാ  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങളുലാം  കേലഭാനസറുലാം  മറട്ട്  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങളുലാം
ഉണഭാക്കുനലവനട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി ലതളനിയനിക്കലപട വസ്തുതയഭാണട്ട്.

(സനി)  പുകേയനിലയലട  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഭഭാരതത്തനില്
നനിലവനിലള്ള നനിയമമഭാണട്ട്  COTPA (Cigarettes  and Other Tobacco Products
Act). ഇഗൗ നനിയമപകേഭാരലാം പുകേയനിലയലട വനില്പനയ്ക്കുലാം ഉപകയഭാഗത്തനിനുലാം സര്ക്കഭാര്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ലക്കതനിലര  പനിഴയലാം  മറട്ട്  നനിയമ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  ഫതീല്ഡട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്  നടത്തുന
COTPA  Implementation  പദതനിയനിലൂലട  വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം  പരനിസരങ്ങളുലാം
പുകേയനില വനിമുക്തമഭാക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന കസഫട്ട് കകേരള പദതനിയനിലൂലട കകേരളത്തനിലടനതീളലാം COTPA നനിയമ
ലലാംഘകേര്ലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  അനധനികൃത  പുകേയനില
ഉല്പന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലറയ്ഡുകേള സലാംഘടനിപനിചട്ട് ഉല്പനങ്ങള പനിടനിലചടുക്കുകേയലാം
നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  2016  ജൂണ്  13-നട്ട്  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  നടത്തനിയ  COTPA  ലറയ്ഡനില്  14  ലക്ഷത്തനില്പരലാം  രൂപ
വനിലമതനിക്കുന അനധനികൃത പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള കേണ്ടുലകേട്ടുകേയണഭായനി.

സുകൃതലാം സഗൗജനല ചേനികേനിതഭാ പദതനി

161  (1405) ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് മുന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച സുകൃതലാം സഗൗജനല
ചേനികേനിതഭാ  പദതനി  നനിര്ത്തനിവയഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സുകൃതലാം  പദതനി  നനിലവനിലള്ള  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്  നല്കേഭാന
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസട്ട് പരനിധനിയനില്
വരുനവര്ക്കുലാം ഏലറ ആശസഭാസമഭായനിരുന സുകൃതലാം പദതനിക്കട്ട് ഫണട്ട് നനികഷധനിചതു
മൂലമുള്ള  കരഭാഗനികേളുലട  ആശങ  ദൂരതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.
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(ബനി)  സുകൃതലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  മുഖലമനനിയലട
അദലക്ഷതയനില് കകേരള കേലഭാനസര് ലകേയര് ലസഭാലലസറനി രജനിസര് ലചേയലപടുകേയലാം
സുകൃതലാം  പദതനിയലട  നടത്തനിപട്ട്  ഇഗൗ  ലസഭാലലസറനിയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനി  നനിലവനിലള്ള  എടട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനലാം
ഫണനിനഭായള്ള അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) സുകൃതലാം പദതനിക്കട്ട് ഫണട്ട് നനികഷധനിചനിടനില.

ആകരഭാഗല നയലാം

162 (1406) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്ലെനിനനിക്കല്  എസഭാബനിലഷന്റെട്ട്  ബനില്  നനിയമലാം  ആക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  നയലാം  കൂടനി
ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  20-5-2016-നട്ട്  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭ  പനിരനിചവനിടതനിനഭാല്
ഇന്തലന  ഭരണഘടനയലട  ആര്ടനിക്കനിള  196  (5)  പകേഭാരലാം  13-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയലട  ബനില്  നമ്പര്  230  ആയനി  പസനിദതീകേരനിച  കകേരള  ക്ലെനിനനിക്കല്
എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  (രജനികസ്ട്രേഷന  &  ലറഗുകലഷന)  ബനില് ലഭാപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കമല്  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,
സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം പവര്ത്തന
നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ആശനിത നനിയമനലാം

163  (1407) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ഉകള്ളലരനി കേമ്മേന്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനില്
പന്യൂണ്  തസ്തനികേയനില് കജഭാലനി  ലചേയവരകവ മരണലപട ശതീ.  വനി.  സനി.  രവതീന്ദ്രലന്റെ
ആശനിതയട്ട് സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് കജഭാലനി നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിച നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങളുലണങനില് ആയതട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഉകള്ളലരനി  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്
ലസന്റെറനില് ഒഭാഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയവരലവ മരണമടഞ്ഞ
പനി.  സനി.  രവതീന്ദ്രലന്റെ മകേള ശതീമതനി രജനിത ആര്.  വനി.,  സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴനില്ദഭാന
പദതനി  പകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിച
അകപക്ഷ  ശനിപഭാര്ശ  സഹനിതലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം, പസ്തുത അകപക്ഷ പരനിഗണനിചട്ട് 22-6-2016-ലല സ.ഉ. (എലാം.എസട്ട്)
നമ്പര് 120/2016/ആ.കു.വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ശതീമതനി രജനിത ആര്. വനി.-ലയ
ആകരഭാഗല  വകുപനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലെഭാര്ക്കഭായനി
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവഭാകുകേയണഭായനി. പസ്തുത  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട ലസഷലല് റൂളസട്ട്

164 (1408) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല/ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുലട ലസഷലല് റൂള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില്  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല/ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  പഭാരഭാ
ലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പരനിഷ്കരനിചതട്ട്  ഏതട്ട്  വര്ഷമഭാണട്ട്
എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുലട
ലസഷലല്  റൂള  തയഭാറഭാക്കുന  കേഭാരലത്തനിനഭായനി  ഒരു  ലസഷലല്  ഓഫതീസലറ
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലസഷലല് റൂളനിലന്റെ കേരടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി) 6-11-2008-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 568/08/ആ.കു.വ. സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഏകേതീകൃത ലമഡനിക്കല് പഭാക്ടതീഷകണഴ ട്ട്  ബനില് 

165  (1409) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഏകേതീകൃത  ലമഡനിക്കല്  പഭാക്ടതീഷകണഴട്ട്  ബനില്
നടപഭാക്കണലമനട്ട് ഐ.എചട്ട്.ലകേ.  തുടങ്ങനിയ സലാംഘടനകേള ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ സവദലശഭാസ കമഖലകേളനിലള്ള വനിവനിധ ചേനികേനിതഭാ ശഭാഖകേളനില്
അലാംഗതീകൃത  കയഭാഗലത  ഇലഭാലത  ചേനികേനിത  നടത്തുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  അനുമതനി
പത്രലാം  ലകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്  വലവസയകണഭാ;  എങനില്  ഇപകേഭാരലാം  ചേനികേനിതഭാരലാംഗലാം
ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  ലമഡനിക്കല്  ആക്ടട്ട്  പകേഭാരലാം  അനുമതനി  പത്രലാം
ലഭനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത  നടത്തുനതനിനട്ട്  പഭായപരനിധനി  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് പഭായപരനിധനി കേഴനിഞ്ഞതുലാം കയഭാഗലത ഇലഭാത്തതുമഭായ ആളുകേള ചേനികേനിത
നടത്തുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വനിഷയലത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിരുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ആലരഭാലക്കയഭായനിരുന
സമനിതനി  അലാംഗങ്ങള  എനലാം  ഇവരുലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭായനിരുന
എനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഏകേതീകൃത  ലമഡനിക്കല്  പഭാക്ടതീഷകണഴട്ട്  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിലല  ഏകേതീകൃത  ലമഡനിക്കല്  പഭാക്ടതീഷകണഴട്ട്  ബനില്
നടപഭാക്കണലമനട്ട് ഇനഡലന ലമഡനിക്കല് അകസഭാസനികയഷന ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അലാംഗതീകൃത  കയഭാഗലതയനിലഭാലത  ചേനികേനിത  നടത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്
വലവസകേളനില.  ചേനികേനിതഭാരലാംഗലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്
നനിയമനടപടനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയഭാറുണട്ട്.

(സനി) ഇല.  കയഭാഗലതയനിലഭാലത ചേനികേനിത നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര ലഭനിക്കുന
പരഭാതനി  ടഭാവനകൂര്  ലകേഭാചനിന  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് ലലകേമഭാറഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  16-4-2010-ലല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1617/2010/ആ.കു.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ആയര്കവദലാം,  കഹഭാമനികയഭാ എനതീ ചേനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായങ്ങളക്കട്ട്
പകതലകേമഭായനി  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട്  അനുബനലാം-1*

ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. പസ്തുത സമനിതനികേളുലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബനലാം-2* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. ഏകേതീകൃത ലമഡനിക്കല് പഭാക്ടതീഷകണഴട്ട് നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനിലല ഒഴനിവകേള

166  (1410) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

 ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി
ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  സപമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലലാം  ഒഴനിവള്ള
തസ്തനികേകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിലവനില്  ഒഴനിവകേള  ഒനലാംതലന  ഇല.
തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെര്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
ഒഴനിവകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഏകേതീകൃത ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം

167  (1411) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ഏകേതീകൃത  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) എങനില്  ആയതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണന ട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏകേതീകൃത ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന സവകുനതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

(ബനി&സനി)  1955-ലല  തനിരു-ലകേഭാചനി  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമവലാം  1935-ലല
മദ്രഭാസട്ട് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ആകലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുവഭായ  ഒരു  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കുനതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
ഡഭാഫനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച  കേരടട്ട്  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ബനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലനനഭാറ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് വനിഷചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങഭാന നടപടനി 

168  (1412)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനനഭാറ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് വനിഷചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനുള്ള
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പകദശത്തട്ട്  പഭാമ്പുകേടനികയറട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ചേനികേനിത  കേനിടഭാലത
മരണലപടുന സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് പഭാമ്പുകേടനികയല്ക്കുനവര് ചേനികേനിതയഭായനി ആശയനിക്കുനതട്ട്
30-50  കേനികലഭാമതീറര്  അകേലലയള്ള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിലയയലാം  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലള്ള
ആശുപത്രനികേകളയമഭാലണന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില്  ഇതനിനട്ട്  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനട്ട്  ലനനഭാറ
സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് വനിഷ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലനനഭാറ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് വനിഷചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനഭാ
വശലമഭായ ജതീവനക്കഭാര്,  ഭഗൗതനികേ സഗൗകേരലങ്ങള ഇവ ലഭലമഭാക്കനി വനിഷചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ലനനഭാറ സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് വനിഷചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചവരുന.

നൂറനഭാടട്ട് ലലപസനി സഭാനകടഭാറനിയലാം 

169  (1413) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  നൂറനഭാടട്ട്  ലലപസനി  സഭാനകടഭാറനിയലത്ത
ലസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി വനിശദമഭായ ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സഭാനകടഭാറനിയത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നൂറനഭാടട്ട്  ലലപസനി  സഭാനകടഭാറനിയലത്ത  ലസഷലലഭാറനി  ആശുപത്രനി
യഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനില.  എനഭാല്  ടനി  സഭാപനത്തനികനഭാടട്ട്
കചേര്നട്ട്  100  കേനിടക്കകേളുള്ള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്   നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  ടനി ലപഭാകപഭാസല്  688053/M1/16/ആ.കു.വ. എന ഫയലനില്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ടനി ആശുപത്രനിയനില് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് കബഭാക്കട്ട്,  ലമയനില്, ഫതീലമയനില്
വഭാര്ഡട്ട്  എനനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
നബഭാര്ഡട്ട് സതീമനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേരുകവലനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് സര്ജലന നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

170  (1414) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കേരുകവലനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനിൽ  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  നവതീകേരനിച കപഭാസട്ട് ഓപകററതീവട്ട് വഭാര്ഡനില് സര്ജലന
നനിയമനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം  പസ്തുത  വഭാർഡട്ട്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കുനില്  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില് സര്ജലന  നനിയമനിക്കഭാന
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേരുകവലനിപടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ജനറല്  സര്ജറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഒഴനിവള്ള  ഒരു  കേണ്സളടന്റെനിലന്റെ  തസ്തനികേ  സഭാനക്കയറലാം  മുകഖന  നനികേത്തുനതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.  ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് കഡഭാ.  പനി.  ലകേ.
ദനിലതീപട്ട്  കുമഭാര്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സര്ജലന്റെ  ഒഴനിവമൂലലാം
കപഭാസട്ട്  ഓപകററതീവട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന  സഭാഹചേരലലാം
നനിലവനിലനില.

മഴക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കഭാന പദതനി 

171 (1415) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പനനിബഭാധനിതരഭായവരുലട കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്ര;

(സനി)  പനനി  ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം;

(ഡനി)  വനിവനിധയനിനലാം  പനനികേള  ബഭാധനിചവരുലട  എണലാം  വലഭാപകേമഭാകുന
എന  പത്ര  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിക്കഭാന  സഭാദലതയള്ള  തതീരകദശ
കമഖലയനില് ആയതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് പകതലകേ കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജനിലകേളനിലല
പകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാളളനിചട്ട്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന.  മഴക്കഭാലലാം  വരുനതനിനു
മുകമ്പതലന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയലാം  ശുചേനിതസമനിഷലനയലാം  ഇതര
വകുപ്പുകേലളയലാം ഒലത്തഭാരുമനിപനിചട്ട് മഴക്കഭാല പൂര്വ ശുചേതീകേരണവലാം കരഭാഗ പതനികരഭാധ
നനിയനണ കബഭാധവത്കേരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കമയട്ട്  27-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  നടന  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്
ജൂണ് 1 മുതല് 5 വലര ശുചേതീകേരണ വഭാരമഭായനി ആചേരനിചട്ട് വതീടുകേള, സഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള,  സ്കൂളുകേള,  ലപഭാതുസലങ്ങള,  കതഭാടങ്ങള,  ഇതര  സലാംസഭാന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കേലഭാമ്പുകേള,  നനിര്മ്മേഭാണ  സലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില്
ശുചേതീകേരണവലാം  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിടലാം  നശതീകേരണവലാം  നടത്തനിയനിരുന.  കൂടഭാലത
ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുകടയലാം
മരുനനിലന്റെയലാം  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുള്ള  സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേളുകടയലാം  ലഭലതയലാം
ഉറപട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലലപവറട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളലപലടയള്ളവര്ക്കട്ട്  പധഭാന
പകേര്ചവലഭാധനികേലള  സലാംബനനിക്കുന  ചേനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടുന  അവസരങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചട്ട്
ആവശലമഭായ  ഗൃഹ  സന്ദര്ശനലാം,  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പട്ട്,  ലമഭാലലബല്  ക്ലെനിനനിക്കട്ട്
എനനിവ  നടത്തനി  കരഭാഗലാം  എത്രയലാം  ലപലടനട്ട്  കേലണത്തനി  കവണ  ചേനികേനിത
നല്കുകേയലാം കരഭാഗപകേര്ച തടയനതനിനുള്ള ലകേഭാതുകേട്ട് നശതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
 -  ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ (ലഎ.എസട്ട്.എസട്ട്.),
വതീടനിനട്ട് പുറത്തട്ട് അന്തരതീക്ഷത്തനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ (കഫഭാഗനിലാംഗട്ട്), ജലശുദനി
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  കക്ലെഭാറനികനഷന,  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള,
വയറനിളക്കകരഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാനതീയ  ചേനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായ  ഒ.ആര്.എസട്ട്.-ലന്റെ
ലഭലത എനനിവയലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(സനി) ആശുപത്രനികേളനില് ആവശലത്തനിനട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയലാം മറട്ട് ഉകദലഭാഗസരുകടയലാം

മരുനനിലന്റെയലാം കരഭാഗ നനിയനണത്തനിനുള്ള സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുലടയലാം ലഭലതയലാം ഉറപട്ട്

വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ലലപവറട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഉളലപലടയള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്

പധഭാന പകേര്ചവലഭാധനികേലള സലാംബനനിക്കുന പരനിശതീലനവലാം ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗകരഖകേളുലാം

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  പനനി  വഭാര്ഡുകേള,  പനനി  ക്ലെനിനനിക്കുകേള തുടങ്ങനിയവ

സഭാപനിക്കുകേയലാം  ഒ.പനി.  സമയലാം  നതീട്ടുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പനനി  വഭാര്ഡുകേളനില്

ലകേഭാതുകേട്ട് വല ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പത്ര  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദനിക്കഭാനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറക്ടകററനില്  ലഎ.ഡനി.എസട്ട്.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  പകതലകേ  പവര്ത്തന  രതീതനി

(മതീഡനിയ സഭാന ആന്റെട്ട് ലവരനിഫനികക്കഷന ലസല്) നനിലവനിലണട്ട്.  ശദയനില്ലപടുന

മുറയട്ട് ബനലപട ജനിലഭാ സര്വലനസട്ട് ആഫതീസറുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് വഭാര്ത്തകേളുലട

നനിജസനിതനി  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  അതനിനനുസൃതമഭായനി  തുടര്  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയലാം

ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

(ഇ) പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല ഇ.സനി.ജനി. ലമഷതീന

172 (1416) ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല ഇ.സനി.ജനി.  ലമഷതീന

അടക്കമുള്ള  അവശല  ലമഷതീനുകേള  കേഭാലപഴക്കലാം  ലകേഭാണട്ട്  ലതറഭായ  റനിസല്ടട്ട്

നല്കുനതഭായ ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അടനിയന്തര  ഇടലപടല്  ഉണഭാകുകേയലാം  പുതനിയ

ലമഷനിന എത്തനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല ഒഴനിവകേള 

173  (1417) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

 ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒഴനിവള്ള
തസ്തനികേകേളനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലയലാം
കേമ്മേന്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളനിലലയലാം ലലപമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളനിലലയലാം
ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി  ,   കഫഭാര്ടട്ട് ലകേഭാചനി   :

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്) 1

അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന 1

കേഭാഷസല്റനി ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് 2

സതീകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം ആശുപത്രനി  ,   മടഭാകഞരനി    :

കേണ്സളടന്റെട്ട് (ലലഗനക്കട്ട്) 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് (പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്) 1

അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന 1

നഴനിലാംഗട്ട് സൂപണട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 1

സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 2

നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-1 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 3

ഫഭാര്മസനിസട്ട് കസഭാര് കേതീപര് 1

ബഡട്ട് ബഭാങട്ട് ലടകതീഷലന 1

പനി.എചട്ട്.എന. 1

ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തട്ട് ഇനലസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-2 1
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ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മഹഭാരഭാജഭാസട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി  ,   കേരുകവലനിപടനി   :

സൂപണട്ട് 1

കേണ്സളടന്റെട്ട് സര്ജറനി 1

ഒഫഭാല്മനികേട്ട് 1

ലമഡനിസനിന 1

നഴനിലാംഗട്ട് സൂപണട്ട് കഗ്രഡട്ട്-1 1

ലഹഡട്ട് നഴട്ട് 1

സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 1

നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-1 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 2

ഫഭാര്മസനിസട്ട് കസഭാര് കേതീപര് 1

ബഡട്ട് ബഭാങട്ട് ലടകതീഷലന 1

സനി  .   എചട്ട്  .  സനി  .,   കുമ്പളങ്ങനി   :

ലജ.എചട്ട്.ലഎ. 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 1

ടനി  .   ബനി  .   ലസന്റെര്  ,   കേരുകവലനിപടനി   :

ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓര്ഗലലനസര് 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് -1 1

കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് -2 1

അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജനഭാരുലട  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട
ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച
വരുന.  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജനമഭാരനില്  നനിനലാം
സതീനനികയഭാറനിറനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓപ്ഷന  വഭാങ്ങനി  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായനി
നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  നനിയമനഭാധനികേഭാരനി  ആയനിട്ടുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-2-ലന്റെ
നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മതലലാം കകേടുകൂടഭാതനിരനിക്കഭാന മഭാരകേ രഭാസവസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം 

174  (1418)  ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്പനയട്ട്  എത്തുന  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാതനിരനിക്കഭാന
കഫഭാര്മഭാലനിന  കപഭാലള്ള  മഭാരകേ  രഭാസവസ്തുക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭായനി
വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  രഭാസവസ്തുക്കള  മനുഷലശരതീരത്തനില്  പകവശനിചഭാലണഭാകുന
ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങള അതതീവ ഗഗൗരവമുള്ളതഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള മതല-വനിപണന-വനിതരണക്കഭാര്ലക്കതനിലര ക്രനിമനിനല്
നടപടനിലയടുക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  രഭാസവസ്തുക്കള  മനുഷല  ശരതീരത്തനില്
പകവശനിചഭാലണഭാകുന  ആകരഭാഗല  പശ്നങ്ങള  സലാംബനനിച  പഠനങ്ങലളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) രഭാസവസ്തുക്കള  കചേര്ത്ത  മതലവനിപണനത്തനികലര്ലപടതഭായനി
കേലണത്തനിയഭാല് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം  2006
അനുബന ചേടങ്ങളുലാം അനുസരനിചട്ട് കപഭാസനികേന്യൂഷന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയനതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കള  കചേര്ത്ത  മതലവനിപണനലാം
നടത്തുനതഭായ പരഭാതനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഹുമഭാനലപട കലഭാകേഭായക്തയലട
14-11-2014-ലല ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി മതല
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയതനില്  ഏലതങനിലലാം
തരത്തനിലള്ള  രഭാസവസ്തുക്കള  കചേര്ത്തതഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ശദയനില്ലപടനിടനില.
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് മതലവനിപണനികേളനില് നനിനട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതട്ട് തുടര്നവരനികേയഭാണട്ട്.

എറനിയഭാടട്ട് - അത്തഭാണനി ആശുപത്രനി സനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി ഉയര്ത്തല്

175 (1419) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറനിയഭാടട്ട്-അത്തഭാണനി  ആശുപത്രനി,  സനി.എചട്ട്.സനി.  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശതീനഭാരഭായണപുരലാം  ആല്മഭാവട്ട്  ആശുപത്രനി,  കൂരനിക്കുഴനി  ആശുപത്രനി
എനനിവനിടങ്ങളനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭഗൗതതീകേ  സഭാഹചേരലങ്ങലളലഭാലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കമല്പറഞ്ഞ
ആശുപത്രനികേളനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  നനിലവനിലള്ള  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 26-2-2009-ലല ജനി.  ഒ. (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 53/09/ആ.കു.വ. ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം സനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശതീനഭാരഭായണപുരലാം  ആല്മഭാവട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ലഎ.പനി.  ഇല.
ഏകേകദശലാം 55 ഒ.പനി.യഭാണട്ട് ഇവനിലട ലലദനലാംദനിനമുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ പനി.എചട്ട്.സനി.-യലട 7
കേനി.മതീ.  ചുറളവനില് സനി.എചട്ട്.സനി.  ലപരനിഞ്ഞനലാം, 10  കേനി.മതീ.  ചുറളവനില് ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനി എനനിവ സനിതനിലചേയ്യുന.  ആയതനിനഭാല്
ഇവനിലട ലഎ.പനി. തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കൂരനിക്കുഴനി  ആശുപത്രനിയനില്  ലഎ.പനി.  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുളള ലപഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറക്ടര് ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുലട  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ജനസലാംഖല-കഡഭാക്ടര് അനുപഭാതലാം 

176  (1420)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനസലാംഖല-സര്ക്കഭാര് കഡഭാക്ടര് അനുപഭാതലാം എത്രയഭാലണനതട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം - 6906:1
ലകേഭാലലാം - 8388:1
പത്തനലാംതനിട - 4944:1
ആലപ്പുഴ - 6605:1
കകേഭാടയലാം - 4161:1
ഇടുക്കനി - 6196:1
എറണഭാകുളലാം - 9903:1
തൃശ്ശൂര് - 7522:1
പഭാലക്കഭാടട്ട് - 4221:1
മലപ്പുറലാം - 10146:1
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 7575:1
വയനഭാടട്ട് - 4682:1
കേണ്ണൂര് - 6428:1
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 6802:1
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അവയവലാം മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയ 

177 (1421) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അവയവദഭാനലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് എലന്തങനിലലാം
പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) അവയവദഭാനലാം  നടത്തനിയ  വലക്തനിയലട  കുടുലാംബലത്ത  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലലാം  പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  അവയവ ദഭാനത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനലലാം പചേരനിപനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
എലന്തലഭാലാം പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില് മരണഭാനന്തര അവയവ ദഭാനലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട
കകേരള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ഓര്ഗന ലഷയറനിലാംഗട്ട്  (KNOS) 'മൃതസഞ്ജതീവനനി'  എന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ഓര്ഗന ലഷയറനിലാംഗനിലന്റെ
സലാംസഭാനതല ആഫതീസട്ട് തനിരുവനന്തപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പവര്ത്തനിച
വരുന. കരഭാഗനികേലള രജനിസര് ലചേയഭാനഭായനി www.knos.org.in എന കപരനില് ഒരു
ലവബ്ലലസറലാം  ആരലാംഭനിച.  മരണഭാനന്തര  അവയവ  ദഭാനത്തനിനട്ട്  തഭാല്പരലമുള്ളവര്
ലവബ്ലലസറനില് കപരട്ട് രജനിസര് ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി) World Health  Organization (WHO)-ലന്റെ  cells,  tissue & organ
transplantation  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  (5)  പകേഭാരലാം  cells,  tissues,  അവയവങ്ങള
എനനിവ ദഭാനലാം ലചേയ്യുനതട്ട്  യഭാലതഭാരു പതനിഫകലച്ഛയലാം കൂടഭാലത ആയനിരനിക്കണലാം.
ജതീവനിചനിരനിക്കുന വലക്തനികയഭാ,  മരണഭാനന്തര അവയവദഭാനലാം ലചേയ്യുന വലക്തനിയലട
ബന്ധുക്കകളഭാ  അവയവങ്ങകളഭാ  കകേഭാശങ്ങകളഭാ  ടഭാനസഭാന്റെനിനഭായനി  വനില്ക്കുവഭാകനഭാ
വഭാങ്ങുവഭാകനഭാ വഭാങ്ങഭാന കപരനിപനിക്കുനകതഭാ ലചേയ്യുനതട്ട് നനികരഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) അവയവ ദഭാനത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനലലാം പചേരനിപനിക്കുനതനിനുലാം കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുനതനിനുലാം കവണനി കകേരള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ഓര്ഗന ലഷയറനിലാംഗട്ട്  (KNOS)
'മൃതസഞ്ജതീവനനി'-യലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കകേരളത്തനിലടനതീളലാം  അവയവദഭാന
കബഭാധവത്കേരണ ലസമനിനഭാറുകേളുലാം  ശനില്പശഭാലകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത
ലമഡനിക്കല്-പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാഫനിനട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനി
വരുന.
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കകേശവപുരലാം സനി.എചട്ട്.സനി. തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

178  (1422)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേശവപുരലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭാക്കനി  ഉര്ത്തുനതനിനട്ട്

കവണനിയള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി,  പനിനഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  ജനങ്ങള  കൂടുതലഭായനി

അധനിവസനിക്കുന കേനിളനിമഭാനൂര് കബഭാക്കനിലളലപട കകേശവപുരലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്

ലസഷലലനിസട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന  ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുലാം  നടപഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  154  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലലനിസട്ട്  കഡഭാക്ടര്

തസ്തനികേ  (ലലഗനകക്കഭാളജനി  &  പതീഡനിയഭാടനികട്ട്)  സൃഷ്ടനിക്കുന ലനിസനില് കകേശവപുരലാം

സനി.എചട്ട്.സനി.  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച

ലപഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കുറനിചനി സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് സഭാഫനിലന നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

179 (1423)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുറനിചനി  പഞഭായത്തനിലള്ള

സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  സഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചള്ള  സഭാഫനിലന  നനിയമനിചനിടനില

എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ആവശലമഭായ സഭാഫനിലന നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.
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അങമഭാലനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയലട അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനലാം

180 (1424) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങമഭാലനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ഒ.പനി.,  ഐ.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
നനിതലവലാം എത്ര കരഭാഗനികേളഭാണട്ട് എത്തുനലതന വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുളലപലട  നനിലവനിലള്ള  വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളുലട  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനില്  ഒഴനിവള്ള
തസ്തനികേകേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ലസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനമഭാണട്ട്
ഇവനിലട ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനിലല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന സസതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശരഭാശരനി പനണട്ട്  (12)  കരഭാഗനികേള ലഎ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം അഞ്ഞൂറട്ട്
(500) കരഭാഗനികേള ഒ.പനി. വനിഭഭാഗത്തനിലലാം നനികതലന ചേനികേനിത കതടനിലയത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  ലലഗനകക്കഭാളജനി,  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്  എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട് കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.  പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല കഡഭാക്ടര് തസ്തനികേകേള 

181  (1425) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ആലകേ  എത്ര  കഡഭാക്ടര്
തസ്തനികേകേളഭാണുള്ളതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില്  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  എത്ര  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  കസവന
മനുഷനിക്കുനണട്ട്. വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കഡഭാക്ടര് തസ്തനികേ ഒഴനിഞകേനിടക്കുനലണങനില് ആ ഒഴനിവനില് നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 20 തസ്തനികേകേള.

(ബനി) 16 കഡഭാക്ടര്മഭാര്.

(സനി) ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല തസ്തനികേകേള 

182  (1426) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ക്ലെതീനനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേളഭാണുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസ്തനികേകേളനില്  ഏലതങനിലലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനകണഭാഎനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങനില്  ആ  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആശുപത്രനി അറനഡര് കഗ്രഡട്ട് 1 - 2 തസ്തനികേ

ആശുപത്രനി അറനഡര് കഗ്രഡട്ട് 2 - 15 തസ്തനികേ

പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം സസതീപര് - 4 തസ്തനികേ (സനിരലാം)

(ബനി) പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം സസതീപറുലട മൂനട്ട് ഒഴനിവകേളുണട്ട്.

(സനി) അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അകലഭാപതനി ഒഴനിലകേയളള ചേനികേനിതഭാ രതീതനികേളുലട സലാംകയഭാജനത്തനിനുലാം
വളര്ചയ്ക്കുമഭായളള പദതനി 

183 (1427) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് അകലഭാപതനി ഒഴനിലകേയള്ള വനിവനിധ
ചേനികേനിതഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലട  സലാംകയഭാജനത്തനിനുലാം  വളര്ചയ്ക്കുമഭായനി  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഭരണതലത്തനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  രതീതനികേളഭായ  ആയര്കവദലാം,  കയഭാഗ,  പകൃതനി
ചേനികേനിത,  യനഭാനനി,  സനിദ  എനതീ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളക്കുലാം  കഹഭാമനികയഭാപതനിക്കുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൂടുതല്  പഭാമുഖലലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ഇഗൗ  ചേനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങള
ഗകവഷണപരമഭായലാം  വനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായലാം  കൂടുതല്  ഒഗൗനതലലാം  ആര്ജ്ജനിക്കുനതനിനുലാം
ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനില് ഇഗൗ സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലട പഭാധഭാനലലാം  ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്
എത്തനിക്കുനതനിനുലാം ഇതുവഴനി ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അകലഭാപതനി  ഒഴനിലകേയള്ള  വനിവനിധ  ചേനികേനിതഭാ
സമ്പ്രദഭായങ്ങളുലട  സലാംകയഭാജനത്തനിനുലാം  വളര്ചയ്ക്കുമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മഭാതൃകേയനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയഷട്ട്  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  2014-15
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആയഷട്ട്  കഹഭാളനിസനികേട്ട്  ലസന്റെര്  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ഇകപഭാള  ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം
എനനിവനിടങ്ങളനില് പവര്ത്തനിചവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  8  ജനിലകേളനില്
ആയഷട്ട് ഗ്രഭാമലാം  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  ആയഷട്ട്
ലഹല്ത്തട്ട് കപഭാഗ്രഭാലാം,  കഹഭാളനിസനികേട്ട്  ലസന്റെര് എനനിവ നടപനിലഭാക്കഭാനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന.

വനിദലഭാലയ അന്തരതീക്ഷലാം ആകരഭാഗലപൂര്ണമഭാക്കുന പദതനി

184 (1428) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാലയ അന്തരതീക്ഷലാം ആകരഭാഗല പൂര്ണമഭാക്കുനതനിനട്ട്
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  വഴനി
സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. കദശതീയ ഗ്രഭാമതീണ ആകരഭാഗല ദഗൗതലത്തനിലന്റെയലാം ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുകേളുലടയലാം സലാംയക്ത സലാംരലാംഭമഭായനി 2009-ല് 10 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം സ്കൂളുകേളനില്
ആരലാംഭനിച  വനിദലഭാലയ  ആകരഭാഗല  പദതനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുകേയണഭായനി. ഇപകേഭാരലാം  ഇഗൗ  കസവനലാം  13655  സ്കൂളുകേളനിലല  43
ലക്ഷകത്തഭാളലാം  കുടനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനി. 2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സ്കൂള ലഹല്ത്തട്ട്
കനഴ്സുമഭാരുലട കസവനലാം അലാംഗനവഭാടനി കുടനികേളക്കുലാംകൂടനി ലഭലമഭാകേത്തക്കവണലാം പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുകേയണഭായനി. പകതലകേമഭായനി  നനിയമനിക്കലപട  സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്
കനഴ്സുമഭാരഭാണട്ട് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേളുലട ആകരഭാഗല പശ്നങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.
വനിദലഭാലയ  അന്തരതീക്ഷലാം  ആകരഭാഗല  പൂര്ണമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചുവലട  കചേര്ക്കുന
പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചേനികേനിതഭാ കസവനലാം   :

സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്  കനഴ്സുമഭാര്  ലഘുവഭായ  ആകരഭാഗല  പശ്നങ്ങള
സ്കൂളുകേളനില്  വചതലന  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയട്ട്  റഫര്  ലചേകയണവ
ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട്  റഫര്  ലചേയ്യുകേയലാം  കൃതലമഭായനി
നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന. വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് സ്കൂളനിലല
എലഭാ  കുടനികേകളയലാം  ചേനിടയഭായ  ലലവദല  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയരഭാക്കനി  വനിവരങ്ങള  ലഹല്ത്തട്ട്  ലറകക്കഭാര്ഡനില്
കരഖലപടുത്തുകേയലാം  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനയനിലൂലട  കേലണത്തുന
ആകരഭാഗല പശ്നങ്ങള സ്കൂള അധനികൃതരുകടയലാം മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുകടയലാം
ശദയനില്ലപടുത്തനി  അവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട്  റഫര്  ലചേയ്യുന.   ഇഗൗ  കുടനികേലള  കൃതലമഭായനി,
തുടര്ചയഭായ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുകേ  എനതട്ട്  സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്
കനഴ്സുമഭാരുലട പധഭാനലപട ചുമതലയഭാണട്ട്.

വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് ലസഷലഭാലനിറനി കേലഭാമ്പുകേള കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില്
നടത്തനിവരുന.  മരുനകേള  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
നനിനലാം  സഗൗജനലമഭായനി  ലഭനിക്കുലാം.  തസക്കട്ട്,  കേണട്ട്,  പലട്ട്ല്ല്,  ലചേവനി,
ലതഭാണ,  മൂക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന  വനിദഗ്ദ്ധലര  ഇഗൗ
കേലഭാമ്പനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനിലട  നനിനലാം  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്
കഹഭാസനിറല്,  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  കഹഭാസനിറല്,  ജനറല്
കഹഭാസനിറല് തുടങ്ങനിയ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട് റഫര് ലചേയ്യുന.
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പതനികരഭാധ പവര്ത്തനലാം   :

പതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേളഭായ ലടറനസട്ട്,  റുബല വഭാകനികനഷനുകേളുലാം
നല്കുന.  ലഹല്ത്തട്ട്  ക്ലെബട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുകേയലാം  ആകരഭാഗല
കബഭാധവത്കേരണത്തനിനഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ ക്ലെഭാസ്സുകേള,  എകനിബനിഷന,
ഫനിലനിലാം  കഷഭാ,  കപഭാസര് പദര്ശനലാം,  നഭാടകേലാം,  മറട്ട്  കേലഭാരൂപങ്ങള
മുതലഭായവ  സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്  നഴ്സുമഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന. 

കൂടഭാലത  കുടനികേകളഭാടുള്ള  അതനിക്രമത്തനിലനതനിരഭായ  പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേഗൗമഭാരക്കഭാര്ക്കുലാം  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  അലാംഗണവഭാടനി  വഴനി
കനഴ്സുമഭാരുലാം  മറട്ട്  വനിദ്ഗദരുലാം  ക്ലെഭാസ്സുകേള  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത
ആകരഭാഗലകേരമഭായ  ഭക്ഷണശതീലലാം  കുടനികേളനില് വളര്ത്തുനതനിനഭായനി
കുറഞ്ഞ  ലചേലവനില്  തയഭാറഭാക്കഭാവന  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
ലഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷനുകേളുലാം  പദര്ശന  മതരവലാം  ക്ലെഭാസ്സുകേളുലാം
ലസമനിനഭാറുകേളുലാം അലാംഗനവഭാടനികേളനില് നടനവരുന.

വനിവരകശഖരണലാം   :

വനിവരകശഖരണലാം  നനികതലന  നടക്കുന.   ഇതനിനഭായനി  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ  വനിദലയഭായ  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കഡറഭാ  കബസട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഹല്ത്തട്ട് റനികക്കഭാര്ഡനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കുന
വനിവരലാം  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനത്തനില്  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്
കസറട്ട് ഓഫതീസനികലക്കട്ട് അയയ്ക്കുന.

അലാംഗനവഭാടനി കുടനികേളുലട ലലവദലപരനികശഭാധന   :

ആര്.ബനി.എസട്ട്.ലകേ.  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്
നഴ്സുമഭാരുലട  പവര്ത്തനലാം  അലാംഗനവഭാടനികേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇത്തരത്തനില്  അങണവഭാടനികേളനിലല  കുടനികേലളയലാം  കേഗൗമഭാര
പഭായക്കഭാരഭായ  ലപണ്കുടനികേലളയലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്
ലറകക്കഭാര്ഡനില് വനിവരങ്ങള കരഖലപടുത്തുന.

സഗൗജനല ചേനികേനിതഭാ   :

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  രഭാഷ്ട്രതീയ  ബഭാലസസഭാസല  കേഭാരലക്രലാം,
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആകരഭാഗലകേനിരണലാം എനതീ പദതനികേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട സ്കൂള ആകരഭാഗല പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി  ജനനലാം
മുതല്  18  വയസ്സുവലരയളള  കുടനികേളുലട  എലഭാ  അസുഖങ്ങളക്കുലാം
സഗൗജനല ചേനികേനിത നല്കുന.
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(ബനി) വനിദലഭാലയ ആകരഭാഗല പദതനിയലട പധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന :

ജനലലവകേലലങ്ങള,  നന്യൂനതകേള,  ബഭാലലകേഭാല  കരഭാഗങ്ങള,  വളര്ചയനിലല
കേഭാലതഭാമസവലാം-ലലവകേലലങ്ങളുലാം  (4Ds)  കേഭാകലകൂടനി  കേലണത്തുകേയലാം  അനുകയഭാജലമഭായ
ചേനികേനിതഭാ കസവനങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.

കുടനികേളുലട  സഭാമൂഹല  മഭാനസനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  ഉനമനത്തനിനട്ട്  ആകരഭാഗല
പൂര്ണമഭായ അന്തരതീക്ഷലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം അതനിലൂലട കുടനികേലള ഉത്തമ പഗൗരനഭാരഭായനി
വഭാര്ലത്തടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  പഥമ  ശുശ്രൂഷ  ഉളലപലടയള്ള  ചേനികേനിതഭാ
കസവനങ്ങളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ആകരഭാഗല  പൂര്ണമഭായ  വനിദലഭാലയ
അന്തരതീക്ഷലാം സജ്ജമഭാക്കുന.  സഭാലാംക്രമനികേ,  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം
കുടനികേലള  വനിമുക്തരഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശഭാധനയലാം  വനിവനിധങ്ങളഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വനിദലഭാലയ  അന്തരതീക്ഷത്തനിലല  അനഭാകരഭാഗല
സഭാഹചേരലങ്ങലള പൂര്ണമഭായലാം അകേറനിനനിര്ത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന.

വനിദഗ്ദ്ധ ചേനികേനിത ആവശലമഭായനി വരുന കുടനികേളക്കട്ട് ഫലപദമഭായനി ചേനികേനിത
സമയബനനിതമഭായനി  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന.
വനിവനിധങ്ങളഭായ  ലലവകേലലങ്ങളലകേഭാണട്ട്  കേഷ്ടലപടുന  കുടനികേളക്കുളള  ലതറഭാപനി
ഉളലപലടയളള നൂതന ചേനികേനിതഭാ രതീതനികേളുലാം വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം
വനിദഗ്ദ്ധരുലട സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന. ശഭാരതീരനികേ മഭാനസനികേ ലവലവനിളനികേള
കനരനിടുന  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന.
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം കേഗൗമഭാരക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കുലാം കപഭാഷണ മൂലലത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനലവലാം
ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ലലലലാംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങള  തടയനതനികലക്കഭായലാം  കയഭാഗ
ഉളലപലടയളള സമഗ്ര ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ വനിവനിധങ്ങളഭായ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

(സനി)  വനിദലഭാലയങ്ങളനില് വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  3200  കുടനികേളക്കട്ട്
ഒരു സ്കൂള ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്  എന അനുപഭാതത്തനില് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷനു
കേതീഴനില് നനിയമനിച.  കുടനികേളക്കഭാവശലമഭായ ലഹല്ത്തട്ട് ലറകക്കഭാര്ഡുകേള, സ്കൂളുകേളനില്
രജനിസറുകേള,  സ്കൂള ലഹല്ത്തട്ട്  കനഴ്സുമഭാര്ക്കഭാവശലമഭായ  ലലകേപ്പുസ്തകേങ്ങള,  കജഭാബട്ട്
എയ്ഡട്ട്, സതീനനിലാംഗനിനഭാവശലമഭായ എകേബപ്ലമന്റെട്ട് കേനിറകേള എനനിവ ലഭലമഭാക്കനി.  ഇഗൗ
പദതനിയലട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനട്ട് സ്കൂള ലഹല്ത്തട്ട് നഴ്സുമഭാര് ഉളലപലട വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുകേയലാം അവര്ക്കട്ട് വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  വനിദലഭാലയ  ആകരഭാഗല  പദതനി  വനിപുലലപടുത്തനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  രഭാഷ്ട്രതീയ  ബഭാല  സസഭാസല  കേഭാരലക്രലാം  (RBSK)
എന  കപരനില്  2013  അവസഭാനകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിത്തുടങ്ങനി.
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ഇഗൗ പദതനി പകേഭാരലാം 18 വയസനിനട്ട് തഭാലഴയള്ള കുടനികേളക്കട്ട് 30 അസുഖങ്ങളക്കുള്ള
ശസക്രനിയ ഉളലപലടയള്ള വനിവനിധ ചേനികേനിതഭാ കസവനങ്ങള തതീര്ത്തുലാം സഗൗജനലമഭാണട്ട്.
പദതനി  ആകരഭാഗല,  വനിദലഭാഭലഭാസ-സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുകേളുലട  സഹഭായ
സഹകേരണകത്തഭാലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന.  പദതനിയലട  സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനികലക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പദതനിയലട  വനിവനിധ  വശങ്ങലളപറനി  വനിശദമഭായനി
പതനിപഭാദനിക്കുന സമഗ്രമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം സലാംസഭാന ആകരഭാഗല കകേരളലാം മനിഷന
ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയലട  അവകലഭാകേനലാം  ജനിലഭാ
തലത്തനിലലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടനവരുന.

ലപഭാള്ളല് ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള കദശതീയ ആകരഭാഗല പദതനി 

185 (1429) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാള്ളല് ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള കദശതീയ ആകരഭാഗല  പദതനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ലപഭാള്ളല്  ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള
അപരലഭാപ്തതകേള സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കബണ്സട്ട് യൂണനിറട്ട്  ഇലഭാത്ത സലങ്ങളനില് അതട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാള്ളല് ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള കദശതീയ ആകരഭാഗല പദതനിയഭായ  'National
Programme  for  Prevention  and  Management  of  Burn  Injuries'
സലാംസഭാനലത്ത തനിരുവനന്തപുരലാം, ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനതീ
അഞട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാള്ളല്  ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള  അപരലഭാപ്തത  സലാംബനനിച  പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില്  കബണ്സട്ട്  യൂണനിറട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് കബണ്സട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം  എനതീ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കബണ്സട്ട്
യൂണനിറനിനഭായള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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കേലഭാനസര് ചേനികേനിത 
186 (1430) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 

ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : 
ശതീ  .     അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയട്ട്  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേലഭാനസര് ചേനികേനിതയട്ട്  എലന്തലഭാലാം സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ആശുപത്രനികേളനില്
ലഭലമഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാവലപട  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എലന്തലഭാലാം  സഗൗജനലങ്ങളഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  സകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സുകൃതലാം,  കേഭാരുണല പദതനികേള കനരലത്ത ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള കേലഭാനസര്
സുരക്ഷഭാ സതീലാം ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ./ചേനിസട്ട് പസട്ട് മുതലഭായവ തുടര്നട്ട് കപഭാകുന.

(ബനി)  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയഭാവശലമുള്ള  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം
നന്യൂക്ലെനിയഭാര്  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒഴനിലകേ,  നനിലവനില്  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്
ലസന്റെറനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  എത്തുന  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി
ലഭലമഭാകുന സഗൗകേരലങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനില്  ചേനികേനിതയ്ലക്കത്തുന  ഭൂരനിഭഭാഗലാം
കരഭാഗനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ  ധനസഹഭായ പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
സഗൗജനല  ചേനികേനിത  നല്കേനിവരുന.  നനിലവനില്  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനില്
ലഭലമഭായ സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായ പദതനികേള തഭാലഴപറയന.

• ചേനിസട്ട് പസട്ട് സതീലാം

• കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

• സുകൃതലാം

• കേലഭാനസര് സുരക്ഷഭാ സതീലാം

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കമല് പദതനികേളക്കട്ട് പുറകമ നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് മലബഭാര് കേലഭാനസര്
ലസന്റെര് സസരൂപനിക്കുന  Patient  Welfare  Fund,  Akshaya  Fund  എനനിവയനില്
നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  കരഭാഗനികേളക്കുലാം
അവരുലട  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം  എലഭാ  ദനിവസവലാം  സഗൗജനല  ഭക്ഷണലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  തലകശ്ശേരനിയനില്  നനിനലാം  മലബഭാര്  കേലഭാനസര്  ലസന്റെറനികലക്കട്ട്
എലഭാ  ദനിവസവലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സഗൗജനല  യഭാത്രയലാം  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിത  പൂര്ണമഭായലാം  സഗൗജനലമഭാക്കനിയനിടനില.
എനഭാല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സുകൃതലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിലല
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  3  ലക്ഷലാം  രൂപ
വലരയള്ള എലഭാ പരനികശഭാധനകേളുലാം ചേനികേനിതകേളുലാം സഗൗജനലമഭായനി നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത കേലഭാനസര് സുരക്ഷഭാ പദതനി പകേഭാരലാം 18 വയസനില് തഭാലഴയളള കുടനികേളക്കട്ട്
ആര്.സനി.സനി.-യനിലലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം സഗൗജനല
ചേനികേനിത ലഭലമഭാണട്ട്.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് പകേഭാരലാം 3 ലക്ഷത്തനില് തഭാലഴ
വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപവലര  സഗൗജനല  ചേനികേനിത,
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  പൂര്ണമഭായലാം  സഗൗജനല  ചേനികേനിത,  സമഗ്ര
ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി പകേഭാരലാം ചേനിസട്ട് പസട്ട് കേഭാര്ഡുള്ളവര്ക്കട്ട്  70,000
രൂപ  വലരയളള  സഗൗജനല  ചേനികേനിത,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പദതനിയഭായ  രഭാഷ്ട്രതീയ
ആകരഭാഗല നനിധനി പകേഭാരലാം  1  ലക്ഷലാം രൂപ വലര ചേനികേനിത ആനുകൂലലലാം തുടങ്ങനിയവ
ലഭലമഭാണട്ട്.

(ഡനി) സുകൃതലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  മുഖലമനനി
ലചേയര്മഭാനഭായനി  കകേരള  കേലഭാനസര്  ലകേയര്  ലസഭാലലസറനി  രൂപതീകേരനിച.
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സലാംഘടനകേളനില്  നനിനലാം  കകേഭാര്പകററകേളനില്  നനിനലാം
സുകൃതലാം  പദതനിക്കഭായനി  ഫണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി  ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെ
തസ്തനികേകേള

187  (1431)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെ
എത്ര തസ്തനികേകേളഭാണുള്ളലതനലാം അവ ഏലതലഭാലമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലനറ ഏലതലഭാലാം
തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞ കേനിടക്കുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ഇഗൗ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫഭാര്മസനിസട്ട് - 6

ഫഭാര്മസനിസട്ട് കസഭാര് കേതീപര് - 1

ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന - 2

ഒഭാകപഭാലമടനിസട്ട് - 1

കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫര് - 1

ദന്തല് ലലഹജതീനനിസട്ട് - 1

ജൂനനിയര് ലഭാബട്ട് അസനിസന്റെട്ട് - 1

എകകറ അറനഡര് - 1

(ബനി)  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  കസഭാര്  കേതീപറുലട  ഒരു  (1)  തസ്തനികേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്

ഒഴനിഞകേനിടക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഫഭാര്മസനിസട്ട് കസഭാര് കേതീപറുലട തസ്തനികേ ലപഭാകമഭാഷന തസ്തനികേയഭാണട്ട്.

ആയതട്ട് ലപഭാകമഭാഷന മുകഖന നനികേത്തുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള 

188  (1432) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമവലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനി  കേഭാരലവലാം

നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങലള

സലാംബനനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട്  ഇങ്ങലന നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമനവമഭായനി ബനലപടട്ട് നടനനിട്ടുള്ള ക്രമകക്കടുകേലള സലാംബനനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  നനിയമനങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനില്  തഭാലഴപറയന
വസ്തുതകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മുനകൂര്  അനുമതനി  കനടുകേകയഭാ,
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുകേകയഭാ ലചേയനിടനില.

2. ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാഡനി മതീറനിലാംഗനിലന്റെ തതീരുമഭാന പകേഭാരലാം നനിയമനങ്ങള
സലാംബനനിച  നടപടനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  എകട്ട്കപര്ടട്ട്
കേമ്മേനിറനിലയ  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം പസ്തുത  കേമ്മേനിറനി,  നനിയമനത്തനിലല
ക്രമകക്കടുകേള കേലണത്തുകേയലാം ലചേയ.

3. പഭാലക്കഭാടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ
അകനസഷണത്തനില്,  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയഭാണട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുളളലതനട്ട് കേലണത്തനിയനിരുന.

4. ലസഷലല്  ഓഫതീസര്  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലതയലാം  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശയട്ട്
വനിരുദവമഭായനിടഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളലതനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

5. അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലട  നനിയമനത്തനിനട്ട്,  IMG-ലയ
ഏല്പനിചതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനിയനിലഭാലതയഭാണട്ട്.

6. 224 തസ്തനികേകേളക്കുലാം 170 നനിയമനങ്ങളക്കുലാം 18-2-2016-ലല ഒ.എ.
നമ്പര്  8385  പകേഭാരലാം  കേലഭാബനിനറട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
25-2-2016-ലല സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  25/2016/  പ.ജ.പ.വ.വനി.വ.
പകേഭാരലാം  പസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിരുന.  എനഭാല് ഇഗൗ വനിഷയലാം പുതനിയ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ റനിവന്യൂ
കേമ്മേനിറനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് പകേര്ച വലഭാധനികേള തടയഭാന നടപടനി 

189 (1433) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കനില് മഴക്കഭാല കരഭാഗങ്ങള പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം,  പകേര്ചവലഭാധനികേള
എലന്തങനിലലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  തഭാലൂക്കനിലല  ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനട്ട്  മരുനലാം

കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി) ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്ടര് ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട

ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള

പതനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  പവര്ത്തകേര്,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,

കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേര്  എനനിവലര  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ഭവന  സന്ദര്ശനലാം

നടത്തനി  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ഇകപഭാഴലാം

തുടര്നവരുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  വനിവനിധ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുമഭായനി

സലാംയക്തമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് ലപഭാതുസലങ്ങള,  ഓടകേള തുടങ്ങനിയവ വൃത്തനിയഭാക്കുകേയലാം

ജനങ്ങളക്കട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണലാം, റഭാലനി എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

എലഭാ ഞഭായറഭാഴ്ചകേളനിലലാം ലകേഭാതുകേനിലന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണത്തനിനഭായനി "ലലഡകഡ”

ആചേരനിക്കുനണട്ട്.  ആശുപത്രനി  പരനിസരങ്ങളനിലലാം  അതനികനഭാടട്ട്  അനുബനനിചളള

സലങ്ങളനിലലാം  മറലാം  കഫഭാഗനിലാംഗട്ട്,  കസ്പ്രേയനിലാംഗട്ട്,  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  എനനിവ

നടത്തുനണട്ട്.  കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേലളലഭാലാം കക്ലെഭാറനികനഷന നടത്തുനണട്ട്.  ഭവന

സന്ദര്ശന  സമയത്തട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  കനഭാടതീസട്ട്  വനിതരണലാം

നടത്തുനണട്ട്.  പകേര്ച  വലഭാധനികേളുലട  സനിതനി  വനിവര  കേണക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  ആശുപത്രനികേളനില്  അവശലമരുനകേള

ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഒഴനിവള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  അലലഡസസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് അസനിസന്റെട്ട്

സര്ജനഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയളള

കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്  നനിനലാം  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേലള  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം

ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാന്തസനലാം വഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കട്ട് അലവനസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി 

190  (1434)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലകമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന സഭാന്തസനലാം വഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് എലന്തങനിലലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വളലര  തുച്ഛമഭായ  പതനിഫലലാം  മഭാത്രലാം  ലഭനിചവരുന  സഭാന്തസനലാം
വഭാളണനിയര്മഭാര്ക്കട്ട് അലവനകസഭാ ഓണകററനിയകമഭാ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

കുമ്പളങ്ങനി സനി.എചട്ട്.സനി. 

191  (1435) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  കുമ്പളങ്ങനി  സനി.എചട്ട്.സനി-യനില്
അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  നടപഭാക്കനിയനിടനില  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കുമ്പളങ്ങനി സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് കൂടുതല് സഗൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  26-5-2014-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1669/14/
ആ.കു.വ.  പകേഭാരലാം  154  ആശുപത്രനികേലള  ലസഷലഭാലനിറനി  യൂണനികറഭാടുകൂടനിയ
ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുള്ള  പദതനിയനില്  കുമ്പളങ്ങനി
സനി.എചട്ട്.സനി.-ലയയലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപകേഭാരലാം  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്  നനിനലാം
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിലയ പവര്ത്തന സജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

192  (1436)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിലയ  പൂര്ണ  പവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ സഭാഫനിലന നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലമുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം
സഭാഫനിലന്റെയലാം വനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയലട പഭാകറണനികലക്കട്ട് പൂര്ണമഭായനി മഭാറുനതനിനഭാവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാലര  അനുവദനിക്കുകമഭാ;  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ആവശലമഭായ  സഭാഫനിലന
നനിയമനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്  നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലമുള്ള
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം  സഭാഫനിലന്റെയലാം  വനിശദമഭായ  കേണക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്  നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേളനിലല സഗൗകേരലങ്ങള 

193  (1437) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഭൂരനിഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ലകബഭാറടറനി
സഗൗകേരലങ്ങള  ഇലഭാത്തതട്ട്  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലലാം
ഇലഭാതഭാക്കുനലവന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയലട  പവര്ത്തനലാം
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലലാം  ലഭാബട്ട്

സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  പദതനിയണഭായനിരുകനഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലള്ള  സഭാഫുലാം  സഭാഫട്ട്

പഭാകറണുലാം എത്രലയനറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിക്കട്ട് അനുവദനതീയമഭായ ലബഡ്ഡുകേളുലട എണലാം

ഇലഭാലയനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് ലഭാബട്ട് സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  കദശതീയ

ആകരഭാഗല  ദഗൗതലത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന

തലത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170-ഓളലാം  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 142 കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് പതനിദനിനലാം

ശരഭാശരനി  1250-ഓളലാം  കരഭാഗനികേള  ഒ.പനി.-യനിലലാം  300-ഓളലാം  കരഭാഗനികേള  ലഎ.പനി.

വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ചേനികേനിത കതടനിലയത്തുന.  ടനി  ആശുപത്രനിയനില് ഓര്കത്തഭാ,  ഇ.എന.റനി.,

പഭാലനികയറതീവട്ട്,  തസക്കട്ട്  കരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം,  ലലഗനകക്കഭാളജനി,  കേണട്ട്  കരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം,

ലനഞട്ട്,  റനി.ബനി.,  അനകസ്തഷല,  ലഡന്റെല്  എനതീ  ലസഷലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗങ്ങള

പവര്ത്തനിചവരുന.  ഇവനിലട നനിലവനില് ലസഷലഭാലനിറനി വനിഭഭാഗങ്ങള ഉളലപലട  35

തസ്തനികേകേള ഉണട്ട്.  ഇതനില് 28 കഡഭാക്ടര്മഭാര് കസവനലാം അനുഷനിചവരുന.

(സനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല   പനി.എചട്ട്.സനി.  കുറുമ്പലകങ്ങഭാടട്ട്,  എടക്കര,

മുകത്തടലാം  എനതീ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില്  ലഭാബട്ട്  സഗൗകേരലലാം  നനിലവനിലനില.

പനി.എചട്ട്.സനി.  കപഭാത്തുകേലട്ട്ല്ല്,  അമരമ്പലലാം   എനനിവനിടങ്ങളനില്  എചട്ട്.എലാം.സനി.

ലഭാബുകേള പവര്ത്തന സജ്ജമഭാണട്ട്.

(ഡനി) സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഇ) കേനിടക്കകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിചനിടനില.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലലവപനിനനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം

പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെയലാം അഭഭാവലാം 

194  (1438)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സവപനിനനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലടയലാം

പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെയലാം മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം അഭഭാവലാംമൂലലാം

സദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങള തടസലപടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മുനമ്പലാം,  ഞഭാറയല്  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനലാം  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലള്ള

ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാണട്ട്  വര്ക്കനിങ്ങട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റെട്ട്  വലവസയനില്  സലലാംമഭാറലാം

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  വര്ക്കനിങ്ങട്ട്  അകറഞട്ട്ലമന്റുകേള  റദ്ദുലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  31  കേനിടക്കകേള  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ലലവപനിന  മഭാലനിപ്പുറലാം

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് സനിവനില് സര്ജലന്റെ 2 (രണട്ട്) തസ്തനികേകേളുലാം അസനിസന്റെട്ട്

സര്ജലന്റെ 3 തസ്തനികേകേളുമടക്കലാം നനിലവനില് 5 (അഞട്ട്) തസ്തനികേകേളഭാണുള്ളതട്ട്. കൂടഭാലത

എന.എചട്ട്.എലാം.  വഴനിയലാം  ഒരു കഡഭാക്ടലറ  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട  ഒ.പനി./ലഎ.പനി.

കസവനങ്ങള  മുടക്കലാം  കൂടഭാലത  നടനവരുനണട്ട്.  ശരഭാശരനി  10-15  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്

ലഎ.പനി. വനിഭഭാഗത്തനില് ചേനികേനിത നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  മുനമ്പലാം  ആശുപത്രനിയനില്  നനിനട്ട്  രണട്ട്  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസന്റുമഭാലര

ഏഴനിക്കര സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനികലക്കുലാം രണട്ട് സഭാഫട്ട്  നഴ്സുമഭാലര കനഭാര്ത്തട്ട്

പറവൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനികലക്കുലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞ്ചുലമന്റെട്ട്  വലവസയനില്

മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇഗൗ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലലദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്

അകറഞ്ചുലമന്റെട്ട്  തടസമഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ  നടപടനിലയടുക്കഭാന

ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.
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സലാംസഭാനത്തട്ട് ഫഭാര്മ പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി

195  (1439)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  ഫഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്ലെനിനനിക്കല്  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  എന  തസ്തനികേ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്

സൃഷ്ടനിചട്ട്  ഇതനില്  കഡഭാക്ടര്  ഇന  ഫഭാര്മസനി  (ഫഭാലാം.ഡനി.)  കകേഭാഴട്ട്  വനിജയനിച

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം സര്ക്കഭാര് ഫഭാര്മസനി കകേഭാകളജനിനട്ട്  ഫഭാലാം.ഡനി.  കകേഭാഴട്ട്

തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  ലസനടല്  ഫഭാര്മസനി  കേഗൗണ്സനിലനില്  നനിനലാം  അനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് പസ്തുത കകേഭാഴട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച 'ഫഭാര്മ പഭാര്ക്കട്ട്'  പദതനി സലാംബനമഭായനി

ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില. ലപഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ക്ലെനിനനിക്കല്  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപട

ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിടനില.  ലപഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇഗൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ലഭാബുകേള 

196  (1440)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ലഭാബുകേള കരഭാഗ നനിര്ണയ പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്

ഉയര്ന ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  സഗൗജനല  നനിരക്കനില്  കരഭാഗനനിര്ണയ  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര്  നനിരക്കനികനക്കഭാള  ഉയര്ന  ഫതീസട്ട്  ഇഗൗടഭാക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലഭാബുകേളനിലലാം ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് സഗൗജനലമഭായഭാണട്ട് എലഭാ പരനികശഭാധനകേളുലാം ലചേയനല്കുനതട്ട്.
എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരമുള്ള  നഭാമമഭാത്രമഭായ
ഫതീസഭാണട്ട് ഇഗൗടഭാക്കുനതട്ട്.

പുതനിയ  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബുകേള  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  പത്തനലാംതനിട
എനതീ  ജനിലകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭായനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല്  പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയലാം.

പധഭാനലപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലലലഭാലാം  ലഭാബുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാലത എന.എചട്ട്.എലാം.  വഴനി പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ലഭാബട്ട്  സഗൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന.

ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് 

197  (1441) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിലയ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ഉലണങനില്  എനട്ട്  മുതല്ക്കഭാണട്ട്  അപ്ഗ്രകഡഷന
പഭാബലലത്തനില് വനലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയഭായനിരുന  കേഭാലഘടത്തനില്  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്
നനിലവനിലണഭായനിരുന സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയകശഷമുള്ള  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലല സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് സലാംബനനിചട്ട് എലന്തങനിലലാം
ഉത്തരവകേള  നനിലവനിലകണഭാ  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉലണങനില്  ആയതനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിനലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണ
കസവനങ്ങലള  സലാംബനനിചലാം  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങലള  സലാംബനനിചലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  17-5-2013-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  175/2013/ആ.കു.വ.  എന
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരമഭാണട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ടനി
തതീയതനി മുതല് അപ്ഗ്രകഡഷന പഭാബലലത്തനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അനുബനലാം -1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) അനുബനലാം -II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  2-8-1961-ലല  ജനി.ഒ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3150/61/ലഹല്ത്തട്ട്,
6-11-2008-ലല  ജനി.ഒ.   (എലാംഎസട്ട്.)  568/08/ആ.കു.വ.  എനതീ  ഉത്തരവകേള
പകേഭാരമഭാണട്ട് സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനലാം -III ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ഇ)  ജനിലഭാ  അശുപത്രനികേളനില്  ലമഡനിസനിന,  സര്ജറനി,  ലലഗനകക്കഭാളജനി,
കുടുലാംബകക്ഷമ  കസവനങ്ങള,  ശനിശുകരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം,  അനകസ്തഷല,  കനത്രവനിഭഭാഗലാം,
തസക്കട്ട്  കരഭാഗലാം,  ഫനിസനിക്കല്  ലമഡനിസനിന,  ഇ.എന.ടനി.,  ഓര്കത്തഭാ,  ലലസകേലഭാടനി,
ദന്തകരഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള  പവര്ത്തനിചവരുന.  ബഡട്ട്  ബഭാങട്ട്,  നഭാഷണല്
ലഹല്ത്തട്ട്  കപഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  കസവനങ്ങള,  ഇമ്മേബലലണകസഷന  കസവനങ്ങള
എനനിവയലാം  കരഭാഗനനിര്ണയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  എകട്ട്കറ,  അളടഭാ
സഗൗണട്ട്,  ഇ.സനി.ജനി.,  ലകബഭാറടറനി  സഗൗകേരലങ്ങള  എനനിവയലാം  പലയനിടങ്ങളനിലലാം
സനി.ടനി.  സഭാന  കസവനവലാം  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ഒ.പനി.  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്,  ലമയനില്  ലമഡനിക്കല്  സര്ജനിക്കല്  വഭാര്ഡട്ട്,
ഫതീലമയനില് ലമഡനിക്കല് സര്ജനിക്കല് വഭാര്ഡട്ട്, ലമകറണനിറനി വഭാര്ഡട്ട്, പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്
വഭാര്ഡട്ട്,  കമഭാര്ചറനി  ലകേടനിടലാം,  ബഡട്ട്  ബഭാങട്ട്,  ആലാംബുലനസട്ട്  സഗൗകേരലലാം  തുടങ്ങനിയ
ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങകളഭാലടയഭാണട്ട് ആശുപത്രനികേള പവര്ത്തനിചവരുനതട്ട്.

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേള 

198  (1442) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി,  പനി.
എചട്ട്.  സനി.-കേള എനനിവനിടങ്ങളനില് എത്ര തസ്തനികേകേള നനിലവനിലണട്ട്;  ഏലതഭാലക്ക
തസ്തനികേകേള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  സൂപണനിലന്റെ  തസ്തനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലലാം  ലഡങനിപനനി,  എലനിപനനി  തുടങ്ങനിയ

കരഭാഗങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേകളഭാടുലാം  അനുബനനിചട്ട്  ലഭാബട്ട്  സഗൗകേരലലാം

ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി,

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ഒഴനിവകേള  അനുബനലാം  (എ)-യനിലലാം*

അനുബനലാം  (ബനി)-യനിലലാം*  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനി

നഭാവശലമഭായ നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

(ബനി&സനി) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറനില് നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  എന.എചട്ട്.എലാം.  സമഗ്ര ആകരഭാഗല പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന

തലത്തനിലല  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  170-ഓളലാം  പഭാഥമനികേ/സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി 

199  (1443)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളലപലടയള്ള  ജതീവനക്കഭാലര

നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേള എലഭാലാം തലന നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആയര്കവദ ആശുപത്രനികേളനില് ലസഷലഭാലനിറനി തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന

നടപടനി 

200 (1444) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഎ.എസട്ട്.എലാം.  വനിഭഭാഗത്തനില് ലസഷലലനിസ്റ്റുകേലള നനിയമനിക്കുനതഭാലണനട്ട്

പകേടന പത്രനികേയനില് വഭാഗഭാനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനികേള

അനുവദനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലസഷലഭാലനിറനി  തസ്തനികേകേളനില്  പധഭാനലപട  വനിഭഭാഗമഭായ  മര്മ്മേ

ആയര്കവദ  കഡഭാക്ടര് തസ്തനികേ ഇതുവലര  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്ത എലഭാ ആയര്കവദ

ആശുപത്രനികേളനില് തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) മര്മ്മേ ചേനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കരഭാഗനികേളുലട എണലാം തഭാരതകമലന

അധനികേമഭാലണങനിലലാം ഇഗൗ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട എണലാം കുറവള്ളതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കകേരളത്തനില് 20 ലബഡനില് കൂടുതല് കേനിടത്തനി ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലമുള്ള

തഭാലൂക്കട്ട്  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനില്  കമനകയറനിയ  ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലലാം

കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ലസഷലഭാലനിറനി  തസ്തനികേകേള

അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

924/2017
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സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന ലകബഭാറടറനികേള 

201  (1445) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ലകബഭാറടറനികേള,  സസകേഭാരല
ലകബഭാറടറനികേള  എനനിവയനില്  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളവയലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തവയലാം
എത്രവതീതലമനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവ ഓകരഭാനലാം  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വനിവനിധ
നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കുനതട്ട് എനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  നനിയമമുണഭായലതലനനലാം  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  നനിയമസഭയനില്  പലപഭാവശലലാം  ഉറപ്പുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  കേഭാലഭാവധനി
തതീരുലാംവലര  പസ്തുത  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഉള്ളതുലാം  ഇലഭാത്തതുമഭായ  ലഭാബുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനതുലാം  പസ്തുത
സഭാപനങ്ങളനില് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത പരനികശഭാധനഭാ മരുനകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുലാം
കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത പരനികശഭാധകേലര കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുനതുമൂലലാം
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പശ്നങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  നനിയമവനിരുദ
പവര്ത്തനലാം  നടത്തുന  ലഭാബുകേള  പൂട്ടുവഭാനുലാം,  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത
ഫതീസട്ട്  പഖലഭാപനിക്കഭാനുലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ലകബഭാറടറനികേലളലഭാലാം തലന
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളവയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളനില്
പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട് ഒകര  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്  ഇഗൗടഭാക്കുനതട്ട്.  എചട്ട്.എലാം.സനി.
നടത്തുന ലകബഭാറടറനികേളനില് അതഭാതട്ട് എചട്ട്.എലാം.സനി.-യഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) സസകേഭാരല കമഖലയനിലല ഫതീസട്ട് ഏകേതീകേരണത്തനിനുലാം മറട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം  അതനിലൂലട  അമനിത  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം
ചൂഷണങ്ങള തടയനതനിനുമുളള 'ക്ലെനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷന്റെട്ട് ബനില്' സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. സസകേഭാരല കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന ആശുപത്രനികേളുലടയലാം
ലഭാബുകേളുലടയലാം  നഴനിലാംഗട്ട്  കഹഭാമുകേളുലടയലാം  നനിയനണലാം,  രജനികസ്ട്രേഷന,  ഫതീസട്ട്
ഏകേതീകേരണലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  ക്ലെനിനനിക്കല്  എസഭാബനിലഷന്റെട്ട്  ബനിലനിലന്റെ  പധഭാന
ലക്ഷലലാം.   ഇഗൗ  ബനിലനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  വരുനകതഭാലട
സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലടയലാം  പവര്ത്തനത്തനിനുകമല്
നനിയനണലാം സഭാധലമഭാകുലാം.

കസഫട്ട് കകേരള പദതനി വഴനി  2014  മുതല് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലകബഭാറടറനികേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയ  ലകബഭാറടറനികേളക്കട്ട്
കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുകേയലാം  ചേനില  സഭാപനങ്ങള  അടചപൂട്ടുകേയലാം  ലചേയ.  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ബനലപട വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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പുളനിങ്കുനട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയലട കശഭാചേലഭാവസ 

202  (1446)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുളനിങ്കുന തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയലട കശഭാചേലഭാവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ലവള്ളലാം
ലകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  ഡനി.എലാം.ഒ.  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിനകമല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുലട  ഇതുസലാംബനനിചള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേലളഭാനലാം
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.  ആശുപത്രനിയലട കശഭാചേലഭാവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല്  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  ലഭലമഭാകുനതനിനനുസരനിചലാം
ഫണനിലന്റെ  ലഭലത  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ആശുപത്രനി  കകേഭാമ്പഗൗണനില്  ലവള്ളലാം  ലകേടനിക്കനിടക്കുനതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുനതനിനഭായനി  എചട്ട്.എലാം.സനി.  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് മുകഖന ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് റതീജനിയണല് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലഭാബനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം 

203  (1447) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബനിനട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബനില്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  2013-14-ലല പദതനി വനിഹനിതത്തനില് നനിനലാം മൂനട്ട് കകേഭാടനി
രൂപ  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  4210  ലഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കഗൗണനില്  അടചനിട്ടുണട്ട്.
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  സലലത്ത  മണട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനില്   ലലപലനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാലത
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ലകേടനിടലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിയനിലലനലാം പസ്തുത ലകേടനിടലാം പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന 4.5 കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമുലണനലാം മൂനട്ട് കകേഭാടനി രൂപയട്ട് ഗ്രഗൗണട്ട്
കഫ്ലൈഭാര് മഭാത്രകമ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയകേയളലവനലാം ആയതനിനഭാല് ലകേടനിടലാം
പൂര്ണമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ഒനരകകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി കവണനിവരുലമനട്ട്
സൂപണനിലാംഗട്ട് എഞനിനതീയര് അറനിയനിചതനിനഭാല് അതുപകേഭാരലാം എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ലനടുങ്കുനലാം ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി 

204  (1448)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലനടുലാംങ്കുനലാം ആയൂര്കവദ
ഡനിലസനസറനി,  ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം അടനിയന്തരമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലനടുങ്കുനലാം  ആയര്കവദ  ഡനിലസനസറനി  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുലമനട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്   പഖലഭാപനലാം
ഉണഭായനിരുനലവങനിലലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മരുനകേളുലട രഭാസനഭാമങ്ങള എഴതണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം 

205 (1449) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനകേളുലട രഭാസനഭാമങ്ങള കുറനിപടനിയനില് എഴതുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  എലന്തങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇഗൗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ എനട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനട്ട്
എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണുള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആശുപത്രനികേളനില് ഗ്രതീവനസട്ട് ആനറട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ലസല്  രൂപതീകേരനിക്കണലമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;ഇലലങനില്  ഈ
ലസലകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ലസലകേളുലട  പവര്ത്തന  ലക്ഷലങ്ങള  എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  Indian  Medical  Council  (Professional  conduct,  Etiquette  and
ethics)  Regulation  2002-ലല  പഭാരഗ്രഭാഫട്ട്  1.5-ല്  എലഭാ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
കേഴനിയനതുലാം രഭാസനഭാമത്തനില്  (ജനറനികേട്ട് നഭാമത്തനില്) തലന മരുന കുറനിപടനികേള
എഴതണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത മരുനട്ട് കുറനിപടനികേളുലാം മരുനകേളുലട
ഉപകയഭാഗവലാം  യക്തനിക്കട്ട്  നനിരക്കുനതുലാം  നലഭായവമഭായനിരനിക്കണലമനട്ട്  ഇന്തലന
ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇന്തലന  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കണലമനട്ട്  9-6-2014-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1895/2014/ആ.കു.വ.
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാപന കമധഭാവനികേളുലാം  സഭാപന
സന്ദര്ശനലാം  നടത്തുന  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാനതല  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്  ഗ്രതീവനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, മകഞരനി,
കകേഭാടയലാം  എനതീ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പസ്തുത  ലസല്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ആയതട്ട്  രൂപതീകേരനി
ക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചളള  പശ്നങ്ങള  വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം
പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  എടുക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിചള്ളതഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ലസല്.   കൂടഭാലത
കരഭാഗനികേളുലാം  അവരുലട  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാരുലാം  ആശുപത്രനിയനിലല  വനിവനിധ  യൂണനിറകേളുലാം
തമ്മേനിലള്ള ആശയ വനിനനിമയലാം കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുകേ,  പരഭാതനികേള ഉലണങനില്
അവ  പരനിഹരനിക്കുകേ,  വനിവനിധ  പദതനികേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സഹഭായങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കുകേ, പരഭാതനികേള യഥഭാവനിധനി പരനികശഭാധനിചട്ട് ഇവ
ആവര്ത്തനിക്കഭാലത നനിരതീക്ഷണ വനികധയമഭാക്കുകേ എനനിവയലാം ഇതനിലന്റെ പവര്ത്തന
ലക്ഷലത്തനില്ലപടുന.

മലനിനലപടുന കേഭായലകേളുലാം ശുദജലതടഭാകേങ്ങളുലാം

206 (1450) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭായലകേളുലാം  ശുദജലതടഭാകേങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില് മലനിനലപടുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ജലമലനിനതീകേരണലാം കേഭാരണലാം പല ജലസസലങ്ങളുലടയലാം നതീര്പക്ഷനികേളുലടയലാം
മതലങ്ങളുലടയലാം  എണത്തനിലലാം  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  സലാംഭവനിചനിട്ടുലണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേഭായല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ വളര്ച ജലമലനിനതീകേരണലത്ത ബഭാധനിക്കുനലണന
വസ്തുത ഗഗൗരവമഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ജലമലനിനതീകേരണലാം സൃഷ്ടനിക്കുന ജലയഭാനങ്ങലള നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം
ജലഭാശയങ്ങലള  മഭാലനിനല  മുക്തമഭാക്കുനതനിനുലാം  ജലസസലങ്ങളുലടയലാം
നതീര്പക്ഷനികേളുലടയലാം മതലങ്ങളുലടയലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ലലജവലലവവനിധല  കബഭാര്ഡട്ട്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി  മൂലമുളള  മലനിനതീകേരണലാം  മതലസമ്പത്തട്ട്  നശനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനലണനട്ട് ലതളനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കേഭായല്  ടൂറനിസലാം  ജലമലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  ഹഗൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനമുള്ള ജല
മലനിനതീകേരണലാം തടയനതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നടപടനി  ഫലപദമഭാലണനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട് ബനലപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

മതലങ്ങളനിലല അമനിത രഭാസവസ്തു പകയഭാഗലാം തടയഭാന നടപടനി

207  (1451) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനില്ക്കുന  മതലങ്ങളനില്  മഭാരകേ  രഭാസവസ്തുക്കള
അമനിതമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഫഭാര്മഭാലനിന,  മറട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കള  എനനിവയലട  പകയഭാഗലാം  മൂലലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭാകുന ആകരഭാഗല പശ്നങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് എലന്തങനിലലാം പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനിലല  മഭായലാം  കചേര്ക്കലലാം,  മതലങ്ങളനിലല  അമനിത
രഭാസവസ്തുക്കളുലട  പകയഭാഗവലാം  തടയനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  നൂതന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിച എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മഭായലാം  കചേര്ക്കല്,  രഭാസവസ്തുക്കളുലട  പകയഭാഗലാം  എനനിവ  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന
കസഭാടട്ട് ലചേക്കനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തുവഭാന കേഴനിയകമഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇതട്ട് സലാംബനനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

(സനി) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമപകേഭാരലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലല മഭായലാം
കചേര്ക്കലലാം  മതലങ്ങളനിലല  അമനിത രഭാസവസ്തുക്കളുലട  പകയഭാഗവലാം  തടയനതനിനുലാം
പരഭാതനികേളുലടയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) മഭായലാം  കചേര്ക്കല്,  രഭാസ  വസ്തുക്കളുലട  പകയഭാഗലാം  എനനിവ  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് രണട്ട് ലമഭാസബല് ലകബഭാറടറനി യൂണനിറകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ലപരുമ്പഭാവൂര് കകേഭാടനഭാടട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.യനിലല കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട അഭഭാവലാം

208 (1452) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപരുമ്പഭാവൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാടനഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.യനിലല
കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട അഭഭാവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഞഭായറഭാഴ്ച  കപഭാലലാം  അനപകതഭാളലാം  കരഭാഗനികേള  എത്തുന  ഇവനിലട
ഞഭായറഭാഴ്ചകേളനിലലാം  കഡഭാക്ടറുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടനഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.യനില് നനിലവനില് ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലട  3
തസ്തനികേകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  നനിലവനില് ഒരു ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് പസവഭാവധനിയനിലലാം
ഒരു  കഡഭാക്ടര്  ആര്ജ്ജനിതഭാവധനിയനിലമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ആലവ  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനിയനില്  നനിനലാം  ഒരു  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജലന  തനിങള,  ബുധന  എനതീ
ദനിവസങ്ങളനില് ഇഗൗ സഭാപനത്തനികലയട്ട് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  3  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  തസ്തനികേ  നനിലവനിലള്ളതനില്  2  കഡഭാക്ടര്മഭാര്
അവധനിയനിലഭായതനിനഭാലഭാണട്ട് ഞഭായറഭാഴ്ചകേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കേഴനിയഭാത്തതട്ട്.  ടനി  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അവധനി  കേഴനിഞ്ഞട്ട്  കജഭാലനിയനില്
പകവശനിക്കുന മുറയട്ട് ഞഭായറഭാഴ്ചകേളനിലലാം കസവനലാം ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്.
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കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള

209 (1454) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കുറവട്ട്
അനുഭവലപടുനകണഭാ;  എങനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട എത്ര ഒഴനിവകേളുലണനലാം ഇതനില്
ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട എത്ര ഒഴനിവകേളുലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള ഉളലപലട  എലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലലാം പദതനികേളുലണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വതീസനിലള്ള  എത്ര  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ദതീര്ഘകേഭാല  അവധനിലയടുത്തട്ട്
വനികദശങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില് ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  എത്രലയനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ  ;  ഇവരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില്  551  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴനിവകേളുണട്ട്.  ഇതനില്  304
ഒഴനിവകേള ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടതഭാണട്ട്.

(ബനി) പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  കദശതീയ-സലാംസഭാന  മഭാനദണ്ഡ
ങ്ങളനുസരനിചട്ട്  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേളഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കലപട സഭാപനങ്ങളല.   എനഭാല്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  മുതല്  ജനറല്
ആശുപത്രനി  വലരയള്ള  ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  ചേനില
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  അനുവദനിക്കലപട തസ്തനികേകേളനില് ലസഷലലനിസട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിചവരുനണട്ട്.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി
സഗൗകേരലങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുലാം  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില്  സൂപര്
ലസഷലഭാലനിറനി  സഗൗകേരലങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് പഠനഭാവശലത്തനിനട്ട് ഒഴനിലകേ ദതീര്ഘകേഭാല ശൂനലകവതനഭാവധനി
അനുവദനിക്കഭാറനില.  എനഭാല്  3  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജനമഭാര്ക്കട്ട്  വനികദശത്തട്ട്  കപഭാകുനതനിനട്ട്
പകതലകേ അനുമതനി പകേഭാരലാം അവധനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 249

കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട തസ്തനികേകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

210  (1455) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപടുന സനി.എചട്ട്.സനി -കേളനിലലാം
പനി.എചട്ട്.സനി-കേളനിലലാം എത്ര കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്;

(ബനി) മഴക്കഭാലത്തട്ട്  പനനി  മുതലഭായ  പകേര്ചവലഭാധനികേള  പനിടനിലപടഭാനുള്ള
സഭാദലത  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേള
നനികേത്തുനതനിനട്ട് പരനിഗണന നല്കുകമഭാ ;

(സനി) എങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 തസ്തനികേകേള. തനിരുവനിലസഭാമല-1 ലകേഭാണഭാഴനി-1

(ബനി&സനി) ഒഴനിഞകേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന.

പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുലട അപരലഭാപ്തത

211 (1456) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില് ആവശലഭാനുസരണലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കരഭാഗനികേള സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുലട ചൂഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  നനിലവനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാലരലക്കഭാണട്ട്
കേഴനിയനത്ര കസവനങ്ങള നല്കുനണട്ട്.  പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുകടതടക്കലാം
തസ്തനികേകേള ലഭലമഭാക്കനി കസവനലാം നല്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനില് വലനിലയഭാരു വനിഭഭാഗലാം
ജനങ്ങള ചേനികേനിതയട്ട് സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേലള ആശയനിക്കുന സനിതനിവനികശഷലാം
നനിലവനിലണട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനക്കുറവമൂലലാം  കരഭാഗനികേള  സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുലട ചൂഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാവനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കസവനങ്ങള കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി ജതീവനക്കഭാരുലട പുതനിയ
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതടക്കമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലട രജനികസ്ട്രേഷന,  ലറഗുകലഷന,  അക്രഡനികറഷന കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി
ക്ലെനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട് ബനില് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ ആയര്കവദ കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി

212(1457) ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലതഭാഴനില്രഹനിതരുലാം  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരുമഭായ  ആയൂര്കവദ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകകഞ്ചുകേളനില് രജനിസര് ലചേയ്യുന മുറയട്ട് ഉണഭാകുന ഒഴനിവകേളനില്
നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുലാം ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാംകകേഭാടതനിയലട പനിനബലകത്തഭാലട
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട
സര്ക്കുലര്  പുനനഃപരനികശഭാധനിചട്ട്  ലസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വഴനി  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ
ആയൂര്കവദ  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില്  ഭനിനകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്
1995-ലല  പനി.ഡബ്ളബ.ഡനി.  ആകനില്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുള്ള  3%  സലാംവരണലാം
ലഭനിചനിടനില എന വസ്തുത സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ലസഷലല് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായനി കകേരള പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ
സര്ക്കുലര് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതുളലപലടയള്ള വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത കുപനിലവള്ളലാം

213  (1458) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  കുപനിലവള്ളലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്
വലഭാപകേമഭാകുനതഭായള്ള പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ  വനിപണനിയനിലല  വലഭാജനമഭാലര  കേലണത്തുനതനിനുലാം  കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വര്ദനിചവരുന  കുപനിലവള്ളത്തനിലന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിമനിത്തലാം
അലക്ഷലമഭായനി  വലനിലചറനിയന  പഭാസനികേട്ട്  കുപനികേള  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനലണന കേഭാരലലാം ഗഗൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത  പവണത  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കുപനിലവള്ള  വനിതരണക്കഭാര്
തലന പഭാസനികേട്ട് കുപനികേള തനിരനിലകേ കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 251

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സസതീകേരനിചവരുന.  പകതലകേ  സട്ട് കേസഭാഡുകേലള  നനിയമനിചട്ട്  കുപനിലവള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അവയട്ട്  ബന്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇന്തലന
സഭാനകഡര്ഡ്സനിലന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറലാം  (BIS)  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  സലസനസുലാം
ഉകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനകതഭാലടഭാപലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷല  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  ഗുണനനിലവഭാരങ്ങള  ഇത്തരലാം
കുപനിലവള്ളങ്ങളക്കട്ട്  ഉകണഭാലയനലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത
കുപനിലവള്ളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  സലങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ജലകസഭാതസ്സുലാം  മറട്ട്
ശുചേനിതസ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുനവയഭാലണനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) പഭാകയഭാഗനികേത പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്.

ഓപ്കറഭാലമടനിസട്ട് തസ്തനികേയലാം ഒഴനിവകേളുലാം

214  (1459)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപ്കറഭാലമടനിസട്ട്  ഇലഭാത്ത  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ഈ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എലന്തങനിലലാം  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  എത്ര  ഓപ്കറഭാലമടനിസട്ട്  തസ്തനികേകേള
ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണട്ട്;  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  പസ്തുത ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അനതഭാ നനിവഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേലളടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓപ്കറഭാലമടനിസട്ട് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്
നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന  ഓപ്കറഭാലമടനിസട്ട്
തസ്തനികേകേളുലട ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനിലള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ജനില ഒഴനിവകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 1

പത്തനലാംതനിട 2

ഇടുക്കനി 1

എറണഭാകുളലാം 2

കേണ്ണൂര് 2

പസ്തുത ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില.

(സനി)അനതഭാ  നനിയനണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നഭാഷണല്
കപഭാഗ്രഭാലാം  കഫഭാര്  കേണ്കടഭാളനിലാംഗട്ട്  സബനഡ്നസട്ട്-ലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങലള കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

1. ജനിലകേളനിലല സഞരനിക്കുന കനത്രവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  കേലഭാമ്പുകേളുലട  എണലാം
കൂട്ടുനതഭാണട്ട്.

2. അനതഭാ  നനിയനണ  സമനിതനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുനതനിനട്ട്
കവണനി കൂടുതല് സനദ സലാംഘടനകേലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

3. തനിമനിര ശസക്രനിയയട്ട് പുറലമ ഡയബറനിക്കട്ട് ലററനികനഭാപതനി,  ഗ്ലൂകക്കഭാമ
എനനിവയ്ക്കുള്ള  കലസര്  ചേനികേനിത,  കനത്ര  പടലലാം  മഭാറനിവയല്,
വനിടനികയഭാ  ലററനിനല് സര്ജറനി  എനനിവയ്ക്കുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള ജനിലഭാ
ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

4. സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  3  കനത്ര  ബഭാങ്കുകേള  കൂടനി
തുടങ്ങുനതനിനഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

5. സ്കൂള കുടനികേളക്കുള്ള കനത്ര പരനികശഭാധനഭാ കേലഭാമ്പട്ട്, സഗൗജനല കേണട
വനിതരണലാം എനനിവ കൂടുതല് സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

6. കനത്ര  ശസക്രനിയയനിലല  പുതനിയ  പവണതകേള  പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലനിരനിലക്ക  കനത്രചേനികേനിതഭാ  വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കട്ട്
നനിലവനില് നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന പരനിശതീലനലാം കൂടുതല് കപര്ക്കട്ട്
നല്കുനതഭാണട്ട്.
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215  (1460) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഡനിഫ് ത്തതീരനിയ  മരണങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില് എലന്തലഭാലാം പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇനനിയലാം കുത്തനിവയ്ലപടുക്കഭാത്തകതഭാ,  ഭഭാഗനികേമഭായനി കുത്തനിവയ്ലപടുത്തകതഭാ
ആയ 132000-കത്തഭാളലാം കുടനികേളക്കട്ട് പതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്ലപടുക്കഭാന എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിലല കുടനികേളക്കട്ട് കുത്തനിവയ്പട്ട് നടത്തഭാന എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഡനിഫ് ത്തതീരനിയ  മരണലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  തഭാനൂര്
കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്  കൂടുതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാലര  നനിയമനിക്കഭാന
നടപടനികേലളടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  7-6-2016-നഭാണട്ട്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ആദലമഭായനി

ഡനിഫട്ട് ത്തതീരനിയ  കരഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടതട്ട്.  ജനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനി,

വളവന്നൂര്,  ലവടലാം,  ഓമന്നൂര്,  ലനടുവ,  കുറനിപ്പുറലാം,  മങട,  കവങ്ങര എനതീ ലഹല്ത്തട്ട്

കബഭാക്കുകേളനിലഭാണട്ട്  (9-7-2016-വലര)  രണട്ട് മരണങ്ങള ഉളലപലട  25  കകേസ്സുകേള

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില് രണട്ട് കപര്ക്കട്ട് ലഭാബട്ട് പരനികശഭാധനയനില് കരഭാഗലാം

സനിരതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്   ലചേയലപടയടന  തലന  കരഭാഗനിയമഭായനി

അടുത്തനിടപഴകേഭാന  സഭാധലതയള്ള  കുടുലാംബത്തനിലള്ളവലരയലാം  സ്കൂള  കുടനികേലളയലാം

കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അടങ്ങുന  സലാംഘലാം  സതീന  ലചേയ്യുകേയലാം  ടനിഡനി  വഭാകനിനുലാം,  ആന്റെനി

ബകയഭാടനികേട്ട് ലപഭാസഫലഭാകനിസട്ട് നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കരഭാഗലക്ഷണമുള്ളവരുലട

ലതഭാണയനിലല  സവലാം  പരനികശഭാധനയഭായനി  അയയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗബഭാധനി

തര്ലക്കലഭാലാം ആന്റെനി  കടഭാകനിന  നല്കുകേയലാം  വഭാകനിന  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജനില്  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗബഭാധ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  വതീടനിനട്ട്

ചുറമുള്ള  100  വതീടുകേള സര്കവ നടത്തനി സമഭാനകരഭാഗലക്ഷണങ്ങള ഉകണഭാ എനട്ട്

പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  എടുക്കഭാത്ത  സ്കൂള

കുടനികേള ഉളലപലട എലഭാവര്ക്കുലാം ടനിഡനി വഭാകനിന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ജനിലയനില് 16 വയസനിനട്ട് തഭാലഴയള്ള 1253259 കുടനികേളനില്  235535 കുടനികേള
(18.79%)  പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  എടുക്കഭാത്തവരഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല് എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം പൂര്ണമഭായ പതനികരഭാധകശഷനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനു
കവണനി  ലസഷലല്  ഇമ്മേന്യൂസണകസഷന  പരനിപഭാടനികേളഭായ  മനിഷന  ഇന്ദ്രധനുഷട്ട്,
മനിഷന  മുക്തനി  എനനിവ  നടത്തനി  വനനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ബഹുമഭാനലപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയലടയലാം ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലടയലാം  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  അഡതീഷണല്
ഡയറക്ടര്  (കുടുലാംബകക്ഷമലാം)  ഇന-ചേഭാര്ജട്ട്,  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷന  കസറട്ട്
കപഭാഗ്രഭാലാം മഭാകനജര് എനനിവരുലട കനതൃതസത്തനില് സലാംസഭാനലത്ത ഡനിഫട്ട് ത്തതീരനിയ
പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നനിയനണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  ഉളലപടുത്തനി  അടനിയന്തര
കേര്മ്മേപദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.

കൂടഭാലത ജനിലയനില് കൂടുതല് കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടഭാനുള്ള സഭാധലത
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട  കനതൃതസത്തനില്
മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  ഹഭാളനില്  7  -7-2016-നട്ട്
അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കചേരുകേയണഭായനി.  പസ്തുത കയഭാഗത്തനില് ജനപതനിനനിധനികേളുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല ഉകദലഭാഗസര്,
വനിവനിധ  മതകമലദലക്ഷനഭാര്  എനനിവരുലാം  പലങടുത്തു.  പസ്തുത  കയഭാഗത്തനിലല
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനിലയനിലല  കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനില്
രണഭാഴ്ച  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന  ഉഗൗര്ജ്ജനിത  ഡനിഫട്ട് ത്തതീരനിയ  കരഭാഗ  പതനികരഭാധ
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകേയലാം  10  മുതല്  16  വയസ്സുവലരയള്ള കുടനികേലള
പൂര്ണമഭായലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ഒരു  വഭാകനികനഷന  കേര്മ്മേ പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കുകേയലാം ലചേയ.

ഇതനുസരനിചട്ട്  8  കബഭാക്കനിലമഭായനി  231892  കുടനികേളക്കട്ട്  ടനിഡനി  വഭാകനിന
നല്കകേണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  11-7-2016  മുതല് ഒരു മഭാസക്കഭാലയളവനില് ലമഭാത്തലാം
കുടനികേളക്കുലാം ടനിഡനി വഭാകനിന നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് കനഴ്സുമഭാരുലട ഒഴനിവള്ള പകദശങ്ങളനില് 60 സ്കൂള
ലഹല്ത്തട്ട് നഴ്സുമഭാരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയണഭായനി. 

മകഞരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല കേമ്മേന്യൂണനിറനി ലമഡനിസനിന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  400-ഓളലാം  നഴനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലയനില്
ഏറവലാം  കൂടുതല്  കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ള  ലകേഭാകണഭാടനി  കബഭാക്കനില്
സര്കവ നടത്തനി നടപനിലഭാക്കലപട കരഭാഗപതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നനിലവനിലല
കരഭാഗപതനികരഭാധ സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലഎ.എലാം.എ.,  ലഎ.എ.പനി.,  ലകേ.ജനി.എലാം.ഒ.എ.  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
സലാംഘടനകേലളയലാം, ശനിശുകരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം,  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗലാം
എനനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  ജനിലയനിലല  1300  സ്കൂളുകേളനില്  പനി.റനി.എ.  മതീറനിലാംഗട്ട്
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ഡനിഫട്ട് ത്തതീരനിയ ലപഭാടനിപ്പുറലപടഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം
കേലണത്തുനതനിനഭായനി വനിദഗ്ദ്ധനഭാലര ഉളലപടുത്തനി ഒരു എകട്ട്ലപര്ടട്ട് ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുത്തനി  വയ്പനിലനതനിലരയള്ള  പചേരണലാം
തടയനതനിനഭായനി എലഭാ മതവനിഭഭാഗങ്ങലളയലാം ജനപതനിനനിധനികേലളയലാം ഉളലപടുത്തനി
ഒരു കൂടഭായ്മയണഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനിയലാം സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലള്ള 111 അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില് അതഭാതട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-യലട

കേതീഴനില്  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  ഇന-ചേഭാര്ജ്ജനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സന്ദര്ശനലാം

നടത്തനി 10 വയസ്സുമുതല് 16 വയസ്സുവലരയള്ള എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ടനിഡനി വഭാകനിനുലാം

10  വയസ്സുവലരയള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  സഭാര്വത്രനികേ  പതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പട്ട്

പരനിപഭാടനിയലട  പടനികേ  പകേഭാരമുള്ള  കുത്തനിവയ്പുകേള  എടുക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല സഭാഫട്ട് നഴ ട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 റഭാങട്ട് ലനിസട്ട്

216  (1461) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട് - 2 (ആകരഭാഗലലാം) തസ്തനികേയനിലല

പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലള്ളതഭായലാം  ഇതനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എന

വലരയഭാലണനലാം അറനിയഭാകമഭാ ; ഇതുവലര എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിലയനതട്ട്

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  30-6-2016  വലര  എത്ര ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്  ;  ഓകരഭാ

ഒഴനിവകേളുലടയലാം പഭാബലലത്തതീയതനിയലാം പസ്തസ്തുത ഒഴനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ തതീയതനിയലാം

സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടഭാത്ത സലാംഭവലാം ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില്  ഇതനിനകമല്  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്  ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലയനില് സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2-ലന്റെ പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസട്ട്
നനിലവനിലണട്ട്. ഇതനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 15-1-2017 വലരയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ ലനിസനില് നനിനലാം
ഇതുവലര 43 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 7 ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 2 ഒഴനിവകേള 20-4-2016-ലലാം
5  ഒഴനിവകേള  3-5-2016-ലമഭാണട്ട്  പഭാബലലത്തനില്  വനതട്ട്.  5  ഒഴനിവകേള
26-05-2016-ലലാം 2 ഒഴനിവകേള 3-6-2016-ലമഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

അലാംഗനവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ഓണകററനിയലാം

217 (1462) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗനവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിചനിട്ടുലാം അതട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭായനിടനില എന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് വര്ദനയലട  അധനികേഭഭാരലാം  പഞഭായത്തുകേളുലട  ചുമതലയനില്
നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വര്ദനവനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

ഒനപതഭാലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

218 (1463) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല സസയലാംഭരണ സഭാപനമഭായ സനി-ലമറട്ട്
(State  Institute  of  Medical  Education  Technology)-ലന്റെ  കകേഭാകളജുകേളനില്
കസവനലാം  ലചേയ്യുനതുലാം,  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനി  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  കസവനലാം
റഗുലസറസട്ട്  ലചേയതുമഭായ  ജതീവനക്കഭാരനില്  കപ-ലസയനില്  പകേഭാരലാം  ശമ്പളലാം
വഭാങ്ങുനവര്ക്കട്ട്,  ഒനപതഭാലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ ലപഭാകപഭാസല്,
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചതട്ട്  എനഭാണട്ട്;  ആയതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരവലാം  നനിലവനിലല
സനിതനിയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) നനിരവധനി വര്ഷലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം ഈ ലപഭാകപഭാസല് നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം എന്തഭാണട്ട്;

(സനി) ഇവര്ക്കട്ട് ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2009  മുതല്  കസവനലാം  ലചേയ്യുന  ഇവര്ക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷവലാം

ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്  ശമ്പള  വര്ദനവലാം  ലഭനിചനിടനില  എനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേഭാദലത്തനില് പറയനതുകപഭാലല ജതീവനക്കഭാര് ഇതുവലര റഗുലസറസട്ട്

ലചേയലപടനിടനില.  സനി-ലമറട്ട്  ഡയറക്ടര് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം  15-4-2013-നട്ട്

സമര്പനിചനിരുലനങനിലലാം ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  24-5-2014-നട്ട്  കൂടനിയ  സനി-ലമറനിലന്റെ  13- ാാമതട്ട്  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയലട

തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്,  ക്ഷഭാമബത്ത,  കപ  റനിവനിഷന  എനനിവ  നല്കേഭാത്തതട്ട്

പരനിഗണനിചട്ട്,  ശമ്പള ലസയനില് അനുവദനിചവര്ക്കട്ട്  24-5-2014  മുതല് അടനിസഭാന

ശമ്പളലാം  20%  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്  കപയനില്  തുടരുന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  24-5-2014 മുതല് കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് കപ 10% വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

സനി-ലമറട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിച ലപഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

ആലപ്പുഴ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

219  (1464) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കു

നതനിനഭായനി 2006-2011,  2011-2016  കേഭാലഘടങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തട്ട്

നനിനലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വര്ഷലാം തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി എലാം.എല്.എ.

ഫണട്ട്  ,  ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട് എനനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എലന്തങനിലലാം നവതീകേരണ

പവര്ത്തനങ്ങള നടനനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഉലണങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

924/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) 2006-2011  കേഭാലഘടത്തനില് ഡനി,  ലകേ,  ഇ,  ലജ1,  ലജ2,  ലജ3  എനതീ

കബഭാക്കുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപട്ടു.  2007-ല്  ലമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗലാം,

സഗനകക്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗലാം  എനനിവ  വണഭാനകത്തക്കട്ട്  ഷനിഫട്ട്  ലചേയലപട്ടു.   ബഡട്ട്

ബഭാങട്ട്  വനിത്തട്ട്  കേലാംകപഭാണന്റെട്ട്  ലസപകറഷന  യൂണനിറട്ട്  തുറന.  ലസനടസലസ്ഡട്ട്

ലഭാബട്ട്,  ലഭാനഡട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്  വര്ക്കട്ട്  എനനിവ  തുടങ്ങുകേയലാം  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്

പഭാന്റെനിലന്റെ പണനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ. 2009-ല് സര്ജറനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ഷനിഫട്ട്

ലചേയലപട്ടു.   സഫബര്  ഓപ്റനികേട്ട്  കബഭാകങഭാകസഭാപട്ട്,  പളമണറനി  ലമഡനിസനിന

ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  എനനിവ ആരലാംഭനിച.   ഇലകനികേട്ട്  ടനില്റട്ട്  കടബനിള,  കകേഭാമ്പനികനഷന

ലതറഭാപനി, ഇ.എലാം.ജനി ലമഷതീന തുടങ്ങനിയവ പനി.എലാം.ആര്. ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില് വഭാങ്ങനി.

നന്യൂകറഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  വതീഡനികയഭാ  ഇ.ഇ.ജനി.  നന്യൂകറഭാ  സര്ജറനിക്കട്ട്

ഓപകററനിലാംഗട്ട് സമകക്രഭാകസഭാപട്ട്,  കേഭാര്ഡനിയഭാകേട്ട് കേഭാത്തട്ട്സറകസഷന ലഭാബട്ട് എനനിവ

ആരലാംഭനിച.  സനി.റനി.വനി.എസട്ട്. പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച. 

2011-16-ല്  എചട്ട്1,  എചട്ട്2,  ജനി1,  ജനി2  കബഭാക്കുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിച.   മളടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  ലഎ.സനി.യ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം

പുതനിയ  കമഭാര്ചറനി  ലകേടനിടലാം,  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  എനനിവയലട  പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  എചട്ട്1,  എചട്ട്2  കബഭാക്കനികലക്കട്ട് സര്ജറനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം,

ജനി1,  ജനി2  കബഭാക്കനികലക്കട്ട്  ലമഡനിസനിന  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം  ഷനിഫട്ട്  ലചേയ.

പനി.ലഎ.സനി.യ,  എസട്ട്.എന.ലഎ.സനി.യ.  എനനിവ ആരലാംഭനിച.   നഴസട്ട്  കഹഭാസല്

പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.  ലക്ചേറര് തനികയറര് കകേഭാലാംപകട്ട്, സനില്സട്ട് ലഭാബട്ട് എനനിവ

പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ആശുപത്രനി  ഓഫതീസട്ട്  ലജ  കബഭാക്കനികലക്കട്ട്  ഷനിഫട്ട്  ലചേയലപട്ടു.

യൂകറഭാളജനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില് ഇ.എല്.ഡബ്ളബ.എന.എല്. യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങനി.  റതീനല്

ടഭാനസട്ട് പഭാകന്റെഷന  തുടങ്ങനി.  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  പവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിച.   മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനി,  1000  MA  X-ray  എനനിവ  കറഡനികയഭാ  ലതറഭാപനി

ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  ആരലാംഭനിച.  ഓഫഭാല്കമഭാളജനിയനില്  Vitreoretinal  Surgery

യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങനി.  സസതീകവജട്ട് ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച.

(ബനി&സനി)  എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്,  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  എനനിവ

ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനനിടനില.
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കഡഭാക്ടര് ഇന ഫഭാര്മസനി (ഫഭാലാം.ഡനി.) കകേഭാഴ ട്ട്

220 (1465) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജനിനട്ട്  'കഡഭാക്ടര്  ഇന
ഫഭാര്മസനി (ഫഭാലാം.ഡനി.) കകേഭാഴട്ട്  '  തുടങ്ങുനതനിനട്ട് ലസനടല് ഫഭാര്മസനി കേഗൗണ്സനിലനിലനറ
അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്  പസ്തുത  കകേഭാഴട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിയലട നനിലവനിലല സനിതനിലയലന്തനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണട്ട്  ഫഭാലാം.ഡനി.  കകേഭാഴട്ട്
നനിലവനിലള്ളലതനലാം  ഇതനില്  എത്ര കകേഭാകളജുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാട  ഉലണനലാം
ആയതട്ട് നനിലവനില് ഇലഭാത്ത കകേഭാകളജുകേളനില് സര്ക്കഭാര് കേസഭാട ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാലാം.ഡനി.  കകേഭാഴട്ട്  കയഭാഗലതയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ക്ലെനിനനിക്കല്
ഫഭാര്മസനിസട്ട്'  എന തസ്തനികേ പസ്തുത കകേഭാഴട്ട്  ജയനിചവരുനവര്ക്കഭായനി ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  അഞട്ട്  സസകേഭാരല  സസഭാശയ  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഫഭാലാം.ഡനി.  കകേഭാഴട്ട്
നടത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ സഭാപനങ്ങളനില്  50%
സതീറകേള സര്ക്കഭാര് ലമരനിറട്ട് സതീറകേളഭാണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് ഇഗൗ വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേള

221 (1466) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്;
അവയനില് എത്ര എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേളുണ  ട്ട്;

(ബനി)  50  %  സതീറകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കുകേ  എന  തതസത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മുനവര്ഷലാം എത്ര സതീറകേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച;  ഈ വര്ഷലാം
എത്ര  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി  കേരഭാര്  ഉണഭാക്കനി;  അവയനില്
ഏലതലഭാലാം കകേഭാകളജുകേളനില് എത്ര സതീറകേള വതീതലാം ലഭനിക്കഭാന സഭാദലതയണട്ട്;
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(സനി)  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫ്  ഇന്തല  ഈ  വര്ഷലാം  അനുമതനി
നനികക്ഷധനിച  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഏലതലഭാലാം;  ഇതുമൂലലാം  എത്ര
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേള നഷ്ടലപടുലാം എനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  സതീറകേള  നഷ്ടലപടഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
ഏലതലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  50%  സതീറകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നല്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവരുമഭായനി  എത്ര
പഭാവശലലാം ചേര്ച നടത്തനി; തതീയതനി സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനിലമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു  സതീറലാം
നഷ്ടലപടുനനില എനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പു വരുത്തുകമഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-ലല കപഭാലസക്ടസട്ട് പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാറനികലര്ലപടനിട്ടുള്ള 14
സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുണട്ട്.  അവയനില്  100  വതീതലാം  1400
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേളുണട്ട്.

(ബനി) 700  സതീറകേള.  കേരഭാര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന.  ആയതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  സതീറകേളുലട  എണലാം  കേണക്കഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള. 

(സനി) നനിലവനില് 8 എണലാം.  അവ തഭാലഴ പറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്.  

1. കഡഭാ. എസട്ട്.എലാം.സനി.എസട്ട്.ലഎ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കേഭാരകക്കഭാണലാം,
തനിരുവനന്തപുരലാം

2. ലകേ.എലാം.സനി.റനി. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്

3. ശതീ. കഗഭാകുലലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം.

4. അല് അസര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ലതഭാടുപുഴ

5. ഡനി.എലാം.  വയനഭാടട്ട് ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമഡനിക്കല് സയനസട്ട്,  കമപഭാടനി,
വയനഭാടട്ട്

6. പനി.  ലകേ.  ദഭാസട്ട്  ഇനസനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലമഡനിക്കല് സയനസട്ട്,  ഒറപഭാലലാം,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

7. കമഭാണട്ട് സനികയഭാണ് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, അടൂര്, പത്തനലാംതനിട
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8. മലബഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെര്,
കുറനിയഭാടനി, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്.

800 സതീറകേള

(ഡനി-എഫട്ട്)  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നനിശയനിക്കുനതട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്
ഇന്തലയഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ അദലയന വര്ഷ ആരലാംഭത്തനിലലാം  ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില്
ഓഫട്ട്  ഇന്തല  ഇന്തലന  യൂണനിയനനിലല  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില്  (സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  കമഖല)  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം,  ടനി
പരനികശഭാധനഭാ  കവളയനില്  പസ്തുത  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളഭായ
അദലഭാപകേ/അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലട  എണലാം,  മറട്ട്  അനുബന  ഭഗൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങളഭായ  ലഭാബട്ട്,  തനികയറര്  എനനിവയളലപലട  ഒകടലറ  കേഭാരലങ്ങള
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  അതട്ട്  പരലഭാപ്തമലലങനില്  അടുത്ത
അദലയന വര്ഷലാം കുടനികേലള പകവശനിപനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി നനികഷധനിക്കുകേയമഭാണട്ട്
ലചേയവരുനതട്ട്.  കമല്  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ടനി  വനിഷയത്തനില്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് യഭാലതഭാരുവനിധ ഇടലപടലലാം സഭാധനിക്കുകേയനില.

സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട  മഭാകനജുലമന്റുമഭായനി  4-7-2016-ല്
ചേര്ച നടത്തുകേയണഭായനി.  ടനി ചേര്ചയനില് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം ആയനിടനില.

ലതീനനിയര് ആകനികലറര് യനലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

222  (1467) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കറഡനികയഷന  യനലാം
തുടര്ചയഭായനി കകേടഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ രണട്ട് വര്ഷത്തനിനനിലട  കറഡനികയഷന യനലാം എത്ര തവണ
തകേരഭാറനിലഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഡനികയഷന ചേനികേനിതക്കഭായനി അതലഭാധുനനികേ രതീതനിയനിലള്ള ലതീനനിയര്
ആകനികലറര് യനലാം തൃശ്ശൂര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2014-15-ല് 14 തവണയലാം 2015-16-ല് 3 തവണയലാം തകേരഭാറനിലഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പസ്തുത യനലാം തൃശ്ശൂര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറവഭാന നടപടനി

223  (1468) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  എലന്തലഭാലാം  പരനിഷ്കരണങ്ങള  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  വരുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന  'എയനിലാംസട്ട്  '  മഭാതൃകേയനില്
വനികേസനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതുമഭായനി ബനലപട എലന്തഭാലക്ക പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ) ലസഷലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗങ്ങലള കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  5  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള
(തനിരുവനന്തപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്)  മനികേവനിലന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായനി
മഭാറനതനിനട്ട്  അനനിവഭാരലമഭായ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി -ഇ) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല പനിനസനിപല്മഭാരുലട ചുമതലകേള
വനിഭജനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

224  (1469) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല  പനിനസനിപല്മഭാര്  ഭരണനനിര്വഹണപരമഭായ
ചുമതലകേളുലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ചുമതലകേളുലാം  ഒകര  സമയലാം  നനിര്വഹനികക്കണനി
വരുനതനിനഭാല് ആയതട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ പവര്ത്തനലത്ത പതുകൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുനലവന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  പസ്തുത  പനിനസനിപല്മഭാരുലട  ഭരണ  നനിര്വഹണപരവലാം
അക്കഭാദമനിക്പരവമഭായ ചുമതലകേള വനിഭജനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഭരണനനിര്വഹണപരമഭായ
ചുമതലകേളനിലലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ചുമതലകേളനിലലാം  പനിനസനിപലനിലന  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
സവസട്ട്  പനിനസനിപലനിലന  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
ആശുപത്രനികേളുലട ഭരണനനിര്വഹണത്തനിനഭായനി ആശുപത്രനി സൂപണട്ട്,  ആര്.എലാം.ഒ.
തുടങ്ങനിയ  തസ്തനികേകേളുലാം  നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം സുഗമമഭായനി നടക്കുനണട്ട്.

കസറട്ട് ഇനസനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമഡനിക്കല് എഡന്യൂകക്കഷന  ആനഡട്ട് ലടകകഭാളജനി

225 (1470) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ സസയലാംഭരണ സഭാപനമഭായ എസട്ട് ഐ-എലാം ഇ റനി
(കസറട്ട്  ഇനസനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ലമഡനിക്കല്  എഡബകക്കഷന  ആനഡട്ട്  ലടകകഭാളജനി)
കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷവലാം നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേള മഭാത്രലാം നടത്തുന സഭാപനമഭായനി മഭാറനി
എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴനില് ആയര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ,  ഫഭാര്മസനി
കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ലപഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

226 (1471) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള എത്ര സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്; ഏലതലഭാലാം;
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(ബനി)  2011  വലര  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  അവയനില്
എത്ര  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറകേളുലാം  ഉണഭായനിരുന;  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേളുലട എണലാം എത്ര;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത രണഭാമലത്ത ലമഡനിക്കല്കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി ഏതുവലരയഭായനി;

(ഡനി) പസ്തുത ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഇനഡലന ലമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനിലലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം അനുമതനി നല്കേനിയതട്ട് എത്ര എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേളക്കഭാണട്ട്;

(ഇ) 25000 രൂപ വഭാര്ഷനികേ ഫതീസനില് 100 കുടനികേളക്കട്ട് എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
പഠനലാം നടത്തഭാന കേഴനിയന പസ്തുത കകേഭാകളജട്ട് കവലണനട്ട് വയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ  വര്ഷലാം  തലന  പുതനിയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച പകേഭാരലാം അഡ് മനിഷന നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  8  (എടട്ട്)  സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,
തനിരുവനന്തപുരലാം/ആലപ്പുഴ/കകേഭാടയലാം/എറണഭാകുളലാം/തൃശ്ശൂര്/മകഞരനി/കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്/ഇടുക്കനി

(ബനി) 2011 വലര സലാംസഭാനത്തട്ട്  5 (അഞട്ട്) ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലാം 900
(ലതഭാള്ളഭായനിരലാം)  സതീറകേളുലാം  ഉണഭായനിരുന.  നനിലവനില്  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴനില്  (എടട്ട്)  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലാം  1100 (ആയനിരത്തനി ഒരുനൂറട്ട്)
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.

(സനി-എഫട്ട്)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  രണഭാമലത്ത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ കകേഭാകളജനില് കപവഭാര്ഡട്ട്

227  (1472)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആയര്കവദ  കകേഭാകളജനില്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
കപവഭാര്ഡട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുളള പയഭാസലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കുനില്  ആയതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കനി  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ചേനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുനതനികലയഭായനി ഒരു ബഹുനനില കപവഭാര്ഡട്ട് സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  4 മഭാസലത്ത കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.
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ഇടുക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2
തസ്തനികേയനിലല തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനലാം സലാംബനനിചട്ട്

228  (1473)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കഹഭാസനിറല് അറനഡനറട്ട്  കഗ്രഡട്ട്
2 തസ്തനികേയനില് തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനിൽ ഇതനിനഭായനി
ഇന്റെര്വബ നടത്തനിയതട്ട് എനഭാണട്ട്;

(ബനി)  എത്ര ഒഴനിവകേളനികലക്കഭാണട്ട്  തഭാത്കേഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനിൽ  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  ഉണഭായ  ഒഴനിവട്ട്  തഭാത്കേഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്
നനികേത്തുനതനിനഭായനി ഇന്റെര്വബ  നടത്തനിയ കശഷലാം കഗ്രഡട്ട്  1  തസ്തനികേയനില് നനിയമനിചതഭായനി
അറനിയനിചതനിനഭാല്  കഹഭാസനിറല്  അറനഡനറട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  2  നനിര്വഹനികക്കണ
ചുമതലകേള  ഏലറടുക്കഭാന  തഭാത്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്  വനിമുഖത  കേഭാട്ടുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിയമന
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കഹഭാസനിറല് അറനഡര് കഗ്രഡട്ട്  2  തസ്തനികേയനില് നനിയമനിക്കലപകടണവര്
ഇതനിനഭായനി  ഇന്റെര്വന്യൂവനില്  പലങടുത്തതനിനുകശഷലാം  കഗ്രഡട്ട്  1  ആയനി
നനിയമനിക്കലപടുവഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  ഒഗൗടട്ട്കസഭാഴട്ട്  (പുറലാം  കേരഭാര്)
തസ്തനികേയഭായ  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി 24-5-2016-ലഭാണട്ട് ഇന്റെര്വന്യൂ നടത്തനിയതട്ട്.

(ബനി) കഹഭാസനിറല് അറനഡര്മഭാരുലട 10 ഒഴനിവകേളനികലക്കഭാണട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെട്ട്  എന  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞനില്  നനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലനിസട്ട്  കചേഭാദനിചതനിന  പകേഭാരലാം
അവനിലടനനിനട്ട് കേനിടനിയ ലനിസനില്നനിനലാം ഇന്റെര്വന്യൂ നടത്തനി കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിയമനിക്കലപട ജതീവനക്കഭാര് യഭാലതഭാരു
തരത്തനിലമുള്ള വനിമുഖത കേഭാടനിയനിടനില.
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(ഡനി)  ഇടുക്കനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കഹഭാസനിറല്  അറനഡര്മഭാരഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നടത്തനിയവരുലട  നനിയമന  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(ഇ) കഗ്രഡട്ട് 1 ആയനി നനിയമനിക്കലപടനിടനില.

ലമഭാഗ്രഭാല് യനഭാനനി ആശുപത്രനിയലട സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനി

229 (1474) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന ഏകേ യനഭാനനി
ആശുപത്രനിയഭായ  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലമഭാഗ്രഭാല്  യനഭാനനി  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  ഔഷധനി
മുകഖന പതനിവര്ഷലാം എത്ര രൂപയലട മരുനഭാണട്ട് നല്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  തുകേ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  മരുനട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്
തനികേയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്;  ഏലതങനിലലാം
തസ്തനികേ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനകണഭാ  ;  എങനില്  ഉടലന  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ആശുപത്രനി കേനിടത്തനി ചേനികേനിതയട്ട് സഗൗകേരലമുള്ള ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  യനഭാനനി  ആശുപത്രനിയലട സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി  എന.ആര്.എചട്ട്.എലാം.
മുകഖന പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഭാഗ്രഭാല് യനഭാനനി  ഡനിലസനസറനിയനികലക്കട്ട്  2210-02-103-99-24   M&S
ശതീര്ഷകേത്തനില്  മരുനട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  തുകേലകേഭാണട്ട്  ഒഗൗഷധനി
മുകഖനയഭാണട്ട് മരുനട്ട് വനിതരണലാം ലചേയവരുനതട്ട്.

2013-14 വര്ഷലാം - 45000 രൂപ 

2014-15-വര്ഷലാം - 50000 രൂപ 

2015-16-വര്ഷലാം - 55000 രൂപ 

2016-17-വര്ഷലാം - 55000 രൂപ 

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഒഗൗഷധനിക്കട്ട്  യനഭാനനി  മരുനനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  ഒഗൗഷധനി
മുകഖന മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.   കമല്
അനുവദനിച തുകേ കൂടഭാലത കുമ്പള ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിലന്റെ പദതനിയനില് തഭാലഴ പറയലാം
പകേഭാരലാം തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

2013-14 - 5 ലക്ഷലാം

2014-15 - 5 ലക്ഷലാം

2015-16 - 6 ലക്ഷലാം

2016-17 - 8 ലക്ഷലാം

(ബനി) തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  3  ജതീവനക്കഭാര്,  കയഭാഗലരഭായവരുലട അഭഭാവത്തനില് ഒഴനിഞകേനിടക്കുന
യനഭാനനി ഫഭാര്മസനിസട്ട് തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച
വരുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഇ) എന.ആര്.എചട്ട്.എലാം. മുകഖന നനിലവനില് 15 യനഭാനനി ഡനിലസനസറനികേള
പവര്ത്തനിക്കുന.

സനിദ ആശുപത്രനികേള

230 (1475) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  ഗ്രഭാമപ ഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  സനിദ
ആശുപത്രനികേള നനിലവനിലള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം സനിദ ആശുപത്രനികേള ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മങര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  ഒരു  സനിദ
ഡനിലസനസറനി നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം സനിദ ആശുപത്രനികേള ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് റഭാങട്ട് പടനികേയനില് ഉളലപട
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

231  (1476) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  കമയട്ട്  31 നട്ട് സര്വതീസനില് നനിനലാം വനിരമനികക്കണ കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
സര്വതീസ്  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കുകേ വഴനി  ആയര്കവദ  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് റഭാങട്ട് 
പടനികേയനില്  ഉളലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
അവസരലാം നഷ്ടലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കസവനകേഭാലലാം  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനി  നനിലവനിലല  റഭാങട്ട്
പടനികേയനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട കസവനകേഭാലലാം ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേനിയതട്ട് റദ്ദേഭാക്കഭാത്ത
പക്ഷലാം  2016  കമയട്ട്  31-ലല  വനിരമനിക്കല്  കേണക്കഭാക്കനി  സൂപര്  നന്യൂമററനി  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപനിലല  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  റഭാങട്ട്
ലനിസനിനട്ട് 6 മഭാസത്തനിലധനികേലാം കേഭാലഭാവധനിയള്ളതനിനഭാല് അവസരലാം നഷ്ടലപടനിടനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മരുനകേളുലട വനില ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

232  (1477)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യ. ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നലഭായവനില
മരുനകേടകേളനില് ഒകര മരുനനിനട്ട് പല വനില ഈടഭാക്കനി വനനിരുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതട്ട് തടയവഭാനുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് മരുനട്ട് വനിതരണലാം നടത്തുന
കേമ്പനനികേള ഒകര മരുനട്ട് ഒകര വനിലയ്ക്കുതലന സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലലാം സഹകേരണ
കമഖലയനിലലാം  സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലമുള്ള മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം വനിതരണലാം
ലചേയ്യുവഭാനുലാം  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ഒകര  മരുനനിനട്ട്/ലമഡനിക്കല്
ഉപകേരണത്തനിനട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കേഭാരുണലഫഭാര്മസനി,  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട് കപയനിലാംഗ്കേഗൗണര്, എസട്ട്.എ.ടനി.,  ഡഗട്ട് ബഭാങട്ട്,  ഹനിന്ദുസഭാന ലഭാറകനിലന്റെ
എചട്ട്.എല്.എല്.  സലഫട്ട്  ലകേയര്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പല  വനില  ഈടഭാക്കനി
വനനിരുനതട്ട്  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന കവണനി കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്  2012  ആഗസട്ട് മഭാസലാം
ഉത്തരവട്ട്  നലനിലയങനിലലാം  ആയതട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിലലന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില് ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങനില്  ഇതനിനട്ട്  കേഭാരണക്കഭാലര  കേലണത്തനി  നനിയനനിക്കഭാനുലാം
മരുനകേളുലാം/ഉപകേരണങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് നനിയനണ സഭാപനങ്ങള വഴനി ഒകര വനിലയട്ട്
നലഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സന്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  നതീതനി  ലമഡനിക്കല്
കസഭാര്,  സസപകകേഭായലട കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുന മഭാകവലനി ലമഡനിക്കല്  കസഭാര്,
കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്
പവര്ത്തനിക്കുന  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  ഇവലയലഭാലാംതലന  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലള്ള
സര്ക്കഭാരുകേള  തുടങ്ങനിവച  നലഭായവനില  ലമഡനിക്കല്  കസഭാര്  സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണട്ട്.
ഇവലയലഭാലാം  തലന വലതലസ്ത മഭാകനജുലമന്റെനിലന്റെ കേതീഴനില് പവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാല്
ഇവയലട  സലാംഭരണ  രതീതനിയലാം  വനില്പന  വനില  നനിശയനിക്കുന  രതീതനിയനിലലാം
ഏറക്കുറചനിലകേള വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ഇഗൗ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഒകര വനിലയട്ട് മരുനകേള ലഭലമഭാക്കണലമങനില്
എലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം കചേര്നട്ട് ഏകേതീകൃത സലാംഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാകക്കണതുണട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  സനിതനിലചേയ്യുന  ഇടമനുസരനിചഭാണട്ട്  മരുനകേളുലട
ആവശലകേതയനില്   മഭാറലാം  വരുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഏകേതീകൃത  സലാംഭരണ  രതീതനി
പൂര്ണമഭായലാം പഭാകയഭാഗനികേമല.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

കനമലാം വനിദലഭാധനിരഭാജ കഹഭാമനികയഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് സനി.സനി.എചട്ട്.
സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് നടപനിലഭാക്കനിയ തതീരുമഭാനലാം

233  (1478) ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതബ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനമലാം  വനിദലഭാധനിരഭാജ  കഹഭാമനികയഭാപതനികേട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
2002 മുതല് സനി.സനി.എചട്ട്.  സഭാഫ്  പഭാകറണ് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്,  ബഹുമഭാനലപട
സഹകക്കഭാടതനിയനില്  ആവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  കബഭാധനിപനിക്കഭാലത  കനടനിലയടുത്ത
കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ മറവനില് സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനിനട്ട് വന സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത
വരുത്തുന തതീരുമഭാനങ്ങള സകേലക്കഭാണതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  നടപടനികേളക്കട്ട്  ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭാദനികേള ; അവരുലട കപരനില് എന്തട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച;

(സനി)  മുന  മുഖലമനനി  വനിളനിചകൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  എനട്ട്  മുതലഭാണട്ട്  ടനി
കകേഭാകളജനില് സനി.സനി.എചട്ട്. പഭാകറണ് നടപഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്;

(ഡനി)  സനി.സനി.എചട്ട്.  പഭാകറണ്  2002  മുതല്  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  മുനകേഭാല
പഭാബലലലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  കനടനിലയടുക്കഭാന
ഉണഭായ സഭാഹചേരലലാം എന്തഭാണട്ട്;

(ഇ)  ഇപകേഭാരലമഭാരു  മുനകേഭാല  പഭാബലലത്തനിനട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്
വരുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുകനഭാ;

(എഫട്ട്) ഈ കേഭാരലത്തനില് ഡനിവനിഷന ബഞനില് ഫയല് ലചേയ കകേസനില് മുന
അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  ഓഫതീസട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തഭാല്പരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  ഇലലങനില് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവരുലട കപരനില് ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള
സകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ  ;  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  വസ്തുതകേള  ലവളനിചത്തുലകേഭാണ്ടു
വരുനതനിനുള്ള നടപടനികേളക്കുലാം ആവശലമഭായ അകനസഷണത്തനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഖജനഭാവനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരുത്തുന തതീരുമഭാനങ്ങള
എടുത്തനിടനില.  എനഭാല്  കകേഭാടതനിവനിധനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
ഉള്ളതനിനഭാല്  കകേഭാടതനി  വനിധനിലക്കതനിലര  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്
എസട്ട്.എല്.പനി. ഫയല് ലചേയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  മനിനനിട്സനില്  തതീയതനി
പരഭാമര്ശനിചനിടനില.

(ഡനി)  കനമലാം  വനിദലഭാധനിരഭാജ  കഹഭാമനികയഭാപതനികേട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല
മഭാകനജുലമന്റുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം വനിവനിധ ആവശലങ്ങള ഉനയനിചലകേഭാണട്ട് 2006 മുതല്
വനിവനിധ  കകേസുകേള  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയലാം  13-3-2015-ല്  സനി.സനി.എചട്ട്.  പഭാകറണ്
2002  മുതല് മുനകേഭാലപഭാബലലകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാന ലപഭാതുവനിധനി ഉണഭാകുകേയമഭാണട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഇ) ഇല.

(എഫട്ട്&ജനി) അപതീലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.
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കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി 

234 (1479) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനികേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസനസറനികയഭാ  എന.എചട്ട്.എലാം.
കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസനസറനികയഭാ  (ആയഷട്ട്  കഹഭാമനികയഭാ  സപമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്
ലസന്റെര്)  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസനസറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസനസറനികേളനിലൂലട പധഭാനമഭായലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
സഗൗജനല കഹഭാമനികയഭാപതനി ചേനികേനിതഭാ കസവനലാം നല്കുകേ, സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങലള
പതനികരഭാധനിക്കുകേ,  ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുകേ,  മദലലാം  /  മയക്കുമരുനട്ട്
വനികമഭാചേന  ചേനികേനിത  നല്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങള  സകേവരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസനസറനികേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്
ഡനിലസനസറനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മഭാലനിനലലാം തള്ളുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

235  (1480) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരത്തനിലലാം  പഭാന്തപകദശങ്ങളനിലമുള്ള  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സസകേഭാരല  കേരഭാറുകേഭാര്  ലസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങട്ട്  മഭാലനിനലലാം  തള്ളുനതട്ട്
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ വകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്സവസര്മഭാരുലട ഒഴനിവകേള

236  (1481) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്സവസര്മഭാരുലട എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലലണനട്ട്
ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  245  സൂപര്സവസര്മഭാരുലട  തസ്തനികേകേളനില്
ഒഴനിവണട്ട്.  ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരലാം 2

ലകേഭാലലാം 12

ആലപ്പുഴ 15

പത്തനലാംതനിട 13

കകേഭാടയലാം 25

ഇടുക്കനി 26

എറണഭാകുളലാം 24

തൃശ്ശൂര് 38

പഭാലക്കഭാടട്ട് 12

മലപ്പുറലാം 12

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 9

വയനഭാടട്ട് 14

കേണ്ണൂര് 14

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 29
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(ബനി)  പസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില്  219  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  26  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചലാം  വരുന.  സൂപര്സവസര്  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനലാം
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കുന പതനിമഭാസ
ലപനഷന ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

237  (1482)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നല്കുന
പതനിമഭാസ  ലപനഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനില്  വനനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കുള്ള  ലപനഷന  അഞ്ഞൂറനി  ഇരുപത്തഞട്ട്  രൂപയനില്  നനിനലാം
ലതഭാള്ളഭായനിരലാം  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുലമന  പഖലഭാപനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തങനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങനില് ഇതനിനഭാവശലമഭായ അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലപനഷന  525  രൂപയനില്  നനിനട്ട്  900  രൂപയഭായലാം  പനിനതീടട്ട്  1100
രൂപയഭായലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ഓജസട്ട് നന്യൂടനിമനികട്ട് യൂണനിറട്ട്

238 (1483) ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അങണവഭാടനികേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  അമൃതലാം  ലപഭാടനിയലട
ഉല്പഭാദനലചലവട്ട് ഇകപഭാള വനിലലയക്കഭാള അധനികേരനിച സഭാഹചേരലത്തനില് ഇതനിനട്ട്
വനില വര്ദനിപനിചനല്കേനി ലപരുമ്പഭാവൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേതീഴനിലത്തട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന
ഓജസട്ട് നന്യൂടനിമനികട്ട് യൂണനിറനികലയലാം ഈ കമഖലയനില് പണനിലയടുക്കുന മറട്ട് പഭാവലപട
സതീകേലളയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അമൃതലാം  നന്യൂടനിമനികട്ട്  ഉല്പഭാദനലചലവട്ട്  വനിലലയക്കഭാള  അധനികേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിത നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
924/2017
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വകയഭാജന സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം

239  (1484) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകയഭാജന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത  നനിയമപകേഭാരലാം  വകയഭാജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കപരനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര  കകേലസടുത്തനിട്ടുണട്ട്;
അവരനില് എത്രകപലര കകേഭാടതനി ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകയഭാജന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനനില  എന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പസ്തുത
നനിയമലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  തദസഭാര  വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ
സലാംരക്ഷണലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകയഭാജന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  The
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007 (Central
Act-56 of 2007) സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാബലലത്തനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  വകയഭാജന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനനില എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിടനില. നനിയമലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
ലമയനിന്റെനനസട്ട്/അപകലറട്ട്  സടബന്യൂണലകേളുലട  കപഭാരഭായ്മകേള  കേലണത്തുനതനിനുമഭായനി
ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കപഭാരഭായ്മകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

വനിവനിധ സഭാമൂഹലകക്ഷമ ലപനഷനുകേള

240  (1485) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കേനിവരുന  വനിവനിധ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ
ലപനഷനുകേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  ഓകരഭാ ഇനത്തനിലലാം എത്ര രൂപ വതീതലാം പതനിമഭാസ
ലപനഷനഭായനി  നല്കുന;  ഇവ എപകേഭാരമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം നടത്തുനതട്ട്  എനതട്ട്
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലപനഷന  വനിതരണലാം
അവതഭാളത്തനിലഭായനിരുനലവന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ലപനഷന വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന
സഭാമൂഹലകക്ഷമ ലപനഷനുകേളുലാം അവയലട നനിരക്കുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ക്രമ
നമ്പര്

ലപനഷന നനിരക്കട്ട്

1. ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി  കദശതീയ
വഭാര്ദകേലകേഭാല ലപനഷന

75 വയസനിനു തഭാലഴ 600

75 വയസ്സുലാം അതനിനട്ട് മുകേളനിലലാം 1500

2 വനികേലഭാലാംഗ ലപനഷന 80%-നു തഭാലഴ അലാംഗസവകേലലലാം 800

80%-നു മുകേളനില് അലാംഗസവകേലലലാം 1100

3. വനിധവഭാ ലപനഷന 800

4. 50  വയസ്സു  കേഴനിഞ്ഞ
അവനിവഭാഹനിതകേളക്കുള്ള
ലപനഷന

800

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ ഹനിതഭാനുസരണലാം കമല്പറഞ്ഞ ലപനഷനുകേള ഡനിബനിടനി
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട ബഭാങട്ട് അക്കഗൗണ്ടുകേള, കപഭാസട്ട് ഓഫതീസട്ട് കസവനിലാംഗ്സട്ട് ബഭാങട്ട്
അക്കഗൗണ്ടുകേള  എനനിവ  മുകഖനയലാം  കേനിടപട്ട്  കരഭാഗനികേള,  ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണട്ട്
സകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാന കേഴനിയഭാത്തവര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് അവരുലട തഭാല്പരല പകേഭാരലാം
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  മണനി  ഓര്ഡര്  മുകഖനയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന.   ഓകരഭാ
മഭാസലത്തയലാം  ലപനഷന  വനിതരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  ഡനിബനിടനി  കനഭാഡല്
ഓഫതീസറഭായ  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടര്  ആവശലലപടുനതനുസരനിചട്ട്  വനിവനിധ
അക്കഗൗണട്ട്  ലഹഡുകേളനില്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  തുകേ
പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറക്ടറുലട  അക്കഗൗണനികലക്കട്ട്  മഭാറനി  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.
പഞഭായത്തട്ട് ഡയറക്ടര് പസ്തുത തുകേ ഓകരഭാ ലപനഷന ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം ബഭാങട്ട്
അക്കഗൗണട്ട്,  കപഭാസട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങട്ട്  അക്കഗൗണട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
മണനി ഓര്ഡര് എനതീ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  കസഭാഫട്ട് ലവയര് സഹഭായകത്തഭാലട അതതട്ട്
മഭാസലാം തലന വനിതരണലാം നടത്തുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലപനഷന  വതീടനിലലത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേളക്കുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള

241  (1486) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  നനിനലാം  ഏലതലഭാലാം
തരത്തനിലള്ള ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാകുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളനിനട്ട്  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനുലാം വകുപനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാകുകമഭാ;  എങനില് ഇതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാകുനലണനലാം  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
ക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

ഓചനിറ കക്ഷത്രപരനിസരത്തട്ട് അധനിവസനിക്കുന വൃദരുലാം
നനിരഭാലലാംബരുമഭായവരുലട സലാംരക്ഷണലാം

242  (1487) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓചനിറ  കക്ഷത്ര  പരനിസരത്തട്ട്  വൃദരുലാം  നനിരഭാലലാംബരുമഭായവര്
അധനിവസനിക്കുന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര കുറനിചള്ള കേണക്കുകേൾ
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട്  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  കേഴനിയനതനിനട്ട്  ലകേടനിടങ്ങകളഭാ,  അഭയ
കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ നനിലവനില് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഇവര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ ആഹഭാരലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇവര്ക്കട്ട്  ആഹഭാരലാം,  ചേനികേനിത,  പരനിചേരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഓചനിറ കക്ഷത്ര പരനിസരത്തട്ട് വൃദരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായവര് അധനിവസനിക്കുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവലരക്കുറനിചള്ള കേണക്കുകേള കശഖരനിചനിടനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 277

(ബനി) ഓചനിറ  കക്ഷത്രത്തനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിശമനിക്കു
വഭാനഭായനിട്ടുള്ള ഹഭാളനില് തലനയഭാണട്ട് വൃദരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായനിട്ടുള്ളവര് അധനിവസനിക്കുനതട്ട്.
പകതലകേനിചട്ട് അഭയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇതനിനഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനനില.

(സനി)  ഇവര്ക്കഭായനി ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കുന ആഹഭാരലാം നല്കുനണട്ട്.
ആഹഭാരലാം,  ചേനികേനിത,  പരനിചേരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  നല്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച
വരുന.

ജുവസനല് ജസനിസട്ട് നനിയമലാം

243  (1488) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജുവസനല് ജസനിസട്ട് നനിയമത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ചേനില കേഭാതലഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയ സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനിക്കുറവഭാളനികേലള വനിലങ്ങുവയഭാകനഭാ ജയനിലനിലടയഭാകനഭാ പഭാടനിലലനട്ട്
നനിയമത്തനില് പുതുതഭായനി വലവസ ലചേയ്യുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അവര്ക്കട്ട്  സവദല,  നനിയമ  സഹഭായങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തണലമനലാം
രക്ഷനിതഭാക്കലള  വനിവരമറനിയനിക്കണലമനലാം  നനിയമത്തനില്  പരഭാമര്ശമുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനിക്കുറവഭാളനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം
ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വതീതലമങനിലലാം  ആരലാംഭനിക്കണലമനട്ട്  നനിയമത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കുടനികുറവഭാളനികേലള  (അങ്ങലന ഒരു വഭാക്കട്ട് ജുവസനല് ജസനിസട്ട്
നനിയമത്തനില് ഇല.  നനിയമവമഭായനി ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത,  അലലങനില് നനിയമത്തനിനു
വനികധയമഭാവഭാത്ത  കുടനികേള  എനഭാണട്ട്  ആക്ടനില്  പറയനതട്ട്)  വനിലങ്ങുവയ്ക്കുവഭാകനഭാ
ജയനിലനില് അടയ്ക്കുവഭാകനഭാ പഭാടനിലലനട്ട് ജുവസനല് ജസനിസട്ട് നനിയമലാം 2015 ലസക്ഷന
10(1)-ല് വലക്തമഭാക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ലജ.ലജ.  ആക്ടട്ട്  2015  ലസക്ഷന  13(1)(i)  പകേഭാരലാം  നനിയമവമഭായനി
ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത ഒരു കുടനിലയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനിലല സചേല്ഡട്ട് ലവല്ഫയര്
കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് മുമ്പനികലഭാ ലസഷലല് ജുവസനല് കപഭാലതീസട്ട് യൂണനിറനികലഭാ
ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല്  ആ  വനിവരലാം  കുടനിയലട  രക്ഷനിതഭാക്കലള  അറനിയനികക്കണതുണട്ട്.
ലജ.ലജ.  ആക്ടട്ട്  ലസക്ഷന  92  പകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  സവദലസഹഭായലാം
ഉറപ്പുവരുത്തണലമനലാം  ലസക്ഷന  13,  14-ല്  കുടനിക്കട്ട്   നനിയമപരമഭായ  പരനിരക്ഷ
ലഭലമഭാക്കണലമനലാം വലവസ ലചേയ്യുനണട്ട്.
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(ഡനി) ഉണട്ട്.  ലജ.ലജ.  ആക്ടട്ട്  ലസക്ഷന  47  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട്  നനിയമവമഭായനി  ലപഭാരുത്തലപടഭാത്ത  കുടനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ജനിലയട്ട്  ഒരു  ഒബ്സര്കവഷന  കഹഭാലാം  അലലങനില്
ഒനനിലധനികേലാം ജനിലകേളക്കഭായനി ഒരു ഒബ്സര്കവഷന കഹഭാലമങനിലലാം സഭാപനിക്കണ
ലമനട്ട് നനിയമത്തനില് നനിര്കദ്ദേശമുണട്ട്.

സസകക്കഭാ കസഭാഷലല് സ്കൂള കേഗൗണ്സനിലര്മഭാരുലട കവതനലാം

244  (1489) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനുകേതീഴനില് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് എത്ര ലലസകക്കഭാ
കസഭാഷലല് സ്കൂള കേഗൗണ്സലര്മഭാരുണട്ട്; ഇവരുലട പതനിമഭാസ ശമ്പളലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് ലഎ.ഇ.ഡനി. ടതീചര്മഭാര്ക്കട്ട് തുലലമഭായ കവതനലാം നല്കേണലമനട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില്
ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എലന്തങനിലലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എലാം.എസട്ട്.ഡബന്യൂ./എലാം.എ.  ലലസകക്കഭാളജനി എനതീ പനി.ജനി.  കയഭാഗലത
കനടനിയ  വനനിതഭാ  ലലസകക്കഭാ  കസഭാഷലല്  സ്കൂള  കേഗൗണ്സലര്മഭാരുലട  കവതനലാം
ലഎ.ഇ.ഡനി.  ടതീചര്മഭാര്ക്കട്ട്  തുലലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലലസകക്കഭാ കസഭാഷലല് സ്കൂള കേഗൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  എത്ര ഒഴനിവകേള
നനിലവനിലണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  666  സ്കൂള  കേഗൗണ്സനിലര്മഭാരഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  ഇവരുലട  പതനിമഭാസ
ഓണകററനിയലാം 12500 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  പദതനിയലട പുതുക്കനിയ ധഭാരണഭാപത്രത്തനില് സ്കൂള കേഗൗണ്സനികലഴനിലന്റെ
ഓണകററനിയലാം  IED  സ്കൂളുകേളനിലല  കേഗൗണ്സനികലഴനിലന്റെ  ഓണകററനിയത്തനിനട്ട്
തുലലമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സ്കൂള  കേഗൗണ്സനികലഴനിലന്റെ
ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  സസകക്കഭാ കസഭാഷലല് സ്കൂള കേഗൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  141  ഒഴനിവകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളതട്ട്.
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അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

245 (1490) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങണവഭാടനി  വര്ക്കർമഭാലര  ഓണകററനിയലാം  വലവസയനില് നനിയമനിക്കു
നതനിനുള്ള ഉയര്ന പഭായലാം നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അങണവഭാടനിയനില്  അവധനി  ഒഴനിവകേളനിൽ  കജഭാലനി  ലചേയവര്ക്കട്ട്
അലാംഗനവഭാടനി നനിയമനത്തനില് മുനഗണനയകണഭാ; പഭായത്തനില് ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അങണവഭാടനി  നനിയമനത്തനിനട്ട്  മുനകേഭാലയളവനില്  കജഭാലനി  ലചേയവര്ക്കട്ട്
നനിയമനത്തനിനുള്ള പഭായലാം 50 ആയനി നനിജലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാലര  ഓണകററനിയലാം  വലവസയനില്
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള ഉയര്ന പഭായപരനിധനി 46 വയസഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അങണവഭാടനിയനില്  അവധനി  ഒഴനിവകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിട്ടുള്ള
അലാംഗനവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട് സനിരലാം ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് ലസലക്ഷന നടത്തുകമ്പഭാള
ഒരു വര്ഷലത്ത മുനപരനിചേയത്തനിനട്ട് 2 മഭാര്ക്കട്ട് എന കതഭാതനില് പരമഭാവധനി 5 മഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  അലാംഗനവഭാടനി  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഒരു  വര്ഷലത്ത  മുന
പരനിചേയത്തനിനട്ട്  ഒരു മഭാര്ക്കട്ട്  എന കതഭാതനില് പരമഭാവധനി  3  മഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
പഭായത്തനില് ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  ഉയര്ന
പഭായപരനിധനി  കകേന്ദ്ര സരക്കഭാര്  44  വയസഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  മനിഷലന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പകേഭാരലാം  നനിയമനത്തനിനുള്ള
പഭായപരനിധനി  18-35  വയസഭാകേണലമനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനില്  46  വയസഭാണട്ട്  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള
ഉയര്ന  പഭായപരനിധനി.   പസ്തുത  സഭാഹചേരലത്തനില്  അങണവഭാടനി  നനിയമനത്തനിനട്ട്
മുനകേഭാലയളവനില്  കജഭാലനി  ലചേയവര്ക്കട്ട്  ഉയര്ന  പഭായപരനിധനി  50  വയസഭായനി
ഉയര്ത്തുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

   അങണവഭാടനികേലള ശനിശു സഗൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനഭായള്ള നടപടനികേള

246 (1491) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  എത്ര  അങണവഭാടനികേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സസന്തമഭായനി ലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത എത്ര അങണവഭാടനികേള നനിലവനിലണട്ട്;
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഓകരഭാ  അങണവഭാടനികേലളയലാം  ശനിശു  സഗൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  പവര്ത്തനിക്കുന  33115  അങണവഭാടനികേളുലട
ജനില തനിരനിചള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ജനില അങണവഭാടനികേളുലട എണലാം

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 3061

2 ലകേഭാലലാം 2723

3 പത്തനലാംതനിട 1389

4 ആലപ്പുഴ 2150

5 കകേഭാടയലാം 2050

6 ഇടുക്കനി 1561

7 എറണഭാകുളലാം 2858

8 തൃശ്ശൂര് 3016

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 2835

10 മലപ്പുറലാം 3808

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 2938

12 വയനഭാടട്ട് 874

13 കേണ്ണൂര് 2504

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1348

                                         ആലകേ 33115
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(ബനി) സസന്തമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത 9096 അങണവഭാടനികേളുലട ജനിലതനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ജനില അലാംഗനവഭാടനികേളുലട എണലാം

1 തനിരുവനന്തപുരലാം 1257

2 ലകേഭാലലാം 1004

3 പത്തനലാംതനിട 577

4 ആലപ്പുഴ 1050

5 കകേഭാടയലാം 749

6 ഇടുക്കനി 263

7 എറണഭാകുളലാം 884

8 തൃശ്ശൂര് 580

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 458

10 മലപ്പുറലാം 920

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 639

12 വയനഭാടട്ട് 71

13 കേണ്ണൂര് 537

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 107

                                       ആലകേ 9096

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്ത
9  അങണവഭാടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി അങണവഭാടനി നമ്പര്

1 ഒറപഭാലലാം 88,112

2 അമ്പലപഭാറ 70

3 കേരനിമ്പുഴ 147

4 ലക്കനിടനികപരൂര് 24

5 പൂകക്കഭാടട്ട് കേഭാവട്ട് 34,43

6 തചനഭാടട്ട്കേര 148,154
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(ഡനി)

• അങണവഭാടനികേലള  ശനിശു  സഗൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനഭായനി  Indoor-Outdoor
കേളനിയപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

• എലഭാ  അങണവഭാടനികേളനിലലാം  Theme  Chart  മുഖഭാന്തനിരലാം  പഠനക്രമലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  30  themes   ഉളലക്കഭാള്ളനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  Theme  Chart
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

• Theme  chart  പകേഭാരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  വരയ്ക്കുനതനിനുലാം  കേളര്  
ലചേയ്യുനതനിനുമുള്ള വര്ക്കട്ട് ബുക്കുകേള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

• ശനിശു  സഗൗഹൃദ  അങണവഭാടനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഹഭാബനിറഭാറനിലന്റെ കസവനകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

• നനിലവനിലള്ള  അങണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ചുമര്  ചേനിത്രങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

• സലലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  അങണവഭാടനികേളനില്  കേളനിസലലാം  ഒരുക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

• സസന്തമഭായനി ലകേടനിടമുള്ള എലഭാ അങണവഭാടനികേളനിലലാം baby friendly toilet
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന അങണവഭാടനികേള

247 (1492) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  അങണവഭാടനികേളുലട
പഞഭായത്തുകേള തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  സസന്തമഭായ  ലകേടനിടത്തനിലലാം  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനിലലാം  പവര്ത്തനിക്കുന  അങണവഭാടനികേളുലട  കേണക്കട്ട്  കവര്തനിരനിചട്ട്
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  അങണവഭാടനികേളുലട  വഭാടകേയനിനത്തനില്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  എത്ര  രൂപ
ലചേലവഭാക്കുന എനട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പുതനിയ  അങണവഭാടനികേള  സഭാപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഏലതലഭാലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മഭാതൃകേഭാ  അങണവഭാടനി  ഇലഭാത്ത  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  ഉകണഭാ;  ഉലണങനില്  മണ്ഡലലാം  ഏതഭാലണനലാം  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം എന്തഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  അങണവഭാടനികേളുലട
പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചള്ള ലനിസട്ട് അനുബനലാം ആയനി 1 കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് സസന്തമഭായ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന
അങണവഭാടനികേള - 1175

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന അലാംഗനവഭാടനികേള  - 120

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  അങണവഭാടനികേളുലട  വഭാടകേയനിനത്തനില്
മഭാസലാംകതഭാറുലാം ലചേലവഭാക്കുന തുകേ സലാംബനനിചട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) പുതനിയതഭായനി അങണവഭാടനികേള അനുവദനിക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അങണവഭാടനി  ഓണ്  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  പകേഭാരലാം  203
അങണവഭാടനികേള സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  29
അങണവഭാടനികേള കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഉളലപടുന. പസ്തുത അങണവഭാടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ഒഴനിലകേയള്ള
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് മഭാതൃകേഭാ  അങണവഭാടനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സലലാം ലഭലമലഭാത്തതഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് കേഭാരണലാം.

കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനി

248  (1493)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'കസ്നേഹപൂര്വലാം' പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷകേള  കുറയഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ളവര് എപകേഭാരമഭാണട്ട് ഈ പദതനിയനിലൂലട ലതരലഞ്ഞടുക്ക
ലപടുനലതനലാം, അകപക്ഷ ആര്ക്കഭാണട്ട് നല്കകേണലതനലാം, എലന്തഭാലക്ക കരഖകേള
സമര്പനികക്കണതുണട്ട് എനതട്ട് സലാംബനനിചമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കട്ട്  അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ളവലര  കേലണത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  ഇരുവരുലാം  അഥവഭാ  ഇവരനില്  ഒരഭാള  മരണലപട
കുടുലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേലള  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനതയഭാല്  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില്
പകവശനിപനിക്കുന  പവണത  ഒഴനിവഭാക്കനി  അവലര  സസഭവനങ്ങളനില്/  ബന്ധുഭവനങ്ങളനില്
സലാംരക്ഷനിചട്ട്  ബനിരുദതലലാം  വലര  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലചേയനിപനിചട്ട്  അവലര സമൂഹത്തനില്
മുഖലധഭാരയനിലലത്തനിക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  കസ്നേഹപൂര്വലാം  പദതനിയലട  പധഭാനലപട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.

(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷത്തനിലലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട എണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
അകപക്ഷകേള  കുറയന  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായനിടനില.  2014-15-ല്  57051
അകപക്ഷകേളുലാം, 2015-16-ല് 68949 അകപക്ഷകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഓകരഭാ  അദലയന  വര്ഷത്തനിലലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള
സഭാപനകമധഭാവനി  മുകഖന  ഓണ്സലന  ആയനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനവരനില്
നനിനലാം അര്ഹരഭായവലര ലതരലഞ്ഞടുക്കുന.

അകപക്ഷ കുടനികേള പഠനിക്കുന സഭാപന കമധഭാവനിക്കഭാണട്ട് സമര്പനികക്കണതട്ട്.
അകപക്ഷകേരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ലവള്ളക്കടലഭാസനിലള്ള  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
ചുവലടപറയന  സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ  കരഖകേള  സഹനിതലാം  സഭാപന  കമധഭാവനിക്കട്ട്
സമര്പനിക്കണലാം.

• ബനി.പനി.എല് കറഷന കേഭാര്ഡനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്/ബനി.പനി.എല്  സഭാക്ഷലപത്രലാം
അഥവഭാ  എ.പനി.എല്  ആലണങനില്  കുടുലാംബ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാന  പരനിധനി
ഗ്രഭാമപകദശങ്ങളനില്  20,000/-  രൂപയനിലലാം  നഗരപകദശങ്ങളനില്  22,375/-
രൂപയനിലലാം  കുറവഭാലണനട്ട്  കേഭാണനിക്കുന  റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളനില്  നനിനള്ള
വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

• മഭാതഭാകവഭാ പനിതഭാകവഭാ അഥവഭാ രണ്ടുകപരുലാം മരണലപടതനിലന്റെ അലാംഗതീകൃത
മരണസര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ പകേര്പട്ട്

• അകപക്ഷകേലന്റെ ആധഭാര്കേഭാര്ഡനിലന്റെ പകേര്പട്ട്

• കുടനിയലടയലാം  രക്ഷകേര്ത്തഭാവനിലന്റെയലാം  കപരനില്  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനമുള്ള നഭാഷണസലസ്ഡട്ട്/ലഷഡന്യൂളഡട്ട് ബഭാങനില് കജഭായനിന്റെട്ട് അക്കഗൗണട്ട്
എടുത്തതനിലന്റെ പകേര്പട്ട്.

വനിദലഭാലയങ്ങളനില് കചേര്ക്കഭാത്ത  5  വയസനിനട്ട്  തഭാലഴ പഭായമുള്ള കുടനികേളക്കട്ട്
ഇഗൗ ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് നനിശനിത അകപക്ഷ കഫഭാറത്തനില് ആവശലമഭായ കരഖകേള
സഹനിതലാം അകപക്ഷ സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനനില് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  ഇഗൗ  പദതനിയലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിചലകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് സ.ഉ  (സഭാധഭാ) 83/2014/സഭാനതീവ തതീയതനി  10 -10-2014  പകേഭാരലാം എലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനകമധഭാവനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനനില് നനിനലാം  14  ജനിലകേളനിലമുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ ലഡപന്യൂടനി
ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  പസ്തുത  ധനസഹഭായലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.
എലഭാ ദൃശലശവല മഭാധലമങ്ങള മുകഖനയലാം കവണ പചേരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനി പകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

249  (1494) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനി പകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  2014-15,
2015-16  വര്ഷങ്ങളനില് അരൂര് മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലഭനിച
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട് സഹഭായമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഇഗൗ  തുകേ  വളലര  കുറവഭായതനിനഭാല്  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  ഉകപക്ഷനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  കജഭാലനി
ലചേയഭാനഭാവഭാത്ത വനിധലാം തളര്നട്ട്  കേനിടക്കുന രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലട മക്കളക്കുലാം ഇഗൗ
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15-ല്  630-ഉലാം,  2015-16-ല്  464-ഉലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനി പകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനി പകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുന തുകേയലട വനിശദഭാലാംശലാം
തഭാലഴ പറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്. 

5-വയസനിനു  തഭാലഴയള്ളവര്ക്കുലാം  1-ാം  ക്ലെഭാസട്ട്
മുതല് 5-ാം ക്ലെഭാസ്സുവലരയള്ളവര്ക്കുലാം

 പതനിമഭാസലാം 300 രൂപ വതീതലാം

6-ാം ക്ലെഭാസ്സുമുതല് 10-ാം ക്ലെഭാസ്സുവലരയള്ളവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം 500 രൂപ വതീതലാം

11, 12 ക്ലെഭാസ്സുകേളനില് ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം 750 രൂപ വതീതലാം

ബനിരുദലാം/ലപഭാഫഷണല്  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്
ഉള്ളവര്ക്കട്ട്

 പതനിമഭാസലാം 1000 രൂപ വതീതലാം

ഒരു  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  പരമഭാവധനി  10  മഭാസകത്തക്കട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കുന.
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(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) മഭാതഭാപനിതഭാക്കള  ഉകപക്ഷനിച വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം കജഭാലനി  ലചേയഭാനഭാ
വഭാത്തവനിധലാം  തളര്നട്ട്  കേനിടക്കുന  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലട  മക്കളക്കുലാം  പഠനധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
അതനിനഭാല് ഇഗൗ വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവലര കസ്നേഹപൂര്വലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുകത്തണതനില.

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്

250 (1495) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത ബഭാധനിതര്ക്കഭായനി സമഗ്രവലാം ശഭാശസതവമഭായ
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള 6
വര്ഷലാം  പനിനനിടനിട്ടുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്തവര്ലക്കതനിലര  സമയബനനിത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട
പുനരധനിവഭാസ പവര്ത്തനങ്ങള റവനന്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  സഭാമൂഹലനതീതനി,  ഭക്ഷലലപഭാതു
വനിതരണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള  മുഖഭാന്തരമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനതട്ട്.  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുനതനിനുലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കേളക്ടകററനില്  ലഡപന്യൂടനി
കേളക്ടറുലട കനതൃതസത്തനില് ഒരു പകതലകേ ലസല് പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
ജനിലയനിലല എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിത നനിവഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനി
ക്കുനതനിനുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  ജനിലയലട  ചുമതലയള്ള  മനനി
ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം  ആയനി  ഒരു  ജനിലഭാതല  ലസല്
പവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്.

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  സഗൗജനലമഭായനി  ലസഷലഭാലനിറനി-
സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസ  ലപനഷനുലാം  അവലര  പരനിചേരനിക്കുനവര്ക്കുള്ള
'ആശസഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ധനസഹഭായവലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ത്തുലാം
നലഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  സഗൗജനല
കറഷന,  ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള  യഭാത്രഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്
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നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള്ള
പകതലകേ  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  രണട്ട്  ഗഡുക്കള  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലയനിലല  ആകരഭാഗല,  സഭാമൂഹല,  വനിദലഭാഭലഭാസ,  കസവന
കമഖലകേളനിലല  അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡട്ട്-RIDF
സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലനിയ  236  പദതനികേളനില്  166  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ  സമഗ്ര  പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന
വനികലജട്ട്  മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില്  സഭാപനിക്കുവഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.

(ബനി) കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതരനില്  പൂര്ണമഭായലാം  കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുലാം,  ബുദനിമഭാന്ദലലാം
സലാംഭവനിചവര്ക്കുലാം  മരണലപടവരുലട  ആശനിതര്ക്കുലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  5  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  രണ്ടു  ഗഡുക്കളുലാം  (ആലകേ  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം)  മറ  സവകേലലങ്ങള
ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ ലചേയ 3 ലക്ഷലാം രൂപയനില് രണ്ടു ഗഡുക്കളുലാം (ആലകേ 2 ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം)  നല്കേനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേയനില്ലപട  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതുസലാംബനനിചട്ട്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിലലങനിലലാം പസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര്  3  ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  രണ്ടു  ഗഡുക്കള  നല്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതരുലട പടനികേയനില് ഉളലപടവരനില്
നനിനലാം കമല്പറഞ്ഞ വനിഭഭാഗങ്ങലള കേലണത്തുനതനിനട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട പഭാനലനിലന
നനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ  പകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനിലള്ള  പഭാനലഭാണട്ട്  ഇപകേഭാരലാം  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
അര്ഹരഭായവലര കേലണത്തനിയതട്ട്. ഒനഭാമലത്ത ശനിപഭാര്ശയനില് തലന ആവശലമഭായ
ധനസഹഭായലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നല്കേണലമനകൂടനി എന.എചട്ട്.ആര്.സനി. നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.
ഇതട്ട് സലാംബനനിചള്ള ലപഭാകപഭാസല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  2012-ല്
സമര്പനിചനിരുനലവങനിലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തട്ട്  നനിനലാം  ഇതുവലരയലാം
അനുകൂലമഭായ നടപടനികേള ഉണഭായനിടനില.

എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള  സഗൗജനല  ചേനികേനിത  കകേരളത്തനിലലാം
കേര്ണഭാടകേത്തനിലമഭായനി  എലാംപഭാനല്  ലചേയലപട  ആശുപത്രനികേളനിലൂലട  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള  നല്കുനതനിനുള്ള
ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിരുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ലനകഫഭാളജനി
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഎ.സനി.  യൂണനിറട്ട്,  സനി.ടനി.  സഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള
എനനിവ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് കഡഭാക്ടര്മഭാരുലട ദഗൗര്ലഭലലാം മൂലലാം ലനകഫഭാളജനി,
നന്യൂകറഭാളജനി യൂണനിറകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.  മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ
ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് പരമഭാവധനി പരനിശമലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
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അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് ലകേടനിടലാം

251  (1496) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടലാം
ഇലഭാലതയലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  എലഭാ  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കേഭാന  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  ഉലണങനില്  ഇതുസലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 9096 അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടമനില.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  എലഭാ  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആയതനിനട്ട് നനിലനനില്ക്കുന പധഭാന
തടസലാം  അങണവഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സലലാം  ലഭലമലഭാത്തതഭാണട്ട്.
സലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇതര  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  സലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത എലഭാ
അങണവഭാടനികേളക്കുലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

252  (1497) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സസന്തമഭായനി  സലമുള്ള  എത്ര
അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  ഇലഭാത്തതഭായണട്ട്;  അവയലട  ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്,
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  വഭാര്ഡട്ട്,  അങണവഭാടനി  നമ്പര്  അടക്കമുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര  അങണവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  സലമനിലഭാലത  മറ
ലകേടനിടങ്ങളനില് പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; ഇവയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മുഴവന  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
സസതീകേരനിക്കുലമങനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സസന്തമഭായനി  സലമുള്ള
ലകേടനിടമനിലഭാത്ത 3 അങണവഭാടനികേള ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കപഭാജക്ടട്ട് പഞഭായത്തട്ട് വഭാര്ഡട്ട് ലസന്റെര് നമ്പര്

വടക്കഭാകഞരനി വരവൂര്   6       38

വടക്കഭാകഞരനി വരവൂര്   2       47

വടക്കഭാകഞരനി കദശമലാംഗലലാം   9       57

(ബനി)സസന്തമഭായനി സലമനിലഭാത്ത 18 അങണവഭാടനികേള മറട്ട് ലകേടനിടങ്ങളനില് 
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കപഭാജക്ടട്ട് പഞഭായത്തട്ട് ലസന്റെര് നമ്പര്

വടക്കഭാകഞരനി വരവൂര് 46

വടക്കഭാകഞരനി കദശമലാംഗലലാം 63,65,66,67

വടക്കഭാകഞരനി മുളര്ക്കര 84,85,86,89

പഴയന്നൂര് വള്ളകത്തഭാള നഗര് 11,17,152,10,14

പഴയന്നൂര് കചേലക്കര 173,175

പഴയന്നൂര് പഴയന്നൂര് 171,176

(സനി) സലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് കചേലക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മുഴവന
അങണവഭാടനികേളക്കുലാം ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് കേഗൗമഭാര കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്

253  (1498) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് കേഗൗമഭാര
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നല്കുനകണഭാ;  ഏലതലഭാലാം വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് നല്കുന
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്
നല്കുനകണഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന  വനിദലഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കുലാം  കേഗൗമഭാര
കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഥമ  ശുശ്രൂഷ,  മൃഗപരനിപഭാലനത്തനില്  ശദനികക്കണ  വനിഷയങ്ങള,
പരനിസര ശുചേനിതസലാം എനതീ വനിഷയങ്ങള കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി ഈ കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്
വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
924/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സ്കൂളുകേളനിലല  കേഗൗമഭാരപഭായക്കഭാരഭായ
ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന വനിഷയങ്ങളനില് കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് നല്കേനിവരുന.

1. ലസഭാളഭാസനികേട്ട്

2. പരതീക്ഷഭാഭതീതനി

3. കപഭാബ്ളലാം വനിത്തട്ട് ടതീചര് (അദലഭാപകേരുമഭായള്ള പശ്നങ്ങള)

4. സവകേഭാരനികേമഭായ പശ്നങ്ങള

5. കപമബനലാം

6. ശഭാരതീരനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള

7. ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം

8. ഉത്കേണ്ഠ

9. ഫതീലനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട് വര്ത്തട്ട് ലലസട്ട്നസട്ട്

10. സസക്കലഭാടനികേട്ട് കപഭാബലാം

11. സസബര് കപഭാബലാം

12. സലലാംഗനികേ ചൂഷണലാം

13. കഫഭാബനിയ

14. കുടുലാംബ പശ്നങ്ങള

15. സഭാമൂഹനികേ പശ്നങ്ങള

16. ബനികഹവനിയറല് കപഭാബലാം

17. അറനഷന ലഡഫനിസനിറട്ട് സഹപര് ആക്ടതീവട്ട് ഡനിലസബനിലനിറനി

18. കപഴണല് കപഭാബലാം

19. സഭാമ്പത്തനികേ പശ്നങ്ങള

20. രക്ഷനിതഭാക്കളുമഭായള്ള പശ്നങ്ങള

21. ലജറനിയഭാറനികേട്ട് ലഎലസഭാകലഷന

22. സമപഭായക്കഭാരുമഭായനിട്ടുള്ള പശ്നങ്ങള

(ബനി&സനി)  അണ് എയ്ഡഡട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനില് വകുപനിലന്റെ പരനിധനിയനിലള്ള
സ്കൂള കേഗൗണ്സനികലഴട്ട്, കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് നല്കുനനില.

(ഡനി)  പഥമ  ശുശ്രൂഷ,  പരനിസര  ശുചേനിതസലാം,  മൃഗപരനിപഭാലനത്തനില്  ശദനികക്കണ
വനിഷയങ്ങള എനനിവ ഉളലപടുത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം

254  (1499) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2014  മുതല് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡുലാം  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുലാം  എനമുതല്
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കേഴനിയലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 2013-ലല കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തനി  പുതനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടര്നവരുനതു  കേഭാരണലാം  RCMS  മരവനിപനിചനിരനി
ക്കുനതനിനഭാല്  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  നല്കേഭാന  കേഴനിയനനില.  എനഭാല്
ആവശലലമങനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) 2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുനതനിനുള്ള  കേരടട്ട്
പടനികേ  പസനിദതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞഭാല്  അതനികനലള്ള  പരഭാതനികേളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരനിഹരനിചട്ട് പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള നല്കുനതഭാണട്ട്. 2016 ഡനിസലാംബകറഭാടു
കൂടനി  ഇതട്ട്  സഭാധലമഭാകുലമനഭാണട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞഭാല് പുതനിയ അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം പുതനിയ കേഭാര്ഡുകേള
നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

ലപകടഭാള പമ്പുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട കവതനലാം

255  (T 1500)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതബ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  നടത്തുന  ലപകടഭാള  പമ്പനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പമ്പുകേളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്,  സര്ക്കഭാരനില് ദനിവസ കവതനഭാടനി
സഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്  നല്കുന  കവതനത്തനിനട്ട്  തുലലമഭായ  തുകേ
നല്കേണലമനട്ട് മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  ലപകടഭാള  പമ്പുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കമല്സൂചേനിപനിച
പകേഭാരലാം കവതനലാം നല്കുനതനിനട്ട് എന്തു നനിലപഭാടഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാര്പകറഷന  നടത്തുന  ലപകടഭാള  പമ്പുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.  വനില്പനയലട അടനിസഭാനത്തനില് എലഭാ മഭാസവലാം ലപകടഭാള
ബങ്കുകേളുലട പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനി വനില്പന വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത ലപകടഭാള ബങ്കുകേലളക്കുറനിചള്ള പരഭാതനി
ലഭനിചഭാല് അതട്ട് ഉടന പരനിഹരനിചട്ട് ലപകടഭാള പമ്പുകേളുലട പവര്ത്തനലാം സുഗമമഭാക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്.  പസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

'വനിശപട്ട് രഹനിത' സലാംസഭാനലാം

256(1501) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളലത്ത  'വനിശപട്ട്  രഹനിത'  സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുത്ത
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  പസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേലളലന്തലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടുലാംബശതീയലടയലാം  സസകേഭാരല  കമഖലയലടയലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട
ആവശലമുള്ളവര്ലക്കലഭാലാം ഒരു കനരലത്ത ഊണട്ട് സഗൗജനലമഭായനി നല്കുനതനിനുള്ള
പദതനി  ആദലലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  പകദശങ്ങളനില്
നടപഭാക്കഭാനകവണനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് സഗൗജനല നനിരക്കനിലള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

257  (1502) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സസപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന കേടകേളനില് നനിനലാം ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കുള്ള
സഗൗജനല നനിരക്കനിലള്ള അരനി,  പഞസഭാര,  മലണണ എനനിവ അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്
തലന ലഭനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  സഗൗജനല  നനിരക്കനിലള്ള
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  നനിരക്കുകേള  കൃതലമഭായനി  അവര്  അറനിയനനിലലനലാം  അതട്ട്
അവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനനിലലനമുള്ള വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേഭാര്ക്കട്ട് എലന്തലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങള ഉലണനലാം

കറഷന  കേടയനില്  നനിനലാം  ഏലതലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  അവര്  സകേപറനിലയനലാം

അറനിയനതനിനുള്ള  ഇന്റെനികമഷന&റനിസതീവ്ഡട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  സനിസലാം  ഏര്ലപടുത്തുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം ബനി.പനി.എല്. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഇടയനില്

സഗൗജനല നനിരക്കനിലള്ള ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുലട  കചേഭാര്ച സലാംഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാന

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  അര്ഹരഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  അളവനിലലാം

തൂക്കത്തനിലലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ലഭലമഭാകുന  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി

കറഷനനിലാംഗട്ട് ഇനലസക്ടര്മഭാര് മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപനിലല

ഉകദലഭാഗസനഭാര്  കറഷന കേടകേളനില് നനിരന്തരലാം  പരനികശഭാധന നടത്തുന.  കറഷന

കേഭാര്ഡുകേളുലാം  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പരനികശഭാധന

നടത്തുന.

(ബനി)  പസ്തുത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില.  കറഷന കേടകേളനിലൂലട പതനിമഭാസലാം

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുലട അളവലാം നനിരക്കുലാം പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട

പസനിദലപടുത്തുന.  കൂടഭാലത കറഷനകേടകേളനില് വനിലവനിവരപടനികേയലാം പതനിമഭാസ

ലഭലതയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  stock-cum-price  board  എഴതനി

പദര്ശനിപനിക്കണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപനിലന്റെ

www.civilsupplieskerala.gov.in  എന സസറനില് കറഷന ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുലട

അളവലാം നനിരക്കുലാം എലഭാ മഭാസവലാം പദര്ശനിപനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചവരുന.  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  2013  നടപഭാക്കനി

കേഴനിയകമ്പഭാള കറഷന കേടകേളനില് ബകയഭാലമടനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനമുള്ള ഇ-കപഭാസട്ട് ലമഷതീന

സഭാപനിചട്ട് കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട വനിതരണലാം ടനി ലമഷതീനനിലൂലടയഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി

കറഷന വനിതരണത്തനിനട്ട് കൂടുതല് സുതഭാരലത ലഭനിക്കുലാം.  എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് നനിനട്ട്

കറഷന സഭാധനങ്ങള വനിലടടുത്തട്ട് ലമഭാത്ത വനിതരണ ശഭാലകേളനില് (AWD)  സലാംഭരനിചട്ട്

അലാംഗതീകൃത ചേനിലറ വലഭാപഭാരനികേളനിലൂലട (ARD) കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്

വലരയള്ള  വനിവരങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഓണ്സലന

ലമഭാഡന്യൂള ലപഭാതുവനിതരണ വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  വനിലവനിവരപടനികേയലാം  പതനിമഭാസ  ലഭലതയലാം

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  stock-cum-price  board  എഴതനി

പദര്ശനിപനിക്കണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപനിലന്റെ

www.civilsupplieskerala.gov.in  എന സസറനില് കറഷന ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുലട

അളവലാം  നനിരക്കുലാം  എലഭാ  മഭാസവലാം  പദര്ശനിപനിക്കുനണട്ട്.  അനധനികൃതമഭായനി

കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം  മലണണയലാം  അനധനികൃതമഭായനി

വലഭാപഭാരലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം  മലണണയലാം

പനിടനിലചടുത്തട്ട്  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലവഴനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ

വനിറവരവട്ട്  റവനന്യൂ  ലഡകപഭാസനിറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത

കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  കപഭാലതീസട്ട്  കകേസട്ട്/അവശല  സഭാധന  നനിയമലാം  (Essential

Commodities Act-1955), Prevention of Black Marketing and Maintenance

of  Supply  of  Essential  Commodities  Act-1980  എനനിവ   പകേഭാരലാം

നടപടനിലയടുത്തുവരുന.

ശബരനി ഉല്പനങ്ങള

258 (1503) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.സനി.  എസട്ട്.സനി.  വഴനി  വനിറഴനിചട്ട്  വനനിരുന

പരലപട്ട്  (ശബരനി),  ഉതവസതീസണുകേളനിലലാം  മറലാം  അവയലട  ഔടട്ട് ലലറകേളനില്

ലഭലമലലന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ഔടട്ട് ലലറകേളനിലൂലട  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളുലട

ഉല്പനങ്ങള  വനിറഴനിചട്ട്  സസകേഭാരല  ഉടമകേളക്കട്ട്  കകേഭാടനികേള  ലഭാഭമുണഭാക്കനി

ലകേഭാടുക്കുന പവണത കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന നടപടനി നനിരുതഭാഹലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉല്പനങ്ങള  മുടക്കമനിലഭാലത

ലഭനിക്കുനലണനട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ഔടട്ട് ലലറകേളനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭാഭലാം

കുറഞ്ഞഭാലലാം അവ വനിറഴനിക്കുനതനിനട്ട് പകേരലാം സസകേഭാരലകേമ്പനനികേളുലട ഉല്പനങ്ങളുലട

വനില്പന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന ഉകദലഭാഗസരുലട നടപടനി നനിരുതഭാഹലപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) എറണഭാകുളലാം  മുതലള്ള  ലതക്കന  ജനിലകേളനില്  ശബരനി  ഉപട്ട്
വനിതരണത്തനിനട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  ആസഭാനമഭായള്ള
കേമ്പനനി  കേനത്ത  മഴയലാം  ലവള്ളലപഭാക്കവലാംമൂലലാം  പവര്ത്തനരഹനിതമഭായതുമൂലലാം
ശബരനി  ഉപനിലന്റെ  വനിതരണലാം  തടസലപടനിരുന.  പസ്തുത  കേമ്പനനിയമഭായള്ള
കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  2016  ജൂസല  മഭാസത്തനില്  അവസഭാനനിക്കുലാം.  പുതനിയ
കകേഭാണ്ടഭാക്ടനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  2016  ആഗസട്ട്
മഭാസലാം  മുതല്  തടസമനിലഭാലത  വനിതരണലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  മുതലള്ള
വടക്കന ജനിലകേളനില് വനിതരണലാം തടസലപടനിടനില.

(ബനി)  സസപകകേഭാ ഒഗൗടട്ട് ലലറകേളനില് ശബരനി ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് സമഭാനമഭായ മറട്ട്
കേമ്പനനി ഉല്പനങ്ങളുലട വനില്പന മൂനട്ട് എണമ ഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശബരനി  ഉല്പനങ്ങള  ആവശലഭാനുസരണലാം  മുടക്കമനിലഭാലത
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ശബരനി ഉല്പനങ്ങളുലട വനില്പന കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മറട്ട്  കേമ്പനനികേളുലട  സമഭാനമഭായ  ഉല്പനങ്ങള  മൂനനിലധനികേലാം  വനില്ക്കുവഭാന  പഭാടനില
എനട്ട് ഒഗൗടട്ട് ലലറട്ട് മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

259 (1504) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതനിയതഭായനി  കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുലണങനില് ആയതനിനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയതഭായനി  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിടനില.  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേഭാര്ഡുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്
നല്കേനിവരുനതട്ട്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് 

260(1505) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .    സടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  കേനിട്ടുനതുവലര  അതലഭാവശലമുള്ള  കറഷന
ലകേഭാടുക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് ലഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ ബുദനിമുടട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
നനിലവനില് എലന്തലഭാലാം പഭാകയഭാഗനികേ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് ലഭനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന കറഷന വനിഹനിതലാം ഒരു

തടസവലാം കൂടഭാലത കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതുവലര  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്

തഭാല്ക്കഭാലനികേ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ

കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അതനിലന്റെ  അവസഭാന

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള 

261 (1506) ശതീ. കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള അനുവദനി

ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില്  ഈ  കപഭാരഭായ്മ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  കകേരളത്തനില്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  യഥഭാര്ത്ഥ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണകത്തണ

പവര് ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനതുലകേഭാണഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതട്ട്.

മുനഗണനഭാ  പടനികേ  പസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേയനിലല

അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട് ഉടന തലന പസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുലട അചടനി

262 (1507) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുലട അചടനി ആലരയഭാണട്ട് ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

സര്ക്കഭാര്  പസനിലലലങനില്  ഏതട്ട്  പസനില്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  കേരഭാര്

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  എത്ര കറഷനകേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്;
ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ദരനിദ്ര  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കറഷനകേഭാര്ഡുകേള എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എ.പനി.എല്./  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തരലാം തനിരചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുലട ഉളകപജുകേള അചടനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്
ഒനനിനട്ട് 2.14 രൂപ നനിരക്കനില് ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ലനയഭാണട്ട് ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  കറഷന
കേഭാര്ഡനിലന്റെ  ഒഗൗടര്  കപജട്ട്  അചടനിചട്ട്  ലഭാമനികനറട്ട്  ലചേയട്ട്  കസപനിള  ലചേയട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേഭാര്ഡട്ട്  ഒനനിനട്ട്  13.50  രൂപ  നനിരക്കനില്  സനി-ഡനിറനിലനയഭാണട്ട്
ഏല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  8024724  കറഷനകേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.
ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള  തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരലാം 8,79,703
ലകേഭാലലാം 6,91,877
ആലപ്പുഴ 5,51,850
പത്തനലാംതനിട 3,19,557
കകേഭാടയലാം 4,84,221
എറണഭാകുളലാം 7,92,379
തൃശ്ശൂര് 7,76,365
ഇടുക്കനി 2,76,000
പഭാലക്കഭാടട്ട് 6,78,403
മലപ്പുറലാം 8,33,084
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 7,02,211
വയനഭാടട്ട് 1,96,228
കേണ്ണൂര് 5,66,011
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 2,76,835

(സനി) ദരനിദ്ര കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാകുനതനിനഭായനി
കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  മുനഗണന/മുനഗണന  ഇതര  എനനിങ്ങലനയഭാണട്ട്  തരലാം
തനിരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് എ.എ.സവ. കേഭാര്ഡുകേളുലാം ഉളലപടുന.
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ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണ പദതനി

263 (1508) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴനി  സകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേ

ലളലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സസപകകേഭാ നനിര്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി 2005 മുതല് സലാംസഭാനത്തട്ട്

ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികകേന്ദ്രതീകൃത

ധഭാനല  സലാംഭരണ പദതനിയലട  കേതീഴനില് ഫുഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന ഓഫട്ട്  ഇന്തലയലട

കമല്കനഭാടത്തനില്  ഈ പദതനി കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിപനിച   ലനലട്ട്ല്ല്  അടനിസഭാന

തഭാങ്ങുവനിലയലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  കസറട്ട്  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  കബഭാണസ്സുലാം  ഉളലപടുത്തനി

കകേരള സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന സലാംഭരണ വനില നല്കേനി സലാംഭരനിക്കുന.  ഇപകേഭാരലാം

സലാംഭരനിച  ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംസരനിചട്ട്  അരനിയഭാക്കനി  ലപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭരണപരമഭായനി  സസപകകേഭായനില്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സതീലാം  എന ഒരു പകതലകേ  വനിഭഭാഗലാം  ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഫതീല്ഡട്ട് തലത്തനില്  10  പഭാഡനി മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  5  പഭാഡനി കപലമന്റെട്ട്

ഓഫതീസര്മഭാര്,  അരനി  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്   4  ജൂനനിയര്  മഭാകനജര്മഭാര്

(കേബ.സനി.)  എനനിവര്  ഉളലപലട  6  ഓഫതീസുകേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്

പവര്ത്തനിക്കുന.
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ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി

264  (1509) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുശഭാസനിക്കുലാം  പകേഭാരലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  ഭൂരനിപക്ഷലാം  കേഭാര്ഡുടമകേളുലാം  പദതനിക്കട്ട്  പുറത്തഭാകുലാം  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കകേരളത്തനിലല എലഭാ കറഷന ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന തരത്തനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില്  582735  ലക്ഷലാം എ.എ.സവ.  കേഭാര്ഡുകേളനില് ഉളലപട  2797128
കപരുലാം  1479612  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളനില്ലപട  6806215  കപരുലാം  കചേര്ത്തട്ട്
ആലകേ  9603343  ആളുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനില്
വരുകമ്പഭാള 15480040 (ഒരു കകേഭാടനി അനപത്തനിനഭാലട്ട് ലക്ഷത്തനി എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി
നഭാല്പതട്ട്)  കപര്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുലാം.  നനിലവനിലള്ള
ബനി.പനി.എല്./എ.എ.സവ.  കേഭാര്ഡുകേളനിലല  അര്ഹതയള്ളവര്  പുറത്തഭാകുവഭാനുള്ള
സഭാധലതയനില. എനഭാല് അനര്ഹര് ഉലണങനില് പുറത്തഭാകുനതഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷല ഉപകദശകേ വനിജനിലനസട്ട് കേമ്മേനിറനി

265 (1510) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  തഭാലൂക്കനില്  ഭക്ഷല  ഉപകദശകേ  വനിജനിലനസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കൂടഭാറനില
എന  വനിവരലാം  അറനിയഭാകമഭാ;  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ആകലഭാചേനയകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര്  തഭാലൂക്കനില്  21-8-2015-നഭാണട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്തല  ഭക്ഷല  ഉപകദശകേ
വനിജനിലനസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അവസഭാനമഭായനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നതട്ട്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പുലാം  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്
എനനിവയമഭായനി  ബനലപട  കജഭാലനികേളുലട ആധനികേലലാം  മൂലമഭാണട്ട്  യഥഭാസമയലാം
കയഭാഗലാം  കചേരഭാന  കേഴനിയഭാതനിരുനതട്ട്.  പുതനിയ  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തനി   ഭക്ഷല
ഉപകദശകേ  വനിജനിലനസട്ട്  സമനിതനികേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്തല  ഭക്ഷല
ഉപകദശകേ  വനിജനിലനസട്ട്  സമനിതനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  കൂടുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല്

266 (1511) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ജനങ്ങളുലട ആധനികേഭാരനികേ കരഖകേളനില് ഒനഭായ കറഷന
കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഉയര്നവനനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കഭാനുള്ള  പവൃത്തനിയലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കറഷന കേഭാര്ഡുകേള കുറമറ രതീതനിയനില് പുതുക്കനി നല്കുനതനിനട്ട് സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേഭാര്ഡുടമകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിച വനിവരങ്ങള  കഡറഭാ എനടനി നടത്തനി
മുനഗണനഭാ  റഭാങനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാ/മുനഗണനഭാ  ഇതര  പടനികേ
പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചട്ട് ഉടന തലന കേരടട്ട് പടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുലാം.

സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വഭാഹന ഇനന ഔടട്ട് ലലറട്ട്

267 (1512) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില് സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കേതീഴനില് എത്ര വഭാഹന ഇനന
ഔടട്ട് ലലറകേള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത  ഔടട്ട് ലലറകേള  മുകഖന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിക്കഭാറുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഔടട്ട് ലലറകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മണ്ണുത്തനിയനില് ഇത്തരത്തനില് വഭാഹന
ഇനന ഔടട്ട് ലലറട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കേതീഴനില്  13  വഭാഹന ഇനന
ഔടട്ട് ലലറകേള ഉണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഹന  ഇനന  ഔടട്ട് ലലറകേള  മുകഖന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിക്കഭാറനില.

(സനി) ഔടട്ട് ലലറകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഓയനില് കേമ്പനനികേളുമഭായനി
ചേര്ചകേള നടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി) ലപകടഭാള/ഡതീസല്  പമ്പുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  ഓയനില്  കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്.
ഓയനില് കേമ്പനനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന മുറയട്ട്  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല
മണ്ണൂത്തനിയനില് സലലാം ലഭനിക്കുലമങനില് സസപകകേഭാ ലപകടഭാള പമ്പട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അകപക്ഷ നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള പുതുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

268 (1513) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വനനിട്ടുള്ള
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തലഭാലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചതട്ട്  16-7-2014-ല് ആണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിച  വനിവരങ്ങള പൂര്ണമഭായലാം
കഡറഭാ  എനടനി  ലചേയനിരുനലവങനിലലാം  ലതറലണങനില്  തനിരുത്തുനതനിനുലാം  പുതനിയ
വനിവരങ്ങള കചേര്ക്കുനതനിനുമഭായനി  കഡറഭാ  എനടനിയലട  പനിന്റെഗൗട്ടുകേള കറഷന കേട
വഴനി കേഭാര് ഡുടമകേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിരുന.  ഈ പനിന്റെഗൗട്ടുകേള തനിരനിലകേ വഭാങ്ങനി
ആയതനിലന്റെ  കഡറഭാ  എനടനിയലാം  2016  ജനുവരനി  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മുനഗണനഭാ
കുടുലാംബങ്ങളുലട  റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  മുനഗണനഭാ/മുനഗണനഭാ  ഇതര  പടനികേ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പടനികേ  പസനിദതീകേരനിചകേഴനി ഞ്ഞഭാല്  അതനികനലള്ള
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  തലത്തനില്
ലവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവലനി കസഭാറുകേള  വഴനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള

269  (1514) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനി കസഭാറുകേള വഴനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് നല്കേനിയ വകേയനില് കേഴനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ
സസപകകേഭായട്ട് നല്കേഭാനുണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  സര്ക്കഭാര്,  വനിപണനിയനില്  ഇടലപടുനതനിനട്ട്  സസപകകേഭായട്ട്
ആവശലമഭായ തുകേ നല്കേഭാത്തതു ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില്നനിനലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
അവശലസഭാധനങ്ങള  നല്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനിപണനിയനില്  ഇടലപടുനതനിനുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  അവശല
സഭാധനങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ സസപകകേഭായട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2011-12  മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വലര സനിവനില്
സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന മഭാര്ക്കറനിടലപടല് പദതനിക്കഭായനി  ലചേലവഴനിച  തുകേയലാം
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിച  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  വനിവരങ്ങളുലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം വനില
നനിലവഭാരലാം  പനിടനിചനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കവണനി  13  ഇനലാം  അവശല  സഭാധനങ്ങള
സബ്സനി ഡനി നനിരക്കനില് സസപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി വനിതരണലാം നടത്തനി
വരുന. സസപകകേഭായലട മഭാര്ക്കറനിടലപടല് പദതനി കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്  സബ്സനിഡനിയലട  പകയഭാജനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  സലലപകകേഭായലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  38  പഞഭായത്തുകേളനില്  മുനഗണന  നല്കേനി  നനിലവനിലള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാലത  എലഭാ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനിലലാം
അവശലസഭാധനങ്ങളുലട  പകതലകേനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി തഭാലഴപറയന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(1) കൂടുതല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്
500  ചേ.  അടനിലയങനിലലാം  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള   സഗൗകേരലപദമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്
പുതനിയ മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.   സലക്കുറവള്ള മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനിലലാം  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളനിലലാം  കൂടുതല്  സല  സഗൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  സല  സഗൗകേരലലാം
കുറഞ്ഞ  വനില്പന  ശഭാലകേളനില്  കൂടുതല്  തവണ  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച
ലകേഭാടുക്കുന.

(2)  മുന മഭാസങ്ങളനിലല വനില്പന,  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ഇകത മഭാസങ്ങളനിലല വനില്പന,
ഉതവ സതീസണ് മുതലഭായവ കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് എലഭാ വനില്പന ശഭാലകേളനിലലാം
ആവശലത്തനിനട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച  ലകേഭാടുക്കുവഭാന  എലഭാ
ഡനികപഭാകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(3) സസപകകേഭായലട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത്ത  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  സസകേഭാരല
വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  അവശല  സഭാധനങ്ങള  എത്രയലാം  കവഗലാം
വനില്പനശഭാലകേളനിലലത്തനിക്കഭാന  എലഭാ  ഡനികപഭാ  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(4) എസട്ട്.പനി.  റഭാങനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസന  (വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസര്)  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനില്  മനിനല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവശല  സഭാധനങ്ങള
ആവശലഭാനുസരണലാം ഉണട്ട് എനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  വനിജനിലനസട്ട് വനിഭഭാഗലാം
കുകറക്കൂടനി ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള   നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന.

(5) ആവശലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മറട്ട്
ഡനികപഭാകേളനികലക്കുലാം  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിചലകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
എലഭാ കമഖലഭാ മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സസപകകേഭായലട  വനിപണനിയനിടലപടല്
പദതനിക്കഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  150 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
തുകേയനില് നനിനലാം ഇതുവലര 50 കകേഭാടനി രൂപ സസപകകേഭായട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇനനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള വലവസകേളനിലല മഭാറലാം

270 (1515) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനന  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  ഇനനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലള്ള വലവസകേളനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  വഭാഹനവമഭായനി  ഇനനലാം നനിറയഭാന ലപകടഭാള പമ്പനിലലത്തുനവര്ക്കട്ട്
ഇനനത്തനിലന്റെ  വനില  നല്കേനിയഭാലലാം  ലഹല്ലമറലണങനിലല  ഇനനലാം  നല്കേഭാവൂ
എനട്ട്  സനിവനില്  സസപസട്ട്  വകുപട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതട്ട്
ഏതട്ട് നനിയമ വലവസ അനുസരനിചഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില്  ലഹല്ലമറട്ട്  ധരനിക്കഭാത്ത ഇരുചേക്രവഭാഹന  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലപകടഭാള നല്കുനതനിനട്ട് ഏലതങനിലലാം വനിധത്തനിലള്ള നനിയനണത്തനിനട്ട് തയഭാറഭാകുനകണഭാ
ലയന വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  നനിയമത്തനില്  അധനിഷനിതമഭായനി  തലന  ലഹല്ലമറട്ട്
ധരനിക്കുനതനിനുള്ള  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള
ഫലപദമഭായ നടപടനികേള കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസപകകേഭാ വഴനി മനിതമഭായ നനിരക്കനില് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയഭാന നടപടനി 

271  (1516) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സസപസട്ട്  വകുപ്പുവഴനി  വനില്ക്കുന  കനഭാണ്  മഭാകവലനി
ഇനങ്ങളനില്  പലതനിനുലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനില  ഈടഭാക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സസപകകേഭാ മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടത്തനിയ അശഭാസതീയമഭായതുലാം ആകക്ഷപങ്ങള
നനിറഞ്ഞതുമഭായ  പര്കചയ്സട്ട്  രതീതനികേള  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  നന്യൂനതകേള
പരനിഹരനിചട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ സസപകകേഭാ വഴനി വനിറഴനിക്കുന ഉല്പനങ്ങള
ലപഭാതുവനിപണനിയനികലതനികനക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  വനിലയഭാണട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.  എലഭാ ബഭാനഡഡട്ട് കനഭാണ് മഭാകവലനി സഭാധങ്ങളക്കുലാം  MRP-യനില്
നനിനലാം  5%  മുതല്  30%  വലര  ഡനിസഗൗണട്ട്  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
സഭാധനങ്ങളുലട  ആവശലകേത,  പതനിമഭാസലാം  വനില്പന  നടത്തുനതനിലന്റെ  അളവട്ട്,
നനിലവനിലല  കസഭാക്കട്ട്  എനനിവ  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
നനിലവനില് സസപകകേഭായനില് ഉല്പനങ്ങള പര്കചസട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്.
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ലമഭാസബല് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

272  (1517) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനുവദനിച  ലമഭാലലബല്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലട ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  നനിലവനില്  പവര്ത്തനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനവയലട  ജനില
തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനുവദനിച  ലമഭാസബല്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലട ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എറണഭാകുളലാം 3

ആലപ്പുഴ 1

കകേഭാടയലാം 1

ഇടുക്കനി 2

പഭാലക്കഭാടട്ട് 1

മലപ്പുറലാം 1

തൃശ്ശൂര് 1

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 1

വയനഭാടട്ട് 2

                         ആലകേ 13

(ബനി)  ഇവയനില്  നനിലവനില്  പവര്ത്തനിചലകേഭാണനിരനിക്കുനവയലട  ജനില
തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന.

എറണഭാകുളലാം 3
ആലപ്പുഴ 1
കകേഭാടയലാം 1
ഇടുക്കനി 2
പഭാലക്കഭാടട്ട് 1
മലപ്പുറലാം 1
തൃശ്ശൂര് 1
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 1
വയനഭാടട്ട് 2
                       ആലകേ 13

924/2017
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സനിവനില് സസപസട്ട് - കുടനഭാടട്ട്

273 (1518) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടനില് സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപട്ട് മുഖഭാന്തനിരലാം നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന

പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടനഭാടനില്  സസപകകേഭാ  വഴനി  ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി

വരുനണട്ട്.  2015-16  ഒനഭാലാം  സതീസണനില്   (2015  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്   2015

ഡനിസലാംബര്  വലര)  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  നനിനലാം  42400  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ലനലലാം

2015-16 രണഭാലാം സതീസണനില്  (2016 ജനുവരനി മുതല് 2016 ജൂണ് വലര) ആലപ്പുഴ

ജനിലയനില്നനിനലാം  114267  ലമടനികേട്ട്  ടണ് ലനലലാം  സലാംഭരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പദതനി

2016-17 വര്ഷവലാം തുടരുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഡനികപഭാകേള അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

274  (1519) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലലാം സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ

ഡനികപഭാകേള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഡനികപഭാകേള ഇലഭാത്ത തഭാലൂക്കുകേളനില് പുതനിയ ഡനികപഭാ അനുവദനിക്കഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടചട്ട്  പൂടനിയ  കകേഭാതമലാംഗലലാം  ഡനികപഭാ,  ആവശലമഭായ  സഭാഫുകേലള

നനിയമനിചലകേഭാണട്ട്  പഴയ രതീതനിയനില് തലന തുറന പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഇല. 
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(ബനി) പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  തഭാലൂക്കുകേള  ഉളലപലട  17
തഭാലൂക്കുകേളനില് സസപകകേഭാ ഡനികപഭാകേള പവര്ത്തനിക്കുനനില. തഭാലൂക്കട്ട് ഡനികപഭാകേള
പവര്ത്തനിക്കുനനിലലങനിലലാം  ഈ തഭാലൂക്കുകേളനില് പവര്ത്തനിക്കുന കറഷന കേടകേള
സസപകകേഭാ  വനില്പന  ശഭാലകേള  എനനിവയട്ട്  സമതീപ  പകദശങ്ങളനിലള്ള
ഡനികപഭാകേളനില്  നനിനട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങള  പരഭാതനിക്കട്ട്  ഇടവരഭാലത
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയവരുനണട്ട്.  നനിലവനില്  സസപകകേഭായലട
സഭാമ്പത്തനികേ  അവസ  കമഭാശമഭായതനിനഭാല്  പുതനിയ  ഡനികപഭാകേള  ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  മൂവഭാറപുഴ  ഡനികപഭായലട  ഒരു  എകട്ട്റന ഷന  ഡനികപഭാ  കകേഭാതമലാംഗലലാം
തഭാലൂക്കനില്  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   ഇവനിലട  നനിനലാം  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിലല
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളക്കട്ട്  മഭാകവലനി  ഇനങ്ങളുലാം  കറഷന  കേടകേളക്കട്ട്  ആടയലാം
പഞസഭാരയലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.   പഴയ  രതീതനിയനില്  ഡനികപഭായഭായനി
പവര്ത്തനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

സസപകകേഭാ കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിച ലനലനിലന്റെ വനില 

275 (1520) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസപകകേഭാ, കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം സലാംഭരനിച ലനലനിലന്റെ വനിലയനിനത്തനില്
നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയള്ള തുകേയലട ജനില തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  ലനലനിലന്റെ  വനില  ഏതു  തതീയതനിക്കകേലാം
നല്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  ഒനഭാലാം  വനിള  ലനലനിലന്റെ  സലാംഭരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം,  സലാംഭരണവനില ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരനിച തതീയതനി  മുതല് ഒരഭാഴ്ചയകേലാം
നല്കേഭാനുലാം നടപടനികേലളടുക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസപകകേഭാ  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  2015-16  രണഭാലാം  സതീസണനില്
സലാംഭരനിച  ലനലനിലന്റെ  വനിലയനിനത്തനില്  നല്കേഭാന  ബഭാക്കനിയള്ള  തുകേയലട  ജനില
തനിരനിചള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട  കചേര്ക്കുന:
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ജനില തുകേ

തനിരുവനന്തപുരലാം 6351113.70  രൂപ

ലകേഭാലലാം 5900401.90 രൂപ

പത്തനലാംതനിട 59660287.40 രൂപ

ആലപ്പുഴ 728430201.80 രൂപ

കകേഭാടയലാം 211799473.60 രൂപ

ഇടുക്കനി 184007.90 രൂപ

എറണഭാകുളലാം 15148114.30 രൂപ

തൃശ്ശൂര് 476783540.90 രൂപ

പഭാലക്കഭാടട്ട് 298954818.30 രൂപ

മലപ്പുറലാം 124583074.30 രൂപ

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 5650157.00 രൂപ

വയനഭാടട്ട് 1004888.50 രൂപ

കേണ്ണൂര് 4920177.10  രൂപ

കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് 1844150.70 രൂപ

(ബനി) നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം 169.97 കകേഭാടനി രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  2016-17  ലനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണലാം ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അനുവഭാദലാം കചേഭാദനിചട്ട് കേത്തട്ട് അയചനിട്ടുണട്ട്.  ലനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണ
വനിലയനിലല  അടനിസഭാന  തഭാങ്ങുവനില  ആഴ്ച  കതഭാറുലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ആനുപഭാതനികേമഭായ  കസറട്ട്  ഇനലസന്റെതീവട്ട്  കബഭാണസട്ട്  (SIB)
നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

276 (1521) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് നനിലവനില് എത്ര മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലണനലാം അവ
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  അനുവദനിക്കണലമന
ലപഭാകപഭാസല് നനിലവനിലകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  73  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) (i) കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ലചേഭാക്ലെനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പുതനിയ
മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് തുറനട്ട് പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ii) കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  ഗ്രഭാമപ ഞഭായത്തനിലല
കകേഭാലത്തട്ട്  വയല്  പകദശത്തട്ട് മഭാകവലനികസഭാര് ആരലാംഭനിക്കു
നതുമഭായനിബനലപടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചള്ള
അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച 
തതീരുമഭാനലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിടനില.
ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് സഭാധലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(iii)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  നഭാറഭാത്തട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല
കേണഭാടനിപറമ്പനില് പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപട സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പസ്തുത  റനികപഭാര് ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയഭാന നടപടനി

277  (1522) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്  നടപടനികേള  രണട്ട്  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുനതുമൂലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്  ഉടന  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  2013-ലല കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം
കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര
കേലണത്തനി  കേരടട്ട്  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
പസനിദതീകേരനിചട്ട്  അതനികനലള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  2016
ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്
കേരുതുന.

*സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആലത്തൂര് കമഭാകഡണ് സറസട്ട് മനില്

278 (1523)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടച പൂടനിയ ആലത്തൂര്  കമഭാകഡണ് സറസ് മനില് നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല
സഹകേരണ സലാംഘലത്ത ഏല്പനിചട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പുനരുദരനിക്കഭാനുള്ള  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തട്ട് കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരണത്തനിനട്ട് പദതനി

279 (1524) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിതരണ  രലാംഗലാം  കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  വഴനി
സകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
ഭരണതലത്തനില് സകേലക്കഭാള്ളുകേയണഭായനി; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്
വകുപനില്  എനഡട്ട്  ടു  എനഡട്ട്  കേമ്പന്യൂടസറകസഷന  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നടപഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
വനിവരങ്ങള പുര്ണമഭായലാം ഡനിജനിറസലസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന കേടകേള പുര്ണമഭായലാം
കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം കറഷന കേടകേളനിലലലഭാലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ലസയനില് (ഇ-കപഭാസട്ട്) ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കറഷന
കേടകേളനില്  നടക്കുന  എലഭാ  ഇടപഭാടുകേളുലാം  കേമ്പന്യൂടര്വല്കേരനിക്കുനതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനിലല  22  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  ലമഷതീന  സഭാപനിചട്ട്  കമഭാഡല്  സപലറട്ട്
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരുന.
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ചുവലട  പറയന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്
സകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(1) കറഷന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരങ്ങള  പൂര്ണമഭായലാം
ഡനിജനിറസലസട്ട് ലചേയ്യുകേ.

(2) എഫട്ട്.സനി.ഐ.  മുതല് എ.ആര്.ഡനി.  വലരയള്ള  വനിതരണ ശലാംഖല
(സസപ ലചേയനിന) പൂര്ണമഭായലാം കേമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ, ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള ഒരു സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട കനരനിടട്ട് കറഷന
കേടകേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  കഡഭാര്  ടു  കഡഭാര്  ലഡലനിവറനി
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ.

(3) എ.ആര്.ഡനി.  നവതീകേരണത്തനിലൂലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന ശഭാസതീയമഭായനി
തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  കറഷന  കേടകേളനിലൂലട  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം തയഭാറഭാക്കുകേ.

(4) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  സുതഭാരലമഭായ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  (കേണ്സന്യൂമര്  ഗ്രതീവനസട്ട്  ലറഡസല്  സനിസലാം)
തയഭാറഭാക്കുകേ.

ഈ  പദതനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലനയലാം
ശഭാസതീയമഭായനി  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതലാം  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനണട്ട്
എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  തനിരനിമറനി  പൂര്ണമഭായലാം  തടയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കറഷന കേടകേളനില് കഡഭാര് ലഡലനിവറനി  മുകഖന കറഷന സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുലാം.
ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
തതമയലാം  തലന  ഉകദലഗസതലത്തനിലലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാകേത്തക്ക വനിധലാം  ടഭാനസരന സനി കപഭാ ര്ടല് സജ്ജമഭാകുലാം.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പരഭാതനിയലട  തല്സനിതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം
പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  യഥഭാസമയലാം  സഭാധനിക്കത്തക്ക  വനിധലാം  ഒരു
സുതഭാരലമഭായ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  വരുലാം.  ഓകരഭാ
കമഖലയനിലലയലാം  കസഭാക്കനിലന്റെ  സനിതനി  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
വഭാഹനങ്ങളുലട സഞഭാരലാം തുടങ്ങനിയവ കപഭാര്ടലനിലൂലട തതമയലാം അറനിയനതനിനഭായനി ഒരു
Decision  Support  System  (DSS)  നനിലവനില്  വരുലാം.  ഇപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
കേണനികയയലാം  പരസരലാം കയഭാജനിപനിച ലകേഭാണട്ട് സുതഭാരലമഭായ ഒരു ലപഭാതുവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുലാം.
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(സനി) പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണനി വനിവനിധ തലങ്ങളനിലള്ള കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  State  Apex
Committee,  വനിവനിധ വനിഷയങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട് സലാംസഭാന മനനിസഭയട്ട് മുമ്പഭാലകേ
വനിഷയങ്ങള  സമര്പനിക്കുന.  സലാംസഭാന  ഭക്ഷലവകുപട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില്
SPeMT (State Project e-Mission Team) രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ കേമ്മേനിറനിയനില്
ധനകേഭാരല വകുപട്ട്, ഐ.ടനി. വകുപട്ട്, ഐ.ടനി. മനിഷന, SPeMT, എന.ഐ.സനി., WFP
തുടങ്ങനിയവയലട പതനിനനിധനികേള അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്. വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില് അലപകട്ട്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതട്ട്  SPeMT  ആണട്ട്.  SPeMT-യട്ട്  സഭാകങതനികേ
വനിഷയങ്ങളനില്  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുനതനിനഭായനി  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുലട
അദലക്ഷതയനില്  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  സഭാകങതനികേ
വനിഷയങ്ങളനിലള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  SPeMT-യട്ട്
സമര്പനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കവളഡട്ട്  ഫുഡട്ട്  കപഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  (WFP)  സഭാകങതനികേ
സഹഭായലാം കപഭാജക്ടനിനട്ട് ലഭലമഭാണട്ട്.

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല സഞരനിക്കുന മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

280 (1525) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സഞരനിക്കുന  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള എത്രലയണമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര എണലാം നനിലവനിൽ പവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം 2015-2016
വര്ഷത്തനില് എത്ര രൂപയലട വനിറവരവഭാണട്ട് ലഭനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;പസ്തുത
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ലഭാഭത്തനിലഭാകണഭാ പവര്ത്തനിചവരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സഞരനിക്കുന  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള അനുവദനിചനിടനില. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനിലല കറഷന വനിതരണ കേമ്മേതീഷന കുടനിശ്ശേനികേ

281  (1526) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില് കറഷന വനിതരണ ഡനികപഭാകേളനില് കേഴനിഞ്ഞ ആറട്ട്
മഭാസമഭായനി  കേമ്മേതീഷന  നല്കേനിയനിടനില  എന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതട്ട് നല്കേഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  സസപ ഓഫതീസനിലല കറഷന
വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  2015 ജൂസല  മുതല്  2015  ഒകക്ടഭാബര്  വലരയള്ള  AAY
കേമ്മേതീഷന  ഇനത്തനില്  32,43,435  രൂപയലാം   2015  ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്   2015
നവലാംബര്  വലര  വര്ദനിപനിച  കേമ്മേതീഷന  65,54,250  രൂപയലാം  2016  ലഫബ്രുവരനി
വലര  അനപൂര്ണ  കേമ്മേതീഷന  22106  രൂപയലാം  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.
28-3-2016-നട്ട്  ബനില്  ടഷറനിയനില്  സമര്പനിചകപഭാള  അനപൂര്ണ  കേമ്മേതീഷന
തുകേയലട ബനില് മഭാത്രകമ പഭാസഭാക്കനിയനിരുനള.  ബഭാക്കനി ബനിലകേളക്കട്ട് പതീഓതസറസ്ഡട്ട്
സനിപട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ഉണഭായതട്ട്.  ടനി  ബനിലകേള  10-06-2016-നട്ട്  വതീണ്ടുലാം
ടഷറനിയനില് സമര്പനിചകപഭാള  AAY  കേമ്മേതീഷന ബനിലഭായ  32,43,435  രൂപയലട
ബനിലട്ട്ല്ല്  15-6-2016-നുലാം വര്ദനിപനിച കേമ്മേതീഷന ബനില് തുകേയഭായ  65,54,250  രൂപ
29-6-2016-നുലാം  പഭാസഭാക്കുകേയലാം  തുകേ  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിച
നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുലട  2015  ജനുവരനി  മുതല്  2015
മഭാര്ചട്ട് വലരയള്ള കേമ്മേതീഷന കുടനിശ്ശേനികേ  16,63,687  രൂപയലാം  2015 നവലാംബര് മുതല്
2016  ലഫബ്രുവരനി വലരയള്ള  AAY  കേമ്മേതീഷന ഇനത്തനിലള്ള  29,58,103  രൂപയലാം
അനുവദനിച അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലഭനിക്കുകേയലാം ബനിലകേള  28-6-2016-നട്ട്  പഭാസഭാകുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

സസപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട പശ്നങ്ങള

282 (1527) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലലപകകേഭായനിലല ലഡപന്യൂകടഷന നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനലമടുക്കുകമഭാ;
എങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തുടങ്ങനിയ 230 പുതനിയ സലലപകകേഭാ
ഒഗൗടട്ട് ലലറകേളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയണഭായനിലലനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ നന്യൂനത പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  നനിയമനിതരഭായ  സസപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
അര്ഹതലപട  ലപഭാകമഭാഷനുലാം  ലപനഷനുലാം  നല്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സസപകകേഭായനില് ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന അടനിയന്തരമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ലപഭാഡക്ടനിവനിറനി  കേഗൗണ്സനിലനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സസപകകേഭായനില്  എത്ര  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുലണനലാം
ഇവയനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം തുടങ്ങനികയഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് റൂള സസപകകേഭായനില് എന മുതല് നടപനിലഭാക്കു
ലമനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;കകേഭാണ്ടനിബന്യൂടറനി  ലപനഷന  പദതനി  സസപകകേഭായനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  സസപകകേഭായനിലല  ദനിവസകവതനപകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവരുലട
കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  നടപനില്
വരുത്തുകമഭാ;  2016  ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനി  വലര  സസപകകേഭായനില്  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട ജൂനനിയര് അസനിസനറട്ട്, സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്-II, സതീനനിയര് അസനിസന്റെട്ട്-I,
എനതീ തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം  ഇതുവലര
സകേലക്കഭാണനിടനില.

(ബനി) സസപകകേഭായനില് ആവശലമഭായ മനുഷലവനിഭവ കശഷനിലയക്കുറനിചട്ട് പഠനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  കസറട്ട്  ലപഭാഡക്ടനിവനിറനി  കേഗൗണ്സനിലനിലന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനി  നനിയമനിതരഭായ  സസപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
നനിലവനിലള്ള  ഉത്തരവകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ലപഭാകമഭാഷന  നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ലപനഷന സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമഭാനലാം സകേലക്കഭാണനിടനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ഇ) റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

(എഫട്ട്) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ജനി)  സസപകകേഭായനിലല  ദനിവസ  കവതനപകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവരുലട
കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഇവരുലട  ഇകപഭാഴലത്ത  കവതനലാം
മനിനനിമലാം കൂലനിയലട പരനിധനിയനില്  വരുനതഭാണട്ട്.  2016 ജൂണ് 30-ാം തതീയതനി വലര
സസപകകേഭായനില്  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെനിലന്റെ  11-ഉലാം  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെനിലന്റെ
II-ലന്റെ  ഒനലാം  ഒഴനിവകേള  ഉണഭായനിരുന.  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെട്ട്-I-ലന്റെ
ഒഴനിവകേലളഭാനലാം ഉണഭായനിരുനനില.
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വനിലക്കയറലാം തടയഭാന പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

283 (1528) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിലക്കയറലാം തടയനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതുതഭായനി മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലാം
സസപകകേഭാ കസഭാറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കൂമ്പഭാറ, കേഭാരമൂല, സഗൗത്തട്ട് ലകേഭാടനിയത്തുര്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസപകകേഭായലട മഭാര്ക്കറനിടലപടല് പദതനി കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്  സബ്സനിഡനിയലട  പകയഭാജനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
സസപകകേഭായലട  പവര് ത്തനലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  മഭാകവലനി   കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  38
പഞഭായത്തുകേളനില്  മുനഗണന  നല്കേനി  നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  സസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള   നടപടനി
പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കൂടുതല്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി  കുറഞ്ഞതട്ട്
500  ചേ.  അടനിലയങനിലലാം  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള   സഗൗകേരലപദമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്
പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  സലക്കുറവള്ള  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനിലലാം  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളനിലലാം  കൂടുതല്  സല  സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുവനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനി
ക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പതനിമഭാസലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറവരവള്ള
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കൂടുതല്  സഗൗകേരലപദമഭായനി  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ള  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച വരുന.

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കൂടരഞ്ഞനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്
കൂമ്പഭാറയനില്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാലമനട്ട്  അറനിയനിചലകേഭാണട്ട്  പകമയലാം  പഭാസഭാക്കനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  എനഭാല്
കേഭാരമൂല,  സഗൗത്തട്ട്  ലകേഭാടനിയത്തൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മഭാകവലനി  കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില് ലപഭാകപഭാസലകേള ഒനലാംതലനയനില.
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അസനിസന്റെട്ട് ലസയനില്സട്ട് മഭാന തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി

284  (1529) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന

അസനിസന്റെട്ട്  ലസയനില്സഭാന  തസ്തനികേയനിലല  എത്ര  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത തസ്തനികേയനിലല മുഴവന ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്

അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവനിലണഭായനിരുന  13  ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ കഫ്ലൈഭാടനിലാംഗട്ട് മഭാകവലനി കസഭാര്

285 (1530)   ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനിലല ഉളനഭാടന ജലപഭാത പകയഭാജനലപടുത്തനി

ഒരു  കഫ്ലൈഭാടനിലാംഗട്ട്  മഭാകവലനി  കസഭാറനിലന്റെ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനകണഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില്  ലപഭാതുജനത്തനിനു  പകയഭാജനകേരമഭാകുന  തരത്തനില്

ഇത്തരലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസപകകേഭായലട  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയലട

അടനിസഭാനത്തനില്  കഫ്ലൈഭാടനിലാംഗട്ട്  മഭാകവലനി  കസഭാര്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം

തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.
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കറഷന കേടകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

286  (1531)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷനകേടകേളനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കഗഭാഡഗൗണുകേളനില്  കറഷനസഭാധനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
സഗൗകേരലക്കുറവമൂലലാം  കറഷന  വനിതരണത്തനിനുള്ള  സഭാധനങ്ങള  കകേടുവരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എലന്തലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭാക്കനി  കറഷനകേടകേളനിലൂലട
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖല മുകഖന വനിതരണലാം ലചേകയണ
ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങളുലട  സലാംഭരണവലാം  വനിതരണവലാം  മുഖലമഭായലാം  വഹനിക്കുനതട്ട്
എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡഗൗണുകേളനിലൂലടയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് വനിലടടുക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പഭായനി
അതതു ജനിലഭാ സസപ ഓഫതീസര്മഭാര് ബനലപട എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡഗൗണനില്
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  എനനിവയലട  കലഭാടട്ട്  മുനകൂറഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്
ലചേയ്യുകേയലാം  ആയതനില്നനിനലാം  എ.ഡബന്യൂ.ഡനി.-കേള  വനിലടടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.
എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് നനിനലാം വനിലടടുക്കുന സഭാമ്പനിളുകേള എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം പകതലകേലാം
കരഖലപടുത്തനി  സതീല്  ലചേയട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  എ.ഡബന്യൂ.ഡനി.കേളനില്നനിനലാം
കറഷന  ഡനികപഭാകേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷല  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്   വനിതരണ  സമയങ്ങളനില്  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇനലസക്ടര്മഭാര്
പകതലകേ പരനികശഭാധന നടത്തനി സഭാമ്പനിള പഭായറകേള നല്കുന.  കൂടഭാലത എലഭാ
കറഷന  കേടകേളനില്നനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള   ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം
കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇനലസക്ടര് മുതലള്ള  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര് ഉറപ്പുവരുത്തുന.
മഭാത്രമല, ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിച പരഭാതനി ലഭലമഭായഭാല് കനരനിടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം
നടത്തുനതട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനട്ട് കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവലനികസഭാറുകേളുലടയലാം സസപകകേഭാ കസഭാറുകേളുലടയലാം പവര്ത്തനലാം
ലമചലപടുത്തല്

287 (1532) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലടയലാം സസപകകേഭാ കസഭാറുകേളുലടയലാം നഭാമ
മഭാത്രമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള വനിലവര്ദനവനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി പരനികശഭാധനയനില്
വലക്തമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനസഭാന്ദ്രതയലാം  പഭാകദശനികേമഭായ  ആവശലകേതയലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
പുതുതഭായനി  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുലാം  സസപകകേഭാ  കസഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്
വനിലവര്ദനവട്ട് ഉണഭാക്കുന ഘടകേങ്ങലള നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം സസഭാധതീനനിക്കുവഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  വളലര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.   അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലണഭാകുന  അവശല
സഭാധനങ്ങളുലട  ദഗൗര്ലഭലലാം,  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനലാം,  കേടത്തുക്കൂലനി
വര്ദനവട്ട്   മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കകേരളത്തനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്
വനില  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഉല്പഭാദകേ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനലാം
കുറഞ്ഞതുമൂലലാം  മുളകേനിനുലാം  പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുലാം  പകതലകേനിചട്ട്  ഉഴനട്ട്,  തുവര,  കേടല
എനനിവയലട വനിലയനില് അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി വര്ദനവട്ട് ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
എനനിരുനഭാലലാം  സസപകകേഭാ  വനിപണനിയനില്  ഫലപദമഭായനി  ഇടലപടുനതുമൂലലാം
അവശലസഭാധനങ്ങളുലട വനിലവര്ദന പനിടനിചനനിര്ത്തഭാന സഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സസപകകേഭായലട മഭാര്ക്കറനിടലപടല് പദതനി കൂടുതല് ശക്തനിലപടു
ത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായലാം  കൂടുതല് ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്  സബ്സനിഡനിയലട  പകയഭാജനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  സസപകകേഭായലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  സലങ്ങളനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  38  പഞയഭാത്തുകേളനില്  മുനഗണന  നല്കേനി  നനിലവനിലള്ള
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മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  സസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന. കൂടുതല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി
കുറ ഞ്ഞതട്ട്  500  ചേ.  അടനിലയങനിലലാം വനിസ്തതീര്ണമുള്ള സഗൗകേരലപദമഭായ ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്
പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  സലക്കുറവള്ള  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനിലലാം  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളനിലലാം  കൂടുതല്  സല  സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുവനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനി
ക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പതനിമഭാസലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറവരവള്ള
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  കൂടുതല് സഗൗകേരലപദമഭായനി  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ള  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന.

കുന്ദമലാംഗലലാം കേണ്സന്യൂമര് കകേഭാടതനി 

288  (1533) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുന്ദമലാംഗലത്തട്ട്  കേണ്സന്യൂമര്  കകേഭാടതനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിടട്ട് എത്ര വര്ഷമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത  കകേഭാടതനി  ഈ  ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനതനിനുള്ള
തടസലമന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക പരനിഹഭാര കഫഭാറത്തനിനു
കവണനിയള്ള പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള  2015  ഡനിസലാംബര്
മഭാസത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭായനിരുന.  എനഭാല് മുകേള നനിലയനില് പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച
ഭഭാഗലത്ത  സവദബതതീകേരണ  പവൃത്തനികേളുലാം  ഓഫതീസട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കകേബനിളനിലാംഗട്ട്
കജഭാലനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. ഇവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട് ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക
പരനിഹഭാര കഫഭാറത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം പുതനിയ ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനതഭാണട്ട്.

കഹഭാടലകേളനില്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന കുടനിലവള്ളലാം

289 (1534) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  ആശയനിക്കുന  ഇടത്തരലാം  കഹഭാടലകേളനില്  കപഭാലലാം
സഗൗജനല കുടനിലവള്ളത്തനിനു പകേരലാം മനിനറല് വഭാടര് പണലാം നല്കേനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്
നനിര്ബനനിതമഭായനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കമല്  സഭാഹചേരലത്തനില്  കഹഭാടലകേളനില്  ശുദമഭായ  കുടനിലവള്ളലാം

മുനകേഭാലങ്ങളനിലല കപഭാലല സഗൗജനലമഭായനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല റതീജനിയണല് അനലറനിക്കല് ലഭാബനില്

ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്. സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

290  (1535) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  റതീജനിയണല്  അനലറനിക്കല്  ലഭാബനില്

ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്.  കപഭാലള്ള  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  ഇലലന  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇവ സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തര നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലല  ലഭാബുകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ

ഉപകേരണങ്ങള ഉള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്.  എന

ഉപകേരണലാം റതീജനിയണല് അനലറനിക്കല് ലഭാബനില് കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അനലനിസട്ട്  ലകബഭാറടറനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,  റതീജനിയണല്

അനലറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി  എറണഭാകുളലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്.

എന ഉപകേരണലാം സഭാപനിചട്ട് പവര് ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭായലാംകുളത്തട്ട് ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി സബട്ട് ലസന്റെര് പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

291 (T 1536) ശതീമതനി യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷന കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന കജഭായനിന്റെട്ട്
ആര്.ടനി.ഒ.-യലട  ഓഫതീസനിനട്ട്  അനുബനമഭായനി,  മണ്ഡലത്തനിലല  ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മതീറര് പതനിപനിക്കുനതനിനഭായനി മഭാസത്തനില് രണട്ട് തവണലയങനിലലാം
ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  സബട്ട്  ലസന്റെര്  അനുവദനിചട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സല ലഭലത പരനികശഭാധനിച കശഷലാം ഓകടഭാറനിക്ഷഭാ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മതീറര്
പതനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി സബട്ട് ലസന്റെര് അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി പഭാകക്കജ്ഡട്ട് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട് റൂള 2011 പകേഭാരലാം രജനിസര്
ലചേയ കകേസ്സുകേള

292 (1537) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി  പഭാകക്കജ്ഡട്ട് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്  റൂള  2011  പകേഭാരലാം
രജനിസര്  ലചേയ  കകേസ്സുകേള  എത്ര;  എത്ര  തുകേ  പനിഴയനിനത്തനില്  ഇഗൗടഭാക്കനി;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  റൂള  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  ഓകരഭാവര്ഷവലാം  വലവസകേള
ലലാംഘനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയ ഉല്പനങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനലാം
അവ  നനിലവനില്  വനിപണനിയനില്  ഉകണഭാ  എനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒരനിക്കല്
കേലണത്തനി  പനിഴ  ഇഗൗടഭാക്കനിയ  കശഷലാം  വതീണ്ടുലാം  വനിപണനലാം  കേലണത്തനിയ
ഉല്പനങ്ങള/സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലമനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പഭായട്ട്  ലചേയട്ട്  ഉല്പനങ്ങള  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുനവരുലാം
വനിതരണത്തനിലലത്തനിക്കുനവരുലാം  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  വകുപനില്  രജനിസര്
ലചേയണലമന വലവസ പകേഭാരലാം എത്രകപര് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

924/2017
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(ഡനി)  നനിയമപകേഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയഭാലത  സലാംസഭാനത്തു  വനിപണനലാം
നടത്തുന പധഭാന ഉല്പനങ്ങള കേലണത്തഭാനുലാം വനിപണനലാം തടയഭാനുലാം എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) 

വര്ഷലാം കകേസട്ട് പനിഴ

2011-12 1423   64,57,550

2012-13 2940 1,54,01,250

2013-14 4003 2,26,19,500

2014-15 3894    23,57,750

2015-16 3832 2,87,02,250

2016-17

(Up to May)

379     21,88,500

(ബനി)

വര്ഷലാം വലവസകേള ലലാംഘനിചട്ട് വനിപണനലാം നടത്തനിയ ഉല്പനങ്ങള

  (1)                                          (2)

2011 ഫ്രൂടട്ട്സട്ട്  പഭായറട്ട്,  കസഭാഡ,  ബഡട്ട്,  കസഭാഫട്ട്  ഡനിങട്ട്സട്ട്,  ലടകട്ട്ലലറല്സട്ട്,

കബക്കറനി, സനിമന്റെട്ട്, എയര് ഫഷ്നര്

2012 കേനിഡ്സട്ട് ഡസട്ട്,  കലഡതീസട്ട് ചേപല്സട്ട്,  ചേനിക്കന പഭാക്കറട്ട്സട്ട്,  കേശുവണനി

പഭാക്കറട്ട്സട്ട്,  ഗലഭാസട്ട്  സഗൗ,  കകേക്കട്ട്,  ടതീ  ഷര്ടട്ട്സട്ട്,  കചേഭാക്കകളറട്ട്സട്ട്,

കേഭാസകറഭാള,  ലഞട്ട് കബഭാകട്ട്,  മസഭാര്ഡട്ട്,  കേഭാരലാം,  ലപര്ഫന്യൂലാം,  പഞസഭാര,

ലപപര്,  സനിറപട്ട്,  സനിമന്റെട്ട്,  കസഭാപട്ട്,  കബബനി ഫുഡട്ട്,  വനിനഭാഗനിരനി,  അരനി,

കേഭാരയഭാ,  ലപയനിന്റെട്ട്,  സസതീറട്ട്സട്ട്,  ഐസതീലാം,  പരനിപട്ട്,  ലബഡട്ട് ഷതീറട്ട്,  ഫനിഷട്ട്

ഫുഡട്ട്, പത്തനിരനിലപഭാടനി.
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  (1)                                          (2)

2013 ബഡട്ട്,  വഭാഷനിലാംഗട്ട്  കസഭാപട്ട്,  മനില്ക്കട്ട്,  അരനിഷ്ടലാം,  സടല്സട്ട്,  ലപയനിന്റെട്ട്,

മനികനി,  പഭാകമഭായനില്,  പര്ദ്ദേ,   ചേനിലനി  പഗൗഡര്,  ലബഡട്ട്  ഷതീറട്ട്,  ഫഭാന,

ഈന്തപഴലാം, സനിമന്റെട്ട്,  അരനി, ഇനഡക്ഷന കുക്കര്, മണല്, ഗഭാസട്ട്, പവര്

ടൂളസട്ട്

2014 ഷടനില് കകേഭാക്കട്ട്, ലപയനിന്റെട്ട്, ബഭാററനി, ഹല്വ, സടല്സട്ട്, ബളബട്ട്, കഹഭാടട്ട്

കബഭാകട്ട്, എല്.പനി.ജനി., ലവളനിലചണ, അപചടനി.

2015 അരനി, കേഭാര് വഭാഷട്ട്, ഈന്തപഴലാം, സടല് ഫനികട്ട്, എ 4 കപപര്, സസതീറട്ട്സട്ട്,

വളലാം,  ബളബട്ട്,  എയര്  ഫനില്ടര്,  ലപയനിന്റെട്ട്,  കേമ്പന്യൂടര്,  അസസറതീസട്ട്,

കകേക്കട്ട്, അരനി, കടഭാര്ചട്ട്, മനില്ക്കട്ട് പഗൗഡര്, ബനി.പനി. അപഭാരറസട്ട്, ബഡട്ട്

2016 ഓകടഭാ  ലമഭാസബല് പഭാര്ട്സട്ട്,  കകേക്കട്ട്,  സസതീറട്ട്സട്ട്,  പഞസഭാര,  ലവളനിലചണ,

ബളബട്ട്, കസഭാപട്ട്, അചഭാര്, കേളനിപഭാടലാം, ഡയപര്, ബഡട്ട്, ലചേയനിനകസഭാ

മുകേളനില് പറഞ്ഞ പഭായറകേള നനിയമലലാംഘനകത്തഭാടുകൂടനി  വതീണ്ടുലാം വനിപണനിയനില്

കേണനിടനില.

നനിയമലലാംഘനലാം  കേലണത്തനിയതനിനത്തുടര്നട്ട്  പനിഴ  ഈടഭാക്കനിയ  ഉല്പനങ്ങള

വതീണ്ടുലാം വനിപണനലാം നടത്തുനതഭായനി കേലണത്തനിയനിടനില.

(സനി) പഭായര് രജനികസ്ട്രേഷന  എടുത്തവരുലട എണലാം -    14278

        ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  എടുത്തവരുലട എണലാം  -    444

(ഡനി)  നനിയമപകേഭാരലാം രജനികസ്ട്രേഷന നടത്തഭാലത വനിപണനലാം നടത്തുനകണഭാ

എനട്ട്  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  നനിരന്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം

നടത്തുനവരനില്നനിനലാം  പനിഴ  ഈടഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതനിനുകവണനി ലസഷലല്

സഡവട്ട് പരനികശഭാധനകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത 1367, 1453 എനതീ നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള  കേഴനിഞ)
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9.30 Am]
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രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമണങ്ങളയ

മനി  .  സഷ്ട്രീക്കര് :  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് ഇന്നലലെെയുണരായ രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള
ഉളലപ്പെലട കകേരളതനില് വര്ദനിച്ചു വരുന്ന ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ ഗുണരാ ആക്രമണങ്ങളയ
നനിയനനിക്കുന്നതനില് സര്ക്കരാര് പരരാജയലപ്പെട്ടതുമൂലെെയ ജനങ്ങളനില് ഉളവരായനിട്ടുള്ളതരായനി
പറയലപ്പെടുന്ന ആശങ്കയുയ അരകനിതരാവസ്ഥയുയ സയബനനിചച്ച് ഇന്നലത സഭരാനടപടനികേള
നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യണലമന്നരാവശശ്യലപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശഷ്ട്രീ ലകേ. മുരളഷ്ട്രീധരന, റനി. എ.
അഹമ്മദച്ച് കേബഷ്ട്രീര്, സനി. എഫച്ച്. കതരാമസച്ച്, അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  എന്നഷ്ട്രീ ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേരാരയ കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി വനിജയന) :  സര്,  ഇഇൗ സര്ക്കരാര് അധനികേരാര
കമറതനിനുകശഷയ  സയസ്ഥരാനതച്ച്  നടന്നനിട്ടുള്ള  അക്രമപ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
പ്രതനിപരാദനിക്കുന്നതരാണച്ച്  ഇഇൗ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ.  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള  ഇതനിലന
ഭരാഗമരായനി ഉന്നയനിചതുലകേരാണച്ച് ആ പ്രശ്നങ്ങള എല്ലരായ പരരാമര്ശനിചച്ച് കപരാകകേണതരായതനിനരാല്
സമയയ കുറച്ചു നഷ്ട്രീണ്ടുകപരാകുലമന്നരാണച്ച് കതരാന്നുന്നതച്ച്.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെെ പയ്യന്നൂര്
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിലലെെ  രരാമന്തളനി  ചുകള്ളരനി  വഷ്ട്രീട്ടനില്  ബരാലെെകൃഷ്ണലന
മകേനുയ ഡനി.ലലവ.എഫച്ച്.ലഎ.-യുലട മുന വനികല്ലജച്ച്  ലസക്രട്ടറനിയുമരായ  40  വയസ്സുള്ള
ധനരരാജലന കേഴനിഞ്ഞ 11-ാം തഷ്ട്രീയതനി രരാതനി 9.45 മണനികയരാലടയരാണച്ച്  ബനി.ലജ.പനി.
പ്രവര്തകേരരായ  10  കപര്  രരാഷഷ്ട്രീയ  വനികരരാധയ  കേരാരണയ  വഷ്ട്രീട്ടുമുറത്തു  വചച്ച്
ലവട്ടനിലക്കരാലെെലപ്പെടുതനിയ  സയഭവയ  ഉണരായതച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യതനില്  ധനരരാജനിലന
അയല്വരാസനി പ്രജഷ്ട്രീഷച്ച് നല്കേനിയ ലമരാഴനിപ്രകേരാരയ പയ്യന്നൂര് ലപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില്
കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചയച്ച് അകനന്വേഷണയ നടതനി വരനികേയരാണച്ച്.  ഇഇൗ സയഭവതനിലുള്ള
വനികരരാധതരാലെെരാണച്ച്  പയ്യന്നന്നൂര്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനില്  തലന്നയുള്ള
ലവളളൂരച്ച്  അന്നൂര്  പടനിഞ്ഞരാകറക്കര  കുഞ്ഞനികകേരാമ്പ്രതച്ച്  വഷ്ട്രീട്ടനില്  തരാമസനിക്കുന്ന
ബനി.ലജ.പനി.  പയ്യന്നൂര്  നനികയരാജകേമണ്ഡലെെയ  കേമ്മനിറനി  ലമമ്പറരായ  40  വയസ്സുള്ള
രരാമചന്ദ്രലന കേഴനിഞ്ഞ 11-നച്ച് രരാതനി 12.30 മണനികയരാടുകൂടനി ലവട്ടനിലക്കരാലെെലപ്പെടുതനിയ
സയഭവയ  ഉണരായതച്ച്.  അതനില്  രരാമചന്ദ്രലന  ഭരാരശ്യ  രജനനിയുലട  ലമരാഴനിപ്രകേരാരയ
പയ്യന്നൂര് കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് ലചയച്ച്  അകനന്വേഷണയ നടതനി
വരനികേയരാണച്ച്.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നുണരായ  ചനിലെെ  അക്രമ  സയഭവങ്ങളനില്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
ഫലെെപ്രദമരായനി ഇടലപടുകേയുയ  ഇകപ്പെരാള സ്ഥനിതനിഗതനികേള ശരാന്തമരാകുകേയുയ ലചയനിട്ടുണച്ച്.
ലകേരാല്ലയ  കേളക്ടകററനിലുണരായ കബരായബച്ച്  കസരാടനലതക്കുറനിചച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയ
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കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില് പരരാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്. ജൂണ്  15-നച്ച് രരാവനിലലെെ  10.45  മണനികയരാലട ലകേരാല്ലയ
കേളക്ടകററച്ച് വളപ്പെനില് മുനസനിഫച്ച് കകേരാടതനിക്കച്ച് സമഷ്ട്രീപയ പരാര്ക്കച്ച് ലചയനിരുന്ന കലെെബര്
ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനച്ച്  വകേ ജഷ്ട്രീപ്പെനിനുള്ളനില് ഉഗ്രകസരാടനയ  ഉണരായനി.  കസരാടനതനില് ഒരു
സനിവനില് കകേസ്സുമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച്  കകേരാടതനിയനില് എതനിയ സരാബുവനിലന മുഖതച്ച്
പരനികക്കറനിരുന്നു.  മറച്ച്  അപരായങ്ങള  ഒന്നുയ  ഉണരായനില്ല.  ഇതനില്  ജനില്ലരാ  കലെെബര്
ഓഫഷ്ട്രീസനിലലെെ  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  ലലററസനിലന  പരരാതനി  പ്രകേരാരയ  ലകേരാല്ലയ  ലവസ്റ്റേച്ച്
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചയ. ഇഇൗ കകേസനിനകമല് ലകേരാല്ലയ ജനില്ലരാ
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കമധരാവനിയുലട  കമല്കനരാട്ടതനില് എ.സനി.പനി.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  ലെെരാല്ജനിയുലട
കനതൃതന്വേതനിലുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  സയഘയ  സന്വേരാഡുകേളരായനി  തനിരനിഞ്ഞച്ച്  അകനന്വേഷണയ
നടതനിവരനികേയരാണച്ച്.  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  സഇൗതച്ച് കസരാണ്,  ലഎ.ജനി.പനി.  ഇകനണല്
ലസകേക്യൂരനിറനി,  ലഎ.ജനി.പനി.  തനിരുവനന്തപുരയ  കറഞച്ച്,  ലകേരാല്ലയ  സനിറനി  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
കേമ്മഷ്ട്രീഷണര്  തുടങ്ങനിയ  ഉന്നത  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥരുലട  കമല്കനരാട്ടതനിലെെരാണച്ച്  അകനന്വേഷണയ
നടക്കുന്നതച്ച്. പ്രതനിലയ കേലണതരാനുളള ശമങ്ങള നടന്നു വരനികേയരാണച്ച്. കപരാതനകകേരാടച്ച്
സുജനിതനിലന മര്ദനിച്ചുലവന്ന ആകരരാപണയ കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില് ഉന്നയനിചനിരുന്നു.  ജൂലലലെെ
6-ാം തഷ്ട്രീയതനി  രരാതനി  7  മണനികയരാലട  കപരാതനകകേരാടച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനിലലെെ
അരനികയരാട്ടുകകേരാണയ  എന്ന  സ്ഥലെെതച്ച്  പ്രകദശവരാസനികേള  തമ്മനില്  സയഘര്ഷ
മുണരായതറനിഞ്ഞച്ച് കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  സ്ഥലെെലതതനി  രണ്ടു  വനിഭരാഗകതയുയ  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.
തുടര്ന്നച്ച്  രരാതനി  8  മണനികയരാലട  രണ്ടു  വനിഭരാഗവയ  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  സയഘടനിചകപ്പെരാള
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ആ ഘട്ടതനിലുയ ഇടലപട്ടച്ച് ഇവലര പറഞ്ഞയച്ചു.  ആ സമയയ സുജനിതച്ച്
എന്നയരാള  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലര  കേകയ്യറയ  ലചയ്യരാന  ശമനിചകപ്പെരാള
സുജനിതനിലന  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കേസ്റ്റേഡനിയനിലലെെടുക്കുകേയുയ  അന്നുതലന്ന  ജരാമശ്യതനില്
വനിട്ടയയ്ക്കുകേയുയ  ലചയ.  പകക  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  മര്ദനിച്ചു  എന്നച്ച്  ആകരരാപനിചച്ച്  സുജനിതച്ച്
രരാതനി 8.45 മണനികയരാലട കേനശ്യരാകുളങ്ങര ലലപ്രമറനി ലഹല്തച്ച് ലസനറനിലുയ തുടര്ന്നച്ച്
അടുത  ദനിവസയ  തനിരുവനന്തപുരയ  ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജച്ച്  ആശുപതനിയനിലുയ
ചനികേനിത്സകതടനി.  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഇയരാലള  മര്ദനിച്ചു  എന്ന ആകരരാപണയ ശരനിയല്ല.  ഒരു
വലെെനിയ  സയഘര്ഷയ  അവനിലട  ഉയര്ന്നുവരുകമ്പരാള  അതച്ച്  ഒഴനിവരാക്കുന്നതനിനരായനി
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കേരാരശ്യകമമരായനി  പ്രവര്തനിക്കുകേയരാണച്ച്  ലചയതച്ച്.  ചനിറയനിനകേഷ്ട്രീഴച്ച്
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  അതനിര്തനിയനില്  ആറനിങ്ങലെെനില്  ഒരു  യുവരാവനിലന
ലവട്ടനിലക്കരാന്ന  സയഭവലതക്കുറനിചച്ച്  കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില്  പറയുന്നുണച്ച്.  ചനിറയനിനകേഷ്ട്രീഴച്ച്
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കസ്റ്റേഷന പരനിധനിയനിലലെെ കേനിഴുവനില്ലയ വനികല്ലജനില് പരാമ്പൂര്കക്കരാണയ പ്രദഷ്ട്രീപച്ച്
ഭവനനില്  33  വയസ്സുള്ള  ദനിലെെഷ്ട്രീപനിലന,  പ്രതനിയുലട  ഭരാരശ്യയുമരായനി  അവനിഹനിത
ബനമുലണന്നച്ച്  ആകരരാപനിചച്ച്  ജൂലലലെെ  3-നച്ച്  വവകുകന്നരയ  4.30-നച്ച്  കേനിഴുവനില്ലയ
കപരാളയനില് എന്ന സ്ഥലെെതച്ച് വചച്ച് കമരാകട്ടരാര് ലലസക്കനിളനില് സഞരനിച്ചു വന്നനിരുന്ന
മുരുകേന തടഞ്ഞു നനിര്തനി കേയ്യനിലുണരായനിരുന്ന ലവട്ടുകേതനി ലകേരാണച്ച്  ദനിലെെഷ്ട്രീപനിലന
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കേഴുതനിലുയ  ലലകേക്കുഴനിയനിലുയ  ലവട്ടനി  ലകേരാലെെലപ്പെടുതനി.  ഇഇൗ  സയഭവതനില്
ചനിറയനിനകേഷ്ട്രീഴച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര് ലചയച്ച്  മുരുകേലന അറസ്റ്റേച്ച്
ലചയച്ച്  റനിമരാനച്ച്  ലചയനിട്ടുളളതരാണച്ച്.  തുടര്ന്നുളള  അകനന്വേഷണയ  സനി.ലഎ.-യുലട
കനതൃതന്വേതനില്  നടന്നു  വരനികേയരാണച്ച്.  തൃശ്ശൂര്  ചരാവക്കരാടച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന
പരനിധനിയനില് രകമശന ലകേരാല്ലലപ്പെട്ടതച്ച് കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില് പരരാമര്ശനിക്കുന്നുണച്ച്.  ചരാവക്കരാടച്ച്
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിലലെെ  പരാലെെയൂര്  വരാറനരാട്ടച്ച്  വഷ്ട്രീട്ടനില്  പരകമശന്വേരന
നരായരുലട മകേന രകമശന  (54  വയസച്ച്)  ജൂവലെെ  6-നച്ച് ലലവകേനിട്ടച്ച്  7  മണനികയരാലട
കമരാകട്ടരാര് ലലസക്കനിളനില് പസച്ച് ടു വനിനച്ച് പഠനിക്കുന്ന മകേളയ പസച്ച് വണനിനച്ച് പഠനിക്കുന്ന
മകേനുമരായനി അനുഗശ്യരാസച്ച് കറരാഡനിലുളള തലന തറവരാടച്ച് വഷ്ട്രീട്ടനികലെെയച്ച് കപരാകേകവ വഷ്ട്രീടനിനച്ച്
100  മഷ്ട്രീറര്  അകേലലെെ  കറരാഡരനികേനിലെെനിരുന്ന  ലചറുപ്പെക്കരാര്  കേളനിയരാക്കുകേയുണരായനി.
തറവരാടച്ച് വഷ്ട്രീട്ടനിലലെെതനിയ രകമശന കുട്ടനികേലള വഷ്ട്രീട്ടനിലെെരാക്കനി തനിരനിച്ചുവന്നച്ച് കേളനിയരാക്കനിയ
ലചറുപ്പെക്കരാലര  കചരാദശ്യയ  ലചയ  സമയയ  അവരുമരായനി  വരാക്കുതര്ക്കവയ  ഉനയ
തള്ളുമുണരായനി, തുടര്ന്നച്ച് രകമശന കുഴഞ്ഞുവഷ്ട്രീണച്ച് മരണലപ്പെട്ടു.  ഇതനികലെെക്കച്ച് രകമശലന
ബന്ധുവരായ  ബരാബു  എന്നയരാളലട  പരരാതനിപ്രകേരാരയ  ചരാവക്കരാടച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  അകനന്വേഷണതനില്  മരണ
കേരാരണയ  ഹൃദയരാഘരാതമരാലണന്നച്ച്  കഡരാക്ടര്  അഭനിപ്രരായലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  സതശ്യന,
ഫയരാസച്ച്,  ദഷ്ട്രീപകേച്ച്  എന്നനിവലര അറസ്റ്റേച്ച് ലചയച്ച്  ഇഇൗ കകേസനില് റനിമരാനച്ച്  ലചയനിട്ടുണച്ച്.
ഇഇൗ  സയഭവയ  അതഷ്ട്രീവ  ഗഇൗരവമരായനി  തലന്നയരാണച്ച്  സര്ക്കരാര്  കേരാണുന്നതച്ച്.  ഒരു
അച്ഛന മക്കകളയുയ ലകേരാണ്ടുകപരാകുകമ്പരാള കേളനിയരാക്കനിയതനിലന ഭരാഗമരായനി  അച്ഛന
അതനിലെെനിടലപട്ടച്ച് കചരാദശ്യയ ലചയ.  അതനിലന തുടര്ചയരായനി മരണലപ്പെട്ടു എന്ന സയഭവയ
ഗഇൗരവമരായനി  തലന്നയരാണച്ച്  സര്ക്കരാര്  കേരാണുന്നതച്ച്.  ഇകതരാലടരാപ്പെയ  കകേരാവളയ
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനില്  മരനിയരാദരാസനിലന  ലകേരാലെെലപ്പെടുതനിയ  സയഭവയ
ഉന്നയനിക്കുന്നുണച്ച്.  ജൂലലലെെ 6-ാം തഷ്ട്രീയതനി രരാതനി 10.30-നുയ ജൂലലലെെ 7-നച്ച് പുലെെര്ലച
4.30-നുയ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏകതരാ സമയതച്ച് തനിരുവല്ലയ മുട്ടയരാടച്ച് കകേരാളനിയൂര് ചരാനല്ക്കര
ചരുവനിള പുതനവഷ്ട്രീട്ടനില് തരാമസനിച്ചു വരുന്ന മരനിയരാദരാസനികനയുയ ഭരാരശ്യ ഷഷ്ട്രീജകയയുയ
ആകരരാ വഷ്ട്രീടനിലന പുറകുവശലത വരാതനില് കുതനിലപ്പെരാളനിചച്ച് അകേത്തുകേയറനി ഏകതരാ
മരാരകേരായുധയ ഉപകയരാഗനിചച്ച്  ഗുരുതരമരായനി  പരനികക്കല്പ്പെനിചതനില്  മരനിയരാദരാസച്ച് (50
വയസച്ച്)  അവനിലട  വച്ചു  തലന്ന  മരണലപ്പെട്ടു.  ടനിയരാലന  ഭരാരശ്യ  ഷഷ്ട്രീജ  (41  വയസച്ച്)
മുഖത്തുയ  കദഹത്തുയ  ഗുരുതരമരായ  പരനിക്കുകേകളരാലട  തനിരുവനന്തപുരയ  ലമഡനിക്കല്
കകേരാകളജച്ച്  ആശുപതനിയനില്  ചനികേനിത്സയനിലെെരാണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യതനില്  കകേരാവളയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില് കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ കകേസനിലന അകനന്വേഷണയ കഫരാര്ട്ടച്ച്
എ.സനി.-യുലട  കനതൃതന്വേതനില്  നടത്തുകേയുയ  പ്രതനികേളരായ ലകേരാലുസച്ച്  ബനിനു എന്ന
അനനില്കുമരാറനികനയുയ അയരാളലട സുഹൃതച്ച് തമനിഴരാടച്ച് സന്വേകദശനി ചന്ദ്രകനയുയ അറസ്റ്റേച്ച്
ലചയച്ച് കകേരാടതനിയനില് ഹരാജരരാക്കനി റനിമരാനച്ച് ലചയനിട്ടുണച്ച്.
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ഒറപ്പെരാലെെയ കകേരാടതനി പരനിസരതച്ച് മരാധശ്യമ പ്രവര്തകേലര ആക്രമനിച സയഭവവയ

കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില്  ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ   ജൂണ്  9-ാം തഷ്ട്രീയതനി രരാവനിലലെെ  8.45

മണനികയരാലട  ലചര്പ്പുളകശ്ശേരനി  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിലലെെ  ഗവണ്ലമനച്ച്

ലലഹസ്കൂളനിനച്ച് എതനിര്വശത്തുവചച്ച് എസച്ച്.എഫച്ച്.ലഎ. പ്രവര്തകേരുയ എ.ബനി.വനി.പനി.

പ്രവര്തകേരുയ  തമ്മനില്  സയഘര്ഷയ  ഉണരായതനില്  ഇരു  കൂട്ടതനില്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുയ

പരനികക്കറനിരുന്നു. ആ സയഭവതനില് രണച്ച് കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത

സയഭവതനിലുള്ള വനികരരാധതരാല് ജൂണ് 11-നച്ച് രരാതനി 8.00 മണനികയരാലട ലനല്ലരായ -

ലപരാറചനിറ എന്ന സ്ഥലെെതച്ച് വചച്ച് സനി.പനി.ലഎ.(എയ) പ്രവര്തകേനരായ പ്രജനിതനിലന

ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേര്  ദണ്ഡച്ച്  ലകേരാണച്ച്  അടനിചച്ച്  പരനികക്കല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  ആ

സയഭവതനില് ലചര്പ്പുളകശ്ശേരനി കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില് ബനി.ലജ.പനി.  പ്രവര്തകേലര

പ്രതനികേളരാക്കനി  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുകേയുയ  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  ബനി.ലജ.പനി.-

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  പ്രവര്തകേര്  പ്രതനികേളരായ  കകേസനില്  അറസ്റ്റേച്ച്  ലചയ്യലപ്പെട്ട

കജശ്യരാതനിഷച്ച്,  കരരാഹനിതച്ച്,  മണനികേണ്ഠന,  രരാകജഷച്ച്,  ദഷ്ട്രീകപഷച്ച്,  പ്രകേരാശച്ച്  എന്നനിവലര

ജൂണ്  14-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  ഉചയച്ച്  1.30-ഒരാലട  ഒറപ്പെരാലെെയ  കകേരാടതനി  മുമ്പരാലകേ

ഹരാജരരാക്കരാന  ലകേരാണ്ടുവന്ന  സമയതച്ച്  കകേരാടതനിയുലട  മുനവശതച്ച്  കറരാഡനില്

നനിന്നുലകേരാണച്ച്  പ്രതനികേളലട  കഫരാകട്ടരാലയടുക്കരാന  ശമനിച  മരാധശ്യമപ്രവര്തകേലര

തടഞ്ഞുവചച്ച് കദകഹരാപദ്രവയ ഏല്പ്പെനിച സയഭവതനില്  ബനി.ലജ.പനി. പ്രവര്തകേര്ലക്കതനിലര

ഒറപ്പെരാലെെയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുകേയുയ  ഒറപ്പെരാലെെയ

എസച്ച്.ലഎ.-യുലട  കനതൃതന്വേതനില്  അകനന്വേഷണയ  നടതനിവരനികേയുമരാണച്ച്.  പ്രധരാന

പ്രതനികേളരായ ജനി. ജനി. വനിഷ്ണുവയ സുകമഷയ  ഒറപ്പെരാലെെയ സന്വേകദശനികേളല്ല.   ജനി. ജനി. വനിഷ്ണു

തനിരുവനന്തപുരയ  സന്വേകദശനിയുയ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലന  ഒറപ്പെരാലെെത്തുള്ള  ജനില്ലരാ

കപ്രരക്കുമരാണച്ച്. സുകമഷച്ച് പട്ടരാമ്പനി സന്വേകദശനിയുയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്. പട്ടരാമ്പനി, ലകേരാപ്പെയ

ശരാരഷ്ട്രീരനികേച്ച്  പ്രമുഖുമരാണച്ച്. ഇവര്  രണ്ടുകപലരയുയ  അറസ്റ്റേച്ച്  ലചയച്ച്  കകേരാടതനിയനില്

ഹരാജരരാക്കനി  റനിമരാനച്ച്  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  അടുതതച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലലഡ്രെെവലറ

മര്ദനിച്ചുലവന്ന  ആകരരാപണമരാണച്ച്.  ജൂലലലെെ  10-ാം  തഷ്ട്രീയതനി  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്

നനിന്നുയ ലകേരാച്ചുകവളനിയനികലെെക്കച്ച് സര്വ്വഷ്ട്രീസച്ച് നടതനിയ ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച്

ലലവകേനിട്ടച്ച്  4.15  മണനികയരാലട  ലകേരാച്ചുകവളനിയനില്  യരാതക്കരാലര  ഇറക്കനിയ  സമയയ

ഇഇൗ ബസച്ച് ....

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   സനി  .   കജരാര്ജച്ച്  : സര്, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്...
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മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :  ഇകപ്പെരാള കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഇല്ല. മുഖശ്യമനനി പറഞ്ഞച്ച്
പൂര്തനിയരാക്കനിയതനിനച്ച് കശഷയ തരാങ്കളലട കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുകേ.
ഇതനിനനിടയച്ച്  സമയയ  അനുവദനിക്കരാന  കേഴനിയനില്ല.   മുഖശ്യമനനി  സഭയനില്  എന്തച്ച്
സയസരാരനിക്കണലമന്നച്ച്  ലചയറനിനച്ച്  റൂള  ലചയ്യരാന  കേഴനിയനില്ല.   തരാങ്കള  ഇരനിക..
ഇകപ്പെരാള അനുവദനിക്കരാന കേഴനിയനില്ല. ...(ബഹളയ)....

പട്ടനികേജരാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ നനിയമവയ സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബരാലെെന  ) : സര്, അങ്ങച്ച് റൂള 52 (i)
വരായനിക്കണയ. ഈ ക്രമപ്രശ്നയ കേറക്ടരാണച്ച്.  

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  നനിങ്ങള  സഭയനില്  ലകേരാടുത  കനരാട്ടഷ്ട്രീസുമരായനി  ബനലപ്പെട്ട
ഉതരമരാണച്ച്  മുഖശ്യമനനി പറയുന്നതച്ച്.  രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള സരാമരാനശ്യവല്ക്കരനിച്ചു
ലകേരാണ്ടുള്ള  കനരാട്ടഷ്ട്രീസരാണച്ച്  ലകേരാടുതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മുഖശ്യമനനിലയ  ലപ്രരാസഷ്ട്രീഡച്ച്
ലചയ്യരാന അനുവദനിക. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി  വനിജയന  :  സര്,  ഇവനിലട  ഉന്നയനിച  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്
വനിശദഷ്ട്രീകേരണയ  നല്കേണമകല്ലരാ!  അതരാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.  ഞരാന  കനരലത
പറഞ്ഞുവന്ന  വനിഷയയ  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ലലഡ്രെെവലറ  മര്ദനിച്ചുലവന്ന
ആകരരാപണലതക്കുറനിചരാണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസച്ച് വവകേനിട്ടച്ച്  4.15  മണനികയരാലട
ലകേരാച്ചുകവളനിയനില്  യരാതക്കരാലര  ഇറക്കനിയ  സമയയ  ഇഇൗ  ബസനിനച്ച്  എതനിര്
വശതരായനി  ടയര് പഞറരായതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ഒരു ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുയ
പരാര്ക്കച്ച് ലചയനിരുന്നു.  ഇതനിനനിടയനില് വചച്ച് രണച്ച് കമരാകട്ടരാര് ലലസക്കനിളകേള തമ്മനില്
കൂട്ടനിയനിടനിക്കുകേയുയ  തുടര്ന്നച്ച്  ഒരു  ലലബക്കനില്  വന്ന  യരാതക്കരാര്  ലകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ലലഡ്രെെവര്  സുകരഷച്ച്  ബരാബുവനിലന  കദകഹരാപദ്രവയ  ഏല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  ഒഇൗകദശ്യരാഗനികേ
കൃതശ്യനനിര്വ്വഹണതനിനച്ച്  തടസമുണരാക്കുകേയുയ  ലചയ.  ഇതുമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്
വലെെനിയതുറ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയച്ച്  പ്രതനികേലള
കേലണത്തുന്നതനിനച്ച്  ഉഇൗര്ജനിത ശമയ  നടതനിവരനികേയരാണച്ച്.  പനിലന്ന കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില്
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച് കുന്നുകുഴനിയനില് ഉണരായ ഒരു സയഭവമരാണച്ച്.  മരാര്ചച്ച്  22-നച്ച് രരാതനി
11.40-ഓലട  മക്യൂസനിയയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനിലലെെ  കുന്നുകുഴനി  ആര്.സനി.
ജയഗ്ഷനനില്  വചച്ച്  കജരാണനി,  സുമനിതച്ച്,  ലലസബനിന  കജരാണ്  അവരുലട  സുഹൃതച്ച്
എന്നനിവലര  ഉണനി,  അബനി  വര്ഗ്ഗഷ്ട്രീസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  പത്തുകപര്  കചര്ന്നച്ച്  പട്ടനികേവടനി
ലകേരാണച്ച്  അടനിക്കുകേയുയ  ചവനിട്ടനി  പരനികക്കല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  ലചയനിരുന്നു.  ഗുരുതരമരായനി
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പരനികക്കറ  ലലസബനിന  കജരാണ്  (21  വയസച്ച്)  പനി.ആര്.എസച്ച്.  ആശുപതനിയനില്
ചനികേനിത്സയനിലെെനിരനിലക്ക ഏപ്രനില്  25-നച്ച് മരണലപ്പെട്ടു.  ഇക്കരാരശ്യതനിനച്ച് ടനി പത്തുകപലര
പ്രതനികേളരാക്കനി  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയച്ച്  ആറച്ച്  പ്രതനികേലള  അറസ്റ്റേച്ച്
ലചയനിട്ടുണച്ച്. മയഗലെെപുരയ എസച്ച്.ലഎ.-ലയയുയ പരാര്ട്ടനികയയുയ മര്ദനിച്ചുലവന്ന ആകരരാപണയ
കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജൂലലലെെ 5-ാം തഷ്ട്രീയതനി ലലവകേനിട്ടച്ച്  5.00  മണനികയരാലട
കേരനിചരാറക്കടവനിനച്ച്  സമഷ്ട്രീപയ  4  കപര്  മദശ്യപനിചച്ച്  കൂട്ടയകൂടനി  നനില്ക്കുന്നതരായനി  ലെെഭനിച
വനിവരതനിലന അടനിസ്ഥരാനതനില്  മയഗലെെപുരയ എസച്ച്.ലഎ.-യുയ കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  പരാര്ട്ടനിയുയ
സ്ഥലെെലതതനി ലപരാതുസ്ഥലെെതച്ച് മദശ്യപനിചതനിലന എതനിര്ക്കുകേയുയ  മദശ്യപനിചച്ച് നനിന്ന
അഖനില്  എന്ന  കേണലന  ജഷ്ട്രീപ്പെനില്  കേയറരാന  ശമയ  നടതനിയകപ്പെരാള  മറ്റുള്ളവര്
എതനിര്ക്കുകേയുയ ലചയ.  അകപ്പെരാള സമഷ്ട്രീപവരാസനികേള കൂട്ടയകൂടനി ജഷ്ട്രീപ്പെനില് കേയറനിയ
കേണലന  പനിടനിചനിറക്കനി.   കൂടുതല്  ആളകേള  അവനിലട  കൂട്ടയ  കൂടനിയതുകേരാരണയ
ക്രമസമരാധരാനപ്രശ്നയ  ഉണരാകേരാതനിരനിക്കരാന  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  സ്ഥലെെത്തുനനിന്നുയ  കപരായനി.
ഇഇൗ  സയഭവതനില്  പത്തുകപലര  പ്രതനികേളരാക്കനി  കകേസച്ച്  എടുതനിട്ടുണച്ച്.
ജനകട്ടതനിലുണരായനിരുന്നവര്  എസച്ച്.ലഎ.-ലയ  പനിടനിചച്ച്   തള്ളുകേയുയ   സ്ഥലെെതച്ച്
ജനകട്ടയ  അക്രമരാസക്തമരായനി  നനിന്നതനിനരാല്  കൂടുതല്  പ്രശ്നയ
ഉണരാകേരാതനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എസച്ച്.ലഎ.-യുയ  സയഘവയ  ഉകദശയ  50  മഷ്ട്രീറര്
അകേലെെതനില്  പരാര്ക്കച്ച്  ലചയനിരുന്ന  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ജഷ്ട്രീപ്പെനികലെെക്കച്ച്  നടന്നുകപരായനി
കേയറുകേയരാണുണരായതച്ച്.  അടുതതച്ച്  ഓപ്പെകറഷന കുകബരയുലട കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  ഇഇൗ
സര്ക്കരാര്  അധനികേരാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയയ്ലക്കതനിലര
ലറയ്ഡുകേളയ  തുടര്നടപടനികേളയ  ശക്തമരായനി  തുടരുന്നുണച്ച്.  ഓപ്പെകറഷന  കുകബര
നനിര്തനിവച്ചുലവന്ന  ആകരരാപണയ  ശരനിയല്ല.  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയയ്ലക്കതനിലരയുള്ള
നടപടനികേള ശക്തമരായനി തുടരുകേതലന്ന ലചയ്യുയ.  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലര സ്ഥലെെയ
മരാറനിയ കേരാരശ്യവയ ഇവനിലട ആകരരാപനിക്കുന്നുണച്ച്.  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലര തലെെങയ
വനിലെെങയ  ടരാനസര്  ലചയലവന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  ശരനിയല്ല.  ലപനഷനരായതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്
ഒഴനിഞ്ഞ  സഷ്ട്രീറ്റുകേളനില്  ലപ്രരാകമരാഷനുയ  മറ്റുയ  നല്കേനിയതനിലനത്തുടര്ന്നുണരായ
ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുകേയരാണച്ച്  ലചയതച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കരാര്  അധനികേരാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷയ  സയസ്ഥരാനലത  ക്രമസമരാധരാനനനിലെെ  ആലകേ  തകേര്ന്നുലവന്ന
നനിലെെയനിലുള്ള  ചനിതഷ്ട്രീകേരണയ ശരനിയല്ല.  സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യരാനുള്ള ഒരു
പ്രകതശ്യകേ സയഭവങ്ങളയ അരകങ്ങറനിയനിട്ടനില്ല.  അതുലകേരാണച്ച് സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച
ലചകയ്യണതരായനിട്ടനില്ല.  
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ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബരാലെെന : സര്, റൂള 50 പ്രകേരാരയ അടനിയന്തര പ്രകമയതനിനുള്ള
കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കേനിയരാല്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര്  അതച്ച്  പരനികശരാധനിക്കണയ.
Rule 52(ii)-ല് പറയുന്നതച്ച് "not more than one matter shall be discussed on
the  same  motion”എന്നരാണച്ച്.  ഇവനിലട  പതച്ച്-ഇരുപതച്ച്  സയഭവങ്ങളരാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ബഹുമരാനലപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കര് ഇതച്ച് പരനികശരാധനികക്കണതരാണച്ച്.  ഇതച്ച്
യഥരാര്ത്ഥതനില് അഡനിറച്ച് ലചയ്യരാന പരാടനില്ലരാത ഒരു അടനിയന്തര പ്രകമയമരാണച്ച്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :  ശഷ്ട്രീ. എ. ലകേ. ബരാലെെന പറഞ്ഞ റൂള 52(ii) ശരനിയരാണച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജരാസഫച്ച്  :  സര്,  ബഹുമരാനശ്യനരായ മനനിതലന്ന അങ്ങലയ
കചരാദശ്യയ  ലചയ്യുകേയരാണച്ച്.  സയസ്ഥരാനതച്ച്  വശ്യരാപകേമരായ  അക്രമയ  അരകങ്ങറുകേയരാലണന്നച്ച്
കേരാണനിക്കുവരാന കവണനിയരാണച്ച് ഇഇൗ കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് ലകേരാടുതതച്ച്.  ബഹുമരാനശ്യനരായ മനനി
തലന്ന അതനിലന കചരാദശ്യയ ലചയ്യുകേയരാണച്ച്. അതച്ച്  ശരനിയരാകണരാ സര്? 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജരാര്ജച്ച്  :  സര്,  റൂള  52-ല്  പറയുന്നതച്ച്,  "പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവകേരാശതനികന്മേല് നനിയനണങ്ങള" എന്നതനിലനക്കുറനിചരാണച്ച്.
കകരാസച്ച്  (i)  "ഒകര  കയരാഗതനില്  അങ്ങലനയുള്ള  ഒന്നനിലെെധനികേയ  പ്രകമയങ്ങള
അവതരനിപ്പെനിക്കുവരാന  പരാടനില്ല;  (ii)  ഒകര  പ്രകമയതനികന്മേല്  ഒന്നനിലെെധനികേയ
സയഗതനികേള ചര്ച ലചയ്യരാന പരാടനില്ല.”ഇകപ്പെരാള മുഖശ്യമനനി മറുപടനി പറഞ്ഞതനില്
ഒരുപരാടച്ച് പ്രകമയമരായനി. ഇലതന്തച്ച് ഇടപരാടരാണച്ച്? ഇതച്ച് അനുവദനിക്കരാന പരാടനില്ല. ഈ
പ്രകമയയ അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കരാന പരാടനില്ല.  മുഖശ്യമനനി മറുപടനി പറയരാനുയ പരാടനില്ല.  അതച്ച്
ലതറരാണച്ച്,  റൂളനിനച്ച്  വനിരുദമരാണച്ച്.  കമലെെനില്  ഇതച്ച്  ആവര്തനിക്കരാതനിരനിക്കരാനുള്ള
നടപടനിയുണരാകേണയ.

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതഷ്ട്രീശന : സര്, റൂള 50-ഉമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  ഇവനിലട  റൂള
52-ലന റഷ്ട്രീഡനിയഗച്ച് പറഞ്ഞലതല്ലരായ ശരനിയരാണച്ച്.  ഇവനിടലത ഒരു പ്രഷ്ട്രീസനിഡന്റുണച്ച്.
റൂള  52  അനുസരനിചരാകണരാ  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  എല്ലരാവരുയ
കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  ലകേരാടുതനിരുന്നതച്ച്?  ഇവനിലട  ഒറ  വനിഷയകമയുള,  സയസ്ഥരാനതച്ച്
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  അക്രമങ്ങള.  അതനിലന  ഉദരാഹരണങ്ങളരായനിട്ടരാണച്ച്  വനിവനിധ
കേരാരശ്യങ്ങള  ഇവനിലട  വനിശദഷ്ട്രീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ വനിഷയയ   സബ്സ്റ്റേരാനകഷശ്യറച്ച്
ലചയ്യരാന  കവണനി,  അതനിലന  ലസ്ട്രെങ്തന  ലചയ്യരാന  കവണനി  ധരാരരാളയ
ഉദരാഹരണങ്ങള പറയുയ.  ഇവനിടലത പഴയ പ്രഷ്ട്രീസനിഡനച്ച് എടുതച്ച് കനരാക്കനികക്കരാളൂ.
അതുലകേരാണച്ച് ഇകപ്പെരാള ലകേരാടുതനിരനിക്കുന്ന കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് നനിലെെനനില്ക്കുന്നതരാണച്ച്. 



 അടനിയന്തരപ്രകമയയ 331

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  റൂള  50-ല് ഇവനിലട  നല്കേനിയ അടനിയന്തരപ്രകമയയ  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലയനില്  ഇന്നലലെെയുണരായ  രരാഷഷ്ട്രീയ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളളലപ്പെലട  കകേരളതനില്
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങലള  സയബനനിച്ചുള്ളതരാണച്ച്.  വനിശദഷ്ട്രീകേരണക്കുറനിപ്പെനില്
വനിശദമരായനി എല്ലരായ പരരാമര്ശനിച പശരാതലെെതനില് മുഖശ്യമനനിക്കച്ച് അതനിനച്ച് മറുപടനി
പറകയണനിവരുയ.  അതരാണച്ച് ഇവനിലടയുണരായതച്ച്.  

ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   എയ  .   മരാണനി : സര്, അക്രമസയഭവങ്ങളലട  പരമ്പരയരാണച്ച്  ഇവനിലട
വനിശദഷ്ട്രീകേരനിചതച്ച്. അകപ്പെരാള സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യണലമന്നച്ച് ആവശശ്യലപ്പെടുന്നതനില്
ജസ്റ്റേനിഫനികക്കഷനുണച്ച്.  സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യണയ.

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  ആദശ്യയ  കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കേനിയ  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  മുരളഷ്ട്രീധരന
അവതരണരാനുമതനി കതടനി സയസരാരനിക്കലട്ട. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    മുരളഷ്ട്രീധരന  :  സര്,  ഒരു മരാസക്കരാലെെമരായനി സയസ്ഥരാനതച്ച് നടന്ന
സയഭവവനികേരാസങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കുകമ്പരാള
ഗുണരാ  മരാഫനിയരാ  സയഘങ്ങളലട  വനിളയരാട്ടയ  എലന്നരാലക്ക  പറഞ്ഞച്ച്  കേരാതടചച്ച്
ലവടനിവചരാല്കപരാരരാ,  ഇതച്ച്  നനിയമസഭയരാണച്ച്.  നനിയമസഭയനില്  ഒരു  പ്രശ്നയ
ഉന്നയനിക്കുകമ്പരാള  ഏലതരാലക്ക സ്ഥലെെങ്ങളനില്  അക്രമയ നടന്നു, എലന്തരാലക്കയരാണച്ച്
ഇതനിലനത്തുടര്ന്നുണരായ  സയഭവങ്ങലളന്നച്ച്  വനിശദഷ്ട്രീകേരനികക്കണ  ചുമതലെെയുണച്ച്.
അതുലകേരാണരാണച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിക്കരാനകവണനി  സഭയുലട  ലപര്മനിഷന
കചരാദനിക്കുകമ്പരാള  നടന്ന  സയഭവങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  ഒരു  ലെെഘുവനിവരണയ  ഇഇൗ
കനരാട്ടഷ്ട്രീസനില് നല്കേനിയതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി മരാനശ്യമരായനിതലന്ന  അതനിനച്ച്
മറുപടനി  നല്കേനി.  അതനിനച്ച്  ആദശ്യയതലന്ന  നനനി  കരഖലപ്പെടുത്തുകേയരാണച്ച്.   കകേരളതനിലലെെ
പ്രധരാനലപ്പെട്ട  പതങ്ങളനില്  വന്ന ചനിലെെ  വരാര്തകേളണച്ച്.   ഒന്നച്ച്,  ജൂലലലെെ  മരാസയ
എട്ടരായ  തഷ്ട്രീയതനി  കകേരള  കേഇൗമുദനി  പതതനില്  വന്ന  വരാര്തയരാണച്ച്.  ഇഇൗ  പതയ
ഏലതങ്കനിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  പരാര്ട്ടനികയരാടച്ച്  ചരായച്ച് വള്ള  ഒരു  പതമല്ല,  ഇടതുപക
ആശയങ്ങള മുറുലകേപ്പെനിടനിക്കുന്ന ഒരു പതമരാണച്ച്.  ആ പതതനില്  ജൂലലലെെ  8-ാം
തഷ്ട്രീയതനി  വന്ന  വരാര്ത  'കകേരളതനിലന  നടുക്കനി  അറുയലകേരാലെെകേള'  എന്നതച്ച്  ഒരു
പതതനിലലെെ ലഹഡച്ച് ലലലെെനരാണച്ച്.  അതനില് പറയുന്നുണച്ച് 'തനിരുവനന്തപുരതച്ച് റനിപ്പെര്
കമരാഡല്  ലകേരാലെെപരാതകേയ',  'കകേരാളനിയൂരനില്  ഗൃഹനരാഥലന  തലെെയടനിചച്ച്  ലകേരാന്നു;
ഭരാരശ്യലയ  ഗുരുതരമരായനി  പരനികക്കലനിച്ചു'.  അകത  പതതനില്തലന്ന  'മക്കലള
പരനിഹസനിചതച്ച്   കചരാദശ്യയലചയ  പനിതരാവച്ച്  മര്ദനകമറ്റു  മരനിച്ചു;   മൂന്നുകപര്  കേസ്റ്റേഡനിയനില്,
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സയഭവയ ചരാവക്കരാടച്ച്'.  ഇങ്ങലന ഓകരരാ പതതനിലുയ വരാര്ത വരുയ.  അതുകപരാലലെെ
'മലെെയരാള  മകനരാരമ'യനില്  വന്ന  വരാര്ത...  സന്വേരരാജനിലന  ഭരാഷയനില്  പറഞ്ഞരാല്
'കരാമതനിനനിടയനിലുയ  കകമയ'  എന്നച്ച്  പറയുന്ന  അവര്  കൂടനി  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന
പതതനില്   'കേടയനില്  സരാധനങ്ങള  വരാങ്ങരാന  നനിന്ന  യുവരാവനിലന   കപരാലെെനിസച്ച്
മര്ദനിലചന്നച്ച്  പരരാതനി'.  അതുകപരാലലെെ  'ഓപ്പെകറഷന  കുകബര  തുടരനില്ല',  'കബ്ലേഡച്ച്
മരാഫനിയ  സയഘയ  തലെെലപരാക്കുന്നു'.  ഇങ്ങലനയുള്ള  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  വരാര്തകേള
പതതനില്  വരുകമ്പരാള   തഷ്ട്രീര്ചയരായുയ  അതച്ച്   സഭയനില്  ചര്ച  ലചയ്യണലമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  ലതറരാകണരാ?  കുകറ  കേരാരശ്യങ്ങളക്കച്ച്  മുഖശ്യമനനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞതു
ലകേരാണച്ച്  ഞരാന  എല്ലരാ  കേരാരശ്യങ്ങളയ  ആവര്തനിക്കുന്നനില്ല.  പകക  ഇന്നലലെെയുയ
മനിനനിഞ്ഞരാന്നുമരായനി പയ്യന്നൂരനില് നടന്ന  രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള സയബനനിചച്ച്
മുഖശ്യമനനി  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  'മരാര്കനിസ്റ്റുപരാര്ട്ടനിയനിലലെെ  ഒരു  യുവരാവനിലന,
അതരായതച്ച് സനി.പനി.ഐ.(എയ) പ്രവര്തകേനരായ ധനരരാജനിലന ഏതരാനുയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേരാര്
കചര്ന്നച്ച്  ലവട്ടനിലക്കരാന്നു.  പനികറദനിവസയ  രരാമചന്ദ്രന  എന്നുപറയുന്ന  ഒരു
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേരാരലന  ഏതരാനുയകപര്  കചര്ന്നച്ച്  ലവട്ടനിലക്കരാന്നു.  ഇകപ്പെരാള
അവനിലട  സയഭവയ  ശരാന്തമരാണച്ച്'.  ബരാക്കനിലയരാന്നുമനില്ല.  രണച്ച്  ദനിവസതനിനുള്ളനില്
രണച്ച്  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള.  ആ  ലകേരാലെെപരാതകേയ  നടതനിയതച്ച്  ആരരാണച്ച്?  ഒരു
ഭരാഗതച്ച് കകേന്ദ്രയ ഭരനിക്കുന്ന രരാഷഷ്ട്രീയ പരാര്ട്ടനി. മറുഭരാഗതച്ച് കകേരളയ ഭരനിക്കുന്ന രരാഷഷ്ട്രീയ
പരാര്ട്ടനി.  ഇങ്ങലന  രണച്ച്  ദനിവസതനിനുള്ളനില്  രണച്ച്  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള.  അതുയ
മുഖശ്യമനനിയുലട  സന്വേന്തയ  ജനില്ലയനില്.  അകങ്ങക്കച്ച്  ടഷറനി  ബഞനില്  കനരാക്കനിയരാല്
കേരാണരായ നരാലെെച്ച്  മനനിമരാര് കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് നനിന്നുള്ളവരരാണച്ച്.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില്
ഭരണകേകനിയുയ  കകേന്ദ്രതനിലലെെ  ഭരണകേകനിയുയ  തമ്മനില്  സയഘര്ഷങ്ങളണരാകുകമ്പരാള
അതനില് ജനങ്ങളക്കച്ച് ആശങ്കയുണരാകേനികല്ല?  ലകേരാലെെപരാതകേയ ആരച്ച് നടതനിയരാലുയ
ലതറരാണച്ച്.  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയയരാലുയ  ഏലതങ്കനിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  പരാര്ട്ടനിക്കരാരരായരാലുയ
ലകേരാലെെപരാതകേയ നടതനിയരാല്  ലതറരാണച്ച്. കേണ്ണൂര് ജനില്ലലയ സയബനനിചച്ച് അകങ്ങക്കച്ച്
അറനിയരാവന്നതരാണകല്ലരാ.  എല്ലരാ  കേരാലെെഘട്ടങ്ങളനിലുയ   രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള
നടക്കുന്ന  ഒരു  ജനില്ലയനില്  ഏലതങ്കനിലുയ  ലചറനിയ  സയഭവങ്ങളണരാകുകമ്പരാള
സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ ജനതനിനച്ച് ഭയമുണരാകുയ. ഇകപ്പെരാളതലന്ന ഇഇൗ ലചറുപ്പെക്കരാരലന
ലകേരാന്നതനിലന  പനികറദനിവസയ  മലറരാരു  ലകേരാലെെപരാതകേയ  നടന്നു.  ഇന്നലലെെ
ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  ഒരു  കനതരാവനിലന  കസ്റ്റേറച്ച്ലമനച്ച്  കേണ്ടു.  അകദഹയ  പറഞ്ഞു
ഞങ്ങളയ  ലവറുലതയനിരനിക്കരാന  കപരാകുന്നനില്ല,  ഞങ്ങളയ  ഇതച്ച്  തുടരുകേയരാലണന്നച്ച്.
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സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ അതനിനച്ച് റനിയരാകനുണരാകുയ. ദനിവകസന ഇങ്ങലന  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട
പരമ്പര  അരകങ്ങറനിയരാല്  അതച്ച്  തടകയണ  ഉതരവരാദനിതന്വേയ  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനിക്കകല്ല?  പ്രകതശ്യകേനിചച്ച്  അകദഹയ  ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനതനിലന  ഭരണതലെെവനരാണച്ച്,
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്നനിന്നച്ച്  ദഷ്ട്രീര്ഘകേരാലെെയ  ഇഇൗ  നനിയമസഭലയ  പ്രതനിനനിധരാനയ
ലചയ്യുകേയുയ ഇകപ്പെരാഴുയ ലചയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകേര്തരാവരാണച്ച്,  ദഷ്ട്രീര്ഘകേരാലെെയ  മരാര്കനിസ്റ്റേച്ച്
പരാര്ട്ടനിയുലട സയസ്ഥരാന ലസക്രട്ടറനിയരായനിരുന്ന ആളരാണച്ച്.  അകദഹതനിനച്ച് ഇക്കരാരശ്യതനില്
കൂടുതല്  ഉതരവരാദനിതന്വേമനികല്ല?  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  സയഭവങ്ങളലടലയരാലക്ക  കുഴപ്പെയ
എന്തരാണച്ച്;  മലറരാന്നുമല്ല.  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാലര  തലെെങയ  വനിലെെങയ   ടരാനസര്
ലചയതനിലന  ഫലെെമരായനി  അവര്ക്കച്ച്  മകനരാവഷ്ട്രീരശ്യയ  നഷ്ടലപ്പെട്ടു.  അതുലകേരാണരാണച്ച്
പലെെയനിടത്തുയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കേരാഴ്ചക്കരാലരകപ്പെരാലലെെ  കനരാക്കനിനനില്ക്കുന്ന  സരാഹചരശ്യമുണരായതച്ച്.
സരാധരാരണഗതനിയനില്  ഭരണയ  മരാറുകമ്പരാള  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാലര  മരാറ്റുന്നതച്ച്
ലതറരാലണലന്നരാരു  അഭനിപ്രരായലമരാന്നുലമനനിക്കനില്ല.  എല്ലരാവരുയ  മരാറ്റുയ.  പലക
ഇവനിലട  നല്ല  ഭൂരനിപകകതരാടുകൂടനിയരാണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനച്ച്
അധനികേരാരതനില്വന്നനിട്ടുളളതച്ച്.  മരാറ്റുന്നതനിനച്ച്  കുറചച്ച്  സരാവകേരാശയ   ലകേരാടുക്കരാമരായനിരുന്നു;
ആക്രരാന്തയ കേരാണനികക്കണ  കേരാരശ്യമനില്ലരായനിരുന്നു.  എലന നനികയരാജകേമണ്ഡലെെതനില്
ഒരു  ലകേരാലെെപരാതകേയ  നടന്നു.  അതച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിചതനിനരാല്  ഞരാനതച്ച് ആവര്തനിക്കുന്നനില്ല.  ഞരാന സര്ക്കനിള ഇനലസക്ടലറ
വനിളനിചച്ച് കകേസച്ച് അകനന്വേഷണയ ഏതുവലരയരായനി എന്നച്ച് കചരാദനിച്ചു.   അകദഹയ പറഞ്ഞ
മറുപടനി  'സര് പകതരാളയ പ്രതനികേളണച്ച്.  6 കപലര പനിടനിച്ചു. എനനിക്കച്ച് ടരാനസറരായനി.
ബരാക്കനി വരുന്ന ആള കനരാക്കലട്ട' എന്നരാണച്ച്.  എനനിക്കച്ച് പനിലന്ന ഒന്നുയ പറയരാനനില്ല.
അതുകപരാലലെെതലന്ന  ഒരു  സുപ്രഭരാതതനില്  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ  മരാറനി.  മരാറരാനുള്ള
ഗവണ്ലമനനിലന  അധനികേരാരലത  ഞരാന  കചരാദശ്യയ  ലചയ്യുന്നനില്ല.  പകക
മരാനശ്യമരായനിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴനിഞ്ഞുകപരാക്കനിനച്ച് അനുവദനിച്ചുകൂകട? അതരായതച്ച് അര്ദരരാതനി
കേനിടന്നുറങകമ്പരാള  'നനിങ്ങലള  മരാറനിയനിരനിക്കുന്നു'  എന്നച്ച്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കച്ച്  കഫരാണ്
വന്നു.  പനികറ  ദനിവസയ  സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ  പതക്കരാര്  വനിളനിക്കുകേയുയ  അകദഹയ
പ്രതനികേരനിക്കുകേയുയ ലചയ.  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ മരാറ്റുന്നതനില് ലതലറരാന്നുമനില്ല.   പകക
ഞരാലനരാന്നച്ച്  കചരാദനിക്കലട്ട,  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ  തലെെപ്പെതച്ച്  വയ്ക്കുന്ന  ആളക്കരാലരരാന്നുയ
എല്.ഡനി.എഫയ.  യു.ഡനി.എഫലമരാന്നുമല്ലകല്ലരാ?  ഭരനിക്കുന്ന  സര്ക്കരാരനിലന    ......
(ബഹളയ) . …

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :   വനിഷയതനികലെെക്കച്ച് വര.....



334 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    മുരളഷ്ട്രീധരന  :  സര്,  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന മകനരാവഷ്ട്രീരശ്യയ  തകേര്ന്നതനിലന
കേരാരണതനികലെെക്കരാണച്ച്  ഞരാന  വരുന്നതച്ച്.  കേരാരണയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യരായനിരുന്ന
വശ്യക്തനിക്കുതലന്ന  ലപലട്ടന്നച്ച്  ഒരു  സ്ഥരാനചലെെനയ  ഉണരായകപ്പെരാള  അകദഹവയ
പ്രതനികേരനിച്ചുതുടങ്ങനി.  സനി.ലഎ.-ക്കുയ  എസച്ച്.ലഎ.-മരാര്ക്കുയ  സ്ഥലെെയമരാറയ.  ഇങ്ങലനയുളള
സയസ്ഥരാനതനികലെെക്കച്ച്  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ക്രമസമരാധരാനനനിലെെ  പരശ്യകവഷനിക്കരാന
കേഴനിയുകേ; ഇവനിലടയുണരായ സയഭവങ്ങള നനിസരാരമരാകണരാ?  പരസശ്യമരായനി ആളകേലള
നടുകറരാഡനിലെെനിട്ടച്ച്  ലവട്ടനിലക്കരാല്ലുകമ്പരാള  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിനച്ച്  പ്രതനികേരനിക്കരാന  സരാധനിക്കുന്നുകണരാ?
അടുത  ലകേരാലെെപരാതകേയ  ഉണരാകേരാതനിരനിക്കരാനകവണനി  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇകപ്പെരാള
പയ്യന്നൂരനില് നനില്ക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇങ്ങലനലയരാരു സ്ഥനിതനിയനികലെെക്കച്ച് കപരായരാല് ഇഇൗ
സയസ്ഥരാനതനിലന  ഗതനിലയന്തരാകുയ? ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി മറുപടനി  പറയരാന
15  മനിനനിലട്ടടുത്തു.  അങ്ങച്ച്  സരാധരാരണ  5  മനിനനിട്ടച്ച്  കേഴനിയുകമ്പരാകഴക്കുയ ലബല്ലടനിക്കുന്നതരാണച്ച്.
ഞരാന  പറഞ്ഞതനിലന  അര്ത്ഥയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  മരാസക്കരാലെെമരായനി  ഇഇൗ   സയസ്ഥരാനതച്ച്
നടക്കുന്ന  ഗുണരാവനിളയരാട്ടങ്ങളയ   രരാഷഷ്ട്രീയ  സയഘര്ഷങ്ങളയ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ
ഇഇൗ സയസ്ഥരാനതനിലന ക്രമസമരാധരാനനനിലെെ തകേര്തനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു സയഭവയ ഞരാന
പറയരായ. ഇന്നലലെെ ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലലെെ വണനിലപ്പെരനിയരാറനില് യൂതച്ച് കകേരാണ്ഗ്രസനിലന
സയസ്ഥരാന ജനറല് ലസക്രട്ടറനി   ഗകണശനുയ അകദഹതനിലന  ഭരാരശ്യ  വനനിതയുയ
ജഷ്ട്രീപ്പെനില്  കപരാകുകമ്പരാള   അവലര  ചനിലെെര്  ആക്രമനിച്ചു.  ആ  സഷ്ട്രീ  അവനിടലത
പഞരായതച്ച്  (വണനിലപ്പെരനിയരാര്)  ലമമ്പറരാണച്ച്.  അവര് എസച്ച്.  സനി.  കുടുയബരായഗങ്ങളരാണച്ച്.
ആക്രമനിച്ചു എന്നച്ച് മരാതമല്ല  ആ സഷ്ട്രീലയ കദകഹരാപദ്രവയ ഏലനിക്കുകേയുയ  ചുരനിദരാര്
ഉളലപ്പെലട  വലെെനിച്ചുകേഷ്ട്രീറുകേയുയ  ലചയ.  അവലര  കകേരാട്ടയയ  ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജച്ച്
ആശുപതനിയനില്  അഡനിറച്ച്  ലചയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതുകപരാലലെെ  കേടയല്  എന്ന
സ്ഥലെെത്തുള്ള സുകലെെരാചന എന്ന  ദളനിതച്ച് വനിഭരാഗതനില്ലപ്പെട്ട ഒരു സഷ്ട്രീ ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപകകനതരാവനിനച്ച്  ലകേരാടുത  പരരാതനി  ഞരാന  പറയരായ.  അവരുലട  ലകേരാച്ചുമകേളരായ
കദവനികേ ചനിതറ ഗവണ്ലമനച്ച് ലലഹസ്കൂളനില്  9-ാം കരാസനില് പഠനിക്കുന്നു.  അതരായതച്ച്
ശഷ്ട്രീ.  മുല്ലക്കര  രതരാകേരലന  നനികയരാജകേമണ്ഡലെെതനില്.  ആ  കുട്ടനിലയ  സദരാചരാര
ഗുണകേളയ  കൂലട  ഒരു  കപരാലെെഷ്ട്രീസുകേരാരനുയ  കചര്ന്നച്ച്  (കപരാലെെഷ്ട്രീസുകേരാരലന  കപരച്ച്
പരരാതനിയനില്  പറയുന്നുണച്ച്)  ഭഷ്ട്രീഷണനിപ്പെടുതനിയതനിലന  ഫലെെമരായനി  ആ  കുട്ടനിക്കച്ച്
കരാസനില്കപരാകേരാന കേഴനിയുന്നനില്ല. ആ കുട്ടനി ഭയലപ്പെട്ടച്ച് കരാസനില് കപരാകേരാതനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
ഇവനിലട  പറയരാത ഒരു കേരാരശ്യയകൂടനിയുണച്ച്.  മങ്കടയനിലുണരായ സയഭവയ.  മങ്കടയനില്
ഒരു ലചറുപ്പെക്കരാരലന  ഏതരാനുയ  സദരാചരാര  ഗുണകേള  കചര്ന്നച്ച്  ഏതരാണച്ച്  കനരനിട്ടച്ച്
ലകേരാന്നനിലല്ലങ്കനിലുയ  ലകേരാല്ലുന്ന  സരാഹചരശ്യമുണരാക്കനി.  ഇങ്ങലന  നടന്നനിട്ടുള്ള  ഓകരരാ
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സയഭവങ്ങളയ  ഏതച്ച്  ജനില്ലയനില്  നടന്നരാലുയ  ശരനി,  ഇവനിലട  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞ
മറുപടനിയനില്നനിന്നുതലന്ന  ഇവനിലട  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിനച്ച്  നനിയനനിക്കരാന  കേഴനിയരാത
രഷ്ട്രീതനിയനില് കേരാരശ്യങ്ങള ലചലന്നതനിയനിരനിക്കുന്നു എന്നച്ച് മനസനിലെെരാക്കരായ.  അതുലകേരാണരാണച്ച്
ഞരാന പറയുന്നതച്ച്  സഭരാനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച്  ഇഇൗ വനിഷയയ ചര്ച ലചയ്യണലമന്നച്ച്.
ഗുണകേളലട ആക്രമണതനില്നനിന്നച്ച്  കകേരളലത ഇകപ്പെരാള രകനിക്കരാന കേഴനിഞ്ഞനിലല്ലങ്കനില്
ഇനനി ഇവലര ഒരനിക്കലുയ  നനിയനനിക്കരാന  കേഴനിയരാത സരാഹചരശ്യമുണരാകുയ.  ഇനനി
വരുന്ന ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേളകപരാലുയ  ഗുണകേള ലലകേകേരാരശ്യയ ലചയ്യുന്ന ഉതകരന്തശ്യന
ലലശലെെനിയനികലെെക്കച്ച്  കകേരളയ  കപരാകേരാതനിരനിക്കണലമങ്കനില്  ഇതച്ച്  ഇവനിലട  ചര്ച
ലചയ്യുകേയുയ  ഇഇൗ  വനിഷയയ  അവസരാനനിപ്പെനിക്കരാന  നമുക്കച്ച്  കേഴനിയുകേയുയ  കവണയ.
അതനിനച്ച് സഭ ഒറലക്കട്ടരായനി നനില്ക്കണലമന്നച്ച്  സഭരാദശ്യകനരായ അങ്ങകയരാടച്ച് ഞരാന
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  ഇക്കരാരശ്യയ  സയബനനിചച്ച്  സ്ഥലെെയ  എയ.എല്.എ.  റൂള
304 പ്രകേരാരയ ഒരു സബ്മനിഷന എഴുതനിതന്നനിട്ടുണച്ച്. അകദഹതനിനച്ച്  ഒരു വരാചകേയ
പറയരാവന്നതരാണച്ച്. 

[10.00 AM]

ശഷ്ട്രീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  സര്,  എലന മണ്ഡലെെതനിലലെെ രരാമന്തളനി പഞരായതനിലലെെ
കുന്നരുവനിലെെരാണച്ച്  സനി.  വനി.  ധനരരാജന  അതനിദരാരുണമരായനി  മനിനനിഞ്ഞരാന്നച്ച്
ലകേരാലെെലചയ്യലപ്പെട്ടതച്ച്.  ധനരരാ ജലന  വഷ്ട്രീടനിലന  പരനിസരതച്ച്  അമ്മയുലടയുയ
ഭരാരശ്യയുലടയുയ കുട്ടനികേളലടയുയ മുന്നനില്വചരാണച്ച് ഒരു സയഘയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.കേരാര്
ആയുധങ്ങകളന്തനി  വന്നച്ച്  അതനിഭഷ്ട്രീകേരമരായനി  അകദഹലത  ലവട്ടനിലക്കരാലെെലപ്പെടുതനിയ
സയഭവയ  ഉണരായതച്ച്.  ഞരാന  ഇന്നലലെെ  പ്രസ്തുത  സ്ഥലെെവയ  വഷ്ട്രീടുയ  സനര്ശനിക്കുകേയുണരായനി.
അതശ്യന്തയ  കവദനരാജനകേമരായ  കേരാഴ്ചയരാണച്ച്  അവനിലട  കേരാണരാന  സരാധനിചതച്ച്.  ഈ
ലകേരാലെെപരാതകേലതത്തുടര്ന്നച്ച് അതനിലന പരനിസരപ്രകദശത്തുള്ള  കേക്കമ്പരാറയനിലുള്ള
എയ.  പനി.  റനികനഷച്ച്,  വനി.  വനി.  ഭരതന  എന്നഷ്ട്രീ  രണച്ച്  സനി.പനി.ഐ  (എയ)
പ്രവര്തകേന്മേരാരുലട വഷ്ട്രീടുയ വഷ്ട്രീട്ടുപകേരണങ്ങളയ പൂര്ണമരായുയ അടനിചച്ച് നനിരപ്പെരാക്കനിയ
നനിലെെയനിലെെരാണച്ച് കേരാണരാന സരാധനിചതച്ച്. ഇതനിലനത്തുടര്ന്നുണരായ സയഘര്ഷതനിനനിടയനിലെെരാണച്ച്
പയ്യന്നൂരനില്  രരാമചന്ദ്രന എലന്നരാരരാള അവനിലടയുയ   ലകേരാലെെലചയ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുലണന്നച്ച്
അറനിയുന്നതച്ച്.  അതുയ  ദഇൗര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ  സയഭവമരാണച്ച്.  അക്രമലതത്തുടര്ന്നുള്ള
സയഘര്ഷയ വശ്യരാപനിപ്പെനിക്കരാതനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള എല്ലരാ ശമങ്ങളയ കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് അധനികൃതരുലട
ഭരാഗത്തുനനിന്നച്ച്  നടതനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ധനരരാജലന  ലകേരാലെെപരാതകേയ
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ആസൂതനിതമരായനിട്ടുള്ളതരാണച്ച്.  ഡനിവവ.എഫച്ച്.ഐ.യുലടയുയ  സനി.പനി.ഐ(എയ)-ലനയുയ
ഉശനിരനരായ  പ്രവര്തകേനരായനിരുന്ന  ധനരരാജന  അവനിലടയുയ  പരനിസര
പ്രകദശങ്ങളനിലുലമല്ലരായ  വര്ഗ്ഗഷ്ട്രീയ-തഷ്ട്രീവ്രവരാദ  പ്രവര്തനങ്ങളലക്കതനിലര  ശക്തമരായ
നനിലെെപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന  ഒരു  ലപരാതുപ്രവര്തകേനരാണച്ച്.  അതുമൂലെെമുള്ള  വനികരരാധമരാണച്ച്
ബനി.ലജ.പനി.-യുലടയുയ  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലനയുയ  കനതരാക്കന്മേരാര്  മരാസങ്ങളക്കച്ച്
മുമ്പുതലന്ന  ധനരരാജലന  കപലരടുതച്ച്  പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച്  ഭഷ്ട്രീഷണനി  മുഴക്കുകേയുയ
അതുകപരാലലെെതലന്ന  ലകേരാലെെയരാളനികേളക്കച്ച്  പ്രകചരാദനയ  നല്കുകേയുയ  ലചയ്യുന്ന
പരരാമര്ശങ്ങള  നടത്തുകേയുയ  ലചയനിരുന്നതച്ച്.  ആസൂതനിതമരായനി  നടതനിയ  ഈ
നനിഷ്ഠൂരമരായ  ലകേരാലെെപരാതകേതനില്  പങ്കരാളനികേളരായവലര  കേലണത്തുന്നതനിനുയ
അവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേളണരാകുലമന്നച്ച്
പ്രതഷ്ട്രീകനിക്കുകേയരാണച്ച്.  നടപടനികേളണരാകേണലമന്നച്ച് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.  

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി വനിജയന) :  സര്,  ബഹുമരാനശ്യനരായ ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.
മുരളഷ്ട്രീധരന ആവശശ്യലപ്പെട്ട  രഷ്ട്രീതനിയനില് സഭ നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച ലചയ്യതക്ക ഒരു
പ്രശ്നവയ കകേരളതനില് ഉണരായനിട്ടനില്ല.  നമ്മുലട നരാട്ടനില് നനിലെെവനിലുണരായനിരുന്ന വസ്തുത
എല്ലരാവര്ക്കുയ അറനിയരാവന്നതരാണച്ച്.   കബ്ലേഡച്ച് മരാഫനിയ മുതല് ഡ്രെെഗച്ച് മരാഫനിയ വലര
തഴച്ചുവളര്ന്ന  ഒരു  ഘട്ടതനിലൂലടയരാണച്ച്  നമ്മള  കേടന്നുവരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്
അവസരാനനിപ്പെനിചച്ച്  സരാമൂഹനികേ  സുരകനിതതന്വേയ  ഉറപ്പെച്ച്  വരുതരാനുള്ള  ശക്തമരായ
നടപടനികേളമരായനിട്ടരാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കരാര്  നഷ്ട്രീങ്ങനിലക്കരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനില്
അകധരാകലെെരാകേ  സയഘങ്ങളക്കുയ  മരാഫനിയരാ  സയഘങ്ങളക്കുയ  ഭഷ്ട്രീതനിയുയ  അസഹനിഷ്ണുതയുയ
സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ ഉണരാകുയ.  വര്ഗ്ഗഷ്ട്രീയ ശക്തനികേള മുതല് ഭഷ്ട്രീകേരശക്തനികേളക്കുവലര
കേടുത അതൃപനിയുയ അമര്ഷവയ ഉണരാകുയ.  അതരയ ശക്തനികേളലട ഒറലപ്പെടലെെരാണച്ച്
എല്ലരാ ജനരാധനിപതശ്യ ശക്തനികേളയ സരാധരാരണ നനിലെെയച്ച് ആഗ്രഹനികക്കണതച്ച്.  ഇവനിലട
ഒരു  കേരാരശ്യയ  മരാതകമ  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കരാനുള,   ഇതരയ  ദുഷ്ടശക്തനികേളലട
തരാല്പ്പെരശ്യങ്ങള ഒരു വരാക്കനില്കപ്പെരാലുയ പ്രതനിഫലെെനിക്കരാതനിരനിക്കരാന നമ്മലളല്ലരാവരുയ
ശദനിക്കണയ.  കകേരളതനില് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാര് അധനികേരാരതനില് വന്നച്ച്
ഇരുപതനിനരാലെെച്ച് മണനികര് കേഴനിയുന്നതനിനുമുമ്പുതലന്ന ക്രമസമരാധരാന തകേര്ച എന്ന
മുറവനിളനി ഉയര്തരാന ചനിലെെ ശമങ്ങള നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് ഉന്നയനിച ഒരു പ്രശ്നയ,
കേണ്ണൂര് ജനില്ല  -  മുഖശ്യമനനിയുലട നരാടച്ച്,  കുറചച്ച് മനനിമരാരുലട ജനില്ല എന്നനിങ്ങലനയുള്ള
പരരാമര്ശയ  ഉയര്ന്നുവരനികേയുണരായനി.  ആദശ്യയ  ഉന്നയനിചതച്ച്  മുഖശ്യമനനിയുലട
നരാലടന്നരാണച്ച്.  ആ വനികല്ലജനില് ആളകേളക്കച്ച് രകയനില്ല എന്നരായനിരുന്നു പരരാമര്ശയ.
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ഇവനിലട യഥരാര്ത്ഥതനില് സയഭവനിചതച്ച്  എന്തരാണച്ച്?  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലന  ആഹരാദ
പ്രകേടനലത ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേരാര് ആക്രമനിക്കുകേയുയ രവനി എന്നച്ച് കപരുള്ള ഒരരാലള
വരാഹനയ കേയറനി ലകേരാല്ലുകേയുമരാണച്ച് ലചയതച്ച്.  ഇലതല്ലരായ എല്ലരാവര്ക്കുയ അറനിയരാവന്ന
കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  പകക ഇവനിലട അക്രമലത അക്രമമരായനി കേരാകണണവര്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച
നനിലെെപരാലടന്തരാണച്ച്?  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലന പ്രഷ്ട്രീണനിപ്പെനിക്കണലമന്ന ആഗ്രഹകതരാലട
പനിണറരായനി  എന്ന  ഗ്രരാമതനില്  ആര്ക്കുയ  രകയനില്ലരാത  അവസ്ഥയരാലണന്നച്ച്
പ്രചരനിപ്പെനിക്കരാനരാണച്ച്  തയ്യരാറരായതച്ച്.  ഇതച്ച്  അക്രമലത  എതനിര്ക്കലെെരാകണരാ;   അക്രമലത
കപ്രരാത്സരാഹനിപ്പെനിക്കുകേയകല്ല ലചയതച്ച്? കകേരളതനിലലെെ കകേരാണ്ഗ്രസനിലനകപ്പെരാലുള്ള ഒരു
പരാര്ട്ടനിയുലട കൂടനി പനിനണ ഇക്കരാരശ്യതനിലുലണന്നച്ച് വന്നകപ്പെരാള ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച സമഷ്ട്രീപനയ എന്തരായനിരുന്നു?  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  എല്ലരാ നനിലെെയുയ മറന്നു
ലകേരാണച്ച്  അതനിലനതനിലര  നഷ്ട്രീങ്ങനി.  അതനിലന  ഭരാഗമരായനി  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലന
അഖനികലെെന്തശ്യരാ  കനതൃതന്വേവയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  അഖനികലെെന്തശ്യരാ  കനതൃതന്വേവലമല്ലരായ
ഇതനില്  ഇടലപടുന്ന  സ്ഥനിതനിയുണരായനി.  ആടനിലന  പട്ടനിയരാക്കുകേയുയ  പനിലന്ന
കപപ്പെട്ടനിയരാക്കുകേയുയ  ലചയ്യുന്ന  ലചരാലെെച്ച് ല്ല്  നമ്മുലട  ഇടയനിലുണച്ച്.  അതരാണകല്ലരാ
അവനിലടയുണരായതച്ച്.   അവനിലട ആര്ക്കുയ രകയനില്ലരാലയന്നച്ച് പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച് ഈ
ലകേരാലെെ  നടതനിയവര്  രരാജശ്യവശ്യരാപകേമരായ  പ്രചരണയ  നടതരാന  പുറലപ്പെട്ടനികല്ല?
നനിങ്ങള ഏതനിലന കൂലടയരാണച്ച് നനിന്നതച്ച്?  എന്തരായനിരുന്നു നനിങ്ങളലട തരാല്പ്പെരശ്യയ?
ആര്ക്കുകവണനിയരാണച്ച്  അങ്ങലനലയരാരു നനിലെെപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചതച്ച്?  എല്ലരാകേരാലെെത്തുയ
രരാഷഷ്ട്രീയ ലകേരാലെെപരാതകേയ നടക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണരായനി.
2016  ലഫബ്രുവരനി  24-നച്ച്  അങ്ങച്ച്  സഭയനില്  നല്കേനിയ  ഒരു  മറുപടനി  ഉണച്ച്.  ആ
മറുപടനിയനില്  ഈ  സര്ക്കരാര്  അധനികേരാരതനില്  വന്നതനിനുകശഷയ  സയസ്ഥരാനതച്ച്
1722  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള  നടന്നനിട്ടുലണന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്.  അതനിലന
ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദരായശങ്ങളയ  അങ്ങച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എല്ലരാ  ജനില്ലയനിലലെെയുയ
കേണക്കുകേള ഞരാന പരരാമര്ശനിക്കുന്നനില്ല.  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില്  119  ലകേരാലെെപരാതകേവയ
തനിരുവനന്തപുരയ  ജനില്ലയനില്  193  ലകേരാലെെപരാതകേവയ  പരാലെെക്കരാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  133
ലകേരാലെെപരാതകേവമരാണച്ച്  നടന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  ഒറതനിരനിഞ്ഞച്ച്  എകന്തരാ
ഭയങ്കര സയഭവയ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള നനിലെെയനിലെെല്ല ലവളനിലപ്പെടുതനിയതച്ച്.  അങതലന്ന
ലവളനിലപ്പെടുതനിയ കേണക്കരാണനിതച്ച്.  നരാട്ടനില് ധരാരരാളയ സയഭവങ്ങള ഉണരാകേരാറുണച്ച്.
ഇവനിലട  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിനുകപരാലുയ  രകയനിലല്ലന്നച്ച്  പറയുകേയുണരായനി.  കേഴനി ഞ്ഞ
സര്ക്കരാരനിലന കേരാലെെതച്ച് കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലനതനിലര  3497  അക്രമങ്ങള ഉണരായനിട്ടുണച്ച്.
നമ്മുലട  പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ചനിലെെകപ്പെരാള  സയസരാരനിക്കുമരായനിരനിക്കുയ.
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കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കരാരനിലന  കേരാലെെതച്ച്  നടന്ന  സയഭവമരായതനിനരാല്  ഇക്കരാരശ്യങ്ങള
അകദഹതനിനച്ച് അറനിയരാവന്നതരാണച്ച്. ലകേരാല്ലതച്ച് ഡക്യൂട്ടനിയനിലുണരായനിരുന്ന  മണനിയന
പനിള്ള  എന്ന  കപരാലെെഷ്ട്രീസുകേരാരലന  അവസ്ഥ  അറനിയനികല്ല?  അകദഹലത  കുതനി
ലകേരാലെെലപ്പെടുതനിയ ആടച്ച്  ആനണനി എന്ന പ്രതനിലയ എത വര്ഷയ കേഴനിഞ്ഞതനിനു
കശഷമരാണച്ച്  പനിടനികൂടരാന സരാധനിചതച്ച്?  ഇലതല്ലരായ  നമുക്കച്ച്  അറനിയരാവന്ന കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്.
ഒറലപ്പെട്ട  സയഭവങ്ങലള  ലപരാതുവല്ക്കരനിചച്ച്  ലതറനിദരനിപ്പെനിക്കരാന  കനരാക്കരുതച്ച്.
കുറകൃതശ്യങ്ങള  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  അകനന്വേഷനിക്കുകേയുയ  പ്രതനിലയ  കേലണതരാന  ശമനിക്കുകേയുയ
ലചയ്യുന്നുണച്ച്.  കേളക്ടകററനില് കബരായബച്ച് കസരാടനമുണരായകപ്പെരാള പ്രതനിലയ കേലണതരാനുള്ള
ഗഇൗരവമരായ ശമയതലന്ന നടതനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. 

ഓപ്പെകറഷന കുകബരലയക്കുറനിചച്ച്  പരരാമര്ശനിചകല്ലരാ.  അതനിലന സയബനനിചച്ച്
ഇഇൗ  സഭയനില്  തലന്ന  കനരലത  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  മറുപടനിയനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്  3  കപര്  മരാതമരാണച്ച്  ഓപ്പെകറഷന  കുകബരയുലട  ഭരാഗമരായനി
ശനികനിക്കലപ്പെട്ടതച്ച്  എന്നരാണച്ച്.  ഇതരാണച്ച്  ആ  ഉതരയ.  ഇകപ്പെരാള  പ്രതനിപക
കനതരാവരായനിരനിക്കുന്ന  അകദഹയ  തലന്ന  നല്കേനിയ  മറുപടനിയരാണനിതച്ച്;  കബ്ലേഡച്ച്
മരാഫനിയയുമരായനി  ബനലപ്പെട്ടവരനില്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ലറയനിഡുകേളനിലൂലട  അറസ്റ്റേച്ച്
ലചയ്യലപ്പെട്ടവരുലട എണയ  2594.  അറസ്റ്റേച്ച്  ലചയവരനില് റനിമരാനച്ച്  ലചയ്യലപ്പെട്ടവരുലട
എണയ  1373.  കകേരാടതനിയനില്  കുറപതയ  സമര്പ്പെനിക്കലപ്പെട്ടവരുലട  എണയ  2459.
അതനില് ശനികനിക്കലപ്പെട്ടവരുലട  എണയ  3.  ഇതനിലനലയല്ലരായ  പനിന്നനില് സയഭവനിച
കേരാരശ്യങ്ങള ഇഇൗ  സഭയനിലുള്ള  എല്ലരാവര്ക്കുയ  അറനിയരാവന്നതരാണകല്ലരാ?  ഞരാന
അതനികലെെലക്കരാന്നുയ കേടക്കുന്നനില്ല. 

പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ) :  സര്,  രണരായനിരകതരാളയ
ആളകേലള  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയയുമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  അറസ്റ്റേച്ച്  ലചയച്ച്  അവലര
കകേരാടതനിയനില് എതനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞരാല് കകേരാടതനിയനിലലെെ കകേസ്സുകേളക്കച്ച് സമയലമടുക്കുമകല്ലരാ?
അതച്ച്  ഗവണ്ലമനനിലന  കുറമല്ലകല്ലരാ?  കകേസച്ച്  ചരാര്ജച്ച്  ലചയവരുലട  കുറമല്ലകല്ലരാ
പ്രശ്നമല്ലകല്ലരാ? അതനിനച്ച് സമയലമടുക്കനികല്ല; കേണ്വനികനച്ച് കവണനി സമയലമടുക്കനികല്ല?

ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി  വനിജയന  :  അകത,  2459  കപരുലട  കപരനില്  കുറപതയ
സമര്പ്പെനിച  കകേസനില്  ആലകേ ശനികനിക്കലപ്പെട്ടതച്ച്  3  ആളകേള മരാതമരാണച്ച്.  നമ്മള
അതച്ച്  കേരാകണണതരായനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  കേരാണരാതനിരനിക്കണ  എന്നര്ത്ഥയ.  കുറവരാളനികേളക്കച്ച്
രകലപ്പെടരാനുള്ള  അവസരങ്ങള  നല്കേലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  മറക്കരാതനിരനിക്കണയ.
ഇവനിലട  ക്രമസമരാധരാനയ  തകേര്ന്നു  എന്ന  നനിലെെയുണരാക്കരാനകവണനി  ശമനിചനിട്ടച്ച്
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കേരാരശ്യമനില്ല. ചനിലെെ സയഭവങ്ങളണരായനിട്ടുണച്ച്. അതനില് ചനിലെെ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങള ഉണച്ച്.
ഭര്തരാവയ  ഭരാരശ്യയുയ  കേനിടന്നുറങകമ്പരാള  ലകേരാലെെനടതനിയ  ആലള  'ലകേരാലുസച്ച്'
എന്നകല്ല വനിളനിചതച്ച്.  എന്തരാണച്ച്  'ലകേരാലുസച്ച്'  എന്നച്ച് അറനിയരാമകല്ലരാ?  എങ്ങലനയരാണച്ച്
അയരാളക്കച്ച്  'ലകേരാലുസച്ച്'  എന്ന കപരച്ച് വന്നതച്ച്?  ഒരു തരതനിലുള്ള കുറവരാസനയുലട
ഭരാഗമരായനിട്ടച്ച്  വന്ന  കപരരാണതച്ച്.  ഇങ്ങലനയുള്ള  കുറവരാസനയുള്ളവര്  നമ്മുലട
സമൂഹതനിലുണച്ച്. ആ കുറവരാസനക്കരാര് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളലക്കതനിലര ശക്തമരായ
നടപടനി ഉണരാകുന്നുകണരാ എന്നുള്ളതരാണച്ച് പ്രശ്നയ. ശക്തമരായ നടപടനി ഉണരായനിട്ടുണച്ച്.
കേനിടന്നുറങന്ന  ആ  കുടുയബലത  അക്രമനികേള  കേയറനി  ലകേരാലെെലപ്പെടുതനിയതച്ച്
കകേരളതനിലന  ക്രമസമരാധരാന  തകേര്ചയുലട  ഭരാഗമരാലണന്നച്ച്  പറയരാന  പറ്റുകമരാ?
അതരയ കേരാരശ്യങ്ങളലക്കതനിലര ശക്തമരായ നടപടനിയുണരാകുലമന്നരാണച്ച് വശ്യക്തമരാക്കരാനുള്ളതച്ച്.
ഒരു വശതച്ച് അക്രമവയ ലകേരാലെെപരാതകേവയ നടത്തുകേയുയ മറുവശതച്ച് അകത കൂട്ടര്
തലന്ന ക്രമസമരാധരാന തകേര്ചലയക്കുറനിചച്ച് പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നതുമരാണച്ച് നമുക്കച്ച് ഇവനിലട
കേരാണരാന കേഴനിയുന്നതച്ച്.   അതുയ കകേരളതനിലലെെ ഒരു കേരാഴ്ചയരാണച്ച്.  ക്രമസമരാധരാനയ
നനിലെെനനിര്ത്തുകേ എന്നതനില് ഇഇൗ സര്ക്കരാര് പ്രതനിജരാബദമരാണച്ച്. ഒരു സയശയവയ
കവണ,  കുറവരാളനികേളലക്കതനിലര  മുഖയ  കനരാക്കരാലതയുള്ള കേര്ശനമരായ നടപടനിയുണരാകുയ.
സമരാധരാനയ  പരാലെെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കൃതശ്യമരായ ഇടലപടലുകേളമുണരാകുയ.  അങ്ങച്ച് ഇവനിലട
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുലട  സ്ഥലെെയ  മരാറതനിലന  കേരാരശ്യയ  വലെെനിയ  കതരാതനില്
ഉന്നയനിക്കുകേയുണരായനി. ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ മരാറനിയതരാണച്ച് അങ്ങച്ച് പ്രധരാനമരായുയ ആകകപനിചതച്ച്.
ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ  മരാറനിയതച്ച്  സരാധരാരണ  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിയരാണകല്ലരാ.
എന്തരാണച്ച്  കേരാരണയ?  കകേരളതനിലലെെ  ഏറവയ  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  സയഭവങ്ങളനില്
കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന  ഭരാഗത്തുനനിന്നച്ച്  വന്ന  വഷ്ട്രീഴ്ചയച്ച്  ഡനി.ജനി.പനി.  തലന്നയരാണച്ച്  പ്രധരാന
ഉതരവരാദനി.  ആ  ഉതരവരാദനിതന്വേമുള്ള  ഒരരാലള  ഡനി.ജനി.പനി.  സ്ഥരാനതച്ച്  തുടര്ന്നച്ച്
നനിര്ത്തുന്നതനില് അര്ത്ഥമനില്ല.  വഷ്ട്രീഴ്ചലയ നശ്യരായഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേരാണ്ടു നടക്കുകേയരായനിരുന്നു
അകദഹയ.  എങ്ങലനലയല്ലരായ  വഷ്ട്രീഴ്ച  സയഭവനിച്ചു  എന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  ശരനിയല്ലരാതതു
ലകേരാണച്ച്  ഞരാന  ഇകപ്പെരാള  പറയുന്നനില്ല.  പകക  ഗവണ്ലമനച്ച്  മരാറനിയതച്ച്  മരാറണ
ലമന്നുള്ളതുലകേരാണച്ച്  തലന്നയരാണച്ച്.  അതരലമരാരു  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന  കകേരളതനിലന
കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന  തലെെപ്പെതനിരുന്നുകൂട  എന്ന  ധരാരണയനില്  തലന്നയരാണച്ച്.  അതനിനച്ച്
കകേരളതനിനച്ച്  ഗുണവമുണരായനിട്ടുണച്ച്.  ആ  മരാറയ  പനിന്നഷ്ട്രീടുള്ള  അകനന്വേഷണങ്ങളനിലുയ
പ്രതനിഫലെെനിചനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച്  ഗുണപരമരായനിട്ടരാണച്ച്  പ്രതനിഫലെെനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  അതച്ച്
ഏലതങ്കനിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  നഷ്ട്രീക്കതനിലന  ഭരാഗമല്ല.  ഒരു  രരാഷഷ്ട്രീയ  നഷ്ട്രീക്കവയ
അക്കരാരശ്യതനില്  ഉണരായനിട്ടനില്ല.  ഒരു  രരാഷഷ്ട്രീയ  തരാലരശ്യവമനില്ല.  ഇഇൗ  നരാടനിലന



340 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016 

തരാലരശ്യമരാണച്ച്.  നരാടനിലന  തരാലരശ്യയ  സയരകനിക്കരാന  ഗവണ്ലമനനിനച്ച്  ബരാധശ്യതയുണച്ച്.
ആ  തരാലരശ്യതനിനച്ച്  അനുസൃതമല്ലരാത,  ആ  തരാലരശ്യതനിലനരാപ്പെയ  സഞരനിക്കരാന
തയ്യരാറല്ലരാത  ഒരു  പ്രധരാന  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന  നയനിച്ചുകൂടരാ.  അതച്ച്
തലന്നയരാണച്ച് പ്രശ്നയ. മുഖശ്യമനനിയുലട ഉതരവരാദനിതന്വേയ അകദഹയ ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയുണരായനി.
ഗവണ്ലമനച്ച്  ലചകയ്യണ  കേരാരശ്യങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  ഒരാര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയുണരായനി.  ഒരു
ആശങ്കയുയ  സയശയവയ  കവണ.   അതച്ച്  കൃതശ്യമരായനി  പരാലെെനിച്ചുലകേരാണ്ടുതലന്ന  നരാടനിലന
ക്രമസമരാധരാനയ  നനിലെെനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  ഗഇൗരവമരായ  ശമയ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭരാഗത്തുനനിന്നച്ച്  ഉണരാകുയ  എന്നരാണച്ച്  വശ്യക്തമരാക്കരാനുള്ളതച്ച്.  ആലകേ  തകേര്ന്നച്ച്
കപരാകുന്ന തരതനികലെെക്കച്ച് കേരാരശ്യങ്ങള എതനിയനിട്ടനില്ലരാലയന്നുള്ളതച്ച് നരായ ഓര്ക്കണയ. 

പയ്യന്നന്നൂര്  എന്ന  സ്ഥലെെയ  അകങ്ങക്കുയ  അറനിയരാമകല്ലരാ?  പയ്യന്നൂര്  നമ്മുലട
കകേരളതനിലലെെ  മകറലതരാരു  സ്ഥലെെവയ  കപരാലലെെ  ശരാന്തമരായ  ഒരു  സ്ഥലെെമരാണച്ച്.
ഏലതങ്കനിലുയ തരതനില് ഒരു അക്രമ പ്രകദശമരാണച്ച് എന്നച്ച് ചനിതഷ്ട്രീകേരനിക്കരാന കേഴനിയുന്ന
സ്ഥലെെകമയല്ല.  ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ലന  സയഭവങ്ങള  കകേരളതനിലുണരായനിട്ടുണച്ച്. ഞരാന
അതനിലന കൂടുതല് കേഥകേളനികലെെലക്കരാന്നുയ കപരാകകേണതനില്ലകല്ലരാ? അതനില് കേണ്ണൂരനില്
കനരലത  കുലറ  സയഭവങ്ങള  ഉണരായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നരാല്  ആ  ഘട്ടങ്ങളനിലലെെല്ലരായ
പയ്യന്നന്നൂര്  പൂര്ണമരായുയ  മരാറനി  നനില്ക്കുകേയരായനിരുന്നു.  അവനിലട  ഏലതങ്കനിലുയ
തരതനിലുള്ള  പ്രകതശ്യകേ  സയഭവമുണരായനി  എന്നച്ച്  പറകയണതനില്ല.  അകങ്ങക്കച്ച്
പയ്യന്നൂരനിലന ഘടനയുയ അവനിടലത ജനങ്ങളലട നനിലെെയുലമരാലക്ക അറനിയരാമകല്ലരാ?
പ്രകതശ്യകേമരായ ലെെകശ്യകതരാലട  ആക്രമണയ നടതരാന ലചല്ലുകേ,  പ്രകതശ്യകേനിചച്ച്  ഒരു
പ്രശ്നവമനില്ലരാത  സമരാധരാനയ  നനിലെെനനിലന്നരാരു  പ്രകദശതച്ച്  അക്രമയ  ഉണരാവകേ;
ഇലതരാലക്കയകല്ല അവനിലട  സയഭവനിചതച്ച്?  നല്ലതുകപരാലലെെ  അകങ്ങയച്ച്  അറനിയരാവന്ന
കേരാരശ്യങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഒരു  വരാക്കുകപരാലുയ  പറഞ്ഞനില്ലകല്ലരാ  എന്നരാണച്ച്
എനനിക്കുള്ള ഒരു സങ്കടയ.  ഇനനി  സയസരാരനിക്കരാന കപരാകുന്നവര്ക്കച്ച്  അതകതരാളയ
അറനിയനില്ല.  പകക ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  അവതരനിപ്പെനിച  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  മുരളഷ്ട്രീധരനച്ച്  പയ്യന്നൂരച്ച്
അറനിയരാതതല്ല.  ആ  പ്രകദശതനിലന  പ്രകതശ്യകേതലയ  കുറനിചച്ച്  അകദഹതനിനച്ച്
പറയരാമരായനിരുന്നു.  അവനിലട  നടന്ന  അക്രമയ  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ഉണരായതച്ച് എന്നതനിലന
കുറനിചച്ച്  പറയരാമരായനിരുന്നു.  ഏതരായരാലുയ  ഒരു കേരാരശ്യമുറപ്പെരാണച്ച്.  ഒരു തരതനിലുമുള്ള
അക്രമപ്രവര്തനങ്ങളയ  സമ്മതനിക്കനില്ല.  അക്രമയ  നടന്നരാല് അതച്ച്  ആരച്ച്  നടതനി
എന്നുള്ളതച്ച്  കനരാക്കുന്ന  പ്രശ്നമുണരാവനില്ല.  നനിയമയ  നനിയമതനിലന  വഴനിക്കച്ച്
നഷ്ട്രീങകേതലന്ന  ലചയ്യുയ.  ഇതരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  വശ്യക്തമരാക്കരാനുള്ളതച്ച്.  ഇവനിലട  ഇഇൗ
പ്രശ്നയ സഭ നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചകയ്യണ ഒരു ആവശശ്യവമനില്ല.
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മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയുലട  വനിശദഷ്ട്രീകേരണതനിലന
അടനിസ്ഥരാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നു.
(അടനിയന്തരപ്ര കമയരാവതരണരാനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ) :  സര്,  മുഖശ്യമനനി വളലര
ലെെരാഘവകതരാടുകൂടനിയരാണച്ച്  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  കുലറ  ദനിവസങ്ങളരായനി
നടന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന  അക്രമപ്രവര്തനങ്ങലളപ്പെറനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇന്നലലെെ  രണച്ച്
ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളരാണച്ച്  പയ്യന്നൂരനില്  ഉണരായതച്ച്.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലലയ  വഷ്ട്രീണ്ടുലമരാരു
കുരുതനിക്കളമരാക്കനി മരാറരാനുള്ള ശമമരാണച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനച്ച് ഭരനിക്കുന്നവരുയ കകേരളരാ
ഗവണ്ലമനച്ച് ഭരനിക്കുന്നവരുയ ലചയ്യുന്നതച്ച്.  ബനി.ലജ.പനി.-ക്കുയ സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ക്കുയ
ഇക്കരാരശ്യതനില്  ഉതരവരാദനിതന്വേമനികല്ല?  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിക്കുന്ന  പരാര്ട്ടനിയുയ  കകേരളയ
ഭരനിക്കുന്ന പരാര്ട്ടനിയുയ കചര്ന്നച്ച് കകേരളലത ഒരു കുരുതനിക്കളമരാക്കനിമരാറരാന ശമനിചരാല്
ജനങ്ങള  അതനിലന  ലചറുക്കുലമന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയരാനുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ  രണച്ച്
പരാര്ട്ടനിക്കുയ  ഉതരവരാദനിതന്വേമനികല്ല?  ഇവനിലട  ബഹുമരാനശ്യനരായ  പയ്യന്നൂര്  എയ.എല്.എ.
ഒരരാള  മരനിച്ചു  എന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഒരരാളനിലനപ്പെറനി  അകദഹയ  കകേട്ടകതയുളളൂ,
രണരാമലത ആളനിലന അറനിഞ്ഞനില്ല അകദഹയ. രണരാമലത ആളനിലനപ്പെറനി പയ്യന്നൂര്
എയ.എല്.എ. മറന്നുകപരായനി. ഇവനിലടയരാണച്ച് പ്രശ്നയ.......

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച് വസ്തുതരാപരമരായനി ശരനിയല്ല. അകദഹയ രണ്ടുയ
പറഞ്ഞനിരുന്നു........

ശഷ്ട്രീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ : സര്, ഇഇൗ രണച്ച് ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങലളയുയ ഞങ്ങള
ശക്തമരായനി അപലെെപനിക്കുന്നു. ഇഇൗ രണച്ച് ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ കകേരളതനില് വരുതനി
വയ്ക്കുന്ന  വനിനരാശകേരമരായ  സരാഹചരശ്യലതപ്പെറനിയരാണച്ച്  ഞങ്ങളക്കച്ച്  പറയരാനുള്ളതച്ച്.
ഇവനിലട  എലന്നല്ലരായ  ഇടതുപകയ  അധനികേരാരതനില്  വന്നനിട്ടുകണരാ  അലന്നല്ലരായ
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേരാര് സനി.പനി.എയ.-കേരാലര ലകേരാല്ലുയ സനി.പനി.എയ.കേരാര് ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-
കേരാലരയുയ ലകേരാല്ലുയ.  അക്രമപരമ്പരകേളലട തുടക്കമരാണച്ച് ഇവനിലട നടക്കുന്നതച്ച്. സന്വേന്തയ
അനുയരായനികേലള  നനിയനനിക്കരാന  ഇവര്ക്കച്ച്  രണച്ച്  കൂട്ടര്ക്കുയ  കേഴനിയുന്നനില്ല
എന്നുള്ളതനിനച്ച്  ലതളനിവകല്ല  ഇതച്ച്?  മുഖയ  കനരാക്കരാലത  നടപടനി  ഉണരാകുലമന്നച്ച്
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി പറയുകേയുണരായനി.  മുഖയ കനരാക്കരാലത ഇവനിലട നടപടനി
ഉണരാകുന്നനില്ല.  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില്  പനിണറരായനി  വനിജയനല്ല  പനി.  ജയരരാജനരാണച്ച്
കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന നയനിക്കുന്നതച്ച്. അതരാണച്ച് ഇവനിലട പ്രശ്നയ.  ഇന്നലലെെ പനി. ജയരരാജലന
വരാക്കുകേള  കകേട്ടനികല്ല?  അക്രമങ്ങളക്കച്ച്  പരസശ്യമരായ  അനുവരാദയ  ലകേരാടുക്കുന്നതരായനിരുന്നു
പനി.  ജയരരാജന  എന്ന  സനി.പനി.എയ.  ജനില്ലരാ  ലസക്രട്ടറനിയുലട  പ്രസരാവന.  ഇതച്ച്
ശരനിയരാകണരാ?  ഒരു  ലപരാതുപ്രവര്തകേന,  ഒരു  പരാര്ട്ടനിയുലട  ഉന്നതനരായ  ജനില്ലരാ
ലസക്രട്ടറനി ഇങ്ങലന പരസശ്യമരായനി പറയുന്നതച്ച്  ശരനിയരാകണരാ?  അപ്പുറതച്ച് കുമ്മനയ
രരാജകശഖരനുയ  ബനി.ലജ.പനി.-ക്കരാരുയ  എനപറയുന്നു?  ഞങ്ങള  ആയുധയ  എടുക്കുലമന്നച്ച്
പറയുന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .   എ  .   പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമരാര് : സര്, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  എന്തച്ച് കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ആണച്ച്.
റൂള ഏതരാണച്ച് ?

ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    പ്രദഷ്ട്രീപ്കുമരാര്  :  സര് ,  റൂള  307.  സഭയനിലെെനില്ലരാത ആലളക്കുറനിചച്ച്
(പനി.  ജയരരാജലന  സയബനനിചച്ച്)  വളലര  ആകകപകേരമരായ  പരരാമര്ശമരാണച്ച്
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതരാവച്ച് നടതനിയതച്ച്.  അതച്ച് ശരനിയല്ല. ആ പറഞ്ഞതച്ച്
കരഖയനില് ഉണരാകേരുതച്ച്. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  സഭയനില്  ഇല്ലരാത  ആലളക്കുറനിചച്ച്  പരരാമര്ശനിക്കുന്നതച്ച്
ലപരാതുകവ ശരനിയല്ല. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  രരാഷഷ്ട്രീയ കനതരാക്കന്മേരാലരപ്പെറനി പരരാമര്ശയ
നടത്തുന്നതച്ച് പുതനിയ കേരാരശ്യമല്ല.  പലെെ രരാഷഷ്ട്രീയ കനതരാക്കന്മേരാലരപ്പെറനിയുയ പരരാമര്ശയ
നടത്തുയ.  ഒരു  ഭരാഗതച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ജയരരാജന  അക്രമതനിനച്ച്  കനതൃതന്വേയ
ലകേരാടുക്കുന്നുലവന്നരാണച്ച് ഞരാന പറഞ്ഞതച്ച്. അകദഹയ അതനിനച്ച് പചലക്കരാടനി കേരാട്ടുന്നു.
മറുഭരാഗതച്ച്  ബനി.ലജ.പനി.-യുലട  കനതരാവയ  അതനിനച്ച്  പചലക്കരാടനി  കേരാട്ടുന്നു.
കകേരളതനിലലെെ ജനങ്ങളക്കച്ച് എങ്ങലന വസന്വേരശ്യമരായനി ജഷ്ട്രീവനിക്കരാന കേഴനിയുയ? കേണ്ണൂര്
വഷ്ട്രീണ്ടുയ അക്രമതനിലന, ലകേരാലെെപരാതകേതനിലന ഭൂമനിയരായനി മരാറുലന്നങ്കനില് അതനിലന
ഉതരവരാദനിതന്വേയ  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിനച്ച്  തലന്നയരായനിരനിക്കുയ  എന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയരാനുള്ളതച്ച്.  ഇവനിലട  മുഖയ  കനരാക്കരാലത  നടപടനി  ഉണരാകുന്നനില്ല.
അക്രമകേരാരനികേലള  പനിടനിക്കരാന  തയ്യരാറരാകുന്നനില്ല.  കേണ്ണൂരനിലലെെ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട
എണയ  കുറഞ്ഞുലവന്നച്ച്  മുഖശ്യമനനി  പറയുകേയുണരായനി.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മനചരാണനി
ഗവണ്ലമനനിനുള്ള ഏറവയ വലെെനിയ സര്ട്ടനിഫനിക്കറരാണച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  പനിണറരായനി വനിജയന
നല്കേനിയതച്ച്.  ഞങ്ങള  ശക്തമരായ  നടപടനി  കേണ്ണൂരനില്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  അതനിലന
ഫലെെമരായരാണച്ച്  കേണ്ണൂരനില്  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട  എണയ  കുറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച്
അകനന്വേഷനിക്കരാനരായനി ഞങ്ങള കേഴനിവള്ള കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലര നനികയരാഗനിച്ചു,
കേരുത്തുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  ശഷ്ട്രീ.  പനിണറരായനി  വനിജയന  ഞങ്ങളക്കച്ച്
നല്കേനിയ  ഒരു  സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ആണതച്ച്.  ഞരാനതനില്  സകന്തരാഷനിക്കുന്നു.  ഇഇൗ
സയഭവയ  ഉണരായതനിനുകശഷയ  അവനിലട  എനനടന്നു?  വഷ്ട്രീടുകേള  പരസരയ
ആക്രമനിക്കലപ്പെട്ടു;  സനി.പനി.എയ.-കേരാരുലടയുയ  ബനി.ലജ.പനി.-ക്കരാരുലടയുയ  വഷ്ട്രീടുകേള  അടനിചച്ച്
തകേര്ക്കലപ്പെട്ടു.  ഒരനിക്കലുയ  ഉണരാകേരാന  പരാടനില്ലരാത,  സന്വേരാതനശ്യസമരതനിലന
മഹതരായ  പരാരമ്പരശ്യമുള്ള  പയ്യന്നന്നൂരനിലന  മണനില്  വസന്വേരശ്യമരായനി  ആളകേളക്കച്ച്
ജഷ്ട്രീവനിക്കരാന കേഴനിയരാത അവസ്ഥയരാണച്ച് ഇന്നുള്ളതച്ച്. ഇഇൗ രണ്ടുകപരുയ ഇതനിനകേതച്ച്
പ്രതനികട്ടനിലെെരാണച്ച്.  ഇവരുലട  ഇഇൗ  ലകേരാലെെപരാതകേ  രരാഷഷ്ട്രീയയ  അവസരാനനിപ്പെനിചനിലല്ലങ്കനില്
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കേണ്ണൂര്  മരാതമല്ല,  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങളലട  വസന്വേരശ്യജഷ്ട്രീവനിതയ  തലന്ന
അസരാധശ്യമരാകുന്ന  നനിലെെയനികലെെക്കരാണച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  കപരാകുന്നതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനി  രണ്ടു  മൂന്നച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  പറയുകേയുണരായനി.  ഇഇൗ  സര്ക്കരാര്
അധനികേരാരതനില് വന്നകശഷയ കേഴനിഞ്ഞ ഒന്നരമരാസയ ലകേരാണച്ച് പതങ്ങളനില് നനിന്നുയ
കേനിട്ടനിയ കേണക്കനുസരനിചച്ച്  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട എണയ  37,  ലകേരാലെെപരാതകേശമയ
48 ,  ഗുരുതരമരായനി പരനികക്കറവര്  129,  ലെെഹള  289,  ലകേരാള്ള  6,  പനിടനിച്ചുപറനി  56,
കമരാഷണയ  227,  രരാഷഷ്ട്രീയ സയഘട്ടനയ  162  എന്നനിങ്ങലനയരാണച്ച്.  ഞരാന എല്ലരായ
വരായനിക്കുന്നനില്ല. ഒന്നര മരാസയലകേരാണ്ടുള്ള കകേരളതനിലലെെ  ഇടതുമുന്നണനിയുലട ഭരണയ
ഇതരാകണരാ?  ഭരാവനിയനില്  കകേരളതനില്  ഒരു  സഷ്ട്രീക്കുയ  തലെെയച്ച്  കേഷ്ട്രീകഴ  കേതനിവചച്ച്
കേനിടകക്കണ അവസ്ഥ ഉണരാകേനിലല്ലന്നച്ച് മുഖശ്യമനനി പറയുകേയുണരായനി.  ലഹല്മറച്ച് വചച്ച്
കേനിടകക്കണ അവസ്ഥയരാണച്ച് ഇന്നുള്ളതച്ച്. വഷ്ട്രീട്ടനില് കേനിടന്നച്ച് ഉറങ്ങനിയ മരനിയരാദരാസനിലന
കുതനിലക്കരാലെെലപ്പെടുതനിയ  സയഭവമുണരായനി.  ഞരാന  ആ  വഷ്ട്രീട്ടനില്  കപരായതരാണച്ച്.
കകേരളതനിലുടനഷ്ട്രീളയ അക്രമങ്ങളയ ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ ഉണരാകുന്നു. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :............(ബഹളയ)..........പഷ്ട്രീസച്ച്........ അകദഹയ സയസരാരനിക്കലട്ട.

ശഷ്ട്രീ  .   രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ : സര്, ഗുരുവരായൂര് കകതതനില് വനിവരാഹനിതരരായ
കശഷയ വഷ്ട്രീട്ടനികലെെക്കച്ച്  മടങ്ങനിയ വധൂവരന്മേരാലര  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  പനിടനികൂടനി  മൂന്നുമണനികര്
കനരയ  വനിവരാഹ  കവഷതനില്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനില്  ഇരുതനി.  ഇഇൗ  വരാര്ത
അങയ  കേണ്ടുകേരാണുമകല്ലരാ?  വനിവരാഹയ  കേഴനിഞ്ഞുകപരായ  രണ്ടുകപര്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
കസ്റ്റേഷനനില്  കേരാതനിരനിക്കുന്നു  എന്ന  വരാര്ത  മരാതൃഭൂമനി  പതതനില്  വന്നു.
പനിണറരായനി വനിജയലന ഭരണകേരാലെെതച്ച് മരാതകമ ഇങ്ങലന ഉണരാകുകേയുള്ളു.  കവലറ
ഒരു കേരാലെെത്തുയ ഉണരാകേനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  മുരളഷ്ട്രീധരന നനിരവധനി കേരാരശ്യങ്ങള പറഞ്ഞു.
ഇതയുയ ഒരു ലചറനിയ കേരാലെെഘട്ടതനിനനിടയനില് ഒരു ഗവണ്ലമനനിലന ഭരണകേരാലെെതച്ച്
ഇതുകപരാലലെെ  അരരാജകേതന്വേയ  ഉണരാകേരാനുള്ള  കേരാരണയ  എന്തരാണച്ച്?  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര് തങ്ങളലട പ്രവര്തനയ കേരാരശ്യകമമരായനി മുകന്നരാട്ടുലകേരാണ്ടുകപരാകുന്നുകണരാ
എന്നച്ച്  പരനികശരാധനികക്കണതച്ച്  മുഖശ്യമനനിയരാണച്ച്.  അങ്ങതച്ച്  പരനികശരാധനിക്കണലമന്നരാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളതച്ച്.  "കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര് എഴുതനിതരുന്നതച്ച് മരാതയ
അങ്ങച്ച്  വനിശന്വേസനിക്കരുതച്ച്.  ഞരാനുയ  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയരായനിരുന്ന  ഒരരാളരാണച്ച്.
അവര് അവരുലട ഇഷ്ടതനിനച്ച്  എഴുതനിതരുയ.  അവലര സയരകനിക്കരാന എഴുതനിതരുയ.
അങ്ങച്ച് പരാര്ട്ടനി ലസക്രട്ടറനിയരായനിരുന്ന ആളകല്ല?  അകങ്ങക്കച്ച് ധരാരരാളയ കസരാഴച്ച് ഇകല്ല?
ഞരാന  എകപ്പെരാഴുയ  ലചയ്യുന്നതച്ച്  അങ്ങലനയരാണച്ച്.  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര്
എഴുതനിതരുന്നതല്ലരാലത നമ്മുലട കസരാഴയ കൂടനി അതനില് ഉപകയരാഗനിക്കണയ. ”* 

*സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില് നനിലെെനനിര്തരാന തനിരുമരാനനിച്ചു.     



344 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : പഷ്ട്രീസച്ച്..........പഷ്ട്രീസച്ച്............

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര്  എഴുതനിതരുന്ന
കേരാരശ്യങ്ങള മരാതയ അങ്ങച്ച് ഇവനിലട വരായനിചതച്ച് ദഇൗര്ഭരാഗശ്യകേരമരായനികപ്പെരായനി. മരാതമല്ല
സര്....

പട്ടനികേജരാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ നനിയമവയ സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (  ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരാലെെന  )  :  സര്,  കപരായനിനച്ച്
ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :  റൂള ഏതരാണച്ച്? ...(ബഹളയ)...തരാങ്കള പ്രസയഗയ കേണ്ക്ലൂഡച്ച് ലചയ.

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  .......(… ബഹളയ)...........  ലകേരാല്ലയ
കേളകക്ട്രേറനില് ഒരു കസരാടനമുണരായനി. .........(ബഹളയ)................

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  .......പഷ്ട്രീസച്ച്.......  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  ഷരാജനി,  ശഷ്ട്രീ.  അനവര്
സരാദതച്ച്  ഇരനിക,.....(ബഹളയ)......  ശഷ്ട്രീ.  ഐ.  സനി.  ബരാലെെകൃഷ്ണന  ഇരനിക.
(ബഹളയ)............  മുഖശ്യമനനിയുയ  പ്രതനിപകകനതരാവയ  സയസരാരനിക്കുകമ്പരാള
കേമന്റുകേള പരാടനില്ല എന്നുള്ളതച്ച് ശരനിയരാണച്ച്.  പകക നനിങ്ങളയ കമരാശമല്ല.  നനിങ്ങളയ
മുഖശ്യമനനി  സയസരാരനിചകപ്പെരാള  കേമനച്ച്  ലചയനിരുന്നു.  ആരുയ  അങ്ങലന  ലചയ്യരാന
പരാടനില്ല.  ...........(ബഹളയ)...........ഇരനിക......  എല്ലരാവരുയ  ഇരനിക.  അകദഹലത
പ്രസയഗനിക്കരാന അനുവദനിക്കുകേയരാണച്ച് കവണതച്ച്. 

പട്ടനികേജരാതനി- പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ നനിയമവയ സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരാലെെന  ):  സര്,  റൂള  303
അനുസരനിചരാണച്ച് ഞരാന കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്. ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്  മുന  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയരായനിരുന്ന  ആളരാണച്ച്.  ഇവനിലട
അടനിയന്തരപ്രകമയ സമയതച്ച് അകദഹയ മറുപടനി  പറഞ്ഞതച്ച്,  "കപരാലെെഷ്ട്രീസനില്നനിന്നച്ച്
കേനിട്ടനിയനിട്ടുള്ള  റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന  അടനിസ്ഥരാനതനില്  മരാതമല്ല  പരാര്ട്ടനി  കസരാഴനില്കൂടനി
ഞരാന  മറുപടനി  പറഞ്ഞുലവന്നരാണച്ച്.”അതഷ്ട്രീവ ഗുരുതരമരായ പ്രശ്നമരാണച്ച്.  ഈ ഒരു
മറുപടനിയുലട ഭരാഗമരായരാണച്ച്  തൃശ്ശൂരനില് മൂന്നച്ച്  കകേരാണ്ഗ്രസ്സുകേരാര് ലകേരാലെെലചയ്യലപ്പെടരാന 
കേരാരണമരായതച്ച്.  ഒരനിക്കലുയ  അതച്ച്  റനികക്കരാര്ഡനില്  ഉണരാകേരാന  പരാടനില്ല.  മനനിക്കച്ച്
ഗവണ്ലമനച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര്  എഴുതനിതരുന്നതച്ച്  തലന്നയരാണച്ച്  പറയരാന  പറ്റുകേ.
അല്ലരാലത പരാര്ട്ടനി കസരാഴനില് വനിവരയ അകനന്വേഷനിചനിട്ടല്ല നനിയമസഭ മുമ്പരാലകേ മറുപടനി
പറകയണതച്ച്.  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറയുകമ്പരാള  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥരനില്
നനിന്നുയ കേനിട്ടുന്ന മറുപടനിയരാണച്ച് പറകയണതച്ച്. അല്ലരാലത പരാര്ട്ടനി ഓഫഷ്ട്രീസനില് നനിന്നുയ
കേനിട്ടുന്ന  മറുപടനിയല്ല  പറകയണതച്ച്.  ഒരനിക്കലുയ  അതച്ച്  റനികക്കരാര്ഡനില്  ഉണരാകേരാന
പരാടനില്ല.  അതച്ച് എകച്ച്പഞച്ച് ലചയ്യണയ." *

*സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില് നനിലെെനനിര്തരാന തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചു
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മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : പരനികശരാധനിചച്ച് കവണതച്ച് ലചയ്യരായ. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  ചനിലെെ  സയഭവങ്ങളനില്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര് എഴുതനിതതരുന്നതച്ച് നമ്മള ലവരനിവഫ ലചയ്യരാറുണച്ച് എന്നരാണച്ച്
ഞരാന  പറഞ്ഞതച്ച്. നമ്മള  അതച്ച്  ലവരനിവഫ  ലചയ്യുയ.  അങ്ങലന  ലവരനിവഫ
ലചകയ്യണതച്ച്  ആവശശ്യമരാണച്ച്.  ലകേരാല്ലയ  കേളക്ടകററനിലുണരായ  സയഭവലതപ്പെറനി
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി പറയുകേയുണരായനി. ലകേരാല്ലയ കേളക്ടകററനില് കസരാടനമരാണച്ച്
ഉണരായതച്ച്.  എനലകേരാണച്ച്  ഇതുവലര  ലകേരാല്ലയ  കേളക്ടകററനിലുണരായ കസരാടനതനിനച്ച്
ഉതരവരാദനികേളരായ  ആളകേലള  പനിടനിചനിട്ടനില്ല;  കേരാരശ്യകമമരായ  അകനന്വേഷണയ
നടക്കുന്നനില്ല.  ഒരു  അകനന്വേഷണവയ  ലകേരാല്ലയ  കസരാടനവമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്
നടക്കുന്നനില്ല.  ഇതയുയ  ഗഇൗരവതരമരായ  ഒരു  കസരാടനയ  ജനില്ലരാ  കേളക്ടകററനില്
ഉണരായതനിലനപ്പെറനി അകനന്വേഷനിക്കരാന തയ്യരാറരാകുന്നനില്ല? മരാതമല്ല സയസ്ഥരാനതനിലന
വനിവനിധ ഭരാഗങ്ങളനില് നടന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന അക്രമപ്രവര്തനങ്ങലളപ്പെറനി വളലര
നനിസരാരവല്ക്കരനിചരാണച്ച്  മുഖശ്യമനനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  സയസ്ഥരാനലത  ജനങ്ങളലട
ജഷ്ട്രീവനുയ സന്വേതനിനുയ സുരകനിതതന്വേയ ലകേരാടുകക്കണ കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുലട
അനരാസ്ഥലയപ്പെറനിയരാണച്ച് അകദഹയ ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്. ഡനി.ജനി.പനി.-യുലട കേരാരശ്യയ
പറയുകേയുണരായനി.  ഏതച്ച്  ഗവണ്ലമനനിനുയ  ഇഷ്ടമുള്ള  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാലര  കപരാസ്റ്റേച്ച്
ലചയ്യുന്നതനിനകേതച്ച്  അപരാകേതയുലണന്നച്ച്  കേരുതുന്ന ഒരരാളല്ല  ഞരാന.  പകക ഒരു
കകേരാണ്സ്റ്റേബനിളനിലന  മരാറ്റുന്ന  ലെെരാഘവകതരാലട  ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ  മരാറനിയതച്ച്
ശരനിയരായനില്ല എന്നുതലന്നയരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളതച്ച്.  നമ്മുലട സയസ്ഥരാനതച്ച്
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുലട  ആത്മവഷ്ട്രീരശ്യയ  തകേര്ക്കതക്ക  നനിലെെയനിലെെരാണച്ച്  സര്ക്കരാര്
പ്രവര്തനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ലയസച്ച്, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധരാകേരന):  സര്,
കകേരാണ്സ്റ്റേബനിളനിലന  എങ്ങലനയുയ  മരാറരായ,  അയരാളക്കച്ച്  നനിയമയ  ബരാധകേമല്ല.
എലന്തരാലക്കയരാണച്ച്  XXX* ഇവനിലട  പറഞ്ഞുലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതരാകണരാ
പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്; XXX*

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ:  ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനലത  ജനങ്ങലള  ബരാധനിക്കുന്ന
.......(ബഹളയ).........

*സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില്നനിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയ ലചയ. 
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മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്: പഷ്ട്രീസച്ച് ..... പഷ്ട്രീസച്ച് ...... (ബഹളയ)...... 

(ലപരാതുമരരാമത്തുയ  രജനികസ്ട്രെഷനുയ  വകുപ്പുമനനിയുലട  പരരാമര്ശയ
പനിനവലെെനിക്കണലമന്നരാവശശ്യലപ്പെട്ടച്ച്   പ്രതനിപകരായഗങ്ങള ഡയസനിനുസമഷ്ട്രീപയ  വന്നച്ച്
ബഹളയ വച്ചുലകേരാണനിരുന്നു.) 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  എന്തരാണച്ച്  പനിനവലെെനികക്കണതച്ച്?  .........  … അലതരാന്നുയ
സഭരാകരഖയനില്  ഇല്ലരാത  കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്.  കരഖയനിലെെനില്ലരാത  കേരാരശ്യങ്ങള  നഷ്ട്രീക്കയ
ലചയ്യരാന  കേഴനിയനില്ല.  ......  (… ബഹളയ)........  കരഖയനില്  ഇല്ലരാത  കേരാരശ്യങ്ങള
എങ്ങലനയരാണച്ച്  നഷ്ട്രീക്കയ  ലചയ്യുന്നതച്ച്?  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപകരായഗങ്ങള
സഷ്ട്രീറ്റുകേളനികലെെക്കച്ച്  മടങ്ങനികപ്പെരാകേണയ.  ...  … അതച്ച്  കരഖയനില്  ഇല്ലകല്ലരാ.  .......
(ബഹളയ)......  പഷ്ട്രീസച്ച്  ….  പഷ്ട്രീസച്ച്  …...  go  to  your  seat   .....(… ബഹളയ).......
സഭരാകരഖയനില്  ഇല്ലരാതതച്ച്  പനിനവലെെനിക്കരാന  കേഴനിയുകമരാ?  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപകരായഗങ്ങള  സഷ്ട്രീറ്റുകേളനികലെെക്കച്ച്  കപരാകേണയ.  പഷ്ട്രീസച്ച്  …..  … പഷ്ട്രീസച്ച്  …..…
ഇങ്ങലനലയരാരു  പരരാമര്ശയ  കരഖയനിലുണരാവനില്ല.  .......  … ലചയര്  പരനികശരാധനിചച്ച്
തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കുയ...........  അതരയ  പരരാമര്ശങ്ങള  കരഖയനിലുണരാകേനില്ല.
കരഖയനിലെെനില്ലരാത  കേരാരശ്യങ്ങള  നഷ്ട്രീക്കയ  ലചകയ്യണ  കേരാരശ്യമനില്ല.  ആകകപകേരമരായ
ഒരു  പരരാമര്ശവയ  കരഖയനിലുണരാവനില്ല.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപകരായഗങ്ങള
സഷ്ട്രീറ്റുകേളനികലെെക്കച്ച്  കപരാകേണയ..........പഷ്ട്രീസച്ച്  ….പഷ്ട്രീസച്ച്…...  ലചയര്  പരനികശരാധനിചച്ച്
തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കുയ.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപകകനതരാവനിലന  സയസരാരനിക്കരാന
അനുവദനിക്കണയ. 

(പ്രതനിപകരായഗങ്ങള അവരവരുലട സഷ്ട്രീറ്റുകേളനികലെെക്കച്ച് മടങ്ങനികപ്പെരായനി.)

ശഷ്ട്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രരാധരാകൃഷ്ണന:  സര്,  കരഖയനില്  ഇല്ലരാതതച്ച്  നഷ്ട്രീക്കയ
ലചയ്യരാന  കേഴനിയനില്ല  എന്നച്ച്  പരരാമര്ശനിക്കുന്ന  റൂള  307  അകങ്ങക്കച്ച്  ഇതനില്
ഉപകയരാഗനിക്കരാന  കേഴനിയനില്ല.  അങ്ങയുലട  ആ  വരാദഗതനിലയ  ഞരാന  ഒകപ്പെരാസച്ച്
ലചയ്യുന്നനില്ല.  പകക  മനനി  പ്രതനിപക  കനതരാവനിലന  ആയഗശ്യയ  കേരാണനിചച്ച്
സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്  പനിനവലെെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തയ്യരാറരാകേണയ  എന്നതരാണച്ച്  ഞങ്ങളലട
ആവശശ്യയ.  അങ്ങച്ച് വഷ്ട്രീഡനികയരാ പരനികശരാധനിക്കണയ. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്:  ശഷ്ട്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രരാധരാകൃഷ്ണന,  അങ്ങച്ച്  ദഷ്ട്രീര്ഘകേരാലെെലത
പരാരമ്പരശ്യമുള്ള ഒരു സരാമരാജനികേനരാണച്ച്.  ഉചഭരാഷനിണനിയനിലെെല്ലരാലത   സയസരാരനിക്കുന്ന
ഒരു കേരാരശ്യവയ കരഖയനിലുണരാകേനില്ല എന്നച്ച് അകങ്ങക്കച്ച് നന്നരായനി അറനിയരാമകല്ലരാ.   



 അടനിയന്തരപ്രകമയയ 347

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതഷ്ട്രീശന : സര്, I am on a point of order.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :  റൂള ഏതരാണച്ച്?  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന    : സര്,  റൂള  303  അനുസരനിചരാണച്ച്  ഞരാന

പറയുന്നതച്ച്. അങ്ങച്ച് ഒരു കേരാരശ്യയ ശദനിക്കണമരായനിരുന്നു. ഇഇൗ സഭയുലട സമഷ്ട്രീപകേരാലെെ

ചരനിതതനില്  ഒരനിടത്തുയ  പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്  വരാക്കഇൗട്ടച്ച്  പ്രസയഗയ  നടതനിയ

അവസരതനില് കപരായനിനച്ച്  ഓഫച്ച്  ഓര്ഡര് അനുവദനിചനിട്ടനില്ല.  ഇവനിലട  ആദശ്യമരായനി

അനുവദനിക്കുകേയുയ  നനിരന്തരമരായനി  പ്രതനിപക  കനതരാവനിലന  പ്രസയഗയ

തടസലപ്പെടുത്തുകേയുയ ലചയതച്ച്  ദഇൗര്ഭരാഗശ്യകേരമരാണച്ച്.  മൂന്നച്ച്  പ്രരാവശശ്യമരാണച്ച്  പ്രസയഗയ

തടസലപ്പെടുതനിയതച്ച്. അങ്ങതച്ച് ഒരനിക്കലുയ അനുവദനിക്കരാന പരാടനില്ലരായനിരുന്നു. ഇവനിലട

അങ്ങലനലയരാരു precedent ഇല്ല. രണരാമതച്ച്, ....…

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്   : ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശന,  അങ്ങച്ച് ലചയറനിലന തഷ്ട്രീരുമരാനലത

കചരാദശ്യയ ലചയ്യുകേയരാകണരാ?

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന  :  സര്,  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മനനി

ശഷ്ട്രീ.  ജനി.  സുധരാകേരന  ആയഗശ്യഭരാഷയനിലെെരാണച്ച്  കകേരളതനിലന  പ്രതനിപക

കനതരാവനിലന അപമരാനനിചതച്ച്. ഇവനിലട ലലമക്കനിലൂലട പറയരാത എനയ ലചയ്യരാകമരാ?

xxx* അതച്ച് ഇവനിലട അനുവദനഷ്ട്രീയമരാകണരാ? 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  അലതരാന്നുയ  ലചയറനിലന  ശദയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശന,  അങ്ങച്ച്  ഇരനിക്കണയ.  പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്

സയസരാരനിക്കലട്ട.  പ്രതനിപക  കനതരാവനിലന  സയസരാരനിക്കരാന  അനുവദനിക്കണയ.

പഷ്ട്രീസച്ച്... പഷ്ട്രീസച്ച്.....

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ലപരാതുമരരാമതച്ച്

വകുപ്പുമനനി ആകകപകേരമരായനി  എലന്തങ്കനിലുയ  ആയഗശ്യങ്ങള കേരാണനിചനിട്ടുലണങ്കനില്

വഷ്ട്രീഡനികയരാ പരനികശരാധനിചകശഷയ അങ്ങച്ച് തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കണയ. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്   : പരനികശരാധനിക്കരായ. 

*സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില്നനിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയ ലചയ. 
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ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  കകേരളതനില്  നടന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന
അക്രമപ്രവര്തനങ്ങലള  നനിയനനിക്കരാന  കേഴനിയരാത  നനിലെെയനിലെെരാണച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള
മുകന്നരാട്ടുകപരാകുന്നതച്ച്.  ഇവനിലട  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയലയപ്പെറനി  പറഞ്ഞു.  കകേരളയ  കേണ
ഏറവയ നലല്ലരാരു പദതനിയരായനിരുന്നു 'ഓപ്പെകറഷന കുകബര'.  നമ്മുലട സയസ്ഥരാനതച്ച്
ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  പരാവലപ്പെട്ട  ആളകേലള  ബുദനിമുട്ടനിപ്പെനിച്ചുലകേരാണനിരുന്ന  കബ്ലേഡച്ച്
മരാഫനിയകേലള  നനിയനനിക്കരാനകവണനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ലകേരാണ്ടുവന്ന
നടപടനിയരാണനിതച്ച്.  ഇതയരാളകേലള അറസ്റ്റേച്ച്  ലചയ,  ഇത രപ കേലണതനിയനിട്ടുണച്ച്,
ഇതകപരുലട കപരനില് കകേരാടതനിയനില് കകേസച്ച് നടക്കുകേയരാണച്ച് തുടങ്ങനിയ കേരാരശ്യങ്ങള
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞു.  കകേരാടതനിയനിലുള്ള  കകേസുകേള  നമ്മള
വനിചരാരനിക്കുന്ന കവഗതയനില് ശനികനിക്കലപ്പെട്ടു എന്നുവരനില്ല.  അതനിനച്ച് സമയലമടുക്കുയ.
അതുലകേരാണച്ച്  ഓപ്പെകറഷന  കുകബരയുമരായനി  ബനലപ്പെട്ട  കകേസുകേള  ശരനിയരായനി
നടത്തുന്നനില്ല  എന്ന  വരാദഗതനികയരാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കയരാജനിക്കരാന  കേഴനിയനില്ല.
ചനിറയനിനകേഷ്ട്രീഴച്ച്  തരാലൂക്കനില്  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയ  ഒരു  കുടുയബലത  ഭഷ്ട്രീകേരമരായനി
മര്ദനിക്കുകേയുയ അവലര വഷ്ട്രീട്ടനില്നനിന്നച്ച് ഇറക്കനിവനിടുകേയുയ ലചയ എന്ന വരാര്ത വന്നു.
ഗവണ്ലമനച്ച്  മരാറനിയകതരാടുകൂടനി  ഗുണകേളയ  കബ്ലേഡച്ച്  മരാഫനിയകേളയ  സരാമൂഹശ്യവനിരുദനമരാരുയ
കേന്വേകട്ടഷന  സയഘങ്ങളയ  കൂടുതല്  സജഷ്ട്രീവമരായനിരനിക്കുന്നു  എന്നുള്ള  ഗുരുതരമരായ
സരാഹചരശ്യമരാണച്ച് കകേരളതനിലുണരായനിരനിക്കുന്നതച്ച്. പയ്യന്നൂരനിലലെെ സയഭവയ അടനിചമര്തരാന
ഗവണ്ലമനച്ച്  മുകന്നരാട്ടച്ച്  വന്നനിലല്ലങ്കനില്  സയസ്ഥരാനതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  കേരാലെെത്തുണരായ
സയഭവങ്ങള  കേണ്ണൂരനില്  ആവര്തനിക്കുകമരാലയന്നച്ച്  ഞരാന  ഭയലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.
അതുലകേരാണച്ച്  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഇഇൗ  കേരാരശ്യതനില്  മുഖയ  കനരാക്കരാലത  നടപടനി
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ. അക്രമങ്ങളണരാകുകമ്പരാള ഞരാന ആഭശ്യന്തര മനനിയരായനിരുന്ന സമയതച്ച്
എകപ്പെരാഴുയ  ആള  പരാര്ട്ടനി  മഷ്ട്രീറനിയഗച്ച്  വനിളനിക്കരാറുണച്ച്.  കേളക്ടകറരാടച്ച്  ആവശശ്യലപ്പെട്ടച്ച്
അകദഹയ തലന്ന സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലനയുയ ബനി.ലജ.പനി.-യുലടയുയ കനതരാക്കനമരാലര
ഉഭയകേകനി ചര്ചക്കച്ച് വനിളനിക്കരാറുണച്ച്.  ഇഇൗ സയഭവങ്ങള ആവര്തനിക്കരാതനിരനിക്കരാനുള്ള
സതന്വേര  നടപടനികേളണരാകേണയ.  ഒന്നനിനുപുറലകേ  ഒന്നരായനി  ഉണരാകുന്ന  അക്രമ
സയഭവങ്ങള സയസ്ഥരാനതനിലന ക്രമസമരാധരാന നനിലെെലയ ബരാധനിക്കുന്നു, ജനങ്ങളലട
ജഷ്ട്രീവനുയ  സന്വേതനിനുയ  ലവല്ലുവനിളനിയരായനി  ഉയര്ന്നുവരുന്നു.  ഇവനിലട  മുഖശ്യമനനി
മറുപടനിയനില്  വളലര  ലെെരാഘവകതരാടുകൂടനിയരാണച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇഇൗ
നനിലെെപരാടച്ച്  ശരനിയല്ല.  മുഖശ്യമനനിലയന്ന നനിലെെയനില് അങ്ങച്ച് ഇഇൗ വനിഷയയ കുറച്ചുകൂടനി
ഗഇൗരവകതരാലട  എടുക്കണലമന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കരാനുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്
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സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ഉയ  ബനി.ലജ.പനി.-യുയ  തമ്മനിലുള്ള  അക്രമമരാണച്ച്  എന്നുകേരുതനി
ഞങ്ങളക്കച്ച് ലലകേലകേട്ടനി കനരാക്കനിയനിരനിക്കുകേ സരാധശ്യമല്ല. കേരാരണയ ഇഇൗ സയസ്ഥരാനലത
ജനങ്ങളലട ജഷ്ട്രീവനിതവമരായനി ബനലപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളരാണച്ച്. അതുലകേരാണച്ച് ഇഇൗ അക്രമങ്ങളയ
കചരാരക്കളനിയുയ  അവസരാനനിപ്പെനിക്കണയ.  നമ്മുലട  സയസ്ഥരാനതച്ച്  ആശയപരമരായ
സയഘട്ടനങ്ങളരാണച്ച്  ആവശശ്യയ.  അതനിനുപകേരയ  എന്തരാണനിവനിലട  നടക്കുന്നതച്ച്?
ആശയങ്ങലള  ആശയപരമരായനി  കനരനിടരാന  കേഴനിയരാതവര്  ആയുധയലകേരാണച്ച്
കനരനിടുന്നു. വരാക്കുകേലള വരാക്കുലകേരാണച്ച് എതനിരനിടരാന കേഴനിയരാതവര് കതരാക്കുലകേരാണച്ച്
കനരനിടുന്നു.  അതരാണച്ച്  ഇവനിലട  നടന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ബനി.ലജ.പനി.യുയ
സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ഉയ അക്രമയ അവസരാനനിപ്പെനിക്കണയ. ഇരുകൂട്ടരുലടയുയ അക്രമമരാണച്ച്
ഇന്നച്ച്  കകേരളതനിലലെെ  ഏറവയ  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  പ്രശ്നമരായനി  മരാറനിലക്കരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
സമരാധരാനയ ആഗ്രഹനിക്കുന്ന കകേരളതനിലലെെ ജനങ്ങളലട മുന്നനിലുള്ള ഏറവയ വലെെനിയ
ലവല്ലുവനിളനി ഇതരാണച്ച്. അതുലകേരാണച്ച് കകേന്ദ്രവയ കകേരളവയ ഭരനിക്കുന്നവര് സയയമനകതരാലട
മുകന്നരാട്ടുകപരായരാല് ഇവനിലട  അക്രമങ്ങളണരാകേനില്ല.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിയുലട
വളലര നനിരരാശരാജനകേമരായ മറുപടനിയനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞരാനുയ എലന പരാര്ട്ടനിയുയ
വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്ലമനച്ച്  നനിലെെപരാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക

കനതരാവയ അകദഹതനിലന പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപരായനി.)

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞരാലെെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  ഇതവണ നനിയമസഭ കചര്ന്നകപ്പെരാള

സമയക്രമയ പരാലെെനിക്കുന്നതച്ച് സയബനനിചച്ച് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കറുലട ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ

വന്ന  നനിര്കദശയ  ഞങ്ങള  വളലര  സയയമനകതരാലട  അയഗഷ്ട്രീകേരനിചച്ച്  സഹകേരനിചച്ച്

വരനികേയരാണച്ച്.  ഇവനിലട  ലെെരാ  ആനച്ച്  ഓര്ഡറനിലനപ്പെറനി  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയയ

ലകേരാണ്ടുവരനികേയുയ  പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്  സയസരാരനിക്കുകേയുയ   ലചയ്യുകേയരായനിരുന്നു.

ഞങ്ങള  ഭരണപകതച്ച്  ഇരനിക്കുകമ്പരാള  മുക്കരാല്  മണനികകറരാളലമരാലക്കയരാണച്ച്

പ്രതനിപകയ വരാക്കഇൗട്ടച്ച് പ്രസയഗയ നടതനിയനിരുന്നതച്ച്.  അന്നച്ച് യരാലതരാരു ഇടലപടലുയ

ഉണരാകേരാറനില്ലരായനിരുന്നു.  ഇന്നച്ച്  മനനിമരാലരല്ലരായ  ചരാടനിലയഴുകന്നല്ക്കുന്ന രയഗമരാണച്ച്

കേണതച്ച്.  പ്രതനിപകത്തുനനിന്നുയ ഭരണപകകതക്കച്ച് അവര് കപരായതച്ച് പൂര്ണമരായുയ

ഉളലക്കരാണനിട്ടനിലല്ലന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതരാന്നുന്നതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര്

നനിര്കദശനിച  സമയക്രമയ  പരാലെെനിക്കരാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ഞങ്ങളല്ല,  ഉതരവരാദനിതന്വേപരമരായനി

ലപരുമരാറരാലത  കേരാരശ്യങ്ങള  വകേവനിട്ടുകപരാകുന്ന  രഷ്ട്രീതനിയനില്  ലപരുമരാറുന്നതച്ച്
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ഭരണപകമരാണച്ച്.  സഭയകേതച്ച്  നല്ലരഷ്ട്രീതനിയനില്  കേരാരശ്യങ്ങള  ലകേരാണ്ടുകപരാകേരാനുയ

ചര്ചകേള നടതരാനുയ തയ്യരാറരാകേണയ.  സയസ്ഥരാനതച്ച് നല്ല രഷ്ട്രീതനിയനില് കേരാരശ്യങ്ങള

നടക്കരാനുയ  ജനജഷ്ട്രീവനിതയ  സുരകനിതമരാക്കരാനുയ  കേഴനിയുന്ന  രഷ്ട്രീതനിയനില്  കേരാരശ്യങ്ങള

കേരാണുന്നതരാണച്ച് നനിങ്ങളക്കച്ച് നല്ലതച്ച്.  സയസ്ഥരാനലത ലെെരാ ആനച്ച് ഓര്ഡര് മുഴുവന

തകേര്ന്നുകപരായനി  എന്നല്ല  മറനിചച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  ചൂണനിക്കരാണനിചച്ച്  ഇഇൗ  സ്ഥനിതനി

തടയുന്നതരാണച്ച്  നല്ലലതന്നരാണച്ച്  പ്രതനിപകയ  പറയുന്നതച്ച്.  ഇന്നലലെെ  ഞരാനുയ

പ്രതനിപക കനതരാവയ മറ്റു ചനിലെെരുമരായനി എയര്കപരാര്ട്ടച്ച്  കലെെരാഞനില് ഇരനിക്കുകമ്പരാള,

കേണ്ണൂരനിലലെെ  സയഭവങ്ങള  ടനി.വനി.യനില്   കേരാണുകേയുണരായനി.  സയഭവലതത്തുടര്ന്നച്ച്

ബനി.ലജ.പനി.-യുലട അഖനികലെെന്തശ്യരാ കനതരാവച്ച് പറയുന്നതച്ച് - ഞങ്ങള ഇനനി വകേലകേട്ടനി

കനരാക്കനിനനില്ക്കരാന ഉകദശനിക്കുന്നനിലല്ലന്നരാണച്ച്.   ഇഇൗ പ്രസരാവന കകേട്ടരാല്  ആരുയ

കപടനിക്കനികല്ല?  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)  കനരാക്കനിനനില്ക്കനിലല്ലന്നുള്ളതച്ച്  നമുക്കറനിയരായ.

സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ സയസ്ഥരാനതനിലന കപരാക്കച്ച് എകങ്ങരാട്ടരാകുയ?  അക്രമതനിനച്ച് ഒരു

ഭരാഷകയയുള്ളു;  അക്രമലത നനിയമപരമരായനി  അടനിചമര്തണയ.  എലന പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട

അയഗങ്ങളയ ചനിലെെകപ്പെരാള അക്രമതനിലുണരാകേരായ.  മങ്കടയനില് ഒരു സയഭവമുണരായനിട്ടച്ച്

ഞങ്ങള നശ്യരായഷ്ട്രീകേരനിചനില്ല.  അതനില് മുസഷ്ട്രീയ  ലെെഷ്ട്രീഗുകേരാരുയ സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-കേരാരുയ

ബനി.ലജ.പനി.ക്കരാരുയ ഉണരാകേരായ.  നനിങ്ങളക്കച്ച് സുഗമമരായനി ഭരണയ നടതണലമങ്കനില്

ഒരു സ്ഥലെെത്തുയ പഴയ രഷ്ട്രീതനിയനികലെെക്കച്ച് കപരാകേരാന കേഴനിയനില്ല.  കേടപ്പുറലതരാലക്ക ചനിലെെ

പ്രശ്നങ്ങള  ഉണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യതനില്  രരാഷഷ്ട്രീയമരായനി  നമ്മള  ഭരണതനിലെെരാലണന്ന

ആറനിറക്യൂഡച്ച്  ഉണരാകേനിലല്ലന്നരാണച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞതച്ച്.

അതരതനില്  ഉണരാകേരാതനിരനിക്കണലമങ്കനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനിലയടുക്കണയ.

അലല്ലങ്കനില്  സനിപച്ച്  ലചയകപരാകുയ.  പനിലന്ന  കേണ്ണൂരുയ  മറ്റു  സ്ഥലെെങ്ങളയ  പനിടനിചരാല്

കേനിട്ടനില്ല.  ഒരരാലള  ലകേരാന്നരാല്  ആ  റനിയരാകനച്ച്  ആനനി  റനിയരാകന  ഉണരാകുയ.

അതങ്ങലന  തുടര്ന്നുകപരാവകേയുയ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട  എണയ കൂടനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയുയ

ലചയ്യുയ. നരാദരാപുരത്തുണരായ സയഭവതനില്,  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച് അതുകപരാലലെെ

സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കരാന പരാടനിലല്ലന്നച്ച് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതരാവച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് നല്ല

സനിരനിറനിലെെരാണച്ച്.  ചര്ച സഭയകേതച്ച് മരാതമല്ല പുറത്തുയ നടക്കണയ.  ചര്ച കൂടരാലത

ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങള  തഷ്ട്രീരനില്ല.  ഇതയുയ  പറയുന്നതച്ച്  നമുക്കുയ  പരരാതനികേള

ഉള്ളതുലകേരാണരാണച്ച്.  പലെെ  സ്ഥലെെങ്ങളനിലുയ  രരാഷഷ്ട്രീയ  സയഘട്ടനങ്ങള  നടക്കുന്നതു

സയബനനിചച്ച് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനിയുമരായനി സയസരാരനിചതരാണച്ച്. സയസ്ഥരാനതച്ച്
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കേരാരശ്യങ്ങള നല്ല നനിലെെയനില് കപരാകേണലമന്നുലണങ്കനില്  പ്രധരാനമരായുയ ഭരണകേകനി

വളലര സയയമനകതരാലടയുള്ള നനിലെെപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനികക്കണനിവരുയ.  അതനിനച്ച് കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്

നനിയമപരമരായനി  ഇടലപടണയ.  ഇന്നലലെെ  പയ്യന്നൂരനില്  ഉണരായ  സയഭവതനില്

ലകേരാലെെപരാതകേയ  നടന്നയുടനതലന്ന  നടപടനികേള  കേര്ക്കശമരാക്കനിയനിരുലന്നങ്കനില്

അക്രമയ തുടരനില്ലരായനിരുന്നുലവന്ന ആകകപമുണച്ച്. അതനിലനക്കുറനിചച്ച് എനനിക്കറനിയനില്ല.

പലക  പരനികശരാധനികക്കണ  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  പലെെതുയ  അര്ദരരാതനി  നടന്ന

സയഭവങ്ങളരാണച്ച്.  ഇഇൗ  സ്ഥനിതനി  തുടര്ന്നരാല്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  പനിടനിചരാല്  കേനിട്ടുകമരാ?

അതുലകേരാണച്ച് ആ നനിലെെയനില് കേരാരശ്യങ്ങള കേരാണണയ. പഴയകേരാലെെതച്ച്  അക്രമങ്ങളയ

ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളയ  ഉണരായനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  ജനങ്ങളരാലകേ  സനിവനിവലെെസ്ഡച്ച്

ആയനികല്ല? ഇനനി ലഡവലെെപ്ലമനനിലന  സ്ഥനിതനിയനികലെെക്കച്ച് കപരാകേണയ. അതനിനച്ച് നല്ല

രഷ്ട്രീതനിയനിലുള്ള  ഭരണയ  ഉണരാകേണയ.  ലവല്ലുവനിളനിയുയ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട

എണലമടുക്കലുമരായനി കേഴനികയണ സ്ഥനിതനിയല്ല.  ഇഇൗ വനിഷയയ സഭയനില് മരാതമല്ല

പുറത്തുയ  ചര്ച  ലചയ്യണയ.   ഇകപ്പെരാള  ശഷ്ട്രീ.  സനി.  കൃഷ്ണനച്ച് മരാതകമ  അഭനിപ്രരായയ

പറയരാന സമയയ കേനിട്ടനിയുള്ളു. സഭരാനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്ലതങ്കനില്

എല്ലരാവര്ക്കുയ  പറയരാനുള്ള  അവസരയ  ഉണരാകുമരായനിരുന്നു,  അതയധനികേയ

സയഭവങ്ങളരാണച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  മുരളഷ്ട്രീധരന  ഉന്നയനിചതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി

പറഞ്ഞതച്ച് അകരരാര്ത്ഥതനില് നല്ല സനിരനിറനിലലെെടുതച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള നനിഷ്പകമരായനി

വകേകേരാരശ്യയ  ലചയ്യണയ.  അലല്ലങ്കനില്  ബനി.ലജ.പനി.  പ്രസരാവന  ഇറക്കനിയതനിനച്ച്

റനിയരാകന  ഉണരാകുയ.  നരാലള  പലെെ  രരാഷഷ്ട്രീയ  പരാര്ട്ടനികേളലട  ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ

അതരതനിലുള്ള   പ്രവര്തനികേള  ഉണരാകുയ.  അലതരാഴനിവരാക്കരാന  ഭരണതനില്

സുഗമമരായ  സ്ഥനിതനിയുണരാക്കണയ.  അതല്ല  ഇവനിലട  കേരാണുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  വനിഷയയ

സഭരാനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച ലചയ്യരാന തയ്യരാറരാകേരാതതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്

ഞരാനുയ എലന പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്ലമനച്ച്  നനിലെെപരാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞ്ഞരാലെെനിക്കുട്ടനിയുയ
അകദഹതനിലന പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപരായനി.) 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എയ  .    മരാണനി  :  സര്,  നനിയമസമരാധരാനയ തകേര്ന്നനിരനിക്കുന്നുലവന്നച്ച്

ഞങ്ങള പറഞ്ഞനില്ല.  നനിയമസമരാധരാന തകേര്ചയനികലെെയച്ച് സയസ്ഥരാനയ വഴുതനിവഷ്ട്രീണു

ലകേരാണനിരനിക്കുന്നു.  ഇതരാണച്ച്  അവസ്ഥലയങ്കനില്  നനിയമസമരാധരാനയ  തകേരരാന
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കപരാവകേയരാണച്ച്.  അതനികലെെക്കുള്ള  നഷ്ട്രീക്കമരാണച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്  എന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.

കേണ്ണൂര്  ഒരു  കേരാലെെതച്ച്   കേലെെരാപ  ഭൂമനിയരായനിരുന്നു.  പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച്  അവനിലട  സമരാധരാനയ

പുനനഃസ്ഥരാപനിക്കലപ്പെട്ടു.  വഷ്ട്രീണ്ടുയ അവനിലട കചരാരപ്പുഴ ഒഴുകേനിത്തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതച്ച്

എല്ലരാവര്ക്കുയ സങ്കടകേരവയ നനിര്ഭരാഗശ്യകേരവമരായ കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അവനിലട സമരാധരാനയ

പുനനഃസ്ഥരാപനിക്കണയ.  കേണനിനച്ച്  പകേരയ  കേണച്ച്,  പല്ലനിനച്ച്  പകേരയ  പലെെച്ച് ല്ല്  എന്ന

അവസ്ഥയരാണച്ച് ഇകപ്പെരാള അവനിലട നടക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച് പരാടനില്ല.  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)

പ്രവര്തകേലന വഷ്ട്രീട്ടുമുറതച്ച് കേയറനിലചന്നച്ച് ലവട്ടനിലക്കരാല്ലുന്നതുയ ബനി.ലജ.പനി പ്രവര്തകേലന

കേതകേച്ച്  തല്ലനിലപ്പെരാളനിചച്ച്  വഷ്ട്രീട്ടനിനകേതച്ച്  ഉറങ്ങനി  കേനിടക്കുന്നവലന  ലവട്ടനിലക്കരാല്ലുന്നതുയ

നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ  സയഭവങ്ങളരാണച്ച്.  അതനിലനരാരവസരാനയ  ഉണരാക്കണയ.  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിനു

കപരാലുയ  രകയനില്ലരാത  സ്ഥനിതനിയരാണച്ച്.  മയഗലെെപുരയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷനനിലലെെ

സനി.ലഎ.-ലയ  ആക്രമനിച  വനിഷയതനിനച്ച്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  മറുപടനി  യു.ഡനി.എഫച്ച്.

ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെത്തുയ  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലന  ആക്രമനിചനിട്ടനികല്ലലയന്നരാണച്ച്.  അതു

പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  കേരാരശ്യമനില്ല.  കപരാലെെഷ്ട്രീസുകേരാരലന  ആക്രമനിചച്ച്  അര  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീറകറരാളയ

കറരാഡനിലൂലട നടതനിയതച്ച് ആകകപകേരമരായ കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  ആ സയഭവതനില് എത

പ്രതനികേലള  പനിടനിച്ചുലവന്നുയ  അകനന്വേഷണയ  എന്തരായനിലയന്നുയ  നമുക്കറനിയകണ?

വരാസവതനില്  സയസ്ഥരാനയ  ക്രമസമരാധരാന  തകേര്ചയനികലെെക്കച്ച്  നഷ്ട്രീങന്ന

ഉത്കേണ്ഠരാജനകേമരായ അവസ്ഥയരാണുള്ളതച്ച്. ഇഇൗ അവസ്ഥ മരാറണയ. ഇഇൗ അവസ്ഥരാ

വനികശഷതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞരാനുയ  എലന  പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ

വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്ലമനച്ച്  നനിലെെപരാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  മരാണനിയുയ

അകദഹതനിലന പരാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ സഭവനിട്ടച്ച് പുറത്തുകപരായനി.) 

ശഷ്ട്രീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  :  സര്,  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനച്ച്  അധനികേരാരതനില്

വന്നതനിനുകശഷയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നര  മരാസതനിനനിടയനിലുണരായനിട്ടുള്ള  രരാഷഷ്ട്രീയ

ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങലളയുയ  ഗുണരാ  ആക്രമണങ്ങലളയുയ  കുറനിചരാണച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.

ഇന്നച്ച്  അടനിയന്തപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്

നടന്ന  രരാഷഷ്ട്രീയ  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളലട  കേണക്കരാണച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനി

ഇവനിലട  നനിരതനിയതച്ച്.  അലതരാരനിക്കലുയ  ഇകപ്പെരാള  നടന്ന  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളക്കച്ച്

നശ്യരായഷ്ട്രീകേരണമരാകേനില്ല.  അക്രമങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്  ആശങ്കകയരാലട  മരാതകമ
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ലപരാതുസമൂഹതനിനച്ച്  കേരാണരാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില് പ്രകതശ്യകേനിചച്ച്

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില് നടന്ന    സനി.പനി.ലഎ.(എയ) - ബനി.ലജ.പനി.  അക്രമയ ഉണരാക്കനിയ

അരകനിതമരായ  സരാഹചരശ്യങ്ങലളക്കുറനിചരാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക

കനതരാവച്ച്  ചൂണനിക്കരാട്ടനിയതച്ച്.  "കേണനഷ്ട്രീരനിനച്ച്  ലകേരാടനിയുലട  നനിറമനില്ല.”പലെെ

പതങ്ങളനിലലെെയുയ തലെെലക്കട്ടച്ച് വരാചകേമരാണച്ച്.  അതച്ച് വളലര അര്ത്ഥവതരായതുമരാണച്ച്.

ഇന്നച്ച്  ഉണരാകുന്ന  ലകേരാലെെപരാതകേങ്ങളക്കുയ  ആക്രമണങ്ങളക്കുയ  ഇരയരാകുന്നതച്ച്

സഷ്ട്രീകേളയ  കുട്ടനികേളമരാലണന്ന വസ്തുത നമുക്കച്ച്  മറക്കരാന കേഴനിയനില്ല.  ഇതരതനിലുള്ള

ആക്രമണങ്ങലള  ശക്തമരായനി  ലചറുക്കരാന  ഗവണ്ലമനച്ച്  തയ്യരാറരാകേണലമന്നരാണച്ച്

എനനിക്കച്ച്   സൂചനിപ്പെനിക്കരാനുള്ളതച്ച്.  എലന  നനികയരാജകേമണ്ഡലെെതനില് ഉണരായ ഒരു

സയഭവയ  ഇഇൗ സനര്ഭതനില്  പറയരാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നു. 3-7-2016-നച്ച് ആമ്പല്ലൂര്

പഞരായതനിലലെെ  ഒരു  ദളനിതച്ച്  കുടുയബലത  ഇടതുപകതനിലന  പഞരായതച്ച്

ലമമ്പറുലട കനതൃതന്വേതനില് ഒരു സയഘയ ആളകേള രരാതനി  പതനിലനരാന്നര  മണനിക്കച്ച്

വഷ്ട്രീട്ടനില്ക്കയറനി  ആക്രമനിക്കുകേയുണരായനി. അവര് ആ സമയത്തുതലന്ന  കപരാലെെഷ്ട്രീസനില്

വനിവരയ  അറനിയനിച്ചുലവങ്കനിലുയ  ഒരു കപരാലെെഷ്ട്രീസുയ  ആ പ്രകദശതച്ച് വന്നനില്ല.  അടുത

ദനിവസയ രരാവനിലലെെ അവനിടലത ലപരാതുപ്രവര്തകേരുമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസനില്

പരരാതനിലകേരാടുത്തു. ജരാമശ്യയ ലെെഭനിക്കുന്ന വകുപ്പുകേള ചുമതനി കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കകേലസടുക്കുകേയുയ

പ്രതനികേളക്കച്ച്  ജരാമശ്യയ  അനുവദനിക്കുകേയുയ  ലചയ.  ദളനിതച്ച്  കുടുയബതനിനുണരായ

അക്രമതനിലനതനിലര വളലര  നനിസരാരവല്ക്കരനിചരാണച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കകേലസടുതതച്ച്.

ഞരാന  അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  അകനന്വേഷനിചകപ്പെരാള   പരാര്ട്ടനിയനില്  നനിന്നച്ച്  ഇടലപടല്

ഉണരായനിലയന്നരാണച്ച്  മനസനിലെെരാക്കരാന  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട

മുഖശ്യമനനിക്കച്ച് കരഖരാമൂലെെയ ഞരാന എഴുതനി  നല്കുന്നുണച്ച്.  ഇതരതനിലുള്ള വനിഷയങ്ങള

അതഷ്ട്രീവ  ഗഇൗരവമരായനി  കേരാകണണതരാണച്ച്.  ഇലതരാരു  ഒറലപ്പെട്ട  വനിഷയമരായനി

കേണക്കരാക്കരുലതന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കരാനുള്ളതച്ച്.  പലെെ  സ്ഥലെെങ്ങളനിലുയ

ഇതരതനിലുള്ള വനിഷയങ്ങള ആവര്തനിക്കുന്നു.  ഇഇൗ വനിഷയയ സഭരാനടപടനികേള

നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  ലചയ്യരാന  തയ്യരാറരാകേരാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞരാനുയ

വരാക്കഇൗട്ടനില് പലങ്കടുക്കുന്നു. 

(ഗവണ്ലമനച്ച് നനിലെെപരാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ശഷ്ട്രീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  സഭവനിട്ടച്ച്

പുറത്തുകപരായനി.) 
924/2017
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ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രരാജകഗരാപരാല്  :  സര്,  നമ്മള ഏലറ സമയയ ഇഇൗ കേരാരശ്യതപ്പെറനി
ചര്ച  ലചയ.  എന്നരാല്  കേരാരശ്യമരായ  കേരാരശ്യങ്ങള  സയസരാരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സമയയ
കേനിട്ടുന്നനില്ല  എന്നതച്ച്  നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ  സരാഹചരശ്യമരാണച്ച്.  നനിരവധനി  അക്രമ
സയഭവങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നരമരാസതനിനകേയ  നടന്നനിരനിക്കുന്നുലവന്നരാണച്ച്  ഇവനിലട
കുറച്ചുസമയയലകേരാണച്ച്  പുറത്തുവന്നനിട്ടുള്ള  വസ്തുതകേളനില്  നനിന്നുയ  മനസനിലെെരാകുന്നതച്ച്.
ആ  സയഭവങ്ങളനില്  ഒരു  ഭരാഗതച്ച്  ഭരനിക്കുന്ന  പരാര്ട്ടനിയുയ  മറുഭരാഗതച്ച്  മലറല്ലരാ
പരാര്ട്ടനികേളമരാലണന്നച്ച്  കേരാണുന്നു.  ഇലതരാരു  ഫഷ്ട്രീചറരാണച്ച്.  ഇതനില്  മരാര്കനിസ്റ്റേച്ച്
പരാര്ട്ടനിലക്കതനിലരയുള്ള  സയഭവങ്ങള  നടന്നരാല്  ഉടലന  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  വളലര
സജഷ്ട്രീവമരായനി  കേരാരശ്യങ്ങള  ലചയ്യുന്നു.  മറുഭരാഗതരാലണങ്കനില്  വളലര  നനിസയഗമരായനി
ലപരുമരാറുന്നു.  ഇഇൗ വസ്തുതയുയ പുറത്തുവന്നനിട്ടുണച്ച്.   നടന്ന ഒരാകരരാ സയഭവതനിലുയ
ആരരാണച്ച്  കുറക്കരാലരന്നച്ച്  വനിസരനിക്കരാനുള്ള  സ്ഥലെെമല്ല  ഇഇൗ  കവദനി.  അതച്ച്  കകേരാടതനിയനില്
വകേകേരാരശ്യയ  ലചകയ്യണ  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.   നമ്മലള  സയബനനിചനിടകതരാളയ  ഇതരയ
സയഭവങ്ങള  വരരാതനിരനിക്കരാന  ഭരണരാധനികേരാരനികേള  എനലചയ്യണലമന്നുള്ളതരാണച്ച്
പ്രധരാനലപ്പെട്ട  കേരാരശ്യലമന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതരാന്നുന്നു.  പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കരാണനിചതനില് വളലര പ്രധരാനലപ്പെട്ട ഒരു കേരാരശ്യമുള്ളതച്ച് ഇതരയ സയഭവങ്ങള
വരുകമ്പരാള ബനലപ്പെട്ട കേകനികേളലട കയരാഗയ വനിളനിചച്ച് ഇങ്ങലന വരരാതനിരനിക്കരാനുള്ള
മരാര്ഗ്ഗലമന്തരാണച്ച്;  എങ്ങലന  സമരാധരാനമുണരാക്കരായ  എന്നരാകലെെരാചനിക്കണയ  എന്നതരാണച്ച്.
ഏകേപകഷ്ട്രീയമരായനി  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന  അടനിസ്ഥരാനതനില്  മറ്റുള്ളവലര
പരസശ്യമരായനി  കുറയ  പറയുന്നതച്ച്  വളലര  എളപ്പെമുള്ള  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അതരാകണരാ
ലചകയ്യണതച്ച്; ഇവനിലട സമരാധരാനയ സ്ഥരാപനിക്കണയ. വനികേസനതനിനുള്ള വഴനിലയരാരുക്കണയ.
ഇതച്ച്  ലചയ്യുന്നതനിനുപകേരയ  മറച്ച്  പ്രതനിപക  കേകനികേലളകയരാ  അഖനികലെെന്തശ്യരാടനി
സ്ഥരാനതനികലെെരാ സയസ്ഥരാന നനിലെെവരാരതനികലെെരാ ഉള്ളവലര ആകകപനിക്കരാന കവണനി
ഉപകയരാഗനിക്കുന്ന  രഷ്ട്രീതനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  ശരനിയല്ല.  ഇഇൗ  നനിലെെപരാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്
ഞരാന വരാക്കഇൗട്ടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ലമനച്ച് നനിലെെപരാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  ഒ.  രരാജകഗരാപരാല് സഭവനിട്ടച്ച്
പുറത്തുകപരായനി)

(സഭവനിട്ടച്ച്  പുറത്തുകപരായ  പ്രതനിപകരായഗങ്ങള  അല്പ്പെസമയതനിനുകശഷയ
വഷ്ട്രീണ്ടുയ സഭയനില് ഹരാജരരായനി).

[അദശ്യകകവദനിയനില്  പരാനല്  ഓഫച്ച്  ലചയര്മരാന  ശഷ്ട്രീമതനി  ഇ.  എസച്ച്.  
ബനിജനി കമരാള]
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III  ശദകണനിക്കല്

(1)  അന്തര് സയസ്ഥരാന നദഷ്ട്രീജലെെകേരരാര്

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി  :   സര്,  നമ്മുലട  ജലെെസമ്പതനിലന  സനിയഹഭരാഗവയ
നരാമറനിയരാലത നമുക്കച്ച് നഷ്ടമരായനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. അന്തര്സയസ്ഥരാന നദഷ്ട്രീജലെെ
പ്രശ്നതനിലന  കപരനില്  കേരാകവരനിയുയ  പറമ്പനിക്കുളവയ  ആളനിയരാറുയ  മുകഖന  വലെെനിയ
നഷ്ടമരാണച്ച്  നമുക്കച്ച്  കനരനിട്ടുലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ലപരനിയരാറനിലലെെ  മുഴുവന  ലവള്ളവയ
മുല്ലലപ്പെരനിയരാറനിലന കപരനില് നഷ്ടലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.  ശനിരുവരാണനി ഡരാമനില്നനിന്നുയ കേരരാര്
പ്രകേരാരമുള്ള ലവള്ളതനിലന എതകയരാ അധനികേയ ലവള്ളമരാണച്ച്  തമനിഴച്ച് നരാടച്ച്  ലകേരാണ്ടു
കപരാകുന്നതച്ച്.  അട്ടപ്പെരാടനി  പദതനിക്കച്ച്  അനുമതനി  തരുന്നതനില്  അവര്  തടസയ
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുയ  ലനയ്യരാറനില്  നനിന്നുയ  ഒരു  കേരരാറുമനില്ലരാലത  ലവള്ളയ  ലകേരാണ്ടു
കപരാകുകേയുമരാണച്ച്  ലചയ്യുന്നതച്ച്.  പറമ്പനിക്കുളവമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  1970-ലെെരാണച്ച്
കേരരാറുണരാക്കനിയതച്ച്.  1958  മുതല്  മുനകേരാലെെ  പ്രരാബലെെശ്യമരാണച്ച്  ആ  കേരരാറനില്
ഉണരായനിരുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  30  വര്ഷയ കൂടുകമ്പരാള കേരരാര് പുതുക്കുകേയുയ  30
ലകേരാല്ലലത  ഡരാറ  എടുതച്ച്  അതനുസരനിചച്ച്  ലവള്ളയ  വഷ്ട്രീതയ  വയ്ക്കുകേയുയ
ലചയ്യണലമന്നരാണച്ച്  കേരരാറനിലലെെ വശ്യവസ്ഥ.  ഇകപ്പെരാള 58 ലകേരാല്ലമരായനി.  ഇതുലകേരാണച്ച്
കകേരളതനിനുണരാകുന്ന നഷ്ടയ ഭഷ്ട്രീമമരാണച്ച്.  ഇങ്ങലന കേരരാര് പ്രകേരാരയ ലവള്ളതനിലന
കേണലക്കടുതച്ച്  കനരാക്കനിയരാല്  നമുക്കച്ച്  ഏകേകദശയ  6  റനി.എയ.സനി.  ലവള്ളയ
ലെെഭനികക്കണതരാണച്ച്. തമനിഴച്ച് നരാട്തലന്ന കജരായനിനച്ച് വരാട്ടര് റഗുകലെെഷന കബരാര്ഡനില്വചച്ച്
4.5  റനി.എയ.സനി.  ജലെെയ  തരരാലമന്നച്ച്  തതന്വേതനില്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിചതരാണച്ച്.   അതു
പ്രകേരാരമരാലണങ്കനില്  ഒരു  കേനികലെെരാ  ലെെനിറര്  ലവള്ളതനിനച്ച്  2  രപ  വചച്ച്
കേണക്കരാക്കനിയരാല്തലന്ന  26  കകേരാടനി  രപ  ഒരു  വര്ഷയ  നമുക്കച്ച്  നഷ്ടലപ്പെടുയ.
ഇങ്ങലന  58  വര്ഷയലകേരാണച്ച് ഏകേകദശയ  1500  കകേരാടനികയരാളയ  രപ പറമ്പനിക്കുളയ
സനിസ്റ്റേതനില്നനിന്നച്ച് മരാതയ കകേരളതനിനച്ച് നഷ്ടയവന്നുലവന്നച്ച് കേണക്കരാക്കരായ.  കേരാകവരനി
നദഷ്ട്രീജലെെതനിലന  ആയലക്കട്ടനികലെെക്കച്ച്  കപരാലുയ  പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിന്നുയ  ലവള്ളയ
ഇകപ്പെരാള അവര് ഉപകയരാഗനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇതച്ച് കേരരാറനിലലെെ വശ്യവസ്ഥയച്ച്
വനിരുദമരാണച്ച്.  ഒരനിക്കലുയ  ലചയ്യരാന  പരാടനില്ലരാതതരാണച്ച്.   അതുകപരാലലെെ  തലന്ന
ശനിരുവരാണനി  ഡരാമനില്നനിന്നുയ  കകേരായമ്പത്തൂരനികലെെക്കച്ച്  ലവള്ളയ  ലകേരാണ്ടുകപരാകുകേയരാണച്ച്.
കേരാകവരനി  വടബക്യൂണലെെനിലലെെ  വനിധനി  പ്രകേരാരയ  കകേരായമ്പത്തൂരനികലെെക്കച്ച്  ലവള്ളയ
അവര് ഏലറടുത്തുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. അങ്ങലനയരാലണങ്കനില് ശനിരുവരാണനിയനിലലെെ
ലവള്ളയ  അവനിലട  ലകേരാടുകക്കണ  ആവശശ്യമനില്ല.  ശനിരുവരാണനിയനില്നനിന്നച്ച്  1.3
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റനി.എയ.സനി.  ജലെെമരാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  അനുവദനിചലതങ്കനില്  ഇകപ്പെരാള  3  മുതല്  4
റനി.എയ.സനി.  ലവള്ളയവലര  അവര്  ഉപകയരാഗനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതച്ച്
അട്ടപ്പെരാടനിയനില്  ലകേരാണ്ടുവരരാന  അവര്  സമ്മതനിക്കുന്നനില്ല.   കേരാകവരനിയുലട  പ്രശ്നയ
പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച് അതനിലുയ തടസയ നനില്ക്കുകേയരാണച്ച്.  കേരാകവരനി വടബക്യൂണലെെനിലന
അവരാര്ഡച്ച്  പ്രകേരാരയ  നമുക്കച്ച്  കേനിട്ടനിയ  ലവള്ളയ  നമ്മളപകയരാഗനിക്കരാലത  മുഴുവന
ഇകപ്പെരാള  തമനിഴച്ച് നരാടച്ച്  ഉപകയരാഗനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതുകപരാലലെെതലന്ന
ഇന്നലത  കചരാദശ്യതനിലന  ഉതരമരായനി  പനി.എ.പനി.  കേരരാര്  സയബനനിച  ഒരു
കകേസനിലന  കേരാരശ്യയ  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അലതന്തരാലണന്നുവചരാല്  2012-13-ല്
പറമ്പനിക്കുളത്തുനനിന്നുയ  ലവള്ളയ  ലെെഭനിക്കരാതതനിലന  കപരനില്  സര്വ്വകേകനികയരാഗയ
കൂടുകേയുയ  അതനിലനതനിലര  നനിയമനടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞതനിലന
അടനിസ്ഥരാനതനില് ഒരു കകേസച്ച് ലകേരാടുക്കുകേയുയ ലചയനിരുന്നു.  കകേസച്ച് ലകേരാടുതതനില്
ഒരു അപരാകേത ഉണരായനി.    യഥരാര്ത്ഥതനില് കേരരാര് ലെെയഘനതനിലന കപരനിലെെരാണച്ച്
കകേസച്ച്  ലകേരാടുകക്കണനിയനിരുന്നതച്ച്.  കേരരാര് ലെെയഘനമരാണച്ച്  അവനിലട നടന്നതച്ച്.   അതച്ച്
ലചയ്യരാതതുലകേരാണ്ടുള്ള  കദരാഷയ  കകേരളതനിനുണരായനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  പറമ്പനിക്കുളതനിലന
ചര്ച  ഒന്നുയ  നടക്കുന്നനിലല്ലന്നച്ച്  മരാതമല്ല  ആ  ലവള്ളയ  മുഴുവന  തമനിഴച്ച് നരാടച്ച്
ലകേരാണ്ടുകപരാകുകേയരാണച്ച്. പരാലെെക്കരാടച്ച് ജനില്ലയനിലെെരാലണങ്കനില് കുടനിക്കരാനകപരാലുയ ലവള്ളയ
കേനിട്ടരാത അവസ്ഥയരാണച്ച്. ലപണ്കുട്ടനികേളരാലണങ്കനില് സ്കൂളകേളനില്കപരാലുയ കപരാകേരാലത
കലെെരാറനിയനില്  ലവള്ളയ  ലകേരാണ്ടുവരുന്നതുയ  കനരാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  ഒരവസ്ഥയരാണച്ച്.
തമനിഴച്ച് നരാടനിലന ആ  ചര്ചയനില്  ലകേരാണ്ടുവരരാന  സമ്മര്ദയ  ലചലുത്തുകേയുയ  വളലര
ഗഇൗരവമരായനി  ആ  കകേസനിലന  കേരാരശ്യങ്ങള  ചര്ച  ലചയ്യുകേയുയ  കവണയ.  മുഖശ്യമനനി
ഇടലപട്ടച്ച്  അടനിയന്തരമരായനി  ബനലപ്പെട്ടവരുലട  ഒരു  കയരാഗയ  വനിളനിച്ചുകചര്തച്ച്
എങ്ങലന നനിയമപരമരായനി  അതനിലന കനരനിടരാന സരാധനിക്കുലമന്നുയ നമ്മുലട അന്തര്
സയസ്ഥരാന  നദഷ്ട്രീജലെെ  പ്രശ്നങ്ങള  എങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കരാന  സരാധനിക്കുലമന്നുയ
നഷ്ടലപ്പെടുന്ന  ജലെെയ  എങ്ങലന  വഷ്ട്രീലണടുക്കരാന  സരാധനിക്കുലമന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുയ  ഒരു
തഷ്ട്രീരുമരാനമുണരാക്കണലമന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനികയരാടച്ച്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കരാനുള്ളതച്ച്.

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി  വനിജയന  ) :  സര്,  സയസ്ഥരാനലത

സയബനനിചനിടകതരാളയ  അതഷ്ട്രീവ  ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശ്നമരാണച്ച്  ബഹുമരാനശ്യനരായ  ലകേ.

കൃഷ്ണനകുട്ടനി ഇവനിലട ഉന്നയനിചതച്ച്. പറമ്പനിക്കുളയ-ആളനിയരാര് പദതനി കേരരാറനിലനക്കുറനിച്ചുയ മറച്ച്

കേരാരശ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലമരാലക്ക അകദഹയ സൂചനിപ്പെനിച കേരാരശ്യങ്ങള  ശരനിയരാണച്ച്.  ഇവനിലട
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ഇതുമരായനി  ബനലപ്പെട്ട  പുനരവകലെെരാകേന  നടപടനി  1988-ല്  തലന്ന  കകേരളയ

ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  2011  വലരയുള്ള  ഘട്ടതനില്  മുഖശ്യമനനിതലെെതനിലുയ  മനനിതലെെതനിലുയ

ഉകദശ്യരാഗസ്ഥ  തലെെതനിലുയ  ഇതനിനരായനി  ചര്ച  നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  എന്നരാല്  അധനികേ

ജലെെലെെഭശ്യത  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  കേരാരശ്യതനില്  പരസര  ധരാരണ  ഇതുവലര  ആയനിട്ടനില്ല.

ഇക്കരാരശ്യതനില്  2009  ലഫബ്രുവരനി  27-നച്ച്  പ്രശ്നങ്ങള  പരനികശരാധനിചച്ച്  അന്തനിമ

തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കരാന  പരശ്യരാപമരായ  സനിയഗനിള  പരാകക്കജച്ച്  രപലപ്പെടുതരാന  കകേരള-

തമനിഴച്ച് നരാടച്ച്  സര്ക്കരാരുകേളലട  ഉന്നത  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലര  സയയുക്തമരായനി  ചുമതലെെ

ലപ്പെടുതനിയനിരുന്നു.  ഇതനിലന ഭരാഗമരായനി  2009  ഏപ്രനില്  8-നച്ച്  തനിരുവനന്തപുരത്തുയ

24-നച്ച്  ലചവന്നയനിലുയ  കയരാഗയ  കചര്ന്നനിട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്  സയസ്ഥരാനങ്ങളയകൂടനി

ചൂണനിക്കരാണനിച പ്രധരാന പ്രശ്നങ്ങള ഏലഴണമരാണച്ച്.  അവകൂടനി ഉളലപ്പെടുതനിലക്കരാണച്ച്

2011 ജനുവരനി 21-നച്ച് തനിരുവനന്തപുരതച്ച് ചഷ്ട്രീഫച്ച് ലസക്രട്ടറനിതലെെതനില് ചര്ച ലചയ.

എന്നരാല്  2011-നച്ച്  കശഷയ  ഇതുമരായനി  ബനലപ്പെട്ട  പുനരവകലെെരാകേന  ചര്ചകേള

നടന്നനിട്ടനില്ല  എന്നുള്ളതരാണച്ച്  നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ  വസ്തുത.  2013  ഏപ്രനില്  28-നച്ച്

ജലെെവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയുയ തമനിഴച്ച് നരാടനിലന ലപരാതുമരരാമതച്ച് വകുപ്പുമനനിയുയ തമ്മനില്

നദഷ്ട്രീജലെെ  വനിഷയതനില്  ചര്ച  നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  പനി.എ.പനി.  കേരരാര്

പുനരവകലെെരാകേന  ചര്ച  തുടരരാന  ധരാരണയരായനിട്ടുണച്ച്.  പനി.എ.പനി.  കേരരാര്  പ്രകേരാരയ

ചനിറ്റൂര്  പുഴയച്ച്  പ്രതനിവര്ഷയ  7.2  TMC  ജലെെയ  ലെെഭശ്യമരാകേണയ.  എന്നരാല്  ചനിലെെ

വര്ഷങ്ങളനില് ഈ ജലെെയ നമുക്കച്ച് ലെെഭനിചനിട്ടനില്ല. 

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   സനി  .   കജരാര്ജച്ച്  : സര്, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ലചയര്കപഴണ് : എന്തരാണച്ച് കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്?

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   സനി  .   കജരാര്ജച്ച് : സര്, ലഡപക്യൂട്ടനി സഷ്ട്രീക്കര് സഭയനിലുള്ളകപ്പെരാള പരാനല്

ഓഫച്ച്  ലചയര്മരാന  അദശ്യകപദതനിലെെനിരുന്നച്ച്  സഭ  നനിയനനിക്കരാറനില്ല.  ഇതച്ച്

ക്രമവനിരുദമരാണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്  ലഡപക്യൂട്ടനി  സഷ്ട്രീക്കര്  ലചയറനില്  കപരായനിരുന്നനിട്ടച്ച്

പരാനല് ഓഫച്ച്  ലചയര്മരാന ഇറങ്ങനി  സഷ്ട്രീറനില് വന്നനിരനിക്കണയ.  ഇതരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്

പറയരാനുള്ളതച്ച്. 

(ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ലഡപക്യൂട്ടനി  സഷ്ട്രീക്കര്  അദശ്യകകവദനിയനിലുയ  പരാനല്  ഓഫച്ച്

ലചയര്മരാന അവരുലട സഷ്ട്രീറനിലുയ കപരായനിരുന്നു.)
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ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി വനിജയന:  സര്,  ഞരാന സയസരാരനിചതുമരായനി ബനലപ്പെട്ടുള്ള
വനിഷയമല്ല ഇതച്ച്.    

പനി.എ.പനി.  കേരരാര്  പ്രകേരാരയ  ലെെഭനികക്കണ  ലവള്ളയ  നമുക്കച്ച്  ലെെഭനിക്കുന്നുണരായനിരുന്നനില്ല.
2013 ജനുവരനി 30-നച്ച് കകേരള സര്ക്കരാര് വനിളനിച്ചുകചര്ത സര്വ്വകേകനി കയരാഗതനില്
കേരരാര്  ലെെയഘനങ്ങളലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനി  എടുക്കരാന  തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചു.  2013
ഏപ്രനില്  16-നച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സുപ്രഷ്ട്രീയകകേരാടതനിയനില്  അസല്  അനശ്യരായവയ
ഇടക്കരാലെെ ഹര്ജനിയുയ  ഫയല് ലചയ.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സുപ്രഷ്ട്രീയകകേരാടതനി  ഇതനികന്മേല്
നടപടനി എടുക്കരാന ഇരനിക്കുന്നകതയുള.  പറമ്പനിക്കുളയ  -  ആളനിയരാര് പദതനി കേരരാര്
പുനരവകലെെരാകേനയ  ലചയ്യരാനുള്ള  ചര്ച  തുടരുന്നതനിനച്ച്  കകേസച്ച്  തടസമരാവനില്ല
എന്നുതലന്നയരാണച്ച്  നരായ  കേരാകണണതച്ച്.  കകേരള  തരാലരശ്യങ്ങള  പൂര്ണമരായുയ
സയരകനിച്ചുലകേരാണരാവയ  അവകലെെരാകേന  ചര്ചകേള  നടത്തുകേ.  കകേസച്ച്  ദഷ്ട്രീര്ഘമരായനി
കപരാവകേയരാണച്ച്  ലചയ്യുന്നതച്ച്.  രണച്ച്  സര്ക്കരാരുകേളയ  തമ്മനില്  ചര്ചയനിലൂലട  പ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കരാന  നല്ലതുകപരാലലെെ  ശമനികക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.  കേരാകവരനി  നദഷ്ട്രീജലെെ
ടനിബക്യൂണല് വനിധനിപ്രകേരാരയ കകേരളതനിനച്ച്  30  TMC  ജലെെയ  അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുപകയരാഗനിക്കരാന  മൂന്നച്ച്  പുഴകേളനില്  ലറഗുകലെെറര്  നനിര്മ്മനിക്കരാന  സര്കവ്വ
പൂര്തനിയരാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നരാല്  സ്ഥലെെനനിര്ണയയ  നടതനിവരുന്നകതയുള.
ഒനപതച്ച് പുതനിയ പദതനികേളലട സരാധശ്യതരാ പഠനയ പൂര്തനിയരായനിട്ടുണച്ച്. അവയുമരായനി
ബനലപ്പെട്ട  സര്കവ്വകേളയ  നടന്നുവരനികേയരാണച്ച്.  ഭവരാനനി  കബസനില് അട്ടപ്പെരാടനി
ഇറനികഗഷന  പദതനിക്കുള്ള  പരാരനിസ്ഥനിതനികേരാനുമതനിക്കരായനി അകപക  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇക്കരാരശ്യതനില്  തമനിഴച്ച് നരാടനിലന  അഭനിപ്രരായയകൂടനി  കതടണലമന്നരാണച്ച്  എകച്ച്ലപര്ട്ടച്ച്
അവപ്രസല്  കേമ്മനിറനിയുലട  നനിര്കദശയ.  തമനിഴച്ച് നരാടച്ച്  അഭനിപ്രരായയ  അറനിയനിചനിട്ടനില്ല.
കേരാകവരനി  ജലെെതനിലന  അര്ഹമരായ  വനിഹനിതയ  കേനിട്ടരാന  സുപ്രഷ്ട്രീയ  കകേരാടതനിയനില്
എസച്ച്.എല്.പനി.  ഫയല്  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  ശനിരുവരാണനി കുടനിലവള്ള  പദതനി  കേരരാര്
പ്രകേരാരയ  കകേരായമ്പത്തൂര്  പ്രകദശതച്ച്  കുടനിലവള്ളമരായനി  1300  മനിലെെശ്യണ്  കേക്യൂബനികേച്ച്
അടനിയനില്  കുറയരാത  കതരാതനില്  ജലെെയ  നല്കേണയ.  ഡരാമനിലന  നനിയനണയ
കകേരളതനിനരാണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ റനിസര്കവ്വരായറനില് നനിന്നുള്ള ലവള്ളയ തമനിഴച്ച് നരാട്ടനിലലെെ
ടഷ്ട്രീറച്ച്ലമനച്ച് പരാനനില് എത്തുന്നതനിനുമുമ്പരായനി അളന്നരാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്.  ജലെെയ അളന്നു
നല്കേരാനുള്ള സയവനിധരാനയ  കകേരളതനിലെെനില്ല.  ജലെെ അളവച്ച്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ആധുനനികേ  ഡനിജനിറല്  സയവനിധരാനയ  സ്ഥരാപനിക്കുയ.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  എടുത്തു
വരനികേയരാണച്ച്.  കകേസ്സുകേലളരാലക്കയുലണങ്കനിലുയ  തമനിഴച്ച് നരാടുമരായനി ചര്ച  ലചയച്ച്  പ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മുനവകേ എടുകക്കണതുതലന്നയരാണച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട അയഗയ
ചൂണനിക്കരാണനിചതുകപരാലലെെ ആ ചര്ചയ്ക്കുയ മുനവകേലയടുക്കുയ. 
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി :  സര്,  തമനിഴച്ച് നരാട്ടനിലുയ  കേര്ണരാടകേതനിലുയ  ഉള്ളതു
കപരാലലെെ ഇനര് കസ്റ്റേറച്ച് വരാട്ടറനിലന പ്രശ്നങ്ങലളരാലക്ക  ചര്ചലചയ്യരാനുള്ള ഒരു സ്ഥനിരയ
സയവനിധരാനയ  പ്രകേടന  പതനികേയനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ആ  സയവനിധരാനയ  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുയ
അതുമരായനി ബനലപ്പെട്ടവരുമരായനി ചര്ച നടത്തുകേയുയ ലചയരാല് പരസശ്യലപ്പെടുതരാത
കൂകറ കേരാരശ്യങ്ങള നമുക്കച്ച് പറയരാന അവസരയ കേനിട്ടുയ.  അതുലകേരാണച്ച് അതനിനുള്ള ഒരു
സയവനിധരാനയ ഏര്ലപ്പെടുതരാന തയ്യരാറരാകുകമരാ?

ശഷ്ട്രീ  .   പനിണറരായനി വനിജയന : സര്, ഇവനിലട ചൂണനിക്കരാണനിച കുകറ കേരാരശ്യങ്ങള
ഇതനിലന ഭരാഗമരായനി നടകക്കണതുയ പൂര്തനിയരാകക്കണതുമുണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യവയ നമുക്കച്ച്
നടപ്പെരാക്കരാവന്നതരാണച്ച്. 

(2)  മയക്കുമരുന്നച്ച് ഉപകയരാഗവയ വശ്യരാപനവയ

ശഷ്ട്രീ  .    വഹബനി  ഈഡന:  സര്,  നമ്മുലട  സമൂഹതനില്  പ്രകതശ്യകേനിചച്ച്
കേഇൗമരാരക്കരാരുലടയനിടയനിലുയ  യുവരാക്കളലടയനിടയനിലുയ  ഏറവമധനികേയ  ബരാധനിക്കുന്ന
മയക്കുമരുന്നനിലന ഉപകയരാഗവയ വശ്യരാപനവമരാണച്ച് ഞരാന ഈ സഭയുലട ശദയനില്
ലകേരാണ്ടുവരരാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച്ച്.  മയക്കുമരുന്നച്ച്  എന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  പുരരാതനമരായ
സങ്കലയ  കേഞരാവച്ച്  എന്ന  ഉല്പ്പെന്നമരാണച്ച്.  പലെെകപ്പെരാഴുയ  വലെെനിയ  മരാറയ  അതനില്
ഉണരായനിട്ടുണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  നമ്മുലട  സമൂഹതനില്  most  modern  synthetic  drugs
available ആണച്ച് പ്രകതശ്യകേനിചച്ച് ലകേരാചനി കപരാലുള്ള സ്ഥലെെങ്ങളനില്.  ഇന്നച്ച്  road-rail-
air connectivity  മരാതമല്ല ജലെെഗതരാഗതവയ വളലര കേരാരശ്യകമമരായനി ഇതനിനുകവണനി
ഉപകയരാഗനിക്കുന്നുണച്ച്. എല്.എസച്ച്.ഡനി., എയ.ഡനി.എയ.എ.,  ലകേരാലക്കയ്ന, എകറസനി
തുടങ്ങനിയ  വളലര  എളപ്പെതനില്  വകേകേരാരശ്യയ  ലചയ്യരാന  കേഴനിയുന്ന  ഡ്രെെഗ്സച്ച്  ഇന്നച്ച്
അവയനിലെെബനിളരാണച്ച്.  ഇതച്ച്  ലപലട്ടന്നച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിനുയ  മറച്ച്  ഏജനസനികേളക്കുയ
കേണ്ടുപനിടനിക്കരാന  സരാധനിക്കരാത  ഒന്നരാണച്ച്.  മദശ്യതനിലന  മണയ  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതു
കപരാലലെെ ഇതനിലന മണയ ലപലട്ടന്നച്ച് കേണ്ടുപനിടനിക്കരാന സരാധനിക്കനില്ല.  എല്.എസച്ച്.ഡനി.
എന്നുപറയുന്ന ഉല്പ്പെന്നയ  ഒരു സ്റ്റേരാമ്പനിലന  വലെെനിപ്പെതനിലുള്ളതരാണച്ച്.  അതച്ച്  നമ്മുലട
നരാക്കനില്  ഒട്ടനിചരാല്  ഇരുപതച്ച്  മണനികകറരാളയ  അതനിലന  ലെെഹരനി  കേനിട്ടുന്ന
സരാഹചരശ്യമുണച്ച്.  ശക്തമരായ  മക്യൂസനികേച്ച്  കകേളക്കുന്ന ആളകേള ഇതച്ച്  ഉപകയരാഗനിക്കരാറുണച്ച്.
വലെെനിലയരാരു  കേണ്കസര്ട്ടച്ച്  കകേളക്കുലന്നരാരരാളക്കച്ച്  അതനില്  ഒരു  ഇനസ്ട്രുലമനച്ച്
മരാതമരാണച്ച്  കകേളക്കരാന  സരാധനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇങ്ങലന  ലപരാലെെനിഞ്ഞുകപരായ  ഒരുപരാടച്ച്
ജഷ്ട്രീവനിതങ്ങള  ലകേരാചനിയനില്  മരാതമല്ല കകേരളതനില്   പലെെ സ്ഥലെെത്തുമുണച്ച്.  'Catch
them  young'  എന്നതരാണച്ച്  ഈ  മയക്കുമരുന്നച്ച്  കലെെരാബനിയുലട  ഏറവയ  വലെെനിയ
മുദ്രരാവരാകേശ്യയ. 12  വയസ്സു മുതലുള്ള സ്കൂള കുട്ടനികേലള ടരാര്ജറച്ച് ലചയലകേരാണച്ച് കകേരാകളജച്ച്
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പരനിസരങ്ങളനിലുയ  സ്കൂള  പരനിസരങ്ങളനിലുയ  ഇന്നച്ച്  വശ്യരാപകേമരായനി  ഇതരയ  ഡ്രെെഗ്സച്ച്
അവയനിലെെബനിളരാണച്ച്.  ഒരു  വലെെനിയ  മയക്കുമരുന്നച്ച്  കലെെരാബനി  നമ്മുലട  സയസ്ഥരാനതച്ച്
പ്രവര്തനിക്കുന്നുണച്ച്.  അതനില്  വളലര  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  ഒന്നരാണച്ച്  ലകേരാചനിയനില്  റനിസ്റ്റേനി
കജരാണ് എന്നുപറയുന്ന ഒരു പത്തുവയസ്സുകേരാരന ദരാരുണമരായനി ലകേരാലെെലചയ്യലപ്പെട്ടതച്ച്.
അങയ  ആ  ഫക്യൂണറല്  ചടങ്ങനില്   പലങ്കടുതതരാണച്ച്.  ലകേരാചനിയനില്  നടക്കുന്ന
ആയനിരയ  ഓര്ഗവനസ്ഡച്ച്  വക്രമുകേളനില്  800  എണയ  മയക്കുമരുന്നുകേളക്കച്ച്
അടനിമലപ്പെട്ട  ആളകേള  നടത്തുന്നതരാണച്ച്.  അവനിലടയരാണച്ച്  റനിസ്റ്റേനി  കജരാണനിലന
കപ്പെരാലലെെയുള്ള  ലകേരാച്ചുകുട്ടനികേലള  മയക്കുമരുന്നനിലന  അടനിമകേളരായനിട്ടുള്ള  ആളകേള
ലകേരാലെെപരാതകേയ,  പനിടനിച്ചുപറനി  കപരാലുളള  കുറകൃതശ്യങ്ങളനില്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്.
മദശ്യതനിലന  അവയനിലെെബനിലെെനിറനി  ഒരു  പരനിധനിവലര  ഡ്രെെഗ്സനിലന  ഉപകയരാഗയ
കൂടുന്നതനിനച്ച്  കേരാരണമരായനിട്ടുണച്ച്.  അലതരാരു  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാണച്ച്.  ഇവനിലട  ഞരാന
കനരലത  സൂചനിപ്പെനിചതുകപരാലെെതലന്ന  കകേരാകളജുകേള  കകേന്ദ്രഷ്ട്രീകൃതമരായനി  കകേരാകളജച്ച്
കഹരാസ്റ്റേലുകേള,  സന്വേകേരാരശ്യ  കഹരാസ്റ്റേലുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലെെല്ലരായ  ഈ  കലെെരാബനി
വളലര  ശക്തമരാണച്ച്.  പലെെകപ്പെരാഴുയ  ഇതച്ച്  ഉപകയരാഗനിക്കുന്ന  ആളകേലളതലന്ന
ലപണ്കുട്ടനികേലളയുയ  സഷ്ട്രീകേലളയുമടക്കയ  innocent  carriers  ആയനി  ഉപകയരാഗനിക്കുന്നുണച്ച്.
സ്റ്റേരാറനിസ്റ്റേനികച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  ലപണ്കുട്ടനികേളലടയനിടയനില്  മയക്കുമരുന്നനിലന
ഉപകയരാഗയ  വര്ദനിച്ചുവരുന്നു  എന്നരാണച്ച്.  പണയ  ലെെഭശ്യമരാകേരാത  സരാഹചരശ്യതനില്
പണയ ലെെഭശ്യമരാക്കനി മയക്കുമരുന്നച്ച് വരാങ്ങനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഇവലര കേശ്യരാരനികയഴരായനി
ഉപകയരാഗനിക്കുന്ന  ഒരു  സ്ഥനിതനിവനികശഷയ  ഇന്നച്ച്  സയസ്ഥരാനതച്ച്  സജമരായനിട്ടുണച്ച്.
1985-ലലെെ  NDPS  Act ഇന്നച്ച്  പരശ്യരാപമല്ല.   കേരാരണയ  പലെെ സനര്ഭങ്ങളനിലുയ ഒരു
കേനികലെെരായച്ച്  മുകേളനില്  കേഞരാവച്ച്  കേശ്യരാരനി  ലചയ്യുന്ന  ആളകേലള  ശനികനിക്കരാകന
ഇതനിനകേതച്ച്  വകുപ്പുള.  പലെെ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  മരാല്പ്രരാക്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നടതനി  ശനിക
ഒഴനിവരാക്കുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷവമുണച്ച്.  അതനിനരാല്  NDPS  Act കേരാകലെെരാചനിതമരായനി
പരനിഷ്കരനികക്കണതുണച്ച്.  ഇലതരാരു  Central  law  ആണച്ച്.  എങ്കനില്കടനിയുയ  ഈ
സഭയച്ച്  ഒറലക്കട്ടരായനി  ഒരു  ലറസലെെക്യൂഷന  പരാസരാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനികനരാടച്ച്
ആവശശ്യലപ്പെകടണ പ്രധരാനലപ്പെട്ട ഒരു  law  amendment  ആണച്ച്.  ഞരാന അതച്ച് ഈ
സഭയുലട ശദയനില് ലകേരാണ്ടുവരനികേയരാണച്ച്.

അതുകപരാലലെെ  NDPS  Act-ല്  പറയുന്ന  മലറരാരു  കേരാരശ്യമരാണച്ച്  ലസഷശ്യല്

കകേരാടതനികേള  കവണലമന്നുള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഫരാസ്റ്റേച്ച്  ടരാകേച്ച്

കകേരാടതനികേള  കവണയ.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  കമയച്ച്  വലര  50779  ലറയ്ഡുകേള

നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  14288  കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റേര് ലചയനിട്ടുണച്ച്, 13810  അറസ്റ്റുകേള
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നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  പകക  ശനികനിക്കുന്ന കകേസ്സുകേളലട എണയ വളലര കുറവരാണച്ച്.  NDPS

Act-ല്  പറയുന്നതച്ച്  ലസഷശ്യല്  കകേരാടതനികേള  കവണലമന്നരാണച്ച്.  പകക  നമ്മള

ലസഷന കകേരാടതനിലയയരാണച്ച് ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. അതുലകേരാണ്ടുതലന്ന ഇതച്ച് കേരാരശ്യകമമരായനി

നടക്കുന്നനില്ല. ഇവലര ശനികനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതശ്യകേ കകേരാടതനികേള കവണനിയനിരനിക്കുന്നു.

United  Nations  on  Drugs  and  Crime-ലന  World  Drug  Report  2015-ല്

പറയുന്നതച്ച് ' ..harm caused by illicit drugs has a significant impact on the…

peace,  security  and  development'  എന്നരാണച്ച്.  ഒരു  രരാജശ്യതനിലന  വളലര

സുപ്രധരാനലപ്പെട്ട സമരാധരാനലത, സുരകലയ, വനികേസനലത ബരാധനിക്കുന്ന ഒന്നരായനി

മയക്കുമരുന്നച്ച്  മരാറനിയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതനിനരാല്  ഇഇൗ  വനിഷയലത  വളലര

ഗഇൗരവകതരാടുകൂടനി  അങ്ങച്ച്  സമഷ്ട്രീപനിക്കുലമന്നച്ച്  എനനിക്കുറപ്പുണച്ച്.  ഇതനില്  ശക്തമരായ

നടപടനികേള  നമുക്കച്ച്  എടുകക്കണതുണച്ച്.  ഇതനില്  ഞരാന  കനരലത  സൂചനിപ്പെനിച

ലസഷശ്യല്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കകേഡറച്ച്സനിലനവചച്ച്  മുന  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്

നടപ്പെരാക്കനിയ 'കഷ്ട്രീന കേശ്യരാമ്പസച്ച്, കസഫച്ച് കേശ്യരാമ്പസച്ച്' എന്ന  പദതനിക്കച്ച് കേരാരശ്യകമമരായ

പ്രവര്തനമുണരായനിരുന്നു;  അവയര്ലനസ്സുണരാക്കനിയനിരുന്നു.  രകകേര്തരാക്കലളയുയ

അദശ്യരാപകേലരയുയ  വനിദശ്യരാര്ത്ഥനികേലളയുയ  കചര്തനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ  സയഘങ്ങള  അവകബരാധയ

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനികനരാലടരാപ്പെയ  തലന്ന  നമുക്കച്ച്  കൃതശ്യമരായ  നടപടനികേള  എടുക്കരാനുയ

കേഴനികയണനിയനിരനിക്കുന്നു.  ലകേരാചനി  കകേന്ദ്രഷ്ട്രീകൃതമരായനി  ആഡയബര  കഹരാട്ടലുകേളനില്

നടക്കുന്ന  പരാര്ട്ടനികേളനിലലെെല്ലരായ  വളലര  വശ്യരാപകേമരായനി  ഡ്രെെഗ്സനിലന  ഉപകയരാഗയ

കേരാണുന്നുണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്   വനിദശ്യരാഭശ്യരാസയ,  എലലകസച്ച്,  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  എന്നഷ്ട്രീ മൂന്നച്ച്

വകുപ്പുകേളലടയുയ  കകേരാ-ഓര്ഡനികനഷനുണരാക്കനി  ഇതനിലന  ശക്തമരായനി  കനരനിടരാന

കവണ നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നച്ച് ഇഇൗ അവസരതനില് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്. 

മുഖശ്യമനനി (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി വനിജയന  ) :  സര്,  നമ്മുലട സമൂഹയ കനരനിടുന്ന
ഒരു  ഗഇൗരവമരായ  പ്രശ്നമരാണച്ച്  ബഹുമരാനശ്യനരായ  ലലഹബനി  ഇഇൗഡന  ഇവനിലട
ഉന്നയനിചതച്ച്. നമ്മുലട യുവജനങ്ങളലട ഭരാവനിലയ സരാരമരായനി ബരാധനിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നയ
തലന്നയരാണനിതച്ച്.  മയക്കുമരുന്നുകേളലട  വനിപണനവയ  വശ്യരാപനവയ  തടയുന്നതനിനച്ച്
അകദഹയ സൂചനിപ്പെനിചതുകപരാലലെെ എലലകസുയ കപരാലെെഷ്ട്രീസുയ അകതരാലടരാപ്പെയ വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ
രയഗവലമല്ലരായ  ഒന്നനിച്ചുതലന്ന  നഷ്ട്രീകങ്ങണതരായനിട്ടുണച്ച്.  ആകരരാഗശ്യവയ  സകന്തരാഷവയ
അചടക്കവമുള്ള  ഒരു  ഭരാവനിതലെെമുറലയ  വരാര്ലതടുക്കുകേ  എന്ന  ലെെകശ്യകതരാലട
വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ,  ആഭശ്യന്തര,  ആകരരാഗശ്യ  വകുപ്പുകേള  സയയുക്തമരായനിതലന്ന  ഇക്കരാരശ്യതനില്
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പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയരാണച്ച്.  ലെെഹരനി  പദരാര്ത്ഥങ്ങള  വനിദശ്യരാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്
പ്രചരനിപ്പെനിക്കരാനുള്ള  ശമലത  ഇഇൗ  മൂന്നു  വകുപ്പുകേളയ  കചര്ന്നച്ച്  ശക്തമരായനി
ലചറുകക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.  അതുവഴനി  നല്ല  ആകരരാഗശ്യമുള്ള  കകേരള  ജനതലയ  നമുക്കച്ച്
വനിഭരാവനയ  ലചയ്യരാന  കേഴനിയുയ.  എലലകസച്ച്,  ഗതരാഗതയ,  തകദശസന്വേയയഭരണയ
മുതലെെരായ  വകുപ്പുകേളലടയുയ  അചടനി,  ദൃശശ്യ  മരാധശ്യമങ്ങളകടയുയ,   അദശ്യരാപകേര്,
രകനിതരാക്കള,  വശ്യരാപരാരനികേള,  ഓകട്ടരാ-ടരാകനി  ലലഡ്രെെവര്മരാര്,  റസനിഡനച്ച്സച്ച്
അകസരാസനികയഷനുകേള ഇവലരല്ലരായ  സയയുക്തമരായനി സഹകേരനിചച്ച്  ഇക്കരാരശ്യതനില്
പ്രവര്തനികക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള കുകറ ഭരാഗങ്ങളനില് ഇങ്ങലനയുള്ള പ്രവൃതനി
നടക്കുന്നുമുണച്ച്.  ലറയ്ഡനിലന  അനുഭവയ  പറഞ്ഞരാല്  ഹരാഷനിഷച്ച്,  ബഇൗണ്  ഷഗര്,
ലഹകറരായ്ന,  കേറുപ്പെച്ച്,  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഗുളനികേകേള,  ആയപക്യൂളകേള,  കേഞരാവച്ച്,
വനിവനിധതരതനിലുള്ള പരാനമസരാലെെകേള,  മദശ്യയ,  വനികദശമദശ്യയ,  വശ്യരാജക്കള്ളച്ച്,  സനിരനിറച്ച്,
ചരാരരായയ,  നനികരരാധനിത കമഖലെെയനില് വനിലന നടതരാന സൂകനിചതരായ സനിഗരറ്റുകേള,
ബഷ്ട്രീഡനി  ഇവലയല്ലരായ  പനിടനിലചടുതനിട്ടുണച്ച്.  സ്കൂള-കകേരാകളജച്ച്  തലെെതനില്  മയക്കു
മരുന്നുപകയരാഗയ തടയുന്നതനിനച്ച് ആനനി -നരാര്കകേരാട്ടനികേച്ച് കബ്ബുകേള,  ലസഷശ്യലലലെെസ്ഡച്ച്
ഓപ്പെകറഷന ഗ്രൂപ്പെച്ച്, സ്കൂള ലപ്രരാട്ടകന ഗ്രൂപ്പുകേള, സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച് കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് കകേഡറ്റുകേള,
ജരാഗ്രതരാ  സമനിതനികേള  തുടങ്ങനിയ  കപ്രരാജക്ടുകേലളലയല്ലരായ  സജഷ്ട്രീവമരാക്കനിയുയ
ഏകകേരാപനിപ്പെനിച്ചുയ  മദശ്യതനിനുയ  മയക്കു  മരുന്നനിനുലമതനിരരായ  പ്രവര്തനങ്ങള
ശക്തനിലപ്പെടുകതണതുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  അതരതനിലുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള  നടക്കുന്നുമുണച്ച്.
വനിദശ്യരാര്ത്ഥനികേലളയുയ രകനിതരാക്കലളയുയ മുതനിര്ന്നവലരയുയ റസനിഡനച്ച്സച്ച് അകസരാസനി
കയഷനുകേലളയുയ  സ്റ്റുഡനച്ച്സച്ച്  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലനയുയ  പലങ്കടുപ്പെനിച്ചുലകേരാണച്ച്  മയക്കു
മരുന്നുകേളലട  ദൂഷശ്യവശങ്ങലളക്കുറനിചച്ച്  ജനലലമതനി  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  സയവനിധരാനയ  വഴനി
കബരാധവത്കേരണ  കരാസ്സുകേളയ  ലെെഹരനിവനിരുദ  ലസമനിനരാറുകേളയ  നടതനിവരുന്നുണച്ച്.
അതച്ച്  കൂടുതല്  നടകതണതരായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  റരാലെെനികേളയ
കഡരാകേക്യുലമനറനി  പ്രദര്ശനങ്ങളയ  ലെെഹരനിവനിരുദ  ലെെഘുനരാടകേങ്ങളയ  നടതനിവരുന്നുണച്ച്.
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  അയഗയ  ചൂണനിക്കരാണനിചതുകപരാലലെെ  കുട്ടനികേലളയരാണച്ച്  ഇതനിനരായനി
വലെെനിയ കതരാതനില് ഉപകയരാഗനിക്കുന്നതച്ച്. ഇക്കരാരശ്യതനില് നമ്മുലട രകകേര്തരാക്കളലട
ഗഇൗരവമരായ  ശദ  പതനികയണതരായനിട്ടുണച്ച്.  ലമരാലലബല്  കഫരാണ്  വന്നകതരാലട
പലെെ  രകകേര്തരാക്കളക്കുയ  അതനിലൂലട  സയസരാരനിക്കരാകന  സമയമുള.  കുട്ടനികേള
വഷ്ട്രീട്ടനില്  വന്നരാല്  അവരുമരായനി  പങ്കുവയരാന  സമയയ  കേനിട്ടുന്നനില്ല.  കുട്ടനികേളലട
പ്രശ്നങ്ങള രകനിതരാക്കളമരായനി പങ്കുവയരാന കുട്ടനിക്കച്ച് കേഴനിയുന്നനില്ല.  ഇങ്ങലനലയല്ലരാമുള്ള
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പ്രശ്നയ  നമ്മുലട  സമൂഹതനില്  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണച്ച്.  അകപ്പെരാള  രകനിതരാക്കലള
കബരാധവല്ക്കരനിക്കല് വളലര  പ്രധരാനമരാണച്ച്.  ആ കബരാധവത്കേരണയ കേരാരശ്യമരായനി
നടകക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്. മയക്കുമരുന്നച്ച്, മറച്ച് ലെെഹരനി വസ്തുക്കള എന്നനിവയുലട ഉലരാദനയ,
കേടതല്,  വനിതരണയ,  വനിപണനയ  ഇവലയപ്പെറനി  അകനന്വേഷനിക്കുന്നതനിനുയ  തുടര്
അകനന്വേഷണതനിനച്ച്  സഹരായനിക്കുന്നതനിനുമരായനി  ലസഷശ്യല്  ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന
സകപ്പെരാര്ട്ടച്ച്  ടഷ്ട്രീമനിനു  കേഷ്ട്രീഴനില്  സയസ്ഥരാന  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലലെെ  പ്രകതശ്യകേ  ടഷ്ട്രീമനിലന
ഉളലപ്പെടുതനി കകേരള ആനനി നര്കകേരാട്ടനികേച്ച് സന്വേരാഡച്ച് രപഷ്ട്രീകേരനിചച്ച് പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നു.
കൂടരാലത ലലചല്ഡച്ച് ലലലെെനുയ ജനില്ലരാ ജുവലലനല് ജസ്റ്റേനിസച്ച് കബരാര്ഡുയ സയയുക്തമരായനി
നടപ്പെരാക്കുന്ന 'Trapped Teen Rescue Alleviation Programme' എന്ന പദതനിയുയ
ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ലകേളനിലുള്ള ലെെഹരനിമുക്ത ചനികേനിത്സരാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലെെ അധനികൃതരുമരായനി
കയരാജനിചച്ച്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങളനില്  കബരാധവത്കേരണ  കരാസ്സുകേള  നടതനി
വരുന്നു.  ഇതരതനിലുള്ള  നടപടനികേലളല്ലരായ  തുടരുകമ്പരാള  തലന്ന  നമ്മുലട
സമൂഹതനില്  ഇഇൗ ഡ്രെെഗ്സച്ച്  മരാഫനിയയുയ  വന്നനിരനിക്കുന്നു.  ഡ്രെെഗ്സച്ച്  മരാഫനിയ എന്നു
പറഞ്ഞരാല് ഒരു ലചറനിയ മരാഫനിയ അല്ല.  സരാധരാരണ എന്തനിലനയുയ മരാഫനിയ എന്നച്ച്
വനിളനിചച്ച്  ശഷ്ട്രീലെെനിചവരരാണച്ച്  നമ്മള.  പകക  അതനില്  നനിന്നുയ  വശ്യതശ്യസമരാണച്ച്  ഡ്രെെഗച്ച്
മരാഫനിയ.  അവര്  നമ്മുലട  രരാജശ്യലത  ഏറവയ  കേരുത്തുറ  ഗവണ്ലമന്റുകേലളകപ്പെരാലുയ
ലവല്ലുവനിളനിക്കരാന  മരാതയ  ശക്തനിയുള്ളവരരാണച്ച്.  അകപ്പെരാള  അതനിലന  പ്രവര്തനയ
നമ്മുലട  നരാട്ടനികലെെക്കച്ച്  വശ്യരാപനിക്കുന്നു  എന്നച്ച്  കേണ്ടുലകേരാണച്ച്  അതനിലന  തടയരാനുള്ള
സമൂഹതനിലന  ഒന്നനിച്ചുള്ള  നഷ്ട്രീക്കയ  ഇക്കരാരശ്യതനില്  നടകക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.
കബരാധവത്കേരണയ നല്ല രഷ്ട്രീതനിയനില് നടകതണതരായനിട്ടുണച്ച്.  

ശഷ്ട്രീ  .   ലലഹബനി ഇഇൗഡന: സര്, ഞരാന കനരലത സൂചനിപ്പെനിച 1985-ലലെെ NDPS
Act  കകേന്ദ്ര  നനിയമമരാലണങ്കനിലുയ  ഈ  നനിയമതനിലലെെ  അപരാകേതകേളമൂലെെയ  കകേരളതനില്
കൂടുതല്  പ്രശ്നങ്ങളണരായനി.  പഞരാബനില്  ഇലതരാരു  സരാമൂഹനികേ  വനിഷയമരാണച്ച്.
അവനിടലത എല്ലരാ തലെെങ്ങലളയുയ   ബരാധനിക്കുന്ന ഈ വനിഷയലത ആസദമരാക്കനി
"ഉഡ്തരാ പഞരാബച്ച്"  എലന്നരാരു സനിനനിമ  തലന്ന കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ പുറതനിറങ്ങനി.
അതുലകേരാണച്ച്  NDPS  Act-ഉയ  അതനിലലെെ  കകേരാടതനികേലള  സയബനനിച്ചുള്ള  വനിഷയങ്ങളയ
കഭദഗതനി  ലചയ്യരാനകവണനി  ഇഇൗ  സഭ  ഒരു  ലറസലെെക്യൂഷന  പരാസരാക്കണലമന്നരാണച്ച്
ആവശശ്യലപ്പെടുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച് തയ്യരാറരാകുകമരാ?

ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇതനിലന വശ്യരാപനയ തടയുന്നതനിനച്ച്  എന
നടപടനിയുയ  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കരായ.   ഇഇൗ പറഞ്ഞ  കേരാരശ്യവയ  പരനികശരാധനിചച്ച്  ആവശശ്യമരായ
കേരാരശ്യങ്ങള ലചയ്യരായ. 
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(1)  മുങ്ങനിമരണയ

പ്രതനിപകകനതരാവച്ച് (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  ) :  സര്,  ഇന്നലലെെ
ലകേരാല്ലതത്തുണരായ ദരാരുണമരായ ഒരു സയഭവതനികലെെക്കച്ച് സഭയുലട ശദ കണനിക്കുകേയരാണച്ച്.
ഇന്നലലെെ  ശക്തനികുളങ്ങരയനില്  വള്ളയ  മറനിഞ്ഞച്ച്  നനിര്ദനരരായ  രണച്ച്  മത്സശ്യ
ലതരാഴനിലെെരാളനികേള  മരനിക്കരാനനിടയരായ  സയഭവയ  സര്ക്കരാര്  ഏജനസനികേളലടയുയ  മറച്ച്
സയവനിധരാനങ്ങളലടയുയ  നനിരുതരവരാദപരമരായ  സമഷ്ട്രീപനയമൂലെെയ  ഉണരായതരാണച്ച്.
തഷ്ട്രീരത്തുനനിന്നച്ച്  ഒരു  വനിളനിപ്പെരാടകേലലെെയരാണച്ച്  അപകേടമുണരായലതങ്കനിലുയ  മലലറന
എനകഫരാഴച്ച് സച്ച് ലമകനരാ  കകേരാസ്റ്റേച്ച്  ഗരാര്കഡരാ  കകേരാസ്റ്റേല്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന
അധനികൃതകരരാ കവണത ജരാഗ്രത പുലെെര്തരാതതുമൂലെെമരാണച്ച് ഇഇൗ സയഭവമുണരായതച്ച്.
കകേരാസ്റ്റേല്  കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്  കസ്റ്റേഷലന  ലതരാട്ടടുത്തു  കൂടനിയരാണച്ച്  വള്ളതനില്  ആളകേള
കപരായതച്ച്.  ആ  വള്ളമരാണച്ച്  തനിരയനില്ലപ്പെട്ടച്ച്  അപകേടതനില്ലപ്പെട്ടതച്ച്.  കകേരാസ്റ്റേല്
കപരാലെെഷ്ട്രീസുകേരാരുയ മലലറന എനകഫരാഴച്ച് സച്ച് ലമന്റുകേരാരുയ കനരാക്കനിനനില്ക്കുകേയരായനിരുന്നു.
പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച്  രണ്ടുമൂന്നു  മണനികര്  കേഴനിഞ്ഞതനിനുകശഷയ  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേള
കപരായനിട്ടരാണച്ച്  ബരാക്കനിയുള്ളവലര  രകലപ്പെടുതനി  ലകേരാണ്ടുവന്നതച്ച്.  കടരാളനിയഗച്ച്
നനികരരാധനമരായതനിനരാല് ഫനിഷറഷ്ട്രീസച്ച്  ഓഫഷ്ട്രീസച്ച്  അധനികൃതരുയ തഷ്ട്രീരത്തുണരായനിരുന്നു.
മരണമടഞ്ഞ ക്രനിസ്റ്റേഫര് വരാടകേ വഷ്ട്രീട്ടനിലെെരാണച്ച് തരാമസനിക്കുന്നതച്ച്. ഡരാനനികമരാന 6 മരാസയ
പ്രരായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞനിലന പനിതരാവരാണച്ച്.  സര്ക്കരാര് സയവനിധരാനങ്ങളലടയുയ കകേരാസ്റ്റേച്ച്
ഗരാര്ഡനിലനയുയ സമകയരാജനിതമരായ ഇടലപടലുണരായനിരുലന്നങ്കനില് ഇഇൗ ദരാരുണമരായ
സയഭവയ ഒഴനിവരാക്കരാമരായനിരുന്നു.  ഇതുകപരാലലെെരാരു സയഭവയ മൂവരാറ്റുപുഴയനിലുമുണരായനി.
മൂവരാറ്റുപുഴയനില്  ഒരു  കുട്ടനി  കേനിണറനില്  വഷ്ട്രീണു.  ഫയര്കഫരാഴച്ച്  ഓകനിജന
സനിലെെനിണറുമരായനി  വന്നനിരുലന്നങ്കനില്  ആ  കുട്ടനി  രകലപ്പെടുമരായനിരുന്നു.  ഗവണ്ലമനച്ച്
ലമഷനിനറനിയുലട  ഏജനസനികേള  പലെെകപ്പെരാഴുയ  കേരാരശ്യകമമരായനി  പ്രവര്തനിക്കരാതതു
ലകേരാണരാണച്ച്  ഇതരയ  അപകേടങ്ങളണരാകുന്നതച്ച്.  ബനലപ്പെട്ട  ഏജനസനികേളലട
സമകയരാജനിതമരായ  ഇടലപടലുണരായനിരുലന്നങ്കനില്  ശക്തനികുളങ്ങരയനിലലെെ  ഇഇൗ
അപകേടമരണങ്ങള  ഒഴനിവരാക്കരാമരായനിരുന്നു.  മരണമടഞ്ഞവരുലട നനിരരാലെെയബരരായ
കുടുയബതനിനച്ച്  ആവശശ്യമരായ  ധനസഹരായയ  നല്കേണലമന്നുയ  കുടുയബതനിലലെെ ഒരു
വശ്യക്തനിക്കച്ച് വഷ്ട്രീതയ പ്രകദശലത ഫനിഷറഷ്ട്രീസുമരായനി ബനലപ്പെട്ട ഓഫഷ്ട്രീസനില് ലതരാഴനില്
നല്കേണലമന്നുയ ഞരാന അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

മത്സശ്യബനനവയ  ഹരാര്ബര്  എഞനിനഷ്ട്രീയറനിയഗുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീമതനി  ലജ  .
കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ): സര്,  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  ഇവനിലട
വനിശദഷ്ട്രീകേരനിചതുകപരാലലെെ  ഇന്നലലെെ ഡരാനനി  - 40  വയസച്ച്,  ക്രനിസ്റ്റേഫര്  - 58  വയസച്ച്
എന്നഷ്ട്രീ   രണച്ച്    മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേള  ലകേരാല്ലതച്ച്  ദരാരുണമരായനി  മരണലപ്പെടുകേയുണരായനി.
വള്ളതനിലുണരായനിരുന്ന മറച്ച് രണ്ടുകപലര ലതരാഴനിലെെരാളനികേള രകലപ്പെടുതനി.  ശക്തമരായ
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കേടല്കകരാഭയ  കേരാരണയ  കകേരാസ്റ്റേല്  കപരാലെെഷ്ട്രീസനിലനയുയ  മലലറന  എനകഫരാഴച്ച്ലമനനിലനയുയ
കേടല്  സുരകരാ  കബരാട്ടുകേളക്കച്ച്  അപകേടസ്ഥലെെതച്ച്  ഉടനടനി  എതനികചരുന്നതനിനച്ച്
തടസയ  കനരനിട്ടു.  വനിവരമറനിഞ്ഞയുടന  തലന്ന  കകേരാസ്റ്റേല്  കപരാലെെഷ്ട്രീസുയ  മലലറന
എനകഫരാഴച്ച്ലമനച്ച്  വനിഭരാഗവയ  രകരാപ്രവര്തനയ  ആരയഭനിലചങ്കനിലുയ  ശക്തമരായ
കേടല്കകരാഭയ രകരാപ്രവര്തനലത തടസലപ്പെടുതനിലയന്നരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കേനിട്ടനിയ
റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്.  ഇന്നലലെെ നനിയമസഭരാ സകമ്മളനതനിനനിടയ്ക്കുയ ഈ വരാര്തയറനിഞ്ഞയുടന
തലന്ന  ഞരാന ലകേരാല്ലതച്ച് എതനിയനിരുന്നു. ജനില്ലരാ കേളക്ടര്, അസനിസ്റ്റേനച്ച് കേമ്മഷ്ട്രീഷണര്,
കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച്,  മറച്ച് ബനലപ്പെട്ടവര്,  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി കടഡച്ച് യൂണനിയന കനതരാക്കള,
ചവറ  എയ.എല്.എ.  എന്നനിവരടക്കമുള്ളവരുമരായനി  കേളക്ടകററനില്  കയരാഗയ  കചര്ന്നച്ച്
ഇഇൗ സയഭവതനില് ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  എല്ലരാ  ആശന്വേരാസവയ നല്കേരാന തഷ്ട്രീരുമരാനയ
എടുതനിട്ടുണച്ച്.  രകരാപ്രവര്തനതനില്  എലന്തങ്കനിലുയ  കേരാലെെവനിളയബയ  ഉണരായനിട്ടുലണങ്കനില്
അതച്ച്  പരനികശരാധനിചച്ച്  റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്  നല്കേരാന  ആവശശ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  ഇവനിടലത
പ്രശ്നലമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേരാലെെതച്ച് രകരാപ്രവര്തനതനിനു
കവണനി  മൂന്നച്ച്  കബരാട്ടുകേള  വരാങ്ങനിയനിരുന്നു.  മൂന്നുയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നനില്ല.  അതുമരായനി
ബനലപ്പെട്ടച്ച്  വനിജനിലെെനസച്ച്  എനകേന്വേയറനി  നടക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇഇൗ  കമഖലെെകേളനില്
ഉതരവരാദനിതന്വേപൂര്ണമരായനി  നനിലെെവരാരമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങലളരാന്നുയ  നമ്മള  വരാങന്നനില്ല
എന്നുള്ളതച്ച് ഒരു പ്രശ്നയ തലന്നയരാണച്ച്. ഇകപ്പെരാള കബരാട്ടുകേള വരാടകേയച്ച് എടുക്കരാനരാണച്ച്
തഷ്ട്രീരുമരാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നരാല്  വരാടകേയച്ച്  എടുക്കുന്ന  കബരാട്ടുകേള  ഇതരയ
അടനിയന്തര സരാഹചരശ്യങ്ങളനില്,  വലെെനിയ കകരാഭമുണരാകുകമ്പരാള കേടലെെനില് കപരാകേരാന
കശഷനിയുള്ളവയല്ല  എലന്നരാരു  പ്രശ്നമുണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങള
അടനിയന്തരമരായനി ഇടലപട്ടച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു മലലറന ആയബുലെെനസച്ച് തലന്ന
വരാങന്നതനിനച്ച്  തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുതനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമനച്ച്  വന്നനിട്ടച്ച്  ഒന്നര  മരാസകമ
ആയനിട്ടുള.  ഉടലന  ഇലതല്ലരായ  വരാങ്ങനിവയരാനുള്ള  സമയമരായനിട്ടനില്ല.  മലലറന
ആയബുലെെനസച്ച് കേരാലെെവനിളയബയ കൂടരാലത വരാങയ.  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി കുടുയബങ്ങളക്കച്ച്
ഏകേകദശയ  10  ലെെകകതരാളയ  രപ  വരുന്ന  മത്സശ്യലഫഡനിലനയുയ  ഫനിഷറഷ്ട്രീസച്ച്
ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനനിലനയുയ  ഇനഷന്വേറനസച്ച്  തുകേ  ലകേരാടുക്കരാന  കേഴനിയുലമന്നരാണച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  ലകേരാടുക്കുയ.  വളളതനിനച്ച്  ഇനഷന്വേറനസനില്ല.  അതനിലനരാരു  സയവനിധരാനയ
ഇന്നുവലര ഫനിഷറഷ്ട്രീസച്ച് ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനനികലെെരാ മകറലതങ്കനിലുയ രഷ്ട്രീതനിയനികലെെരാ ഇല്ലരാതതു
ലകേരാണച്ച് മുഖശ്യമനനിയുമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച് വള്ളതനിലന നഷ്ടപരനിഹരാരയ നല്കുന്നതനിനു
കവണ സയവനിധരാനലമരാരുക്കുയ.  ആ കുടുയബതനിനച്ച്  വഷ്ട്രീടച്ച്  നനിര്മ്മനിച്ചു ലകേരാടുക്കരാനുള്ള
അടനിയന്തരമരായ  നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ.  ആവശശ്യമരായ  എല്ലരാ  സഹരായവയ
ഉറപ്പെരാക്കുന്ന  തരതനില്  ഇന്നലലെെ  ഇടലപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞ  പ്രശ്നങ്ങള
അടനിയന്തരമരായനി ഇടലപട്ടച്ച് പരനിഹരനിക്കുയ.
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(2) കൃഷനിനരാശയ

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    അച്ചുതരാനനന:  സര്,  എലന  മണ്ഡലെെമരായ  മലെെമ്പുഴയനിലലെെ
കേഞനികക്കരാടച്ച്,  പുളനിയരാനപറ,  ലചമ്പറ,  അറുയകുടനി,  മരാമ്പള്ളയ,  വടളനിക്കരാടച്ച്,
ലകേരാലലട്ടക്കരാടച്ച് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് വനശ്യമൃഗങ്ങള വനകതരാതനില് കൃഷനിനരാശയ
വരുത്തുകേയുയ  ജഷ്ട്രീവനുയ  സന്വേതനിനുയ  ഭഷ്ട്രീഷണനി  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുമരാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ
നരാളകേളരായനി  പകേല്  സമയങ്ങളനില്കപ്പെരാലുയ  കേരാട്ടരാനകട്ടയ  ഇഇൗ  പ്രകദശങ്ങളനില്
വസന്വേരവനിഹരാരയ  നടതനി  വനകതരാതനില്  നരാശനഷ്ടങ്ങള  ഉണരാക്കുന്നു.  ഇഇൗ
പ്രകദശലത ജനങ്ങളരാലകേ ഭഷ്ട്രീതനിയുലട നനിഴലെെനിലെെരാണച്ച് ജഷ്ട്രീവനിച്ചുകപരാകുന്നതച്ച്. ഏകേകദശയ
100  ഏക്കകറരാളയ  വരുന്ന  ഇഇൗ  പ്രകദശലത  കേരാര്ഷനികേ  വനിളകേലളല്ലരായ  തലന്ന
ഇതനിനകേയ വനശ്യമൃഗങ്ങള നശനിപ്പെനിച്ചു. ഇതനില് വരാഴ,  ലതങ്ങച്ച്,  കേമുകേച്ച് മുതലെെരായവലയല്ലരായ
ഉളലപ്പെടുയ.  ആയതനിനരാല്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ  വനയ
വകുപ്പുമനനിയുയ അടനിയന്തരമരായനി ഇഇൗ വനിഷയങ്ങളനില് ഇടലപടുകേയുയ വനശ്യമൃഗങ്ങള
നശനിപ്പെനിച  കേരാര്ഷനികേ  ഇടങ്ങളലടയുയ  വനിളകേളലടയുയ  കേണലക്കടുതച്ച്  തക്കതരായ
നഷ്ടപരനിഹരാരയ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് നല്കുവരാനുള്ള നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുകേയുയ ലചയ്യണയ.
കൂടരാലത കേരാട്ടരാനകേളലടയുയ  മറച്ച്  വനശ്യമൃഗങ്ങളലടയുയ ശലെെശ്യയ  ശരാശന്വേതമരായനി  തടഞ്ഞു
നനിര്ത്തുവരാന  ലഫനസനിയഗച്ച്,  കേനിടങ്ങച്ച്  തുടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മരാണ  പ്രവൃതനികേള  ഇഇൗ
പ്രകദശതച്ച് അടനിയന്തരമരായനി നടപ്പെനിലെെരാക്കനി കേരാട്ടരാന ശലെെശ്യതനില് നനിന്നച്ച് ശരാശന്വേതമരായ
പരനിഹരാരമുണരാക്കണലമന്നച്ച് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

വനവയ മൃഗസയരകണവയ മൃഗശരാലെെകേളയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   ലകേ  .   രരാജു): സര്,
മലെെമ്പുഴ നനികയരാജകേ മണ്ഡലെെതനില്ലപ്പെട്ട വരാളയരാര് മുതല് കേല്ലടനികക്കരാടച്ച്  വലരയുള്ള
വനപ്രകദശയ  ഉളലപ്പെടുന്ന  പരാലെെക്കരാടച്ച്  ഡനിവനിഷനനിലലെെ  ഒലെെവകക്കരാടച്ച്-വരാളയരാര്
കറഞ്ചുകേളനില് വനശ്യമൃഗങ്ങള ധരാരരാളമരായനി നരാട്ടനിലെെനിറങ്ങനി കൃഷനിയുയ മറ്റുയ നശനിപ്പെനിചതച്ച്
ഗവണ്ലമനനിലന ശദയനില് വരനികേയുണരായനി. ഇതച്ച് തടയുന്നതനിനുകവണനി എലെെനിലഫനച്ച് പ്രൂഫച്ച്
ലടഞ്ചുകേള,  കസരാളരാര്  പവര്  ലഫനസനിയഗച്ച്  എന്നനിവ  നനിര്മ്മനിചച്ച്  ഫലെെപ്രദമരായ
രഷ്ട്രീതനിയനില്  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നുണച്ച്.  പരാലെെക്കരാടച്ച്  കഫരാറസ്റ്റേച്ച്  ഡനിവനിഷലന
കേഷ്ട്രീഴനിലുള്ള  ഒലെെവകക്കരാടച്ച്  കഫരാറസ്റ്റേച്ച്  കറഞനില്  16.4  കേനി.മഷ്ട്രീ.  ദൂരയ  കസരാളരാര്  പവര്
ലഫനസനിയഗുയ  3.3  കേനി.മഷ്ട്രീ.  ദൂരയ  ആനപ്രതനികരരാധ  കേനിടങകേളയ  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടരാലത  വരാളയരാര്  കഫരാറസ്റ്റേച്ച്  കറഞനില്  43.6  കേനി.മഷ്ട്രീ.  ദൂരയ  കസരാളരാര്  പവര്
ലഫനസനിയഗുയ  നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ   11  ജഷ്ട്രീവനക്കരാരടങ്ങനിയ ദ്രുതകേര്മ്മ
കസനയുലട കസവനയ 24 മണനികറുയ വനിനനികയരാഗനിച്ചുവരുന്നു. പരാലെെക്കരാടച്ച് ഡനിവനിഷനച്ച്
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കേഷ്ട്രീഴനില് ഒലെെവകക്കരാടച്ച്,  മുണ്ടൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനിലെെരായനി  രണച്ച്  ദ്രുതകേര്മ്മകസനരാ യൂണനിറ്റുകേള
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നുണച്ച്.  ഇഇൗ യൂണനിറ്റുകേളലട കേരാരശ്യകമമരായ പ്രവര്തനതനിനരായനി
രണച്ച്  വരാഹനങ്ങള  കൂടുതലെെരായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനശ്യജഷ്ട്രീവനി  ആക്രമണയ,
കൃഷനിനരാശയ  എന്നനിവയരായനി  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷതനില്  ആലകേ  8,78,557  രപ
നഷ്ടപരനിഹരാരമരായനി  നല്കുകേയുണരായനി.  കൃഷനിനരാശയ  സയഭവനിചവര്ക്കച്ച്  5,31,288
രപയുയ  സന്വേത്തുവകേകേളലട  നരാശനഷ്ടതനിനരായനി  46,822  രപയുയ  കേന്നുകേരാലെെനികേളക്കച്ച്
ജഷ്ട്രീവഹരാനനി  സയഭവനിച  വകേയനില്  26,900  രപയുയ  പരനിക്കുപറനിയവര്ക്കച്ച്  73,547
രപയുയ  മരണലപ്പെട്ടവരുലട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  2,00,000  രപയുയ  നല്കേനിയതച്ച്
ഇതനിനകേതച്ച് ഉളലപ്പെടുന്നു. വനശ്യമൃഗ ആക്രമണയ തടയുന്നതനിനരായനി പരാലെെക്കരാടച്ച് വനയ
ഡനിവനിഷനനിലലെെ പ്രശ്നബരാധനിത കമഖലെെകേളനില് കൂടുതല് എലെെനിലഫനച്ച് പ്രൂഫച്ച് ലടഞ്ചുകേള,
കസരാളരാര് പവര് ലഫനസനിയഗച്ച് എന്നനിവ നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുയ പരനിപരാലെെനിക്കുന്നതനിനുമരായനി 15
ലെെകയ  രപ  ഇഇൗ  സരാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകൂടരാലത
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  അയഗയ  ഇഇൗ  വനിഷയതനിലന  രകത  പ്രകതശ്യകേമരായനി  അറനിയനിചതനിലന
അടനിസ്ഥരാനതനില്  അടനിയന്തരമരായനി  20  ലെെകയ  രപകൂടനി  ഇഇൗ  ആക്രമണ
നനികരരാധന പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുകവണനി അനുവദനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  

(3) യുലലണറഡച്ച് ഇലെെക്ട്രേനിക്കല്സച്ച്  ഇനഡസ്ട്രെഷ്ട്രീസച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്
അടച്ചുപൂട്ടല് ഭഷ്ട്രീഷണനി 

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    നഇൗഷരാദച്ച്  : സര്,  എലന  നനികയരാജകേ മണ്ഡലെെതനിലുള്ള ഏറവയ
പ്രധരാനലപ്പെട്ട  ലപരാതുകമഖലെെരാ  സ്ഥരാപനമരാണച്ച്  യുലലണറഡച്ച്  ഇലെെക്ട്രേനിക്കല്സച്ച്
ഇനഡസ്ട്രെഷ്ട്രീസച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച് എന്ന മഷ്ട്രീറര് കേമ്പനനി.  കകേരളതനിലലെെ ഗുണകഭരാക്തരാക്കളക്കച്ച്
ആവശശ്യമരായ മുഴുവന മഷ്ട്രീററുയ നല്കേനിലക്കരാണനിരുന്നതച്ച് ആ കേമ്പനനിയനില് നനിന്നരാണച്ച്.
അതച്ച്  ലമക്കരാനനിക്കല്  മഷ്ട്രീററരായനിരുന്നു.  എന്നരാല്  പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച്  ഇലെെകക്ട്രേരാണനികച്ച്  മഷ്ട്രീറര്
സയവനിധരാനയ  വന്നകപ്പെരാള  അതനിനച്ച്  അവനിലട  സഇൗകേരശ്യമനില്ല  എന്ന  തരതനില്  മറച്ച്
സന്വേകേരാരശ്യ കേമ്പനനികേളനില് നനിന്നുയ മഷ്ട്രീറര് വരാങ്ങരാന തുടങ്ങനി. ഇകപ്പെരാള ആ കേമ്പനനിയനില്
ഇലെെകക്ട്രേരാണനികച്ച്  മഷ്ട്രീറര്  തയ്യരാറരാക്കരാനുള്ള  എല്ലരാ  സജഷ്ട്രീകേരണങ്ങളമുണച്ച്.  1951-ല്
ആരയഭനിചതരാണച്ച്  ആ  കേമ്പനനി.  ഇകപ്പെരാള  65  വര്ഷയ  കേഴനിഞ്ഞു.  700 -ല്പ്പെരയ
ലതരാഴനിലെെരാളനികേള  കജരാലെെനി  ലചയലകേരാണനിരുന്ന  ആ  കേമ്പനനിയനില്  ഇന്നച്ച്  ലവറുയ  82
ലതരാഴനിലെെരാളനികേള മരാതമരാണുള്ളതച്ച്.  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി  കബരാര്ഡച്ച്  അവനിലട  നനിന്നച്ച്  മഷ്ട്രീറര്
വരാങ്ങനിലചങ്കനില്  മരാതകമ  കേമ്പനനിക്കച്ച്  മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന  സരാധനിക്കുകേയുള.
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അതുകപരാലലെെ വരാട്ടര്  മഷ്ട്രീററുയ  അവര് തയ്യരാറരാക്കുന്നുണച്ച്.  വരാട്ടര്  അകതരാറനിറനിയുയ  ആ
മഷ്ട്രീററുകേള  വരാങ്ങനിചരാല്   കേമ്പനനിലയ  രകലപ്പെടുതരാന  സരാധനിക്കുയ.  വര്ക്കനിയഗച്ച്
കേശ്യരാപ്പെനിറലെെനിലന  കപരാരരായ്മയരാണച്ച്  ഇന്നച്ച്  ആ  കേമ്പനനി  കനരനിടുന്ന  പ്രധരാന  പ്രശ്നയ.
ലകേരാല്ലയ  പട്ടണതനിലന  ഹൃദയഭരാഗതച്ച്  6 ഏക്കര്  14  ലസനച്ച്  സ്ഥലെെതച്ച്  സ്ഥനിതനി
ലചയ്യുന്ന മഷ്ട്രീറര് കേമ്പനനിലയ നവഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ ആ സ്ഥലെെയ കൂടുതല് ഫലെെപ്രദമരായനി
വനിനനികയരാഗനിക്കുന്നതനിനുയ  ആവശശ്യമരായ  നടപടനികേള  വശ്യവസരായയ,  ജലെെവനിഭവയ,
ലലവദക്യുതനി  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേലളല്ലരായകൂടനി  കചര്ന്നച്ച്  നടപ്പെനിലെെരാകക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനുളള നനിലെെപരാടച്ച് സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുകമരാ എന്നരാണച്ച് അറനികയണതച്ച്.  

വശ്യവസരായവയ കസരാര്ട്സുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരരാജന) :  സര്,
1950-ല്  സ്ഥരാപനിച  ഒരു  വശ്യവസരായ  സ്ഥരാപനമരാണച്ച്  ലകേരാല്ലയ  യുലലണറഡച്ച്
ഇലെെക്ട്രേനിക്കല്സച്ച്  ഇനഡസ്ട്രെഷ്ട്രീസച്ച്  ലെെനിമനിറഡച്ച്.  ഏതരാണച്ച്  133  ലതരാഴനിലെെരാളനികേളയ
ജഷ്ട്രീവനക്കരാരുമരായനി   പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയരാണച്ച്.  ഇഇൗ  സ്ഥരാപനതനിലന  പ്രധരാന
ഉത്പന്നയ ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി  കബരാര്ഡനിനച്ച് ആവശശ്യമുള്ള മഷ്ട്രീററരാണച്ച്.  ഇഇൗ  ഉപകേരണതനിനച്ച്
മതനിയരായ ആവശശ്യക്കരാരനില്ലരാതതുകേരാരണവയ അകതരാലടരാപ്പെയ  കേരാകലെെരാചനിതമരായനിട്ടുള്ള
സരാകങ്കതനികേവനിദശ്യ  ഉപകയരാഗലപ്പെടുതനി  പ്രവര്തനിക്കരാന  കേഴനിയരാതതനിലനയുയ
ഫലെെമരായനി  ഇഇൗ  മഷ്ട്രീററനിനച്ച്  മരാര്ക്കറച്ച്  നഷ്ടലപ്പെട്ടു.  മഷ്ട്രീറര്  പ്രധരാനമരായുയ  വരാങ്ങനി
ലക്കരാണനിരുന്നതച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യരാണച്ച്.  ഇടതുപക  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഭരനിക്കുന്ന
കേരാലെെതച്ച്  ആറച്ച്  ലെെകയ  മഷ്ട്രീററനിനച്ച്  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയതനില്  മൂന്നച്ച്  ലെെകയ  മഷ്ട്രീറര്
ഉത്പരാദനിപ്പെനിച്ചുലകേരാടുക്കരാന  കേമ്പനനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ക്രകമണ  മഷ്ട്രീററനിലന
ഗുണനനിലെെവരാരയ  കുറവരാലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ഇഇൗ  കേമ്പനനിലയ
ഉകപകനിച്ചു. എന്നരാല് പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനച്ച് സ്ഥരാപനമരായ സനി.പനി.ആര്.ലഎ.
(ലസനടല് പവര് റനിസര്ചച്ച്  ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടച്ച്)-യുലട സഹരായകതരാലട പരനികശരാധനിചകപ്പെരാള
കേമ്പനനിക്കച്ച്  ഏതരാണച്ച്  ഒരു ദനിവസയ  2000  മഷ്ട്രീറര്  ലമചലപ്പെട്ട  ഗുണനനിലെെവരാരതനില്
ഉത്പരാദനിപ്പെനിക്കരാന  സരാധനിക്കുലമന്നരാണച്ച്  അവര്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്.
മരാസതനില്  60000  മഷ്ട്രീറലറങ്കനിലുയ ഉത്പരാദനിപ്പെനിക്കരാന സരാധനിക്കുയ.  ബഹുമരാനശ്യനരായ
അയഗയ  പറഞ്ഞതുകപരാലലെെ  കേമ്പനനി  അതനിലന  യഥരാര്ത്ഥ  ലെെകശ്യങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്
വശ്യതനിചലെെനിചച്ച് ഫര്ണനിചറുകേള ഉണരാക്കുകേ, കഹരാസനിറല് ഫര്ണനിചറുകേള ഉണരാക്കുകേ,
കസരാളരാര് കപ്രരാജക്ടച്ച് ഉണരാക്കുകേ, കസരാളരാര് പവര് പരാനച്ച് ഇനസ്റ്റേകലെെഷന തുടങ്ങനി മറച്ച്
പലെെ സയരയഭങ്ങളനികലെെക്കുയ കപരാവകേയുയ  കേമ്പനനിയുലട ലപരാതുനനിലെെയനില് നനിന്നച്ച് മരാറനി
വലെെനിയ നഷ്ടതനിലെെരാവകേയുയ ലചയ.  കുകറ വര്ഷങ്ങളരായനി കേമ്പനനി  നഷ്ടതനിലെെരാണച്ച്.
ആ  കേമ്പനനി  അടച്ചുപൂട്ടരാലത  സജഷ്ട്രീവമരായനി  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കരാനരാണച്ച്  സര്ക്കരാര്
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ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  മഷ്ട്രീറര് കേമ്പനനി ഉത്പരാദനിപ്പെനിക്കുന്ന മഷ്ട്രീറര് പൂര്ണമരായുയ വരാങ്ങരാനുളള
ആവശശ്യയ  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി  കബരാര്ഡനിനുണച്ച്.  ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  മഷ്ട്രീറര്  വരാങകേയുയ
ഓപ്പെണ്  മരാര്ക്കറനില്  മഷ്ട്രീററനിലന  പ്രചരണയ  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുകേയുയ  കേരാകലെെരാചനിതമരായ
മരാറയ  വരുതനി  മഷ്ട്രീററനിലന  ഗുണനനിലെെവരാരയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  ലചയലകേരാണച്ച്
മരാര്ക്കറനില് ഇടലപടരാന കേഴനിയണലമന്നരാണച്ച് ഉകദശനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനി  ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യങ്ങള  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ഇലെെക്ട്രേനിസനിറനി  വകുപ്പു
മനനിയുമരായനി ചര്ച ലചയ്യുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതശ്യകേ മഷ്ട്രീറനിയഗച്ച്  വനിളനിച്ചുകചര്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള
കേമ്പനനി  ഉലരാദനിപ്പെനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന  കപ്രരാഡക്ടച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  കമരാകഡവണസച്ച്
ലചയ്യണയ.  പഴയതുകപരാലലെെ  ലവറുയ  മഷ്ട്രീറര്  മരാതയ  ഉലരാദനിപ്പെനിചരാല്  കപരാരരാ.
ഇലെെകക്ട്രേരാണനികച്ച് മഷ്ട്രീറര് തയ്യരാറരാക്കരാന കേഴനിയണയ.  മഷ്ട്രീററുകേള ഗുണകഭരാക്തരാക്കള തലന്ന
വരാങ്ങനി ഉപകയരാഗനിക്കണലമന്ന രഷ്ട്രീതനിലയക്കുറനിചച്ച് ലകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. ആകലെെരാചനിക്കുന്നുണച്ച്.
വയറനിയഗച്ച്  നടത്തുന്നതുകപരാലലെെ  മഷ്ട്രീററുയ  ഗുണകഭരാക്തരാക്കള  തലന്ന  വരാങ്ങനി
ഘടനിപ്പെനിക്കണയ എലന്നരാരു കേണഷ്ട്രീഷനനികലെെയച്ച് വരുന്നുണച്ച്. മഷ്ട്രീറര്, ലമയനിന സന്വേനിചച്ച്, മറച്ച്
സന്വേനിച്ചുകേള,  ഫക്യൂസച്ച് എല്ലരായകൂടനി  കചര്ത്തുലകേരാണച്ച് മരാര്ക്കറനിലെെനിറക്കരാന സരാധനിക്കതക്ക
നനിലെെയനില്  കമരാകഡവണസച്ച്  ലചയ  മഷ്ട്രീറര്  കബരാകച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കുകേയരാലണങ്കനില്
അതുവരാങ്ങനി  കേണകന  ലകേരാടുതരാല്  വഷ്ട്രീടുകേളക്കുയ  കേചവടസ്ഥരാപനങ്ങളക്കുയ
ഗുണകേരമരായനിതഷ്ട്രീരുയ. അതരലമരാരു കപ്രരാജക്ടച്ച് നടപ്പെനിലെെരാക്കുന്നതനിനുകവണനി പ്രരാഥമനികേമരായ
ചര്ചകേള  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സ്ഥരാപനയ  നനിലെെനനിര്തനിലക്കരാണ്ടുകപരാകേരാനുള്ള
എല്ലരാ  ശമങ്ങളയ  നടതനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  തനിതലെെ  പഞരായത്തുകേളനില്
ഫര്ണനിചറുകേള വനിലന  നടതരാനരാണച്ച്  കേമ്പനനി  ഇകപ്പെരാള  ആകലെെരാചനിച്ചു
ലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനില്  നനിന്നുയ  മരാറനി  അതനിലന  തനനിസന്വേഭരാവതനില്  മഷ്ട്രീറര്
ഉലരാദനിപ്പെനിച്ചുലകേരാണച്ച്  ഇലെെക്ട്രേനിക്കല്  രയഗത്തുയ  ഇലെെകക്ട്രേരാണനികച്ച്  രയഗത്തുമുള്ള  ഒരു
സ്ഥരാപനലമന്നുള്ള നനിലെെയനില് ലകേരാല്ലയ  മഷ്ട്രീറര് കേമ്പനനിലയ പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കരാന കേഴനിയുയ.
അതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. അതനില്  ഉത്കേണ്ഠലപ്പെകടണ  കേരാരശ്യമനില്ല.
അതനിനുള്ള എല്ലരാ ഇടലപടലുകേളയ നടതനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. 

(4)  ലചക്കച്ച് കപരാസ്റ്റേച്ച് നനിര്മ്മരാണയ

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസരാക്കച്ച് :  സര്, എലന നനികയരാജകേ മണ്ഡലെെതനിലലെെ
മകഞശന്വേരയ വരാണനിജശ്യനനികുതനി ലചക്കച്ച് കപരാസ്റ്റേനിലന സ്ഥനിതനി വളലര ദയനഷ്ട്രീയമരാണച്ച്.
സയസ്ഥരാനതച്ച്  ഏറവയ  കൂടുതല്  വരുമരാന  മരാര്ഗ്ഗമുണരാക്കുന്ന  പ്രധരാന  ലചക്കച്ച്
കപരാസ്റ്റുകേളനിലലെെരാന്നരാണച്ച്  മകഞശന്വേരയ  ലചക്കച്ച്  കപരാസ്റ്റേച്ച്.  എന്നരാല്  ഈ  ലചക്കച്ച്
കപരാസ്റ്റേനിലന  നവഷ്ട്രീകേരണതനിനച്ച്  ഇതുവലര  യരാലതരാരു  നടപടനിയുയ  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചനിട്ടനില്ല.
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ലചക്കച്ച്  കപരാസ്റ്റേനിനടുതച്ച്  നരാഷണല്  വഹകവയനിലുണരാകുന്ന  ഗതരാഗതക്കുരുക്കുയ
വരാഹനരാപകേടങ്ങളമരാണച്ച് ഇവനിടലത ഏറവയ വലെെനിയ പ്രശ്നയ. മുപ്പെതനിയരാകറരാളയ കപര്
മരണലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  പയ്യന്നൂര് മുതലുള്ള കരരാഗനികേള കേടന്നുകപരാകുന്ന വഴനിയുയ കൂടനിയരാണനിതച്ച്.
ദനിവകസന  നൂറച്ച്  കേണക്കനിനച്ച്  ആയബുലെെനസുകേള  കേടന്നുകപരാകുന്ന  ഈ  വഴനി
എന്നുകനരാക്കനിയരാലുയ  വരാഹനക്കുരുക്കച്ച്  അനുഭവലപ്പെട്ടുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന  അവസ്ഥയനിലെെരാണച്ച്.
അങ്ങലന  പലെെ  കരരാഗനികേളയ  മരണലപ്പെട്ട  സയഭവവയ  ഇതനിനുമുമ്പുണരായനിട്ടുണച്ച്.
അതുകപരാലലെെ   തുടര്പഠനതനിനുകവണനി കേരാസര്കഗരാഡച്ച് ജനില്ലയനില്നനിന്നുള്ള കൂടുതല്
കുട്ടനികേളയ  മയഗലെെരാപുരലതയരാണച്ച്  ആശയനിക്കുന്നതച്ച്.  രരാവനിലലെെ  ഏഴച്ച്  മണനിക്കച്ച്
കുട്ടനികേള  കപരായരാല്  തനിരനിച്ചുവരരാന  ചനിലെെകപ്പെരാള  രരാതനി  12,  1  മണനിവലര  കേരാത്തു
നനില്കക്കണ  സ്ഥനിതനിവനികശഷമരാണച്ച്  രകനിതരാക്കളക്കുണരാകുന്നതച്ച്.  കകേരളതനികലെെക്കച്ച്
പ്രകവശനിക്കുന്ന ചരക്കച്ച് വരാഹനങ്ങളക്കച്ച് പരാര്ക്കച്ച് ലചയ്യരാന സഇൗകേരശ്യമനില്ലരാതതരാണച്ച്
ഈ  പ്രശ്നതനിനച്ച്  കേരാരണയ.  വരാഹനങ്ങള  പരാര്ക്കച്ച്  ലചയ്യരാന  സഇൗകേരശ്യയ
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  9  ഏക്കര്  സ്ഥലെെയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴച്ച്  വര്ഷയ  മുമ്പച്ച്
ഏലറടുതനിട്ടുണച്ച്.  പകക  നവഷ്ട്രീകേരണ  പ്രവര്തനയ  ഇതുവലര  നടന്നനിട്ടനില്ല.  ഈ
ഗഇൗരവമരായ വനിഷയയ കേണക്കനിലലെെടുതച്ച് പ്രശ്ന പരനിഹരാരതനിനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനി
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്  ആവശശ്യലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.

(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. സഷ്ട്രീക്കര്)

ധനകേരാരശ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  ): സര്,
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കരാരനിലന  കേരാലെെതച്ച്  മകഞശന്വേരതച്ച്  പുതനിയ  ലചക്കച്ച്  കപരാസ്റ്റേച്ച്
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  9.37  ഏക്കര് സ്ഥലെെയ സര്ക്കരാര് അകേന്വേയര് ലചയനിട്ടുണച്ച്.
എന്നരാല് പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച് യരാലതരാരു പുകരരാഗതനിയുയ ഉണരായനിട്ടനില്ല.  അടനിയന്തരമരായനി ഈ
സ്ഥലെെകതയച്ച്  ലചക്കച്ച്  കപരാസ്റ്റേച്ച്  മരാറ്റുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ.  പൂര്ണമരായനി
നനിര്മ്മരാണയ  പൂര്തനിയരാക്കരാന  കേരാത്തുനനില്ക്കരാലത  നനിര്മ്മരാണയ  നടക്കുകമ്പരാള
തലന്ന  ലചക്കച്ച്  കപരാസ്റ്റേച്ച്  മരാറനി  ഗതരാഗതക്കുരുക്കച്ച്  പരമരാവധനി  ഒഴനിവരാക്കുയ.  ഇതച്ച്
സയകയരാജനിത ലചക്കച്ച് കപരാസ്റ്റേരായനിരനിക്കുയ.  എല്ലരാ വകുപ്പുകേളലടയുയ ലചക്കച്ച് കപരാസ്റ്റുകേള
ഒരുമനിചരായനിരനിക്കുയ.  ആധുനനികേമരായ  ഉപകേരണങ്ങളയ  സജഷ്ട്രീകേരണങ്ങളമുണരാകുയ.
കേഴനിയുലമങ്കനില് പരഷ്ട്രീകണരാടനിസ്ഥരാനതനില് സരാനനിയഗച്ച്  ലമഷഷ്ട്രീനുയകൂടനി  വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്
പരനിശമനിക്കുയ.  എല്ലരാ  വകുപ്പുകേളയകൂടനി  ഒരുമനിചച്ച്  വരുകേ,  പരനിചയമനില്ലരാത  സരാകങ്കതനികേ
വനിദശ്യകേള  ലകേരാണ്ടുവരനികേ  എന്നുള്ളതച്ച്  വളലര  സങ്കഷ്ട്രീര്ണമരായ  നടപടനിക്രമമരാണച്ച്.
അതുലകേരാണച്ച് ഇതച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുയ എകേക്യുപ്ലമനച്ച്  ലപ്രരാകേക്യുവര് ലചയ്യുന്നതനിനുയ
സര്ക്കരാര് ഒരു ഏജനസനിലയ തഷ്ട്രീരുമരാനനിക്കുയ. ഇതനിനുള്ള കനരാഡല് ഏജനസനിയരായനി
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വരാണനിജശ്യ വകുപ്പെനിലനയരാണച്ച് ചുമതലെെലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ആഗസ്റ്റേച്ച് മരാസതനില് ഞരാന
അവനിലട  സനര്ശനിക്കരായ.  എയ.എല്.എ.  അടക്കമുള്ള  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളരാലടല്ലരായ ചര്ച
ലചയച്ച്  അവസരാന  രപയ  നല്കേരായ.  രകണരാ  മൂകന്നരാ  മരാസതനിനുള്ളനില്  പുതനിയ
സ്ഥലെെകതക്കച്ച് ലചക്കച്ച് കപരാസ്റ്റുകേള മരാറ്റുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ.

(5)  ജനില്ലരാ ആശുപതനിയനില് സഇൗകേരശ്യങ്ങള ഒരുക്കല്

ശഷ്ട്രീ  .    സനി  .    ദനിവരാകേരന  : സര്,  എലന  മണ്ഡലെെതനിലലെെ  സര്ക്കരാര്  ജനില്ലരാ
ആശുപതനിയനില്  1961-ല്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  പ്രകേരാരമുള്ള
ജഷ്ട്രീവനക്കരാരരാണച്ച് നനിലെെവനിലുള്ളതച്ച്.  ആ ജഷ്ട്രീവനക്കരാരനില്തലന്ന 16 കപരുലട കുറവണച്ച്.
ജനില്ലരാ ആശുപതനിയനില് തരാലൂക്കരാശുപതനിയുലട സഇൗകേരശ്യങ്ങള കപരാലുയ നനിലെെവനിലെെനില്ല.
പ്രതനിദനിനയ  1500  മുതല്  2000-ല്പ്പെരയ  കരരാഗനികേള  വരുന്ന  ഒരു  മലെെകയരാര
പ്രകദശമരാണച്ച്.  അരുവനിക്കര,  പരാകലെെരാടച്ച്,  ലനടുമങ്ങരാടച്ച്  എന്നഷ്ട്രീ  മൂന്നച്ച്  വനിപുലെെമരായ
മലെെകയരാര  മണ്ഡലെെങ്ങളനിലലെെ കരരാഗനികേളലട ഏകേ ആശയയ ഈ ആശുപതനിയരാണച്ച്.
ഈ  ആശുപതനിയനില്  ഒരു  ബ്ലേഡച്ച്  ബരാങ്കനില്ല,  ഓപ്പെകറഷന  തനികയറര്  സ്ഥനിരമരായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നനില്ല,  ആവശശ്യമരായ  കഡരാക്ടര്മരാര്  കേരാഷന്വേരാലെെനിറനിയനില്  ഇല്ല.  നരാലെെച്ച്
കഡരാക്ടര്മരാലര  അനുവദനിചതനില്  ഒരു  കഡരാക്ടറരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാള  അവനിലടയുള്ളതച്ച്.
ചുരുക്കതനില് അവനിലടലയരാരു കമരാര്ചറനി കപരാലുയ ഫലെെപ്രദമരായനി പ്രവര്തനിക്കുന്നനില്ല.
അത  ദരാരുണമരായ  അവസ്ഥയരാണച്ച്.  പരാവലപ്പെട്ട  കരരാഗനികേള  വന്നരാല്  അവര്ക്കച്ച്
ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജനില്  കപരാകേരാനുള്ള  ശനിപരാര്ശയരാണച്ച്  ലകേരാടുക്കുന്നതച്ച്.  നഗരതനില്
തരാമസനിക്കുന്നനില്ല  എന്ന  ഒറക്കരാരണയ  ലകേരാണച്ച്  ഇതുകപരാലലെെയുള്ള മലെെകയരാര
പ്രകദശലത കേരാര്ഷനികേ കമഖലെെയനിലലെെ പരാവലപ്പെട്ട ആളകേളക്കച്ച്   ഒരരാനുകൂലെെശ്യങ്ങളയ
കേനിട്ടരാത  ദരാരുണമരായ  അവസ്ഥ  എങ്ങലനയരാണുണരാകുന്നതച്ച്?  ഈ  വനിഷയയ
സഭയുലട  ശദയനില്  ലകേരാണ്ടുവരരാന  ഞരാന  നനിര്ബനനിതനരായനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
സരാധരാരണ  സബ്മനിഷനുകേളനിലലെെരാന്നുയ  ഞരാന  പ്രരാകദശനികേമരായ  കേരാരശ്യങ്ങള
ഉന്നയനിക്കരാറനില്ല.  പകക അവനിലട  തഷ്ട്രീലര  ഗതനിയനില്ല.  എനനിക്കച്ച്  ആ മണ്ഡലെെതനില്
കപരാകേരാകനരാ  ആശുപതനിയുലട  നടവഴനി  കപരാകേരാകനരാ  നനിവൃതനിയനില്ല.  ഗവണ്ലമനച്ച്
അടനിയന്തരമരായനി രണച്ച് കേരാരശ്യങ്ങള ലചയ്യണയ.  ഒന്നച്ച് ഈ ലമഡനിക്കല് സര്വ്വഷ്ട്രീസനില്
1961-ലലെെ  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  പുതുക്കണയ.  കകേരളതനിലലെെ  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റുയ  ഇതച്ച്
പുതുക്കനിയനിട്ടനില്ല.  55  വര്ഷതനിനച്ച്  മുമ്പുള്ള  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  വചരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാഴുയ
സര്ക്കരാര്  ആശുപതനികേള  പ്രവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നനിട്ടുകപരാലുയ  16  ആളകേളലട
ഒഴനിവച്ച് ഇകപ്പെരാഴുയ അവനിലടയുണച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട ആകരരാഗശ്യ വകുപ്പുമനനി ദയവലചയച്ച്
ഈ  കേരാരശ്യതനില്  സജഷ്ട്രീവമരായ  ഇടലപടല്  നടതനി  സഹരായനിക്കണലമന്നച്ച്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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ആകരരാഗശ്യവയ സരാമൂഹശ്യനഷ്ട്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   വശലെെജ ടഷ്ട്രീചര്  ) :
സര്,  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  അയഗയ  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള കേരാരശ്യങ്ങള ഗഇൗരവകമറനിയ
പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ ആകരരാഗശ്യകമഖലെെയനില്  1961-ലലെെ
സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ് അനുസരനിചരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാഴുയ കേരാരശ്യങ്ങള വകേകേരാരശ്യയ  ലചയ്യുന്നതച്ച്.
ഇതച്ച്  വലെെനിയ  ബുദനിമുട്ടുണരാക്കുന്നുണച്ച്.  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  കേരാകലെെരാചനിതമരായനി
പരനിഷ്കരനികക്കണതച്ച്  ആവശശ്യമരാണച്ച്.  ഇതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ആകലെെരാചനിച്ചു  വരുന്നുണച്ച്.
2013-ലലെെ  സര്ക്കരാര്  ഉതരവപ്രകേരാരമരാണച്ച്  ലനടുമങ്ങരാടച്ച്  തരാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിലയ
ജനില്ലരാ ആശുപതനിയരായനി ഉയര്തനിയതച്ച്.  അവനിലട  225  കേനിടക്കകേളരാണുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ
ആശുപതനിയനില് ലമഡനിസനിന, സര്ജറനി,  വഗനകക്കരാളജനി,  കുടുയബകകമ കസവനയ,
ശനിശുകരരാഗ  വനിഭരാഗയ,  അനകസഷശ്യ,  കനതവനിഭരാഗയ,  തന്വേകേച്ച്  കരരാഗ  വനിഭരാഗയ,
ഫനിസനിക്കല്  ലമഡനിസനിന,  ഇ.എന.റനി.,  ഓര്കതരാ,  വസകേശ്യരാടനി,  ദന്തകരരാഗയ
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള പ്രവര്തനിക്കണയ എന്നുള്ളതരാണച്ച് തഷ്ട്രീരുമരാനമരായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ
ആശുപതനിയനില്  ഇകപ്പെരാള  സൂപ്രണച്ച്,  കഡരാക്ടര്മരാര്  എന്നനിവരടക്കയ  27
തസനികേകേളരാണച്ച്  നനിലെെവനിലുള്ളതച്ച്.  കൂടരാലത  എന.എചച്ച്.എയ.-ലന  ഭരാഗമരായനി  രണച്ച്
കഡരാക്ടര്മരാരുയ അഡ്കഹരാക്കച്ച് വശ്യവസ്ഥയനില് ഒരു കഡരാക്ടറുയ കജരാലെെനി ലചയവരുന്നു.
വനിവനിധ വനിഭരാഗങ്ങളനിലെെരായനി ലമയനില് ലമഡനിക്കല് വരാര്ഡച്ച്,  ഫഷ്ട്രീലമയനില് ലമഡനിക്കല്
സര്ജനിക്കല്  വരാര്ഡച്ച്,  ലമകറണനിറനി  വരാര്ഡച്ച്,  പഷ്ട്രീഡനിയരാടനികേച്ച്  വരാര്ഡച്ച്,  നഴറനി,
ലഎലസരാകലെെഷന വരാര്ഡച്ച് എന്നനിവയുയ പ്രവര്തനിക്കണലമന്നരാണച്ച് നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
എന്നരാല്  ഇവനിലട  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുനമനനി  ചൂണനിക്കരാണനിചതുകപരാലലെെ  സ്റ്റേരാഫച്ച്
പരാകറണ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  സ്റ്റേരാഫച്ച്  തലന്ന  പൂര്ണമരായനിട്ടനില്ല.  ഇവനിലട  സ്റ്റേരാഫനിലന
കുറവണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ  മഹരാഭൂരനിപകയ  ആശുപതനികേളനിലുയ  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്
അനുസരനിച്ചുള്ള  കഡരാക്ടര്മരാരുയ ലസഷശ്യരാലെെനിറനി  കഡരാക്ടര്മരാരുമനില്ലരാത  പ്രശ്നമുണച്ച്.
അലതല്ലരായ പരനിഹരനിക്കരാന ഇഇൗ ഗവണ്ലമനച്ച് അടനിയന്തര നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചു
വരനികേയരാണച്ച്.  ഇഇൗ  സര്ക്കരാരനിലന  നയതനിലന  ഭരാഗമരായനി  നയപ്രഖശ്യരാപന
പ്രസയഗതനിലുയ ബഡ്ജറച്ച് പ്രസയഗതനിലുയ സൂചനിപ്പെനിചതുകപരാലലെെ ജനില്ലരാ ആശുപതനികേലള
സൂപ്പെര്  ലസഷശ്യരാലെെനിറനി  സഇൗകേരശ്യമുള്ള  ആശുപതനിയരായനി  മരാറ്റുകേ  എന്നതരാണച്ച്
ഗവണ്ലമനനിലന അടനിയന്തര ലെെകശ്യയ.  അതനിനരാവശശ്യമരായ പദതനി കരഖയുയ എല്ലരാ
ജനില്ലരാ  ആശുപതനികേളലടയുയ  ഡഷ്ട്രീലറയനില്ഡച്ച്  കപ്രരാജക്ടച്ച്  റനികപ്പെരാര്ട്ടുയ  തയ്യരാറരാക്കരാന
ഡനി.എയ.ഒ.-മരാര്ക്കച്ച് നനിര്കദശയ ലകേരാടുതനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട അയഗവയകൂടനി അതച്ച്
ശദനിചരാല് അതരതനിലുള്ള റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്  തയ്യരാറരായനി വരുന്നതരാണച്ച്.  ഇഇൗ പദതനി
അനുസരനിചച്ച്  ആരരാകണരാ  ആദശ്യയ  എല്ലരായ  തയ്യരാറരാക്കനി  തരുന്നതച്ച്  അവര്ക്കച്ച്
ഭഇൗതനികേസരാഹചരശ്യയ  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള്ള എല്ലരാ സഇൗകേരശ്യവയ ലചയ്യുയ.  സ്റ്റേരാഫച്ച്
പരാകറണ്  അനുസരനിചച്ച്  നനിയമനയ  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചുവരുന്നുണച്ച്.  ലസഷശ്യവലെെസ്ഡച്ച് കഡരാക്ടര്മരാലര കേനിട്ടരാനുള്ള പ്രയരാസമരാണച്ച്
തടസമരായനി നനില്ക്കുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച് ചനിലെെ അടനിയന്തര നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചുവരുന്നുണച്ച്.
എന്തരായരാലുയ ലനടുമങ്ങരാടച്ച്  ജനില്ലരാ  ആശുപതനിയുലട  നനിലെെ ലമചലപ്പെടുതരാന അടനിയന്തര
ഇടലപടലുകേള ഉണരാകുയ. 
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(6)  സ്റ്റേരാഫയ തസനികേയുയ അനുവദനിക്കല്

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദരാസച്ച്:  സര്,  കകേരാങ്ങരാടച്ച്  നനികയരാജകേ  മണ്ഡലെെതനിലലെെ
ഏകേ സനി.എചച്ച്.സനി.  ആണച്ച് കകേരാങ്ങരാടച്ച്  സനി.എചച്ച്.സനി.  ഏതരാണച്ച്  20  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീറര്
ചുറളവനിലുള്ള  കരരാഗനികേളക്കുള്ള  ഏകേ  ആശയയ  കൂടനിയരാണച്ച്  ഇഇൗ  സനി.എചച്ച്.സനി.
കകേരാങ്ങരാടച്ച് മണ്ഡലെെയ ഒരു മലെെകയരാര മണ്ഡലെെയ കൂടനിയരാണച്ച്. ദനിവകസന 300 മുതല് 500
വലര  ഒഇൗട്ടച്ച്  കപഷശ്യനച്ച്സച്ച്  ചനികേനിത്സയരായനി  ഈ  ആശുപതനിയനില്  എതരാറുണച്ച്.
ഇവനിലട കേനിടതനി ചനികേനിത്സയ്ക്കുള്ള സഇൗകേരശ്യയ ഇല്ലരാതതു കേരാരണയ ഗര്ഭനിണനികേളക്കുയ
സഷ്ട്രീകേളക്കുയ കുട്ടനികേളക്കുയ വലെെനിയ ബുദനിമുട്ടരാണച്ച്  അനുഭവനികക്കണനി വരുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേമ്മക്യൂണനിറനി  ലഹല്തച്ച്  ലസനറുകേളക്കച്ച്  അനുവദനഷ്ട്രീയമരായ
സ്റ്റേരാഫനിലന നനിയമനിച്ചുതരണലമന്നുയ കേനിടതനി ചനികേനിത്സ ആരയഭനിക്കുവരാനരാവശശ്യമരായ
നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നുയ സര്ക്കരാരനികനരാടച്ച് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ആകരരാഗശ്യവയ സരാമൂഹശ്യനഷ്ട്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെെജ
ടഷ്ട്രീചര്  ): സര്,  2008-ലലെെ  ഉതരവപ്രകേരാരമരാണച്ച്  കകേരാങ്ങരാടച്ച്  സനി.എചച്ച്.സനി.ലയ
തരാലൂക്കരാശുപതനിയരായനി ഉയര്തനിയതച്ച്.  എന്നരാല് അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള തസനികേകേള
ഇകപ്പെരാഴുയ സൃഷ്ടനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല. ഇതുപ്രകേരാരയ വഗനകക്കരാളജനി, പഷ്ട്രീഡനിയരാടനികേച്ച് തുടങ്ങനിയ
ലസഷശ്യരാലെെനിറനി  യൂണനിറ്റുകേള  ആരയഭനികക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിലചങ്കനിലുയ
അതനിനരാവശശ്യമരായനിട്ടുള്ള തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കലപ്പെടരാതതു ലകേരാണച്ച് ഇഇൗ കേരാരശ്യങ്ങള
ഭയഗനിയരായനി നടതരാന കേഴനിയരാത സരാഹചരശ്യയ ഇകപ്പെരാള കകേരാങ്ങരാടച്ച് സനി.എചച്ച്.സനി.-യനിലുണച്ച്.
ഇവനിലട  ഒ.പനി.  വനിഭരാഗതനില്   ശരരാശരനി  177  കപഷശ്യനച്ച്സച്ച്  വരുന്നതരായനിട്ടരാണച്ച്
കരഖകേള കേരാണുന്നതച്ച്.  അതുകപരാലലെെ  18  കേനിടക്കകേളരാണുള്ളതച്ച്.  പരാലെെക്കരാടച്ച്  ജനില്ലയനിലലെെ
ഏകേ  സനി.എചച്ച്.സനി.  ആണച്ച്  കകേരാങ്ങരാടച്ച്.  സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  നനിന്നച്ച്  ജനില്ലരാ
ആശുപതനിയനികലെെക്കുള്ള ദൂരയ  20  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീററരാണച്ച്.  അകപ്പെരാള സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലട
ഒ.പനി. കലെെരാഡച്ച് ശരരാശരനി പനി.എചച്ച്.സനി.-കയക്കരാള തരാലഴയരാണച്ച്. സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്
നനിന്നച്ച് പരാലെെക്കരാടച്ച് ജനില്ലരാ ആശുപതനി 20 കേനികലെെരാമഷ്ട്രീറര് അകേലലെെയരാണച്ച് എന്നതനിനരാല്
ഇവനിലട  കബസനികേച്ച്  ലസഷശ്യരാലെെനിറനി  സഇൗകേരശ്യങ്ങള  മരാതയ  മതനിലയന്നരാണച്ച്
കേണക്കരാകക്കണതച്ച്. ലമഡനിസനിന,  പഷ്ട്രീഡനിയരാടനികേച്ച്,  വഗനകക്കരാളജനി സഇൗകേരശ്യങ്ങള
ഇവനിലട  പരനിഗണനികക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.  സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലട  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്
അനുസരനിചച്ച്  സ്റ്റേരാഫനിലന  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുയ  ആവശശ്യമരായനിട്ടുള്ള  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുയ  സര്ക്കരാര് അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  
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(7) കേമ്മക്യൂണനിറനി ലഹല്തച്ച് ലസനറനിലന പ്രവര്തനയ

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മരാകനി  : സര്,  ലകേരാചനി  കുമ്പളങ്ങനി  കേമ്മക്യൂണനിറനി  ലഹല്തച്ച്
ലസനറനില് സര്ക്കരാര് അയഗഷ്ട്രീകേരനിച സ്റ്റേരാഫച്ച് പരാകറണ് ഇതുവലര നടപ്പെനിലെെരാക്കനിയനിട്ടനില്ല.
കുമ്പളങ്ങനി പഞരായതനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഇഇൗ കേമ്മക്യൂണനിറനി ലഹല്തച്ച് ലസനറനില്
പ്രതനിമരാസയ ശരരാശരനി 9,000 ഒഇൗട്ടച്ച് കപഷശ്യനച്ച്സുയ 50 ഇനകപഷശ്യനച്ച്സുയ 150-ല്പ്പെരയ
കരരാഗനികേള രരാതനികേരാലെെങ്ങളനിലുയ ചനികേനിത്സ കതടരാറുണച്ച്. 2010-ല് തലന്ന ആവശശ്യമരായ
ലകേട്ടനിട ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരശ്യങ്ങള സജമരാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. മതനിയരായ സജഷ്ട്രീകേരണങ്ങള
ഒരുക്കരാതതച്ച്  ആശുപതനിയുലട  പ്രവര്തനലത  പനികന്നരാട്ടടനിചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  തഷ്ട്രീര്ത്തുയ  അപരശ്യരാപമരായതുലകേരാണച്ച്  സര്ക്കരാര്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച
ലപ്രരാകപ്പെരാര്ഷന പ്രകേരാരയ 4 സ്റ്റേരാഫച്ച് കനഴമരാര്, ഒരു ഫരാര്മസനിസ്റ്റേച്ച്, ഒരു ലഹഡച്ച് കനഴച്ച്,
2 കനഴനിയഗച്ച് അസനിസ്റ്റേന്റുമരാര്, 2 അറനഡര്മരാര് കൂടരാലത 5 ലസഷശ്യരാലെെനിറനി കഡരാക്ടര്മരാര്,
4  അസനിസ്റ്റേനച്ച്  സര്ജനമരാര്  എന്നനിവലര  അടനിയന്തരമരായനി നനിയമനിക്കണലമന്നച്ച്
ആവശശ്യലപ്പെടുന്നു.  

ആകരരാഗശ്യവയ സരാമൂഹശ്യനഷ്ട്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    വശലെെജ
ടഷ്ട്രീചര്  ): സര്,  കുമ്പളങ്ങനി  പനി.എചച്ച്.സനി.-ലയ  1988-ലെെരാണച്ച്  സരാമൂഹനികേ  ആകരരാഗശ്യ
കകേന്ദ്രമരാക്കനി  മരാറനിയതച്ച്.  2014-ല്  വഗനകക്കരാളജനി,  പഷ്ട്രീഡനിയരാടനികേച്ച്  ചനികേനിത്സരാ
സയവനിധരാനങ്ങള  ഏര്ലപ്പെടുത്തുലമന്നച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിലചങ്കനിലുയ  അതനിനരാവശശ്യമരായ
തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലട  സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  ഇതുവലര
ക്രനികയറച്ച്  ലചയ്യലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  അവനിലട  ചനിലെെ  തരാലരാലെെനികേ  അകറഞ്ചുലമന്റുകേള
നടതരാനുള്ള  തഷ്ട്രീരുമരാനയ  എടുതനിരുന്നുലവങ്കനിലുയ  ഫലെെപ്രദമരായനിട്ടനില്ല.  കേരാരണയ
നനിലെെവനിലുള്ള  ലതരാട്ടടുത  പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  നനിന്നച്ച്  ചനിലെെ  കപരാസ്റ്റുകേള
കുമ്പളങ്ങനിയനികലെെക്കച്ച് മരാറനി കേരാരശ്യങ്ങള ക്രമഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനരാണച്ച് ശമനിചതച്ച്. അതുകേരാരണയ
ആ പനി.എചച്ച്.സനി.യനില് പ്രവര്തന തടസയ ഉണരാകുലമന്നച്ച് വന്നതനിനരാല് അന്നച്ച് ഇഇൗ
കപരാസ്റ്റുകേള അകങ്ങരാട്ടു മരാറരാനുയ സരാധനിചനിട്ടനില്ല.  അവനിലട ഇകപ്പെരാള എന.എചച്ച്.എയ.
വഴനി പരാരരാലമഡനിക്കല് സ്റ്റേരാഫനിലന കസവനയ ലെെഭശ്യമരാക്കരാന നനിര്കദശയ നലനിയനിട്ടുണച്ച്.
8-6-2016-നച്ച്  കചര്ന്ന  എചച്ച്.എയ.സനി.യുലട  തഷ്ട്രീരുമരാനപ്രകേരാരയ  അവനിലട  ഒരു
ആയബുലെെനസച്ച്  അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിരുലന്നങ്കനിലുയ  ഓടനിക്കരാന  വഡ്രെെവറനില്ലരായനിരുന്നു.
ഇകപ്പെരാള  വഡ്രെെവലറ  നനിശയനിചച്ച്  ആയബുലെെനസച്ച്  ഓടനിക്കരാനുള്ള  തഷ്ട്രീരുമരാനയ
എടുതനിട്ടുണച്ച്.  നനിലെെവനില്  ഒരു സനിവനില് സര്ജനുയ,  3  അസനിസ്റ്റേനച്ച്  സര്ജനമരാരുയ
2  എന.എചച്ച്.എയ. കഡരാക്ടര്മരാരുമരാണച്ച്  ഇവനിലട  കജരാലെെനി  ലചയ്യുന്നതച്ച്.  കുമ്പളങ്ങനി
സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലട  15  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീറര്  ചുറളവനിലെെരായനി  കഫരാര്ട്ടച്ച്  ലകേരാചനി  തരാലൂക്കരാശുപതനി,
ഗവണ്ലമനച്ച് മഹരാരരാജരാസച്ച് ആശുപതനി, കേരനികവലെെനിപ്പെടനി സഷ്ട്രീകേളലടയുയ കുട്ടനികേളലടയുയ
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ആശുപതനി, മട്ടരാകഞരനി എന്നഷ്ട്രീ ആശുപതനികേളയ നനിലെെവനിലുണച്ച്.  5  കഡരാക്ടര്മരാരുള്ള
ഇഇൗ ആശുപതനിയനില് ശരരാശരനി 300 ഒ.പനി.  പ്രതനിദനിനയ ഉലണന്നരാണച്ച് കേണക്കുകേള
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  കുമ്പളങ്ങനി  ആശുപതനിയുലട  സ്ഥനിതനി  ലമചലപ്പെടുതരാന  നനിരന്തരമരായനി
സമരങ്ങളയ കേരാരശ്യങ്ങളലമല്ലരായ നടന്നുവന്നതരാണച്ച്. ചനിലെെ കകേരാടതനി ഉതരവകേളതലന്ന
ഇതനിലനലയല്ലരായ  ഭരാഗമരായനിട്ടുണച്ച്.  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേള  അടക്കമുള്ള  സരാധരാരണക്കരാര്
ചനികേനിത്സ  കതടനിലയത്തുന്ന  ആശുപതനിയരാണച്ച്.  അതുലകേരാണ്ടുതലന്ന  സനി.എചച്ച്.സനി.
സ്റ്റേരാഫച്ച്  പരാകറണ്  അനുസരനിചച്ച്  ഒരുക്കുന്നതനിനുയ  അതുകപരാലലെെ  നനിലെെവനിലുള്ള
സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലട  സഇൗകേരശ്യങ്ങള  ഉപകയരാഗലപ്പെടുതനിലക്കരാണച്ച്  ആശുപതനിയുലട
പ്രവര്തനയ ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുയ അടനിയന്തര നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതരാണച്ച്. 

(8) കറരാഡച്ച് പുനരുദരാരണയ

ശഷ്ട്രീ  .   ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി : സര്, വരാമനപുരയ നനികയരാജകേ മണ്ഡലെെതനിലലെെ ഏറവയ
വദര്ഘശ്യകമറനിയതുയ  വളലര  പ്രധരാനലപ്പെട്ടതുമരായ  കറരാഡരാണച്ച്  വനി.സനി.  കറരാലഡന്നച്ച്
അറനിയലപ്പെടുന്ന  വരാമനപുരയ-ചനിറരാര്  കറരാഡച്ച്.  വരാമനപുരയ,  കേല്ലറ,  പരാകങ്ങരാടച്ച്,
നനനികയരാടച്ച് ,  ലപരനിങ്ങമ്മലെെ എന്നഷ്ട്രീ അഞ്ചു  പഞരായത്തുകേലളയുയ  കകേശവദരാസപുരയ-
അങ്കമരാലെെനി  എയ.സനി.  കറരാഡനികനയുയ  ലചകങ്കരാട്ട  കറരാഡനികനയുയ   ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന,
കേല്ലറ-പരാകങ്ങരാടച്ച് വനിപവ സ്മൃതനി മനനിരതനിനച്ച് മുന്നനിലൂലടയുയ വനി.ബനി.ലഎ. (ലവററനിനറനി
ബകയരാളജനിക്കല്  ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടച്ച്)  എന്ന  പ്രശസ  സ്ഥരാപനതനിലന  മുന്നനിലൂലടയുയ
കപരാകുന്ന  ഒരു  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  കറരാഡുകൂടനിയരാണനിതച്ച്.  ഇഇൗ  കറരാഡനിലുടനഷ്ട്രീളയ
നഷ്ട്രീരുറവകേളണച്ച്.  ഓടയുലട അപരശ്യരാപതയുണച്ച്.  ഇഇൗ കറരാഡച്ച് ഇകപ്പെരാള  പരനിതരാപകേരമരായ
അവസ്ഥയനിലെെരാണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ കേരാലെെതച്ച് ഏകേകദശയ  18  പ്രവൃതനികേളനിലെെരായനി മൂന്നര
കകേരാടനികയരാളയ രപ ഇതനിനുകവണനി ലചലെെവരാക്കനിലയങ്കനിലുയ  യരാലതരാരു പ്രകയരാജനവയ
കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ല.   BM&BC  ലമകതഡനില്  ഇഇൗ  കറരാഡച്ച്  നവഷ്ട്രീകേരനിക്കുകേ  മരാതമരാണച്ച്
പരനിഹരാരമരായനി  കേരാണരാനുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  കേരാലെെലത  ജനപ്രതനിനനിധനിയരായനിരുന്ന
ശഷ്ട്രീ. കകേരാലെെനിയകക്കരാടച്ച് എന. കൃഷ്ണന നരായരുലട അഞ്ചു വര്ഷക്കരാലെെലത കേഠനിനമരായ
പരനിശമതനിലന  ഫലെെമരായനി  1-10-2015-ല്  G.O.(Rt)  No.1470/2015/പനി.ഡബ്ളക്യു.ഡനി.
നമ്പരരായനി  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഓര്ഡര്  ഇറക്കനി.  അതനില്  16.65  കകേരാടനി  രപ
ആവശശ്യമരായനി  വരുന്ന  പ്രവൃതനിയുലട  ഒന്നരായഘട്ടതനില്  ഏഴച്ച്  കകേരാടനി  രപ
മരാതമരാണച്ച് അനുവദനിചതച്ച്.  രണരായഘട്ടയ സയബനനിചച്ച് ആ ഉതരവനില് യരാലതരാന്നുയ
തലന്ന പറയുന്നുമനില്ല. ഇഇൗ കറരാഡനിലന നവഷ്ട്രീകേരണതനിനരാവശശ്യമരായ മുഴുവന തുകേയുയ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുയ  അനുവദനിച  തുകേയ്ക്കുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്തനിയരാക്കനി  പ്രസ്തുത
കറരാഡനിലന നനിര്മ്മരാണ പ്രവൃതനികേള എതയുയകവഗയ ആരയഭനിക്കണലമന്നുയ ഞരാന
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധരാകേരന)  :  സര്,
ഇഇൗ  സഭയനില്  11-7-2016-ല്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  എയ.എല്.എ.  തലന്ന  കചരാദനിച
737-ാം  നമ്പര്  നകതചനിഹ്നമനിടരാത  കചരാദശ്യതനിനുള്ള  ഉതരതനില്  എല്ലരാ
വനിവരവയ  വനിശദമരായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതുലകേരാണച്ച്
അതച്ച്  ആവര്തനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അങ്ങയുലട  മണ്ഡലെെതനിലലെെ  വരാമനപുരയ-ചനിറരാര്
കറരാഡച്ച്  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച്  18.8  കകേരാടനി  രപയുലട  എസ്റ്റേനികമറരാണച്ച്
തയ്യരാറരാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇതനിലന  ഒന്നരായ ഘട്ട പ്രവ വൃതനിക്കരായനി 7 കകേരാടനി രപയരാണച്ച്
കവണനിയനിരുന്നതച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഭരണരാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കറരാഡച്ച്  പ്രവൃതനിയുലട
ഒന്നരായ  ഘട്ടയ  പൂര്തനിയരാകുന്ന  മുറയച്ച്  ബരാക്കനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  കേരാരശ്യയ
സര്ക്കരാരനിലന  പരനിഗണനയനിലെെരാണച്ച്.  ഒന്നരായ  ഘട്ടപ്രവൃതനിക്കച്ച്  ആദശ്യതവണ
ദര്ഘരാസച്ച് കണനിചതനില് കേരരാറുകേരാരരാരുയ  കേന്വേരാളനിലലഫ ലചയനിട്ടനില്ല.  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെച്ച്
ലപരുമരാറചട്ടയ നനിലെെവനിലെെനിരുന്നതനിനരാല് ലതരലഞ്ഞടുപ്പെച്ച് കേഴനിഞ്ഞരാണച്ച് രണരായ തവണ
ദര്ഘരാസച്ച്  തുറന്നതച്ച്.  കേരരാറുകേരാരന  കേന്വേരാട്ടച്ച്  ലചയ  തുകേ  എസ്റ്റേനികമറച്ച്  തുകേകയക്കരാള
അധനികേമരായതനിനരാല് അയഗഷ്ട്രീകേരാരതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടന്നുവരനികേയരാണച്ച്.
സര്ക്കരാരനിലന ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ ഇക്കരാരശ്യതനില് വഷ്ട്രീഴ്ചകേലളരാന്നുമുണരാകുകേയനില്ല.        

(9)  പുതനിയ പരാലെെയ

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരഷ്ട്രീനരാഥന :  സര്,  തനിരുവനന്തപുരയ  ജനില്ലയനിലലെെ
കുടനിലവള്ള  കസരാതസ്സുയ  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  ടൂറനിസയ  കകേന്ദ്രവമരാണച്ച്  അരുവനിക്കര  ഡരായ.
2015-ല്  അരുവനിക്കര  കകതകതരാടനുബനനിചച്ച്  ബലെെനിമണ്ഡപവയ  ബലെെനിക്കടവയ
നനിര്മ്മനിചകതരാടുകൂടനി  വലെെനിയ  പനിതൃതര്പ്പെണ  കകേന്ദ്രമരായനി  അരുവനിക്കര  മരാറനി
ലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. അരുവനിക്കരലയ മറ്റുപ്രധരാനലപ്പെട്ട തരാലൂക്കച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളമരായുയ
സനിറനിയുമരായുയ ബനലപ്പെടുത്തുന്ന കറരാഡുകേളക്കച്ച് വഷ്ട്രീതനിയുലണങ്കനിലുയ  കേരമന ആറനിനച്ച്
കുറുലകേയുള്ള  പരാലെെയ  ഒരു  കുപ്പെനിക്കഴുതരായനി  (Bottleneck)  ഇരനിക്കുന്ന  സ്ഥനിതനി
വനികശഷമരാണച്ച് ഇന്നുള്ളതച്ച്. ബനിട്ടഷ്ട്രീഷകേരാരുലട കേരാലെെതച്ച് നനിര്മ്മനിച തൂണുകേളക്കുകമല്
1980-ല്   ഉണരാക്കനിയ  ഒരു  ഇടുങ്ങനിയ  പരാലെെമരാണച്ച്  അതച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  ഇഇൗ  പരാലെെയ
ടരാഫനികേച്ച്  കുരുക്കുകേളയ  ഗതരാഗതപ്രശ്നങ്ങളയ  സൃഷ്ടനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുന്നു.  അവനിലട വരുന്ന
ഭക്തജനങ്ങളക്കുയ  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുയ  വലെെനിയ  ബുദനിമുട്ടരായനി  മരാറനിയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
അരുവനിക്കരയുലട  വനികനരാദസഞരാര  പ്രരാധരാനശ്യവയ  കുടനിലവള്ള  വനിതരണവയ
ഭക്തജനതനിരക്കുയ  കേണ്ടുലകേരാണച്ച്  കേരമനയരാറനിനച്ച്  മഷ്ട്രീലത  ഒരു  പുതനിയ  പരാലെെയ
നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനരാവശശ്യമരായ  നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണയ  എന്നുള്ളതരാണച്ച്  എലന
സബ്മനിഷന.
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ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധരാകേരന):  സര്,

അരുവനിക്കരയനില് കേരമന നദനിക്കച്ച് കുറുലകേ നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ള നനിലെെവനിലുള്ള പരാലെെതനിനച്ച്

64  മഷ്ട്രീറര്  നഷ്ട്രീളവയ  5  മഷ്ട്രീറര്  വഷ്ട്രീതനിയുമരാണുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ  പരാലെെയ  ഇകപ്പെരാള  വരാട്ടര്

അകതരാറനിറനിയുലട കേഷ്ട്രീഴനിലുള്ള അരുവനിക്കര ലഹഡച്ച് വര്ക്കച്ച്സച്ച് ഡനിവനിഷലന അധനികേരാര

പരനിധനിയനിലെെരാണച്ച്.  അഞച്ച് മഷ്ട്രീറര് മരാതയ വഷ്ട്രീതനിയുള്ളതനിനരാല് ഇരുവശങ്ങളനികലെെക്കുമുള്ള

വരാഹന ഗതരാഗതയ സുഗമമരായനിട്ടല്ല ഇകപ്പെരാള നടക്കുന്നതച്ച്.  നനിലെെവനിലലെെ പരാലെെതനിനച്ച്

ഇരുവശത്തുമുള്ള കറരാഡുകേള ലപരാതുമരരാമതച്ച് വകുപ്പെനിലന അധഷ്ട്രീനതയനിലെെരാണച്ച്.  ഇഇൗ

പരാലെെതനിനച്ച് സമരാന്തരമരായനി പുതനിയ ഒരു പരാലെെയ നനിര്മ്മനിചച്ച് ഇകപ്പെരാഴലത ഗതരാഗത

പ്രതനിസനനിക്കച്ച് പരനിഹരാരയ കേരാണരാവന്നതരാണച്ച്.  എന്നരാല് ഇതനിനരായുള്ള സരാധശ്യതരാ

പഠനലമരാന്നുയ ഇതുവലര നടതനിയനിട്ടനില്ല. വനിശദമരായ ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന  നടതരാന

അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതരാണച്ച്. 

(10)  പരാലെെയ പുതുക്കനിപ്പെണനി

ശഷ്ട്രീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലെെ ഏറവയ ജനതനിരകക്കറനിയതുയ
ഗതരാഗതക്കുരുക്കുള്ളതുമരായ കറരാഡരാണച്ച് തൃശ്ശൂര്-കുന്നയകുളയ കറരാഡച്ച്.  തൃശ്ശൂരനില് നനിന്നുയ
ഗുരുവരായൂരനികലെെക്കുയ  കകേരാഴനികക്കരാകട്ടക്കുയ  കൂടുതല്  വരാഹനങ്ങള  കേടന്നുകപരാകുന്ന
കറരാഡരാണനിതച്ച്. പൂങ്കുന്നയ  മുതല് മുണ്ടൂര് വലര നരാലുവരനിപ്പെരാതയരാണച്ച്. അതനിനനിടയനില്,
തൃശ്ശൂര് പട്ടണതനില്നനിന്നുയ അടരാട്ടച്ച്  പഞരായതനികലെെക്കച്ച്  കേടക്കുന്ന,  ഏതരാണച്ച്  150
വര്ഷയ പഴക്കമുള്ള പരാലെെമരാണച്ച് പുഴയല് പരാലെെയ. ആ പരാലെെയ പുതുക്കനി പണനിയരാതതു
ലകേരാണച്ച്  അവനിലടമരാതയ  നരാലുവരനിപ്പെരാതയനില്ലരാത  അവസ്ഥയരാണച്ച്.  കൂടുതല്
ഗതരാഗതതനിരക്കുണരാകുന്ന  സമയതച്ച്  ഇഇൗ  പരാലെെതനിനച്ച്  മുകേളനിലൂലട  ലചറനിയ
വരാഹനങ്ങള കേടതനിവനിട്ടനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ രണരാഴ്ച മുമ്പച്ച്  ഇഇൗ പരാലെെയ  പൂര്ണമരായനി
തകേര്ന്നച്ച് ലവള്ളതനിനടനിയനില് വഷ്ട്രീണതുമൂലെെയ  പുഴയല് കതരാടനിലൂലടയുള്ള ജലെെതനിലന
ഒഴുക്കച്ച്  പൂര്ണമരായുയ  നനിലെെച്ചു.  രണച്ച്  ഗ്രരാമങ്ങള  ലവള്ളതനിനടനിയനിലെെരാകേരാനുള്ള
സരാധശ്യത നനിലെെനനില്ക്കുകേയരാണച്ച്. ഇകപ്പെരാള ബഡ്ജറനില് പ്രഖശ്യരാപനിച 10 കകേരാടനി രപ
ലകേരാണച്ച് ഇഇൗ പരാലെെയ പൂര്ണമരായുയ പുതുക്കനി പണനിയരാന കേഴനിയനില്ല.  അകപ്രരാചച്ച് കറരാഡച്ച്
കൂടനി വരുകമ്പരാള ഏതരാണച്ച് 20 കകേരാടനി രപ ലചലെെവച്ച്  വരുയ. ഇതച്ച് പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിചരാല്
മരാതകമ തൃശ്ശൂര് നഗരതനികലെെക്കുള്ള ഗതരാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഒഴനിവരാക്കരാന കേഴനിയുകേയുള.
അടനിയന്തരമരായനി  ഇഇൗ  പരാലെെയ  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കരാന  ആവശശ്യമരായ  ഫണച്ച്
വകേയനിരുതണലമന്നച്ച് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്. 
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ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധരാകേരന)  :  സര്,

ബനിട്ടഷ്ട്രീഷകേരാരുലട  കേരാലെെതച്ച്  നനിര്മ്മനിച  പുഴയല്  പഴയ  പരാലെെയ  നനിലെെവനില്

ഗതരാഗതതനിനച്ച്  ഉപകയരാഗനിക്കുന്നനില്ല.  ഇഇൗ  പരാലെെയ  24-6-2016-നച്ച്  ലലവകേനിട്ടച്ച്  4

മണനികയരാടുകൂടനി തകേര്ന്നുവഷ്ട്രീണതരായനി പരനിസരവരാസനികേള അറനിയനിചതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്

പനി.ഡബ്ലേക്യൂ.ഡനി. ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര് സ്ഥലെെയ  പരനികശരാധനിചകപ്പെരാള ലവട്ടുകേല്ലനില് നനിര്മ്മനിച

തൂണുകേള ദ്രവനിചച്ച് ഇരുമ്പച്ച്  ഗട്ടറുകേള ലവള്ളതനിലന ഒഴുക്കനിനച്ച് തടസമരാകയക്കരാവന്ന

രഷ്ട്രീതനിയനില് മറനിഞ്ഞുവഷ്ട്രീണതരായനി കേരാണലപ്പെട്ടു.  ഉപകയരാഗനിക്കരാത പരാലെെമരാലണങ്കനിലുയ

ലപരാതുജനങ്ങളയ  കേരാല്നടയരാതക്കരാരുയ  അകങ്ങരാട്ടച്ച്  പ്രകവശനിചച്ച്  അപകേടതനില്

ലപടരാതനിരനിക്കരാന ഉടനതലന്ന വരാണനിയഗച്ച്  കടപ്പെച്ച്  ലകേട്ടനി  മുനകേരുതല് എടുതനിട്ടുണച്ച്.

പഴയ  പരാലെെതനിലന  അലലലെെനലമനനില്  കൂടനി  പുതനിയ  പരാലെെയ  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനു

കവണ സര്കവ്വ വര്ക്കുകേളയ ഇനലവസ്റ്റേനികഗഷന വര്ക്കുകേളയ നടന്നുവരുന്നു.  പരാലെെയ

തകേര്ന്നുവഷ്ട്രീണനിരനിക്കുന്ന  സരാഹചരശ്യതനില്  ഇരുമ്പച്ച്  ഗട്ടറുകേള ലവള്ളതനിലന

ഒഴുക്കനിലന  പ്രതനികൂലെെമരായനി  ബരാധനിക്കരാത  തരതനില്  നഷ്ട്രീക്കയ  ലചയ്യുന്നതനിനുയ

ലവള്ളതനിലന  സന്വേരാഭരാവനികേമരായ  ഒഴുക്കച്ച്  തടസലപ്പെടരാതനിരനിക്കരാനുയ  തകേര്ന്നച്ച്

കേനിടക്കുന്ന  തൂണുകേളലട  അവശനിഷ്ടങ്ങള  നഷ്ട്രീക്കയ  ലചയ്യുന്നതനിനുയ  ലപരാതുജനങ്ങളയ

വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളയ  അപകേടതനില്ലപ്പെടരാതനിരനിക്കരാനുമരായനി  തകേര്ന്നുവഷ്ട്രീണ  പരാലെെതനിലന

ഇരുവശങ്ങളയ അടച്ചുലകേട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിച്ചുവരുന്നു. 

(11)  ലപരുമ്പരാവൂര് ലലബപ്പെരാസച്ച് നനിര്മ്മരാണയ

ശഷ്ട്രീ  .    എല്കദരാസച്ച്  കുന്നപ്പെനിള്ളനി :  സര്,  ലപരുമ്പരാവൂര്  ലലബപ്പെരാസച്ച്

നനിര്മ്മരാണലത സയബനനിച്ചുള്ളതരാണച്ച്  എലന  സബ്മനിഷന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതരാനുയ

വര്ഷങ്ങളരായനി ലപരുമ്പരാവൂര് ടഇൗണനില് അനുഭവനിച്ചുവരുന്ന ഗതരാഗതക്കുരുക്കച്ച് ഇന്നച്ച്

അതനിരകമരായനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  പലെെകപ്പെരാഴുയ  ലമയനിനകറരാഡുകേളനില്കപ്പെരാലുയ  ഒരു

മണനികര്  വലര  ഗതരാഗത  സയഭനയ  അനുഭവലപ്പെടുന്നു.  ശബരനിമലെെയനികലെെക്കുയ

മൂന്നരാറനികലെെക്കുയ ലകേരാചനി അന്തരാരരാഷ വനിമരാനതരാവളതനികലെെക്കുയ കപരാകുന്ന എയ.സനി.

കറരാഡുയ  എ.എന.  കറരാഡുയ  ടഇൗണനില്  കൂടനിയരായതുലകേരാണരാണച്ച്  ഇതകയലറ

തനിരക്കുണരാകുന്നതച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പരനിഹരാരലമന്ന നനിലെെയനില്  ഒരു ലലബപ്പെരാസച്ച്  കറരാ ഡച്ച്

നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനരായനി  10  കകേരാടനി  രപ അനുവദനിചച്ച്  കകേരള കസ്റ്റേറച്ച്  കേണ്സ്ട്രെകന
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കകേരാര്പ്പെകറഷലന  ഏല്പ്പെനിചനിരുന്നു. എന്നരാല് ഇതനിലന അലലലെെനലമനച്ച് ഫനികച്ച് ലചയച്ച്

6(i)  കനരാട്ടനിഫനികക്കഷന  കേഴനിലഞ്ഞങ്കനിലുയ  ഫണനിലന  അപരശ്യരാപതമൂലെെയ  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കല്  നടന്നനിട്ടനില്ല.  കൂടരാലത  ഇതനിനച്ച്  നല്കേനിയ  അനുമതനി  കേരാലെെരാവധനി

തഷ്ട്രീര്ന്നതനിലനത്തുടര്ന്നച്ച്  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഓര്ഡറനിലൂലട  15-4-2013-ല്  ദഷ്ട്രീര്ഘനിപ്പെനിചച്ച്

നല്കേനിയനിരുന്നു. ആ കേരാലെെരാവധനിയുയ 2014 മരാര്ചച്ച് 31-നച്ച് തഷ്ട്രീര്ന്നനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. ഇഇൗ

സരാഹചരശ്യതനില് ലപരുമ്പരാവൂര് ലലബപ്പെരാസച്ച്  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാക്കണലമങ്കനില് പുതനിയ

ഭരണരാനുമതനി  ആവശശ്യമുണച്ച്.  അതനിനരാല് ബഡ്ജറനില് ഉളലപ്പെടുതനി ലപരുമ്പരാവൂര്

ലലബപ്പെരാസച്ച്  നനിര്മ്മരാണതനിനച്ച്  40  കകേരാടനി  രപയുലട  പുതുക്കനിയ   ഭരണരാനുമതനി

നല്കേനി യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാക്കണലമന്നച്ച്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    ജനി  .    സുധരാകേരന)  :  സര്,

2010 ഏപ്രനില് 29-ലലെെ ഉതരവപ്രകേരാരയ ലപരുമ്പരാവൂര് ലലബപ്പെരാസനിലന നനിര്മ്മരാണ

ചുമതലെെ കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കേണ്സ്ട്രെകന കകേരാര്പ്പെകറഷലനയരാണച്ച് ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഇഇൗ

നനിര്മ്മരാണപ്രവൃതനിയുലട സ്ഥലെെലമടുപ്പുമരായനി ബനലപ്പെട്ട നടപടനികേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിചച്ച്

അതനിര്തനിക്കല്ലുകേള  സ്ഥരാപനിച്ചു.  2014  ഏപ്രനില്  30-ലലെെ  ഉതരവപ്രകേരാരയ

ലനകഗരാകഷശ്യറഡച്ച് പര്കചസച്ച് വശ്യവസ്ഥയനില് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ ഭരണരാനുമതനി റഷ്ട്രീവരാലെെനികഡറച്ച്   ലചയ്യുന്നതനിനുമുള്ള അടനിയന്തര

നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുയ  മുന  ലപരാതുമരരാമതച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുലട  അദശ്യകതയനില്

2015  ജൂലലലെെ  21-നച്ച്  കചര്ന്ന  കയരാഗതനില്  തഷ്ട്രീരുമരാനമുണരായതുപ്രകേരാരയ

2015 നവയബര് 9-നച്ച് വഷ്ട്രീണ്ടുയ കചര്ന്ന കയരാഗതനില് അധനികേമരായനി സ്ഥലെെകമലറടുക്കു

ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ലപരാതുമരരാമതച്ച് വകുപ്പുമുകഖന നടപ്പെരാക്കരാന നനിര്കദശമുണച്ച്.

പ്രസ്തുത പ്രവൃതനിയുമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച് ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഭരണരാനുമതനിയുലട

കേരാലെെരാവധനി  2017  മരാര്ചച്ച്  31  വലര  നഷ്ട്രീട്ടുന്നതനിനുയ  സ്ഥലെെകമലറടുക്കുന്നതനികലെെക്കരായനി

നനിലെെവനിലലെെ  പ്രരാകദശനികേ  നനിരക്കനില്  പുതുക്കനിയ  തുകേയരായ  27.4 കകേരാടനി  രപയച്ച്

ഭരണരാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രരാകപ്പെരാസല് കേണ്സ്ട്രെകന കകേരാര്പ്പെകറഷകനരാടച്ച്

സമര്പ്പെനിക്കരാനുയ  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസത്തുത  ലപ്രരാകപ്പെരാസല്  സര്ക്കരാരനില്  ലെെഭശ്യമരാകുന്ന

മുറയച്ച് ഭരണരാനുമതനി നല്കുന്ന വനിഷയയ പരനികശരാധനിക്കുന്നതരാണച്ച് 
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V  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെെരാസ്സുകേള 

1.  ലെെനിസ്റ്റേച്ച് 1 പ്രകേരാരയ

കേരാലെെതരാമസ പതനികേ സഹനിതയ സമര്പ്പെനിക്കുന്ന നനിയമസഭരാ കചരാകദശ്യരാതരങ്ങള 

ചട്ടയ   47(2)   പ്രകേരാരമുള്ളതച്ച് 

1. മുഖശ്യമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   പനിണറരായനി വനിജയന): സര്, തരാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെെരാസ്സുകേള

ഞരാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നു : 

പതനിമൂന്നരായ  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  ഒമ്പതരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  6092,

പതരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  237,  പതനിനരാലെെരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  4242,  5404,

പതനിനരാറരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  693,  1766,  1900,  1915  എന്നഷ്ട്രീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള

നകതചനിഹ്നമനിടരാത  കചരാദശ്യങ്ങളലട  മറുപടനിയുയ  അവയച്ച്  യഥരാസമയയ  മറുപടനി

നല്കുവരാന സരാധനിക്കരാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേരാരണയ കേരാണനിക്കല് കസ്റ്റേറച്ച്ലമന്റുകേളയ. 

2. ആകരരാഗശ്യവയ സരാമൂഹശ്യനഷ്ട്രീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലെെജ

ടഷ്ട്രീചര്) : സര്,   തരാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെെരാസ്സുകേള  ഞരാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നു:

പതനിമൂന്നരായ  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  പനണരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  1770,

പതനിനഞരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  2486  എന്നഷ്ട്രീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നകത

ചനിഹ്നമനിടരാത കചരാദശ്യങ്ങളലട മറുപടനിയുയ അവയച്ച് യഥരാസമയയ മറുപടനി നല്കുവരാന

സരാധനിക്കരാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേരാരണയ കേരാണനിക്കല് കസ്റ്റേറച്ച്ലമന്റുകേളയ.

3.  ഭകശ്യവയ  സനിവനില്സലലപസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    തനികലെെരാതമന):

സര്,  തരാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെെരാസ്സുകേള ഞരാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നു :

പതനിമൂന്നരായ  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  പതനിനഞരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ

1309,  പതനിനരാറരായ  സകമ്മളനതനിലലെെ  270  നമ്പരനിലുള്ള  നകതചനിഹ്നമനിട്ട

കചരാദശ്യതനിലനയുയ  2745,  2746,  2748,  2753  എന്നഷ്ട്രീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള

നകതചനിഹ്നമനിടരാത കചരാദശ്യങ്ങളലടയുയ മറുപടനികേളയ  അതനിനച്ച് യഥരാസമയയ മറുപടനി

നല്കുവരാന സരാധനിക്കരാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേരാരണയ കേരാണനിക്കല് കസ്റ്റേറച്ച്ലമന്റുകേളയ.
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 ലെെനിസ്റ്റേച്ച്   2   പ്രകേരാരയ

സഭയുലട കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന ബഡ്ജറച്ച് വനിഭജനപ്രകേരാരമുള്ള 

ലചലെെവച്ച് സയബനനിച വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടുകേളലട പട്ടനികേ 

[  ചട്ടയ   236 (6)   പ്രകേരാരമുള്ളതച്ച്  ]

1. മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി  വനിജയന  ):  സര്,  തരാലഴപ്പെറയുന്ന
കേടലെെരാസ്സുകേള ഞരാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനരാഭശ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന
വനിശദരായശയ

സരാമ്പതനികേ
വര്ഷയ

വകുപ്പെച്ച്/സ്ഥരാപനയ

(1) (2) (3)

II

II-സയസ്ഥരാന  ഭരണതലെെവന്മേരാര്,
മനനിമരാര്, ആസ്ഥരാന ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര്.

 2014-15
ലപരാതുഭരണയ (സയസ്ഥരാന
വനിവരരാവകേരാശ കേമ്മഷ്ട്രീഷന-
2052-00-092-88)

2015-16 ലപരാതുഭരണയ
 (കകേരള പബ്ലേനികേച്ച് 
സര്വ്വഷ്ട്രീസച്ച് കേമ്മഷ്ട്രീഷന)

2015-16 ആസൂതണ സരാമ്പതനികേ 
കേരാരശ്യയ (സനി.പനി.എയ.യു)

          

II-  സയസ്ഥരാന  ഭരണതലെെവന്മേരാര്,
മനനിമരാര്, ആസ്ഥരാന ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര്

            
        

2011-12
കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് 
ഐ.ടനി.മനിഷന

2012-13 

2013-14   

2014-15  ഇനഡശ്യന ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടച്ച് 
ഓഫച്ച് ഇനഫര്കമഷന 
ലടകകരാളജനി ആനച്ച് 
മരാകനജച്ച് ലമനച്ച്-കകേരള



382  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016

(1) (2) (3)

XIV-കസ്റ്റേഷനറനിയുയ അചടനിയുയ മറച്ച് 
ഭരണപരമരായ സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേളയ

 2015-16 ലപരാതുഭരണയ (ലസഷശ്യല്-
എ) [2070-00-003-99 
ഐ.എ.എസച്ച്, 
ലപ്രരാകബഷണര്മരാരുലട 
പരനിശഷ്ട്രീലെെനയ]

XVI-ലപനഷനുയ പലെെവകേയുയ 2015-16 ലപരാതുഭരണയ 
(എസച്ച്എസച്ച്.)[2075-00-
104-99 ജഷ്ട്രീവന 
രകരാപതക്കച്ച്]

XXI-ഭവന നനിര്മ്മരാണയ

2013-14 കകേരള കപരാലെെഷ്ട്രീസച്ച് 
ഹഇൗസനിയഗച്ച് ആനച്ച് 
കേണ്സ്ട്രെകന കകേരാര്പ്പെകറഷന
ലെെനിമനിറഡച്ച്, 
തനിരുവനന്തപുരയ

2014-15 സരാമ്പതനികേ സ്ഥനിതനി 
വനിവരക്കണക്കച്ച്
(2216-80-001-97)

XXXVII-വശ്യവസരായങ്ങള 2014-15 കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് 
ഇനഫര്കമഷന 
ലടകകരാളജനി 
ഇനഫരാസ്ട്രെക്ചര് ലെെനിമനിറഡച്ച്
(KSITIL)

XLV-പലെെവകേ വരായ്പകേളയ മുനകൂറുകേളയ 2015-16 ലപരാതുഭരണയ (ലസഷശ്യല്-
സനി) [7610-00-800-93]-
അഖനികലെെന്തശ്യ  സര്വ്വഷ്ട്രീസച്ച് 
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള മറച്ച് 
മുനകൂറുകേള)

XLVI-
സരാമൂഹശ്യസുരകനിതതന്വേവയ കകമവയ

2015-16 ലപരാതുഭരണയ (ഫഷ്ട്രീഡയ 
വഫകറഴച്ച് ലപനഷന-ബനി)
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2. കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .  എസച്ച്  .  സുനനില് കുമരാര്) :  സര്, ഞരാന തരാലഴപ്പെറയുന്ന
കേടലെെരാസ്സുകേള കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനരാഭശ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന വനിശദരായശയ

സരാമ്പതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്/സ്ഥരാപനയ

XXIX-കൃഷനി 2014-15 കകേരള കേരാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെെരാശരാലെെ

3. പട്ടനികേജരാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ നനിയമവ യ സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരാലെെന  ):  സര്,തരാലഴപ്പെറയുന്ന
കേടലെെരാസ്സുകേള ഞരാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനരാഭശ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന വനിശദരായശയ

സരാമ്പതനികേ
വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്/സ്ഥരാപനയ

II-സയസ്ഥരാനഭരണതലെെവന്മേരാര്,
മനനിമരാര്,ആസ്ഥരാന
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാര്

III-നഷ്ട്രീതനിനശ്യരായ നനിര്വ്വഹണയ

XIV-കസ്റ്റേഷനറനിയുയ അചടനിയുയ മറച്ച് 
ഭരണപരമരായ സര്വ്വഷ്ട്രീസുകേളയ

2014-15

1.  നനിയമ (ഭരണ)വകുപ്പെച്ച്
2. നനിയമ (കനരാഡല്) വകുപ്പെച്ച്
3. നനിയമ (ഔകദശ്യരാഗനികേ ഭരാഷ    
പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരണ ലസല്)
4.  നനിയമ (കമരാണനിററനിയഗച്ച് ലസല്)
5. അഡന്വേകക്കറച്ച് ജനറലെെനിലന 
കേരാരശ്യരാലെെയയ
6. കകേരള സയസ്ഥരാന 
മനുഷശ്യരാവകേരാശ   കേമ്മഷ്ട്രീഷന
7. ഔകദശ്യരാഗനികേ ഭരാഷരാ (നനിയമ 
നനിര്മ്മരാണ) കേമ്മഷ്ട്രീഷന
8. നനിയമ (ലകേ.എല്.ബനി.എഫച്ച്) 
വകുപ്പെച്ച്.
9.  കകേരള സയസ്ഥരാന ലെെഷ്ട്രീഗല് 
സര്വ്വഷ്ട്രീസസച്ച് അകതരാറനിറനി
10. അഡനിനനികസ്ട്രെറര്, ജനറല് ആനച്ച്
 ഒഫനിഷശ്യല് ടസ്റ്റേനി, എറണരാകുളയ.

XXV- 
പട്ടനികേജരാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ/മറ്റു 
പനികന്നരാക്ക/നക്യൂനപക 
വനിഭരാഗങ്ങള എന്നനിവരുലട കകമയ

2014-15 പനികന്നരാക്ക സമുദരായ വനികേസനയ
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4. ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   ജനി  .   സുധരാകേരന) : സര്,
തരാലഴപ്പെറയുന്ന  കേടലെെരാസ്സുകേള  വശ്യവസരായവയ  കസരാര്ട്സുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഞരാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനരാഭശ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന വനിശദരായശയ

സരാമ്പതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്/സ്ഥരാപനയ

 
XXXVII-

വശ്യവസരായങ്ങള
 

2013-14
യുവണറഡച്ച് ഇലെെക്ട്രേനിക്കല് 
ഇനഡസ്ട്രെഷ്ട്രീസച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്

ടരാവനകൂര് സനിമനച്ച്സച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്

കകേരള ആര്ട്ടനിസരാനസച്ച് ലഡവലെെപ്ലമനച്ച് 
കകേരാര്പ്പെകറഷന (കേരാഡ്കകേരാ)

കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കേരാഷക്യൂ വര്കക്കഴച്ച് അലപകച്ച് 
ഇനഡസ്ട്രെനിയല് കകേരാ-ഓപ്പെകററഷ്ട്രീവച്ച് 
ലസരാവസറനി ലെെനിമനിറഡച്ച് (കേരാലപകച്ച്)

കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് കേരാഷക്യൂ ലഡവലെെപ്ലമനച്ച് 
കകേരാര്പ്പെകറഷന 
(ലകേ.എസച്ച്.സനി.ഡനി.സനി)

കകേരള കസ്റ്റേറച്ച് ബരായബൂ  കകേരാര്പ്പെകറഷന
(ലകേ.എസച്ച്.ബനി.സനി)

ഹരാനഡനിക്രരാഫച്ച്സച്ച് ലഡവലെെപ്ലമനച്ച് 
കകേരാര്പ്പെകറഷന കകേരള (എചച്ച്.ഡനി.സനി.ലകേ)

2014-15

യുവണറഡച്ച് ഇലെെക്ട്രേനിക്കല് 
ഇനഡസ്ട്രെഷ്ട്രീസച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്

ടരാകക്കരാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലെെനിമനിറഡച്ച്

വമനനിയഗച്ച് ആനച്ച് ജനികയരാളജനി

ടരാവനകൂര് ലകേരാചനിന ലകേമനിക്കല്സച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്

ടരാവനകൂര് സനിമനച്ച്സച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്, 
തനിരുവനന്തപുരയ.

ടരാവനകൂര് വടറരാനനിയയ കപ്രരാഡക്ടച്ച്സച്ച് 
ലെെനിമനിറഡച്ച്

കകേരള സനിറരാമനികച്ച് ലെെനിമനിറഡച്ച്
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5. ധനകേരാരശ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (  കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച് ഐസകേച്ച്) :
സര്, തരാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെെരാസ്സുകേള ഞരാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു:

ധനരാഭശ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വരാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെരാര്ട്ടനിലന വനിശദരായശയ

സരാമ്പതനികേ വര്ഷയ വകുപ്പെച്ച്/സ്ഥരാപനയ

XV-ലപനഷനുയ പലെെവകേയുയ 2015-16 ധനകേരാരശ്യയ(4250-00-800-99-
SDF FOR MLAs )

12.00 PM]

VI  ക്രമപ്രശ്നയ

(1) സഭരാതലെെതനില് നല്കേനിയ ഉറപ്പുകേളനികന്മേലുള്ള നടപടനിയുയ നനിയമസഭരാ
കചരാദശ്യങ്ങളനികന്മേലുള്ള മറുപടനിയുയ യഥരാസമയയ ലെെഭനിക്കരാതതച്ച്

സയബനനിചച്ച്

ശഷ്ട്രീ  .   എയ  .   ഉമ്മര് :  സര്, നനിയമസഭയുലട  നടപടനിക്രമവയ കേരാരശ്യനനിര്വ്വഹണവയ
സയബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിലലെെ  258-ാം  വകുപ്പുപ്രകേരാരയ  അതതച്ച്  സമയതച്ച്  സഭരാ
തലെെതനില്വചച്ച്   മനനിമരാര്  നല്കുന്ന  ഉറപ്പുകേള,  വരാഗരാനങ്ങള,  ഏറകേരാരശ്യങ്ങള
മുതലെെരായവ  പരനികശരാധനിക്കുകേയുയ   അവ  എതകതരാളയ  നടപ്പെനില്  വരുതനിയനിട്ടുലണന്നുയ;

നടപ്പെനില്  വരുതനിയനിട്ടുള്ളപകയ,  അങ്ങലന  നടപ്പെനില്  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്
ആ കേരാരശ്യതനിനച്ച് ആവശശ്യമുള്ള  ഏറവയ കുറഞ്ഞ സമയതനിനുള്ളനില് തലന്നയരാകണരാ
എന്നുയ  കമരാണനിറര്  ലചയ്യുന്നതനിനച്ച്  നനിയുക്തമരായനിരനിക്കുന്നതരാണച്ച്  ഉറപ്പുകേള
സയബനനിച സമനിതനി.  അതനിലന റനികപ്പെരാര്ട്ടുകേള പരനികശരാധനിക്കുന്ന അവസരതനില്
കേരാലെെരാകേരാലെെങ്ങളനില് മരാറനിമരാറനിവരുന്ന സര്ക്കരാരുകേള സഭയച്ച്  ഉറപ്പുകേളയ  വരാഗരാനങ്ങളയ
നല്കുന്നതല്ലരാലത ഇവ ചട്ടങ്ങള നനിര്കദശനിക്കലപ്പെട്ട വനിധതനില് പരാലെെനിക്കലപ്പെടുന്നനില്ല
എന്നുയ  അഥവരാ  പരാലെെനിക്കലപ്പെട്ടരാല്തലന്ന  സമയബനനിതമരായനി  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്തനിയരാക്കനി യഥരാസമയയ സഭകയകയരാ സമനിതനികയകയരാ അറനിയനിക്കരാന ആര്ജവയ
കേരാണനിക്കരാത  ഒരു  സ്ഥനിതനിവനികശഷയ  നനിലെെനനില്ക്കുകേയരാണച്ച്. ഉദരാഹരണമരായനി,
ഉറപ്പുകേള  സയബനനിച  സമനിതനി  (2011-2014)  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസച്ച്.  സുനനില്കുമരാര്
അദശ്യകനരായനിരുന്ന സമനിതനിയുലട  ഒന്നരാമതച്ച്,  മൂന്നരാമതച്ച്  റനികപ്പെരാര്ട്ടുകേള യഥരാക്രമയ
കുടനിലവള്ള  പദതനികേലളയുയ,  കേര്ഷകേ  ആത്മഹതശ്യകേലളയുയ  സയബനനിച്ചുള്ളതുയ
അതനികന്മേല്  മരാറനിമരാറനി  വരുന്ന  സര്ക്കരാരുകേള  തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കുന്നതനിനുയ  പരനിഹരാര
മരാര്ഗ്ഗങ്ങള   നടപ്പെനിലെെരാക്കുന്നതനിനുയ   കേരാലെെവനിളയബയ   വരുതനിയനിട്ടുള്ളതനിലന   സമനിതനി

924/2017
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കേലണത്തുകേയുയ  അതനിലന  നനിശനിതമരായനി  വനിമര്ശനിക്കുകേയുയ  ലചയനിട്ടുള്ളതരാണച്ച്.
ചുരുക്കനിപ്പെറഞ്ഞരാല് വനിവനിധ നനിയമസഭകേളലട കേരാലെെയളവകേളനിലെെരായനി മൂവരായനിരതനിലെെധനികേയ
ഉറപ്പുകേള  ഇനനിയുയ  പരാലെെനിക്കലപ്പെടരാനുണച്ച്.  ഇതനില്തലന്ന  IX-ാം  കകേരള
നനിയമസഭയുലട  കേരാലെെഘട്ടയ  മുതലുള്ള  (1991  മുതലുള്ള)  ഉറപ്പുകേള ഇകപ്പെരാഴുയ
പരനിഗണനയനിലെെരാണച്ച്.  സഭയനില്  വരുന്ന  ഉറപ്പുകേള  ഒന്നരപ്പെതനിറരാണനിനുകശഷവയ
പരാലെെനിക്കലപ്പെടരാലത കപരാകുന്നതച്ച് ഏതച്ച് സര്ക്കരാരരായരാലുയ സഭകയരാടുയ  ജനങ്ങകളരാടുമുള്ള
പ്രതനിബദത ഇല്ലരായ്മകേരാണനിക്കുന്നതരാണച്ച്. സര്ക്കരാര് സഭരാതലെെതനില് ഉറപ്പുനല്കുന്ന
വനിഷയയ രണ്ടുമരാസതനിനകേയ തഷ്ട്രീര്പ്പുകേല്പ്പെനിചച്ച് സമനിതനിലയ അറനിയനിക്കണലമന്നരാണച്ച്
ഉറപ്പുകേള  സയബനനിച  സമനിതനിയുലട  ആഭശ്യന്തര  പ്രവര്തനങ്ങള  സയബനനിച
ചട്ടങ്ങള അനുശരാസനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്നരാല്  ഇതരതനില്  ചട്ടങ്ങള  പരാലെെനിക്കരാലത
സഭകയരാടുയ  സഭരാസമനിതനികയരാടുയ  ജനങ്ങകളരാടുയ  എകനികേക്യൂട്ടഷ്ട്രീവച്ച്  കേരാണനിക്കുന്ന
അനരാദരവച്ച്  വളലര  ഗഇൗരവമരായനി  കേരാകണണതരാണച്ച്.  ഉറപ്പുകേള  പരാലെെനിക്കലപ്പെടുന്ന
കേരാരശ്യതനില്  പ്രകതശ്യകേനിചച്ച്  ഏതച്ച്  മുന്നണനിയരായനിരുന്നരാലുയ  ഒരു  ഉറപ്പുയ
പരാലെെനിക്കലപ്പെടരാലത  കപരാകുന്നു. ഉറപ്പുകേള  പരാലെെനിക്കുന്നതനില്  കേരാലെെതരാമസയ
കനരനിടുകമ്പരാള  യഥരാര്ത്ഥമരായ  ലചലെെവകേകളക്കരാള  കൂടുതല്  സരാമ്പതനികേ  നഷ്ടയ
ഉണരാകുകേയരാണച്ച്.  ഉറപ്പുകേളലട  യഥരാര്ത്ഥ  ഗുണയ  അര്ഹതലപ്പെട്ടവര്കക്കരാ
സമൂഹതനികനരാ  യഥരാസമയയ  ലെെഭനിക്കുന്നനില്ല.  ഇതച്ച്  സന്വേരാഭരാവനികേ  നഷ്ട്രീതനിയുലട
ലെെയഘനമരാണച്ച്.  ഉദരാഹരണമരായനി,  1991-ല്  നല്കേനിയ  ഉറപ്പുകേള  നരാളനിതുവലര
പരാലെെനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  അതുകപരാലലെെ  തലന്ന  5-7-2005-ല് തഷ്ട്രീരകദശങ്ങളക്കുകവണനി
പ്രകതശ്യകേ  പരാകക്കജച്ച്  നല്കുലമന്നച്ച്  ഉറപ്പുനല്കേനി.  പകക  പരാലെെനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

അതുകപരാലലെെ  തലന്ന  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലലെെ  വശ്യരാജപട്ടയങ്ങള  സയബനനിച
അകനന്വേഷണയ   7-2-2006-ലെെരാണച്ച്   ഉറപ്പെച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്.   5-7-2005-ല്  സന്വേകേരാരശ്യ
ആശുപതനി ജഷ്ട്രീവനക്കരാരുലട കസവന-കവതന വശ്യവസ്ഥകേള സയബനനിചച്ച് നനിയമയ
ഉണരാക്കുലമന്നച്ച് ഉറപ്പെച്ച് നല്കേനിയനിരുന്നു.  പകക നനിയമയ ഉണരാക്കനിയനിട്ടനില്ല.  ഇങ്ങലന
പരാലെെനിക്കലപ്പെടരാലത കപരാകുന്ന ഉറപ്പുകേള യഥരാര്ത്ഥതനില് നനിയമസഭരാ ചട്ടങ്ങകളരാടുയ
നനിയമസഭകയരാടുയ നനിയമസഭരാ സമനിതനികേകളരാടുയ കേരാണനിക്കുന്ന അനരാദരവരാണച്ച്.  ഈ
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭരാഗത്തുനനിന്നല്ല,  കേഴനിഞ്ഞ  കേരാലെെങ്ങളനില്  മരാറനിമരാറനി  വന്ന
ഗവണ്ലമന്റുകേളയ മരാറനിമരാറനി വന്ന മുന്നണനികേളയ ഭരനിചകപ്പെരാള നല്കേനിയ ഉറപ്പുകേളരാണച്ച്.
അതച്ച്  സഭകയരാടുള്ള  അനരാദരവരാണച്ച്.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര്
ശക്തമരായ റൂളനിയഗച്ച് നല്കേനി  ഇതച്ച്  നടപ്പെനിലെെരാക്കുലമന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതരാനുള്ള  നടപടനി
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നതരാണച്ച്  എലന ഒന്നരാമലത ക്രമപ്രശ്നയ. 
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രണച്ച്,  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  നടപടനിക്രമവയ  കേരാരശ്യനനിര്വ്വഹണവയ
സയബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിലലെെ  47-ാം  വകുപ്പുപ്രകേരാരയ  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്  മനനിമരാര്
സഭയനില് നല്കുവരാന ഉകദശനിക്കുന്ന മറുപടനികേള കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച് മറുപടനി നല്കുന്ന
ദനിവസതനിലന  ലതരാട്ടുമുമ്പനിലെെലത  ദനിവസയ  ലലവകുകന്നരയ  5  മണനിക്കച്ച്  മുമ്പരായനി
ലസക്രട്ടറനിക്കച്ച് ലലകേമരാറണലമന്നുയ കൂടരാലത 47(2)  ഉപവകുപ്പുപ്രകേരാരയ കചരാദശ്യതനിനുള്ള
മറുപടനി  ഒരു  ഇടക്കരാലെെ  മറുപടനിയരാലണങ്കനിലുയ  പ്രസ്തുത  കചരാദശ്യതനിനുള്ള  അന്തനിമ
നടപടനി  എതയുയ  കനരകത  നല്കകേണതുയ  എന്നരാല്  പ്രസ്തുത  കചരാദശ്യയ  ലെെനിസ്റ്റേനില്
കചര്ത തഷ്ട്രീയതനി മുതല്  15  ദനിവസയ ലലവകേരാതനിരനിക്കരാന പരാടനില്ലരാതതുമരാലണന്നച്ച്
കൃതശ്യമരായനി  വശ്യവസ്ഥ  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  XIV-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  ഒന്നരായ
സകമ്മളനവമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച് പുറലപ്പെടുവനിച 6-ാം നമ്പര് ബുള്ളറനിന പരനികശരാധനിചകപ്പെരാള
XII-ാം കകേരള നനിയമസഭയുലട  46  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്  ഇനനിയുയ  സര്ക്കരാരനില്നനിന്നുയ
മറുപടനി  ലെെഭനിക്കരാനുണച്ച്  എന്നുയ  19-ാം  നമ്പര്  ബുള്ളറനിന  പരനികശരാധനിചകപ്പെരാള
നടപ്പുസകമ്മളനതനിലന  131  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്  മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടനില്ല  എന്നുയ
മനസനിലെെരാക്കരാന സരാധനിച്ചു. 2005-ലലെെ വനിവരരാവകേരാശ നനിയമപ്രകേരാരയ 10 രപ ഫഷ്ട്രീസച്ച്
ഒടുക്കനിയരാല് ഏലതരാരു പഇൗരനുയ 30 ദനിവസതനിനുള്ളനില്  വനിവരയ ലെെഭശ്യമരാക്കണലമന്ന
വശ്യവസ്ഥ നനിലെെവനിലുണച്ച്.  മരാതമല്ല  മറുപടനി നല്കുന്നതനില് അനരാവശശ്യ കേരാലെെതരാമസയ
വരുതനിയരാല്  ബനലപ്പെട്ട  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര  പനിഴ  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  ശനികരാ
നടപടനികേള  ആ  നനിയമതനില്  വശ്യവസ്ഥ  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സരാഹചരശ്യതനില്
നനിയമസഭരായഗയ  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  വര്ഷങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ
മറുപടനി  നല്കേരാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ഗുരുതരമരായ  കൃതശ്യവനികലെെരാപവയ  സഭകയരാടുള്ള
അനരാദരവമരാണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്  ഈ  വനിഷയയ  ഗഇൗരവമരായനി  പരനിഗണനിക്കലപ്പെകടണതുയ
പരനിഹരനികക്കണതുമരാണച്ച്.  ഒന്നു  രണച്ച്  ഉദരാഹരണയ  പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച്  ഞരാന
അവസരാനനിപ്പെനിക്കരായ.  കചരാദശ്യങ്ങള  കചരാദനിക്കുന്ന  ആളകേള  മരാറുകേയരാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
നനിയമസഭയനില് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി  ശഷ്ട്രീ.  എ.  ലകേ.
ബരാലെെന  ഇവനിലട  ഇരുന്നച്ച്  ഉന്നയനിച  ഇകത  കചരാദശ്യങ്ങളരാണച്ച്.   ഇകപ്പെരാള  മറുപടനി
പറകയണ ഭരാഗതച്ച് അകദഹയ എതനി. പകക കേരാരശ്യങ്ങളക്കച്ച് യരാലതരാരു മരാറവമനില്ല.
ആളകേള  അപ്പുറവയ  ഇപ്പുറവയ  മരാറനിയനിരനിക്കുന്നുലവന്നല്ലരാലത   സഭയച്ച്  നല്കുന്ന
ഉറപ്പുകേളലട  കേരാരശ്യതനില്  യരാലതരാരു  വശ്യതശ്യരാസവമനില്ല.  9-9-2009-ല്  മറുപടനി
നല്കകേണതച്ച്  2016  ജൂണ്  8-നരാണച്ച്  മറുപടനി  ലെെഭനിചതച്ച്.  മറുപടനി  നല്കേരാന  യരാലതരാരു
പ്രയരാസവമനില്ലരാത ഈ കേരാലെെഘട്ടതനില്,  ലമരാലലബല്,  ഇനര്ലനറച്ച് തുടങ്ങനിയ   എല്ലരാ
വനിധ സഇൗകേരശ്യങ്ങളയ എല്ലരായനിടത്തുമുണച്ച്.  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരുലട ഒരു  array  തലന്ന
തരാലഴതട്ടുമുതല് ഉണച്ച്.  എന്നനിട്ടുയ മറുപടനി നല്കുന്നനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  ബനി.  ബരാബുപ്രസരാദച്ച്,
ശഷ്ട്രീ.  കകേരാടനികയരനി ബരാലെെകൃഷ്ണകനരാടച്ച് കചരാദനിച ഒരു കചരാദശ്യമരാണനിതച്ച്. 'സയസ്ഥരാനതച്ച്
കബരായബു നനിര്മ്മരാണയ നടക്കുന്നതരായനി ശദയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണരാ;  അടുത കേരാലെെതച്ച്
കബരായബു  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്   കബരായബു  ലപരാട്ടനി  രണച്ച്  യുവരാക്കള  മരനിച
സയഭവയ....'



388  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : തരാങ്കളലട കപരായനിനച്ച് കനിയറരായനി.  

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    ഉമ്മര് :  സര്,  ഇലതരാന്നു പറകഞ്ഞരാലട്ട.  2016  ജൂണ്  8-നരാണച്ച്
2009-ലലെെ  ഈ  കചരാദശ്യതനിലന  മറുപടനി  ലെെഭനിചതച്ച്.  'സയസ്ഥരാനതനിലന  ചനിലെെ
ഭരാഗങ്ങളനില് കസരാടകേ വസ്തുക്കള നനിര്മ്മനിക്കലപ്പെട്ടതരായനി റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച് ലചയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
സയസ്ഥരാനതച്ച്  9-9-2009-നച്ച്  മുമ്പരായനി  അടുതകേരാലെെതച്ച്  കബരായബച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കുന്ന
രണച്ച്  യുവരാക്കള മരനിചതരായനി  റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്  ലചയനിട്ടനില്ല.'  (ഡനി)  കബരായബുനനിര്മ്മരാണയ
നടത്തുന്നതച്ച്  തടയരാന  എനനടപടനിയരാണച്ച്  ലലകേലക്കരാള്ളരാന  ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നച്ച്
വശ്യക്തമരാക്കരാകമരാ?  ഉതരയ-ഇതരതനിലുള്ള  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്തനങ്ങള
ശദയനില്ലപ്പെട്ടരാല്   കേര്ശനമരായ  നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  2009-ലലെെ
കചരാദശ്യതനിനുള്ള  മറുപടനിയരാണനിതച്ച്.  ഇതുലകേരാണച്ച്  പര്പ്പെസച്ച്  ഇല്ല.  ഇതച്ച്  ഈ
സഭകയരാടുള്ള അനരാദരവരാണച്ച്. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര് :  അങ്ങയുലട  ഇനനഷന  വളലര  വശ്യക്തമരാണച്ച്.  ഇരനിക......

ഇരനിക...  ഉന്നയനിച  കേരാരശ്യങ്ങള  വളലര  പ്രധരാനലപ്പെട്ടതുയ  വശ്യക്തവമരാണച്ച്.  അതച്ച്
സഭയുലട  മുന്നനില്  വന്നുകേഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി  സമയയ  കൂടുതലലെെടുക്കരുതച്ച്.  പഷ്ട്രീസച്ച്.....
ഉദരാഹരണങ്ങള മുഴുവന പറഞ്ഞരാല് ഒരുപരാടച്ച് പറകയണനിവരുയ. 

ശഷ്ട്രീ  .   എയ  .   ഉമ്മര്   : സര്, ഒരുദരാഹരണയ കൂടനിപറയരായ. 2009-ല് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
അയഗയ  പനി.  അയനിഷരാ  കപരാറനി  കചരാദനിച  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  മറുപടനി  ലെെഭനിചതച്ച്
2016  ജൂണ്  8-നരാണച്ച്.   കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാരനിലന കേരാലെെതച്ച് കചരാദനിച
കചരാദശ്യങ്ങളമുണച്ച്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്   :  വളലര വശ്യക്തമരാണച്ച്. വളലര ഗഇൗരവമരാണച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്  :  സര്,  ഇതച്ച്  കചരാദനിക്കുന്ന  ആളകേള  പരസരയ
മരാറനിയനിരുന്നരാലുയ  മറുപടനി  നല്കുന്ന ആളകേള  മരാറനിമരാറനി  ഇരുന്നരാലുയ   യരാലതരാരു
വശ്യതശ്യരാസവമനില്ലരാലത ബക്യൂകറരാക്രസനിയുലട കേടന്നരാക്രമണയ തടയുവരാന ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
ഗവണ്ലമനനിനുയ  മനനിമരാര്ക്കുയ  ആര്ജവമുണരാകേണലമന്നുയ,  ലചറുപ്പെക്കരാരനരായ
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കറനില്  ഞങ്ങളക്കച്ച്  വലെെനിയ  പ്രതഷ്ട്രീകയുണച്ച്,   ഇതച്ച്  തടയരാന
അങ്ങച്ച് കേരാരശ്യമരായ നടപടനിലയടുക്കണയ എന്നുമരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളതച്ച്. 

പട്ടനികേജരാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നരാക്ക സമുദരായകകമവയ നനിയമവയ സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരാലെെന) :  സര്,  വളലര
ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശ്നമരാണച്ച് ക്രമപ്രശ്നയവഴനി ബഹുമരാനലപ്പെട്ട ലമമ്പര്  സഭയുലട  മുമ്പരാലകേ
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ലകേരാണ്ടുവന്നതച്ച്.  2499  ഉറപ്പുകേളനികന്മേല്  സര്ക്കരാര്  നടപടനി  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കരാന
ബരാക്കനിയുണച്ച്.  IX,  X,  XI,  XII,  XIII  നനിയമസഭകേളനിലലെെ  ഉറപ്പുകേളരാണച്ച്
ബരാക്കനിയുള്ളതച്ച്.  യഥരാര്ത്ഥതനില്  അഷന്വേറനസച്ച്  കേമ്മനിറനിക്കച്ച്  ഇതനിനുള്ള  എല്ലരാ
അധനികേരാരവമുണച്ച്.  അഷന്വേറനസച്ച് കേമ്മനിറനിയുലട ലചയര്മരാനുയ ലമമ്പര്മരാരുയ വനിചരാരനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞരാല്  ഇക്കരാരശ്യതനില്  പരനിഹരാരയ  കേരാണരാന  സരാധനിക്കുയ.  അതനിനുകവലറ
ആലരയുയ  കുറലപ്പെടുതനിയനിട്ടച്ച്  കേരാരശ്യമനില്ല.   ആ  കേമ്മനിറനി  കേമ്മനിറനിയരായനി  ഫങ്ഷന
ലചയ്യണയ. അതുലകേരാണച്ച് അഷന്വേറനസച്ച് കേമ്മനിറനിയുലട പ്രവര്തനയ ലലബലെെരാ പ്രകേരാരയ
അവര്  ലചകയ്യണ  പണനി  കൃതശ്യമരായനി  ലചയരാല്  ഏതച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥലന  അടുക്കല്
നനിന്നുയ  കേരാരശ്യങ്ങള  കൃതശ്യമരായനി കേനിട്ടുയ.  നടപടനികേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനുയ കേഴനിയുയ.
അതുലകേരാണച്ച്  അഷന്വേറനസച്ച്  കേമ്മനിറനിലയ  ശക്തനിലപ്പെടുതരാനുള്ള  നടപടനിയരാണച്ച്
സന്വേഷ്ട്രീകേരനികക്കണതച്ച്. രണരാമലത കേരാരശ്യയ, കചരാദശ്യവമരായനി ബനലപ്പെട്ടുള്ളതരാണച്ച്. അതച്ച്
കേറക്ടരാണച്ച്.  പതച്ച് വര്ഷതനിനനിടയനില് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കര്മരാര്  8  റൂളനിയഗുകേള
ഇതനിലന  ഭരാഗമരായനി  നല്കുകേയുണരായനി.  ചട്ടയ  47  പ്രകേരാരയ  നനിയമസഭരാ
കചരാദശ്യങ്ങളക്കുള്ള  മറുപടനി  നല്കകേണ  ദനിവസതനിനച്ച്  ലതരാട്ടുമുമ്പച്ച്  വരുന്ന  ദനിവസയ
ലലവകേനിട്ടച്ച്  5  മണനിക്കച്ച് മുമ്പരായനി മറുപടനി നനിയമസഭരാ ലസക്രട്ടറനിക്കച്ച് വകേമരാകറണതരാണച്ച്.
ഇടക്കരാലെെ  മറുപടനിയരാണച്ച്  നല്കുന്നലതങ്കനില്  അന്തനിമ  മറുപടനി  എതയുയ  കവഗയ
നല്കകേണതരാണച്ച്,  എന്നരാല്  കചരാദശ്യയ  ലെെനിസ്റ്റേനില്  കചര്ത  തഷ്ട്രീയതനി  മുതല്  15
ദനിവസതനിനകേയ നല്കകേണതരാണച്ച്.  അല്ലരാതപകയ അതച്ച് സയബനനിച റനികപ്പെരാര്ട്ടച്ച്
സഭയുലട കമശപ്പുറതച്ച് വയ്കക്കണതരാണച്ച്.   ഈ സഭ കചര്ന്നച്ച്  2016  കമയച്ച്  31-ാം
തഷ്ട്രീയതനിയനിലലെെ ഒരു ബുള്ളറനിന ഞരാന കേണ്ടു.  ആ ബുള്ളറനിന പ്രകേരാരയ പനണരായ
സകമ്മളനതനില് ലെെഭനികക്കണ മറുപടനി കപരാലുയ ലകേരാടുക്കരാന ഇകപ്പെരാഴുയ ബരാക്കനിയരാണച്ച്.
ഞരാന  പ്രതനിപകതച്ച്  ഇരനിക്കുന്ന  സമയതച്ച്  കചരാദനിച  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  ഞരാന
മനനിയരായനിട്ടച്ച്  മറുപടനി  പറയരാന നനിര്ബനനിക്കലപ്പെട്ട  സരാഹചരശ്യമരാണച്ച്.   അതരാണച്ച്
അനുഭവയ.  അതുലകേരാണച്ച്  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  കൃതശ്യമരായ  മറുപടനി  ലെെഭനിക്കരാന  ബുദനിമുട്ടച്ച്
ഉണരാകേനില്ല;  ചഷ്ട്രീഫച്ച്  ലസക്രട്ടറനി  ശക്തമരായ  നനിലെെപരാലടടുതരാല്  മതനിയരാകുയ.  ഇന്ന
തഷ്ട്രീയതനിക്കകേയ മറുപടനി ലകേരാടുക്കണയ,  ലകേരാടുക്കുന്നനിലല്ലങ്കനില് നടപടനി ഉണരാകുലമന്ന
ഒരു വരാചകേയ പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞരാല് കൃതശ്യമരായ മറുപടനി ഇവനിലട കേനിട്ടുയ.  വനിവരരാവകേരാശ
കേമ്മഷ്ട്രീഷന  മുകഖന  കചരാദനിചരാല്  ലകേരാടുക്കരാന  നമ്മള  ബരാധശ്യതലപ്പെടുന്നനികല്ല?
അതുലകേരാണച്ച്  ഇതച്ച്  വളലര  ഗഇൗരവമരായനി  കേരാണണയ.  ഇതച്ച്  സഭയുലട  ഒരു
ലപരാതുവനികേരാരമരാണച്ച്.  അക്കരാരശ്യതനില്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര്ക്കച്ച്  ശക്തമരായ
നനിലെെപരാലടടുക്കരാന  കേഴനിയുയ.  ഇതനില്  യരാലതരാരു  സയശയവയ  കവണ.  ഇതച്ച്  ഇനനി
ആവര്തനിക്കരാന  പറനില്ല.  അതനില് ശക്തമരായ നനിലെെപരാടച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  സഷ്ട്രീക്കര്
എടുക്കണയ. 
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റൂളനിയഗച്ച്

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്  : ഓര്ഡര്....... ഓര്ഡര്........

ചട്ടയ  303  പ്രകേരാരയ വളലര പ്രധരാനലപ്പെട്ട രണച്ച് കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട

അയഗയ ഇവനിലട ഉന്നയനിചതച്ച്.  അതനിനച്ച് സര്ക്കരാര് ഭരാഗത്തുനനിന്നുള്ള വനിശദഷ്ട്രീകേരണവയ

ലചയര്  സശദയ  കകേളക്കുകേയുണരായനി.  ഉന്നയനിക്കലപ്പെട്ട  രണ്ടു  വനിഷയങ്ങളയ

നനിയമസഭരാ  നടപടനിക്രമവമരായനി  ബനലപ്പെട്ടച്ച്  പരനികശരാധനിക്കുകമ്പരാള  ഏലറ  ഗഇൗരവയ

അര്ഹനിക്കുന്നവ തലന്നയരാണച്ച്.  ആദശ്യയ ഉന്നയനിച വനിഷയയ സഭരാതലെെതനില് സര്ക്കരാര്

നല്കേനിയ ഉറപ്പുകേളനികന്മേല് യഥരാസമയയ നടപടനി സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നനില്ലരാലയന്നുയ ഉറപ്പുകേള

സയബനനിച  സമനിതനി  പരനിഗണനിചച്ച്  സഭയനില്  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെരാര്ട്ടുകേളനിലലെെ

ശനിപരാര്ശകേളനികന്മേല് യഥരാസമയയ നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നനില്ല എന്നതുമരാണച്ച്.  ലചയര്

ഇക്കരാരശ്യയ  വനിശദമരായനി  പരനികശരാധനിക്കുകേയുണരായനി.  പതനിമൂന്നരായ  കകേരള  നനിയമസഭയനിലലെെ

ഉറപ്പുകേള സയബനനിച സമനിതനിയുലട കേരാരശ്യകമമരായ പ്രവര്തന ഫലെെമരായനി പതരായ

കകേരള  നനിയമസഭ  വലരയുള്ള  ഉറപ്പുകേള  സയബനനിച  എല്ലരാ  നടപടനികേളയ

പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കലപ്പെടുകേയുണരായനി എന്നച്ച് ലചയര് മനസനിലെെരാക്കുന്നു.  ലെെഭശ്യമരായ കരഖകേള

പ്രകേരാരയ ഇനനി പതനിലനരാന്നരായ കകേരള നനിയമസഭയുലട കേരാലെെലത  201  ഉറപ്പുകേളനിലുയ

പനണരായ കകേരള നനിയമസഭയുലട കേരാലെെലത 1078 ഉറപ്പുകേളനിലുയ പതനിമൂന്നരായ കകേരള

നനിയമസഭയുലട  കേരാലെെലത  1220  ഉറപ്പുകേളനിലുമരായനി  ആലകേ  2499  ഉറപ്പുകേളനികന്മേല്

സര്ക്കരാര് നടപടനികേള പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനുണച്ച്.  അകതരാലടരാപ്പെയ IX, X, XI, XII, XIII

എന്നഷ്ട്രീ  നനിയമസഭകേളനിലലെെ  ഉറപ്പുകേള  സയബനനിച  സമനിതനിയുലട  വനിവനിധ

റനികപ്പെരാര്ട്ടുകേളനിലലെെ ശനിപരാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കരാര് നടപടനികേള ഇനനിയുയ പൂര്തഷ്ട്രീകേരനി

കക്കണതുലണന്നുയ  ലചയര്  മനസനിലെെരാക്കുന്നു.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ലചയറനിനച്ച്

സൂചനിപ്പെനിക്കരാനുള്ളതച്ച് സഭരാതലെെതനില് സര്ക്കരാര് നല്കുന്ന ഉറപ്പുകേളനികന്മേലുയ ഉറപ്പുകേള

സയബനനിച  സമനിതനി  നല്കുന്ന  ശനിപരാര്ശകേളനികന്മേലുയ  സര്ക്കരാര്  വകുപ്പുകേള

യഥരാസമയയ  നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കരാതനിരനിക്കുന്നപകയ  ആയതനികന്മേല്  ആവശശ്യമരായ

തുടര്നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനികക്കണതച്ച്  ഉറപ്പുകേള സയബനനിച സമനിതനി  തലന്നയരാണച്ച്

എന്നരാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ആവശശ്യമരായ  കേര്ക്കശമരായ  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുവരാനുള്ള

എല്ലരാ അധനികേരാരങ്ങളയ ചട്ട പ്രകേരാരയ പ്രസത്തുത സമനിതനിക്കുണച്ച് എന്ന കേരാരശ്യവയ ലചയര്

വഷ്ട്രീണ്ടുയ ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ഈ നനിയമസഭയനില് രപഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനനിരനിക്കുന്ന ഉറപ്പുകേള സയബനനിച സമനിതനി
ഇക്കരാരശ്യയ  ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ  പരനിഗണനിക്കണലമന്നുയ  ഈ  സഭയനില്  ഉണരാകേരാവന്ന
ഉറപ്പുകേള  സയബനനിച്ചുയ  മുന  സഭകേളനിലലെെ  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കരാത  ഉറപ്പുകേള
സയബനനിച്ചുമുള്ള  കജരാലെെനികേള  സമയബനനിതമരായനി  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനിക്കുവരാന  ഉതകുന്ന
തരതനിലുള്ള നടപടനികേള  പ്രസത്തുത  സമനിതനി  വകേലക്കരാള്ളണലമന്നുയ  സര്ക്കരാരനിലന
വനിവനിധ വകുപ്പുകേള സമനിതനിയുലട പ്രവര്തനവമരായനി സഹകേരനിക്കണലമന്നുയ ലചയര്
റൂള ലചയ്യുന്നു.

ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  അയഗയ  ശഷ്ട്രീ.  എയ.  ഉമ്മര്  ക്രമപ്രശ്നതനിലൂലട  ഉന്നയനിച
രണരാമലത വനിഷയയ നനിയമസഭരാ കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച് യഥരാസമയയ പൂര്ണമരായ ഉതരയ
ലെെഭശ്യമരാകുന്നനില്ല  എന്നതരാണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യയ  സയബനനിച്ചുയ  ലചയര്  വനിശദമരായനി
പരനികശരാധനിക്കുകേയുണരായനി.  നനിയമസഭരാ  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  യഥരാസമയയ  അയഗങ്ങളക്കച്ച്
മറുപടനി  ലെെഭശ്യമരാക്കരാതതനിലനതനിലര  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തു  വര്ഷതനിനനിടയനില്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപരാലലെെ എട്ടച്ച്  റൂളനിയഗുകേളരാണച്ച്
മുന  സഷ്ട്രീക്കര്മരാര്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതരായനി  കേരാണുന്നതച്ച്.  അപ്രകേരാരയ  കേര്ശനമരായ
നനിര്കദശയ  ലചയറനില്നനിന്നുയ  നല്കേനിയനിട്ടുയ  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്  യഥരാസമയയ  മറുപടനി
നല്കുന്ന  കേരാരശ്യതനില്  ബനലപ്പെട്ടവര്  തുടര്ന്നുയ  ഉദരാസഷ്ട്രീനത  കേരാണനിക്കുന്നു
ലവന്നുള്ളതച്ച് ഒട്ടുയ ആശരാസശ്യകേരമല്ല.  

നനിയമസഭരാ  ലസക്രകട്ടറനിയറനിലലെെ  കരഖകേള  പ്രകേരാരയ  പനണരായ  കകേരള
നനിയമസഭയുലട  46  കചരാദശ്യങ്ങളക്കുയ  പതനിമൂന്നരായ  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  673
കചരാദശ്യങ്ങളക്കുയ  പതനിനരാലെെരായ  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ഇന്നലലെെവലര  157
കചരാദശ്യങ്ങളക്കുയ  പൂര്ണമരാകയരാ  ഭരാഗനികേമരാകയരാ  മറുപടനി  ലെെഭശ്യമരാകേരാനുണച്ച്.   ഇതരയ
പ്രവണതകേള ഇനനിയുയ തുടര്ന്നുകപരാകുന്നതനികനരാടച്ച് ലചയറനിനച്ച് അകശഷയ കയരാജനിപ്പെനില്ല.
നനിയമസഭരാ  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്  കൃതശ്യസമയത്തുതലന്ന  മറുപടനി  ലെെഭശ്യമരാക്കുന്നുണച്ച്  എന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുവരാന  ബനലപ്പെട്ട  മനനിമരാര്  പരനിശമനിക്കുകേയരാലണങ്കനില്  അതച്ച്
സരാധശ്യമരാകുന്നതരാലണന്നച്ച് മുനകേരാലെെങ്ങളനില് പലെെ മനനിമരാരുയ ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ള കേരാരശ്യയ
ഇതരുണതനില് ലചയര്  ബനലപ്പെട്ടവലര  ഓര്മ്മലപ്പെടുത്തുന്നു.  ചട്ടപ്രകേരാരയ  മുനകൂര്
കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച്  നല്കേനി  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  അയഗങ്ങള  കചരാദനിക്കുന്ന  കചരാദശ്യങ്ങളക്കച്ച്
യഥരാസമയയ  പൂര്ണമരായ  മറുപടനി  ലെെഭനിക്കുകേ  എന്ന  നശ്യരായമരായ  അവകേരാശയ
നനികഷധനിക്കുന്ന  തരതനിലുള്ള  ഒരു  നടപടനിയുയ  ബനലപ്പെട്ടവരുലട  ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ
ഉണരാകേരാന പരാടനില്ല എന്നച്ച് ലചയര് റൂള ലചയ്യുന്നു. ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്...... 
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ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന  : (വമക്കച്ച് ഓഫച്ച്)...  സര്, ഞരാന ക്രമപ്രശ്നയ ഉന്നയനിചച്ച്
കനരാട്ടഷ്ട്രീസച്ച് നല്കേനിയനിരുന്നു.

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : അതച്ച് വനിശദമരായനി പരനികശരാധനിചച്ച് പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച്  എടുക്കരായ.  അകങ്ങക്കച്ച്
അവസരയ തരരായ.

(2) 12-7-2016-  ലലെെ ശഷ്ട്രീ  .   എയ  .   സന്വേരരാജനിലന വബബനിള പരരാമര്ശയ സയബനനിചച്ച്

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന :  സര്,  ഇന്നലലെെ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്
സയസരാരനിച്ചുലകേരാണച്ച് ബഹുമരാനലപ്പെട്ട അയഗയ ശഷ്ട്രീ. എയ. സന്വേരരാജച്ച് സയസരാരനിചതച്ച് വളലര
അപമരാനകേരവയ  പ്രതനിപക അയഗങ്ങലള സയബനനിചച്ച്  അപകേഷ്ട്രീര്തനികേരമരായ  ഒരു
വനിഷയമരാണച്ച്   എന്നതച്ച്  ഞരാന  സഭയുലട  ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയരാണച്ച്.   അകദഹയ
പറഞ്ഞതച്ച് ഈ ബഡജ്റച്ച്  വനിശുദവയ അമൂലെെശ്യവമരാണച്ച്. "മതരായനിയുലട സുവനികശഷയ
ഏഴരായ  അദശ്യരായതനിലലെെ  ആറരായ  വരാകേശ്യയ  വരായനിക്കണയ.  അതച്ച്  നനിങ്ങള
വരായനിച്ചുകനരാക്കണയ.  എന്നരാല്  ആ  വരാകേശ്യയ  ഞരാന  ഇവനിലട  വരായനിക്കുന്നനില്ല.
വരായനിചരാല്  പ്രകകേരാപനമുണരാകുയ.  നനിങ്ങള  കപരായനി  വരായനിച്ചുകനരാക്കനിയരാല്  മതനി"
എന്നുപറഞ്ഞച്ച്  അകദഹയ  അവസരാനനിപ്പെനിക്കുകേയരായനിരുന്നു.  അതച്ച്  ഞങ്ങള  വരായനിച്ചു
കനരാക്കുകേയുയ ഇന്നച്ച് എല്ലരാ പതങ്ങളനിലുയ അതച്ച് വരനികേയുയ ലചയ.  ഈ ബഡ്ജറനിലന
എതനിര്തവലരക്കുറനിചരാണച്ച്  അകദഹയ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  "മതരായനിയുലട  സുവനികശഷയ
ഏഴരായ അദശ്യരായതനിലലെെ  ആറരായ വരാകേശ്യയ - വനിശുദമരായതച്ച് നരായളക്കച്ച് ലകേരാടുക്കരുതച്ച്;
നനിങ്ങളലട  മുത്തുകേലള  പന്നനികേളലട  മുന്നനില്  ഇടുകേയുമരുതച്ച്;  അവ  കേരാല്ലകേരാണച്ച്
അവലയ  ചവനിട്ടുകേയുയ  തനിരനിഞ്ഞച്ച്  നനിങ്ങലള  ചഷ്ട്രീന്തനിക്കളയുകേയുയ  ലചയച്ച് വരാന
ഇടവരരുതച്ച്."****  എത അപമരാനകേരമരായ പരരാമര്ശമരാണച്ച്.  . (… ബഹളയ)........

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : ലയസച്ച്.....  ലയസച്ച്......  സഭയനില്  വരരാത  ഒരു  പ്രശ്നലത
സയബനനിചച്ച് ബഹളയ ഉണരാക്കണ.  സഭയുലട കരഖകേളനില് ഒരനിടത്തുയ വരരാത ഒരു
വനിഷയലത  സയബനനിചച്ച്  അനരാവശശ്യമരായനി  പ്രശ്നങ്ങളയ  ബഹളവയ  ഉണരാക്കണ.
അകദഹയ ക്രമപ്രശ്നയ ഉന്നയനിച്ചു. അതച്ച് ലചയര് പരനികശരാധനിക്കുയ. ലചയറനിനച്ച് വബബനിള
കേരാണരാപരാഠമല്ല.   വബബനിള  കേരാണരാപരാഠമല്ലരാതതുലകേരാണച്ച്  വബബനിളനില്  ഏതച്ച്
സരാഹചരശ്യതനിലെെരാണച്ച്  വന്നലതന്നുള്ളതനിലനക്കുറനിചച്ച്  പരനികശരാധനിചച്ച്  ലചയര്  റൂളനിയഗച്ച്
നല്കുയ.  ഇരനിക......  ഇരനിക....  (ബഹളയ.......)  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞകല്ലരാ....
പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞകല്ലരാ... 

* സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില് നനിലെെനനിറുതരാന തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചു.
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ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന  :  സര്,  അങ്ങച്ച്  പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച്  പരനികശരാധനിചച്ച്  റൂളനിയഗച്ച്
നല്കേരാലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞരാല് കുഴപ്പെമനില്ല.  അങ്ങച്ച്  ഇകപ്പെരാള തലന്ന റൂളനിയഗച്ച്  നല്കേരുതച്ച്.
കേരാരണയ  ഈ  വരാകേശ്യയ  ഇവനിലട  പറയുകേയുയ  അതനിലലെെ  ഒരു  ലസനനസച്ച്  ഇവനിലട
വരായനിക്കരാലത  കപരാകുകേയുയ,  നനിങ്ങള  വരായനിക്കണലമന്നച്ച്  പറയുകേയുയ  ഇന്നച്ച്  മലെെയരാള
മകനരാരമയുയ മരാതൃഭൂമനിയുയ അടക്കമുള്ള എല്ലരാ പതങ്ങളനിലുയ ആ വബബനിള വരാകേശ്യയ
ഉദരനിക്കലപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയുയ  ലചയ്യുന്നു.  അപമരാനകേരമരായ  ഒരു  സ്ഥനിതനിയരാണനിതച്ച്.
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുഖശ്യമനനി ആകലെെരാചനിക്കണയ. അങ്ങയുലട ശനിഷശ്യനരാണച്ച് ശഷ്ട്രീ. എയ. സന്വേരരാജച്ച്.
ഇങ്ങലനയരാകണരാ പ്രതനിപക അയഗങ്ങലളക്കുറനിചച്ച് സയസരാരനികക്കണതച്ച്.  

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്  : അങ്ങച്ച് കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിച്ചു. അതച്ച് സഭയുയ ലചയറുയ
കകേട്ടു. അവനിലട ഇരനിക.

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതഷ്ട്രീശന : സര്, ഇതരയ അപകേഷ്ട്രീര്തനികേരമരായ പരരാമര്ശങ്ങളനില്
നനിന്നുയ  ഞങ്ങലള  സയരകനിക്കരാനുള്ള ഉതരവരാദനിതന്വേമുള്ള ആളരാണച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
ലചയര്.  ഇതരയ  മുനവനിധനികയരാടുകൂടനിയുള്ള  കേരാരശ്യങ്ങള  അങ്ങച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  ഒട്ടുയ
ശരനിയല്ല.  It is very unfair from your part.  

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്  : അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതഷ്ട്രീശന : സര്, സഭരാകരഖകേളനില് ഇല്ലരാത കേരാരശ്യങ്ങളന്നയനിചച്ച്
പ്രശ്നങ്ങളനികലെെക്കച്ച് വലെെനിചനിഴയരുലതന്നച്ച്  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞു.  ....(… ബഹളയ)........

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  ലചയറനിലന  കചരാദശ്യയ  ലചയ്യുകേയരാകണരാ....ഞരാന  എന്തരാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച് ശരനിയല്ല.  അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച് ശരനിയല്ല.  അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല.
സഭരാ  കരഖകേളനില്  ഇല്ലരാത  ഒരു  കേരാരശ്യലത  സയബനനിചച്ച്  ബഹളയ  ഉണരാകക്കണ
കേരാരശ്യമനിലല്ലന്നരാണച്ച്  ഞരാന പറഞ്ഞതച്ച്.   ബഹളയ  ഉണരാകക്കലണന്നരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.

...  (… ബഹളയ).......  സഭരാ  കരഖകേളനില്  ഇല്ലകല്ലരാ;  എന്നരാല്  വബബനിളനില്  ഏതച്ച്
സരാഹചരശ്യതനിലെെരാണച്ച് വന്നതച്ച്; ലചയറനിനച്ച് വബബനിള കേരാണരാലത അറനിയനില്ല.  ലചയര്
വബബനിള  കേരാണരാപരാഠയ  പഠനിചനിട്ടനില്ല.  അതുലകേരാണച്ച്  വബബനിള  പരനികശരാധനിചച്ച്
വബബനിളനില് അതച്ച്  ഏതച്ച് സരാഹചരശ്യതനിലെെരാലണന്നച്ച്,  എന്തരാലണന്നച്ച് പരനികശരാധനിചച്ച്
ലചയറനിലന  റൂളനിയഗച്ച്  നല്കുലമന്നച്ച്  തലന്നയരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  അതുമതനി.  നനിങ്ങള
കബരാധപൂര്വ്വയ......  ഈ സഭയനില്  hypothecated  ആയനി ഒരു നനിലെെപരാടച്ച്   എടുക്കരാന
പറ്റുകമരാ;  സഭയനില് വരരാത ഒരു കേരാരശ്യയ  hypothecated ആയനി എടുക്കരാന പറ്റുകമരാ;
പറ്റുകമരാ; ഇല്ലകല്ലരാ; ........ (… ബഹളയ)........ ഞരാന ശഷ്ട്രീ. വനി. ഡനി. സതഷ്ട്രീശന ഉന്നയനിച
ക്രമപ്രശ്നതനില് വബബനിള പരനികശരാധനിചച്ച് റൂള നല്കുലമന്നച്ച് തലന്നയരാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.
ലചയറനിനച്ച്  വബബനിള  കേരാണരാലത  അറനിയനില്ല.  മനസനിലെെരാകയരാ;  വബബനിള
വരാകേശ്യങ്ങള  ഉദരനിച്ചുലകേരാണച്ച്  നനിങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ക്രമപ്രശ്നലത  സയബനനിചച്ച്
വബബനിള പരനികശരാധനിച്ചുയ വബബനിളനില് എന്തച്ച് സരാഹചരശ്യതനിലെെരാണച്ച് വന്നലതന്നുയ
പരനികശരാധനിചച്ച്  റൂളനിയഗച്ച്  നല്കുലമന്നരാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  Please be seated.  Please....
Please.....(ബഹളയ.....) 
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പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  (  ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  )  : ബഹുമരാനലപ്പെട്ട സഷ്ട്രീക്കര്,
എനനിക്കച്ച്  അങ്ങകയരാടച്ച്  ഒരു  കേരാരശ്യയ  പറയുവരാനുണച്ച്.  ഞങ്ങള  അങ്ങകയരാടച്ച്
സഹകേരനിക്കുന്നുണച്ച്.  പകക  അങ്ങച്ച്  ഞങ്ങകളരാടച്ച്  എടുക്കുന്ന  നനിലെെപരാടച്ച്  ഒട്ടുയ
ശരനിയല്ല...... (ബഹളയ...)....

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര് :  എന്തരാണച്ച്?  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക കനതരാവച്ച്  അങ്ങലന
പറയുന്നതച്ച് നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരാണച്ച്.

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ : സര്,  അങ്ങകയരാടുള്ള  എല്ലരാ  ബഹുമരാനവയ
നനിലെെനനിര്തനിലക്കരാണച്ച്  പറയുന്നു,  ഞങ്ങള  ഈ  സഭ  സമയതച്ച്  നനിര്തരാനുയ
അങ്ങകയരാടച്ച്  എല്ലരാ രഷ്ട്രീതനിയനിലുയ സഹകേരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ആ ലചയറനിലെെനിരനിക്കുകമ്പരാള
പ്രതനിപകതനിനച്ച് നഷ്ട്രീതനി തരരാന അകങ്ങക്കച്ച് ബരാധശ്യതയുണച്ച്. I am very sorry to
say  that  കേരാരണയ  ഞരാന  പറയരായ.  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശന  ഒരു
ക്രമപ്രശ്നമുന്നയനിചകപ്പെരാള  അങ്ങതച്ച്  മുഴുവന  കകേളക്കുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പുതലന്ന  റൂള
ലചയ്യുകേയരാണച്ച്. 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : അതച്ച്  അകദഹയ  എഴുതനിതന്നനിരുന്നു.  അകദഹയ  രരാവനിലലെെ
എഴുതനിതന്നനിരുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  ഇകപ്പെരാള അങ്ങച്ച് ഞരാന പറയുന്നതുതലന്ന
കകേളക്കുന്നനില്ലകല്ല ല്ല്രാ. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : പറയൂ.... പറയൂ....

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  : സര്,  അങ്ങച്ച്  കുറച്ചുകൂടനി  കമ  കേരാണനിക്കണയ.
അങ്ങച്ച്  ടഷറനി  ലബഞനിലുള്ള  ആളല്ല.  അങ്ങച്ച്  ഞങ്ങളലടകൂടനി  അവകേരാശയ
സയരകനിക്കരാന  ബരാധശ്യസ്ഥനരായ  സഷ്ട്രീക്കറരാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  അങ്ങലന  പറയുന്നതച്ച്
ശരനിയല്ല.  ഞങ്ങളക്കച്ച്  സഷ്ട്രീക്കകറരാടുയ  ലചയറനികനരാടുയ  ബഹുമരാനമുണച്ച്.  ഞങ്ങളലട
പരരാതനി ഞങ്ങളക്കച്ച് പറകയണതച്ച് സഷ്ട്രീക്കകറരാടരാണച്ച്. അല്ലരാലത എവനിലട പറയുയ; ഈ
സഭയനിലെെല്ലരാലത  പറയരാന  സരാധനിക്കുകമരാ;  പ്രതനിപകതനിലന  ഒരു  അവകേരാശമരാണതച്ച്.
അങ്ങതച്ച് സമചനിതതകയരാലട കകേളക്കുകേയുയ ഞങ്ങള പറയുന്നതനില് ലതറ്റുലണങ്കനില്
തനിരുത്തുകേയുയ  ശരനിയരാലണങ്കനില്  അങ്ങതച്ച്  പരനികശരാധനിക്കുകേയുയ  ലചയ്യുകേ  എന്നുള്ളതരാണച്ച്
ഇവനിടലത  നടപടനിക്രമയ.  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശന  ഒരു  ക്രമപ്രശ്നമുന്നയനിച്ചു.
എന്തരാണച്ച്  പ്രശ്നയ?  ഇന്നലലെെ  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  ശഷ്ട്രീ.  എയ.  സന്വേരരാജച്ച്
ലലബബനിളനിലലെെ  ഒരു  വരാകേശ്യയ  ഉദരനിച്ചുലകേരാണച്ച്....  ഉദരനിചനില്ല.  നനിങ്ങലളല്ലരാവരുയ
വരായനിച്ചു  കനരാക്കരാന  പറഞ്ഞു.  ശരനി.  പകക ഇന്നച്ച്  എല്ലരാ  ദനിനപതതനിലുയ  അതച്ച്
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വന്നനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് പ്രതനിപകകതരാടുള്ള കേടുത അവകഹളനമരാണച്ച് എന്നച്ച് ഞങ്ങള
വനിശന്വേസനിക്കുന്നു.  അങ്ങതച്ച് പരനികശരാധനിക്കണയ.  അകദഹയ  തലന്ന  പറഞ്ഞതച്ച്
നനിങ്ങളനിതച്ച്  വരായനിക്കണലമന്നരാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്  എല്ലരാ  ദനിനപതതനിലുയ  വന്നനിരനിക്കുന്നു.
പ്രതനിപകലത  നരായകളരാടുയ  പന്നനികേകളരാടുയ...  ഞങ്ങലള  ഉപമനിക്കുന്ന  നടപടനി
ശരനിയല്ല. അങ്ങതച്ച് പരനികശരാധനിക്കണയ. പരനികശരാധനിചച്ച് ഒരു തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുക്കണയ.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതരാവനികനരാടച്ച് എല്ലരാ ബഹുമരാനവയ
വച്ചുലകേരാണച്ച് പറയലട്ട......

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞരാലെെനിക്കുട്ടനി : സര്, അയഗങ്ങളലട പ്രസയഗതനില് ദുനഃസൂചന
പരാടനില്ല. ദുനഃസൂചനയരാണനിതച്ച്.  അതച്ച് പരനികശരാധനിചച്ച് നഷ്ട്രീക്കയ ലചയ്യരാവന്നകതയുള. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതരാവനികനരാടച്ച് എല്ലരാ ബഹുമരാനവയ
വച്ചുലകേരാണച്ച്  പറയലട്ട......ശഷ്ട്രീ.  വനി.  ഡനി.  സതഷ്ട്രീശന  ആ  സബ്മനിഷലന
വനിശദരായശങ്ങലളല്ലരായ  എഴുതനിതന്നനിരുന്നു.  അകദഹയ  കരഖരാമൂലെെയ  നല്കേനിയ
സബ്മനിഷലന ഉള്ളടക്കയ  തലന്നയരാണച്ച്  സഭയനില്  വചതച്ച്.  അതച്ച്  പരനികശരാധനിചച്ച്
റൂളനിയഗച്ച്  നല്കേരാലമന്നരാണച്ച്  ഞരാന  പറഞ്ഞതച്ച്.  എന്നരാല്  അതനുവദനിക്കരാലത
ബഹളമുണരാക്കനിയകപ്പെരാഴരാണച്ച്  ലചയറനിലന  ഭരാഗത്തുനനിന്നച്ച്  ഇരനിക്കണലമന്ന
അഭനിപ്രരായപ്രകേടനമുണരായതച്ച്.  നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ രഷ്ട്രീതനിയനില് അതനിലന കേരാണുന്നതച്ച്
ശരനിയല്ല.  നനിര്ഭരാഗശ്യകേരമരായ  രഷ്ട്രീതനിയനില്  അതനിലന  കേരാണുന്നതച്ച്  ശരനിയല്ല....
ശരനിയല്ല......(ബഹളയ).....

2016-17  സരാമ്പതനികേ  വര്ഷകതക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനിലന  ലപരാതു
ചര്ചയരാണച്ച്. ശഷ്ട്രീ. വനി. എസച്ച്. അച്ചുതരാനനന, അകങ്ങക്കച്ച് സയസരാരനിക്കരാവന്നതരാണച്ച്. 

ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   അച്ചുതരാനനന :  സര്,.....(ബഹളയ).....(..ബഹളയ..) 

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  : അകദഹയ  സയസരാരനിക്കലട്ട......................(ബഹളയ).........
ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റരായ, മുഖശ്യമനനി എനപറയണലമന്നച്ച് നനിങ്ങളക്കച്ച് പറയരാന പറനില്ല.
മുഖശ്യമനനി  എനപറയണയ,  എകപ്പെരാള  പറയണലമലന്നരാലക്ക  നനിര്ബനനിക്കരാന
പറ്റുകമരാ.  അലതരാന്നുയ  ലചയറനിനച്ച്  ലചയ്യരാന  പറനില്ല.  (ബഹളയ)...അകദഹയ
സയസരാരനിക്കലട്ട.... പഷ്ട്രീസച്ച്...പഷ്ട്രീസച്ച്....

മുഖശ്യമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    പനിണറരായനി വനിജയന):  സര്,  ഇവനിലട മതരായനിലയക്കുറനിച്ചുയ
മതരായനിയുലട  സുവനികശഷലതക്കുറനിലചരാന്നുയ  എനനിക്കറനിയനില്ല.  പ്രതനിപകരായഗങ്ങലള
അപമരാനനിക്കുന്ന  തരതനിലുള്ള  പരരാമര്ശയ,  അതച്ച്  ഒരു  തരതനിലുയ  ഭരണപകയ
ഉകദശനിക്കുലന്നരാരു കേരാരശ്യമല്ല. അലതന്തരാലണന്നച്ച് അങ്ങച്ച് പരനികശരാധനിചച്ച് ആവശശ്യമരായ
റൂളനിയഗച്ച് നല്കുന്നതരായനിരനിക്കുയ നന്നരാവകേ.
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VII ധനകേരാരശ്യയ

2016-2017   സരാമ്പതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലന സയബനനിച

ലപരാതുചര്ച   (  തുടര്ച  )

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    അച്ചുതരാനനന :  സര്,  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി

കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലന ഞരാന

പനിനണയ്ക്കുന്നു.  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്  UDF  സര്ക്കരാര്  തകേര്ലതറനിഞ്ഞ  സയസ്ഥരാനതനിലന

സരാമ്പതനികേ നനിലെെ പുനരുദരനിക്കരാനുള്ള കൃതശ്യമരായ ചുവടുവയ്പ്പെരാണച്ച്.  സരാമ്പതനികേ

അരരാജകേതന്വേവയ അഴനിമതനിയുമരായനിരുന്നകല്ലരാ കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കരാരനിലന മുഖമുദ്ര.  അഞച്ച്

വര്ഷയലകേരാണച്ച് കേട്ടുമുടനിചച്ച് കേരാലെെനിയരാക്കനിയ ഒരു ഖജനരാവനിലനയരാണച്ച് UDF  ഞങ്ങലള

ഏല്പ്പെനിച്ചുകപരായതച്ച്  എന്നച്ച്  ഈ  സര്ക്കരാര്  പുറതനിറക്കനിയ  ധവളപതയ  അര്ത്ഥ

ശങ്കയച്ച്  ഇടവരരാലത  വശ്യക്തമരാക്കനിയതരാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷയ  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന

ചരാണനി സര്ക്കരാര്  എന്തരാണച്ച്  ലചയതച്ച്?  ധൂര്തനരായ കേരാരണവര് തറവരാടച്ച്  മുച്ചൂടുയ

നശനിപ്പെനിചച്ച് കുളയകതരാണ്ടുന്നതുകപരാലലെെയകല്ല ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന ചരാണനിയുയ കൂട്ടരുയ കകേരളയ

ഭരനിച്ചു മുടനിചതച്ച്. സതശ്യതനില് ഇവര് നമ്മുലട സമ്പതച്ച് മുഴുവന ലകേരാള്ളയടനിചച്ച് ദഷ്ട്രീവരാളനി

കുളനിക്കുകേയകല്ല ലചയതച്ച്.  സര്ക്കരാരനിലന  ഔകദശ്യരാഗനികേ  കേണക്കുതലന്ന  കനരാക്കുകേ.

ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന  ചരാണനിയുലട  സര്ക്കരാര്  2011-ല്  അധനികേരാരകമല്ക്കുകമ്പരാള

കകേരളതനിലന  ലപരാതുകേടയ  78,673  കകേരാടനി  രപയനില്  ഏലറയരായനിരുന്നു. ഇതച്ച്

കകേരള  സയസ്ഥരാനയ  രപവല്ക്കരനിക്കലപ്പെട്ടതച്ച്  മുതല്  2011  വലരയുള്ള അഞര

പതനിറരാണ്ടുകേരാലെെലത  കേടമരായനിരുന്നു. എന്നരാല്  അഞ്ചുവര്ഷയ  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന

ചരാണനിയുലട  ഭരണയ  ലപരാടനിലപരാടനിചകപ്പെരാള  എന്തരാണച്ച്  കേടതനിലന  സ്ഥനിതനി?

1,55,389  കകേരാടനി  രപയനികലെെലറയരായനി  വര്ദനിചനികല്ല?  അതരായതച്ച്  55   ലകേരാല്ലയ

ലകേരാണ്ടുണരായ  കേടതനിനച്ച്  തുലെെശ്യമരായ  കേടമകല്ല  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷയലകേരാണച്ച്

ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന ചരാണനി ജനങ്ങളലട  തലെെയനില് ലകേട്ടനിവചതച്ച്.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന ചരാണനിയുയ

ശഷ്ട്രീ. ലകേ. എയ. മരാണനിയുമരാലക്ക ബഹു മനിടുക്കനമരാരരാണച്ച്.  മനിടുക്കനമരാര് തലന്ന. ഇവനിലട

നനിന്നരാണച്ച് ഈ സര്ക്കരാര് അതനിലന ധനകേരാരശ്യ മരാകനജുലമനച്ച് ആരയഭനിക്കുന്നതച്ച്. അതച്ച്

കനലരയരാക്കുലമന്ന  പ്രഖശ്യരാപനമരാണച്ച്  കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്

അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലന ഓകരരാ ഖണ്ഡനികേയനിലുയ പ്രതനിഫലെെനിക്കുന്നതച്ച്. 
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മലെെയരാള  മകനരാരമയ്ക്കുകപരാലുയ  ബഡ്ജറനിലന  പുകേഴനിപ്പെറകയണനി  വരുകമ്പരാള..
കരാമലമങ്കനിലുയ  കകമയ..  കരാമലമങ്കനിലുയ  കകമയ.  (മലെെയരാള  മകനരാരമ  പതയ
ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു)  മലെെയരാള  മകനരാരമയുലട  മരാനസപുതനരായ  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന
ചരാണനിക്കച്ച്  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനിലന  എതനിര്ക്കരാന  കേഴനിയുകേ;  ദഷ്ട്രീപനികേ
ദനിനപതയ പറഞ്ഞതച്ച് 'കകമയ മുഖശ്യലമന്നരാണച്ച് '. (ദഷ്ട്രീപനികേ ദനിനപതയ   ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു.)
മയഗളയ  ദനിനപതവയ  ബഡ്ജറനിലന  കകമ  ബഡ്ജറച്ച്  എന്നുതലന്നയരാണച്ച്
വനികശഷനിപ്പെനിചതച്ച്.  മരാതൃഭൂമനി  ദനിനപതതനില്  ബഡ്ജറച്ച് ജനകേഷ്ട്രീയലമന്നരാണച്ച്
ലഹഡനിയഗച്ച്.  ബഡ്ജറനിലന ജനകേഷ്ട്രീയലമന്നരാണച്ച്  വനികശഷനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഒരു ഇടതുപക
സര്ക്കരാരനിലന  കേന്നനി  ബഡ്ജറച്ച്  എന്തരായനിരനിക്കുലമന്നച്ച്  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങലള
കബരാദശ്യലപ്പെടുത്തുകേയരായനിരുന്നു നമ്മുലട  മരാധശ്യമങ്ങള.  അതുലകേരാണ്ടുതലന്നയരാവണയ
ഇനഡശ്യന  എകച്ച്പ്രസച്ച്'  പതയ  ഈ  ബഡ്ജറനിലന  കസരാഷശ്യലെെനിസ്റ്റേച്ച്  മരാനനിലഫകസ്റ്റേരാ
ലയന്നച്ച്  വനികശഷനിപ്പെനിചതച്ച്.  (ഇനഡശ്യന  എക്പ്രസച്ച്  പതയ  ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു.)
ഇങ്ങലന മരാധശ്യമങ്ങള ഒന്നടങ്കയ നല്ലലതന്നച്ച്  പറലഞ്ഞരാരു ബഡ്ജറച്ച് കവലറയുകണരാ?
കകേരളയ  മുഴുവന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നുലവന്നകല്ല  ഇതച്ച്
ലതളനിയനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച് അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന എലന മരാനശ്യ കസ്നേഹനിതനമരാര്
കൂടനി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന  പനിനണചച്ച്  സയസരാരനിക്കണലമന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കരാനുള്ളതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപകകനതരാവച്ച് ഇതനിനരാവശശ്യമരായ ഒരനിടലപടല്
നടതണലമന്നരാണച്ച്  എലന  അഭനിപ്രരായയ.  അലല്ലങ്കനില് നനിങ്ങളലട  പ്രസനിഡനച്ച്  ആ
പണനി  ലചയകേളയുയ  എന്നച്ച്  പ്രതനിപകകനതരാവനിലന  ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയരാണച്ച്.
ഇടതുപക  ജനരാധനിപതശ്യ  മുന്നണനിയുലട  പ്രകേടന  പതനികേയനിലൂലടയുള്ള  ഒരു
സരാമ്പതനികേ  യരാതയരാണച്ച്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന
നയനിക്കുന്ന ഒരു ദര്ശനമുണച്ച്.  മനിസ്റ്റേര് മരാണനി ലചയതുകപരാലലെെ കേണക്കുകേള ലകേരാണച്ച്
കേസര്ത്തു കേരാണനിക്കുകേയല്ല ഇതനില് ലചയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ എല്ലരാ വനിഭരാഗയ
ജനങ്ങളകടയുയ  ജഷ്ട്രീവനിതയ  പുകരരാഗതനിയനികലെെക്കച്ച്  നയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദശങ്ങളയ
മരാര്ഗ്ഗകരഖയുയ അടങന്നതരാണതച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ ജനങ്ങളലട ജഷ്ട്രീവനിതവയ പ്രതഷ്ട്രീകകേളയ
തളനിരനിട്ടു നനില്ക്കുന്നതരാണച്ച് ഇഇൗ ബഡ്ജറച്ച്. പ്രകേടനപതനികേ ജനങ്ങലള പറനിക്കരാനുള്ള
ഒരു  പുസകേമരാലണന്നരാണച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാര്  കേണക്കരാക്കനിയനിരുന്നതച്ച്.
5  വര്ഷയ മുമ്പച്ച്  എലന്തല്ലരാമരാണച്ച്  അവര് പ്രകേടനപതനികേയനില് എഴുതനിവചനിരുന്നതച്ച്.
അതനിലലെെലന്തങ്കനിലുയ  അവരുലട  ഏലതങ്കനിലുയ  ബഡ്ജറനില്  പ്രതനിഫലെെനിചനിരുകന്നരാ?

അകതപ്പെറനിലയരാലക്ക  എലന്തങ്കനിലുയ  കേരാരശ്യയ  ജനങ്ങളലട  ഓര്മ്മയനിലുകണരാ?

കമനിക്കണയ.  ഓര്മ്മയനിലുണച്ച്.  മരാണനി  ലെെഡ്ഡു  തനിന്നുന്ന  കേരാരശ്യയ.  ജനങ്ങളലട
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ആകരരാഗശ്യയ, വനിദശ്യരാഭശ്യരാസയ, ലതരാഴനില്, ഗതരാഗതയ തുടങ്ങനിയ അടനിസ്ഥരാന ആവശശ്യങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിച്ചുലകേരാടുക്കരാനരാണച്ച്  അവര്  ഒരു  സര്ക്കരാരനിലന  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്.
യു.ഡനി.എഫനികനയുയ  ജനങ്ങള  ആ പ്രതഷ്ട്രീകവചരാണച്ച്  ലതരലഞ്ഞടുതതച്ച്.  എന്നനിട്ടച്ച്
നനിങ്ങള  ലചയലതന്തരാണച്ച്?  ആകരരാഗശ്യകമഖലെെ  നന്നരാക്കരാന  കനരാക്കുന്നതനിനുപകേരയ
എല്ലരാ ജനില്ലകേളനിലുയ ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജുകേളണരാക്കനി എന്നച്ച് കമനനിനടനിചച്ച് സര്ക്കരാര്
ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജുകേളക്കച്ച്  ലതരാട്ടടുതച്ച്  യരാലതരാരു മരാനദണ്ഡവയ പരാലെെനിക്കരാലത
തരാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളലട  സഇൗകേരശ്യങ്ങള  കപരാലുമനില്ലരാത  ആശുപതനികേളനില്
ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജച്ച്  എന്ന കബരാര്ഡച്ച്  ലകേട്ടനിത്തൂക്കനി.   അവനിലട  ആവശശ്യതനിനച്ച്
കഡരാക്ടര്മരാകരരാ,  പരാരരാ  ലമഡനിക്കല്  സ്റ്റേരാകഫരാ,  മരുകന്നരാ  ഇല്ല.  യു.ഡനി.എഫനിലന
കേരാലെെതച്ച്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  കമഖലെെ  ഇഇൗജനിയന  ലതരാഴുതരാലണന്നച്ച്  കകേരാണ്ഗ്രസനിലന
മുഖപതമകല്ല  എഴുതനിയതച്ച്.  ഞരാന  അതനിലന  വനിശദരായശങ്ങളനികലെെയ്ലക്കരാന്നുയ
കേടക്കുന്നനില്ല. എന്നരാല് ഇതല്ല എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കരാരനിലന നയയ. കകേരളതനിലന
സരാമൂഹശ്യസരാമ്പതനികേ  ജഷ്ട്രീവനിതയ  ചനിട്ടലപ്പെടുതരാനുയ  ലമചലപ്പെടുതരാനുമുളള  കേര്മ്മ
പരനിപരാടനികേളരാണച്ച്  ബഡ്ജറനില്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇഇൗ  കമഖലെെകേലളലയല്ലരായ
സര്ശനിക്കുന്ന  നനിര്കദശങ്ങളരാണച്ച്  ബഡ്ജറനില്  ഉളളലതന്നച്ച്  കേരാണരാന  കേഴനിയുയ.

സമൂഹതനിലന തരാകഴക്കനിടയനിലുളള ജനവനിഭരാഗങ്ങളലട കകമവയ ലഎശന്വേരശ്യവമരാണച്ച്
ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന മുഖമുദ്ര.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാരുകേള എന്നുയ അങ്ങലനയരായനിരുന്നു.

1957-ലലെെ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെയ  മുതല്  ഇഇൗ  സമഷ്ട്രീപനമരാണച്ച്  കേമക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്
പരാര്ട്ടനിയുയ  എല്.ഡനി.എഫയ  ലലകേലക്കരാണനിട്ടുളളതച്ച്.  കേരാരണയ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
കകേരളതനിലലെെ  പരാവലപ്പെട്ടവരുയ  സരാധരാരണക്കരാരുമരായ  ജനങ്ങളലട  നരാഡഷ്ട്രീസനനങ്ങള
ലതരാട്ടറനിഞ്ഞച്ച് പ്രവര്തനിക്കുന്ന പ്രസ്ഥരാനമരാണച്ച്.  എല്ലരാ കകമ ലപനഷനുകേളയ 1000

രപയരാക്കുയ,  കേരാരുണശ്യ പദതനി ജനങ്ങളലട അവകേരാശമരാക്കുയ,  5  വര്ഷയ ലകേരാണച്ച്
പരാര്പ്പെനിടപ്രശ്നയ  പൂര്ണമരായുയ  പരനിഹരനിക്കുയ,  അഗതനികേളക്കുളള  ആശയ  പദതനി
വനിപുലെെഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ,  എല്ലരാ  മരാരകേ  കരരാഗങ്ങളക്കുയ  സഇൗജനശ്യ  ചനികേനിത്സരാ  സഹരായയ
ലെെഭശ്യമരാക്കുയ,  ലനല്വയല് ഡരാറരാ  ബരാങ്കച്ച്  കുറമറതരാക്കുയ,  സഷ്ട്രീകേളലട  കകമതനിനരായനി
പ്രകതശ്യകേ  വകുപ്പെച്ച്  രപഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ  എന്നനിങ്ങലന  ഒട്ടനവധനി പുതനിയ  പദതനികേളരാണച്ച്
പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  8-ാംകരാസ്സുവലരയുള്ള  വനിദശ്യരാര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് സഇൗജനശ്യ  യൂണനികഫരായ
നല്കുലമന്നതുയ  ഏലറ  ശകദയമരാണച്ച്.  8-ാം  കരാസ്സുവലരയുള്ള  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസയ
സഇൗജനശ്യവയ  സരാര്വതനികേവയ  നനിര്ബനനിതവമരാക്കനിയതച്ച്  1957-ലലെെ  ഇ.എയ.എസച്ച്.
സര്ക്കരാരരായനിരുന്നു  എന്ന  കേരാരശ്യവയ  ഇതുമരായനി  കൂട്ടനി  വരായനികക്കണതരാണച്ച്.
ആദനിവരാസനികേള,  അനരാഥക്കുട്ടനികേള,  അഗതനികേള,  ഭനിന്നകശഷനിക്കരാര്,  മരാതരാപനിതരാക്കലള
നഷ്ടലപ്പെട്ട കുട്ടനികേള,  ഭൂരഹനിതര്,  ഭര്തരാവകപകനിച സഷ്ട്രീകേള,  എനകഡരാസളഫരാന



ധനകേരാരശ്യയ 399

ദുരനിതബരാധനിതര്  എന്നു  തുടങ്ങനി  സരാമൂഹശ്യ  ജഷ്ട്രീവനിതതനിലലെെ  സര്വ്വ  കമഖലെെകേകളയുയ
സര്ശനിക്കുന്ന അതശ്യന്തയ പുകരരാഗമനപരമരായ കേര്മ്മ പദതനികേളരാണച്ച്  ബഡ്ജറനിലുള്ളതച്ച്.
ലവള്ളക്കരയ കപരാലുയ അടനിക്കടനി വര്ദനിപ്പെനിചച്ച് പരാവലപ്പെട്ടവരുലട ലവള്ളയകുടനികപരാലുയ
മുട്ടനിചവരകല്ല യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാര്.  ആ സ്ഥരാനതച്ച് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാര്
പ്രഖശ്യരാപനിചതച്ച് അഞ്ചുവര്ഷവയ ലവള്ളക്കരയ വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയനില്ല എന്നരാണച്ച്. എനനിക്കു
കശഷയ ധരാരരാളയകപര് സയസരാരനിക്കരാനുളളതുലകേരാണച്ച് ഞരാന ചുരുക്കുകേയരാണച്ച്. ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിച ഏതച്ച് കേരാരശ്യലതയരാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കേരാര്ക്കച്ച് എതനിര്ക്കരാന കേഴനിയുകേ.

നനിങ്ങള  എതനിര്ക്കുന്നു  എന്നുപറഞ്ഞരാല്  ഒന്നുകേനില്  നനിങ്ങള  ജനപകതല്ല
അലല്ലങ്കനില് കേണടചച്ച് ഇരുട്ടരാക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇതച്ച് രണനില് ഏതരായരാലുയ യു.ഡനി.എഫകേരാരരാ
നനിങ്ങളലട  കേരാരശ്യയ  കേഷ്ടമരാണച്ച്.....കേഷ്ടമരാണച്ച്......കേരാരണയ  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങള
ഇലതല്ലരായ  കേരാണുന്നുണച്ച്.  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ജനകകമപരമരായ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന
പനിനണച്ചുലകേരാണച്ച് ഞരാന നനിര്ത്തുന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എയ  .    വനിനലസനച്ച്  : സര്,  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച ഇഇൗ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലന ഞരാന ശക്തമരായനി എതനിര്ക്കുകേയരാണച്ച്.
അങ്ങച്ച്  ശഷ്ട്രീനരാരയണ  ഗുരുകദവലന  ലലദവദശകേയ  ഇതനില്  അനുസ്മരനിക്കുന്നുണച്ച്,
ഞരാനുയ ആ ലലദവദശകേതനിലന ആദശ്യലത വരനികേള ഇവനിലട ഉദരനിക്കുകേയരാണച്ച്. 

“ലലദവകമ! കേരാത്തുലകേരാളകേങ
  ലലകേവനിടരാതനിങ ഞങ്ങലള "

അങ്ങയുലട  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗയ  കകേട്ടകപ്പെരാള  അറനിയരാലത  ഇഇൗശന്വേരലന
വനിളനിച്ചുകപരായനി.  ഇനനി  ഇഇൗശന്വേരന  വനിചരാരനിചരാല്  മരാതകമ  ബഡ്ജറനിനു  പുറത്തുളള
പദതനികേള  നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന  സരാധനിക്കുകേയുള.  ഇല്ലരാത  കേമ്പനനിയുണരാക്കനി
സര്ക്കരാരനില്  നനിന്നച്ച്  സുസ്ഥനിര  വരുമരാനയ  ഉറപ്പുനല്കേനി,  കേകമ്പരാളതനില്  നനിന്നുയ
കേടലമടുത്തുയ  സമൂലെെമരായ  നനിയമകഭദഗതനി  വരുതനി,  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  കേടലമടുത്തുയ
നടപ്പെരാക്കുയ  എന്നുപറയുന്ന  പദതനികേളക്കരാണച്ച്  ഇഇൗ  ടഷറനി  ബഞ്ചുകേളനില്  നനിന്നച്ച്
ലലകേയടനി ഉയര്ന്നതച്ച്.   ലതരാഴനിലെെനില്ലരാത പനിതരാവച്ച് ശമ്പളയ കേനിട്ടുകമ്പരാള പുതനുടുപ്പെച്ച്
വരാങ്ങനിതരരായ  എന്നു  പറഞ്ഞതുകകേട്ടച്ച്  വനിശന്വേസനിച  കുഞ്ഞുങ്ങലളകപ്പെരാലലെെയരാണച്ച്
ഇവര്  ഓകരരാ  പദതനിക്കുയ  ലലകേയടനിചതച്ച്.  ഇവനിലട  സയസരാരനിച  പ്രതനിപകലത
ഒരയഗയ  പറയുകേയുണരായനി  ഇതച്ച്  ലവറുയ  മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരലന  സന്വേപ്നമരാലണന്നച്ച്.
മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരലന സന്വേപ്നയ എന്നു വനികശഷനിപ്പെനിചരാല് മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരന മരാനനഷ്ടതനിനച്ച്
കകേസ്സുലകേരാടുക്കുയ.  മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരനുള്ള  യുക്തനിഭദ്രതയുയ  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യകബരാധവയ
കപരാലുയ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിനനില്ല  എന്നുപറയരാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയരാണച്ച്.  സര്ക്കരാര്
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കേടലമടുക്കുയ,  നനികകപയ സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ.  എങ്ങലനയരാണച്ച് ഇഇൗ നനികകപയ വരുന്നതച്ച്?
ഇവനിലട  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ധവളപതയ  പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.
എന്തരാണച്ച്  അതനില്  പറയുന്നതച്ച്.  കകേരളയ  സമ്പൂര്ണ  സരാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലെെരാണച്ച്
എന്നരാണച്ച്.  കകേരളയ  സമ്പൂര്ണമരായുയ  സരാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലെെരാലണന്ന
ചനിതമരാണച്ച് ഇഇൗ കലെെരാകേതനിനച്ച് ധനകേരാരശ്യമനനി നല്കേനിയതച്ച്. അങ്ങലനലയരാരു ചനിതയ
നല്കേനിയതനിനുകശഷയ,  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ഒരു ലെെകയ കകേരാടനി  രപയുലട നനികകപയ
വരനികേ;  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ഇരുപതനിനരായനിരയ  കകേരാടനി  രപയുലട  മരാനശ്യവനിരുദ
പരാകക്കജച്ച്  അകങ്ങക്കച്ച് ഇവനിലട  നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന സരാധനിക്കുകേ?  അതുലകേരാണച്ച്  അങ്ങച്ച്
നടക്കരാത ആശയങ്ങളലട പ്രവരാചകേനുയ പ്രചരാരകേനുയ പ്രകയരാക്തരാവമരാണച്ച്.  ഇതനിനു
മുമ്പുയ  ഇതരയ ആശയങ്ങള അങ്ങയുലട ബഡ്ജറ്റുകേളനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 2006-07
ബഡ്ജറനില്  അങ്ങച്ച്  ലെെക്കനിവരാറച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.  യരാലതരാരു  പ്രകയരാജനവമുണരായനില്ല,
അകങ്ങക്കച്ച്  അതച്ച്  പനിനവലെെനികക്കണനി  വന്നു.  2009-2010-ലലെെ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്
പരാരരാ 192-ല് അങ്ങച്ച്  കകേരളതനിലലെെ ഡരാമുകേളനില് 12000-15000 കകേരാടനി രപയുലട
വലര  മണലുലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  ആ  മണച്ച്  സയഭരനിചച്ച്  ആ  തുകേയ്ക്കുകൂടനി  പദതനികേള
പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.  കൂടരാലത മലെെമ്പുഴ ഡരാമനില് മരാതയ 300 കകേരാടനി രപയുലട മണച്ച് വരാരരാന
സരാധനിക്കുലമന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് അതനിലന കപരനിലുയ പദതനികേള പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു. എലന്തങ്കനിലുയ
യരാഥരാര്ത്ഥശ്യകബരാധമനില്ലരാത തരതനിലുള്ള വരുമരാനയ  പറയുകേ,  എന്നനിട്ടച്ച്  അതനിലന
കപരനില് പദതനികേള പ്രഖശ്യരാപനിക്കുകേ.  ഇകപ്പെരാള അകദഹയ ബഡ്ജറച്ച് പ്രസയഗതനില്
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുഖശ്യമനനിലയകടനി  വലെെനിചനിഴചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ബഡ്ജറനിലന
തകലെെദനിവസയ മുഖശ്യമനനി ഇഇൗ പ്രസയഗയ വരായനിക്കുകേ മരാതമല്ല എല്ലരാ ഘട്ടങ്ങളനിലുയ
അകദഹയ അതനിനച്ച്  കനതൃതന്വേയ  നല്കേനിലയന്നരാണച്ച് ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗയ അവസരാനനിപ്പെനിച്ചു
ലകേരാണച്ച്  അകദഹയ  പറഞ്ഞതച്ച്.  എന്നുപറഞ്ഞരാല്  ഇഇൗ  പദതനി  നടപ്പെരാക്കരാലത
കപരായരാല് അതനിലന ഉതരവരാദനിതയ എനനിക്കച്ച് മരാതമല്ല മുഖശ്യമനനിക്കച്ച് കൂടനിയുണച്ച്
എന്നുപറഞ്ഞച്ച്  അകദഹതനിലനകടനി  ഇതനില്  വലെെനിചനിഴചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിനച്ച് രണച്ച് ഭരാഗങ്ങളണച്ച്. ഒന്നച്ച് നടക്കരാന കേഴനിയരാത പദതനികേളകടതരായനിട്ടുള്ള ഒരു
ഉകട്ടരാപശ്യന  ഭരാഗയ.  ആ  ഭരാഗലത  ലലമനസച്ച്  ലചയരാല്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന  ചരാണനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറരാണച്ച്.  ഇഇൗ  ഉകട്ടരാപശ്യന  ഭരാഗയ
മരാറനിക്കഴനിഞ്ഞരാല്  ഞങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനില്  വള്ളനിപുള്ളനിമരാറരാന
തയ്യരാറരാകേരാത  ബഡ്ജറരാണച്ച്  നനിങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  നടപ്പു
സരാമ്പതനികേ  വര്ഷയ  എത  പണയ  അങ്ങച്ച്  ലചലെെവഴനിക്കുയ.  ബഡ്ജറനിനച്ച്  പുറതച്ച്
നനിന്നുയ പണമുണരാക്കനി മരാനശ്യ വനിരുദ പരാകക്കജനില് എത പണയ ലചലെെവഴനിക്കുലമന്നച്ച്
പ്രഖശ്യരാപനിക്കരാന അങ്ങച്ച് ആര്ജവയ കേരാണനിക്കണലമന്നരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇഇൗ അവസരതനില്
പറയുവരാനുള്ളതച്ച്.  



ധനകേരാരശ്യയ 401

ഞരാന ലലകേതറനിയുലട നരാട്ടനില്നനിന്നുയ വരുന്ന ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനിയുയ എലന

പനിതരാവച്ച്  ഒരു  ലലകേതറനി  ലതരാഴനിലെെരാളനിയുമരാണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്  ലലകേതറനിക്കച്ച്

ഏര്ലപ്പെടുതനിയ രണച്ച്  ശതമരാനയ  നനികുതനി  പനിനവലെെനിക്കണലമന്നച്ച്  ആവശശ്യലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.

എനനിക്കച്ച്  മുമ്പച്ച്  സയസരാരനിച  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുനമുഖശ്യമനനി  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസച്ച്.

അച്ചുതരാനനനച്ച്  എകന്തരാ  പദവനി  ലകേരാടുക്കരാന  കപരാകുന്നുലവന്നരാണച്ച്  കകേളക്കുന്നതച്ച്.

അകദഹയ  മുഖശ്യമനനി  ആയനിരുന്ന  ആളയ  ആ  സ്ഥരാനയ  ആഗ്രഹനിച  ആളമരാണച്ച്.

അതനിനരാല് ഇഇൗ സര്ക്കരാര് നല്കുന്ന പദവനിയനികലെെക്കച്ച് കപരാകേരുലതന്നരാണച്ച് എനനിക്കച്ച്

പറയുവരാനുള്ളതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  കവരാട്ടച്ച്  ലചയ്യരാന  കപരായകപ്പെരാള  കപരാലുയ  ഒളനിഞ്ഞച്ച്

കനരാക്കനിയവരുളലപ്പെടുന്ന  ഇഇൗ  മനനിസഭ  നല്കുന്ന  ഒരു  സ്ഥരാനവയ  അങ്ങച്ച്

സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കരുതച്ച്.  ഇന്ദുകലെെഖലയ കമരാഹനിചനിട്ടച്ച് വരാലെെശ്യക്കരാരനിലയലക്കരാണച്ച് തൃപനിലപ്പെടുന്ന

സൂരശ്യനമ്പൂതനിരനിപ്പെരാടനിലന  അവസ്ഥയനികലെെക്കച്ച്  ബഹുമരാനശ്യനരായ  അങ്ങച്ച്  മരാറരുലതന്നരാണച്ച്

എനനിക്കച്ച്  പറയുവരാനുള്ളതച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  എയ.  സന്വേരരാജച്ച്  ഇവനിലട  ഒരുപരാടച്ച്

കേരാരശ്യങ്ങള  പറഞ്ഞു.  ഒരു  കേരാലെെതച്ച്  സനി.പനി.ലഎ.(എയ)-ലന  സയസ്ഥരാന  കേമ്മനിറനി

കേഴനിയുകമ്പരാള  അകദഹയ  പറഞ്ഞതരായനി  പറയലപ്പെടുന്ന  ചനിലെെ  പദപ്രകയരാഗങ്ങള

പതമരാധശ്യമങ്ങളനില് വരരാറുണച്ച്.  അതനിലന ആധനികേരാരനികേതലയ സയബനനിചച്ച് ഞരാന

പറയുന്നനില്ല.  പകക അതരതനിലുള്ള പദപ്രകയരാഗങ്ങള പ്രതനിപകതനിനച്ച് കനലര

അങ്ങച്ച് ഉപകയരാഗനിക്കരുതച്ച് എന്നരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയരാനുള്ളതച്ച്.  രണച്ച് വര്ഷകതക്കച്ച്

തസനികേ  നനികരരാധനകമര്ലപ്പെടുതനിയ സര്ക്കരാരരാണച്ച്  49,000  തസനികേകേള ഏര്ലപ്പെടുതനിയ

ഒരു സര്ക്കരാരനിലനതനിരരായനി സമരയ ലചയതച്ച്.  ഡനി.ലലവ.എഫച്ച്.ലഎ.-യുലട കനതരാവരായനിട്ടുള്ള

നനിങ്ങള, തസനികേ നനികരരാധനകമര്ലപ്പെടുതനിയ ഇഇൗ സര്ക്കരാര് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറച്ച്

വനിശുദ ബഡ്ജറരായനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നു.  നനിങ്ങളക്കച്ച്  യുവജനപ്രസ്ഥരാനതനിലെെനിരനിക്കരാനുള്ള

കയരാഗശ്യതയുകണരാലയന്നച്ച്  ഞരാന കചരാദനിക്കുകേയരാണച്ച്.  നനിങ്ങള യുവരാക്കകളരാലടങ്കനിലുയ

നഷ്ട്രീതനി പുലെെര്തണലമന്നച്ച്  ഞരാന പറയുന്നു.  

1993-1995  കേരാലെെയളവനില്  കകേരളതനില്  ആടച്ച്-കതക്കച്ച്-മരാഞനിയയ  എന്ന

കപരനില് ഒരു വലെെനിയ തട്ടനിപ്പെച്ച്  നടന്നു.  ആയനിരയ  രപ മുടക്കനിയരാല് അഞച്ച് വര്ഷയ

കേഴനിയുകമ്പരാള  ഇരുപതനിനരായനിരയ  രപ  കേനിട്ടുന്ന  ആടച്ച്.  ഇങ്ങലനയുള്ള  തട്ടനിപ്പെച്ച്

നനികകപ  പദതനികേലള  അനുസ്മരനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  തട്ടനിപ്പെച്ച്  ബഡ്ജറരാണനിതച്ച്.  ഇഇൗ

തട്ടനിപ്പെച്ച് ബഡ്ജറനിലന ഞരാന ശക്തമരായനി എതനിര്ക്കുകേയരാണച്ച്. 
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ശഷ്ട്രീമതനി  ഗഷ്ട്രീതരാ  കഗരാപനി  : സര്,  കകേരളതനിനച്ച്  നവജഷ്ട്രീവന  നല്കുന്ന  ഒരു
ജനകേഷ്ട്രീയ  ബഡ്ജറരാണച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡരാ.  കതരാമസച്ച്
ലഎസകേച്ച്  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഞരാന  ആ  ബഡ്ജറനിനച്ച്  പൂര്ണ  പനിനണ
നല്കുകേയരാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കരാലെെയ യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന കനതൃതന്വേതനിലുള്ള
ഗവണ്ലമനച്ച് കകേരളയ ഭരനിചച്ച് സരാമ്പതനികേ രയഗമരാലകേ തരാറുമരാറരാക്കനിയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
കേടയ  വരാങ്ങനിചച്ച്  നനിതശ്യനനിദരാനലചലെെവച്ച്  നടതനിയ  ഒരു  സര്ക്കരാരരാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷയ  കകേരളയ  ഭരനിചനിരുന്നതച്ച്.  എല്ലരാ  രയഗത്തുയ  മുരടനിപ്പുയ  തകേര്ചയുമരാണച്ച്
കകേരള ജനത അനുഭവനിചതച്ച്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരലന സന്വേപ്നലമന്നച്ച്
വശ്യരാഖശ്യരാനനിക്കുന്ന പ്രതനിപകതനിനച്ച് ഇറങ്ങനികപ്പെരാകുന്ന സമയലതങ്കനിലുയ തകേര്ന്നടനിഞ്ഞ
കകേരളതനിലന സമ്പദ്ഘടനലയ ഏലതങ്കനിലുയ  തരതനില് ലലകേപനിടനിച്ചുയര്ത്തുവരാന
സരാധനികചരാലയന്നച്ച് പറയരാന സരാധനിക്കണയ. ഇന്നച്ച് പുറതനിറങ്ങനിയ മലെെയരാള മകനരാരമ
പതമരാണനിതച്ച്.  (മലെെയരാള  മകനരാരമ  പതയ  ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു.)  ഇഇൗ  പതതനില്
പറയുന്നതച്ച്  'സകരരാജയ്ക്കുയ  നനിര്ഭരാഗശ്യതനിലന  ലപരുമഴക്കരാലെെയ'.  നനിറഞ്ഞ  മഴയത്തുയ
കേരാറത്തുയ  ലതരുവനില് അന്തനിയുറങന്ന ഒരമ്മയുയ ആ അമ്മലയ ലകേട്ടനിപ്പെനിടനിചച്ച്  രണച്ച്
മക്കളയ.  ലതരുകവരാരതച്ച്  ലടനച്ച്  ലകേട്ടനിക്കനിടക്കുകേയരാണച്ച്  അവര്.  കകേരളതനില്  ഒരു
തുണച്ച്  ഭൂമനിയനില്ലരാലത  എതകയരാ  പരാവലപ്പെട്ട  കുടുയബങ്ങള  ലതരുവനില്
അന്തനിയുറങന്നു.  അവര്ക്കച്ച്  ഭൂമനി  പതനിചച്ച്  നല്കേരാനുയ  സന്വേന്തമരായനി  ഭവനങ്ങള
നനിര്മ്മനിചച്ച്  നല്കേരാനുയ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലൂലട  ശമനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ
ഭരണതനിലന  അവസരാന  നരാളകേളനില്  കേണലതന്തരാണച്ച്  സരാര്?  ഭൂമനിഗഷ്ട്രീതയ  പരാടനി
നടകക്കണ ഗതനികകേടച്ച് ഇഇൗ പ്രതനിപകതനിനച്ച് വന്നു.  അന്നലത റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനി
തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  ഒരു  ഭൂമനിഗഷ്ട്രീതയ  പരനിപരാടനി  സയഘടനിപ്പെനിചച്ച്  ലെെകങ്ങളരാണച്ച്
ലപരാടനിചതച്ച്. അതനില് വന്ന വരുമരാനയ ജനില്ലരാ കേളക്ടര് ഖജനരാവനിലലെെരാതുക്കനിലയന്നരാണച്ച്
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മനനി  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  പറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച്  അന്നലത
ഭരണരാധനികേരാരനികേള കകേരള ജനതകയരാടച്ച്, നഷ്ട്രീതനി നനിവര്വ്വഹണരയഗകതരാടച്ച് കേരാണനിച
കേടുത  നനിലെെപരാടരായനിരുന്നു.  വരുന്ന  അഞച്ച്  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  ഒരു  തുണച്ച്
ഭൂമനിയനില്ലരാതവരരായനി ആരുയതലന്ന കകേരളതനില് ഉണരാവകേയനില്ല. ഭൂരഹനിതരരായവര്ലക്കല്ലരായ
ഭൂമനി പതനിചച്ച് നല്കേനി അവലര പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങളരാണച്ച് കതരാമസച്ച്
ലഎസകേച്ച്  സരാറനിലന  ബഡ്ജറനിലുള്ളതച്ച്.  ഇഇൗ  ഗശ്യരാലെെറനിയനില്  കേരാണുന്ന  മുഴുവന
ജനങ്ങളയ കകേരളതനിലന ഭരണപരമരായ നടപടനിക്രമങ്ങലള വഷ്ട്രീകനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
കകേരളയ  വലെെനിയ  പ്രതഷ്ട്രീകകയരാടുകൂടനിയരാണച്ച്  അകദഹതനിലന  ബഡ്ജറനിലന  കേരാണുന്നതച്ച്.
യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കരാര്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷയലകേരാണച്ച്  കകേരളതനിലന  ഖജനരാവച്ച്
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കേരാലെെനിയരാക്കനി.  ഇകപ്പെരാള കകേരളതനിലന ജനകകമകേരമരായ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങലള
സരാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദതകയരാടുകൂടനി  കകേരള  ജനത  കനരാക്കനിക്കരാണുകേയരാണച്ച്.
സരാമൂഹനികേ സമ്പദ്ഘടനയനില് മരാറയ  വരുതനിലക്കരാണച്ച്  ദരാരനിദ്രശ്യ  നനിര്മ്മരാര്ജനതനിനച്ച്
മറച്ച്  സയസ്ഥരാനങ്ങളക്കച്ച്  മരാതൃകേയരായനി  കകേരളലത  മുകന്നരാട്ടുലകേരാണ്ടുകപരാകേരാന
ഇച്ഛരാശക്തനിയുള്ള  ഒരു  ഗവണ്ലമനരാണച്ച്  കകേരളതനിലുള്ളലതന്നച്ച്  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പു
മനനി കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലൂലട ലതളനിയനിച്ചു.  ഏതച്ച്
ജന  സമൂഹവയ  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറരാണനിതച്ച്.  എനലകേരാണരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാഴുയ
പ്രതനിപകയ അതനിലന മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരലന സന്വേപ്നലമന്നച്ച്  വശ്യരാഖശ്യരാനനിക്കുന്നലതന്നരാണച്ച്
ഞരാന സയശയനിക്കുന്നതച്ച്.  എന്തച്ച് യരാഥരാര്ത്ഥശ്യകബരാധകതരാടുകൂടനിയരാണച്ച് അവര് ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലന ഇങ്ങലന കേരാണുന്നതച്ച്?  വളലര ലെെജയുണച്ച്, എതലയത തരതനിലുള്ള
സയഭവവനികേരാസങ്ങള  കകേരളതനിലുണരായനി.  ആത്മഹതശ്യ  ലചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേന,

കകേരളതനിലലെെ ജനതയച്ച് മരാതൃകേരാപരമരായനിട്ടുള്ള ഒരു വനികേസനവയ നടതരാത  ഗവണ്ലമനച്ച്,
കേടലക്കണനിയനിലെെരായ കേര്ഷകേന ആത്മഹതശ്യ ലചയ്യുന്നു,  സഷ്ട്രീപഷ്ട്രീഡനങ്ങള വര്ദനിക്കുന്നു,

കുടനിലവള്ളതനിനരായനി  ലനകട്ടരാട്ടകമരാടുന്ന  ഗവണ്ലമനച്ച്,  ഇതരതനിലുള്ള  സരാമൂഹശ്യ
പശരാതലെെതനില്  വഷ്ട്രീര്പ്പുമുട്ടുന്ന  ഇഇൗ  സര്ക്കരാരനിലന  ഒരു  ലലകേ  സഹരായനിക്കരാന
കകേരളതനിലന  സരാമൂഹശ്യ  മരാറതനിനച്ച്,  ദരാരനിദ്രശ്യ  നനിര്മ്മരാര്ജനതനിനച്ച്  ഞങ്ങള
ഇന്നതച്ച് ലചയലവന്നച്ച് പറയരാന പ്രതനിപകയ ഇകപ്പെരാഴുയ തയ്യരാറരാകുന്നനില്ല. അതുലകേരാണ്ടു
തലന്നയരാണച്ച്  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങളലട  മുന്നനില്  നനിന്നുയ  ഒളനികചരാടുന്ന
ലനകട്ടരാട്ടമരാണച്ച് അവര് ഇവനിലട കേരാണനിക്കുന്നതച്ച്. 

ബഹുമരാനലപ്പെട്ട ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനികയരാടച്ച് വളലരകയലറ നനനിയുയ കേടപ്പെരാടുയ
കരഖലപ്പെടുതരാന  ഞരാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷമരായനി  നരാട്ടനികേ
നനികയരാജകേ മണ്ഡലെെലത പ്രതനിനനിധഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനിയരാണച്ച്  ഞരാന.

വര്ഷങ്ങളരായനി  കകേരളതനിലലെെ  ജനങ്ങകളരാടുയ  ഭരണകതരാടുയ  ഇന്തശ്യന  സരാമൂഹനികേ
സരായസരാരനികേ രയഗലത ഒരുപരാടച്ച് നരായകേനമരാകരരാടുയ നനിരന്തരയ  ആവശശ്യലപ്പെട്ട ഒരു
കേരാരശ്യമരായനിരുന്നു  കകേരളതനിലന സരായസരാരനികേ നരായകേനരായ,  കേവനി ആരരാധശ്യനരായ
കുഞ്ഞുണനി മരാഷനിനച്ച് ഒരു സ്മരാരകേയ പണനിയണലമന്നതച്ച്. അതനിനരായനി  25 ലെെകയ രപ
ബഹുമരാനശ്യനരായ ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി ബഡ്ജറനില് ഉളലപ്പെടുതനി.  കകേരളതനിലന
പ്രനിയ കേവനിക്കച്ച് ഒരു സ്മരാരകേയ പണനിയുവരാനുള്ള തുകേ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയതനില്
വളലരകയലറ അഭനിമരാനമുണച്ച്.  അനശ്യയ നനിന്നുകപരാകുന്ന ഒരു സമഷ്ട്രീപനമരാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കരാര്  ഇതനിലനടുതതച്ച്.  ഇതരാണച്ച്  സരായസരാരനികേ  കേരാരശ്യങ്ങളനില്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ലമനച്ച് കേരാണനിച നനിലെെപരാടച്ച്. 
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മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി  കമഖലെെയ്ക്കുകവണനി  അനനിയനനിതമരായനിട്ടുള്ള  ഒരുപരാടച്ച്
പദതനികേള  കകേരളതനിലുണച്ച്.  അതച്ച്  നനിയനനിതമരായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കരഖയനികലെെക്കച്ച്,
വനികേസന സരാധശ്യതയനികലെെക്കച്ച്,  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി കമഖലെെക്കച്ച്, കേരാസര്കഗരാഡച്ച് മുതല്
തനിരുവനന്തപുരയ  ജനില്ല  വലര  ഏകേകദശയ  പനണരലെെകകതരാളയ  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി
കുടുയബങ്ങളരാണച്ച്  അനുബന  ലതരാഴനിലലെെടുതച്ച്  ജഷ്ട്രീവനിക്കുന്നതച്ച്.  അവര്ക്കുണരാകുന്ന
അപകേടങ്ങളനിലുയ  പ്രതനിസനനികേളനിലുയ  അവരുലട  കകമ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയ
അടനിയന്തരമരായനി  സരാമ്പതനികേ  സഹരായയ  നല്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  ഫണച്ച്
കകമനനിധനിയുമരായനി  ബനലപ്പെടുതനി  അകലെെരാട്ടച്ച്  ലചയ്യണലമന്നച്ച്  ഞരാന
ആവശശ്യലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.  കുടനിലവള്ള പ്രശ്നതനില് ഏറവയ കൂടുതല് ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന
ഒരു  മണ്ഡലെെമരാണച്ച്  നരാട്ടനികേ.  തഷ്ട്രീരകദശ  കമഖലെെകയരാടുയ  പുഴകയരാരകമഖലെെകയരാടുയ
കേരായകലെെരാര  കമഖലെെയുമരായുയ  ബനലപ്പെട്ടുകേനിടക്കുന്ന  ഇഇൗ  മണ്ഡലെെതനില്,  തഷ്ട്രീരകദശ
കമഖലെെലയ ആശയനിചച്ച് ജഷ്ട്രീവനിക്കുന്ന മുഴുവന മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി കുടുയബങ്ങളകടയുയ
കുടനിലവള്ള  പ്രശ്നയ  അതനിരകമരാണച്ച്.  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള  സമഗ്രമരായനി
നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന,  ഉപ്പെച്ച്  ലവള്ളയ  കേയറരാതനിരനിക്കരാന,  തൃശൂര്  കകേരാള കമഖലെെയച്ച്
ഭഷ്ട്രീഷണനിയരായനി  നനില്ക്കുന്ന മുനയയ  ലറഗുകലെെറര്  സ്ഥനിരയ  സയവനിധരാനമരാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  21.75  കകേരാടനി  രപ  ഉളലപ്പെടുതണലമന്നുകൂടനി  ഞരാന
ആവശശ്യലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.  തൃപ്രയരാര് പരാലെെതനിനച്ച്  30  കകേരാടനി രപ വകേലകേരാള്ളനിചച്ച് ആ
പരാലെെതനിലന  അപകേടരാവസ്ഥ  മരാറരാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  ഫണച്ച്  അനുവദനിച
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്  സരാറനിലന  അഭനിമരാനപൂര്വ്വയ  അഭനിനനനിക്കുന്നു.

ഇഇൗ നരാടനിലനയുയ സയസ്ഥരാനതനിലനയുയ ജനവനികേസന സരാമൂഹശ്യമരാറതനിനുകവണനി
ഒരു ജനകേഷ്ട്രീയ സര്ക്കരാരരായനി ജനങ്ങളലട ഇടയനികലെെയച്ച് ഇറങ്ങനിലചന്നച്ച് സരാധരാരണക്കരാരുലട
സരാമൂഹശ്യ  സനനങ്ങള  തനിരനിചറനിഞ്ഞ  സര്ക്കരാരനിലന  ഈ  ജനകേഷ്ട്രീയ  ബഡ്ജറനിനച്ച്
പൂര്ണ  പനിനണയുയ  ശക്തനിയുയ  നല്കേനിലക്കരാണച്ച്  ഗവണ്ലമനനിലന  എല്ലരാ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയ  സജഷ്ട്രീവമരായനിട്ടുള്ള  പനിനണ  നല്കേനിലക്കരാണച്ച്  നനിര്ത്തുന്നു.

അഭനിവരാദശ്യങ്ങള.

ശഷ്ട്രീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദച്ച്  കേബഷ്ട്രീര് : സര്,  ഞരാന  ഈ  ബഡ്ജററനിലന
എതനിര്ക്കുന്നു.  ഒരു ഭരണമരാറയ  വരുകമ്പരാള ഭരണപകയ  ജുബനിലെെനരാവകേ എന്നതച്ച്
അസന്വേരാഭരാവനികേമരായ  ഒന്നല്ല.  പകക  കുറലചരാലക്ക  ഒരു  മരാഗരാനനിമനിറനി  ഞങ്ങലള
കപരാലലെെയുള്ളവര്  പ്രതഷ്ട്രീകനിചനിരുന്നു.  സമചനിതതയനില്ലരാലത  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനിലലെെ
ചര്ചകേളനിലലെെല്ലരായ പ്രകേടമരായ  അമനിതരാകവശയ, സതശ്യതനില് ഇഇൗ ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനില്
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ഇത  അമനിതരാകവശയ  കേരാണനിക്കരാന  എന്തരാണച്ച്  സയഭവനിചലതന്നച്ച്  വളലര
ഗഇൗരവതരമരായനി  ആകലെെരാചനികക്കണതരാണച്ച്. ഇഇൗ വനിജയയ എല്.ഡനി.എഫനിനച്ച് കേനിട്ടനിയ
ജനവനികേരാരമരാലണന്നച്ച്   നനിങ്ങള ലതറനിദരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  യഥരാര്ത്ഥതനില് ടനി.  പനി.
ചന്ദ്രകശഖരലന  വധനിചതനിനച്ച്  ജനങ്ങള  നല്കേനിയ  പരാരനികതരാഷനികേമരാകണരാ  ഇഇൗ
വനിജയയ.  അകതരാ  കേതനിരര്  മകനരാജനിലന  ലകേരാന്നതനിനച്ച്  കേനിട്ടനിയ  പരാരനികതരാഷനികേമരാകണരാ
ഇതച്ച്.  ഒരു പുലെെര്കേരാലെെകവളയനില് ചനിതറനിവഷ്ട്രീണ പൂങ്കുലെെകപരാലലെെ ഒരു ലകേരാച്ചുകുട്ടനിലയ,
അരനിയനില്  ഷകറനിലന  വധനിചതനിനച്ച്  കേനിട്ടനിയ  പരാരനികതരാഷനികേമരാകണരാ  ഇതച്ച്.
ജയകൃഷ്ണന മരാഷനിലന  ഒരു സ്കൂളനിലലെെ  കരാസച്ച്  മുറനിയനില് കുട്ടനികേളലട  മധശ്യതനില്വചച്ച്
വധനിചതനിനച്ച് കേനിട്ടനിയ പരാരനികതരാഷനികേലമരാന്നുമല്ല ഇതച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ വശ്യതശ്യസമരായ
ജനവനിഭരാഗങ്ങള വശ്യതശ്യസമരായ കേരാരണങ്ങളരാല്   എല്.ഡനി.എഫനിനച്ച് അനുകൂലെെമരായനി
കവരാട്ടച്ച് ലചയതച്ച് ഒരു തരാലരാലെെനികേ  പ്രതനിഭരാസമരാലണന്നച്ച് വരുയനരാളകേളനില് നനിങ്ങളക്കച്ച്
കബരാധശ്യയവരരാനനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഈ  ബഡ്ജറനിലന  മരാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  ശദനിചരാല്.....
ഞരാന  അതനിലന  ലപരാളനിറനിക്കല്  ലലസഡനികലെെക്കല്ല  കപരാകുന്നതച്ച്.  ഫഞച്ച്
എഴുത്തുകേരാരനരായ  Jacques  Derrida-യുലട 'അപനനിര്മ്മരാണയ'  (ഡഷ്ട്രീകേണ്സ്ട്രെകന)
എന്ന  ഗ്രന്ഥതനില്  ചര്ച  ലചയ  വനിഷയമുണച്ച്.  നനിങ്ങള  മറച്ചുപനിടനിചരാലുയ
മരാറനിവചരാലുയ ഉയര്ന്നുവരുന്ന ചനിലെെ യരാഥരാര്ത്ഥശ്യങ്ങളനിവനിലടയുണച്ച്. ഇഇൗ ബഡ്ജറച്ച് ഒരു
തുടര്ച  മരാതമരാലണന്നച്ച്  നനിഷ്പകമരായനി  ആകലെെരാചനിക്കുന്ന  ആര്ക്കുയ  മനസനിലെെരാകുയ.
ഇവനിലട  നവസരാമരാജശ്യതന്വേവയ  നവമുതലെെരാളനിതവയ  ഉയര്ത്തുന്ന അക്രകമരാത്സുകേമരായ
രരാഷഷ്ട്രീയ പരനിപരാടനികേലള   നനിരരാകേരനിച്ചുലകേരാണച്ച്   വനികമരാചനതനിലന ഒരു  പുതനിയ
പരാത ലകേരാണ്ടുവന്നുലവന്നച്ച്  ലതറനിദരനിക്കുന്ന ആളകേകളരാടച്ച്  സഹതപനിക്കുകേയല്ലരാലത
മലറരാരു മരാര്ഗ്ഗവമനില്ല.  ഇവനിലടലയന്തരാണച്ച് സയഭവനിചതച്ച്?  ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട
'കകേരളതനിലന വനികേസനയ-നനികയരാ ലെെനിബറല് അജണലക്കരാരു വനിമര്ശനയ' എലന്നരാരു
പുസകേയ  ഉണച്ച്.  അകദഹതനിനച്ച്  എന്തരായരാലുയ  ആ  പുസകേയ  നനിരരാകേരനിക്കരാന
കേഴനിയനില്ലകല്ലരാ;  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന നനികഷധനിക്കരാന എന്തച്ച്  വരാദമരാണുളളതച്ച്?  അകദഹയ
കഡരാമര് ഗശ്യരാപ്പെനിലനക്കുറനിചച്ച് പറയുന്നുണച്ച്. അലതന്തരാലണന്നച്ച്  എല്ലരാവര്ക്കുയ അറനിയരാവന്ന
കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  ഞരാന വനിശദഷ്ട്രീകേരനികക്കണതനില്ല.  ജനി.എസച്ച്.ഡനി.പനി.  കൂടുതലുയ ഇനറസ്റ്റേച്ച്
കററച്ച്  കുറവമരാലണങ്കനില്  കബരാകറരാവനിയഗച്ച്  സലലസ്റ്റേയനിനബനിളരാലണന്നച്ച്  കഡരാമര്
ഗശ്യരാപച്ച് പറയുന്നുണച്ച്.  അതനുസരനിചച്ച്  ഇവനിലട  കബരാകറരാവനിയഗച്ച്  നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  ആ
കബരാകറരാവനിയഗച്ച്  2014-15  വര്ഷലത  ഒഇൗകദശ്യരാഗനികേ  റനികപ്പെരാര്ട്ടനില്  പറയുന്നുണച്ച്.
ജനി.എസച്ച്.ഡനി.പനി. 15.35 ആണച്ച്.  ഇനറസ്റ്റേച്ച് കററച്ച്  7.42.  വശ്യതശ്യരാസയ 7.93.  അതനിലന
അര്ത്ഥയ  കബരാകറരാവനിയഗച്ച്  സലലസ്റ്റേയനിനബനിളരാണച്ച്  എന്നരാണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  റവനക്യൂ



406  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016

കേമ്മനിലയക്കുറനിച്ചുയ  ധനകേമ്മനിലയക്കുറനിച്ചുയ  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഭനിതനി  പരത്തുകേയരാണച്ച്.
ഞരാന നയപ്രഖശ്യരാപന പ്രസയഗയ രണ്ടുപ്രരാവശശ്യയ വരായനിച്ചു.  അതനിലന തുടക്കതനിലുയ
അവസരാനതനിലുയ ഭഷ്ട്രീതനിപരത്തുലന്നന്നച്ച് മരാതയ. സയഭ്രമജനകേമരായ ഒരു സമ്പദ്ഘടന
ലയക്കുറനിചച്ച്  ഭഷ്ട്രീതനിപരത്തുകേയരാണനിവനിലട.  അതനിനുകശഷയ  ലലവറച്ച്കപപ്പെര്   വരായനിച്ചു.
എല്ലരാ ഭരാഗവമല്ല, പ്രസക്തമരായ ചനിലെെ ഭരാഗങ്ങള. ബഡ്ജറച്ച് നനിര്കദശങ്ങളയ വരായനിച്ചു.
ഫനിസ്ക്കല്  ലറകസരാണ്സനിബനിറനി  ആനച്ച്  ബഡ്ജറച്ച് മരാകനജുലമനച്ച്  ആക്ടച്ച്  ഒരു
കവദവരാകേശ്യമരാലണന്നച്ച്  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി വനിചരാരനിക്കുന്നുകണരാ?  2011-ല് കഭദഗതനി
ലകേരാണ്ടുവന്ന എഫച്ച്.ആര്.ബനി.എയ. ആക്ടച്ച്  പുന:പരനികശരാധനിക്കരാന കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനച്ച്
ശഷ്ട്രീ. എന. ലകേ. സനിയഗച്ച് അദശ്യകനരായ ഒരു പുതനിയ സമനിതനിലയ നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നു.
അവനിലട  ഫനിസല് ലഡഫനിസനിറച്ച്,  ഒരുപലക അതനിലന ടരാര്ജറച്ച്   മരാറരായ.  എന്നനിട്ടച്ച്
ഇഇൗ ഭഷ്ട്രീതനിപരതനി ലഎകേശ്യജനരാധനിപതശ്യ മുന്നണനിയുലട വര്ണശബളമരായ കനട്ടങ്ങലള
തമസ്ക്കരനിക്കരാന  ശമനിക്കുന്നതച്ച്  അനശ്യരായമരാണച്ച്.  ഇന്നലലെെ  മുന  മുഖശ്യമനനി  ശഷ്ട്രീ.
ഉമ്മനചരാണനിയുയ  മുന ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  മരാണനിയുയ  ഇവനിലട
അവതരനിപ്പെനിച  വനിഷയങ്ങള   പ്രസക്തമരാലണന്നച്ച്  മരാതമല്ല,  ഈ  ബഡ്ജറനിലലെെ
പുതനിയ പലെെ നനികുതനി  നനിര്കദശങ്ങളയ അടനിസ്ഥരാന വര്ഗ്ഗതനിലന തരാലരശ്യങ്ങളക്കച്ച്
വനിരുദവമരാണച്ച്. സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനിയനിലലെെങ്കനിലുയ ഇക്കരാരശ്യങ്ങള കഭദഗതനി വരുതനി ഇഇൗ
ബഡ്ജറച്ച് ജകനരാപകേരാരപ്രദമരാക്കണലമന്നച്ച് ഞരാന അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്. ധനകേരാരശ്യ
വകുപ്പുമനനിക്കറനിയരായ,  തരാങ്കളകല്ല  മഷ്ട്രീഡനിയയ  കടയ  ഫനിസ്ക്കല്  കപരാളനിസനിയനില്
പുതനിലയരാരരാശയയ ലകേരാണ്ടുവന്നതച്ച്?  ഇഫക്ടഷ്ട്രീവച്ച് റവനക്യൂ ലഡഫനിസനിറച്ച്, ഇഫക്ടഷ്ട്രീവച്ച് റവനക്യൂ
ലറസഷ്ട്രീറച്ച്  എന്നതച്ച്  തരാങ്കളകല്ല  ലകേരാണ്ടുവന്നതച്ച്?  അതനുസരനിചച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന
വനിമര്ശനിക്കരാന സതശ്യസനമരായനി ഒരു സരാമ്പതനികേ വനിദഗ്ദ്ധനച്ച് സരാധനിക്കുകമരാ എന്നച്ച്
തരാങ്കള  ആകലെെരാചനിക്കണയ.  അതുകപരാലലെെ  ഞങ്ങളക്കച്ച്  കവണലമങ്കനില്  ശമ്പള
കേമ്മഷ്ട്രീഷന രണരാമതച്ച്  മരാറനിവയരാമരായനിരുന്നനികല്ല?  ഒരു  ലകേരാല്ലയ  മരാറനിവയരാമരായനിരുന്നനികല്ല.
ഞങ്ങള  മരാറനിവചനില്ല.  ഞങ്ങള  അതുയ  നടപ്പെനിലെെരാക്കനി.  2  ശമ്പളക്കമ്മഷ്ട്രീഷലന
നനിര്കദശയ  നടപ്പെനിലെെരാക്കുകേവഴനി  ഞങ്ങള  ഏലറടുത  ഉതരവരാദനിതയ  മറച്ചുപടനിചച്ച്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാരനിലന ഭരണകനട്ടങ്ങലള  തമസ്ക്കരനിക്കരാനുയ നനിരരാകേരനിക്കരാനുയ
നടത്തുന്ന  ശമയ  ഒരനിക്കലുയ  മലെെയരാളനി  സമൂഹയ  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്  ഞരാന
കേരുതുന്നനില്ല. മുന സര്ക്കരാരനിലന  തുടര് പരനിപരാടനികേള മരാതകമ  ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലുള.
പുതനിയ സര്ക്കരാരനിലന ഒരു ടചച്ച് ഉലണന്നതച്ച് നനികഷധനിക്കുന്നനില്ല. ഞങ്ങളലട പബ്ലേനികേച്ച്
എകച്ച്ലപനഡനിചറുയ  കേശ്യരാപനിറല്  എകച്ച്ലപനഡനിചറുയ  പരാന  എകച്ച്ലപനഡനിചറുയ
ഗണശ്യമരായനി  വര്ദനിചനിട്ടുയ  അതനിലന  കേന്വേരാളനിറനി  കമരാശമരായനിരുന്നനില്ല.  ഇതനില്
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ആര്ലക്കങ്കനിലുയ സയശയമുകണരാ?  സയശയമനിലല്ലന്നച്ച്  നനിങ്ങളലട  നയകരഖ കനരാക്കനിയരാല്
അറനിയരായ. രണച്ച് കേരാരശ്യകമ  പറയുന്നുള. ഒന്നച്ച് ലമകടരാ ലറയനില്. അതച്ച് കേരാക്കനരാകടക്കച്ച്
നഷ്ട്രീട്ടുലമന്നച്ച് നനിങ്ങള പറഞ്ഞു. ആലുവ മുതല് തൃപ്പൂണനിത്തുറവലരയരായനിരുന്നു പദതനി.
അതച്ച്  കേരാക്കനരാകടക്കച്ച്  നഷ്ട്രീട്ടുലമന്നച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചു.  നനിങ്ങള  അതച്ച്
ആവര്തനിചച്ച്  പറഞ്ഞതനിലന  അര്ത്ഥലമന്തരാണച്ച്?  കേശ്യരാപനിറല്  എകച്ച്ലപനഡനിചറുയ
അതനിലന  കേന്വേരാളനിറനിയുയ  ലമചമരായനിരുന്നു  എന്നുളളതനിലന  അയഗഷ്ട്രീകേരാരപതമരാണതച്ച്.
രണരാമകതതച്ച്,  ജലെെവനിഭവതനിലന  വനിതരണ  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  മുന  ഗവണ്ലമനച്ച്
നടപ്പെനിലെെരാക്കനിയ  പദതനികേളവഴനി  കകേരളതനിലലെെ  60  ശതമരാനയ  ജനങ്ങളക്കച്ച്
ശുദമരായ  കുടനിലവള്ളയ  ലെെഭനിക്കുലമന്നച്ച്  ഇഇൗ  നയകരഖയനില്  പറയുന്നു.  അതനിലന
അര്ത്ഥയ  ഇഇൗ  എകച്ച്ലപനഡനിചറനിനച്ച്  കേന്വേരാളനിറനിയുണരായനിരുന്നു  എന്നരാണച്ച്.  നമ്മുലട
ജനങ്ങളനില്  ഒരു ഭഷ്ട്രീതനിയുണരാക്കനി  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാരനിലന   ഭരണകനട്ടങ്ങലള
തമസ്ക്കരനിക്കരാന  എന്തരായരാലുയ  ആര്ക്കുയ  സരാധശ്യമല്ല.  ഞങ്ങള ഉതമവനിശന്വേരാസകതരാടുകൂടനി
ആത്മരാര്ത്ഥമരായനി  ജനങ്ങളലട പുകരരാഗതനി ലെെകശ്യമരാക്കനി കേയ്യനില്കേനിട്ടനിയ വനിഭവങ്ങലള
പ്രതക്യുലരാദനപരമരായ രയഗകതയച്ച്  തനിരനിച്ചുവനിട്ടച്ച് ഇഇൗ സയസ്ഥരാനലത വളര്ചയനികലെെയച്ച്
ലകേരാണ്ടുവരരാന  ശമനിച  ഉതരവരാദനിതകബരാധമുള്ള  ഒരു  ഭരണകേകനിയരായനിരുന്നു
ലവന്നച്ച്  ഞങ്ങള  ആത്മരാര്ത്ഥമരായനി  വനിശന്വേസനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇവനിലട  ഇന്നലലെെ
പ്രസയഗനിചകപ്പെരാള ഞങ്ങള തനിരസ്ക്കരനിക്കലപ്പെട്ടവരരാണച്ച്, തനിരസ്ക്കരനിക്കലപ്പെട്ട മുന്നണനിയരാലണന്നച്ച്
പറഞ്ഞതരാണച്ച്  മനസനിലെെരാകേരാതതച്ച്.  ദുര്ബലെെമരായ  ബഡ്ജറച്ച്  നനിര്കദശങ്ങലള
മുന്നനില്നനിര്തനി  ഇതമരാതയ  ഊറയലകേരാള്ളരാന  എന്തരാണുള്ളതച്ച്.  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്
നനിര്കദശങ്ങള ലകേരാണ്ടുവരുന്ന മരാറങ്ങള അറനിയരാനനിരനിക്കുന്നകതയുള.  ഒരു  ആറച്ച്
മരാസലമങ്കനിലുയ  കേഴനിഞ്ഞരാലെെകല്ല  യഥരാര്ത്ഥ  ചനിതയ  വശ്യകേതമരാകൂ.  ശരനിക്കുയ  ഇഇൗ
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെച്ച് ഫലെെയ ഒരു തരാക്കഷ്ട്രീതരാണച്ച്. ഒരരാഹന്വേരാനമരാണച്ച്. ഇലതരാരു തരാക്കഷ്ട്രീതരാണച്ച്.
ഏതര്ത്ഥതനില്? കകേരാണ്ഗ്രസച്ച് പരാര്ട്ടനി ദുരഭനിമരാനയ ലവടനിഞ്ഞച്ച് യരാഥരാര്ത്ഥശ്യകബരാധയ
കേരാണനിചച്ച്  ബഷ്ട്രീഹരാര്  പരഷ്ട്രീകണയ  കപരാലലെെ  കദശഷ്ട്രീയ  രരാഷഷ്ട്രീയതനില്  കേടന്നുവരണ
ലമന്ന  ഒരു  തരാക്കഷ്ട്രീതരാണച്ച്.  അതരാതച്ച്  സയസ്ഥരാനതനിലന  ഇന്നലത  രരാഷഷ്ട്രീയ
സ്ഥനിതനിഗതനികേള ശരനിക്കച്ച് വനിലെെയനിരുതനി കകേരാണ്ഗ്രസച്ച് അടനിമുടനി മരാറണയ. മരാര്കനിസ്റ്റേച്ച്
പരാര്ട്ടനിക്കച്ച്  ഇതനില്  തരാക്കഷ്ട്രീതുണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  ഒരവസരയ  കൂടനി  ലകേരാടുക്കരാന
മലെെയരാളനികേള സഇൗജനശ്യയ കേരാട്ടനിയനിരനിക്കുന്നു. ബയഗരാളനില് മരാര്കനിസ്റ്റേച്ച് പരാര്ട്ടനിലയ പരാലട
വകേവനിട്ട  രഷ്ട്രീതനി  ആവര്തനിക്കരാന  മലെെയരാളനി  തയ്യരാറല്ല.  കകേരളതനിനച്ച്  ഒരു
പ്രകതശ്യകേതയുണച്ച്.  ആദശ്യമരായനി  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പരാര്ട്ടനിക്കച്ച്  ഭൂരനിപകയ  നല്കേനിയ ഒരു
ജനതയരാണച്ച് കകേരളതനിലുള്ളതച്ച്. 
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മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര് : പഷ്ട്രീസച്ച്.....പഷ്ട്രീസച്ച്....  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുനമുഖശ്യമനനികപരാലുയ
സമയതനിനച്ച് അവസരാനനിപ്പെനിച്ചു. പഷ്ട്രീസച്ച്...... 

ശഷ്ട്രീ  .    റനി  .    എ  .    അഹമ്മദച്ച്  കേബഷ്ട്രീര് : സര്,  അടനിയന്തരരാവസ്ഥക്കരാലെെതച്ച്
യു.ഡനി.എഫനിലന സഹരായനിച ഒരു ജനതയരാണനിതച്ച്.  സദരായഹുലലസനച്ച് കവരാട്ടച്ച് ലചയ
ഒരു ജനതയരാണനിതച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച് ഇഇൗ കവരാട്ടനിയഗച്ച്  പരാകറലണരാന്നുയ വചച്ച് നനിങ്ങള
യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന രരാഷഷ്ട്രീയ ഭരാവനി വനിലെെയനിരുത്തുന്നതച്ച് ശരനിയല്ല.   ഈ ബഡ്ജറനിലന
ഞരാന എതനിര്ക്കുന്നു. 

1.00 PM]

ശഷ്ട്രീ  .    കതരാമസച്ച് ചരാണനി :  സര്,  കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് ഇവനിലട
അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനിലന  ഞരാന  അനുകൂലെെനിക്കുന്നു.  അങ്ങയുലട  ആത്മവനിശന്വേരാസലത
വരാകനരാളയ  പുകേഴരാതരാനതലന്ന  ഞരാന  ഇഇൗ  അവസരയ  ഉപകയരാഗനിക്കുകേയരാണച്ച്.
കേരാരണയ  ഇവനിടലത  പതങ്ങള  മരാതമല്ല  സഇൗദനി  അകറബശ്യയനിലുയ  മറച്ച്  ഗളഫച്ച്
രരാജശ്യങ്ങളനിലുയ  നമ്മള  വരായനിക്കരാത  മലെെയരാളയ  പതങ്ങള  ധരാരരാളമുണച്ച്.
അവലരരാലക്ക  എഴുതനിയനിരനിക്കുന്ന  വരാര്ത  വരായനിചരാല്  എല്ലരാവര്ക്കുയ  ലലദവയ
കകേരാമണ്ലസനസച്ച്  ലകേരാടുതനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്  മനസനിലെെരാകുയ.  അങ്ങച്ച്  മരാനശ്യവനിരുദ
പരാകക്കജച്ച് പണച്ച് പ്രഖശ്യരാപനിചകപ്പെരാള ലലകേ നനിറചച്ച് കേരാശച്ച് കേനിട്ടനിയതനിനരാല് കുട്ടനരാട്ടനില്
ഒരുപരാടച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  ലചയ്യരാന  അലന്നനനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞു.  അതുയ  മറക്കരാനരാവനില്ല.
അതുലകേരാണച്ച് അങ്ങയുലട മരാനശ്യവനിരുദ പരാകക്കജനികനയുയ  അഞച്ച് വര്ഷതനിനുള്ളനില്
എല്ലരാവര്ക്കുയ വഷ്ട്രീടച്ച്, എല്ലരാവര്ക്കുയ കടരായച്ച് ലെെറച്ച് ഇതനിലനലയല്ലരായ ഞങ്ങള വനിശന്വേസനിക്കുന്നു.

അങ്ങച്ച്  മൂന്നച്ച്  പരാലെെങ്ങള  തന്നു.  ആ  മൂന്നച്ച്  പരാലെെങ്ങള  പടഹരാരയ  പരാലെെയ,
തട്ടരാകശ്ശേരനി പരാലെെയ, ലലകേനകേരനിലയ ആലെെപ്പുഴയുമരായനി (ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മനനി ശഷ്ട്രീ. ജനി.
സുധരാകേരലന  മണ്ഡലെെവമരായനി)  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന പരാലെെയ.  ഇഇൗ പരാലെെങ്ങള നനിര്മ്മനിച്ചു
കേഴനിയുകമ്പരാള  കേരുവരാറ  മുതല്  കദശഷ്ട്രീയ  പരാതയച്ച്  ഒരു  ലലബപ്പെരാസച്ച്  ആകുയ.
ഹരനിപ്പെരാടച്ച് മുതല് ആലെെപ്പുഴവലരയുള്ള പ്രകദശതച്ച് എലന്തങ്കനിലുയ ഒരപകേടയ വന്നരാല്,
തഷ്ട്രീര കദശതച്ച്  അപകേടയ  സയഭവനിചരാല്  അലല്ലങ്കനില്  നരാഷണല്  ലലഹകവയനില്
അപകേടയ  സയഭവനിചരാല്  തനിരനിചച്ച്  ആലെെപ്പുഴ  പട്ടണതനികലെെയച്ച്  വനിടരാവന്ന  ഒരു
റൂട്ടരാണനിതച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഒരു  തടസമുണച്ച്,  ലലകേനകേരനി-മുകട്ടല്  പരാലെെയ.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാരനിലന കേരാലെെതച്ച് ഭരണരാനുമതനി നല്കേനിയതരാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
ബഡ്ജറനില്  അതനിനച്ച്  10  കകേരാടനി  രപ  വകേയനിരുതനിയനിരുന്നു.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്
അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഒന്നുയ  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  അതുകൂടനിയുലണങ്കനില്  ഹരനിപ്പെരാടച്ച്  മുതല്
ആലെെപ്പുഴ വലര നരാഷണല് ലലഹകവക്കച്ച് ഒരു  ലലബപ്പെരാസച്ച് ആകുയ.
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രണരാമതച്ച്,  ആലെെപ്പുഴയനിലലെെ ലമരാബനിലെെനിറനി ഹബനിലനക്കുറനിചച്ച് ഞരാന അകങ്ങക്കച്ച്
ഒരു നനികവദനയ നല്കേനിയനിരുന്നു.  അതച്ച് അയഗഷ്ട്രീകേരനിചതനിനച്ച് ഹൃദയതനിലന ഭരാഷയനില്
നനനി  കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  കേരാരണയ  ആലെെപ്പുഴ  ബസച്ച്  സ്റ്റേരാന്റുയ  ആലെെപ്പുഴയനിലലെെ
കബരാട്ടച്ച്ലജട്ടനിയുയ  വപ്രവറച്ച്  ബസച്ച്  സ്റ്റേരാനഡുലമല്ലരായ  ഉപകയരാഗനിക്കുന്നതച്ച്
കുട്ടനരാട്ടുകേരാരരാണച്ച്. അവനിലടനനിന്നച്ച് കേയറനികപ്പെരാകുകേയുയ വരനികേയുയ ലചയ്യുന്ന ആളകേളലട
എണയ  കനരാക്കനിയരാല്  കുട്ടനരാടനിലന  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കബരാട്ടനിലുയ
വള്ളതനിലുയ  നടന്നുലമല്ലരായ  വരുന്നവരരാണച്ച്  ഇതച്ച്  ഏറവയ  കൂടുതലെെരായനി
ഉപകയരാഗനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്  കേരാണരാന  കേഴനിയുയ.  വപ്രവറച്ച്  ബസച്ച്  സ്റ്റേരാനഡച്ച്
എവനിലടയരാലണന്നച്ച്  ആര്ക്കുയ  അറനിയുകേയനില്ല.  കബരാട്ടച്ച്ലജട്ടനി  ഒരു  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീറര്
അപ്പുറതച്ച് കേനിടക്കുന്നു.  ഇവലയല്ലരായ നരാലെെച്ച് വഴനിക്കരാണച്ച് കേനിടക്കുന്നതച്ച്.  ഇലതല്ലരായകൂടനി
ഒരു  സ്ഥലെെതച്ച്  ലകേരാണ്ടുവന്നരാല്  അതച്ച്  വലെെനിലയരാരു  സയഭവമരായനിരനിക്കുയ.  ഇതച്ച്
അയഗഷ്ട്രീകേരനിച  അകങ്ങയച്ച്  കുട്ടനരാട്ടനിലലെെ  ജനങ്ങളലട  കപരനില് ഞരാന  ഹൃദയതനിലന
ഭരാഷയനില് നനനി കരഖലപ്പെടുത്തുന്നു.  ലനല്ലനിലന വനിലെെ 25 രപയരാക്കണലമന്നച്ച് ഇവനിലട
പലെെരുയ ആവശശ്യലപ്പെടുകേയുണരായനി.  ഇന്നച്ച് കപരാളയുലട വലെെനിയ തള്ളനിക്കയറയലകേരാണച്ച്
കതരാടരായ  കതരാടുകേലളല്ലരായ  തനിങ്ങനിനനിറഞ്ഞച്ച് മനുഷശ്യ ജഷ്ട്രീവനിതയകപരാലുയ അസരാധശ്യമരായനിടതച്ച്
അങ്ങച്ച്  ഒരു  നനിര്കദശയ  വയ്ക്കുകേയുണരായനി.  തണഷ്ട്രീര്മുക്കയ  ബണച്ച്  ഒരു  വര്ഷയ
തുറന്നനിടണലമന്നച്ച്.  അകപ്പെരാള കേടുത ഉപ്പുലവള്ളയ കേയറുയ.  ഇതല്ലരാലത കുട്ടനരാടനിനച്ച്
ശരാപകമരാകമുണരാകേരാന കവലറ  പരനിഹരാരമരാര്ഗ്ഗമനില്ല. ഒറ  വര്ഷയ ലകേരാണച്ച്  മുഴുവന
കപരാളയുയ  ചഷ്ട്രീഞ്ഞച്ച്  തരാഴച്ച്  മലെെലവള്ളപ്പെരാചനിലെെനില്  ഒഴുകേനി  അകറബശ്യന  സമുദ്രതനില്
കപരാകുയ. പനിലന്ന നമുക്കച്ച് രണച്ച് ലകേരാല്ലയ കൃഷനി ലചയ്യരായ. വഷ്ട്രീണ്ടുയ ഇതച്ച് ലചകയ്യണതരായനി
വരുയ.  25 രപ ലനല് വനിലെെയുലണങ്കനില് 14 രപ കകേന്ദ്രതനില് നനിന്നച്ച് നല്കുയ.  ഒരു
കേര്ഷകേനച്ച് 11 രപ സബ്സനിഡനിയരായനി  നല്കേരാലമങ്കനില് അവര് നനിശബ്ധരരായനിരനിക്കുയ.
കൃഷനിയനില്ലരാലത  ജഷ്ട്രീവനിക്കരാന  സരാധനിക്കനില്ലകല്ലരാ?  ആയതനിനരാല്   ഇക്കരാരശ്യയ  അങ്ങച്ച്
ശദനിക്കണലമന്നച്ച്  എനനിലക്കരാരു  അഭശ്യര്ത്ഥനയുണച്ച്.  അതുകപരാലലെെ  കുട്ടനരാട്ടനില്
ആര്.ടനി.  ഓഫഷ്ട്രീസുകേളളലപ്പെലടയുള്ള  സര്ക്കരാര്  ഓഫഷ്ട്രീസുകേള  വരാടകേ  ലകേട്ടനിടതനിലെെരാണച്ച്.
കകേരാണ്ഫറനസച്ച്  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ഹരാളകപരാലുമനില്ല.  കുട്ടനരാടച്ച്  സനിവനില്
കസ്റ്റേഷലന  അലനകച്ച്  ബനില്ഡനിയഗനിനച്ച്  വര്ഷങ്ങളരായനി  ബഡ്ജറനില്  കടരാക്കണ്
ലപ്രരാവനിഷനുണച്ച്.  കുട്ടനരാടച്ച്  സനിവനില്  കസ്റ്റേഷന  അലനകച്ച്  ബനില്ഡനിയഗനിലന
നനിര്മ്മരാണതനിനച്ച്  10  കകേരാടനി രപ അങ്ങയുലട മരാനശ്യവനിരുദ പരാകക്കജനില് നല്കേനി
ഞങ്ങലള സഹരായനിക്കണമന്നച്ച് സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേരാണച്ച്  അവസരാനനിപ്പെനിക്കുന്നു, നനനി. 

(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. ലഡപക്യൂട്ടനി സഷ്ട്രീക്കര്)
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ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേള  : സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ഗവണ്ലമനനിലന
ബഡ്ജറനിലന  പൂര്ണമരായുയ  പനിനണയ്ക്കുന്നു.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനനിലന
2016-17-ലലെെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറച്ച് കകേരള ജനത ലപരാതുവരായനി അയഗഷ്ട്രീകേരനിചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.
ഏറവയ  തരാലഴതട്ടനിലുള്ള അദന്വേരാന വര്ഗ്ഗതനിനുയ കേഷ്ടലപ്പെടുന്നവര്ക്കുയ മുനഗണന
നല്കുന്നതരാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറച്ച്.  ഒരു തുണച്ച് ഭൂമനിയുയ ഒരു ലകേരാച്ചുവഷ്ട്രീടുലമന്നതച്ച് ഓകരരാ
കുടുയബതനിലനയുയ  സന്വേപ്നമരാണച്ച്.  അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഈ ബഡ്ജറനില് പറയുന്നുണച്ച്.
കറഷന കേടകേളയ മരാകവലെെനി  കസ്റ്റേരാറുകേളയ നഷ്ട്രീതനി  കസ്റ്റേരാറുകേളയ  തനികവണനി കസ്റ്റേരാറുകേളയ
ശക്തനിലപ്പെത്തുകേയുയ  കേരാര്ഷനികേ  കമഖലെെയച്ച്  മുനവകേ  നല്കുകേയുയ  ലചയ്യുലമന്നച്ച്  ഈ
ബഡ്ജറനില്  പ്രതനിപരാദനിക്കുന്നുണച്ച്.  എല്ലരാ  കകമപദതനികേളയ  ഉളലപ്പെടുതനി
കകേരളതനിലന  സമഗ്ര വനികേസനയ  ലെെകശ്യയ  വച്ചുലകേരാണ്ടുള്ള ബഡ്ജറരാണച്ച്  ഇവനിലട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വരവനില്ലരാലത  ലചലെെവച്ച്  ലചയ്യരാന  കേഴനിയനില്ല  എന്നതച്ച്
യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേരാലെെതച്ച് നനികുതനിയരായനി പനിരനിലചടുക്കരാന
സരാധനിക്കരാത  മുഴുവന  നനികുതനിപ്പെണവയ  പനിരനിലചടുക്കരാന  ഈ  ബഡ്ജറനില്
പരരാമര്ശമുണച്ച്.  മുന സര്ക്കരാരനില്നനിന്നച്ച് വനിഭനിന്നമരായനി കകേരളതനിലലെെ പട്ടനികേജരാതനി/
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭരാഗതനിനച്ച്  മുനഗണ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ബഡ്ജറരാണനിതച്ച്.
ആദനിവരാസനി  കമഖലെെലയ  ഒന്നരാലകേ  പരനിഗണനിച  ഈ  സര്ക്കരാരനിലന  ജനകേഷ്ട്രീയ
ബഡ്ജറനിലന നനിറഞ്ഞ മനകസരാലട  സന്വേരാഗതയ  ലചയ്യുന്നു.  ഇതവണ ആദനിവരാസനി
വനിഭരാഗതനിനച്ച്  ജനസയഖശ്യരാനുപരാതനികേമരായനി  രണച്ച്  ശതമരാനതനിനച്ച്  പകേരയ  2.61
ശതമരാനയ  ഫണച്ച്  വകേയനിരുതനിയതുതലന്ന  ആദനിവരാസനി  കമഖലെെകയരാടുള്ള  ഈ
സര്ക്കരാരനിലന  കേരാഴ്ചപ്പെരാടനിലന  ഉതമ  ഉദരാഹരണമരാണച്ച്.  അതുകപരാലലെെതലന്ന
ആദനിവരാസനി വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ കമഖലെെയനില് ലകേരാഴനിഞ്ഞുകപരാക്കച്ച് ഗുരുതരമരായ പ്രശ്നമരാണച്ച്.
ഈ പശരാതലെെതനിലെെരാണച്ച് പ്രഷ്ട്രീ-ലമടനികേച്ച്,  കപരാസ്റ്റേച്ച്-ലമടനികേച്ച് കഹരാസ്റ്റേലുകേള, കമരാഡല്
റസനിഡനഷശ്യല് സ്കൂളകേള എന്നഷ്ട്രീ സയരയഭങ്ങള കപ്രരാത്സരാഹനിപ്പെനികക്കണതച്ച്. നനിലെെവനില്
ഇതരയ  സ്ഥരാപനങ്ങളലട  അവസ്ഥ  പരനിതരാപകേരമരാണച്ച്.  പ്രഷ്ട്രീ-ലമടനികേച്ച്,  കപരാസ്റ്റേച്ച്-
ലമടനികേച്ച്  കഹരാസ്റ്റേലുകേള  ആധുനഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  150  കകേരാടനി  രപയുയ  കമരാഡല്
റസനിഡനഷശ്യല്  സ്കൂളകേളലട  ആധുനഷ്ട്രീകേരണതനിനച്ച്  100  കകേരാടനി  രപയുയ  ഈ
ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആദനിവരാസനി  ജനവനിഭരാഗങ്ങളലട  പനിനണ
ഒന്നരാലകേ കനടുന്ന ഒരു ബഡ്ജറരായനി ഇതനിലന കേണക്കരാക്കരാന സരാധനിക്കുയ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന കേരാലെെതച്ച് നരാമമരാതമരായ തുകേ അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിരുന്ന കമഖലെെയരായനിരുന്നു
ഇതച്ച്.   അനുവദനിക്കലപ്പെട്ട തുകേതലന്ന ലചലെെവഴനിക്കരാതതുയ കേഴനി ഞ്ഞ സര്ക്കരാരനിലന
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ലകേടുകേരാരശ്യസ്ഥതയരാണച്ച്.  അതുകപരാലലെെതലന്ന  പട്ടനികേജരാതനി  ആദനിവരാസനി  വനിഭരാഗയ
വനിദശ്യരാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  എല്ലരാവനിധ  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  ആനുകൂലെെശ്യങ്ങളയ  25  ശതമരാനയ
വഷ്ട്രീതയ ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറരാണനിതച്ച്.  ആദനിവരാസനി കകേരാളനനികേളനില് കഗരാത
ഭരാഷ  സയസരാരനിക്കുന്ന  കുട്ടനികേളക്കച്ച്  വനിദശ്യരാലെെയങ്ങളനില്  പ്രകതശ്യകേനിച്ചുയ  വപ്രമറനി
വനിദശ്യരാലെെയങ്ങളനില്  ലപരാതു  കേരനിക്കുലെെവമരായനി  ഇടപഴകുന്നതച്ച്  അനശ്യഥരാകബരാധയ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതരായനി  കേരാണരാന  സരാധനിക്കുയ.   വയനരാട്ടനിലലെെ  വപ്രമറനി  കരാസുകേളള്ള
241  സ്കൂളകേളനില്  ദനിവസ  കവതനരാടനിസ്ഥരാനതനില്  ഒരു  ആദനിവരാസനി  സഷ്ട്രീലയ
നനികയരാഗനിക്കരാന തഷ്ട്രീരുമരാനനിചനിരനിക്കുന്നു. ഇതനിനരായനി 4 കകേരാടനിരപ ഈ ബഡ്ജറനില്
നഷ്ട്രീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.  സര്ക്കരാര്  ആദനിവരാസനികേളക്കുകവണനി  നടപ്പെരാക്കുന്ന  വനിവനിധ
കകമപദതനികേള  ഈ  ബഡ്ജറനിലുണച്ച്.  അകതരാലടരാപ്പെയ  ആദനിവരാസനി  കമഖലെെക്കച്ച്
പുറതച്ച്  എല്ലരാ  ജനില്ലകേളനിലുയ  ചനിന്നനിചനിതറനിക്കനിടക്കുന്ന  ഒറലപ്പെട്ട  ആദനിവരാസനി
കുടുയബങ്ങലള  ദരാരനിദ്രശ്യതനില്  നനിന്നച്ച്  കേരകേയറ്റുന്നതനിനച്ച്  വമകക്രരാ  പരാനുകേള
തയ്യരാറരാക്കുന്നതനിനുള്ള  തഷ്ട്രീരുമരാനവയ  ഈ  ബഡ്ജറനിലുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഏലറ
സകന്തരാഷകേരമരാണച്ച്.  ആദനിവരാസനി കനതരാവനിലന കപരനില് വയനരാട്ടനില് ഒരു പ്രകതശ്യകേ
കുടുയബ  പദതനിതലന്ന  ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പനി.ലകേ.  കേരാളലന  കപരനിലെെരാണച്ച്  ഈ
സയരയഭയ  ആരയഭനിക്കരാന  ബഡ്ജറനില്  ലപ്രരാവനിഷന  ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
അതുലകേരാണ്ടുതലന്ന  മരാനന്തവരാടനി  മണ്ഡലെെതനിലലെെ  ഒരു  ജനപ്രതനിനനിധനി  എന്ന
നനിലെെയനില് ഞരാന വളലര അഭനിമരാനനിക്കുന്നു.  ദഷ്ട്രീര്ഘനരാളലത ആദനിവരാസനി ഭൂസമര
ചരനിതമുള്ള  ഒരു  നരാടരാണച്ച്  കകേരളയ.  ഭൂമനിക്കുകവണനിയുള്ള  കപരാരരാട്ടയ  വളലര
ശക്തനിയരാര്ജനിച കേരാലെെഘട്ടമരായനിരുന്നു കേടന്നുകപരായതച്ച്. എന്നരാല് ഈ ബഡ്ജറനില്
ആദനിവരാസനികേളക്കച്ച്  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിലയങ്കനിലുയ  നല്കേരാന  സര്ക്കരാര്  പ്രതനിജരാ
ബദമരാലണന്നച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളലമരാട്ടരാലകേ  എതയുയ  കവഗയ  ഈ  പദതനി
നടപ്പെരാക്കരാന കേഴനിയണയ.   കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കരാര്  ഇതനിനരായനി  നഷ്ട്രീക്കനിവച തുകേയുലട
നലല്ലരാരു  ഭരാഗയ  ലചലെെവഴനിചനിട്ടനിലല്ലന്നച്ച്  സര്ക്കരാര്  കരഖകേളതലന്ന  വശ്യക്തമരാക്കുന്നു.
കേഴനിഞ്ഞ  ഇടതുപക  ജനരാധനിപതശ്യമുന്നണനി  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്  വയനരാടച്ച്
ജനില്ലയച്ച്  50  കകേരാടനി  രപയരാണച്ച്  നഷ്ട്രീക്കനിവചതച്ച്.  ആ തുകേയനില്  ഭൂരനിപകയ  ഫണ്ടുയ
ലചലെെവഴനിക്കരാലത കേനിടക്കുകേയരാണച്ച്.  എന്നരാല് തുടര്ന്നുവന്ന യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനച്ച്
25  കകേരാടനി രപ നഷ്ട്രീക്കനിവചതനില്  10  കകേരാടനി രപ മരാതകമ ലചലെെവഴനിചനിട്ടുളലവന്നച്ച്
സര്ക്കരാര്  കരഖകേളനില്  കേരാണരാന  സരാധനിക്കുയ.  വടബല്  പദതനികേള
നടപ്പെരാക്കുന്നതനിനുകവണ  കകേരാളനനികേളനില്  വഷ്ട്രീടുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുപകേരയ
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കകേരാളനനികേളനിലുള്ള  വഷ്ട്രീടുകേളനില്  വടല്സച്ച്  പതനിക്കുന്നതരായനിട്ടുള്ള  വരാര്തകേള
വന്നനിട്ടുണച്ച്.  ഇതരയ  പദതനികേളരാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഇവനിലട
നടപ്പെരാക്കനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  നനിരവധനി ആദനിവരാസനി വനികേസന ഫണ്ടുകേള നമ്മുലട നരാട്ടനില്
ലചലെെവഴനിക്കുന്നുലണങ്കനിലുയ  നനിലെെവനിലലെെ  ആദനിവരാസനികേളലട  അവസ്ഥ  വളലര
പരനിതരാപകേരമരാണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ  ആദനിവരാസനികേളലട   സരാമ്പതനികേ  നനിലെെ
ഇപ്രകേരാരമരാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  ബരാങ്കച്ച് അക്കഇൗണ്ടുള്ളവര് 54.7 ശതമരാനവയ ഇനര്ലനറച്ച്
സഇൗകേരശ്യമുള്ള  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കരാര്  1.95  ശതമരാനവയ  ഇരുചക്രവരാഹനമുള്ള
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കരാര്  7.6  ശതമരാനവയ  ലടലെെനിവനിഷനുള്ള  ആദനിവരാസനികേള  39.5
ശതമരാനവമരാണച്ച്.  സര്ക്കരാര് ജഷ്ട്രീവനക്കരാരരായ ആദനിവരാസനികേളലട കേണക്കച്ച് സര്ക്കരാര്
ഇവനിലട  ഉദരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ  ഗസറഡച്ച്  ഉകദശ്യരാഗസ്ഥരരായനിട്ടുള്ള  പട്ടനികേ
വര്ഗ്ഗക്കരാര് 69 കപര് മരാതമരാണച്ച്.  ലെെരാസ്റ്റേച്ച് കഗ്രഡനിലുള്ള ഉകദശ്യരാഗസ്ഥര് 831 കപരരാണച്ച്.
എല്ലരായ  കൂടനി  കചര്ക്കുകമ്പരാള  1581  കപലര  മരാതമരാണച്ച്  കകേരളതനിലലെെ
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കരാരരായനി  സര്ക്കരാര്  സര്വ്വഷ്ട്രീസനില്  കേരാണരാന  കേഴനിയുന്നുള്ളു.  ഇലതല്ലരായ
സര്ക്കരാര്  കരഖകേളരാണച്ച്.  സരാമ്പതനികേ  ലസനസസച്ച്  കരഖകേള  എടുതച്ച്
പരനികശരാധനിചരാല്  ഇലതല്ലരായ  വളലര  വശ്യക്തമരായനി  കേരാണരാന  കേഴനിയുയ.  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
ലപണ്കുട്ടനികേളലട  വനിവരാഹ  ധനസഹരായതനിനച്ച്  അകപകകേര്  അധനികേമരാലണന്ന
വരാര്തകേള വന്നനിരുന്നു. എന്നരാല് രണ്ടു കകേരാടനി രപ നഷ്ട്രീക്കനിവചതനില് തലന്ന മുഴുവന
ലചലെെവഴനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിനച്ച്  സരാധനിചനിട്ടനില്ല.  പനികന്നരാക്ക ദുര്ബലെെ
ജനവനിഭരാഗങ്ങളലട ഉന്നമനതനിനരായുള്ള പദതനികേള ഉളലപ്പെട്ട ബഡ്ജറരാണച്ച് ഇവനിലട
പ്രതനിപരാദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  മണനിലന  മക്കളരായ  ആദനിവരാസനികേളലട  ഉന്നമനതനിനരായനി
ബഡ്ജറനില് വചനിരനിക്കുന്ന പദതനികേലളല്ലരായതലന്ന എതയുയ  കവഗയ  നടപ്പെരാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നച്ച് അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

അകതരാലടരാപ്പെയ   വയനരാടനിലന  ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  കമഖലെെയരായനി  കേണക്കരാക്കനി
ഏറവയ  വലെെനിയ  മുനഗണന  ലകേരാടുതനിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറരാണച്ച്  ഇവനിലട
പ്രതനിപരാദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പനി.  ലകേ.  കേരാളലന കപരനിലുള്ള കുടുയബ പദതനി,  ലലസസസച്ച്
പരാര്ക്കച്ച്,  ഇടകചന  കുങ്കലന  കപരനിലുള്ള  സരായസരാരനികേ  കകേന്ദ്രയ,  ഓയകേരാരനരാഥലന
കപരനിലുള്ള  ഇനകഡരാര്  കസ്റ്റേഡനിയയ,  കഗരാതഭരാഷരാ  പഠന  കകേന്ദ്രയ,  വനശ്യമൃഗ
ശലെെശ്യതനിനച്ച്  100  കകേരാടനി  രപ  ആശന്വേരാസയ  അനുവദനിചതച്ച്,  കേരാര്ബണ്  നക്യൂടല്
വയനരാടച്ച്  അതുകപരാലലെെ  തലന്ന  വയനരാട്ടനിലലെെ  ജനങ്ങളലട  വലെെനിയ  പദതനിയരായ
ബഹ്മഗനിരനി ലഡവലെെപ്ലമനച്ച്  പദതനിക്കച്ച്  10  കകേരാടനി രപ തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളരാണച്ച്
വയനരാടനിനച്ച് ഉളലക്കരാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്. ഞരാന അവസരാനനിപ്പെനിക്കുകേയരാണച്ച്. 
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വയനരാട്ടനില് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനച്ച്  ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു
എന്നരാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  എന്നരാല് അവനിലട  ഒരു  കബരാര്ഡച്ച്  മരാതമരാണച്ച്  കേരാണരാന
കേഴനിയുന്നതച്ച്.   യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനനിനച്ച്  വയനരാടച്ച്  ജനില്ലയനില്  ലമഡനിക്കല്
കകേരാകളജച്ച്  പ്രരാവര്തനികേമരാക്കരാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല,  അതച്ച്   പ്രരാവര്തനികേമരാക്കരാനുള്ള
നടപടനികേള  ഗവണ്ലമനനിലന  ഭരാഗതച്ച്  നനിന്നുണരാകേണയ.  വയനരാട്ടനില്  മരാതയ
കേണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രകതശ്യകേ തരയ കരരാഗമരാണച്ച്  സനിക്കനിള  ലസല് അനഷ്ട്രീമനിയ.  ആ
കരരാഗബരാധനിതര്ക്കുകവണനി ലചറനിയ തുകേലയങ്കനിലുയ ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപ്പെടുതണ
ലമന്നുകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേരാണച്ച് ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന പൂര്ണമരായുയ പനിനണച്ചുലകേരാണച്ച്
എലന വരാക്കുകേള നനിര്ത്തുന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജരാസഫച്ച്  :  സര്,  ഞരാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന
എതനിര്ക്കുകേയരാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമനനിലന കനട്ടങ്ങലള തമസച്ച് കേരനിക്കരാനുള്ള ഒരു
വലെെനിയ  ശമമരാണച്ച്  ഇവനിലട  നടന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  നയപരമരായനി  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റുയ ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റുയ തമ്മനില് ഒരു വശ്യതശ്യരാസവമനില്ലകല്ലരാ?  അടനിസ്ഥരാന
സഇൗകേരശ്യ വനികേസനതനില് തഷ്ട്രീരുമരാനമരാകേരാലത കേനിടന്ന എതകയരാ കേരാരശ്യങ്ങളനിലെെരാണച്ച്
ഉമ്മനചരാണനി സര്ക്കരാര് തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുതതച്ച്. ലകേരാചനി ലമകടരാ, വനിഴനിഞ്ഞയ ഹരാര്ബര്,
കേണ്ണൂര്  വനിമരാനതരാവളയ  എന്നനിവലയ  സയബനനിചച്ച്  എതകയരാ  വര്ഷങ്ങളരായനി
ചര്ചയരായനിരുന്നു.  അതനിലനല്ലരായ  തഷ്ട്രീരുമരാനലമടുതച്ച്  മുകന്നരാട്ടച്ച്  കപരാകേരാനുയ  ഇഇൗ
രയഗലതല്ലരായ  വലെെനിയ  മരാറങ്ങളണരാക്കരാനുയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്
കേഴനിഞ്ഞു.  കേരാര്ഷനികേ  കമഖലെെയനിലലെെ  തളര്ചയരാണച്ച്  സയസ്ഥരാന  ഗവണ്ലമനനിലന
വരുമരാനയ കുറചതച്ച് എന്ന കേരാരശ്യതനില് സയശയമനില്ല.  റബറനിലന വനിലെെ ഗണശ്യമരായനി
കുറഞ്ഞു.  റബറനിലന  വനിലെെയനിടനിവനില്  ഒരു  പരനിധനിവലര  കേര്ഷകേലര  സഹരായനിക്കരാനരായനി
ഗവണ്ലമനച്ച്  ലകേരാണ്ടുവന്ന  നയമരായനിരുന്നു  ഒരു  കേനികലെെരാ  റബറനിനച്ച്  150  രപ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നതച്ച്.  അതനിലന  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനച്ച്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിചതനില്
സകന്തരാഷമുണച്ച്. 500 കകേരാടനി രപ ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന ചരാണനിയുലട ബഡ്ജറനില് മരാറനിവച്ചു.
ഇന്നച്ച് ഇകപ്പെരാള ഒരു കേനികലെെരാ റബറനിനച്ച്  90 രപ ആയനിരനിക്കുകമ്പരാഴരാണച്ച്  കേനികലെെരായച്ച്
150 രപ നനിശയനിചതച്ച്. റബറനിനച്ച് 245 രപ വലര വനിലെെ വന്നതരാണച്ച്. ഇകപ്പെരാള 140
രപ മരാര്ക്കറച്ച്  വനിലെെയുണച്ച്.  കൃഷനിക്കരാര്ക്കച്ച്  അതനിലന പ്രകയരാജനയ കേനിട്ടണലമങ്കനില്
ഇഇൗ വനിലെെ  200  രപയരാക്കനി ഉയര്തണലമന്നരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇഇൗ അവസരതനില്
പറയരാനുള്ളതച്ച്.  500  കകേരാടനി  രപലകേരാണ്ടുതലന്ന  നമുക്കച്ച്  ആ  ലചലെെവച്ച്  കനരനിടരാന
കേഴനിയുയ.  ലനല്ലനിലന തരാങവനിലെെ ഒരു കേനികലെെരാക്കച്ച്  25  രപയരാക്കണലമന്ന നനിര്കദശയ
എല്ലരാ  ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ  ഉയര്ന്നുവരനികേയരാണച്ച്.  നരാളനികകേരതനിലന  സയഭരണവയ
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കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്  തലന്ന  തുടങ്ങനിയതരാണച്ച്.  അതച്ച്  ഇഇൗ
കേരാലെെയളവനില്  രണച്ച്  രപയരാണച്ച്  വര്ദനിപ്പെനിചതച്ച്.  അതച്ച്  ഒരു  കേനികലെെരാഗ്രരാമനിനച്ച്  30
രപലയങ്കനിലുമരായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമന്ന  നനിര്കദശയ  ഞരാന  മുകന്നരാട്ടുവയ്ക്കുകേയരാണച്ച്.
കേരാര്ഷനികേ  കമഖലെെലയ  ഉദരനിക്കരാലത,  അവയുലട  പുകരരാഗതനി  ലലകേവരനിക്കരാലത
കകേരളതനിനച്ച്  മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന  കേഴനിയനില്ല.  ലലജവ  കൃഷനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്  വലെെനിയ  പ്രരാധരാനശ്യയ  ലകേരാടുതതരാണച്ച്.  ഇനനിയുയ  അതച്ച്
തുടരണയ.  വനിഷമനില്ലരാത പചക്കറനി കകേരളതനില് ലെെഭശ്യമരാക്കുവരാന ഇനനിയുയ കൂടുതല്
സഹരായങ്ങള ലചയ്യണയ. ലറസനിഡനഷശ്യല് ലസരാലലസറനികേള തുടങ്ങനി എല്ലരാവര്ക്കുയ
ലലജവ  കൃഷനിയനില്  മുകന്നരാട്ടുകപരാകുവരാനുള്ള  വലെെനിയ  കപ്രരാത്സരാഹനയ  ഇനനിയുയ
ലകേരാടുക്കണയ. ആ നനിലെെയച്ച് ഗവണ്ലമനച്ച് ചനിന്തനിക്കുന്നതനില് സകന്തരാഷമുണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമനനിലന കേരാലെെതച്ച്  ലകേരാണ്ടുവന്ന വനിപവകേരമരായ  ഒരു മരാറമരായനിരുന്നു ഒരു
എയ.എല്.എ.-ക്കച്ച് അസറച്ച് വനികേസന ഫണച്ച് വഴനി 5 കകേരാടനി രപ. ആ 5 കകേരാടനി രപ
വളലര  ഫലെെപ്രദമരായനി  വനിനനികയരാഗനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരായനിരുന്നു.  ഇതവണലത
ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട പ്രസയഗതനില്  5  കകേരാടനിയനില് തരാലഴയുള്ള കറരാഡുകേള
മുഴുവന അസറച്ച് വനികേസന ഫണനില് നനിന്നച്ച് ലചയ്യണലമന്ന നനിലെെപരാലടടുതരാല്  ഇഇൗ
കറരാഡുകേള  ലമയനിലനയനിന  ലചയ്യരാന  കേഴനിയുകമരാ?   അസറച്ച്  വനികേസന  ഫണനിലന
സനിരനിറച്ച് കേളയരുതച്ച്.

ധനകേരാരശ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്): സര്,
കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  ഉണരായനിരുന്നലതല്ലരായ  അവനിലട  തലന്ന  ഇരനിപ്പുണച്ച്.  ഒന്നുയ
മരാറ്റുന്നനില്ല.  അതനിലന  കൂലട  കുറചച്ച്  വലെെനിയ  സരാധനങ്ങള  കൂടനി  ലചയ്യുന്നകതയുള്ളു.
സകന്തരാഷമകല്ല അതച്ച്? 

ശഷ്ട്രീ  .   പനി  .    ലജ  .   കജരാസഫച്ച് :  സര്, 5 കകേരാടനി രപയനില് തരാലഴയുള്ള വര്ക്കുകേള
അസറച്ച് വനികേസന ഫണനില് നനിന്നച്ച് ലചയ്യണലമന്നച്ച് ഒരു സൂചനയുണച്ച്.  അലതങ്ങലന
നടക്കുയ?  അതുലകേരാണച്ച്  അസറച്ച്  വനികേസന  ഫണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  എങ്ങലന
വനിനനികയരാഗനികചരാ  അതുകപരാലലെെരാരു  സന്വേരാതനശ്യയ  എല്ലരാ  എയ.എല്.എ.-മരാര്ക്കുയ  വനിവനിധ
ആവശശ്യങ്ങളക്കരായനി ഉണരാകേണയ. ഇതനില് ഒരു യരാഥരാര്ത്ഥശ്യ കബരാധമുണരാകേണയ. ലെെരാന ഡച്ച്
അകേന്വേനിസനിഷലന സയബനനിചച്ച്  -  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കരാലത  ഒരു വനികേസനവയ  നടക്കനില്ല.
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനനിലന  ലെെരാന ഡച്ച്  അകേന്വേനിസനിഷന  നനിയമലത  ശക്തമരായനി
എതനിര്ലതരാരരാളരാണച്ച് ഞരാന.  കേരാരണയ  ആ  കഭദഗതനി  വനികേസന  പ്രവര്തനലത
ആലകേ സയഭനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. അതനിനച്ച് വലെെനിലയരാരു ലമഷനിണറനി ഉണരാക്കുന്നനിലല്ലങ്കനില്
ഒരനിടത്തുയ നമുക്കച്ച് ഭൂമനി ഏലറടുക്കരാന കേഴനിയനില്ല. ലെെരാന ഡച്ച് അകേന്വേനിസനിഷന നടപടനികേള
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തന്വേരനിതലപ്പെടുകതണതരായനിട്ടുണച്ച്.  വരാട്ടര്  അകതരാറനിറനിയുലട  കേരാരശ്യതനില്  കേഴനിഞ്ഞ
തവണലത കപ്രരാഗ്രരാമുകേള ലകേരാണച്ച്  60  ശതമരാനയ  ആളകേളക്കച്ച്  ലവള്ളലമതനിച്ചു
ലകേരാടുക്കരാന  കേഴനിയുന്ന കനട്ടമുണരായനി  എന്നുള്ളതച്ച്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച  ഒരു  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.
ലലപപ്പെച്ച്  മരാറ്റുന്ന  കേരാരശ്യയ  നയപരമരായനി  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചു.  ഞങ്ങളരാണച്ച്  അതച്ച്  തുടങ്ങനി
വചതച്ച്.  പകക  ലലപപ്പെച്ച്  മരാറരാന  1500  കകേരാടനി  രപ  കവണയ.  അതനിനുള്ള  ഒരു
ബൃഹതരായ  പദതനിയുലണങ്കനികലെെ  അതച്ച്  നടക്കുകേയുള്ളു.  നനിയമന  നനികരരാധനയ
ഫലെെതനില്  നടപ്പെരായനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ലഹല്തച്ച്  ഒഴനിച്ചുള്ള  ഒരു  സ്ഥലെെത്തുയ
അനുവദനിക്കനില്ല  എന്നുള്ളതരാണച്ച്.  ഫലെെതനില്  നനിയമ  നനികരരാധനയ  തലന്നയരാണച്ച്.
ഇക്കരാരശ്യതനില് വശ്യതശ്യസമരായനിട്ടുള്ള നനിലെെപരാടുണരാകേണലമന്നച്ച് ഞരാന അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.
പരാരനിപ്പെള്ളനിയനിലലെെ  ഇ.എസച്ച്.ലഎ.  ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജനികനരാലടടുത  സമഷ്ട്രീപനയ
ഇടുക്കനി ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജച്ച് ഉളലപ്പെലടയുള്ള എല്ലരാ ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജുകേളലട
കേരാരശ്യതനിലുയ  ഉണരാകേണലമന്നച്ച്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.  കകേരളതനിലന  ഏറവയ
വലെെനിയ പ്രശ്നയ ശുചനിതന്വേതനിലന കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അതച്ച് പരനിഹരനിക്കരാലത കകേരളതനില്
ടൂറനിസതനിലുയ  മലറരാരു   കമഖലെെയനിലുയ  നമുക്കച്ച്  മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന  കേഴനിയനില്ല.  ആ
കമഖലെെയനിലുയ  അതനിശക്തമരായ  നടപടനികേളണരാകേണയ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനനിലന
കനട്ടങ്ങലള മറച്ചു വച്ചുലകേരാണച്ച് മുകന്നരാട്ടുകപരാകുന്നതച്ച് ഗുണകേരമല്ല.  അതനിലന തുടര്ച
എന്നുള്ള നനിലെെയനില് ആ പദതനികേലളരാലക്ക തുടരരാനുയ കൂടുതല് കനട്ടങ്ങളണരാക്കരാനുയ
കേഴനിയണയ. ഞരാന ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന എതനിര്ക്കുന്നു.

ശഷ്ട്രീ  .    എല്കദരാ എബഹരായ  :  സര്,  ബഹുമരാനശ്യനരായ ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി
കഡരാ.  ടനി.  എയ. കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ജൂവലെെ മരാസയ 8-ാം തഷ്ട്രീയതനി കകേരള
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനിലന  ഞരാന  ഏലറ  അഭനിമരാനപൂര്വ്വയ
സകന്തരാഷകതരാലട സന്വേരാഗതയ ലചയ്യുകേയരാണച്ച്, പനിനണയ്ക്കുകേയരാണച്ച്. 

നമ്മുലട സയസ്ഥരാനയ ഇതുകപരാലലെെ സരാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിലയ കനരനിട്ട ഒരു
കേരാലെെയളവച്ച് ഉകണരാ എന്നുള്ളതച്ച് വളലര സയശയമരാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കരാലെെലത
യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന കനതൃതന്വേതനിലുള്ള ഭരണ സയവനിധരാനയലകേരാണച്ച് അഴനിമതനിയുലടയുയ
ലകേടുകേരാരശ്യസ്ഥതയുലടയുയ കകേന്ദ്രമരായനി നമ്മുലട സയസ്ഥരാനയ മരാറനിയകപ്പെരാള,  കകേരളഷ്ട്രീയര്
ഒന്നടങ്കയ-സരാധരാരണ മനുഷശ്യര്,  പരാവപ്പെട്ടവര്,  അവരുലട ചനിന്തരാധരാരയനില് ഉയര്ന്നു
വന്ന, കകേരളതനിനച്ച് ഇനനി ഏകേ പ്രതഷ്ട്രീക എന്നതച്ച് ഇടതുപക ജനരാധനിപതശ്യ മുന്നണനി
മരാതമരാണച്ച്  എന്ന  തനിരനിചറനിവരാണച്ച്  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭരാ  ലതരഞ്ഞടുപ്പെനില്
കകേരളതനിലലെെ  ഇടതുപക  ജനരാധനിപതശ്യ  മുന്നണനിക്കച്ച്  ലഎതനിഹരാസനികേമരായ
വനിജയയ  ഉണരായതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണസമനിതനിയുലട  കേരാലെെയളവനില്
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അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെട്ടനിരുന്ന  ബഡ്ജറനിലനക്കുറനിചച്ച്  പത-ദൃശശ്യ-മരാധശ്യമങ്ങള എഴുതരാറുണച്ച്,
സരാധരാരണ  ജനങ്ങള  പറയരാറുണച്ച്  അതച്ച്  കകേരാട്ടയയ  ബഡ്ജറച്ച്  ആലണന്നച്ച്.
കകേരളതനിലലെെ  സരാധരാരണ  ജനങ്ങളലട,  പരാവലപ്പെട്ടവരുലട  വനിഷമതകേള,
ബുദനിമുട്ടുകേള,  പ്രയരാസങ്ങള  എല്ലരായ  തനിരനിചറനിഞ്ഞുലകേരാണ്ടുള്ള  നൂതനമരായ
ആശയങ്ങള  ഉളലക്കരാള്ളുന്ന  ഒന്നരാന്തരയ  ബഡ്ജറരാണച്ച്  കകേരള  ജനതയ്ക്കുമുമ്പനില്
ബഹുമരാനശ്യനരായ  കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കരാലെെതച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച്  എടുത്തുപറയുവരാന കേഴനിയുന്ന കനട്ടയ
കസരാളരാറനിലന കപരനില് സരനിത എന്ന നരാമകധയയ അന്തര്കദശഷ്ട്രീയ നനിലെെവരാരതനില്
മരാര്ക്കറച്ച്  ലചയ  എന്നതനിനപ്പുറതച്ച്,  അഴനിമതനി  നടതനി  എന്നതനിനപ്പുറതച്ച്,
കകേരളതനിലലെെ  ബരാര്  തുറക്കുന്നതനിനുയ  അടയ്ക്കുന്നതനിനുയ  വഷ്ട്രീണ്ടുയ  തുറക്കുന്നതനിനുയ
കവണനി  കകേരാഴവരാങ്ങനിയ  ഒരു  സര്ക്കരാരനിലന  കനട്ടങ്ങള  എടുത്തുകേരാണനിക്കരായ
എന്നതനിനപ്പുറതച്ച്  പ്രനിയലപ്പെട്ട  കകേരാണ്ഗ്രസ്സുകേരാലര,  പ്രനിയലപ്പെട്ട  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന
കനതരാക്കകളരാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കചരാദനിക്കരാനുള്ളതച്ച്  എന്തച്ച്  കനട്ടമരാണച്ച്,  എന്തച്ച്
സയഭരാവനയരാണച്ച്  കകേരളതനിലലെെ  സരാധരാരണ  മനുഷശ്യര്ക്കച്ച്  നനിങ്ങള  നല്കേനിയതച്ച്?
ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെട്ട  ബഡ്ജറനിലന  നനിങ്ങള  ശദനിക്കണയ.  അതനിലലെെ
നരാലെെഞച്ച്  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  കേരാരശ്യങ്ങള  എടുത്തു  കനരാക്കനിയരാല്  സവനികശഷത
മരാനസനിലെെരാക്കരാന സരാധനിക്കുയ.  

5  വര്ഷക്കരാലെെകതക്കച്ച്  ലവള്ളക്കരയ  കൂട്ടനില്ല  എന്നച്ച്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖശ്യരാപനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ആദനിവരാസനികേളക്കച്ച്  ഒകരക്കര്  ഭൂമനിയനില്  കുറയരാത  ഭൂമനി
നല്കുലമന്നുയ  വരുന്ന  5  വര്ഷക്കരാലെെതനിനനിടയനില്  വഷ്ട്രീടനില്ലരാത  ഒരരാളകപരാലുയ
കകേരളതനില് ഉണരാകേനില്ല എന്നുയ ബഡ്ജറച്ച് നനിര്കദശതനില് കഡരാ. ടനി. എയ. കതരാമസച്ച്
ലഎസകേച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിക്കുകേയരാണച്ച്.  5  വര്ഷതനിനകേയ  കകേരളതനിലലെെ  സര്ക്കരാര്
ആശുപതനികേള,  തരാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേള,  ജനറല്  ആശുപതനികേള,  ജനില്ലരാ
ആശുപതനികേള, സര്ക്കരാര് ലമഡനിക്കല് കകേരാകളജുകേള തുടങ്ങനിയവയുലട അടനിസ്ഥരാന
സഇൗകേരശ്യങ്ങലളല്ലരായ ലമചലപ്പെടുത്തുലമന്നുയ പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരാവലപ്പെട്ട മനുഷശ്യലന
ചനികേനിത്സ  അപ്രരാപശ്യമരാവകേയല്ല,  മറനിചച്ച്  പ്രരാപശ്യമരാകുന്ന  സരാഹചരശ്യയ  കകേരളതനില്
ഉരുതനിരനിയുയ,  മുകന്നരാട്ടച്ച്  ലകേരാണ്ടുവരുലമന്നച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട  പറയുകേയരാണച്ച്.
കുടനിലവള്ളകരാമതനിനച്ച്  സമഗ്രമരായ  പദതനികേള,  പരനിഷ്കരാര  നടപടനികേള  ലകേരാണ്ടു
വരുലമന്നച്ച്  ബഡ്ജറനിലൂലട  പ്രതനിപരാദനിക്കുകേയരാണച്ച്.  കകേരളതനിലലെെ  സര്ക്കരാര്
വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങള  ലെെരാഭകേരമല്ല  എന്നതനിലന  അടനിസ്ഥരാനതനില്,
ലെെരാഭതനിലനയുയ  നഷ്ടതനിലനയുയ  കേണക്കുകേളലട  അടനിസ്ഥരാനതനില്,  എതകയരാ
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സര്ക്കരാര്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങള  അടച്ചുപൂട്ടരാലമന്നച്ച്  കകേരളതനിലലെെ
കകേരാണ്ഗ്രസ്സുകേരാര് ആഗ്രഹനിലചങ്കനില്,  ഇന്നച്ച് കകേരളതനിലലെെ സര്ക്കരാര്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ
സ്ഥരാപനങ്ങളനിലലെെ  പലെെ  ലകേട്ടനിടങ്ങളയ  പരനികശരാധനിചരാല് തരാക്കഷ്ട്രീതച്ച്  നല്കേനി,
ഫനിറച്ച്ലനസച്ച്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറച്ച്  നല്കേനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഒരുപരാടച്ച്  സര്ക്കരാര്
വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങളലണന്നച്ച്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  മനസനിലെെരാകുയ.  കകേരളതനിലലെെ
സര്ക്കരാര്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങളനില്  1000  എണയ  അന്തര്കദശഷ്ട്രീയ
നനിലെെവരാരതനികലെെക്കച്ച് ഉയര്ത്തുലമന്നുയ ഇതര സര്ക്കരാര് വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ സ്ഥരാപനങ്ങളനില്
അടനിസ്ഥരാന  സഇൗകേരശ്യങ്ങള  ലമചലപ്പെടുത്തുവരാനുയ  ഫനിറച്ച്ലനസനിലന  കപരനില്
ഏലതങ്കനിലുയ  സര്ക്കരാര്  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  സ്ഥരാപനങ്ങളലട  പ്രശ്നമുലണങ്കനില്  അതരയ
വനിഷയതനില്  പണയ അനുവദനിച്ചുലകേരാണച്ച്  ആവശശ്യമരായ  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കു
ലമന്നുയ ബഡ്ജറനിലൂലട പ്രഖശ്യരാപനിചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. ഇങ്ങലന നനിരവധനി വനിഷയങ്ങള
ബഡ്ജറനിലൂലട പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കുടുയബശഷ്ട്രീ  സയവനിധരാനയ  രരാജശ്യതനിനച്ച്  മരാതൃകേയരാണച്ച്.  കകേരളതനിലന
അടുക്കളയുലട  നരാലെെച്ച്  ചുമരുകേളനില്  കേഴനിഞ്ഞനിരുന്ന  സഷ്ട്രീകേലള  സമൂഹതനിലന
മുഖശ്യധരാരയനികലെെക്കച്ച്  ലകേരാണ്ടുവന്നതച്ച്  കകേരളതനിലലെെ ഇടതുപക പ്രസ്ഥരാനങ്ങളരാണച്ച്.
മരാതമല്ല അവലര  സന്വേയയ  ലതരാഴനില് ലചയലകേരാണച്ച്  പുറകതക്കച്ച് ഇറക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനിയുയകൂടനി  കുടുയബശഷ്ട്രീ  സയവനിധരാനയ  വഴനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ  5
വര്ഷക്കരാലെെതനിനനിടയനില്  കുടുയബശഷ്ട്രീ  സയവനിധരാനങ്ങലള  തരാറുമരാറരാക്കുന്ന
സ്ഥനിതനിവനികശഷമുണരായനി. 

ഞരാന ഒരു കേരാരശ്യവയ കൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേരാള്ളലട്ട.  പ്രനിയലപ്പെട്ട ശഷ്ട്രീ.  എയ.  സന്വേരരാജച്ച്
ഇന്നലലെെ വബബനിളനിലന സയബനനിചച്ച്  പറയുകേയുണരായനി.  എലന പ്രനിയ സുഹൃതച്ച്
ശഷ്ട്രീ. വനി. ടനി. ബല്റരാമുയ മറച്ച് യുവകനതരാക്കന്മേരാരുയ അതനിലന വനിമര്ശനിക്കുകേയുണരായനി.
വബബനിളനിലലെെ മതരായനിയുലട സുവനികശഷയ നനിങ്ങള എല്ലരാവരുയ വരായനിക്കണലമന്നച്ച്
അകദഹയ പറയുകേയുണരായനി.  ദയവലചയച്ച്  പ്രതനിപകരായഗങ്ങളക്കച്ച് ഒരു വബബനിള
അടനിയന്തരമരായനി  വരാങ്ങനി  ലകേരാടുക്കണയ.  അവര്  എല്ലരാവരുയ  മതരായനിയുലട
സുവനികശഷയ  വരായനിക്കണയ.  ശഷ്ട്രീ.  എയ.  സന്വേരരാജനിലന  കപരാലലെെയുള്ള  ഇടതുപക
യുവജനപ്രസ്ഥരാനതനിലന  കനതരാക്കളക്കച്ച്  ആ  സ്ഥരാനയ  നല്കേനിയതനിലനക്കുറനിചച്ച്
ശഷ്ട്രീ.  എയ.  വനിനലസനച്ച്  ഇവനിലട  വനിമര്ശനികക്കണ  ആവശശ്യമനില്ല.  ആ  സ്ഥരാനയ
നല്കേരാന ഉതരവരാദലപ്പെട്ട പരാര്ട്ടനിയുണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച് ശഷ്ട്രീ.  എയ.  സന്വേരരാജച്ച് ഇരനിക്കുന്ന
കേകസരയനില് അകദഹലത ഇരുതനിയനിട്ടുലണങ്കനില് ഒകട്ടലറ സമര കപരാരരാട്ടങ്ങളലട
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പരാതയനില് സഞരനിച പ്രനിയലപ്പെട്ട  സഖരാവച്ച്  എവനിലട  ഇരനിക്കണലമന്നച്ച്  ബനലപ്പെട്ട
പരാര്ട്ടനിയുയ ഇടതുപകവയ തഷ്ട്രീരുമരാനനിക്കുയ. അതുലകേരാണച്ച് ഞങ്ങലള കചരാദശ്യയ ലചയ്യരാന
നനിങ്ങലളരാന്നുയ  വളര്ന്നനിട്ടനില്ല.  നനിങ്ങലളരാന്നുയ  അതനിനച്ച്  ആയനിട്ടനില്ല.  അതുലകേരാണച്ച്
കകേരളതനിലലെെ പരാവലപ്പെട്ട മനുഷശ്യരുലട വനികേസന സന്വേപ്നങ്ങലള യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാക്കുന്ന
ബഡ്ജറരാണച്ച്  ബഹുമരാനശ്യനരായ  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഇഇൗ ബഡ്ജറനില് സമസകമഖലെെകയയുയ പരരാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേരാര്ഷനികേ കമഖലെെയനില്
സമഗ്രമരായ പദതനികേള കൃഷനിവകുപ്പുമരായനി ബനലപ്പെട്ടച്ച് നടപ്പെരാക്കുലമന്നച്ച് പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
വനിലെെക്കയറയ തടഞ്ഞുനനിര്തരാന ധരാരരാളയ പരാകക്കജുകേള,  പദതനികേള പ്രഖശ്യരാപനിക്കലപ്പെട്ടു.
കകേരളതനിലലെെ  വനകമഖലെെലയ  സയരകനിക്കരാന  പദതനികേളണച്ച്.  അങ്ങലന
പരനികശരാധനിചരാല്  കറരാഡച്ച്,  പരാലെെയ,  വശ്യവസരായ  രയഗതച്ച്  പുതനിയ  സയരയഭങ്ങള
ലകേരാണ്ടുവരുന്നതനില്,  നനികകപങ്ങള ലകേരാണ്ടുവരുന്നതനില്,  സയസ്ഥരാനതനിലന ലപരാതുകേടയ
തഷ്ട്രീര്ക്കുന്നതനില്  ഉളലപ്പെലട  വരുന്ന  എല്ലരാ  കമഖലെെകേളനിലുയ  പദതനികേള
പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  വരരാന കപരാകുന്ന 5 വര്ഷക്കരാലെെകതക്കച്ച് ദഷ്ട്രീര്ഘവഷ്ട്രീകണകതരാടു
കൂടനി  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ഏറവയ  സുപ്രധരാനമരായ ബഡ്ജറരാണച്ച്  ഇതച്ച്.  ഒരുപകക
കേഴനിഞ്ഞ  കേരാല്നൂറരാണച്ച്  കേരാലെെതനിനനിടയനില്  ഇടതുപക  ജനരാധനിപതശ്യമുന്നണനിക്കച്ച്
നനിരവധനി ഘട്ടങ്ങളനില് ഭരനിക്കരാന അവസരയ ലെെഭനിചനിരുലന്നങ്കനില് ആ സമയലതല്ലരായ
വര്ണരാഭമരായ, ജനങ്ങളക്കച്ച് പ്രതഷ്ട്രീക നല്കുന്ന, ഭരാവനരാപൂര്ണമരാലയരാരു ബഡ്ജറരാണച്ച്
2016-17  സരാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്
അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന  അഭനിമരാനകതരാടുകൂടനി  പനിനണച്ചുലകേരാണച്ച്
വരാക്കുകേള ചുരുക്കുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    ഒ  .    രരാജകഗരാപരാല്  : സര്,  എനനിക്കച്ച് രണച്ച് മനിനനിട്ടരാണച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
ലതന്നച്ച് അറനിയരായ. ഏലറ കേരാരശ്യങ്ങള പറയരാനുണച്ച്. സമയയ അനുവദനിക്കനിലല്ലന്നുള്ളതു
ലകേരാണച്ച് വളലര പ്രധരാനലപ്പെട്ട കേരാരശ്യങ്ങള മരാതകമ ഞരാന പറയരാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നുള്ളു.
ഇവനിലട  മുമ്പച്ച്  ഭരനിച  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനനിലന  വഷ്ട്രീഴ്ചകേലളപ്പെറനി  ധരാരരാളയ
പറയുന്നുണച്ച്.  അതുകപരാലലെെതലന്ന  മറുഭരാഗത്തുനനിന്നച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  മുമ്പച്ച്
ഭരനിചകപ്പെരാഴുയ  ലചയനിട്ടുള്ള  കേരാരശ്യങ്ങലള  സയബനനിച്ചുയ  പറയുന്നുണച്ച്.  എനനിക്കച്ച്
പറയരാനുള്ളതച്ച്  അതനിലനലയല്ലരായ  കുറയ  പറഞ്ഞച്ച്  സമയയ  കേളയുന്നതനിനുപകേരയ
ഇന്നലത യഥരാര്ത്ഥ സ്ഥനിതനി വനിലെെയനിരുതനിലക്കരാണച്ച് എങ്ങലന മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന
സരാധനിക്കുയ  എന്നതനിലന  സയബനനിചച്ച്  ചര്ച  ലചയ്യണലമന്നരാണച്ച്.  സരാമ്പതനികേ
രയഗലത തകേര്ചയരാണച്ച് ബഡ്ജറനിലന അഭനിമുഖഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന പ്രധരാന പ്രശ്നയ.  കൃഷനി
തകേര്ന്നു;  വളലര  കമരാശയ.  ഏറവയ  തരാഴ  നനിലെെയനില്  എതനിയനിരനിക്കുന്നു.  പുതനിയ
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വശ്യവസരായങ്ങള  വരുന്ന  കേരാരശ്യതനില്  അമരാന്തയ  കേരാണനിക്കുന്നു;  പരമ്പരരാഗത
വശ്യവസരായങ്ങള  നരാടച്ച്  വനിട്ടുകപരാകുന്നു;  ഇഇൗ  പശരാതലെെതനില്  ഒരു  പുതനിയ
ഇനനികഷശ്യറഷ്ട്രീവച്ച്  ആവശശ്യമരാണച്ച്.  അതരാണച്ച്  വരാസവതനില്  ഇകപ്പെരാള  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള
ബഡ്ജറനിലന  സവനികശഷത.  കേനിഫ്ബനി  പരനിപരാടനിലയ  സയബനനിചച്ച്  ബഡ്ജറനില്
പറയുന്നുണച്ച്.  അലതരാരു  നല്ല  ലഎഡനിയ  ആണച്ച്.  അതനിലന  സന്വേരാഗതയ  ലചയ്യുന്നു.
അകതരാലടരാപ്പെയ  അതനില്  അപകേടവയ  പതുങ്ങനി  ഇരനിക്കുന്നുണച്ച്;  അതച്ച്  അധനികേരാര
കകേന്ദ്രഷ്ട്രീകേരണതനിനച്ച്  വഴനിവയ്ക്കുകമരാ  എന്നുള്ള  ഭയരാശങ്കയുണച്ച്.  ഇനഡനിലപ്പെനഡനരായ
അകതരാറനിറനിലയ നനിശയനിക്കുന്ന കേരാരശ്യതനില്, പരാര്ട്ടനിയുലട കവണലപ്പെട്ട ആളക്കരാലര
ലതരഞ്ഞുപനിടനിചച്ച് നനിശയനിചച്ച് ഒരു പരാര്ട്ടനി പരനിപരാടനിയരാക്കനി മരാറ്റുന്ന സരാഹചരശ്യമുണച്ച്.
കുടുയബശഷ്ട്രീ  പരനിപരാടനി  ഇനഡനിലപ്പെനഡനരായനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.  അതച്ച്  എങ്ങലന
പരാര്ട്ടനിയുലട  ഒരു  കപരാഷകേസയഘടന  എന്ന  രഷ്ട്രീതനിയനിലെെരാക്കനി  മരാറനി?  ആ
തരതനിലെെരാക്കുകമരാ  എന്നുള്ള  ആശങ്ക  നനിലെെനനില്ക്കുന്നുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  ആ  റനിസച്ച്
ഉലണന്നച്ച്  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേരാണച്ച്  തലന്ന  ആ  റനിസച്ച്   എടുക്കരാലത   മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന
സരാധനിക്കനില്ല.  ഇഇൗ  അനുഭവതനിലന ലവളനിചതനില്  തഷ്ട്രീര്ചയരായുയ  അതച്ച്
ഉളലക്കരാള്ളുലമന്നച്ച്  ഞരാന  വനിശന്വേസനിക്കുന്നു.  ഒരു  പ്രധരാനലപ്പെട്ട  കേരാരശ്യയ  കൂടനി
ചൂണനിക്കരാണനികക്കണ ആവശശ്യമുണച്ച്.  ഇതുവലര കേരാലെെഹരണലപ്പെട്ട പഴയ പരാശരാതശ്യ
ആശയങ്ങലള  അനുകേരനിച്ചുലകേരാണ്ടുള്ള  പരനിപരാടനികേലളരാലക്കയരാണച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചതച്ച്.
ഇകപ്പെരാള അതനിനച്ച് അടനിസ്ഥരാനപരമരായ മരാറയ വരുതനിലക്കരാണച്ച്, സന്വേകദശനിയരായനിട്ടുള്ള
ആചരാരശ്യന്മേരാലര,  നകവരാത്ഥരാന  നരായകേന്മേരാലര  കേലണതനിലക്കരാണച്ച്,  അവരുലട
മരാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിന്നച്ച് ആകവശയ ഉളലക്കരാണച്ച്,  അതച്ച് ലവറുയ ആധശ്യരാത്മനികേയ മരാതമല്ല
ഭഇൗതനികേമരായനിട്ടുള്ള  വദനയദനിന  കേരാരശ്യങ്ങളക്കുയ  അതച്ച്  പ്രകയരാജനലപ്പെടുതരാന
സരാധനിക്കുലമന്നുള്ളതനിലന  ഒകട്ടലറ  കേരാരശ്യങ്ങള  ഉളലക്കരാള്ളുന്നുണച്ച്. എനനിക്കച്ച്  ഒന്നുരണച്ച്
കേരാരശ്യങ്ങള  സരായസരാരനികേ  രയഗലതപ്പെറനി  എടുത്തു  പറകയണതരായനിട്ടുണച്ച്. ഒന്നച്ച്,  ഒകട്ടലറ
മഹരാത്മരാക്കലള ആദരനിക്കുന്ന പരനിപരാടനികേള സര്ക്കരാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നുണച്ച്. എനലകേരാണച്ച്
കുഞന  നമ്പശ്യരാലര  വനിസ്മരനിച്ചുകപരായനി  എന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അറനിഞ്ഞുകൂടരാ.  അതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുലമന്നച്ച്  ഞരാന  വനിശന്വേസനിക്കുന്നു.  ജസ്റ്റേഷ്ട്രീസച്ച്  വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്
എറണരാകുളതച്ച്  കേശ്യരാനസര്  കഹരാസനിറല്  സ്ഥരാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  വളലര
തരാല്പ്പെരശ്യയ  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  അതനിനുകവണനി  ചനിലെെ  ശമങ്ങള  നടത്തുകേയുയ
ലചയനിരുന്നു.  അതനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  പരരാമര്ശവയ  കേരാണുന്നനില്ല.
തഷ്ട്രീര്ചയരായുയ  അകദഹലത  വനിസ്മരനിക്കരാന  സരാധശ്യമല്ല.  അകദഹതനിലന  ആശയയ
സഫലെെഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനകവണനി  ശമനിക്കണയ.  ഇഇൗ  പശരാതലെെതനില്  ഗവണ്ലമനനിനച്ച്
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വധരശ്യപൂര്വ്വയ  മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന  സരാധനിക്കുയ.  കേരാരണയ  ഒരു  പരാര്ട്ടനിസനികപ്പെററനി
ലഫഡറലെെനിസയ എന്ന കേരാഴ്ചപ്പെരാടനില് ഇഇൗ സയസ്ഥരാന സര്ക്കരാര് - ഏതച്ച് പരാര്ട്ടനിക്കരാര്
ആയരാലുയ,  അവര്ക്കച്ച്  വനികേസനതനിനുകവണ  എല്ലരാ  സഹരായങ്ങളയ  നല്കുന്ന
ഒരു  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കരാര്  ഭരനിക്കുന്ന  സരാഹചരശ്യതനില്  ആത്മവനിശന്വേരാസകതരാടുകൂടനി
മുകന്നരാട്ടു  കപരാകേരാന  സരാധനിക്കുയ.  അതച്ച്  പ്രകയരാജനലപ്പെടുതണലമന്നച്ച്  ഞരാന
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.  സരായസരാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ജനില്ലകതരാറുയ  സ്ഥരാപനിക്കരാന
തഷ്ട്രീരുമരാനനിചതച്ച്  വളലര  നല്ല  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ള  കേവടനിയരാര്
ലകേരാട്ടരാരതനിലന  ലതരാട്ടടുത്തുതലന്ന  മൂന്നുനരാലെെച്ച്  ഏക്കര്  സ്ഥലെെയ  ഹരാബനികററച്ച്
എന്ന  കപരനില്   അകേന്വേയര്  ലചയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  ഇതനിനച്ച്  ഏറവയ  അനുകയരാജശ്യമരായ
സ്ഥലെെമരാണച്ച്.  ആ  കേരാരശ്യയകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണലമന്നച്ച് ഉഇൗന്നനി  പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച്  സമയയ
തഷ്ട്രീര്ന്ന സരാഹചരശ്യതനില് എലന പ്രസയഗയ അവസരാനനിപ്പെനികക്കണനി വന്നനിരനിക്കുന്നു.
നമസരാരയ.

ശഷ്ട്രീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന  : സര്,  ബഡ്ജറനിലന  ഞരാന  അനുകൂലെെനിക്കുകേയരാണച്ച്.
ഇടതുപക  ജനരാധനിപതശ്യ  മുന്നണനി  ഇഇൗ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിലന  കനരനിടുകമ്പരാള
ഉയര്തനിയ ഒരു പ്രശ്നയ എല്.ഡനി.എഫച്ച്. വരുയ  എല്ലരായ ശരനിയരാകുയ എന്നതരാണച്ച്. ആ
വരാകേശ്യയ  അനന്വേര്ത്ഥമരാക്കരാന ഉതകുന്ന  വനിധതനിലുള്ള  ഒകട്ടലറ  നനിര്കദശങ്ങള
അടങ്ങനിയ ഇഇൗ ബഡ്ജറച്ച് ജനങ്ങളരാലകേ സന്വേരാഗതയ ലചയ്യുന്ന ഒന്നരാണച്ച് എന്ന കേരാരശ്യയ
എല്ലരാവര്ക്കുയ  അറനിയരായ.  അതുകപരാലലെെ  പരമ്പരരാഗത  വശ്യവസരായ  കമഖലെെകേള,
അയഗനവരാടനി,  ആശരാ വര്ക്കര്മരാര്,  സ്കൂള പരാചകേ ലതരാഴനിലെെരാളനികേള,  പ്രഷ്ട്രീ-ലലപ്രമറനി
സ്കൂളകേളനിലലെെ  അദശ്യരാപകേര്,  സരാകരതരാ  കപ്രരകേച്ച് മരാര്  തുടങ്ങനിയ  വനിഭരാഗങ്ങലള
സഹരായനിക്കരാനുതകുന്ന  നനിര്കദശങ്ങള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്  എന്നതച്ച്
ആശരാവഹമരായ,  അഭനിനനനമര്ഹനിക്കുന്ന  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  പരമ്പരരാഗത  വശ്യവസരായങ്ങലള
നവഷ്ട്രീകേരനിചച്ച്  സയരകനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  നനിര്കദശങ്ങള  ഇതനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
ലലകേതറനി കമഖലെെലയ സയബനനിചനിടകതരാളയ ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച 71  കകേരാടനി
രപയ്ക്കുപുറകമ  വരുമരാന  ഉറപ്പുപദതനി  നടപ്പെരാക്കുന്നതനിനുയ  മരാര്ക്കറച്ച്  ഇടലപടലെെനിനുയ
കവണനി  30  കകേരാടനി  രപ  അധനികേമരായനി  വകേയനിരുതനിയതച്ച്  സന്വേരാഗതരാര്ഹമരായ
കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  കദശഷ്ട്രീയ  പ്രസ്ഥരാനതനിലന  ഭരാഗമരായനി  വളര്ന്നുവന്ന  ഖരാദനി,  ഗ്രരാമ
വശ്യവസരായതനിനച്ച്  14  കകേരാടനി  രപ  വഷ്ട്രീതയ  വകേയനിരുതനിയതനിനുപുറലമ  വരുമരാന
ഉറപ്പുപദതനിയുലട  ഭരാഗമരായനി  10  കകേരാടനി  രപയുയ  അനുവദനിക്കുലമന്നച്ച്  ബഡ്ജറനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച്ച്  സന്വേരാഗതരാര്ഹമരാണച്ച്.  ലലകേതറനിയുയ  ഖരാദനിയുയ  എല്ലരാ  കേരാലെെത്തുയ
സര്ക്കരാരനിലന സഹരായകതരാലട  നനിലെെനനിന്നനിട്ടുള്ള വശ്യവസരായമരാണച്ച്.  എന്നരാല് മുന
ഗവണ്ലമനച്ച്  തുണനിക്കച്ച്  മൂലെെശ്യവര്ദനിത  നനികുതനി  എന്ന  നനിലെെയനില്  ഒരു  ശതമരാനയ
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നനികുതനി  ചുമതനിയനിരുന്നതച്ച്  രണച്ച്  ശതമരാനമരായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കരാനുള്ള  നനിര്കദശയ
ഇതനിലുണച്ച്.  അതനില്നനിന്നച്ച്  ഖരാദനിലയയുയ  ലലകേതറനിലയയുയ  ഒഴനിവരാക്കണലമന്നച്ച്
ഞരാന  ഇഇൗ  സനര്ഭതനില്  ആവശശ്യലപ്പെടുകേയരാണച്ച്.  അങ്ങലനലയരാരു  നനിലെെപരാടച്ച്
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  ഇഇൗ  വശ്യവസരായലത  സയരകനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹരായകേരമരായനിരനിക്കുയ.
കകേരളതനിലലെെ  ബഷ്ട്രീഡനി  വശ്യവസരായയ  എരനിഞ്ഞു  തഷ്ട്രീര്ന്നുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു
വശ്യവസരായമരാലണന്നച്ച് എല്ലരാവര്ക്കുയ അറനിയരാവന്നതരാണച്ച്.  ആ എരനിതഷ്ട്രീയനില് എണ
ഒഴനിക്കുന്നതുകപരാലലെെയരാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനച്ച് 14  ശതമരാനയ  പ്രകതശ്യകേ  ടരാകച്ച്
ചുമതനിയതച്ച്.  ആ  നനികുതനി  ഇനനിയുയ  നനിലെെനനിര്ത്തുന്നതച്ച്  തഷ്ട്രീ  ആളനിക്കത്തുന്നതനിനച്ച്
മരാതകമ  ഇടയരാവകേയുള.  ബഷ്ട്രീഡനി  വശ്യവസരായലത  സയരകനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ദനികനശച്ച്  ബഷ്ട്രീഡനി സഹകേരണ സയഘതനില്നനിന്നച്ച് പനിരനിച നനികുതനിക്കച്ച് പരനിഹരാരമരായനി
8  കകേരാടനി രപ ഗ്രരാനരായനി നല്കുന്നതച്ച് സന്വേരാഗതരാര്ഹമരായ കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അതുമരാതയ
കപരാര.  ആ  വശ്യവസരായയ  തകേരരാതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ബഷ്ട്രീഡനിയുലട  കമല്
ചുമതനിയനിട്ടുള്ള നനികുതനി പനിനവലെെനിക്കണലമന്നുകൂടനി ഞരാന അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. എലന
മണ്ഡലെെവമരായനി  ബനലപ്പെട്ട  രണ്ടു  മൂന്നച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങള  ശദയനില്ലപ്പെടുതരാനുണച്ച്.
ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  ഏലറടുക്കുലമന്ന  നനിര്കദശയ  വന്നനിട്ടുണച്ച്.
മൂന്നച്ച്  കറരാഡുകേള,  രണച്ച്  പരാലെെങ്ങള,  കകേരാടതനി  സമുചയയ,  പൂരക്കളനി  അക്കരാഡമനി,
ടൂറനിസയ  കമഖലെെയനിലലെെ  നനിര്കദശങ്ങള  തുടങ്ങനിയവലയരാലക്ക  അതനില്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഇലതല്ലരായ  സകന്തരാഷകേരമരായ കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്.  അകതരാലടരാപ്പെയ  പയ്യന്നൂര്  മണ്ഡലെെയ
ലപരാതുമരരാമതച്ച്  കറരാഡുകേളലട  കേരാരശ്യതനില്  ഏറവയ  പനിന്നനില്  നനില്ക്കുന്ന
സ്ഥലെെമരാണച്ച്. 10  വര്ഷതനിലെെധനികേമരായനി റഷ്ട്രീട്ടരാര് ലചയ്യരാത നനിരവധനി കറരാഡുകേളണച്ച്.
ഇഇൗ പ്രശ്നയ മുനനനിര്തനി ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിനച്ച്  നരാലെെച്ച്  മരാസയ മുമ്പച്ച്  ഒരു എയ.എല്.എ.
എന്ന  നനിലെെയനില്  എനനിക്കച്ച്  അനനിശനിത  കേരാലെെകതക്കച്ച്  ഉപവരാസ  സമരയ
നടകതണതരായനി  വന്നു.  അതനിനുകശഷയ  ചനിലെെ  പദതനികേള  ഏലറടുത്തുലവങ്കനിലുയ
അതുയ  പൂര്തനിയരാക്കനിയനിട്ടനില്ല.  അതുലകേരാണച്ച്  കറരാഡുകേളലട  കേരാരശ്യതനില്  ഒരു
പ്രകതശ്യകേ  പരനിഗണന  നല്കേണയ.  അതനില്  ആദശ്യയ  തലന്ന  ഉളലപ്പെടുകതണ
കറരാഡരായനിരുന്നു  ലവകള്ളരാറ-അക്കറ-കേടുക്കരാരമുക്കച്ച് കറരാഡച്ച്.  ഇതുളലപ്പെലടയുള്ള ചനിലെെ
കറരാഡുകേളലട  കേരാരശ്യയ  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ശദയനില്
ഇതനിനകേയ  ലപടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  കേരാരശ്യയ  പ്രകതശ്യകേമരായനി  പരനിഗണനിക്കണലമന്നച്ച്
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  മലറരാന്നച്ച്,  മുന  ഗവണ്ലമനച്ച്  പുതനിയ  തരാലൂക്കുകേള
പ്രഖശ്യരാപനിചകപ്പെരാള  പയ്യന്നൂര്  ഉളലപ്പെലട  നൂറച്ച്  ശതമരാനവയ  അര്ഹതലപ്പെട്ട
തരാലൂക്കുകേളലട  കേരാരശ്യതനില്  കേടുത  വനികവചനവയ  അവഗണനയുമരാണച്ച്  അന്നച്ച്
കേരാണനിചതച്ച്.  12  തരാലൂക്കുകേള  പ്രഖശ്യരാപനിചകപ്പെരാള  പയ്യന്നന്നൂര്  ഉളലപ്പെലട  അതനില്
ഉളലപ്പെകടണ  ചനിലെെ  തരാലൂക്കുകേള   ഉളലപ്പെട്ടനില്ല.  ആ  പ്രശ്നയ  ഉന്നയനിച്ചുലകേരാണച്ച്
രരാഷഷ്ട്രീയതനിനതഷ്ട്രീതമരായനി  ഞങ്ങലളല്ലരാവരുയ  നനിരന്തരമരായനി  സമരയ  നടതനി.  ആ
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സമരതനിലന  പ്രകതശ്യകേ  ഘട്ടതനില് പയ്യന്നന്നൂര്  തരാലൂക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുയ  എലന്നരാരു
പ്രഖശ്യരാപനയ നടതനി. പകക ദഇൗര്ഭരാഗശ്യവശരാല് ആദശ്യലത നനിലെെപരാടുകപരാലലെെതലന്ന
ആ  തരാലൂക്കനിനച്ച്  ഭരണരാനുമതനി  നല്കേരാത  ഒരു  നനിലെെപരാടരാണച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചതച്ച്.
ഇക്കരാരശ്യതനില് തുടര്ന്നുവന്നനിട്ടുള്ള അവഗണനയുയ വനികവചനവയ ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനിലന
കേരാലെെത്തുണരാവനില്ല എന്നച്ച് ഞങ്ങള കേരുതുന്നു. ഇക്കരാരശ്യയ ഞങ്ങള പ്രതഷ്ട്രീകകയരാലടയരാണച്ച്
കേരാണുന്നതച്ച്.  ഇഇൗ  രണച്ച്  കേരാരശ്യങ്ങളയ  പ്രകതശ്യകേമരായനി  ശദയനില്ലപ്പെടുതരാന
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു. പയ്യന്നൂരനില് അടുത ദനിവസമുണരായ ചനിലെെ സയഭവങ്ങള സയബനനിചച്ച്
കനരലത അടനിയന്തരപ്രകമയ ചര്ചയനിടയനില് ഞരാന ഇടലപട്ടച്ച്  സയസരാരനിചകപ്പെരാള
പറഞ്ഞ കേരാരശ്യയ ബഹുമരാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക കനതരാവച്ച് ശദനിക്കരാതതുലകേരാണരാണച്ച്,
ഞരാന ഒന്നുമരാതയ പറഞ്ഞു,  രണരാമകതതച്ച്  പറഞ്ഞനില്ല  എന്നുപറഞ്ഞു.  ഞരാന രണ്ടു
കേരാരശ്യവയ  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  അവനിലട  ഒരരാള  ലകേരാല്ലലപ്പെട്ടുലവന്നുയ കുലറ  വഷ്ട്രീടുകേള
ആക്രമനിക്കലപ്പെട്ടുലവന്നുയ അതനിലനത്തുടര്ന്നുണരായ സയഘര്ഷതനിനനിടയനില് രണരാമലതരാരരാള
കൂടനി ലകേരാല്ലലപ്പെട്ടുലവന്ന കേരാരശ്യയ ദഇൗര്ഭരാഗശ്യകേരമരാലണന്നുയ ഞരാന പറഞ്ഞനിരുന്നു. അതച്ച്
പ്രതനിപകകനതരാവനിലന ശദയനില്ലപ്പെടരാതതച്ച് ലകേരാണരായനിരനിക്കരായ ഞരാന ഒരു കേരാരശ്യയ
മരാതകമ  പറഞ്ഞുള എന്നുപറയുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  കഖദകേരമരാലണന്നച്ച്  ഞരാന കനരലത
ചൂണനിക്കരാണനിചനിരുന്നു.  ഇതുകപരാലുള്ള  കേരാരശ്യങ്ങളനില്  വര്ഗ്ഗഷ്ട്രീയ  ശക്തനികേളക്കച്ച്
അനുകൂലെെമരായ   മൃദു  സമഷ്ട്രീപനയ  കകേരാണ്ഗ്രസനിലന  ഭരാഗത്തുനനിന്നുണരാകുന്നു എന്നതച്ച്
അവര്ക്കച്ച് വളയ വച്ചുലകേരാടുക്കുന്ന കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  പകയകചരരാലത ഇതനിലന ശക്തമരായനി
എതനിര്ക്കുന്ന നനിലെെപരാടച്ച്  എല്ലരാ കേരാലെെത്തുയ സന്വേഷ്ട്രീകേരനികക്കണതരായനിട്ടുണച്ച്.   അങ്ങലന
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചനില്ല എന്നതുകൂടനി ഞരാന ശദയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയരാണച്ച്. എല്ലരാ കമഖലെെയനിലുയ
ഉളലപ്പെട്ടവലര  സഹരായനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലെെകശ്യയവച്ചുലകേരാണച്ച്  ഇടതുപക ജനരാധനിപതശ്യ
മുന്നണനി ഗവണ്ലമനച്ച് ലകേരാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന  സര്വരാത്മനരാ സന്വേരാഗതയ
ലചകയ്യണതച്ച് തലന്നയരാണച്ച്.  നനികതശ്യരാപകയരാഗ സരാധനങ്ങളലട വനിലെെ നനിയനനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി 300 കകേരാടനി രപ പ്രകതശ്യകേമരായുയ സഇൗജനശ്യകറഷന ലകേരാടുക്കുന്നതനിനുകവണനി
450  കകേരാടനി  രപയുയ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വളലരകയലറ
സഹരായകേരമരാകുന്ന കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അകതരാലടരാപ്പെയ ലെെനിസ്റ്റേനില് ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  പ്രകതശ്യകേ
സരാധനങ്ങളക്കുയ കുടനിലവള്ളതനിനുയ 5 വര്ഷകതയച്ച് വനിലെെ വര്ദനിപ്പെനിക്കനില്ല, ഭൂരഹനിതരരായ
വര്ക്കച്ച്  ഭൂമനിയുയ,  വഷ്ട്രീടച്ച്  ഇല്ലരാതവര്ക്കച്ച്  വഷ്ട്രീടുയ  നല്കുയ  തുടങ്ങനി  സരാമൂഹനികേ
ജഷ്ട്രീവനിതവമരായനി ബനലപ്പെട്ട,  സര്വതലെെ സര്ശനിയരായ,  എല്ലരാവനിഭരാഗയ ആളകേലളയുയ
സഹരായനിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറരാണച്ച് എന്നതുലകേരാണ്ടുതലന്ന ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന ഞരാന
അനുകൂലെെനിക്കുന്നു. ഇഇൗ ബഡ്ജറനിനച്ച് എല്ലരാവനിഭരാഗയ ആളകേളലടയുയ പനിനണയുണരാകു
ലമന്ന  കേരാരശ്യതനില്  യലതരാരു  സയശയവമനില്ല.  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  ഞരാന  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലന അനുകൂലെെനിച്ചുലകേരാണച്ച് എലന വരാക്കുകേള അവസരാനനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള  :  സര്,   ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലുയ  അത്ഭുതങ്ങലളരാന്നുയ
സയഭവനിക്കുലമന്നച്ച്  ഞരാന പ്രതഷ്ട്രീകനിക്കുന്നനില്ല.  ഇകപ്പെരാഴലത ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്ലമനനിലന അവസരാനലത ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന
ദനിവസലത  പതക്കട്ടനിയഗച്ച്  ആണച്ച്  എലന  കേയ്യനിലുള്ളതച്ച്  (പതക്കട്ടനിയഗച്ച്
ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു).  അതനില്  പറയുന്നതച്ച്  "വവകലെെരാപ്പെനിള്ളനി  കേവനിതയുലട
ഉദരണനികേളനിലൂലട  പചയുയ  ചുവപ്പുയ  വര്ണങ്ങലള  ബഡ്ജറനില്  സന്നനികവശനിപ്പെനിചച്ച്
പരനിസ്ഥനിതനി  സഇൗഹൃദതനിലനയുയ സരാമൂഹനികേ നഷ്ട്രീതനിയുലടയുയ  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച
കഡരാ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസക്കനിലന  പ്രഖശ്യരാപനങ്ങളനില്  ഭൂരനിപകവയ  ഇകപ്പെരാഴുയ
കേടലെെരാസനില് തലന്നയരാണച്ച്" എന്നരാണച്ച്. 2006-ല് അധനികേരാരകമലറടുക്കുകമ്പരാള ധനകേരാരശ്യ
വകുപ്പുമനനി  പ്രഖശ്യരാപനിചനിരുന്നതച്ച്  2011-ല്  മനിച  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കുലമന്നരാണച്ച്.
എന്നരാല് ആ ലെെകശ്യയ ഇതവണയുയ കനടരാനരായനിട്ടനിലല്ലന്നുയ പറയുന്നു.  അകതഗതനി
തലന്നയരാണച്ച്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലുയ  ഉണരാകേരാന  കപരാകുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കരാര്
കേടബരാധശ്യത  ഉണരാക്കനികപ്പെരായനിലയന്നരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാള  പറയുന്നതച്ച്.  അന്നച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിച ദനിവസലത പതക്കട്ടനിയഗച്ച് ആണനിതച്ച് (പതക്കട്ടനിയഗച്ച് ഉയര്തനിക്കരാണനിച്ചു).
അതനില് പറയുന്നതച്ച്  'കപരാണകപരാക്കനില് 4000  കകേരാടനി  രപയുലട  അധനികേ ബരാധശ്യത
അടുത  സര്ക്കരാരനിലന  തലെെയനില്'  എന്നരാണച്ച്.  അടുത  സര്ക്കരാരനിലന  തലെെയനില്
4000  കകേരാടനി  രപയുലട  ബരാധശ്യത  ലകേട്ടനിവച്ചുലകേരാണരാണച്ച്  അന്നകദഹയ  ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്. ആ ബഡ്ജറനിനച്ച് വശ്യതശ്യസമരായനി ഒന്നുയ  ഉണരാകേരാന കപരാകുന്നനില്ല.
ഇകപ്പെരാള വവകലെെരാപ്പെനിള്ളനി  കേവനിതയച്ച്  പകേരയ  നരാരരായണ ഗുരുവനിലന പനിടനിച്ചുലവന്ന
വശ്യതശ്യരാസകമ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിനുള.  കകേരളലത  സമഗ്രമരായ  സരാമ്പതനികേ
വളര്ചയനികലെെയച്ച്  നയനിക്കുന്ന ഒരു ദനിശരാസൂചനികേ  കപരാലുയ  ഇഇൗ ബഡ്ജറനില് ഇല്ല.
ബഡ്ജറച്ച്  വനിലെെക്കയറയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുയ  സയസ്ഥരാനയ  വനികേസന  രയഗതച്ച്
വകേവരനിച  കനട്ടങ്ങള തകേര്ക്കുന്നതനിനുയ  മരാതകമ  ഉപകേരനികലവന്ന കേരാരശ്യതനില്
സയശയമനില്ല.  സരാധരാരണക്കരാരലന  ബുദനിമുട്ടനിക്കുന്ന  നനികുതനി  നനിര്കദശങ്ങളല്ലരാലത
മകറലതങ്കനിലുയ  തരതനിലുള്ള  നനികുതനി  നനികുതനികയതര  നനിര്കദശങ്ങകളരാ  മറച്ച്
മരാര്ഗ്ഗങ്ങകളരാ  കേലണതരാന  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ല.  ധനകേരാരശ്യ
വകുപ്പുമനനി വവറച്ച് കപപ്പെര് പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിക്കുകേയുണരായനി.  അതനിനുമുമ്പച്ച് പ്രസനിദഷ്ട്രീകേരനിച
ലറഡച്ച് കപപ്പെറനില് പറയുന്നതച്ച്,  നനിതശ്യ നനിദരാനലചലെെവകേളക്കുകപരാലുയ ഗതനിയനില്ലരാത
ഒരു  സര്ക്കരാരനിനച്ച്  ബഡ്ജറനിനച്ച്  പുറതച്ച്  പദതനികേളക്കുകവണനി  വരായ്പ
സമരാഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഴനിയരാത  സ്ഥനിതനിയുണരാകുലമന്നരാണച്ച്.  വവറച്ച്  കപപ്പെറനിലുയ
ഇതരതനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  മനനി  എവനിലട  നനിന്നരാണച്ച്  ഫണച്ച്  കേലണതരാന
കപരാകുന്നലതന്നച്ച്  അറനിയനില്ല.  ലവളനിലചണയച്ച്  അഞച്ച്  ശതമരാനയ  നനികുതനി  കൂട്ടനി.
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അതനിലന പ്രയരാസയ  അനുഭവനിക്കരാന കപരാകുന്നതച്ച്  കകേര  കേര്ഷകേരരാണച്ച്.  ജനങ്ങള
പരാകമരായനില് ഉപകയരാഗനിക്കരാന തുടങയ. ഇകപ്പെരാളതലന്ന നടുലവരാടനിഞ്ഞച്ച് കേനിടക്കുന്ന
കകേരകേര്ഷകേര് നടുക്കടലെെനികലെെക്കച്ച് എടുത്തുചരാകടണ സ്ഥനിതനിയരാണച്ച് ലവളനിലചണയുലട
നനികുതനി വര്ദനവനിലൂലട ഉണരാകുന്നതച്ച്.  ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിചതുകപരാലലെെ കുടുയബരായഗങ്ങള
തമ്മനിലുള്ള ഭരാഗപതയ,  ഒഴനിമുറനി,  ദരാനയ,  ദരാനനനിശയയ എന്നഷ്ട്രീ കേരാരശ്യങ്ങളക്കച്ച്  1000
രപയുണരായനിരുന്നതച്ച് മൂന്നച്ച് ശതമരാനയ വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഇതനിലൂലട സരാധരാരണക്കരാരലന
കുടുയബ  ജഷ്ട്രീവനിതതനിനു  കമല്  വലെെനിയ  ഭരാരയ  അടനികചല്പ്പെനിക്കുകേയരാണച്ച്  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനച്ച് ലചയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇന്നച്ച് ലപരാതുമരരാമത്തുയ രജനികസ്ട്രെഷനുയ വകുപ്പുമനനി
സഭയനില്  കുറചച്ച്  അസഹനിഷ്ണുത  കേരാണനിലചങ്കനിലുയ  നല്ല  മനസനിലന  ഉടമയരാണച്ച്
എന്നരാണച്ച്  ഞങ്ങള മനസനിലെെരാക്കുന്നതച്ച്.  അകദഹതനിലന  അറനികവരാടുകൂടനിയരാകണരാ
ബഡ്ജറനില് ഇതരലമരാരു നനിര്കദശയ ഉളലക്കരാള്ളനിചതച്ച് എന്നറനിയരാന ആഗ്രഹമുണച്ച്.
ആട്ട,  വമദ,  സൂചനി, റവ,  ബസ്മതനി  അരനി,  കഹരാട്ടല് ഭകണയ,  തുണനി,  അലെെക്കുകസരാപ്പെച്ച്
തുടങ്ങനിയ എല്ലരാ സരാധനങ്ങളക്കുയ വനിലെെ വര്ദനിക്കരാന കപരാവകേയരാണച്ച്. ഒരു സരാധനതനിനു
മരാതമരാണച്ച് വനിലെെ വര്ദനിക്കരാലതയുള്ളതച്ച്. മദശ്യതനിനച്ച്. ഞരാന ബഡ്ജറച്ച് പുസകേയ തനിരനിച്ചുയ
മറനിച്ചുയ കനരാക്കനിലയങ്കനിലുയ ഒരു സ്ഥലെെത്തുകപരാലുയ മദശ്യതനിനച്ച് നനികുതനി കൂട്ടനിയതരായനി
കേരാണുന്നനില്ല. XX* അതുലകേരാണരാണച്ച് മദശ്യതനിനച്ച് നനികുതനി കൂട്ടരാന ഈ ഗവണ്ലമനച്ച്
മുകന്നരാട്ടു വരരാതതച്ച്. 2  കകേരാടനി രപ വനിവരാദതനിലൂലട നരാടുകേടതനിയ വശ്യക്തനിയരാണച്ച്
സരാനനിയരാകഗരാ  മരാര്ട്ടനിന.  ആ  സരാനനിയരാകഗരാ  മരാര്ട്ടനിനുകവണനി  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
മുഖശ്യമനനിയുലട  ഉപകദഷ്ടരാവച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  എയ.  ലകേ.  ദരാകമരാദരന  കകേരാടതനിയനില്
ഹരാജരരായകതരാലട ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനിലന **  ലതളനിയനിക്കലപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്. 

(അദശ്യകകവദനിയനില് മനി. സഷ്ട്രീക്കര്)

ശഷ്ട്രീ  .   ആര്  .   രരാകജഷച്ച് : സര്, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.....(ബഹളയ)...

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉവബദുള്ള, കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  സര്,  കപരായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് പ്രശ്നമനില്ല.  എനനിക്കച്ച്
സമയയ അനുവദനിക്കണയ. 

ശഷ്ട്രീ  .   ആര്  .   രരാകജഷച്ച് : സര്, xxxxxxx*  അതനിലന ഫലെെമരാണച്ച് ഇഇൗ സര്ക്കരാര്
ഇവനികടക്കച്ച് വന്നതച്ച്.   

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : കപരായനിനച്ച് എന്തരാണച്ച്? 

* സഭരാദശ്യകലന ഉതരവനിന പ്രകേരാരയ കരഖയനില്നനിന്നുയ നഷ്ട്രീക്കയ ലചയ.  
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ശഷ്ട്രീ  .    ആര്  .    രരാകജഷച്ച്  :   സര്,  ഈ  പരരാമര്ശയ  കരഖയനില്  നനിന്നച്ച്  നഷ്ട്രീക്കയ
ലചയ്യണയ.

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : അതച്ച് പരനികശരാധനിചച്ച് കവണതച്ച് ലചയ്യരായ. 

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള  :  സര്,  അതുമരാതമല്ല,  മുനമുഖശ്യമനനി
ജനങ്ങളക്കനിടയനിലെെരാണച്ച്  ജഷ്ട്രീവനിചതച്ച്.  24  മണനികറുയ  അകദഹയ  ജനസമ്പര്ക്ക
പരനിപരാടനിയനിലെെരായനിരുന്നു.  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിചതനിനുകശഷയ  ഞരാന  പലെെ
തവണ  തനിരുവനന്തപുരതച്ച്  വന്നകപ്പെരാഴുയ  അകദഹയ  ജനങ്ങകളരാലടരാപ്പെമരാണച്ച്.
ഇകപ്പെരാഴലത  മുഖശ്യമനനിയുയ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപരാടനി
നടതനി. ആലരലയരാലക്കയരാണച്ച് അകദഹയ കപരായനി കേണലതന്നച്ച് നനിങ്ങളക്കച്ച് അറനിയനികല്ല.
എല്ലരാ  ജനില്ലരാ  ആസ്ഥരാനങ്ങളനിലുയ  കപരായനി  സമ്പന്നലരയുയ  വശ്യവസരായനികേലളയുയ
വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി.  അവരനില്  നനിന്നരാണച്ച്  എല്ലരായ  ശരനിയരാക്കരാന  കപരാകുന്ന  പുതനിയ
സര്ക്കരാരനിലന  നയപരനിപരാടനികേളനികലെെക്കച്ച്  ഇകപ്പെരാഴലത  മുഖശ്യമനനി  ആശയങ്ങള
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിചതച്ച്.  അങ്ങലന  സമ്പന്നന്മേരാരുലട  അഭനിപ്രരായയ  കതടനി  അധനികേരാരതനില്
വന്ന  ഗവണ്ലമനരാണനിതച്ച്.  കലെെബര്  കേശ്യരാമ്പുകേളനില്  കജരാലെെനി  ലചയ്യുന്ന  പരാവലപ്പെട്ട
ലതരാഴനിലെെരാളനികേളലട  വനിഷമങ്ങള  മനസനിലെെരാക്കരാന  കവണനിയല്ല  ഇകപ്പെരാഴലത മുഖശ്യമനനി
ഗളഫനില്  കപരായതച്ച്.  അവനിടലത  വനവശ്യവസരായനികേലളയുയ  സമ്പന്നകരയുയ
വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയരാണച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്ലമനച്ച് നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന കപരാകുന്ന പദതനികേലളക്കുറനിചച്ച്
അഭനിപ്രരായയ കതടനിയതച്ച്. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് : ശഷ്ട്രീ. പനി. ഉവബദുള്ള, സമയയ അവസരാനനിച്ചു.

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  സര്,  ഇതച്ച് ഏതരാണച്ച് പരാര്ട്ടനി.  സഖരാവച്ച് എ.ലകേ.ജനി.-ലയ
കപരാലുള്ള  ആളകേള  പഷ്ട്രീടനികേതനിണയനില്  കേനിടന്നുറങ്ങനിയുയ   കേട്ടനചരായ  കുടനിച്ചുയ
പരനിപ്പുവട  കേഴനിച്ചുയ  വളര്തനിലയടുത  പ്രസ്ഥരാനയ  ഇന്നച്ച്  സമ്പന്നന്മേരാരുലട  മുമ്പനില്
പണയയ  വചനിരനിക്കുന്നു.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിനച്ച്  ഇതരതനിലുള്ള  ബഡ്ജറല്ലരാലത
അവതരനിപ്പെനിക്കരാന കേഴനിയനില്ല. അതുലകേരാണച്ച് ഞരാന ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന എതനിര്ക്കുന്നു.
അവസരാനമരായനി എല്ലരാവര്ക്കുയകവണനി ഒരു കേരാരശ്യയ ഉന്നയനിക്കുകേയരാണച്ച്.  എയ.എല്.എ.
ഫണച്ച്  വര്ഷങ്ങളക്കച്ച്  മുമ്പച്ച്  ഒരു  കകേരാടനി  രപയരായതരാണച്ച്.  എലന്തങ്കനിലുയ
മരാര്ഗ്ഗമുലണങ്കനില് എയ.എല്.എ. ഫണച്ച്  2 കകേരാടനി രപയുയ ആസനി വനികേസന ഫണച്ച്
10  കകേരാടനി രപയുമരായനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കണലമന്ന ആവശശ്യയ  ഉന്നയനിച്ചുലകേരാണച്ച് ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലന ശക്തമരായനി എതനിര്ക്കുന്നു. 
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖരാദര് :  സര്,  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
കഡരാ.  കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് അവതരനിപ്പെനിച  2016-17-കലെെക്കുള്ള ബഡ്ജറനിലന ഞരാന
ശക്തമരായനി  പനിനണയ്ക്കുന്നു.  സന്വേപ്നരാടനക്കരാരലന  ബഡ്ജറച്ച്  എന്നരാണച്ച്  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലന  എലന  പ്രതനിപക  സുഹൃത്തുക്കള  പരനിഹസനിചതച്ച്.  കലെെരാകേതനിലലെെ
വനിശ്രുതരരായ  ചനിന്തകേലരല്ലരായ  നലല്ലരാരു  കലെെരാകേലത  കേനിനരാവച്ച്  കേണവരരായനിരുന്നു.
ലക്രയലെെനിനനിലലെെ സന്വേപ്നരാടനക്കരാരന  എന്നരാണച്ച്  ലലെെനനിലന  ചനിലെെര്  വനികശഷനിപ്പെനിചതച്ച്.
പ്രതഷ്ട്രീകകേളലട  സന്വേപ്നയ  ഇലല്ലങ്കനില്  ജഷ്ട്രീവനിതയ  എതമരാതയ  വനിരസമരായനിരനിക്കുയ.
സന്വേപ്നയ കേരാണുകേലയന്നുള്ളതച്ച് തലന്ന വലെെനിയ കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  സന്വേപ്നമനില്ലരാത കലെെരാകേയ
എതമരാതയ വനിരസമരായനിരനിക്കുയ. വയലെെരാറനിലന വരനികേള ഞരാന ഓര്ക്കുകേയരാണച്ച്;

 " സന്വേപ്നങ്ങള സന്വേപ്നങ്ങകള നനിങ്ങള സന്വേര്ഗ്ഗ കുമരാരനികേളകല്ലരാ,

നനിങ്ങളഷ്ട്രീ ഭൂമനിയനില് ഇല്ലരായനിരുലന്നങ്കനില് 

നനിശലെെയ ശൂനശ്യമഷ്ട്രീ കലെെരാകേയ".  

സന്വേപ്നങ്ങളനില്ലരാത  കലെെരാകേയ  വനിരസവയ  ശൂനശ്യവമരായനിരനിക്കുയ.  കകേരളതനിലന
വനികേസനലതക്കുറനിചച്ച്  കഡരാ. കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് സന്വേപ്നയ കേരാണുന്നതനില് എന്തരാണച്ച്
ലതറച്ച്?  യഥരാര്ത്ഥതനില്  സയസ്ഥരാനതനിലന  വനികേസനവയ  നരാടനിലന  മുകന്നറവയ
സന്വേപ്നയ കേരാണുകേയുയ ആ സന്വേപ്നയ യരാഥരാര്ത്ഥശ്യവല്ക്കരനിക്കരാന നനിശയദരാര്ഢശ്യകതരാലടയുള്ള
നനിലെെപരാടുകേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുകേയുയ  ലചയ്യുന്ന  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിലയയരാണച്ച്  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലൂലട  കകേരളയ  കേരാണുന്നതച്ച്.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന  ചരാണനിയുലട  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച്ച്
വര്ഷയ  സരാമ്പതനികേ  അരരാജകേതന്വേവയ  അവമതനിപ്പുയ  ഉളവരാക്കനിയ  ഒരു  ഭരണമരായനിരുന്നു.
സയസ്ഥരാനലത എല്ലരാതരതനിലുയ ലഞരുക്കനിയവരരാണച്ച് ഇന്നച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനിലന
കുറയ  പറയുന്നതച്ച്.  വനികേസന  കകമ  പ്രവര്തനങ്ങലളല്ലരായ  വലെെനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ട
കേരാലെെഘട്ടമരായനിരുന്നു  അതച്ച്.  കകേരളലത  മുകന്നരാട്ടുനയനിക്കരാന  കഡരാ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്
കേരാണനിച  രജതദക്യുതനിയരായനിട്ടരാണച്ച് ഞരാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലന  കേരാണുന്നതച്ച്.  2011
ജൂവലെെ മരാസയ 8-ാം തഷ്ട്രീയതനി ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  എയ.  മരാണനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലന
ആമുഖതനിലലെെ  മൂന്നരായ  ഖണ്ഡനികേയനില്,  ഒലരരാറ  വശ്യക്തനിയുലട  പനിന്നരാക്കരാവസ്ഥ
കപരാലുയ  സമൂഹതനിലനയരാലകേ  കകമലത  പ്രതനികൂലെെമരായനി  ബരാധനിക്കുലമന്ന
സരാമ്പതനികേ  സനിദരാന്തയ  അടനിസ്ഥരാനമരാക്കനിലക്കരാണച്ച്  ഒരു  ഭരണ  സയവനിധരാനതനിലന
സരാമ്പതനികേ  പ്രവര്തനങ്ങളലട  ആലകേ  ലെെകശ്യയ  എല്ലരാ  ജനങ്ങളലടയുയ  ഉന്നതനി
എന്നതരായനിരനിക്കണയ. അതരായനിരനിക്കുയ എലന ബഡ്ജറ്റുയ ഗവണ്ലമന്റുയ എന്നകദഹയ
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പറയുകേയുണരായനി.  എന്തച്ച്  സരാമ്പതനികേമരായ  പുകരരാഗതനിയരാണച്ച്  ഇഇൗ  സയസ്ഥരാനതനിനച്ച്
അകദഹതനിലന  ഗവണ്ലമന്റുയ  ബഡ്ജറ്റുയ  നല്കേനിയതച്ച്.  ഏലതങ്കനിലുയ  പ്രഖശ്യരാപനങ്ങള
നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന  കേഴനികഞ്ഞരാ?  എയര്  കകേരള  നടപ്പെനിലെെരാക്കുലമന്നച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.
2013-ല് എയര് കകേരള പറന്നുയരുലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു,  ഒന്നുമുണരായനില്ല.  എല്ലരാ ജനില്ലരാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ  എയര്  സ്ട്രെനിപ്പെച്ച്  പ്രരാവര്തനികേമരാക്കുലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  ഒന്നുമുണരായനില്ല.
കേര്ഷകേരുലട കകമയ മുനനനിര്തനി ഒരുപരാടച്ച് കേരാരശ്യങ്ങള നടപ്പെനിലെെരാക്കുലമന്നച്ച് പറഞ്ഞ
അകദഹതനിലന ബഡ്ജറച്ച് പ്രസയഗങ്ങലളല്ലരായ നമ്മുലട മുന്നനിലുണച്ച്.  കേര്ഷകേര്ക്കരായനി
പ്രഖശ്യരാപനിച  എല്ലരാ  പദതനികേളയ  തരാളയ  ലതറനികപ്പെരായനികല്ല?  അകദഹയ  കേര്ഷകേര്ലക്കരാരു
കേനിസരാന  പരാസച്ച്ബുക്കച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.  അകദഹയതലന്ന  ഓര്ക്കുന്നുകണരാലയന്നച്ച്
എനനിക്കറനിയനില്ല.  ബഡ്ജറച്ച് കരഖ ഇവനിലടയുണച്ച്. അതച്ച് കകേവലെെമരായ ഒരു പരാസച്ച്ബുക്കച്ച്
മരാതമരായനിരുന്നനില്ല.  ഭൂമനിയുലട  പ്രമരാണയ  പണയലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുപകേരയ  ഇഇൗ
കേനിസരാന  പരാസച്ച്ബുക്കുമരായനി  ലചന്നരാല്  ബരാങ്കുകേരാര്  കലെെരാണ്  ലകേരാടുക്കുലമന്നരാണച്ച്
അകദഹയ പറഞ്ഞതച്ച്.  ആര്ലക്കങ്കനിലുയ  കേനിട്ടനികയരാ;  ആ കേനിസരാന പരാസച്ച്ബുക്കുമരായനി
ബരാങ്കുകേളനില്  ലചന്നനിട്ടുലണങ്കനില്  അവര്  ഓടനിചനിട്ടുണരാകുയ.  വണനിലചക്കനിലന
വനിലെെകപരാലുമനില്ലരാതതരാണച്ച്  ആ  കേനിസരാന  പരാസച്ച്ബുക്കച്ച്.  അകദഹയ  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖശ്യരാപനിച  കേരാരശ്യങ്ങലളരാലക്ക  മഹരാഭൂരനിപകവയ  ചരാപനിള്ളയരായനി  മരാറുകേയരാണച്ച്
ലചയതച്ച്. വനയ - പരനിസ്ഥനിതനി നനിയമതനില്നനിന്നച്ച് കേരാര്ഷനികേ ഭൂമനിലയ രകനിക്കുലമന്നച്ച്
പറഞ്ഞു.  ഒന്നുയ നടന്നനില്ല.  പ്രഖശ്യരാപനയ മരാതയ ബരാക്കനിയരായനി.  സന്വേയയ സയരയഭകേ
മനിഷനു കവണനി  500  കകേരാടനി രപ വകേയനിരുതനി.  കകേരളതനില് എവനിലടലയങ്കനിലുയ
കേകണരാ?   അകദഹയ  മലറരാരു  കേരാരശ്യയ  പറഞ്ഞു.  ഒരു  മരാലെെനിനശ്യ  വനിമുക്ത  കകേരളയ
നടപ്പെനിലെെരാക്കുയ. അഞ്ചുവര്ഷക്കരാലെെയ ഇഇൗ സയസ്ഥരാനതച്ച് ഏലതങ്കനിലുലമരാരു സ്ഥലെെതച്ച്
അതരലമരാരു പദതനി നടപ്പെനിലെെരാക്കരാന കേഴനികഞ്ഞരാ?  നടപ്പെനിലെെരായനിട്ടനില്ല.   അകപ്പെരാള
നടപ്പെനിലെെരാക്കരാത  ഒകട്ടലറ  കേരാരശ്യങ്ങള  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖശ്യരാപനിക്കുകേയരാണച്ച്
ലചയതച്ച്.  ഭരണരയഗതച്ച്  ധരാരരാളയ  മരാറങ്ങള  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.  ലപര്കഫരാമനസച്ച്
കമരാണനിററനിയഗച്ച്  ഇവരാലെെക്യുകവഷന  പദതനി  കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലെെരാകയരാ?  അഞച്ച്
വര്ഷയ ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന ചരാണനി ഭരനിച്ചു.  ആ പദതനി നടപ്പെനിലെെരായനില്ല.  കകേരള സനിവനില്
സര്വ്വഷ്ട്രീസച്ച്  ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂട്ടച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു.  ഇഇൗ  കേരാരശ്യങ്ങളനിലലെെരാന്നുയ  മുകന്നരാട്ടുകപരാകേരാന
കേഴനിഞ്ഞനില്ല.  നമ്മുലട  പരമ്പരരാഗത  കമഖലെെകേളനില്  വലെെനിയ  കതരാതനിലുള്ള  ലതരാഴനില്
നഷ്ടയ മരാതമരാണച്ച് ആ സര്ക്കരാരനിലന കേരാലെെത്തുണരാക്കനിയതച്ച്. ഇവനിലട പ്രസയഗനിക്കുന്നവലരല്ലരായ
മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേലളക്കുറനിചച്ച് പറയുന്നു.  ആദനിവരാസനികേള  കേഴനിഞ്ഞരാല്  ലതരാഴനില്
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ലെെഭശ്യതയുലട  കേരാരശ്യതനില്  ഏലറ  പനികന്നരാക്കയ  നനില്ക്കുന്നവരരാണനിവര്  എന്നതച്ച്
ശരനിയരാണച്ച്.  പലക  ഇഇൗ  പരാവങ്ങലള  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ഓര്മ്മനിചനിരുകന്നരാ?
ബരാര് വനിവരാദതനിലനയുയ എവകസച്ച് ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനനിലനയുയ വര്ക്കുകേളലട തനിരക്കനില്
ശഷ്ട്രീ.  ലകേ.  ബരാബു  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേളലട  കകമയ  മറക്കുകേയകല്ല  ലചയതച്ച്?
മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേള ഇന്നച്ച് വലെെനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയരാണച്ച്.  കകേരാണ്ഗ്രസച്ച്
കനതൃതന്വേതനിലുള്ള കകേന്ദ്ര-സയസ്ഥരാന ഗവണ്ലമന്റുകേള അടനികചല്പ്പെനിച കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്
അവലര  ഇന്നച്ച്  ബരാധനിക്കുന്ന  എല്ലരാ  ദുരവസ്ഥകേളലടയുയ  അടനിസ്ഥരാനയ.  ആഴക്കടല്
മത്സശ്യബനനതനിനച്ച് വനികദശ  കടരാളറുകേളക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയതച്ച്  നരസനിയഹറരാവ
ഗവണ്ലമനരായനിരുന്നു. ആ നയയ ഇകപ്പെരാഴുയ തുടരുകേയരാണച്ച്. ബഹുമരാനലപ്പെട്ട നകരന്ദ്ര കമരാദനി
ആ നയതനിനച്ച് ഒരു മരാറവയ വരുതനിയനില്ല എന്നച്ച് മരാതമല്ല മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേളക്കു
കവണനി  ശബ്ദമുയര്ത്തുന്നുലവന്നച്ച്  പറയുന്ന  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി  സയഘുയ  അവരുലട
സന്വേകദശനി  ജരാഗ്രന  മഞയ  ഒലക്ക  വനിളനിച  മുദ്രരാവരാകേശ്യയ  ലവറുലതയരായനികപ്പെരായനി.
അവരുയ അകത നയയ നടപ്പെനിലെെരാക്കുകേയരാണച്ച്. ഇവനിലട മത്സശ്യലെെഭശ്യത വലെെനിയ കതരാതനില്
കുറയുകേയരാണച്ച്.  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേളക്കച്ച്  കേടലെെനില് കപരാകുകമ്പരാള മഷ്ട്രീന കേനിട്ടുന്നനില്ല.
എലന  നരാടരായ  ചരാവക്കരാടച്ച്  ശഷ്ട്രീ.  രരാഹുല്  ഗരാനനി  വന്നച്ച്  ഒരു  നരാടകേയ  നടതനി.
ശഷ്ട്രീ.  റനി.  എന.  പ്രതരാപനരാണച്ച്  ആ  നരാടകേതനിലന  സൂതധരാരന.  ശഷ്ട്രീ.  രരാഹുല്
ഗരാനനിക്കച്ച്  ആ  ബുദനി  കനരലത  ഉണരായനിരുന്നുലവങ്കനില്  അകദഹതനിലന
ഗവണ്ലമനനിലനലക്കരാണച്ച്  ഇഇൗ  വനികദശ  കടരാളറുകേളക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിയ
തഷ്ട്രീരുമരാനയ പനിനവലെെനിപ്പെനിക്കരാമരായനിരുന്നു.  നരാടകേയ നടതനി അകദഹയ  തനിരനിച്ചുകപരായനി
എന്നല്ലരാലത  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേള  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രതനിസനനികേള ഇകപ്പെരാഴുയ
തുടരുകേയരാണച്ച്. എനനിക്കച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്ലമനനികനരാടച്ച് പറയരാനുള്ളതച്ച്, മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനികേളക്കച്ച്
ഭവന  പദതനി  പലെെകപ്പെരാഴുയ  അനുവദനിക്കുന്നുണച്ച്.  പകക  തടസമുണച്ച്.  തടസലമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  വഷ്ട്രീടുണരാക്കരാന  സരാധനിക്കുന്നനില്ല.   ഇകപ്പെരാഴുയ  പഞരായതച്ച്  മുനസനിപ്പെല്
ലസക്രട്ടറനിമരാര്  അവരുലട  വഷ്ട്രീടച്ച്  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കരാനകവണനി  ലചല്ലുകമ്പരാള
സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്.-ലന  കപരനില് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുകേയരാണച്ച്  ലചയ്യുന്നതച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്
വഷ്ട്രീടുനനിര്മ്മനിക്കരാനുള്ള അനുമതനി നല്കുന്നനില്ല.  വലെെനിയ കതരാതനില് മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി
രയഗതച്ച് പ്രതനിസനനി ഇകപ്പെരാഴുയ നനിലെെനനില്ക്കുകേയരാണച്ച്. അതുലകേരാണച്ച് സര്ക്കരാര് ഇഇൗ
ബഡ്ജറനില്  മത്സശ്യലതരാഴനിലെെരാളനി  രയഗത്തുളലപ്പെലട  പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുള്ള  കകമ
പദതനികേള  പ്രരാവര്തനികേമരാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇന്നച്ച്  നനിലെെവനിലുള്ള  സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്.
നനിയമതനില് അവര്ക്കച്ച് അനുകൂലെെമരായ മരാറയ വരുതണലമന്നച്ച്  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.
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വനികേസനവയ പരനിസ്ഥനിതനിയുയ സയബനനിച്ചുള്ള സുപ്രധരാനവയ ലപരാതുവരായനിട്ടുള്ളതുമരായ
ഒരു കേരാരശ്യയ  പറയരാനരാഗ്രഹനിക്കുകേയരാണച്ച്.  വരുന്ന പതനിറരാണനില് കകേരളയ കനരനിടരാന
കപരാകുന്ന ഗുരുതരമരായ ഒരു പ്രശ്നമരാണനിതച്ച്. വനികേസനവയ പരനിസ്ഥനിതനി സയരകണവയ
നമുക്കച്ച്  അനനിവരാരശ്യമരായ  സയഗതനികേളരാണച്ച്.  ഏലതങ്കനിലുയ  ഒന്നനിലന  നമുക്കച്ച്  ഒഴനിവരാക്കരാന
പറനില്ല.  പലക  ഇതച്ച്  രണ്ടുയ  പരസര  വവരുദശ്യമുള്ള  സയഗതനികേളമരാണച്ച്.  ചനിലെെ
കേരാരശ്യങ്ങളനില്  ഇഇൗ  വവരുദശ്യയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  മൂര്ച്ഛനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  കകേരളതനിലെെരാണച്ച്.
ഇകപ്പെരാള  കറരാഡുകേള നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനരാവശശ്യമരായ ഒരു പ്രധരാനലപ്പെട്ട ഭരാഗലമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച് കേരനിങ്കല്ലരാണച്ച്.  കേരനിങ്കല്ലനിലന അമനിത ഉപകയരാഗയമൂലെെയ പരാറകേളയ മലെെകേളയ
ഇല്ലരാതരാക്കലപ്പെട്ടുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  കേരനിങ്കല്ലുയ  പരാറയുമനില്ലരാലത  കറരാഡുകേള
നനിര്മ്മനിക്കരാന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സരാകങ്കതനികേ  വനിദശ്യലയ  സയബനനിചച്ച്  കകേരളയ
ചനിന്തനികക്കണ  കേരാലെെയ  അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന്നുലവന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതരാന്നുന്നതച്ച്.
ഇവനിലട  സരാമ്പതനികേ  അവകലെെരാകേന  റനികപ്പെരാര്ട്ടനുസരനിചച്ച്  ജനില്ലരാ-സയസ്ഥരാന
കറരാഡുകേളലട  മരാതയ  വദര്ഘശ്യയ  31,811  കേനികലെെരാമഷ്ട്രീററരാണച്ച്.   ഗ്രരാമഷ്ട്രീണ കറരാഡുകേള
കൂടനികചര്ക്കുകമ്പരാള അതച്ച് 1.5 ലെെകയ വരുയ.  ഇതയുയ കറരാഡുകേള നനിര്മ്മനിക്കുകേകയരാ
നവഷ്ട്രീകേരനിക്കുകേകയരാ  ലചയ്യുകമ്പരാള  ആവശശ്യമരായനി  വരുന്ന  പരാറ  നമുക്കച്ച്  ലെെഭശ്യമല്ല.
അതുലകേരാണച്ച്  കകേരളയ  ഏറവയ  പ്രധരാനലപ്പെട്ടതരായനി  കേരാകണണ  ഒരു  കേരാരശ്യയ
കകേരളതനിലന  ഭരാവനി  വനികേസനതനിനച്ച്,  വരുന്ന  5-10  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  നമ്മലള
തുറനിച്ചുകനരാക്കുന്ന  ഒരു  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യയ,  ഒരു  ബദല്  സയവനിധരാനയ  ഇതനിനച്ച്
കേരാണണലമന്നരാണച്ച്.  മലറരാരു  കേരാരശ്യയകൂടനി  പറഞ്ഞച്ച്  ഞരാന  അവസരാനനിപ്പെനിക്കരായ.
പ്രവരാസനി  കമഖലെെയനില്  ഗവണ്ലമനച്ച്  വളലര  ശകദയമരായ  തഷ്ട്രീരുമരാനങ്ങലളടുതനിട്ടുണച്ച്.
അവരുലട  കകമപദതനി  നവഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനച്ച്  ആ കകമനനിധനി
നനിയമതനില് മരാറയ വരുതണലമന്നുകൂടനി അഭശ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേരാണച്ച് ഞരാന നനിര്ത്തുന്നു.
നനനി.

2.00 PM]

പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്   (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  )  :  സര്,  ഞരാന  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലന ശക്തമരായനി  എതനിര്ക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇങ്ങലനലയരാരു  ബഡ്ജറച്ച്  ചര്ച
തലന്ന ഇവനിലട നടന്നതച്ച് വലെെനിയ കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  കുകറ നരാളകേളരായനി ഇവനിലട ബഡ്ജറച്ച്
ചര്ച  നടക്കരാറനില്ല.  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയരായനിരുന്ന  മരാണനി  സരാറനിനച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്
കപരാലുയ  അവതരനിപ്പെനിക്കരാന  കേഴനിയരാത  അവസ്ഥയുണരായനിരുന്നു.  ഇവനിലട
ബഹുമരാനശ്യനരായ മുന പ്രതനിപക കനതരാവയ മുന മുഖശ്യമനനിയുമരായ ശഷ്ട്രീ. വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതരാനനലന  പ്രസയഗയ  ഞരാന  വളലര  കേഇൗതുകേകതരാടുകൂടനി  കകേളക്കുകേയരായനിരുന്നു.
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ധനകേരാരശ്യ  കേമ്മഷ്ട്രീഷന  ലചയര്മരാനരാകുന്നുലവന്നച്ച്  കേരുതനി  ഒരു  മയഗളപതയ
ശഷ്ട്രീ. വനി. എസച്ച്. അച്ചുതരാനനന എഴുതുലമന്നച്ച് ഞരാന കേരുതനിയനില്ല.  അകദഹതനിലന
സ്ഥനിതനിയനില്  എനനിക്കച്ച്  വളലര  സഹതരാപമുണച്ച്.  അകദഹയ  കേണ  അലല്ലങ്കനില്
ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതരാനനന മുഖശ്യമനനിയരായനിരുന്ന കേരാലെെലത കഡരാ.  ടനി.  എയ.
കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്  അല്ല  ഇകപ്പെരാള  ഇവനിലട   ഇരനിക്കുന്നലതന്നച്ച്  അകദഹതനിനച്ച്
മനസനിലെെരായനില്ല.    ഒരു നനിറയ മരാറനിയ കതരാമസച്ച് ലഎസക്കനിലനയരാണച്ച് നമ്മളനികപ്പെരാള
കേണ്ടു  ലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  നവ  ലെെനിബറലെെനിസതനിലനതനിരരായ  ഒരു  ബദല്  ഇഇൗ
ബഡ്ജറനിലെെനില്ല.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിലനതനിലരയുള്ള  വനിമര്ശനയ  ഇവനിലടയനില്ല.
കകേന്ദ്രവമരായനി  ഒരു  കേണ്ഫകണഷന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലെെനില്ല.  വശ്യരാപരാരനികേളയ
വശ്യവസരായനികേളയ ബനിസനിനസ്സുകേരാരുലമരാലക്ക അകദഹതനിനച്ച് സഇൗഹൃദയ സ്ഥരാപനിക്കരാന
കേഴനിയുന്നവരരായനി  മരാറനിയനിരനിക്കുന്നു.  എലന്തരാരു  മരാറമരാണച്ച്  നമ്മള  കേരാണുന്നതച്ച്?
കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച്  ലഎസക്കനിനച്ച്  വന്ന  മരാറയ  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതരാനനനനില് നനിന്നുയ ശഷ്ട്രീ.  പനിണറരായനി വനിജയനനികലെെയച്ച്  എതനിയകപ്പെരാഴുണരായ
മരാറമരായനിട്ടരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതരാന്നുന്നതച്ച്.  ലെെരാറനിന  അകമരനിക്കലയപ്പെറനിയുയ
ലവനനികസന്വേലെെലയപ്പെറനിയുയ കഡരാ. ടനി. എയ. കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് പറയുമരായനിരുന്നു. ഇന്നച്ച്
ലവനനികസന്വേലെെയുലട  സ്ഥനിതനിലയന്തരാണച്ച്;  നവലെെനിബറല്  സമഷ്ട്രീപനങ്ങളലക്കതനിരരായനിട്ടുള്ള
ബദല് ലവനനികസന്വേലെെലയ കേണ്ടുലകേരാണരാണച്ച് അങ്ങച്ച് ആവനിഷ്കരനിചതച്ച്. ഇന്നച്ച് ലവനനികസന്വേലെെയനില്
പട്ടനിണനിയുയ  കസരാഷശ്യല്  ലടനഷനുയ  പ്രയരാസങ്ങളയ  അനുഭവനിക്കുന്നുലവന്നച്ച്
അകങ്ങക്കുയ  അറനിയരാവന്ന  കേരാരശ്യമരാണകല്ലരാ.  അങ്ങച്ച്  ഉകട്ടരാപശ്യന  ആശയങ്ങളലട
രരാജരാവരായനി  മരാറനിയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  ഇതനിനുമുമ്പച്ച്  2010-ലലെെ  ബഡ്ജറനില്
പലെെനിശരഹനിത  ബരാങ്കച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനിച്ചു,  എവനിലട?  2011-ലലെെ  ബഡ്ജറനില്  ഡരാമനില്
നനിന്നുയ മണല് വരാരനി ഹരനിത ബഡ്ജറച്ച് കേലണതനിയതച്ച് എവനിലടയരാണച്ച്? പരാരഗ്രരാഫച്ച്
106-ലെെരാണച്ച് അങ്ങതച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. 2011-ലലെെ ബഡ്ജറനില് ഒരു കേമ്പനനി രപഷ്ട്രീകേരനിചച്ച്
40,000  കകേരാടനി സമരാഹരനിക്കുലമന്നച്ച് പറഞ്ഞു,  ഒരു രപലയങ്കനിലുയ സമരാഹരനിക്കരാന
നനിങ്ങളക്കച്ച്  കേഴനികഞ്ഞരാലയന്നച്ച്  ഞരാന കചരാദനിക്കരാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയരാണച്ച്.  എല്ലരായ
സന്വേപ്നങ്ങളരായനി  അവകശഷനിക്കുകേയരായനിരുന്നു.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറച്ച്  എന്നുപറയുന്നതച്ച്
മരാനശ്യവനിരുദ  പരാകക്കജനിലന  അടനിസ്ഥരാനതനില്  ലകേട്ടനിലപ്പെരാക്കനിയ  ഒന്നരാണച്ച്.  ഇതച്ച്
യഥരാര്ത്ഥ  ബഡ്ജറല്ല,  'It  is  only  a  correctional  Budget'  അതരായതച്ച്  'ഒരു
തനിരുതല്  ബഡ്ജറച്ച്'  മരാതമരാണച്ച്.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന  ചരാണനിയരാണച്ച്  2016-17-ലലെെ
ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  പലക  ഒരു ഫള ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച മട്ടരാണച്ച്
അങ്ങയുലട ഭരാവയ കേണരാല് കതരാന്നുന്നതച്ച്. ഈ ബഡ്ജറനിലന sanctity തലന്ന അങ്ങച്ച്
നഷ്ടലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  വനികേസനതനിനച്ച്  ബഡ്ജറനിനച്ച്  പുറത്തുനനിന്നുയ
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പണയ  കേലണത്തുയ  എന്നുപറയുന്ന  സമഷ്ട്രീപനയ  ലകേരാള്ളരായ.  പകക  അതച്ച്
അപ്രരാകയരാഗനികേമരാണച്ച്.  സയസ്ഥരാന  ചരനിതതനില്  ആദശ്യമരായനിട്ടരാണച്ച്  ആസൂതണ
വനികേസന പദതനി ഇല്ലരാതരായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മരാര്ക്കറനില്നനിന്നച്ച്  അങ്ങച്ച് പന്തഷ്ട്രീരരായനിരയ
കകേരാടനി  രപ  കേലണത്തുലമന്നുള്ളതച്ച്  ലവറുലമരാരു  സന്വേപ്നയ  മരാതമരാണച്ച്.  അതനിനച്ച്
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലട  ലപര്മനിഷന  കവലണ,  കബരാണ്ടുകേളക്കച്ച്  ലസബനിയുലട
വഗഡച്ച് വലെെനസച്ച്  പരാലെെനിക്കകണ?  ഇതനിനച്ച്  എത  സമയയ  കവണനിവരുയ.  ഈ
സരാമ്പതനികേ വര്ഷലമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് ഇനനി അഞ്ചുമരാസമരാണുള്ളതച്ച്.  ഇതനിനനിടയനില്
ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട  ഇതച്ച്  നടപ്പെരാക്കരാന  കേഴനിയുകമരാ?  ലസഷശ്യല്  പര്പ്പെസച്ച്
ലവഹനിക്കനിളനിലനക്കുറനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞു.  ലസഷശ്യല്  പര്പ്പെസച്ച്  ലവഹനിക്കനിള
കവണലമങ്കനില്  ഒരു  വയബനിള  ബനിസനിനസച്ച്  കമരാഡല്  കവണയ.  അങ്ങലനലയരാരു
വയബനിള  ബനിസനിനസച്ച്  കമരാഡല്  അങ്ങച്ച്  മുകന്നരാട്ടുവയ്ക്കുന്നനില്ലകല്ലരാ;  ലലെെകനഴനിനുയ
ഇനലവകസ്റ്റേഴനിനുയ  തരാലരശ്യമുള്ള  ബനിസനിനസച്ച്  കമരാഡല്  ഉലണങ്കനില്  മരാതകമ
ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച്  വരനികേയുള.  ഉദരാഹരണമരായനി  ഇന്തശ്യയനിലലെെ  ഏറവയ  നല്ല  ഒരു
ബനിസനിനസച്ച്  കമരാഡല്  ആയനിരുന്നു  നരാഷണല്  വഹകവ  അകതരാറനിറനി.
അതുലകേരാണരാണച്ച്  ആളകേള  അതനില്  ഇനലവസ്റ്റു  ലചയ്യരാന  മുകന്നരാട്ടുവന്നതുയ
ഇന്തശ്യയനില് നരാഷണല് വഹകവ അകതരാറനിറനിയനില്  ഇഷ്ടയകപരാലലെെ പണമുലണന്നച്ച്
പറയുന്നതുയ.  കകേന്ദ്രമനനി  ശഷ്ട്രീ.  നനിതനിന  ഗഡ്ഗരനി  പറഞ്ഞു,   ഞങ്ങളക്കച്ച്  പണയ
ഇഷ്ടയകപരാലലെെയുലണന്നച്ച്.  കേരാരണയ,  അലതരാരു  വയബനിളരായ  ബനിസനിനസച്ച്
കമരാഡലെെരായനിരുന്നു.  കകേരാസ്റ്റേച്ച്  ഓഫച്ച്  കേരാപ്പെനിറലെെനിലനക്കരാള  കൂടുതല്  റനികട്ടണ്  ഓണ്
കേരാപ്പെനിറല് ഉണരായരാല് മരാതകമ ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച് ഉണരാകുകേയുള. ഇതനില് വയബനിള
ബനിസനിനസച്ച് കമരാഡല് എവനിലടയരാണച്ച്?  അതുലകേരാണച്ച് മരാനശ്യവനിരുദ പരാകക്കജച്ച് ഒരു
കപപ്പെറനില്  മരാതയ  അവകശഷനിക്കുന്ന  ഒന്നരായനി  മരാറരാന  കപരാകുന്നു  എന്നുള്ളതരാണച്ച്
സതശ്യയ.  അതുമരാതവമല്ല,  കഡരാ.  ടനി.  എയ.  കതരാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  ഇകപ്പെരാള
മുഖശ്യമനനിയുലട  കറരാളനിലെെരാണച്ച്.  എല്ലരാ  ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമന്റുകേലളയുയ  നനിയനനിക്കുന്ന
തരതനികലെെക്കച്ച് അകദഹയ മരാറുന്നു എന്നുള്ളതച്ച് ആശരാസശ്യകേരമരായ ഒരു കേരാരശ്യമല്ല. 

25  ശതമരാനയ  ലകേരാകമഴശ്യല്  ടരാകച്ച്  പനിരനിവച്ച്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുലമന്നച്ച്  അകദഹയ
പറഞ്ഞു.  ലവസ്റ്റേച്ച്  ഏഷശ്യയനിലലെെ  സ്ഥനിതനി  എന്തരാണച്ച്?  ഞരാന  മരാതൃഭൂമനിയനില്  ഒരു
കലെെഖനലമഴുതനിയകപ്പെരാള  അങ്ങച്ച്  ലഫയ്സച്ച്  ബുക്കനില്  അതനിലന  എതനിര്ത്തു
ലകേരാലണഴുതനി.  ലവസ്റ്റേച്ച്  ഏഷശ്യയനില്നനിന്നച്ച്  വരുന്ന  എന.ആര്.ഐ.  ലറമനിറനസച്ച്
കുറയുകേയരാണച്ച്.  എന.ആര്.ഐ.  ലറമനിറനസച്ച്  രണ്ടുതരതനിലുണച്ച്  -  ബരാങ്കച്ച്  ലഡകപ്പെരാസനിറ്റുയ
കേണ്സയപ്ഷനുകവണനിയുള്ളതുയ.  ബരാങ്കച്ച്  ലഡകപ്പെരാസനിറച്ച്  കൂടുന്നുണരാകുയ,  പകക



432  കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലലെെ 13, 2016

കേണ്സയപ്ഷന  കൂടുന്നനില്ല.  അതനിലന  ഫലെെമരായനി  എക്കകണരാമനികേച്ച്  ആകനിവനിറനിയുയ
ബനിസനിനസച്ച്  ആകനിവനിറനിയുയ  നടക്കുന്നനില്ല.  റനിയല്  എകസ്റ്റേറച്ച്  ബനിസനിനസുയ
കേണ്സ്ട്രെകന കമഖലെെയുയ തകേരുന്നു. ഇതനിലനലയല്ലരായ ഫലെെമരായനി ലകേരാകമഴശ്യല് ടരാകച്ച്
കുറയുന്നു.  നമ്മുലട  നനികുതനി  വരുമരാനതനിലന  60  ശതമരാനയ  എന്നുപറയുന്നതച്ച്
ലകേരാകമഴശ്യല്  ടരാകരാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  25  ശതമരാനയവലര  എത്തുയ  എന്നുപറയുന്ന
കേരാരശ്യതനില് എനനിക്കച്ച്  സയശയമുണച്ച്.  സഇൗദനി  അകറബശ്യയനില് ഓയനില് വപ്രസനില്
ഉണരായ തകേര്ചമൂലെെയ  100  ബനിലെെശ്യണ് കഡരാളറനിലന റവനക്യൂ ലഡഫനിസനിറരാണുണരായനിട്ടുള്ളതച്ച്.
ഓയനില്  വപ്രസനിലുണരായ  തകേര്ച  കകേരളകതയുയ  വളലര  ഗുരുതരമരായനി
ബരാധനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതനിലന ഫലെെമരായനി  ഇവനിലട  എക്കകണരാമനികേച്ച്  ആകനിവനിറനിയുയ
കേണ്സയപ്ഷന  കററ്റുയ  കുറയുന്നു.  അങ്ങലന  വരുകമ്പരാള  നമുക്കച്ച്  25  ശതമരാനയ
എതരാന കേഴനിയുലമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് it is only a visual thinking. അതച്ച് നടപ്പെരാകേരാന
കപരാകുന്ന ഒന്നല്ല.  മരാണനി  സരാറനിലന  ധനകേരാരശ്യ  മരാകനജച്ച് ലമനനിലനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിലട
അങ്ങച്ച്  വനിമര്ശനിച്ചു.  പതനിനരാലെെരായ  ധനകേരാരശ്യ  കേമ്മഷ്ട്രീഷന  അനുവദനിച  ധനക്കമ്മനി  3
ശതമരാനമരാണച്ച്.  ഞങ്ങളലട  ഗവണ്ലമലനടുതതച്ച്  2.7  ശതമരാനയ.  ലഡബ്റച്ച്  -
ജനി.ഡനി.പനി.  കറകഷശ്യരാ  അനുസരനിചച്ച്  അനുവദനഷ്ട്രീയമരായ  കേടയ  31.34.  ഞങ്ങള
എടുതതച്ച്  29.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന  കേരാലെെതച്ച്  എല്ലരാ  വര്ഷവയ  ലവയ്സച്ച്  ആനച്ച്
മഷ്ട്രീനസച്ച്  എടുത്തു.  എന്നരാല്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  എടുതനിട്ടനില്ല.  മരാനശ്യമുണരാലയങ്കനിലുയ  99
ശതമരാനയ  നനികുതനി  പനിരനിക്കരാന  ഗവണ് ലമനനിനച്ച്  കേഴനിഞ്ഞു.  അങ്ങച്ച്  ഈ  ഭരണയ
ഏലറടുതകപ്പെരാള ടഷറനി  കേരാലെെനിയരാലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  വനി.  എസച്ച്.  ഗവണ് ലമനനിലന
കേരാലെെതച്ച് അങ്ങച്ച് ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി സ്ഥരാനയ ഒഴനിയുകമ്പരാള അങ്ങയുലട സ്ഥനിതനി
എന്തരായനിരുന്നു; 1963.47 കകേരാടനി രപയുലട വമ്പനിച സരാമ്പതനികേ ബരാധശ്യതയരായനിരുന്നനികല്ല?
അലതല്ലരായ ലകേരാടുത്തുതഷ്ട്രീര്തതച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്ലമനകല്ല? മുന മുഖശ്യമനനിയരായ
ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന  ചരാണനി  കചരാദനിച  കചരാദശ്യതനിനച്ച്  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  പറയണയ.
നനികുതനികയതര വരുമരാനയ,  കലെെരാട്ടറനി,  എവകസച്ച് തുടങ്ങനിയ കമഖലെെകേളനില് ഞങ്ങള
വരുതനിയനിട്ടുള്ള മരാറയ ലചറുതരാകണരാ? കഡരാ. ടനി. എയ. കതരാമസച്ച് ഐസകേച്ച് റനിപ ച്ച് വരാന
വനിയഗനിളനിലനകപ്പെരാലലെെയരാണച്ച്. He was in a deep slumber, when he awakened he
had  forgotten  everything.  ഉണര്ന്നകപ്പെരാള  അഞ്ചുവര്ഷയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ലമനച്ച് നടതനിയലതല്ലരായ അകദഹയ മറന്നുകപരായനി എന്നതരാണച്ച് സതശ്യയ. അങ്ങച്ച്
റനിപ ച്ച് വരാന വനിയഗനിളനിലനകപ്പെരാലലെെ അവനിലട ഇരനിക്കുന്നതനിലെെരാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ആശരശ്യയ.
ജനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള കേരാരുണശ്യ പദതനിക്കുകവണനി  ഒന്നര  ലെെകയ  ആളകേളക്കച്ച്
1200 കകേരാടനി രപയുലട പദതനി നടപ്പെരാക്കനിയതുയ  12.90 ലെെകതനില് നനിന്നച്ച് 37.82
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ലെെകയ കപര്ക്കച്ച് കകമ ലപനഷന ലകേരാടുതതുയ ലതറരാകണരാ? എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ലന
കേരാലെെതച്ച്  സനി.എയ.ഡനി.ആര്.എഫച്ച്.-നച്ച്  120.24  കകേരാടനി  രപ  ലകേരാടുതകപ്പെരാള
യു.ഡനി.എഫച്ച്.ലന  കേരാലെെതച്ച്  798  കകേരാടനി  രപ  ലകേരാടുതതച്ച്  ലതറരാകണരാ?  എല്ലരാ
ബനി.പനി.എല്.കേരാര്ക്കുയ ഞങ്ങള സഇൗജനശ്യ കറഷന ലകേരാടുത്തു.  ഞങ്ങള ലതറ്റുലചയ
എന്നുപറയുന്നതച്ച്  കകമ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയ  വനികേസന  കേരാരശ്യങ്ങളക്കുയ
കവണനിയരാണച്ച്.  കകേരളതനിലന  ചരനിതതനിലുണരാകേരാത,  സമരാനതകേളനില്ലരാത
വനികേസനമരാണച്ച്  കകേരളതനില്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനച്ച്  അഞ്ചുവര്ഷക്കരാലെെയ
ലചയതച്ച്  എന്നച്ച്  എല്ലരാവര്ക്കുയ  അറനിയുന്ന  കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  ചനിലെെ  സമയതച്ച്  നനികുതനി
പനിരനിവച്ച്  കുറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   നനികുതനി  പനിരനിവച്ച്  എന്നുപറയുന്നതച്ച്  മരാര്ക്കറനിലുണരാകുന്ന
ഫ്ലക്ച്ചുകവഷന  അനുസരനിചനിരനിക്കുയ.  നരാണശ്യവനിളകേളലട  വനിലെെ  കുറഞ്ഞു,  റബറനിലന
വനിലെെ  കുറഞ്ഞു,  കേണ്സ്ട്രെകന  ആക്ടനിവനിറഷ്ട്രീസച്ച്  കുറഞ്ഞു,  മറ്റുപലെെ  എകച്ച്കറണല്
ഫരാകക്ടഴലകേരാണ്ടുയ നനികുതനി പനിരനിവച്ച് കുറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അഴനിമതനി ലകേരാണരാണച്ച് നനികുതനി
പനിരനിവച്ച്  കുറഞ്ഞലതന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞു.  എവനിലടയരാണച്ച്  അഴനിമതനി  ഉണരായതച്ച്  ?
അങ്ങച്ച്  അതച്ച്  ചൂണനിക്കരാണനിക്കണയ.  അല്ലരാലത  ലവറുലത  പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  കേരാരശ്യമനില്ല.
ഇവനിലട  ഓയനില്  വപ്രസനില്  ഉണരായനിരനിക്കുന്ന  വമ്പനിച  തകേര്ച  നമുക്കച്ച്
ഗുണകേരമരാലണങ്കനിലുയ  ലവസ്റ്റേച്ച്  ഏഷശ്യന  രരാജശ്യങ്ങളനിലലെെ  പലെെ  ഗവണ്ലമന്റുകേളക്കുയ
അതച്ച്  ബുദനിമുട്ടുണരാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിലന  പ്രതനിഫലെെനയ  ഇവനിലട  വരരാന
കപരാകുന്നകതയുള.  ഓയനില് വപ്രസനിലുണരാകുന്ന ഫ്ലക്ച്ചുകവഷന റുപ്പെനി,  കഡരാളര്,
നരാണയ  വനിനനിമയയ  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  കേരാരശ്യങ്ങലള  എങ്ങലന  ബരാധനിക്കുലമന്നച്ച്
എനനിക്കറനിയനില്ലരാലയന്നച്ച്  അങ്ങയുലട  ബഡ്ജറനില്തലന്ന  അങ്ങച്ച്  പറയുന്നുണച്ച്.
വനികേസനവയ  കേരുതലുമരായനിരുന്നു  ഞങ്ങളലട  ഗവണ്ലമനനിലന  ലെെകശ്യയ.  അതനിലന
അടനിസ്ഥരാനതനില്  ഞങ്ങള  ധരാരരാളയ  പദതനികേള  നടപ്പെരാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇടുക്കനി
പദതനിക്കുകശഷയ കകേരളതനില് നടപ്പെരാക്കനിയ ഏറവയ വലെെനിയ പദതനിയകല്ല ലമകടരാ
ലറയനില്കവ;  ഞങ്ങള  ആരയഭനിചതകല്ല  വനിഴനിഞ്ഞയ  പദതനിയുയ  കേണ്ണൂര്
വനിമരാനതരാവളവയ.  ഇലതല്ലരായ  നടപ്പെരാക്കരാന  മുകന്നരാട്ടുവന്നതച്ച്  ഞങ്ങളലട
ഗവണ്ലമനരാണച്ച്.  രണച്ച് ശമ്പള കേമ്മഷ്ട്രീഷന ശനിപരാര്ശകേള നടപ്പെരാക്കനിയതച്ച് ഞങ്ങളലട
ഗവണ്ലമനരാണച്ച്.  ഞങ്ങള ലചയനിട്ടുള്ള മുഴുവന കേരാരശ്യങ്ങലളയുയ തമസരനിച്ചുലകേരാണച്ച്
കകേരളതനിലലെെ യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്ലമനച്ച് ഒന്നുയ ലചയനിട്ടനില്ല എന്നുള്ള ലതറനിദരാരണ
പരതതക്ക  നനിലെെയനിലുള്ള  പ്രവര്തനമരാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂലട
കേരാഴ്ചവചതച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  അതനിനകേലതരാരു  ആകകപയ  ഉണച്ച്.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്ലമനച്ച്  ലചയ  കേരാരശ്യങ്ങള  പറയരാലത  അതനിനുമുമ്പച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
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ഗവണ്ലമനച്ച്  ലചയ  കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.  അകങ്ങക്കച്ച്  ഇതുകൂടനി
പരരാമര്ശനിക്കരാമരായനിരുന്നു.  അതുലകേരാണരാണച്ച്  ഞരാന  അങ്ങലയ  റനിപ ച്ച് വരാന
വനിയഗനിളനികനരാടച്ച്  ഉപമനിചതച്ച്.  ഈ  സയസ്ഥരാനതനിലന  സരാമ്പതനികേ  രയഗതച്ച്
മരാറമുണരാകേണലമന്നച്ച് തലന്നയരാണച്ച് ഞങ്ങളലട അഭനിപ്രരായയ. ലമചലപ്പെട്ട സരാമ്പതനികേ
സ്ഥനിതനി  ഉണരാകേണയ.  ഇന്തശ്യ  ഇന്നച്ച്  കലെെരാകേതനിനുമുന്നനില്  വളര്ന്നുവരുന്ന  ഒരു
രരാജശ്യമരാണച്ച്.  കലെെരാകേത്തുള്ള  ഏതച്ച്  രരാജശ്യലതക്കരാളയ  സരാമ്പതനികേ  പുകരരാഗതനി
വകേവരനിക്കരാന  കേഴനിവള്ള  രരാജശ്യമരാണച്ച്  ഇന്തശ്യ.  അതനിനുള്ള  അടനിതറയനിട്ടതച്ച്
കകേരാണ്ഗ്രസച്ച്  ഗവണ്ലമന്റുകേളരാണച്ച്.  ആ  നയങ്ങളരാണച്ച്  ഇകപ്പെരാള  എല്ലരാകപരുയ
പനിനടരുന്നതച്ച്.  അങ്ങയുലട  നവലെെനിബറല്  സമഷ്ട്രീപനങ്ങള  അങ്ങച്ച് ഉകപകനിചതനില്
എനനിക്കച്ച്  അതനിയരായ  സകന്തരാഷമുണച്ച്.  അകങ്ങയ്ക്കുയ  അങ്ങച്ച്  അല്ലരാലത  കവലറരാരരാള
അവനിലടയനിരുന്നരാലുയ  ഇതുമരാതകമ  ലചയ്യരാന  കേഴനിയുകേയുള.  പലക  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യ
കബരാധമനില്ലരാത  നനിലെെയനിലുള്ള  ഒരു  സമഷ്ട്രീപനമരാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  കേരാട്ടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
രണ്ടുകേരാരശ്യങ്ങള  കൂടനി  പറഞ്ഞുലകേരാണച്ച്  ഞരാന  അവസരാനനിപ്പെനിക്കരായ.  ഒന്നച്ച്,  അങ്ങച്ച്
ഇവനിലട  ലവളനിലചണക്കച്ച്  നനികുതനി  ഏര്ലപ്പെടുതരാന  തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചു.  ഇതച്ച്
സരാധരാരണക്കരാലരയുയ  കകേരകേര്ഷകേലരയുമരാണച്ച്  ബരാധനിക്കുന്നതച്ച്.  205  കകേരാടനി
രപയുലട  അധനികേവനിഭവയ  കേലണതരാന  അങ്ങച്ച്  ശമനിക്കുന്നു.  സരാധരാരണക്കരാരരായ
ആളകേലളയരാണച്ച്  ഇതച്ച്  ബരാധനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുകപരാലലെെ  കുടുയബങ്ങള  തമ്മനിലുള്ള
ഭരാഗരാധരാരയ  സയബനനിചച്ച്  പരാവലപ്പെട്ട  കുടുയബങ്ങളക്കച്ച്  വലെെനിയ  കതരാതനിലുള്ള
ബുദനിമുട്ടുകേളയ സരാമ്പതനികേമരായ പ്രയരാസങ്ങളയ ഉണരാകുയ.  അച്ഛന മക്കളക്കച്ച് ഭൂമനി
ലകേരാടുക്കരാന  തഷ്ട്രീരുമരാനനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞരാല്  അതച്ച്  രജനിസ്റ്റേര്  ലചയ്യുന്നതനിനച്ച്  നനികുതനി
ഈടരാക്കുകേ  എന്നുപറയുന്നതച്ച്  വലെെനിയ  കതരാതനില്  ബുദനിമുട്ടുണരാക്കുന്ന  ഒരു
കേരാരശ്യമരാണച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച്  അതങ്ങച്ച്  പുനനഃപരനികശരാധനിക്കണലമന്നച്ച്  ഞരാന
അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്. അതുകപരാലലെെ കേയര് കമഖലെെ പലെെതരതനിലുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള
കനരനിടുകേയരാണച്ച്.  നമ്മുലട ജനില്ലയനിലെെരാണച്ച്  കേയര് കൂടുതലുള്ളതച്ച്.  അതുലകേരാണച്ച് കേയര്
കമഖലെെയ്ക്കുകവണനി  കുകറകടനി  കേരാരശ്യങ്ങള  ലചകയ്യണതരായുയ  കൂടുതല്  പണയ
മരാറനിവയ്കക്കണതരായുമുണച്ച്.  കേയര്  ലതരാഴനിലെെരാളനികേളലട  കകമതനിനുയ  കേയറനിലന
ഇന്നലത പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കരാനുമുള്ള നടപടനികേളമരായനി മുകന്നരാട്ടുവരണലമന്നു
കൂടനി ഞരാന അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അകതരാലടരാപ്പെയ ജനങ്ങളലട തലെെയനില് അധനികേ
നനികുതനിഭരാരയ അടനികചല്പ്പെനിക്കുന്നകതരാടുകൂടനി വലെെനിയകതരാതനിലുള്ള വനിലെെക്കയറമുണരാകേരാന
കപരാകുന്നു.  നമുക്കരാവശശ്യമരായ എല്ലരാ സരാധനങ്ങളയ  മറച്ച്  സയസ്ഥരാനങ്ങളനില് നനിന്നുമരാണച്ച്
വരുന്നതച്ച്.  ടക്കുകേളക്കുയ  കലെെരാറനികേളക്കുയ  ഏര്ലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്ന  നനികുതനിയുലട
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ഫലെെമരായനി  വനകതരാതനിലുള്ള  വനിലെെക്കയറയ  നമ്മള  അനുഭവനിക്കരാന  കപരാവന്നു
എന്നുള്ളതച്ച്  ഒരു  യരാഥരാര്ത്ഥശ്യമരാണച്ച്.  അതുകൂടനി  പരനിഹരനിക്കരാനുള്ള  നടപടനികേള
സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കണലമന്നച്ച്  ഞരാന  അഭശ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  മനകമരാഹന ബയഗരാവനില്
തരാമസനിക്കുന്നതുലകേരാകണരാ,  13-ാം  നമ്പര്  കേരാറനില്  സഞരനിക്കുന്നതുലകേരാകണരാ  അല്ല
അകങ്ങക്കച്ച്  ബുദനിമുട്ടുണരാകേരാന  കപരാകുന്നതച്ച്.  നടക്കരാത  ഈ  ബഡ്ജറ്റുലകേരാണരാകുയ.
നനിങ്ങള  നൂല്പരാലെെതനില്നനിന്നച്ച്  വഷ്ട്രീഴരാന  കപരാകുന്നതച്ച്  എന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയരാനുള്ളതച്ച്. യരാഥരാര്ത്ഥശ്യ കബരാധമനില്ലരാലത ഓകരരാ ബഡ്ജറച്ച് പ്രഖശ്യരാപനിക്കുകമ്പരാഴുയ
ഒതനിരനി പദതനികേള പ്രഖശ്യരാപനിക്കുന്നു.  പലക ഒന്നുയ നടക്കുന്നനില്ല. Mr.  Thomas
Issac I sympathize with you. Thank you.

ധനകേരാരശ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്) : സര്,
ഇഇൗ ബഡ്ജറച്ച് ചര്ചയനിലുടനഷ്ട്രീളയ വന്ന ഒരു പ്രകയരാഗമരാണച്ച് 'സന്വേപ്നയ'. ചനിലെെര്ക്കച്ച് സന്വേപ്ന
ബഡ്ജറച്ച്, മറ്റു ചനിലെെര്ക്കച്ച് മലെെര്ലപ്പെരാടനിക്കരാരലന സന്വേപ്നയ, സന്വേപ്നരാടനയ ഇങ്ങലന പലെെതുയ.
കഡരാ. എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള കേലെെരായ യുവരാക്കകളരാടച്ച് സന്വേപ്നയ കേരാണണലമന്നച്ച് പറഞ്ഞു.
അതനുസരനിചച്ച്  ഞരാന  പറഞ്ഞലതന്നരാണച്ച്  ഇവനിലട  ശഷ്ട്രീ.  അബ്ദുല്  റസരാക്കച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  അബ്ദുള കേലെെരാമനിലന ആ വരാചകേലത ഞരാന ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കലട്ട.  സന്വേപ്നയ
ഉറക്കതനില് കേരാണുന്നതല്ല,  ഉറക്കയ  ലകേടുത്തുന്ന തഷ്ട്രീഷ്ണമരായനിട്ടുള്ള പ്രതഷ്ട്രീകയരാണച്ച്.
ഇഇൗ  ബഡ്ജറച്ച്  നനിങ്ങളലട  ഉറക്കയ  ലകേടുത്തുന്ന  തഷ്ട്രീഷ്ണമരായ  പ്രതഷ്ട്രീകയുലട  ഒരു
ബഡ്ജറരാണച്ച്. എനലകേരാണരാണച്ച് നനിങ്ങളനിതനിലന സന്വേപ്നയ എലന്നരാലക്ക വനികശഷനിപ്പെനിചതച്ച്.
ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതരാവയ  ഇതച്ച്  പറഞ്ഞരാണകല്ലരാ  അവസരാനനിപ്പെനിചതച്ച്.
കേരാരണയ ഇതനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന പുതനിയ പ്രഖശ്യരാപനങ്ങളനില് മഹരാഭൂരനിപകവയ
പ്രകതശ്യകേ  നനികകപ  പദതനിയുലട  ഭരാഗമരായനി  പുറത്തുനനിന്നുയ  പണയ  കേലണതനി
നടപ്പെരാകക്കണതരാണച്ച്.  പകക  അതുസയബനനിചച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക
കനതരാവനിലനയുയ  മുന  ധനകേരാരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലടയുയ  പരരാമര്ശങ്ങള   ആധുനനികേ
പണക്കകമ്പരാളയ  എങ്ങലനയരാണച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുന്നലതന്നുള്ള  ഒരു  ധരാരണയനില്ലരായ്മയുലട
മകുകടരാദരാഹരണങ്ങളരാണച്ച്.  ഉമ്മന ചരാണനി സരാറനിലന ആ ഗണതനില്ലപ്പെടുത്തുന്നനില്ല.
ഞരാന ലെെളനിതമരായനി  പ്രതനിപരാദനിക്കരാന ശമനിക്കരായ.  നമ്മള ഇകപ്പെരാള  ബഡ്ജറനിനു
പുറതച്ച് വരായ്പലയടുതച്ച് വലെെനിയ പദതനികേള  നടപ്പെരാക്കുന്നു.  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ ലകേരാചനി
ലമകടരാ എങ്ങലനയരാണച്ച്? ബഡ്ജറനിനച്ച് പുറലത പണമരാണച്ച്.  ജപ്പെരാനകേരാരുലട പണയ
വരായ്പലയടുതനിട്ടരാണച്ച്.  ഇതുകപരാലലെെ നമ്മുലട വനകേനിട പദതനികേലളല്ലരായ അതരതനിലെെരാണച്ച്.
ഇങ്ങലന  ഒരു  നനിര്ദനിഷ്ട  പദതനിക്കുകവണനി  വരായ്പലയടുക്കരാന  കപരാകുകമ്പരാഴുള്ള
ബുദനിമുട്ടച്ച് എലന്തരാലക്കയരാണച്ച്? ഇഇൗ പദതനിക്കുകവണനി വരായ്പ തരരാന തലരനരായനിട്ടുള്ള
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ഒരു  വരായ്പക്കരാരലന  കേണ്ടുപനിടനിക്കണയ.  ആ  വരായ്പക്കരാരനച്ച്  അവരുകടതരായനിട്ടുള്ള
ഒരുപരാടച്ച്  നനിബനനകേളണരാകുയ.  അകപ്പെരാള  ചര്ച  ലചയ്യണയ;  ലനകഗരാകഷശ്യറച്ച്
ലചയ്യണയ;  ചനിലെെകപ്പെരാള  വര്ഷങ്ങലളടുക്കുയ.  ചര്ച  ലചയച്ച്  അവസരാനയ  ഒരു
തഷ്ട്രീര്പ്പെനിലലെെതനി ആ പണയ വരാങ്ങനിചച്ച് ലചയ്യുയ. ഒരു കേരാരശ്യയ സമ്മതനിക്കണയ, ഇകപ്പെരാള
തലന്ന ബഡ്ജറനിനു പുറതച്ച് നമ്മള ഇഇൗ പണനി ലചയ്യുന്നുണച്ച്.  പകക,  ഇവനിടലത
പ്രശ്നയ,   ഇതച്ച്  നനിര്ദനിഷ്ട പദതനികക്ക സരാധനിക.   ഇഇൗ പദതനിയനില് തരാലരശ്യമുള്ള
ആലള  കേലണതണയ,  ഇതയുയ  മരാസയ  ചര്ച  ലചയ്യണയ.  പകക  ഇന്നനികപ്പെരാള
പണക്കകമ്പരാളയ പ്രകതശ്യകേ പദതനിക്കച്ച് വരായ്പ  തരരാനുള്ള ധനകേരാരശ്യ  സ്ഥരാപനങ്ങളരാല്
നനിയനനിക്കലപ്പെടുന്നതല്ല.  മറനിചച്ച്,  ലലഹ  ലനറച്ച് വര്തച്ച്  ഇനഡനിവനിഡന്വേല്സച്ച്, കേമ്പനനികേള,
മക്യൂചന്വേല്  ഫണച്ച്സച്ച്....അവരുലട  ലലകേയനില്  സര്പസച്ച്  ഫണ്ടുണച്ച്,  എവനിലടലയങ്കനിലുയ
നനികകപനിക്കണയ അലല്ലങ്കനില് അവരുലട പണയ ഇതനിനു കവണനിയുള്ളതരാണച്ച്. പകക
അതച്ച്  ഫ്കളരാട്ടനിയഗച്ച്  മണനിയരാണച്ച്.  വരായ്പ  ലകേരാടുതച്ച് ഏലതങ്കനിലുയ  കപ്രരാജക്ടനില് ലലട
അപച്ച്  ലചയനിടരാന  അവര്ക്കച്ച് ആഗ്രഹമനില്ല.  കസ്റ്റേരാക്കച്ച്  കബരാക്കറരായനി  വര്ക്കച്ച്
ലചയ്യുന്നയരാളക്കച്ച് തല്ക്കരാലെെയ പണയ പരാര്ക്കച്ച് ലചയ്യരാന സ്ഥലെെയ കവണയ.  പകക
കസ്റ്റേരാക്കനിലന  വനിലെെ  കൂടുകമ്പരാള  അതച്ച്  കമടനിക്കരാന  കപരാകുയ.  അകപ്പെരാള  ഇതച്ച്
പനിനവലെെനിക്കരാന  സരാധനിക്കണയ.  അതനിനുകവണനിയനിട്ടരാണച്ച്  കബരാണച്ച്  എന്നുള്ള
സയവനിധരാനയ.  നനിങ്ങള  കബരാണച്ച്  കമടനിചരാല്  അതനിനച്ച്  പലെെനിശ  കേനിട്ടുയ,  എകപ്പെരാള
കവണലമങ്കനിലുയ  വനില്ക്കുകേയുയ  ലചയ്യരായ.  ആധുനനികേ  പണ  കേകമ്പരാളയ  ഇതനിലന
ആസദമരാക്കനിയരാണച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതരതനിലുള്ള  പണയ  ഇന്തശ്യയനിലലെെ
കകേരാര്പ്പെകററ്റുകേളലക്കല്ലരായ   ലെെഭശ്യമരാക്കുന്നതനിനുകവണനി റനിസര്വച്ച്  ബരാങ്കുയ  ലസബനിയുയ
ഒരുപരാടച്ച്  പരനിഷ്കരാരങ്ങള  വരുതനിലക്കരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  വനിവനിധതരതനിലുള്ള
കബരാണ്ടുകേള-ഓകരരാ കേരാരശ്യതനിനുയ ഉചനിതമരായനി ലപലട്ടന്നച്ച് പണലമടുക്കരാനുയ പണയ
ലകേരാടുക്കുന്നയരാളക്കച്ച്  തരാലരശ്യമുണരാക്കരാനുയ  തരതനിലുള്ള  പുതനിയ  ധരാരരാളയ
ഇനസ്ട്രുലമനച്ച്സച്ച്  ലസബനിയുയ  മറ്റുയ  അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചുലകേരാണനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇതച്ച്
കകേരാര്പ്പെകററ്റുകേള മരാതയ ഉപകയരാഗനിക്കുന്ന ഒന്നരാണച്ച്.  നമ്മള നമ്മുലട പരമ്പരരാഗതമരായ
വഴനിയനില്  JICA-യുലട  പനിറലകേ  കപരാകുയ,  അലല്ലങ്കനില്  ജര്മ്മനനിയുലട  പനിറലകേ
കപരാകുയ.  അവരുമരായനി  ചര്ച  ലചയ്യുയ.  അവര്ക്കരാലണങ്കനികലെെരാ  എലന്തരാക്ക
നനിബനനകേള; അലതരാലക്ക ചര്ച ലചയച്ച് കമടനിചച്ച് നമ്മള ലകേരാണ്ടുവന്നച്ച് നടപ്പെരാക്കുയ.
ബരാക്കനിയുള്ള കേമ്പനനികേലളരാലക്ക ഇവനിലടനനിന്നച്ച് വരായ്പലയടുക്കുന്നതകല്ല.  അതുകപരാലലെെ
കകേരള ഇനഫരാസ്ട്രെക്ചര് ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച് ഫണച്ച് കബരാര്ഡച്ച് എന്ന സ്ഥരാപനമുണരാക്കനി.
ബരാങ്കനില് കപരായനി വരായ്പലയടുക്കുന്ന കപരാലലെെയല്ല. കബരാണച്ച് മരാര്ക്കറനിലലെെ സ്ഥനിതനികേള
കനരാക്കണയ,  എവനിലടയരാണച്ച് ഫണച്ച് എന്നച്ച് കനരാക്കണയ.  അതനുസരനിച്ചുള്ള ഒരുപരാടച്ച്
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തരതനിലുള്ള ഇനസ്ട്രുലമനച്ച്സുണച്ച്.  ഞരാന ചനിലെെ കപരുകേള പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്,  ആളട്ടര്കനറഷ്ട്രീവച്ച്
ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച്  ഫണച്ച്  (എ.ലഎ.എഫച്ച്.),  ഇനഫരാസ്ട്രെക്ചര് ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച്  ടസ്റ്റേച്ച്
(ഇനവനിറച്ച്),  ഇനഫരാസ്ട്രെക്ചര് ലഡബ്റച്ച് ഫണച്ച്  (ലഎ.ഡനി.എഫച്ച്.)  ഇങ്ങലന ലസബനി
അയഗഷ്ട്രീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ലക്രഡനിറച്ച്  ഇനസ്ട്രുലമനച്ച്സുണച്ച്,  അതനനുസരനിചച്ച്  കബരാണനിറക്കനി
പണയ സമരാഹരനിക്കുയ. അതനിനച്ച് കേഴനിയുകമരാ ഇല്ലകയരാ? കേഴനിയനില്ല, കേഴനിയനില്ല എന്നകല്ല
ഇവനിലട എല്ലരാവരുലടയുയ വരാദയ. ഞരാന ലഞട്ടനികപ്പെരായതച്ച് മുന ധനകേരാരശ്യ വകുപ്പുമനനി
ഇതനിനച്ച് സരാധനിക്കനിലല്ലന്നച്ച് പറഞ്ഞകപ്പെരാഴരാണച്ച്. 2011-ല് ഞരാന ഇതയുയ കപരായനിട്ടനില്ല,
അന്നച്ച് വളലര സനിയപനിള റവനക്യൂ കമരാഡലെെരായനിരുന്നു.  ഒരു എസച്ച്.പനി.വനി.-ക്കച്ച്  റവനക്യൂ
വരുമരാനതനിലന  ഒരു  ഭരാഗയ  നനിയമയമൂലെെയ  നനിശയനിച്ചുലകേരാടുക്കുകേ.  ആ  വരുമരാനയ
ഭരാവനിയനില്  കേനിട്ടുന്നതച്ച്  ചൂണനിക്കരാണനിചച്ച്  അവര്  വരായ്പലയടുക്കുന്നു.  ഒരുപകക  ഇഇൗ
ചര്ചയനില്നനിന്നച്ച് മനസനിലെെരാകുന്നതച്ച് കവലറയരാര്ക്കുയ മനസനിലെെരായനിട്ടനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  ഉമ്മന
ചരാണനിക്കച്ച്  മനസനിലെെരാകുയ.  അതുലകേരാണരാണച്ച്  അകദഹയ  മനിണരാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അകദഹയ  ഇതച്ച്  സന്വേപ്നമരാലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞനില്ലകല്ലരാ.  കസ്റ്റേറച്ച്  ബരാങ്കച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തശ്യരാ
കേശ്യരാപ്പെനിറല് ലെെനിമനിറഡനിലനലക്കരാണച്ച് വനിശദമരായ പഠനയ നടതനിച്ചു.  ചനിലെെകപ്പെരാള ചനിലെെ
ഉകദശ്യരാഗസ്ഥന്മേരാരരായനിരനിക്കുയ അതനിനച്ച്  മുനലലകേ എടുതനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിലലെെ ഒരു
നനിര്കദശയ  നനിങ്ങള  നടപ്പെരാക്കനി,  അതുയ  പറയരായ.  കഷരാര്ട്ടച്ച്  കടയ  ഫണ്ടുലകേരാണച്ച്
എങ്ങലന ലെെനികേന്വേനിഡനിറനി ലലക്രസനിസച്ച് മറനികേടക്കരാനരാകേരായ. അങ്ങലനയരാണച്ച് ഇഇൗ ബനില്
ഡനിസഇൗണനിയഗച്ച്  സഷ്ട്രീയ  കകേരാണ്ടരാക്ടന്മേരാര്ക്കച്ച്  വന്നതച്ച്.  എസച്ച്.ബനി.ലഎ.  കേശ്യരാപ്പെനിറല്
ലെെനിമനിറഡനിലന  നനിര്കദശമരാണനിതച്ച്.  അവര്  വനിശദമരായനി  ഇഇൗ  കേരാരശ്യങ്ങലളരാലക്ക
പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. ഇലതരാന്നുയ ഞരാന ഭരാവനയനില് കേണതല്ല. മനനിയരായകപ്പെരാള ആദശ്യകമ
തലന്ന  ഞരാന  ഇഇൗ  റനികപ്പെരാര്ട്ടരാണച്ച്  അകനന്വേഷനിചതച്ച്.  അതനിലന  അടനിസ്ഥരാനതനില്
പഠനിച്ചു.  

ശഷ്ട്രീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞരാലെെനിക്കുട്ടനി  :  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞുലകേരാണനിരനിക്കുന്ന
കേരാരശ്യങ്ങള  മുഴുവന  ഇനസ്റ്റേനിറക്യൂഷണല്  ഫനിനരാനസനിയഗനികനയുയ  കബരാകറരായനിയഗനിലനയുയ
കുറനിചരാണച്ച്.  അതനിനച്ച് ഗവണ്ലമനച്ച് ഗശ്യരാരനനി കവണയ എന്നുമരാതമല്ല കകേരളഷ്ട്രീയരുലട
ആകളരാഹരനി കേടബരാധശ്യത കൂടുകേയുയ ലചയ്യുയ.  റവനക്യൂവല്ല, കബരാകറരായനിയഗച്ച് ആണച്ച്.  

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച് :  സര്,  വളലര  കേറക്ടരാണച്ച്.  ഇഇൗ  കേടയ
വരാങ്ങനിക്കുന്നതച്ച്  ആസനിയുണരാക്കരാനരാണച്ച്.  അകപ്പെരാള  ബരാലെെനസച്ച്  ഷഷ്ട്രീറനിലന
ഒരുവശതച്ച് നനിങ്ങള പറയുന്ന കേട ബരാധശ്യതയുയ മറുവശതച്ച് ആസനിയുമുണച്ച്.  നമുക്കച്ച്
നൂലെെനികന്മേല്കടനി നടക്കരായ,  ഒരു പ്രശ്നവമനില്ല.  അതച്ച്  well  balanced  ആണച്ച്.  മരാണനി
സരാറനിലന പ്രസയഗയ  കകേട്ടകപ്പെരാഴരാണച്ച്  ഞരാന ലഞട്ടനികപ്പെരായതച്ച്.  കേരാരശ്യയ  ശരനിയരാണച്ച്,
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മരാണനി  സരാറനിലന  അവസരാനലത ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച  സമയതച്ച്   ഞങ്ങള
ഇവനിലട വലെെനിയ ബഹളലമരാലക്കയുണരാക്കനിയതരാണച്ച്. അകദഹതനിനച്ച് അതച്ച് വരായനിക്കരാലനരാന്നുയ
പറനിയനിലല്ലങ്കനിലുയ  എഴുതനിയ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗലമരാന്നച്ച്  വരായനിചനിട്ടരായനിരനിക്കുമകല്ലരാ
അങ്ങച്ച് വന്നതച്ച്. നനിങ്ങളലട ഫ്ലരാഗ്ഷനിപ്പെച്ച് കപ്രരാഗ്രരാമനിനച്ച് 25,000 കകേരാടനി രപ കേനിഫ്ബനി
വഴനി വരായ്പ  എടുക്കുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള പരരാമര്ശയ അതനിലുണകല്ലരാ.  പനിലന്ന എങ്ങലന
നനിങ്ങളക്കച്ച്  ഇഇൗ  നനിലെെപരാടച്ച്  എടുക്കരാന  കേഴനിയുയ?  കവണലമങ്കനില്  കേനിഫ്ബനി -യനില്
ഇന്ന കേരാരശ്യങ്ങളകൂടനി കവണലമന്നുളളതച്ച് നനിങ്ങളക്കച്ച് പറയരായ. പകക, ഇഇൗ പറഞ്ഞ
പദതനികേള മുഴുവന ലപരാളളയരാണച്ച്, സന്വേപ്നമരാണച്ച് എലന്നരാലക്ക എങ്ങലനയരാണച്ച് പറയുകേ.
മുനഷ്ട്രീര്  സരാഹനിബുയ  എലന്തരാലക്കകയരാ  പറഞ്ഞു. ഇക്കരാരശ്യയ  നനിങ്ങള  സന്വേയലമരാന്നച്ച്
പരനികശരാധനിക്കണയ. എന്തടനിസ്ഥരാനതനിലെെരാണച്ച് നനിങ്ങള വനിമര്ശനിക്കുന്നതച്ച്; നനിങ്ങളലട
ബഡ്ജറനില്  തലന്ന  നടപ്പെരാക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിര്കദശയ  വയ്ക്കുകേയുയ  ഒരുപകക
നനിര്കദശങ്ങള  നടപ്പെരാക്കരാന  ആകലെെരാചനിക്കുന്നു  എന്നുമരാതകമയുള,  അല്ലരാലത
ഇങ്ങലന ലചയ്യുലമന്നനില്ല,  പലക ഇന്ന കേരാരശ്യങ്ങളക്കച്ച്  25,000  കകേരാടനി  രപയുലട
കബരാലണന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് വരനികേയുയ ലചയ.  ഇലതരാലക്ക സന്വേപ്നയ സന്വേപ്നലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു
നടക്കരാലത  ലലലെെലനരാന്നച്ച്  മരാറനിപ്പെനിടനിക്കണലമന്നരാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപക കനതരാവനികനരാടച്ച്  പറയരാനുളളതച്ച്.  ഇതച്ച് ഞങ്ങള  പറഞ്ഞതരാണച്ച്,  കതരാമസച്ച്
ലഎസകേച്ച്  കേട്ടുലകേരാണ്ടുകപരായതരാണച്ച്  എന്നുപറയുന്നതരായനിരനിക്കുയ കുറച്ചുകൂടനി  നല്ലതച്ച്.
ബഡ്ജറച്ച് ചര്ചയുലട അന്നച്ച്, മുന പരാനനിയഗച്ച് കബരാര്ഡച്ച് ലമമ്പര് ശഷ്ട്രീ. സനി. പനി. കജരാണ്
കേരാലെെത്തു  മുതല്  ഇഇൗ  സന്വേപ്നയ  പറഞ്ഞകപ്പെരാള,  ഉചയരായകപ്പെരാള  ഞരാന  പറഞ്ഞു
കജരാകണ,  ഇലതരാലക്ക  ലചയ്യരാവന്നതരാണച്ച്,  ഇങ്ങലനലയരാലക്കയകല്ല  കേരാരശ്യങ്ങള
ലചകയ്യണതച്ച്.  ശഷ്ട്രീ.  വനിജയരരാഘവനുയ പറഞ്ഞു.  ലലവകുകന്നരമരായകപ്പെരാള കജരാണ്
പറഞ്ഞു,  അതച്ച്  ഞങ്ങള  പറഞ്ഞതകല്ലലയന്നച്ച്.  ഇനനി  കപലറരാന്നച്ച്  മരാറനി
ഇങ്ങലനലയരാന്നച്ച് പറഞ്ഞുകനരാക്കച്ച്. ഒരുപലക, ഉമ്മന ചരാണനി സരാര് ഇതനിലനക്കുറനിചച്ച്
സന്വേപ്നലമന്നച്ച്  പറയരാതനിരുന്നതച്ച്  അകദഹതനിനച്ച്  ഇതച്ച്  ഓര്മ്മയുണരായനിരനിക്കുയ.
അതുലകേരാണച്ച്  ഇഇൗ  ചര്ചയനില്  നനിങ്ങള  ഉയര്തനിവച  വലെെനിയ  പുകേപടലെെമുണകല്ലരാ........
അതച്ച്  കേളയണയ.  ഇതനിനര്ത്ഥയ  ഇങ്ങലന  ഇഇൗ  കേമ്പനനിവചച്ച്  വരായ്പലയടുതച്ച്,
വരായ്പലയടുതച്ച്   മുകേളനികലെെരാട്ടച്ച്  കപരാകുലമന്നല്ല.  There  must  be  clear  exit  plan.
ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖശ്യരാപനതനില്  പറഞ്ഞതച്ച്  ഒരു  ലെെകയ  കകേരാടനി  രപയുലട
നനികകപയ  കകേരളതനികലെെക്കച്ച്  ഇങ്ങലന  വരുതരാന  ശമനിക്കുലമന്നരാണച്ച്.  നനിങ്ങള
പറഞ്ഞ  25,000  കകേരാടനി  രപ  ഫ്ലരാഗ്ഷനിപച്ച്  കപ്രരാഗ്രരാമനില്  തലന്നയുണച്ച്.  ഞരാന
കുറച്ചുകൂടനി കൂട്ടനി ഒരു ലെെകയ കകേരാടനി രപ വയ്ക്കുന്നു.  ആ ഒരു ലെെകയ കകേരാടനി രപയനില്
എത്തുകമ്പരാള  നരാലെെരായ  വര്ഷമരാകുയ.  നരാലെെരായ  വര്ഷമരാകുകമ്പരാള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്
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വലെെനിയ ഒരുമരാറയ  വരരാന കപരാകുന്നുണച്ച്.  റവനക്യൂ  ലഡഫനിസനിറച്ച്  പൂജശ്യമരായനിലല്ലങ്കനിലുയ
അതനിലന  അടുകതയച്ച്  ലകേരാണ്ടുവരുയ.  അതനിനര്ത്ഥയ  വരായ്പ  എടുക്കുന്നതച്ച്  മുഴുവന
മൂലെെധന ലചലെെവനിലെെരാണച്ച്.  അതുപകയരാഗനിചച്ച്  ഇതനില് ഒരു ഭരാഗയ റനിട്ടയര് ലചയ്യനിക്കുയ,
ഇഇൗ  ഒരു  ലെെകതനില്  വരായ്പകേള  ലസ്റ്റേബനിലലലെെസച്ച്  ലചയ്യുയ.  ഇതച്ച്  ലവറുയ  ഒരു
എടുത്തുചരാട്ടലമരാന്നുമല്ല.  കൃതശ്യമരായനിട്ടുള്ള  exit  plan  വച്ചുലകേരാണ്ടുതലന്നയരാണച്ച്  ലചയ്യുന്നതച്ച്.
ഇതനില് അടുത കചരാദശ്യയ വരുന്നതച്ച്, എനലകേരാണച്ച് അസരാധരാരണമരായ നടപടനിയനികലെെക്കച്ച്
കപരാകകേണനിവന്നു  എന്നുള്ളതരാണച്ച്.  അതനിലന  കേരാരണമരാണച്ച്  ധവളപതതനില്
പറയുന്നതച്ച്. ധവളപതയ നനിങ്ങലള ആലരലയങ്കനിലുയ കമരാശക്കരാരനരാക്കരാകനരാ, അതനില്
അങ്ങലനയുള്ള  പ്രകയരാഗങ്ങകളരാ  കേരാരശ്യങ്ങകളരാ  ഒന്നുമനില്ല.  ആ  ധവളപതയ
confrontation ലെെനിസ്റ്റേല്ല.  അതരാണകല്ലരാ നനിങ്ങള പറഞ്ഞ കേരാരശ്യയ. 

പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  (ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച് ലചന്നനിതലെെ  ) :  സര്,  ഇന്നലത മരാര്ക്കറച്ച്
കേണഷ്ട്രീഷനസച്ച് അനുസരനിചച്ച് ഇതയുയ വലെെനിയ നനികകപയ ലകേരാണ്ടുവരരാന കേഴനിയുലമന്നച്ച്
കഡരാ. കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് വനിചരാരനിക്കുന്നുകണരാ? കകേരാസ്റ്റേച്ച് ഓഫച്ച് കേശ്യരാപ്പെനിറലെെനികനക്കരാള
കൂടുതല് റനികട്ടണ് ഓഫച്ച് കേശ്യരാപ്പെനിറല് വരരാലത ആലരങ്കനിലുയ നനികകപതനിനച്ച് വരുകമരാ?
അങ്ങലന വയബനിളയ ഫഷ്ട്രീസനിബനിളമരായനിട്ടുളള ബനിസനിനസച്ച് കമരാഡലുകേള ലകേരാണ്ടുവരരാലത
നനികകപതനിനച്ച് ആളകേള മുകന്നരാട്ടുവരുലമന്ന ലതറനിദരാരണ അകങ്ങയ്ക്കുകണരാ?  

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച് :  സര്,  നനികകപയ  നടത്തുന്ന  ആള
നനിങ്ങള മുതല് മുടക്കനിയരാല് നനിങ്ങളക്കച്ച് എത ലെെരാഭയ കേനിട്ടുയ എന്നുകചരാദനിക്കുലമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച് it is immaterial.  അയരാള കനരാക്കുന്നതച്ച്, അയരാളക്കച്ച് പലെെനിശ കേനിട്ടുകമരാ,
അയരാളലട  മുതല്  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുകമരാ?  ഇവനിലട  റവനക്യൂ  കമരാഡലുണച്ച്,  പലെെതുണച്ച്.
അതനിനരാണച്ച് ഓകരരാ തരതനിലുള്ള ഇനസ്ട്രുലമനച്ച്സച്ച്.

ശഷ്ട്രീ  .    രകമശച്ച്  ലചന്നനിതലെെ  :  സര്,  ലെെരാഭമനില്ലരാലത  ആലരങ്കനിലുയ  ഇനലവസ്റ്റേച്ച്
ലചയ്യരാന വരുന്നുലണങ്കനില് it is well and good.

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച് :  സര്,  കബരാണച്ച്  കമടനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
പലെെനിശയരാണച്ച്  ലകേരാടുക്കുന്നതച്ച്.  കബരാണനിലന  പണയ  ലകേരാണച്ച്  നമ്മള  ഇനലവസ്റ്റേച്ച്
ലചയ്യുന്നു.  ഇകപ്പെരാള  നനിങ്ങലളടുത  ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച്  കപ്രരാഗ്രരായ  വരായ്പ
എടുക്കുന്നതനില്....  എങ്ങലനയരാണച്ച്  ലകേരാചനി  ലമകടരായുലട  കേരാരശ്യയ  കപരാകുന്നതച്ച്.
വയബനിലെെനിറനി  ഗശ്യരാപച്ച്  ഫണനിയഗച്ച്  ഉപകയരാഗനിചരാണച്ച്.   In  the  falsifiable  feature
മുഴുവന വയബനിലെെനിറനി ഗശ്യരാപച്ച് ഫണനിയഗച്ച് കവണനി വരുയ.  നനിങ്ങള വലെെനിയ കറരാഡുകേള
ഫ്ലരാഗ്ഷനിപച്ച്  കപ്രരാഗ്രരാമനില്  ലചയ്യുന്നു.  ഓകരരാ  majestic  infrastructure
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പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അലതരാന്നുയ  മരാറനിയനിട്ടനികല്ല;  അതച്ച്  ലെെരാഭയ  ഉണരാക്കുന്ന
ഇനലവസ്റ്റുലമനരാകണരാ?   അവര്ക്കച്ച്  പലെെനിശ  കേനിട്ടുയ,  മുതല്  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടുയ.  അതനിനച്ച്
സര്ക്കരാര്  ഗശ്യരാരനനിയുണച്ച്,  ഇഇൗ  പണയ  ടഷറനിയനില്  കപരായനി  അനരാവതച്ച്
ലചലെെവകേളക്കച്ച്  കപരാകേനില്ലരാലയന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുതരാനുളള  സയവനിധരാനമുണച്ച്.  അതനില്
അവര്ക്കച്ച്  തനിരനിചടവച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുവരാന  കവണനി  നനിയമസഭ  അയഗഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്ന
നനിയമയമൂലെെയ  കമരാകട്ടരാര്  ലവഹനിക്കനിള  ടരാകനിലന  50  ശതമരാനയ,  ഇതരതനിലുളള
വരുമരാനങ്ങലളല്ലരാമുണച്ച്. പനിന്നഷ്ട്രീടച്ച് അഞ്ചുവര്ഷയ കേഴനിയുകമ്പരാള ഇതനില്നനിന്നച്ച് ഞങ്ങള
ലമചലപ്പെടുയ.  ഇതച്ച് വളലര എളപ്പെമരായനിരുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കരാര് അധനികേരാരതനില്
നനിന്നച്ച്  ഇറങ്ങനിയ  സമയതരാണച്ച്  ആ  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞ  ഇഇൗ  കേരാരശ്യങ്ങള
ലചയനിരുന്നുലവങ്കനില് കേരാരശ്യങ്ങള എളപ്പെമരാകയലന.  കേരാരണയ കകേരളയ സര്പസരാണച്ച്.
റവനക്യൂ ലഡഫനിസനിറച്ച് തരാഴച്ച് ഇല്ലരാതരായനിലക്കരാണനിരനിക്കുന്നു. ഒരരാളക്കുയ പ്രശ്നമനില്ല. ഇന്നച്ച്
സന്വേലയ പണനിലപ്പെകടണനി വരുയ.  അതുലകേരാണരാണച്ച് നൂലെെനികന്മേല് കൂടനി കപരാകേണലമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്.  

ശഷ്ട്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതഷ്ട്രീശന :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  പ്രരാവശശ്യയ  ഇതച്ച്
ലചയനിരുന്നുലവങ്കനില് വളലര എളപ്പെമരായനിരുന്നു, കേരാരണയ റവനക്യൂ ലഡഫനിസനിറച്ച് വളലര
കുറഞ്ഞുവരനികേയരാലണന്നുയ ഇകപ്പെരാള ഏറവയ  ബുദനിമുട്ടുള്ള സമയമരാലണന്നുയ പറഞ്ഞു.
ശഷ്ട്രീ. ഉമ്മന ചരാണനി ഇഇൗ സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനിലലെെ റവനക്യൂ കേമ്മനിലയന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  10,000  കകേരാടനി  രപയനില്  തരാലഴയരാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  റനിലലവസ്ഡച്ച്
ബഡ്ജറനില്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന  റവനക്യൂ  കേമ്മനി  13,000  കകേരാടനി  രപയനില്
അധനികേമരാണച്ച്. ഇതരാകണരാ കമരാഡല്? കുറച്ചുകൂടനി അങ്ങച്ച് ബുദനിമുട്ടനിലെെരാക്കനിയനിരനിക്കുകേയകല്ല?

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച് :  സര്,  ഇതച്ച്  തലന്നയരാണച്ച്  പ്രശ്നയ.
നനിങ്ങളലട കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലത കേമ്മനി കുറച്ചുവചനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഇമ്മഷ്ട്രീഡനിയറരായനി
ലകേരാടുത്തുതഷ്ട്രീര്കക്കണ  6,000  കകേരാടനി രപ വകേയനിരുതനിക്കഴനിഞ്ഞരാല് കേമ്മനി കൂടനി.
ഞരാന കവലറലയരാന്നുമല്ല ലചയതച്ച്.  എന്തനിനരാണച്ച്  ധവളപതയ ഇറക്കനിയതച്ച്?   ഇഇൗ
സരാഹചരശ്യയ വനിശദഷ്ട്രീകേരനിക്കരാനരാണച്ച്.  ആ ധവളപതതനിലലെെ കേണ്ക്ലൂഷന എന്തരാണച്ച്;
അതുലകേരാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ആലകേ കപരായനി എന്നല്ല.  ഇന്നലത സരാഹചരശ്യതനില്
നമുക്കച്ച് ഇങ്ങലനയുലള്ളരാരു ഇനസ്ട്രുലമനനികലെെക്കച്ച് കപരാകേണയ. ഏതരാണച്ച് സരാഹചരശ്യയ?
ഇവനിലട എലന്തങ്കനിലുയ പ്രതനിസനനിയുലണന്നച്ച് ഉമ്മന ചരാണനി സരാര് സമ്മതനിക്കുന്നനില്ല,
അതച്ച് ലപരാതുവനികേരാരമരാലണന്നരാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  പ്രതനിസനനിയുലട സൂചനികേ എന്തരാണച്ച്?
റവനക്യൂ കേമ്മനിയരാണച്ച്.  നനിങ്ങളലട വരുമരാനതനിനച്ച് ലചലെെവച്ച് തനികേയുന്നനില്ലരാലയന്നുള്ളതച്ച്
ഫനിസല്  ലഡഫനിസനിറല്ല.  നനിങ്ങള  കേടയ  കമടനിക്കണലമന്നച്ച്  വനിചരാരനിചരാലുയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കരാരനിലന  അനുമതനിയനില്ലരാലത  കേടയ  കമടനിക്കരാന  പറ്റുകമരാ?  അതുലകേരാണച്ച്
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സന്വേരാഭരാവനികേമരായനി  മൂന്നനികലെെയച്ച്  മരാറുയ.  അലല്ലങ്കനില് പബ്ലേനികേച്ച്  അക്കഇൗണച്ച് വഴനി  വരായ്പ
എടുക്കണയ.  അതുലകേരാണച്ച് ഫനിസല് ലഡഫനിസനിറല്ല,  റവനക്യൂ ലഡഫനിസനിറരാണച്ച്.  ആ
റവനക്യൂ  ലഡഫനിസനിറനിനച്ച്  എന്തരാണച്ച്  സയഭവനിച്ചുലകേരാണനിരുന്നതച്ച്;  കേഴനിഞ്ഞതനിലന
മുമ്പലത  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ലമനനിലന  കേരാലെെതച്ച്  വലെെനിയ  പ്രതനിസനനിവന്നു.
അക്കരാരശ്യതനില്  തര്ക്കലമരാന്നുമനില്ല.  കേകനിതനിരനിചനിലട്ടരാന്നുമല്ല  ഞരാന  ഇകപ്പെരാള
പ്രതനിസനനിലയക്കുറനിചച്ച് പറയരാന കപരാകുന്നതച്ച്.  അതനിനുകശഷയ എ.  ലകേ.  ആനണനി
സര്ക്കരാര് വന്നു. കേര്ശന നടപടനിലയടുതച്ച് ലഡഫനിസനിറച്ച് കുറച്ചു. കൂടുതലുയ ലചലെെവകേള
ചുരുക്കനിലക്കരാണരാണച്ച്  ലഡഫനിസനിറച്ച്  കുറചതച്ച്.  ഞങ്ങളലട  സര്ക്കരാര്  വന്നകപ്പെരാള
ലചലെെവച്ച്  ചുരുക്കനിയനില്ല,  വരുമരാനയ  ഇരട്ടനിയരായനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  നനിങ്ങളലട  സര്ക്കരാര്
വന്നകപ്പെരാള ലചലെെവച്ച് ചുരുക്കനിയതുമനില്ല, വരുമരാനയ കൂട്ടനിയതുമനില്ല.  അതനിലന ഫലെെമരായനി
പതച്ച്  വര്ഷമരായനി  തരാഴ്ന്നുലകേരാണനിരുന്ന  കേമ്മനി  മുകേളനികലെെക്കച്ച്  കപരാകേരാന  തുടങ്ങനി.
അതരാണച്ച്  fiscal  destabilization  എന്നുപറയുന്നതച്ച്.  ദശരാബ്ദയലകേരാണച്ച്  കകേരളയ
കനടനിയ  ഫനിസല്  ലസ്റ്റേബനിലെെനിറനി  ഇല്ലരാതരാക്കനി.  ഗ്രരാഫച്ച്  കനരാക,  മുകേളനികലെെരാട്ടകല്ല
കപരായതച്ച്. അകപ്പെരാള ഉമ്മനചരാണനി സരാര് പറഞ്ഞതച്ച് അവസരാനലത വര്ഷയ കനരാക
എന്നരാണച്ച്.  അവസരാനലത  വര്ഷയ  6,000  കകേരാടനി  രപ  അനനിവരാരശ്യമരായനി
ലചലെെവരാകക്കണലതല്ലരായ  പനികറ  വര്ഷകതക്കച്ച്  മരാറനി  തരാഴനിവച്ചു.  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണതനിലന  ലചലെെവയകൂടനി  വരുകമ്പരാള  കേമ്മനി  കൂടുയ.  എനനിക്കച്ച്  ഇകന്നവലര
മനസനിലെെരാകേരാത  കേരാരശ്യമരാണച്ച്  രണച്ച്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണയ  നടപ്പെനിലെെരാക്കനിലയന്നച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  എത  കപരരാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്?  പ്രതനിപക  കനതരാവച്ച്,  മുന  മുഖശ്യമനനി,
മരാണനിസരാര്,  എല്ലരാവരുയ  പറഞ്ഞു.  എന്നരാണച്ച്  രണരായ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണയ
വചതച്ച്;  ഏപ്രനില് മരാസമരാകണരാ?  ഒരു മരാസലത ശമ്പള ലചലെെവകല്ലയുള്ളു.  അതനിലന
കുടനിശ്ശേനികേ  എന്നരാണച്ച്  ലകേരാടുക്കുന്നതച്ച്;  അടുത  വര്ഷയ  പലെെനിശകയരാടുകൂടനിയരാണച്ച്
കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേരാടുക്കുന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള  രണച്ച്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണയ  നടതനിലയന്നച്ച്
എന്തടനിസ്ഥരാനതനിലെെരാണച്ച് നനിങ്ങള റനിപ്പെഷ്ട്രീറച്ച് ലചയ ലകേരാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്; കകേരളതനില്
എല്ലരാ  സര്ക്കരാരുകേളലടയുയ  നനിലെെ  ഇതരാണച്ച്.  ഞങ്ങള  ഭരനിചനിരുന്നകപ്പെരാഴുയ
അങ്ങലനയരാണച്ച്  ലചയതച്ച്.  നനിങ്ങളലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണയ നനിങ്ങള അയഗഷ്ട്രീകേരനിച്ചു,
ഞങ്ങള നടപ്പെനിലെെരാക്കനി.  കപരാകുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് ഞങ്ങളയ നടതനി.  എന്നരാല് അങ്ങലന
പറഞ്ഞരാല്  കപരാകര.  എന്തനിനരാണച്ച്  ചങ്കച്ച്  പറനിച്ചുവചച്ച്  ഞങ്ങള  രലണണയ
നടതനിലയന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച്. അലതരാന്നുമനില്ല. ധവളപതയ ആലകേ അസതശ്യമരാലണന്നരാണച്ച്
ഉമ്മനചരാണനി  സരാര്  പറയുന്നതച്ച്.  കലെെരാട്ടറനി,  നനികുതനിയനിതര  വരുമരാന  വര്ദനവച്ച്
പറഞ്ഞനില്ല എന്നുളളതരാണച്ച് കേരാരണയ.  ധവളപതയ എന്നച്ച് പറഞ്ഞരാല് ബ്ലൂ  ബുക്കല്ല.
ബ്ലൂ  ബുക്കച്ച്  എന്നുപറഞ്ഞരാല്  എല്ലരാ  വനിവരങ്ങളയ  സമസമരായനി  കശഖരനിച്ചുവയ്ക്കുന്ന
ബുക്കരാണച്ച്.  ധവളപതലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞരാല്  അതനിലന  ഒരു  ആര്ഗക്യുലമനനിനച്ച്
ആവശശ്യമരായ കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച് എടുത്തുവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനിടലത കകേന്ദ്ര പ്രശ്നയ എന്തരാണച്ച്?
റവനക്യൂ കേമ്മനി കൂടുന്നു. അതനിലന കേരാരണലതയരാണച്ച് കതടുന്നതച്ച്.  
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ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന ചരാണനി:  സര്,  അങ്ങച്ച് പറയുന്ന കേരാരശ്യങ്ങള ശരനിയരാണച്ച്.  പകക

ആ  കേരാരശ്യങ്ങള സ്ഥരാപനിലചടുക്കരാന കവണനിയുള്ള കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച് അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച്.

ഒരു  സയസ്ഥരാനതനിലന  വരുമരാനലതക്കുറനിച്ചു  പറയുകമ്പരാള  നനികുതനി

വരുമരാനകതരാലടരാപ്പെയ   പ്രരാധരാനശ്യയ  അര്ഹനിക്കുന്നതകല്ല  നനികുതനികയതര  വരുമരാനയ.

നനികുതനികയതര  വരുമരാനലത കുറനിചച്ച്  നനിശ്ശേബ്ദമരായനിരനിക്കുന്നു.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.

ഗവണ്ലമനനിലന കേരാലെെതച്ച് അഞച്ച് ലകേരാല്ലയ ലകേരാണച്ച് നനികുതനികയതര വരുമരാനതനില്

336  ശതമരാനയ വര്ദനവണരായനി.  കലെെരാട്ടറനിയുലട വരുമരാനയ  27  ഇരട്ടനി വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.

അതച്ച് കേരാണനിചനില്ല.  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ കേണക്കുകേള ലതറരാലണന്നച്ച് ഞരാന പറഞ്ഞനില്ല.

പകക അകങ്ങക്കച്ച് ആവശശ്യമുള്ളതു മരാതയ അങ്ങച്ച് ഉളലക്കരാള്ളനിച്ചു.  

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  :  സര്,  അങ്ങലന  നനികുതനികയതര

വരുമരാനങ്ങള വര്ദനിപ്പെനിചതനിനച്ച് അഭനിനനനങ്ങള.  വരുമരാനമരായനി കലെെരാട്ടറനിയുലട 40

ശതമരാനയ എടുതരാല് മതനി.  ബരാക്കനി കടരാട്ടല് കടണ് ഓവര് ആണച്ച്.  

ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന  ചരാണനി  :  സര്,  ഞരാന  കടണ്  ഓവര്  അല്ല  പറയുന്നതച്ച്.

വരുമരാനമരാണച്ച്.  നനിങ്ങളലട  അവസരാന  വര്ഷലത  വരുമരാനയ  111  കകേരാടനി

രപയരായനിരുന്നു.  ഞങ്ങളലട  അവസരാന  വര്ഷലത  വരുമരാനയ  3300  കകേരാടനി

രപയനിലെെധനികേമരാണച്ച്.  27 ഇരട്ടനി വരുമരാനതനില് തലന്ന വന്നനിരനിക്കുന്നു.  

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  :  സര്,  ഞരാന  അതനിനച്ച്  അങ്ങലയ

അഭനിനനനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു. പകക നനികുതനികയതര വരുമരാനയ ഇതയുയ വര്ദനിചനിട്ടുയ റവനക്യൂ

കേമ്മനി  വര്ദനികചരാ?  എന്നുവചരാല്  നനികുതനി  വരുമരാനയ  കപരാലലെെ  പ്രധരാനമല്ല

നനികുതനികയതര  വരുമരാനയ.  80-85 ശതമരാനയ  നനികുതനികയതര  വരുമരാനകമ

ബരാക്കനിയുള.  നനിങ്ങളലട  നനികുതനി  വരുമരാന  വര്ദനവനിലുണരായ  ഇടനിവമൂലെെയ

നനികുതനികയതര വരുമരാനയ വര്ദനിചനിട്ടുയ റവനക്യൂ കേമ്മനി വര്ദനിച്ചു.  ഇതരാണച്ച് പ്രസക്തയ.

ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന ചരാണനി  :  സര്,  ഞങ്ങള കേശ്യരാപനിറല് എകച്ച്ലപനനിചറുയ  പരാന

എകച്ച്ലപനനിചറുയ  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  അതുയകൂടനി  കനരാക്കണയ.  അങ്ങച്ച്  തന്ന കേണക്കനുസരനിചച്ച്

കേശ്യരാപനിറല്  എകച്ച്ലപനനിചറുയ  പരാന  എകച്ച്ലപനനിചറുയ  ഈ  അഞച്ച്  വര്ഷവയ

വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഞങ്ങലള സയബനനിചനിടകതരാളയ റവനക്യൂ കേമ്മനി എന്നുള്ള ഒരു കപടനിയുമനില്ല.

നരാട്ടനില്  ഇന്നച്ച്  ലചകയ്യണ  കേരാരശ്യങ്ങള  അടുത  വര്ഷയ  ലചയ്യുകമ്പരാള  അതച്ച്

ഇരട്ടനിയരാകുയ. ഇന്നച്ച് ലചകയ്യണ കേരാരശ്യങ്ങള ഇന്നുതലന്ന ലചയ്യണലമന്നുള്ളതരാണച്ച്.
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കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  :  സര്,  ലചയ്യരാന  കേഴനിയുന്നലതരാലക്ക
ലചയ്കതരാ,   അതനിനുള്ള  വരുമരാനയ  കൂടനി  ഉണരാക്കണയ.  അതനിനുള്ള  ചുമതലെെകൂടനി
ഏല്ക്കണയ.  അതരാണച്ച്  കേരാതലെെരായ  പ്രശ്നയ.  കേശ്യരാപനിറല്  എകച്ച്ലപനനിചര്  വര്ദനിച്ചു
എന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  ഈ  വര്ഷലത  കേണക്കുവചനിട്ടരാലണന്നച്ച്  ഗ്രരാഫച്ച്  എടുതച്ച്
കനരാക്കനിയരാല്  കേരാണരായ.  1000  കകേരാടനി  രപ  കേശ്യരാപനിറല്  എകച്ച്ലപനനിചര്  ആയനി
ബുക്കച്ച്  ലചയനിട്ടച്ച്  ഇകപ്പെരാഴുയ  ടഷറനിയനില്  കേനിടക്കുകേയരാണച്ച്.  അതച്ച്  ഈ  ഗ്രരാഫനില്
കൃതശ്യമരായനി  എഴുതനിവചനിട്ടുണച്ച്.  പരാന  എകച്ച്ലപനനിചറനിലന  കേണക്കുയ  അതനില്
ലകേരാടുതനിട്ടുണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷലത കേണക്കച്ച് ഞരാന പറയരായ. ഒന്നച്ച്,  ഓകരരാ
ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനിലുയ  നടത്തുന്ന  പുതനിയ  പ്രഖശ്യരാപനങ്ങള.  എലന  പ്രസയഗതനിലലെെ
പ്രഖശ്യരാപനങ്ങളയ  അങ്ങലനയരാകേണലമന്നരാകണരാ  പറയുന്നതച്ച്.  31  ശതമരാനകമ
നടപ്പെരായനിട്ടുള.  രണച്ച്,  സയസ്ഥരാന  പരാന  -  മൂന്നച്ച്  വര്ഷരാവസരാനകതതച്ച്  -  74
ശതമരാനകമ നടപ്പെരായുള.  കഗ്രരാസച്ച് പരാന  - സനി ആനച്ച് എ.ജനി. കേണക്കനുസരനിചച്ച് 61
ശതമരാനയ.  ഇതച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലത  കേണക്കരാണച്ച്.  ഈ  വര്ഷലത  കേണക്കച്ച്
വന്നനിട്ടനില്ല.   എന്തരായരാലുയ റവനക്യൂ കേമ്മനി വര്ദനിക്കുന്നു.  റവനക്യൂ കേമ്മനി വര്ദനിചതനിലന
ഫലെെയ എന്തരാണച്ച്? ഒന്നച്ച്, സന്വേരാഭരാവനികേമരായുയ വരായ്പ എടുക്കുന്ന പണതനിലന നലല്ലരാരു
പങ്കച്ച് ഇതനിനുകവണനി ലചലെെവഴനികക്കണനിവരുയ.  കേശ്യരാപനിറല് എകച്ച്ലപനനിചര് ഇടനിഞ്ഞു.
രണച്ച്,  കനരാണ്  പരാന  റവനക്യൂ  എകച്ച്ലപനനിചറരാണച്ച്  നടത്തുന്നലതങ്കനില്  പരാന
എകച്ച്ലപനനിചറനിലന  ബരാധനിക്കുയ.  മൂന്നച്ച്,  റവനക്യൂ  കേമ്മനിയുലട  ടരാര്ജറച്ച്  തഷ്ട്രീര്ന്നനിരുലന്നങ്കനില്
6000  കകേരാടനി  രപ  ഈ  വര്ഷയ  വരായ്പ  എടുക്കരാമരായനിരുന്നു.  സയസ്ഥരാനതനിനച്ച്
ഇതുകപരാലലെെയുള്ള  നഷ്ടങ്ങള.  കകേന്ദ്ര  ഫനിനരാനസച്ച്  കേമ്മഷ്ട്രീഷലന  തഷ്ട്രീര്പ്പെനില്
കേണഷ്ട്രീഷണലെെരായനിട്ടുള്ള ഗ്രരാന്റുകേള നഷ്ടലപ്പെടുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷയ. ഭരാവനിയനികലെെക്കുളള
കേരാരശ്യങ്ങളരാണച്ച്  ധവളപതതനില്  പറയരാന  ശമനിചതച്ച്.  അടുതവര്ഷയ  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണയ  വരുന്നു.  അതനിലന  ലചലെെവച്ച്  കൂടുകമ്പരാള  റവനക്യൂ  കേമ്മനി  അടുത
വര്ഷലത ബഡ്ജറനിലുയ കൂടുയ.  ഒന്നുയ ലചയ്യരാന കേഴനിയനില്ല.  ശമ്പളവയ ലപനഷനുയ
പലെെനിശയുയ  കുറയരാന  കേഴനിയുകമരാ.  25  ശതമരാനയ  റവനക്യൂ  വരുമരാനയ  കൂട്ടരായ.  അങ്ങച്ച്
പറയുന്നു അതച്ച് നടപ്പുള്ള കേരാരശ്യമല്ല, എങയ കൂടനിയനിട്ടനില്ല എന്നച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട മുന
മുഖശ്യമനനികയരാടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയരാനുള്ളതച്ച്,  കേഴനിഞ്ഞ ജൂണനിലന അകപകനിചച്ച്  ഈ
ജൂണനില്  19  ശതമരാനയ നനികുതനി വരുമരാനയ വര്ദനിച്ചു.  അങ്ങച്ച് പറയുന്നതല്ല. I  am
challenging  you.  എനനിക്കച്ച് എതനിരരായനി ഒരു പ്രനിവനികലെെജച്ച്  കമരാഷന ലകേരാടുക. 19
ശതമരാനലമന്നച്ച്  ഞരാന  നരാലെെരായ  തവണയകല്ല  ഈ  നനിയമസഭയനില്  പറയുന്നതച്ച്.
അല്ലരാലത 8  ശതമരാനകമയുള എങ്കനില് അങ്ങച്ച് ഒരു പ്രനിവനികലെെജച്ച് കമരാഷന ലകേരാടുക,
let the truth come out.
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ശഷ്ട്രീ  .    ഉമ്മന ചരാണനി  :  സര്,  അങ്ങയുലട മൂന്നച്ച്  മരാസലത കേണക്കനുസരനിചച്ച്

7349.83  കകേരാടനി രപ.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ ഇകത മൂന്നച്ച് മരാസയ  6756  കകേരാടനി രപ.

562  കകേരാടനി  രപയരാണച്ച്  വര്ദനിചതച്ച്.  ഈ മൂന്നച്ച്  മരാസലത കേണലക്കടുക്കുകമ്പരാള

8 ശതമരാനമരാണച്ച് വര്ദനിചതച്ച്.  അങ്ങച്ച് ഒരനിക്കലുയ ലതറച്ച് പറയുകേയനില്ല. പകക അകങ്ങക്കച്ച്

ആവശശ്യമരായ  കേണക്കനില്  ലകേരാലണതനിക്കുയ.  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  കേരാരണയ  ഏപ്രനില്

മരാസതനില് ടരാകച്ച് കേളകന കുറഞ്ഞു. കമയച്ച് മരാസതനില് വര്ദനിച്ചു.   അതനികനക്കരാള 

അലയകൂടനി വര്ദനിച്ചു ജൂണ് മരാസതനില്.  ഇലെെകന കേരാലെെലത കുറവനില് നനിന്നച്ച് ഒരു

ശതമരാനയ  കേണക്കനിലലെെടുതനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.  ഞരാന  ഈ  മൂന്നച്ച്  മരാസലത  ആലകേ

വര്ദനവച്ച് എടുതനിട്ടച്ച് പറയുന്നു.  ഞരാന അങ്ങയുലട ചലെെഞച്ച് സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നു. 

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച് ഐസകേച്ച്  :  സര്,  ഞരാന ജൂണ് മരാസതനില് ഇത
ശതമരാനയ വര്ദനിച്ചുലവന്നച്ച് പറയുകമ്പരാള ഉമ്മന ചരാണനി സരാര് പറയുന്നതച്ച് ഏപനില്,
ലമയച്ച്,  ജൂണ്  മരാസങ്ങളനിലലെെ  ശരരാശരനി  എടുതനിട്ടരാണച്ച്.  ഏപ്രനില്,  കമയച്ച്  മരാസയ
നനിങ്ങളരാണച്ച്  ഭരണതനിനുകേഷ്ട്രീഴനില്  തുടര്ചയരായനി  വരുന്നതച്ച്.  ഞങ്ങള   ജൂണനില്
അധനികേരാരതനില്  വരുന്നു.  അതുതലന്ന  നനികുതനിദരായകേര്ക്കച്ച്  ഒരു  ലമകസജച്ച്
ലകേരാടുക്കുന്നു.  ഇതരാണച്ച്  എലന  വശ്യരാഖശ്യരാനയ.  നനിങ്ങളലട  വശ്യരാഖശ്യരാനയ  കവലറയരാലണങ്കനില്
അങ്ങലന ഇരുകന്നരാലട്ട.  

ഈ ധവളപതതനിലലെെ ലപ്രരാജകന പ്രകേരാരയ,  ഇതച്ച്  ഞങ്ങളണരാക്കനിയതല്ല.
ഞരാനനികപ്പെരാള  കേയറനിയതകല്ലയുള.  ഈ  ലപ്രരാജകന  പ്രകേരാരയ  ഇനനി  വരരാന
കപരാകുന്ന  രണച്ച്  വര്ഷക്കരാലെെയ  റവനക്യൂ  കേമ്മനി  പനിടനിച്ചുനനിര്തരാന  ഭയങ്കര
ബദപ്പെരാടുണരാകുയ.  അകപ്പെരാള നമുക്കച്ച് കേശ്യരാപനിറല് എകച്ച്ലപനനിചര് എവനിലടനനിന്നരാണച്ച്.
ഈ കേശ്യരാപനിറല് എകച്ച്ലപനനിചര് ഇല്ലരാതപകയ എന്തച്ച് സയഭവനിക്കരാന കപരാകുന്നു.
ഇവനിലട  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപകകനതരാവച്ച്  പറഞ്ഞകപരാലലെെ  റബറനിനച്ച്  മരാതമല്ല
ഗളഫച്ച്  പണതനിലന  വരുമരാനയ  കുറഞ്ഞു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുലണങ്കനില്,  നനിങ്ങളലട
പരാനനിയഗച്ച്  കബരാര്ഡച്ച്  ലപ്രഡനിക്ടച്ച്  ലചയതച്ച്  കകേരളതനിലന  വളര്ച  മൂന്നച്ച്
ശതമരാനതനികലെെക്കച്ച് കവണലമങ്കനില് കുറയരായ എന്നുള്ളതരാണച്ച്.  This is dangerous.
It is a calamity.  കകേരളയ മുഴുവന ജരാഗ്രതലപ്പെടരാന കപരാകുകേയരാണച്ച്. എന്തരായനിരനിക്കുയ
കകേരളതനിലലെെ കസരാഷശ്യല് ലടനഷന.  നൂല്പ്പെരാലെെതനില്കടനി നടന്നരാലുയ കേശ്യരാപനിറല്
എകച്ച്ലപനനിചര്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുയ.  ഇതനിലന  പ്രതനികരരാധയ  ഉയര്ത്തുയ.  രണരായ
മരാനശ്യവനിരുദ പരാകക്കജച്ച് അതരാണച്ച്.  Appreciate ലചയ്യണയ.  
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ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരഷ്ട്രീനരാഥന :  സര്,  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ കേനിഫ്ബനി  കപരാലലെെ
അരുണ് ലജറച്ച് ലെെനി കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില് നരാഷണല് ഇനഫരാസ്ട്രെക്ചര് ഇനലവസ്റ്റേച്ച്ലമനച്ച്
ഫണച്ച്  കബരാര്ഡച്ച്  എലന്നരാരു  സ്ഥരാപനയ  തുടങന്നതനിലനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടുണരായനിരുന്നു.
അമ്പതനിനരായനിരയ  കകേരാടനികയരാളയ  രപ,  ഞരാന  മനസനിലെെരാക്കുന്നതച്ച്  അതനിനുകവണനി
വപ്രവറച്ച്  ഫണനിയഗനില്  നനിന്നച്ച്  49  ശതമരാനയ  കകേന്ദ്രസര്ക്കരാരനിലന  ഭരാഗലമരാലക്ക
വചരാണച്ച്  പരാന  ലചയ്യുന്നതച്ച്  എന്നരാണച്ച്.  ഇക്കരാരശ്യതനില്  അങ്ങയുലട  പരാര്ട്ടനിയുലട
നനിലെെപരാടച്ച്,  കകേന്ദ്രതനിലന  നനിലെെപരാടച്ച്  തലന്നയരാകണരാ  കകേരളതനിനുയ  ഉള്ളലതന്നച്ച്
അറനിയരാന തരാലരശ്യമുണച്ച്.

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച് ഐസകേച്ച് :  സര്, ഞങ്ങളലട പരാര്ട്ടനിയുലട നനിലെെപരാടച്ച്
ഒന്നുതലന്നയരാണച്ച്.  അക്കരാരശ്യതനില്  യരാലതരാരു  സയശയവയ  കവണ.  പകക  ഒരു
മുന്നണനി സര്ക്കരാര് ഭരനിക്കുന്നു.  സയസ്ഥരാന സര്ക്കരാര്  ഭരനിക്കുന്നു.  ആ സയസ്ഥരാന
സര്ക്കരാര് സയസ്ഥരാനതനിലന തരാലരശ്യങ്ങള കനരാക്കനിയനിട്ടച്ച്  നനിലെെപരാടച്ച്  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുയ.
അതുയ പരാര്ട്ടനിയുലട നനിലെെപരാടുയ തമ്മനില് യരാലതരാരു തര്ക്കവമനില്ല.  ബരാങ്കനില് നനിന്നച്ച്
വരായ്പ എടുക്കുന്നതരാണച്ച് ആനനി നനികയരാ ലെെനിബറല്.  എന്നരാലെെതച്ച്  കബരാണച്ച് മരാര്ക്കറനില്
കപരായരാല് നനികയരാ ലെെനിബറല് ആയനി എന്നരാകണരാ.  This is the situation. ഇതനിലന
യുക്തനി ഇതരാണച്ച്.  അങ്ങയുലട ബഡ്ജറനിലന തുടര്ചയരാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറച്ച് എന്നതനില്
സയശയമനില്ല.  ബഡ്ജറച്ച്  കവരാളനിയയ  I  -  ലപരാതുമരരാമതച്ച്  വര്ക്കച്ച്.  ആലകേ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  6200  കകേരാടനി  രപയരാണച്ച്.  അതരാണച്ച്  12000  കകേരാടനി
രപയരായനി  വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്.  ഞരാന  അഞച്ച്  വര്ഷലത  കേണലക്കടുതച്ച്  കനരാക്കനി.
അഞച്ച് വര്ഷലത ലചലെെവച്ച് 6500 കകേരാടനി രപയരാണച്ച്. ആ 6500 കകേരാടനി രപ അഞച്ച്
വര്ഷയ ലകേരാണച്ച് ലചലെെവനിട്ട സ്ഥരാനതച്ച് ലപരാതുമരരാമതച്ച് വകുപ്പെനിനച്ച് മരാതമരായനി 12000
കകേരാടനി  രപയരാണച്ച് വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്. അഞച്ച് വര്ഷയ ഇങ്ങലന നനികകപയ നടന്നരാല്
കകേരളതനില്  എന്തരാണച്ച്  സയഭവനിക്കുകേ.  നനിങ്ങള  ചനിന്തനിച്ചുകനരാക.  ഇതരാണച്ച്
സ്റ്റേരാര്ട്ടനിയഗച്ച്.  അതനിനുള്ള  തകനടയ  കവണയ.  അല്ലരാലത  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്
എഴുതനിവചനിട്ടച്ച്  ഇകപ്പെരാള വന്നനിട്ടച്ച് സന്വേപ്നയ എന്നുപറഞ്ഞച്ച് കപരാകേലെെല്ല.  ഇങ്ങലന വളലര
സഷ്ട്രീരനിയസരായനിട്ടുള്ള സനിറക്യുകവഷന കകേരള സമ്പദ്ഘടന കനരനിടുകേയരാണച്ച്.  അതനിലന
ഞങ്ങള ഇങ്ങലന കേരാണരാന ശമനിക്കുന്നു. 

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജരാസഫച്ച്  :  സര്,  രണരായ മരാനശ്യവനിരുദ പരാകക്കജനില്  5000
കകേരാടനി  രപയുലട  പരാലെെങ്ങള,  വഫ്ല  ഓവറുകേള  മുതലെെരായവ  പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
അങ്ങച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  കേനിഫ്ബനി  സമരാഹരനിക്കുന്ന  പണയ  ഒരു  കേരാരണവശരാലുയ
ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനച്ച്  മുകഖന  ലചലെെവഴനിക്കരുലതന്നരാണച്ച്.  ഒന്നരായ  പരാകക്കജനില്  ലചലെെവഴനിചതച്ച്
ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനച്ച്  മുകഖനയരാണച്ച്.  എനലകേരാണരാണച്ച്  രണരായ  പരാകക്കജനില്  ആ  നയയ
മരാറനിയതച്ച്?
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കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച്  ലഎസകേച്ച്    : സര്,  മനസനിലെെരായനി.  അകപ്പെരാള
ഇതരായനിരുന്നു നനിങ്ങള സന്വേപ്നയ കേഴനിഞ്ഞരാല് രണരാമതച്ച്  സമരാന്തരയ എന്നു പറഞ്ഞതച്ച്.
പ്രതനിപകകനതരാവയ  ആ  ആകകപയ  ഉന്നയനിക്കുന്നതനില്  ഒട്ടുയ  കുറഞ്ഞ  ആളല്ല.
നനിലെെവനിലുള്ള  ബഡ്ജറനില്  ലപരാതുമരരാമതച്ച്  വകുപ്പെനിനച്ച്  ആയനിരതനി  ഇരുനൂറനി
ചനിലെെന്വേരാനയ  കകേരാടനി  രപയരാണച്ച്  മരാറനിവചതച്ച്.  ഇതുകപരാലലെെ  ഓകരരാ  വകുപ്പെനിനുയ
മരാറനിവചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല്  നനികകപയ  കവണലമങ്കനില്  ഇതല്ലരാലത  കവലറ
മരാര്ഗ്ഗമനില്ലരാലയന്നച്ച് പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞനികല്ല? കേരാരണയ  2009-കലെെതുകപരാലലെെ ഭരാവനിയനില്
റവനക്യൂ  കേമ്മനി  കുറഞ്ഞുവരുയ.  അകപ്പെരാള  മൂലെെധനലചലെെവനിനരായനി  വരായ്പ  എടുക്കുന്നതച്ച്
ലകേരാടുത്തുതഷ്ട്രീര്ക്കരാലമന്നുള്ള  ഒരു സ്ഥനിതനിയല്ല നനിങ്ങള ഉണരാക്കനി വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്?
കവലറരാരു കചരായനിസുയ ഇല്ല. എങ്ങലനയരാണച്ച് ഇതച്ച് ലചയ്യുകേ? ഓകരരാ ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമന്റുയ
ഓകരരാ  കപ്രരാജക്ടുകേളക്കുയ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യരാറരാക്കുയ.  എല്ലരാമരാകുന്നതുവലര
കേരാത്തുനനില്ക്കണ.  250-ലനകയരാ  300-ലനകയരാ  ഫരാവഞസരായനി  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്
ലകേരാടുക്കുയ.  അതനില്  25  ശതമരാനയ വയണലമന്നുള്ളതനിനച്ച് എ.എസച്ച്.-ലന പ്രശ്നമനില്ല.
ഏതച്ച് എജനസനിയരാലണന്നുള്ളതച്ച് അവര് നനിശയനിക്കുയ. കറരാഡച്ച് ഫണച്ച് കബരാര്ഡരാണച്ച്
ലപരാതുമരരാമതച്ച്  പണനികേളനില്  വലെെനിയ പങ്കച്ച്  വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരള കേണ്സ്ട്രെകന
കകേരാര്പ്പെകറഷനുയ കറരാഡ്സച്ച് ആനച്ച് ബനിഡ്ജസച്ച് കകേരാര്പ്പെകറഷനുയ  ലപരാതുമരരാമതച്ച്
വകുപ്പെനിലന  കേഷ്ട്രീഴനിലെെരാണച്ച്.  ഇതച്ച് നവ  ലെെനിബറലെെനിസതനികനതരാലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.
ആകരരാഗശ്യയ, വനിദശ്യരാഭശ്യരാസയ എന്നനിവലയ സയബനനിചച്ച്  'വനിഷന -2030'-ല് നനിങ്ങള
എന്തരാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. കൃതശ്യമരായനി പറഞ്ഞരാല് കേചവടമരാക്കണലമന്നരാണച്ച്. Tradable
sectors  ആയനി  ഇവലയ  മരാറരാതതുലകേരാണരാണച്ച്  ഇവയച്ച്  വളര്ചയനില്ലരാതതച്ച്.
അതനിനുകവണനി ഇനലവസ്റ്റുലമനച്ച് മഷ്ട്രീറച്ച് അടക്കയ നടത്തുന്നു. ഞങ്ങള ആ പണനിക്കല്ല
കപരാകുന്നതച്ച്,  മറനിചച്ച്  ലപരാതുനനികകപയ  വര്ദനിപ്പെനിചച്ച്  ലപരാതുവനിദശ്യരാഭശ്യരാസലതയുയ
ലപരാതു ആകരരാഗശ്യ സയവനിധരാനലതയുയ ശക്തനിലപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച് കൂടുതല്  മുനഗണന
നലനി.  ഇതരാണച്ച്  ബദല്.  ഞങ്ങളലട  ലപരാതുകമഖലെെരാ  സ്ഥരാപനങ്ങള  മുഴുവന
നഷ്ടതനിലെെരാക്കനിയനികല്ല;  ഞങ്ങള  പുനരുദരനിക്കരാനരാണച്ച്  കപരാകുന്നതച്ച്.  അല്ലരാലത
വനിലരാനല്ല. ഇതരാണച്ച് ബദലലെെന്നു  പറഞ്ഞതച്ച്.  

കേയര്,  കേശുവണനി  വശ്യവസരായങ്ങളനില്  എന  ലചലെെവരാക്കനിലയന്നച്ച്  ഞരാന
ബഡ്ജറച്ച് പ്രസയഗതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ പരാവങ്ങളക്കുകവണനി ഞങ്ങള എനയ
ലചയ്യുയ, എത രപ കവണലമങ്കനിലുയ മുടക്കുയ.  അവര് ഉണരാക്കുന്ന  വകേതറനി, കേയര്
എന്നഷ്ട്രീ  ഉലന്നങ്ങള  സര്ക്കരാര്  വരാങ്ങനി നഷ്ടതനില്  വനിറച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ
സയരകണയ  നലയ.  ഇതരാണച്ച്  ബദല്.  ധനകേരാരശ്യതനില്  എഫച്ച്.ആര്.ബനി.എയ.
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ആക്ടുണരാക്കനി  സയസ്ഥരാന  സര്ക്കരാരുകേള  ഇങ്ങലന  അഷ്ടനിക്കുള്ള  വരുമരാനയ  വചച്ച്
കേരാരശ്യങ്ങള  നടതനിലക്കരാണ്ടുകപരായരാല്  മതനിലയന്നുള്ള  നനിയമയ  നനില്ക്കുകമ്പരാള  ആ
നനിയമതനിനുപുറതച്ച്  വനിഭവസമരാഹരണയ  നടതനി  ഇടപഴകേനി  നനികകപനിക്കരാനുള്ള
പരനിപരാടനിയുണരാക്കുന്നു.  ഇതരാണച്ച്  ഇടതുപക  ബദല്.  ഇതച്ച്  നവലെെനിബറലെെനിസമല്ല.
മറനിചച്ച്  എഫച്ച്.ആര്.ബനി.എയ.  ആക്ടച്ച്  നനിലെെനനില്ക്കുന്നു.  അതനില്ലരാതരാക്കരാന  കേഴനിയനില്ല.
അതനിലന ചട്ടകടനില് നനിന്നുലകേരാണച്ച് എങ്ങലന മറനികേടക്കരായ,  അതരാണച്ച് ലചയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതച്ച്  പരാടനില്ലരാലയന്നച്ച്  ആര്.ബനി.ലഎ.-ക്കച്ച് പറയരാന  പറ്റുകമരാ?  എസച്ച്.ബനി.ലഎ.,
കേശ്യരാപനിറല് മരാര്ക്കറ്റുകേരാരകല്ല പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  

കരാരനിഫനികക്കഷനസച്ച്  : 

1. നനിയമന നനികരരാധനലതക്കുറനിചച്ച്  ഇടതുപക ജനരാധനിപതശ്യ മുന്നണനിയുലട
നയവയ ഇഇൗ ബഡ്ജറനിലന നയവയ ഒന്നുതലന്നയരാണച്ച്.  ഒരു നനിയമന നനികരരാധനവയ
ഇല്ല.  ആകരരാഗശ്യ  കമഖലെെയനില്  മരാതമല്ല  വനിദശ്യരാഭശ്യരാസ  കമഖലെെയനിലുയ  മലറല്ലരാ
കമഖലെെയനിലുയ  കനരായസച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  എത  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കകണരാ  അതയുയ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേയുയ നനിയമനിക്കുകേയുയ  ലചയ്യുലമന്നച്ച്  ഉറപ്പെനിച്ചു  പറയുന്നു.
അതുലകേരാണച്ച് കവലറ ചര്ച ഇതനിലനക്കുറനിചച്ച് കവണ.

2. കകമലപനഷനുകേലളക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  മുനമുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞു.
അതുതലന്നയരാണച്ച്  മനസനിലുള്ളതച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  നനിലെെവനില്  1000  രപലയക്കരാള
കൂടുതല് കേനിട്ടുന്നവര്ലക്കരാലക്ക അതച്ച് കേനിട്ടനിലക്കരാണനിരനിക്കുയ. പ്രവരാസനികേലള വനിട്ടുകേളയുകേകയരാ
അവഗണനിക്കുകേകയരാ  ലചയനിട്ടനില്ല.  ഉണരായനിരുന്ന  അടങ്കല്  ഇരട്ടനിയരാക്കനി.  അതുയ
കപരാലരന്നറനിയരായ.  കനരാര്ക്കയുയ  ബനലപ്പെട്ട  വകുപ്പുയ  റഷ്ട്രീഹരാബനിലെെനികറഷന  സഷ്ട്രീയ
ഉണരാക്കനിക്കഴനിയുകമ്പരാള  ആവശശ്യമരായ  പണയ  നലയ.   അതച്ച്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിലുണച്ച്.
വകേതറനിയുലട  കമലുള്ള  രണ്ടുശതമരാനയ  നനികുതനിലയക്കുറനിചച്ച് വനിമര്ശനയ  വന്നു.  ഞരാന
പറയുന്നു,  വര്ഷയ മുഴുവന വകേതറനിക്കച്ച് അഞച്ച് ശതമരാനയ റനികബറച്ച് ഏര്ലപ്പെടുത്തുയ.
അകപ്പെരാള നനികുതനി കൂടുതല് വരാങന്ന പ്രശ്നമനില്ലകല്ലരാ.  ഓണതനിനുയ വനിഷവനിനുലമരാലക്ക
പണലതകപ്പെരാലലെെ  ഇരുപകതരാ  ഇരുപതനിയകഞരാ  ശതമരാനയ  റനികബറച്ച്.  കേരാരണയ
വകേതറനി മുഴുവന സയഭരനിചച്ച് സര്ക്കരാര്തലന്ന വനില്ക്കുയ.  അടുത തവണയരാകുകമ്പരാകഴക്കുയ
യൂണനികഫരായ  മുഴുവന  വകേതറനിയുകടതരാണച്ച്.  എത  ലനയ്യരാന  പറ്റുകമരാ  അതയുയ
ലനയ്യരാനുള്ള  അനുവരാദയ  ലകേരാടുക്കരാന  കപരാകുകേയരാണച്ച്.  മരാര്ക്കറച്ച്  ഇനര്ലവനഷനച്ച്
കവണത പണയ തനികേയനില്ല.   പണയ മരാറനി  വചനിരനിക്കുന്നു;  അതനിനരായനി  പ്രകതശ്യകേയ
ലഹഡ്ഡുണച്ച്. കൂടുതല് അനുവദനിച്ചു. ഇനനിയുയ കൂടുതല് അനുവദനിക്കുന്നതരാണച്ച്.
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അഡഷ്ട്രീഷനസച്ച്  :

പരാകനഷന  കമഖലെെയനില്  ഒരു  പരാകക്കജച്ച്  കവണലമന്നുള്ളതച്ച്  ഡനിമരാനച്ച്
പ്രസയഗങ്ങളനിലലെെല്ലരായ  വന്നു.  ലെെരായങ്ങളനിലലെെ  വഷ്ട്രീടുകേലളല്ലരായ  ഭവനപദതനിയുലട
ഭരാഗമരായനി പുനര്നനിര്മ്മനിചച്ച് നലയ.  ഇഇൗ പശരാതലെെതനില് പരാകനഷന കമഖലെെയനിലലെെ
പഞരായത്തുകേളക്കച്ച്  ദുര്വഹമരായ  ഭരാരയ  വരുലന്നങ്കനില്  അതനിനുള്ള  അഡഷ്ട്രീഷണല്
പണയ  സര്ക്കരാര്  നലന്നതരാണച്ച്.   പൂട്ടനിക്കനിടക്കുന്ന  പരാകനഷനുകേള  തുറക്കരാനുള്ള
നടപടനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നതരാണച്ച്.   ഇതരതനിലുള്ള  പരാകനഷന  പരാകക്കജനിനരാണച്ച്
രപയ  നലന്നതച്ച്.  കേക്ക സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  കറരായല്റനി
പനിരനിക്കുന്നുണച്ച്.  ആ  കറരായല്റനി  അവര്ക്കുതലന്ന  കകമതനിനച്ച്  നലയ.  ഇകപ്പെരാള
തലരാലെെയ  മൂന്നച്ച്  കകേരാടനി  രപ  അതനിനച്ച്  വകേയനിരുത്തുയ.  പഷ്ട്രീലെെനിയഗച്ച് ലതരാഴനിലെെരാളനികേലള
മത്സശ്യരാനുബന  ലതരാഴനിലെെരാളനികേളലട  കകമനനിധനിയനിലുളലപ്പെടുത്തുകേയുയ  ആനുകൂലെെശ്യയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുയ ലചയ്യുയ.    

ഞരാന  എലന  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്  വയനരാട്ടനിലലെെ  വപ്രമറനി  സ്കൂളനില്
ആദനിവരാസനി  സഷ്ട്രീലയ  നനിയമനിക്കുലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞു.  അതച്ച്  ആദനിവരാസനി  ടഷ്ട്രീചലറ
നനിയമനിക്കുലമന്നരാക്കനി മരാറണയ. 140 മണ്ഡലെെങ്ങളനിലുയ സ്കൂളകേള വഹലടകേച്ച് നനിലെെവരാരതനികലെെക്കച്ച്
മരാറ്റുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  പദതനിയുണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  അതനിലന  പ്രവര്തനങ്ങലളരാലക്ക
ഏതരാണച്ച്  നടപ്പെനിലെെരായനിലക്കരാണനിരനിക്കുന്നു.  മൂന്നു  നരാലെെച്ച്  മണ്ഡലെെങ്ങളണച്ച്.  അവ
ഇമ്മഷ്ട്രീഡനിയറരായനി ആരയഭനിക്കുയ.  അതച്ച് പുതുക്കരാടച്ച്,  തളനിപ്പെറമ്പച്ച്,  ആലെെപ്പുഴ,  കകേരാഴനികക്കരാടച്ച്
എന്നഷ്ട്രീ  മണ്ഡലെെങ്ങളരാണച്ച്.  കൂടരാലത  ഓകരരാ  കരാസച്ച്  മുറനിയുയ  സനര്ശനിചച്ച്  അവനിലട
എലന്തരാലക്ക  ഉറപ്പുകേള  ഉണരാക്കണലമന്നച്ച്  പരനികശരാധനിചച്ച്  കേസ്റ്റേവമസ്ഡരായനിട്ടുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്. ഉണരാക്കനിയരാല് മരാതകമ അതച്ച് നടപ്പെരാക്കരാന സരാധനിക. ആ പണനികേള
ആരയഭനിക്കുയ.  അതനിലലെെ അക്കരാഡമനികേച്ച് കേണനനിലനക്കുറനിചച്ച് ഇഇൗ നരാലെെച്ച് മണ്ഡലെെങ്ങളനില്
നടക്കുന്ന പരഷ്ട്രീകണങ്ങളനില് നനിന്നരായനിരനിക്കുയ കേരാരശ്യങ്ങള എടുക്കുകേ. 

അധനികേമരായനി  പനി.ജനി  കകേരാഴകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  പരാകനഷന  കമഖലെെയനിലലെെ
കകേരാകളജുകേളനില്  മരാനന്തവരാടനി  സര്ക്കരാര്  കകേരാകളജുയ  ഉളലപ്പെടുത്തുയ.  വയനരാട്ടനിലലെെ
നനിര്ദനിഷ്ട  ലമഡനിക്കല്  കകേരാകളജനിനച്ച്  41  കകേരാടനി  രപ  നബരാര്ഡച്ച്  ഫണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് ഉപകയരാഗനിച്ചുതഷ്ട്രീരുന്ന മുറയച്ച് അധനികേ പണയ അനുവദനിക്കുന്നതരാണച്ച്.
പ്രസയഗതനില് ലമഗരാ ഫഡച്ച് പരാര്ലക്കന്നു പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച് വയനരാട്ടനിലലെെ ലമഗരാ
ഫഡച്ച് പരാര്ക്കരാണച്ച്. കുട്ടനരാട്ടനിലലെെ വള്ളയകേളനികേളലട ലമരാതയ  കപ്രരാത്സരാഹനതനിനച്ച് 2
കകേരാടനി  രപ  വകേയനിരുത്തുന്നു.  ചമവട്ടയ  ലറഗുകലെെററനിലന  കചരാര്ച  അടചച്ച്  പദതനി
ലെെകശ്യയ ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനരാവശശ്യമരായ തുകേ ലെെഭശ്യമരാക്കുയ. വഖഫച്ച് കബരാര്ഡനിനച്ച് രണ്ടു
കകേരാടനി  രപ  ഗ്രരാനച്ച്  നല്കുയ.  അനശ്യരാധഷ്ട്രീനലപ്പെട്ടു  കേനിടക്കുന്ന  വഖഫച്ച് സന്വേത്തുക്കള
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സയരകനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശശ്യമരായ  തുകേ  അനുവദനിക്കുയ.  ഹജച്ച്  ഹഇൗസച്ച്
നവഷ്ട്രീകേരണതനിനച്ച് ഒരു കകേരാടനി രപ അനുവദനിക്കുന്നു. കമഴനിക്കുട്ടന അക്കരാഡമനിക്കച്ച് 50
ലെെകയ രപ അനുവദനിക്കുന്നു.  ലകേരാചനി  ബനിനരാകലെെക്കച്ച്  7  കകേരാടനി  രപ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ സ്ഥനിരയ കവദനി നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനച്ച് വനിശദമരായ
പഠനതനിലന അടനിസ്ഥരാനതനില് പണയ അനുവദനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  എസച്ച് സനി./എസച്ച് റനി.
ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനനിനച്ച്  കേഷ്ട്രീഴനിലുള്ള  ക്രസ്റ്റേനിലന  കേരാമ്പസച്ച്  കകേരാഴനികക്കരാടച്ച്  ലലസബര്
പരാര്ക്കനില് സ്ഥരാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതശ്യകേ നനികകപ പദതനിയനില് നനിന്നുയ 15 കകേരാടനി
രപ  വകേയനിരുത്തുന്നു.  ഗരാനനി  കസവരാ  സദനയ  കേഥകേളനി  കരാസനികേച്ച്  ആര്ട്സച്ച്
അക്കരാദമനിയുലട വരാര്ഷനികേ ഗ്രരാനച്ച് 10 ലെെകയ രപയനില് നനിന്നുയ 15 ലെെകയ രപയരായനി
ഉയര്ത്തുന്നു.  തനിരുവനന്തപുരയ  പ്രസച്ച്  കബനിലലെെ  മഷ്ട്രീഡനിയ  മരാകനജച്ച് ലമനച്ച്  ആനച്ച്
കജണലെെനിസ്റ്റേച്ച്സച്ച്  ലടയനിനനിയഗച്ച്  ലസനറനിനച്ച്  25  ലെെകയ  രപ  അനുവദനിക്കുന്നു.
ആലെെപ്പുഴയനിലലെെ  കദശഷ്ട്രീയ  ലഗയനിയസച്ച്  കറരാവനിയഗച്ച്  ടരാക്കച്ച്  സ്ഥനിരയ  കവദനിയരായനി
സയരകനിക്കുന്നതനിനുയ  പരനിശഷ്ട്രീലെെനതനിനരായനി വരുന്നവര്ക്കച്ച് തരാമസനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കഹരാസ്റ്റേലുയ മറ്റുയ നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുയ പ്രകതശ്യകേ നനികകപ പദതനിയനില് നനിന്നുയ  10
കകേരാടനി  രപ  വകേയനിരുത്തുന്നു.  ചനിതരാഞ്ജലെെനി  സ്റ്റുഡനികയരാ  ഫനിലെെനിയ  സനിറനിയരായനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതശ്യകേ നനികകപ പദതനിയനില് നനിന്നുയ  25  കകേരാടനി രപ
വകേയനിരുത്തുന്നു. അഖനികലെെന്തശ്യരാ സര്വ്വഷ്ട്രീസച്ച് ഓഫഷ്ട്രീസര്മരാരുലട ഫ്ലരാറച്ച് സമുചയതനിനച്ച്
പ്രകതശ്യകേ  നനികകപ  പദതനിയനില്നനിന്നുച്ച്  15  കകേരാടനി  രപ  വകേയനിരുത്തുന്നു.
ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖശ്യരാപന പ്രസയഗതനില് കേടല്തഷ്ട്രീര സയരകണതനിനച്ച് ഓകരരാ
പ്രകദശത്തുയ  ഉചനിതമരായ  നടപടനികേള  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുലമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിരുന്നു.  ഇതരതനില്
ഓകരരാ പ്രകദശതനിനുയ മൂര്തമരായ പദതനികേള തയ്യരാറരാക്കുന്നതനിനച്ച് 50 ലെെകയ രപ
അനുവദനിക്കുന്നു.  ബഡ്ജറനിലലെെ  ഗണശ്യമരായ  പങ്കച്ച്  പ്രഖശ്യരാപനങ്ങളക്കുയ  വനിശദമരായ
ഡനി.പനി.ആര്.-കേള  ഇനനിയുയ  തയ്യരാറരാകക്കണതുണച്ച്.  ഇതനിനരായനി  ഒരു   ലടകനിക്കല്
അസനിസ്റ്റേനച്ച്സച്ച്  ഫണനിനുകവണനി  5  കകേരാടനി  രപ  വകേയനിരുത്തുന്നു.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കരാര് ഇ.എയ.എസച്ച്.  കവദപഠനയ നടതനിയ തൃശ്ശൂര് ബഹ്മസന്വേയ
മഠതനിനച്ച്  ഒരു  കകേരാടനി  രപ  അവരുലട  കേണ്സര്കവഷന  വര്ക്കനിനരായനി
പ്രഖശ്യരാപനിചനിരുന്നു.  തുടര്ന്നുവന്ന  സര്ക്കരാര്  തുകേ  ലലകേമരാറനിയനില്ല.  മഠതനിലന
സയരകണ  പ്രവര്തനതനിനച്ച്  ഒരു  കകേരാടനി  രപ  അനുവദനിക്കുന്നു.  കേടമല്ലൂര്
അകനശ്യരാനശ്യതനിനച്ച്  10  ലെെകയ  രപ  അനുവദനിക്കുന്നു.  ശുചനിതന്വേ  കേരാമ്പയനിന
സയഘരാടനതനിനരായനി  ശുചനിതന്വേമനിഷനച്ച്  15  കകേരാടനി  രപ  അധനികേമരായനി  നല്കുന്നു.
അവയവമരാറ  ശസക്രനിയയച്ച്  വനികധയരരാകുന്നവരുലട  തുടര്  ചനികേനിത്സയച്ച്  മരുന്നുകേള
വനിലെെകുറചച്ച്  ലെെഭശ്യമരാക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതശ്യകേ  സയവനിധരാനയ  ഒരുക്കുയ.  കേരളകരരാഗയ,
പകരാഘരാതയ,  ലബയനിന  ടക്യൂമര്  തുടങ്ങനിയ  കരരാഗങ്ങളക്കുയ  നനിലെെവനിലുള്ള
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പരനിധനിക്കകേതച്ച്  നനിന്നച്ച്  കേരാരുണശ്യയനില്  നനിന്നുയ  സഹരായയ  ലെെഭശ്യമരാക്കുയ.  അഞച്ച്
വര്ഷമരായനി കേലെെരാ-സരായസരാരനികേ സയഘങ്ങളക്കുള്ള ഗ്രരാനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടനില്ല.  കുടനിശ്ശേനികേ
തഷ്ട്രീര്ത്തു  നല്കുയ.  അതച്ച്  കേരാകലെെരാചനിതമരായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുയ.  നരാടരാര്,  മുസഷ്ട്രീയ
ലപണ്കുട്ടനികേളക്കുള്ള  ലലസ്റ്റേപ്പെനച്ച്  കേരാല്  നൂറരാണച്ച്  മുമ്പച്ച്  150  രപയരായനി
നനിശയനിചതരാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഒ.ഇ.സനി.  ഡനിപ്പെരാര്ട്ടുലമനനിലന  അഭനിപ്രരായമറനിഞ്ഞച്ച്
കേരാകലെെരാചനിതമരായ വര്ദന നടത്തുയ.  ഒ.ഇ.സനി.,  എസച്ച് സനി.,  എസച്ച് ടനി.,  വനിഭരാഗങ്ങളക്കുള്ള
കസരാളര്ഷനിപ്പെച്ച് തുകേ  മരാതയ ഏതരാണച്ച്  200  കകേരാടനി  രപ  ലകേരാടുക്കരാനുണച്ച്.
കേണക്കുകേള ഞരാന കനരാക്കനി. ഒരു സയശയവയ കവണ  അതച്ച് ഇഇൗ വര്ഷയ വനിതരണയ
ലചയ്യുയ. സ്മരാരകേങ്ങളലട ഏര്പ്പെരാടച്ച് ഇനനിയുണരാവകേയനില്ല.  40-ഉയ 50- ഉയ കകേരാടനി രപ
മുടക്കനി  ഓകരരാ  ജനില്ലയനിലുയ  വലെെനിയ  സരായസരാരനികേ സമുചയങ്ങള  പണനിയുകേയരാണച്ച്.
അതനിലനരാലക്ക  നരാടകേശരാലെെ,  തനികയറര്,  കൂതമ്പലെെയ  എല്ലരാമുണച്ച്.  നമ്മുലട
ജനില്ലകേളനിലലെെ പ്രധരാനലപ്പെട്ട എല്ലരാ സരായസരാരനികേ നരായകേരുകടയുയ കപരുകേള അതനിനച്ച്
വരുന്നകതരാടുകൂടനി  It does not add up into any thing. കനരലത തുകേ ലെെഭനിചനിട്ടുള്ള
ഏതരാനുയ  കേരാരശ്യങ്ങള  കൂടനി  കചര്തനിട്ടുണച്ച്.  കചര്തലെെ  കേടയരപള്ളനിയനിലലെെ  ഇട്ടനി
അചക്യുതന സ്മരാരകേയ ഏലറടുക്കുന്നതനിനച്ച്  50 ലെെകയ രപ,  തനിരുവനന്തപുരയ -  എന.
കൃഷ്ണപനിള്ള സ്മരാരകേയ - 25 ലെെകയ രപ,  ചനിറയനിനകേഷ്ട്രീഴച്ച് - കപ്രയനസഷ്ട്രീര് സ്മരാരകേയ - 25
ലെെകയ  രപ,  എറണരാകുളയ-ടനി.  ലകേ.  രരാമകൃഷ്ണന  സ്മരാരകേയ  -  50  ലെെകയ  രപ,
കുന്നയകുളലത  സനി.  വനി.  ശഷ്ട്രീരരാമന  ടസ്റ്റേനിനച്ച്  25  ലെെകയ  രപ,  ലലവകുണ്ഠസന്വേരാമനി
അന്തര്കദശഷ്ട്രീയ  പഠന  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രതനിനച്ച്  25  ലെെകയ  രപ,  സുകുമരാര്
അഴഷ്ട്രീകക്കരാടച്ച്  ടസ്റ്റേനിനച്ച്  50  ലെെകയ രപ എന്നനിങ്ങലന വകേയനിരുത്തുന്നു.  ലവള്ളകനഴനി
കേലെെരാഗ്രരാമങ്ങളയ  ലലപതൃകേ  ഗ്രരാമ  പദതനിയനില്  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നു.  അനകേരാരനഴനി
കേടല്തഷ്ട്രീരവയ  ഇടുക്കനി  രരാമക്കല്കമടുയ  പശരാതലെെ സഇൗകേരശ്യയ  ഒരുക്കുന്ന ടൂറനിസയ
പദതനികേളനില് ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതരാണച്ച്. 20 പദതനികേളനില് ആറണകമ പ്രഖശ്യരാപനിചനിട്ടുള. 

തരാലഴപ്പെറയുന്ന പുതനിയ കുടനിലവള്ള പദതനികേള കൂടനി നടപ്പെനിലെെരാക്കുന്നതരാണച്ച് :

ചഷ്ട്രീകക്കരാടച്ച്  -  കബപ്പൂര്  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  കുണ്ടൂര്കതരാടച്ച്  നവഷ്ട്രീകേരണയ,
ചരാതന്നൂര്-കേല്ലുവരാതുക്കല് കുടനിലവള്ള പദതനി,  പട്ടുവയ ജപ്പെരാനകുടനിലവള്ള പദതനി,
അമ്പലെെപ്പെരാറ-നചനരാട്ടുകേര കുടനിലവള്ള പദതനി, ചനിറ്റൂര്-മൂലെെതറ-ലലററച്ച് ബരാങ്കച്ച് കേനരാല്
(ഇതച്ച് കുടനിലവള്ള പദതനിയല്ല, ജലെെകസചന പദതനിയരാണച്ച്), പുതുക്കരാടച്ച്-കേരാനകതരാടച്ച്
ലറഗുകലെെറര് കേയ ബനിഡ്ജച്ച്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ-അനകേരാരകതരാടച്ച്  നവഷ്ട്രീകേരണയ,  തരാനൂര്
കുടനിലവള്ള പദതനി.

34  കറരാഡുകേളക്കച്ച്   പ്രകതശ്യകേ നനികകപ പദതനിയനില് നനിന്നുയ  560  കകേരാടനി
രപ കൂടനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ലെെനിസ്റ്റേച്ച് ആവശശ്യമുള്ളവര്ക്കച്ച് പരനികശരാധനിക്കരാവന്നതരാണച്ച്.
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ഇവനിലട  ഇരനിക്കുന്ന മഹരാഭൂരനിപകയ  എയ.എല്.എ.-മരാരുലട  മണ്ഡലെെങ്ങളനിലുയ
ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  100  കകേരാടനി  രപയുലട  നനിര്മ്മരാണ  പ്രവൃതനികേള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏതരാനുയ  കപരുലട  മണ്ഡലെെങ്ങളനില്  അതയച്ച്  പ്രവൃതനികേള
വന്നനിട്ടനില്ല.  ശഷ്ട്രീ.  വനി.  റനി.  ബല്റരായ കവലണന്നച്ച് പറഞ്ഞ കറരാഡനിനച്ച് കപരാലുയ ഞരാന
തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്  കവലണന്നച്ച്  പറഞ്ഞതു
ലകേരാണല്ല, ആ കറരാഡച്ച് ആവശശ്യമരാലണന്നുള്ളതുലകേരാണരാണച്ച് തുകേ വകേയനിരുതനിയതച്ച്.
ശഷ്ട്രീ. വനി.റനി. ബല്റരാമനിനച്ച് ആ കറരാഡച്ച് കവലണങ്കനിലുയ ഞങ്ങളക്കച്ച് ആ കറരാഡച്ച് കവണയ.
ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  70  കകേരാടനി  രപയുലട  വര്ക്കുകേള  ഓകരരാ  മണ്ഡലെെതനിലുമുണച്ച്.  ചനിലെെ
മണ്ഡലെെങ്ങളനില്  അതനില്  കൂടുതല്  വരുയ.  ഏലതങ്കനിലുയ  എയ.എല്.എ.-യുലട
മണ്ഡലെെതനില്  അതച്ച് ലെെഭനിചനിട്ടനില്ല എങ്കനില്  പറഞ്ഞരാല്  പരനിഹരനിക്കുലമന്നുള്ളതനിനച്ച്
ഒരു തര്ക്കവയ കവണ. 

105 കകേരാടനി രപ 6 ലലബപ്പെരാസുകേളക്കച്ച് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്. പണരാരപ്പെറമ്പച്ച്-
ഉകണരാടനിക്കടവച്ച് ലലബപ്പെരാസച്ച്,  തരാമരകശ്ശേരനി ലലബപ്പെരാസച്ച്,  ലപരുമ്പരാവൂര് ലലബപ്പെരാസച്ച്,
കേരുനരാഗപ്പെള്ളനി ലലബപ്പെരാസച്ച്,  ലപരാന്മുണയ ലലബപ്പെരാസച്ച്,  പള്ളരാത്തുരുതനി-കേനിഴക്കന
ലലബപ്പെരാസച്ച്. 

തരാലഴപ്പെറയുന്ന പരാലെെങ്ങളക്കരായനി തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്. :

ഏലെെത്തൂര്-കകേരാരപ്പുഴ പരാലെെയ,  കേണനകുണച്ച് പരാലെെയ,  ശഷ്ട്രീധരനി പരാലെെയ,  പറയന
കേടവച്ച്  പരാലെെയ,  മുറനിഞ്ഞപുഴ-ലചമ്പുവരാകലെെല്പരാലെെയ,  അറക്കടവച്ച്  പരാലെെയ,  മങ്കരപ്പെരാലെെയ,
പുനൂര്  ടഇൗണ്  പരാലെെയ,  ലനയ്യരാറനിനകേര-മുള്ളറവനിള  ആയയനില്  പരാലെെയ,  കതറണനി
പരാലെെതനിനച്ച്  പകേരയ  കേരാട്ടരാമ്പള്ളനി  പരാലെെയ,  പുലെെനിക്കരാട്ടച്ച്  കേടവച്ച്  പരാലെെതനിനച്ച്  പകേരയ
തനിരുലനല്ലനി നനിട്ടറ പരാലെെയ. 

90  കകേരാടനി  രപ  ലചലെെവനില്  5  ലലഫ്ല  ഓവറുകേളക്കുകൂടനി  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലകേരാടുവള്ളനി  സനിറരാജച്ച്  ലലഫ്ല  ഓവര്,  കേരാലെെനിക്കട്ടച്ച്  എയര്കപരാര്ട്ടച്ച്
ജയഗ്ഷന ലലഫ്ല  ഓവര്,  ലകേരാടുമണ ലലഫ്ല  ഓവര്,  അയതനില് ജയഗ്ഷന ലലഫ്ല
ഓവര്,  കുണന്നൂര് ലലഫ്ല  ഓവര് എന്നനിവയരാണവ.  ശഷ്ട്രീകേരാരശ്യലത ലലഫ്ല  ഓവറനിനച്ച്
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യരാറരാക്കനിയനിട്ടച്ച് പണയ അനുവദനിക്കരായ. 

70 കകേരാടനി രപ ലചലെെവനില് 4 ലറയനില്കവ  ഓവര് ബനിഡ്ജുകേളക്കുകൂടനി തുകേ
വകേയനിരുത്തുന്നു.  കുട്ടനിക്കുളയ  ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്,  ഇരവനിപുരയ  ലറയനില്കവ
ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്,  തരാനൂര്  ടഇൗണ്-ലതയ്യരാലെെ ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്,  തലെെകശ്ശേരനി
ലകേരാടുവള്ളനി  ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജച്ച്.  തരാലഴപ്പെറയുന്ന  കസ്റ്റേഡനിയങ്ങളക്കച്ച്  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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തലെെകശ്ശേരനി  വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര്  കസ്റ്റേഡനിയയ,  ലകേരാടുമണ്  കസ്റ്റേഡനിയയ,
കകേരാതമയഗലെെയ  കചലെെരാടച്ച്  കസ്റ്റേഡനിയയ,  പട്ടരാമ്പനി  കകേരാകളജനിനച്ച്  മളട്ടനിപ്പെനിള ഇനകഡരാര്
കസ്റ്റേഡനിയയ,  ലപരാന്നരാനനി  നനിളരാതഷ്ട്രീരയ  അകേന്വേരാട്ടനികേച്ച്  കസരാര്ട്സച്ച്  കകേരായപകച്ച്,  തരാനൂര്
കസ്റ്റേഡനിയയ, വണ്ടൂര് കസ്റ്റേഡനിയയ.

ഫട്കബരാള  ഹബരായനി  മലെെപ്പുറലത  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതശ്യകേയ
കസരാര്ട്സച്ച് വകുപ്പെച്ച് പരനിപരാടനി തയ്യരാറരാക്കുകമ്പരാള അതനിനുള്ള പണയ നല്കുന്നതരാണച്ച്.
അടനിമരാലെെനി,  പട്ടരാമ്പനി,  നനിലെെമ്പൂര്,  വടകേര,  ചടയമയഗലെെയ,  മതനിലെെകേയ,  പതനരാപുരയ
തുടങ്ങനിയ  ഏഴച്ച് റവനക്യൂ ടവറുകേളലട നനിര്മ്മരാണയ കൂടനി ഏലറടുക്കുകേയരാണച്ച്. 

നനികുതനി  സയബനനിചച്ച്  പലെെ അഭനിപ്രരായങ്ങള വന്നു.  എല്ലരാ അഭനിപ്രരായങ്ങളയ
തുറന്ന മനകസരാലട പരനികശരാധനിക്കുന്നതരാണച്ച്.  സബ്ജക്ടച്ച് കേമ്മനിറനിയനില് നമുക്കതച്ച് ചര്ച
ലചയ്യരായ. 
3.00 PM]

ശഷ്ട്രീ  .    ലകേ  .     എയ  .    മരാണനി  :  സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറച്ച്
എന്നുപറയുന്നതച്ച്  730  കകേരാടനി  രപയുലട  അധനികേലചലെെകവരാടുകൂടനി  746  കകേരാടനി
രപയുലട  കേമ്മനി  ബഡ്ജറരാണച്ച്.  ഇകപ്പെരാള  ഈ  പ്രഖശ്യരാപനങ്ങള  എല്ലരായ
കേഴനിഞ്ഞകപ്പെരാള  വര്ഷരാന്തശ്യ കേമ്മനി എവനിലട കപരായനി നനില്ക്കുന്നു?

കഡരാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് :  സര്,  ഞരാന അതനിലനക്കുറനിചച്ച് പറയരായ.

തുറന്ന മനകസരാടുകൂടനി നമുക്കച്ച് അതച്ച് സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറനിയനില് പരനികശരാധനിക്കരായ. 

ശഷ്ട്രീ  .   ഉമ്മന ചരാണനി : സര്, സഭയുലട എല്ലരാ ഭരാഗത്തുനനിന്നുയ ഇവനിലട വന്നനിട്ടുള്ള
രണ്ടു  കേരാരശ്യങ്ങളണച്ച്.  ലനല്ലനിലന   സയഭരണവനിലെെ  ഉയര്ത്തുന്ന  കേരാരശ്യവയ  റബറനിനച്ച്
സബ്സനിലലഡസ്ഡച്ച്  സഷ്ട്രീമനില്   സബ്സനിഡനി ലകേരാടുക്കുന്ന കേരാരശ്യവയ. 

കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച് : സര്,  ഇകപ്പെരാള സബ്സനിഡനി ഇനതനില്
500  രപ  ലകേരാടുതച്ച്  തഷ്ട്രീര്ന്നതനിനുകശഷയ  ആകലെെരാചനിക്കരായ.  അതരായനിരനിക്കുയ
ഉചനിതമരായനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ലനല്ലനിലന വനിലെെലയ സയബനനിചച്ച്  കൃഷനി  വകുപ്പെച്ച്  ആകലെെരാചനിചച്ച്
പ്രഖശ്യരാപനിക്കുന്നതരാണച്ച്. ബഡ്ജറനില് ഒന്നുയ പ്രഖശ്യരാപനിക്കുന്നനില്ല. അതനില് ഒരു നനികുതനി
നനിര്കദശമുള്ളതച്ച്  ബരാന  ഓയനിലെെനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി  ഇളവച്ച്  പുനനഃപരനികശരാധനിക്കുന്നതരാണച്ച്
എന്നുള്ളതച്ച്.  ഇതനില് നനിന്നുയ  10  കകേരാടനി  രപ അധനികേവരുമരാനയ  പ്രതഷ്ട്രീകനിക്കുന്നു.

തവനിടച്ച്  എണയച്ച്  ഇകപ്പെരാള  നനികുതനി  സഷ്ട്രീകറരായരാണച്ച്.  തവനിലടണ  ഉണരാക്കുന്ന  രണച്ച്
ഫരാക്ടറനികേളക്കച്ച്  ധനസഹരായയ സര്ക്കരാര് നല്കുയ. തവനിലടണയുലട കപരനില് വലെെനിയ
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കതരാതനില് പുറത്തുനനിന്നച്ച് എണ ലകേരാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയരാണച്ച്.   അക്കരാരശ്യയ എകന്നരാടച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച് മറരാരുമല്ല എണ വശ്യരാപരാരനികേള തലന്നയരാണച്ച്. അതനിനുകമല് 5 ശതമരാനയ
നനികുതനി വരുയ.  ഞരാന ദഷ്ട്രീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില്ല.  ...  I  won't take anything.  ഇകപ്പെരാള
ഇലതല്ലരായ അവനിലട നനില്ക്കലട്ട.  നനിങ്ങളക്കച്ച് ഇലതല്ലരായ കൂടനി ഒലരരാറ ബരാഞരായനിട്ടല്ല
ലചയ്യുന്നതച്ച്.  ആവന്ന മുറയച്ച് അനുവദനിക്കുകേയരാണച്ച്.  അതനിലന എസ്റ്റേനികമറ്റുയ ഡനി.പനി.ആര്.-ഉയ
തയ്യരാറരാകേലട്ട. ….... No. I'm not going to take anything.

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :  ലയസച്ച്......പഷ്ട്രീസച്ച്  സനിറച്ച്  ഡഇൗണ്......ഇനനി  സന്വേഷ്ട്രീകേരനിക്കുന്നനില്ല
എന്നച്ച് മനിനനിസ്റ്റേര് പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞകല്ലരാ; പഷ്ട്രീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.

കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്   : Let me complete.  Please...... ഒരുപരാടച്ച്
സ്കൂളകേളക്കുയ  കകേരാകളജുകേളക്കുയ  കപരാളനിലടകനിക്കുകേളക്കുമരാണച്ച്  എയ.എല്.എ.മരാര്
എഴുതനിതന്നനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇതനിലനരാലക്ക ആവശശ്യതനിനുള്ള പണയ പ്രകതശ്യകേ നനികകപ
പദതനിയനില് നനിന്നുയ ലെെയപയ ആയനി ലപ്രരാലലവഡച്ച് ലചയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് സ്കൂളകേളലടയുയ
കപരാളനിലടകനിക്കുകേളലടയുയ  നവഷ്ട്രീകേരണതനിനച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യരാറരാക്കുന്ന  മുറയച്ച്
നല്കുന്നതരാണച്ച്.  ഇന്നലത സരാഹചരശ്യതനില് ലചയ്യരാവന്നതനിലന പരമരാവധനിയരാണച്ച്
ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. 

Shri. K. M. Mani : Sir, I am on a point of order....

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര് :  പ്രകതശ്യകേമരായ ബഡ്ജറച്ച് പരരാമര്ശയ ആവശശ്യമനില്ല.  

കഡരാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതരാമസച്ച് ലഎസകേച്ച്   : സര്, 

2016-17-  ലലെെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറച്ച് എസ്റ്റേനികമറച്ച്   (  രപ കകേരാടനിയനില്  )

റവനക്യൂ  വരുമരാനയ  -  84616.85,  റവനക്യൂ  ലചലെെവച്ച്  -  97683.10,

റവനക്യൂ കേമ്മനി  -  (-)13066.25,   മൂലെെധനലചലെെവച്ച്  -  (തനനി)   -  9540.86,  വരായ്പകേളയ
മുനകൂറുകേളയ (തനനി) -  (-)532.78, ലപരാതുകേടയ (തനനി) - 17926.14, ലപരാതുകേണക്കച്ച്
(തനനി) -  4502.37, ആലകേ കേമ്മനി - (-)711.38, വര്ഷരാരയഭ ലരരാക്ക ബരാക്കനി -  (-)105.21,

വര്ഷരാന്തശ്യ ലരരാക്ക ബരാക്കനി -  (-)816.59  ഇകപ്പെരാള പ്രഖശ്യരാപനിച അധനികേ ലചലെെവച്ച്- 730.10,

പ്രഖശ്യരാപനിച ഇളവകേള  -  5,  വര്ഷരാന്തശ്യ ലരരാക്ക ബരാക്കനി  -   (-)746.69,  സഭയനില്
പ്രഖശ്യരാപനിച   അധനികേലചലെെവച്ച്  -  32.85,   സഭയനില്  പ്രഖശ്യരാപനിച  അധനികേവനിഭവ
സമരാഹരണയ - 10,  പുതുക്കനിയ വര്ഷരാന്തശ്യ ലരരാക്ക ബരാക്കനി - (-)769.54. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്   :  ഇനനി വഴങന്നനില്ല. അകദഹയ ഫനിനനിഷച്ച് ലചയ. 
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VIII.  പ്രകമയയ

ചട്ടയ   236 (2)      സലസനഡച്ച് ലചയ്യുന്നതച്ച് സയബനനിചച്ച്

മനി  .    സഷ്ട്രീക്കര്  :   ചട്ടയ  236   (2)  സലസനഡച്ച്  ലചയ്യുന്നതച്ച്  സയബനനിച
പ്രകമയയ  ബഹുമരാനലപ്പെട്ട  പട്ടനികേജരാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ
നനിയമവയ സരായസരാരനികേവയ പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കരാ
വന്നതരാണച്ച്. 

പട്ടനികേജരാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നരാക്കസമുദരായകകമവയ  നനിയമവയ  സരായസരാരനികേവയ
പരാര്ലെെലമനറനികേരാരശ്യവയ വകുപ്പുമനനി  (ശഷ്ട്രീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബരാലെെന) :  സര്,   “2016-17

സരാമ്പതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലലെെ  ധനരാഭശ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേല്
വനിഷയനനിര്ണയ  സമനിതനികേള  നടകതണ  സൂക്ഷ്മ  പരനികശരാധന  നനിര്ദനിഷ്ട
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് പൂര്തനിയരാക്കരാന സരാധശ്യമല്ലരാത സരാഹചരശ്യയ പരനിഗണനിചച്ച്
വനിഷയനനിര്ണയ സമനിതനികേളക്കച്ച് പ്രസ്തുത കൃതശ്യയ നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരശ്യയ
ലെെഭനിക്കുന്നതനിനരായനി  കകേരള  നനിയമസഭയുലട  നടപടനിക്രമവയ   കേരാരശ്യനനിര്വ്വഹണവയ
സയബനനിച  ചട്ടങ്ങളനിലലെെ  236-ാം  ചട്ടതനിലലെെ  2-ാം  ഉപചട്ടയ  അടുത
സകമ്മളനതനിലന  പ്രരാരയഭയ  വലര  സലസനഡച്ച്  ലചയ്യുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സഭ
തഷ്ട്രീരുമരാനനിക്കുന്നു.” എന്ന പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ഇതനില്  ചട്ടയ 236(2) അനുസരനിചച്ച്  സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറനികേള  ധനരാഭശ്യര്ത്ഥനയുലട
സൂക്ഷ്മ  പരനികശരാധന  നരാലെെരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  പൂര്തഷ്ട്രീകേരനികക്കണതരാണച്ച്.  അതച്ച്  സരാധനിക്കരാതതു
ലകേരാണരാണച്ച് ഈ പ്രകമയയ ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശഷ്ട്രീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില്കുമരാര്) : പ്രകമയലത പനിന്തരാങന്നു. 

മനി  .   സഷ്ട്രീക്കര്   :  പ്രകമയയ സഭ അയഗഷ്ട്രീകേരനിചനിരനിക്കുന്നു. 

ഓര്ഡര്...............ഒരാര്ഡര്..................  സഭ  ഇകപ്പെരാള പനിരനിയുന്നതുയ  നരാലള
രരാവനിലലെെ 8.30 -നച്ച് വഷ്ട്രീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുന്നതുമരാണച്ച്.

(2016  ജൂലലലെെ മരാസയ  14-ാം തഷ്ട്രീയതനി വശ്യരാഴരാഴ്ച  രരാവനിലലെെ  8.30 -നച്ച്  വഷ്ട്രീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലെെക്കരായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷയ 3.05-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)
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