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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂണ് 28,  ചചഭാവ

വഭാലലലാം 162]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 5

നനിയമസഭ  2016 ജൂണ് മഭാസലാം 28-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച്ച രഭാവനിചല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.........ഓര്ഡര്......കചഭാദലലാം നമ്പര് *1. 

സഭാര്ടട്ട് സനിറനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

1 (*1) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :
ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനിന് സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ടതീകകേഭാലാം  കേമ്പനനിയുമഭായനി
ഒപ്പുവച കേരഭാറനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ എനലാം എങനില് എത്ര ശതമഭാനലാം ചഎ.ടനി. സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനചണ്ടനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനചണ്ടനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  എനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ)  ചകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം  ടതീകകേഭാമുലാം

തമ്മേനില്  13-5-2007-ല്  ഒപ്പുവച  ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്  എഗനിചമന്റെനിചല  വലവസകേള

പ്രകേഭാരലാം  കകഭാസനിലാംഗട്ട്  തതീയതനി  മുതല്  10  വര്ഷത്തനിനകേലാം  88  ലക്ഷലാം  ച.  അടനി.

നനിര്മ്മേഭാണ  വനിസ്തൃതനികയഭാടുകൂടനിയ  ചകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനികക്കണ്ടതലാം  90,000

ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനികക്കണ്ടതമഭാണട്ട്.  സഭാര്ടട്ട് സനിറനിയുമഭായുള്ള ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്

എഗനിചമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള  88  ലക്ഷലാം സസ്വയര് ഫതീറനില്  67  ലക്ഷലാം സസ്വയര് ഫതീറഭാണട്ട്

ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി.ഇ.എസട്ട്.  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   Frame-work

agreement  പ്രകേഭാരലാം  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  കേമ്പനനിയുചട  ആതററസ്ഡട്ട്  ചഷയര്

കേലഭാപനിറല്  680  കകേഭാടനിയുലാം,  ചപയ്ഡട്ട് അപട്ട് ചഷയര് കേലഭാപനിറല്  120  കകേഭാടനിയുലാം,

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചഷയര്  31.2  കകേഭാടനിയുമഭാണട്ട്.   ടതീകകേഭാലാം  കേമ്പനനിയുചട  ചഷയര്  84

ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  Frame-work agreement പ്രകേഭാരലാം ആചകേ ഭൂമനിയുചട 12 ശതമഭാനലാം

ഭൂമനിയനില് ടതീകകേഭാലാം കേമ്പനനിക്കട്ട് സസ്വതന അവകേഭാശത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുണ്ടട്ട്.  Frame-

work  agreement  സര്ക്കഭാര്  ചവബ്റസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് ഏകേകദശലാം  5,500  കപര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലഭലമഭാക്കുന

6.5  ലക്ഷലാം  ച.അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ചഎ.ടനി.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഏകേകദശലാം  ആറട്ട്  ലക്ഷത്തനി

ഇരുപത്തനിമൂനഭായനിരലാം  ചതരശ  അടനി  സലലാം  (96  ശതമഭാനലാം)  ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി.

അധനിഷനിത കസവനങ്ങളക്കട്ട് മഭാറനി വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില് ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി. അധനിഷനിത

ഓഫതീസുകേള, കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്, ചട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര്, യൂടനിലനിറനി ഏരനിയ, കകേഭാമണ്

ഏരനിയ എനനിവ ഉളചപടുചമനട്ട് സഭാര്ടട്ട് സനിറനി അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആദല

ചഎ.ടനി.  മനനിരത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാചടഭാപലാംതചന  ആദലഘടത്തനിചല  പഭാലലാം,

3.7  കേനി.  മതീ.  നഭാലുവരനിപഭാത,  കേഭാനകേള,  കകേബനിള  ചട്രെഞട്ട്,  സബ്കസ്റ്റേഷന്

തടങ്ങനിയവയുചട നനിര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിചല  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള

പദതനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി ഓകരഭാ ഘടത്തനിലുലാം വനിലയനിരുത്തഭാറുണ്ടട്ട്.

കൂടഭാചത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിചന്റെ

പങഭാളനിത്തലാം എനനിവ ഉറപഭാക്കനി പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിനഭായനി

ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട അദലക്ഷതയനില് റനിവവ്യൂ മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത
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കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനി  സബ്കേളക്ടചറ  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിയുചട  അവകശഷനിക്കുന

കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുനതനിനഭായുള്ള കനഭാഡല്

ഓഫതീസര്  ആയനി  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്  എഗനിചമന്റെനിചല  വകുപട്ട്  5.2

ഉപവകുപട്ട്  (c)(d)  എനനിവയനില്  ഉപസലാംരലാംഭകേചര  പങഭാളനികേളഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കുനണ്ടട്ട്.  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഘടലാംഘടമഭായനിടഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  2021  ആകുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്ത്തന

സജമഭാകുചമനട്ട് സഭാര്ടട്ട് സനിറനി അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  സര്,  സലാംസഭാനചത്ത ചഎ.ടനി.  കമഖലയനികലക്കട്ട്

സസ്വകദശനികേചളയുലാം  വനികദശനികേചളയുലാം  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

എനഭാണട്ട്  ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്  അറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണ്ടട്ട്.   അതകപഭാചല

തചന  റഹദഭാബഭാദട്ട്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  തടങ്ങനിയ  ചഎ.ടനി.  നഗരങ്ങളനില്  വനികദശ

കേമ്പനനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  പലതരത്തനിലുള്ള മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ചചയഭാന്  സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ

എനറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണ്ടട്ട്.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്,  സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പൂര്ണ്ണതയനിചലത്തുകേ എനതഭാണട്ട്

പ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഭാര്ടട്ട് സനിറനിയുചട ആദലഭഭാഗമഭാണട്ട് അവര് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പൂര്ണ്ണതയനിചലത്തനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി അവരുമഭായനി ഇതനിനകേലാം ചര്ച

നടത്തനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കനരചത്ത  പ്രസഭാവനിചതകപഭാചല  2020-ഒഭാടുകൂടനി  ഇതട്ട്

പൂര്ണ്ണതയനിചലത്തനിക്കുചമനട്ട്  ഉറപ്പു  നലനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അകപഭാഴെഭാണട്ട്  നഭാലാം  ഉകദ്ദേശനിച

തരത്തനിലുള്ള  ചതഭാഴെനില്  സഭാധലത  ഇതനിനകേത്തുണ്ടഭാകുകേ.  അകതഭാചടഭാപലാം  മറട്ട്

കേമ്പനനികേള  ഇവനിചട  എത്തനികചരുനതനിനുലാം  സഭാധലതയുണ്ടട്ട്.  ഇന്ഡലയനിലുള്ള  മറ

നഗരങ്ങകളഭാടട്ട്  കേനിടപനിടനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനികലക്കട്ട്  ചകേഭാചനിചയ മഭാറനിത്തതീര്ക്കുകേചയനതട്ട്

നഭാലാം കനരചത്തതചന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള കേഭാരലമഭാണട്ട്.   അതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

നടനവരുനണ്ടട്ട്.    

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  സര്,  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഒരു ചഎ.ടനി.  റസബര് സനിറനിക്കുകവണ്ടനി തറക്കലനിടനിരുന.  പനിനതീടട്ട്

അതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളഭാനലാം  ഉണ്ടഭായനില.  പ്രസ്തുത  ചഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കനിചന്റെ

കേഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പുതതഭായനി  എനഭാണട്ട്  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?  എത്ര

സമയത്തനിനുള്ളനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടനിചന ഒരു ചഎ.ടനി. ഹബഭാക്കനി മഭാറഭാന് കേഴെനിയുചമനലാം

അറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണ്ടട്ട്.
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  സര്,  കകേരളത്തനില് ചഎ.ടനി.  എലഭാ സലത്തുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് പറന ഒനഭാണട്ട് എചനഭാരു ചപഭാതവനികേഭാരലാം നനിലനനില്ക്കുനണ്ടട്ട് എനതട്ട്
ഒരു  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  എനഭാല്  തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ
പ്രധഭാന നഗരങ്ങളനിലഭാണട്ട് ചഎ.ടനി. കകേനതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുനതട്ട്. അതനിചലഭാനഭാണട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കനരചത്ത തടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള സലാംരലാംഭലാം പൂര്ണ്ണതയനിചലത്തനിക്കുകേ
എനതതചനയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ഏചറക്കുചറ അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനി വരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചട  ഇകപഭാഴെചത്ത  സനിതനിയുലാം
ഭഭാവനിയനികലക്കട്ട് കേമ്മേതീഷന് ചചയഭാന് കേഴെനിയുചമനട്ട് കേണക്കഭാക്കുന വര്ഷവലാം അതനിചന്റെ
ചതഭാഴെനിലവസര  സഭാധലതകേളുലാം  പ്രധഭാന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ഉത്തരമഭായനി  മുഖലമനനി
വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആദലഘടത്തനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിട്ടുള്ള  ആ
ചകേടനിടത്തനിനട്ട്  വനിഭഭാവന  ചചയ്തതകപഭാചല  5000-ത്തനിലധനികേലാം  വരുന  ചഎ.ടനി.
കമഖലയനിചല  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില്  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണ്ടഭാ
എന കേഭാരലലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് :  സര്,  ഇകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ഭഭാഗലാം  വചട്ട്
5000-ല്പരലാം ആളുകേളക്കട്ട് ചതഭാഴെനില് നലഭാന് കേഴെനികയണ്ടതഭാണട്ട്.   എത്ര കപര്ക്കട്ട്
കൃതലമഭായനി ചതഭാഴെനില് നലനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട് എനതനിചനക്കുറനിചട്ട് ഒരു പരനികശഭാധനയനികലക്കട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കേടനനിടനില.  

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  സര്,  വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയനിലൂനനിയുള്ള വലവസഭായനികേ
മുകനറത്തനിനട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  ആദലമഭായനി  തടക്കലാം  കുറനിച  തനിരുവനനപുരലാം  ചടകകഭാ
പഭാര്ക്കനിചന്റെ തടര്ചയഭായനി വനികേസനികക്കണ്ടനിയനിരുനതഭാണട്ട് സഭാര്ടട്ട് സനിറനി.  അതനിചന്റെ
ആദലഘട  ഉദ്ഘഭാടനചത്ത  തടര്നള്ള  വഭാര്ത്തകേള  പുറത്തുവനകപഭാള  ചഎ.ടനി.
എനപറഞഭാല് ഇന്ഫര്കമഷന് ചടകകഭാളജനിയഭാകണഭാ ഇന്റെര്നഭാഷണല് തടനിപഭാകണഭാ
എന സലാംശയമഭാണട്ട് ജനങ്ങളനിലുണ്ടഭായതട്ട്. നനിര്ദ്ദേനിഷ സലത്തട്ട് ഐ.ടനി. വലവസഭായങ്ങള
തചന  തടങ്ങുചമനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എചനഭാചക്കയഭാണട്ട് നടപടനികേള?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് :  സര്,  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുമഭായനി  ബനചപട്ടുള്ള
കേരഭാറനില്  ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി.ഇ.എസട്ട്.  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  എത്രമഭാത്രലാം  സലലാം
നതീക്കനിവയ്ക്കണചമനതട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനില്  ഉറച്ചുനനിലഭാന്  തചനയഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.   അവരുമഭായുള്ള ചര്ചയനിലുലാം  അതനിനുതകുന
തരത്തനിലുള്ള  കേമ്പനനികേചള  ചകേഭാണ്ടുവരുചമന  തചനയഭാണട്ട്  അവര്  വലക്തമഭാക്കനിയതട്ട്.
അതചകേഭാണ്ടട്ട്  ഉയര്നവരുന ആശങ ദുരതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് : സര്,  നമ്മുചട  ചഎ.ടനി.  കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനട്ട്
പ്രധഭാന  സലാംഭഭാവന  നല്കേനിയ ഒനഭാണട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി.  എനഭാല്  ആ  നനിലയനില്
കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലലാം  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  മുകനഭാട്ടു
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴെനിഞനിടനില.  നനിലവഭാരമുള്ള  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേള  ഇവനികടക്കട്ട്
വരനികേ എനള്ളതട്ട് സഭാര്ടട്ട് സനിറനി കപഭാലുള്ള ചഎ.ടനി. സഭാപനങ്ങളുചട പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്
ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഭഭാവനിയനില് യുവഭാക്കളക്കട്ട് കൂടുതല് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനി
നനിലവഭാരമുള്ള ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേചള സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇകപഭാള അത്തരലാം കേമ്പനനികേളുകണ്ടഭാ എനലാം  സര്ക്കഭാര്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  സര്, ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു കേഴെനിഞഭാല് മഭാത്രകമ
കേമ്പനനികേള  ഇകങ്ങഭാട്ടുവരനികേയുള.  88  ലക്ഷലാം  ചതരശ  അടനി  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനികക്കണ്ടതനില് 67 ലക്ഷലാം ചതരശ അടനി ചകേടനിടമഭാണട്ട് ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി.കയതര
കസവനങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതട്ട്.  കനരചത്ത  ഇവനിചട  വലക്തമഭാക്കനിയത
കപഭാചല,  6.5  ലക്ഷലാം  ചതരശ  അടനി  ചകേടനിടങ്ങള  മഭാത്രകമ  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞനിട്ടുള.  6.5  ലക്ഷലാം  ചതരശ  അടനി  കേഴെനിഞ്ഞുള്ള  ചകേടനിടലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  ചകേടനിടവലാംകൂടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
നഭാലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന തരത്തനിലുള്ള ചതഭാഴെനില് സഭാദലത  ഇതനില് വരുനതട്ട്.  അതനില്
ഒരു ആശങയുമുണ്ടഭാകകേണ്ടതനില.  അവനിചട  അത്തരലാം  സസൗകേരലങ്ങചളഭാരുക്കുകമ്പഭാള
കകേരളത്തനിചന്റെ  പ്രകതലകേത  പരനിഗണനിചട്ട്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  കേമ്പനനികേള  വരഭാന്
തയഭാറഭാകുലാം.   കേമ്പനനികേള  വരുനതനിനുള്ള   കപ്രഭാതഭാഹനലാം  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉചചബദുള്ള : സര്,  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  തടങ്ങുനതമഭായനി  ബനചപടട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കേരഭാറുണ്ടഭാക്കനിയനിരുകനഭാ; അങ്ങചന കേരഭാറുണ്ടഭാക്കനിയനിരുചനങനില്
ടനി  കേരഭാറനിചന്റെ  വലവസകേളനില്  എചനങനിലുലാം  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണ്ടങനില് എചനഭാചക്ക വലവസകേളനിലഭാണട്ട് മഭാറലാം
വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് : സര്,  ഇതമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്
എഗനിചമന്റെട്ട് ഒപ്പുവചതട്ട് 13-5-2007-നഭാണട്ട്. അനചത്ത സര്ക്കഭാരനിചന്റെ തടര്ചയഭായനിടഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  വനതലാം  ഇകപഭാള  ഒരു  സര്ക്കഭാര്
നനിലനനില്ക്കുനതലാം.  ആ  വലവസകേള അനുസരനിചഭാണട്ട്  കേഭാരലങ്ങള നതീങ്ങുനതട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  മറതരത്തനിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നവലാം  ഉദനിക്കുനനില. 
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ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : സര്, നമ്മുചട രഭാജലത്തട്ട് ആദലമഭായനി ചഎ.ടനി. സലാംരലാംഭലാം
വന സലാംസഭാനങ്ങളനില് ഒനഭാലാം സഭാനലാം കകേരളത്തനിനഭായനിരുന. എനഭാല്  വളചര
വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം നമ്മുചട പനിനഭാചല  കേടനവന കേര്ണ്ണഭാടകേ, ആനഭാപ്രകദശട്ട്,
തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  എനതീ  സലാംസഭാനങ്ങള  ഇസൗ  രലാംഗത്തട്ട്  നചമ്മേക്കഭാള  വളചര  മുനനില്
കപഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  13-5-2007-ല് എഗനിചമന്റെട്ട് ഒപ്പുവചചങനിലുലാം നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല് അഞ
വര്ഷക്കഭാലലാം യഭാചതഭാരു പുകരഭാഗതനിയുമുണ്ടഭാകേഭാചതകപഭായനി.  ചഎ.ടനി.-ക്കട്ട് മഭാത്രമുള്ള
സലത്തനിചന്റെ  10  ശതമഭാനലാംകപഭാലുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാന്  കേഴെനിയഭാചതകപഭായതനിചന്റെ
യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം വനിലയനിരുത്തനി ഗസൗരവതരമഭായ ഒരു സമതീപനലാം ഭരണപ്രതനിപക്ഷ
വലതലഭാസമനിലഭാചത  സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി.
കേഴെനിഞ  ദനിവസലാം  ഞഭാന്  അവനിചട  കപഭായനി   സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി   അധനികൃതരുമഭായനി
ചചറനിചയഭാരു ചര്ച  നടത്തനി.  അവനിചട ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അടനിയനര ശദ കവണ്ട
ഒകടചറ കേഭാരലങ്ങള ഇനനിയുലാം അവകശഷനിക്കുനണ്ടട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങട്ട് കചഭാദലലാം കചഭാദനിക.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് : സര് ,  ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജട്ട്  പറഞതകപഭാലുളള
നനിലപഭാടഭാണട്ട്   നചമ്മേ പനികനഭാട്ടു നയനിചനിരുനതട്ട്.  അങ്ങയുചട നടപടനിയനില് ഞഭാന്
പ്രതതീക്ഷ  അര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചടയുലാം  ഇന്കഫഭാ  പഭാര്ക്കനിചന്റെയുലാം
ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെയുലാം  ചചസബര്സനിറനിയുചടയുലാം  കേഭാരലത്തനില്  വളചര  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ
നനിലപഭാചടടുക്കുചമനട്ട്  ദൃഢമഭായനി  പറയഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ;  അതനിനുകവണ്ടനി  എനട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് എടുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് : സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗത്തനിചന്റെ
മണ്ഡലത്തനിചല  ഒരു പ്രശ്നചമന നനിലയ്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള സലാംസഭാരനിക്കുനതനിനുമുമ്പുതചന
ഇസൗ പ്രശ്നലാം എചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തഭാന്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് അവസരമുണ്ടഭായനിരുന.
എന്തുചകേഭാകണ്ടഭാ  ഇകതവചര അകദ്ദേഹലാം  ആ പ്രശ്നലാം എചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനിയതഭായനി
കേണ്ടനില.  അങ്ങചനയഭായനിരുചനങനില്  എനഭാണട്ട്  പ്രശ്നചമനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി
അതനികന്മേല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുമഭായനിരുന.  ഇവനിചട അകദ്ദേഹലാം പറഞ
ഒരു കേഭാരലലാം തതീര്ത്തുലാം വസ്തുതഭാവനിരുദമഭാണട്ട്. 2007 കമയട്ട് 13-നട്ട് ഒപ്പുവച ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്
എഗനിചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള്ള തടര്നടപടനികേള അനചത്ത ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവനനിരുന.  എനഭാല്  നഭാലാം  ഓര്കക്കണ്ട  ഒരു  കേഭാരലലാം,
കകഭാസനിലാംഗട്ട്  തതീയതനി  മുതല്  10  വര്ഷത്തനിനകേലാം   പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കജഭാലനി
നല്കുചമന നനിലപഭാടഭായനിരുന എഗനിചമന്റെനിലുണ്ടഭായനിരുനതട്ട്. ഇകപഭാഴലാം  കകഭാസനിലാംഗട്ട്
തതീയതനിയഭായനിടനിചലന  വസ്തുത  നനിലനനില്ക്കുന.  അതട്ട്  എങ്ങചന വന കചര്നതഭാണട്ട്?
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അത്തരത്തനിലുള്ള  ചര്ചയനികലക്കട്ട്  കപഭാകേലല  നലതട്ട്.  നമുക്കട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി
കവഗലാം  തചന പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭാകേണലാം.  അതനിനുള്ള തടര്നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. നമുക്കട്ട് നല നനിലയ്ക്കട്ട് സഹകേരനിചട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാലാം. 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് : സര്, 85 ലക്ഷലാം ചതരശ അടനിയുചട ചകേടനിടമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് പറയുകേയുണ്ടഭായനി. എനഭാല് കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് ഒരു പുതനിയ മഭാസ്റ്റേര് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുചണ്ടനലാം അതട്ട് രഹസലമഭായനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാചണനലാം പറയുന. ഇതനിചന്റെ നനിജസനിതനി എനഭാണട്ട്; അകതഭാചടഭാപലാം
70 ശതമഭാനലാം ചഎ.ടനി.ക്കുലാം ബഭാക്കനി 30 ശതമഭാനലാം വലഭാവസഭായനികേ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
ആചണനഭാണട്ട് ആദലലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്. നനിലവനില് ഇതനിനട്ട് മഭാറമുകണ്ടഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് : സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മറതരത്തനിലുള്ള
ആശങകേള നനിലനനില്ക്കുനചണ്ടങനിലുലാം സര്ക്കഭാര് സഭാര്ടട്ട് സനിറനിയുമഭായനി ബനചപട
എഗനിചമന്റെനില് പറയുന  കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കുനതനിനുതചന മുന്തൂക്കലാം നല്കുലാം.
ആഗസ്റ്റേട്ട്  6-ാം  തതീയതനി   കബഭാര്ഡട്ട്  മതീറനിലാംഗട്ട്  കചരഭാന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനില്  അതനിചനക്കുറനിചട്ട് ചര്ച ചചയകമ്പഭാള  ഇസൗ പറഞ മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിചന്റെ
ലക്ഷലലാം  ചചകേവരനിക്കഭാനുള്ള  സമയക്രമലാം,  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലുലാം  ചചകേവരനികക്കണ്ട
പുകരഭാഗതനി തടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് വലക്തമഭായ തതീരുമഭാനത്തനികലചക്കത്തഭാന്
കേഴെനിയുലാം. ഇകപഭാളത്തചന മുഖലമനനിചയനള്ള നനിലയനില് അവരുമഭായനി ബനചപടട്ട്
നടത്തനിയ  ചര്ചയനില്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അതനിനട്ട്  കൃതലമഭായ
സമയക്രമലാം  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്  അചലങനില്  സമയക്രമലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു
ധഭാരണയനിചലത്തനിയ കശഷമഭായനിരനിക്കണലാം ആ കയഭാഗത്തനിനട്ട് വകരണ്ടചതനട്ട് അവചര
അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ  കയഭാഗത്തനില്  കൃതലമഭായ  വലക്തത  വരുത്തഭാന്  കേഴെനിയുചമനട്ട്
തചനയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് : സര്,  കേഴെനിഞതനിനട്ട്  മുനനിലചത്ത   ഇടതപക്ഷ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  2007-ലഭാണട്ട്  ഇസൗ എഗനിചമന്റെട്ട്  വചതട്ട്.   ആ എഗനിചമന്റെട്ട്  അകതപടനി
നടപനിലഭാക്കുകേയഭാചണങനില്  2017-ല് ഇതട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചകയണ്ടതകല;  എനഭാല്
2017-ല് കേമ്മേതീഷന് ചചയഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ?  പനിനതീടുവന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആ എഗനിചമന്റെനില്
ടതീകകേഭാലാം  കേമ്പനനിയുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തനി  എചനങനിലുലാം  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
അങ്ങട്ട്  മുഖലമനനിയഭായ  സമയത്തട്ട്   2020-ലഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷനനിലാംഗട്ട്  എനപറഞ്ഞു.
എന്തുചകേഭാണ്ടട്ട് മൂനട്ട് വര്ഷലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു; അതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങചളനഭാണട്ട്; 2020-ല്
തചന  ഇതട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയചമനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  എന്തുനടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്, ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള വലതലസതകേള

എഗനിചമന്റെനിനകേത്തട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാചയനള്ള കേഭാരലലാം  എചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില.

പദതനി സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.

അതനില്  ഞഭാന് കനരകത്ത ഇവനിചട സൂചനിപനിചതകപഭാചല കകഭാസനിലാംഗട്ട് തതീയതനി എന

നനിലയനികലക്കട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  കപഭാകേഭാചത  ഏചറക്കുചറ  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചചകയണ്ടചതലഭാലാം ചചയ്തുകേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ഇസൗ  വരുന

കബഭാര്ഡട്ട് മതീറനിലാംഗനില് കൃതലമഭായ വലക്തത വരുത്തുലാം.  ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട് എഗനിചമന്റെനില്

കകഭാഷര് കഡറട്ട്  എനപറഞതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  അവര്ക്കട്ട് ഇനനിയുലാം നതീടനിചക്കഭാണ്ടു

കപഭാകേഭാലാം. പകക്ഷ  ആ വലവസ മഭാറഭാന് ബനചപട പഭാര്ടട്ട്ണര് മതീറനിലാംഗട്ട് വനിളനിക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര് നനിര്ബനനിക്കുലാം.  പഭാര്ടട്ട്ണര് മതീറനിലാംഗനില് വചട്ട് ഇസൗ വലവസയനില് തചന

മഭാറലാം വരുത്തനി  നടപടനികേള മുകനഭാട്ടു ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് ശമനിക്കുലാം. 

മനി  .    സതീക്കര് : കചഭാദലലാം നമ്പര്  *2-ഉലാം  *28-ഉലാം  *30-ഉലാം സമഭാന സസ്വഭഭാവമുള്ളവയഭാണട്ട്.

കചഭാദലലാം നമ്പര്  *2-ചന്റെ കൂചട കചഭാദലലാം നമ്പര്  *28-ഉലാം  *30-ഉലാം  കബട്ട് ചചയനതനിനുള്ള

റനികേസ്വസ്റ്റേട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതട്ട്  ചചയര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്

സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി ഇസൗ മൂനട്ട് കചഭാദലത്തനിനുലാം ഒനനിചട്ട് മറുപടനി പറയുനതഭാണട്ട്. 

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം

  2  (*2) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില കുതനിച്ചുയര്നതട്ട് തടയഭാന് എചനലഭാലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  തടയഭാന്  വനിപണനിയനില്  എചനലഭാലാം  ഇടചപടലുകേള

നടത്തനിയനിട്ടുചണ്ടനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സനിവനില്  സചചപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  മറട്ട്

ഇതര  ഏജന്സനികേചള  എങ്ങചന  പ്രകയഭാജനചപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില് സചചപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്)  :
സര്, 

(എ&ബനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  കനരനിടഭാന്
സനിവനില്  സചചപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖനയുള്ള  വനിപണനിയനിടചപടല്  പദതനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിരുന
70  കകേഭാടനി  രൂപ  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില്  ചപഭാത
വനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന അവശലവസ്തുക്കളുചട വനില വര്ദനവട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം അവശലവസ്തുക്കള  20  ശതമഭാനലാം മുതല്  62  ശതമഭാനലാം വചര
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സചചപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.
കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള ഉളചപചട 21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ചപഭാതവനിപണനിചയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വചര വനില കുറചട്ട് ഫ്രെതീചസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഗുണകമന്മേയുള്ള   കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേനികലഭാക്കട്ട്  15  രൂപ  നനിരക്കനില്  കഫഭാര്ടനിചചഫഡട്ട്  ആട  14000  കറഷന്  കേടകേള
വഴെനിയുലാം സചചപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. കൂടഭാചത
സഭാധനങ്ങള  ഉല്പഭാദന  കകേനങ്ങളനില്നനിനലാം  ചടണ്ടര്  മുകഖന കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കുന
കേഭാരലവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന,
പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  അനലഭായ വനില,  മറട്ട്  നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള  എനനിവ തടയുനതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  സനിവനില്സചചപസട്ട്  വകുപനിചന്റെയുലാം  കനതൃതസ്വത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,  റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി) ഇതര ഏജന്സനികേചള ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കഹഭാര്ടനി
കകേഭാര്പനിചന്റെ  സ്റ്റേഭാളുകേള  സനിവനില്  സചചപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ചതരചഞടുത്ത
വനില്പനശഭാലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത  ചകേപ്കകേഭാ,  എലാം.പനി.ചഎ.
എനതീ സഭാപനങ്ങളുചട ഉത്പനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദന

3 (*28) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന ട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)    നനികതലഭാപകയഭാഗ  വസ്തുക്കളുചടയുലാം   ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളുചടയുലാം  വനില
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുന എന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി)  വനിലവര്ദനമൂലലാം  ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  ആശസ്വഭാസകമകേഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിലക്കയറലാം ഉണ്ടഭാകേഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപസുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): സര്,

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് സനിവനില്
സചചപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുള്ള വനിപണനിയനിടചപടല് പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിചനിരുന  70  കകേഭാടനി  രൂപ
150  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന അവശലവസ്തുക്കളുചട
വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം  അവശല  വസ്തുക്കള
20  ശതമഭാനലാം  മുതല്  62  ശതമഭാനലാം  വചര  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് സചചപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയ്തുവരുന.  കൂടഭാചത  സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള
ഉളചപചട 21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല്
20  ശതമഭാനലാം  വചര  വനില  കുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനികലഭാക്കട്ട് 15 രൂപഭാ നനിരക്കനില്
കഫഭാര്ടനിചചഫഡട്ട് ആട  14000  കറഷന് കേടകേളവഴെനിയുലാം സചചപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന,
പൂഴെട്ട് ത്തനിവ യട്ട്,  അനലഭായ വനില,  മറട്ട് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള എനനിവ തടയുനതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  സനിവനില്സചചപസട്ട്  വകുപനിചന്റയുലാം  കനതൃതസ്വത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,  റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേരള ലാം ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന
അവശല  സഭാധനങ്ങളുചട  ദസൗര്ലഭലലാം,  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം,
കേടത്തുകൂലനി  വര്ദനവട്ട്  മുതലഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കകേരളത്തനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  വനിലവര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിലക്കയറത്തനിചന്റ  യഥഭാര്ത
കേഭാരണലാം  മനസനിലഭാക്കനി  വനിലക്കയറലാം  നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
ചര്ച ചചയ്തട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി 14-6-2016-നട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ചമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളുചട
കയഭാഗലാം  കചര്നനിരുന.  വനിലക്കയറലാം  നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട്  അവര്
സഹകേരണലാം ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

4  (*30) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലധഭാനല വനിപണനിയനില് കൃത്രനിമ വനിലക്കയറ ലാം സൃഷനിക്കുന അവസ

സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ഇതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള

അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  കൃത്രനിമ വനിലക്കയറ ലാം തടങ്ങനിയവ തടയുനതനിനഭായനി

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): സര്,

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്;  അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;  കകേരളലാം ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ

സലാംസഭാനമഭായതചകേഭാണ്ടട്ട്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  അരനി  ഉളചപചടയുള്ള

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ഇറക്കുമതനി ചചയ്തഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ ആവശലകേത നനിറകവറനതട്ട്.

ഇക്കഭാരണലാംചകേഭാണ്ടട്ട് വനിപണനിയനില് അരനി ഉളചപചടയുള്ള ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുചട വനില

വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭാകുനതട്ട്  സഭാധഭാരണയഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  അരനിയുചടയുലാം  മറട്ട്

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം വനില വര്ദനിക്കുനചവന റനികപഭാര്ട്ടുകേള വന

സഭാഹചരലത്തനില് വനിലക്കയറ ത്തനിചന്റെ യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി വനിലക്കയറ ലാം

നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരലങ്ങള ചര്ച  ചചയ്തട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി

14-6-2016-നട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുചട കയഭാഗലാം  കചര്നനിരുന.

പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  പചങടുത്ത  വലഭാപഭാരനികേള  വനിലക്കയറ ലാം  നനിയനണ

വനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ചചകേചക്കഭാളന  നടപടനികേളക്കട്ട്  അവരുചട  സഹകേരണലാം

ഉറപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറ ലാം  തടങ്ങനിയവ

തടയുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സനിവനില് സചചപസട്ട് കേമ്മേതീഷണകററനില്  1-6-2016
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മുതല് ഒരു ചചപ്രസട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ചസല് രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്. ഈ

ചസലനില്നനിനലാം എലഭാ  ജനിലകേളനില്  നനിനള്ള ചചദനലാംദനിന പരനികശഭാധനകേളുചടയുലാം

ചറയ്ഡനിചന്റെയുലാം  വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനണ്ടട്ട്.  22  അവശല സഭാധനങ്ങളുചട  വനില

സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതവനിപണനിയനില്നനിനലാം ജനിലഭാ സചചപ ഓഫതീസര്മഭാര് കശഖരനിചട്ട്

സനിവനില്  സചചപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനിചല  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട്  ചസക്ഷനനില്  നല്കുകേയുലാം

അവനിചടനനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  കകേന  ചപഭാതവനിതരണ  ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരല

മനഭാലയത്തനിചന്റെ  ചവബട്ട് ചചസറനില്  കചര്ക്കുകേയുലാം  ചചയനണ്ടട്ട്.  2016  ജനുവരനി

മുതല്  ചമയട്ട്  വചര  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  20,199  ചപഭാതവനിതരണ  കകേനങ്ങളുലാം

2114  ഓപണ്  മഭാര്ക്കറകേളുലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി.   നനിയമ  ലലാംഘനലാം

നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര  അവശലവസ്തു  നനിയമലാം  1955  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : സര്,   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനു

കശഷലാം  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുചവനട്ട്  അങ്ങയുചട മറുപടനിയനില്  പറയുനണ്ടട്ട്.   13  ഇനലാം   അവശല

സഭാധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനിപനിക്കുകേയനിചലനട്ട്   നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം

പറഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നമ്മുചട മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയന മറട്ട്  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്

വനില നനിയനനികക്കണ്ട നടപടനി എടുകക്കണ്ടതണ്ടട്ട്. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നല്കുന സബ്സനിഡനിയുചട

പ്രകയഭാജനലാം  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളനിചലത്തുവഭാന്കവണ്ടനി  കറഷന്  കേടകേളനിലൂചട

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  നല്കുവഭാന്  2004-2006  കേഭാലഘടത്തനില്

തതീരുമഭാനനിചനിരുന. അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എനപറയുനതട്ട്,  മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ഒരു

പഞഭായത്തനിചന്റെ ആസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന എനതനിനഭാലഭാണട്ട്.  പഞഭായത്തനിചന്റെ

വനിസ്തൃതനി വളചര കൂടുതലഭാചണങനില് സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് അതനിചന്റെ പ്രകയഭാജനലാം

ലഭലമഭാകുനനില  എനളളതട്ട്  ഒരു  യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്.  ഇപ്രഭാവശലലാം  സബ്സനിഡനി

നല്കുനതനിനുള്ള  തകേ  70  കകേഭാടനി  രൂപ  എനള്ളതട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി

ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുചണ്ടനട്ട്  അങ്ങട്ട്  മറുപടനിയനില്  പറഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതചകേഭാണ്ടട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങള  കറഷന്  കേടകേളനിലൂചട  നല്കേനിചക്കഭാണ്ടട്ട് സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കുകൂടനി

സബ്സനിഡനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് ആവശലമഭായ  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാ എനട്ട് ബഹുമഭാനചപട മനനിക്കട്ട് ഉറപ്പു നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ ? 
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് : സര്,  സനിവനില് സചചപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  42

വര്ഷചത്ത ചരനിത്രത്തനില് ഏറവലാം  കൂടനിയ തകേ  (150  കകേഭാടനി രൂപ)  സബ്സനിഡനിയഭായനി

നതീക്കനിവചതട്ട് ഈ വര്ഷമഭാണട്ട്.   സനിവനില് സചചപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ഒസൗടട്ട് ചലറട്ട്

വഴെനി  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയകമ്പഭാഴലാം എലഭാ ജനങ്ങളക്കുലാം

ലഭലമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനിയല  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  ഇടചപടല്

നടത്തനിയനിരുനതട്ട്.  മഭാര്ക്കറനില് ഇചതഭാരു ഇടചപടലഭാണട്ട്.  കകേരളമഭാചകേ കനഭാക്കുകേയഭാചണങനില്

38  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇനനിയുലാം  സനിവനില്  സചചപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ഒസൗടട്ട് ചലറകേള

വരഭാനുണ്ടട്ട്.  ആ  38  പഞഭായത്തുകേളനില്കൂടനി മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള സഭാപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്

ഞങ്ങള ആദലലാം  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   അതനിനുകശഷലാം  അതനിചന്റെ  വനിപുലതീകേരണചത്തക്കുറനിചട്ട്

തതീര്ചയഭായുലാം  ആകലഭാചനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞ കറഷന് കേടകേളവഴെനി

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയന വനിഷയലാം ദതീര്ഘകേഭാല ലക്ഷലമഭായനി

കേഭാണുനതഭാണട്ട്.   കറഷന് കേടകേചള ശക്തനിചപടുത്തഭാനുള്ള തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

അക്കഭാരലവലാം ഭഭാവനിയനില് ചചകേകേഭാരലലാം ചചയനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : സര്,  മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം ലഭാഭലാം കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം

ശബരനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനി  ചചയന  ജതീവനക്കഭാരുണ്ടട്ട്.

അങ്ങചന  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി ചചയന ജതീവനക്കഭാചര ഇകപഭാള പനിരനിച്ചു വനിടുകേയഭാണട്ട്.

അങ്ങയുചട   അറനികവഭാടുകൂടനി  നടക്കുനതഭാചണനട്ട്  ഞഭാന്  പറയുനനില,  അവര്ക്കട്ട്

കേനിട്ടുനതട്ട് തച്ഛമഭായ ശമ്പളമഭാണട്ട്. അവര്ക്കട്ട് കേനിടനിചക്കഭാണ്ടനിരുന ശമ്പളത്തനില്നനിനലാം

പനി.എഫട്ട്.-ഉലാം  കേടട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണ്ടനിരുന.  അങ്ങചനയുള്ള  പഭാവചപട  ആളുകേകളഭാടട്ട്

മനുഷലതസ്വപരമഭായ  ഒരു  സമതീപനമല  ഇകപഭാള  സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്. അതനില്  അങ്ങട്ട്

ഇടചപടട്ട് അത്തരലാം ആളുകേചള വതീണ്ടുലാം നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.

മഭാത്രമല, നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള പഭാക്കട്ട് ചചയഭാനഭായനി ആളുകേചള നനിയമനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടട്ട് അവര്ക്കഭാവശലമഭായ പരനിരക്ഷ  നല്കുനതനിനുകവണ്ടനി  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് : സര്,  ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വനനിടട്ട്

ഒരു മഭാസലാം ആകുനകതയുള. ഒസൗടട്ട് ചലറകേളനില് പഭായട്ട് ക്കട്ട് ചചയന കജഭാലനിക്കഭാരുചട

പ്രശ്നമഭാചണങനിലുലാം അതമഭായനി ബനചപട വനിഷയങ്ങള ഏതഭാചണങനിലുലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

യഭാചതഭാരുവനിധ നനിര്കദ്ദേശവലാം ഇതവചര ചകേഭാടുത്തനിടനില.  ആചരയുലാം പറഞ്ഞുവനിടഭാകനഭാ

പുതതഭായനി നനിയമനിക്കഭാകനഭാ ഒരു നനിര്കദ്ദേശവലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചകേഭാടുത്തനിടനില. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഇവനിചട നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട

വനിലവര്ദനവനിചന സലാംബനനിച്ചുള്ള കചഭാദലലാം കബട്ട് ചചയ്തകപഭാള ഭരണകേക്ഷനിയനില്

നനിനലാം  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനലാം  ഒരുകപഭാലുള്ള  കചഭാദലങ്ങളഭാണട്ട്  സഭയുചട  മുമ്പനില്

വനതട്ട്.  കൃത്രനിമമഭായനി  വനിലക്കയറലാം  സൃഷനിക്കുന  എനതചനയഭാണട്ട്  ഭരണകേക്ഷനിയനില്

നനിനള്ളവരുലാം പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഒരു ഒഫന്സട്ട്  നമ്മേചളലഭാവരുലാം ഒരുകപഭാചല

അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുനചവനള്ളതഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ  അര്ത ലാം.  ഇവനിചട  Essential

Commodities Act  ഉണ്ടട്ട്.  ഈ ഗവണ്ചമന്റെനിനട്ട് ചചയഭാന് കേഴെനിയുന പ്രധഭാനചപട

ഒരു നനിയമ നടപടനിയഭാണതട്ട്.  ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം

ഇത്രയുലാം കൃത്രനിമമഭായനി  വനിലവര്ദനവണ്ടഭായനിട്ടുലാം  Essential  Commodities  Act

അനുസരനിചട്ട് എത്രകപചര അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; എത്ര ചറയ്ഡട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; എത്ര

കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;  അതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനി  എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്  എനട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് : സര്,  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനകേളുചടയുലാം  ചറയ്ഡുകേളുചടയുലാം  കേണക്കട്ട്  കൃതലമഭായനി  ഇവനിചട  ഞഭാന്

മറുപടനി വഭായനിചകപഭാള  പറയുകേയുണ്ടഭായനി.  വനിലക്കയറലാം ഉണ്ടഭാകുനചവനട്ട് മനസനിലഭായ

സനര്ഭത്തനില്തചന  വളചര  കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേളുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടട്ട്. സനിവനില് സചചപസട്ട്, ഭക്ഷലലാം, ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല്

ചമകട്രെഭാളജനി  എനതീ  വകുപ്പുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അവരുചട

ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം വളചര ഭലാംഗനിയഭായനി നനിര്വഹനിക്കുനണ്ടട്ട്.  അതനിലുപരനിയഭായനി ഭക്ഷല

വകുപ്പുകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധന  നടത്തുനമുണ്ടട്ട്.  എവനിചടചയങനിലുലാം  വനിലവനിവര

പടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാചത  വരുനകണ്ടഭാ,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്  നടത്തുനകണ്ടഭാ,   അനലഭായമഭായനി

വനിലകൂടനി വനില്പന നടത്തുനകണ്ടഭാ എചനഭാചക്ക പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  അവനിചടചയഭാചക്ക

ശക്തമഭായനി  ഇടചപടഭാനുലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചറയ്ഡുലാം പരനികശഭാധനയുലാം  തടര്ചയഭായനി നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : സര്, വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കഭാന് 13 ഇനലാം അവശല
സഭാധനങ്ങള  വലനിയ  വനില  ചകേഭാടുത്തട്ട്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വഭാങ്ങനി
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ്തട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് ഇന്റെര്ചവന്ഷന് നടത്തനിയഭാണട്ട്
വനില കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  പലകപഭാഴലാം വലനിയ വനിലചകേഭാടുത്തട്ട് ഇത്തരലാം സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങഭാന്  കേഴെനിയഭാചത  വരുന  സമയങ്ങളനില്  13  ഇനലാം  അവശല  സഭാധനങ്ങളുചട
ലഭലതയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതഭാണട്ട്
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മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇന്റെര്ചവന്ഷന്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം.  ഉത്പഭാദന
കകേനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വലനിയ  വലഭാപഭാരനികേള  കക്രഭാപട്ട്  സതീസണനില്  ഇവ  വഭാങ്ങനി
അവരുചട വലനിയ കസ്റ്റേഭാകറജട്ട് ചഫസനിലനിറതീസട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സൂക്ഷനിച്ചു വയ്ക്കുകേയുലാം ഓഫട്ട്
സതീസണനില്  വലനിയ  വനിലയ്ക്കട്ട്  നമുക്കട്ട്  നല്കുകേയുമഭാണട്ട്  ചചയനതട്ട്.   അതചകേഭാണ്ടട്ട്
ഉത്പഭാദന  കകേനത്തനില്നനിനട്ട്  കക്രഭാപട്ട്  സതീസണനില്  സറപകകേഭാ  കനരനിടട്ട്  ഏറവലാം
കുറഞ  വനിലയ്ക്കട്ട്  13  ഇനലാം  എസന്ഷലല്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്  വഭാങ്ങനി  സഹകേരണ
വകുപനിചന്റെകയഭാ മകറചതങനിലുലാം ഏജന്സനികേളുചടകയഭാ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കസ്റ്റേഭാകറജട്ട്
ചഫസനിലനിറതീസട്ട്  ഉണ്ടഭാക്കനി  ഓഫട്ട്  സതീസണ്  ഉളചപചടയുള്ള  സമയത്തട്ട്  വലനിയ
സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുക്കഭാചത, സറപകകേഭായ്ക്കട്ട് ലഭാഭത്തനില്ത്തചന വനിതരണലാം നടത്തഭാന്
കേഴെനിയുന,  മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലചയക്കഭാള കുറചട്ട്  ഈ  13  ഇനലാം സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
നടത്തഭാന്  കേഴെനിയുന  ഫലപ്രദമഭായ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിചന പറനി
സര്ക്കഭാര് ഗസൗരവപൂര്വലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം ഇവനിചട  പറഞതട്ട്
വളചര  നല കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇനട്ട്  സനിവനില് സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  പര്കചസട്ട്
നടത്തുനതട്ട് ഇ-ചടണ്ടര് മുകഖനയഭാണട്ട്.  ഉത്പഭാദന കകേനത്തനില് കപഭായനി അവനിടചത്ത
ഗസൗണ്ടട്ട് റനിയഭാലനിറനി മനസനിലഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടട്ട് ഏറവലാം കുറഞ വനിലയ്ക്കട്ട് ഗുണകമന്മേയുള്ള
ഉത്പനങ്ങള വഭാങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേചളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പര്കചസട്ട്
സമ്പ്രദഭായത്തനില് ആവശലമഭായ മഭാറലാം വരുത്തഭാനുള്ള കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  സര്,  കകേരളലാം  ഒരു  കേണ്സവ്യൂമര്  കസ്റ്റേറട്ട്

ആചണനള്ളതട്ട്  ഒരു  യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്.   അതചകേഭാണ്ടട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളനില്

ഭൂരനിഭഭാഗവലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനഭാണട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം

കേടത്തുകൂലനി എനതട്ട് അതനിചന ആശയനിചട്ട് നനില്ക്കുന ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കേടത്തുകൂലനി

ഇനത്തനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപടതട്ട്  ചപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉത്പനങ്ങളുചട  വനിലവര്ദനവഭാണട്ട്.

അനഭാരഭാഷ്ട്ര  വനിപണനിയനില്  ചപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉത്പനങ്ങളുചട  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ക്രൂഡട്ട്

ഓയനിലനിചന്റെ വനില വളചരയധനികേലാം  തഭാഴെട്ട് നനിട്ടുലാം കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല്

എനവനിധലാം  ചപകട്രെഭാള,  ഡതീസല്  ഉളചപചടയുള്ള  ചപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്

വനില കൂടനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. വനിലക്കയറത്തനിനട്ട് അതലാം ഒരു പങട്ട് വഹനിക്കുനണ്ടട്ട്.

കേഴെനിഞ യു.പനി.എ.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സമയത്തട്ട്,  അനഭാരഭാഷ്ട്ര വനിപണനിയനില് ക്രൂഡട്ട്

ഓയനിലനിചന്റെ വനില അനനിയനനിതമഭായനി കൂടനിയകപഭാളകപഭാലുലാം കകേരളത്തനില് യു.ഡനി.എഫട്ട്.

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എടുത്ത ചനില നനിലപഭാടുകേളുണ്ടട്ട്.  അത്തരലാം വനിലവര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായകപഭാള
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അതട്ട്  വനിലക്കയറചത്ത  ബഭാധനിക്കരുതട്ട്  എനള്ളതചകേഭാണ്ടട്ട്  രണ്ടു  തവണയഭാണട്ട്

കകേരളത്തനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉത്പനങ്ങളനില്നനിനട്ട്

ലഭനിക്കുന അധനികേ നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കനിയതട്ട്.  ഞഭാന് കനരചത്ത സൂചനിപനിചതകപഭാചല,

കകേന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചപകട്രെഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവയുചട  വനില  ഇങ്ങചന  കൂടനി

ചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകമ്പഭാള, വളചര ചപചടനട്ട് ചനില ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട് വനില വര്ദനവണ്ടഭാകുന

സഭാഹചരലത്തനില്  ചപകട്രെഭാളനിയലാം  ഉത്പനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറത്തനിലൂചട  ലഭലമഭാകുന

അധനികേ  നനികുതനി  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിചനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചനിക്കഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

തയഭാറഭാകണഭാ എനട്ട് പറയഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ഇകപഭാളത്തചന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  വലനിയ

ബഭാദലതയഭാണട്ട് ഏചറടുക്കുനതട്ട്.  13 ഇനലാം സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് 20 ശതമഭാനലാം മുതല് 62

ശതമഭാനലാം വചര സബ്സനിഡനി ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണ്ടഭാണട്ട് ഇനട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് ഇന്റെര്ചവന്ഷന്

ഫലപ്രദമഭായനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളവഴെനിയുലാം സറപകകേഭായുചട

ഇതര ഔടട്ട് ചലറകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം ചചയന  സബ്സനിഡനി കേഴെനിഞ്ഞുള്ള മചറലഭാ

ഉത്പനങ്ങളുചട കേഭാരലത്തനിലുലാം ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വനതനിനുകശഷലാം ഒരു രൂപകപഭാലുലാം

വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭാക്കനിയനിടനില എനള്ളതഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  സര്,  42  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  വനില  വര്ദനവട്ട്

തടയുനതനിനുകവണ്ടനി  ഏറവലാം  അധനികേലാം  സബ്സനിഡനി  ചകേഭാടുത്ത  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്

ഇചതനട്ട്  അങ്ങട്ട്  സൂചനിപനിച്ചു.  150  കകേഭാടനി  രൂപ  ചകേഭാടുക്കഭാന്  നനിങ്ങള  ബഡ്ജറട്ട്

അവതരനിപനിചനിട്ടുകവചണ്ട? ഇകപഭാള വനനിട്ടുള്ളതട്ട് കേഴെനിഞ ഉമ്മേന് ചഭാണ്ടനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ബഡ്ജറകല;  അലഭാചത പുതനിയതഭായനി ഒരു കേഭാരലവലാം വനനിടനിലകലഭാ? ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ

ഉകദലഭാഗസരുചട പരനികശഭാധന സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം  വനില വര്ദനവട്ട്

തടയുനതനിനുകവണ്ടനി നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയുലാം ചറയ്ഡുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങളുലാം

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷന് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്

ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലഭാണട്ട്.  അതചകേഭാണ്ടട്ട് എനനിക്കട്ട് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷമുള്ള

ആദലചത്ത കേലഭാബനിനറട്ട് മതീറനിലാംഗനില് മൂനഭാമതഭായനി റകേചക്കഭാണ്ട തതീരുമഭാനലാം, സനിവനില്

സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  നല്കുന  സബ്സനിഡനി  തകേ  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി

വര്ദനിപനിക്കഭാനുള്ളതഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ബഡ്ജറനില് 70  കകേഭാടനി രൂപയുചട

ചപ്രഭാവനിഷനഭാണട്ട് ഉണ്ടഭായനിരുനതട്ട്.
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ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  സര്,  പല  കേചവട  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം

വനില വനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാറനില.   അതനിചനതനിചര നടപടനിചയടുക്കഭാന് നമുക്കട്ട്

പല നനിയമങ്ങളുമുണ്ടട്ട്. വനിലവനിവരപടനികേ പല കേടകേളനിലുലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാറുചണ്ടങനിലുലാം

പലകപഭാഴലാം  അതനില്  ചമന്ഷന്  ചചയന  വനിലകയക്കഭാള  വളചര  കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം

ഈടഭാക്കുനതട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള  പറനിക്കുന  സനിതനി  പല  കേടകേളനിലുലാം  നമ്മേള

കേഭാണഭാറുണ്ടട്ട്.  ഇതനിചനതനിചര  എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  അരനിക്കുലാം  പചക്കറനിക്കുലാം  ഉളചപചട

വനിലക്കയറമുണ്ടഭായ സഭാഹചരലത്തനില് സനിവനില് സറപസട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി

എനതീ  വകുപ്പുകേചള  സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്  ഓപണ്  മഭാര്ക്കറനിചല  കേടകേള

പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേഭാടുത്തതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേടകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം

വനിലവനിവരപടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്ത  എലഭാ  കേടകേളക്കുലാം  തഭാക്കതീതട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം

ചചയ്തു.  ഇകപഭാഴലാം  പരനികശഭാധന നടത്തനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള വനിലവനിവരപടനികേ

പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്ത കേചവടക്കഭാരുചട കപരനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു ചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  സര്,  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവരുചട ഉത്പനങ്ങള

എവനിചടയുലാം യകഥഷലാം വനില്ക്കഭാനുള്ള സസ്വഭാതനലവലാം അവസരവലാം നല്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്

നമുക്കട്ട് വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേ.  ഈ കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് എനട്ട്

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാന് പറകമഭാ; മഭാത്രമല, ഇനനികപഭാള

കേര്ഷകേചന്റെ ഉത്പനങ്ങളുചട വനിലയുചട മൂനനിചലഭാനട്ട്  മഭാത്രചമ കേര്ഷകേചന്റെ കേയനില്

എത്തുനള. ബഭാക്കനി കേരനിഞനക്കഭാരുചടയുലാം ഇടനനിലക്കഭാരുചടയുലാം  റകേകേളനിലഭാണട്ട്

എത്തുനതട്ട്. ഇതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

മചറഭാനട്ട്,  കറഷന്  കേടകേള  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുചമനഭാണട്ട്  നയപ്രഖലഭാപനത്തനില്

പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനചത്ത കറഷന് കേടകേളുചട കശഭാചനതീയഭാവസ കേഭാരണലാം ഒരഭാളുലാം

കറഷന്കേട  നടത്തഭാന്  സനദരഭാകുനനില.   കേഭാരണലാം,  കറഷന്  കേടയുചട  വഭാടകേ,

റവദദ്യുതനി ചഭാര്ജട്ട് തടങ്ങനിയവചയലഭാലാം അയഭാളതചന ചകേഭാടുക്കണലാം.  ഈ കേഭാരലത്തനില്

സര്ക്കഭാര് എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  കൃ ഷനിക്കഭാര്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്

നലഭായവനില ലഭനിക്കുനനില എനതട്ട് നമ്മുചട എക്കഭാലചത്തയുലാം പരഭാതനിയുലാം ചപഭാതവഭായ

വനിഷയവമഭാണട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  അവര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന  ഉത്പനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായവനില
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ലഭലമഭാക്കഭാന്  കൃഷനി  വകുപട്ട്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പ്പുവഴെനി  സലാംഭരനിക്കുന  പചക്കറനികേളക്കട്ട്

നലഭായവനില  നല്കുനണ്ടട്ട്.  സനിവനില്  സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  കശഖരനിക്കുനകതഭാ

വനിതരണലാം ചചയനകതഭാ ആയ ഉത്പനങ്ങള നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തുനനിനട്ട്  മഭാത്രലാം

കശഖരനിക്കുനതല. കകേരളലാം തനികേച്ചുലാം ഒരു കേണ്സവ്യൂമര് കസ്റ്റേറഭാചണനതട്ട് നമുക്കറനിയഭാലാം.

പുറത്തുനനിനഭാണട്ട്  നമ്മേള  ഉത്പനങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  അതമഭായനി  ബനചപടട്ട്

സനിവനില്  സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അവരുചട  തഭാല്പരലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്

ഒകടചറ പരനിമനിതനികേളുണ്ടട്ട്.  എനഭാല് സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അതഭാതട്ട് സമയങ്ങളനില്

റകേചക്കഭാളന വനിലയുചടയുലാം നയത്തനിചന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില് ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണലാം

സനിവനില്  സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  നനഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുനണ്ടട്ട്  എനഭാണട്ട്

എനനിക്കട്ട് അങ്ങചയ അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  കറഷന്കേടകേള നവതീകേരനിക്കുകേ എനള്ളതട്ട്

നമ്മുചട  ഒരു  പ്രധഭാനചപട  ലക്ഷലമഭാണട്ട്.  കറഷന്കേടകേള  നവതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നചലഭാരു

പദതനിയുമഭായഭാണട്ട് ഞങ്ങള മുകമ്പഭാടട്ട് കപഭാകുനതട്ട്.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം

ഈ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിടനില.  2013-ല്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച  നനിയമമഭാണതട്ട്.

ഇവനിചട  2013-ല്  തചന  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുചമനട്ട്  അറനിയനിചനിരുചനങനിലുലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനില.

ആ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന സനര്ഭത്തനില് കറഷന്കേടകേചള നവതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഉളചപചടയുള്ള

കേഭാരലങ്ങളകൂടനി  അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തുചകേഭാണ്ടട്ട്,  അചതലഭാലാം  നനിര്വഹനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്

മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ശമനിക്കുനചതനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്

അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ. സനി. മമ്മൂടനിക്കുകവണ്ടനി (ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  ) : സര്, ഉഴനട്ട്, കേടല, വറല്മുളകേട്ട്,

പയര്  തടങ്ങനിയവ  സഭാധഭാരണക്കഭാരചന്റെ  അടുക്കളയനില്നനിനലാം  അപ്രതലക്ഷമഭായനി

രനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഉഴനനിനട്ട് കേനികലഭാഗഭാമനിനട്ട്  170  രൂപ മുതല്  175  രൂപ വചരയുലാം

കേടലയ്ക്കട്ട് 90 രൂപ മുതല് 125 രൂപ വചരയുലാം  ചചറുപയറനിനട്ട്  110 രൂപയുലാം  വറല് മുളകേനിനട്ട്

160  രൂപയുമഭാണട്ട്  വനില.  പചക്കറനികേളക്കഭാചണങനില്  വനില  കുതനിച്ചുയരുകേയഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഹഭായമുള്ള കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പനില്കപഭാലുലാം  ചപഭാതമഭാര്ക്കറമഭായനി  രണ്ടട്ട്

രൂപയുചട  വലതലഭാസമഭാണുള്ളതട്ട്.  അതചകേഭാണ്ടട്ട്  ഇചതഭാചക്ക  സഭാധഭാരണക്കഭാരചന്റെ

അടുക്കളയനികലക്കട്ട് വരുനതനിനട്ട് ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനി  വചതനിനുകശഷലാം  ഏചതങനിലുലാം

സഭാധനത്തനിനട്ട്  വനില  കുറയ്ക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണ്ടഭാ  എനലാം  ബഹുമഭാനചപട  മനനിക്കട്ട്

പറയഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ ?
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ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  : സര്, അങ്ങട്ട് പറഞതനില് ഒരുപഭാടട്ട് പനിശകുകേളുണ്ടട്ട്.

ഉഴനട്ട് (കബഭാള) 66 രൂപയ്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില് നമ്മുചട ഒസൗടട്ട് ചലറനില് വനിതരണലാം

ചചയകമ്പഭാള മഭാര്ക്കറനില്  അതനിനട്ട് 175  രൂപയഭാണട്ട് വനില.  വന്കേടല  43  രൂപയ്ക്കട്ട്

ചകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  മഭാര്ക്കറനില്  അതനിചന്റെ  വനില  88.69  രൂപയഭാണട്ട്.  വന്പയര്

45  രൂപയ്ക്കട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  72.50  ആണട്ട്  മഭാര്ക്കറനിചല  വനില.  വറല്മുളകേട്ട്

75  രൂപയ്ക്കട്ട്  ചകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള  മഭാര്ക്കറനിചല  വനില  168  രൂപയഭാണട്ട്.  അങ്ങചന

13  ഇനലാം സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം വനിലയനില്  20  ശതമഭാനലാം മുതല്  62  ശതമഭാനലാം വചര

വനില കുറചഭാണട്ട് നമ്മേള വനില്ക്കുനതട്ട്. ചപഭാതമഭാര്ക്കറനില് ഇടചപടുനതട്ട് ഇങ്ങചനയഭാണട്ട്.

ഞങ്ങള  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം   നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട

വനിലയനില് ഒരു വര്ദനവലാം വരുത്തനിയനിടനില.

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  സര്,  നമ്മുചട നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളനില്

ഏറവലാം  പ്രഭാധഭാനലമുള്ളതഭാണട്ട്  അരനി.  ഇസൗ  അരനി  ഉല്പഭാദനിപനിച്ചു  ചകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്

തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  ആനഭാപ്രകദശട്ട്  എനതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനമഭാണട്ട്.  ആനഭാ

പ്രകദശനിചല  അരനി  കലഭാബനികേചളലഭാലാം  കചര്നട്ട്  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറലാം  ഉണ്ടഭാക്കഭാന്

ശമനിക്കുനചവനട്ട് ഇവനിടുചത്ത എലഭാ ദനിനപത്രങ്ങളനിലുലാം വഭാര്ത്തകേള വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

മലയഭാള  മകനഭാരമ  ദനിനപത്രത്തനില്  വലനിയ  ചഹഡ് ഡനിലാംഗനില്  അതട്ട്  എഴതനിയനിരനി

ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  എചനങനിലുലാം  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ  എനതഭാണട്ട്  എചന്റെ  ഒരു  കചഭാദലലാം.  മചറഭാനട്ട്,  പുറത്തുനനിനലാം

ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  നമ്മുചട  നഭാടനില്  വനില്ക്കചപടുന നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളനില്

കൃത്രനിമമുണ്ടട്ട് എനമഭാത്രമല,  വനിഷഭാലാംശലാം കേലര്നതമഭാണട്ട്.   മഭാര്ക്കറനില് കപഭായഭാല്

ഇചതഭാനലാം കേഭാണഭാന് കേഴെനിയുകേയനില.  മഭാര്ക്കറനില് കപഭായനി പരനികശഭാധനിചഭാല് അരനി

അടക്കമുള്ള  സഭാധനങ്ങളനികലഭാ  പചക്കറനികേളനികലഭാ  ഇസൗചകപഭാലുലാം  ഇരനിക്കുകേയനില.

അതനിനു പ്രധഭാനകേഭാരണലാം വനിഷഭാലാംശലാം തളനിചനിട്ടുണ്ടട്ട് എനതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി

പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിഷഭാലാംശലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുലാം  പുറത്തുനനിനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുനവ  നല

സഭാധനങ്ങളഭാചണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  അരനി  ഇനങ്ങളനില് ജയ അരനി,  മട  അരനി

എനനിവയ്ക്കഭാണട്ട് വനില വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായതട്ട്. ആനഭാപ്രകദശനില്നനിനഭാണട്ട്  അരനി ഇകങ്ങഭാട്ടു

വരുനതട്ട്.   നമ്മുചട സലാംസഭാനചത്ത നല വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുലാം ജയ/മട അരനിയുചട

കചഭാകറഭാ  അചലങനില്  കേഞനികയഭാ  ആണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.  ആ  അരനിയുചട

വനിലയനില്  വളചര  ചപചടനഭാണട്ട്  4-5  രൂപ  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭായതട്ട്.  ഞങ്ങള
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അകതപറനി അകനസ്വഷനിചകപഭാള ആനഭാപ്രകദശനിചല ഏതഭാനുലാം അരനിമനിലട്ട്ല്ല്   ഉടമകേളുലാം

നമ്മുചട സലാംസഭാനചത്ത (ചകേഭാലലാം കപഭാചലയുള്ള സലചത്ത) ചനില കബഭാക്കര്മഭാരുലാം

തമ്മേനില് നടത്തനിയ ആകലഭാചനകേളുചട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് ഇസൗ വനിലക്കയറലാം ഉണ്ടഭായതട്ട്

എനഭാണട്ട് അറനിയഭാന് സഭാധനിചതട്ട്.  അതചകേഭാണ്ടട്ട് ആനഭാ പ്രകദശനില് നനിനളചപചട കുറഞ

കററനില് അരനി സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങള ഞങ്ങള നടത്തനിചക്കഭാണ്ടനി രനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനചത്ത കേചവടക്കഭാരുമഭായനി  അതസലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചന നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കവണ്ടനിവനഭാല് ആനഭാപ്രകദശനിചല അരനിക്കചവടക്കഭാരുചട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി ഇസൗ

വനിഷയലാം ചര്ചചചയനതഭാണട്ട്. ആനഭാ പ്രകദശനിചല കേചവടക്കഭാര് തടര്നലാം ഇത്തരലാം

നനിലപഭാടുകേള  സസ്വതീകേരനിചഭാല്   ഇത്തരലാം  അരനി  മറട്ട്  ഏതട്ട്  സലാംസഭാനത്തുനനിനമഭാണട്ട്

ലഭലമഭാകുനതട്ട്  എനതളചപചടയുളള കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചനിക്കഭാന്  ഇസൗ

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുചമനതനിനട്ട് യഭാചതഭാരു സലാംശയവമനില.

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ :  സര്,  1955-ചല   അവശലസഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം

കേചവടക്കഭാരനട്ട് ചചകേവശലാം സൂക്ഷനിക്കഭാവന സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് ഒരു പരനിധനിയുണ്ടഭായനിരുന.

2002-ല് ആ നനിയമത്തനില് കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് വരുത്തനിയ കഭദഗതനിചയ തടര്നഭാണട്ട്

കേരനിഞനക്കഭാര്ക്കുലാം  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയ്പുകേഭാര്ക്കുലാം  ഇടത്തട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം  രഭാജലചത്ത ജനങ്ങചള

ചകേഭാളളയടനിക്കഭാനുള്ള അവസരമുണ്ടഭായതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

അധനികേഭാര പരനിധനിയനികലഭാ നനിയനണത്തനികലഭാ ഇസൗ നനിയമലാം വരുനനില; പകക്ഷ ഇത

ബഭാധകേമഭാണുതഭാനുലാം.   ഇസൗ നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി  വരുത്തഭാന് സലാംസഭാനത്തനിനു

കേഴെനിയുകേയനില.  ഇത്തരചമഭാരു  സഭാഹചരലത്തനില്  2002-ല്  കകേനഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചകേഭാണ്ടുവന  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തനി  1955-ചല  അവശലസഭാധന

നനിയമപ്രകേഭാരലാം  തചന  വനിലക്കയറലാം  തടയഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട്

ആവശലചപടട്ട് നനിയമകഭദഗതനിക്കുകവണ്ടനി കകേനചത്ത സമതീപനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ശതീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മേ ഇവനിചട ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിചതട്ട്

വളചര ശരനിയഭായ ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്. നനിയമലാം ഇലാംകപഭാസട്ട് ചചയനതമഭായനി ബനചപടട്ട്

നമുക്കട്ട് ഒകടചറ പരനിമനിതനികേളുണ്ടട്ട്. ആ സഭാഹചരലത്തനിലഭാണട്ട് നമ്മുചട സലാംസഭാനചത്ത

ചമഭാത്തക്കചവടക്കഭാരുചട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി അവചരകടനി സഹകേരനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്

വനിലക്കയറലാം  തടയുനതളചപചടയുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനുളള  ശമങ്ങള

നടത്തനിയതട്ട്.   ഇസൗ പറഞതട്ട്   വളചര  പ്രധഭാനചപട  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്,  അക്കഭാരലലാം

തതീര്ചയഭായുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : സര്,  വനിലനനിലവഭാരലാം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനുകവണ്ടനി
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നല ഇടചപടലഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.   അകതഭാചടഭാപലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാര്  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി
കസ്റ്റേഭാര് തടങ്ങഭാന് ആവശലമഭായ ഇടചപടല് ഉണ്ടഭാകുകമഭാ,  ഉണ്ടഭാകുചമങനില് അതനിനട്ട്
മുനനിയ പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.   സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള  എന  ലക്ഷലമഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  ആദലലാം
സഫലമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് 38 പഞഭായത്തുകേളനില് നനിലവനില്
മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനില.  ആ പഞഭായത്തുകേളനില്കൂടനി മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ചകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതഭാണട്ട്
ഇസൗ വര്ഷചത്ത ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട ലക്ഷലമഭായനി ഞങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  സര്,  മുന്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേണ്സവ്യൂമര്
ചഫഡനില് ചകേഭാടുലാം അഴെനിമതനി നടനതഭായനി അനചത്ത മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര് ഒരു
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയതഭായനി  അറനിയുന.  എലാം.ഡനി.  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സമഗമഭായ  അകനസ്വഷണലാം  ഇസൗ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നടത്തുകമഭാ?  അത  സലാംബനനിചട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട്  എനഭാചണനട്ട് അറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണ്ടട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം
പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് എകപഭാഴെഭാണട്ട് വനിതരണലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുകേ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് : സര്,  കേണ്സവ്യൂമര്ചഫഡട്ട് സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനിലുളള ഒരു സഭാപനമഭാണട്ട്.  ആ രലാംഗത്തു നടന കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് കേഴെനിഞ
നഭാളുകേളനില്  ഒരുപഭാടട്ട്  കകേടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെഭാണട്ട്  ആ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനചമടുകക്കണ്ടതട്ട്.  

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  വനിലക്കയറലാം  തടഞ്ഞു  നനിര്ത്തുനതനിനു
കവണ്ടനിയുള്ള  നമ്മുചട  സലാംസഭാനചത്ത  രണ്ടട്ട്  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  കറഷന്  കേടകേളുലാം
മഭാകവലനികസ്റ്റേഭാറുകേളുലാം.  ഇനട്ട് കറഷന് കേടകേളനില്  മട കപഭാലുള്ള നല അരനിചയഭാചക്ക
കേനിട്ടുനണ്ടട്ട്.  എചന്റെ വതീട്ടുകേഭാചരഭാചക്ക കറഷന്കേടയനില് നനിനഭാണട്ട് അരനി വഭാങ്ങുനതട്ട്.
അതനിചല  പ്രധഭാനചപട  പ്രശ്നലാം,  നമുക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  അതട്ട്  കേനിട്ടുനനില
എനതഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഏറവലാം  വനിലക്കുറവനില്  സഭാധനങ്ങള
കേനിട്ടുന ഒരു സഭാപനമഭാണട്ട് കറഷന്കേട.  അതചകേഭാണ്ടട്ട് നമ്മുചട കറഷന്കേടകേളനിചല
പനി.ഡനി.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനവലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ജനപ്രതനിനനിധനികേചളയുലാം
കചര്ത്തുചകേഭാണ്ടട്ട് കറഷന് കേടകേളനില് ഒരു പ്രതനിമഭാസ കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട്   നടത്തഭാന്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?



22       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  കറഷന്  കേടകേളുചട  ആകരഭാഗലകേരമഭായ

പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  തതീര്ചയഭായുലാം  നടപടനികേള  കവണലാം.  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ

നനിയമലാം ഇസൗ സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി വളചര കേഭാതലഭായ മഭാറലാം ഇസൗ

രലാംഗത്തട്ട് ഉണ്ടഭാകുലാം. നഭാലാം അകലഭാടട്ട് ചചയന അരനിയഭാചണങനിലുലാം കഗഭാതമ്പഭാചണങനിലുലാം

ഒരു മണനി അരനികയഭാ കഗഭാതകമ്പഭാ കചഭാര്നകപഭാകേഭാത്തവനിധലാം യഥഭാര്ത കേണ്സവ്യൂമര്ക്കട്ട്

ലഭനിക്കുന  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിചനക്കുറനിചഭാണട്ട്  ആകലഭാചനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആ  സനര്ഭത്തനില്  ഇതനിചനഭാചക്ക  പരനിഹഭാരമഭാകുലാം  എനതചനയഭാണട്ട്

കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്,  ഓകരഭാ  കറഷന്  കേടയനികലയുലാം

കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  ചപഭാസനിഷന്,  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്  വഭാങ്ങുനതളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള

എനനിവ  ഡല്ഹനിയനില്  ഇരുനഭാല്കപഭാലുലാം  കേഭാണുനതനിനുലാം  മറമുളള  സലാംവനിധഭാനലാം

അതനികനഭാടനുബനനിചട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  സര്,  കേഴെനിഞ  ഇടതപക്ഷ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

കേഭാലഘടത്തനില്  ഏറവലാം  ശകദയമഭായ  ഒരു  ഇടചപടലഭായനിരുന  വനില  പനിടനിച്ചു

നനിര്ത്തഭാന് കേഴെനിയുന സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ സഞരനിക്കുന ത്രനികവണനി കസ്റ്റേഭാറുകേള.

അതനിചന്റെ നനിലവനിലുളള അവസചയനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അതനിചന്റെ വലനിയ

കസവനങ്ങള  (കബഭാടനില്  വരുന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റേഭാറനിചന്റെ  കസവനലാം)  കുടനഭാടനില്

തഭാമസനിക്കുന ഞങ്ങളക്കടക്കലാം കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ഏറവലാം നല സഭാധനങ്ങള മനിതമഭായ

വനിലയ്ക്കട്ട് കേനിടനിയനിരുന.  എനഭാല് കേഴെനിഞ അഞവര്ഷക്കഭാലലാം ആ അനുഭവത്തനില്

നനിനലാം  ഞങ്ങളക്കട്ട്  പുറകകേഭാട്ടുകപഭാകകേണ്ടനിവന.  ഇകപഭാള  അതനിചന്റെ  സനിതനി

എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  സവഭാളയുചട വനില നൂറുരൂപയനിചലത്തനിയ  സലാംസഭാനത്തട്ട്

വനില  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സചചപസുലാം  വകുപ്പു  മനനിയുചട

കനതൃതസ്വത്തനില്  ഒരു  മഭാസലാംചകേഭാണ്ടട്ട്  നടത്തനിയ  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം   അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.

കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എസന്ഷലല് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട് ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം

വലഭാപകേമഭായനി നടത്തനിയ ചറയ്ഡുകേചളപറനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ എചനഭാരു അഭലര്തന കൂടനി

നടത്തുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപനിനട്ട്

ചചഭാരനിഞ നല വഭാക്കുകേളക്കട്ട് നനനി.  ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച

ത്രനികവണനിയുളപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങചളലഭാലാം  സഹകേരണ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്

വരുനതട്ട്;  അതചകേഭാണ്ടട്ട് സഹകേരണ വകുപഭാണട്ട് ആ കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  പറകയണ്ടതട്ട്.

കേഴെനിഞ കേഭാലത്തട്ട് നടന കേഭാരലങ്ങചളഭാചക്ക നമുക്കട്ട്  കബഭാധലമുള്ളതഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് : സര്,  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനില

നനിയനണത്തനില് ഏറവലാം ഫലപ്രദമഭായ ഇടചപടല് നടത്തുനതട്ട്  ചപഭാതവനിതരണ

ശലാംഖലവഴെനിയഭാണട്ട്.  ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖലയനിചല റതീചടയനില് കറഷന് കഷഭാപ്പുകേളക്കട്ട്

വലനിയ പ്രഭാധഭാനലമുണ്ടട്ട്.  എനഭാല് ഇനട്ട് റതീചടയനില് കറഷന് കഷഭാപ്പുടമകേള അവരുചട

കേമ്മേതീഷന്, കഷഭാര്കടജട്ട് ഉളപചടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് വലനിയ പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്.

ഇതട്ട്  ലഭാഭകേരമചലങനിലുലാം  നഷത്തനില് കപഭാകുന ഒരു അവസയനികലക്കട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.

കറഷന്  കഷഭാപട്ട്  ഉടമകേളുചട  സലാംഘടനകേള  എലഭാ  എലാം.എല്.എ.-മഭാചരയുലാം  കേണ്ടട്ട്

അവരുചട പ്രശ്നങ്ങള  അവതരനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കഭാന്

അഴെനിമതനി തടയത്തക്ക രൂപത്തനില് റതീചടയനില് ഡനികപഭാകേചള ലഭാഭകേരമഭായ രതീതനിയനില്

ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

അതനിചന്റെ സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി ചര്ച ചചയവഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  കറഷന്  കേടകേചള  സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിചട

ചൂണ്ടനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലങ്ങള  ഒരു  പരനിധനിവചര  ശരനിയഭാണട്ട്.  അവരുചട  കേമ്മേതീഷന്

കേഴെനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എനഭാല്  അവര്ക്കതട്ട്

അനുഭവകവദലമഭായനിടനിലഭാചയനള്ള പ്രശ്നങ്ങളുളചപചടയുള്ളവ തതീര്ചയഭായുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

കറഷന് കേടകേളുചട സുതഭാരലവലാം ആകരഭാഗലകേരവമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം,  കറഷന് കേടകേള

നടത്തുനവരുചട  സലാംരക്ഷണലാം  എനനിവയുളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  തതീര്ചയഭായുലാം

ചര്ച  ചചകയണ്ടതഭാണട്ട്.  അവരുചട  സലാംഘടനഭാ  ഭഭാരവഭാഹനികേളുമഭായനി  ചര്ചയ്ക്കട്ട്

അവസരലാം ഒരുക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്,  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

കേഭാലത്തട്ട്   ഏറവലാം  കൂടുതല്  പ്രതനിസനനിയനിലഭായനിരുനവരഭാണട്ട്  ചനല്ക്കര്ഷകേര്.

ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

ചനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാനുണ്ടട്ട്.  ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനു

കശഷലാം  സസ്വഭാഗതഭാര്ഹമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  എടുത്തുചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആ

ഇനത്തനില് എത്രകപര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേ ചകേഭാടുത്തു; ഇനനി എത്രകപര്ക്കട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാനുണ്ടട്ട്;

അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ സമതീപനലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന് : സര്, ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരനിച ഇനത്തനില് 146 കകേഭാടനി രൂപ

ചനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കട്ട് ചകേഭാടുക്കഭാനുണ്ടഭായനിരുന. ആ തകേ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് റനിലതീസട്ട് ചചയ്തു

കേഴെനിഞ്ഞു.  അതട്ട് അവരുചട കേയനില് വളചര ചുരുങ്ങനിയ ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്ത്തചന

ലഭലമഭാകുചമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാന് ആഗഹനിക്കുന.
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ശതീ  .    ചചഹബനി  ഇസൗഡന് :  സര്,  പുതനിയ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്

വനതനിനുകശഷലാം  സചചപകകേഭായനില്  ഒരു  പുതനിയ  യൂണനിയന്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ബഭാക്കട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്ചപട  സപയര്മഭാര്  അടക്കമുള്ള  ഇസൗ  യൂണനിയചന്റെ  പ്രസനിഡന്റെട്ട്

ശതീ. കേഭാനലാം രഭാകജനനഭാചണനതട്ട് അങ്ങയുചട ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ? 

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന് : സര്, അങ്ങചന ഒരു യൂണനിയചനപറനികയഭാ അതനിചന്റെ

ഭഭാരവഭാഹനികേചളക്കുറനികചഭാ  എനനിക്കട്ട്  അറനിവനില.  ഏതഭായഭാലുലാം  ബഭാക്കട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്

ഉളചപടുത്തനിയ ഒരു കേചവടക്കഭാരനില്നനിനലാം ഉല്പനങ്ങള വഭാങ്ങുന പ്രശ്നലാം സനിവനില്

സചചപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ മുനനില് ഉദനിക്കുനനില.  

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : സര്, കേഴെനിഞ രണ്ടട്ട് വര്ഷമഭായനി കകേരളത്തനില്

കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളക്കുള്ള  അകപക്ഷ  വഭാങ്ങനിവയ്ക്കുകേയുലാം  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള

യഥഭാര്തത്തനില്  ആളുകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതമഭായ  ഒരു  അവസയുമഭാണുള്ളതട്ട്.

കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ചചയഭാനുള്ള രൂപത്തനിലഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;  അതട്ട് അടുത്തുതചന

ചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി   സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുചട  പുതക്കല്

സലാംബനനിചട്ട് കേഴെനിഞ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഒകടചറ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട് എനഭാണട്ട്

ഫയല്  പരനികശഭാധനിചതനില്നനിനലാം  മനസനിലഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള

പുതക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചകപഭാഴെഭാണട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷല

സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചന്റെ വനിഷയലാം വനതട്ട്.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചല

വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള പുതക്കഭാന് അനചത്ത ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

തതീരുമഭാനചമടുത്തു.  ഫഭാറലാം അടനിചട്ട് കറഷന് കേടകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തു. പനിനതീടട്ട്

അതനില്  ഒരുപഭാടട്ട്  ചതറകേള  കേടനകൂടനിചയനട്ട്  മനസനിലഭായത  ചകേഭാണ്ടട്ട്  അതട്ട്

തനിരുത്തഭാനുള്ള അവസരലാം ഓണ്ചചലന്വഴെനി ചകേഭാടുത്തു. എനഭാല് ഓണ്ചചലന്വഴെനി

കവണ്ടത്ര  ആളുകേള  വനനിലഭാചയനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  വതീണ്ടുലാം  ഫഭാറലാം  അചടനിച്ചു

ചകേഭാടുത്തു.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേളക്ടട്ട്  ചചയ്ത  ഡഭാറ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

ചചകേവശമുണ്ടട്ട്.  ആ ഡഭാറ പബനിഷട്ട് ചചയ്തട്ട് അതനില് ജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടനികചര്ക്കഭാകനഭാ

അചലങനില് ചതറഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങള കേറക്ടട്ട് ചചയഭാകനഭാ ഉള്ള അവസരലാം ചകേഭാടുത്തട്ട്

സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  അതട്ട് ചറക്ടനിചചഫ ചചയ്തുട്ട്  കുറമറ  രതീതനിയനില് കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

വനിതരണലാം ചചയണചമനഭാണട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആഗഹനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേളുമഭായനി

ഗവണ്ചമന്റെട്ട് മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  വളചര കവഗലാം തചന കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  സര്,  പഴെങ്ങളനിലുലാം  പചക്കറനികേളനിലുലാം

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനിലുമുള്ള  കേതീടനഭാശനിനനി  പ്രകയഭാഗമഭാണട്ട്  നമ്മേള  കനരനിടുന  ഏറവലാം

വലനിയ  പ്രശ്നലാം.  ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരുലാം പഞഭായത്തുകേളുലാം കുചറയധനികേലാം കേഭാരലങ്ങള

ചചയനണ്ടട്ട്.  അതനിനഭാല് ഏറവലാം കൂടുതല് ആളുകേള ഇനട്ട്  ആശയനിക്കുനതട്ട് ചചജവ

പചക്കറനികേചളയഭാണട്ട്.  തനിരുവനനപുരത്തുലാം  മകറതട്ട്  സലത്തുമുള്ള  കേടകേളനിലുലാം

കപഭായഭാല്  ചചജവലാം/ഓര്ഗഭാനനിക്കട്ട്  അചലങനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  രഹനിതചമചനഭാചക്ക

പറഞട്ട് വനില്ക്കുന പചക്കറനികേള/ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പലതലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള

രണ്ടനിരടനി, മൂനനിരടനി വചര വനിലയനിലഭാണട്ട് വനില്ക്കുനതട്ട്. അതനില് പല  പചക്കറനികേളുലാം

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം  ഒരുപകക്ഷ  വരുനതട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില്  നനിനതചനയഭാണട്ട്.

ഇതട്ട്  ചചജവമഭാചണനട്ട്  സര്ടനിചചഫ  ചചയഭാനുള്ള  എചനങനിലുലാം  നടപടനിയുകണ്ടഭാ?

അതനികനഭാചടഭാപലാം  വനില  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഓപണ്

മഭാര്ക്കറനിചനക്കഭാള വലനിയ രതീതനിയനില്, ചചപ്രസട്ട് ഇന്ചഡക്സുമഭായനി ഒരു ബനവമനിലഭാത്ത

രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  വനിലകേള  കപഭാകുനതട്ട്,  ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള

ഉണ്ടഭാകുകമഭാ; ഇചലങനില് അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :സര്, ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞതട്ട് ശരനിയഭായ

കേഭാരലമഭാണട്ട്.   നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം

പചക്കറനികേളുചടയുലാം  കേഭാരലത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  പ്രശ്നങ്ങളുചണ്ടനട്ട്  നമുചക്കലഭാമറനിയഭാലാം.

അതട്ട്  എങ്ങചന  പരനിഹരനിക്കഭാചമനഭാണട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുനതട്ട്.  മഭായലാം  കചര്ത്ത

അചലങനില്  വനിഷമയമഭായ  പചക്കറനികേകളഭാ  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങകളഭാ  ഇലഭാത്ത  ഒരു

പ്രകദശമഭാക്കനി  നമ്മുചട  സലാംസഭാനചത്ത  മഭാറഭാന്  നമ്മേള  എലഭാകപരുലാം  പരനിശമലാം

നടകത്തണ്ടതഭാണട്ട്.  നമ്മേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന പചക്കറനികേളഭായഭാലുലാം പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളഭായഭാലുലാം

അതനില് മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവലാം ഇവനിചടത്തചന ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയുനവയഭാണട്ട്.

കൃഷനി വകുപട്ട്  അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുനചവനഭാണട്ട്

ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഏതഭായഭാലുലാം കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗലാം നടത്തനിയ പഴെങ്ങളഭാചണങനിലുലാം

പചക്കറനികേളഭാചണങനിലുലാം  അവ  റഭാന്റെലാം  ചചക്കനിങ്ങനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള സസൗകേരലലാം

സനിവനില് സചചപസട്ട് വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്. അതകപഭാചല ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ

കേമ്മേതീഷനുലാം ഇതകപഭാലുള്ള ഒകടചറ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണ്ടട്ട്.  അവചരലഭാലാം

ആ  പദതനിയുമഭായനി  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുനചവനഭാണട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.

നമുക്കുതചന  ഒരു  അചവയര്ചനസട്ട്  ഉണ്ടഭാകകേണ്ട  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.  നമ്മുചട

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന പചക്കറനികേളഭാചണങനിലുലാം  പഴെങ്ങളഭാചണങനിലുലാം നമുക്കട്ട്
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തചന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുനവയഭാണട്ട്.  നമ്മേള  വനിചഭാരനിചഭാല്  അതനിനട്ട്

കേഴെനിയുലാം. ഏതഭായഭാലുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ചചജവ പചക്കറനി ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

എനഭാല് അതനിചന്റെ വനിലയനില് ആ ഉല്പനത്തനിചന്റെ ഉല്പഭാദനത്തനിനട്ട് ചചലവഭായതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വര്ദനവട്ട് ലഭനിക്കുനനിലഭാചയനതട്ട് കൃഷനിക്കഭാരചന്റെ എനചത്തയുലാം

പരനികദവനമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ സര്ടനിഫനികക്കഷന് നല്കേനിചക്കഭാണ്ടട്ട് ആ

ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് നലഭായവനില ലഭനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട്

ആകലഭാചനിക്കുചമനതചനയഭാണട്ട് ഞഭാന് കേരുതനതട്ട്.  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്, ഇവനിചട ചചജവ

പചക്കറനികേചളന  കപരനില്  ഇറക്കുകേയുലാം  എനഭാല്  അതനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട

സഭാനനിദലലാം കേചണ്ടത്തുകേയുലാം ചചയ്ത സഭാഹചരലത്തനില്  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള

കൃഷനിഭവനുകേളനില്തചന പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വലഭാപകേമഭായനി

ഒരുക്കുകേയുലാം  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  നടത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  തചന

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതട്ട് കൂടുതല് ശക്തനിചപടുത്തഭാനുലാം ചചജവ പചക്കറനികേള

തചന കേനിട്ടുചമനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കൃഷനി വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുനണ്ടട്ട്.  

സസ്വയലാം ചനികേനിത

5 (*3) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി  . :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് : 

ശതീ  .    ടനി  .    എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :

ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുചചസന് തങ്ങള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   കരഭാഗനികേചള സസ്വയലാം ചനികേനിതയ്ക്കട്ട്  കപ്രരനിപനിക്കുലാംവനിധമുള്ള പരസലങ്ങള

മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  നല്കുന  പ്രവണത  വര്ദനിച്ചുവരുനകേഭാരലലാം  ശദയനില്

വനനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) സസ്വയലാം ചനികേനിത നടത്തുനതനിലുള്ള അപകേടങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് ചപഭാതജനങ്ങചള

കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനങ്ങളക്കട്ട് അപകേടമുണ്ടഭാക്കുന തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങള നനിയനനിക്കുന

കേഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ  ടതീചര്) : 

(എ)  കരഭാഗനികേചള സസ്വയലാം ചനികേനിതയ്ക്കട്ട് കപ്രരനിപനിക്കുലാംവനിധലാം ആയൂര്കവദ, സനിദ,

യുനഭാനനി മരുനകേളുചട പരസലങ്ങള മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പ്രചരനിപനിക്കുനതട്ട് വകുപനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  മരുനകേചളയുലാം  ചനികേനിതചയയുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ചപഭാതജനങ്ങളുചട
അജ്ഞത  ചൂഷണലാം  ചചയന  വനിധത്തനിലുള്ള  പരസലങ്ങള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്
ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാജനികേട്ട്  ചറമഡതീസട്ട്  (ഒബ്ജക്ഷനബനിള അഡസ്വര്ചചടചസന്റെട്ട്)   ആക്ടട്ട്
1954  പ്രകേഭാരലാം കുറകേരവലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹവമഭായതനിനഭാല് ചപഭാതജനങ്ങചള ചതറനിദരനിപനിക്കുന
തരത്തനിലുള്ള ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ശഭാസതീയമഭായ മരുനപകയഭാഗലാം സലാംബനനിച്ചുലാം
പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  ചപഭാതജനങ്ങചള  അറനിയനിക്കുനതനിനഭായുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പരസലങ്ങള  പ്രസനിദചപടുത്തഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായുലാം  വകുപട്ട്  പത്രമഭാധലമങ്ങളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.  സസ്വയലാം ചനികേനിതനിക്കുവഭാന് കരഭാഗനികേചള കപ്രരനിപനിക്കുന
ഇത്തരലാം പരസലങ്ങളചക്കതനിചരയുള്ള  130-ഒഭാളലാം  കകേസുകേള സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ
നനിലനനില്ക്കുന.  സസ്വയലാം ചനികേനിതചകേഭാണ്ടുള്ള അപകേടങ്ങചളയുലാം അവയുചട വനിഷലത്തുകേചള
കുറനിച്ചുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേരുചടയുലാം ഉപകദശലാം കതകടണ്ടതനിചന
കുറനിച്ചുലാം  ആകരഭാഗല  കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളനില്  ഉസൗനല്  നല്കുനണ്ടട്ട്.
വലഭാജ ചനികേനിത നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര ആകരഭാഗല വകുപട്ട് കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി
കചര്നട്ട്  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന
ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ പരനിപഭാടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം
തടങ്ങനിയവചയക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ഇവ  കേചണ്ടത്തനി
ചനികേനിതനിക്കുനതനിനുള്ള സതീനനിലാംഗട്ട് പരനിപഭാടനികേളുലാം തഭാചഴെത്തട്ടുമുതല് നടത്തനിവരുന.

ഇസൗ കരഭാഗങ്ങളുചട കേഭാരലത്തനിലുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേരുലാം സസ്വയലാം
ചനികേനിത  നടത്തുനതനിലുള്ള  അപകേടങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  ചതറനിദഭാരണമൂലമുള്ള അശഭാസതീയമഭായ മരുനപകയഭാഗലാം ചപഭാതജനങ്ങളുചട
ആകരഭാഗലഭാവസയ്ക്കട്ട് എതനിചരയുള്ള കേടുത്ത ചവല്ലുവനിളനിയഭായനി മഭാറനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന
സഭാഹചരലത്തനില് ഇത്തരലാം പരസലങ്ങള നനിയനനിക്കുന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
വകുപനിചല എലഭാ എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ജനങ്ങളക്കട്ട്  അപകേടമുണ്ടഭാക്കുന തരത്തനിലുള്ള  പരസലങ്ങള നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുലാം.
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ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  . : സര്,  കേലഭാന്സര്  അടക്കമുള്ള  മഭാരകേമഭായ

കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അത്ഭുതസനിദനി വഭാഗഭാനലാം  ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള പരസലങ്ങള വലഭാപകേമഭാണട്ട്.

ഇത്തരലാം പരസലങ്ങചളയുലാം അതകപഭാചലതചന ചനികേനിതഭാ രതീതനികേചളയുലാം നനിയനനിക്കഭാന്

സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ഇകപഭാള പ്രധഭാനമഭായുലാം ഡ്രഗ്സട്ട്

ആന്റെട്ട്  മഭാജനികേട്ട്  ചറമഡതീസട്ട്  (ഒബ്ജക്ഷനബനിള  അഡസ്വര്ചചടചസന്റെട്ട്)  ആക്ടട്ട്,  ഡ്രഗ്സട്ട്

ആന്റെട്ട് കകേഭാചസറനികേട്ട് ആക്ടട്ട് എനതീ രണ്ടട്ട് നനിയമങ്ങളവഴെനിയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള

നനിയനനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനതട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാചസറനികേട്ട് ആക്ടനിചന്റെ ചഷഡവ്യൂള

(ചജ)-യനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള  കരഭാഗങ്ങള  അത്ഭുതകേരമഭായനി  കഭദമഭാക്കുചമനട്ട്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ പരസലചപടുത്തുവഭാകനഭാ പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന.  അകലഭാപതനി

മരുനകേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇസൗ നനിയമലാം  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. എനഭാല് ആയുര്കവദ,

യുനഭാനനി,  സനിദ  മരുനകേളക്കട്ട്  ഇസൗ  നനിയമലാം  ബഭാധകേമല.  ഇസൗ  ചനികേനിതഭാ

രതീതനികേളക്കുകൂടനി  ഇതട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കണചമനട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

തചന കകേന ഗവണ്ചമന്റെനികലക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം അയചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇസൗ നനിയമത്തനില് ഒരു

കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിചനപറനി കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനണ്ടട്ട്.  അതകൂടനി

നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള കേഭാരലങ്ങള കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായ രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുലാം.  

ശതീ.  പനി.  ചകേ.  അബ്ദു റബനിനുകവണ്ടനി (ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  ) :  സര്,  ഇസൗ

നനിയമങ്ങള ഇവനിചട നടപനിലഭാക്കനിചയനട്ട് പറയുനചണ്ടങനിലുലാം ദനിനപത്രങ്ങളടക്കമുള്ള

എലഭാ  വഭാര്ത്തഭാമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  ഒഭാകരഭാ  ദനിവസവലാം  ഇതകപഭാലുള്ള  നനിരവധനി

പരസലങ്ങളഭാണട്ട്  വനചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങള നനിയനനിക്കഭാനുലാം

ഇസൗ ആക്ടട്ട് ഒനകൂടനി ഇലാംപനിചമന്റെട്ട് ചചയഭാനുമുള്ള നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ? 

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങള

പഭാടനിചലനട്ട്  വഭാര്ത്തഭാ  മഭാധലമങ്ങളുചട  ചതീഫട്ട്  എഡനിറര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേര്ശനമഭായ

നനിര്കദ്ദേശലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  തടര്നലാം  പരസലചപടുത്തുകേയഭാചണങനില്

ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.                 
(കചഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള

6(*4) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   റടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന്  പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഉചണ്ടങനില് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുനചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനില്

സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭനിച്ചുചകേഭാണ്ടനിരുന  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവവരഭാന്

സഭാദലതയുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  ഭക്ഷലധഭാനല

വനിഹനിതലാം തടര്നലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗചത്ത  ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള എചനലഭാമഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപട  കുടുലാംബങ്ങചള  ചതരചഞടുക്കുനതട്ട്  സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

എചനങനിലുലാം നടപടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉചണ്ടങനില് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  കുടുലാംബങ്ങചള  ചതരചഞടുക്കുകമ്പഭാള

ബനി.പനി.എല്., എ.എ.റവ. ലനിസ്റ്റേനില്ചപടവര് പുറത്തഭാകുവഭാനുള്ള സഭാദലതയുകണ്ടഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കറഷന്കേഭാര്ഡുകേള എനമുതല് വനിതരണലാം

ചചയവഭാന് കേഴെനിയുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം വനിഭഭാവനലാം ചചയന വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില് ഏത രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്) :

(എ) . 2-12-2013-ചല സ.ഉ.(റകേ.)  നമ്പര്  53/13/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• 7-7-2014-ചല സ.ഉ.  (റകേ)  നമ്പര്  21/14/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങചള കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിച  റഭാങനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയറനിലൂചട

2-2-2015-ചല സ.ഉ. (റകേ) നമ്പര് 3/15/ഭ.സനി.സ.വ. ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം തഭാലൂക്കട്ട്തല  റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  സലാംസഭാനചത്ത  75

തഭാലൂക്കട്ട്  സറപ  ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം  6  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്

ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം (ആചകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര

കുടുലാംബങ്ങളുചട  കേരടട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  സറപ  ഓഫതീസട്ട്,

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  എറണഭാകുളലാം  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്

ആഫതീസട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിചല  കേരടട്ട്  പടനികേ  പരഭാതനികേളുലാം

ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പരസലചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇവനിചടനനിനലാം ലഭനിച പരഭാതനികേളുചട ചവളനിചത്തനില് മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗചത്ത  കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങനിലാംഗട്ട്

സമ്പ്രദഭായത്തനില്നനിനലാം സലാംസഭാനതല റഭാങനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായത്തനികലക്കട്ട്

മഭാറന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

• കേരടട്ട്  പടനികേയനികന്മേല് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതനിനഭായനി  3-12-2015-ചല

സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 391/15/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ചവരനിഫനികക്കഷന്

കേമ്മേനിറനിയുലാം  26-2-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  48/2016/

ഭ.സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരലാം അപതീല് കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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• കറഷന് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
വകുപനില് എന്ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട് കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം കറഷന് സഭാധനങ്ങള
കറഷന്  കേടകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ചചലവനില്  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് സറപകകേഭാചയ ചുമതലചപടുത്തനിയുലാം
31-5-2014-ചല സ.ഉ.(റകേ)നമ്പര്  18/14/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
22  കറഷന് കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  ചമഷതീനുകേള  സഭാപനിചട്ട്
23-5-2015-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 109/15/ഭ.സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  ഫുഡട്ട്
കേമ്മേതീഷനുലാം  ജനിലഭാ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ആഫതീസുകേളുലാം
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളക്കുലാംകൂടനി  10

പരഭാതനി പരനിഹഭാര ആഫതീസര്മഭാകരയുലാം ഒരു സലാംസഭാന ഫുഡട്ട്
കേമ്മേതീഷചനയുലാം  21-8-2015-ചല  സ.ഉ.(റകേ)  നമ്പര്  23/15/

ഭ.സനി. സ.വ. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) 2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം ചഷഡവ്യൂള  (IV)  പ്രകേഭാരലാം
14.25  ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള നനിലവനിചല അഡ്കഹഭാക്കട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് ഒഴെനിചകേയുള്ള കനഭാര്മല്
അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായ 12.26 ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേട്ട് ടണ്ണനികനക്കഭാള 1.99  ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേട്ട് ടണ്
കൂടുതലഭാണനിതട്ട്.   നനിലവനില്  582735  ലക്ഷലാം  എ.എ.റവ.  കേഭാര്ഡുകേളനില്  ഉളചപട
2797128  കപരുലാം  1479612  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളനില്ചപട 6806215  കപരുലാം
കചര്ത്തട്ട് ആചകേ  9603343  ആളുകേളഭാണുളളതട്ട്.   കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം
നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  15480040  (ഒരു  കകേഭാടനി  അന്പത്തനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി
എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി  നഭാല്പതട്ട്)  കപര്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടുലാം.

നനിലവനിചല എ.പനി.എല്.(എസട്ട്.എസട്ട്.)/എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ഒരു വനിഭഭാഗലാം
കുടുലാംബങ്ങളുലാം മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളചപട്ടുവരുലാം.  2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വരുനതനിനുമുമ്പുള്ള  മൂനട്ട്  വര്ഷചത്ത  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്
അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ  ശരഭാശരനി
16.01  ലക്ഷലാം  ചമട്രെനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്.  ഈ  അളവനില്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  തടര്നലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിച്ചു തരണചമനട്ട് കകേന സര് ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഇതകൂടനി ലഭലമഭായഭാല്  1.76  ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം കൂടനി കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുലാം.  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഈ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിതരണലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുലാം.

(സനി&ഡനി) . മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗചത്ത  ചതരചഞടുക്കുനതനിനഭായുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  7-7-2014-ചല  സ.ഉ.(റകേ)നമ്പര്
21/ 14/ഭ.സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം  (RCMS)

പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിലവനിചല  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിചല  വനിവരവലാം
ഉളചപടുത്തനി  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറ ഡട്ട്  കഫഭാറലാം  തയഭാറഭാക്കനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട വനിവര കശഖരണത്തനിനഭായനി  കറഷന്
കേടകേളനിലൂചട വനിതരണലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• കേഭാര്ഡുടമകേളുചട  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുനതനിനഭായനി  കഫഭാകടഭാ
കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിചട്ട് കേഭാര്ഡുടമകേള കഫഭാമുകേളനിലൂചട
ലഭലമഭാക്കനിയ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു.

• ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനി നടത്തനി പ്രനിന്റെസൗട്ടുകേള
ചതറട്ട്  തനിരുത്തുനതനിനഭായനി  കറഷന് കേടകേളനിലൂചട  വതീണ്ടുലാം
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനി.

• ഇത്തരത്തനില്  തനിരുത്തനി  വഭാങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് 2-2-2015-ചല  സ.ഉ.(റകേ)  നമ്പര്
3/15/ഭ.സനി.സ.വ. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം തഭാലൂക്കുതല റഭാങനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  സലാംസഭാനചത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്  സറപ
ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം 6  സനിറനി കറഷനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം
(ആചകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടുലാംബങ്ങളുചട
കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• കേരടട്ട് പടനികേയനികന്മേല് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്
ചസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായുലാം  (കകേഭാര്പകറഷന്/  മുനനിസനിപഭാ
ലനിറനിയുചട കേഭാരലത്തനില് ജൂനനിയര് സൂപ്രണ്ടനില് കുറയഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസന്), ഫര്ക്ക കറഷനനിലാംഗട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കേണ്വതീനറുലാം
വനികലജട്ട് ആഫതീസര്,  ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്റവസര്
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എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായുള്ള  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി
3-12-2015-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്391/15/ഭ.സനി.സ.വ.

ഉത്തരവനിലൂചട രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനിയുചട
തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  എതനിരഭായ  അപതീല്  കകേളക്കുനതനിനട്ട്
ജനിലഭാ കേളക്ടര് അദലക്ഷനഭായുലാം ജനിലഭാ സറപ ഓഫതീസര്
കേണ്വതീനറഭായുലാം പഞഭായത്തട്ട് ചഡപവ്യൂടനി ഡയറക്ടര് എനനിവര്
അലാംഗങ്ങളുമഭായ അപതീല് കേമ്മേനിറനി  26-2-2016-ചല സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)നമ്പര്48/2016/  ഭ.സനി.സ.വ.  ഉത്തരവനിലൂചട
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയുചട  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അനനിമ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പുതനിയ  കറഷന്
കേഭാര്ഡുകേള അചടനിച്ചു വനിതരണലാം ചചയനതട്ട്.

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില്  582735  ലക്ഷലാം എ.എ.റവ.  കേഭാര്ഡുകേളനില്
ഉളചപട  2797128  കപരുലാം  1479612  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളനില്ചപട 6806215

കപരുമഭായനി ആചകേ  2062347  കേഭാര്ഡുകേളനില്  9603343  കപരഭാണുളളതട്ട്.   എനഭാല്
2013-ചല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുനവരുചട  എണ്ണലാം  വരുകമ്പഭാള  15480040  കപരുലാം
കേഭാര്ഡുകേളുചട  എണ്ണലാം  ഏകേകദശലാം  32  ലക്ഷവലാം  ആകുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ബനി.പനി.എല്./എ.എ.റവ.  കേഭാര്ഡുകേളനിചല  അര്ഹതയുളളവര്  പുറത്തഭാകുവഭാനുള്ള
സഭാധലതയനില.  എനഭാല് അനര്ഹര് ഉചണ്ടങനില് പുറത്തഭാകുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  അനനിമ  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനു
കശഷലാം പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ചചയനതഭാണട്ട്.

(ജനി) കറഷന് സഭാധനങ്ങള എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാ  ഡസൗണനില്നനിനലാം വനിചടടുത്തട്ട്
ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട്  സലാംഭരണശഭാലകേളനില്  സൂക്ഷനിചട്ട്  ആവശലഭാനുസരണലാം  കറഷന്
കേടകേളനില് സര്ക്കഭാര് ചചലവനില് എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം.   നനിലവനിചല  323  സസ്വകേഭാരല  ചമഭാത്തവലഭാപഭാര  കകേനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനിയഭായ സറപകകേഭായുചട കേതീഴെനിലുള്ള പത്തട്ട് സലാംഭരണ ശഭാലകേളുലാം കചര്ത്തട്ട്
ആചകേ  333  സലാംഭരണശഭാലകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തുള്ളതട്ട്.  കറഷന്  ഭക്ഷലധഭാനല
സലാംഭരണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട്  കഗഭാഡസൗണുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്
ലഭലമഭാക്കനി  സനിവനില് സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്.   

883/2017
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സഭാമൂഹല വനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം തടയല് നനിയമലാം

7 (*5) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് :

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം

തടയല്  നനിയമലാം  വലഭാപകേമഭായനി  ദുരുപകയഭാഗലാം  ചചയ്തട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രതനികയഭാഗനികേചള

കകേസനില് കുടുക്കനിയതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ചപഭാതപ്രവര്ത്തകേചര തടങലനില് വയ്ക്കുകേയുലാം കബഡട്ട് മഭാഫനിയ, കേസ്വകടഷന്

സലാംഘങ്ങള,  മയക്കുമരുനട്ട്  വനില്പനക്കഭാര്  തടങ്ങനിയവര് നനിര്ബഭാധലാം  വനിഹരനിക്കുകേയുലാം

ചചയ്തതനിചനതനിചര എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഈ നനിയമലാം ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം ചചയ്ത ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കേര്ശന

നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ)  സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം തടയല് നനിയമലാം വലഭാപകേമഭായനി ദുരുപകയഭാഗലാം

ചചയ്തതഭായുലാം രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രതനികയഭാഗനികേചള കകേസനില് കുടുക്കനിയതഭായുമുള്ള ആകക്ഷപലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയല്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം

ചപഭാത പ്രവര്ത്തകേചര തടങലനില് പഭാര്പനിച പരഭാതനികേളനില് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി

തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കബഡട്ട് മഭാഫനിയ,  കേസ്വകടഷന് സലാംഘങ്ങള,

മയക്കുമരുനട്ട്  വനില്പനക്കഭാര്  എനനിവരുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്

നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളപ്രകേഭാരലാം  ബനചപടവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയല്  നനിയമലാം  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം

ചചയനതനിചനതനിചര കേര്ശനമഭായ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള റകേചക്കഭാളനതഭാണട്ട്.
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പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി നടത്തനിയ കൂടനിക്കഭാഴ്ച

8 (*6) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന് : തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം മുഖലമനനി,  പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി
കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തുകേയുണ്ടഭാകയഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കൂടനിക്കഭാഴ്ചയനില് മുഖലമനനിക്കട്ട് പ്രധഭാനമനനിയനില്നനിനലാം വനിവനിധ
വനിഷയങ്ങളനില് ഉറപ്പുകേള കേനിടനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി നടത്തനിയ കൂടനിക്കഭാഴ്ചയനില് ഏചതലഭാലാം വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട്
ചര്ചയ്ക്കട്ട് വനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചര്ച  ചചയ്ത  ഓകരഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  എചനലഭാലാം  ഉറപ്പുകേളഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമനനി നല്കേനിയചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  മുഖലമനനി  28-5-2016-നട്ട്
പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി കൂടനിക്കഭാഴ്ച നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി മുഖലമനനി ബഹുമഭാനചപട
പ്രധഭാനമനനിയുചട ശദയനില്ചപടുത്തനിയ പ്രധഭാനകേഭാരലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. റബര്  കമഖലയുമഭായനി ബനചപട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള

2. ആയുര്കവദചത്ത അനഭാരഭാഷ്ട്ര തലത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി
ആയുര്കവദ ഗകവഷണ ഇന്സ്റ്റേനിറവ്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുന വനിഷയലാം

3. മതലബനന കമഖലയുമഭായനി ബനചപട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള

4. ചഗയനില് റപപട്ട്  റലനനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ തടസങ്ങള
നതീക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് 

5. കൂടലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്നനിനള്ള റവദദ്യുതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ലഭനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  കകേഭാടയലാം  ഭഭാഗത്തുള്ള  പ്രസരണ
ശലാംഖല സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്.

സലാംസഭാനലാം മുകനഭാട്ടുവച എലഭാ ആവശലങ്ങളനിലുലാം പ്രധഭാനമനനിയനില്
നനിനലാം ചപഭാതവനില് അനുഭഭാവപൂര്ണ്ണമഭായ സമതീപനമഭാണുണ്ടഭായതട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിചല അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള

9 (*7)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത തഭാലൂക്കട്ട്, ജനറല്, ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിചല അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനില്  ആധുനനികേ  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം

ചനികേനിതയ്ക്കുലാം കവണ്ട അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  കേലഭാന്സര്  ചനികേനിത,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

സസൗകേരലങ്ങള മുതലഭായവ ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര് ) : 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഈ ആശുപത്രനികേളനില് ആധുനനികേ കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം ചനികേനിതയ്ക്കുലാം

കവണ്ട ഉപകേരണങ്ങള അടക്കമുളള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിചല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  എലഭാ

ജനിലകേളനിലുമഭായനി  35  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറകേളുലാം  12  ജനിലകേളനിചല  പ്രധഭാന

ആശുപത്രനികേളനില് കേതീകമഭാചതറഭാപനി ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലവലാം നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  ഇത്തരലാം

സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലനിലഭാത്ത പ്രധഭാന ആശുപത്രനികേളനില് ഘടലാംഘടമഭായനി ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

യൂണനിറട്ട്,  കേതീകമഭാചതറഭാപനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  എനനിവ  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

10 (*8) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷകേള നനിലവനില് സസ്വതീകേരനിക്കുനകണ്ടഭാ;

ഇചലങനില് എന മുതല് സസ്വതീകേരനിച്ചു തടങ്ങുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ) :

(എ) . 2-12-2013-ചല  സ.ഉ.(റകേ.)നമ്പര്53/13/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതസ്വത്തനില് തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• 7-7-2014-ചല സ.ഉ.  (റകേ)  നമ്പര്  21/14/  ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

മുന്ഗണന/ മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങചള കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിച  റഭാങനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയറനിലൂചട

2-2-2015-ചല സ.ഉ.(റകേ)നമ്പര്3/15/ഭ.സനി.സ.വ.  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം

തഭാലൂക്കുതല  റഭാങനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  സലാംസഭാനചത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട്

സറപ ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം 6 സനിറനി കറഷനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം

(ആചകേ  81)  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടുലാംബങ്ങളുചട  കേരടട്ട്

പടനികേ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  സറപ  ഓഫതീസട്ട്,

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  എറണഭാകുളലാം  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്

ഓഫതീസട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിചല  കേരടട്ട്  പടനികേ  പരഭാതനികേളുലാം

ആകക്ഷപങ്ങളുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി പരസലചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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• കേരടട്ട്  പടനികേയനികന്മേല് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതനിനഭായനി  3-12-2015-ചല

സ.ഉ(സഭാധഭാ)നമ്പര്391/15/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ചവരനിഫനികക്കഷന്

കേമ്മേനിറനിയുലാം  26-2-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്48/2016/ഭ.

സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരലാം അപതീല് കേമ്മേനിറനിയുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

• അനനിമ  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനു

കശഷലാം  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  അചടനിചട്ട്  വനിതരണലാം

ചചയനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള

നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി 16-7-2014 മുതല് ആര്.സനി.

എലാം.എസട്ട്.  മരവനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പുതനിയ  അകപക്ഷകേളനില്  തല്ക്കഭാലലാം

തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കറഷന്  കേഭാര്ഡഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര

കുടുലാംബങ്ങളുചട പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചട്ട്

ഗുണകഭഭാക്തൃ  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനതഭാണട്ട്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം

തടര്നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള പുതനിയ

കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

11 (*9) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന് :

ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കബഡട്ട് മഭാഫനിയകേളുലാം ഗുണ്ടഭാ സലാംഘങ്ങളുലാം

വലഭാപകേമഭായതട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ജനങ്ങളുചട ജതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം അരക്ഷനിതഭാവസ

സൃഷനിചതഭായനി പറയചപടുന സനിതനിവനികശഷലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ജനിഷഭാവധലാം  ഉളചപചടയുള്ള ക്രൂരകൃതലങ്ങള തടയുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം പരഭാജയചപടതഭായ ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  കുറകൃതലങ്ങള  തടയുനതനിനുലാം  അവ ചതളനിയനിക്കുനതനിനുലാം  കപഭാലതീസനിചന

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാചത  കപഭായതഭായ  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് ക്രനിമനിനല് സസ്വഭഭാവമുള്ളവരുലാം രഭാഷ്ട്രതീയ പക്ഷപഭാതകത്തഭാചട

ചപരുമഭാറുനവരുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട്  നനിയമവഭാഴ്ചയുലാം  മനുഷലഭാവകേഭാശ പരനിരക്ഷയുലാം

ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭാചണനതട്ട്  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്

ശുദതീകേരണലാം നടത്തുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ) സനിതനിവനികശഷലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുലാം.   ജനിഷ  വധകക്കസട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനിചല  കപഭാലതീസട്ട്

സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധതലങ്ങളനിചല  വതീഴ്ച  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ശക്തമഭായ  നടപടനി

എടുത്തുവരുന.  

(സനി)  കപഭാലതീസനിചന്റെ  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങചള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലാം  ശഭാസ

സഭാകങതനികേ ഉപഭാധനികേളുചട സഹഭായകത്തഭാചട നനിലവനിചല കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

ആധുനനികേവല്ക്കരനിച്ചുലാം കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനചത്ത കൂടുതല് ജനസസൗഹൃദമഭാക്കനിയുലാം

കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷന്  നടപടനികേളക്കട്ട്  ശഭാസതീയ  അടനിത്തറ  നല്കേനിയുലാം  കപഭാലതീസട്ട്

സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുത്തഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു തടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

(ഡനി)  സലാംശുദവലാം സുതഭാരലവലാം  കസവനഭാധനിഷനിതവമഭായ കപഭാലതീസട്ട്  ഭരണലാം

ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  നടപടനിയുലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  അചടക്ക  കസനഭാലാംഗചമന

നനിലയനില് നനിഷ്പക്ഷമഭായനി ചപരുമഭാറുനതനിനട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസന് ബഭാദലസനഭാണട്ട്.

എനഭാല്  കസനഭാലാംഗമഭായതനിനുകശഷലാം  ക്രനിമനിനല്  കകേസനില്  ഉളചപടുകേകയഭാ

പക്ഷപഭാതപരമഭായനി ചപരുമഭാറനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടഭാകലഭാ നനിയമ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  പനിരനിച്ചുവനിടല്  ഉളചപചടയുള്ള  അചടക്ക  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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  മരുനട്ട് വനിതരണലാം

12 (*10) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  അവശല  മരുനകേള
എത്തനിക്കുനതനിലുലാം വനിതരണലാം ചചയനതനിലുലാം ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ചകേള ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില് ഇത പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇകപഭാള എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്വഴെനി മരുന വഭാങ്ങനിയതമഭായനി
ബനചപടട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  കുടനിശനികേ  നലഭാനുകണ്ടഭാ;  എങനില്  എത്ര  തകേ
കുടനിശനികേയഭായനിരുനചവനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനതട്ട്,  കൂടുതല്  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  അവയുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണുള്ളചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്  ) :

(എ)  ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം മരുന വനിതരണത്തനില്
ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  വനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില്  അവശലമരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  ചമഡനിക്കല്
സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്വഴെനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ അവശല  മരുന പടനികേയനില്
ഉളചപട 585 എണ്ണലാം മരുനകേളനില് വനിതരണക്കഭാചര ലഭനിച 512 എണ്ണലാം മരുനകേള
ആശുപത്രനികേളനിലൂചട  ഇന്ഡന്റെനിനനുസൃതമഭായനി  വനിതരണലാം  ചചയ്തുവരനികേയഭാണട്ട്.
ദര്ഘഭാസട്ട് നനിബനനകേളക്കനുസൃതമഭായനി 73 ഇനലാം മരുനകേള വനിതരണലാം ചചയഭാന്
വനിതരണക്കഭാചര  ലഭനിക്കഭാചത  കനഭാ  ബനിഡ്ഡറഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന.  ടനി  മരുനകേളുചട
പുനര്ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇവയ്ക്കട്ട്  വനിതരണക്കഭാചര  ലഭനിക്കുന
പക്ഷലാം ടനി ഇനങ്ങള എത്രയുലാം ചപചടനട്ട് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ചചയനതഭാണട്ട്.
ജതീവന്  രക്ഷഭാമരുനകേളുലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ചനികേനിതയ്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന
മരുനകേളനില്  കനഭാ  ബനിഡ്ഡറഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന  ഇനങ്ങളുലാം  കേഭാരുണല  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി
ഫഭാര്മസനികേളവഴെനി  സസൗജനലമഭായനി ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.
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(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മരുനവനിതരണത്തനിനഭായനി
കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനട്ട് കേമ്പനനികേളക്കട്ട് ഓര്ഡര്
നല്കേനി  വഭാങ്ങനിയ  മരുനകേളനില്  ബഭാക്കനി  22.16  കകേഭാടനി  രൂപ  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
ചകേഭാടുക്കഭാനുണ്ടട്ട്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 21-6-2016 വചര കകേഭാര്പകറഷന്
മരുനകേള വഭാങ്ങനി സലാംഭരനിച വകേയനില് മരുനട്ട് കേമ്പനനികേളക്കട്ട് 71.76  കകേഭാടനി രൂപ
നല്കേഭാനുമുണ്ടട്ട്.  അങ്ങചന മരുന വഭാങ്ങനിയ ഇനത്തനില് 21-6-2016  വചര ആചകേ
93.92 കകേഭാടനി രൂപ കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാനുണ്ടട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  46-ഉലാം
ശബരനിമലയനില് സതീസണലഭായനി രണ്ടുലാം കേഭാരുണല ഔടട്ട് ചലറകേളുലാം തനിരുവനനപുരലാം,

ചകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നഭാലട്ട്  ഡനികപഭാകേളുലാം
കേഭാരുണല കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനി ഡനിവനിഷനുകേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. കചര്ത്തല
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി, ചങ്ങനഭാകശരനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി എനനിവനിടങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  പുതനിയ കേഭാരുണല കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള തടങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  13-6-2016-ചല സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)

1632/2016/ആകുവ  അനുസരനിചട്ട്  തലകശരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല
കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  ചപഭാതവനിപണനിയനില്  മരുന  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനണ്ടഭാകുന
ചൂഷണത്തനില്നനിനട്ട് ഒരുപരനിധനിവചര രക്ഷകനടഭാന് ഉതകുന സലാംരലാംഭചമന നനിലയ്ക്കട്ട്
കൂടുതല് കേഭാരുണല കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം തടങ്ങുനതനിനട്ട്
തടര്നടപടനികേള യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസ്വകേഭാരല ചമഡനിക്കല് ലഭാബുകേള

13 (*11) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :

ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചനില സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം സസ്വകേഭാരല ചമഡനിക്കല്
ലഭാബുകേളുചടയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം നനിലവഭാരമനിലഭാത്തതലാം കരഭാഗനികേചള ചൂഷണലാം ചചയന
തമഭാചണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി)  ഇവയുചട  നനിലവഭാരവലാം  ഫതീസുലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട്  എചനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങള ചചയഭാന് സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളുചട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിലവനില് നനിയനണങ്ങള
ഇചലനതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  "കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റേഭാബനിചഷ്മെന്റെട്ട്
ബനില്",  കകേനഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  എടട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  നടപഭാക്കനിയത
കപഭാചല  നടപഭാക്കുകമഭാ;  അചലങനില്  ഇതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്) :  

(എ-സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.   20-5-2016-നട്ട്  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭ
പനിരനിച്ചുവനിടതനിനഭാല്  ഇനലന്  ഭരണഘടനയുചട  ആര്ടനിക്കനിള  196(5)  പ്രകേഭാരലാം
13-ാം കകേരള നനിയമസഭയുചട  ബനില് നമ്പര്  230  ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിച കകേരള
കനിനനിക്കല് എസ്റ്റേഭാബനിഷട്ട് ചമന്റെട്ട്  (രജനികസ്ട്രേഷന്&ചറഗുകലഷന്)  ബനില് ലഭാപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കമല്  സഭാഹചരലത്തനില്  സലാംസഭാനചത്ത  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,

സഭാനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറുകേള തടങ്ങനിയ എലഭാ ചനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം പ്രവര്ത്തന
നനിലവഭാരലാം ആവശലമഭായ നനിയമലാം  മുകഖന നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനത സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഇ-ഗകവണൻസട്ട്

14 (*12) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇ-ഗകവണന്സനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണ നനിര്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം ചടുലവമഭാക്കുനതനിനു സഹഭായകേരമഭായ
ഇ-ഗകവണന്സുലാം  എലാം-ഗകവണന്സുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതവഴെനി  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുണ്ടഭാകുന കനടങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  വകുപ്പുതലത്തനിലുള്ള  വനിവനിധ  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  പദതനികേളുചട

അവകലഭാകേനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് നടത്തനിവരുന.  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ഐ.ടനി.  മനിഷനനിചല

സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര് ഇതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ ഉപകദശലാം നല്കേനി വരുനണ്ടട്ട്.

ഇത്തരലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനിചല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം തതീരുമഭാനങ്ങളക്കുമനുസൃതമഭായനി

ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനികേളനില് ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തുനണ്ടട്ട്.  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്

പദതനികേളുചട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുതല  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുക്കുനതനിനട്ട്

മുഖലമനനി തലവനഭായനിട്ടുള്ള സ്റ്റേനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള

അചപകട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലാം  നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  ഈ കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനികേളുചട

അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി വരുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സുലാം  എലാം-ഗകവണന്സുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടട്ട്.

കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  കഹഭാളഡര്മഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  അടുത്ത  രണ്ടുമഭാസത്തനില്  ഒരു

സമഗ ഐ.ടനി. നയലാം ചകേഭാണ്ടുവരുനതഭാണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം 1 ആയനി

കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇ-ഗകവണന്സ സുവഴെനി  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള

നല്കുവഭാന് കേഴെനിയുനണ്ടട്ട്.  ഇവ സലാംബനനിച സനിതനി യഥഭാസമയലാം വനിലയനിരുത്തുനണ്ടട്ട്.

ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനിയനിലൂചട  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  നല്കുന  24

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കസവനങ്ങള ഓണ്റലന് മുകഖന ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാണട്ട്.

ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട് ജനകറഷന് 96 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചപന്ഷന്

ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  റലഫട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം,  അക്ഷയയനിലൂചട  ബഭാങനിലാംഗട്ട്  കേനികയഭാസട്ട്,  ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട്  തടങ്ങനി

കൂടുതല്  കസവനങ്ങളുലാം  നല്കുനണ്ടട്ട്.   ഡനിജനിറല്  എലാംപവര്ചമന്റെട്ട്  കേലഭാമ്പയനിചന്റെ

റപലറട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ചതരചഞടുക്കചപട 10  സ്കൂളുകേളനിചല സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

കകേഡറകേളക്കട്ട്  10  ടഭാബട്ട് ലറട്ട്  PC-കേള  നല്കുനതനിനുലാം  ടഭാബട്ട് ലറനില്  ഇന്സ്റ്റേഭാള

ചചയ്തനിട്ടുള്ള  കസഭാഫട്ട് റ ട്ട് ചവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചപഭാതജനത്തനിനട്ട്  (10,000  കപര്ക്കട്ട്)

ഡനിജനിറല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുനതനിനുലാം സഭാധനിച്ചു.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.



44       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

ഐ. ടനി പഭാര്ക്കുകേള

15 (*13) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് ഉളചപചടയുള്ള ഐ.ടനി പഭാര്ക്കുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ചതഭാഴെനില് സഭാധലത കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  കൂടുതല് ഐ.ടനി  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി വനിഭഭാവനലാം ചചയന പദതനികേള എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  ചചറുപടണങ്ങളനിലുലാം  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം  കൂടനി  ഈ  സലാംരലാംഭങ്ങള

വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭായനി എചനങനിലുലാം പദതനികേള ഉചണ്ടങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വന്കേനിട,  ചചറുകേനിട  പഭാര്ക്കുകേളുചട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തഭാന് കകേരള കസ്റ്റേറട്ട്  ഐ.  ടനി.  ഇന്ഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര് ലനിമനിറഡനിചന പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാന്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ) ഉണ്ടട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  ചതഭാഴെനില് സഭാധലത കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് കൂടുതല് ഐ.ടനി.  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുതകുന ഒരു സമഗ ഐ.ടനി.  നയലാം കസ്റ്റേഭാക്കട്ട് കഹഭാളഡര്മഭാരുമഭായനി

കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  ഉടന് ചകേഭാണ്ടുവരുനതഭാണട്ട്.   പദതനികേള തനഭാണ്ടനിചല പദതനി

കരഖയനിലുലാം ബഡ്ജറനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുലാം.  ഇതസലാംബനനിച നയപ്രഖലഭാപനത്തനിചല

പ്രസക്തഭഭാഗലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ചപഭാതവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

16 (*14) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാത വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടുതല്  ദുര്ബലമഭായതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അതട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകയഭാറനിറനി കേഭാര്ഡുകേള ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങനില്
ഇതട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റേനിൽ  ചപടവചര  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുകണ്ടഭാ
എനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ചപഭാത വനിതരണ ശലാംഖല അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുവഭാന്
എചനങനിലുലാം പദതനി ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്) : 

(എ)  കറഷന് വനിതരണലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കഭാന് കദശതീയ
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം, 2013  കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അര്ഹരഭായ മുന്ഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണ്ടത്തല്  (identification  of  priority
households), വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം (door step delivery), കറഷന്
സഭാധനങ്ങള  ഓണ്റലനഭായനി അനുവദനിക്കല് (online allocation), പരഭാതനി പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Mechanism)  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇതര
കേഭാരലങ്ങളചക്കഭാപലാം കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാംവഴെനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
അകതഭാചടഭാപലാം ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള എന് ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട് കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് പദതനി നടപഭാക്കുനതമഭായനി
ബനചപടട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില്  ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇ-കപഭാസട്ട്
(ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ചസയനില്)  ചമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കല്,  ഓകരഭാ
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം കറഷന് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയകമ്പഭാള തതമയലാംതചന
ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം കറഷന്  വനിതരണ/വനിഹനിത  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം  ഒരു  സുതഭാരലതഭാ  കപഭാര്ടലുലാം  (Transparency  Portal)
സജമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഓകരഭാ  പ്രകദശകത്തയുലാം  കസ്റ്റേഭാക്കനിചന്റെ  സനിതനി,  കറഷന്
സഭാധനങ്ങള ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന വഭാഹനങ്ങളുചട സഞഭാരലാം തടങ്ങനിയവ കപഭാര്ടലനിലൂചട
തതമയലാം അറനിയുനതനിനഭായനി ഒരു Decision Support System (DSS)  നനിലവനില്
വരുത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.   2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചല വകുപട്ട്  10

അനുസരനിചട്ട് മുന്ഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണ്ടകത്തണ്ടതണ്ടട്ട്. മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര

കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.   നനിലവനിലുള്ള എ.എ.റവ./

ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളനിലുളചപടുനവരുചട  ജനസലാംഖല  96.03  ലക്ഷമഭാണട്ട്.

എനഭാല്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുനകതഭാടുകൂടനി

15480040  (ഒരു  കകേഭാടനി  അന്പത്തനിനഭാലു  ലക്ഷത്തനി  എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി

നഭാല്പതട്ട്)  ജനങ്ങള മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുളചപടുലാം.  ആയതനിനഭാല് നനിലവനിലുളള

ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റേനില്  ഉളചപടനിട്ടുള്ള  അര്ഹരഭായവചര  ഇതട്ട്  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുകേയനില.  എനഭാല്  അനര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുനവര്

മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില്നനിനട്ട് പുറത്തുകപഭാകുലാം.

(സനി) ഉണ്ടട്ട്.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം,  2013 കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകുപനില്  എന്ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട്

കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഓകരഭാ

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചനയുലാം ശഭാസതീയമഭായനി തനിരനിചറനിഞട്ട് അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി

ലഭനിക്കുനചണ്ടനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനുലാം  തനിരനിമറനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തടയുനതനിനുലാം

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലാംബങ്ങചള  കേചണ്ടത്തല്

(identification  of  priority  households),  വഭാതനില്പടനി  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം

(door  step  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്റലനഭായനി  അനുവദനിക്കല്

(online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal

Mechanism),  കറഷന്  കേടകേളനില്  ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ഇ-കപഭാസട്ട്

(ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട് ചസയനില്)  ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കല്,   ഓകരഭാ

ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം കറഷന് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയകമ്പഭാള തതമയലാംതചന

ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം കറഷന് വനിതരണ/  വനിഹനിത വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം  ഒരു  സുതഭാരലതഭാ  കപഭാര്ടലുലാം   (Transparency  Portal)

സജമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഓകരഭാ  പ്രകദശകത്തയുലാം  കസ്റ്റേഭാക്കനിചന്റെ  സനിതനി,  കറഷന്

സഭാധനങ്ങള ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന വഭാഹനങ്ങളുചട  സഞഭാരലാം  തടങ്ങനിയവ കപഭാര്ടലനിലൂചട

തതമയലാം  അറനിയുനതനിനഭായനി  ഒരു  Decision  Support  System  (DSS)

രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖലയനിലൂചട വനിതരണലാം

ചചയന  സഭാധനങ്ങളുചട  തനിരനിമറനി,  കേരനിഞന  എനനിവ  തടയഭാന്  പരനികശഭാധന

ശക്തനിചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.
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ക്രമസമഭാധഭാന നനില

17 (*15) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ ലാംസഭാനചത്ത  ക്രമസമഭാധഭാന  നനില  കുചറക്കഭാലമഭായനി  കമഭാശമഭായനി

ചകേഭാണ്ടനിരുനതനിചന്റ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി) എലഭാത്തരത്തനിലുമുള്ള കുറകൃതലങ്ങൾ, പ്രകതലകേനിചട്ട് സതീകേളക്കുലാം ദുര്ബല

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുചമതനിചര  വര്ദനിച്ചു  വന  ആആ്രകേമണങ്ങള  തടയഭാന്  എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  സമ്മേര്ദ്ദേലാംമൂലലാം  ആത്മഹതലചയ കുറനിച്ചു

കപഭാലുലാം  ചനിനനികക്കണ്ടനി വചനനലാം,  വധഭതീഷണനി  കനരനിടുനചവനചമഭാചക്ക  ഉനത

കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് പരഭാതനിചപടഭാനനിടയഭായ സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ കേഭാരലക്ഷമവലാം ജനസസൗഹൃദവമഭാക്കഭാന്

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അകങ്ങയറലാം  ദുര്ബലവലാം  പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കചപടതമഭായ  പസൗരചന്റെ

പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാന് മുന്ഗണന നല്കുകേ.  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള

അതനിക്രമങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനുലാം ലനിലാംഗസമതസ്വലാം ഉറപഭാക്കഭാനുലാംകവണ്ടനി കേഭാരലക്ഷമമഭായ

ഒരു  വനിചമന്  കസഫനി  ആന്റെട്ട്  ചസകേവ്യൂരനിറനി  സതീലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ

വനനിതഭാ ബറഭാലനിയന് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിചന്റെ സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.
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(ഡനി) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ കേഭാരലക്ഷമവലാം ജനസസൗഹൃദവമഭാക്കുനതനിനട്ട്

വനിപുലമഭായ പുതനിയ പദതനികേള ആകലഭാചനിക്കുന.  വകുപനിചന്റെ ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്

അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  പ്രകയഭാഗലാം  വനിഭഭാവനലാം ചചയലാം.   കപഭാലതീസനികലക്കുള്ള

നനിയമനലാം,  പരനിശതീലനലാം എനനിവ നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഹവ്യൂമന് റനികസഭാഴട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്

പദതനി  ചകേഭാണ്ടുവരുലാം.  ഗതഭാഗത  നനിയനണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി

ചമചചപട  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുനതലാം  അതനില്  കസ്റ്റേറട്ട്

ചലവല് ട്രെഭാഫനികേട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെര് എന സലാംവനിധഭാനലാം

ചകേഭാണ്ടുവരുനതമഭാണട്ട്.  റസബര് കസസനിചന്റെ ദുരുപകയഭാഗലാം കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് റസബര്

റക്രലാം ഇന്ചവസ്റ്റേനികഗഷനുലാം പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട്

മുന്ഗണന നല്കുനതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളുചട നനിലവഭാരമുയര്ത്തനി സഭാര്ടട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷനുകേളഭായനി മഭാറനതനിനട്ട് നടപടനി ചയടുക്കുലാം.

കുറവഭാളനികേചളയുലാം  കുറകൃതലങ്ങചളയുലാം  കുറനിച്ചുള്ള  അകനസ്വഷണത്തനിനട്ട്

സഹഭായകേരമഭായ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  'റക്രലാം  ആന്റെട്ട്  ക്രനിമനിനല്

ട്രെഭാക്കനിലാംഗട്ട് ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട് & സനിസ്റ്റേ'വലാം, ട്രെഭാഫനികേട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനട്ട് കവണ്ടനിയുലാം

വനിദലഭാലയങ്ങളനിചല മയക്കുമരുനട്ട് വനിപണനലാം ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനിയുലാം നൂതന

പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതലാം  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ചപഭാതജനങ്ങചള പങഭാളനികേളഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനിയുലാം സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള്ള

അതനിക്രമങ്ങള തടയുനതനിനട്ട് അവചര ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനിയുളള പരനിശതീലനവലാം

കൂടുതല് മനികേകവഭാചട  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനിചയടുക്കുലാം.  തതീരകദശ സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി

ഒരു  ഐ.ആര്.  മററന്  ബറഭാലനിയനുലാം  തതീവ്രവഭാദലാം,  മറ  ബനചപട  പ്രശ്നങ്ങള

റകേകേഭാരലലാം  ചചയനതനിനട്ട്  ഒരു ഇനലഭാ  റനിസര്വട്ട്  (ഐ.ആര്.)  ബറഭാലനിയനുലാംകൂടനി

കവണചമനട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടുലാം.  ഒരു  'വനിചമന് കസഫനി  ആന്റെട്ട്

ചസകേവ്യൂരനിറനി സതീലാം'  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വനനിതഭാ ബറഭാലനിയനുള്ള

സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  തഭാചഴെത്തടനിലുള്ള വനനിതഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുചട എണ്ണലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതമഭാണട്ട്.
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സനിവനില് സര്വതീസട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി

18 (*16) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  മഭാനലമഭായ
ചപരുമഭാറവലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സതലസനവമഭായ  കസവനവലാം  ലഭനിക്കുനചണ്ടനറപ്പു  വരുത്തുവഭാന്
ഈ  സര്ക്കഭാര്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണ്ടനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത സനിവനില് സര്വതീസട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത
തനിനഭാലഭാണട്ട് മുന്  മുഖലമനനിക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  സഞരനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില്
നനിനലാം കനരനിടട്ട്  പരഭാതനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവഭാന് നടപടനിചയടുകക്കണ്ടനി
വനചതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കമളകേള സലാംഘടനിപനിചതമൂലലാം  ഉണ്ടഭായ വന് പഭാചഴ്ചലവനിചന
കുറനിച്ചുലാം  അനര്ഹര് ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിചയടുചത്തന  ആകരഭാപണചത്തക്കുറനിച്ചുലാം
അകനസ്വഷണലാം നടത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ) ഭരണത്തനില് കൂടുതല് വനിശസ്വഭാസലതയുലാം സുതഭാരലതയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

1. ജനങ്ങളുചട പരഭാതനികേളക്കട്ട് വളചര ചപചടനട്ട് പരനിഹഭാര നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അകങ്ങയറലാം  ദുര്ബലരുലാം  പഭാര്ശസ്വവല്ക്ക
രനിക്കചപടതമഭായ പസൗരചന്റെ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനിരനിക്കുലാം
മുനനിയ പരനിഗണന നല്കുനതട്ട്. 

2. അഴെനിമതനിചക്കതനിചര ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.

3. സര്ക്കഭാര്  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  വകുപ്പുതലവന്മഭാരുലാം  ചസക്രകടറനിയറലാം
തമ്മേനിലുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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4. ഇ-ഗകവണന്സട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം, ഇ-ചടന്റെര് സലാംവനിധഭാനലാം, പസൗരഭാവകേഭാശകരഖ,

വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട്  പഞനിലാംഗട്ട്

എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്

ഉപയുക്തമഭാക്കുലാം.

5. എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം  നനിര്ബനനിതമഭായുലാം വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തണചമന

വലവസ ഏര്ചപടുത്തുലാം.

6. കൂടുതല് ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഇ-ചടണ്ടര് വലഭാപനിപനിക്കുലാം.

പ്രവൃത്തനികേളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുലാം.

7. സലലാം മഭാറങ്ങളക്കട്ട്  വലക്തവലാം സുതഭാരലവലാം നനിര്വചനിക്കചപടതമഭായ

മഭാനദണ്ഡലാം ഏര്ചപടുത്തുലാം.

8. പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുലാം.   ചപഭാത

നനിരതീക്ഷണ സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുലാം.

9. 2012-ചല  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,

പസൗരഭാവകേഭാശ കരഖ എനനിവ ശക്തനിചപടുത്തുലാം.

10. യുവജനങ്ങചള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

കേഭാരലക്ഷമത  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  വകുപ്പുതല  ചടകടട്ട്

ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുലാംവനിധലാം  ചസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളചപചട

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് നടപടനി

ആരലാംഭനിക്കുലാം.

11. ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപരുമഭാറവലാം  മകനഭാഭഭാവവലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്

ഗുണകേരമഭാക്കുനതനിനുലാം അഴെനിമതനിരഹനിതമഭായ കസവനലാം നല്കുനതനിനുലാം

പരലഭാപ്തമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  ഐ.എലാം.ജനി.,  കേനില  മുതലഭായ

സഭാപനങ്ങള മുകഖന നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(സനി) കമളകേള സലാംഘടനിപനിചതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതട്ട്

പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.
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മഭായലാം കചര്ക്കലുലാം ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളനിചല വനിഷഭാലാംശവലാം

19 (*17) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുന  ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളനിചല
മഭായവലാം  വനിഷഭാലാംശവലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇചലങനില് ഇതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവന  വനിഷഭാലാംശമുള്ള  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കള  നനിലവനിചല  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനമുപകയഭാഗനിചട്ട്  കേഴെനിഞ  രണ്ടു
മഭാസങ്ങളക്കനിചട പനിടനിചചടുത്തട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസുകേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്) :

(എ)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവരുന  ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളനിചല
മഭായവലാം വനിഷഭാലാംശവലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന് സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ
നനിയനണത്തനില്  നഭാലട്ട് ലകബഭാറടറനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

1. ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, തനിരുവനനപുരലാം

2. റതീജനിയണല് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, കേഭാക്കനഭാടട്ട്, എറണഭാകുളലാം

3. റതീജനിയണല് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് ഫുഡട്ട് ലകബഭാറടറനി, പത്തനലാംതനിട

അതനില് തനിരുവനനപുരത്തുലാം എറണഭാകുളത്തുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടുമുള്ള

ലഭാബുകേളനില് ഭക്ഷലപദഭാര്തങ്ങളനിചല മഭായലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള

ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ ഉപകേരണങ്ങള

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളനിചല  മഭായവലാം  വനിഷഭാലാംശവലാം

കേണ്ടുപനിടനിച്ചുവരുന. ഇകപഭാള പചക്കറനികേളനിചലയുലാം പഴെങ്ങളനിചലയുലാം
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കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  സഭാനനിധലലാം  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി

തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം ലഭാബുകേളനില് ഗലഭാസട്ട് ചക്രഭാമഭാകറഭാഗഭാഫട്ട്

മഭാസട്ട്  ചസകകഭാ  കഫഭാകടഭാമതീറര്  എന  ഉപകേരണലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇതപകയഭാഗനിചട്ട്  രണ്ടട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം  കേതീടനഭാശനിനനിയുചട

പരനികശഭാധനകേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഇതകൂടഭാചത തനിരുവനനപുരലാം,

ചവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലുലാം  കേതീടനഭാശനിനനിയുചട

സഭാനനിധലലാം സലാംബനനിച പരനികശഭാധനകേള അടനിയനര ഘടത്തനില്

നടത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  ഇതമഭായനി  ബനചപടട്ട്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  എത്തനികചരുന  പചക്കറനികേളുചടയുലാം

പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുചടയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്നനിനട്ട്

തചന കശഖരനിചട്ട് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതനിനു

കവണ്ടനി രണ്ടട്ട് ചമഭാറബല് ലകബഭാറടറനികേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ

നനിയനണത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സജമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

ക്രമതീകേരണങ്ങള തസ്വരനിതഗതനിയനില്  നടനവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഇതസലാംബനനിച

പരനികശഭാധനകേളക്കുകവണ്ടനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാവകുപട്ട് നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവകേളനില് സസ്വഭാഡുകേചള

നനികയഭാഗനിചട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  അവ ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്

വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ചചയ്തുവരുന.   കൂടഭാചത ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനി

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുളള ലകബഭാറടറനികേള കൂടഭാചത രണ്ടട്ട് ചമഭാറബല് ലകബഭാറടറനി

യൂണനിറകേള സജമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള തസ്വരനിതഗതനിയനില്

നടനചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന. വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപ്പുമഭായനി കചര്നട്ട് വഭാളയഭാര് ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനില്

സനിരമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംബനനിച  ചര്ച

അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവനട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിപണനലാം

ചചയ്തനിട്ടുള്ള ഭക്ഷലവസ്തുക്കള പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയതനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്

വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി ഒരു കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയകേയുലാം നഭാലട്ട് കകേസുകേള ഫയല്

ചചയഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട് : 
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ക്രമ
നമ്പര്

ജനില ഭക്ഷലപദഭാര്തലാം റനിമഭാര്കട്ട്

1. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വനസതനി കകേസട്ട് ഫയല് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്

മകയഭാറണസട്ട് കകേസട്ട്  ഫയല് ചചയനതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടന വരുന.

ററസട്ട് ബഭാന്ഡട്ട് ഓയനില്

2.

മലപ്പുറലാം മഭാങ്ങ മഭാങ്ങ  നശനിപനിക്കുകേയുലാം  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴെ ചുമത്തുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

3. എറണഭാകുളലാം അകറബലന് കഡയ്റട്ട്സട്ട് കകേസട്ട് ഫയല് ചചയനതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടന വരുന.

4. തൃശ്ശൂര് സണ് ഫ്ളവര് ഓയനില് അഡ്ജുഡനികക്കഷനുകവണ്ട
നടപടനികേള നടനവരുന.

ക്രമവനിരുദ തതീരുമഭാനങ്ങള

20 (*18) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അവസഭാന കേഭാലഘടത്തനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള

ക്രമവനിരുദവലാം  ചടവനിരുദവമഭാചണനട്ട്  കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ വകുപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള എചനലഭാചമനലാം

ഇവ ഏചതലഭാലാം വനിഷയങ്ങചള ആധഭാരമഭാക്കനിയുള്ളവയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ക്രമവനിരുദമഭായനി  എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങളചക്കതനിചര  എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ-സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലഘടത്തനില്  (2016 ജനുവരനി

1-നുകശഷലാം)  എടുത്ത മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള അതതട്ട്  വകുപ്പുചസക്രടറനിമഭാര്

പരനികശഭാധനിചട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധന  ആവശലമുളളവ  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുചട

പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  25-5-2016-ല്  കൂടനിയ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം

തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  പ്രസ്തുത  ഉപസമനിതനി  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  മനനിസഭഭാകയഭാഗ

തതീരുമഭാനങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

21 (*19) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഉളചപട കകേസുകേള

വര്ദനിചട്ട് വരുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച വനിവരലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  കശഖരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലുളള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്

നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം വനിവരലാം

സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് ലഭലമഭാകണഭാ; ഇചലങനില് എനഭാണട്ട് കേഭാരണചമന

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം വനിവര കശഖരണത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിക്കുനതഭായുള്ള

ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വനിവര  കശഖരണലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുചട  എകനികേവ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടതീവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കഫഭാകടഭാ  പതനിച  തനിരനിചറനിയല്

കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്

പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിക്കഭായനി ചകേഭാണ്ടുവരുന ഏജന്റുമഭാരുലാം ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം
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സസ്വകമധയഭാ അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില് അറനിയനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത

വനിവരലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളനില് ഇതര സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള സലാംബനനിച്ചുള്ള

ഒരു  ഡഭാറഭാ കബസനില് (Data base)  ഉളചപടുത്തനി സൂക്ഷനിച്ചുലാം വരുനണ്ടട്ട്. പുതതഭായനി

വരുന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട വനിവരങ്ങള കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനില് അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്

ചതഭാഴെനില് ഉടമകേളക്കുലാം ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ലഭലമല.  ഇതര സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം കജഭാലനിക്കട്ട് എത്തുനവരനില് ഒറയ്ക്കട്ട്

വരുനവരുലാം കജഭാലനി  സലങ്ങളനില് സനിരമഭായനി  നനില്ക്കഭാചത പല സലങ്ങളനില്

മഭാറനിമഭാറനി  തഭാമസനിക്കുനതനിനഭാലുലാം  ഇത്തരക്കഭാരുചട  പൂര്ണ്ണമഭായ  വനിവരകശഖരണലാം

നനിലവനില് ലഭലമഭാചണനട്ട് ഉറപനിച്ചു പറയഭാനഭാകേനില. 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ആകക്ഷപങ്ങള  ശദയനില്ചപടനിടനില.   ഇതര  സലാംസഭാന

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിവര  കശഖരണലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനിയുചട എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടതീവട്ട് പ്രകേഭാരലാം നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി

ഈ സലാംവനിധഭാനലാം പരനിഷ്കരനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്. 

കേണ്ണൂര് അനഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

22 (*20) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് അനഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവളലാം യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് മുന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  എചനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടനനിട്ടുണ്ടട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇനനി  എചനലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേള

ചചയഭാനുണ്ടട്ട്;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്

ആസൂത്രണലാം ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : 

(എ)  കേണ്ണൂര് അനഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവള പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
തഭാചഴെപറയുന പ്രവൃത്തനികേള നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് 1998-ചല
ഭരണഭാനുമതനിക്കുലാം  ഒനലാം  രണ്ടുലാംഘട  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കലനിനുലാം  തടര്ചയഭായനി  മുന്
സര്ക്കഭാര്  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്തതട്ട്.   മൂനഭാലാംഘട  സലചമടുപനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  785

ഏക്കര് ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാനുണ്ടഭായനിരുനതനില് ഇതവചരയഭായനി  612.12  ഏക്കര് ഭൂമനി
ഏചറടുത്തു.  റണ്ചവ  3400  മതീററഭായനി  നതീടഭാനുള്ള  75.5  ഏക്കര് ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാന്
അനുമതനി നല്കേനി.   പുറത്തുള്ള ഓവചഭാല് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  18  ഏക്കര് ഭൂമനി
ഏചറടുക്കഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  ഇവ രണ്ടനിനുമുള്ള ഫണ്ടട്ട് അനുവദനിച്ചു.  131

ഏക്കര് ഭൂമനി ഏചറടുക്കഭാന് 140 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു. റണ്ചവ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനു
കവണ്ടനി 10.52  ഏക്കര് ഭൂമനി ഏചറടുത്തു.  എമര്ജന്സനി കറഭാഡനിനുകവണ്ടനി 40 ചസന്റെട്ട്
ഭൂമനി ഏചറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു. മൂലധന സമഭാഹരണലാം തസ്വരനിതചപടുത്തുനതനിനട്ട്
കേണ്ണൂര്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ചസഭാറസറനി  (കേനിയഭാപട്ട്)
രൂപതീകേരനിച്ചു.

എയട്ട്  കകേഭാലാം  ഏഷലഭാകേമ്പനനിചയയുലാം  അവരുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  പങഭാളനികേളഭായ
ക്രനിസനിലനിചനയുലാം കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടനിചന്റെ കപ്രഭാജക്ടട്ട് കേണ്സളടന്റെഭായനി നനിയമനിച്ചു.

എയര്കപഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  റണ്ചവ  എയര്റസഡട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് 694 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുളള കേരഭാറുലാം ചടര്മനിനല് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് തടങ്ങനിയ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  498.70  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള കേരഭാറുലാം  ലഭാര്സണ്  &
ടവ്യൂകബഭാ  കേമ്പനനിക്കട്ട്  നല്കുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരനികേയുമഭാണട്ട്.  ആദല
ഘടത്തനില്  3400  മതീറര് റണ്കവ നതീളലാം കവണ്ടനിയനിരനിചക്ക  3050  മതീറര് നതീളത്തനിചന്റെ
പണനികേകള  കേഴെനിഞനിട്ടുള.  വഭായ  ഇനത്തനിലുള്ള  892  കകേഭാടനി  രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പുവച്ചു.   (കേഭാനറഭാ  ബഭാങട്ട്,  ചഫഡറല്  ബഭാങട്ട്,
സസൗത്തട്ട് ഇനലന് ബഭാങട്ട് എനതീ ബഭാങ്കുകേളുചട കേണ്കസഭാര്ഷലലാം)  കലഭാണ് ലഭലമഭാവകേയുലാം
ചചയ്തു.  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനലയുമഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവച്ചു.  ചമറതീരനികയഭാളജനിക്കല് സര്വതീസനിനു കവണ്ടനി ചമറതീരനികയഭാളജനിക്കല്
വകുപ്പുമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവച്ചു.

എ.ടനി.എഫട്ട്. എയര്ക്രഭാഫട്ട് ഫദ്യുവല് ഫഭാലാം നടത്തുനതനിനുള്ള ബനി.പനി.സനി.എല്.

കേനിയഭാല്  റപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന  കജഭായനിന്റെട്ട്  ചവഞസ്വര്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിച്ചു.

ബഭാക്കനിയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭായ  ലനിഫട്ട്,  എസകലറര്,  ഫയര്  ചടണ്ടര്,

പഭാസഞര് കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ബനിഡ്ജട്ട്  തടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ഡയറക്ടകററട്ട് ഓഫട്ട് സനിവനില് ഏവനികയഷന്,  ബവ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് സനിവനില് ഏവനികയഷന്
എനനിവരുമഭായനിട്ടുള്ള പ്രഭാരലാംഭ ചര്ചയുലാം സല സനര്ശനങ്ങളുലാം നടന.
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(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*

(സനി)  പദതനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  റണ്ചവ  കസഫനി  ഏരനിയ
(ആര്.ഇ.എസട്ട്.എ.)–07,  നഭാവനികഗഷന്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്,  ഇകന്റെണല്  അകപ്രഭാചട്ട്
കറഭാഡട്ട്,  ഓപകറഷണല് ചപരനിമതീറര് കറഭാ ഡട്ട്  &  മതനില്,  റണ്ചവ കബസനികേട്ട് സ്ട്രേനിപട്ട്
ഇന്ക്ലൂഡനിലാംഗട്ട് ടര്ഫനിലാംഗട്ട്, എയര്കപഭാര്ടട്ട് ഗസൗണ്ടട്ട് റലറനിലാംഗട്ട് (ചസന്റെര് റലന് റലറട്ട്,
എഡ്ജട്ട് റലറട്ട്  മുതലഭായവ),  പനി.ടനി.ബനി.  &  എ.ടനി.സനി.-  ഇന്റെതീരനിയര് ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട്
വര്ക്കട്ട്  (എ.സനി.  ഉളചപചട),  ചസകേവ്യൂരനിറനി  കഗറട്ട്  &  വഭാചട്ട്  ടവര്,  കസ്റ്റേഭാലാം  വഭാടര്
ചഡ്രയനികനജട്ട് വര്ക്കട്ട്,  പലാംബനിലാംഗട്ട്  & വഭാടര് സറപ,  ലനിഫട്ട്,  എസകലറര്,  പഭാസഞര്
കബഭാര്ഡനിലാംഗട്ട്  ബനിഡ്ജട്ട്,  ചസകേവ്യൂരനിറനി  എകേദ്യുപ്ചമന്റെട്ട്,  ഫര്ണനിചര്  മുതലഭായവയുചട
പര്കചസനിലാംഗട്ട്  &  ഇന്റെതീരനിയര് ഡനിറസന്,  കേസൗകണ്ടഴട്ട്  തടങ്ങനിയ പ്രവൃത്തനികേളകൂടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല്  നടപടനികേകളഭാചടഭാപലാം  ബഭാക്കനി  പണനികേളഭായ
ഫര്ണനിചര്,  ഇന്റെതീരനിയര്  ഡനിറസന്,  ചസകേവ്യൂരനിറനി  എകേദ്യുപ്ചമന്റെട്ട്  മുതലഭായവയുചട
ചടണ്ടര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  എലഭാ  ചടണ്ടറുകേളുലാം  ക്ഷണനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. അവഭാര്ഡട്ട് ചചയചപട പണനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഏജന്സനികേളുമഭായനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  റനിവവ്യൂ  മതീറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  അടുത്ത  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാചട  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള നടനചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന.  ഡയറക്ടകററട്ട് ഓഫട്ട് സനിവനില് ഏവനികയഷചന്റെ
റലസന്സനിനു  മുകനഭാടനിയഭായനിട്ടുള്ള  കഡഭാകേദ്യുചമന്റെട്ട്  പ്രനിപകറഷന്  നടനവരുന.

സ്റ്റേഭാറവ്യൂടറനി  ഏജന്സനികേളഭായ  ബവ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന്,  കേസ്റ്റേലാംസട്ട്,
ഇമനികഗഷന്,  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനല,  ചമറതീരനികയഭാളജനിക്കല്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട് എനനിവരുമഭായനി മതീറനിലാംഗട്ട് നടത്തനി അവയ്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങള
നടത്തനിവരുന.  അവരുചട കസവനങ്ങളക്കഭായുള്ള ക്രമതീകേരണലാം 2017 ജനുവരനിയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  കേനിന്ഫ്രെ,  റമനര് ഇറനികഗഷന്,  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
എനനിവയുമഭായനികചര്നട്ട് എയര്കപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബനചപട കേഭാരലങ്ങള സലാംയുക്തമഭായനി
ചചയ്തുവരുന. എയര്കപഭാര്ടട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി പ്രവര്ത്തനസജമഭാകേഭാന്
ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുവഭാന്  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്  നടത്തഭാന്  കപഭാകുന.

എയര്റലന്  കേമ്പനനികേളഭായ  എയര്  ഇനല,  ജറട്ട്  എയര്കവയ്സട്ട്,  ഇന്ഡനികഗഭാ
മുതലഭായ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി എയര്ക്രഭാഫട്ട്  ഓപകറഷനുകവണ്ടനിയുള്ള ചര്ച നടത്തനി
വരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

23 (*21) ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :

ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണ്ടനി :

ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് വര്ഷങ്ങളനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് പകേര്ചവലഭാധനികേള വലഭാപകേമഭായനിരുനതനിചന്റെ

കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനികേള  തടയുനതനിനഭാവശലമഭായ  എചനലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്

റകേചക്കഭാളവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണ പ്രര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട് ഇതവചര നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  തടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ഏകകേഭാപനലാം ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്) : 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് വര്ഷങ്ങളഭായനി പകേര്ചവലഭാധനികേള

വലഭാപകേമഭായനിരുന.  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ജനിലഭാതലത്തനില് കേഭാരലകേഭാരണ വനിശകേലനലാം

നടത്തനി തകദ്ദേശതീയമഭായനി കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ

ഒരു പ്രവര്ത്തന രൂപകരഖ ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്

തചന തയഭാറഭാക്കനി ഇതര വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്.
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പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കുള്ള കേഭാരണങ്ങളനില് പ്രധഭാനചപടവ :

1. കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനങ്ങള, തഭാപനനിലയനില് ഉണ്ടഭാകുന വര്ദനവട്ട്,
ഇടവനിട്ടുള്ള മഴെ, പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭങ്ങള

2. ഖര, ദവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിചല കപഭാരഭായ്മകേള

3. ശുദമഭായ കുടനിചവള്ളത്തനിചന്റെ ദസൗര്ലഭലലാം

4. ചകേഭാതകേട്ട്, ഈച, എലനി തടങ്ങനിയവ ചപരുകുനതനിനുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള

5. ഇതര സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ബഭാഹുലലവലാം അവരുചട തഭാമസ
സലചത്തയുലാം കജഭാലനിസലചത്തയുലാം അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ ചുറപഭാടുകേളുലാം

6. ഭക്ഷല ശുചനിതസ്വത്തനിചല അപരലഭാപ്തതകേള

7. ചനില ജനിലകേളനില് മഭാത്രലാം നനിലനനില്ക്കുന പ്രകതലകേ സഭാഹചരലങ്ങള - 

1. റബര്,  റപനഭാപനിള,  ചകേഭാകക്കഭാ,  അടയ്ക്ക,  മുള  തടങ്ങനിയ പഭാകന്റെഷനുകേള,

അവയുമഭായനി ബനചപടട്ട് ചകേഭാതകേട്ട് വളരഭാനനിടയുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള

2. ആലപ്പുഴെയനിചല  കുടനഭാടുകപഭാചല  സമുദ  നനിരപനില്നനിനലാം  തഭാഴ
സലങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന കുടനിചവള്ള, മഭാലനിനല പ്രശ്നങ്ങള

8. കകേരളത്തനിചന്റെ ഉയര്ന ജനസഭാനത,  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള
വലഭാവസഭായനികേമഭായുലാം  അലഭാചതയുമുള്ള  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  യഭാത്ര
ചചയനവരുചട എണ്ണത്തനിലുള്ള വര്ദന

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജനിലകേളനിചല

പ്രകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേപദതനി

തയഭാറഭാക്കനി സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന.  മഴെക്കഭാലലാം വരുനതനിനു മുകമ്പ തചന

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങചളയുലാം  ശുചനിതസ്വമനിഷചനയുലാം  ഇതര  വകുപ്പുകേചളയുലാം

ഒചത്തഭാരുമനിപനിചട്ട്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ

കബഭാധവല്ക്കരണ കേലഭാചമ്പയനിനുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതവഴെനി കരഭാഗലാം പകേരഭാനുള്ള

സഭാഹചരലങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവചര  സഭാധനിക്കുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം

കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,  ചകേഭാതകു  നനിരതീക്ഷണലാം  എനനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതവഴെനി

പകേര്ചവലഭാധനികേള  ഉണ്ടഭാകുനതട്ട്  കനരചത്തതചന  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം

സഭാധനിക്കുന.   കൂടഭാചത ആശുപത്രനികേളനില് ആവശലത്തനിനട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം മറ
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ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  മരുനനിചന്റെയുലാം  കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുളള  സഭാധനസഭാമഗനികേളുചടയുലാം

ലഭലതയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  റപ്രവറട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചടയുള്ളവര്ക്കട്ട്

പ്രധഭാന പകേര്ചവലഭാധനികേചള സലാംബനനിച ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കരഭാഗലാം ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന അവസരങ്ങളനില് ദ്രുതകേര്മ്മേകസന രൂപതീകേരനിചട്ട് ആവശലമഭായ

ഗൃഹസനര്ശനലാം,  ചമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട്,  ചമഭാറബല് കനിനനിക്കട്ട് എനനിവ നടത്തനി കരഭാഗലാം

എത്രയുലാംചപചടനട്ട്  കേചണ്ടത്തനി  കവണ്ട  ചനികേനിത  നല്കുകേയുലാം  കരഭാഗപകേര്ച  തടയുനതനിനുള്ള

ചകേഭാതകു  നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്

കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (ഐ.എസട്ട്.എസട്ട്.),  വതീടനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  അനരതീക്ഷത്തനില്

കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുകേ  (കഫഭാഗനിലാംഗട്ട്),  ജലശുദനി ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി കകഭാറനികനഷന്,

കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, വയറനിളക്കകരഭാഗത്തനിചന്റെ പഭാനതീയ ചനികേനിതയ്ക്കട്ട്

ആവശലമഭായ ഒ.ആര്.എസട്ട്.-ചന്റെ ലഭലത എനനിവയുലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എലനിപനനി

പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനഭായനി  ഓടകേള,  കുളങ്ങള  എനനിവ  വൃത്തനിയഭാക്കുനവര്ക്കുലാം

കൃഷനിപണനി  ചചയനവര്ക്കുലാം  ചതഭാഴെനിലുറപ്പു  കജഭാലനികേളനില്  ഏര്ചപടുനവര്ക്കുലാം

കഡഭാകനിറവകനിന് പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേയുലാം നല്കുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണത്തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേര്ച വലഭാധനി

പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ കേര്മ്മേപദതനിയനില് ഉളചക്കഭാള്ളനിചട്ട്  അതനുസരനിചട്ട്  ജനിലകേളനില്

പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം

ശുചനിതസ്വമനിഷനുലാം ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ശുചതീകേരണ,  ചകേഭാതകു നശതീകേരണ

ഉറവനിട  കേലഭാചമ്പയനിനുകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  കവണ്ടനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ജനിലകേളക്കട്ട്

നല്കേനി.  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്,  സലാംസഭാന  ജനിലഭാതല

ശനില്പശഭാലകേള,  പഞഭായത്തുതല,  വഭാര്ഡുതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടങ്ങനിയവ

നടത്തനിയനിരുന.  വഭാര്ഡുതല സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് ശുചനിതസ്വ സര്കവ,  ശുചനിതസ്വ

മഭാപനിലാംഗട്ട് തടങ്ങനിയവയുലാം വതീടുകേളനിലുലാം സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ചപഭാതസലങ്ങളനിലുലാം മറലാം

ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  കമയട്ട്  27-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട

മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് നടന കയഭാഗതതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട് ജൂണ് 1 മുതല്

5 വചര ശുചതീകേരണവഭാരമഭായനി ആചരനിചട്ട് വതീടുകേള, സഭാപനങ്ങള, ആശുപത്രനികേള,

സ്കൂളുകേള,  ചപഭാതസലങ്ങള,  കതഭാടങ്ങള,  ഇതര  സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട

കേലഭാമ്പുകേള, നനിര്മ്മേഭാണ സലങ്ങള തടങ്ങനിയവയനില് ശുചതീകേരണവലാം ചകേഭാതകേനിചന്റെ

ഉറവനിട നശതീകേരണവലാം നടത്തനിയനിരുന. ജൂണ് 5-നട്ട് കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില്

സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ വനിപുലമഭായ രതീതനിയനില് ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ശുചതീകേരണലാം

നടത്തനിയനിരുന.
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(ഡനി)  ചമയട്ട്  27-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്

ബഹുമഭാനചപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുചടയുലാം ഇതര വകുപ്പുമനനിമഭാരുചടയുലാം സഭാനനിദലത്തനില്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്തട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനങ്ങള

എടുത്തനിരുന.   ഇതനുസരനിചട്ട് ചമയട്ട്  30-നട്ട് ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില്

ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുകടയുലാം  വതീഡനികയഭാ

കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  നടത്തനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  കവണ്ട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.   ജൂണ്  1  മുതല്  5  വചര  ശുചതീകേരണവഭാരമഭായനി  ആചരനിചട്ട്

മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  ജനിലകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ജൂണ്  5,  കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില് സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ

ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  ചമയട്ട്  29 മുതല് 31 വചര ജനിലയുചട

ചുമതലകയല്പനിചനിട്ടുള്ള  മനനിമഭാരുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ജനിലകേളനില്  കയഭാഗലാംകൂടനി

സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം തടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുമുണ്ടഭായനി.

ചമയട്ട് മഭാസചത്ത സതീനനിയര് ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുചട കയഭാഗത്തനിലുലാം ജൂണനിചല

ജനിലഭാ/കബഭാക്കട്ട്തല  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  കയഭാഗത്തനിലുലാം  മഴെക്കഭാലപൂര്വ

ശുചതീകേരണലാം ഉളചപചടയുള്ള പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനി.  ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസനില് കേണ്കട്രെഭാള റലാം

തറക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ഇതട്ട് കേളക്ടകററനിചല കേണ്കട്രെഭാള റമുമഭായനി കയഭാജനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനി

ക്കുനതഭാണട്ട്.  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  ടതീമലാംഗങ്ങള

ദനിവകസന  കരഭാഗ  വനിവരങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം

വനിലയനിരുത്തനി കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള തഭാചഴെത്തടനികലക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.

കൂടഭാചത  ജനിലയുചട  ചുമതലകയല്പനിചനിട്ടുള്ള  മനനിമഭാരുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം

കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രകതലകേലാം വനിലയനിരുത്തനിവരുന.
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(ഇ)  ഏപ്രനില് മഭാസലാം ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില് വനിവനിധ വകുപ്പു
ചസക്രടറനിമഭാരുചടയുലാം  ഡയറക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂടനി  വകുപ്പുകേള
ഏകകേഭാപനിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനി.  കമയട്ട്  27-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട
കയഭാഗത്തനിലുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പങഭാളനിത്തത്തനിനുലാം  ഏകകേഭാപനത്തനിനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി.  കമയട്ട്  29,  30,  31  തതീയതനികേളനില്  ജനിലയുചട  ചുമതല
വഹനിക്കുന മനനിമഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്,  വനിവനിധ വകുപ്പുകദലഭാഗസരുചട
കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂടനി  ഓകരഭാ  വകുപനിചന്റെയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററട്ട്തലത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ഡയറക്ടറുചട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള  പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  ടതീലാം,  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുള്ള
പകേര്ചവലഭാധനി  സനിതനിയുലാം  നടനവരുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിലയനിരുത്തനി,
ജനിലയനികലക്കുകവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനികതലന നല്കേനിവരുന.  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്
ബഹുമഭാനചപട ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട്
ചസക്രടറനിയുലാം ഇക്കഭാരലങ്ങള നനികതലന വനിലയനിരുത്തനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കവണ്ട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന.  22-6-2016-നട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല വനിദഗ്ദ്ധര്
അടങ്ങുന ദ്രുതകേര്മ്മേകസന സലാംസഭാനചത്ത നനിലവനിചല പകേര്ചവലഭാധനി സനിതനിഗതനികേളുലാം
നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിലയനിരുത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  അവരുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാംകൂടനി
കേണക്കനിചലടുത്തു ചകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനി വരുനതട്ട്.

മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

24(*22) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;
കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങചള  അകപക്ഷനിചട്ട്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ചമചചപടുത്തുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളവഴെനി  എത്രയനിനലാം  സഭാധനങ്ങള  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  ഇകപഭാള  നല്കുനണ്ടട്ട്;  അവ  ഏചതലഭാചമനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
ഇവയുചട ചപഭാത കേകമ്പഭാളത്തനിചല വനിലയുലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറനിചല വനിലയുലാം തഭാരതമലലാം
ചചയ്തു വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  വനിപണനിയനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്):  

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  950  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള  ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്. മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുലാം
കൂടുതല്  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിചന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  സറപകകേഭാ  തഭാചഴെ
പറയുന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:

1. കൂടുതല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി
കുറഞതട്ട്  500  ചതരശ  അടനിചയങനിലുലാം  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള
സസൗകേരലപ്രദമഭായ ചകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട് പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  സലക്കുറവള്ള  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളനില്
കൂടുതല്  സലസസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. സലസസൗകേരലലാം കുറഞ വനില്പനശഭാലകേളനില് കൂടുതല് തവണ
സഭാധനങ്ങള എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന.

3. മുന്മഭാസങ്ങളനിചല വനില്പന, കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇകത മഭാസങ്ങളനിചല
വനില്പന,  ഉതവ  സതീസണ്  മുതലഭായവ  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള
എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുവഭാന്  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

4. സറപകകേഭായുചട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത്ത  സനര്ഭങ്ങളനില്
സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി അവശല സഭാധനങ്ങള
എത്രയുലാംകവഗലാം വനില്പനശഭാലകേളനിചലത്തനിക്കഭാന് എലഭാ ഡനികപഭാ
മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നനില്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

5. സബട്ട് സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള  സറപകകേഭായുചട  എലഭാ  വനില്പന
ശഭാലകേളനിലുലാം ആവശലത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള എലഭാ നടപടനികേളുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  സബട്ട് സനിഡനി
സഭാധനങ്ങള കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനചവനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന് എലഭാ
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മഭാകവലനി,  സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട്  തലത്തനിലുലാം  ഓകരഭാ  ഔടട്ട് ചലറലാം  കകേനതീകേരനിചട്ട്
സഭാമൂഹല  പ്രവര്ത്തകേരുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സറപകകേഭായുചട
ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഉളചപട  ഉപകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട്
ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് പരഭാതനി അറനിയനിക്കഭാനുലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

6. മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനില് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭായനി
ആവശലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനട്ട്  മറട്ട്
ഡനികപഭാകേളനികലക്കട്ട്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ കമഖലഭാ മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

7. സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി
സറപകകേഭായുചട  കേതീഴെനില്  സുസജമഭായ  ഒരു  ഓഡനിറട്ട്  &
ഇന്ചസക്ഷന്  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ
സറപകകേഭായുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഡനികപഭാതലത്തനിലുലാം  കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം  കകേനകേഭാരലഭാലയ
തലത്തനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനഭാവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനണ്ടട്ട്.

8. സബട്ട് സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുചട  കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  എലഭാ
വനില്പന  ശഭാലകേളനിലുലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനുലാം  അവയുചട
ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതനിനുലാം  SP  റഭാങനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസചന്റെ
(വനിജനിലന്സട്ട് ഓഫതീസര്)  കനതൃതസ്വത്തനില് വനിജനിലന്സട്ട് സസ്വഭാഡുകേള,
ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗലാം,  ജൂനനിയര് മഭാകനജര് (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്
&  ഇന്ചസക്ഷന്)  എനനിവര്  മുകഖന  വനില്പനശഭാലകേളനില്
പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് സനിവനില്

സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്മുകഖനയുള്ള  വനിപണനിയനിടചപടല്പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 70 കകേഭാടനി രൂപ 150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നനിലവനില്  ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന  അവശലവസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്

നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം അവശലവസ്തുക്കള സബട്ട് സനിഡനി നനിരക്കനില്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന. കൂടഭാചത സബട്ട് സനിഡനി

സഭാധനങ്ങള  ഉളചപചട  21  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള

10  മുതല്  20%  വചര  വനില  കുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില്  സബട്ട് സനിഡനി  നനിരക്കനില്

ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്

ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനികലഭാക്കട്ട്  15 രൂപ നനിരക്കനില്

കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന്കേടകേള  വഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പന

ശഭാലകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

കേരനിഞന,  പൂഴെ ട്ട്ത്തനിവയട്ട്,  അനലഭായ  വനില,  മറട്ട്  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള  എനനിവ

തടയുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  സനിവനില്സറപസട്ട്  വകുപനിചന്റെയുലാം

കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി, റവനവ്യൂ, ആകരഭാഗലലാം, നനികുതനി എനതീ

വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം

നടത്തനിവരുന.

ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖല

25 (*23) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് :

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖല കേഭാരലക്ഷമമലഭാത്ത അവസ

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് കേടകേചള കേമ്പവ്യൂടര്വഴെനി ബനനിപനിക്കുന  'എന്ഡട്ട് ടു  എന്ഡട്ട്''

പദതനിയുചട വനിശദഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭായനിരുന; അവ

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകയഭാ; ഇചലങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായുള്ള  ഫണ്ടനിചന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിചട്ട്

ഉയര്ന  വനനിട്ടുള്ള  ആകരഭാപണലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്):  

883/2017
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(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖലയനിചല ഭക്ഷലധഭാനല തനിരനിമറനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി വകുപട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം,
2013  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരനികേയഭാണട്ട്. 2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചല വകുപട്ട്
10  അനുസരനിചട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാചര  കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വകുപനില്  നടനവരുന.   ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള  എന്ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട്  കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് പദതനിയുലാം  നടനവരുന.
കറഷന് കേടകേളനില് ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനമുള്ള ഇ-കപഭാസട്ട് ചമഷതീന് സഭാപനിക്കല്,
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള കനരനിടട്ട് കറഷന്കേടകേളനില് എത്തനിക്കുന വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം
(സറപകകേഭാ  മുകഖന  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനട്ട്)  തടങ്ങനിയ  പ്രക്രനിയകേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  കറഷന് വനിതരണലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കഭാന്
വകുപനില്  എന്ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട്  കേമ്പവ്യൂടററകസഷന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  കറഷന്  കേടകേളനിലുലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ചസയനില് (ഇ-കപഭാസട്ട്)  ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം കറഷന്
കേടകേളനില്  നടക്കുന  എലഭാ  ഇടപഭാടുകേളുലാം  കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  കറഷന്
കേടകേളനില്  എത്തുന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  ശഭാസതീയമഭായനി  തനിരനിചറനിയുനതനിനുലാം
ആധഭാര് ഉളചപടുന ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട് കപഭാലുള്ള ബദല് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പദതനി  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചനയുലാം
ശഭാസതീയമഭായനി തനിരനിചറനിഞട്ട് അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുനചണ്ടനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  കറഷന് കേടകേളനില്  കഡഭാര് ചഡലനിവറനി  മുകഖന കറഷന്
സഭാധനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  തചന എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയനണ്ടട്ട്.
ഓകരഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം കറഷന് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയകമ്പഭാള തതമയലാം
തചന  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം കറഷന്  വനിതരണ/വനിഹനിത
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം  സുതഭാരലത  കപഭാര്ടല്  (Transparency  Portal)
സജമഭാക്കുലാം.  ചപഭാതജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം സമയബനനിതമഭായനി
പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  പരഭാതനിയുചട  തതനിതനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം സഭാധനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ഒരു  സുതഭാരലമഭായ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Mechanism)  നനിലവനില്വരുലാം.  ഓകരഭാ
പ്രകദശചത്തയുലാം  കസ്റ്റേഭാക്കനിചന്റെ  സനിതനി,  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
വഭാഹനങ്ങളുചട  സഞഭാരലാം  തടങ്ങനിയവ  കപഭാര്ടലനിലൂചട  തതമയലാം  അറനിയുനതനിനഭായനി
ഒരു  Decision  Support  System  (DSS)  നനിലവനില്വരുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
കേണ്ണനിയുലാം  പരസരലാം  കയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്  സുതഭാരലമഭായ  ഒരു  ചപഭാതവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുലാം.  
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(സനി) എന്ഡട്ട്-ടു-എന്ഡട്ട് പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവചട പറയുനവയഭാണട്ട്:

1. കറഷന് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട വനിവരങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഡനിജനിററലസട്ട്

ചചയകേ.

2. എഫട്ട്.സനി.ഐ.  മുതല്  കറഷന്  കേടകേളവചരയുള്ള  വനിതരണ

ശലാംഖല പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേ,  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  കനരനിടട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില്

എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ.

3. യഥഭാര്ത ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന ശഭാസതീയമഭായനി  തനിരനിചറനിഞട്ട്

കറഷന് കേടകേളനിലൂചട ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിതരണലാം ചചയനതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ.

4. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി സുതഭാരലതഭാ കപഭാര്ടലുലാം സുതഭാരലമഭായ

പരഭാതനിപരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനവലാം ഒരുക്കുകേ.

കമല്പറഞ  ലക്ഷലങ്ങള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിചക്കഭാണ്ടനിരനി

ക്കുകേയഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായനി വകുപനില് നടപഭാക്കു

നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഫണ്ടട്ട് വനിനനികയഭാഗചത്ത സലാംബനനിചട്ട് ആകരഭാപണങ്ങളനില.

    മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങള

26(*24) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാര്  2016  ചഫബ്രുവരനി  24,  മഭാര്ചട്ട്  1,  2  തതീയതനികേളനിലഭായനി

നടത്തനിയ മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനില് എടുത്ത പ്രമുഖ തതീരുമഭാനങ്ങള എചനഭാചക്കചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത മനനിസഭഭാ കയഭാഗങ്ങളുചട  തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്

നടപനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്:

(സനി)  ഈ നടപടനികേള അസഭാധുവഭാക്കഭാനുലാം നനിയമവനിരുദ ഉത്തരവകേചളന

അടനിസഭാനത്തനില്,  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  അഴെനിമതനി

നനികരഭാധന നനിയമപ്രകേഭാരലാം നടപടനിചയടുക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) 2016  ചഫബ്രുവരനി  24,  മഭാര്ചട്ട്  1,  2  തതീയതനികേളനില് നടന മനനിസഭഭാ

കയഭാഗത്തനില്  ആചകേ  211  ഇനങ്ങളനില്  തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത

തതീരുമഭാനങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) കമല് 211 ഇനങ്ങളനില് എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങളനികന്മേല് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള

ലഭലമഭായ  ഉത്തരവകേളുചട  പടനികേ  അനുബനമഭായനി  കചര്ക്കുന.* കശഷമുള്ളവ

ബനചപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഴെനിഞ  മനനിസഭയുചട  കേഭാലത്തട്ട്   2016  ജനുവരനി  1-നുകശഷലാം

എടുത്തനിട്ടുള്ള  എലഭാ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  അതഭാതട്ട്  വകുപട്ട്  ചസക്രടറനിമഭാര്

പരനികശഭാധനിചട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധന ആവശലമുള്ളവ തഭാചഴെപറയുന മനനിമഭാര് അടങ്ങുന

മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുചട  പരനിഗണനയ്ക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണ്ടതഭാചണനലാം  ഉപസമനിതനിയുചട

ശനിപഭാര്ശയ്ക്കനുസരനിചട്ട്  തടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനികക്കണ്ടതഭാചണനലാം  25-5-2016-ല്

കൂടനിയ മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

ഉപസമനിതനിയനിചല അലാംഗങ്ങള

ശതീ. എ. ചകേ. ബഭാലന് - കേണ്വതീനര്

അഡസ്വ. വനി. എസട്ട്. സുനനില്കുമഭാര് - ചമമ്പര്

ശതീ. എ. ചകേ. ശശതീനന് - ചമമ്പര്

ശതീ. രഭാമചനന് കേടനപള്ളനി - ചമമ്പര്

അഡസ്വ. മഭാതദ്യു ടനി. കതഭാമസട്ട് - ചമമ്പര്

കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് - ചമമ്പര്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഓപകറഷന് സുരക്ഷ പദതനി

27(*25) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓപകറഷന് സുരക്ഷ എന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിമൂലലാം എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  റകേവരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഭരണതലത്തനില് എചനലഭാലാം നടപടനികേള

എടുത്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എത്രമഭാത്രലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള പദതനി നടത്തനിപ്പുവഴെനി റകേവരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) ഭഭാഗനികേമഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സനിരലാം  കുറവഭാളനികേളചക്കതനിചര  ഗുണ്ടഭാനനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള

നടപടനികേള  ശക്തമഭാക്കുകേ,  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങളനിലുലാം  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം

ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള വലക്തനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിചട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ,

സതീകേളചക്കതനിരഭായ കുറകേ കൃതലങ്ങള തടയുകേ,  എലഭാ കുറവഭാളനികേചളയുലാം നനിയമനടപടനിക്കട്ട്

വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷന്  നടപടനികേള  ശക്തനിചപടുത്തുകേയുലാം  ചചയകേ

എനനിവയഭായനിരുന റകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിച ലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  കലഭാക്കല് കപഭാലതീസുലാം ഇന്റെലനിജന്സട്ട് വനിഭഭാഗവലാം ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് കമല്

വനിവരനിച ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള റകേവരനിക്കുനതനിനുലാം സനി.ആര്.പനി.സനി. 107  പ്രകേഭാരമുള്ള

പരനിരക്ഷ നല്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങളുചട  റസസ്വരജതീവനിതലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമുള്ള

നടപടനികേള എടുത്തനിരുന.

(ഡനി) പദതനി ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനിരുനനില. ആയതനിനഭാല്

ലക്ഷലങ്ങള റകേവരനിചനിരുനനില.
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നനിയമ വനിരുദ പ്രവര്ത്തനലാം തടയല് നനിയമലാം

28 (*26) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമ  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയല്  നനിയമലാം  (യു.എ.പനി.എ.),

സനി.ബനി.ഐ. അകനസ്വഷണലാം തടങ്ങനിയവ മുന്സര്ക്കഭാര് രഭാഷ്ട്രതീയ ആയുധമഭാക്കനി മഭാറനി

എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിരുകനഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  യു.എ.പനി.എ.  പ്രകയഭാഗനിച  കകേസുകേചള

കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  അക്രമപ്രവര്ത്തനത്തനില് ഏര്ചപടവചര  കപഭാലതീസനിചന ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

സലാംരക്ഷനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) രഭാഷ്ട്രതീയ പക്ഷപഭാതകത്തഭാചട പ്രവര്ത്തനിച കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  ശനിക്ഷ ഉറപഭാക്കനി  കപഭാലതീസട്ട്

സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ വനിശസ്വഭാസലത വതീചണ്ടടുക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധന നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  അക്രമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സസ്വത്തനിനുലാം

ഹഭാനനികേരമഭാകുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  ഏര്ചപടുനവര്ചക്കതനിചര  നനിലവനിലുള്ള

നനിയമങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി കേര്ശന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പകേര്ച വലഭാധനികേള

29(*27) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് : തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  കേടനവരഭാനനിടയുള്ള പകേര്ച വലഭാധനികേള തടയഭാന്
എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഉണ്ടഭാകേഭാനനിടയുള്ള  കരഭാഗങ്ങള  തടയുവഭാന്  എചനലഭാലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം കബഭാധവല്ക്കരണവലാം ആണട്ട് റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) കരഭാഗനികേളക്കട്ട് കവണ്ടത്ര മരുനലാം ആശുപത്രനികേളനില് കവണ്ട അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കുവഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ഡനി) ഇവചയലഭാലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് എചനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .  ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്): 

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ഓകരഭാ

ജനിലകേളനിചലയുലാം  പ്രകതലകേതകേളുലാം ആവശലങ്ങളുലാം അടനിസഭാനചപടുത്തനി ഒരു വഭാര്ഷനികേ

കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.   മഴെക്കഭാലലാം

തടങ്ങുനതനിനട്ട് മുന്പുതചന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങചളയുലാം ശുചനിതസ്വ മനിഷചനയുലാം

ഇതര  വകുപ്പുകേചളയുലാം  ഒചത്തഭാരുമനിചട്ട്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണവലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ

കബഭാധവല്ക്കരണ  കേലഭാലാംറപനുകേളുലാം  നടപഭാക്കനിയനിരുന.  തന്മൂലലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള

വരഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  ഒരളവവചര  നനിയനനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം

കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,  ചകേഭാതകേട്ട്  നശതീകേരണലാം  എനനിവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതവഴെനി

പകേര്ചവലഭാധനികേചള ഒരു പരനിധനിവചര നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത

ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലത്തനിനട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം

മരുനനിചന്റെയുലാം കരഭാഗനനിയനണത്തനിനുള്ള സഭാധന സഭാമഗനികേളുചടയുലാം ലഭലത ഉറപട്ട്

വരുത്തുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കമയട്ട്  27-നട്ട്  ബഹു.  മുഖലമനനി ഇത്തരലാം  തയഭാചറടുപ്പുകേളുചട  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം

നടത്തനിയതനിചനത്തുടര്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കമയട്ട് 27-നട്ട് ബഹു. മുഖലമനനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില് നടന കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനതലത്തനില്  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചടയുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  ജനിലഭാ

കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  കനതൃതസ്വത്തനില്  സനിതനിഗതനികേള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്തട്ട്

തടര്പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം

ഇതരവകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നല്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ജനിലയുചട  ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുള്ള

മനനിമഭാരുലാം  എലാം.എല്.എ.,  എലാം.പനി.  മുതലഭായ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ജനിലഭാതല

ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി കവണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്

വരുന.  ജൂണ്  1  മുതല് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  എപനിചഡമനികേട്ട്  ചസല് രൂപതീകേരനിചട്ട്

പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ദുരന നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   സലാംസഭാന തലത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറക്ടറുചട  കേഭാരലഭാലയത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന  പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  ടതീമലാംഗങ്ങളുലാം

ജനിലയുചട  ചുമതല  വഹനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കചര്നട്ട്  ദനിവകസന  ജനിലയനിചല

സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തനി അപകപഭാള കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുന.

ജനിലയുചട ചുമതല വഹനിക്കുന സലാംസഭാനതല ഉകദലഭാഗസര് ജനിലകേള സനര്ശനിച്ചുലാം

ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.   ജൂണ്  മഭാസത്തനിചല

ജനിലഭാതല മതീറനിലാംഗനില് പ്രധഭാന പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണചത്തക്കുറനിച്ചുലാം ചനികേനിതഭാ

മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേചളക്കുറനിച്ചുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് കവണ്ട പരനിശതീലനലാം

നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം പകേര്ചവലഭാധനി

ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേചളക്കുറനിച്ചുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തനിവരുന.

കബഭാക്കുതല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  കബഭാക്കട്ട്  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാര്

പ്രധഭാന  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണചത്തക്കുറനിചട്ട്  ഫതീല്ഡുതല  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്

പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  കവണ്ട  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിരുന.

ഇത്തരലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുകവണ്ട  ചനികേനിതഭാ

മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം സലാംസഭാനതലത്തനില്

ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  ടതീമലാംഗങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി  വനിതരണലാം  ചചയകേയുണ്ടഭായനി.  ഇതനുസരനിച്ചുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  തഭാചഴെത്തടനില്  വഭാര്ഡുതല  ആകരഭാഗല  ശുചനിതസ്വ  കപഭാഷണ

സമനിതനികേളുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനി ചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉതകുന  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലകേളക്കട്ട്  നല്കേനി  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ശുചനിതസ്വ

മനിഷനുലാം  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം  ഇതരവകുപ്പുകേളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  ചകേഭാതകേനിചന്റെ  ഉറവനിട
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നശതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഊനല്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.

കമയട്ട്  27-നട്ട് ബഹു. മുഖലമനനിയുചട കനതൃതസ്വത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുചടയുലാം

വനിവനിധ  വകുപ്പുമനനിമഭാരുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  കയഭാഗലാം  നടത്തനിയതനിചന്റെ

തതീരുമഭാനങ്ങള അനുസരനിചട്ട് ജൂണ് 1 മുതല് 5 വചര ശുചതീകേരണവഭാരമഭായനി ആചരനിചട്ട്

വതീടുകേള,  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,  സ്കൂളുകേള, ചപഭാതസലങ്ങള,  കതഭാടങ്ങള,

ഇതര  സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കേലഭാമ്പുകേള,  നനിര്മ്മേഭാണസലങ്ങള  തടങ്ങനിയ

സലങ്ങളനില് ശുചതീകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന. തടര്നട്ട് ജൂണ് മഭാസലാം

2- ാാമചത്ത  ആഴ്ചയനില്  സസ്വകേഭാരല    കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചടയുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്

കരഭാഗചനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേചളപറനിയുലാം ഫതീല്ഡുതല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പകേര്ചവലഭാധനി

നനിയനണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളപറനിയുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.  ആകരഭാഗല  സകനശയഭാത്രയനിലൂചടയുലാം

ദൃശല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കേനി

വരുനണ്ടട്ട്.  സ്കൂള അസലാംബനികേളനില് വനിദലഭാര്തനികേള ആകരഭാഗല സകനശ പ്രതനിജ്ഞ

എടുക്കുന.  ചകേഭാതകേനിചന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണത്തനിനഭായനി ജൂണ്, ജൂലഭായട്ട് മഭാസങ്ങളനിചല

ചവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ശനനിയഭാഴ്ച ആശുപത്രനികേള ഉളചപചടയുള്ള

ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഞഭായറഭാഴ്ച വതീടുകേളനിലുലാം ചപഭാതസലങ്ങളനിലുലാം ചകേഭാതകേനിചന്റെ ഉറവനിട

നശതീകേരണലാം നടത്തനിചക്കഭാണ്ടട്ട്  റഡ്ര  കഡ ആചരനിക്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ജലലാം കശഖരനിചട്ട് വയ്ക്കഭാനുള്ള സുരക്ഷനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള  ആഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല്  കകഭാറനികനറട്ട്  ചചയവഭാനുലാം  അവ

മലനിനചപടഭാതനിരനിക്കുവഭാനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം ബനചപട വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്. ഭക്ഷല സുരക്ഷ ഉകദലഭാഗസരുചട സഹകേരണകത്തഭാചട കഹഭാടല്,

റകസ്റ്റേഭാറന്റെട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനനടത്തനി  കവണ്ട  സുരക്ഷഭാ  നടപടനികേള

റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേനലാം മുതല് എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട

ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മരുനലാം അനുബന സഭാധനങ്ങളുലാം ചകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്. വഴെനി

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതലഭാവശല  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം

നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പനനിബഭാധനിതരുചട  എണ്ണലാം  കൂടുനതനിനനുസരനിചട്ട്  പനനിവഭാര്ഡുകേള,

പനനി കനിനനിക്കുകേള എനനിവ ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം ഒ.പനി.  സമയലാം നതീടഭാനുലാം കവണ്ടത്ര

ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാനുലാം  നടപടനി  എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്

ചനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  



74       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

(ഡനി)  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ത്രനിതല  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  വഭാര്ഡട്ട്
തലത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയനതനിനുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണ്ടട്ട്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേചള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
കൂടുതല് ഊര്ജനിതചപടുത്തുവഭാന് കകേരള സലാംസഭാന ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  സമനിതനി
(പബനികേട്ട് ചഹല്ത്തട്ട് ചപ്രഭാടക്ഷന് ഏജന്സനി) രൂപതീകേരനിചട്ട് ഒരു ചസഭാറസറനിയഭായനി
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  സലാംസഭാന/ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സമനിതനികയയുലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചടയുലാം
ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചടയുലാം  കനതൃതസ്വത്തനില്  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ
നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി  കവണ്ട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി
വരുനണ്ടട്ട്.  എലഭാ  മഭാസവലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  നടത്തുന  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്
ആഫതീസര്മഭാരുചട (സതീനനിയര് ആഫതീസര്മഭാരുചട) കയഭാഗങ്ങളനില് ബഹു. ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയുലാം  വകുപട്ട്  ചസക്രടറനിയുലാം  എന്.എചട്ട്.എലാം.  കസ്റ്റേറട്ട്  മനിഷന്  ഡയറക്ടറുലാം
ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുലാം ജനിലകേളനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാംചചയ്തട്ട്
കവണ്ട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  എലഭാ മഭാസവലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്മഭാരുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  നടക്കുന  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുചടയുലാം
സൂപര്റവസര്മഭാരുചടയുലാം  കയഭാഗത്തനില്  സമഭാനരതീതനിയനില്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരുന.  കബഭാക്കുതല  മതീറനിലാംഗനില്  കബഭാക്കട്ട്  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുലാം
പനി.എചട്ട്.സനി.  തലത്തനില് പനി.എചട്ട്.സനി.  ചമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാരുലാം പ്രതനിമഭാസ/
പ്രതനിവഭാര/റദനലാംദനിന കയഭാഗങ്ങള ആവശലഭാനുസരണലാം നടത്തനി സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുനണ്ടട്ട്.  

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

30(*29) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേനങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം മറട്ട് സ്റ്റേഭാഫുകേളുചടയുലാം കുറവട്ട് നനിമനിത്തലാം പ്രതനിസനനി കനരനിടുനതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഒരു  പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  കേതീഴെനില്  വരുന  മുഴവന്  കുടുലാംബങ്ങളുകടയുലാം
ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  'ചഹല്ത്തട്ട്  ഡഭാറഭാ'  ഉളചപചട  രൂപചപടുത്തുന
തരത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന്
ശമമുകണ്ടഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഗഭാമതീണ മലകയഭാര കമഖലകേളനിചല ചനികേനിതഭാസലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം
ചനികേനിതഭാ കമഖലയനിചല ചൂഷണലാം തടയഭാനുലാം കുടനികേളക്കുലാം സതീകേളക്കുലാം കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്
ഉളചപചട ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുന തരത്തനില് പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  ആകലഭാചനയനിലുകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   റശലജ ടതീചര്): 

(എ) ചനില ജനിലകേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാര് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി സനിരനനിയമനത്തനിനട്ട്
തഭാല്പരലക്കുറവട്ട്  കേഭാണനിക്കുനതമൂലലാം  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവചപടുനണ്ടട്ട്.  ഒഴെനിവള്ള
തസനികേകേളനില് ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  എന്.എചട്ട്.എലാം.വഴെനിയുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാചര
നനിയമനിചട്ട് ഈ കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിചയടുത്തുവരുനണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനിചല  ഒഴെനിവകേള  എലഭാലാംതചന  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത  മുഴവന്  ഒഴെനിവകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാചര ലഭലമഭാക്കഭാന് പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) വനിവര സഭാകങതനികേവനിദലയുചട സഹഭായത്തഭാല് കകേരളത്തനിചല സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനിലുള്ള എലഭാ അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേചളയുലാം ബനചപട മറ ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങചളയുലാം  ഒരു  റവഡട്ട്  ഏരനിയ  ചനറട്ട് വര്ക്കനിലൂചട  കകേനതീകൃത  കേമ്പവ്യൂടര്
സലാംവനിധഭാനവമഭായനി  ബനനിപനിചട്ട്  ചനികേനിത  കതടനിചയത്തുനവരുചട  കരഭാഗവലാം
ചനികേനിതയുലാം  ആകരഭാഗലവലാം  സലാംബനനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറല്  രതീതനിയനില്
കശഖരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണ്ടട്ട്. ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് റദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട
കശഖരനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  ഓകരഭാ  വലക്തനിയുചടയുലാം  ആധഭാര്,  കവഭാടര്  ഐ.ഡനി.
മുതലഭായ  ഏചതങനിലുലാം  ഒരു  വലതനിരനിക്ത  നമ്പര്മുകഖന  പല  സമയങ്ങളനിലഭായനി
ലഭനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിചട്ട്  ആ  വലക്തനിയുചട  ആകരഭാഗല
സലാംബനനിയഭായ വനിവരങ്ങളുചട തടര്ച ഈ പദതനി വനിഭഭാവനലാം ചചയന.

(സനി)  ഗഭാമതീണ മലകയഭാര കമഖലകേളനിചലയുലാം ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനിചലയുലാം
ചനികേനിതഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള  ചമചചപടുത്തഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുമുള്ള  ഒടനവധനി
നടപടനികേള ഇകപഭാള ആകരഭാഗല വകുപനില് നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  ആദനിവഭാസനി കമഖലയനില്
ചമഭാറബല് ചമഡനിക്കല് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുനണ്ടട്ട്.  ഈ കമഖലയനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങകളഭാടനുബനനിചട്ട് ലഭാബട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള എന്.എചട്ട്.എലാം. മുകഖന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്. കൂടഭാചത ലനിലാംഗപദവനിയുമഭായനി
ബനചപട  അതനിക്രമങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുന  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ
റവദലസഹഭായവലാം കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആശുപത്രനികേളവഴെനി നടത്തുനതനിനഭായനി
'ഭൂമനികേ  ചസന്റെര്'  (ചജന്ഡര്  കബസ്ഡട്ട്  വയലന്സട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചസന്റെര്)
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. സലാംസഭാന സ്കൂള ചഹല്ത്തട്ട് കപ്രഭാഗഭാമനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കുടനികേളുചട  (പ്രകതലകേനിചട്ട് കേസൗമഭാരക്കഭാരുചട)  ശഭാരതീരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ സമഗ
ആകരഭാഗലലാം  ലക്ഷലലാം  വയ്ക്കുനകതഭാചടഭാപലാം,  ഭഭാവനി  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  പ്രഭാധഭാനലലാം
നല്കേനിചക്കഭാണ്ടട്ട് എന്.എചട്ട്.എലാം. വഴെനി കേസൗമഭാര ആകരഭാഗല പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനതട്ട്

1 (1) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനതനില് വകുപട്ട് കമധഭാവനികേള
അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കുനതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയകമ്പഭാള തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള നടന
തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാത്തതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴവന്  ഒഴെനിവകേളുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനില  വകുപ്പുകമധഭാവനികേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനതനില്  അലലാംഭഭാവലാം  കേഭാണനിക്കുനതഭായുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണ്ട ഒഴെനിവകേളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാചര  തടരുവഭാന്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഒഴെനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ചചയന  എനട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  അത്തരലാം  പരഭാതനികേള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി നനിയമനലാം നടകത്തണ്ട തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

മുന് സര്ക്കഭാര് അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട് നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങൾ

2 (2) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്
ഉയര്നവന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) മുന് ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിമഭാര്, മുന് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് തടങ്ങനി വനിരമനിച

ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  സഭാനമഭാനങ്ങള  റദ്ദേഭാക്കുനകതഭാചടഭാപലാം  അനധനികൃത

നനിയമനലാം  കനടനിയവര്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം  പരനികശഭാധനഭാ

വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങളുലാം ഇതവചര സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) മുന്  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയഭായ  ശതീ.  ജനിജനി  കതഭാലാംസചണ  മുന്

മുഖലമനനിയുചട അറഡസ്വസര് തസനികേയനില് നനിയമനിചനിരുചനങനിലുലാം മുഖലമനനിയുചട

കസവന  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചകതഭാചടതചന  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  കസവനവലാം  ചടര്മനികനറട്ട്

ചചയചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മുന് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടറഭായ ശതീ.  വനിന്സന് എലാം.  കപഭാളനിചന

സലാംസഭാന  മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷണറഭായനി  നനിയമനിചതട്ട്  അനധനികൃത

നനിയമനത്തനിചന്റെ പടനികേയനില് വരുനനില.  

അചടനി-ദൃശല-മഭാധലമങ്ങള

3 (3) ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചുമതല ഏല്ക്കുനതമഭായനി ബനചപടട്ട് കകേരളത്തനിലുലാം

കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുലാം ഉള്ള അചടനി-ദൃശല-മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട

പരസലലാം നല്കേനിചയനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പരസലങ്ങള നല്കേഭാന് ആരഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതട്ട് എനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട അനുമതനികയഭാചടയഭാണട്ട് പരസലലാം നല്കേനിയതട്ട്.
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കേസ്തൂരനിരലാംഗന് റനികപഭാര്ടനിന്കമലുള്ള നടപടനികേള

4 (4) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  എചനലഭാലാം  സതസ്വര

നടപടനികേളഭാണട്ട് റകേചക്കഭാണ്ടതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  പുറചപടുവനിച  ഓഫതീസട്ട്

ചമകമ്മേഭാറഭാണ്ടത്തനിചല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സലാംസഭാനലാം എടുത്തതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(സനി)  എചനലഭാലാം  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച

മൂനലാംഗ കേമ്മേനിറനി കകേനത്തനിനട്ട് സമര്പനിചതട്ട്;

(ഡനി)  ഇതനികന്മേല്  കകേനലാം  എനട്ട്  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  റകേചക്കഭാണ്ടതട്ട്  എനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേസ്തൂരനിരലാംഗന് കേമ്മേനിറനി  കകേരളത്തനിചല  123  വനികലജുകേളനില് ഉളചപടുന
പശ്ചനിമഘടത്തനിചല  13108  ചതരശ  കേനികലഭാമതീറര്  പ്രകദശചത്ത  പരനിസനിതനികലഭാല
പ്രകദശമഭായനി  (ESA)  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര് ടനി  റനികപഭാര്ടനിചല
ചനില  അപഭാകേതകേള  കകേന  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  ശദയനില്
ചപടുത്തുകേയുലാം ആയതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് കകേനസര്ക്കഭാര് പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശത്തനിചന്റെ
പരനിധനി  9993.7  ചതരശ  കേനികലഭാമതീററഭായനി  നനിജചപടുത്തുകേയുലാം  ആയതപ്രകേഭാരലാം
കേരടട്ട്  വനി ജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.  തടര്നട്ട്  വനപ്രകദശമചലനട്ട്
കേചണ്ടത്തനിയ  4  വനികലജുകേചളകടനി പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശങ്ങളുചട പടനികേയനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി 119 വനികലജുകേളനിലഭായനി ആചകേ 9839.3 ചതരശ കേനികലഭാമതീറര് ആയനി
പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശലാം നനിജചപടുത്തണചമനലാം ആവശലചപടട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  റനിസര്വട്ട് വനലാം, സലാംരക്ഷനിത പ്രകദശലാം, കലഭാകേ റപതൃകേ
പ്രകദശങ്ങള എനനിവ മഭാത്രകമ ESA ആയനി പരനിഗണനിക്കഭാവൂ എനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  
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(സനി) മൂനലാംഗ കേമ്മേനിറനിയുചട ശനിപഭാര്ശകേള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്*.

(ഡനി)  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  കകേനസര്ക്കഭാര്  ഇതവചര  അനനിമ  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിടനില.

ലഭാവലനിന് കകേസട്ട്

5 (5) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഭാവലനിന്  കകേസട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്  കവഗത്തനില്  ആക്കണചമനട്ട്
ആവശലചപടട്ട് സര്ക്കഭാര് കകേഭാടതനിയനില് ഹര്ജനി സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഭാവലനിന്  കകേസനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത  അവസ  എനഭാചണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതസലാംബനനിചട്ട് റനിവനിഷന് ഹര്ജനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭാവലനിന്  കകേസനില്  ആചരചയഭാചക്കയഭാണട്ട്  പ്രതനികേളഭായനി
കേചണ്ടത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം ;

(ഇ) ലഭാവലനിന് കകേസനില് ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുചമതനിചര ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്
ചഭാര്ജട്ട് ചചയചപടനിട്ടുള്ളചതനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനഭാല്  അനചത്ത  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫട്ട്
കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷനഭായനിരുന ശതീ.  ആസഫലനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനി ഇലഭാചത ഒരു
ഹര്ജനി നല്കേനിയനിരുനതഭായനി അറനിയുന.

(ബനി)  റഹകക്കഭാടതനിയനില്  സനി.ബനി.ഐ.  നല്കേനിയ  റനിവനിഷന്  ഹര്ജനി
സനി.ബനി.ഐ.-യുചട അകപക്ഷയനുസരനിചട്ട് രണ്ടട്ട് മഭാസകത്തക്കട്ട് നതീടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് കമല് വനിഷയത്തനില് റനിവനിഷന് ഹര്ജനി നല്കേനിയനിടനില.

(ഡനി)  വനിചഭാരണകക്കഭാടതനി  പ്രതനികേചളചയലഭാലാം  കകേസനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആകേയഭാല്  നനിലവനില്  ഈ  കകേസനില്  പ്രതനികേളഭായനി  ആരുലാം
തചനയനില. 

(ഇ) 'ഡനി'-യനിചല ഉത്തരത്തനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില് ഈ കചഭാദലത്തനിനട്ട് പ്രസക്തനിയനില.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഭരണമഭാറലാം

6 (6) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭരണമഭാറചത്തത്തുടര്നട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം

വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള ഭതീഷണനികേള ഉയരുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഈ പ്രവണതകേള നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കല്

7 (7) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനി  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം

അറകുറ പണനികേള നടത്തുനതനിനുലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചചലവഴെനിച

തകേയുചട ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചടലനികഫഭാണ്  ബനില്,  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരലാം,  യഭാത്രഭാബത്ത  എനതീ

ഇനങ്ങളനില് ചചലവഭായ തകേ എത്രചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലക്കട്ട്  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്

ചചലവഭായ തകേ എത്രചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനി  കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം

അറകുറപണനികേള നടത്തുനതനിനുലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചചലവഴെനിച

തകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  സനിവനില്  ഇനത്തനില്  61,47,625  രൂപയുലാം  ഇലകനിക്കല്

ഇനത്തനില്  17,79,811  രൂപയുലാം  ഫര്ണതീചര്  റനിപയറനിലാംഗനിനുലാം  കപഭാളനിഷനിലാംഗനിനുലാം

1,62,736 രൂപയുലാം കേര്ടന് ഫനിറനിലാംഗ്സട്ട് ഇനത്തനില് 1,39,806 രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ചടലനികഫഭാണ് ചഭാര്ജനിനത്തനില് ചചലവഭായ തകേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

ഓഫതീസട്ട് - 4,92,963

വസതനി - 2,83,744

ചമഭാറബല് കഫഭാണ് - 37,810

ആചകേ - 8,14,517

അതനിഥനി സല്ക്കഭാരത്തനിനഭായനി  1,84,705  രൂപയുലാം യഭാത്രഭാബത്ത ഇനത്തനില്

7,00,978 രൂപയുലാം ചചലവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

(സനി)  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനില്  സഭാധനസഭാമഗനികേള

വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി ആചകേ 13,60,837 രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല ഒഴെനിവകേള

8 (8) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്വതീസനില്നനിനലാം  2016  ചമയട്ട്  31-നട്ട്  എത്ര

ഉകദലഭാഗസരുലാം  അദലഭാപകേരുലാം  റനിടയര്  ചചയ്തു  എനതനിചന്റെ  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) 2016 ജൂണ് 1-നുലാം 10-നുലാം ഇടയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തു എനതനിചന്റെ വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) 2016  കമയട്ട്  31-നട്ട് ആചകേ 7823  കപര് സലാംസഭാന സര്വതീസനില്നനിനലാം

വനിരമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഓകരഭാ  വകുപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  ജതീവനക്കഭാരുചട  വനിവരങ്ങള

SPARK വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം ലഭലമഭായതട്ട് അനുബനലാം (1) ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്*.

(ബനി)  2016  ജൂണ്  1  മുതല്  10  വചര  1198  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   വകുപട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.യനില്നനിനലാം

ലഭലമഭായതട്ട് അനുബനലാം (2) ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്*.

ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

9 (9) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട് ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എത്ര ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് ഇവ നടത്തനിയതട്ട്;  ഓകരഭാ ഘടത്തനിലുലാം ഉള്ള

വലതലസതകേള എചനലഭാമഭായനിരുന;

(സനി)  ഈ  പരനിപഭാടനി  നടത്തനിയതനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  ചടങ്ങളനില്

എചനലഭാലാം  ഇളവകേളുലാം  പരനിഷഭാരങ്ങളുലാം  വരുത്തുകേയുണ്ടഭായനി;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എചനലഭാലാം;

(ഡനി)  ഈ  പ്രശ്നപരനിഹഭാര  പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  അനര്കദശതീയ  തലത്തനില്

എചനലഭാലാം അലാംഗതീകേഭാരങ്ങള ലഭനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(ഇ)  ഈ  പരനിപഭാടനിയനില്  എത്ര  പരഭാതനികേളനില്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുകേയുലാം

എത്രകകേഭാടനി രൂപയുചട സഹഭായലാം വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം ചചയ്തു?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(എ & ബനി) ഉണ്ടട്ട്.  2011, 2013, 2015 വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം

മൂനട്ട് തവണവതീതലാം ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2011-ല് നടന

പരനിപഭാടനിയനില് ചപഭാതജനങ്ങളനില്നനിനലാം കനരനിടഭാണട്ട് അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിചതട്ട്.

2013,  2015  വര്ഷങ്ങളനില്  നടന  പരനിപഭാടനികേളനില്  ഓണ്റലനഭായുലാം  കനരനിട്ടുലാം

അകപക്ഷകേള സസ്വതീകേരനിച്ചു.

(സനി)  45  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇത്തരത്തനില്  പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവകേള  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്  &

പബനികേട്ട് റനികലഷന് വകുപട്ട് പുസകേരൂപത്തനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി) UN Public Service Award 2013-ല് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഇ)  ഒനലാം,  രണ്ടുലാം,  മൂനലാംഘട  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനികേളനില്  ലഭനിച

അകപക്ഷകേളനില്  നഭാളനിതവചര  11,45,449  അകപക്ഷകേള  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേയുലാം

മൂനഘടങ്ങളനിലുമഭായനി  ആചകേ  242,87,23,832  രൂപയുചട  (ഇരൂനൂറനി  നഭാല്പത്തനി

രണ്ടുകകേഭാടനി  എണ്പത്തനികയഴ  ലക്ഷത്തനി  ഇരുപത്തനിമൂനഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂറനി

മുപത്തനിരണ്ടട്ട് രൂപ) ധനസഹഭായവലാം വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മുഖലമനനി, മനനിമഭാര് എനനിവരുചട വനിവനിധ ചചലവകേള

10 (10) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനി,  മറ മനനിമഭാര്,  എനനിവരുചട

ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുനതനിനുലാം അറകുറപണനികേൾ നടത്തുനതനിനുലാം

ചചലവഴെനിച തകേയുചട ഇനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവരുചട  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലയ്ക്കട്ട്  സഭാധന  സഭാമഗനികേള

വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് ചചലവഭായ തകേ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇവരുചട  ചടലനികഫഭാണ്  ബനില്,  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരലാം,  യഭാത്രഭാബത്ത

എനതീ ഇനങ്ങളനില് ചചലവഭായ തകേ എത്രചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ-സനി)  പതനിനഭാലഭാലാം  മനനിസഭയനിചല  പുതനിയ  മനനിമഭാര്  തഭാമസലാം
തടങ്ങുനതനിനുമുമ്പട്ട് ടൂറനിസലാം വകുപട്ട്  ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുവഴെനി ചചകയണ്ട സഭാധഭാരണ
അറകുറപണനികേള  (Routine  maintenance)  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനിനഭായനി  മുഖലമനനിയുചട
വസതനി  ഉളചപചട  19  മനനി  മനനിരങ്ങളക്കഭായനി  32,62,000  രൂപ  (മുപത്തനിരണ്ടട്ട്
ലക്ഷത്തനി  അറുപത്തനിരണ്ടഭായനിരലാം  രൂപ)  സനിവനില് പണനികേളക്കുലാം  3,33,000  രൂപ
(മൂനലക്ഷത്തനി  മുപത്തനിമൂനഭായനിരലാം  രൂപ)  ഇലകനികേട്ട്  പണനികേളക്കുലാംകൂടനി  ആചകേ
35,95,000  രൂപ  (മുപത്തഞട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ചതഭാണ്ണൂറനി  അയഭായനിരലാം  രൂപ)
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പതനിനഭാലഭാലാം  മനനിസഭയനിചല  പുതനിയ  മനനിമഭാര്ക്കുകവണ്ടനി
നനിലവനിലുള്ള  സസൗകേരലങ്ങളക്കുപുറകമ  പുതനിയ  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തഭാകനഭാ
കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കഭാകനഭാ പണചമഭാനലാം ചചലവഴെനിചനിടനില.  അപ്രകേഭാരലാം ചചകയണ്ടതനിചലനട്ട്
ബഹു. മുഖലമനനിയുലാം ബഹു. ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനിയുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  

      കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റേന്റെനിചന്റെ ഒഴെനിവകേള

11 (11) ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .  വനിജയന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്
അസനിസ്റ്റേന്റെനിചന്റ  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നഭാളനിത  വചര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവട്ട്  എത്ര എണ്ണലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;  വകുപട്ട്
തനിരനിചട്ട് ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29 ഒഴെനിവകേള.

(ബനി) ഒഴെനിവകേളുചട വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ

1. ചലജനികസ്ലേചര് 2

2. കലബര് 1

3. ജുഡതീഷലറനി (സനിവനില്) 2
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4. അനനിമല് ഹസ്ബന്റെറനി 1

5. യൂണനികവഴനിറനി അപകലറട്ട് അകതഭാറനിറനി 1

6. ചഹല്ത്തട്ട് 1

7. ജുഡതീഷലറനി (ക്രനിമനിനല്) 8

8. കേളക്ടകററട്ട് 3

9. ചപഭാതഭരണ വകുപട്ട് 1

10. അഡസ്വകക്കറട്ട് ജനറല് 1

11. സനിവനില്സറപസട്ട് 1

12. ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം 2

13. ട്രെഷറനി 1

14. ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് 1

15. സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററട്ട് 1

16. നനിയമലാം 1

17. വനിജനിലന്സട്ട് &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് 
ബവ്യൂകറഭാ

1

ആചകേ 29

(സനി) 4 ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേളുചട വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ

1. ചലജനികസ്ലേചര് 1

2. ചപഭാതഭരണ വകുപട്ട് 1

3. അഡസ്വകക്കറട്ട് ജനറല് 1

4. നനിയമ വകുപട്ട് 1
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സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സതലപ്രതനിജ്ഞഭാ ചടങ്ങട്ട്

12 (12) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സതലപ്രതനിജ്ഞഭാ  ചടങ്ങനിനഭായനി  എനട്ട്  തകേ
ചചലവഴെനിചചനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രൂപതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന സര്ക്കഭാരുമഭായനി ബനചപടട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം  ഏചതഭാചക്ക  പത്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  PRD  പരസലലാം  നല്കേനിയതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
എന്തു തകേ നല്കേനി; ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദലശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പരസലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്
എന്തു തകേ വതീതലാം നല്കേനിചയനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് 30,86,414 രൂപ

2. ടൂറനിസലാം വകുപട്ട് 3,65,200 രൂപ

3. ചപഭാതഭരണ വകുപട്ട് 20,000 രൂപ

4. ശുചനിതസ്വ മനിഷന് 81,280 രൂപ

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം പരസലലാം നല്കേനിയ മതീഡനിയഭാ ലനിസ്റ്റേനില്

ഉളചപട ദനിനപത്രങ്ങളുചട കപരുലാം എഡനിഷനുലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ദനിന പത്രത്തനിചന്റെ കപരട്ട് എഡനിഷന്

(1) -2

മലയഭാള  മകനഭാരമ,  മഭാതൃഭൂമനി,  ചനനികേ,  റക്രലാം  കസ്റ്റേഭാറനി,
കദശഭാഭനിമഭാനനി,  ജനറല്, ജനയുഗലാം,  ജന്മേഭൂമനി,  കകേരളകേസൗമുദനി,
ദതീപനികേ,  കകേരളകേസൗമുദനി  ഫഭാഷട്ട്,  മഭാധലമലാം,  മലാംഗളലാം,  രഭാഷ്ട്ര
ദതീപനികേ,  സനിറഭാജട്ട്,  ചമകട്രെഭാവഭാര്ത്ത,  കേലഭാകപ്രമനി,  കേഭാരവല്
(മലയഭാളലാം),  കകേരളരഭാജലലാം,  കകേരനഭാടട്ട്,  കേലഭാകേസൗമുദനി,  കകേരള
ചഹറഭാളഡട്ട്,  കകേരളവഭാര്ത്ത,  കലറസ്റ്റേട്ട്,  പ്രകഹളനികേ,  നവ്യൂസട്ട്
കകേരള,  പടയണനി,  പ്രഭഭാതവഭാര്ത്ത,  പ്രദതീപലാം,  പസൗരന്,  സഭായഭാഹ്ന
റകേരളനി,  സഭായഭാഹ്നശബലാം,  സകതണ്സ്റ്റേഭാര്,  സസ്വതന

ആള കകേരള
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മണ്ഡപലാം,  തനനിമ,  തലസഭാനവഭാര്ത്ത,  ഉത്തരകദശലാം
(മലയഭാളലാം),  വര്ത്തമഭാനലാം,  കവണഭാടട്ട്  കേസൗമുദനി,  കവണഭാ ടട്ട്
പത്രനികേ,  മലയഭാള  മഹനിമ,  മക്തബട്ട്,  ഭഭാരതപത്രനികേ,  ഗദ്ദേനികേ,
നവ്യൂ  ഏജട്ട്,  സുദനിനലാം,  തറന  കേത്തട്ട്,  തൃശനിവകപരൂര്
എകട്ട്പ്രസട്ട്,  ജന്മേകദശലാം,  കകേരളഭൂഷണലാം,  പതീപനിളസട്ട്  റനിവവ്യൂ,
റക്രലാം,  തനനിനനിറലാം,  ചടലഗഭാഫട്ട്,  ബനിഗട്ട്  നവ്യൂസട്ട്,  വതീക്ഷണലാം,
മലബഭാര് വഭാര്ത്ത, സഭായഭാഹ്നലാം,  ജന്മേകദശലാം, സസൗത്തട്ട് ഇനല
നവ്യൂസട്ട്,  കേര്മ്മേശക്തനി,  തനനിനനിറലാം  എകട്ട്പ്രസട്ട്,  സനിറനി
കജര്ണല്,  ദനി  ഹനിന്ദു  (കകേരള കപജട്ട്),  ബനിസനിനസട്ട് റലന്
(കകേരള കപജട്ട്),  ചഡക്കഭാന് കക്രഭാണനിക്കനിള  (കകേരള കപജട്ട്),
റടലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനല  (കകേരള  കപജട്ട്),  ദനി  നവ്യൂ  ഇനലന്
എകട്ട്പ്രസട്ട്, ബനിസനിനസട്ട് സ്റ്റേഭാകന്റെര്ഡട്ട്

തതീക്കതനിര്
ചചറന,

തനിരുചനിറപള്ളനി,

മധുര, കകേഭായമ്പത്തൂര്

ദനിനകേരന്
കകേഭായമ്പത്തൂര്,

മധുര,

നഭാഗര്കകേഭാവനില്

കഹഭാസഭാഡനിഗന, വനിജയകേര്ണ്ണഭാടകേ, വഭാര്ത്തഭാഭഭാരതനി മഭാലാംഗളൂര്

ട്രെനിനനിറനി മനിറര് ചചറന

ഇനലന് എകട്ട്പ്രസട്ട് ഡല്ഹനി

റടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് ഇനല, എക്കകണഭാമനികേട്ട് റടലാംസട്ട് ഡല്ഹനി, മുലാംറബ

ദനി ഹനിന്ദു ഡല്ഹനി

ഹനിന്ദുസഭാന് റടലാംസട്ട് ഡല്ഹനി

പരസലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിച  ഇനത്തനില്  പത്രസഭാപനങ്ങള  ബനില്ലുകേള

സമര്പനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് തകേ ഇതവചര നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  ദൃശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പരസലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ

ഇനത്തനിലുലാം തകേ ഇതവചര നല്കേനിയനിടനില. 
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എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുലാം ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേളുലാം

13  (13)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായനി പ്രഖലഭാപനിച

പുനരധനിവഭാസ ഗഭാമത്തനിചന്റെ നടപടനികേള എനഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ഇരകേളക്കുകവണ്ടനി  നബഭാര്ഡട്ട്-ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫട്ട്.

വഭാഗ് ദഭാനലാം  ചചയ്ത  സഹഭായലാം  27  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുളളുചവനലാം

ബഭാക്കനി തകേ ഈ വര്ഷലാം ഉപകയഭാഗനിചനിചലങനില് ലഭാപ് സഭായനി കപഭാകുചമന കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂള  ചകേടനിടങ്ങള  എകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു

തടങ്ങുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേള എയ്ഡഡട്ട് പദവനിയനികലക്കുയര്ത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില് തതീരുമഭാനലാം എകപഭാള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായനി

പുനരധനിവഭാസ കകേനലാം സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി 25

ഏക്കര്  ഭൂമനി  അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്

തടര്നടപടനി  റകേചക്കഭാള്ളഭാന്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശവലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം, 2005

14 (14) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം, 2005-ചന്റെ പരനിധനിയനില് സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള,

അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  തകദ്ദേശ  സസ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങള എനനിവയ്ക്കു പുറചമ ഏചതഭാചക്ക സഭാപനങ്ങള ഉളചപടുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിചല  ആശുപത്രനികേള,
ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട്, പണമനിടപഭാടട്ട് സഭാപനങ്ങള എനനിവ ഉളചപടുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം,  2005-ചല ചസക്ഷന്  2(h)-ല് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള
'ചപഭാത  അധനികേഭാര'  സഭാപനങ്ങചളയഭാണട്ട്  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

“ചപഭാത അധനികേഭാരസഭാനലാം"എനഭാല് 

1. ഭരണഘടനയഭാല് അചലങനില് അതനിന് കേതീഴെനില്;

2. പഭാര്ലചമന്റെനിനഭാല്  ഉണ്ടഭാക്കചപട  മറട്ട്  ഏചതങനിലുലാം
നനിയമത്തഭാല്;

3. സലാംസഭാന നനിയമസഭയഭാല് ഉണ്ടഭാക്കചപട മറട്ട് ഏചതങനിലുലാം
നനിയമത്തഭാല്;

4. സമുചനിത  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  വനിജ്ഞഭാപനകമഭാ,
ഉത്തരകവഭാ മുകഖനകയഭാ  സഭാപനിക്കചപടകതഭാ,  രൂപതീകേരനിക്കചപടകതഭാ
ആയ  ഏചതങനിലുലാം  അധനികേഭാരസഭാനലാം  അചലങനില്
നനികേഭായലാം  അചലങനില്  സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം  എനലാം
കൂടഭാചത  സമുചനിത  സര്ക്കഭാരനിനഭാല്  പ്രതലക്ഷമഭാകയഭാ
പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ നല്കേചപടുന ഫണ്ടനിനഭാല്, -

(i) ഉടമസതയനിലുള്ളകതഭാ, നനിയനണത്തനിലുള്ളകതഭാ
അചലങനില്  ഗണലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളകതഭാ ആയ ഏചതങനിലുലാം നനികേഭായവലാം:

(ii) ഗണലമഭായ സഭാമ്പത്തനികേസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഏചതങനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടന ഉളചപചടയുലാം
എനര്തമഭാകുന.

ഈ  നനിര്വചനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിചല
ആശുപത്രനികേള,  പണമനിടപഭാടു  സഭാപനങ്ങള,
ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട്  കേമ്പനനികേള എനനിവ വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളചപടുനനില എന
കേഭാണുന.
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കേസ്തൂരനിരലാംഗന് - ഗഭാഡ്ഗനില് റനികപഭാര്ടട്ട് - പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

15  (15)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പശ്ചനിമഘട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  ഗഭാഡ്ഗനില്  -  കേസ്തൂരനി

രലാംഗന്  റനികപഭാര്ടനില്  ജനവഭാസ  കമഖലകേചള  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  കേഴെനിഞ

സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റട്ട് എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രശ്നബഭാധനിത  പ്രകദശചത്ത  എലാം.എല്.എ.മഭാരുളചപചടയുള്ള

ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയുലാം  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേകളയുലാം  വനിളനിചട്ട്  കചര്ത്തട്ട്  കയഭാഗലാം

നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  13108  ചതരശ കേനികലഭാമതീറര്  പ്രകദശലാം  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി

(ESA)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്  കേമ്മേനിറനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ടനി

റനികപഭാര്ടനിചല  ചനില  അപഭാകേതകേള  കകേന  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ

ശദയനില്ചപടുത്തുകേയുലാം ആയതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് കകേനസര്ക്കഭാര് പരനിസനിതനികലഭാല

പ്രകദശത്തനിചന്റെ പരനിധനി  9993.7  ചതരശ കേനികലഭാമതീറര് ആയനി നനിജചപടുത്തുകേയുലാം

ആയതപ്രകേഭാരലാം കേരടട്ട് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. തടര്നട്ട് വനപ്രകദശമചലനട്ട്

കേചണ്ടത്തനിയ  4  വനികലജുകേചളകടനി പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശങ്ങളുചട പടനികേയനില്നനിനലാം

ഒഴെനിവഭാക്കനി  119  വനികലജുകേളനിലഭായനി  ആചകേ  9839.3  ചതരശ  കേനികലഭാമതീറര്  ആയനി

പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശലാം നനിജചപടുത്തണചമനലാം ആവശലചപടട്ട് കകേന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  വനലാം,  സലാംരക്ഷനിത പ്രകദശലാം, കലഭാകേ റപതൃകേ

പ്രകദശങ്ങള എനനിവ മഭാത്രചമ ESA ആയനി പരനിഗണനിക്കഭാവൂ എനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ജനവഭാസകകേനങ്ങചള പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശങ്ങളുചട പരനിധനിയനില്

നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടട്ട് പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ജനങ്ങചള

സഹകേരനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുമുള്ള പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുനതട്ട്.

(സനി) യുക്തമഭായ സമയത്തട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 91

മണലൂറട്ട് നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി

16  (16)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേവഭായനി  കേഭായലുളചപചടയുള്ള  നദനികേളനില്

നനിനലാം  വലഭാപകേമഭായനി  മണലൂറനതമൂലലാം  മതലകമഖല  ഉളചപചട  പരനിസനിതനിക്കട്ട്

ഉണ്ടഭാകുന വലഭാപകേമഭായ നഭാശലാം നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടല്  തതീരങ്ങളനിൽ  നനിനകപഭാലുലാം  പൂഴെനി  വഭാരുകേയുലാം  ഇതനിചനതനിചര

പ്രതനികേരനിക്കുന  നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ക്കുചമതനിചര  പൂഴെനി  മഭാഫനിയകേള

നടത്തുന അതനിക്രമങ്ങള തടയഭാന് നടപടനികേള ഉണ്ടഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ജലഭാശയങ്ങള വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

17 (17) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തു ജലഭാശയങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് കപഭാളയുലാം മറ

മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ചകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട് ജലമലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണത്തനിനുലാം

കേഭാരണമഭാകുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ജലഭാശയങ്ങളനിചല കപഭാളയുലാം മറ  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി

നതീക്കലാം ചചയനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങളനിചല കേഭാലതഭാമസലാം

18 (18) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് 99/2014, 101/2014, 004/2014,
505/2013  കേഭാറഗറനി  തസനികേളനികലക്കട്ട്  നടത്തനിയ  എഴത്തു  പരതീക്ഷയുചട  ഫലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഓകരഭാ കേഭാറഗറനിയനിചലയുലാം ഒഴെനിവകേള തരലാംതനിരനിച്ചു നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തസനികേകേളനില് നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് എനകത്തക്കട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തഭാന് കേഴെനിയുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന്, കേഭാറഗറനി നമ്പര് 99/2014 ആയനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയ്ത  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)  (LSGD),  കേഭാറഗറനി
നമ്പര്  101/2014  ആയനി  വനി ജ്ഞഭാപനലാം  ചചയ്ത  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
(PWD/Irrigation), കേഭാറഗറനി നമ്പര് 004/2014 ആയനി വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയ്ത കകേരള
ലഭാന്റെട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡനിചല  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
എഞനിനതീയര്  തസനികേ,  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  505/13  ആയനി  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ചചയ്ത
അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)/ചഹഡട്ട്  ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന്  (സനിവനില്)  എനതീ
തസനികേകേളുചട എഴത്തുപരതീക്ഷ നടനകേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ചുരുക്കപടനികേ തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള കവഗത്തനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  LSGD  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില്)  തസനികേയനില്
90  ഒഴെനിവകേളുലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (PWD)  തസനികേയനില്  39  ഒഴെനിവകേളുലാം
(പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള ഉളചപചട)  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്  (Irrigation)  തസനികേയനില്
41  ഒഴെനിവകേളുലാം കകേരള ലഭാന്റെട്ട് ഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനിചല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനില്  20  ഒഴെനിവകേളുലാം  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്
(സനിവനില്)/ചഹഡട്ട്  ഡ്രഭാഫട്ട്സഭാന്  (സനിവനില്)  [Agriculture  Engineering  Wing]
തസനികേയനില് 1 ഒഴെനിവലാം കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ചുരുക്കപടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റഭാങട്ട്
പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത ഒഴെനിവകേൾ

19 (19) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകശഷലാം എലഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില്
നനിനമഭായനി എത്ര ഒഴെനിവകേൾ പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  25-5-2016  മുതല്  21-6-2016  വചര
4308 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട് എകട്ട്കചഞവഴെനിയുള്ള നനിയമനലാം 

20 (20) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനട്ട്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത ഒഴെനിവകേളുചട കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേയനിലഭാത്ത തസനികേകേള കവര്തനിരനിചചടുത്തട്ട്
റഭാങട്ട്  പടനികേ  നനിലവനില്  വരുനതവചര  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ
ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞട്ട് വഴെനി  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം  25-5-2016  മുതല്
21-6-2016  വചര  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനഭായനി  ആചകേ  4308  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കുപടനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് നനികേത്തഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
തസനികേകേള  ചടപ്രകേഭാരലാം  എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞട്ട്  മുകഖന  നനികേത്തുവഭാന്
വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖനയലഭാത്ത നനിയമനങ്ങള

21 (21) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള,  അനുബന
സഭാപനങ്ങള,  ചവയര്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  തടങ്ങനിയ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
ചപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തടങ്ങനിയവയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയലഭാചത
നടത്തനിയ സനിരലാം/തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള എത്ര;

(ബനി)  ഇവയനില്  ഏചതലഭാലാം  കമഖലയനിചല  നനിയമനങ്ങളനിചല  അഴെനിമതനി
സലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടക്കുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിചല  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയലഭാത്ത
എലഭാ നനിയമനങ്ങള സലാംബനനിച്ചുലാം വനിശദമഭായ അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര്
എനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം

22 (22) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിയമനനനികരഭാധനലാം
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുകനഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചമഭാത്തലാം  എത്രകപര്ക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനലാം  നല്കുകേയുണ്ടഭായനി;  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  എത്രകപര്
സര്വതീസനില്നനിനട്ട് റനിടയര് ചചയ്തു എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത ഒഴെനിവകേള ഏചതഭാചക്ക വകുപ്പുകേളനില് ഉളചപടതഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല.

(ബനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 1,54,238 കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇസൗ കേഭാലയളവനില് സര്വതീസനില്നനിനട്ട്  റനിടയര് ചചയ്തവരുചട
എണ്ണലാം  കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം 25-5-2016 മുതല് 
21-6-2016 വചര 4308 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങള

23 (23) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം
നടത്തനിയ  ആചകേ  നനിയമനത്തനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം
നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുചട വനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ഏചതങനിലുലാം  വകുപനില്
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തഭാലഭാലനികേ നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കേഴെനി ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആചകേ  നടത്തനിയ  തഭാലഭാലനികേ
നനിയമനങ്ങളുചട കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ; ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാന് സസ്വതീകേരനിച  നടപടനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;
ഇതനിചന്റെ വനിശദമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
1,54,238  കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിയമനങ്ങളുചട വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  25-5-2016  മുതല്  21-6-2016
വചര ആചകേ 4308 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.
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എല്.ഡനി. ചചടപനിസ്റ്റേട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട്

24 (24) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  എല്.ഡനി.
റടപനിസ്റ്റേട്ട്  (കവരനിയസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്സട്ട്)  റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് എനഭാണട്ട് നനിലവനില് വനചതനലാം
ഇതനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി  എനഭാണട്ട്  അവസഭാനനിക്കുനചതനലാം റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി
നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുകണ്ടഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉചണ്ടങനില് എത്ര തവണചയനലാം
എത്ര കേഭാലയളവട്ട് വതീതമഭാണട്ട് നതീടനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത്ര  നനിയമനങ്ങള  വതീതലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ഈ തസനികേയനികലക്കട്ട് എത്ര
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിചയനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  ജനിലയനില്നനിനട്ട്  എല്.ഡനി.
റടപനിസ്റ്റേട്ട് ഒഴെനിവട്ട് എത്ര വതീതമഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയചപടനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ടനി  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  ആറട്ട്  മഭാസലാം  കൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു
നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) 

ജനില
നനിലവനില് 
വന തതീയതനി

ആചകേ 
നനിയമന 
ശനിപഭാര്ശ

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് 
വനകശഷലാം 
നനിയമന 
ശനിപഭാര്ശ

നനിലവനിചല 
ഒഴെനിവകേള

(1) (2) (3) (4) (5)

തനിരുവനനപുരലാം 17-5-2012 503 1 10

ചകേഭാലലാം 17-5-2012 306 8 2

പത്തനലാംതനിട 17-5-2012 200 3 1

കകേഭാടയലാം 17-5-2012 265 3 3
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(1) (2) (3) (4) (5)

ആലപ്പുഴെ 17-5-2012 292 ... 4

ഇടുക്കനി 17-5-2012 181 ... 8

എറണഭാകുളലാം 17-5-2012 362 ... 6

തൃശ്ശൂര് 17-5-2012 292 ... 1

പഭാലക്കഭാടട്ട് 17-5-2012 280 9 11

മലപ്പുറലാം 17-5-2012 230 6 ...

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 17-5-2012 222 1 ...

വയനഭാടട്ട് 17-5-2012 81 ... 1

കേണ്ണൂര് 17-5-2012 184 ... ...

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 17-5-2012 93 1 ...

എലഭാ ജനിലകേളനിചലയുലാം റഭാങട്ട് പടനികേ 17-5-2012-നഭാണട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്. ടനി
പടനികേ  6  മഭാസലാംവതീതലാം രണ്ടട്ട് തവണയുലാം മൂനമഭാസമുള്ള ഒരു തവണയുമഭായനി ആചകേ
മൂനപ്രഭാവശലലാം കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കചപട്ടു.(നനിലവനില് 30-6-2016 വചര )

(ഇ) ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ളതലാം നഭാലര വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതമഭായ റഭാങട്ട്
ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  ചനില  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി   ആറട്ട്  മഭാസലാംകൂടനി
ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേള

25 (25) ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചുമതലകയറതനിനുകശഷലാം  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേള
സമയബനനിതമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുനകവഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിചയങനില്  ഇതനികനഭാടകേലാം  എത്ര  തസനികേകേള
ഒഴെനിവള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയചപട്ടുചവനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എന മുതലഭാണട്ട് ഈ തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവട്ട് ഉണ്ടഭായചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

883/2017
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ഉത്തരലാം 

(എ)  നല്കേനിയനിരുന.  അതത വകുപ്പുമഭായനി  ബനചപട പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്

പടനികേ  നനിലവനിലുചണ്ടങനില്,  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം  ബനചപട  വകുപദലക്ഷന്മഭാരുലാം

നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളുലാം   3-6-2016-നകേലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമനട്ട്

27-5-2016-ചല ഉപ.സനി3/38/2016/ഉഭപവ. നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിരുന. 

(ബനി) 25-5-2016 മുതല് 21-6-2016 വചര 4308 ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തു.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ഒഴെനിവകേള

26 (26) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കകേഭാണ്ഫനിഡ ന്ഷലല്

അസനിസ്റ്റേന്റെനിചന്റെ എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസുത തസനികേയനില് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്ടര്  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില് വകുപ്പു തനിരനിച്ചുള്ള ഒഴെനിവകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റനികപഭാര്ട്ടു  ചചയചപട  ഒഴെനിവകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം

നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 29 ഒഴെനിവകേള.

(ബനി) ഒഴെനിവകേളുചട വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ

1. ചലജനികസ്ലേചര് 2

2. കലബര് 1

3. ജുഡതീഷലറനി(സനിവനില്) 2

4. അനനിമല് ഹസ്ബന്റെറനി 1
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5. യൂണനികവഴനിറനി അപകലറട്ട് അകതഭാറനിറനി 1

6. ചഹല്ത്തട്ട് 1

7. ജുഡതീഷലറനി (ക്രനിമനിനല്) 8

8. കേളക്ടകററട്ട് 3

9. ചപഭാതഭരണ വകുപട്ട് 1

10. അഡസ്വകക്കറട്ട് ജനറല് 1

11. സനിവനില്സചചപസട്ട് 1

12. ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം 2

13. ട്രെഷറനി 1

14. ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് 1

15. സഭാകങതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററട്ട് 1

16. നനിയമലാം 1

17. വനിജനിലന്സട്ട് &ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബവ്യൂകറഭാ 1

ആചകേ 29

(സനി) ഉണ്ടട്ട്. കമല്പറഞതനില് 4 ഒഴെനിവകേള ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്.

ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേളുചട വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ

1 ചലജനികസ്ലേചര് 1

2 ചപഭാതഭരണ വകുപട്ട് 1

3 അഡസ്വകക്കറട്ട് ജനറല് 1

4 നനിയമലാം 1

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

27 (27) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസവനഭാവകേഭാശനനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന
കസവനങ്ങചള സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള വകുപ്പുകേള ഏചതലഭാലാം;
പ്രസ്തുത വനിജ്ഞഭാപനങ്ങളുചട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസുത  വനിജ്ഞഭാപനലാം  ഇതവകരയുലാം  പുറചപടുവനിക്കഭാത്ത  വകുപ്പുകേള
ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചസക്രകടറനിയറട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം
ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ്ട  കസവനങ്ങള  കവഗത്തനിലുലാം  കൃതലമഭായുലാം  ലഭനിക്കുനചവനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം-
2012, 2012  നവലാംബര്  1-നട്ട് നനിലവനില്വന.  ടനി നനിയമങ്ങളുലാം ചടങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര്
ചവബ്ചചസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഗസറട്ട്
വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുനതനികലക്കുലാം കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ ചടലാം
6 പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിചല കനഭാടതീസട്ട് കബഭാര്ഡനില് ഗസറട്ട് വനിജ്ഞഭാപനത്തനിചല
വനിവരങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം   ഹഭാജരഭാകക്കണ്ട
കരഖകേളുലാം ചടങ്ങളനിചല കഫഭാറങ്ങളുലാം എഴതനി പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനികലക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ ചടങ്ങളനിചല ചടലാം 4 പ്രകേഭാരലാം
കസവനത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുള്ള  ഒരഭാളുചട  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുനതനികന്മേല്,  നനിയുക്ത
ഉകദലഭാഗസകനഭാ പ്രഭാധനികേഭാരചപടുത്തനിയ ഉകദലഭാഗസകനഭാ അതതട്ട് സലാംഗതനികപഭാചല,
അകപക്ഷകേനട്ട്,  ഫഭാറലാം നമ്പര്  1-ല് ചചകേപറട്ട് രസതീതട്ട് നല്കകേണ്ടതഭാചണനലാം കസവനലാം
നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ ഏചതങനിലുലാം കരഖകേള അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  ഉള്ളടക്കലാം
ചചയ്തനിടനിലഭാത്തപക്ഷലാം ആയതട്ട്  ചചകേപറട്ട്  രസതീതനില് വലക്തമഭായനി  കരഖചപടുകത്തണ്ടതലാം
അത്തരലാം കസവനത്തനിനുള്ള  നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി കരഖ ഹഭാജരഭാക്കുന തതീയതനി
മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുനതമഭാചണനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കേനിയ കസവനങ്ങള  സലാംബനനിച സമഭാഹൃത  റനികപഭാര്ടട്ട് ഓകരഭാ
മഭാസവലാം  വകുപ്പുതലവന്മഭാര്  ബനചപട  ഭരണവകുപ്പുമുകഖന  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം
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നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത,  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേലാം അകപക്ഷകേചളഭാനലാം നല്കകേണ്ടതനിചലനലാം
കസവനങ്ങള  നല്കുനതനിനുകവണ്ടനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്/ സഭാപനങ്ങളനില്
ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേള  കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
വകുപ്പുകേള ഗസറനില് വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ള കസവനങ്ങളനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളവയഭാചണങനില്
അത്തരലാം എലഭാ അകപക്ഷകേളുലാം വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരമുള്ള നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
തതീര്പഭാകക്കണ്ടതഭാചണനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിചല  3-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം
ഒഭാകരഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുലാം  ഓകരഭാ വകുപ്പുകമധഭാവനിയുലാം  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനവലാം
ഓകരഭാ  നനിയമഭാധനിഷനിത  നനികേഭായവലാം  അവ  ഓകരഭാനലാം  നല്കുന  കസവനങ്ങളുചട
കൂടത്തനില്  അതതട്ട് ഓഫതീസനിചല വനിവനിധ തസനികേകേളനില്  ഉണ്ടഭാകുന ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനതലാംകൂടനി കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുചട പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തനി  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം-20 12  സലാംബനനിചട്ട്  അതതട്ട്   വകുപ്പുകേള
പുറചപടുവനിച വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം/സഭാപനങ്ങളുലാം കഭദഗതനി വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിക്കണചമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  കസവനങ്ങള  നല്കുന  പ്രധഭാനചപട
വകുപ്പുകേളനിചലലഭാലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം-2012  പ്രകേഭാരലാം
വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അപ്രകേഭാരലാം  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള
121  വകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങളുചട  പടനികേ  അനുബനമഭായുലാം* ലഭലമഭായ  വനിജ്ഞഭാപനങ്ങളുചട
പകേര്പ്പുകേള സനി.ഡനി.യനിലുളചക്കഭാള്ളനിച്ചുലാം കചര്ക്കുന.

(ഡനി)  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് കസവനങ്ങള കൃതലമഭായുലാം  കവഗത്തനിലുലാം നല്കേത്തക്ക
രതീതനിയനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്
കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരണലാം, DDFS,  ഇ-ഓഫതീസട്ട് തടങ്ങനിയ ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വലഭാപകേമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേമ്പവ്യൂടര്  അധനിഷനിത  ഫയല്  നനിരതീക്ഷണ
സലാംവനിധഭാനമഭായ  IDEAS  ഇകപഭാള ചസക്രകടറനിയറനില് നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനില്  ഉകദലഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപട്ട്  വര്ക്കട്ട് സ്റ്റേഡനി നടത്തനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി വരുനമുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത ഫയല് അദഭാലത്തുകേള
മുകഖനയുലാം  പരഭാതനികേളുലാം ഫയലുകേളുലാം തതീര്പഭാക്കനി വരുനണ്ടട്ട്.  പഞദനിന ചടലാം,  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമലാം എനനിവ പ്രകേഭാരവലാം അകപക്ഷകേളനിന്കമല് കവഗലാം തതീരുമഭാനചമടുത്തുവരുന.
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേളുലാം  അകപക്ഷകേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം ജനിലഭാകേളക്ട ര്മഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.   പരഭാതനികേളനിന്കമല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടഭാക്കുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് കമല് പരഭാമര്ശനിച ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ
വനിദലകേള  പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി  വരുനണ്ടട്ട്.  ഒഭാണ്ചചലന്  കസവനങ്ങളുലാം  കൂടുതല്
വലഭാപകേമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

*ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഡനിജനിറല് സലാംസഭാനലാം

28 (28) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  ഇനലയനിചല  ആദലചത്ത  ഡനിജനിറല്  സലാംസഭാനലാം

ആക്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം നടപടനികേള റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേചള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

നടത്തുവഭാന് ഏത കനഭാഡല് ഏജന്സനിചയയഭാണട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട് ;

(സനി) എചനലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതവഴെനി ലഭനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഡനിജനിറല്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില്  സലാംസഭാനലാം  ചചകേവരനിചനിട്ടുള്ള  മുകനറങ്ങള

അലാംഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടഭാണട്ട്  ആദലചത്ത  ഡനിജനിറല്  സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളചത്ത

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. നടപടനികേള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*

(ബനി)  ചഎ.ടനി.  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ചഎ.ടനി.  മനിഷന്  ഡനിജനിറല്

കകേരള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന.

(സനി)  ഡനിജനിറല് കകേരള ചകേഭാണ്ടട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

എലഭാ ചഎ.ടനി.  പദതനികേളുലാം ഒരു കുടക്കതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ഓണ്ചചലന് സര്വതീസുകേള, ഓണ്ചചലന് ബനില് കപയട്ട് ചമന്റെട്ട്,

ഇ-ചടണ്ടര്,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ഡനിജനിറല്  സഭാക്ഷരത  മുതലഭായ  കസവനങ്ങചളഭാചക്ക

ഡനിജനിറല് കകേരളയുചട ഭഭാഗമഭാണട്ട്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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                                   ചഎ.ടനി. കമഖല

29 (29) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില്  : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഐ.ടനി.കമഖല എചനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട്
റകേവരനിചചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട്  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള നല്കേഭാനഭായനി
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഈ  കമഖലയനില്  ഏചതലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില്കൂടനി എത്രകകേഭാടനി രൂപ വരുമഭാനമുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 1998 മുതല് നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന ചഎ.ടനി. നയത്തനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില്
മനികേച  നനിലവഭാരമുള്ള  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി,  ചഎ.ടനി  വലവസഭായത്തനിനട്ട്
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായ  അനഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരമുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,
ഇതനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  മറട്ട്  അനുബന  സഭാഹചരലങ്ങള  എനനിവ  ലക്ഷലമനിടട്ട്
ചഎ.ടനി.  കമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  ഒരു  ചഎ.ടനി.  നയമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുനതട്ട്.  ഗഭാമങ്ങളനിലുലാം  ചചറുപടണങ്ങളനിലുലാംകൂടനി  ചഎ.ടനി  പഭാര്ക്കുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്. ഇതനില് തനിരുവനനപുരലാം
ചടകകഭാ പഭാര്ക്കട്ട് ഹബട്ട് ആക്കനിചക്കഭാണ്ടട്ട് കുണ്ടറ ചടകകഭാപഭാര്ക്കുലാം  ചകേഭാചനി ഇന്കഫഭാ
പഭാര്ക്കട്ട്  ഹബട്ട്  ആക്കനിചക്കഭാണ്ടട്ട്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിചല  കചര്ത്തലയനിലുലാം  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിചല ചകേഭാരടനിയനിലുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചചസബര് പഭാര്ക്കട്ട് ഹബട്ട് ആക്കനിചക്കഭാണ്ടട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലുലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലുലാം  ഓകരഭാ  കസഭാക്കട്ട്  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഒഴെനിചകേ
പഭാര്ക്കുകേള പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങനി. ചടകകഭാ കലഭാഡ്ജട്ട്,  ററല്, ചഎ.ടനി  & ഇലകകഭാണനികട്ട്
പഭാര്ക്കുകേള എനതീ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിരുന. KSITIL-ചന്റെ കേതീഴെനില് പനിറവത്തുലാം
മൂവഭാറപുഴെയനിലുലാം  ചവളനിയത്തുലാം  തവക്കരയനിലുലാം  ചടകകഭാ  കലഭാഡ്ജുകേള  സഭാപനിച്ചു.
തലകശരനി,  പടഭാമ്പനി,  അരതീകക്കഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനില്  ററല്, ചഎ.ടനി. & ഇലകകഭാണനികട്ട്
പഭാര്ക്കുകേള തടങ്ങുനതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം ചചപ്രവറട്ട്
ചഎ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുത്തട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുചട  ആദലഘടലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.  6.5  ലക്ഷലാം  ച.  അടനി

വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ആദല ചഎ.ടനി.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. 45 ലക്ഷലാം

ച.  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ചഎ.ടനി  കസസട്ട്   ഉളചക്കഭാളന  രണ്ടഭാലാംഘടത്തനിചന്റെ

നനിര്മ്മേഭാകണഭാദ്ഘഭാടനലാം കൂടനി നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം ചടകകഭാ പഭാര്ക്കനില്

282  കേമ്പനനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കഫസട്ട്-I  കേലഭാമ്പസട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ  കഫസട്ട്-II  കേലഭാമ്പസനിനട്ട്  പൂര്ണ്ണ  SEZപദവനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം

പ്രധഭാനചപട  ചഎ.ടനി./ചഎ.ടനി.  അനുബന  കേമ്പനനികേള  അവനിചട  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.  ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ  മൂനഭാലാംഘടമഭായ  കഫസട്ട്-III-നഭായനി

ഏകേകദശലാം 92 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏചറടുക്കുകേയുലാം 10 ലക്ഷലാം ച.  അടനി വനിസതീര്ണ്ണത്തനില്

ചകേടനിട സമുചയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഏകേകദശലാം 423 ഏക്കറനിലുള്ള ചടകകഭാ സനിറനിയനില്

5  കേമ്പനനികേളക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനികേളനിലൂചട ഇസൗ കേഭാലയളവനില്

98 പുതനിയ കേമ്പനനികേളനിലൂചട ഏകേകദശലാം 23500 കപര്ക്കട്ട്  പ്രതലക്ഷമഭായുലാം അതനിചന്റെ

നഭാലുമടങ്ങട്ട് പകരഭാക്ഷമഭായുലാം ചതഭാഴെനില് ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

പുതനിയ സസ്വകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേഭാനഭായനി ചകേഭാരടനി

ഇന്കഫഭാ പഭാര്ക്കനില്  പുതനിയ ചഎ.ടനി. സമുചയത്തനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനി നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.  ചചസബര് പഭാര്ക്കനില് ആദല ചകേടനിടമഭായ  11700  ച.

അടനിയുള്ള കകേഭാമണ് ചഫസനിലനിറനി  ചസന്റെറനിചന്റെ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ചഎ.ടനി.

ചകേടനിടത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. ഇസൗ ചകേടനിടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനകതഭാചട

3000-ഒഭാളലാം ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്. കകേരള സ്റ്റേഭാര്ടട്ട്-അപട്ട് മനിഷന്

രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട് സ്റ്റേഭാര്ടട്ട്-അപട്ട് ഇനനികഷലറതീവട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചു.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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ചതീകമനനി ചഎ.ടനി. പഭാര്ക്കട്ട്

30 (30) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിചല  ചതീകമനനിയനില്  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിച ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ

എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ പഭാര്ക്കനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന്

കേഴെനിയുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല ചതീകമനനിയനില്  50,000  ച.  അടനി.  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള

ചഎ.ടനി.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2015  നവലാംബര്  മഭാസലാം

ആരലാംഭനിച്ചു.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ഫസൗകണ്ടഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പഭാര്ക്കനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം തടങ്ങഭാന് സഭാധനിക്കുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ചകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട് സനിറനി

31 (31) ശതീ  .   റഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചനലഭാലാം  കേര്മ്മേ

പദതനികേളഭാണട്ട് മുന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തതട്ട്;

(ബനി) മുന് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എചനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി) ആദല ഘടത്തനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കഭാനഭാകുലാം

എനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇനനി  എചനലഭാലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടകത്തണ്ടതചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ചകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനിയുചട  246  ഏക്കര് മഭാസ്റ്റേര് പഭാനനിനട്ട്
സലാംസഭാന പഭാരനിസനിതനി  ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനിയുചട  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിയുലാം
MOEF  കനിയറന്സുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതകൂടഭാചത  246 ഏക്കറനിനുലാം പ്രകതലകേ
സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലഭാ പദവനി  (SEZ)  ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് പഭാനുകേളക്കുലാം
മറട്ട്  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളക്കുമുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനഭായനി   സഭാര്ടട്ട്
സനിറനിക്കുകവണ്ടനി ഒരു സനിലാംഗനിള വനിന്കഡഭാ കനിയറന്സട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  ചകേഭാചനി  ഇന്ഫ്രെഭാസ്ട്രേക്ചര്  ചചപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡനിചന  പവര്  ഡനിസ്ട്രേനിബവ്യൂഷന്
ചചലസന്സനിയഭായനി  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുമുണ്ടട്ട്.
പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനിചല 6.5 ലക്ഷലാം ച. അടനി. വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള ആദല ചഎ.ടനി.
ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇസൗ  ചകേടനിടത്തനില്  പഭാടത്തനിനട്ട്
നല്കേഭാന് കയഭാഗലമഭായ 4.5 ലക്ഷലാം ച. അടനി വനിവനിധ കേമ്പനനികേഏളക്കട്ട് പഭാടത്തനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഒനഭാലാം  ഘടത്തനിലുളചപടുന അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭായ  3.7
കേനി.മനി.  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം,  ചഡ്രയനികനജട്ട്,  കകേബനിളനിലാംഗട്ട്,  ട്രെഞട്ട്  എനനിവയുലാം ഇലകനികേട്ട്
സബ്കസ്റ്റേഷന്,  സസ്വഭാഗതകേമഭാനലാം എനനിവയുചട നനിര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
പദതനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി ഓകരഭാ ഘടത്തനിലുലാം വനിലയനിരുത്തഭാറുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാചത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള   തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിചന്റെ
പങഭാളനിത്തലാം  എനനിവ  ഉറപഭാക്കനി  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്  റനിവവ്യൂ
മതീറനിലാംഗുകേള  നടത്തനി  പദതനിയുചട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത,
കഫഭാര്ടട്ട്  ചകേഭാചനി  സബ്കേളക്ടചറ  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനിയുചട  അവകശഷനിക്കുന
കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  കനഭാഡല്
ഒഭാഫതീസര് ആയനി  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി പദതനിയുചട ഒനഭാലാം ഘടത്തനിലുളചപട
ആറര  ലക്ഷലാം  ച.അടനി.   വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ആദല  ചഎ.ടനി.  ചകേടനിടലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇവനിചട  ഏകേകദശലാം  5500  കപര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
കൂടഭാചത  45  ലക്ഷലാം  ച.  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  ചഎ.ടനി.  കസസട്ട്  ഉളചക്കഭാളന
രണ്ടഭാലാംഘടത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാകണഭാദ്ഘഭാടനവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി
അധനികൃതരുചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം കൂടുതല് ചഎ.ടനി.  അനുബന ചകേടനിട സമുചയങ്ങളുലാം
ഇകന്റെണല്  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലങ്ങള,  കകേബനിള  ട്രെഞകേള,  ചചവദദ്യുതനി/ജലവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എനനിവ  ഉളചപടുന  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  സഭാര്ടട്ട്സനിറനി
കേലഭാമ്പസനിനുള്ളനില്  സഭാപനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.  ചഫ്രെയനിലാംവര്ക്കട്ട്  എഗനിചമന്റുപ്രകേഭാരലാം
സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  കേലഭാമ്പസനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാര്  അടനിസഭാനസസൗകേരല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടകത്തണ്ടതനില.  എനഭാല് സഭാര്ടട്ട്സനിറനി കേലഭാമ്പസനികലക്കട്ട് ഗതഭാഗത
സസൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുകത്തണ്ടതണ്ടട്ട്. 
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മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗട്ട്

32 (32) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗട്ട് ചപഭാതജനങ്ങളനികലചക്കത്തനിക്കുനതനിനട്ട്

എചനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടനവരുനചതനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;

എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗുമഭായനി ബനചപട പദതനികേളുചട ആവര്ത്തനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം

വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുചട മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗനിനഭായുള്ള പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനി

ക്കുനതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുലാം  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

സര്ക്കഭാരനിനുകവണ്ട  ഉപകദശങ്ങള  നല്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പദതനികേള

ആവനിഷട്ട് കേരനിക്കുനതനിനുലാം  ലഭനിക്കുന  വലക്തനിഗത  പദതനികേള  വനിലയനിരുത്തനി

പ്രകയഭാജനപ്രദചമങനില്  അവ  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്   ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന

സസൗകേരലചമഭാരുക്കല്,  ഫണ്ടട്ട്  കേചണ്ടത്തല്,  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി

വനിലയനിരുത്തല്,  മറട്ട്  അനുബന  കേഭാരലങ്ങള  എനനിവയ്ക്കുകവണ്ടുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നല്കുനതനിനുമഭായനി  16-1-2015-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  2/  2015/വനിസവ

പ്രകേഭാരലാം (അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*) ഒരു ഉപകദശകേ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പ്രസ്തുത  സമനിതനി  തഭാചഴെപറയുന  ഘടകേങ്ങള  അടനിസഭാനചപടുത്തനി പദതനികേള

അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:

1. ചടകകഭാളജനി/കപ്രഭാഡകട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്

2. സലാംയുക്ത ഗകവഷണ പരനിപഭാടനി

3. മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗട്ട് ചട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് /ടതീചനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാംസട്ട്

4. അടസ്വക്കസനി ഇനനികഷലറതീവട്ട് ഓണ് മലയഭാളലാം കേമ്പവ്യൂടനിലാംഗട്ട്

5. കേമ്മേവ്യൂണനിറനി സകപഭാര്ടട്ട്

* ചചലബറനിയനില്  വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കേണ്ണൂര് ചചസബര് പഭാര്ക്കട്ട്

33 (33) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല എരമലാം-കുറ്റൂര് പഞഭായത്തനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച കേണ്ണൂര് റസബര് പഭാര്ക്കനിചന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  റസബര് പഭാര്ക്കനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  എരമലാം-കുറ്റൂര്  പഞഭായത്തനില്  50,000  ച.  അടനി
ചഎ.ടനി.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2015  നവലാംബര്  മഭാസലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ഫസൗകണ്ടഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  

(ബനി)  പഭാര്ക്കനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനകേലാം തടങ്ങഭാന് സഭാധനിക്കുചമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ഇ-ഗകവണന്സട്ട്

34 (35) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനില് ഇ-ഗകവണന്സുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സ് വഴെനി  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള
നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയുചമനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിലയനിരുത്തലനില് വനനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് ഇ-ഗകവണന്സട്ട് ആപനികക്കഷനുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനണ്ടട്ട്. വകുപ്പുകേചള
സലാംബനനിക്കുന വനിവരങ്ങള ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  വകുപ്പുമഭായനി
ഇ-ചമയനില് സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി ബനചപടുനതനിനുലാം നനിലവനില് അടനിസഭാന തലത്തനിലുള്ള
ചവബ്ചചസറകേള  ആവനിഷട്ട് കേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. കമഭാകടഭാര് വഭാഹനലാം, കപഭാലതീസട്ട്, രജനികസ്ട്രേഷന്,
റവനദ്യു,  ട്രെഷറനി,  ചകേഭാകമഴെട്ട് സലല്  ടഭാകസട്ട്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,
ചപഭാതഭരണലാം തടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേള ഓണ്ചചലന് ആപനികക്കഷനുകേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സുവഴെനി  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള
നല്കുവഭാന് കേഴെനിയുനണ്ടട്ട്. ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനിയനിലൂചട വനികലജട്ട് ഓഫതീസനില്നനിനലാം
നല്കുന 24 സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കസവനങ്ങള ഓണ്ചചലന് മുകഖന ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്
കേനിട്ടുനണ്ടട്ട്. 

ഇ-സലാംഭരണലാം എന പദതനിപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സലാംഭരണപ്രക്രനിയ കൂടുതല്
സുതഭാരലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം. ഇ-ഓഫതീസട്ട് പദതനി ചസക്രകടറനിയറനില് ഫയല് നതീക്കങ്ങള
മുമ്പകത്തക്കഭാള   ഒരളവവചര  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.  ആധഭാര്  ജനകറഷന്
96  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  നനിലവനില്  ചപന്ഷന്  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
ആധഭാര്  അധനിഷനിത  ചചലഫട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് വനതലാം അക്ഷയയനിലൂചട ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേനികയഭാസട്ട് കേട്ട്, ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട് തടങ്ങനി
കൂടുതല് കസവനങ്ങളുലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിയുനണ്ടട്ട്. 

പ്രഖലഭാപനിച ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

35 (36) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജമ്മുകേഭാശതീരനില് റസനനികേ നടപടനിക്കനിചട പഭാകേട്ട് റസനനികേരുചട ചവടനികയറട്ട്
മരനിച  ജവഭാന്  സുബനികനഷനിചന്റെ  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതഭരണ വകുപനില്നനിനലാം ഈ വനിഷയത്തനില് എടുത്തനിട്ടുള്ള തടര്
നടപടനികേള എചനലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സുബനികനഷനിചന്റെ സകഹഭാദരനി സുബനിഷയ്ക്കട്ട് കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലത്തനിലുലാം
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി) ഏറവലാം ഉയര്ന പരനിഗണന നല്കേനി ഈ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അടനിയനര നടപടനികേള ഉണ്ടഭാകുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല.

(ബനി) മരണചപട ജവഭാന് സുബനികനഷനിചന്റെ സകഹഭാദരനി  ശതീമതനി സുബനിഷയ്ക്കട്ട്
ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  9-5-2016-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)66/16/GAD
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാചള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില്  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കട്ട്  ആയനി  നനിയമനിക്കഭാന്  ഒഴെനിവകണ്ടഭാചയനട്ട്
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അറനിയനിക്കഭാന്  വകുപ്പുതലവന്മഭാകരഭാടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഒഴെനിവട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തുകേനിടനിയഭാലുടന്  നനിയമനലാം  നല്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  മരണചപട  ജവഭാന്
സുബനികനഷനിചന്റെ മഭാതഭാവനിനട്ട്  അടനിയനര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി  15,000  രൂപയുലാം
9-5-2016-ചല ജനി.ഒ.  (Rt)2941/16/GAD  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  9,85,000  രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ഇല. കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലത്തനില് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
വകുപ്പുതലവന്മഭാര് ഒഴെനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയന മുറയ്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) ഇസൗ വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അടനിയനര നടപടനികേള ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

മുഖലമനനിയുചട ചനികേനിതഭാ സഹഭായ വനിതരണലാം

36 (37) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  2011-16  കേഭാലയളവനില് ആചകേ
എത്ര കപര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയുചട ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം (CMDRF) ലഭലമഭാക്കനി;

(ബനി) 2011-16 കേഭാലയളവനില് ആചകേ എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഈ മണ്ഡലത്തനില്
ചനികേനിതഭാ സഹഭായമഭായനി (CMDRF) വനിതരണലാം ചചയ്തു;

(സനി) ഒകര ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള ആളനിനട്ട് രണ്ടു വര്ഷലാം കേഴെനികഞ
തടര്നട്ട് CMDRF-ല് നനിന സഹഭായലാം നല്കേഭാവ എന നനിയമലാം പഭാലനിക്കഭാചത ഒകര
ആളനിനട്ട്  തചന വതീണ്ടുലാം രണ്ടു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചതരചഞടുപട്ട്  പ്രഖലഭാപനത്തനിനട്ട്  കശഷലാം  ഹരനിപഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിചനിടനില.

(സനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള കൃതലമഭായനി പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടുതചനയഭാണട്ട്  CMDRF-ല്
നനിനലാം  തകേ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട
വനികവചനഭാധനികേഭാരമുപകയഭാഗനിചട്ട്  രണ്ടട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  വതീണ്ടുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിചനിടനില.
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ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

37 (38) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായതനില് എത്രകപര്ക്കട്ട് എത്ര
തകേ നല്കേഭാനുചണ്ടനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  2015  നവലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല്  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായതനിചന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)

ക്രമ

നമ്പര്
ജനില

ധനസഹഭായലാം

ലഭനികക്കണ്ടവരുചട

എണ്ണലാം

വനിതരണലാം ചചകയണ്ട തകേ

(1) (2) (3) (4)

1 തനിരുവനനപുരലാം 5394 6,51,00,683

2 ചകേഭാലലാം 4217 4,93,72,500

3 പത്തനലാംതനിട 1317 1,53,49,000

4 ആലപ്പുഴെ 6244 6,71,40,000

5 കകേഭാടയലാം 447 1,17,43,000

6 ഇടുക്കനി 2646 3,33,99,733

7 എറണഭാകുളലാം 72 29,40,234

8 തൃശ്ശൂര് 2159 1,95,87,500

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 734 84,08,000

10 മലപ്പുറലാം 2366 3,44,72,587
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(1) (2) (3) (4)

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1077 1,55,43,000

12 വയനഭാടട്ട് 662 84,51,036

13 കേണ്ണൂര് 267 42,68,000

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 2328 2,82,29,855

ആചകേ 29930 36,40,05,128

(ബനി)  വളചരയധനികേലാം  ഉത്തരവകേള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അവയുചട
പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ എനതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല. മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായതനിചന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  കകേരള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചവബ്ചചസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം

38 (39) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  ഏചറ  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിരുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള
ലഘൂകേരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലലാം  പഭാവചപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എത്രയുലാം  കവഗലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
നല്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  ശനിപഭാര്ശയുചട അടനിസഭാനത്തനില് അനുവദനിക്കുന
ധനസഹഭായങ്ങളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള യഥഭാസമയലാം  അതഭാതട്ട്  എലാം.എല്.എ.മഭാചര
കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേരുചട ബഭാഹുലലവലാം ഫണ്ടനിചന്റെ
അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടുവനിച്ചുകേഴെനിഞഭാലുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തകേ ലഭലമഭാകേഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണ്ടട്ട്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന
തകേ  14  ദനിവസത്തനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  കപരട്ട്  എടുത്തുപറഞ്ഞു
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ചകേഭാണ്ടട്ട്  അനുവദനിക്കുന  തകേ  ഒരുമഭാസത്തനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  ചചയനതനിനട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം പഭാവചപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
എത്രയുലാംകവഗലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുന. 

(സനി) ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. സമ്പൂര്ണ്ണ കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയ്ക്കട്ട് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  ഇസൗ വനിവരങ്ങള ഇ-ചമയനില് വഴെനി ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനിയുചട   ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

39 (40) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ്ടുന കേഭാരലങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി ക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനചമടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടമരണങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുന  കകേസുകേളനില്  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മഭാര്ഗ്ഗ കരഖകേളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചനികേനിതഭാധന
സഹഭായമഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്  2,000  രൂപ വചരയുലാം റവനദ്യു വകുപ്പുമനനി 5,000
രൂപ വചരയുലാം അനുവദനിക്കുന.  മരണലാം സലാംഭവനിച ദുരനപൂര്ണ്ണമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളനില്
മുഖലമനനിയുചട  വനികവചനഭാധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1,00,000  രൂപ  വചര
അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്   വനികധയമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  കൂടുതല്  തകേയുലാം  അനുവദനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  ചനികേനിതഭാസഹഭായലാം,  അപകേട
മരണലാം എനനിവയ്ക്കഭാണട്ട് മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

1. അകപക്ഷകേചന്റെ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  1,00,000 (ഒരു
ലക്ഷലാം) രൂപയനില് തഭാചഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

2. ഒരു വലക്തനിക്കട്ട് ഒരു തവണമഭാത്രകമ  മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള.
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3. കേലഭാന്സര്,  കേനിഡ്നനി സലാംബനമഭായ അസുഖങ്ങള  തടങ്ങനിയ
ഗുരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചട്ട്  രണ്ടട്ട്  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  വതീണ്ടുലാം
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

4. കേലഭാന്സര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃകദഭാഗലാം,  നവ്യൂകറഭാ  സലാംബനമഭായ
കരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  എയ്ഡ്സട്ട് എനതീ ഗുരുതര കരഭാഗങ്ങ
ളക്കട്ട് 10,000 രൂപ വചര അനുവദനിക്കുന. 

5. അപകേട മരണങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുനവരുചട ആശനിതര് മരണലാം
നടനട്ട്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനികക്കണ്ടതഭാണട്ട്. 

6. തതീപനിടനിത്തലാംമൂലലാം  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം  ചചറുകേനിട  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളക്കുമുണ്ടഭാകുന  നഭാശനഷങ്ങളക്കുലാം  10,000
രൂപവചരയുലാം അനുവദനിക്കുന. 

7. വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  കുടനികേളുലാം  ഉളചപടുന  കബഭാടപകേടലാം/
കറഭാഡപകേടലാം കപഭാലുള്ള ദഭാരുണമഭായ അപകേടങ്ങളനില് മരണലാം
സലാംഭവനിക്കുനവരുചട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കുനണ്ടട്ട്. 

8. കസഭാടകേശക്തനിയുള്ള  ഇനനങ്ങകളഭാ  മറട്ട്  പദഭാര്തങ്ങകളഭാ
വഹനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള അപകേടത്തനില്ചപടുകമ്പഭാകഴെഭാ അതകപഭാലുള്ള
ആകേസനികേ ദുരനങ്ങളനികലഭാ മരണമടയുനവരുചട കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
പ്രഭാഥമനികേ സഹഭായമഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുനണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുന. 

(സനി) 1. അപകേടമരണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭാകുനവരുചട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
മുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന.  എനഭാല്  11-4-2012-ചല  സ.ഉ.
(ചചകേ)നമ്പര്  144/12/റവ.  പ്രകേഭാരലാം   മരണലാം സലാംഭവനിച ദുരന
പൂര്ണ്ണമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളനില് ഒരുലക്ഷലാം രൂപ വചര അനുവദനിച്ചു
വരുന. 
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2. വനിദലഭാര്തനികേളുലാം കുടനികേളുലാം ഉളചപടുന കബഭാടപകേടലാം/കറഭാഡപകേടലാം

കപഭാലുള്ള ദഭാരുണമഭായ അപകേടങ്ങളനില് മരണലാം സലാംഭവനിക്കുനവരുചട

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പരമഭാവധനി രണ്ടുലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം

നല്കുന.

3. സട്ട് കഫഭാടകേ  ശക്തനിയുള്ള  ഇനനങ്ങകളഭാ  മറട്ട്  പദഭാര്തങ്ങകളഭാ

വഹനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള അപകേടത്തനില്ചപടുകമ്പഭാകഴെഭാ അതകപഭാലുള്ള

ആകേസനികേ ദുരനങ്ങളനികലഭാ മരണമടയുനവരുചട കുടുലാംബത്തനിനട്ട്

പ്രഭാഥമനികേ  സഹഭായമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  നല്കുന.

ഇന്ഷസ്വറന്സട്ട്  തകേകയഭാ  ഉത്തരവഭാദചപട  സഭാപനങ്ങളനില്

നനിനലാം ലഭനികക്കണ്ട തകേകയഭാ കേണക്കനിചലടുത്തകശഷലാം കൂടുതല്

തകേ അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിചട്ട് അനുവദനിക്കുനണ്ടട്ട്.

4. നകചചലറട്ട്  ആക്രമണങ്ങളനിലുലാം  മറലാം  ചകേഭാലചപടുന  കേരകസന,

വഭായു കസന, നഭാവനികേ കസന, പഭാരഭാമനിലനിടറനി, കകേന സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന  മറട്ട്  കസനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങള

എനനിവയനിചല ജവഭാന്മഭാര്ക്കട്ട്  ചചസനനികേ കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില്

നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചനിട്ടുചണ്ടങനില്   മുഖലമനനിയുചട

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതല.

5.  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  1,00,000  രൂപയനില്  തഭാചഴെയുള്ള

അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്

നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

അപകേടലാം നടനട്ട് ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് സമര്പനിക്കുന അനുബന

കരഖകേകളഭാടുകൂടനിയ  പൂര്ണ്ണമഭായ  അകപക്ഷകേള  മഭാത്രകമ

സഭാധഭാരണഗതനിയനില് മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനിയനില്

നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാറുള. CMDRF-ചന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരനിചട്ട്  യുക്തനിപരമഭായനി

ധനസഹഭായലാം  കവഗത്തനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം

പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 
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ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

40 (41) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലപഭാതകേത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുനവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയുചട

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  വലവസയുകണ്ടഭാചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാലപഭാതകേത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുനവരുചട ആശനിതര്ക്കുണ്ടഭാകുന മഭാനസനികേവലാം

സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഗണനിചട്ട്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ

നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേഭാലപഭാതകേത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുനവരുചട ആശനിതര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയുചട

ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് വലവസയനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ചകേഭാചനി ചമകട്രെഭാ ചറയനില് പദതനി

41 (42) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി ചമകട്രെഭാ ചറയനില് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ

പദതനികേളഭാണട്ട് മുന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തതട്ട്;

(ബനി) മുന്ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എചനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി) പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇനനി എചനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനികേള

ചചയഭാനുണ്ടട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  ലക്ഷലസമയത്തനിനുള്ളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് റകേചക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില്  പദതനിയുചട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിരുന.  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനി അദലക്ഷനഭായുള്ള ഒരു ചചഹപവര്
കേമ്മേനിറനിയുലാം പദതനിയുചട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുന. 

(ബനി)  ആലുവ  മുതല്  കപട  വചരയുള്ള  ചമകട്രെഭായുചട  ഒനഭാലാംഘടത്തനിചന്റെ
സലകമചറടുപട്ട്   പൂര്ത്തനിയഭായനി.  മുടലാം  മുതല് ഇടപള്ളനി  വചര  ചമകട്രെഭാ  പരതീക്ഷണ
ഓടലാം നടത്തനി.

(സനി) 1. ആലുവമുതല്  മുടലാംവചരയുലാം  ഇടപള്ളനിമുതല്  മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്
കകേഭാകളജ്  വചരയുള്ള  ആദല  റതീചനിചന്റെ  ട്രെഭാക്കട്ട്,  സനിഗ്നലനിലാംഗട്ട്,
സനിവനില് കജഭാലനികേള എനനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്. 

2. ആലുവ  മുതല്  മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  (റതീചട്ട്  1)  വചരയുള്ള
കസ്റ്റേഷനുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

3. മഹഭാരഭാജഭാസട്ട്  കകേഭാകളജ് മുതല്  കപട  (റതീചട്ട്  2)  വചരയുള്ള
തടര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. ചമ്പക്കര പഭാലലാം മുതല് കപട വചര കറഭാഡട്ട് വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള
സലകമചറടുപട്ട്.

(ഡനി) പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി അവകശഷനിക്കുന സലലാം  ഏചറടുക്കുനതനിനുലാം
തയഭാചറടുപട്ട്   കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  പദതനി സമയബനനിതമഭായനി
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

ചചലറട്ട് ചമകട്രെഭാ ചറയനില് പദതനി

42 (43) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാനത്തട്ട്  ചചലറട്ട്  ചമകട്രെഭാ  ചറയനില്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് മുന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;



118       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

(ബനി) ഇസൗ പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് ആചരയഭാണട്ട് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  പദതനിക്കുള്ള  ചടണ്ടര്  നടപടനികേളുലാം  കേണ്സളടന്സനി  നനിയമനവലാം
ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നഗരങ്ങളനില് ചചലറട്ട്
ചമകട്രെഭാ പദതനി നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ഇതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ പദതനി
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയുലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം   ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല
കേണ്സളടന്റെഭായനി   ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ചയ  നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്   കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്
ട്രെഭാന്സനിറട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്  20-1-2016-നഭാണട്ട്  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചതട്ട്.
പദതനിയുചട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്   നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  19.54.716  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലചമടുപനിനട്ട്
ആവശലമഭായ വനിശദവനിവരങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകേ, ചചലറട്ട് ചമകട്രെഭാ പഭാതയനില് ആവശലമഭായ
കമല്പഭാലങ്ങളുചട രൂപകരഖയുലാം എസ്റ്റേനികമറലാം തയഭാറഭാക്കുകേ,  റപപ്പുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുകേ,  ചചലറട്ട്  ചമകട്രെഭാ  കകേഭാച്ചുകേളുചട
രൂപകേല്പനയുലാം ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ വനിവരണങ്ങളുലാം
തയഭാറഭാക്കുകേ എനതീ കേര്മ്മേപദതനികേള ചകേ.ആര്. റനി.എല്. തയഭാറഭാക്കനി വരുനണ്ടട്ട്.
ഇതകൂടഭാചത  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അനുമതനി  എത്രയുലാം  കവഗലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുതകുന
നടപടനികേളുലാം കേര്മ്മേ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  പദതനിക്കട്ട്  കകേനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. കകേനഭാനുമതനി ലഭലമഭാകുനമുറയ്ക്കട്ട് കടണ്കേതീ കേണ്സളടന്റെട്ട്
നനിയമനത്തനികലക്കുലാം ചടണ്ടര് നടപടനികേളനികലക്കുലാം കേടക്കുനതഭാണട്ട്.

നദതീസലാംകയഭാജന പദതനി 

43 (44) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഏചതഭാചക്ക നദനികേളനിചല ജലമഭാണട്ട്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
പങ്കുവയ്ക്കഭാന്  സലാംസഭാനലാം  കേരഭാറനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുനതട്ട്  ;  അവയുചട  ഓകരഭാനനിചന്റെയുലാം
കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുനതട്ട് എകപഭാചഴെനലാം കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം പങ്കുവയ്ക്കചപട
ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനിചയക്കുറനിചട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  ഇത  സലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടട്ട് എനഭാണട്ട് ;

(സനി) കകേരളത്തനിചല പ്രധഭാന നദനികേളഭായ അചന്കകേഭാവനില്, പമ്പ എനനിവചയ
ഇപ്രകേഭാരലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചല  നദനികേളുമഭായനി  ബനചപടുത്തുനതനിനട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാര്
എചനങനിലുലാം നതീക്കലാം നടത്തുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി) ഇത സലാംബനനിചട്ട് കകേനലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടുകേള എനഭാണട്ട് ;

(ഇ)  നനിരവധനി  കുടനിചവള്ള  വനിതരണ  പദതനികേള  ഈ  രണ്ടട്ട്  നദനികേചള
ആശയനിചട്ട്  മഭാത്രലാം  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയുലാം  ഈ  നദനികേളനില്  ഇകപഭാളത്തചന
ആവശലത്തനിനട്ട്  ചവള്ളലാം കേനിടഭാചതവരനികേയുലാം ചചയന സഭാഹചരലത്തനില്,  കകേരളത്തനിചല
നദനികേളുചട  മുഴവന്  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  ഒരു  പ്രകതലകേ  റനിവര്  മഭാകനചജ്മെന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട് രൂപലാം ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം ഈ അകതഭാറനിറനിയുചട അനുമതനികയഭാചട മഭാത്രലാം
കമലനില്  ജലലാം  പങ്കുവയ്ക്കലുളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  നടപഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചപരനിയഭാര്,  ഭഭാരതപ്പുഴെ,  ചഭാലക്കുടനിപ്പുഴെ,  ശനിരുവഭാണനി എനതീ നദനികേളനിചല
ജലലാം  പങ്കുവയ്ക്കുനതമഭായനി  ബനചപടട്ട്   കകേരളലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായനി   ഏര്ചപടനിട്ടുള്ള
കേരഭാറുകേള.

1. ഭഭാരതപ്പുഴെ,  ചപരനിയഭാര്,  ചഭാലക്കുടനിപ്പുഴെ  എനതീ നദനികേളനിചല  ജലലാം
പങ്കുവയ്ക്കുനതമഭായനി ബനചപടട്ട്  29-5-1970-ല് കകേരളവലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടുലാം
9-11-1958  മുതല് മുന്കേഭാലപ്രഭാബലലകത്തഭാചട ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം-
ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം   കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭനികക്കണ്ട ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് ചുവചട ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുനവനിധലാം
നനിജചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന:

(i) കകേരളത്തനിചല ചനിറ്റൂര്പുഴെയ്ക്കട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  7.25  ടനി.എലാം.സനി.
ജലലാം  കകേരള അതനിര്ത്തനിക്കടുത്തുള്ള മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്
ലഭലമഭാകക്കണ്ടതഭാണട്ട്.

(ii) ചഭാലക്കുടനി  നദതീതടത്തനില്നനിനലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  12.3
ടനി.എലാം.സനി .ജലലാം കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശചപടതഭാണട്ട്. ഇതട്ട്
കകേരള കഷഭാളയഭാര് പവര് ഹസൗസനില്നനിനട്ട് അളനട്ട് പുറത്തു
വനികടണ്ടതഭാണട്ട്.
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(iii) കലഭാവര് നതീരഭാര് ഡഭാമനിചന്റെയുലാം പറമ്പനിക്കുളലാം,  ചപരുവഭാരനിപള്ളലാം,
തണക്കടവട്ട്  എനതീ  ഡഭാമുകേളുചടയുലാം  വൃഷനിപ്രകദശത്തുള്ള
ജലലാം  ഒരുമനിചട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  16.5  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനുലാം അതനില് അധനികേമഭായനി വരുന  2.5  ടനി.എലാം.സനി.
ജലലാം  കകേരളത്തനിചല ചനിറ്റൂര്  പ്രകദശചത്ത ജലകസചനത്തനിനുലാം
കശഷനിക്കുന ജലലാം ചഭാലക്കുടനി പുഴെയനികലക്കുലാം വനികടണ്ടതഭാണട്ട്.

(iv) ചപരനിയഭാര് നദതീതടത്തനിചല നതീരഭാര് വനിയറനില്നനിനള്ള ജലലാം
മുഴവനുലാം ഒകക്ടഭാബര് 1 മുതല്  ജനുവരനി  31 വചര കകേരളത്തനികലക്കട്ട്
തനിരനിച്ചുവനികടണ്ടതഭാണട്ട്.  ഇസൗ ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് കേരഭാറനില്
നനിജചപടുത്തനിയനിടനില.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിനട്ട്   കേഭാലഭാവധനി
നനിശ്ചയനിചനിടനില. എനഭാല് 30 വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കല് കേരഭാര്
പുനരവകലഭാകേനലാം ചചയഭാന് വലവസയുണ്ടട്ട്.

2. ശനിരുവഭാണനി  നദനിയനിചല  ജലലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചല  കകേഭായമ്പത്തൂര്
മുനനിസനിപല് ടസൗണനിചന്റെ കുടനിചവള്ളഭാവശലത്തനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനു
കവണ്ടനി  19-8-1973-ല് ഒപ്പുവച ശനിരുവഭാണനി  കുടനിചവള്ള പദതനി
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  1300  മനിലലണ്  കേദ്യുബനികേട്ട്  ഫതീറനില്  കേവനിയഭാത്ത
ജലലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  നല്കുന.   ശനിരുവഭാണനി
കുടനിചവള്ള പദതനി കേരഭാറനിനട്ട് 99 വര്ഷചത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണുള്ളതട്ട്.

3. മുലചപരനിയഭാറുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  മഹഭാരഭാജഭാവലാം
ചസക്രടറനി ഓഫട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് കഫഭാര് ഇനലയുലാം 1886 ഒകക്ടഭാബര് 29-നട്ട്
ഒപ്പുവച ചപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാര് അനുസരനിചട്ട് ചപരനിയഭാര് നദനിയുചട
ഏറവലാം  തഭാഴെട്ട് ന  നനിരപനില്നനിനലാം  155  അടനി  ചപഭാക്കത്തനിലുള്ള
കകേഭാണ്ടൂര് കരഖയഭാല് ചുറചപട പ്രകദശകത്തകക്കഭാ അതനിലൂചടകയഭാ
അതനില് നനികനഭാ ഒഴകുന ജലലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനണ്ടട്ട്.
ചപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാറനിനട്ട് 999 വര്ഷചത്ത കേഭാലഭാവധനിയുണ്ടട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

അനുമതനിയനിലഭാചതയഭാണട്ട്  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-റവപഭാര്  ലനിങട്ട്  പദതനിചയ

നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കദശതീയ  ജലവനികേസന

ഏജന്സനി പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില് എനതീ നദനികേളനില് നടത്തനിയ വഭാടര് ബഭാലന്സട്ട്
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സ്റ്റേഡനി റനികപഭാര്ടനികന്മേല് കകേരളത്തനിചന്റെ എതനിര്പ്പുകേള പരനിഗണനിക്കഭാചതയഭാണട്ട് 1995-ല്

പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില് ലനിങനിചന്റെ ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. കൂടഭാചത

കദശതീയ  ജലവനികേസന  സമനിതനിയുചട  റതീസ്ട്രേക്ചറനിങ്ങുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ചസഷലല്

കേമ്മേനിറനി  കഫഭാര്  ഇന്റെര്  ലനിങനിലാംഗട്ട്  ഓഫട്ട്  റനികവഴട്ട്  രൂപതീകേരനിച  സബ്കേമ്മേനിറനിയുചട

റനികപഭാര്ടനില്  (Under future works of NWDA 2015-19 Intra State Karnataka

State)  “ബഭാരഭാകപഭാള  അപര്  കേഭാകവരനി"   എന  NWDA-  യുചട  ഒരു  പുതനിയ

നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്  സൂചനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ  പദതനിചയ  കുറനിച്ചുലാം

കകേരളത്തനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞനിടനില.  പ്രസ്തുത  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  അനര്

സലാംസഭാന  നദനിയഭായ  വളപടണത്തനിചന്റെ  Upper  reaches ആയ  ബഭാരഭാകപഭാളനില്

നനിനലാം  അപര്  കേഭാകവരനിയനികലക്കട്ട്   ജലലാം  കേടത്തനി  ചകേഭാണ്ടു  കപഭാകുനതനിനഭാണട്ട്

വനിഭഭാവന ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. കമല് പദതനികേചളലലാം കകേരളത്തനിനട്ട്  കദഭാഷകേരമഭായതനിനഭാല്

ഇതസലാംബനനിചട്ട്  കകേരളത്തനിനുള്ള  എതനിര്പ്പുകേള  സഭാധലമഭായ എലഭാ  കവദനികേളനിലുലാം

പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കകേനസര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനികേള  നടത്തുനതനിനഭായനി

ഉസൗര്ജനിതമഭായ ശമങ്ങള നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേന ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി അദലക്ഷയഭായ  Special  Committee  on Interlinking of  rivers-ഉലാം

ഇസൗ കേമ്മേനിറനിചയ   സഹഭായനിക്കുവഭാനഭായനി  4  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  Task  force  on

Interlinking of  rivers-ഉലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്.  ഇസൗ കയഭാഗങ്ങളനിചലലഭാലാം കകേരളത്തനിചന്റെ

പ്രതനിനനിധനികേള  പചങടുക്കുകേയുലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ  ശക്തമഭായ  എതനിര്പ്പുകേള  കേഭാരലകേഭാരണ

സഹനിതലാം  കരഖചപടുത്തഭാറുമുണ്ടട്ട്.   22-6-2016-ല്  നടന  കദശതീയ  ജല  വനികേസന

ഏജന്സനിയുചട  കയഭാഗത്തനില്  സലാംസഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കഭാരലങ്ങള

ഉനയനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്മേതമനിലഭാചത  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-ചചവപഭാര്

പദതനിയുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാവനിചലനട്ട് ബഹുമഭാനചപട കകേന ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയനില്

നനിനലാം  ഉറപട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസത  കയഭാഗത്തനിചന്റെ  മനിനനിട്സട്ട്

ലഭലമഭായനിടനില.

(ഇ)  കകേരളത്തനിചല  നദനികേചളയുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങചളയുലാം  സുസനിരമഭായനി
സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാചട കകേരള ഇറനികഗഷന് ആന്റെട്ട് വഭാടര് കേണ്സര്കവഷന്
ആക്ടട്ട്-2003  കഭദഗതനി  ചചയ്തട്ട്  "സലാംസഭാന  നദതീ-തണ്ണതീര്ത്തട  അകതഭാറനിറനി"
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് കവണ്ടനിയുള്ള ബനില് 13-ാം കകേരള നനിയമസഭയുചട ബനില് നമ്പര്
184  ആയനി  വരനികേയുണ്ടഭായനി.  കകേരളത്തനിചല  ജലവനിഭവകമഖലയുചട  സലാംരക്ഷണവലാം
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ഉപകയഭാഗവലാം  നനിയനണവലാം  ഉളചപചടയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ബനിലനില്  വനിഭഭാവനലാം
ചചയ്തനിരുന.  പ്രസ്തുത  ബനില്  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  നനിയമമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുചവങനിലുലാം  നനിയമസഭ  പനിരനിച്ചുവനിട  സഭാഹചരലത്തനില്
196  അനുകച്ഛദലാം  5-ാം ഖണ്ഡലാം പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ബനില് ലഭാപഭാകുകേയഭാണുണ്ടഭായതട്ട്.
അയല് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി ജലലാം പങ്കുവയ്ക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഒരു പരഭാമര്ശവലാം
ടനി ബനിലനില് ഇല.  എനഭാല് കകേരളത്തനിചല നദനികേളനില്നനികനഭാ മറട്ട് കസഭാതസ്സുകേളനില്നനികനഭാ
ജലലാം അനല സലാംസഭാനങ്ങളകക്കഭാ കകേനഭരണ പ്രകദശത്തനികനഭാ നല്കേണചമങനില്
കകേരള  ഇറനികഗഷന്  ആന്റെട്ട്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന്  ആക്ടട്ട്   2003,  ചഭാപ്റര്
VII  വകുപട്ട്-30  പ്രകേഭാരലാം  (Distribution  of  water  to  another  State  or  union
Territory) സലാംസഭാന നനിയമസഭയനില് പ്രകമയലാം (ചറചസഭാലവ്യൂഷന്) പഭാസഭാകക്കണ്ടതണ്ടട്ട്. 

നദതീസലാംകയഭാജന പദതനി

44 (45) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉറബദുള്ള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  കകേനസര്ക്കഭാര്
പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന്  ഒരുങ്ങുന  സഭാഹചരലത്തനില്,  സലാംസഭാനചത്ത  നദനികേചള
അതട്ട് ഏതവനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുചമന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് അത സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  ജലവനികേസന  സമനിതനി  ഇത  സലാംബനനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ
സഭാധലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടനില് സലാംസഭാനചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങളനില് അനുകൂലമഭായനി
പനില്ക്കഭാലത്തുണ്ടഭായ മഭാറങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇചലങനില് അതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  നദതീസലാംകയഭാജന  പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  കകേന
സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന്  ഒരുങ്ങുന  സഭാഹചരലത്തനില്  സലാംസഭാനചത്ത
വളചര  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-ചചവപഭാര്  നദതീസലാംകയഭാജന
പദതനി  സലാംസഭാനചത്ത  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്  നദനികേചളയുലാം   അവ  ചചനപതനിക്കുന
കവമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായലനിചനയുലാം  ബഭാധനിക്കുചമന കേഭാരലലാം  CWRDM കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  IIT
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ഡല്ഹനി  എനതീ  വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജന്സനികേചള  ചകേഭാണ്ടട്ട്   പഠനങ്ങള  നടത്തനി  കകേരളലാം
വലക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. പ്രസ്തുത നദതീ സലാംകയഭാജന പദതനി നടപഭാക്കുനതമൂലമുള്ള
കകേരളത്തനിചന്റെ ആശങകേള തഭാചഴെ പറയുനവയഭാണട്ട്: 

1. കകേഭാഴെനികക്കഭാടുള്ള  സനി.ഡബദ്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.  ലഭലമഭാക്കനിയ
പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം പമ്പ,  അചന്കകേഭാവനില് എനതീ
നദനികേളനില്  അധനികേ  ജലലാം  ഇചലനലാം  2050-ാം  വര്ഷലാം
മുതല് ടനി നദനികേളനില് രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമലാം അനുഭവചപടഭാന്
സഭാധലതയുചണ്ടനലാം മനസനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇസൗ
സഭാഹചരലത്തനില് പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-ചചവപഭാര് ലനിങട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  മുകേളനില് പ്രതനിപഭാദനിച  പമ്പ,
അചന്കകേഭാവനില്  നദനികേള  വറനിവരളുകേയുലാം  മധലതനിരുവനിതഭാലാം
കൂറനിചന്റെ പഭാരനിസനിതനികേ  സന്തുലനലാം  തകേരഭാറനിലഭാവകേയുലാം
ചചയലാം.

2. പമ്പ,  അചന്കകേഭാവനില് എനതീ നദനികേളനിചല ജലലാം തനിരനിച്ചു
വനിടുനതമൂലലാം  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലകേളനില്
പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  ഉണ്ടഭാകുകേയുലാം  കുടനിചവള്ള
ക്ഷഭാമത്തനിനുള്ള സഭാധലത വര്ദനിക്കുകേയുലാം ചചയലാം.

3. കൂടഭാചത  മുകേളനില്  സൂചനിപനിച  നദതീസലാംകയഭാജനപദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് ആയതട്ട്  കുടനഭാടനിചല കൃഷനി നഭാശത്തനിനട്ട്
വഴെനിചതളനിക്കുകേയുലാം  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനലാം  മഭാരഭാമണ്
കേണ്ചവന്ഷന് എനനിവചയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകേയുലാം
ചചയലാം.

4. കകേരളത്തനിചല വനസമ്പത്തനിനുലാം വലവസഭായ ജലപദതനികേളക്കുലാം
നഭാശനഷങ്ങള  ഉണ്ടഭാക്കുവഭാനുലാം  ചകേഭാചനി  തറമുഖത്തനിചന്റെ
സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് തടസങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാനുലാം
പ്രസ്തുത നദതീസലാംകയഭാജന പദതനി കേഭാരണമഭാകുലാം.

ചസഷലല് കേമ്മേനിറനി കഫഭാര് ഇന്റെര് ലനിങനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട് റനികവഴട്ട്
രൂപതീകേരനിച  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുചട  റനികപഭാര്ടനില്   (Under
future  works  of  NWDA  2015-19  Intra  State
Karnataka State)  ഒരു പുതനിയ നദതീസലാംകയഭാജന പദതനിയഭായനി
ബഭാരഭാകപഭാള  അപര്  കേഭാകവരനി  ലനിങട്ട്  പദതനിചയക്കുറനിചട്ട്
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സൂചനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം അനര് സലാംസഭാന
നദനിയഭായ  വളപടണത്തനിചന്റെ  Upper  reaches-ലുള്ള
ബഭാരഭാകപഭാളനില്നനിനലാം  അപര് കേഭാകവരനി  (കേര്ണ്ണഭാടകേ)യനികലക്കട്ട്
ജലലാം  കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുവഭാനഭാണട്ട്  NWDA  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത  പദതനിമൂലലാം  വളപടണലാം  നദനിയുചട  നതീചരഭാഴക്കട്ട്
കുറയുകേയുലാം  അതമൂലലാം  പ്രസ്തുത  കബസനിനനിചല  പഴെശനി
ഇറനികഗഷന് കപ്രഭാജക്ടനിചനയുലാം കകേരള ബഭാരഭാകപഭാള ചചഹകഡ്രഭാ
ഇലകനികേട്ട്  പദതനിചയയുലാം  വളപടണലാം  കബസനിനനില്
വനിഭഭാവന  ചചയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  നനിരവധനി  ജലകസചന
ജലചചവദദ്യുത പദതനികേചളയുലാം  കുടനിചവള്ള പദതനികേചളയുലാം
ബഭാധനിക്കുചമനതനിനഭാല്   പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കണചമനലാം
കകേരളലാം കദശതീയ ജലവനികേസന ഏജന്സനികയഭാടട്ട് ആവശലചപടുകേയുലാം
ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി) പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-ചചവപഭാര് നദതീസലാംകയഭാജന പദതനിചയ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
എതനിര്ക്കുന കകേരള സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട്  ഇതനിനകേലാം സഭാധലമഭായ എലഭാ
കവദനികേളനിലുലാം കേഭാരലകേഭാരണസഹനിതലാം ആവര്ത്തനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പ്രസ്തുത
പദതനി ഉകപക്ഷനിക്കണചമനട്ട് 11-ാം കകേരള നനിയമസഭയുചട  6-ാം സകമ്മേളനത്തനില്
പ്രകമയവലാം  പഭാസഭാക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  കൂടഭാചത  17-10-2014-ല്  നടന  കദശതീയ  ജല
വനികേസന ഏജന്സനിയുചട വഭാര്ഷനികേ ജനറല് കബഭാഡനി കയഭാഗത്തനിലുലാം  21-11-2014-ല്
കകേന ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത കയഭാഗത്തനിലുലാം സലാംസഭാന ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-ചചവപഭാര്  ലനിങട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതമൂലലാം
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള ആശങകേള വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുനതനികനഭാടുള്ള
കകേരളത്തനിചന്റെ എതനിര്പട്ട് കേഭാരലകേഭാരണ സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

22-6-2016-ല് നടന കദശതീയ ജല വനികേസന ഏജന്സനിയുചട കയഭാഗത്തനില്
കകേരളത്തനിചന്റെ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ഇക്കഭാരലലാം  ഉനയനിക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
സമ്മേതമനിലഭാചത സലാംകയഭാജന പദതനിയുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകേനിചലനട്ട് ബഹുമഭാനചപട
കകേന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയനില്നനിനലാം  ഉറപട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.
പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനിചന്റെ  മനിനനിട്സട്ട്  ലഭലമഭായനിടനില.  കകേരളചത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന നദതീസലാംകയഭാജന പദതനികേള നടപഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുള്ള കകേരളത്തനിചന്റെ
എതനിര്പട്ട്  തടര്നലാം സഭാധലമഭായ എലഭാ കവദനികേളനിലുലാം പ്രകേടമഭാക്കുനതനിനുള്ള എലഭാ
നടപടനികേളുലാം  അതതീവ  ജഭാഗതകയഭാചട  സസ്വതീകേരനിക്കണചമനള്ളതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിലപഭാടട്ട്. 
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മുലചപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണചക്കടട്ട്

45 (46) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുലചപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണചക്കടട്ട് പണനിയുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് മുന്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ നയലാം എനഭായനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമസഭ  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പ്രകമയലാം
പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്
എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഈ വനിഷയത്തനിലുള്ള നനിലപഭാടനിനു വനിരുദമഭായ
നനിലപഭാടട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുണ്ടഭായ കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുലചപരനിയഭാര് വനിഷയത്തനില് കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളുചട ഭയഭാശങകേള
ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സസ്വത്തനിനുലാം  സുരക്ഷചയഭാരുക്കുനതനിനുലാം
മുലചപരനിയഭാറനില് പുതനിയ അണചക്കടട്ട് പണനിയണചമനട്ട്  2009 ജൂറല 24-നട്ട് ഈ
നനിയമസഭ പഭാസഭാക്കനിയ ഉപകക്ഷപത്തനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില് അണചക്കടട്ട് പണനിയണ
ചമനതഭായനിരുന മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലചത്തയുലാം നയലാം.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  കകേരള നനിയമസഭ  2009, 2012, 2014  എനതീ വര്ഷങ്ങളനില്
ഈ വനിഷയത്തനില് ഐകേകേകണ്ഠലന പ്രകമയങ്ങള പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അവയുചട
പകേര്പ്പുകേള യഥഭാക്രമലാം അനുബനലാം  I, II, III* എനനിങ്ങചന കചര്ക്കുന.

(സനി&ഡനി)  മുലചപരനിയഭാര്  വനിഷയത്തനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട് കകേരള ജനതയുചട ജതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലക്കഭായനി  സഭാകങതനികേവലാം  നനിയമപരവമഭായ  സഭാദലതകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് പുതനിയ അണചക്കടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കണലാം എനതഭാണട്ട് പുതനിയ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നയലാം.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല ഒഴെനിവകേള

46 (47) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .   റഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചല  ഒഴെനിവകേള  കൃതലമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-യ്ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ട്ടു ചചയഭാന് എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേ കസഭാഫ് റ റ്  ചവയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള ഇ  -  ചമയനില്വഴെനി പനി.എസട്ട്.സനി.-  ചയ അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേ ള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാതനിരനിക്കുനവര്ചക്കതനിചര

കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  റകേചക്കഭാളളഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപര്ടട്ട്  ചചകയണ്ട  ഒഴെനിവകേള  ഉണ്ടഭാകുന

മുറയ്ക്കുതചന റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയണചമനട്ട് എലഭാ വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം

കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 27-5-2016-ചല ഉപ.സനി.3/38/16 ഉഭപവ നമ്പര്

സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കുപടനികേ നനിലവനിലുചണ്ടങനില് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണ്ട നനിലവനിലുള്ള എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം  ബനചപട വകുപദലക്ഷന്മഭാരുലാം

നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളുലാം  3-6-2016-നകേലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമനട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ഒഴെനിവകേള  തരലാംതനിരനിചട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം

യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനതനിനുലാം  നനികേത്തുനതനിനുലാം  ഒരു  കേമ്പവ്യൂടറധനിഷനിത

സനിരലാം  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.
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(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യുചട  e-vacancy  software  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയവഭാന് 1-12-2015-ചല 14816/ഉപ.സനി3/15/ഉഭപവ നമ്പര്

പരനിപത്രപ്രകേഭാരലാം എലഭാ നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  ചടപ്രകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണ്ട  ഒഴെനിവകേള

മനനഃപൂര്വലാം പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാതനിരനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ചപടഭാല്

അത്തരലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളചക്കതനിചര പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേമ്പവ്യൂടര്  അധനിഷനിത സനിരലാം  നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭായനിക്കഴെനിഞഭാല്

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനതനിചല വതീഴ്ചകേള യഥഭാസമയലാം കേചണ്ടത്തനി ഒഴെനിവകേള

കൃതലമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയനചവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് കേഴെനിയുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

പരസലത്തനിനഭായനി ചചലവഴെനിച തകേ

47 (48) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-16  വചര അധനികേഭാരത്തനിലനിരുന സര്ക്കഭാര് ആചകേ പരസലത്തനിനഭായനി

ചചലവഴെനിച  തകേയുചട  കേണക്കട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ചചലവഴെനിച

തകേയുചട  കേണക്കട്ട്  വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  മുഖലമനനിയുചടയുലാം

മനനിമഭാരുചടയുലാം  വകുപ്പുകേളനില്  പരസലത്തനിനഭായനി  ചചലവഴെനിച  തകേയുചട  കേണക്കട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011  കമയട്ട്  13-നു  കശഷലാം19-നട്ട്  മുന്പഭായനി  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരകമല്ക്കുനതനിനു മുന്പഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെതഭായ ഏചതങനിലുലാം പരസലങ്ങള

ഉണ്ടഭായനിരുനകവഭാചയനട്ട്  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ  ;  എങനില്  ഈ  പരസലത്തനിനഭായനി

ചചലവഴെനിച തകേയുചട കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16 വചര അധനികേഭാരത്തനിലനിരുന സര്ക്കഭാര് ആചകേ 158,00,85,558

(നൂറനി അന്പത്തനി എടട്ട് കകേഭാടനി എണ്പത്തനി അയഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറനി അന്പത്തനി എടട്ട്)

രൂപ പരസലത്തനിനഭായനി ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ചചലവഴെനിച തകേയുചട വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള

കേണക്കട്ട്  ചുവചട കചര്ക്കുന.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ എലഭാ വകുപ്പുകേളുചടയുലാം പരസലങ്ങള

പനി.ആര്.ഡനി മുകഖനയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്:

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചചലവഴെനിച തകേ

2011-12 36,17,86,702

2012-13 26,48,10,268

2013-14 24,02,36,409

2014-15 29,99,99,500

2015-16 (24-5-2016 വചര) 41,32,52,679

(ബനി)  2011  കമയട്ട്  13-നുകശഷലാം  19-നുമുന്പഭായനി  (കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്

അധനികേഭാരകമല്ക്കുനതനിനു  മുന്പഭായനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെതഭായ  ഡനിസട്ട് കപ  പരസലലാം

ഉണ്ടഭായനിരുന.  ആയതനികലക്കട്ട്  32,73,786  രൂപ  (മുപത്തനി രണ്ടു ലക്ഷത്തനി എഴപത്തനി

മൂവഭായനിരത്തനി എഴനൂറനി എണ്പത്തനി ആറു രൂപ മഭാത്രലാം) ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

വനികദശ ജയനിലുകേളനില് കേഴെനിയുന മലയഭാളനികേള

48 (49) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  കകേസുകേളനില്  ഉളചപടട്ട്  എത്ര  മലയഭാളനികേള

വനികദശ ജയനിലുകേളനില് കേനിടക്കുനതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശത്തുനനിനട്ട്  അപ്രതലക്ഷരഭായ  മലയഭാളനികേളുചട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിചല  ജയനിലുകേളനില്  കേഴെനിയുന  ഇനലഭാക്കഭാരുചട
വനിവരങ്ങള ബനചപട രഭാജലങ്ങള/സലാംസഭാനങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുനനില
എനതനിനഭാല്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിചല  ജയനിലുകേളനില്  കേഴെനിയുന  മലയഭാളനികേളുചട
കൃതലമഭായ കേണക്കട്ട് നനിലവനില് ലഭലമല. വനിവനിധ എലാംബസനികേളനില് നനിനലാം 2014-ല്
കശഖരനിച  വനിവരലാം  അനുസരനിചട്ട്  1818-കലചറ  ഇനലക്കഭാര്  വനികദശ  ജയനിലുകേളനില്
കേഴെനിയുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  വനികദശത്തുനനിനലാം  അപ്രതലക്ഷരഭായ  മലയഭാളനികേളുചട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് നനിലവനില് പ്രകതലകേമഭായനി സൂക്ഷനിചനിടനില.

വനിമഭാന യഭാത്രഭാകലനി

49 (50) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിമഭാന കേമ്പനനികേള യഭാത്രക്കഭാചര യഭാത്രഭാകലനിയനിനത്തനില് അമനിതമഭായനി
ചൂഷണലാം ചചയനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി)  ചനിലകപഭാള  അഞലാം  ആറുലാം  ഇരടനി  യഭാത്രഭാകലനി  ഈ  വനിധലാം  വനിമഭാന
കേമ്പനനികേള യഭാത്രക്കഭാരനില്നനിനലാം ഈടഭാക്കുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതമൂലലാം ഗളഫ്  നഭാടുകേളനില് കജഭാലനി ചചയുന മലയഭാളനികേള അടക്കമുള്ള
ഒകടചറ കപര് അനുഭവനിക്കുന കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ പ്രയഭാസലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
റകേചക്കഭാളചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗളഫട്ട്  ചസക്ടറനിചല  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  തനിരക്കുള്ള  സമയത്തട്ട്
യഭാത്രഭാകലനിയനിനത്തനില് അധനികേ ചഭാര്ജട്ട് ഇസൗടഭാക്കുനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  വനിമഭാനയഭാത്രയുമഭായനി  ബനചപട കേഭാരലങ്ങള കകേന കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന വനിഷയമഭായതനിനഭാല് തനിരക്കുള്ള സമയത്തട്ട്
യഭാത്രഭാകലനി  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  യഭാത്രക്കഭാചര
ബുദനിമുടനിക്കുനനിചലനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  നനിരവധനി  തവണ ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിമഭാന
യഭാത്രഭാകലനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  പങനിലഭാചയനലാം
1937-ചല  എയര്ക്രഭാഫട്ട്  റള  പ്രകേഭാരലാം  വനിമഭാന  സര്വതീസട്ട്  നടത്തനിപട്ട്  ചചലവട്ട്,
സര്വതീസനിചന്റെ  പ്രകതലകേത,  യഭാത്രക്കഭാരുചട  തനിരക്കട്ട്,  മനിതമഭായ  ലഭാഭലാം  എനതീ
കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട് യഭാത്രഭാകലനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട് വനിമഭാന കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
പൂര്ണ്ണ അധനികേഭാരമുചണ്ടനലാം കകേന സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

883/2017
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ഭൂമനി അനുവദനിചതട്ട് സലാംബനനിച കകേസട്ട്

50 (51) ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലത്തട്ട്  അനചത്ത മുഖലമനനി  തചന്റെ ബന്ധുവനിനട്ട്  ഭൂമനി

അനുവദനിചതട്ട് സലാംബനനിച കകേസനിചന്റെ അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസനില് ആര്ചക്കലഭാചമതനിചരയഭാണട്ട് കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേസനിന്കമലുള്ള  അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്

സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ടനി വനിഷയവമഭായനി ബനചപട വനി.സനി.നമ്പര് 01/12/ചകേ.എസട്ട്.ഡനി.

നമ്പര്  കകേസനിചന്റെ  അകനസ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കകേസനിചന്റെ  തടര്  നടപടനികേള

ചചഹകക്കഭാടതനി  കസ്റ്റേ ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹു.  കകേഭാടതനിയുചട  പരനിഗണനയനില്

ഇരനിക്കുന വനിഷയമഭാകേയഭാല് വനിവരങ്ങള നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകേയനില.

കപഭാലതീസട്ട് കേസ്റ്റേഡനിയനില് എടുക്കുന വഭാഹനങ്ങള

51 (52) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അനധനികൃത  മണല്കേടത്തുമഭായനി  ബനചപട്ടുലാം  മറ  വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനിലുലാം

കപഭാലതീസട്ട് കേസ്റ്റേഡനിയനില് എടുക്കുന വഭാഹനങ്ങള കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളക്കു മുമ്പനിലുലാം

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം  നനിര്ത്തനിയനിടുനതമൂലലാം  അപകേടമുണ്ടഭാകുനതലാം  ആളുകേള  മരണചപടുനതലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  നലളലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷന്  ഉളചപചട  കകേരളത്തനിചല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളക്കു  മുമ്പനിലുലാം  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം

ഇത്തരത്തനില്  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  നനിര്ത്തനിയനിട  വഭാഹനങ്ങള  നതീക്കലാം

ചചയനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ശദയനില്ചപടനിടനില.  നലളലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് മുമ്പനിലുളള പഭാതകയഭാരത്തട്ട്

നനിര്ത്തനിയനിട വഭാഹനങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായ വഭാഹനങ്ങള കലലലാം ചചയ്തു.  ബഭാക്കനിയുള്ളവ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള

തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   

വനിജനിലന്റെട്ട് കകേരള പദതനി

52 (53) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :

ശതീ  .   റഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് "വനിജനിലന്റെട്ട് കകേരള" പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനിമൂലലാം എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  റകേവരനിക്കഭാന്

കേഴെനിഞതട്ട് ;

(സനി)  പ്രസസുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള എചനലഭാലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്   “വനിജനിലന്റെട്ട്  കകേരള”പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

2014-ല്  വനിജനിലന്റെട്ട്  കകേരളയുചട  ഘടന  മൂനട്ട്  തതീയറര്  ആയഭാണട്ട്  രൂപകേല്പന

ചചയ്തനിരുനതട്ട്. ഇസൗ പദതനിമൂലലാം എചനഭാചക്ക ലക്ഷലങ്ങള ചചകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചു

എനതട്ട് നനിലവനില് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.
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ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന് നടപടനി

53 (54) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിചല  സബട്ട്-ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേയനികലക്കുള്ള  ഒഴെനിവകേള

അടുത്ത  മൂനട്ട്  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  പനി.എസ് .സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണ്ടതനിചലന

1-3-2016-ചല അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട Go(Ms) No.76/2016/ Home

ഉത്തരവട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  അതട്ട്  റദ്ദേഭാക്കഭാന്

നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇങ്ങചനചയഭാരു  ഉത്തരവനിറങ്ങഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം

അകനസ്വഷണ വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.ഒ.(പനി)  No.268/2010/Home  തതീയതനി  10-12-2010  പ്രകേഭാരലാം

നനിലവനില് വന കകേരള സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറനിചല സബട്ട് ഇന്ചസക്ടര് ഓഫട്ട്

കപഭാലതീസട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട്  (കേഭാറഗറനി നമ്പര് 253/2014)  നനിലവനില് വനട്ട് ഒരു വര്ഷലാം

കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്  റള  നനിലവനില്  വനനിടനില  എന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില് ഈ അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കഭാന് അടനിയനര

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.  26-8-2014-ചല OP(KAT)No.200/14 നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം

ബഹുമഭാനചപട റഹകക്കഭാടതനി,  എസട്ട്.ഐ.  തസനികേയനില്  137  അധനികേ ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാന്  ഉത്തരവനിട്ടു.  എനഭാല്  ടനി  ഒഴെനിവകേള

ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനില് നനിലവനിലനിലഭാത്ത അധനികേ ഒഴെനിവകേളഭായനിരുന.  നനിലവനിലനിലഭാത്ത

ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത

ഉണ്ടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇകതത്തുടര്നട്ട്  1-3-2016-ചല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  76/16/

ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  37  സൂപര്നവ്യൂമററനി  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുകേയുലാം

ആയതട്ട്  അടുത്ത  മൂനട്ട്  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  ഉണ്ടഭാകുന  എസട്ട്.ഐ.  ഒഴെനിവകേളനില്

അഡ്ജസ്റ്റേട്ട് ചചയഭാന് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ചചയ്തു.  ടനി ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവരുചട

പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഉണ്ടട്ട്.  കകേരള  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  കേരടട്ട്
ചസഷലല്  റളസട്ട്  9-1-2015-നട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയനില്നനിനലാം
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതനികന്മേല് ചസക്രകടറനിയറനിചലയുലാം ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെനിചലയുലാം
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ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  പചങടുത്ത ഒരു ചര്ച  19-5-2015-നട്ട്
അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനി  (കഹഭാലാം  &  വനിജനിലന്സട്ട്)-ചന്റെ സഭാനനിദലത്തനില്
നടക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. ചര്ചയനിചല തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിചല കനഭാണ്
ഐ.പനി.എസട്ട്.,  എസട്ട്.പനി.  വചരയുള്ള  എലഭാ  കകേഡറകേളുകടയുലാം  ചസ്ട്രേങ്തട്ട്
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭായനി  2-6-2015-ചല  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  എസട്ട്4  (എ)  112779/
2014/പനി.എചട്ട്.കേദ്യു.  ആയനി   എ.ഡനി.ജനി.പനി.  (ഇന്റെലനിജന്സട്ട്)  അദലക്ഷനഭായ ഒരു
സമനിതനിചയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാകുനമുറയ്ക്കട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

54 (55) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  എണ്ണലാം
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വരവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിലവനില്  എചനങനിലുലാം  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് വരുന മുഴവന് അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം
ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ചഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്,  ചമഡനിക്കല് പരനികശഭാധന നടത്തനിയ
ആകരഭാഗല കേഭാര്ഡട്ട് എനനിവ നല്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇല; ഉദനിക്കുനനില.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുചട  5-11-2009-ചല എകനികേവ്യൂടതീവട്ട്
ഡയറക്ടതീവട്ട്  13/2009  പ്രകേഭാരലാം  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കഫഭാകടഭാ
പതനിച  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  കജഭാലനിക്കഭായനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന
ഏജന്റുമഭാരുലാം  ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം  സസ്വകമധയഭാ  അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്
അറനിയനികക്കണ്ടതലാം  ടനി  വനിവരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  ഒരു  ഡഭാറഭാ  ചബയ്സട്ട്  (Data  Base)-ല്
ഉളചപടുത്തനി സൂക്ഷനിച്ചുലാം വരുനണ്ടട്ട്.  പുതതഭായനി വരുന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട വനിവരങ്ങള
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്  അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  ചതഭാഴെനിലുടമകേളക്കുലാം  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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മുന് സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിചല കുറകൃതലങ്ങളുചട കേണക്കുകേള

55 (56) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റ ഭരണകേഭാലത്തട്ട് ആഭലനര വകുപട്ട് റകേകേഭാരലലാം

ചചയ്തനിരുന  മനനിമഭാര്  ആചരലഭാലാം  എനലാം  ഇവരുചട  ഓകരഭാരുത്തരുചടയുലാം  ഭരണ

കേഭാലത്തു  നടന  ചകേഭാലപഭാതകേലാം,  ചകേഭാലപഭാതകേശമലാം,  ബലഭാതലാംഗലാം,  സതീധന

പതീഡന  മരണലാം,  റലലാംഗനികേ  അതനിക്രമവലാം  അതനിലൂചടയുള്ള  മരണവലാം,  ചകേഭാള്ള,

കമഭാഷണലാം, കേലഭാപങ്ങള, കബഡട്ട് മഭാഫനിയ ആക്രമണവലാം അതനിലൂചടയുള്ള മരണവലാം,

വതീടുലാം  സലവലാം  നഷചപടവര്,  മണല്  മഭാഫനിയ  ആക്രമണവലാം  അതനിലൂചടയുള്ള

മരണവലാം,  കുടനികേളക്കു കനചരയുള്ള ആക്രമണലാം,  വൃദര്ക്കു കനകരയുള്ള ആക്രമണലാം,

മറ  മഭാഫനിയ  ആക്രമണവലാം  മരണവലാം  എത്ര  വതീതചമനട്ട്  റക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട്

ബവ്യൂകറഭായുചട കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസുത  കേണക്കുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്

വര്ഷക്കഭാലചത്ത ക്രമസമഭാധഭാനലാം സലാംബനനിചട്ട് ഉനതതല അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാന്

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-5-2011  മുതല്  11-4-2012  വചര ശതീ.  ഉമ്മേന് ചഭാണ്ടനി;  12-4-2012

മുതല് 31-12-2013  വചര ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്; 1-1-2014  മുതല് 24-5-2016

വചര ശതീ. രകമശട്ട് ചചനനിത്തല. ഓകരഭാ കേഭാലയളവനികലയുലാം സനിതനി വനിവരക്കണക്കട്ട്

അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ചചറഭായനി എ.ചകേ.ജനി. വഭായനശഭാല തതീവച്ചു നശനിപനിച സലാംഭവലാം

56 (57) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറഭായനി എ.ചകേ.ജനി.  വഭായനശഭാലയുലാം ചതഭാടടുത്ത കേടമുറനികേളുലാം തതീവച്ചു

നശനിപനിച സലാംഭവലാം സലാംബനനിചട്ട് അകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിചയയഭാണട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി  ചുമതലചപടുത്തനി

യനിരനിക്കുനചതനലാം ചുമതലചപട ഉകദലഭാസര് ആചരനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സലാംഭവത്തനില്  ഉളചപട  പ്രതനികേചള  അറസ്റ്റേട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാശനഷലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള

നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇചലങനില് ഇതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുനമ്പലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനില് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത ചചക്രലാം നമ്പര് 985/2015

എന കകേസട്ട്  ചചക്രലാംബഭാഞട്ട്  ഏചറടുത്തട്ട്  Cr.No.09/Cr/OCW/2016  ആയനി   റതീ

നമ്പര് ചചയ്തട്ട് 20-2-2016 മുതല് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  20-2-2016  തതീയതനി  മുതല്  ചചക്രലാംബഭാഞനിചന്റെ  OCW-II

എറണഭാകുളലാം സബട്ട് യൂണനിറട്ട്  ഡനിറകതീവട്ട്  ഇന്ചസക്ടര് ശതീ.  റനി.  എലാം.  വര്ഗതീസഭാണട്ട്

കകേസനിചന്റെ അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി വരുനതട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് ആചരയുലാം അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിടനില.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മുക്കലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം

57 (58) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  മുക്കലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  ചകേടനിടലാം

അപകേടഭാവസയനിലഭാചണനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനട്ട്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്

അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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   ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് PWD ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ഡനിവനിഷന് എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി  ഉകദലഭാഗസചന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചകശഷലാം  കമല്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിചല സലലാംമഭാറങ്ങള

58 (59) ശതീ  .   പനി  .   ഉറബദുള്ള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസനയനില് നടത്തനിയ സലലാം മഭാറങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അവ നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടു തചനയഭാകണഭാ;

(സനി) എത്ര ജതീവനക്കഭാചര ആഭലനര വകുപനില് നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവധനി തതീരുലാം മുമ്പട്ട്

സലലാം മഭാറനിചയനലാം അവയുചട തസനികേ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേളുലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കപഭാലതീസട്ട്

കസനയനില് 309 കപരുചട സലലാംമഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഭരണ നനിര്വഹണ സസൗകേരലഭാര്തലാം നനിലവനിചല നനിയമ വലവസകേളുലാം

മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടഭാണട്ട് സലമഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  21  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസചര  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാംമുമ്പട്ട്

ചപഭാതജന തഭാല്പരലഭാര്തവലാം ഭരണപരമഭായ സസൗകേരലഭാര്തവലാം ഉകദലഭാഗസരുചട

അകപക്ഷപ്രകേഭാരവലാം  സലലാം  മഭാറനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അവ  ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.   സബട്ട്

ഇന്ചസക്ടര്-15,  സതീനനിയര്  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്-1,  റഡ്രവര്-കേലാം-

കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്-4, അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സബട്ട് ഇന്ചസക്ടര് (ജനറല്)- 1
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കപഭാലതീസട്ട് കസനയുചട നവതീകേരണലാം

59 (60) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :

ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :

ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൂഹനന്മേ ലക്ഷലമനിടട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്

എചനങനിലുലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  എചനലഭാലാം

പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസനില് നനിലനനില്ക്കുന കുറഭാകനസ്വഷണ രതീതനികേളനില്

എചനങനിലുലാം  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  എചനലഭാലാം

മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  കസനചയ  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എന്തു

നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഉണ്ടഭായനിരുനചതനലാം,  പുതനിയ  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനലാം  ഇതനിനട്ട്  കകേന  സഹഭായലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ

എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസനകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം, പരനിശതീലനലാം, സഭാനക്കയറലാം

എനനിവ  വലവസഭാപനിതമഭായ  രതീതനിയനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കയഭാജനിച  ഹവ്യൂമന്

റനികസഭാഴെട്ട് സട്ട്  ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാളനിസനി  ചകേഭാണ്ടുവരുനതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസനിചന്റെ

ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  ഒരു  ഘടനഭാപരമഭായ  ഉദലമവലാം  അതട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ

സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  പ്രകയഭാഗലാം  വനിഭഭാവനലാം  ചചയകേയുലാം  ചചയലാം.  ഗതഭാഗത

നനിയനണത്തനിനുലാം നടപഭാക്കലനിനുമഭായനി അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം ചകേഭാണ്ടു

വരുനതലാം  അതനില്  കസ്റ്റേറട്ട്  ചലവല്  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്

ചസന്റെര് ഉളചപടുനതമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ചചസബര് കസസനിചന്റെ  വര്ദനിച്ചുവരുന

ദുരുപകയഭാഗലാം കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് ചചസബര് ചചക്രലാം ഇന്ചവസ്റ്റേനികഗഷനുലാം ചട്രെയനിനനിങ്ങനിനുലാം

അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം മുന്ഗണന നല്കുനതഭാണട്ട്. എലഭാ കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷനുകേളുചടയുലാം  നനിലവഭാരമുയര്ത്തനി  സഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളഭായനി

മഭാറനതനിനട്ട് നടപടനിചയടുക്കുലാം.
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തതീരകദശ  സുരക്ഷ  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയനതനിനഭായനി  ഒരു  ചഎ.ആര്.  മചചറന്

ബറഭാലനിയനുലാം തതീവ്രവഭാദലാം, മറ ബനചപട പ്രശ്നങ്ങള എനനിവ ചചകേകേഭാരലലാം ചചയനതനിനട്ട്

സഹഭായത്തനിനഭായനി  ഒരു  ഇനല  റനിസര്വട്ട്  (ചഎ.ആര്.)  ബറഭാലനിയനുലാം  കൂടനി

അനുവദനിക്കുന വനിഷയലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില് ചകേഭാണ്ടു വരുനതഭാണട്ട്.

കേഭാരലക്ഷമമഭായ ഒരു വനിചമന് കസഫനി ആന്റെട്ട് ചസകേവ്യൂരനിറനി സതീലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഒരു  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന്  ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിചന്റെ  സഭാധലതകേളകൂടനി

പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത,  തഭാചഴെത്തടനിലുള്ള  വനനിതഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരുചട

പ്രഭാതനിനനിധലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതമഭാണട്ട്.  ചപഭാതജനങ്ങളുചട  പ്രകയഭാജനത്തനിനഭായനി

ചചക്രലാം ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല് ട്രെഭാക്കനിങട്ട്  ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കപ്രഭാജക്ടനില് ഒരു പബനികേട്ട്  ചവബട്ട്

കപഭാര്ടല് ചഫസനിലനിറനി ചകേഭാണ്ടുവരുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടുന കുറകൃതലങ്ങളനില് ലഭലമഭാകുന

ചതളനിവകേളുചടയുലാം  ചമഭാഴെനികേളുചടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കുറഭാകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ

രതീതനി നനിശ്ചയനിക്കചപടുനതട്ട്. ഇതനില് സങതീര്ണ്ണമഭായ കകേസുകേളനികന്മേല് ആവശലമഭായ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉനത ഉകദലഭാഗസര് നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത ചനില കകേസുകേളനില്

ബഹു.  കകേഭാടതനികേള  കുറഭാകനസ്വഷണത്തനില്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി

വരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  'പുതതലമുറ  കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട്'  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ

സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനി ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദലയനില് ഉസൗനനിയുള്ള

കുറഭാകനസ്വഷണ ഉപകേരണങ്ങളുലാം മറലാം സഭാപനിചട്ട് കുറകൃതലലാം കവഗത്തനില് ചതളനിയനിക്കു

നതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.

(സനി) കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി കകേന സലാംസഭാനങ്ങളുചട

വനിവനിധ പദതനികേളപ്രകേഭാരമുള്ള ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട് ആയുധങ്ങള, ട്രെഭാഫനികേട്ട് ഉപകേരണങ്ങള,

വഭാഹനങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  വഭാങ്ങുകേയുലാം പരനിശതീലനലാം

നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേന സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന പദതനിയനില് തഭാചഴെപറയുന

ഇനങ്ങള ഉളചപടുന:

1. വഭാഹന സസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കല്.

2. ആയുധങ്ങളുലാം ചവടനികക്കഭാപ്പുകേളുലാം വഭാങ്ങല്

3. കേമഭാകന്റെഭാ വനിലാംഗനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്.

4. ചസഷലല് ബഭാഞനികലക്കട്ട് അതലഭാധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല്.
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5. ചടലനികേമ്മേവ്യൂണനികക്കഷന്,  എഫട്ട്.എസട്ട്.എല്.,  എഫട്ട്.പനി.ബനി.
തടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളുചട സസൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കല്.

6. ചചസബര് കുറഭാകനസ്വഷണരലാംഗലാം നവതീകേരനിക്കല്.

7. പരനിശതീലന വനിഭഭാഗലാം നവതീകേരനിക്കല്.

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് കസനയുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി തയഭാറഭാക്കനിയ പദതനി കകേന ആഭലനര മനഭാലയത്തനിചന്റെ
പരനിഗണനയ്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

തതീരകദശ സലാംരക്ഷണ വകുപട്ട് രൂപതീകേരണലാം

60 (61) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചന്റെ തതീരകദശ സലാംരക്ഷണലാം ഫലപ്രദമഭായനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന് ഒരു
പ്രകതലകേ  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  1986-ചല  Environment  Protection
Act-ചന്റെ  Section  (3)  ഉപവകുപട്ട്  (1)-ഉലാം  (3)-ഉലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കകേഭാസ്റ്റേല്
മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  10-6-2016-ല്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇസൗ സഭാഹചരലത്തനില് തതീരകദശ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ഒരു വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുടനികേള മുങ്ങനിമരനിച സലാംഭവലാം

61 (62) ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  മടമ്പലാം-ചചങ്ങളഭായനി-ചമതചഭാല്  പുഴെകേളനില്  മൂനട്ട്
ആഴ്ചക്കനിടയനില്  9  കുടനികേള  മുങ്ങനിമരനിച  ദഭാരുണമഭായ  സലാംഭവത്തനില്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് റകേചക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മരണമടഞ  ഓകരഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപഭാവതീതലാം  അവരുചട
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫട്ട്
എലാം.എല്.എ.യുചട കേത്തട്ട് മുഖലമനനിക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  മരണഭാനനര സഹഭായമഭായനി മരനിച ഓകരഭാ കുടനികേളുചടയുലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കട്ട്
എനട്ട് ധനസഹഭായമഭാണട്ട് നലനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇനനിയുലാം  ഇത്തരലാം  ദുരനങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  സലാംഭവലാം

നടന  സലങ്ങളനില്  മുനറനിയനിപട്ട്  നല്കുന  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കഭാന്

തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചചങ്ങളഭായനി-ചമതചഭാല്  പുഴെകേളനില്  മുങ്ങനിമരനിച  8  കുടനികേളുചട

കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  മൂനലക്ഷലാം

രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   മടമ്പത്തട്ട്  പുഴെയനില്  മുങ്ങനിമരനിച

കുടനിയുചട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില.

(ഡനി)  മുനറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  തകദ്ദേശസസ്വയലാം

ഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

അരൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ചകേടനിടലാം

62 (63) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  ഇകപഭാള  വഭാടകേചകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറനി

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന് ഇടയഭായതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി റകേമഭാറനിയ

സലത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് എത്ര

കകേഭാടനി രൂപയുചട എസ്റ്റേനികമറഭാണട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  ജനിലഭാ അതനിര്ത്തനിയനിചല ഒരു കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ഇപ്രകേഭാരലാം വഭാടകേ

ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  മഭാധലമങ്ങളനില്  വരുന

വനിമര്ശനങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ഡനി) മയക്കുമരുനകകേസുകേള അടക്കലാം ഏറവലാം അധനികേലാം കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര്

ചചയ്തനിട്ടുളള  ഇവനിചട  ആധുനനികേ  സസൗകേരലങ്ങള  ഉള്ള  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സതസ്വരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  455  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  എസ്റ്റേനികമറഭാണട്ട്  ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  അരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണ്ടനി  കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുള്ള

ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് റവനദ്യു വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം

63 (64) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  പരനിയഭാരലാം  ടനി.  ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിചന്റെ  ഭൂമനിയനില്

നനിനലാം പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടവലാം

കേസ്വഭാര്കടഴലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ടനി.ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിചന്റെ  13.0936  ചഹക്ടര്

ഭൂമനിയനില് നനിനലാം  1  ചഹക്ടര് ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണചമനട്ട്

റവനദ്യു വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നഗരൂര് കകേനമഭായനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്

64  (65) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര്  കകേനമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  അനുവദനിക്കുനതമഭായനി

ബനചപട നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആഭലനര  വകുപട്ട്  ആവശലചപടതനുസരനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ ചകേടനിടവലാം മറട്ട്  ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലവചമഭാരുക്കഭാചമനള്ള

തതീരുമഭാനലാം നഗരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഉചണ്ടങനില് എനട്ട് തടര്നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നഗരൂര് കകേനമഭാക്കനി പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി

നഗരൂര് പഞഭായത്തുവകേ  ഇരുനനില  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  മുകേളനിലചത്ത  നനില  പഞഭായത്തട്ട്

വനിട്ടുനല്കേനിയനിരുനതലാം ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനില് കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്

കയഭാഗലമല  എനട്ട്  കേണ്ടതനിനഭാല്  മകറചതങനിലുലാം  സസൗകേരലപ്രദമഭായ  ചകേടനിടകമഭാ

സലകമഭാ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നഗരൂര് പഞഭായത്തട്ട് അധനികേഭാരനികേകളഭാടുലാം ചനിറയനിന്കേതീഴെട്ട്

തഹസതീല്ദഭാകരഭാടുലാം  വകുപട്ട്  തലത്തനില്നനിനലാം  ആവശലചപടനിരുന.  എനഭാല്

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കയഭാജനിച മറട്ട്  ചകേടനിടകമഭാ സലകമഭാ നഗരൂര്

വനികലജനില് ലഭലമല എന വനിവരമഭാണട്ട് ചനിറയനിന്കേതീഴെട്ട് തഹസതീല്ദഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസുകേള

65 (66) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ജനിലയുലാം കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുലാം തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ; എത്ര പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഇനനി എത്ര പ്രതനികേചള

അറസ്റ്റേട്ട് ചചയഭാനുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ചസക്ഷന്  153  (A)  പ്രകേഭാരലാം  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

എങനില്  ഏചതലഭാലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  ചസക്ഷന്  അനുസരനിചട്ട്

കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ചതരചഞടുപട്ട് കേഭാലത്തട്ട് വര്ഗ്ഗതീയ സലാംഘര്ഷലാം

ഉളവഭാക്കുനതനിചനതനിചര  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ചസക്ഷന്  പ്രകേഭാരലാം  കകേചസടുകക്കണ്ടനി

വന സഭാഹചരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1287  കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേസുകേളുചട  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള

കേണക്കട്ട്, അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്ത പ്രതനികേളുചട എണ്ണലാം, ഇനനി അറസ്റ്റേട്ട് ചചയഭാനുള്ള പ്രതനികേളുചട

എണ്ണലാം എനനിവ അനുബനമഭായനികചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ജനില,  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്

എനനിവ തരലാംതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി) ചസക്ഷന് 153(A) പ്രകേഭാരലാം 6 കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. (ചകേഭാലലാം
ജനില –3,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില –3) ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ശൂരനഭാടട്ട്,  ചകേഭാലലാം ചവസ്റ്റേട്ട്,
ഇരവനിപുരലാം  എനതീ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിലഭായനി  ഒഭാകരഭാ  കകേസട്ട്  വതീതവലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്  3  കകേസുകേളുലാം
രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇലക്ഷകനഭാടനുബനനിചട്ട് ഉണ്ടഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ സലാംഘര്ഷങ്ങളനില്
ഉളചപടവര് വര്ഗ്ഗതീയ മകനഭാഭഭാവകത്തഭാടുകൂടനി കചരനിതനിരനിഞട്ട് ആക്രമണലാം നടത്തനിയ
തനിനഭാലഭാണട്ട് ചസക്ഷന് 153(A) പ്രകേഭാരലാം കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി ബനചപട കകേസട്ട്

66  (67) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ നനിയമസഭഭാ ചതര ചഞടുപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിചല  കബഡഡുക്കല്  റകേപത്തനി  ചനിഹ്നലാം  പതനിപനിച  500  രൂപ  കനഭാടട്ട്
നഭാട്ടുകേഭാര് പനിടനികൂടനിയ വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കുലാം,  റനികടണനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം
നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് എചനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേള  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്  റകേമഭാറനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;
വനിശദവനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  ഇചലങനില് ഇതവചര
കകേസട്ട് എടുത്തട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഴെനിഞ നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപ്പുമഭായനി ബനചപടട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിചല  കബഡഡുക്കല്  ചചകേപത്തനി  ചനിഹ്നലാം  പതനിപനിച  500  രൂപ  കനഭാടട്ട്
വനിതരണലാം ചചയ്തതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിരുന.

(ബനി&സനി)  പരഭാതനി  റനികടണനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്,  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
എനനിവര് മുഖഭാനനിരലാം അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചതീഫട്ട് ഇലക്ടറല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസ്വഷണത്തനില്  കപഭാലതീസനിനട്ട്  കനരനിടട്ട്  കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റേര്  ചചയനതനിനുള്ള  കുറകൃതലലാം  നടനതഭായനി  ചവളനിവഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിടനില.
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67  (68) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .  സജതീനന് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞടുപനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ

എചനലഭാലാം അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  കകേസുകേളഭാണട്ട്  ഇതമഭായനി  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ജനില

തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസ്സുകേളനില് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവനിധ രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനികേളനിചല പ്രവര്ത്തകേര് തമ്മേനില് പരസരലാം

കദകഹഭാപദവലാം ഏല്പനിക്കുകേ,  എതനിര് പഭാര്ടനി പ്രവര്ത്തകേരുചട വതീടുകേള/  കേടകേള/

വഭാഹനങ്ങള എനനിവ ആക്രമനിചട്ട്  നശനിപനിക്കുകേ,  എതനിര് പഭാര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേരുചട

ഓഫതീസുകേള,  കബ്ബുകേള എനനിവ ആക്രമനിചട്ട് നശനിപനിക്കുകേ,  കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസചര

കദകഹഭാപദവലാം ഏല്പനിക്കുകേ,  രഭാഷ്ട്രതീയ എതനിരഭാളനികേചള  ചകേഭാലചപടുത്തുകേ,  തതീവയ്പട്ട്

എനനിങ്ങചനയുള്ള അക്രമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള

വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തട്ട് പ്രതനികേചള കേചണ്ടത്തനി അറസ്റ്റേട്ട് ചചയകേയുലാം

സഭാക്ഷനികേളനില്നനിനലാം  ചമഭാഴെനികേള  കരഖചപടുത്തനിയുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  ചതളനിവകേള

കശഖരനിച്ചുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.  ചനില  കകേസുകേളനില്  പ്രതനികേചള  കേചണ്ടത്തനി  അറസ്റ്റേട്ട്  ചചയനതനിനുള്ള

നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാലാംപട്ട്

68 (69) ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിഴെനിഞലാം  തറമുഖ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനതനിചന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  അവനിചട

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കപഭാലതീസട്ട്  എ.ആര്.  കേലഭാലാംപട്ട്  ചനയഭാറനിന്കേരയനികലക്കു  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുനതനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ എനഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനനപുരലാം  ററല്  എ.ആര്.  കേലഭാലാംപട്ട്  ചനയഭാറനിന്കേരയനികലക്കട്ട്  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചചകേകലനി - അഴെനിമതനി കകേസുകേള

69 (70) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനനിചട

റകേകലനി - അഴെനിമതനി കകേസുകേളനില്ചപട എത്ര കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

കകേസട്ട് ചഭാര്ജട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  കകേഡറനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്

ഉളചപടനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില് കേഴെനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനനിചട

ചചകേകലനി  -  അഴെനിമതനി കകേസുകേളനില്ചപട  51  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസുകേളനിലുളചപട

കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട കകേഡറുകേള ചുവചട വനിവരനിക്കുന:

883/2017
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ചഎ.പനി.എസട്ട്. - 1

ഡനിചചവ.എസട്ട്.പനി. - 2

സനി.ചഎ. - 10

എസട്ട്.ചഎ. - 15

എ.എസട്ട്.ചഎ. - 7

എസട്ട്.സനി.പനി.ഒ. - 8

സനി.പനി.ഒ. - 7

ചചഡ്രവര് എസട്ട്.സനി.പനി.ഒ. - 1

(സനി)  18  കപര്ചക്കതനിചര  കുറവനിചഭാരണ  ചചയനതനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തുട്ട്
നടപടനി എടുക്കുന. 5 കപര്ചക്കതനിചര ചചട്രെബവ്യൂണല് എന്കേസ്വയറനി ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തു.
ഒരഭാളചക്കതനിചര വകുപ്പുതല നടപടനി ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തു.

കേഭാടഭാമ്പുഴെ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്

70 (71)       ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുറസന് തങ്ങള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനിചല  കേഭാടഭാമ്പുഴെയനില്  അനുവദനിച  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷന്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം  റവനവ്യൂ  വകുപട്ട്  ആഭലനര
വകുപനിനട്ട് റകേമഭാറനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ; ഇചലങനില് അതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എനകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാ
നഭാവചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  തനിരൂര്  തഭാലൂക്കനില്  കമല്മുറനി  വനികലജനില്
ഡലാംപനിങട്ട്  യഭാര്ഡഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന റതീ-സര്ചവ  180-ല്ചപട  3.80  ഏക്കര്
ഭൂമനിയനില്  നനിനലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  ഡലാംപനിങട്ട്  യഭാര്ഡനിനട്ട്  1.67 ഏക്കറുലാം
കേഭാടഭാമ്പുഴെ  കപഭാലതീസട്ട്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  50  ചസന്റുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
വകുപനിനഭായനി സലാംവരണലാം ചചയ്തട്ട് ലഭാന്റെട്ട് റവനദ്യു കബഭാര്ഡട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്. ടനി ഭൂമനി
കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിനട്ട് ചചകേമഭാറനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് റവനദ്യു
വകുപനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചചകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന  മുറയ്ക്കട്ട്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനി പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങുനതഭാണട്ട്.
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എഴകകേഭാണ് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

71 (72) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ററല്  കപഭാലതീസ്  അതനിര്ത്തനിയനില്  വരുന  എഴകകേഭാണ്
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ആഭലനര വകുപനിനട്ട് ഭൂമനി
ലഭലമഭായതട്ട് എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ പഭാനുലാം എസ്റ്റേനികമറലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിരുകനഭാ ;
എങനില് അടങല് തകേ എത്രയഭാചണനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഫണ്ടട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇചലങനില്  ഫണ്ടട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) റവനദ്യു വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള 40.51  ആര് ഭൂമനി എഴകകേഭാണ് കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  4-6-2014-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.
(എലാംഎസട്ട്.) 238/2014/റവനദ്യു പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട്.

(ബനി) തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 49 ലക്ഷലാം രൂപ.

(സനി)  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  49  ലക്ഷലാം  രൂപ  എലാം.ഒ.പനി.എഫട്ട്.
2014-15 (പഭാന് ചസന്ട്രെല് ചഷയര്)-ല് ഉളചപടുത്തനി അനുവദനിചനിരുന.  എനഭാല്
തകേ  കൃതലസമയത്തട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിചനില.  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ടനി  തകേ  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
വകുപ്പുതലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണ്ടട്ട്.

ഹര്ത്തഭാലനികനഭാടനുബനനിച്ചു നടന അക്രമസലാംഭവലാം

72 (73) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂര്ക്കനഭാടട്ട്  സലാംഭവചത്ത  തടര്നട്ട്  വനിശസ്വഹനിന്ദു  പരനിഷത്തട്ട്  തൃശൂര്
ജനിലയനില്  28-4-2014-നട്ട്  ആഹസ്വഭാനലാം  ചചയ്ത ഹര്ത്തഭാലനിചന്റെ  തകലനട്ട്  ചഭാലക്കുടനി
മണ്ഡലത്തനില് ഒരു ക്രനിസലന് കദവഭാലയത്തനിനുലാം മൂനട്ട് കേകപളകേളക്കുലാം കനചരയുണ്ടഭായ
ആക്രമണത്തനിചല പ്രതനികേചള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇചലങനില് ഇതനിചന്റെ അകനസ്വഷണലാം
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസട്ട്.ഐ.  ആയനിരുന ജനികജഭായുചടയുലാം  ചവള്ളനിക്കുളങ്ങര
കസ്റ്റേഷനനിചല കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസനഭായ സകഹഭാദരകന്റെയുലാം വതീടുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം
ആക്രമനിച സലാംഭവത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസനട്ട് റബക്കട്ട് വഭാങ്ങനി നല്കുലാം എന
ആഭലനര  വകുപട്ട്  മനനിയുചട  ഉറപട്ട്  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  മൂര്ക്കനഭാടട്ട്  സലാംഭവചത്ത തടര്നട്ട് വനിശസ്വഹനിന്ദു  പരനിഷത്തട്ട് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില്
നടത്തനിയ  ഹര്ത്തഭാലനിചന്റെ  തകലനട്ട്  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  ക്രനിസലന്
കദവഭാലയത്തനിനുലാം  മൂനട്ട്  കേകപളകേളക്കുലാം  കനചരയുണ്ടഭായ  ആക്രമണചത്തത്തുടര്നട്ട്
രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസുകേളനിചല പ്രതനികേചള ഇതവചരയുലാം കേചണ്ടത്തുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില് ടനി കകേസട്ട് UD ആയനി അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

രഭാഷ്ട്രതീയ സലാംഘടനങ്ങള

73 (74) ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുറസന് തങ്ങള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-ചല സലാംസഭാന നനിയമസഭയനികലയ്ക്കുള്ള ചതരചഞടുപട്ട് കേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം
എത്ര രഭാഷ്ട്രതീയ സലാംഘടനങ്ങള ഉണ്ടഭായനിചയനലാം ഏചതഭാചക്ക രഭാഷ്ട്രതീയ കേക്ഷനികേള
തമ്മേനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) അതനില് എത്ര പ്രതനികേചള അറസ്റ്റു ചചയ്തുചവനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-ചല  സലാംസഭാന നനിയമസഭയനികലക്കുള്ള  ചതരചഞടുപട്ട്  കേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  485  രഭാഷ്ട്രതീയ സലാംഘടനങ്ങള ഉണ്ടഭായതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഇസൗ സലാംഘടനങ്ങളനില് ആചകേ 1081 പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഓപകറഷന് കുകബര

74 (75) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓപകറഷന് കുകബര എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഭരണ  തലത്തനില്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ഡനി)  എത്രമഭാത്രലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  പദതനി  നടത്തനിപട്ട് വഴെനി  റകേവരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ഓപകറഷന് കുകബര'  എന പദതനി ഭഭാഗനികേമഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
രണ്ടട്ട് ഘടങ്ങളഭായഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.

(ബനി)  അനധനികൃത പണമനിടപഭാടട്ട്  നടത്തുന വലക്തനികേളുചടയുലാം സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിയനനിചട്ട്  അമനിതപലനിശമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന
ജനങ്ങചള സഹഭായനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിചകേഭാണ്ടട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്.

(സനി) ജനിലഭാ ചചക്രലാം ഡനിറഭാചട്ട്ചമന്റെട്ട് ഡനിചചവ.എസട്ട്.പനി.-മഭാചര ജനിലഭാ കനഭാഡല്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. അനധനികൃത പണമനിടപഭാടട്ട് നടത്തുന വലക്തനികേളക്കുലാം
സഭാപനങ്ങളക്കുചമതനിരഭായ  ജനങ്ങളുചട  പരഭാതനിയനികന്മേല്  ഉചനിതമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഇവചര ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന.  ഇവചര ബനചപകടണ്ട
നമ്പരുലാം ഇ-ചമയനില് ചഎഡനിയുലാം മഭാധലമങ്ങളവഴെനി പരസലചപടുത്തണചമന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ ആഴ്ചയനില് ഒരു ദനിവസത്തനിചന്റെ പകുതനി ചപഭാതജനങ്ങളുചട
പരഭാതനി  കകേളക്കുനതനിനുലാം  പരഭാതനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി  മഭാറനിവയ്ക്കണചമനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.
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ചസഷലല് പബനിക്കട്ട് കപ്രഭാസനികേവ്യൂടചറ നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

75 (76) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഉദുമ  മഭാങ്ങഭാടട്ട്  ചകേഭാലചപട  എലാം.  ബനി.
ബഭാലകൃഷ്ണചന്റെ  വനിധവ  ചകേ.  വനി.  അനനിത  ചസഷലല്  പബനിക്കട്ട്  കപ്രഭാസനികേവ്യൂടചറ
നനിയമനിക്കുനതനിനഭായുള്ള അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ചസക്രകടറനിയറട്ട് ആഭലനര വകുപനില് 72096/C4/14/ആഭലനരലാം നമ്പര്
ഫയലനില് എനട്ട് തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തചന്റെ അകപക്ഷ വതീണ്ടുലാം പരനിഗണനിക്കണചമനഭാവശലചപടട്ട് വനിധവയഭായ
ചകേ.വനി.അനനിത നല്കേനിയ ഹര്ജനിയനില് എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫട്ട്  കപ്രഭാസനികേവ്യൂഷചന്റെ  അഭനിപ്രഭായത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ചസഷലല് പബനിക്കട്ട് കപ്രഭാസനികേവ്യൂടചറ നനിയമനിക്കണചമന ആവശലലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയുണ്ടഭായനില.

(സനി) ആവശലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കകേരളത്തനിചല അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

76 (77) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലഭാചകേയുള്ള അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള എത്രചയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇവരുചട സലാംസഭാനലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കപരനില്  ക്രനിമനിനല്  കുറങ്ങള
വലഭാപകേമഭാകുന സഭാഹചരലത്തനില് ഇവരുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം എണ്ണവലാം തനിടചപടു
ത്തുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  ചകേഭാണ്ടുവരുന  ഏജന്സനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ ; എങനില് ഏചതഭാചക്ക; ഇതനിചന സലാംബനനിചട്ട് അകനസ്വഷണലാം
നടത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയുചട എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടതീവട്ട് പ്രകേഭാരലാം

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള രജനിസ്റ്റേറനില് 1,56,048  ഇതര സലാംസഭാന

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട എണ്ണമഭാണട്ട് കരഖചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. സലാംസഭാനലാം തനിരനിച്ചുള്ള

വനിവരലാം അനുബനലാം എ ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കഫഭാകടഭാ പതനിച തനിരനിചറനിയല്

കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്

പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിക്കഭായനി ചകേഭാണ്ടുവരുന ഏജന്റുമഭാരുലാം ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം

സസ്വകമധയഭാ  അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  അറനിയനികക്കണ്ടതലാം  ടനി  വനിവരലാം

കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച്ചുള്ള

ഒരു  ഡഭാറഭാ  ചബയ്സട്ട്  (Data  Base)-ല്  ഉളചപടുത്തനി  സൂക്ഷനിച്ചുലാം  വരുനണ്ടട്ട്.

പുതതഭായനി  വരുന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വനിവരങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്

അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  ചതഭാഴെനില് ഉടമകേളക്കുലാം ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

എനഭാല് ഇവചര സലാംബനനിച്ചുള്ള പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരലാം കശഖരനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതമൂലലാം

ഇവര്  ഉളചപടുന  അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുലാം  കുറകൃതലങ്ങളനിലുലാം  കുറവഭാളനികേചള

യഥഭാസമയലാം നനിയമത്തനിനു മുമ്പനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് പ്രയഭാസലാം കനരനിടുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  ആഭലനര  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയചപട  ഏചതങനിലുലാം

ഏജന്സനികേള  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള  കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  ചകേഭാണ്ടു

വരുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.  എനഭാല് ചനില കകേനങ്ങളനില് വതീടുകേളുലാം ചകേടനിടങ്ങളുലാം

വഭാടകേയ്ചക്കടുത്തട്ട്  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  കൂടമഭായനി  തഭാമസനിച്ചുവരുനതഭായനി

ശദയനില്ചപടുകേയുലാം  ഇത്തരക്കഭാചര  നനിരനരമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട് നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്

വനികധയമഭാക്കനിവരനികേയുലാം ചചയനണ്ടട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബത്തനിചനതനിചരയുള്ള ആക്രമണലാം

77 (78) ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  കുടനിമഭാക്കുലനില്  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബചത്ത ആക്രമനിക്കുകേയുലാം

വതീടുലാം, കേഭാറുലാം തകേര്ക്കുകേയുലാം ചചയ്ത സലാംഭവത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി) ഈ കകേസനില് എത്രകപചര അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട്

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ഈ കകേസനിചന്റെ നനിലവനിലുള്ള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) പ്രസസുത കകേസനില് മൂന കപചര അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) (1) Cr. No.1096/16 u/s 447, 427 r/w 34 IPC.

(2) Cr. No.1143/16 u/s 341, 323, 506(i) IPC & Sec. 3(1) (r)

of SC/ST POA Act 1989.

(3) Cr. No.1161/16 u/s 448, 323, 324, 354, 427, 506 r/w

34 IPC & Sec. 3(1)XI of SC/ST POA Act 1989.

(ഡനി) പ്രസ്തുത 3 കകേസുകേളുലാം അകനസ്വഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.

ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷചന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനി

78 (79) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവപനിന് മണ്ഡലത്തനിചല ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് പരനിധനിയനില്

എത്ര പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് ഉളചപടനിരനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസുത കസ്റ്റേഷനനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം എത്രചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂവനിസ്തൃതനിയുലാം  ജനസലാംഖലയുലാം  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  പുതറവപട്ട്  കമഖല

കകേനതീകേരനിചട്ട് പുതതഭായനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റേഷചന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനി പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 4 പഞഭായത്തുകേളുലാം 1 കകേഭാര്പകറഷന് വഭാര്ഡുലാം.

(ബനി) ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനില് അനുവദനിചനിരനിക്കുന ജതീവനക്കഭാരുചട
എണ്ണലാം 49-ഉലാം നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം 40-ഉലാം ആണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  പുതചചവപനിന്  കമഖല  കകേനതീകേരനിചട്ട്  പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷചന്റെ അധനികേഭാര പരനിധനി
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം പദതനികേളനില.  എനഭാല് എറണഭാകുളലാം ററല് ജനിലയുചട
കേതീഴെനില്വരുന ഞഭാറയ്ക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള പുതചചവപനിന് കമഖലചയ
മുളവകേഭാടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണ്ടട്ട്.

കേരതീലകുളങ്ങര കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്

79 (80) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേരതീലകുളങ്ങര കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് എൻ.റനി.പനി.സനി.
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ചകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  തനികേച്ചുലാം  ജതീര്ണ്ണഭാ
വസയനിലഭാചണനലാം,  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ സസൗകേരലങ്ങള ഇലഭാത്ത ചകേടനിടലാം
ആണട്ട്  എനമുള്ള വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ടനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്
അതനിര്ത്തനിയുചട  മധലഭഭാഗത്തഭായനി  മതനിയഭായ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു  കൂടനിയ  പുതനിയ
ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേരതീലകുളങ്ങര  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനട്ട്  സസ്വനമഭായനി
ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴെ  സഹകേരണ സനിനനിലാംഗട്ട്  മനിലനിചന്റെ ഭൂമനിയനില്
നനിനലാം 25  ചസന്റെട്ട് സലലാം ചചകേമഭാറനി ലഭനിക്കുന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.

നനിയമസഭഭാ ചതരചഞടുപനികനഭാടനുബനനിച്ചു നടന സലാംഘര്ഷലാം

80 (81) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി മണ്ഡലത്തനില് കുലകശഖരപുരലാം വനികലജനില് നനിയമസഭഭാ
ചതരചഞടുപനികനഭാടനുബനനിച്ചു നടന സലാംഘര്ഷചത്ത തടര്നട്ട് കൃഷ്ണപനിള്ള എനയഭാള
മരനിക്കഭാനനിടയഭായ സലാംഭവത്തനിചല മുഴവന് പ്രതനികേചളയുലാം അറസ്റ്റു ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി) പ്രതനികേളചക്കതനിചര ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി)  കകേസനിചന്റെ  അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്

കേഭാലതഭാമസമുണ്ടഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്രയുലാംകവഗലാം അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനി

ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസനില് കേണ്ണന്  S/o  അകശഭാകേന്

എനയഭാള മഭാത്രമഭാണട്ട് പ്രതനി. ടനിയഭാചന അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ചചക്രലാം നമ്പര് 1607/16 u/s 324,

308  IPC  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ടനി  കകേസനില്  കൃഷ്ണപനിള്ള

എനയഭാള മരനിക്കഭാന് ഇടയഭായതട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  കേരള സലാംബനമഭായ അസുഖമുള്ളതനി

നഭാലഭാചണനട്ട് ചവളനിവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള

അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചവഞഭാറമൂടട്ട് കകേനമഭാക്കനി ഡനിചചവ.എസട്ട്.പനി. ഓഫതീസട്ട്

81 (82) ശതീ  .    ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ഓകരഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനിലുലാം

2012 മുതല് നഭാളനിതവചര രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുള്ള കകേസുകേളുചട എണ്ണലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസുകേളുചടയുലാം ജനസലാംഖലയുചടയുലാം വര്ദനവട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  വഭാമനപുരലാം

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചവഞഭാറമൂടട്ട്  കകേനമഭാക്കനി  ഒരു  പുതനിയ  ഡനിറവ.എസട്ട്.പനി.

ഓഫതീസട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആയതനിനട്ട് ഏചതങനിലുലാം ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; എങനില്

ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി&സനി)  ചവഞഭാറമൂടട്ട്  കകേനമഭായനി  സബട്ട്  ഡനിവനിഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള വകുപ്പുതലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനണ്ടട്ട്.

അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പ്രതനികേളഭായുള്ള കുറകൃതലങ്ങള

82 (83) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചതഭാഴെനിലനിനഭായനി അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ബലാംഗഭാകദശനില് നനിനലാം
ഇവനിചടചയത്തനി  തഭാമസനിച്ചുവരുന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച  യഭാചതഭാരു  ആധനികേഭാരനികേ/
ഒസൗകദലഭാഗനികേ  കേണക്കുകേളുലാം  ലഭലമലഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  പ്രതനികേളഭായുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചരലത്തനില്  അവചരക്കുറനിചട്ട്  ആധനികേഭാരനികേ  കേണചക്കടുപട്ട്
നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചതഭാഴെനില്,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  കപഭാലതീസട്ട് എനതീ വകുപ്പുകേചള സലാംയുക്തമഭായനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി  ഇസൗ  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാളനിതവചര  ഇസൗ  വനിഷയത്തനികന്മേല്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എചനലഭാചമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അനലകദശ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കഫഭാകടഭാ  പതനിച  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്
പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിക്കഭായനി ചകേഭാണ്ടുവരുന ഏജന്റുമഭാരുലാം ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം
സസ്വകമധയഭാ  അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  അറനിയനികക്കണ്ടതലാം  ടനി  വനിവരലാം
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില് ഇതര സലാംസഭാന/കദശചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള സലാംബനനിച്ചുള്ള
ഒരു ഡഭാറഭാകബയ്സനില് ഉളചപടുത്തനി സൂക്ഷനിച്ചുലാം വരുനണ്ടട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഏകകേഭാപനകത്തഭാചട  ഒരു സമഗ സലാംവനിധഭാനലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏര്ചപടുത്തുന കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി ആകലഭാചനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ചതഭാഴെനിലുടമകേളനില്നനിനലാം ഏജന്റുമഭാരനില്നനിനലാം വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട്

ഡഭാറഭാകബസട്ട്  പരനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ഇത്തരക്കഭാര്  തഭാമസനിക്കുന  സലങ്ങളനില്

കപഭാലതീസനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  ശദ  കകേനതീകേരനിക്കുന  തരത്തനില്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്,  ബതീറട്ട്

ഡവ്യൂടനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതര  സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലകേളനില്  ചസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചട

കസവനവലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി വരുന.

പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനലാം  

സലാംബനനിച കകേസ്സുകേള

83 (84) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ചപണ്വഭാണനിഭലാം,  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത

ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനലാം എനനിവ സലാംബനനിചട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തുചവനലാം,

ഏചതലഭാലാം കകേസുകേളനില് പ്രതനികേചള അറസ്റ്റു ചചയ്തുചവനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആഭലനര  വകുപ്പുലാം  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  പ്രകതലകേ  കപഭാലതീസട്ട്

സലാംഘവലാം ഓപകറഷന് ബനിഗട്ട് ഡഭാഡനി വഴെനി രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത കകേസ്സുകേള എത്രചയനലാം

അതനില് എത്ര കകേസുകേളനില് പ്രതനികേചള അറസ്റ്റുചചയ്തുചവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരക്കഭാര് സഭാമൂഹല മഭാധലമങ്ങള കൂടുതലഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാല് ഇവ

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ചപണ്വഭാണനിഭങ്ങളുലാം  മറലാം  തടയഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ചപണ്വഭാണനിഭലാം,  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത

ചപണ്കുടനികേളുചട  പതീഡനലാം  എനനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്ത  കകേസുകേളുചട

എണ്ണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :
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രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത ചപണ്വഭാണനിഭ  കകേസ്സുകേളുചട എണ്ണലാം

2015 2016 (20-6-2016 വചര)

5 5

പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനലാം സലാംബനനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത
കകേസ്സുകേള 

2015 2016
(20-6-2016 വചര)

Rape with murder ... ...

Rape 732 382

Molestation 262 124

Eve-teasing 15 2

Kidnapping 150 46

POCSO 417 194

Others 142 83

പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്ത കകേസ്സുകേളുചട വനിവരലാം

District Police Station Crime No. Sec. of Law

TSR Kodakara 1528/15 3 & 4 of ITP Act 1956

Kunnamkulam 458/16 3, 4, 5 & 7 of ITP Act

MLP

Kolathur 75/16
372, 376(2)(i)(n) of IPC
& 5(i), 6 of POCSO Act

Kottakkal

Kottakkal

698/15 U/s  354,  372,  376  r/w
34 IPC

762/15 U/s 372, 376(i)(2) 1 & n
IPC

Changaramkulam 149/16 U/s 3, 4, 5 IT Act
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പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനലാം സലാംബനനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്ത

ഏചതലഭാലാം  കകേസുകേളനില്  പ്രതനികേചള  അറസ്റ്റേട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടന  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അഞട്ട് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിചല 5 കകേസുകേളനിചലയുലാം

51 പ്രതനികേചളയുലാം അറസ്റ്റേട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ചപണ്വഭാണനിഭങ്ങളുലാം  മറലാം

തടയഭാന്  face  book,  Locanto  എനതീ  ചവബ്റസറകേളുചട  അധനികൃതരുമഭായനി

ബനചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത റസബര് റക്രലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്, റസബര് കഡഭാലാം

എനനിവമുകഖന  റസബര്  പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കുറകൃതലലാം

കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ചപണ്വഭാണനിഭങ്ങളുലാം

മറലാം തടയഭാന് സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള എനനിവ കകേനതീകേരനിചട്ട് ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള

രൂപതീകേരനിച്ചുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള,  കഷഭാര്ടട്ട്  ഫനിലനിലാം  പ്രദര്ശനങ്ങള

നടത്തനിയുലാം കവണ്ട മുന്കേരുതലുകേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മറനിയക്കുടനി ചകേഭാലപഭാതകേലാം

84 (85) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ചചറുപുഴെ കേഭാക്കയലാം ചഭാലനില് ചകേഭാലചപട മറനിയക്കുടനിയുചട

ചകേഭാലപഭാതകേലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  അകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  അവസ

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചകേഭാലപഭാതകേലാം നടനട്ട് 4 വര്ഷലാം കേഴെനിഞനിട്ടുലാം പ്രതനികേചള പനിടനിക്കഭാത്ത

സഭാഹചരലത്തനില്  അകനസ്വഷണലാം  ഊര്ജനിതചപടുത്തുനതനിനട്ട്  വല  നടപടനികേളുലാം

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അകനസ്വഷണലാം നടനവരുന.

(ബനി)  ചചക്രലാംബഭാഞട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കഭാപലാം കലഭാക്കല് കപഭാലതീസുകേഭാചരകടനി

ഉളചപടുത്തനിയുലാം ശഭാസതീയമഭായ പരനികശഭാധനയനിലൂചടയുലാം മറലാം കകേസട്ട് ചതളനിയനിക്കുനതനിനട്ട്

കവണ്ടനി ഉസൗര്ജനിതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട് ഡനിവനിഷന് ആഫതീസട്ട്

85 (86) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട ഒരു ടൂറനിസ്റ്റേട്ട് കകേനമഭായ പഭാപനഭാശലാം

ഉളചപടുന വര്ക്കല ശനിവഗനിരനിയനില് പുതനിയ തഭാലൂക്കട്ട് അനുവദനിച സഭാഹചരലത്തനില്

കകേരള കപഭാലതീസനിചന്റെ ഒരു സബട്ട് ഡനിവനിഷന്  (Dy.S.P  ആഫതീസട്ട്)  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസുത  ആഫതീസനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏത  ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ; ആയതട്ട് എനകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വര്ക്കല  കകേനമഭാക്കനി  കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട്  ഡനിവനിഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന

വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതട്ട്

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത  വരുത്തുചമനതനിനഭാല്  അനുമതനി

നല്കേനിയനില.

ചതരചഞടുപ്പുദനിവസലാം നടന  ആക്രമണലാം

86 (87) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭയനികലക്കട്ട്  2016 ചമയട്ട്  16-നട്ട്  നടന ചതരചഞടുപട്ട്

ദനിവസലാം  ഉദുമ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചതക്കനിന്പറമ്പട്ട്  യു.  പനി.  സ്കൂളനില്  വചട്ട്

എല്.  ഡനി.  എഫട്ട്.  സഭാനഭാര്തനിയുചട  ചതീഫട്ട്  ഏജന്റുലാം  മുന്  ഉദുമ  എലാം.എല്.എ.

യുമഭായനിരുന ശതീ.  ചകേ.  വനി.  കുഞനിരഭാമകനയുലാം എല്.ഡനി.  എഫട്ട്.  ബൂത്തട്ട് ഏജന്റെട്ട്

മഭാചരയുലാം ആക്രമനിചട്ട് പരുകക്കല്പനിക്കുകേയുലാം റനികടണനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസറുചട അനുമതനികയഭാചട

ഇലക്ഷന് ദനിവസലാം ചതീഫട്ട്  ഏജന്റെട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിരുന സലലാം എലാം.എല്.എ.-യുചട

KL60C-8787  വഭാഹനവലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വഭാഹനവലാം  അടനിചട്ട്  തകേര്ക്കുകേയുലാം  ചചയ്ത

സലാംഭവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഏചതഭാചക്ക

വകുപ്പുകേള കചര്ത്തഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്; ആചരഭാചക്കയഭാണട്ട് പ്രതനികേള ;
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(സനി) എത്ര പ്രതനികേചള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്; ഇനനി എത്ര കപചര പനിടനികൂടഭാനുണ്ടട്ട്;
ഇതനില് ബഭാങട്ട് ജതീവനക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസരുകണ്ടഭാ ;വനിശദഭാശലാംങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മുന് എലാം.എല്.എ. നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില്നനിനട്ട് ഏചതങനിലുലാം വലക്തനികേചള
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ; എങനില് കേഭാരണലാം എനഭാണട്ട്;

(ഇ)  യു.  ഡനി.  എഫട്ട്.  ഇലക്ഷന് കേമ്മേനിറനി ഓഫതീസനിനടുത്തു നടന ഈ ആക്രമണ
സലാംഘത്തനിചല ഗൂഢഭാകലഭാചനക്കഭാചരയുലാം കേചണ്ടത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇത സലാംബനനിചട്ട് 2 കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

1. വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ചചക്രലാം നമ്പര്  199/2016 u/s.
143,  145,  147,  148,  323,  324,  326,  332,  253,  294(b),
506(ii), 452, 427 r/w 149 IPC & Sec. 3(1) of PDPP Act.

2. വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന് ചചക്രലാം നമ്പര്  211/2016 u/s.
143, 147, 148, 341, 324, 326 r/w 149 IPC.

ടനി കകേസുകേളനിചല പ്രതനികേളുചട കപരുകേള തഭാചഴെ പറയുന.

(1) മണനികേണ്ഠന്, (2)  ബഭാബു, (3)  പ്രദതീഷട്ട്,  (4)  രഭാജതീവട്ട്,  (5)
സുനനില്  ചപഭായനിനഭാചനി,  (6)  ഉമ്പഭായനി,  (7)  അസര്,  (8)
കേരതീലാം,  (9)  അജനിത്തട്ട്  ചപഭായനിനഭാചനി,  (10)  കുഞനികൃഷ്ണന്,
(11)  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്, (12)  പ്രഭഭാകേരന്, (13)  രഭാകജനന്, (14)
ഖഭാലനിദട്ട്,  (15)  രതതീഷട്ട്  ബര്ക്കകക്കഭാടട്ട്,  (16)  ഹരനികൃഷ്ണന്,
(17) സനിദ്ദേനിഖട്ട്, (18) ശശനിധരന്,   (19) മജതീദട്ട്, (20) പ്രദതീപട്ട്
കുമഭാര്, (21)  വനികനഭാദട്ട്  കുമഭാര്, (22)  മണനി ചടഞല്, (23)
രഭാമകൃഷ്ണന്, (24)  അരവനിനഭാക്ഷന്, (25)  അബ്ദുള ജലതീല്,
(26)  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്, (27)  കുമഭാരന്,  (28)  ഇസയനില്, (29)
പ്രവതീണ് തടങ്ങനി 100-ഓളലാം ആളക്കഭാര്.

(സനി)  ഒന മുതല്  4  വചര പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇസൗ പ്രതനികേള
ഇകപഭാള കകേഭാടതനിയുചട ഉപഭാധനികേകളഭാചട ജഭാമലത്തനിലഭാണട്ട്. തനിരനിചറനിഞവരനില് 25
പ്രതനികേചളയുലാം തനിരനിചറനിയഭാന് ബഭാക്കനിയുള്ള പ്രതനികേചളയുലാം അറസ്റ്റേട്ട് ചചയഭാനുണ്ടട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 161

(ഡനി) ആചരയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ) ഇസൗ ആക്രമണസലാംഘത്തനിചല ഗൂഢഭാകലഭാചനക്കഭാചര കേചണ്ടത്തുനതനിനുലാം
ബഭാക്കനി പ്രതനികേചള അറസ്റ്റേട്ട്  ചചയനതനിനുമഭായനി  കകേസുകേളുചട  അകനസ്വഷണച്ചുമതല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനിചചവ.എസട്ട്.പനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി

87 (88)  ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ ;
ഉചണ്ടങനില് പുതനിയതഭായനി എത്ര സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) ഒരു സ്കൂളനില് പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എത്ര പണമഭാണട്ട്
പ്രതനിവര്ഷലാം ചചലവഴെനികക്കണ്ടനി വരുനതട്ട്;

(സനി)  പദതനിയനില് പങഭാളനിയഭാകുന സ്കൂള പനി.ടനി.എ.-കേള ഇതനിനഭായനി പണലാം
ചചലവഴെനികക്കണ്ടതകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പദതനിയുചട ഫലപ്രദമഭായ നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഇതവചര  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇകപഭാള  എത്ര  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്  എനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി സലാംസഭാനചത്ത 540 സ്കൂളുകേളനില്
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വലഭാപനിപനിക്കുനകേഭാരലലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം റകേചക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിചല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  2,61,000  രൂപയഭാണട്ട്  ഒരു  സ്കൂളനില്
പ്രതനിവര്ഷലാം ചചലവഴെനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) പനി.ടനി.എ. ഫണ്ടനില്നനിനട്ട് പണലാം ചചലവഴെനികക്കണ്ടതനിചലങനിലുലാം പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുളള  നടത്തനിപ്പുചചലവകേള  സ്കൂള  അധനികൃതര്തചന  വഹനിക്കുലാം
എന നനിബനനകയഭാചടയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി
നടത്തനി വരുനതട്ട്.

883/2017
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(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  നവതീകേരണ  പദതനിക്കുകവണ്ടനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്
ആസൂത്രണ സതീമനില് ഉളചപടുത്തനിയുലാം  2011-12,  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില്
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂള  കുടനികേള  മുകഖന
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒടഭാചകേ ട്രെഭാഫനികേട്ട് കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേരള  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപവതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിയതളചപചട ചമഭാത്തലാം 26,79,80,000 രൂപ സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്
പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  നനിറകവറനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന:

2011-2012
2011-2012 (കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി)

59,80,000
1,00,000,00

2012-2013 2,20,00,000

2013-2014 6,00,000,00

2014-2015
2014-2015(കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി)

6,00,000,00
1,00,000,00

2015-2016 10,00,000,00

ആചകേ 26,79,80,000

(ഇ)  നനിലവനില്  540  സ്കൂളുകേളനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

 കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

88 (89) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടഭാനപനിള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സലലാം ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വനമഭായനി  സലമുചണ്ടങനില്  ഇകപഭാള  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  എസ്റ്റേനികമറലാം  പഭാനുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 163

ഉത്തരലാം

(എ) വഭാടഭാനപനിള്ളനി വനികലജനില് സര്ചവ നമ്പര് 463/3 എ-യനിലുള്ള 15 ചസന്റെട്ട്
സലലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കേഭാന്  തയഭാറഭാചണനട്ട്
പത്മശതീ എലാം.  എ.  യൂസഫലനി സമ്മേതപത്രലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത ഭൂമനി റവനവ്യൂ
ഭൂമനിയഭായനി  മഭാറനിയതനിനുകശഷലാം  ആഭലനര  വകുപനിനട്ട്  റകേമഭാറനി  നല്കുനതനിനുളള
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുവഭാന് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി)  വഭാടഭാനപനിള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എലാം.ഒ.പനി.എഫട്ട്.  2013-14-ല്   (പഭാന്-ചസന്ട്രെല്  ചഷയര്)
ഉളചപടുത്തനി 35 ലക്ഷലാം രൂപ 22-7-2014-ല് ചകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാചത ബഹുമഭാനചപട മണലൂര് എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസനി വനികേസന ഫണ്ടനില്
നനിനലാം  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  പഭാനുലാം  എസ്റ്റേനികമറലാം
ചകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-യുലാം ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് 

89 (90) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അനുവദനിച  കസ്റ്റേഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;
ഇതനിനഭാവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാചര അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില് പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ കസനഭാലാംഗങ്ങചള അനുവദനിചട്ട്
ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) അനുവദനിചനിടനില.

 അടച്ചുപൂടനിയ ആരഭാധനഭാലയങ്ങള

90 (91) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം എത്ര ആരഭാധനഭാലയങ്ങള
കപഭാലതീസട്ട് അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി) ഇവ അടചട്ട് പൂടനിയതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഏചതങനിലുലാം  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള

അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ഡനി) ഉചണ്ടങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ഒരു ആരഭാധനഭാലയവലാം

കപഭാലതീസട്ട് അടച്ചു പൂടനിയനിടനില.

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

(സനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല വഭാഴെക്കഭാടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് പരനിധനിയനിചല കേകക്കഭാവട്ട്

എന സലത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന മസ്ജനിദുല് ഹനിദഭായ ജുമഭാ മസ്ജനിദുലാം മദസയുലാം

Cr.PC ചസക്ഷന് 146(1)  പ്രകേഭാരലാം തനിരൂര് റവനവ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര് അടച്ചു

പൂടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  സുനനി വനിഭഭാഗത്തനിചല  AP-EK  വനിഭഭാഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള തര്ക്കമഭാണട്ട്

കേഭാരണലാം.

ചതഭാണ്ടനിമുതലഭായനി പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള

91 (92) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല വര്ക്കല, അയനിരൂര്, കേലമ്പലലാം, പള്ളനിക്കല്

കസ്റ്റേഷനുകേളനില് ചതഭാണ്ടനിമുതലഭായനി പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി

കലലലാം ചചയ്തട്ട് വനില്ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

വര്ക്കല,  അയനിരൂര്,  കേലമ്പലലാം,  പള്ളനിക്കല്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  ചതഭാണ്ടനിമുതലഭായനി

പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങളുമഭായനി ബനചപട കകേസുകേള ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയുചട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  വരുന  മുറയ്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലത്തനില്

തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയൂ.
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കേസ്തൂരനിരലാംഗന്-ഗഭാഡ്ഗനില് റനികപഭാര്ടനിചനതനിചരയുള്ള സമരത്തനില്
പചങടുത്തവര്ചക്കതനിചരയുള്ള  കകേസട്ട്

92 (93) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്-ഗഭാഡ്ഗനില്  റനികപഭാര്ടനിചനതനിചരയുള്ള  പ്രകക്ഷഭാഭത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  എത്ര  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുചണ്ടനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് പനിന്വലനിച കകേസുകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  സമരത്തനിചന്റെ  കപരനില്  നനിരപരഭാധനികേളഭായ  ആളുകേളചക്കതനിചര
കേള്ളകക്കചസടുത്ത ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില്, കകേസട്ട് പനിന്വലനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്-ഗഭാഡ്ഗനില്  റനികപഭാര്ടനിചനതനിചരയുളള  പ്രകക്ഷഭാഭത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആചകേ 55 കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  17  കകേസുകേള  പനിന്വലനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി*

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സമരത്തനിചന്റെ  കപരനില്  നനിരപരഭാധനികേളഭായ  ആളുകേളചക്കതനിചര
കേള്ളകക്കചസടുത്തതഭായ സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടനില. എനഭാല് പരഭാതനി ലഭനിക്കുന
പക്ഷലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

93 (94) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ഏചതലഭാലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നടനവരുനതട്ട്;  ഇവയുചട  പുകരഭാഗതനി
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഏചതലഭാലാം സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്
പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുലാം  ഔടട്ട്  കപഭാസ്റ്റുലാം  സൃഷനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട് സലാംബനനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷനുകേളനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളഭാനലാം ഇകപഭാള നടന വരുനനില.

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിച  ശനിപഭാര്ശ  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കട്ട്
ലഭനിചനിടനില.

 പനതീരങഭാവനില് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന്

94 (95) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പനതീരങഭാവട്ട്  ആസഭാനമഭായനി  ഒരു കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്
ആരലാംഭനിക്കണചമന ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
ഒരു  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റേട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനിചല
കജഭാലനിഭഭാരലാം സലാംബനനിചട്ട് ഉകദലഭാഗസ ഭരണപരനിഷ്കഭാര വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയ പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

മുന്സര്ക്കഭാരനിചല മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഉനത ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം എതനിചര
അകനസ്വഷണലാം

95 (96) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിചല മനനിമഭാരുലാം ഉനതഉകദലഭാഗസരുലാം ഉളചപട കസഭാളഭാര്
അഴെനിമതനി, ബഭാര്കക്കഭാഴെ, കേടകേലാംപള്ളനി ഭൂമനി തടനിപട്ട്, പഭാറ്റൂര് ഭൂമനികേകയറലാം, റടറഭാനനിയലാം
അഴെനിമതനി,  കേടമക്കുടനി,  ചമത്രഭാന് കേഭായല് തടങ്ങനിയ ആകക്ഷപങ്ങചള കുറനിച്ചു നനിഷ്പക്ഷമഭായ
അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;
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(ബനി) അകനസ്വഷണ ഉകദലഭാഗസര് കകേസുകേള ഇലഭാതഭാക്കഭാന് ശമലാം നടത്തനിചയന
പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഈ കകേസുകേള പുനരകനസ്വഷനിക്കുനകതഭാചടഭാപലാം കകേസട്ട് ഇലഭാതഭാക്കഭാന്
ശമനിച  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചരകടനി  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റടറഭാനനിയലാം  അഴെനിമതനി സലാംബനനിചട്ട്  വനി.സനി.  01/2015/SIU  1  എന
നമ്പരനില് ഒരു കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  നടന വരുന.  ട്രെഭാവന്കൂര്
റടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സനിചന്റെ  ഉല്പനമഭായ  റടറഭാനനിയലാം  ഡകയഭാറകഡനില്
മഭായലാം കേലര്ത്തനിയുലാം കേമ്പനനിയുചട Trade Name വലഭാജമഭായനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വതീണ്ടുലാം
പഭാക്കറനിലഭാക്കനി  ഉത്തകരനലന്  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കസ്റ്റേഭാക്കനിസ്റ്റുകേള  വനിപണനലാം
നടത്തുനചവന  പരഭാതനിയനിന്കമല്  അകനസ്വഷണലാം  സനി.ബനി.ഐ.-ക്കട്ട്  റകേമഭാറനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ബഭാര്കകേഭാഴെ ആകരഭാപണലാം സലാംബനനിചട്ട്  വനി.സനി.
06/14/എസട്ട്.ഐ.യു.-II  എന നമ്പരനില്  ഒരു വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  നടന
വരുന. കൂടഭാചത ബഭാര്കകേഭാഴെ സലാംബനനിചട്ട് ചനില ആകരഭാപണങ്ങളുചട ചവളനിചത്തനില്
മുന്എറകസട്ട് വകുപ്പുമനനി ശതീ. ചകേ. ബഭാബുവനിചനതനിചര ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകനസ്വഷണലാം
നടനവരുന.  കസഭാളഭാര് അഴെനിമതനി, കേടകേലാംപളളനി ഭൂമനി തടനിപട്ട്, പഭാറ്റൂര് ഭൂമനി കേകയറലാം,
കേടമക്കുടനി,  ചമത്രഭാന്  കേഭായല്  എനനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേകസഭാ
വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണകമഭാ  നനിലവനില് ഇല.  കസഭാളഭാര്  അഴെനിമതനി  സലാംബനനിചട്ട്
അകനസ്വഷണത്തനിനഭായനി അകനസ്വഷണ കേമ്മേതീഷചന നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. കേടകേലാംപള്ളനി ഭൂമനി
തടനിപട്ട് കകേസട്ട് സനി.ബനി.ഐ.അകനസ്വഷനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് ഒരു ആഡനിറട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടകററനില്
തടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആഡനിറട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയ്കക്ക ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള.

അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പ്രതനികേളഭായ ക്രനിമനിനല് കകേസുകേള

96 (97) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ അഞവര്ഷലാം അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പ്രതനികേളഭായനി
എത്ര  ക്രനിമനിനല്  കകേസ്സുകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്  എനട്ട്
വഭാര്ഷനികേ ക്രമത്തനില് ജനിലതനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇക്കഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള
ആക്രമണലാം,  ചകേഭാലപഭാതകേലാം,  കമഭാഷണആ്രശമലാം  എനതീ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുത്തനി അനലസലാംസഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളചക്കതനിചര  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്ത  കകേസ്സുകേളുചട  എണ്ണലാം  വഭാര്ഷനികേക്രമത്തനില്
ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ബനചപട്ടുള്ള കുറകൃതലങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എചനലഭാലാം നടപടനികേള എടുക്കുനതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്: വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 18-5-2011 മുതല് 24-5-2016 വചര ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള
പ്രതനികേളഭായനി  1839  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനില്  സതീകേളചക്കതനിചരയുള്ള  139  ആക്രമണവലാം  100  ചകേഭാലപഭാതകേവലാം  90
കമഭാഷണശമവലാം  ഉളചപടുന.  വഭാര്ഷനികേ  ക്രമത്തനില്  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം
അനുബനലാം ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കഫഭാകടഭാ പതനിച തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്
പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിക്കഭായനി ചകേഭാണ്ടുവരുന ഏജന്റുമഭാരുലാം ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം
സസ്വകമധയഭാ  അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  അറനിയനികക്കണ്ടതലാം  ടനി  വനിവരലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനുകേളനില് ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള സലാംബനനിച്ചുള്ള ഒരു
ഡഭാറഭാ  കബസനില്  ഉളചപടുത്തനി  സൂക്ഷനിച്ചു  വകരണ്ടതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഇത്തരക്കഭാര്
തഭാമസനിക്കുന  സലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  ശദ  കകേനതീകേരനിക്കുന
തരത്തനില് പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്, ബതീറട്ട് ഡവ്യൂടനി എനനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ഇതര സലാംസഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി ജനിലകേളനില്  ചസഷലല്
ബഭാഞട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട കസവനവലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തനി വരുന.

 ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്  

97 (98) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട് കകേരളത്തനികലക്കട്ട് കജഭാലനിക്കഭായനി വരുനവരനില്
ഒരു വനിഭഭാഗലാം ക്രനിമനിനല് കുറങ്ങളനില് ഏര്ചപടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി) കേഴെനിഞ രണ്ടട്ട് വര്ഷങ്ങളനില് ചകേഭാലപഭാതകേലാം, കമഭാഷണലാം , നനികരഭാധനിത
ഉല്പനങ്ങളുചട വനില്പന എനനിവയുമഭായനി ബനചപടട്ട് അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള
പ്രതനികേളഭായ എത്ര കകേസ്സുകേള ഉണ്ടഭായനിട്ടുചണ്ടനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനില് എത്രകപര് പനിടനിക്കചപട്ടു ; എത്ര കപര് പനിടനിക്കചപടഭാനുചണ്ടനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ജനിഷ വധകക്കസനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്
വനട്ട്  തഭാമസനിക്കുനവരുചട  കൃതലമഭായ  വനിവരങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനിലുലാം എചനഭാചക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഉളചപട കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുന
സഭാഹചരലത്തനില്,  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വനിവരങ്ങള  കൃതലമഭായനി
കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം,  അവര്ക്കട്ട് ബകയഭാ ചമട്രെനികേട്ട് തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിനുലാം,
അവചര സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് ചകേഭാണ്ടുവരുന കകേഭാണ്ട്രെഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം അവചര തഭാമസനിപനിക്കുന
ചകേടനിട  ഉടമകേളക്കുലാം  റലസന്സട്ട്  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുലാം,  നനിര്കദ്ദേശലാം  കൃതലമഭായനി
പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി&ഇ)  ഇതര സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കഫഭാകടഭാപതനിച തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡനിചന്റെ  കകേഭാപനിയുലാം  ബകയഭാഡഭാറയുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്
പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിക്കഭായനി ചകേഭാണ്ടുവരുന ഏജന്റുമഭാരുലാം ചതഭാഴെനിലുടമകേളുലാം
സസ്വകമധയഭാ  അതഭാതട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  അറനിയനികക്കണ്ടതലാം  ടനി  വനിവരലാം
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  ഇതര  സലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംബനനിച്ചുള്ള
ഒരു ഡഭാറഭാ കബസട്ട് (Data Base)-ല് ഉളചപടുത്തനി സൂക്ഷനിച്ചുലാം വരുനണ്ടട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനുലാം ഇത്തരലാം സലങ്ങള കകേനതീകേരനിചട്ട്
പകട്രെഭാളനിലാംഗട്ട്,  ബതീറട്ട്  ഡവ്യൂടനി  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതര  സലാംസന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലകേളനില് ചസഷലല്
ബഭാഞട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട കസവനവലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിവരുന.  ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട്
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനകേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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 നനിയമസഭഭാ ചതര ചഞടുപട്ട് - 2016

98 (99) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞടുപനില്  ഉദുമയനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സഭാനഭാര്തനി പരസലമഭായനി കേള്ളകവഭാടട്ട് ചചയണചമനട്ട് ആഹസ്വഭാനലാം ചചയനതഭായനി
പറയചപടുന  വതീഡനികയഭാ  കനിപ്പുമഭായനി  ബനചപട  വനിഷയലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷയവമഭായനി ബനചപടട്ട് ചതീഫട്ട് ഇലക്ടറല് ഓഫതീസര്ക്കുലാം ജനിലഭാ
കേളക്ടര്ക്കുലാം റനികടണനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കുലാം നല്കേനിയ
പരഭാതനികേളനില് എചനങനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പരസലമഭായനി  കേള്ളകവഭാടട്ട്  ചചയണചമനട്ട്  ആഹസ്വഭാനലാം  ചചയന
വതീഡനികയഭാകനിപ്പുലാം പരഭാതനികേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുലാം ഇതവചര കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തട്ട് അകനസ്വഷണലാം
നടത്തഭാത്തതട്ട്  എന്തുചകേഭാണ്ടഭാചണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്  ആരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനഭാണട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടഭായചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  പരഭാതനി റനികടണനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസര്, ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി എനനിവര്
മുഖഭാനനിരലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം ഇതട്ട് സലാംബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട് തടര്നടപടനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുമഭായനി ചതീഫട്ട് ഇലക്ടറല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  വതീഡനികയഭായനില്  പറയുന  കേഭാരലചത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  കപഭാലതീസനിനട്ട്
കനരനിടട്ട്  കകേചസടുത്തട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തഭാന്  തക്ക  (Cognizance)  കുറകൃതലലാം
നടനതഭായനി  ചവളനിവഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കബക്കല്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  സബട്ട്
ഇന്ചസക്ടര് ടനി  കേഭാരലത്തനിനട്ട്  അനുമതനി ആവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടട്ട് കഹഭാസ്ദുര്ഗട്ട്  ഫസ്റ്റേട്ട്
കഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേടട്ട്  കകേഭാടതനി  മുന്പഭാചകേ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മജനികസ്ട്രേടനിചന്റെ
അനുമതനി ലഭനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തട്ട്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് ആരുചടയുലാം ഭഭാഗത്തുനനിനലാം കബഭാധപൂര്വലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടഭായനിടനില.
സലാംഭവ സലചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള അവലക്തതമൂലലാം ടനി പരഭാതനി ആദലലാം വനിദലഭാനഗര് സബട്ട്
ഇന്ചസക്ടര്ക്കഭാണട്ട്  അയച്ചു  ചകേഭാടുത്തതട്ട്.  സലാംഭവ  സലലാം  കബക്കല്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റേഷന്  അതനിര്ത്തനിയനിലഭാണട്ട്  നടനതട്ട്  എന ചവളനിവഭായതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ടനി പരഭാതനി കബക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് സബട്ട് ഇന്ചസക്ടര്ക്കട്ട് അയച്ചുചകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്
ഉണ്ടഭായതട്ട്. 
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റമകക്രഭാറഫനഭാന്സട്ട് പദതനി

99  (100) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.-യുചട റമകക്രഭാറഫനഭാന്സട്ട് പദതനിയനില് തടനിപട്ട്

നടത്തനിയനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി) ഈ പദതനിയനില് എചനലഭാലാം ക്രമകക്കടുകേളഭാണട്ട് കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം

ആചരലഭാമഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേചളനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തടനിപ്പുകേള  സലാംബനനിചട്ട്  ആര്ചക്കലഭാചമതനിചരയഭാണട്ട്  അകനസ്വഷണലാം

നടത്തണചമനട്ട് കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എചനലഭാലാം തടര്നടപടനികേളഭാണട്ട്  പ്രസസുത കകേസനില് റകേചക്കഭാള്ളഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.-യുചട റമകക്രഭാറഫനഭാന്സട്ട് പദതനിയനിചല

ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  1431/15  നമ്പര്  സനി.എലാം.പനി.-യനില്  ബഹുമഭാനചപട

തനിരുവനനപുരലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേഭാടതനി  20-1-2016-ല്  ഉത്തരവനിടതനുസരനിചട്ട്

കേവ്യൂ.വനി.  02/16/എസട്ട്.ആര്.ടനി.  എന നമ്പരനില് തനിരുവനനപുരലാം ദക്ഷനിണ കമഖല

കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണ്ടട്ട് ഓഫതീസനില് ഒരു സതസ്വരഭാകനസ്വഷണലാം നടനവരുന. അകനസ്വഷണലാം

പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  എചനലഭാലാം  ക്രമകക്കടുകേള  നടനചവനട്ട്  കേചണ്ടത്തഭാന്

കേഴെനിയുകേയുള.

(സനി)  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.  കയഭാഗലാം  ജനറല്  ചസക്രടറനി  ശതീ.  ചവള്ളഭാപള്ളനി

നകടശന്,  പ്രസനിഡന്റെട്ട് കഡഭാ.  എലാം.  എന്.  കസഭാമന്,  റമകക്രഭാ റഫനഭാന്സട്ട് സതീലാം

കസ്റ്റേറട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് ശതീ.  ചകേ.  ചകേ.  മകഹശന്,  ചകേ.എസട്ട്.ബനി.സനി.ഡനി.സനി.

മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്  (റനിട.)  ശതീ.  ജനി.  എന്.  നജതീബട്ട്  എനനിവര്ചക്കതനിചര

അകനസ്വഷണലാം നടത്തണചമനഭാണട്ട് കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  അകനസ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  സസ്വതീകേരനികക്കണ്ട  തടര്

നടപടനികേള സലാംബനനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാന് കേഴെനിയുകേയുള
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 ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചരയുള്ള വനിജനിലന്സട്ട് അകനസ്വഷണലാം

100 (101) ശതീ  .    റഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീ. വനി.എസട്ട്. അച്ചുതഭാനനചന്റെ മകേന് വനി.എ. അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചര

വനിജനിലന്സട്ട് നടത്തുന വനി.ഇ.4/2011/എസട്ട്.ഡനി.റനി. വനിഇ.20/2011/എസട്ട്.ഐ.യു.11

എനതീ നമ്പരനിലുള്ള വനിജനിലന്സട്ട് അകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ ഇതവചരയുള്ള പൂര്ണ്ണവനിവരലാം

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിചനതനിചര അതതീവ ഗുരുതരമഭായ പതനിമൂനട്ട് അഴെനിമതനി

ആകരഭാപണങ്ങള ഉനയനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട് ശതീ. ഉമ്മേന്ചഭാണ്ടനി പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവഭായനിരുനകപഭാള

1-3-2011-ല് അനചത്ത മുഖലമനനി വനി.എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനനട്ട് കരഖഭാമൂലലാം പരഭാതനി

നല്കേനിചയങനിലുലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയഭാത്തതനിചന  തടര്നട്ട്

16-6-2011-ല്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)19/2011/വനിജനി.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉമ്മേന്  ചഭാണ്ടനി

മുഖലമനനി  ആയതനിനുകശഷലാം  ഉത്തരവനിട  വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ

ഇതവചരയുള്ള പൂര്ണ്ണ വനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)    പ്രസ്തുത    വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണത്തനില്   പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ

ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചഭാണ്ടനിയുചട  ചമഭാഴെനി  അകനസ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസര്  കരഖചപടുത്തനികയഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേസുകേള അകനസ്വഷണത്തനിലഭായതനിനഭാല് വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാന്

ആകേനില.
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ട്രെഭാവന്കൂര് റടറഭാനനിയലാം കേമ്പനനിയനില് നടന അഴെനിമതനി

101 (102) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രെഭാവന്കൂര്   റടറഭാനനിയലാം  കേമ്പനനിയനില്  മലനിനതീകേരണ  നനിവഭാരണ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സജതീകേരനിക്കുനതനില്  നടന  അഴെനിമതനിചയക്കുറനിചട്ട്  ഉയര്ന

പരഭാതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനിയനില്  ആകരഭാപണ  വനികധയര്  ആചരലഭാചമനലാം  അവരനില്

ആര്ചക്കലഭാചമതനിചര  പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഉചണ്ടനലാം  ബഭാക്കനിയുളളവചര

ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിനട്ട് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണ്ടനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതമഭായനി  ബനചപട  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സനിതനി

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ട്രെഭാവന്കൂര്  റടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  ലനിമനിറഡനില്  മലനിനതീകേരണ

നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായനി നടപനില് വരുത്തുവഭാനനിരുന ആസനിഡട്ട് റനിക്കവറനി പഭാന്റെട്ട്,

കകേഭാപറഭാസട്ട് റനിക്കവറനി പഭാന്റെട്ട്,  നവ്യൂട്രെറലകസഷന് പഭാന്റെട്ട് എനനിവ സഭാപനിചതമഭായനി

ബനചപടട്ട് വന് അഴെനിമതനി നടനനിട്ടുചണ്ടനലാം ട്രെഭാവന്കൂര് റടറഭാനനിയലാം കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്

ലനിമനിറഡനിചല  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  5%   ഡനിസട്ട് കേസൗണ്ടട്ട്  അനുവദനിചതനിലുലാം  അഴെനിമതനി

നടനനിട്ടുചണ്ടനലാം  കേമ്പനനിയനികലക്കുള്ള  മചണ്ണണ്ണ  വഭാങ്ങനിയ  ഇനത്തനിലുലാം  അഴെനിമതനി

നടനനിട്ടുചണ്ടനലാം, മറമുള്ള പരഭാതനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില് വനി.ഇ.30/2006/ എസട്ട്.ഐ.യു-1

ആയനി തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബവ്യൂകറഭാ ചസഷലല്

ഇന്ചവസ്റ്റേനികഗഷന്  യൂണനിറട്ട്  1  കപഭാലതീസട്ട്  സൂപ്രണ്ടട്ട്  ഓഫതീസനില്  വനിജനിലന്സട്ട്

അകനസ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി) പരഭാതനിയനിചല ആകരഭാപണ വനികധയരുചട കപരുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന:
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1. ശതീ.  ഈപന്  കജഭാസഫട്ട്,  കേരനിക്കഭാട്ടുകുനനില്  ഹസൗസട്ട്,  കപഭാടട്ട്
നലാം.140, പനി.റനി.പനി. നഗര്, തനിരുവനനപുരലാം.

2. ശതീ.  ജനി.  സകനഭാഷട്ട്  കുമഭാര്,  അങണലാം  റനി.സനി.  10/2044,
ചതഭാഴവന്കകേഭാടട്ട്  കക്ഷത്രത്തനിനുസമതീപലാം,  വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്  (പനി.ഒ),
തനിരുവനനപുരലാം.

3. ശതീ.  എ.എലാം.  ഭഭാസരന്,  ഫഭാറട്ട് നമ്പര് 306,  പണ്ഡനിറട്ട് കകേഭാളനനി,
കേവടനിയഭാര്, തനിരുവനനപുരലാം-3.

4. ശതീ.  കതഭാമസട്ട് മഭാതദ്യു,  റനി.സനി.  01/738,  ആര്  9,  ചജയട്ട്  നഗര്,
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്.പനി.ഒ., തനിരുവനനപുരലാം.

5. ശതീ.  ബനി.  കഗഭാപകുമഭാരന്  നഭായര്,  റചതനല,  ആര്  എ.305,
റനി.സനി. 02/1624, ചകേഭാടഭാര ചലയനിന്, ഗസൗരതീശപടലാം, തനിരുവനനപുരലാം.

6. ശതീ. ഉമ്മേന്ചഭാണ്ടനി, മുന് മുഖലമനനി.

7. ശതീ. ടനി.  ബഭാലകൃഷ്ണന് ഐ.എ.എസട്ട്, 9 സനി.എസട്ട്.എഫട്ട്.എസട്ട്,
കേനിലാംഗ്സട്ട് വഡട്ട്, ജവഹര് നഗര്, തനിരുവനനപുരലാം.

8. ശതീ.  രകമശട്ട്  ചചനനിത്തല,  കകേഭാട്ടൂര്,  കേനിഴെക്കതനില്.പനി.ഒ,
തൃലാംചപരുലാംതറ, ചചനനിത്തല, മഭാകവലനിക്കര.

9. ശതീ.  വനി.  ചകേ.  ഇബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട്,  വലനിയപറമ്പനില്  ഹസൗസട്ട്,
ചകേഭാണ്ഗുര്പനിള്ളനി,  ചപരനിയഭാര് ക്രസന്റെട്ട്,  കതഭാടക്കഭാട്ടുകേര,  പനി.ഒ.,
ആലുവ, എറണഭാകുളലാം.

10. ശതീ. രഭാജതീവന്, ചപ്രഭാറപ്രറര്, M/s. Grindex Enterprises and
representative of M/s.Chemmattur Eco planning Phinland.

11. ശതീ.  ഗലാംഗഭാധരന്,  കകേഭാട്ടൂര്,  റനി.സനി.  76/2169,  MGRA-36
മഹഭാരഭാജ ചലയനിന്, ആനയറ, തനിരുവനനപുരലാം-29.

12. ശതീ. ഡനി. ചകേ. ബഭാസു, General Manager, Meccon India Ltd,
South End Road, Bassavangudi, Banglore.

13. ശതീ. എ. സുജനപഭാല്, മുന്മനനി, ആകരഭാഗല പരനിസനിതനി വകുപട്ട്,
കുതനിരവടലാം പനി.ഒ., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.
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വനിജനിലന്സട്ട്  അകനസ്വഷണചത്ത  തടര്നട്ട്  6  കപര്ചക്കതനിചര

വനി.സനി.  01/2015/എസട്ട്.ഐ.യു-1  എന  നമ്പരഭായഭാണട്ട്  പ്രഥമ

വനിവര  റനികപഭാര്ടട്ട്  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അവരുചട  വനിവരലാം

ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര് ട്രെഭാവന്കൂര്  റടറഭാനനിയലാം  കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്

(ടനി.ടനി.പനി) ലനിമനിറഡട്ട്, ചകേഭാച്ചുകവളനി, തനിരുവനനപുരലാം.

2. ശതീ. ഈപന് കജഭാസഫട്ട്, മുന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്, ടനി.ടനി.പനി.

ലനിമനിറഡട്ട്,  റനി.സനി.  06/1391,  കബബനി  കജഭാണ്  കകേഭാളനനി,

പനി.റനി.പനി. നഗര്, തനിരുവനനപുരലാം-38.

3. ശതീ.  സകനഭാഷട്ട്  കുമഭാര്,  ചതീഫട്ട്  മഭാകനജര്  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്),

ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്, ചകേഭാച്ചുകവളനി, തനിരുവനനപുരലാം.

4. ശതീ.  എ.  എലാം.  ഭഭാസ്ക്കരന്,  എകനികേവ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ടനി.ടനി.പനി.

ലനിമനിറഡട്ട്, ചകേഭാച്ചുകവളനി, തനിരുവനനപുരലാം.

5. ശതീ.  കതഭാമസട്ട്  മഭാതദ്യു,  മുന്  ചതീഫട്ട്  ചകേഭാകമഴലല്  മഭാകനജര്,

ടനി.ടനി.പനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  (കമധഭാവനി  ടനി.ജനി.കപ്രഭാസസട്ട്  ആന്റെട്ട്

കപ്രഭാജക്ടട്ട്സട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട്)  ആര് 9,  ചജയട്ട് നഗര്,  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജട്ട്.പനി.ഒ., തനിരുവനനപുരലാം.

6. ശതീ.  ബനി.  കഗഭാപകുമഭാരന്  നഭായര്,  മുന്  ചതീഫട്ട്  ചകേഭാകമഴലല്

മഭാകനജര്,  ടനി.ടനി.പനി.  ലനിമനിറഡട്ട്  (ടനി.ജനി.കപ്രഭാസസട്ട് ആന്റെട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട്സട്ട്

കേണ്സളടന്റെട്ട് ഇന് ചഭാര്ജട്ട്)  റചതനല,  ആര് എ.305,  റനി.സനി.

02/1624, ചകേഭാടഭാര ചലയനിന്, ഗസൗരതീശപടലാം, തനിരുവനനപുരലാം.

പ്രഭാഥമനികേ  വനിവര  റനികപഭാര്ടനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയ  മറള്ളവര്ക്കട്ട്

എതനിചര  അകനസ്വഷണത്തനില്  ചതളനിവ  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം

പ്രതനികേളഭായനി കചര്ത്തട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(സനി) വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് 1/2015/എസട്ട്.ഐ.യു-1 നമ്പരഭായനി കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റേര്

ചചയ്തുലാം ബനചപട കരഖകേള ബനവസനിചലടുത്തുലാം അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി വരുന.
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 2011-2016 ഭരണകേഭാലചത്ത മുഖലമനനി, മനനിമഭാര്, കപഴ്ണല് സ്റ്റേഭാഫട്ട്
അലാംഗങ്ങള എനനിവര്ചക്കതനിചരയുള്ള കകേസുകേള

102 (103) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016-ചല  യു.ഡനി.എഫട്ട്  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള
റകേകേഭാരലലാം ചചയ്ത മുഖലമനനി ഉളചപചട എത്ര മനനിമഭാര് ഉണ്ടഭായനിരുനചവനലാം ഇവര്ക്കട്ട്
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  കപഴണല്  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  ആയനി  എത്ര  കപര്  വതീതലാം  ഉണ്ടഭായനിരുനചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് മുഖലമനനി ഉളചപചട മറ മനനിമഭാര്,  കപഴണല്
സ്റ്റേഭാഫട്ട്  അലാംഗങ്ങള  എനനിവരനില്  ആരുചടചയലഭാലാം  കപരനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്
ഉളചപചട വനിവനിധയനിനലാം കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുണ്ടട്ട് എനലാം എത്ര കകേസ്സുകേള കകേഭാടതനി
മുമ്പഭാചകേയുണ്ടട്ട്  എനലാം  ഇതട്ട്  ആരുചടചയലഭാലാം  കപരുകേളനിലഭാണട്ട്  എനലാം  എത്ര
കകേസ്സുകേളനില് കകേഭാടതനി എഫട്ട്.ഐ.ആര്. രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തഭാന് ഉത്തരവട്ട്
നല്കേനി എനലാം ആയതട്ട് ആരുചടചയലഭാലാം കപരുകേളനിലഭാണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  മുഖലമനനി  ഉളചപചട  ഏചതലഭാലാം  മനനിമഭാര്,
കപഴണല് സ്റ്റേഭാഫട്ട് അലാംഗങ്ങള എനനിവര്ചക്കതനിചരയുള്ള പരഭാതനികേളനിന്കമല് ഏചതഭാചക്ക
വനിഷയങ്ങളനില്  ജുഡനിഷലല്  അകനസ്വഷണലാം  നടക്കുന  എനലാം  ആയതട്ട്  എകപഭാള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മുഖലമനനി  ഉളചപ ചട  21  മനനിമഭാര്.  കപഴണല്  സ്റ്റേഭാഫനിചന്റെ  എണ്ണലാം
അനുബനലാം-1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  2011-16  കേഭാലയളവനില്  അധനികേഭാരത്തനിലനിരുന  മനനിമഭാരനില്  തഭാചഴെ
പറയുനവര്ചക്കതനിചര വനിജനിലന്സട്ട് കകേസുകേള നനിലവനിലുണ്ടട്ട്:

1. വനി.സനി.  06/2014/എസട്ട്.ഐ.യു-1  എന  നമ്പരനില്  ശതീ.
ചകേ. എലാം.  മഭാണനി (മുന്ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി)ചക്കതനിചര 10-12-2014-ല്
എഫട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തട്ട്  ഒരു  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്
അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  16-1-2016-നട്ട്  കകേഭാടതനിക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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2. വനി.സനി. 05/2016/എസട്ട്.ഐ.യു-II എന നമ്പരനില് ശതീ. അടൂര്
പ്രകേഭാശട്ട്  (മുന് റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി),  ശതീ.  കുഞഭാലനിക്കുടനി  (മുന്
വലവസഭായ വകുപ്പുമനനി) എനനിവര്ചക്കതനിചര ഒരു വനിജനിലന്സട്ട്
കകേസട്ട്  6-6-2016-ല്  FIR  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തട്ട്  അകനസ്വഷണലാം
നടനവരുന.

3. മുന് ജലകസചന വകുപ്പുമനനി ശതീ. പനി.ചജ. കജഭാസഫനിചനതനിചര
വനി.സനി.  06/12/ഇ.ആര്.ചകേ.,   വനി.സനി.  07/13/തൃശ്ശൂര്  എനതീ
നമ്പരുകേളനില്  രണ്ടട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തട്ട്
അകനസ്വഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി അനനിമ റനികപഭാര്ടട്ട് കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

4. ബഭാര്കകേഭാഴെകക്കസനില് ചനില പുതനിയ ആകരഭാപണങ്ങള സലാംബനനിചട്ട്
കകേരള കഹഭാടല് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയലനിസ്റ്റേട്ട് അകസഭാസനികയഷന് നല്കേനിയ
പരഭാതനിയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  മുന്എറകസട്ട്  വകുപട്ട്  മനനി
ശതീ.  ചകേ.  ബഭാബുവനിചനതനിചര  പ്രഭാഥമനികേഭാകനസ്വഷണലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം  മദലകമഖലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണ്ടനിചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മറ കകേസുകേചള
സലാംബനനിചട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

 ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി 

103 (104) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില് വനലമൃഗങ്ങളുചട ആക്രമണവലാം മണ്ണനിടനിചനിലുലാം
മറ  പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങളുലാം  നനിരനരലാം  സലാംഭവനിച്ചുചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  സഭാഹചരലത്തനില്
ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഫയര് ആന്റെട്ട്  ചറസവ്യൂ,  കേമഭാന്ഡന്ഡനിചന്റെ റനികപഭാര്ട്ടുലാം
ഇതനിനഭായനി  കവണ്ടനിവരുന  സലവലാം  മറട്ട്  അനുബന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉറപ്പുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതവചര  പ്രസ്തുത  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനു  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിടനില
എനള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്
അനുവദനിക്കഭാന് സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

883/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

  അഗ്നനിശമന വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ചകേടനിടലാം

104 (105) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അടൂരനില് അഗ്നനിശമനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിലവനില് സസ്വനമഭായനി രകണ്ടക്കറനിലധനികേലാം

ഭൂമനിയുചണ്ടങനിലുലാം  ചകേടനിടമനിലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  വഭാടകേ  സലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു

വരുനതനിചന്റെ പരനിമനിതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട അഗ്നനിശമന നനിലയലാം പണനിയുനതനിനുള്ള ഫണ്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനു

കവണ്ടനി സമയബനനിത സഹഭായനടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിടനിലഭാചയങനില് ആയതട്ട് കബഭാദലചപടട്ട്

അടൂരനില് അഗ്നനിശമനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണ്ട നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി &സനി) പരനികശഭാധനിച്ചു നടപടനിചയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

 ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് ചകേടനിടലാം

105 (106) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല പരവൂര് ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് ചകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  പരവൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  കകേഭാമ്പസൗണ്ടനില്നനിനലാം  ഭൂമനി

അനുവദനിക്കുനതനികലക്കഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുവഭാന് ചകേഭാലലാം സനിറനി കപഭാലതീസട്ട്

കേമ്മേതീഷണകറഭാടട്ട് ഡനി.ജനി.പനി. ആവശലചപടനിരുനകവഭാ ;
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(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ചതീഫട്ട്

എനഭാണട്ട്  കേത്തട്ട്  നല്കേനിയചതനലാം,  അതനികന്മേല്  നഭാളനിതവചര സസ്വതീകേരനിച  കമല്നടപടനി

എനഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നടപടനിയുചട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആവശലചപടനിരുന.

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് ആവശലചപടട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ചതീഫട്ട്  14-10-2015-ലഭാണട്ട്

ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയതട്ട്. ചകേഭാലലാം ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനിയുചട  2016  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസചത്ത  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് ഫയര്

കസ്റ്റേഷന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പരവൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് കകേഭാമ്പസൗണ്ടനിചല 30 ചസന്റെട്ട്

സലചത്തക്കഭാള  ചഭാത്തന്നൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  കകേഭാമ്പസൗണ്ടനില്  20  ചസന്റെട്ട്

സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാചണനട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  അറനിയനിചതനിചന

തടര്നട്ട്  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഡയറക്ടര്  ജനറലനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇക്കഭാരലത്തനില് തടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

  ഫയര് കസ്റ്റേഷന് സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

106 (107) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂരനിചല  വലവസഭായ  കമഖലകേളനില്  തതീപനിടുത്തലാം,  അകമഭാണനിയഭാ

കചഭാര്ച  ഉളചപചട  കേഴെനിഞ  5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര  തവണ  അപകേടലാം

നടനചവനട്ട് ഫയര് &റസവ്യൂ കരഖകേളനില്നനിനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അപകേടങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് എലാം.പനി., എലാം.എല്.എ.

ഉളചപചടയുള്ളവര്  ജനിലഭാകേളക്ടറുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ത്തട്ട്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പഴെയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  നനിനനിരുന  സലലാം  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  എലാം.എല്.എ.  ആവശലചപടപ്രകേഭാരലാം

ആഭലനര,  വലവസഭായ  മനനിമഭാര്  ബനചപട  വകുപ്പു  ചസക്രടറനിമഭാര്  ഉളചപചട

കയഭാഗലാം കചര്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ഡനി)  അരൂര്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണ്ടനിയുള്ള  അരൂര്
എലാം.എല്.എ.-യുചട  സബ്മനിഷനട്ട്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വകുപ്പുമനനിസഭയനില്
നല്കേനിയ മറുപടനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അരൂരനിചല വലവസഭായ കമഖലകേളനില് കേഴെനിഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 26
തവണ (തതീപനിടനിത്തലാം-22, അകമഭാണനിയ കചഭാര്ച-4) അപകേടലാം നടനനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(ബനി-ഡനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

വടപഭാറ ഫയര് കസ്റ്റേഷന് 

107 (108) ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുറസന് തങ്ങള : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിചല വടപഭാറയനില് അനുവദനിച ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട്
ആവശലമഭായ  സലലാം  റവനവ്യൂ  വകുപട്ട്  ആഭലനര  വകുപനിനട്ട്  റകേമഭാറനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇചലങനില് അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഫയര്  കസ്റ്റേഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം എനകത്തയ്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല വളഭാകഞരനിയനില് (വടപഭാറ) പുതതഭായനി ഫയര് ആന്റെട്ട്
ചറസവ്യൂ  കസ്റ്റേഷന്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
തനിരൂര് തഭാലൂക്കനിചല കേഭാടനിപരുത്തനി വനികലജനിചല റതീ-സര്ചവ നമ്പര് 34/04-ല് ഉളചപട
42  ചസന്റെട്ട് ഭൂമനി ഫയര് ആന്റെട്ട്  ചറസവ്യൂ സര്വതീസസട്ട് വകുപനിനട്ട്  റകേമഭാറനിക്കനിട്ടുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) പ്രസ്തുത സലലാം ഫയര് ആന്റെട്ട് ചറസവ്യൂ വകുപനിനട്ട് റകേമഭാറനിക്കനിട്ടുന മുറയ്ക്കട്ട്
ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ഫയര് കസ്റ്റേഷനട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം

108 (109) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ചകേടനിടമനിലഭാത്തതനിനഭാല്
അനുഭവചപടുന ബുദനിമുടട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി)  ഫയര്കസ്റ്റേഷനട്ട്  സസ്വനമഭായനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(സനി) ഉചണ്ടങനില് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ഡനി) എങനില് സലലാം ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  ആലത്തൂര് ഫയര് ആന്റെട്ട്  ചറസവ്യൂ കസ്റ്റേഷനുകവണ്ടനി ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികലക്കഭായനി
ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കനില്  കുഴെല്മനലാം  വനികലജനില്  സര്കവ  നമ്പര്  672/6-ല്  ഉളചപട
ജലകസചന  വകുപനിചന്റെ  വകേ  50  ചസന്റെട്ട്  സലലാം  അഗ്നനിശമന രക്ഷഭാകസന  വകുപനിനട്ട്
റകേമഭാറനിക്കനിട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

 കുനമലാംഗലലാം ഫയര് കസ്റ്റേഷന് 

109 (110) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുനമലാംഗലത്തട്ട് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുനമലാംഗലത്തട്ട് ഫയര് ആന്റെട്ട്  ചറസവ്യൂ  കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ
ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  കുനമലാംഗലത്തുനനിനലാം  ഏകേകദശലാം  8
കേനികലഭാമതീറര് അകേചലയഭായനി ചവള്ളനിമഭാടുകുനട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.

 ചകേഭായനിലഭാണ്ടനി ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

110 (111) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011-ല്  ഇടതപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  ചകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനില്  ഫയര്
കസ്റ്റേഷന്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഉണ്ടഭാകകേണ്ട തടര് നടപടനികേള പനിനതീടട്ട് വന യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിടനിചലനതലാം
ചകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനില്  ഇതവചരയുലാം  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  സഭാപനിക്കചപടനിടനിചലനതലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി) കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷകേഭാലയളവനില് ചകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനില് ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള
ഫയര് ഇന്സനിചഡന്സട്ട് എത്രചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംഭവനിച ഓകരഭാ ഇന്സനിചഡന്റെനിലുലാം
നഭാശനഷത്തനിചന്റെ കതഭാതട്ട് വര്ദനിചതട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ചകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനില് ഇലഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനിലഭാചണനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(സനി) ചകേഭായനിലഭാണ്ടനി ജനതയുചട ഏറവലാം പ്രധഭാനഭാവശലമഭായ ഫയര് കസ്റ്റേഷന്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കൂടുതല് പരനിഗണന നല്കേനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഫയര് കസ്റ്റേഷന് സഭാപനിക്കചപടനിടനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ചകേഭായനിലഭാണ്ടനി  പ്രകദശത്തട്ട്  ഉണ്ടഭാകുന  ഫയര്  ഇന്സനി ഡന്റെട്ട്സട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  അഗ്നനിശമന രക്ഷഭാകസവന വകുപനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന കഫഭാണ്കകേഭാളുകേള
കപരഭാമ്പ്ര,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വടകേര നനിലയങ്ങളനിലഭാണട്ട് അറന്ഡട്ട് ചചയ്തുവരുനതട്ട്.  ടനി
നനിലയങ്ങളനില്  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ചകേഭായനിലഭാണ്ടനിയനില്നനിനലാം
223 ഫയര്കകേഭാളുലാം 234 ഇന്സനിഡന്റെട്ട് കകേഭാളുലാം 11 അഡതീഷണല് കകേഭാളുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 മൂവഭാറപുഴെ ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

111 (112) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴെ ഫയര് കസ്റ്റേഷനനിചല സസൗകേരലങ്ങളുചട കുറവട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  മൂവഭാറപുഴെ  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  ആധുനനികേ  ജതീവന്രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള
അനുവദനിച്ചു നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  അഗ്നനിശമനരക്ഷഭാ കസവനവകുപട്ട്  ആധുനനികേ അഗ്നനി  രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുനമുറയ്ക്കട്ട്  മൂവഭാറപുഴെ  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനുലാം  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ചകേഭാലകങഭാടട്ട് പുതനിയ ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

112 (113) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭാലകങഭാടട്ട്  ഫയര്കസ്റ്റേഷന്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സലവലാം  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  ഫണ്ടുലാം

ലഭലമഭായതട്ട് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ചനന്മേഭാറ മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ഫയര്കസ്റ്റേഷന് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ചനന്മഭാറ  മണ്ഡലത്തനില്  ചകേഭാലകങഭാടട്ട്  ഫയര്

ആന്റെട്ട്  ചറസവ്യൂ  കസ്റ്റേഷന്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ചനന്മഭാറ  നനിയമ

സഭഭാലാംഗമഭായനിരുന ശതീ.  വനി.  ചചനഭാമരഭാക്ഷചന്റെ ആസനിവനികേസന ഫണ്ടനില് നനിനലാം

320  ലക്ഷലാം  രൂപ  ചചലവഴെനിക്കുനതനിനഭായനി 26-2-2016-ചല  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്

(സഭാധഭാ)നമ്പര് 658/2016/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിരുന.

(ബനി)  ഫയര് കസ്റ്റേഷചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഒറപഭാലത്തട്ട് ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

113 (114) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സബ്ഡനിവനിഷന് ആസഭാനമഭായ ഒറപഭാലത്തട്ട് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ഇല

എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്

ഒറപഭാലലാം ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ഉളചപടനിരുനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലത്തട്ട് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി അടനിയനര

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  21-12-2011-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  3764/2011/
ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരമുള്ള ഫയര് കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നനിലവനിചല മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില് ഒറപഭാലലാം ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിടനില.

(സനി)  അനുകയഭാജലമഭായ സലവലാം ചകേടനിടവലാം ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് ഒറപഭാലത്തട്ട്
ഒരു ഫയര് ആന്റെട്ട് ചറസവ്യൂ കസ്റ്റേഷന് ആരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവതഭാണട്ട്.

പടഭാമ്പനിയനില് ഫയര് കസ്റ്റേഷന്

114 (115) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  ഫയര്  കസ്റ്റേഷന്
ഇലഭാത്തതമൂലലാം ഉള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദനിചനിരുനകവഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പുതനിയ  ഫയര്  കസ്റ്റേഷനുകേള  അനുവദനിക്കുനകേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
സഹഭായകത്തഭാചട  അടനിസഭാന  സസൗകേരലലാം  ഒരുക്കനിത്തനഭാല്  പുതനിയ  കസ്റ്റേഷന്
ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ജയനിലുകേളനിചല സഭാക്ഷരതഭാ കഭാസ്സുകേള

115 (116) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  മനിക്ക  ജയനിലുകേളനിലുലാം  സഭാക്ഷരതഭാ  കഭാസട്ട്  മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി)  ജയനിലുകേളനില് സഭാക്ഷരതഭാ കഭാസട്ട്  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  തടവകേഭാചരയുലാം  സഭാക്ഷരരഭാക്കണചമന  ജയനില്  ചടത്തനിചല

വലവസക്കനുസൃതമഭായനി  ജയനിലുകേളനില്  സനിരലാം  അധലഭാപകേചര  നനിയമനിക്കുനതനിനുളള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം  മുടങ്ങനികപഭായ  ജയനിലുകേളനില്  അതട്ട്

പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ചസന്ട്രെല് ജയനിലുകേളനില് സനിരലാം അദലഭാപകേരുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മറട്ട്  ജയനിലുകേളനില്  അതഭാത  ജയനിലുകേള  സനിതനി  ചചയന  സലചത്ത  ജനിലഭാ

സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് കകേഭാര്ഡനികനററുമഭായനി ബനചപടട്ട് കപ്രരകേട്ട് മഭാരുചട ശനിക്ഷണത്തനിലഭാണട്ട്

സഭാക്ഷരതഭാ വനിദലഭാഭലഭാസലാം നടനവരുനതട്ട്. ചനില അവസരങ്ങളനില് ഉകദലഭാഗസകരഭാ

വനിദലഭാസമ്പനരഭായ തടവകേഭാകരഭാ  പ്രസസുത പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി  വരുനണ്ടട്ട്.  ഈ

സഭാഹചരലത്തനില്  ജയനിലുകേളനില്  സനിരലാം  അദലഭാപകേചര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

 സനിവനില് സര്വതീസട്ട് അക്കഭാദമനിയുചട സബ്ചസന്റെര്

116 (117) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലഭാപഞഭായത്തനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  കേലലഭാകശരനിയനിലുള്ള  ചസന്റെര്

കഫഭാര്  എകലന്സനില്  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  അക്കഭാദമനിയുചട  സബട്ട്  ചസന്റെര്

ആരലാംഭനിക്കണചമനത  സലാംബനനിചട്ട്  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനില്  എചനഭാചക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ,  ചപഭാതവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  60:10:30  എന

അനുപഭാതത്തനില് മനിടുക്കരഭായ പഭാവചപടവര്ക്കട്ട് സനിവനില് സര്വതീസട്ട് പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്

പരനിശതീലനലാം  നല്കുന  വനിധത്തനില്  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  അക്കഭാദമനിയുചട  സബട്ട്

ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേലലഭാകശരനിയനില്  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  അക്കഭാദമനിയുചട  ഉപകകേനലാം
തടങ്ങുനതനിനുള്ള അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള  സലലാം  എലാം.എല്.എ.  ഏര്ചപടുത്തുന
മുറയ്ക്ക സബ്ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ചഗയനില് വഭാതകേ റപപട്ട് റലന് പദതനി

117 (118) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചഗയനില് വഭാതകേ ചചപപട്ട് റലന് പദതനി നടപഭാക്കഭാന്
എചനലഭാലാം പദതനിയഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതമൂലമുള്ള  ജനങ്ങളനിചല  ആശങ  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ചചകേചക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള തടസലാം നതീക്കഭാന് ബനചപട ജനങ്ങളുമഭായനി
ചര്ച നടത്തുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; ഉചണ്ടങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചഗയനില് വഭാതകേ റപപട്ട് റലന് സലാംസഭാനത്തട്ട് 7 ജനിലകേളനിലൂചട കേടന
കപഭാകുന.  റപപട്ട്  റലന്  കേടനകപഭാകുനതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  സലത്തനിചന്റെ
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഏചറടുത്തട്ട് ചഗയനിലനിനട്ട് റകേമഭാറനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനിനുകവണ്ടനി കകേന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  P&MP  ആക്ടനിചല ചസക്ഷന്  6(1)  പ്രകേഭാരമുളള
വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലത്തനിചന്റെ  നലഭായവനിലയുചട  50%  നഷ
പരനിഹഭാരമഭായനി  നല്കുവഭാന്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഇതനിനകേലാം  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട്  ഫലവൃക്ഷഭാദനികേളക്കട്ട്  നല്കുന  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്
പുറചമയഭാണട്ട്.  സലത്തനിചന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഉടമസനനില്തചന  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.
റപപട്ട്  റലന്  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  ആകഗഭാള  ചടന്ഡര്  വനിളനിചട്ട്  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ജൂറല  മഭാസലാം
അവസഭാനകത്തഭാചട  കേരഭാര്  നല്കുവഭാനുലാം  ആഗസ്റ്റേട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കജഭാലനികേള
പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുചമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  റപപട്ട്  റലന്  വഭാല്വട്ട്
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കസ്റ്റേഷനുകേളക്കു  കവണ്ടനിയുള്ള  സലചമടുപ്പുനടപടനികേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
തസ്വരനിതചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. റപപട്ട് റലന് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
എലഭാ സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളുലാം നല്കുനണ്ടട്ട്.

(ബനി) റപപട്ട് റലന് മണ്ണനിനടനിയനില് 2 മതീറര് ആഴെത്തനിലുള്ള ട്രെഞകേളനിലഭാണട്ട്
സഭാപനിക്കുനതട്ട്.  അതലഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  റപപട്ട്
റലനനിചന്റെ സലാംരക്ഷണലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉറപ്പുവരുത്തുന. ആയതനിനഭാല് പദതനിയുചട
സുരക്ഷചയ സലാംബനനിചട്ട് ജനങ്ങളുചട ആശങയ്ക്കട്ട് യഭാചതഭാരു അടനിസഭാനവമനില. ഇതട്ട്
ജനങ്ങചള കബഭാധലചപടുത്തുനതനിനുലാം പദതനിചയ സലാംബനനിച ആശങകേളുലാം ചതറനിദഭാരണകേളുലാം
ദൂരതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി റപപട്ട് റലന് കേടനകപഭാകുന റടനിലുള്ള പഞഭായത്തുകേള
കതഭാറുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുലാം
പത്രപരസലങ്ങളനിലൂചടയുലാം  ലഘുകലഖകേളമുകഖനയുലാം എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാവഴെനിയുലാം
ഗലഭാസട്ട് റപപട്ട് റലനനിചന്റെ സുരക്ഷചയക്കുറനിച്ചുലാം പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ഉണ്ടഭാകേഭാനനിടയുള്ള കനടങ്ങചളക്കുറനിച്ചുമുള്ള വനിവരങ്ങള പ്രചരനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  റപപട്ട്  റലന്  പദതനിചയ  സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  ആശങ
പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയുലാം  ചഗയനില്
അധനികൃതരുചടയുലാം കയഭാഗങ്ങള മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനിലുലാം ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട
തലത്തനിലുലാം വനിളനിചട്ട് കചര്ത്തനിരുന.  ജനങ്ങളുചട ആശങ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ
കയഭാഗങ്ങള ഒരു പരനിധനിവചര  സഹഭായനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആവശലചമങനില് ഈ വനിഷയത്തനില്
ജനങ്ങളുമഭായനി ഇനനിയുലാം ചര്ച നടത്തുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങള

118 (119) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാലാം;

(ബനി) മുന് ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(സനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തസനികേകേളഭാണട്ട് പുതതഭായനി സൃഷനിചതട്ട്?

(ഡനി)  ഈ കനടലാം റകേവരനിക്കഭാന് ഭരണതലത്തനില് എചനലഭാലാം തയഭാചറടുപ്പുകേളഭാണട്ട്

നടത്തനിയതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രധഭാനചപട  എലഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം  എകപഭാഴലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.യുചട

റലവട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേട്ട്  ഉണ്ടഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനിലുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുവഭാന്

പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്തനിരുന.  ഒഴെനിവകേള  ഉണ്ടഭാകുന  മുറയ്ക്കുതചന

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമനട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കുലാം

നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  18-5-2011  മുതല്  24-5-2016  വചരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  1,54,238

കപര്ക്കഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി&ഡനി)  നനിയമനങ്ങള  തസ്വരനിതചപടുത്തുനതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്

34  പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപയുക്തമഭാക്കനി

പനി.എസട്ട്.സനി.-യനിചല  ചതര ചഞടുപട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുചട  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

പ്രഭഭാകേരന് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്

119 (120) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന പ്രഭഭാകേരന് കേമ്മേതീഷന്

റനികപഭാര്ടട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്ത പഭാകക്കജനില്നനിനലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  അനുവദനിചചതനട്ട്  വര്ഷലാം  ,  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  എനനിവ

തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പഭാകക്കജനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുചട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്

ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരലാം ശനിപഭാര്ശ ചചയചപടഭാത്ത എത്ര പ്രവൃത്തനികേൾ

അനുവദനിചനിട്ടുചണ്ടനലാം ഏതട്ട് മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭഭാകേരന് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ ചചയ്ത പഭാകക്കജനില്നനിനലാം
2013-14,  2014-15,  2015-16  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്  വനിവനിധ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് അനുവദനിച തകേ സലാംബനനിച വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

(തകേ ലക്ഷത്തനില്)

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം 2013-14 2014-15 2015-16

മകഞശസ്വരലാം 526.58 640.00 2,113.00

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 316.50 3,511.00 1,090.50

ഉദുമ 190.45 2,400.00 1,065.05

കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് 514.00 1,292.00 2,179.00

തൃക്കരനിപ്പൂര് 382.90 860.00 1,125.00

ചപഭാതവനിഭഭാഗലാം 510.00 560.00 835.00

ആചകേ 2440.43 9,263.00 8,407.55

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വനികേസന പഭാകക്കജനിനഭായനി  ആചകേ  11,123.07  കകേഭാടനി
രൂപ ചചലവട്ട് വരുന പദതനികേളഭാണട്ട് കഡഭാ. പനി. പ്രഭഭാകേരന് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടനില്
ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  രണ്ടു പ്രവൃത്തനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ചപഭാതതഭാത്പരലഭാര്തമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

 അഴെനിമതനിമുക്ത-മതനനിരകപക്ഷ സര്ക്കഭാര്

120 (121) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അഴെനിമതനിമുക്ത-മതനനിരകപക്ഷ സര്ക്കഭാരഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള
ഈ സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി എചനലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അഴെനിമതനിമുക്ത-മതനനിരകപക്ഷ സര്ക്കഭാരഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള
ഈ സര്ക്കഭാര് അഴെനിമതനികയഭാടട്ട് വനിട്ടുവതീഴ്ച ഇലഭാത്തതലാം പ്രകേടവലാം ശക്തവമഭായ നയലാം
പനിന്തുടരുകേ എന ലക്ഷലലാം റകേവരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  തഭാചഴെപറയുന നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:
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1. എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം നനിര്ബനനിതമഭായുലാം വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തണചമന

വലവസ ഏര്ചപടുത്തുകേ.

2. കൂടുതല് ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഇ-ചടന്ഡര് വലഭാപനിപനിക്കുകേ.

3. പ്രധഭാന്മനനി ഗഭാലാം  സഡകേട്ട്  കയഭാജനയുചട  മഭാതൃകേയനില് ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട്

പ്രവൃത്തനികേളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ചപടുത്തുകേ.

4. സഭാധനങ്ങളുചട ഇ-ചപ്രഭാകേദ്യുര്ചമന്റെട്ട് ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ശക്തനിചപടുത്തുകേയുലാം

ചചയകേ.

5. സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  സലലാംമഭാറങ്ങളക്കട്ട്  വലക്തവലാം  സുതഭാരലവലാം

നനിര്വചനിക്കചപടതമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുകേ.

6. എലഭാ തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം പ്രധഭാന ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട്

പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം കസഭാഷലല് ആഡനിറട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കുകേ.

7. എലഭാ ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുചടയുലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങള പ്രസക്തമഭായ

വനിശദഭാലാംശങ്ങകളഭാചടഭാപലാം ഏചതഭാരു പസൗരനുലാം കേഭാണുവഭാന് സഭാധലമഭാകുലാം

വനിധലാം  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  ഒരു  സുതഭാരല

സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട ചപഭാതനനിരതീക്ഷണ സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുകേ.

കൂടഭാചത അഴെനിമതനി തടച്ചുനതീക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് വനിജനിലന്സട്ട്

സലാംവനിധഭാനചത്ത ശക്തനിചപടുത്തുലാം. കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ഉളചപചടയുള്ള സഭാകങതനികേവനിദല

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അഴെനിതനിചക്കതനിചര അവകബഭാധമുണ്ടഭാക്കുനചവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം

ചചയലാം.  നല ഭരണത്തനിനഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള

മറട്ട് സനിറനിസണ് ഗ്രൂപ്പുകേള എനനിവവഴെനി യുവജനങ്ങളുചട സഹകേരണവലാം പങഭാളനിത്തവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.  വനിജനിലന്സട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കകേനതീകേരനിക്കുനതട്ട്

കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട് വഴെങ്ങുന സസ്വഭഭാവമുള്ളവര്,  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  സലാംഭവങ്ങള,  സലങ്ങള,

പഭാനുകേള,  പദതനികേള  എനനിവ  കേചണ്ടത്തുനതനിലഭാണട്ട്.  സതീകേചള  വനികേസനത്തനില്

ഉളചപടുത്തുവഭാനുലാം  അവര്ചക്കതനിചരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ലനിലാംഗസമതസ്വലാം

ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജ്ഞഭാബദമഭാണട്ട്.  മകതതരതസ്വലാം  ദുര്ബലചപടുത്തുനതനിനട്ട്

എതനിരഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചക്കഭാപലാം  അകങ്ങയറലാം  ദുര്ബലരുലാം  പഭാര്ശസ്വവത്ക്കരനിക്കചപടതമഭായ

പസൗരചന്റെ പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനുമഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര് മുനനിയ പരനിഗണന നല്കുനതട്ട്.
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പ്രകൃതനി വഭാതകേ റപപട്ട് റലന് പദതനി

121 (122) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗലഭാസട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫ്  ഇനലയുചട (ചഗയനില്)പ്രകൃതനി വഭാതകേ റപപട്ട്

റലന് പദതനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുനകേഭാരലലാം ഇകപഭാൾ പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇത സലാംബനമഭായ സര്കവ നടപടനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏചതഭാചക്ക  ജനിലയനില്  കൂടനിയഭാണട്ട്  പ്രസത  റപപട്ട്

റലന് കേടനകപഭാകുനതട്ട്;

(ഡനി)  ജനവഭാസ  കകേനങ്ങചള  പദതനിയനില്നനിനട്ട്  മഭാറനി  നനിര്ത്തുനകേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  പദതനി  നടപഭാക്കുനകതഭാചട  കൃതലമഭായ  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

ഒരുക്കുകമഭാ ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) കകേരളത്തനില് ഏഴ ജനിലകേളനിലഭായനി 505 കേനി. മതീററഭാണട്ട് റപപട്ട് റലനനിചന്റെ

റദര്ഘലലാം.  ഇതനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ നടപടനികേളുലാം P & M P  ആക്ടട്ട് ചസക്ഷന് 6

(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള ഗസറട്ട് വനി ജ്ഞഭാപനവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു. മഹസര് (പഞനഭാമ)

തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

എനതീ ജനിലകേളനില്  ഏതഭാണ്ടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനി.   മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനില്

ജനങ്ങളുചട എതനിര്പ്പുമൂലലാം നനിര്ത്തനിവചനിരുന സര്കവ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)   എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ഏഴ ജനിലകേളനിലൂചടയഭാണട്ട് റപപട്ട് റലന് കേടനകപഭാകുനതട്ട്.
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(ഡനി)   ജനവഭാസ കകേനങ്ങചള പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടഭാണട്ട്  റപപട്ട്

റലന് റടട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനസഭാനത കൂടനിയ കമഖലകേളനില് വനിനലസനിക്കുന

റപപ്പുകേളക്കട്ട്  ജനസഭാനതഭാ  കഭാസനിഫനികക്കഷന്  അനുസരനിചട്ട്  കൂടനിയ  ഘനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തനി  ശഭാസതീയമഭായഭാണട്ട്  രൂപകേല്പന  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വതീടുകേചളയുലാം  മറ

ചകേടനിടങ്ങചളയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടഭാണട്ട് റപപട്ട് റലന് കേടനകപഭാകുനതട്ട്.  

(ഇ)  Petroleum & Natural  Gas Regulatory  Board (PNGRB)-ചന്റെയുലാം

Oil  Industries Safety  Directorate (OISD)-ചന്റെയുലാം കേര്ശനമഭായ ഗുണനനിലവഭാര

നനിയനണത്തനിലഭാണട്ട് വഭാതകേ റപപട്ട് റലന് നനിര്മ്മേനിക്കുനതലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതലാം.

കൂടഭാചത, Petroleum Explosive Safety Organisation (PESO)-ചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടു

കൂടനിമഭാത്രകമ  ഗലഭാസട്ട്  റപപട്ട്  റലന്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള.

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞഭാല് റപപട്ട് റലനനിചന്റെ മര്ദ്ദേലാം, തഭാപലാം, Corrosion

എനനിവ നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുമുള്ള  നൂതന സലാംവനിധഭാനങ്ങള ചകേഭാചനിയനിലുള്ള

Regional Gas Management Centre (RGMC)-ല് നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  ഈ നനിയനണ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഡല്ഹനിയനിലുള്ള National Gas Management Centre (NGMC)-ല്

ഉള്ളതചകേഭാണ്ടട്ട്  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്    ഡല്ഹനിയനില്  നനിനലാം  ഈ  വഭാതകേ

ശലാംഖലചയ നനിയനനിക്കഭാന് കേഴെനിയു ലാം              .  ഉപഗഹ സലാംവനിധഭാനലാം (SCADA) വഴെനിയഭാണട്ട്

ഈ കകേനങ്ങചളയുലാം റപപട്ട് റലനനിചനയുലാം തമ്മേനില് ബനനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 

കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

122 (123) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള ആകരഭാഗല വകുപനില് വനിവനിധ

വനിഭഭാഗലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  P.S.C.-യ്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തുചവനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആകരഭാഗലവകുപനില് 2016 കമയട്ട് മഭാസത്തനില് എത്ര അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന്

ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുനചവനട്ട് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  P.S.C.-യ്ക്കട്ട്  ഏചതലഭാലാം  തതീയതനികേളനില്

റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തുചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന് - 247

സനിവനില് സര്ജന് - 45

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് - 17

 ചഡപവ്യൂടനി ഡയറക്ടര് - 2

അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് - 3

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് - 170

ചതീഫട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട് - 1

സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് - 2

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള 247 അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   കൂടഭാചത  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  സര്ജന്മഭാരുചട  700  പ്രതതീക്ഷനിത

ഒഴെനിവകേളകൂടനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) 247 ഒഴെനിവകേള.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  247  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  സര്ജന്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേളുലാം  700

പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാംകൂടനി 30-5-2016-ല് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

 മഴെക്കഭാല കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ നടപടനികേള

123 (124) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെക്കഭാല കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര്

ഇതനിനകേലാം റകേചക്കഭാണ്ട നടപടനികേള എചനഭാചക്കചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓടകേളുചട ശുചതീകേരണലാം, പരനിസര ശുചതീകേരണലാം, ചകേഭാതകുനനിവഭാരണലാം

എനതീ പദതനികേളക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കുകമഭാ;

(സനി) കൂടഭാചത മറട്ട് എചനഭാചക്ക കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജനിലയനില്

സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  തകേ  മഴെക്കഭാല  കരഭാഗ

പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് ചചലവഴെനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

883/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) മഴെക്കഭാല കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ  പനി.എചട്ട്.സനി./
സനി.എചട്ട്.സനി. തലത്തനിലുലാം വനിപുലമഭായനി നടത്തനി.

2. ചകേഭാതകുജനല കരഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുലാം മറ പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കട്ട്
എതനിചരയുമുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗല
സകനശയഭാത്ര ജനിലയനിചല പകേര്ചവലഭാധനി സഭാധലതയുള്ള സലങ്ങളനിലുടനതീളലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു. 

3. കസഫട്ട്  കകേരളയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  വതീടുകേള,  റബര് കതഭാടങ്ങള,  മറ
കതഭാടങ്ങള,  സഭാപനങ്ങള,  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനി സലങ്ങള
എനനിവനിടങ്ങള  സനര്ശനിക്കുകേയുലാം  ആവശലമഭായ  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

4. സ്കൂളുകേളനില് കബഭാധവല്ക്കരണലാം, പ്രതനിജ്ഞ എനനിവ നടത്തനി.

5. ആകരഭാഗല വകുപനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാര്, മറ പഭാരഭാചമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാര്
എനനിവര്ക്കട്ട് പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചള
കുറനിച്ചുലാം  ചനികേനിതഭാ വനിധനികേചളക്കുറനിച്ചുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം
മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളുലാം ലഭലമഭാക്കനി.

6. കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുകവണ്ടനി വനിവനിധ മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട സകനശലാം
നല്കേനി. 

7. ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചടയുലാം  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചടയുലാം
കനത കൃതസ്വത്തനില് ജനിലയനിലുളള മനനിമഭാര്,  എലാം.എല്.എ.,  എലാം.പനി.
എനനിവരുചട  കനത   കൃതസ്വത്തനില്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന
തലത്തനിലുലാം  കബഭാക്കട്ട്,  ഗഭാമ  പഞഭായത്തുതലത്തനിലുലാം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  കയഭാഗങ്ങള,  ഇന്റെര്
ചസക്ടറല്  മതീറനിലാംഗുകേള  എനനിവ  കൂടുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.

8. മലമ്പനനി,  ചഡങനിപനനി  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  ചകേഭാതകു

നനിയനണത്തനിനുലാം  കൂത്തഭാടനികേചള  നശനിപനിക്കുനതനിനുലാംകവണ്ടനി

വനിവനിധ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  കഫഭാഗനിലാംങട്ട്,  കസ്പ്രേയനിലാംഗട്ട്,
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കേനിണറുകേളനിലുലാം ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം ഗപനി മതീനുകേചള നനികക്ഷപനിക്കുകേ,

ചകേഭാതകു  നനിരതീക്ഷണലാം,  പനനി  നനിരതീക്ഷണലാം,  രക്തപരനികശഭാധന

കേലഭാമ്പുകേള,  കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള എനനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചു

വരുന.

9. ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,  സനദ പ്രവര്ത്തകേര്

എനനിവരുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  ഗൃഹസനര്ശനലാം,  കുടനിചവള്ള

കസഭാതസട്ട്  കകഭാറനികനറട്ട്  ചചയകേ,  കബഭാധവല്ക്കരണ  കനഭാടതീസട്ട്

വനിതരണലാം എനനിവയുലാം നടനവരുന.

(ബനി)  പരനിസര  ശുചതീകേരണലാം,  ചകേഭാതകുനനിവഭാരണലാം  എനതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്

മുന്ഗണന നല്കേനിവരുന.  പരനിസര ശുചതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ജൂണ്  5-നട്ട്

ജനിലയനില്  എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം

ശുചതീകേരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി.   വഭാര്ഡുതല ആകരഭാഗല ശുചനിതസ്വ കപഭാഷണ

സമനിതനിയുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  വഭാര്ഡുതലത്തനിലുലാം  പഞഭായത്തട്ട്/നഗരകേഭാരല

വകുപ്പുകേളുചട കമല്കനഭാടത്തനില് മറ വകുപ്പുകേളുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ശുചതീകേരണ,

ചകേഭാതകുനനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി) കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേരുചട

റദനലാംദനിന  ഗൃഹസനര്ശന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചമചചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

ജനിലഭാതലത്തനില് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം മറ ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.  ചകേഭാതകേട്ട് നനിയനണത്തനിനട്ട് ഉറവനിട

നശതീകേരണലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  ഫതീവര്  സര്കവ,  കസ്പ്രേയനിലാംഗട്ട്,  കഫഭാഗനിലാംഗട്ട്,

പ്രകതലകേ  ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള,  അനലസലാംസഭാനചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കനിടയനിചല

മലമ്പനനി,  മനട്ട്  മുതലഭായ കരഭാഗങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള പ്രകതലകേ രക്ത പരനികശഭാധനകേള

എനനിവ ശക്തനിചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  ജലജനലകരഭാഗങ്ങള തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടനിചവള്ള

കസഭാതസ്സുകേള  കകഭാറനികനറട്ട്  ചചയല്,  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധന എനനിവ നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.   സുരക്ഷനിതമഭായനി  ചവള്ളലാം കശഖരനിക്കുവഭാനുള്ള

കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ജലദസൗര്ലഭലമുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് നടത്തനിവരുനണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിച

ഫണ്ടുകേളുചട വനിവരങ്ങള:
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ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം ലഭനിച തകേ ചചലവഴെനിചതട്ട്

1. സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുചട  നനിയനണവലാം
നനിരതീക്ഷണവലാം

18,35,000 16,78,082

2. ജലജനല കരഭാഗനനിയനണലാം 2,85,000 2,84,500

3. പ്രഭാണനിജനല നനിയനണലാം 6,05,000 5,70,925

4. മഴെക്കഭാല  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിച  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള
കവതനലാം

19,84,425 19,83,862

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 23-4-2016-ചല ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് 01/എന്.വനി.

ബനി.ഡനി.സനി.പനി./ഫനിന്.,  പ്രകേഭാരലാം  9.08  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനില്

3,13,200 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

യുനഭാനനി ഡനിചസന്സറനി 

124 (125) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിചല യുനഭാനനി ഡനിചസന്സറനി അനുവദനിക്കണചമന

ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഉചണ്ടങനില് ആയതട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി

125 (126) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  ആചകേ എത്ര പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള

ഉചണ്ടനലാം, അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ; 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് ഓകരഭാനനിലുലാം അനുവദനതീയമഭായ തസനികേകേള
ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  ഏചതങനിലുലാം പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് തസനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാര്
കജഭാലനികനഭാക്കുനനിലഭാചയങനില് ആയതട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനില് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില്
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള ഉണ്ടട്ട്.  പനി.എചട്ട്.സനി.  കുലുക്കല്ലൂര്,  മുതതല,  ഓങ്ങല്ലൂര്,
തനിരുകവഗപ്പുറലാം, വലപ്പുഴെ, വനിളയൂര്.

(ബനി)  അനുവദനതീയമഭായ തസനികേകേള,  ഒഴെനിവകേള ഇവ സലാംബനനിച ലനിസ്റ്റേട്ട്
അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-വഴെനി നനികേകത്തണ്ട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.യുലാം എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചഞവഴെനി  നനികേകത്തണ്ട  ഒഴെനിവകേള  എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞവഴെനിയുലാം
നനികേത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ആലഭാ റപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര്

126 (127) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചനന് നഭായര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ചചങ്ങന്നൂര്
തഭാലൂക്കനില് എത്ര റപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേള കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനികേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലഭാ ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനിയഭാക്കനി മഭാറനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെര് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഫണ്ടട്ട് അനുവദനിചനിരുനകവഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഫണ്ടട്ട് ലഭാപഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ) ആലഭാ ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനിയഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
എനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ തതീരുമഭാനങ്ങകളഭാ ഉകണ്ടഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉയര്ത്തനിയനിടനില.

(ബനി) നനിലവനിലനില.

(സനി&ഡനി) ബഭാധകേമല.

(ഇ) നനിലവനിലനില.

 കരഭാഗവലഭാപനലാം

127 (128) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ഇ  .   റനി  .   റടസണ് മഭാസ്റ്റേര് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  തടച്ചുനതീക്കനി  എനട്ട്  അവകേഭാശചപടനിരുന  പല
കരഭാഗങ്ങളുലാം വതീണ്ടുലാം പ്രതലക്ഷചപടുന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഏചതലഭാലാം കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളചതനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കരഭാഗങ്ങളുചട വലഭാപനലാം തടയുനതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വസൂരനി (Small Pox), കപഭാളനികയഭാ എനതീ കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തു
നനിനട്ട്  തടച്ചുനതീക്കചപട,  വഭാകനിനനിലൂചട  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാവന  കരഭാഗങ്ങള.  ഈ
കരഭാഗങ്ങള വതീണ്ടുലാം പ്രതലക്ഷചപടനിടനില. മകലറനിയ, ഡനിഫതീരനിയ തടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങള
സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം തടച്ചുനതീക്കചപടനിടനില.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗങ്ങള  തനിരനിചകേ  വരഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ സലാംവനിധഭാനവലാം കരഭാഗനനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനവലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.   കപഭാളനികയഭാ കരഭാഗത്തനിചനതനിചരയുള്ള തള്ളനിമരുനലാം രണ്ടട്ട് കഡഭാസട്ട്
കുത്തനിചവയ്പുലാം കുഞ്ഞുങ്ങളക്കട്ട് സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത വര്ഷത്തനില്
രണ്ടട്ട് റസൗണ്ടുവതീതലാം എലഭാ അഞട്ട് വയസനിനുതഭാചഴെയുള്ള എലഭാ കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുലാം പളസട്ട്
കപഭാളനികയഭാ  ഇമ്മേവ്യൂറണകസഷനുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനിയനിലുലാം സബ്ചസന്റെര്തലലാം മുതല് കുടനികേളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള
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കൃതലമഭായ കേഭാലയളവനില് തടര്ചയഭായനി  നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ഫതീല്ഡു വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര് മുതല് ജനിലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം ആഫതീസര്മഭാര്വചര  കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന.
മഭാത്രവമല,  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയനില്  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന ജനിലകേളനില്  എലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം പ്രതനികരഭാധകുത്തനിവയട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനലയുചട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  2014  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  മുതല്  'മനിഷന്  ഇനധനുഷട്ട്  '  എന
പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.

എലഭാ  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  രണ്ടട്ട്  കഡഭാസട്ട്  ടനി.ടനി.  വഭാകനിന്  എടുക്കുനതട്ട്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത വഭാകനികനഷനുകേള, എലാം.സനി.ടനി.എസട്ട്.  (MCTS)
എന രജനികസ്ട്രേഷന് കസഭാഫട്ട് ചവയര്വഴെനി നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനി,  എലഭാ ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധവഭാകനിന്  ലഭനിച്ചുചവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കപഭാളനികയഭാ
കരഭാഗനനിരതീക്ഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  15  വയസനിനട്ട്  തഭാചഴെയുള്ള  കുടനികേളുചട  മലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  എ.എഫട്ട്.പനി.  സര്റവലന്സട്ട്,  കസ്റ്റേറട്ട്  കപഭാളനികയഭാ  ആഫതീസറുചട
കനതൃതസ്വത്തനില് നടത്തനി കപഭാളനികയഭാകരഭാഗലാം ഇല എനട്ട് സനിരതീകേരനിക്കുന.  റപ്രവറട്ട്/
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള,  മറ  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേളഭായ  ആയുര്കവദലാം,
കഹഭാമനികയഭാ  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  എ.എഫട്ട്.പനി.  സര്റവലന്സട്ട്  നടത്തനിവരുന.
വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുമുള്ള ലഘുകലഖകേള,
കപഭാസ്റ്റേറുകേള,  ബഭാനറുകേള,  ചുവചരഴത്തട്ട്  എനനിവയനിലൂചടയുലാം  ചറയനില്കവകസ്റ്റേഷന്,
ബസട്ട് കസ്റ്റേഷന് തടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിലുലാം എഫട്ട്.എലാം.  കറഡനികയഭാവഴെനിയുലാം  തടര്ചയഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം പ്രചഭാരണങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.

ഫതീല്ഡുവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്,  ആശഭാവര്ക്കര്,  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്
തടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് കൃതലമഭായനി ചട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമുകേള നടത്തനിവരുന.  കദശതീയ
നഗര ആകരഭാഗല ദസൗതലത്തനിനുകേതീഴെനില് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിചനപറനി വതീഡനികയഭാ
പരസലചനിത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പ്രദര്ശനിപനിച്ചു
വരുന.  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലൂചട പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന അസുഖങ്ങചള
കുറനിച്ചുള്ള റകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം ലഘുകലഖകേളുലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  കപ്രഭാഗഭാലാം
ആഫതീസുമുകഖനയുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  അചടനിചട്ട്  ആശുപത്രനികേളമുകഖനയുലാം
ഫതീല്ഡട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചട  കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാചത  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാതലത്തനില് മറട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുകേചള ഉളചപടുത്തനി
Inter  Sectoral  Co-ordination  Committee  നടത്തുകേയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  പഞഭായത്തുതലത്തനിലുലാം  കബഭാക്കട്ട്തലത്തനിലുലാം
ഇത്തരലാം  കേമ്മേനിറനികേള  കൂടുകേയുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രതനികരഭാധപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരനികേയുലാം ചചയന.
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ഔഷധ സസലകൃഷനി

128 (129) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയൂര്കവദ  ഔഷധ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ

ഔഷധ സസലങ്ങള കൃഷനിചചയന കേര്ഷകേചര സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  ആയുഷട്ട് വകുകപഭാ

ആകരഭാഗല  വകുകപഭാ  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  സഹകേരണലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്

നല്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാചത  ഔഷധ  സസലങ്ങള

വഭാങ്ങുനതനിനുലാം വനിപണനത്തനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം ആകരഭാഗലവകുപനിനു കേതീഴെനില്

എചനങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഔഷധസസലങ്ങളുചട  കേ കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം

സലാംഭരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ഈ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ശരനിയഭായ വനില ലഭനിക്കുനതനിനുലാം

ആയുഷട്ട് വകുപട്ട് കവണ്ട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാന ഔഷധസസല കബഭാര്ഡട്ട്  കദശതീയ ഔഷധസസല

കബഭാര്ഡനിചന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാചട ഗഭാമതീണലാം പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി സലാംസഭാനചത്ത

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഔഷധസസല കൃഷനി ചചയവഭാന് ധനസഹഭായലാം ചചയ്തു ചകേഭാടുക്കുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ഔഷധസസല  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്

ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാചത ഔഷധസസല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തങ്ങളുചട  ഉല്പനങ്ങള ആയൂര്കവദ

വലവസഭായനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാന ഔഷധസസല കബഭാര്ഡുമുകഖന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുക്കലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട അഭഭാവലാം

129 (130) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട അഭഭാവവലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുചട കശഭാചനതീയഭാവസയുലാം

മൂലലാം  പ്രയഭാസത്തനിലഭായ  മുക്കലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്

എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുളചപചടയുള്ളവരുചട സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണുലാം

നനിലവനിചല അവസയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി ചചഗനകക്കഭാളജനിസ്റ്റേനിചന നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുക്കലാം സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേനത്തനില് നനിലവനിലുള്ള മൂനട്ട്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്

സര്ജചന്റെയുലാം  1  സനിവനില് സര്ജചന്റെയുലാം  തസനികേയനില് നഭാലട്ട്  കഡ ഭാക്ടര്മഭാര്  കജഭാലനി

ചചയനണ്ടട്ട്. ഈ ആശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം

അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം

ലഭലമഭാകുനമുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ആകരഭാഗലകകേരളലാം പദതനി

130 (131) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  കകേരളലാം  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുനകണ്ടഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂചട എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് റകേവരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) പ്രസസുത പദതനിയനിലൂചട എചനലഭാലാം ധനസഹഭായമഭാണട്ട് നല്കുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഭരണതലത്തനില്  എചനലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആകരഭാഗലകകേരളലാം പദതനി നടപഭാക്കനിവരുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല കമഖലചയ ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുലാം

ഗഭാമതീണ ആകരഭാഗല കമഖലയനിചല ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസ്വരനിതചപടുത്തുനതനിനുമഭായനി

കദശതീയ ഗഭാമതീണ ആകരഭാഗല പദതനിയനിന്കേതീഴെനില്  2007  മുതല് ആകരഭാഗലകകേരളലാം

പദതനി  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പദതനിയുചട  ആദലഘടലാം  2011-12

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അവസഭാനനിച്ചു.  രണ്ടഭാലാംഘടലാം 2012 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്

കകേരളത്തനില്  സമഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ആകരഭാഗല

ദസൗതലലാം  കകേരളത്തനിചല  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിചല  ഉയര്ചയ്ക്കട്ട്  ഉളകപ്രരകേമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്. കദശതീയ ഗഭാമതീണ ആകരഭാഗല ദസൗതലലാം തടങ്ങനിവച പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആശഭാവഹവലാം  ഫലപ്രദവമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എന്.എചട്ട്.എലാം.  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  കകേന  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെട്ട്  ഇന്  എയ്ഡട്ട്  ആയനിടഭാണട്ട്

സലാംസഭാന ചസഭാറസറനിക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.  ജനിലകേളനിചല പ്രവര്ത്തനലാം

നടപനിലഭാക്കഭാന്  ജനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  ചസഭാറസറനി  രൂപതീകേരനിച്ചു

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  സഭാപനലാം  വഴെനിയഭാണട്ട്

എന്.എചട്ട്.എലാം. പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ നഗരഭാകരഭാഗല

പദതനിയുലാം കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കനി വരുനണ്ടട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗലകകേരളലാം പദതനി പ്രധഭാനമഭായുലാം നല്കുന ധനസഹഭായങ്ങള

തഭാചഴെപറയുനവയഭാണട്ട്:

1. ജനനനി സുരക്ഷകയഭാജന  :  ഗഭാമതീണ കമഖലയനില് പ്രസവനിക്കുന

സതീകേളക്കട്ട് 700 രൂപയുലാം നഗരപ്രകദശത്തട്ട് പ്രസവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്

600 രൂപയുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന. 

2. വനലലാംകേരണത്തനിനുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം: സതീകേളക്കട്ട് 1000 രൂപ

വചരയുലാം പുരുഷന്മേഭാര്ക്കട്ട് 1500 രൂപ വചരയുലാം 

3. പ്രസവത്തനിനഭായനി ആശുപത്രനിയനികലക്കുലാം തനിരനിച്ചുലാം കപഭാകുനതനിനുള്ള

ധനസഹഭായലാം 500 രൂപ വചര.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്  സലാംസഭാനതലത്തനില് കസ്റ്റേറട്ട് മനിഷന്

ഡയറക്ടറുലാം ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം മഭാകനജര്മഭാരുലാം നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.
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131 (132)  ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം
നനിലവനില് വനനിട്ടുലാം ഈ കമഖലയനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായ പരനികശഭാധനകേകളഭാ,  നനിയനണങ്ങകളഭാ,
നടപടനികേകളഭാ ഉണ്ടഭാകുനനില എന അവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം എത്തുന പചക്കറനികേളനില് വനിഷഭാലാംശലാം
ഉകണ്ടഭാ എനട്ട് കേചണ്ടത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനിലുലാം നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില്  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ചചയഭാന്  സലാംസഭാനതലത്തനില്
എചനങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനമുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് കചര്ത്തനിട്ടുള്ള മഭായലാം  കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളുള്ള ലകബഭാറടറനികേള സലാംസഭാനത്തുകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം എത്തുന പചക്കറനികേളനില് വനിഷഭാലാംശലാം
കേചണ്ടത്തുനതനിനുകവണ്ടനി സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ ചചക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില് നനിലവനില്
സനിരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില. എനഭാല് ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് കകേനതീകേരനിചട്ട് ഉതവ കേഭാലങ്ങളനില്
പ്രകതലകേ  സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുള്ളതലാം  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതമഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനില് കശഖരനിക്കുന
സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം
ചവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജനിലുലാം  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണ്ടട്ട്.
കൂടഭാചത ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനു കവണ്ടനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുള്ള ലകബഭാറടറനികേള കൂടഭാചത ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് ഉളചപചടയുള്ള കകേനങ്ങളനില്
മനിനല് പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനട്ട് രണ്ടട്ട് ചമഭാറബല് ലകബഭാറടറനി യൂണനിറകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്. കൂടഭാചത വഭാണനിജലനനികുതനി, എറകസട്ട്, കപഭാലതീസട്ട്,
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  വഭാളയഭാര്  ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേനില്
സനിരമഭായനി  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംബനനിച  ചര്ച
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണ്ടട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം എനതീ അനലറനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളനില്
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  കചര്ത്തനിട്ടുള്ള  മഭായലാം  കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള  GCMSMS  (Gas
Chromatograph  Mass Spectro Photometer),  ICP-OES  എനതീ അതലഭാധുനനികേ
ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള യഥഭാക്രമലാം  1.85  കകേഭാടനി,  1  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴെനിചട്ട്
സഭാപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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സസൗജനല മരുനട്ട് വനിതരണലാം

132 (133) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീനന് :

ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അവശലമരുനകേള സസൗജനലമഭായനി നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങൾ എചനലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എചനലഭാലാം തരലാം ധനസഹഭായമഭാണട്ട് ഈ പദതനിവഴെനി നല്കുനചതനട്ട്

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ഡനി) പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഭരണതലത്തനില് എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങൾ

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ചനികേനിതയ്ക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേചള  സമതീപനിക്കുന  എലഭാ

വനിഭഭാഗലാം കരഭാഗനികേളക്കുലാം സസൗജനലമഭായനി  ജനറനികേട്ട്  മരുനകേള വനിതരണലാം ചചയകേ

എനതഭാണട്ട് പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.

(സനി)  സസൗജനല  മരുന  വനിതരണപദതനി  മുഖഭാനരലാം  യഭാചതഭാരുവനിധ

ധനസഹഭായവലാം കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള മുഖഭാനനിരലാം നല്കുനനില.

ചനികേനിതയ്ക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേചള സമതീപനിക്കുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സസൗജനലമഭായനി

മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം.

(ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപനില്നനിനലാം  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്നനിനലാം

യഥഭാസമയലാം ഇന്ഡന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിചട്ട് കദശതീയ അടനിസഭാനത്തനില് ക്ഷണനിക്കുന മതര

ഇ-ചടണ്ടര് നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂചട മരുനകേളുലാം അനുബന സഭാമഗനികേളുലാം സലാംഭരനിചട്ട്

ജനിലഭാ മരുന സലാംഭരണ കകേനങ്ങളനിലൂചട അതതട്ട് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ഇന്ഡന്റെനിനട്ട്

അനുസരണമഭായനി വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.
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ജനിലഭാ ആശുപത്രനി പദവനി നല്കുനതട്ട്

133 (134) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിക്കട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി പദവനി നല്കുന

ചപ്രഭാകപഭാസലനിചന്റെ കേഭാലനികേ സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി  എന

മഭാറവഭാന്  കേഴെനിയുലാം  എനട്ട്  അറനിയനിയ്ക്കുകമഭാ;  അതനിനഭായനി  നഭാളനിതവചര  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  250  കേനിടക്കകേളുള്ള  ജനിലഭാ

ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് 40 (നഭാല്പതട്ട്) അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.

അതനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  2,72,84,868  (രണ്ടട്ട്  കകേഭാടനി  എഴപത്തനി  രണ്ടട്ട്  ലക്ഷത്തനി

എണ്പത്തനിനഭാലഭായനിരത്തനി  എണ്ണൂറനി  അറുപത്തനിചയടട്ട്  രൂപ)  ആവശലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ഇതനിനഭായനി കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് പഭാന്/  കനഭാണ്പഭാന് ചഹഡ്ഡനില് തകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  'നവ്യൂസര്വതീസട്ട്  ചപ്രഭാസതീഡദ്യുര്'  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന

വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചനിരുന.  എനഭാല് ഒറപഭാലത്തുനനിനലാം  അധനികേലാം  ദൂരമലഭാചത

(ഏകേകദശലാം 30 km)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില  ആശുപത്രനിയുള്ളതനിനഭാലുലാം ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട്

ആശുപത്രനി  മതനിയഭായ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു കൂടനി  നല  നനിലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന

സഭാഹചരലത്തനിലുലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  രണ്ടട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേലാം  ചചലവവരുന

ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  250  കേനിടക്കകേളുള്ള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി

ഉയര്ത്തുന ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിരുനനില.



206       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴ ട്ട്  ആശുപത്രനി

134 (135) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനില് അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള
തസനികേകേളുചടയുലാം  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ചചയനവരുചടയുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പ്രകേഭാരലാം
ഏചതഭാചക്ക തസനികേകേളഭാണട്ട് ഓകരഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴനിലുലാം അനുവദനികക്കണ്ടതട്ട് ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇനനി  റഭാനനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്
ഏചതഭാചക്ക  തസനികേകേളഭാണട്ട്  അനുവദനികക്കണ്ടതട്ട്  ;  ഇവ  അനുവദനിക്കഭാന്  എനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ;

(ഡനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ഇകതവചര ആരലാംഭനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയുചട  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* കേനിടക്കകേളുചട  എണ്ണലാം,  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  ഒ.പനി.,
ഐ.പനി.,  നനിലവനിലുള്ള ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എനനിവ അടനിസഭാനചപടുത്തനിയഭാണട്ട്
പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനിചല  കേനിടക്കകേളുചട  എണ്ണലാം,
ഒ.പനി.,  ഐ.പനി.,  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  എനനിവചയ  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന ശനിപഭാര്ശ 15906/എലാം.1/15/ആകുവ. എന ഫയലനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഇ)  2017-18  പഭാന്  ഫണ്ടനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ആകരഭാഗലവകുപനിചല കകേഡര് സമ്പ്രദഭായലാം

135 (136) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിചല കകേഡര് സമ്പ്രദഭായലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ

എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കകേഡറനില്  ഓപ്ഷന്  നല്കുന  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട

കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  പല  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സൂപ്രണ്ടുമഭാചര  നനിയമനിക്കഭാന്

കേഴെനിയഭാത്ത അവസ നനിലവനിലുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  കമജര്  ആശുപത്രനികേളനില് സൂപ്രണ്ടുമഭാരഭായനി  ചസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനില്

നനിനലാം സതീനനിയര് കഡഭാക്ടര്മഭാചര നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആശുപത്രനികേളനി ല്  വളചര  പ്രധഭാനചപട  ചുമതല  നനിര്വഹനികക്കണ്ട

ആര്.എലാം.ഒ.-മഭാരഭായനി ജൂനനിയറഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാചര നനിയമനിക്കുനരതീതനി പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കകേഡറനിചല  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  ഡയറക്ടര്  തസനികേയനില്

ഉള്ളവര്ക്കഭാണട്ട്  സൂപ്രണ്ടട്ട്  തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതട്ട്.   നനിലവനില്

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ഡയറക്ടര് തസനികേകേളനില് 17-ഓളലാം ഒഴെനിവകേളുണ്ടട്ട്.  ജൂനനിയര് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്

തസനികേയനിലുള്ള ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുചട   ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി  സഭാനക്കയറലാം

നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കകേ ഡര്  തസനികേയനില്നനിനമഭാണട്ട്

സൂപ്രണ്ടുമഭാര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന് വലവസ ചചയ്തനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ജനറല്  കകേഡറനിചല  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാചരയഭാണട്ട്

ആര്.എലാം.ഒ. ആയനി  നനിയമനിക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് നനിയമനലാം നല്കുകമ്പഭാള ചനില

അവസരങ്ങളനില്  ജൂനനിയറഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  ആര്.എലാം.ഒ.  ആയനി  നനിയമനലാം

നല്കകേണ്ടനി വരുനണ്ടട്ട്.
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ചകേഭാചനി നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനിചല നനിയമനലാം

136 (137) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്ത ചകേഭാചനി  കനഴനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനില്  28-5-2016-ചല

സ.ഉ.  (റകേ)  നമ്പര്  97/2016/H&FWD  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സൃഷനിക്കചപട  24

തസനികേകേളനില്  ഏതട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനില് ചപ്രഭാഫസര്, അകസഭാസനികയറട്ട് ചപ്രഭാഫസര് എനതീ

തസനികേകേളനികലക്കട്ട് നനിലവനില് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കനഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനിചല അദലഭാപകേരനില്

നനിനലാം  അവരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ക്രമത്തനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജട്ട്  ഡനി.എലാം.ഇ.-യുചട  നനിയനണഭാധനികേഭാരങ്ങളനികലക്കട്ട്

മഭാറചപട സഭാഹചരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് കനഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില് കജഭാലനി ചചയന

അദലഭാപകേരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറനില്

നനിനലാം ലഭനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വയനഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

137 (138) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട

നനിലവനിചല സനിതനി എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് കവണ്ടനി ഏചറടുത്ത ഭൂമനി ചഹല്ത്തട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമട്ട്ന്റെട്ട്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-ക്കട്ട് ചചകേമഭാറഭാത്തതട്ട് എന്തുചകേഭാണ്ടട്ട്;

(സനി)  നനിലവനില്  എത്ര  തകേയഭാണട്ട്  വയനഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാളജനിനട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണ്ടനി ചനപ്രഭ ചഭാരനിറബനിള ട്രെസ്റ്റേട്ട് സസൗജനലമഭായനി 50 ഏക്കര് സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അകസട്ട്  കറഭാഡനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണ്ടനി  3  കകേഭാടനി  രൂപയുചട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്,  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര് എനനിവര് സമര്പനിച പ്രകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  350  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 22 കകേഭാടനി രൂപയുലാം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

ഏകേതീകൃത ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം

138 (139) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  നനിയമത്തനിചന്റെ
അഭഭാവലാം  സൃഷനിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ?  കേചണ്ടത്തലുകേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷലലാം  നനിറകവറനതനിനഭായനി  നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതവചരയുള്ള  അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു ഏകേതീകൃത ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  നനിയമത്തനിചന്റെ
അഭഭാവലാം സൃഷനിക്കുന പ്രശ്നങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   1955-ചല തനിരു-ചകേഭാചനി
ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  നനിയമവലാം  1935-ചല  മദഭാസട്ട്  പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  ആക്ടുലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ചപഭാതവഭായ ഒരു ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല
നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കുനതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച ഡ്രഭാഫനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച കേരടട്ട്
ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല ബനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

883/2017
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ഉഴെവൂര് ചകേ.ആര്. നഭാരഭായണന് ആശുപത്രനിക്കട്ട് പുതനിയ തസനികേകേള

139 (140) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉഴെവൂര് ചകേ.ആര്.  നഭാരഭായണന് ആശുപത്രനിയുചട ചകേടനിടലാം ഉദ്ഘഭാടനലാം

കേഴെനിഞ  കശഷലാം  പുതനിയ  തസനികേകേള  ഒനലാം  തചനയനിലഭാചത  ആശുപത്രനിയുചട

പ്രവര്ത്തനലാം  മുകനഭാടട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉഴെവൂര്  ചകേ.ആര്.  നഭാരഭായണന്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  പുതനിയ  തസനികേകേള

അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  ചപ്രഭാകപഭാസട്ട്  ചചയ്തട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റ

പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന  223/എലാം2/H&FW  എന  ഫയലനിചന്റ  ഇകപഭാഴെചത്ത

അവസ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഫയലനില്  എആ്രതയുലാം  കവഗലാം  തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്  അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഉണ്ടഭായനിരനിക്കുന

നടപടനിക്രമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അധുനനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ

ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചനിരുന.

14-3-2016-ചല  233/എലാം1/16/ആകുവ എന കേത്തുപ്രകേഭാരലാം  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിക്കട്ട്

ആവശലമഭായ  തസനികേകേള,  അധനികേമഭായനി  ആവശലമുള്ള  തസനികേകേള,  എണ്ണലാം,

അനനിവഭാരലത എനനിവ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഡയറക്ടകറഭാടട്ട്

ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

നഭാഷണല് ററല് ചഹല്ത്തട്ട് മനിഷനനില്നനിനലാം അനുവദനിച തകേ

140 (141) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന  ആകരഭാഗല

കകേനങ്ങളക്കട്ട് നഭാഷണല് ററല് ചഹല്ത്തട്ട് മനിഷനനില്നനിനലാം 2015 ജനുവരനി മുതല്

2016 ചമയട്ട് 30 വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില് എന്തു തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസസുത  തകേയുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങള  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകേ അനുവദനിച തതീയതനികേളുലാം ആയതനിചന്റെ ചചലവനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പല  പദതനികേളക്കുമഭായനി  1.3744  കകേഭാടനി  രൂപ  (ഒരു  കകേഭാടനി
മുപത്തനികയഴെട്ട് ലക്ഷത്തനി നഭാല്പത്തനിനഭാലഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   

(ബനി&സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*

ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

141 (142) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  മുലകശരനി,  വഭാടഭാനപനിള്ളനി
കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം മറട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം
തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനിചല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്  ആവശലത്തനിനു
ജതീവനക്കഭാരനിചലന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിചട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.കേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം  ,   വഭാടഭാനപനിള്ളനി

കഭാര്ക്കട്ട് - 1

സഭാമൂ ഹനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം  ,   മുലകശരനി

കഭാര്ക്കട്ട് - 1

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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എല്.എചട്ട്.ഐ. - 1

എല്.എചട്ട്.എസട്ട്. - 1

ചജ.പനി.എചട്ട്.എന്. - 1

ചജ.എചട്ട്.ഐ. കഗഡട്ട്-1 - 1

കഹഭാസനിറല് അറന്റെന്റെട്ട് കഗഡട്ട്-2 - 3

(ബനി) ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തനി  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിചല ഒഴെനിവകേള

142 (143) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്

എത്ര തസനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴെനിഞട്ട് കേനിടക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കപഭാസ്റ്റുകേള  സലാംബനനിച

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

(സനി)  ജനിലഭാതല നനിയമനങ്ങള ഡനി.എലാം.ഒ.  വഴെനിയുലാം സലാംസഭാനതല നനിയമനങ്ങള

ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്. വഴെനിയുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ചയ അറനിയനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള

143  (144) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ഏചതലഭാലാം  തഭാലൂക്കട്ട്/ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കേനി ഡ്നനി ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്
സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുവഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിചട  പ്രസസുത  സസൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുവഭാന്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പുതനിയതഭായനി സജതീകേരനികക്കണ്ടതകണ്ടഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനങ്ങള
നനിലവനിലുകണ്ടഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി, തറവൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി.

(ബനി) ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനഭാവശലമഭായ ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലലാം
നനിലവനിലനില.  ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലലാം നനിലവനില് വരുന മുറയ്ക്കട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സസൗകേരലലാം
ഏര്ചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ചകേടനിടലാം,  ഉപകേരണങ്ങള,  ജതീവനക്കഭാര്  എനനിവ  ഉളചപചടയുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള പുതതഭായനി സജതീകേരനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.  5-2-2013-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
114/2013/നനികുതനി  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനിനുകേതീഴെനില്
27  ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എനഭാല് ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ഫണ്ടട്ട് ലഭനിചനിടനില.

പനി.എചട്ട്.സനി.ചയ സനി.എചട്ട്.സനി.-യഭായനി ഉയര്ത്തല്

144 (145) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് ഇലഭാത്ത റവപനിന് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിചല
മുനമ്പലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിചയ കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറഭായനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മുനമ്പലാം  24x7  പനി.എചട്ട്.സനി.-ചയ സനി.എചട്ട്.സനി.-യഭായനി ഉയര്ത്തുവഭാന് ആവശലമഭായ
ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലങ്ങള ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറനില്നനിനട്ട്
ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാക്കനി തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ചനന്മേഭാറ കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര്

145 (146) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനന്മേഭാറ കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിചന്റ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ആശുപത്രനിയനിചല  നനിലവനിചല  കസവനങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനന്മേഭാറ,  അയനിലൂര്,  ചനലനിയഭാലാംപതനി,  എലവകഞരനി,  പലശന,  കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്
എനതീ  പഞഭായത്തുകേളനിചല  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവരുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം  ചനികേനിതക്കഭായനി  ആശയനിക്കുന  ഏകേ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയഭായ
ചനന്മേഭാറ സനി.എചട്ട്.സനി.-ചയ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുളള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എചനങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഉചണ്ടങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചനന്മേഭാറ കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന ചനന്മേഭാറ
സനി.എചട്ട്.സനി.  ചനന്മേഭാറ,  അയനിലൂര്,  കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്,  വണ്ടഭാഴെനി,  എലവന്കഞരനി,
പലശന,  ചനലനിയഭാലാംപതനി  എനതീ  7  പഞഭായത്തുകേളനിചല കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നനിശ്ചനിത
ഒ.പനി.  സമയത്തട്ട് ചനികേനിത നല്കുകേയുലാം ആവശലചമങനില് അഡനിറട്ട് ചചയ്തട്ട് ചനികേനിത
നല്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന.  ഈ സനി.എചട്ട്.സനി.യനിചല ഒരു ദനിവസചത്ത ശരഭാശരനി
ഒ.പനി.  800-ഉലാം  ഐ.പനി.  65-മഭാണട്ട്.  അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗലാം  ഇചലങനിലുലാം
24  മണനികറുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനലാം,  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പട്ട്,
അനുവദനതീയമഭായ മറട്ട്  കസവനങ്ങള എനനിവ നല്കേനിവരുന.  ലകബഭാറടറനി,  എകട്ട്-
കറ,  ഫ്രെതീസര്,  കമഭാര്ചറനി എനനിവയുചട കസവനവലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  എലഭാ ജതീവന്രക്ഷഭാ
മരുനകേളുലാം നല്കുനണ്ടട്ട്.  സഭാനസ്വന പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന
മുറയ്ക്കട്ട്  തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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വനികേലഭാലാംഗ കകേഭാര്പകറഷന്

146 (147) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത്ത വനികേലഭാലാംഗ കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷകന്റെയുലാം

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  ഇവചയ  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുലാം,

ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഉണ്ടട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനുലാം കകേരള സഭാമൂഹല

സുരക്ഷഭാ മനിഷനുലാം പനിരനിച്ചു വനിടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് പുനനഃസഭാപനികക്കണ്ട ആവശലമനില.

ഇവ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചനിചട്ട് വരുന.  കൂടഭാചത ഇവയ്ക്കട്ട്

ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള നനിലവനിലനില. 

കേലഭാന്സര് ചസന്റെര് സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

147 (148) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാവൂര്  ചതങ്ങനിലക്കടവനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസൗജനലമഭായനി  വനിട്ടുകേനിടനിയ

സലവലാം  ചകേടനിടവലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കുനതട്ട്

സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനകണ്ടഭാ ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവനിചട  ഒരു  കഡഭാക്ടറുചടയുലാം  നഭാലട്ട്  നഴമഭാരുചടയുലാം  തസനികേകേള

സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് പ്രനിന്സനിപല് നല്കേനിയ ചപ്രഭാകപഭാസലനില്

എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  അനനിമ തതീരുമഭാനലാം

എടുത്തനിടനില. 
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മഭാവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പനി.എചട്ട്.സനി.

148 (149) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില് പനി.എചട്ട്. സനി. നനിലവനിലനിലഭാത്തതട്ട് കേഭാരണലാം
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനില് പ്രയഭാസങ്ങള അനുഭവചപടുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇവനിചട പനി.എചട്ട്.സനി. അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഭാവൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  എലാം.സനി.എചട്ട്.  യൂണനിറഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചചറുപ 24x7 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനലാം നനിലവനിലുണ്ടട്ട്. ഈ ആകരഭാഗല
കകേനത്തനില് തഭാചഴെപറയുന ഫതീല്ഡട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്:

1. ചഹല്ത്തട്ട് സൂപര്റവസര് - 1

2. ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് - 2

3. കലഡനി ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് - 2

4. ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡട്ട് I – 4

5. ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗഡട്ട് II – 4

6. ജൂനനിയര് പബനിക്കട്ട് ചഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട് - 12

കമല്പറഞ ഫതീല്ഡുവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് മഭാവൂര്,  ചപരുവയല്,
ചപരുമണ്ണ എനതീ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതട്ട്. ആയതനിനഭാല് മഭാവൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില്
പനി.എചട്ട്.സനി.  ഇലഭാത്തതചകേഭാണ്ടട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടസചപടുനനില.

സസൗജനലമഭായനി മരുനട്ട് വനിതരണലാം 

149 (150) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവനിതറശലതീ  കരഭാഗങ്ങളനില്  വളചര  പ്രധഭാനചപട  ഒരു  കരഭാഗമഭായ
പ്രകമഹലാം അതനികവഗത്തനില് കകേരളത്തനില് പടര്നപനിടനിക്കുനകേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനിലുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി) പ്രകമഹകരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം അനുദനിനലാം വര്ദനിച്ചുവരുന സഭാഹചരലത്തനില്
പ്രകമഹകരഭാഗത്തനിനുള്ള മരുനകേള തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട്
ചസന്റെറുകേളനിലുലാം റപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനിലുലാം സസൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേലഭാന്സര് കരഭാഗ ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള മരുനകേളുലാം സര്ക്കഭാര് ആതരഭാലയങ്ങളനില്
സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജതീവനിതറശലനി  കരഭാഗങ്ങളനില്  പ്രധഭാനമഭായ  പ്രകമഹകരഭാഗലാം  കകേരള
ജനതചയ  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിവനിധ
പഠനങ്ങളപ്രകേഭാരലാം പുരുഷന്മേഭാരനില് 20 മുതല് 27 ശതമഭാനവലാം സതീകേളനില് 15 മുതല്
19 ശതമഭാനവലാം പ്രകമഹ കരഭാഗബഭാധനിതരഭാചണനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കചപടുനതട്ട്.

(ബനി)  മലയഭാളനിയുചട ജതീവനിതറശലനിയനില്നനിനള്ള കേഭാതലഭായ മഭാറലാം പ്രകമഹ
കരഭാഗനികേളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില്
സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ജതീവനിതറശലതീകരഭാഗ
നനിര്ണ്ണയ നനിയനണ ചനികേനിത പദതനിയഭാണട്ട് "അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം”. സലാംസഭാനചത്ത
230 സനി.എചട്ട്.സനി.കേള, 835 പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള, 5144 കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേനങ്ങള,
100 തഭാലൂക്കട്ട്/ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള എനനിവനിടങ്ങളനില് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ചനികേനിതഭാ  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  പ്രകേഭാരമുള്ള  മരുനകേള  സസൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം
ചചയ്തുവരനികേയുലാം ചചയന. ഇതട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  ചനികേനിതഭാ  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള പ്രകേഭാരമുള്ള  ഇന്സുലനിന്
ഉളചപചടയുള്ള  12  ഇനലാം മരുനകേളഭാണട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.  തലലാംവചര സസൗജനലമഭായനി
നല്കേനിവരുനതട്ട്.  

(സനി) കേലഭാന്സര് കരഭാഗചനികേനിതയ്ക്കുള്ള മരുനകേള വളചര വനിലകയറനിയതഭാണട്ട്.
ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് കേഭാരുണല പദതനിവഴെനി  ഈ മരുനകേള
സസൗജനലനനിരക്കനില് നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ കേലഭാന്സര് ചകേയര്
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗചനികേനിതയ്ക്കുള്ള
മരുനകേള  വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഫണ്ടട്ട്  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  കേലഭാന്സര്  ചനികേനിത
ലഭലമഭായ  ആശുപത്രനികേളനില്  വനിതരണലാം  ചചയകേയുലാം  ചചയന.  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗ
ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  69  ഇനലാം  മരുനകേള  കദശതീയ  അടനിസഭാനത്തനില്  ക്ഷണനിക്കുന
മതര  ഇ-ചടണ്ടറുകേള  മുകഖന  സലാംഭരനിചട്ട്  വഭാര്ഷനികേ  ഇന്ഡന്ഡ്പ്രകേഭാരലാം  അഞട്ട്
സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലുമഭായനി
നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  
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വനിവനിധതരലാം പനനികേള

150 (151) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെ  ശക്തമഭായകതഭാചട  വനിവനിധതരലാം  പനനികേള  ബഭാധനിചട്ട്  ഒകടചറകപര്

വനിവനിധ ആശുപത്രനികേളനില് ചനികേനിത കതടനിയകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഏചതഭാചക്ക തരലാം പനനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള പ്രധഭാനമഭായുലാം

കേണ്ടുവരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കപര്  ഇതനിനകേലാം  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  പനനി  ബഭാധനിചട്ട്

ചനികേനിതയനിലുചണ്ടനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  റകേചക്കഭാളനചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  വര്ഷകത്തയുലാംകപഭാചല ഈ വര്ഷവലാം  കുകറകപര് വനിവനിധതരലാം

പനനികേള  ബഭാധനിചട്ട്  ചനില  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  കതടനിചയത്തനിയകേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  ശരനിയഭായ ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

മരുനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  മറട്ട്  ചനികേനിതഭാസസൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കരഭാഗനനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഊര്ജനിതചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  റവറല്  പനനി,  ചഡങനിപനനി,  മലമ്പനനി,  ചലപ്കറഭാ  റസകറഭാസനിസട്ട്

(എലനിപനനി),  റടകഫഭായ്ഡട്ട്,  സബട്ട് റടഫസട്ട്,  H1  N1  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള

പ്രധഭാനമഭായുലാം കേണ്ടുവരുനതട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനില്  പനനി  ബഭാധനിചട്ട്  ചനികേനിതയനിലുള്ളവരുചട

ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*    

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ഡനി)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉതകുന  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  ജനിലകേളക്കട്ട്  നല്കേനി  അതനുസരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ശുചനിതസ്വ
മനിഷനുലാം ആകരഭാഗലവകുപ്പുമഭായനി കയഭാജനിചട്ട് ചകേഭാതകേനിചന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണത്തനിനട്ട്
ഊനല് നല്കേനി മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണലാം നടത്തനിയനിരുന. വതീടുകേള, സഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള,  സ്കൂളുകേള,  ചപഭാതസലങ്ങള  തടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  ചകേഭാതകേനിചന്റെ
ഉറവനിട നശതീകേരണമുളചപചടയുള്ള ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.
സസ്വകേഭാരല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചടയുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  കരഭാഗചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗ
കരഖകേചളപറനിയുലാം  ഫതീല്ഡുതല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങചളപറനിയുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേള
ആഴ്ചയനില് ഒരനിക്കല് കകഭാറനികനറട്ട് ചചയവഭാനുലാം അവ മലനിനചപടഭാതനിരനിക്കുവഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള  ബനചപട  വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കനിയുലാം
വരുനണ്ടട്ട്.  ആഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല് എലഭാ ചവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനിലുലാം സ്കൂളുകേളനിലുലാം ശനനിയഭാഴ്ച
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഞഭായറഭാഴ്ച വതീടുകേളനിലുലാം ചകേഭാതകേനിചന്റെ ഉറവനിടനശതീകേരണത്തനിനഭായനി
റഡ്ര കഡ ആചരനിച്ചുവരുന.  സ്കൂളുകേളനില് പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണത്തനിനഭായുള്ള
പ്രതനിജ്ഞയുലാം എടുപനിക്കുന. 

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ആശുപത്രനികേള

151 (152) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല പനി.എചട്ട്.സനി.  കേള, സനി.എചട്ട്.സനി.കേള,
സബട്ട്-ചസന്റെറുകേള, ആയൂര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേള എനനിവയുചട പടനികേ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനില്  അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട
തസനികേ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ഇകപഭാള കജഭാലനി  ചചയന ജതീവനക്കഭാരുചട
ഇനലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുലാം  ഒഴെനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന  തസനികേകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭാലവര്ഷലാം  ശക്തനി  പ്രഭാപനിക്കുനകതഭാചട  കരഭാഗനികേളുചട  എണ്ണവലാം
വര്ദനിക്കഭാനനിടയുള്ളതനിനഭാല് പ്രസസുത ആശുപത്രനികേളനില് ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന തസനികേകേളനില്
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) I ആകരഭാഗല വകുപട്ട് :

പനി.എചട്ട്.സനി.കേള,  സനി.എചട്ട്.സനി.കേള,  സബട്ട്  ചസന്റെറുകേള
എനനിവയുചട ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

II ആയുര്കവദലാം :

ആയുര്കവദ ആശുപത്രനികേള  - 2 (ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്, പഭാകലഭാടട്ട്)

ആയുര്കവദ  ഡനിചസന്സറനികേള  -  4  (കേലറ,  പുലമ്പഭാറ,
വഭാമനപുരലാം, ചവഞഭാറമൂടട്ട്)

III കഹഭാമനികയഭാ :

കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസന്സറനികേള  -  5  (ആനഭാടട്ട്,  നനനികയഭാടട്ട്,
പനവൂര്, പഭാകങ്ങഭാടട്ട്, ചകേഭാച്ചുകേരനിക്കകേലാം,)

എന്.എചട്ട്.എലാം.  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസന്സറനികേള  -  4
(ചനലനഭാടട്ട്, പുലമ്പഭാറ, വഭാമനപുരലാം, കേലറ)

(ബനി&സനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

(ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപനില് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഡനിചസന്സറനികേളനിലുലാം
നനിലവനില് തസനികേകേചളഭാനലാം ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനനില.  ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാവകുപനില്
ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞമുകഖനയുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുഖഭാനനിരവലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല മഭാട്ടൂല് പനി.എചട്ട്.സനി.

152 (153) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല മഭാട്ടൂല് പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട കശഭാചനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില്  മഭാട്ടൂല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനത്തനില്  രണ്ടട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
തസനികേകേളഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇവനിചട ഒരു കഡഭാക്ടചറ നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അവര്
പ്രസവഭാവധനിയനിലഭാണട്ട്.  ഒഴെനിവള്ള  ഒരു  കഡഭാക്ടറുചട  തസനികേയനില്  അഡ്കഹഭാകേട്ട്

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പഴെയങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി
സൂപ്രണ്ടനിനഭാണട്ട്  ചമഡനിക്കല് ആഫതീസറുചട അധനികേ ചുമതലയുള്ളതട്ട്.  മറട്ട്  ചമഡനിക്കല്,
പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം
പുതനിയ കഡഭാക്ടര്മഭാചര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  ശമലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ടനി  സഭാപനത്തനില്
ദനിവകസന എത്തുന  180-ഓളലാം കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചമചചപട ഒ.പനി.  ചനികേനിത,  ലഭാബട്ട്/
ഇ.സനി.ജനി. പരനികശഭാധനകേള, ആവശലമഭായ മരുനകേള എനനിവ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
നനിലവനില്  സഭാപനത്തനിനട്ട്  കവണ്ട  ചകേടനിടഭാടനിസഭാന  ഭസൗതനികേസസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേലലഭാകശരനി കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ചകേടനിട
നവതീകേരണ/അറകുറപണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.

സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് അനുസരനിചട്ട് നനിയമനലാം

153 (154) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് അനുസരനിച്ചുള്ള സ്റ്റേഭാഫനിചന
നല്കുനതനിനട്ട് സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി. ഉളചപടുന പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിചല എലഭാ സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേനങ്ങളനിലുലാം  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസല്
ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഡയകേട്ട് ടകറഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നഭാദഭാപുരലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി

154  (155)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ആയതനിചന്റെ നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  16-11-2015-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  261/2015/
ആകുവ.  പ്രകേഭാരലാം  നഭാലു  പുതനിയ  കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട
തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   രണ്ടട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാര് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി മറട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിചല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

155 (156) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിചല നനിലവനിലുള്ള വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട

സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം

ജതീവനക്കഭാരുചട  അനുവദനതീയ  തസനികേകേള  ഏചതഭാചക്കയഭാണട്ട്;  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം

തസനികേകേളനിലുലാം നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി കനഭാക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇചലങനില് അതട്ട്

ഏചതഭാചക്ക തസനികേകേളനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസുത ആശുപത്രനിയനില് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി പഭാകറണ്  അനുസരനിച്ചുള്ള

ജനിവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിക്കുകവണ്ട  മനിനനിമലാം  തസനികേകേളുചട  ലനിസ്റ്റേട്ട്

അനുബനമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.   എനഭാല് കേനിടക്കകേളുചട എണ്ണലാം,  ചനികേനിതഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  സതീമുകേള/കപ്രഭാഗഭാമുകേള തടങ്ങനിയവ അനുസരനിചട്ട് തസനികേകേളുചട

എണ്ണത്തനില് വലതലഭാസലാം വരനികേകയഭാ പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേകയഭാ ചചയഭാറുണ്ടട്ട്.  

(ബനി) ലനിസ്റ്റേട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. ഉണ്ടട്ട്. നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസ്റ്റേന്റെനിചന്റെ

ഒരു ഒഴെനിവലാം ആശുപത്രനി അറന്ഡന്റെട്ട് കഗഡട്ട്-II-ചന്റെ രണ്ടട്ട് ഒഴെനിവകേളുലാം നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.

(സനി) പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിചയ തഭാലൂക്കട്ട് ആസഭാന ആശുപത്രനിയഭായനി

ഉയര്ത്തനി  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  30143/

എലാം1/14/ആകുവ.  എന  ഫയല്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അധനികേ  വനിവരങ്ങള  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്

ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* റലബറനിയനില്വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിചല ഒ.പനി. സമയലാം

156 (157) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിചല ഒ.പനി. സമയലാം എത്ര മണനിവചരയഭാചണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉചയ്ക്കുകശഷലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് ഒ.പനി. സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഉച കേഴെനിഞട്ട് ഒ.  പനി.  സസൗകേരലലാം ഇലഭാത്ത തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളുചട

കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിചല എലഭാ സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം

ഉചയ്ക്കട്ട് കശഷലാം ഒ.പനി. പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിചല ഒ.പനി.  സമയലാം രഭാവനിചല  8  മണനി മുതല്

ഉചയ്ക്കട്ട് 1 മണനിവചരയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  പ്രധഭാന  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിചലലഭാലാം  അതലഭാഹനിത

വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

(സനി) ഉചകേഴെനിഞട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് രഭാവനിലചത്തകപഭാചല സഭാധഭാരണ

രതീതനിയനിലുള്ള ഒ.പനി.  കസവനങ്ങള നനിലവനിലനില.  ചനില ജനിലകേളനിചല ചനില ആശുപത്രനികേളനില്

കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ലഭലതയുലാം ആവശലകേതയുലാം കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്  എകറന്ഡഡട്ട് ഒ.പനി.

കസവനങ്ങളുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  സതീസണനില്  പനനി  കൂടുതലഭാകുകമ്പഭാള പ്രകതലകേ  പനനി

കനിനനിക്കുകേളുലാം ഒ.പനി. സമയത്തനിനുകശഷലാം ആവശലഭാനുസരണലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിചല  നനിലവനിചല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം

സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണുലാം  ലഭലതയുലാം  കേണക്കനിചലടുക്കുകമ്പഭാള  ഇക്കഭാരലലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനിക്കഭാന് കേഴെനിയനില.
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കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

157  (158)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദശതീയപഭാതയനിലടക്കലാം  ദനിനലാംപ്രതനി  ഉണ്ടഭാകുന  വഭാഹന  അപകേടങ്ങചള
തടര്നട്ട് കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് എത്തനികചരുനവചര സര്ജചന്റെ കസവനലാം
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  വളചര  ദൂചരയുള്ള  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കട്ട്  റഫര്
ചചയനതമൂലലാം  വഴെനിമകദല  ജതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില് അടനിയനരമഭായനി  ഒരു സര്ജചന നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം
കട്രെഭാമഭാചകേയര്,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  എനനിവ സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് സര്ജചന നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിക്കുനമുറയ്ക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ചകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബവ്യൂ.എസട്ട്.
മുകഖന തടങ്ങനിവചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറനിനട്ട് അനുവദനിച ഉപകേരണങ്ങളുചട
വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ആയൂര്കവദ ആശുപത്രനികേള

158 (159) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ആചകേ  എത്ര  ആയൂര്കവദ
ആശുപത്രനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളചതനലാം അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസുത  ആശുപത്രനികേളനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി  കനഭാക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇചലങനില് ഏചതഭാചക്ക ആശുപത്രനികേളനില്
ഏചതലഭാലാം തസനികേകേള ഒഴെനിവഭായനിക്കനിടക്കുനചവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവഭായനിക്കനിടക്കുന  തസനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ആയൂര്കവദ  ആശുപത്രനികേള
അനുവദനിക്കചപടനിടനില. 7  ആയൂര്കവദ ഡനിചസന്സറനികേളുലാം ആയുഷനിചന്റെ ഒരു എന്.എചട്ട്.എലാം.
ഡനിചസന്സറനിയുമുണ്ടട്ട്. 
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(ബനി)

സഭാപനലാം ചമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റേട്ട് അറന്ഡര് പഭാര്ടട്ട്റടലാം
സസ്വതീപര്

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
കുലുക്കല്ലൂര്

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഒഴെനിവഭായനി
കേനിടക്കുന

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
വനിളയൂര്

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട്

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
ചകേഭാപലാം

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഒഴെനിവഭായനി
കേനിടക്കുന

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
മുതമല

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട്

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
ഓങ്ങല്ലൂര്

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട്

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
തനിരുകവഗപ്പുറ

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട്

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
വലപ്പുഴെ

ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഉണ്ടട്ട് ഒഴെനിവഭായനി
കേനിടക്കുന

ഗവ.ആയൂര്കവദ
ഡനിചസന്സറനി,
പടഭാമ്പനി

ഉണ്ടട്ട് തസനികേ
അനുവദനിചനിടനില

ഉണ്ടട്ട് തസനികേ
അനുവദനിചനിടനില

(സനി)  മൂനട്ട്  പഭാര്ടട്ട്  റടലാം  സസ്വതീപര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവകേളനില്  എലാംകപഭായ്ചമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചഞമുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
സഭാപനത്തനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
കുടുലാംബശതീ മുകഖനയുള്ള കസവനലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി വരുനണ്ടട്ട്.

883/2017
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പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളക്കട്ട് സസ്വനമഭായനി ചകേടനിടലാം

159 (160) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത എത്ര റപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളഭാണട്ട് സസ്വനമഭായനി
ചകേടനിടമനിലഭാചത വഭാടകേചക്കടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട് എന ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ആകരഭാഗല  ദസൗതലത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എത്ര
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട് എനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  സസ്വനമഭായനി  ചകേടനിടമനിലഭാത്ത  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളക്കട്ട്
സസ്വനമഭായനി  ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിചല കേനിടത്തനി ചനികേനിത പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  അധനികേമഭായനി
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് ഏര്ചപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജതീവനിതറശലതീകരഭാഗങ്ങളുചട ചനികേനിതയ്ക്കട്ട് ഉതകുലാംവനിധലാം എലഭാ പനി.എ.ചട്ട്സനി.-കേളനിലുലാം
രക്തപരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം,  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ മരുന നല്കുനതനിനുമുള്ള
സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്ചപടുത്തുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കദശതീയ  ഗഭാമതീണ  ആകരഭാഗല  ദസൗതലത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  24
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്
ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് ജനില പനി.എചട്ട്.സനി.യുചട കപരട്ട്

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം പനി.എചട്ട്.സനി., കേഭാഞനിരലാംകുളലാം

2 തനിരുവനനപുരലാം പനി.എചട്ട്.സനി., വടനിയൂര്ക്കഭാവട്ട്

3 ചകേഭാലലാം ജനി.എചട്ട്., കുണ്ടറ
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)1( (2) (3)

4 പത്തനലാംതനിട പനി.എചട്ട്.സനി., ചനിറഭാര്

5 പത്തനലാംതനിട പനി.എചട്ട്.സനി., പനളലാം

6 പത്തനലാംതനിട പനി.എചട്ട്.സനി., നനിലക്കല്

7 പത്തനലാംതനിട പനി.എചട്ട്.സനി., സനനിധഭാനലാം

8 ആലപ്പുഴെ പനി.എചട്ട്.സനി., ചമ്പക്കുളലാം

9 കകേഭാടയലാം പനി.എചട്ട്.സനി., കുമരകേലാം

10 കകേഭാടയലാം പനി.എചട്ട്.സനി., അയ്മനലാം

11 എറണഭാകുളലാം പനി.എചട്ട്.സനി., ഉഴെവൂര്

12 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., പൂഞഭാര്

13 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., അങമഭാലനി

14 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., പടനിഞഭാചറ ചവമ്പല്ലൂര്

15 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., അനനിക്കഭാടട്ട്

16 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., പഭാമ്പൂര്

17 തൃശ്ശൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., മടത്തൂര്

18 മലപ്പുറലാം പനി.എചട്ട്.സനി., കുറമ്പലകങ്ങഭാടട്ട്

19 കേണ്ണൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., എരമലാം കേട്ടൂര്

20 കേണ്ണൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., ഇരനികര്

21 കേണ്ണൂര് പനി.എചട്ട്.സനി., കേടനപള്ളനി

22 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി., പഭാന്തൂര്

23 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി., മുളനിയൂര്

24 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി., കേയൂര്, ചതീകമനനി

(സനി)  എന്.എചട്ട്.എലാം.  മുകഖന  ചുവചട  കചര്ക്കുന  6  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളക്കട്ട്
ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി കകേനഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്:
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ക്രമ
നമ്പര്

ജനില പനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട കപരട്ട്

1 കകേഭാടയലാം മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്

2 കകേഭാടയലാം മുണ്ടന്കുനട്ട്

3 ഇടുക്കനി ഇടമലക്കുടനി

4 പഭാലക്കഭാടട്ട് പനിരഭായനിരനി

5 മലപ്പുറലാം അത്തഭാണനിക്കല്

6 വയനഭാടട്ട് മുറപനഭാടട്ട്

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന ജതീവനിതറശലതീകരഭാഗങ്ങള കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  സലാംസഭാന  ജതീവനിതറശലതീകരഭാഗ  നനിയനണ
പദതനിയഭാണട്ട്  'അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം'.  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിലുലാം
സനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിലുലാം  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേനങ്ങളനിലുലാം  ജതീവനിതറശലതീകരഭാഗ
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  എന്.സനി.ഡനി.  കനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കരഭാഗലാം
നനിര്ണ്ണയനിക്കചപടവര്ക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളപ്രകേഭാരലാം
മരുനകേള  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേനതലലാംവചര  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജതീവനിത
റശലതീ  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുള്ള  ഗ്ലൂകക്കഭാമതീറര്,  ബനി.പനി.  അപഭാരറസട്ട്,  ചവയനിലാംഗട്ട്
ചമഷതീന് എനനിവ എലഭാ എന്.സനി.ഡനി. കനിനനിക്കുകേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

ഞഭാറക്കല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിക്കട്ട് പുതനിയ തസനികേകേള

160 (161) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേനിടത്തനി ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുള്ളതലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതമഭായ  ഞഭാറക്കല്  ആശുപത്രനിയനില്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്
ആവശലമുള്ളകതഭാതനില് പുതതഭായനി തസനികേകേള അനുവദനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിചലയുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം,  കേനിടക്കകേളുചട എണ്ണലാം,
ഒ.പനി.,  ഐ.പനി.  ചസഷലഭാലനിറനി യൂണനിറകേള മുതലഭായവ കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് അധനികേ
തസനികേ സൃഷനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം  647649/16/ആകുവ.  എന ഫയലനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 229

ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴ ട്ട്  അശുപത്രനി

161 (162) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനി ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയഭാക്കനി

ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ

അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.

ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഹഭാസനിറലനിചല വനിവനിധ യൂണനിറകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

162 (163) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  കഹഭാസനിറലനില്  കട്രെഭാമഭാചകേയര്

യൂണനിറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലാം.പനി. ഫണ്ടട്ട് മുകഖന നടപഭാക്കുന മഭാകമഭാഗഭാലാം യൂണനിറലാം, ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

യൂണനിറലാം സഭാപനിക്കുനതനിചന്റെ നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി,  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനിനട്ട്

കേതീഴെനിലുള്ള  ചതരചഞടുക്കചപട  ആശുപത്രനികേളനില്  കട്രെഭാമഭാ  ചകേയര്  യൂണനിറകേള

സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുവദനിച  തകേയനില്  ചചലവഴെനിക്കഭാചത  ബഭാക്കനിയുള്ള  തകേ

ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാന  ആശുപത്രനിയനില്  കട്രെഭാമഭാ  ചകേയര്

യൂണനിറനിനഭായുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള 2.66 കകേഭാടനി രൂപയുചട എസ്റ്റേനികമറട്ട്

സമര്പനിചനിരുനചവങനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  13-1-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  149/
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2016/ആകുവ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കകേരള കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുചട  കറഭാഡട്ട്

സുരക്ഷഭാ ഫണ്ടനില് ബഭാക്കനിയുള്ള തകേ തനിരനിചടചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഫണ്ടട്ട് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്

കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.

(സനി)  മഭാകമഭാഗഭാഫനി  യൂണനിറനിചന്റെ  പണനി  ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

യൂണനിറട്ട്  അധനികേലാം റവകേഭാചത പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

യൂണനിറനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ചകേടനിടലാം സജമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.   യൂണനിറട്ട്,  ആര്.ഒ.  പഭാന്റെട്ട്  മറ

അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള,  ചടകതീഷലന്  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ഹരനിപഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

163 (164) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന് :

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :

ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട് ചമ ഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനുകവണ്ടനി സലചമടുപ്പുലാം നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി

ബനചപടട്ട്  ഉയര്നട്ട്  വനനിട്ടുള്ള ആകരഭാപണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ചപഭാത-സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലഭാരലാംഭനിക്കുചമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഈ

ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര് ത്തനവമഭായനി  ബനചപടട്ട്  സർക്കഭാർ

കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനചപടട്ട് ഉയര്ന വന ആകരഭാപണത്തനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചവനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഉത്തരലാം (എ)-യുചട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.  
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ആയൂര്കവദ ഡനിചസന്സറനികേള

164 (165) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ആയൂര്കവദ  ഡനിസട്ട്  ചപന്സറനികേളനില്

ഫഭാര്മസനിസ്ററുകേള ഇചലന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി)  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേചള  നനിയമനിക്കുനതനിനു  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന ഫഭാര്മസനിസ്റ്റേട്ട് തസനികേകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയകേയുലാം  ലഭലമഭായ  അറഡസ്വസനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാചതയുള്ള ഫയലുകേള 

165 (166) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്, ഡനി.ഐ.എസട്ട്.എലാം,

കഹഭാമനികയഭാ  ഡയറക്ടകററകേളനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്  എജദ്യുകക്കഷന്  ഡയറക്ടകററകേളനിലുമഭായനി

എത്ര ഫയലുകേള തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കഭാചത ഉചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  ഫയല്/തപഭാല്  ലഭനിചഭാല്  ഇകപഭാള  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം

ബനചപട  ഫയല്/തപഭാലനിന്കമല്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  അകപക്ഷകേകനഭാ/

വകുപനികനഭാ റകേമഭാറുനചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫയല്/തപഭാലുകേളനില്  മഭാസങ്ങളഭായനി  ഒരു  തതീരുമഭാനവചമടുക്കഭാത്ത

തരത്തനില് എത്ര എണ്ണലാം ഓകരഭാ മഭാസവലാം ചപന്റെനിലാംഗഭായനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചമഡനിക്കല് റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലമുള്ള

ഫയലുകേളനിലുലാം/തപഭാലുകേളനിലുലാം ഇകപഭാള എത്ര ദനിവസത്തനിനകേലാം തതീരുമഭാനമുണ്ടഭാക്കനി

അകപക്ഷകേര്കക്കഭാ ബനചപട വകുപ്പുകേളകക്കഭാ അയച്ചു നല്കുനചണ്ടനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനില് ചമഭാത്തലാം 6819 ഫയലുകേളഭാണട്ട് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാചഴെപറയുന:

ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  - 3417

ഡനി.ചഎ.എസട്ട്.എലാം. - 2963

കഹഭാമനികയഭാ ഡയറക്ടകററട്ട് - 130

ചമഡനിക്കല് എഡവ്യൂകക്കഷന് ഡയറക്ടകററട്ട് - 309

6819

(ബനി)  എലാം.ഒ.പനി.  പ്രകേഭാരലാം  5  ദനിവസതതസ്വലാം  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന
തപഭാലുകേളനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  നടപടനി സസ്വതീകേരനിചട്ട് തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുനതനിനട്ട്
എത്ര  ദനിവസലാം  എടുക്കുചമനതട്ട്  ഫയലനില്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയന  വനിഷയവമഭായനി
ബനചപടട്ട് വലതലസമഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ഡനി.ചഎ.എസട്ട്.എലാം.,  കഹഭാമനികയഭാ ഡയറക്ടകററട്ട്,  ചമഡനിക്കല് എഡവ്യൂകക്കഷന്
ഡയറക്ടകററട്ട്  എനതീ  വകുപ്പുകേളനില്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാത്ത  ഫയലുകേള  ഒനലാം
തചനയനില.  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനില്  2016  ചമയട്ട്  മഭാസലാം  വചരയുള്ള
ലഭലമഭായ കേണക്കനുസരനിചട്ട്  ആറുമഭാസലാം വചര ചപന്ഡനിലാംഗഭായ  2550  ഫയലുകേളുലാം
ഒരു വര്ഷലാം വചര ചപന്ഡനിലാംഗഭായ 1963 ഫയലുകേളുലാം നനിലവനിലുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  ഫയലുകേളനില്  5  ദനിവസലാം  മുതല്  14
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ളവ
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനട്ട് 30 ദനിവസലാം വചര സമയചമടുക്കഭാറുണ്ടട്ട്. 

കേലഭാന്സര്/കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സസൗജനല ചനികേനിത

166 (167) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാന്സര്/കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിച്ചുവരുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കരഭാഗങ്ങള ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുവഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങചള
കുറനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സസൗജനലചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) ഇതനിചനക്കുറനിചട്ട് ശഭാസതീയവലാം വനിശദവമഭായ പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില. 

(സനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

ആകരഭാഗലനയലാം

167 (168) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തുനനിനട്ട്
ഉന്മൂലനലാം ചചയചപട ഏചതഭാചക്ക പകേര്ച വലഭാധനികേള തനിരനിചകേ വരുകേയുണ്ടഭായനിചയനലാം
ഇതമൂലലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഴെനിഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില് മരണചപടവര്
എആ്രതചയനഭാണട്ട് ആകരഭാഗലവകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പകേര്ച വലഭാധനികേചള ഉന്മൂലനലാം ചചയഭാന് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മഭാനവവനിഭവകശഷനിയുചട ജനസലാംഖല-കഡഭാക്ടര് അനുപഭാതലാം
നനിലവനില്  എത്രചയനലാം  ഇതനില്  എപ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാറലാം  വരുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനലാം വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇനലന് ഭരണഘടനയനില് ആകരഭാഗലലാം സലാംസഭാന പടനികേയനിലഭായതനിനഭാല്
കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട് ഉസൗനല് നല്കുന, മരുനകമഖലയനിചല സസ്വയലാം പരലഭാപ്തത
ചചകേവരനിച,  ആകരഭാഗലരലാംഗലാം  ഏചറ  ചമചചപടുത്തുവഭാന് ഉതകുന കേവ്യൂബന് മഭാതൃകേ
നടപനിലഭാക്കഭാന് എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തുനനിനട്ട്  ഉന്മൂലനലാം  ചചയചപട  വസൂരനി,  കപഭാളനികയഭാ
കരഭാഗങ്ങള കേഴെനിഞ അഞവര്ഷക്കഭാലയളവനില് തനിരനിച്ചുവനനിടനില.  

(ബനി) കമയട്ട്  27-നട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് കയഭാഗലാം

വനിളനിച്ചുകൂടനി  ബഹുമഭാനചപട  ആകരഭാഗലമനനിയുചടയുലാം  ഇതര  മനനിമഭാരുചടയുലാം

സഭാനനിധലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്തട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട് ചമയട്ട്  30-നട്ട് ചതീഫട്ട് ചസക്രടറനിയുചട
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുചടയുലാം

വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട് നടത്തനി സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം കവണ്ട

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ജൂണ്  1  മുതല്  5  വചര ശുചതീകേരണ വഭാരമഭായനി

ആചരനിചട്ട്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. ജൂണ് 5 കലഭാകേ പരനിസനിതനി

ദനിനത്തനില്  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ  ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.

ജനിലയുചട ചുമതല വഹനിക്കുന  മനനിമഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലകേളനില് കയഭാഗലാം

കൂടനി  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  തടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുമുണ്ടഭായനി.  ചമയട്ട് മഭാസത്തനില് സതീനനിയര് ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുചട

കയഭാഗത്തനിലുലാം ജൂണനിചല ജനില/കബഭാക്കട്ട്തല ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുചട കയഭാഗത്തനിലുലാം

മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണലാം  ഉളചപചടയുള്ള  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനി.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസനില് കേണ്കട്രെഭാള റലാം

തറക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ജനിലകേളനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തുലാം  ദനിവകസന  കരഭാഗവനിവരലാം,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ

നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടങ്ങനിയവ  അതഭാതട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ടതീമുകേള

വനിലയനിരുത്തനി കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്. എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം കയഭാഗലാം

വനിളനിച്ചുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രകതലകേലാം  വനിലയനിരുത്തനി വരുന.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം

സസ്വകേഭാരല കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഉളചപചടയുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേചളപറനിയുലാം

ഫതീല്ഡട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  കരഭാഗനനിയനണചത്തപറനിയുലാം  പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

കരഭാഗലാം  ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന സലങ്ങളനില് ജനിലയനിചല ദ്രുതകേര്മ്മേകസന സനര്ശനിചട്ട്

കരഭാഗലാം  നനിയനണ വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  മന്തുകരഭാഗ

നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് മന്തുകരഭാഗ സമൂഹചനികേനിത ആഗസ്റ്റേട്ട്  10-നട്ട്

നടത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ജപഭാന്  ജസ്വരചത്ത പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാനഭായനി ആലപ്പുഴെ,

തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലകേളനില്  കുടനികേളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  നല്കേനി  വരുന.

ചകേഭാതകുജനലകരഭാഗങ്ങചള  നനിയനനിക്കുവഭാനഭായനി  ഉസൗര്ജനിത  ചകേഭാതകു  നനിയനണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജലജനല കരഭാഗങ്ങചള പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്

കകഭാറനികനഷനുലാം മറ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇതര വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട

ഉസൗര്ജനിതമഭായനി നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കഡഭാക്ടര് കപഭാപ്പുകലഷന്

അനുപഭാതലാം  1:6765  ആണട്ട്.  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി മഭാറലാം വരുത്തുന കേഭാരലലാം

നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ചമഡനിസനിറനി

168 (169) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചകേഭാരടനി ഗഭാനനിഗഭാലാം തസ്വക്കട്ട് കരഭാഗഭാശുപത്രനിയനിചല  110  ഏക്കകറഭാളലാം വരുന
സലത്തട്ട് ആശുപത്രനി ചകേടനിടസമുചയലാം നനിര്മ്മേനിചതനിനുകശഷമുള്ള 100 ഏക്കകറഭാളലാം
വരുന സലത്തട്ട് ചമഡനിസനിറനി കപഭാലുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ചമഡനിസനിറനിക്കഭായനി 2009-11 കേഭാലഘടത്തനില് ഇന്ചകേല് എന ഏജന്സനിചയ
ഏല്പനിചനിരുനചവങനിലുലാം  തടര്നടപടനികേള  ആയനിടനില.  നനിലവനില്  മനുഷലവനിഭവ
കശഷനി ചട്രെയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇന്സ്റ്റേനിറവ്യൂടനിചന്റെ  5  കകേഭാടനി  രൂപയുചട രണ്ടഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന. 

ഭക്ഷണത്തനില് മഭായലാം കചര്ക്കല്

169   (170) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിപണനലാം ചചയന ഭക്ഷണ പഭാനതീയങ്ങള,  പഴെങ്ങള,
പചക്കറനികേള,  പഭാല്,  മഭാലാംസലാം  എനനിവയനില്  വലഭാപകേമഭായ  തരത്തനില്  മഭായലാം
കചരുനതഭായുലാം  കേതീടനഭാശനിനനികേള  അമനിതമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കചപടുനതഭായുലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ:

(ബനി)  ഇവ  കേചണ്ടത്തുനതനിനുലാം  തടയുനതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇത്തരലാം എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  ആണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഭലമഭാകുന എലഭാത്തരലാം
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചടയുലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയുലാം അവ സലാംസഭാനചത്ത ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
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എനതീ അനലറനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാകയഭാ
മഭായലാം  കചര്ത്തതഭാകയഭാ  കേചണ്ടത്തനിയഭാല്  ഉത്തരവഭാദനികേളചക്കതനിചര  2006-ചല
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമവലാം അനുബന ചടങ്ങളുലാം അനുസരനിചട്ട് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാചത സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി പ്രകതലകേ രഭാത്രനികേഭാല സസ്വഭാഡുകേള
ഉളചപചട  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കഹഭാടലുകേള,  തട്ടുകേടകേള  എനനിവ  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതലാം കൂടുതലഭായനി പരഭാതനി വരുന കുടനിചവള്ളലാം, ചവളനിചചണ്ണ, കേറനി
പസൗഡര് എനനിവയുചട നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറകേളുളചപചട പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതലാം
ഗുരുതരമഭായ നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള ശദയനില്ചപടുനപക്ഷലാം നനികരഭാധന നടപടനികേളടക്കലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇത്തരത്തനില് 2006-ചല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  384  കകേസുകേള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഇതനിനകേലാം  രജനിസ്റ്റേര്
ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഭക്ഷലസുര ക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം 2006-ഉലാം അനുബന ചടങ്ങളുലാം
അനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ഭക്ഷല സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുള്ളതലാം
റനികപഭാര്ട്ടുപ്രകേഭാരലാം മഭായലാം കചര്ത്തതഭാകയഭാ കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട അമനിത ഉപകയഭാഗമുള്ളതഭാകയഭാ
കേചണ്ടത്തുനപക്ഷലാം ഉത്തരവഭാദനികേളചക്കതനിചര  2006-ചല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമവലാം അനുബന ചടങ്ങളുലാം അനുസരനിചട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി പ്രകതലകേ രഭാത്രനികേഭാല സസ്വഭാഡുകേള ഉളചപചട രൂപതീകേരനിചട്ട്
കഹഭാടലുകേള,  തട്ടുകേടകേള  എനനിവ  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതലാം
കൂടുതലഭായനി പരഭാതനി വരുന കുടനിചവള്ളലാം,  ചവളനിചചണ്ണ,  കേറനിപസൗഡര്,  പഭാല് എനനിവയുചട
നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറകേളുളചപചട പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതലാം ഗുരുതരമഭായ
നനിയമലലാംഘനങ്ങള  ശദയനില്ചപടുനപക്ഷലാം  നനികരഭാധന  നടപടനികേളടക്കലാം
സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുമുണ്ടട്ട്.

കുറലഭാടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി

170  (171) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല  കുറലഭാടനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി
സലത്തനിചന്റെ  പരനിമനിതനി,  ഭസൗതനികേസസൗകേരലങ്ങളുചട  അപരലഭാപ്തത,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്
അടക്കമുള്ള  സ്റ്റേഭാഫനിചന്റെ  കുറവട്ട്  എനനിവ  കേഭാരണലാം  ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള
കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഒ.പനി.  കബഭാക്കട്ട്,  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  വഭാര്ഡട്ട്,  കമഭാര്ചറനി
ചകേടനിടലാം, സ്റ്റേഭാഫട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട് എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  സനി.എചട്ട്.സനി.-യുചട  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  പഭാകറണഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളചതനതനിനഭാല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയുചട സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണഭാക്കനി മഭാറഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികയഭാടു കചര്നള്ള ഇറനികഗഷന് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ
എണ്പതട്ട് ചസന്റെട്ട് സലലാം ആശുപത്രനിക്കട്ട് വനിട്ടുകേനിട്ടുനത സലാംബനനിച ചപ്രഭാകപഭാസല്
ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന
മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പരനിഗണനയനിലനില.

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കുറവട്ട്

171 (172) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കുറവട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  എങനില് ഈ ഒഴെനിവകേള അടനിയനരമഭായനി നനികേത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം മഭാകവലനിക്കര
ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് നനികേത്തനിയ ഒഴെനിവകേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് 8 കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണ്ടട്ട്.
ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് തസനികേകേളനികലക്കട്ട് ചസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയുള്ള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
സര്ജന്മഭാരനില്നനിനലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി  മുറയ്ക്കട്ട്  ഓപ്ഷന്  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന. കേണ്സളടന്റെട്ട് തസനികേയനിചല
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി കൂടനി നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള സതസ്വര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനറല് ആശുപത്രനി

172 (173) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  തസനികേ
എത്രയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ തസനികേകേള മുഴവന് നനികേത്തചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
ഇചലങനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം അവ എകപഭാള
നനികേത്തുലാം എനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  എകട്ട്കറയൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ;
ഇചലങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണചമനട്ട്;  എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത ദനിവസങ്ങളനില്
കരഭാഗനികേളക്കുണ്ടഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എനട്ട്  നടപടനികേളഭാണു
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനചതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ബഡട്ട്  കേലാംകപഭാണന്റെട്ട്
ചസപകറഷന്  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇചലങനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണചമനഭാണട്ട്?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  സൂപ്രണ്ടട്ട്  ഉളചപചട  39
തസനികേകേള  ഉണ്ടട്ട്.  തസനികേകേള  മുഴവന്  നനികേത്തചപടനിടനില.  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന
തസനികേകേളനികലക്കട്ട്   നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇവയനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന തസനികേകേള തഭാചഴെപറയുന:

1. ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (സര്ജറനി) 1

2. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ചമഡനിസനിന്) 1

3. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (സര്ജറനി) 1

4. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ചചഗനകേട്ട്) 1

5. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (ഒഫഭാല്കമഭാളജനി) 1

6. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (കറഡനികയഭാളജനി) 1

7. ജൂനനിയര് ചമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് (കഫഭാറന്സനികേട്ട് ചമഡനിസനിന്) 1

8. കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് 1

9. ആര്.എലാം.ഒ. 1

(ബനി)  2011-ല്  ആശുപത്രനിയനിചല  എകട്ട്കറ  ചകേടനിടലാം  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം
തകേര്നതനിനഭാല്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന  എകട്ട്കറ  യൂണനിറട്ട്  അഴെനിച്ചുമഭാറനി
വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിലവനില് ഇസൗ ആശുപത്രനിയനില് എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.
എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സമഗ ആദനിവഭാസനി ആകരഭാഗല സുരക്ഷഭാ പദതനി,  ആകരഭാഗല കേനിരണലാം,  ആര്.എസട്ട്.
ബനി.ചചവ. എനതീ സതീമുകേളനില് ഉളചപടുന പഭാവചപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  പുറത്തുനനിനലാം
എകട്ട്കറ എടുക്കുനതനിനു കവണ്ടനിവരുന ചചലവട്ട് 18-6-2014 മുതല് ആശുപത്രനിയനില്
നനിനലാം തനിരനിചകേ നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(സനി)  ആരലാംഭനിചനിടനില.  നനിലവനിചല  ബഡട്ട്  ബഭാങനില്  കേലാംകപഭാണന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സലസസൗകേരലലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  പനി.പനി.  യൂണനിറട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സലത്തട്ട് ബഡട്ട് ബഭാങട്ട് കേലാംകപഭാണന്റെട്ട് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കേല്പറ ജനറല് ആശുപത്രനി

173 (174) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒരു വര്ഷത്തനികലചറയഭായനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായ കേല്പറ ജനറല്
ആശുപത്രനിയുചട പുതനിയ ചകേടനിടത്തനികലയ്ക്കട്ട് ആശുപത്രനി പ്രവര്ത്തനലാം മഭാറനതനിനുള്ള
തടസലാം എനട്ട്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി) കേല്പറ ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലുലാം ചചവത്തനിരനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലുലാം
ആചകേ ആവശലമുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട എണ്ണലാം എത്ര; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല് ആശുപത്രനികേളനില് ഇകപഭാള അനുവദനിചനിട്ടുളള ഒഴെനിവകേള എത്ര;
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  തസനികേകേള  എത്ര;  ഈ  കതഭാതട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
കേല്പറ ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാചര അനുവദനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചചവദദ്യുതനി കേണക്ഷന്  (എചട്ട്.റനി.  കേണക്ഷന്),  ജലലാം എനനിവ കൂടഭാചത
ജനകററര്(24x7)ലഭലത എനനിവയുചട അഭഭാവലാം കേഭാരണമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ചചവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  20  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട തസനികേയഭാണുള്ളതട്ട്.
അതനില്  ആറട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേല്പറ
ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  20  തസനികേയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനില്  4
തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
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(സനി)  ആശുപത്രനികേളനില് നനിലവനില് അനുവദനിച തസനികേയുലാം ഒഴെനിവകേളുലാം അനുബനമഭായനി

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേളനില് പനി.എസട്ട്.സനി.

അഡട്ട് ചചവസട്ട്  ചചയ്ത  കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി

കയഭാഗലതയുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനലാം  ഓപ്ഷന്  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. മറട്ട് തസനികേയനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനികേകത്തണ്ട

ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തട്ട് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) 1961-ചല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് ആണട്ട് ആകരഭാഗലവകുപനില് നനിലനനില്ക്കുനചതങനിലുലാം

ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിചലയുലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  കേനിടക്കകേളുചട  എണ്ണലാം,

ഒ.പനി.,  ചഎ.പനി.,  അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  ചസഷലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗങ്ങള  മുതലഭായവ

അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിലുലാം അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതട്ട്.

34524/എലാം1/12/ആ.കു.വ.  എന  ഫയലനില്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ചനടുകങ്ങഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിചല ചവയര്ഹസൗസട്ട്

174 (175) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചമഡനിക്കല് സര്വതീസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേതീഴെനില് ചനടുകങ്ങഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ചവയര് ഹസൗസട്ട്

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സല  പരനികശഭാധന

നടത്തുകേയുലാം ആയതനികലക്കട്ട് ആവശലമഭായ തകേ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തുചവങനിലുലാം

നഭാളനിതവചര തടര്നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാചയനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന്  എചനങനിലുലാം  തടസങ്ങള

കനരനിടനിരുനകവഭാ ; എങനില് ആയതട്ട് എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചവയര്ഹസൗസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ചകേഭാലലാം ചവയര്ഹസൗസനിനുകവണ്ടനി തകേ അനുവദനിചനിടനില.  ആശുപത്രനി
കകേഭാമ്പസൗണ്ടനില് ആദലലാം  അനുവദനിചനിരുന സലത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  ഏല്പനിചനിരുന
ഏജന്സനിയഭായ എചട്ട്.എല്.എല്.വഴെനി ചുറമതനില് ചകേട്ടുനതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിരുന.  എനഭാല്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സലത്തട്ട്  ചവയര്ഹസൗസട്ട്  വനഭാല്
ആശുപത്രനിയുചട വനികേസനത്തനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉണ്ടഭാകുചമനട്ട് കേഭാണനിചട്ട് ആശുപത്രനി
അധനികൃതര് പുതനിയ സലലാം അനുവദനിക്കുകേയഭാണുണ്ടഭായതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് പ്രവൃത്തനികേള
ടനി ഏജന്സനിവഴെനി  തടരഭാന് സഭാധനിചനില. 18-1-2012-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്  18/2012/എചട്ട്&എഫട്ട്.ഡബദ്യു.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  കേണ്ണൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനിലകേളക്കഭാണട്ട്  തകേ  അനുവദനിചനിരുനതട്ട്.  ഇതനില്
ചകേഭാലലാം ഉളചപടുത്തനിയനിടനില. ആയതനിനഭാല് കമല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി)  ആയതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  മൂലധനവലാം
ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിചല ഒഴെനിവകേള

175 (176) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം പഭാരഭാചമഡനിക്കല്
സ്റ്റേഭാഫലാംഗങ്ങളുകടയുലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം  അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  തസനികേകേള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ കേഭാറഗറനിയനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ തസനികേയനിലുലാം നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള എത്ര കേഭാലമഭായനി തടരുന
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  എചനലഭാലാം  അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

883/2017
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(ഡനി) നനിലവനിലുള്ള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.   പനി.എസട്ട്.സനി.യനില്നനിനലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന

മുറയ്ക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിവരുന. ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

ചസഷലഭാലനിറനി കയഭാഗലതയുള്ള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന്മഭാരനില്നനിനലാം  ഓപ്ഷന് വഭാങ്ങനി

സതീനനികയഭാറനിറനി അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.  സൂപ്രണ്ടട്ട്,  കേണ്സളടന്റെട്ട്

എനതീ തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന്

കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുലാം സതസ്വര നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  മുകഖന  ജനിലഭാ

പനി.എസട്ട്.സനി.  ഓഫതീസചറ അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത ആശുപത്രനി അറന്ഡര് കഗഡട്ട്-II,

പനി.റനി.എസട്ട്.  എനതീ തസനികേകേളുചട  ഒഴെനിവനികലക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം   എലാംകപഭായട്ട് ചമന്റെട്ട്

എകട്ട്കചഞനില്നനിനലാം ലനിസ്റ്റേട്ട് വഭാങ്ങനി ഇന്റെര്വദ്യു നടത്തനി നനിയമനലാം നടത്തനിചക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന. 

ചനടുകങ്ങഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിചല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

176 (177) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട

സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് എത്രയഭാചണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ചനടുകങ്ങഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില്

നനിലവനിലുള്ള വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണവലാം വനിശദഭാലാംശവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസുത  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചട  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം

ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കണചമനട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്

നല്കേനിയ അകപക്ഷ പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസസുത  വനിഷയത്തനിചന്റെ  ഫയല്  നമ്പര്  എത്രയഭാചണനലാം

ഇതനികന്മേല് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ചനടുകങ്ങഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് 24 മണനികര് ഒ.പനി.  പ്രവര്ത്തനലാം

തടരുനതനിനട്ട് കവണ്ട സഭാഹചരലലാം കപഭാലുലാം ഇലഭാചയനതട്ട് ശദനിചനിരുനകവഭാ; കമല്

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 2-8-1961-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 3150/1961 എന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള
സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് ആണട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഉണ്ടട്ട്.

(ഡനി&ഇ) ചനടുകങ്ങഭാലലാം ഗവ. രഭാമറഭാവ ചമകമ്മേഭാറനിയല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില്
അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന  വനിഷയലാം  ഇസൗ  വകുപനിചല  6115/എലാം1/  2015/
ആകുവ.  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  അധനികേ  വനിവരങ്ങള  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവശലചപടുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

177 (178) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചനടുകങ്ങഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനികലയ്ക്കഭായനി ആചകേ എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരുനചതനലാം, ആയതട്ട് ഏചതഭാചക്ക ആവശലങ്ങളക്കട്ട്
കവണ്ടനിയഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസുത  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  നഭാളനിതവചര  നടന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്  ചകേടനിടലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് എനകത്തക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ചനടുകങ്ങഭാലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  365  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അതനില്  170  ലക്ഷലാം  രൂപ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
അനുബന  സഭാധനങ്ങള  തടങ്ങനിയവയുചട  വനിതരണത്തനിനുലാം  180  ലക്ഷലാം  രൂപ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  പ്രതനിഫലലാം
നല്കുനതനിനുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള ദര്ഘഭാസട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  ചകേഭാലലാം  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  എകനികേവ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  29-2-2016-ല് ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ശനിലഭാസഭാപനലാം നടന.

(സനി)  ചകേടനിടലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടന് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

178 (179) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ആകരഭാഗല കമഖലയനില് നനിലവനിലുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഉചണ്ടങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം,  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ഡനിചസന്സറനികേളനിലുമഭായനി  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഉചണ്ടനലാം  ഈ  ഒഴെനിവകേളനില്  എത്ര
എണ്ണമഭാണട്ട് നനികേത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഒഴെനിവള്ള അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് സര്ജന് തസനികേയനികലക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  അചചഡസ്വസട്ട് ചചയ്ത കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്  തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള
ജനറല് കകേഡറനിലുലാം അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് കകേഡറനിലുലാം കജഭാലനി ചചയ്തുവരുന ചസഷലഭാലനിറനി
കയഭാഗലതയുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാചര  ഓപ്ഷന് സസ്വതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
സതസ്വരനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേണ്സളടന്റെട്ട്  തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുനതനിനുള്ള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ആചകേ  82 ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്. അഡ്കഹഭാക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് 59
കഡഭാക്ടര്മഭാചര ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

ചമ്പക്കുളലാം കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര്

179 (180) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണ്ടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമ്പക്കുളലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെര്  24  മണനികറുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസുത ആശുപത്രനിയനില് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ചമ്പക്കുളലാം  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറനില്  24  മണനികറുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  നനിലവനിലനില.  ചപ്രഭാകപഭാസല്

ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവനില് പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയുള്ള നനിയമന നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  

പഭാരനിപള്ളനി ഇ.എസട്ട്.ചഎ. ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

180 (181) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  പഭാരനിപള്ളനി  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്തകപഭാള ഇ.എസട്ട്.ഐ. പരനിധനിയനിലുള്ള ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം

മക്കളക്കുലാം  എചനഭാചക്ക  പരനിഗണനയുലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  പ്രസസുത  സഭാപനലാം  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനില്  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജട്ട് ആയനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കണചമങനില് കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഉളചപചട എത്ര തസനികേ

സൃഷനികക്കണ്ടനിവരുചമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  നഭാളനിതവചര

എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  2016-17  വര്ഷലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.

പഠനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കവണ്ടനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  ഇ.എസട്ട്.ചഎ.  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്

സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  Memorandum  of  Undertaking-ല്

ഇ.എസട്ട്.ചഎ.  പരനിധനിയനിലുള്ള ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചനികേനിതയുലാം അവരുചട മക്കളക്കട്ട്

എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  35%  സതീറകേള കദശതീയതലത്തനില്

നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം ചചയനതഭാണട്ട് എനട്ട് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ഏകേകദശലാം  875  തസനികേകേള  സൃഷനികക്കണ്ടനിവരുലാം.  100  എലാം.ബനി.
ബനി.എസട്ട്.  സതീറകേളുലാം  500  കേനിടക്കകേളുമുള്ള ഒരു ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനുകേതീഴെനില്
പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് ആശുപത്രനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം ടനി കകേഭാകളജനില് ചമഡനിക്കല്
കേസൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇനലയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇനലയുചട   മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം കമല്പറഞ തസനികേകേള സൃഷനികക്കണ്ടനി വരുലാം.

(സനി&ഡനി)  പഭാരനിപള്ളനി  ഇ.എസട്ട്.ചഎ.  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  100
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറകേളുള്ള  ഒരു  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേനസര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട്  Letter of permission  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  108  തസനികേകേള
(അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ)  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതട്ട്  ഇസൗ  വകുപനിചല
51315/എസട്ട്3/2014/ആകുവ. നമ്പര് ഫയലനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. കൂടഭാചത
2016-17 വര്ഷത്തനില് 100 എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
അകപക്ഷ  ഇനലന്  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്തു.
ആയതനിചന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇനലന്  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനിലനില്നനിനലാം നഭാളനിതവചര
ലഭനിചനിടനില. 

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി

181 (182) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  അര്ഹമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാചരകയഭാ  മറ
ജതീവനക്കഭാചരകയഭാ അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങകളഭാ അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ആയതട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ആശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനുമുള്ള ആവശലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മൂവഭാറപുഴെ ജനറല് ആശുപത്രനി വനികേസനലാം

182 (183) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറപുഴെ ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത കതടനി എത്തുന കരഭാഗനികേളുചട
എണ്ണത്തനില് ഉണ്ടഭാകുന വര്ദനവട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(ബനി) ആവശലത്തനിനുള്ള ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുചട കുറവട്ട് കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
മൂവഭാറപുഴെ  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  സനി.റനി.  സഭാനര്
എനനിവ സഹനിതമുള്ള ഒരു സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്നനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയ്ക്കട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ചസഷലല് റളസട്ട് കഭദഗതനി

183 (184) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2012-ല് യു.ജനി.സനി.  ചസയനില് നനിലവനില് വനകപഭാള ആയുര്കവദ കകേഭാകളജട്ട്
അദലഭാപകേരുചട ചസഷലല് റളസട്ട് കഭദഗതനി ചചയ്തനിരുകനഭാ;  ഇചലങനില് ചസഷലല്
റളസട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയനതനിനുലാം  അദലഭാപകേ  തസനികേ  സലാംബനനിച  അവലക്തത
നതീക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

യു.ജനി.സനി.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  അനുവദനിച  16-10-2012-ചല  സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര്573/2012/ഫനിന് ഉത്തരവനിചല വലവസകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര്
ആയുര്കവകദ കകേഭാകളജട്ട് അദലഭാപകേരുചട ചസഷലല് റളസട്ട്   (2-8-2007-ചല സ.ഉ.
(പനി)നമ്പര്264/2007/ആ.കു.വ.)  കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാര്

184(185) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട
വനിവരലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ കേഭാറഗറനിയനിലുലാം എത്ര ജതീവനക്കഭാരുചട ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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ക്ഷയകരഭാഗ പ്രതനികരഭാധലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

185 (186) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷയകരഭാഗനികേളുചട  എണ്ണലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുനചവന
കേണക്കുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം മറലാം ചനികേനിത കതടുന ക്ഷയകരഭാഗനികേളുചട
എണ്ണലാം  ഔകദലഭാഗനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  തനിടചപടുത്തഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  കതടുന
ക്ഷയകരഭാഗനികേളുചട  കകേസുകേള  റനിറവസ്ഡട്ട്  നഭാഷണല്  റനി.  ബനി.  കേണ്കട്രെഭാള
കപ്രഭാഗഭാലാം  (ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി.)  പ്രകേഭാരലാം  കൃതലമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം  ചചയനതനിനട്ട്
ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ക്ഷയകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിക്കുനതനിനട്ട്
സസ്വകേഭാരല  ചനികേനിതഭാരലാംഗചത്ത  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണലാം  കൂടനി  ഉറപഭാക്കനി  ഇത്തരലാം
പദതനികേളുചട വനിജയത്തനിനഭാവശലമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പു വരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.   2009  മുതല്  2015  വചര രജനിസ്റ്റേര് ചചയ്തനിട്ടുള്ള
ക്ഷയകരഭാഗബഭാധനിതരുചട  ലനിസ്റ്റേട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ക്ഷയകരഭാഗബഭാധനിതരുചട
എണ്ണലാം കുറഞ്ഞുവരുനതഭായഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്. 

(ബനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമല.

(സനി) സസ്വകേഭാരലകമഖലയനിലുലാം മറലാം ചനികേനിത കതടുന ക്ഷയകരഭാഗബഭാധനിതരുചട
വനിവരങ്ങള  2012  കമയട്ട്  7-ാം  തതീയതനി  കകേനസര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതമഭായ  എകനികേവ്യൂടതീവട്ട്
ഓര്ഡര്പ്രകേഭാരലാം  കകേന  സലാംസഭാന  ക്ഷയകരഭാഗ  നനിയനണ  വനിഭഭാഗങ്ങചള
അറനിയനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം ഇവ ലഭലമഭാക്കുനതനില്
തഭാമസലാം കനരനിടുനണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി എലഭാ സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി
മഭാകനജട്ട് ചമന്റുകേളക്കുലാം ചനികേനിതകേര്ക്കുലാം കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം അതഭാതട്ട്
ജനിലഭാ ക്ഷയകരഭാഗ നനിയനണ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 
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(ഡനി)  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയുചട  പങഭാളനിത്തലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി.യനില് വനിവനിധ പദതനികേള ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം

ലഭാബട്ട് ചടകതീഷലന്മഭാര്ക്കുമുള്ള പരനിശതീലനലാം ലകബഭാറടറനി പരനികശഭാധനകേളക്കഭായുള്ള

രഭാസവസ്തുക്കളുചട  വനിതരണലാം,  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  എനനിവ  ഉറപഭാക്കനി

സസ്വകേഭാരലകമഖലയനിചല  108  സഭാപനങ്ങളനില്  ക്ഷയകരഭാഗ  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായുള്ള

സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറട്ട്

186 (187) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കട്രെഭാമഭാ  ചകേയര്  യൂണനിറട്ട്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എനഭാണട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്;

(ബനി) കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ഇനനി

എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള സജമഭാക്കണലാം;

(സനി) ആയവ അടനിയനരമഭായനി സജമഭാക്കനി ആശുപത്രനിയനില് കട്രെഭാമഭാ ചകേയര്

യൂണനിറട്ട് അടനിയനരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  14-8-2009-ചല  ഗവ.  ഉത്തരവട്ട്

നമ്പര്  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)1184/പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാകേബഭാങനിചന്റെയുലാം  ചകേ.എസട്ട്.റനി.

പനി.യുചടയുലാം സഹഭായകത്തഭാചട കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറട്ട് പണനിയുനതനിനട്ട്  2.53 കകേഭാടനി

രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. ഏചറടുത്തട്ട് ഒനഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം 20-12-2010-ല്

ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  31-10-2013-ല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  രണ്ടഭാലാം  ഘടനനിര്മ്മേഭാണലാം

എന്.ആര്.എചട്ട്.എലാം.  രണ്ടുകകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിചട്ട് എചട്ട്.എല്.എല്. കമല്കനഭാടത്തനില്

10-7-2015-ല് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  ഉപകേരണങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാചരയുലാം സജമഭാകക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.

(സനി)   പ്രസ്തുത ചകേടനിടത്തനില് ഇകപഭാള കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം സജമഭാക്കുന മുറയ്ക്കട്ട്

കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിചല പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

187 (189) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചല സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള മനികേവനിചന്റ കകേനങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  എങനില്  ഓകരഭാ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എചനലഭാലാം
പരനിഷഭാരങ്ങളഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കകേഭാടയട്ട് ക്കല് മണ്ഡലത്തനിചല പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള

188 (190) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുറസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയട്ട് ക്കല് മണ്ഡലത്തനിചല മഭാറക്കര, ചപഭാന്മള, വളഭാകഞരനി, കകേഭാടക്കല്
എനതീ പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സ്റ്റേഭാഫനിചന്റെയുലാം
നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള ഉടന് നനികേത്തുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം  ഇതര  സ്റ്റേഭാഫനിചന്റെയുലാം
കസവനലാം 24 മണനികറുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പനി.എചട്ട്.സനി.-കേചള 24 മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനില് പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനലാം 24  മണനികര്
അനുവദനതീയമലഭാത്തതനിനഭാല് മഭാറക്കര, ചപഭാന്മള പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിചല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
കസവനലാം  24  മണനികര് ലഭലമഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില.  കകേഭാടയട്ട് ക്കല് സനി.എചട്ട്.സനി.-യനിലുലാം
വളഭാകഞരനി പനി.എചട്ട്.സനി.യനിലുലാം അധനികേ തസനികേ സൃഷനിചട്ട് കസവനലാം 24  മണനികര്
ലഭലമഭാക്കുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനിചല തസനികേ അനുവദനിക്കല്

189 (191) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2010-ല്  അപ്കഗഡട്ട്  ചചയ്തട്ട്  സനി.എചട്ട്.സനി.  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയ

ചകേഭായനിലഭാണ്ടനി മണ്ഡലത്തനിചല തനിരുവണ്ടൂര്, കമലടനി കേമ്മേദ്യുണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റുകേളനില്

ഇതവചര ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഈ കേമ്മേദ്യുണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റുകേളനില്

തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതമഭായനി  ബനചപടട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്

ഓഫതീസര് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് സമര്പനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഏചതലഭാലാം  ;

ആയതനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അപ്കഗഡട്ട് ചചയ്ത കേമ്മേദ്യുണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട്

ചസന്റുകേളനില്  ഏതനിചലലഭാലാം  തസനികേ  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്;  തസനികേ

സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡചമനഭായനിരുന;

(ഡനി)  ചകേഭായനിലഭാണ്ടനി മണ്ഡലത്തനിചല കേമ്മേദ്യുണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റുകേളനില്

ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനില് ഉള്ള ഫയലുകേളുചട

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് യഥഭാക്രമലാം 15-7-2013-ചല

സനി1-1443/2013,  10/4/2015-ചല  1-9823/13  എനതീ കേത്തുകേള പ്രകേഭാരലാം കമലടനി,

തനിരുവങ്ങൂര്  എനതീ  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള

ശനിപഭാര്ശ ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ശനിപഭാര്ശയുചട പകേര്പട്ട്

അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(സനി) 31-8-2013-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  374/13/ആകുവ.  പ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിചല കകേഭാടകഞരനി പനി.എചട്ട്.സനി.ചയ മഭാത്രമഭാണട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി.യഭായനി അപ്കഗഡട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇസൗ ആശുപത്രനിയനില് അപ്ഗകഡഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ തസനികേകേചളഭാനലാം
സൃഷനിചനിടനില.

(ഡനി)  തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ ചപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  കമലടനി സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച
ഫയല് നമ്പര്4591/എലാം1/13/ആകുവ.-ഉലാം തനിരുവങ്ങൂര് സനി.എചട്ട്.സനി.യനില് അധനികേ
തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയല്  നമ്പര്  21631/എ 1/15/ആകുവ.-ഉലാം
ആണട്ട്.

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി

190 (192) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിചല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനിചല സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2-8-1961-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ.)നമ്പര്3150/61/ചഹല്ത്തട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് ആണട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

191 (193) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് ഈ യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ ജനിലഭാ  ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  തനിരുവനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ചനയഭാറനിന്കേര,  കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചകേഭാലലാം,
കകേഭാഴെകഞരനി, പത്തനലാംതനിട, ആലുവ, തനിരൂര്, നനിലമ്പൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
വടകേര,  മഭാനനവഭാടനി,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുമഭാണട്ട്  നനിലവനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) പഭാന് ഫണ്ടട്ട്, ആര്.എസട്ട്.ബനി.റവ., എചട്ട്.എലാം.സനി. ഫണ്ടുകേള എനനിവ
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മറട്ട്  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  ആവശലകേതയുലാം  കേണക്കനിചലടുത്തട്ട്
ഘടലാംഘടമഭായനി പ്രധഭാന ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കട്രെഭാമഭാ ചകേയര്

192 (194) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് വലനിയകുനട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുനതനിനുകവണ്ട നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എനട്ട് തകേയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുനചതനലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനലാം  എനഭാരലാംഭനിക്കുചമനലാം  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  ഏജന്സനി
ഏതഭാചണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടങ്ങുവഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റ
കേഭാരണവലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കട്രെഭാമഭാ  ചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  വലനിയകുനട്ട്
ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  അധനികേമഭായനി  എചനലഭാലാം  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാകുചമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-12-2013-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജനി.ഒ.  (ആര്ടനി.)  നമ്പര്4065/
2013/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ആറനിങ്ങല്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കട്രെഭാമഭാ  ചകേയര്
യൂണനിറട്ട് ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനട്ട്  2013-14-ല് 35.51 ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
വഴെനി വഭാങ്ങനി നല്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ആറനിങ്ങല്  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് ചകേടനിട സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഉപകേരണങ്ങള, ആലാംബുലന്സട്ട് ഉളചപചട
സജതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള ധനസഹഭായവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  സമര്പനിചനിരുന.  എനഭാല്  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  തകേ
ഇസൗ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  നല്കേഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനിചലനലാം  ആയതനിനഭാല്
ഉപകേരണങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം പുതക്കനി നല്കുവഭാനുലാം ചകേ.എസട്ട്.ആര്.എ.
അറനിയനിചനിരുന.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനി നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കഭാനഭായനി ആറനിങ്ങല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി സൂപ്രണ്ടനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  അപകേടങ്ങളനില് പരനികക്കല്ക്കുനവര്ക്കട്ട് അടനിയനര ചചവദലസഹഭായലാം
നല  രതീതനിയനില്  നല്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മറലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ചചയനതട്ട്.

ചങ്ങനഭാകശരനി ജനറല് ആശുപത്രനി

193 (195) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചങ്ങനഭാകശരനി ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണലഭാ ചമഡനിക്കൽ കസ്റ്റേഭാർ
തടങ്ങുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരുകനഭാ ;

(ബനി) എങനില് അതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  10-4-2015-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്
1161/15/ആകുവ.  പ്രകേഭാരലാം കേഭാരുണല കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനി തടങ്ങുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
അനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനി  കേഭാരുണല  കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  മുഴവന്  സജതീകേരണങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണട്ട്.
സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട്  സഹഭായകേമഭായ  ടനി  സലാംരലാംഭലാം  ഫലപ്രഭാപ്തനിയനിചലത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാരലങ്ങള യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചചങ്ങന്നൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി

194 (196) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് ഏചതലഭാലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളഭാണട്ട് കേഴെനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിയതട്ട്  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചചങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി

ഉയര്ത്തനിയകപഭാള എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള പുതനിയതഭായനി സജതീകേരനിച്ചു എനട്ട്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഇനനിയുലാം

സജതീകേരനിക്കുവഭാനുണ്ടട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനറല്  ഫനിസനിഷലന്,  സര്ജറനി  ചസഷലലനിസ്ററട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്

കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കുറവട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്

എചനലഭാലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി

ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയകപഭാള പുതതഭായനി 51 തസനികേകേള

സൃഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിചന്റെ രണ്ടട്ട്  ചകേടനിടങ്ങളുലാം ചമഡനിക്കല് ചചലബറനിയുലാം

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ഇസൗ  ആശുപത്രനിയുചട  അടനിസഭാന  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

ഉപകേരണങ്ങളനില് ചനിലതട്ട് വഭാര്ഷനികേ പഭാന് ഫണ്ടനില് ഉളചപടുത്തനി വഭാങ്ങുനതഭാണട്ട്.

Infusion Pump,  Laryngoscope,  Mobile Spot Light,  Nerve locator,  Apron

തടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങള KMSCL വഴെനി ലഭലമഭാക്കുനണ്ടട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ജനറല്  ചമഡനിസനിന്),  സര്ജറനി  കേണ്സളടന്റെട്ട്

(സര്ജറനി)  തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുള്ള  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റുമഭാര്ക്കട്ട്

ചപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുന മുറയ്ക്കട്ട്  നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.  ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി ചപ്രഭാകമഭാഷന്

നടത്തുനതനിനുള്ള  സതസ്വരനടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറക്ടകററനിനുകേതീഴെനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്  സര്ജന്മേഭാരഭായനി  കജഭാലനി  ചചയ്തുവരുന

ചസഷലഭാലനിറനി കയഭാഗലതയുള്ളവരനില്നനിനലാം സതീനനികയഭാറനിറനിയുചട അടനിസഭാനത്തനില്

ജൂനനിയര് കകേഡറനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ചചങ്ങന്നൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയുചട കശഭാചലഭാവസ

195 (197) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചനന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) ചചങ്ങന്നൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയുചട കശഭാചലഭാവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കശഭാചലഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണ്ടട്ട്  ജനിലഭാ

പഞഭായത്തുമുകഖന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേനലാം

196 (198) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ചവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല

കകേനത്തനില് ചകേടനിടങ്ങളുചട കുറവമൂലലാം ഐ.പനി. നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേനത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി

കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനട്ട് സലലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ ചകേടനിടലാം പണനിതട്ട് ഐ.പനി. പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേനത്തനില് ചകേടനിടങ്ങളുചട കുറവള്ളതനിനഭാല്

നനിലവനില്  ചഎ.പനി.  ഇല.   ചഎ.പനി.ക്കഭായനി  അധനികേ  തസനികേയുലാം  ചകേടനിടങ്ങളുലാം

ലഭലമഭാകക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  പുതനിയ  ഒ.പനി.

കബഭാക്കനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  ചഎ.പനി.ക്കഭായനി  പുതനിയ  തസനികേകേള

സൃഷനികക്കണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനിചല എചട്ട്.എലാം.സനി.  പലതവണ കമല് വനിഷയവമഭായനി
ബനചപടട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലഭാ  അധനികൃതരുമഭായനി  ബനചപടനിരുനചവങനിലുലാം
അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഉണ്ടഭായനിടനില.

(സനി)  പുതനിയ  ചകേടനിടവലാം  ആവശലമഭായ  തസനികേകേളുലാം  സൃഷനിക്കുന  മുറയ്ക്കട്ട്
ചഎ.പനി. പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേനത്തനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവട്ട്

197 (199) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ചവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല
കകേനത്തനില് കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഉളചപചടയുള്ള ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കസവനലാം ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  തൃശൂര്
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിനള്ള ഹസൗസട്ട് സര്ജന്മഭാരുചട കസവനലാം മുന്പുണ്ടഭായനിരുനതട്ട്
തടര്നട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി

198 (200) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായതട്ട് എനഭാണട്ട് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള എചനലഭാമഭാണട്ട് ;

(സനി)  അനുവദനിക്കചപട  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

883/2017



258       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  5-2-2013-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്114/13/നനികുതനി
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

(ബനി)  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ തകേ കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട്
ഫണ്ടനില്നനിനലാം കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(സനി) കേഭാരുണല ബനവലന്റെട്ട് ഫണ്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് കകേരള ചഹല്ത്തട്ട് ആന്റെട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  ചവല്ഫയര്  ചസഭാചചസറനി  മുഖഭാനരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി യൂണനിറട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

ചകേഭാകണ്ടഭാടനി കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര്

199(201) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാകണ്ടഭാടനി കേമ്മേവ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  ഇനനി  എചനലഭാലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണ്ടട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേഭാകണ്ടഭാടനി കേമ്മേവ്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന  വനിഷയലാം  ഇസൗ  വകുപനിചല  4632/എലാം1/14/ആകുവ.  ഫയലനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ ചചയചപട
തസനികേകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണ്ണലാം,  റതീ-ഡനികപഭായ്ചമന്റെനിനുള്ള  സഭാധലത,
അധനികേ ജതീവനക്കഭാര് എനതീ അധനികേവനിവരങ്ങള കൂടനി നല്കേഭാന് ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കഹഭാസനിറല് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി

200 (202) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാസനിറല് മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളനിചല  അലാംഗങ്ങചള തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട് തടയഭാന് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുചമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസനിറല് മഭാകനജ് ചമന്റട്ട് കേമ്മേനിറനിയുചട രൂപതീകേരണവലാം പ്രവര്ത്തനവമഭായനി

ബനചപട ഉത്തരവകേള/സര്ക്കുലറുകേള എനനിവയുചട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-3-2007-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര്79/2007/ത.സസ്വ.ഭ.വ. ഉത്തരവനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കഹഭാസനിറല് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനി അലാംഗങ്ങചള തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  ഉനയനിക്കചപടഭാല്  സഭാപനകമധഭാവനിയുചടയുലാം

ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുചടയുലാം  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) 14-3-2007-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 79/2007/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകേഭാരമുള്ള

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ആണട്ട്  എചട്ട്.എലാം.സനി.  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വനിശദമഭാക്കുനതട്ട്.

പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുചട ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

201 (203) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറുവനിലങ്ങഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയുചട ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട്

ഇകപഭാള ആകരഭാഗലവകുപനിലുള്ള 221/M2/H&FW  ഫയലനിചന്റെ അവസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇസൗ  ഫയല്  ഇകപഭാള  ആരുചട  പക്കലഭാണട്ട്;  ഇസൗ  ഫയലനില്  എത്രയുലാംകവഗലാം

തതീരുമഭാനചമടുക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇസൗ ഫയലനില് ഡനി.എലാം.ഒ.-യുചടയുലാം ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.-ചന്റെയുലാം റനികപഭാര്ടട്ട്

കേനിടനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ; ഇവ എത്രയുലാം കവഗലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറുവനിലങ്ങഭാടട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുചട ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട്
ആകരഭാഗല വകുപനില് ഫയലുകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.  എനഭാല് ടനി ആശുപത്രനിയനില്
അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  ഇസൗ  വകുപനിചല

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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13344/എലാം1/2013/ആകുവ. നമ്പര് ഫയലനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ആയതനികലക്കട്ട്
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിച വനിവരങ്ങള അടങ്ങനിയ ശനിപഭാര്ശയുചട ഇസൗ
വകുപനില് ലഭലമഭായ തപഭാല് നമ്പര് ആണട്ട് 221/M1/16/H&FW.

(ബനി)  ഇസൗ ഫയലനില് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് ലഭലമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട്
പൂര്ണ്ണമലഭാതനിരുനതനിനഭാല്  വതീണ്ടുലാം  അധനികേ  വനിവരങ്ങള  ആവശലചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ആയതട്ട് ഉടന് ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളുചട ചനികേനിത

202 (204) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  മഴെക്കഭാല
കരഭാഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  എചനലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പനനി പടര്ന പനിടനിക്കുന സഭാഹചരലത്തനില് പനനി ചനികേനിതയ്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേളുചട  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണ്ടനി  ഇവനിചട  അധനികേമഭായനി
കഡഭാക്ടര്മഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മണ്ഡലത്തനിചല  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്
മഴെക്കഭാല കരഭാഗ  ചനികേനിതയ്ക്കുകവണ്ടനി എചനലഭാലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളുചട
ചനികേനിതയുമഭായനി  ബനചപടട്ട്  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
അവശലമരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ലഭാബട്ട്
ചടസ്റ്റുകേള നടത്തുനതനിനുള്ള സസൗകേരലവലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് പനനി  ചനികേനിതയ്ക്കഭായനി
ചചവകേനിടട്ട്  മൂനട്ട്  മണനി  മുതല്  രഭാത്രനി  9  മണനി  വചര  രണ്ടട്ട്  പനനി  കനിനനിക്കുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത പ്രകതലകേമഭായനി പനനി വഭാര്ഡുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പനനി
വഭാര്ഡുകേളനില് ചകേഭാതകുവല  (ചനറട്ട്)  സഭാപനിചട്ട്  ചഡങനിപനനി കപഭാലുള്ള ചകേഭാതകുജനല
കരഭാഗങ്ങള തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(സനി) കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ചചമനഭാഗപള്ളനി,  ചതഭാടനിയൂര്,  തഴെവ,
അഴെതീക്കല്,  ആലപഭാടട്ട് എനതീ പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേനങ്ങളനില് മഴെക്കഭാല കരഭാഗ
ചനികേനിതയ്ക്കുകവണ്ടനി  തഭാചഴെപറയുലാം  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പനനി
കനിനനിക്കുകേള ചചവകുകനരലാം 3 മണനി വചര പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന് നടപടനി ചചകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുണ്ടട്ട്.
അവശല  മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഉറവനിട  നശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കഫഭാഗനിലാംഗുലാം വതീടനിനുള്ളനില് കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കുന  Indoor space Spray  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
മറട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ചഡങനിപനനി,  എലനിപനനി, മഞപനിത്തലാം
എനനിവയുണ്ടഭായനിട്ടുള്ള സലങ്ങളനില് ഓടകേള,  കതഭാടുകേള  മുതലഭായവ വൃത്തനിയഭാക്കുന
കജഭാലനികേളനില് ഏര്ചപടുനവര്ക്കുലാം കൃഷനിപണനിക്കഭാര്ക്കുലാം ചതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം
കജഭാലനി  ചചയനവര്ക്കുലാം  എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധ  ഗുളനികേ  വനിതരണലാം  ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.
Ward  Health  Sanitation  Committee-യുലാം  ആകരഭാഗല  കസനയുലാം  കചര്നട്ട്
കേനിണറുകേളനില് കകഭാറനികനഷന് നടത്തുകേയുലാം ശുചനിതസ്വ കേലഭാചമ്പയ്ന് സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം
ചചയനണ്ടട്ട്.

ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപത്രനികേള

203 (205) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനറല്  ആശുപത്രനികേചള  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനികേള  ആക്കുനതനിനട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല്  1-1-2015-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(സഭാധഭാ)നമ്പര്4/2015/ആകുവ.പ്രകേഭാരലാം ചതരചഞടുക്കചപട  154  ആശുപത്രനികേളനില്
തഭാലൂക്കട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനികേള ഒഴെനിചകേയുള്ളവയനില് ചചഗനകക്കഭാളജനി,
പതീഡനിയഭാട്രെനികട്ട് എനതീ ചസഷലഭാലനിറനി യൂണനിറകേള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കുടനികേളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയട്ട് പട്ട്

204 (206) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനികരഭാധകുത്തനിവയട്ട് പട്ട് എടുത്തനിടനിലഭാത്ത കുടനികേചളക്കുറനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാകണഭാ;
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(ബനി)  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട് പട്ട്  നല്കുനതനിനുകവണ്ടനി

എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ചചകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പ്രതനികരഭാധകുത്തനിവയട്ട് പട്ട്  എടുത്തനിടനിലഭാത്ത  കുടനികേളുചട

2014-15 കേഭാലയളവനിചല ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവചട കചര്ക്കുന. 2015-16

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജനനിച  കുടനികേളുചട  പ്രതനികരഭാധകുത്തനിവയ്പട്ട്  കേഭാലഭാവധനി

2016-17-ല് മഭാത്രകമ പൂര്ത്തനിയഭാവകേയുള:

ക്രമ നമ്പര് ജനില 2014-15

1 തനിരുവനനപുരലാം 2622

2 ചകേഭാലലാം 2330

3 പത്തനലാംതനിട 659

4 ആലപ്പുഴെ 1715

5 കകേഭാടയലാം 1112

6 ഇടുക്കനി 950

7 എറണഭാകുളലാം 2974

8 തൃശ്ശൂര് 3180

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 4455

10 മലപ്പുറലാം 20050

11 വയനഭാടട്ട് 1583

12 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 5237

13 കേണ്ണൂര് 3881

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1536

ആചകേ 52284
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(ബനി)  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കബഭാക്കുതലത്തനിലുലാം
പഞഭായത്തുതലത്തനിലുലാം  പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയട്ട് പട്ട്  നല്കുനതനിനുകവണ്ടനി ധഭാരഭാളലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര്തലത്തനില് നടത്തനിവരുന.  എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിയനിലുലാം
സബട്ട്  ചസന്റെര് തലലാംമുതല്  കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട് പുകേള  കൃതലമഭായ
കേഭാലയളവനില്  തടര്ചയഭായനി  നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ഫതീല്ഡട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര് മുതല് ജനിലഭാ കപ്രഭാഗഭാലാം ഓഫതീസര്മഭാര് വചര കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന.
മഭാത്രവമല പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയട്ട് പനില് പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന ജനിലകേളനില് എലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഡലയുചട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  2014  ഏപ്രനില്  മഭാസലാം  മുതല്  'മനിഷന്
ഇനധനുഷട്ട് ' എന പരനിപഭാടനി നടത്തനി വരുന. എലഭാ ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം 2 കഡഭാസട്ട്
ടനി.ടനി.  വഭാകനിന് എടുക്കുനതട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത വഭാകനികനഷനുകേള
എലാം.സനി.ടനി.എസട്ട്.  (MCTS)  എന രജനികസ്ട്രേഷന് കസഭാഫട്ട് ചവയര്വഴെനി നനിരതീക്ഷണലാം
നടത്തനി എലഭാ ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിന് ലഭനിച്ചു എനട്ട്
ഉറപ്പു  വരുത്തുന.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്,  ചചപ്രവറട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  അതഭാതട്ട്  സലങ്ങളനിചല
ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം  സ്കൂള  ചഹല്ത്തട്ട്  ചജ.പനി.എചട്ട്.
എന്.-മഭാര്വഴെനിയുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട് പനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന. കപഭാളനികയഭാ കരഭാഗനനിരതീക്ഷണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
15  വയസനിനു തഭാചഴെയുള്ള കുടനികേളുചട  മലലാം  എ.എഫട്ട്.പനി.  സര്ചചവലന്സട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്
കപഭാളനികയഭാ ഓഫതീസറുചട കനതൃതസ്വത്തനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി കപഭാളനികയഭാ കരഭാഗലാം
ഇല എനട്ട് സനിരതീകേരനിക്കുന.

ചചപ്രവറട്ട്/ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള,  മറട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേളഭായ
ആയൂര്കവദലാം,  കഹഭാമനികയഭാ  എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  എ.എഫട്ട്.പനി.  സര്ചചവലന്സട്ട്  നടത്തനി
വരുന.  വനിവനിധ  കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുമുള്ള
ലഘുകലഖകേള,  കപഭാസ്റ്റേറുകേള,  ബഭാനറുകേള,  ചുവചരഴത്തട്ട്  എനനിവയനിലൂചടയുലാം
ചറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷന്,  ബസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലുലാം,  എഫട്ട്.എലാം.
കറഡനികയഭാവഴെനിയുലാം തടര്ചയഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം പ്രചഭാരണങ്ങളുലാം
നടത്തനി വരുന. ഫതീല്ഡട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്, ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്, അലാംഗന്വഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര് തടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് കൃതലമഭായ ചട്രെയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുകേള നടത്തനി വരുന.
കദശതീയ  നഗര  ആകരഭാഗല  ദസൗതലത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയനിചനപറനി പരസല
ചനിത്രങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പ്രദര്ശനിപനിച്ചു  വരുന.
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയനിലൂചട  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന് കേഴെനിയുന  അസുഖങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള്ള
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ചചകേപ്പുസകേങ്ങളുലാം ലഘുകലഖകേളുലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  കപ്രഭാഗഭാലാം  ഓഫതീസട്ട്
മുകഖനയുലാം സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം അചടനിചട്ട് ആശുപത്രനികേള മുകഖനയുലാം ഫതീല്ഡട്ട്
വര്ക്കര്മഭാര് മുകഖനയുലാം നല്കേനിവരുന. കൂടഭാചത ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില്
ജനിലഭാതലത്തനില്  മറട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേചള  ഉളചപടുത്തനി  ഇന്റെര്  ചസക്ടറല്
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന് കേമ്മേനിറനി കൂടുകേയുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കമല്കനഭാടത്തനില്
പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനിലുലാം  ഇത്തരലാം  കേമ്മേനിറനികേള  കൂടുകേയുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരനികേയുലാം ചചയന.

  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

205 (207) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  ആകരഭാഗല  വകുപനിന്
കേതീഴെനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുനചവനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  487  ഒഴെനിവകേള  ഉണ്ടഭായനിരുന.  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  കശഖരനിചട്ട്
നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
സര്ജന്മേഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയകേയുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.യനില്
നനിനള്ള  അചചഡസ്വസട്ട്  ചമകമ്മേഭായുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

ആശുപത്രനികേളനില് ജതീവനക്കഭാരുചട അപരലഭാപ്തത

206 (208) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  അനുബന  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം
നനിരനരലാം പ്രവര്ത്തനലാം തടസചപടുന മുനമ്പലാം, അയമ്പനിള്ളനി, ഞഭാറക്കല്, മഭാലനിപ്പുറലാം
എനതീ ആശുപത്രനികേളനില് പുതനിയതഭായനി ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ടനി ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം വര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞട്ട്ചമന്റെട്ട്,  കപഭാസ്റ്റേട്ട് ഫനികനിലാംങ്ങട്ട്
എനതീ  നടപടനികേളനിലൂചട  സലമഭാറലാം  ചചയചപട  തസനികേകേള  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഭാഷസ്വഭാലനിറനി  കസവനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം നനികേത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) ടനി കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകബഭാറടറനി സസൗകേരലങ്ങള

207 (209) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജനന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീനന് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളനില് ആവശലമഭായ ലകബഭാറടറനി സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്
ചനികേനിതയ്ക്കട്ട്  എത്തുനവര്  സസ്വകേഭാരലചമഡനിക്കല്  ലഭാബുകേളുചട  ചൂഷണത്തനിനനിരയഭാകുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങള  ഉളചപചട  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം സമയബനനിതമഭായനി അടനിസഭാന ലകബഭാറടറനി സസൗകേരലങ്ങളുലാം
ആവശലത്തനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാചരയുലാം  നനിയമനിക്കുവഭാന്  എചനങനിലുലാം  പദതനിയുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദസൗതലത്തനിചന്റെ  സമഗ
ആകരഭാഗലപദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന തലത്തനിചല ചതരചഞടുക്കചപട 250
പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല/സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്  ഗഭാമപഞഭായത്തുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട്  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതനില്  134  ലഭാബുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവയുചട സജതീകേരണലാം നടനവരുന. 
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(ബനി) നനിലവനിലുള്ള സ്റ്റേഭാഫട്ട് പഭാകറണ് അനുസരനിചട്ട് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭാബട്ട്  ചടകതീഷലന്  തസനികേ  അനുവദനിചനിടനില.   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേനങ്ങളനില്
കദശതീയ ആകരഭാഗല ദസൗതലലാം (എന്.ആര്.എചട്ട്.എലാം.) മുകഖന ഏര്ചപടുത്തുന ലഭാബുകേളനില്
കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജട്ട് ചമചമന്റെട്ട്   കേമ്മേനിറനി  മുകഖനയഭാണട്ട്  ലഭാബട്ട്  ചടകതീഷലന്മഭാചര
നനിയമനിക്കുനതട്ട്. 

കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയുലാം ജതീവനക്കഭാരുചടയുലാം നനിയമനലാം

208 (210) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനയഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിചയ  2010-ല്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭാക്കനിയുലാം
2012-ല്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയഭാക്കനിയുലാം  ഉയര്ത്തുകേയുണ്ടഭാചയങനിലുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനി ആയനിരുനകപഭാള ഉണ്ടഭായനിരുന കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം മറട്ട് പഭാരഭാചമഡനിക്കല്
സ്റ്റേഭാഫുമഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  നനിലവനിലുള്ളചതനതനിനഭാല്  ജനറല്  ആശുപത്രനിയഭായനി
മഭാറുകമ്പഭാള  ഉണ്ടഭാകകേണ്ട  കഡഭാക്ടര്മഭാചരയുലാം  മറട്ട്  സ്റ്റേഭാഫനിചനയുലാം  നനിയമനിക്കുനതനിനു
കവണ്ട നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ചപ്രഭാകപഭാസല് 49391/എലാം1/13/ആ.കു.വ.എന ഫയലനിലുലാം കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന  വനിഷയലാം  2275/എലാം1/16/ആ.കു.വ.  എന  ഫയലനിലുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

മഴെക്കഭാലപൂര്വ കരഭാഗങ്ങള

209(211) ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  കരഭാഗങ്ങള  തടയുനതനിനുകവണ്ടനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിലുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് പ്രകതലകേ
അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള വനിളനിച്ചു കചര്ത്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;  നടപടനികേളുചട പുകരഭാഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;
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(സനി)  ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനികലക്കു നനിശ്ചനിത തകേ നതീക്കനി വചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്

ഈ തകേ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില് എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  കനതൃതസ്വത്തനില് ഈ സലാംരലാംഭങ്ങള

യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചമയട്ട്  27-നട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനില് കയഭാഗലാം

വനിളനിച്ചുകൂടനി  ബഹുമഭാനചപട  ആകരഭാഗല  മനനിയുചടയുലാം  ഇതര  മനനിമഭാരുചടയുലാം

സഭാനനിദലത്തനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട്  ചമയട്ട്  30-നട്ട്  ചതീഫട്ട്  ചസക്രടറനിയുചട

കനതൃതസ്വത്തനില് ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാരുചടയുലാം

വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട് നടത്തനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ചചയ്തു.

ജൂണ്  1  മുതല്  5  വചര  ശുചതീകേരണ  വഭാരമഭായനി  ആചരനിചട്ട്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ

ശുചതീകേരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.  ജൂണ്  5-നട്ട്  കലഭാകേ  പരനിസനിതനി  ദനിനത്തനില്

സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേ ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയുണ്ടഭായനി.  ജനിലയുചട

ചുമതല  വഹനിക്കുന  മനനിമഭാരുചട  കനതൃതസ്വത്തനില്  ജനിലകേളനില്  കയഭാഗലാംകൂടനി

സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  തടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകേയുമുണ്ടഭായനി.  ചമയട്ട്  മഭാസചത്ത  സതീനനിയര്  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട

കയഭാഗത്തനിലുലാം ജൂണ് മഭാസചത്ത ജനിലഭാ/കബഭാക്കുതല ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുചട

കയഭാഗത്തനിലുലാം  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണലാം  ഉളചപചടയുള്ള  പകേര്ചവലഭാധനി

പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി. ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല്

ഓഫതീസനില്  കേണ്കട്രെഭാള  റലാം  തറക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  ജനിലകേളനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തുലാം

ദനിവകസന കരഭാഗ വനിവരലാം,  കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടങ്ങനിയവ

അതഭാതട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ടതീമുകേള വനിലയനിരുത്തനി കവണ്ട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി

വരുനണ്ടട്ട്.  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രകതലകേലാം

വനിലയനിരുത്തനിവരുന.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സസ്വകേഭാരല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അടക്കമുള്ള

കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേചളപറനിയുലാം  ഫതീല്ഡട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്

കരഭാഗ നനിയനണചത്തപറനിയുലാം പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.  കരഭാഗലാം ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന

സലങ്ങളനില് സലാംസഭാന/ജനിലഭാ  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന സനര്ശനിചട്ട്  കരഭാഗലാം നനിയനണ

വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  മനനിതല  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  കൂടനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട കനതൃതസ്വത്തനില് കൂടനിയ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കൂടനിയനിടനില.

ചകേഭാലലാം - പത്തനഭാപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്

അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടന.

പത്തനലാംതനിട - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കൂടനിയനില.

ആലപ്പുഴെ - കചര്ത്തല,  ചചങ്ങന്നൂര്,  അരൂര്,  അമ്പലപ്പുഴെ

എനതീ  4  മണ്ഡലങ്ങളനില്  അവകലഭാകേന

കയഭാഗലാം നടന.

കകേഭാടയലാം - ഏറമഭാനൂര് ഒഴെനിചകേയുള്ള എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം

അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടന.

ഇടുക്കനി - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കൂടനിയനിടനില.

എറണഭാകുളലാം - 10  മണ്ഡലങ്ങളനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം

നടനനിട്ടുണ്ടട്ട്.

തൃശ്ശൂര് - എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  (13  മണ്ഡലലാം)

അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടന.

മലപ്പുറലാം - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടനനില.

പഭാലക്കഭാടട്ട് - ഒറപഭാലലാം, ആലത്തൂര്, പടഭാമ്പനി, ചനിറ്റൂര് എനതീ

4  മണ്ഡലങ്ങളനില്  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം

നടന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടനനിടനില.

വയനഭാടട്ട് - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടനനിടനില.

കേണ്ണൂര് - പയന്നൂര്,  കേലലഭാകശരനി  മണ്ഡലങ്ങളനില്

അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം കൂടനി.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം നടനനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം

210 (212) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ആശുപത്രനികേളനില് ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട് മണനികറുലാം കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം
നടത്തഭാലാം  എന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്  എകപഭാഴെഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങനിയതട്ട്; ഏചതലഭാലാം ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട് കപഭാസ്റ്റേട്ട്കമഭാര്ടലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികര് കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  ആകേഭാലാം  എന സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവണ്ടഭായനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിചല  ആശുപത്രനികേളനില്  രഭാത്രനികേഭാല  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം
നടക്കഭാത്തചതന്തുചകേഭാണ്ടഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  26-10-2015-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  239/2015/ആ.കേ.വ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിചല അഞട്ട് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനറല് ആശുപത്രനിയനിലുലാം രഭാത്രനികേഭാലത്തുലാം കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം നടത്തഭാചമനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  രഭാത്രനികേഭാല  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്,  മറട്ട്
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള,  കൃത്രനിമ ചവളനിചലാം എനനിവയുചട അപരലഭാപ്തത രഭാത്രനികേഭാല
കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ഒരു തടസമഭായനി നനിലചകേഭാളനണ്ടട്ട്. ഇസൗ പരനിമനിതനികേള
പരനിഹരനിചട്ട്  രഭാത്രനികേഭാല  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാചയന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അവശലമരുനകേളുചട ദസൗര്ലഭലലാം

211 (213) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീനന് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണ്ടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  അവശലമരുനകേളുചട
ദസൗര്ലഭലലാം  കനരനിടതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിരുകനഭാ;  ഇത പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി)  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  നല്കേഭാനുള്ള  കുടനിശനികേ
നല്കേനി മരുന വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഴെക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളുചട വലഭാപന സഭാദലത കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് അടനിയനര
സഭാഹചരലത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  മരുന  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചനയുകണ്ടഭാ;
എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അവശല മരുനകേളുചട ദസൗര്ലഭലലാം കനരനിട
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില.  എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം അവശലമരുനകേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 2015-16 കേഭാലയളവനിചല മരുന വനിതരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശനികേ തകേ നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മരുന വനിതരണത്തനിനട്ട് തടസമുണ്ടഭാക്കഭാത്ത തരത്തനില്
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാവന തകേ ലഭലമഭാക്കുന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുലാം
ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുലാം  കേതീഴെനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കഭാവശലമഭായ
മരുനകേളുചടയുലാം അനുബന സഭാമഗനികേളുചടയുലാം ഇന്ഡന്റെട്ട് പ്രസ്തുത വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്
മഭാരനില്നനിനലാം  2015  നവലാംബര് മഭാസലാംതചന സസ്വതീകേരനിചട്ട്  ഇ-ചടണ്ടര് നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  2016  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസകത്തഭാചട  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വനിതരണ
ഒഭാര്ഡറുകേള  നല്കുകേയുലാം  അതനുസരനിച്ചുള്ള  മരുനകേള  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  മരുന
സലാംഭരണ കകേനങ്ങളനിലൂചട നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷഭാരലാംഭലാം മുതല് തചന സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് വനിതരണലാം  ചചയ്തുലാംവരുന.  ഏചതങനിലുലാം  സഭാഹചരലത്തനില് അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില്  തകദ്ദേശതീയമഭായനി  മരുന  സലാംഭരനികക്കണ്ടതനിചന്റെ  ആവശലകേത ഉണ്ടഭായഭാല്
ഉപരനിനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുചടയുലാം
ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടറുചടയുലാം കമല് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന രഭാസവസ്തുക്കള

212 (214) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാങ്ങ,  ഓറഞട്ട്,  മുനനിരനി,  തണ്ണനിമത്തന്, വഭാഴെപഴെലാം തടങ്ങനിയ പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം
മറലാം  പഴപനിക്കഭാനുലാം  അവയ്ക്കട്ട്  നനിറലാം  ലഭനിക്കഭാനുലാം  മഭാരകേമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി) എങനില് ഏചതഭാചക്ക രഭാസവസ്തുക്കളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അര്ബുദലാം കപഭാചലയുള്ള മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഇത്തരലാം രഭാസവസ്തുക്കള
കേഭാരണമഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള  തടയുനതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനകേലാം  റകേചക്കഭാണ്ടനിട്ടുള്ളചതനലാം  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
റകേചക്കഭാളചമനമുള്ളതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാങ്ങ പഴപനിക്കഭാന് കേഭാല്സലലാം കേഭാര്റബഡട്ട് കപഭാലുള്ള രഭാസവസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എനഭാല്  ഓറഞട്ട്,  മുനനിരനി,
തണ്ണനിമത്തന്, വഭാഴെപഴെലാം തടങ്ങനിയ പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം മറലാം പഴപനിക്കഭാനുലാം അവയ്ക്കട്ട് നനിറലാം
ലഭനിക്കഭാനുലാം മഭാരകേമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) മഭാങ്ങ പഴപനിക്കഭാന് കേഭാല്സലലാം കേഭാര്റബഡട്ട് കപഭാലുള്ള രഭാസവസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

(സനി)   ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടകത്തണ്ടതചണ്ടനട്ട് സര്ക്കഭാര്
കേരുതന.

(ഡനി)  സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് ഇന്ചസക്ഷന് നടത്തനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണ്ടട്ട്. 

ഒ. പനി. കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

213 (215) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് പഭാന് ഫണ്ടട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് ആറനിങ്ങല് വലനിയകുനട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ഒ.പനി. കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;
വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട്,  ചപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിചന്റ സഹഭായത്തഭാല്
തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന പദതനിയുചട എസ്റ്റേനികമറട്ട് തകേ എആ്രതയഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനിലുള്ള ഫയലനിചന്റെ
നമ്പരുലാം, തതീയതനിയുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഒ.പനി.  കബഭാക്കട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  പഭാന്  ബഡ്ജറട്ട്  ശനിപഭാര്ശയനില്

ഉളചപടുത്തനി സമര്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതനിചന്റെ എസ്റ്റേനികമറട്ട്  സഹനിതമുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല്

സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  350 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് എസ്റ്റേനികമറട്ട് തകേ.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പഭാന് ബഡ്ജറനില് ഉളചപടുത്തനി

അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതനിചന്റെ തടര് നടപടനിക്കഭായനി എസ്റ്റേനികമറട്ട് സഹനിതമുള്ള

ചപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുചട ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്

ഫയല് നമ്പര് ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില് ആയനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്. 

കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി ചചലവഴെനിക്കുന തകേ

214(216) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള  ചചലവട്ട്

കദശതീയ ശരഭാശരനിചയ അകപക്ഷനിചട്ട് കൂടുതലഭാചണന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ രലാംഗത്തട്ട് ചചലവഭാക്കുനതനികനക്കഭാള കൂടുതല് ചചലവട്ട്

ചനികേനിതഭാരലാംഗത്തട്ട് ചചലവഴെനികക്കണ്ടനി വരുന സഭാഹചരലലാം വനിശകേലനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനഭായനി ചചലവഴെനിക്കുന തകേ വര്ദനിപനിക്കുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  പകേര്ചവലഭാധനികേള തടയുന കേഭാരലത്തനില് കകേരളലാം,  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങചള

അകപക്ഷനിചട്ട് എത്രമഭാത്രലാം വനിജയലാം റകേവരനിചനിട്ടുചണ്ടന വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

         ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി) വനിശകേലനലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിചന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിചലടുക്കുകമ്പഭാള  തകേ

വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനികക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.
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(ഡനി)  മലമ്പനനി  നനിവഭാരണത്തനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  കകേരളലാം  മറട്ട്  14

സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടഭാപലാം കേഭാറഗറനി  1-ല്  (മലമ്പനനി കരഭാഗഭാണു ബഭാധനിതരുചട എണ്ണലാം

ആയനിരത്തനിചലഭാനട്ട് എന കതഭാതനിലഭാണട്ട് സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ജനിലഭാ തലത്തനിലുലാം)

തചനയഭാണട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.  നമ്മുചട അയല് സലാംസഭാനങ്ങളഭായ തമനിഴെട്ട് നഭാടുലാം

കേര്ണഭാടകേയുലാം ഇകപഭാഴലാം കേഭാറഗറനി 2-ല് ആണട്ട് (മലമ്പനനി കരഭാഗഭാണു ബഭാധനിതരുചട

എണ്ണലാം ആയനിരത്തനിചലഭാനട്ട് എന കതഭാതനില്  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം ആയനിരത്തനിചലഭാനനില്

കൂടുതല്  എന  കതഭാതനില്  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം).  2020-ഓചട  കകേരളത്തനില്നനിനലാം

മലമ്പനനി  നനിവഭാരണലാം  ചചയഭാനഭാണട്ട്  ഇനലഭാ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇനലയനില്  മന്തുകരഭാഗ  നനിവഭാരണ  സഭാദലതഭാസര്കവയനില്  കഗഭാവ,  കപഭാണ്ടനികചരനി

മുതലഭായ കകേനഭരണ പ്രകദശങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് കുടനികേളനില് മന്തുകരഭാഗ സഭാദലത

കുറഞതഭായനി കേചണ്ടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേരളത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

ആലപ്പുഴെ  ഒഴെനിചകേ  ബഭാക്കനി  10  ജനിലകേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത  സര്ചവ  വനിജയകേരമഭായനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2016-17  വര്ഷകത്തഭാചട  ആലപ്പുഴെ,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനിലകേളനില് ലക്ഷലലാം ചചകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 2020-ഓചട

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  ഉളചപചട  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  മന്തുകരഭാഗ  നനിവഭാരണലാം

സഭാദലമഭാകുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ഡങനി,  ചനിക്കുണ്ഗുനനിയ മുതലഭായ കരഭാഗങ്ങള

ഇനലയുചട മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങചളകപഭാചലതചന കകേരളത്തനിലുലാം വലഭാപകേമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

അയല്  സലാംസഭാനമഭായ  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലുലാം  ചഡങനിപനനിയുലാം  മരണവലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കുരങ്ങുപനനി  2015-ല് വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് വലഭാപകേമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിരുന.

102  കപര്ക്കട്ട്  കരഭാഗബഭാധയുലാം  സലാംഭവനിചനിരുന. എനഭാല്  2016-ല്  ഇതവചര  9

കപര്ക്കഭാണട്ട്  കരഭാഗബഭാധ  സനിരതീകേരനിചതട്ട്.  മരണലാം  ഒനലാംതചന  റനികപഭാര്ടട്ട്

ചചയ്തനിടനില.  എനഭാല് ഇസൗ വര്ഷലാം കഗഭാവയനിലുലാം മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനിലുലാം കൂടുതല് കപര്ക്കട്ട്

ഇസൗ  കരഭാഗബഭാധയുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സബട്ട്  ചചടഫസട്ട്  ഡല്ഹനി  ഉളചപചടയുള്ള  മറട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങളനില് കേഴെനിഞ വര്ഷലാം വലഭാപകേമഭായനിരുന.  കകേരളത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം

ജനിലയനിലഭാണട്ട്  ഇസൗ  കരഭാഗലാം  കൂടുതല്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ചകേഭാലലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,

വയനഭാടട്ട് ജനിലകേളനിലുലാം കരഭാഗബഭാധയുണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട് മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങചളക്കഭാള

കുറവഭാണട്ട്.  എചട്ട്-1  എന്-1  കരഭാഗബഭാധയുലാം മരണവലാം  2015-ല് മറ സലാംസഭാനങ്ങളനിചല

കപഭാചലതചന  കകേരളത്തനിലുലാം  കൂടുതലഭായനിരുന.  ഗുജറഭാത്തട്ട്,  ഡല്ഹനി,  മഹഭാരഭാഷ്ട്ര

മുതലഭായ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കകേരളചത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  കരഭാഗബഭാധയുലാം  മരണവലാം

വളചര കൂടുതലഭാണട്ട്.

883/2017
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108 ആലാംബുലന്സുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

215 (217) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചനന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  108  ആലാംബുലന്സുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഇകപഭാള  കേഭാരലക്ഷമമചലന
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  ഉചണ്ടങനില് ഈ ആലാംബുലന്സുകേളുചട കസവനലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട്  വതീണ്ടുലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആലാംബുലന്സുകേളുചട  കസവനലാം  ഏചതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  ചമഭാത്തലാം എത്ര വഭാഹനങ്ങള സര്വതീസട്ട് നടത്തനിയനിരുന;
ഇകപഭാള സര്വതീസനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ എത്ര ആലാംബുലന്സുകേളുചണ്ടനട്ട് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം 108 ആലാംബുലന്സുകേളുചട കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;  ഉചണ്ടങനില്  അതനിനുള്ള  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായനി  എലഭാ  വര്ഷവലാം
എടുകക്കണ്ട  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  ചടസ്റ്റേനിനു  (സനി.എഫട്ട്.ടനി.)  കവണ്ടനി
യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാതനിരുനതനിനഭാല്  ആലാംബുലന്സുകേളുചട
കസവനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭായനിരുനനില. ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വഭാഹനങ്ങളുചട
സനി.എഫട്ട്.  ചടസ്റ്റേട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കഭായനി  108  ആലാംബുലന്സട്ട്
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളുചട  കസവനലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ
ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  നടത്തനി വരുനതട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്  25  വഭാഹനങ്ങളുലാം
ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  18  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കസവനലാം  നടത്തനി  വരുന.  ഇസൗ  43
വഭാഹനങ്ങളുലാം കസവന കയഭാഗലമഭാണട്ട്. 21-6-2016-ല് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല
22  വഭാഹനങ്ങളുലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല  10  വഭാഹനങ്ങളുലാം സനി.എഫട്ട്.  ചടസ്റ്റേനിനഭായനി
വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനില് അറകുറപണനികേള നടത്തനി വരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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 സ്റ്റേഭാഫട്ട് നഴ ട്ട് കഗഡട്ട്-II റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി

216 (218) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് :
കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സ്റ്റേഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗഡട്ട് -II ചന്റെ റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവനിലുകണ്ടഭാ;
പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്;  ആയതട്ട് ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകവഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേനില് നനിനട്ട് നഭാളനിതവചര എത്ര നനിയമനലാം നടത്തനി;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത തസനികേയനില്
എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തു;

(ഡനി)  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  ചനഴട്ട്  കഗഡട്ട്-II  തസനികേയനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിടനിലഭാത്ത
ഒഴെനിവകേളുചട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് റനികപഭാര്ട്ടു ചചയചപട ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  നനിയമ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണ്ടട്ട്.  ഒരു തസനികേയുചട റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവനില് വരുന തതീയതനി മുതല്
ഏറവലാം കുറഞതട്ട് ഒരു വര്ഷവലാം പരമഭാവധനി മൂന വര്ഷവമഭാണട്ട് കേഭാലഭാവധനി.  ഒരു
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം ഇകത തസനികേയ്ക്കട്ട് പുതനിയ റഭാങ്കുപടനികേ നനിലവനില് വരുനപക്ഷലാം
നനിലവനിചല പടനികേയുചട കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുലാം. ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി) അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) ആകരഭാഗല വകുപനില് അനര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള
27 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിടനില.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ഇ)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയന ഒഴെനിവകേളനികലക്കുള്ള നനിയമന ശനിപഭാര്ശ തഭാമസലാംവനിനഭാ
നടത്തനിവരനികേയുലാം അറഡസ്വസട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കുകേയുലാം
ചചയ്തുവരുന.

(എഫട്ട്) ബഭാധകേമല.

 കേലടനികക്കഭാടട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-ചയ സനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി ഉയര്ത്തുനതട്ട്

217 (219) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിചല കേലടനികക്കഭാടട്ട്  PHC -ചയ  CHC-ആയനി ഉയര്ത്തനി
കട്രെഭാമഭാ ചകേയര് കകേനമഭാക്കനി മഭാറനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിചല കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിചല  കേലടനികക്കഭാടട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.-ചയ
സനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി ഉയര്ത്തുനകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 പുതനിയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട വനികേസനലാം

218 (220) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരലഭാപ്തമഭായ  പശ്ചഭാത്തലചമഭാരുക്കഭാചത  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനിലഭാ-ജനറല്
ആശുപത്രനികേചള ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ആയനി പ്രഖലഭാപനിച മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നടപടനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ദസ്വനിതതീയ തലത്തനിലുള്ള ആശുപത്രനികേളനിചല സസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാചത
ജനിലഭാ-ജനറല്  ആശുപത്രനികേചള  ചമഡനിക്കല്കകേഭാകളജുകേളഭാക്കനി  മഭാറനതട്ട്  കരഭാഗനികേചള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുചമനതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലത്തനില് വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
മഭാറങ്ങള എചനലഭാമഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു തടങ്ങനിയവയുചട
പശ്ചഭാത്തല  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  ചനികേനിതഭാ  -  അദലയന  നനിലവഭാരലാം
ഉയർത്തഭാനുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 277

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു തടങ്ങനിയവയുചട

ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആവശലമഭായ  സഭാധന

സഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുകേയുലാം തസനികേകേള സൃഷനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സസ്വഭാശയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

219 (221) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്,  സസ്വഭാശയ  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേളനില് ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം എത്ര ചമഡനിക്കല് സതീറകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലു

ണ്ടഭായനിരുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് സസ്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിചല വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം

സതീറകേള എത്രചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ വര്ഷലാം സസ്വഭാശയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിചല ഫതീസട്ട്  ഘടന

പരനിഷരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ചപടഭാത്ത എത്ര സസ്വഭാശയ ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേള സലാംസഭാനത്തുണ്ടട്ട്;

(ഇ) ഈ കകേഭാകളജുകേകളഭാടുള്ള സര്ക്കഭാര് സമതീപനലാം എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്  1250  സതീറകേളുലാം സസ്വഭാശയ കമഖലയനില്  2150

സതീറകേളുലാം ഉണ്ടഭായനിരുന.

(ബനി) ഈ വര്ഷചത്ത സതീറകേളുചട പൂര്ണ്ണ വനിവരലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി-ഇ) ടനി വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.
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ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

220 (222) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേള യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന് എചനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം

ചചയ്തതട്ട്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പുതതഭായനി  എത്ര  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(സനി) പുതനിയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കകേഭാഴകേള തടങ്ങഭാന് എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് ചചകേചക്കഭാള്ളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  മകഞരനി,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാനനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

തനിരുവനനപുരലാം,  വയനഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുലാം  ആലപ്പുഴെ

ജനിലയനിചല  ഹരനിപഭാടട്ട്  സലാംയുക്ത  കമഖലയനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള

സഭാപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എനഭാല്  ഇവനിടങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ

അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,  സ്റ്റേഭാഫട്ട്  എനനിവ  ലഭലമലഭാതനിരുനതനിനഭാല്  പല

ജനിലകേളനിലുലാം കകേഭാകളജുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിടനില.

(ബനി) 8 എണ്ണലാം.

(സനി) പുതതഭായനി ആരലാംഭനിച മകഞരനി, ഇടുക്കനി എനനിവനിടങ്ങളനിചല ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേളനില് കഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമലഭാത്തതനി

നഭാലുലാം  എലാം.സനി.ഐ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മറട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില് കകേഭാഴകേള

തടങ്ങഭാന് സഭാധനിചനിടനില.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

221 (223) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ചനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള ഏത ഘടത്തനിലഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ തകേ
എത്രയഭാണട്ട്;  ഈ  തകേ  എങ്ങചനയഭാണട്ട്  കേചണ്ടത്തുനതട്ട്;  ഇതവചര  അനുവദനിച
തകേയുലാം കസഭാതസ്സുലാം എനഭാണട്ട്;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എകപഭാള  നഭാടനിനു
സമര്പനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുകവണ്ടനി  25.06
ചഹക്ടര് സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. കപ്രഭാജക്ടട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് കേനിറട്ട്കകേഭാ എന ചപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനചത്ത  ഏല്പനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആദലഘടമഭായനി  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  പ്രകദശത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  പ്രകതലകേ ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനി.
ഇതനിനഭായനി  19,95,000  രൂപ കേനിറട്ട്കകേഭായ്ക്കട്ട്  റകേമഭാറനി.  ആശുപത്രനി ചകേടനിടത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  6845  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതനില്  5818.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  നബഭാര്ഡട്ട്-ഗഭാമതീണ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  ഫണ്ടനില്
ഉളചപടുത്തനി  അനുവദനിക്കഭാന്  തതസ്വത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  5,82,00,000
രൂപ  കേനിറട്ട്കകേഭായ്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിചന്റെ  പണനികേള  നടന
വരുന.

(ബനി)  28,268.93  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  പദതനി  അടങകലഭാടുകൂടനിയ  പഭാനുലാം
എസ്റ്റേനികമറലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  2012-13  മുതല്  2016-17  വചരയുളള  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് ബഡ്ജറനില് ഉളചപടുത്തനി തഭാചഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:

2012-13 - 625 ലക്ഷലാം

2013-14 - 250 ലക്ഷലാം

2014-15 - 250 ലക്ഷലാം

2015-16 - 350 ലക്ഷലാം

2016-17 - 750 ലക്ഷലാം
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കൂടഭാചത നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  കലഭാണ് ആയനി  5818.25  ലക്ഷവലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് പഭാകക്കജനില് ഉളചപടുത്തനി 2500 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ചകേടനിടങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയ്ക്കട്ട്  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ചമഡനിക്കല്/ചഡന്റെല് സതീറകേള

222 (224) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര്/സസ്വകേഭാരല ചമഡനിക്കല്/ചഡന്റെല് കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി
ചമഭാത്തലാം എത്ര കുടനികേളക്കട്ട് ഡനിഗനി പഠനസസൗകേരലലാം നനിലവനില് ലഭലമഭാചണനതനിചന്റെ
കകേഭാകളജു തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര പനി.ജനി. സതീറകേളുണ്ടട്ട്;

(സനി) 2010-11 അദലയന വര്ഷത്തനില് ഈ കമഖലയനില് ഓകരഭാനനിലുലാം എത്ര
കകേഭാകളജുകേള ഉണ്ടഭായനിരുന അവയനില് ഓകരഭാനനിലുലാം എത്ര ഡനിഗനി,  പനി.ജനി.  സതീറകേള
ഉണ്ടഭായനിരുന എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചമഡനിക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില് ആചകേ  3400  സതീറകേളുലാം ചഡന്റെല് വനിഭഭാഗത്തനില്
1600  സതീറകേളുമഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  കകേഭാകളജട്ട്  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പനി.ജനി.  ഡനിഗനിക്കഭായനി  533
സതീറകേളുലാം പനി.ജനി. ഡനികപഭാമയ്ക്കഭായനി 157 സതീറകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്. സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില്
പനി.ജനി. ഡനിഗനിക്കഭായനി 138 സതീറകേളുലാം പനി.ജനി. ഡനികപഭാമയ്ക്കഭായനി 25 സതീറകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.

(സനി) പനി  .  ജനി  .

2010-11  അദലയന വര്ഷത്തനില് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള
അഞലാം സസ്വകേഭാരല ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഒന്പതട്ട് എണ്ണവമഭാണുള്ളതട്ട്.

എലാം  .  ബനി  .  ബനി  .  എസട്ട്  .

സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  5  കകേഭാകളജുലാം  സസ്വഭാശയ  കമഖലയനില്  13
എണ്ണവലാം.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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ബനി  .  ഡനി  .  എസട്ട്  .

സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  3  കകേഭാകളജുലാം  സസ്വഭാശയ  കമഖലയനില്  18
കകേഭാകളജുലാം

സതീറകേചളക്കുറനിച്ചുളള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*

2010-11  അദലയന  വര്ഷത്തനില്   ഓകരഭാ  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുലാം
പനി.ജനി. ചമഡനിക്കല് സതീറകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്

തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - 158

ആലപ്പുഴെ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - 24

കകേഭാടയലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - 84

തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - 54

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - 113
ചമഭാത്തലാം 433

സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില്

അക്കഭാഡമനി ഓഫട്ട് ചമഡനിക്കല് 
സയന്സസട്ട്, പരനിയഭാരലാം, കേണ്ണൂര് - 7

ഇനനിരഭാഗഭാനനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല നനിയമനലാം

223 (225) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ഇനനിരഭാഗഭാനനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഈ വര്ഷലാം
എത്ര എലാം.ബനി. ബനി. എസട്ട്. സതീറകേളനികലക്കട്ട് അഡനിഷന് നടത്തഭാനഭാണട്ട് ചമഡനിക്കല്
കേസൗണ്സനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  അദലഭാപകേ-
അദലഭാപകകേതര തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി) എലഭാ തസനികേകേളനിലുലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ഇ)  ഈ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  പ്രനിന്സനിപല്  തസനികേ  എന  മുതല്
ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പ്രനിന്സനിപല്  നനിയമനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  എനഭാണട്ട്  സമര്പനിചതട്ട്;  പ്രസ്തുത  ചപ്രഭാകപഭാസല്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണ്ടഭാകേഭാന് കേഭാരണചമചനനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ഇനനിരഭാഗഭാനനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
2016-17  അദലയന വര്ഷലാം  100  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറകേളനികലക്കട്ട് അഡനിഷന്
നടത്തഭാന് ചമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇനല ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തനിരുന. എനഭാല്
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങചളഭാനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  ആയതനികലക്കുള്ള
ചലറര് ഓഫട്ട് ചപര്മനിഷന് (LOP) ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി) അദലഭാപകേര് - 109

അനദലഭാപകേര് - 25

(സനി) നനിലവനിചല സഭാഹചരലത്തനില് ടനി കകേഭാകളജുകേളനില് കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

(ഡനി) അദലഭാപകേ തസനികേയനില് 70 കപചരയുലാം അനദലഭാപകേ തസനികേയനില് 15
കപചരയുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ഇ)  ടനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  പ്രനിന്സനിപല്  തസനികേയനില്  നനിലവനില്
ഒഴെനിവനില. 1-5-2016  മുതല്  20-6-2016  വചര ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടന  ടനി   തസനികേയനില്
20-6-2016-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  1697/2016/ആ.കു.വ.യുചട  (അനുബനലാം)*

അടനിസഭാനത്തനില് 21-6-2016-നട്ട് പുതനിയ പ്രനിന്സനിപല് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(എഫട്ട്) 26-5-2016-ല് ടനി ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുകേയുണ്ടഭായനി.
തടര്നട്ട് സര്ക്കഭാര് ടനി ചപ്രഭാകപഭാസല് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  20-6-2016-ചല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  1697/2016/ആ.കു.വ. (അനുബനലാം)*  പ്രകേഭാരലാം  Dr.  അശസ്വനനി
കുമഭാര് എസട്ട്.-ചന പ്രനിന്സനിപല് ആയനി നനിയമനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. ടനി നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് യഭാചതഭാരുവനിധ കേഭാലതഭാമസവലാം വരുത്തനിയനിടനില.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസന്സറനി

224 (226) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിചല വഭാടഭാനപള്ളനി ഗഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു കഹഭാമനികയഭാ
ഡനിചസന്സറനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

കുടനികേളചക്കതനിചരയുള്ള റലലാംഗനികേ പതീ ഡന കകേസുകേളുചട വനിചഭാരണ

225 (227) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനികേള റലലാംഗനികേമഭായനി പതീഡനത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുന കകേസുകേളുചട വനിചഭാരണ
കുടനികേള പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞഭാലുലാം നതീണ്ടുകപഭാകുന സഭാഹചരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
അവയ്ക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി  കകേസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള  സതസ്വര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

റലലാംഗനികേ കുറകൃതലങ്ങളനില്നനിനലാം കുടനികേചള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള ആക്ടട്ട്
2012  (കപഭാകകഭാ  ആക്ടട്ട്)  പ്രകേഭാരമുള്ള  കകേസുകേളനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കണചമനലാം  കകേസനിചന്റെ  വനിചഭാരണ  ചസഷലല്
കകേഭാടതനി  കുറവനിചഭാരണയ്ചക്കടുക്കുന  തതീയതനി  മുതല്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കണചമനലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനില്  വലവസയുണ്ടട്ട്.   കപഭാകകഭാ  ആക്ടട്ട്
2012  ചസക്ഷന്  28  പ്രകേഭാരലാം  കപഭാകകഭാ  കകേസുകേള  കവഗത്തനില്  വനിചഭാരണ
ചചയനതനിനഭായനി  എലഭാ സലാംസഭാനത്തുലാം ബഹു.  റഹകക്കഭാടതനി  ചതീഫട്ട്  ജസ്റ്റേനിസുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ഓകരഭാ ചസഷലല് കകേഭാടതനിചയ നനിയമനിക്കണചമനണ്ടട്ട്.
ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 31-3-2015-ചല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 23/2015/സഭാനതീവ.
നമ്പര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം 14 ചസഷന് കകേഭാടതനികേചള കപഭാകകഭാ കകേസുകേള വനിചഭാരണ
ചചയനതനിനുള്ള  ചനില്ഡ്രന്സട്ട്  കകേഭാടതനികേളഭായനി  അധനികേഭാരചപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്
വനി ജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ശ്രുതനി തരലാംഗലാം പദതനി

226 (228) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനികേളനിചല ശവണചചവകേലലലാം കേചണ്ടത്തനി കകേഭാകനിയര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന്
സര്ജറനി  നടത്തനി ചചവകേലലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന  'ശ്രുതനിതരലാംഗലാം'  പദതനി തടരുനതനിനട്ട്
ഇസൗ സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ ;
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(ബനി)  പ്രസസുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്ത  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇസൗ
പദതനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കഭാനുണ്ടട്ട്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  എലഭാ  കകേസുകേളനിലുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  സഹഭായലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിയുകമഭാ;  എങനില് പ്രതനിവര്ഷലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള എത്ര കുടനികേളക്കട്ട്
പദതനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം നല്കേഭാന് കേഴെനിയുചമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനിപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര കുടനികേളഭാണട്ട് ചചവകേലലമുക്തനി
കനടനിയതട്ട്;  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  എആ്രതകപര്ക്കട്ട്  ഇതനിചന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.

(ബനി)   ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റേര്  ചചയ്തതനില്  അര്ഹരഭായ
എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ഈ പദതനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിവരുനണ്ടട്ട്.   പ്രതനിവര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില് റവകേലലമുള്ള  200  കുടനികേളക്കട്ട്
വതീതലാം കകേഭാകനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന് ശസക്രനിയ നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതവചര 660 കുടനികേളക്കഭാണട്ട് കകേഭാകനിയഭാര്
ഇലാംപഭാകന്റെഷന്  ശസക്രനിയ  നടത്തുനതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  28  കുടനികേളക്കട്ട്  കകേഭാകനിയഭാര്  ഇലാംപഭാകന്റെഷന്
ശസക്രനിയ നടത്തുനതനിനഭായുള്ള അനുമതനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ശ്രുതനി തരലാംഗലാം

227 (229) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ശ്രുതനി തരലാംഗലാം പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതവഴെനി റകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഭരണതലത്തനില്  എചനലഭാലാം  നടപടനി

എടുത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ഡനി) എചനലഭാലാം സഹഭായമഭാണട്ട് പദതനിവഴെനി ലഭനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത ജന്മേനഭാ ബധനിരരുലാം  മൂകേരുമഭായ കുടനികേളക്കട്ട്  കകേഭാകനിയഭാര്

ഇലാംപഭാകന്റെഷന്  സര്ജറനി  നടത്തനി  രണ്ടട്ട്  വര്ഷലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന  ആഡനിററനി

ചവര്ബല് ഹബനിലനികറഷനനിലൂചട കുടനികേളുചട ശവണകശഷനിയുലാം സലാംസഭാരകശഷനിയുലാം

വതീചണ്ടടുക്കുകേചയനതഭാണട്ട് പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(സനി) 1. അര്ഹരഭായവരനില്നനിനലാം  അകപക്ഷ  കശഖരനിചട്ട്  കകേഭാക നിയഭാര്

ഇലാംപഭാകന്റെഷന് സര്ജറനി നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

2. അകപക്ഷകേരനില്  അര്ഹരഭായവചര  കേചണ്ടത്തുനതനിനഭായനി  റതീജനിയണല്

ചലവല് ചടകനിക്കല്/കസ്റ്റേറട്ട് ചലവല് ചടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി എനനിവ

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

3. സര് ജറനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  രണ്ടു  വര്ഷലാം  നതീണ്ടു

നനില്ക്കുന ആഡനിററനി ചവര്ബല് ഹബനിലനികറഷനുള്ള സസൗകേരലലാം

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

4. കുടനികേളക്കട്ട് കകേഭാകനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന് സര്ജറനി നടത്തുനതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര്/റപ്രവറട്ട് ആശുപത്രനികേചള എലാംപഭാനല് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

5. പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  കസ്റ്റേറട്ട്

ചലവല് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി, എലാംപകവര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനി എനനിവ

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ഡനി)  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിവഴെനി ജന്മേനഭാ ബധനിരരുലാം മൂകേരുമഭായ കുടനികേളക്കട്ട്

കകേഭാകനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന് സര്ജറനി നടത്തനി രണ്ടട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന

ആഡനിററനി ചവര്ബല് ഹബനിലനികറഷനുലാം നല്കേനി വരുന.  ഒരു കുടനിക്കട്ട് ഏകേകദശലാം

5 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാളലാം ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചചലവവരുനണ്ടട്ട്. 
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അങണവഭാടനികേള

228 (230) ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എത്ര അലാംഗനവഭാടനികേളുചണ്ടനലാം അവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  അലാംഗനവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസ്വനമഭായനി
സലവലാം ചകേടനിടവലാം ഉണ്ടഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വഭാടകേചക്കടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
22 അങണവഭാടനികേളുണ്ടട്ട്.  അവയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

പഞഭായത്തട്ട്/
കകേഭാര്പകറഷന്

അങണവഭാടനി
ചസന്റെര് നമ്പര്

സലലാം

(1) (2) (3) (4)

1 പുത്തൂര് 83 ഏഴെഭാലാംകേലട്ട്ല്ല്

98 പഴെലാംചവള്ളലാം

97 മകരഭാടനിചഭാല്

99 കുരുടന്ചനിറ

105 ചപഭാന്നൂക്കര

125 പടവരഭാടട്ട്

127 മരത്തഭാക്കര

2 മഭാടക്കത്തറ 22 പുതനഗര്

25 അക്കരപ്പുറലാം

24 ചടന്സട്ട്

3 പഭാണകഞരനി 75 കേരടനിയഭാള

4 നടത്തറ 152 കുടഭാല

5 തൃശ്ശൂര് കകേഭാര്പകറഷന് 101 ചപരുവഭാലാംകുളങ്ങര
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(1) (2) (3) (4)

105 ഒല്ലൂര്
ഗഭാകമഭാദഭാരണലാം
കറഭാഡട്ട്

87 അകഞരനി

91 ചനിയഭാരലാം

113 വളര്ക്കഭാവട്ട്

114 അകഞരനി

115 കേമ്പനനിപടനി

116 ചനിയഭാരലാം

54 ഹനില്പഭാടനി മുലക്കര

76 മണ്ണുത്തനി

(ബനി)   വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  22  അങണവഭാടനികേളനില്  5
എണ്ണത്തനിനട്ട് സസ്വനമഭായനി സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ആയതനില് ഏഴെഭാലാംകേലട്ട്ല്ല്  (ചസന്റെര്
നമ്പര് 83) അങണവഭാടനി ചകേടനിടലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  പഴെലാംചവള്ളലാം (ചസന്റെര് നമ്പര്
98)  അങണവഭാടനി  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.   ഒല്ലൂര്  (ചസന്റെര്
നമ്പര്  105)  അങണവഭാടനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  സലലാം ലഭലമഭായവയ്ക്കട്ട്
അങണവഭാടനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം അവകശഷനിക്കുനവയ്ക്കട്ട്
സലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

പടഭാമ്പനിയനിചല അങണവഭാടനികേള

229 (231) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  വനിവനിധ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
നഗരസഭകേളനിലുമഭായനി  ആചകേ എത്ര അങണവഭാടനികേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനചതനലാം
അവയുചട കപരുലാം നമ്പരുലാം ഉളചപചട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസുത അങണവഭാടനികേളനില് സസ്വനമഭായനി ഭൂമനിയുലാം ചകേടനിടവലാം ഇലഭാത്തവ
ഉകണ്ടഭാ; എങനില് അവ ഏചതഭാചക്കയഭാചണനട്ട് ;
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(സനി)  അങണവഭാടനികേളക്കട്ട് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനഭായനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പുതതഭായനി
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് അതട്ട് എനഭാണട്ട് ;

(ഡനി)  അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട നനിലവനിലുള്ള കസവന-കവതന വലവസകേള
എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
നഗരസഭകേളനിലുമഭായനി  217  അങണവഭാടനികേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണ്ടട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) ഇല. നനിലവനില് NABARD, RIDF, MGNREGS, Plan Fund, Model
Anganwadi  എനതീ  പദതനികേളനില്ചപടുത്തനി  അങണവഭാടനി  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടന വരുന.

( ഡനി)  അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കസവന-കവതന വലവസകേള നനിലവനിലനില.
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് പുറചപടുവനിക്കുന ഉത്തരവകേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുകേയുലാം കവതനലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയനതട്ട്.

അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വര്ദനിപനിച കവതനലാം നല്കേഭാന് നടപടനി

230 (232) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വര്ദനിപനിച,  അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള
കവതനലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാകുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വര്ദനിപനിച കവതനലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചരലലാം
എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വര്ദനിപനിച കവതനലാം അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ഫണ്ടട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കനരനിടട്ട് കവതനലാം നല്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി&സനി)  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം കവതനലാം
യഥഭാക്രമലാം 10,000 രൂപയുലാം 7000 രൂപയുലാം ആയനി വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള ഇതനികലക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  നനിലവനിലുള്ള  തകേയനില്  നനിനലാം  വര്ദനിപനിച  തകേ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  തനതഫണ്ടനില്  നനികനഭാ  തനതഫണ്ടട്ട്  ലഭലമചലനട്ട്  ബനചപട
ചഡപവ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരുലാം ജനിലഭാ പഭാനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസറുലാം സഭാക്ഷലചപടുത്തുനപക്ഷലാം വനികേസന
ഫണ്ടനില് നനികനഭാ നല്കേണചമന വലവസകയഭാടുകൂടനി  വര്ദനിപനിച കവതനലാം നല്കുനതനിനട്ട്
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്   സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

( ഡനി)  ഇത സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം

231 (233) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുകനഭാ;  എങനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  തരലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങചന  വര്ദനിപനിച  കവതനലാം  ചനില  സഭാകങതനികേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പല സലങ്ങളനിലുലാം ലഭലമഭാകുനനില എന പരഭാതനി ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(സനി) എങനില് ഈ സഭാകങതനികേ കേഭാരണലാം എനഭാചണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട് എത്രയുലാംകവഗലാം ഈ കവതനലാം വനിതരണലാം ചചയനതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെകേഭാലത്തട്ട് അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം
വര്ദനിപനിചട്ട് 25-2-2016-ല് ഉത്തരവഭായനിരുന.  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുന
ഓണകററനിയുലാം  6,600  രൂപയനില്  (ആറഭായനിരത്തനി അറന്നൂറട്ട്  രൂപ മഭാത്രലാം)  നനിനലാം
പതനിനഭായനിരലാം രൂപയഭായുലാം  (10,000  രൂപ മഭാത്രലാം)  ചഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട് ഓണകററനിയലാം
4,100  (നഭാലഭായനിരത്തനി  ഒരുന്നൂറട്ട്  രൂപ മഭാത്രലാം)-യനില് നനിനലാം  7,000  രൂപയഭായുലാം
(ഏഴെഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വര്ദനിപനിച കവതനലാം തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള വഹനിക്കഭാനഭാണട്ട് വലവസ ചചയനതട്ട്.  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
ഫണ്ടട്ട് കേചണ്ടത്തുനതനിനട്ട് സമയലാം ആവശലമഭാണട്ട്.

( ഡനി)  ഇത സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചര്ച ചചയ്തുവരുന. 

883/2017
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അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട കവതന വര്ദനവട്ട്

232 (234) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കവതനലാം വര്ദനിപനിച്ചു നല്കുനതനിനഭായനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി മുന് സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച പദതനി നടപഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണ്ടഭാ;

(ഡനി) അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം വര്ദനിപനിച
കവതനലാം  അനുവദനിചട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം  ചപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കവതനലാം വര്ദനിപനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം ഓണകററനിയലാം
തനതഫണ്ടനില്നനിനട്ട് നല്കേഭാന് പ്രയഭാസലാം കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

( ഡനി)  ഇത സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം ഓണകററനിയലാം

233 (235) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം  ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം  പുതക്കനിയ
ഓണകററനിയലാം തനതട്ട്  ഫണ്ടനില്നനിനട്ട്  നല്കേഭാന് തകദ്ദേശ സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
പ്രയഭാസമനുഭവനിക്കുനകേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ  ;  തനതട്ട്  ഫണ്ടനില്നനിനട്ട്
അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം ചഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം പുതക്കനിയ നനിരക്കനിലുള്ള ഓണകററനിയലാം
നല്കേഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് ചനില തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ആയതട്ട്
വനിതരണലാം ചചയഭാതനിരനിക്കുനകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി)  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം  ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം  ഓണകററനിയലാം
കനരനിടട്ട് നല്കേഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  അലാംഗന്വഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുചടയുലാം  ചഹല്പര്മഭാരുചടയുലാം  ഓണകററനിയലാം
പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്നനിനട്ട്  നല്കേണചമന  ആവശലലാം  ഏചതങനിലുലാം  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള സര്ക്കഭാര് മുമ്പഭാചകേ വചനിട്ടുകണ്ടഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

വകയഭാജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗലലാം

234 (236) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനചത്ത വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി സഭാമൂഹല ആകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് തഭാചഴെത്തട്ടു
മുതല് കമചലത്തട്ടുവചര പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം രൂപചപടുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് സലാംസഭാനചത്ത നഗരപ്രകദശത്തട്ട് വസനിക്കുന 65 വയസട്ട് കേഴെനിഞ
മുതനിര്ന പസൗരന്മേഭാര്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ നല്കുനതനിനുകവണ്ടനി കകേരള സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ മനിഷന് നടപഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട്  'വകയഭാമനിത്രലാം'.  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂചട
സസൗജനലമഭായനി മരുനകേള, ചഹല്പട്ട്ചഡസ്ക്കട്ട്, കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് എനതീ കസവനങ്ങള
നല്കേനി വരുനണ്ടട്ട്.  2010-11  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിച പദതനി നനിലവനില്
42 മുനനിസനിപല് നഗരസഭഭാ പ്രകദശത്തട്ട് നടപഭാക്കനി വരുനണ്ടട്ട്. പദതനി ഘടലാം ഘടമഭായനി
മുഴവന് മുനനിസനിപല് പ്രകദശത്തുലാം നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ മനിഷന് സസ്വതീകേരനിചട്ട്  വരുന.  സമഗമഭായ പദതനിചയ കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനിച്ചു വരുന.

അങണവഭാടനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

235 (237) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല്,  കേരവഭാരലാം,  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  നബഭാര്ഡട്ട്  സഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  പഭാന്  ഫണ്ടട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലാം
ഏചതലഭാലാം അങണവഭാടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് 2014-15 ലുലാം 2015-16-ലുലാം ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുചണ്ടനലാം ഓകരഭാനനിചന്റെയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിക്കുലാം എനട്ട് തകേ വതീതമഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന  ഏജന്സനി  ഏചതനലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എനട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)
പഞഭായത്തട്ട്

ചസന്റെര് നമ്പര്
വര്ഷലാം പദതനി അനുവദനിച

തകേ
നനിര്മ്മേഭാണ
ഏജന്സനി

നനിലവനിചല
അവസ

പുളനിമഭാത്തട്ട് - 7 2014-15 NABARD
RIDF

8.10 ലക്ഷലാം LSGD പണനി
തടങ്ങനിയനിടനില

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

പുളനിമഭാത്തട്ട് - 23 2014-15 NABARD
RIDF

8.10 ലക്ഷലാം LSGD കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞു.
ചുറമതനില്
പണനി
നടക്കുന

പഴെയകുനകമ്മേല്-
43

2014-15 NABARD
RIDF

8.10 ലക്ഷലാം LSGD പണനി
തടങ്ങനിയനിടനില

നഗരൂര്- 99 2014-15 NABARD
RIDF

8.10 ലക്ഷലാം LSGD പണനി
തടങ്ങനിയനിടനില

നഗരൂര് -108 2014-15 NABARD
RIDF

8.10 ലക്ഷലാം LSGD പണനി
തടങ്ങനിയനിടനില

കേരവഭാരലാം- 83 2014-15 Plan fund 11.66 ലക്ഷലാം PWD Roof level

കേരവഭാരലാം- 113 2014-15 Plan fund 11.66 ലക്ഷലാം PWD Roof level

നഗരൂര്- 97 2015-16 Plan fund 13 ലക്ഷലാം PWD കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞു.

പഴെയകുനകമ്മേല്-
53

2015-16 Plan fund 13 ലക്ഷലാം PWD പണനി
തടങ്ങനിയനിടനില

കേനിളനിമഭാനൂര് - - - - - - - - - -

നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്ത  അങണവഭാടനി  ചകേടനിടങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്

236(238) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം ചചയനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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(ബനി)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര് ഡുകേള  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  എനട്ട്  ലഭനിക്കുചമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കറഷന് കേഭാര്ഡനിചല വനിവരങ്ങള കുറമറതഭാക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാപടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷലാം  അതനിന്കമലുള്ള
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം ചചയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(സനി) ആദലഘടത്തനില് പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറങ്ങള വനിതരണലാം ചചയ്തതനിലൂചട
ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി  നടത്തനി  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  അവരുചട
വനിവരങ്ങള കേഭാണുനതനിനുലാം ചതറചണ്ടങനില് തനിരുത്തുനതനിനുമഭായനി ഓണ് റലനഭായനി
അവസരലാം നല്കേനി.  ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനിയുചട പ്രനിന്റെസൗട്ടുകേള കറഷന് കേടകേളനിലൂചട വനിതരണലാം
ചചയ്തട്ട്  ചതറകേള  ഉചണ്ടങനില്  അവ  തനിരുത്തുനതനിനുലാം  പുതനിയ  കൂടനികചര്ക്കലുകേള
വരുത്തുനതനിനുലാം  അവസരലാം  നല്കേനി.  പ്രസ്തുത  കഫഭാറങ്ങളുചട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനിയുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

ഇ-ചടണ്ടര് വലവസയുലാം പര്കചസട്ട് മഭാനസ്വലുലാം

237 (239) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇ-ചടണ്ടര്  വലവസയുലാം  പര്കചയ്സട്ട്
മഭാനസ്വലുലാം  ലലാംഘനിച്ചുചകേഭാണ്ട ട്ട്  സനിവനില്  സറപസട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  ഇടപഭാടുകേചള
കുറനിച്ചുള്ള പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ;എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ ഇടപഭാടുകേള സലാംബനനിചട്ട് മുന് സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപ്പുമനനി
ഉളചപചടയുള്ളവചര കുറനിച്ചുട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവനിടഭാനുള്ള
സഭാഹചരലലാം എനഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത അകനസ്വഷണലാം ഏത ഘടത്തനിലഭാചണനലാം അതനിചന്റെ പുകരഭാഗതനിയുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ചപഭാതകേകമ്പഭാളത്തനിചല വനിലക്കയറലാം
തടയഭാന് കേഴെനിയുന തരത്തനില് കേകമ്പഭാള ഇടചപടല് നടത്തുനതനില് കകേഭാര്പകറഷന്
പരഭാജയചപടതനിചന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ ;
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   2011-16  കേഭാലയളവനിചല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്   ഇ-ചടണ്ടര്
വലവസയുലാം പര്കചസട്ട് മഭാനസ്വലുലാം ലലാംഘനിച്ചുചകേഭാണ്ടട്ട് സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനിയ
ഇടപഭാടുകേചളക്കുറനിച്ചുലാം  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനിചല  ഭക്ഷല  സനിവനില് സറപസട്ട്  വകുപ്പു
മനനിയഭായനിരുന ശതീ.  അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് നടത്തനിയ 36.5  കകേഭാടനിയുചട അഴെനിമതനിചയ
കുറനിച്ചുലാം  അകനസ്വഷനിക്കണചമനട്ട്  ആവശലചപടട്ട്  എലാം.എല്.എ. ആയനിരുന  ശതീ.  വനി.
ശനിവന്കുടനി 22-2-2016-നട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് പരഭാതനി നല്കേനിയനിരുന. പ്രസ്തുത പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബവ്യൂകറഭാ  എറണഭാകുളലാം
മദലകമഖലഭാ കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണ്ടട്ട് മുഖഭാനനിരലാം ഒരു സതസ്വരഭാകനസ്വഷണലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
24-2-2016-നട്ട് ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട്  കേദ്യു.വനി.  07/2016/സനി.ആര്.ഇ.  എന
നമ്പരനില് എറണഭാകുളലാം മദലകമഖല കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണ്ടട്ട് സതസ്വരഭാകനസ്വഷണലാം നടത്തനി
വരുന. അകനസ്വഷണലാം ഉടന് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് നടപടനികേള തസ്വരനിതചപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കകേരളലാം കപഭാലുള്ള ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ചപഭാതവനിപണനിയനിചല
വനിലവര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭാക്കുന ഘടകേങ്ങചള നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം സസ്വഭാധതീനനിക്കുവഭാനുമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  വളചര  പരനിമനിതമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിമനിതനിമൂലലാം
വനിപണനിയനിടചപടല്വഴെനി അവശല സഭാധനങ്ങള കൂടുതല് അളവനില് എത്തനിക്കുവഭാന്
സറപകകേഭായ്ക്കട്ട്  സഭാധനിചനിരുനനില.  ഇതട്ട്  മറനികേടക്കുനതനിനഭായനി  സറപകകേഭായുചട
മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇടചപടല്  തടസമനിലഭാചത  തടരുനതനിനട്ട്  കൂടുതല്  തകേ  അനുവദനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടട്ട്  സറപകകേഭായുചട  മഭാര്ക്കറട്ട്  ഇടചപടല്  പദതനി  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി
മുകനഭാടട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡട്ട് 

238 (240) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് പുതക്കലുമഭായനി ബനചപടട്ട്  ബനി.പനി.എല്
കേഭാര്ഡുകേള പലതലാം എ.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കനി മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി പരഭാതനികേള
ലഭലമഭായനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  അര്ഹരഭായവര്ചക്കലഭാലാം  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സനിവനില് സറപസട്ട്,  റവനവ്യൂ,  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് എനനിവയുചട
സലാംയുക്ത  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചവടനിക്കുറച  കറഷന്  വനിഹനിതലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി-ഡനി)  സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം,  2013  നടപഭാക്കുനതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര  കേരടട്ട്  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേരടട്ട്
മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനികന്മേലുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
പഞഭായത്തട്ട്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുലാം  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്  കേണ്വതീനറുലാം
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്റവസര്, വനികലജട്ട് ഓഫതീസര് എനനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായ
ചവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  2016  ഏപ്രനില് മുതല് കകേനത്തനില്
നനിനട്ട്  അരനിയുചടയുലാം  കഗഭാതമ്പനിചന്റെയുലാം  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതലാം  (അഡതീഷണല്
അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്)  ലഭനിക്കഭാതനിരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്  എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള  പ്രതനിമഭാസ  അരനി  വനിഹനിതലാം  7  കേനികലഭാഗഭാമഭായുലാം   എ.പനി.എല്.
കഗഭാതമ്പട്ട് 1 കേനികലഭാഗഭാമഭായുലാം ബനി.പനി.എല്. കഗഭാതമ്പട്ട് 5 കേനികലഭാഗഭാമഭായുലാം നനിജചപടുകത്തണ്ടനി
വനതട്ട്.  2016  ഏപ്രനില്  മുതല്  2016  ജൂണ്  വചരയുള്ള  മൂനട്ട്  മഭാസകത്തക്കട്ട്
മഭാത്രമഭാണട്ട്  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതലാം  കകേന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
2016  ജൂറല  മുതല്  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വനിഹനിതലാം  ലഭനിചചങനില്  മഭാത്രകമ  കുറവട്ട്
വരുത്തനിയ  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  വനിഹനിതലാം  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്
കേഴെനിയുകേയുള. ആയതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ചകേ.എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.സനി. ഔടട്ട് ചലറകേള

239 (241) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.സനി. റതീചടയനില് ഔടട്ട് ലറകേളനില് പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലുകണ്ടഭാ; എങനില് ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സസ്വഭാ  ഡട്ട്  സലാംസഭാനത്തഭാചകേ  മനിനല്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി
വരുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  വനി ജനിലന്സട്ട് പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം കകേഭാഡട്ട് നമ്പര്  0101202  എന
റതീചടയനില് ഔടട്ട് ലറനില് എകപഭാചഴെങനിലുലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില്
പരനികശഭാധനഭാഫലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപരുമഭാറവലാം  ഇടചപടലുലാം  നലതഭാക്കഭാന്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?



296       കകേരള നനിയമസഭ                                ജൂണ് 28, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  സറപകകേഭാ റതീചടയനില് ഔടട്ട് ചലറകേളനില് പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി വനിജനിലന്സട്ട്
ഓഫതീസറുലാം  കൂടഭാചത  ഫയനിലാംഗട്ട്  സസ്വഭാഡുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  കമഖലകേളനികലക്കഭായനി
സൂപര്റവസറനി  കേഭാറഗറനിയനില്ചപടുന ഓകരഭാ  ഓഫതീസര്മഭാചരയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതഭാതട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ഡനികപഭാകേളനിചല  JM(M&I)-മഭാര് നടത്തുന പരനികശഭാധനകേളനില്
ഉപരനിപരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനുലാം അലഭാചതയുളള മനിനല് പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം
വനിവനിധ  പരഭാതനികേള  വനിശദമഭായനി  അകനസ്വഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവരുചട  കസവനലാം
പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന.

(ബനി) മനിനല് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി വരുനണ്ടട്ട്.

(സനി) 0101202 എന റതീചടയനില് ഔടട്ട് ചലറനില് (കേമകലശസ്വരലാം ലഭാഭലാം മഭാര്ക്കറട്ട്)
വനിജനിലന്സട്ട് പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കകളഭാടട്ട്  മഭാനലമഭായനി  ഇടചപടുനതനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുണ്ടട്ട്.

ഒരു രൂപയ്ക്കട്ട് അരനി

240 (242) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒരു രൂപയ്ക്കട്ട് അരനി കറഷനഭായനി നല്കുന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതവഴെനി റകേവരനിക്കഭാനഭായതട്ട്;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമൂലലാം  എചനലഭാലാം  കനടങ്ങള  റകേവരനിച്ചുചവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  ബനി.പനി.എല്./എ.എ.റവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില്
അരനി വനിതരണലാം ചചയന പദതനി 2011 ചസപ്റലാംബര് 1 മുതല് ആരലാംഭനിച്ചു. എനഭാല്
2-3-2016-ചല സ.ഉ.  (റകേ)  നലാം.  3/2016/ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം ബനി.പനി.എല്.,
എ.എ.റവ.  കുടുലാംബങ്ങള ക്കുള്ള അരനി വനിതരണലാം 2016  ഏപ്രനില് മുതല് സസൗജനല
മഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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(ബനി)  ദഭാരനിദലവനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ടനി  പദതനി

ആരലാംഭനിചതട്ട്.  സമൂഹത്തനിചല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന ബനി.പനി.എല്.

എ.എ.റവ.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനി  ആശസ്വഭാസമഭായനി.  അരനിയുചട  വനിലക്കയറലാം

തടയുനതനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായനി.

(സനി)  കകേനലാം  അനുവദനിക്കുന  അരനിക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനി

ഇനത്തനില് ചചലവഭാകുന തകേ എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില് മുന്കൂറഭായഭാണട്ട്  ഒടുക്കുനതട്ട്.

കകേനലാം  അനുവദനിക്കുന  അരനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്

മഭാസലാം  25  കേനി.  ഗഭാലാംവതീതലാം  അരനി  നല്കുനതനിനട്ട്  തനികേയഭാത്തതനിനഭാല്  അധനികേ

വനിഹനിതലാം  (Adhoc)  കകേനത്തനില്നനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  25  കേനി.ഗഭാലാം അരനിവതീതലാം

ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്.

(ഡനി)  ദഭാരനിദലവനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ടനി  പദതനി

ആരലാംഭനിചതട്ട്.  വനിലക്കയറലാം  തടയുനതനിനുലാം  സമൂഹത്തനിചല  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി

പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന ബനി.പനി.എല്./എ.എ.റവ. വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ഏകേകദശലാം

20  ലക്ഷകത്തഭാളലാം കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഒരു രൂപയ്ക്കട്ട് അരനി വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം

സഭാധനിച്ചു.

 തസ്വക്കട്ട് കരഭാഗ ആശുപത്രനി അകനവഭാസനികേളക്കട്ട് കറഷന് പ ഞസഭാര

241 (243) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിചല ചകേഭാരടനി ഗഭാനനി ഗഭാലാം തസ്വക്കട്ട് കരഭാഗ ആശുപത്രനിയനിചല

അകനവഭാസനികേളക്കട്ട്  കറഷന്  പഞസഭാര  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചകേഭാരടനി  തസ്വക്കട്ട്  കരഭാഗ ആശുപത്രനിക്കട്ട്  എ.പനി.എല്.  ചപര്മനിറട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്.  നനിലവനിചല  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചട്ട്

ബനി.പനി.എല്.  ചപര്മനിറനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  പഞസഭാര  അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്

ബനി.പനി.എല്.  ചപര്മനിറനിനുള്ള  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുനപക്ഷലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

242 (244) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം  (National  Food Security
Act) സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണ്ടഭാ ;

(ബനി) ഈ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നനിലവനിലുള്ള കറഷനനിലാംഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായചത്ത എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുചമനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനചപടട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണനലാം അവ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള എങ്ങചന ബഭാധനിക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ചല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.

(ബനി) 2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം ചഷഡവ്യൂള  (IV)  പ്രകേഭാരലാം
14.25  ലക്ഷലാം ചമ.  ടണ്ണഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള നനിലവനിചല അഡ്കഹഭാക്കട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് ഒഴെനിചകേയുള്ള കനഭാര്മല്
അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായ  12.26  ലക്ഷലാം  ചമ.  ടണ്ണനിചനക്കഭാള  1.99  ലക്ഷലാം  ചമ.  ടണ്
കൂടുതലഭാണനിതട്ട്.  നനിലവനില്  582735  ലക്ഷലാം എ.എ.റവ.  കേഭാര്ഡുകേളനില് ഉളചപട
2797128  കപരുലാം  1479612  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളനില്ചപട  6806215  കപരുലാം
കചര്ത്തട്ട് ആചകേ 9603343 ആളുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്.  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം
നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  15480040  (ഒരു  കകേഭാടനി  അമ്പത്തനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി
എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി  നഭാല്പതട്ട്)  കപര്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടുലാം.
നനിലവനിചല  എ.പനി.എല്.  (എസട്ട്എസട്ട്.)/എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  ഒരു
വനിഭഭാഗലാം കുടുലാംബങ്ങളുലാം മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളചപട്ടുവരുലാം. 2013-ചല കദശതീയ
ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നനിലവനില് വരുനതനിനട്ട് മുമ്പുള്ള മൂനട്ട് വര്ഷചത്ത അഡ്കഹഭാക്കട്ട്
അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്  ഉളചപചടയുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെനിചന്റെ  ശരഭാശരനി
16.01  ലക്ഷലാം  ചമ.  ടണ്ണഭാണട്ട്.  ഈ  അളവനില്  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  തടര്നലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചുതരണചമനട്ട്  കകേന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
ഇതകൂടനി  ലഭലമഭായഭാല്  1.76  ലക്ഷലാം  ചമ.ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  കൂടനി  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാകുലാം.
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(സനി)  2013-ചല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി
തഭാചഴെപറയുന നഭാലട്ട് കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കണചമനട്ട് കകേനസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്:

1. മുന്ഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണ്ടത്തല് :

മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുന ജനങ്ങചള സുതഭാരലമഭായ
രതീതനിയനില് കേചണ്ടത്തണലാം.

2. വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം :

ചപഭാതജനങ്ങളക്കുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതലാം  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാചത
സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനമുപകയഭാഗനിചട്ട് കനരനിടട്ട് കറഷന് കേടകേളനില്
എത്തനിക്കുന വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടപഭാക്കണലാം.

3. ഓണ്റലനനിലൂചട അനുവദനിക്കല് :

കറഷന് സഭാധനങ്ങളുചട വനിഹനിതലാം ലഭലമഭാകുനതട്ട് സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്റലനനിലൂചട  യഥഭാസമയലാം
അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം.

4. പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം :

ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് കറഷന് വനിഹനിതലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില്
പരഭാതനി നല്കുവഭാനുലാം അവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമഭായനി പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം.

അവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

243 (245) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം പനിടനിചട്ട്  നനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളചതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് സനിവനില് സറപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖനയുള്ള  വനിപണനിയനിടചപടല്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന ബജറനില് അനുവദനിചനിരുന  70  കകേഭാടനി  രൂപ
150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന
അവശല  വസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം
അവശല വസ്തുക്കള  20%  മുതല്  62%  വചര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സറപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.  കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള
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ഉളചപചട 21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാത വനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല്
20%  വചര വനിലകുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഗുണകമന്മേയുളള
കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15 രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്
ആട  14,000  കറഷന്  കേടകേളവഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനിയുലാം
വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേരനി ഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  അനലഭായ
വനില, മറട്ട് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള എനനിവ തടയുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനി വരുന. കൂടഭാചത വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ യഥഭാര്ത
കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി ആയതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട്  വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാരലങ്ങള  ചര്ച  ചചയ്തട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുവഭാന്  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്ത
വലഭാപഭാരനികേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുണ്ടഭായനി.  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്
പചങടുത്ത വലഭാപഭാരനികേള വനിലക്കയറലാം നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
റകേചക്കഭാളളുന  നടപടനികേളക്കട്ട്  അവരുചട  ആത്മഭാര്തമഭായ  സഹകേരണലാം
ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അവശല സഭാധനങ്ങളുചട ലഭലതയുലാം നലഭായവനില വനിപണനവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട വനില നനിയനണലാം

244 (246) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുചടയുലാം അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചടയുലാം വനിലനനിയനനിക്കുവഭാനഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനില് അമനിതമഭായനി മഭായലാം കേലര്ത്തുനതട്ട് കേചണ്ടത്തുനതനിനുലാം
തടയുനതനിനുമഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  കനരനിടഭാന് സനിവനില്
സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുള്ള വനിപണനിയനിടചപടല് പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന ബജറനില് അനുവദനിചനിരുന  70  കകേഭാടനി  രൂപ
150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന
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അവശല  വസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം
അവശല വസ്തുക്കള  20%  മുതല്  62%  വചര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സറപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.  കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള
ഉളചപചട  21  ഇനലാം അവശലഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള  ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്
20%  വചര  വനിലകുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില്  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഗുണകമന്മേയുള്ള
കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15 രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്
ആട  14,000  കറഷന്  കേടകേളവഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനിയുലാം
വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കേരനി ഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  അനലഭായ
വനില, മറട്ട് നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള എനനിവ തടയുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ
യഥഭാര്തകേഭാരണലാം  മനസനിലഭാക്കനി  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  വനിലക്കയറലാം  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരലങ്ങള ചര്ച ചചയ്തട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുവഭാന് സലാംസഭാനചത്ത
ചമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുചട കയഭാഗലാം വനിളനിചട്ട് കചര്ക്കുകേയുണ്ടഭായനി. പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില്
പചങടുത്ത വലഭാപഭാരനികേള വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
റകേചക്കഭാളളുന നടപടനികേളക്കട്ട്  അവരുചട  ആത്മഭാര്തമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അവശല  സഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലതയുലാം  നലഭായവനില  വനിപണനവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് അമനിതമഭായനി മഭായലാം കേലര്ത്തുനതട്ട് കേചണ്ടത്തുനതനിനുലാം
തടയുനതനിനുമഭായനി ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുളള ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള  കേര്ശനമഭായനി  നടത്തുകേയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിചല അനലറനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളനില്
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനികരഭാധന  നടപടനികേളടക്കലാം
നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം പനിഴെ ഈടഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു വരുന.

കറഷന് കേടകേളുചട കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

245 (247) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് കേടകേള കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നഭാളനിതവചര
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കറഷന് കേടകേളുചട കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരണവമഭായനി ബനചപടട്ട് നഭാളനിതവചര
എത്ര തകേ ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണ്ടനള്ള വനിവരലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചപഭാതവനിതരണലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സഹഭായകേമഭാകുന കേമ്പവ്യൂടര്വത്കേരണലാം
കറഷന്കേടകേളനില്  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണ്ട  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എന്ഡട്ട് ടു എന്ഡട്ട് കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  2013
ഒകക്ടഭാബര്  മുതല്  2014  മഭാര്ചട്ട്  വചര  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല  6  കറഷന്
കേടകേളനില്  ഒരു  പ്രതീ-റപലറട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിരുന.  പ്രതീ-റപലറട്ട്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഓണ്റലന് ആയനി ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട് ആതന്റെനികക്കഷന് നടത്തനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള തനിരനിചറനിഞഭാണട്ട് കറഷന് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിരുനതട്ട്. 2015
ആഗസ്റ്റേട്ട് മുതല്  2016  ഏപ്രനില് വചരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ഒരു കമഭാഡല് റപലറട്ട്
പദതനിയുലാം നടത്തനിയനിരുന  (ഈ കേടകേളുളചപചടയഭാണട്ട്  പ്രതീ-റപലറട്ട്  പദതനിയുലാം
നടത്തനിയതട്ട്).  കമഭാഡല്  റപലറട്ട്  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം ജനിലകേളനിലുള്ള 22 കറഷന് കേടകേളനില് ഇ-കപഭാസട്ട് (e-PoS-Electronic
Point of Sale) ചമഷതീന് സഭാപനിചട്ട് ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട് ഐഡന്റെനിഫനികക്കഷന് വഴെനികയഭാ
OTP  ആതന്റെനികക്കഷന്വഴെനികയഭാ  കേഭാര്ഡുടമചയ  തനിരനിചറനിഞട്ട്  കറഷന്  നല്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന.  5  കേമ്പനനികേളുചട  ചമഷതീനുകേളഭാണട്ട്  ഇതനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരുനതട്ട്.  ബനില് തയഭാറഭാക്കുകേ,  ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ,
കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  അപ്കഡറട്ട്  ചചയകേ,  തതമയ  കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്  കപഭാര്ടല്മുകഖന  വനിഹനിതലാം
കേഭാണനിക്കുകേ തടങ്ങനിയവ ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  പരതീക്ഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  രണ്ടു പദതനികേളക്കുലാം
മുകനഭാടനിയഭായനി  കറഷന് കേടകേളനില് നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.
ഒകര നനിറത്തനില് ചപയനിന്റെട്ട് ചചയകേയുലാം ആവശലമഭായ അറകുറപണനികേള നടത്തുകേയുലാം
തറ റടല് പഭാകുകേയുലാം ഇലകനികേട്ട്  വയറനിലാംഗട്ട്  നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ബകയഭാചമട്രെനികേട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള തനിരനിചറനിയുനതനിനഭായനി  ആധഭാര് വനിവരങ്ങള
കശഖരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  സകനശലാം നല്കുനതനിനട്ട്
കകേനസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  MSDG  (Mobile  Services  Delivery  Gateway)-
യുചട കസവനലാം കതടനി വരുനണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കറഷന്  കേടകേളുചട  കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരണവമഭായനിമഭാത്രലാം  ബനചപടട്ട്
തഭാചഴെപറയുന  ഇനങ്ങളനില്  തകേ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  (കമഭാഡല്  റപലറട്ട്  പദതനി
നടപഭാക്കനിയ 22 എ.ആര്.ഡനി.-കേളനികലക്കട്ട് ചചലവഭായതട്ട്)
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ഇനലാം തകേ

കറഷന് കേടകേളുചട നവതീകേരണലാം 13,25,616

വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം 69,275

കേണക്ടനിവനിറനി ചചലവകേള(SIM) 1,51,920

കേണക്ടനിവനിറനി ചചലവകേള 8,44,146
(കേണ്കട്രെഭാള റലാം)

മറ ചചലവകേള 81,294

ആചകേ 24,72,251

(സനി)  കറഷന്  കേടകേളുചട  കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള

246 (248) ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എആ്രത  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് എആ്രത പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള അനുവദനിച്ചു;  എത്ര എണ്ണലാം
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു;

(ബനി) കൂടുതല് മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി)  2011  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലൂചടയുളള
വനിറവരവട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര വതീതമഭായനിരുനചവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര സഞരനിക്കുന മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്;
അവയുചട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്,  നനിലവനില്  950  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.
കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  140  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള
അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഇവയനില് 132 എണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  സറപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  38  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  സറപകകേഭായുചട മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള,  സൂപര് മഭാര്ക്കറകേള തടങ്ങനിയ
ചനിലറ വനില്പനശഭാലകേളനിചല വനിറവരവട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:

2011-12 1,303 കകേഭാടനി

ആഡനിറട്ട് കേഴെനിഞതട്ട്2012-13 1,476 കകേഭാടനി

2013-14 1,857 കകേഭാടനി

2014-15 1,859 കകേഭാടനി
ആഡനിറനിനട്ട് വനികധയലാം

2015-16 1,875 കകേഭാടനി

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  23  ചമഭാറബല്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണ്ടട്ട്.  കൂടുതല് ചമഭാറബല് മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം
നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണത്തനിചന്റെ കുടനിശനികേ

247 (249) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചഭാണ്ടനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടനില് നനിനലാം സനിവനില് സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുഖഭാനനിരലാം സലാംഭരനിച
ചനലനിചന്റെ കുടനിശനികേ തകേ എത്രയുചണ്ടനലാം, ആയതട്ട് ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനട്ട് എനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുചവനലാം, വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടനഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില്നനിനലാം സനിവനില് സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുഖഭാനനിരലാം
സലാംഭരനിച  ചനലനിചന്റെ  കുടനിശനികേയഭായനി  42.63  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നല്കുവഭാനുണ്ടട്ട്.  ഏപ്രനില്,  ചമയട്ട്  മഭാസചത്ത കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
140.75  കകേഭാടനി  രൂപ  സറപകകേഭായ്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ  തകേ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വനിതരണലാം ചചയനതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

സനിവനില് സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ വനിറവരവലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട
എണ്ണവലാം

248 (250) ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  10  വര്ഷലാം  സനിവനില് സചചപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിച തകേ വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-ല്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകപഭാള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുണ്ടഭായനിരുന മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട എണ്ണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുചട എണ്ണലാം
ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  10  വര്ഷചത്ത വനിറവരവട്ട്  എത്രയഭാചണനട്ട്  വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചല ഒഴെനിവകേള

249 (251) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്,സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനില് അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ചസയനില്സട്ട് മഭാന്
തസനികേയനില്  എത്ര  ആളുകേള  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ചചയനണ്ടട്ട്;  എത്ര  കപഭാസ്റ്റേട്ട്
നനിലവനിലുണ്ടട്ട്  ;  ഈ  തസനികേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര  കവക്കന്സനികേള  ആലപ്പുഴെ
ജനിലയനിലുണ്ടട്ട്  ;  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്  119  കപര് നനിലവനില് കജഭാലനി  ചചയനണ്ടട്ട്.  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  1688  തസനികേകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്
ഉണ്ടഭായനിരുന 4 ഒഴെനിവകേള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.

മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാര് ഉദ്ഘഭാടനലാം

250 (252) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശരനി നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനില് വരുന ചചഭാകനിയനില്, ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ,
ചകേടനിട  സസൗകേരലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാര്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  റവകുനതട്ട്
എന്തുചകേഭാചണ്ടനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലകശരനി  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനില്  ചചഭാകനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്  ചചഭാകനി
എന സലത്തട്ട് പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാര് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി 28-12-2015-നട്ട്
നല്കേനിയനിരുനചവങനിലുലാം  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ഫര്ണനിഷനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനി
ക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്. ഫര്ണനിഷനിലാംഗട്ട്
കജഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഉടചന മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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കപരുകേളുലാം പരസല വഭാചകേങ്ങളുലാം

251 (253) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  വനിഭവ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള  ചതറനിദരനിപനിക്കുന
രതീതനിയനിലുള്ള കപരുകേളുലാം പരസലവഭാചകേങ്ങളുലാം നനിരനരലാം പ്രസനിദചപടുത്തനി അവചര
വഞനിക്കുന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസ്വകമധയഭാ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  2006-ചല  ഫുഡട്ട്  ചസകേവ്യൂരനിറനി  ആന്റെട്ട്  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ആക്ടട്ട്
വലവസകേള അനുവദനിക്കുനകണ്ടഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷലാം  ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേള/വലക്തനികേളചക്കതനിചരയുളള
അകനസ്വഷണത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)   ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  2006-ചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമവലാം അനുബന ചടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം  (ചസക്ഷന്  53 [2.3.1.(5)]  FSS  Rules
(Packaging  and  Labelling)  ചതറനിദരനിപനിക്കുന  പരസലങ്ങള  നല്കുന
സഭാപനങ്ങള/കേമ്പനനികേള/വലക്തനികേള  എനനിവര്ചക്കതനിചര  കുറക്കഭാരഭാചണനട്ട്
കേചണ്ടത്തനിയഭാല് പത്തട്ട് ലക്ഷലാം രൂപവചര പനിഴെയതീടഭാക്കുനതനിനുലാം മറ നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം വലവസകേള അനുവദനിക്കുനണ്ടട്ട്

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ആന്റെട്ട്
സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല നനിരവധനി സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനി എന രതീതനിയനില് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

  ആലത്തൂര് കമഭാകഡണ് ററസട്ട് മനില്

252 (254) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സറപസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ആലത്തുര്  കമഭാകഡണ്
ററസട്ട് മനില് പ്രവര്ത്തനലാം നനിലചനിടട്ട് എത്ര വര്ഷമഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ററസട്ട്  മനിലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലയ്ക്കുവഭാനുണ്ടഭായ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)കമഭാകഡണ് ററസട്ട് മനില് പ്രവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ആലത്തൂര് കമഭാ കഡണ് ററസട്ട്  മനില് എന സഭാപനലാം സനിവനില്
സറപസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനമല.   കൃഷനിവകുപനിചന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  ചവയര്ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  അധതീനതയനില്  വരുന  പ്രസ്തുത
സഭാപനത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കൃഷനി  വകുപഭാണട്ട്  നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലാം റകേചക്കഭാകള്ളണ്ടതട്ട്. 

ചപഭാതവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം

253 (255) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലയളവനില്  ചപഭാതവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമലഭാതനിരുനത കേഭാരണലാം സഭാധഭാരണക്കഭാരുചട ജതീവനിതലാം ദുസഹമഭായനിരുന
എനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനുലാം  ചപഭാത വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് സനിവനില്
സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുള്ള വനിപണനിയനിടചപടല് പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിരുന 70 കകേഭാടനി രൂപ
150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന
അവശല വസ്തുക്കളുചട  വനില വര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം
അവശല  വസ്തുക്കള  20  ശതമഭാനലാം  മുതല്  62  ശതമഭാനലാം  വചര  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.  കൂടഭാചത
സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള  ഉളചപചട  21  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20 ശതമഭാനലാം വചര വനിലകുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ഗുണകമന്മേയുള്ള  കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15  രൂപ  നനിരക്കനില്  കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന്  കേടകേള
വഴെനിയുലാം സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനി വരുന.

വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്,  അനലഭായവനില,
മറട്ട്  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള  എനനിവ  തടയുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
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റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  ചപഭാതവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭാക്കഭാന് കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം - 2013
കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   അര്ഹരഭായ മുന്ഗണനഭാ
കുടുലാംബങ്ങചള കേചണ്ടത്തല് (identification of priority households), വഭാതനില്പടനി
ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  (door  step  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്
റലനഭായനി അനുവദനിക്കല്  (Online allocation),  പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം
(Grievence  Redressal  Mechanism)  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇതര കേഭാരലങ്ങളചക്കഭാപലാം
കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാംവഴെനി നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അകതഭാചടഭാപലാം
ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കേമ്പവ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടുള്ള
എന്ഡട്ട് ടു എന്ഡട്ട് കേമ്പവ്യൂടററകസഷന് പദതനി നടപഭാക്കുനതമഭായനി  ബനചപടട്ട്
കറഷന് കേടകേളനില് ബകയഭാ  ചമട്രെനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കല്, ഓകരഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം
കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ചചയകമ്പഭാള  തതമയലാം  തചന  ഉകദലഭാഗസ
തലത്തനിലുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  കറഷന്  വനിതരണ/വനിഹനിത  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം  ഒരു  സുതഭാരലതഭാ  കപഭാര്ടലുലാം  (Transparency  Portal)
സജമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഓകരഭാ  പ്രകദശചത്തയുലാം  കസ്റ്റേഭാക്കനിചന്റെ  സനിതനി,  കറഷന്
സഭാധനങ്ങള ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന വഭാഹനങ്ങളുചട സഞഭാരലാം തടങ്ങനിയവ കപഭാര്ടനിലനിലൂചട
തതമയലാം അറനിയുനതനിനഭായനി ഒരു Decision Support System (DSS)  നനിലവനില്
വരുത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

പുതക്കനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

254 (256) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന്കേഭാര്ഡുകേള പുതക്കനി നല്കുനതമഭായനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  പുതക്കനിയ കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്  എന മുതല് വനിതരണലാം ചചയവഭാന്
കേഴെനിയുലാം;

(ബനി)  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതക്കുനതമഭായനി  ബനചപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഴെനിഞ  ഒനര  വര്ഷമഭായനി  നടക്കുനതനിനഭാല്  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ഇലഭാത്തവരുചട
പുതനിയ  കറഷന്കേഭാര്ഡനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  സസ്വതീകേരനിക്കുനനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഒരു കറഷന്കേഭാര്ഡനിലുലാം ഉളചപടനിടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
സഹഭായത്തനിലൂചട  ലഭനിക്കുന  വതീടട്ട്,  കേഭാരുണല  ചനികേനിത  സഹഭായലാം  തടങ്ങനിയവ
നഷചപടുന സഭാഹചരലലാം പരനിഗണനിചട്ട് കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട് അടനിയനരമഭായനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തനി നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് പുതക്കനി നല്കുനതനിനഭായനി മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര
കേചണ്ടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഇകപഭാള നടനവരുനതട്ട്.  കേഭാര്ഡുടമകേളനില്
നനിനലാം കശഖരനിച വനിവരങ്ങള  ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനി ചചയ്തട്ട് തഭാലൂക്കുതല റഭാങനിലാംഗട്ട് നടത്തനി
കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
കേരടട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  അതനികന്മേലുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം പുതക്കനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ചചയനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് പുതക്കനി നല്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി
കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റേലാം (ആര്.സനി.എലാം.എസട്ട്) മരവനിപനിചനിരനിക്കുനതനിനഭാല്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനി വരുന.

(സനി)   നല്കുനതഭാണട്ട്.  ഏറവലാം  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനി വരുനണ്ടട്ട്.

വനിലക്കയറലാം തടയല്

255 (257) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിലക്കയറലാം കനരനിടഭാന് സനിവനില് സറപസട്ട്
വകുപട്ട് എചനലഭാലാം ഇടചപടലുകേളഭാണട്ട് വനിപണനിയനില് നടത്തനിയചതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന് ആര്ചക്കലഭാലാം എത്ര തകേ സബ്സനിഡനിയഭായനി 
നല്കേനിചയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഈയനിനത്തനില് 
എന്തു തകേ സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കുകേയുണ്ടഭാചയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന  അവശല  വസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്
നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം അവശലവസ്തുക്കള സബ്സനിഡനി നനിരക്കല്
സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തനിരുന.  കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി
സഭാധനങ്ങള ഉളചപചട  21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള
10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വചര വനിലക്കുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
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ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനികലഭാക്കട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില്
കഫഭാര്ടനിറഫ ഡട്ട് ആട 14,000 കറഷന് കേടകേളവഴെനിയുലാം സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനിയുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ടനി  പദതനികേചളലഭാലാം  തടര്  നടപടനികേളഭാണട്ട്.
വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട് പട്ട്,  അനലഭായവനില,
മറട്ട്  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള  എനനിവ  തടയുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി  എനതീ  വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനി വരുന.

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
സറപകകേഭായ്ക്കട്ട് അനുവദനിച തകേയുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന. 

വര്ഷലാം ലഭനിച തകേ   (  കകേഭാടനിയനില്   )

2011-12 118.35

2012-13 135

2013-14 116.02

2014-15 70

2015-16 99

കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം സഹകേരണ വകുപനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന

(സനി)  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സറപകകേഭായ്ക്കട്ട്
വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചു നനിര്ത്തഭാന് അനുവദനിച തകേയുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

വര്ഷലാം ലഭനിച തകേ   (  കകേഭാടനിയനില്  )

2006-07 30

2007-08 50

2008-09 105

2009-10 83

2010-11 76.31

കൃഷനി വകുപനില്നനിനലാം സഹകേരണ വകുപനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന
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വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിനട്ട്  നടപടനി

256 (258) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിലക്കയറലാം  തടയുനതനിനുലാം  ചപഭാതവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുമഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് കപഭാകുന നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി ആയതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട്
വനിലക്കയറലാം  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ചര്ച  ചചയ്തട്ട്
തതീരുമഭാനചമടുക്കുവഭാന്  സലാംസഭാനചത്ത ചമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുചട  കയഭാഗലാം  സനിവനില്
സറപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനില്  പചങടുത്ത
വലഭാപഭാരനികേള വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് റകേചക്കഭാളന
നടപടനികേളക്കട്ട് അവരുചട ആത്മഭാര്തമഭായ സഹകേരണലാം ഉറപ്പുനല്കുകേയുലാം ചചയ്തു.
അവശലസഭാധനങ്ങളുചട ലഭലതയുലാം നലഭായവനില വനിപണനവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം
ധഭാരണയഭായനി.  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയട്ട്,  അനലഭായവനില എനനിവ തടയുനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനയുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം  വകുപ്പുതലത്തനില്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരനിഞന,
പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്  എനനിവ  ഫലപ്രദമഭായനി  തടയുനതനിനട്ട്  വകുപനിചല  നനിലവനിലുള്ള
പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  വനിലക്കയറലാം  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സനിവനില്  സറപസട്ട്
കേമ്മേതീഷണകററനില്  1-6-2016  മുതല് റപ്രസട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ചസല് രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത ജനിലകേളനില് റദനലാംദനിന ചറയ്ഡുലാം  നടത്തഭാറുണ്ടട്ട്. 22
അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനില സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതവനിപണനിയനില് നനിനലാം ജനിലഭാ സറപ
ഓഫതീസര്മഭാര് കശഖരനിചട്ട് സനിവനില് സറപസട്ട് കേമ്മേതീഷണകററനിചല സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട് ചസക്ഷനനില്
നല്കുകേയുലാം അവനിചട  നനിനലാം ഈ വനിവരങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  കകേന ചപഭാതവനിതരണ
ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരല മനഭാലയത്തനിചന്റെ ചവബ്റസറനില്  കചര്ക്കുകേയുലാം ചചയന.  വനില
ശരഭാശരനിയനില്  കൂടനിയതഭായനി  കേഭാണുന  കകേനങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  2016  ജനുവരനി  മുതല്  ചമയട്ട്  വചര  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  20,199
ചപഭാതവനിതരണ  കകേനങ്ങളുലാം  2,114  ഓപണ്  മഭാര്ക്കറട്ട്  കേടകേളുലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി.  ആയതപ്രകേഭാരലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തനിയവര്ക്കട്ട് എതനിചര കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനി പനിഴെ ഉളചപചടയുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

ചപഭാതവനിപണനിയനിചല  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ
വനിപണനിയനിടചപടല് സറപകകേഭാ മുകഖനയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണ്ടട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്
13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങള 20 ശതമഭാനലാംമുതല് 62 ശതമഭാനലാംവചര സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഉതവകേഭാലങ്ങളനിചല വനില വര്ദന നനിയനനിക്കഭാന്
ഓണലാം,  റലാംസഭാന്,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്,  വനിഷു  തടങ്ങനിയ  ഉല്സവകേഭാലങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ
ഉതവകേഭാല ചനകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. മുന് വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് കൂടുതല്
സലങ്ങളനില് (90) ഈ വര്ഷലാം റലാംസഭാന് ചനകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണ്ടട്ട്.
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ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണലാം

257 (259) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സറപകകേഭായുചട  ചനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമലഭാത്തതമൂലലാം  ചനലട്ട്ല്ല്
സലാംഭരണലാം  റവകുനതലാം,  സലാംഭരനിച  ചനലനിചന്റെ  വനില  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  കുടനിശനികേയഭായതലാം
ചനല്കേര്ഷകേചര കേടുത്ത പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ചനലനിചന്റെ സലാംഭരണ വനില ഉയര്ത്തഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണ്ടഭാ;

(സനി) ചരഭാക്കലാം പണലാം നല്കേനി ചനല്ലു സലാംഭരനിക്കഭാന് കവണ്ട നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് അരനിമനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുചമന മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എചനങനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുകനഭാ;

(ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സറപകകേഭായുചട ചനലട്ട്ല്ല് സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനിത്തചന നടക്കുന.
2016 മഭാര്ച്ചുമഭാസലാം വചരയുള്ള കുടനിശനികേ തതീര്ത്തനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഏപ്രനില്, ചമയട്ട് മഭാസചത്ത
കുടനിശനികേ  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  140.75  കകേഭാടനി  രൂപ  സറപകകേഭായ്ക്കട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഈ തകേ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ചചയനതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   ചനലനിചന്റെ  സലാംഭരണ  വനില  സലാംബനനിചട്ട്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
എടുകക്കണ്ടതട്ട് കൃഷനി വകുപഭാണട്ട്.

(സനി)  സഭാധലത പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി &ഇ)  2013-14 ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് സലാംഭരനിച ചനലട്ട്ല്ല് അരനിയഭാക്കനി
വനിപണനലാം  ചചയനതനിനട്ട്  വയനഭാടട്ട്,  കുടനഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്
സറപകകേഭായുചട ആഭനിമുഖലത്തനില് ഓകരഭാ അരനിമനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുചമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.
എനഭാല്  തടര്നടപടനികേള  ഒനലാം  സസ്വതീകേരനിചനിടനില.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശലചമങനില് തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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വടവനിളയനില് സറപകകേഭാ സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്

258 (260) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനയഭാറനിന്കേര മണ്ഡലത്തനില് ചചങല് പഞഭായത്തനിചല വടവനിളയനില്
സറപകകേഭായുചട  ഒരു  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണചമന ചചങല്  പഞഭായത്തനിചന്റെ
പ്രകമയത്തനികന്മേല് എനട്ട് തതീരുമഭാനലാം റകേചക്കഭാണ്ടു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന്  കഷഭാപട്ട്,  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള,  മറട്ട്  നലഭായവനില  കഷഭാപ്പുകേള
എനനിവയനില് അവശല സഭാധനങ്ങളുചട ലഭലതക്കുറവനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുചവനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചങല്  പഞഭായത്തനിചല  വടവനിളയനില്  പുതനിയ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം റതീജനിയണല് മഭാകനജര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കകേനത്തനില്നനിനട്ട്  ചപഭാതവനിതരണത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട
കനഭാര്മല് വനിഹനിതലാം മഭാത്രമുപകയഭാഗനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തനിചല ബനി.പനി.എല്., എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് അധനികേ വനിഹനിതലാംകൂടനി ആവശലചപടട്ട് ആയതട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയഭാണട്ട്
നനിലവനില്  കറഷന്  വനിതരണലാം  നടത്തുനതട്ട്.  സറപകകേഭായുചട  എലഭാ  വനില്പന
ശഭാലകേളനിലുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള ആവശലത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള കസ്റ്റേഭാക്കട്ട്
എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  സൂക്ഷനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  എലഭാ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം  അവശല
സഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  തഭാചഴെപറയുന  നടപടനികേള
എടുത്തുവരുന:

1. കൂടുതല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി
കുറഞതട്ട്  500  ച.  അടനിചയങനിലുലാം വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള സസൗകേരലപ്രദമഭായ
ചകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട് പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.
സലക്കുറവള്ള മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനില് കൂടുതല് സലസസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. സലസസൗകേരലലാം കുറഞ വനില്പനശഭാലകേളനില് കൂടുതല് തവണ
സഭാധനങ്ങള എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന.

3. മുന് മഭാസങ്ങളനിചല വനില്പന, കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇകത മഭാസങ്ങളനിചല
വനില്പന, ഉതവ സതീസണ് മുതലഭായവ കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് എലഭാ
വനില്പന  ശഭാലകേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള
എത്തനിച്ചു  ചകേഭാടുക്കുവഭാന്  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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4. സറപകകേഭായുചട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത്ത  സനര്ഭങ്ങളനില്
സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  അവശലസഭാധനങ്ങള
എത്രയുലാം  കവഗലാം  വനില്പനശഭാലകേളനിചലത്തനിക്കഭാന്  എലഭാ ഡനികപഭാ
മഭാകനജര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

5. ആവശലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മറട്ട്
ഡനികപഭാകേളനികലക്കുലാം  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച്ചു  ചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ കമഖലഭാ മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം

259 (261) ശതീ  .    പനി  .    ഉറബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറലാം ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  ഇതനിചന പ്രതനികരഭാധനിചട്ട്  ചകേഭാണ്ടനിരനിക്കുന സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനങ്ങചള
ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറത്തനിനനിടയഭാക്കുന പ്രമുഖ കേഭാരണങ്ങള എചനലഭാമഭാചണനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ
കകേരളത്തനിനട്ട്  കദഭാഷകേരമഭാകുന നയങ്ങള കകേന സര്ക്കഭാരനിചന്റ  ശദയനില്ചപടുത്തനി
പരനിഹഭാരലാം കേചണ്ടത്തുകമഭാ;

(സനി)  വനിലക്കയറലാം  തടയുനതനിനട്ട്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ചചകേചക്കഭാണ്ട  ആശസ്വഭാസ
നടപടനികേള തടരുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേരളലാം  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന
അവശലസഭാധനങ്ങളുചട ദസൗര്ലഭലലാം,  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം,  കേടത്തുകൂലനി
വര്ദനവട്ട് മുതലഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കകേരളത്തനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്
വനില വര്ദനവട്ട് ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി
വനിലക്കയറലാം നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരലങ്ങള ചര്ചചചയ്തട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി
14-6-2016-നട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുചട കയഭാഗലാം  കചര്നനിരുന.
ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനട്ട്  കദഭാഷകേരമഭാകുന  നയങ്ങള  കകേന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനി പരനിഹഭാരലാം കേചണ്ടത്തുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  നടത്തനി
വനനിരുന വനിപണനി ഇടചപടല് പദതനി  (ഇതട്ട് ഒരു തടര് പദതനിയഭാണട്ട്)  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം ഫലപ്രദമഭായുലാം ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായുലാം തടര്നട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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260 (262) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ചപഭാത വനിപണനിയനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്
ക്രമഭാതതീതമഭായനി വനില വര്ദനിപനിച്ചുവരുനതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ; എങനില് ഇതനിചന്റെ
കേഭാരണചമചനന സര്ക്കഭാര് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചു നനിര്ത്തുനതനിനുലാം ചപഭാത വനിപണനിയനില് അവശല
സഭാധനങ്ങളുചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാചണനട്ട്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കേണ്സവ്യൂമര്ചഫഡട്ട്,  സചചപകകേഭാ  കേണ്സവ്യൂമര്ചഫഡട്ട്/സചചപകകേഭാ
സൂപര്മഭാര്ക്കറകേളനിലുലാം, മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം,
അരനി, പലവലഞ്ജനങ്ങളുചടയുലാം ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനില് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചപഭാത  വനിപണനിയനിലുള്ള  വനിലകയക്കഭാള  ഉയര്ന  വനിലയനിലഭാണട്ട്
സചചപകകേഭാ,  കേണ്സവ്യൂമര്ചഫഡട്ട്,  മഭാകവലനികസ്റ്റേഭാർ  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ചനില  സഭാധനങ്ങചളങനിലുലാം
വനില്ക്കുനതട്ട് എന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;  എങനില് ഇത സലാംബനനിചട്ട്
അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  എനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണ്ടട്ട്.  കകേരളലാം ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന
അവശല സഭാധനങ്ങളുചട ദസൗര്ലഭലലാം, വനിളനഭാശലാം, കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം, കേടത്തു
കൂലനിവര്ദനവട്ട്  മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കകേരളത്തനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  വനില  വര്ദനവട്ട്  ഉണ്ടഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.  വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ  യഥഭാര്ത
കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരലങ്ങള
ചര്ചചചയ്തട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി 14-6-2016-നട്ട് സലാംസഭാനചത്ത ചമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളുചട
കയഭാഗലാം  കചര്നനിരുന.  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില്  വനിലക്കയറ  നനിയനണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാരുമഭായനി കയഭാജനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ടനി വലഭാപഭാരനികേള സമ്മേതനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് സനിവനില്
സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖനയുള്ള വനിപണനിയനിടചപടല് പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിചനിരുന  70 കകേഭാടനി  രൂപ
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150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന
അവശല  വസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  13  ഇനലാം
അവശല വസ്തുക്കള 20 ശതമഭാനലാം മുതല് 62 ശതമഭാനലാംവചര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
സറപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.  കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി
സഭാധനങ്ങള ഉളചപചട 21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള
10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവചര വനില കുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില്
കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന് കേടകേള വഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പന
ശഭാലകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന. 

വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട് പട്ട്,  അനലഭായവനില,
മറട്ട്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  എനനിവ  തടയുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം
സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഭക്ഷല ചപഭാതവനിതരണ വകുപനിനുകേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സറപകകേഭാ
സൂപര്മഭാര്ക്കറകേളനിലുലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചടയുലാം
അരനി,  പലവലഞ്ജനങ്ങളുചടയുലാം  ലഭലത  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  തഭാചഴെപറയുന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന:

1. കൂടുതല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി
കുറഞതട്ട് 500  ച.  അടനിചയങനിലുലാം വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള സസൗകേരലപ്രദമഭായ
ചകേടനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.
സലക്കുറവള്ള മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനില് കൂടുതല് സലസസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

2. സലസസൗകേരലലാം കുറഞ വനില്പനശഭാലകേളനില് കൂടുതല് തവണ
സഭാധനങ്ങള എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന.

3. മുന്മഭാസങ്ങളനിചല വനില്പന,  കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഇകത മഭാസങ്ങളനിചല
വനില്പന, ഉതവ സതീസണ് മുതലഭായവ കേണക്കനിചലടുത്തട്ട് എലഭാ
വനില്പന  ശഭാലകേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള
എത്തനിച്ചു  ചകേഭാടുക്കുവഭാന്  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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4. സറപകകേഭായുചട  വഭാഹനങ്ങള  ലഭലമലഭാത്ത  സനര്ഭങ്ങളനില്
സസ്വകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  അവശലസഭാധനങ്ങള
എത്രയുലാംകവഗലാം വനില്പനശഭാലകേളനിചലത്തനിക്കഭാന് എലഭാ ഡനികപഭാ
മഭാകനജര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

5. മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളനില് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭായനി
ആവശലമഭായ  സമയങ്ങളനില്  ഒരു  ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മറട്ട്
ഡനികപഭാകേളനികലക്കുലാം  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച്ചു  ചകേഭാടുക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ കമഖലഭാ മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

6. S.P.  റഭാങനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസന് (വനിജനിലന്സട്ട് ഓഫതീസര്)  മഭാകവലനി
കസ്റ്റേഭാറുകേളനില്  മനിനല്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അവശലസഭാധനങ്ങള
ആവശലഭാനുസരണലാം ഉണ്ടട്ട്  എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  കേണ്സവ്യൂമര്
ചഫഡട്ട്  സഹകേരണ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഒരു
സഭാപനമഭാണട്ട്.   ടനി  സഭാപനലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സറപകകേഭായുചട ഔടട്ട് ചലറകേളവഴെനി വനില്പന നടത്തുന സഭാധനങ്ങള
ചപഭാതവനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഉയര്ന വനിലയനിലഭാണട്ട് വനില്പന നടത്തുനതട്ട് എന
ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ചപടനിടനില. സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കേണ് സവ്യൂമര്
ചഫഡനിചന സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

നനികതലഭാപകയഭാഗ വസ്തുക്കളുചട വനില നനിയനണലാം

261 (263) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികതലഭാപകയഭാഗ വസ്തുക്കളുചട വനില നനിയനനിക്കഭാന് നൂതന പദതനികേള
ആവനിഷരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പലവലഞ്ജന  സഭാധനങ്ങള  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിചല  കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം കനരനിടട്ട് സലാംഭരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പചക്കറനി  വനിഭവങ്ങള  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കഭാന്
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആഭലനര  പചക്കറനി  കേര്ഷകേചര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന്
സനിവനില്  സചചപസട്ട്  വകുപട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംഭരണശഭാലകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടഭാ; ഉചണ്ടങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  മുന്  കേഭാലങ്ങളനില്  നടത്തനി

വനനിരുന വനിപണനി ഇടചപടല് പദതനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം  ഫലപ്രദമഭായുലാം

ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായുലാം തടര്നചകേഭാണ്ടു കപഭാകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.  ആയതനിനഭായനി സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിരുന 70 കകേഭാടനി രൂപ

150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ യഥഭാര്ത

കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരലങ്ങ  ള

ചര്ച  ചചയ്തട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനഭായനി  14-6-2016-നട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്ത

വലഭാപഭാരനികേളുചട  കയഭാഗലാം  കചര്നനിരുന.  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാരുമഭായനി സഹകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ചമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേള ഉറപ്പു നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്. 

(ബനി)  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം പലവലഞ്ജനങ്ങള കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള്ള

സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പചക്കറനി കേര്ഷകേചര കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പചക്കറനി കേര്ഷകേരനില്

നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്  സനിവനില്  സറപസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്

പദതനികേള നനിലവനിലനില.  എനഭാല് ഇതമഭായനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടുന

കൃഷനിവകുപനിനുലാം അതനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള കഹഭാര്ടനി കകേഭാര്പ്പുകപഭാലുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കുലാം

സറപകകേഭാ  ഔടട്ട് ചലറകേളനിലുലാം  ചഫയറുകേളനിലുലാം  സ്റ്റേഭാളുകേള  ഒരുക്കഭാന്  അവസരലാം

നല്കേഭാറുണ്ടട്ട്. 

അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ചസയനില്സഭാന്മഭാരുചട നനിയമനലാം

262 (264) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  സനിവനില്  സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്

ചസയനില്സഭാന് തസനികേയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസ്റ്റേട്ട് നനിലവനില് വനചതകപഭാഴെഭാചണനലാം

ലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനട്ട് അവസഭാനനിചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണ്ടനലാം

നനിയമനലാം  ലഭനിചവരനില് എത്ര കപര് പ്രസ്തുത കജഭാലനിയനില്നനിനലാം വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുചണ്ടനലാം

ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ഇകപഭാള എത്ര അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട് ചസയനില്സഭാന്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുചണ്ടന  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ലനിസ്റ്റേനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് സനിവനില് സറപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിചല അസനിസ്റ്റേന്റെട്ട്
ചസയനില്സഭാന്  തസനികേയനിചല  നനിയമനലാം  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന*.  പ്രസ്തുത റഭാങ്കുലനിസ്റ്റേനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി 3 വര്ഷമഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം

263 (265) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ഒരു ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കണലാം എന നയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(സനി)  എങനില്  എചനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഈ  കമഖലയനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം  -  2013  കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര കേചണ്ടത്തുനതനിനഭായനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റേലാം  (RCMS)  പ്രകേഭാരമുള്ള

നനിലവനിചല കറഷന് കേഭാര്ഡനിചല വനിവരവലാം ഉളചപടുത്തനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറ ഡട്ട് കഫഭാറലാം

തയഭാറഭാക്കനി  വനിവര  കശഖരണത്തനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളനിലൂചട  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്

വനിതരണലാം ചചയകേയുലാം കഫഭാകടഭാ കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിചട്ട് കുടുലാംബത്തനിചല മുതനിര്ന

വനനിതയുചട കഫഭാകടഭാ എടുക്കുകേയുലാം പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫഭാറങ്ങളനിലൂചട ലഭലമഭായ

വനിവരങ്ങള ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനി ചചയ്തട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനിയനിചല

* റലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടട്ട്.
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പനിഴെവകേള തനിരുത്തുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം

കവണ്ടനി ഈ ഡഭാറഭാ എന്ട്രെനിയുചട പ്രനിന്റെസൗട്ടുകേള കറഷന് കേടകേളനിലൂചട കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്

വനിതരണലാം  ചചയ്തു.  ഈ  പ്രനിന്റെസൗട്ടുകേള  തനിരനിചകേ  ലഭലമഭാക്കനി  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  എന്.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിച  റഭാങനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ചവയറനിലൂചട

തഭാലൂക്കുതല റഭാങനിലാംഗട്ട് നടത്തനി സലാംസഭാനചത്ത  75  തഭാലൂക്കട്ട് സറപ ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം

6 സനിറനി കറഷനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസുകേളനിചലയുലാം  (ആചകേ 81)  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര

കുടുലാംബങ്ങളുചട കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  കേരടട്ട്

പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  ആയതനികന്മേല്  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം

പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനനിമ  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനു

കശഷലാം പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ചചയനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയതഭായനി

തടങ്ങനിയ എലഭാ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഓഫതീസുകേളനികലക്കുലാം ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം

കഭാര്ക്കുമടക്കലാം  അവശലലാംകവണ്ട  തസനികേകേള  ഇതനിനകേലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ഫുഡട്ട്

കസഫനി ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.  മുഖഭാനരലാം നനികേത്തുനതനിനുള്ള

നടപടനി അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി ഓഫതീസട്ട് തടങ്ങുവഭാന് അനുമതനി

ലഭലമഭായതനില് ചകേടനിടലാം ലഭലമഭായ മുഴവന് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ഓഫതീസുകേളുലാം ഇതനിനകേലാം

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.    ആയതളചപചട  മുഴവന്  സര്ക്കനിളുകേളനികലക്കുലാം

ചതഭാടടുത്തട്ട്  ലഭലമഭായ  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേച്ചുമതല  നല്കേനി

എലഭാ സര്ക്കനിളുകേളുലാം ഇതനിനകേലാം നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞടുക്കചപട 50 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് 100

ശതമഭാനലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ സ്കൂളുകേളനിചലയുലാം 8, 9, 11 കഭാസ്സുകേളനിചല ചതരചഞടുക്കചപട

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷ  സലാംബനനിച  അവകബഭാധന  കഭാസ്സുകേള

സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലന പദതനിയുലാം ചചക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റേട്ട് കകേനതീകേരനിചട്ട്

സഭാലാംപനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ഉതകുന രതീതനിയനില് 2 ചമഭാറബല്

അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനിയുലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനണ്ടട്ട്. 
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ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുലാം

264 (266) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് സൂപര് മഭാര്ക്കറലാം മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലുകണ്ടഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിചല മഭാണനിക്കല് ഗഭാമപഞഭായത്തനിചല തകലക്കുനനില്

പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തനി

റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  എനഭാല് പുതനിയ മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  (വഭാടകേരഹനിത

ചകേടനിടവലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം)  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുള്ള  പഞഭായത്തു

കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം  നഭാളനിതവചരയഭായുലാം  മഭാണനിക്കല്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില്നനിനലാം

ലഭലമഭായനിടനില.  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാകുനമുറയ്ക്കട്ട്  സഭാധലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെയുലാം ജതീവനക്കഭാരുചട

ലഭലതയുചടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനകേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം

265 (267) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഷന്  കേടകേളനിചലയുലാം  മഭാകവലനികസ്റ്റേഭാറുകേളനിചലയുലാം

ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുചട കുറവട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന് കേടകേളനില് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  കുറവനില.   സറപകകേഭായുചട
എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള  പ്രകതലകേനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി
ഉല്പനങ്ങള ആവശലത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള കസ്റ്റേഭാക്കട്ട് എലഭാ ഡനികപഭാകേളനിലുലാം
സൂക്ഷനിക്കഭാറുണ്ടട്ട്.  എനഭാല് ചനില അവസരങ്ങളനില് അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ക്രമഭാതതീതമഭായ
വനില്പന ഉണ്ടഭാകുന സഭാഹചരലത്തനില് എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന കസ്റ്റേഭാക്കട്ട് അപരലഭാപ്തമഭാകുകേയുലാം
അങ്ങചന സബ്സനിഡനി ഉല്പനങ്ങള ചനില സമയങ്ങളനില് ലഭലമലഭാതഭാകേഭാറുമുണ്ടട്ട്.
എലഭാ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റേഭാറുകേളനിലുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

(ബനി)  ചപഭാതവനിതരണ ശലാംഖലയനിലൂചട വനിതരണലാം ചചയന സഭാധനങ്ങളുചട
തനിരനിമറനി,  ചപഭാതവനിപണനിയനിചല കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്  എനനിവ തടയുനതനിനട്ട്
ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  2016
ജനുവരനി  മുതല്  ചമയട്ട്  വചര  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  20,199  ചപഭാതവനിതരണ
കകേനങ്ങളുലാം  2,114  ഓപണ്  മഭാര്ക്കറകേളുലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി.
ആയതപ്രകേഭാരലാം നനിയമ ലലാംഘനലാം നടത്തനിയവര്ചക്കതനിചര കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി പനിഴെ
ഉളചപചട  ഈടഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.   ചപഭാതവനിപണനിയനിചല
വനിലക്കയറലാം  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  ആയതട്ട്  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ചപഭാതജനങ്ങളുചട  ഇതസലാംബനനിച പരഭാതനി സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
സനിവനില് സറപസട്ട് കേമ്മേതീ ഷണകററനില്  1-6-2016  മുതല് റപ്രസട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
ചസല്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  22  അവശലസഭാധനങ്ങളുചട  വനില
സലാംസഭാനചത്ത  ചപഭാതവനിപണനിയനില്നനിനലാം  ജനിലഭാ  സറപ  ഓഫതീസര്മഭാര്
കശഖരനിചട്ട്  സനിവനില്  സറപസട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനിചല  സ്റ്റേഭാറനിസ്റ്റേനികട്ട്  ചസക്ഷനനില്
നല്കുകേയുലാം അവനിചടനനിനലാം ഈ വനിവരങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  കകേന ചപഭാതവനിതരണ
ഉപകഭഭാക്തൃകേഭാരല മനഭാലയത്തനിചന്റെ ചവബട്ട് റസറനില് കചര്ക്കുകേയുലാം ചചയന.  വനില
ശരഭാശരനിയനില്  കൂടനിയതഭായനി  കേഭാണുന  കകേനങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  കൂടഭാചത  ജനിലകേളനില്  റദനലാംദനിന  ചറയ്ഡുലാം  നടത്തഭാറുണ്ടട്ട്.  വനില
വനിവരപടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനകണ്ടഭാ  എനട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി ചപഭാതവനിതരണ വകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായുലാം റവനവ്യൂ,
ലതീഗല്  ചമകട്രെഭാളജനി,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി  വകുപ്പുകേളുമഭായനികചര്നലാം  നനിരനരലാം
പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയന. ചപഭാതവനിപണനിയനിചല അവശലവസ്തുക്കളുചട വനിലവര്ദനവട്ട്
നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശല വസ്തുക്കള കുറഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയനതനിനുലാം
സറപകകേഭായുലാം  തഭാചഴെപറയുന  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.  നനികതലഭാപകയഭാഗ
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സഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം വനിലനനിലവഭാരലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനിനുലാം
കവണ്ടനി  13  ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങള  20 ശതമഭാനലാം മുതല്  62  ശതമഭാനലാം വചര
സബ്സനിഡനി  വനിലയനില്  സറപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിറവരുന.
സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന  ഉല്പനങ്ങള  ഉളചപചട  21  ഇനലാം  അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനിചയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവചര വനിലക്കുറചട്ട്
ഫ്രെതീചസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില്
ലഭലമഭാക്കനി വരുന. കൂടുതല് വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി മനിതമഭായ നനിരക്കനില് വനിപണനിയനില്
കൂടുതല് സഭാധനങ്ങള എത്തനിചട്ട്  ദസൗര്ലഭലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന.  ഇതനിനുപുറകമ ആദനിവഭാസനി/
തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിതരണത്തനിനഭായനി
സഞരനിക്കുന 23 മഭാകവലനി കസ്റ്റേഭാറുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. യഥഭാര്ത ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനചവനട്ട് ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  അവയുചട വനില്പന
കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളവഴെനി  നനിയനനിക്കുകേയുലാം  അതവഴെനി  അവശല  സഭാധനങ്ങളുചട
ദുരുപകയഭാഗസഭാധലത തനികേച്ചുലാം ഇലഭാതഭാക്കുകേയുലാം ചചയന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നല
ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില്
കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന്  കേടകേളവഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പന
ശഭാലകേളവഴെനിയുലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്തുവരുന.  ചഭായചപഭാടനി,  മലനിചപഭാടനി,  മുളകുചപഭാടനി,
ചവളനിചചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,  മഞളചപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സറപകകേഭായുചട
സസ്വനലാം  ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്  ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം
20-30  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്  വനിറവരുന.  സറപകകേഭായ്ക്കട്ട്  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  വനിപണനി  ഇടചപടല്  നടത്തുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള 70 കകേഭാടനി രൂപ 150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടട്ട്.

സലാംസഭാനചത്ത  ചപഭാതവനിതരണ  ശലാംഖലമുകഖന  വനിതരണലാം  ചചകയണ്ട
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട സലാംഭരണവലാം വനിതരണവലാം മുഖലമഭായുലാം വഹനിക്കുനതട്ട് എഫട്ട്.സനി.ഐ.
കഗഭാ ഡസൗണുകേളനിലൂചടയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  വനിചടടുക്കുനതനിനു  മുന്പഭായനി  അതത
ജനിലഭാ  സറപ  ആഫതീസര്മഭാര്  ബനചപട  എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡസൗണനില്
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  എനനിവയുചട  കലഭാടട്ട്  മുന്കൂറഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്
ചചയകേയുലാം  ആയതനില്നനിനട്ട്  എ.ഡബദ്യു.ഡനി.-കേള  വനിചടടുക്കുകേയുലാം  ചചയന.
എഫട്ട്.സനി.ഐ.യനില്നനിനലാം വനിചടടുക്കുനതനിചന്റെ സഭാലാംപനിളുകേളനില് എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം
പ്രകതലകേലാം  കരഖചപടുത്തനി  സതീല്  ചചയ്തട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുന.   കൂടഭാചത  എ.ഡബദ്യു.
ഡനി.കേളനില്നനിനലാം  കറഷന്  ഡനികപഭാകേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷലവനിഹനിതത്തനിചന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  വനിതരണ സമയങ്ങളനില് കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്മഭാര്
പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സഭാലാംപനിള  പഭായ്ക്കറകേള  നല്കുനണ്ടട്ട്.   കൂടഭാചത
എലഭാ  കറഷന്  കേടകേളനില്നനിനലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല
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വനിതരണലാം  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്  മുതലുള്ള  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്
ഉറപ്പുവരുത്തുനണ്ടട്ട്.  മഭാത്രമല ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബനനിച പരഭാതനി ലഭലമഭായഭാല്
കനരനിടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണ്ടട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  സറപകകേഭാ  ഇ-ചടന്ഡറനില്  വഭാങ്ങുന  സഭാധനങ്ങള
കേസ്വഭാളനിറനി  അഷസ്വറന്സട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുചട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
മഭാത്രകമ  വനില്പനയ്ക്കട്ട്  വയ്ക്കുകേയുള.   മറട്ട്  ഭക്ഷലഉല്പനങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനില്  ISO
22000  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന,  ബഭാച്ചുതല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
എനനിവയുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  വനില്പനയ്ക്കട്ട്  വയ്ക്കഭാന്  പഭാടുള  എന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.

വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള

266 (268) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  കനരനിടഭാന്  സനിവനില്
സറപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്മുകഖനയുള്ള  വനിപണനിയനിടചപടല്പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിരുന 70 കകേഭാടനി രൂപ
150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  നനിലവനില് ചപഭാതവനിപണനിയനിലുണ്ടഭാകുന
അവശലവസ്തുക്കളുചട  വനിലവര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  13 ഇനലാം
അവശലവസ്തുക്കള 20 ശതമഭാനലാം മുതല് 62 ശതമഭാനലാം വചര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
സറപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന. കൂടഭാചത സബ്സനിഡനി
സഭാധനങ്ങള ഉളചപചട  21  ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള
10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവചര വനിലക്കുറചട്ട്  ഫ്രെതീചസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
ചപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്
ഗുണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പുചപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട്  15  രൂപഭാ നനിരക്കനില്
കഫഭാര്ടനിറഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന്  കേടകേളവഴെനിയുലാം  സറപകകേഭാ  വനില്പന
ശഭാലകേളവഴെനിയുലാം വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

വനിലക്കയറലാം തടയുനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരനിഞന, പൂഴെട്ട് ത്തനിവയ്പട്ട്, അനലഭായ

വനില,  മറട്ട് നനിയമലലാംഘനങ്ങള എനനിവ തടയുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുചടയുലാം

സനിവനില് സറപസട്ട് വകുപനിചന്റെയുലാം കനതൃതസ്വത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്, ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി,
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റവനവ്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  നനികുതനി എനതീ വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട ശക്തമഭായ

പരനികശഭാധനകേളുലാം  ചറയ്ഡുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  വനിലക്കയറത്തനിചന്റെ

യഥഭാര്ത കേഭാരണലാം മനസനിലഭാക്കനി  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  വനിലക്കയറലാം  നനിയനണ

വനികധയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ചര്ചചചയ്തട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുവഭാന്

സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുചട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുകേയുണ്ടഭായനി.

പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് പചങടുത്ത വലഭാപഭാരനികേള വനിലക്കയറലാം നനിയനണ വനികധയമഭാ

ക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് റകേചക്കഭാളന നടപടനികേളക്കട്ട് അവരുചട ആത്മഭാര്തമഭായ

സഹകേരണലാം ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണ്ടട്ട്.  അവശലസഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലതയുലാം  നലഭായവനില

വനിപണനവലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം ധഭാരണയഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

കഹഭാടലുകേളനിചല ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളുചട വനില

267 (269) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സറപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കഹഭാടലുകേളനില് ഒകരതരലാം  ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളക്കട്ട്

പലതരത്തനില് വനില ഈടഭാക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണ്ടഭാ;

(ബനി) ഒകരതരലാം ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളുചട വനില ഏകേതീകേരനിക്കഭാന് എചനങനിലുലാം

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണ്ടഭാ; ഇചലങനില് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാടലുകേളനിചല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളുചട  വനില  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി

രൂപലാം  നല്കേനിയ  "2015-ചല  കകേരള  കഹഭാടലുകേള  (ഭക്ഷണ  വനില  ക്രമതീകേരണലാം)

ബനില്”ബനില്  നമ്പര്  382  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുചവങനിലുലാം  പതനിമൂനഭാലാം  കകേരള

നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേള  കേഭാലയളവനില്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വയ്ക്കുവഭാന്

കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭാപഭായനിരനിക്കുന.  ഈ  വനിഷയത്തനികന്മേല്  തടര്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം റകേചക്കഭാകള്ളണ്ടതഭായനിട്ടുണ്ടട്ട്.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത 34,  188  എനതീ  നമ്പര്  കചഭാദലങ്ങളുചട  ഉത്തരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭനിചനിടനില.)

           (കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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II കനനോമനികനറ്റഡഡ് അഅംഗതനിനന്റെ സതത്യപ്രതനിജ്ഞ 

നനിയമസഭനോ  നസക്രട്ടറനി-ഇന-ചനോര്ജഡ്  (  ശശ്രീമതനി  പനി  .    ജയലകനി  ) :  സര്,
ഇനത്യന ഭരണഘടനയുനട അനുകച്ഛേദഅം 333  നല്കുന്ന അധനികേനോരങ്ങള് വനിനനികയനോഗനിചഡ്
കകേരള  സഅംസനോന  ഗവര്ണര്  നനിയമസഭയനികലകഡ്  നനോമനനിര്കദ്ദേശഅം  നചയനിട്ടുള
ശശ്രീ. കജനോണ് നഫെര്ണനോണ്ടസഡ് സതത്യപ്രതനിജ്ഞയനോയനി ഇവനിനട സന്നനിഹനിതനനോയനിട്ടുണ്ടഡ്. 

ശശ്രീ  .    കജനോണ്  നഫെര്ണനോണ്ടസഡ്:  കജനോണ്  നഫെര്ണനോണ്ടസഡ്  ആയ  ഞനോന
നനിയമസഭയനിനല ഒരഅംഗമനോയനി നനോമനനിര്കദ്ദേശഅം നചയ്യനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതനിനനോല് നനിയമഅം
വഴനി  സനോപനിതമനോയ  ഭനോരതതനിനന്റെ  ഭരണഘടനകയനോടഡ്  ഞനോന  നനിര്വത്യനോജമനോയ
വനിശശ്വസ്തതയുഅം  കൂറഅം  പുലര്ത്തുനമനഅം  ഞനോന  ഭനോരതതനിനന്റെ  പരമനോധനികേനോരവഅം
അഖണ്ഡതയുഅം നനിലനനിര്ത്തുനമനഅം ഞനോന ഏനറ്റടുക്കുവനോന കപനോകുന്ന കേര്തവത്യഅം
ഞനോന വനിശശ്വസ്തതകയനോടുകൂടനി നനിര്വ്വഹനിക്കുനമനഅം സഗഗൗരവഅം പ്രതനിജ്ഞ നചയ്യുന.

(ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗഅം സതത്യപ്രതനിജ്ഞ നചയകശഷഅം അഅംഗങ്ങളുനട രജനിസ്റ്ററനില്
ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുഅം അദത്യക്ഷകവദനിനയ അഭനിവനോദത്യഅം നചയ്യുകേയുഅം നചയകശഷഅം സശ്വസനോനതഡ്
ഉപവനിഷ്ടനനോയനി.)

മനി  .   സശ്രീകര്: ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്...... ചരകമനോപചനോരഅം

III ചരകമനോപചനോരഅം

നകേ. പനി. നൂറദ്ദേശ്രീന, നകേ. അനനിരുദന, പനി. ബനി. ആര്. പനിള,
കഡവനിഡഡ് പനിനഹനികറനോ, എന്നനിവരുനട നനിരത്യനോണഅം സഅംബനനിചഡ്

നകേ. പനി. നൂറദ്ദേശ്രീന

മനി  .   സശ്രീകര്: മുന മനനി നകേ. പനി. നൂറദ്ദേശ്രീന 2016 കമയഡ് 29   -നഡ് അനരനിച.

മുഹമ്മദഡ്  ഹനോജനിയുനട  മകേനനോയനി  1939  ജൂലനോയഡ്  30-നഡ്   ജനനിച  നകേ.  പനി.
നൂറദ്ദേശ്രീന സ്കൂള് വനിദത്യനോഭത്യനോസതനിനുകശഷഅം യൂതഡ് കകേനോണ്ഗ്രസനിലൂനട നപനോതുപ്രവര്തന
രഅംഗതഡ് സജശ്രീവമനോയനി.

1977 -ല് കപരനോവൂര് നനികയനോജകേ മണ്ഡലതനില്നനിന്നഡ് ഇനഡത്യന നനോഷണല്
കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  പ്രതനിനനിധനിയനോയനി  അഞനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലക്കുഅം  തുടര്ന്നഡ്
1980 ,  1982,  1987,  1991  എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനില്  യഥനോക്രമഅം  ആറഡ്,  ഏഴഡ്,  എട്ടഡ്,
ഒനപതഡ് കകേരള നനിയമസഭകേളനികലക്കുഅം നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ടു. 
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1982  നമയഡ്  24  മുതല്  1987  മനോര്ചഡ്  25  വനരയുള  കേനോലയളവനില്
നകേ. കേരുണനോകേരന മനനിസഭയനില് വനഅം, കസനോര്ട്സഡ് എന്നശ്രീ വകുപ്പുകേളുനട ചുമതല
നനിര്വ്വഹനിച അകദ്ദേഹഅം,  സസലന്റെഡ്  വനോലനി കദശശ്രീകയനോദത്യനോനമനോയനി പ്രഖത്യനോപനിചതുള്നപ്പെനട
വനവല്കരണതനിനുഅം പ്രകൃതനിസഅംരക്ഷണതനിനുഅം ഉഗൗന്നല് നല്കേനിയ നനിരവധനി
പദതനികേള്കഡ്  കനതൃതശ്വഅം  നല്കേനി.  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  പരനിസനിതനി
സഅംബനനിച സമനിതനി നചയര്മനോന എന്ന നനിലയനിലഅം അകദ്ദേഹഅം പ്രവര്തനിച. 

കേണ്ണൂര് ഡനി.സനി.സനി. ജനറല് നസക്രട്ടറനി, നകേ.പനി.സനി.സനി. ട്രഷറര്, നകേ.എസഡ്.
എഫെഡ്.ഇ.  നചയര്മനോന, 'വശ്രീക്ഷണഅം'  മനോകനജനിഅംഗഡ് ഡയറക്ടര് തുടങ്ങനിയ ചുമതലകേളുഅം
വഹനിചനിട്ടുള  നകേ.  പനി.  നൂറദ്ദേശ്രീന   ഇരനിട്ടനി  എഡഡ്യുകകഷണല്  നസനോസസറ്റനി
പ്രസനിഡന്റെഡ്,  പയ്യന്നൂര് കകേനോ-ഒനോപ്പെകററ്റശ്രീവഡ് ടഗൗണ് ബനോങഡ് പ്രസനിഡന്റെഡ്,  കേണ്ണൂര് ജനിലനോ
ആയുര്കവദ  സഹകേരണ  സഅംഘഅം  പ്രസനിഡന്റെഡ്  എന്നശ്രീ  നനിലകേളനില്  സഹകേരണ
കമഖലയനിലഅം തകന്റെതനോയ സഅംഭനോവനകേള് നല്കേനി. നകേ. പനി. സനി. സനി. എകനികേക്യൂട്ടശ്രീവഡ്
അഅംഗമനോയനി പ്രവര്തനിച വരനികേയനോയനിരുന.

നകേ.  പനി.  നൂറദ്ദേശ്രീനന്റെ   നനിരത്യനോണകതനോനട  സഅംശുദ  രനോഷശ്രീയതനിലൂനടയുഅം
ലനോളനിതത്യമനോര്ന്ന  ജശ്രീവനിതനനശലനിയനിലൂനടയുഅം  നപനോതുപ്രവര്തകേര്കഡ്  മനോതൃകേയനോയ
മനികേച ഒരു സനോമനോജനികേനനയുഅം സഹകേനോരനിനയയുഅം ഭരണനോധനികേനോരനിനയയുമനോണഡ് നമുകഡ്
നഷ്ടമനോയനിട്ടുളതഡ്.

നകേ. അനനിരുദന

മുന നനിയമസഭനോഅംഗവഅം സശ്വനോതനത്യസമരകസനനോനനിയുമനോയ നകേ. അനനിരുദന 
2016 നമയഡ് 22-നഡ് അനരനിച.

പനി.  കൃഷ്ണനന്റെ മകേനനോയനി 1927 നഫെബ്രുവരനി 28-നഡ് നകേ. അനനിരുദന ജനനിച.
തനിരുവനനപുരഅം  യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനി  കകേനോകളജനില്നനിനഅം  ബനിരുദഅം  കനടനിയകശഷഅം
മദനോസഡ്  യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനിയനില്നനിനഅം  നനിയമബനിരുദവഅം  കനടനി.  സ്കൂള്  ജശ്രീവനിത
കേനോലത്തുതനന്ന  സശ്വനോതനത്യ  സമരതനില്  പങനോളനിയനോയ  അകദ്ദേഹഅം  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റഡ്
പ്രസനോനതനിലൂനട രനോഷശ്രീയരഅംഗതഡ് സജശ്രീവമനോയനി.

1963-ല് തനിരുവനനപുരഅം-II നനികയനോജകേമണ്ഡലതനില്നനിനഅം രണ്ടനോഅം കകേരള
നനിയമസഭയനികലകഡ്  സനി.പനി.നഎ.  പ്രതനിനനിധനിയനോയനി  നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട  നകേ.
അനനിരുദന  അഞഡ്,  ആറഡ്  കകേരള  നനിയമസഭകേളനികലക്കുഅം  നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ടു.
നനിയമസഭയുനട  ഹഗൗസഡ്  കേമ്മനിറ്റനി  നചയര്മനോന  എന്ന  നനിലയനില്  അകദ്ദേഹഅം
സ്തുതത്യര്ഹമനോയ  കസവനഅം  കേനോഴ്ചവചനിട്ടുണ്ടഡ്.  1967-ല്  ചനിറയനിനകേശ്രീഴഡ്  നനികയനോജകേ
മണ്ഡലതനില്നനിനഅം നനോലനോഅം കലനോകേഡ് സഭയനികലകഡ് സനി.പനി.നഎ.(എഅം)  പ്രതനിനനിധനിയനോയനി
നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ടു.



328 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 28, 2016

സനി.പനി.നഎ.  തനിരുവനനപുരഅം  ജനിലനോ  കേമ്മനിറ്റനി  അഅംഗഅം,  സനി.പനി.നഎ.(എഅം)

തനിരുവനനപുരഅം ജനിലനോ കേമ്മനിറ്റനി അഅംഗഅം,  കസ്റ്ററ്റഡ് കേമ്മനിറ്റനി അഅംഗഅം,  തനിരുവനനപുരഅം

ജനിലനോ കേഗൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെഡ്,  സനി.നഎ.റ്റനി.യു.  കസ്റ്ററ്റഡ് പ്രസനിഡന്റെഡ്,  തനിരുവനനപുരഅം

കകേനോര്പ്പെകറഷന  കേഗൗണ്സനിലര്  എന്നശ്രീ  നനിലകേളനില്  പ്രവര്തനിച.  നവകകേരളഅം,

വനിശശ്വകകേരളഅം  എന്നശ്രീ  പ്രസനിദശ്രീകേരണങ്ങളുനട  എഡനിറ്ററമനോയനിരുന.  കൂടനോനത

ട്രനോനകസനോര്ട്ടഡ്,  ഇലകനിസനിറ്റനി  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  കട്രഡഡ്  യൂണനിയനുകേള്

നകേട്ടനിപ്പെടുക്കുന്നതനിനഡ്  കനതൃതശ്വഅം  നല്കേനി.   എഴുത്തുകേനോരന,  പത്ര  പ്രവര്തകേന,

പ്രനോസഅംഗനികേന എന്നശ്രീ നനിലകേളനിലഅം അകദ്ദേഹഅം കേഴനിവഡ് നതളനിയനിച.

കകേവലഅം  ഒരു  രനോഷശ്രീയകനതനോവഡ്  എന്നതനിനപ്പുറഅം  ജനകേശ്രീയ  പ്രശ്നങ്ങളനില്

സജശ്രീവമനോയ ഇടനപടലകേള് നടതനി  ജനഹൃദയങ്ങളനില് ചനിരപ്രതനിഷ്ഠകനടനിയ ഒരു

മനുഷത്യകസ്നേഹനികൂടനി  ആയനിരുന  നകേ.  അനനിരുദന.  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റഡ്  പ്രസനോനങ്ങള്

വത്യനോപകേമനോയ  കവട്ടയനോടലകേള്കഡ്  വനികധയമനോയ  കേനോലഘട്ടങ്ങളനില്  പ്രസ്തുത

സമശ്രീപനങ്ങള്നകതനിനര  തശ്രീവ്രമനോയ  പ്രതനികരനോധഅം  സൃഷ്ടനിചഡ്  നനിലനകേനോണ്ട  ഒരു

ചരനിത്രമനോണഡ് അകദ്ദേഹതനിനുളതഡ്. 

നകേ.  അനനിരുദനന്റെ  നനിരത്യനോണകതനോനട  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  വത്യകനിമുദ

പതനിപ്പെനിച  കേഴനിവറ്റ  ഒരു  കട്രഡഡ്  യൂണനിയന  സഅംഘനോടകേനനയുഅം  സഅംശുദ

വത്യകനിതശ്വതനിനുടമയനോയ മനികേച ഒരു നപനോതുപ്രവര്തകേനനയുഅം വനോഗനിനയയുമനോണഡ്

നമുകഡ് നഷ്ടമനോയനിട്ടുളതഡ്. 

പനി. ബനി. ആര്. പനിള

മുന നനിയമസഭനോഅംഗഅം പനി. ബനി. ആര്.  പനിളള 2016 ഏപ്രനില് 26-നഡ് അനരനിച.

പനി.എസഡ്. കൃഷ്ണപനിളയുനട മകേനനോയനി 1931 നമയഡ് 2-നഡ് ജനനിച പനി. ബനി. ആര്.

പനിള കസനോഷത്യലനിസ്റ്റഡ് പനോര്ട്ടനി പ്രവര്തകേനനോയനി നപനോതുപ്രവര്തന രഅംഗനതതനി.

1970-ല്  ഏറ്റുമനോനൂര്  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനില്നനിനഅം  നനോലനോഅം  കകേരള

നനിയമസഭയനികലകഡ് കസനോഷത്യലനിസ്റ്റഡ് പനോര്ട്ടനി പ്രതനിനനിധനിയനോയനി നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട

പനി.  ബനി.  ആര്  പനിള  1977-ല്  അഞനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലകഡ്  അകത

നനികയനോജകേമണ്ഡലതനില്നനിനഅം  ജനതനോ  പനോര്ട്ടനി  പ്രതനിനനിധനിയനോയനി  വശ്രീണഅം

നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ടു.
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ജനതനോ  പനോര്ലനമന്റെറനി  പനോര്ട്ടനി  വനിപ്പെഡ്  ആയനി  പ്രവര്തനിച  അകദ്ദേഹഅം

കസനോഷത്യലനിസ്റ്റഡ്  പനോര്ട്ടനി  കകേനോട്ടയഅം  ജനിലനോ  നസക്രട്ടറനി,  കകേരള  കസ്റ്ററ്റഡ്  ഹനോനഡഡ് ലൂഅം

വര്കകഴഡ് നവല്നഫെയര് ഫെണ്ടഡ് കബനോര്ഡഡ് നചയര്മനോന,  ട്രനോനകസനോര്ട്ടഡ് വര്കകഴഡ് സഡ്

നഫെഡകറഷന ജനറല് നസക്രട്ടറനി എന്നശ്രീ ചുമതലകേളുഅം വഹനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.

പനി.ബനി.ആര്.  പനിളയുനട നനിരത്യനോണകതനോനട പ്രഗത്ഭനനോയ ഒരു സഅംഘനോടകേകനയുഅം

മനികേച ഒരു നപനോതു പ്രവര്തകേകനയുമനോണഡ് നമുകഡ് നഷ്ടമനോയനിട്ടുളതഡ്. 

കഡവനിഡഡ് പനിനഹനികറനോ

മുന  നനിയമസഭനോഅംഗഅം  കഡവനിഡഡ്  പനിനഹനികറനോ  2016  നഫെബ്രുവരനി  29-നഡ്

അനരനിച.

എറണനോകുളഅം ജനിലയനില് നനമകനിള് പനിനഹനികറനോയുനട മകേനനോയനി 1947 ജൂണ്

1-നഡ്  ജനനിച   കഡവനിഡഡ്  പനിനഹനികറനോ  യൂതഡ്  കകേനോണ്ഗ്രസനിലൂനട രനോഷശ്രീയതനില്

എതനി  ഇനഡത്യന നനോഷണല് കകേനോണ്ഗ്രസഡ് പ്രവര്തകേനനോയനി നപനോതുപ്രവര്തന

രഅംഗതഡ് സജശ്രീവമനോയനി.

1991-ല്  ഒനപതനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലകഡ്  ആഅംകഗനോ-ഇനഡത്യന

പ്രതനിനനിധനിയനോയനി കഡവനിഡഡ് പനിനഹനികറനോ നനോമനനിര്കദ്ദേശഅം നചയ്യനപ്പെട്ടു.

യൂതഡ് കകേനോണ്ഗ്രസഡ് എറണനോകുളഅം ജനിലനോ ട്രഷറര്, ഇളഅംകുന്നപ്പുഴ പഞനോയതഡ്

അഅംഗഅം,  നസനട്രല് കബനോര്ഡഡ് ഓഫെഡ് ആഅംകഗനോ-ഇനഡത്യന എഡക്യൂകകഷന അഅംഗഅം

എന്നശ്രീ ചുമതലകേളുഅം അകദ്ദേഹഅം വഹനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.

കഡവനിഡഡ്  പനിനഹനികറനോയുനട  നനിരത്യനോണകതനോനട  മനികേച  ഒരു  നപനോതു

പ്രവര്തകേനനയനോണഡ് നമുകഡ് നഷ്ടമനോയനിട്ടുളളതഡ്. 

അനരനിച മഹതഡ്  വത്യകനികേകളനോടുള ആദരസൂചകേമനോയനി നമുകഡ് അല്പ്പെസമയഅം

എഴുകന്നറ്റഡ് നനില്കനോഅം. 

(പകരതകരനോടുള  ആദരസൂചകേമനോയനി  സഭനോഅംഗങ്ങള്  അല്പസമയഅം  എഴുകന്നറ്റു

നനിന്നഡ് മഗൗനമനോചരനിച.)
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IV അറനിയനിപ്പെഡ്

നനിയമസഭനോ നടപടനിക്രമങ്ങളുനട  സമയകനിപ്തത

മനി  .    സശ്രീകര്:  റൂള്  5 0  എടുക്കുന്നതനിനുമുമഡ്  നചയറനിനഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
സഭനോഅംഗങ്ങളുനട ശദയനില്നപ്പെടുതനോന ചനില കേനോരത്യങ്ങളുണ്ടഡ്. 

24-6- 2016-നഡ് സഭയനിനല കേക്ഷനികനതനോകളുനട ഒരു കയനോഗഅം കചരുകേയുണ്ടനോയനി.
ആ  കയനോഗതനില്  സഭനോനടതനിപ്പെനിനന്റെ  അചടകവഅം  അനസഅം  സമയകനിപ്തതയുഅം
പരനിപനോലനിക്കുന്നതനിനന  സഅംബനനിചഡ്  നപനോതുവനോയ  ചനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഉയര്ന
വന്നനിട്ടുണ്ടഡ്.  സമയബനനിതമനോയനി  സഭ നടതനിനകനോണകപനോകേനോന എലനോ വനിഭനോഗഅം
കേക്ഷനികേളുനടയുഅം ഭനോഗത്തുനനിനള പനിന്തുണ കയനോഗതനില് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  അനനമനോയനി
സഭനോനടപടനികേള്  നശ്രീണകപനോകുന്നതഡ്  മനോധത്യമപ്രവര്തകേര്ക്കുഅം  സര്കനോരനിനുഅം
സനോമനോജനികേര്ക്കുഅം പ്രയനോസങ്ങളുണ്ടനോക്കുന്ന പശനോതലതനില് സഭയുനട നടതനിപ്പുമനോയനി
ബനനപ്പെട്ട  ചട്ടതനിനഡ്  വനികധയമനോയനി  കപനോകേണനമന്നനോണഡ്  നചയര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതഡ്.
നനിയമസഭനോ  നടപടനിക്രമങ്ങളുനട  സമയകനിപ്തത  രനോവനിനല  8.30-നഡ്  ആരഅംഭനിചഡ്
1.30-നഡ്  അവസനോനനിക്കുന്ന നനിലയനിലനോണഡ് തശ്രീരുമനോനനിചനിട്ടുളതഡ്.  ഇഗൗ സനോഹചരത്യതനില്
ആവശത്യമനോയ നനിയനണങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നതനിനഡ് സഭനോദത്യക്ഷനനതനന്ന കേക്ഷനി
കനതനോകളുനട  കയനോഗഅം  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയനോണഡ്  നചയതഡ്.  ഇതുസഅംബനനിചഡ്
കേശ്രീഴഡ് വഴകങ്ങളുനടയുഅം  മുനകേനോല  റൂളനിഅംഗുകേളുനടയുഅം  വനിശദനോഅംശങ്ങള്  നചയര്
വനിശദമനോയനി പരനികശനോധനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി. 

പതനോഅം കകേരള നനിയമസഭയനില് 1998 മനോര്ചഡ് 18-ാം തശ്രീയതനി സഭനോദത്യക്ഷന
ചനില പ്രഖത്യനോപനങ്ങള് നടതനിയനിട്ടുണ്ടഡ്. ആ പ്രഖത്യനോപനങ്ങള് പ്രകേനോരഅം സമയകനിപ്തത
നനിര്ബനമനോയുഅം പരനിപനോലനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പരനിഗണനികണനമന്നഡ്
അന്നനത സഭ തശ്രീരുമനോനനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി. അതനിനന്റെ ഭനോഗമനോയനി ആറഡ് സബ്മനിഷനുകേള്
മനോത്രനമ  ഒരു ദനിവസഅം അനുവദനിക്കൂ എന്ന നനിര്കദ്ദേശഅം  അന്നഡ്  അഅംഗശ്രീകേരനികനപ്പെട്ടു.
സശ്രീകറനോ  അവറനില് എലനോ  നടപടനിക്രമങ്ങളുഅം  10.30-നുളനില്  പൂര്തശ്രീകേരനികണനമന്നഡ്
അന്നഡ്  ധനോരണയനില്  എതനോന  സനോധനിച.  സഭയനില്  നടത്തുന്ന  പ്രസഅംഗങ്ങള്കഡ്
കനിപ്തമനോയ സമയഅം നനിശയനികനോനുഅം ആ സമയഅം പനോലനിക്കുനമന്നഡ് ഉറപ്പുവരുതനോനുഅം
എലനോ  അഅംഗങ്ങളുഅം  തയ്യനോറനോകേണനമനഅം  അന്നഡ്  തശ്രീരുമനോനനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.
അനുവദനിക്കുന്ന സമയഅം അവസനോനനിക്കുന്നതനിനഡ് ഒരു മനിനനിട്ടുമുമഡ് നബലടനിക്കുനമനഅം
ഒരു  മനിനനിട്ടഡ്  അവസനോനനിക്കുന്ന  മുറയഡ്  സഭനോഅംഗങ്ങള്  പ്രസഅംഗഅം  അവസനോനനിപ്പെനിചഡ്
സശ്രീറ്റനിലനിരനികണനമനഅം അന്നഡ്  തശ്രീരുമനോനനികനപ്പെട്ടു.   തുടര്ന്നഡ്  അടുത  അഅംഗനത
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വനിളനികനോനുള അനുവനോദവഅം  സഭനോദത്യക്ഷനഡ്  നല്കുകേയുണ്ടനോയനി.  എന്നനോല് കേനോലക്രമതനില്
ഇതനിനഡ്  നചറനിയ  മനോറ്റങ്ങള്  വന്നനിട്ടുനണ്ടന്നഡ്  നചയര്  മനസനിലനോക്കുന.
12-ാം  നനിയമസഭയനില്  ചട്ടങ്ങള്  സമഗ്രമനോയനി  കഭദഗതനി  നചയ.  അതനിനന്റെ
ഭനോഗമനോയനിട്ടനോണഡ്  ചട്ടഅം  304  കഭദഗതനി നചയകപ്പെനോള് പതനില് കേവനിയനോത സബ്മനിഷനുകേള്
നവളനിയനോഴ്ച ഒഴനിനകേയുള ദനിവസങ്ങളനില് നല്കേനോനുഅം നവളനിയനോഴ്ചയനില് പരമനോവധനി
എട്ടഡ് സബ്മനിഷനുകേള് നല്കേനോനുമുള ധനോരണയനോണുണ്ടനോകനിയതഡ്.  ഇഗൗ നനിബനനകേള്
പലകപ്പെനോഴുഅം  പനോലനികനോന  കേഴനിയനോത  സനോഹചരത്യതനികലകഡ്  സഭനോനടതനിപ്പെഡ്
നശ്രീണകപനോനയനളതഡ്  വനോസ്തവമനോനണങനിലഅം  സഭയുനട  സമയകനിപ്തത  എലനോ
നനിലയനിലഅം  എലനോ  അഅംഗങ്ങള്ക്കുഅം  ഗുണകേരമനോണഡ്  എനളതുനകേനോണ്ടഡ്  സമയ
കനിപ്തതയുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടുനകേനോണ്ടഡ്  ചനില  അറനിയനിപ്പുകേള്  നചയര്  സഭനയ
അറനിയനിക്കുകേയനോണഡ്. 

അടനിയനരപ്രകമയതനിനുള അവതരണനോനുമതനി സഅംബനനിച എലനോ നടപടനി
ക്രമങ്ങളുഅം  പതഡ്  മണനിക്കുമുമനോയനി  പൂര്തശ്രീകേരനികനപ്പെകടണ്ടതനോണഡ്.  ശൂനത്യകവള
രനോവനിനല  10.30  വനരയനോനണന്ന  മുനസശ്രീകറനട  പ്രസ്തനോവന  നനിലനനില്ക്കുന്ന
സനോഹചരത്യതനില് സബ്മനിഷനുകേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങളുഅം
മറപടനി  പറയുന്ന  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മനനിമനോരുഅം  അവരുനട  സഅംസനോരഅം  പരമനോവധനി
ചുരുകനി രകണ്ടനോ മൂകന്നനോ വനോചകേതനില് ക്രമശ്രീകേരനികകണ്ടതനോണഡ്.  നനിയമനനിര്മ്മനോണ
പ്രക്രനിയയനില് പ്രകതത്യകേമനോയനി  സമയക്രമശ്രീകേരണനതക്കുറനിചഡ്  ചട്ടതനില് പരനോമര്ശനി
ചനിട്ടനിലനോതതനിനനോല് ബനില്ലുകേളനികന്മേലഅം സബ്ജക്ടഡ് കേമ്മനിറ്റനി റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് നചയ പ്രകേനോരമുള
ബനില്ലുകേളനികന്മേലമുള  ചര്ചയനില്  പനങടുക്കുന്ന  അഅംഗങ്ങള്  ബനിലനിനന്റെ  പരനിധനിയനില്
നനിന്നഡ്  സഅംസനോരനികകണ്ടതുഅം  സമയനനിഷ്ഠ  പനോലനികനോന  ശദനികകണ്ടതുമനോണഡ്.  ഇതരഅം
വനിഷയങ്ങള് സഅംബനനിചഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങള്കഡ് സഅംസനോരനിക്കുന്നതനിനനോയനി സമയഅം
അനുവദനികനപ്പെടുന്ന  സനോഹചരത്യതനില്  ചര്ചയനില്  പനങടുക്കുന്ന  ഒരു  നമമര്കഡ്
അനുവദനിക്കുന്ന  സമയഅം  അവസനോനനിക്കുന്നതനിനഡ്  ഒരു  മനിനനിട്ടഡ്  മുമഡ്  സമയഅം
അവസനോനനികനോറനോയനി  എന്ന  സൂചന  നചയര്  നല്കുന്നതനോണഡ്.  നനിശനിത  സമയഅം
അവസനോനനിചനോല് ഉടനതനന്ന പ്രസ്തുത അഅംഗഅം പ്രസഅംഗഅം അവസനോനനിപ്പെനിചഡ് സശ്രീറ്റനില്
ഇരനികകണ്ടതനോണഡ്.  അപ്രകേനോരഅം  അഅംഗങ്ങള്  സഹകേരനികനോത  സനോഹചരത്യമുണ്ടനോയനോല്
ഒരു മനിനനിട്ടഡ് കേഴനിഞ്ഞെഡ് അടുത അഅംഗനത പ്രസഅംഗതനിനനോയനി ക്ഷണനികനോന നചയര്
നനിര്ബനനിതമനോകുഅം.  എന്നനോല്  കേക്ഷനികനതനോകളുനടയുഅം  മനനിമനോരുനടയുഅം  കേനോരത്യതനില്
ഒരു നപനോതു സമവനോയനമന്ന നനിലയനില് അര്ഹമനോയ പരനിഗണന നല്കേനോന നചയര്
ബനോദത്യസനനോനണനകൂടനി അറനിയനിക്കുകേയനോണഡ്. 
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V അടനിയനരപ്രകമയഅം

ദളനിതഡ് നപണ്കുട്ടനികേളുനട റനിമനോനഡഡ്

മനി  .    സശ്രീകര്:  തലകശ്ശേരനിയനിനല  കുട്ടനിമനോക്കൂലനില്   2016  ജൂണ്  3-നു കശഷഅം
ദളനിതഡ്  വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ട രനോജന,  ഭനോരത്യ ഉഷ,  നപണ്മകളനോയ അഞ്ജന,  അഖനില
എന്നനിവര്  ഉള്നപ്പെടുന്ന  കുടുഅംബതനിനനതനിനര  തുടര്ചയനോയുണ്ടനോയ  അക്രമങ്ങളുഅം
അഖനില,  അഞ്ജന  എന്നനിവനര  ജനോതനികപ്പെരുവനിളനിചഡ്  അപമനോനനികനോനുഅം  കേകയ്യറ്റഅം
നചയ്യനോനുഅം  സകഭത്യതരമനോയ  ഭനോഷയനില്  അപമനോനനികനോനുഅം  നടന്ന  ശമങ്ങളുഅം
ഫെലപ്രദമനോയനി  നനിയനനികനോന  കപനോലശ്രീസനിനഡ്  കേഴനിയനോനത  കപനോയതനിലഅം  രനോജനന്റെ
നപണ്മകളനോയ അഖനില,  അഞ്ജന എന്നനിവരുനട  കപരനില് ജനോമത്യമനിലനോ  വകുപ്പുകേള്
കചര്തഡ്  കേളകകനസടുതഡ്  സുപ്രശ്രീഅം  കകേനോടതനിയുനട  മനോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശഅംകപനോലഅം
പനോലനികനോനത അറസ്റ്റഡ് നചയഡ് റനിമനോനഡഡ് നചയ്യനോന കപനോലശ്രീസഡ് സശ്വശ്രീകേരനിച  നടപടനികേളനിലഅം
അറസ്റ്റനിലഅം രനോഷശ്രീയ കനതനോകളുനട അപവനോദപ്രചരണതനിലഅം മനഅംനനനോനഡ് രനോജനന്റെ
മകേള്  അഞ്ജന  നടതനിയ  ആത്മഹതത്യനോശമവഅംമൂലഅം  എസഡ്.സനി./എസഡ്.റ്റനി.
വനിഭനോഗതനിലഅം  നപനോതുസമൂഹതനിലഅം  ഉണ്ടനോയനിട്ടുള  ആശങയുഅം  അരക്ഷനിതകബനോധവഅംമൂലഅം
ഉളവനോയനിട്ടുളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമനോയ  സനിതനിവനികശഷഅം  സഅംബനനിചഡ്
ഇന്നനത  സഭനോനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചഡ്  ചര്ച  നചയ്യണനമന്നനോവശത്യനപ്പെട്ടഡ്
സര്വ്വശശ്രീ  നകേ.  സനി.  കജനോസഫെഡ്,  എഅം.  നകേ.  മുനശ്രീര്,  പനി.  നജ.  കജനോസഫെഡ്  എന്നശ്രീ
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേനോരഅം കനനോട്ടശ്രീസഡ് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്. 

മുഖത്യമനനി (ശശ്രീ  .   പനിണറനോയനി വനിജയന): സര്, സഭനോനടപടനികേള് നനിര്തനിവചഡ്
ചര്ച  നചയ്യനോനുള  ഗഗൗരവനോവസനയനോനഅം  ഇകപ്പെനോള്  ഉന്നയനികനപ്പെട്ട  പ്രശ്നതനില്
ഇനലന്നനോണഡ്  ആദത്യകമതനന്ന  വത്യകമനോകനോനുളതഡ്.  2016  ജൂണ്  3 -നഡ്  നടന്ന
സഅംഭവതനില്  ജൂണ്  4-നുതനന്ന  കകേസഡ്  രജനിസ്റ്റര്  നചയഡ്  അകനശ്വഷണഅം
ആരഅംഭനിചനിരുന.  സഅംഭവതനിനന്റെ നനിജസനിതനി പരനികശനോധനിചഡ് തലകശ്ശേരനി കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില്  IPC  447,  427,  34  എന്നശ്രീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേനോരഅം  കകേസഡ്  രജനിസ്റ്റര്
നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ശശ്രീ.  നകേ.  സനി.  കജനോസഫെഡ് ഉള്നപ്പെനടയുളവര് ഇവനിനട ഉന്നയനിചനിട്ടുള
സഅംഭവതനില്  കപനോലശ്രീസഡ്  അകനശ്വഷണഅം  നടതനി  കകേസഡ്  എടുതനിട്ടുളളതനോണഡ്.
പരനോതനിയനില് ആകരനോപനിതനനോയ ഒന്നനോഅം  പ്രതനിനയ കപനോലശ്രീസഡ്  അറസ്റ്റഡ്  നചയ്യുകേയുഅം
നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.  കുട്ടനിമനോക്കൂലനില് ബസനിറങ്ങനി വശ്രീട്ടനികലകഡ് നടനകപനോകുകമനോള് ഭശ്രീഷണനി
നപ്പെടുത്തുകേയുഅം  കേരണതടനിക്കുകേയുഅം    നചയ    എന്നതനോയനിരുന   രനോജനന്റെ
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നമനോഴനി.  അതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില്  ഷനിജനിലനിനന പ്രതനിയനോകനി തലകശ്ശേരനി കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില് കകേസഡ് രജനിസ്റ്റര് നചയ.  ഇഗൗ കകേസനില് എസഡ് സനി./എസഡ് ടനി.  അതനിക്രമഅം
തടയല് നനിയമപ്രകേനോരവഅം  കകേസഡ് എടുതനിട്ടുണ്ടഡ്.  ജൂണ്  11-ന ഡ്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം)
ബനോഞഡ്  കേമ്മനിറ്റനി  ഓഫെശ്രീസനില്  കേയറനി  അക്രമഅം  നടതനിനയന്ന  ഷനിജനിലനിനന്റെ
പരനോതനിയുനട  അടനിസനോനതനിലനോണഡ്  അഖനില,  അഞ്ജന,  രനോജന, വനികേനോസഡ്  എന്നനിവര്നകതനിനര
കപനോലശ്രീസഡ്  കകേനസടുതതഡ്.  17-6-2016-ല്  കകേനോടതനിയനില് ഹനോജരനോകനിയകപ്പെനോള്
ജനോമത്യനമടുകനോന  തയ്യനോറനോകേനോത  സനോഹചരത്യവമുണ്ടനോയനി.  അങ്ങനനയനോണഡ്  കകേനോടതനി
പ്രതനികേനള റനിമനോനഡഡ് നചയതഡ്. 18-6-2016-നഡ് ജനോമത്യകനോര് എതനിയതനിനനത്തുടര്ന്നഡ്
ജനോമത്യഅം  അനുവദനിക്കുകേയുഅം  നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അഞ്ജനയുഅം  അഖനിലയുഅം  കുട്ടനിമനോക്കൂല്
ജഅംഗ്ഷനനില് സനോധനഅം  വനോങ്ങനോന കപനോയകപ്പെനോള്  ജനോതനികപ്പെരുവനിളനിചഡ്  ആകക്ഷപനിച
എന്ന പരനോതനി  ഉണ്ടനോയനിരുന.  അതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില് പട്ടനികേജനോതനികനോര്നകതനിരനോയ
അതനിക്രമഅം  തടയല് നനിയമപ്രകേനോരവഅം  കകേസഡ്  എടുതനിട്ടുണ്ടഡ്.  കകേനോടതനിയനില്നനിനഅം
ജനോമത്യഅം  ലഭനിച  18-ാം തശ്രീയതനി രനോജനന്റെ മകേള് അഞ്ജന രനോത്രനി  9  മണനിക്കുകശഷഅം
ഏകതനോസമയഅം  ഏകതനോ  ഗുളനികേകേള്  അമനിതമനോയ  അളവനില്  കേഴനിചഡ്  തലകശ്ശേരനി
സഹകേരണ ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സ കതടുന്ന അവസയുമുണ്ടനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അറസ്റ്റഡ്
സഅംബനനിചഡ്  സുപ്രശ്രീഅം  കകേനോടതനിയുനട  എലനോ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഅം  പനോലനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.
ഇകനോരത്യതനില്  മുഖത്യമനനി  നനിരുതരവനോദപരമനോയ  ഒരു  സമശ്രീപനവഅം  സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടനില.
അടനിയനര  പ്രകമയതനിനന്റെ  വനിശദശ്രീകേരണക്കുറനിപ്പെനില്  ശശ്രീ.  നകേ.  സനി.  കജനോസഫഅം
മറ്റുഅം  മജനികസ്ട്രേട്ടനിനനതനിനര  അതശ്രീവ  ഗഗൗരവമനോയ  ആകക്ഷപഅം  ഉന്നയനിചതനോയനി
കേനോണുന. മജനികസ്ട്രേട്ടഡ് സനോമനോനത്യ മരത്യനോദകേള്കപനോലഅം ലഅംഘനിചനകേനോണ്ടഡ് അഖനിലനയയുഅം
അഞ്ജനനയയുഅം റനിമനോനഡഡ് നചയ എന്നതനോണഡ് ആ പരനോമര്ശഅം. മുമഡ് ശശ്രീ. നകേ. സനി.
കജനോസഫെഡ്  നനഹകകനോടതനി  ജഡ്ജനിനകതനിനര  'ചനോയനതനോട്ടനിയനില്  വശ്രീണ  നശ്രീലക്കുറകന'
എന്ന  പരനോമര്ശഅം  നടതനിയകപ്പെനോഴുണ്ടനോയ  അനുഭവഅം  ഓര്ക്കുനണ്ടനോവഅം. അതനില്
കകേനോടതനിയലക്ഷത്യ നടപടനി  കനരനിടുകേയുഅം  മനോപ്പെകപക്ഷനിക്കുകേയുഅം നചകയ്യണ്ടനി  വന്നതനോണഡ്.
അടനിയനരപ്രകമയതനിനന്റെ  വനിശദശ്രീകേരണക്കുറനിപ്പെനിനല  പരനോമര്ശതനിനഡ്  ഇവനിനട
പരനിരക്ഷയുണ്ടഡ്  എന്നതഡ്  ശരനിയനോണഡ്.  പനക്ഷ  ആ  പരനിരക്ഷ  ഇതരതനില്
ഉപകയനോഗനികകണനോ  എന്നഡ്  ചനിനനികകണ്ടതനോണഡ്.  പ്രകമയതനില്  മജനികസ്ട്രേട്ടനിനനതനിനരയുള
പരനോമര്ശങ്ങളനില്  ഒപ്പെനിട്ടവര്തനന്ന  അതഡ്  പനിനവലനിക്കുന്നതകല  ഒഗൗചനിതത്യനമന്നഡ്
ആകലനോചനികകണ്ടതനോണഡ്  എനകൂടനി  ഇഗൗ ഘട്ടതനില് അഭത്യര്തനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇഗൗ
വനിഷയഅം സഭനനിര്തനിവചഡ് ചര്ച നചകയ്യണ്ടതനോയ സനോഹചരത്യഅം ഉദനിക്കുന്നനില. 
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ശശ്രീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജനോസഫെഡ്:  സര്,   ഇഗൗ  വനിഷയഅം   സഭനോനടപടനികേള്
നനിര്തനിവചഡ്  ചര്ച  നചകയ്യണ്ട  ആവശത്യമനിനലന്ന അങ്ങയുനട  പ്രസ്തനോവനയനില്
അത്ഭുതനപ്പെടുന്നനില.  ഇഗൗ സഭഅംവഅം നടന്നഡ്  24  മണനിക്കൂറനിനുളനില് അങ്ങഡ് പറഞ്ഞെതഡ്
'ഈ കേനോരത്യഅം എനന്റെ ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടനില' എന്നനോയനിരുന.  അടുത ദനിവസഅം അങ്ങഡ്
'കപനോലശ്രീസനികനനോടഡ്  കചനോദനിക്കൂ,  ഞനോന പറകയണ്ട കേനോരത്യമനില'  എനപറഞ.  മൂന്നനോഅം
ദനിവസഅം 'സകേക്കുഞമനോയനി അറസ്റ്റഡ് നചയ്യനപ്പെടുന്നതഡ് ആദത്യമനോയനിട്ടല'  എനപറഞ.
അങ്ങനനനയനോനക  പറഞ്ഞെ  അങ്ങഡ്  ഇതരതനില്  പ്രതനികേരനിചതനില്  എനനികഡ്
അത്ഭുതമനില.  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരകമറ്റഡ്  ഒരു മനോസഅം തനികേയുന്നതനിനുമുമഡ്,
വളനര  ചുരുങ്ങനിയ ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനിലണ്ടനോയ സഅംഭവങ്ങള്  അതശ്രീവ  ഗുരുതരമനോയ
സനോഹചരത്യമനോണഡ് കകേരളതനില് ഉണ്ടനോകനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  അങ്ങഡ് ചുമതലകയറ്റകപ്പെനോള്
എലനോവര്ക്കുഅം  തുലത്യനശ്രീതനിനയന്നഡ്  പറയുകേയുണ്ടനോയനി.  കകേരളഅം  ആ  പ്രസ്തനോവന
സശ്വനോഗതഅം  നചയ.  പകക്ഷ,  അങ്ങയുനട പ്രസ്തനോവനയുഅം പനിന്നശ്രീടുണ്ടനോയ സഅംഭവങ്ങളുഅം
തമ്മനില് യനോനതനോരു  നപനോരുതവമനിനലന്നഡ് ഞനോന കഖദപൂര്വ്വഅം പറയനട്ട.  അതനിനന്റെ
ആദത്യസൂചനയനോണഡ്  തലകശ്ശേരനിയനിനല  സഅംഭവങ്ങളുഅം  പട്ടനികേജനോതനി  നപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുണ്ടനോയ
ക്രൂരമനോയ അനുഭവങ്ങളുഅം.  കപനോലശ്രീസനിനന്റെ സമശ്രീപനഅം,  പനോര്ട്ടനിയുനട ആജ്ഞനോനുവര്തനിയനോയനി
കപനോലശ്രീസഡ്  മനോറനിയ  സഅംഭവങ്ങള്,  കനതനോകളുനട  പ്രതനികേരണങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവനയലനോഅം
ഗഗൗരവമനോയനി  ചര്ച  നചകയ്യണ്ട  വനിഷയങ്ങളനോണഡ്.  അങഅം  ഞനോനുഅം  ഉള്നപ്പെടുന്ന
കേണ്ണൂരനിനല എഅം.എല്.എ.മനോര്കഡ് കുട്ടനിമനോക്കൂലനിനനപ്പെറ്റനി അറനിയനോവന്നതനോണഡ്. കുട്ടനിമനോക്കൂല്
സനി.പനി.ഐ.(എഅം)  നന്റെ പനോര്ട്ടനി  ഗ്രനോമമനോണഡ്.  തകദ്ദേശഭരണ സനോപനങ്ങളനികലക്കുള
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് മത്സരനികനോനകപനോലഅം  ഞങ്ങള്കഡ് ആളനിനന കേനിട്ടനോത കമഖലയനോണഡ്
കുട്ടനിമനോക്കൂല്.  ഭയപ്പെനോടുനകേനോണ്ടഡ്  അവനിനട  ആരുഅം  മത്സരനികനോന  തയ്യനോറനോകുന്നനില.
35  വര്ഷഅംമുമഡ്  അങ്ങയുനട പനോര്ട്ടനിയനില്നനിന്നഡ്  രനോജനിവചഡ്  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  പനോര്ട്ടനിയനില്
കചര്ന്ന ആളനോണഡ് രനോജന.  കൂടനോനത,  മുനനിസനിപ്പെനോലനിറ്റനിയനിനല കേണ്ടനിജന്റെഡ് ജശ്രീവനകനോരുനട
സഅംഘടനനോ  നസക്രട്ടറനിയുഅം  കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെ  കബനോകഡ്  നസക്രട്ടറനിയുമനോണഡ്  രനോജന.
ഇതവണ തലകശ്ശേരനി നഗരസഭനോ നചയര്മനോനനോയനി സനി.പനി.ഐ.(എഅം)  നനിശയനിക്കുകേയുഅം
പനിന്നശ്രീടഡ്  രനോജനി  വയ്കകണ്ടനി  വരനികേയുഅം  നചയ  കേനോരനോയനി  ചന്ദ്രകശഖരനന്റെ  എതനിര്
സനോനനോര്തനിയനോയനിരുന രനോജന.  രനോജനന്റെ ഭനോരത്യ ഉഷ രണ്ടഡ് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലഅം മകേള്
അഭനിഷ  ഒരു  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലഅം  മത്സരനിചനിരുന.  ജൂണ്  3-ാം  തശ്രീയതനി  ഉണ്ടനോയ
സഅംഭവങ്ങള്  ഇവനിനട  പറയുകേയുണ്ടനോയനി.  ജൂണ്  3-ാം  തശ്രീയതനി  രനോജനുഅം  ഭനോരത്യയുഅം
നനോലഡ്  നപണ്മകളുഅം  തനോമസനിക്കുന്ന  കുട്ടനിമനോക്കൂലനിനല  വശ്രീടനിനഡ്  മുന്നനില്  പനോര്കഡ്
നചയനിരുന്ന, രനോജനന്റെ മകേളുനട ഉടമസതയനിലള നസകനഡഡ് ഹനോന്റെഡ് മനോരുതനി കേനോര്
(നകേ എല് 13 എചഡ് 577) രനോത്രനി 8.45-ഓടു കൂടനി ഷനിജനില് ഉള്നപ്പെനടയുള രണകപര്
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എറനിഞതകേര്ത സഅംഭവതനില് കകേസഡ് എടുകനോനുഅം പ്രതനികേനള അറസ്റ്റഡ് നചയ്യനോനുഅം
കപനോലശ്രീസഡ് അലഅംഭനോവഅം കേനോണനിച.  ജൂണ്  8-ാം തശ്രീയതനി കുട്ടനിമനോക്കൂലനിനല പബനികേഡ്
കറനോഡനില് വചഡ് രനോജനന  തടഞവചഡ് മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുഅം നചവനിക്കുറ്റനി അടനിചതകേര്ക്കുകേയുഅം
ജനോതനികപ്പെരഡ്  വനിളനിചഡ്  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുഅം നചയ.  ഇകപ്പെനോള്   രനോജനന്റെ  ഒരു  നചവനികഡ്
കകേള്വനികശഷനിയനില.  മൂന്നനോഅം  തശ്രീയതനിയനിനല സഅംഭവതനില്  പ്രതനിയനോയ  ഷനിജനില്
തനന്നയനോണഡ്  ഇഗൗ കകേസനിനലയുഅം ഒന്നനോഅംപ്രതനി.  മൂന്നഡ് ദനിവസതനിനുകശഷഅം  11-ാം
തശ്രീയതനി  സവകുകന്നരഅം  6  മണനികയനോടുകൂടനി  കുട്ടനിമനോക്കൂലനിനല  കേടയനില്  സനോധനഅം
വനോങ്ങനോനകപനോയ അഖനില, അഞ്ജന എന്നശ്രീ നപണ്കുട്ടനികേനള സനി.പനി.ഐ.(എഅം) ബനോഞഡ്
കേമ്മനിറ്റനി  ആഫെശ്രീസനിനഡ്  മുന്നനില്  വചഡ്   വശ്രീണഅം ഷനിജനില്  ഉള്നപ്പെനടയുള  മൂനകപര്
ജനോതനികപ്പെരഡ്  വനിളനിക്കുകേയുഅം  അശശ്രീലചവയുള  ആഅംഗത്യങ്ങള്  കേനോണനിക്കുകേയുഅം
കേനോര്കനിചഡ് തുപ്പുകേയുഅം പനിതനോവനോയ രനോജനന വശ്രീണഅം മര്ദ്ദേനിക്കുനമനഅം മകറ്റ നചവനികൂടനി
തകേര്ക്കുനമന്നഡ്  പറയുകേയുഅം  നചയ.  ഇതരഅം  പ്രകകേനോപനങ്ങളനില്  സഹനിനകേട്ടഡ്
നപണ്കുട്ടനികേള്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം)  ആഫെശ്രീസനിനന്റെ   പടനിയനില്കയറനി  കചനോദത്യഅം
നചയകപ്പെനോള്  അവനര  കേകസര  നകേനോണ്ടഡ്  അടനിചഡ്  മനോരകേമനോയനി  പരനികകല്പ്പെനിച.
പടനികേളനിറങ്ങനി  തനോനഴനയതനിയ  നപണ്കുട്ടനികേനള  സനി.പനി.ഐ.(എഅം)  പ്രവര്തകേര്
വശ്രീണഅം ക്രൂരമനോയനി   മര്ദ്ദേനിച.   ഇഗൗ സഅംഭവഅം  ഉണ്ടനോകുന്നതഡ് 11-ാം തശ്രീയതനി സവകേനിട്ടഡ്
6  മണനികയനോടുകൂടനിയനോണഡ്.  നപണ്കുട്ടനികേള് വശ്രീട്ടനികലകഡ് കപനോവകേയുഅം സവകേനിട്ടഡ്  6.30-നഡ്
ഇകത   സഅംഘഅം  രനോജനന്റെ  വശ്രീട്ടനിനലതനി  രനോജനന   വശ്രീട്ടനില്  നനിന്നഡ്   പനിടനിചനിറകനി
അവനിനടകനിടന്ന മടല്നകേനോണ്ടഡ്  വശ്രീണഅം മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുഅം നചയ.  ഇതുകേണ്ട രനോജനന്റെ
നപണ്മകള്  പുറകതകഡ്  ഓടനിവരനികേയുഅം  തടയനോന  ശമനിക്കുകേയുഅം  നചയകപ്പെനോള്
രനോജനന്റെ മകേളുനട കേയ്യനിലനിരുന്ന സകേക്കുഞ്ഞെനിനന  പനിടനിചവനോങ്ങനോന ഷനിജനില് ശമനിച.
നപണ്കുട്ടനികേകളനോടഡ്  മരത്യനോദയനിലനോനത നപരുമനോറനിയവര് വശ്രീടനിനന്റെ ജനനോലചനില എറനിഞ
തകേര്ക്കുകേയുഅം  കേനോര്  നചങല്ലുനകേനോണ്ടഡ്  എറനിഞ  തകേര്ക്കുകേയുഅം   നചയ.   ഇഗൗ
സഅംഭവതനില്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം) പ്രവര്തകേര്നകതനിനര  മൂന്നഡ് കകേസകേള് രജനിസ്റ്റര്
നചയ. 13-6-2016-നഡ് ഷനിജനിലനികനയുഅം 14-6-2016-നഡ്  ദനികനശനികനയുഅം നസലനികനയുഅം
റനിമനോനഡഡ് നചയ.

മനി  .   സശ്രീകര്: നയസഡ്.......

ശശ്രീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജനോസഫെഡ്: സര്, .....(ബഹളഅം)...…

മനി  .    സശ്രീകര്:  ഞനോന  അകദ്ദേഹനത  സമയഅം  ഓര്മ്മനിപ്പെനിചതനോണഡ്.
ശശ്രീ. വനി. ഡനി. സതശ്രീശന കദഷത്യനപ്പെകടണ്ട, അവനിനട ഇരനിക്കൂ. 
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ശശ്രീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജനോസഫെഡ്: സര്, ഇഗൗ സഅംഭവനതത്തുടര്ന്നഡ് നപണ്കുട്ടനികേളുനട
കപരനില് കനനോണ്ബയനിലബനിള്  IPC 452  അടകമുള നസക്ഷന പ്രകേനോരഅം  കകേസഡ്
രജനിസ്റ്റര് നചയ.  ഇകതത്തുടര്ന്നഡ്  17-ാം തശ്രീയതനി രനോജനനയുഅം മകനളയുഅം മരുമകേനനയുഅം
കസ്റ്റഷനനികലകഡ്  വനിളനിചവരുതനി.  അഖനില  സകേക്കുഞമനോയനോണഡ്  കസ്റ്റഷനനികലകഡ്
കപനോയതഡ്.  കസ്റ്റഷനനില് വചഡ് നമനോഴനി എടുതതനിനുകശഷഅം അറസ്റ്റഡ് നചയനിരനിക്കുനനവനഅം
പുറത്തുകപനോകേനോന പനോടനിനലനഅം പറയുകേയുണ്ടനോയനി.   എനനിനനോണഡ് അറസ്റ്റഡ്  നചയനതന്നഡ്
കചനോദനിചകപ്പെനോള്  കനനോണ്ബയനിലബനിള്   നസക്ഷനനിലനോണഡ്  കകേനസടുതനതന്നനോണഡ്
പറഞ്ഞെതഡ്.  രനോജനനയുഅം  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മകേളുനട  ഭര്തനോവനിനനയുഅം  കസ്റ്റഷന
ജനോമത്യതനില്  വനിടുകേയുഅം  അഖനിലനയയുഅം  അഞ്ജനനയയുഅം  തലകശ്ശേരനി  മജനികസ്ട്രേട്ടഡ്
ലശ്രീവനോയതുനകേനോണ്ടഡ്  കേണ്ണൂണ്ണൂൂരനികലകഡ്  നകേനോണകപനോവകേയുഅം  നചയ.  കേണ്ണൂരനികലകഡ്
നകേനോണകപനോകുകമനോള് കകേനോടതനി  മുമനോനകേ നനിയമപ്രകേനോരഅം ബയനില് ആപനികകഷന
മൂവഡ് നചയ.  എന്നനോല് ബയനില് ആപനികകഷന മജനികസ്ട്രേട്ടഡ് വനോങ്ങനിയനിനലനമനോത്രമല
കചമറനില് ബയനില് ആപനികകഷന വനോങ്ങനിനലനഅം  തനിങളനോഴ്ച  ഓപ്പെണ്  കകേനോര്ട്ടനില്
നകേനോടുകണനമനഅം  പറഞ. രണ്ടഡ് നപണ്കുട്ടനികേനളയുഅം ഒന്നര വയസള സകേക്കുഞ്ഞെനിനനയുഅം
കപനോലശ്രീസഡ് റനിമനോനഡുനചയഡ് നസനട്രല് ജയനിലനികലകഡ് നകേനോണകപനോയനി. ഇഗൗ സഅംഭവഅം
വനിവനോദമനോയകപ്പെനോള്  കപനോലശ്രീസഡ്  നനിലപനോടഡ്  മനോറ്റനി  18-6-2016-നഡ്  ജനോമത്യഅം  അനുവദനികനോന
തയ്യനോറനോവകേയുഅം  അവര്കഡ്  കകേനോടതനി  ജനോമത്യഅം  അനുവദനിക്കുകേയുഅം  നചയ.  നപണ്കുട്ടനികേള്
ജനോമത്യതനിലനിറങ്ങനിയ  ദനിവസഅം  സവകേനിട്ടഡ്  ചനോനല്  ചര്ചകേളനില്  നപണ്കുട്ടനികേള്
നപനോതുശലത്യമനോനണനഅം കേശ്വകട്ടഷന സഅംഘമനോനണനമുള കമനോശമനോയ പരനോമര്ശങ്ങള്
ബഹുമനോനത്യരനോയ  നപനോതുപ്രവര്തകേരുഅം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുഅം  അടകമുളവര്
നടത്തുകേയുണ്ടനോയനി.  വനിവനോഹഅം  കേഴനിയനോത  രണ്ടഡ്  നപണ്മകള്  ഉള്നപ്പെനട  നനോലഡ്
നപണ്കുട്ടനികേള്  നപനോതുശലത്യമനോനണന്നഡ്  പറഞ്ഞെനോല്  അതനിനര്തനമനനോണഡ്?
അതനില് മനഅംനനനോനഡ്   രനോജനന്റെ ഒരു മകേള് ആത്മഹതത്യകഡ് ശമനിച. ഈ സഅംഭവഅം
കേഴനിഞള  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനിയുനട പ്രതനികേരണഅം നനിര്ഭനോഗത്യകേരമനോയനികപ്പെനോയനി.
അങ്ങയുനട ജനിലയനില് നടന്ന സഅംഭവഅം അറനിയനിനലനഅം അറനികയണ്ട കേനോരത്യമനിനലനഅം
കപനോലശ്രീസനികനനോടഡ്  കചനോദനികനോന  പറഞ്ഞെതുഅം  ശരനിയനോയനില.  അങ്ങഡ്  കുറചകൂടനി
ഗഗൗരവമനോയനി  വനിഷയഅം  കേനോകണണ്ടതനോയനിരുന.  ദളനിതഡ്  നപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുഅം
കുടുഅംബതനിനുഅം  കനനരയുണ്ടനോയ  അപമനോനകേരമനോയ  സഅംഭവങ്ങള്  കകേരളതനിനഡ്
ലജനോകേരമനോണഡ്.  സുപ്രശ്രീഅംകകേനോടതനിയുനട,  D.  K.  Basu  vs  State  case-നന്റെ
'Guidelines  to  be  followed  before  arresting  women' എന്ന  മനോര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുനട  നഗ്നമനോയ  ലഅംഘനമനോണഡ്  ഇവനിനട  നടന്നതഡ്.  ആ  വത്യവസകേള്
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പനോലനികനോനതയനോണഡ്  രണ്ടഡ്  നപണ്കുട്ടനികേനള  അറസ്റ്റഡ്  നചയഡ്  കകേനോടതനിയനില്
ഹനോജരനോകനിയതഡ്.  ഈ സഅംഭവതനില്  കകേനസടുനതങനിലഅം കുട്ടനിമനോക്കൂലനിലഅം  പരസരത്തുഅം
തുടര്ചയനോയനി  ഉണ്ടനോകുന്ന  ജനനോധനിപതത്യ  ധശ്വഅംസനങ്ങള്  ഗഗൗരവമുളതനോണഡ്.
സഅംസനോനതഡ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേശ്രീഴനില്  എസഡ് സനി./എസഡ് ടനി.  വനിഭനോഗങ്ങള്കഡ്
സഅംരക്ഷണമുണ്ടനോകുന്നനില. അതശ്രീവ ഗുരുതരമനോയ ഇഗൗ സനോഹചരത്യഅം സഭനോ നടപടനികേള്
നനിര്തനിവചഡ് ചര്ച നചയ്യണഅം.

മുഖത്യമനനി  (ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന):  സര്,  ഇവനിനട വനിചനിത്രമനോയ വനോദങ്ങളനോണഡ്
ബഹുമനോനത്യനനോയ നകേ.  സനി.  കജനോസഫെഡ്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതഡ്.   ഇഗൗ  പറയുന്ന
സഅംഭവഅം എങ്ങനനയുണ്ടനോയനി എന്നതഡ് എകന്നകനോളുഅം വളനരക്കൂടുതലനോയനി   ശശ്രീ. നകേ. സനി.
കജനോസഫെനിനുതനന്ന അറനിയനോവന്നതനോണഡ്.   സനോധനോരണ നനിലയഡ്  മലയനോള  മകനനോരമ
ദനിനപത്രഅം  ഒരു  വനോര്ത  നകേനോടുക്കുകമനോള്  ഏതഡ്  വശതനിനനോണഡ്  മുനതൂകഅം
നകേനോടുക്കുകേനയന്നഡ്  നമുനകലനോവര്ക്കുമറനിയനോഅം.   'ജനോതനികപ്പെരഡ്  പറഞ്ഞെഡ് ആകക്ഷപനിച
സനി.പനി.നഎ.(എഅം)  പ്രവര്തകേനര  നപണ്കുട്ടനികേള്  ഓഫെശ്രീസനില്  കേയറനി  തലനി'
എന്നനോണഡ്  മലയനോള  മകനനോരമ  പത്രതനില് വന്ന വനോര്തയുനട തലവനോചകേഅം.   ആ
വനോര്തയകേതഡ് ഇഗൗ കുട്ടനികേള് പറഞ്ഞെതനിനനപ്പെറ്റനി ഒരു വര്തമനോനവമുണ്ടഡ്.  'കചനോദത്യഅം
നചയ്യുകേ  മനോത്രനമ  ഉണ്ടനോയനിട്ടുള്ളൂനവനഅം  മര്ദ്ദേനിചനിട്ടനിനലനഅം'  അവര്  പറയുന.
അവനിനടയുള  ആരുനടനയങനിലഅം  സശ്വനോധശ്രീനതനിനഡ്  വഴങ്ങനി  മലയനോള  മകനനോരമ
ദനിനപത്രഅം ഇതരതനില് ഒരു വനോര്ത നകേനോടുകനോന ഇടയനിലനോനയന്നതഡ് നലതുകപനോനല
ശശ്രീ.  നകേ.  സനി.  കജനോസഫെനിനുഅം  അറനിയനോമകലനോ.   ഇഗൗ  ഓഫെശ്രീസഡ്  എനപറയുന്നതഡ്
കറനോഡനില്ക്കൂടനി  നടനകപനോകുകമനോള്  വഴനിനതറ്റനി  കേയറനോന  പറ്റുന്ന ഒന്നല.  ഗ്രഗൗണ്ടഡ്
കഫനോര് കേഴനിഞള ഒന്നനോമനത നനിലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഓഫെശ്രീസനിലനോണഡ് ഇഗൗ
നപണ്കുട്ടനികേള്  കേയറനിനചന്നഡ്  തല്ലുന്നതഡ്.   കേയറനോനുഅം  തലനോനുഅം  അവകേനോശമുണ്ടഡ്
എനന്നനോനകയുള വനോദമുകണ്ടനോനയന്നറനിയനില. നകേട്ടനിടതനിനന്റെ രണ്ടനോമനത നനിലയനില്
കേയറനി ഡനി.സവ.എഫെഡ്.നഎ. തനിരുവങ്ങനോടഡ് കമഖലനോ നസക്രട്ടറനിയുഅം സനി.പനി.നഎ.(എഅം)
അഅംഗവമനോയ ഷനിജനിലനിനന ആക്രമനിചനവന്നതനോണഡ് പരനോതനി. 'യുവതനികേള് സനി.പനി.നഎ.(എഅം)
ഓഫെശ്രീസനില്  കേയറനി  മര്ദ്ദേനിചതനോയനി  പരനോതനി'  എന്ന  തലവനോചകേകതനോനട  മനോതൃഭൂമനി
ദനിനപത്രതനില്  വനോര്തവന.  ഇഗൗ  വനോര്തകേള്  കേനോണനിക്കുന്നതഡ്  എനനോണഡ്?
നടകനോന പനോടനിലനോത ഒരു സഅംഭവഅം അവനിനട നടന്നനിട്ടുണ്ടഡ് എന്നനോണഡ്.  കപനോലശ്രീസഡ്
കകേനസടുതനിട്ടുണ്ടഡ്. കപനോലശ്രീസഡ് കകേനസടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെകപ്പെനോള് ഇവര് കനനര കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില് നചല്ലുകേയുഅം അറസ്റ്റനിനഡ് വനികധയരനോകുകേയുഅം നചയ്യുകേയനോണുണ്ടനോയതഡ്.    
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ശശ്രീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജനോസഫെഡ്  : സര്, കപനോലശ്രീസഡ് അവനര വനിളനിച വരുതനിയതനോയനിരുന.

ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന:  അനത.  ഇതുസഅംബനനിചഡ്  കകേസുളതനിനനോല്
ഹനോജരനോകുകേയനോണുണ്ടനോയതഡ്.   അലനോനത കചനോദത്യഅം നചയ്യനോന വനിളനിചവരുതനിയതല.
കപനോലശ്രീസഡ് കസ്റ്റഷനനില് ഹനോജരനോയ പ്രതനിനയ സശ്വനോഭനോവനികേമനോയുഅം കപനോലശ്രീസഡ് അറസ്റ്റഡ്
നചയ്യുന.  അകപ്പെനോനഴനോനഅം കുഞ്ഞെഡ് പ്രതനിയുനട കൂനടയനില.  പനിന്നശ്രീടഡ് കകേനോടതനിയനില്
നനിന്നഡ് കപനോകുകമനോഴനോണഡ് അച്ഛേന കുട്ടനിനയ പ്രതനിയുനട കേയ്യനിനലതനിക്കുന്നതഡ്.  അതുഅം
ഒരു വസ്തുതയനോനണന്ന കേനോരത്യഅം ഓര്കണഅം. ഇവനിനട ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗഅം അവനര
വലനോനത ഉപദവനിചനവനന്നനോനക പറഞ്ഞെകലനോ,  ഇവര്നകതനിനരയുള പരനോതനികേള്
അങ്ങയുനട  ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടനോകുനമന്നഡ്  കേരുതുന.  എനനോണഡ്  ഇവനര  കുറനിചണ്ടനോയ
പരനോതനികേനളന്നഡ് അങ്ങയുനട പനോര്ട്ടനിയനില്നപട്ട ആളുകേള്തനന്ന അങ്ങകയനോടഡ് പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടനോകുഅം.
ഇവരുനട  വശ്രീടനിനന്റെ  നതനോട്ടടുതനോണഡ്  സകശ്രീനയുഅം  കുടുഅംബവഅം  തനോമസനിക്കുന്നതഡ്.
സകശ്രീന ഇവര്നകതനിനര നകേനോടുത പരനോതനിയുണ്ടഡ്.  സകശ്രീനയഡ് പ്രകതത്യകേ രനോഷശ്രീയ
ബനനമനോനഅം  ഉനണ്ടന്നഡ്  ആരുഅം  പറയനില.   ആ  പരനോതനിനയ സഅംബനനിചണ്ടനോയ
കകേസനില് ഇരുകൂട്ടനരയുഅം കപനോലശ്രീസഡ് കസ്റ്റഷനനില് വനിളനിപ്പെനിചഡ് പ്രശ്നഅം പരനിഹരനിക്കുന്ന
നനിലപനോടനോണഡ് കപനോലശ്രീസഡ് സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്.  അതുകപനോനലതനന്ന  രനോജനന്റെ അയല്വനോസനിയുഅം
ബന്ധുവമനോയ അകശനോകേഡ് കുമനോറഅം ഇവര്നകതനിനര പരനോതനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  പ്രസ്തുത
പരനോതനിയുനട കേനോരത്യതനിലഅം കമലനില് ഇതഡ് ആവര്തനികരുനതന്നഡ് തനോകശ്രീതഡ് നല്കേനി
കപനോലശ്രീസഡ്  കസ്റ്റഷനനില്വചഡ്  പ്രശ്നഅം  പരനിഹരനിചഡ്  വനിട്ടയയ്ക്കുന്ന  അവസ  അങ്ങയുനട
ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടനോകുഅം.  അനതനോനക ഇപ്പെറഞ്ഞെ നനിരുപദവകേനോരനികേളുനട കേനോരത്യതനിലണ്ടനോയ
സഅംഭവങ്ങളനോണഡ്.  അതുകപനോനലതനന്ന  രനോജനന്റെ  അയല്വനോസനിയുഅം  ബന്ധുവമനോയ
സുഭനോഷനിണനി  നല്കേനിയ  പരനോതനിയുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടുഅം  ഇരുകൂട്ടനരയുഅം  കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില് വനിളനിപ്പെനിചഡ് പ്രശ്നഅം പരനിഹരനിക്കുന്ന നനിലപനോടനോണഡ് കപനോലശ്രീസഡ് സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്.
ഇനതനോനഅം  ഇതനിനുകശഷഅം  കപനോലശ്രീസനിനന  സശ്വനോധശ്രീനനിചഡ്  ആനരങനിലഅം  ഉണ്ടനോകനിയ
കേനോരത്യമല.  അതഡ്  നമ്മള് കേനോണനോതനിരനികരുതഡ്.  നനിങ്ങള് ഇഗൗ പ്രശ്നഅം ഏനറ്റടുതതഡ്
രനോഷശ്രീയമനോയനിട്ടനോനണന്നഡ് എലനോവര്ക്കുമറനിയനോഅം.   രനോഷശ്രീയമനോയ ഉകദ്ദേശത്യകതനോനട ഇഗൗ
വനിഷയഅം നലതുകപനോനല ഉയര്തനിനകേനോണവരനോന നനിങ്ങള് തയ്യനോറനോയനി എന്നതനോണഡ്
വസ്തുത.  ഇതനിനന്റെ  ഭനോഗമനോയനോണഡ്  ശശ്രീ.  നകേ.  സനി.  കജനോസഫെഡ്  ഇവനിനട  ഇഗൗ
പ്രശ്നങ്ങനളനോനക ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്നതഡ്.  നമ്മുനട നനോട്ടനില് പട്ടനികേജനോതനി വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ട
ഒരനോള്ക്കുഅം  ഒരു  തരതനിലള  അരക്ഷനിതനോവസയുഅം  കനരനികടണ്ടനി  വരനില.
പട്ടനികേജനോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭനോഗനത  പ്രകതത്യകേമനോയനിതനന്ന  സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന
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നനിലപനോടനോണഡ്  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനുളതഡ്.  അതനിനനക്കുറനിചഡ്  യനോനതനോരു  ആശങയുഅം
ഉണ്ടനോകകേണ്ടതനില.  കകേരളതനിനല  ക്രമസമനോധനോന  നനില  തകേര്ന്നനിരനിക്കുനനവന്നഡ്
പ്രചരനിപ്പെനികനോനനനോരു കമനോഹഅം കേനോണുഅം.  അതനിനന്റെ ഭനോഗമനോയനി സര്കനോരനിനന്റെ ഭരണഅം
തുടങകമനോള്തനന്ന ഇതരനമനോരു കേനോരത്യഅം  അവതരനിപ്പെനികനോനമന്ന ഉകദ്ദേശത്യവമുണ്ടനോകുഅം.
അതനിനഡ്  പറ്റനിയ  ആളുകേനള  കൂട്ടുഅം  കേനിട്ടുനണ്ടഡ്.   ആ കൂട്ടുനകേട്ടനിനന്റെ  ഭനോഗമനോയനിട്ടനോണഡ്
ഒകരതരതനിലള  മുദനോവനോകേത്യങ്ങളുമനോയനി  ഇകപ്പെനോള്  രഅംഗത്തുവരുന്നതഡ്.  എന്നനോല്
യഥനോര്ത  വസ്തുത  നനോട്ടനില്  എലനോവര്ക്കുമറനിയനോഅം.  കകേരളതനില്  ക്രമസമനോധനോനഅം
കൃതത്യമനോയനി പനോലനിച കപനോകുഅം.  ഒരു തരതനിലള പക്ഷപനോതപരമനോയ ഇടനപടലഅം
ഉണ്ടനോകേനില. ഏനതങനിലഅം തരതനില് പക്ഷപനോതപരമനോയനി ആളുകേനള കകേസനില്നപ്പെടുത്തുന്ന
നനിലകയനോ സഅംരക്ഷനിക്കുന്ന നനിലകയനോ ഉണ്ടനോകേനില.  ഇകനോരത്യഅം  സര്കനോര് കനരനത
വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതുതനന്നയനോയനിരനിക്കുഅം  ഇനനി  അകങ്ങനോട്ടുഅം  തുടര്ന
കപനോകുന്നതഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ്  ഇഗൗ  പ്രശ്നഅം  സഭ  നനിര്തനിവചഡ്  ചര്ച  നചകയ്യണ്ട
ഒരനോവശത്യമുനണ്ടന്നഡ് കതനോനന്നനില.

മനി  .   സശ്രീകര്  : ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനിയുനട വനിശദശ്രീകേരണതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില്
അടനിയനരപ്രകമയതനിനുള അവതരണനോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയനരപ്രകമയനോവതരണതനിനഡ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവഡ്  (ശശ്രീ  .    രകമശഡ്  നചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
മുഖത്യമനനി വളനര ലനോഘവകതനോടുകൂടനിയനോണഡ് തലകശ്ശേരനിയനിനല കുട്ടനിമനോക്കൂലനിലണ്ടനോയ
സഅംഭവനത  വനിശദശ്രീകേരനിചതഡ്.   അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  ഭനോഗത്തുനനിന്നഡ്  ഇങ്ങനനനയനോരു
മറപടനിയല ഞനോന പ്രതശ്രീക്ഷനിചതഡ്.  സഅംസനോനനത മുഖത്യമനനി എന്ന നനിലയനിലള
പ്രസഅംഗമനോയനിരുന്നനില അകദ്ദേഹഅം നടതനിയതഡ്.  പഴയ പനോര്ട്ടനി നസക്രട്ടറനി എനള
നനിലയനിലനോണഡ് ശശ്രീ.  പനിണറനോയനി വനിജയന ഈ പ്രസഅംഗഅം നടതനിയതഡ്.  അകദ്ദേഹഅം
ഇകപ്പെനോള് മുഖത്യമനനിയനോനണനള കേനോരത്യഅം  ഞനോന അകദ്ദേഹനത ഓര്മ്മനിപ്പെനികകണ്ട
ആവശത്യമനില.   തലകശ്ശേരനിയനിനല രണ്ടഡ്  ദളനിതഡ്  നപണ്കുട്ടനികേള്കഡ് കനരനികടണ്ടനിവന്ന
ഈ  ദുകരത്യനോഗഅം കകേരളതനില് ഇനനി ഒരു ദളനിതഡ് സകഹനോദരനിക്കുഅം ഉണ്ടനോകേനോതനിരനികനട്ട
എനള പ്രനോര്തനയനോണഡ് എനനിക്കുളതഡ്.  ഇവനിനട ആദത്യഅം മുതല്കക മുഖത്യമനനി
വളനര  നതറ്റനോയ നനിലപനോടുകേളനോണഡ്  എടുതതഡ്.  സഅംഭവഅം  നതറ്റനോയനികപ്പെനോയനി  എന്നതു
നകേനോണ്ടനോണകലനോ ഡനി.സവ.എഫെഡ്.ഐ. പ്രവര്തകേര്ക്കുകനനരയുഅം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കു
കനനരയുഅം  കകേനസടുതതഡ്.  നതറ്റനോണഡ് എന്നഡ് കബനോദത്യമനോയനിട്ടുഅം എന്തുനകേനോണ്ടഡ് തനിരുതനോന
തയ്യനോറനോകുന്നനില?  ആദത്യഅം മുഖത്യമനനികയനോടഡ് കചനോദനിചകപ്പെനോള്  'എനനികഡ് ഇതറനിയനില'
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എന്നനോണഡ്  അകദ്ദേഹഅം  ഡല്ഹനിയനില്വചഡ്  മറപടനി  പറഞ്ഞെതഡ്.  രണ്ടനോമതഡ്  അകദ്ദേഹഅം
പറഞ്ഞെതഡ്,  'സകേക്കുഞമനോയനി  ആനരങനിലഅം  ജയനിലനില്  കപനോകുന്ന  ആദത്യനത
സഅംഭവമല  ഇതഡ്'  എന്നനോണഡ്.  നമ്മുനട  സഅംസനോനതഡ്  സകേക്കുഞങ്ങളുമനോയനി സശ്രീകേള്
ജയനിലനില്  കപനോകുന്ന  അവസനോവനികശഷഅം  ഉണ്ടനോകേനോതനിരനികനോനനോണഡ്  ഗവണ്നമന്റെഡ്
ശദനികകണ്ടതഡ്.  ആദത്യഅം മുതല്തനന്ന ഈ സഅംഭവനത നനിസനോരവത്കേരനിക്കുകേ എനള
നനിലപനോടനോണഡ്  ദഗൗര്ഭനോഗത്യവശനോല്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനി  എടുതതഡ്.  പനിന്നശ്രീടഡ്
അകദ്ദേഹഅം  പറഞ, 'കപനോലശ്രീസുകേനോകരനോടഡ്  കചനോദനികണ'നമന്നഡ്.   ജനനോധനിപതത്യ സഅംവനിധനോനതനില്
കപനോലശ്രീസനികനനോടനോകണനോ അകതനോ  മനനികയനോടനോകണനോ കചനോദനികകണ്ടതഡ്;  എലനോ കേനോരത്യങ്ങളുഅം
ഞങ്ങള്  കപനോലശ്രീസുകേനോകരനോടഡ്  കചനോദനിചനോകണനോ  അറനികയണ്ടതഡ്?  സഅംസനോനതഡ്
സതത്യപ്രതനി ജ്ഞ  നചയഡ്  അധനികേനോരതനില്  വന്ന  മനനിമനോകരനോടനോണഡ്  ഞങ്ങള്ക്കുഅം
പത്രപ്രവര്തകേര്ക്കുഅം  കചനോദനികനോനുളതഡ്. 

തലകശ്ശേരനി അകദ്ദേഹതനിനഡ്  അറനിയനോന പനോടനിലനോത സലനമനോനമല.  തലകശ്ശേരനി
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  തട്ടകേമനോണഡ്.  അവനിനട  നടന്ന  അതശ്രീവ ഗുരുതരമനോയ  ഒരു
സഅംഭവനതപ്പെറ്റനി  പത്രകനോര്  കചനോദനിക്കുകമനോള്  'നനിങ്ങള്  കപനോയനി  കപനോലശ്രീസനികനനോടഡ്
കചനോദനികണനമന്നനോണഡ്'  അകദ്ദേഹഅം പറഞ്ഞെതഡ്.  അകദ്ദേഹഅം ഇവനിനട ചനില പത്രങ്ങള്
വനോയനിച.  ഞനോന  കകേരള  കേഗൗമുദനി  ദനിനപത്രതനിനല  ചനില  വരനികേള്  ഇവനിനട
വനോയനികനോഅം.  'കപനോലശ്രീസഡ്  സകേകേനോരത്യഅം  നചയഡ്  വഷളനോകനിയ ഒരു കകേസഡ്'  എന്നനോണഡ്
കകേരള കേഗൗമുദനിയുനട എഡനികറ്റനോറനിയല്. ആ പത്രതനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതഡ് 'രനോഷശ്രീയ
പകേവചനകേനോണ്ടഡ്  ഡനി.സവ.എഫെഡ്.ഐ.-കനോര്  തങ്ങനള  അധനികക്ഷപനിചതനിനനത്തുടര്ന്നഡ്
അതഡ് കചനോദത്യഅം നചയതനിനന്റെ  കപരനിലനോണഡ് കപനോലശ്രീസനിനനനകനോണ്ടഡ് കകേസഡ് എടുപ്പെനിചഡ്
ജയനിലനില്  അടചനതന്നനോണഡ്  യുവതനികേളുനട  ആകക്ഷപഅം.  കേനോരത്യഅം  തനിരകനോനനോയനി
കപനോലശ്രീസഡ്  കസ്റ്റഷനനികലകഡ്  വനിളനിപ്പെനിചഡ്  അറസ്റ്റുനചയഡ്  ജനോമത്യമനിലനോ  വകുപ്പുകചര്തഡ്
കകേനസടുതകതനോനടയനോണഡ്  യുവതനികേള്കഡ്  ജയനിലനില് കപനോകകേണ്ടനിവന്നതഡ്'  എന്നനോണഡ്. ഒറ്റ
കനനോട്ടതനില്തനന്ന  കപനോലശ്രീസനിനന്റെ  സമശ്രീപനഅം  നനിഷഡ് പക്ഷവഅം  സശ്വനോഭനോവനികേ
നശ്രീതനികഡ് നനിരകനോതതുമനോനണന്നഡ് ആര്ക്കുഅം കബനോധത്യമനോകുഅം.   സുപ്രശ്രീഅംകകേനോടതനിയുനട
സഗഡ് സലനസഡ്  അനുസരനിചനോണഡ്  കേനോരത്യങ്ങള്  നചയനതന്നഡ്  അകദ്ദേഹമനിവനിനട
പറഞ.   D K Basu v/s  state  കകേസനില് പറയുന്നതഡ്  -  ഒരനോളനിനന, പ്രകതത്യകേനിചഡ്
ഒരു സശ്രീനയ അറസ്റ്റഡ് നചയ്യണനമങനില് അവര് എവനിനട തനോമസനിക്കുനകവനോ അവനിനട
കപനോയനി  മനോത്രകമ  അറസ്റ്റഡ്  നചയ്യനോവൂ  എന്നനോണഡ്.   ഇവനിനട  സഅംഭവനിചനതനനോണഡ്?
കകേസനിനനപ്പെറ്റനി അകനശ്വഷനികനോനനനപറഞ്ഞെഡ് ഈ രണ്ടഡ് നപണ്കുട്ടനികേനള കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില്  വനിളനിചവരുതനി  സുപ്രശ്രീഅംകകേനോടതനിയുനട  സഗഡ്  സലനസഡ്  മറനികേടന
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നകേനോണ്ടഡ്  അവനിനടവചഡ്  അറസ്റ്റഡ്  നചയ.  എന്നനിട്ടഡ്  തലകശ്ശേരനിയനില്  മജനികസ്ട്രേട്ടഡ്
ഇലനോതതുകേനോരണഅം  കേണ്ണൂരനില്  നകേനോണകപനോയനി  മജനികസ്ട്രേട്ടനിനന്റെ  മുന്നനില്  ഹനോജരനോക്കുന.
ജനോമത്യതനിനഡ് അകപക്ഷ നകേനോടുതകപ്പെനോള് കചഅംമറനില് അതഡ് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നനില എന്നഡ്
പറയുന.  ഇങ്ങനന സകേക്കുഞമനോയനി ജയനിലനില് കപനോകകേണ്ട സനോഹചരത്യമുണ്ടനോകനിയതഡ്
കപനോലശ്രീസകല? അവര്നകതനിനര വകുപ്പെഡ്  452 അനുസരനിചനോണഡ് - House - tresspass
after  preparation  for  hurt,  assault  or  wrongful  restraint  -  കകേസഡ്
ചുമതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  7  വര്ഷഅംവനര  തടവഅം സഫെനുഅം അടയ്കകണ്ട വകുപ്പുകേള്
അനുസരനിചനോണഡ് ഇവരുനട കപരനില് കകേനസടുതനിട്ടുളതഡ്.  ദളനിതഡ് വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ടവനര
സഅംരക്ഷനിക്കുനമന്നഡ്  പറയുന്ന  മുഖത്യമനനി  7  വര്ഷഅംവനര  കേഠനിനതടവഅം  പനിഴയുഅം
ഒടുകകണ്ട  കകേസനില്  ഈ  നപണ്കുട്ടനികേനള  ഉള്നപടുതനിനയന  പറയുകമനോള്
കപനോലശ്രീസനിനന്റെ ഭനോഗതഡ് നശ്രീതനിയുകണ്ടനോ; കപനോലശ്രീസഡ് നചയതഡ് ശരനിയനോകണനോ?   കദശശ്രീയ
മനുഷത്യനോവകേനോശ  കേമ്മശ്രീഷന,  പട്ടനികേജനോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കേമ്മശ്രീഷന,  വനനിതനോ
കേമ്മശ്രീഷന,  നപനോതുസമൂഹഅം  എന്നനിവനയലനോഅം  ഇടനപട്ടകപ്പെനോഴനോണഡ്   കുറ്റകനോര്നകതനിനര
കകേനസടുകനോനുഅം മറ്റഡ്  നടപടനികേനളടുകനോനുഅം   മുകന്നനോട്ടുവന്നതഡ്.    നപണ്കുട്ടനികേളുനട
കപരനിലള  കേളകകസുകേള്  അവസനോനനിപ്പെനിചഡ്,  വകുപ്പെഡ്  452  ഉള്നപ്പെനടയുളവ
ചുമതനി  കേളകകനസടുത  കപനോലശ്രീസുകദത്യനോഗസര്നകതനിനര  നടപടനിനയടുതഡ്,
ആത്മഹതത്യകഡ്  കപ്രരനിപ്പെനിചവര്ക്കുകനനരയുള നടപടനികേള് തശ്വരനിതനപ്പെടുതണനമന്നനോണഡ്
എനനികഡ് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനികയനോടഡ് പറയനോനുളതഡ്.  എലനോവര്ക്കുഅം തുലത്യമനോയ
നശ്രീതനിയനോനണന്നഡ്  അങ്ങനിവനിനട സൂചനിപ്പെനിച.  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്മനോത്രഅം  48  അക്രമങ്ങളനോണഡ്
കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  പ്രവര്തകേര്ക്കുകനനര  ഈ  ഭരണമനോറ്റമുണ്ടനോയതനിനു  കശഷഅം
ഉണ്ടനോയതഡ്.   എനനങനിലഅം  നടപടനി  ഉണ്ടനോകയനോ?  പനിണറനോയനി  പഞനോയതനില്
ഞങ്ങളുനട  നനോലഡ്  ഓഫെശ്രീസുകേള്  അടനിചതകേര്ത്തു.  ഞനോന  അവനിനട  കപനോയതനോണഡ്.
തുലത്യ  നശ്രീതനി  എനപറയുകമനോള്  അതഡ്  നടപ്പെനോകനോനുഅം  മുഖത്യമനനി  തയ്യനോറനോകേണഅം.
തുലത്യനശ്രീതനി  ഉറപ്പെനോകകണ്ട  ഉതരവനോദനിതശ്വഅം അകങ്ങയ്ക്കുണ്ടഡ്.   ഈ  സഅംസനോനതഡ്
കകേനോണ്ഗ്രസഡ് പ്രവര്തകേര്ക്കുഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്.  പ്രവര്തകേര്ക്കുഅം കനനരയുണ്ടനോകുന്ന
വനകതനോതനിലള  അക്രമങ്ങള്  ഓകരനോ  പ്രകദശത്തുഅം  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  നചയവരുന.
ഇനതനോനക  സഅംഭവനിക്കുകമനോഴുഅം  തുലത്യമനോയ  നശ്രീതനി  എന്നനോണഡ്  പറയുന്നതഡ്.  പനോര്ട്ടനി
ഗ്രനോമങ്ങളനില് പഗൗരനോവകേനോശങ്ങള് ധശ്വഅംസനികനപ്പെടുന,  വഴനിനടകനോന സശ്വനോതനത്യമനിലനോനത
വരുനനവന്നഡ് ഇവനിനട ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നമമര്  ശശ്രീ. നകേ. സനി. കജനോസഫെഡ് പറഞ.
ഇതരഅം ഫെനോസനിസ്റ്റഡ് നടപടനികേള് ഒരു കേനോരണവശനോലഅം ഞങ്ങള് അനുവദനിക്കുകേയനില
എനപറയനോന ഞനോന ആഗ്രഹനിക്കുന.
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മനി  .    സശ്രീകര്  :   ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ കനതനോകവ,  ഞനോന  അങ്ങയുനട
അവകേനോശതനില്  ഇടനപടുകേയല.  നമ്മള്  ഇവനിനട  അടനിയനരപ്രകമയഅം  ചര്ച
നചയ്യുന്നനില.  അങ്ങഡ് വനോകഗൗട്ടഡ് പ്രസഅംഗഅം നടതണഅം.  

ശശ്രീ  .    രകമശഡ് നചന്നനിതല :  സര്,  ഞനോന അവസനോനനിപ്പെനികനോഅം.  സഅംസനോനനത
ജനങ്ങള്കഡ്  തുലത്യ  നശ്രീതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുനമന്ന  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനിയുനട
വനോക്കുകേള് പനോഴഡ് വനോകനോയനി മനോറനോന പനോടനില. മുഖത്യമനനി ഇവനിനട സഅംസനോരനിചതു മുഴുവന
രനോഷശ്രീയതനിനന്റെ  ഭനോഷയനില്തനന്നയനോണഡ്.  ഈ  നനിര്ഭനോഗത്യകേരമനോയ  സഅംഭവങ്ങളനില്
ഉത്കേണ്ഠ  കരഖനപ്പെടുതനോനകപനോലഅം  അകദ്ദേഹഅം  തയ്യനോറനോയനില.  സഅംസനോനനത
പട്ടനികേജനോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭനോഗങ്ങകളനോടഡ് സശ്വശ്രീകേരനിച നനിലപനോടനില് കേടുത പ്രതനികഷധഅം
കരഖനപ്പെടുതനിനകനോണ്ടഡ് ഞനോനുഅം എനന്റെ പനോര്ട്ടനിയുഅം വനോകഗൗട്ടഡ് നടത്തുകേ യനോണഡ്. 

(സര്കനോര്  നനിലപനോടനില്  പ്രതനികഷധനിചഡ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവഡ്  ശശ്രീ.  രകമശഡ്
നചന്നനിതലയുഅം  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  പനോര്ട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട  അഅംഗങ്ങളുഅം  സഭവനിട്ടഡ്  പുറത്തു
കപനോയനി.)

ശശ്രീ  .    പനി  .    നകേ  .    കുഞ്ഞെനോലനിക്കുട്ടനി:  സര്,  പുതനിയ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
തുടകതനില്തനന്നയുണ്ടനോയ  ഈ  വനിഷയഅം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലനോണഡ്  സഅംഭവനിചതഡ്.
സശ്വനോഭനോവനികേമനോയുഅം  ഇടതുപക്ഷഅം  അധനികേനോരതനില്  വന്നകപ്പെനോള്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്
എനഡ് സമശ്രീപനമനോണഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് എടുക്കുന്നതഡ് എന്നകേനോരത്യതനില്  എലനോവര്ക്കുഅം
ആശങയുണ്ടനോകുന്നതഡ്  സശ്വനോഭനോവനികേമനോണഡ്.   അതുകപനോനല  രണ്ടഡ്  ദളനിതഡ്  യുവതനികേള്
സകേക്കുഞമനോയനി  ജയനിലനികലകഡ്  കപനോയ വനിഷയതനില് എനഡ്  നനിലപനോനടടുക്കുന
എനളതനിനഡ്  വലനിയ  പ്രനോധനോനത്യമുണ്ടഡ്.   പഴയതുഅം  പുതനിയതുഅം  ഇനനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്
എടുകനോന കപനോകുന്നതുമനോയ വനിഷയങ്ങനളക്കുറനിചഅം പ്രതനിപക്ഷതനിനുഅം പ്രതനിപക്ഷനത
പനോര്ട്ടനികേള്ക്കുഅം വലനിയ ആശങയുണ്ടഡ്. അവനിനടയനോണഡ് ഇതരതനിലള ഒരു സഅംഭവഅം
നടന്നതഡ്.  ഓഫെശ്രീസനില് കേയറനിവന്നവനര ജനോമത്യമനിലനോത കുറ്റഅം ചുമതനി ജയനിലനിലടയ്ക്കുന,
അവര് സകേക്കുഞമനോയനി ജയനിലനില് കപനോകുന.  ആ വനിഷയനത സഅംബനനിചഡ്, ഇതഡ്
ഞങ്ങള്  അനുകൂലനിക്കുന്നനില,  നനിഷ്പക്ഷമനോയ  നനിലപനോനടടുക്കുനമന്ന നനിലയനില്  ഒരു
വനിശദശ്രീകേരണഅം ഗവണ്നമന്റെഡ് തന്നനിരുനനവങനില് പ്രതനിപക്ഷഅം  മുതനലടുക്കുനനവന്ന
ആശയഅം ഉടനലടുകനോനുള സനോഹചരത്യമുണ്ടനോകുമനോയനിരുന്നനില.  എന്നനോല് ഗവണ്നമന്റെഡ്
അതനികനനോനടടുത  നനിലപനോടഡ്  ആശങയുണ്ടനോകനി.  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  വശ്രീണഅം
എതനിരനോളനികേനള സകേകേനോരത്യഅം നചയ്യുന്ന നനിലയനികലകഡ് കേനോരത്യങ്ങള് കപനോകുകേയനോകണനോ
എനള ആശങ സശ്വനോഭനോവനികേമനോയുഅം വന.  അതുനകേനോണ്ടനോണഡ് ഈ പ്രശ്നഅം ഇത്രയുഅം
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വലതനോകേനോന  കേനോരണഅം.  അലനോനത  രനോഷശ്രീയ  മുതനലടുപ്പെനിനുകവണ്ടനി  പ്രതനിപക്ഷഅം
കനനോകനി എനളതല.  ഭരണതനിനന്റെ തുടകതനില്തനന്ന ഇതരഅം ഒരു വനിഷയഅം
വന്നതനില്  നനിങ്ങള്  ശദനികകണ്ടതനോയനിരുന.  ഇവനര  ജയനിലനില്  അടയനോന
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനി  പറഞ്ഞെ സനോഹചരത്യനമനോനക  ഉണ്ടനോയനിരനികനോഅം.  പനക്ഷ
സഅംഭവനിചതഡ്  വലനിയ ദുരനവഅം  ദയനശ്രീയവമനോയ വനിഷയമനോയനികപ്പെനോയനി എന്ന കേനോരത്യതനില്
യനോനതനോരു സഅംശയവമനില.  അതനികനനോടഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് എടുത സമശ്രീപനഅം നതറ്റനോയനികപ്പെനോയനി.
രനോഷശ്രീയമനോയ മുതനലടുപ്പെല, ഇതരഅം സഅംഭവങ്ങള് ഇനനിനയങനിലഅം ആവര്തനികനോതനിരനിക്കുകേയുഅം
കേണ്ണൂര്  കപനോനലയുള  ജനില  പ്രശ്നതനികലക്കുഅം  അശനോനനിയനികലക്കുഅം  രനോഷശ്രീയമനോയ
മുഷഡ് കേനികലക്കുഅം കപനോകേനോതനിരനികനോനുഅം ശദനികകണ്ടതഡ് ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഉതരവനോദനിതശ്വമനോണഡ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നനിലപനോടനില് പ്രതനികഷധനിചഡ് ഞനോനുഅം എനന്റെ പനോര്ട്ടനിയുഅം വനോകഗൗട്ടഡ്
നടത്തുന.  

(സര്കനോര്  നനിലപനോടനില്  പ്രതനികഷധനിചഡ്  ശശ്രീ.  പനി.  നകേ.  കുഞ്ഞെനോലനിക്കുട്ടനിയുഅം
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പനോര്ട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങളുഅം സഭവനിട്ടഡ് പുറത്തുകപനോയനി.)

ശശ്രീ  .   നകേ  .   എഅം  .   മനോണനി:  സര്, ഇവനിനട ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനി പറഞ്ഞെതഡ്,
തുലത്യനശ്രീതനി-Equality before Law എന്നനോണഡ്.  വനോസ്തവതനില് അതനിവനിനടയുകണ്ടനോ?
ഇവനിനടയുളതഡ് രണതരഅം നശ്രീതനിയുഅം നനിയമവമനോണഡ്. മനോര്കനിസ്റ്റുകേള്കഡ് ഒരു നനിയമവഅം
അലനോതവര്കഡ് കവനറനോരു നനിയമവഅം.  സതത്യതനില് ഇതകല ഇവനിനട  നടക്കുന്നതഡ്?
ഭരണഅം  തുടങ്ങനിയനിട്ടഡ്  കുറചനനോളുകേകള  ആയനിട്ടുള്ളൂ.  ഇകപ്പെനോകഴ  ഇങ്ങനനയുള  രശ്രീതനിയനികലകഡ്
കപനോയനോല്  ഇനനി  കുറചകൂടനി  മുകന്നനോട്ടു  കപനോയനികഴനിഞ്ഞെനോല്  നമ്മുനട  നനോടനിനന്റെ
അവസനയനനോയനിരനിക്കുഅം?  ഇകനോരത്യതനില്  ഞങ്ങള്നകലനോവര്ക്കുഅം  വളനര  ഉത്കേണ്ഠയുണ്ടഡ്.
വനോസ്തവതനില് ഇഗൗ നപണ്കുട്ടനി നചയനതനനോണഡ്?  രണ്ടനോഅം നനിലയനി ല് കേയറനി വന.
രണ്ടനോഅം  നനിലയനോകേനട്ട,  മൂന്നനോഅം  നനിലയനോകേനട്ട,   ജനോതനികപ്പെരഡ്  വനിളനിചതുനകേനോണ്ടഡ്  ആ
നപണ്കുട്ടനി  മുകേളനില് നചന,  അടനിച.  അടനിചതഡ്  നനിയമതനിനഡ്  മുമനില് നതറ്റനോണഡ്;
നനിയമവനിരുദമനോണഡ്.  കകേനോടതനിയനില്  നനിനഅം  ജനോമത്യഅം  കേനിട്ടനോവന്ന  ഒരു  കകേസനില്,'
നനിങ്ങള്  ഇകങ്ങനോട്ടുവനോ,  ഒരു  കുഴപ്പെവമനില,  ഞങ്ങള്  ജനോമത്യഅം  തകന്നനോളനോഅം'  എന്നഡ്
കപനോലശ്രീസുകേനോര് ആ നപണ്കുട്ടനികേനള നതറ്റനിദരനിപ്പെനിച.  അവനിനടയനോണഡ് നതറ്റഡ്.   ആ
നപണ്കുട്ടനികേനള പറ്റനിചനതനനിനനോണഡ്?  മനനഃപൂര്വ്വഅം ഇഗൗ നപണ്കുട്ടനികേനള കപനോലശ്രീസഡ്
കസ്റ്റഷനനില്  നകേനോണവന്നഡ്  ജയനിലനിലടച.  അവനര  ഹശ്രീനമനോയനി  മര്ദ്ദേനിചനവനളതഡ്
വളനര  ഗുരുതരമയ  ഒരു  കേനോരത്യമനോണഡ്.   ഇവനിനട   ഡനി.  നകേ.  ബനോസു  v/s.  കസ്റ്ററ്റഡ്
കകേസനിനന സഅംബനനിച സുപ്രശ്രീഅം  കകേനോടതനി  വനിധനിയുനട  കേനോരത്യഅം  പറഞ.
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ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനി അതഡ് പരനികശനോധനിചഡ് ഇഗൗ സഭയഡ് ഒരു ഉറപ്പെഡ് നല്കേനിയനോല്
മതനി.  പ്രസ്തുത കകേസനില് സുപ്രശ്രീഅം കകേനോടതനി പറഞ്ഞെ മനോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് ഇഗൗ കകേസനില്
പനോലനിചനിട്ടുകണ്ടനോനയന്നഡ് ഞങ്ങള്കഡ് സഅംശയമുണ്ടഡ്.  അതനിനനോല് സഅംശയതനിനതശ്രീതമനോയനി
ഇഗൗ കേനോരത്യനത സഅംബനനിചഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനി നനിഷ്പക്ഷമനോയനി അകനശ്വഷനിചഡ്
സതത്യഅം കേണപനിടനികണഅം.  നതറ്റുകേള് എവനിനടനയങനിലമുനണ്ടങനില് അതഡ് തനിരുതണഅം.
എലനോവര്ക്കുഅം  നശ്രീതനി  ഉറപ്പെഡ്  വരുതണഅം  എനമനോത്രഅം  പറഞനകേനോണ്ടഡ്  അതനിനഡ്
തയ്യനോറനോകേനോത   ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധനിചനകേനോണ്ടഡ്  ഞനോനുഅം
എനന്റെ പനോര്ട്ടനിയുഅം വനോകഗൗട്ടഡ് നടത്തുകേയനോണഡ്.  

(സര്കനോര്  നനിലപനോടനില്  പ്രതനികഷധനിചഡ്  ശശ്രീ.  നകേ.  എഅം.  മനോണനിയുഅം
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ പനോര്ട്ടനിയനില്നപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങളുഅം സഭ വനിട്ടഡ് പുറത്തുകപനോയനി.)

ശശ്രീ  .    ഒ  .    രനോജകഗനോപനോല്:  സര്,  ഞനോന യു.ഡനി.എഫെഡ്. -നന്റെ ഭനോഗമല.   നമ്മുനട
നനോട്ടനില്  സമനോധനോനഅം  നനിലനനില്കണനമന്നഡ്  ഞനോനനോഗ്രഹനിക്കുന.   ഇകനോരത്യതനില്
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്നനിനഅം  എനന്റെ  പനോര്ട്ടനികനോരനില്നനിനഅം  പത്രങ്ങളനില്നനിനഅം
കേനിട്ടനിയനിട്ടുള  വനിവരങ്ങളുനട  അടനിസനോനതനില്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനി
പറഞ്ഞെതുകപനോനല  ഇതഡ്  വളനര  ലളനിതമനോയനിട്ടുള  കേനോരത്യമല.   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിനല
പനോര്ട്ടനി  ഗ്രനോമങ്ങളനില്  നടക്കുന്ന  കേനോരത്യങ്ങനളപ്പെറ്റനിയുള  പരനോതനികേള്  കുകറ
കേനോലങ്ങളനോയുളതനോണഡ്.  അതനിനനനോരു അനത്യഅം ഉണ്ടനോകേണഅം.  അവനിനട സമനോധനോനഅം
നനിലനനില്കണനമന്നഡ് ആത്മനോര്തമനോയനി ആഗ്രഹനിക്കുന്ന ഒരനോളനോണഡ് ഞനോന.  പകക്ഷ
നനിര്ഭനോഗത്യവശനോല്  ഇകപ്പെനോള്  നടന്നനിട്ടുള  സഅംഭവങ്ങള്  സഅംബനനിചഡ്  കേനിട്ടുന്ന
റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേള്  വളനര  ആശങനോജനകേമനോയനിട്ടുളതനോണഡ്.   ഇതരതനിലള  കപനോകഡ്
തനികേചഅം  നതറ്റനോണഡ്.   ഇകനോരത്യതനില്  ഇവനിനട  നല്കേനിയനിട്ടുള  വനിശദശ്രീകേരണഅം
തൃപ്തനികേരമല.  തശ്രീര്ചയനോയുഅം ഇതഡ് ആവര്തനികനോതനിരനികനോന സര്കനോര് കേനോരത്യമനോയനി
ചനിനനികണഅം എനളതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില് ഞനോന ഇഗൗ വനോകഗൗട്ടനില് കചരുന.

(സര്കനോര് നനിലപനോടനില് പ്രതനികഷധനിചഡ്  ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോല്  സഭ വനിട്ടഡ്
പുറത്തുകപനോയനി.  പുറത്തുകപനോയ  പ്രതനിപക്ഷനോഅംഗങ്ങള്  അല്പസമയതനിനുകശഷഅം
വശ്രീണഅം ഹനോജരനോയനി.)

VI നചയര്മനോനമനോരുനട പനോനല്

മനി  .    സശ്രീകര്:  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങളനോയ ശശ്രീ. രനോജു എബഹനോഅം, ശശ്രീമതനി
ഇ.  എസഡ്.  ബനിജനികമനോള്,  ശശ്രീ.  നകേ.  മുരളശ്രീധരന എന്നനിവനര  പതനിനനോലനോഅം  കകേരള
നനിയമസഭയുനട ഒന്നനോഅം സകമ്മളനതനികലക്കുള നചയര്മനോനമനോരുനട പനോനലനികലകഡ്
നനോമനനിര്കദ്ദേശഅം നചയ്യുന.
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VII ശദ ക്ഷണനികല് 

1. കകേരള കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമപദതനി

ശശ്രീ  .    നജയനിഅംസഡ് മനോതഡ്യു:  സര്,  നമ്മുനട സഅംസനോനതഡ് 30  ലക്ഷതനിലധനികേഅം
ഇതരസഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേളുനണ്ടന്നനോണഡ്  കേണകനോകനപ്പെടുന്നതഡ്.  എന്നനോല്
ഇതുസഅംബനനിച കൃതത്യമനോയ  കേണകഡ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെകയനോ  നതനോഴനില് വകുപ്പെനിനന്റെകയനോ
സകേവശമനില. 2010-നല കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമപദതനി പ്രകേനോരഅം നനിര്മ്മനോണ
നതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമനനിധനി കബനോര്ഡനിനന്റെ എലനോ ഓഫെശ്രീസുകേളനിലഅം ഇതര സഅംസനോന
നതനോഴനിലനോളനികേനള കക്ഷമപദതനിയനില് അഅംഗങ്ങളനോക്കുന്നതനിനഡ് രജനിസ്റ്റര് നചയ്യനോനുള
സഗൗകേരത്യഅം ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതനോണഡ്.  എന്നനോല്  ഇകപ്പെനോള് ഏതനോണ്ടഡ് ആറവര്ഷഅം
പൂര്തനിയനോയനിട്ടുഅം  കകേവലഅം  51,609  കപര്  മനോത്രമനോണഡ്  രജനിസ്റ്റര്  നചയ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുളതഡ്.
ഇതനില്നനിനഅം  വത്യകമനോകുന്നതഡ്,  ഇഗൗ  കക്ഷമപദതനി  മുകന്നനോട്ടുവചതു നകേനോകണ്ടനോ
ഇതരസഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേളുനട  രജനികസ്ട്രേഷന  സര്കനോരനിനഡ്  ഉറപ്പുവരുതണനമന്നഡ്
തനോല്പരത്യമുണ്ടനോയനികട്ടനോ അതഡ് നടപ്പെനോകനോന ഇകഴനിഞ്ഞെ ആറവര്ഷകനോലതനിനനിടയനില്
സനോധനിചനിട്ടനിനലനളതനോണഡ്.  1996-നല  ബനില്ഡനിഅംഗഡ്  ആന്റെഡ്  അദര്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
വര്കകഴഡ്  നവല്നഫെയര്  നനിയമപ്രകേനോരവഅം  1979-നല  ഇതരസഅംസനോന  കുടനികയറ്റ
നതനോഴനിലനോളനി നനിയമപ്രകേനോരവഅം നതനോഴനില് വകുപ്പെനിനല ഉകദത്യനോഗസനര ഇനനസക്ടര്മനോരനോയനി
നനികയനോഗനികനപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടഡ്.  നമ്മുനട  സഅംസനോനനത ഇതര സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേളുനട
ആകരനോഗത്യപരമനോയ കേനോരത്യങ്ങള്,  കക്ഷമഅം,  പനോര്പ്പെനിടഅം  എന്നനിവ പരനികശനോധനിചഡ്  ഉറപ്പു
വരുതനോനുള നനിയമപരമനോയ അവകേനോശഅം പ്രസ്തുത ഇനനസക്ടര്മനോര്ക്കുണ്ടഡ്.  സശ്വനോഡഡ്
നടത്തുന്ന  പരനികശനോധനയനില്  ഏനതങനിലഅം  കേനോരത്യങ്ങളനില്  വശ്രീഴ്ച  വരുന്നതനോയനി
കേനണ്ടതനിയനോല്  അതുസഅംബനനിചഡ്  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനികനോനുള  വകുപ്പുഅം  ഇഗൗ
നനിയമതനിനകേത്തുണ്ടഡ്.  എന്നനോല്  ഇഗൗ  നനിയമഅം  ഒരനികല്കപ്പെനോലഅം  സഅംസനോനതഡ്
പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.  നതനോഴനില്  എടുക്കുന്നതുമനോയനി ബനനപ്പെട്ട  കേനോരത്യങ്ങളനില്
സഅംസനോന  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അഅംഗശ്രീകേരനിചനിട്ടുളതുഅം നനിയമപ്രകേനോരഅം  നടപ്പെനോകകണ്ടതുമനോയ
പരനികശനോധനകയനോ  രജനികസ്ട്രേഷകനനോ  ഇകഴനിഞ്ഞെ 6  വര്ഷകനോലതനിനനിടയനില്  30
ലക്ഷകതനോളഅം വരുന്ന ഇതര സഅംസനോന നതനോഴനിലനോളനികേള്കനിടയനില് നടപ്പെനോകനപ്പെട്ടനിട്ടനില.
ഇതഡ്  നമ്മുനട  സഅംസനോനതഡ്  അതശ്രീവ  ഗുരുതരമനോയ  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമനോണഡ്
സൃഷ്ടനിചനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഇഗൗ  ആറവര്ഷകനോലതനിനനിടയനില്  അവര്കനോവശത്യമനോയ
തനോമസസഗൗകേരത്യഅം,  ആകരനോഗത്യഅം,  കക്ഷമഅം ഇതനിനലനോനഅം ഒരു വയകലഷനുമുണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി
കേനണ്ടത്തുകേകയനോ  കകേസഡ്  രജനിസ്റ്റര്  നചയ്യനപ്പെടുകേകയനോ  നചയതനോയനി  കേനോണുന്നനില.
ഇതുമൂലഅം 30 ലക്ഷതനിലധനികേഅം വരുന്ന ഇതര സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേളുനട ജശ്രീവനിതഅം
അകങ്ങയറ്റഅം  പരനിതനോപകേരമനോയ അവസയനിലനോയനിതശ്രീര്ന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇതനിനഡ്
പരനിഹനോരമുണ്ടനോകനോന ഗവണ്നമന്റെഡ്  സതശ്വര നടപടനി സശ്വശ്രീകേരനികകണ്ടതുണ്ടഡ്. 
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കേളവഡ്,  സശ്രീപശ്രീഡനഅം,  നകേനോലപനോതകേഅം  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  കുറ്റകൃതത്യങ്ങളനില്
ഏര്നപ്പെടുന്ന ഇതര സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേള് നമ്മുനട  സഅംസനോനത്തുണ്ടഡ്.  പല
കകേസുകേളനിലഅം  ഇതര  സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേള്  പ്രതനികേളനോകുന്ന  സന്ദര്ഭതനില്
ഇതരകനോനരക്കുറനിചഡ്  യനോനതനോരു  തരതനിലള  പരനികശനോധനയ്ക്കുഅം  കപനോലശ്രീസനിനഡ്
സനോഹചരത്യമനിലനോത ഒരു അവസ നനിലനനില്ക്കുന.  കേനോരണഅം ഇവര് നതനോഴനിനലടുക്കുന്നതഡ്
സഅംബനനിച  യനോനതനോരു  കരഖയുഅം  നതനോഴനില്  വകുപ്പെനികലനോ  തകദ്ദേശസശ്വയഅംഭരണ
വകുപ്പെനികലനോ  കപനോലശ്രീസഡ്  വകുപ്പെനികലനോ  സഅംസനോന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മകറ്റനതനോരു
വകുപ്പെനിനുകേശ്രീഴനികലനോ  ഇല.  സശ്വനോഭനോവനികേമനോയനി  അതശ്രീവ ഗുരുതരമനോയ  ഒരു  സനോമൂഹത്യ
പ്രശ്നവഅംകൂടനി  ഇതുണ്ടനോക്കുനണ്ടഡ്.  ഏതു  സഅംസനോനനത  ജനങ്ങള്ക്കുഅം  മകറ്റതഡ്
സഅംസനോനത്തുഅം  നതനോഴനിനലടുകനോനുള  നത്യനോയമനോയ  അവകേനോശമുണ്ടഡ്.  എന്നനോല്
ഇതരതനില്  നതനോഴനിനലടുക്കുന്ന  ആളുകേനളക്കുറനിചഡ്  അതനോതഡ്  സഅംസനോനനത
ഗവണ്നമന്റെനിനുഅം ഭരണസഅംവനിധനോനതനിനുഅം കൃതത്യമനോയ ഒരു ധനോരണയനിലനോനത വന്നനോല്
ഉണ്ടനോകേനോവന്ന പ്രതത്യനോഘനോതഅം അതശ്രീവ ഗുരുതരമനോണഡ്. 1979-നല കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനി
നനിയമപ്രകേനോരകമനോ 2010-നല കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമപദതനി പ്രകേനോരകമനോ ഇവരുനട
രജനികസ്ട്രേഷന  അടനിയനരമനോയനി  ഉറപ്പു  വരുതണഅം.  ഇതുസഅംബനനിചഡ്  അതനോതഡ്
തകദ്ദേശഭരണ സനോപനങ്ങളനിലഅം അതനോതഡ് കപനോലശ്രീസഡ് കസ്റ്റഷനുകേളനിലഅം ഇ-രജനികസ്ട്രേഷന
നടക്കുനണ്ടഡ് എന്നഡ് ഉറപ്പുവരുതനോന ഗവണ്നമന്റെഡ് തയ്യനോറനോകേണഅം.  സമയബനനിതമനോയനി
അതരഅം  കേനോരത്യഅം  ഉറപ്പു  വരുതനിനകനോണ്ടഡ്  അവരുനട  കക്ഷമതനിനുഅം   കകേരളശ്രീയ
സമൂഹതനിനുണ്ടനോകുന്ന സനോമൂഹത്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുഅം ഒരു പരനിഹനോരമുണ്ടനോകനോന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭനോഗത്തുനനിന്നഡ് അടനിയനര ശദ പതനിപ്പെനികണനമന്നനോണഡ് ഇഗൗ ശദ ക്ഷണനികലനിലൂനട
ഞനോന ആവശത്യനപ്പെടുന്നതഡ്.

നതനോഴനിലഅം  എനനകസുഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രനോമകൃഷ്ണന  ):   സര്,
കകേരളതനിനല നതനോഴനില് കമഖലയനില് ഇന്നഡ് കനരനിടുന്ന അതശ്രീവ ഗഗൗരവമനോയ ഒരു
പ്രശ്നമനോണഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  നജയനിഅംസഡ്  മനോതഡ്യു  ഇഗൗ  സഭയുനട  ശദയനില്
നകേനോണവന്നതഡ്.  കകേരളതനില്  കജനോലനി  നചയവരുന്ന  ഇതര  സഅംസനോനങ്ങളനില്
നനിനള  കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനികേളുനട  കക്ഷമതനിനനോയനി  ഒരു  കക്ഷമനനിധനി
രൂപശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുഅം  നനിശനിത  ആനുകൂലത്യങ്ങള്  ലഭത്യമനോക്കുന്നതനിനുഅംകവണ്ടനി
കേഴനിഞ്ഞെ  ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  29-3-2010-ല്  G.O.(Ms)No.
46/2010/നതനോഴനില് എന്ന ഉതരവഡ്  പുറനപ്പെടുവനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   ഇഗൗ കക്ഷമപദതനിയുനട
നടതനിപ്പെഡ് കകേരള ബനില്ഡനിഅംഗഡ് ആന്റെഡ് അദര് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന വര്കകഴഡ് നവല്ഫെയര്
കബനോര്ഡനിനനയനോണഡ് ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുളതഡ്.  സഅംസനോന നതനോഴനില് വകുപ്പെനിനന്റെ നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേനോരഅം  തനിരുവനനപുരഅം  ആസനോനമനോയുള  ഗുലനോതനി  ഇനസ്റ്റനിറ്റക്യൂട്ടഡ്  ഓഫെഡ്
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ഫെനിനനോനസഡ്  ആന്റെഡ്  ടനോകകഷന  2013-ല് യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേനോലതഡ്
നടതനിയ  പഠന  റനികപ്പെനോര്ട്ടനില്  കകേരളതനില്  വനിവനിധ  നതനോഴനിലനിടങ്ങളനിലനോയനി
ഏകേകദശഅം  25  ലക്ഷതനില്പ്പെരഅം  ഇതര  സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേള്  കജനോലനി
നചയ്യുന്നതനോയനി  കേണകനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതര  സഅംസനോനങ്ങളനില്നനിനഅം  കകേരളതനില്
കജനോലനി  നചയ്യുന്ന  നതനോഴനിലനോളനികേളുനട  എണഅം  കൃതത്യമനോയനി  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.
അവരുനട  എണഅം  നനിര്ണയനികനോന  കേഴനിയനോവന്ന  നനിലയനിലളള  രജനികസ്ട്രേഷനുഅം
കകേരളതനില്  പ്രനോവര്തനികേമനോയനിട്ടനില.  കകേരള  കുടനികയറ്റനതനോഴനിലനോളനി  കക്ഷമപദതനിയനിനല
കേണകഡ്  പ്രകേനോരഅം,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  പറഞ്ഞെ  കേണകനില്  ഒരു  നചറനിയ
വത്യതത്യനോസമുണ്ടഡ്, 53136  കപര് മനോത്രമനോണഡ് പദതനിയനിനകേശ്രീഴനില് രജനിസ്റ്റര് നചയനിട്ടുളതഡ്.
എന്നനോല് പദതനിയനിനല ആനുകൂലത്യങ്ങള് ഫെലപ്രദമനോയനി വനിനനികയനോഗഅം നചയ്യുന്നനിനലന്ന
കേനോരത്യഅം സര്കനോരനിനന്റെ ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതര സഅംസനോന  നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്
നനിര്ബനനിത രജനികസ്ട്രേഷന നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനില് പ്രനോകയനോഗനികേമനോയ ചനില പ്രയനോസങ്ങളുണ്ടഡ്.
അകതയവസരതനില്  ഇതര  സഅംസനോനനതനോഴനിലനോളനികേളുനട  രജനികസ്ട്രേഷന  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുഅം  ഇവനര  സഅംബനനിക്കുന്ന  ഡനോറ്റനോബനോങഡ്  തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനുഅം
ലക്ഷത്യമനിട്ടഡ്  നതനോഴനില് വകുപ്പെഡ്  സമഗ്രമനോയ ഒരു പദതനി  ഇഗൗ സനോമതനികേ വര്ഷഅം
തനന്ന നടപ്പെനിലനോകനോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇഗൗ പദതനി നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനഡ് തകദ്ദേശഭരണ
സനോപനങ്ങളുള്നപ്പെനടയുള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുനട സഹനോയഅം കതടുന്നതനിനുഅം ഗവണ്നമന്റെഡ്
ആഗ്രഹനിക്കുനണ്ടഡ്.   രജനികസ്ട്രേഷകനനോനടനോപ്പെഅം  പ്രസ്തുത  നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്  വനിവനിധ
കസവനങ്ങള് ലഭത്യമനോക്കുന്നതനിനുതകുന്ന കേര്മ്മ പദതനിനയ സഅംബനനിചഅം സര്കനോര്
പരനികശനോധനിചവരനികേയനോണഡ്.  ഇവരുനട പരനോതനികേള്കഡ് പരനിഹനോരഅം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുഅം
നനിയമപരമനോയനി  ലഭനികകണ്ട  കസവന-കവതന  വത്യവസകേനള  സഅംബനനിചഅം  ആവശത്യമനോയ
മറ്റഡ്  സഹനോയങ്ങള്  നല്കുന്നതനിനുമനോയനി  നതനോഴനില്  വകുപ്പെഡ്  ഒരു  പ്രകതത്യകേ  നഹല്പ്പെഡ്
നനലന തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇഗൗ നതനോഴനിലനോളനികേളുനട തനോമസ സഗൗകേരത്യതനിനനോയനി 'അപനോ
ഘര്'  എന്ന പദതനി  പനോലകനോടഡ്  ജനിലയനില് ആരഅംഭനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  മറ്റഡ്  ജനിലകേളനില്കൂടനി
പ്രസ്തുത പദതനി വത്യനോപനിപ്പെനിക്കുന്ന കേനോരത്യഅം സര്കനോര് പരനിഗണനിചവരനികേയനോണഡ്.  ഇഗൗ
പദതനിയനിലൂനട  ഒരു  വനിഭനോഗഅം  നതനോഴനിലനോളനികേളുനട തനോമസതനിനന്റെയുഅം  അവരുനട
പുനരധനിവനോസതനിനന്റെയുഅം പ്രശ്നവഅം  പരനിഹരനിക്കുവനോന  കേഴനിയുനമന്നഡ്  സര്കനോര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

ശശ്രീ  .    നജയനിഅംസഡ്  മനോതഡ്യു:  സര്,  വളനര  സശ്വനോഗതനോര്ഹമനോയ  തശ്രീരുമനോനമനോണഡ്
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭനോഗത്തുനനിനഅം ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതഡ്.  ഇകനോരത്യതനില് കേഴനിഞ്ഞെ സര്കനോരനിനന്റെ
ഭനോഗത്തുനനിനണ്ടനോയ അലഅംഭനോവഅം തനിരുത്തുന്നതനിനുഅം ഇഗൗ സനോമതനികേവര്ഷഅം തനന്ന
ഇതഡ് നടപ്പെനിലനോകനോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനവനളതനിനഡ്  സമയബനനിതമനോയ ആക്ഷന
പനോന തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനുഅം അതുകപനോനലതനന്ന അതതഡ് നനികയനോജകേ മണ്ഡലതനിനല
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എഅം.എല്.എ.-മനോനരയുഅം തകദ്ദേശസശ്വയഅംഭരണ സനോപനങ്ങളനിനല ഭരണസമനിതനിയനിനല
അഅംഗങ്ങനളയുഅംകൂടനി  ഇതനില്  ഇടനപടനോന  തകവണമുളള  ഒരു  സഅംവനിധനോനഅം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുഅം അങ്ങയുനട ഭനോഗത്തു നനിനള ശമഅം ഉണ്ടനോകുകമനോ?

ശശ്രീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രനോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇഗൗ  പദതനി  പ്രനോവര്തനികേമനോക്കുന്നതനിനഡ്
സമയബനനിതമനോയ  പരനിപനോടനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  തയ്യനോറനോക്കുഅം.  എഅം.എല്.എ.-മനോര്
ഉള്നപ്പെനടയുളള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുനടയുഅം  തകദ്ദേശഭരണ  സനോപനങ്ങളുനടയുഅം  മറ്റഡ്
സനോദത്യമനോയ  വകുപ്പുകേളുനടയുഅം  സഹനോയകതനോനട  ജനങ്ങള്കഡ്  സശ്വശ്രീകേനോരത്യമനോയ
നനിലയനില്  ഇഗൗ  പദതനി  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനനോണഡ്  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഡ്.
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗതനിനന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഅം  അഅംഗശ്രീകേരനിചനകേനോണളള  സമശ്രീപനഅം
തനന്നയനോണഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതഡ്.

2.  ദുരനനനിവനോരണ സഅംവനിധനോനഅം നമചനപ്പെടുതല് 

ശശ്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന: സര്,  ഭൂമനിശനോസപരമനോയ പ്രകതത്യകേതകേള്നകേനോണഅം
കേനോലനോവസയുനട സവനികശഷതകേള് നകേനോണഅം ഉയര്ന്ന ജനസനോന്ദ്രതമൂലവഅം പ്രകൃതനിദതവഅം
മനുഷത്യനനിര്മ്മനിതവമനോയ ദുരനങ്ങള്കഡ് ഏറ്റവഅം സനോധത്യതയുള  പ്രകദശമനോയനി  കകേരളഅം
മനോറനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. ഭൂമനികുലകഅം, മണനിടനിചനില്, നവളനപ്പെനോകഅം, ഇടനിമനിന്നല്, വരള്ച,
മലയനിടനിചനില്  തുടങ്ങനിയ  പ്രകൃതനിദുരനങ്ങളുഅം  നറയനില്-കറനോഡഡ്-കബനോട്ടപകേടങ്ങള്,
മുങ്ങനിമരണങ്ങള്, പകേര്ചവത്യനോധനികേള്,  നകേട്ടനിടങ്ങള് തകേര്ന വശ്രീണുള മരണഅം,  തശ്രീപനിടനിതഅം,
നവടനിനകട്ടഡ്,  ആള്തനിരകഡ് എന്നനിവ മുകഖനയുള അപകേടങ്ങള്,  രനോസവസ്തുകളുനട
ട്രനോനകസനോര്കട്ടഷന മുകഖനയുള അപകേടങ്ങള് തുടങ്ങനിയ മനുഷത്യനനിര്മ്മനിത അപകേടങ്ങളുഅം
നമ്മുനട  സഅംസനോനതഡ്  വര്ദനിച  വരനികേയനോണഡ്.  ഒരു  വര്ഷഅം  സഅംസനോനതഡ്
വനിദത്യനോര്തനികേളുഅം കുഞങ്ങളുമുള്നപ്പെനട 1500 കപരനോണഡ് മുങ്ങനിമരനിക്കുന്നതഡ്. കലനോകകേനോതര
നനിലവനോരമുള  വനിദഗ്ദ്ധനര  പനങടുപ്പെനിചനകേനോണ്ടഡ്  നടതനിയ  സുരക്ഷനോയനോനഅം  2012
ഉള്നപ്പെനട  ഇഗൗ  രഅംഗതഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  ശകദയമനോയ  പല
മുകന്നറ്റങ്ങളുഅം നടതനി. കസ്റ്ററ്റഡ് എമര്ജനസനി ഓപ്പെകറഷന നസന്റെറനിനന്റെ തുടകവഅം ഒരു
നനിര്ണനോയകേമനോയ  കേനോല്നവയനോണഡ്.  എങനിലഅം  ഇനഅം  ഒരു  അപകേടമുണ്ടനോകുകമനോള്
കൂടുതല്  നപ്രനോഫെഷണലനോയനി  അതഡ്  നനകേകേനോരത്യഅം  നചയ്യനോനുളള  സഅംവനിധനോനങ്ങളുനട
അപരത്യനോപ്തത നനിലനനില്ക്കുകേയനോണഡ്.  അപകേടഅം ഉണ്ടനോകുകമനോള്  SOP  എന്നറനിയനപ്പെടുന്ന
ഡനിസനോസ്റ്റര്  മനോകനജഡ് നമന്റുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ട  Standard  Operating  Procedure
വനിസ്മരനിചനകേനോണ്ടഡ്  അപ്പെകപ്പെനോള്  കതനോന്നനിയതുകപനോനലയനോണഡ്  ഓകരനോ  അപകേടവഅം
നനകേകേനോരത്യഅം  നചയ്യുന്നതഡ്.  പ്രകൃതനിദതവഅം  മനുഷത്യനനിര്മ്മനിതവമനോയ  അപകേടങ്ങനള
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കനരനിടനോന  നമ്മള്  ഇകപ്പെനോഴുഅം  ആവശത്യമനോയ  തയ്യനോനറടുപ്പുകേള്  നടതനിയനിട്ടനില.
ടനോങറകേള്ക്കുണ്ടനോകുന്ന തശ്രീപനിടനിതഅം തടയനോനുളള മനോര്ഗ്ഗങ്ങള് നമ്മള് സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുനണ്ടങനിലഅം
സഅംസനോനനത ഒരു ഓയനില് കേമനനികപനോലഅം ആ മനോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് അനുസരനിക്കുന്നനില.
ഓയനില്,  നകേമനികല്സഡ്,  പനോചകേവനോതകേമുള്നപ്പെനടയുള വനോതകേങ്ങള് എന്നനിവ ജനസനോന്ദ്രതയുള
കറനോഡനിലൂനട  നകേനോണകപനോകുന്നതനിലൂനട  എത്രമനോത്രഅം  വലനിയ  അപകേടമനോണഡ്  ഇഗൗ
കറനോഡുകേളനില് പതനിയനിരനിക്കുന്നനതന്നഡ് നനമ്മ ഓര്മ്മനപ്പെടുത്തുന. സനിഅംഗനിള് നനഡ്രെെവറനോണഡ്
ഇതഡ്  handle  നചയ്യുന്നതഡ്.  HAZMATഎന്നറനിയനപ്പെടുന്ന Hazardous  materials,
രനോസവസ്തുകള്,  അതുകപനോനല  oil  spill മുകഖനയുണ്ടനോകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്,  കസനോടകേവസ്തുകള്
തുടങ്ങനിയവയനിലൂനട ഒരു  അപകേടമുണ്ടനോയനോല്  നനകേകേനോരത്യഅം  നചയ്യനോന  ആവശത്യമനോയ
യനോനതനോരു നട്രയനിനനിഅംഗുഅം ഇന്നഡ് നമ്മുനട പകലനില. ഒരു ദുരനമുണ്ടനോയനോല് അകനശ്വഷണഅം
നടക്കുന്നതഡ്  കപനോലശ്രീസഡ്  മുറയനിലനോണഡ്.  കപനോലശ്രീസഡ്  അതനിനന്റെ  കുറ്റവനോളനിനയ
അകനശ്വഷനിക്കുകേയനോണഡ്.   അതുമനോത്രഅം കപനോരനോ,  മൂലകേനോരണഅം  കേനണ്ടതനി നടപടനികേള്
സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള അനനോരനോഷ  protocol-ലള Root  cause  analysis
കവണഅം.  എനഡ്  ദുരനമുണ്ടനോയനോലഅം  അതനിനന്റെ  കേനോരണഅം  കേനണ്ടതനി  പനിന്നശ്രീടഡ്
ആവര്തനികനപ്പെടനോതനിരനികനോനുള  സഅംവനിധനോനങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുകതണ്ടതുണ്ടഡ്.
അപകേടമുണ്ടനോകുകമനോള്  മനോത്രഅം  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന  ദുരനനനിവനോരണ സഅംവനിധനോനമനോണഡ്
നമ്മുകടതഡ്.  മണനിടനിചനില്,  നവളളനപ്പെനോകഅം,  വരള്ച തുടങ്ങനിയവ കനരനത പ്രവചനികനോന
കേഴനിയുനമങനിലഅം  മുനകേരുതനലടുകനോന  കേഴനിയനോവന്ന  ഒരു  സഅംവനിധനോനവഅം  നമുകഡ്
നനിലവനിലനില.   അസന്തുലനിതമനോയ  തരതനില്   ഭൂഘടനയനിലണ്ടനോകുന്ന  മനോറ്റഅം  വളനര
പ്രധനോനനപ്പെട്ട ഒന്നനോണഡ്. Environment Impact Assessment നടതനോനത കേശ്വനോറനികേള്കഡ്
അനുമതനി നകേനോടുക്കുന്നതനിലൂനട ധനോരനോളഅം അപകേടങ്ങള് ഉണ്ടനോക്കുകേയനോണഡ്. മലയനിടനിചനിലഅം
മണനിടനിചനിലഅം ഉള്നപ്പെനടയുളള വലനിയ ദുരനങ്ങളനോണഡ് നമ്മുനട പശനിമഘട്ടതനിലള്നപ്പെനട
ഉണ്ടനോയനിനകനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്. 

പല  ദുരനങ്ങളുഅം  ഉണ്ടനോകുന്നതഡ്  കേനോലനോവസനോ  വത്യതനിയനോനഅംമൂലമനോണഡ്.  കേനോലനോവസനോ
വത്യതനിയനോനഅം മുകഖനയുണ്ടനോകുന്ന ദുരനങ്ങനള കൃതത്യമനോയനി  വനിലയനിരുതനോന കവണ്ടനിയുളള
സഅംവനിധനോനങ്ങള് ഇതുവനര ഏര്നപ്പെടുതനിയനിട്ടനില. 8000  കപരനോണഡ് കറനോഡഡ്-നറയനില്
അപകേടങ്ങളനില് ഒരു വര്ഷഅം മരനിക്കുന്നതഡ്.  അതുകൂടനോനത നകേട്ടനിടങ്ങള് തകേര്ന വശ്രീണുഅം
നകേട്ടനിടങ്ങളുനട  മുകേളനില്നനിനഅം  തനോകഴക്കുവശ്രീണുഅം  സുരക്ഷനോ  സഅംവനിധനോനങ്ങളുനട
അപരത്യനോപ്തതമൂലവഅം  ധനോരനോളഅം  ആളുകേള്  മരനിക്കുകേയനോണഡ്.  മറ്റഡ്  സഅംസനോനങ്ങളനില്
നനിനള  നതനോഴനിലനോളനികേളനോണഡ്  മരനിക്കുന്നതഡ്  എന്നതുനകേനോണ്ടഡ്  മരനിക്കുന്ന  ജശ്രീവനഡ്
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യനോനതനോരു  വനിലയുമനിലനോതനോകുന്ന  അവസ  കകേരളതനിലണ്ടനോകേനോന  പനോടനില.
മുങ്ങനിമരനിക്കുന്ന  കകേസുകേള്  കൃതത്യമനോയനി  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  നചയ്യനോന  കവണ്ടനിയുള
ഒരു  സഅംവനിധനോനവമനില.  എത്രകപരനോണഡ്  സഅംസനോനതഡ്  മുങ്ങനിമരനിക്കുന്നതഡ്;  ഇഗൗ
മുങ്ങനിമരണങ്ങള്  ആവര്തനികനപ്പെടനോതനിരനികനോന  എന്തു  നടപടനികേള്  നമ്മള്
സശ്വശ്രീകേരനികണഅം? സുരക്ഷനോയനോനഅം-2 എനളതഡ് ഏറ്റവഅം അതത്യനോവശത്യമനോയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.
The  Sendai  framework  for  Disaster  Risk  Reduction,  March  2015
അനനോരനോഷ  സമൂഹഅം  അഅംഗശ്രീകേരനിചതനോണഡ്.  നനോഷണല്  ഡനിസനോസ്റ്റര്  മനോകനജഡ് നമന്റെഡ്
പനോന  ജൂണ്  15-ല്  പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന. ഇനതലനോഅം  ഉള്നകനോളനിചനകേനോണള
ദുരനനനിവനോരണ  സഅംവനിധനോനങ്ങള്  കകേരളഅം  അപ്കഡറ്റഡ്  നചകയ്യണ്ട  സമയഅം
അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഒരു  കസഫനി  മനോകനജഡ് നമന്റെഡ്  പനോന  നടപ്പെനിലനോകനി
ഇകപ്പെനോഴുള അപകേടങ്ങളുനട  50  ശതമനോനഅം കുറചനകേനോണവരുനമനള തശ്രീരുമനോനഅം
നമ്മള്  എടുകണഅം.  പഴയ  കേനിണറകേളനിലഅം  നഡ്രെെയനികനജുകേളനിലഅം  വശ്രീഴുന്നവനര
സഅംരക്ഷനികനോനുള നട്രയനിനനിഅംഗഡ് കകേനോഴഡ് ,  working in confined space and safety
from Hydrogen Sulphide,  കേശ്വനോറനികേള്കഡ് എമര്ജനസനി മനോസ്റ്റര് പനോന  തുടങ്ങനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനോണഡ്  ഇതനിലൂനട  മുകന്നനോട്ടുവയ്ക്കുന്നതഡ്.  ഇതരഅം  ദുരനങ്ങള്  ഉണ്ടനോകുകമനോള്
നമ്മുനട ആശുപത്രനികേളനില് ദുരനങ്ങനള കനരനിടനോനുള എനഡ് സഅംവനിധനോനങ്ങളനോണുളനതന്നതഡ്
സഅംബനനിചഅം വനിലയനിരുകതണ്ട സമയഅം അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന. പബനികേഡ് നഹല്തഡ്
നസന്റെര് മുതല് നമഡനികല് കകേനോകളജഡ്  വനരയുള സനോപനങ്ങളനില്  ആവശത്യമനോയ
സഅംവനിധനോനങ്ങള് ഒരുകണഅം. നമുകഡ് ഒരു അനനോരനോഷ നപ്രനോസശ്രീ ഡഡ്യുവറഅം കപ്രനോകട്ടനോകകേനോളുഅം
സ്റ്റനോകന്റെര്ഡഡ് ഓപ്പെകററ്റനിഅംഗഡ് നപ്രനോസശ്രീഡഡ്യുവറഅം ഇകനോരത്യതനിലണ്ടഡ്. ഇതനിനന്റെ ചട്ടക്കൂടനില്
നനിനനകേനോണ്ടഡ് കൃതത്യമനോയ ദുരനനനിവനോരണ സഅംവനിധനോനങ്ങള് ഏകകേനോപനിപ്പെനിക്കുവനോനുഅം
ആകരനോഗത്യഅം,  റവനക്യൂ,  കപനോലശ്രീസഡ്,  നനവദഡ്യുതനി,  ഇറനികഗഷന  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേനള  ഏകകേനോപനിപ്പെനിചനകേനോണളള  ദുരനനനിവനോരണ  സഅംവനിധനോനഅം  നമചനപ്പെടുതനോനുമുള
നടപടനികേള് സര്കനോര് സശ്വശ്രീകേരനികണനമന്നഡ് ഞനോന അഭത്യര്തനിക്കുന.

റവനക്യൂവഅം  ഭവനനനിര്മ്മനോണവഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):സര്,
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നമമര് വനി.  ഡനി.  സതശ്രീശന ഇവനിനട നകേനോണവന്ന ശദ ക്ഷണനികലനിനഡ്
ഇന്നഡ് നനിലവനിലള സഅംവനിധനോനങ്ങനളക്കുറനിചള  വളനര വനിശദമനോയ കേനോരത്യങ്ങളനോണഡ്
ഞനോന  പറയനോന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതഡ്. പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങള്ക്കുഅം  മനുഷത്യനനിര്മ്മനിത
ദുരനങ്ങള്ക്കുഅം ഏനറ സനോധത്യതയുള സഅംസനോനമനോണഡ് കകേരളഅം.  ഉയര്ന്ന ജനസനോന്ദ്രത
അപകേടങ്ങളുനട  ആഴഅം  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്ന  ആശങയുഅം  അസനോനതല.  എന്നനോല്



അടനിയനരപ്രകമയഅം 351

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേനള  ഏകകേനോപനിപ്പെനിചഡ്  ലഭത്യമനോയ  വനിഭവങ്ങളുനട  ഫെലപ്രദമനോയ
വനിനനികയനോഗതനിലൂനട അതരഅം സനോഹചരത്യങ്ങനള കനരനിടനോന നമുകഡ് കേഴനിയുനണ്ടഡ്.
ഇതുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ട  നനിരവധനി  പരനിപനോടനികേള്  ഇതനികനനോടകേഅം  സഅംസനോനതഡ്
ആവനിഷ്കരനിചഡ് നടപ്പെനിലനോകനി വരനികേയനോണഡ്. 2007-ല് സനോപനിതമനോയ ദുരനനനിവനോരണ
അകതനോറനിറ്റനികനോണഡ്  ദുരനവമനോയനി  ബനനപ്പെട്ട പ്രവര്തനങ്ങളുനട  ഏകകേനോപനചമതല.
കകേന്ദ്ര ദുരന  നനിവനോരണ നനിയമതനിനന്റെ  പശനോതലതനില്  2012-ല്  സഅംസനോന
ദുരന ലഘൂകേരണനനിധനി രൂപശ്രീകേരനിക്കുകേയുഅം പ്രസ്തുത നനിധനിയനിനല ഫെണ്ടഡ് ഉപകയനോഗനിചഡ്
കകേന്ദ്ര സര്കനോര് അഅംഗശ്രീകേരനിചനിട്ടുള ദുരനങ്ങള്കഡ് സഹനോയധനഅം അനുവദനിക്കുകേയുഅം
നചയ്യുനണ്ടഡ്. കൂടനോനത മുലനപ്പെരനിയനോര് നനക്രസനിസഡ് മനോകനജഡ് നമന്റെഡ് പനോന, ഓപ്പെകറഷന
അനന തുടങ്ങനിയ പദതനികേള് ഇഗൗ നനിധനിയനിലൂനട നടപ്പെനില് വരുത്തുകേയുഅം നചയ.
സഅംസനോന  ദുരനനനിവനോരണ  അകതനോറനിറ്റനിയുനട  കേശ്രീഴനില്  കപനോലശ്രീസഡ്  കസനനോഅംഗങ്ങളനോയ
100 കപര് ഉള്നപ്പെടുന്ന ദുരന പ്രതനികേരണ കസന 2012 മുതല് പ്രവര്തനിചവരുന.
ദുരനനനിവനോരണ പ്രവര്തനങ്ങള് സമയബനനിതമനോയുഅം ശനോസശ്രീയമനോയുഅം സജശ്രീകേരനി
ക്കുന്നതനിനന്റെ ഭനോഗമനോയനി  പുതനിയ സനോധത്യതകേള് ആരനോയുന്നതനിനനനോപ്പെഅം  നനിലവനിലള
സഅംവനിധനോനങ്ങനള ശകനിനപ്പെടുത്തുകേയുഅം നചകയ്യണ്ടതുണ്ടഡ്.  സഅംസനോന ഫെയര് ആന്റെഡ്
റസഡ് കേക്യൂ  സര്വ്വശ്രീസസനിനന്റെ  നവശ്രീകേരണമനോണഡ്  ഇതനില്  പ്രധനോനഅം.  കൂടുതല്  തുകേ
അനുവദനിചഅം  പുതനിയ  സനോകങതനികേ  മനോര്ഗ്ഗങ്ങള്  കേനണ്ടതനിയുഅം  നവശ്രീകേരണഅം
സമയബനനിതമനോയനി  പൂര്തനിയനോക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്.
സഅംസനോനതഡ്  14  ജനിലകേളുനടയുഅം  ജനിലനോതല  ദുരനനനിവനോരണ  പദതനി  ദുരന
നനിവനോരണ  അകതനോറനിറ്റനി  അഅംഗശ്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  അടനിയനരഘട്ട  കേനോരത്യനനിര്വ്വഹണ
രൂപകരഖ  തയ്യനോറനോകനി  ജനിലനോ  ഭരണകൂടങ്ങള്കഡ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇഗൗ  കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള്  24  മണനിക്കൂറഅം പ്രവര്തനസജമനോണഡ്.  സഅംസനോനതനിനന്റെ ഭഗൗമനോനര്ഭനോഗതഡ്
നടക്കുന്ന വനിവനിധ ചലനങ്ങളുഅം ഭൂകേമ പ്രഭവ സനോനവഅം തശ്രീവ്രതയുഅം പഠനിക്കുന്നതനിനഡ്
കസ്റ്ററ്റഡ്  എമര്ജനസനി ഓപ്പെകറഷനസഡ്  നസന്റെറഅം  നനവദഡ്യുതനി  കബനോര്ഡുഅം സഹകേരനിചഡ്
അതത്യനോധുനനികേ ഭൂകേമ മനോപനിനനികേളുഅം ചലന നനിരശ്രീക്ഷണ ഉപകേരണങ്ങളുഅം സനോപനിച ട്ടുണ്ടഡ്.
ഇടുകനി അണനകട്ടനിനല ഭൂകേമ സനോധത്യതനോ ചലനങ്ങളുഅം ഇഗൗ സഅംവനിധനോനതനിലൂനട
നനിരശ്രീക്ഷനിക്കുന.  മുലനപ്പെരനിയനോര്  അണനകട്ടുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടുള  ആശങയുനട
പശനോതലതനില് മുലനപ്പെരനിയനോര് ദുരനനനിവനോരണ പദതനി പ്രകതത്യകേഅം തയ്യനോറനോകനി
നടപ്പെനിലനോകനി വരുന.  ദുരന സനോധത്യതനോ കമഖലകേളുനട ഭൂപടഅം തയ്യനോറനോകനി സസനത്യതനിനുഅം
കപനോലശ്രീസനിനുഅം ഫെയര് കഫെനോഴനിനുഅം ഇതനികനനോടകേഅം നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്. 
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കേനോലനോവസനോ വത്യതനിയനോനവമനോയനി ബനനപ്പെട്ട ദുരനങ്ങള് കനരനിടനോന അതശ്രീവ

ജനോഗ്രതകയനോനട സഅംസനോനവഅം ഒരുകങ്ങണ്ടതുണ്ടഡ്.  വനിവനിധ നനിരശ്രീക്ഷണ ഗകവക്ഷണ

പ്രവര്തനങ്ങള് ഇതനിനനോയനി നടനവരുന. ഐകേത്യരനോഷ വനികേസന പദതനി, കകേന്ദ്ര

ആഭത്യനര വകുപ്പെഡ്, സഅംസനോന ദുരന നനിവനോരണ അകതനോറനിറ്റനി എന്നനിവയുനട സഅംയുക

കനതൃതശ്വതനിലനോണഡ്  ഈ  രഅംഗനത  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടനവരുന്നതഡ്.  കദശശ്രീയ

ചുഴലനികനോറ്റഡ്  പ്രതനികരനോധ  പദതനി,  ശബരനിമല  ദുരന  ലഘൂകേരണ  പദതനി,

മഴനപ്പെനോലനിവഡ്  പദതനി തുടങ്ങനിയവ  പുകരനോഗമനിചവരനികേയനോണഡ്.  ഈ  വര്ഷനത

കേനോലവര്ഷ മുനന്നനോരുക പ്രവര്തനങ്ങള് പഴുതനിലനോനത പൂര്തനിയനോകനോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.

അടനിയനര  സനോഹചരത്യങ്ങള്  കനരനിടനോന  ജനിലകേള്കഡ്  ദുരന  പ്രതനികേരണ

നനിധനിയനില്നനിന്നഡ്  അമതഡ്  ലക്ഷഅം  രൂപ  വശ്രീതഅം  നല്കേനി.  പകേര്ചവത്യനോധനി  വത്യനോപന

പ്രതനികരനോധതനിനഡ്  ആകരനോഗത്യ  വകുപ്പെഡ്  വത്യകമനോയ  രൂപകരഖയുണ്ടനോകനി  അതഡ്

നടപ്പെനോകനിവരനികേയുഅം നചയ്യുകേയനോണഡ്.

ശശ്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന:  സര്,   കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേനോലതഡ്

സശ്വശ്രീകേരനിച  നടപടനികേനളക്കുറനിചനോണഡ്  അങ്ങയുനട  മറപടനിയനില്  സൂചനിപ്പെനിചതഡ്.

2012-ല്  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രനോധനോകൃഷ്ണന  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്നകപ്പെനോള്

സശ്വശ്രീകേരനിച നടപടനികേളുഅം ശശ്രീ.  അടൂര് പ്രകേനോശഡ് റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്നകപ്പെനോള്

പനിന്നശ്രീടഡ്  സശ്വശ്രീകേരനിച  നടപടനികേളുമനോണഡ്  ഇവനിനട  വനിശദശ്രീകേരനികനപ്പെട്ടതഡ്.  ഇതഡ്

അപ്കഡറ്റഡ് നചകയ്യണ്ട സമയഅം അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. സ്റ്റനോനകഡര്ഡഡ് ഓപ്പെകററ്റനിഅംഗഡ്

നപ്രനോസശ്രീഡഡ്യുവര്  അനുസരനിചഅം  ഇന്റെര്നനോഷണല്  കപ്രനോകട്ടനോകകേനോള്  അനുസരനിചഅം

കകേരളതനിനല  ദുരന  നനിവനോരണ  സഅംവനിധനോനങ്ങള്   നമചനപ്പെടുത്തുന്നതനിനഡ്  എനഡ്

പുതനിയ നടപടനികേളനോണഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് സശ്വശ്രീകേരനികനോന കപനോകുന്നനതന്നഡ് വത്യകമനോകനോകമനോ?

ശശ്രീ  .    ഇ  .     ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഇവനിനട ചൂണ്ടനികനോണനിച കേനോരത്യങ്ങള് അങ്ങഡ്

പറഞ്ഞെതുകപനോനല   ഇവനിനട  തുടര്നവരുന്ന  കേനോരത്യങ്ങളനോണഡ്.  കേനോകലനോചനിതമനോയ

പരനിഷ്കനോരങ്ങള്  നടപ്പെനില്വരുതനോന  അടനിയനരമനോയനി  എനനനോനക   നചയ്യനോന

കേഴനിയുനമനളതഡ് ആകലനോചനിചഡ് തശ്രീരുമനോനനിക്കുന്നതനോണഡ്. 
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മനി  .    സശ്രീകര്:  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗങ്ങളുഅം മറപടനി പറയുന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
മനനിമനോരുഅം ഒകന്നനോ രകണ്ടനോ വനോചകേതനില് സബ്മനിഷന അവതരനിപ്പെനികനോനുഅം മറപടനി
പറയുവനോനുഅം ശദനികണനമന്നഡ് അഭത്യര്തനിക്കുകേയനോണഡ്.

1.  കേശുവണ്ടനി ഫെനോക്ടറനികേള് തുറന്നഡ് പ്രവര്തനികകണ്ടതനിനന്റെ
ആവശത്യകേത

ശശ്രീമതനി  പനി  .    അയനിഷനോ  കപനോറ്റനി:  സര്,  എനന്റെ  മണ്ഡലമനോയ  നകേനോട്ടനോരകര
ഉള്നപ്പെനട  നകേനോലഅം  ജനിലയനിനല  അടചപൂട്ടനിയ  കേശുവണ്ടനി  ഫെനോക്ടറനികേള്  തുറന്നഡ്
പ്രവര്തനിപ്പെനികനോനനോവശത്യമനോയ  നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയനോണഡ്  ഈ
സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കുന്നതഡ്.  കേനോഷക്യൂ  കകേനോര്പ്പെകറഷനുഅം  കേനോപ്പെകഅം  ഉള്നപ്പെനട
സശ്വകേനോരത്യ കമഖലയനിലള ഫെനോക്ടറനികേനളലനോഅം  മനോസങ്ങളനോയനി അടചപൂട്ടനിയതുകേനോരണഅം
ആയനിരകണകനിനഡ്  നതനോഴനിലനോളനികേനള  ജശ്രീവനികനോന  യനോനതനോരു  മനോര്ഗ്ഗവമനിലനോത
അവസയനികലകനോണഡ് നകേനോനണ്ടതനിചനിട്ടുളതഡ്.  ഇതനിനഡ്  ശകമനോയ ഒരു നടപടനിയുണ്ടനോകേണഅം.
ഈ കമഖലയനില് വലനിയ കതനോതനിലള സമരങ്ങള്ക്കുവനര കനതൃതശ്വഅം നകേനോടുതനിട്ടുള
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മനനി   കേശുവണ്ടനി  ഫെനോക്ടറനികേള്  തുറകനോനുഅം  നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്
ജശ്രീവനിതമനോര്ഗ്ഗഅം  ഉണ്ടനോകനിനകനോടുകനോനുമുള  അടനിയനര  നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനികണനമന്നനോണഡ്
എനനികഡ് ഈ സബ്മനിഷനനിലൂനട ഉന്നയനികനോനുളതഡ്.

മത്സത്യബനനവഅം  ഹനോര്ബര്  എഞനിനശ്രീയറനിഅംഗുഅം  വകുപ്പുമനനി  (  ശശ്രീമതനി  നജ  .
കമഴനിക്കുട്ടനി അമ്മ  ): സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  നസപ്റ്റഅംബര്  മുതല്  കേനോഷക്യൂ  കകേനോര്പ്പെകറഷനന്റെ
നനിയനണതനിലള  കേശുവണ്ടനി  ഫെനോക്ടറനികേള്  പ്രവര്തന  രഹനിതമനോണഡ്.  2015
ജനുവരനി മുതല് ആഗസ്റ്റുവനരയുള കേനോലയളവനില് ഏതനോനുഅം ദനിവസങ്ങള് മനോത്രമനോണഡ്
ഫെനോക്ടറനികേള് പ്രവര്തനിചതഡ്.   നസപ്റ്റഅംബര് മുതല് ഇനവനര അടഞകേനിടക്കുന്ന
ഫെനോക്ടറനികേള്  ധനോരനോളഅം  കുടുഅംബങ്ങനള  പട്ടനിണനിയനികലകഡ്  തളനിവനിടുനനവന്നഡ്  പറഞ്ഞെതഡ്
ശരനിയനോണഡ്.  സഅംസനോനനത  എണ്ണൂകറനോളഅം ഫെനോക്ടറനികേളനില് കേനോഷക്യൂ കകേനോര്പ്പെകറഷനന്റെയുഅം
കേനോപ്പെകനിനന്റെയുഅം  നനോല്പതഡ്  ഫെനോക്ടറനികേള്  പൂര്ണമനോയുഅം  അടഞകേനിടക്കുകേയനോണഡ്.
കേനോപ്പെകനിനന്റെ ഫെനോക്ടറനികേള് കുറചദനിവസഅം തുറനപ്രവര്തനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   ഈ സര്കനോര്
അധനികേനോരതനില്  വന്നതനിനുകശഷഅം  കേശുവണ്ടനി  കമഖലയനിനല  പ്രശ്നഅം  എത്രയുഅം
നപനട്ടന്നഡ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  ശമമനോണഡ്  നടതനിവരുന്നതഡ്.  കേശുവണ്ടനി
ഫെനോക്ടറനികേള്  കവഗതനില്  തുറക്കുകേ  എനളതനോണഡ്  ഈ  സര്കനോരനിനന്റെ  നയഅം.
കേശുവണ്ടനി  കകേനോര്പ്പെകറഷനുഅം  കേനോപ്പെകഅം  പല  പ്രനോവശത്യഅം  നടണ്ടര്  വനിളനിനചങനിലഅം

883/2017
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കതനോട്ടണ്ടനി  ലഭനിചനിരുന്നനില.  ഈ  സര്കനോര്  അധനികേനോരതനില്  വന്നയുടനതനന്ന
അസഅംസ്കൃത  കേശുവണ്ടനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനനോയനി  നടണ്ടര്  ക്ഷണനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   ഒരനോളനില്
നനിനഅം  മനോത്രമനോണഡ്  നടണ്ടര്  ലഭനിചതഡ്.  ഈ  സനോഹചരത്യതനില്  കൂടുതല്  കപര്
നടണ്ടറനില് പനങടുക്കുന്നതനിനുള സനോഹചരത്യഅം ഒരുക്കുന്നതനിനഡ് വത്യവസകേളനില് ചനില
മനോറ്റങ്ങള് ആവശത്യമനോണഡ്.  അതനിനുകവണ്ടനി ബനനപ്പെട്ടവരുനട കയനോഗഅം അടനിയനരമനോയനി
കൂടുകേയുഅം  അതനിനന്റെ  അടനിസനോനതനില്  ആവശത്യമനോയ  മനോറ്റങ്ങള്  ഉള്നകനോളനിചഡ്
പുതനിയ നടണ്ടര് വനിളനിചനിട്ടുമുണ്ടഡ്. ഏഴഡ് ദനിവസതനിനകേഅം നടപടനികേള് പൂര്തശ്രീകേരനികണനമന്നഡ്
തശ്രീരുമനോനനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതഡ് സഅംബനനിചള സര്കനോര് ഉതരവഡ് 2016 ജൂണ്  25-നഡ്
പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  ഈ ഉതരവനിനന്റെ അടനിസനോനതനില് കേശുവണ്ടനി വനികേസന
കകേനോര്പ്പെകറഷനുഅം  കേനോപ്പെകഅം  നടണ്ടര്  നടപടനികേള്  ആരഅംഭനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   കേശുവണ്ടനി
കമഖലയനിനല  വത്യവസനോയനികേളുനട  ഇനള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്റെ
തുടകനമന്ന  നനിലയനില്  എലനോ  ജപ്തനി  നടപടനികേളുഅം  ആറഡ്  മനോസകതകഡ്  നനിര്തനി
വയ്ക്കുന്നതനിനുഅം നചറകേനിട ഉല്പനോദകേരുനട നനിലവനിലള വനോയ പുനനഃക്രമശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനുഅം
പുതനിയ വനോയകേള് ലഭത്യമനോക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനിനഡ് റനിസര്വഡ്
ബനോങനിനന്റെയുഅം  ലശ്രീഡഡ്  ബനോങനിനന്റെയുഅം  വത്യവസനോയനികേളുനടയുഅം  പ്രതനിനനിധനികേളുമനോയനി
സര്കനോര് ചര്ച നടതനിയതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില് വത്യവസനോയനികേളുനട പ്രശ്നങ്ങള്
പ്രകതത്യകേമനോയനി  ചര്ച  നചയ്യുന്നതനിനഡ്  ബനോങ്കുകേളുനട  സ്റ്റനിയറനിഅംഗഡ്  കേമ്മനിറ്റനി  നനോനള
കചരുകേയനോണഡ്.  സര്കനോര്  പ്രതനിനനിധനികേളുഅം  കയനോഗതനില്  പനങടുക്കുഅം.   ദശ്രീര്ഘ
കേനോലനോടനിസനോനതനില്  കതനോട്ടണ്ടനി  വനോങന്നതനിനുള ഒരു  ഇനസ്റ്റനിറ്റക്യൂഷണല്  നമകനോനനിസഅം
നടപ്പെനിലനോകകണ്ടതനിനന്റെ  ആവശത്യകേത  സര്കനോരനിനഡ്  കബനോദത്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടഡ്.   വനിശദമനോയ
ചര്ചയ്ക്കുകശഷഅം  ഇകനോരത്യതനില്  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്.  കേശുവണ്ടനി
കകേനോര്പ്പെകറഷനന്റെയുഅം  കേനോപ്പെകനിനന്റെയുഅം  ഫെനോക്ടറനികേള്  ഉടനടനി  തുറന്നഡ്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനഡ്
ആവശത്യമനോയനി  വരുന്ന  ഫെണ്ടനില് 15  കകേനോടനി  രൂപ ഇതനിനകേഅം  തനന്ന  സര്കനോര്
സനോഅംഗ്ഷന  നചയകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.  ബനോകനി  തുകേ  യഥനോസമയഅം  നല്കേനോനമന്നഡ്
ധനനകേനോരത്യ  വകുപ്പെഡ്  ഉറപ്പെഡ്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  പൂട്ടനികനിടക്കുന്ന  ഫെനോക്ടറനികേള്  തുറന്നഡ്
പ്രവര്തനിപ്പെനിചഡ്  നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്  നഷ്ടമനോയ  നതനോഴനിലഅം  കൂലനിയുഅം  ലഭത്യമനോക്കുന്നതനിനുഅം
അടനിയനരമനോയനി ആവശത്യമുള കതനോട്ടണ്ടനി ഇറക്കുമതനി നചയ്യുന്ന നടണ്ടര് നടപടനികേള്
സുതനോരത്യമനോക്കുന്നതനിനുഅം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുഅം ധനകേനോരത്യ  വകുപ്പെഡ്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  എത്രയുഅം  നപനട്ടനതനന്ന  ഫെനോക്ടറനികേള്  തുറകനോന  നടപടനി
സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്.  

(അദത്യക്ഷകവദനിയനില് പനോനല് ഓഫെഡ് നചയര്മനോന ശശ്രീ. രനോജു എബഹനോഅം)
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2.  നനോലവരനിപ്പെനോതയുനട നനിര്മ്മനോണഅം

ശശ്രീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതനോമസഡ്: സര്, എറണനോകുളഅം പട്ടണഅം ഇന്നഡ് ട്രനോഫെനികേഡ് കുരുകനില്
അമര്ന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  എറണനോകുളത്തുനനിനഅം  എനന്റെ  നനികയനോജകേ  മണ്ഡലമനോയ
തൃകനോകരയനില്, പ്രകതത്യകേനിചഡ് ജനിലനോ ആസനോനമനോയ കേളക്ടകററ്റനില് എതണനമങനില്
മണനിക്കൂറകേള്  കവണ്ടനിവരനികേയനോണഡ്.  ഇതഡ്  എറണനോകുളതനിനഡ്  മനോത്രമുള  ഒരു
പ്രശ്നമല.  കകേരളതനിനല  മുഴുവന  ജനിലകേളനില്നനിനഅം  എറണനോകുളതഡ്  എത്തുന്ന
ആളുകേള് ഈ ട്രനോഫെനികേഡ് കുരുകനില് അകേനപ്പെട്ടുകപനോകുകേയനോണഡ്. ഇതഡ് അടനിയനരമനോയനി
പരനിഹരനികനോന കേഴനിയുന്നനിനലങനില് എറണനോകകുളഅം കകേന്ദ്രശ്രീകേരനിചഡ് ഏതഡ് വനികേസനഅം
വന്നനോലഅം പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനോന കേഴനിയനോത സനോഹചരത്യമുണ്ടനോകുഅം. എനന്റെ ബഹുമനോനത്യ
യുവകസ്നേഹനിതന സഹബനി ഈഡനന്റെ മണ്ഡലമനോയ എറണനോകുളനത പത്മനോ ജഅംഗ്ഷനനില്
നനിനഅം  ആരഅംഭനിചഡ്  പുകലപ്പെടനി-തമ്മനഅംവഴനി  ചനികറ്റത്തുകേരയനില്  സശ്രീകപനോര്ട്ടഡ്-
എയര്കപനോട്ടഡ്  കറനോഡനില്  എതനികചരുന്ന  25  മശ്രീറ്റര്  വശ്രീതനിയനിലള  ഒരു  പുതനിയ
കറനോഡനിനന്റെ പണനി കേഴനിഞ്ഞെ 35 വര്ഷമനോയനി നപനഡനിഅംഗനില് കേനിടക്കുകേയനോണഡ്.  അതനിനന്റെ
ചനില നടപടനികേള് കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേനോലത്തുണ്ടനോയനി.  കകേനോടനികണകനിനഡ്
രൂപ മനോറ്റനിവച.  സലനമടുപ്പെനിനന്റെ നടപടനി  കുറനചനോനക ആയനി.  ആ കേനോരത്യതനില്
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മനനിയുഅം  സര്കനോരുഅം  അടനിയനരമനോയ  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനികണഅം.
കകേരളതനിനന നമനോതഅം ബനോധനിക്കുന്ന ഈ ട്രനോഫെനികേഡ് കുരുകനില് നനിനഅം എറണനോകുളഅം
ജനിലനയ  കമനോചനിപ്പെനികണനമന്ന  വനിനശ്രീതമനോയ  അഭത്യര്തനയനോണഡ് എനനിക്കുളതഡ്.
തമ്മനഅം-പുകലപ്പെടനി കറനോഡഡ് എന്നറനിയനപ്പെടുന്ന ഈ കറനോഡഡ് കേഴനിഞ്ഞെ 35 വര്ഷമനോയനി
ഇകത സനിതനിയനിലനോണഡ്. അതനിനഡ് മനോറ്റമുണ്ടനോകണനമന്നഡ് അഭത്യര്തനിക്കുന.

നപനോതുമരനോമത്തുഅം രജനികസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന  ):  സര്,
എഅം.  ജനി.  കറനോഡനില്  പത്മ  ജഅംഗ്ഷനനില്നനിനഅം  ആരഅംഭനിചഡ്  പുകലപ്പെടനി-തമ്മനഅം-
എന.എചഡ്.  47-ചകരപ്പെറമഡ് വഴനി  എയര്കപനോട്ടഡ്-സശ്രീകപനോര്ട്ടഡ്  കറനോഡഡ്  കേനിനഫനോ
പനോര്കഡ് ജഅംഗ്ഷനനില് എത്തുന്നവനിധമനോണഡ് വനിഭനോവന നചയനിരനിക്കുന്നതഡ്. ഈ പദതനി
രണ്ടഡ്  ഘട്ടമനോയനിട്ടനോണഡ്  നടപ്പെനോക്കുന്നതഡ്.  ആദത്യഘട്ടഅം  പത്മ  ജഅംഗ്ഷന  മുതല്
എന.എചഡ്. 47  വനരയുള ഭനോഗഅം നകേനോചനിന കകേനോര്പ്പെകറഷനനോണഡ് നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതഡ്.
എന.എചഡ്.  47  മുതല്  ഇനകഫെനോ  പനോര്കഡ്  ജഅംഗ്ഷന  വനരയുള  രണ്ടനോഅം  ഘട്ടഅം
നപനോതുമരനോമതഡ്  വകുപ്പെഡ്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനനോണഡ്  വനിഭനോവന  നചയനിരനിക്കുന്നതഡ്.
രണ്ടനോഅം  ഘട്ടമനോയ  നനോലഡ്  കേനികലനോമശ്രീറ്റര്  കറനോഡ നിനന്റെ  നനിര്മ്മനോണതനിനുകവണ്ടനി
വനിശദമനോയ പദതനി കരഖ കേണ്സള് ട്ടന്റെനോയ കേനിറ്റഡ്കകേനോ മുകഖന തയ്യനോറനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.
ചകരപറമഡ്  മുതല്  നവണല  വനരയുള  ഒന്നര  കേനികലനോമശ്രീറ്റര്  ദൂരഅം  മുപ്പെതഡ്  മശ്രീറ്റര്
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വശ്രീതനിയനിലഅം നവണല മുതല് ഇനകഫെനോപനോര്കഡ് കേവലവനരയുള രണ്ടര കേനികലനോമശ്രീറ്റര്
42  മശ്രീറ്റര്  വശ്രീതനിയനിലഅം  സലഅം  ഏനറ്റടുതഡ്  കറനോഡഡ്  നനിര്മ്മനികകണ്ടതനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.
നനോലവരനിപ്പെനോതയനോയനി നനിര്മ്മനികനോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന രണ്ടനോഅം ഘട്ടതനിനഡ്  413  കകേനോടനി
രൂപയനോണഡ്  2013-ല്  കേണകനോകനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  രണ്ടനോഅംഘട്ട  പദതനി  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനി  സര്കനോരനിനന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേനോരഅം  22-2-2014-നല  ജനി.ഒ.  (എഅം.എസഡ്.)
നമര്.  18/2014/PWD  പ്രകേനോരഅം  കകേരള  കസ്റ്ററ്റഡ്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേനോര്പ്പെകറഷനന
ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുണ്ടഡ്. 27-9-2013-ല് ഡനി.പനി.ആര്.-ഉഅം ബനനപ്പെട്ട കരഖകേളുഅം സകേമനോറനിയനിരുന.
എന്നനോല്  കകേനോര്പ്പെകറഷന  യനോനതനോരു  പണനികേളുഅം  ഇതുവനര  നടതനിയനിട്ടനിനലന്ന
വനിവരഅം അറനിയനിക്കുന.

3.  വനിദത്യനോര്തനികേളുനട എനകറനോള് നചയ്യല്

മനി  .    നചയര്മനോന:  ഇഗൗ വനിഷയഅം സഅംബനനിചഡ് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ശശ്രീ.  സഹബനി
ഇഗൗഡനുഅം കനനോട്ടശ്രീസഡ് നലനിയനിട്ടുണ്ടഡ്. 

ശശ്രീ  .    എഅം  .    സശ്വരനോജഡ്  : സര്,  കകേരളതനിനന്റെ  നനിയമ  വനിദത്യനോഭത്യനോസരഅംഗതഡ്
ഇകപ്പെനോഴുണ്ടനോയ  അസനോധനോരണവഅം  അതശ്രീവ  ഗഗൗരവതരവമനോയ  ഒരു  പ്രതനിസനനിയനോണഡ്
സബ്മനിഷനനോയനി ഉന്നയനിക്കുന്നതഡ്.  എറണനോകുളനത സര്കനോര് നനിയമ കേലനോലയതനില്
2011-ലനോണഡ് ബനി.എ. (ക്രനിമനികനനോളജനി)  എല്.എല്.ബനി.  കകേനോഴഡ് സഡ് ആരഅംഭനിക്കുന്നതഡ്.
അതനിനുകശഷഅം  2012-ല്  എഅം.ജനി.  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുനട  കേശ്രീഴനില്  മറ്റഡ്  നനോലനിടത്തുഅം
കമല്പ്പെറഞ്ഞെ കകേനോഴഡ് സഡ്  ആരഅംഭനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി. 2013-ല് പൂകതനോട്ടയനിനല എസഡ്.എന.
കകേനോകളജനില് ബനോര് കേഗൗണ്സനില് നടതനിയ ഇനനസക്ഷനനിലനോണഡ് ഇഗൗ കകേനോഴഡ് സനിനഡ്
അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നതഡ്.  അനുമതനി  നനികഷധനികനോനുള  കേനോരണഅം  പ്രസ്തുത
കകേനോഴഡ് സനില്  നനിയമ  വനിഷയങ്ങളുനട  ആധനികേത്യവഅം  നനിയകമതര  വനിഷയങ്ങള്
ഇലനോതതുമനോണഡ്  ചൂണ്ടനികനോണനികനപ്പെട്ടതഡ്.   എന്നനോല്  എറണനോകുളഅം  ഗവണ്നമന്റെഡ്
കലനോ  കകേനോകളജനിനല  പ്രനിനസനിപ്പെല്  ഒഗൗകദത്യനോഗനികേമനോയനി  ഇഗൗ  കേനോരത്യങ്ങളനിനലനോനഅം
അറനിയനിപ്പെഡ് കേനിട്ടനിയനിട്ടനിനലനഅം അതുനകേനോണതനന്ന ഇഗൗ കകേനോഴഡ് സഡ് തുടരുന്നതനില് ഒരു
അപനോകേതയുമനിനലനമുള നനിലപനോടനോണഡ് സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്. 2013-ലഅം 2014-ലഅം    2015-ലഅം
പ്രസ്തുത  കകേനോഴഡ് സനികലകഡ്  അഡനിഷന  തുടരുകേയുഅം  നചയ.  എന്നനോല്  ബനോര്
കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനഡത്യ  അഫെനിലനികയറ്റഡഡ്  കകേനോഴഡ് സുകേളുനട  ലനിസ്റ്റനില്നനിനഅം
എറണനോകുളഅം  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കലനോ  കകേനോകളജനിനല  സഫെവഡ്  ഇയര്  എല്.എല്.ബനി.
കകേനോഴഡ് സഡ്  ഒഴനിവനോക്കുകേയനോണുണ്ടനോയതഡ്.  ഇകപ്പെനോള്  വനിവരനോവകേനോശ  നനിയമപ്രകേനോരഅം
ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യയനില്നനിന്നഡ്  ലഭനിച  മറപടനിയനില്  ഇഗൗ  കകേനോഴഡ് സഡ്
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പഠനിചവര്കഡ്  അഭനിഭനോഷകേരനോയനി  എനകറനോള്  നചയ്യനോനനോവനില  എന്നഡ്  അസന്നനിഗ്ദധമനോയനി
വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.   സഅംസനോന സര്കനോര് നടത്തുന്ന നപനോതുപ്രകവശന പരശ്രീക്ഷ
എഴുതനി  മനികേച മനോര്ക്കുവനോങ്ങനി അഡഡ് മനിഷന കനടുന്ന സമര്തരനോയ വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ്
കകേനോഴഡ് സഡ് കേഴനിഞ്ഞെഡ് പുറതനിറങന്ന ഘട്ടമനോകുകമനോള് അഭനിഭനോഷകേരനോയനി എനകറനോള്
നചയ്യനോനനോവനില എന്ന സനിതനി വന്നനിരനിക്കുന.  നൂറ കേണകനിനഡ്  വനിദത്യനോര്തനികേനള
ബനോധനിക്കുന്ന ഗഗൗരവതരമനോയ ഒരു പ്രശ്നമനോണനിതഡ്.  അവരുനട  ഭനോവനി  അനനിശനിതതശ്വ
തനിലനോയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. ഇകനോരത്യതനില് അടനിയനര പരനിഹനോരഅം കേനോണനോന ആവശത്യമനോയ
നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനികകണ്ടതനോണഡ്.

മനി  .   നചയര്മനോന   : ശശ്രീ. സഹബനി ഈഡനന്റെ മണ്ഡലതനില് കകേനോകളജഡ് സനിതനി
നചയ്യുന്നതു നകേനോണമനോത്രമനോണഡ് അനുവദനിക്കുന്നതഡ്.

ശശ്രീ  .    സഹബനി ഇഗൗഡന: സര്, ഞനോനനോണഡ് ആദത്യഅം സബ്മനിഷന നല്കേനിയതഡ്.
സഅംസനോന  എനട്രനസഡ്  പരശ്രീക്ഷയനിലൂനട  മനികേച  വനിജയഅം  കേരസമനോകനി  കലനോകയഴഡ് സഡ്
ആകകേണ്ട 500-ഓളഅം വനിദത്യനോര്തനികേള്കനോണഡ് ഇഗൗ ഗതനിയുണ്ടനോയനിട്ടുളതഡ്.  അതുനകേനോണ
തനന്ന ബനോര് കേഗൗണ്സനില് ഓഫെഡ് ഇനഡത്യയുനട അഅംഗശ്രീകേനോരഅം കനടനോനകവണ്ടനിയുള
ശമങ്ങള്  സര്കനോരനിനന്റെ  ഭനോഗത്തുനനിനണ്ടനോവണഅം.  ഇഗൗ  500  കുട്ടനികേള്കഡ്
അഭനിഭനോഷകേരനോയനി ജശ്രീവനിതഅം മുകന്നനോട്ടുനകേനോണകപനോകേനോനുള നടപടനികേള് ധൃതഗതനിയനിലണ്ടനോകേണഅം.
ഇവരുകടതലനോത  കേനോരണങ്ങളനോലനോണഡ്  ഇതരഅം  സഅംഭവങ്ങള്  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതഡ്.
സഅംസനോന  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നടതനിയതഡ്  Law  Entrance  ആനണന്നഡ്  പ്രകതത്യകേഅം
ഇഗൗയവസരതനില് പറയനോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ് എത്രയുഅം കവഗഅം
ഇഗൗ വനിഷയതനില് ഗഗൗരവതരമനോയ നടപടനിയുണ്ടനോകേണഅം.

പട്ടനികേജനോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനോകസമുദനോയകക്ഷമവഅം  നനിയമവഅം  സനോഅംസനോരനികേവഅം
പനോര്ലനമന്റെറനികേനോരത്യവഅം വകുപ്പുമനനി  (  ശശ്രീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനോലന):  സര്,  എറണനോകുളഅം
ഗവണ്നമന്റെഡ്  കലനോ  കകേനോകളജനിനല  പഞവത്സര  ബനി.എ.  (ക്രനിമനികനനോളജനി)
എല്.എല്.ബനി.  ഓകണഴഡ് സഡ് കകേനോഴഡ് സനിനഡ്  2011  മുതല്  2015  വനര  പ്രകവശനഅം
ലഭനിച  വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ്  അഭനിഭനോഷകേരനോയനി  എനകറനോള്  നചയ്യനോന  ബനോര്
കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യ  അനുവദനികനോതതുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടുനകേനോണ്ടനോണഡ്
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നമമര്മനോര് ഇഗൗ പ്രശ്നഅം സഭയുനട മുനപനോനകേ അവതരനിപ്പെനിചതഡ്. ഇതഡ്
വളനര  ഗഗൗരവമുള  പ്രശ്നമനോണഡ്.  യഥനോര്തതനില്  എഅം.ജനി.  യൂണനികവഴനിറ്റനിയുനട
ഉതരവനോദനിതശ്വമനിലനോയ്മയനോണഡ്  ഇതനില്നനിന്നഡ്  നതളനിയുന്നതഡ്.  എറണനോകുളഅം  ഗവണ്നമന്റെഡ്
കലനോ  കകേനോകളജഡ്  എഅം.ജനി.  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില് അഫെനിലനികയറ്റഡ്  നചയ കകേനോകളജനോണഡ്.
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രനോജത്യനത  കലനോ  കകേനോകളജുകേളനില്  പഠനിപ്പെനിക്കുന്ന  നനിയമ  ബനിരുദ  കകേനോഴഡ് സുകേള്കഡ്
ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യയുനട  അഅംഗശ്രീകേനോരമുനണ്ടങനില്  മനോത്രകമ  കകേനോഴഡ് സഡ്
പൂര്തനിയനോകനി  പുറതനിറങന്ന വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ്  അഭനിഭനോഷകേരനോയനി  എനകറനോള്
നചയ്യനോന  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഇതുസഅംബനനിച  നനിബനനകേള്  2008-നല  ബനോര്
കേഗൗണ്സനില് ലശ്രീഗല് എഡക്യൂകകഷന റൂള്സനില് വത്യവസ നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.   2008-ല്
ചട്ടഅം  പ്രനോബലത്യതനില്  വന്നതുമുതല്  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യ
നനിഷഡ് കേര്ഷനിക്കുന്ന സനിലബസഡ് പ്രകേനോരമുള പഞവത്സര-ത്രനിവത്സര കകേനോഴഡ് സുകേളനില്
പഠനിക്കുന്ന വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ് മനോത്രമനോണഡ് അഭനിഭനോഷകേരനോയനി എനകറനോള് നചയ്യനോന
സനോധനിക്കുന്നതഡ്.  എഅം.ജനി.  യൂണനികവഴനിറ്റനി  2011-12  അദത്യയനവര്ഷഅം  മുതല്
ഇന്റെകഗ്രറ്റഡഡ് ഡബനിള് ഡനിഗ്രനി [പഞവത്സര എല്.എല്.ബനി. (ക്രനിമനികനനോളജനി)] എന്ന
കകേനോഴഡ് സഡ്  ആരഅംഭനിക്കുകേയുഅം  വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ്  പ്രകവശനഅം  നല്കുകേയുഅം  നചയ.
ഇതനിനനോയനി  യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനിയുനട  കബനോര്ഡഡ്  ഓഫെഡ്  സ്റ്റഡശ്രീസഡ്  അഅംഗശ്രീകേരനിച
സനിലബസനിലഅം  സഡ് കേശ്രീമനിലഅം  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  പ്രകേനോരഅം  1-2
നസമസ്റ്ററകേളനില്  നനിര്ബനമനോയുഅം  പഠനിപ്പെനികകണ്ട  നനിയകമതര  വനിഷയങ്ങള്
ഉള്നകനോളനിചനിരുന്നനില.  അതനിനുപകേരഅം ക്രനിമനികനനോളജനി, കഫെനോറനസനികേഡ് സയനസഡ്,
പബനികേഡ്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  എന്നശ്രീ  വനിഷയങ്ങളനോണഡ്  സര്വ്വകേലനോശനോല  സനിലബസനില്
ഉള്നകനോളനിചതഡ്.  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  പഠനിപ്പെനിചനിരനികണനമന്നഡ്  കേര്ശനമനോയനി
നനിഷഡ് കേര്ഷനിച  നനിയകമതര  വനിഷയഅം  സനിലബസനില്  ഇലനോതതനിനനോല്  ഇഗൗ
കകേനോഴഡ് സനിനഡ്  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില് ഓഫെഡ്  ഇനത്യ അഅംഗശ്രീകേനോരഅം  നല്കുകേയുണ്ടനോയനില.
കൂടനോനത  യു.ജനി.സനി.  ആക്ടഡ്  നസക്ഷന  22  പ്രകേനോരഅം  ബനി.എ.  (ക്രനിമനികനനോളജനി)
എല്.എല്.ബനി.  കകേനോഴഡ് സഡ്  യു.ജനി.സനി.  അഅംഗശ്രീകേരനിചനിട്ടുമനില.  ഇഗൗ  കേനോരത്യങ്ങള്
കേനോണനിചനകേനോണ്ടഡ്  19-11-2014-നല  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യ  എഅം.ജനി.
സര്വ്വകേലനോശനോലയഡ്  ഒരു  കേതയയ്ക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  എന്നനോല്  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്
ചൂണ്ടനികനോണനിച  നക്യൂനത  പരനിഹരനിചഡ്  നനിയകമതര  വനിഷയങ്ങള്  സനിലബസനില്
ഉള്നപ്പെടുതനി  പ്രശ്നഅം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുപകേരഅം   ക്രനിമനികനനോളജനി,  കഫെനോറനസനികേഡ്
സയനസഡ്,  പബനികേഡ്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  എന്നനിവ  നനിയകമതര  വനിഷയങ്ങള്
തനന്നയനോണഡ്  എന്ന  നനിലപനോടനോണഡ്  യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനി  സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്.  ഇതനിനന്റെ
ഫെലമനോയനി  വന്നതഡ്  കനരനത  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നമമര്മനോര്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനോനല
വനിദത്യനോര്തനികേളുനട  അകനോദമനികേഡ്  ജശ്രീവനിതഅം  നഷ്ടനപ്പെട്ടുനവനളതനോണഡ്.   യു.ജനി.സനി.
അഅംഗശ്രീകേനോരഅം  ഇലനോതതുഅം  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  നനിഷഡ് കേര്ഷനിക്കുന്ന  സനിലബസഡ്
പനോലനികനോനതയുമുള കകേനോഴഡ് സഡ് എഅം.ജനി.  യൂണനികവഴനിറ്റനി നടതനിയതനിനന്റെ ഫെലമനോയനിട്ടനോണഡ്
ഇഗൗ  പ്രതനിസനനിയുണ്ടനോയതഡ്.  ബനോര്  കേഗൗണ്സനില്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യ  ഇഗൗ  പ്രശ്നഅം
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സര്വ്വകേലനോശനോലയുനട ശദയനില് നകേനോണവന്നനിട്ടഡ്  രണവര്ഷമനോയനി.   ഫെലപ്രദമനോയ
ഒരു നടപടനിയുഅം എഅം.ജനി സര്വ്വകേലനോശനോല സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടനില.  ഇനതനോരു ഗഗൗരവമനോയ
വനിഷയമനോയനിട്ടനോണഡ് കേനോണുന്നതഡ്.  ഇതഡ് സര്കനോര് ഗവര്ണറനട ശദയനില്നപ്പെടുതനോനനോണഡ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതഡ്.  ഇനതനോനക  നമ്മുനട നനോട്ടനിനലനോനഅം  അനുവദനികനോന പറ്റനില. ഒരു
പ്രധനോനനപ്പെട്ട  യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനി  ഇതരഅം  നനിരുതരവനോദപരമനോയനിട്ടുള  സമശ്രീപനഅം
കേനോട്ടുന്നതഡ് ഒരനികലഅം  അഅംഗശ്രീകേരനികനോന പറ്റനില.

4.  വനിദത്യനോലയങ്ങളനിനല ഷനിഫ ഡ് സമ്പ്രദനോയഅം 

ശശ്രീമതനി ഇ  .   എസഡ്  .   ബനിജനികമനോള്: സര്, സനോര്വ്വത്രനികേ സഗൗജനത്യ വനിദത്യനോഭത്യനോസഅം
സകേല വനിദത്യനോര്തനികേള്ക്കുഅം  ലഭത്യമനോക്കുകേനയന്ന  ഉകദ്ദേശത്യകതനോടുകൂടനിയനോണഡ്  രനോജത്യഅം
നനിലനകേനോള്ളുന്നതഡ്.  എന്നനോല് പശ്രീരുകമടഡ്  നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല  പനി.  എല്.പനി.
സ്കൂള്,  പളനിക്കുന്നഡ്;  ഒ.എഅം.  എല്.പനി.  സ്കൂള്,  ഉപ്പുതറ;   റ്റനി.എഅം.  എല്.പനി.  സ്കൂള്,
പശുപനോറ;  എസഡ്.റ്റനി.  എല്.പനി. സ്കൂള്, പുളനികനോനഅം; ഇ.എല്.പനി.സ്കൂള്, നനടശ്വകഫെനോര്ഡഡ്
എന്നശ്രീ അഞഡ്  വനിദത്യനോലയങ്ങളനില്  ഒനരണഅം  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കമഖലയനിലഅം നനോനലണഅം
എയ്ഡഡഡ്  കമഖലയനിലമനോണഡ്.  ഇവനയനോനക  ഇകപ്പെനോഴുഅം  ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയതനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനോണഡ്.  ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയഅം ഒഴനിവനോകനി വനിദത്യനോര്തനികേള്കഡ്
നമചനപ്പെട്ട വനിദത്യനോഭത്യനോസഅം നല്കുന്നതനിനഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് നടപടനി സശ്വശ്രീകേരനികണനമന്നഡ്
അഭത്യര്തനിക്കുന.

വനിദത്യനോഭത്യനോസ വകുപ്പുമനനി (നപ്രനോഫെ  .   സനി  .   രവശ്രീന്ദ്രനനോഥഡ്  ): സര്, സഅംസനോനനത
സ്കൂളുകേളനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയഅം  അവസനോനനിപ്പെനിക്കുന്നതഡ്  സഅംബനനിചഡ് 
4-6-2010-നല ജനി.ഒ. നമര് 92/2010/Gen.Edn. പ്രകേനോരഅം ഉതരവനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതനുസരനിചഡ്
സഅംസനോനതഡ് ഘട്ടഅംഘട്ടമനോയനി  സ്കൂളുകേളനില് ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയഅം ഒഴനിവനോകനി വരനികേയനോണഡ്.
ഭഗൗതനികേ  സനോഹചരത്യങ്ങള്  നനിലവനിലള  സ്കൂളുകേളനില്  ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയഅം
അവസനോനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനനോയനി നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്.  അതനിനന്റെ ഭനോഗമനോയനി
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ആവശത്യനപ്പെട്ട  സ്കൂളുകേളനിലഅം  ഷനിഫഡ്  സമ്പ്രദനോയഅം
ഒഴനിവനോക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള് പരനിഗണനിക്കുന്നതനോണഡ്.

5.   FACT സശ്വകേനോരത്യവല്കരനികനോനുള നശ്രീകഅം 

ശശ്രീ  .   വനി  .   നകേ  .   ഇബനോഹനിഅം കുഞ്ഞെഡ്: സര്, കകേന്ദ്ര നപനോതുകമഖലനോ സനോപനങ്ങള്
വനിറ്റഴനികനോനുള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  തതശ്വദശ്രീക്ഷയനിലനോത  നനിലപനോടനിനന്റെ
ഭനോഗമനോയനി  ഏറ്റവഅം  പഴകഅം  നചന്ന  കകേന്ദ്ര  നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനമനോയ  FACT
സശ്വകേനോരത്യവല്കരണ  ഭശ്രീഷണനിനയ  കനരനിടുകേയനോണഡ്.  FACT  എന  പറഞ്ഞെനോല്
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കകേവലഅം  വളനനിര്മ്മനോണശനോലയല.  നമ്മുനട  നലഗസനിയനോണഡ്,  പനോരമരത്യമനോണഡ്,
സപതൃകേമനോണഡ്.  നമ്മള് ആദത്യമനോയനി ഒരു ഫെനോക്ടറനി കേനോണുന്നതഡ് FACT-ലൂനടയനോണഡ്.
FACT  സശ്വകേനോരത്യവല്കരനിചനോല്  ഒരു  ഫെനോക്ടറനി  നഷ്ടനപ്പെടുന  എന്നതഡ്  മനോത്രമല,
നമ്മുനട  പനോരമരത്യവഅം  സപതൃകേവഅം  നഷ്ടനപ്പെടുന  എന്നനോണഡ്.  അതനിനുപുറനമ
കകേരളതനില്  മനോത്രമല  ദക്ഷനികണനത്യയനിനല  മുഴുവന  കേനോര്ഷനികേ  കമഖലയുഅം
പനിനളനപ്പെടുനമനള കേനോരത്യതനില് യനോനതനോരു സഅംശയവമനില.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
'നശ്രീതനി  ആകയനോഗഡ്'  ആണഡ്  പ്രധനോനമനനി  ശശ്രീ.  നകരന്ദ്ര  കമനോദനികഡ്  ഇഗൗ  ശനിപനോര്ശ
നലനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.   അതുകപനോനലതനന്ന സഭയുനട വനികേനോരഅം കേണകനിനലടുകണഅം.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കകേനോര്ട്ടനിലനോണഡ്  ഇഗൗ  പനഡ്  എനള  കേനോരത്യതനില്  ഒരു
സഅംശയവമനില.  അങ്ങഡ് ഇതനില് ശകമനോയനി ഇടനപടണഅം.  ഇഗൗ സഭയുനട വനികേനോരഅം
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന  അറനിയനികണഅം.  ഒരു  കേനോരണവശനോലഅം  FACT  സശ്വകേനോരത്യ
വല്കരനികനോന അനുവദനികരുതഡ് എന്നഡ് അഭത്യര്തനിക്കുന.

മുഖത്യമനനി  (ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന):  സര്,  FACT-നന  സശ്വകേനോരത്യവല്
കരനിക്കുന്നതുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ഇവനിനട  പ്രകേടനിപ്പെനിച
വനികേനോരകതനോടഡ്  എനനികഡ്  പൂര്ണ  കയനോജനിപ്പെനോണുളതഡ്.  നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനങ്ങള്
സശ്വകേനോരത്യവല്കരനിക്കുന്ന  നടപടനികയനോടഡ്  ഒരുതരതനിലഅം  കയനോജനികനോന  കേഴനിയുന്നതല.
ഇവനിനട  FACT-മനോയനി  ബനനപ്പെട്ട  പ്രശ്നതനില്  സര്കനോരനിനഡ്  ഒഗൗകദത്യനോഗനികേമനോയ
അറനിയനിനപ്പെനോനഅം  ഇതുവനര  ലഭനിചനിട്ടനില.  എന്നനോല്   FACT  അടകഅം  22  കകേന്ദ്ര
നപനോതുകമഖലനോ സനോപനങ്ങളുനട ഓഹരനികേള് വനിറ്റഴനിചഡ് സശ്വകേനോരത്യവല്കരനികനോനുള
ഉകദ്ദേശത്യമുനണ്ടന്നഡ് പത്രവനോര്തകേള് വന്നനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതഡ്  തടകയണ്ടതഡ് ആവശത്യമനോണഡ്.
ഇവനിനട  പ്രകേടനിപ്പെനിചതുകപനോനല  ആ  കേനോരത്യതനില്  എലനോവരുഅം  ഒന്നനിചതനന്ന
നശ്രീങ്ങനോവന്നതനോണഡ്.  ഇകനോരത്യഅം  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ശദയനില്  നകേനോണവരനികേയുഅം
നചയ്യനോഅം. 

6.  പളനികേളുഅം ആരനോധനനോലയങ്ങളുഅം ആക്രമനികല് 

ശശ്രീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിനല  സമനോളൂര്,  കകേനോട്ടനോറ്റഡ്

എന്നനിവനിടങ്ങളനിനല  കേകപ്പെളകേളുഅം  സമനോളൂരനിനലയുഅം  ഗുരുതനിപ്പെനോലയനിനലയുഅം  യൂണനിയന

ഓഫെശ്രീസുകേളുഅം  2016  ജൂണ് മനോസഅം  6 -ാം തശ്രീയതനി  തനിങളനോഴ്ച രനോത്രനി  സനോമൂഹത്യവനിരുദര്

തകേര്ക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  നതനോട്ടടുത  ദനിവസഅം  മനോള  നസ്റ്റനനിസനിലനോകവനോസഡ്  നഫെനോകറനോന

ചര്ചനിനല  സങശ്രീര്തനി  കുതനിത്തുറന്നഡ്  തനിരുകവനോസഡ് തനി  അടങന്ന  പനോത്രമടകഅം

കമനോഷ്ടനിക്കുകേയുഅം  ആറഡ്  കനര്ചനപ്പെട്ടനികേള്  കുതനിത്തുറന്നഡ്  കേവര്ച  നടത്തുകേയുമുണ്ടനോയനി.
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രണ്ടഡ്  വര്ഷഅം  മുമഡ്  മൂര്കനനോടഡ്  സഅംഭവനത  തുടര്ന്നഡ്  28-4-2014-നഡ്  വനിശശ്വഹനിന

പരനിഷതഡ് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ആഹശ്വനോനഅം നചയ ഹര്തനോലനിനന്റെ തകലന്നഡ് രനോത്രനിയനില്

ചനോലക്കുടനി മണ്ഡലതനിനല ഒരു ക്രനിസ്തത്യന കദവനോലയതനിനുഅം മൂന്നഡ്  കേകപ്പെളകേള്ക്കുഅം

കനനര ആക്രമണമുണ്ടനോയനി. കൂടനോനത കമലൂര്-ശനോനനിപുരഅം പളനിയുനട തനോല്കനോലനികേമനോയനി

നനിര്മ്മനിച കേകപ്പെളകേളുഅം വനിശുദ രൂപങ്ങളുഅം അനുബന സനോമഗ്രനികേളുഅം നശനിപ്പെനിക്കുന്ന

സഅംഭവവമുണ്ടനോയനി.  ഇഗൗ കകേസുകേളനിനലനോന്നനിലഅം ഉതരവനോദനികേളനോയവനര കേനണ്ടതനി

നനിയമതനിനുമുമനില് നകേനോണവരുന്നതനിനഡ്  നനോളനിതുവനരയനോയുഅം സനോധനിചനിട്ടനില.  നനോടനിനന്റെ

മതനനമത്രനിനയയുഅം സമനോധനോന  ജശ്രീവനിതനതയുഅം തകേര്ക്കുന്ന ഇതരഅം പ്രവൃതനികേള്

കമലനില് ആവര്തനികനോ തനിരനിക്കുന്നതനിനുഅം കുറ്റകനോനര കേനണ്ടതനി മനോതൃകേനോപരമനോയനി

ശനിക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമനോവശത്യമനോയ അടനിയനര നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനികണനമന്നഡ്  ഇഗൗ

സഭകയനോടഡ് അഭത്യര്തനിക്കുകേയനോണഡ്.  

മുഖത്യമനനി  (ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന):  സര്,  രണ്ടഡ്  വര്ഷഅം  മുമഡ്  (2014

ഏപ്രനിലനില്)  ഇവനിനട  പ്രസ്തനോവനിചതുകപനോനല  ചനില  അതനിക്രമങ്ങള്  അവനിനട

നടന്നനിരുന.  ചനോലക്കുടനിയനില് ക്രനിസ്തത്യന കദവനോലയവഅം മൂന്നഡ് കേകപ്പെളകേളുഅം ആക്രമനിച

സഅംഭവഅം  ഒരു  നസഷത്യല്  ടശ്രീമനിനന  നനികയനോഗനിചഡ്  അകനശ്വഷനികനോനുള  സഅംവനിധനോന

മുണ്ടനോകനിനയങനിലഅം  പ്രതനികേനള  കേനണ്ടതനോന  കേഴനിഞ്ഞെനില.  അതുസഅംബനനിചഡ്

ചനോലക്കുടനി  കകേനോടതനിയനില്  അണ്ഡനിറ്റക്റ്റഡനോയനി റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്   സമര്പ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്

നചയതഡ്.  2016  ജൂണ്  6-ാം തശ്രീയതനി  തൃശ്ശൂര് കകേനോട്ടനോറ്റഡ്  കേകപ്പെള തകേര്തതുമനോയനി

ബനനപ്പെട്ടഡ്  ചനോലക്കുടനി  കപനോലശ്രീസഡ്  ഒരു  കകേസഡ്  രജനിസ്റ്റര്  നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.

ഗുരുതനിപ്പെനോലയനിനല ആകട്ടനോ നതനോഴനിലനോളനികേളുനട യൂണനിയന നഷഡനിനല കേകസരകേള്

തകേര്തതുമനോയനി ബനനപ്പെട്ടുഅം മനോള കപനോലശ്രീസഡ്  കകേസഡ്  രജനിസ്റ്റര് നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതഡ്

ഗഗൗരവമനോയനി  പരനികശനോധനികകണ്ട ഒരു  പ്രശ്നമനോണഡ്.  ചനോലക്കുടനിയനില് ഒരു നസഷത്യല്

ടശ്രീഅം  രൂപശ്രീകേരനിചഡ്  ഇതനിനനക്കുറനിചഡ്  അകനശ്വഷനികനോനുള  നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.

നനോലഡ്  പ്രതനികേനള  അറസ്റ്റഡ്  നചയഡ്  കകേനോടതനിയനില്  ഹനോജരനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  പ്രനോയ

പൂര്തനിയനോകേനോത  ഒരു  പ്രതനിനയ   ജനോമത്യഅം  നല്കേനി  കകേനോടതനി  വനിട്ടയചനിട്ടുമുണ്ടഡ്.

മതസഗൗഹനോര്ദ്ദേഅം തകേരനോറനിലനോകുന്ന വനിധതനിലള നടപടനികേളനോനണന്നഡ് കേണനകേനോണ

തനന്ന അടനിയനര പ്രനോധനോനത്യകതനോനടയുള നടപടനികേള് അവനിനട സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടഡ്;

തുടര്നഅം സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോയനിരനിക്കുഅം. 
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7.  അങമനോലനി നനബപ്പെനോസഡ്

ശശ്രീ  .    കറനോജനി  എഅം  .    കജനോണ്:  സര്,  മദത്യകകേരളതനിനല ഏറ്റവഅം തനിരകകറനിയ
ഒരു  സലമനോണഡ്  അങമനോലനി.  എറണനോകുളതനിനന്റെ  കഗറ്റഡ് കവയനോണഡ്  അങമനോലനി.
അകതനോനടനോപ്പെഅം  കദശശ്രീയപനോതയുഅം  എഅം.സനി   കറനോഡുഅം  സഅംഗമനിക്കുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്രഅം,
നകേനോചനി  അനനോരനോഷ  വനിമനോനതനോവളഅം,  മലയനോറ്റൂര്  തശ്രീര്തനോടനകകേന്ദ്രഅം,  ആദനിശങരനന്റെ
ജന്മേസലമനോയ  കേനോലടനിനയനോനക  ഉള്നപ്പെടുന്ന  ഒരു  പ്രകദശമനോണഡ്  അങമനോലനി.
അവനിടുനത ഏറ്റവഅം വലനിയ പ്രശ്നഅം ഗതനോഗതക്കുരുകഡ് തനന്നയനോണഡ്.  മണ്ണുതനിമുതല്
ആലവവനര  കദശശ്രീയ  പനോതയനിനല  എലനോ  നഗരങ്ങളനിലഅം  നനഫ  ഓവറകേകളനോ
നനബപ്പെനോസുകേകളനോ നനിര്മ്മനികനപ്പെട്ടകപ്പെനോള് അങമനോലനിയനില്  മനോത്രമനോണഡ് നനബപ്പെനോസഡ്
നനിര്മ്മനികനപ്പെടനോനത കപനോയതഡ്.  അതുനകേനോണതനന്ന അങമനോലനിയനിനല ഗുരുതരമനോയ
ഗതനോഗതക്കുരുകനിനഡ്  പരനിഹനോരഅം  കേനോണനോന  അങമനോലനി  നനബപ്പെനോസഡ്  അതത്യനോവശത്യമനോയനി
വന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  അകതനോനടനോപ്പെഅം  അപകേടങ്ങളനില്നപ്പെട്ടഡ്  ചനികേനിത്സയനോയനി  അതുവഴനി
കേടനകപനോകുന്ന  ആളുകേള്  മണനിക്കൂറകേകളനോളഅം  ഇഗൗ  ഗതനോഗതക്കുരുകനില്നപ്പെട്ടഡ്
അലയുകേയനോണഡ്.  അതഡ്  അങമനോലനിയുനട  മനോത്രഅം  പ്രശ്നമല.  മദത്യകകേരളതനിലൂനട
യനോത്രനചയ്യുന്ന ലക്ഷകണകനിനനോളുകേനള ബനോധനിക്കുന്ന പ്രശ്നനമന്ന നനിലയനില് അങമനോലനി
നനബപ്പെനോസഡ്  യനോഥനോര്തത്യമനോക്കുവനോന  അടനിയനര  നടപടനി   സശ്വശ്രീകേരനികണനമന്നഡ്
അഭത്യര്തനിക്കുന.

നപനോതുമരനോമത്തുഅം രജനികസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന):  സര്,
കദശശ്രീയപനോത  47-ല്  അങമനോലനി  നഗരതനിനല  ഗതനോഗതക്കുരുകഡ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനി കേരയനോമറമഡ് മുതല് നനടുമനോകശ്ശേരനി വനിമനോനതനോവളഅം വനര  5.97  കേനികലനോമശ്രീറ്റര്
നശ്രീളമുള ഒരു നനബപ്പെനോസനിനുകവണ്ടനി വനിശദമനോയ പദതനികരഖ തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനഡ്
കേണ്സള്ട്ടന്റെനോയ  കേനിറ്റഡ്കകേനോനയ  2013  കമയഡ്  20-നഡ്  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകേയുണ്ടനോയനി.
അവര്  സനോദത്യതനോപഠനഅം  നടതനി  വനിശദമനോയ  പദതനി  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  തയ്യനോറനോകനി
വരുന.  പ്രനോഥമനികേ  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്   കറനോഡ്സഡ്  ആന്റെഡ്  ബനിഡ്ജസഡ്  നഡവലപ്നമന്റെഡ്
കകേനോര്പ്പെകറഷനഡ്  2016  ജൂണനില്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  രണ്ടഡ്  ഘട്ടങ്ങളനിലനോയനിട്ടനോണഡ്
പദതനി  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതഡ്.  ആദത്യഘട്ടഅം  കേരയനോമറമഡ്-അങമനോലനി  നറയനില്കവ
കസ്റ്റഷന  കേവലവനരയനോണഡ്.  രണ്ടനോഅംഘട്ടഅം  അവനിനട  മുതല്  എയര്കപനോര്ട്ടഡ്
വനരയനോണഡ്.  45  മശ്രീറ്റര്  വശ്രീതനിയനില്  നനിര്മ്മനികനോനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഇഗൗ  പനോത
നപനോതു-സശ്വകേനോരത്യ  പങനോളനിതകതനോടുകൂടനി  നടപ്പെനിലനോകനോനനോണഡ്  വനിഭനോവനഅം
നചയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  വനിശദമനോയ  പദതനികരഖ  രണ്ടഡ്  മനോസതനിനകേഅം  സമര്പ്പെനികനോന
കേണ്സള്ട്ടന്റെനികനനോടഡ്  ആവശത്യനപ്പെട്ടനിട്ടുണ്ടഡ്.  പ്രനോഥമനികേ  വനിലയനിരുതല്  പ്രകേനോരഅം
ഇഗൗ പദതനികഡ്  1100 കകേനോടനി രൂപ മതനിപ്പെഡ് നചലവഡ് പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന. 
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8.  നകേനോലകങനോടഡ് നനബപ്പെനോസഡ്

ശശ്രീ  .   നകേ  .   ബനോബ: സര്, നനന്മേനോറ നനികയനോജകേമണ്ഡലതനിനല ഏറ്റവഅം തനിരകഡ്
പനിടനിച  നഗരമനോയ  നകേനോലകങനോനട്ട  തനിരകഡ്  ഒഴനിവനോക്കുന്നതനിനനോയനി  2008-ല്
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  13  കകേനോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി  4.5  കേനികലനോമശ്രീറ്റര്
ദൂരതനില്  ഒരു  നനബപ്പെനോസഡ്  കറനോഡനിനന്റെ  നനിര്മ്മനോണതനിനനോവശത്യമനോയ  പ്രനോഥമനികേ
പ്രവര്തനങ്ങള് ആരഅംഭനിചനിരുന. വനോളയനോര് കേഴനിഞ്ഞെനോല് അനത്യസഅംസനോനങ്ങളനില്
നനിന്നഡ്  പ്രധനോനനപ്പെട്ട  തശ്രീര്തനോടന  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുഅം  ടൂറനിസ്റ്റഡ്   കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കുഅം
അതുകപനോനല  ചരകഡ്  ഗതനോഗത  രഅംഗത്തുഅം  ഏറ്റവഅം  കൂടുതല്   വനോഹനങ്ങള്  വന
കപനോകുന്ന  പ്രകദശമനോണഡ്  നകേനോലകങനോടഡ്.  അതഡ്  മനസനിലനോകനിനകനോണതനന്നയനോണഡ്
അന്നഡ്  13  കകേനോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി  നനബപ്പെനോസഡ്  കറനോഡനിനന്റെ നനിര്മ്മനോണതനിനഡ്
തുടകഅം  കുറനിചതഡ്.  തണശ്രീര്തട  നനിയമപ്രകേനോരമുള  എഅംപകവര്ഡഡ്  കേമ്മനിറ്റനിയുനട
അനുമതനി  വനോങന്നതുഅം  സലഅം  കേനണ്ടത്തുന്നതുഅം  നനിശയനിക്കുന്നതുമനോയ  പ്രവര്തനങ്ങളുഅം
പൂര്തശ്രീകേരനിച.  രണ്ടഡ് തവണ മുന എഅം.എല്.എ.യുനട കനതൃതശ്വതനില് കേളക്ടകററ്റനില്
മശ്രീറ്റനിഅംഗഡ്  നടന.  മുന  നപനോതുമരനോമതഡ്  വകുപ്പുമനനി   പനങടുത്തുനകേനോണള  ഒരു
കയനോഗവഅം   നടന.  എന്നനോല്  നനോളനിതുവനര  കറനോഡഡ്  നനിര്മ്മനോണതനിനനോയനി  റവനക്യൂ
വകുപ്പെഡ്  ഏനറ്റടുക്കുന്ന  സലതനിനന്റെ  വനില  നനിശയനിചഡ്  നഷ്ടപരനിഹനോരഅം  നല്കേനി
പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി.നയ  ഏല്പ്പെനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനഅം  ആരഅംഭനിചനിട്ടനില.  എട്ടഡ്  വര്ഷകതനോളമനോയനി
ഇഗൗ  കറനോഡഡ്  നനിര്മ്മനോണവമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടഡ്  അനനിശനിതനോവസയനിലനോണഡ്.
എകപ്പെനോഴനോണഡ്  ഇതനിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരഅംഭനിക്കുകേനയന്നഡ്  അറനിയുന്നതനിനു
കവണ്ടനിയനോണഡ് ഇഗൗ സബ്മനിഷന ഉന്നയനിക്കുന്നതഡ്. 

നപനോതുമരനോമത്തുഅം രജനികസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന):  സര്,
പനോലകനോടഡ്  ജനിലയനിനല  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  നകേനോലകങനോടഡ്  നനബപ്പെനോസഡ്  ആരഅംഭനിക്കുന്നതഡ്
സഅംസനോന  പനോതയനോയ  വടകനോകഞരനി-നപനോളനോചനി  കറനോഡനില്   4.7  കേനികലനോമശ്രീറ്റര്
നനദര്ഘത്യതനിലനോണഡ്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതനികഡ്  14-7-2009-നല ഗവണ്നമന്റെഡ്  ഓര്ഡര്
(ആര്റ്റനി.) നമര് 1045/2009/പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. പ്രകേനോരഅം 13 കകേനോടനി രൂപയുനട ഭരണനോനുമതനിയുഅം
തുടര്ന്നഡ്  ഇതനിലള്നപ്പെടുതനി  10-6-2010-നല ജനി.ഒ.   (ആര്ടനി.)  നമര്  939/2010/
പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി  പ്രകേനോരഅം  സലഅം  ഏനറ്റടുക്കുന്നതനിനുള  ഭരണനോനുമതനിയുഅം  ലഭനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.
ഇതനിനനോയനി  30  മശ്രീറ്റര് വശ്രീതനിയനില്  14.5204  നഹക്ടര് സലഅം ഏനറ്റടുകകണ്ടതനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.
സര്കനോര് വകേ പുറകമനോകഡ് ഭൂമനിയനോയ  0.4594  നഹക്ടറഅം സശ്വകേനോരത്യ വത്യകനികേളനില്
നനിനഅം 14.0618 നഹക്ടറഅം ഏനറ്റടുകണഅം. ഭൂമനി ഏനറ്റടുക്കുന്നതനിനന്റെ ഭനോഗമനോയനി റവനക്യൂ
അധനികേനോരനികേള്കഡ്  നപനോനഅംവനില  നടപടനിക്രമമനുസരനിചഡ്  4(1)  കനനോട്ടനിഫെനികകഷന
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പുറനപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനനോയനി  പദതനി നചലവനിനന്റെ  25  ശതമനോനമനോയ  2,64,30,000
രൂപയ്ക്കുള എല്.സനി.  നപ്രനോകപ്പെനോസല് 14-1-2015-ല് സര്കനോരനില് സമര്പ്പെനിചനിരുന.
29-6-2015-നല  സര്കനോര്  കേതഡ്  നമര്  1153/സനി2/2015/നപനോ.മ.വ.  പ്രകേനോരഅം
ആവശത്യനപ്പെട്ട  വനിവരങ്ങള്  എകനികേക്യൂട്ടശ്രീവഡ്  എഞനിനശ്രീയറനട  27-6-2016-നല  കേതഡ്
നമര് എ 1/1115/2015   അനുസരനിചഡ്  ഇഗൗ  ഓഫെശ്രീസനില്  നനിനഅം  27-6-2016-നല
കേതഡ്  നമര്  FR2/37/15   പ്രകേനോരഅം  സര്കനോരനികലകഡ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  പ്രസ്തുത
നപ്രനോകപ്പെനോസല്  ഗവണ്നമന്റെനില്നനിനഅം  അനുവദനിചഡ്  റവനക്യൂ  ഡനിപ്പെനോര്ട്ടുനമന്റെഡ്  മുകഖന
സലഅം  ഉടമകേള്കഡ്  നനകേമനോറനി  സലഅം  ഏനറ്റടുതകശഷഅം  പ്രവൃതനി  നടണ്ടര്
നചയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്.  സര്കനോരനികലകഡ്  27-6-2016-നഡ്
നപ്രനോകപ്പെനോസല് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.

  9. തനോലൂകനോശുപത്രനിയുനട ഭഗൗതനികേ സഗൗകേരത്യങ്ങളുഅം സ്റ്റനോഫെഡ് പനോകറ്റണുഅം 

ശശ്രീ  .    പനോറകല്  അബ്ദുല:  സര്,  എനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  പതനിറ്റനോണകേള്
പഴകമുള  കുറ്റത്യനോടനി ഗവണ്നമന്റെഡ് തനോലൂകഡ് ആശുപത്രനി സലപരനിമനിതനി,  ഭഗൗതനികേ
സഗൗകേരത്യങ്ങളുനട  അപരത്യനോപ്തത,  കഡനോക്ടര്മനോര്  അടകമുള  സ്റ്റനോഫെനിനന്റെ  കുറവഡ്
എന്നനിവമൂലഅം കേനോലങ്ങളനോയനി ഗുരുതരമനോയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയനോണഡ്.  കുനമ്മല്,
കവളഅം, കുറ്റത്യനോടനി, ചങ്ങകരനോതഡ്, കേനോയക്കുടനി തുടങ്ങനിയ പകതനോളഅം പഞനോയത്തുകേളനില്
നനിന്നനോയനി  നനികതത്യന  1200-ഓളഅം  സനോധനോരണകനോരനോയ  കരനോഗനികേള്  പ്രസ്തുത
ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സ കതടനി എത്തുനണ്ടഡ്.  എന്നനോല് ഇവനിനട ആവശത്യതനിനഡ്
കഡനോക്ടര്മനോകരനോ  നഴഡ് സുമനോകരനോ  ഇല  എനളതനോണഡ്  ഏനറ  പരനിതനോപകേരഅം.  ഉളവര്ക്കു
തനന്ന  തനോമസതനിനനോവശത്യമനോയ  കേശ്വനോര്കട്ടഴഡ് സുഅം  നനിലവനിലനിലനോത  അവസയനോണഡ്.
ഇവനിനട സശ്രീകേളുനടയുഅം കുട്ടനികേളുനടയുഅം പ്രകതത്യകേ വനോര്ഡനില. അകതസമയഅം ചനികേനിത്സനോ
രഅംഗതഡ്  മലകയനോര  കമഖലയുനട  ആശനോകകേന്ദ്രമനോയ  ഈ  തനോലൂകനോശുപത്രനിയനില്
അസഗൗകേരത്യങ്ങള്കഡ്  നടുവനിലഅം  മനോസതനില്  നൂകറനോളഅം  പ്രസവഅം  നടക്കുനണ്ടഡ്
എന്നതഡ്  എടുത്തുപറകയണ്ടതനോണഡ്.  ഒ.പനി.  കബനോക്കുഅം  കമനോര്ചറനി  നകേട്ടനിടവഅം
അടനിയനരമനോയനി  നനിര്മ്മനികനോന  സര്കനോരനിനന്റെ  ഭനോഗത്തുനനിനഅം  നടപടനിയുണ്ടനോകേണഅം.
കമനോര്ചറനിയുനടയുഅം  ഫശ്രീസറനിനന്റെയുഅം  അഭനോവഅം  കപനോസ്റ്റഡ്കമനോര്ട്ടഅം  നടപടനികേനള  പ്രതനികൂലമനോയനി
ബനോധനിക്കുനണ്ടഡ്.  കപരുനകേനോണ്ടഡ്  തനോലൂകനോശുപത്രനിയനോനണങനിലഅം  ഇവനിടനത
സ്റ്റനോഫെഡ്  പനോകറ്റണ് ഇകപ്പെനോഴുഅം  സനി.എചഡ്.സനി.യുകടതനോണഡ്  എന്നതനോണഡ്  യനോഥനോര്തത്യഅം.
അടനിയനരമനോയനി തനോലൂകനോശുപത്രനിയുനട സ്റ്റനോഫെഡ് പനോകറ്റണനികലകഡ് മനോറ്റനിയനോല് മനോത്രകമ
പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങള്കഡ് ഒരു പരനിധനിവനരനയങനിലഅം പരനിഹനോരമനോകൂ.  ജശ്രീര്ണനോവസയനിലള
നകേട്ടനിടഅം  പുതുകനിപ്പെണനിയുന്നതനിനനോയനി  ആശുപത്രനികയനോടഡ്  കചര്ന്നഡ്  ഇറനികഗഷന
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വകുപ്പെനിനന്റെ അധശ്രീനതയനിലള 80 നസന്റെഡ് സലഅംകൂടനി ആശുപത്രനികഡ് ലഭത്യമനോകനോനുള
നടപടനികേള്  കവഗതനിലനോകനി  ആശുപത്രനി  വനികേസനഅം  കേനോരത്യക്ഷമമനോകണഅം.  ഈ
ആശുപത്രനി  സനി.എചഡ്.സനി.  ആയനിരുന്ന  സമയതഡ്  സമശ്രീപപ്രകദശങ്ങളനിനല
പനി.എചഡ്.സനി.-കേളുനട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇവനിടഅം  കകേന്ദ്രശ്രീകേരനിചനോയനിരുന  നടന്നനിരുന്നതഡ്.
ഇതഡ്  ഇകപ്പെനോഴുഅം  തുടരുന്നതഡ്  അസഗൗകേരത്യഅം  നകേനോണ്ടഡ്  വശ്രീര്പ്പുമുട്ടുന്ന തനോലൂകനോശുപത്രനിയനില്
തനിരകഡ്  വര്ദനിക്കുന്നതനിനഡ്  കേനോരണ  മനോകുനണ്ടഡ്.  ഇതഡ്  നതനോട്ടടുത  കുനമ്മല്
സനി.എചഡ്.സനി.-യനികലകഡ്  മനോറ്റനോനുള  നടപടനികേളുണ്ടനോകേണഅം.  തനോലൂകനോശുപത്രനികേനള
സ് നപഷത്യനോലനിറ്റനി  ആശുപത്രനികേളനോകനി ഉയര്ത്തുനമന്നഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്
നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനില്   അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടനോയ  സനോഹചരത്യതനില്  കുറ്റത്യനോടനി
ഗവണ്നമന്റെഡ്  തനോലൂകനോശുപത്രനിയുനട ഭഗൗതനികേസഗൗകേരത്യങ്ങള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സശ്വശ്രീകേരനികണഅം. 

ആകരനോഗത്യവഅം സനോമൂഹത്യനശ്രീതനിയുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീമതനി  നകേ  .    നകേ  .    നനശലജ
ടശ്രീചര്  ):  സര്,  കുറ്റത്യനോടനി  സനി.എചഡ്.സനി.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  അവസനോന
നനോളുകേളനില് തനോലൂകനോശുപത്രനിയനോയനി  ഉയര്തനിയതനോയനി പ്രഖത്യനോപനിനചങനിലഅം അതുസഅംബനനിച
മറ്റഡ്  നടപടനിക്രമങ്ങനളനോനഅം  പൂര്തനിയനോയനിട്ടനില;   സ്റ്റനോഫെഡ്  ക്രനികയഷന  നടന്നനിട്ടനില.
അതരഅം  കേനോരത്യങ്ങള്  വനിശദമനോയനി  പരനികശനോധനിചഡ്  ആവശത്യമനോയനിട്ടുള  നടപടനികേള്
സശ്വശ്രീകേരനിക്കുഅം.  എന്നനോല്  സനി.എചഡ്.സനി. എന്ന  നനിലയനില്  സ്റ്റനോഫെഡ്  പനോകറ്റണ്
അനുസരനിചഡ്  സ്റ്റനോഫെനിനന്റെ  അഭനോവമുളതഡ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള്
അടനിയനരമനോയനി  സശ്വശ്രീകേരനിചവരനികേയനോണഡ്.  അകതനോനടനോപ്പെഅം  ഭഗൗതനികേസഗൗകേരത്യഅം
നമചനപ്പെടുതനോനുള നടപടനികേളുഅം അടനിയനരമനോയനി സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോണഡ്. 

10.  കേര്ഷകേരുനട കുടനിയനിറകല്

ശശ്രീ  .    നകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന:  സര്,  പട്ടയവഅം  ആധനോരവഅം  സകേവശമുള

കേര്ഷകേനര  കുടനിയനിറക്കുന്നതനിനനോയനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേനോലതഡ് വനഅം

വകുപ്പെഡ്  തയ്യനോറനോകനി  വചനിരുന്ന  ജനവനിരുദ  കനനോട്ടശ്രീസഡ്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  ഫെലഅം

വന്നതനിനന്റെ  പനികറ്റന്നഡ്  മുതല്  എനന്റെ  മണ്ഡലതനിനല  വണ്ടനോഴനി,  കേനിഴകകഞരനി

മലകയനോര കമഖലയനില് തനോമസനിക്കുന്ന ആദനിവനോസനികേള് ഉള്നപ്പെനടയുള കുടനികേനിടപ്പുകേനോര്ക്കുഅം

കേര്ഷകേര്ക്കുഅം  നല്കേനിനകനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നഅം  കനരകത

ഉണ്ടനോയകപ്പെനോള്  2015  ഏപ്രനില്  മനോസതനില്  കേളക്ടറനട  അദത്യക്ഷതയനില്  ഒരു

കയനോഗഅം  കചരുകേയുഅം സഅംയുക സര്നവ്വ നടതനോന തശ്രീരുമനോനനിക്കുകേയുഅം നചയ.  ആ
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സര്കവ്വയനില്നനിനഅം  മനോറനിനനിന്ന  വനഅം  വകുപ്പെഡ്  ഇകപ്പെനോള്  ഈ  നടപടനി

സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതഡ് നനിര്തനിവയ്കകണ്ടതനോണഡ്.   10  നസന്റെഡ്  മുതല് മൂകന്നകര് വനര

ഭൂമനിയുള  നനോമമനോത്ര കേര്ഷകേനരയുഅം കുടനികേനിടപ്പുകേനോനരയുമനോണഡ് പ്രധനോനമനോയുഅം വനഅം

വകുപ്പെഡ്  ലക്ഷത്യഅം  വചനിട്ടുളതഡ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നനഹകകനോടതനിയുനട  ഉതരവഡ്

നനിലനനില്ക്കുന.  മനോനദണ്ഡങ്ങള്  പനോലനിചനകേനോണ്ടഡ്  സഅംയുക  സര്കവ്വ  നടതനോനുഅം

പട്ടയഅം, ആധനോരഅം, ടനോകഡ് നറസശ്രീപ്റ്റഡ്, കറഷനകേനോര്ഡഡ്, കേനോര്ഷനികേ വനിളകേളുനട കേനോലപ്പെഴകഅം

തുടങ്ങനിയ  നനിലവനിലള  കരഖകേള്  പരനികശനോധനിചഡ്  തനോമസനികനോന  അനുവനോദഅം

നല്കേനോനുമനോണഡ് നനഹകകനോടതനി ഉതരവഡ്. അതഡ് പനോലനികനോന തയ്യനോറനോകേണഅം.

വനവഅം  മൃഗസഅംരക്ഷണവഅം  മൃഗശനോലകേളുഅം  വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .    നകേ  .    രനോജു  ):

സര്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  കകേരള  നനഹകകനോടതനിയുനട   OP18467/02,  OP1947/03

എന്നശ്രീ  കകേസുകേളനിനല  4-9-2015-നല  വനിധനിയനില്,  വനിധനിപ്പെകേര്പ്പെഡ്  ലഭനിച  തശ്രീയതനി

മുതല് ആറഡ്  മനോസതനിനകേഅം കകേരള വനനനിയമഅം  1961,  കകേരള ലനോന്റെഡ് കേണ്സര്വനസനി

ആക്ടഡ്  1957  എന്നനിവ   പ്രകേനോരഅം   കേകയ്യറ്റകനോരനഡ്  സ്റ്റനോറ്റക്യൂട്ടറനി  കനനോട്ടശ്രീസഡ്  നല്കേനി

കേകയ്യറ്റഅം  ഒഴനിപ്പെനികല്  നടപടനി  ആരഅംഭനിക്കുകേയുഅം  തുടര്നള  ആറമനോസതനിനകേഅം

ഒഴനിപ്പെനികല് പ്രക്രനിയ പൂര്തശ്രീകേരനികകണ്ടതുമനോണഡ് എന്നനോണഡ് പറഞ്ഞെനിട്ടുളതഡ്. വനഅം

കേകയ്യറ്റകനോനര കുടനിനയനോഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനഡ് ഡനിവനിഷണല് കഫെനോറസ്റ്റഡ് ഓഫെശ്രീസര്മനോര്കഡ്

റവനക്യൂ വകുപ്പെഡ് നനിര്കദ്ദേശഅം നല്കേനിയതനിനന്റെ അടനിസനോനതനില് ആലത്തൂര് തനോലൂകനിനല

വണ്ടനോഴനി,  കേനിഴകകഞരനി  എന്നശ്രീ പഞനോയത്തുകേളനിനല  41  വനഅം കേകയ്യറ്റകനോര്കഡ്

15-04-2016-ല്  നനന്മേനോറ  ഡനിവനിഷണല്  കഫെനോറസ്റ്റഡ്  ഓഫെശ്രീസര്  കനനോട്ടശ്രീസഡ്

നല്കുകേയുണ്ടനോയനി.  പനിന്നശ്രീടഡ്  കനനോട്ടശ്രീസുകേനളനോനഅം  നല്കേനിയനിട്ടനില.  കകേരള  ലനോനഡഡ്

കേണ്സര്വനസനി  ആക്ടഡ്  പ്രകേനോരഅം  സ്റ്റനോറ്റക്യൂട്ടറനി  കനനോട്ടശ്രീസഡ്  നല്കേനി  വനഅം  കേകയ്യറ്റഅം

ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനികനോന  ജനിലനോ  കേളക്ടര്മനോര്കഡ്  നനിര്കദ്ദേശഅം

നല്കേനോന  റവനക്യൂ  വകുപ്പെനിനഡ്  വനഅം  വകുപ്പെനില്  നനിനഅം  നനിര്കദ്ദേശഅം  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.

വനിജനിലനസഡ്  റനികപ്പെനോര്ട്ടനിനന്റെ  അടനിസനോനതനില്  കേനിഴകകഞരനി  കമഖലയനിനല

കപനോത്തുമട,  പുഴകലനിടഅം,  മലവനോരഅം,  പനോലക്കുഴനി  കമഖലകേളനിനല  വനഅം  കേകയ്യറ്റഅം

തനിട്ടനപ്പെടുത്തുന്നതനിനനോയനി  വനഅം  വകുപ്പുമനോയനി  കചര്ന്നഡ്  ഒരു  സഅംയുക  സര്കവ്വകഡ്

ശമഅം  നടതനിനയങനിലഅം  പ്രനോകദശനികേമനോയുണ്ടനോയ ചനില എതനിര്പ്പുകേനളത്തുടര്ന്നഡ്  ആ

നടപടനി മുകന്നനോട്ടഡ് നകേനോണകപനോകേനോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില. 
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 IX കമശപ്പുറത്തു വച കേടലനോസുകേള്

(1) ലനിസ്റ്റഡ് I  അനുസരനിചള കേടലനോസകേള്

I മുഖത്യമനനി  (ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി  വനിജയന):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന
കേടലനോസുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)നമര്  49/2015/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  13-3-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 138/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  50/2015/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  13-3-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 139/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര് 31/2015/പനി&എആര്ഡനി.  തശ്രീയതനി, 21-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 823/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

4. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  1/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  5-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 7/2016)

5. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  2/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  5-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 08/2016)

6. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  3/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  5-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 09/2016)

7. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  4/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  5-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 10/2016)

8. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  98/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  11-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 29/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

9. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 3322/2015/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 28-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 33/2016) 

10. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  79/2016/കഹനോഅം   തശ്രീയതനി,  8-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 34/2016)

11. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  80/2016/കഹനോഅം   തശ്രീയതനി,  8-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 35/2016)
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12. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  81/2016/കഹനോഅം   തശ്രീയതനി,  8-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 43/2016) 

13. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  167/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 14-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 85/2016)

14. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  244/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  22-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 92/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

15. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  6/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  23-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 97/2016) 

16. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)നമര്  254/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  23-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 100/2016)

17. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  8/2016/ജനി.എ.ഡനി  തശ്രീയതനി,  3-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 107/2016).

18. നമര്  753/സനി3/2016-I/വനിജഡ്.തശ്രീയതനി,  5-2-2016  (എസഡ്.
ആര്.ഒ.നമര് 110/2016).

19. നമര് 753/സനി3/2016-II/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി, 5-2-2016 (എസഡ്.
ആര്.ഒ.നമര് 111/2016)

20. നമര് 753/സനി3/2016-III/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി, 5-2-2016 (എസഡ്.
ആര്.ഒ.നമര് 112/2016)

21. നമര് 753/സനി3/2016-IV/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി, 5-2-2016 (എസഡ്.
ആര്.ഒ.നമര് 113/2016)

22. നമര്  753/സനി3/2016-V/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി,  5-2-2016 (എസഡ്.
ആര്.ഒ.നമര് 114/2016)

23. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 18/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 20-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 120/2016)

24. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 38/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 2-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 125/2016)
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25. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 43/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 5-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 127/2016)

26. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 408/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 6-2-2016 
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 128/2016)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

27. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 3247/2015/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 16-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര്130/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

28. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  3283/2015/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 19-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 131/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

29. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  35/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  2-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 132/2016)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

30. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  78/2016/കഹനോഅം   തശ്രീയതനി,  8-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 135/2016)

31. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 455/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 9-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 136/2016) 

32. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  426/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 8-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 137/2016)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

33. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  42/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  4-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 140/2016)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

34. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  52/2016/കഹനോഅം   തശ്രീയതനി,  18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 144/2016)

35. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 49/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 12-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 148/2016)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

36. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര് 11/2016/പനി&ഇഎഡനി.  തശ്രീയതനി, 20-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 151/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

37. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 390/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 5-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 160/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

883/2017
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38. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര് 11/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 24-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 166/2016)

39. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 473/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 169/2016)

40. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 576/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 19-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 170/2016)

41. നമര് 77989/എസഡ്.എസഡ്.എ.2/2013/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 24-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 171/2016)

42. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 633/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 172/2016)

43. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  60/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 183/2016)

44. ജനി.ഒ.(എഅം.എസഡ്)  നമര്  61/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര് 184/2016)

45. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  62/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 185/2016)

46. ജനി.ഒ.(എഅം.എസഡ്)നമര് 50/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 16-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 186/2016)

47. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  74/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്. ആര്.ഒ. നമര് 201/2016)

48. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  77/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്. ആര്.ഒ. നമര് 208/2016)

49. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 697/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 27-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 217/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

50. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 549/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 17-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 219/2016) 
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51. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 570/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 220/2016) 

52. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  799/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര് 224/2016 മുതല് 237/2016 വനര) 

53. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 88/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 250/2016)

54. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 89/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 251/2016)

55. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  100/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  4-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 252/2016)

56. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 101/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 4-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 253/2016)

57. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  01/2016/കനനോര്ക  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 266/2016)

58. ജനി.ഒ.(എഅം.എസഡ്.)നമര്  72/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 267/2016)

59. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  798/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 272/2016)

60. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 681/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 273/2016)

61. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 104/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 4-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 275/2016)

62. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  840/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 276/2016)

63. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 923/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 14-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 282/2016)
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64. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  837/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 289/2016)

65. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  110/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  22-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 297/2016)

66. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  1053/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 298/2016)

67. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 1091/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 28-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 301/2016)

68. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)നമര് 1067/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 306/2016)

69. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  01/2016/ഐ.റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 21-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 308/2016)

70. നമര്  14147/സനി3/2015-I/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി,  1-4-2016
(എസഡ്. ആര്.ഒ. നമര് 309/2016)

71. നമര്  14147/സനി3/2015-II/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി  1-4-2016
(എസഡ്. ആര്.ഒ. നമര് 310/2016)

72. നമര്  14147/സനി3/2015-III/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി,  1-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 311/2016)

73. നമര്  14147/സനി3/2015-IV/വനിജഡ്.  തശ്രീയതനി,  1-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 312/2016)

74. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)നമര് 125/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 8-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 318/2016)

75. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 1235/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 6-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര് 320/2016)

76. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര് 1177/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 2-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 323/2016)
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77. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 92/2016/ഐ.റ്റനി.ഡനി. തശ്രീയതനി, 7-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 328/2016)

78. നമര്  29925/എസഡ്.എസഡ്.എ 5/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  18-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 329/2016)

79. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)നമര് 121/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 7-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 330/2016)

80. നമര്  32725/എസഡ്.എസഡ്.എ.2/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  21-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 333/2016)

81. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  124/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  8-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 334/2016)

82. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  128/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  19-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 335/2016)

83. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  02/2016/കനനോര്ക  തശ്രീയതനി,  26-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 338/2016)

84. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  60/2016/ജനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  28-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 339/2016)

85. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  131/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 29-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 341/2016)

86. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര് 132/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 29-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 343/2016)

87. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)നമര്  133/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 29-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 344/2016)

88. ജനി.ഒ. (ആര്റ്റനി.)  നമര്  1363/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  21-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 345/2016)

89. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 138/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 30-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 346/2016)
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90. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.) നമര് 139/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 30-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 347/2016)

91. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.) നമര് 136/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 30-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 349/2016)

92. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര് 137/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 30-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 350/2016)

93. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  146/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 5-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 353/2016)

94. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  147/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 5-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 354/2016)

95. ജനി.ഒ.  (ആര്റ്റനി.)  നമര്  1525/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  5-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 355/2016)

96. ജനി.ഒ.  (ആര്റ്റനി.)  നമര്  1257/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  11-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 356/2016)

97. ജനി.ഒ.  (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  149/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി,  6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 358/2016)

98. ജനി.ഒ.  (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  150/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 359/2016)

99. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  152/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 360/2016)

100. ജനി.ഒ.  (ആര്.റ്റനി.)  നമര്  1550/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി  9-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 363/2016)

101. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര് 154/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 10-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 364/2016)

102. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  628/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 377/2016)
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103. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.)  നമര്  1399/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  23-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 378/2016)

104. ജനി.ഒ.(പനി.)  നമര്  8/2016/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 18-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 381/2016)

105. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 9/2016/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 18-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 382/2016)

106. ജനി.ഒ.(പനി)നമര് 10/2016/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 18-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 383/2016)

107. ജനി.ഒ. (ആര്റ്റനി.)  നമര്  1615/2016/കഹനോഅം.  തശ്രീയതനി, 13-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 396/2016)

108. ജനി.ഒ.(ആര്.റ്റനി.)  നമര്  1616/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  13-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 397/2016)

109. ജനി.ഒ. (ആര്റ്റനി.)  നമര്  1641/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി,  20-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 400/2016)

110. നമര്  23073/എസഡ്.എസഡ്.എ 1/2016/കഹനോഅം തശ്രീയതനി, 26-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 403/2016)

111. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  174/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 2-6-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 409/2016)

112. ജനി.ഒ. (എഅംഎസഡ്.)  നമര് 175/2016/കഹനോഅം  തശ്രീയതനി, 2-6-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 410/2016)

113. ജനി.ഒ.  (പനി.)  നമര്  12/2016/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  4-6-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 412/2016)

114. നമര്  2057/ഇ.എല്.3/2016/ഇലകേഡ്.  തശ്രീയതനി,  10-6-2016
പ്രകേനോരമുള വനിജ്ഞനോപനഅം

115. വനിഷന വര്കല ഇനഫനോസ്ട്രേക്ചര് ഡവലപ്നമന്റെഡ്  (വനിവനിഡഡ്)
കകേനോര്പ്പെകറഷന  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2013-14-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.



376 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 28, 2016

116. നകേനോചനി  ഇനകഫെനോപനോര്കനിനന്റെ  2014-15-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

117. തനിരുവനനപുരഅം ജനിലനോ ലശ്രീഗല് സര്വ്വശ്രീസസഡ് അകതനോറനിറ്റനിയുനട
2010-11, 2011-12, 2012-13-നല പ്രകതത്യകേ ഓഡനിറ്റഡ് റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്
ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

118. പനോലകനോടഡ്  ജനിലനോ  ലശ്രീഗല്  സര്വ്വശ്രീസസഡ്  അകതനോറനിറ്റനിയുനട
2010-11-നല ഓഡനിറ്റഡ് റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

119. കകേനോട്ടയഅം  എനകേശ്വയറനി  കേമ്മശ്രീഷണര്  ആന്റെഡ്  നസഷത്യല്
ജഡ്ജനിനന്റെ 2014-15  വര്ഷനത പ്രവര്തന റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്.

II മത്സത്യബനനവഅം ഹനോര്ബര് എഞനിനശ്രീയറനിഅംഗുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീമതനി
നജ  .     കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മ):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള് ഞനോന
കമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 2/2016/എഫെഡ് & പനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 5-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 115/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. സ.ഉ  (അചടനി)  നമര്  3/2016/മ.തു.വ.   തശ്രീയതനി,  8-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 121/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

III.     സഹകേരണവഅം  വനികനനോദസഞനോരവഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    എ  .    സനി  .
നമനോയശ്രീന  ):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന  കേടലനോസുകേള്  ഞനോന  കമശപ്പുറതഡ്
വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര് 145/2015/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി  12-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 840/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 144/2015/കകേനോ-ഓപഡ്. തശ്രീയതനി, 12-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 844/2015) 

3. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  173/2015/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  30-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 879/2015) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  6/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  11-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 98/2016)
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5. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 10/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 30-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 99/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  9/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  20-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 102/2016)

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  5/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  7-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 105/2016) 

8. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 14/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 174/2016)              

9. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 17/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 175/2016) 

10. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 21/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 176/2016) 

11. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  12/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 188/2016) 

12 ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  13/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 189/2016) 

13. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  15/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 190/2016) 

14. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  16/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 191/2016) 

15. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  18/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 192/2016) 

16. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 19/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 193/2016)

 17. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 20/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 194/2016) 



378 കകേരള നനിയമസഭ ജൂണ് 28, 2016

18. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 25/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 206/2016)

19. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  33/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 218/2016) 

20. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 28/2016/കകേനോ-ഓപഡ്. തശ്രീയതനി, 29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 247/2016) 

21. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 29/2016/കകേനോ-ഓപഡ്. തശ്രീയതനി, 29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 248/2016) 

22. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  32/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 259/2016) 

23. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  37/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 269/2016) 

24. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 31/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 274/2016) 

25. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  34/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 277/2016) 

26. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 26/2016/കകേനോ-ഓപഡ്. തശ്രീയതനി, 26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 279/2016) .

27. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 27/2016/കകേനോ-ഓപഡ്. തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 280/2016) 

28. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 41/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 21-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 290/2016) 

29. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 30/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 291/2016)

30. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 36/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 292/2016) 
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31. ജനി.ഒ. (പനി)നമര് 42/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  22-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 307/2016) 

32. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 43/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി, 5-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 317/2016) 

33. ജനി.ഒ. (പനി)നമര് 46/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  12-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 379/2016) 

34. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 45/2016/കകേനോ-ഓപഡ്.  തശ്രീയതനി,  6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 384/2016)

IV. നതനോഴനിലഅം എനനകസുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .   റ്റനി  .   പനി  .   രനോമകൃഷ്ണന):  സര്,
തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)നമര് 174/2015/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 17-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  785/2015)  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.

2. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  175/2015/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 17-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  786/2015)  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.

3. സ.ഉ.(അചടനി)നമര്  176/2015/നതനോഴനില് തശ്രീയതനി,  17-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  787/2015)  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.

4. സ.ഉ. (പനി) നമര് 177/2015/നതനോഴനില്  തശ്രീയതനി, 17-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 788/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

5. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  187/2015/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി,  23-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  810/2015)  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.

6. ജനി.ഒ. (പനി)നമര് 184/2015/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 23-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  825/2015)  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.
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7. ജനി.ഒ.(പനി)നമര് 189/2015/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 28-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 837/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  15/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  20-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 58/2016) 

9. ജനി.ഒ.(പനി)നമര് 9/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 18-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 64/2016)

10. സ.ഉ. (അചടനി) നമര് 7/2016/നതനോഴനില്  തശ്രീയതനി, 16-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 77/2016) 

11. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  5/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 14-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 80/2016)

12. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്10/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 18-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 81/2016)

13. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര് 201/2015/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 17-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 91/2016)

14. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  24/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  28-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 94/2016)

15. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  20/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി,  28-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 101/2016)

16. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  22/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി,  30-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 106/2016)

17. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  27/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി,  4-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 167/2016)

18. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  41/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി,  19-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 168/2016)

19. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  52/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 200/2016)



കമശപ്പുറത്തു വച കേടലനോസുകേള് 381

20. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 45/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 212/2016)

21. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  40/2016/റ്റനി.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 221/2016)

22. സ.ഉ.(അചടനി)നമര് 48/2016/നതനോഴനില് തശ്രീയതനി, 26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 265/2016)

23. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  44/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  18-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 281/2016)

24. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  45/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 286/2016)

25. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  46/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 287/2016)

26. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  48/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  1-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 304/2016)

27. സ.ഉ.(അചടനി) നമര് 73/2016/നതനോഴനില് തശ്രീയതനി, 29-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 351/2016)

28. ജനി.ഒ.  (എഅംഎസഡ്.)  നമര്  66/2016/എല്.ബനി.ആര്.തശ്രീയതനി,
7-4-2016 (എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 326/2016, 327/2016)

29. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  75/2016/എല്.ബനി.ആര്.  തശ്രീയതനി, 6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 366/2016)

30. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 76/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 17-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 374/2016)

31. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 77/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 19-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 385/2016)

32. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 78/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 19-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 386/2016)
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33. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 79/2016/എല്.ബനി.ആര്. തശ്രീയതനി, 19-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 387/2016)

34. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  60/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  27-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 391/2016)

35. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  84/2016/എല്.ബനി.ആര്.തശ്രീയതനി,  2-6-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 411/2016)

36. കകേരള കേളഡ് വത്യവസനോയ നതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമനനിധനി കബനോര്ഡനിനന്റെ
2011-12-നല ഓഡനിറ്റഡ് റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

37. കകേരള കേളഡ് വത്യവസനോയ നതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമനനിധനി കബനോര്ഡനിനന്റെ
2014-15-നല ഭരണ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

38. ഓവര്സശ്രീസഡ്  ഡവലപ്പെഡ്നമന്റെഡ്  ആന്റെഡ്  എഅംകപനോയ്നമന്റെഡ്  നപ്രനോകമനോഷന
കേണ്സള്ട്ടന്റെഡ്സഡ്   ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  (ഒനഡനപകേഡ്)  2013-14-നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്  സഹനിതഅം

39. കകേരള നകേട്ടനിട നനിര്മ്മനോണ നതനോഴനിലനോളനി  കക്ഷമ കബനോര്ഡനിനന്റെ
2012-13-നല ഭരണ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

40.   കകേരള തയ്യല്  നതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമനനിധനി കബനോര്ഡനിനന്റെ 2014-15-നല
ഓഡനിറ്റഡ് റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

41. ട്രനോവനകൂര് ഷുകഗഴഡ് ആന്റെഡ് നകേമനികല്സഡ് ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2014-15-നല
വനോര്ഷനികേ  റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം  കേണക്കുകേളുഅം  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം 

42. കകേരള  കേശുവണ്ടനി  നതനോഴനിലനോളനി  ആശശ്വനോസ  കക്ഷമനനിധനി
കബനോര്ഡനിനന്റെ  2011-12-നല  ഓഡനിറ്റഡ്  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

V ആകരനോഗത്യവഅം സനോമൂഹത്യനശ്രീതനിയുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീമതനി നകേ  .   നകേ  .   സശലജ
ടശ്രീചര്) :  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന  കേടലനോസുകേള്  ഞനോന  കമശപ്പുറതഡ്
വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  292/2015/എചഡ്&എഫെഡ്.ഡബക്യൂ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,
10-12-2015(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  866/2015)  ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം



കമശപ്പുറത്തു വച കേടലനോസുകേള് 383

2. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  2/2016/എസഡ്.നജ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 209/2016)

3. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  3/2016/എസഡ്.നജ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 210/2016)

4. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  4/2016/എസഡ്.നജ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  1-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 211/2016)

5. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  5/2016/എസഡ്.നജ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  4-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 254/2016)

6. സ.ഉ. (പനി) നമര് 264/2015/ആ.കു.വ.  തശ്രീയതനി, 19-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 321/2016)

7. മുന്നനോര് കമഖലയനിനല കതയനിലകതനോട്ടങ്ങളനില് സശ്രീ നതനോഴനിലനോളനികേള്
കനരനിടുന്ന നതനോഴനില് പ്രശ്നങ്ങളുഅം പരനിഹനോരങ്ങളുഅം സഅംബനനിച
കകേരള വനനിതനോ കേമ്മശ്രീഷനന്റെ ശനിപനോര്ശകേള്

8. കകേരള  അങണവനോടനി  വര്കകഴഡ്  ആന്റെഡ്  അങണവനോടനി  നഹല്കപ്പെഴഡ്
കക്ഷമനനിധനി  കബനോര്ഡനിനന്റെ  2013-14-നല  വനോര്ഷനികേ  ഭരണ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

9. കകേരള  സഅംസനോന  വനനിതനോ  വനികേസന  കകേനോര്പ്പെകറഷന
ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2007-08,  2008-09  എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനിനല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേള് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

VI കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    സുനനില്  കുമനോര്):  സര്,
തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന:

1. കകേരള നവറ്റനിനറനി  ആന്റെഡ് അനനിമല് സയനസ്  യുണനികവഴനിസനിറ്റനിയുനട
2013-14-നല വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. കകേരള  ആകഗ്രനോ  ഇനഡസ്ട്രേശ്രീസഡ്  കകേനോര്പ്പെകറഷന  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ
2010-11-നല  വനോര്ഷനികേ  റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം  കേണക്കുകേളുഅം  ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്  സഹനിതഅം
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VII പട്ടനികേജനോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നനോകസമുദനോയകക്ഷമവഅം  നനിയമവഅം
സനോഅംസനോരനികേവഅം  പനോര്ലനമന്റെറനികേനോരത്യവഅം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  (  ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    സുനനില്കുമനോര്  ):   സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന
കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. സ.ഉ.(കേനയ്യഴുതഡ്) നമര് 36/2015/സനോഅം.കേനോ.വ. തശ്രീയതനി, 3-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 750/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ. (എഅം.എസഡ്)  നമര് 7/2016/നനിയമഅം തശ്രീയതനി, 13-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 48/2016)

3. ജനി.ഒ.(എഅം.എസഡ്) നമര് 16/2016/നനിയമഅം തശ്രീയതനി, 20-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 78/2016)

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  1/2016/സനി.എ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  18-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 103/2016)

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  1/2016/പനി.എ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  5-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 283/2016)

6. ജനി.ഒ.(എഅം.എസഡ്)നമര്  1/2016/പനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  5-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 284/2016)

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  5/2016/നനിയമഅം   തശ്രീയതനി,  7-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 315/2016)

8. കകേരള സഅംസനോന പനികന്നനോക വനിഭനോഗ വനികേസന കകേനോര്പ്പെകറഷനന്റെ
2013-14 -നല വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

9. സവകലനോപ്പെനിളനി  സഅംസ്കൃതനി  ഭവനന്റെ  2014-15-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

VIII റവനക്യൂവഅം  ഭവനനനിര്മ്മനോണവഅം  വകുപ്പുമനനി  (  ശശ്രീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറതഡ് വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 129/2009/ആര്.ഡനി. തശ്രീയതനി, 12-1-2009
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 67/2009)  ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. നമര്  49559/ബനി1/08/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  27-1-2009
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 114/2009) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം
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3. ജനി.ഒ.(ആര്റ്റനി.) നമര് 6626/2015/ആര്.ഡനി. തശ്രീയതനി, 15-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 04/2016)

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  132/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 159/2016)

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  146/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  22-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 161/2016)

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  147/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  22-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 162/2016)

7. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 16/2016/ഹഗൗസനിഅംഗഡ് തശ്രീയതനി, 26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 173/2016)

8. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.) നമര് 124/2016/ആര്.ഡനി. തശ്രീയതനി, 18-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 202/2016)

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  141/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  19-12-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 203/2016)

10. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 207/2016/ഡനി.എഅം.ഡനി. തശ്രീയതനി, 2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 263/2016)

11. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 208/2016/ഡനി.എഅം.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 264/2016)

12. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  1/2016/ഹഗൗസനിഅംഗഡ്  തശ്രീയതനി,  23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 293/2016)

13. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  290/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  4-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 316/2016)

14. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  55/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  19-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 331/2016)

IX തകദ്ദേശസശ്വയഅംഭരണവഅം നക്യൂനപക്ഷകക്ഷമവഅം വഖഫെഡ് ഹജഡ് തശ്രീര്തനോടനവഅം
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി  വനിദത്യനോഭത്യനോസ  വകുപ്പുമനനി  (നപ്രനോഫെ  .    സനി  .
രവശ്രീന്ദ്രനനോഥഡ്):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു
വയ്ക്കുന:

883/2017
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1. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്.)  നമര്  35/2014/എല്.എസഡ്.ജനി.ഡനി.   തശ്രീയതനി,
10-2-2014 (എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  108/2014)  ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം

2. സര്കനോര്  ഉതരവഡ്  (അചടനി)നമര്  140/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.
തശ്രീയതനി  25-4-2015  (എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  241/2015)ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. സര്കനോര്  ഉതരവഡ്  (അചടനി)  നമര്  141/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.
തശ്രീയതനി  25-4-2015(എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  242/2015)ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

4. ജനി.ഒ(പനി) നമര്145/2015/എല്.എസഡ്.ജനി.ഡനി. തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 263/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

5. സ.ഉ.(അചടനി)  നമര് 146/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ. തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 264/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

6. സ.ഉ.(പനി)  നമര് 147/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 265/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

7. സ.ഉ.(അചടനി)  നമര് 148/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 266/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

8. സ.ഉ.(അചടനി) നമര് 149/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 267/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

9. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 150/2015/എല്.എസഡ്.ജനി.ഡനി. തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 268/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

10. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 151/2015/എല്.എസഡ്.ജനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 269/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

11. സ.ഉ.(അചടനി)  നമര്  152/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 30-4-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 270/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

12. സര്കനോര്  ഉതരവഡ്  (അചടനി)  നമര്  153/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.
തശ്രീയതനി  30-4-2015  (എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  271/2015)ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം
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13. സ. ഉ. (പനി) നമര് 164/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 11-5-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 302/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

14. സ.ഉ.(അ) നമര് 240/2015/ത.സശ്വ.ഭ.വ.  തശ്രീയതനി, 21-7-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 487/2015)ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

15. സ.ഉ.(അ)  നമര്  09/2016/ത.സശ്വ.ഭ.വ.   തശ്രീയതനി,  11-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 195/2016)

16. ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 18/2016/എല്.എസഡ്.ജനി.ഡനി. തശ്രീയതനി 23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 288/2016)

17. ഇനഫെര്കമഷന കകേരള മനിഷനന്റെ  2010-11,  2011-12,  2012-13,
2013-14 എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനിനല വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേള് ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

X വത്യവസനോയവഅം കസനോര്ട്സുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരനോജന): സര്,
തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  92/2015/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  3-7-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 451/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  127/2015/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  9-9-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 617/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  2/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  6-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 31/2016)

4. സ. ഉ. (അചടനി) നമര് 26/2016/കേനോ.യു.വ.  തശ്രീയതനി, 4-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 260/2016)

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  7/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  23-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 294/2016,295/2016)

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  6/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  17-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 302/2016)

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  8/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  28-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 303/2016)
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8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  11/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  25-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 337/2016)

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  10/2016/ഐ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  23-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 342/2016)

10. സ്റ്റശ്രീല് ആന്റെഡ് ഇനഡസ്ട്രേശ്രീസഡ് കഫെനോര്ജനിഅംഗ്സഡ് ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2013-14,
2014-15 എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനിനല  വനോര്ഷനികേ  റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം
കേണക്കുകേളുഅം ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

11. കകേരള ഖനോദനിഗ്രനോമവത്യവസനോയ കബനോര്ഡനിനന്റെ  2012-13-നല വനോര്ഷനികേ
കേണക്കുകേള് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

12. കകേരള കസ്റ്ററ്റഡ് ഹനോന്റെലൂഅം നഡവലപ്നമന്റെഡ് കകേനോര്പ്പെകറഷന ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ
2014-15-നല  വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേളുഅം  കേണക്കുകേളുഅം   ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

13. കകേരള ഖനോദനി നതനോഴനിലനോളനി കക്ഷമനനിധനി കബനോര്ഡനിനന്റെ  2012-13,
2013-14, 2014-15 എന്നശ്രീ വര്ഷങ്ങളനിനല പ്രവര്തന റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേളുഅം
വരവനചലവഡ് കേണക്കുകേളുഅം ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

14. കകേരള മനിനറല്സഡ് ആന്റെഡ് നമറ്റല്സഡ് ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2014-15-നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

15. കകേരള  കസ്റ്ററ്റഡ്  ഇന ഡസ്ട്രേനിയല്   ഡവലപ്നമന്റെഡ്  കകേനോര്പ്പെകറഷന
ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2009-10,  2013-14  എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനിനല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേള്  ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

16. കകേരള കസ്റ്ററ്റഡ് ഡ്രെെഗ്സഡ് ആന്റെഡ് ഫെനോര്മസക്യൂട്ടനികല്സഡ് ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ
2014-15- നല വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

17. നമറ്റല്  ഇനഡസ്ട്രേശ്രീസഡ്  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2012-13-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

18. നസയനില്-എസഡ്.സനി.എല്.  കകേരള  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2014-15-നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

19. കകേരള  സനിറനോമനികഡ്  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2014-15-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം കേണക്കുകേളുഅം ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം
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20. ട്രനോവനകൂര്  സനിമന്റെസഡ്   ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2012-13-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

21. മലബനോര്  സനിമന്റെസഡ്  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2012-13-നല  വനോര്ഷനികേ
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

22. ട്രനോവനകൂര് നകേനോചനിന നകേമനികല്സഡ് ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ 2014-15-നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം കേണക്കുകേളുഅം ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

23. ആകട്ടനോകേനോസ്റ്റഡ്  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ 2013-14-നല വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്
ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

24. നകേല്കട്രനോണ് ഇലകകനോ സനിറനോമനികഡ്  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2013-14  നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം കേണക്കുകേളുഅം ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

XI സവദഡ്യുതനിയുഅം കദവസശ്വവഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    കേടകേഅംപളനി സുകരന്ദ്രന):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  41/2016/ആര്.ഡനി.   തശ്രീയതനി,   19-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 56/2016)

2. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 148/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 22-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 163/2016)

3. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  149/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 22-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 164/2016)

4. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  173/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 27-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 196/2016)

5. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  188/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 197/2016)

6. ജനി.ഒ.(എഅംഎസഡ്)നമര് 09/2016/പനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 22-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 340/2016)

7. നമര് 1/1/നകേ.എസഡ്. ഇ.ആര്.സനി-2015.  തശ്രീയതനി, 15-12-2015

8. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 187/2016/ആര്.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 29-2-2016
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9. നമര്  58/എഡനി  (നനിയമഅം)/2016/നകേ.എസഡ്.ഇ.ആര്.സനി.
തശ്രീയതനി, 11-1-2016

10. നമര് 2114/എഡനിഎല്/നകേ.എസഡ്. ഇ.ആര്.സനി./2014 തശ്രീയതനി,
4-2-2016

11. നമര്  2521/എഡനിഎല്/നകേ.എസഡ്.  ഇ.ആര്.സനി./2015  തശ്രീയതനി,
15-3-2016

XII വനവഅം മൃഗസഅംരക്ഷണവഅം മൃഗശനോലകേളുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .    നകേ  .    രനോജു):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു  വയ്ക്കുന:

1.    ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  01/2016/എഫെഡ്&ഡബക്യൂ.എല്.ഡനി.  തശ്രീയതനി
1-2-2016 (എസഡ്.ആര്.ഒ.  നമര്  129/2016)  ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  1/2016/ഡനി.ഡനി   തശ്രീയതനി,  12-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 133/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  2/2016/എഫെഡ്&ഡബക്യൂ.എല്.ഡനി.   തശ്രീയതനി,
17-2-2016 (എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 199/2016) 

4. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  4/2016/എഫെഡ്&ഡബക്യൂ.എല്.ഡനി.   തശ്രീയതനി,
3-3-2016 (എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 223/2016)

5. മശ്രീറ്റഡ്  കപ്രനോഡക്ടഡ്സഡ്  ഓഫെഡ്  ഇനത്യ  ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2011-12-നല
വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റുനമന്റെഡ് സഹനിതഅം

XIII ഗതനോഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    എ  .    നകേ  .    ശശശ്രീന്ദ്രന):  സര്,
തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:    

1.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  78/2015/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  8-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 838/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  17/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  12-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 138/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  19/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  20-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 155/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം



കമശപ്പുറത്തു വച കേടലനോസുകേള് 391

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  18/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  19-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 177/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  20/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  29-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 198/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  22/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  3-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 249/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  28/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  15-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 278/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  29/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  18-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 296/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  34/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  8-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 319/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  36/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  12-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 372/2016) 

11. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  37/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി,  20-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 380/2016) 

12. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 35/2016/ട്രനോന.  തശ്രീയതനി, 18-4-2016

XIV നപനോതുമരനോമത്തുഅം രജനികസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  216/2015/നനി.വ.  തശ്രീയതനി,  5-12-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 832/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  30/2016/റ്റനി.ഡനി  തശ്രീയതനി,  25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 178/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  34/2016/റ്റനി.ഡനി   തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 182/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  37/2016/റ്റനി.ഡനി  തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 214/2016) 
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5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  39/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 216/2016)

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  59/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  10-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 365/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  62/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  2-6-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 408/2016) 

8. കറനോഡഡ് ഇനഫനോസ്ട്രേക്ചര് കേമനനി കകേരള ലനിമനിറ്റഡനിനന്റെ  2013
മനോര്ചഡ്  31-നഡ്  അവസനോനനിച വര്ഷനത വനോര്ഷനികേ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്
ഡനികല കസ്റ്ററ്റുഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

XV ഭക്ഷത്യവഅം സനിവനില് സസപസുഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .   പനി  .   തനികലനോതമന  ):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

1. സ.ഉ  (പനി)  നമര്  1/2016/ഭ.നപനോ.വനി.വ.  തശ്രീയതനി, 7-1-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 54/2016)

2. ജനി.ഒ(പനി)  നമര്  5/2016/സനി.എ.ഡനി.  തശ്രീയതനി, 20-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 150 /2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. നമര്  270209/ഡനി3/2015/എഫെഡ്&സനിഎസഡ്.ഡനി.  തശ്രീയതനി,
8-1-2016 ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം 

4. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  6/2016/സനി.എ.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  20-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ.നമര് 165/2016)

5. കകേരള കറഷന വത്യനോപനോരനി  കക്ഷമനനിധനിയുനട  2013-14,  2014-15
എന്നശ്രീ  വര്ഷങ്ങളനിനല  ഓഡനിറ്റഡ്  റനികപ്പെനോര്ട്ടുകേള്  ഡനികല
കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

XVI ധനകേനോരത്യവഅം  കേയറഅം  വകുപ്പുമനനി  (കഡനോ  .    ടനി  .    എഅം  .    കതനോമസഡ്  ഐസകേഡ്):
സര്, തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  208/2015/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  27-11-2015
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 805/2015) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം
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2. സ.ഉ  (അചടനി)  നമര്  25/2016/നനി.വ.  തശ്രീയതനി,  3-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 116/2016) ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം

3. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  27/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  8-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 124/2016) 

4. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  31/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 179/2016)

5. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  32/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  25-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 180/2016)

6. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  33/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  26-2-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 181/2016) 

7. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  36/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 213/2016) 

8. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  38/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  2-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 215/2016)

9. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  41/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  11-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 270/2016)  

10. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  42/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  11-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 271/2016)

11. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  47/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  30-3-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 300/2016)

12. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്50/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  2-4-2016
(എസഡ്. ആര്.ഒ. നമര് 314/2016)

13. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  52/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  15-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 324/2016)

14. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  54/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  15-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 325/2016) 
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15. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  57/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 361/2016) 

16. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  58/2016/റ്റനി.ഡനി.  തശ്രീയതനി,  6-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 362/2016) 

17. ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  59/2016/ഫെനിന.  തശ്രീയതനി,  2-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 368/2016) 

18. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  60/2016/ഫെനിന.  തശ്രീയതനി,  2-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 369/2016)

19. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  71/2016/ഫെനിന.  തശ്രീയതനി,  11-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 370/2016)

20. ജനി.ഒ.(പനി)   നമര്  56/2016/റ്റനി.ഡനി.   തശ്രീയതനി,  27-4-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 371/2016)

21. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  64/2016/ഫെനിന.  തശ്രീയതനി,  7-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 388/2016)

22. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്  70/2016/ഫെനിന.  തശ്രീയതനി,  11-5-2016
(എസഡ്.ആര്.ഒ. നമര് 393/2016)

23. 2015  മനോര്ചഡ്  31-നഡ് അവസനോനനിച വര്ഷനത ഇകകണനോമനികേഡ്
നസക്ടറനിനന കുറനിചള  കേഅംപ് കട്രനോളര് ആന്റെഡ് ആഡനിറ്റര് ജനറല്
ഓഫെഡ് ഇനത്യയുനട  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്.

24. 2015  മനോര്ചഡ്  31-നഡ്  അവസനോനനിച വര്ഷനത നപനോതുകമഖലനോ
സനോപനങ്ങനള  കുറനിചള  കേഅംപ് കട്രനോളര്  ആന്റെഡ്  ആഡനിറ്റര്
ജനറല് ഓഫെഡ് ഇനത്യയുനട റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്.

25. കകേരള  ഫെനിനനോനഷത്യല്  കകേനോര്പ്പെകറ ഷനന്റെ  2015  മനോര്ചഡ്  31-നഡ്
അവസനോനനിച  വര്ഷനത കേണക്കുകേളനികന്മേലള കേഅംപ് കട്രനോളര്
ആന്റെഡ് ആഡനിറ്റര് ജനറല് ഓഫെഡ് ഇനത്യയുനട പ്രകതത്യകേ ഓഡനിറ്റഡ്
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

26. കഫെനോഅം  മനോറ്റനിഅംഗ്സഡ്  (ഇനത്യ)  ലനിമനിറ്റ ഡനിനന്റെ  2009-10-നല
വനോര്ഷനികേ  റനികപ്പെനോര്ട്ടുഅം  കേണക്കുകേളുഅം  ഡനികല  കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ്
സഹനിതഅം.
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27. കകേരള  മൂലത്യവര്ദനിത  നനികുതനി,  കേനോര്ഷനികേനോദനോയ  നനികുതനി  &
നസയനില്സഡ്  ടനോകഡ്  അപ്പെകലറ്റഡ്  ട്രനിബക്യൂണലനിനന്റെ  2010-11-നല
ഭരണ റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ് ഡനികല കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

XVII ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി വത്യവസനോയവഅം കസനോര്ട്സുഅം വകുപ്പുമനനി
(ശശ്രീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരനോജന):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന  കേടലനോസകേള്
ഞനോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള വനോട്ടര് അകതനോറനിറ്റനിയുനട  2011-12-നല വനോര്ഷനികേ കേണക്കുകേള്
ഡനികല കസ്റ്ററ്റുനമന്റെഡ് സഹനിതഅം.

XVIII നനിയമസഭനോ  നസക്രട്ടറനി-ഇന-ചനോര്ജഡ്  (  ശശ്രീമതനി പനി  .    ജയലകനി):  സര്,
നനിയമസഭ  പനോസനോകനിയതുഅം  ഗവര്ണറനട  അഅംഗശ്രീകേനോരഅം  ലഭനിചതുമനോയ
തനോനഴപ്പെറയുന്ന ആക്ടുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. 2015-നല മുകന്നനോക വനിഭനോഗങ്ങളനിനല സനോമതനികേമനോയനി പനികന്നനോകഅം
നനില്ക്കുന്ന  വനിഭനോഗങ്ങള്കഡ്  കവണ്ടനിയുള  കകേരള  സഅംസനോന
കേമ്മശ്രീഷന ആക്ടഡ് (2016-നല 2-ാം ആക്ടഡ്.)

2. 2015-നല പ്രവനോസനി ഭനോരതശ്രീയര്  (കകേരളശ്രീയര്)  കേമ്മശ്രീഷന ആക്ടഡ്
(2016-നല 3-ാം നമര് ആക്ടഡ്)

3. 2015-നല  പ്രവനോസനി  കകേരളശ്രീയരുനട  കക്ഷമ  (കഭദഗതനി)  ആക്ടഡ്
(2016 നല 4-ാം നമര് ആക്ടഡ്)

4. 2015-നല കകേരള റനിയല് എകസ്റ്ററ്റഡ്  (നനിയനണവഅം വനികേസനവഅം)
ആക്ടഡ് (2016 നല 5-ാം നമര് ആക്ടഡ്)

5. 2016-നല  കകേരള  ധനവനിനനികയനോഗ  (കവനോട്ടഡ്  ഓണ് അകഗൗണ്ടഡ്)
ആക്ടഡ് (2016 നല 6-ാംനമര്  ആക്ടഡ്)

6. 2016-നല  കകേരള  ധനവനിനനികയനോഗ  ആക്ടഡ്  (2016  നല  7-ാം
നമര് ആക്ടഡ്)

7. The Kerala Land Tax (Amendment) Act, 2016 (Act 8 of
2016)

8. 2016-നല കകേരള നഗര- ഗ്രനോമനോസൂത്രണ ആക്ടഡ് (2016 നല 9-ാം
നമര് ആക്ടഡ്)
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9. 2016-നല കകേരള അങണവനോടനി  വര്കര്മനോരുനടയുഅം അങണവനോടനി

നഹല്പ്പെര്മനോരുനടയുഅം  കക്ഷമനനിധനി  ആക്ടഡ്  (2016  നല  10-ാം

നമര് ആക്ടഡ്)

10. The Payment of Wages (Kerala Amendment) Act, 2015

(Act 11 of 2016)

(2)   ചട്ടഅം   47(2)   അനുസരനിചള   (  ലനിസ്റ്റഡ്   II)   കേടലനോസകേള് 

1.  മുഖത്യമനനി  (ശശ്രീ  .    പനിണറനോയനി വനിജയന):  സര്,  തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള്

ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന: 

പതനിമൂന്നനോഅം കകേരള നനിയമസഭയുനട ഒമതനോഅം സകമ്മളനതനിനല 4810, 6068,

പതനോഅം  സകമ്മളനതനിനല  53,  4956,  പതനിനനനോന്നനോഅം  സകമ്മളനതനിനല  3311,

7641,  പനണ്ടനോഅം സകമ്മളനതനിനല  2085, 3635,  പതനിമൂന്നനോഅം സകമ്മളനതനിനല

1963,  പതനിനനോലനോഅം സകമ്മളനതനിനല  1728,  5744,  പതനിനഞനോഅം സകമ്മളനതനിനല

151, 245, 305, 316, 323, 2090, 3501, 3506, 3509, 3553, 3678, 3701, 3727,

3538,  പതനിനനോറനോഅം സകമ്മളനതനിനല 68, 139, 1386, 3100, 3113, 3114, 3127,

3201  എന്നശ്രീ  നമരുകേളനിലള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനോത  കചനോദത്യങ്ങളുനട  മറപടനിയുഅം

അവയഡ്  യഥനോസമയഅം  മറപടനി  നല്കുവനോന  സനോധനികനോതനിരുന്നതനിനുളള  കേനോരണഅം

കേനോണനികല് കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റുകേളുഅം.

2.  ആകരനോഗത്യവഅം  സനോമൂഹത്യനശ്രീതനിയുഅം  വകുപ്പുമനനി   (ശശ്രീമതനി  നകേ  .    നകേ  .

നനശലജ ടശ്രീചര്) : സര്,   തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  അഞനോഅം  സകമ്മളനതനിനല  4778,

പതനിനനനോന്നനോഅം സകമ്മളനതനിനല  4892,  പതനിമൂന്നനോഅം സകമ്മളനതനിനല  1681,  1683,

3237,  പതനിനനോലനോഅം സകമ്മളനതനിനല  1674, 2804, 4316, 5570, 2211, 3534,

പതനിനഞനോഅം സകമ്മളനതനിനല 1816, 2485, 3491, പതനിനനോറനോഅം സകമ്മളനതനിനല

1703,  1705  എന്നശ്രീ  നമരുകേളനിലള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനോത  കചനോദത്യങ്ങളുനട

മറപടനിയുഅം  അവയഡ്  യഥനോസമയഅം  മറപടനി  നല്കുവനോന  സനോധനികനോതനിരുന്നതനിനുള

കേനോരണഅം കേനോണനികല് കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റുകേളുഅം.
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3.  ഭക്ഷത്യവഅം സനിവനില് സനനപസുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    പനി  .    തനികലനോതമന):

സര്,   തനോനഴപ്പെറയുന്ന കേടലനോസുകേള് ഞനോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  പതനിനഞനോഅം  സകമ്മളനതനിനല  1350,

3100,  3086,  പതനിനനോറനോഅം  സകമ്മളനതനിനല  242,  263,  1271,  2736,  2737,

2739,  2740,  2741,  2742,  2751,  2760,  2765  എന്നശ്രീ  നമരുകേളനിലള

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടനോത  കചനോദത്യങ്ങളുനട  മറപടനിയുഅം  അവയഡ്  യഥനോസമയഅം  മറപടനി

നല്കുവനോന സനോധനികനോതനിരുന്നതനിനുളള കേനോരണഅം കേനോണനികല് കസ്റ്ററ്റഡ്നമന്റുകേളുഅം.

X ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനിനഡ് നന്ദനി കരഖനപ്പെടുത്തുന്ന
പ്രകമയനതക്കുറനിചള ചര്ച

ശശ്രീ  .    എസഡ്  .    ശര്മ്മ  : സര്, “2016  ജൂണ്  24-ാം തശ്രീയതനി ഗവര്ണര് കകേരള

നനിയമസഭനോഅംഗങ്ങകളനോടഡ് നചയ പ്രസഅംഗതനിനഡ് നനിയമസഭനോഅംഗങ്ങള് ഗവര്ണര്കഡ് നന്ദനി

കരഖനപ്പെടുത്തുന " എന്ന പ്രകമയഅം ഞനോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശശ്രീ  .   വനി  .   എസഡ്  .   സുനനില് കുമനോര്  ): സര്, പ്രകമയനത ഞനോന

പനിനനോങന.

മനി  .    നചയര്മനോന:  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗങ്ങള്കഡ്  കഭദഗതനികേള്  അവതരനി

പ്പെനികനോവന്നതനോണഡ്.

ശശ്രീ  .   പനോറകല് അബ്ദുല  : സര്, 1-ാം നമര് കഭദഗതനി ഞനോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

1. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എങനിലഅം  മുനകേനോലങ്ങളനില് പ്രകക്ഷനോഭങ്ങളുനട  കപരനില് അറസ്റ്റനിലനോയ ദളനിതഡ്

സശ്രീകേളുഅം  കുട്ടനികേളുഅം  ജയനിലനിലടയനപ്പെട്ടനിട്ടുനണ്ടങനിലഅം  കേക്ഷനി രനോഷശ്രീയ സവരതനിനന്റെ

കപരനില് സശ്രീകേകളകയനോ കുട്ടനികേകളകയനോ ജയനിലനിലടയ്ക്കുന്നതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന സഅംഭവങ്ങള്

ആവര്തനികനപ്പെടനിലന്ന ഉറപ്പെഡ് ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് ഉള്നപ്പെടുതനോതതനില്

കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    റ്റനി  .    എ  .    അഹമ്മദഡ്  കേബശ്രീര്  : സര്,  2-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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2. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"അയല്  സഅംസനോനങ്ങളുമനോയുള  തര്കവനിഷയമനോയ  മുലനപ്പെരനിയനോര്  ഡനോഅം,

നദശ്രീസഅംകയനോജന പദതനികേള് എന്നനിവ സഅംബനനിചഡ് കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്കനിടയനില്

നനിലനനില്ക്കുന്നതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ആധനിയുഅം  ഭശ്രീതനിയുഅം  സഅംശയങ്ങളുഅം  ദൂരശ്രീകേരനിക്കുഅം

വനിധമുള  വത്യകമനോയ  ഉറപ്പെഡ്  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില്  ഉള്നപ്പെടുതനോതതനില്

കഖദനിക്കുന."

നപ്രനോഫെ  .    ആബനിദഡ്  ഹുസസന തങ്ങള്  : സര്,  3-ാം നമര് കഭദഗതനി ഞനോന

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

3. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എങനിലഅം  മദത്യതനിനന്റെ  ഉപകഭനോഗവഅം  വനിപണനവഅം  വത്യനോപകേമനോകേനോവന്ന

സനിതനിവനികശഷഅം  നനിലനനില്ക്കുന്നതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്നതനില്  കേടുത ആശങയുള

കകേരളശ്രീയര്കഡ്  ആശശ്വനോസഅം  നല്കേനോനുതകുന്ന  മദത്യനനികരനോധന  നടപടനികേള്

സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്ന ഉറപ്പെഡ് നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനില് കചര്കനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    നകേ  .    എസഡ്  .    ശബരശ്രീനനോഥന  : സര്,  4-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

4. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് സര്കനോര് കമഖലയനില് തനിരുവനനപുരതഡ് ആരഅംഭനിച ഇന്ദനിരനോ ഗനോനനി

നമഡനികല്  കകേനോകളജനില്  നമഡനികല്  കേഗൗണ്സനില്  ലഭത്യമനോകനിയ  100  എഅം.ബനി.

ബനി.എസഡ്.  സശ്രീറ്റനില്  ഈ  വര്ഷഅം  അഡഡ് മനിഷന  നടകതണ്ട  എന്ന  ഗവണ്നമന്റെഡ്

തശ്രീരുമനോനഅം  സശ്വകേനോരത്യകമഖലയഡ്  ലനോഭമുണ്ടനോകനിനകനോടുക്കുന്നതനിനനോനണന്നഡ്  പറയനപ്പെടുന്നതനിനന

കുറനിചഅം  നമഡനികല്  വനിദത്യനോഭത്യനോസ  കമഖലയനില്  ഇതുസഅംബനനിചഡ്  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി

പറയനപ്പെടുന്ന  പ്രതനിസനനിനയക്കുറനിചഅം  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില്  പരനോമര്ശനിച

കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    ശനിവകുമനോര്  : സര്,  5-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന

അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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5. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് സര്കനോര് കമഖലയനില് തനിരുവനനപുരതഡ് ആരഅംഭനിച ഇന്ദനിരനോ ഗനോനനി
നമഡനികല്  കകേനോകളജനില്  നമഡനികല്  കേഗൗണ്സനില്  ലഭത്യമനോകനിയ  100  എഅം.ബനി.
ബനി.എസഡ്.  സശ്രീറ്റനില്  ഈ  വര്ഷഅം  അഡഡ് മനിഷന  നടകതണ്ട  എന്ന  ഗവണ്നമന്റെഡ്
തശ്രീരുമനോനഅംമൂലഅം  വനിദത്യനോര്തനികേള്ക്കുഅം  രക്ഷനോകേര്തനോകള്ക്കുഅം  ഉളവനോയനിട്ടുളതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  മനോനസനികേ  ബദനിമുട്ടുകേനളക്കുറനിചഡ്  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില്
പരനോമര്ശനികനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .   വനി  .   പനി  .   സജശ്രീന്ദ്രന  : സര്, 6-ാം നമര് കഭദഗതനി ഞനോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

6. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  സഅംസനോനതഡ്  ദളനിതഡ്  നപണ്കുട്ടനികേനള  കേനോരണമനിലനോനത
ജനോമത്യമനിലനോ  വകുപ്പുകേള്  ചുമതനി  അറസ്റ്റഡ്  നചയ്യനോന  കപനോലശ്രീസഡ്  സകേനകനോണ്ട
നനിയമവനിരുദനമന്നഡ് പറയനപ്പെടുന്ന നടപടനിനയ സഅംബനനിചഅം എസഡ്.സനി./  എസഡ്.ടനി.
വനിഭനോഗതനിനല  സനോധനോരണകനോരനോയ  ജനങ്ങള്കഡ്  ഇതുമൂലഅം  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  ആശങകയയുഅം  നനിയമ  സമനോധനോന  തകേര്ചകയയുഅം  സഅംബനനിചഅം
ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    സഹബനി  ഈഡന  : സര്,  7-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

7. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  സഅംസനോനതഡ്   ഭരണമനോറ്റനതത്തുടര്ന്നഡ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
മനോനദണ്ഡങ്ങള്  ലഅംഘനിചനകേനോണ്ടഡ്  സവരനോഗത്യ  ബദനികയനോനട  ജശ്രീവനകനോനര
സലഅംമനോറ്റനിയതുമൂലഅം സനിവനില് സര്വ്വശ്രീസഡ് കമഖലയനില് ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന
അനനിശനിതതശ്വനതയുഅം  സ്തഅംഭനനോവസനയയുഅംപറ്റനി  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില്
പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .   എഅം  .   വനിനനസന്റെഡ്  : സര്, 8-ാം നമര് കഭദഗതനി ഞനോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

8. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  സഅംസനോനതഡ്  ഭരണമനോറ്റനതത്തുടര്ന്നഡ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
നനിലവനിലള  മനോനദണ്ഡങ്ങള്  ലഅംഘനിചനകേനോണ്ടഡ്  രനോഷശ്രീയ  സവര  ബദനികയനോനട
ജശ്രീവനകനോനര സലഅംമനോറ്റനിയതുമൂലഅം സനിവനില് സര്വ്വശ്രീസഡ് കമഖലയനില് ഉളവനോയനിട്ടുളതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന സഡ് തഅംഭനനോവസനയപ്പെറ്റനി  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച
കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."
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ശശ്രീ  .    എല്കദനോസഡ്  പനി  .    കുന്നപ്പെനിളനില്  : സര്,  9-ാം നമര് കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

9. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് മുന സര്കനോര് തുടങ്ങനിവച വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് സനോമതനികേ
പ്രതനിസനനിയുനട  കപരനില്  തൃപ്തനികേരമനോയനി  മുകന്നനോട്ടഡ്  നകേനോണകപനോകേനോതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്നതനിനനക്കുറനിചഅം  അടനിസനോന  സഗൗകേരത്യ  കമഖലയനില്  ആരഅംഭനിച
പദതനികേള്  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതനിനുളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ശമനതക്കുറനിചഅം
ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    ഷനോഫെനി  പറമനില്  : സര്,  10-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

10.നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് പനികന്നനോകസമുദനോയങ്ങള്കഡ് ഗവണ്നമന്റെഡ് അനുവദനിച കകേനോകളജുകേളുനട
പ്രവര്തനഅം  തടസനപ്പെടുതനോനുഅം  അഅംഗപരനിമനിതര്ക്കുള  നസഷത്യല്  സ്കൂളുകേള്കഡ്
എയ്ഡഡഡ്  പദവനി  നല്കേനിയതഡ്  നനിര്തലനോകനോനുഅം  ഇകപ്പെനോഴനത  ഗവണ്നമന്റെഡ്
സകേനകനോണ്ടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന നടപടനികേള്മൂലഅം  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന
സനോഹചരത്യനതക്കുറനിചഡ് ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില്
കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    അനവര്  സനോദതഡ്  : സര്,  11-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

11. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് കകേന്ദ്ര സനിവനില് ഏവനികയഷന നയതനില് കകേരളഅം ആവശത്യനപ്പെട്ട
മനോറ്റങ്ങള്  വരുതനിയനിട്ടുഅം  ഗള്ഫെഡ്  രനോജത്യങ്ങളനികലക്കുള  എയര്  കകേരള  സര്വ്വശ്രീസഡ്
തുടങ്ങനോന നടപടനി സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്ന കേനോരത്യഅം ഗവര്ണറനട നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനില്
പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    സണനി  കജനോസഫെഡ്  : സര്,  12-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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12.നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനന തുടര്ന്നഡ് സഅംസനോനതഡ് വത്യനോപകേമനോയുഅം  കേണ്ണൂരനില്
പ്രകതത്യകേനിചഅം,  പ്രതനിപക്ഷ പനോര്ട്ടനി പ്രവര്തകേനര ആക്രമനികനോനുഅം പനോര്ട്ടനി ഓഫെശ്രീസഡ്
തകേര്കനോനുഅം  കേലനോ-സനോഅംസനോരനികേ  സനോപനങ്ങള്  ആക്രമനികനോനുഅം  നടനവരുന്നതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  ശമങ്ങനള  നനിയനനികനോനുഅം  എലനോവര്ക്കുഅം  തുലത്യ  നശ്രീതനി  ഉറപ്പു
വരുതനോനുഅം  കപനോലശ്രീസനിനഡ്  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന പരനോജയഅം  സഅംബനനിചഡ്
ഗവര്ണറനട  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനില്  പരനോമര്ശനിച  കേനോണനോതതനില്
കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന  : സര്,  13-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

13. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് നപനോതു വനിപണനിയനില് ഉളതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന നനികതത്യനോപകയനോഗ
സനോധനങ്ങളുനട  വനിലകയറ്റഅം  തടയുന്നതുഅം  നപനോതുവനിതരണ  ശഅംഖലയനില്
അവശത്യസനോധനങ്ങള് നത്യനോയമനോയ വനിലയഡ് നല്കുന്നതുഅം സഅംബനനിചഡ്  ഗവര്ണറനട
പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജനോസഫെഡ്  : സര്,  14-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

14.നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  തലകശ്ശേരനിയനില്  രണ്ടഡ്  ദളനിതഡ്  നപണ്കുട്ടനികേനള   ജനോമത്യമനിലനോത
വകുപ്പുകേള് ഉള്നപ്പെടുതനി അറസ്റ്റഡ് നചയഡ് ഒന്നര വയസുള സകേക്കുഞ്ഞെനിനനയടകഅം
ജയനിലനിലടയനോന  കപനോലശ്രീസഡ്  സകേനകനോണ്ടതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  നനിയമവനിരുദ
നടപടനി  സഅംബനനിചഅം  പട്ടനികേ  വനിഭനോഗതനിനല  സനോധനോരണകനോരനോയ  ജനങ്ങള്കഡ്
ഇതുമൂലഅം  ഉണ്ടനോയനിട്ടുളതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമനോയ  ആശങകയയുഅം  നനിയമ
തകേര്ചകയയുഅം കുറനിചഅം  ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില്
കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസഡ്  : സര്,  15-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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15.  നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് മുലനപ്പെരനിയനോര് ഡനോമനിനന്റെ സുരക്ഷയുഅം ഉറപ്പുഅം വനിലയനിരുതനോന ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സഅംഘനത നനിയമനികണനമന്ന നയപ്രഖത്യനോപനതനിനല പരനോമര്ശഅം നനിയമസഭ
ഏകേകേണ്ഠമനോയനി  പനോസനോകനിയ  പ്രകമയതനിനന്റെ  അനസതയഡ്  കേടകേവനിരുദമനോനണന്നഡ്
ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില്  കഖദനിക്കുന."

കഡനോ  .    എന  .    ജയരനോജഡ്  : സര്,  16-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

16.നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  ഏകേനോദത്യപകേ  വനിദത്യനോലയ  (എഅം.ജനി.എല്.സനി.)  അദത്യനോപകേര്
കനരനിട്ടുനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതനോയനി  പറയനപ്പെടുന്ന പ്രതനിസനനികേള്ക്കുഅം നതനോഴനില് സുരക്ഷനോ
ഭശ്രീഷണനികേള്ക്കുഅം ശനോശശ്വത പരനിഹനോരഅം കേനോണുന്നതനിനഡ് മുന സര്കനോര് എടുതതനോയനി
പറയനപ്പെടുന്ന  തശ്രീരുമനോനങ്ങളുഅം  ഉതരവകേളുഅം  നടപ്പെനോക്കുന്നതനിനഡ്  പ്രതനിജ്ഞനോ
ബദമനോനണന്നഡ് ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പരനോമര്ശനിച കേനോണനോതതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    കറനോഷനി  അഗസ്റ്റനിന  : സര്,  17-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

17.നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല്  121  വര്ഷഅം  കേനോലപ്പെഴകമുള  മുലനപ്പെരനിയനോര്  ഡനോമനിനുപകേരഅം
പുതനിയ  ഡനോഅം  നനിര്മ്മനിക്കുനമന്നഡ്  ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനില്  പ്രഖത്യനോപനികനോന
വനിസ്മരനിചതനില് കഖദനിക്കുന."

ശശ്രീ  .    കമനോനസഡ്  കജനോസഫെഡ്  : സര്,  18-ാം  നമര്  കഭദഗതനി  ഞനോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

18. നന്ദനിപ്രകമയതനിനന്റെ അവസനോനഅം തനോനഴപ്പെറയുന്നതഡ് കൂട്ടനികചര്ക്കുകേ:

"എന്നനോല് റബ്ബര് കേര്ഷകേര്കഡ്  ഉളതനോയനി പറയനപ്പെടുന്ന പ്രശ്നഅം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഡ്
റബ്ബറനിനഡ്  കേനികലനോയഡ്  150  രൂപ  തനോങവനില  ഏര്നപ്പെടുത്തുന്നതനിനുഅം  വനിലസനിരതനോ
ഫെണ്ടനോയനി 500 കകേനോടനി രൂപ ഉള്നകനോളനിക്കുന്നതനിനുഅം കേനോര്ഷനികേ വനോയകേള്കഡ് ഒരു
വര്ഷകതകഡ്  നമനോകറനോകട്ടനോറനിയഅം  പ്രഖത്യനോപനിക്കുന്നതനിനുഅം  വനിലവര്ദനവഡ്  പനിടനിച
നനിര്തനോനനോയനി  സനിവനില്  സസപസഡ്  കകേനോര്പ്പെകറഷനുഅം  കേണ്സക്യൂമര്  നഫെഡനിനുഅം
500 കകേനോടനി രൂപ അനുവദനിചഡ് മനോര്കറ്റനില് ഇടനപടുന്നതനിനുഅം നടപടനി സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ്
ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില് പറയനോതതനില്  കഖദനിക്കുന."
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ശശ്രീ  .    എസഡ്  .    ശര്മ്മ  : സര്,  പതനിനനോലനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലക്കുള
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനികഡ്  ചരനിത്ര വനിജയഅം  നല്കേനി
അധനികേനോരതനില് എതനിച കകേരളതനിനല എലനോ വനിഭനോഗഅം ജനങ്ങനളയുഅം ഞനോന ഈ
അവസരതനില്  അഭനിവനോദത്യഅം  നചയ്യുകേയനോണഡ്.  ജനങ്ങള്  അര്പ്പെനിച  വനിശശ്വനോസഅം
കേനോത്തുസൂക്ഷനിചനകേനോണ്ടഡ്  അഴനിമതനിരഹനിതവഅം  വനികേസകനനോന്മുഖവഅം  മതനനിരകപക്ഷവമനോയ
കകേരളഅം രൂപനപ്പെടുത്തുന്നതനിനഡ് സഖനോവഡ് പനിണറനോയനി വനിജയന കനതൃതശ്വഅം നല്കുന്ന
ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ശകദയമനോയ  പങ്കുവഹനിചഡ്
മുകന്നറനമന്നഡ് ഞങ്ങള്കഡ് ഉറപ്പുണ്ടഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ അഞഡ് വര്ഷകനോലഅം  സഅംസനോനതഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയങ്ങള്നകതനിരനോയനി   ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ
പ്രസനോനഅം നനിയമസഭയകേത്തുഅം പുറത്തുഅം വനിട്ടുവശ്രീഴ്ചയനിലനോനത നടതനിയ കപനോരനോട്ടതനിനന്റെയുഅം
തത്യനോഗതനിനന്റെയുഅം  സഹനതനിനന്റെയുഅം  സമരതനിനന്റെയുഅം  മനോര്ഗ്ഗതനിലൂനട  വളര്ന
വന്ന ജനകേശ്രീയമനോയ ഉത്പന്നമനോണഡ് ഇന്നഡ് അധനികേനോരതനിനലതനിയനിട്ടുള എല്.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെഡ്.  ജനങ്ങള് അര്പ്പെനിച വനിശശ്വനോസഅം കേനോത്തുസൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഡ് ജനകക്ഷമ
വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ജനങ്ങള്കഡ്  അനുഭവകവദത്യമനോകനിനകനോണ്ടഡ് സമസ്ത
തലങ്ങകളയുഅം  സര്ശനിച  പ്രസഅംഗമനോണഡ്  ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണ്ടനി  കകേരള  ഗവര്ണര്
നടതനിയനിട്ടുളതഡ്.

സര്വ്വനനോശതനിനന്റെ വഴനികേളനിലൂനട അപഥസഞനോരഅം നടതനിയ യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ
നയതനികനറ്റ  തനിരനിചടനി  പരനോജയതനില്നനിനഅം  തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുകപനോലഅം
അവര്കഡ് കേഴനിയുന്നനില എന്നഡ് പറകയണ്ടനിവരുന്നതനില് കഖദമുണ്ടഡ്. 1947  ആഗസ്റ്റഡ്  15-നഡ്
കശഷമുള,  വനികശഷനിചഅം  ഭനോഷനോടനിസനോനതനില് സഅംസനോനങ്ങളുനട രൂപശ്രീകേരണതനിനു
കശഷഅം കകേനോണ്ഗ്രസഡ് ഇതുകപനോനല അകേനപ്പെട്ട ഗുരുതരവഅം അസനോധനോരണവമനോയ ഒരു
പ്രതനിസനനി  ഇതനിനുമുനമനോരനികലഅം  അഭനിമുഖശ്രീകേരനികകണ്ടനി  വന്നനിട്ടനിനലന്നഡ്  ഞനോന
കേണകനോക്കുന.  ചനിലകപ്പെനോള് കകേന്ദ്രവഅം  സഅംസനോനവഅം ഭരനിക്കുന്നതഡ്  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്
കനതൃതശ്വമനോയനിരനിക്കുഅം.  ചനിലകപ്പെനോള്  കകേന്ദ്രതനില്  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  കനതൃതശ്വതനിലള
സര്കനോരുഅം  സഅംസനോനതഡ്  ഇതര  സര്കനോരുമനോയനിരനിക്കുഅം.  1977-ല്  കകേനോണ്ഗ്രസനിനന
കകേന്ദ്ര  അധനികേനോരതനില്നനിനഅം  ജനങ്ങള്  നശ്രീകഅംനചയകപ്പെനോള്  സഅംസനോനതഡ്
കകേനോണ്ഗ്രസഡ് കനതൃതശ്വഅം  അധനികേനോരതനില് വന.  സഅംസനോനത്തുഅം  കകേന്ദ്രതനിലഅം
ഒകര സമയഅം കകേനോണ്ഗ്രസനിനു ഭരണഅം നഷ്ടനപ്പെടുന്ന സനിതനിവനികശഷഅം അതത്യപൂര്വ്വമനോയനിട്ടു
മനോത്രമനോണഡ്,  നതനോണ്ണൂറകേളുനട  അവസനോനതനിലനോണഡ്  ഇനത്യ  ദര്ശനിചതഡ്.  ഇകപ്പെനോള്
കകേന്ദ്രതനിലഅം സഅംസനോനതനിലഅം കകേനോണ്ഗ്രസഡ് ഭരണതനില്നനിനഅം ഒഴനിവനോകനപ്പെട്ടു
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കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇനത്യയനിലഅം  കകേരളതനിലഅം  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  തുടര്നവന്ന
ജനവനിരുദ  നയങ്ങള്കഡ്  ജനങ്ങള്  നല്കേനിയ  കേനത  തനിരനിചടനിയനോണനിനതന്ന
തനിരനിചറനിവഡ് ഇനനിയുഅം ഉണ്ടനോകകേണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  ആകഗനോളവത്കേരണഅം സൃഷ്ടനിച ഭശ്രീകേരമനോയ
അസന്തുലനിതനോവസയുഅം  പ്രകൃതനിദുരനങ്ങള്കഡ്  നവടനിമരുന്നനിട്ടുനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതുമനോയ
ഇകനോലതഡ്  ഒരു ജനകേശ്രീയ ബദല് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  നയപരമനോയനി  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങളുനട  മുന്നനില്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനനവനളതുഅം  പ്രതനിസനനിനയ  തുടര്ന്നഡ്
അരനോജകേതശ്വതനിലഅം അനനോഥതശ്വതനിലഅം അകേനപ്പെട്ടുകപനോയ ഒരു ജനതയഡ് കനതൃസനോനശ്രീയമനോയ
ഒരു ജനകേശ്രീയ ബദല് എന്ന ആത്മവനിശശ്വനോസവമനോണഡ് ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനില്
ഉളടകഅം  നചയനിരനിക്കുനനവന്നതഡ്.  ആകഗനോള  സനോമതനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്
നനിനഅം  ഇനത്യ കവറനിട്ടുനനില്ക്കുന്നനില.  സനോമതനികേ നയങ്ങളുനട  കേനോരത്യതനില്  ഒരു
നനോണയതനിനന്റെ  രണ  വശമനോണഡ്  കകേനോണ്ഗ്രസഅം  ബനി.നജ.പനി.-യുഅം.   സനോമതനികേ
പരനിഷഡ് കേനോരങ്ങളുനട  ചവനികട്ടറ്റഡ്  തകേര്ന്നടനിയുന്ന ജനലക്ഷങ്ങള്കഡ്  ഒരു  സഅംസനോന
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പരനിമനിതമനോയ  അധനികേനോര  അവകേനോശങ്ങള്  ഉപകയനോഗനിചനകേനോണ്ടഡ്
എല്.ഡനി.എഫെഡ്  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ആശശ്വനോസ  നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമനളതഡ്
കകേരളതനിനന്റെ പുനര്നനിര്മ്മനോണതനിനഡ് ദശ്രീര്ഘദര്ശനഅം നചയ്യുന്ന അടനിതറയനോയനിരനിക്കുഅം
രൂപനപ്പെടുതനിനയടുക്കുകേ.   ആധുനനികേ  കൃഷനി  രശ്രീതനികയനോനടനോപ്പെഅം  വത്യനോവസനോയനികേ  -
നഎ.ടനി  കമഖലകേളുനട  വളര്ചയ്ക്കുഅം  ദശ്രീര്ഘവശ്രീക്ഷണകതനോനടയുള  നടപടനികേള്ക്കുഅം
ഊന്നല്  നല്കുനമനഅം  പരമരനോഗത  വത്യവസനോയങ്ങളനിനല  നതനോഴനിലനോളനികേള്ക്കുഅം
പനോവനപ്പെട്ടവര്ക്കുഅം നനിസശ്വരനോയ  ജനസമൂഹതനിനുഅം സമ്പൂര്ണമനോയ സനോമൂഹത്യ സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുനമനമുള പ്രഖത്യനോപനവഅം  വനിദത്യനോഭത്യനോസ-ആകരനോഗത്യ  കമഖലനയ വനില്പ്പെനചരകനോകനി
മനോറ്റനോനത  ഗുണനനിലവനോരകതനോനട  കസവനഅം  പ്രദനോനഅം  നചയ്യനോന  കേഴനിയുനമനള
പ്രഖത്യനോപനവഅം  ജനങ്ങള്കഡ് ആത്മവനിശശ്വനോസഅം  പകേരുന്നതനോണഡ്.  അഴനിമതനി
രഹനിതമനോയ  ഭരണ  സഅംവനിധനോനനമന്ന  സഅംസനോന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഇഗൗടുറ്റ
പ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട അഴനിമതനികനോര്കഡ്  ഇഗൗ സര്കനോര് ഒരു കപടനിസശ്വപവഅം സതത്യസനര്കഡ്
ഒരു  വഴനികേനോട്ടനിയുഅം  ആയനിരനിക്കുനമന്നഡ്  പറയനോന  ഞനോന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.
അഴനിമതനിയുനട കേനോരത്യതനില് വനിട്ടുവശ്രീഴ്ച  ഇലനോത നയമനോയനിരനിക്കുനമന്ന ഗവര്ണറനട
പ്രസഅംഗവഅം  മുഖത്യമനനിയുനട  പ്രസ്തനോവനയുഅം  കകേരള  സമൂഹതനില്  നപനോതുകവ
ആത്മവനിശശ്വനോസഅം ജനനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  എലനോ വകുപ്പുകേളുഅം നനിര്ബനമനോയുഅം വനിവരങ്ങള്
നവളനിനപ്പെടുതണനമന്നതുഅം  നടണ്ടര്  നടപടനികേള്  ഇ-നടണ്ടര്  ആകണനമന്നതുഅം
പ്രവൃതനികേളുനട  ഗുണനനിലവനോരഅം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഡ്  സഅംവനിധനോനഅം  ഏര്നപ്പെടുതനിയതുഅം
സനോധനങ്ങള്കഡ് ഇ-നപ്രനോകേഡ്യുവര്നമന്റെഡ്  ഏകകേനോപ്പെനിപ്പെനിചതുഅം സര്കനോര് സര്വ്വശ്രീസനിനല
സലഅംമനോറ്റതനിനഡ്  സുതനോരത്യമനോയ  മനോനദണ്ഡങ്ങള്  ഏര്നപ്പെടുതനിയതുഅം  എലനോ
തകദ്ദേശഭരണ  സനോപനങ്ങളനിലഅം  നപനോതുമരനോമതഡ്  പ്രവൃതനികേള്കഡ്  കസനോഷത്യല്
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ഓഡനിറ്റഡ്  നനിര്ബനമനോകനിയതുഅം  മരനോമതഡ്  പ്രവൃതനികേളുനട  ഓകരനോ  ഘട്ടതനിലഅം
പ്രസകമനോയ വനിശദനോഅംശങ്ങള് ഏനതനോരു പഗൗരനുഅം  മനസനിലനോകനോന സനോദത്യമനോകുഅം
വനിധഅം  ജനി.നഎ.എസഡ്.  അടനിസനോനമനോകനിയുള  സുതനോരത്യ  സഅംവനിധനോനവഅം
നപനോതുനനിരശ്രീക്ഷണവഅം ഏര്നപ്പെടുത്തുനമന്ന നയവഅം  അഴനിമതനിരഹനിത കകേരളതനിനന്റെ
അടനിതറയഡ്  സുശകമനോയ പങഡ്  വഹനിക്കുവനോന കേഴനിയുന്ന ഒന്നനോയനി  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള് കേണകനോക്കുന. 

സഅംസനോനഅം ഗുരുതരമനോയ സനോമതനികേ പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന ഒരസനോധനോരണമനോയ
സനോഹചരത്യതനില് എതനിനനില്ക്കുന.  2016-17-ല്  13-ാം കകേരള നനിയമസഭയനില്
അവസനോനഅം  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറ്റഡ്  കരഖകേളുഅം  വനിരല്  ചൂണന്നതഡ്  ഇതുതനന്നയനോണഡ്.
ആസനിയന കേരനോര് നടപ്പെനിലനോകനിയകതനോനട  കകേരളതനിനല നനോണത്യവനിളകേള് വമനിച
പ്രതനിസനനി കനരനിടുന.  ആസനിയനോന കേരനോറനിനനതനിരനോയനി  കകേരളതനില് കപനോരനോട്ടഅം
നടന്നകപ്പെനോള്  അതനിനന  പരനിഹസനിക്കുകേയുഅം  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുഅം  നചയനിരുന.
കേണ്ടറനിയുന്നതനിനന്റെ  സനോനതഡ്  ഇന്നഡ്  നകേനോണ്ടറനിയുന്ന  അനുഭവമനോണഡ്  നമ്മുനട
സഅംസനോനതനിനന്റെ  സമദ്ഘടനയനില്  ആസനിയനോന  കേരനോര്  വരുതനിവചനതന്ന
കേനോരത്യഅം  പ്രകതത്യകേഅം  പ്രസ്തനോവനിക്കുകേയനോണഡ്.  കകേരള  സമദ്ഘടനനയ  തനോങ്ങനി
നനിര്ത്തുന്നതനില്  പ്രധനോന  പങ്കുവഹനിക്കുന്ന ഗള്ഫെഡ്  വരുമനോനതനില്  വലനിയ  ഇടനിവഡ്
വരനോന കപനോകുകേയനോണഡ്.  ഇതരനമനോരു അവസ നമ്മുനട  വനോര്ഷനികേ സനോമതനികേ
വളര്ചനയ  മൂനനനോലഡ്  ശതമനോനമനോകനി  ചുരുക്കുനമന്നനോണഡ്  ഇകകണനോമനികേഡ്  റനിവക്യൂ
വത്യകമനോകനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.   ഇതരനമനോരു സനിതനിവനികശഷഅം കേടുത സനോമതനികേ
പ്രതനിസനനിയനികലകഡ്  നനോടനിനന  എതനിക്കുനമന്നഡ്  മനസനിലനോകനി  ദശ്രീര്ഘവശ്രീക്ഷണകതനോനടയുള
ഒരു സമശ്രീപനഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെഡ് സശ്വശ്രീകേരനിചനിരുന്നനില എനളളതുഅം ഇതനിനഡ്
കേനോരണമനോയനിതശ്രീരുന.   വനികേസന  കനട്ടങ്ങനളക്കുറനിചഡ്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്
ഒരുപനോടഡ്  നകേനോട്ടനികഘനോഷനിചനിരുനന്നങനിലഅം  സമദ്ഘടന  അതശ്രീവ  ഗുരുതര
അവസയനിലനോയനിരുനനവന്നഡ്  അകനോലനത  കേണക്കുകേള്  വത്യകമനോക്കുന.   കേഴനിഞ്ഞെ
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലതഡ്  7.6  ശതമനോനമനോണഡ്  സമദ്ഘടനയനില്
വളര്ചനോ  നനിരകഡ്  കേനോണനിചനിരുന്നനതങനില്  6.1  ശതമനോനനമന്ന  നനിരകനിലനോണഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലതഡ്   സമദ്ഘടനയുനട  വളര്ചനോ  നനിരകഡ്
കേനോണനിക്കുന്നതഡ്.  1980-കേളുനട അവസനോനകതനോടുകൂടനി കകേരളതനിനല സനോമതനികേ
വളര്ച  കദശശ്രീയ  ശരനോശരനികയകനോള്  മനികേചതനോയനിരുന.  എന്നനോല്  1980-കേള്ക്കു
കശഷഅം കദശശ്രീയ ശരനോശരനികയകനോള് കകേരളഅം ഏറ്റവഅം പനികന്നനോട്ടുകപനോയതഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ
വര്ഷമനോയനിരുനനവന്നതഡ്  നനോഅം  ഇഗൗ  അവസരതനില്  പ്രകതത്യകേഅം  നനിരശ്രീക്ഷനികകണ്ടതനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.
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കകേരളതനിനന്റെ  ഉല്പനോദന  കമഖലയനിനല  ദുര്ബലനോവസ  പരനിഹരനിക്കുകേനയന്നതനോണഡ്
കകേരള  വനികേസനനത  മുനകപനോട്ടു  നയനിക്കുന്നതനില്  അനനിവനോരത്യമനോയനിട്ടുളളതഡ്.  ഇഗൗ
കമഖല തകേര്നനകേനോണ്ടനിരനിക്കുനനവനളതനോണഡ് വസ്തുത.  കേഴനിഞ്ഞെ സനോമതനികേ
വര്ഷഅം  കേനോര്ഷനികേ  വളര്ച  4.67 ശതമനോനമനോയനി  കുറഞ.  വത്യവസനോയ  കമഖലയുഅം
തകേര്ചയനിലനോണഡ്.   നപനോതുകമഖലനോ  സനോപനങ്ങള്  നഷ്ടതനികലകഡ്  കൂപ്പുകുതനി.
പുതനിയ വനകേനിട  വത്യവസനോയങ്ങനളനോനഅം  വനകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില.   നകേട്ടനിട  നനിര്മ്മനോണ
കമഖലയുനട  വളര്ചയുഅം  മന്ദശ്രീഭവനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഗള്ഫെഡ്  കമഖലയുനട  പ്രതനിസനനിയുനട
പശനോതലതനില്  കസവന  കമഖലയുനട  വളര്ചയുഅം  മുരടനിപ്പെനിനന  അഭനിമുഖശ്രീകേരനിച
തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ഇഗൗ  ഗുരുതരമനോയ  സനോഹചരത്യങ്ങള്  മറനികേടക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേനളനോനഅം കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേനോലതഡ് ഇലനോയനിരുന.  28000 കകേനോടനി
രൂപയുനട  പദതനി  നടപ്പെനിലനോക്കുനമന്നഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷഅം  പ്രഖത്യനോപനിചനവങനിലഅം
അതനിനന്റെ പകുതനികപനോലഅം എത്തുകേയനില എന്നതനോണഡ് യനോഥനോര്തത്യഅം.  ഇനകനോലനത
മനോത്രമല,  കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷനത പദതനിയുനട അടങല്  22762  കകേനോടനി രൂപയനോയനിരുന.
സനി.എ.ജനി.-യുനട കേണക്കുപ്രകേനോരഅം  61  ശതമനോനഅം മനോത്രകമ നചലവഴനിചനിട്ടുള്ളു.   അതനോയതഡ്
കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷഅം നചലവനോകേനോനത ലനോപനോയതഡ്   10,000  കകേനോടനി രൂപ വരുഅം.  നടപ്പു
വര്ഷകതതുകൂടനി കചര്ക്കുകമനോള് ഏകേകദശഅം 26,000  കകേനോടനി രൂപയുനട പദതനികേളനോണഡ്
പണമനിലനോതതനിനനോല് നടപ്പെനിലനോകനോന കേഴനിയനോനത കപനോയതഡ്.  ആസൂത്രണതനിനന്റെ
ദനോരനിദത്യവഅം സനോമതനികേ അചടകമനിലനോയ്മയുഅം വനിവഭ സമനോഹരണതനിനന്റെ കുറവഅംമൂലഅം
ഇഗൗ  അവസയനികലകഡ്  കകേരളനത  നകേനോനണ്ടതനിക്കുകേയനോണഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ
വര്ഷകനോലഅംനകേനോണ്ടഡ്   യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നചയതഡ്.  സഅംസനോനതനിനന്റെ
പ്രതനിസനനിനയ അതനിജശ്രീവനികനോന  കേഴനിയുന്ന അഴനിമതനിരഹനിതവഅം വനികേസകനനോന്മുഖവഅം
മതനനിരകപക്ഷവമനോയ  കേനോഴ്ചപ്പെനോടനോണഡ് ഇഗൗ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  കകേരളതനിനല
ജനങ്ങളുനട  മുന്നനില്  ഇടതുപക്ഷജനനോധനിപതത്യ  പ്രസനോനഅം  സമര്പ്പെനിചതഡ്.   അതഡ്
കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്  സശ്വശ്രീകേരനിച.  മത  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്കനിടയനില്  ഉയര്നവന്ന
അരക്ഷനിതനോവസയുഅം  ഉത്കേണ്ഠയുഅം  അവര്കഡ് കനരനികടണ്ടനിവരുന്ന  നവല്ലുവനിളനികേളുഅം
അതനിജശ്രീവനികനോന  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  പനോര്ട്ടനികഡ്  കേരുതഡ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടനിരനിക്കുനനവനഅം
അതനില്  വനിശശ്വനോസമര്പ്പെനികനോന  കേഴനിയനിനലനമുളള ചനിനയുഅം  കകേരള  സമൂഹതനില്
ശകനിനപ്പെടുകേയുഅം  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  പ്രസനോനതനിനഡ്  മനോത്രകമ  അതനിനു
കേഴനിയുള്ളൂനയനമുളള വനിശശ്വനോസഅം ജനങ്ങള്കനിടയനില് ശകമനോയനി വളര്നവരനികേയുഅം നചയ.
കദശശ്രീയനോടനിസനോനതനില് കകേനോണ്ഗ്രസഡ് പനോര്ട്ടനിക്കുഅം ബനി.നജ.പനി.ക്കുഅം വത്യതത്യസ്തമനോയ ഒരു
രനോഷശ്രീയ നയമുനണ്ടന്നഡ്  കേനോലതനിനന്റെ മുനപനില്  കേണനോടനികപനോനല  കേനോണനിചനകേനോടുകനോന
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.നന്റെ നയതനിനഡ് കേഴനിഞ്ഞൂനവന്നതുഅം ശകദയമനോണഡ്.
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ഇവനിനട  മനറ്റനോരു  പ്രചരണഅം  നടക്കുനണ്ടഡ്.  ഗുജറനോതഡ്  കമനോഡല്  എന്ന
പ്രചരണഅം  കദശശ്രീയ അടനിസനോനതനില് സഅംസനോനങ്ങളനില്, ഇവനിനട കകേരളതനിലഅം,
ബനി.നജ.പനി.  നടതനി.  ആകരനോഗത്യതനിനന്റെ  കേനോരത്യതനിലഅം  വനിദത്യനോഭത്യനോസതനിനന്റെ
കേനോരത്യതനിലഅം  സനോമൂഹത്യകക്ഷമതനിനന്റെ  കേനോരത്യതനിലഅം  മതസഗൗഹനോര്ദ്ദേതനിനന്റെ  കേനോരത്യതനിലഅം
ജനനോധനിപതത്യ  കബനോധതനിനന്റെ  കേനോരത്യതനിലനമലനോഅം  ഗുജറനോതനിനനകനോള്  മനികേച
സഅംസനോനമനോണഡ് കകേരളനമനളതഡ് അഭനിമനോനകതനോടുകൂടനി നമുകഡ് പറയനോന കേഴനിയുഅം.
സഅംസനോനഅം ഇന്നഡ് വനോയനയടുക്കുന്ന തുകേയുനട  70-80  ശതമനോനകതനോളഅം നനിതത്യനനിദനോന
നചലവനിനുകവണ്ടനി നചലവഴനികകണ്ടനി വരുന.  കേനോല്കുതനി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷത്യന
തലകുതനി  നടന്നനോല്  എത്രകേനോലഅം  നടകകണ്ടനി  വരുനമന്ന  അവസയനികലകഡ്  ഇഗൗ
സഅംസനോനതനിനന്റെ  സനോമതനികേസനിതനി  പ്രതനിസനനിയനിലകേനപ്പെട്ടു  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.
മറ്റുരൂപതനില് പറഞ്ഞെനോല് കുഴപ്പെങ്ങളുനട കുഴപ്പെഅം എന്ന രൂപതനികലകഡ്, ഒരു ചനോക്രനിയനോര്
കുഴപ്പെഅം എന്നതനികലകഡ്  എതനിയനിട്ടനില.  പകക്ഷ അതനികലകഡ് എത്തുന്ന വനിധതനികലകഡ്
കുഴപ്പെങ്ങളുനട  ഒരു  കുഴപ്പെതനികലകഡ്  നശ്രീങകേയനോണഡ്.  സഅംസനോനതനിനന്റെ   വനോയയുനട
70-80  ശതമനോനഅം ഇവനിനട ശമളതനിനുഅം നനിതത്യനനിദനോന നചലവനിനുഅംകവണ്ടനി നകേനോടുകകണ്ടനി
വരുനനവന്ന അതശ്രീവ ഗഗൗരവകമറനിയ സനോഹചരത്യനത അതനിജശ്രീവനികനോനുള ദൃഢനനിശയഅം
നചയനകേനോണള  ഉതരവനോദനിതശ്വകതനോടു  കൂടനിയുള  ദഗൗതത്യമനോണഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
ഗവര്ണറനട  പ്രസഅംഗതനിലൂനട  സഅംസനോന ഗവണ്നമന്റെനിനു കവണ്ടനി  ഉറപ്പു നല്കുന്നതഡ്.
നമ്മുനട രനോജത്യനത മതനക്യൂനപക്ഷനമകന്നനോ ഭൂരനിപക്ഷനമകന്നനോ വത്യതത്യനോസമനിലനോനത ഒരു
ജനസമൂഹനതയനോനകേ നയനിക്കുന്നതനില് മതനനിരകപക്ഷമനോയ നനിലപനോടനിനന ഉറപ്പെനിചനകേനോണ്ടഡ്
മുകന്നനോട്ടുകപനോകേനോന കേഴനിയണനമനളതനോണഡ് എല്.ഡനി.എഫെനി.-നന്റെ കേനോഴഡ് ചപ്പെനോടഡ്.  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്
നടന്ന  സന്ദര്ഭതനില്  നനോനനോവനിധതനിലള ചര്ചകേള്  ഉയര്ന  വന്നനിരുന. എലനോ
ചര്ചകേള്ക്കുഅം അനത്യഅം കുറനിചനകേനോണ്ടഡ് ജനങ്ങള് ഒരു വനിധനിനയഴുതഡ് നടതനി.  ആ
വനിധനിനയഴുതനിലൂനട  വരുന്ന  അഞ  വര്ഷകനോലഅം  മതനനിരകപക്ഷവഅം  വനികേസ
കനനോമുഖവഅം  അഴനിമതനിരഹനിതവമനോയ  ഒരു  ഭരണഅം  മുകന്നനോട്ടു  നകേനോണകപനോകേനോനുള
മനോനകഡറ്റനോണഡ് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ പ്രസനോനതനിനഡ് കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്
നല്കേനിയതഡ്.  എന്നനോല് ഇവനിനട രനോഷശ്രീയതനില് അസനോധനോരണമനോയ ചനില സവനികശഷതകേള്
ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് സഅംഭവനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  വത്യകനിപരമനോയനി  നമുകഡ്  ആകരനോടുഅം  അഭനിപ്രനോയ
വത്യതത്യനോസമനില.  പനക്ഷ  നയപരമനോയനി  കനനോക്കുകമനോള് കദശശ്രീയനോടനിസനോനതനില്
ഫെനോസനിസ്റ്റഡ്  പ്രവണതകയനോടുകൂടനിയ  നവല്ലുവനിളനി  ഉയര്ത്തുന്ന  ബനി.നജ.പനി.-കഡ്  കകേരള
നനിയമസഭയനില് ഇതുവനരയനിലനോതനിരുന്ന  പ്രനോതനിനനിധത്യഅം  ഉണ്ടനോകനിനകനോടുതതനിനന്റെ
ഉതരവനോദനിതഅം  ആര്നകന്ന  കേനോരത്യഅം  ഇഗൗ  പ്രബദകകേരളഅം  ഗഗൗരവകതനോടുകൂടനി  ചര്ച
നചകയ്യണ്ടതനോയനിട്ടുണ്ടഡ്. കനമഅം  നനികയനോജകേ മണ്ഡലതനില്നനിനഅം ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോല്
നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ടു. കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  22000-കതനോളഅം  വരുന്ന  കവനോട്ടഡ്
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ശശ്രീ.  ചനോരുപനോറ രവനികഡ്  ലഭനിചനിരുന.  ഇതവണ  13000-കതനോളഅം വരുന്ന കവനോട്ടഡ്
മനോത്രകമ  ശശ്രീ.  സുകരന്ദ്രന  പനിളയഡ്  ലഭനിചള്ളു.  10000  കവനോട്ടനിനന്റെ  കുറവണ്ടഡ്.
യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നഡ് 2011-നന അകപക്ഷനിചഡ് 2016-ല് 10000 കവനോട്ടനിനന്റെ കുറവണ്ടനോയനി.
ആ കവനോട്ടഡ് എവനികടകഡ് കപനോയനി;  ആര്കനോണഡ് അതഡ് കേനിട്ടനിയതഡ്;  ആരനോണഡ് അതനിനന്റെ
രനോഷശ്രീയ ഉതരവനോദനിതശ്വഅം ഏനറ്റടുകകണ്ടതഡ്? കപനോയതഡ് എവനിനടയനോനണനള കേനോരത്യഅം
കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്കറനിയനോഅം;  നമുകഡ്  വനികശഷനിചമറനിയനോഅം.  എവനികടകഡ്  കപനോയനി?
ആ കപനോയതഡ് കവനറ എവനികടക്കുമല, ഇവനികടകഡ് വന.  അതഡ് ഇവനിനട ഇരനിപ്പുനണ്ടന്ന കേനോരത്യഅം
എലനോകപര്ക്കുമറനിയനോഅം.  അങ്ങനന  രനോഷശ്രീയ സതത്യസനതയനിലനോനത  പനോര്ലനമന്റെറനി
ജനനോധനിപതത്യ  സഅംവനിധനോനതനില്  നനോഅം  കേനോത്തു  സൂക്ഷനികകണ്ട  മൂലത്യങ്ങള്  ആനകേ
തകേര്നതറനിഞ നകേനോണ്ടഡ് കകേരളതനിനന്റെ രനോഷശ്രീയ ചരനിത്രതനില് മനോപ്പെര്ഹനികനോതവനിധമുള
കുറ്റകേരമനോയ നനിലപനോടഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്.  നചയ എന്നതനിനന്റെ ഉല്പ്പെന്നമനോയനോണഡ് ഇവനിനട
ബനി.നജ.പനി.-യുനട പ്രതനിനനിധനി  സൃഷ്ടനികനപ്പെട്ടതഡ്.  ഇഗൗ  സഅംസനോനനത സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം
രനോഷശ്രീയമനോയ അവനിശുദ ബനോനവഅം സഅംസനോനതനിനന്റെ മതനനിരകപക്ഷ ഉളടകതനിനഡ് ഗുരുതരമനോയ
കപനോറല്  ഏല്പ്പെനിക്കുന്ന  സനിതനിവനികശഷമുണ്ടനോകനി.  കകേരളഅം  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  സമയതഡ്
നനടുവശ്രീര്പ്പെനിട്ട ഒന്നനോയനിരുന്നകലനോ ജനിഷ എന്ന ദളനിതഡ് നപണ്കുട്ടനിയുനട കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന ആ
സനോഹചരത്യഅം.  കകേരളതനിനന്റെ  മനനഃസനോക്ഷനിയുനട  മുമനില്  ജനിഷയുനട  അമ്മയുനട
കേണ്ണുനശ്രീര്  ഇഗൗ  കകേരളതനിനന്റെ  കേണ്ണുനശ്രീരനോയനി  മനോറനിയകപ്പെനോള്  ഇനനിനയനോരനികലഅം
അപ്രകേനോരമുള കേണ്ണുനശ്രീര് ഇഗൗ കകേരളതനില് വശ്രീഴനോന പനോടനിനലന്ന നപനോതുവനികേനോരഅം
കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്കനിടയനില് വളര്ന വന.  ആ ഘട്ടതനില് അകനശ്വഷണഅം
തൃപ്തനികേരമനോയനി  നടക്കുന്നതനിനനോയനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  പുതനിയ  സഅംവനിധനോനകമര്നപ്പെടുതനി.
ഇകപ്പെനോള്  ജനിഷയുനട  ഘനോതകേന  കപനോലശ്രീസഡ്  കേസ്റ്റഡയനികലനോ  ജയനിലനികലനോ  ആണഡ്.
കൂടുതല്  അകനശ്വഷണഅം  തുടരുകേയനോണഡ്.  ആ  പ്രതനിനയ  ഒരനികലഅം  മനസനിലനോകനോന
കേഴനിയനിനലന്ന നപനോതുധനോരണ നപനോതുസമൂഹതനിനന്റെ ഇടയനില് വളര്നവന.  എന്നനോല്
ആ  ധനോരണയനില്നനിനഅം  വത്യതത്യസ്തമനോയനി  ജനിഷയുനട  ഘനോതകേനര  പനിടനികൂടനോനുള
കേരുത്തുഅം കശഷനിയുഅം  ഇഗൗ സഅംസനോനതനിനല കപനോലശ്രീസനിനുനണ്ടന്നഡ്  നതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള്കഡ്  തുടകഅം കുറനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  ദളനിതഡ്  ജനവനിഭനോഗങ്ങള്കഡ്  മനോത്രമല മലയനോളനികേള്നകനോട്ടനോനകേ
ആത്മവനിശശ്വനോസഅം  പകേരുന്ന  ഒരു  അകനശ്വഷണ  സഅംവനിധനോനതനിനഡ്  കനതൃതശ്വഅം
നകേനോടുക്കുന്ന ആഭത്യനര മനനോലയവഅം കപനോലശ്രീസഡ് സഅംവനിധനോനവഅം കൂടുതല് കേരുകതനോനട
യഥനോര്ത  തനിരനിചറനിവനിലൂനട  പ്രതനികേനള  നനിയമതനിനന്റെ  മുമനില്  നകേനോണവന്നഡ്
കേനോലതനിനന്റെ  കേല്ത്തുറങനിലടയനോനുള  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്ന  ആത്മവനിശശ്വനോസഅം
പകേരുന്ന തനോയനിരുന ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണറനട നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗനമന്നതഡ്
ഇഗൗ അവസരതനില് ഓര്ത്തുനകേനോണ്ടഡ് ഞനോന എനന്റെ വനോക്കുകേള് ചുരുക്കുന.
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ശശ്രീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന : സര്,  ഞനോന  ഇഗൗ  നന്ദനിപ്രകമയനത

എതനിര്ക്കുകേയനോണഡ്.  ശശ്രീ.  എസഡ്.  ശര്മ്മ പറഞ്ഞെഡ് അവസനോനനിപ്പെനിചനിടതഡ്  ഞനോന

ഒരു  അനുബനഅംകൂടനി  കചര്ക്കുകേയനോണഡ്.   കനമഅം  മണ്ഡലതനില്  നഷ്ടനപ്പെട്ടുകപനോയ

കവനോട്ടനിനനക്കുറനിചഡ്  പ്രനിയനപ്പെട്ട  എസഡ്. ശര്മ്മ  സൂചനിപ്പെനിച. കനമതഡ് ഞങ്ങളുഅം നനിങ്ങളുഅം

കതനോറ്റു.  രണ്ടഡ്  കൂട്ടനരയുഅം  കതനോല്പ്പെനിചവന്ന  ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോല്  ഇവനിനടയുണ്ടഡ്.

അതുനകേനോണ്ടഡ്  സശ്രീകര്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  നമനോതഅം  കവനോട്ടഡ്  നനിങ്ങള്  അകങ്ങനോട്ടുഅം

എടുത്തു. അവനിനട നഷ്ടനപ്പെടുതനിയതഡ് ഇവനിനട ലനോഭമനോകനി മനോറ്റനി.  ഏതനോയനോലഅം അതഡ്

നനിങ്ങള്കഡ് വളനര സകനനോഷമുള കേനോരത്യമനോണഡ്. കേഴനിഞ്ഞെ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് ഇവനിനട

എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  വരനട്ട  എലനോഅം  ശരനിയനോകുനമന്നഡ്  പറഞനകേനോണ്ടഡ്  മൂന്നഡ്  മുഷ്ടനികേള്

ഇഗൗ  ചുവരനിനന്റെ  മുകേളനില്  കേണ.  അതനിനലനോന്നഡ്  സഭനോനനോഥനനോയനി  ഇതനിനകേത്തുണ്ടഡ്.

മനറ്റനോന്നഡ് പനോര്ട്ടശ്രീനനോഥനനോയനി പനോര്ട്ടനി ആഫെശ്രീസനിലണ്ടഡ്.  മൂന്നനോമനത മുഷ്ടനി എവനിനടകപ്പെനോയനി?

സതത്യതനില് ദയനശ്രീയമനോയനികപ്പെനോയനി.  അകദ്ദേഹകതനോടഡ് ഞങ്ങള്കഡ് വളനര കസ്നേഹമുണ്ടഡ്.

പകക്ഷ അകദ്ദേഹകതനോടഡ്  കുറചകൂടനി  നശ്രീതനി  കേനോണനികണമനോയനിരുന. മൂന്നഡ്  മുഷ്ടനികേള്

ഒരുമനിചഡ്  വന്നനിട്ടഡ്  രണ്ടഡ്  മുഷ്ടനികേള്  മനോറനിനനിന്നഡ്  മര്കടമുഷ്ടനി  കേനോണനിക്കുന്നതനോണഡ്

ഞങ്ങളനികപ്പെനോള് ഇവനിനട കേണനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഇവനിനട കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെ തകേര്ചയനില്

ബഹുമനോനനപ്പെട്ട   എസഡ്.  ശര്മ്മ  വനിലപനിച.  1952-നല  ആദത്യ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്

പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവഡ്  ആരനോയനിരുനനവന്നഡ്  അകങ്ങകഡ്  ഓര്മ്മയുകണ്ടനോ?  എ.  നകേ.

കഗനോപനോലന.  അവനിനട നനിന്നഡ് നനിങ്ങള് തുടങ്ങനിയതനോണഡ്.  ഇന്നഡ് നനിങ്ങളുനട പനോര്ട്ടനി

പനോര്ലനമന്റെനിനന്റെ  ഏതഡ്  കകേനോണനിലനോണഡ്  ഇരനിക്കുന്നനതന്നഡ്  അറനിയുവനോന  കവണ്ടനി

ഗകവഷണഅം നടകതണ്ടനി വരനികേയകല? ദയവനോയനി ഞങ്ങനള കുറ്റനപ്പെടുതനോന കപനോകേരുതഡ്.

ഞനോന ഇനതനോനഅം പറയനോന വന്നതല.  1977-ല് ഞങ്ങള് പരനോജയനപ്പെട്ടു.  പകക്ഷ

1980-ല്  ഞങ്ങള്  ഉയര്നതഴുകന്നറ്റു.  ഇന്ദനിരനോ  ഗനോനനി  ഒരു  നകേനോടുങനോറ്റുകപനോനല

പനോര്ലനമന്റെനില്  വന്നതഡ്  നനിങ്ങള്  അറനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടനോവനികല?  1999-ല്  ഞങ്ങനള

ബനി.നജ.പനി.  കതനോല്പ്പെനിച. അന്നഡ് നനിങ്ങള് ഏതഡ് പക്ഷതഡ് നനിനനവനളതഡ് നനിങ്ങള്

തനന്ന  സശ്വയഅം  പരനികശനോധനിചനോല് മതനി.  കേണനോടനിനയടുതഡ്  കനനോകണഅം,  നനിങ്ങള്

എവനിനടയനോണഡ്  നനിന്നനതന്നഡ്  അകപ്പെനോള്  നനിങ്ങള്കഡ്  മനസനിലനോകുഅം.  അനതനോനക

കപനോകേനട്ട, ഇകപ്പെനോള് നനിങ്ങള് ഇവനിനട കുറ്റനപ്പെടുതനി സഅംസനോരനിക്കുന്ന സമയതഡ് ഒരു
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കേനോരത്യകമനോര്കണഅം, പശനിമ ബഅംഗനോളനില് നനിങ്ങള്  ഇരനിക്കുന്നതഡ് ഏതഡ് മൂലയനിലനോനണന്നഡ്

ഇഗൗ നനോട്ടനിനല ജനങ്ങകളനോടഡ് പറയുവനോന പറ്റുകമനോ? അതുനകേനോണ്ടഡ് ഈ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്

നനിങ്ങള്തനന്ന  ജയനിചനവനള  കേനോരത്യതനില്  ഞങ്ങള്കഡ്  തര്കമനില.  ഞങ്ങള്

ജനവനിധനി  മനോനനിക്കുകേയനോണഡ്.  ആ  ജനവനിധനി  മനോനനിചഡ്  നനിങ്ങള്  നനിങ്ങളുനട

ഭരണവമനോയനി നപനോയ്നകനോള്ളൂ. 

പകക്ഷ  ആ  ഭരണതനില്  നനിങ്ങള്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്

പറയനിചതഡ് കുറചഡ്  കേട്ടനിയനോയനികപ്പെനോയനി എന്നഡ് ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുവനോനനോണഡ്  ഞനോനനോഗ്രഹനിക്കുന്നതഡ്.

ഇവനിനട  അഴനിമതനിവനിരുദ  നടപടനിനയന്ന  നനിലയനില്  മൂന്നനോഅം  കപജനില്  ഗവര്ണര്

പറഞ്ഞെനിട്ടുള ആകറഴഡ് കേനോരത്യങ്ങളുണ്ടഡ്.  അതനിനലനോന്നഡ് എലനോ വകുപ്പുകേളുഅം നനിര്ബനമനോയനി

വനിവരങ്ങള് നവളനിനപ്പെടുത്തുനമനളതനോണഡ്. ഇതഡ് വനിവരനോവകേനോശ നനിയമമനോണഡ്;   ഇഗൗ

കകേരളതനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു കേനോരത്യമനോണഡ്; ഇനത്യയനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതനോണഡ്.

ഇ-നടണ്ടറഅം ഇ-നപ്രനോകേഡ്യുവര്നമന്റുഅം  കനരനത ഉളതനോണഡ്.  ട്രനോനസറകേള്കഡ് മനോനദണ്ഡഅം

കനരനത ഉളതനോണഡ്.  കസനോഷത്യല് ഓഡനിറ്റഡ്  കനരനത ഉണ്ടനോയനിരുന. ഇവനിനട ഇഗൗ

പറയുന്ന  കേനോരത്യങ്ങള്  യഥനോര്തതനില്  നനിങ്ങള്  നനിങ്ങളുനട  അവകേനോശവനോദമനോനണന്നഡ്

പറയുനമങനിലഅം  ഇതഡ്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നഡ്  നല്കേനിയ  ഗുഡഡ്  സര്ട്ടനിഫെനികറ്റനോയനി  ഞനോന

കേനോണുന.  ഞനോന അതഡ് അഅംഗശ്രീകേരനിക്കുന.  ഇവനിനട നനിങ്ങള് പറയുന്ന കേനോരത്യങ്ങള്

യു.ഡനി.എഫെഡ്. നനിലപനോടനിനന്റെ തനനിയനോവര്തനമകല? ഇനത്യയനില് ആദത്യമനോയനി സ്റ്റനോര്ട്ടഡ്

അപഡ് വനികലജഡ്  ഉണ്ടനോകനിയതഡ് ഏതഡ് ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്?  ഉമ്മനചനോണ്ടനി ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്.

സ്റ്റനോര്ട്ടഡ് അപഡ് വനികലജഡ് ഉണ്ടനോകനിയ കുട്ടനികേനള ഞങ്ങള് വനികദശതഡ് വനിട്ടു.  അവനര

തനിരുവനനപുരതഡ്  വനിളനിചവരുതനി  കേത്യനോബനിനറ്റനില്   അവരുമനോയനി  ചര്ച  നടതനി

അവര്കഡ് നകേനോടുകകണ്ട കപ്രനോല്ത്സനോഹനനതക്കുറനിചഡ് ആകലനോചനിച. വനില സനിരതനോ

ഫെണ്ടനിനനോയനി  500  കകേനോടനി രൂപ ഞങ്ങള് അനുവദനിചതകല;  ആ  500  കകേനോടനി രൂപ

വചനിട്ടുഅം നനിങ്ങള് കേണ്ടനിനലന്നഡ് പറയുകേയകല? അഡശ്രീഷണല്  സനില് അകേശ്വനിസനിഷന

കപ്രനോഗ്രനോഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കനരനത  നടപ്പെനോകനിയതകല?  ആര്.എസഡ്.

ബനി.നനവ.  ഇനഷശ്വറനസഡ്  സശ്രീഅം  അതനിവനിനട നടക്കുന്ന പദതനിയകല?  ഗവര്ണനറ

നകേനോണ്ടഡ്  ഇതഡ്  പറയനിചതഡ്  നന്നനോയനി.  കേനോരണഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ  പ്രവര്തനഅം

നലതനോനണന്നഡ് ഗവര്ണനറങനിലഅം പറഞകപനോകേനട്ട.  
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ആകരനോഗത്യരഅംഗതഡ് ഇന്നഡ് അപകേടകേരമനോയ ഒരു നശ്രീകഅം നനിങ്ങള് നടത്തുനണ്ടഡ്.
ആകരനോഗത്യരഅംഗത്തുനനിനഅം ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് സനോവകേനോശഅം തലയൂരനോന ശമനിചനകേനോണ്ടനിരനി
ക്കുകേയനോണഡ്.  'ആകരനോഗത്യ  കേനിരണഅം'  പദതനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പണമുപകയനോഗനിചഡ്
നടപ്പെനോകകണ്ടതനോണഡ്. ഇനത്യനോ ഗവണ്നമന്റെഡ് പണഅം നല്കുന്ന പദതനിയനോണതഡ്.  നനിങ്ങള്
എനനോ  നചയ്യനോന  കപനോകുന്നതഡ്?  അതഡ്  ഇനഷശ്വറനസഡ്  കേമനനിനയ  ഏല്പ്പെനിക്കുവനോന
കപനോകുകേയനോണഡ്. 'അമ്മയുഅം കുഞഅം' പദതനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഫെണപകയനോഗനിചളതനോണഡ്.
കകേനോകനിയര്  ഇഅംപനോകന്റെഷന  പദതനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  പണഅം  മുടകനി  നല്കുന്നതനോണഡ്.
ഇനതലനോഅം  ഇനഷശ്വറനസഡ്  കേമനനിനയ  ഏല്പ്പെനിക്കുനമന്നഡ്  പറഞ്ഞെനോല്  അതനിനന്റെ
അര്തനമനനോണഡ്?  യൂണനികവഴല്  പ്രശ്രീനപയ്ഡഡ്  സശ്രീഅം  നകേനോണവന്നനോല്  നമ്മുനട
ആകരനോഗത്യരഅംഗഅം കൂടുതല് നചലവളതനോയനി മനോറഅം.   പനോവനപ്പെട്ടവനന്റെ കമല് കൂടുതല്
ഭനോരഅം  അടനികചല്പ്പെനിക്കുഅം.  ഇനഷശ്വറനസഡ്  കേമനനികഡ്  കകേരളനത  നനിങ്ങള്
തശ്രീനറഴുതനോന  ശമനിചനവനളതനിനന്റെ ഏറ്റവഅം പ്രകേടമനോയ ഉദനോഹരണമകല? 

ഇവനിനട നനിങ്ങളുനട കേനോയനികേ രഅംഗനത പ്രകേടനഅം  കേണ.  പ്രധനോനനപ്പെനട്ടനോരു
വനിഷയഅം  ഞനോന  ഇകപ്പെനോള്  ഉന്നയനിക്കുന്നനില.  അതഡ്  ചര്ച  നചയ്യുകേയനോനണങനില്
അകപ്പെനോള് അതനികലകഡ്  കപനോകേനോഅം.  ഇവനിനട  ഒരു കേനോയനികേ ഭവന ഇലനോതതനോകണനോ
കകേരളതനിനന്റെ കേനോയനികേ രഅംഗനത ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ട പ്രശ്നഅം?  ഇവനിനട കേനോയനികേ
ഭവന പണനിയുനമന്നനോണഡ് പറയുന്നതഡ്. അതനോകണനോ കകേരളതനിനല കേനോയനികേ രഅംഗനത
പ്രധനോനനപ്പെട്ട പ്രശ്നഅം?  കനനോണ് നനോഷണല് നഗയനിഅംസഡ് ജനിലകേനളക്കുറനിചഡ്  ഗവര്ണനറ
നകേനോണ്ടഡ് ഒരക്ഷരഅം പറയനികനോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണ്ടനോ? നപണ്കുട്ടനികേള്കനിടയനില് കസനോര്ട്സഡ്
കപ്രനോല്ത്സനോഹനിപ്പെനികനോന  അവര്ക്കുകവണ്ടനി മനോത്രഅം  കസനോര്ട്സഡ്  കബ്ബഡ്  തുടങനമന
പറയുന്ന  വലനിനയനോരു  നയപ്രഖത്യനോപനഅം  ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്  നചയ്യനിചനികല?  ആനരനോനകയനോണഡ്
നമ്മുനട മുതനിര്ന്ന തലമുറയനില്നപ്പെട്ട ആളുകേള്?  ശശ്രീമതനിമനോര്  പനി.  ടനി.  ഉഷ,  നനഷനനി
വനില്സണ്,  പ്രശ്രീജനോ ശശ്രീധരന തുടങ്ങനിയവരനോണഡ് മുതനിര്ന്ന തലമുറയനില്നപ്പെട്ട ആളുകേള്.
ശശ്രീമതനി   അഞ്ജു  കബനോബനി  കജനോര്ജനോണഡ്  ആ തലമുറയനിനല  അവസനോന  ആളനോയനി
വനന്നതനിനനില്ക്കുന്നതഡ്.  കലനോകേ  കേനോയനികേരഅംഗതഡ്  അവരുനട  സനോനനമനഡ്
എന്നതനിനനക്കുറനിചഡ്  ആകലനോചനിചനിട്ടുകണ്ടനോ?  കേനോയനികേ  ഭവനനിലനോതതനോകണനോ  ഇവനിടനത
പ്രശ്നഅം? ഇകപ്പെനോള് മനികേച പ്രകേടനഅം നടത്തുന്ന നമ്മുനട ടനിന്റു ലൂകനയകപ്പെനോനല, മയൂഖനോ
കജനോണനിനയകപ്പെനോനല,  ഒ.  പനി.  നജയ്ഷനയകപ്പെനോനല,  സനിനനികമനോള് പഗൗകലനോസനിനനകപ്പെനോനല
ഇന്നഡ് അനര്കദ്ദേശശ്രീയ രഅംഗതഡ് കകേരളതനിനന്റെയുഅം ഇനത്യയുനടയുഅം യശസയര്ത്തുന്ന
കേനോയനികേ തനോരങ്ങളുണ്ടഡ്.  നനിങ്ങള് കപ്രനോത്സനോഹനഅം നകേനോടുക്കുകേയനോനണങനില് ഇവര്കഡ്
തുടര് കകേനോചനിഅംഗനിനുള ഏനതങനിലഅം ഒരു പദതനികഡ് രൂപഅം നല്കേകണ്ട?  നനിങ്ങള്
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നനില്ക്കുന്നതഡ് പ്രനോകൃത കേനോലഘട്ടതനിലനോണഡ്.  അവനിനടനനിനഅം കകേരള വളര്ന.  ആ
കേനോലഘട്ടവഅം സനോഹചരത്യവഅം മനസനിലനോകനിനകനോണ്ടഡ് അവനര കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു
കവണ്ടനിയുള നടപടനി എടുക്കുന്നതനിനുപകേരഅം നനിങ്ങള് ഇകപ്പെനോഴുഅം പഴഞന കേനോരത്യങ്ങള്
പറഞനകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.       

അടുതതഡ് സമ്പൂര്ണ  നനവദഡ്യുതശ്രീകേരണനതക്കുറനിചനോണഡ് ഗവര്ണര് സൂചനിപ്പെനിചതഡ്.
ശശ്രീ.  എ.  നകേ.  ബനോലന നനിയമസഭയനില് സമ്പൂര്ണ  നനവദഡ്യുതശ്രീകേരണനതക്കുറനിചഡ്
പ്രഖത്യനോപനിച.  ഇകപ്പെനോള്  അകദ്ദേഹഅം  ഇഗൗ  നനലനനനോന്നഡ്  മനോറ്റുകമനോ  എന്നഡ്  എനനികഡ്
അറനിയനില.  87  നനികയനോജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനികല  സമ്പൂര്ണ  നനവദഡ്യുതശ്രീകേരണമുള്ളൂ,
ബനോകനിയുളനിടതഡ് ഇല എനപറയനോനനോണഡ് അങ്ങഡ് ശമനിചനതന്നഡ് എനനികറനിയനോഅം.
അതനിനുകശഷഅം  'സമ്പൂര്ണ  നനവദഡ്യുതശ്രീകേരണഅം  കകേരളതനില്'  എന്ന  പ്രഖത്യനോപനഅം
നനോലഡ് പ്രനോവശത്യഅം ഞനോന കകേട്ടനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതഡ് ഹനുമനോനന്റെ വനോല് കപനോനലയനോണഡ്.  എലനോഅം
സമ്പൂര്ണമനോകനിയനോലഅം പനിനന്നയുഅം ഒരു അഞഡ് ശതമനോനഅം ബനോകനി കേനോണുഅം.  ഇങ്ങനന
ഇതഡ്  നശ്രീണനശ്രീണ്ടഡ്  കപനോകുഅം.  ചനിറനകേട്ടനി  നനിര്തനോന  കേഴനിയനോതതു  നകേനോണ്ടനോണഡ്
സമ്പൂര്ണ നനവദഡ്യുതശ്രീകേരണനമന്നഡ് അങ്ങഡ്  പറഞ്ഞെനതന്നനോണഡ് ഞനോന മനസനിലനോക്കുന്നതഡ്.
നൂതനമനോയ  ഒരു  കകേരള  സൃഷ്ടനിക്കുകവണ്ടനി,  കകേരള  സമൂഹഅം  21-ാം  നൂറ്റനോണ്ടനിനന്റെ
മദത്യഭനോഗകതകഡ് കപനോകുന്ന കകേരളതനില് അതനിനഡ് സനോധനികതക വനിധതനിലള
ഭനോവനനോസമ്പൂര്ണമനോയ ഒരു പ്രഖത്യനോപനമനോയനി ഇതനിനനനയടുകനോന കേഴനിയുകമനോ?

പല  കേനോരത്യങ്ങളനിലഅം  കകേനോണ്ട്രകവഴഡ് സനി  ഇലനോനത  കപനോകേനോന  ആഗ്രഹനിച
നകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്ന ആളനോണഡ് നമ്മുനട ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനി എന്നഡ് സമ്മതനിചനകേനോണ
തനന്ന  ഒരു  കചനോദത്യഅം  കചനോദനികനട്ട.  മുലനപ്പെരനിയനോര്  ഡനോമനിനന്റെ  കേനോരത്യതനില്
എനനിനനോണഡ്  ഇഗൗ  തനിടുകനമടുക്കുന്നതഡ്?  മുലനപ്പെരനിയനോര്  ഡനോമനില്  പുതനിനയനോരു
അണനകട്ടഡ്  കവണനമന്നഡ്  എലനോ  കേക്ഷനികേളുഅം  ഒരുകപനോനല  സഭനോചര്ചകേളനില്
അഅംഗശ്രീകേരനിചതകല?  ഇതനിനനോയനി ഒരു സര്വ്വകേക്ഷനികയനോഗവഅം കചര്ന്നനികല?  മുലനപ്പെരനിയനോര്
ഡനോമനില്നനിനണ്ടനോകുന്ന  ജലപ്രവനോഹതനില്  കകേരളതനിനല  നനോലഡ്  ജനിലകേള്
ഒലനിചകപനോകേനോതനിരനികനോന ദ്രുതനടപടനികേള് ഉണ്ടനോയനികല?  ഡനോഅം കസഫനി നനിയമഅം ഇഗൗ
നനിയമസഭ  പനോസനോകനിയനികല?  മുലനപ്പെരനിയനോര്  വനിഷയതനില്  ചര്ചയനിലനോനത,
പരസരഅം കേമ്മക്യൂണനികകഷനനിലനോനത ഏകേപക്ഷശ്രീയമനോയനി  ഒരു പുതനിയ ഡനോമനിനനക്കുറനിചഡ്
ആകലനോചന ഇനലന്നഡ് വരുന്നരൂപതനില് സഅംസനോനനത നകേനോണ്ടഡ് നവട്ടനിലനിടനോകമനോ?
മുഖത്യമനനിയനോയ  അകങ്ങകഡ്  കകേരളതനിലളതനിനനകനോള്  കൂടുതല്  കപനോസ്റ്റര്
ഒട്ടനിക്കുന്നതഡ് ഇകപ്പെനോള് തമനിഴഡ് നനോട്ടനിലനോണഡ്.  അകങ്ങകഡ് വലനിയ സശ്വനോഗതമനോണഡ് അവര്
നല്കുന്നതഡ്.  ഇതനിനനക്കുറനിചഡ്  കകേരളതനിനന്റെ  മുഖത്യമനനി  ഒരു  നനിലപനോടഡ്
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സശ്വശ്രീകേരനിക്കുകമനോള്  കുറചകൂടനി  ആകലനോചനിചകൂകട?  ഇവനിനട  മുലനപ്പെരനിയനോര്  ഡനോഅം
നപനോട്ടനിയനോല്  നനോല്പ്പെതഡ്  ലക്ഷഅം  ആളുകേള്  ഒഴുകേനി  അറബനികടലനില്  കപനോകുനമന്നഡ്
പറഞ്ഞെ അന്നനത പ്രതനിപക്ഷ കനതനോവഡ് ശശ്രീ. വനി. എസഡ്. അചതനോനന്ദന നതനോട്ടപ്പുറതഡ്
ഇരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇതുസഅംബനനിചഡ്  അങ്ങയുനട  അഭനിപ്രനോയഅം  എനനോണഡ്?  അടുതഡ്
പ്രസഅംഗനികനോനുളതഡ് ശശ്രീ. വനി.  എസഡ്. അചതനോനന്ദനനോണഡ്. അടുതഡ് സഅംസനോരനിക്കുകമനോള്
ഇതുസഅംബനനിചഡ് അങ്ങയുനട അഭനിപ്രനോയഅം കരഖനപ്പെടുകതണ്ടതനോണഡ്. 

ഇവനിനട രനോഷശ്രീയമനോയനിട്ടുള അസഹനിഷ്ണുത നപരുകേനി വരനികേയനോണഡ്. കനനോകനിലഅം
നനില്പ്പെനിലഅം നപരുമനോറ്റതനിലഅം സമശ്രീപനതനിലനമനോനക രനോഷശ്രീയമനോയ അസഹനിഷഡ് ണുതയനോണഡ്
കേണനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഇതഡ് ശരനിയനോകണനോ?  സഹദരനോബനോദഡ് യൂണനികവഴഡ് സനിറ്റനിയനിനല
കരനോഹനിതഡ്  നവമുല  എന്ന  ദളനിതഡ്  യുവനോവഡ്  ആത്മഹതത്യ  നചയ  സഅംഭവതനില്
അസഹനിഷഡ് ണുതയ്നകതനിരനോയനി  ഇനത്യനയനോട്ടനോനകേ  ഒരുമനിചഡ്   ഉയര്നതഴുകന്നറ്റതനോണഡ്.
അതനില്  മനോര്കനിസ്റ്റഡ്  പനോര്ട്ടനി,  എസഡ്.എഫെഡ്.നഎ.  തുടങ്ങനി  പുകരനോഗമന  ചനിനനോഗതനി
ഉള്നകനോള്ളുന്ന എലനോ  ജനവനിഭനോഗങ്ങളുഅം  പനങടുതനിരുന.  ആ അസഹനിഷഡ് ണുതയനോണഡ്
നനിയമസഭനോ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെനോഴുഅം  കകേരളതനില്  കേണനകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.
അഞ്ജു കബനോബനി കജനോര്ജഡ് എന്തുകുറ്റമനോണഡ് നചയതഡ്?  അഞ്ജു കബനോബനി കജനോര്ജഡ്  ഒരു
കുറ്റവഅം നചയനിട്ടനിനലന്നനോണഡ് ശശ്രീ. ഇ. പനി. ജയരനോജനന്റെ അവസനോനനത  പ്രസ്തനോവനയനിലഅം
പറഞ്ഞെനിട്ടുളതഡ്. എങനില് പനിനന്ന കലനോകേഅം ആദരനിക്കുന്ന  അഞ്ജു കബനോബനി കജനോര്ജനിനന
ഇങ്ങനന ഫട്കബനോള്കപനോനല അടനികണമനോയനിരുകന്നനോ?  അങ്ങഡ് ഫട്കബനോള്കപനോനല
അടനിചതുനകേനോണ്ടഡ് അഞ്ജു കബനോബനി കജനോര്ജനിനഡ് ഇകപ്പെനോള് ഡല്ഹനിയനില് ഒരു വലനിയ
കപനോസ്റ്റനിഅംഗഡ്  ലഭനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  അഞ്ജു  കബനോബനി  കജനോര്ജനികനനോടുഅം  ഡനി.ജനി.പനി.
ആയനിരുന്ന ശശ്രീ.  നസന കുമനോറനികനനോടുഅം എനനിനനോണഡ് ഇഗൗ സര്കനോര് അസഹനിഷഡ് ണുത
കേനോണനിചതഡ്?  തലകശ്ശേരനിയനിനല ദളനിതഡ്  സശ്രീകേളുനട കേനോരത്യഅം പറഞ്ഞെഡ് അവസനോനനിപ്പെനികചനോ?
എന്നനോലഅം  ഞനോന  ഒന്നഡ്  ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുന.  മൂന്നരകകനോടനി  ജനങ്ങളുള  ഇഗൗ
കകേരളതനില്  രണ്ടഡ്  പനോവനപ്പെട്ട  ദളനിതഡ്  സശ്രീകേകളനോടഡ്  ഇഗൗ  അസഹനിഷഡ് ണുത
കേനോണനിക്കുന്നതഡ്  എനനിനനോണഡ്?  കുറചകൂടനി  സഹനിഷഡ് ണുതകയനോടുകൂടനിയ  സമശ്രീപനഅം
അവകരനോടഡ്  സശ്വശ്രീകേരനിചകൂകട?  ധനികനോരതനിനഡ്  ചനിറകുവച രൂപതനില് ഇവനിനട ചനില
ആളുകേള്  നപരുമനോറനോന  ശമനിചനകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇഗൗ  കകേരളഅം  ഇങ്ങനന
പലകരയുഅം  കേണ്ടതനോണഡ്.  സര് സനി.പനി.  ഭരനിച  നമ്മുനട  തനിരുവനിതനോഅംകൂര്.....(ബഹളഅം)
ഭരണപക്ഷനത നനിയനനികനോന അകങ്ങകഡ് കേഴനിയനട്ട. 

മനി  .   സശ്രീകര്: പശ്രീസഡ് കേണ്ക്ലൂഡഡ്....
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ശശ്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രനോധനോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞനോന  സശ്വയഅം  നനിയനനിച
നകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. ഭരണപക്ഷത്തുളവനര ആരഡ് നനിയനനിക്കുഅം? 

മനി  .   സശ്രീകര്: തനോങള്കഡ് ഇനനി ഒരു മനിനനിട്ടനോണുളതഡ്. 

ശശ്രീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന: സര്, ഞനോന ഇവനിനട ഓടനിളകനി വന്നതനലന്നഡ്
പറയുന്ന  പഴയ  സശലനിയനോണഡ്  പ്രകയനോഗനിക്കുന്നതഡ്.  2011-ല്  എനനികഡ്  ലഭനിച
ഭൂരനിപക്ഷഅം  711  ആണഡ്.  അതനിനന്റെ  50  ഇരട്ടനി ഭൂരനിപക്ഷകതനോടുകൂടനിയനോണഡ് ഇകപ്പെനോള്
ഞനോന ഇഗൗ നനിയമസഭയനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ് ദയവനോയനി അകനോരത്യഅം
അങ്ങഡ് എകന്നനോടഡ് പറയരുതഡ്.

മനി  .    സശ്രീകര്:  ഭൂരനിപക്ഷനോടനിസനോനതനില് നചയറനിനഡ്  സമയഅം അനുവദനികനോന
സനോധനികനില. 

ശശ്രീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന: സര്, അങ്ങഡ് ആര്കനോണഡ് സമയഅം അനുവദനിചഡ്
നകേനോടുതനിട്ടുളതഡ്? 10  സബ്മനിഷന ഉളടതഡ് ആറഅം നനോലമനോയനി കേശ്രീറനി മുറനിക്കുന്നതനോകണനോ
നകേനോടുക്കുന്ന  സഅംരക്ഷണഅം?  ഇതഡ്  ശരനിയനോകണനോ?  ഞനോന  ഇനതനോനഅം ഇവനിനട
പറയനോനനിരുന്നതല.  സഗൗമത്യതയുനട  മുഖഭനോവഅം  എന്നനോണഡ്  അങ്ങനയ  എലനോവരുഅം
ആദരനിചതഡ്.  സഗൗമത്യതയുനട മുഖഭനോവനമന്നഡ് ഞനോനുഅം ആവര്തനിക്കുന.  അതുനകേനോണ്ടഡ്
ധനികനോരതനിനഡ്  ചനിറകുവച  മനോതനിരനിയുള  നനിലപനോടഡ്  ഇവനിനട  സശ്വശ്രീകേരനികരുതഡ്.
അഹനയുനട  മഹനോരനോജനോകന്മേനോരനോയനി  ആനരയുഅം  കകേരളതനില്  വനോഴഡ് തനിയനിട്ടനില
എന ഓര്മ്മനിചനകേനോണ്ടഡ് ഇഗൗ നന്ദനിപ്രകമയ പ്രസഅംഗനത എതനിര്ക്കുകേയനോണഡ്. 

11.56 am]

ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    അചതനോനന്ദന:  സര്,  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനിനഡ്
നന്ദനിപ്രകേനോശനിപ്പെനിചനകേനോണ്ടഡ്  സഖനോവഡ്  എസഡ്.  ശര്മ്മ  അവതരനിപ്പെനിച  പ്രകമയനത
ഞനോന  അനുകൂലനിക്കുന.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണര്  ആദത്യഅം  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനോനല,
കകേരള  ജനത വലനിയ  പ്രതശ്രീക്ഷകയനോനടയനോണഡ്  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനന  അധനികേനോരതനി
കലറ്റനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്. സര്കനോര്  അധനികേനോരകമറ്റഡ്  ഒരു  മനോസതനിനുളനില്തനന്ന
നടതനിയ  പ്രഖത്യനോപനങ്ങളുഅം  സശ്വശ്രീകേരനിച  നടപടനികേളുഅം  ജനങ്ങളുനട  പ്രതശ്രീക്ഷകേള്
പൂവണനിയുന്നതനിനന്റെ നതളനിവനോണഡ്. 

ഭനോരനിച ഉതരവനോദനിതശ്വമനോണഡ് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനഡ് നനിര്വ്വഹനികനോനുളതഡ്.
കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷഅം കകേരള രനോഷശ്രീയനതയുഅം ഭരണനതയുഅം മലശ്രീമസമനോക്കുകേയനോണഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  നചയതഡ്.  കസനോളനോര്  അഴനിമതനി,  ബനോര്  കുഅംഭകകേനോണഅം,
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ഭൂമനി ദനോനഅം  എന്നനിങ്ങനന  കപനോകുന  അഴനിമതനിയുനട  നനോറന്ന  കേഥകേള്.  അന്നനത
മുഖത്യമനനിയുഅം  മറ്റുമനനിമനോരുനമനോനക  അഴനിമതനികകസനില്  ഇകപ്പെനോഴുഅം  കേമ്മശ്രീഷനു
മുന്നനില്  കപനോയനി  കേയ്യുഅംനകേട്ടനി  നനില്ക്കുകേയകല?  അഴനിമതനികകസനില്  ജുഡശ്രീഷത്യല്
കേമ്മശ്രീഷനനില്  വനിളനിചവരുതനി  10-14  മണനിക്കൂര്  കചനോദത്യഅം  നചയതഡ്  വലനിയ
അഭനിമനോനമനോയനി  ഇകപ്പെനോഴുഅം  നകേനോണനടക്കുന്ന ആളനോണകലനോ  അന്നനത  മുഖത്യമനനി.
ബനോര്  കുഅംഭകകേനോണതനില്  മനനിമനോര്  തമ്മനില്  മത്സരമനോയനി.  അതനിനന്റെനയലനോഅം
പൂര്ണമനോയ വസ്തുതകേള് പുറത്തുവരുകമനോള് അതരഅം അഴനിമതനികനോര് എകങ്ങനോട്ടനോയനിരനിക്കുഅം
കപനോകുകേ  എന്നഡ്  ഞനോനനികപ്പെനോള്  പറയുന്നനില.  കപനോകകേണ്ട  സലത്തുതനന്ന  അവര്
എതനികചരുഅം.  എത്രകയനോ  തവണയനോണഡ്  കകേനോടതനികേളനില്നനിനഅം  അന്നനത
മുഖത്യമനനിക്കുഅം  മനനിമനോര്ക്കുഅം  അടനിനകേനോകളണ്ടനി  വന്നതഡ്.  ഞങ്ങള്  ജനകേശ്രീയ
കകേനോടതനിയനികലയഡ്  കപനോകുനമന്നനോണഡ്  അന്നഡ്  ഇക്കൂട്ടനരനോനക  പറഞ്ഞെതഡ്.   ഇകപ്പെനോള്
ജനകേശ്രീയ കകേനോടതനിയുഅം നല പ്രഹരഅം നകേനോടുത്തു.  അതുനകേനോണ്ടകല അന്നഡ് വശ്രീരവനോദഅം
മുഴകനിയ പല മഹതഡ് വത്യകനികേനളയുഅം അപ്പുറതഡ് കേനോണനോതതഡ്. അന്നനത സര്കനോര്
നടപടനികേള്മൂലഅം  കകേരളഭരണഅം  ഇഗൗജനിയന  നതനോഴ ഴുതനോയനി  മനോറനിനയന്നഡ്  ഞനോന
ഇഗൗ  സഭയനില്തനന്ന  ആവര്തനിചപറഞ്ഞെനിട്ടുളതനോണഡ്.  ആ  ഇഗൗജനിയന
നതനോഴുതഡ്  ശുദശ്രീകേരനികനോനുള  ചരനിത്രനനികയനോഗമനോണഡ്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനില്
വനകചര്ന്നനിട്ടുളതഡ്. ഇഗൗജനിയന നതനോഴുതഡ് നഹര്ക്കുലശ്രീസഡ് എന്ന ഭശ്രീമന ഒറ്റദനിവസഅം
നകേനോണ്ടനോണഡ് കേഴുകേനി നവടനിപ്പെനോകനിയതഡ്.  എന്നനോല് കേഴനിഞ്ഞെ ഉമ്മനചനോണ്ടനി സര്കനോര്
വൃതനികകേടനോകനിയ  കകേരള  ഭരണസഅംവനിധനോനഅം  ശുദശ്രീകേരനികനോന  കേര്ശനമനോയ
നയങ്ങളുഅം നടപടനികേളുഅം സശ്വശ്രീകേരനികകണ്ടതുണ്ടഡ്.  അതനിനഡ് ഏനറ സമയവഅം  ആവശത്യമനോണഡ്.
ആ  പ്രക്രനിയയനോണഡ്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  തുടകഅം  കുറനിചനിരനിക്കുന്നതഡ്.
കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലതഡ്  വനികേസനനത  സഅംബനനിചഡ്  വനോചകേമടനി
നടതനിയതലനോനത എനനങനിലഅം ഉണ്ടനോകയനോ?  മുന എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ
കേനോലതഡ്  കനരനികടണ്ടനിവന്ന വനികേസന പ്രതനിസനനി തനന്നയനോണഡ് ഇഗൗ സര്കനോരനിനുഅം
കനരനികടണ്ടനി വരുന്നതഡ്.   യു.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോര് അഞവര്ഷഅം നകേനോണ്ടഡ് നശനിപ്പെനിച
നപനോതുകമഖലനോ സനോപനങ്ങള് തുറന്നഡ് ലനോഭതനിലനോകനി നകേനോണ്ടനോയനിരുന അന്നനത
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ  തുടകഅം.  ഇകഴനിഞ്ഞെ  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  സര്കനോര്
എലനോഅം  വശ്രീണഅം  കുളഅംകതനോണ്ടനി.  ഇനനി  അനതലനോഅം  നന്നനോകനിനയടുക്കുന്ന  ചുമതല
എല്.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോരനിനന്റെ ചുമലനിലനോണഡ്. അതഡ് ഇഗൗ സര്കനോര് ഏനറ്റടുക്കുനമന്ന
സൂചനയനോണഡ് നയപ്രഖത്യനോപനതനില് കേനോണുന്നതഡ്.  
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കകേരളതനിനന്റെ സശ്വപ പദതനിനയന്നഡ് വനികശഷനിപ്പെനിച സ്മനോര്ട്ടഡ് സനിറ്റനിയുനട കേനോരത്യഅം
മനറ്റനോരു ഉദനോഹരണമനോണഡ്.  മുമഡ്  ദുബനോയഡ്  കേമനനിയുമനോയനി  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരുണ്ടനോകനിയ
കേരനോറനുസരനിചഡ് നവറഅം 33000 ആളുകേള്കനോണഡ് നതനോഴനില് നല്കുനമന്നഡ് പറഞ്ഞെനിരുന്നതഡ്.
അതനിനുകവണ്ടനി  നമ്മുനട  സശ്വനഅം  ഇനകഫെനോ  പനോര്കഡ്  അവര്കഡ്  നല്കുനമനഅം
കേരനോറനില് പറഞ്ഞെനിരുന. ആ റനിയല് എകസ്റ്ററ്റഡ് കേരനോറനിനന ശകനിയനോയനി എതനിര്തതഡ്
അന്നനത പ്രതനിപക്ഷമനോയനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര് അധനികേനോരതനിനലതനിയകപ്പെനോള് 
ആ  കേരനോര്  നപനോളനിനചഴുതനി.  നതനോഴനിലവസരങ്ങളുനട എണഅം  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേ  മനോത്രമല
ഇനകഫെനോപനോര്കഡ്  വനിട്ടുനകേനോടുകനിനലന്നഡ്  തശ്രീരുമനോനനിക്കുകേയുഅം  അതഡ്  ടശ്രീകകേനോഅം
കേമനനിനയനകനോണ്ടഡ് അഅംഗശ്രീകേരനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം നചയ. 2011-ല് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്
അധനികേനോരനമനോഴനിയുകമനോള് ഇനകഫെനോപനോര്കനില് മനോത്രഅം  28000  കപര്കഡ് നതനോഴനിലവസരമുണ്ടനോയനിരുന.
വശ്രീണഅം ഉമ്മന ചനോണ്ടനി സര്കനോര് അധനികേനോരതനിനലതനിയകതനോനട ടശ്രീകകേനോഅം കേമനനികഡ്
വഴനിവനിട്ടഡ്  സഹനോയങ്ങള് നചയ്യനോനനോണഡ്  ശമനിചതഡ്.  കേരനോറനുസരനിചള  നനിര്മ്മനോണ
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതനോന ദുബനോയഡ്  കേമനനി  തയ്യനോറനോകേനോതനിരുന്നനിട്ടുഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.
സര്കനോര്  അനങ്ങനിയനില.  ഒടുവനില്  ഇലനോത  സ്മനോര്ട്ടഡ്  സനിറ്റനി  ഉദ്ഘനോടനഅം  നചയഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര് അധനികേനോരനമനോഴനിഞ.  ജനങ്ങകളനോടഡ്  വനോഗ്ദനോനഅം നചയ ഒരു
പദതനിയുഅം കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര് നടപ്പെനിലനോകനിയനില. പകക്ഷ ഒനകപനോലഅം
ഉദ്ഘനോടനഅം നചയ്യനോന ബനോകനിവചനില.  വനിമനോനമനിറങ്ങനോത കേണ്ണൂര് വനിമനോനതനോവളഅം
ഉദ്ഘനോടനഅം  നചയ.  നകേനോചനി  നമകട്രനോയുനട  ഉദ്ഘനോടനവഅം  നകേകങമമനോയനി  നടതനി.
പനക്ഷ  നമകട്രനോ  ഇനഅം  നകേനോചനിയുനട  നഗരപനോതകേളനില്  ഗതനോഗത  തടസമുണ്ടനോകനിനകനോണ്ടഡ്
അസനികൂടഅം കപനോനല നനില്ക്കുന.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര് അധനികേനോരതനില് വന്ന
ഉടനന  പനോലകനോടഡ്  കകേനോചഡ്  ഫെനോക്ടറനികഡ്  തറകലനിട്ടു.  പനിനന്ന  അകങ്ങനോട്ടഡ്  തനിരനിഞ
കനനോകനിയനിട്ടനില.  വനിഴനിഞ്ഞെഅം  തുറമുഖഅം  സഅംസനോന  തനോല്പരത്യങ്ങള്കഡ്  വനിരുദമനോയനി
നടപ്പെനിലനോകനോനനോയനിരുന ഉമ്മന ചനോണ്ടനി സര്കനോരനിനഡ്  തനിടുകഅം.  എന്നനിട്ടുഅം  വനികേസനഅം,
വനികേസനഅം  എന്നഡ്  വനിളനിചപറയുവനോന  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  സര്കനോരനിനഡ്  ഒരു
ലജയുമുണ്ടനോയനില.  മുന എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ കേനോലതഡ് നകേനോണവന്നതലനോനത
ഏനതങനിലനമനോരു  വത്യവസനോയഅം  നനിങ്ങള്  കകേരളതനില്  നകേനോണവന്നനിട്ടുകണ്ടനോ?
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ കേനോലതഡ് നകേനോണവന്ന നഎ.ടനി  പനോര്ക്കുകേളലനോനത
ഏനതങനിലനമനോരു  നഎ.ടനി.  പനോര്കഡ്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലതഡ്
കകേരളതനിലണ്ടനോകയനോ?  ഇനനി  അനതലനോഅം  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനന്റെ  ചുമതലയനോണഡ്.  ആ
ചുമതല  ഉതരവനോദനിതശ്വകബനോധകതനോടുകൂടനി  നനിറകവറ്റുനമന്ന  സൂചനയനോണഡ്  അടുത
മൂന്നഡ് വര്ഷതനിനകേഅം സ്മനോര്ട്ടഡ് സനിറ്റനി പദതനി പൂര്തനിയനോകുനമന്ന ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ
പ്രഖത്യനോപനഅം.  മൂന്നനോറനില് ടനോറ്റയുഅം  കൂട്ടരുഅം  കേകയ്യറനിയനിരുന്ന  12000  ഏകറനിലധനികേഅം
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ഭൂമനി  കേഴനിഞ്ഞെ  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  തനിരനിചപനിടനിച.  ഇടുകനി  ജനിലയുനട
ആവനോസ വത്യവസതനന്ന തകേര്ക്കുഅംവനിധഅം നകേട്ടനിനപ്പെനോകനിയ റനികസനോര്ട്ടുകേളുഅം അന്നഡ്
നപനോളനിചമനോറ്റനി.  ഉമ്മന ചനോണ്ടനി സര്കനോരനിനന്റെ മഗൗനനോനുവനോദകതനോടുകൂടനി  അനതലനോഅം
വശ്രീണഅം നകേട്ടനിനപ്പെനോകനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇതവണ ചൂടഡ് തനോങ്ങനോനനോകേനോനത ഇടുകനിയനിനല
ഏലഅംകൃഷനി തകേര്ന്നടനിഞ.  കേഴനിഞ്ഞെ അഞഡ് വര്ഷവഅം കേകയ്യറ്റകനോരുനട സുവര്ണ
കേനോലമനോയനിരുന.  വശ്രീണഅം  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  അധനികേനോരകമറ്റതനിനന്റെ  ഫെലഅം
ഇടുകനിയനില്  കേനോണനോന  കേഴനിയുഅം.  അനവധനി  കേകയ്യറ്റങ്ങള്ക്കുഅം  നനിര്മ്മനോണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുനമതനിനര  ശകമനോയ  നടപടനികേള്  ആരഅംഭനിചനിരനിക്കുന.  21
റനികസനോര്ട്ടുകേളനില് നടതനിയ പരനികശനോധനയനില് 19  കകേനോടനി രൂപയുനട ക്രമകകടനോണഡ്
കേനണ്ടതനിയനിട്ടുളതഡ്.  കവനറയുഅം നനിരവധനി ക്രമകകടുകേള് ശദയനില്നപ്പെട്ടനിട്ടുനണ്ടന്നനോണഡ്
കേനോണുന്നതഡ്.  ഉപ്പെഡ്  തനിന്നവര്  നവളഅം  കുടനികനോന  കപനോകുകേയനോണഡ്.  കേര്ഷകേരുനട
കേണ്ണുനശ്രീര്  വശ്രീണഡ്  അഞഡ്  വര്ഷമനോണഡ്  കേടനകപനോയതഡ്.  പ്രഖത്യനോപനിച  തനോങവനില
കപനോലഅം  യഥനോസമയഅം  വനിതരണഅം  നചയ്യനോന  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനഡ്
തനോല്പരത്യമുണ്ടനോയനില.  2008-ല്  ഇഗൗ  നനിയമസഭ  പനോസനോകനിയ  നനല്വയല്-
നശ്രീര്തട  നനിയമതനിനന്റെ  നഗ്നമനോയ  ലഅംഘനമനോണഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞഡ്  വര്ഷവഅം
കകേരളഅം  കേണ്ടതഡ്.  അഞഡ്  വര്ഷഅം  തുടര്ചയനോയനി  വയല്  നനികേതനോന  വഴനിവനിട്ട
ഇടനപടലകേള് നടതനിയനിട്ടുഅം തൃപ്തനി വരനോനത അവസനോന നനോളുകേളനില് കേത്യനോബനിനറ്റനില്
നൂറഡ്  കേണകനിനഡ്  നനിയമവനിരുദ  തശ്രീരുമനോനങ്ങളനോനണടുതതഡ്.  അനതലനോഅം  പുറത്തു
വരനോനനിരനിക്കുന്നകതയുള്ളൂ.  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര് അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനന്റെ
ആദത്യദനിവസങ്ങളനില്തനന്ന  സശ്വശ്രീകേരനിച  നടപടനി  ഒരു  കേനോരണവശനോലഅം  അഴനിമതനി
വചനപനോറപ്പെനികനില എന്നതനോണഡ്. മനനിതലതനിലഅം ഉകദത്യനോഗസതലതനിലഅം കേഴനിഞ്ഞെ
സര്കനോരനിനന്റെ കേനോലതഡ് നകേനോടനികുതനിവനോണ അഴനിമതനിയുഅം നകേടുകേനോരത്യസതയുമനോണഡ് കേഴനിഞ്ഞെ
അഞഡ് വര്ഷവഅം കകേരളതനിനന്റെ വനികേസനഅം തടസനപ്പെടുത്തുകേയുഅം മുരടനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം
നചയതഡ്. അതഡ് മറനികേടക്കുവനോനുള ഭഗശ്രീരഥപ്രയത്നമനോണഡ് എല്.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോര്
ആരഅംഭനിചനിട്ടുളതഡ്. കകേരളതനിനന്റെ സനോമൂഹത്യ മുകന്നറ്റതനിനഡ് മഗൗലനികേമനോയ നടപടനികേള്
സശ്വശ്രീകേരനിചനിട്ടുളതഡ്  ഇടതുപക്ഷ  സര്കനോരുകേളനോണഡ്.  1957-നല  ഇ.എഅം.എസഡ്.
സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലതഡ്  തുടങ്ങനിയ  ഇതരഅം  നടപടനികേള്  തുടര്നവന്ന  എലനോ
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരുകേളുഅം  വനികേസനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്  നചയനിട്ടുളതഡ്.  ദരനിദ
കേര്ഷകേരുഅം  കേര്ഷകേനതനോഴനിലനോളനികേളുഅം പനോട്ടകനോരുഅം കുടനിയനോനമനോരുഅം  അടങന്ന
പനോവനപ്പെട്ട ലക്ഷകണകനിനഡ് മനുഷത്യര്കഡ് ഭൂമനി നല്കുകേ എന്നതനോയനിരുന 1957-നല
സര്കനോരനിനന്റെ  പ്രഥമ  നടപടനി.  അതുനകേനോണതനന്നയനോണഡ്  ആ  സര്കനോര്
അധനികേനോരകമറ്റതനിനന്റെ  ആറനോഅം  നനോളനില്  കുടനിയനിറകല്  നനികരനോധന  ഓര്ഡനിനനസഡ്
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നകേനോണവന്നതഡ്.  പനിന്നശ്രീടതഡ്  കേനോര്ഷനികേ  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമമനോകനി  മനോറ്റുകേയുഅം  നചയ.
ഭൂപരനിഷ്കരണതനിനന്റെ  ഗുണഫെലങ്ങള്കഡ് തുരങഅം  വയനോന  ഇന്നഡ്  കകേനോര്പ്പെകററ്റുകേളുഅം
ഭൂമനോഫെനിയകേളുഅം രഅംഗത്തുണ്ടഡ് എന്നതഡ് യനോഥനോര്തത്യമനോണഡ്. ഒരു നവശ്രീന കകേരളതനിനന്റെ
സൃഷ്ടനികനോയനി  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനഡ്  വളനരകയനറ കേനോരത്യങ്ങള് നചയതശ്രീര്കനോനുണ്ടഡ്.
1957-നല  ഇഗൗ  നടപടനി  അത്രകയനറ  പുകരനോഗമനപരമനോയനിരുനനവന്നഡ്  ഇന്നഡ്
ഒരുപനക്ഷ  മനസനിലനോകേനില.  1950-കേള്  വനരയുള  കകേരളതനിനന്റെ  സനോമൂഹനികേ
ജശ്രീവനിതഅം  അറനിയനോവന്നവര്കക ഇഗൗ നനിയമതനിനന്റെ പ്രസകനി മനസനിലനോവകേയുള്ളൂ.
അതഡ് മനസനിലനോകനോന തകേഴനി ശനിവശങരപ്പെനിളയുനട  'രണ്ടനിടങ്ങഴനി'  എന്ന കനനോവല്
വനോയനിചനോല് മതനി. 

മനി  .    സശ്രീകര്:  അകങ്ങകഡ്  അനുവദനിച  സമയതനില്  ഒരു  മനിനനിട്ടഡ്  കൂടനികയ
ബനോകനിയുള്ളൂ. 

ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    അചതനോനന്ദന:  സര്,  1948-ല് രചനിച  ഇഗൗ കനനോവലനിനല

മുഖത്യകേഥനോപനോത്രമനോയ  കകേനോരനന്റെ  ദുരനിതങ്ങളുഅം  ധര്മ്മസങടങ്ങളുഅം  അകനോലനത

തനിരുവനിതനോഅംകൂറനിനല കേര്ഷകേനതനോഴനിലനോളനികേളുനടയുഅം  കുടനിയനോനമനോരുനടയുഅം ജശ്രീവനിതകേഥകേള്

തനന്നയനോയനിരുന.  ആ ദുരനിതങ്ങള്നകലനോഅം  അറതനിവരുത്തുനമന്നഡ്  1957-നല കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റഡ്

പനോര്ട്ടനി  ജനങ്ങകളനോടഡ്  പറഞ്ഞെനിരുന.  പനോര്ട്ടനികഡ്  അധനികേനോരഅം  കേനിട്ടനിയകപ്പെനോള്  അതഡ്

അക്ഷരഅംപ്രതനി  നടപ്പെനിലനോക്കുകേയുഅം  നചയ.  അതുകപനോനല മനറ്റനോന്നനോയനിരുന വനിദത്യനോഭത്യനോസ

നനിയമഅം.  ഇഗൗ രണ്ടഡ് നയങ്ങളുഅം നടപടനികേളുമനോണഡ് പനിന്നശ്രീടഡ് കകേരള കമനോഡല് വനികേസനനമന്ന

കപരനില് രനോജത്യനോനരങ്ങളനില്തനന്ന വനോഴഡ് തനപ്പെട്ട വനികേസന മുകന്നറ്റതനിനന്റെ അടനിതറ

പനോകേനിയതഡ്.  സമൂഹതനില് പനോര്ശശ്വവല്കരനികനപ്പെട്ട വനിവനിധ വനിഭനോഗഅം ജനങ്ങള്കഡ്

കക്ഷമനപനഷനുള്നപ്പെനട  നല്കേനിയതുഅം  കകേരളനത  സമ്പൂര്ണ  സനോക്ഷരതയുനട

പ്രകേനോശപൂര്ണമനോയ കലനോകേകതകഡ് നനകേ പനിടനിചയര്തനിയതുഅം ജനകേശ്രീയനോസൂത്രണഅംവഴനി

പ്രനോകദശനികേ  വനികേസനതനിനഡ്   മൂര്ചയുണ്ടനോകനിയതുഅം  അനത്യനോധശ്രീനനപ്പെട്ട  സര്കനോര്  ഭൂമനി

പനിടനിനചടുകനോന നടപടനിനയടുതതുനമലനോഅം ഇതരതനില് കകേരളനത മുകന്നനോട്ടഡ്  നയനിക്കുന്നതനിനഡ്

എല്.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോരുകേള് നനകേനകനോണ്ട നടപടനികേളനോയനിരുന. ഇന്നഡ് കകേന്ദ്രതനിനല

ബനി.നജ.പനി.  സര്കനോരനിനന്റെ  നടപടനികേള്  കേനോരണഅം  ജനങ്ങള്  ദുരനിതതനിലനോണഡ്.

ഇഗൗ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  കകേനോണ്ഗ്രസുഅം  ബനി.നജ.പനി.-യുമനോയുണ്ടനോകനിയ  രഹസത്യവഅം

പരസത്യവമനോയ  ധനോരണകേള്  കകേരളഅം  കേണ്ടതനോണകലനോ.  ബനി.നജ.പനി.  ദളനിതര്ക്കുഅം

നക്യൂനപക്ഷ  വനിഭനോഗങ്ങള്ക്കുഅം  എതനിരനോണഡ്.  അകത  നനിലപനോടുകേള്  തനന്നയനോണഡ്
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യു.ഡനി.എഫെഡ്.-ഉഅം  കകേരളതനില്  നനകേനകനോണ്ടതഡ്  എന്നതഡ്  യനോദൃശനികേമല.  ഇഗൗ

സര്കനോര്  ജനങ്ങളുനട  കക്ഷമവഅം  നഎശശ്വരത്യവഅം  ലക്ഷത്യമനോകനി  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുനമന്ന

വത്യകമനോയ  സൂചനയനോണഡ്  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനില്  നല്കേനിയതഡ്.  പട്ടനികേജനോതനികനോരുനടയുഅം

പട്ടനികേവര്ഗ്ഗകനോരുനടയുഅം മത്സത്യനതനോഴനിലനോളനി  സമൂഹതനിനന്റെയുഅം  പനോര്ശശ്വവല്കരനികനപ്പെട്ട

ജനവനിഭനോഗങ്ങളുനടയുഅം ഉപജശ്രീവനമനോര്ഗ്ഗഅം  നമചനപ്പെടുത്തുകേ എന്നതനിനനോയനിരനിക്കുഅം ഇഗൗ

സര്കനോരനിനന്റെ നയപരമനോയ മുനഗണനനയന്നഡ് വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇതഡ്  1975-നല

ഇ.എഅം.എസഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയങ്ങളുനട  തുടര്ച  തനന്നയനോനണന്നഡ്  പറയനോന

എനനികഡ് അഭനിമനോനമുണ്ടഡ്.  അതുകപനോനല സശ്രീകേളുനടയുഅം കുട്ടനികേളുനടയുഅം കക്ഷമഅം   ലക്ഷത്യമനോകനി

പുതനിയ  വകുപ്പെഡ്  സൃഷ്ടനികനോന  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  തശ്രീരുമനോനനിചനിരനിക്കുന്നതുഅം

കകേരളതനിനന്റെ  സനോമൂഹനികേ  മുകന്നറ്റ  ചരനിത്രകരഖയനോയനി  മനോറഅം.  വനികേസനനത

പറ്റനിയുള  സുവത്യകമനോയ  കേനോഴ്ചപ്പെനോകടനോടുകൂടനിയനോണഡ്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്

പ്രവര്തനഅം ആരഅംഭനിചനിട്ടുളതഡ്.  ശശ്രീ.  ഉമ്മന ചനോണ്ടനിയുനടയുഅം കൂട്ടരുനടയുഅം  തട്ടനിപ്പെഡ്

വനികേസനമലനിതഡ്.  വനികേസനവഅം  പരനിസനിതനി  സഅംരക്ഷണവഅം  സമ          ഞ്ജസമനോയനി

സമനശ്വയനിപ്പെനിചനകേനോണ്ടനോയനിരനിക്കുഅം ഇതഡ്  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ.  നഎ.ടനി.  കമഖല കപനോലള

സഅംരഅംഭങ്ങളനില് 10 ലക്ഷഅം  നതനോഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കുനമന്നതഡ് സഅംസനോനനത

അഭത്യസ്തവനിദത്യരനോയ  യുവനോകള്കഡ്  ഏനറ  പ്രതശ്രീക്ഷ  നല്കുന്നതനോണഡ്.  സര്വ്വകേലനോശനോലകേളുനട

തലപ്പെതഡ് കയനോഗത്യതയനിലനോതവനര പ്രതനിഷ്ഠനിചഡ് കകേരളതനിനന്റെ ഉന്നത വനിദത്യനോഭത്യനോസ

രഅംഗഅം  കുളഅംകതനോണ്ടനിയ  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  സര്കനോരനിനന്റെ  കേനോലഅം  എനന്നകന്നക്കുമനോയനി

അസ്തമനിചനിരനിക്കുന.  വനിദത്യനോഭത്യനോസനതയുഅം സഅംസനോരനതയുഅം ഉന്നതമനോയ മനോനവനികേതയുനട

അടനിസനോനതനില്  സഅംരക്ഷനിക്കുവനോനുള  നടപടനികേളനോണഡ്  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനന്റെ

നയതനിലളതഡ്.  അതുകപനോനല  വനികേസനരഅംഗതഡ്  തകദ്ദേശഭരണ  സനോപനങ്ങനള

സജശ്രീവമനോകനോനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുഅം  ഇഗൗ  സര്കനോര്  മുകന്നനോട്ടഡ്  വചനിട്ടുണ്ടഡ്.  എടുത്തു

പറകയണ്ട മനറ്റനോരു കേനോരത്യഅം നനല്കൃഷനി വനികേസനതനികന്റെതനോണഡ്.  .....(ബഹളഅം)..…

പട്ടനികേജനോതനിപട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നനോകസമുദനോയകക്ഷമവഅം നനിയമവഅം സനോഅംസനോരനികേവഅം

പനോര്ലനമന്റെറനികേനോരത്യവഅം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    എ  .    നകേ  .    ബനോലന  ):  ശശ്രീ.  വനി.  എസഡ്.

അചതനോനന്ദന സമയഅം കൂടുതല് എടുക്കുനനണ്ടങനില് ആ സമയഅം  മറ്റഡ് നമമര്മനോരുകടതനില്

നനിന്നഡ് കുറവ നചയഡ് ആകദ്ദേഹതനിനഡ് നകേനോടുകനോഅം.......(ബഹളഅം) ..…

മനി  .    സശ്രീകര്:   നനിങ്ങളനോരുഅം  അസഹനിഷഡ് ണുത  കേനോണനികണ്ട.  അതഡ്  കവണ്ട

രശ്രീതനിയനില് സകേകേനോരത്യഅം നചയ്യനോഅം. 
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ശശ്രീ  .    വനി  .    എസഡ്  .    അചതനോനന്ദന  : സര്,  പലവനിധ  കേനോരണങ്ങള്നകേനോണ്ടഡ്
അടനികടനി  കുറഞവരുന്ന നനല്വയലകേള് ഭൂമനോഫെനിയയഡ്  നകേനോടുതഡ്  ഇലനോതനോകനോനനോണഡ്
ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  സര്കനോര്  ശമനിചതഡ്.  അനതലനോഅം  തനിരുതനിനയഴുതനി  നനല്കൃഷനി
ഭൂമനിയുനട വനിസ്തൃതനി മൂന്നഡ് ലക്ഷഅം നഹക്ടറനോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കുവനോന സര്കനോര് നടപടനിനയടുക്കുഅം.
നപനോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദനോയഅം  മനികേച  രശ്രീതനിയനില്  നകേനോണകപനോയ  പനോരമരത്യമനോണഡ്
എലനോകനോലനതയുഅം ഇടതുപക്ഷ സര്കനോരുകേള്ക്കുളതഡ്.  ഉമ്മന ചനോണ്ടനി സര്കനോരനിനന്റെ
കേനോലതഡ് സസപകകേനോ ഒഗൗട്ടഡ് നലറ്റുകേളുഅം നശ്രീതനി കസ്റ്റനോറകേളുഅം നന്മേ കസ്റ്റനോറകേളുനമനോനക
പൂട്ടുന്ന സനിതനിയനോയനിരുന.  എന്നനോല്  ഈ ഗവനണ്മെന്റെഡ് മനോര്കറ്റനില് ഇടനപടുകേയുഅം
നപനോതുവനിതരണ ശഅംഖലവഴനി നനികതത്യനോപകയനോഗ സനോധനങ്ങള് വനിലകുറചഡ് നല്കേനോന
നടപടനിനയടുക്കുകേയുഅം  നചയഡ്  നപനോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദനോയഅം  കൂടുതല്  ശകനിനപ്പെടുതനി
മുകന്നനോട്ടഡ്  കപനോകുനമനളതനിനന്റെ  ദൃഢനനിശയമനോണഡ്  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്
നതളനിഞകേനോണുന്നതഡ്.  ഇഗൗ സര്കനോര് പ്രഖത്യനോപനിച നയങ്ങള് ഞനോന എണനിനയണനി
പറയുന്നനില.  നയപ്രഖത്യനോപനതനിനന്റെ നപനോതുസശ്വരവഅം ദനിശയുമനോണഡ് പരമപ്രധനോനഅം.  എലനോ
വനിഭനോഗഅം  ജനങ്ങനളയുഅം  പ്രകതത്യകേനിചഡ്  സമൂഹതനിനന്റെ അടനിതട്ടനിലള  ദളനിതര്,  സശ്രീകേള്
തുടങ്ങനിയവരുനട  സമുദനോരണതനിനുള  പ്രതനിജ്ഞനോബദമനോയ നശ്രീകമനോണതഡ്.   അഴനിമതനി
തനികേചഅം അനത്യമനോയ സര്കനോരനോയനിരനിക്കുഅം ഇനതന്നഡ് നയ പ്രഖത്യനോപനഅം നവളനിനപ്പെടുത്തുനണ്ടഡ്.
പുകരനോഗതനിയുനടയുഅം  ജനപക്ഷ  ഇടനപടലകേളുനടയുഅം ഭരണ  സുതനോരത്യതയുനടയുഅം
സകന്ദശമനോണഡ്  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപനഅം.  അതുനകേനോണതനന്ന  നയപ്രഖത്യനോപനതനികന്മേലള
നന്ദനിപ്രകമയനത ഞനോന ശകമനോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

പട്ടനികേജനോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നനോകസമുദനോയകക്ഷമവഅം നനിയമവഅം  സനോഅംസനോരനികേവഅം
പനോര്ലനമന്റെറനികേനോരത്യവഅം വകുപ്പുമനനി (ശശ്രീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനോലന  ): സര്, ശശ്രീ. വനി. എസഡ്.
അചതനോനന്ദന  അധനികേനമടുത  5  മനിനനിട്ടഡ്  സമയഅം  ഭരണപക്ഷത്തുനനിനള
എഅം.എല്.എ.മനോരുനട  സമയതനില് നനിന്നഡ്   കുറവഡ് നചയനോല് മതനി. 

Mr. Speaker: Thank You.

ശശ്രീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രനോധനോകൃഷ്ണന:  സര്,  ആരുനട  സമയതനിലനോണഡ്  കുറവഡ്
നചയ്യുന്നതഡ്?

ശശ്രീ  .   എ  .   നകേ  .   ബനോലന: അതുസഅംബനനിചഡ് നചയറനിനഡ് എഴുതനി നകനോടുക്കുനണ്ടഡ്. 

മനി  .   സശ്രീകര്:  എഴുതനിതരുന്ന മുറയഡ്  തശ്രീരുമനോനനിചഡ് അറനിയനിക്കുന്നതനോണഡ്. 
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ശശ്രീ  .    എന  .    ഷഅംസുദ്ദേശ്രീന:  സര്,  ഞനോന ഇഗൗ നന്ദനിപ്രകമയനത എതനിര്ക്കുകേയനോണഡ്.
നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനിനല  പല  കേനോരത്യങ്ങളുഅം  വനിസ്മരനിചനകേനോണള  നന്ദനി
പ്രകമയമനോണനിതഡ്.  ഒരു  പുതുമയനിലനോത  നയപ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നടതനിയതഡ്.
നയപ്രഖത്യനോപനതനിനന്റെ ആമുഖതനില് അവകേനോശനപ്പെടുന്നതഡ് വളനര പ്രതശ്രീക്ഷകയനോനട
കകേരളജനത  അധനികേനോരതനികലറ്റനിയ  സര്കനോരനോണനിനതന്നനോണഡ്.  അതനിനലനോനഅം
നമുകഡ്  അഭനിപ്രനോയവത്യതത്യനോസമനില.  ആ  ജനതയഡ്  പ്രതശ്രീക്ഷ  നല്കുന്ന  നയ
പ്രഖത്യനോപനമനോകണനോ  ഇനതന്നഡ്  പരനികശനോധനികകണ്ടതുണ്ടഡ്.  പുതനിയ  കേനോലഘട്ടതനില്
സഅംസനോനനത മുകന്നനോട്ടഡ്  നയനിക്കുന്നതനിനഡ്  എനനോണഡ്  ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനതനില്
വനിശദശ്രീകേരനിചനിട്ടുളതഡ്?  വരുന്ന  അഞഡ്  വര്ഷഅം  കകേരളനത  എങ്ങനന  മുകന്നനോട്ടഡ്
നയനിക്കുനമന്നതനിനന്റെ ചൂണപലകേയനോണഡ് ഇഗൗ നയകരഖനയങനില്  പ്രകതത്യകേനിചഡ്  ഒരു
ദനിശനോകബനോധവഅം  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപനഅം  പ്രദനോനഅം  നചയ്യുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്കനോരനിനന
നനിര്കലനോപഅം കുറ്റനപ്പെടുത്തുകേയുഅം   ആ നയങ്ങള് പരനോജയമനോനണന്നഡ് വനിമര്ശനിക്കുകേയുഅം
നചയനകേനോണ്ടഡ് ആ സര്കനോര് നടപ്പെനിലനോകനിയ വനികേസനങ്ങള് തുടരുനമന്ന പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്
ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  കേനോണുന്നതഡ്.  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിചതുകപനോനല കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോരനിനുള ഗുഡഡ് സര്ട്ടനിഫെനികറ്റനോണഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  കേനോണനോന  സനോധനിക്കുന്നതഡ്.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ
പദതനികേളുഅം  പരനിപനോടനികേളുഅം  സഅംസനോനതനിനന്റെ  നന്മേയഡ്  കവണ്ടനിയുളതനോയനിരുന
നവന്നതനോണഡ്  ഇവനിനട  നതളനിയുന്ന  യനോഥനോര്തത്യഅം.  ഞങ്ങളുനട  നയങ്ങളനില്നനിന്നഡ്
മനോറ്റമുണ്ടനോകുന്ന ഒനരണ്ടഡ് കേനോരത്യങ്ങളുണ്ടഡ്.  അതനില് ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ടതഡ്  മദത്യനയമനോണഡ്.
ഇഗൗ  സഅംസനോനനത  അമ്മമനോരുനടയുഅം  സകഹനോദരനിമനോരുനടയുഅം  പ്രനോര്തനയുനട
ഫെലമനോയനിട്ടനോണഡ് മദത്യനയഅം രൂപനപ്പെട്ടനിട്ടുളതഡ്.  നമ്മുനട കുടുഅംബങ്ങളനിനല സമനോധനോനഅം
തനിരനിനകേ വന്നതഡ് മദത്യനയതനിലൂനടയനോണഡ്.  ബനോറകേള് പൂട്ടനിയതഡ് ഗുണഅം നചയനിനലന്ന
കേനണ്ടതല്  ശരനിയല.  മദത്യതനിനന്റെ  ഉപകഭനോഗഅം  വലനിയ  കതനോതനില്  സഅംസനോനതഡ്
കുറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.  ലഹരനികഡ്  അടനിമനപ്പെടുമനോയനിരുന്ന കകേരളനത  അതനില്നനിന്നഡ്  തനിരനിച
നകേനോണവരനോന  മദത്യനയതനിനഡ്  സനോധനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  മദത്യമനോഫെനിയയ്ക്കുകവണ്ടനി മദത്യനയഅം തനിരുതനോന
ശമനികരുനതന്നനോണഡ്  സൂചനിപ്പെനികനോനുളതഡ്.  മദത്യനയതനില്  മനോറ്റമുണ്ടനോകുകമനോ  എനളതഡ്
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  കേനോലനത വലനിയ  കചനോദത്യമനോയനിരുന.  മദത്യനയഅം തനിരുത്തുകേയനിനലനഅം
മദത്യനയതനില്  മനോറ്റമുണ്ടനോകേനിനലനഅം പറഞ്ഞെനോണഡ്  നനിങ്ങളുഅം  കവനോട്ടഡ്  വനോങ്ങനിയതഡ്.
നനിങ്ങള് തമ്മനില് രഹസത്യധനോരണ ഉനണ്ടനളതഡ് ഇന്നഡ് പരസത്യമനോയ രഹസത്യമനോണഡ്.
അതനിനന്റെ  മറപനിടനിചനകേനോണ്ടഡ്  മദത്യനയഅം  തനിരുതനോനള  ശമഅം  ഉണ്ടനോയനോല്
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കകേരളതനില് വലനിയ പ്രകക്ഷനോഭങ്ങനള ഇഗൗ സര്കനോര് കനരനികടണ്ടനിവരുനമന്നഡ് സനോന്ദര്ഭനികേമനോയനി
സൂചനിപ്പെനികനോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.  അതുകപനോനല ഇവനിനട വത്യതത്യസ്തമനോയനി  പറഞ്ഞെ
മനറ്റനോരു  സഅംഗതനി, വനികകേന്ദ്രശ്രീകൃത  ആസൂത്രണവമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടഡ്  പഴയ
ജനകേശ്രീയനോസൂത്രണഅം നപനോടനിതട്ടനിനയടുതഡ്  നകേനോണവരുനമന്നതനോണഡ്.  ജനകേശ്രീയനോസൂത്രണഅം
അന്നനത കേനോലതഡ് ഹനിറ്റഡ്  ആയനിരനികനോഅം. ഇന്നഡ്  അധനികേനോര  വനികകേന്ദ്രശ്രീകേരണതനിനഡ്
രണ്ടഡ് പതനിറ്റനോണ്ടനിനന്റെ പ്രനോയമനോയനി.  രനോജശ്രീവഡ്  ഗനോനനിയുനട സശ്വപസനോഫെലത്യമനോയനി നകേനോണ
വന്ന  പഞനോയതശ്രീരനോജഡ്  അടനിസനോനതനിലള പഞനോയത്തുകേള്  വന്നതഡ്  1995-ലനോണഡ്.
2015-ഓടുകൂടനി  രണ്ടഡ്  പതനിറ്റനോണ്ടഡ്  പൂര്തനിയനോയനി.  ഇനനിയുഅം  പഴയ  ജനകേശ്രീയനോസൂത്രണഅം
നകേനോണവകരണ്ടതുകണ്ടനോനയന്നഡ് പലവട്ടഅം ആകലനോചനികകണ്ടതുണ്ടഡ്. അധനികേനോര വനികകേന്ദ്രശ്രീകേരണഅം
വനിജയകേരമനോയനി  കകേരളതനില്  പൂര്തശ്രീകേരനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  പഴയ  രശ്രീതനിയനികലകഡ്  കപനോകുന്നതഡ്
ഗുണഅം നചയ്യനില. ജനകേശ്രീയനോസൂത്രണഅം പരനോജയമനോയനിരുനനവന്നഡ് ഇടതുപക്ഷ ബദനിജശ്രീവനികേള്
തനന്ന പനിന്നശ്രീടഡ്  പരസത്യമനോയനി പ്രഖത്യനോപനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ് അതരഅം  കേനോരത്യങ്ങളനിനലലനോഅം
വലനിയ ചര്ചകേള് ഉണ്ടനോകകേണ്ടതുണ്ടഡ്.  അതുകപനോനല പല പ്രഖത്യനോപനങ്ങളുഅം ആവര്തനമനോണഡ്.
ഞനോന  അനതലനോഅം  പറയുന്നനില.  കസവനനോവകേനോശ  നനിയമഅം  ശകനിനപ്പെടുത്തുനമന്നഡ്
പറഞ. അതഡ് നകേനോണവന്നതഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്. കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റശ്രീവഡ്
സര്വ്വശ്രീസഡ് രൂപശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ് പറഞ. ആ ആശയഅം നകേനോണവന്നതുഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെഡ് തനന്നയനോണഡ്. 'നനിങ്ങള് നകേനോണവന്നനതലനോഅം ഞങ്ങള് പനിന്തുടരു'നമന്നഡ്
പറയുന്നതഡ് ഞങ്ങള് സശ്വനോഗതഅം നചയ്യുകേയനോണഡ്. 

സര്കനോരനിനഡ് ഒരു മനോസകമ പ്രനോയമനോയനിട്ടുള്ളൂ.  വനിലയനിരുതനോനുള സമയമനോയനിട്ടനില,
ഞങ്ങള് വനിലയനിരുത്തുനമനില അഭനിപ്രനോയഅം പറയുനമനില. ഇഗൗ ഒരു മനോസതനിനുളനിലണ്ടനോയ പല
കേനോരത്യങ്ങളുഅം  ശുഭസൂചനയലകലനോ  നല്കുന്നതഡ്.  ഒന്നഡ്,  ഇവനിനട  ചൂണ്ടനികനോണനിചതു
കപനോനല അപ്രതശ്രീക്ഷനിതമനോയനി വശ്രീണുകേനിട്ടനിയ അധനികേനോരതനിനന്റെ ഹുങനില് കകേരളതനിലണ്ടനോയ
അതനിക്രമങ്ങള്  പഴയകേനോല  മനോര്കനിസ്റ്റഡ്  ഭരണങ്ങനള  ഓര്മ്മനപ്പെടുത്തുനനണ്ടന്നഡ്
സനോന്ദര്ഭനികേമനോയനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്.  എത്രനയത്ര  വശ്രീടുകേളുഅം  പനോര്ട്ടനി  ഓഫെശ്രീസുകേളുഅം
തകേര്കനപ്പെട്ടു, നപനോതുപ്രവര്തകേര് ആക്രമനികനപ്പെട്ടു.  ആദത്യനത രണമൂന്നഡ് ആഴ്ച വളനര
വലനിയ അഴനിഞ്ഞെനോട്ടമനോണഡ് സഅംസനോനഅം കേണ്ടതഡ്.  ആ സന്ദര്ഭതനില് ക്രമസമനോധനോന
രഅംഗതഡ്  വലനിയ  വശ്രീഴ്ചകേള്   ഉണ്ടനോയനിനയന്നഡ്  ഗവണ്നമന്റെനിനന  വനിലയനിരുതനോന
സമയമനോയനിട്ടനിനലങനിലഅം  ഓര്മ്മനപ്പെടുത്തുകേയനോണഡ്.  അതുകപനോനലതനന്ന,  പുതനിയ  ചനില
നശ്രീകങ്ങള് നമ്മുനട സുതനോരത്യത നഷ്ടനപ്പെടുത്തുകേയനോണഡ്. ഇകപ്പെനോള് കേത്യനോബനിനറ്റഡ് ബശ്രീഫെനിഅംഗഡ്
നനിര്തലനോകനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  മനനിസഭനോ തശ്രീരുമനോനങ്ങള് സുതനോരത്യമനോയനിരനികനില.
അതുകപനോനലതനന്ന ഭരണവനികശഷങ്ങള് ജനങ്ങളുമനോയനി പങ്കുവയനിനലന്ന പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്
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കേത്യനോബനിനറ്റഡ് ബശ്രീഫെനിഅംഗഡ് ഇനലനളതനിലൂനട നമ്മള് കേനോണുന്നതഡ്. 1970 മുതല് മനോറനിമനോറനി
വന്ന  ഭരണകൂടങ്ങള്,  മുഖത്യമനനിമനോര്  എന്നനിവര്  മനനിസഭനോകയനോഗതനിനുകശഷഅം
വനോര്തനോസകമ്മളനഅം  നടത്തുകേയുഅം  മനനിസഭയനിനലടുത  തശ്രീരുമനോനങ്ങളുഅം  അവ
എടുകനോനുണ്ടനോയ  സനോഹചരത്യങ്ങളുഅം  പത്രകനോരുനട  കചനോദത്യങ്ങള്ക്കുള  ഉതരങ്ങളുഅം
എലനോ പറഞനകേനോണ്ടഡ്  ആഴ്ചയനിനലനോരു പരസത്യ വനിചനോരണ കനരനിടുകേയനോണഡ് നചയനിരുന്നതഡ്.
അതുകപനോനലതനന്ന ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങനള ജനങ്ങളുമനോയനി ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന
ഒരു ആശയവനിനനിമയമനോണഡ് നടക്കുന്നതഡ്.  അചതകമകനനോന വളനര കൃതത്യമനോയനി അതഡ്
നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.  നകേ  കേരുണനോകേരന  വളനര  ഫെലപ്രദമനോയനി  അതുപകയനോഗനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.
ശശ്രീ.  എ.  നകേ.  ആന്റെണനി  മുഖത്യമനനിയനോയനിരുന്നകപ്പെനോള്  അകദ്ദേഹവഅം  നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.
ഇ.  നകേ.  നനോയനനോരുകപനോലഅം  വളനര  സരസമനോയനി   കേത്യനോബനിനറ്റഡ്  ബശ്രീഫെനിഅംഗനിലൂനട
ഭരണനത  ജനങ്ങളുമനോയനി  ബനനപ്പെടുതനിയനിരുന.  പനക്ഷ,  ഇകപ്പെനോള്  കേത്യനോബനിനറ്റഡ്
ബശ്രീഫെനിഅംഗനില.  പത്രകലനോകേത്തുനനിനഅം മറ്റു കകേനോണുകേളനില്നനിനനമനോനക അതനിനനതനിരനോയനി
വന്നനിട്ടുള ചനില  വനിമര്ശനങ്ങള്  നമ്മള്  കേനോകണണ്ടതുണ്ടഡ്.  ഇതഡ്  നനിഗൂഢമനോണഡ്;
ഭരണതനിനഡ്  സുതനോരത്യതയുണ്ടനോകേനിനലനന്നനോരു  പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്.  വനിവരനോവകേനോശ
നനിയമനമനോനക വരുന്നതനിനുമുമഡ് നമ്മള് നകേനോടുത ഒരനോനുകൂലത്യമനോണതഡ്.  അതുകപനോലഅം
നഷ്ടനപ്പെടുതനിനകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. 

അതുകപനോനലതനന്നയനോണഡ്  ശശ്രീമതനി  അഞ്ജു  കബനോബനി  കജനോര്ജനിനുണ്ടനോയ
അപമനോനകേരമനോയ സനിതനി.  കലനോകേതനിനുമുമനില് കകേരളനത ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച ഒരു
കേനോയനികേതനോരതനിനഡ്  വന്ന  അപമനോനഅം;  തലകശ്ശേരനിയനിനല  ദളനിതഡ്  നപണ്കുട്ടനികേളുനട
അവസ; നമ്മുനട മുന മുഖത്യമനനി ശശ്രീ. വനി. എസഡ്. അചതനോനന്ദന ദളനിതര്കഡ് വലനിയ
അഭനിമനോനഅം നല്കുന്ന ഭരണമനോണഡ്  ഇതുവഴനി ഉണ്ടനോകേനോന കപനോകുന്നനതന്നഡ്  പറഞ.
ഇഗൗ രൂപതനിലനോനണങനില് അതഡ് കവണ്ട എന്നനിവനിനട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്.  അതുകപനോനല
തനന്ന ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനനക്കുറനിചഡ്  നനിങ്ങളനിവനിനട പറഞ.  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനല
ജനവനിധനിനയ ഞങ്ങള് അഅംഗശ്രീകേരനിക്കുന.  പനക്ഷ,  വളനര വലനിയ കുതനങ്ങളകല
നനിങ്ങള് കേനോണനിചതഡ്? കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷകനോലഅം  സഅംസനോനനത ഭൂരനിപക്ഷ സമൂഹനത
നനിങ്ങള് നനിരനരമനോയനി പ്രകകേനോപനിപ്പെനിച.  കേഴനിഞ്ഞെ ഭരണഅം നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയുളതനോണഡ്;
എലനോഅം നക്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കു കവണ്ടനിയനോണഡ് എനപറഞ്ഞെഡ് നതറ്റനിദരനിപ്പെനിചഡ്,  ഇലനോത
കേനോരത്യങ്ങള് പറഞ്ഞെഡ് ഭൂരനിപക്ഷനത നനിങ്ങള് പ്രകകേനോപനിപ്പെനിച.  എന്നനോല് ഇകപ്പെനോള്
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ് വന്നകപ്പെനോള് അകത നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുനട അടുത്തുകപനോയനി ആര്.എസഡ്.എസഡ്.ഉഅം
ബനി.നജ.പനി.യുഅം വരുന, പ്രതനികരനോധനികനോന ഞങ്ങള് മനോത്രനമയുള്ളൂ,  ഞങ്ങളുനട കൂനട
നനില്കണഅം എന പറഞ. ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പുമനോയനി ബനനപ്പെട്ടഡ് മുസശ്രീങ്ങളുനടയുഅം
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ക്രനിസ്തത്യനോനനികേളുനടയുഅം പ്രകതത്യകേമനോയ കയനോഗഅംകപനോലഅം നതകന കകേരളതനില് നനിങ്ങള്
വനിളനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   പനക്ഷ യഥനോര്തതനില് നനിങ്ങള് സഅംഘഡ് പരനിവനോറനിനനതനിരനോയുള
ചനോമത്യന്മേനോരനോകണനോ;  എവനിനടനയങനിലഅം  നനിങ്ങളങ്ങനന  വന്നനിട്ടുകണ്ടനോ?  അനമനോയ
കകേനോണ്ഗ്രസഡ്  വനികരനോധതനിനന്റെ  കപരനില്  വനി.  പനി.  സനിഅംഗഡ്  ഗവണ്നമന്റുണ്ടനോകനിയതനിലഅം,
ബനി.നജ.പനി.നയ  ഭരണതനിനലതനിചതനിലനമനോനക  നനിങ്ങളുനട  നനിരുതരവനോദപരമനോയ
പങ്കുനണ്ടനളകേനോരത്യഅം  ഞനോന  ഇവനിനട  കൂടുതലനോയനി  വനിശദശ്രീകേരനിക്കുന്നനില.  കമനോദനി
ഭരണതനിനന്റെ  തശ്രീക്ഷ്ണമനോയ  നവല്ലുവനിളനികേള്  ഇഗൗ  രനോജത്യഅം  കനരനിടുകമനോള്,  ഒരു
സനോഅംസനോരനികേ  അടനിയനരനോവസ  നനിലനനില്ക്കുകമനോള്, എഅം.  എഅം.  കേല്ബര്ഗനിയുഅം
അതുകപനോനലതനന്ന  കഗനോവനിന്ദ  പനസനോനരയുഅം അഖഡ് ലനോക്കുനമനോനക നകേനോലനപ്പെട്ട  ഭശ്രീതനിദമനോയ
സന്ദര്ഭതനില്  ബശ്രീഹനോറനില്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  നടന്നകപ്പെനോള്  വനിശനോലമനോയ  സഖത്യഅം
രൂപനപ്പെട്ടു.  ആ സഖത്യതനില് എലനോവരുഅം ഉണ്ടനോയകപ്പെനോഴുഅം നനിങ്ങള് എവനിനടയനോയനിരുന?
ആ  വനിശനോല  സഖത്യതനിനന്റെ  കവനോട്ടഡ്  കചനോര്തനോനനോണഡ്  അന്നഡ്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം)
പ്രകതത്യകേമനോയനി മത്സരനിചതഡ്. 15 സശ്രീറ്റുകേള് ഇഗൗ വനിശനോല സഖത്യതനിനഡ് നഷ്ടനപ്പെടുത്തുകേയനോണഡ്
നനിങ്ങള് നചയതഡ്. എനഅം ഇങ്ങനനതനന്ന.  കേഴനിഞ്ഞെ പനോര്ലനമന്റെഡ് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്
എനനോണഡ് നനിങ്ങള് നചയതഡ്; നനിങ്ങള്കഡ് വലനിയ കവനോനട്ടനോനഅം ഇനലങനിലഅം മകതതര
കവനോട്ടുകേള്  ഭനിന്നനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്  നചയനതന്ന  കേനോരത്യഅം  നമ്മള്  കേണ്ടതനോണഡ്.
ആശയപരമനോയനി  ബനി.നജ.പനി.നയ കനരനിടനോന നനിങ്ങള്കഡ്  കേഴനിയനില.  കകേരളതനില്
ബശ്രീഫെഡ്  നഫെസ്റ്റഡ്  നടതനി നനിങ്ങള് ആളുകേനള പറ്റനിക്കുന്നതുകപനോനല നക്യൂനപക്ഷനത
പറ്റനിച.  നക്യൂനപക്ഷതനിനന്റെയുഅം  ഭൂരനിപക്ഷതനിനന്റെയുഅം  കവനോട്ടഡ്  പരസരവനിരുദമനോയ
കേനോരത്യങ്ങള് പറഞ്ഞെഡ് കനടനിനയടുത ഒരു രനോഷശ്രീയ കേനോപടത്യമനോണഡ് ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്
വനിജയഅം.  അതനിനഡ് അധനികേനനോള് നനിലനനില്പ്പെനിലനോനയന്നഡ് പറകയണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  

ഇവനിനട  ഞങ്ങളുനട  പനോര്ട്ടനിനയ  സഅംബനനിനചനോനക  നനിങ്ങള്  വലനിയ
വര്തമനോനമനോണഡ് പറഞ്ഞെതഡ്.  പനക്ഷ ഞങ്ങള്കഡ് വലനിയ പ്രയനോസങ്ങനളനോനഅം ഇഗൗ
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലണ്ടനോകനോന നനിങ്ങള്കഡ് സനോധനിചനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞെ തവണ ഞങ്ങള്
20  കപരുണ്ടനോയനിരുനനവങനില്  ഇന്നഡ്  ഞങ്ങള്  18  കപരുമനിവനിനടയുണ്ടഡ്.   നനിങ്ങള്
അതനിനഡ്  ആനരനയനോനകയനോണഡ്  കൂട്ടുപനിടനിചതഡ്;  നനിങ്ങളുനട  കൂട്ടതനില്  യനോഥനോസനിതനികേ
മതപുകരനോഹനിതന്മേനോരനോയനിട്ടുള  കേനോനപുരവഅം  എന.ഡനി.എഫെഡ്.-ഉഅം  പനി.ഡനി.പനി.-യുഅം
ഉണ്ടനോയനിരുന.  അവനരനയനോനക കൂട്ടുപനിടനിചനിട്ടുഅം നനിങ്ങള്കഡ് ഞങ്ങനള 20-ല് നനിന്നഡ്
18 ആകനോന മനോത്രനമ സനോധനിചനിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങള് 18 ആനയങനില് രണമൂന സശ്രീറ്റുകേളനില്
ഞങ്ങനള കതനോല്പ്പെനിചതഡ്  ജനനോധനിപതത്യമനോകണനോ കവനറ വല മനോര്ഗ്ഗവമനോകണനോനയന്നഡ്
ചര്ച നചകയ്യണ്ടതുണ്ടഡ്.  ഞങ്ങള് വനിജയനിച കുറ്റത്യനോടനി മണ്ഡലമുണ്ടഡ്.  ഇനഅം മനോര്കനിസ്റ്റഡ്
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പനോര്ട്ടനികഡ് ആ ഉള്കനിടനിലഅം മനോറനിയനിട്ടനില. ഇഗൗ തരഅംഗതനിലഅം കുറ്റത്യനോടനി പനിടനിനചടുത
ചനില  ആണ്കുട്ടനികേള്  ഞങ്ങളുനട  കൂട്ടതനിലണ്ടഡ്  എന്നകേനോരത്യഅംകൂടനി  ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്.  മണനോര്കനോടഡ്  പനിടനികനോന  നനിങ്ങള്കഡ് കൂട്ടഡ്  ആരനോയനിരുന;  ഒരു
മതപുകരനോഹനിതനനോയനിരുന്നകലനോ;  അകദ്ദേഹഅം എനന്ന കതനോല്പ്പെനിക്കുനമന്നഡ് പ്രഖത്യനോപനിചകപ്പെനോള്
ആ നവല്ലുവനിളനി  മകതതര സമൂഹഅം ഏനറ്റടുത്തു.  നനിങ്ങള് അകദ്ദേഹനത കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനിച,
ഒപ്പെഅം നനിന്നഡ് കഫെനോകട്ടനോ എടുത്തു.  

മനി  .   സശ്രീകര്  : ശശ്രീ. എന. ഷഅംസുദ്ദേശ്രീന, അകങ്ങകഡ് ഇനനി 2 മനിനനിട്ടഡ് കൂടനികയയുള്ളൂ.

ശശ്രീ  .    എന  .    ഷഅംസുദ്ദേശ്രീന:  സര്,  അങ്ങനന ഒരു മതപുകരനോഹനിതന പറഞ്ഞെനോല്
അവനിനട മകതതരവനോദനികേള് കതനോല്ക്കുനമന്നഡ് നനിങ്ങള് കേരുതനികയനോ;  ഉര്വ്വശശ്രീശനോപഅം
ഉപകേനോരമനോയനി,  എനന്റെ ഭൂരനിപക്ഷഅം വര്ദനിച.  നനിങ്ങള്കതഡ് വലനോത ഗതനികകേടനോയനികപ്പെനോയനി,
ഇടതുപക്ഷകനോരുകപനോലഅം  എനനികഡ്  കവനോട്ടു  നചയ.  'അവരഡ്  അങ്ങനന  പറഞ്ഞെതു
നകേനോണ്ടഡ്  ഞങ്ങള്  ഇപ്രനോവശത്യഅം  നനിങ്ങള്കനോണഡ്  കവനോട്ടുനചയ്യുന്നനതന്നഡ്'  പറഞ്ഞെ
ഇടതുപക്ഷകനോരുണ്ടനോയനിരുന. നനിങ്ങനളവനിനടയനോണഡ്? നനിങ്ങളുനട കവനോട്ടനില് ഇനതനോനകയുണ്ടഡ്.
ഇഗൗ  യനോഥനോസനിതനികേ-മത-മഗൗലനികേവനോദനികേളുനടയുഅം  വര്ഗ്ഗശ്രീയവനോദനികേളുനടയുഅം  തശ്രീവ്രവനോദനികേളുനടയുഅം
കവനോട്ടുണ്ടഡ്.   പനക്ഷ,  ഞങ്ങള്കഡ്  കേനിട്ടനിയ  18  സശ്രീറ്റനിലഅം  ശുദ മകതതര കവനോട്ടനോണഡ്
കേനിട്ടനിയനതന്നഡ്  അഭനിമനോനകതനോടുകൂടനി  ഇവനിനട  പറയനോന  സനോധനിക്കുഅം.  അതനില്
യനോഥനോസനിതനികേ  മഗൗലനികേവനോദനികേളുനടയുഅം  തശ്രീവ്രവനോദനികേളുനടയുഅം  ഭശ്രീകേരവനോദനികേളുനടയുഅം
കവനോട്ടനിലനോനയന്നഡ് ഞങ്ങള്കഡ് പറയനോന സനോധനിക്കുഅം.  എസഡ്.ഡനി.പനി.നഎ., നവല്ഫെയര് പനോര്ട്ടനി
തുടങ്ങനിയ പനോര്ട്ടനികേനളനോനക നനോമനോവകശഷമനോയനി.  അവര്നകനോനക മുമഡ് കേനിട്ടനിയ കവനോട്ടനിനന്റെ
പകുതനികപനോലഅം  ഇകപ്പെനോള് കേനിട്ടുന്നനില.   എനനോണഡ്  കേനോരണഅം?  കവനോനട്ടനോനക നനിങ്ങളുനട
നപട്ടനിയനികലകനോണഡ്  കപനോയനിട്ടുളതഡ്.  ഞങ്ങനള  സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം മുസശ്രീഅംലശ്രീഗനിനഡ്
മകതതര നനിലപനോടുകേള്കഡ് കേനിട്ടനിയ അഅംഗശ്രീകേനോരഅംകൂടനിയനോണഡ് ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനല 18
സശ്രീനറ്റന്ന കേനോരത്യഅം ഇവനിനട പറയനോന ഞനോനനോഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്. ഞനോന ദശ്രീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില,
ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപനനതതുടര്ന്നഡ്  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിച നന്ദനിപ്രകമയനത
എതനിര്ത്തുനകേനോണ്ടഡ് ഞനോന എനന്റെ വനോക്കുകേള് ഉപസഅംഹരനിക്കുന.

മനി  .   സശ്രീകര്  : ഇഗൗ സഭയനില് ബഹുമനോനത്യന്മേനോരനോയ രണ്ടഡ് മുനമുഖത്യമനനിമനോരുണ്ടഡ്.
മുനമുഖത്യമനനിമനോര്  സഅംസനോരനിക്കുകമനോള്  നചയര്  പരനിധനിവനിട്ടഡ്  ഇടനപടുന്നതഡ്
മരത്യനോദയല  എന്നതുനകേനോണ്ടനോണഡ്  കനരനത  ഇടനപടനോതനിരുന്നതഡ്.  പനക്ഷ  നനോഅം
തശ്രീരുമനോനനിച സനിരനിറ്റഡ് ഉള്നകനോണനകേനോണ്ടഡ് അകദ്ദേഹഅം അധനികേമനോയനി എടുത 5 മനിനനിട്ടഡ്
സമയഅം  ബനനപ്പെട്ട  പനോര്ട്ടനിയനില്നനിനള  അഅംഗങ്ങളുനട  പ്രസഅംഗ  സമയതനില്
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നനിന്നഡ്  കുറയനോന  അവര്  എഴുതനിതന്നനിട്ടുണ്ടഡ്.   ശശ്രീമതനി  പനി.  അയനിഷനോ  കപനോറ്റനി,
ശശ്രീ.  പനി.  ഉണനി,  ശശ്രീ.  എഅം.  രനോജകഗനോപനോലന  എന്നനിവര് ഓകരനോ  മനിനനിട്ടഡ്  വശ്രീതവഅം
ശശ്രീ.  സനി.  നകേ.  ഹരശ്രീന്ദ്രന  രണ  മനിനനിട്ടുഅം   എന്നനിങ്ങനന  അകദ്ദേഹഅം  അധനികേഅം
ഉപകയനോഗനിച 5 മനിനനിട്ടുഅം ഇവരുനട പ്രസഅംഗ സമയതനില്നനിനഅം കുറയ്ക്കുന്നതനോനണന്നഡ്
അറനിയനിക്കുന.

12.26 pm]

ശശ്രീ  .    ചനിറ്റയഅം കഗനോപകുമനോര്: സര്, ഞനോന ഇഗൗ നന്ദനിപ്രകമയനത അനുകൂലനിക്കുകേയനോണഡ്.
അഭനിമനോനതനിനന്റെ  ഉത്തുഅംഗശഅംഖതനിലനോണഡ്  കകേരളഅം.   അപമനോനതനിനന്റെ  പനോതനോള
ഗര്തതനില്നനിന്നഡ്  കകേരളനത  ഉയര്തനിനകേനോണവന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.   കകേരളഅം
കലനോകേതനിനുമുന്നനില്  ശനിരസതനോഴഡ് തനി  നനില്കനോന  കേനോരണമനോയ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.നന്റെ
അഴനിമതനി നനിറഞ്ഞെ ഭരണനത ജനഅം തളനികളഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  കകേരളതനില് ഒരു
ചുവന്ന  തനോരകേമനോയനി  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരതനില്
വന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ഇവനിനട കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷഅം ജനകദനോഹ ഭരണമനോയനിരുന.
കസനോളനോര് അഴനിമതനി,  ബനോര് അഴനിമതനി,  സനിവനില് സസപസഡ് അഴനിമതനി,  വനിദത്യനോഭത്യനോസ
അഴനിമതനി  എന്നനിങ്ങനന  എലനോ  കമഖലയനിലഅം  അഴനിമതനിയനോയനിരുന.   അഴനിമതനി
നനിറഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഭരണഅം കകേരള ജനത കേണ്ടതനോണഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഭരണ  കേനോലഘട്ടതനിനല  അവസനോന  നനിയമസഭനോ  സകമ്മളനതനില്  പനങടുത്തു
നകേനോണ്ടഡ്  കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി അധനികേനോരതനില് വരുനമന്നഡ്
ഞനോന പറഞ.  മദത്യവഅം മദനിരനോക്ഷനിയുമനോയനി  രനോജത്യഭരണതനില് ശദയനിലനോതനിരുന്ന
കുരുകക്ഷത്രതനിനന്റെ രനോജത്യനോവകേനോശനിയുനട  നനറനിനകേട്ട ജശ്രീവനിതതനില്നനിനഅം കുരുകക്ഷത്രനത
രക്ഷനികനോന കവദവത്യനോസന വരുനമന്നഡ് പറയുകേയുഅം ആ കവദവത്യനോസന വന്നഡ് കുരുകക്ഷത്രനത
രക്ഷനിക്കുകേയുഅം  നചയ.  അതുകപനോനല  മദത്യതനിനന്റെയുഅം  മദനിരനോക്ഷനിയുനടയുഅം  കപരനില്
കകേരളനത നശനിപ്പെനിച യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന തകേര്ത്തു  നകേനോണ്ടഡ് കകേരളനത രക്ഷനികനോന
കവദവത്യനോസനനോയനി  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  വന്നനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  'എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  വരുഅം എലനോ
ശരനിയനോകുഅം'  എന്ന  ആപ്തവനോകേത്യഅം  കകേരളതനിനല  ഓകരനോ  മനുഷത്യനുഅം  നനകഞനോടഡ്
കചര്ത്തുപനിടനിചതനിനന്റെ  ഫെലമനോണഡ്  കകേരളതനില്  91  സശ്രീറ്റഡ്  കനടനി  ഇടതുപക്ഷ
ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി അധനികേനോരതനില് വന്നതഡ്.  കകേരളതനില് മകതതര ജനനോധനിപതത്യ
കേക്ഷനികേനളലനോഅം  മുസശ്രീഅം  ലശ്രീഗനിനഡ്  കവനോട്ടുനചയനവന്നഡ്  ഇവനിനട  പറഞ.  അവര്
എങ്ങനനയനോണഡ്  ജയനിചനതന്നഡ്  നമുനകലനോവര്ക്കുമറനിയനോഅം.  കകേരളതനില്  140
സശ്രീറ്റുകേളനിലഅം  ഒരുപനക്ഷ  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി  അത്ഭുതകേരമനോയനി
വനിജയനിക്കുമനോയനിരുന, അതനോണഡ് കകേരളതനിനല ജനങ്ങള് നമുകഡ് കേനോണനിചതന്നതഡ്.
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തശ്രീവ്രവനോദനികേനളയുഅം  അതുകപനോനല  വര്ഗ്ഗശ്രീയവനോദനികേനളയുഅം  കൂട്ടുപനിടനിചനകേനോണ്ടനോണഡ്
അവരനില്  പലരുഅം  ഇന്നഡ്  ജയനിച  വന്നതഡ്.   കകേരളതനില്  അഴനിമതനി  ഒഴനിവനോകനോന
ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി  തശ്രീരുമനോനനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.   അഴനിമതനികനോനര
കേല്തുറങനിലടയ്ക്കുനമന്ന കേനോരത്യതനില്  യനോനതനോരു സഅംശയവമനില.  പട്ടനികേജനോതനികനോരുമനോയനി
വലനിയ  കപ്രമതനിലനോനണന്നനോണഡ്  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രനോധനോകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞെതഡ്.  ദളനിതഡ്
വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ട  നപണ്കുട്ടനികേനള കപനോലശ്രീസനിനനനകനോണ്ടഡ്  അറസ്റ്റഡ്  നചയഡ്
കേല്തുറങനിലടചനവന്നഡ് പറഞ. ഞനോന കചനോദനിക്കുകേയനോണഡ്, നനിങ്ങള് ഭരനിചകപ്പെനോഴകല
ആദനിവനോസനി  വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ട  50  കുട്ടനികേനള  57  ദനിവസഅം  ജയനിലനിനുളനിലനോകനിയതഡ്?
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ആയനിരുകന്നനോ  അതഡ്  നചയതഡ്?  ആദനിവനോസനി  കനതനോവനോയനിരുന്ന
ശശ്രീമതനി  സനി.  നകേ.  ജനോനുവനിനന്റെ  മുഖഅം  നനിങ്ങള്  അടനിചതകേര്തനികല;  കജനോഗനി
എനപറഞ്ഞെ  നചറപ്പെകനോരനന  നനിങ്ങള്  നവടനിവചഡ്  നകേനോന്നനികല?  അയനോളുനട
കുടുഅംബനത  രക്ഷനപ്പെടുതനിയതഡ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനിയനോണഡ്.   ആ
കുടുഅംബതനിനല  ഒരഅംഗതനിനഡ്  കജനോലനി  നകേനോടുത്തു.  കജനോഗനിയുനട  കുടുഅംബതനിനഡ്
സനോമതനികേ സഹനോയഅം നല്കേനി എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  സഹനോയനിച.  അങ്ങനന
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭനോഗതനില്നപ്പെട്ട ജനസമൂഹനത ഇലനോതനോക്കുന്നതനിനു കവണ്ടനി പരനിശമനിച
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ആണഡ്  ഇകപ്പെനോള്  പട്ടനികേജനോതനി- പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കപ്രമഅം  പറയുന്നതഡ്.
നനിങ്ങളുനട പനോര്ട്ടനി ഓഫെശ്രീസനില് തൂകനോന വന്ന രനോധ എന്ന നപണ്കുട്ടനിനയ നകേനോന്നഡ്
ചനോകനിലനോകനി നകേട്ടനിതനോഴഡ് തനിയനികല; അതഡ് കകേരളഅം കേണ്ടതകല? എന്നനിട്ടഡ് നനിങ്ങളനോകണനോ
കകേരളതനിനല  സശ്രീകേളുനടയുഅം  പട്ടനികേജനോതനികനോരുനടയുഅം കക്ഷമനതക്കുറനിചഡ്  പറയുന്നതഡ്?
കകേരളതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  വളനര  കേരുതകലനോടു
കൂടനിയനോണഡ്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുന്നതഡ്.  അതുനകേനോണ്ടനോണഡ്  ഗവര്ണര്  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ
നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനില് കകേരളതനിനല നപനോതുജനനത രക്ഷനികനോനകവണ്ടനിയുള
നനിരവധനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നകേനോണവന്നതഡ്.  കകേരളതനിനന്റെ നപനോതുജശ്രീവനിതനത നല
നനിലയനികലകഡ് നകേനോണകപനോകുന്ന നയപ്രഖത്യനോപനമനോണഡ് ഗവര്ണര് നടതനിയതഡ്. 

നനികക്ഷപഅം ആകേര്ഷകേമനോകനോനുള നനിയമഅം,  ജനഹനിതകതനോനടയുള പുതനിയ
മദത്യനയഅം,  സമയബനനിതമനോയ ഐ.ടനി.  നയഅം,  വനികകേന്ദ്രശ്രീകേരണതനിനന്റെ രണ്ടനോഅംഘട്ടഅം,
ആകരനോഗത്യ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ശനോസ-സനോകങതനികേ വനികേസന നയഅം, വനിപുലമനോയ ഇ-ഓഫെശ്രീസഡ്
സഅംവനിധനോനഅം,  സശ്രീ  സുരക്ഷയഡ്  പ്രകതത്യകേ  പദതനി,  പട്ടനികേജനോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ
കമഖലയനിലളവരുനട  കക്ഷമഅം  ഉറപ്പെനോക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള  പ്രകതത്യകേ  നനിയമ
സഅംവനിധനോനഅം,  നപനോതുവനിതരണ  ശഅംഖല  ശകനിനപ്പെടുതല്,  വനിലകയറ്റഅം  പനിടനിച
നനിര്തല് തുടങ്ങനിയ ആകേര്ഷകേമനോയനിട്ടുള നടപടനികേളുമനോയനിട്ടനോണഡ് ഈ ഗവണ്നമന്റെഡ്
മുകന്നനോട്ടുകപനോകുന്നതഡ്.  
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നചറപ്പെകനോനര വഞനിച ഗവണ്നമന്റെനോണഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞവര്ഷഅം കകേരളതനില് നനിയമനഅം ഉണ്ടനോയനിരുകന്നനോ? ഒരു നതനോഴനില് കേനിട്ടനിയനിട്ടുകവണഅം
നല വശ്രീടുവയനോന, വനിവനോഹഅം കേഴനികനോന, പ്രനോയഅംനചന്ന മനോതനോപനിതനോകനള സഅംരക്ഷനികനോന
എന്നഡ്  സശ്വപഅം  കേണ്ടനിരുന്ന  നചറപ്പെകനോര്കഡ്  നതനോഴനില്  നകേനോടുകനോന  യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനഡ്  കേഴനികഞ്ഞെനോ?  ഈ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരതനില്  വന്നകപ്പെനോള്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ് അപ്രഖത്യനോപനിതമനോയനി പ്രഖത്യനോപനിച നനിയമന നനികരനോധനഅം
എടുത്തുകേളയനോന  തശ്രീരുമനോനനിച.  നചറപ്പെകനോര്കഡ്  നതനോഴനില്  നല്കേനോനുള  നടപടനിയുമനോയനി
ഈ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുന.  കേഴനിഞ്ഞെ  യൂ.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേനോലതഡ്  സനോമൂഹത്യകക്ഷമ  നപനഷനു  കവണ്ടനി  ഞനോനതനന്ന  പ്രതനിപക്ഷതനിരുന
നകേനോണ്ടഡ് എത്രകയനോ സബ്മനിഷനുകേളുഅം ശദ ക്ഷണനികല് പ്രകമയവഅം നകേനോണവന.
അന്നഡ് സനോമൂഹത്യകക്ഷമ നപനഷനുകേള് കുടനിശ്ശേനികേയനോയനിരുന.  അതുകപനോനല കക്ഷമനനിധനി
അഅംഗങ്ങള്കഡ് കകേനോടനികണകനിനഡ് രൂപ നനിങ്ങള്  കുടനിശ്ശേനികേ വരുതനിയനികല?  നനിങ്ങള്
വകയനോധനികേരനോയ പനോവനപ്പെട്ട ആളുകേനള ഏനതങനിലഅം തരതനില് സഹനോയനിചനിട്ടുകണ്ടനോ?
ഈ ഗവണ് നമന്റെഡ് അധനികേനോരതനില് വരുന്നതനിനുമുമ്പുതനന്ന കകേരളതനിനല പനോവനപ്പെട്ട
മനുഷത്യനര  സഅംരക്ഷനിക്കുഅം,  സനോമൂഹത്യകക്ഷമ  നപനഷനുകേള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്നഡ്
പറഞ്ഞെനിരുന.   ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരതനില്
വന്നകപ്പെനോള് സനോമൂഹത്യകക്ഷമ നപനഷനുകേള് ആയനിരഅം രൂപയനോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേനയന്ന
പ്രധനോനനപ്പെട്ട തശ്രീരുമനോനമനോണഡ്  ആദത്യമനോയനി  എടുതതഡ്.  ഇകപ്പെനോള് അവര് നപനഷന
വനോങന്നതനിനുകവണ്ടനി ബനോങ്കുകേള്കതനോറഅം കേയറനിയനിറങകേയനോണഡ്.  ഓകരനോ ദനിവസവഅം
ഓകട്ടനോറനിക്ഷ പനിടനിചഡ്   ബനോങനില് നചന്നഡ് നപനഷന വകന്നനോ എന്നഡ് കചനോദനിക്കുഅം.  പണ്ടഡ്
സനോഅംബശനിവന  അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  കേഥനോപ്രസഅംഗതനില്  പറയുന്നതുകപനോനല കറഷന
കേടയനില് നചന്നഡ് മുതലനോളശ്രീ,  പഞസനോര വകന്നനോ എന്നഡ് കചനോദനിക്കുന്നതുകപനോനല ഈ
പനോവനപ്പെട്ട  മനുഷത്യര്  ബനോങ്കുകേളനില്  നചന്നഡ്  ഞങ്ങളുനട  നപനഷന  വകന്നനോ
എനകചനോദനിക്കുഅം.  അവര്കഡ് നപനഷനുഅം നകേനോടുതനില,  ഒനഅം നകേനോടുതനില.  അവര്
ഓകട്ടനോറനിക്ഷനോ കൂലനി കേടഅംവനോങ്ങനി നകേനോടുക്കുകേയനോണഡ് നചയനിരുന്നതഡ്. എന്നനോല്  ഇവനിനട
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരതനില്  വന്നകപ്പെനോള്  ആദത്യനമടുത
തശ്രീരുമനോനഅം സനോമൂഹത്യകക്ഷമ നപനഷന ആയനിരഅം രൂപയനോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം ആ
നപനഷന വശ്രീടുകേളനില് നകേനോണനചന്നഡ് നകേനോടുകനോന എനഡ് നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനികനോന
കേഴനിയുനമന്നഡ് ആകലനോചനികനോന ബനനപ്പെട്ട ഉകദത്യനോഗസര്കഡ് നനിര്കദ്ദേശഅം നല്കുകേയുഅം
നചയ. മുഴുവന  കപര്ക്കുഅം വശ്രീടുകേളനില് നകേനോണകപനോയനി നപനഷന നല്കുകേയനോണഡ്. മുമഡ്
ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി ഇങ്ങനന നകേനോടുതനിരുന്നതനോണഡ്. നനിങ്ങള് വന്നതനിനു
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കശഷമനോണഡ്  അതഡ്  ഇലനോതനോകനിയതഡ്.  അതനിവനിനട  പുനനഃസനോപനികനോന തശ്രീരുമനോനനിച.
അതുകപനോനലതനന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഇ.എഅം.എസഡ്.-നന്റെ കപരനിലഅം
സഖനോവഡ് എഅം.എന.-നന്റെ കപരനിലഅം നകേനോണവന്ന ഭവന നനിര്മ്മനോണ പദതനി  നനിങ്ങള്
ഇലനോതനോകനി. ഈ പനോവനപ്പെട്ട മനുഷത്യനര സഹനോയനിക്കുന്നതനിനുഅം വശ്രീടനിലനോതവര്കഡ് വശ്രീടുവചഡ്
നകേനോടുക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുമനോയനി എല്.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോര് മുകന്നനോട്ടു കപനോകുഅം. 

കകേരളതനിനല വനിദത്യനോഭത്യനോസ കമഖലയനിനല തകേര്ചനയക്കുറനിചഡ് കേഴനിഞ്ഞെ പ്രനോവശത്യഅം
നമ്മനളലനോകപരുഅം ചര്ച നചയതനോണഡ്.  കേനോര്ഷനികേകമഖലയുഅം വത്യനോവസനോയനികേ കമഖലയുഅം
പരമരനോഗത കമഖലയുഅം എലനോഅം തകേര്ന. ആ കമഖലകേനള പുനരുജശ്രീവനിപ്പെനികനോന
കവണ്ടനിയുള നയങ്ങളനോണഡ് ഗവര്ണറനട നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനിലൂനട  നകേനോണ
വന്നനിട്ടുളതഡ്.  അനതലനോഅം  കകേരളതനില് നടപ്പെനോകനോന കവണ്ടനിയുള കേരുതകലനോനടയനോണഡ്
ഈ ഗവണ്നമന്റെഡ് മുകന്നനോട്ടു കപനോകുന്നതഡ്.   വളനര ജനോഗ്രതകയനോടുഅം കേരുതകലനോടുഅംകൂടനി
ആ കമഖലകേനളനയലനോഅം സഅംരക്ഷനികനോന കവണ്ടനിയുള സമശ്രീപനങ്ങളുമനോയനിട്ടനോണഡ് ഈ
ഗവണ്നമന്റെഡ്  മുകന്നനോട്ടു  കപനോകുന്നതഡ്.  അഴനിമതനികനോനര  നനിലയ്ക്കുനനിര്തനോനുഅം  എലനോ
കമഖലയുഅം  സഅംരക്ഷനികനോനുഅം  കേഴനിയുന്ന  തരതനില്  മുകന്നനോട്ടുകപനോകുഅം.  അതുനകേനോണ്ടനോണഡ്
അഴനിമതനികനോനര ഒഴനിവനോകനോന കകേരളതനിനല ജനങ്ങള് തശ്രീരുമനോനനിചതഡ്. യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ
എണഅം എത്രയനോനണനഅം കകേനോണ്ഗ്രസകേനോരുനട സശ്രീറ്റഡ് എത്രയനോനണനഅം നമുകറനിയനോഅം.
എന്തുനകേനോണ്ടനോണഡ്  അങ്ങനന  സഅംഭവനിചതഡ്?  കകേരളതനിനല  ജനഅം  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതഡ്
അഴനിമതനിരഹനിതമനോയ ഒരു ഭരണമനോണഡ്.  അരയന്നനതകപ്പെനോനലയനോണഡ് കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള്.  അരയന്നതനിനുമുന്നനില്  നവളവഅം  പനോലഅം  നകേനോണനചനവചനോല്  അതഡ്
നവളനത  മനോറ്റനി  പനോലനിനന  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുഅം.  അതുകപനോനലയനോണഡ്  കകേരളതനിനല
സഅംസനോര  സമന്നരനോയ  ജനങ്ങള്  അഴനിമതനിരഹനിതമനോയ  ഭരണഅം  വരനോനകവണ്ടനി
അരയന്നനത  കപനോനല  അഴനിമതനികനോനര  ഒഴനിവനോകനി  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.-നന
സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്.  കകേരളതനില് എലനോ കമഖലയനിലഅം ജനഅം ആഗ്രഹനിചതുകപനോനലയുള
ഭരണഅം  വരനോന  കപനോകുകേയനോണഡ്.  ആ  ഭരണഅം  തശ്രീര്ചയനോയുഅം  നമ്മുനട  നനോടനിനഡ്
അഭനിമനോനമനോയനിരനിക്കുഅം.  തനിരുക്കുറലനില്  'അറന ഇളുകനോതഡ്,  അലസവ നശ്രീകനിമനോന
ഇളുകനോ,  മനോനഅം  ഉടയതഡ്  അരശു  'എനന്നനോരു   തമനിഴഡ്  വനോകേത്യമുണ്ടഡ്.  ഇതനിനര്തഅം
ധര്മ്മങ്ങളനില്  വത്യതനിചലനികനോതതുഅം അധര്മ്മങ്ങനള  ഒടുകനി  ധശ്രീരതകയനോനട
പ്രവര്തനികന്നതുമനോയ  നനിഷ്പക്ഷതനോധര്മ്മഅം  നകേനോണ്ടഡ്  അഹങനോരമനിലനോത  ഭരണഅം
കേനോഴ്ചവയ്ക്കുന്നതനോണഡ്  രനോജകേശ്രീയഅം  അഥവനോ  രനോജധര്മ്മഅം  എന്നനോണഡ്.  ആ  ധര്മ്മഅം
ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി കകേരളതനില് നടപ്പെനോകനോന കപനോകുകേയനോണഡ് എന
പറഞനകേനോണ്ടഡ് ഈ നന്ദനി പ്രകമയനത ഞനോന അനുകൂലനിക്കുന.
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ശശ്രീ  .    നകേ  .    എഅം  .    മനോണനി:  സര്,  ഞനോന ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത എതനിര്ക്കുകേയനോണഡ്.
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണര് ഈ നനിയമസഭയനില് നനോലമനോസങ്ങള്കനിടയഡ്  5-2-2016-ലഅം
24-6-2016-ലമനോയനി  രണ്ടഡ്  പ്രസഅംഗങ്ങള്  നടത്തുകേയുണ്ടനോയനി.  ആദത്യനത  പ്രസഅംഗതനിനല
രണ്ടനോമനത പനോരഗ്രനോഫെനില് ഗവര്ണര് പറഞ്ഞെതഡ്,   യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭരണനതപ്പെറ്റനിയനോണഡ്.  'അവസരങ്ങളുനട  ഒരു  സുവര്ണ  കേനോലഘട്ടഅം,  സശ്വപങ്ങള്
യനോഥനോര്തത്യമനോകനിയ ഒരു കേനോലഘട്ടഅം, കകേരളനത ദ്രുതഗതനിയനിലള വളര്ചയുനടയുഅം
വനികേസനതനിനന്റെയുഅം  പനോതയനികലകഡ്  നകേനോണകപനോയ  ഒരു  കേനോലഘട്ടഅം,  കകേരള
ജനതയുനട സമഗ്ര വനികേസനതനിനഡ് കൂടുതല് അവസരങ്ങള് നല്കേനിനയനോരു കേനോലഘട്ടഅം'
എന്നനോയനിരുന  കകേരള  ഗവര്ണര്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഭരണനത  വനിലയനിരുതനിയതഡ്.
പനക്ഷ ഇകപ്പെനോള്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭരണഅം എത്ര കമനോശമനോയനിരുന,
ഒനഅം  നചയനില  എന്നഡ്  നനിങ്ങള്  ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്   പറയനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.
വനോസ്തവതനില് ഇതഡ്  എത്രകയനോ വലനിനയനോരു പരനിഹനോസമനോനണന്നഡ്  ഞനോന ഓര്ത്തുകപനോകുകേയനോണഡ്.
ഇങ്ങനന നനിങ്ങള് ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്  പ്രസഅംഗനിപ്പെനികനോന പനോടനിലനോയനിരുന.  ഇതഡ്
വളനര നതറ്റനോയ  ഒരു  നടപടനിയനോണഡ്.   ഗവര്ണറനട  ഇകപ്പെനോഴനത  പ്രസ്തനോവന
എങ്ങനന  വനിശശ്വസനികനോന  കേഴനിയുഅം?  അതുനകേനോണ്ടഡ്  സതത്യഅം  സതത്യഅംകപനോനല
നനില്കനട്ട.  എങനിലഅം  കകേരളതനില്  കുകറ  വനികേസനങ്ങള്  നടനനവന്നഡ്  നനിങ്ങള്
മനറ്റനോരു പനോരഗ്രനോഫെനില് സമ്മതനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഒനപതനോമനത പനോരഗ്രനോഫെനില് പറയുന്നതഡ്,
സനോധനോരണകനോരനോയ  ജനങ്ങളുനട  നനിലവനോരഅം  നമചനപ്പെടുത്തുന്നതനില്  കകേരളഅം
വലനിനയനോരു പരനിധനിവനര വനിജയനിചനിട്ടുണ്ടഡ് എന്നനോണഡ്.  ആരനോണഡ് നമചനപ്പെടുതനിയതഡ്?
ഏതനോനുഅം  മനോസഅംമുമഡ്  അധനികേനോരതനില്  വന്ന  നനിങ്ങളനോകണനോ?  കകേരളതനില്
സനോധനോരണകനോരനോയ   ജനങ്ങളുനട  നനിലവനോരഅം  നമചനപ്പെട്ടനിട്ടുനണ്ടങനില്  അതനിനലനോരു
വലനിയ  പങഡ്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭരണതനിനന്റെ  ഫെലമനോയനിട്ടകല
വന്നനിട്ടുളതഡ്?  ഇടയഡ്  ചനിലകപ്പെനോള്  നനിങ്ങള്കഡ്  ചനില  സതത്യങ്ങള്  പറകയണ്ടനിവരുഅം.
അതനിനഡ്  എനനികഡ്  നന്ദനിയുണ്ടഡ് എനമനോത്രഅം ഞനോന പറഞനവകന്നയുള്ളൂ.   ഇവനിനട
ഗവര്ണറനട  രണ്ടഡ്  പ്രസഅംഗങ്ങളുഅം  ഒരുമനിചഡ്  ചര്ച  നചകയ്യണ്ടതനോയനിരുന.
നനോലമനോസതനിനനിടയനില്  രണ്ടഡ്  പ്രസഅംഗമനോയതുനകേനോണ്ടഡ്  രണഅംകൂടനി  ഒരുമനിചഡ്  ചര്ച
നചയനിരുനനവങനില് നന്നനോയനിരുനനവന്നഡ് എനനികഡ് കതനോന്നനികപ്പെനോവകേയനോണഡ്.  

കകേരളപ്പെനിറവനിക്കുകശഷഅം  16  മനനിസഭകേള് വന്നനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇഗൗ  16  മനനിസഭകേളനില്
ഏറ്റവഅം  തനിളകകമറനിയ  ഒരു  ഭരണമനോയനിരുന  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫെഡ്. -നന്റെ
ഭരണനമന്നനോണഡ്  എനനികഡ്  കതനോനന്നതഡ്.   എത്രമനോത്രഅം  വനികേസനമനോണഡ്  നടന്നതഡ്.
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എത്രകയനോ നമഗനോ കപ്രനോജക്ടുകേളനോണുണ്ടനോയതഡ്.  വനിമനോനമനിറങ്ങനോത കേണ്ണൂര് എയര്കപനോര്ട്ടഡ്
എങ്ങനന  ഉദ്ഘനോടനഅം  നചയനവന്നനോണഡ്  കചനോദനിചതഡ്.  എയര്കപനോര്ട്ടഡ്  പണനിതഡ്
ഉദ്ഘനോടനഅം നചയനിട്ടകല വനിമനോനമനിറകകണ്ടതഡ്? അലനോനത ഇവനിനട നതറ്റനിദരനിപ്പെനിചനിട്ടഡ് വല
കേനോരത്യവമുകണ്ടനോ?  എയര്കപനോര്ട്ടനിനന്റെ പണനി പൂര്തനിയനോയനോല് ഉദ്ഘനോടനഅം നചയ്യുഅം.
ഉടന വനിമനോനഅം വരുഅം.  അതനിനുപകേരഅം വനിമനോനമനിറകനിനകനോണ്ടഡ് ഉദ്ഘനോടനഅം നചയനില,
എനനനോരു  കുറ്റമനോണഡ്  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നചയതഡ്  എനന്നനോനകയനോണഡ്  പറഞ്ഞെതഡ്.
പണനി പൂര്തനിയനോകനി,  എലനോഅം സൂപ്പെര്,  പനക്ഷ ഉദ്ഘനോടനഅം നചയതഡ് നതറ്റനികപ്പെനോയനി
തുടങ്ങനിയ  വനിലകുറഞ്ഞെ  ചനില  വനിമര്ശനങ്ങളനോണഡ്  ഇവനിനട  നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.
അതുകപനോനല  വനിഴനിഞ്ഞെഅം  ഹനോര്ബര്,  നമഡനികല്  കകേനോകളജുകേള്, ആര്ട്സഡ്  ആന്റെഡ്
സയനസഡ്  കകേനോകളജുകേള്,  കേനോരുണത്യ,  സശ്വയഅംസഅംരഅംഭകേ  മനിഷന  ഇങ്ങനനയുള
എത്രകയനോ  വലനിയ  കേനോരത്യങ്ങളനോണഡ്  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നടപ്പെനിലനോകനിയതഡ്.
റബ്ബര്  വനിലസനിരതനോ  പദതനി  നടപ്പെനിലനോകനി.   ആദത്യ  വര്ഷഅം  300  കകേനോടനി  രൂപ
ഇതനിനനോയനി മനോറ്റനിവച.  ഒരു കേനികലനോഗ്രനോമനിനഡ്  150  രൂപ ഉറപ്പുവരുതനി.  റബ്ബറനിനന്റെ
മനോര്കറ്റഡ്  വനില ഒരു കേനികലനോഗ്രനോമനിനഡ്  85  രൂപയനോയനി  ഇടനിഞ്ഞെകപ്പെനോഴനോണഡ്  കകേരളതനിനല
റബ്ബര്  കൃഷനികനോര്കഡ്  150  രൂപ   നല്കേനിയതഡ്.  അതഡ്  ചനിലറകനോരത്യമനോകണനോ?
കൃഷനികനോര്  ഒരനികലഅം  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെനിനന  നനകേനവടനിയനില.   ഇകപ്പെനോള്  അതഡ്
500 കകേനോടനി രൂപയനോയനി വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  

കേറന്റെഡ്  നനപ്രസനില് നനോഷണല് നലവലനില് എകകണനോമനികേഡ്  കഗ്രനോതഡ്  10.05-ഉഅം
കകേരളതനികന്റെതഡ്  12.31-ഉഅം  ആണഡ്.  നമുകഡ്  ഇനതനോരു  വലനിയ  കനട്ടമനോനണന്നനോണഡ്
എനനികഡ് കതനോനന്നതഡ്. 2011 മുതല് 2015 വനരയുള കേനോലയളവനില് എലനോ വര്ഷവഅം
ജനി.ഡനി.പനി. കഗ്രനോതഡ് കദശശ്രീയ ശരനോശരനികഡ് മുകേളനില് ഉയര്ന നനിന്നനിരുനനവന്നനോണഡ്
സനി.  ആന്റെഡ്  എ.ജനി.  റനികപ്പെനോര്ട്ടനില് പറയുന്നതഡ്.  ഇനതനോനക  നമുകഡ്  അഭനിമനോനകേരമനോയ
കനട്ടമനോണഡ്.  കകേരളതനിനന്റെ വനികേസനനത സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം നമുകഡ് ദുനഃഖനികനോനനനോ
നമനില  എന്നനോണഡ്  എനന്റെ  അഭനിപ്രനോയഅം.  അതുനകേനോണ്ടഡ്  കേഴനിഞ്ഞെകേനോല  ഭരണനത
നനിങ്ങള് പുച്ഛേനികരുതഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെകേനോല ഭരണഅംനകേനോണ്ടഡ് വലനിയ കനട്ടവഅം വനികേസനരഅംഗതഡ്
വലനിയ മനോറ്റവമുണ്ടനോകനോന നമുകഡ് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.  

കലനോട്ടറനി  വരുമനോനഅം  സനോന്റെനിയനോകഗനോ  മനോര്ട്ടനിന  നകേനോളയടനിച  ഒരു  കേനോലഘട്ടമുണ്ടനോയനിരുന.
നനിങ്ങളുനട കേനോലഘട്ടതനില്  555  കകേനോടനി  രൂപയനോണഡ്  കലനോട്ടറനിയനില്നനിനഅം കേനിട്ടനിയ
വരുമനോനഅം.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  വന്നകപ്പെനോള്  അതഡ്  6,500  കകേനോടനി  രൂപയനോയനി
വര്ദനിച.  അതനില്  26  ശതമനോനഅം  വനികേലനോഅംഗര്,  കജനോലനി നചയ്യനോന സനോധനികനോതവര്,
ദുര്ബ്ബല  വനിഭനോഗങ്ങളനിനല  കലനോട്ടറനി  ഏജന്റുമനോര്  എന്നനിവര്കഡ്    നകേനോടുക്കുകേയനോണഡ്.
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എത്ര വലനിനയനോരു ആശശ്വനോസമനോണഡ്.  1,41,000 കുടുഅംബങ്ങള്കഡ് 1,200 കകേനോടനി രൂപ
കേനോരുണത്യ  പദതനിയനില്നനിനഅം  നകേനോടുത്തുനവന്നഡ്  പറയുകമനോള്  എത്രകയനോ  വലനിയ
സഹനോയമനോണഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെതുകപനോനല  ഒരു  കനട്ടഅം
അവകേനോശനപ്പെടനോന നനിങ്ങള്കഡ്  സനോധനിക്കുകമനോ?  എനന്റെ വനോക്കുകേള് ഉപസഅംഹരനിക്കുകേയനോണഡ്.
കേശുമനോവഡ്  കൃഷനികഡ്  പനോകന്റെഷന പദവനി  നല്കേനോനുള സനോധത്യത പരനികശനോധനിക്കുനമന്നതഡ്
എത്ര  വലനിയ  കേനോപടത്യമനോണഡ്.  1-1-1970  വനര  കേശുമനോവഡ്  കൃഷനി  പനോകന്റെഷന
പരനിധനിയനിലനോയനിരുന.  1-1970-ല്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്  കേശുമനോവഡ്
കൃഷനിയുനട  പനോകന്റെഷന  പരനിധനി  എടുത്തുകേളഞ്ഞെതഡ്.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്
പനോകന്റെഷന  പദവനി  നകേനോടുതതഡ്, നനിങ്ങള്  അതഡ്  എടുത്തുകേളഞ.  അകതനോടുകൂടനി
കേശുവണ്ടനിയുനട  ലഭത്യത  കുറഞ.  2007-ല്  ഞനോന  നചയര്മനോനനോയനിരുന്ന  ഒരു
നനിയമപരനിഷഡ് കേരണ കേമ്മനിറ്റനി ഇതനിനഡ് വശ്രീണഅം പനോകന്റെഷന പദവനി നകേനോടുകണനമന്നഡ്
പറഞ. 2012-ല് യു.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോരനിനന്റെ സമ്മര്ദ്ദേഅം നകേനോണ്ടഡ് കകേന്ദ്രഅം അനുമതനി
നല്കേനി.  19-6-2012-ല് ഗസറ്റഡ്  വനിജ്ഞനോപനതനിലൂനട കേശുമനോവഡ്  കൃഷനികഡ്  പനോകന്റെഷന
പദവനി  നകേനോടുക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  നനിങ്ങള്  അതനിനന  എതനിര്ത്തു,  അതനിനഡ്  അസന്റെഡ്
നകേനോടുകരുനതന്നഡ്  പറഞ്ഞെഡ്  ഇനത്യന  പ്രസനിഡന്റെനിനന  വനര  കേണ.  നനിങ്ങളുനട
എഅം.പനി.-മനോര്  എതനിര്ത്തു.  എങനിലഅം  ഞങ്ങളുനട  സമ്മര്ദ്ദേഅംനകേനോണ്ടഡ്  അതഡ്  നടപ്പെനില്
വരനികേയുണ്ടനോയനി.   നനിങ്ങള് അതനിനന എതനിര്തഡ് കതനോല്പ്പെനിച.  ഇകപ്പെനോള് നനിങ്ങള്
പറയുന്നതഡ്  കേശുമനോവഡ്  കൃഷനികഡ്  പനോകന്റെഷന  പദവനി  നകേനോടുക്കുന്ന  കേനോരത്യഅം
ആകലനോചനിക്കുനമന്നനോണഡ്.  നനിങ്ങളുനട കേനോലതഡ്  നചയ ഒരു അനര്തഅം അകതതനോയനോലഅം
ഇകപ്പെനോള് നതറ്റനോയനികപ്പെനോയനി എന്നഡ് നനിങ്ങള് സമ്മതനിക്കുന.  നനിങ്ങള് നചയ നതറ്റഡ്
തനിരുതനോന ആകലനോചനിക്കുന, നല കേനോരത്യഅം. പകക്ഷ  ഓകരനോ കേനോലഘട്ടതനിലഅം ജനങ്ങള്
ഇനതനോനക  മനസനിലനോക്കുനണ്ടഡ് എനമനോത്രകമ  എനനികഡ്  പറയനോനുള്ളൂ.  ഏതനോയനോലഅം
ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനിനുള നന്ദനി പ്രകമയനത ഞനോന എതനിര്ക്കുന.

12.45 pm]

ശശ്രീ  .    സനി  .    നകേ  .    നനോണു:   സര്,  നന്ദനിപ്രകമയനത  ഞനോന  അനുകൂലനിക്കുന.
കകേരളതനിനല ജനങ്ങള് നല്കേനിയ ജനവനിധനിയുനട അടനിസനോനതനില് നനോല മനോസഅം
മുമഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്  നനിയമസഭനയ  അഭനിമുഖശ്രീകേരനികനോന
ഉപകയനോഗനപ്പെടുതനിയതഡ്  ശരനിയനോയനിനലന്നഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മനോണനി  സനോറനിനഡ്  ഇകപ്പെനോള്
കതനോന്നനിയനിരനിക്കുനമന്നഡ്  ഞനോന  കേരുതുന.  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്നമന്റെഡ്  അധനികേനോരതനില് വന്നതനിനുകശഷഅം ഗവര്ണര് നടതനിയ നയപ്രഖത്യനോപനഅം
കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്കഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  കേനോലനതനോനമുണ്ടനോയനിട്ടനിലനോതവനിധഅം



ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനിനഡ് നന്ദനി കരഖനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയനതക്കുറനിചള ചര്ച 433

സഹനോയകേരമനോയ  രൂപതനിലളതനോനണന്നഡ്  വത്യകമനോകനോന  സനോധനിക്കുഅം.  ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിചതനിനന്റെ  അടനിസനോനതനില്  ഒന  രണ  കേനോരത്യഅം  മനോത്രഅം  ഞനോന  പറയനോഅം.
കകേരളതനിനല   കസനോര്ട്സഡ്  വകുപ്പുമനനി  ചുമതലകയനറ്റടുതകശഷഅം  കസനോര്ട്സഡ്
കേഗൗണ്സനില്  നചയര്മനോനുമനോയനി  ചനില  കേനോരത്യങ്ങനള  സഅംബനനിചഡ്  സഅംസനോരനിച.
കസനോര്ട്സഡ് കേഗൗണ്സനിലനിനന്റെ പ്രശ്നങ്ങനള സഅംബനനിചഡ് മനനി അവരുമനോയനി സഅംസനോരനിചനോല്
അതനില് നതറ്റുകണ്ടനോ?  അതനിനന സഅംബനനിചഡ് വനോര്തകേള് വന്നകപ്പെനോള് ഞനോനനനോരു
ആകക്ഷപവഅം  പറഞ്ഞെനിട്ടനിനലന്നഡ്  അകദ്ദേഹഅം  പറഞ.  അങ്ങനന  ആകക്ഷപഅം
പറഞ്ഞെനിട്ടനിനലന്നഡ്  സഅംസനോനതനിനന്റെ  കസനോര്ട്സഡ്  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെനോല്  ആ
മനനിനയ അവനിശശ്വസനികകണ്ടതനിനന്റെ ആവശത്യനമനനോണഡ്?  ഒരു പുതനിയ ഗവണ്നമന്റെഡ്
വനനവന്നതനിനന്റെ  കപരനില്  ഒരു  മനനിനയ  വനിമര്ശനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  മനോത്രമനോയനി
വസ്തുതകേനള വളനചനോടനികകണ്ടതുകണ്ടനോ? 

നകേട്ടനിടനനിര്മ്മനോണതനിനഡ്  വളനര  ഫെലപ്രദമനോയ   നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  വത്യകമനോകനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  5  വര്ഷഅം  മുമഡ്   ശശ്രീമതനി
പനി.  നകേ. ശശ്രീമതനി ടശ്രീചര് ആകരനോഗത്യ വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്ന അവസരതനില് എനന്റെ
നനികയനോജകേ  മണ്ഡലതനിനല  തനോലൂകഡ്  ആശുപത്രനിനയ  ജനിലനോ  ആശുപത്രനിയനോകനി.
5  കകേനോടനി  രൂപയുനട  നകേട്ടനിടനനിര്മ്മനോണഅം  ആരഅംഭനിചനവങനിലഅം  ഇനവനര  ആ
നകേട്ടനിടതനിനന്റെ  പണനി  പൂര്തശ്രീകേരനിചനിട്ടനില.  അവനിനട  എന്തുനകേനോണ്ടനോണഡ്  പണനി
പൂര്തശ്രീകേരനികനോതനതന്നഡ്  പരനികശനോധനികണഅം.  ഇകപ്പെനോള്  പണനി  നടക്കുന്നനില.
ഇതുകപനോലള പ്രശ്നങ്ങള് ഗഗൗരവമനോയനി പരനികശനോധനികണനമന്നഡ് ഞനോന അഭത്യര്തനിക്കുന.

മത്സത്യനതനോഴനിലനോളനി കമഖലയുനട പുകരനോഗതനിക്കുകവണ്ടനി അകനകേഅം കേനോരത്യങ്ങള്
ഗവണ്നമന്റെഡ്  പ്രഖത്യനോപനിക്കുന.  ഇന്നഡ്  പ്രകതത്യകേനിചഅം  മലബനോര്  ഭനോഗങ്ങളനിനല
മത്സത്യനതനോഴനിലനോളനികേള്  നതനോഴനിലനിലനോതവരനോയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  അവനിനട  കേടലനില്
കപനോയനോല് മത്സത്യലഭത്യതയനില.  മത്സത്യനതനോഴനിലനോളനി കമഖല വലനിനയനോരു പ്രതനിസനനിയനിലനോണഡ്.
അതഡ്  പരനിഹരനികനോനനോവശത്യമനോയ  അടനിയനര  നടപടനികേള് സശ്വശ്രീകേരനികനോന  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
ഗവണ്നമന്റെഡ് സന്നദമനോകേണഅം.  അതുകപനോനലതനന്ന കകേരളതനിനഡ് അഭനിമനോനനികനോന
സനോധനിക്കുന്ന രൂപതനില് നമ്മുനട  വനിദത്യനോഭത്യനോസ കമഖലനയ മനോറ്റനിനയടുക്കുനമന്നനോണഡ്
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട വനിദത്യനോഭത്യനോസ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെതഡ്.  അവനിനട ചനില പ്രതനിസനനികേള്
വന്നകപ്പെനോള് അതനിനന അനസനോയനി കനരനിടനോന അകദ്ദേഹഅം സന്നദനനോയനി എനളതഡ്
വനിദത്യനോഭത്യനോസ  കമഖലയനില്  വമനിച  പരനിവര്തനങ്ങള്  വരുത്തുവനോനുഅം  അതനിനന
ഫെലപ്രദമനോയനി ഉപകയനോഗനികനോനുഅം കകേരളതനിനല വനിദത്യനോഭത്യനോസ വകുപ്പെഡ് സന്നദമനോകു
നനവന്നതനിനഡ്  നതളനിവനോണഡ്.  അതുകപനോനല  കേഴനിഞ്ഞെ  കുറചഡ്  ദനിവസങ്ങള്കകേഅം
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ഓകരനോ  മനനിമനോരുനട  വകുപ്പുമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടഡ്  ആരഅംഭനിച  നടപടനികേള്  കേഴനിഞ്ഞെ
കേനോലത്തുള   കപനോരനോയ്മകേള്  എനനലനോമനോകണനോ  അനതലനോഅം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഡ്
സഹനോയകേരമനോയ നനിലപനോടുകേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ് വത്യകമനോക്കുനണ്ടഡ്.  

മനി  .    സശ്രീകര്:   ശശ്രീ.  നകേ.  ബനി.  ഗകണഷഡ്  കുമനോറനിനന്റെ  അനുമതനികയനോനട
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ അഭനോവതനില് അകദ്ദേഹതനിനനോയനി അനുവദനികനപ്പെട്ട രണ്ടഡ്  മനിനനിട്ടഡ്
സമയഅംകൂടനി ശശ്രീ. എന. വനിജയന പനിളയഡ് അനുവദനിക്കുന.

12.49 pm]

ശശ്രീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള:  സര്,  പതനിനനോലനോഅം  കകേരള  നനിയമസഭനയ
അഭനിസഅംകബനോധന  നചയനകേനോണ്ടഡ്  കകേരള  ഗവര്ണര്  നടതനിയ  നയപ്രഖത്യനോപനതനിനഡ്
നന്ദനി  കരഖനപ്പെടുതനിനകനോണ്ടഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ശശ്രീ.  എസഡ്.  ശര്മ്മ
അവതരനിപ്പെനിച നന്ദനി പ്രകമയനത സകനനോഷപൂര്വ്വഅം ഞനോന പനിനനോങകേയനോണഡ്. ഇഗൗ
പനിന്തുണ  രനോഷശ്രീയ  കേനോരണങ്ങള്  നകേനോണമനോത്രമല,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണറനട
പ്രസഅംഗതനിലൂനട  കേടനകപനോകുകമനോള്  ഒരു  കേനോരത്യഅം  കബനോധത്യനപ്പെടുഅം.  ലക്ഷത്യകബനോധമുള
ഒരു ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ എലനോ ലക്ഷണങ്ങളുഅം നയപ്രഖത്യനോപനതനിലണ്ടഡ്.  അഴനിമതനികയനോടഡ്
വനിട്ടുവശ്രീഴ്ചയനിലനോത  ശകമനോയ  നനിലപനോടുഅം  ദുര്ബ്ബലരനോയ  പനോവനപ്പെട്ട  മനുഷത്യരുനട
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിലപനോടുഅം  അകങ്ങയറ്റഅം  സശ്വനോഗതനോര്ഹമനോണഡ്.
എലനോ  കമഖലകേളനിലഅം  വനികേസനഅം  കവഗതനിനലതനികനോനുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
വനിമര്ശനതനിനഡ് അവസരഅം തരനോനത ഉള്നപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന. ഇഗൗ പ്രസഅംഗതനില്
'അകങ്ങയറ്റഅം  ദുര്ബ്ബലരുഅം  പനോര്ശശ്വവല്കരനികനപ്പെട്ടതുമനോയ  പഗൗരനന്റെ  പരനോതനി
പരനിഹനോരതനിനനോയനിരനിക്കുഅം എനന്റെ സര്കനോര് മുനനിയ പരനിഗണന നല്കുന്നതഡ്' എന്ന
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മനസഡ്  വത്യകമനോക്കുന്ന  വനോചകേഅം  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഏറ്റവഅം
ദശ്രീനരനോയ  മനുഷത്യര്കനോണഡ്  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനന്റെ  ആദത്യ  പരനിഗണനനയന്നതഡ്
സകനനോഷഅം  തരുന്ന  കേനോരത്യഅം  തനന്നയനോണഡ്.  കകേരളതനിനന്റെ  എലനോ  കമഖലകേളനിലഅം
വനികേസനഅം ലക്ഷത്യഅംവചനകേനോണള ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനനത നപനോതുനവ സശ്വനോഗതഅം
നചയ്യുന.  കകേരളതനിനന്റെ നനട്ടലനോയ കേനോര്ഷനികേ കമഖല ഇന്നഡ് കേടുത പ്രതനിസനനിനയ
കനരനിടുകേയനോനണന്നഡ്  എലനോവര്ക്കുഅം  അറനിയനോഅം.  നനല്കൃഷനി  ഭൂമനിയുനട  വനിസ്തൃതനി  3
ലക്ഷഅം  നഹഡ്കേടറനോയനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്ന  പ്രഖത്യനോപനഅം  വളനര  പ്രതശ്രീക്ഷകയനോനടയനോണഡ്
കൃഷനികനോര് കേനോണുന്നതഡ്. 

ഞനോന  നകേനോലഅം  ജനിലയനില്  നനിനള  എഅം.എല്.എ.-യനോണഡ്.  നകേനോലഅം  ജനില
കേശുവണ്ടനി  വത്യവസനോയതനിനന്റെയുഅം  അതനിനന  ആശയനിച  ജശ്രീവനിക്കുന്ന ആയനിരകണകനിനഡ്
പനോവനപ്പെട്ട കേശുവണ്ടനി നതനോഴനിലനോളനികേളുനടയുഅം പ്രകദശമനോണഡ്. ആ കമഖലയഡ് പ്രകതത്യകേ



ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനിനഡ് നന്ദനി കരഖനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകമയനതക്കുറനിചള ചര്ച 435

പ്രനോധനോനത്യഅം  നല്കുനമനഅം  നതനോഴനില്  ദനിനങ്ങള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമനഅം  കേശുവണ്ടനി
കകേനോര്പ്പെകറഷന  ഫെനോക്ടറനികേള്  തുറക്കുനമനഅം  പ്രഖത്യനോപനിചതഡ്  ആ കമഖലയഡ്  വലനിയ
ആശശ്വനോസഅം പകേരുന്നതനോണഡ്.  അതുകപനോനല പനോവനപ്പെട്ട മത്സത്യനതനോഴനിലനോളനി കുടുഅംബങ്ങള്
തനിങ്ങനിപ്പെനോര്ക്കുന്ന നശ്രീണ്ടകേര,  പുതനതുറ പ്രകദശങ്ങള് എനന്റെ മണ്ഡലതനിലനോണഡ്.
ഇഗൗ  കമഖലയഡ്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രനോധനോനത്യഅം  ആഹനോദകതനോനട  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുകേയനോണഡ്.
മത്സത്യബനന  ഗ്രനോമങ്ങളനില്  വശ്രീടഡ്,  ശുദജലഅം,  മനോലനിനത്യ  സഅംസരണഅം,  ഉള്നനോടന
മത്സത്യബനനതനിനുള കപ്രനോത്സനോഹനഅം തുടങ്ങനിയവ ഇഗൗ കമഖലയനിനല നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്
ആശശ്വനോസവഅം  ആത്മവനിശശ്വനോസവഅം  പകേരുന.  നകേ.എഅം.എഅം.എല്.  എന്ന  നനടറ്റനോനനിയഅം
ഫെനോക്ടറനിയുഅം നഎ.ആര്.ഇ.-യുഅം എനന്റെ മണ്ഡലതനിലനോണഡ്. ഇഗൗ രണ്ടഡ് സനോപനങ്ങളുഅം
പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയനോണഡ്.  നതനോഴനിലനോളനികേള്  ആശങയനിലനോണഡ്.  ധനോതുമണല്
ഖനനഅം നപനോതുകമഖലയനില് നനിലനനിര്ത്തുനമന്ന പ്രഖത്യനോപനഅം ധനോതുമണല് കമഖലയനില്
പണനിനയടുക്കുന്നവര്കഡ് പ്രതശ്രീക്ഷ നല്കുന.  നനടറ്റനോനനിയതനിനഡ്  ചുറ്റുമുള കുടുഅംബങ്ങള്
പല  കേനോരണങ്ങളനോല്  അവനിനട  കേഴനിഞകൂടനോന  കേഴനിയനോത  അവസയനിലനോണഡ്.
അവരുനട ഭൂമനികൂടനി ഏനറ്റടുക്കുന്ന വനിഷയഅം ഗഗൗരവമനോയനി സര്കനോര് പരനിഗണനികണഅം.

(അദത്യക്ഷകവദനിയനില് പനോനല് ഓഫെഡ് നചയര്മനോന ശശ്രീ. നകേ. മുരളശ്രീധരന)

12.52 pm]

ശശ്രീമതനി  പനി  .    അയനിഷനോ  കപനോറ്റനി :  സര്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണറനട
നയപ്രഖത്യനോപനതനികന്മേലളള നന്ദനി  പ്രകമയനത പൂര്ണമനോയനി ഞനോന പനിനനോങന.
കകേരള കമനോഡല് വനികേസന പരനിപനോടനികേളനിലൂനട ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിയുനട
ഭരണസമയങ്ങളനില്  കകേരളഅം  ഇനത്യകഡ്  മനോതൃകേയനോയനിരുന.  അകനോലയളവകേളനില്
ആകരനോഗത്യ-വനിദത്യനോഭത്യനോസ കമഖലകേളനില് കകേരളഅം നനകേവരനിച കനട്ടങ്ങള് കലനോകേതനിനനോനകേ
മനോതൃകേയനോയനിരുനനവന്നഡ്  അതനിശകയനോകനി  കൂടനോനത  പറയനോന  കേഴനിയുഅം.  എന്നനോല്
കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ  വര്ഷനത  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഭരണഅം  നമ്മുനട  നനോടനിനന്റെ  സമസ്ത
കമഖലകയയുഅം തകേര്ത്തു കേളഞനവന്ന യനോഥനോര്തത്യഅംകൂടനി നമ്മള് കേനോകണണ്ടതുണ്ടഡ്.
നമ്മുനട സനോമൂഹത്യ -സനോമതനികേ സനോഹചരത്യങ്ങനളയുഅം നല മൂലത്യങ്ങനളയുഅം ബഹുദൂരഅം
പുറകകേനോട്ടടനിച അഞനോണകേളനോണഡ് പനിന്നനിട്ടഡ് കപനോയനിട്ടുളതഡ്. യു.ഡനി.എഫെഡ്. സര്കനോരനിനന്റെ
ദുഷ്നചയനികേകളനോനടനോപ്പെഅം  ജനോതനി-മത-വര്ഗ്ഗശ്രീയ  ശകനികേകളനോടഡ്  അവര്  സശ്വശ്രീകേരനിച
മൃദുസമശ്രീപനവഅം  അമരപ്പെനിക്കുന്നതനോയനിരുനനവന്നഡ്  പറയനോതനിരനികനോന  കേഴനിയനില.
കകേരളതനില് നനിലനനിന്ന സനോമൂഹത്യസഗൗഹനോര്ദ്ദേനത തകേര്ക്കുന്നതനിനുഅം സമൂഹതനില്
വര്ഗ്ഗശ്രീയ  കചരനിതനിരനിവഡ്  ഉണ്ടനോകനി  രനോഷശ്രീയലനോഭഅം  കനടുന്നതനിനുമുള  എനനലനോഅം
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കുതനങ്ങളനോണഡ്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നവര്  നടതനിയനിട്ടുളനതന്നനോണഡ്  എനനികഡ്
പറയുവനോനുളതഡ്.  കകേരളശ്രീയ സമൂഹതനിനന്റെ ആത്മനോഭനിമനോനനത കചനോദത്യഅം  നചയ്യുന്ന
എത്രനയത്ര പ്രവൃതനികേളനോണഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഭരണഅം നചയകൂട്ടനിയതഡ്. ഒന്നഡ് പുറകകേനോട്ടഡ്
ചനിനനിചനോല്  അനതനോനഅം  മറകനോന  നമുകഡ്  കേഴനിയനില.  വനികേസനവഅം  കേരുതലഅം
എന്നനോയനിരുന്നകലനോ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ആപ്തവനോകേത്യഅം.  എനനോയനിരുന
വനികേസനഅം? പക്ഷപനോതപരവഅം പ്രതനികലനോമകേരവമനോയനിട്ടുള വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളകല
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനിനന്റെ കേനോലത്തുണ്ടനോയനിട്ടുളതഡ്?  കകേരളതനിനന്റെ സമഗ്ര വനികേസനതനിനഡ്
എനഡ്  പരനിപനോടനികേളനോണഡ്  അവര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതഡ്?  വനികേസനതനിനഡ്  ചുകനോന
പനിടനിചവനരലനോഅം  വനിജനിലനസനിനന്റെ  പനിടനിയനിലകല  വശ്രീണതഡ്;  വനിജനിലനസഡ്  കകേസുകേളനില്
അകേനപ്പെട്ട  മനനിമനോരുനട  നറകകനോര്ഡഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  മനനിസഭയകല?  മനനിമനോരുനട
വനികേസനതനിനുഅം  അഴനിമതനിക്കുഅം  കപരുകകേട്ട  സര്കനോരുഅം  ഇകഴനിഞ്ഞെ  സര്കനോര്
തനന്നയനോണഡ്.  കേരുതല്  ആകരനോടനോനണന്നഡ്   നനിസഅംശയഅം  നമുകഡ്  പറയനോഅം,  അതഡ്
സനോധനോരണ  ജനവനിഭനോഗങ്ങകളനോടനോയനിരുന്നനില.  കേരുതലനിനന്റെ  ബനോകനി  പത്രങ്ങള്
എനനലനോമനോയനിരുന?   ബനോര്  കകേനോഴ,  കസനോളനോര്  തട്ടനിപ്പെഡ്,  നമത്രനോന  കേനോയല്,
സകനനോഷഡ് മനോധവനഡ് ഭൂമനി, കേരുണ എകസ്റ്ററ്റഡ്, കേടകേഅംപളനി, നനലനിയനോഅംപതനി ഇങ്ങനന
കപനോകുഅം;  ഞനോന  വനിവരനിചകപനോകുന്നനില.  ഇനതനോനക  ആയനിരുന്നനികല  കേരുതലനിനന്റെ
ബനോകനി  പത്രഅം?  അതുകപനോനല,  അഞനോഅംമനനി  വനിവനോദസമയതഡ്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
അന്നനത  മനനി  ശശ്രീ.  ആരത്യനോടന  മുഹമ്മദഡ്  പറഞ്ഞെ  വനോകഡ്  ഇകപ്പെനോഴുഅം  ഞനോന
ഓര്ക്കുന.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെ  അവസനോനനത
മുഖത്യമനനിയനോയനിരനിക്കുനമന്നഡ് അകദ്ദേഹഅം തനന്നയകല അന്നഡ് പറഞ്ഞെതഡ്.  അതഡ് ഞനോന
ഇഗൗ അവസരതനില് ഓര്ത്തു കപനോകുകേയനോണഡ്. ധനോര്മ്മനികേതനയയുഅം നനനതനികേതനയയുഅം
കുറനിചള  കബനോദത്യങ്ങള്കഡ് പുല്ലുവനില  നല്കേനോനതയുളള  പ്രവര്തനങ്ങളകല
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോര്  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  നടതനിയനിട്ടുളതഡ്.  നനിര്ലജമനോയ
അഴനിമതനിയുഅം  വര്ഗ്ഗശ്രീയതയുഅം  സദനോചനോര  മൂലത്യങ്ങള്കഡ്  വനില  കേല്പ്പെനികനോനതയുള
നടപടനികേളുഅംനകേനോണ്ടഡ് നപനോറതനിമുട്ടനിയ ജനങ്ങളനോണഡ് ആ ദുര്ഭരണങ്ങള്ക്കുഅം നയങ്ങള്ക്കുഅം
എതനിരനോയനി  ശകനിയനോയനി  പ്രതനികേരനിചനകേനോണ്ടഡ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിനയ
തനിളകമനോര്ന്ന വനിജയതനിലൂനട അധനികേനോരതനികലറ്റനിയനിട്ടുളതഡ്. ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ
മുന്നണനി  ഉയര്തനിയ  അഴനിമതനിരഹനിത-മതനനിരകപക്ഷ-വനികേസനിത  കകേരളനമന്ന
മുദനോവനോകേത്യഅം  കകേരളശ്രീയ  സമൂഹഅം  നനകഞനോടഡ്  കചര്ത്തു.  അതനോണനികപ്പെനോള്  ഇവനിനട
കേനോണുന്നതഡ്.  ഇഗൗ സര്കനോരനില് നപനോതുസമൂഹതനിനഡ് വലനിയ പ്രതശ്രീക്ഷയനോണുളതഡ്.
ആ  നപനോതു  സമൂഹതനിനന്റെ  പ്രതശ്രീക്ഷകേള്  സഫെലമനോക്കുന്നതനിനന്റെ  പ്രഖത്യനോപനങ്ങളനോണഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനില് അകങ്ങനോളമനികങ്ങനോളമുളതഡ്. 
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സര്വ്വതല  സര്ശനിയനോയനിട്ടുള  ഒരു  നയപ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്  വത്യകമനോയുഅം
സുവത്യകമനോയുഅം ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളതഡ്.  ഇതഡ്  കകേരളതനിനന്റെ വശ്രീനണ്ടടുകലനിനന്റെ
പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്.  കകേരളനത  വശ്രീനണ്ടടുക്കുന്നതനിനഡ്  പ്രനോപ്തമനോയ,  ശകമനോയ  ഭരണ
കനതൃതശ്വമനോണഡ് ഇന്നഡ് കകേരളതനിലളനതന്നഡ് നനിസഅംശയഅം നമുകഡ് പറയനോന കേഴനിയുഅം.
ഇതഡ്  ജനങ്ങളുനട  സര്കനോരനോണഡ്.  ജനനോഭനിലനോഷഅം  പനോലനിചനകേനോണള  പ്രവര്തനങ്ങള്
മനോത്രമനോണഡ് ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ ലക്ഷത്യഅം. അഴനിമതനിരഹനിത ഭരണതനിലൂനട സഅംസനോന
വനികേസനതനിനഡ്  ഒരു  പുതുയുഗഅം  സൃഷ്ടനിക്കുകേനയന്നതഡ്  തനന്നയനോണഡ്  ലക്ഷത്യഅം.
കേനോരത്യക്ഷമമനോയ സനിവനില് സര്വ്വശ്രീസഡ് നടപ്പെനിലനോകനോനുള നയഅം  നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട
വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഓകരനോ  ഫെയലനിലഅം  ഒരു  ജശ്രീവനിതമുനണ്ടന്ന  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
മുഖത്യമനനിയുനട  പ്രസ്തനോവനയുനട അനനഃസത ഉള്നകനോളനോന സര്കനോര് ജശ്രീവനകനോര്
പ്രകതത്യകേഅം ശദനികണഅം. ജനങ്ങളുനട യഥനോര്ത പ്രശ്നങ്ങള് തനിരനിചറനിഞ്ഞെഡ് അതനിനഡ്
പരനിഹനോരഅം  കേനോണനോനുളള  ശമഅം  തശ്രീര്ചയനോയുഅം  ഉണ്ടനോകേണഅം.  കകേരളതനിനന്റെ  സമഗ്ര
വനികേസനതനിനുഅം പുനരുജശ്രീവനതനിനുഅം സഹനോയകേരമനോകുന്ന നല നയനനിലപനോടുകേളനോണഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട മുകന്നനോട്ടഡ് വയ്ക്കുന്നതഡ്.  എലനോ വനിഷയങ്ങളുഅം പരനോമര്ശനികനോന
ഞനോന ഇവനിനട മുതനിരുന്നനില.  സശ്രീകേനള വനികേസന കേനോരത്യങ്ങളനില് ഉള്നപ്പെടുത്തുനമനഅം
അവര്നകതനിനരയുള  അതനിക്രമങ്ങള്  അവസനോനനിപ്പെനിക്കുനമനഅം  സഅംസനോനനത
സമ്പൂര്ണ  ലനിഅംഗ  സഗൗഹൃദ  സഅംസനോനമനോകനി മനോറ്റുനമനഅം  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്
പറയുനണ്ടഡ്. നജണ്ടര്  ബഡ്ജറ്റനിഅംഗഡ്, നജണ്ടര് ഓഡനിറ്റനിഅംഗഡ് എന്നനിവ പ്രതശ്രീക്ഷനോനനിര്ഭരഅം
തനന്നയനോണഡ്.  അതുകപനോനല  സശ്രീകേള്ക്കുഅം  കുട്ടനികേള്ക്കുനമതനിനരയുമുള  അതനിക്രമങ്ങള്
സര്കനോര്  ഗഗൗരവമനോയനിതനന്ന  കേനോണുനമന്നഡ് ഞങ്ങള്കഡ്  നനിശയമനോയുഅം  പറയനോന
കേഴനിയുഅം.  സശ്രീകേള്ക്കുഅം  കുട്ടനികേള്ക്കുഅംകവണ്ടനി  പുതനിയ  വകുപ്പെഡ്  രൂപശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോനണന്നഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനില് പ്രഖത്യനോപനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ ആദത്യ മനനിസഭനോകയനോഗ
തശ്രീരുമനോനഅംതനന്ന  അതനിനന  സനോധൂകേരനിക്കുന്നതനോണകലനോ.  ജനിഷയുനട  കേനോരത്യതനില്
തശ്രീരുമനോനനമടുക്കുകേ  മനോത്രമല  അതഡ്  നടപ്പെനിലനോക്കുകേയനോണഡ്  നചയതഡ്.  ജനിഷയുനട
ഘനോതകേനന  അറസ്റ്റഡ്  നചയനികല?  ഏപ്രനില്  28-നഡ്  നനവകേനിട്ടഡ്  നകേനോലനചയ്യനപ്പെട്ട
ജനിഷയുനട ഘനോതകേനര കേനണ്ടതനോന അത്രയുഅംനനോള് ഭരനിചവര്കഡ് കേഴനിഞ്ഞെനിലകലനോ.
പുതനിയ ഗവണ്നമന്റെഡ്  വന്നഡ്  ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനില്തനന്ന പ്രതനിനയ  അറസ്റ്റുനചയഡ്
നകേനോണവരനോന കപനോലശ്രീസനിനഡ്  കേഴനിഞനവന്നതഡ് വര്തമനോനഅം മനോത്രമല പ്രവൃതനിയനോണഡ്
പ്രധനോനഅം  എനളതനിനന്റെ  നതളനിവനോണഡ്.  പ്രഖത്യനോപനങ്ങള്  മനോത്രമനോയനിരനികനില
ആത്മനോര്തമനോയ  നടപടനികേളുഅം  സമശ്രീപനങ്ങളുഅം  ഓകരനോ  വനിഷയങ്ങളനിലഅം  ഇഗൗ
സര്കനോര് നനകേനകനോള്ളുകേ തനന്ന നചയ്യുഅം. 
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കേഴനിഞ്ഞെ സര്കനോര് തകദ്ദേശസശ്വയഅംഭരണ വകുപ്പെനിനന നവട്ടനിമുറനിചഡ് മൂന്നനോകനിയനോണഡ്
ഭരണഅം  നടതനിയനിരുനതഡ്.  അതനികന്റെതനോയ  ദുരനിതഫെലങ്ങള്  നമ്മള്  കേണനകേനോണ്ടനിരു
ന്നതനോണഡ്.  പുതനിയ സര്കനോര് അധനികേനോരതനില് വന്നകപ്പെനോള് അതഡ് ഒരു വകുപ്പെനോകനിനകനോണ്ടഡ്
ഏറ്റവഅം  ചനിട്ടയനോയ  രശ്രീതനിയനികലകഡ്  നകേനോണകപനോകേനോനുള  നടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനിച
കേഴനിഞ.  അധനികേനോര  വനികകേന്ദ്രശ്രീകേരണതനിനന്റെ  അനനഃസത  ഉള്നകനോണനകേനോണ്ടഡ്
തകദ്ദേശഭരണ സനോപനങ്ങനള സജശ്രീവ പങനോളനികേളനോകനി കകേരളനത പട്ടനിണനി വനിമുകമനോകനോനുഅം
ഇഗൗ സര്കനോര് ലക്ഷത്യമനിടുന്നതഡ് നമുകഡ് ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട കേനോണനോന കേഴനിയുഅം.
കക്ഷമനപനഷനുകേള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്നഡ്  പറയനോനതതനന്ന  നപനഷന  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം
ആയനിരഅം രൂപയനോകനിയ നപനഷന വശ്രീട്ടനില് എതനിക്കുനമന്ന പ്രഖത്യനോപനവഅം അതശ്രീവ
സകനനോഷകേരമനോയനിട്ടനോണഡ് നനോട്ടനിനല സശ്രീകേളടകമുള ആള്കനോര് കകേട്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  അതഡ്
നടപ്പെനോകനിതശ്രീര്ക്കുനമനളളതനില് ഞങ്ങള്കഡ് ഒരു സഅംശയവമനില. അവശത്യ സനോധനങ്ങളുനട
വനിലനനിലവനോര നനിയനണഅം ഉറപ്പുവരുതനിനകനോണള, വനിലകയറ്റഅം ഉണ്ടനോകേനിനലന്ന
പ്രഖത്യനോപനവഅം  സനനപകകേനോയുനട  ബഡ്ജറ്റഡ്  വനിഹനിതഅം  ഇരട്ടനിയനോകനി  വര്ദനിപ്പെനിചതുഅം
സനോധനോരണകനോകരനോടുള ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ നയഅം നവളനിനപ്പെടുത്തുന്നതനോണഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ
അഞവര്ഷകനോലഅം  എങ്ങനനയനോണഡ്  ഇവനിനട  കപനോയനതന്നഡ്  നമുകഡ്  എലനോവര്ക്കുഅം
അറനിയനോഅം.  സനിവനില്  സസപസഡ് കകേനോര്പ്പെകറഷനന്റെ കേശ്രീഴനിലള നത്യനോയവനില കഷനോപ്പുകേള്
അടചപൂട്ടനിയതനിലൂനട നപനോതുവനിപണനിയനിനല  വനില  വനോണഅംകപനോനല  കുതനിചകേയറകേയുഅം
പട്ടനിണനിപ്പെനോവങ്ങളനോയ ജനങ്ങള്  വനിലകയറ്റഅം  സഹനികവയ്യനോനത  നപനോറതനിമുട്ടനിയ
അനുഭവവഅം ഉണ്ടനോയനിട്ടുണ്ടഡ്. അതനിനന്റെ റനിസള്ട്ടനോണഡ് ഇകപ്പെനോള് വന്നനിട്ടുളളതഡ്. 

കേനോര്ഷനികേ കമഖലയനില് പുതനിയ രശ്രീതനികേള് അവലഅംബനിചഡ് നനല്കൃഷനി മൂന്നഡ് ലക്ഷഅം
നഹക്ടറനോയനി  വര്ദനിപ്പെനികനോന  ഇഗൗ  സര്കനോര്  കേഠനിന  പരനിശമഅം  നടത്തുനമന്നഡ്
പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്. ശുചനിതശ്വഅം, മനോലനിനത്യ നനിര്മ്മനോര്ജനഅം തുടങ്ങനി ചനിട്ടയനോയനി നടപ്പെനോകനോനുളള
നയങ്ങളുഅം ഇതനില് പ്രഖത്യനോപനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  അകതനോനടനോപ്പെഅംതനന്ന യുദകേനോല അടനിസനോനതനില്
ആധുനനികേ രശ്രീതനിയനിലള കറനോഡുകേളുള്നപ്പെനടയുള അടനിസനോന സഗൗകേരത്യങ്ങള്  ഒരുക്കുനമനഅം
പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്. നനിശയമനോയുഅം ഇതഡ് ജനങ്ങളുനട സര്കനോരനോണഡ്, കകേരളതനിനന്റെ ആനകേ
സര്കനോരനോണഡ്.  മനനി ജനങ്ങളനില് ഒരനോളനോണഡ്;  അവര് ജനങ്ങളനില്നനിന്നഡ് അകേനലയലനോനയന്നഡ്
ഇഗൗ സര്കനോര് നതളനിയനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.   നനപലറ്റുഅം എകസനോര്ട്ടുഅം നടതനിയ  500 -ല്പ്പെരഅം
കപനോലശ്രീസുകേനോനരയനോണഡ് തനിരനിചഡ് കസ്റ്റഷനനികലകഡ് വനിട്ടനിട്ടുളതഡ്. കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേനോലതഡ് അവര്  കേനോട്ടനിക്കൂട്ടനിയ പ്രശ്നങ്ങള് നകേനോണ്ടഡ് എത്രനയത്ര കപനോലശ്രീസുകേനോരുനട
അകേമടനി  കവണമനോയനിരുന ഓകരനോ  സലത്തുഅംകപനോകേനോന.  അതനില്  നനിന്നഡ്
വത്യതത്യസ്തമനോണഡ്  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്.  ജനങ്ങള്  എല്.എഡനി.എഫെഡ്.-ല്  അര്പ്പെനിച
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പ്രതത്യനോശകേളുഅം  പ്രതശ്രീക്ഷകേളുഅം സഫെലശ്രീകേരനികനോന  സര്കനോര്  ബനോദത്യസമനോണഡ്.
അതനിനഡ് ഏനറ തത്യനോഗങ്ങള് സഹനികണനമനഅം നയപ്രഖത്യനോപനതനില് പറയുനണ്ടഡ്.
ഖജനനോവഡ് മുഴുവന കേനോലനിയനോകനിയനിട്ടകല അവര് കപനോയനിട്ടുളളതഡ്? ഇഗൗ നവല്ലുവനിളനികേനള
നനഞ്ചൂകകനോനട  കനരനിടനോന  കശഷനിയുളള  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഭരണകനതൃതശ്വതനില്
കകേരളശ്രീയ  സമൂഹതനിനഡ് നനിശയമനോയുഅം  നല  വനിശശ്വനോസമനോണുളളതഡ്.  അകതനോനടനോപ്പെഅം
കകേരളതനില് ശകമനോയ എല്.ഡനി.എഫെഡ്. ഭരണഅം വന്നതനില് കകേന്ദ്ര സര്കനോരനിനഡ് വലനിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടനോയനിട്ടുണ്ടഡ്. അതനിനന്റെ  പ്രതനിഫെലനങ്ങള്  നമുകഡ്  കേനോണനോന  കേഴനിയുനണ്ടഡ്.
അതനിനനനയനോനക  അതനിജശ്രീവനികനോന നമുകഡ്  ഒറ്റനകട്ടനോയനി  നനില്കനോന  കേഴനിയണഅം.
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  വരുഅം എലനോഅം ശരനിയനോകുനമന്നഡ് പറഞ.  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  വന എലനോഅം
ശരനിയനോകനോനുള തുടകഅം  കുറനിചകേഴനിഞ്ഞൂനവനളളതഡ്  നമുകഡ്  കേനോണനോന  കേഴനിയുഅം.
പ്രതനിപക്ഷഅംകൂടനി  ഇഗൗ  നല  കേനോരത്യങ്ങനള  അഅംഗശ്രീകേരനിചനകേനോണ്ടഡ്  ജനസമൂഹതനിനു
കവണ്ടനിയുള എലനോ കേനോരത്യങ്ങളുഅം നചയ്യനോന ഒരുമനിചവരണനമന്നഡ് മനോത്രമനോണഡ് എനനികഡ്
പറയനോനുളതഡ്.  നയപ്രഖത്യനോപനതനികന്മേലള  നന്ദനി  പ്രകമയനത  ഒരനികല്കൂടനി
അനുകൂലനിചനകേനോണ്ടഡ് എനന്റെ വനോക്കുകേള് ഉപസഅംഹരനിക്കുന.

1.01 pm]

ശശ്രീ  .    എന   .    എ  .    നനലനിക്കുന്നഡ്:  സര്,  ഞനോന  ഈ  നന്ദനി  പ്രകമയനത
എതനിര്ക്കുന. ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത എതനിര്ക്കുകമനോള് എനനികഡ് വലനോത കപടനിയുണ്ടഡ്.
കേനോരണഅം ഈ സര്കനോരനിനനതനിനര ശബനിക്കുന്ന എലനോ ആളുകേനളയുഅം  സലഅം മനോറ്റുന്ന
ഒരു പ്രവണതയനോണഡ് ഇകപ്പെനോള് നമ്മുനട സഅംസനോനതഡ് കേണവരുന്നതഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ്
എനന്ന ഈ നനിയമസഭയനില്നനിനഅം കേര്ണനോടകേ നനിയമസഭയനികലകഡ് സലഅം മനോറ്റുകമനോ
എനന്നനോരു  കപടനി  എനനിക്കുണ്ടഡ്.  അങ്ങനന  വന്നനോല്  സശ്രീകര്  ഇടനപടണനമനള 
ഒരു റനികേശ്വസ്റ്റുഅം എനനിക്കുണ്ടഡ്.  കേനോസര്കഗനോഡഡ് നനിനഅം വരുന്ന ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനിനയന്ന
നനിലയനില് ഈ നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗനത എനനിനകനോരനികലഅം എതനിര്കനോതനിരനികനോന
കേഴനിയനില. അപ്പുറതഡ് എനന്റെ നനോട്ടുകേനോരനനോയ ബഹുമനോനനപ്പെട്ട റവനക്യൂ വകുപ്പുമനനിയുണ്ടഡ്.
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  മനസഅം  മനസനോക്ഷനിയുഅം  ഈ  നന്ദനിപ്രകമയനത എതനിര്കണനമന്നഡ്
പറയുനണ്ടനോകുഅം.  ഒരുപകക്ഷ  അടുതനിരനിക്കുന്ന  ആജനോനുബനോഹുവനോയ ശശ്രീ.  ഇ.  പനി.
ജയരനോജനന കപടനിചഡ്  അകദ്ദേഹഅം  അതഡ്  നചയ്യുനണ്ടനോവനില.  കേനോരണഅം എനകഡനോസള്ഫെനോന
ഇരകേനളക്കുറനിചഡ്  ഒരക്ഷരഅം  ഈ നയപ്രഖത്യനോപനതനില് ഇനലന്നതഡ്  ഞങ്ങനളനയലനോവനരയുഅം
കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന കേനോരത്യമനോണഡ്.  എനകഡനോസള്ഫെനോന ദുരനഅം ഈ കേനോലഘട്ടതനിനല
ഏറ്റവഅം  വലനിയ  ദുരനമനോണഡ്.  എനകഡനോസള്ഫെനോന  ഇരകേനളക്കുറനിചഡ്  ഒരക്ഷരഅം
പറയനോത  ഈ  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗനത  കേനോസര്കഗനോഡഡ് നനിനള  ഒരു
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ജനപ്രതനിനനിധനിനയന്ന  നനിലയനില്  എനനികഡ്  ഒരനികലഅം  അനുകൂലനികനോന  കേഴനിയനില.
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കുഅം  ഈ  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗകതനോടഡ്
അനുകൂലമുണ്ടനോകുനമന്നഡ്  എനനികഡ്  കതനോനന്നനില.  എനനനോനകയനോണഡ്  ഈ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനഡ്
മുമഡ് പറഞ്ഞെതഡ്.  ഈ സര്കനോര് അധനികേനോരതനില് വന്നനോല് എനകഡനോസള്ഫെനോന
ഇരകേള്ക്കുകവണ്ടനി  പലതുഅം  നചയ്യുനമന്നഡ്  പറഞ.  ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനി  കനതൃതശ്വഅം
നല്കേനിയ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  സര്കനോരനോണഡ്  എനകഡനോസള്ഫെനോന  ഇരകേള്ക്കുകവണ്ടനി
എലനോ കേനോരത്യങ്ങളുഅം നചയനതന്ന കേനോരത്യഅം അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന ബഹുമനോനനപ്പെട്ട റവനക്യൂ
വകുപ്പുമനനിക്കുകപനോലഅം നനികഷധനികനോന സനോധനിക്കുകേയനില.  പകക്ഷ ഈ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനില് എനകഡനോസള്ഫെനോന ഇരകേള്ക്കുകവണ്ടനി ഒരക്ഷരഅം
പറഞ്ഞെനിനലന്നതഡ്  എനകഡനോസള്ഫെനോന  ഇരകേകളനോടഡ്  നചയ  ഏറ്റവഅം  വലനിയ
നന്ദനികകേടനോനണന്നഡ്  പറയനോന ആഗ്രഹനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേനോലതഡ്
കേനോസര്കഗനോഡഡ്  നനിന്നഡ്  എനകഡനോസള്ഫെനോന  ഇരകേനള  ഇവനിനട  നകേനോണവന്നഡ്
മുഖത്യമനനിയുനട വസതനിക്കുമുമനിലഅം ഓഫെശ്രീസനിനഡ് മുമനിലഅം നസക്രകട്ടറനിയറ്റനിനഡ് മുമനിലഅം
നനിരനോഹനോര സമരഅം നചയ്യനിപ്പെനിച ആളുകേളനോണഡ് ഇകപ്പെനോള് എനകഡനോസള്ഫെനോന ഇരകേളുനട
കേനോരത്യതനില് നനിശ്ശേബത പനോലനിക്കുന്നനതനകൂടനി നമ്മള് മനസനിലനോകകണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  

ഇവനിനട ശശ്രീ.  നകേ.  എഅം.  മനോണനി പറഞ്ഞെതുകപനോനല, 2016  നഫെബ്രുവരനി  5-ാം
തശ്രീയതനി ഗവര്ണര് ഈ സഭയനില് നചയ ഒരു പ്രസഅംഗമുണ്ടഡ്.  ആ പ്രസഅംഗതനില്
പറയുന്നതഡ്,  'കകേരള  നനിയമസഭയുനട  2016-നല  പ്രഥമ  സകമ്മളനതനികലകഡ്
നനിങ്ങനള  ഏവകരയുഅം  ഞനോന  ഹനോര്ദ്ദേമനോയനി  സശ്വനോഗതഅം  നചയ്യുന.  ഇതഡ്  എനന്റെ
സര്കനോരനിനന്റെ കേനോലനോവധനി വനിജയകേരമനോയനി പൂര്തനിയനോകുന്ന സമനോപന സകമ്മളനമനോയനിരനിനക
വരുഅംകേനോലങ്ങളനിലഅം  സഅംസനോനതഡ്  പുകരനോഗമനനോത്മകേ  പ്രതനിഫെലനങ്ങള്  ഉളവനോക്കുന്ന
എനന്റെ സര്കനോരനിനന്റെ സുപ്രധനോന കനട്ടങ്ങള് നനിങ്ങളുനട മുമനോനകേ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതഡ് ഒരു
മഹതനോയ  ബഹുമതനിയനോയനി  ഞനോന  കേണകനോക്കുന'  എന്നനോണഡ്.   ജൂണ്  24-ാം
തശ്രീയതനി ബഹുമനോനത്യനനോയ ഗവര്ണര് നചയ പ്രസഅംഗഅം എനനോണഡ്?  ഗവര്ണര് പദവനി
എന്നതഡ്  ഒരു  മകഹനോന്നത  പദവനിയനോണഡ്.  ആ  പദവനിനയ  ഇങ്ങനനയനോകനോന
എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  തുനനിഞ്ഞെതനില്  തശ്രീര്ചയനോയുഅം  നമ്മനളലനോവരുഅം
സങടനപ്പെടുന എന്നനോണഡ് എനനികഡ് പറയനോനുളതഡ്.  

ശശ്രീ  .    പനി  .    സനി  .    കജനോര്ജഡ്:  സര്,  വളനര  പ്രധനോനനപ്പെട്ട  കേനോരത്യമനോണഡ്  അകദ്ദേഹഅം
പറഞ്ഞെതഡ്.  ഗവര്ണര്മനോനര കനനോക്കുകുതനിയനോകനോന എനനിനനോണഡ് ഈ പ്രസഅംഗഅം.
യഥനോര്തതനില്  നമ്മുനട  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനി  ശശ്രീ.  പനിണറനോയനി  വനിജയന
നയപ്രഖത്യനോപനഅം നടതനിയനോല് കപനോകര?
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മനി  .    നചയര്മനോന:  അതഡ് ഇനത്യന ഭരണഘടനയനില് എഴുതനി കചര്തതനോണഡ്.
അതനില് ഇനനി ഒനഅം നചയ്യനോന കേഴനിയനില. 

ശശ്രീ  .    എന  .    എ  .    നനലനിക്കുന്നഡ് :  സര്,  ഭരണഘടനകയനോടുഅം ഗവര്ണര് എന്ന
പദവനികയനോടുമുള  ബഹുമനോനഅം  നകേനോണ്ടനോണഡ്  ഞനോന  അതഡ്  പറയനോതതഡ്.  പകക്ഷ
ശശ്രീ.  പനി.  സനി.  കജനോര്ജഡ്  അതഡ്  പറഞ്ഞെതനില് സകനനോഷമുണ്ടഡ്.   എലനോ വകുപ്പുകേളുഅം
നനിര്ബനനിതമനോയുഅം  വനിവരങ്ങള്  നവളനിനപ്പെടുതണനമന്ന  വത്യവസ  ഏര്നപ്പെടുത്തുകേ
എന്നതനോണഡ്  നയപ്രഖത്യനോപനതനില് പറയുന്ന ഒരു കേനോരത്യഅം.  മനനിസഭനോ തശ്രീരുമനോനങ്ങള്
കപനോലഅം  പത്രകനോര്കഡ്  നല്കുകേയനിനലന്ന  വനോശനിനകേനോണ്ടഡ്  എനനോണഡ്  നമുകഡ്
മനസനിലനോകുന്നതഡ്? സര്കനോര് സര്വ്വശ്രീസനില് സലഅംമനോറ്റങ്ങള്കശ്വത്യകവഅം സുതനോരത്യവഅം
നനിര്വ്വചനികനപ്പെട്ടതുമനോയ മനോനദണ്ഡങ്ങള് ഏര്നപ്പെടുത്തുനമന്നനോണഡ്  നയ പ്രഖത്യനോപനതനില്
പറയുന്ന  മനറ്റനോരു  കേനോരത്യഅം.  അതനോകണനോ  ഇകപ്പെനോള്  കകേരളതനിനല  ഈ  ഭരണ
മനോറ്റതനിനുകശഷഅം നടക്കുന്നനതനഅം നമുകറനിയനോഅം.  പനിനന്ന സദ്ഭരണഅം ഉണ്ടനോക്കുനമന്നഡ്
പറഞ.  സദ്ഭരണമല ഇകപ്പെനോള് നസല്ഭരണമനോണഡ് കകേരളതനില് നടക്കുന്നനതന്നഡ്
നമുകറനിയനോഅം.  മനറ്റനോന്നഡ്,  ഇ.  നകേ.  നനോയനനോര്  കനതൃതശ്വഅം  നല്കേനിയനിട്ടുള മൂന്നനോഅം ഭരണ
പരനിഷ്കനോര  സമനിതനി  ശനിപനോര്ശ  നചയപ്രകേനോരഅം  ജനിലനോ  തലങ്ങളനിലഅം  ഉപജനിലനോ
തലങ്ങളനിലഅം ഫെലപ്രദമനോയ ജനസമര്ക പരനിപനോടനികേള് സനിരമനോയനി സഅംഘടനിപ്പെനിക്കുനമന്നഡ്
പറയുന.  ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനിയുനട  ജനസമര്ക  പരനിപനോടനിനയ പരനിഹസനിച
ആളുകേളനോണഡ് ഇകപ്പെനോള് പറയുന്നതഡ് ഞങ്ങളുഅം ജനസമര്ക പരനിപനോടനി നടത്തുനമന്നഡ്.
വനികലജഡ് ഓഫെശ്രീസറനട കജനോലനിയനോണഡ് മുഖത്യമനനി നചയ്യുന്നനതന്നനോണഡ് ജനസമര്ക
പരനിപനോടനിനയക്കുറനിചഡ്   അന്നഡ് പറഞ്ഞെതഡ്.   ആ ആളുകേള് ഇകപ്പെനോള് ജനസമര്ക
പരനിപനോടനിനയ അഅംഗശ്രീകേരനിചതുനകേനോണ്ടഡ് ഞനോനവനര അഭനിനന്ദനിക്കുവനോന ഈ അവസരഅം
വനിനനികയനോഗനിക്കുകേയനോണഡ്.  

2012-നല കകേരള  സഅംസനോന കസവനനോവകേനോശ ആക്ടഡ്  കൂടുതല് ശകനിനപ്പെടുത്തുനമന്നനോണഡ്
പറയുന്നതഡ്.  ആ   കസവനനോവകേനോശ  ആക്ടഡ്  ഇനത്യയനില്  ആദത്യമനോയനി  കകേരളതനില്
നകേനോണവന്നതഡ്  ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനിയുനട  കനതൃതശ്വതനിലള  യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്.  പഞവത്സര പദതനി കവണ്ടനവയനോനുള കകേന്ദ്ര സര്കനോരനിനന്റെ
തശ്രീരുമനോനഅം അകങ്ങയറ്റഅം ദശ്രീര്ഘവശ്രീക്ഷണമനിലനോയ്മ നകേനോണ്ടനോനണന്നഡ് എനന്റെ സര്കനോര്
വനിശശ്വസനിക്കുനനവന്നനോണഡ്  ഗവര്ണര് പറഞ്ഞെതഡ്.   വനികരനോധനോഭനോസനമന്നഡ്  പറയനട്ട,
നനിലവനില്  സഅംസനോനങ്ങളുഅം  കകേന്ദ്രവഅം  കദശശ്രീയ  മുനഗണനകേനളക്കുറനിചഡ്  ഇരുട്ടനില്
തപ്പുകേയനോനണന്നഡ് പറഞ.  ഏതനോയനോലഅം ശശ്രീ.  നകരന്ദ്ര കമനോദനിയുനട ആനളനകനോണ
തനന്ന കമനോദനിനകതനിനര പറയനിപ്പെനിചതനില് ഞനോന ഈ സര്കനോരനിനന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയനോണഡ്.



442 കകേരളനനിയമസഭ ജൂണ് 28, 2016

ഐ.ടനി.  കമഖലനയ  ഇനത്യയനിലഅം  വനികദശത്തുമുള  നനികക്ഷപകേര്കഡ്  കൂടുതല്  ഇഷ്ടനപ്പെട്ട
ലക്ഷത്യസനോനമനോകനിനകനോണ്ടഡ്  ആ  കമഖലയനിനല  നനികക്ഷപഅം  കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനില്
സര്കനോര്  ശദ  കകേന്ദ്രശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ്  നയ  പ്രഖത്യനോപനതനില്  പറയുന.
ശശ്രീ.  പനി.  നകേ.  കുഞ്ഞെനോലനിക്കുട്ടനി  വത്യവസനോയ വകുപ്പെഡ് സകേകേനോരത്യഅം നചയകപ്പെനോഴനോണഡ്
വനികദശ മലയനോളനികേള്ക്കുഅം വനികദശ കേമനനികേള്ക്കുഅം യുവസഅംരഅംഭകേര്ക്കുഅം കകേരളതനില്
എനനങനിലഅം  തുടങ്ങനോനമനള  ഒരു  ആത്മവനിശശ്വനോസഅം  ഉണ്ടനോയനതന്ന  കേനോരത്യഅം
ഞനോനനിവനിനട  പ്രകതത്യകേഅം  പറയുവനോന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.  കുടുഅംബശശ്രീ,  അയല്ക്കൂട്ടഅം
എന്നശ്രീ  സഅംഘടനകേള്കഡ്  ലഭനിച  വനിജയതനിനന്റെ  അടനിസനോനതനില്  അഅംഗപരനിമനിതരുനടയുഅം
വകയനോജനങ്ങളുനടയുഅം  അയല്ക്കൂട്ട  സഅംഘങ്ങള്  രൂപശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ്  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്
പറയുന.  കുടുഅംബശശ്രീ ജശ്വലനിചനനിന്നതഡ് കഡനോ. എഅം. നകേ. മുനശ്രീര് സനോമൂഹത്യനശ്രീതനി വകുപ്പെഡ്
സകേകേനോരത്യഅം  നചയകപ്പെനോഴനോനണന്നഡ്  നമുനകലനോവര്ക്കുഅം  അറനിയനോഅം.   മനോത്രമല
സനോമൂഹത്യകക്ഷമ  വകുപ്പെനിനന  സനോമൂഹത്യനശ്രീതനി  വകുനപ്പെന്നഡ്  നനോമകേരണഅം  നചയതുഅം
കഡനോ.  എഅം.  നകേ.  മുനശ്രീറനോണഡ്.  സശ്വപഅം  കേനോണനോനുഅം  ജശ്രീവനിക്കുവനോനുഅം  സനോധനിക്കുന്ന
ഒരനിടമനോയനി കകേരളഅം മനോറനിയതനിനഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്.കനനോടുഅം അതനിനഡ് കനതൃതശ്വഅം നല്കേനിയ
ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനികയനോടുഅം  കകേരള  ജനത  കേടനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  മുന  സര്കനോരനിനന
കേണടചഡ് കുറ്റനപ്പെടുത്തുകമനോഴുഅം ആ സര്കനോര് നചയ നല കേനോരത്യങ്ങള് പകരനോക്ഷമനോനയങനിലഅം
സൂചനിപ്പെനികനോതനിരനികനോന കേഴനിയനോതതുനകേനോണ്ടനോകേനോഅം  ഈ നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനിനല
9-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില്  സനോധനോരണകനോരുനട  നനിലവനോരഅം നമചനപ്പെടുത്തുന്നതനില്  കകേരളഅം
വലനിനയനോരു പരനിധനിവനര വനിജയനിചനിട്ടുനണ്ടന്നഡ് സമ്മതനിചതഡ്.  പട്ടനിണനിയുഅം കപനോലശ്രീസനിനന്റെ
നരകവട്ടയുഅം ജനോതനിമത പശ്രീഡനങ്ങളുഅം നകേനോണ്ടഡ് ജനഅം നപനോറതനിമുട്ടനോന കപനോകുനനവന്ന
സൂചനകേള്  നമുകനികപ്പെനോള്  ലഭനിചകേഴനിഞ.  അധനികേനോരതനിനലതനോന  നനിങ്ങള്  എന്തുഅം
നചയ്യുനമന്നഡ്  നമുനകലനോവര്ക്കുഅം  അറനിയനോഅം.  ബനി.നജ.പനി.-യുനട  ഹനിനതശ്വ  നനിലപനോടുകേനള
ക്കുറനിചഡ് പ്രസഅംഗനിക്കുകേയുഅം പകരനോക്ഷമനോയനി അതനിനന കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം നചയ
നനിലപനോടനോണഡ്  മകഞശശ്വരഅം  മണ്ഡലതനില്  നനിങ്ങളുനട  ദയനശ്രീയ  പരനോജയതനിനുഅം
ബനി.നജ.പനി.യുനട  വനിജയകതനോടഡ് അടുത  പരനോജയതനിനുഅം  കേനോരണഅം.  കേനോസര്കഗനോഡഡ്
മണ്ഡലതനില് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.ഉഅം ബനി.നജ.പനി.-യുഅം മത്സരനിചനിരുന. ബനി.നജ.പനി. രണ്ടനോഅം
സനോനതനോണഡ്.  കകേരളതനില് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.-നഡ് നകേട്ടനിവച പണഅം നഷ്ടനപ്പെട്ട ഏകേ
മണ്ഡലഅം കേനോസര്കഗനോഡനോണഡ്.  ആ മണ്ഡലതനില്നനിന്നനോണഡ് ഞനോന വനിജയനിചനതനകൂടനി
സൂചനിപ്പെനിക്കുവനോന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഗവര്ണറനട   പ്രസഅംഗതനിനുള  നന്ദനിപ്രകമയനത
ഞനോന എതനിര്ക്കുന.
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ശശ്രീ  .   നകേ  .   രനോജന: സര്,  കകേരള ഗവര്ണര് നനിയമസഭയനില് നചയ പ്രസഅംഗതനിനഡ്
നന്ദനി  കരഖനപ്പെടുതനിനകനോണ്ടഡ്  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനികനപ്പെട്ട  പ്രകമയനത  ഞനോന
പൂര്ണമനോയുഅം പനിനനോങന.  ഒരു പുതനിയ സര്കനോരനില്നനിനഅം കകേരളഅം പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നതഡ്
അവരുനട സശ്വപങ്ങള്കഡ് നനിറഅം നല്കേനോന കേഴനിയുന്ന ഇച്ഛേനോശകനിയുള നനിലപനോടുകേളുഅം
വശ്രീക്ഷണങ്ങളുമുള ഒരു ഗവണ്നമന്റെനിനനയുമനോണഡ്. തശ്രീര്ചയനോയുഅം സഖനോവഡ് പനിണറനോയനി
വനിജയനന്റെ  കനതൃതശ്വതനില്  കകേരളതനില്  അധനികേനോരതനില്  വന്ന  ഗവണ്നമന്റെഡ്,  ഒരു
മനോസകനോലഅംനകേനോണ്ടഡ്  ആ ഇച്ഛേനോശകനിയുനട  ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്  കകേരളതനില്  അധനികേനോരതനികലറ്റ
ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി ഗവണ്നമനന്റെന്നഡ് നതളനിയനിചതനിലള സകനനോഷമനോണഡ്
ഈ  നന്ദനി  പ്രകമയനത പനിന്തുണചനകേനോണ്ടഡ്  പ്രസഅംഗനിക്കുകമനോള്  എനനികഡ്  ആദത്യഅം
പറയനോനുളതഡ്.   ഇവനിനട എനനിക്കുമുമഡ് സഅംസനോരനിച ശശ്രീ.  എന.  എ.  നനലനിക്കുന്നഡ്
'ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനികയനോടഡ്  കകേരള  ജനത  കേടനപ്പെട്ടനിരനിക്കുന'നവന്നഡ്  സൂചനിപ്പെനിച.
അതനില് ഒരു നചറനിയ മനോറ്റഅം വരുതനിയനോല് മതനി.  ശശ്രീ.  ഉമ്മന ചനോണ്ടനിമൂലഅം കകേരള
ജനത കേടതനില് നപട്ടനിരനിക്കുനനവന്നനോണഡ് ആദത്യമനോയനി ഇതഡ് കേനോണുകമനോള് നമ്മുനട
നനോട്ടനിനല  ജനങ്ങള്കഡ്  കബനോദത്യനപ്പെടുന്നതഡ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നചയര്  സശ്രീകര്  പദവനി
ഏനറ്റടുത ആദത്യനത  ദനിവസഅംതനന്ന  നമ്മുനട  നനോട്ടനിനല  കേശ്രീഴഡ് വഴകങ്ങളുനട
നകേട്ടുപനോടുകേകളനോടുള അഭനിപ്രനോയ വത്യതത്യനോസഅം കരഖനപ്പെടുതനി. 'സര്' എന്നഡ് വനിളനികണകമനോ
എന്നതനില്കപ്പെനോലഅം സഅംശയഅം കചനോദനിച.  അതഡ് ഒഴനിവനോകനോന കേഴനിയനില;  അതുനകേനോണ്ടഡ്
ആ  വനിളനി  ഞങ്ങള്  തുടരുനണ്ടഡ്.  പകക്ഷ  ഇച്ഛേനോശകനിയുള  കകേരളതനിനന്റെ
മുഖത്യമനനിയുഅം   മനനിമനോരുഅം  ഒഴനിവനോകനോന  കേഴനിയുന്ന  ചനിലതുനണ്ടന്നഡ്  ജനങ്ങകളനോടഡ്
പറഞ.  കപനോലശ്രീസുകേനോനര  മുമനിലഅം  പുറകേനിലഅം  ആടയനോഭരണങ്ങനളകപ്പെനോനല
നകേനോണനടക്കുന്ന  നകേട്ടുകേനോഴ്ചകേള്  മുഖത്യമനനിയുഅം  മനനിമനോരുഅം  ഒഴനിവനോക്കുനമന്നഡ്
പ്രഖത്യനോപനിചതനിനന്റെ അഭനിമനോനകബനോധതനിലനോണഡ് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനിയുഅം
കകേരളതനിനല പുകരനോഗമന പ്രസനോനങ്ങളുഅം.  

തൃശ്ശൂര്കനോരനനോനണങനിലഅം വനിദത്യനോര്തനി യുവജന പ്രസനോനങ്ങളുനട സഅംസനോന
നസക്രട്ടറനിനയന്ന നനിലയനില് കേഴനിഞ്ഞെ പത്തുവര്ഷതനികലനറകനോലമനോയനി   തനിരുവനനപുരതഡ്
തനോമസനിക്കുന്ന ഒരനോളനോണഡ് ഞനോന. ഇഗൗ നനോട്ടനില് മുഖത്യമനനി സഞരനിക്കുകമനോള് എലനോ
സനിഗ്നലകേളുഅം  കേണടചനിരനിക്കുന്ന  കേനോഴ്ചയനോണഡ്  തനിരുവനനപുരഅം  നഗരഅം  ഇതുവനര
കേണ്ടനിട്ടുളതഡ്.  അതനിനന്റെ  കപരനില്  വലനിയ  കബനോക്കുകേള്,  വനോഹനനോപകേടങ്ങള്
എന്നനിവയുണ്ടനോയനിട്ടുണ്ടഡ്. എന്നനോല് കകേരളതനിനല പുതനിയ മുഖത്യമനനി, എനന്റെ മുമനില്
ഒരു  സനിഗ്നലഅം  വഴനിമനോകറണ്ടതനില,  കേണടയ്കകണ്ടതനില,  ജനങ്ങള്കഡ്  എന്തു
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നല്കുനകവനോ  അതുതനന്ന  കകേരളതനിനല  മുഖത്യമനനിക്കുഅം  മനനിമനോര്ക്കുഅം  നലനിയനോല്
മതനിനയന  പ്രഖത്യനോപനിചനിരനിക്കുന.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഇച്ഛേനോശകനിയനോണഡ്  ഇവനിനട
കേനോണുന്നതഡ്.  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകനോലഅം  നടകനോത  കേനോരത്യങ്ങള്
ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്  പറയനിപ്പെനിചതനിനന്റെ  ഓര്മ്മയുമനോയനി  വളനര  സശ്രീനനിയറനോയ
ശശ്രീ.  നകേ.   എഅം.  മനോണനി  ഇവനിനട  സഅംശയഅം  കരഖനപ്പെടുതനിനകനോണ്ടഡ്  പറഞ,
ഗവര്ണര്  പറയുന്നനതനോനക  സനോധത്യമനോകുകമനോ  എന്നഡ്?  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ
മുന്നണനിയുനട  സനോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദത  ഒനനകേനോണമനോത്രഅം  ഗവര്ണര്  ആ
മുന്നണനിക്കുകവണ്ടനി അവതരനിപ്പെനിചനതലനോഅം  നടപ്പെനിലനോക്കുനമന്ന ആത്മവനിശശ്വനോസമുണ്ടഡ്.
ജനവനിധനിയനില്  പ്രതനിഫെലനിചതഡ്  നനോഅം  കേണ്ടകലനോ,  മതനനിരകപക്ഷതയ്ക്കുഅം  ജശ്രീവനിത
സുരക്ഷനിതതശ്വതനിനുഅം  പനിറന്ന  മണനില്  മനുഷത്യനനകപ്പെനോനല  ജശ്രീവനിച  മരനികനോനുള
അവകേനോശതനിനുഅംകവണ്ടനി  കകേരളതനിനല  ഗവണ്നമന്റെനിനന  ഇഗൗ  നനോട്ടനിനല  ജനങ്ങള്
അധനികേനോരതനികലറ്റനിയതനിനന്റെ ആകവശഅം ആദത്യനത കേത്യനോബനിനറ്റനില് തനന്ന പ്രകേടമനോകനോന
കേഴനിഞ.  ആദത്യനത കേത്യനോബനിനറ്റഡ് കയനോഗതനില് മൂന്നഡ് കേനോരത്യങ്ങള് തശ്രീരുമനോനനിചതനോയനി
പ്രഖത്യനോപനിച.  ഒന്നഡ്,  150  കകേനോടനി  രൂപ  നകേനോടുതഡ്  കകേരളതനിനന്റെ  വനിലകയറ്റനത
പനിടനിച നനിര്ത്തുകേ; രണ്ടഡ്, കകേരളതനിനന്റെ സനോമൂഹത്യകക്ഷമ നപനഷനുകേള്, നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനഡ്
കപനോയകപ്പെനോള്  സകേകേള്  തലയനില്  വചഡ്  ആശശ്രീര്വദനിചവരുഅം  നകേട്ടനിപ്പെനിടനിചവരുഅം
നനറകേയനില് ഉമ്മവചതുമനോയ അമ്മമനോരുനട   കേണനില് നനിനവശ്രീണ ചുടുകേണശ്രീരനോണഡ്
ഞങ്ങളുനട സകേയനില് തട്ടനിയതഡ്.  ആ ചുടുകേണ്ണുനശ്രീരനിനന്റെ ഉപ്പുഅം ചൂടുഅം ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ്
തനിരനിചറനിഞ.  അതുനകേനോണ്ടഡ്  1000  രൂപയനോകനിയ സനോമൂഹത്യകക്ഷമ നപനഷനുകേള്
അവരുനട വശ്രീട്ടനിനലതനികനോനുള നടപടനി കകേരളതനിനല ഗവണ്നമന്റെഡ് അഭനിമനോനപൂര്വ്വഅം
സകേനകനോണ.  ഞനോനുഅം സര്വ്വശശ്രീ.  എഅം.  സശ്വരനോജഡ്,  റ്റനി.  വനി.  രനോകജഷഡ്,  വനി.  എസഡ്.
സുനനില്കുമനോര്, എ. എന. ഷഅംസശ്രീര്, പനി.  മുഹമ്മദഡ് മുഹനോസനിന,  ശശ്രീമതനി സനി.  നകേ.
ആശ എന്നനിവരുഅം പ്രതനിനനിധനോനഅം നചയ്യുന്ന നനിയമസഭയനില് അഭനിമനോനപൂര്വ്വഅം പറയനോന
കേഴനിയുഅം  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകനോലമനോയനി  ഞങ്ങകളറ്റു  വനോകങ്ങണ്ടനിവന്ന മര്ദ്ദേനതനിനഡ്,
ഞങ്ങള് നടതനിയ സമരതനിനഡ് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി അധനികേനോരതനില്
വന്ന  ആദത്യനത  ദനിവസതനില്തനന്ന  ഫെലമുണ്ടനോയനിരനിക്കുനനവന്നഡ്.  കകേരളതനിനല
അപ്രഖത്യനോപനിത  നനിയമന  നനികരനോധനഅം   പനിനവലനികനോന  തശ്രീരുമനോനനിച  ഇഗൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഇച്ഛേനോശകനി നചറതനോയനിരുന്നനില.  എനമനോത്രമല,   കകേരളതനില്  10
ദനിവസതനിനകേഅം  ഒഴനിവകേള്  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  നചയ്യണനമന്നഡ്  പ്രഖത്യനോപനിച.  അങ്ങനന
റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്  നചയ്യുന്നതഡ്  കൃതത്യമനോകണനോനയന്നറനിയനോന  ചശ്രീഫെഡ്  നസക്രട്ടറനിനയ  ചുമതലനപ്പെടുതനി.
കകേരളഅം 5 വര്ഷകനോലഅം നതനോഴനില് കമഖലയനില് അനുഭവനിചതഡ് നകേനോടനിയ ദുരനമനോണഡ്.
നപനഷന പ്രനോയഅം വര്ദനിപ്പെനിച, അപ്രഖത്യനോപനിത നനിയമന നനികരനോധനഅം ഏര്നപ്പെടുതനി,
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തസ്തനികേകേള്  നവട്ടനിക്കുറച.  കകേരളതനിനല  നചറപ്പെകനോര്  അത്ര  ഭശ്രീകേരമനോയ
അവസനയയനോണഡ്  അഭനിമുഖശ്രീകേരനിചതഡ്  എന്ന  യനോഥനോര്തത്യമുണ്ടഡ്.  കകേരളതനിനല
നചറപ്പെകനോര്കഡ്  കജനോലനി  കേനിട്ടനോതതനോനണങനില്  യൂതഡ്  കകേനോണ്ഗ്രസകേനോര്കഡ് കജനോലനി
മനോത്രമല  സശ്രീറ്റുഅം  കേനിട്ടനിയനിലനോനയന്നഡ്  അവര്  പറഞ.  അതുനകേനോണ്ടനോണഡ്  എനന്റെ
ജനിലയനില്, സനോഅംസനോരനികേ തലസനോനതഡ്, ഷര്ട്ടൂരനിയനിട്ടഡ് സശ്രീറ്റനിനലങനില് ഷര്ട്ടുഅം കവണ്ട
എന്നഡ് പ്രഖത്യനോപനിചനകേനോണ്ടഡ് യൂതഡ് കകേനോണ്ഗ്രസനിനഡ് പ്രകേടനഅം നടകതണ്ടനി വന്നതഡ്.
ഇനനി  നനിയമന  നനികരനോധനഅം  ഇലനോതനോകനിയ  ആഹനോദതനില്  അവര്കഡ്  പ്രകേടനഅം
നടതനോന കേഴനിയുനമന്നഡ് ഞനോന വനിശശ്വസനിക്കുന.  അഴനിമതനിനയ നചറക്കുനമന്നനോണഡ് ഇഗൗ
ഗവണ്നമന്റെഡ്  പ്രഖത്യനോപനിചതഡ്.  അഴനിമതനി  നചറകനപ്പെകടണ്ടതകല? കേടകേഅംപളനി  ഭൂമനി
ഇടപനോടഡ്,  കകേരളതനിനല ബനോര് കുഅംഭകകേനോണഅം,  ഭൂമനിദനോനഅം,  കസനോളനോര് കുഅംഭകകേനോണഅം,
സടറ്റനോനനിയഅം  കുഅംഭകകേനോണഅം,  പനോകമനോയനില്  കുഅംഭകകേനോണഅം  തുടങ്ങനി  എത്രകയനറ
കുഅംഭകകേനോണങ്ങളുനട  അപമനോനനിതമനോയ  കേഥകേളനോണഡ്  കകേരളതനില്  നനോഅം  കകേട്ടു
പരനിചയനപ്പെട്ടതഡ്. കകേരളതനിനകേത്തുഅം പുറത്തുഅം കകേട്ട ഇഗൗ അഴനിമതനികഥകേളനില്നനിന്നഡ്
കകേരളനത രക്ഷനികനോന യു.ഡനി.എഫെഡ്.-ല് നനിന്നഡ് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.-കലകഡ് വന്നകപ്പെനോള്
എന്തു  മനോറ്റമുനണ്ടന്നഡ്  ചനിലര്  കചനോദനിക്കുന.  'അഴനിമതനി  തുടച  നശ്രീകനിയവരനില് നനിന്നഡ്
അഴനിമതനി തുടചനശ്രീക്കുന്നവരനികലകനോണഡ് കകേരളതനിനല ജനങ്ങള് ഭരണഅം ഏല്പനിചതഡ്'
എന്നഡ്  ഞങ്ങള്കഡ്  ഉറപ്പെനിച  പറയനോന  കേഴനിയുഅം.  അഴനിമതനി  തുടചനശ്രീക്കുന്നവരുനട
ഗവണ്നമന്റെനോയനി  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  കകേരളതനില് പ്രവര്തനിക്കുഅം.  അതനിനുകവണ്ടനിയുള
ഭനോവനനോസമന്നമനോയ  നടപടനികേള്  കകേരളതനിനല ഗവണ്നമന്റെഡ്  എടുത്തുകേഴനിഞ.
മുനസര്കനോര് അവസനോനനത നനോളുകേളനില് സകേനകനോണ്ട ക്രമവനിരുദ തശ്രീരുമനോനങ്ങളുനട
പരനികശനോധന  മുതല്  കകേനോളനിളകഅം  സൃഷ്ടനിച  ജനിഷനോ  വധകകസനിനല  പ്രതനികേനള
പനിടനികൂടനിയതുവനരയുള  ഭരണനടപടനികേള്  കകേരളതനിനല ജനങ്ങളനില്  പ്രതശ്രീക്ഷ
വളര്തനിയനിട്ടുനണ്ടന്ന കേനോരത്യതനില് യനോനതനോരു സഅംശയവമനില.   

ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയഅം  നമുകഡ്  കനനോകനോഅം.  ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ വനികേസന
കേനോഴ്ചപ്പെനോടഡ് പരനിസനിതനി സഗൗഹനോര്ദ്ദേപരമനോയനിരനിക്കുനമന്നഡ് നയപ്രഖത്യനോപനതനില് ഉറപ്പു
നല്കുന.  സശ്രീകേള്ക്കുഅം കുട്ടനികേള്ക്കുഅംകവണ്ടനി ഒരു പുതനിയ വകുപ്പുതനന്ന  ആരഅംഭനിക്കുനമന്നഡ്
ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് തനന്ന പറയുന. നജണ്ടര്  ബഡ്ജറ്റഡ് കകേരളതനില് സനോധത്യമനോക്കുഅം.
കകേരളതനിനല  സനോമൂഹത്യകക്ഷമ  നപനഷനുകേള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുഅം  അതഡ്
വശ്രീടുകേളനിനലതനിക്കുകേയുഅം നചയ്യുഅം.  ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് സശ്രീകേളുനട കൂട്ടതനിലനോണഡ്; ഇഗൗ
ഗവണ്നമന്റെഡ്  അശരണരുഅം അനനോഥരുമനോയ പനോവനപ്പെട്ട മനുഷത്യരുനട കൂട്ടതനിലനോണഡ്;
ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കുട്ടനികേളുനട  കൂട്ടതനിലനോണഡ്;  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ജനങ്ങളുനട
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കൂട്ടതനിലനോണഡ്.  എനനികഡ് ഏനറ ബഹുമനോനത്യനനോയ തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന ഇവനിനട
നടതനിയ പ്രസഅംഗതനില് അസഹനിഷഡ് ണുതനയക്കുറനിചഡ് പറഞ.  ഒരു വനിഭനോഗനത
മുഴുവന  നകേനോനകേളഞ്ഞെ,  സനികഡ്  കൂട്ടനകനോലയുനട  ഉതരവനോദനിതശ്വഅം  ഏനറ്റടുകനോന
പറ്റുന്ന കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെ കനതൃതശ്വതനിലനിരനിക്കുന്ന  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന
എനനോണഡ് അസഹനിഷഡ് ണുതനയക്കുറനിചഡ് പറയുന്നതഡ്? ഞങ്ങള്കഡ് അത്ഭുതഅം കതനോനന.
നനിങ്ങള് അസഹനിഷഡ് ണുത നവടനിയുനമങനില് ഇനത്യ രക്ഷനപ്പെടുമനോയനിരുന.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-ഉഅം
ബനി.നജ.പനി.-യുഅം  തമ്മനിലള  ബനഅം  നനിങ്ങള്  ഞങ്ങളുനട  കമല്  അടനികചല്പനികനോന
ശമനിക്കുകേയനോണഡ്.  സശ്രീകര് സനോനകതകഡ് ഞങ്ങള് ആകരനോടുഅം കവനോട്ടു കചനോദനിചതല.
സശ്രീകര് സനോനകതകഡ് ഞങ്ങള്കഡ് ജയനികനോന ഒരു സശ്രീറ്റനിനന്റെകപനോലഅം ആവശത്യമനില.
കപ്രനോനട്ടഅം  സശ്രീകറനോയനി  നതരനഞ്ഞെടുകനപ്പെട്ട  അകദ്ദേഹഅം കകേരള  നനിയമസഭയനില്
കവനോട്ടുകപനോലഅം നചയനില. ഞങ്ങള് ജയനിക്കുനമനളതഡ് കകേരളതനില് രനോഷശ്രീയമറനിയുന്ന
ഏതഡ് കുട്ടനിക്കുഅം അറനിയുന്ന കേനോരത്യമകല?  അവനിനട ഞങ്ങള് ഒരു കവനോട്ടഡ് കചനോദനിക്കുകമനോ?
ശശ്രീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണന മറനകപനോയ ഒരു കേനോരത്യഅം, അങ്ങനന കവനോട്ടഡ് നചയ്യനോന
ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോലനിനന  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനികലകഡ്  വനിട്ടതഡ്  ആരനോണഡ്;  അതഡ്
നനിങ്ങളനോണഡ്  എനളതനോണഡ്  യനോഥനോര്തത്യഅം.  അനലങനില്  ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോല്
എവനിനടയുഅം  കവനോട്ടു  നചയ്യുമനോയനിരുന്നനില.  കനമഅം  മണ്ഡലതനില് തകദ്ദേശഭരണ സനോപനതനിനന്റെ
കേണക്കുകനനോകനിയനോല് 20,000 കവനോട്ടുകേളുനട കുറവനോണഡ്  വന്നനിട്ടുളതഡ്. ആ കവനോട്ടുകേള്
എവനിനടകപ്പെനോനയന്നഡ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങകളനോടഡ്  സമനോധനോനഅം  പറയകണ്ട?
കകേരളതനിനല ജനങ്ങളുനട മുമനില് നനിങ്ങള് മനിണന്നനില.  അടനിയനരപ്രകമയതനിനഡ്
അനുമതനി  നനികഷധനിച  ഘട്ടതനില്  പ്രതനിപക്ഷഅം  ഇറങ്ങനികപ്പെനോകുന്ന  കനരതഡ്  ഒന്നഡ്
മനോടനിവനിളനിചകപ്പെനോള്  കനനോട്ടശ്രീസുകപനോലഅം  നകേനോടുകനോനത  നനിങ്ങളുനട  കൂട്ടതനില്  ഇന്നഡ്
ബനി.നജ.പനി.  അഅംഗഅം  ഇറങ്ങനികപ്പെനോയകലനോ.  എവനിനടയനോണഡ് ഇതനിനന്റെ ബനനമന്നതഡ്
നമുകഡ്  കകേട്ടനോല്  കബനോദത്യനപ്പെടുന്ന  കേനോരത്യമകല;   കകേരളതനില്  മനോറ്റമുണ്ടനോയനികല?
മനോറ്റമുണ്ടനോയനി.  

കേനോര്ഷനികേ രഅംഗത്തുണ്ടനോയ മനോറ്റഅം നചറനിയ മനോറ്റമനോകണനോ?  കകേരളതനിനല കൃഷനി
കമഖലയനില് നനിങ്ങള് വരുതനിവച കേടതനിനഡ് ആരഡ് സമനോധനോനഅം പറയുഅം?  നനിങ്ങള്
അധനികേനോരതനില്നനിന്നഡ്  ഇറങ്ങനികപ്പെനോകുകമനോള്  കകേരളതനിനല  നനല്കൃഷനികനോര്കഡ്
നകേനോടുത്തുതശ്രീര്കനോനുള കുടനിശ്ശേനികേ 170 കകേനോടനി രൂപയുഅം  നനോളനികകേര കേര്ഷകേര്ക്കുള
കുടനിശ്ശേനികേ 50 കകേനോടനി രൂപയുമനോണഡ്.  2013 മുതല് ഇതുവനരയുള കൃഷനി നനോശതനിനന്റെ
കപരനിലള കുടനിശ്ശേനികേ  59  കകേനോടനി  രൂപയനോണഡ്.  ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി
ഗവണ്നമന്റെഡ് 30 ദനിവസഅം നകേനോണ്ടഡ് എന്തുനചയ? നനലനിനഡ് നനിങ്ങള് നകേനോടുകനോനുണ്ടനോയനിരുന്ന
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കുടനിശ്ശേനികേ  30  ദനിവസഅംനകേനോണ്ടഡ്  പൂര്ണമനോയനി  നകേനോടുത്തുതശ്രീര്ത്തു;  നനോളനികകേരതനിനഡ്
നകേനോടുകനോനുള  15  കകേനോടനി  രൂപ  നകേനോടുത്തുതശ്രീര്ത്തു.  അതനോണഡ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി ഗവണ്നമന്റെഡ്.  വനിഷരഹനിത പചകറനി കൃഷനിക്കുകവണ്ടനി അമതനിനനോയനിരഅം
ഏകറനില് കൃഷനി നചയ്യുനമന്നഡ് ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് പ്രഖത്യനോപനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്; അതനില്
അസൂയനപ്പെട്ടനിട്ടഡ് കേനോരത്യമനില.  ഇടതുമുന്നണനി ഇഗൗ നനോട്ടനിനല ജനങ്ങള്കഡ് അനുകൂലമനോയ
നനിലപനോനടടുക്കുഅം.   3  ലക്ഷഅം നഹക്ടറനില് നനല്കൃഷനി  വത്യനോപനിപ്പെനിക്കുഅം.   തരനിശനോയനി
കേനിടക്കുന്ന  മുഴുവന  ഭൂമനിയുഅം  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങള്കഡ്  നകേനോടുക്കുഅം.  അവനിനട
കൃഷനിയനിടമുണ്ടനോകുഅം.  ഹരനിതനോഭമനോയ ഒരു കകേരളതനിനുകവണ്ടനി ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് വനോദനിക്കുഅം.
ചുമതലകയനറ്റടുതകശഷഅം  കകേരളതനിനല  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ആദത്യഅം  കപനോയതഡ്
തരനിശ്ശേനിട്ട ഭൂമനിയനില് എങ്ങനന തരനിശ്ശേഡ് മനോറ്റനോഅം എന്നനോകലനോചനികനോനനോണഡ്.   

ഭൂരഹനിതരനോയ മുഴുവന കപര്ക്കുഅം ഭൂമനി നലനോനുള പദതനികഡ് ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ്
ഉറപ്പു നലനിയതഡ്  തശ്രീര്ത്തുഅം അഭനിനന്ദനനോര്ഹമനോണഡ്. കകേരളതനിനല മലകയനോര മകളുനട
കേണ്ണുനശ്രീരനിനനക്കുറനിചഡ്  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ഇച്ഛേനോശകനികയനോനടയുള  ഒരനിടനപടല്
നടത്തുനമന്നഡ് ഞനോന പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന. 1977-നഡ് മുമഡ് സകേവശമുള ഭൂമനി ഉപകയനോഗനിചഡ്
നപണ്മകനള നകേട്ടനിചയയനോന കേഴനിയനോനത, അവനിനട ഒരു കുടനില് വയനോന കേഴനിയനോനത
കരനോദനഅം ഉയര്ത്തുന്നവര്ക്കുകവണ്ടനി കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെഡ്  ഒനഅം നചയനില.  എനന്റെ
ജനിലയനില് നസഷത്യല് ഓഫെശ്രീസനറ നനിയമനിചനവന്നഡ് പ്രഖത്യനോപനിച.  ശുദനനോടകേമനോയനിരുന
അതഡ്;  ഒരനോളുഅം വന്നനില, ഒരു പട്ടയവഅം നകേനോടുതനില. ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവണ്നമന്റെനികനനോടഡ്
ഞനോന അഭത്യര്തനിക്കുന, മലകയനോര കേര്ഷകേരുനട പട്ടയഅം സനോധത്യമനോകനോന കേഴനിയുകേതനന്ന
കവണഅം.

മനി  .   നചയര്മനോന: .......… നയസഡ്......പശ്രീസഡ് കേണ്ക്ലൂഡഡ്..........

ശശ്രീ  .    നകേ  .    രനോജന  : സര്,  വനിലകയറ്റഅം  പനിടനിച  നനിര്തനോന  ഏറ്റവഅം
മനോതൃകേനോപരമനോയ  നടപടനിനയടുത  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  …..
(സമകഡ് ഓഫെഡ്)..........

1.20 pm]

ശശ്രീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയനത  ഞനോന
പനിനതനോങകേയനോണഡ്.  അഴനിമതനിക്കുഅം വര്ഗ്ഗശ്രീയതയ്ക്കുനമതനിരനോയ ജനങ്ങളുനട നനിരനരമനോയ
കപനോരനോട്ടതനിനന്റെ ഉത്പന്നമനോണഡ് ഇന്നഡ് അധനികേനോരതനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ
ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  കകേരള  ഗവര്ണര്  അവതരനിപ്പെനിച
നയപ്രഖത്യനോപനതനില് എനന്റെ നനികയനോജകേ മണ്ഡലമനോയ ഒറ്റപ്പെനോലതഡ് ഭനോരത സര്കനോരനിനന്റെ
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സഅംരഅംഭമനോയ കമകഡ് ഇന ഇനത്യയുനട കേശ്രീഴനിലള ഡനിഫെനസഡ് പനോര്കനിനന പ്രതനികരനോധ
ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയുള പ്രമുഖ നനിര്മ്മനോണ ഘടകേമനോയനി മനോറ്റനോന ശമനിക്കുന്നതനോനണന്ന
പ്രഖത്യനോപനതനിനഡ്  ഞനോന  പ്രകതത്യകേമനോയനി  നന്ദനി  പ്രകേനോശനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്.  വനിലകയറ്റതനോല്
വശ്രീര്പ്പുമുട്ടുന്ന  ഒരു  സഅംസനോനമനോയനിരുന  കകേരളഅം.  മനോറനോല  പനിടനിച  മനോകവലനി
കസ്റ്റനോറകേളനോണഡ്  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേനോലത്തുണ്ടനോയനിരുന്നതഡ്.
നനികതത്യനോപകയനോഗ സനോധനങ്ങളുനട  വനിലകയറ്റഅം  തടയനോനനോവശത്യമനോയ  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനിചതനിനന
ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഏറ്റവഅം  ശനോഘനശ്രീയമനോയ
നടപടനിയനോയനി ഞനോന  കേനോണുന.  കക്ഷമനപനഷന  1000  രൂപയനോയനി വര്ദനിപ്പെനികനോനുഅം
അതഡ്  വശ്രീടുകേളനില്  എതനിച  നകേനോടുകനോനുമുള  തശ്രീരുമനോനഅം  പ്രകതത്യകേഅം  പ്രശഅംസ
അര്ഹനിക്കുന്ന  ഒന്നനോണഡ്.  ആദത്യ  മനനിസഭനോ  കയനോഗതനിനുകശഷഅം  മുഖത്യമനനി
നടതനിയ പത്രസകമ്മളനതനില്  കുകറ കേനോരത്യങ്ങള് എടുത്തു പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്. അതനില്
പ്രകതത്യകേമനോയനി പറഞ്ഞെനോല് അങണവനോടനികേള്കഡ് സശ്വനമനോയനി നകേട്ടനിടമുണ്ടനോക്കുനമന്ന
പ്രഖത്യനോപനഅം,  അങണവനോടനി വര്കര്മനോരുനടയുഅം നഹല്പ്പെര്മനോരുനടയുഅം ഓണകററനിയഅം
വര്ദനിപ്പെനിചനകേനോണള പ്രഖത്യനോപനഅം, മനനിമനോരുനട എണഅം 19 ആയനി കുറചനവനള
പ്രഖത്യനോപനഅം,  കപഴഡ് സണല്  സ്റ്റനോഫെനിനന്റെ  എണഅം  കുറച  പ്രഖത്യനോപനഅം,  സര്വ്വശ്രീസഡ്
കമഖലനയ അഴനിമതനിവനിമുകമനോകനി കേനോരത്യക്ഷമമനോക്കുനമന്ന പ്രഖത്യനോപനഅം,  ചശ്രീഫെഡ് വനിപ്പെഡ്
പദവനി ഒഴനിവനോകനിയ പ്രഖത്യനോപനഅം തുടങ്ങനിയവനയലനോഅം  പ്രശഅംസ അര്ഹനിക്കുന്ന ഇഗൗ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നടപടനികേളനോണഡ്.  ഇഗൗ പ്രഖത്യനോപനങ്ങളനില് പലതുഅം സമൂഹതനിനല
ദുര്ബലവനിഭനോഗങ്ങള്കഡ് ആശശ്വനോസഅം പകേരുന്നതനോനണന്നഡ് ഞനോന കേനോണുന.

കദശശ്രീയ രനോഷശ്രീയതനില്  കകേന്ദ്രതനില് അധനികേനോരതനില് വന്ന എന.ഡനി.എ.

ഗവണ്നമന്റെഡ്  അതനിനന്റെ  ഫെനോസനിസ്റ്റഡ്  പ്രവണത  വത്യകമനോകനോന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള  ഒരു

കേനോലഘട്ടതനില്കൂടനിയനോണഡ് നമ്മുനട രനോജത്യഅം കേടനകപനോകുന്നതഡ്.  വര്ഗ്ഗശ്രീയ ധ്രുവശ്രീകേരണവഅം

അതുകപനോനല വര്ഗ്ഗശ്രീയ സഅംഘട്ടനങ്ങളുഅം ഇനത്യയുനട വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് നടക്കുനണ്ടഡ്.

അവരുനട  ഭശ്രീകേരമുഖഅം  ഇനത്യന  ജനത  തനിരനിചറനിയനോന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുനണ്ടനളതഡ്

കവനറ  കേനോരത്യഅം.  പ്രകതത്യകേനിചഅം  ബനി.നജ.പനി.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കകേന്ദ്രതനില്  അധനികേനോരതനില്

വന്നതനിനുകശഷഅം  നടന്ന  വനിവനിധ  നനിയമസഭനോ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകേള്,  ഡല്ഹനി,

ബശ്രീഹനോര്, മറ്റഡ് അസഅംബനി മണ്ഡലങ്ങള് അതുകപനോനല തനന്ന പ്രനോകദശനികേമനോയനി നടന്ന

നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകേള്  ഇവനിനടനയലനോഅം  ബനി.നജ.പനി.യുനട ആവര്തനിചള കതനോല്വനി

നമ്മള് കേണ്ടറനിഞ്ഞെതനോണഡ്. വനോരണനോസനി മുതല് ദശ്വനോരകേനോപുരനി വനര ബനി.നജ.പനി.-യുനട

ദയനശ്രീയ പരനോജയഅം ഇനത്യയനില് സഅംഭവനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  ബനി.നജ.പനി.  അധനികേനോരതനില്
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വന്നതനിനുകശഷമുള ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്കൂടനി വത്യകമനോകുന്നതഡ് ബനി.നജ.പനി.-യുനട

മലയനിറകഅം  ആരഅംഭനിച  കേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുനനവന്നനോണഡ്.  ബനി.നജ.പനി.യുനട  അഖനികലനത്യ

അദത്യക്ഷന,  കകേന്ദ്രമനനിമനോര്  ഇവനരലനോഅം  കകേരളതനില്  നടന്ന  നനിയമസഭനോ

നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില്  പഞനോയത്തുതലഅം  മുതലള  കയനോഗങ്ങളനില്  ഇടതുപക്ഷ

ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിനകതനിരനോയനി പ്രസഅംഗനിച.  കദശശ്രീയ രനോഷശ്രീയതനില് ഇന്നനത

അവസയനില്  കകേനോണ്ഗ്രസനിനുഅം  ശകനിക്ഷയഅം  സഅംഭവനിചനിട്ടുണ്ടഡ്.  ബനി.നജ.പനി.-നയ

നചറകനോന, വര്ഗ്ഗശ്രീയതനയ നചറകനോന കകേനോണ്ഗ്രസനിനനോകേനിനലന്നഡ് ജനഅം തനിരനിചറനിയനോന

തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതനിനന്റെകൂടനി  പരനിണനിതഫെലമനോണഡ്  കകേരളതനിനല  ഇടതുപക്ഷ

ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിയുനട വനവനിജയതനിനുഅം ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് അധനികേനോരതനില്

വരനോനുഅം  ഇടയനോയതനിനഡ്  കേനോരണനമന്നഡ്  ഞനോന  കേരുതുന.  ബനി.നജ.പനി.-യുനടയുഅം

കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെയുഅം പരസര ധനോരണ ഇഗൗ നതരഞ്ഞെടുപ്പെനില് കൂടുതല് വത്യകമനോവകേയുണ്ടനോയനി. 

നനിയമസഭനോ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനുകശഷഅം  കകേരളതനില് രണ്ടഡ്   നകേനോലപനോതകേങ്ങള്

നടന.  ഉതരവനോദനികേനള അറനിയനോഅം. ഒന്നനിനുതരവനോദനി  മലപ്പുറഅം  ജനിലയനിലനോണഡ്,

മനറ്റനോന്നഡ് കേണ്ണൂരനിലനോണഡ്. ഇഗൗ രണ്ടഡ് നകേനോലപനോതകേങ്ങള്ക്കുമുതരവനോദനി  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നല

ഘടകേകേക്ഷനികേളുഅം  അതനിനഡ്  കനതൃതശ്വഅം  നകേനോടുക്കുന്നവരുമനോനണന്നഡ്  ജനങ്ങള്

തനിരനിചറനിഞ്ഞെതനോണഡ്.  അക്രമങ്ങളുഅം  നകേനോലപനോതകേങ്ങളുഅം  നടത്തുന്നവര്  തനിരനിഞ

നനിന്നഡ്  മനോര്കനിസ്റ്റഡ് അക്രമങ്ങനളക്കുറനിചനോണഡ് പറയുന്നതഡ്.  കകേരളതനിനല യു.ഡനി.എഫെഡ്.-ഉഅം

എന.ഡനി.എ .യുഅം എല്.ഡനി.എഫെഡ്.നനതനിരനോയനി  ..........

ശശ്രീ  .    പനി  .    ഉനനബദുള:  സര്,  കപനോയനിന്റെഡ് ഓഫെഡ് ഓര്ഡര്.  മലപ്പുറഅം ജനിലയനില്

ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്   വന്നതനിനുകശഷഅം  ഒരു  നകേനോലപനോതകേമുണ്ടനോയനി  എനപറഞ.

അതഡ്  ഇഗൗ സഭനയ നതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കുന്നതനോണഡ്.  മലപ്പുറഅം   ജനിലയനില് അങ്ങനനനയനോരു

നകേനോലപനോതകേമുണ്ടനോയനിട്ടനില. ഉനണ്ടങനില് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനി അതഡ് പറയണഅം.

മനി  .   നചയര്മനോന:  നചയര് അതഡ് പരനികശനോധനിചഡ് റൂളനിഅംഗഡ് നല്കേനോഅം. 

ശശ്രീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  ഇതറനിയുന്ന ജനനോധനിപതത്യ വനിശശ്വനോസനികേളുനട നനിറഞ്ഞെ

പ്രതശ്രീക്ഷയനോണഡ് ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് എനളതനോണഡ് ശരനി.  ജനകേശ്രീയ  സര്കനോരനിനന

പനിനതനോങന്ന നന്ദനിപ്രകമയതനിനഡ്   ഒരനികല്  കൂടനി  പനിന്തുണ പ്രഖത്യനോപനിചനകേനോണ്ടഡ്

ഞനോന നനിര്ത്തുന. 
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ശശ്രീ  .    എഅം  .    രനോജകഗനോപനോലന:  സര്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണര് ഇഗൗ സഭയനില്
നടതനിയ  പ്രസഅംഗതനിനഡ്  നന്ദനി  കരഖനപ്പെടുതനിനകനോണ്ടഡ്  ശശ്രീ.  എസഡ്.  ശര്മ്മ
അവതരനിപ്പെനിച  നന്ദനിപ്രകമയനത  ഞനോന  സര്വ്വനോത്മനനോ  പനിനതുണയ്ക്കുകേയനോണഡ്.
ജനവനിധനിയുനട പനോഠഅം ഉള്നകനോളനോതവരനോണഡ് ഞങ്ങനളന്നഡ് പ്രതനിപക്ഷഅം അവരുനട
പ്രസഅംഗതനിലൂനട  നതളനിയനിചനകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  അഴനിമതനിരഹനിത  മതനനിരകപക്ഷ
വനികേസനിത കകേരളനമന്ന എല്.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ വനോഗ്ദനോനഅം പ്രകയനോഗവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുളള
രനോഷശ്രീയ ഇച്ഛേനോശകനിയുനട പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണറനട പ്രസഅംഗതനിലൂനട
ഇഗൗ സഭ കകേട്ടതഡ്. സര്വ്വനനോശതനിനന്റെ വനിത്തുവനിതചഡ്  വനിളനകേനോയ യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ
പഞവത്സര വനിളയനോട്ടഅം നമ്മുനട നനോടനിനന തകേര്ക്കുകേയനോയനിരുന.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-ല്
നനിനഅം നശ്രീതനി  പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നതഡ്  മരുഭൂമനിയനില്നനിനഅം ദനോഹജലഅം പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഡ്
സമനോനമനോനണന്നഡ്  കകേരളശ്രീയ സമൂഹഅം തനിരനിചറനിയുകേയുണ്ടനോയനി.  കകേരളനത ഇരുളടഞ്ഞെ
സനോമതനികേ സനോമൂഹനികേ സനോഹചരത്യങ്ങളനിലൂനട പ്രതനിസനനിയുനട ആഴങ്ങളനികലകഡ്
തളനിവനിട്ടനിട്ടനോയനിരുന അവരുനട പടനിയനിറകഅം.  പ്രതനിസനനിയുനട ഇരുള് മൂടുകമനോള്
സശ്വയഅം  പ്രകേനോശമനോയനി  ജശ്വലനിചഡ്  മറ്റുളവര്കഡ്  വഴനി  കേനോട്ടണനമന്ന  ഏണകസ്റ്റനോ
നചഗുകവരയുനട വനോക്കുകേളനോണഡ് ഇവനിനട ഓര്മ്മ വരുന്നതഡ്. അതനോണഡ് എല്.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെഡ് ഇവനിനട നചയ്യുന്നതഡ്.  ഭനോവനനോപൂര്ണമനോയനിട്ടുള ആസൂത്രണവഅം അതനികലകഡ്
നയനിക്കുന്ന  കൃതത്യമനോയ  രനോഷശ്രീയ  ഇച്ഛേനോശകനിയുഅം  പ്രതനിബദതകയനോടു  കൂടനിയുള
പ്രവര്തനവഅം  നനകേമുതലള  ഇഗൗ  സര്കനോരനിനഡ്  ഇന്നനത  പ്രതനിസനനിനയ
മറനികേടകനോന കേഴനിയുഅം.  അതനികവഗഅം വളരുന്ന കകേരളമനോണഡ് ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ ലക്ഷത്യഅം.
സനോമൂഹത്യ സുരക്ഷനോ സഅംവനിധനോനങ്ങള് ശകനിനപ്പെടുതനിയുഅം നവലനിബറല് നയങ്ങളുനട
വനിപതനിനന പ്രതനികരനോധനിചഅം ഭഗൗതനികേ പശനോതല സഗൗകേരത്യങ്ങള് ആധുനനികേവല്കരനിച
നകേനോണമുള  ബഹുമുഖ  സമശ്രീപനമനോണഡ്  ജനങ്ങള്  ഇഗൗ  സര്കനോരനില്നനിനഅം
പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നതഡ്.  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിയുനട  കേനോഹളഅം  മുഴകനിനകനോണള  ഇഗൗ
സര്കനോരനിനന്റെ പ്രഥമ നയപ്രഖത്യനോപനഅം അതനിനന്റെ സനോക്ഷത്യപത്രമനോണഡ്.   അശരണര്ക്കുഅം
നനിരനോലഅംബര്ക്കുഅം നനിര്ദനര്ക്കുഅം ആശശ്വനോസകമകുന്ന സര്കനോരനോയനി എല്.ഡനി.എഫെഡ്.
സര്കനോര് മനോറനിനകനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.

ആകഗനോളവല്കരണഅം  സൃഷ്ടനിച  അസമതശ്വഅം,  സനോമതനികേമനോന്ദത്യഅം,  പരനിസനിതനി
നനോശഅം,  കേനോലനോവസനോ  വത്യതനിയനോനഅം  തുടങ്ങനിയവനയ  മറനികേടകനോന  നഫെഡറല്
ചട്ടക്കൂടനില് നനിനള ജനകേശ്രീയ ബദല് സഅംവനിധനോനനതക്കുറനിചനോണഡ് ഇഗൗ സര്കനോര്
ആകലനോചനിക്കുന്നതഡ്.  യുവജനങ്ങളുനട  പ്രതശ്രീക്ഷയ്നകനോതഡ്  നതനോഴനിലവസരങ്ങള്
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സൃഷ്ടനിക്കുനമന്ന  പ്രഖത്യനോപനഅം  അഭത്യസ്തവനിദത്യരനോയ  കകേരളതനിനല  നതനോഴനില്രഹനിത
യുവജന സമൂഹതനിനഡ് ഏനറ പ്രതശ്രീക്ഷ നല്കുന്നതനോണഡ്.  വനികേസനഅം  പരനിസനിതനി
സഗൗഹനോര്ദ്ദേപരമനോയനിരനിക്കുനമനള  പ്രഖത്യനോപനഅം  പരനിസനിതനിനയ  നനോളനിതുവനര
തശ്രീനറഴുതനോന  ശമനിചവര്ക്കുള  കേനത  തനിരനിചടനിയനോണഡ്;  അതഡ്  അവര്ക്കുള
തനോകശ്രീതനോണഡ്.  പരനിസനിതനി സഅംരക്ഷണതനിലധനിഷ്ഠനിതമനോയ ഒരു വനികേസന കേനോഴ്ചപ്പെനോടനോണഡ്
കകേരളഅം ഭരനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിയുനട ഗവണ്നമന്റെനിനുളനതന്നതനിനന്റെ
സനോക്ഷനിപത്രഅംകൂടനിയനോണഡ്  ഇഗൗ  പ്രതനികേരണഅം.  നയരൂപശ്രീകേരണഅം  മുതല്  അതനിനന്റെ
അനനരഫെലഅം വനിലയനിരുത്തുന്നതുവനരയുള എലനോ ഘട്ടങ്ങളനിലഅം  ജനപങനോളനിതനമന്ന
സര്കനോര് കേനോഴ്ചപ്പെനോടനില് ജനനോധനിപതത്യ സമൂഹതനിനഡ് അഭനിമനോനനികനോന വകേകയനറയുണ്ടഡ്.
നനോടനിനഡ്  ശുഭപ്രതശ്രീക്ഷകേള്  പകേര്ന്ന  സര്വ്വതലസര്ശനിയുഅം  സന്തുലനിതവമനോയ  ഒരു
വനികേസന  കേനോഴ്ചപ്പെനോടനോണഡ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യ  മുന്നണനി  സര്കനോരനികന്റെനതന്നഡ്
ഒന്നനോഅം മനോസതനിനല അനുഭവങ്ങള് നതളനിയനിചനകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  പഞവത്സര
പദതനിയുമനോയനി മുകന്നനോട്ടുകപനോകുനമന്ന സഅംസനോന സര്കനോരനിനന്റെ പ്രഖത്യനോപനഅം പദതനി
കവനണ്ടന്നഡ് വയനോനുള കകേന്ദ്രസര്കനോരനിനന്റെ നനിലപനോടനികനനോടുള കകേരള സര്കനോരനിനന്റെ
പ്രതനികേരണഅംകൂടനിയനോയനി.  ആസൂത്രണഅം കൂടുതല് നപ്രനോഫെഷണലഅം ശനോസശ്രീയവമനോകനോനുള
സര്കനോര്  തശ്രീരുമനോനഅം  കേനോകലനോചനിതമനോയനി.  ആസൂത്രണതനിനന്റെ  മനികേനവന  പറയുന്നതഡ്
പനോനനിഅംഗഡ്  ആന്റെഡ്  ഇനശ്രീകഷത്യറ്റശ്രീവഡ്  എനളതനോണഡ്.  ആ  ആസൂത്രണതനിനന്റെയുഅം  മുനനനകേയുനടയുഅം
അഭനോവമനോണഡ് കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷകനോലഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേനോലതഡ്
കകേരളഅം അനുഭവനിചറനിഞ്ഞെതഡ്. അതനില് നനിനഅം വത്യതത്യസ്തമനോയനി പുതനിയ കേനോലതനിനന്റെ
ആവശത്യങ്ങള്കഡ് പ്രനോമുഖത്യഅം നല്കേനി ഗ്രനോമശ്രീണ കമഖലയനിലഅം പ്രനോകദശനികേതലതനിലഅം
വനികേസന  അജണ്ടകേള്തനന്ന  രൂപനപ്പെടുതനി  ജനപങനോളനിത  വനികേസനഅം  ഉറപ്പുവരുതനിനകനോണ്ടഡ്
സുതനോരത്യമനോയ  വനികേസന പ്രവര്തനതനിനഡ് കനതൃതശ്വഅം  നകേനോടുതഡ്  നമചനപ്പെട്ട പ്രനോകദശനികേ
സലപര  ആസൂത്രണഅം  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതനിനനോയുള  തശ്രീരുമനോനമനോണഡ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട നനോഅം  ശവനിചതഡ്.
കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേനോലയളവനില്  ത്രനിതല  പഞനോയതഡ്
സഅംവനിധനോനവമനോയനി ബനനപ്പെട്ടഡ് തകേര്ചയുനട നനോളുകേളനിലൂനടയനോണഡ് കകേരളഅം സഞരനിചതഡ്.
ഇവനിനട  കനരനത  സൂചനിപ്പെനിചതുകപനോനല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേനള  മൂന്നനോയനി  മുറനിച.
ഉല്പനോദനകമഖലയഡ് അതുവനര അനുവദനികനപ്പെട്ടനിരുന്ന തുകേ  35  ശതമനോനതനില്നനിനഅം
25 ശതമനോനമനോയനി നവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതനോണഡ് നമ്മള് കേണ്ടതഡ്.  പദതനി പരനികശനോധനയ്ക്കുഅം
അതനിനന്റെ  നനിര്വ്വഹണതനിനുമുള  സനോകങതനികേ  പരനിജ്ഞനോനമുളവര്  അടങന്ന
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  കവനണ്ടന്നഡ്  വയനോനനോണഡ്  കകേരളതനിനല  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്
തശ്രീരുമനോനനമടുതതഡ്.  ഇ.എഅം.എസഡ്.  ഭവനപദതനി പനോതനിവഴനിയനില് വചഡ് ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന ഒരു
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സര്കനോരനിനനയനോണഡ് കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷകനോലഅം കകേരളഅം കേണ്ടതഡ്. ഇന്ദനിരനോ ആവനോസഡ്
കയനോജന  (നഎ.എ.നനവ.)  പകുതനികപനോലഅം  പൂര്തനിയനോകനോന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടനില എനളതഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന  നനോണനിപ്പെനിക്കുന്നതനോണഡ്.  50  ശതമനോനഅം  വനനിതനോ
സഅംവരണഅം  ഏര്നപ്പെടുതനോന  ത്രനിതല  പഞനോയതഡ്  സഅംവനിധനോനതനിനഡ്  കേഴനിഞ.
കകേന്ദ്രനോവനിഷ്കൃത  പദതനിയുനട  പണഅം  നഷ്ടനപ്പെടുതനോനുഅം  അതഡ്  പ്രകയനോജനനപ്പെടുതനോനുഅം
കേഴനിയനോത വനിധതനികലകഡ് നനിലപനോടുകേള് സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്ന സനിതനിയനോണഡ് യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭനോഗത്തുനനിനണ്ടനോയതഡ്.  സശ്രീശനോകശ്രീകേരണതനിനന്റെ  ഉജശ്വല
മനോതൃകേയനോയനി  കുടുഅംബശശ്രീനയ  നമചനപ്പെടുതനിയ  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേനോലതനിനഡ്  വത്യതത്യസ്തമനോയനി  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-കലകഡ്  എതനിയകപ്പെനോള്  കുടുഅംബശശ്രീനയ
തകേര്കനോന ജനശശ്രീനയ കപ്രനോല്സനോഹനിപ്പെനിക്കുന്ന നയമനോണഡ് കേണ്ടതഡ്. കുടുഅംബശശ്രീനയ
ശകനിനപ്പെടുതനിനയന്നഡ്  കനരകത ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അഅംഗഅം ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.
അതല,  ജനശശ്രീനയ  ശകനിനപ്പെടുതനോനുള  നനിലപനോടുകേളനോണഡ്  ഇവനിനടയുണ്ടനോയതഡ്.
നകേടുകേനോരത്യസത, അഴനിമതനി, ഘടകേ പദതനികേള് ദുര്ബ്ബലമനോക്കുന്ന സനിതനി ഇവനയനോനക
കകേരളനത സഅംബനനിചനിടകതനോളമുണ്ടനോയനി.  

പരമരനോഗത  വത്യവസനോയങ്ങളനോയ  നനകേതറനി-ഖനോദനി  കമഖലകേള്  നപനോതുനവ
വര്തമനോനകേനോല  കകേരളതനില്  തകേര്നകേനിടക്കുകേയനോണഡ്.  ഖനോദനി  നതനോഴനിലനോളനികേള്കഡ്
മനിനനിമഅം കൂലനികപനോലഅം ലഭത്യമനോകനോനുള ഒരു സനോഹചരത്യഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേനോലത്തുണ്ടനോയനില.  കവണ്ടത്ര നതനോഴനിലവസരവമുണ്ടനോയനിരുന്നനില.  നൂറ ദനിവസനത
നതനോഴനിലഅം  നതനോഴനില്  സുരക്ഷയുഅം  ഉറപ്പുവരുതനോനുഅം  നൂലകേള്  വനിലകനിഴനിവനില്
ലഭത്യമനോകനോനുഅം  തറനികേള്  നവശ്രീകേരനികനോനുഅം  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമനമുള  പുതനിയ
ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനി ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രഖത്യനോപനഅം ഏനറ ആശശ്വനോസ കേരമനോണഡ്.
നനകേതറനി  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  നതനോഴനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുഅം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമനോയനി  പുനനഃസഅംഘടനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്ന  തശ്രീരുമനോനവഅം  ഏനറ  ആശശ്വനോസ കേരമനോണഡ്.
നനകേതറനി  യൂണനികഫെനോഅം   കപ്രനോത്സനോഹനിപ്പെനികണനമനളതനോണഡ് അഭനിപ്രനോയഅം.  കേഴനിഞ്ഞെ
കേനോലങ്ങളനില്  അതരനമനോരു  തശ്രീരുമനോനനമടുതനിരുനന്നങനിലഅം  പ്രകയനോഗവത്കേരനി
ക്കുന്നതനില്  കവണ്ടത്ര  കവഗത  സകേവരനികനോന  സനോധനിചനിട്ടനില.   വനിദത്യനോര്തനികേളുഅം
സര്കനോര്  ജശ്രീവനകനോരുഅം  നനിശനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  നനകേതറനി  വസഅം  ധരനികണനമനള
കപ്രനോത്സനോഹനജനകേമനോയനിട്ടുള സമ്മര്ദ്ദേഅം  നചലതനോനുള ഒരു കപ്രരകേശകനിയനോയനി
പ്രവര്തനികനോന  ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെനിനഡ്  കേഴനിയണഅം.  മറ്റു
സഅംസനോനങ്ങളനിലഅം  പ്രദര്ശനകമളകേള്  സഅംഘടനിപ്പെനിചഡ് കദശശ്രീയതലതനില്  വനിപണന
വത്യനോപനഅം നടതനോന നമുകഡ് കേഴനികയണ്ടതനോയനിട്ടുണ്ടഡ്.
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ഊര്ജ പ്രതനിസനനിനകേനോണ്ടഡ് വശ്രീര്പ്പുമുട്ടുന്ന കകേരളതനിനഡ്  ആശശ്വനോസകേരമനോയനിട്ടുള
നടപടനികേളനോണഡ്  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  ചൂണ്ടനികനോണനിചനിട്ടുളതഡ്.  മനിതമനോയ  നനിരകനില്
എലനോവര്ക്കുഅം നനവദഡ്യുതനി   ലഭത്യമനോക്കുന്നതനിനഡ്  സഅംസനോനതനിനന്റെ ഊര്ജസുരക്ഷ
നനിലനനിര്തനിനകനോണ്ടഡ്  ഒരു  സുസനിര  വനികേസന  മനോതൃകേ  പനിന്തുടരണനമന്നനോണഡ്
നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട  നവളനിവനോകനപ്പെട്ടനിട്ടുളതഡ്.  2017-ഓടുകൂടനി  എലനോ  വശ്രീടുകേളനിലഅം
നനവദഡ്യുതനി  എന്ന  തശ്രീരുമനോനഅം  ഇവനിനട  പ്രകയനോഗവത്കേരനികനപ്പെടുകമനോള്  ഇനത്യന
സഅംസനോനങ്ങള്കഡ്  ഇകനോരത്യതനില്ക്കൂടനി  മനോതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കുനമനള  കേനോരത്യതനില്
തര്കമനില.  ജനങ്ങള്കഡ്  സശ്വശ്രീകേനോരത്യമനോയ  രശ്രീതനിയനില്  കേനോസര്കഗനോഡഡ്  മലനിനശ്രീകേരണമനിലനോത
200  നമഗനോവനോട്ടഡ്  കസനോളനോര്  പനോര്കഡ്  സനോപനികനോനുള  തശ്രീരുമനോനനത  സഹര്ഷഅം
സശ്വനോഗതഅം  നചയ്യുന.  ഊര്ജ  വനിതരണ  ശഅംഖല  നവശ്രീകേരനിചഅം  ഘട്ടഅംഘട്ടമനോയനി
സ്മനോര്ട്ടഡ്  ഗ്രനിഡഡ്  നടപ്പെനിലനോകനിയുഅം  സഅംസനോനനത  ഊര്ജ  വനിതരണതനിനന്റെ
ഗുണനനിലവനോരഅം നമചനപ്പെടുതനോനുള  ശമഅം ശനോഘനശ്രീയമനോണഡ്. കുട്ടനികേളനില് ഊര്ജ
സഅംരക്ഷണ  സഅംസനോരഅം  വളര്തനിനയടുക്കുവനോനുള  ശമവഅം  ഏനറ  പ്രശഅംസനോര്ഹമനോണഡ്.
റവനക്യൂ വരവഡ് കുറയനോന കേനോരണമനോയ അഴനിമതനിയുഅം നകേടുകേനോരത്യസതയുഅം ഇലനോതനോകനി
നകേനോണ്ടഡ് റവനക്യൂ വരുമനോനഅം വര്ദനിപ്പെനികനോനുള ആത്മനോര്തതയുഅം ഊര്ജനിതവമനോയ
ശമങ്ങള്കഡ് എലനോവനിധതനിലള പനിന്തുണയുഅം നല്കുകേയനോണഡ്.  

യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെഡ് വനോഗ്ദനോന ലഅംഘനഅം നടതനിയനിരുന്ന ഗവണ്നമന്റെനോയനിരുന.
എനകഡനോസള്ഫെനോനനക്കുറനിചഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  അഅംഗഅം  ഇവനിനട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി.
ജനുവരനി 26-നഡ് നസക്രട്ടറനികയറ്റനിനുമുന്നനില് എനകഡനോസള്ഫെനോന ദുരനിതബനോധനിതരുനട
അമ്മമനോര്  നടതനിയനിരുന്ന  സമരനതത്തുടര്ന്നഡ്  ഒരു  ഒത്തുതശ്രീര്പ്പെഡ്  വത്യവസ
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ഉണ്ടനോക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  എന്നനോല് വത്യവസകേള് പനോലനികനോന
ആ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  തയ്യനോറനോയനിരുന്നനില.  ദുരനിതനോശശ്വനോസ  ലനിസ്റ്റനില്  610  കപനര
ഉള്നപ്പെടുതനോന തശ്രീരുമനോനനിച; നടന്നനില. പ്രതനിവര്ഷ നമഡനികല് കേത്യനോമഡ് നടതനോന
തശ്രീരുമനോനനിച;  നടന്നനില.  കദശശ്രീയ മനുഷത്യനോവകേനോശ കേമ്മശ്രീഷന പ്രഖത്യനോപനിച ദുരനിതനോശശ്വനോസഅം
ലഭനികനോത  സനിരവഅം  ഗുരുതരവമനോയ  രശ്രീതനിയനില്  ഡനിനസബനിലനിറ്റനിയുളവര്കഡ്
മൂനലക്ഷഅം രൂപയുഅം മറ്റുളവര്കഡ് രണ്ടഡ് സനോബനോകനി തനിരനിചഡ്  രണ ലക്ഷഅം രൂപ, ഒരു
ലക്ഷഅം രൂപ എനള രശ്രീതനിയനിലഅം ധനസഹനോയഅം നല്കേനോനുള തശ്രീരുമനോനഅം എടുത്തു;
അതുഅം നടന്നനില.  കേത്യനോമ്പുകേളനില്  പരനികശനോധനിക്കുകമനോള് ഡനിനസബനിലനിറ്റനി  എന്നതഡ്
വനിശനോലനോര്തതനില് സനിരകരനോഗനോവസ എന്ന രശ്രീതനിയനില്  പരനിഗണനിക്കുന്നതനോനണന്നഡ്
തശ്രീരുമനോനനിച;  പരനിഗണനിചനില.  25  കകേനോടനി  രൂപയുനട  കേടഅം  എഴുതനിതളനോന
ഉണ്ടനോയനിരുന്നതഡ്  10  കകേനോടനി  90  ലക്ഷമനോകനി ചുരുകനി.  നക്യൂകറനോളജനിസ്റ്റനിനന്റെ കസവനഅം



454 കകേരളനനിയമസഭ ജൂണ് 28, 2016

കേനോസര്കഗനോഡഡ് ജനിലനോ ആശുപത്രനിയനില് ഏര്നപ്പെടുത്തുനമന്നഡ് പറഞ; നടപ്പെനിലനോയനില.
നപനഷന  വനിതരണഅം  ആരഅംഭനിചനില.  നമഡനികല്  കകേനോകളജനിനന്റെ  പ്രവര്തനഅം
തുടങ്ങനിയനില. അങ്ങനന വനോഗ്ദനോന ലഅംഘനങ്ങളുനട വര്ഷമനോണഡ് നമ്മള് കേണ്ടതഡ്.

കേനോയനികേ ഭവനനക്കുറനിചഡ്  ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടനോയനി. കേനോയനികേ രഅംഗനത
കേഴനിവനിനന്റെ കകേദനോരങ്ങനള കേനണ്ടതനോനുള കേനോരത്യക്ഷമമനോയ പ്രവര്തന കകേന്ദ്രമനോയനിട്ടനോണഡ്
കേനോയനികേ ഭവനന ഈ ഗവണ്നമന്റെഡ് കനനോകനികനോണുന്നതഡ്. അലനോനത അഞ്ജു കബനോബനി
കജനോര്ജഡ് പ്രശ്നവഅം പത്മനിനനി കതനോമസഡ് തര്കവഅം തശ്രീര്കനോനുള കവദനിയല.  ഇടതുപക്ഷഅം
ഹൃദയപക്ഷമനോനണന്നഡ്  നതളനിയനിചഡ്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലൂനട  അധനികേനോരതനില്  വന്ന
ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെഡ്  വനികേസന  വനിസ്മയഅം  സൃഷ്ടനിചഡ്
ജനോതനിരഹനിത  മതനനിരകപക്ഷ  സമൂഹമനോകനി  കകേരള  ജനതനയ  മനോറ്റനി  കേരുകതനോനട
മുകന്നനോട്ടുകപനോകുകേയനോണഡ്.  അതരതനില്  മുകന്നനോട്ടഡ്  കപനോകുന്ന ഗവനണ്മെന്റെനിനഡ്  ആത്മ
വനിശശ്വനോസഅം  നല്കുന്ന  നയപ്രഖത്യനോപനതനിനുള  നന്ദനിപ്രകമയനത  ഒരനികല്കൂടനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

(അദത്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സശ്രീകര്)

1.34 pm]

ശശ്രീ  .    രനോജു  എബഹനോഅം:  സര്,  ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത ഞനോന അനുകൂലനിക്കുകേയനോണഡ്.
കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷഅം  ആന കേയറനിയ  കേരനിമനിന കേനോട്ടനിനന്റെ  അവസയനോയനിരുന
കകേരളതനില്.  ഏനതങനിലനമനോരു  രഅംഗതഡ്  പ്രകതത്യകേമനോയനിട്ടുള  കനട്ടങ്ങള്  കനടനിനയന്നഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ  കനതനോകന്മേനോര്ക്കുകപനോലഅം  പറയനോന  കേഴനിയനോത അവസയനിലനോയനിരുന
വനികേസന പദതനികേള്.  അവനിനടയനോണഡ് വലനിയ പ്രതശ്രീക്ഷകേള് നല്കേനിനകനോണ്ടഡ് ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനുകവണ്ടനി ഗവര്ണര് തനന്റെ നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗഅം നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.
അതനില് ഏറ്റവഅം  പ്രതശ്രീക്ഷ നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന ഒരു രഅംഗഅം  നഎ.ടനി.  കമഖലയനോണഡ്.
നഎ.ടനി. രഅംഗനത സഅംബനനിചഡ് വലനിയ പ്രസഅംഗങ്ങനളനോനക ഇവനിനട നടന. പകക്ഷ
നഎ.ടനി. രഅംഗതഡ് ക്രനിയനോത്മകേമനോയ എനഡ് സമശ്രീപനമനോണഡ് കേഴനിഞ്ഞെ അഞവര്ഷകനോലഅം
കകേരളതനില് നടന്നതഡ്.  പുതനിയ എത്ര നഎ.ടനി.  വത്യവസനോയങ്ങള്  കകേരളതനികലകഡ്
നകേനോണവരനോന കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനഡ് കേഴനിഞ? അനതലനോഅം പരനികശനോധനിക്കുകമനോള്
കകേരളതനിനഡ്  വലനിയ  പ്രതശ്രീക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന്ന  കമഖലനയ  പൂര്ണമനോയനി
പരനോജയനപ്പെടുതനിയ  സമശ്രീപനമനോയനിരുന കേനോണനോന കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നതഡ്.  അവനിനടയനോണഡ്
നഎ.ടനി.  നസയ്സഡ് ഇരട്ടനിയനോക്കുനനവനള പ്രഖത്യനോപനഅം നടതനിയനിട്ടുളതഡ്. കകേരളതനില്
നടകകനോ പനോര്കഡ് ഉള്നപ്പെനട നകേനോണവന്നഡ് ഇനത്യനോരനോജത്യതഡ് ആദത്യമനോയനി നഎ.ടനി. രഅംഗതഡ്
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മുകന്നറ്റഅം നടതനിയ കകേരളതനിനന്റെ ആ അനുഭവങ്ങനളലനോഅം സശ്വനോഅംശശ്രീകേരനിചനകേനോണ
തനന്നയനോണഡ്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  നഎ.ടനി.  രഅംഗനത  പനോര്ക്കുകേളുനട  നസയ്സഡ്
ഇരട്ടനിയനോക്കുനമനള പ്രഖത്യനോപനഅം നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്. സശ്വനോഭനോവനികേമനോയുഅം അതനിനന്റെ
നടപടനികേള് ആരഅംഭനിചകേഴനിഞ്ഞെനിരനിക്കുന എനളതനോണഡ് ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ട ഒരു കേനോരത്യഅം. 

മനറ്റനോരു കേനോരത്യ അം ഇവനിനട സൂചനിപ്പെനിചതു തനന്നയനോണഡ്.  നമ്മള് കനരനിട്ട ഏറ്റവഅം
പ്രധനോന  പ്രശ്ന അം  വനിലകയറ്റമനോണഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  അപ്പുറതനിരുനനകേനോണ്ടഡ്
ഞങ്ങള്  നൂറ്റനിയമതു തവണനയങനിലഅം വനിലകയറ്റഅം നനിയനനികണനമന്ന പ്രകമയഅം
അവതരനിപ്പെനിചതനോണഡ്.  അടനിയനരപ്രകമയമനോയുഅം  ശദക്ഷണനികല്  പ്രകമയമനോയുഅം
അവതരനിപ്പെനിച.  പകക്ഷ  വനിലകയറ്റഅം  നനിയനനികനോനുള  യനോനതനോരു  നടപടനിയുഅം
സശ്വശ്രീകേരനിചനില.  മനോകവലനി  കസ്റ്റനോറകേളനില്കപ്പെനോലഅം  നനോലതവണ  വനില  കൂട്ടനിയ
ഗവണ്നമന്റെനോയനിരുന കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെഡ് എന പറഞ്ഞെനോല് എത്ര
ലജനോകേരമനോയനിട്ടനോണഡ്  വനിലകയറ്റഅം  എന്ന പ്രശ്നനത  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  കനരനിട്ടനതന്നഡ്
മനസനിലനോകുഅം.  അവനിനടയനോണഡ് ഏറ്റവഅം അനകസനോടുകൂടനി മനോകവലനി കസ്റ്റനോറനില് വരുന്ന
അഞവര്ഷകനോലഅം  വനിലകയറ്റമുണ്ടനോവനിനലന്ന ഉറച പ്രഖത്യനോപനഅം  നടതനോന  ഈ
ഗവണ്നമന്റെനിനഡ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുളതഡ്  എന്നതഡ്  എത്രമനോത്രഅം  സശ്വനോഗതഅം  നചകയ്യണ്ട  ഒരു
കേനോരത്യമനോണഡ്.  അതനിനന  നമ്മള്  സശ്വനോഗത അം  നചയ്യുകേ  മനോത്രമല  ഇനത്യയനിനല   മറ്റു
സഅംസനോനങ്ങള്ക്കുതനന്ന  മനോതൃകേയനോകുന്ന  സമശ്രീപനതനികലകനോണഡ്  കേനോരത്യങ്ങള്
നശ്രീകനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഈ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  വന്നതനിനുകശഷഅം  നനികതത്യനോപകയനോഗ
സനോധനങ്ങള് വനോങ്ങനോന ഏതനോണ്ടഡ്  150  കകേനോടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുകേവഴനി  മനോകവലനി
കസ്റ്റനോറകേള്കഡ് പുനര്ജന്മേഅം നല്കേനിയ ഒരു അനുഭവമനോണഡ് ഇന്നനിവനിനട ഉണ്ടനോയനിരനിക്കുന്നതഡ്
എനളതനോണഡ് എടുത്തു പറകയണ്ട ഒരു പ്രധനോനനപ്പെട്ട കേനോരത്യഅം.  

വശ്രീടനിലനോത  പനോവനപ്പെട്ടവര്ക്കുകവണ്ടനി  ഉണ്ടനോയനിരുന്ന  ഏകേ  പദതനിയനോയ
ഇ.എഅം.എസഡ്.  ഭവനപദതനി നനിര്തലനോകനിയ സമയതഡ് ഞങ്ങള് നനിയമസഭയനില്
അതുസഅംബനനിചഡ്  കചനോദനിചകപ്പെനോള് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട അന്നനത മുഖത്യമനനി ഇവനിനട
സൂചനിപ്പെനിചതഡ്  മനറ്റനോരു  പദതനി  നകേനോണവരുനമന്നനോയനിരുന.  അഞവര്ഷഅം  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുഅം
ഏനതങനിലഅം  പദതനി  നകേനോണവരനികേയുണ്ടനോകയനോ?  ഇകഴനിഞ്ഞെ  അഞവര്ഷവഅം
വശ്രീടനിലനോത പനോവനപ്പെട്ടവര്ക്കുകവണ്ടനി,  സഅംസനോന സര്കനോരനിനുകവണ്ടനി ഒരു പദതനിയുഅം
നകേനോണവന്നനില.  ഇന്ദനിരനോ  ആവനോസഡ്  കയനോജന  എന്ന  പദതനി  മനോത്രമനോയനിരുന
വശ്രീടനിലനോത പനോവനപ്പെട്ടവര്കഡ് ആനകേയുണ്ടനോയനിരുന്നതഡ്.  ആ പദതനികഡ് സഅംസനോന
ഗവണ്നമന്റെഡ്  നകേനോടുകകണ്ട  വനിഹനിതഅം  നകേനോടുകതനോ?  നകേനോടുതനില.   അതുനകേനോണ
തനന്ന  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂനട  അനുവദനികപ്പെട്ട  ഭൂരനിപക്ഷഅം  വശ്രീടുകേളുഅം  പണനി
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പൂര്തനിയനോകേനോനത  കേനിടക്കുകേയനോണഡ്.  പട്ടനികേജനോതനി  കമഖല,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖല
എനമനോത്രമല മറ്റു ജനറല് വനിഭനോഗതനികന്റെതുകപനോലഅം പൂര്തശ്രീകേരനികനോന കേഴനിയനോത
അവസയനികലകഡ്  കേനോരത്യങ്ങള്  എതനിചതനിനന്റെ പൂര്ണ  ഉതരവനോദനിതശ്വഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.
ഗവണ്നമന്റെനിനനോണഡ്.  

സഅംസനോനനത  ആകരനോഗത്യ  രഅംഗനത  കുളമനോകനിയ  ഗവണ്നമന്റെനോയനിരുന
കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെഡ്.  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡനോക്ടര്മനോരനില,  മരുന്നനില,  മരുന്നഡ്
വനോങ്ങനോന ഫെണ്ടനില.  ഈ അവസയനില്നനിന്നഡ് കകേരളനത കേരകേയകറ്റണ്ട ഏറ്റവഅം
വലനിയ  ഉതരവനോദനിതശ്വമനോണഡ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനനോധനിപതത്യമുന്നണനി  ഗവണ്നമന്റെനില്
നനിക്ഷനിപ്തമനോയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  അതുനകേനോണതനന്നയനോണഡ്  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  നനോട്ടനിനല
സനോധനോരണകനോരനുകവണ്ടനിയുള  ഇനഷശ്വറനസഡ്  പദതനികേളടകമുള  പദതനികേനള
സഅംബനനിചഡ്  ഏറ്റവഅം  ആധനികേനോരനികേമനോയനി  ഗവര്ണര്  ഊന്നനിപ്പെറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതഡ്.
ഇതഡ്  നനമ്മ സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം വലനിനയനോരു പ്രതശ്രീക്ഷയനോണഡ്.   കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള് ഏനറ പ്രതശ്രീക്ഷ അര്പ്പെനിചനകേനോണ്ടനോണഡ് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിനയ
കേഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  വനിജയനിപ്പെനിചനതന്നകേനോരത്യഅം  നമ്മള്  അടനിവരയനിട്ടഡ്
ഓര്കണഅം.  ഏതനോണ്ടഡ് 4.5 ശതമനോനഅം കവനോട്ടുകേളുനട വര്ദനവഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്
ഈ മുന്നണനികഡ് അനുകൂലമനോയുണ്ടനോയനി എനളതനോണഡ് ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ടകേനോരത്യഅം.
എണ്പതനികയകഴകേനോല് ലക്ഷഅം ജനങ്ങളനോണഡ് ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനികഡ്
കവനോട്ടുനചയനിട്ടുളതഡ്.  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നഡ്  എഴുപതനിനയണനോയനിരഅം  ലക്ഷഅം  ജനങ്ങള്
മനോത്രകമ  കവനോട്ടഡ്  നചയനിട്ടുള്ളൂ.  കകേരളതനില്  ആനകേയുള  ശതമനോന  വത്യതത്യനോസഅം
നമുകറനിയനോഅം.   അര  ശതമനോനഅം  അനലങനില് ഒരു ശതമനോനഅം.  അവനിനട  നനിന്നനോണഡ്
നനോലഡ്  ശതമനോനതനിലധനികേമുള  വര്ദനവനികലകഡ്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  കേടനവന്നനിരനിക്കുന്നതഡ്
എന്നതഡ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്  ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണനിയനില്  അര്പ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന
വനിശശ്വനോസഅം  എത്രമനോത്രഅം  വലതനോണഡ്  എന്നഡ്  ചൂണ്ടനികനോണനിക്കുന്നതനോണഡ്.  ഇഗൗ
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  9.25  ലക്ഷഅം  കവനോട്ടുകേളുനട  വത്യതത്യനോസമനോണഡ്  രണ  മുന്നണനികേള്
തമ്മനില് കകേരളതനില്  ഉണ്ടനോയനതനളതനോണഡ് ഏറ്റവഅം പ്രനോധനോനത്യകതനോടുകൂടനി നമ്മള്
കേനോകണണ്ടതഡ്.  അനതനോരു നചറനിയ വത്യതത്യനോസമല.  ഇവനിനടനനിനഅം ഇടതുപക്ഷ മുന്നണനി
മുകന്നനോട്ടു  കപനോകുനമന്ന  കേനോരത്യതനില്  യനോനതനോരു  സഅംശയവഅം  കവണ്ട.  നനിങ്ങളുനട
കവനോട്ടനിഅംഗഡ് നപര്സകന്റെജഡ് തനന്ന ഏകേകദശഅം  38.75  ആയനി കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുന.  അതഡ്
യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന  സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ  തകേര്ചയുനട
തുടകമനോയനി ഇഗൗ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനന കേനോണുന എനളതനിനന്റെ ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ട
ഉദനോഹരണമനോണഡ്.  അതുകപനോനലതനന്ന  ആര്.എസഡ്.പനി.  ജനദനോതള് (യു) തുടങ്ങനിയ
രനോഷശ്രീയ  പനോര്ട്ടനികേളുനട  കമല്വനിലനോസഅം  കപനോലമനിലനോതനോയ  ഒരു  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനോണഡ്
കേഴനിഞ്ഞെ നതരനഞ്ഞെടുനപ്പെന്നഡ് നമ്മള് ഓര്കണഅം. 
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കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെഡ് എലനോ കമഖലകേളനിലഅം എടുത സമശ്രീപനഅം എനനോയനിരുന?
ഇവനിടുനത ഇടതുപക്ഷ പ്രവര്തകേനര തുറങനിലടയ്ക്കുന്ന സമശ്രീപനമകല സശ്വശ്രീകേരനിചതഡ്.
ഇഗൗ സഭയനിലള ശശ്രീ.  എഅം.  എഅം.  മണനി,  ഈ സഭയനില് മുമ്പുണ്ടനോയനിരുന്ന ശശ്രീ.  പനി.
ജയരനോജന,  എനന്റെ അടുത സശ്രീറ്റനിലനിരനിക്കുന്ന ശശ്രീ.  റ്റനി.  വനി.  രനോകജഷഡ്  അടകമുള
ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണനിയുനട  കനതനോകനമനോനര  കേല്ത്തുറങനിലടച  പനോരമരത്യമനോണഡ്
നനിങ്ങള്  പനിന്തുടര്നകപനോയനിരുന്നതഡ്.  ഇവനിനട  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രനോധനോകൃഷ്ണന
അസഹനിഷഡ് ണുതയുനട  കേനോരത്യഅം  സൂചനിപ്പെനിച.  ആര്കനോയനിരുന  അസഹനിഷഡ് ണുത;
എനനിനുകവണ്ടനിയനോയനിരുന?  ഒരു പ്രസഅംഗതനിനന്റെ കപരനിലനോണഡ്   ശശ്രീ.  എഅം.  എഅം.
മണനിനയ  മനോസങ്ങകളനോളഅം  പശ്രീഡനിപ്പെനിചഡ്  ജയനിലനിലടചതഡ്.   ഒരു  നതളനിവഅം  ഇലനോത
കുറ്റതനിനന്റെ  കപരനിലകല  ശശ്രീ.  റ്റനി.  വനി.  രനോകജഷഡ്  അടകമുള  ആളുകേനള
കേല്ത്തുറങനിലടചതഡ്?  അതനോയനിരുന നമ്മുനട നനോട്ടനില് കേണ്ടതഡ്.  അതരതനിലള
കപനോലശ്രീസഡ് മര്ദ്ദേനങ്ങനള അതനിജശ്രീവനിചനകേനോണ്ടനോണഡ് ഞങ്ങള് കപനോരനോട്ടഅം നടതനിയതഡ്.
ഞങ്ങള്  നടതനിയ  കപനോരനോട്ടങ്ങനളനോനക  പരനോജയങ്ങളനോയനിരുന;  മകറ്റ  സമരഅം
പരനോജയമനോയനിരുന്നനികല;  ആ  സമരഅം  പരനോജയമനോയനികല,   ഇതനോയനിരുന  വലനിയ
പ്രചരണഅം. പകക്ഷ അവനയനോനഅം പരനോജയഅം ആയനിരുന്നനില. ഞങ്ങള് കകേരളതനിനല
ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി ഉന്നയനിച ഓകരനോ  സമരങ്ങളുഅം ജനങ്ങള് നനഞനികലറ്റുകേയനോയനിരുന.
അതുനകേനോണ്ടനോണഡ്  കസനോളനോര്  വനിവനോദഅം  കകേരളതനില്  നകേനോമ്പുകുതനിവനോണകപ്പെനോള്
അതനിനനതനിരനോയനി കപനോരനോട്ടഅം നടതനിയ ഇടതുപക്ഷ ജനനോധനിപതത്യ മുന്നണനിനകനോപ്പെഅം
ജനങ്ങള് അണനിനനിരന്നതഡ്.   ഇതനിനുമുമനത നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് ഞങ്ങകളനോനടനോപ്പെഅം
ഇലനോതനിരുന്ന ലകക്ഷനോപലക്ഷഅം ജനങ്ങളനോണഡ്  അണനിനനിരന്നതഡ്.  ഞങ്ങള് നടതനിയ
അഴനിമതനിനകതനിരനോയുള കപനോരനോട്ടമനോണഡ്  നമ്മുനട സഅംസനോനനത സഅംബനനിചനിടകതനോളഅം
ഏറ്റവഅം പ്രധനോനനപ്പെട്ട കപനോരനോട്ടഅം.  അഴനിമതനിയുനട കപരനില് ഒരു മനനിക്കുതനന്ന രനോജനി
വയ്കകണ്ടനി  വന്ന  ഒരു  നനിയമസഭയനോണനിതഡ്.  ആ  നനിലയനില്  നനിരവധനി  കപര്
ഇനനിയുമുണ്ടഡ്.  വനിജനിലനസനിനന കൂട്ടനിലടചനിട്ടു.  ഇന്നഡ് ഞങ്ങള് ആ വനിജനിലനസനിനന
തുറനവനിട്ടനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  എലനോ സശ്വനോതനത്യവഅം നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.   കുറ്റവനോളനികേള്
ശനിക്ഷനികനപ്പെടണഅം.  നനിരപരനോധനികേനള  ശനിക്ഷനികനോന  പനോടനില.   ബനോര്  കകേനോഴയനില്
ഇനനിയുമുണ്ടഡ്  ആളുകേള്.  ബനോര്  കകേനോഴയനില്  ഇനനിയുള ആളുകേള്നകതനിനര  പുറത്തു
വന്ന  നതളനിവകേള്  പരനികശനോധനിചനകേനോണ്ടഡ്  നനിയമനടപടനികേള്  സശ്വശ്രീകേരനികനോന  ഇഗൗ
ഗവണ്നമന്റെഡ്  തയ്യനോറനോകേണഅം.  എങനില്  മനോത്രകമ  അഴനിമതനികഡ്  കൂചവനിലങ്ങനിടനോന
കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  സടറ്റനോനനിയഅം ഇടപനോടഡ് കപനോനലയുള നനിരവധനി അഴനിമതനി ആകരനോപണങ്ങളുണ്ടഡ്.
പനോകമനോയനില്  കകേസടകഅം  മൂടനിവയനപ്പെട്ട  അഴനിമതനി  ആകരനോപണങ്ങനളനയലനോഅം
പുറത്തുനകേനോണവരനോന  കവണ്ടനിയുള  ഒരു  ധര്മ്മ  സമരമനോയനിട്ടുതനന്ന  ഇഗൗ  വരുന്ന
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ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങനള  കേനോണണഅം.  ഇവനിനട  രനോവനിനല  പ്രതനിപക്ഷഅം
അടനിയനരപ്രകമയഅം  ഉന്നയനിച.  അവര്കഡ്  അടനിയനരപ്രകമയഅം  ഉന്നയനികനോനുള
എലനോ സശ്വനോതനത്യവമുണ്ടഡ്,  ഞനോന നനികഷധനിക്കുന്നനില.  പകക്ഷ  നമ്മള് കേനോകണണ്ട
പ്രധനോനനപ്പെട്ട  ഒരു  പ്രശ്നഅം,  തലകശ്ശേരനിയനിനല  പ്രശ്നഅം  ഉണ്ടനോയകപ്പെനോള്  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്
കനതനോവഡ്  ശശ്രീ.  നകേ.  സുധനോകേരന അവനിനട നടതനിയ പ്രസഅംഗതനില് കകേനോണ്ഗ്രസനിനന്റെ
ഉണനിയനോര്ചകേള് എന്നനോണഡ് അകദ്ദേഹഅം വനികശഷനിപ്പെനിചതഡ്.  ഇങ്ങനന അപമനോനനികനപ്പെടുന്ന
അവസയനികലകഡ് ഒരു സമൂഹനത നകേനോണനചനന്നതനികകണനോ? വളനര ഗഗൗരവകേരമനോയനി
ആകലനോചനികണഅം.  ഇതരഅം കേനോരത്യങ്ങള് വളനര ഗഗൗരവകതനോടുകൂടനി കേണ്ടഡ് ഇഗൗ നനോട്ടനില്
പുനനഃപരനികശനോധനികകണ്ട  കേനോരത്യങ്ങനളലനോഅം  ജനഹനിതമനുസരനിചഡ്  പുനനഃപരനികശനോധനികണഅം.
ഇവനിനട  കേഞനോവനിനന്റെ വനില്പ്പെന കൂടനോന പനോടനില.   ഇവനിനട  ബനിയറനിനന്റെ വനില്പ്പെന
കൂടുകേയനോണഡ്.  ഇതരഅം  അവസയനില്നനിനഅം  കകേരളനത  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനഡ്
നപനോതുജനനോഭനിപ്രനോയഅം കതടനിനകനോണള ഏറ്റവഅം നശ്രീതനിപൂര്വ്വമനോയ നടപടനികേളനികലകഡ്
ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  കപനോകേണനമന്നഡ്  പറഞനകേനോണ്ടഡ്  ഇഗൗ  പ്രകമയനത  ഞനോന
അനുകൂലനിക്കുകേയനോണഡ്.

1.45 pm]

ശശ്രീ  .    സനി  .    നകേ  .    ഹരശ്രീന്ദ്രന:  സര്,  നന്ദനി  പ്രകമയനത ഞനോന പനിന്തുണയ്ക്കുകേയനോണഡ്.
ഇകഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  ഇടതുപക്ഷഅം  സശ്രീറ്റനിലഅം  കവനോട്ടനിലഅം  നല ഭൂരനിപക്ഷഅം
കേരസമനോകനിയനോണഡ്  കകേരളതനില്  അധനികേനോരതനില്  വന്നതഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ
വര്ഷകനോലഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്.  പനിന്തുടര്ന്ന ജനവനിരുദ നയങ്ങള്നകതനിരനോയുള ഒരു
വനിധനിനയഴുതനോണഡ്  ഇഗൗ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  ഫെലഅം.  നയപ്രഖത്യനോപനഅം  പൂര്ണമനോയുഅം
പരനികശനോധനിചനോല് നമ്മുനട സഅംസനോനതനിനന്റെ ഭനോവനി ഇടതുപക്ഷതനിനന്റെ നനകേയനില്
സുരക്ഷനിതമനോകുനമന്നഡ്  വത്യകമനോകുന്നതനോണഡ്.  കകേരളതനിനന്റെ  മുഖത്യമനനി  ശശ്രീ.
പനിണറനോയനി  വനിജയന  നടതനിയ  അഭത്യര്തന  അതനിനന്റെ  ഭനോഗമനോണഡ്.  നനിങ്ങളുനട
മുന്നനില്  കേനിട്ടുന്ന  ഫെയലകേള്   ഓകരനോ  വത്യകനിയുകടയുഅം  ഓകരനോ  കുടുഅംബതനിനന്റെയുഅം
ഓകരനോ  നനോടനിനന്റെയുഅം  ഭനോവനിയനോണഡ്;  അവ  തശ്രീര്പ്പുകേല്പ്പെനികകണ്ട  സമയങ്ങളനില്
തശ്രീര്പ്പുകേല്പ്പെനിചഡ് നനോടനിനന്റെ ഭനോവനി സുരക്ഷനിതമനോകനോന പരനിശമനികണനമന്ന അഭത്യര്തന
ഇടതുപക്ഷ മുന്നണനിയുനട ഹൃദയപക്ഷ സമശ്രീപനമനോണഡ് വത്യകമനോക്കുന്നതഡ്.  ഭനോവനിയനില്
കകേരളതനിനല  ഏനതലനോഅം  കമഖലകേളനോണഡ്  സുരക്ഷനിതമനോകനോന  ശമനിക്കുന്നതഡ്
എന്നതനിനന്റെ  ഉളടകഅം  നയപ്രഖത്യനോപനതനിലണ്ടഡ്.  പ്രധനോനമനോയുഅം  വനിദത്യനോഭത്യനോസ
രഅംഗവമനോയനി  ബനനപ്പെട്ടഡ്  പരനികശനോധനിക്കുകമനോള്,  ആ  രഅംഗതഡ്  എലനോവര്ക്കുഅം
വനിദത്യനോഭത്യനോസഅം  നല്കേനോനുള  പ്രഖത്യനോപനഅം,  പ്രകതത്യകേനിചഡ്  നപനോതുവനിദത്യനോഭത്യനോസനത
സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള ഒരു പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ് നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്. 
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വനിദത്യനോഭത്യനോസനത  സഅംബനനിചഡ്  പറയുകമനോള്,  നമുകറനിയനോഅം,  കേഴനിഞ്ഞെ
വര്ഷമുണ്ടനോയ  നമ്മനളനയനോനക  കവദനനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  സഅംഭവമനോണഡ്  ഇവനിനട
പരനോമര്ശനികനപ്പെട്ട  കരനോഹനിതഡ്  നവമുലയുനട  ആത്മഹതത്യ.  കലനോകേതഡ്  ഒരനിടത്തുഅം
നമ്മള്  കേനോണനോത  വളനര  വനിചനിത്രമനോയ  സഅംഹനിതയുഅം  സനോമൂഹത്യവത്യവസയുഅം
നനിലനനിര്തനോന  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ഒരുകൂട്ടഅം  ആളുകേളുനട  ശകമനോയ  ഇടനപടലനിനന്റെ
ഭനോഗമനോയനി വനിദത്യനോഭത്യനോസഅം നനികഷധനിചതനില് ആത്മകരനോഷഅംപൂണ്ടഡ് ആത്മഹതത്യ നചയ്യനോന
ഇടവന്ന  സഅംഭവഅം  സമൂഹ  മനനഃസനോക്ഷനിനയ  നഞട്ടനിപ്പെനിചതനോണഡ്.  അതരനമനോരു
സഅംഭവഅം കകേരളതനില് ഉണ്ടനോകേനോതനിരനികനോനുള ഒരു പരനിശമഅം വനിദത്യനോഭത്യനോസ രഅംഗതഡ്
നടത്തുനമന്ന ദൃഢമനോയ പ്രഖത്യനോപനമനോണഡ്  നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  പ്രശ്രീ-നനപ്രമറനി  മുതല്
പനണ്ടഴുവനരയുള  കനോസകേള്  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേ,  അവര്കഡ്  ആവശത്യമനോയ
സഅംരക്ഷണഅം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, 8-ാം കനോസഡ് മുതല് 12-ാംകനോസവനരയുള വനിദത്യനോഭത്യനോസഅം
അതത്യനോധുനശ്രീകേരനിക്കുകേ,  ഉന്നതപഠനഅം  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന വനിദത്യനോര്ഥനികേള്കഡ്  ആവശത്യമനോയ
സഅംരക്ഷണഅം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ തുടങ്ങനി  ക്രമമനോയനി ആ രഅംഗതഡ് ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെഡ് നചയ്യനോന
പരനിശമനിക്കുന്ന  കേനോരത്യങ്ങള്  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്  വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഞനോന
ഓകരനോന്നനോയനി പറകയണ്ടതനോയനിട്ടനില.  കേഴനിഞ്ഞെ അഞ  വര്ഷകനോലഅം കകേരളതനിനല
ആകരനോഗത്യ-വനിദത്യനോഭത്യനോസ കമഖല എങ്ങനനയനോയനിരുന എന്നഡ്  ഇഗൗ നനോട്ടനിനല  ഏവര്ക്കുമറനിയനോഅം.
വനിദത്യനോഭത്യനോസകമഖലനയയുഅം  ആകരനോഗത്യ  കമഖലനയയുഅം  കേചവടവല്കരനിക്കുകേയനോയനിരുന.
നകേനോളലനോഭഅം  ഉണ്ടനോകനോനുള സഹനോയഅം  നചയ നയമനോയനിരുന യു.ഡനി.എഫെഡ്.-കന്റെനതന്നഡ്
ഇഗൗ നനോട്ടനിനല ഏവര്ക്കുഅം അറനിയനോഅം.  അതനില്നനിനഅം വത്യതത്യസ്തമനോയ ഒരു സമശ്രീപനമനോണഡ്
വനിദത്യനോഭത്യനോസ  രഅംഗതഡ്  കകേരളതനിനല  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  സശ്വശ്രീകേരനികനോന
കപനോകുന്നനതന്നഡ്  വത്യകമനോക്കുന്ന  പരനോമര്ശങ്ങളനോണഡ്  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപനതനില്
നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  

സലസഗൗകേരത്യഅംകപനോലമനിലനോതനിടതഡ് രണ്ടഡ് നമഡനികല് കകേനോകളജുകേള്. അന്നഡ്
ആകരനോഗത്യ  വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്ന  ശശ്രീ.  വനി.  എസഡ്.  ശനിവകുമനോറനികനനോടഡ്  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞെതനോണഡ്,  അവനിനട  നനിന്നഡ്  മനോറനി  നനടുമങ്ങനോകടനോ  നനയ്യനോറ്റനിനകേരയനികലനോ  ഒരു
നമഡനികല് കകേനോകളജഡ്  നകേനോണവരുന്നതഡ് നനോട്ടനിനപുറനത ആളുകേള്കഡ്  സഹനോയകേരമനോകുനമന്നഡ്.
പനക്ഷ  രണ്ടഡ്  നമഡനികല്  കകേനോകളജുകേള്  ഒരു  സലതഡ്,  സലഅംകപനോലമനിലനോതനിടതഡ്
നമഡനികല്  കകേനോകളജഡ്  സനോപനിചഡ്  വനികേസന  വത്യനോകമനോഹതനിനന്റെ  ശര്കരമഴ
നപയ്യനിപ്പെനിചഡ് കവനോട്ടഡ് പനിടനികനോനുള പരനിശമമനോണഡ് ആ കേനോരത്യതനില് നടതനിയനതന്നഡ്
കകേരളതനിനല ജനങ്ങള്ക്കുഅം ഈ ജനിലയനിനല ആളുകേള്ക്കുമറനിയനോഅം. ഇടുകനിയനിനല
നമഡനികല്  കകേനോകളജനിനനക്കുറനിചഡ്  ഞനോന  പറയുന്നനില.  നമഡനികല്  കകേനോകളജഡ്
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എനപറഞ്ഞെനോല്  കവനോട്ടഡ്  പനിടനികനോനുള  ഒരു  സനോപനമനോകനി  മനോറ്റനോന  നടതനിയ
പരനിശമഅം  കകേരളതനിനല  ആളുകേള്  കേണ്ടതനോണഡ്.   ജനങ്ങളുനട  അടനിസനോന  വനികേസനമനോണഡ്
ലക്ഷത്യനമന്ന  കബനോധകതനോടുകൂടനി  പ്രവര്തനികനോന ബനോദത്യതനപ്പെട്ട  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അതഡ്
നചയ്യനോനത,  ജനങ്ങളുനട അടനിസനോന പ്രശ്നങ്ങളനില് ശദവയനോനത,  വലനിയ കപ്രനോജക്ടഡ്
നകേനോണവന്നഡ് വത്യനോകമനോഹഅം സൃഷ്ടനിചഡ്  ഒരു സനോങല്പ്പെനികേ കലനോകേതനികലകഡ്  ജനങ്ങനള
നകേനോണകപനോയനി  കവനോട്ടുപനിടനികനോനുള സങ്കുചനിത രനോഷശ്രീയ കേളനിയനോയനിരുന വനികേസന
രഅംഗതഡ്  ഇവര്  നടതനിയനതന്ന  യനോഥനോര്തത്യഅം  ഈ  നനോട്ടനിനല  ആളുകേള്കറനിയനോഅം.
അതനില്നനിനഅം  വത്യതത്യസ്തമനോയനി  സപ്രമറനി  നഹല്തഡ്  നസന്റെറകേള്   നവറഅം  ചനികേനിത്സ
നകേനോടുകകണ്ട കകേന്ദ്രങ്ങളലനോനയനഅം അതനിനന ആകരനോഗത്യ കുടുഅംബ കക്ഷമ കകേന്ദ്രങ്ങളനോകനി
മനോറ്റനി,  കരനോഗപ്രതനികരനോധതനിനഡ്  ആവശത്യമുള  കബനോധവല്കരണഅം  നടത്തുന്ന
കകേന്ദ്രങ്ങളനോകനി  മനോറ്റനി,  കേമ്മക്യൂണനിറ്റനി  നഹല്തഡ്  നസന്റെറഅം  തനോലൂകഡ്  ആശുപത്രനിയുഅം
വനിപുലശ്രീകേരനിചഡ്  തനോലൂകഡ്  ആശുപത്രനിയനില്  മള്ട്ടനി  നസഷത്യനോലനിറ്റനി  സഗൗകേരത്യഅം  ഒരുകനി
ശരനിയനോയ  കേനോഴ്ചപ്പെനോടനികലകഡ്  ആകരനോഗത്യ  കമഖലനയ  നകേനോണവരനോന  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്നമന്റെഡ് തശ്രീരുമനോനനിചനിരനിക്കുന. വലനിയ മനോറ്റമനോണഡ് ആകരനോഗത്യ രഅംഗതഡ് വരനോനനിടയുളതഡ്.  

വനിഴനി ഞ്ഞെഅം  പദതനി  വരുന്നകതനോടുകൂടനി  മലകയനോര  കമഖലയനികലകഡ്  ആളുകേള്
തളനികയറനമന്ന യനോഥനോര്തത്യഅം  നനോഅം  കേനോണണഅം.   ആ നനിലയനില്  ഒരു മലകയനോര
സഹകവനയ  സഅംബനനിച  ആവശത്യങ്ങള്  ഉയര്നവന്നനിരുന.  നനോറ്റഡ്പനോകഡ്  എന്ന
റനിസര്ചഡ് നസന്റെര് അതനിനുകവണ്ടനിയുള ചനില നശ്രീകങ്ങള് നടതനിയനിരുന.  ആ പനോന
എവനിനടകപ്പെനോനയന്നഡ്  ആര്ക്കുഅം  അറനിയനില.  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  അകനോരത്യതനില്
ശദപതനിപ്പെനിക്കുനമന്നനോണഡ് ഞനോന പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നതഡ്.  ഇതുകപനോനല നമ്മുനട നനോടനിനന്റെ
വളര്ചനയ  ലക്ഷത്യഅംവചനകേനോണ്ടഡ്  വളനര  ഭനോവനകയനോടുകൂടനി  കേനോരത്യങ്ങള്  നചയ്യനോന
ഇടതുപക്ഷതനിനഡ് കേഴനിയുനമന്നഡ് വത്യകമനോക്കുന്ന ഒരു നയപ്രഖത്യനോപനമനോണഡ് ഗവണ്നമന്റെനിനു
കവണ്ടനി  ഗവര്ണര്  നടതനിയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  നമ്മുനട  നനോടനിനന്റെ  നപനോതു  അഭനിപ്രനോയഅം
മനസനിലനോകനി  ഇടനപടനോന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  ഗവണ്നമന്റെനോണഡ്  കകേരളതനില്  കവണ്ടനതന്നഡ്
വത്യകമനോക്കുന്ന  സഅംഭവങ്ങളനോണഡ്  ഈ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഏതനോനുഅം  ദനിവസങ്ങളനോയനി  വന
നകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഞനോന അതനിനന്റെ വനിശദനോഅംശങ്ങളനികലകഡ് കേടക്കുന്നനില.  വനവനോസനികേളനോയ
ആദനിവനോസനികേളുനട  സഅംരക്ഷണഅം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഡ്  പല  പദതനികേളുഅം  കകേരളതനില്
നടതനി.  എന്നനോല്,  അവനര  സഅംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള  ഉചനിതമനോയ  നടപടനികേള്
സശ്വശ്രീകേരനിചനിരുന്നനില.  അവരുനട ദനോരനിദത്യവഅം ബദനിമുട്ടുകേളുഅം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഡ്  ഭൂമനി
ആവശത്യമുളവര്കഡ്  ഭൂമനിയുഅം  വശ്രീടനിലനോതവര്കഡ്  വശ്രീടുഅം  നകേനോടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സശ്വശ്രീകേരനിക്കുനമന്നഡ് നയപ്രഖത്യനോപനതനില് വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അങ്ങനന സര്വ്വതല
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സര്ശനിയനോണഡ് ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്നമന്റെഡ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള നയപ്രഖത്യനോപനഅം. അതഡ് ആ
രശ്രീതനിയനില്  മുകന്നനോട്ടു  നകേനോണകപനോകേനോന  എലനോവരുനടയുഅം  സഹകേരണഅം  ഉണ്ടനോകേണനമന്ന
അഭത്യര്തനകൂടനി നടതനിനകനോണ്ടഡ് നനിര്ത്തുന.  

1.52 pm]

ശശ്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസഡ്  : സര്,  വളനര നപനോളയനോയ ഈ നയപ്രഖത്യനോപനനത
ഞനോന  അതനിശകമനോയനി  എതനിര്ക്കുകേയനോണഡ്.   ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  ഗവര്ണനറനകനോണ്ടഡ്
പറയനിപ്പെനിച  കേനോരത്യങ്ങള്  പലതുഅം  വനോസ്തവ വനിരുദമനോനണന്നഡ്  നയപ്രഖത്യനോപനതനിനന്റെ
കപജുകേളനിലൂനട  കേടനകപനോയനോല്  നമുകഡ്  കേനോണനോന  കേഴനിയുഅം.  അതുനകേനോണ്ടഡ്  ഞനോന
അതനിനനക്കുറനിചഡ് കൂടുതല് സഅംസനോരനിക്കുന്നനില. ഞനോന ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനികയനോടഡ് ഒരു
കചനോദത്യഅം കചനോദനിക്കുന, അങ്ങയുനട മണ്ഡലതനില് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനനത്തുടര്ന്നഡ് നടന്ന
അക്രമങ്ങളുഅം അതനിനനത്തുടര്ന്നഡ് കകേരളതനിനലമനോടുഅം നടന്ന അക്രമങ്ങളുഅം തടയനോന
കേഴനിയനോത  അങ്ങഡ്  പനിനന്നങ്ങനനയനോണഡ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്കഡ്  സമനോധനോനപൂര്ണമനോയ
ഒരു  ജശ്രീവനിതഅം  വനോഗ്ദനോനഅം  നചയ്യുന്നതഡ്?  കപനോലശ്രീസനിനന്റെ  വനോഴ്ച,  പനോര്ട്ടനികനോരുനട
അധനികേനോരഅം  സകേകേനോരത്യഅം  നചയ്യല്  ഇനതലനോഅം  കേനോണനോനത  അങ്ങഡ്  മഗൗനമനോയനി
ഇരുനനകേനോണ്ടഡ് മുകന്നനോട്ടഡ് കപനോകേനോനനോണഡ് ശമനിക്കുന്നനതങനില് അങ്ങനയ സഅംബനനിചഡ്
കേനോലഅം വളനര കമനോശമനോയനി കരഖനപ്പെടുത്തുനമന്നഡ് പറയനോന ഞനോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.

അങ്ങഡ്  ഡല്ഹനിയനില്  കപനോയകലനോ,  കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റഡ്  പനോര്ട്ടനിയുനട  ചരനിത്രതനില്
ഇതുവനര  ഭരണവഅം  സമരവഅം  ആയനിരുന്നകലനോ.   ഞങ്ങള്  സഗൗഹനോര്ദ്ദേപരമനോയ  ഒരു
അനരശ്രീക്ഷമനോണഡ്  കകേന്ദ്ര-സഅംസനോന  ബനതനില്  പ്രതശ്രീക്ഷനിക്കുന്നനതന്നഡ്  അങ്ങഡ്
 ഡല്ഹനിയനില് കപനോയനി പറഞ, ഇവനിനടയനിരനിക്കുന്ന സനി.പനി.ഐ.യുനട കസ്നേഹനിതന്മേനോര്
അടകമുളവകരനോടഡ്  കചനോദനിക്കുന,  എന്നനോണഡ്  ഭരണവഅം  സമരവഅം  എനളതഡ്
മനോറ്റനിയതഡ്?  ഇല; ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നകരന്ദ്ര കമനോദനിയുനട മുമനില് ജനി.എസഡ്.ടനി.-നയ അങ്ങഡ്
പനിന്തുണച. ഡല്ഹനിയനില് സനി.പനി.ഐ.(എഅം.) എഅം.പനി.-മനോരടകഅം ജനി.എസഡ്.ടനി.-നകതനിനര
സമരഅം നചയ്യുകേയനോണഡ്.  പനോര്ട്ടനിയുനട നയതനില് മനോറ്റഅം വന്നതനോയനി കകേട്ടനിട്ടനില,  പനോര്ട്ടനി
പറഞ്ഞെനിട്ടനില.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നകരന്ദ്ര  കമനോദനിനയകണ്ടഡ്  അങ്ങഡ്  ആറന്മുള  കേണനോടനി
നകേനോടുത്തു.  ഞങ്ങള്  ഓര്മ്മനിക്കുന,  ബഹുമനോനത്യനനോയ  ഷനിബ  കബബനി  കജനോണ്
അകദ്ദേഹതനിനന്റെ  വകുപ്പെനിനഡ്  ഒരു  അവനോര്ഡഡ്  കേനിട്ടനിയകപ്പെനോള്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നകരന്ദ്ര
കമനോദനിനയ  കേണ്ടതനിനഡ്  എനനോയനിരുന  നനിങ്ങളുണ്ടനോകനിയ  ബഹളഅം?  ഇകപ്പെനോള്
നനിങ്ങള്കഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നകരന്ദ്ര  കമനോദനി  വളനര  സശ്വശ്രീകേനോരത്യനനോയനിരനിക്കുന.
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നകരന്ദ്ര കമനോദനിനയ  കേണ്ടഡ്  തനിരനിചവന്നയുടനന ഒരു  സഅംഭവമുണ്ടനോയനി.
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അര്പ്പെണകബനോധമുള,  സതത്യസനനനന്നഡ് കപരുകകേട്ട ഡനി.ജനി.പനി.-നയ നനിങ്ങള് മനോറ്റനി,
പകേരഅം മനറ്റനോരു ഡനി.ജനി.പനി.-നയ നനിയമനിച.  ആരനോണഡ് ഡനി.ജനി.പനി.; 20  വര്ഷകനോലഅം
സനി.ബനി.ഐ.-യനില് ഉണ്ടനോയനിരുന്ന ഒരനോള്. ആ ഡനി.ജനി.പനി.-നയ നനിയമനികനോന എനനോണഡ്
കേനോരണഅം?  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നകരന്ദ്ര കമനോദനിയുഅം ശശ്രീ.  അമനിതഡ് ഷനോയുഅം  കുറ്റവനോളനികേളനലന്നഡ്
ഗുജറനോതഡ്  കേലനോപതനിനന്റെ  പശനോതലതനില്  പ്രഖത്യനോപനിചനവന്നതനിനന്റെ കപരനിലനോകണനോ
നനിങ്ങള് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട നകരന്ദ്ര കമനോദനിനയ കേണ്ടഡ് തനിരനിചവന്ന ഉടനന ശശ്രീ. കലനോകേഡ് നനോഥഡ്
നബഹ്റനയ  ഡനി.ജനി.പനി.-യനോയനി  നനിയമനിചതഡ്?  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുനമുഖത്യമനനി
കേരുണനോകേരനന്റെ നചറമകേനന എടുത്തുനകേനോണനടക്കുന്ന ആള് എനതുടങ്ങനി നനിങ്ങള്
പണ്ടഡ് ശശ്രീ. കലനോകേഡ് നനോഥഡ് നബഹ്റനയപ്പെറ്റനി പറഞ്ഞെ ആകക്ഷപ വനോക്കുകേനളനോനഅം ഞനോന
ആവര്തനിക്കുന്നനില.  പ്രനിയനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനികയനോടഡ് ഞനോന പറയുന, കേണടചഡ് ഇരുട്ടനോകനോന
നനിങ്ങള്  ശമനികരുതഡ്.  നനിങ്ങള്  ബനി.നജ.പനി.യുമനോയനി  തുടരുന്ന  ബനോനവതനിനന്റെ
നതളനിവനോണനിനതന്നഡ്  പറ യനോന  ഞനോന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  നനിങ്ങളുനട  മണ്ഡലതനില്
നടക്കുന്ന  അതനിക്രമങ്ങളടകഅം  കകേരളഅം  ശദനിക്കുകേയനോണഡ്. കപനോലശ്രീസഡ്  തലപ്പെതഡ്
നനിങ്ങള് മനോറ്റഅം വരുതനിനയന്നനോണകലനോ അഭനിമനോനനിക്കുന്നതഡ്.  ജനിഷയുനട ദനോരുണമനോയ
നകേനോലപനോതകേതനിനന്റെ  അകനശ്വഷണഅം  നടക്കുകേയനോണകലനോ;  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുന
ഡനി.ജനി.പനി.  സഹകകനോടതനിയനില് നകേനോടുത റനികപ്പെനോര്ട്ടനിനന്റെ ഒരു  കകേനോപ്പെനിനയടുതഡ് ഈ
സഭയനില്  ഒന്നഡ്  വനോയനിക്കുകമനോ?  വനോയനിചനോല്  ജനിഷയുനട  ഘനോതകേനര കേണപനിടനിചതനിനന്റെ
ഉതരവനോദനിതശ്വഅം  ആര്കനോണഡ്,  ഏതഡ്  ഗവണ്നമന്റെനിനനോനണന്നഡ്  സതത്യസനമനോയനി
മനസനിലനോകുനമന്നഡ് പറയനോന ഞനോന ആഗ്രഹനിക്കുകേയനോണഡ്.  കുസൃതനികനോരനോയ കുട്ടനികേനള
ചനില അമ്മമനോര് കപനോലശ്രീസഡ് മനോമന വരുനമന്നഡ് പറഞ്ഞെഡ് കപടനിപ്പെനിക്കുന്നതഡ് കപനോനലയനോണഡ്
ശശ്രീ.  കജകബഡ് കതനോമസനിനന നനിര്തനി എകനനോ വലനിനയനോരു കുഴപ്പെഅം ഉണ്ടനോകനികളയുനമനന്നനോനക
നനിങ്ങള്  പ്രചരനിപ്പെനികനോന  ശമനിക്കുന്നതഡ്. ഒനഅം  സഅംഭവനികനോന  കപനോകുന്നനില.
ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനിനയകയനോ  അതുകപനോലള  ഏനതങനിലഅം  ഒരു  കകേനോണ്ഗ്രസഡ്
കനതനോവനിനനകയനോ  യു.ഡനി.എഫെഡ്.  കനതനോവനിനനകയനോ നനിങ്ങള്കഡ് നതനോടനോന കേഴനിയനില.
ഇനതനോനക നനിങ്ങളുനട കകേവലമനോയ വനോചകേകസര്തഡ് മനോത്രമനോനണന്ന കേനോരത്യഅം കേനോലഅം
പ്രകതത്യകേമനോയനി നതളനിയനിക്കുഅം. 

എലനോ  മനോനദണ്ഡങ്ങളുഅം  കേനോറ്റനില്പ്പെറതനി  നനിങ്ങള്  സലഅംമനോറ്റഅം  നടതനി
നകേനോണ്ടനിരനിക്കുകേയനോണകലനോ;  നകേ.എസഡ്.എഫെഡ്.ഇ.-യനില് സഹകകനോടതനിയുനട ഉതരവ
കപനോലഅം  ലഅംഘനിചഡ്   വനികേലനോഅംഗനന നനിങ്ങള് മനോറ്റനിയനികല? കകേരളതനിനഡ് നവളനിയനികലകഡ്
മനോറ്റനോന  സഗൗകേരത്യഅം  ഇലനോതതുനകേനോണ്ടഡ്  കേനോസര്കഗനോഡുഅം  മറയൂരുനമനോനകയനോണഡ്
നനിങ്ങള് മനോറ്റനിനകനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്;   മനോറ്റനികകനോളൂ.   എന.ജനി.ഒ.  അകസനോസനികയഷനന
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സലഅംമനോറ്റനി  കപടനിപ്പെനികനോനമന്നനോകണനോ  നനിങ്ങള്  വനിചനോരനിക്കുന്നതഡ്?  അങ്ങയുനട  ഭനോരത്യയുഅം
മുന  ആഭത്യനര  വകുപ്പുമനനി  ശശ്രീ.  കകേനോടനികയരനി  ബനോലകൃഷ്ണനന്റെ  ഭനോരത്യയുനമനോനക
സര്കനോര് ജശ്രീവനകനോര് ആയനിരുന്നനികല സര്?  ബഹുമനോനത്യനനോയ എ.  നകേ.  ബനോലനഡ്
അറനിയനോഅം യു.ഡനി.എഫെഡ്. എനനോണഡ് സലഅംമനോറ്റതനില് നചയനിട്ടുളനതന്നഡ്. ആ മനോനത്യത
ദയവനോയനി ഈ ഗവണ്നമന്റെഡ് ഉകപക്ഷനികരുനതന്നഡ് പറയനോന ഞനോന ആഗ്രഹനിക്കുന. 

ഇവനിനട ദളനിതഡ് നപണ്കുട്ടനിയുനട കേനോരത്യഅം പറയുകമനോള് മുഖത്യമനനി വത്യതത്യസ്തമനോയനി
സഅംസനോരനിക്കുന.  2006 നഫെബ്രുവരനി 22-നഡ് ഡല്ഹനി മഗൗലങര് ഓഡനികറ്റനോറനിയതനില്
കചര്ന്ന  അഖനികലനത്യനോ  ദളനിതഡ്  സഅംഘതനിനന്റെ  കയനോഗതനില്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം.)
എടുത തശ്രീരുമനോനതനികലകഡ് ഞനോന അങ്ങയുനട ശദനയ നകേനോണവരുന.  അതുവനര
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റഡ്  പനോര്ട്ടനി  പട്ടനികേജനോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭനോഗങ്ങനള  കേണ്ടനിരുന്നതഡ്
കേര്ഷകേനതനോഴനിലനോളനികേകളനോനടനോപ്പെമനോയനിരുന. പട്ടനികേജനോതനികനോരുനട സശ്വതശ്വഅം തനിരനിചറനിയണനമന്നഡ്
ആ കയനോഗതനിനുകശഷഅം തശ്രീരുമനോനനിച.  അതനിനന്റെ അടനിസനോനതനിലനോണഡ്  കകേരളതനില്
ആദനിവനോസനി  കക്ഷമസമനിതനി  അടകമുള  സമനിതനികേള്കഡ്  രൂപഅം  നകേനോടുതതഡ്.  ആ
സമനിതനിയുനട  കപരനില്  നനിങ്ങള്  പറഞ,  ദളനിതഡ്  സശ്രീകേകളനോടഡ്  പ്രകതത്യകേനിചഡ്  കൂടുതല്
കേനോരുണത്യഅം കേനോണനികണനമന്നഡ്.  കകേരളതനില് രണ്ടഡ് വനിഷയഅം നനിങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച.
ഒന്നഡ്,  കപനോലശ്രീസനിലണ്ടനോയ ഒരു അതനിക്രമഅം.   രണ്ടഡ്,  ശശ്രീ.  എ.  നകേ.  ബനോലനനതനിനര
ശശ്രീ.  പനി.  സനി.  കജനോര്ജഡ് പറഞ്ഞെ ഒരു പരനോമര്ശഅം.  ഈ രണ്ടഡ് കേനോരത്യങ്ങള് ഉന്നയനിച
നകേനോണ്ടഡ്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞെതഡ്  ദളനിതര്നകതനിനരയുള  അതനിക്രമങ്ങനളക്കുറനിചഡ്
കേരുതനിയനിരനികണഅം,  അതഡ്  സനി.പനി.ഐ.(എഅം.)-നന്റെ  കേടമയനോണഡ്  എന്നനോണഡ്.  ഞനോന
കചനോദനികനട്ട,  തലകശ്ശേരനിയനിനല  പനോവനപ്പെട്ട  ദളനിതഡ്  യുവതനികേകളനോടഡ്  ഡല്ഹനിയനിനല
മഗൗലങര് ഓഡനികറ്റനോറനിയതനില് കചര്ന്ന തശ്രീരുമനോനതനിനന്റെയുഅം ചനിന പബനികകഷന
അടനിചനിറകനിയ  പനോര്ട്ടനിയുഅം  ഭരണഘടനയുഅം  സഅംബനനിച  ലഘുകലഖയുനടയുഅം
അടനിസനോനതനില്  നനിങ്ങള് എന്തുനചയ?  ഈ സഭയനിനല തനന്ന ഒരഅംഗവഅം നനിങ്ങളുനട
പനോര്ട്ടനിയനിനല  ഒരു  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  വനനിതയുഅം  ഈ  സശ്രീകേനള  ആകക്ഷപനിചനവന്നഡ്
പറഞ.  ആ തശ്രീരുമനോനതനിനന്റെ അടനിസനോനതനിലനോനണങനില് ഞനോന കചനോദനിക്കുന,
ആ  എഅം.എല്.എ.-നയയുഅം  ആ  ദളനിതലനോത  വനനിതനയയുഅം  നനിങ്ങള്  തനോകശ്രീതഡ്
നചയ്കതനോ?  നനിങ്ങള്  ജന്മേനിതശ്വതനിനന്റെ  കേനോലതഡ്  സവര്ണര്  നചയ  അകത
നടപടനിയനോണഡ്  ഈ  പനോവനപ്പെട്ട  ദളനിതകരനോടഡ്  നചയനിരനിക്കുന്നതഡ്.   എന്നനിട്ടഡ്  നനിങ്ങള്
അതനില് അഭനിമനോനഅംനകേനോളനോന ശമനിക്കുകേയനോണഡ്. അരുതഡ് എന്നഡ് മനോത്രകമ ഞങ്ങള്കഡ്
പറയനോനുള്ളൂ.  പനോവനപ്പെട്ട  ആ  ദളനിതഡ്  സശ്രീകേകളനോടഡ്  ഏനതങനിലഅം  ഒരു  കേനോരുണത്യഅം
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കേനോണനികനോന നനിങ്ങള് തയ്യനോറകണ്ടനോ?  ശശ്രീ.  എ.  നകേ.  ബനോലനനതനിനര ശശ്രീ.  പനി.  സനി.
കജനോര്ജഡ്  പരനോ മര്ശഅം  നടതനിയതനിനന്റെ  കപരനില്  കകേനോടതനിയനില്  കപനോയ  നനിങ്ങകളനോടഡ്
ഞനോന  കചനോദനിക്കുന,  എവനിനട  നനിങ്ങളുനട  നശ്രീതനിശനോസഅം?  ഞങ്ങള്കഡ്  അറനിയനോന
തനോല്പ്പെരത്യമുണ്ടഡ്.  അതുനകേനോണ്ടഡ്  പ്രനിയനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനികയനോടുഅം  ഭരണപക്ഷത്തുള
പ്രനിയനപ്പെട്ട  കനതനോകന്മേനോകരനോടുഅം  ഞനോന  പറയുന,  ദളനിതഡ്  സഅംരക്ഷണഅം  നല്കേനോന
നനിങ്ങള് നടത്തുന്ന ശമങ്ങള് കകേരളതനിനന്റെ മണനില് നനിങ്ങനള അപഹനോസത്യരനോകനി
മനോറ്റനിയനിരനിക്കുകേയനോണഡ്.  ദളനിതഡ്  യുവതനികേനള  അധനികക്ഷപനിചതനിനഡ്  തുലത്യമനോയ  രശ്രീതനിയനില്
പനോര്ട്ടനിയുഅം  ഭരണ  സഅംവനിധനോനവഅം  ദളനിതഡ്  യുവതനികേനള  അപമനോനനിച  സഅംഭവമനോണഡ്
ഇവനിനട  ഉണ്ടനോയനിരനിക്കുന്നതഡ്.  നതറ്റുതനിരുത്തുവനോനുഅം  അകതനോനടനോപ്പെഅം  പട്ടനികേജനോതനി
സമനിതനി  പറയുന്നതഡ്  നടപ്പെനിലനോക്കുവനോനുഅം  മുഖത്യമനനിയനോയ  അങ്ങഡ്  തയ്യനോറകണ്ടനോ;
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെഡ്  വനിജയനതപ്പെറ്റനി  ആകവശഅംനകേനോള്ളുകേയനോണകലനോ;  വര്ഗ്ഗശ്രീയതനയ
കൂട്ടുപനിടനിചകല നനിങ്ങള് ഈ വനിജയങ്ങനളലനോഅം  ഇകനോലഅം മുഴുവനുഅം ഉണ്ടനോകനിയനിട്ടുളതഡ്?
1987-ല് നനിങ്ങളുനട ബഹുമനോനത്യനനോയ കനതനോവഡ് ഇ.എഅം.എസഡ്. നമ്പൂതനിരനിപ്പെനോടഡ് ശരശ്രീ-
അതനിനന വനിമര്ശനിച.   അതഡ്  ഒരു കവനോട്ടു  ബനോങനോകനി  മനോറ്റനി,  അന്നഡ്  മുസശ്രീങ്ങളുനട
പരനിശുദമനോയ ശരശ്രീ -അതനിനന നനിങ്ങള് വത്യനോഖത്യനോനനിചതഡ്  എട്ടുഅം പത്തുഅം നകേട്ടനോനുഅം
ഉകപക്ഷനികനോനുമുളളതനോനണന പറഞ്ഞെനോണഡ്  ആകക്ഷപനിചതഡ്.  അതനിനന നനിങ്ങള്
വര്ഗ്ഗശ്രീയവല്കരനിച.  അങ്ങനന നനിങ്ങള് അന്നഡ് കവനോട്ടുപനിടനികനോന ശമനിച.  1987-ല്
അങ്ങനനയനോണഡ്  നനിങ്ങള്  അധനികേനോരതനികലറനിയതഡ്.   തൃശ്ശൂര്  മുതല്  നതകകനോട്ടുള
ജനിലകേളനില് നനിങ്ങള്കഡ് അന്നഡ് കനട്ടമുണ്ടനോയനി.  ഇകത വര്ഗ്ഗശ്രീയ പ്രശ്രീണന നയമനോണഡ്
കദശശ്രീയ തലതനില് സനി.പനി.നഎ. (എഅം) തുടര്ന വന്നതഡ്.  

1989-ല് കദശശ്രീയതലതനില് ഒരുഭനോഗതഡ് സനി.പനി.നഎ.-യുഅം മറഭനോഗതഡ് ബനി.നജ.പനി.-യുമനോയനി
ശശ്രീ.  വനി.  പനി.  സനിഅംഗഡ്  വന്നകപ്പെനോള്  നനിങ്ങള്  മുനപനനിയനിലണ്ടനോയനിരുന.  രണ്ടഡ്
എഅം.പനി.-മനോരുള ബനി.നജ.പനി.നയ 89 എഅം.പനി.-മനോരുള പനോര്ട്ടനിയനോകനി നനിങ്ങള് മനോറ്റനി.
പ്രനിയനപ്പെട്ട കനതനോകനമനോകരനോടഡ് ഞനോന കചനോദനിക്കുന.*** എനനിനനോയനിരുന നനിങ്ങള്
അതഡ് പ്രഖത്യനോപനിചതഡ്?  അതഡ് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട വനി. എസഡ്. അചതനോനന്ദകനനോടഡ് നനിങ്ങള്
കചനോദനികണഅം.  മനോറനമന്നഡ് പറഞ്ഞെനികല,  ബനി.നജ.പനി.-യുനട വളര്ച കകേരളതനിലണ്ടനോകനോന
ശമനിചനികല? കകേരളതനില് ആദത്യമനോയനി ബനി.നജ.പനി. മുന്നണനിയനില് വനിജയനിച...... 

* സഭനോദത്യക്ഷനന്റെ ഉതരവനുസരനിചഡ്  നശ്രീകഅം നചയനിരനിക്കുന.  
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നപനോതുമരനോമത്തുഅം രജനികസ്ട്രേഷനുഅം വകുപ്പുമനനി  (ശശ്രീ  .    ജനി  .    സുധനോകേരന):  സര്,
കപനോയനിന്റെഡ് ഓഫെഡ് ഓര്ഡര്. ശശ്രീ. വനി. എസഡ്. അചതനോനന്ദന അങ്ങനന പറഞനവന്നഡ്
തനോങള്  നതളനിയനികണഅം.  നതളനിയനിക്കുന്നതുവനര  ഇഗൗ  നതറ്റനോയ  കേനോരത്യഅം
കരഖയനിലണ്ടനോകേനോന പനോടനിനലന്നഡ് അഭത്യര്തനിക്കുകേയനോണഡ്,  നതളനിയനിചനോല് കരഖയനില്
ഉള്നപ്പെടുതനോഅം. 

മനി  .   സശ്രീകര്: വസ്തുനനിഷ്ഠമനോയനി നതളനിയനിക്കുന്നതുവനര കരഖയനില് ഉണ്ടനോകേനില.

ശശ്രീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതനോമസഡ്:  സര്,  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  സശ്രീകകറനോടഡ്  ഞനോന
ബഹുമനോനപൂര്വ്വഅം  അഭത്യര്തനിക്കുന,  അങ്ങഡ്  അധനികേനോരകമറ്റകപ്പെനോള്  ഒരു  പ്രസഅംഗഅം
നടതനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇഗൗജനിപ്റ്റനില് നചല്ലുകമനോള് ഇഗൗജനിപ്റ്റുകേനോകരനോനടനോപ്പെവഅം  ഫനോനസനില്
നചല്ലുകമനോള്  ഫനോനസുകേനോകരനോനടനോപ്പെവമനോണഡ്  എന്നഡ്  അങ്ങഡ്  വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.
അതല ശരനിയനോയ നടപടനി,  അങ്ങഡ് സതത്യകതനോടുഅം,  നശ്രീതനികയനോടുഅം,  ശരനികയനോടുനമനോപ്പെഅം
നനില്ക്കുനമങനില്  ശശ്രീ.  വനി.  എസഡ്  അചതനോനന്ദന  പറഞ്ഞെതഡ്  ശരനിയനോനണന്നഡ്
നനിങ്ങള്കഡ്  കേനണ്ടതനോന  കേഴനിയുഅം.  കകേരളതനില്  ആദത്യമനോയനി  ബനി.നജ.പനി.
മുന്നണനിയനില്  ജയനിച  ശശ്രീ.  പനി.  സനി.  കതനോമസനിനന  ഇടതുമുന്നണനി  സഅംസനോന
കേമ്മനിറ്റനിയഅംഗഅം  ആകനിയതഡ്  ആരനോണഡ്?  ബനി.നജ.പനി.  മുന്നണനിയനില്  ജയനിച  ശശ്രീ.
പനി.  സനി.  കതനോമസഡ്  എങ്ങനന  ഇടതുപക്ഷ  കസ്റ്ററ്റഡ്  കേമ്മറ്റനിയഅംഗമനോയനി?  ഇന്നഡ്  ആ
പനി. സനി.  കതനോമസഡ് ബനി.നജ.പനി.യുനട ഭനോഗമകല? ആര്കനോണഡ് അതഡ് അറനിയനോതതഡ്?
ശശ്രീ.  അല്കഫെനോനസഡ് കേണനനോനഅം അടകമുള ആളുകേളുനട വളര്ചനയപ്പെറ്റനി ഞനോന
പറയണകമനോ? പുറകമ ബനി.നജ.പനി.-കയനോടഡ് ശത്രുത പ്രഖത്യനോപനിക്കുന്ന സനി.പനി.നഎ.(എഅം)
ബനി.നജ.പനി.-നയകനോള് വലനിയ വനിഷഅം തുപ്പുന്ന  നകമനോവനിചനോര് മഞകേനോനര കേണ്ണൂരനില്
കൂട്ടുപനിടനിചനികല? ബനി.നജ.പനി.-സനി.പനി.നഎ. രഹസത്യ ബനോനവതനിനന്റെ തുടര്ചയനോണഡ്
ശശ്രീ.  ഒ.  രനോജകഗനോപനോല്  എനപറയുന്ന  രനോകജട്ടന  നബനോനകയുമനോയനി  എ.നകേ.ജനി.
നസന്റെറനില് വന്നതുഅം ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനിയുഅം ശശ്രീ. കകേനോടനികയരനി ബനോലകൃഷ്ണനുഅം
നകേട്ടനിപ്പെനിടനിചഡ്,  നകേട്ടനിമറനിഞ്ഞെഡ്  അവനിനട  ആകഘനോഷനിചതുഅം.  അതനിനന്റെ  തുടര്ചയനോയനോണഡ്
അകങ്ങകഡ്  ഒരു  കവനോട്ടഡ്  കേനിട്ടനിയതുഅം.  ഇനതലനോഅം  കൂട്ടനി  വനോയനികകണ്ടതനോണഡ്.
അകതനോനടനോപ്പെഅം സനി.പനി.നഎ.(എഅം)-നഡ് കവനോട്ടു നചയനിട്ടുഅം 'കവണ്ടണഅം' എന്ന ഒരു വനോകഡ്
നനിങ്ങള്  പറകഞ്ഞെനോ?  എന്നനിട്ടഡ്  നനിങ്ങള്  നക്യൂനപക്ഷങ്ങനള  ഭയനപ്പെടുതനി
മുകന്നനോട്ടു  കപനോകുകേയനോണഡ്.  ബനി.നജ.പനി.-യനില്നനിന്നഡ്  നക്യൂനപക്ഷങ്ങനള  രക്ഷനികനോന
കേഴനിയുന്നതനോര്കനോണഡ്?   കസനോണനിയനോജശ്രീ  ഞങ്ങനള രക്ഷനിക്കൂ,  രനോഹുല്ജശ്രീ ഞങ്ങനള
രക്ഷനിക്കൂ,  ബഅംഗനോളനില്  വന  പ്രസഅംഗനിക്കൂ,  ഞങ്ങളുനട  ഓഫെശ്രീസഡ്,  ഞങ്ങളുനട
നകേനോടനിമരഅം,  ഞങ്ങളുനട  ജശ്രീവന  ഇനതനോനക  രക്ഷനികനോന  അങ്ങഡ്  കവണനമന്നഡ്
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സശ്രീതനോറനോഅം  നയച്ചൂരനിനയന്ന  സനി.പനി.നഎ.(എഅം)  കനതനോവഡ്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.  ഇവനിനട
നക്യൂനപക്ഷങ്ങനള ഞങ്ങള് രക്ഷനിക്കുനമന്നഡ് ഇവര് പറയുന.  ബശ്രീഫെഡ് നഫെസ്റ്റനിവലനില്,
കപനോതഡ്  ഇറചനിയനില്  മുങ്ങനി  ഇതരഅം  നടപടനികേളുമനോയനി  മുകന്നനോട്ടു  കപനോകേനോന
പനോടനിനലന്നഡ്   ആ നക്യൂനപക്ഷങ്ങകളനോടഡ്  ഞങ്ങള്  പറയുന.   പ്രനിയനപ്പെട്ടവനര  ഇതഡ്
ഗഗൗരവമനോയനി കേനോണണഅം. 

ഞനോന  ഒരു  വനോക്കുകൂടനി  പറഞ്ഞെഡ്  അവസനോനനിപ്പെനിക്കുന.  മുലനപ്പെരനിയനോറനില്
ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  മുഖത്യമനനി  നനിലപനോടഡ്  മനോറ്റനി.  ഇന്നഡ്  മുലനപ്പെരനിയനോറനിനനപ്പെറ്റനി
തമനിഴഡ് നനോട്ടനില്  പറയുന്നതഡ്  എനനോനണന്നറനിയനോകമനോ?  "ഇന  പനിണറനോയനി  നപരനിയ
ആളുതനോന തമനിഴഡ്  മകള് ഒരു പൂ കകേകട്ടന അന പനിണറനോയനി  ഒരു പൂകനനോട്ടനത
ആനകേ തനനോര്"   ഇതനോണഡ്  ഇന്നഡ്  തമനിഴഡ് നനോട്ടനിനല നചനോലഡ് ല.   ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപന
പ്രസഅംഗനത  ഞനോന  ശകമനോയനി  എതനിര്ക്കുന.   ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെഡ്  ജനവനിരുദ
നടപടനികേളുമനോയനി  മുകന്നനോട്ടഡ്  കപനോകുന്നതനിനന്റെ  തുടകമനോനണന്നഡ്  സൂചനിപ്പെനിചനകേനോണ്ടഡ്
ഞനോന അവസനോനനിപ്പെനിക്കുന.

ശശ്രീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജനോസഫെഡ്:  സര്,  അകദ്ദേഹഅം  പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേനോരത്യഅം,  അതഡ്
നതളനിയനികനപ്പെട്ടനിട്ടനില  എന   ശശ്രീ.  ജനി.  സുധനോകേരന  പറഞ.  അങ്ങഡ്  അതഡ്
കരഖയനില്നനിന്നഡ്  നശ്രീകഅം  നചയ.   അകങ്ങയ്ക്കുഅം  ഞങ്ങള്ക്കുഅം  റൂള്സഡ്  ഓഫെഡ്
നപ്രനോസശ്രീഡക്യൂവര്  ബനോധകേമനോണഡ്.  റൂള്  307-ല്    ''Expunging  of  words  from
debates  - If the Speaker is of opinion that a word or words has or have
been  used  in  debate  which  is  or  are  defamatory  or  indecent  or
unparliamentary  or undignified, he may in his discretion order that such
word  or  words  be  expunged  from  the  proceedings  of  the  Assembly''
എന്നനോണഡ്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതഡ്.   നശ്രീകഅം  നചയ്യനോനുള  കേനോരണങ്ങള്  ഇതനോണഡ്.
അതലനോനത പറഞ്ഞെ ഒരു കേനോരത്യഅം  നതളനിയനികണനമന്നഡ്  പറയനോന അധനികേനോരമനില.
അങ്ങഡ് ദയവനോയനി അങ്ങയുനട ഉതരവഡ് റശ്രീ-കേണ്സനിഡര് നചയ്യണഅം.

മനി  .    സശ്രീകര്: അങ്ങഡ് വനോയനിചതഡ്, സശ്രീകര്കഡ് അങ്ങനന അഭനിപ്രനോയമുനണ്ടങനില്
നശ്രീകഅം നചയ്യനോനമന്നനോണഡ്.  സശ്രീകറനട അഭനിപ്രനോയഅം തനന്നയനോണഡ് പറഞ്ഞെതഡ്.  

ശശ്രീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശ്രീശന:  സര്,  കപനോയനിന്റെഡ്  ഓഫെഡ്  ഓര്ഡര്....  റൂള്  307
അനുസരനിചനോണഡ് അങ്ങഡ് ശശ്രീ. പനി. ടനി. കതനോമസനിനന്റെ പ്രസഅംഗതനില്നനിന്നഡ് ആ ഭനോഗഅം
നശ്രീകഅം  നചയതഡ്.  അതനിനന്റെ  റൂളനിഅംഗഡ്  അങ്ങഡ്  പറഞ്ഞെതഡ്,   വസ്തുനനിഷ്ഠമനോനണന
നതളനിയനിക്കുന്നതുവനര  നശ്രീകഅം  നചയ്യുനനവന്നനോണഡ്.  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇതുവനര
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അതരനമനോരു  റൂളനിഅംഗഡ്  ഉണ്ടനോയനിട്ടനില.  ഇതനിനര്തഅം  കപ്രനോനസക്ടശ്രീവനോയനിട്ടുള  ഒരു
ഇഫെക്ടഡ്  ഉണ്ടനോകേണനമന്നനോണഡ്.   കേനോരണഅം ഇവനിനട  ഏതഡ്  അഅംഗഅം  സഅംസനോരനിചനോലഅം
അതഡ്  നതളനിയനികനോനുള  ബര്ഡന  ഓഫെഡ്  പ്രൂഫകൂടനി  ആ  അഅംഗതനിനന്റെ  മശ്രീനത
പുതനിയതനോയനി ഉണ്ടനോകേനോന കപനോകുകേയനോണഡ്.  ഇവനിനട എന്തു സഅംസനോരനിചനോലഅം കവനറ
ഏനതനോരഅംഗവഅം അതഡ് കചനോദത്യഅം നചയനോല് അതഡ് നതളനിയനികണഅം.  അങ്ങനനനയനോരു
റൂളനിഅംഗഡ്  ഇഗൗ  സഭയുനട  ചരനിത്രതനിലണ്ടനോയനിട്ടനില.   അങ്ങയുനട  റൂളനിഅംഗനിനന  ഞനോന
കചനോദത്യഅം നചയ്യുകേയല,  നചയറനിനന്റെ റൂളനിഅംഗനിനന കചനോദത്യഅം നചയ്യനോന ഒരു അഅംഗതനിനഡ്
അധനികേനോരമനിനലന്നഡ് എനനികറനിയനോഅം.  അകങ്ങകഡ് കവണനമങനില് ആ ഭനോഗഅം ഇതനില്
നനിന്നഡ്  നശ്രീകഅം  നചയ്യനോഅം.  അതഡ്  അങ്ങയുനട  വനികവചനനോധനികേനോരഅം  ഉപകയനോഗനിചഡ്
അകങ്ങകഡ് നചയ്യുകേകയനോ നചയ്യനോതനിരനിക്കുകേകയനോ  നചയ്യനോഅം.   പകക്ഷ വസ്തുനനിഷ്ഠമനോയനി
നതളനിയനിക്കുന്നതുവനര  അതഡ്  നശ്രീകഅം  നചയ്യുനനവന  പറയുന്നതനില്  there  is  an
impropriety. അങ്ങഡ് അതഡ് പരനികശനോധനിക്കുനമന്നഡ് ഞനോന കേരുതുന. 

മനി  .    സശ്രീകര്:   നചയര്  പറയനട്ട,  അങ്ങഡ്  ഇരനിക്കൂ.  അഅംഗങ്ങള്കഡ്  ഉതമ
കബനോദത്യമനിലനോതതുഅം വസ്തുനനിഷ്ഠമനോയ നതളനിവകേളനിലനോതതുമനോയ ആകക്ഷപകേരമനോയ
പരനോമര്ശങ്ങള് സഭയനില് ആനരങനിലഅം ഉന്നയനിചനോല് അതഡ് സഭനോകരഖകേളനില്നനിന്നഡ്
നശ്രീകഅം  നചയ്യനോന  അദത്യക്ഷനഡ്  അവകേനോശമുണ്ടഡ്.  ആ  അവകേനോശമനോണഡ്   ഇവനിനട
നനിര്വ്വഹനിചതഡ്.  

ശശ്രീ  .   എ  .   പ്രദശ്രീപ്കുമനോര് : സര്, ഞനോന ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത പനിന്തുണയ്ക്കുന...
(ബഹളഅം..)......

മനി  .    സശ്രീകര്  :  നചയര് പറഞ്ഞെതനില്നനിനഅം വത്യതത്യസ്ത അഭനിപ്രനോയമുനണ്ടങനില്
എഴുതനി തന്നനോല് പരനികശനോധനിചനിട്ടഡ്  പറയനോനമന്നനോണഡ് പറയുന്നതഡ്.  നനിങ്ങള് പറയുന്ന
കപനോയനിന്റെഡ്  ഓഫെഡ്  ഓര്ഡര്  എനനികഡ്  മനസനിലനോകുന്നനില.  ഞനോന  പ്രസഅംഗനികനോന
കവണ്ടനി ശശ്രീ എ.  പ്രദശ്രീപഡ് കുമനോറനിനന ക്ഷണനിചനിരനിക്കുകേയനോണഡ്. (ബഹളഅം..)  നനിങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കുന്ന കേനോരത്യഅം വത്യകമനോയ രശ്രീതനിയനില് എഴുതനി തന്നനോല് പരനികശനോധനികനോഅം. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവഡ്  (ശശ്രീ  .    രകമശഡ്  നചന്നനിതല):  സര്,  ശശ്രീ.  വനി.  ഡനി.
സതശ്രീശന  പറഞ്ഞെതനോണഡ്  യഥനോര്ത  കപനോയനിന്റെഡ്.  അകങ്ങകഡ്  കവണനമങനില്
പരനികശനോധനിചനിട്ടഡ്  എകേഡ് സഡ് പഞഡ്  നചയ്യനോഅം.  ഇതനിനന്റെ  യനോഥനോര്തത്യനമനനോനണന്നഡ്
വരുന്നതുവനര  സഭനോ  കരഖയനില്നനിനഅം  നശ്രീകഅം  നചയ്യണനമന്നഡ്  പറയുന്നതഡ്…
അങ്ങനനനയനോരു  പ്രശ്രീസനിഡന്റെഡ്  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇല.  അകങ്ങകഡ്  ഇതഡ്  എകഡ്പഞഡ്
നചയ്യനോനുള അധനികേനോരമുണ്ടഡ്.   അതുനകേനോണ്ടഡ് ദയവനോയനി അങ്ങയുനട റൂളനിഅംഗഡ്  അങ്ങഡ്
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പുനനഃപരനികശനോധനികണഅം.  അകങ്ങകഡ്  എകഡ്പഞഡ്  നചയ്യനോനുള  അധനികേനോരമനിനലന്നഡ്
ഞനോന പറയുന്നനില, അതനിനുള അധനികേനോരമുണ്ടഡ്.  ഇതുവനര ഇങ്ങനനനയനോരു റൂളനിഅംഗഡ്
ഉണ്ടനോയനിട്ടനിനലന്നഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട   വനി.  ഡനി.  സതശ്രീശന  പറഞ്ഞെ  കേനോരത്യഅം  അങ്ങഡ്
കേണകനിനലടുകണഅം.   അങ്ങഡ്  അതഡ്  പരനികശനോധനിചഡ്  ഒരു  റൂളനിഅംഗഡ്  നല്കേണനമന്നഡ്
ഞനോന ആവശത്യനപ്പെടുന.

മനി  .    സശ്രീകര്:  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതനോവനിനന്റെ അഭനിപ്രനോയഅം പരനിഗണനിചഡ്
ഞനോന  അതഡ്  പരനികശനോധനികനോഅം.  സഭയനില്  ആകക്ഷപകേരമനോയ  ഒരു  പരനോമര്ശഅം
വന്നനോല് ആ പരനോമര്ശനത സഅംബനനിചഡ് സഭനോഅംഗങ്ങള്കനോര്നകങനിലഅം വത്യതത്യസ്ത
അഭനിപ്രനോയമുനണ്ടങനില് വസ്തുനനിഷ്ഠമനോയ നതളനിവകേളനിലനോതതുഅം ഉതമ കബനോദത്യമനിലനോതതുമനോയ
കേനോരത്യമനോനണന്നഡ് സശ്രീകര്കഡ് കതനോന്നനിയനോല് അതഡ് നശ്രീകഅം നചയ്യനോന അവകേനോശനപ്പെടനോഅം.
അനതനോരു അവകേനോശമനോണഡ്.  അതനിനന ദുര്വത്യനോഖത്യനോനനികകണ്ട ആവശത്യമനില.  അങ്ങഡ്
പറഞ്ഞെ സനിതനികഡ് അതഡ് പരനികശനോധനികനോഅം.  ശശ്രീ.  എ.  പ്രദശ്രീപഡ് കുമനോര്,  അകങ്ങകഡ്
10 മനിനനിട്ടഡ് സഅംസനോരനികനോഅം.

ശശ്രീ  .   എ  .   പ്രദശ്രീപ്കുമനോര്: സര്, ഞനോന ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

മനി  .   സശ്രീകര് : കപനോയനിന്റെഡ് ഓഫെഡ് ഓര്ഡര്...

ശശ്രീ  .    എസഡ്  .    ശര്മ്മ:  സര്,  കപനോയനിന്റെഡ്  ഓഫെഡ്  ഓര്ഡര്.  വസ്തുനനിഷ്ഠമനോകണനോ
അലകയനോ എനളതനിനന്റെ സനോക്ഷത്യപത്രമനോണകലനോ ഇഗൗ സഭ. ഈ സഭ തനന്നയനോണഡ്
സനോക്ഷനി.....(ബഹളഅം)........

മനി  .   സശ്രീകര് : അകദ്ദേഹതനിനഡ് പറയുവനോനുളതഡ് എനനികഡ് കകേള്കകണ്ട?

ശശ്രീ  .    എസഡ്  .    ശര്മ്മ:  സര്,  ദശ്രീര്ഘകേനോലമനോയനി ഇഗൗ നനിയമസഭയനിലണ്ടനോയനിരുന്നതുഅം
കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷകനോലഅം മുഖത്യമനനി,  അതനിനഡ് മുമഡ് പ്രതനിപക്ഷ കനതനോവഡ് എന്നശ്രീ
നനിലകേളനിനലലനോഅം ഇവനിനട പ്രവര്തനിചനിരുന്നതുമനോയ ശശ്രീ. വനി. എസഡ്. അചതനോനന്ദന
ഇങ്ങനനനയനോരു പ്രതനികേരണഅം നടതനിയനിട്ടുനണ്ടന്നഡ് ശശ്രീ. ഉമ്മന ചനോണ്ടനി അടകമുള
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  കനതൃതശ്വ നനിരയനില് നനിനള ഒരനോള്കപനോലഅം ഒരനികല്കപ്പെനോലഅം  ഒരു
ആകക്ഷപഅം  ഇവനിനട  ഉന്നയനിചനിട്ടനില.  അതരഅം  സനോഹചരത്യതനില്  ശശ്രീ.  പനി.  ടനി.
കതനോമസഡ്  അടനിസനോനമനിലനോത കേനോരത്യഅം  പറഞ്ഞെനോല്  വസ്തുതനോപരമനോയനി  നതളനിയനിക്കുന്നതു
വനര നനിലനനില്കനിനലന്നഡ് സശ്രീകര് പറഞ്ഞെ കേനോരത്യഅം ശരനിയനോണഡ്.  

മനി  .   സശ്രീകര് : ശശ്രീ. എ. പ്രദശ്രീപഡ് കുമനോര്  തനോങള്കഡ് സഅംസനോരനികനോഅം.
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ശശ്രീ  .    എ  .    പ്രദശ്രീപ്കുമനോര്:  സര്,  ഞനോന ഈ നന്ദനിപ്രകമയനത പനിന്തുണയ്ക്കുന...
(ബഹളഅം..).....

മനി  .    സശ്രീകര്:  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവഡ്  ആവശത്യനപ്പെട്ടതനിനന്റെ  അടനിസനോനതനില്
പരനികശനോധനിചനിട്ടഡ്  പറയനോനമന്നഡ്  പറഞ്ഞെകലനോ.  നനിങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതനോവനിനുഅം
മുകേളനിലലകലനോ.  അതനിനുഅം  മുകേളനില്  നനിങ്ങള്  അഭനിപ്രനോയഅം  പറയുന്നനതനനിനനോണഡ്?
പശ്രീസഡ്...ദയവനോയനി  എലനോവരുഅം  ഇരനിക്കൂ.  പശ്രീസഡ്...അകദ്ദേഹതനിനഡ്  പറയനോനുളതഡ്
കകേള്കകണ്ട? ശശ്രീ. എ. പ്രദശ്രീപഡ് കുമനോര് സഅംസനോരനിക്കൂ.

ശശ്രീ  .    എ  .    പ്രദശ്രീപ്കുമനോര്  : സര്, കേഴനിഞ്ഞെ അഞഡ് വര്ഷനത യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ
ഭരണഅം  നമ്മുനട  നനോടനിനന  നകേനോണനചനന്നതനിച  അ ധനഃപ തനഅം  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട
ഗവര്ണര്  തനന്റെ  പ്രസഅംഗതനിലൂനട  വളനര  ശരനിയനോയനി  നനിരശ്രീക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതനോയനി
നമുകഡ്  കേനോണനോഅം.   ഇവനിനട  ഇന്നഡ്  രനോവനിനല  മുതല്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതനോവഅം അതുകപനോനലതനന്ന ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രനോധനോകൃഷ്ണനനകപ്പെനോനലയുള സശ്രീനനിയര്
കനതനോകന്മേനോരുഅം  ഏതനോണ്ടഡ്  ഒരുതരഅം  രനോഷശ്രീയ  അല്ഷനികമഴഡ്  ബനോധനിചതു
കപനോനലയനോണഡ്  നപരുമനോറനിനകനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഒരു  മനോസഅം  മുമ്പുവനര  നനിങ്ങളനോയനിരുന
ഇവനിനട  ഭരനിചനകേനോണ്ടനിരുന്നതഡ്.  അനതനോനക  വനിസ്മരനിചനകേനോണ്ടഡ്  ഇന്നഡ്  പുതനിയ
നയങ്ങളുഅം  നനിലപനോടുകേളുമനോയനിട്ടനോണഡ്  നനിങ്ങളുനട  ഭനോഗത്തുനനിനള  പ്രതനികേരണഅം
ഉയര്നവരുന്നതഡ്. എനനോണഡ് ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണര് കേഴനിഞ്ഞെ ഭരണനത കുറനിചഡ്
നനിരശ്രീക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതഡ്?  ദുഷനിച  സങ്കുചനിത-കേക്ഷനി-പക്ഷപനോത  ലക്ഷത്യങ്ങള്ക്കു  കവണ്ടനി
മുന  സര്കനോര്  നചയ  മനോപ്പെര്ഹനികനോത  നശശ്രീകേരണഅം,   അകദ്ദേഹഅം  പറഞ്ഞെതഡ്
unpardonable  decimation എന്നനോണഡ്.  ആ  നനിലയനികലകഡ്  എതനിചനിരനിക്കുന.
വളനര  സങശ്രീര്ണവഅം  നമ്മുനട  നനോടനിനന്റെ  പുകരനോഗതനി  തടസനപ്പെടുത്തുന്നതുമനോയ
ഇതരനമനോരു  സനോഹചരത്യതനില്നനിനഅം  സഅംസനോനനത  വനികേസനതനിനന്റെ
സുവര്ണവശ്രീഥനിയനിലൂനട  എങ്ങനന  മുകന്നനോട്ടഡ്  നയനികനോനമന്ന  കേനോഴ ഡ്ചപ്പെനോടനോണഡ്
ഗവര്ണര് ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനതനിലൂനട അവതരനിപ്പെനിചതഡ്.   ഇഗൗ നയപ്രഖത്യനോപനഅം
നനിങ്ങള്ക്കുതനന്ന  മനസനിലനോയനികേനോണനിനലന്നഡ്  കതനോനന.  ശശ്രീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രനോധനോകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞെതഡ്  ഇതഡ്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭരണതനിനഡ്  കേനിട്ടനിയ
സര്ട്ടനിഫെനികറ്റനോനണന്നനോണഡ്.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട  നമമര്  ശശ്രീ.  എന.  ഷഅംസുദ്ദേശ്രീന
പറയുന്നതഡ് കേഴനിഞ്ഞെ സര്കനോരനിനുള കുറ്റപത്രമനോണഡ് ഇതനിനകേതഡ് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നനതന്നനോണഡ്.
ഏതനോണ്ടഡ്  ഒരുതരഅം  സലജല വനിഭനോനനി  എനപറയുന്ന  അവസയനിലനോണഡ്.
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അധനികേനോരഅം  നഷ്ടനപ്പെട്ടകപ്പെനോഴുള  അസഹനിഷഡ് ണുതയുഅം  അസശ്വസതകേളുഅം  അതനിനന്റെ
തനികേട്ടലമനോണഡ്  ആദത്യദനിവസഅംതനന്ന ഇഗൗ സഭയകേത്തുണ്ടനോയതഡ്.  അസഹനിഷഡ് ണുത
ആര്കനോനണന്നഡ് ഇവനിനട ഇഗൗ ഗത്യനോലറനികേളനിലനിരുന്നഡ് സഭനോനടപടനികേള് വശ്രീക്ഷനിക്കുന്ന
ആളുകേള്കഡ്  നന്നനോയനി കബനോദത്യനപ്പെടുഅം.  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട ഗവര്ണര്തനന്ന നനിരശ്രീക്ഷനിചതഡ്
വനികേസനതനിനഡ്  സനോമതനികേ പ്രതനിസനനി പ്രധനോനനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമനോനണന്നനോണഡ്.
കേനോരണഅം  കേനോലനിയനോയനിട്ടുള  ഖജനനോവനോണഡ്  ഞങ്ങനള  ഏല്പ്പെനിചതഡ്.  അവസനോന
തുട്ടുവനര നകനിനയടുതതനിനന്റെ നനവഡ് മനോത്രമനോണഡ് ആ ഖജനനോവനില് ബനോകനിയുളതഡ്.
കവനറനയനോനമനില.  പനിനന്ന  എങ്ങനനയനോണഡ്  വനികേസനഅം?  വനികേസനഅം  എങ്ങനനയനോണഡ്
എന്നതഡ്  സഅംബനനിചഡ്  കകേരളതനിനല  ജനങ്ങള്കഡ്  ഉല്കണ്ഠയുണ്ടഡ്.  പകക്ഷ
അങ്ങനന  ഉല്കണ്ഠകയനോനട  കനനോക്കുന്ന  ജനങ്ങള്കഡ്  ആത്മവനിശശ്വനോസഅം  പകേരുന്ന
കേനോഴ്ചപ്പെനോടനോണഡ്  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപന  പ്രസഅംഗതനിനന്റെ  ഭനോഗമനോയനി  മുകന്നനോട്ടഡ്
വചനിരനിക്കുന്നതഡ്.  ഖജനനോവനില് നനപസ ഇനലങനില് വനോയനയടുകനോഅം,  പകക്ഷ വനോയ
എടുകനോന  കകേന്ദ്രഅം  നനിഷഡ് കേര്ഷനിചനിട്ടുള  നനിബനനകേള്  പ്രശ്നഅം  ഉണ്ടനോക്കുനണ്ടഡ്.
നനിങ്ങള്  നചയതുകപനോനല  നചരുപ്പെനിനനനോപ്പെനിചഡ്  കേനോല്  മുറനിക്കുന്ന  നനിലപനോടഡ്
ഞങ്ങള്കനില. അതുനകേനോണ്ടഡ് ട്രഷറനി നനിയനണഅം ഏര്നപ്പെടുത്തുകേ, നചലവഡ് ചുരുക്കുകേ
എന്നശ്രീ സമശ്രീപനങ്ങള് ഇനലന്നഡ് വത്യകമനോകനിയനിട്ടുണ്ടഡ്.  അതനിനുപകേരഅം അഴനിമതനിയുഅം
നകേടുകേനോരത്യസതയുഅം  ഉന്മൂലനഅം  നചയഡ്  റവനക്യൂ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനമന്നനോണഡ്  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞെതഡ്.  മൂലധനനചലവനിനനോയനി വനിപണനിയനില്നനിനഅം ഫെണ്ടഡ്  സശ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനഡ്
ബഡ്ജറ്റനില്  വത്യവസ  നചയ്യുകേ.  നനിങ്ങളുനട  നയപ്രഖത്യനോപനതനില് അങ്ങനനനയനോരു
കേനോഴ്ചപ്പെനോടഡ്  ഉണ്ടനോയനിരുകന്നനോ?  അതുകപനോനല  എസഡ്.പനി.വനി.  (നസഷത്യല് പര്പ്പെസഡ്
നവഹനികനിള്) ഉപകയനോഗനിചഡ്  ബഡ്ജറ്റനിനഡ്  പുറനമയുള  വനോങ്ങലനിലൂനട
വനകേനിട  പദതനികേള്  നടപ്പെനിലനോക്കുന്നതനിനഡ്  കവണ്ടനിയുള  നപനോതുനനികക്ഷപങ്ങള്
വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതഡ്  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.  മുകന്നനോട്ടഡ്  വയ്ക്കുന്ന വനികേസന തനമനോണഡ്.
ഇനതനോനക നടപ്പെനോകണനമങനില് രണ്ടഡ് കേനോരത്യങ്ങള് കവണഅം.  ഒന്നഡ്,   രനോഷശ്രീയമനോയനിട്ടുള
ഇച്ഛേനോശകനി;  രണ്ടഡ്,  രനോഷശ്രീയമനോയനിട്ടുള നക്രഡനിബനിലനിറ്റനി  അനലങനില് വനിശശ്വനോസത്യത.
ഇതഡ്  രണഅം ഇഗൗ സര്കനോര് ഉറപ്പെഡ്  നല്കുനണ്ടഡ്.   ബഹുമനോനത്യനനോയ മുഖത്യമനനിയുഅം
മനനിമനോരുഅം രനോഷശ്രീയ ഇച്ഛേനോശകനികയനോനടയുഅം വനിശശ്വനോസത്യതകയനോനടയുഅം ഉറപ്പെഡ് നല്കുന.
അങ്ങനനയനോണഡ് നമ്മുനട സമൂഹനത വനികേസനതനികലകഡ് നയനികനോനുള പദതനികേള്
ഒനോകരനോനഅം മുകന്നനോട്ടുവചതഡ്.  മനറ്റനോന്നഡ്, സനോധനോരണ ജനങ്ങകളനോടുള പരനിഗണന. അതഡ്
വളനര  കേനോവത്യനോത്മകേമനോയനിതനന്ന  ഗവര്ണര്  ഇഗൗ  നയപ്രഖത്യനോപന പ്രസഅംഗതനില്
അവതരനിപ്പെനിച.  "അകങ്ങയറ്റഅം  ദുര്ബലരുഅം പനോര്ശശ്വവല്കരനികനപ്പെട്ടവരുമനോയ പഗൗരന്മേനോരുനട
പരനോതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനനോയനിരനിക്കുഅം  എനന്റെ  സര്കനോര്  മുനനിയ  പരനിഗണന
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നല്കുന്നതഡ്”എനപറഞ്ഞെനിട്ടഡ്  അകദ്ദേഹഅം  പറയുന്നതഡ്  'കേനോനലനോച  കകേള്കനവ
വനോതനില് തുറക്കുകേ'  എന്ന കേനോഴ്ചപ്പെനോടനോണഡ്.  “Opening  the  door  on  hearing  the
footsteps”എന്നഡ് ഗവര്ണര് അകദ്ദേഹതനിനന്റെ ഭനോഷയനില് പറയുകേയനോണഡ്.  "അങ്ങനനയുള
ആദര്ശതനിനനുസൃതമനോയനി  ഒരു  അനുകൂല  സമശ്രീപനഅം  എനന്റെ  സര്കനോര്
സശ്വശ്രീകേരനിക്കുന്നതനോയനിരനിക്കുഅം"  എന്നനോണഡ്  പറയുന്നതഡ്.  കനരനത  എനനോയനിരുന
സനിതനി?  'നനോഥനോ  നശ്രീ  വരുഅം  കേനോനലനോച  കകേള്ക്കുവനോന  കേനോകതനോര്തഡ്  ഞനോനനിരുന'
എന്നഡ് പനോടനിയ സുരസുന്ദരനിമനോര് മനനിമനോനര കേനോതനിരുന്ന കേനോലഅം കേഴനിഞ എന്നനോണഡ്
ഇതനിനഡ് അര്തഅം. അതനോണഡ് വത്യതത്യനോസഅം.

അഴനിമനിതനി  ഉന്മൂലനഅം നചയ്യുനമന്നഡ്  ബഹുമനോനനപ്പെട്ട മുഖത്യമനനിയുഅം ഗവര്ണറനമനോനക
പ്രസ്തനോവനിച.  കേഴനിഞ്ഞെ  കേനോലതഡ്  നനിങ്ങള്  നചയ  പനോപതനിനഡ്  പ്രനോയശനിതഅം
നചയ്യനോനുള സമയമനോണനിതഡ്.  അഴനിമതനി ഉനമൂലനഅം നചയ്യനോനുള ഇഗൗ സര്കനോരനിനന്റെ
നടപടനികേള്കഡ് പനിന്തുണ നല്കേനിയനോല് കുനറ പനോപഅം അങ്ങനന തശ്രീരുഅം.  അതുനകേനോണ്ടഡ്
അഴനിമതനികനോര്കഡ് നകേനോടുകകണ്ട സകന്ദശഅം ഞങ്ങളുനട മുഖത്യമനനി വളനര മനോനത്യമനോയ,
മൃദുവനോയ ഭനോഷയനില് നകേനോടുത്തു കേഴനിഞ.  ഇനനി അതനിനന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് മുകന്നനോട്ടഡ്
നകേനോണകപനോയനോല് മതനി.   നനിങ്ങളുനട അഞവര്ഷകനോലഅം വനികേസനഅം വനോയഡ് തനോരനി
മനോത്രമനോയനിരുന. നനിങ്ങള് വലനിയ പദതനികേള് പ്രഖത്യനോപനിച.  പണഅം വകേയനിരുതനിയനില.
പലതനികന്റെയുഅം പരനിഹനോസത്യങ്ങളനോയ ഉദ്ഘനോടനഅം നടതനി. ഇനതലനോഅം ഇന്നഡ് രനോവനിനല
ആയകപ്പെനോള് മറനകപനോയതുനകേനോണ്ടനോണഡ് ഞനോന പറയുന്നതഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കേനോലതഡ് ആവനിഷഡ് കേരനിച ഒരു പദതനിയുഅം മുകന്നനോട്ടഡ് നകേനോണകപനോകേനിനലന്നഡ് ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞെനിട്ടുണ്ടഡ്.  തനിരുവനനപുരത്തുഅം  കകേനോഴനികകനോട്ടുമുള  നനലറ്റഡ്  നമകട്രനോ  പദതനി
നനിലവനിലള ഡനി.പനി.ആര്.  അനുസരനിചഡ്  കപനോകുനമന്നഡ്  പറഞ.  പകക്ഷ നനിങ്ങള്
എനനോണഡ് നചയതഡ്? ആദത്യഅം നനിങ്ങള് പറഞ്ഞെതഡ് കമനോകണനോ നറയനില് പദതനിനയന്നനോണഡ്.
കലനോകേഡ് സഭനോ  ഇലക്ഷനവനര  നനിങ്ങളുനട  കേത്യനോമയനിന  നമറ്റശ്രീരനിയലനോയനിരുന്ന  അതഡ്
നടണ്ടര് നചയ,  പനിന്നശ്രീടഡ്   പ്രനോകയനോഗനികേമനലനപറഞ്ഞെഡ് നനിങ്ങള് ഉകപക്ഷനിച.  ഒരു
നനപസകപനോലഅം  വകേയനിരുതനോനതയനോണഡ്  അതഡ്  നചയതഡ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  അസഅംബനി
ഇലക്ഷന  വന്നകപ്പെനോള്  പറയുന  നനലറ്റഡ്  നമകട്രനോ  പദതനിയനോണഡ്  നനിങ്ങള്  പുതനിയ
പദതനിയനോയനി നകേനോണ വന്നനതന്നഡ്.  ഡനി.എഅം.ആര്.സനി. തയ്യനോറനോകനിയ ഡനി.പനി.ആര്.
പ്രകേനോരഅം  എസ്റ്റനികമറ്റഡ്  തുകേയുനട  ഇരുപതഡ്  ശതമനോനഅം  സഅംസനോന  ഗവണ്നമന്റെഡ്
തരണനമന്നനോണഡ്.   ഇരുപതഡ്  ശതമനോനഅം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെഡ്  തരണഅം.  ആറപതു
ശതമനോനഅം  വനോയയനോയനിട്ടഡ്  നകേനോണവരണനമന്നനോണഡ്  ഡനി.എഅം.ആര്.സനി.-യുനട
ഡനി.പനി.ആര്.-ലളതഡ്.  നനിങ്ങള്  അധനികേനോരതനില്നനിനഅം  ഒഴനിഞകപനോകുന്നതുവനര
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ഇതനിനനോയനി  ഒരു  രൂപനയങനിലഅം  വകേയനിരുതനികയനോ? 20  ശതമനോനഅം  ഫെണ്ടഡ്
കകേന്ദ്രതനില്നനിനഅം ലഭനികണനമങനില് തനിരുവനനപുരതനിനന്റെയുഅം കകേനോഴനികകനോടനിനന്റെയുഅം
ഒരു  കകേനോഅംപ്രനിനഹനസശ്രീവഡ്  നമനോബനിലനിറ്റനി പനോന  ആവനിഷഡ് കേരനിചഡ്  കകേന്ദ്രതനിനഡ്
സമര്പ്പെനികണഅം.  അതനിനഡ്  എനനങനിലഅം  നടപടനി  സശ്വശ്രീകേരനികചനോ?   ഒരു നടപടനിയുഅം
സശ്വശ്രീകേരനിചനില.  വലനിയ ബനോങ്കുകേളനില്നനിനഅം വനോയ ലഭനികണനമങനില് ഇതുകവണ്ടനിയനിരുന.
ഇനതനോനഅം  നചയ്യനോനത  കേഴനിഞ്ഞെ  നനിയമസഭനോ നതരഞ്ഞെടുപ്പെനില്  നവറഅം  ഒരു
പ്രചരകണനോപനോധനിയനോയനി  മനോത്രഅം  നനിങ്ങള്  ഇഗൗ  പ്രഖത്യനോപനഅം നടതനി.  അതനില്  ഒരു
ആത്മനോര്തതയുഅം നനിങ്ങള്കഡ് ഉണ്ടനോയനിരുന്നനില.  അതനിനന്റെ ഉദ്ഘനോടനഅം അന്നനത
മുഖത്യമനനി  കകേനോഴനികകനോടഡ്  വചനടതനിയതഡ്  എനനികഡ്  ഓര്മ്മയുണ്ടഡ്.  എനഡ്
ഉദ്ഘനോടനമനോണഡ്  നടതനിയനതന്നഡ്  കചനോദനിചകപ്പെനോള്  ഡശ്രീനറ്റയനില്ഡഡ്  എസ്റ്റനികമറ്റഡ്
തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനന്റെ  ഉദ്ഘനോടനനമന്നനോണഡ്  ഉകദത്യനോഗസര്  പറഞ്ഞെതഡ്.  നമ്മുനട
നനോട്ടനില്  ധനോരനോളഅം  ഉദ്ഘനോടനങ്ങള്  കേണ്ടനിട്ടുഅം  കകേട്ടനിട്ടുമുണ്ടഡ്.  പകക്ഷ  എസ്റ്റനികമറ്റഡ്
തയ്യനോറനോക്കുന്നതനിനന്റെ  ഒരു  ഉദ്ഘനോടനഅം  എന്ന  പരമ  പരനിഹനോസത്യമനോയനിട്ടുനളനോരു കേനോരത്യഅം
നനിങ്ങളുനട  ഗവണ്നമന്റെകല  നടതനിയതഡ്?  നനിങ്ങള്  കേണ്ണൂര്  വനിമനോനതനോവളഅം
ഉദ്ഘനോടനഅം നചയതഡ് നമുകറനിയനോഅം.  ഇവനിനട ചനോല ബസനോറനില് ഇറങന്ന ഒരു തരഅം
വനിമനോനമനോണഡ്(കേണ്ണൂരനില്)  ഇറകനിയതഡ്.  സനിഗ്നല് നകേനോടുകനോനത വനിമനോനമനിറങ്ങനിയതുഅം
ആദത്യമനോണഡ്.  ശനോസഅം കതനോറ്റു,  ഉമ്മനചനോണ്ടനി ജയനിച എന്ന ഒരു നമകസജനോണഡ് അന്നഡ്
വനോട്ടഡ്സനോപ്പെനില്  ഉണ്ടനോയനിരുന്നതഡ്.  ഇതനോയനിരുന  നനിങ്ങളുനട  ഓകരനോ  കേനോരത്യങ്ങളനിലഅം
ഉണ്ടനോയനിട്ടുള ഉദ്ഘനോടനതനിനന്റെ അവസ.

നമഡനികല് കകേനോകളജുകേളുനട സനിതനി എനനോണഡ്?  നനിലവനിലള നമഡനികല്
കകേനോകളജുകേളുനട  സശ്രീറ്റഡ്  നനിലനനിര്തനോന  ബദനിമുട്ടുകമനോഴനോണഡ്  പുതനിയ  നമഡനികല്
കകേനോകളജഡ് നനിങ്ങള് പ്രഖത്യനോപനിചതഡ്.  ശശ്രീമതനി പനി.  നകേ.  ശശ്രീമതനി ടശ്രീചര് ആകരനോഗത്യ
വകുപ്പുമനനിയനോയനിരുന്ന  കേനോലതനോണഡ്  മകഞരനിയനില്  സശ്രീകേളുനടയുഅം  കുട്ടനികേളുനടയുഅം
ആശുപത്രനികഡ്  പുതനിയ  നകേട്ടനിടഅം  നനിര്മ്മനിചതഡ്.   എന്നനിട്ടഡ്  നനിങ്ങള്  അവനിനട  ഒരു
കബനോര്ഡഡ് വയ്ക്കുകേയുഅം  കകേനോഴനികകനോടഡ് നനിനഅം തൃശ്ശൂരനില് നനിനമുള കഡനോക്ടര്മനോനരയുഅം
നഴ്സുമനോനരയുഅം  അവനിനട  നനിയമനിക്കുകേയുഅം  ഇവനിനടയുള ആശുപത്രനി അവതനോളതനിലനോക്കുകേയുഅം
നചയ.  ഇതനോകണനോ നനിങ്ങളുനട വലനിയ പ്രഖത്യനോപനങ്ങള്?  കകേരളതനിനന്റെ വനികേസന
സനോദത്യതകേനള  സഅംബനനിചഡ്  ഗഗൗരവപൂര്വ്വഅം  സഭ  പലകപ്പെനോഴുഅം  ചര്ച  നചയ്യുകേയുണ്ടനോയനി.
കകേരളതനിനന്റെ ഏറ്റവഅം  സനോദത്യതകയറനിയ രണ്ടഡ്  കമഖലകേളനോണഡ്  ടൂറനിസവഅം  നഎ.ടനി.യുഅം.
നഎ.ടനി.  വനികേസനഅം  സഅംബനനിചഡ്  കകേരളഅം  നപനോതുകവ  അഅംഗശ്രീകേരനിച  കേനോഴ്ചപ്പെനോടഡ്
കകേരളനത മുഴുവന ഒരു നഎ.ടനി. നഡസ്റ്റനികനഷനനോകനി മനോറ്റുകേ എന്നതനോണഡ്. അതനിനന്റെ
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ഭനോഗമനോയനോണഡ്  തനിരുവനനപുരനത  നടകകനോപനോര്ക്കുഅം  നകേനോചനിയനിനല  ഇനകഫെനോ
പനോര്ക്കുഅം കപനോനല കകേനോഴനികകനോടുള സസബര് പനോര്കനിനന്റെ നനിര്മ്മനോണതനിനഡ് കേഴനിഞ്ഞെ
എല്.ഡനി.എഫെഡ്. ഗവണ്നമന്റെഡ് തുടകമനിട്ടതഡ്. നനിങ്ങള്കഡ് ഇനതനോനക അറനിയനോമകലനോ?
നനിങ്ങളുനട  ഉകദത്യനോഗസന്മേനോരുനട  നനിക്ഷനിപ്ത  തനോല്പ്പെരത്യഅംകേനോരണഅം  അഞഡ്  വര്ഷഅം
കേനോലവനിളഅംബഅം  വരുതനിയതലനോനത  എനനോണുണ്ടനോയതഡ്?  സസബര്  പനോര്കനില്
കേമനനികേള് നകേനോണവരുന്നതനിനുകവണ്ടനി എനനങനിലഅം ഇടനപടല് നനിങ്ങള്കഡ് അന്നഡ്
നടതനോന സനോധനികചനോ? പ്രകതത്യകേനിചഡ് ഒരു കമഖലയനിലഅം ഇടനപടല് ഉണ്ടനോയനില. 

നപനോതുവനിദത്യനോഭത്യനോസ രഅംഗതഡ്, 2013-നല കകേരളപ്പെനിറവനിദനിനമനോയ കശഷ്ഠഭനോഷനോ
ദനിനതനില്  സ്കൂള്  മനോകനജരുനടയുഅം  അവനിടനത  ഭൂമനോഫെനിയയുനടയുഅം  തനോല്പ്പെരത്യങ്ങള്കഡ്
വനികധയമനോയനി  ഒരു  മലയനോളഅം  മശ്രീഡനിയഅം  സ്കൂള്  അടചപൂട്ടുകേയുണ്ടനോയനി.  അന്നനത
ഗവണ്നമന്റെഡ്  അതനിനഡ്  ഉതരവഅം നകേനോടുക്കുകേയുണ്ടനോയനി.  ഇതനോയനിരുന നപനോതുവനിദത്യനോഭത്യനോസഅം
സഅംബനനിചഡ് നനിങ്ങളുനട സമശ്രീപനഅം. ഇഗൗ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നയപ്രഖത്യനോപനഅം നനിങ്ങള്
കനനോക്കൂ.  നമ്മുനട  നപനോതുവനിദത്യനോലയങ്ങനള  അനനോരനോഷ  നനിലവനോരതനികലകഡ്
പടനിപടനിയനോയനി  ഉയര്തനോനുള  കേനോഴ്ചപ്പെനോടഡ്  അതനില്  വനിഭനോവനഅം  നചയനിട്ടുണ്ടഡ്.
വനിദത്യനോലയങ്ങളുനട  വനികേസനതനിനഡ്  ഒരു  മള്ട്ടനിപ്പെനിള്  ഇന്റെര്നവനഷന   (ബഹുമുഖ
ഇടനപടല്) എനള ആശയഅം ഇഗൗ സര്കനോര് മുകന്നനോട്ടുവചനിരനിക്കുന. നനിങ്ങള് ഇതഡ്
പ്രനോവര്തനികേമനോക്കുകമനോ? ഞനോന കൂടുതല് വനിശദശ്രീകേരനിക്കുന്നനില. 

ഒരു  കേനോരത്യഅം  രനോഷശ്രീയമനോയനി  പറയുന.  ഇവനിനട  എനനികഡ്  മുമഡ്  പ്രസഅംഗനിച
ശശ്രീ.  പനി.  ടനി.  കതനോമസഡ്,  ബനി.നജ.പനി.-യുഅം  എല്.ഡനി.എഫെഡ്.-ഉഅം  തമ്മനില്  എകനനോ
ബനമുനണ്ടന്നഡ്  വളനര  ആകവശപൂര്വ്വഅം  സഅംസനോരനിക്കുന്നതഡ്  കകേള്ക്കുകേയുണ്ടനോയനി.
മഹതനോയ  നകവനോതനോന  പ്രസനോനതനിനന്റെയുഅം  മതനനിരകപക്ഷതയുനടയുനമനോനക
വലനിയ  പനോരമരത്യഅം  തുളുമ്പുന്ന  ഇഗൗ  നനോടനിനന്റെ  നനിയമനനിര്മ്മനോണ  സഭയനികലകഡ്
സവര്ണ  വര്ഗ്ഗശ്രീയ ഫെനോസനിസതനിനന്റെ ആശയഗതനി അഅംഗശ്രീകേരനിക്കുന്ന ബനി.നജ.പനി.-നയ
കേടതനിനകേനോണവന്നതനിനന്റെ  ഉതരവനോദനിതശ്വതനില്നനിന്നഡ്  നനിങ്ങള്കഡ്  സകേകേഴുകേനോന
സനോധനിക്കുകമനോ?  

കനരനത  ശശ്രീ.  എന.  ശകന  ജയനിച  മണ്ഡലതനില്  നനിങ്ങള്കഡ്
പതനിരുപതനിയയ്യനോയനിരഅം  കവനോട്ടഡ്  കുറഞ്ഞെനികല;  നകേട്ടനിവച  കേനോശഡ്  നഷ്ടനപ്പെട്ടനികല?
മണ്ഡലതനിനന്റെ ഘടനയനില് നചറനിനയനോരു മനോറ്റമുണ്ടനോയനി,  അതഡ് നത്യനോയമനോണഡ്.  കനമഅം
നനികയനോജകേ മണ്ഡലതനിനല കേണക്കുഅംകൂടനി സഭനോകരഖയനില് വരണനമനണ്ടഡ്.  കനമഅം
നനികയനോജകേ മണ്ഡലതനിനല  150  ബൂത്തുകേളനില്  98  ബൂതകേളനില് രനോവനിനല  11.00
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മണനിക്കുകശഷഅം  യു.ഡനി.എഫെഡ്.-നന്റെ  ഏജന്റുമനോനരനോനഅം  ഉണ്ടനോയനിരുന്നനില.  52  ബൂത്തുകേളനില്
ആരുഅംതനന്ന  ഉണ്ടനോയനിരുന്നനില.  ആ  വനോര്തകേനളനോനക  അന്നഡ്  റനികപ്പെനോര്ട്ടഡ്
നചയ്യനപ്പെട്ടനിട്ടുളതനോണഡ്.  എലനോ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലഅം  50  ശതമനോനഅം  ബൂത്തുകേളനിലഅം
യു.ഡനി.എഫെഡ്.  ഒനഅം  രണഅം  സനോനതഡ്  ഉണ്ടനോയനിരുനനവങനില്  ഇതവണ
150  ബൂത്തുകേളനിലഅം  മൂന്നനോഅം സനോനതനോണഡ് വന്നതഡ്.  15  ബൂത്തുകേളനില് അഴനിമതനികനോരുനട
കവനോട്ടനോണഡ്  നനിങ്ങള്കഡ്  ലഭനിചതഡ്.  എനപറഞ്ഞെനോല്  കവനോട്ടഡ്  നനിങ്ങള്  കകേനോരനി
നകേനോടുക്കുകേയനോണഡ്  നചയതഡ്.  അങ്ങനനയനോണഡ്  ബനി.നജ.പനി.  നനിയമസഭയനികലകഡ്  കേടനവന്നതഡ്.
ഇതഡ്  ഒരു ദനിവസഅം നപനട്ടനണ്ടനോയതല.  അരുവനികര ഉപനതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് തുടങ്ങനിയ
അരനങ്ങനോരുകല്.  ശശ്രീ.  ഉമ്മന  ചനോണ്ടനിയുനട  കുട്ടനനോടഡ്  പ്രസഅംഗഅം  ബനി.നജ.പനി.-കഡ്
രനോഷശ്രീയമനോയനി ലനിഫഡ്  നകേനോടുകനോനനോയനിരുന്നനികല?  എന്നനിട്ടനോകണനോ ഇവനിനട പ്രസഅംഗനിച
നകേനോണ്ടനിരനിക്കുന്നതഡ്?  ഗനോനനിജനികഡ്  മുനപഡ്   വധനികനപ്പെകടണ്ടതനോയനിരുന ജവഹര്ലനോല്
നനഹ്റനവന്നഡ് കകേസരനിയനില് കലഖനഅം വന്നകപ്പെനോള് അതനിനനതനിനര പ്രതനികേരനികനോന
ഇകപ്പെനോള്  വലനിയ  ഉശനിരുകേനോണനിച  ശശ്രീ.  പനി.  ടനി.  കതനോമകസനോ  ഇവനിടനത  മറ്റഡ്
കനതനോകന്മേനോകരനോ  ഉണ്ടനോയനിലകലനോ?  എനപറഞ്ഞെനോല്  പ്രസ്തനോവനകേളനിലൂനടയുഅം
നടപടനികേളനിലൂനടയുഅം ആര്.എസഡ്.എസഡ്.-നന ഒരനികലഅം കനനോവനികനോതനിരനികനോന നനിങ്ങള്
ശമനിച.  അതനിനന്റെ ഫെലമനോയനി  400  മുനനിസനിപ്പെനോലനിറ്റനികേളനില്  ലശ്രീഗുമനോയനി  കചര്ന്നകല
ബനി.നജ.പനി.  പതഡ് സശ്രീറ്റഡ് കനടനിയതഡ്?  ഞനോന പ്രസഅംഗഅം അവസനോനനിപ്പെനിക്കുകേയനോണഡ്.
ഇനനിനയങനിലഅം   യു.ഡനി.എഫെഡ്.നന്റെ  അവനിശുദ  രനോഷശ്രീയനത  കകേരളഅം  തനിരനിചറനിയുനമന്നഡ്
പ്രതശ്രീക്ഷനിച  നകേനോണ്ടഡ്  ഇഗൗ  നന്ദനിപ്രകമയനത  പനിന്തുണചനകേനോണ്ടഡ്   ഞനോന
അവസനോനനിപ്പെനിക്കുന.

മനി  .    സശ്രീകര്  :  ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്.....  സഭ ഇകപ്പെനോള് പനിരനിയുന്നതുഅം  നനോനള
രനോവനിനല 8.30-നഡ്  വശ്രീണഅം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമനോണഡ്.

(2016  ജൂണ് മനോസഅം  29-ാം തശ്രീയതനി  ബധനനോഴ്ച്ചരനോവനിനല  8.30-നഡ്  വശ്രീണഅം
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലകനോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷഅം 2.25-നഡ് പനിരനിഞ.)
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