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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    7,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

13 (*151) കറേഷന വബതരണതബനുള്ള മുനഗണനനാ പട്ടബകേ

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാതമന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ  നബയമലാം,  2013  സലാംസനാനതച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബലന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മുനഗണനനാ  വബഭനാഗതബലല  ഉപകഭനാകനാക്കലള

കേലണ്ടെത്തുന്നതബനച്ച് തയനാറേനാക്കബയ കേരടച്ച്  മുനഗണനനാ പട്ടബകേ പ്രകേനാരലാം  01.11.2016

മുതല്  കറേഷന  വബതരണലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ  അറേബയബച.  കേരടച്ച്

പട്ടബകേയബകന്മേല്  ലഭബച  പരനാതബകേള്  പഞനായതച്ച്  ലസക്രട്ടറേബ  ലചയര്മനാനനായ

കേമ്മേബറബ  പരബകശനാധബചച്ച്  സലാംസനാനതല  റേസ്പീ-റേനാങബലാംഗച്ച്  നടതബ  അനബമ  പട്ടബകേ

പ്രസബദസ്പീകേരബചച്ച്  01.06.2017  മുതല്  കറേഷന  വബതരണലാം  തുടര്നവരുന.

മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബലല  അപനാകേതകേള്  ശദയബല്ലപ്പെട്ടതബലന്റെ
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അടബസനാനതബല്  കനരലത  അലാംഗസ്പീകേരബച  മനാനദണ്ഡങ്ങള്

പുന:ക്രമസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  അനര്ഹലര  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  സര്വസ്പീസച്ച്

ലപനഷനകേനാര്,  സര്ക്കനാര്  ജസ്പീവനക്കനാര്  ഉള്ലപ്പെലടയള്ളവരുലട  കേനാര്ഡുകേള്

സറേണ്ടെര്  ലചയ്യുകേയലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  കമനാകട്ടനാര്  വനാഹനലാം  എന്നസ്പീ

വകുപ്പുകേളബല്  നബനലാം  ലഭദമനായ  വബവരങ്ങളുലട  അടബസനാനതബല്  എ.എ.ലലവ.,

മുനഗണന,  മുനഗണകനതര  സബ്സബഡബ  വബഭനാഗങ്ങളബല്  നബന്നച്ച്  അനര്ഹലര

ഒഴബവനാക്കബ  അര്ഹതയള്ളതനായബ  കേലണ്ടെതബയവരുലട  ലബസച്ച്  ഏപ്രബല്

മദദകതനാലട  കൃതദമനാക്കുലമനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  സലലപ്ലൈകകേനാ  നടത്തുന്ന

ലമനാതവബതരണ  ശനാലകേളബലല  പ്രവര്തനങ്ങള്  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനുലാം  ഓകരനാ  വബഭനാഗലാം  ജസ്പീവനക്കനാരുലാം  നബര്വഹബകക്കണ്ടെ

ചുമതലകേള്  സലാംബനബചച്ച്  വദകമനായ  സര്ക്കുലറുകേളുലാം  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

നല്കേബയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  എന.എഫച്ച്.എസച്ച്.എ.  കഗനാഡഡൗണുകേള്

പരബകശനാധബക്കുന്നതബനനായബ  സര്ക്കനാര്  തലതബല്  സസ്വനാഡച്ച്  രൂപസ്പീകേരബചലാം  ജബല-

തനാലൂക്കച്ച്  സലലപ്ലൈ  ഓഫസ്പീസര്മനാര്,  ലഡപപ്യൂട്ടബ  കറേഷനബലാംഗച്ച്  കേണ്കടനാളര്മനാര്

എന്നബവരുലട കനതൃതസ്വതബലലാം പരബകശനാധനകേള് നടതനാറുണ്ടെച്ച്.  കറേഷന വബതരണ

രലാംഗലത  ക്രമകക്കടുകേള്  ഒഴബവനാക്കുന്നതബനനായബ  കറേഷന  സനാധനങ്ങളുമനായബ

കപനാകുന്ന  വനാഹനങ്ങളബല്  കഗനാബല്  ലപനാസബഷനബലാംഗച്ച്  സബസലാം  (ജബ.പബ.എസച്ച്)

ഘടബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച്  ലടണ്ടെറുകേള്  ക്ഷണബക്കുന്നതബനനായബ  Request  for  proposal
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(RFP) തയനാറേനാക്കബ വരബകേയലാം 150 കവയബലാംഗച്ച് ലമഷസ്പീനുകേള് വനാങ്ങുന്നതബനനായബ M/s

Slintech  എന്ന  കേമ്പനബക്കച്ച്  സലലപ്ലൈകകേനാ  പര്കചസച്ച്  ഓര്ഡര്  നല്കുകേയലാം

ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ലകേനാലലാം  ജബലയബല്  കേരുനനാഗപ്പെള്ളബ  തനാലൂക്കബലല  60  കറേഷന

കേടകേളബല് ഇ-കപനാസച്ച്  ലമഷസ്പീന സനാപബചച്ച്  ആധനാര്  അധബഷബത ബകയനാലമടബകേച്ച്

രസ്പീതബയബല്  കറേഷന  വബതരണലാം  നടത്തുനലണ്ടെനലാം  ആധനാര്  ഇലനാതവര്ക്കുലാം

ബകയനാലമടബകേച്ച്  പരബകശനാധനയബല്  പരനാജയലപ്പെട്ടവര്ക്കുലാം  കറേഷന

നല്കുനലണ്ടെനലാം നബയമലാം അനുശനാസബക്കുന്ന രസ്പീതബയബല് ടനാറനാ ഇനസബറപ്യൂട്ടച്ച് ഓഫച്ച്

കസനാഷദല് സയനസച്ച് പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല് കസനാഷദല് ഓഡബറച്ച്  (ലലപലറച്ച്

കപ്രനാജകച്ച്)  നടതബ  റേബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  നല്കുന്ന  മുറേയച്ച്  പ്രനാവര്തബകേമനാകുലമനലാം  മനബ

അറേബയബച.  കറേഷന  വബതരണ  രലാംഗലത  ലമനാതവദനാപനാരബകേലള  ഒഴബവനാക്കബ

വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം  സലലപ്ലൈകകേനാലയ  ചുമതലലപ്പെടുതബയതബലൂലട

വദനാപനാരബകേള്ക്കുണ്ടെനായ ആശങ പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച് അവരുമനായബ ചര്ച നടതബ

പനാകക്കജച്ച്  പ്രഖദനാപബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  99.6  ശതമനാനലാം  കറേഷന  കേനാര്ഡുകേള്  വബതരണലാം

ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം ബനാക്കബയള്ള അകപക്ഷകേളബകന്മേല് സമയബനബതമനായബ നടപടബ

സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം സബറച്ച് ലചയച്ച് പുതബയ കറേഷന കേനാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതബല് കസനാഫച്ച്

ലവയര്  തയനാറേനാകുന്നകതനാലട  തസ്പീരുമനാനലമടുക്കുലമനലാം  ആദബവനാസബ  ഊരുകേളബല്

പരമ്പരനാഗത  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്നതബനുലാം  മനാരകേ  കരനാഗങ്ങള്

ബനാധബചവലര  മുനഗണനനാ  ലബസബല്  ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള്ള  നടപടബകേള്
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സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമനലാം  ഇ-കപനാസച്ച്  ലമഷസ്പീന  സനാപബക്കുന്നതബനച്ച്  59  കകേനാടബ  രൂപ

അടങലനായബ  നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടബയനായബ  മനബ

വദകമനാക്കബ.

14 (*152) രനാഷസ്പീയ ലകേനാലപനാതകേങ്ങള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറേനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  ഈ

സര്ക്കനാര്  അധബകേനാരതബല്  വന്നകശഷലാം  കേണ്ണൂരബല്  ഒനപതച്ച്  രനാഷസ്പീയ

ലകേനാലപനാതകേങ്ങള്  നടന്നബട്ടുലണ്ടെനലാം  ബബ.ലജ.പബ.,  സബ.പബ.ഐ.(എലാം.),

എസച്ച്.ഡബ.പബ.ഐ.  എന്നസ്പീ  രനാഷസ്പീയ  കേക്ഷബകേളുലട  പ്രവര്തകേര്

പ്രതബപട്ടബകേയബലലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറേബയബച.  ഇനദയലട  പരമനാധബകേനാരതബനുലാം

സരക്ഷയലാം  ഒലതനാരുമയലാം  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭസ്പീഷണബ  ഉയര്തണലമനള്ള

ഉകദ്ദേശദകതനാലടകയനാ,  തസ്പീവ്രവനാദ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുലാം  മറ്റുമനാകയനാ,  കബനാലാംകബനാ

കസനാടകേ വസ്തുക്കകളനാ ഉപകയനാഗബക്കുകേയനാലണങബല് യ.എ.പബ.എ. ആകച്ച് 1967-ലല

15-ാം  വകുപ്പെച്ച്  ചുമതനാവന്നതനാലണനലാം  രനാഷസ്പീയ  കേക്ഷബകേളുലട  പ്രവര്തകേര്

തമ്മേബല്  നടക്കുന്ന  സലാംഘര്ഷങ്ങളുലാം  ലകേനാലപനാതകേങ്ങളുലാം  നബയനബക്കുന്നതബനച്ച്

കപനാലസ്പീസബനച്ച്  കേഴബഞബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലകേനാലപനാതകേ  കകേസ്സുകേളബല്  ഫലപ്രദമനായ

അകനസ്വഷണമനാണച്ച്  നടക്കുന്നലതനലാം  കപനാലസ്പീസച്ച്  ഇടലപടല്  സലാംബനബചച്ച്

യനാലതനാരു പരനാതബകേളുലാം ഉണ്ടെനായബട്ടബലലനലാം മുഖദമനബ വദകമനാക്കബ. സര്ക്കനാരബലന്റെ

മുഖലാം  കനനാക്കനാലതയള്ള  നടപടബകേളുലട  ഭനാഗമനായബ  രനാഷസ്പീയ  ലകേനാലപനാതകേങ്ങള്
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കുറേയനാന  സനാധബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കപനാലസ്പീസബനച്ച്  സസ്വതനമനായബ  പ്രവര്തബക്കുന്നതബനച്ച്

യനാലതനാരു  നബയനണവലാം  ഏര്ലപ്പെടുതബയബട്ടബലലനലാം  കൃതദനബര്വഹണതബനച്ച്

തടസ്സമുണ്ടെനാക്കുന്നവര്ലക്കതബലര  കേര്ശന  നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കണലമന്നച്ച്

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  കപനാലസ്പീസബല്  നബന  വബവരങ്ങള്  കചനാരുന  എന്നതച്ച്

അടബസനാനരഹബതമനാലണനലാം  സലാംസനാന  ഇന്റെലബജനസബലന്റെ  പ്രവര്തനലാം

കേനാരദക്ഷമമനാലണനലാം സലാംഘര്ഷബനാധബത പ്രകദശങ്ങളബല് കപനാലസ്പീസച്ച് പകടനാളബലാംഗച്ച്

ശകമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ വദകമനാക്കബ. 

15 (*153 & *154) മട്ടന്നൂര് ഷുപഹബച്ച് വധകക്കസച്ച് അകനസ്വഷണലാം

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,   മട്ടന്നൂര്  ഷുലലഹബച്ച്  വധകക്കസബലന്റെ

അകനസ്വഷണലാം കേണ്ണൂര് കറേഞച്ച് ലഎ.ജബ. ശസ്പീ. മഹബപനാല് യനാദവച്ച് ലഎ.പബ.എസച്ച്-ലന്റെ

കമല്കനനാട്ടതബല്  ജബലനാ  കപനാലസ്പീസച്ച്  കമധനാവബ  ശസ്പീ.  ജബ.  ശബവവബക്രലാം

ലഎ.പബ.എസച്ച്.-ലന്റെ  കനതൃതസ്വതബലനാണച്ച്  നടത്തുന്നലതനലാം  അകനസ്വഷണതബലന്റെ

ഭനാഗമനായള്ള  ലറേയ്ഡബലന്റെ  വബവരങ്ങള്  കപനാലസ്പീസകദദനാഗസര്  തലന്ന

കചനാര്ത്തുനലവന്ന  ആകരനാപണലാം  ശരബയലലനലാം  സഭലയ  അറേബയബച.   രനാഷസ്പീയ

ലകേനാലപനാതകേങ്ങളബല്  കുറക്കനാര്ലക്കതബലര  സര്ക്കനാര്  കേര്ശന  നടപടബകേള്

സസ്വസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  നബലവബലല  അകനസ്വഷണലാം  ഫലപ്രദമലലങബല്

ഏതകനസ്വഷണതബനുലാം  തയനാറേനാലണനലാം  മുഖദമനബ  വദകമനാക്കബ.  ഒഡൗകദദനാഗബകേ
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മരദനാദയച്ച് വബരുദമനായബ പ്രവര്തബക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള് ശദയബല്ലപ്പെട്ടനാല് കേര്ശന

നടപടബ സസ്വസ്പീകേരബക്കുലമന്ന ലപനാതുവനായ പരനാമര്ശമനാണച്ച് മനാധദമ പ്രവര്തകേരുലട

കചനാദദതബനുളള  മറുപടബയനായബ  സലാംസനാന  കപനാലസ്പീസച്ച്  കമധനാവബ  നല്കേബയതച്ച്

കബനാലാംബച്ച് നബര്മ്മേനാണലാം കേലണ്ടെതബ അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനച്ച് സര്ക്കനാര് ശകമനായ

നടപടബ  സസ്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണന്നച്ച്  ഉപകചനാദദതബനച്ച്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ

വദകമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  1541

മുതല്  1885 വലരയള്ള  കചനാദദങ്ങളബല്  46  എണ്ണതബനുലാം  ബനലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


