
II ഇ.ബബ.XIV-കകേരള നബയമസഭ/X-11

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   മനാര്ചച്ച്    14,   ബുധന

നബയമസഭ  രനാവബലല  8.30-നച്ച്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദദക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

29 (*301) ഭക്ഷദവബതരണലാം ഫലപ്രദമനാക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ 

ഭക്ഷദവലാം  സബവബല്  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാതമന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ  നബയമലാം,  2013  സലാംസനാനതച്ച്

നടപ്പെബലനാക്കുന്നതബന്റെ  ഭനാഗമനായബ  മുനഗണനനാ  വബഭനാഗതബലല  ഉപകഭനാകനാക്കലള

കേലണ്ടെത്തുന്നതബനച്ച് തയനാറനാക്കബയ കേരടച്ച് മുനഗണനനാ പട്ടബകേ പ്രകേനാരലാം റസ്പീ റനാങബലാംഗച്ച്

നടതബ  01.06.2017  മുതല്  കറഷന  വബതരണലാം  ആരലാംഭബചബട്ടുലണ്ടെന്നച്ച്  സഭലയ

അറബയബച.  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബലല  അപനാകേതകേള്  വബവബധ  വകുപ്പുകേളുലട

സഹനായകതനാലട  പരബഹരബചച്ച്  അനര്ഹലര  ഒഴബവനാക്കബ  അര്ഹലര  ഉള്ലപ്പെടുതബ

ഏപ്രബല് മധദകതനാലട പട്ടബകേ കൃതദമനാക്കുന്നതബനുള്ള നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

2015-ലല  പബ.ഡബ.എസച്ച്.  കേണ്കടനാള്  ഓര്ഡര്  പ്രകേനാരലാം  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേ
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ക്രമമനായ കേനാലയളവബല് പുനനഃപരബകശനാധനയച്ച് വബകധയമനാക്കനാറുണ്ടെച്ച്.  കദശസ്പീയ ഭക്ഷദ

ഭദ്രതനാ  നബയമലത  അടബസനാനലപ്പെടുതബ  കകേരള  കറഷനബലാംഗച്ച്  ഓര്ഡര്

പുതുക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  അനബമ  ഘട്ടതബലനാലണനലാം  സബവബല്  സലലപ്ലൈസച്ച്

മനാനസല്  പരബഷ്കരബക്കുന്നതബനച്ച്  കറഷനബലാംഗച്ച്  കേണ്കടനാളറുലട  അദദക്ഷതയബല്

കേമ്മേബറബ  രൂപസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം  എലനാ  കറഷന  കേടകേളബലലാം  ഇ-കപനാസച്ച്  ലമഷസ്പീന

സനാപബചച്ച്  ആധനാര്  അധബഷബത  ബകയനാലമടബകേച്ച്  രസ്പീതബയബല്  കറഷന  വബതരണലാം

നടത്തുന്നതബനുലാം  നടപടബകേള്  സസസ്പീകേരബച  വരബകേയനാലണനലാം  കറഷന

കേടകേള്  പവവബദദവല്ക്കരബക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബകേള്  തുടര്ന്നച്ച്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മനബ  വദകമനാക്കബ.  ടനാറനാ  ഇനസബററ്റ്യൂട്ടച്ച്  ഓഫച്ച്

കസനാഷദല് സയനസച്ച് പരസ്പീക്ഷണനാടബസനാനതബല് കസനാഷദല് ഓഡബറച്ച്  (ലലപലറച്ച്

കപ്രനാജകച്ച്) നടതബ റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച് നല്കുന്ന മുറയച്ച് പ്രനാവര്തബകേമനാകുന്നതനാണച്ച്. ഹരബത

കകേരളലാം മബഷലന്റെ ഭനാഗമനായബ ലനല്കൃഷബയുലട വബസസ്പീര്ണലാം 3 ലക്ഷലാം ലഹകറബകലയച്ച്

ഉയര്ത്തുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനലാം  കൃഷബകയനാഗദമനായ  ഒനാകരനാ

കബനാക്കച്ച് പഞനായതബലന്റെയുലാം പരബധബയബലള്ള ഒരു പഞനായലതങബലലാം സമ്പൂര്ണ

തരബശുരഹബത  പഞനായതനായബ  പ്രഖദനാപബക്കുന്നതബനുള്ള  കേര്മ്മേ  പരബപനാടബകേള്

തയനാറനാക്കബയബട്ടുലണ്ടെനലാം  മനബ  അറബയബച.  കഗനാഡഡൗണുകേളബല്  നബന്നച്ച്  കറഷന

കേടകേളബകലയച്ച്  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്ന  അരബയുലട  അളവച്ച്  കൃതദമനായബരബക്കണലമന്നച്ച്

കേര്ശന  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  അതച്ച്  ഉറപ്പുവരുതനാനനാവശദമനായ
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എനകഫനാഴച്ച്ലമന്റെച്ച് നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബക്കുകേയുലാം ലചയബട്ടുണ്ടെച്ച്.  വബതരണതബനനായബ

തയനാറനാക്കബയ  കറഷന  കേനാര്ഡുകേളബല് 99.14  ശതമനാനലാം  വബതരണലാം

ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഒന്നബലധബകേലാം  മതദലതനാഴബലനാളബ  കുടുലാംബങ്ങള്  ഒരുമബചച്ച്

തനാമസബക്കുന്ന  സനാഹചരദമുലണ്ടെങബല്  ഉകദദനാഗസര്  ഫസ്പീല്ഡച്ച്  വബസബറച്ച്  നടതബ

സനാക്ഷദലപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷലാം പ്രകതദകേലാം കറഷന കേനാര്ഡുകേള് നല്കുന്നതനാലണനലാം

മുഴുവന  മതദലതനാഴബലനാളബകേകളയുലാം  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബല്

ഉള്ലപ്പെടുത്തുന്നതനാലണനലാം  പഞനായത്തുകേള്  അടബസനാന

സഡൗകേരദലമനാരുക്കുലമങബല്  പുതബയ  മനാകവലബ  കസനാറുകേളുലാം  സൂപ്പെര്  മനാര്ക്കറ്റുകേളുലാം

അനുവദബക്കുന്നതനാലണനലാം  ലഭദതയുലട  അടബസനാനതബല്  എ.പബ.എല്.

കുടുലാംബങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  നല്കുന്നതനാലണനലാം  എലനാ  ആദബവനാസബ

ഊരുകേളബലലാം  കനരബട്ടച്ച്  ഭക്ഷദധനാനദങ്ങള്  എതബക്കുന്നതബനനാവശദമനായ  നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ആതുരനാലയങ്ങള്,  അഗതബ  മനബരങ്ങള്

എന്നബവബടങ്ങളബല്  കൂടുതല്  ഭക്ഷദധനാനദലാം  വബതരണലാം  ലചയ്യുന്ന  കേനാരദലാം

പരബകശനാധബചച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച്

മറുപടബയനായബ മനബ വദകമനാക്കബ.

30 (*302) വര്ദബചവരുന്ന ഇടതച്ച് തസ്പീവ്രവനാദലാം

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

മനാകവനായബസ്റ്റുകേള് ഉള്ലപ്പെടുന്ന ഇടതച്ച് തസ്പീവ്രവനാദ സലാംഘടനകേളുലട പ്രവര്തനങ്ങള്
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സലാംസനാനതബലന്റെ  വടക്കന ജബലകേളബലല  ആദബവനാസബ  കമഖലകേളബല് റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

ലചയബട്ടുലണ്ടെനലാം  ഇതച്ച്  കനരബടുന്നതബനുലാം  നബരസ്പീക്ഷബക്കുന്നതബനുലാം  ആദബവനാസബ

വബഭനാഗങ്ങളുലട വബകേസനവലാം കക്ഷമവലാം അവകലനാകേനലാം ലചയ്യുന്നതബനുലാം മുഖദമനബ

ലചയര്മനാനനായബ  ഉന്നതതല  കേമ്മേബറബ  (യൂണബപഫഡച്ച്  കേമനാന്റെച്ച്)

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ അറബയബച.  മനാകവനായബസച്ച് ഭസ്പീഷണബ ഫലപ്രദമനായബ

കനരബടുന്നതബനനായബ  സബവബല്  കപനാലസ്പീസബകലയച്ച്  പ്രകതദകേ  നബയമനതബലൂലട  75

ആദബവനാസബ യുവതസ്പീയുവനാക്കലള പബ.എസച്ച്.സബ.  മുകഖന നബയമബക്കുന്നതബനച്ച് നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  ഭസ്പീഷണബ  നബലവബലള്ള  കമഖലകേളബലല  കപനാലസ്പീസച്ച്

ഉകദദനാഗസര്ക്കച്ച്  പ്രകതദകേ  പരബശസ്പീലനലാം  നല്കേബ  കലനാക്കല്  കപനാലസ്പീസമനായബ

കചര്ന്നച്ച്  പകടനാളബലാംഗച്ച്  നടതബ  വരുനണ്ടെച്ച്.  വനനാതബര്തബയബലള്ള  കപനാലസ്പീസച്ച്

കസഷനുകേള്  ശകമനാക്കുന്നതബനുള്ള  നടപടബ  സസസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.

ഭസ്പീകേരപ്രവര്തനങ്ങള് തടയുന്നതബനനായബ  'തണ്ടെര്കബനാള്ട്ടച്ച്'  സലാംവബധനാനലാം കൂടുതല്

കേനാരദക്ഷമമനാക്കുന്നതനാലണനലാം  ഇതരലാം  പ്രവര്തനങ്ങളബല്  ഏര്ലപ്പെടുന്നവലര

പബനബരബപ്പെബചച്ച്  സമൂഹതബലന്റെ  ലപനാതുധനാരയബകലയച്ച്  ലകേനാണ്ടുവരുന്നതബനനായബ

'പുനരധബവനാസ കേസ്പീഴടങ്ങല് പദതബ'  (Surrender  cum  Rehabilitation  Policy)

സര്ക്കനാര്  ആസൂത്രണലാം  ലചയ്തുവരുനലണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  തസ്പീവ്രവനാദ

പ്രവര്തനങ്ങള് തടയുന്നതബനച്ച് മനാകവനായബസച്ച് സനാന്നബദദമുള്ള മലപ്പുറലാം,  വയനനാടച്ച്,

പനാലക്കനാടച്ച്,  കകേനാഴബകക്കനാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്  എന്നസ്പീ  ജബലകേലള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കനാരബലന്റെ
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എസച്ച്.ആര്.ഇ.എസച്ച്.-ല്  (Security  Related  Expenditure  Scheme)

ഉള്ലപ്പെടുതനാനുള്ള  ശബപനാര്ശ  സമര്പ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ആദബവനാസബ  കമഖലയുലട

സമഗ്രമനായ  പുകരനാഗതബ  ലക്ഷദലാംവചച്ച് വബവബധ  വബകേസന  പദതബകേളുലാം  പടബല്

കകേനാളനബകേളബല്  ലമഡബക്കല്  കേദനാമ്പുകേളുലാം  കബനാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

നടതബവരുനലണ്ടെനലാം  മുഖദമനബ  വദകമനാക്കബ.  ഇതരലാം  പ്രവര്തനങ്ങള്

തടയുന്നതുമനായബ ബന്ധലപ്പെട്ടച്ച് വനലാം വകുപ്പെച്ച് ഉകദദനാഗസര് കനരബടുന്ന ബുദബമുട്ടുകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനച്ച്  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  നബലമ്പൂര്

വനതബലണ്ടെനായ മനാകവനായബസച്ച് മരണലാം സലാംബന്ധബചച്ച് മജബകസ്ട്രേറച്ച്തല അകനസഷണലാം

നടത്തുന്നതബനച്ച് മലപ്പുറലാം ജബലനാ കേളകലറ ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്

സമര്പ്പെബചബട്ടുലണ്ടെനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച. 

31 (*303) പബ  .  എസച്ച്  .  സബ  .   പരസ്പീക്ഷ എഴുതനാത ഉകദദനാഗനാര്തബകേളബല് നബനലാം പബഴ 

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  അകപക്ഷ സമര്പ്പെബച കശഷലാം പരസ്പീക്ഷ

എഴുതനാത  ഉകദദനാഗനാര്തബകേളബല്നബനലാം  പബഴ  ഇഡൗടനാക്കനാകനനാ  തുടര്

പരസ്പീക്ഷകേളബല്നബനലാം  അവലര  വബലക്കനാകനനാ  യനാലതനാരു  നബര്കദ്ദേശവലാം  നബലവബല്

സര്ക്കനാരബലന്റെ പരബഗണനയബലബലലന്നച്ച്  സഭലയ അറബയബച.  ഒഴബവകേള് കൃതദമനായബ

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലചയണലമന്ന കേര്ശന നബര്കദ്ദേശലാം വകുപ്പുകേള്ക്കച്ച് നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനലാം

റബകപ്പെനാര്ട്ടച്ച്  ലചയ്യുന്ന  മുറയച്ച്  നബയമനലാം  നടത്തുന്നതനാലണനലാം  വസ്പീഴ്ച  വരുത്തുന്ന

ഉകദദനാഗസര്ലക്കതബലര  നടപടബ  സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം  മുഖദമനബ
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വദകമനാക്കബ.  ലകേ.എ.എസച്ച്.  നടപ്പെനാക്കുന്നതബല്  സതനാരദമനായ  നടപടബകേളനാണച്ച്

സസസ്പീകേരബക്കുന്നലതനലാം  റനാങച്ച്  ലബസ്റ്റുകേളുലട  കേനാലനാവധബ  ദസ്പീര്ഘബപ്പെബക്കനാന

ഉകദ്ദേശബക്കുന്നബലലനലാം  ത്രബതല  പഞനായത്തുകേളബല്  പബ.എസച്ച്.സബ.  മുഖനാനരലാം

പഡ്രൈവര്മനാലര  നബയമബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബകശനാധബക്കുന്നതനാലണനലാം

ബബരുദ/ബബരുദനാനനര  കകേനാഴ്സുകേളബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായ  മനാറങ്ങള്  വന്നതബലന്റെ

ഫലമനായബ  വബവബധ  തസബകേകേളബകലയച്ച്  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെബക്കുന്നതബല്

ഉകദദനാഗനാര്തബകേള്ക്കച്ച്  ഉണ്ടെനായബട്ടുള്ള  ആശങകേള്  ശദയബല്ലപ്പെടുതബയനാല്

ആവശദമനായ നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുന്നതനാലണനലാം ഉപകചനാദദങ്ങള്ക്കച്ച് മറുപടബയനായബ

മുഖദമനബ അറബയബച.

32 (*304) കസനാളനാര് കകേസബല് അഴബമതബ നബകരനാധന നബയമപ്രകേനാരലാം കകേലസടുതച്ച്
അകനസഷണലാം

മുഖദമനബ നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ഭരണ സലാംവബധനാനലാം ദുരുപകയനാഗലപ്പെടുതബ

ഭരണ  തലപ്പെത്തുള്ളവര്  വന  തുകേ  പകേപ്പെറബയതനായുലാം  വലബയ  കതനാതബല്

അഴബമതബയുലാം  പലലാംഗബകേ  ചൂഷണവലാം  നടതബയതനായുലാം  മുന  എലാം.എല്.എ.-മനാര്

അടക്കമുള്ളവര് അന്നലത ഭരണ കനതൃതസതബലള്ളവലര രക്ഷലപ്പെടുതനാനകവണ്ടെബ

കസനാളനാര് കകേസച്ച് ഒത്തുതസ്പീര്പ്പെനാക്കനാന പ്രവര്തബചതനായുലാം അകനസഷണ കേമ്മേസ്പീഷന

കേലണ്ടെതബയതബലന്റെ അടബസനാനതബല് കുറക്കനാര്ലക്കതബലര അഴബമതബ നബകരനാധന

നബയമമുള്ലപ്പെലട വബവബധ നബയമങ്ങള് അനുശനാസബക്കുന്ന രസ്പീതബയബല് അകനസഷണലാം

നടത്തുന്നതബനനായബ ഒരു പ്രകതദകേ അകനസഷണ സലാംഘലത നബയമബചബട്ടുലണ്ടെനലാം
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അകനസഷണലാം  സമയബന്ധബതമനായബ  പൂര്തബയനാക്കനാനുള്ള  നടപടബ

സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  സഭലയ  അറബയബച.  കപനാലസ്പീസച്ച്  കസനയുലട  അചടക്കലാം

ഉയര്തബപ്പെബടബക്കനാനനാവശദമനായ നബര്കദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കനാന കേനാരദക്ഷമതയുള്ള

ഒരു  ഏജനസബയുലട  അകനസഷണലാം  അനബവനാരദമനാലണന്നച്ച്  കേമ്മേസ്പീഷന

നബര്കദ്ദേശബചബട്ടുണ്ടെച്ച്.  കേമ്മേസ്പീഷന  ശബപനാര്ശയുലടയുലാം  സര്ക്കനാരബനച്ച്  ലഭബച

ഉപകദശതബലന്റെയുലാം  അടബസനാനതബല്  കപനാലസ്പീസച്ച്-ജയബല്  വകുപ്പുകേളബല്

നടകതണ്ടെ മനാറലാം സലാംബന്ധബചച്ച് പഠബചച്ച് സര്ക്കനാരബകലയച്ച് ശബപനാര്ശ സമര്പ്പെബക്കനാന

റബട്ട.  ജസബസച്ച്  ശസ്പീ.  സബ.  എന.  രനാമചന്ദ്രനനനായര്  അദദക്ഷനനായബ  മൂന്നലാംഗ

സമബതബലയ  നബയമബക്കനാന  തസ്പീരുമനാനബചബട്ടുലണ്ടെനലാം  ലസക്രകട്ടറബയറബലന്റെ

സരക്ഷയനായബ  സബ.സബ.ടബ.വബ.  ദൃശദങ്ങള്  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധബച

കേമ്മേസ്പീഷന  ശബപനാര്ശ  പരബകശനാധബക്കനാനനായബ  ആഭദനര  വകുപ്പെച്ച്  അഡസ്പീഷണല്

ചസ്പീഫച്ച് ലസക്രട്ടറബലയ ചുമതലലപ്പെടുതബയബട്ടുലണ്ടെനലാം മുഖദമനബ വദകമനാക്കബ.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാക്കബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത  3123

മുതല്  3441 വലരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല്  46  എണതബനുലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട  മനബമനാര്

കരഖനാമൂലലാം ഉതരലാം നല്കേബ.) 


