
II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVI-5

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2019   നവലാംബര്   04,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബലല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചര്ന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

12 (*151) ശബരബമലയബലല യുവതസ്പീ പ്രകവശന കകേസബല് സര്കനാരബലന്റെ 
നബലപനാടക്ക്

മുഖദമനബ (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന)  നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

ശബരബമല  യുവതസ്പീ  പ്രകവശവുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ

തുടര്നലാം  നടപ്പെനാകനാന സര്കനാര്  ബനാധദസ്ഥമനാലണനലാം  പ്രസ്തുത  വബധബലയ

മറബകേടനക്ക്  പുതബയ  നബയമനബര്മ്മേനാണലാം  നടത്തനാന  ഉകദ്ദേശബക്കുനബലല്ലെനലാം

അടുത്ത  മണ്ഡല  കേനാലതലാം  വബശശനാസബകേള്കക്ക്  സമനാധനാനകത്തനാലട  ദര്ശനലാം

നടതനതബനനാവശദമനായ  സസൗകേരദങ്ങലളനാരുക്കുലമനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

ശബരബമലയബല്  യുവതസ്പീ  പ്രകവശലാം  നബകരനാധബചലകേനാണക്ക്  1991-ല്  കകേരള

ഹഹകകനാടതബ  പുറലപ്പെടുവബച്ച  വബധബ  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  തുടര്നവന



2

സര്കനാരുകേള്  ശമബച്ചതക്ക്.  കമല്  വബധബയുലട  പശനാത്തലത്തബല്

13-11-2007 -ല്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബയബല് സലാംസ്ഥനാന സര്കനാര് ഫയല് ലചയ

എതബര്  സതദവനാങ്മൂലത്തബല്  സസ്പീകേള്ക്കുലാം  പുരുഷനനാര്ക്കുലാം  തുലദമനായ

ആരനാധനനാ  അവകേനാശമുലണന  നബലപനാടനാണക്ക്  സശസ്പീകേരബച്ചലതനലാം  ഇസൗ

വബഷയവുമനായബ  ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക്  ഹബന്ദുമത  പണ്ഡബതനനാരുലടയുലാം  സനാമൂഹദ

പരബഷ്കര്ത്തനാകളുലടയുലാം  കേമ്മേസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരബച്ചക്ക്  അഭബപ്രനായമനാരനായനാന

തസ്പീരുമനാനലമടുത്തബരുനതനായുലാം   കേഴബഞ്ഞ  മണ്ഡലകേനാലത്തക്ക്  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ

വബധബ  നടപ്പെനാക്കുനതബലനതബലര  ഒരു  വബഭനാഗലാം  ആളുകേള്  ശബരബമലയബല്

സലാംഘര്ഷമുണനാകനാന ശമബലച്ചങ്കബലലാം ഭക്തര്കക്ക് ദര്ശനസസൗകേരദലമനാരുകനാന

സനാധബചലവനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  ഭരണഘടനയുലട  അടബസ്ഥനാന

തതശങ്ങള് വബശകേലനലാം ലചയനാണക്ക് സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ വബധബ പ്രസനാവബച്ചബട്ടുളളതക്ക്.

പുനനഃപരബകശനാധനനാ  ഹര് ജബകേളബലലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബ  നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്

സര്കനാര്  ശമബക്കുനതക്ക്.  2006-ല്  ഇനദന  യലാംഗക്ക്  കലനാകയഴക്ക്

അകസനാസബകയഷന  ഫയല്  ലചയ  കകേസബലലാം  ലലഹകകനാടതബ  വബധബ

നടപ്പെനാകനാനനാണക്ക്  ശമബച്ചലതനലാം   2007-ലലാം  2016-ലലാം സര്കനാര് എതബര്

സതദവനാങ്മൂലലാം  സമര്പ്പെബച്ചബരുലനങ്കബലലാം  സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  പരബഗണബച്ചതക്ക്

2007 -ലല സതദവനാങ്മൂലമനാലണനലാം ഇതര  അയ്യപ്പെ കക്ഷത്രങ്ങളബല് സസ്പീകേള്
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പ്രനായകഭദലമകനദ  ദര്ശനലാം  നടതന  സനാഹചരദത്തബല്  ശബരബമലയബല്

പ്രകവശനലാം  നബകഷധബക്കുനതക്ക്  മസൗലബകേനാവകേനാശ  ലലാംഘനമനാലണനലാം  ബഹു.

സുപ്രസ്പീലാംകകേനാടതബ  വബധബലയ  ആദദലാം  സശനാഗതലാം  ലചയവരനാണക്ക്  പബനസ്പീടക്ക്

സലാംഘര്ഷനാവസ്ഥ സൃഷബകനാന മുനകേലയ്യടുത്തലതനലാം സസ്പീ ശനാക്തസ്പീകേരണത്തബനലാം

സസ്പീ  വബകവചനലാം  അവസനാനബപ്പെബക്കുനതബനലാം  സര്കനാര്  മുനഗണന

നല്കുനലണനലാം  വബശശനാസബകേളുലട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പെനാകനാന തുടര്നലാം നടപടബ

സശസ്പീകേരബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മുഖദമനബ

അറബയബച.  

13 (*152 &*162) ഭക്ഷദഭദ്രതനാ നബയമപ്രകേനാരമുള്ള ഓണ്ലലലന പരനാതബ 
   പരബഹനാര സലാംവബധനാനലാം

ഭക്ഷദവുലാം സബവബല് സലലപ്ലെെസുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  തബകലനാത്തമന)

നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,  2013 -ലല  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദഭദ്രതനാ  നബയമത്തബലന്റെ

അടബസ്ഥനാനത്തബല് ഭക്ഷദധനാനദ വബതരണലാം സലാംബന്ധബച്ചക്ക് ലപനാതുജനങ്ങളുലട

പരനാതബകേള് സശസ്പീകേരബക്കുനതബനലാം പരബഹരബക്കുനതബനലാം ഓണ്ലലലന പരനാതബ

പരബഹനാര  സലാംവബധനാനമനായ  'Public  Grievance  Redressal  Portal'

27-02-2019  മുതല്  പ്രവര്ത്തബച  വരുനതനായുലാം

pg.civilsupplieskerala.gov.in  എന  ലവബ്ലലസറക്ക്  വഴബ

കകേരളത്തബലലവബലടനബനലാം  പരനാതബ  കരഖനാമൂലകമനാ,  ഓഡബകയനാ/വസ്പീഡബകയനാ
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ആകയനാ  സമര്പ്പെബകനാന  ഇസൗ  സലാംവബധനാനലാംവഴബ  കേഴബയുലമനലാം  28-10-2019

വലര  ലഭബച്ച  2262  പരനാതബകേളബല്  2131  എണലാം  ഇതബകനനാടകേലാം

പരബഹരബച്ചബട്ടുലണനലാം  ഇതബന  പുറകമ  ലപനാതുവബതരണ  രലാംഗലത്ത

സലാംശയങ്ങളുലാം പരനാതബകേളുലാം പരബഹരബക്കുനതബനനായബ  1967  എന കടനാള് ഫസ്പീ

നമ്പര്  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തബക്കുനലണനലാം  സഭലയ  അറബയബച.

17-07-2019-ലല  സര്കനാര്  ഉത്തരവബലന്റെ  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  S.R.O.No.

516/2019 വബജനാപനലാം  മുകഖന  രൂപസ്പീകൃതമനായ  സലാംസ്ഥനാന  ഭക്ഷദ

കേമ്മേസ്പീഷലന്റെ  അധബകേനാരങ്ങള്  2013-ലല   കദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ  ഭദ്രതനാ  നബയമലാം,

2018-ലല സലാംസ്ഥനാന ഭക്ഷദ ഭദ്രതനാ ചട്ടലാം എനബവ പ്രകേനാരവുലാം നബയമത്തബലല

16-ാം  വകുപ്പെബലല  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പെക്ക്  പ്രകേനാരലാം  ചുമതലകേളുലാം

നബര്വ്വചബകലപ്പെട്ടബട്ടുണക്ക്.  ഓണ്ലലലന  സലാംവബധനാനലാം  നബലവബല്

വനതബലനതടര്നക്ക്  2018-19 സനാമ്പത്തബകേ  വര്ഷലത്ത  നസ്പീകബയബരബപ്പെക്ക്

മുനവര്ഷലത്തകനാള് വര്ദബക്കുകേയുലാം  55.76  കകേനാടബ രൂപ ലനാഭമുണനാകുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.   ലഎ.എ.ലലവ.  കുടുലാംബങ്ങള്കകനാ  മുനഗണനനാ  പട്ടബകേയബലളള

കുടുലാംബങ്ങള്കകനാ  അര്ഹതലപ്പെട്ട  വബഹബതലാം  ലഭദമനായബലല്ലെങ്കബല്

അതബനപകേരലാം  ക്ഷനാമബത്ത  നല്കേബവരുനണക്ക്.  ഇതനസരബച്ചക്ക്

തബരുവനനപുരലാം,  കകേനാട്ടയലാം ജബല്ലെകേളബല് യഥനാക്രമലാം  2,162/-  രൂപയുലാം  834/-
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രൂപയുലാം നല്കേബയബട്ടുണക്ക്.  ടനാറനാ ഇൻസബററ്റ്യൂട്ടക്ക് ഓഫക്ക് കസനാഷദൽ സയൻസസക്ക്

സമര്പ്പെബച്ച  നബര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  അടബസ്ഥനാനത്തബല്  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  കസനാഷദല്

ഓഡബറക്ക്  നടത്തനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയുലാം  ലലപലറക്ക്  കപ്രനാജകനായബ

തബരുവനനപുരലാം ജബല്ലെയബലല ഏതനാനലാം കറഷന കേടകേളബല്  നടപ്പെനാക്കുകേയുലാം

ലചയബട്ടുണക്ക്.  ഇലകകനാണബകേക്ക്  കറഷന  കേനാര്ഡുകേള്കനാവശദമനായ   കമനാഡറ്റ്യൂള്

തയ്യനാറനാകനാന  എന.ലഎ.സബ.-കക്ക്  നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  സഞ്ചരബക്കുന

കറഷന  കേടകേള്  തൃശ്ശൂര്,  പത്തനലാംതബട്ട  ജബല്ലെകേള്കക്ക്  പുറലമ  എറണനാകുളലാം,

ഇടുകബ,  വയനനാടക്ക്  ജബല്ലെകേളബല്  നടപ്പെബലനാക്കുനതുമനാണക്ക്.  കറഷനകേടകേലള

നവസ്പീകേരബക്കുനതബലന്റെ   ഭനാഗമനായബ  കറഷന  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുപുറലമ  ശബരബ

ഉല്പ്പെനങ്ങളുലാം വബതരണലാം ലചയ്യനാന ശമബചലകേനാണബരബക്കുകേയനാണക്ക്. കറഷന

സനാധനങ്ങള് വനാങ്ങുനതബനക്ക് കപ്രനാകബ സമ്പ്രദനായലാം ഏര്ലപ്പെടുതനതനാലണനലാം

പ്രവര്ത്തനരഹബതമനായ  കറഷന  കേടകേള്  സലലപ്ലെെകകേനാ  ഒസൗട്ടക്ക് ലലറബകനനാടക്ക്

കചര്നക്ക് നടതന കേനാരദലാം ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം വബതരണലാം ലചയ്യുന

ഭക്ഷദസനാധനങ്ങളുലട  ഗുണനബലവനാരലാം  പരബകശനാധബക്കുനതബനക്ക്  കേര്ശന

നബര്കദ്ദേശലാം  നല്കേബയബട്ടുലണനലാം  കറഷന  കേടകേളബലല  ക്രമകകടക്ക്

കേണ്ടുപബടബക്കുനതബനലാം തടയുനതബനമനായബ  കേദനാമറ,  വനാതബല്പ്പെടബ  വബതരണലാം

നടതന   വനാഹനങ്ങളബല്  ജബ.പബ.എസക്ക്.  എനബവ  ഘടബപ്പെബക്കുനതബനലാം
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ഇ-കപനാസക്ക്  ലമഷസ്പീലന  കവയബലാംഗക്ക്  ലസ്കെയബലമനായബ  ബന്ധലപ്പെടുതന  കേനാരദലാം

ആകലനാചബക്കുനതനാലണനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടബയനായബ  മനബ

അറബയബച. 

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടനാത്ത

1900 മുതല്  2278 വലരയുളള കചനാദദങ്ങളബല് 83 എണത്തബനലാം  ബന്ധലപ്പെട്ട

മനബമനാര് കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


