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II ഇ.ബബ. XIV  - കകേരള നബയമസഭ/XVIII-1

 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   03,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

(കചനാകദദനാത്തരകവള  ആരലാംഭബച്ചകപ്പെനാള്  പഇൗരതത്വ  നബയമവുമനായബ

ബന്ധനപ്പെടക്ക്   പ്രതബപക്ഷനാലാംഗങ്ങള്  നല്കേബയ  കചനാദദങ്ങളബല്  മൂനന്നണലാം

നക്ഷത്രചബഹ്നമബട കചനാദദങ്ങളബല് ഉള്നപ്പെടുത്തുകേയലാം സമനാനസത്വഭനാവമുളള രണക്ക്

കചനാദദങ്ങള്  തളളബകളയകേയലാം  നചയ്തതക്ക്  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്

സഭയബല് ഉന്നയബക്കുകേയലാം ബഹു.  സസ്പീകര അകനാരദലാം പരബകശനാധബകനാനമന്നക്ക്

മറുപടെബ പറയകേയലാം നചയ.) 

1(*1)        ജബലനാ ആശുപത്രബകേനള സത്വകേനാരദവല്കരബകനാനുളള       

       നസ്പീതബ ആകയനാഗബനന്റെ നബരകദ്ദേശലാം

ആകരനാഗദവുലാം  സനാമൂഹദനസ്പീതബയലാം  വനബത-ശബശു  വബകേസനവുലാം
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വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീമതബ  നകേ.  നകേ.  നനശലജ ടെസ്പീച്ചര)  നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

ആകരനാഗദകമഖലനയ ശകബനപ്പെടുത്തബ നമച്ചനപ്പെട കസവനലാം നല്കുന്നതബനുള

കേരമ്മേ  പദതബകേളുമനായനാണക്ക്  സരകനാര  മുകന്നനാട്ടുകപനാകുന്നനതനലാം  ജബലനാ

ആശുപത്രബകേനള  സത്വകേനാരദവല്കരബകനാനുളള  നസ്പീതബ  ആകയനാഗബനന്റെ

നബരകദ്ദേശലാം നടെപ്പെനാകനാനുകദ്ദേശബക്കുന്നബനലനലാം സഭനയ അറബയബച.  നനാഷണല്

നമഡബകല്  കേമ്മേസ്പീഷന്  ബബലബനല  ചബല  വദവസ്ഥകേള്  സലാംസ്ഥനാനത്തബനന്റെ

ആകരനാഗദ  സലാംവബധനാനനത്ത  ദുരബലനപ്പെടുത്തുന്നതനായതബനനാല്

ഇതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്  പഠബച്ചക്ക്  നബരകദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പെബക്കുന്നതബനനായബ  കേമ്മേബറബ

രൂപസ്പീകേരബച്ചബട്ടുണക്ക്.  നപനാതുജനനാകരനാഗദ  രലാംഗലാം  ശകബനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

ആധുനബകേവല്കരബക്കുന്നതബനുലാംകവണബ  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുളള  'ആരദലാം'

പദതബയനടെ ഭനാഗമനായബ സരകനാര ആശുപത്രബകേളബനല അടെബസ്ഥനാന സഇൗകേരദലാം

നമച്ചനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  നൂതന  ആകരനാഗദ  പരബപനാടെബകേള്കക്ക്  രൂപലാം

നല്കുന്നതബനുലാം ആധുനബകേ  ഉപകേരണങ്ങള് ലഭദമനാകബ സൂപ്പെര നസഷദനാലബറബ

വബഭനാഗലാം  കഡനാക്ടരമനാരടെകമുള അധബകേ ജസ്പീവനകനാനര നബയമബച്ചക്ക് ആകരനാഗദ

കസവനങ്ങള്  വബപുലനപ്പെടുത്തുന്നതബനുമുള  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടെപ്പെബലനാകബ

വരുനണക്ക്.  പ്രനാഥമബകേനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങനള കുടുലാംബനാകരനാഗദ കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ

ഉയരത്തുന്നതുവഴബ  നമച്ചനപ്പെട  ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ലഭദമനാക്കുന്നതബനുലാം
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ജബലനാ/ജനറല്  ആശുപത്രബകേളബല്  സൂപ്പെര  നസഷദനാലബറബ  സലാംവബധനാനലാം

ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം  തനാലൂകക്ക്  ആശുപത്രബകേളബല്  നബശബത

മനാനദണ്ഡങ്ങകളനാടുകൂടെബയ  ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ഏരനപ്പെടുത്തുന്നതബനുലാം

നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണന്നക്ക് മനബ അറബയബച.  നമഡബകല് കകേനാകളജുകേളബല്

മനാത്രലാം  ലഭദമനായബരുന്ന  സൂപ്പെര  നസഷദനാലബറബ  സഇൗകേരദങ്ങള്  ജബലനാ

ആശുപത്രബകേളബകലയക്ക്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  കേനാത്തക്ക്  ലനാബക്ക്

സഇൗകേരദങ്ങള്  ജബലനാ/ജനറല്  ആശുപത്രബകേളബല്  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുണക്ക്.  തനാലൂകക്ക്

ആശുപത്രബകേളബല്  കൂടുതല്  ഡയനാലബസബസക്ക്  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം

നമഡബകല്  കകേനാകളജുകേളബനല  കേനാന്സര  ചബകേബതനാ  സഇൗകേരദങ്ങള്

വബപുലമനാക്കുകേയലാം  നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  നമഡബകല്  കകേനാകളജുകേനള മബകേവബനന്റെ

കകേന്ദ്രങ്ങളനാകബ  മനാറ്റുന്നതബനുള  പദതബകേള്  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്

നടെപ്പെബലനാകബവരുനണക്ക്.  കേണ്ണൂര പരബയനാരലാം നമഡബകല് കകേനാകളജക്ക് സരകനാര

ഏനറടുക്കുകേയലാം  കകേനാന്നബ,  കേനാസരകഗനാഡക്ക്,  വയനനാടെക്ക്  എന്നസ്പീ  നമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളുനടെ  പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബക്കുന്നതബനുള  നടെപടെബകേള്

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയമനാണക്ക്.  വബവബധ  ഫെണ്ടുകേള്  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  മനാസ്റ്റരപനാന്

തയനാറനാകബ  അടെബസ്ഥനാനസഇൗകേരദ  വബകേസന  പ്രവൃത്തബകേള് നമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളബലലാം  കേനാന്സര  ചബകേബതനാ  കകേന്ദ്രങ്ങളബലലാം  നടെത്തബവരുന.
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കൂടെനാനത  മനാത-ശബശു  മരണ  നബരകക്ക്  കുറയ്ക്കുകേനയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാനടെ

സസ്പീകേളുനടെയലാം  കുടബകേളുനടെയലാം  ആശുപത്രബകേളബല്  നമകറണബറബ  യൂണബറ്റുകേള്

ശകബനപ്പെടുത്തുകേയലാം ആകരനാഗദ വകുപ്പെബല്  5127  തസബകേകേള് സൃഷബക്കുകേയലാം

നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  ജസ്പീവബതശശലബ കരനാഗനബയനണ പ്രവരത്തനങ്ങളുനടെ ഭനാഗമനായബ

ജബലനാതല  ആശുപത്രബകേളബല്  കസനാകക്ക്  യൂണബറ്റുകേള്,  കേനാന്സര  നകേയര

യൂണബറ്റുകേള്  എന്നബവ  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം  നമഡബകല്

കകേനാകളജുകേളുള്നപ്പെനടെയളള  ആശുപത്രബകേളബല്  ഒ.പബ.  വബഭനാഗലാം  കരനാഗബ

സഇൗഹൃദമനാക്കുന്നതബനുള  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം

'ഇ-നഹല്ത്തക്ക്'  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചക്ക്  നടെപ്പെബലനാകബത്തുടെങ്ങബയബട്ടുനണനലാം

സമഗ്ര കടനാമനാ നകേയര പദതബയനടെ ഭനാഗമനായബ സലാംസ്ഥനാനനത്ത നമഡബകല്

കകേനാകളജക്ക്/ജനറല്/ജബലനാ/തനാലൂകക്ക് ആശുപത്രബകേളബനല അതദനാഹബത വബഭനാഗലാം

ശകബനപ്പെടുത്തനാന്  നടെപടെബ  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  മനബ  അറബയബച.

വനാഹനനാപകേടെങ്ങളബല്നപ്പെടുന്നവരകക്ക്  അടെബയന്തര  ചബകേബത

ലഭദമനാക്കുന്നതബനനായബ  'കേനബവക്ക്-108' എന്ന സഇൗജനദ ആലാംബുലന്സക്ക് ശദലാംഖല

പ്രവരത്തനലാം  ആരലാംഭബച്ചബട്ടുനണനലാം  പകേരച്ചവദനാധബ  പ്രതബകരനാധ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  ശകബനപ്പെടുത്തുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  'ആകരനാഗദ  ജനാഗ്രത'

എന്ന  കേനാമ്പയബന്  ഓകരനാ  വരഷവുലാം  നടെപ്പെബലനാകബവരുനനണനലാം  മനബ
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വദകമനാകബ.  അനധബകൃതമനായബ  മരുനവബതരണലാം  നടെത്തുന്നതക്ക്

ശദയബല്നപ്പെടനാല് നടെപടെബ സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം നകേനാകറനാണ നനവറസക്ക്

ബനാധയ്നകതബനര  പ്രതബകരനാധ  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം

പനാരബസ്ഥബതബകേ പഠന റബകപ്പെനാരടക്ക്  ലഭദമനാക്കുന്ന മുറയക്ക്  വയനനാടെക്ക്  നമഡബകല്

കകേനാകളജുമനായബ  ബന്ധനപ്പെട  തുടെരനടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം

ഹസ്പീകമനാഫെസ്പീലബയ  കരനാഗബകേള്കക്ക്  നല്കുന്ന  ചബകേബതനാ  സഹനായലാം  കൂടുതല്

ആശുപത്രബകേളബകലയക്ക്  വദനാപബപ്പെബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  ആകലനാചബക്കുന്നതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച. 

2 (*2) നബകക്ഷപകേ സലാംഗമങ്ങള്

മുഖദമനബ  (ശസ്പീ.  പബണറനായബ  വബജയന്)  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,

രനാജദത്തക്ക്  മുന്പന്തബയബല്  നബല്ക്കുന്ന  അഞക്ക്  വദവസനായ  സഇൗഹൃദ

സലാംസ്ഥനാനങ്ങളബനലനാന്നനായബ  കകേരളനത്ത  മനാറ്റുകേ  എന്ന  ലക്ഷദകത്തനാടുകൂടെബ

വദവസനായ നബകക്ഷപലാം കനടെനാനുലാം കൂടുതല് നതനാഴബലവസരങ്ങള് സൃഷബകനാനുലാം

കവണബയനാണക്ക് നബകക്ഷപ സലാംഗമങ്ങള് നടെത്തബയനതനലാം ഇതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ

ദുബനായബല്  സലാംഘടെബപ്പെബച്ച  'എന്.ആര.നഎ.'  എമരജബലാംഗക്ക്  എന്റെരനപ്രകണഴക്ക്

മസ്പീറബലൂനടെ പതബനനായബരലാം കകേനാടെബ രൂപയനടെ വനാഗനാനവുലാം നകേനാച്ചബയബല് നടെത്തബയ

'അനസന്ഡക്ക് 2020' ആകഗനാള നബകക്ഷപ സലാംഗമത്തബലൂനടെ  ഒരു ലക്ഷലാം കകേനാടെബ
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രൂപയനടെ നബകക്ഷപ വനാഗനാനവുലാം സലാംസ്ഥനാനത്തബനക്ക് ലഭബച്ചബട്ടുനണന്നക്ക് സഭനയ

അറബയബച.  ഇതബല്  32  എണലാം  ധനാരണനാപത്രങ്ങളുലാം  117  എണലാം

തനാല്പ്പെരദപത്രങ്ങളുമനാണക്ക്.  കൂടെനാനത  കകേരളനാ  ഇന്ഫനാസക്ചര  ഫെണക്ക്

മനാകനജുനമന്റെക്ക്  ലബമബറഡക്ക്,  അബുദനാബബ  ഇന്നവസ്റ്റക്ക്നമന്റെക്ക്  അകതനാറബറബ

എന്നബവയലാം  നബകക്ഷപ  തനാല്പരദലാം  പ്രകേടെബപ്പെബച്ചബട്ടുണക്ക്.  പ്രസ്തുത  കപ്രനാജക്ടക്ക്

നപ്രനാകപ്പെനാസലകേള്  സമയബന്ധബതമനായബ  നടെപ്പെനാക്കുന്നതബനുളള  സതത്വര

നടെപടെബകേള് സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാണക്ക്. മുഖദമനബയനടെ കനതതത്വത്തബല് ജപ്പെനാന്,

നകേനാറബയ,  യ.എ.ഇ.  എന്നബവബടെങ്ങളബല് നടെത്തബയ  സന്ദരശനനത്തത്തുടെരന്നക്ക്

സനാകങ്കതബകേവബദദ,  സനാകങ്കതബകേ  പങ്കനാളബത്തലാം  എന്നബവയനടെ  സനാധദതയലാം

സഹകേരണവുലാം  ചരച്ച  നചയ്യുകേയലാം  ജപ്പെനാനുമനായള  വബകേസന

സഹകേരണത്തബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  തബരുവനന്തപുരത്തക്ക്  105  കകേനാടെബ  രൂപ

മുതല്മുടെകബല്  M/s. Terumo Penpol Pvt. Ltd.  ബ്ലഡക്ക് ബനാഗക്ക് നബരമ്മേനാണലാം

ആരലാംഭബകനാനുലാം  M/s. Nitta Gelatin INC-യനടെ വബകേസനത്തബനനായബ  200

കകേനാടെബ  രൂപ  മുതല്മുടെകനാനുലാം  സന്നദത  പ്രകേടെബപ്പെബച്ചതബനു  പുറനമ

Rejuvenation  clinics  (Ayurveda),  IT,  MSME  എന്നസ്പീ  കമഖലകേളബലലാം

നബകക്ഷപത്തബനക്ക്  തയനാറനായബട്ടുണക്ക്.  കചരത്തലയബലള  KSIDC  നമഗനാഫുഡക്ക്

പനാരകബല്  seafood/marine  products  നകേനാറബയയബകലയക്ക്  കേയറ്റുമതബ
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നചയനാനുള ചരച്ച നടെത്തുകേയലാം തുടെരനടെപടെബകേള് ചസ്പീഫെക്ക് നസക്രടറബ തലത്തബല്

നടെനവരബകേയമനാണക്ക്.  തബരുവനന്തപുരലാം  മുതല്  കേനാസരകഗനാഡക്ക്  വനരയള

നസമബ  നനഹസസ്പീഡക്ക്  നറയബല്  പനാതയനായള  സനാധദതനാ  പഠന  റബകപ്പെനാരടക്ക്

പ്രകേനാരലാം നബലവബലള പനാതയക്ക്  സമനാന്തരമനായബ  പുതബയ രണക്ക്  പനാതകേള്കൂടെബ

വബഭനാവനലാം  നചയ്തബട്ടുണക്ക്.  നറയബല്കവ  കബനാരഡബനന്റെ  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭദമനായകശഷലാം  വനാലല്യു  കേദനാപ്ച്ചറബലാംഗക്ക്,  ധനസമനാഹരണലാം  മുതലനായവ

ആരലാംഭബക്കുന്നതനാനണന്ന വദവസ്ഥയബല് ''സബസ'' സമരപ്പെബച്ച സനാധദതനാ പഠന

റബകപ്പെനാരട്ടുലാം  അനനലന്നമനലാം  സലാംസ്ഥനാനലാം  അലാംഗസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  പദതബകക്ക്

കകേന്ദ്ര  നറയബല്കവ  മനനാലയത്തബനന്റെ  തതത്വത്തബലളള  അലാംഗസ്പീകേനാരലാം

ലഭദമനായതബനന്റെ അടെബസ്ഥനാനത്തബല് കസനായബല് സരകവ,  ലബഡനാര  ഏരബയല്

സരകവ, ടനാഫെബകേക്ക് സരകവ, EIA പഠനലാം എന്നബവ പൂരത്തബയനാക്കുകേയലാം മൂലധന

സമനാഹരണവുമനായബ ബന്ധനപ്പെട ചരച്ചകേള് നടെത്തബവരബകേയമനാണക്ക്. ശബരബമല

തസ്പീരതനാടെകേരകനായബ  ഗ്രസ്പീന്ഫെസ്പീല്ഡക്ക്  എയരകപനാരടക്ക്  ആരലാംഭബകനാനുളള

നടെപടെബകേള്  പുകരനാഗമബക്കുകേയനാനണനലാം  നബരദ്ദേബഷ  വബമനാനത്തനാവളത്തബനന്റെ

നടെകകനാ  ഇകകണനാമബകേക്ക്  ഫെസ്പീസബബബലബറബ  റബകപ്പെനാരടക്ക്  സരകനാരബനന്റെ

പരബഗണനയബലനാനണനലാം  മുഖദമനബ  അറബയബച.  കവദനാമഗതനാഗതത്തബനന്റെ

സമഗ്രവബകേസനത്തബനനായബ  8  മുതല്  10  സസ്പീറ്റുള ഒറ എഞബന് വബമനാനങ്ങള്
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(Airvan)  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  കകേരളത്തബനല  പ്രധനാന  ടൂറബസ്റ്റക്ക്  കകേന്ദ്രങ്ങനള

ബന്ധബപ്പെബചനകേനാണക്ക്  നചറു  വബമനാന  സരവസ്പീസുകേളുലാം  നകേനാലലാം,  ആശനാമലാം

നനമതനാനലാം,  മൂന്നനാര,  കതകടെബ,  കേല്പ്പെറ,  കബകല്,  ഗുരുവനായൂര,  പനാലകനാടെക്ക്,

ആലപ്പുഴ  ബസ്പീച്ചക്ക്,  വരകല,  കുമരകേലാം  എന്നസ്പീ  സ്ഥലങ്ങളബല്  എയര

സബപ്പെക്ക്/നഹലബകപനാരട്ടുലാം ആരലാംഭബകനാന്  ലക്ഷദമബടുനനണനലാം ആദദ പടെബയനായബ

കബകല്,  വയനനാടെക്ക്,  ഇടുകബ  എന്നബവബടെങ്ങളബല്  പദതബ  നടെപ്പെബലനാകനാന്

ഉകദ്ദേശബക്കുനനണനലാം ടെബ സ്ഥലങ്ങളബല് എയര സബപ്പെക്ക് സ്ഥനാപബക്കുന്നതബനുള

സനാധദതനാ  പഠന  റബകപ്പെനാരടക്ക്  കകേന്ദ്ര  കവദനാമയനാന  മനനാലയത്തബനന്റെ

അലാംഗസ്പീകേനാരത്തബനനായബ  സമരപ്പെബച്ചബട്ടുനണനലാം  അന്തനാരനാഷ

വബമനാനത്തനാവളങ്ങളുനടെ ഫെസ്പീഡര കപനാസ്റ്റുകേളനായബ പ്രവരത്തബക്കുന്നതബനക്ക് എയര

സബപ്പുകേനള  റസ്പീജബയണല്  കേണക്ടബവബറബ   സസ്പീലാം-ഉഡനാനബല്  ഉള്നപ്പെടുത്തനാന്

കവദനാമയനാന  മനനാലയകത്തനാടെക്ക്  അഭദരതബച്ചബട്ടുനണനലാം   മുഖദമനബ

വദകമനാകബ.  കദശസ്പീയ  പനാത-66  നനാലക്ക്/ആറക്ക്  വരബ  പനാതയനായബ

വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനുളള  സ്ഥലനമടുപ്പെക്ക്  നടെപടെബകേള്  പൂരത്തബയനായ

പ്രകദശങ്ങളബല്  നബരമ്മേനാണ  പ്രവൃത്തബകേള്ക്കുള  നടെണര  നടെപടെബകേള്

നനാഷണല് നനഹകവ അകതനാറബറബ ഓഫെക്ക് ഇന്തദ സത്വസ്പീകേരബക്കുനണക്ക്. തസ്പീരകദശ

നനഹകവ  നബരമ്മേനാണത്തബനനായബ  6500  കകേനാടെബ  രൂപയനടെ  ഭരണനാനുമതബ
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കേബഫ്ബബ  മുഖനാന്തരലാം  ലഭദമനായബട്ടുനണനലാം  സലാംസ്ഥനാന  പനാതകേളുലാം  പ്രധനാന

ജബലനാ  കറനാഡുകേളുലാം  ഉള്നപ്പെടുന്ന  കറനാഡക്ക്  ശലാംഖല  ഘടലാംഘടമനായബ  ഉന്നത

നബലവനാരത്തബകലയക്ക്  ഉയരത്തനാന്  നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണനലാം

മുഖദമനബ  അറബയബച.  മനാലബനദ  സലാംസരണത്തബനനായബ  ആധുനബകേ

സനാകങ്കതബകേവബദദ  ഉപകയനാഗനപ്പെടുത്തബയളള  പനാനകേള്  സ്ഥനാപബകനാനുലാം

ഇതുസലാംബന്ധബച്ച  കബനാധവല്കരണലാം  നടെത്തനാനുലാം  നടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം  നനാടെബനന്റെ  വബകേസനത്തബനനായബ   ധനസഹനായലാം

ലഭദമനാക്കുന്നതബനക്ക്  കകേന്ദ്രസരകനാരബല്   സമ്മേരദ്ദേലാം  നചലത്തുന്നതനാനണനലാം

സലാംസ്ഥനാനനത്ത  യൂണബകവഴബറബകേളബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  ആധുനബകേ

കകേനാഴ്സുകേള് ആരലാംഭബക്കുന്നതബനക്ക്   നടെപടെബകേള്  സത്വസ്പീകേരബചവരബകേയനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ അറബയബച.

3 (*3 & *21) പഇൗരതത്വ നബയമ പ്രതബകഷധകനാരനകതബനരയളള കകേസക്ക്

മുഖദമനബ  നല്കേബയ  മറുപടെബയബല്,  സലാംസ്ഥനാനത്തക്ക്  പഇൗരതത്വ  നബയമ

കഭദഗതബനകതബനര  നബയമനാനുസരണലാം  പ്രതബകഷധബച്ച  ആരുനടെയലാം  കപരബല്

കകേസക്ക് രജബസ്റ്റര നചയ്യുകേകയനാ നടെപടെബകേള് സത്വസ്പീകേരബക്കുകേകയനാ നചയ്തബടബനലന്നക്ക്

സഭനയ അറബയബച.  പഇൗരതത്വ നബയമത്തബനനതബനരയള ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷനാഭലാം

കൂടുതല്  ശകബനപ്പെടുത്തനാനനാണക്ക്  സരകനാര  ആഗ്രഹബക്കുന്നനതനലാം



10

പ്രകക്ഷനാഭത്തബനന്റെ  മറവബല്  അക്രമപ്രവരത്തനലാം  നടെത്തുന്നവരക്കുലാം

നപനാതുമുതല്  നശബപ്പെബക്കുന്നവരക്കുനമതബനര  കേരശന  നടെപടെബ

സത്വസ്പീകേരബക്കുന്നതനാനണനലാം  മതസരദ  വളരത്തുന്നതുലാം  ജനങ്ങനള

ഭബന്നബപ്പെബക്കുന്നതുമനായ  പ്രവരത്തനങ്ങളബകലരനപ്പെടുന്നവനര  നബയമത്തബനക്ക്

മുന്നബനലത്തബക്കുകേനയന്നതക്ക്  സരകനാരബനന്റെ  കേടെമയനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മുഖദമനബ  അറബയബച.

 (നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

1  മുതല്  360  വനരയളള  കചനാദദങ്ങളബല്  54  എണത്തബനുലാം  ബന്ധനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


