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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 24, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 163]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                 [നമ്പര് 14

നനിയമസഭ   2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  24-ാ തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിലല  
8.30-നട്ട് ബഹുമഭാനലപട   സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)
1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .    സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.........  ഓര്ഡര്........  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  *451-ഉലാം  *453-ഉലാം
കബട്ട് ലചേയഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിലല പ്രധഭാന വലവസ്ഥകേള  

1(*451) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലല  പ്രധഭാന  വലവസ്ഥകേള

എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  ഇഇൗ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  യഥഭാസമയലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ ;
(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള കറഷന് സലാംവനിധഭാനലത്ത ഇഇൗ നനിയമലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് ഏതട്ട് തരത്തനില ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

855/2019
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ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ) : സര്, 

(എ)  5-7-2013  മുതല  പ്രഭാബലലലാം  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല
29-ാ നമ്പര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡല അസഭാധഭാരണ ഗസറനിലൂലട വനിജഭാപനലാം
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമലാം,  2013  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  2-12-2013-ലല  സ.ഉ.  (പകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എന്നഭാല നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന വനിധത്തനിലുള്ള
തഭാലഴെപറയന്ന അടനിസ്ഥഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിയമലാം പ്രവൃത്തനി പഥത്തനില ലകേഭാണ്ടുവന്നനിരുന്നനില.

i. അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര  കുടലാംബങ്ങലള  കേലണത്തല
(identification of priority households),

ii. വഭാതനിലപടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery)

iii. കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്പലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല  (online
allocation.

iv. പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം (Grievance Redressal Mechanism)

കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം മുകേളനില  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില നടനവരുന.

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങലള
കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങ്കനിലാംഗഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.   എന്നഭാല  ആ
രതീതനി  പനിന്തുടരുകമ്പഭാള  അര്ഹരഭായ  പലരുലാം  പനിനള്ളലപടലമന്നതനിനഭാല
സലാംസ്ഥഭാനതല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം അപ്രകേഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനിയ
കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  എ.എ.പവ.
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സഇൗജേനല  നനിരക്കനിലുലാം  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്
ആലളഭാന്നനിനട്ട്  അഞട്ട്  കേനികലഭാ  വതീതലാം  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
നനിരക്കനിലുലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ലഭലമഭാകുലാം.   മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള
ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം സലാംബനനിച കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.
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കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളനില മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങലള കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണലാം

 2(*453) ശതീ   .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജേഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : 
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളനില  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങലള
കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  മഭാനദണലമലനനലാം  ഇതട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച മഭാനദണത്തനിലനനിന്നട്ട് വലതലസ്തമഭായനി ഏതുവനിധത്തനില സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാലണനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്  ):  സര്,
സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
ജേതീവനക്കഭാര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടക്കുന്നവര്,  സസനമഭായനി  ഒകരക്കറനിനുകമല
ഭൂമനിയള്ളവര്,  സസനമഭായനി  1000  ചേതുരശ അടനിക്കട്ട്  കമല വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീകടഭാ,
ഫഭാകറഭാ  ഉള്ളവര്,  നഭാലുചേക്ര  വഭാഹനമുള്ളവര്  എന്നനിവര്  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കലപടലാം.   എന്നഭാല  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപടന്ന  കഭാസട്ട്
4  തസ്തനികേ  വലരയള്ള  ജേതീവനക്കഭാലര  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളലപടത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   മുന്സര്ക്കഭാര്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തഭാന്
തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലാംഗഭാണട്ട് നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് മഭാറനി ഇകപഭാള സലാംസ്ഥഭാനതല
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള
അര്ഹതലപടവര്  മുഴുവന്  കയഭാഗലതയലട  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമത്തനില  പടനികേയനില
ഉളലപടവഭാനഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പല  തരത്തനിലുള്ള  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
ജേനങ്ങളക്കുണട്ട്. അര്ഹതയനിലഭാത്തവര് ലനിസനില കേടനകൂടകേയലാം അര്ഹതയള്ളവര്
പുറനള്ളലപടകേയലാം ലചേയനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതട്ട്. പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാരനില  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിലഭാത്തവര്  ധഭാരഭാളമുലണന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  അത്തരലാം  ആളുകേളക്കട്ട്   ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിന്റെ
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   അര്ഹതലപടവരഭാരുലാം  ഒഴെനിവഭാകേഭാന്
പഭാടനിലലന്ന   തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട് എലഭാ
സ്ഥലത്തുലാം  നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.    മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില കപരനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്
പരഭാതനി  സമര്പനിക്കഭാന് നവലാംബര്  30  വലര സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   തഭാലൂക്കട്ട്
സപപ്ലൈ ഓഫതീസട്ട്,  വനികലജേഭാഫതീസട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട് ഓഫതീസട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട്
അകപക്ഷ  ലകേഭാടകക്കണതട്ട്.  അങ്ങലന  സമര്പനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികന്മേല
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന്  തലത്തനിലുളള    ഉകദലഭാഗസ്ഥരടങ്ങുന്ന
സലാംഘമഭാണട്ട്   തതീരുമഭാനലമടകക്കണതട്ട്.    അര്ഹതലപടവലരലഭാവരുലാം പ്രകയഭാറനിറനി
ലനിസനില ഉളലപടഭാന്  ലപഭാതുജേനങ്ങളുലാം ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുലാം ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
നന്നഭായനി ഇടലപകടണതുലണന്നഭാണട്ട് അതുസലാംബനനിചട്ട്  സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  സര്,  തനതഭായനിട്ടുള്ള ആഹഭാരത്തനിലന്റെ ലഭലതക്കുറവട്ട്
ആദനിവഭാസനി  ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ആകരഭാഗലലത്ത  ബഭാധനിക്കുനലവനലാം  അതുവഴെനി
മരണത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനലവന്നതുലാം  അടപഭാടനികപഭാലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.    ഭക്ഷലസരക്ഷയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ആദനിവഭാസനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  തനതഭായനിട്ടുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ആദനിവഭാസനികേള,  പടനികേജേഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്   എന്നനിവലരലഭാലാം മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില ഉളലപകടണതഭാണട്ട്.
എ.എ.പവ./ബനി.പനിഎല.  കേഭാര്ഡുടടമകേള  97  ലക്ഷലാം  കപരഭാണട്ട്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല ഇത്തവണ  1,54,80,040  കപര് ഉളലപടഭാനുള്ള
സഭാധലതയണട്ട്.    പഭാര്ശസവത്ക്കരനിക്കലപട മുഴുവന് ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില ഉളലപകടണതഭാണട്ട്.   

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജേഷട്ട്: സര്, 2013-ലഭാണട്ട് യ.പനി.എ. സര്ക്കഭാര് കദശതീയ ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയതട്ട്.   എന്നഭാല കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
മൂനവര്ഷലാം  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്   നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞനില.   ഇതുമൂലലാം   കകേരളത്തനില
നനിലവനില  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന   ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അളവനില   പഭാവലപട
കുടലാംബങ്ങളക്കുതലന്ന വന്കതഭാതനില കുറവട്ട് വരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ഭക്ഷല കേമ്മേനി
സലാംസ്ഥഭാനമഭായ  കകേരളത്തനില  അരനി  വനിഹനിതത്തനില  വരുന്ന  കുറവുമൂലലാം
വനിലക്കയറമുണഭാകുകേയലാം   അതട്ട്  സഭാധഭാരണ  കുടലാംബങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.   ഇതട്ട്  കനരനിടഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്? 
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   കടഭാടല  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില  കുറവുണഭാകുലാം.
സഭാധഭാരണയഭായനി  ഓണത്തനിനട്ട്   മുമ്പുള്ള  മഭാസലാം  വലര  ഒരു  വര്ഷലാം  കനഭാര്മല
അകലഭാട്ടുലമനലാം   അഡതീഷണല അകലഭാട്ടുലമനലാം  ഉളലപലട  15.91  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്
ടണ് അകലഭാടട്ട്ലമനണഭായനിരുന.   ഇകപഭാള നഭാഷണല ഫുഡട്ട് ലസകേക്യൂരനിറനി ആകട്ട്
(എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.)  പ്രകേഭാരലാം   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   ഉറപ്പുനലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്
14.25 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള മഭാത്രമഭാണട്ട്.  അത്രയലാം കുറവുണഭാകുലാം.  

ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര്, 2013-ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന്ന ഇഇൗ
നനിയമലാം  കേഴെനിഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കഭാതനിരുന്നതനില
ആരുലടലയങ്കനിലുലാം  വലക്തമഭായ  ഇടലപടലുകണഭാ;   ആലരലയങ്കനിലുലാം  ഭയന്നനിടഭാകണഭാ
അവര് ഈ നനിയമലാം നടപഭാക്കഭാതനിരുന്നലതന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   2013  ജൂണനില  പ്രഭാബലലത്തനില  വന്ന
എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.  ആകനിന്കന്മേല ആദലലാം  തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതട്ട് എല.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരഭാലണന്നഭാണട്ട്  ഫയലുകേളനിലനനിന്നട്ട്   മനസനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചതട്ട്.   2013
മുതല  2016  വലര മുന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമയമുണഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
ഈ  ആകട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുന്നനില.  അതനിനട്ട്  മറട്ട്
ഇടലപടലുകേളുണഭായനിരുകന്നഭാ എലന്നനനിക്കറനിയനില.  ഏതഭായഭാലുലാം മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭരണകേഭാലത്തട്ട്,  2015-ല  കഫഭാറങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി  കറഷന്  കേടകേള  വഴെനി  എലഭാ
കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  പൂരനിപനിചട്ട്  വഭാങ്ങനിയ  ഫഭാറത്തനികന്മേല  വതീണ്ടുലാം
തനിരുത്തലനിനുകവണനി  സമയലാം  ലകേഭാടക്കുകേയലാം    ലഭലമഭായ   ഡഭാറകേളുലട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നനിശയനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് രണ്ടു
സ്ഥലങ്ങളനിലഭാണട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്.  ഇതഭാണട്ട് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
നടന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായനി ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  യ.പനി.എ.  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചട്ട്  ബനി.ലജേ.പനി.
സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള  ശക്തമഭായനി  ഇടലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിശയനിക്കലപട  മഭാനദണങ്ങള  കകേരളത്തനിലല  വനിപുലവുലാം
കേഭാരലക്ഷമവുമഭായ  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലലയ  തകേര്ക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
അത്തരലാം  നടപടനികേള  കേണട്ട്  ചേനിലര്  പുറലമ  പ്രതനികഷധനിക്കുകേയലാം  അകേകമ
രഭാഷതീയമഭായനി  സകനഭാഷനിക്കുകേയമഭാണട്ട്.  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലട  അര്ഹതലപടവര്  കറഷന്  ആനുകൂലലങ്ങളനിലനനിനലാം
പുറത്തുകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില   അവര്ക്കട്ട് കറഷന് ലഭലമഭാക്കഭാന് സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?  
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്  : സര്,   ഇഇൗ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
അര്ഹതലപടവരഭാരുലാം  പുറത്തുകപഭാകേഭാന്  പഭാടനിലലന്നഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉറച
നനിലപഭാടട്ട്.   അര്ഹതലപടവര് മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില വരണലാം.   പനി.ഡനി.എസട്ട്.
(പബനികേട്ട്  ഡനിസനിബക്യൂഷന്  സനിസലാം)  അല  റനി.പനി.ഡനി.എസട്ട്.  (ടഭാര്ജേറഡട്ട്  പബനികേട്ട്
ഡനിസനിബക്യൂഷന്  സനിസലാം)  ആണട്ട്   നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ഇതനില  ദരനിദ്രരനില
ദരനിദ്രരഭായവലരയഭാണട്ട് ലതരലഞടക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങലനയഭാകുകമ്പഭാള  1,54,80,040
കപലര  ലതരലഞടക്കഭാലാം.   ഇഇൗ  ആക്ടുപ്രകേഭാരലാം   സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന
ആളുകേളുലട  എണ്ണലാം  ഇത്തരത്തനിലഭാണട്ട്.   അത്രയലാം  ആളുകേലള    ടഭാര്ജേറട്ട്  ലചേയട്ട്
അര്ഹതലപടവലര  ലതരലഞടക്കണലാം.  അനര്ഹര്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം
കേടനകൂടഭാന്  പഭാടനില  എന്നതുലാം  പ്രധഭാനമഭാണട്ട്.    അര്ഹരനില  ഒരഭാളകപഭാലുലാം
ലവളനിയനിലഭാകേഭാന്  പഭാടനില.  അത്തരലാം   നടപടനികേളഭാണട്ട്   കേരടട്ട്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  നടകക്കണതട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചഭാണട്ട്  തതീരുമഭാന
ലമടകക്കണതട്ട്.  അപതീല ലകേഭാടക്കഭാന് ജേനിലഭാ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള സമനിതനികേളുണട്ട്.
അങ്ങലന അനനിമമഭായ മുന്ഗണനഭാ പടനികേയലട ലനിസട്ട്  സതഭാരലമഭായനി തയഭാറഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയണലാം.    പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനി  ഗഭാമസഭയലടയലാം   പ്രഭാകദശനികേ
ഭരണകൂടത്തനിലന്റെയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാംകതടനി കസഭാഷലല ഓഡനിറനിലൂലടയഭാണട്ട്   മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകകേണതട്ട്.   കകേന്ദ്രലാം എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.  പ്രകേഭാരലാം അരനിയലാം മറ്റു ധഭാനലങ്ങളുലാം
തരുന്നതട്ട്  സഇൗജേനലമഭായല;   അതനിലനലഭാലാം പ്രകതലകേ കററ്റുണട്ട്.  

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  കേനിടനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  അരനിയലടയലാം
ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെയലാം  അളവനില  എത്ര  കുറവഭാകണഭാ   വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്,  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന്  അഡതീഷണല അകലഭാട്ടുലമന്റെട്ട്  നലകേഭാന് സന്നദമഭാലണന്നട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്   അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്    സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.   എന്നഭാല  ഒരു  നനിയമലാം
നടപഭാക്കനി വരുകമ്പഭാള അതനിലന്റെ കേമ്മേനിറട്ട്ലമന്റെട്ട് നനിയമകത്തഭാടഭായനിരനിക്കണലാം.  കുറചട്ട്
സമയലാം  കേഴെനിയകമ്പഭാള  അതനിലനനിനലാം  വലതനിചേലനിക്കഭാന്  പഭാടനില.   സഭാറക്യൂടറനി
കറഷനനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം   കകേരളലാം  കപഭാരഭാടത്തനിലൂലട   കനടനിലയടത്തതഭാണട്ട്.
ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  കപരനില  അര്ഹതലപട  ഒരഭാളക്കുലാം  ഇതട്ട്
നഷ്ടമഭാകേനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  തമ്മേനില
കേരഭാറനികലര്ലപടഭാനുളള  സഭാധലതയകണഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  കേരഭാറനിനട്ട് സഭാധലതയനില.    രഭാജേലത്തഭാലകേ
ബഭാധകേമഭായ  ഒരു  ആകട്ട്  2013-ല  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനി.   ആ  നനിയമലാം  365
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  എലഭാ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന്നഭാണട്ട്  വലവസ്ഥ
ലചേയനിരുന്നതട്ട്.   അതനിവനിലട   നടപനിലഭാക്കഭാത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട്   കുകറ  ശനിക്ഷണ
നടപടനികേളുണഭായതട്ട്.  15.91  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ് അരനിയലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുമഭാണട്ട്
അഡതീഷണല അകലഭാട്ടുലമന്റെട്ട്  ഉളലപലട നമുക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.   അതനില
അഡതീഷണല  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായ   3.65  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്    ഇഇൗ  ആകട്ട്
നടപഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില ഓണത്തനിനുമുമ്പട്ട് നമുക്കട്ട് തരഭാതനിരുന്നതട്ട്.   കനഭാര്മല
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായ  12.26 ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്  നമുക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.
അ ഡ്കഹഭാകേട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലമുളള    പ്രയഭാസമഭാണട്ട്  ഇഇൗ മഭാസലാം
അനുഭവനിക്കുന്നതട്ട്.   അഡതീഷണലഭായനി  നമുക്കട്ട്   മലറഭാനലാം  കേനിടഭാനുള്ള
സഭാധലതയനിലലന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   നമ്മേള  ലകയനിലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
15.91  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  വര്ഷങ്ങളനില  നമുക്കട്ട്
കേനിടനിലക്കഭാണനിരുന്നതട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട്  ഇതനികനക്കഭാള  കൂടതല  ഭക്ഷലധഭാനലലാം
കേനിടനിലക്കഭാണനിരുന്നതഭാണട്ട്.    അഞ്ചു വര്ഷലത്ത  back  file  പരനികശഭാധനിചഭാല  16
ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ്  ശരഭാശരനി ലഭനികക്കണതഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള 14.25 ലമടനികേട്ട് ടണ്
മഭാത്രമഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്.  അതനിനഭാല ബുദനിമുട്ടുണഭാകുനണട്ട്. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന്):  സര്,   ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്   ഗഇൗരവമഭാലയഭാരു  വനിഷയമഭാണട്ട്.   മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനി
ലനിലഭാലത്തഭാരു  പ്രകതലകേത  എന്ന  നനിലയഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില  കറഷന്  അനുവദനിച്ചു
കേനിടനിയതട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപന്നങ്ങള  നഭാണലവനിളകേളഭായതു
ലകേഭാണ്ടുലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള നമുക്കട്ട്  സസയലാം  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാന് കേഴെനിയനിലലനള്ളതു
ലകേഭാണ്ടുലാം    കകേരളമഭാലകേ   ഒറലക്കടഭായനി  ശമനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായഭാണട്ട്   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  കറഷനനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം   ഏര്ലപടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.   കറഷന്  വലവസ്ഥ
തകേര്ക്കുന്ന  നടപടനികേളഭാണട്ട്  കനരലത്ത  മുതല  ആരലാംഭനിച്ചുവന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  വലനിയ
കതഭാതനിലുള്ള  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കറഷന്  ലഭനിക്കുന്നവലര
തരലാംതനിരനിചകതഭാടകൂടനിയഭാണട്ട് അതനിനുള്ള തുടക്കലാം കുറനിചതട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കഭാന് ബഭാദലതലപടവരഭാലണന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനി
പറയന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിരുന്ന ആനുകൂലലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഇകപഭാള  മനസനിലഭാകുന്നനിലലന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  കേഭാലലാം
കുകറ  കേഴെനിഞകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
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പ്രകതലകേതകേളുളലക്കഭാള്ളഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസ്ഥയണഭാകുനണട്ട്.  അതനിലന്റെ
പ്രതലഭാഘഭാതലാം  നഭാലാം  ഏറ്റുവഭാകങ്ങണനി  വരുലാം.  കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേത
മനസനിലഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  വനകചേരുന്ന  ദുരനലാം  നഭാലാം
കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷട്ട്:  സര്,  ബനി.പനി.എല.  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉടമകേള  എ.പനി.എല.
കേഭാര്ഡനികലയട്ട്  മഭാറുന്ന   സ്ഥനിതനിയണട്ട്.   ബനി.പനി.എല.  കേഭാര്ഡനിലുളലപട  എത്ര
ആളുകേള  ഇകപഭാള  എ.പനി.എല.  കേഭാര്ഡനികലയട്ട്   മഭാറനി  എന്ന  കേണക്കട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനുകണഭാ;  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ സര്കവ്വേയലട
ഭഭാഗമഭായള്ള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുലമന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.   അതട്ട്  സലാംബനനിച  കേണക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പകേവശമുകണഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   കേണലക്കടക്കഭാനുള്ള സമയമഭായനില.  കേരടട്ട്
പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  അതനികന്മേലുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം
ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്   ഇകപഭാള  എടത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അര്ഹതലപടവരഭാരുലാം   പടനികേയട്ട്  ലവളനിയനില  കപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം   അനര്ഹര്
കേടനകൂടനിയനിരനിക്കുനലവനള്ള  പരഭാതനികേള  സമര്പനിക്കഭാനുമുള്ള  സന്ദര്ഭമഭാണനിതട്ട്.
അതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില   അര്ഹതലപടവരുലട  പടനികേയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാക്കനി  നലകകേണതട്ട്.  മുഖലമനനി  പറഞതട്ട്   ശരനിയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
സഭാറക്യൂടറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  അവസഭാനനിച്ചു.  എലഭാ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങലളയലാം
കപഭാലുള്ള അര്ഹത മഭാത്രകമ ഇനനി കകേരളത്തനിനുമുള. 

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്:  സര്,    അര്ഹതലപടവര്  എ.പനി.എല.  ലനിസനിലുലാം
അനര്ഹര്,  അതഭായതട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രതയള്ള  ആളുകേള
മുതലഭായവര്  ബനി.പനി.എല.  ലനിസനിലുലാം  വരുന്നതഭായഭാണട്ട്  ലപഭാതുവഭായനി
കേഭാണലപടന്നതട്ട്   ഇതനിനട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം; കേരടട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതനിലുളള അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ചേനില വലവസ്ഥകേള വചഭാണട്ട് കഫഭാറലാം തയഭാറഭാക്കനി എലഭാ കുടലാംബങ്ങളനിലുലാം
എത്തനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഒകരക്കറനിനുകമല ഭൂമനിയള്ളവര്,  ആയനിരലാം ചേതുരശയടനിക്കുകമല
വനിസ്തഭാരമുള്ള  വതീടള്ളവര്,  നഭാലുചേക്ര  വഭാഹനങ്ങളുള്ളവര്,  ആദഭായ  നനികുതനി
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അടയ്ക്കുന്നവര്,  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല
ജേതീവനക്കഭാര്,  ബഭാങ്കട്ട്  ജേതീവനക്കഭാര് എന്നനിവര്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം   മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില  ഉളലപടഭാന്  പഭാടനിലലന്നതഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം.  ആ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നൂറട്ട്
ശതമഭാനവുലാം   പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള
പരനിശമമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  കൃതലമഭായനി
നനിര്വ്വേഹനിചഭാല  യഭാലതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം  അനര്ഹര്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില
കേടനവരനില,  അര്ഹലര  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  സഭാധനിക്കനില.  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
ബനി.പനി.എല.  പടനികേയനില  ധഭാരഭാളലാം  അനര്ഹരുലാം  എ.പനി.എല.  പടനികേയനില
ധഭാരഭാളലാം   അര്ഹരുലാം   ഉണഭായനിരുനലവനള്ളതട്ട്   വസ്തുതയഭാണട്ട്. അലതലഭാലാം
ലറകനിപഫ ലചേയഭാന്  കേനിട്ടുന്ന  ഒരു സന്ദര്ഭമഭായനി  ഇതനിലന   കേഭാണണലമന്നഭാണട്ട്
എലന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  ഈ വനിഷയവുമഭായനി  ബനലപടട്ട് എലഭാ
നനികയഭാജേകേമണലങ്ങളനിലുലാം  ഇകപഭാള  അനുഭവനിക്കുന്ന  പ്രയഭാസങ്ങള  വളലര
കൂടതലഭാണട്ട്.  കകേരളതീയ സമൂഹലത്ത   കൂടതല കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  നനിലപഭാടട്ട്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കദ്രഭാഹകേരമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  മഭാറഭാന് എനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,   തതീര്ചയഭായലാം  അതുസലാംബനനിചട്ട്
ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനലമടക്കുലാം. 

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്:  സര്, മുന്ഗണനഭാ പടനികേ പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുള്ള  പരനിശമലാം  ഇകപഭാള  തഭാലൂക്കട്ട്  സപപ്ലൈ  ഓഫതീസര്  മുകഖനയഭാണട്ട്
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള ഉകദലഭാഗസ്ഥലരയലാം  മറ്റുലാം നനികയഭാഗനിചട്ട് ഇഇൗ പടനികേ
പരനികശഭാധനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേ എന്നതട്ട്
വളലര  പ്രയഭാസകേരമഭാണട്ട്.   അതനിനട്ട്  കുടലാംബശതീ,  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
തുടങ്ങനിയ ഏലതങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള പ്രകയഭാജേനലപടത്തഭാനഭാകുകമഭാ;  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  ലലവലനില  എത്തനികചര്ന്നതനിനുകശഷമുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി   ഒരു  അപതീല  അകതഭാറനിറനിക്കുകവണനി   എനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്, ജേനി.എസട്ട്.ടനി.ബനില  നടപഭാക്കുന്നകതഭാടട്ട്
അനുബനനിചട്ട്  അരനി,  പഞസഭാര,  ലവളനിലചണ്ണ,  കകേഭാഴെനിയനിറചനി,  മഞള,  മലനി,
കുരുമുളകേട്ട്  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കുലാം  വനില  വര്ദനവുണഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
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കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട് കറഷന് കേടകേളനിലൂലട
അവശല-നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഒരു പദതനി കേഴെനിഞ
എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇകപഭാള
ഇത്തരലമഭാരു  പദതനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നഭാണട്ട്
അറനികയണതട്ട്?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്: സര്, മുന്ഗണനഭാ പടനികേയലട കേരടട്ട് രൂപലാം തഭാലൂക്കട്ട്
സപപ്ലൈ  ഓഫതീസനില  മഭാത്രമല  എലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്,  വനികലജേട്ട്  ഓഫതീസകേളനിലുലാം
കറഷന്  കേടകേളനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ  പടനികേ  പ്രകേഭാരലാം  പഞഭായത്തട്ട്,
വനികലജേട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  സപപ്ലൈ   ഓഫതീസകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പരഭാതനി
സമര്പനിക്കഭാനുള്ള  സഇൗകേരലലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഞഭായത്തനിലുള്ള
പരഭാതനിയഭാലണങ്കനില  പഞഭായത്തനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുള്ളതഭാലണങ്കനില
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷനനിലുള്ള  പരഭാതനി  കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം
സമര്പനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്   പ്രഭാകദശനികേ  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേള  അതഭാതട്ട്
സ്ഥലങ്ങളനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി   തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതട്ട്.  അതനിലുലാം
അര്ഹതലപടവര്  വതീണ്ടുലാം  ഒഴെനിവഭാകുനലവങ്കനില  അവര്ക്കട്ട്  ജേനിലഭാ  കേളകര്
ലചേയര്മഭാനഭായ    സമനിതനിക്കട്ട്  അപതീല  ലകേഭാടക്കഭാന്  7  ദനിവസലത്ത  സമയമുണട്ട്,
അതനില   അനനിമ  തതീരുമഭാനലമടക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.   ജേനി.എസട്ട്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലുലാം
ജേനി.എസട്ട്.ടനി.  നനിയമങ്ങളുലാം   രഭാജേലത്തട്ട്  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള ഒരു കേണ്സക്യൂമര്  കസറട്ട്
എനള്ള  നനിലയനില   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില
വര്ദനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചേരലലത്ത  സലാംബനനിചഭാണട്ട്  ശതീ.  എ.  എലാം.  ആരനിഫട്ട്
രണഭാമതഭായനി  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം ആ ഭതീഷണനി നമ്മുലട മുന്നനിലുണട്ട്.  ഇഇൗ
നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള  കറഷന്  കേടകേള  നവതീകേരനിക്കുകേയലാം
പവവനിദലവലക്കരനിക്കുകേയലാം  ലചേകയണതുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ആകലഭാചേനികക്കണതഭായണട്ട്.  അവശലസഭാധനങ്ങള  ഉളലപലടയള്ളവ  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന  ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട കേണ്ണനിയഭായനി  കറഷന്
കേടകേലള മഭാറഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേന്നനിത്തല  ):   സര്,   നനിയമത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  10  ലക്ഷലാം  ടണ്  അരനിയഭായനിരുന  കനരലത്ത  കകേരളത്തനിനട്ട്
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.   കകേന്ദ്രമനനി  ലപ്രഭാഫ.  ലകേ.  വനി.  കതഭാമസട്ട്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലുത്തനിയതനിലന്റെ ഫലമഭായഭാണട്ട്  10  ലക്ഷലാം ടണ് അരനിലയനളളതട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം
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ടണ്   അരനിയഭായനി  വര്ദനിപനിചതട്ട്.  3  വര്ഷലത്ത  ഓഫട്ട്  കടക്കനിലന്റെ  ആവകറജേട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല കകേരളത്തനിനട്ട് 16.5 ലക്ഷലാം ടണ് അരനിക്കട്ട് അര്ഹതയണട്ട്.  മലറഭാരു
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുമനിലഭാത്ത  നനിലയനില 100 ശതമഭാനലാം ഒഭാഫട്ട് കടക്കുള്ള സലാംസ്ഥഭാനലാം
കകേരളമഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ   ഇഇൗ  നയലാം  ശരനിയല.  എ.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കുള്ള അരനി  കേനിടഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള അരനി വനിതരണലാം
തഭാളലാം ലതറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലാം ഭക്ഷലവകുപ്പുമനനിയലാം
പ്രധഭാനമനനിയമഭായനി  സലാംസഭാരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  കുറവുവരുന്ന അരനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  കേരടട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഇകപഭാള  പരഭാതനികേള
സസതീകേരനികക്കണ  സമയമഭാണട്ട്.  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനിലുള്ള  അകനഭാമലനികേള
ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  വളലര  സൂക്ഷ്മമഭായനി  പരനികശഭാധനിചനിലലങ്കനില  വലനിയ
പരഭാതനികേളക്കട്ട് ഇടവരുലമനകൂടനി ബഹുമഭാനലപട മനനിയലട ശദയനിലലപടത്തഭാന്
ഞഭാന് ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
പറഞതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.  നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ്
അരനിയഭാണട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭായനി  10.25
ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്  ടണ് അരനിയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.  4  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്  ടണ് അരനിയഭാണട്ട്
ബഭാക്കനിവരുന്ന  1  കകേഭാടനി  78  ലക്ഷലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ളതട്ട്.   നനിയമലാം
നടപഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപവുലാം  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷവുലാം  കകേന്ദ്രത്തനില  നമ്മുലട
ആവശലകേത കബഭാധലലപടകത്തണതട്ട്   അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.   ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പല
പ്രഭാവശലലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്   ബഹുമഭാനലപട   മുഖലമനനി  കേലത്തഴുതുകേയലാം
കനരനിടട്ട്  നനികവദനലാം  നലകുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  കകേരളത്തനില  മഭാര്ക്കറട്ട്
ഇന്റെര്ലവന്ഷന്  എത്ര  ശക്തനിയഭായനി  നടത്തനിയഭാലുലാം  വലനിലയഭാരളവുവലര  അതട്ട്
പ്രതനിഫലനിക്കഭാത്തതട്ട് 40 ലക്ഷകത്തഭാളലാം ഇതര സലാംസ്ഥഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള ഇവനിലട
തഭാമസനിക്കുന്നതുലകേഭാണഭാണട്ട്. അവര് ഇവനിടലത്ത മഭാര്ക്കറനിലന അഭയലാം പ്രഭാപനിചഭാണട്ട്
ജേതീവനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിലന്റെ  സമ്മേര്ദ്ദേലാംകൂടനി  വരുനണട്ട്.    അങ്ങലന  വരുകമ്പഭാള
എലനങ്കനിലുലാം  ആനുകൂലലലാംകൂടനി    കകേന്ദ്രലാം  നമുക്കട്ട്  നലകകേണതഭാണട്ട്.
അക്കഭാരലലമഭാലക്ക  നമ്മേള  ചൂണനി  കേഭാണനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  ഒരു  നടപടനിയലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിടനില.   ആകട്ട്  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം   മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങള
ആകലഭാചേനിക്കഭാലമന്നഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.     പരഭാതനികേളുലാം
ആകക്ഷപങ്ങളുലാം ധഭാരഭാളമുലണന്നതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാടത്ത
ഫഭാറലാം  അവരവര്തലന്ന  പൂരനിപനിചട്ട്  നലകേണലമന്നഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതട്ട്.
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സതലസനമഭായനി  ഫഭാറങ്ങള  പൂരനിപനിചവരുലാം  കേഭാരലങ്ങള  മറച്ചുവചട്ട്
പൂരനിപനിചവരുമുണട്ട്.  അലതലഭാലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി,  വനികലജേട്ട്  ഓഫതീസര്,
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  ഓഫതീസര്,  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  എന്നനിവരുളലപട
പ്രഭാകദശനികേ  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടക്കണലാം.
പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  അനര്ഹരഭാലണന്നട്ട്  കേഭാണുന്നവലര  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനിലനനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  അനര്ഹരഭായ  ആളുകേള  ഇഇൗ  ലനിസനില  കേടന
കൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  ജേനങ്ങളക്കുലാം  അവലര  സലാംബനനിചട്ട്
ആകക്ഷപലാം  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള  സന്ദര്ഭമഭാണനിതട്ട്.  ആകക്ഷപലാം  നലകേനിയഭാല  മഭാത്രകമ
അര്ഹരഭായ  ആളുകേളുലട  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.   വളലര
സൂക്ഷ്മമഭായനി  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഇടലപടണലാം.   ഇക്കഭാരലത്തനില
എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജേനങ്ങളുലാം  ഇടലപടണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം   ലകേഭാടക്കണലമന്നഭാണട്ട്
ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന്: സര്,  നനിലവനിലുള്ള ബനി.പനി.എല., എ.പനി.എല. ലനിസനില
ധഭാരഭാളലാം  അപഭാകേതകേളുണട്ട്.  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട
നനിര്ദനരഭായ  കുടലാംബങ്ങലളകപഭാലുലാം  എ.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്
ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാഴെലത്ത  ലനിസനിലുലാം  ഇതട്ട്  ആവര്ത്തനിക്ക
ലപടനിരനിക്കുനലവനലാം  അപഭാകേതകേള ധഭാരഭാളമുലണനമഭാണട്ട് ലനിസട്ട് പരനികശഭാധനിച
ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  മറ്റുലാം  പറയന്നതട്ട്.   ലനിസനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയഭായനി
നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്   ഇക്കഭാരലങ്ങളനില  സതഭാരലത  വരുത്തനി
അര്ഹരഭായ  ആളുകേലള  ഇഇൗ  ലനിസനില  ഉളലപടത്തുകമഭാലയന്ന  കേഭാരലത്തനില
സലാംശയമുണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലപന്ഷന്  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തഭാന്
ആവശലലപടകപഭാള  എലഭാ  ആളുകേലളയലാം  ലപന്ഷന്  ലഭനിക്കഭാന്
അര്ഹതയള്ളവരഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയതുകപഭാലല,  ചേനിലലര ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം ചേനിലലര
ഉളലപടത്തഭാനുലാം  കവണനിയള്ള ദ്രുതഗതനിയനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുന.  ഒരു
രൂപയ്ക്കുലാം  8  രൂപ  90  ലലപസയ്ക്കുലാം  ലഭനിചനിരുന്ന  അരനി  നഭാലള  മുതല
നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയഭാലണന്ന  നനിലയനിലുളള  വലഭാപകേമഭായ  പ്രചേരണലാം  നടത്തനി
അലതലഭാലാം  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെനിനുകമല ലകേടനിവയഭാനുള്ള പരനിശമലാം  നടക്കുനലവന്ന
കേഭാരലലാം അങ്ങയലട ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്: സര്,  പ്രചേരണങ്ങള പലവനിധത്തനില നടക്കുനണട്ട്,
അലതഭാനലാം  വസ്തുതഭാപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളല.  കേഭാരലങ്ങള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുകമ്പഭാള
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അലതലഭാവര്ക്കുലാം  മനസനിലഭാകുലമന്നഭാണട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പറയഭാനുളളതട്ട്.
അര്ഹരഭായ  എലഭാ  ആളുകേളുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില  വരണലാം.   അതനിനട്ട്
ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം  അപതീല  കേമ്മേനിറനിയനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം  അനര്ഹര്  ലനിസനില
ഉളലപടരുലതന്ന  കേഭാരലത്തനില   നനിര്ബനമുണഭാകേണലാം.  ഇഇൗ  കേമ്മേനിറനികേള
തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്ന  അനനിമ  പടനികേ  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കണലാം.
എലഭാ  ഗഭാമസഭകേളനിലുലാം  പഞഭായത്തട്ട്,  മുനനിസനിപല  സമനിതനികേളനിലുലാം  വചട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  ഇലാംപ്ലൈനിലമകന്റെഷനനികലയട്ട്  കേടക്കുന്നതട്ട്.
കസഭാഷലല ഓഡനിറ്റുകൂടനി കേഴെനിയകമ്പഭാള അനര്ഹരഭായ ഒരഭാളകപഭാലുലാം കേടനകൂടഭാത്ത
മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  കറഷന്
കേടക്കഭാരുലാം  അവരുകടതഭായ  സമരവുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന.  അതുകപഭാലല
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  വലനിയ  ആശങ്കയനിലഭാണട്ട്.  എ.പനി.എല.-  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം
ബനി.പനി.എല.-  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം  അരനി  ലഭനിക്കുന്നനില,  അരനി  കുറഞനിരനിക്കുന,
കൂടതല  ലലപസ  ലകേഭാടകക്കണനിവരുന  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനിലലലഭാലാം  ജേനങ്ങള
ആശങ്കയനിലഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില   സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തനി  എത്രയലാംകവഗലാം
ഇതനിലനഭാരു പരനിഹഭാരലാം കേഭാണണലാം.  നനിയമലാം വരുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട്  ജേനങ്ങളുലട ആശങ്ക
മഭാറനി പഭാവലപടവര്ക്കട്ട് അരനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  കറഷന്  വനിതരണവുമഭായനി  ബനലപട
ആശങ്കകേള  ഉള്ളതുലകേഭാണ്ടുകൂടനിയഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  ഇഇൗ  ആകട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതനില   കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കനിയലതന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന്  മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് ആ ആശങ്കകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷവുലാം നമ്മുലട ആശങ്കകേള കേത്തനിലൂലടയലാം
കനരനിട്ടുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശങ്കകേലളലഭാലാം  നമ്മുലട
മനസനിലുലണങ്കനിലുലാം  രഭാജേലത്തനിനഭാലകേ  ബഭാധകേമഭായ  ഒരു  നനിയമലാം  നനിലവനില
വനകേഴെനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   2013  ജൂപലയനില  പഭാര്ലലമന്റെനില  ഇഇൗ  നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണട്ട്  നമ്മുലട  ആശങ്കകേള  ശക്തനിയഭായനി  നമ്മേള
പ്രകേടനിപനികക്കണനിയനിരുന്നതട്ട്.   ഇഇൗ  സഭയനിലല  അലാംഗവുലാം   മനനിയമഭായനിരുന്ന
ലപ്രഭാഫ.  ലകേ.  വനി.  കതഭാമസട്ട്  കകേന്ദ്രമനനിയഭായനിരുന്നകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഇഇൗ  നനിയമലാം
പഭാര്ലലമന്റെനില  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.  നമ്മുലട  വനികേഭാരവനിചേഭാരങ്ങളുലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
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സ്ഥനിതനിയലാം  അറനിയഭാവുന്ന  ഒരഭാള  തലന്നയഭാണട്ട്  പഭാര്ലലമന്റെനില  ഇഇൗ  നനിയമലാം
ലകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  നനിയമലാം  പഭാസഭായനിക്കഴെനിഞ.  ഇനനി  ആ  നനിയമലാം
നടപഭാക്കുകേയലഭാലത  നമ്മുലട  മുന്നനില  മറട്ട്  വഴെനികേലളഭാനമനില.   നനിയമലാം
നടപഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ   ആശങ്കകേള   ഒറലക്കടഭായനി  കകേന്ദ്രലത്ത
അറനിയനിചട്ട്  നമുക്കട്ട്  അര്ഹതലപടതട്ട്   വഭാങ്ങനിലയടക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
കേരണതീയമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്:  സര്,  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന
അവസരത്തനില  ലപ്രഭാഫ.  ലകേ.  വനി.  കതഭാമസട്ട്  എലഭാ  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം
കേലത്തഴുതനിയനിരുന.  രഭാജേലത്തനിനട്ട്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  നനിയമമഭാണട്ട്,  പ്രകതലകേനിചട്ട്
കകേരളത്തനിനട്ട്  ഏറവുലാം  കൂടതല  കനടമുണഭാകുന്ന  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്
നടത്തഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്,  അതനിനട്ട് എലഭാവനിധ പനിന്തുണയലാം നലകേണലമന്നഭായനിരുന
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ അഭലര്ത്ഥന.  കേഴെനിഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷമഭായനി യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ഇഇൗ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുകേയലാം അതട്ട് മഭാറനിവയ്ക്കുകേയലാം ലചേയതട്ട്
ജേനങ്ങള  പ്രതനികഷധനിക്കുലമന്നട്ട്  മുന്കൂടനി  മനസനിലഭാക്കനിയതു  ലകേഭാണഭായനിരനിക്കഭാലാം.
എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  തതീരകദശത്തട്ട്  പടനിണനി  കേനിടക്കുന്ന  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
കുടലാംബങ്ങലള മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  തതീരകദശലത്ത  പഭാവലപട
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുളലപലട   സമൂഹത്തനിലല പഭാര്ശസവലക്കരനിക്കലപട മുഴുവന്
ജേനങ്ങളക്കുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില  സ്ഥഭാനമുണഭാകേണലാം.  1,54,80,000 കപലര
മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളലപടത്തഭാലാം.  മുമ്പട്ട്  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭായനി  97  ലക്ഷലാം  ആളുകേലള  ഉളലപടത്തനിയനിരുന്ന
സ്ഥഭാനത്തഭാണട്ട്  1,54,80,000 കപര്  കേടനവരഭാനുള്ള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
തയഭാറഭാകക്കണതട്ട്. ഇഇൗ വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള എലഭാ ആളുകേളക്കുലാം ഇഇൗ ലനിസനില വരഭാലാം.
നമ്മേള  സൂക്ഷ്മമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഇടലപടണലാം.  ആകക്ഷപങ്ങള  ലകേഭാടക്കഭാനുലാം
പരഭാതനികേള  സമര്പനിക്കഭാനുമുള്ള  അവസരവുലാം  അതട്ട്  ലവരനിലലഫ  ലചേയഭാന്
ചുമതലലപട ഉകദലഭാഗസ്ഥരുമുണട്ട്.  അവനിലട ശക്തമഭായനി ഇടലപടഭാന് ലപഭാതുസമൂഹലാം
തയഭാറഭാകേണലാം.  അനനിമ  ലനിസട്ട്  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിനട്ട്  വനികധയമഭാകുകമ്പഭാള
അനര്ഹര് കേടനകൂടനിയനിട്ടുലണങ്കനില  അവനിലടവചട്ട്   നമുക്കട്ട്  തനിരുത്തഭാവുന്നതഭാണട്ട്.
ലപഭാതുസമൂഹലാം  ഇഇൗ  അവസരങ്ങലളലഭാലാം  പ്രകയഭാജേനലപടത്തണലമന്നഭാണട്ട്  എലന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം. 

മനി  .   സതീക്കര്  : അടത്ത കചേഭാദലവുലാം ഇഇൗ വനിഷയവുമഭായനി ബനലപടതഭാണട്ട്. 
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കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം
3 (*452) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജേനികമഭാള: 

      ശതീ  .   ജേനി  .   എസട്ട്  .   ജേയലഭാല:
     ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജേയന്:
   ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സലലപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  നനിലന്നഭാഴെനിവഭായനികപഭാകുന്ന  കറഷന്
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  കറഷന്  വനിഹനിതലാം  സലാംസ്ഥഭാന  പദതനിയഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ആശുപത്രനികേള,  ജേയനിലുകേള,  കഹഭാസലുകേള  തുടങ്ങനിയ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്
ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം തുടരുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  ബനി.പനി.എല.,  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള  സഇൗജേനല  നനിരക്കനില  നലകുന്നതട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലുലാം
തുടരുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സലലപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): സര്, 

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം
ലമടനികേട്ട് ടണ് ആകുന. കകേരളത്തനില മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി 10.25
ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരഭാത്ത  187  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അര്ഹരഭായ
ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ബഭാക്കനിയള്ള  4  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്  കേഴെനിയലാം.  ആയതനിലന്റെ  വനിതരണക്രമലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലവലലഫയര്
ലപര്മനിറ്റുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ  അനഭാഥഭാലയങ്ങള,
വൃദസദനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം  എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  ലപര്മനിറ്റുകേളപ്രകേഭാരലാം
ജേയനിലുകേള,  കപഭാലതീസട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള,  ആശുപത്രനികേള  തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം
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ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
കവണനിവരുന്ന  10.25  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം,  ആലകേയള്ള  14.25  ലക്ഷലാം
ലമടനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലത്തനിലനനിനലാം കുറവട്ട് ലചേയ്യുകമ്പഭാള ലഭനിക്കുന്ന  4  ലക്ഷലാം
ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലനനിനലാം  കേലണകത്തണതുണട്ട്.  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  നടപനില  വരുകമ്പഭാഴുലാം
എ.എ.പവ. വനിഭഭാഗത്തനിലലപട കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് സഇൗജേനല നനിരക്കനിലത്തലന്ന അരനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  NFSA
നനിരക്കനില  നലകേണകമഭാ,  സഇൗജേനലമഭായനി  നലകേണകമഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജേനികമഭാള:  സര്,   ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ   നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന   പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട
ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  കസഭാഷലല  ഓഡനിറനിലനക്കുറനിച്ചുലാം
പറയകേയണഭായനി.  എന്നഭാല  അപതീല   ലകേഭാടകക്കണ, നനിലവനിലല  ഗഭാര്ഹനികേ
പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനമഭായ  കേഭാള  ലസന്റെറനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  ജേനിലഭാതല  പരനിഹഭാര
ലസന്റെറനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അപതീല   അകതഭാറനിറനി  കുറച്ചുകൂടനി
തഭാലഴെത്തടനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്   ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;  എ.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  അനര്ഹരഭായ  ഒരഭാള  ലനിസനില  കേടനകൂടന്നതനിലനക്കഭാള
കേഷ്ടമഭാണട്ട്   അര്ഹരഭായ ഒരഭാലളങ്കനിലുലാം  ഇഇൗ ലനിസനില നനിനലാം പുറത്തുകപഭാകുന്നതട്ട്.
അലലങ്കനില  കസഭാഷലല  ഓഡനിറട്ട്   ഗഭാമസഭകേളനികലയട്ട്  വരുകമ്പഭാള  വലനിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം;  പഞഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഗഭാമസഭകേള  വനിളനിച്ചുകൂടഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത  സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളുലാം   പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭാകുലാം.  നഭാലുകപരടങ്ങുന്ന   അപതീല
അകതഭാറനിറനിയഭായ  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിലയക്കുറനിചട്ട്  അങ്ങനിവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു.
അപതീല  അകതഭാറനിറനി  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്   ആകലഭാചേനിക്കു
കേയഭാലണങ്കനില  എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനില  വരുന്ന  തര്ക്കങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം.   ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള   കുറച്ചുകൂടനി  സതഭാരലമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  പഞഭായത്തട്ട്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന് തലത്തനിലഭാണട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പഞഭായത്തട്ട്
ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായലാം   കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  കേണ്വതീനറഭായലാം  വനികലജേട്ട്
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ഒഭാഫതീസറുലാം  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  ഓഫതീസറുലാം  കചേര്ന്നതഭാണട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുള്ള  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി.  ഇതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  കേമ്മേനിറനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷനനിലുമുണട്ട്.  ഒരു  പഞഭായത്തനിലല  വനികലജേട്ട്
ഓഫതീസറുലാം  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ലസകറുലാം  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  ഓഫതീസറുലാം
അവനിലടയള്ള  മനിക്കവഭാറുലാം ആളുകേലള അറനിയഭാവുന്നവരഭാണട്ട്. അവലര സഹഭായനിക്കുന്ന
കജേഭാലനിയഭാണട്ട്  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേരുമഭായ  നമ്മേള
നനിര്വ്വേഹനികക്കണതട്ട്.  തഭാലഴെ  തലത്തനിലുള്ള  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ
പരമഭാവധനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം.   വളലര  അപൂര്വ്വേമഭായനി
വരുന്ന  അപതീലുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജേനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനുലാം
ഡനി.എസട്ട്.ഒ.  കേണ്വതീനറുമഭായള്ള  കേമ്മേനിറനിലയ  നനിശയനിചഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ജേനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള അപതീല സമനിതനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ആ സമനിതനിക്കഭാണട്ട് അപതീല ലകേഭാടകക്കണതട്ട്. 

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജേനികമഭാള: സര്, അപതീല അകതഭാറനിറനിലയ സലാംബനനിചട്ട്
പുനരഭാകലഭാചേനിക്കണലമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.   ആധഭാര്
സതീഡനിലാംഗുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഇതനില പറഞനിട്ടുണട്ട്. ആധഭാര് ലനിങ്കട്ട് ലചേയ്യുന്ന  നടപടനി
ഏതഭാണട്ട്  80 ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി. കഫഭാടനിലാംഗട്ട്
കപഭാപ്പുകലഷനഭാണട്ട് നമ്മുലട നനികയഭാജേകേമണലങ്ങള കനരനിടന്ന  ഏറവുലാം ഗഇൗരവമഭായ
പ്രശ്നലാം   തമനിഴഭാടനിലുലാം  കകേരളത്തനിലുലാം   കറഷന്  കേഭാര്ഡുലാം  കവഭാട്ടുലാം  ഉള്ളവരുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വളലര  ഗഇൗരവമഭായ  നടപടനി  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  ആധഭാര്  ലനിങ്കട്ട്  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില,
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  മഭാത്രമലഭാലത  ആള  ഇനലഭാ  ലലവലനില   ഇക്കഭാരലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാര്ഡനില   അനര്സലാംസ്ഥഭാന  തലങ്ങളനില  വന്നനിട്ടുള്ള
ഡക്യൂപ്ലൈനികക്കഷന് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം   സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ആധഭാര്  നമ്പര്   കേളകട്ട്  ലചേയട്ട്   ആധഭാര്
സതീഡനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  83  ലക്ഷലാം കേഭാര്ഡുകേള ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്
8022353  കേഭാര്ഡഭായനി ചുരുങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡക്യൂപ്ലൈനികക്കഷന് വന്നനിട്ടുളളതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ആധഭാര്  നമ്പര്  കേളകട്ട്  ലചേയഭാനുലാം  ആധഭാര്
സതീഡനിലാംഗട്ട്  നടത്തഭാനുലാം  നടപടനിലയടത്തതട്ട്.  കേഭാര്ഡുകേളനില  ഇരടനിപ്പുണഭാകുന്നതുലാം
അലാംഗങ്ങള  പല  കേഭാര്ഡുകേളനില  സ്ഥഭാനലാം  പനിടനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്
കപഭാപ്പുകലഷനുള്ള  സ്ഥലങ്ങളനില  സഭാധഭാരണ  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  ഒരനിക്കലുലാം  സലാംഭവനിക്കരുലതനള്ളതുലകേഭാണഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരലങ്ങലളലഭാലാം  നനിര്വ്വേഹനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 
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ശതീ  .    ജേനി  .   എസട്ട്  .    ജേയലഭാല: സര്, ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കഭാലത  ഇകപഭാള   തനിടക്കത്തനില നടപനിലഭാകക്കണനി വന്നതട്ട് ജേനങ്ങളനില
വലനിയ ആശങ്കയണഭാക്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനില 84 ലക്ഷലാം കേഭാര്ഡുടമകേള ഉള്ളതനില
എ.എ.പവ./ബനി.പനി.എല./  എ.പനി.എല. എസട്ട്.എസട്ട്.  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല 62
ലക്ഷകത്തഭാളലാം ആളുകേള വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.
22  ലക്ഷലാം  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കഭാണട്ട്   ഇത്തരലാം  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്.
എന്നഭാല ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം വരുകമ്പഭാള 1.87 കകേഭാടനി ജേനങ്ങളക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം
കേനിടഭാത്ത  അവസ്ഥയണകുലമന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്   വലനിയ  ആശങ്കകേളഭാണട്ട്
ജേനങ്ങളക്കനിടയനിലുള്ളതട്ട്.   അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  അപതീല  അകതഭാറനിറനിലയ  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം
ഗഇൗരവമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുന്നതുലാം  അതട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  തഭാലഴെത്തടനില
പരനിഗണനിക്കുന്നതുലാം  നന്നഭായനിരനിക്കുലാം.   റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
നഭാഷണല ഇന്കഫഭാര്മഭാറനികട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ കസഭാഫട്ട് ലവയര് സലാംവനിധഭാനമഭാണനികപഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനില  ചേനില   അപഭാകേതകേള  വന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി
മനസനിലഭാക്കുന.  റഭാങ്കനിലാംഗനില  55  മഭാര്ക്കുള്ളവര്  തഭാലഴെയലാം  35-40  മഭാര്ക്കുള്ളവര്
മുകേളനിലുലാം  വരുന്ന  തരത്തനിലുള്ള   അപഭാകേതകേളുണട്ട്.  അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് 1 മുതല 15 വലരയളള തതീയതനികേളനില  ഹനിയറനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാന്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള    ഹനിയറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
മൂന്നട്ട്  മഭാസലാം  കൂടകമ്പഭാള  സ്ഥനിരലാം  സലാംവനിധഭാനമഭാക്കനി  മഭാറഭാനുലാം  അര്ഹതയള്ള
ഒരഭാളകപഭാലുലാം ഒഴെനിവഭാകേനിലലന്നട്ട് ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിനുപുറകമ മഭാനസല
ലവരനിഫനികക്കഷന്  കൃതലമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
വര്ഷങ്ങളഭായനി  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  നഷ്ടലപടകമ്പഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേളുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  മഭാനസല  ലവരനിഫനികക്കഷന്
കൃതലമഭായലാം  ഫലപ്രദമഭായലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന്നതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയലാം  അപതീല  കേമ്മേനിറനിയലാം  രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ജേനങ്ങള  ഇടലപടണലമനളളതുലകേഭാണഭാണട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  അറനിയനിപട്ട്
ലകേഭാടത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അലതലഭാലാം  കുറച്ചുകൂടനി  വലഭാപകേമഭാക്കഭാനുലണന്നഭാണട്ട്
മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  കകേരത്തനിലല  മുഴുവന്  ദനിനപത്രങ്ങളനിലുലാം  എഫട്ട്.എലാം.
കറഡനികയഭാകേളനിലുലാം   ലറയനിലകവ  കസഷനുകേളനിലുലമലഭാലാം  ഇതുമഭായനി  ബനലപട
പരസലലാം  ലകേഭാടത്തനിട്ടുണട്ട്.  ജേനപ്രതനിനനിധനികേളകൂടനി  മുന്കേലയടത്തഭാല,
കൃതലതകയഭാടകൂടനി  കേഭാരലങ്ങള   നടക്കുനലവന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  കേഴെനിഞഭാല
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ശരനിയഭായ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം.  കേഴെനിഞ  തവണലത്ത
ലനിസനിലല  എ.പനി.എല.എസട്ട്.എസട്ട്.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ആളുകേള   ഇത്തവണ
മുന്ഗണനഭാപടനികേയനില  സ്ഥഭാനലാം  പനിടനിക്കുലാം.  95  ലക്ഷലാം  കപര്
ബനി.പനി.എല./എ.എ.പവ. കേഭാര്ഡുടമകേള  ആയനിരുനലവങ്കനില ഇനനി 1  കകേഭാടനി 54
ലക്ഷലാം ആളുകേള മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില ഇടലാംപനിടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിവരുന്ന 1
കകേഭാടനി  80 ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  നമ്മുലട  പകേവശമുള്ള 4 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്
ടണ്  അരനി  എങ്ങലന  വനിതരണലാം  ലചേയണലമനള്ളതനിലനക്കുറനിചട്ട്   ആകലഭാചേനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന കുറച്ചുകേഭാരലങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ജേനി  .    എസട്ട്  .    ജേയലഭാല:   സര്,  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  അപഭാകേതകൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്: സര്, അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജേയന്:  സര്,  യ.പനി.എ.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്
യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടത്തനിയ  ലസന്സസനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ആശങ്കയളവഭാക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  കകേരളത്തനിലുണഭായതട്ട്.
പരഭാതനികേളുലണങ്കനില  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  പഭാവലപട   കറഷന്  കേഭാര്ഡുടമകേള
വനികലജേട്ട്  ആഫതീസട്ട്  മുതല  കേളകകററ്റുവലര  കപഭാകകേണ    സഭാഹചേരലമഭാണുളളതട്ട്.
ലസഷലല  ഗഭാമസഭകേള  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനി  അപതീല
കപഭാകേഭാനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം  അഭനികേഭാമലലാം.   അത്തരലമഭാരു
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികയഭാ  അപതീല
കേമ്മേനിറനികയഭാ  തതീര്പഭാക്കനിയ   പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കസഭാഷലല
ഓഡനിറനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കണലമന്നഭാണട്ട്   അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പഞഭായത്തുകേള
കതഭാറുമുള്ള  ഗഭാമസഭകേളനില  വചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കതടനിലക്കഭാണ്ടുകവണലാം  അനനിമ
തതീരുമഭാനലമടകക്കണതട്ട്.  എലഭാ   സന്ദര്ഭങ്ങളുലാം ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിചഭാല
കുറമറ രതീതനിയനില മുന്ഗണഭാനഭാപടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന്:  സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ   നനിയമത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഇനലയനിലഭാലകേ  549.26  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി
വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.   കകേരളത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേതകേകളഭാ  സഭാറക്യൂടറനി
കറഷനനിലാംഗട്ട്  എന്ന  അവകേഭാശലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  എങ്ങലന  ലഭലമഭായനി
എന്നതുസലാംബനനികചഭാ  യഭാലതഭാരു  ധഭാരണയമനിലഭാലത  ലപഭാതുപൂളനികലയട്ട്  കകേരളലാം
കപഭാവുകേയഭാണട്ട്.   മൂന്നട്ട്  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാലത  അരനിവനിഹനിതലാം
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ലഭനിക്കനിലലന്നട്ട്  വന്നകപഭാള  ധൃതനിപനിടനിചട്ട്  ഈ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
പ്രശ്നങ്ങളുലാം  നലമ്മേ  ബഭാധനിക്കുലാം.  അതനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
തലയനിലവയഭാനുള്ള ശമമഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്. 20-ാ തതീയതനി ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്
30-ാ  തതീയതനിക്കകേലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്
കേഴെനിയകമഭാലയനള്ള  പ്രശ്നലാം  നനിലനനിലക്കുനണട്ട്.   വനികലജേട്ട്  ഓഫതീസനില  വനികലജേട്ട്
ഓഫതീസര്  ഇലഭാലത  വരുകമ്പഭാകഴെഭാ  മഭാറനിനനിലക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന
സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല  ഒരഭാളക്കട്ട്  കവണത്ര  കരഖകേള  സമര്പനിചട്ട്   പരഭാതനി
ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാലതവരുലാം.  അര്ഹതലപട  ഒരഭാളകപഭാലുലാം
ഒഴെനിവഭായനികപഭാകേരുലതന്ന  ധഭാരണകയഭാലട  ഇതനിലന  സമതീപനിക്കണലമങ്കനില
കുറച്ചുകൂടനി   വനിശദമഭായനി   ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  കേഭാകണണനിവരുലാം.   അതുകപഭാലല
ലവരനിഫനികക്കഷകനഭാ  ഹനിയറനിലാംകഗഭാ  നടക്കുന്ന  സമയത്തട്ട്  കരഖകേള
ഹഭാജേരഭാക്കനിയഭാല  മതനിലയനലാം  തതീരുമഭാനനികക്കണനിവരുലാം.  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം
പരനിഹരനിചട്ട്,  കസഭാഷലല  ഓഡനിറട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം   മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില
ഉളലപകടണ മുഴുവന് ആളുകേകളയലാം  ഉളലപടത്തുന്നതനിലുളള   പ്രശ്നങ്ങള എങ്ങലന
പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  പരഭാതനി ലകേഭാടക്കുന്ന സമയലാംതലന്ന
കരഖകേള  ഹഭാജേരഭാക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടക്കുന്ന  സമയത്തട്ട്  കരഖകേള
ഹഭാജേരഭാക്കഭാനുള്ള അവസരലാം ലകേഭാടക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  ബുദനിമുട്ടുകേലളലഭാലാം  കേണക്കനിലലടത്തഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആറുമഭാസലത്ത  കേഭാലഭാവധനി  കചേഭാദനിചതട്ട്.   ഏപ്രനില
മഭാസകത്തഭാടകൂടനി  ഇഇൗ  കപ്രഭാസലസലഭാലാം   നനിര്വ്വേഹനിചട്ട്  എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.
നടപഭാക്കുന്ന   സലാംസ്ഥഭാനമഭായനി  നമുക്കട്ട്  മഭാറഭാന്  കേഴെനിയലാം.   പലക്ഷ  കകേന്ദ്രലാം  ഒരു
കേഭാരണവശഭാലുലാം  അതലാംഗതീകേരനിചനില.    നവലാംബര്  1-നട്ട്  ഇതുപ്രകേഭാരമുളള  അരനി
വനിതരണലാം ലചേയണലമന്ന  കേര്ശന നടപടനിയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചതട്ട്.
നമ്മേള അത്തരലമഭാരു വൃത്തത്തനിനകേത്തഭാണട്ട്  നനിലക്കുന്നതട്ട്.  2013-ല പഭാര്ലലമന്റെട്ട്
പഭാസഭാക്കനിയ ഒരു നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് കകേരളലാം കപഭാലുള്ള ഒരു സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്
എന്തുലകേഭാണട്ട്  കേഴെനിയഭാതനിരുനലവന്ന  മറുകചേഭാദലമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  നമ്മേകളഭാടട്ട്
കചേഭാദനിക്കുന്നതട്ട്.  മൂനവര്ഷലാം  നമുക്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഇഇൗ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനിലലന്നട്ട്  കുറലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്,   നവലാംബര്  1-നട്ട്   തയഭാറഭാക്കനി
പ്രസനിദതീകേരനിച കേരടട്ട്  പടനികേപ്രകേഭാരലാം അരനി ലകേഭാടത്തനിരനിക്കണലമന്ന കേര്ശനമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  സസതീകേരനിചതട്ട്.    ഇഇൗ  കേരടട്ട്  പടനികേവചട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം
ലകേഭാടക്കുന്നതനില  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പ്രയഭാസങ്ങളുമുണട്ട്.   എന്നഭാല  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
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കേറകട്ട്   ലചേയഭാനുള്ള  സമയലാം   റതീ-ലഷഡക്യൂള  ലചേയട്ട്  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണട്ട്.
പ്രയഭാസങ്ങള നമ്മേലളലഭാവരുലാം അനുഭവനിക്കുകേയലഭാലത കവലറ മഭാര്ഗ്ഗമനില.  നമുക്കട്ട്
ലഭനിച സന്ദര്ഭലാം നമ്മേള പഭാഴെഭാക്കനിക്കളഞ.  

ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജേക്കബട്ട്  : സര്,   ഇഇൗ  നനിയമലാം  ആദലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
മുകമ്പഭാട്ടുവചകപഭാള  10.25  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണഭായനിരുന  നമുക്കട്ട്   നനിയമത്തനില
അനുശഭാസനിചനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതലാം.  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിരനരമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാംമൂലലാം    അതട്ട്  14.25  ലമടനികേട്ട് ടണ്ണഭായനി വര്ദനിപനിലചടത്തു.
അകപഭാഴുലാം  നമ്മുലട  ലകയനിലാം  16.5  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്.   മൂനവര്ഷലത്ത  ഓഫട്ട് 
കടക്കനിലന്റെ ആവകറജേട്ട് നമുക്കട്ട് ലഭലമഭാകേണലമനള്ളതഭാണട്ട്.   ആ ലകയനിലാം ഇകപഭാഴുലാം
നമ്മേള മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലനനിന്നട്ട് നമ്മേള പനികന്നഭാട്ടുകപഭായനിടനില.   കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ  എലഭാ കേത്തനിടപഭാടകേളനിലുലാം  14.25  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണനിനട്ട്  പകേരലാം
16.5  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  കവണലമന്ന  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാലടടത്തനിരുന.
അതുസലാംബനനിച  ആശങ്ക  വളലര  ശക്തമഭായ  നനിലയനില  ഞങ്ങള
പ്രകേടനിപനിച്ചുലകേഭാണനിരുന. ബഹുമഭാനലപട മനനി സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല ലവലലഫയര്
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്   ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതമനില.  നമ്മുലട  ഭക്ഷലധഭാനല  ലഭലത
കുറയകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   അതുകപഭാലലതലന്ന  ധര്മ്മേ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം
എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്സനിനുമുള്ള വനിഹനിതലാം  ലഭലമഭാകേണലാം.   ഇഇൗ ആശങ്കകേള  വളലര
ശക്തമഭായനി ഞങ്ങള മുകമ്പഭാട്ടുവചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  മനനി ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സമയത്തട്ട് നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന്
കേഭാര്ഡുകേളുലട  നടപടനികേളനികലയട്ട്  മഭാത്രമല  ഞങ്ങള  കേടന്നനിരുന്നതട്ട്.   എലന്റെ
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മറുപടനിയഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്,  കകേന്ദ്ര  ആകനിനുള്ള  റൂളസട്ട്
ഞങ്ങള ലഫ്രെയനിലാം ലചേയനിരുന,  പരഭാതനി പരനിഹഭാര തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിചനിരുന
എന്നഭാണട്ട്.     പതനികനകഴെഭാളലാം  പരഭാതനി പരനിഹഭാര തസ്തനികേകേള രൂപതീകേരനിചനിരുന.
നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  അനുബനമഭായനി  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുകമ്പഭാള
ഗതീവന്സട്ട്  റനിലഡ്രെസല  ലമക്കഭാനനിസത്തനികലയട്ട്  കൂടതല  തസ്തനികേകേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  2013-ല  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  ഇഇൗ  നനിയമലാം
പഭാസഭാക്കനിയകപഭാളത്തലന്ന  സലാംസ്ഥഭാനത്തുലാം  നടപനിലഭാക്കനി,  അതനിലന്റെ
അനനരഫലങ്ങള   മനസനിലഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ലകയനിലാം  ലചേയനിരുനലവങ്കനില
തതീര്ചയഭായലാം അതനിനട്ട്  ബലമുണഭാകുമഭായനിരുന;    അതുണഭായനില.  ബഹുമഭാനലപട
മുന് ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനി,   അകദ്ദേഹകത്തഭാടതലന്ന കചേഭാദനികക്കണ ഒരു പ്രധഭാനലപട
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കചേഭാദലമുണട്ട്;  എന്തുലകേഭാണട്ട്   ആ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കനിയനിലലനളളതഭാണട്ട്.  രഭാജേലലാം
മുഴുവന് ഇഇൗ നനിയമലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലാം,  ലപഭാതുവനിതരണരലാംഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനിട്ടുളള
കകേരളലാംകപഭാലുളള    ഒരു  സലാംസ്ഥഭാനലാം   മൂനവര്ഷത്തനികലലറ  സമയലാം  കേനിടനിയനിട്ടുലാം
എന്തുലകേഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിലലന്ന  കചേഭാദലത്തനിനുമുമ്പനില  നമ്മേള  നഭാണലാംലകേട്ടു
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  16.5  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനികയഭാ   അതനികനക്കഭാകളലറകയഭാ
ലഭനിക്കണലമനള്ള ആവശലകേത ശക്തനിയഭായനി നമുക്കുന്നയനിക്കഭാലാം.    പലക്ഷ  നമ്മേള
സയമബനനിതമഭായനി  ഇഇൗ  ആകട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിലലനളളതു  തലന്നയഭാണട്ട്  നമ്മുലട
ദഇൗര്ബലലലാം.  

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസര്  : സര്,  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം
ആദലമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണട്ട്  ലകേഭാടങ്ങല്ലൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്.
അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  ഇതനിലന്റെ  ആദല  കദ്രഭാഹങ്ങള  അനുഭവനികക്കണനിവരുന്ന
പ്രകദശങ്ങളനിലലഭാന്നഭായനി  ഇതട്ട്  മഭാറുകേയഭാണട്ട്.   എനനിക്കറനികയണ  കേഭാരലലാം,
തഭാലൂക്കനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം   ബനലപട  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  പറഞ.   എന്നഭാല  തഭാലഴെത്തടനില  അതനിനുള്ള
നടപടനി  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിക്കലപടന്നനില.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  എലഭാ  ആളുകേളുലാം
തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില കപഭായനി പരഭാതനി ലകേഭാടകക്കണ സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
രണഭാമതഭായനി,  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  ലസഷലല
ഗഭാമസഭ  ഇതനിനഭായനി  വനിളനിചഭാല   ഇഇൗ  പരഭാതനികേള  പരമഭാവധനി
പരനിഹരനിക്കലപടഭാനുള്ള അനരതീക്ഷമുണഭാകുലമന്നട്ട് കതഭാനന.  അതനിലനലനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  : സര്, പരഭാതനികേളുലാം ആകക്ഷപങ്ങളുലാം ലകേഭാടകക്കണതട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട് സപപ്ലൈ ഓഫതീസനില മഭാത്രമല, അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള പഞഭായത്തട്ട്
ഓഫതീസനിലുലാം  വനികലജേട്ട്  ഓഫതീസനിലുലാം  ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നട്ട്
വനികലജേട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം   ഇതനിനകേലാംതലന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനികേകളഭാ  ആകക്ഷപങ്ങകളഭാ  ഉലണങ്കനില
ഗഭാമങ്ങളനിലല  ലതഭാടടത്ത  അധനികേഭാര  സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ  ഇഇൗ  രണട്ട്
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലകൂടനി  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്ന  കേഭാരലത്തനില  യഭാലതഭാരു
സലാംശയവുമനില.  പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തതീര്ചയഭായലാം  പരഭാതനി  അവനിലട  സസതീകേരനിക്കുലാം.    ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
കശഖരനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനിയലട മുമ്പനികലയട്ട് കപഭാകുന്നതട്ട്.
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ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്,  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം
യ.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരനിലന  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ഏറവുലാം  അഭനിമഭാനകത്തഭാടകൂടനി
പറയഭാന്  കേഴെനിയന്ന  ദഭാരനിദ്രല  വനിമുക്ത  ഭഭാരതലമന്ന  വലനിയ  സങ്കലപത്തനികലയ്ക്കുള്ള
കേഭാലവയ്പഭാണട്ട്.  ഈ നനിയമലാം  മറട്ട് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിലയന്നട്ട് പറയന.
മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള   അവനിലട  നനിലവനിലുള്ള  ബനി.പനി.എല.  പ്രകയഭാറനിറനി  ലനിസട്ട്
അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇവനിലട 1997-98 കേഭാലഘടത്തനിലുള്ള
ലനിസഭാണട്ട്.   ആ  ലനിസട്ട്  വന്നതു  മുതല  അതനിലനതനിരഭായ  ആകക്ഷപങ്ങളുണട്ട്.
ആ ലനിസട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ; അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം
സമയലമടക്കുലാം.  ആ  കേഭാലഘടത്തനിലുലാം യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഭരനിക്കുകമ്പഭാള ഒരു
മണനി അരനികപഭാലുലാം കുറയഭാന് അനുവദനിചനിരുന്നനില.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷവുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനലണന്നട്ട്   ശക്തമഭായ
രതീതനിയനില കബഭാധലലപടത്തഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിഞനില.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട് അരനി
വനിഹനിതലാം കുറയ്കക്കണ സഭാഹചേരലമുണഭായതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: ദയവഭായനി  മറുവഭാദങ്ങള  ഉന്നയനിക്കരുതട്ട്.    മനനിയലട
വനിശദതീകേരണത്തനിനട്ട്  മുന്   മനനിമഭാര്  മറുവഭാചേകേങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്നതട്ട്  ശരനിയല.
കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കണലാം.

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്, ഞഭാന് കചേഭാദനിക്കലട.. (ബഹളലാം).. ഇതട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ.... (ബഹളലാം)...

മനി  .   സതീക്കര്  : കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുന്നതനില  വനികരഭാധമനില.   എന്തു  കചേഭാദലലാം
കവണലമങ്കനിലുലാം കചേഭാദനിക്കഭാലാം..... (ബഹളലാം)...

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  അരനി  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറചലതന്നട്ട്  നനിങ്ങള  പറയന.   മലണ്ണണ്ണ
വനിഹനിതലാം ലവടനിക്കുറചതട്ട് എനനിലന്റെ കപരനിലഭാണട്ട്?

മനി  .   സതീക്കര്  : അങ്ങട്ട്  വതീണ്ടുലാം   ആ  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്..............
(ബഹളലാം).......

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്,  മലണ്ണണ്ണയലട  വനിഹനിതലാം
ലവടനിക്കുറചതട്ട് എനനിലന്റെ കപരനിലഭാണട്ട്? ... (ബഹളലാം)...

മനി  .   സതീക്കര്: ഇതട്ട്  എകപഭാള  കവണലമങ്കനിലുലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാന്
അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  അവസരമുണട്ട്.   ഇതട്ട്  ശരനിയഭായ  നടപടനിയല....(ബഹളലാം).....
സഭയനില  പ്രസലാംഗനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലാം  ധഭാരഭാളമുണട്ട്.   കചേഭാകദലഭാത്തരകവളയനില
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മനനി പറയന്നതനിനട്ട്  മറുവഭാദമുന്നയനിചഭാല എങ്ങലന ശരനിയഭാകുലാം?  അതട്ട് ശരനിയല,
അതലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  പറനില.  കചേഭാദലലാം  എന്തുകവണലമങ്കനിലുലാം  കചേഭാദനിക്കഭാലാം.…
(ബഹളലാം).... പ്ലൈതീസട്ട്.. അങ്ങട്ട് കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : സര്,  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  അരനി  വനിഹനിതലാം
ലവടനിക്കുറചതട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമവുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല
വതീഴ്ചയഭാലണങ്കനില  എനനിലന്റെ  കപരനിലഭാണട്ട്  മലണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതട്ട്?
ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  ലതറഭായ
സമതീപനമഭാണട്ട്.   അതനിനഭാല  മുഖലമനനിയലാം  ഭക്ഷല  വകുപ്പുമനനിയലാം  യഥഭാസമയലാം
ഇടലപടട്ട്  മലണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതവുലാം  അരനി  വനിഹനിതവുലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനിലയടക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് പ്രധഭാനലപട കേഭാരലലാം.  അലഭാലത മുന് സര്ക്കഭാരനിലന
കുറലാംപറയകേയല ലചേകയണതട്ട്.   അതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന് :  സര്,  2013  ജൂപല  മഭാസലാം  പഭാസഭാക്കനിയ
നനിയമമഭാണട്ട്  എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.    ഈ  നനിയമലാം  നമ്മുലട  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
നടപഭാക്കഭാന്  മൂനവര്ഷലാം  കപഭാകര?  എന്നഭാല  അതനിനുകവണനിയള്ള  ശമലാം
തുടങ്ങനിയതട്ട്  2015  മുതലഭാണട്ട്.  2015  മുതലഭാണട്ട്  ഫഭാറലാം   പൂരനിപനിച്ചുവഭാങ്ങഭാനുള്ള
ശമങ്ങള നടത്തുന്നതട്ട്.  എന്നനിടട്ട് അതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവച്ചു എന്നലഭാലത
അതട്ട് കപ്രഭാസസട്ട് ലചേയതുകപഭാലുമനില.  പരസലമഭായനിടലലങ്കനിലുലാം  ഈ നനിയമലാം ഇവനിലട
നടപഭാക്കഭാനഭാവനിലലന്ന  നനിലപഭാടട്ട്  എടത്തനിരുനലവന്നകല  അതനിലനനിനലാം
വലക്തമഭാകുന്നതട്ട്?  അത്രകയലറ  സമയലാം  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നമ്മേള  തലന്നയഭാണട്ട്   അതട്ട്
നഷ്ടലപടത്തനിയതട്ട്.  അതനിനുള്ള  ശനിക്ഷ   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അനുഭവനിക്കണലമന്നട്ട്
പറഞഭാല  നലഭായമല.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നട്ട്
നഭാലുമഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില   ലചേയ  കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട്  ആറുമഭാസലത്ത  സഭാവകേഭാശലാം  കവണലമന്നട്ട്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  പലതവണ
കേലത്തഴുതുകേയലാം കനരനിലക്കണട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  പലക്ഷ അതനിനട്ട്  ഇളവട്ട്
നലകേഭാന്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭായനില.  നനിങ്ങളക്കട്ട്   ഇത്രയധനികേലാം  സമയലാം
കേനിടനിയനിട്ടുലാം  എന്തുലകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിലലന്നഭാണട്ട്  അവര്   കചേഭാദനിചതട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഞങ്ങലള  കുറലപടത്തരുതട്ട്.  സഭാറക്യൂടറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം
നനിലനനിന്നനിരുന്ന  ഒരു  സലാംസ്ഥഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  1966  മുതല  നടപനിലഭാക്കനിയ
സഭാറക്യൂടറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  അന്നട്ട്
അനുവദനിച  അരനി  ഇന്നട്ട്  ലഭനിക്കുനകണഭാ?  പനി.ഡനി.എസട്ട്.  ആയനിരുന്നതട്ട്
ടനി.പനി.ഡനി.എസട്ട്.  ആക്കനിയതുലാം  മലണ്ണണ്ണയനില  ലവടനിക്കുറവട്ട്  വരുത്തനിയതുലാം
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിച  സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണട്ട്.   അതട്ട്   മുന്കേഭാല  ഫയല
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കനഭാക്കനിയഭാല മനസനിലഭാകുലാം.  അരനിയലട കേഭാരലത്തനിലുലാം കഗഭാതമ്പനിലന്റെ കേഭാരലത്തനിലുലാം
മലറലഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  ചേനിറമ്മേ  നയലാം  സസതീകേരനിച  അനുഭവമഭാണട്ട്  നമ്മുലട
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇകപഭാള  ബനി.ലജേ.പനി.  അധനികേഭാരത്തനില
വന്നകപഭാഴുലാം   അരനിയലാം  മലണ്ണണ്ണയലാം  മഭാത്രമല,  നമുക്കട്ട്   അവകേഭാശലപടലതലഭാലാം
കുറച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  എനള്ളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.   1966  മുതലുള്ള  കകേരളത്തനിലന്റെ
അനുഭവലാം  വച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല  ആരട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിചഭാലുലാം  നമ്മേലള  കദ്രഭാഹനിക്കുന്ന
നടപടനിയഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നതഭാണട്ട് വസ്തുത. 

വനികദശപണ വരുമഭാനത്തനില സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ പങ്കഭാളനിത്തലാം
4(*454) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:

ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  .:
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുപസന് തങ്ങള:
ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രഭാജേലത്തനിലന്റെ  വനികദശപണ  വരുമഭാനത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ
പങ്കഭാളനിത്തലാം  എത്രകത്തഭാളമഭാലണന്നട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശപണ വരുമഭാനത്തനില ഗളഫട്ട്  മലയഭാളനികേള വഹനിക്കുന്ന പങ്കട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഗളഫട്ട്  മലയഭാളനികേളുലട  യഭാത്രഭാപ്രശ്നങ്ങളുലാം  വനിമഭാന
നനിരക്കുകേളനിലുണഭാകുന്ന  അപ്രതതീക്ഷനിത  അമനിത  വര്ദനവുമുണഭാക്കുന്ന  ആഘഭാതലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി  വനികദശ  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം  നലകേഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്): സര്, 

(എ)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കസറട്ട്  ലലവല  ബഭാകങ്കഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി  (SLBC)
തയഭാറഭാക്കനിയ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം 2016  ജൂണ് മഭാസലാം വലര സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനിവനിധ
ബഭാങ്കുകേളനികലയട്ട്  അയച  വനികദശപണലാം  1,42,669  (ഒരു  ലക്ഷത്തനി  നഭാലപത്തനി
രണഭായനിരത്തനി അറുന്നൂറനി അറുപത്തനി ഒന്പതട്ട് കകേഭാടനി) രൂപയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഐകേലരഭാഷ  സഭയലട  വനികേസന  പദതനി  നടത്തനിയ
വനിലയനിരുത്തല  പ്രകേഭാരലാം  2014-ല  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷലാം  പ്രവഭാസനി
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മലയഭാളനികേളുലണനലാം ഇവര് പ്രതനിവര്ഷലാം ഏകേകദശലാം ഒരു ലക്ഷത്തനി മുപതനിനഭായനിരലാം
കകേഭാടനി രൂപ ഇനലയനികലയട്ട് അയയ്ക്കുനലണനലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പഠന
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  ആലകേ  ആഭലനര  ഉത്പഭാദനത്തനിലന്റെ  (ജേനി.ഡനി.പനി-
കഗഭാസട്ട്  ലഡഭാമസനികേട്ട്  ലപ്രഭാഡക്ഷന്)  നഭാല്പതു  ശതമഭാനലാം  പ്രവഭാസനികേളുലട
സലാംഭഭാവനയഭാണട്ട്.  CDS- ലന്റെ 2012-ലല കകേരള പമകഗഷന് സര്കവ്വേയനില  ഓകരഭാ
ജേനിലയനിലുലാം  എത്തുന്ന  വനികദശപണത്തനിലന്റെ  വനിവരമുണട്ട്. ഇതുപ്രകേഭാരലാം  ഏറവുലാം
കൂടതല വനികദശ മലയഭാളനികേളുള്ളതുലാം ഏറവുലാം കൂടതല വനികദശപണലാം എത്തുന്നതുലാം
മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിലുലാം ഏറവുലാം കുറവട്ട് ഇടക്കനി ജേനിലയനിലുമഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില
വരുന്നതഭാകേയഭാല  തനിരക്കുള്ള  സമയത്തട്ട്  യഭാത്രഭാക്കൂലനി  വര്ദനിപനിചട്ട്
വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള  യഭാത്രക്കഭാലര  ബുദനിമുടനിക്കുന്നനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  നനിരവധനി  തവണ
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

വനിമഭാന  യഭാത്രഭാക്കൂലനി  നനിശയനിക്കുന്നതനില   കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയത്തനിനട്ട്  പങ്കനിലലനലാം  1937-ലല  എയര്ക്രഭാഫട്ട്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  വനിമഭാന
സര്വ്വേതീസട്ട് നടത്തനിപട്ട്, ലചേലവട്ട്, സര്വ്വേതീസനിലന്റെ പ്രകതലകേത, യഭാത്രക്കഭാരുലട തനിരക്കട്ട്,
മനിതമഭായ ലഭാഭലാം എന്നതീ കേഭാരലങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട് യഭാത്രഭാക്കൂലനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണ  അധനികേഭാരമുലണനമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനിലന്റെ അടനിയനര പ്രഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടലാം ഡയറകര് ഓഫട്ട്
സനിവനില ഏവനികയഷകനഭാടലാം ബനലപടട്ട് പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് ശമനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേറനിനുകവണനി  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട്:  സര്,
വനികദശമലയഭാളനികേള  സലാംസ്ഥഭാനകത്തയയയ്ക്കുന്ന  പണത്തനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി പറഞ.  നമ്മുലട സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ഭദ്രത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില നനിര്ണ്ണഭായകേ പങ്കട്ട് വഹനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്  വനികദശ മലയഭാളനികേള.
വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം  ഗളഫട്ട്  നഭാടകേളനില  കേഠനിനഭാദസഭാനലാം  ലചേയട്ട്  തനിരനിചട്ട്
നഭാടനിലലത്തുകമ്പഭാള   ഒരു പനനി  വന്നഭാല  ഗുളനികേ  വഭാങ്ങഭാന്കപഭാലുലാം  കേഷ്ടലപടന്ന
ഗളഫട്ട്  മലയഭാളനികേലളക്കുറനിചട്ട്  നമുക്കറനിയഭാലാം.   അവര്ക്കുകവണനി   എന്തുലചേയഭാന്
സഭാധനിക്കുലമന്നതനിലനക്കുറനിചഭാണട്ട്  നമ്മേളഭാകലഭാചേനികക്കണതട്ട്.  ഇതട്ട്  പലവടലാം  നമ്മേള
ചേര്ച  ലചേയ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   ധഭാരഭാളലാം  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
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നടപനിലഭാക്കുനലണങ്കനിലുലാം   അവലയക്കുറനിചട്ട്  ഗളഫനിലനനിന്നട്ട്  തനിരനിച്ചുവരുന്ന
പലര്ക്കുലാം  അവകബഭാധമനില.   അതുലകേഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട്
അവര്ലക്കഭാരു  അവകബഭാധലാം  നലകുന്നതനിനുകവണനി,  ഗളഫുനഭാടകേളനില  നനിന്നട്ട്
തനിരനിച്ചുവരുന്നവര്  എയര്കപഭാര്ടനിലലത്തുകമ്പഭാള  ഇന്നയനിന്ന  പദതനികേള
അവര്ക്കുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്,   അവ  എങ്ങലന  അവര്ക്കട്ട്
പ്രകയഭാജേനലപടത്തഭാലമന്ന  വനിവരലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനിലുലാം
ലറയനിലകവ  കസഷനുകേളനിലുലാം  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടത്തഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന്:  സര്,  ഭൂപരനിഷ്കരണലാം  കേഴെനിഞഭാല  നമ്മുലട
നഭാടനിലന്റെ  അഭനിവൃദനിയനില   പ്രധഭാന പങ്കട്ട്  വഹനിചനിട്ടുളളവരഭാണട്ട്   പ്രവഭാസനികേലളന്ന
കേഭാരലത്തനില  ആര്ക്കുലാം  തര്ക്കമനില.   പ്രവഭാസനികേള  നഭാടനില  തനിരനിച്ചുവരുകമ്പഭാള
അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  പുനരധനിവഭാസലാം  ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന  വസ്തുത  അതലനലാം
കഖദകേരമഭായനിത്തലന്ന  അവര്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.   അവര്ക്കഭായനി   കുകറ
പദതനികേളുലണങ്കനിലുലാം  അവലയഭാനലാം  പൂര്ണ്ണ  കതഭാതനിലഭായനിടനില.  അതനിനഭാല
സമഗമഭാലയഭാരു  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് : സര്, ഗളഫട്ട് മലയഭാളനികേള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന
ഏറവുലാം വലനിയ പ്രശ്നലാം വനിമഭാനയഭാത്രയ്ക്കുളള അമനിത ടനിക്കറട്ട് ചേഭാര്ജഭാണട്ട്.  ഈ പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  എയര്  കകേരളലയക്കുറനിചട്ട്  ചേനിനനിച്ചുകൂകടലയന്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  അധനികേഭാരകമറയടന്  പത്രക്കഭാര്  അകദ്ദേഹകത്തഭാട
കചേഭാദനിചനിരുന.  അകപഭാള  അകദ്ദേഹലാം  നലകേനിയ  മറുപടനി  പലര്ക്കുലാം
ഇഷ്ടലപടനിലഭായനിരനിക്കഭാലാം,  പലക്ഷ   അതട്ട്  വലക്തനിപരമഭായനി  എനനിക്കട്ട്   ഇഷ്ടുലപട്ടു.
അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്,   നമുക്കട്ട്  ആദലലാം   ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ
നന്നഭാക്കഭാലമന്നഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  കേയനിലുള്ളതനിലന  നന്നഭാക്കഭാലത
പറനകപഭാകുന്നതനിലന  പനിടനിക്കഭാന്  കനഭാക്കുന്നതട്ട്  ശരനിയലലന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  എങ്കനിലുലാം  ഇലതഭാരു  വലനിയ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  ഈ  വനിഷയലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഗളഫട്ട്  മലയഭാളനികേലള  ഈ  പ്രതനിസനനിയനിലനനിന്നട്ട്
കേരകേയറ്റുവഭാനുലാം എന്തു നടപടനിലയക്കുറനിചഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജേയന്:  സര്,   1937-ലല  നനിയമത്തനിലന്റെ  കപരട്ട്
പറഞലകേഭാണട്ട് വനിമഭാനയഭാത്രയമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനില
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കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  പങ്കനിലലന്ന   നനിലപഭാടഭാണട്ട്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.     ഡയറകര്  ഓഫട്ട്  സനിവനില  ഏവനികയഷനഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില  ഇടലപകടണലതന്നട്ട്   പറഞട്ട്  കേലയഭാഴെനിയന്ന നനിലപഭാടഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു  നലഭായവുമനിലഭാലത  ജേനങ്ങലള  ലകേഭാള്ളയടനിക്കുന്ന
സമതീപനലാം  തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതവസഭാനനിപനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  തയഭാറഭാകകേണതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  വന്നഭാല  ഈ
പ്രശ്നത്തനിനട്ട് മഭാറലാം വരുലാം. അതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ആദലലാം ശമനിചതട്ട്.  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്
ലചേലവട്ട്  കുറഞ  രതീതനിയനില  യഭാത്രഭാക്കൂലനി   നലകേനി   എങ്ങലന  നഭാടനിലലത്തഭാന്
കേഴെനിയലമന്ന കേഭാരലലത്തക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം. 

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്, ഓര്ഡര്, കചേഭാകദലഭാത്തരകവള അവസഭാനനിച്ചു.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)

2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കതീന് കേഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേഭാമ്പസട്ട് ' പദതനി
5 (*455) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആഭലനര  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില  നടപഭാക്കനിയ  കതീന്  കേഭാമ്പസട്ട്

കസഫട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം

എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജേട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിലല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം

കേലണത്തുന്നതനിനുലാം കേഭാമ്പസകേലള ലഹരനി വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പുതുതഭായനി എനട്ട്

പദതനിയഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജേട്ട്  കേലഭാമ്പസകേള  ലഹരനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  മയക്കുമരുന്നട്ട്,  മറ്റുലഹരനി  വസ്തുക്കള  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലനനിന്നട്ട്  തടയകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടകൂടനി  ആരലാംഭനിച  'കതീന്
കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് പദതനി'  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനു
കശഷവുലാം വളലര ജേഭാഗതകയഭാലട  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. സഭാര്വ്വേകദശതീയ ലഹരനി വനിരുദ ദനിനകത്തഭാടനുബനനിചട്ട് സ്കൂള, കകേഭാകളജുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ലഹരനി  വനിരുദ  റഭാലനി,  കഫഭാകടഭാ  പ്രദര്ശനലാം,  മഭാജേനികേട്ട്  കഷഭാ,
'മയക്കുമരുന്നനിലനതനിലര ഒരു നല വഭാകേലലാം' മതരലാം, ചേനിത്രരചേനഭാ മതരലാം, പ്രതനിജ
എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  സ്കൂള  - കകേഭാകളജേട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള ലക്ഷലമനിടട്ട്
കേഞഭാവട്ട്,  പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങള,  പ്രകതലകേ തരലാം  ഗുളനികേകേള,  കസ്പ്രേകേള തുടങ്ങനി
അതനിനൂതനമഭായ  മയക്കുമരുന്നട്ട്  വലഭാപനലാം  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  സ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരലാം
വസ്തുക്കളുലട  കേടത്തുലാം  വനില്പനയലാം  ശക്തമഭായ  ലറയ്ഡുകേളനിലൂലട  തടയകേയലാം
മയക്കുമരുന്നനിലന്റെയലാം  മറട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലടയലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര
വനിദലഭാര്ത്ഥനി പ്രതനിജയലാം കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേഴെനിഞ  നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനുളളനില  സ്കൂള-കകേഭാകളജേട്ട്
കേലഭാമ്പസകേളനില  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം,
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുകേളുലാം നടത്തുകേയലാം
ലഹരനിയലട  ദൂഷലവശങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭായ  വലക്തനികേളുലട  ദുരനുഭവങ്ങള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുമഭായനി  പങ്കുവയ്ക്കുകേ,  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളനിലുലാം  ലഹരനി
വനിരുദ  ചേനിനഭാഗതനി  വളര്ത്തനിലയടക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കപഭാലതീസട്ട്,
എലലകസട്ട്,  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനകത്തഭാലടയളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  ഇടലപടലുകേളുലാം  നടത്തനിയതട്ട്
കബഭാധവലക്കരണത്തനിനട്ട്  ആക്കലാം  കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  മയക്കുമരുന്നനിനുലാം  ലഹരനി
വസ്തുക്കളക്കുലമതനിലര  പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കല,  ലഹരനി
ഉപകഭഭാഗലാം  വഴെനി  കുടനികേളനിലുണഭാകുന്ന  മഭാനസനികേവുലാം  ശഭാരതീരനികേവുമഭായ  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
അതനിലൂലട ഉണഭാകയക്കഭാവുന്ന ക്രനിമനിനല വഭാസന എന്നനിവ ഇലഭായ്മ  ലചേയട്ട്  മനികേച
അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നനിവ
നടത്തുകേയണഭായനി. മയക്കുമരുന്നട്ട്, മറട്ട് ലഹരനി വസ്തുക്കള എന്നനിവയലട ഉത്പഭാദനലാം,
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കേടത്തട്ട്,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  എന്നനിവലയപറനി  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  തുടര്  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി Special Investigation Team (SIT)-ലന്റെ കേതീഴെനില Kerala
Anti Narcotic Squad രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

ഇന്ഫര്കമഷന് ലടകകഭാളജേനി നയലാം
6 (*456) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ   :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇന്ഫര്കമഷന് ലടകകഭാളജേനി നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്,  ഐ.  ടനി.  മനിഷന് എന്നനിവ സ്ഥഭാപനിചകതഭാലട ഐ.  ടനി.

കമഖലയനില  നല  തുടക്കലാം  കേനിടനിലയങ്കനിലുലാം  കേര്ണഭാടകേലാം,  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ

സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലപടത്തുകമ്പഭാള  ഐ.  ടനി.  കമഖലയനില  ഒരു

പരനിധനിക്കപ്പുറലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  വളരഭാനഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇന്ഫര്കമഷന് ലടകകഭാളജേനി കമഖലയനില എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്

നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുതനിയ  ലഎ.ടനി.  നയത്തനിലന്റെ  കേരടട്ട്  രൂപകരഖ

അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ലഎ.ടനി.  കമഖലയനിലല  വനിപുലമഭായ  വലവസഭായ

സഭാധലതകേള പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇഇൗ കമഖലയട്ട്  പ്രകതലകേ  പ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനി

കദശതീയ  –  അനര്കദ്ദേശതീയ  കേമ്പനനികേളുളലപലടയളള  ലഎ.ടനി.  സലാംരലാംഭകേലര

ഇവനികടയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കത്തക്കവനിധമഭാണട്ട്  ലഎ.ടനി.  നയലാം  രൂപലപടത്തഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.   കേരടട്ട്  രൂപകരഖ പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  ലപഭാതുജേനങ്ങളനിലനനിനലാം മറട്ട്

കസക്കട്ട്കഹഭാളകഡഴനില  നനിനമുളള  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  കൂടനി  സസതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം

അനനിമ ലഎ.ടനി. നയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സട്ട് കമഖലയനില ഇനലയനില മുന്പനനിയനില നനിലക്കുന്ന

സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണട്ട് കകേരളലാം.  എന്.ലഎ.സനി-യലട ഇ-തഭാള ലവബ്ലലസറട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  ഇടപഭാടകേളുലട  എണ്ണലാം  എടത്തഭാല  കകേരളലാം  മൂന്നഭാലാം

സ്ഥഭാനത്തഭാണട്ട്.

അനര്കദ്ദേശതീയ തലങ്ങളനില ശദ കനടനിയ വന്കേനിട കേമ്പനനികേളക്കട്ട് ടയര്-1

സനിറനികേളനിലുളള  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നനില  എന്നതുലാം

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ലഎ.ടനി.  ലഡവലകപഴനിലന്റെ  അഭഭാവവുലാം  കകേരളത്തനിലല

ലഎ.ടനി  കമഖലയലട  വനികേസനലത്ത  ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  സ്ഥലദഇൗര്ലഭലവുലാം,

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മനികേച  ലപഭാതു  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തതയലാം,

ലപഭാതുസസകേഭാരല  കമഖലകേളനില  മനികേച  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാനലാം

ലലകേവരനിചനിടനില എന്നതുലാം വനികേസനലത്ത ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള തുടന ലകേഭാണട്ട്

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലഎ.ടനി.  കമഖലലയ  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടതല  ലഎ.ടനി.

സലാംരലാംഭങ്ങലള  ഇവനികടയട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പുതനിയ

ലഎ.ടനി.  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ആയനിരനിക്കുലാം  കൂടതല  പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.

മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനിയലട പരനികശഭാധന

7 (*457) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   :

ശതീ  .    എലാം  .   എലാം  .   മണനി   :

ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന്   :

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  2016  ജേനുവരനി  1-നട്ട്  കശഷലാം  എടത്ത  എലഭാ

മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം ലസക്രടറനിമഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധന

ആവശലമുള്ളതട്ട്  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയലട  പരനിഗണനക്കട്ട്  സമര്പനിക്കണലമന്ന

നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി ഫയല പരനികശഭാധന

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനികയഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളുലട ഫയല പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനലാം

അതനിലന്റെയടനിസ്ഥഭാനത്തനില  മുന്  മനനിസഭയലട  തതീരുമഭാനലാം  റദ്ദേഭാക്കനിയതട്ട്

ഏലതഭാലക്ക കകേസകേളനിലഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനനിമ ഘടത്തനില വലഭാപകേമഭായനി നടത്തനിയതഭായനി

ആകക്ഷപമുള്ള  പനിന്വഭാതനില  നനിയമനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ  എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ-സനി)  1-1-2016  മുതല  30-4-2016  വലരയളള  കേഭാലയളവനില  കേഴെനിഞ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം  പുറലപടവനിച  ഉത്തരവുകേളുലട  നനിയമസഭാധുതയലാം

സഭാകങ്കതനികേപരമഭായ  വനിഷയങ്ങളുലാം  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനിന്നഭാക്ക

സമുദഭായകക്ഷമവുലാം  നനിയമവുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം  പഭാര്ലലമന്റെറനികേഭാരലവുലാം  വകുപ്പുമനനി

കേണ്വതീനറഭായളള മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. പരനികശഭാധന

അനനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രകവശനലാം

8  (*458)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലല  പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിച

ലജേയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  ലലാംഘനിചട്ട്  പ്രകവശനലാം  നടത്തനിയ  എത്ര

കകേഭാകളജുകേള ഉണട്ട്; ഇവ ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളലക്കതനിലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേഭാകളജുകേള  എലനഭാലക്ക  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  ലലാംഘനങ്ങളഭാണട്ട്

നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  രണട്ട്.  കേണ്ണൂര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,  അഞരകേണനി,  കേണ്ണൂര്,  കേരുണഭാ
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട് എന്നതീ സസഭാശയ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളഭാണട്ട്
ലജേയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം ലലാംഘനിചട്ട് പ്രകവശനലാം നടത്തനിയവ.

(ബനി&സനി)  ഓണ്ലലലന്  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിലല
സതഭാരലതയനിലഭായ്മയലാം അകപക്ഷകേരുലട ലനിസട്ട്,  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്,  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലനിസട്ട്
എന്നനിവ  ലവബ്ലലസറനില  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  അകപക്ഷഭാ  സമര്പണത്തനിനട്ട്
ലവബ്ലലസറട്ട്  സഇൗകേരലലാം  പലകപഭാഴുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാതനിരുന്നതനിലന്റെയലാം  മറ്റുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കേണ്ണൂര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,  കേരുണഭാ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്
എന്നതീ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  പ്രകവശനലാം  അഡനിഷന്  സൂപര്ലലവസറനി  കേമ്മേനിറനി
2-10-2016-ലല ഉത്തരവനിലൂലട റദ്ദേഭാക്കുകേയണഭായനി.  ഇത്തരത്തനില പ്രകവശനലാം റദ്ദേട്ട്
ലചേയ  അഡനിഷന്  സൂപര്ലലവസറനി  കേമ്മേനിറനിയലട  ഉത്തരവനിലന  കചേഭാദലലാം
ലചേയലകേഭാണട്ട്  ഇഇൗ  രണ്ടു  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജൂകേള  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിലയ സമതീപനിച്ചു.  ഇതനികന്മേല ടനി കകേഭാകളജുകേളനിലല അകപക്ഷകേകരയലാം
അകപക്ഷ  നനിരസനിക്കലപടവകരയലാം  പ്രകവശനലാം  കനടനിയവകരയലാം  പ്രകവശനലാം
സലാംബനനിചട്ട്  അഡനിഷന്  സൂപര്ലലവസറനി  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി  നലകേനിയവകരയലാം
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പ്രകവശനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ  അവസഭാന  തതീയതനിയഭായ
7-10-2016-നട്ട് തലന്ന പ്രകവശന നടപടനികേളുലട സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനുലാം
ലമറനിറടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രകവശനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  പ്രകവശന
പരതീക്ഷഭാകേമ്മേതീഷണലറ  ചുമതലലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  6-10-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  കൂടഭാലത  ഇതുസലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേഭാടതനിയനില  സമര്പനിക്കഭാനുലാം  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണകറഭാടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  എന്നഭാല കകേഭാടതനി ഉത്തരവനില പരഭാമര്ശനിചനിരുന്ന പ്രകവശനലാം
സലാംബനനിക്കുന്ന  ആധനികേഭാരനികേമഭായ  കരഖകേലളഭാനലാം  തലന്ന  കേണ്ണൂര്  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജേധനികേഭാരനികേള ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിരുന്നനില.  ഹഭാജേരഭാക്കനിയ ഏതഭാനുലാം കരഖകേള
ആധനികേഭാരനികേകമഭാ  വലക്തതയളളകതഭാ  അകപക്ഷകേരുലട  റഭാങ്കട്ട്,  കേഭാറഗറനി  എന്നനിവ
സലാംബനനിച പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരങ്ങള ഉളലക്കഭാളളുന്നകതഭാ ആയനിരുന്നനില.  കൂടഭാലത
കകേഭാകളജേനിലന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിച്ചു  വന്നവര്  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്  പ്രക്രനിയയനില
സഹകേരനിക്കുകേകയഭാ  ഹഭാജേര്  കരഖലപടത്തുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില.   കകേഭാകളജേട്ട്

855/19
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അധനികൃതരുലട നനിസഹകേരണവുലാം പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരങ്ങളുലട അഭഭാവവുലാംമൂലലാം കേണ്ണൂര്
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനിലല  പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന
നടത്തഭാകനഭാ  ലമറനിറടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രകവശനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാകനഭാ  പ്രകവശന
പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  സഭാധനിചനിടനില.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേരുണഭാ  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജേധനികൃതര്  ലഭലമഭാക്കനിയ  കരഖകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പരഭാതനിക്കഭാലര
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അഡനിഷന് സൂപര്ലലവസറനി കേമ്മേനിറനി ലഭലമഭാക്കനിയതനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില പഭാലക്കഭാടട്ട് കേരുണഭാ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേധനികൃതര് പ്രകവശനലാം
നലകേനിയനിരുന്ന  70  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുളലപലട  അര്ഹരഭായ  100  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
ലതരലഞടത്തു.  കനരലത്ത  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിരുന്നവരനില  ക്രമവനിരുദമഭായനി
പ്രകവശനലാം കനടനിയതഭായനി കേലണത്തനി ഒഴെനിവഭാക്കലപട 30 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട ലനിസ്റ്റുലാം
തയഭാറഭാക്കനി.

ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലനിസ്റ്റുകേളുലാം  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില  13-10-2016-നട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില  ഇഇൗ  വനിഷയലാം
ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല  ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി അണുവനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി

9 (*459) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  .
ശതീ  .   സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വൃക്കകരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  കൂടനി  വരുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ആശുപത്രനികേളനിലല  ഡ യഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള,
ലഹപപററനിസട്ട്  അണുബഭാധനിതലരയലാം  മറ്റുലാം  പ്രകതലകേ  യനങ്ങളനിലഭാകണഭാ
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  പുതുതഭായനി
വരുകമ്പഭാള ലഹപപററനിസട്ട് കരഭാഗനിയഭാകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 35

(സനി)  ലഹപപററനിസട്ട്  അണുബഭാധനിതരുലട  രക്തലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറ്റുകേളനില  വതീഴെഭാനനിടയഭായഭാല  അതട്ട്  ഗുരുതരമഭായ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം  ഉണഭാക്കുലാം
എന്നതട്ട്  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
അണുവനിമുക്തമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്  എനറപ്പു വരുത്തുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ജേതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  പ്രകമഹലാം,
രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദലാം  എന്നനിവ  കൂടനി  വരുന്നതഭാണട്ട്  വൃക്കകരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  കൂടനി
വരുന്നതനിലന്റെ പ്രധഭാനലപട കേഭാരണങ്ങളനിലലഭാന്നട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലഹപലലററനിസട്ട്  കരഭാഗമുളളവലര  പ്രകതലകേലാം
യനത്തനിലഭാണട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  പുതനിയതഭായനി  വരുന്ന കരഭാഗനികേളനില
ലഹപലലററനിസട്ട് ബനി,  എ, സനി,  എചട്ട്.ലഎ.വനി തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളുലട പരനികശഭാധന
നടത്തനിയ കശഷമഭാണട്ട് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  നടത്തഭാറുളളതട്ട്.

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  അണുവനിമുക്തമഭാക്കനിയഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വരുന്ന  ഇത്തരലാം  അണുബഭാധയളള
കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  പ്രകതലകേലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലമഷനിന്  നതീക്കനിവയ്ക്കുന.
ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്   കശഷലാം  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ടക്യൂബുകേള
മുതലഭായവ അപകപഭാള തലന്ന പൂര്ണ്ണമഭായലാം അണുവനിമുക്തമഭാക്കുന. ലഹപലലററനിസട്ട്
കരഭാഗനികേളുലട ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ടക്യൂബുകേളുലാം മറ്റുലാം പ്രകതലകേലാം സൂക്ഷനിക്കുന. മരുനകേളുലാം
മറ്റുലാം  നലകേഭാന്  ഡനികസഭാസബനിള  സനിറനിഞ്ചുകേളുലാം  നതീഡനിലുകേളുലാം  മഭാത്രലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കബഭാധവലക്കരണലാം

10 (*460) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പസബര് കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  അതനിലന്റെ ഭവനിഷലത്തുകേലളക്കുറനിച്ചുലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കബഭാധവലക്കരണലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പരനിപഭാടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ:
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  എലനലഭാലാം

കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു;

(സനി)  മകറലതങ്കനിലുലാം  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ലലസബര്  കലഭാകേലത്ത

ചേതനിക്കുഴെനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ജേനലലമത്രനി,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്

തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  മുഖഭാനരലാം  സ്കുള-കകേഭാകളജേട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്

കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തനി  വരുന.  കൂടഭാലത  ജേനലലമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം

ലലസബര് ലസലനിലന്റെയലാം സലാംയക്ത സഹകേരണകത്തഭാലട ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങള

തടയന്നതനിലന  സലാംബനനിച്ചുലാം  ലമഭാലലബല  കഫഭാണ്,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്,  ഇ-ലമയനില

എന്നനിവ  വഴെനി  വരുന്ന  വലഭാജേ  സകന്ദശങ്ങള  ഉടനടനി  കപഭാലതീസനിലന

അറനിയനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേതലയക്കുറനിചട്ട്  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കുലാം

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തനി  വരുന്നതുലാം  വലഭാജേ

സകന്ദശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുളള  പരഭാതനികേള  ശദയനിലലപടഭാല  ഇഇൗ  വനിവരലാം

കപഭാലതീസനിലന്റെ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ലഫയ്സ്ബുക്കട്ട് കപജേട്ട് വഴെനിയലാം മറ്റു മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയലാം

ലപഭാതുജേനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനവുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം  വളര്ത്തുന്നതനിനട്ട്

ലലസബര്  കഡഭാമനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള

നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറ്റുകേളക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല

ലലസബര് ലസലനിലല ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം പുറലമ നനിനളള വനിശനിഷ്ട ഫഭാക്കലറനികേളുലാം ടനി

വനിഷയലത്തക്കുറനിചട്ട് കബഭാധവലക്കരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തനി വരുന.

(സനി) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട്, എലലകസട്ട്, സഭാമൂഹലകക്ഷമ വകുപട്ട്, യൂത്തട്ട്

കേമ്മേതീഷന്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയലട  സഹകേരണലാം  പ്രസ്തുത

പദതനിക്കട്ട് ലഭനിച്ചുവരുന.
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സമഗ ശനിശു സലാംരക്ഷണ പദതനി
11 (*461) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജേയദഭാസട്ട്   :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ   :
ശതീ  .    ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സമഗ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങള

ഏലതലഭാലമനലാം പദതനിയലട സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതലാം എത്രലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഏലറടക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന

പരനിപഭാടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ

ടതീചര്  ): 

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  വന്നനിരുന്ന  വനിവനിധ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ

പദതനികേളുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴെനില  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

2009-2010  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില കകേന്ദ്ര വനനിതഭാ  ശനിശു വനികേസന വകുപട്ട്

ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട് സലാംകയഭാജേനിത ശനിശു സലാംരക്ഷണ പദതനി ( Integrated

Child  Protection  Scheme).  ശദയലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  ആവശലമുളളവര്,

നനിയമവുമഭായനി  ലപഭാരുത്തലപടഭാത്തവര്  എന്നതീ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടന്ന  കുടനികേളഭാണട്ട്

ഇഇൗ  പദതനിയലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.  കുടനികേളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണലാം,

കുടനികേളുലട  ഉത്തമ  തഭാലപരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കല  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയലട

അടനിസ്ഥഭാനതതസങ്ങള. കുടനികേളക്കട്ട് സരക്ഷനിതമഭായ സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേയഭാണട്ട്

ഇഇൗ പദതനിയലട മുഖല ഉകദ്ദേശലലാം.

ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്. പദതനി സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് 2009-2010 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം

മുതല തലന്ന നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി ലസഭാലലസറനി  സമ്പ്രദഭായത്തനില
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നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം. അതനുസരനിചട്ട് ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.

പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കുകവണനി കസറട്ട് ലലചേലഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാലലസറനി

2011-ല രജേനിസര് ലചേയ.  ഇകപഭാള പദതനി പൂര്ണ്ണമഭായലാം പ്രവര്ത്തനസജമഭാണട്ട്.

ഇതനിലന്റെ  ഘടകേങ്ങള  എലഭാലാം  തലന്ന  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരുലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുലാം സലാംയക്തമഭായനിടഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.-ലന്റെ ഘടകേങ്ങളുലാം അവയലട സലാംസ്ഥഭാന വനിഹനിതവുലാം

തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

1. കസറട്ട് ലലചേലഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാലലസറനി - 40%

2. കസറട്ട് അകഡഭാപ്ഷന് റനികസഭാഴട്ട് ഏജേന്സനി - 40%

3. ഡനിസനികട്ട് ലലചേലഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് യൂണനിറ്റുകേള - 40%

4. ജുവലലനല ജേസനിസട്ട് കബഭാര്ഡുകേള -  65%

5. ലലചേലഡട്ട് ലവലലഫയര് കേമ്മേനിറനികേള -  65%

6. ലസഷലല ജുവലലനല കപഭാലതീസട്ട് യൂണനിറട്ട് - 100%

7. ജുവലലനല ജേസനിസട്ട് സ്ഥഭാപനങ്ങള - 40%

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വനിഷമകേരമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില ജേതീവനിക്കുന്ന കുടനികേലള

കേലണത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  Vulnerability  mapping  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സലാംസ്ഥഭാനലാം ബഭാലസഇൗഹൃദമഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട ബഭാല സരക്ഷഭാ പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

സസഭഭാവ  വലതനിയഭാനമുളള  കുടനികേലള  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  അവലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ

മുഖലധഭാരയനില  ലകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  Our  responsibility  to

children എന്ന പദതനി സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലതരലഞടക്കലപട 93 സ്കൂളുകേള മുഖഭാനരലാം

നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഇതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
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പ്രവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി സഭാനസന പദതനി
12 (*462) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്  :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനി  ജേതീവനിതലാം  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  മടങ്ങനി  എത്തുന്നവരുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  സഭാനസന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം
നലകേനി വരുന്നതട്ട്;  ഇതട്ട് ലഭനിയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മരണമടഞ  പ്രവഭാസനികേളുലട  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  മരണഭാനനര
ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
എത്രലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  പ്രവഭാസനി  ജേതീവനിതലാം  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  മടങ്ങനിലയത്തുന്ന  നനിര്ദനരഭായ
കകേരളതീയലരയലാം  കുടലാംബഭാഗലാംങ്ങലളയലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  സഹഭായനിക്കുകേലയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട സഭാനസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവലര  9400  കപര്ക്കട്ട്  31  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ാ  വര്ഷലാം  425  കപര്ക്കഭായനി
1,95,58,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ബഡ്ജേറനില
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  5  കകേഭാടനി  രൂപ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനിനട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനിയനില  നനിബനനകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേളുലട/കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിലസയട്ട്  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ
വലരയലാം, മരണലപട പ്രവഭാസനിയലട കുടലാംബത്തനിനട്ട് മരണഭാനനര ധനസഹഭായമഭായനി
പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപ  വലരയലാം,  പ്രവഭാസനിയലട  ലപണ്മക്കളുലട
വനിവഭാഹഭാവശലത്തനിനഭായനി  15,000  രൂപ  വലരയലാം,  പ്രവഭാസനികക്കഭാ
കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളകക്കഭാ  വതീലലചേയര്/ക്രചസട്ട്  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി
10,000 രൂപ വലരയലാം ഒറത്തവണയഭായനി ധനസഹഭായലാം നലനിവരുനണട്ട്. 
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സഭാനസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള നനിബനനകേള
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• അകപക്ഷകേലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  കുടലാംബ  വരുമഭാനലാം
1,00,000 രൂപയനിലധനികേമഭാകേഭാന് പഭാടനില.

• കുറഞതട്ട് രണട്ട് വര്ഷലാം പ്രവഭാസനിയഭായനിരുന്നനിരനിക്കണലാം.

• പ്രവഭാസനി തനിരനിലചത്തനിയ കേഭാലലാം  മുതല കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള വനികദശത്തട്ട്
എത്ര  വര്ഷലാം  കജേഭാലനി  ലചേയനിരുനകവഭാ  അത്രയലാം  വര്ഷത്തനിനകേലാം
പരമഭാവധനി  10  വര്ഷലാം  എന്ന  കേഭാലയളവനിനുളളനില  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിരനിക്കണലാം.

• അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  സഹഭായലാം  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം
അകപക്ഷകേനട്ട് കജേഭാലനിയണഭായനിരനിക്കുവഭാന് പഭാടനില.

(സനി)  മരണഭാനനര  ധനസഹഭായലാം  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പരമഭാവധനി
1,00,000 രൂപ (ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ)

കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധഭാനലാം
13 (*463) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാം  മൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നബഭാര്ഡട്ട്  ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഗതീന്പകമറട്ട്  ഫണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാം കനരനിടഭാനഭായനി എലനഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട് കവണനി സര്ക്കഭാര് അഗനി ഫഭാമുകേളനിലുലാം
മറട്ട്  ലപഭാതുസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാമഭാപനിനനികേള
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുവഴെനി  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാം
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കൃതലമഭായനി ലഭലമഭാകുനകണഭാ;
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(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക  സ്ഥലങ്ങളനിലല  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാമഭാപനിനനികേളഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടത്തഭാനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന് ഐ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യലട
കേഭാലഭാവസ്ഥ നനിരതീക്ഷണ ഉപഗഹത്തനിലന്റെ കസവനലാം പ്രകയഭാജേനലപടത്തനി അതനില
നനിന്നട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  വനിവരങ്ങള  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാം  മൂലലാം  നനിരനരലാം
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്,  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  തുടങ്ങനിയവലര
അറനിയനിക്കുവഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങൾ  ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനിൽ അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലമുളള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
United  Nations  Framework  Convention  on  Climate  Change  (UNFCCC)
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുളള ധനകേഭാരല സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഗതീന് ലലകമറട്ട് ഫണട്ട്. നബഭാര്ഡട്ട്
ഇതനിലന്റെ നഭാഷണല ഇലാംപ്ലൈനിലമന്റെനിലാംഗട്ട് എന്റനിറനിയഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിന്നട്ട് ഗതീന്
ലലകമറട്ട്  ഫണട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന പദതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായനി  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില
സലാംസ്ഥഭാനതല സനിയറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ വകുപട്ട്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്,  ഇന്റെകഗറഡട്ട്  റൂറല ലടകകഭാളജേനി ലസന്റെര് എന്നനിവ
കചേര്ന്നട്ട്  നടപഭാക്കുന്ന  ഒരു  പദതനി  സനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഇതനിനകേലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയലാം കഭദഗതനികേകളഭാലട ഗതീന് ലലകമറട്ട് ഫണനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനു കവണനി  Ministry of Environment, Forest & Climate Change-നട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനലമടക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപ്പുലാം
ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം കചേര്നളള മലറഭാരു പദതനിയലാം തയഭാറഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാം  കനരനിടന്നതനിനുലാം  ആഘഭാതലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാന  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനത്തനില കേര്മ്മേ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പരനിസ്ഥനിതനി കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ
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വലതനിയഭാന  ഡയറകറുലട  കനതൃതസത്തനില  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനത്തനിലനതനിരഭായ  പരനിപഭാടനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ബഇൗദനികേ ശഭാഖ (Intellectual Arm) എന്ന നനിലയഭാണട്ട് കകേഭാടയലാം ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാന  പഠന  കകേന്ദ്രലാം  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനല
സലാംസ്ക്കരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജേല  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിങ്ങലന  മൂന്നട്ട്  പ്രധഭാന
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ വനിഷയങ്ങളനില ഉഇൗന്നല നലകുന്ന ബൃഹത്തഭായ  'ഹരനിത കകേരളലാം'
പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത നഭാഷണല അഡഭാപ്കറഷന്
ഫണട്ട് കഫഭാര് ലലകമറട്ട് കചേഞട്ട് വഴെനി ലഭനിച  25  കകേഭാടനി രൂപയലട മതലവുലാം ലനലലാം
ഒരുമനിചട്ട്  കൃഷനി  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  പദതനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി &  ഡനി)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ നനിരതീക്ഷണ
കകേന്ദ്രലാം  16  ഇടങ്ങളനിലുലാം പരനിസ്ഥനിതനി കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാന വകുപട്ട് ലവജേനിറബനിള  &
ഫ്രൂടട്ട്സട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേഇൗണ്സനിലുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട്  9 ഇടങ്ങളനിലുലാം കൃഷനി വകുപട്ട് 131
ഇടങ്ങളനിലുലാം  കദശതീയ  ഭഇൗമശഭാസ്ത്ര  പഠന  കകേന്ദ്രലാം  3  ഇടങ്ങളനിലുലാം  ആധുനനികേ
കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,
മുലലപരനിയഭാര്  ലലക്രസനിസട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജേകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസറട്ട്
ഡനിസഭാസര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലാം  കതക്കടനിയനില  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ
നനിരതീക്ഷണസലാംവനിധഭാനലാം  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില  കേഭാലഭാവസ്ഥ  നനിരതീക്ഷണ
കകേന്ദ്രലാം  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുളള ലവതര് കസഷനുള്ളനില  6  എണ്ണലാം  (ലകേഭാടഭാരക്കര,  മൂന്നഭാര്,
വഭാഴെകത്തഭാപട്ട്,  ലവളളഭാണനിക്കര,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കുഡ് ലു)  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  2  എണ്ണലാം
(തനിരുവനനപുരലാം,  തവനൂര്)  ഭഭാഗനികേമഭായലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  മലറലഭാ  ലവതര്
കസഷനുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.

(ഇ&എഫട്ട്)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  നനിരതീക്ഷണവുലാം  ഇതുസലാംബനനിച
ശഭാസ്ത്രതീയഭാപഗഥനവുലാം  പ്രധഭാനമഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനമഭായ  ഇനലഭാ
മതീറകറഭാളജേനിക്കല ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെഭാണട്ട് ലചേയ വരുന്നതട്ട്.  ISRO-യലട ഉപഗഹങ്ങള
മുകഖന  ലഭനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  നനിരതീക്ഷണ
കകേന്ദ്രലാം മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ  മുന്നറനിയനിപ്പുകേള
നലകുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലഭാന്റെട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസകേളനിലുലാം  ആധുനനികേ  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുമുളള   'കവഴെഭാമ്പല'   പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ലലമകക്രഭാ ഫനിനഭാന്സട്ട് വഭായഭാ തടനിപട്ട്
14 (*464) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട്   : 
 ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി   : 

   ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   : 
 ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലലമകക്രഭാ  ഫനിനഭാന്സട്ട്  വഭായയലട  മറവനില  വലഭാജേ  കരഖകേള  ചേമചട്ട്
പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനിലനനിന്നട്ട്  കകേഭാടനികേള
തടനിലയടത്തതഭായ ആകക്ഷപലാം സലാംബനനിച കകേസനില വനിജേനിലന്സട്ട്  എഫട്ട്.  ലഎ.
ആര്. രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.  കയഭാഗലാം  ജേനറല  ലസക്രടറനി  ഒന്നഭാലാം  പ്രതനിയഭായ
പ്രസ്തുത കകേസനില മറട്ട് പ്രതനികേള ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേള  കചേര്ത്തഭാണട്ട്  എഫട്ട്.  ലഎ.  ആര്.  രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  വനിജേനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ) ഇക്കഭാരലത്തനില VC 05/2016/SRT നമ്പരഭായനി ഒരു വനിജേനിലന്സട്ട് കകേസട്ട്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ടനി കകേസനിലല കുറഭാകരഭാപനിതരുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ശതീ. ലവളളഭാപള്ളനി നകടശന്

2. ശതീ.  എലാം.  എന്.  കസഭാമന്,  എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.കയഭാഗലാം  ലകേഭാലലാം
ജേനിലഭാ പ്രസനിഡന്റെട്ട്

3. ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  മകഹശന്,  കസറട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,
എസട്ട്.എന്.ഡനി.പനി.കയഭാഗലാം, ലലമകക്രഭാഫനിനഭാന്സട്ട് സതീലാം.

4. ശതീ.  എലാം.  നജേതീബട്ട്,  മഭാകനജേനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന
പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്, തനിരുവനനപുരലാം.

5. ശതീ.  ദനിലതീപട്ട്  കുമഭാര്,   S/o  ഭഭാര്ഗവന്,   ശഭാനനി  നഗര്,
തനിരുവനനപുരലാം.
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(സനി) 1988-ലല അഴെനിമതനി നനികരഭാധന നനിയമത്തനിലല 13(2) r/w 13(1) (c) (d)
വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവുലാം 1860-ലല ഇനലന് പതീനല കകേഭാഡനിലല 420, 468, 471, 120
(ബനി) 34 വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവുമഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജേനിസര് ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) സസതീകേരനിക്കുലാം.

പുതനിയ ആകരഭാഗല നയലാം
15 (*465) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്  :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ  ആകരഭാഗലനയലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;  ഏലതലഭാലാം

കമഖലകേളക്കഭാണട്ട്  നയത്തനില  ഊന്നല  നലകേഭാന്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  ആകരഭാഗല  നയലാം  എന്നട്ട്  നനിലവനില  വരുലമന്നഭാണട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ

ടതീചര്  ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  22-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2326/16/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  സമഗ   ആകരഭാഗല  നയലാം  രൂപവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കഭാന് 17 അലാംഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളലാം കനരനിടന്ന ആകരഭാഗല

പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കഭാനുളള സമനിതനിയഭാണട്ട്

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കസവനത്തനിനുലാം  കുടലാംബ  കഡഭാകര്

പദതനിക്കുലാം ഊന്നല നലകേനിലക്കഭാണ്ടുളള ആകരഭാഗല നയമഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.
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(സനി)  ആകരഭാഗല  നയലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  രൂപതീകേരനിച  സമനിതനി
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുജേനങ്ങള,  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേള,  സന്നദ
സലാംഘടനകേള,  വലക്തനികേള  തുടങ്ങനി  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജേനങ്ങളുകടയലാം  അഭനിപ്രഭായലാം
കക്രഭാഡതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  നവലാംബറനില  അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ടനി  സമനിതനി
സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില നടന വരുന.

അകനലഭാദയ അന്നകയഭാജേന പദതനി
16 (*466) ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട്   :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന്   :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജേന്ദ്രന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അകനലഭാദയ  അന്നകയഭാജേന  പദതനി  നടപഭാക്കനി
വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നടപ്പു വര്ഷലാം പ്രതനിമഭാസലാം എത്ര
ടണ് അരനിയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) ഈ പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുൻ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കറഷന്  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  കുടനിശനികേ  ലകേഭാടത്തു  തതീര്ക്കഭാനുകണഭാ;  എങ്കനില
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സലലപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ): 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  അനുവദനതീയമഭായ  എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുകേളുലട
എണ്ണലാം  5,95, 800  ആലണങ്കനിലുലാം  5,82,365  എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുളളതട്ട്.  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നതനുസരനിചഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള എ.എ.ലലവ.  പദതനിയനില
ഉളലപടത്തുന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുന്ന ലനിസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തനി
വരുന.  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന്ന  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത
കേലണത്തലനിലൂലട  അനുവദനതീയമഭായതുലാം  അര്ഹരഭായതുമഭായ  5,95,800
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേലണത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  നടപ്പു  വര്ഷലാം  പ്രതനിമഭാസലാം
20855 ലമടനികേട്ട് ടണ് അരനിയഭാണട്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  സഭാമൂഹലകമഭാ  കുടലാംബപരകമഭാ  ആയനി  സഹഭായമനിലഭാത്ത  വനിധവകേകളഭാ
വഭാര്ദകേലഭാധനികേല  കരഭാഗബഭാധനിതകരഭാ  അലാംഗലലവകേലലമുളളവകരഭാ,  60  വയകസഭാ
മുകേളനികലഭാ  പ്രഭായമുളള  ഗൃഹനഭാഥന്/ഗൃഹനഭാഥയളള  കുടലാംബങ്ങള,  സഭാമൂഹലകമഭാ
കുടലാംബപരകമഭാ  ആയനി  സഹഭായമനിലഭാത്ത  വനിധവകേകളഭാ  വഭാര്ദകേലഭാധനികേല  കരഭാഗ
ബഭാധനിതകരഭാ അലാംഗലലവകേലലമുളളവകരഭാ, 60  വയകസഭാ മുകേളനികലഭാ പ്രഭായമുളളവകരഭാ
ഏകേയഭായ സ്ത്രതീകയഭാ പുരുഷകനഭാ,  പ്രഭാക്തന  (പ്രഭാചേതീന)  കഗഭാത്ര വര്ഗ്ഗ കുടലാംബങ്ങള
എന്നനിവരഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

(ഡനി)  കുഷ്ഠകരഭാഗ  ബഭാധനിതര്,  വനിട്ടുമഭാറഭാത്തതുലാം  മഭാരകേവുമഭായ  എയ്ഡ്സട്ട്
കപഭാലുളള  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അടനിമലപടവര്,  കേലഭാന്സര്  ബഭാധനിചട്ട്  പഭാലനികയറതീവട്ട്
കനിനനിക്കനില  പരനിചേരണത്തനിലുളളവര്,  നനിരനര  ചേനികേനിതയട്ട്  വനികധയരഭാകുന്നവര്,
പരഭാശയമനിലഭാത്ത  വൃദ  ദമ്പതനികേള,  കുടലാംബനഭാഥലന്റെ  ആകേസനികേ  മരണലാംമൂലലാം
അനഭാഥരഭാകുന്നവര്,  പ്രതനികൂല  ചുറ്റുപഭാടനില  കേഴെനിയന്നവര്  എന്നനിവലര  കൂടനി
ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി വനിപുലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഉണട്ട്.  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  എ.എ.ലലവ.  കേമ്മേതീഷന് കുടനിശനികേ
ഏകേകദശലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതു  നലകേഭാന്  അഡതീഷണല  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

എയര് ആലാംബുലന്സട്ട് പദതനി
17 (*467) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്   :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന്   :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്   :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എയര്  ആലാംബുലന്സട്ട്  പദതനിക്കട്ട്
തുടക്കമനിടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവയവങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുലാം  അതതീവ  ഗുരുതരഭാവസ്ഥയനിലുള്ള
കരഭാഗനികേലള  കവഗലാം  മറട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സ്ഥലങ്ങളനില  എത്തനിക്കഭാനുലാം  എലനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് പദതനി വഴെനി ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപനിടനിരുകന്നഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  മുകന്നഭാടട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാനുലാം

എലനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ

ടതീചര്  ): 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  അതലഭാസന്ന  നനിലയനിലുളള  കരഭാഗനികേലള  ഉയര്ന്ന

നനിലവഭാരമുളള  ആശുപത്രനികേളനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം  അവയവമഭാറ

ശഭാസ്ത്രക്രനിയലയ  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  മുന്  സഭാര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എയര്

ആലാംബുലന്സട്ട് പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിരുന.

(ബനി)  എയര്  ആലാംബുലന്സട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അതലഭാസന്ന  നനിലയനിലുളള

കരഭാഗനികേലള ഉയര്ന്ന നനിലവഭാരമുളള ആശുപത്രനികേളനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുലാം

അവയവമഭാറ  ശസ്ത്രക്രനിയലയ  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുമുളള  ഒരു  പദതനിയഭായനിരുന

അതട്ട്.  പദതനി  അതനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  ദനിശയനിലഭായനിരുന്നതനിനഭാല  വനിശദമഭായ

പ്രഭാകയഭാഗനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനികലയട്ട് പദതനി എത്തനികചേര്ന്നനിരുന്നനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള

കകേരള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ഓര്ഗന് ടഭാന്സ്ഫറുലാം രഭാജേതീവട്ട് ഗഭാനനി ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്

ഏവനികയഷന്  ലടകകഭാളജേനിയലാം  തമ്മേനില  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപ്പു  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായളള

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിരുന.  എന്നഭാല ധഭാരണഭാപത്രത്തനിലല  ചേനില വലവസ്ഥകേള

കഭദഗതനി ലചേയണലമന്ന ധനവകുപനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലത്ത തുടര്ന്നട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ  നനിലകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്  എയര്  ആലാംബുലന്സട്ട്  പദതനി

നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.

(ഡനി) ഇഇൗ പദതനി ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങള
18 (*468) ശതീ  .   അനനില അക്കര  :

ശതീ  .    ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്  :
ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-  യലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
എലനലഭാലാം ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരുത്തഭാന് സഭാധനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിലുലാം  ഫലപ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം  നനിയമനത്തനിനട്ട്
അപഡസസട്ട് നലകുന്നതനിലുലാം എലനലഭാലാം കനടങ്ങളഭാണട്ട് പകേവരനിക്കഭാന് സഭാധനിചതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  പരതീക്ഷഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനില  എലനലഭാലാം
പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ-സനി)  കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദല
ഉപയക്തമഭാക്കനി  ലതരലഞടപട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  കവഗതയലാം  കൃതലതയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  One  Time  Registration
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില  വരുത്തനി.  ആയതനിലന്റെ  തുടര്  നടപടനിയഭായ  One  Time
Verification സലാംവനിധഭാനവുലാം നടപനില വരുത്തനി.

മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നടത്തനിയ പരതീക്ഷകേള 2523

പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങ്കട്ട് പടനികേകേള 3408

നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേളുലട എണ്ണലാം 1,54,383

പരതീക്ഷഭാരതീതനി പരനിഷ്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി Online പരതീക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
കകേരള പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില നടപനിലഭാക്കനി.  ഇതനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.  സസനമഭായനി
മൂന്നട്ട്   Online  പരതീക്ഷഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള സ്ഥഭാപനിച്ചു.  കൂടഭാലത വകുപ്പുതല പരതീക്ഷകേള
കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരനിച്ചു.
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മതഭാചേഭാരങ്ങളനിലല നനിലപഭാടട്ട്
19 (*469) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്  :
ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജേനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മത-ആരഭാധനഭാ  സമ്പ്രദഭായങ്ങളനില  തനിരുത്തലുകേളകക്കഭാ
പരനിഷ്ക്കഭാരങ്ങളകക്കഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലുള്ള  ഇടലപടലഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മത-ആരഭാധന-ആചേഭാര  അനുഷ്ഠഭാനങ്ങളനില  തനിരുത്തലുകേകളഭാ
പരനിഷ്കഭാരങ്ങകളഭാ  നനിലവനില  ആവശലമുലണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  മത-ആരഭാധന-ആചേഭാരഭാനുഷ്ഠഭാനങ്ങളനില  തനിരുത്തലുകേകളഭാ
പരനിഷ്കഭാരങ്ങകളഭാ വരുത്തുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. ഭരണഘടനയ്ക്കുലാം കകേഭാടതനി
വനിധനികേളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി  ആവശലമുലണങ്കനില  മഭാത്രലാം  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള
20 (*470) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

855/19
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(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തുനനിന്നട്ട് നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ലചേയ സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളനില
വതീണ്ടുലാം  പ്രതലക്ഷലപടനിട്ടുളളവ  ഏലതലഭാലമനലാം  ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗനനിയനണകേഭാരലത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനലാം  പകേവരനിച
കനടങ്ങള നനിലനനിര്ത്തുവഭാന് പകേലക്കഭാണനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ജേനിലകേളനിലല
പ്രകതലകേതകേളുലാം  ആവശലങ്ങളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട്  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി.   കമയട്ട്  27-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില  നടന്ന  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചട്ട്  ജൂണ്
1  മുതല  5  വലര  ശൂചേതീകേരണവഭാരമഭായനി  ആചേരനിച്ചു.  ശുചേതീകേരണവുലാം ലകേഭാതുകേനിലന്റെ
ഉറവനിട നശതീകേരണവുലാം നടത്തനിയനിരുന. കൂടഭാലത ആശുപത്രനികേളനില ആവശലത്തനിനട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  മറ്റുകദലഭാഗസ്ഥരുലടയലാം  മരുന്നനിലന്റെയലാം  കരഭാഗ
നനിയനണത്തനിനുളള  സഭാധനസഭാമഗനികേളുലടയലാം  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തനി.  കരഭാഗലാം
ലപഭാടനിപുറലപടന്ന  അവസരങ്ങളനില  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ
ഗൃഹസന്ദര്ശനലാം,  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പട്ട്,  ലമഭാലലബല  കനിനനിക്കട്ട്  എന്നനിവ  നടത്തനി
കരഭാഗലാം എത്രയലാം ലപലടന്നട്ട് കേലണത്തനി കവണ ചേനികേനിത നലകുകേയലാം കരഭാഗപകേര്ച
തടയന്നതനിനുളള  ലകേഭാതുകുനശതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ജേലശൂദനി  ഉറപ്പു
വരുത്തുവഭാനഭായനി  കകഭാറനികനഷന്,  കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വയറനിളക്ക
കരഭാഗത്തനിലന്റെ  പഭാനതീയ  ചേനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായ  ഒ.ആര്.എസട്ട്.-ലന്റെ  ലഭലത
എന്നനിവയലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലസപ്തലാംബര്-1  നട്ട്  ലഹലത്തനി കകേരള  കേലഭാമ്പയനിന്
നടത്തനി  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം   ഭക്ഷണശഭാലകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അവനിടലത്ത
ശുചേനിതസലാം ഉറപഭാക്കനി. ലസപ്തലാംബര് 19 മുതല 24 വലര വതീടകേളനിലുലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  ശുചേതീകേരണ  ഉറവനിട  നശതീകേരണ  കേലഭാമ്പയനിന്  നടത്തനി.
കൂടഭാലത  ഒകകഭാബര്  2  മുതല  5  വലര  ഉറവനിട  നശതീകേരണ  കേലഭാമ്പയനിന്  6,7
തതീയതനികേളനില ജേലശുദനി കേലഭാമ്പയനിന് എന്നനിവ നടത്തനി.

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  സലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള
വതീണ്ടുലാം പ്രതലക്ഷലപടനിടനില.  1965- ല കകേരളത്തനില ആര്ക്കുലാം മലമ്പനനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് സഭാധനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം തുടര് വര്ഷങ്ങളനില
അതട്ട് വതീണ്ടുലാം തനിരനിലചത്തനി.
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(സനി)  സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗ നനിയനണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന രതീതനിയനില
പ്രതനിദനിന,  പ്രതനിവഭാര,  പ്രതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്,  റനിവക്യൂ  സലാംവനിധഭാനലാം  മുതലഭായവ
സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുനണട്ട്.

സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങലളപറനിയളള വനിവരങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറുലട
ലവബ്ലലസറനില ദനിവകസന പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.

ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ആദലലാം  പ്രഭാകദശനികേ  പ്രകതലകേതകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി
സമയബനനിതമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  ശുചേനിതസമനിഷനുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  മഴെക്കഭാല
പൂര്വ്വേശുചേതീകേരണവുലാം  ലകേഭാതുകേട്ട്   ഉറവനിട  നശതീകേരണവുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട്
വളലരകയലറ സഹഭായകേരമഭാകുനണട്ട്.

ആകരഭാഗലകബഭാധവലക്കരണത്തനിനട്ട് എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം നടത്തുന്ന ആകരഭാഗല
സകന്ദശയഭാത്ര കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട് ലപഭാതുജേനപങ്കഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉപകേഭാരപ്രദമഭാണട്ട്.

മഭാര്ചട്ട്, ഏപ്രനില, കമയട്ട് മഭാസങ്ങളനില നടത്തുന്ന വനിവനിധതരലാം കേലഭാമ്പയനിനുകേള
ലകേഭാതുകുജേനലകരഭാഗ-ജേലജേനലകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനട്ട് സഹഭായമഭാകുനണട്ട്.

കസഫട്ട്  കകേരള  കേലഭാമ്പയനിന്,  ലഹലത്തനികകേരള  കേലഭാമ്പയനിന്  തുടങ്ങനിയ
കപരുകേളനില  ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വതീടകേളനിലുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ലപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവശലഭാനുസരണലാം
നനിയമനടപടനികേള  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്
എന്നനിവയമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേലള തമ്മേനില ബനനിപനിചട്ട് റഫറല
ലഭാബട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കരഭാഗലാം ലപഭാടനിപ്പുറലപടന്നനിടത്തട്ട്
ഇന്ലവസനികഗഷനുലാം സ്ഥനിരതീകേരണവുലാം കൂടതല കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുനണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനതലലാം  മുതല  വഭാര്ഡട്ട്  തലലാം  വലര  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില
ഇന്റെര്ലസകറല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന്  കയഭാഗലാം  നടത്തനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട
പങ്കഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
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പകേര്ചവലഭാധനികേലള  സലാംബനനിക്കുന്ന  ഗകവഷണ/സഭാകങ്കതനികേ  പരനിജഭാന
സ്ഥഭാപനങ്ങളഭായ  നഭാഷണല  ലലവകറഭാളജേനി  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്,  പൂലന,  ലവകറല
കേണ്കടഭാള  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെര്,  കപഭാണനികചരനി,  ലലവകറഭാളജേനി  റനിസര്ചട്ട്  ലസന്റെര്,
മണനിപഭാല,  വനി.സനി.ആര്.സനി.,  കകേഭാടയലാം,  എന്.ലഎ.വനി.  യൂണനിറട്ട്,  ആലപ്പുഴെ,
സനി.ആര്.എലാം.ഇ.,  മധുര,  ആര്.ജേനി.സനി.ബനി,  തനിരുവനനപുരലാം  തുടങ്ങനിയ
ഏജേന്സനികേളുലട സഭാകങ്കതനികേ സഹകേരണവുലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

തകന്റെടലാം-ലജേന്ഡര് പഭാര്ക്കട്ട്
21 (*471) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന്   :

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   :
ശതീ  .   വതീണഭാ കജേഭാര്ജട്ട്   :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സ്ത്രതീകേള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
'തകന്റെടലാം-ലജേന്ഡര് പഭാര്ക്കട്ട്' പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വനികേസന  കമഖലകേളനില  സ്ത്രതീകേളുലട  ബുദനിപരവുലാം
സൃഷ്ടനിപരവുമഭായ കേഴെനിവുകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലര കനതൃസ്ഥഭാനകത്തക്കട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ഈ  പദതനി  എങ്ങലനലയലഭാലാം  സഹഭായനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 'ഷതീ ടഭാകനി' കപഭാലലയള്ള ലതഭാഴെനിലദഭാനപരനിപഭാടനികേള ഈ പദതനിയനിന്
കേതീഴെനില സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  സ്ത്രതീകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ,  സഭാമൂഹനികേ  പുകരഭാഗതനി  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുലാം
സ്ത്രതീകേള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലനിലാംഗസമതസലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി ലജേന്ഡര് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ  വനികേസന  കമഖലകേളനില  സ്ത്രതീകേളുലട  ബുദനിപരവുലാം
സൃഷ്ടനിപരവുമഭായ കേഴെനിവുകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അവലര കനതൃസ്ഥഭാനകത്തക്കട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ലജേന്ഡര്  പഭാര്ക്കട്ട്  മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേള
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നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. ഇതനില ലതഭാഴെനിലദഭാന പരനിപഭാടനിയഭായ 'ഷതീ ടഭാകനി'
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  ജേനിലകേളനിലഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  വനനിതകേളക്കഭായനി  വനിവനിധ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനഭായളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
സ്ത്രതീകേളുലട  ബുദനിപരമഭായ  കേഴെനിവുകേലള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ
കകേഭാഴ്സുകേള,  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കൂടഭായ്മകേള,  ലനിലാംഗ  സമതസലാം,  സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണ
കേഭാരലകരഖ,  സ്ത്രതീകേള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  ലലദനലാംദനിന  പ്രശ്നങ്ങള  എന്നനിവ
സലാംബനനിച്ചുളള  വനിവരങ്ങളുലടയലാം  അറനിവുകേളുലടയലാം  ലലകേമഭാറത്തനിനുകവണനി
കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ തലങ്ങളനില ലസമനിനഭാറുകേള,  സനികമ്പഭാസനിയങ്ങള, ഓപണ്
കഫഭാറങ്ങള,  ചേര്ചകേള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലനിലാംഗകഭദവുലാം
വനികേസനവുലാം സലാംബനനിച ബഹുമുഖ ഗകവഷണങ്ങളക്കുമഭായളള ഇനലയനിലല ആദല
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട അനഭാരഭാഷ കകേന്ദ്രമഭായ ഇന്റെര്നഭാഷണല ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  കഫഭാര് ലജേന്ഡര്
ആന്റെട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് (IIGD) രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ലജേന്ഡര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ ആദലലത്ത ലതഭാഴെനിലദഭാന പരനിപഭാടനിയഭാണട്ട്  'ഷതീ
ടഭാകനി'.  പുരുഷന്മഭാര് മഭാത്രലാം കേടന ലചേലഭാന് ഇഷ്ടലപടനിരുന്ന ഇഇൗ കമഖലയനികലയട്ട്
പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂലട  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കേടന  ലചേലഭാന്  ഉകത്തജേനലാം
ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്
ജേനിലകേളനിലഭായനി  'ഷതീ  ടഭാകനി'  വനിജേയകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത
വനനിതകേലള സസയലാം പരലഭാപ്തരഭാക്കുന്ന തരത്തനിലുളള വനിവനിധ പദതനികേള ലജേന്ഡര്
പഭാര്ക്കട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പരനിചേരണ നനിയമലാം
22 (*472)    ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :

ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചേരണ
നനിയമത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില,  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ചേനികേനിതയലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം
ലഭനിക്കഭാലത  അലഞ  നടക്കുന്ന  മകനഭാകരഭാഗനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
ചേനികേനിതയ്ക്കുമഭായനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;



54 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കഡഭാകര്മഭാര്
ഉളലപലടയള്ള  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കുറവുലകേഭാണ്ടുലാം  ആധുനനികേ  ചേനികേനിതയട്ട്  കവണ
മരുനകേളുലടയലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം  അപരലഭാപ്തത  ലകേഭാണ്ടുമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനിയണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചേനിലതട്ട്  അശഭാസ്ത്രതീയ
ചേനികേനിതഭാ  രതീതനികേള  പനിന്തുടരുന്നവയഭാലണന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ  ;
ഇത്തരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങലള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം  ഫലപ്രദമഭായ
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗമുക്തനി  കനടനിയവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം
പദതനിയലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ)  പുതനിയ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പരനിചേരണ നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില വന്നനിടനില.
1987-ലല ലമന്റെല ലഹലത്തട്ട് ആകനിലല ലസക്ഷന് 23 & 24 -ല അലഞ തനിരനിയന്ന
കരഭാഗനികേലള മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില പ്രകവശനിപനിചട്ട് ചേനികേനിതനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
വലവസ്ഥകേള ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതഭാതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലട പരനിധനിയനില
അലഞ  തനിരനിയന്ന  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേലള  കപഭാലതീസട്ട്  ഏലറടത്തട്ട്  മജേനികസറനിലന്റെ
മുമ്പനില ഹഭാജേരഭാക്കുകേയലാം മജേനികസറനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം മഭാത്രലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അഡനിറട്ട്  ലചേകയണതുമഭാണട്ട്.  അലഞതനിരനിഞട്ട്  നടക്കുന്ന
മകനഭാകരഭാഗനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ചേനികേനിതയ്ക്കുമഭായളള  സഇൗകേരലലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  ചേനികേനിത  നലകുകേയലാം
ലചേയ്യുന. അസഖലാം കഭദമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ശരനിയഭായ കമലവനിലഭാസലാം ലഭലമഭായ കരഭാഗനികേലള
സരക്ഷനിതമഭായനി  വതീടനിലലത്തനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  ലചേയ വരുന.  അനലസലാംസ്ഥഭാന
കരഭാഗനികേളഭാലണങ്കനില ചേതീഫട്ട്  ജുഡതീഷലല മജേനികസറനിലന്റെ അനുമതനികയഭാലടയലാം  അവലര
ആ സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലതീഗല സര്വ്വേതീസട്ട് അകതഭാറനിറനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് അവരവരുലട
വതീടകേളനില  എത്തനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  വനിലഭാസലാം  ലഭലമലഭാത്ത  എന്നഭാല  പുനരധനിവഭാസലാം
കയഭാഗലരഭായവലര  കസഭാഷലല  ജേസനിസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച  പുനരധനിവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില ചേതീഫട്ട് ജുഡതീഷലല മജേനികസറനിലന്റെ അനുവഭാദകത്തഭാലട പ്രകവശനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സഭാഫനിലന  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര് എസന്ഷലല ഡക്യൂടനി ലനിസട്ട് പ്രകേഭാരമുളള മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലത്തനിനുളള 39-
ഓളലാം  മരുനകേള  എലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടതല
ആവശലലാം  വരുന്ന  മരുനകേള  എചട്ട്.എലാം.സനി.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാങ്ങനി
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നലകേനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുളള  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  1987-ലല  ലമന്റെല
ലഹലത്തട്ട് ആക്ടുലാം 2012-ലല കകേരള കസറട്ട് ലമന്റെല ലഹലത്തട്ട് റൂളസലാം പ്രകേഭാരമുളള
ലലലസന്സട്ട്  അവയലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലലലസന്സനിലാംഗട്ട്  പ്രക്രനിയ  തുടര്നവരുന.  ലലലസന്സനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിയഭായ
കകേരള  കസറട്ട്  ലമന്റെല  ലഹലത്തട്ട്  അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങലള
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതുലാം.  നഭാളനിതുവലര  ലലലസന്സനിനഭായനി  224
അകപക്ഷകേള ലമന്റെല ലഹലത്തട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫതീസനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില 83
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ടനി  ആക്ടുലാം റൂളസലാം പ്രകേഭാരമുളള അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതനില  76  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പലസന്സട്ട്
നലകേനിക്കഴെനിഞ.  7  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുകൂടനി  ലലലസന്സട്ട്  നലകുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കരഭാഗവനിമുക്തനി കനടനിയവരുലട പകേല സമയ പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  2013-2014  മുതല  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  26
പകേല  വതീടകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  പകേല  വതീടകേളുണട്ട്.
പകേലവതീടകേളനില  മഭാനസനികേകരഭാഗലാം  കഭദമഭായവര്ക്കട്ട്  പകേല  സമയപരനിചേരണലാം,
സഇൗജേനല ഭക്ഷണലാം, സഇൗജേനലമഭായനി മരുന്നട്ട്,  ജേനിലഭാ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പദതനിയലട
ചേനികേനിത,  ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം,  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ഉലഭാസത്തനിനട്ട്  കവണനി
പത്രങ്ങള, മഭാസനികേകേള, കേഭാരലാംസട്ട്, ബഭാഡനിന്റെന് തുടങ്ങനിയ സഇൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഇലാംഹഭാന്സനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  കേലഭാമ്പസനിനുളളനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഏകേകദശലാം 100-ഓളലാം കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില പരനിശതീലനവുലാം
നലകേനിവരുനണട്ട്.
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കപഭാത്തന്കകേഭാടട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  മലാംഗലപുരലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില
തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനിലല  മലാംഗലപുരലാം  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹലത്തട്ട്
ലസന്റെറനികനഭാടബനനിചട്ട്  "സഭാനസനലാം”എന്ന  കപരനില  ഒരു  പകേല  വതീടട്ട്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  ലനലനഭാടട്ട്
ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില  ലവഞഭാറമൂടനിനട്ട്  സമതീപലാം
ഭവനരഹനിതരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായ മകനഭാകരഭാഗനികേളക്കട്ട് കവണനി ഒരു ലകേയര്കഹഭാലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. മകനഭാകരഭാഗനികേളഭായ സ്ത്രതീകേളക്കുകവണനി സമഭാനമഭായ രതീതനിയനില
ഒരു ലകേയര്കഹഭാലാം സഭാമൂഹലകക്ഷമ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില തനിരുവനനപുരത്തട്ട്
'അഭയ' യനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ബഭാലുകശരനിയനില  ഇലാംഹഭാന്സനിലന്റെയലാം  'സഭാനസന'  എന്ന
സന്നദ സലാംഘടനയലടയലാം സലാംയക്ത ആഭനിമുഖലത്തനില ഒരു പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  ഫകറഭാക്കട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലടയലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ലമന്റെല  ലഹലത്തട്ട്  ആന്റെട്ട്  നക്യൂകറഭാ  സയന്സനിലന്റെയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില
'പുതുജേതീവന്' റതീഹഭാബനിലനികറഷന് ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹല  നതീതനി  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  ആശഭാഭവനുകേളനിലുലാം
മകനഭാലലവകേലലലാം ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് തുടര്ചേനികേനിതയലാം പരനിചേരണവുലാം നലകേനിവരുന. 

വനിളനിപഭാടകേലല കപഭാലതീസട്ട്  പദതനി
23 (*473) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന്  :

ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ്  :
ശതീ  .    വനി  .   കജേഭായനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  'വനിളനിപഭാടകേലല  കപഭാലതീസട്ട്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി
പകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
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(സനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനില  അധനിഷ്ഠനിതമഭായ  ആശയ
വനിനനിമയത്തനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രസ്തുത പദതനിയനില ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ആധുനനികേവലക്ക
രണത്തനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  'വനിളനിപഭാടകേലല  കപഭാലതീസട്ട്'  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  എങ്കനിലുലാം  അടനിയനര കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഹലപട്ട്
ലലലന് നമ്പറുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി &സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കസനലയ  കേഭാരലക്ഷമവുലാം  ജേനസഇൗഹൃദവു
മഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ  പുതനിയ  പദതനികേള  ആകലഭാചേനിക്കുന.  വകുപനിലന്റെ
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജേലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട  പ്രകയഭാഗലാം
വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുലാം.  കപഭാലതീസനികലയ്ക്കുളള  നനിയമനലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഹക്യൂമന്  റനികസഭാഴട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  പദതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുലാം.
ഗതഭാഗത  നനിയനണലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ലമചലപട
അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതുലാം  അതനില  കസറട്ട്  ലലവല
ടഭാഫനികേട്ട്  കേണ്കടഭാള  ആന്റെട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്  എന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതുമഭാണട്ട്.  ലലസബര്  കസസനിലന്റെ  ദുരൂപകയഭാഗലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്
ലലസബര്  ലലക്രലാം  ഇന്ലവസനികഗഷനുലാം  പരനിശതീലനത്തനിനുമുളള  അടനിസ്ഥഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് മുന്ഗണന നലകുന്നതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലട
നനിലവഭാരമുയര്ത്തനി  സഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
നടപടനിലയടക്കുലാം.  കുറവഭാളനികേലളയലാം  കുറകൃതലങ്ങലളയലാം  കുറനിച്ചുളള
അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  സരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  'ലലക്രലാം
ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് & സനിസലാം' നടപനിലഭാക്കുകേയലാം സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലമതനിലരയളള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയന്നതനിനുകവണനി  അവലര
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയമുളള  പരനിശതീലനവുലാം  കൂടതല  മനികേകവഭാലട
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനിലയടക്കുലാം.
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സ്ത്രതീ  സരക്ഷലയ  മുന്നനിര്ത്തനി  ആവനിഷ്കരനിച  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാള  &
കേണ്കടഭാള  റൂലാം  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുലാം.  തതീരകദശ  സരക്ഷയഭായനി  ഒരു
ലഎ.ആര്.മലലറന്  ബറഭാലനിയനുലാം  തതീവ്രവഭാദവുലാം  മറട്ട്  ബനലപട  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഒരു ഇനല റനിസര്വട്ട്  (ലഎ.ആര്.)  ബറഭാലനിയനുലാം  കൂടനി
കവണലമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടലാം.   ഒരു  'വുമണ് കസഫനി ആന്റെട്ട്
ലസകേക്യൂരനിറനി  സതീലാം'  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയനുളള
സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കുലാം. തഭാലഴെത്തടനിലുളള വനനിതഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലട എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 

ആരഭാധനഭാലയങ്ങള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നനിബനനകേള
24 (*474) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .  വനിജേയന്: 

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജേനികമഭാള: 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മഭാസര്: 
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നനിബനനകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃതലമഭായ  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കലപടഭാലത  നനിര്മ്മേനിക്കലപടന്ന
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  വര്ഗ്ഗതീയ  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംഘര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  ഇടയഭാക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  മതങ്ങളുലടയലാം  സമുദഭായങ്ങളുലടയലാം  പ്രകതലകേ
വനിശസഭാസപ്രമഭാണങ്ങളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കൂടഭായ്മകേളുലടയലാം
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലപഭാതുമഭാനദണലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജേയന്  ):

(എ) 25-7-2005-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (പനി) 217/2005/ആഭലനരലാം നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം  പുറലപടവനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല  ഖണനികേ  23-ല  ജേനിലഭാ
ഭരണകൂടത്തനിലന്റെ  മുന്കൂര്  അനുവഭാദകത്തഭാലട  മഭാത്രകമ  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതുക്കനി  പണനിയന്നതനിനുമുളള  അനുമതനി  നലകേഭാവൂ  എന്നട്ട്
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വലവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  വര്ഗ്ഗതീയ  ലഹളകേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
തടയന്നതനിനുലാം  മതസഇൗഹഭാര്ദ്ദേലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
പുറലപടവനിചനിട്ടുളളതുലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുളളതുമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല
നനിബനനകേളക്കനുസൃതമഭായലാം  ബനലപട  സഭാറക്യൂടറനി  വലവസ്ഥകേളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായലാം  മഭാത്രകമ  ആരഭാധഭാനലയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുമതനി
നലകേഭാവൂ  എനലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലല  നനിബനനകേള  കേര്ശനമഭായലാം
പഭാലനികക്കണതഭാലണനലാം ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സമതീപലാം  ഇതരമത
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപടവരുലട  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സ്ഥനിതനിലചേയ്യുനകണഭാ,
പരനിസരവഭാസനികേളക്കുലാം  മറട്ട്  മതവനിഭഭാഗങ്ങളനിലപടവര്ക്കുലാം  എതനിര്പ്പുകണഭാ,
ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കലപടനകണഭാ,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണചടങ്ങള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ  എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിചഭാണട്ട്  ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള
അനുമതനി നലകുന്നതട്ട്.

(ബനി)  കൃതലമഭായ  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കലപടഭാലത  നനിര്മ്മേനിക്കലപടന്ന
ആരഭാധനഭാലയങ്ങളലക്കതനിലര  ജേനങ്ങളുലാം  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംഘടനകേളുലാം
എതനിര്പ്പുമഭായനി  രലാംഗത്തു  വരുന്നതുലാം  പ്രതനികഷധലാം  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതുലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില വനിവനിധ ലഭാബട്ട് പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്
ഏകേതീകൃത ഫതീസട്ട്

25 (*475) ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില  വനിവനിധ  ലഭാബട്ട്
പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  ഏകേതീകൃത  ഫതീസട്ട്  അല  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതട്ട്  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  രക്തപരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  എകട്ട്കറയ്ക്കുലാം  സനി.റനി./അളടഭാ  സഇൗണട്ട്
സഭാനനിലാംഗനിനുലാം സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില ഇഇൗടഭാക്കുന്ന ഫതീസനില വലനിയ അനരലാം
ഉലണന്ന പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളനില
നനിനലാം  വനിവനിധ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ഇടലപടല  നടത്തുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  ബനലപടവരുമഭായനി
ചേര്ച നടത്തനി അടനിയനരമഭായനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ-സനി)  നനിലവനില  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  കനിനനിക്കല  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
(രജേനി.  &  റഗു.)  ബനില  2016-നട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില  നനിയമസഭയനില
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല
എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ബനില  നനിയമമഭാക്കുന്നകതഭാലട  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,
ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട കമല സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നനിയനണലാം ഏര്ലപടത്തഭാന് കേഴെനിയലാം.

ജേതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള
26 (*476) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്   :

ശതീ  .   കജേഭാര്ജേട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്   :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജേതീവനിതപശലനി  ലകേഭാണട്ട്  കരഭാഗബഭാധനിതരഭാകുന്നവരുലട  എണ്ണലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  കബഭാധവത്കേരണലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം
ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ) ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് ഇതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന് 'അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം' എന്ന ജേതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗ നനിയനണ പദതനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. മുപതട്ട് വയസനിനട്ട്
മുകേളനില  പ്രഭായമുളള  എലഭാ  ജേനങ്ങലളയലാം  ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള
കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ,  ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമ  ശതീലങ്ങള
എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചുളള കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുകേ,  കരഭാഗലാം കേലണത്തുന്നവര്ക്കട്ട്
ചേനികേനിതയലാം  ഉപകദശവുലാം  നലകുകേ,  സങ്കതീര്ണ്ണത  മുന്കൂടനി  കേലണത്തനി
ചേനികേനിതനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  ഓഫതീസകേള,
ലതഭാഴെനിലശഭാലകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ നനിയനണത്തനിനഭായനി
'വര്ക്കട്ട്  കപ്ലൈയ്സട്ട്  ഇന്റെര്ലവന്ഷന്'  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സ്കൂളുകേളനില
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ജേതീവനിതലലശലനിയനില  ആകരഭാഗലപരമഭായ  മഭാറലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി LEAP (Life Style Education Awareness Programme)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആഭലനര  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നലകേഭാണട്ട്  കപഭാലതീസകേഭാരുലട
സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  SHAPE  (Systematic  Health  Assessment  for
Police  Personals)  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കപഭാലതീസകേഭാലര
ഇതനികനഭാടകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം ലചേയ.

(ബനി)  വനിദലഭാലയങ്ങളനില ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷണരതീതനിയനില ആകരഭാഗലപരമഭായ മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുലാം
വലഭായഭാമലാം,  കയഭാഗ എന്നനിവ കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മദലലാം,  പുകേയനില എന്നതീ
ദുശതീലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസ്ഥഭാന ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  LEAP  (Life Style
Education  Awareness  Programme)   എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാധവത്കേരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  കപഭാസറുകേള  പതനിപനിക്കുകേയലാം  ലഘുകലഖകേള  വനിതരണലാം
നടത്തുകേയലാം  ലചേയവരുന.  ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ നനിയനണങ്ങലള സലാംബനനിച
ഹ്രസസചേനിത്രലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനുലാം  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  സലാംസ്ഥഭാന

ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാന ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ

നനിയനണ പദതനി  (അമൃതലാം  ആകരഭാഗലലാം).  ഈ പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കുടലാംബകക്ഷമ

ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം   നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 6000-ഓളലാം  വരുന്ന ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില

ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങളഭായ  പ്രകമഹലാം,  രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം  എന്നനിവ

നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രതനിവഭാര  കനിനനിക്കുകേള  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

പ്രഭാഥമനികേകരഭാഗല കകേന്ദ്രതലലാം വലര ജേതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കഭായള്ള മരുനകേളുലാം

സഇൗജേനലമഭായനി നലകേനിവരുനണട്ട്.  

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

27  (*477)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജേക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാഫട്ട് നഴട്ട് ഉളലപലടയള്ള പഭാരഭാ-ലമഡനിക്കല ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം

ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില  അതനിലനതനിലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സഭാഫട്ട്

നഴനിലന്റെ കജേഭാലനി സമയലാം ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില എത്ര മണനിക്കൂര് വതീതലമന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കരഭാഗനി-സഭാഫട്ട്  നഴട്ട്  അനുപഭാതലാം  എത്രയഭാണട്ട്  കവണലതന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) സഭാഫട്ട് നഴ്സുമഭാര് തുടര്ചയഭായനി രഭാത്രനി ഡക്യൂടനി ലചേകയണതട്ട് എത്ര

ദനിവസലാം ആലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ

ടതീചര്  ): 

(എ)  നനിലവനില  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ

സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന

നനിയനനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള കനിനനിക്കല എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (രജേനി. &

റഗു.)  ബനില  2016-നട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില  നനിയമസഭയനില

അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല

എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ബനില നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള, ലഭാബുകേള,

സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട കമല സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണലാം

ഏര്ലപടത്തഭാന് കേഴെനിയലാം.

എന്നഭാല ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ലതഭാഴെനില വകുപട്ട്  1960-ലല കകേരള കഷഭാപട്ട്  &
ലകേഭാകമഴലല  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരവുലാം  1948-ലല  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
തുടങ്ങനിയ  ലതഭാഴെനില  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  ആനുകൂലലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള ശദനിക്കുനണട്ട്. കൂടഭാലത
സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട്
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കവതന  സരക്ഷഭാപദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിലല ജേതീവനക്കഭാരുലട ലതഭാഴെനില പ്രശ്നങ്ങള ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് IRC
സലാംവനിധഭാനലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല നഴ്സുമഭാരുലട  പ്രശ്നങ്ങലളപറനി  ബലരഭാമന്
കേമ്മേനിറനി  പഠനിചതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  മനിനനിമലാം  ശമ്പളലാം  ലകേഭാടക്കഭാന്  കേമ്മേനിറനി
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയലാം  ബലരഭാമന്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനി  വലവസഭായബന  സമനിതനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്
തതീരുമഭാനലമടത്തതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ടനി  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം
പരനിഷ്കരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്  അസലാംഘടനിത  കമഖലയനില  പണനിലയടക്കുന്ന  വനിവനിധ
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ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
വനിവനിധ  സസകേഭാരല  കമഖലകേളനില  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവതനലാം
ബഭാങ്കട്ട്  വഴെനി  നലകുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കവതന  സരക്ഷഭാ
പദതനി  (ഇ-കപലമന്റെട്ട്)  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില  ലലപലറട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
വനിജേയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് ജേനിലകേളനിലുലാം ഇതു നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി  നടനവരുന.  ഇഇൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ബഭാങ്കട്ട്  മുകഖന  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
കുറഞ  കവതനലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കുനലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടഭാലത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കവജേട്ട്  സനിപട്ട്  കനരനിടട്ട്
ഓണ്ലലലന്  മുകഖന  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.  നനിശയനിക്കലപട
കവതനലാം  കൃതലസമയത്തട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്  ലതഭാഴെനില  വകുപനിലല
ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട് 1984-ലല മനിനനിമലാം കവതന നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം 1936-ലല കവതനലാം
ലകേഭാടക്കല  നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം  ഓണ്ലലലനഭായനി  തലന്ന  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  സ്ഥഭാപന  ഉടമകേളലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയലാം. 2016-ല നഭാളനിതുവലര സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില 717
ഇന്ലസക്ഷന്  നടത്തുകേയലാം  281  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല  കനഭാടതീസട്ട്,  132
കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന്,  58  ലകയനിലാം  ലപറതീഷന്  എന്നതീ  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കമഖലയനില  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവരുലട  മനിനനിമലാം
കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനിയലാം നടനവരുന.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേനിചട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട്/ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി  മുതല  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജൂവലര  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട് 3 ഷനിഫട്ട് സമ്പ്രഭാദയലാം അനുസരനിചട്ട് എടട്ട് മണനിക്കൂറഭായനിടട്ട് കജേഭാലനി സമയലാം
നനിജേലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് യഥഭാക്രമലാം രഭാവനിലല 7.30 മുതല 1.30 വലരയലാം ഉചയട്ട്
1.30 മുതല ലലവകേനിടട്ട് 7.30 വലരയലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില 7.30 മുതല രഭാവനിലല 7.30
വലരയമഭാണട്ട്.  പനി.എചട്ട്.സനി,  സനി.എചട്ട്.സനി,  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  8
മണനിക്കൂര്  അധനികേരനിക്കഭാത്തതരത്തനില  കജേഭാലനി  ക്രമതീകേരണലാം  നടത്തനിവരുന.
കൂടഭാലത  1960-ലല  കകേരള  കഷഭാപട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലകേഭാകമഴലല  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ആകട്ട്
പ്രകേഭാരവുലാം  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിലല  കജേഭാലനി  സമയലാം  ദനിവസലാം  8  മണനിക്കൂറുലാം
സലപ്രഡട്ട്  ഓവര്  ഉളലപലട  പത്തരമണനിക്കൂറുമഭായനി  ലതഭാഴെനില  വകുപട്ട്
നനിജേലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  3  ഷനിഫട്ട്  സമ്പ്രഭാദയലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് 1:4 എന്ന അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട് നഴ്സുമഭാലര നനികയഭാഗനികക്കണതട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം ലസഷലല വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം കേഭാഷസഭാലനിറനി, ഓപകറഷന് തതീയറര്, ഒ.പനി.
എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം പ്രകതലകേമഭായനി നഴ്സുമഭാലര നനികയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത
ലഎ.സനി.യ  വനിഭഭാഗത്തനില  1:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  നഴ്സുമഭാലര
നനികയഭാഗനികക്കണതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  സഭാഫട്ട്  നഴ്സുമഭാര്  തുടര്ചയഭായനി  മൂന
ദനിവസലാം ലലനറട്ട് ഡക്യൂടനി ലചേകയണതുലാം പനികറദനിവസലാം ലലനറട്ട് ഓഫട്ട് എടക്കഭാവുന്നതുലാം
ആണട്ട്.  Standing  order  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുളള  സസകേഭാരല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  ആയതട്ട്
പ്രകേഭാരമുളള കസവന വലവസ്ഥകേളഭാണട്ട് നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്.

പ്ലൈഭാസനികേട്ട് കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം കബഭാടനിലുകേളനിലുമുളള ഭക്ഷണപഭാനതീയങ്ങള
28 (*478) ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്  :
ശതീ  .    സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്  :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജേയരഭാജേട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കബഭാടനിലുകേളനിലുലാം  കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷണ
പഭാനതീയങ്ങള  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭാകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ആകഗഭാള  സഭാന്കഡര്ഡുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഒന  മുതല  ആറട്ട്  വലര
നമ്പറുകേളനിലുള്ള  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കേലണയ്നറുകേള  ആകരഭാഗലത്തനിനുലാം  പ്രകൃതനിക്കുലാം
ഹഭാനനികേരമഭാലണനള്ള  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനയലട  മുന്നറനിയനിപട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള
പുറനള്ളുന്നതുലാം  സരക്ഷനിതമലഭാത്തതുമഭായ  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം
കബഭാടനിലുകേളനിലുമുള്ള  ഭക്ഷണപഭാനതീയങ്ങളുലട  വനിപണനവുലാം  ഉപകഭഭാഗവുലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
855/19
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ടതീചര്  ): 

(എ)  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കബഭാടനിലുകേളനിലുലാം  കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം  വനിപണനലാം

നടത്തുന്നതനിനുളള മഭാനദണങ്ങള ഫുഡട്ട്  കസഫനി ആന്റെട്ട്  സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട്  റൂളസട്ട്

(പഭാകക്കജേനിലാംഗട്ട്  &  കലബലനിലാംഗട്ട്  അധലഭായലാം-2-  ല  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.)  ഇതനിലന്റെ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*

പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കബഭാടനിലുകേളനിലുലാം  കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷണ

പഭാനതീയങ്ങള  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭാകണഭാ  എന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്

പഠനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഇനലന് പഭാര്ലലമന്റെട്ട് പഭാസഭാക്കനിയ ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം 2006-ഉലാം

അനുബനചേടങ്ങളുലാം  ലറഗുകലഷനുകേളുമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  വനിഷയലത്ത  നനിയനനിക്കുന്നതട്ട്.

ആയതനിനഭാല  ആകഗഭാള  സഭാന്കഡര്ഡുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഒനമുതല  ആറുവലര

നമ്പരുകേളനിലുളള  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കേലണയ്നറുകേള  ആകരഭാഗലത്തനിനുലാം  പ്രകൃതനിക്കുലാം

ഹഭാനനികേരമഭാലണനളള കലഭാകേഭാകരഭാഗല സലാംഘടനയലട മുന്നറനിയനിപട്ട് നനിയമപരമഭായനി

നനിലനനിലക്കുന്നതല. ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം 2006 -ല ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങള

പഭാക്കട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  മഭാനദണങ്ങള  വലക്തമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ലപഭാതുജേന  തഭാല്പരലഭാര്ത്ഥലാം  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  (കകേരളലാം  ഉളലപലടയളള  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കട്ട്

ബഭാധകേമഭായതട്ട് അനുബനലാം-1 *ലകേഭാടത്തനിട്ടുണട്ട്.)

(സനി)  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന്ന  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള

പുറനളളുന്നതഭായലാം  സരക്ഷനിതമലഭാത്തതുമഭായ  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  കേലണയ്നറുകേളനിലുലാം

കബഭാടനിലുകേളനിലുമുളള ഭക്ഷണപഭാനതീയങ്ങള വനിലക്കുന്നതഭായമുളള പരഭാതനി ലഭനിചഭാല

ടനി  കബഭാടനിലുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതുലാം  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നട്ട്

കേലണത്തനിയഭാല  ഇത്തരലാം  കബഭാടനിലുകേളനില  കൂടനി  വനിലക്കുന്ന  ഭക്ഷണ

പഭാനതീയങ്ങളുലട വനിപണനലാം നനികരഭാധനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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29 (*479) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന്ന  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകണഭാ;  എങ്കനില  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില  ഇത്തരലാം  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വനിലക്കുന്ന എലഭാ മരുനകേളുലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് രജേനിസര്
ലചേയണലമന്ന  നനിയമലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജേ
ടതീചര്  ): 

(എ  &  ബനി)  നനിലവനില  ഡ്രെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില
തനിരുവനനപുരത്തുലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  രണട്ട്  മരുന
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളഭാണുളളതട്ട്.  ഇവനിലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  8000-കത്തഭാളലാം
മരുന്നട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്. കേഴെനിഞ
അഞട്ട്  വര്ഷങ്ങളനിലല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  നഭാലട്ട്  ശതമഭാനത്തനില  തഭാലഴെ  മഭാത്രമഭാണട്ട്
വരുന്നതട്ട്.  മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനില രഭാജേലത്തട്ട് നമ്മുലട
സലാംസ്ഥഭാനലാം മുന്പനനിയനിലഭാണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില
പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഇവകൂടനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട കകേരള വനിപണനിയനില
വനിറഴെനിക്കലപടന്ന  ആലകേ  മരുന്നട്ട്  ബഭാന്ഡുകേളുലട  ഏകേകദശലാം  പത്തട്ട്  ശതമഭാനലാം
സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങ്കനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനഭാകുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വനിലക്കുന്ന എലഭാ മരുനകേളുലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് രജേനിസര്
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ലചേയണലമന്ന  നനിയമലാം  നനിലവനിലനില.  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
കകേഭാലസറനികട്ട്  ആകനിനുലാം  അതനിനു  കേതീഴെനിലുളള  റൂളസനിലുലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയഭാല
മഭാത്രകമ ഇതനിനു കേഴെനിയകേയളള.  അത്തരലാം കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനിനുളള അധനികേഭാരലാം
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലഭാണട്ട് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ആര്ദ്രലാം മനിഷന് കേര്മ്മേപദതനി
30 (*480) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസദ്ദേതീന്  : 

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി: 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  : 
കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'ആര്ദ്രലാം  മനിഷന്'  എലന്നഭാരു  കേര്മ്മേപദതനി  നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില എലനഭാലക്ക അധനികേകസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിലൂലട ജേനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഇതു നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജേ ടതീചര്  ): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങലള കൂടതല
കരഭാഗതീ  സഇൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം  പ്രഭാഥമനികേകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുതല  ജേനില/ജേനറല
ആശുപത്രനികേള  വലരയളള  ആകരഭാഗലവകുപനിലല  ആശുപത്രനികേലള
ശക്തനിലപടത്തഭാനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
തഭാലഴെപറയന്ന ഘടകേങ്ങളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം ഇതനില ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്:

1. ഒ.പനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ഒ.പനി  ടഭാന്സ്ഫര്കമഷന്,
ആശുപത്രനിയനിലല പ്രധഭാന കസവന സ്ഥലങ്ങളഭായ ലഎ.പനി.  വഭാര്ഡുകേള,
കലബര്  റൂമുകേള,  ഓപകറഷന്  തതീകയററുകേള,  ഫഭാര്മസനി,  ലകബഭാറടറനി
തുടങ്ങനിയവയനിലല  സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലപടത്തലുലാം  കരഭാഗതീ
സഇൗഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കലുലാം.

2. ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ജേനില,  തഭാലൂക്കട്ട്,  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്തല
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ആകരഭാഗല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിശനിതമഭായ  ഒരു  മഭാനദണത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ചേനികേനിതഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വനിപുലലപടത്തല.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആശുപത്രനികേളനില  അധനികേമഭായനി  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങലളഭാരുക്കല,
പുതുതഭായനി തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കല എന്നനിവയലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഫഭാമനിലനി  ലഹലത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി
മഭാറല:  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കരഭാഗഭാതുരതയനില  വന്ന  മഭാറങ്ങള
കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കസവന  കമഖല
കൂടതല  വനിപുലലപടകത്തണതുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേ പരനിശതീലനലാം
നലകേനിലക്കഭാണ്ടുലാം,  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല  സഇൗകേരലങ്ങള
വനിപുലലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ഘടലാംഘടമഭായനി ഇഇൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വലഭാപനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 പടപനിസട്ട് തസ്തനികേയലട പുനര്നഭാമകേരണലാം

1  (4094)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല പടപനിസട്ട് തസ്തനികേയട്ട് പത്തഭാലാം ശമ്പളകേമ്മേതീഷന്
പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയഭാന് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേള  പ്രഭാബലലത്തനില  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
ഉണഭാകുകമഭാ; പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി ഗസറഡട്ട്
തസ്തനികേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട് തസ്തനികേ ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേയഭാകണഭാ ;പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കസവനകേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില  ഗസറഡട്ട്  റഭാങ്കട്ട്
ലഭനിക്കുനകണഭാ; ഇലലങ്കനില അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കനഭാണ്കകേഡര്  തസ്തനികേയനില  6:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില

ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് നലകുവഭാന് എലനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില ഇക്കഭാരലത്തനില എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന് കകേഭാമണ് കേഭാറഗറനി പടപനിസട്ട് തസ്തനികേയലട

ലഡസനികഗ്നേഷന് കേമ്പക്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട്  എന്നഭാക്കനി മഭാറഭാന് ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

എന്നഭാല ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിടനില.  തസ്തനികേ

പുനര്നഭാമകേരണലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  ബനലപട  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേളുമഭായലാം

സര്വ്വേതീസട്ട്  സലാംഘടനകേളുമഭായലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  മഭാത്രലമ  നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയൂ.

തസ്തനികേ പുനര്നഭാമകേരണലാം വഴെനി സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുന്നനില.  പടപനിസട്ട്

വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കനരനിട്ടുളള  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  തസ്തനികേകേളനില  ഗസറഡട്ട്

റഭാങ്കനിലുളള തസ്തനികേകേളനില.

(ബനി)  ലഫയര് കകേഭാപനി സൂപ്രണട്ട് തസ്തനികേ ഗസറഡട്ട് റഭാങ്കനിലുളള  തസ്തനികേയല.

നനിലവനിലല  ലസഷലല  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലഫയര്  കകേഭാപനി  സൂപ്രണട്ട്  തസ്തനികേ

സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്   സര്വ്വേതീസനിലല  തസ്തനികേയഭായതനിനഭാല  കസവന  കേഭാലയളവനില

ഗസറഡട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലഭനിക്കനില.

(സനി)  തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.  നടപടനികേലളഭാനലാം പകേലക്കഭാണനിടനില.

 അമനിനനിറതീസട്ട് അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനികലയട്ട് പനി.എസട്ട്. സനി. പരതീക്ഷ 

2  (4095)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാറഗറനിനമ്പര്  241/2015  പ്രകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.,  എലാം.എല.എ.

കഹഭാസലനിലല  അമനിനനിറതീസട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  18-06-2016-ല

നടത്തനിയ ലടസനിലന്റെ ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്;

മുഴുവന്  ഒഴെനിവുകേളനികലയ്ക്കുലാം  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)   പതനിലനഭാന്നട്ട്  ഒഴെനിവുകേളഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.   ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുളള  നടപടനികേള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭഭാഷഭാ നക്യൂനപക്ഷ കേമ്മേനിറനി

3 (4096) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനതല  ഭഭാഷഭാ  നക്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേനിറനിയലട  അവസഭാനകയഭാഗലാം
കചേര്ന്നതട്ട് എന്നഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ കേമ്മേനിറനിയലട  ശനിപഭാര്ശകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനതല  ഭഭാഷഭാ  നക്യൂനപക്ഷ  കേമ്മേനിറനിയലട  അവസഭാന  കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നതട്ട് 15-7-2015-നഭാണട്ട്.

(ബനി)   സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ബനലപട  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്   കയഭാഗനടപടനിക്കുറനിപട്ട്  നലകുകേയലാം  ആയതനികന്മേല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ധതീരജേവഭാന് സബനികനഷനിലന്റെ സകഹഭാദരനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കജേഭാലനി

4 (4097) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനിയനില കചേലനിയ സസകദശനി ധതീര ജേവഭാന് സബനികനഷനിലന്റെ
മഭാതഭാവനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആനുകൂലലങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പകേലക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല കചേലനിയ സസകദശനി ധതീര ജേവഭാന് സബനികനഷനിലന്റെ
സകഹഭാദരനിക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കജേഭാലനി  നലകുന്ന  കേഭാരലത്തനില  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവര്ക്കട്ട് കജേഭാലനി നലകേഭാന് അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ധതീരജേവഭാന് സബനികനഷനിലന്റെ കുടലാംബത്തനിനട്ട് മുഖലമനനിയലട പസനനികേ
കക്ഷമനനിധനിയനില  നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായമഭായനി  പത്തട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ
G.O. (Rt)No.2941/16/GAD dated 9-5-2016   പ്രകേഭാരലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ മഭാതഭാവട്ട്
ശതീമതനി കശഭാഭനയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ധതീരജേവഭാന്  സബനികനഷനിലന്റെ  സകഹഭാദരനി  ശതീമതനി  സബനിഷയട്ട്
ലതഭാഴെനില സഹഭായമഭായനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജേനിലയനില എല.ഡ നി.കഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേയനില
നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്   G.O.  (MS)No.66/16/GAD   dated  9-5-2016  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  കഭാര്ക്കനിലന്റെ
ഒഴെനിവുണന്നട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ഡയറകര്  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
04-10-16-ലല G.O. (MS)No.146/16/GAD സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ശതീമതനി
സബനിഷയട്ട് പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജേനിലയനില കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനലാം
നലകേനിലക്കഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴെനിവുകേളുലട എണ്ണലാം

5 (4098) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ഇതുവലര വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില
ഉണഭായനിട്ടുള്ള ഒഴെനിവുകേളുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  25-5-2016  മുതല
31-8-2016 വലര 9708 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ആശനിത നനിയമന വലവസ്ഥ

6(4099)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആശനിത നനിയമന വലവസ്ഥ പ്രകേഭാരലാം കജേഭാലനി ലഭനിക്കുന്ന പദതനിയനില
ഉയര്ന്ന കയഭാഗലതയള്ളവര്ക്കട്ട്  കയഭാഗലതയനുസരനിചട്ട്  നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി
മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിച  കേഭാരലങ്ങള  ഉത്തരവഭായനി
ഇറങ്ങഭാന് ലലവകുന്നതട്ട് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് എകപഭാള ലഭലമഭാകുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  സമഭാശസഭാസ  ലതഭാഴെനിലദഭാന  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില
അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനുസരനിച്ചുള്ള
തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില  നനിലവനിലുളള  പദതനിയനില
കഭഭഗതനി  വരുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിരുന.   എന്നഭാല
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നടത്തലപടന്ന കഭാസട്ട്  III  കഭാസട്ട്  IV
തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  മഭാത്രലാം  നനിയമനലാം  നലകുവഭാന്  വലവസ്ഥയള്ള  ഇകപഭാഴെലത്ത
ആആ്രശനിത നനിയമന വലവസ്ഥ തുടരഭാനഭാണട്ട് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിച തസ്തനികേകേള

7(4100)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷലാം  എത്ര  തസ്തനികേകേള
പുതുതഭായനി സൃഷ്ടനിച്ചുലവന്നട്ട് വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അധനികേ തസ്തനികേകേളക്കട്ട് വരുന്ന ലചേലവട്ട് തനിടലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി )  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമയബനനിതമഭായനി നലകേഭാന്
നടപടനി

8 (4101) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  പല  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം,  വകുപ്പുകേളുലാം
അവയലട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള രണ്ടുലാം മൂനലാം വര്ഷലാം കേഴെനിഞഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമയബനനിതമഭായനി തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം, അതുപ്രകേഭാരലാം വനിലയനിരുത്തലുകേള നടത്തനി യക്തമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളക്കുലാം  ലപഭാതു
കമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം  നലകുകമഭാ;  എങ്കനില  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  30-7-2016 -ലല പനി എ ഡനി  -ബനി3/259/2016-  പനി എ ഡനി നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവസഭാനനിചട്ട്  നഭാലു  മഭാസത്തനിനകേലാം  നനിയമസഭയലട
കമശപ്പുറത്തട്ട്  വയ്കക്കണതഭാലണന്നട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   27-2-2006 -ലല  1334/ബനി പനി ഇ 2/06/Plg  നമ്പര് സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള   സമയബനനിതമഭായനി   നനിയമസഭയനില
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ചേതീഫട്ട്
എകനികേക്യൂടതീവനിനട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മുകന്നഭാക്ക വനികേസന കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
9(4102) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്  : 

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  : 
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്  : 
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) 2016 -ലല മുകന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം
നനിലക്കുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയള്ള  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  കേമ്മേതീഷന്  ആകട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭായ  മുകന്നഭാക്ക  വനികേസന  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ജേതീവനക്കഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില ഇതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുകന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനിലക്കുന്ന
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയളള  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  കേമ്മേതീഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി &സനി)  കേമ്മേതീഷനനില തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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നനിരഭാലലാംബരഭായ വനിധവകേളക്കട്ട് നനിയമനലാം

10  (4103)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

പനി. എസട്ട്. സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില ഉളലപടനിട്ടുള്ള നനിരഭാലലാംബരഭായ വനിധവകേളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വേതീസനില  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന
നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നടത്തുന്ന  നനിയമനങ്ങളനില  വനിധവകേളക്കട്ട്  നനിശനിത
ശതമഭാനലാം  സലാംവരണലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  ഇതുവലര
പകേലക്കഭാണനിടനില.  എന്നഭാല,  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയളള നനിയമനങ്ങളനില ഉയര്ന്ന
പ്രഭായപരനിധനിയനില  വനിധവകേളക്കട്ട്  അഞട്ട്  വര്ഷലത്ത  വയസനിളവട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതസത്തനില  തതീരുമഭാനലമടത്തട്ട്  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ബനലപട
ചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി/കൂടനികചര്ക്കല വരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനികേലഭാലാംഗരഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സ്ഥനിരനനിയമനലാം

11(4104)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)   എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  ലഭനിച
വനികേലഭാലാംഗരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സ്ഥനിര  നനിയമനലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതു  വര്ഷലാം  വലര  തഭാലഭാലനികേ  കജേഭാലനി  ലചേയ  വനികേലഭാലാംഗരഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട് സ്ഥനിര നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  2000  മുതല  ഇത്തരത്തനില  കജേഭാലനി  ലചേയനിട്ടുള്ള  വനികേലഭാലാംഗരഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സ്ഥനിര നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  1-1-1993  മുതല
31-12-2003  വലരയളള  കേഭാലയളവനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  കസവനമനുഷ്ഠനിച
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ  ഉത്തരവുകേളനിലൂലട  പുനര്/സ്ഥനിരനനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)   16-8-99 മുതല   31-12-2003  വലര  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്
മുകഖന   179  ദനിവസലാം  കസവനമനുഷ്ഠനിചനിട്ടുളള  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  പുനനഃനനിയമനലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില പഞനിലാംഗട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം

12 (4105) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില  പഞനിലാംഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായലാം ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  പ്രകയഭാജേനകേരമഭാകണഭാലയന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലനനിലക്കുകമ്പഭാള  തലന്ന  അറന്ഡന്സട്ട്
രജേനിസര്  മഭാത്രലാം  ആധനികേഭാരനികേ  കരഖയഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില നനിലപഭാടട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  എലഭാ
ഡയറകകററ്റുകേളനിലുലാം  പഞനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കണലമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത പഞനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുളള
ഓഫതീസകേലള സലാംബനനിക്കുന്ന വനിവരലാം അനുബനമഭായനി *കചേര്ക്കുന.

(ബനി)   അറന്ഡന്സട്ട്  സനിസലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  പഞനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഉപകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തുന.

(സനി)  ഇല.

സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാരുലട സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനുളള മഭാനദണലാം
13 (4106) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്   :

ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്   :
ശതീ  .   അനനില അക്കര   :
ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാരുലട സ്ഥലലാം മഭാറത്തനിനുള്ള മഭാനദണലാം പുതുക്കനി

നനിശയനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില
നടത്തനിയ സ്ഥലലാം മഭാറലാം സലാംബനനിചട്ട് വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്ഥലലാം  മഭാറത്തനിനട്ട്  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പരനിരക്ഷ
നലകുനലണന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ടഭാന്സ്ഫര്  നടത്തനിലയന്ന പരഭാതനിയനില
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ഇ)  ക്രമ വനിരുദമഭായനി സ്ഥലലാം മഭാറനിയതുമൂലലാം ജേതീവനക്കഭാര് ജേതീവലനഭാടക്കനിയ
സലാംഭവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ഇതുമൂലലാം  എത്ര  ജേതീവനക്കഭാര്
ജേതീവലനഭാടക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(എഫട്ട്)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാനദണത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വകുപട്ട് കമധഭാവനികേളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വേതീസനില  സ്ഥലലാംമഭാറങ്ങളക്കട്ട്  വലക്തവുലാം
സതഭാരലവുലാം  നനിര്വ്വേചേനിക്കലപടതുമഭായ  മഭാനദണങ്ങള  ഏര്ലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ജേതീവനക്കഭാരുലടയലാം അദലഭാപകേരുലടയലാം ലപഭാതുസ്ഥലലാംമഭാറ വലവസ്ഥകേള
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പടനികേജേഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,
അലാംഗപവകേലലലാം  സലാംഭവനിചവര്,  മനിശവനിവഭാഹനിതര്/നനിയമപരമഭായനി  കുടനികേലള
ദലത്തടത്തനിട്ടുളള  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്,  വനിമുക്ത  ഭടന്മേഭാര്,  പസനനികേരുലട
ആശനിതര്,  സസഭാതനല സമരകസനഭാനനികേളുലട ഭഭാരല/മകേന്/മകേള,  ബുദനിമഭാന്ദലമുളള
കുടനികേളുലട രക്ഷനിതഭാക്കള,  അലാംഗതീകൃത സര്വ്വേതീസട്ട് സലാംഘടനകേളുലട സലാംസ്ഥഭാനതല
പ്രസനിഡന്റെട്ട്/ജേനറല  ലസക്രടറനി,  മൂകേരുലാം  ബധനിരരുമഭായ  കുടനികേളുലട  രക്ഷനിതഭാക്കള,
വനിധവകേള/വനിഭഭാരലര്, മൂകേരുലാം ബധനിരരുമഭായ ഉകദലഭാഗസ്ഥര്, പ്രവഭാസനി കകേരളതീയരുലട
ഭഭാരല/ഭര്ത്തഭാവട്ട്, അര്ദ പസനനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനില കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന പസനനികേരുലട
ആശനിതര്,  അനരഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  നഭാഷണല  ഇന്ലവസനികഗഷന്
ഏജേന്സനിയനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  ആശനിതരഭായ  ഏറവുലാം  അടത്ത  ഒരു
കുടലാംബഭാലാംഗലാം(ഭഭാരല/മകേന്/മകേള)  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്   പ്രകതലകേ  പരനിരക്ഷ
നലകുനണട്ട്.
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(ഡനി) മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട് സ്ഥലലാംമഭാറലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
ഇതുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനികേള സലാംബനനിച്ചുളള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ശദയനിലലപടനിടനില.

(എഫട്ട്)   സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട്
സ്ഥലലാംമഭാറലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്. 

തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം

14 (4107) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  വകുപനില,  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ഏലതങ്കനിലുലാം  തസ്തനികേയനില  തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണട്ട്.

 തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനിയളള ലസക്രകടറനിയറട്ട് അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം 

15  (4108)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ആയനി  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുവഭാന് ഇതര സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലല തഭാഴ്ന്ന വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള രണ്ടു
ശതമഭാനലാം കേസഭാട ഉയര്ത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി  ലസക്രകടറനിയറട്ട്  അസനിസന്റെഭായനി  നനിയമനിക്കുവഭാന്
പനി.എസട്ട്.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ ലനിസനില നനിലവനിലുള്ള  1500  ആളുകേളനില പരമഭാവധനി
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഒഴെനിവുകേളക്കട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.
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തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല
അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

16  (4109)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില
കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവുകേള
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില എത്ര;

(ബനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില
നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിലല കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില
നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില  നനിലവനിലല  ചേടങ്ങള  മറനികേടന്നട്ട്
കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനികലയട്ട് തസ്തനികേ മഭാറലാം വഴെനി നനിയമനലാം
നലകുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല അസനിസന്റെട്ട് കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയലട റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്
23-5-2016-നട്ട്  നനിലവനില  വന.   മുന്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്   12-4-2014-  നട്ട്
കേഭാലഹരണലപടനിരുന.  ടനി തതീയതനി മുതല റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില വന്ന തതീയതനി
വലര റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  33  ഒഴെനിവുകേളനില  32  കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനി.
ഒരു ഒഴെനിവട്ട് PH Ortho turn -ല ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല അടത്ത റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനില നനിനലാം നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില ഒരു NJD  ഒഴെനിവട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയതനികന്മേല നനിയമന ശനിപഭാര്ശഭാ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)   പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുളള  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്   ലചേയ്യുവഭാന്  എലഭാ
വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിരുന.   കൂടഭാലത   2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവുകേള  2016
ലസപ്റലാംബകറഭാടകൂടനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി&ഡനി)   കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല  അസനിസന്റെട്ട്
നനിയമനലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്(എലാം എസട്ട്.) 272/2010/ആഭലനരലാം തതീയതനി
17-2-2010  പ്രകേഭാരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  ആക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടവനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  17-11-2012 -  ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്(എലാം എസട്ട്.)
288/2012/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം റദ്ദേട്ട് ലചേയതനിനഭാല ഒഴെനിവുവരുന്ന തസ്തനികേയനില  50%
നനിശനിത  കയഭാഗലതയളള  പടപനിസ്റ്റുമഭാരനിലനനിനലാം  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി  നനിയമനലാം
നലകേനിവരുന.

നനിലവനില  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല  അസനിസന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നനില.

യൂണനികവഴനിറനി  അസനിസനമഭാരുലട ഒഴെനിവുകേള 

17  (4110)  ശതീ  .    ജേനി  .    എസട്ട്  .    ജേയലഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  13  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനിലഭായനി  യൂണനികവഴനിറനി
അസനിസനമഭാരുലട  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലുലണനലാം  അതനില  എത്ര  എണ്ണലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തവ എത്രലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  17-8-2016  -ലല  Adv.C3/104/2016/P&  ARD  എന്ന  ഉത്തരവട്ട്
നനിലവനിലുണഭായനിട്ടുലാം  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേള  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല  യൂണനികവഴനിറനി,  ലടകനിക്കല  യൂണനികവഴനിറനി,  കേണ്ണൂര്
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനിയണഭാകുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനിലല  ലഡപക്യൂകടഷന്  നനിയമനലാം  റദ്ദേഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവുകേള എത്രലയനലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്ത  ഒഴെനിവുകേള  എത്രലയനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാത്ത ഒഴെനിവുകേള ഉലണങ്കനില അതനിലന്റെ കേഭാരണലമലനന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില  232  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളുലട
ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ.  20-10-2016-ലല  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  206 കപര്
കജേഭാലനിയനില പ്രകവശനിച്ചു.  അതനിനുകശഷമുണഭായ നഭാലട്ട്  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.    

മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില   31-5-2016  വലരയളള
118  ഒഴെനിവുകേള  6-6-2016-ല പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ.   108  കപര്
സര്വ്വേതീസനില  പ്രകവശനിക്കുകേയലാം  നഭാലട്ട്  കപര്  സര്വ്വേതീസനില  പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എകട്ട്റന്ഷന് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുമുണട്ട്.   1-6-2016 നട്ട് കശഷലാം നനിലവനില വന്ന ഒഴെനിവുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള നടനവരുന.

കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേള  ഒഴെനിവുകേളുലട  എണ്ണലാം  വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.
30-1-2016-ല  പ്രസനിദതീകേരനിച  അസനിസന്റെട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.   2009-ല  പ്രസനിദതീകേരനിച  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില  നനിനളള
നനിയമനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒഴെനിവുവന്ന  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയലട  20  NCA
ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
20  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  അപഡസസട്ട്  പടനികേ  അസനിസന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജേനി.ഒ.  (എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്  174/2016/ഉ.വനി.വ  തതീയതനി
6-8-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എ.പനി.ലജേ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം
സഭാകങ്കതനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനിലല   കജേഭായനിന്റെട്ട്  രജേനിസഭാര്,  ലഡപക്യൂടനി  രജേനിസഭാര്,
അസനിസന്റെട്ട്  രജേനിസഭാര്,  ലസക്ഷന് ഓഫതീസര്,  അസനിസന്റെട്ട്,  കറനിക്കല അസനിസന്റെട്ട്
തസ്തനികേകേളനില ആകനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള സര്വ്വേകേലഭാശഭാലകേളനിലനനിനലാം ഓപ്ഷന്
മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല  അസനിസന്റെട്ട്
ഒഴെനിവുകേലളഭാനലാംതലന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില.

മലയഭാളലാം സര്വ്വേകേലഭാശഭാല - തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.
ശതീശങ്കരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  -അസനിസന്റെനിലന്റെ  ഒരു  ഒഴെനിവട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
കുസഭാറട്ട്  -  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന 30 ഒഴെനിവുകേളനികലയട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസനില

നനിനലാം നനിയമനലാം നടനവരുന.
കേണ്ണൂര് സര്വ്വേകേലഭാശഭാല  -  71  അസനിസനമഭാരുലട ഒഴെനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നഭാലട്ട് ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്.

855/19
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NUALS  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല ഒഴെനിവുകേളുലട  എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.   ഈ
സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില  അസനിസന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലഭാ
നനിയമലാം  വരുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിരുന്നതുലാം  തുടര്ന്നട്ട്  അഡസകക്കറട്ട്
ജേനറലനിലന്റെ  നനിയകമഭാപകദശപ്രകേഭാരലാം നനിയമന നടപടനികേളുമഭായനി സര്വ്വേകേലഭാശഭാല
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേയലാം ലചേയ്യുന.

കകേരള  ആകരഭാഗലശഭാസ്ത്ര  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില  ഒഴെനിവുളള  അസനിസന്റെനിലന്റെ
 40 തസ്തനികേകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമന നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  ലവററനിനറനി   &  ആനനിമല  സയന്സസട്ട്  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില
ഉണഭായനിരുന്ന  90  അസനിസന്റെനിലന്റെ   ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനിലനനിനലാം അപഡസസട്ട് ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  അഗനികേളചറല  യൂണനികവഴനിറനിയനില  അസനിസനമഭാരുലട  205
ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല ജേനറല കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ തതീരുമഭാനവുലാം
പവസട്ട് ചേഭാന്സലറുലട ഉത്തരവുലാം അനുസരനിചട്ട്  50%  ഒഴെനിവുകേള  (103 ഒഴെനിവുകേള )
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  17-8-2016-ലല  Adv.
C3/104/2016/P&ARD ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കമലനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  &  ഓഷലന്  സഡതീസനില
9  യൂണനികവഴനിറനി  അസനിസനമഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതട്ട്.
അതനില എലഭാ ഒഴെനിവുകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി &ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ)   കകേരള  അഗനികേളചറല  യൂണനികവഴനിറനിയനില  അസനിസനമഭാരുലട  205
ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  സര്വ്വേകേലഭാശഭാല ജേനറല കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ തതീരുമഭാനവുലാം
പവസട്ട് ചേഭാന്സലറുലട ഉത്തരവുലാം അനുസരനിചട്ട്  50%  ഒഴെനിവുകേള  (103 ഒഴെനിവുകേള)
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയലട
വനിഭജേനലത്ത  തുടര്ന്നട്ട്,  നനിലവനില   കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനിലല
തസ്തനികേകേളനിലല  കജേഭാലനിഭഭാരലാം  നനിര്ണ്ണയനിച  കശഷലാം  ഭരണസമനിതനി  പരനികശഭാധനിച
ബഭാക്കനിയളള  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്ന  കേഭാരലലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുലമന്നട്ട്
സര്വ്വേകേലഭാശഭാല ജേനറല കേഇൗണ്സനില തതീരുമഭാനനിചതനിന്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഒഴെനിവുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.
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റനിടയര്ലമന്റെട്ട് കവക്കന്സനികേള

18  (4111)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) 2016  ഏപ്രനില  30-നട്ട് കശഷലാം സര്വ്വേതീസനിലനനിനലാം എത്ര ജേതീവനക്കഭാര്
ലപന്ഷന് പറനി; വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി ) ഇഇൗ ഒഴെനിവുകേലളലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളനില കമലപറഞ റനിടയര്ലമന്റെട്ട് കവക്കന്സനികേള ഉളലപടനകണഭാ;

(ഡനി)  മുന്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിയമനനനികരഭാധലാം
നനിലവനിലുണഭായനിരുകന്നഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)   2016  ഏപ്രനില  30-നു  കശഷലാം  ആലകേ   8814  കപര്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്വ്വേതീസനിലനനിനലാം  വനിരമനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  വകുപനിലനനിനലാം  വനിരമനിച
ജേതീവനക്കഭാരുലട  വനിവരങ്ങള  സഭാര്ക്കട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം  ലഭലമഭായതട്ട്
അനുബനലാം *ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിയമന നനികരഭാധനലാം ഉണഭായനിരുന്നതഭായനി
പല സലാംഘടനകേളനിലനനിനലാം പരഭാതനിയണഭായനിരുന.

ജേനപ്രതനിനനിധനികേള സമര്പനിക്കുന്ന നനികവദനങ്ങള

19  (4112)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  എലാം.എല.എ.-മഭാര്,  മറട്ട് ജേനപ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവര് മണലങ്ങളനിലല
വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന  നനികവദനങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



84 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

(ബനി) പ്രസ്തുത നനികവദനങ്ങളനില തതീരുമഭാനലമടക്കുന്നതനിനുലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഭരണതലങ്ങളനിലല വനിവനിധ തട്ടുകേള ഒഴെനിവഭാക്കനി,  നനികവദനങ്ങളനിലല ആവശലങ്ങളുലാം
ആധഭാരമഭായ വനിഷയങ്ങളുലാം സലാംബനനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട
ആഫതീസര്മഭാലര നനികയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ജേനപ്രതനിനനിധനികേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നലകുന്ന നനികവദനങ്ങളക്കുലാം
കേത്തുകേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നലകേനി  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി
നലകേനിവരുനണട്ട്.    എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട നനികയഭാജേകേമണല ആസ്തനി വനികേസന
ഫണട്ട്,  പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന ഫണട്ട് തുടങ്ങനിയ പദതനികേളനില എലാം.എല.എ.-മഭാര്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവര്ത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്
അക്കഭാരലലാം എലാം.എല.എ.-മഭാലര യഥഭാസമയലാം ധനവകുപട്ട് അറനിയനിച്ചുവരുനണട്ട്.  

സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിക്കുന്ന  നനികവദനങ്ങളനിലുലാം/അകപക്ഷകേളനിലുലാം  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം പകേലക്കഭാളളുന്നതനിനഭായനി നനികവദനത്തനിലല/അകപക്ഷയനിലല വസ്തുതകേള
സലാംബനനിച്ചുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  സലാംബനനിച്ചുലാം  വകുപദലക്ഷന്മേഭാരുലട
റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലമഭായനി  വരുലാം.   കമല  സഭാഹചേരലങ്ങളനില  സമയബനനിതമഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്/മറുപടനി  ലഭലമഭാക്കണലമന്നറനിയനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം
വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട് നലകേഭാറുണട്ട്.  അപതീല  അധനികേഭാരനിലയന്ന നനിലയനില
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  നടത്തുന്ന  സമഗ  പരനികശഭാധനയലട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനില റനികപഭാര്ടട്ട്  കതടന്നതട്ട്.  എലാം.എല.എ.-മഭാര്,  എലാം.പനി.-മഭാര് തുടങ്ങനിയ
ജേനപ്രതനിനനിധനികേള  നലകുന്ന  നനികവദനങ്ങളനിലല  ആവശലങ്ങളനികന്മേല  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലാം  മറട്ട്  വനിവരങ്ങളുലാം  ജേനപ്രതനിനനിധനികേലള  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനികക്കണ
ചുമതല  ഭരണ  വകുപനില  കജേഭായനിന്റെട്ട്  ലസക്രടറനിയനില  കുറയഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭായനിരനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

നനിയമവനികധയമലഭാത്ത സ്ഥലലാംമഭാറങ്ങള

20 (4114)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

നനിയമവനികധയമലഭാത്ത  സ്ഥലലാംമഭാറങ്ങളമൂലലാം  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാര്
അനുഭവനിക്കുന്ന വനിഷമതകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

ശദയനിലലപടനിടനില.   കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടവനിക്കുന്ന
സ്ഥലലാംമഭാറ  മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ജേതീവനക്കഭാരുലട
സ്ഥലലാംമഭാറങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

ലസക്രകടറനിയറനിലല കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരണലാം

21  (4115)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
എലനങ്കനിലുലാം സയമപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലസക്രകടറനിയറനില കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണലാം നടത്തഭാന് ഏതട്ട്  വകുപഭാണട്ട്
കനഭാഡല  ഏജേന്സനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്;  പ്രസ്തുത  വകുപട്ട്  ആരുലട
നനിയനണത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫയല  പകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  കേമ്പക്യൂടറുലാം   അനുബന
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  സഇൗകേരലവുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ലസക്രകടറനിയറനിലല
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  കേമ്പക്യൂടറുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അവ  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുളള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടുളള ഐ.ടനി.  ഹഭാര്ഡട്ട് ലവയര് കപഭാളനിസനി
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ഇലകകഭാണനികലാം  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  വകുപഭാണട്ട്  കനഭാഡല
ഏജേന്സനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.   പ്രസ്തുത വകുപട്ട് മുഖലമനനിയലട കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ധന വകുപനിലല കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരണലാം ആ വകുപനിലല ഐ.ടനി.
സനിസലാംസനിലന്റെ കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതട്ട്.
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ലസക്രകടറനിയറനില ഫയലുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുമൂലമുളള ബുദനിമുടട്ട്

22 (4116)   ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ലസക്രകടറനിയറനില  ഫയലുകേള  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുമൂലലാം  പല  കജേഭാലനികേളുലാം

നടക്കഭാലത കപഭാകുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  ഫയലുകേള  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കപഴണല

രജേനിസറുകേളുലടയലാം  അനുബന  രജേനിസറുകേളുലടയലാം  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭായനി

നടകത്തണതഭാലണനലാം ലസക്രകടറനിയറട്ട് വകുപ്പുകേളനില മൂനമഭാസത്തനിലലഭാരു ദനിവസലാം

ഫയല  അദഭാലത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയലാം  സഭാധലമഭായ  എലഭാ

ഫയലുകേളുലാം  തതീര്പഭാകക്കണതഭാലണനലാം  ആയതനിലന്റെ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ഇത്തരത്തനില

തതീര്പഭാക്കുന്ന  ഫയലുകേളുലട  എണ്ണലാം  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  പത്രനികേയനില

ഉളലപടത്തനി സമര്പനികക്കണതഭാലണനമുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിയമപരമഭായ  മറട്ട്  തടസങ്ങളനിലഭാത്തതുലാം  സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ

നടപടനിക്രമങ്ങള ആവശലമനിലഭാത്തതുമഭായ അകപക്ഷകേളനികന്മേലുലാം പരഭാതനികേളനികന്മേലുലാം

സമയപരനിധനിക്കുളളനില  തതീരുമഭാനലമടത്തട്ട്   തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  (e-office  സലാംവനിധഭാനലാം)

ഏര്ലപടത്തനി വകുപ്പുകേളനില ഫയല നതീക്കലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി വരുന.

കകേന്ദ്ര ബഡ്ജേറനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിക്കഭാന് നടപടനി

23  (4117)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലഫബ്രുവരനിയനില  അവതരനിപനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജേറനില

ഉളലപടത്തുന്നതനിനഭായനിട്ടുളള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളുലട

ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  യഥഭാസമയലാം  തലന്ന  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുമതനി

വഭാങ്ങനിലചടക്കുന്നതനിനുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  മുൻ  സർക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  യഥഭാസമയലാം
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സമര്പനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ബഡ്ജേറട്ട്  വനിഹനിതലാം

കുറഞകപഭാകുനലവന്നട്ട്  വഭാര്ത്തകേള  വന്നതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില

ഇക്കഭാരലത്തനില  മുലന്നഭാരുക്കങ്ങള  നടത്തഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കുളള  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജേറനില

ഉളലപടകത്തണ  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ബനലപട മനഭാലയങ്ങളക്കട്ട് അയച്ചുലകേഭാടക്കുന്നതനിനുലാം അതട്ട് കകേന്ദ്ര ബഡ്ജേറനില

പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രകതലകേ

നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ധനവകുപട്ട്  വഴെനി  തഭാമസലാംവനിനഭാ

നലകുന്നതഭാണട്ട്.  മുന് കേഭാലങ്ങളനില സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശകേളക്കട്ട് കവണത്ര

പരനിഗണന  ലഭനിക്കഭാത്ത  പശഭാത്തലത്തനില  കകേന്ദ്ര  ബഡ്ജേറനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി

പ്രധഭാനമനനി  ഉളലപലടയളള  കകേന്ദ്രമനനിമഭാലര  കനരനില  കേണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട

പ്രഭാധഭാനലലാം  കബഭാധനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇതനിനുപുറലമ കകേന്ദ്ര ബഡ്ജേറനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരലമനനി സഭാധഭാരണ

വനിളനിചട്ട്  കചേര്ക്കഭാറുളള  സലാംസ്ഥഭാന  ധനമനനിമഭാരുലട  കയഭാഗത്തനില  കകേരളത്തനിലന്റെ

വനിവനിധ ആവശലങ്ങള ശക്തമഭായനി ഉന്നയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്. വലവസ്ഥയനില മഭാറലാം വരഭാന് കകേന്ദ്രതലത്തനില 

സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള

24 (4118)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  വലവസ്ഥയനില മഭാറലാം വരുത്തഭാൻ  കകേന്ദ്രതലത്തനില
നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
കേഭാരലത്തനില  തടസലാം  കനരനിടന്നതുലാം  ലപര്മനിറട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ  എത്ര
കുടലാംബങ്ങളുലണന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  അതനിലന്റെ  എണ്ണലാം  ജേനില
തനിരനിച്ചുലാം മണലലാം തനിരനിച്ചുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   തതീരകദശ  വനിജഭാപനത്തനില  ഇളവുകേള  അനുവദനിക്കഭാന്  നനിരനരലാം
ആവശലലപടതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കഡഭാ.  പഷകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്
സമനിതനിലയ കകേരളത്തനിലന്റെ ആവശലങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് ചുമതലലപടത്തുകേയലാം
കഡഭാ. പഷകലഷട്ട് നഭായകേട്ട് സമനിതനി കകേരളത്തനില വരനികേയലാം ബനലപട തലങ്ങളനില
ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയ.  ടനി റനികപഭാര്ടനികന്മേല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ഇനനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇല.

കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനി മുമ്പഭാലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേള

25 (4119) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനിലല
വനിവനിധ  പഞഭായത്തുകേളനില  നനിനലാം  കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി
മുമ്പഭാലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില എത്രലയണ്ണമഭാണട്ട് ഇനനിയലാം പരനിഹരനിക്കലപടഭാലത
കേനിടക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എനമുതലുള്ള അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ഇവലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  അകപക്ഷകേള
ലകേടനിക്കനിടക്കുനലണങ്കനില  അദഭാലത്തട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാക്രമലാം  ലതറനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില  എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള
മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില  പരനിഗണനിചട്ട്  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി-ഇ)   അകപക്ഷകേള മുന്ഗണനഭാക്രമലാം പഭാലനിചഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.
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പുതനിയ  അകതഭാറനിറനി  നനിലവനില  വന്നതനിനുകശഷലാം   4-8-2016,  3-9-2016,
20-9-2016,  15-10-2016   എന്നതീ തതീയതനികേളനില അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം കൂടകേയലാം
400-ഓളലാം  ഫയലുകേളനില  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുകുയലാം  ലചേയ.   കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പരമഭാവധനി  കയഭാഗങ്ങള  കൂടനി  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കുവഭാന്
അകതഭാറനിറനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം

26  (4120)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  പരനിസ്ഥനിതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം പുതനിയ പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്
ഭരണതലത്തനില എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,   കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജേല
സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിങ്ങലന മൂന്നട്ട് പ്രധഭാന പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ വനിഷയങ്ങളനില ഊന്നല
നലകുന്ന ബൃഹത്തഭായ 'ഹരനിത കകേരളലാം' പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഓകരഭാ  വതീടനിനുലാം  അനുകയഭാജേലമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  രതീതനി  നടപഭാക്കല,
ജേനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയളള  ജേല  കസഭാതസ്സുകേളുലട  പുനരുജതീവനലാം,
മഭാലനിനലസലാംസരണ-കൃഷനി  വനികേസന  മനിഷനുകേള  വഴെനി  ഉറവനിടത്തനിലത്തലന്ന
മഭാലനിനലലാം  സലാംസരനിചട്ട്  പജേവ  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയക്തമഭാക്കുകേ,  പജേവ  കൃഷനിയനിലൂലട
പചക്കറനി,  ധഭാനല വനിളകേളനില സസയലാംപരലഭാപ്തത തുടങ്ങനിയവ പദതനി ലക്ഷലമനിടന.
മനിഷന്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം  'ഹരനിതകകേരളലാം'  പദതനി  നടപഭാക്കുകേ.
മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനിലുലാം  ജേനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അദലക്ഷതയനില ജേനിലഭാതലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപന
അദലക്ഷന്മേഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപന  തലത്തനിലുലാം
ത്രനിതല മനിഷനുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം പ്രകതലകേലാം
കേര്മ്മേകസനകേളുലാം  സമയബനനിതമഭായ  അവകലഭാകേന-ഏകകേഭാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേഭാവസ്ഥ  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടനി
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കബഭാധലമഭാകുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  ധവളപത്രലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫനിസനിക്കലനി ഹഭാന്ഡനികേലഭാപ്ഡട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള
മഭാനദണങ്ങള

27  (4121)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുന്നവയനില  'ഫനിസനിക്കലനി
ഹഭാന്ഡനികേലഭാപ്ഡട്ട്'  വനിഭഭാഗത്തനില  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണങ്ങള
എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ഫനിസനിക്കലനി  ഹഭാന്ഡനികേലഭാപ്ഡട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലനിസനിലുളലപടവരുലട പവകേലലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  പനി.എസട്ട്.സനി.-  ക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പനി.എസട്ട്.സനി.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുന്നവയനില  ഭനിന്നകശഷനി
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന്  അര്ഹരല  എന്നട്ട്  വനിജഭാപനത്തനില
പറയഭാത്ത തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുളള ലതരലഞടപനിനഭായളള വനിജഭാപനങ്ങളലക്കലഭാലാം
ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല  നഭാലപതട്ട്  ശതമഭാനവുലാം  അതനില  കൂടതലുലാം
പവകേലലമുളളവര്ക്കഭാണട്ട്  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുളള  ആനുകൂലലങ്ങലളലഭാലാം
നലകുന്നതട്ട്.  1995-ലല  The Persons with Disabilities (Equal Opportunities,
Protection  of  Rights  and  Full  Participation)  Act  ലസക്ഷന്   32  പ്രകേഭാരലാം
ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവലര   നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജേലമഭാലണന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് കേലണത്തനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിട്ടുളള തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട് ടനി  ആകനിലന്റെ
ലസക്ഷന്  33 പ്രകേഭാരലാം ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്   3%  ഒഴെനിവുകേളനികലയ്ക്കുളള സലാംവരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.സര്ക്കഭാര് കേലണത്തനിയനിട്ടുളള അത്തരലാം തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുളള
നനിയമനങ്ങളനില   40  ശതമഭാനകമഭാ  അതനില  കൂടതകലഭാ  പവകേലലലാം  കനരനിടന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  കമലപറഞ  3%  സലാംവരണ  ഒഴെനിവുകേളനിലല
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നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹതയളള.   ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്   3%
സലാംവരണത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേലണത്തനിയ  ഒരു  തസ്തനികേ  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുകയഭാജേലമഭാലണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  സലാംവരണലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  PWD  Act-ലല
വലവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരലാം   Blindness/Low  vision,  Hearing  Impairment,
Locomotor  Disability/  Cerebral  Palsy  എന്നതീ  പവകേലലങ്ങളുളളവലരയഭാണട്ട്
നനിയമനങ്ങളനില  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.  ഭനിന്നകശഷനി
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള   സലാംവരണ നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്  നനിശനിത
ലമഡനിക്കല  അധനികേഭാരനിയനിലനനിനലാം   നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലുളളതുലാം  കമലപറഞ
ഏലതങ്കനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനികലഭാ  ഒന്നനിലധനികേലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനികലഭാ  ഉളലപടന്ന
പവകേലലമുലണന്നട്ട് സഭാക്ഷലലപടത്തുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഹഭാജേരഭാകക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)  30-6-2012-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്39/2012/സഭാ.കക്ഷ.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  പ്രകേഭാരമുളള  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മഭാതൃകേയനിലുളള
ഡനിലസബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട് ഭനിന്നകശഷനി നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.   

(സനി&ഡനി)   SLP.1898/2015 -കന്മേലുളള ബഹു. സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയലട 13-2-
2015-ലല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ലനിസനില  ഉളലപടനിട്ടുളള
ഭനിന്നകശഷനിയനിലലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പവകേലലലാം  കേമ്മേതീഷന്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നനില.  ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള
നനിയമനത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജേലരഭാലണന്നട്ട്   Pwd  Act  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
കേലണത്തനിക്കഴെനിഞഭാല  അത്തരലാം  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്ന
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള ഹഭാജേരഭാക്കുന്ന പവകേലലലാം ലതളനിയനിക്കുന്ന
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ടനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില
ഉളലപടത്തുന്നതട്ട്. വനിവനിധ ഏജേന്സനികേള പവകേലലലാം പരനികശഭാധനികക്കണതുലണന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് കേരുതുന്നനില.

 പനി.എസട്ട്. സനി. നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദവനിവരലാം

28 (4122)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  മുഖഭാനനിരലാം സലാംസ്ഥഭാന
തലത്തനിലുലാം  ജേനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളുലട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം
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ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  25-5-2016  മുതല  31-8-2016
വലരയളള കേഭാലയളവനില ആലകേ  9370  നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേളഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

കലഭാവര് ഡനിവനിഷന് കഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേയനിലല വനിജഭാപനലാം

29 (4123)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന്
കഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിയമനത്തനിനുള്ള  ലതരലഞടപട്ട്  വനിജഭാപനലാം  ലലവകുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിജഭാപനലാം  ലലവകുന്നതനിലൂലട  അര്ഹരഭായ  പലര്ക്കുലാം
അകപക്ഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാലത  പ്രഭായപരനിധനി  കേടനകപഭാകുന  എന്നതട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില കലഭാവര് ഡനിവനിഷന് കഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേയനിലല വനിജഭാപനലാം
അടനിയനരമഭായനി പുറലപടവനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികന്മേലുളള   കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന്  കഭാര്ക്കട്ട്

തസ്തനികേയലട  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  31-3-2015-നഭാണട്ട്  നനിലവനില വന്നതട്ട്.   എല.ഡനി.സനി.

തസ്തനികേയലട  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേകേള  മൂനവര്ഷ  ഇടകവളകേളനില  പനി.എസട്ട്.സനി.

പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ആലപ്പുഴെ ജേനിലയനിലല എല.ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

30  (4124)  ശതീ  .    പഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ആലപ്പുഴെ ജേനിലയനിലല എല.ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

എന്നഭാണട്ട് നനിലവനില വന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  ഇതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നലകേനിലയന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ജേനിലയനിലല  ഒഴെനിവുകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2015 -നഭാണട്ട് റഭാങ്കട്ട് പടനികേ നനിലവനില വന്നതട്ട്.

(ബനി)  3-9-2016   വലര  ആലകേ  190  കപര്ക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന

ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുളള  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന്  എലഭാ  വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം

നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.   ഇതുകൂടഭാലത

2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവുകേള  2016  ലസപ്റലാംബകറഭാടകൂടനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനിലല ലഭാസട്ട് കഗഡട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് 

31 (4125)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനിലല ലഭാസട്ട് കഗഡട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില വന്നനിടട്ട്
എത്ര കേഭാലമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലനിസനില എത്ര കപരഭാണുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഭാസട്ട്  കഗഡട്ട്  തസ്തനികേയനിലല  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളനിലുലാം  നനിയമനലാം
നടന്നനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില അതനിനുള്ള കേഭാരണലമനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില  പ്രസ്തുത
തസ്തനികേയനില  ഒഴെനിവുകേളുലണനലാം  ആ  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ലനിസനില  പ്രഭായപരനിധനിക്കടലത്തത്തനി  നനിലക്കുന്ന  എത്ര
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കപരുലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇനനിലയഭാരു  ലനിസനില  ഉളലപടഭാന്
സഭാദലതയനിലഭാത്ത ഇവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഓഫതീസനില  ലഭാസട്ട്  കഗഡട്ട്
തസ്തനികേയനില  ഒഴെനിവുകേളുകണഭാ;  എങ്കനില  ഈ  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  30-6-2015-നട്ട്  നനിലവനില  വന്ന  ലനിസട്ട്   1  വര്ഷവുലാം  3   മഭാസവുലാം
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലമയനിന് ലനിസനില   978 കപര് ഉളലപലട ആലകേ 1854 കപരഭാണുളളതട്ട്.

(സനി&ഡനി)   പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുളള  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്,   വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം   നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.   കൂടഭാലത  2017-ലല
പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവുകേള  2016  ലസപ്റലാംബകറഭാടകൂടനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുവഭാനുലാം   നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  ഒഴെനിവുകേളനില
9  ഒഴെനിവുകേലളഭാഴെനിലകേ മലറലഭാ ഒഴെനിവുകേളനികലക്കുലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
9  ഒഴെനിവുകേളനികലയട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശഭാ  നടപടനികേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഇ)  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിക്കുളളനില  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടന്ന  ഒഴെനിവുകേളനികലയട്ട്  ഈ  ലനിസനിലനനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നലകുന്നതഭാണട്ട്.  

(എഫട്ട്)  ഒഴെനിവുകേളനില.  

ഗഭാമവനികേസന വകുപനില പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനലാം

32  (4126)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജേക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഗഭാമവനികേസന  വകുപനിലല  കസഭാഷലല  എഡഡ്യുകക്കഷന്  ലക്ചേറര്
കഗഡട്ട്-II  തസ്തനികേയനിലല  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനട്ട്  എത്രകപര്
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അകപക്ഷനിചനിട്ടുലണനലാം  ഇതനില  എത്ര  കപര്  പരതീക്ഷ  എഴുതനിയനിട്ടുലണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനത്തനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടന്നതട്ട് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 3 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തസ്തനികേമഭാറത്തനിനട്ട്  17  അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായതനില  11  കപര് പരതീക്ഷ
എഴുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി
ചുരുക്കപടനികേ തയഭാറഭാക്കഭാന് പനി.എസട്ട്.സനി. നടപടനി ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. 

തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല കലഭാവര് ഡനിവനിഷന് പടപനിസട്ട്/ കഭാര്ക്കട്ട്
പടപനിസട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

33  (4127)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേ.ജേനി.ടനി.ഇ.  പടപട്ട്പററനിലാംഗട്ട്  മലയഭാളലാം  കലഭാവര് പരതീക്ഷ പഭാസഭായനി
അതനിലന്റെ  മഭാര്ക്കട്ട്  ലനിസട്ട്  ലവരനിഫനികക്കഷനട്ട്  ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ഹഭാജേരഭാക്കഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല കലഭാവര് ഡനിവനിഷന്
പടപനിസട്ട്,  കഭാര്ക്കട്ട്  പടപനിസട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനിലനനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള
ഒഴെനിവഭാക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  അവരുലട  മഭാര്ക്കട്ട്  ലനിസട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റുകേളനില ഉളലപടത്തുന്നതനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ലകേ.ജേനി.ടനി.ഇ.  പടപട്ട്പററനിലാംഗട്ട്  (മലയഭാളലാം)  കലഭാവര്  പരതീക്ഷ
പഭാസഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഹഭാജേരഭാക്കഭാത്തതുലാം  മഭാര്ക്കട്ട്  ലനിസട്ട്  മഭാത്രലാം
ഹഭാജേരഭാക്കനിയതുമഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  ലനിസനിലനനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലസഷലല റൂളസനിലല വലവസ്ഥകേളനുസരനിചട്ട്  വനിവനിധ തസ്തനികേകേളക്കട്ട് കയഭാഗലരഭായ
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്  ഭരണഘടന  പ്രകേഭാരലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില നനിക്ഷനിപ്തമഭായ അധനികേഭാരമഭാണട്ട്.  

ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട ഒഴെനിവുകേള
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34 (4128) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ/ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുകേളനില  ഒന്നഭാലാം
കഗഡട്ട്/രണഭാലാം  കഗഡട്ട്/മൂന്നഭാലാം  കഗഡട്ട്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട  ഒകടലറ  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തഭാലത കേനിടക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.  കഷഭാര്ടട്ട് ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട് എന്നഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  ഇത്രയലാം  നഭാളഭായനിട്ടുലാം  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് എത്രയലാം ലപലടന്നട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില
എന്നകത്തക്കട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് 

ഓവര്സനിയര് കഗഡട്ട് I – 19-1-2016

ഓവര്സനിയര് കഗഡട്ട് II – 25-11-2015

ഓവര്സനിയര് കഗഡട്ട് III –17-2-2016

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്

ഓവര്സനിയര് കഗഡട്ട് I – 15-9-2015

ഓവര്സനിയര് കഗഡട്ട് II & III – ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള 
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച  തസ്തനികേകേളനില  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ബനി.എല.ഒ.-മഭാരുലട അമനിത കജേഭാലനിഭഭാരലാം
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35 (4129) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലതരലഞടപട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ ജേനകേതീയ ഉകദലഭാഗസ്ഥരഭായ ബനി.എല.ഒ.-  മഭാലര
ഡക്യൂടനി  അവധനിയലാം  കവതനവുലാം  ഇലഭാലത  ഭതീമമഭായ  കജേഭാലനി  ഏലപനിചതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനില  നഭാളനിതുവലര  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനി.എല.ഒ.-മഭാര്  കശഖരനിച  വനിവരകശഖര  പടനികേയലട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  എലനലഭാലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ലതരലഞടപട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  രഭാജേലത്തുടനതീളലാം  നടത്തനിവരുന്ന
2016-ലല  കദശതീയ  കവഭാടര്  പടനികേ  ശുദതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കവഭാടര്
പടനികേയനില  വന്നനിട്ടുളള  ലതറ്റുകേള,  ഇരടനിപ്പുകേള,  തഭാമസലാം  മഭാറനികപഭായവരുലട
കപരുകേള,  മരനിചവരുലട  കപരുകേള  മുതലഭായവ  കേലണത്തനി  അത്തരലാം  കപരുകേള
നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ലതറ്റുകേള തനിരുത്തുന്നതനിനുലാം കകേരളത്തനിലല എലഭാ കപഭാളനിലാംഗട്ട്
ബൂത്തുകേളനിലലയലാം കവഭാടര്മഭാരുലട വനിവരങ്ങള വതീടകേളനില കപഭായനി കശഖരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന്ന  കജേഭാലനിയഭാണട്ട്  അടത്ത  കേഭാലത്തഭായനി  ബനി.എല.ഒ.-മഭാലര
ഏലപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  വനിവര  കശഖരണത്തനിനഭായനി  ഒരു  മഭാസത്തനിലധനികേലാം
സമയലാം  (36 ദനിവസലാം)  അനുവദനിചനിരുന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഡക്യൂടനി  അവധനി
അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുളള  കവതനലാം  കകേന്ദ്ര  ലതരലഞടപട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  ശദയനിലലപടതനിന്പ്രകേഭാരലാം
ബനി.എല.ഒ.-മഭാര്  വഴെനിയളള  വനിവര  കശഖരണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചനിരുന്ന
സമയപരനിധനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.

(സനി)  ബനി.എല.ഒ.-മഭാര് കശഖരനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കവഭാടര്
പടനികേയനില നനിനലാം വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല നതീക്കലാം ലചേയലപകടണവരുലട പടനികേ
തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  അലാംഗതീകേ കൃത  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളക്കട്ട്  അതനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ഇതനികനഭാടകേലാം ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്ന്നട്ട്  നതീക്കലാം ലചേയലപകടണവലര
പടനികേയനിലനനിനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയട്ട്,  2017-ലല  പ്രകതലകേ  സലാംക്ഷനിപ്ത
പുതുക്കലനിനഭായളള  കേരടട്ട്  കവഭാടര്  പടനികേ  31-10-2016-ല  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജേപ്തനിഭതീഷണനി കനരനിടന്നവര്ക്കഭായനി പ്രഖലഭാപനിച കേടഭാശസഭാസ പദതനി

855/19
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36 (4130) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജേഭാണ്  :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന്  :
ശതീ  .   കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ജേപ്തനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടന്നവര്ക്കഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  കേടഭാശസഭാസ
പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കഭാണട്ട്  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാകുന്നലതനലാം  ഇത്തരത്തനില  എത്രകപര്  ഉണഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനിക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന  തുകേലയത്രലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കൾ
ലചേകയണലതലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിലന്നടത്ത
വഭായകേളുലട തനിരനിചടവനില വതീഴ്ച വരുത്തനിയതനിനഭാല ജേപ്തനിഭതീഷണനി കനരനിടന്നവര്ക്കട്ട്
വഭായഭാ പലനിശ /പനിഴെപലനിശയനിളവുലാം കേടഭാശസഭാസവുലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  20-8-
2016-  ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം  ഒറത്തവണ  കേടഭാശസഭാസ
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അഞ്ചുലക്ഷലാം വലരയളള വഭായകേളനില മുതലുലാം പലനിശയലാം പനിഴെപലനിശയലാം
കചേര്ത്തട്ട്  മുതലനിലന്റെ  ഇരടനിലയങ്കനിലുലാം  തനിരനിചടചവരുലട  വഭായകേളഭാണട്ട്
എഴുതനിത്തളളുന്നതട്ട്.  ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒന്നര  ഇരടനിലയങ്കനിലുലാം  തനിരനിചടച്ചു
കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  ജേപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടന്ന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശയനിളവുലാം
പനിഴെപലനിശയനിളവുലാം അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ബഭാക്കനി വഭായഭാത്തുകേ രണട്ട് വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്
തനിരനിചടയഭാവുന്ന വനിധലാം പുന:ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്,  പടനികേജേഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ,
പനികന്നഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നതീ
സര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  റവനക്യൂ  വകുപനില  നനിനലാം  വഭായ
ലഭലമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണട്ട്  കേടഭാശസഭാസവുലാം  പലനിശയനിളവുലാം  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.
പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്
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പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

പദതനിയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഉത്തരവട്ട്  തതീയതനിക്കട്ട്  കശഷലാം  രണ്ടുമഭാസലത്ത  കേഭാലയളവട്ട്
നനിശയനിചഭാണട്ട്  പദതനിയഭാനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്  എന്നതനിനഭാല
അക്കഭാലയളവനിനട്ട്  കശഷമഭാണട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭായലതന്നതനിനഭാല  അതനിലന്റെയടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ആവശലമുളള  തുകേയഭാണട്ട്
നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നതട്ട്.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി   40  കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയട്ട്
വനികധയമഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  വഭായഭാസ്ഥഭാപനത്തനില  അകപക്ഷ  മഭാത്രലാം
നലകേനിയഭാല  മതനിയഭാകുലാം.  വഭായഭാസ്ഥഭാപനലാം  മറട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേലളഭാനലാം
ആവശലലപടന്നതല.

പുതനിയ വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള

37 (4131)  ശതീ  .    കജേഭാര്ജേട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പുതനിയ  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നയലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനിയനില  പുതനിയ  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന
ആവശലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ സഭാധലതകേലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില പുതനിയ വനിമഭാനത്തഭാവളലാം തുടങ്ങഭാന് തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവമ്പഭാടനിയനില  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

അനഭാരഭാഷ എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില അക്ഷയ ലസന്റെറുകേള

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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38 (4133) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജേഭാര്ജേട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലലത്ത അവധനിയമഭായനി നഭാടനിലലത്തുന്ന പ്രവഭാസനികേള അവരുലട

വനിവനിധതരലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കഭായനി  വനിവനിധ  ഓഫതീസകേളനില  കേയറനിയനിറങ്ങനി

അവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അവധനിയലട  നലലഭാരു  ഭഭാഗവുലാം  മഭാറനിവയ്കക്കണനി

വരുന്നതനിനഭാല  അവരുലട  ആവശലത്തനിനഭായനി  കകേരളത്തനിലല  അനഭാരഭാഷ

എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില  തലന്ന  അക്ഷയ  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ പദതനി

39 (4134) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  പദതനി  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം  എന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേഭാചനി ലമകടഭാ തൃപ്പൂണനിത്തുറയനികലയട്ട് നതീട്ടുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനില

ഉകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില  ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  വലര  നതീട്ടുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലുവ മുതല പഭാലഭാരനിവടലാം വലരയളള റതീചട്ട്  വണ് മഭാര്ചട്ട്  2017-  നട്ട്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.

(ബനി&സനി)  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കുകേയലാം കപട മുതല എസട്ട്.എന് ജേലാംഗ്ഷന് വലര നതീട്ടുന്നതനിനുളള അനുമതനി

നലകുകേയമുണഭായനി.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നഗരത്തനില ലമകടഭാ/പലറട്ട് ലമകടഭാ സര്വ്വേതീസട്ട്
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40  (4135)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരത്തനില  ലമകടഭാ/പലറട്ട്  ലമകടഭാ  സര്വ്വേതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലയട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരത്തനില  നനിന്നട്ട്  ലമകടഭാ  സര്വ്വേതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&  ബനി)   ഉണട്ട്.   തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പലറട്ട്  ലമകടഭാ

പദതനികേളക്കട്ട്  11-9-2015-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്.)74/2015/  പനി.ഡബഡ്യു.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി
ലകേഭാചനി  ലമകടഭാ  മഭാതൃകേയനില  കകേന്ദ്ര  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയക്ത
സലാംരലാംഭമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   പദതനിലചലവനിലന്റെ
20%  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  20%  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം  കേലണത്തണലമന്നഭാണട്ട്
ഡനി.പനി.ആര്-ല  വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
12-8-2015-നട്ട്  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   പലറട്ട്  ലമകടഭാ
പദതനികയഭാടനുബനനിച്ചുളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല
കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  കേരഭാര്
20-1-2016-നട്ട്  DMRC-യലാം  KRTL-ഉലാം ഒപ്പുവച്ചു.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  പലറട്ട് ലമകടഭാ
പദതനിയലട  ഡ നികപഭായഭാര്ഡട്ട് ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  8.2819 ലഹകര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
1-3-2016-ലല  ജേനി.ഒ.(എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്196/2016/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
റഭാപനിഡട്ട് ടഭാന്സനിറട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   8-9-2016-ലല
ജേനി.ഒ.(എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്67/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമകടഭായട്ട്
ആവശലമഭായ  1.4474  ലഹകര്  സ്ഥലകമലറടക്കുന്നതനിനുളള  അനുമതനിയലാം  നലകേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  പലറട്ട്  ലമകടഭായട്ട്  കവണനി സ്ഥലലമടക്കുന്നതനിനട്ട്  ഒരു ലഡപഡ്യുടനി
കേളകര്/RDO-ലയയലാം  ആവശലമഭായ  മറട്ട്  സഭാഫനിലനയലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   പദതനിയലട  ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്
മുതല മതീഞന വലരയഭാണട്ട് പലറട്ട് ലമകടഭാ വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര്
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41 (T* 4136) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  കേരഭാര്  പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  തടസലമലനന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപരനിയഭാര്,  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെ,  ഭഭാരതപ്പുഴെ എന്നതീ  മൂന്നട്ട് നദനികേളനിലല ജേലലാം

പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേരളവുലാം തമനിഴഭാടലാം   9-11-1958  മുതല മുന്കേഭാല

പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  29-5-1970-ല പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)

കേരഭാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയണഭായനി.   നനിരവധനി  അണലക്കട്ടുകേളുലാം വനിയറുകേളുലാം കേനഭാലുകേളുലാം

തുരങ്കങ്ങളുലാം  ഉളലപടന്ന  ഒരു  ശലാംഖലയനിലൂലടയഭാണട്ട്  ജേലലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതുലാം

വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതുലാം.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്

കേരഭാറനില  പരഭാമര്ശനിചനിടനില.  എന്നഭാല കേരഭാറനിലന്റെ ഖണനികേ  5 (സനി) അനുസരനിചട്ട്

ഉഭയകേക്ഷനി സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം  കേരഭാറനില പറഞനിട്ടുളള  വലവസ്ഥകേള ഓകരഭാ  മുപതട്ട്

വര്ഷലത്തയലാം  അനുഭവത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില  പുനരവകലഭാകേനലാം   ലചേയഭാലമന്നട്ട്

വലവസ്ഥയണട്ട്.   ജേലവനിഭജേനലത്ത സലാംബനനിച പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി

കേരഭാറനിലല  വലവസ്ഥകേള  ചുവലട  കചേര്ക്കുന:   പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം

കകേരളത്തനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ജേലവര്ഷവുലാം  (ജൂപല   1  മുതല  ജൂണ്  30  വലരയളള

കേഭാലയളവട്ട്) ലഭനികക്കണ ജേലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് നനിജേലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. കകേരളത്തനിലല  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെയട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം   7.25  ടനി.എലാം.സനി.  ജേലലാം

(ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത  പ്രളയജേലലാം  ഒഴെനിലകേ)  കകേരളഭാതനിര്ത്തനി

ക്കടത്തുളള മണക്കടവട്ട് വനിയറനില ലഭലമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

2. ചേഭാലക്കുടനി നദതീതടത്തനില    നനിനലാം ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം  12.3  ടനി.എലാം.സനി.
ജേലലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശലപടതഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പവര്ഹഇൗസനില അളന പുറത്തുവനികടണതഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിവരുന്ന അധനികേ
ജേലവുലാം  നതീരഭാര്,  ആനമലയഭാര്  എന്നതീ  നദനികേളനിലനനിന്നട്ട്  തനിരനിച്ചുവനിടന്ന
ജേലവുലാം തമനിഴഭാടനിനട്ട് അവകേഭാശലപടതഭാണട്ട്.

3. കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെയലാം  പറമ്പനിക്കുളലാം,  ലപരുവഭാരനിപളളലാം,
ത സ്തുണക്കടവട്ട് എന്നതീ ഡഭാമുകേളുലടയലാം വൃഷ്ടനിപ്രകദശത്തട്ട് നനിനലാം കേനിട്ടുന്ന ജേലലാം
ഒരുമനിചട്ട്   കേണക്കഭാക്കനി  16.35  ടനി.എലാം.സനി.-യനില അധനികേമഭായനി വരുന്ന
ജേലത്തനില  2.5  ടനി.എലാം.സനി.  ജേലലാം  കകേരളത്തനിലല  ചേനിറ്റൂര്  പ്രകദശലത്ത
ജേലകസചേനത്തനിനുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  ജേലലാം  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനികലക്കുലാം
വനികടണതഭാണട്ട്.

4. ലപരനിയഭാര്  നദതീതടത്തനിലല  നതീരഭാര്  വനിയറനില  നനിനളള  ജേലലാം  മുഴുവനുലാം
ഒകകഭാബര്  1  മുതല  ജേനുവരനി  31  വലര  കകേരളത്തനികലയട്ട്
തനിരനിച്ചുവനികടണതഭാണട്ട്.   ഈ  ജേലത്തനിലന്റെ   അളവട്ട്  കേരഭാറനില
നനിജേലപടത്തനിയനിടനില.   കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ലപരനിയഭാര്  നദതീതടത്തനില
വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുളള  ജേലസലാംഭരണനികേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുതുടങ്ങനിയകശഷലാം
നതീരഭാര്  വനിയറനില  നനിനളള  ജേലലാം  മുഴുവന്  തമനിഴഭാടനിനട്ട്
തനിരനിച്ചുവനിടഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

5. ഇടമലയഭാര് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം ലപരനിയഭാര് നദതീതടത്തനിലല
ആനമലയഭാറനില  നനിനലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  2.5 ടനി.എലാം.സനി.  ജേലലാം
പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനികലയട്ട്  തമനിഴഭാടനിനട്ട്  തനിരനിചട്ട്
വനിടഭാവുന്നതഭാണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി    ഒരു  അനുബന  കേരഭാര്
ഉണഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  ഈ കേരഭാര് ഇതുവലര ഉണഭാക്കനിയനിടനില.

ഇതനിനുപുറലമ കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം തമനിഴഭാടട്ട് ജൂപല 1 മുതല  കകേരള കഷഭാളയഭാര്
റനിസര്കവഭായര്  നനിറയഭാന്  തുടങ്ങുകേയലാം  എത്രയലാം  ലപലടന്നട്ട്  ജേലനനിരപട്ട്  2658
അടനിയനില  എത്തനിക്കുകേയലാം  കവണലാം.  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനിലല  ജേലവനിതഭാനലാം
ലസപ്റലാംബര്  1-നട്ട്  പൂര്ണ്ണ  ജേലനനിരപഭായ  (എഫട്ട്.ആര്.എല)  2663  അടനിയനില
എത്തനികക്കണതഭാണട്ട്.   ലസപ്റലാംബര്   2 മുതല  ജേനുവരനി  31  വലര  ജേലവനിതഭാനലാം
2658  അടനിയനില  നനിലനനിര്ത്തണലാം.   ലഫബ്രുവരനി   1-  നട്ട്  ജേലവനിതഭാനലാം   പൂര്ണ്ണ
ജേലനനിരപഭായ  (ഫുള റനിസര്കവഭായര് ലലവല) (എഫട്ട്.ആര്.എല) 2663  അടനിയനില
നനിര്കത്തണതഭാണട്ട്.

കേരഭാറനിലല  വലവസ്ഥകേളനുസരനിചട്ട്  ജേലക്രമതീകേരണലാം  നടത്തുന്നതനിലന്റെ
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കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  കജേഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ലറഗുകലഷന്  കബഭാര് ഡട്ട്  (JWRB)

ആണട്ട്.  കകേരളത്തനിലലയലാം തമനിഴഭാടനിലലയലാം ജേലകസചേന-പവദഡ്യുതനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല

ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാലര  ഉളലക്കഭാളളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  ഒരു നഭാലലാംഗ സമനിതനിയഭാണട്ട്

കജേഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ലറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്.   കകേരളത്തനിലലയലാം  തമനിഴഭാടനിലലയലാം

ബനലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  സലാംയക്തമഭായനി   കരഖലപടത്തുന്ന  അളലവടപട്ട്

സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട   ജേലത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ഓകരഭാ പദസവഭാരത്തനിലുലാം തയഭാറഭാക്കനി

അതനിലല  തര്ക്കങ്ങള  കജേഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ലറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്

പരനിഹരനിചഭാണട്ട് ലവളളത്തനിലന്റെ കേണക്കുകേള തനിടലപടകത്തണതട്ട്.

ജേലവനിഭവത്തനിലന്റെ കൃതലമഭായ നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം പങ്കുവയലനിനുമഭായനി സലാംയക്ത

കഗജേനിലാംഗഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളതട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി  പദതനി  പ്രകദശത്തനിലഭാകേമഭാനമഭായനി

35  കഗജേനിലാംഗട്ട്  കസഷനുകേളുലാം   69  കഗജേനിലാംഗട്ട്  കപഭായനിനകേളുലാം സ്ഥഭാപനിചട്ട്  കഗജേനിലാംഗട്ട്

നടത്തനിവരുനണട്ട്. 

പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനിലല  ഖണനികേ  5(iv)  (f)  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  കേരഭാറുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  ഏതു  സമയത്തുലാം  ഇരു  പഭാര്ടനികേളക്കുമനിടയനില  ഉയരുന്ന  എലഭാ

തര്ക്കങ്ങളുലാം  ഇരുപഭാര്ടനികേളുലാം  സമ്മേതനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ഒരു  ആര്ബനികടററുലട

മുമ്പഭാലകേകയഭാ  ഇരുപഭാര്ടനികേളുലാം  സമ്മേതനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം  ഓകരഭാ  പഭാര്ടനികേളുലാം

ഓകരഭാനവതീതലാം നനിയമനിക്കുന്ന രണട്ട് ആര്ബനികടറര്മഭാരുലട മുമ്പഭാലകേകയഭാ, ഈ രണട്ട്

ആര്ബനികടറര്മഭാര്  തമ്മേനില  അഭനിപ്രഭായ  വലതലഭാസമുണഭായഭാല  ഈ  അഭനിപ്രഭായ

വലതലഭാസമുണഭായ തതീയതനിമുതല  ഒരു മഭാസത്തനിലധനികേലാം  പവകേഭാലത ഈ രണട്ട്

ആര്ബനികടറര്മഭാര് നനിയമനിക്കുന്ന അമ്പയറുലട മുമ്പഭാലകേകയഭാ ആര്ബനികടഷനുകവണനി

വനികടണതഭാണട്ട്.  ഇതനികന്മേലുളള  ആര്ബനികടററുലടകയഭാ  ആര്ബനികടറര്മഭാരുലടകയഭാ

അമ്പയറുലടകയഭാ തതീരുമഭാനലാം അനനിമവുലാം ഇരുപഭാര്ടനികേളക്കുലാം ബഭാധകേവുമഭായനിരനിക്കുലാം.

(ബനി) കേരഭാറനിലന്റെ ഖണനികേ 5 (സനി) അനുസരനിചട്ട് ഉഭയകേക്ഷനി സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം

കേരഭാറനില പറഞനിട്ടുളള വലവസ്ഥകേള ഓകരഭാ മുപതട്ട് വര്ഷലത്തയലാം അനുഭവത്തനിലന്റെ

ലവളനിചത്തനില  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയഭാലമന്നട്ട്  വലവസ്ഥയണട്ട്.  പറമ്പനിക്കുളലാം

ആളനിയഭാര്  പദതനിക്കരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്  കേരഭാറനില

പരഭാമര്ശനിചനിടനില.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുളള
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നടപടനികേള  കകേരളലാം  1988-ലത്തലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.   ഇതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്    1988 -2011  വലരയളള കേഭാലഘടത്തനില  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനിലുലാം
മനനിതലത്തനിലുലാം മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം  നനിരവധനി ചേര്ചകേള നടലന്നങ്കനിലുലാം ഇരു
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുലാം  സസതീകേഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില   കേരഭാര്  വലവസ്ഥകേള
പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കകേരളവുലാം  തമനിഴഭാടലാം  പരസര
ധഭാരണയനില  എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ഇതുവലര
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭായനിടനില.

21-1-2011-നട്ട്  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  വച്ചുനടന്ന  ചേര്ചയനില  മുന്കയഭാഗങ്ങളനില
ഇരു സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം ചൂണനിക്കഭാടനിയ ഏഴെട്ട് പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നങ്ങളഭായ ആനമലയഭാര്,
അപര് നതീരഭാര്, കഷഭാളയഭാര് സബട്ട് കബസനിന്, മണക്കടവട്ട്, മണക്കടവനിനട്ട്  മുകേളനിലല
ബഭാലന്സനിലാംഗട്ട്  റനിസര്കവഭായര്, പറമ്പനിക്കുളലാം, നതീരഭാര് നലഭാര് ലസയനിറട്ട് കേടട്ട് എന്നനിവ
വനിശദമഭായനി  ചേര്ച ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല ഈ വനിഷയങ്ങളനിലലഭാനലാം തലന്ന
കകേരളവുലാം  തമനിഴഭാടലാം  തമ്മേനില  ധഭാരണയഭായനിടനില.   ഇരു  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുലാം
പ്രകയഭാജേനകേരമഭായ രതീതനിയനിലുളള ഒരു കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനത്തനിനട്ട് കവണനിയഭാണട്ട്
ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  28-04-2013-നട്ട്  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  വചട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
ബഹു.ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയലടയലാം  തമനിഴഭാടനിലന്റെ  ബഹു.ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയലടയലാം  കനതൃതസത്തനില  ബനലപട  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മേഭാര്
ഉളലപലടയളളവര്  പലങ്കടത്ത  ഇരു  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  നദതീജേല
വനിഷയങ്ങള  (പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്,  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിലവളള
പദതനി കേരഭാര്, ലനയഭാര്) സലാംബനനിച ചേര്ച നടക്കുകേയണഭായനി.  ഈ ചേര്ചയനിലുലാം
പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേന ചേര്ചകേള തുടരഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനമഭായതട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്യുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങളനില  കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാലപരലങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില  ഊന്നല  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടമഭായനി
തുടര്ചേര്ചകേള  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുളള  സഭാദലതകേളഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനലാം
ആരഭായന്നതട്ട്.   ഈ നനിലപഭാടനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പറമ്പനിക്കുളലാം  -ആളനിയഭാര്
പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാറനിലന്റെ  പുനരവകലഭാകേനവുമഭായനി  ബനലപട  ചേര്ചകേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   കജേഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്,  കജേഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്
ലറഗുകലഷന്  ഡനിവനിഷന്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  പനി.എ.പനി.-യനിലല  തമനിഴഭാടനിലന്റെ  ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുമഭായനി അനഇൗപചേഭാരനികേ ചേര്ച നടത്തുകേയണഭായനി.  തുടര്ചേര്ചകേളക്കട്ട്
തമനിഴഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുകൂലമഭായനി  പ്രതനികേരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടനിലന്റെ
ഉകദലഭാഗസ്ഥര് അറനിയനിചതട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില കകേരളത്തനിലന്റെ തഭാലപരലങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  തുടര്  ചേര്ചകേള  നടത്തുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച
നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

പരസലലാം നനികഷധനിക്കല
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42  (4137)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഏലതങ്കനിലുലാം  പത്രപ്രസനിദതീകേരണങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്

പരസലങ്ങള നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് വന്നതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാകണഭാ പരസലലാം

നനികഷധനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതട്ട്  നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  ലതറഭാലണന്നട്ട്

കേരുതുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. കതജേസട്ട് എന്ന പത്രത്തനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പരസലങ്ങള നലകുന്നതട്ട്

നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളളതട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പത്രപ്രസനിദതീകേരണത്തനിലല  വഭാര്ത്തകേളുലാം,  മുഖപ്രസലാംഗങ്ങളുലാം

വര്ഗ്ഗതീയത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുളളതഭായതനിനഭാലുലാം, അതട്ട് പത്രധര്മ്മേത്തനിനട്ട്

വനിരുദമഭാലണനളള കേലണത്തലനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം  രഭാജേലത്തട്ട്  തതീവ്രവഭാദലത്ത

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം,  മതവനികദസഷലാം  വളര്ത്തുന്ന  രതീതനിയനിലുലാം

സഭാമുദഭായനികേ സഇൗഹഭാര്ദ്ദേലാം തകേര്ക്കുന്ന രതീതനിയനിലുലാം വഭാര്ത്തകേള പ്രചേരനിപനിചതുലകേഭാണട്ട്.

(സനി)   കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയലാം   18-11-2009-ല  നലകേനിയ  കേത്തനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പരസലലാം നലകുന്നതട്ട് നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളളതട്ട്.   26-7-2012 -ല

സലാംസ്ഥഭാന അഡതീഷണല ഡനി.ജേനി.പനി. (ഇന്റെലനിജേന്സട്ട്)  നലകേനിയ കേത്തനില കതജേസട്ട്

ദനിനപത്രത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരസലങ്ങള  നലകുന്നതട്ട്  നനിര്ത്തണലമന്നട്ട്

ആവശലലപടനിരുന.

(ഡനി) പത്രധര്മ്മേത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭായതുലാം, തതീവ്രവഭാദലത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതുലാം

രഭാജേലത്തട്ട് മതവനികദസഷലാം വളര്ത്തുന്നതുലാം സഭാമുദഭായനികേ സഇൗഹഭാര്ദ്ദേലാം തകേര്ക്കുന്നതുമഭായ

രതീതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പത്രത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരസലലാം  നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട്

ലതറഭാലണന്നട്ട് കേരുതുന്നനില. 

പത്രസ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര ജേതീവനക്കഭാരുലട ലപന്ഷന്
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43 (4138) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  2000-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  പത്ര  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  വനിരമനിച  പത്ര
പ്രവര്ത്തകകേതര  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലപന്ഷന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില അകപക്ഷകേരുലട കപരുലാം കമലവനിലഭാസവുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2-3-2016-ലല  സ.ഉ.(പകേ)  നമ്പര്  4/2016/ഐ&പനി.ആര്.
പ്രകേഭാരലാം   2000-നുമുമ്പട്ട്  വനിരമനിച  പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കക്ഷമ
ലപന്ഷന്  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ഉത്തരവനിലന്റെയലാം
അകതഭാലടഭാപമുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലടയലാം  പകേര്പട്ട്  അനുബനലാം*I  ആയനി
കചേര്ക്കുന.

(സനി&ഡനി)  30-4-2016  വലര  354  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അകപക്ഷകേരുലട കപരുലാം കമലവനിലഭാസവുലാം അടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബനലാം II  ആയനി
കചേര്ക്കുന*

ലഫകനിബനിലനിറനി കററട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

44  (4139)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഗളഫട്ട്  രഭാജേലങ്ങളനിൽനനിനലാം  തങ്ങളുലട  കുടലാംബകത്തഭാലടഭാപലാം  ഓണത്തനിനുലാം
ക്രനിസ്തുമസനിനുലാം  റലാംസഭാന് ലപരുന്നഭാളുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം  നഭാടനിലലത്തഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്ന
മലയഭാളനികേലള  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുന്ന  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളുലട  'ലഫകനിബനിലനിറനി  കററട്ട്'
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടലനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കണലമന്നട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന

മനഭാലയത്തനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിരുന.   എന്നഭാല  വനിമഭാനയഭാത്രഭാ  നനിരക്കുകേള

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നനിശയനിക്കുന്നതട്ട് കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയമലലനലാം, 1937 -ലല എയര്ക്രഭാഫട്ട്
ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സര്വ്വേതീസനിലന്റെ പ്രകതലകേത, നടത്തനിപട്ട്, ലചേലവട്ട്, മനിതമഭായ ലഭാഭലാം,
യഭാത്രക്കഭാരുലട   തനിരക്കട്ട്  എന്നനിവ  പരനിഗണനിചട്ട്  നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിമഭാന
കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണ  അധനികേഭാരമുലണനമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയലാം
അറനിയനിചനിട്ടുളളതട്ട്.   മഭാത്രവുമല,  കലഭാകേത്തനിലല  എലഭാ  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളുലാം
യഭാത്രക്കഭാരുലട   തനിരക്കനിനനുസരനിചഭാണട്ട്  അവരുലട  വനിമഭാനയഭാത്രഭാ  നനിരക്കുകേള
ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ആയതനിനഭാല  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്   ഈ
വനിഷയത്തനില ഇടലപടന്നതനിനട്ട്  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം വനിഷയത്തനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയവുമഭായലാം  സനിവനില  ഏവനികയഷന്  ഡയറകര്  ജേനറലുമഭായലാം  ബനലപടട്ട്
പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് ശമനിച്ചുവരുനണട്ട്.

വനികദശ മലയഭാളനികേളുലട കക്ഷമലാം
45 (4140) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്   :

ശതീ  .   കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്   :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനില കേഭാണഭാതഭാകുന്ന കകേരളതീയലര കേലണത്തുന്നതനിനുലാം

അവനിലട  മരണമടയന്നവരുലട  മൃതകദഹലാം  നഭാടനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയ കേഭാരല വകുപട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  വനികദശങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലുടമകേളനില  നനിനലാം  അര്ഹമഭായ  കവതനവുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരവുലാം കനടനിലയടക്കഭാന് എലനലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്;

(സനി) ഗളഫട്ട് നഭാടകേളനികലയ്ക്കുലാം മറ്റുമുളള അനധനികൃത റനിക്രൂടനിലാംഗട്ട് തടയന്നതനിനുലാം
വനികദശത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില  കതടന്നവരുലട  വനിസയലട  നനിജേസ്ഥനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അറനിയനിക്കഭാനുലാം ആവശലമഭായ കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശരഭാജേലങ്ങളനില  കേഭാണഭാതഭാകുന്ന  കകേരളതീയലര  കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്
അകപക്ഷ ലഭനിചഭാലുടന് കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല വകുപനികനഭാടലാം പ്രസ്തുത രഭാജേലത്തനിലല
ഇനലന്  എലാംബസനികയഭാടലാം  ബനലപടട്ട്  കേഭാണഭാതഭായ  വലക്തനിലയ
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനികദശരഭാജേലങ്ങളനില  മരണലപടന്ന  കകേരളതീയരുലട  മൃതകദഹങ്ങള  നഭാടനില

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചഭാലുടന്  പ്രസ്തുത  രഭാജേലത്തനിലല  ഇനലന്
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എലാംബസനിയമഭായനി ബനലപടട്ട് അടനിയനരമഭായനി മൃതകദഹലാം നഭാടനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  എലാംബസനി  മുകഖനയലഭാലത  നഭാടനില  എത്തനിക്കുന്ന

മൃതകദഹങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില,  മരണമടഞ  പ്രവഭാസനിയലട  കുടലാംബത്തനികനഭാ,

അയഭാളുലട  ബന്ധുക്കളകക്കഭാ  മറട്ട്  ധനഭാഗമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില

നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേഭാരുണലലാം  പദതനിയനിലൂലട  പരമഭാവധനി  50,000

രൂപ സഹഭായമഭായനി നലകുന.

(ബനി)  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനിലുടമകേളനിലനനിനലാം  പ്രവഭാസനി

മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായ  കവതനവുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരവുലാം

കനടനിലയടക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്,

അതഭാതട്ട്  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ഇനലന്   എലാംബസനി  എന്നനിവരുലട  സഹഭായലാം

അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയലാം ആയതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയവരുന.

എലാംബസനി  മുഖഭാനരലാം  ലതഭാഴെനില  കകേഭാടതനിയനിലുലാം  മറട്ട്  കകേഭാടതനികേളനിലുലാം  ആ

രഭാജേലലത്ത  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  വലവഹഭാരങ്ങള  ഫയല  ലചേയട്ട്

അവയനില  വഭാദലാം  നടത്തനി  തതീര്പ്പുണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലാംബസനി  മുഖഭാനരലാം  നനിയമ

സഹഭായലാം നലനിവരുന. ഇതനിനഭായനി പദതനി ഇനത്തനില 'പ്രവഭാസനി ലതീഗല എയ്ഡട്ട്

ലസല'  എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില  സര്ക്കഭാര്  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
(സനി)  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  അനധനികൃത  റനിക്രൂടനിലാംഗട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനല  2015  ആഗസട്ട് മുതല  18  ഇ.സനി.ആര്.  രഭാജേലങ്ങളനികലയട്ട്
നഴട്ട്,  വതീട്ടുകജേഭാലനി എന്നനിവയഭായനി സ്ത്രതീകേലള റനിക്രൂടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി കസറട്ട്
റണ്  ഏജേന്സനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജേലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്,
ODPEC  എന്നനിവയഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ഏജേന്സനികേള.  ഇഇൗ  ഏജേന്സനികേള
എലാംബസനികേള,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്,  എമനികഗഷന്,  കകേന്ദ്ര
അകനസഷണ ഏജേന്സനികേള എന്നനിവയമഭായനി ബനലപടട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുനണട്ട്.  വനികദശത്തട്ട്  കപഭാകുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  പ്രസ്തുത  രഭാജേലങ്ങളനിലല
ലതഭാഴെനില   നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കജേഭാലനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  അവകേഭാശങ്ങലള
ക്കുറനിച്ചുമുള്ള വനിശദമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നലകുനണട്ട്.

1983-ലല എമനികഗഷന് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപയലട ബഭാങ്കട്ട് ഗലഭാരന്റെനി
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സമര്പനിക്കുന്ന  റനിക്രൂടനിലാംഗട്ട്  ഏജേന്സനിക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  രജേനികസഷന്  നല്കുന്നതട്ട്.

ഇത്തരത്തനില രജേനികസര്ഡട്ട് ആയനിട്ടുള്ള ഏജേനമഭാര് വനികദശകത്തക്കട്ട് റനിക്രൂടട്ട് ലചേയ്യുന്ന

വലക്തനികേളുലട  വനിസയലട  നനിജേസ്ഥനിതനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്

ബഭാധലസ്ഥരഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  വലവസ്ഥ  പഭാലനിക്കഭാത്ത  ഏജേനമഭാരുലട  രജേനികസഷന്

സലസന്റെട്ട്   ലചേയ്യുകേകയഭാ  കേലഭാന്സല  ലചേയ്യുകേകയഭാ  ലചേയഭാറുണട്ട്.  വനികദശ

ലതഭാഴെനിലദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  ഇ-ലലമകഗറട്ട്  സനിസത്തനില  രജേനിസര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

സഇൗകേരലലാം  ലചേയലകേഭാടക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  വനികദശ  ലതഭാഴെനില  ദഭാതഭാക്കളനിലനനിനലാം

കനരനിടട്ട് വനിസ സസതീകേരനിക്കുന്ന ഇ.സനി.ആര്.  പഭാകസഭാര്ട്ടുള്ള വലക്തനികേളുലട വനിസകേള

ബനലപട ഇനലന് എലാംബസനികേള സഭാക്ഷലലപടത്തഭാറുണട്ട്. 

ഗളഫട്ട് രഭാജേലങ്ങളനിലല കലബര് കേലഭാമ്പനിലല ദുരനിത ജേതീവനിത സഇൗകേരലങ്ങള

46  (4141)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഗളഫട്ട്  രഭാജേലങ്ങളനിലല  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനിലല  മലയഭാളനികേളുലട
ദുരനിതപൂര്ണ്ണമഭായ  ജേതീവനിതസഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  മനനിതല
സലാംഘലാം കേലഭാമ്പുകേള കനരനിടട്ട് കേണട്ട് കബഭാധലലപടട്ട്,  ശക്തമഭായ ഇടലപടല നടത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനിലല  കലബര്  കേലഭാമ്പുകേളനില  കേഴെനിയന്ന
മലയഭാളനികേള ഉളലപലടയള്ള ഇനലഭാക്കഭാര്ക്കട്ട് കവണ സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്
കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല വകുപ്പുലാം എലാംബസനിയലാം കചേര്ന്നഭാണട്ട്.  കകേരളതീയര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി
വനികദശ രഭാജേലങ്ങളനില  പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനകമഭാ  സഹഭായകമഭാ  പ്രദഭാനലാം  ലചേയഭാന്
വലവസ്ഥയനില.  എന്നഭാല  വനികദശകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  കവണ
കേഭാരലങ്ങള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തനിവരുനണട്ട്.  മനനിതല  സലാംഘലാം  കേലഭാമ്പുകേള
സന്ദര്ശനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില.

പ്രവഭാസനി കകേരള കേമ്മേതീഷന് 
47 (4142) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല  :
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ശതീ  .   പനി  .   ലകേ   .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്രവഭാസനി  കകേരള  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഉകദ്ദേശലങ്ങലളലനലഭാലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാവുലമന്നട്ട്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയരഭായ കകേരളതീയര്ക്കുകവണനി,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുള്ളനില
അവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭാവശലമഭായ പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ,  അവരുലട
കകേരളത്തനിലുള്ള  എലഭാത്തരലാം  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  സഹഭായനിക്കുകേ,
കുടലാംബത്തനിനുലാം ജേതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നലകുകേ, പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയരഭായ
കകേരളതീയര്ലക്കതനിലരയള്ള  നതീതനിയക്തമലഭാത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
അകനസഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ആയതനികന്മേല  എടകക്കണ  നടപടനികേള  ബനലപട
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേകളഭാകടഭാ  ഏജേന്സനികേകളഭാകടഭാ  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേ,  ഭഭാരത
ഭരണഘടനയനിലല  സമതസഭാവകേഭാശലത്തയലാം  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയരഭായ
കകേരളതീയകരഭാടള്ള  നലഭായമഭായ  ലപരുമഭാറകത്തയലാം  ബഭാധനിക്കുന്ന  നനിലവനിലുള്ള
നനിയമങ്ങളനിലല  അപരലഭാപ്തതകേളുലാം  കപഭാരഭായ്മകേളുലാം  അത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള
കനരനിടന്നതനിനഭായനി എടകക്കണ പരനിഹഭാര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേകളയലാം കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുകേ, റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് ഏജേന്സനികേളുലട നലഭായമലഭാത്ത
പ്രവൃത്തനികേലളക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുകേയലാം  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയരഭായ  കകേരളതീയരുലട
തഭാല്പരലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കലപടന  എന്നതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുകേ,
കകേരളത്തനില  സ്ഥനിരതഭാമസമഭായനിരുന്ന  1955-ലല  പഇൗരതസ  ആകനിലല  (1955-ലല
57-ാ ആകട്ട്)  7  എ വകുപനിലല വലവസ്ഥകേള പ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുള്ള
ഇനലന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ലലകേവശമുള്ള ഓവര്സതീസട്ട്  പഇൗരകന്റെയലാം  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളുകടയലാം
തഭാല്പരലങ്ങളുലാം  സസത്തുക്കളുലാം  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം   സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയലാം  കകേരളത്തനിലുള്ള  അവരുലട  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  സഭാമൂഹലകസവന  സലാംഘടനകേലള  സഇൗകേരലലപടത്തുകേയലാം
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ലചേയ്യുകേ,  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയ  കകേരളതീയരുലട  പ്രശ്നങ്ങളനില  സസതീകേരനികക്കണ
അനുകയഭാജേലമഭായ  നടപടനികേള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ,  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഏജേന്സനികേളുലട
നലഭായമലഭാത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശലങ്ങള.

(ബനി&സനി)  ജേസനിസട്ട്  പനി.  ഭവദഭാസന്  ലചേയര്മഭാനഭായലാം  കഡഭാ.  ഷലാംഷതീര്
വയലനില,  ശതീ.  കസഭാമന് കബബനി,  ശതീ.  പനി.എലാം.എ.  സലഭാലാം,  ശതീ.  ലകേ.  ഭഗവതട്ട്
സനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായലാം കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിചട്ട്  2016  ഏപ്രനില  26-ാ
തതീയതനി  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിച്ചു.  എന്നഭാല  ഇവരനില  രണ്ടുകപര്
കേമ്മേതീഷന്  നനിശയനിച  പ്രഭായപരനിധനി  കേഴെനിഞതനിനഭാല  അവര്ക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
അലാംഗങ്ങളഭായനി  തുടരഭാന്  നനിര്വ്വേഭാഹമനില.  എങ്കനിലുലാം  ജേസനിസട്ട്  പനി.  ഭവദഭാസലന്റെ
അദലക്ഷതയനില കേമ്മേതീഷന്  30-4-2016-ല പ്രഭാഥമനികേ കയഭാഗലാം കചേര്ന്നട്ട് ഓഫതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാഫനിലന്റെ  എണ്ണലാം,  കേമ്മേതീഷന്  അലാംഗങ്ങളുലട  സഭാറസട്ട്  എന്നനിവ
സലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.  കേമ്മേതീഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക വകുപട്ട്
അഡതീഷണല  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ലസക്രടറനിയലട  അധനികേ  ചുമതല
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി ലപന്ഷന്

48  (4143)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനിലനനിനലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ലപന്ഷന്
ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  പ്രഭായപരനിധനി  60-ല  നനിന്നട്ട്  65  ആക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ലപന്ഷന്  കക്ഷമനനിധനിയനില  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  എത്ര
ശതമഭാനലാം;  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ലപന്ഷന്  നനിരക്കട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപന്ഷന്  നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുകമ്പഭാള  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഉണഭാകുന്ന
അധനികേബഭാധലത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബദല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  പദതനികേകളഭാ
ഏലതങ്കനിലുലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കനില  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാലാം; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തലഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില. 
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(ബനി&സനി)  ഇകപഭാള  കക്ഷമനനിധനിയനില  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതലാം  2%  ആണട്ട്.
ലപന്ഷന്  തുകേ  ഇരടനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേരള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയ
കക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതനിമഭാസലാം 300 രൂപ നനിരക്കനില
അലാംശദഭായലാം  അടയ്ക്കുന്ന അലാംഗത്തനിനട്ട്  കുറഞതട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപയലാം  100
രൂപ  അലാംശദഭായലാം  അടയ്ക്കുന്ന അലാംഗത്തനിനട്ട്  500  രൂപയമഭാണട്ട്  നനിലവനില  കുറഞ
ലപന്ഷന്.  2016-17  കേഭാലയളവനില  നനിലവനിലുള്ള  നനിരക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലപന്ഷന്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  4.86  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഭാകുലാം.  ഇതട്ട് ഇരടനിപനിചഭാല ലചേലവട്ട്
9.73 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിക്കുലാം. ലപന്ഷന് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഗളഫനിലനനിനലാം തനിരനിലകേ വരുന്നവരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

49  (4144)  ശതീ  .    പഹബനി  ഈഡന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഗളഫനിലനനിനലാം  തനിരനിലകേ  വരുന്നവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപട്ട് ബഡ്ജേറനില പദതനി ഉകണഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  2015-16-ല എന്തു
തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന; എന്തു തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട് ഈ പദതനിമൂലലാം ഇതുവലര പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിച്ചു
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  തനിരനിലകേ വരുന്ന പ്രവഭാസനികേലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജേകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM) എന്ന
പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി)  NDPREM  പദതനിക്കഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
8,75,00,000  രൂപ ബഡ്ജേറനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത തുകേയനിലനനിനലാം
5  കകേഭാടനി  രൂപ  11-6-2015  തതീയതനിയനില  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ഇതനില  നനിനലാം  4.03  കകേഭാടനി  രൂപ  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില
ബഭാങ്കനിനട്ട്  നലകുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  3.75  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
ലലഡ്ജേര്  അക്കഇൗണനികലയട്ട്  മഭാറ്റുകേയലാം  ആയതട്ട്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
സബ്സനിഡനി തുകേ നല്കുന്നതനിനഭായനി  26-9-2016  തതീയതനിയനില  കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനിനട്ട്
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അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  1333  കപര്ക്കട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില
സസയലാംലതഭാഴെനില വഭായ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുന്ന കകേരളതീയരുലട കക്ഷമലാം
50 (4145) ശതീ  .   ലജേയനിലാംസട്ട് മഭാതഡ്യു  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :
ശതീ  .     എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് തഭാമസനിക്കുന്ന കകേരളതീയരുലട കക്ഷമത്തനിനുലാം

അവര്ക്കട്ട്  കവണ  സഹഭായങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  തനിരനിച്ചുവരുന്നവരുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയലര  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനികക്ഷപലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയകേഭാരല  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്ന നൂതന പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി നനിയമസഹഭായ പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  വനികദശരഭാജേലങ്ങളനില  ലതഭാഴെനില  കതടനി  കപഭാകുന്നവര്ക്കഭായനി  അതതട്ട്
രഭാജേലങ്ങളനിലല നനിയമ സഭാമൂഹനികേ വലവസ്ഥനിതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  അതുകപഭാലല വലഭാജേ
റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്,  വനിസ തടനിപട്ട്  എന്നനിവലയക്കുറനിച്ചുലാം കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ദൃശല,  ശവല,  പത്ര
മഭാധലമങ്ങലള പ്രകയഭാജേനലപടത്തുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്ന  കകേരളതീയരുലട

കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എന്.ആര്.ലകേ.  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  കനഭാര്ക്ക
സഹഭായ  പദതനികേളുലട  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തനിരനിചറനിയല
കേഭാര്ഡഭായനി  ഇതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അപകേട മരണലാം,  സ്ഥനിരലാം/പൂര്ണ്ണ ലലവകേലലലാം
എന്നനിവയട്ട്  രണ്ടുലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയലാം  ഭഭാഗനികേമഭായ  അലാംഗലലവകേലലത്തനിനട്ട്  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ വലരയലാം ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുലാം.

അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  മരണമടയന്ന  മലയഭാളനികേളുലട  മൃതശരതീരലാം
നഭാടനിലലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആശസഭാസ സഹഭായമഭായനി  നനിലവനില  15,000  രൂപ  (രൂപ
പതനിനയഭായനിരലാം  മഭാത്രലാം)  അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  സഭാനസന  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം മരണഭാനനര ധനസഹഭായമഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.
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ഇതനിനുപുറകമ  ഗുരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  50,000
രൂപയലാം  (രൂപ  അന്പതനിനഭായനിരലാം  മഭാത്രലാം)  മറട്ട്  കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി  20,000  രൂപയലാം  (രൂപ  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  മഭാത്രലാം)
ലപണ്മക്കളുലട വനിവഭാഹ ധനസഹഭായമഭായനി 15,000 രൂപയലാം (രൂപ പതനിനയഭായനിരലാം
മഭാത്രലാം)  നലകേനിവരുന.  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില  അലാംഗങ്ങളഭായ
അനലസലാംസ്ഥഭാന  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  ആകനില  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്യുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലകുനണട്ട്.  വനികദശത്തുനനിനലാം  തനിരനിലചത്തനിയ
പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട് സസയലാം ലതഭാഴെനില സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ''കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജേകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്'' എന്ന പദതനിയലാം പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയലര  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനികക്ഷപലാം  നടത്തഭാന്  കപ്രരനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
'കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന്  ലസന്റെര്'  (NBFC)  എന്ന  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത കേഭാരണങ്ങളക്കുലാം ലചേറനിയ കുറകൃതലങ്ങളക്കുലാം
വനികദശ  ജേയനിലുകേളനില  കേഴെനിയന്ന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
നനിയമസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനില
അഭയലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  കകേരളതീയ  സ്ത്രതീകേലള  എലാംബസനികേളനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട് അവരുലട  Legal  Benefits  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനി കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്  എലാംബസനികേള മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്. ഇതനിനുപുറകമ പ്രവഭാസനി നനിയമസഹഭായ ലസല (Pravasi Legal Aid
Cell)  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനില
രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  പ്രവഭാസനി  സലാംഘടനകേള,  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനിലല  ഇനലന്
എലാംബസനികേള  എന്നനിവ  വഴെനികയഭാ  കനരനികടഭാ  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചട്ട്  അതഭാതട്ട്
രഭാജേലങ്ങളനിലല ലതരലഞടക്കലപട നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുലട സഹകേരണകത്തഭാലട പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കവണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില  Pre  Departure  Orientation  Training
Programme  എന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനില  ലതഭാഴെനില  കതടനി
കപഭാകുന്നവര്ക്കഭായനി  അതതട്ട്  രഭാജേലങ്ങളനിലല  നനിയമ  സഭാമൂഹനികേ
വലവസ്ഥനിതനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള  ഒരു  ദനിവസലത്ത  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനി
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  Awareness Campaign on Illegal Recruitment &
Visa  check  എന്ന  പദതനി  മുഖഭാനരലാം  വനികദശ  റനിക്രൂടട്ട്ലമനമഭായനി  ബനലപട
ചൂഷണങ്ങള,  വനിസ  തടനിപട്ട്  എന്നനിവയ്ലക്കതനിലരയള്ള  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള, വനിവനിധ ദൃശല, ശവല, പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട നലകേനിവരുനണട്ട്. 

ആര്.സകകേശന്, എസട്ട്.പനി.-ലക്കതനിരഭായ കകേസകേള
51(4146) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്   :

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്   :
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കഡഭാ  .    എന്  .    ജേയരഭാജേട്ട്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ബഭാര്  കകേഭാഴെ  കകേസട്ട്  അകനസഷണവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എസട്ട്.പനി
ആര്.സകകേശലനതനിലര എത്ര കകേസകേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസകേളുലട  അകനസഷണ  ചുമതല  ആര്ലക്കലഭാമഭാണട്ട്;
അകനസഷണങ്ങള  ഏതു  ഘടലാം  വലരയഭായനി;  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനികന്മേല  നടപടനി  ആവശലലപടട്ട്  കകേരള
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  എലാം.എല.എ.-മഭാര്  ബഹു.  മുഖലമനനിക്കട്ട്  നലകേനിയ
നനികവദനത്തനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ബഭാര് കകേഭാഴെ കകേസകനസഷണവുമഭായനി ബനലപടട്ട് ആര്. സകകേശന്,
എസട്ട്.പനി.-ലക്കതനിലര  കകേസ്സുകേലളഭാനലാം  നനിലവനിലനില.   എന്നഭാല  ശതീ.  ആര്.
സകകേശലനതനിലര  ഉയര്ന്ന  ആകരഭാപണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ലലക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.  സകകേശന് അകനസഷണലാം
നടത്തനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ലതളനിവുകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
തയഭാറഭാക്കനിയതലലന്നഭാണട്ട് ലലക്രലാംബഭാഞട്ട് നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ടട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തുത നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭായനിടനില. 

ദുരൂഹ സഭാഹചേരലത്തനില സ്ത്രതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം കേഭാണഭാതഭാകേല 

52 (4147) ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരലത്തനില  സ്ത്രതീകേലളയലാം  കുടനികേലളയലാം

കേഭാണഭാതഭാവുന്ന  സലാംഭവങ്ങള  ആശങ്കഭാജേനകേമഭാകുലാംവനിധലാം  വര്ദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ വര്ഷലാം ലസപ്റലാംബര്  15  വലര എത്ര സ്ത്രതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം

കേഭാണഭാതഭായതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇക്കഭാരലത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേസകേള  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലസഷലല  സസഭാഡനിലന
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നനികയഭാഗനിചട്ട് അകനസഷണലാം തസരനിതലപടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരലത്തനില  സ്ത്രതീകേലളയലാം  കുടനികേലളയലാം
കേഭാണഭാതഭാവുന്ന  സലാംഭവങ്ങളനില  കനരനിയ  വര്ദനവട്ട്  വന്നനിട്ടുലണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ലസപ്റലാംബര്  15  വലര  74  സ്ത്രതീകേലളയലാം  28
കുടനികേലളയലാം കേഭാണഭാതഭായതഭായനി  പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില കകേസ്സുകേള
രജേനിസര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  സ്ത്രതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം കേഭാണഭാതഭാകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാല  ഇതുസലാംബനമഭായനി  ഉഇൗര്ജനിതമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തുകേയലാം  15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില കുടനിലയ കേലണത്തഭാന് സഭാധനിചനിലലങ്കനില ടനി
കകേസട്ട്  കഗവട്ട്  ലലക്രമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  സനി.ലഎ.-മഭാലര
ഏലപനിക്കുകേയലാം,  തുടര്ന്നട്ട്  30  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം  കുടനിലയ  കേലണത്തഭാന്
സഭാധനിചനിലഭാലയങ്കനില  തുടര്  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  DMPTU  (District  Missing
Person  Tracing  Unit)-ലല  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ  സലാംഘലത്ത  കകേസട്ട്
അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ലലകേമഭാറനി  കുടനികേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡട്ട് കപഭാസട്ട്

53  (4148)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കേഭായലാംകുളലാം  കൃഷ്ണപുരലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  വനികനഭാദകകേന്ദ്രലാം,  കേഭാര്ട്ടൂണനിസട്ട്  ശങ്കര്
സഭാരകേ കദശതീയ മക്യൂസനിയലാം  എന്നനിവയട്ട്  അനുബനമഭായനി  ഒരു കപഭാലതീസട്ട്  എയ്ഡട്ട്
കപഭാസട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസനിലൂലട ആര്.സനി.സനി.-യനിലല കരഭാഗനികേളക്കഭായനി പദതനി

54  (4149)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസനിലൂലട  ആര്.സനി.സനി.-യനില  കരഭാഗനികേളക്കുലാം
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കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനി,  അതനിലന്റ  രണഭാലാം  ഘടലമന്ന
നനിലയനില  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  വലഭാപനിപനിക്കഭാനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജേനലലമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില  ആര്.സനി.സനി.-യനില
കരഭാഗനികേളക്കുലാം കൂടനിരുപ്പുകേഭാര്ക്കുമഭായനി ജേനലലമത്രനി കസവന കകേന്ദ്രലാം എന്ന പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഇഇൗ  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട് ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ കേതീഴെനില
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥയലട
കസവനലാംകൂടനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഒഇൗടട്ട്  കപഭാസട്ട്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനണട്ട്.

ലഡന്നനിയലട ദുരൂഹ മരണലാം

55 (4150)   ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നഭായരമ്പലലാം  ലനടങ്ങഭാടട്ട്  പഭാടത്തുപറമ്പനില  ശതീ.  ലഡന്നനിയലട
ദുരൂഹമരണലാം സലാംബനനിച അകനസഷണത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറപത്രലാം  എകപഭാള  സമര്പനിക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ടനി  ദുരൂഹമരണലാം സലാംബനനിചട്ട്  മരണലപടയഭാളുലട സകഹഭാദരന് ശതീ.  സ്ററഭാന്ലനി
കപഭാലതീസട്ട്  സൂപ്രണട്ട്  മുമ്പഭാലകേ  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനികന്മേല  മറുപടനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഇലലങ്കനില  ഇതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഡന്നനിയലട മരണവുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഞഭാറയല കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്
ലലക്രലാം 987/2016 u/s. 174 Cr.PC ആയനി രജേനിസര് ലചേയട്ട് കകേസകനസഷണലാം നടത്തനി
പ്രതനിലയ അറസട്ട് ലചേയട്ട് ജുഡതീഷലല കേസഡനിയനില പഭാര്പനിച്ചുവരുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയ  കകേസനില  90  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില
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തലന്ന  കുറപത്രലാം  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ലഡന്നനിയലട  മരണവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ലഭനിച  പരഭാതനിയനികന്മേല  സമഗമഭായ  അകനസഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാലുടന് പരഭാതനിക്കഭാരനട്ട് മറുപടനി നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

നനിഖനിലനിലന്റെ തനികരഭാധഭാനലാം

56  (4151)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഉദുമ  സസകദശനി  നനിഖനിലനിലന  കേപല  കജേഭാലനിക്കനിലട
കേഭാണഭാതഭായ വനിഷയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കബഭാഷലാം  ബസലസട്ട്  കേപലനിലല  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  ജേതീവനക്കഭാരനഭായനിരുന്ന
നനിഖനിലനിലന  2016  ആഗസട്ട്  11-നട്ട്  പുലര്ലച  കേഭാണഭാതഭായ  സലാംഭവലാം  വതീട്ടുകേഭാലര
ബനലപടവര് അറനിയനിച വനിഷയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കേഭാണഭാതഭായ നനിഖനിലനിലന്റെ ബന്ധു ശതീജേനിത്തട്ട് വനി.വനി.
എന്നയഭാളനിലന്റെ  പരഭാതനി  പ്രകേഭാരലാം  കബക്കല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  ലലക്രലാം  നമ്പര്
487/16  u/s.  57  KP  Act  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന.  കകേസനിലന്റെ  ഇതുവലരയളള  അകനസഷണത്തനില  മുലാംലലബ
ആസ്ഥഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  Anglo Eastern Ship Management Company
3-1-2016  തതീയതനി  STSM MV Bochem Bressels  എന്ന ഷനിപനില കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കമലപറഞ നനിഖനില എന്നയഭാലള ചേതീഫട്ട് കുക്കനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട്
ലടയനിനനി  എന്ന തസ്തനികേയനികലയട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്  ലചേയ ലകേഭാടത്തനിരുന്നതഭായലാം  11-8-2016
തതീയതനി  രഭാവനിലല  05.50-നട്ട്  കേപലനിലല  ഭക്ഷണശഭാല  കതീന്  ലചേയകശഷലാം
ലറസനിനഭായനി  നനിഖനില കപഭായതഭായലാം  തനിരനിചട്ട്  കജേഭാലനിക്കട്ട്  കേയറഭാറുളള  നനിഖനിലനിലന
കേഭാണഭാത്തതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  അകനസഷനിച്ചുകപഭായ  ചേതീഫട്ട്  കുക്കട്ട്  റൂമനിലുലാം  കേപലനിലുലാം
കേലണത്തഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല വനിവരലാം കേലഭാപ്റലനയലാം തുടര്ന്നട്ട് സഭാധഭാരണ
ലചേയഭാറുളളതുകപഭാലല  STSM  MV  Bochem  Bressels-ലനനിന്നട്ട്  ലതഭാടടത്തട്ട്
കേപലനികലയട്ട് ലമകസജേട്ട് അയചതഭായലാം കശഷലാം  MRCC Panamanion Aero Navel
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Service-ലനയലാം  ലപലടന്നട്ട്  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുളളതഭാലണന്നട്ട്
അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.  STSM MV Bochem Bressels കഹഭാകങ്കഭാങട്ട് രജേനികസഷന് ഷനിപ്പുലാം
ആ  രഭാജേലത്തനിലല  നനിയമ  വലവസ്ഥയട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  അകനസഷനിച്ചു  വരുന്നതഭായലാം
അറനിവഭായനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.   STSM MV Bochem Bressels കേപലനില സലാംഭവ സമയലാം
നനിഖനിലനിലന്റെ  കമല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരഭായനി  ഡക്യൂടനിയനിലുണഭായനിരുന്ന  മലയഭാളനിയഭായ  ടനി
കേപലനിലന്റെ കേലഭാപ്റന് ശതീകനഷട്ട് കേടശസരനി, മഹഭാരഭാഷക്കഭാരഭാനഭായ ചേതീഫട്ട് കുക്കട്ട്, മറട്ട്
ഡക്യൂടനിയനില ഉണഭായനിരുന്നവലരയലാം കേണട്ട് കചേഭാദലലാം ലചേയഭാന് ബഭാക്കനിയണട്ട്.  ഇകപഭാള
കകേസട്ട് കബക്കല സബട്ട് ഇന്ലസകര് അകനസഷനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

സന്ദതീപനിലന്റെ ദുരൂഹ മരണലാം

57  (4152)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  അനനിക്കഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന് പരനിധനിയനിലുള്ള കേഭാരമുക്കട്ട്  കകേഭാരത്തട്ട്
അജേയന് മകേന് സന്ദതീപട്ട്  26-5-2015-നട്ട് തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല മലാംഗലപുരലാം
എന്ന  സ്ഥലത്തട്ട്  രവതീന്ദ്രലന്റെ  വതീടനില  വചട്ട്  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരലത്തനില  മരണലപട
സലാംഭവവുമഭായനി ബനലപടട്ട് രൂപതീകേരനിച ആക്ഷന് കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ ഭഭാരവഭാഹനികേള
ബഹു.  മുഖലമനനിക്കട്ട്  നലകേനിയ  നനികവദനത്തനികന്മേല  എടത്ത  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലാംഗലപുരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  എഫട്ട്.  ഐ.  ആര്.  നമ്പര്  493/15  ആയനി
എടത്ത കകേസട്ട് പ്രകതലകേ അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥലര നനികയഭാഗനിചട്ട് കുറവഭാളനികേലള
നനിയമത്തനിനട്ട് മുന്നനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാന് നടപടനി എടക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രസ്തുത  നനികവദനലാം  അകനസഷണത്തനിനുലാം  തുടര്  നടപടനികേളക്കുമഭായനി
പരഭാതനിക്കഭാരലന്റെ  ജേനില  ഉളലപടന്ന  തൃശ്ശൂര്  കറഞട്ട്  ലഎ.ജേനി.-ക്കട്ട്  19-10-2016-ല
അയച്ചുലകേഭാടത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസനികന്മേല ഊര്ജനിതമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.
എന്നഭാല  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ  സലാംഘലത്ത  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

അസനിസന്റെട്ട് ബതീറട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്

58 (4153) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
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മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  അസനിസന്റെട്ട്  ബതീറട്ട്
ആഫതീസറുലട  ചുമതലകേള  എലനലഭാമഭാണട്ട്;  നനിലവനില  ഇതട്ട്  നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതട്ട്
ആരഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  ബതീറട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  അസനിസന്റെട്ട്  ബതീറട്ട്  ആഫതീസര്മഭാര്  ഇലഭാത്ത  വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജേനലലമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  ഒരു ബതീറട്ട്  ഓഫതീസറുലട
അകത ചുമതലകേളഭാണട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ബതീറട്ട് ഓഫതീസര്ക്കുലാം നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ
ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  തലന്റെ  ബതീറട്ട്  ഏരനിയയനിലല  എലഭാ  വതീടനിലലയലാം  ഒരു
അലാംഗലത്തലയങ്കനിലുലാം  വലക്തനിപരമഭായനി  അറനിയഭാന്  കേഴെനിയണലാം.   തലന്റെ  ബതീറട്ട്
ഏരനിയയലട ഒരു റഫട്ട് മഭാപട്ട് തലന്റെ ബതീറട്ട് ഡയറനിയനില സൂക്ഷനിചനിരനിക്കണലാം.  മഭാത്രമല
പ്രധഭാനലപട   കഫഭാണ്  നമ്പറുകേളുലാം  അഡ്രെസ്സുലാം  ഡയറനിയനില  കരഖലപടത്തണലാം.
കപഭാലതീസലാം ജേനങ്ങളുമഭായളള ബനലാം കൂടതല ലമചലപടത്തനി അവരുലട വനിശസഭാസലാം
കൂടതല കനടനിലയടക്കഭാനഭാണട്ട്  ഇഇൗ ഓഫതീസര് ശദനിക്കുന്നതട്ട്.  അസനിസന്റെട്ട് ബതീറട്ട്
ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കലപടന്നതട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസ്ഥയഭായതനിനഭാല  സ്ത്രതീകേളുമഭായനി  കൂടതല  സലാംവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുലട
പ്രശ്നങ്ങളുലാം ആവശലങ്ങളുലാം കവഗത്തനില മനസനിലഭാക്കഭാനുലാം കേഴെനിയന.  ജേനലലമത്രനി
കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഏറവുലാം  കേഭാതലഭായ  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫതീസറുലടയലാം
അസനിസന്റെട്ട് ബതീറട്ട്  ഓഫതീസറുലടയലാം ഭവന സന്ദര്ശനലാം ഇതുമൂലലാം ഏതു സഭാധഭാരണ
പഇൗരനുലാം,  പ്രകതലകേനിചട്ട്  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  നനിര്ഭയമഭായലാം  തുടര്ചയഭായലാം  കപഭാലതീസമഭായനി
ബനലപടഭാന് കേഴെനിയലാം.  ഇതട്ട് കപഭാലതീസനികനഭാടളള ജേനങ്ങളുലട വനിശസഭാസലാം കൂടതല
വനിപുലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലാം. 

(ബനി)  ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് കകേരളത്തനിലല കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
തലന്ന ഭഭാഗമഭാണട്ട്. ആയതനിനഭാല കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട പ്രകതലകേനിചട്ട് വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  കുറവട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
എണ്ണകത്തയലാം ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചട്ട് ഇഇൗ
പ്രശ്നത്തനിനട്ട് ശഭാശസത പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാകുന്നതഭാണട്ട്. 

വതീടമ്മേയലട ലകേഭാലപഭാതകേലാം
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59  (4154)  ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  നനികയഭാജേകേ  മണലത്തനിലല  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര  പഭാലമൂടട്ട്

ലതക്കുലാംഭഭാഗലാം  ഭഭാരതതീ  വതീടനില  ജേലജേഭാസരന്  എന്ന  വതീടമ്മേ  13-8-2015-ല

ലകേഭാലലചേയലപടതുമഭായനി  ബനലപട  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  ഏതട്ട്

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഈ  കകേസട്ട്  സനി.ബനി.ഐ.-യട്ട്

പകേമഭാറനിയനിരുകന്നഭാ;  എങ്കനില  സനി.ബനി.ഐ.  ഈ  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സനി.ബനി.ഐ.  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  ഏലറടത്തനിടനിലലങ്കനില  ഈ

കകേസട്ട് ഏലറടക്കഭാന് സനി.ബനി.ഐ. കയഭാടട്ട് വതീണ്ടുലാം ആവശലലപടകമഭാ;

(ഡനി)  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷണലാം  ഏലറടത്തനിലലങ്കനില  പക്രലാംബഭാഞട്ട്

അകനസഷണലാം  ഉഇൗര്ജനിതലപടത്തനി  കുറവഭാളനികേലള  നനിയമത്തനിനട്ട്  മുന്നനില

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലക്രലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  HHW-1  ആലപ്പുഴെ  സബട്ട്  യൂണനിറട്ട്

ഊര്ജനിതമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര് 110/2016/ആഭലനരലാം തതീയതനി

22-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  സനി.ബനി.ലഎ.-യട്ട്

ലലകേമഭാറുന്നതനിനട്ട്  വനിജഭാപനലാം പുറലപടവനിചനിരുന.  എന്നഭാല കകേസകനസഷണലാം

സനി.ബനി.ലഎ. നഭാളനിതുവലര ഏലറടത്തനിടനില.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  15-10-2016  തതീയതനിയനില  കകേസകനസഷണലാം

ഏലറടക്കണലമന്നഭാവശലലപടട്ട് ഓര്മ്മേക്കുറനിപട്ട് അയചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനില ലലക്രലാംബഭാഞകനസഷണലാം ഊര്ജനിതമഭായനി നടനവരുന.

ജേനിഷ ലകേഭാലകക്കസട്ട് അകനസഷണലാം
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60 (4155)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ലപരുമ്പഭാവൂരനിലല ജേനിഷ ലകേഭാലകക്കസനില, ആദലഘട അകനസഷണത്തനില
പലങ്കടത്ത  ഏലതഭാലക്ക  ഉകദലഭാഗസ്ഥലര  മഭാറനിയഭാണട്ട്  പുതനിയ  അകനസഷണ
സലാംഘലത്ത ചുമതലലപടത്തനിയലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു ദളനിതട്ട് ലപണ്കുടനി ലകേഭാല ലചേയലപട സലാംഭവത്തനില ലതളനിവുകേള
നശനിപനിക്കുന്ന തരത്തനില അകനസഷണത്തനില അലലാംഭഭാവലാം വരുത്തുകേയലാം മൃതകദഹലാം
വതീടനില  ലകേഭാണ്ടു  കപഭാകേഭാലത  വഴെനിക്കുതലന്ന  ശ്മശഭാനത്തനില  ദഹനിപനിക്കഭാന്
അനുവദനിക്കുകേയലാം  ലചേയ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്  ആരഭാലണന്നട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില  നനിയമ  വലവസ്ഥകേള  അറനിയഭാവുന്ന  ആ  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്
അതനിനട്ട് മുതനിര്ന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നട്ട് അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലപരുമ്പഭാവൂരനിലല  ജേനിഷ  ലകേഭാലപഭാതകേ  കകേസനിലല  ആദലഘട
അകനസഷണത്തനില പലങ്കടത്ത തഭാലഴെപറയന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥലര മഭാറനിയഭാണട്ട് പുതനിയ
അകനസഷണ സലാംഘലത്ത ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

1. ശതീ.  യതതീഷട്ട്  ചേന്ദ്ര  ലഎ.പനി.എസട്ട്.,  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി,
എറണഭാകുളലാം റൂറല

2. ശതീ. ജേനിജേനികമഭാന്, ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി, ജേനിലഭാ ലലക്രലാംബഭാഞട്ട്, എറണഭാകുളലാം
റൂറല (ലഎ.ഒ.)

3. ശതീ.  പനി.  പനി.  സദഭാനന്ദന്,  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.,  എസട്ട്.എസട്ട്.ബനി.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല

4. ശതീ.  ബനികജേഭാ  അലകഭാണര്,  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.  (ലഎ.എസട്ട്.),
എറണഭാകുളലാം കറഞട്ട്

5. ശതീ. ക്രനിസനിന് സഭാലാം, ലഎ.പനി, ചേഭാലക്കുടനി, തൃശ്ശൂര് റൂറല

6. ശതീ. ലകേ. അനനിലകുമഭാര്, ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി. ലഎ.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്
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7. ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് റനിയഭാസട്ട് എസട്ട്., ലഎ.പനി., ലപരുമ്പഭാവൂര്

8. ശതീ. ലകേ. എന്. രഭാകജേഷട്ട്, ലഎ.പനി., കുറുപലാംപടനി

9. ശതീ.  ലസപ്കറഭാ  കജേഭാണ്  റനി.  എല.,  എസട്ട്.എചട്ട്.ഒ.,  ബനിനഭാനനിപുരലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

10. ശതീ. ഇതനിഹഭാസട്ട്, ലപ്രഭാകബഷണറനി എസട്ട്.ലഎ., ലപരുമ്പഭാവൂര് കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന്

11. ശതീമതനി ലലസനബ,  വനനിത എസട്ട്.ലഎ.,  വനനിതഭാ ലസല,  എറണഭാകുളലാം
റൂറല

12. ശതീമതനി  സമനിത്ര  വനി.  ജേനി.,  വനനിതഭാ  എ.എസട്ട്.ലഎ.  വനനിതഭാ  ലസല,
എറണഭാകുളലാം റൂറല

13. ശതീമതനി  രജേനനി  രഭാജേന്,  ഡബഡ്യു.സനി.പനി.ഒ.  9703,  വനനിതഭാ  ലസല,
എറണഭാകുളലാം റൂറല

14. ശതീമതനി  നനിഷ ലകേ.  എസട്ട്.,  ഡബഡ്യു.സനി.പനി.ഒ.  11673,  വനനിതഭാ ലസല,
എറണഭാകുളലാം റൂറല

15. ശതീ. ലഡലഫനിന്, സനി.പനി.ഒ., ലലസബര് ലസല, ലകേഭാചനി സനിറനി

16. ശതീ. പ്രനിന്സട്ട്, സനി.പനി.ഒ., ലലസബര് ലസല, ലകേഭാചനി സനിറനി

17. ശതീ. സത്തഭാര്, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്

18.  ശതീ. നന്ദകുമഭാര്, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്

19. ശതീ. ശതീകുമഭാര്, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്

20. ശതീ. ഇക്ബഭാല, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്

21. ശതീ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന്, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്

22. ശതീ. ഷമതീര്, സനി.പനി.ഒ., എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഒ., ലപരുമ്പഭാവൂര്.

(ബനി&സനി)  ഇഇൗ  സലാംഭവത്തനിലല  ലതളനിവുകേള  നശനിപനിചതഭായനി

അകനസഷണത്തനില  കബഭാധലലപടനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ  ലമഡനിക്കല

കകേഭാകളജേനില വചട്ട് കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം പരനികശഭാധനയട്ട് കശഷലാം മതഭാചേഭാര പ്രകേഭാരലാം മറവട്ട്

ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ജേനിഷയലട  മൃതകദഹലാം  ബനവസട്ട്  ഡക്യൂടനിയനിലുണഭായനിരുന്ന
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ഡബഡ്യു.സനി.പനി.ഒ.  ശകുനള,  ജേനിഷയലട  അച്ഛലന്റെ  സകഹഭാദരനഭായ  അയപന്കുടനി

എന്നയഭാളക്കട്ട്, ലലകേചതീടട്ട് പ്രകേഭാരലാം വനിട്ടുലകേഭാടത്തനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.  പനിന്നതീടട്ട് മൃതകദഹലാം

അടക്കുവഭാനുളള  സ്ഥലപരനിമനിതനിമൂലലാം  ജേനിഷയലട  അമ്മേഭാവന്  സകരഷട്ട്  മലമുറനി

ശ്മശഭാനത്തനില മൃതകദഹലാം ദഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലപരുമ്പഭാവൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട്

അകപക്ഷ നലകേനിയതനില, ലകേഭാലപഭാതകേ കകേസഭായതനിനഭാലുലാം അസമയമഭായതനിനഭാലുലാം

ശ്മശഭാന  അധനികൃതര്  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കേത്തട്ട്  കവണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതുലാം

കപഭാലതീസനിലന്റെ കേത്തട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജേനിഷയലട സകഹഭാദരനി ദതീപ കുറുപലാംപടനി

എസട്ട്.ലഎ.-ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  എഴുതനി  ഒപനിട്ടു  നലകേനിയതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില

കുറുപലാംപടനി  എസട്ട്.ലഎ.  ശതീ.  കസഭാണനി  മത്തഭായനി  ഒരു  കേത്തട്ട്

നലകേനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.   മൃതകദഹലാം  ദഹനിപനിചതട്ട്  ലകേഭാലലപട  ജേനിഷയലട

ബന്ധുക്കളുലടയലാം  നഭാട്ടുകേഭാരുലടയലാം  സഭാന്നനിദലത്തനിലഭായനിരുന.   മൃതകദഹലാം

ദഹനിപനിക്കുന്ന സമയത്തട്ട് കപഭാലതീസനിലന്റെ സഭാന്നനിദലലാം ഉണഭായനിരുന്നനില. 

എഫട്ട്.ലഎ.ആര്. ലവബട്ട് ലലസറനില

61  (4156)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  രജേനിസര്  ലചേയ്യുന്ന

പ്രഥമവനിവര  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  (എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.)  ലവബട്ട്  ലലസറനില  നലകുന്നതനിനട്ട്

നനിലവനില എലനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രജേനിസര്  ലചേയലപട  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  ലവബട്ട്

ലലസറനില  നലകേണലമന്ന  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  ഇഇൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഒഇൗകദലഭാഗനികേ  ലവബ്ലലസറട്ട്/
സനി.സനി.റനി.എന്.എസട്ട്.  വഴെനി  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
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നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  രജേനിസര്  ലചേയ  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.-കേള  24  മണനിക്കൂറനിനകേലാം
ലവബ്ലലസറനില പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

ഉദുമ ചേന്ദ്രലന്റെ ദുരൂഹമരണലാം

62  (4157)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  2016  മഭാര്ചട്ട്  5-നട്ട്  ഉദുമ  കമല  ബഭാര
കകേഭാളനനിയനിലല  ചേന്ദ്രന്  ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില  മരണലപട  വനിഷയലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  കകേസട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ബന്ധുക്കളുലാം  നഭാട്ടുകേഭാരുലാം  സലാംശയലാം
പ്രകേടനിപനിചതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രസ്തുത  കകേസട്ട്  പക്രലാംബഭാഞനിനട്ട്  വനിടന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കബക്കല ലപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ലലക്രലാം
നമ്പര്  129/16  u/s.  174  Cr.PC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിയതനില  5-3-2016-നട്ട്  രഭാത്രനിയനില  മദലലഹരനിയനിലഭായനിരുന്ന  ചേന്ദ്രനുലാം
സഹൃത്തഭായ  ബഭാലചേന്ദ്രനുലാം  തമ്മേനില  വഭാകക്കറമുണഭാവുകേയലാം  അകനലഭാനലലാം
കദകഹഭാപദ്രവലാം  ഏലപനിക്കുകേയലാം  ലചേയതഭായലാം  തുടര്ന്നട്ട്  സഹൃത്തുക്കള  ചേന്ദ്രലന
വതീടനില  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  കേനിടത്തുകേയലാം  6-3-2016-നട്ട്  ചേന്ദ്രന്  വതീടനില
മരണലപടതഭായനി  കേലണത്തുകേയമുണഭായനി.   ചേന്ദ്രലന്റെ  മൃതകദഹലാം  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം
നടത്തനിയ പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേനിലല കപഭാലതീസട്ട് സര്ജലന്റെ ലമഭാഴെനിയനിലുലാം
മരണലപട  ചേന്ദ്രലന്റെ  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടനിലുലാം  ഹൃദയസ്തലാംഭനമഭാണട്ട്  മരണ
കേഭാരണലമനലാം  മരണലപട  ചേന്ദ്രനട്ട്  ഹൃകദ്രഭാഗത്തനിലന്റെ  ലക്ഷണങ്ങള
ഉണഭായനിരുന്നതഭായലാം  മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  ശഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഉണഭായഭാല
ഇത്തരലാം  ഹൃകദ്രഭാഗലാം  ഉളളവര്ക്കട്ട്  അറഭാക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധലതയളളതഭായനി
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വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്.   ഇഇൗ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പ്രസ്തുത
കകേസനില ലസക്ഷന്  323,  304  ലഎ.പനി.സനി.  കചേര്ത്തട്ട് ബഭാലചേന്ദ്രന്, S/o.  ബഭാബു
എന്നയഭാലള  പ്രതനിയഭായനി  ഉളലപടത്തനി  ടനിയഭാലന  അറസട്ട്  ലചേയട്ട്  കകേഭാടതനിയനില
ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില  ഇഇൗ  കകേസട്ട്  കബക്കല  ലപഭാലതീസട്ട്  ഇന്ലസകര്
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണത്തനില  കുറകൃതലലാം  നടന്നതഭായനി  ലതളനിവനില
വരനികേയലാം  പ്രതനിലയ കേലണത്തനി അറസട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയ സഭാഹചേരലത്തനില ടനി
കകേസട്ട് ലലക്രലാംബഭാഞനിനട്ട് ലലകേമഭാറുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം
63 (4158)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേരളത്തനില  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവനില  വന്നതട്ട്

എകപഭാഴെഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി) ഈ നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് ലചേയതുലാം

ഇകപഭാഴെലത്ത സര്ക്കഭാര് ലചേയവരുന്നതുമഭായ കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട് എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിശനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില  കസവനലാം  നലകേനിയനിലലങ്കനില
ഉത്തരവഭാദലപട ഉകദലഭാഗസ്ഥനനില നനിന്നട്ട്  പനിഴെ  ഈടഭാക്കഭാനുലാം അചടക്കനടപടനിക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കഭാനുലാം ഈ നനിയമത്തനില വലവസ്ഥയകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില ഈ നനിയമലാം നനിലവനില വന്നതനിനട്ട് കശഷലാം എത്ര ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
നടപടനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഒരു  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്  കപഭാലുലാം  ഈ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനിക്കട്ട്
വനികധയമഭായനിടനിലലങ്കനില  അതട്ട്  കസവനത്തനിലന്റെ  മഹനിമലകേഭാണഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
കേരുതുനകണഭാ;

(എഫട്ട്)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന്  എനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജേനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളുലട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2012  നവലാംബര്  മഭാസലാം  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം, 2012 നനിലവനില വന.
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(ബനി) ഉത്തരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഉണട്ട്.
(ഡനി&ഇ)  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  എടത്തതഭായനി

റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.
(എഫട്ട്)  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ  കസവനങ്ങള

സലാംബനനിച  സമഭാഹൃത  റനികപഭാര്ടട്ട്  എലഭാ  മഭാസവുലാം  അതഭാതട്ട്  ഭരണ  വകുപനിനട്ട്
നലകുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  ഗസറനില  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുളള  കസവനങ്ങളനില
ഉളലപടനിട്ടുളള  എലഭാ  അകപക്ഷകേളുലാം  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരമുളള  നനിശനിത
സമയപരനിധനിക്കുളളനില  തതീര്പഭാകക്കണതഭാലണനലാം  15-11-2014-ലല  16203/
എ.ആര്. 12(1)/2013/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ജേനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2012  സലാംബനനിച്ചുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിലയനിരുത്തല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  എന്.ലഎ.സനി.-യലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിലന്റെ  ഓണ് ലലലന്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഒരു  വനിശദമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുവഭാന്
ലഎ.എലാം.ജേനി.-ലയ ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള നനിയമസഭയനിലല അലാംഗങ്ങളുലട കപരനില കകേഭാടതനികക്കസ്സുകേള
64  (4159)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേരള  നനിയമസഭയനിലല  ഏലതലഭാലാം  അലാംഗങ്ങളുലട  കപരനില

കകേരളത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാടതനികേളനില  കകേസ്സുകേള  വനിചേഭാരണയനില
ഇരനിക്കുനലണനലാം ആരുലടലയലഭാലാം കപരനിലഭാണട്ട് കകേസ്സുകേലളനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില പ്രതനികഷധ സമരങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായലഭാത്ത കകേസ്സുകേള ഉകണഭാ;
എങ്കനില ആരുലടലയലഭാലാം കപരനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലഹരനി/മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ   ഉപകയഭാഗലാം
65 (4160) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്   :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്   :

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്   :
ശതീ  .    എ  .  പനി  .    അനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില ലഹരനി/മയക്കു മരുന്നനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില  ലഹരനി/മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനഭായനി
മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  'കതീന്  കേഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്'
പദതനിയലട നനിലവനിലല സ്ഥനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  പദതനി  ശക്തനിലപടത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില  ലഹരനി/മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവന്ന  കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ടനി  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തനിയനിട്ടുളള
കബഭാധവലക്കരണ കഭാസ്സുകേള, സ്കൂളുകേളുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളള കപഭാലതീസട്ട്
എലലകസട്ട്  സലാംയക്ത  ലറയ്ഡുകേള  എന്നനിവമൂലലാം  മയക്കുമരുന്നട്ട്  വലഭാപഭാരലാം  സ്കൂള
പരനിസരത്തട്ട്  തടയന്നതനിനുലാം  കുടനികേലള  ഇത്തരലാം  ദൂഷലങ്ങളനിലനനിനലാം  അകേറനി
നനിര്ത്തുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന.   NCC,  SPC,  NSS,  Scout  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപട
കുടനികേളുലട  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അവര്  നലകുന്ന  രഹസല
വനിവരങ്ങളുലാം മറ്റുലാം സനിഗരറട്ട്,  പഭാന് പരഭാഗട്ട് തുടങ്ങനിയ പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങള സ്കൂള
പരനിസരങ്ങളനിലനനിനലാം കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകയഭാജേനലപടത്തനിവരുന. 

(സനി)  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുളള പ്രവര്ത്തനലാം കൂടതല കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ,
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വലഭാപനലാം  തടയന്നതനിനട്ട്  കവണനിയളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
കൂടതല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ഉളലപടത്തുകേ,  ആവശലമഭായതുലാം  പരമഭാവധനി  ഗുണലാം
ലചേയ്യുന്നതുമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  കൂടതലഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,
ലഹരനിക്കടനിമലപടട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുളളവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേ,  അനധനികൃത  ലഹരനി  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  ഉലപഭാദനവുലാം
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വനിപണനവുലാം  തടയന്നതനിനഭായളള  നടപടനികേള  ശക്തമഭാക്കുകേയലാം  കുറക്കഭാലര
കേലണത്തനി കേര്ശനമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ,  വഭാര്ത്തഭാ
മഭാധലമങ്ങള/കസഭാഷലല മതീഡനിയകേള വഴെനിയലാം മത പുകരഭാഹനിതന്മേഭാര്,  സഭാലാംസഭാരനികേ
നഭായകേന്മേഭാര്,  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേര്,  അദലഭാപകേര് തുടങ്ങനിയവരുലട കനതൃതസത്തനിലുലാം
ലഹരനി  വനിരുദ  സകന്ദശലാം  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേ,  ബനലപട  എലഭാ  വകുപ്പുകേലളയലാം
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മയക്കുമരുന്നട്ട്  മുക്തമഭായ  ഒരു  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല
സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭായനി ഇഇൗ കമഖലലയ സജമഭാക്കുകേ എന്നതീ നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതട്ട്. 

അരുണനിലന്റെ ദുരൂഹമരണലാം

66 (4161)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പറവൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ലചേറനിയപലലാംതുരുത്തട്ട്  പടമത്തറ  വതീടനില
ശതീ.  അരുണ്  2013-ല  ദുരൂഹമഭായനി  മരണലപടതട്ട്  സലാംബനനിച  അകനസഷണലാം
എവനിലടവലരലയത്തനിലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട്  ഏജേന്സനിയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  അകനസഷണലാം  നടത്തുന്നലതനലാം
ചുമതലലപട ഉകദലഗസ്ഥന് ആലരനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനിലന്റെ  കുറപത്രലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകനസഷണത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് രജേനിസര് ലചേയ കനഭാര്ത്തട്ട് പറവൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്
ലലക്രലാം  നമ്പര്  750/13  (u/s.  174  Cr.PC)  പ്രകേഭാരമുളള  കകേസനില  അകനസഷണലാം
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) എറണഭാകുളലാം റൂറല ജേനിലഭാ ലലക്രലാംബഭാഞട്ട് ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി. ആണട്ട് ടനി
കകേസട്ട് ഇകപഭാള അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
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(സനി)  ടനി കകേസനില ശഭാസ്ത്രതീയ പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം കഫഭാറന്സനികേട്ട് സയന്സട്ട്
ലഭാബനിലനനിനലാം  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ശഭാസ്ത്രതീയ  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

വലഭാജേ സനിലാം കേഭാര്ഡുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലരയളള നടപടനി

67  (4162)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലമഭാലലബല  കേണക്ഷനുകവണനി  കേടകേളനില  നലകുന്ന
തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉടമസ്ഥരറനിയഭാലത  വലഭാജേ  സനിലാം
കേഭാര്ഡുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനികദശനികേള  ഉളലപലടയള്ളവര്  ഇത്തരലാം  സനിലാം  കേഭാര്ഡുകേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട്  തടനിപ്പുകേളുലാം  വനിധസലാംസകേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തുന്ന  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇഇൗ  സലാംഭവങ്ങളനില
ഉളലപടന്നവലര  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  മതനിയഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  12  കകേസ്സുകേള  രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് മൂന്നട്ട് കകേസ്സുകേള രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം സഭാഹചേരലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഏജേന്സനികേളക്കട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിവരുന്നതുലാം ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചഭാല കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന
നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്. 

വലഭാജേ വനികദശ മദലലാം

68  (4163)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
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(എ) ചേഭാത്തമലാംഗലലാം ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ലവള്ളലകശരനിയനില 13/523 നമ്പര്
വതീടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വലഭാജേ  വനികദശ  മദലലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  മഭാവൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില ലലക്രലാം  നമ്പര്  277/16  ആയനി  കകേസട്ട്
രജേനിസര് ലചേയനിരുനകവഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസനില എത്ര പ്രതനികേളഭാണുള്ളതട്ട്; അവര് ആലരലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത കകേസനില ഇതുവലര എത്ര കപലരയഭാണട്ട് അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള സ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേസട്ട് രജേനിസര് ലചേയനിരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില  രണട്ട്  പ്രതനികേളഭാണുളളതട്ട്.   സക്കതീര്  S/o.
അബൂബക്കര്, ജേനികനഭാ ലസബഭാസലന് @ ഷനിബു,  S/o. കദവസല

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസനില സക്കതീര് എന്നയഭാലള അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) കകേസട്ട് ഇകപഭാള അകനസഷണഭാവസ്ഥയനിലഭാണട്ട്. 

വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് അലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണലാം

69 (4164)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  അലാംഗങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  ആലകേ
എത്രയലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ബറഭാലനിയന്
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില വനനിതഭാ  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.  മുതല വനനിതഭാ  സനി.പനി.ഒ.
വലരയളള തസ്തനികേകേളനിലഭായനി 3691 കപരുലട അലാംഗബലമുണട്ട്. 
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(ബനി) ഉചേനിതമഭായ സന്ദര്ഭത്തനില പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ആഡലാംബര ലലബക്കട്ട് കറസനിലാംഗട്ട്

70  (4165)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആഡലാംബര  പബക്കുകേളനില  മറ്റുളളവരുലട  ജേതീവനട്ട്  ഭതീഷണനിയഭായനി
ലചേറുപക്കഭാര്  അമനിതകവഗത്തനില  കറസനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്  നഗരങ്ങളനില
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്ന  എസട്ട്.ഐ.-ലയകപഭാലുലാം
ഇടനിച്ചുലതറനിപനിച സലാംഭവങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഗഇൗരവമഭായനി കേണക്കനിലലടത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  ലപഭാതുജേനങ്ങളുലട  പസസരജേതീവനിതത്തനിനുലാം  ജേതീവനുലാം
ഭതീഷണനിയഭായനി വര്ദനിച്ചുവരുന്ന പബക്കട്ട് കറസനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നവലര പനിടനികൂടവഭാനുലാം
ശനിക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നഗരങ്ങളനില  ലചേറുപക്കഭാര്  അമനിത  കവഗത്തനില
കറസനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതഭായ ഒറലപട സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  തനിരുവലലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില ലലക്രലാം  1201/2016 (u/s. 129 r/w 177 of MV Act Sec. 188, 332,
308 & 34 IPC)  പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജേനിസര് ലചേയട്ട് ഊര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുനണട്ട്. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ലലബക്കട്ട്  കറസനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നവലര  കേലണത്തനി
പനിടനികൂടകേയലാം അവര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലുളള നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന തരത്തനില
കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  ഇത്തരലാം  കറസനിലാംഗട്ട്
നടത്തഭാന് സഭാദലതയളള സ്ഥലങ്ങളനില കപഭാലതീസട്ട് സഭാന്നനിദലവുലാം നനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് കകേരള കപഭാലതീസനില നനിയമനലാം

71  (4166)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
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(എ)  കകേരള കപഭാലതീസനില കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ലതലരലഞടക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലസലക്ഷന്  ലഭനിച  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഇൗമല വധകക്കസനില സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി

72 (4167)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

സഇൗമല  വധകക്കസനില  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  ജേനങ്ങളനി ല  ആശങ്ക
ഉണഭാക്കനിയതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണത്തനിലഭാകണഭാ
നടത്തനിപനിലഭാകണഭാ പഭാളനിച സലാംഭവനിചതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  സഇൗമല  വധകക്കസട്ട്  അകനസഷണത്തനികലഭാ
നടത്തനിപനികലഭാ പഭാളനിച പറനിയനിടനില. അകനസഷണലാം മനികേച രതീതനിയനിലുലാം കുറമറതഭായലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  കുറഭാകനസഷണ  രലാംഗലത്ത  മനികേച  കപഭാലതീസകദലഭാഗസ്ഥര്
ഉളലപട  ഒരു  ടതീമഭാണട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയതട്ട്.   കൃതല  സമയത്തുതലന്ന
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനിയനില  കുറപത്രലാം
സമര്പനിക്കുകേയലാം ബഹുമഭാനലപട വനിചേഭാരണകക്കഭാടതനി (ഫഭാസട്ട് ടഭാക്കട്ട് I തൃശ്ശൂര്) പ്രതനി
കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിക്കട്ട്  പരകമഭാന്നത  ശനിക്ഷയഭായ  വധശനിക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം
ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഇഇൗ  ശനിക്ഷ  ശരനിവയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  ടനി
കകേസനിലന്റെ  നടത്തനിപട്ട്  വളലര  മനികേച  രതീതനിയല  നടത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  അതനില
വതീഴ്ചകേകളഭാ  പഭാളനിചകേകളഭാ  സലാംഭവനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണട്ട്.  സഇൗമല  വധകക്കസനിലല
ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിലക്കതനിലര  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നലകേനിയ
റനിവക്യൂ  ഹര്ജേനി  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഫയലനില  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതുലാം
അതനികന്മേല വനിശദമഭായ വഭാദലാം കകേട്ടുവരുന്നതുമഭാകുന. 

കപഭാലതീസട്ട് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില മനിനനിസതീരനിയല വനിഭഭാഗത്തനിനുളള

റനിസര്കവഷന്

73 (4168) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്   :



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 135

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്   :

കഡഭാ  .    എന്  .    ജേയരഭാജേട്ട്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്

പുറലമ  വകുപനിലല  തലന്ന  മനിനനിസതീരനിയല  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നനിശനിത  എണ്ണലാം

കേസഭാര്കടഴ്സുകേള റനിസര്വട്ട് ലചേയട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പകേര്പട്ട് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില  4  മുതല  5  ശതമഭാനലാം  വലര

മനിനനിസതീരനിയല  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാര്  പ്രവൃത്തനിലയടത്തുവരുന.   അവര്ക്കട്ട്

അനുകയഭാജേലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

റനിസര്വട്ട്  ലചേയണലമന്ന  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട  ശനിപഭാര്ശയലട

അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിലല  മനിനനിസതീരനിയല  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില  5%  റനിസര്വട്ട്  ലചേയട്ട്  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടവനിചതട്ട്. 

ലചേറഭായനി എ.ലകേ.ജേനി. വഭായനശഭാല തതീവചട്ട് നശനിപനിച സലാംഭവലാം

74 (4169) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലചേറഭായനി  എ.ലകേ.ജേനി.  വഭായനശഭാല  തതീവചട്ട്  നശനിപനിച  സലാംഭവത്തനില

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കൃതലസ്ഥലത്തുനനിനലാം  കശഖരനിച  സഭാമ്പനിളുകേള  ശഭാസ്ത്രതീയ  പരനികശഭാധനയഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  ലഭാബനികലയട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  അയചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിലല കേഭാലതഭാമസലാം എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാധഭാരണഗതനിയനില ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനയട്ട്  എത്ര കേഭാലയളവഭാണട്ട്
ആവശലമഭായനി വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കൃതലസ്ഥലത്തുനനിന്നട്ട്  കശഖരനിച  സഭാമ്പനിള  21-4-2016-ാ  തതീയതനി
തനിരുവനനപുരലാം  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  സയന്സട്ട്  ലഭാബനികലയട്ട്  ശഭാസ്ത്രതീയ
പരനികശഭാധനയഭായനി അയചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേസനികലയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  സസതീകേരനിചട്ട്,  മുന്ഗണനഭാ

ക്രമമനുസരനിചഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.   ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്

കേഭാലതഭാമസലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ലതളനിവുകേള  കേലണകത്തണ

കകേസ്സുകേളുലട  ബഭാഹുലലലാം  കേഭാരണലാം  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി

വരുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ഇകപഭാള നനിര്ണ്ണയനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയകേയനില.

വനിഷ്ണു എന്ന തടവുകേഭാരനട്ട് പകരഭാള ലഭനിക്കഭാന് നടപടനി

75  (4170)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) വനിചേഭാരണ തടവുകേഭാരനഭായനി രണട്ട് ലകേഭാലവുലാം ശനിക്ഷനിക്കലപടട്ട് ഏകേകദശലാം

മൂന്നട്ട്  ലകേഭാലവുലാം  ഉളലപലട  ആലകേ  അഞ്ചുവര്ഷകത്തഭാളമഭായനി  കേണ്ണൂര്  ലസന്ടല

ജേയനിലനില  കേഴെനിയന്ന  മണലൂര്  മണലത്തനിലല  മുലകശരനി  പഞഭായത്തനിലല

കേണ്ണറമ്പനില  വലസന്  മകേന്  വനിഷ്ണു  എന്ന  തടവുകേഭാരനട്ട്  പകരഭാള  ലഭനിക്കഭാത്ത

പ്രശ്നവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വനിഷ്ണുവനിലന്റെ  അമ്മേ  ഷതീബയലട  പരഭാതനി

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പരഭാതനിയനില  എടത്ത  നടപടനികേള  എനഭാലണന്നട്ട്
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വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിഷ്ണുവനിനട്ട്  (No.2587)  പകരഭാള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  അമ്മേയലട

അകപക്ഷയനില നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുകൂലമലഭാത്തതനിനഭാല

പകരഭാള അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലപ്രഭാകബഷന്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അനുകൂലമഭായഭാല

മഭാത്രകമ പകരഭാള അനുവദനിക്കഭാന് കേഴെനിയകേയളള.

ലലസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാവനിലാംഗട്ട്

76 (4171) ശതീ  .   കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഐ.ടനി.  കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  പ്രസ്തുത

കമഖല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില  ഇനള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച

പ്രകതലകേ പസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാവനിലാംഗട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ആസ്ഥഭാനലാം  ലകേഭാചനിയനില  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  തടയന്നതനിനുമഭായനി
തനിരുവനനപുരത്തട്ട് ഒരു ലലസബര് കപലതീസട്ട് കസഷനുലാം കപഭാലതീസട്ട് ആസ്ഥഭാനത്തട്ട്
ഒരു  ലലഹലടകേട്ട്  ലലക്രലാം  എന്കേസയറനി  ലസലലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്
ആസ്ഥഭാനമഭായനി കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ലലസബര് കഡഭാമുലാം 19 കപഭാലതീസട്ട് ജേനിലകേളനിലഭായനി
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19  ജേനിലഭാ  ലലസബര്  ലസലകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഗുരുതര  സസഭഭാവമുളള
കകേസ്സുകേള  തനിരുവനനപുരലാം  ലലസബര്  ലലക്രലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില  രജേനിസര്
ലചേയട്ട്  അകനസഷനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  ലലപറസനി  സലാംബനമഭായ  ലഎ.റനി.
കുറകൃതലങ്ങള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി തനിരുവനനപുരലാം ആസ്ഥഭാനമഭായനി
ആന്റെനി ലലപറസനി ലസലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിലല ഇന്റെര്-ഡനിസനികട്ട് ടഭാന്സ്ഫര്

77  (4172)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  ഇന്റെര്  ഡനിസനികട്ട്  ടഭാന്സ്ഫറനിനട്ട്  ആസദമഭായ
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ഏതഭാണട്ട്; പകേര്പട്ട് നലകുകമഭാ;

(ബനി)  1989-2016  കേഭാലഘടത്തനിനുള്ളനിലല  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ആലപ്പുഴെ
കലഭാക്കല വനിഭഭാഗത്തനില കപഭാലതീസകേഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവുകേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) 1989-2016  കേഭാലഘടത്തനിനുള്ളനിലല ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ആലപ്പുഴെ ജേനിലഭാ
എ.ആര്. കലയട്ട് എത്ര കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര് ഡനിസനികട്ട് ടഭാന്സ്ഫര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലഘടത്തനിനുള്ളനിലല ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ലകേഭാലലാം  കലഭാക്കല
വനിഭഭാഗത്തനില കപഭാലതീസകേഭാരുലട എത്ര ഒഴെനിവുകേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  ഈ  കേഭാലഘടത്തനിനുള്ളനിലല  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ലകേഭാലലാം  ജേനിലഭാ
എ.ആര്.-കലയട്ട് എത്ര കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് ഇന്റെര് ഡനിസനികട്ട് ടഭാന്സ്ഫര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(എഫട്ട്)  ഇന്റെര്  ഡനിസനികട്ട്  ടഭാന്സ്ഫര്  നതീതനിയക്തമഭായലാം  സതഭാരലമഭായലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ജേനി) 1989  മുതല 2016  മഭാര്ചട്ട് വലര ലകേ.എ.പനി  -III  ബറഭാലനിയനനിലനനിനലാം
ആലപ്പുഴെ, ലകേഭാലലാം എ.ആര്. കേലഭാമ്പുകേളനികലയട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ടഭാന്സ്ഫര് മുഖഭാനരലാം
എത്ര കസനഭാലാംഗങ്ങള എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജേനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  36/91/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.
തതീയതനി 2-12-1991 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ലപഭാലതീസട്ട് വകുപനില അനര് ജേനിലഭാ സ്ഥലലാം മഭാറലാം
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നടത്തുന്നതട്ട്.  പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  1989  മുതല  1990  വലരയളള  കേഭാലയളവനിലല  ഒഴെനിവുകേളുലട  വനിവരലാം
ലഭലമല.  ലഭലമഭായ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം 1991 മുതല 2016 വലരയളള കേഭാലയളവനില
ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലയനില  കലഭാക്കല  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉണഭായനിട്ടുളള
കപഭാലതീസകേഭാരുലട  (എചട്ട്.സനി./പനി.സനി.)  ഒഴെനിവുകേലള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

(സനി)  ആലപ്പുഴെ ജേനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസനില ലഭലമഭായ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം
1989  മുതല  2016  വലരയളള കേഭാലഘടത്തനില ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ആലപ്പുഴെ ജേനിലഭാ
എ.ആര്.-കലയട്ട്  സ്ഥലലാം മഭാറലാം  ആയ കപഭാലതീസകേഭാരുലട  വനിവരങ്ങള അനുബനലാം
3 ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ഡനി) 1989 മുതല 2016 വലരയളള കേഭാലയളവനില ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ലകേഭാലലാം
ജേനിലയനില  കലഭാക്കല  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉണഭായനിട്ടുളള  കപഭാലതീസകേഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള
സലാംബനനിച വനിവരലാം അനുബനലാം 4 ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഇ)  ലകേഭാലലാം  സനിറനി  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസനില  ലഭലമഭായ  കരഖകേള
പ്രകേഭാരലാം  1989  മുതല  2016  വലരയളള കേഭാലഘടത്തനില ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ലകേഭാലലാം
ജേനിലയനിലല  എ.ആര്.-കലയട്ട്  ഇന്റെര്  ഡനിസനികട്ട്  ടഭാന്സ്ഫര്  ആയനിട്ടുളള
കപഭാലതീസകേഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  അനുബനലാം  5 ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(എഫട്ട്)  നനിലവനിലുളള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  അനര്
ജേനിലഭാ  സ്ഥലമഭാറലാം  നതീതനിയക്തമഭായലാം  സതഭാരലമഭായലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ബനലപട  എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ജേനി) 1989 മുതല 2016 മഭാര്ചട്ട് വലരയളള കേഭാലഘടത്തനില ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം

ലകേ.എ.പനി.-III  ബറഭാലനിയനനിലനനിനലാം  ലകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എ.ആര്.

കേലഭാമ്പുകേളനികലയട്ട്  ടഭാന്സ്ഫര്  ആയനിട്ടുളള  കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട  വനിവരലാം  അനുബനലാം

6 ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കപഭാലതീസട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട്

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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78 (4173)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല  ക്രനിമനിനലവലക്കരണവുലാം  അഴെനിമതനിയലാം

അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളക്കഭാണട്ട്  രൂപലാം

നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട

(പനി.റനി.സനി.)  സനിലബസട്ട്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്

നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലഘടത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസനലയ  നവതീകേരനിചട്ട്

ജേനസഇൗഹൃദ  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേലള ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളഭാക്കനിയലാം

ലഹലപട്ട്  ലഡസ്കുകേള  സ്ഥഭാപനിച്ചുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരജേനങ്ങളക്കുലാം

പ്രകതലകേ പരനിഗണനയലാം  നനിയമവഭാഴ്ചയലാം  ഉറപഭാക്കനി,  അനഭാവശല ബലപ്രകയഭാഗവുലാം

മൂന്നഭാലാംമുറയലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതുവഴെനി  കപഭാലതീസട്ട്

കസനയട്ട്  ജേനകേതീയ മുഖലാം നലകുന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട്  കസനയലട  അചടക്കത്തനിനട്ട്  നനിരക്കഭാത്ത  ഏതു  പ്രവൃത്തനിയനിലുലാം

ഏര്ലപടന്നവര്ലക്കതനിലര  വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്ത  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു

വരുനണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില  അഴെനിമതനി  അവസഭാനനിപനി  ക്കുന്നതനിനഭായനി

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  എലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം

കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം അഴെനിമതനിലക്കതനിലര ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്

അറനിവട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  ഓഫതീസകേളനിലുലാം

കബഭാര്ഡുകേള സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുമുണട്ട്.   കൂടഭാലത കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് വനിഭഭാവന

ലചേയനിട്ടുളള  ഇന്-സര്വ്വേതീസട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളനില  ലപഭാതുജേനങ്ങകളഭാടട്ട്  നല

ലപരുമഭാറത്തനിനുകവണനിയളള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കേഭാലഘടത്തനിനനുസൃതമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസനലയ  നവതീകേരനിക്കു

ന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ജേനസഇൗഹൃദ  കപഭാലതീസട്ട്

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ജേനലലമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  പദതനി  വനിജേയകേരമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് ലവലലഫയര് ബക്യൂകറഭാ

79  (4174)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ലവലലഫയര്  ബക്യൂകറഭായനില  ഇകപഭാള  ആലകേ  എന്തു തുകേ

നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനനിടയനില  ലവലലഫയര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ലവലലഫയര്

ബക്യൂകറഭായലട  കയഭാഗലാം  എത്ര  പ്രഭാവശലലാം  കചേര്ന്നനിട്ടുണട്ട്;  എലന്നഭാലക്കയഭാണട്ട്;

തതീയതനികേള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ലവലലഫയര് ബക്യൂകറഭായനില  നനിലവനില  8,17,76,226  രൂപ

(എട്ടുകകേഭാടനി  പതനികനഴെട്ട്  ലക്ഷത്തനി  എഴുപത്തഭാറഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  ഇരുപത്തഭാറട്ട്

രൂപ മഭാത്രലാം) നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്. 

(ബനി)  കേഴെനിഞ  നഭാലട്ട്  മഭാസത്തനിനുളളനില  കപഭാലതീസട്ട്  ലവലലഫയര്

ബക്യൂകറഭായനിലനനിനലാം  23,85,701  രൂപ  (ഇരുപത്തനിമൂന്നട്ട്  ലക്ഷത്തനി  എണ്പത്തനി

അയഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി ഒന്നട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം) ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കപഭാലതീസട്ട് ലവലലഫയര്

ബക്യൂകറഭായലട കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിടനില. 

ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില കേലഭാമറ അധനിഷ്ഠനിത ആഭലനര സരക്ഷ

80  (4175)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലല  തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള  ലചേക്കട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില  കേലഭാമറ  അധനിഷ്ഠനിത  ആഭലനര  സരക്ഷഭാ  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി
നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് എലനങ്കനിലുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില  ഇതനികലയഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  എത്ര  ;  നനിലവനില
ഏലതഭാലക്ക  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അവയനില എത്രലയണ്ണലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാത്ത ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇവനിലട നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള എകപഭാള സ്ഥഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന്  ആന്റെട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന്  ലസന്റെര് പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലല  വഭാളയഭാര്  വഭാണനിജേല  നനികുതനി  വകുപട്ട്  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസനിലുലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള വഭാളയഭാര്,  കവലനഭാവളലാം,
കഗഭാപഭാലപുരലാം, മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം, കഗഭാവനിന്ദപുരലാം എന്നതീ അഞട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേലളയലാം
ഉളലപടത്തനി  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഡഭാറഭാ  കേളക്ഷന് ആന്റെട്ട്  ലഫസനിലനികറഷന്  ലസന്റെര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം

ആവശലമഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനനപുരലാം  അമരവനിള  ലചേക്കട്ട്  കപഭാസനില  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറ

സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ആയതട്ട് ഇകപഭാള പൂര്ണ്ണമഭായലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല. 

(സനി)  അമരവനിള  ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  ഒഴെനിലകേ  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഒരു  ലചേക്കട്ട്

കപഭാസനിലുലാം  നനിലവനില  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറ  സ്ഥഭാപനിചനിടനില.  വഭാണനിജേല  നനികുതനി

വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുളള  വഭാളയഭാര്,  മുത്തങ്ങ,  മകഞശസരലാം,  അമരവനിള,  ആരലങ്കഭാവട്ട്,

കുമളനി, വഴെനിക്കടവട്ട് ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനില കേലഭാമറ സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുളള

വഭാഹനങ്ങള

81  (4176)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
നനിലവനില എത്ര വഭാഹനങ്ങള അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുലണന്ന വനിവരലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട്
ജേനിലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  പഡ്രെവര്മഭാരുലട  തസ്തനികേകേള  വകുപനിലുലണനള്ള
വനിവരലാം ജേനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശബരനിമല  ഡക്യൂടനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  റനി.എ./ഡനി.എ.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനി
ചനിടനിലലന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില  നനിലവനിലുള്ള  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന്ന
റനി.എ./ഡനി.എ.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില നനിലവനില സനി.ഐ.മഭാരുലട  എത്ര തസ്തനികേകേള
നനികേത്തഭാലത ഒഴെനിഞ കേനിടപ്പുണട്ട്;  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ജേനിലകേളനികലയട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി  I  ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  നനിലവനില കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലുളള ലലഡ്രെവര്മഭാരുലട  ജേനില തനിരനിച്ചുളള
തസ്തനികേ വനിവരലാം അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി&ഡനി)  ശബരനിമല  ഡക്യൂടനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്
കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  25  ശതമഭാനലാം  അധനികേ  ഡനി.എ.  നനിലവനില  അനുവദനിചട്ട്
വരുനണട്ട്. 

(ഇ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില  7  (ഏഴെട്ട്)  സനി.ലഎ.-മഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള
നനിലവനിലുണട്ട്.  ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇനലഭാ റനിസര്വട്ട് ബറഭാലനിയന് തണര് കബഭാളടട്ട് കേമഭാന്കഡഭാ നനിയമനലാം

82  (4179)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഇനലഭാ  റനിസര്വട്ട്  ബറഭാലനിയന്  തണര്  കബഭാളടട്ട്  കേമഭാന്കഡഭാ  റഭാങ്കട്ട്
പടനികേയനിലനനിന്നട്ട്  എത്ര  കപലര  ഇതുവലര  നനിയമനിച്ചുലവന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
തസ്തനികേയനില  ഇനനിലയത്ര  ഒഴെനിവുകേളുലണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില  ആയതട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  ലയ അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാലഭാവധനി എന്നട്ട് അവസഭാനനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016  ജൂപല  27-നട്ട്  റഭാങ്കട്ട്കഹഭാളകഡഴട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്
ലസക്രകടറനിയറനിനു മുന്നനില ആതഹതലഭാ ഭതീഷണനി മുഴെക്കനി നടത്തനിയ സമരത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഡനി.ജേനി.പനി. നലകേനിയ ഉറപട്ട് പഭാലനിക്കഭാന് കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ; ഇലഭാലയങ്കനില
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇനലഭാ റനിസര്വട്ട് ബറഭാലനിയന് കേമഭാന്കഡഭാ റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലനനിനലാം
353  കപലര ഇതുവലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ തസ്തനികേയനില നനിലവനില ഒഴെനിവുകേളനില.
നഭാലര വര്ഷത്തനില കൂടതല റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടഭാന് കേഴെനിയനിലലന്നട്ട്
പബനികേട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് അറനിയനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ഇഇൗ വനിഷയത്തനിലന്റെ എലഭാ
വശങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണട്ട്. 

കതീന് കേലഭാമ്പസട്ട് -കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട്
83 (T* 4180) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

  ശതീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള  :
  ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട്  :
 കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്-കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിചകശഷലാം  ലലകേവരനിച  കനടങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂളുകേളനില  ലഹരനി/മയക്കുമരുന്നനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനഭായനി
ലകേഭാണ്ടുവന്ന  കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.   വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില  വളര്നവരുന്ന  പുകേയനില,  മദലലാം,
മയക്കുമരുന്നട്ട്  എന്നനിവയലട  ഉപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങള  ലഹരനി
മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശുചേനിതസത്തനിനുകവണനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്,  കപഭാലതീസട്ട്,
എലലകസട്ട്, ആകരഭാഗലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി
ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  'കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്.'   സ്കൂളുകേളുലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കകേഭാകളജുകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഇടയനില  മയക്കുമരുന്നട്ട്,  മദലലാം,
നനികരഭാധനിത പുകേയനില ഉലപന്നങ്ങള തുടങ്ങനിയ ലഹരനി പദഭാര്ത്ഥങ്ങള വനിലക്കഭാന്
ശമനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  COTPA, NDPS Act,  Kerala  Abkari  Act,  KP  Act
പ്രകേഭാരവുലാം മറ്റുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം സ്കൂളുലാം പരനിസരവുലാം ശുചേനിമുറനികേളുലാം
വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  സരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജേട്ട്
പരനിസരങ്ങള  അപകേടരഹനിത  കമഖലയഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജേട്ട്  ലലവല
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി ഒരു നല വനിദലഭാര്ത്ഥനി
സമൂഹലത്ത  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്
പദതനിയലട ലക്ഷലലാം.  ഇതനിനുപുറകമ മയക്കുമരുന്നട്ട് ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട് വനികധയരഭായ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം
സതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ലഹരനിക്കടനിമകേളഭായ  ധഭാരഭാളലാം  കുടനികേലള  കബഭാധവലക്കരണ
ത്തനിലൂലടയലാം  ചേനികേനിതയനിലൂലടയലാം  പൂര്വ്വേസ്ഥനിതനിയനിലഭാക്കഭാനുലാം  സ്കൂള-കകേഭാകളജേട്ട്
പരനിസരങ്ങളനില  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  വനിപണനലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനിലല  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  ശുചേനിതസകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലട  ഇടയനില  ലഹരനി  വനിരുദ  മകനഭാഭഭാവലാം
വളര്ത്തനിലയടക്കുന്നതനിനുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില  സരക്ഷനിതമഭായ  അനരതീക്ഷലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില സതീനനിയര് സനിറനിസണ് ലഹലപട്ട് ലഡസ ട്ട്

84 (4182)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  സതീനനിയര്
സനിറനിസണ്സട്ട്  ലഹലപട്ട്  ലഡസട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബനലപട ലപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പരനിധനിയനിലല മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മേഭാരുലട

പടനികേ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  പുതുക്കനി  തയഭാറഭാക്കനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മേഭാരുലട  കക്ഷമവുലാം  സരക്ഷയലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

എലനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആഭലനര  വകുപനിനുകേതീഴെനില  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

855/19
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലുലാം  സതീനനിയര്

സനിറനിസണ് ലഹലപട്ട് ലഡസട്ട് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പരനിധനിയനിലലയലാം മുതനിര്ന്ന

പഇൗരന്മഭാരുലട പടനികേ കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില തയഭാറഭാക്കനി സൂക്ഷനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മേഭാരുലട സരക്ഷയലാം കക്ഷമവുലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സന്നദ

സലാംഘടനകേളുമഭായനി  കചേര്നലകേഭാണട്ട്  ലമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പുകേള,  കബഭാധവലക്കരണ

കഭാസ്സുകേള എന്നനിവ നടത്തനിവരുനണട്ട്.   ഇതനിനുപുറകമ ജേനലലമത്രനി കപലതീസനിലല

ബതീറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഇവരുലട  തഭാമസസ്ഥലത്തട്ട്  എത്തനി  ഇവര്ക്കട്ട്  കവണ

സഹഭായങ്ങള നലകേനിവരുനണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ആലാംഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാമ്പട്ട്

85 (4183)  ശതീ  .    കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) എറണഭാകുളലാം നഗരത്തനില സ്ഥനിതനി ലചേയ്യുന്ന ആലാംഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാമ്പട്ട്

അസഇൗകേരലങ്ങള  നനിറഞതഭായതനിനഭാല  ആയതട്ട്  പുതുക്കനി  പണനിയന്നതനിനട്ട്

എലനങ്കനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനിലല  എ.ആര്.  കേലഭാമ്പട്ട്  പുതുക്കനി

പണനിയന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   കേമഭാണന്റെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  ബഭാരക്കുകേള,

പകരഡട്ട്  ഗഇൗണട്ട്  എന്നനിവ  എ.ആര്.  കേലഭാമ്പനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

42,50,00,000 (നഭാലപത്തനി രണട്ട് കകേഭാടനി അന്പതട്ട് ലക്ഷലാം) രൂപയലട എസനികമറട്ട്

ലകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.  കപ്രഭാജേകട്ട്  എഞനിനതീയര്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലന്റെ

തുടര്നടപടനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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മുഹമ്മേദട്ട് അസലാം വധകക്കസനിലന്റെ അകനസഷണലാം

86 (4184) ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തൂകണരനിയനിലല  മുഹമ്മേദട്ട്  അസലാം  വധകക്കസനില  അറസട്ട്  ലചേയ

ഏലതങ്കനിലുലാം  പ്രതനി  കപഭാലതീസനിലന  ലവടനിചട്ട്  കേടനകേളഞനിരുകന്നഭാ  എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകനസഷണസലാംഘത്തനിലനനിനലാം  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്

പനിന്മഭാറുകേകയഭാ, മഭാറലപടകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയ സമ്മേര്ദ്ദേലാം  മൂലമഭാണട്ട്  പ്രതനികേലള അറസട്ട്  ലചേയഭാത്തതട്ട്  എന്ന

ആകരഭാപണത്തനിനട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനമുകണഭാ;  കകേസട്ട്  ഊര്ജനിതമഭായനി  അകനസഷനിചട്ട്

പ്രതനികേലള  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുന്നനില  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  പനിന്മഭാറുകേകയഭാ  അവലര  മഭാറ്റുകേകയഭാ

ലചേയനിടനില.

(സനി)  ആകരഭാപണത്തനിനട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനമനില.  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് പദതനി
87 (4185) ശതീ  .   കറഭാജേനി എലാം  .   കജേഭാണ്  :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ജേനപമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് പദതനി തുടങ്ങനിയലതന്നഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിചതുമുതല നഭാളനിതുവലര കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില
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നനിനലാം എനട്ട് തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) ലചേലവഴെനിച തുകേ സലാംബനനിചട്ട് ആഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില  ലചേലവഴെനിച  തുകേയലട  ആഡനിറട്ട്  എത്രയലാം  കവഗത്തനില
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജേനലലമത്രനി സരക്ഷഭാ പദതനി 2008 മഭാര്ചനില ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി)  ജേനലലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട്/കേമ്മേക്യൂണനിറനി കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട് പദതനിയനിനത്തനില
2007-08  വര്ഷലാം  മുതല  2015-16  വലരയളള  ലചേലവഴെനിച  തുകേയലട  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുളള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2007-08 15 ലക്ഷലാം

2008-09 23 ലക്ഷലാം

2009-10 43 ലക്ഷലാം

2010 -11 253.78 ലക്ഷലാം

2011 -12 75 ലക്ഷലാം

2012 -13 200 ലക്ഷലാം

2013-14 249.09 ലക്ഷലാം

2014-15 245.77 ലക്ഷലാം

2015 -16 302 ലക്ഷലാം

(സനി&ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  ആസ്ഥഭാനത്തുനനിനലാം  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്
പദതനികേളക്കഭായനി അനുവദനിക്കുന്ന തുകേ വനിവനിധ കപഭാലതീസട്ട് യൂണനിറട്ട്  കമധഭാവനികേള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  പതനിവട്ട്.   ഇവയലട  ലചേലവട്ട്  കേണക്കുകേള അതഭാതട്ട്
യൂണനിറനില  അക്കഇൗണന്റെട്ട്  ജേനറലനിലന്റെ  ആഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
നടത്തഭാറുളള പരനികശഭാധനയനില ഉളലപടത്തനി ആഡനിറട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്. 

ജേനപമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

88 (4186) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  വനനിതകേളുലട
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കക്ഷമത്തനിനഭായനി നടത്തനിവരുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഴെനി  സ്ത്രതീകേളലക്കതനിരഭായ  കുറകൃതലങ്ങളനില
കുറവുണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ജേനപമത്രനി കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി സ്ത്രതീകേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
എലനലഭാലാം  പുതനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജേനപമത്രനി  സരക്ഷഭാ  പദതനിയലട  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലപട
ലക്ഷലങ്ങളനിലലഭാന്നഭാണട്ട് സ്ത്രതീ സരക്ഷ.  സ്ത്രതീകേളുലട സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  വനനിതഭാ  ലഹലപട്ട്  ലഡസ്കുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  വനനിതഭാ
ഉകദലഭാഗസ്ഥലരയഭാണട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനിനഭാല  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  കപഭാലതീസമഭായനി
അവരുലട പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടട്ട് അവതരനിപനിക്കഭാന് അവസരലാം ലഭനിക്കുന.  ജേനപമത്രനി
സരക്ഷഭാ  പദതനിയലട  കനതൃതസത്തനില  നടത്തനിയ  ഏറവുലാം  പ്രധഭാനലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലഭാന്നഭായനിരുന വനനിതഭാ സസയലാം സരക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി.
കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം  ഇഇൗ  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.
സ്ത്രതീകേളുലട യഭാത്ര സരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജേനിലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഷതീ  ഓകടഭാ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേഇൗമഭാരക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  സരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  അവര്ക്കട്ട്  നനിയമ,  അവകേഭാശ,  അവകബഭാധലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളുലാം  കകേഭാകളജുകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഇന്ഫര്കമഷന്  ടചട്ട്
സതീന്  കേനികയഭാസ്കുകേളുലാം  പകേപുസ്തകേങ്ങളുലാം  പ്രകയഭാജേനലപടത്തഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  സ്ത്രതീ  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  വനനിതഭാ
ശനിശു  സരക്ഷയനില  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസനിലന്റെ  പങ്കട്ട്  എന്ന  വനിഷയലത്ത
ആസദമഭാക്കനി  ജേനിലഭാ-സലാംസ്ഥഭാന  തലങ്ങളനില  കപഭാലതീസട്ട്   ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില വനിശദമഭായ പഠനലാം നടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സ്ത്രതീകേളുലട  സരക്ഷനിതതസലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി  സസയലാം
സരക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില,  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസ്ഥര് റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷനുകേളനികലയലാം  കുടലാംബശതീകേളനികലയലാം
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വനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലയലാം  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകേഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   She  Auto  കപഭാലുള്ള പദതനികേള കൂടതല നഗരങ്ങളനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   സ്ത്രതീകേളുലട  അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  നനിയമഭാവകബഭാധലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  കൂടതല പകേപുസ്തകേങ്ങള നലകുന.  ജേനപമത്രനി കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനനിതഭാ  ലഹലപട്ട്  ലഡസ്കുകേള  കൂടതല
വനിപുലമഭാക്കഭാനുലാം ലമചലപടത്തഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

89  (4187)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കറഭാഡപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില ടഭാഫനികേട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഗതഭാഗത
നനിയനണവുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഇകപഭാള  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
കപഭാലതീസട്ട് വകുപട്ട് ഇകപഭാള തലന്ന ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ടഭാഫനികേട്ട്
കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണലാം  കൂടതലുള്ള  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേലള  വനിഭജേനിചട്ട്
പുതനിയ  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  സ്ഥഭാപനിക്കുകേയലാം  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന് ആവശലമഭായ സ്ഥലങ്ങളനില പുതനിയതഭായനി ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   വഭാഹനയഭാത്രക്കഭാരുലട
സരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ഹ്രസസകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില വനിവനിധ
കബഭാധവലക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  അപകേടകേരമഭായ രതീതനിയനില
അശദമഭായലാം  അമനിതകവഗത്തനിലുലാം  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  കപഭാലതീസട്ട്
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ആയതനികലയഭായനി
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള ബതീത്തട്ട് അനപലസര് & ആലകക്കഭാമതീററുകേള, സതീഡട്ട്
ഡനിറക്ഷന്  കേലഭാമറകേള  തുടങ്ങനിയ  അതലഭാധുനനികേ  ഡനിജേനിറല  ഉപകേരണങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തനി  കറഭാഡപകേടങ്ങള
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡട്ട്  നനിയമങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലത  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നവലര  കേലണത്തനി  അവരനിലനനിനലാം  പനിഴെ
ഇഇൗടഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  
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കകേരളത്തനിലല  കറഭാഡുകേളനില  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറചട്ട്  ലമചലപട
സരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അപകേടകേരമഭായ  പഡ്രെവനിലാംഗട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
വനിപുലമഭായ കബഭാധവലക്കരണലാം ലക്ഷലലാംവചട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില
"ശുഭയഭാത്ര”എന്ന പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഫകറഭാകേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ പുതനിയ ലകേടനിടലാം

90 (4188) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കബപ്പൂര് നനികയഭാജേകേ മണലത്തനിലല ഫകറഭാക്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകവണനി
നനിര്മ്മേനിച  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേടനിടലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കബപ്പൂര്  നനികയഭാജേകേമണലത്തനിലല  ഫകറഭാക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകവണനി പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചനിടനില.  എന്നഭാല ഫകറഭാക്കട്ട് കസഷനടത്തഭായനി
കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്  റനികസഭാഴട്ട്  ലസന്റെറനിനുകവണനി  ഒരു  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   13-ാ  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷനനിലനനിനലാം  അനുദനിച  25,00,000
(ഇരുപത്തഞട്ട്  ലക്ഷലാം)   രൂപ ലചേലവഴെനിചഭാണട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതട്ട്.   കമലപറഞ
ലകേടനിടലാം ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കവണനിയള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനില കകേഭാസല കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

91  (4189)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുലാം  അവനിടലത്ത
സരക്ഷഭാഭതീഷണനിയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനില  കബഭാടട്ട്  അടക്കുകമ്പഭാഴുലാം  മതല  വനിപണനവുമഭായനി
ബനലപട്ടുലാം  പലകപഭാഴുലാം  സലാംഘര്ഷങ്ങള ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരലങ്ങള കനരനിടഭാന്
കവണത്ര  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  ഹഭാര്ബറനില  ഡക്യൂടനിയനിലനിലലന്ന  വനിവരലാം



152 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വളലര  കവഗലാം  വനികേസനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്
ഹഭാര്ബറനില  കകേഭാസല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

 (ബനി) ഇല.

 (സനി) കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനില  കകേഭാസല  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  നനിലവനില  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  

ജേനപമത്രനി പടബല കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേള

92 (4190) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കകേരളത്തനില  എത്ര  ജേനപമത്രനി  പടബല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള
ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കസഷനുകേള വഴെനി ആദനിവഭാസനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി നടത്തുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കസഷനുകേള ആദനിവഭാസനി ജേനസമൂഹത്തനില സൃഷ്ടനിച സസഭാധതീനലാം
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില  നനിലവനില  50  പടബല  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളുണട്ട്.

(ബനി)  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  ആദനിവഭാസനി  കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
പരമപ്രഭാധഭാനലലാം  നലകേനിവരുന.   ആദനിവഭാസനികേള  അധനികേലാം  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന
കമഖലകേളനിലല  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  പടബല  ജേനപമത്രനി
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന.
ബതീറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഉഇൗരു സന്ദര്ശനലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില  നടത്തുന
എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന.  സലാംസ്ഥഭാന, ജേനിലഭാതലത്തനില ജേനപമത്രനി സരക്ഷഭാപദതനി
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സലാംസ്ഥഭാന കനഭാഡല ഓഫതീസറുലടയലാം ജേനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനികേളുലടയലാം ജേനിലഭാ
കനഭാഡല  ഓഫതീസറുലടയലാം  കനതൃതസത്തനില  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനികലയട്ട്
സന്ദര്ശനലാം നടത്തനി അവരുലട പ്രശ്നങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം കനരനിടട്ട്  കബഭാദലലപടന.
തുടര്ന്നട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  അദഭാലത്തുകേളുലാം  നടത്തുനണട്ട്.
തലഫലമഭായനി ആദനിവഭാസനികേളുലട പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടട്ട് അവതരനിപനിക്കഭാനുലാം പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുലാം കേഴെനിയന.    

(സനി)  ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനില  ജേനപമത്രനി  കപഭാലതീസട്ട്  അടനിസ്ഥഭാന
മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന് ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയട്ട് ആ സമൂഹത്തനില വലനിയ സസഭാധതീനലാം
സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുമൂലലാം   ആദനിവഭാസനി  സമൂഹത്തനിനട്ട്
കപഭാലതീസനികനഭാടട്ട്  പൂര്വ്വേകേഭാലത്തുണഭായനിരുന്ന  മകനഭാഭഭാവത്തനില  വലനിയ  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന് ഇടയഭായനി.   അവരുലട ജേതീവനിതപശലനിയമഭായനി ബനലപടട്ട്  ഇടലപടല
നടത്തനിയലാം  കുടനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഉന്നതനിക്കഭായനി  (ഉഇൗരു  കജേലഭാതനി)  സഇൗജേനല
ടക്യൂഷനുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  പരനിശതീലനവുലാം    നടത്തുന്നതുവഴെനി  അവരനില
ആതവനിശസഭാസലാം  വളര്ത്തഭാന്  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.   അവരുലട  ദുശതീലങ്ങള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേര്ശനമഭായ കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയലാം  ഇഇൗ സമൂഹത്തനില
വലനിയ സസഭാധതീനലാം ലചേലുത്തഭാന് ജേനപമത്രനി കപഭാലതീസനിനട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് ജേനിലയനിലല രഭാഷതീയ ആക്രമണങ്ങള

93  (4191)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജേഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം കേണ്ണൂര് ജേനിലയനില എത്ര
രഭാഷതീയ ആക്രമണങ്ങള നടന; പ്രസ്തുത ആക്രമണങ്ങളനില എത്രകപര് മരണലപട്ടു;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അക്രമസലാംഭവങ്ങളനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  രഭാഷതീയകേക്ഷനികേള
ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  അക്രമസലാംഭവങ്ങളനിലുലാം  ലകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനിലുലാം  ഉളലപട  പ്രതനികേലള
അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില അവയലട കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണകേക്ഷനിയനിലല  ഒരു  രഭാഷതീയകേക്ഷനി  ഉളലപട  കകേസകേളനില
പ്രതനികേലള  അറസട്ട്  ലചേയഭാന്  കപഭാലതീസട്ട്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുനലവന്ന  പരഭാതനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ആയതനികന്മേല  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ) 206 രഭാഷതീയ ആക്രമണങ്ങള നടന്നനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആക്രമണങ്ങളനില
5 കപര് മരണലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  CPI(M),  BJP,  INC,  IUML,  SDPI  തുടങ്ങനിയ  രഭാഷതീയകേക്ഷനികേള
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) 574 പ്രതനികേലള അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ശദയനിലലപടനിടനില. 

തഭാനൂരനിലല ക്രമസമഭാധഭാനനനില

94  (4192)   ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മലപ്പുറലാം ജേനിലയനിലല തഭാനൂരനിലല ക്രമസമഭാധഭാനനനില തകേര്ന്ന കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിരനരമഭായനി  നടക്കുന്ന  അക്രമവുലാം  ലകേഭാളളയലാം  ആ  പ്രകദശലത്ത
ജേനങ്ങളുലട  പസസരലജേതീവനിതലത്ത  കേഭാരലമഭായനി  ബഭാധനിച  സഭാഹചേരലത്തനില
ക്രമസമഭാധഭാനലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  തഭാനൂര്  കമഖലയനില  അക്രമവുലാം  ലകേഭാള്ളയലാം  നടക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിടനില. 

നഗരൂരനില പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

95 (4193)   ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നഗരൂരനില  പുതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട  ഓഫതീസനില  നനിനലാം
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണലമലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപട  ഫയല  ഇകപഭാള
ഏതട്ട് ഓഫതീസനിലഭാലണന്നട്ട് ഫയല നമ്പര് ഉളലപലട വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  ലപ്രഭാകപഭാസല  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുവഭാന് സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി ആവശലലപടതനിന് പ്രകേഭാരലാം തുടര്
നടപടനികേള  തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല  ജേനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   

കലഭാക്കപട്ട് മര്ദ്ദേനവുലാം കേസഡനി മരണവുലാം

96 (4194)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കലഭാക്കപട്ട്  മര്ദ്ദേനവുലാം  കേസഡനി  മരണവുലാം  വര്ദനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേളനികന്മേല ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നകശഷലാം എത്ര കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലര കകേസട്ട് എടത്തു; എത്ര കപലര ശനിക്ഷണ
നടപടനികേളക്കട്ട് വനികധയരഭാക്കനി; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) കലഭാക്കപട്ട് മര്ദ്ദേനത്തനില പരനികക്കറവരുലട കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം, കപഭാലതീസട്ട്
കേസഡനിയനില  മരനിചവരുലട  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  എലനങ്കനിലുലാം  ധനസഹഭായലാം
കേഴെനിഞ നഭാലട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനില നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേളനികന്മേല ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നകശഷലാം  8  കപഭാലതീസകേഭാര്ലക്കതനിലര  കകേലസടത്തു;  10  കപലര
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളക്കട്ട്  വനികധയരഭാക്കനി;  ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  ഉണട്ട്.   പഭാറശഭാല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  കേസഡനി  മരണത്തനില
പകരതനഭായ  ശതീജേതീവനിലന്റെ  ആശനിതര്ക്കട്ട്  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

രഭാഷതീയ സലാംഘര്ഷത്തനിലന്റെ കപരനില കകേസകേള

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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97  (4195)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം സനി.പനി.എലാം.- സനി.പനി.ഐ.
പ്രവര്ത്തകേര്  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംഘര്ഷത്തനിലന്റെ  കപരനില  എത്ര  കകേസകേള  രജേനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കമല പറഞ സലാംഘര്ഷത്തനില എത്ര കപര്ക്കട്ട് പരനികക്കറനിട്ടുണട്ട്; എത്ര
കപര് ആശുപത്രനിയനില പ്രകവശനിക്കലപട്ടു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4 എണ്ണലാം ലകേഭാലലാം ജേനിലയനിലുലാം 2 എണ്ണലാം ആലപ്പുഴെ ജേനിലയനിലുമഭായനി ആലകേ
6 എണ്ണലാം രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 9 കപര് പരനികക്കറട്ട് ആശുപത്രനിയനില പ്രകവശനിക്കലപട്ടു.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലകേ.എ.പനി. ബറഭാലനിയന്

98  (4196)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനിലല  ലപരനിയയനില  ലകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം
ബറഭാലനിയലന്റെ  സബട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  നനിലവനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പ്രസ്തുത
സബട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  ലകേ.എ.പനി.-യലട  ബറഭാലനിയനഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനിലല ലപരനിയയനില നനിലവനില ലകേ.എ.പനി.
4-ാബറഭാലനിയലന്റെ സബട്ട് കേലഭാമ്പട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലപരനിയയനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ലകേ.എ.പനി.
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നഭാലഭാലാം  ബറഭാലനിയലന്റെ  സബട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  ലകേ.എ.പനി.  ബറഭാലനിയനഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന
വനിഷയലാം നനിലവനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം കനരനിടന്ന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസ്ഥലര
പ്രധഭാനലപട ചുമതലകേളനിലനനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി

99  (4197)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിജേനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം  കനരനിടന്ന  എത്ര  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മേഭാലര പ്രധഭാനലപട ചുമതല വഹനിക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;
തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനലപട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള
വനിജേനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം  കനരനിടന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥലര
തലസ്ഥഭാനങ്ങളനിലനനിനലാം  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിജേനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം  കനരനിടന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
പ്രധഭാനലപട  ചുമതല  വഹനിക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) കമല വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില നടപടനി ആവശലമനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനില വലഭാജേപഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി ബനലപട കകേസ്സുകേള

100  (4198)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  വലഭാജേപഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര
കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്പട്ട്  ഇത്തരലാം കകേസകേളനില പനിടനിക്കലപടവര് തലന്ന വതീണ്ടുലാം ഇകത
പണനിക്കട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വനിഷയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവലര  വലഭാജേ  പഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര  കപലര  ടനി
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ജേനിലയനില പനിടനികൂടനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  വലഭാജേ  പഭാകസഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
18-5-2016 മുതല 30-9-2016 വലര 170 കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.

 (സനി) 71 കപലര അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ക്രനിമനിനല സസഭാഭഭാവമുള്ള കകേസ്സുകേള

101 (4199)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപ്ലൈയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട
മുന്പഭാലകേ  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ക്രനിമനിനല  സസഭഭാവമുള്ള  എത്ര
കകേസ്സുകേളനിൽ പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനികന്മേല  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

തനിരകക്കറനിയ സ്ഥലങ്ങളനില വഭാഹന പരനികശഭാധന

102 (4200)  ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  പടണത്തനിലല  സ്കൂളുകേളുലട  മുന്ഭഭാഗത്തുള്ള  തനിരകക്കറനിയ
കറഭാഡുകേളനിലുലാം  കറഭാഡുകേളുലട  വളവുകേളനിലുലാം  സ്ഥനിരമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വഭാഹന
പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില ഇത്തരലാം തനിരകക്കറനിയ സ്ഥലങ്ങളനില വഭാഹന പരനികശഭാധന
നടത്തുകമ്പഭാള  അപകേടങ്ങള  കൂടതല  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധലതയള്ളതനിനഭാല
സരക്ഷനിതമഭായ  സ്ഥലങ്ങളനില  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുകവണനിയള്ള
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നനിര്കദ്ദേശലാം കപഭാലതീസനിനട്ട് നലകുന്നതനിനു കവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള തനിരകക്കറനിയ ജേലാംഗ്ഷനുകേളുലാം മറ്റുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണലമനലാം  ഒകരസമയലാം  ഒന്നനില  കൂടതല  വഭാഹനങ്ങളനില  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന്  പഭാടനിലലനമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലാംഗലപഭാടനി പഞഭായത്തനിലന്റെ കപരനില വലഭാജേസര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

103  (4201)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  മലാംഗലപഭാടനി  പഞഭായത്തനിലന്റെ  കപരനില
വലഭാജേസര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഉണഭാക്കനിയ വനിഷയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കകേസട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്
പ്രതനികേള; എത്ര കപലര പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലഭാജേ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉണഭാക്കനിലകേഭാടത്ത അക്ഷയ കകേന്ദ്രലാം ഇകപഭാള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് 3 കകേസ്സുകേള രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

1. മകഞശസരലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പക്രലാം നമ്പര് 536/2016.

2. മകഞശസരലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പക്രലാം നമ്പര് 537/2016.

3. മകഞശസരലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പക്രലാം നമ്പര് 538/2016.

പ്രസ്തുത കകേസനില പ്രതനികേളഭായനി (1)  നയനഭാസട്ട് ബഭാനു,  (2) ഇക്ബഭാല,  (3)
മറനിയ  പഷനനി,   (4)  ഫഭാത്തനിമത്തട്ട്  സഹറ,   (5)  പഖറുനനിസ,    (6)  മുഹമ്മേദട്ട്
അഷറഫട്ട്,   (7)  ഇആ്രബതീഹനിലാം,  (8)  ബതീഫഭാത്തനിമ,  (9)  കേസതീന  എന്നനിവര്
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില മുഹമ്മേദട്ട് അഷറഫട്ട് എന്നയഭാലള അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) അക്ഷയ കകേന്ദ്രലാം ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില. 
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ഇതര സലാംസ്ഥഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനിളലക്കതനിലരയള്ള കകേസ്സുകേള

104  (4202)   ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ഇതരസലാംസ്ഥഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളലക്കതനിലര  കകേരളത്തനില എത്ര ക്രനിമനിനല
കകേസ്സുകേള  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  ഇവയനില  എത്ര  എണ്ണലാം  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം കഫഭാറലാം 2 കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *

കേഭാണഭാതഭാകുന്ന കുടനികേള

105 (T*4203)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കേഭാണഭാതഭാകുന്ന  കുടനികേലള  സലാംബനനിച  കകേസകേളുലട
എണ്ണലാം കൂടതലഭാലണന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാണഭാതഭാകുന്ന  കുടനികേലള  സലാംബനനിചട്ട്,  ബഭാലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനുകേളനിലനനിന്നട്ട്  സമതീപകേഭാലത്തട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കുടനികേലള കേഭാണഭാതഭാകുന്നതട്ട് സലാംബനനിച കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാല  ഇതുസലാംബനമഭായനി  ഉഇൗര്ജനിതമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  15
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  കുടനിലയ  കേലണത്തഭാന്  സഭാധനിചനിലലങ്കനില  ടനി  കകേസട്ട്  കഗവട്ട്
പക്രമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  ബനലപട  ഇന്ലസകര്മഭാലര
ഏലപനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നട്ട്  30  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലുലാം  കുടനിലയ  കേലണത്തഭാന്
സഭാധനിചനിലലങ്കനില തുടര് അകനസഷണത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ അകനസഷണ സലാംഘലത്ത
ചുമതലലപടത്തനി കുടനികേലള കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  30/03/2016-ലല  377/2014/
KeSCPCR നമ്പര്  ഉത്തരവനിലല  ബനലപട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികന്മേല

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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നടപടനിലയടക്കുവഭാന് സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാക്കകകേഭാള കേമ്പനനിലക്കതനിലര കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട്

106 (4204)   ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി  .  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലല  പ്ലൈഭാചനിമടയനിലല  ലകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനി
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകകേണ  ജേലലാം  ചൂഷണലാം  ലചേയതനിലനതനിലരകയഭാ
മറ്റുവനിധത്തനികലഭാ  കേമ്പനനിലക്കതനിലര  ഏലതങ്കനിലുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില  കകേസട്ട്
രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേള അനുസരനിചഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിച തുടര് നടപടനികേളുലട നനിജേസ്ഥനിതനി എനട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കകേസനില എഫട്ട്.ഐ.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലല  മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്
പരനിധനിയനിലലപട  പ്ലൈഭാചനിമട  ലകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനിലക്കതനിലര  ആദനിവഭാസനി
കകേഭാളനനിയനിലല  ജേല  ചൂഷണത്തനിനുലാം  ഉലപഭാദന  കവസട്ട്  നനികക്ഷപത്തനിനുലാം
കകേഭാളനനിയനിലല  കേനിണര്  മലനിനമഭാക്കനിയതനിനുലാം  ഒരു  കകേസട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലത്തനിനട്ട് തങ്കകവലു, കേന്നനിമഭാരനി എന്നനിവരുലട പരഭാതനി പ്രകേഭാരലാം മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില പക്രലാം 308/16 (u/s 3(i) (x) of SC/ST PoA Act) ആയനി
9-6-2016-ല  ലകേഭാക്കകകേഭാള  കേമ്പനനിയനിലല  മഭാകനജേര്,  റതീജേനിയണല  മഭാകനജേര്,
മഭാകനജേനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് എന്നനിവലര പ്രതനിയഭാക്കനി കകേസട്ട് രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി
കകേസട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് ഡനിപവ.എസട്ട്.പനി. അകനസഷനിച്ചു വരുന്നതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  രജേനിസര്  ലചേയ  കകേസനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  സൂപ്രണട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലഡപക്യൂടനി
ഡയറകര് ഓഫട്ട് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷലന്റെ നനിയകമഭാപകദശലാം ഇക്കഭാരലത്തനില ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
അനലഭായക്കഭാരനട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  സനിവനിലപരമഭായനി  പരനിഹഭാരലാം

855/19
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കതടഭാവുന്നതഭാലണനലാം  ടനി  കകേസനില  ലകേഭാക്കകക്കഭാള  കേമ്പനനിയലട  ജേലചൂഷണലാം
ഏലതങ്കനിലുലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗത്തനിലന  മഭാത്രമല  ബഭാധനിക്കുന്നലതനലാം
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കകേസട്ട്  ഇകപഭാള  ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
വരുനണട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.  പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ) ഉണട്ട്. (സനി) പനിരനിവനിലന്റെ മറുപടനിയനില വനിശദഭാലാംശലാം കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. 

അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര് ഓഫതീസട്ട്

107 (4205) ശതീ  .   കജേഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തൃക്കഭാക്കര  അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  കേതീഴെനിലല  പ്രകദശങ്ങളുലട
വനിസ്തൃതനിയലാം  കകേസകേളക്കട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  എടക്കുന്നതനില  കനരനിടന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് ഇതനിലന്റെ വലഭാപകേഭാതനിര്ത്തനി വനിഭജേനിചട്ട് പുതനിയ എ.സനി.  ഓഫതീസട്ട്
സ്ഥഭാപനിചട്ട് അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണലറ നനിയമനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഐ.ടനി. നഗരമഭായ തൃക്കഭാക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനിക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി പ്രകതലകേ
അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണലറ  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓഫതീസട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എസട്ട്.ലഎ.-യലട വതീടട്ട് ആക്രമനിച സലാംഭവലാം

108  (4206)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസട്ട്.ലഎ.  ആയനിരുന്ന  എലാം.ലജേ.  ജേനികജേഭായലട
ലവറനിലപഭാറയനിലുള്ള വസതനി ആക്രമനിക്കുകേയലാം ജേനികജേഭായലട സകഹഭാദരനുലാം സനിവനില
കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസറുമഭായ ലനികജേഭായലട ലലബക്കട്ട് കേത്തനിക്കുകേയലാം, ജേനികജേഭായലട കേഭാര്
കേത്തനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുകേയലാം  ലചേയ  സലാംഭവത്തനില  ഗൂഡഭാകലഭാചേന
നടത്തനിയവരടക്കമുള്ള  മുഴുവന്  പ്രതനികേകളയലാം  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുന്പനില

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലനികജേഭായലട കേത്തനി നശനിച ലലബക്കനിനുപകേരലാം പുതനിയ ലലബക്കട്ട് വകുപട്ട്
നലകുലമന്നട്ട്  അന്നലത്ത ആഭലനരമനനി ഉറപ്പു നലകേനിലയങ്കനിലുലാം  തുടര്നടപടനികേള
ഇനനിയലാം  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  വഭാഹനലാം  അനുവദനിച്ചു
നലകുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ  സലാംഭവത്തനില  ഉളലപട
2  പ്രതനികേലളയലാം  അറസട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം കകേസനിലന്റെ കുറപത്രലാം ബഹു.  കകേഭാടതനിയനില
ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അഗ്നേനിക്കനിരയഭായ  പബക്കനിനട്ട്  പകേരലാം  പുതനിയ
പബക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് നലകുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   

സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി

109  (4207)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനിലല
എത്ര വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പദതനി  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലയട്ട്  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി 53
സ്കൂളുകേളനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളുലട  അകപക്ഷകേളനില  പദതനിയലട
ജേനിലഭാ/സലാംസ്ഥഭാനതല  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം പകേലക്കഭാണ്ടുവരുന. 

ലപഭാതുസ്ഥലത്തുള്ള മദലപഭാനലാം
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110  (4208)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ബഭാറുകേള  പൂടനിയതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  ലപഭാതു  സ്ഥലത്തുലാം
ജേനവഭാസലാം  കുറഞ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  വച്ചുള്ള  മദലപഭാനത്തനില  എത്രകത്തഭാളലാം
വര്ദനവുണഭായനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുസ്ഥലത്തുലാം  നനിര്ത്തനിയനിട  വഭാഹനങ്ങളനിലുലാം  വച്ചുള്ള
മദലപഭാനത്തനിലനതനിലര  കപഭാലതീസട്ട്  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറനില  എന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുജേനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാലുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനികനഭാ  ഇത്തരലാം  സലാംഘങ്ങളലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത  നടപടനി  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി  കേര്ശന  നടപടനിലയടക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014 ഏപ്രനില മുതല 2015 മഭാര്ച്ചുവലര 50934 കകേസ്സുകേള

2015 ഏപ്രനില മുതല 2016 മഭാര്ച്ചുവലര 60183 കകേസ്സുകേള  

2016 ഏപ്രനില മുതല 2016 ഒകകഭാബര് 15 വലര 34261 കകേസ്സുകേള.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജേനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല
ഉടന്തലന്ന  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള
സ്ഥലങ്ങളനില കപഭാലതീസട്ട് നനിരതീക്ഷണവുലാം പകടഭാളനിലാംഗുലാം ശക്തനിലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള സ്ഥലങ്ങളനില കപഭാലതീസട്ട്
നനിരതീക്ഷണവുലാം പകടഭാളനിലാംഗുലാം ശക്തനിലപടത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് പ്ലൈഭാസനികേട്ട് ലപഭാതനികേളനില ഭക്ഷണ വനിതരണലാം 
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111 (4209) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഗഭാര്ഡട്ട്  ഡക്യൂടനി  കനഭാക്കുന്ന  കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട്  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്
ലപഭാതനികേളനിലഭാണട്ട്  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നലതന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കനിടയനില  ഇതു  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗല
പ്രശ്നങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്ലൈഭാസനികേട്ട് ലപഭാതനികേളനിലല ഭക്ഷണ വനിതരണലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഭക്ഷണലാം  ലപഭാതനിയന്നതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബനലപട ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  ഇക്കഭാരണത്തഭാല  മഭാത്രമഭായനി  ഗഇൗരവമഭായ  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള
ഉണഭായതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില. 

(സനി)  പ്ലൈഭാസനികേട്ട്  ലപഭാതനികേളനിലല  ഭക്ഷണ  വനിതരണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ബനലപട കപഭാലതീസകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്
സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില മരണലപടവര്

112 (T*4210) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളളനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില
മരണലപടവരുലട എണ്ണലാം എത്രലയന്നട്ട് ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
കേഴെനിഞ  വര്ഷത്തനില  (2015)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില

മരണലപടവരുലട എണ്ണലാം ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ജേനില 2015-ല വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില
മരണലപടവരുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി 164
തനിരുവനനപുരലാം റൂറല 321
ലകേഭാലലാം സനിറനി 204
ലകേഭാലലാം റൂറല 182
പത്തനലാംതനിട 119
ആലപ്പുഴെ 378
കകേഭാടയലാം 271
ഇടക്കനി 91
എറണഭാകുളലാം സനിറനി 168
എറണഭാകുളലാം റൂറല 334
തൃശ്ശൂര് സനിറനി 109
തൃശ്ശൂര് റൂറല 324
പഭാലക്കഭാടട്ട് 424
മലപ്പുറലാം 367
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 159
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല 197
വയനഭാടട്ട് 62
കേണ്ണൂര് 218
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 104
ആലകേ 4,196

 കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിയലട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസനിലനക്കുറനിചട്ട് അകനസഷണലാം

113  (4211)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സഇൗമല  വധകക്കസനില  ജേതീവപരലനലാം  തടവനിനു  ശനിക്ഷനിക്കലപട
കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിയലട  സഭാമ്പത്തനികേകസഭാതസനിലനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തണലമന്ന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ജേയനിലനില  കേഴെനിയന്ന  കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിലയ  സന്ദര്ശനിചവരുലട
കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രതനിക്കട്ട്  പനിന്നനിലുള്ള  ഗൂഢശക്തനികേലളക്കുറനിചട്ട്  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
അവലര  നനിയമത്തനിനുമുന്നനില  ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്  ഇത്തരലാം  ദുരനങ്ങള  ഭഭാവനിയനില
ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുമുള്ള മുന്കേരുതലുകേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  ജേയനിലനില  കേഴെനിയന്ന  കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിലയ  സന്ദര്ശനിചവരുലട
കപരുവനിവരങ്ങള തഭാലഴെ ലകേഭാടത്തനിരനിക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കപരുലാം കമലവനിലഭാസവുലാം തതീയതനി ബനലാം

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

1. അഡസ.ബനി.എ.ആളര്,  ആളര്  അകസഭാസനി
കയറട്ട്സട്ട്,  പനി.ആര്. സതതീഷട്ട്

5-4-14 അഡസകക്കറട്ട്

2. സബഹ്മണലന് കസലലാം, തമനിഴഭാടട്ട് 24-2-15 സകഹഭാദരന്

3. അനതീഷട്ട് പനി.ലകേ.
പറയഭാങ്കണനി ഹഇൗസട്ട്,
ലനലനികക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, 
ലഎ.ഡനി.നമ്പര് ഡനി.എല-11/1149/ 2005

19-8-16 സകഹഭാദരലന്റെ
സഹൃത്തട്ട്

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

4. മുരുകകേശന്,
ഐവഭാത്തുകുടനി,
വനിരുദഭായലലാം,
തമനിഴഭാടട്ട്,
ലഎ.ഡനി.നമ്പര് XAG0347179

9-9-16 അനുജേത്തനിയലട
മകേന്

5. അഡസ.കടഭാഗനി 
കേനിഴെകക്കഭാടന്,
ആളര്അകസഭാസനികയറട്ട്സട്ട്  (ലതീഗല
ലസല), മൂന്നഭാലാം നനില, കനഭാര്ത്തട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്,
ലസന്റെട്ട് വനിന്ലസന്റെട്ട് കറഭാഡട്ട്,  എറണഭാകുളലാം

18-10-16 അഡസകക്കറട്ട്
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കനഭാര്ത്തട്ട്

 (ഡനി)  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേളുലാം ഇത്തരലാം ദുരനങ്ങള

ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ മുന്കേരുതലുകേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നലകുന്ന പദതനി

114 (4212)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :

ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്  :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കുറകൃതലങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

നലകുന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2015-ല എത്ര കപര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിച്ചു;

ആലകേ അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  ഫണട്ട്  എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കേലണത്തുന്നതട്ട്എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  നനിയനണവുലാം  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗത്തനിന്റെ

ചുമതലയലാം ആരനിലഭാണട്ട് നനിക്ഷനിപ്തമഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട്

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12 ആളുകേളക്കട്ട് 9 കകേസ്സുകേളനിലഭായനി 25,60,614 രൂപ അനുവദനിച്ചു.

(ബനി)  വനികനിലാം  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  സതീമനിലന്റെ  S.3(2)  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  തുകേ
കേലണത്തുന്നതട്ട്.

(സനി)  പദതനിയലട നനിയനണലാം  S.3(5)  പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ആഭലനരവകുപനിനഭാണട്ട്.   ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെ  ചുമതല  S.3(6)  പ്രകേഭാരലാം
കകേരള  കസറട്ട്  ലതീഗല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട  ലമമ്പര്  ലസക്രടറനിയനില
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലല  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.
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ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില വഭാങ്ങനിയ
പുതനിയ സഭാധനങ്ങള

115 (4213)  ശതീ  .    കറഭാജേനി  എലാം  .    കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ആധുനനികേ
വലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില  എലനഭാലക്ക  പുതനിയ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുകേയണഭായനി; എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അതനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;

(ബനി)  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  ചേടങ്ങള  അനുസരനിചഭാകണഭാ  സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങനിയതട്ട് എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേടങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയഭാണട്ട്  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയലതങ്കനില
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില  പുതനിയതഭായനി
വഭാങ്ങനിയ സഭാധനങ്ങളുലട  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി* വയ്ക്കുന.  ഇതനികലയട്ട്  ആലകേ
4,84,08,323 രൂപ ലചേലവഭായനി.

(ബനി)  കസഭാര്  പര്കചസട്ട്  ചേടങ്ങള  അനുസരനിച്ചുതലന്നയഭാണട്ട്  കമലപറഞ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

മക്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ലലക്രലാം നമ്പര് 236/2015 ആയനി രജേനിസര്
ലചേയ കകേസട്ട്

116 (4214)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  മക്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  പക്രലാം  നമ്പര്

236/2015  ആയനി  രജേനിസര്  ലചേയ  കകേസനില  എത്ര  പ്രതനികേളുലണനലാം  പ്രതനികേള

ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ലസക്ഷനുകേള  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഈ  കകേസട്ട്  രജേനിസര്

ലചേയതട്ട്; ലപഭാതുമുതല നശനിപനിക്കുന്നതട്ട് തടയന്ന ലസക്ഷന് (പനി.ഡനി.പനി.പനി. ആകട്ട്)

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഈ  കകേസനിലല  പ്രതനികേളലക്കതനിലര  ചേഭാര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

എങ്കനില  എത്ര  രൂപയലട  ലപഭാതുമുതല  നശനിപനിചതനിനഭാണട്ട്  കകേലസടത്തതട്ട്;

കകേസനിലല പ്രതനികേള നശനിപനിച ലപഭാതുമുതലനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പനി.ഡനി.പനി.പനി.  ആകട്ട്  ഈ  കകേസനില  ഉലണങ്കനില  എത്ര  രൂപയലട

ലപഭാതുമുതലഭാകണഭാ നശനിപനിചതട്ട്  ആ തുകേ പ്രതനികേളനിലനനിന്നട്ട് ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില  അതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഇകപഭാള  എവനിലട  എത്തനി

നനിലക്കുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേസനില പ്രതനികേലള അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില അറസട്ട്

ലചേയഭാതനിരനിക്കഭാനുളള കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ കകേസനില കകേഭാടതനിയനില ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം

ഏലതങ്കനിലുലാം  പ്രതനി  ABSCONDING  ആലണന്നട്ട്  പ്രസ്തുത  ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറനില

കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മക്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  ലലക്രലാം  നമ്പര്  236/2015-ലന്റെ

എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  പ്രതനികകേഭാളത്തനില  ചേനില  പ്രതനിപക്ഷ നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങള  എന്നട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട്  കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ടനി  കകേസനിലല എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.-ല ഇനലന്

ശനിക്ഷഭാനനിയമത്തനിലല 447, 427 & 34 എന്നതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവുലാം ലപഭാതുമുതല

നശതീകേരണ,  തടയല  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന്  3(1)  പ്രകേഭാരവുമഭാണട്ട്

കകേലസടത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കകേസകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം  കകേഭാടതനിയനില

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട് ബഹു. കകേഭാടതനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രതനികേള  ഒളനിവനില  കപഭാകേഭാന്  സഭാദലത  ഇലലന്നട്ട്  ഉത്തമ

കബഭാദലമുള്ളതനിനഭാലുലാം പ്രതനികേളുലട സഭാന്നനിദലത്തനില ലതളനിവുകേള കശഖരനികക്കണ

ആവശലകേതയനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം അറസട്ട് ലചേയനിടനില.

(ഇ) പ്രസ്തുത കകേസനില അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ബഹു. തനിരുവനനപുരലാം

ചേതീഫട്ട്  ജൂഡതീഷലല  മജേനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  23-3-2016-ല  കുറപത്രലാം

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കുറപത്രത്തനില പ്രതനികേള ആലരയലാം ABSCONDING ആയനി

കരഖലപടത്തനിയനിടനില. 
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71595/J1/2016/Home ഫയലനികന്മേല സസതീകേരനിച നടപടനി

117  (4215)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ആഭലനര(ലജേ)  വകുപനിലന്റെ  71595/J1/2016/Home  ഫയലനികന്മേല

സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളലക്കതനിലര  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്  കകേസട്ട്

രജേനിസര് ലചേയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ബഹു.എലാം.എല.എ. അഡസകക്കറട്ട് പനി.റനി.എ. റഹതീലാം

സമര്പനിച പരഭാതനി  31-8-2016  -നട്ട്  ആഭലനര  (ലജേ)  വകുപനില ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം

ആയതട്ട്  71595/ലജേ1/2016/ആഭലനരലാം  നമ്പരഭായനി  ഫയലനില  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം

അകനസഷണത്തനിനുലാം  റനികപഭാര്ടനിനുമഭായനി  5-9-2016-നട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനിക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടക്കുകേയലാം  ആ  വനിവരലാം  ബഹു.  എലാം.എല.എ.-ലയ

അറനിയനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിച റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിടനില.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട തലപത്തട്ട് ബന്ധുക്കലള നനിയമനിചതു
സലാംബനനിച പരഭാതനികേള

118 (4216) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  : 
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്:  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട തലപത്തട്ട് സനി.പനി.എലാം.

കനതഭാക്കളുലട മക്കലളയലാം ബന്ധുക്കലളയലാം നനിയമനിചതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  വനിജേനിലന്സട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനികന്റെതടക്കലാം എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  പരഭാതനികേള എന്നഭാണട്ട് ലഭനിചലതനലാം പരഭാതനിയനികന്മേല എനട്ട് നടപടനി
എടത്തുലവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ക്രമവനിരുദമഭായ
നനിയമനലാം നടത്തനിയതഭായനി പരഭാതനിലപടനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക  മനനിമഭാരഭാണട്ട്  ആകക്ഷപത്തനിനട്ട്  വനികധയരഭായലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പരഭാതനിയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ബനലപട  മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര
അകനസഷണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) നഭാലട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
(ബനി)  ഇവയനില  മൂന്നട്ട്  പരഭാതനികേള  8-10-2016-നുലാം  ഒരു  പരഭാതനി

12-10-2016-നുമഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പരഭാതനികേളനികന്മേല  പ്രഭാഥമനികേഭാകനസഷണലാം
നടനവരുന.

(സനി)  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കകേരള  കസറട്ട്  ഇന്ഡസനിയല
എന്റെര്പപ്രസസട്ട്, കേഴെക്കൂടത്തുള്ള കേനിന്ഫ്രെഭാ അപഭാരല പഭാര്ക്കട്ട്,  കേനിന്ഫ്രെഭാ പഭാര്ക്കട്ട്,
കേനിന്ഫ്രെഭാ  ഫനിലനിലാം  ആന്റെട്ട്  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കട്ട്,  കക  ആന്റെട്ട്  സനിറഭാമനികട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,
കേണ്ണൂര് എന്നനിവയനിലുലാം വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം, വലവസഭായ വകുപനില
ഉന്നത  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതുമഭായനി  ബനലപടഭാണട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) മുന് മനനി ശതീ. ഇ. പനി. ജേയരഭാജേലനതനിലരയഭാണട്ട് ആകരഭാപണലാം.

(ഇ) പരഭാതനികേളനികന്മേല പ്രഭാഥമനികേഭാകനസഷണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം കനരനിടന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്

119  (T*4217)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലല  ഏലതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം കനരനിടനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകനസഷണത്തനിലന്റ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  അകനസഷണത്തനിലന്റ
നനിലവനിലുളള സ്ഥനിതനിയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില  ശബരനിമല  കദവസസലാം

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  ശതീ.  ബനി.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണന്,  വനി.ഇ.3/15/പനി.ടനി.എ.  നമ്പര്
വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം കനരനിടന.

(ബനി)  ശബരനിമല  ഉതവങ്ങള  നടത്തുന്നതനില  ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടട്ട്,
പണഭാപഹരണലാം,  അനധനികൃത  നനിയമനങ്ങള  നടത്തഭാന്  ഇടലപടന
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  ആകരഭാപണങ്ങള.  പ്രസ്തുത  വനിജേനിലന്സട്ട്  അകനസഷണലാം
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

വനിജേനിലന്സട്ട് ഓഫതീസകേകളഭാടട്ട് അനുബനനിചട്ട് കലഭാക്കപട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം

120 (4218) ശതീ  .   സണ്ണനി കജേഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  വനിജേനിലന്സട്ട്  ഓഫതീസകേകളഭാടട്ട്  അനുബനനിചട്ട്  കലഭാക്കപട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  വനിജേനിലന്സട്ട്  ഡയറകര്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജേസനിസട്ട്  ലകേ.റനി.കതഭാമസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില
കലഭാക്കപട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കണലമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  പ്രസ്തുത
ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  എത്ര  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  കലഭാക്കപട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  വനിജേനിലന്സട്ട്  ഓഫതീസകേകളഭാടട്ട്
അനുബനനിചട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   വനിജേനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫതീസകേലള
കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളനിലല അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലമഭായ കലഭാക്കപട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വനിജേനിലന്സട്ട്
&  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറഭായലട  23  യൂണനിറട്ട്  ഓഫതീസകേളനിലുലാം
അനുവദനിക്കണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട് വനിജേനിലന്സട്ട് & ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബക്യൂകറഭാ
ഡയറകര് സമര്പനിച നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില  പ്രസ്തുത
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റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  ബഹു.  ഗവര്ണറുലട  ''സതീകറഭാ  കടഭാളറന്സട്ട്  ട  കേറപ്ഷന്''  എന്ന
നയപ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട്  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധനലാം  വളലര  ശക്തമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  വനിജേനിലന്സട്ട്  ഓഫതീസകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്
കലഭാക്കപട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിജേനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്
ബക്യൂകറഭാ ഡയറകര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

നനികുതനിയനിളവട്ട് നലകേനിയ നടപടനിയനികന്മേലുള്ള അകനസഷണലാം
121 (4219) ശതീ  .   ലജേയനിലാംസട്ട് മഭാതഡ്യു  : 

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  : 
ശതീ  .   സനി  .  ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  : 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കബഭായനിലര് കകേഭാഴെനി ലമഭാത്തക്കചവടക്കഭാരുലട
നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്  എഴുതനി  തള്ളനിയതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  ആയര്കവ്വേദസഇൗന്ദരല  വര്ദകേ
വസ്തുക്കളക്കട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഇളവു  നലകേനിയതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  വനിജേനിലന്സട്ട്
നടത്തനിയ തസരനിത പരനികശഭാധനയനില കേലണത്തനിയ കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഥമ  വനിവര  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്  പ്രതനികേള;
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പ്പു ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഒത്തഭാശ  ലചേയ്യുകേയലാം  അനര്ഹര്ക്കട്ട്
നനികുതനിയനിളവു  നലകുകേയലാം  ലചേയ  വകേയനില  ഖജേനഭാവനിനുണഭായ  നഷ്ടലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില എത്രയഭാണട്ട്;  അതട്ട് തനിരനിലകേ പനിടനിക്കുവഭാന് എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കബഭായനിലര്  കകേഭാഴെനി  ലമഭാത്ത

കേചവടക്കഭാരുലട  നനികുതനി  ലവടനിപട്ട്  എഴുതനിത്തള്ളനിയതുലാം  ആയര്കവ്വേദസഇൗന്ദരല
വര്ദകേ  വസ്തുക്കളക്കട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭായനി  ഇളവു  നലകേനിയതുലാം  സലാംബനനിചട്ട്
കേഡ്യു.വനി1/16/സനി.ആര്.ഇ/ഫനിന്  നമ്പരഭായനി  ഒരു തസരനിതഭാകനസഷണലാം  നടത്തനിയതനില
നനിനലാം  പഇൗളടനി  ഡതീകലഴഭായ  കതഭാലാംസണ്  ഗ്രൂപനിനുലാം  ആയര്കവ്വേദനികേട്ട്  മരുന്നട്ട്
ഉല്പഭാദകേര്ക്കുലാം  കവണനി  മുന്  ധനകേഭാരലമനനി  ശതീ.  ലകേ.  എലാം.  മഭാണനി
പക്ഷപഭാതപരമഭായനി  ലപരുമഭാറനി  സര്ക്കഭാര്  ഖജേനഭാവനിനട്ട്  നഷ്ടലാം  വരുത്തനിയതഭായനി
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കേലണത്തനി.   പരനികശഭാധനയനില  അഴെനിമതനി  കേലണത്തനിയതനിനഭാല  വനിജേനിലന്സട്ട്
കകേസട്ട്  നമ്പര് VC-20/16/CRE രജേനിസര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ബനി) 
1. ശതീ.  ലകേ.എലാം.  മഭാണനി,  എലാം.എല.എ,  പഭാലഭാ നനികയഭാജേകേ മണലലാം  (മുന്

ധനകേഭാരലമനനി)
2.  ശതീ. പനി.റനി. കഡവനിസട്ട്, പുന്നരനി പറമ്പനില ഹഇൗസട്ട്, തൃശ്ശൂര്
3. ശതീ. പനി.റനി. കജേഭാണ്സണ്, ലപ്രഭാപപ്രറര്, ലസന്റെട്ട് കതഭാമസട്ട് പഇൗളടനിഫഭാലാം,
തൃശ്ശൂര്

4. ശതീമതനി കഗസനി കതഭാമസട്ട്, ലപ്രഭാപപ്രറര്, കഗസട്ട് പഇൗളടനി ഫഭാലാം, തൃശ്ശൂര്
5. ശതീ. പനി.റനി. ലബന്നനി, ലപ്രഭാപപ്രറര്, ലബസട്ട് പഇൗളടനി ഫഭാലാം,  തൃശ്ശൂര്
6. ശതീ. പനി.റനി. വര്ഗതീസട്ട്, ലപ്രഭാപപ്രറര്, അന്നഭാ പഇൗളടനി ഫഭാലാം, തൃശ്ശൂര്
7. ശതീ. പനി.റനി. കജേഭാസട്ട്, ലപ്രഭാപപ്രറര്, കറഭാസട്ട് പഇൗളടനി ഫഭാലാം, തൃശ്ശൂര്
8. ശതീ.  ജേയചേന്ദ്രന്,  മുന്  ധനകേഭാരലമനനിയലട  അഡതീഷണല  പപ്രവറട്ട്

ലസക്രടറനി
9. കകേരളത്തനിലല ആയര്കവ്വേദനികേട്ട്   കപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട് മഭാനുഫഭാക്ചേകറഴട്ട്

പ്രഥമ  വനിവര  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി  ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.*

(സനി) വനിജേനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് അകനസഷണഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

കുടലാംബകകേഭാടതനിക്കട്ട് സസനമഭായനി ലകേടനിടലാം

122 (T* 4220)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട് ജേനിലയനിലല കുടലാംബ കകേഭാടതനി നനിലവനില എവനിലടയഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനട്ട്  സ്ഥലലാം  അനുവദനിച്ചു
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുവദനിച്ചു തന്നനിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തട്ട് ലകേടനിടലാം പണനിയന്നതനിനട്ട് എസനികമറട്ട്

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  എസനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലമനഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  തടസങ്ങള  നതീക്കനി,  കുടലാംബ  കകേഭാടതനിക്കട്ട്  സസനമഭായ  ലകേടനിടലാം
എന്നകത്തക്കട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് കുടലാംബ
കകേഭാടതനി ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  മുടകത്തഭാടനി  ഗഭാമത്തനിലല  വനിദലഭാനഗറനിലുള്ള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കകേഭാടതനി
വളപനിലല  30  ലസന്റെട്ട്  സ്ഥലലാം  കുടലാംബ  കകേഭാടതനി  ലകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനഭായനി
ജുഡതീഷലല ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട് പകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി-ഇ)  274  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള ശനിപഭാര്ശ പഹകക്കഭാടതനിയനില നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നടപടനി
പകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്. 

പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്, അസനിസന്റെട്ട് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേക്യൂടര് നനിയമനങ്ങള
123 (T*4221) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

  ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
  ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി  :
  ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്,  അസനിസന്റെട്ട്
പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്  നനിയമനങ്ങളനില  അഴെനിമതനിയലാം  സസജേനപക്ഷപഭാതവുലാം
നടന്നതഭായനി പറയലപടന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  അകനസഷണലാം

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിയമനിച  പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്,

അസനിസന്റെട്ട് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേക്യൂടര് എന്നനിവരുലട കമലവനിലഭാസലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ഡനി)  കമലപറഞ  നനിയമനങ്ങളനില  സലാംവരണമഭാനദണങ്ങള

പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്,  അസനിസന്റെട്ട്  പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്
നനിയമനത്തനില അഴെനിമതനിയലാം സസജേനപക്ഷപഭാതവുലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നനിയമനിച  പബനികേട്ട്
കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്മഭാരുലടയലാം  അസനിസന്റെട്ട്  പബനികേട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്മഭാരുലടയലാം
കമലവനിലഭാസലാം യഥഭാക്രമലാം അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന+.

(ഡനി)  1978-ലല  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഭാ  ഓഫതീകസഴട്ട്  (അകപഭായനിന്റെട്ട്ലമന്റെട്ട്
ആന്റെട്ട് കേണതീഷന്സട്ട് ഓഫട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്)  ആന്റെട്ട് കേണകട്ട്  ഓഫട്ട് കകേസസട്ട്  ചേടങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം അതഭാതട്ട് ജേനിലഭാ കേളകര്മഭാര് നലകുന്ന പഭാനല അനുസരനിചഭാണട്ട് പബനികേട്ട്
കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്മഭാരുലട  നനിയമനലാം  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  അസനിസന്റെട്ട്  പബനികേട്ട്
കപ്രഭാസനികേക്യൂടര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിശയനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിവുകേളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില നനിനമഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജേനിലയനിലല എസട്ട്.സനി., എസട്ട്.ടനി. കകേസ്സുകേള

124  (T*4222)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനിയനികലയട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്

ജേനിലയനിലല എസട്ട്.സനി.,  എസട്ട്.ടനി.  കകേസ്സുകേള മഭാറനിയതട്ട് കേഭാരണലാം ചേനിറ്റൂര്,  ആലത്തൂര്

എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളനിലല  ആളുകേളക്കട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പ്രയഭാസങ്ങള

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്

സനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേകയഭാ  അലലങ്കനില  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  ആലത്തൂര്,  ചേനിറ്റൂര്  എന്നതീ

തഭാലൂക്കുകേളനിലല  എസട്ട്.സനി.,  എസട്ട്.ടനി.  കകേസകേള  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനിയനില

+ പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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നടത്തഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് കകേഭാടതനിയലട ''Area of Jurisdiction''-ല പഭാലക്കഭാടട്ട് ജേനില

മുഴുവന്  ഉളലപടകേയലാം  സനിലാംഹഭഭാഗലാം  കകേസ്സുകേളുലാം  അടപഭാടനി  കമഖലയനില

നനിന്നഭായതുലകേഭാണ്ടുലാം കേക്ഷനികേളുലട സഇൗകേരലഭാര്ത്ഥവുലാം പഹകക്കഭാടതനിയലട ശനിപഭാര്ശ

പ്രകേഭാരവുമഭാണട്ട്  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  എലഭാ  എസട്ട്.സനി./

എസട്ട്.ടനി. കകേസ്സുകേളുലാം പ്രസ്തുത കകേഭാടതനിയനികലയട്ട് മഭാറ്റുകേയലാം ലചേയതട്ട്.

 (ബനി) ശനിപഭാര്ശ നനിലവനിലനില.

മൂന്നഭാര് പടബക്യൂണല

125  (4223)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) മൂന്നഭാര് ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭാലണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത്ര  ലചേലവട്ട്

വരുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ചേടങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  ലലടബക്യൂണലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  ആയതട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  മൂന്നഭാര്  ലസഷലല  പടബക്യൂണല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതനിലന
സലാംബനനിചട്ട്  അനനിമ  വനിധനി  പുറലപടവനിച  എലഭാ  തര്ക്കങ്ങളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനില  നനിന്നട്ട്  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴെനിപനിചട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  നഭാളനിതുവലര  502-ഓളലാം  കകേസ്സുകേള  തതീര്പ്പു
കേലപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  തതീര്പ്പു  കേലപനിക്കുവഭാനുള്ള  കകേസ്സുകേളനില
ബഹു.പഹകക്കഭാടതനി 209 കകേസ്സുകേളക്കട്ട് കസ നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
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(സനി) ഏകേകദശലാം 1,30,00,000 രൂപ പ്രതനിവര്ഷലാം ലചേലവട്ട് വരുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

(ഇ) ബഹു. പഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം പടബക്യൂണലനിലന്റെ
വനിധനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി,  മൂന്നഭാര്  ലസഷലല  പടബക്യൂണല  ആകനിനട്ട്
ആവശലമഭായ കഭദഗതനി പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കകേഭാടതനികേള

126  (4224)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സഭായഭാഹ്ന കകേഭാടതനികേള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭായഭാഹ്ന കകേഭാടതനികേളുലട പ്രവര്ത്തന രതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭായഭാഹ്ന കകേഭാടതനികേളുലട സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13 -ാ ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷലന്റെ ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് തനിരുവനനപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  5  ജേനിലകേളനില  സഭായഭാഹ്ന
കകേഭാടതനി രൂപതീകേരനിചനിരുന.  പനിന്നതീടട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പ്രതതീക്ഷനിച കപഭാലല
നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല പഹകക്കഭാടതനി  2-6-2016  തതീയതനി മുതല
സഭായഭാഹ്ന  കകേഭാടതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തുകേയലാം  ലചേയ.   ഇകപഭാള
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില സഭായഭാഹ്ന കകേഭാടതനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

തഭാമരകശരനി തഭാലൂക്കനില മുന്സനിഫട്ട് കകേഭാടതനി

127  (T*4225)  ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  മുന്സനിഫട്ട്  കകേഭാടതനിയനിലഭാത്ത  ഏകേ  തഭാലൂക്കഭാണട്ട്  തഭാമരകശരനി
തഭാലൂലക്കന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി,  കകേഭാടകഞരനി  ഉളലപലടയള്ള  മലകയഭാര

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കമഖലയനിലുള്ളവര് 75 കേനികലഭാമതീറര് അകേലലയള്ള കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കകേഭാടതനിലയയഭാണട്ട്
സനിവനില വലവഹഭാരങ്ങളക്കഭായനി സമതീപനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള തഭാമരകശരനി  ജുഡതീഷലല ഫസട്ട് കഭാസട്ട്  കകേഭാടതനി  നമ്പര്
II  -ല  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചട്ട്  മുന്സനിഫട്ട്  മജേനികസറട്ട്  കകേഭാടതനിയഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  15  തസ്തനികേകേള നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട് അധനികേ
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയനിലലന്ന  നനിബനനകയഭാടകൂടനി  തഭാമരകശരനി  ജുഡതീഷലല
ഫസട്ട്  കഭാസട്ട്  മജേനികസറട്ട്  കകേഭാടതനി  II-ലന  മുന്സനിഫട്ട്  മജേനികസറട്ട്  കകേഭാടതനിയഭായനി
മഭാറനിയനിരുന.   കകേഭാടതനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  27  അധനികേ
തസ്തനികേകേള  അനുവദനിച്ചു  നലകേണലമന്നട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  പഹകക്കഭാടതനി  രജേനിസഭാര്
ആവശലലപടകേയലാം  8  തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  19  തസ്തനികേകേള കൂടനി
സൃഷ്ടനിച്ചു  നലകേണലമന്ന  പഹകക്കഭാടതനി  രജേനിസഭാറുലട  ആവശലലാം  ഇകപഭാള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

ഫയര്കഫഭാഴനിനട്ട് ആധുനനികേ രക്ഷഭാവഭാഹനങ്ങള

128 (4226) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  നഗരങ്ങളനിലല  ഇടങ്ങനിയതുലാം  തനിരകക്കറനിയതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില
തതീപനിടത്തലാം  ഉളലപലടയള്ള  അപകേടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള  ആധുനനികേവുലാം
വലനിപലാം കുറഞതുമഭായ രക്ഷഭാ വഭാഹനങ്ങളുലട അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം ഒകടലറ ബുദനിമുടട്ട്
ഫയര്കഫഭാഴനിനട്ട് ഉണഭാകുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ആധുനനികേ  രക്ഷഭാ  വഭാഹനങ്ങള  ഫയര്കഫഭാഴനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇടങ്ങനിയതുലാം തനിരകക്കറനിയതുമഭായ നഗരകകേന്ദ്രങ്ങളനില ഫയര് &  ലറസക്യൂ
സര്വ്വേതീസനിലന്റെ  കസവനലാം  അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സ്ഥനിരലാം
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സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടത്തുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അഗ്നേനിശമനരക്ഷഭാ  കസവന  വകുപനിനട്ട്  ആവശലമുള്ള  ആധുനനികേ
വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  38.56  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇടങ്ങനിയതുലാം  തനിരകക്കറനിയതുമഭായ  നഗര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  മനിനനി  ഫയര്
കസഷനുകേളുലാം  സഭാറപലറട്ട്  ഫയര്  കസഷനുകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഫയര് & ലറസഡ്യു സര്വ്വേതീസനിലല എമര്ജേന്സനി ലടണറുകേള
129  (4227)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില വഭാഹന അപകേടങ്ങകളഭാ മറട്ട്  അപകേടങ്ങകളഭാ

സലാംഭവനിചഭാല  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എത്ര  എമര്ജേന്സനി
ലടണറുകേള നനിലവനിലുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കൂടതല  എമര്ജേന്സനി  ലടണറുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു എമര്ജേന്സനി ലടണര് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) എമര്ജേന്സനി ലടണറുകേള വഭാങ്ങുന്ന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

 ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസഡ്യു സര്വ്വേതീസനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

130 (4228)   ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കകേരളത്തനിലല ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസക്യൂ സര്വ്വേതീസനിലന നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കൂടതല ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള കസനയട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലഴെപറയന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. (a)  കദശതീയ  തലത്തനില  നഭാഷണല  സനിവനില  ഡനിഫന്സട്ട്
അക്കഭാദമനിയനിലുലാം  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
മഭാകനജു ലമന്റെട്ട്  ഇന്  ഗവണ്ലമന്റെനിലുലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

(b) ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കേമ്പക്യൂടര് പരനിശതീലനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

2. അഗ്നേനിരക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  അക്കഭാദമനിയനിലല  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളുലട
സനിലബസട്ട് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷ്കരനിച്ചു.

3. അസനിസന്റെട്ട് കസഷന് ഓഫതീസര് കകേഭാഴട്ട്,  ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന്കകേഭാഴട്ട്,
പഡ്രെവര്  ലമക്കഭാനനിക്കട്ട്  കകേഭാഴട്ട്,  പഡ്രെവര്  ലമക്കഭാനനിക്കട്ട്
എലനിജേനിബനിലനിറനി കകേഭാഴട്ട് തുടങ്ങനിയ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കൂടതല
ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നലകേനിവരുന.

4. ലവള്ളത്തനിനടനിയനില  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂബഭാ
പഡവനിലാംഗനില  പുതനിയ  ബഭാച്ചുകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.

5. അഗ്നേനിശമന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അപകേടകേരമഭായ
രഭാസവസ്തുക്കള  പകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സഭാകന്റെര്ഡട്ട്
ഓപകറഷണല ലപ്രഭാസനിഡഡ്യുവര് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

6. അഗ്നേനിരക്ഷഭാ  പരനിശതീലന  അക്കഭാദമനിയനിലുലാം  തനിരുവനനപുരലാം
അഗ്നേനിരക്ഷഭാ വകുപട്ട്     നടത്തുന്ന       നതീനലക്കുളത്തനിലുമഭായനി
നതീനല പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് സഇൗകേരലലാം ഉണഭാക്കനി.

7. അടനിസ്ഥഭാന  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുന്ന  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മുങ്ങല
പരനിശതീലനലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനി.  ആയതനിനട്ട്  തതീവ്ര  പരനിശതീലനലാം
നടത്തനിവരുന.

8. വനിയ്യൂര്  ഫയര്  &  ലറസഡ്യു  സര്വ്വേതീസസട്ട്  അക്കഭാദമനിയലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി  നനിലവനില  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി  &  സനി)  ചുവലട പറയന്ന ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  അവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന:

1. ലടണ് കടബനിള ലഭാഡ്ഡര്

2.  സ്കൂബഭാ ലസറട്ട് വനിത്തട്ട് പഡവനിലാംഗട്ട് സക്യൂടട്ട്

3. കപഭാര്ടബനിള എയര് കേലാംപ്രസര്

4.  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട് ഹഇൗസട്ട് പബന്ഡനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന്

5. വയര്ലലസട്ട് ലസറട്ട്

6. പഹ ലറസനിസന്റെട്ട് ഫയര് ലഹലലമറട്ട്

7. എമര്ജേന്സനി ലടണര്

8. മനിനനി വഭാടര് ലടണര്

9.  ഫയര് കബഭാട്ടുകേള

10.  വഭാടര് ബഇൗസറുകേള

11. സ്കൂബഭാ ലവഹനിക്കനിളസട്ട്

12. എയര് കേലാംപ്രസര്

13.  റമ്പര് ഡനിങ്കനി

14. കഹഭാസട്ട് പബന്ഡനിലാംഗട്ട് ലമഷതീന്.

 ഫയര് കസഷന്
131  (4229)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ഫയര്  കസഷന്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണലാം

എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ഒരു  മണലത്തനില  ഒരു ഫയര്  കസഷന്  എന്ന നനിലയനിലുള്ള  നയലാം

രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  ഫയര്  കസഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രകദശലത്ത ജേനസഭാന്ദ്രത, ലറകസഭാണ്സട്ട് പടലാം (ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില 20
മനിനനിറ്റുലാം പടണപ്രകദശങ്ങളനില 5 മനിനനിറ്റുലാം), പ്രകദശത്തനിലന്റെ ഭൂപ്രകൃതനി സലാംബനമഭായ
പ്രകതലകേതകേള,  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  അഗ്നേനിസരക്ഷലയ  ബഭാധനിക്കഭാന്  സഭാധലതയള്ള
പ്രമുഖ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  സഭാന്നനിദലലാം  എന്നനിവ  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷന്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മഭാനദണമഭാക്കഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത അനുകയഭാജേലമഭായ  സ്ഥലവുലാം
ലകേടനിടവുലാം മറട്ട് അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലട ലഭലതയലാം പരനിഗണനിക്കഭാറുണട്ട്.

 (ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 (സനി) ഫയര് & ലറസഡ്യു വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  38.56  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  കസഷന്  ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം  ഫഭാമനിലനി  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവനികലക്കഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  -ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജേറനില
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം അഗ്നേനിശമന വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള

132  (4230)   ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

കേഭായലാംകുളലാം  അഗ്നേനിശമന  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ഒരു  ഫയര്  എഞനിൻ  ഉൾലപലട
കൂടതല  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങൾ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  അഗ്നേനിരക്ഷഭാ നനിലയത്തനില  Mobile  Training  Unit-2,  Water
Lorry-1, Ambulance-1, Bullet-1, Jeep-1 എന്നതീ വഭാഹനങ്ങളുലാം Hydraulic rescue
tools-1  pair,  SCUBA  Set-1,  Chain  Saw-3,  Float  pump-1  എന്നതീ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.   കൂടതല ആധുനനികേ അഗ്നേനിരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള
എലാം.എല.എ.-യട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന പ്രകതലകേ ഫണനില ഉളലപടത്തനി വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

ആലപ്പുഴെ അസനിസന്റെട്ട് ഡനിവനിഷണല ഓഫതീസലറ ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകുപ്പു
തലത്തനില  പുതനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്ന  മുറയട്ട്  കേഭായലാംകുളലാം
നനിലയത്തനിനട്ട്  കൂടതല  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട് ഫയര് കസഷന്
133 (4231)  ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
വഭാടകേലക്കടനിടത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഹരനിപഭാടട്ട്  ഫയര്  കസഷന്  സസനലാം

ലകേടനിടത്തനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
ഹരനിപഭാടട്ട്  ഫയര്  &  ലറസഡ്യു  കസഷനട്ട്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഭാലൂക്കനിലല  ചേനികങ്ങഭാലനി  വനികലജേനില
റതീസര്കവ്വേ  നമ്പര്  157/6-ലലപട  12.04  ആര്  റവനഡ്യു  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയലട
ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം  റവനഡ്യു  വകുപനില  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ഫയര്  &  ലറസഡ്യു
വകുപനിനട്ട് ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നലകേനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജേനിലയനിലല ഫയര് സര്വ്വേതീസട്ട് കസഷനുകേള
134  (4232)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  ഒഴുക്കുള്ള  പുഴെകേളനില  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

വലനിയ  വലകേകളഭാ  (പുഴെയട്ട്  കുറുലകേ  ലകേട്ടുന്നവ)  രക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള്ള
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങകളഭാ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലല  ഫയര്  സര്വ്വേതീസട്ട്
കസഷനുകേളനില ലഭലമലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  പ്രസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഉണട്ട്.
(ബനി)  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്ന  മുറയട്ട്  ജേനിലയനിലല  ഫയര്

സര്വ്വേതീസട്ട് കസഷനുകേളനില ലഭലമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനിലല ഫയര് കഫഭാഴട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒഴെനിവുകേള
135 (4233)   ശതീ  .    എന്   .  എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് ജേനിലയനില ഫയര്കഫഭാഴട്ട്  സര്വ്വേതീസനില ജേനിലഭാ ഓഫതീസര്,

കസഷന്  ഓഫതീസര്,  അസനിസന്റെട്ട്  കസഷന്  ഓഫതീസര്,  ലതീഡനിലാംഗട്ട്  ഫയര്ലമന്,
ഫയര്ലമന്,  ഫയര്  പഡ്രെവര് എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനില  അനുവദനിക്കലപട  എണ്ണവുലാം
ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവുകേളുലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവുകേള  ഉലണങ്കനില  എത്ര  കേഭാലമഭായനി  ഈ  ഒഴെനിവുകേള
തുടരുനലണനലാം, ഇതട്ട് എകപഭാള നനികേത്തുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  എത്ര  ഫയര്കസഷനുകേള  ഉണട്ട്;  ഈ
കസഷനുകേളനില  സഭാഫനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തത  അടക്കമുള്ള  കപഭാരഭായ്മകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  പുതനിയതഭായനി  ഫയര്കസഷനുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  പുതനിയ  ഫയര്കസഷനുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുകേ  എന്നട്ട്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട
ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ്ഥ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനില ഫയര്കഫഭാഴട്ട് സര്വ്വേതീസനില അനുവദനിക്കലപട 

സഭാഫനിലന്റെ എണ്ണവുലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുളള ഒഴെനിവുകേളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമ്പര്

തസ്തനികേ അനുവദനിക്കലപട 
എണ്ണലാം

ഒഴെനിവുകേളുലട 
എണ്ണലാം

1 അസനി. ഡനിവനിഷണല ഓഫതീസര് 1 ഇല

2 കസഷന് ഓഫതീസര് 5 2

3 അസനി. കസഷന് ഓഫതീസര് 5 ഇല

4 ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന് 16 4

5 ലലഡ്രെവര് ലമക്കഭാനനിക്കട്ട് 5 1
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6 ഫയര്മഭാന് പഡ്രെവര് 31 9

7 ഫയര്മഭാന് 100 33

(ബനി)
ക്രമ നമ്പര് തസ്തനികേ ഒഴെനിവുകേള നനിലവനില വന്ന

തതീയതനി

1 കസഷന് ഓഫതീസര് 9-9-16

2 ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന് 9-9-16

3 ലലഡ്രെവര് ലമക്കഭാനനിക്കട്ട് 2-9-16

4 ഫയര്മഭാന് പഡ്രെവര് 23-9-16

5 ഫയര്മഭാന് 9-9-16

ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനില അഞട്ട് ഫയര് കസഷനുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ടനി
നനിലയങ്ങളനിലല കപഭാരഭായ്മകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  പുതുതഭായനി  ഫയര്  കസഷനുകേള
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില ഫയര് കസഷന്

136 (4234)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

ലകേഭായനിലഭാണനിയനില  ഫയര്  കസഷന്  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  ബജേറട്ട്

പ്രഖലഭാപനലത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിക്കുന്നതനികലയട്ട്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ഡയറകര് ജേനറല ലഭലമഭാക്കനിയ ശനിപഭാര്ശ ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ജേയനിലപുള്ളനികേളക്കട്ട് പകരഭാള
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137  (4235)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതുമുതല  7-10-2016  വലര

വനിവനിധ  ജേനിലകേളനില  കേഴെനിഞനിരുന്ന  എത്ര  ജേയനിലപ്പുളളനികേളക്കട്ട്  പകരഭാള

അനുവദനിച്ചു; ജേനിലതനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലകേളനിലുളളവരുലട  കപരട്ട്  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്

പ്രതനിയഭാക്കലപട കുറകൃതലങ്ങലള സലാംബനനിച്ചുളള വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 1174 തടവുകേഭാര്ക്കട്ട് പകരഭാള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  തടവുകേഭാരുലട ജേനില

തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലകേളനിലുള്ളവരുലട  കപരട്ട്  വനിവരലാം,  കുറകൃതലങ്ങള

സലാംബനനിച്ചുളള വനിവരലാം എന്നനിവ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലപന്ഷന് ബുക്കുകേളുലട ക്ഷഭാമലാം

138 (4236) ശതീ  .    കജേഭാര്ജേട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ലപന്ഷന്  ബുക്കുകേള  ആവശലത്തനിനട്ട്  ലഭലമലഭാത്ത  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ഇതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപന്ഷന്  ബുക്കുകേളുലട  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ആവശലത്തനിനട്ട്  ലപന്ഷന്  ബുക്കട്ട്  അചടനിക്കുന്നതനിനട്ട്,

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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അചടനിവകുപട്ട്  ഡയറകര്  ലഭലമഭാക്കനിയ  ശനിപഭാര്ശ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് & കസഷനറനി വകുപനില പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

139  (4237)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്  &  കസഷനറനി  വകുപനില  എലനങ്കനിലുലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില  ഈ  വകുപനില  ഓവര്പടലാം
അലവന്സഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അചടനി വകുപട്ട് ആധുനനികേവലക്കരണലാം,  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് മക്യൂസനിയലാം,  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്
പഭാര്ക്കട്ട് എന്നനിവയഭാണട്ട് അചടനി വകുപനില വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിഷ്കഭാരങ്ങള.
ഇക്കഭാരലങ്ങള  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  1-10-2016  തതീയതനിയനിലല
G.O.  (Rt)  No.  2661/16/ഉവനിവ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കഡഭാ.  രഭാകജേന്ദ്രകുമഭാര്
അനയത്തട്ട് അദലക്ഷനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കസഭാഫട്ട് ലവയര്  വനികേസനലാം,  ലമചലപട  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
സജമഭാക്കല  എന്നനിവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  കസഷനറനി  വകുപനിലുലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  

(ബനി)  അചടനി  വകുപനില  2014-15  കേഭാലയളവനില  82,47,289  രൂപയലാം
2015-16 കേഭാലയളവനില 1,01,45,328 രൂപയലാം ഓവര്ലലടലാം അലവന്സട്ട് ഇനത്തനില
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  2015  നവലാംബര്  മഭാസത്തനിലല  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
ലതരലഞടപനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  3,64,89,687  രൂപയലാം  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല
കേഭാലയളവനില കസഷനനി വകുപനില ഓവര്ലലടലാം അലവന്സട്ട് തുകേ ലചേലവഴെനിചനിടനില. 

പ്ലൈഭാചനിമട നഷ്ടപരനിഹഭാര പടബക്യൂണല ബനില
140 (T*4238)   ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

   ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .  നഭാണു  :

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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    ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  പ്ലൈഭാചനിമട  പടബക്യൂണല  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഈടഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേരള  നനിയമസഭ  ഐകേകേകണലന  ബനില  പഭാസഭാക്കനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനിക്കഭായനി  അയചനിരുലന്നങ്കനിലുലാം  അത്തരലാം ഒരു നനിയമലാം
പഭാസഭാക്കഭാന്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശമനിലലന്നട്ട്  പറഞട്ട്  തനിരസരനിചതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലട
അധനികേഭാരത്തനികന്മേലുള്ള കേകയറമഭാലണന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടനിലന മറനികേടക്കഭാനുലാം പ്ലൈഭാചനിമടയനില
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിചവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2010-ലല  കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബക്യൂണല  ആകനില  വനിഭഭാവന
ലചേയനിട്ടുള്ള  നനിയമവുമഭായനി  The  Plachimada  Coca-Cola  Victims  Relief  and
Compensation  Claims  Special  Tribunal  Bill,  2011-ലല  വലവസ്ഥകേള
ലപഭാരുത്തലപടന്നനിലലനലാം  മറ്റുലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  ബനില  പനിന്വലനിക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര
ആഭലനര  മനഭാലയലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നട്ട്  ബനില  മടക്കനി  അയക്കുകേയലാം
ലചേയനിരുന.   ഇത്തരത്തനില  തനിരനിലകേ  അയചതനിലല  നക്യൂനതകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി
പ്രസ്തുത ബനില രഭാഷപതനിയലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  വതീണ്ടുലാം അയയ്ക്കുകേയണഭായനി.
എന്നഭാല ബനിലനില  "I  withhold  assent  from this  Bill”എന്നട്ട്  കരഖലപടത്തനി
ബഹുമഭാനലപട  രഭാഷപതനി  പ്രസ്തുത  ബനില  തനിരനിലകേ  അയയ്ക്കുകേയഭായനിരുന.
സലാംസ്ഥഭാന  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  ബനിലനിനട്ട്  അനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട്
രഭാഷപതനിയലട പ്രകതലകേ അധനികേഭാരമഭായനി ഭരണഘടന അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ   അധനികേഭാരത്തനികന്മേലുള്ള  കേകയറമഭായനി  ഇതനിലന  കേഭാണഭാന്
കേഴെനിയനില.  പ്രസ്തുത  സഭാഹചേരലത്തനില  പ്ലൈഭാചനിമടയനില  നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കനി
രയഭായവര്ക്കട്ട്  എആ്രപകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്നതനിലന്റെ
നനിയമവശങ്ങള സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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മര്ചന്റെട്ട് കനവനി ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

141 (T* 4239)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മര്ചന്റെട്ട്  കനവനി  ജേതീവനക്കഭാര്  എത്രയലണന്ന
കേണലക്കടത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനിലല  കകേഭാടനിക്കുളലത്ത  മര്ചന്റെട്ട്  കനവനി  കബട്ട്
ഭഭാരവഭാഹനികേള  മര്ചന്റെട്ട്  കനവനി  സതീലമന്കേഭാര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസ  ലപന്ഷന്
അനുവദനിക്കണലമന്നഭാവശലലപടട്ട്  നനികവദനലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനികവദനത്തനിന്കമല എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ലപന്ഷന്  നലകുന്ന  വനിഷയലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മര്ചന്റെട്ട്  കനവനിക്കഭാരുലട  കേണലക്കടത്തനിടനില.   ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  നടത്തനിയ  അകനസഷണത്തനില  ജേനിലയനില  ഏകേകദശലാം

1500-നുകമല മര്ചന്റെട്ട് കനവനി ജേതീവനക്കഭാരുണട്ട്.

(ബനി) നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)   അകനസഷനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അസനിസന്റെട്ട്

കലബര് ഓഫതീസലറ ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം ഉണഭാക്കുന്ന ഉചഭഭാഷനിണനികേളക്കട്ട് നനികരഭാധനലാം

142  (4240)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ)  ശബ്ദമലനിനതീകേരണലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  കപരനില  ഏലതഭാലക്ക  ഇനലാം

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉചഭഭാഷനിണനികേളക്കഭാണട്ട് നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഉചഭഭാഷനിണനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  നനിലവനില  ഏലതഭാലക്ക

ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മേഭാരനിലനനിനലാം  ഏലതഭാലക്ക  അനുമതനിയഭാണട്ട്  ആവശലമുള്ളതട്ട്;

എലനഭാലക്ക ഉപഭാധനികേകളഭാലടയഭാണട്ട് ഇത്തരലാം അനുമതനി നലകേഭാറുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സ്ഥനിരമഭായനി  ഉചഭഭാഷനിണനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാണട്ട്

അനുമതനി നലകേഭാറുള്ളതട്ട്; ഇങ്ങലന നലകുന്ന അനുമതനി എലനഭാലക്ക വലവസ്ഥകേള

പ്രകേഭാരമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില ലപരുമ്പഴുതൂര് വടകകേഭാടട്ട്  എന്ന സ്ഥലത്തട്ട്

അനുമതനിയനിലഭാലത  സ്ഥനിരമഭായനി  ഉചഭഭാഷനിണനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര

പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള  കകേഭാളഭാമ്പനി  പമക്കുകേള  ഇവനിലട

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഏലറ

ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  ഉചഭഭാഷനിണനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതട്ട്  തടയഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കകേഭാളഭാമ്പനി  രൂപത്തനിലുളള  ഉചഭഭാഷനിണനികേളക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

വകുപനിലനനിന്നലാം  അനുവവഭാദലാം  നലകേഭാറനില.  കബഭാകട്ട്  ആകൃതനിയനിലുളള
ഉചഭഭാഷനിണനികേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ അനുവഭാദലാം നലകേഭാറുളള.

(ബനി)  ഉചഭഭാഷനിണനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം  നലകുന്നതട്ട്
ബനലപട സബട്ട് ഡനിവനിഷണല കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്, ജേനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി
എന്നനിവരഭാണട്ട്.  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുളള  ഉപഭാധനികേള  സലാംബനനിച്ചുളള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളക്കഭാണട്ട്  സ്ഥനിരമഭായനി  ഉചഭഭാഷനിണനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന്  അനുമതനി  നലകുന്നതട്ട്.   ബനലപട  നനിയമങ്ങള/
ചേടങ്ങളക്കുലാം  ബഹുമഭാനലപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായനി  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുളള  അധനികേഭാരലാം  ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാരനില
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്. 

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  ലപരുമ്പഴൂതൂര്  വടകകേഭാടട്ട്  ശതീധര്മ്മേ  ശഭാസ്തഭാ  കക്ഷത്രത്തനില  ലലമക്കട്ട്
ഉചത്തനില  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണനിചട്ട്  കപരുവയഭാലത
സ്ഥലവഭാസനികേളനിലഭാകരഭാ സമര്പനിച പരഭാതനി ലഭനിചനിരുന.  അകനസഷണത്തനില ഇഇൗ
പരഭാതനി  വലഭാജേമഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  ടനി  കക്ഷത്രത്തനില  ഉചഭഭാഷനിണനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളളതഭായലാം നനികരഭാധനിച ഉചഭഭാഷനിണനികേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നനിലലനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ശദയനിലലപടനിടനില.  നനിയമനഭാസൃതമുളള  ഉചഭഭാഷനിണനികേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭായഭാണട്ട്  അകനസഷണത്തനില  ലവളനിവഭായനിട്ടുളളതട്ട്.
പ്രകദശവഭാസനികേളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന തരത്തനില നനികരഭാധനിത ഉചഭഭാഷനിണനികേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടഭാല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സമഭാനസസഭഭാവമുളള സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട ഏകകേഭാപനലാം
143  (4241)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 
(എ)  കകേന്ദ്രസർക്കഭാർ  സഹഭായകത്തഭാലടയലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സർക്കഭാരനിലന്റെ

കനരനിട്ടുള്ള കമലകനഭാടത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന,  വനിവനിധ കമഖലകേളനില ഗകവഷണലാം
നടത്തുന്ന സലാംഘടനകേളുലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇവയനില സമഭാനസസഭഭാവമുള്ള സ്ഥഭാപനങ്ങലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  വരുന്ന  വനിവനിധ  കബഭാര്ഡുകേളനിലുലാം
കേമ്പനനികേളനിലുലാം  സമഭാനസസഭാഭഭാവമുള്ളവലയ  ഒന്നനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴെനി
സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  പല  കേമ്പനനികേളുലാം,  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം
സമഭാനസസഭഭാവമുള്ള  രതീതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വന്നനിട്ടുള്ള
പത്രവഭാര്ത്തകേള  ശദയനില  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  അതനില  കയഭാജേനിപനിക്കഭാന്
കേഴെനിയന്നവലയ  സലാംകയഭാജേനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കഹഭാടല ഭക്ഷണലാംമൂലലാം മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള
144 (4242) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്   :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി   :

855/19
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ശതീ  .   ജേനി  .   എസട്ട്  .   ജേയലഭാല   :
ശതീ  .   വനി  .  ആര്  .   സനനില കുമഭാര്   : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടല  ഭക്ഷണത്തനില  പഴെകേനിയ  എണ്ണയലാം  മറ്റുകചേരുവകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള
പനിടനിലപടന്നതനിനഭാല,  കേഭാരണക്കഭാരഭായ  കഹഭാടലുകേളലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഭക്ഷണനനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറനിലുലാം  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം
പരനികശഭാധന നടക്കുന എനറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഹഭാടല പരനികശഭാധനഭാകവളയനില പഴെകേനിയ എണ്ണ,  മഭായലാം കേലര്ന്ന മറട്ട്
കചേരുവകേള  എന്നനിവ  കേലണത്തനിയഭാല  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ലലലസന്സട്ട്/
രജേനികസഷന്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുന്നതുളലപലടയളള  നടപടനികേള  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ
ഗുണനനിലവഭാര നനിയമ പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷണ  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേളനിലുലാം
കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  നനിരനരലാം ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസ്ഥര് പരനികശഭാധന
നടത്തുനണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത  ലസഷലല  സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഓണലാം,
ക്രനിസ്തുമസട്ട്, റലാംസഭാന് കപഭാലുളള ഉതവകവളകേളനില പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുണട്ട്. 

ആര്ദ്രലാം പദതനി
145 (4243) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  : 

ശതീ  .   ജേനി  .   എസട്ട്  .   ജേയലഭാല  : 
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില കുമഭാര്  : 
ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിയനിലല ഒ.പനി. പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം കൂടതല
ജേന  സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  'ആര്ദ്രലാം'  എന്ന  കപരനില  ഒരു  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  'ആര്ദ്രലാം'  പദതനികേളുലട  പൂര്ണ്ണമഭായ  കേലാംപക്യൂടപറകസഷന്
ആവശലമഭായതനിനഭാല  ആയതട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒരു കരഭാഗനി ഒരു സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനിയനില ഒരനിക്കല പ്രകവശനിചഭാല
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അയഭാളുലട  'ലമഡനിക്കല  ഹനിസറനി'  ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ശലാംഖലയനിലുലാം
ലഭലമഭാകേത്തക്കതരത്തനില  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  മുകഖനയള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പദതനി നടത്തനിപട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
ചേര്ചകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഇ-ലഹലത്തട്ട്  പദതനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു കരഭാഗനിലയ സലാംബനനിച ലമഡനിക്കല വനിവരങ്ങള ഇന്റെര്ലനറട്ട്
സഹഭായകത്തഭാലട എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലയലാം ബനലപട കകേന്ദ്രങ്ങളനില
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകുലാം വനിധമഭാണട്ട് (VPN) പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്. 

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള വഴെനി മരുനകേള സഇൗജേനലമഭായനി വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനി

146 (4244) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിലനനിനലാം പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
സഇൗജേനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്ന  ഇന്സലനിന്  കപഭാലലയള്ള  അതലഭാവശല
മരുനകേളുലട  വനിതരണലാം  ഇകപഭാള  നടക്കുന്നനില  എന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഏലതഭാലക്ക  മരുനകേളുലട  വനിതരണമഭാണട്ട്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയലതനലാം അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എനഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്ദനരഭായ  ധഭാരഭാളലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഏലറ  സഹഭായകേരമഭായനിരുന്ന
ഇന്സലനിന്  കപഭാലുള്ള  മരുനകേള  സഇൗജേനലമഭായനി  പനി.എചട്ട്.സനി.കേള  വഴെനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില,  ജേതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗ  നനിയനണ
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  അമൃതലാം  ആകരഭാഗല
പദതനിയനിലൂലട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിച  12  ഇനലാം  മരുനകേളഭാണട്ട്
സഇൗജേനലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയവരുന്നതട്ട്.  പദതനിയലട ആദല വര്ഷങ്ങളനില ഇതട്ട്
കനരനിടട്ട് നടത്തലപടനിട്ടുളളതുലാം തുടര്ന്നട്ട് ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വഭാര്ഷനികേ ഇലന്റെനലാം
ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട് വനിതരണലാം ലചേയവരുന്നതട്ട്. എങ്കനിലുലാം ഇന്സലനിന് കപഭാലലയളള
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അവശല മരുനകേളുലട ദഇൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടത്തട്ട് എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവുലാം
എന്.സനി.ഡനി.  കേണ്കടഭാള  കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തനി
കകേരളഭാ  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  പ്രകതലകേലാം  സലാംഭരനിചട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയവരുന. 

(സനി)  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലനനിനലാം
തയഭാറഭാക്കുന്ന ഇലന്റെന്റെട്ട് പ്രകേഭാരമുളള മരുനകേളക്കട്ട് പുറകമ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില
ഉളലപടത്തനി എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവുലാം ഇന്സലനിന് ഉളലപലടയളള മരുനകേള
ലകേ.എലാം എസട്ട്.സനി.എല. വഴെനി സമഭാഹരനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയവരുന.  ഇതട്ട് തുടര്ന്നട്ട്
വരുന്ന ഒരു പ്രക്രനിയയഭായതനിനഭാല പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട ആവശലകേത ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില. 

വലഭാജേ മുട നനിര്മ്മേഭാണലാം

147 (T* 4245) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കളുലട  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മുട
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനില നനിന്നട്ട്
ഇത്തരലാം മുടകേള കേലണത്തുകേയണഭായനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേടത്ത ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുന്ന ഇത്തരലാം മുടകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട് കകേലസടത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരലാം കകേസകേള ഏതട്ട് വകുപട്ട് ചുമത്തനിയഭാണട്ട്

എടക്കഭാറുളളലതന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം  മുടകേള  തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്

ജേനങ്ങളക്കനിടയനില കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലഭാജേ  മുടകേള  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേടത്ത ശനിക്ഷ നലകുന്നതനിനുലാം നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ ഒരു പ്രകദശത്തുനനിനലാം ഇത്തരലാം മുടകേള കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  പത്രവഭാര്ത്തകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ

ഭഭാഗങ്ങളനില നനിന്നഭായനി വലഭാജേ കകേഭാഴെനി മുടകേളഭാലണന്നട്ട് പരഭാതനി പറഞനിട്ടുളളവയലട

സഭാമ്പനിളുകേള  കകേരള  ലവററനിനറനി  ആന്റെട്ട്  ആനനിമല  സയന്സട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിയലട

കേതീഴെനിലുളള ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലന്സട്ട് ഇന് പഇൗളടനി സയന്സട്ട് എന്ന ഗകവഷണ

സ്ഥഭാപനത്തനില  പരനികശഭാധനിപനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  മുടകേള  കകേഭാഴെനിമുടകേളഭാലണന്നട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനഭാല  കകേസ്സുകേലളടത്തനിടനില.   ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ

ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  ലസക്ഷന്  3(1)  22(i),  3(1)  22(iii),  3(1)  22(XI)

എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  കകേലസടക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  മുടകേള  വനിലപന

നടത്തഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് ഇകപഭാള കബഭാധവത്കേരണത്തനിലന്റെ ആവശലകേതയനില. 

(സനി)  ഇതുവലരയളള  അകനസഷണത്തനില  വലഭാജേമുടകേള  കകേരളത്തനില

ഉത്പഭാദനിപനിക്കുകേകയഭാ  വനിലപന  നടത്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നനില.  ടനി  വഭാര്ത്ത

അടനിസ്ഥഭാനരഹനിതമഭാണട്ട്.   എന്നഭാല  കകേരളത്തനില  ഏലതങ്കനിലുലാം  പ്രകദശങ്ങളനില

വലഭാജേ മുടകേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നവലര കേലണത്തുകേയഭാലണങ്കനില നനിയമപ്രകേഭാരമുളള

കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   പ്രകതലകേ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

നടകത്തണ  ആവശലകേതയനില.   ഇകപഭാള  നനിലവനിലുളള  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ

ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം 2006 പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 

ജൂനനിയര് ലഹലത്തട്ട് ഇന്ലസകര് ശതീ. മനിലടലന്റെ സ്ഥലലാം മഭാറലാം

148  (4246)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനഭാപകേടത്തനില  പരനികക്കറട്ട്  മുടനിനുമുകേളനില  വചട്ട്  കേഭാലമുറനിച്ചു
മഭാകറണനിവന്ന ശതീ.  മനിലടന്  (ജൂനനിയര് ലഹലത്തട്ട് ഇന്ലസകര്,  വയനഭാടട്ട്  ജേനില)
മഭാതൃജേനിലയഭായ  എറണഭാകുളകത്തക്കട്ട്  അനുകേമ്പഭാര്ഹമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സ്ഥലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനില
അകപക്ഷ നലകേനിയനിരുനകവഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങ്കനില അകപക്ഷയനികന്മേല സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ദുര്ഘട  കമഖലയനില  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലത്തനിലധനികേലാം  കജേഭാലനി  ലചേയതട്ട്
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പരനിഗണനിച്ചുലാം  സ്ഥനിരമഭായ  അലാംഗപവകേലലലാം  കേണക്കനിലലടത്തുലാം  ടനിയഭാനട്ട്
മഭാതൃജേനിലയനില  അനുകയഭാജേലമഭായ  സ്ഥലത്തട്ട്  സ്ഥലലാംമഭാറലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ശതീ.  മനിലടലന്റെ  ഭഭാരല  ഒരു  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല  ഉചേനിത  മഭാര്കഗ്ഗന,  ശതീ.  മനിലടന്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്  ടനിയഭാകനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉചേനിതമഭാര്കഗ്ഗനയളള  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നനിയമഭാനുസരണലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി

149  (4247)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2016  ഏപ്രനില  30  വലര ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനിയനുസരനിചട്ട് ആനുകൂലലലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് തതീര്പഭാക്കഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നലതന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കമലപറഞ  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016  ഏപ്രനില  30  വലര  2012  മുതലുളള  അകപക്ഷകേളുളലപലട
മുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുണഭായനിരുന.
യദകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഇഇൗ  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലമടക്കുകേയലാം  അതനില  29258  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസകേനിരണലാം
പദതനിയനിലുളലപടത്തനി ധനസസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ. 

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേലള സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്ന നടപടനി

150  (4248)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:
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(എ)  കകേഭാടക്കല  നനികയഭാജേകേമണലത്തനിലല  മഭാറഭാക്കര,  വളഭാകഞരനി,
കകേഭാടക്കല,  ലപഭാന്മള  എന്നതീ  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേലള  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തണലമന്ന  നനികവദനത്തനിന്കമല  ബഹു.മനനി  കേഴെനിഞനനിയമസഭയനില
നലകേനിയ മറുപടനിയലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല  ഓഫതീസറുലാം  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ഡയറകറുലാം നലകേനിയ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേലള  24 മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട് അടനിയനരമഭായനി പുറലപടവനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടയല നനിലവനില സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്.   വളഭാകഞരനി
24  x  7  പനി.എചട്ട്.സനി.-ലയ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള
വനിശദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കഭാന് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര് മലപ്പുറലാം ജേനിലഭാ
ലമഡനിക്കല  ആഫതീസകറഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.   ലപഭാന്മള,  മഭാറഭാക്കര  എന്നനിവ
നനിലവനില  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്.  പദവനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേലളഭാനലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കൂടതല സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതനികനക്കഭാള വനിവനിധ
വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  ഒരു  മഭാനദണത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില കേനിടത്തനി ചേനികേനിത 

151  (4249)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണലത്തനിലല  ലമഭാറയൂര്,  പൂകക്കഭാട്ടൂര്,  പുലപറ,  കകേഭാഡൂര്,

ആനക്കയലാം  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന  ആവശലലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള  പ്രസ്തുത

പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനില  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില  ആയതട്ട്  അനുവദനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
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സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂകക്കഭാട്ടൂരനിലല  മലപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.യനില  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന  വനിഷയത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി) തൃപനചനി പനി.എചട്ട്.സനി. 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആശുപത്രനിയഭാക്കനി

മഭാറ്റുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുളള  ആശുപത്രനികേളനില  അധനികേ  തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷലാം

സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസല  2-2-2015-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്58/15/ധന  നമ്പര്

ഉത്തരവനികനഭാലടഭാപമുളള  ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനില  സമര്പനിക്കഭാന്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുളള  ആശുപത്രനികേളുലട  പദവനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്

ലപ്രഭാകപഭാസല വരുന്ന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ജേന് ഒഇൗഷധനി പദതനി

152  (4250)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട്  കേതീഴെനില

ആവനിഷ്കരനിച ജേന് ഔഷധനി പദതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മനിതമഭായ നനിരക്കനില സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ഈ പദതനി എത്രകത്തഭാളലാം പ്രകയഭാജേനപ്രദമഭാണട്ട് എന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ലചേറൂപ
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എലാം.സനി.എചട്ട്.  യൂണനിറനില ജേന് ഔഷധനി ഫഭാര്മസനി ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന ആവശലലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇക്കഭാരലത്തനില  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമുളള  ജേനറനികേട്ട്  മരുനകേള

(ഒഇൗഷധ  നഭാമത്തനില  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടന്ന  മരുനകേള)  നലഭായ  വനിലയട്ട്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ബഭാന്റെട്ട് നഭാമത്തനില വനിലകൂടനി മരുന വനിലക്കുന്ന കേമ്പനനികേളുലട

ചൂഷണലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  2008-ല ആരലാംഭനിച

പദതനിയഭാണട്ട്  ജേന്  ഒഇൗഷധനി  കസഭാറുകേള.  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രധഭാന്മനനി  ജേന്  ഒഇൗഷധനി

കയഭാജേന  (PMJY)  എന്നട്ട് നഭാമകേരണലാം ലചേയലപട ഇഇൗ പദതനി തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി

കകേന്ദ്ര രഭാസവസ്തു വളലാം വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ

ചുമതലയനില  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഫഭാര്മ  പബനികേട്ട്  ലസകര്  അണര്കടക്കനിലാംഗട്ട്  (BPPI)

എന്ന ഏജേന്സനിലയ ചുമതലലപടത്തനി.

കകേരളലാം,  കേര്ണഭാടകേ,  തമനിഴഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  1500  ജേന്
ഒഇൗഷധനി  കസഭാറുകേള  സസകേഭാരല  കമഖലയനില  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം
ആസ്ഥഭാനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഭഭാരതട്ട് കസവകേട്ട് സമഭാജേനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുളള
ആകരഭാഗല  മനിഷന് എന്ന സ്ഥഭാപനവുലാം  BPPI-യമഭായലാം  ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിരുന.
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള  ഉളലപലടയളള  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേകളഭാടനുബനനിച്ചുലാം  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജുകേകളഭാടട്ട്
അനുബനനിച്ചുലാം  300  ''ജേന്  ഒഇൗഷധനി  കസഭാറുകേള''  തുടങ്ങുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര
ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഫഭാര്മ  പബനികേട്ട്
ലസകര്  അണര്കടക്കനിലാംഗ്സട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനല  (BPPI)-യലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ഫഭാര്മസനി
കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുളള  "ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല  ലസഭാലലസറനി  ഓഫട്ട്
കകേരള"-യമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016,  2017,  2018
വര്ഷങ്ങളനില  100  വതീതലാം  ജേന്  ഒഇൗഷധനി  കസഭാറുകേള  തുടങ്ങുലമന്നഭാണട്ട്
ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  മരുന്നട്ട്  കേമ്പനനികേളനില  ഉലപഭാദനിപനിക്കലപടന്ന
മരുനകേള  മനിതമഭായ  വനിലയട്ട്  ജേനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  ഉതകുന്ന  ഇഇൗ  പദതനി
ജേനങ്ങളക്കട്ട്  ഏലറ  ആശസഭാസകേരമഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേമ്പനനികേള  തലന്ന  ഇതട്ട്
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ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  എന്നതനിനഭാല  ഗുണനനിലവഭാരമുളളതഭായനിരനിക്കുലമന്നട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാവുന്നതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്  പ്രനിന്സനിപലനിലന്റെ
അദലക്ഷതയനില സ്ഥലലാം എലാം.എല.എ.-യലാം പലങ്കടത്ത മതീറനിലാംഗനില ജേന് ഒഇൗഷധനി
ഫഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കണലമന്ന  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലചേറൂപ  ലമഡനിക്കല
ഓഫതീസര്  ഇന്  ചേഭാര്ജേനിലന്റെ  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

എന്.എചട്ട്.എലാം. ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട പഞഭായത്തുതല നനിയമനലാം

153  (4252)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില എന്.എചട്ട്.എലാം നട്ട്  കേതീഴെനില വനിവനിധ പഞഭായത്തുകേളനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആയൂര്കവ്വേദ,  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസന്സറനികേളനില  കയഭാഗലരഭായ
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേലളയഭാകണഭാ  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പല
ഡനിലസന്സറനികേളനിലുലാം  മരുനകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  കയഭാഗലരഭായവരല
എനള്ള  പരഭാതനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.എസട്ട്.എലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലല തഭാലക്കഭാലനികേ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട്
നലകുന്ന കവതനലാം എന്.എചട്ട്.എലാം ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് നലകുന്നതനിനുള്ള തടസലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട നനിയമനലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതുലാം  ശമ്പളലാം  നലകുന്നതുലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.

എന്.എചട്ട്.എലാം. മുകഖന നനിയമനലാം

154  (4253)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.,  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.,  ബനി.എചട്ട്.എലാം.എസട്ട്.,
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ബനി.എ.എലാം.എസട്ട്.  എന്നതീ ഡനിഗനികേള പഭാസഭായ കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  എന്.എചട്ട്.എലാം.
മുകഖന  കജേഭാലനിയനില  പ്രകവശനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്.എചട്ട്.എലാം.  മുകഖന  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട്
കയഭാഗലതയള്ളവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  തസ്തനികേയ്ക്കുലാം കവണ കയഭാഗലതയലാം  ലതരലഞടക്കുന്ന രതീതനിയലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്  കയഭാഗലതയളള  കഡഭാകര്മഭാലര  കയഭാഗലത
അനുസരനിചട്ട് ജേനിലഭാ തലത്തനില ഇന്റെര്വഡ്യു  നടത്തനി നനിയമനലാം നടത്തുന.  നനിലവനില
ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  ഡനിഗനിയളള  കഡഭാകര്മഭാലര  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനില  എഴുത്തട്ട്
പരതീക്ഷയലാം  ഇന്റെര്വക്യൂവുലാം  നടത്തനി  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദലപടത്തനി  ജേനിലകേളനില
നനിയമനലാം നടത്തുന.

ബനി.എചട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  ഡനിഗനികയഭാ  തത്തുലലമഭായ  കയഭാഗലതകയഭാ  അലലങ്കനില
കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കഹഭാമനികയഭാപതനിയനില  നലകേനിയനിട്ടുളള  ഡനികപ്ലൈഭാമകയഭാ
കയഭാഗലതയളള  വലക്തനികേളനിലനനിനലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചട്ട്  എഴുത്തുപരതീക്ഷയലാം
അഭനിമുഖവുലാം  നടത്തനി അവര് നലകുന്ന ഓപ്ഷലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ജേനിലഭാതല
ക്രമപടനികേ  ഉണഭാക്കനി  അതനിലനനിന്നഭാണട്ട്  കഹഭാമനികയഭാ  ലമഡനിക്കല  ഓഫതീസറുലട
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതട്ട്.

ബനി.എ.എലാം.എസട്ട്.  ഡനിഗനികയഭാ തത്തുലല കയഭാഗലതകയഭാ ഉണഭായനിരനിക്കുകേയലാം
കകേരള  ലമഡനിക്കല  കേഇൗണ്സനിലനില  എ  കഭാസട്ട്  രജേനികസഷനുലാം  ഉളളവലരയഭാണട്ട്
ആയര്കവ്വേദലമഡനിക്കല ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  നഭാഷണല  ലഹലത്തട്ട്  മനിഷന്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്ന
തസ്തനികേകേളുലട വനിവരലാം അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന. +

(സനി)  ഒഴെനിവുവരുന്ന  തസ്തനികേകേളുലട  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പത്രങ്ങളനിലുലാം
ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ലവബ്ലലസറനിലുലാം പ്രസനിദലപടത്തുകേയലാം അകപക്ഷകേള വരുന്ന മുറയട്ട്
കയഭാഗലതയളള  അകപക്ഷകേലര  ഇന്റെര്വക്യൂ  നടത്തനി  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുണഭാക്കനി  അതനില
നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.  ഓകരഭാ തസ്തനികേയ്ക്കുലാം കവണ കയഭാഗലതയലാം

+ ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



204 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

ലതരലഞടക്കുന്ന രതീതനിയലാം  അനുബനലാം 2 ആയനി  കചേര്ക്കുന*.

എലഭാ ജേനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേലഭാന്സര് കരഭാഗ ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള

155  (4254)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുലട  വര്ദനവട്ട്  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  എലഭാ  ജേനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കേലഭാന്സര്കരഭാഗ  ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കേലഭാന്സര് കരഭാഗലാം വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായനിടഭാണട്ട് റതീജേനിയണല
കേലഭാന്സര് ലസന്റെറനിലന്റെ കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
ഇഇൗ  കരഭാഗനികേളുലട  ബഭാഹുലലത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില
അര്ബുദ  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ  അവസ്ഥയട്ട്  ഒരു  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ഒരു  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനിയനില  കേതീകമഭാ
ലതറഭാപനി  ഉളലപലടയളള  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  കേലഭാന്സര്  ലകേയര്  പദതനി.
ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിതഭാ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  ദഇൗര്ലഭലലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  നനിലവനിലുളള  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  റതീജേനിയണല  കേലഭാന്സര്
ലസന്റെറുകേളനില  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  ഇഇൗ  ലസന്റെറുകേളനില  വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ
ലസന്റെറുകേളനിലൂലട  നഭാളനിതുവലര  1500-ല  അധനികേലാം  കേലഭാന്സര്  കകേസ്സുകേള
കേലണത്തുകേയലാം 16000-ല അധനികേലാം കേതീകമഭാ ലതറഭാപനികേള നലകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  എലഭാ  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ദനല വനിഭഭാഗകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്
വദനഭാര്ബുദ  നനിര്ണ്ണയ  കനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്  (Oral  cancer  detection
clinics). ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില കേലഭാന്സര് നനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുലാം എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവുലാം നടത്തനിവരഭാറുണട്ട്.  എലഭാ ജേനിലഭാ ആശുപത്രനിയനിലുലാം പഭാലനികയറതീവട്ട് ലകേയര്
ലതറഭാപനി  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ക്ഷയകരഭാഗ നനിയനണ പദതനിയനിന് കേതീഴെനിലുളള പ്രതനിമഭാസ
ധനസഹഭായലാം

156  (4255) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ കദശതീയ ക്ഷയകരഭാഗ നനിയനണ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മരുന്നട്ട്  കേഴെനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന
പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മരുന്നട്ട്  കേഴെനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  നലകേഭാന്
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ധനസഹഭായലാം  യഥഭാസമയലാം
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നലകുന്നനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) Financial Assistance to TB Patients in indigent circumstances
എന്ന  പദതനിക്കുകവണനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബഡ്ജേറനില
11,50,000  രൂപ  2210-06-101-42(NP)  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പുതുക്കനിയ കദശതീയ ക്ഷയകരഭാഗ നനിയനണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ക്ഷയകരഭാഗലാം  ചേനികേനിതനിക്കുന്ന  കഡഭാകര്  നലകുന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില റവനക്യൂ വകുപട്ട് വഴെനി പ്രതനിമഭാസ ലപന്ഷന് കരഭാഗനിക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ
കേഭാലയളവനില  കനരനിടട്ട്  നലകുന.  ഇതനിനഭായനി  കദശതീയ  ക്ഷയകരഭാഗ  നനിയനണ
പദതനി നലകുന്ന അകപക്ഷ കഫഭാറലാം പൂരനിപനിചട്ട് തനിരനിചറനിയല കരഖകേളുലാം കഡഭാകറുലട
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  സഹനിതലാം  അകപക്ഷനിചഭാല  തഹസനിലദഭാര്  വഴെനി  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പുതുക്കനിയ  കദശതീയ  ക്ഷയകരഭാഗ
നനിയനണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം,  മരുന്നട്ട്  കേഴെനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ക്ഷയകരഭാഗനികേളക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  വതീതലാം  ചേനികേനിതഭാ  കേഭാലയളവനില  റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  വഴെനി
ലപന്ഷന്  നലകുനണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത  ലപന്ഷനട്ട്  കനരലത്ത  അകപക്ഷനിചവര്ക്കട്ട്
ലപന്ഷന്  ലകേഭാടത്തനിട്ടുണട്ട്.  പുതുതഭായനി  അകപക്ഷ  ലകേഭാടത്തനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം കേനിടഭാനുണട്ട്.

വലഭാജേ കകേഭാഴെനിമുടയനിലല രഭാസവസ്തുക്കള

157  (4256)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനിപണനികേളനില വലഭാജേ കകേഭാഴെനിമുടകേള വലഭാപകേമഭാകുന്ന
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കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്ന  രഭാസവസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  വലഭാജേ  കകേഭാഴെനിമുടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നലതന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വൃക്കയ്ക്കുലാം  കേരളനിനുലാം  വയറനിനുലാം  ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്  വലഭാജേ  കകേഭാഴെനിമുടയനിലല  രഭാസവസ്തുക്കള  എന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ഇതട്ട്  തടയഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാള്ളുലമന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പത്രവഭാര്ത്തകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പത്രവഭാര്ത്തകേളുലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില നനിന്നഭായനി  വലഭാജേ കകേഭാഴെനിമുടകേളഭാലണന്നട്ട്  പരഭാതനി പറഞനിട്ടുളളവയലട
സഭാമ്പനിളുകേള  കകേരള  ലവററനിനറനി  ആന്റെട്ട്  ആനനിമല  സയന്സട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിയലട
കേതീഴെനിലുളള ലസന്റെര് കഫഭാര് എകലന്സട്ട് ഇന് പഇൗളടനി സയന്സട്ട് എന്ന ഗകവഷണ
സ്ഥഭാപനത്തനില  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  പ്രസ്തുത  മുടകേള  യഥഭാര്ത്ഥ
കകേഭാഴെനിമുടകേളഭാലണന്നഭാണട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  വലഭാജേ  മുടയഭാലണന്ന  വഭാര്ത്ത  അടനിസ്ഥഭാനരഹനിതമഭാലണന്നഭാണട്ട്
പരനികശഭാധനയനില കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(ഡനി)  കകേഭാഴെനിമുടകേള  വതീണ്ടുലാം  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലനനിനലാം  കശഖരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനകേള തുടര്നവരുന.

ശ്രുതനി തരലാംഗലാം പദതനി
158 (4257) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .  കുഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ശവണപവകേലലമുള്ള കുടനികേളക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ 'ശ്രുതനി
തരലാംഗലാം'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കകേഭാകനിയര്  ഇലാംപ്ലൈഭാകന്റെഷന്  ശസ്ത്രക്രനിയ
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ആവശലമഭായ പശഭാത്തല
സഇൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശ്രുതനി  തരലാംഗലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില  കകേഭാകനിയര്  ഇലാംപ്ലൈഭാകന്റെഷന്
സര്ജേറനികേള  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങളുളള  തഭാലഴെപറയന്ന  മൂന്നട്ട്
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേലളയഭാണട്ട് പദതനിയനിന് കേതീഴെനില കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ
മനിഷന് എലാംപഭാനല ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.

1. ഗവ. ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

2. ഗവ. ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട് ആശുപത്രനി, തനിരുവനനപുരലാം

3. ഗവ. ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട് ആശുപത്രനി, കകേഭാടയലാം

ഇതുകൂടഭാലത  ടനി  സര്ജേറനികേള  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങളുളള
തഭാലഴെപറയന്ന ലലപ്രവറട്ട് ആശുപത്രനികേലളയലാം കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് ടനി
പദതനിയനിന് കേതീഴെനില എലാംപഭാനല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

1. കേനിലാംസട്ട് ആശുപത്രനി, തനിരുവനനപുരലാം

2. കഡഭാ.നഇൗഷഭാദ്സട്ട് ഇ.എന്.റനി ഇന്സക്യൂടട്ട് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ലസന്റെര്, 

 എറണഭാകുളലാം

3. ലമഡനിക്കല ടസട്ട് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളലാം

4. ലവസട്ട് കഫഭാര്ടട്ട് ലലഹലടകേട്ട് ആശുപത്രനി, തൃശ്ശൂര്

5. അലസന്റെട്ട് ഇ.എന്.റനി. ആശുപത്രനി, ലപരനിനലമണ്ണ

6. കഡഭാ. മഭാകനഭാജ്സട്ട് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് & റനിസര്ചട്ട് 

ലസന്റെര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

7. മനിലാംസട്ട് ആശുപത്രനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.
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ആശസഭാസ കേനിരണലാം ലപന്ഷന് വനിതരണലാം

159  (4258)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്നവരുലട  കൂടനിരുപ്പുകേഭാര്ക്കട്ട്

നലകേനിവന്നനിരുന്ന  ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  ലപന്ഷന്  വനിതരണലാം  തടസലപടതഭായനി

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനിൽ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ലപന്ഷന്  വനിതരണലാം

ലചേയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കനരലത്ത  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നവരനില  ലലലഫട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സമര്പനിച  36710  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചട്ട്
ലഫബ്രുവരനി  2016  വലരയലാം  2012  മുതലുളള  ലപന്ഡനിലാംഗട്ട്  അകപക്ഷകേളനില
അര്ഹരഭായ  29258  കപര്ക്കട്ട്  ഒരു  മഭാസലത്ത  ധനസഹഭായവുലാം  പുതുതഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. (ലമഭാത്തലാം 65968 കപര്ക്കട്ട്).

ആകരഭാഗല വകുപനിലല ഫതീലഡട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജേതീവനക്കഭാരുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

160  (4259)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ഫതീലഡട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
എലനങ്കനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  ഫതീലഡട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  വഭാര്ഡട്ട്
തലത്തനില  ലജേ.പനി.എചട്ട്.എന്./ലജേ.എചട്ട്.ലഎ.-മഭാരുലാം  ഇവലര  സൂപര്ലലവസട്ട്
ലചേയഭാന് എല.എചട്ട്.ലഎ./എചട്ട്.ലഎ.-മഭാരുലാം  ഇവലര ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന് കബഭാക്കട്ട്
തലത്തനില  എല.എചട്ട്.എസട്ട്./എചട്ട്.എസട്ട്.-മഭാരുലാം  ജേനിലഭാ  തലത്തനില  ലടകനിക്കല
അസനിസന്റെട്ട്/ഡനി.പനി.എചട്ട്.എന്.,  എലാം.സനി.എചട്ട്.  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
തലത്തനില  ബനലപട  ലഡപക്യൂടനി  ഡയറകര്മഭാരുലാം  അഡതീഷണല
ഡയറകര്മഭാരുമഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സസ്ഥനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള
ലലകേവരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
കുടലാംബകക്ഷമ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുളള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫതീലഡട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലടയലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടത്തഭാനുതകുന്ന  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. മലമ്പനനി, മനട്ട്, കുഷ്ഠകരഭാഗലാം മുതലഭായ പകേര്ചവലഭാധനികേലള നനിവഭാരണലാം
ലചേയ്യുവഭാനുലാം  ക്ഷയകരഭാഗലാം,  എയ്ഡ്സട്ട്,  ജേലജേനലകരഭാഗങ്ങളഭായ  വയറനിളക്കലാം,
മഞപനിത്തലാം,  ലലടകഫഭായനിഡട്ട്  മുതലഭായവ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  കവണനിയളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഭാര്ഡുതലലാം  മുതല സലാംസ്ഥഭാനതലലാം  വലര  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇതനിനുകവണ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
അവകബഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേലളയലാം  ഉളലപടത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാ  തലത്തനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുമുളള കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനവുലാം ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തട്ട്  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുളള
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുളളതട്ട്.

ആകരഭാഗല കമഖലയനില നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള

161 (4260) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന

പദതനികേള  ഐകേലരഭാഷ  സഭയലട  സസ്ഥനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളുമഭായനി

സമനസയനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

855/19
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(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേലാം  സമനിതനി  രൂപവത്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി) സമനിതനിയലട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

എനഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മനികലനനിയലാം  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളുലട  വനികേസന  തുടര്ചയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കലപട  സസ്ഥനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  (SDG  GOAL)
ലഎകേലരഭാഷസഭയലട  2015  ലസപ്റലാംബര്  25-നട്ട്  നടന്ന  സസ്ഥനിര  വനികേസന
ഉചകകേഭാടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  കലഭാകേകനതഭാക്കള  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളളവയഭാണട്ട്.
2030-ഓട  കൂടനി  ദഭാരനിദ്രലലത്ത  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  അനതീതനിലയയലാം
അസമതസലത്തയലാം  കനരനിടവഭാനുലാം  കേഭാലഭാവസ്ഥ  വലതനിയഭാനലത്ത  ലചേറുക്കഭാനുമുളള
പതനികനഴെട്ട്  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  സസ്ഥനിര  വനികേസന  അജേണയലട  ഭഭാഗമഭായളളതട്ട്.
ഇതനില  മൂന്നഭാമലത്ത  ലക്ഷലമഭാണട്ട്  ആകരഭാഗലലത്ത  സലാംബനനിച്ചുളളതട്ട്.  ആകഗഭാള
സസ്ഥനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളനില  ആകരഭാഗലലത്ത  സലാംബനനിച  ലക്ഷലങ്ങളനില
പലതുലാം  ആകരഭാഗല-സഭാമൂഹല  വനികേസന  രലാംഗങ്ങളനില  മുന്നനില  നനിലക്കുന്ന നമ്മുലട
സലാംസ്ഥഭാനലാം  ഇകപഭാള  തലന്ന  ലലകേവരനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  കകേരളലാം  ഇന്നട്ട്
നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള ആകരഭാഗല കമഖലയനില കനരനിടനണട്ട്. ഉയര്ന്ന കരഭാഗഭാതുരതയലാം
വര്ദനിച ചേനികേനിതഭാ ലചേലവുകേളുലാം ഇവയനില ചേനിലതഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ആകരഭാഗല
രലാംഗലത്ത  ലവലവനിളനികേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായളള  പ്രകതലകേ  സസ്ഥനിര  വനികേസന
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട തയഭാറഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. 2016 ജുലലലയനില ആരലാംഭനിച ഇഇൗ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേര്മ്മേസമനിതനികേള  അവരുലട  ആദലലത്ത  ലക്ഷലങ്ങളുലടയലാം  പദതനികേളുലടയലാം
അവതരണലാം  ആഗസട്ട്  അഞഭാലാം  തതീയതനി  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ  മനനിയലട
മുമ്പഭാലകേ നടത്തുകേയണഭായനി. ഇഇൗ പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി ചുമതലലപടത്തനിയ
കസറട്ട് ലഹലത്തട്ട് സനിസലാംസട്ട് റനികസഭാഴട്ട് ലസന്റെര് ഇഇൗ കേര്മ്മേ സമനിതനികേളക്കഭായനി 2016
ആഗസട്ട്  പതനിമൂന്നഭാലാം  തതീയതനി  ഒരു  ഏകേദനിന  ശനിലപശഭാല
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  പ്രസ്തസ്തുത  ശനിലപശഭാല  ഇഇൗ  ലക്ഷലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുളള
വനിശദമഭായ രണഭാലാംവട ചേര്ചകേളക്കട്ട് വഴെനിലയഭാരുക്കനി.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അക്കഭാദമനികേട്ട്,  കനിനനിക്കല,  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
രലാംഗത്തുളള വനിദഗ്ദ്ധരുലട 19 കേര്മ്മേസമനിതനി രൂപതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ. ആകരഭാഗലവുമഭായനി
ബനലപട്ടു  വരുന്ന  ലക്ഷലങ്ങലള  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാകയഭാഗനികേവുലാം
സമയബനനിതവുമഭായ  പ്രവര്ത്തന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുളള
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ശമത്തനിലഭാണട്ട് ഇഇൗ കേര്മ്മേസമനിതനികേള. കകേരളത്തനിലല ആകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് അടത്ത
അഞട്ട് വര്ഷകത്തക്കട്ട് വരുകത്തണ ലമഭാത്തലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഒരു ദനിശഭാകബഭാധലാം
നലകുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സസ്ഥനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളുലട  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലാം.
ഇതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച കേര്മ്മേസമനിതനികേളുലട ലക്ഷലനനിര്ണ്ണയകത്തഭാലടഭാപലാം തലന്ന
ഇഇൗ  ലക്ഷലങ്ങള  ലലകേവരനിക്കഭാനഭായളള  പദതനികേളുലാം  ആ പദതനികേള  മുഖഭാനരലാം
നടകത്തണ വലതലസ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം രൂപലപടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം
തലന്ന ഇഇൗ പദതനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാനുളള സൂചേനികേകേളുലാം തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

(ഡനി)  കേര്മ്മേസമനിതനികേള  ഉണഭാക്കനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഓകരഭാനലാം  അതതട്ട്
കമഖലയനിലല  വനിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങുന്ന  മലറഭാരു  ഗ്രൂപനിലന്റെ  ചേര്ചകേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം കശഷമഭാണട്ട് അനനിമമഭായനി തതീരുമഭാനത്തനിലലത്തുകേ. ഇഇൗ പ്രക്രനിയ
ഇകപഭാള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനട്ട്  കശഷകമ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട അനനിമരൂപലാം നലകുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളള.

കകേഭാടയലാം ജേനറല ആശുപത്രനിയലട അഡനിനനികസറതീവട്ട് കബഭാക്കട്ട് പണനി

162 (4261) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേഭാടയലാം  ജേനറല  ആശുപത്രനിയലട  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
പണനിയന്നതനിനഭായനി  എലാം.എല.എ.  അസറട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഫണനിലനനിന്നട്ട്
നലകേനിയ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പണനിയന്നതനിനട്ട്  ലടന്ഡര്  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചതഭാകണഭാ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തയട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയലാം
എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഴെയ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാരലഭാലയങ്ങള
മഭാറനി  പഴെയ ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറനിയതനിനുകശഷലാം അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മഴെക്കഭാല കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുളള നനിയമനങ്ങള

163 (4262) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  187/12  ആ.കു.വ.  തതീയതനി  20-2-2012  പ്രകേഭാരലാം
മഴെക്കഭാലകരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനലാം
കനടനിയ  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലലപട  നനിലവനിലുള്ള  500  ജേതീവനക്കഭാരനില
പനി.എസട്ട്.സനി.  കയഭാഗലതഭാപരനിധനി  കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്  സര്വ്വേതീസനില  തുടരുന്നതനിനട്ട്
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നനിലവനിലുള്ള സഭാകങ്കതനികേ തടസലാം എലനലഭാലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബനലപട  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സര്വ്വേതീസനില  തുടരുന്നതനിനുകവണനിയള്ള
അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 420/2009 പ്രകേഭാരലാം ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി. 30-11-2009- ലല
വനിജഭാപനലാം  അനുസരനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനികലയട്ട്  ഓപകറഷന്  തനികയറര്
ലമക്കഭാനനിക്കട്ട്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  മതരപരതീക്ഷ  നടത്തനി  26-8-2013-ല
പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില നനിനളള നനിയമനലാം സലാംബനനിചട്ട് നഭാളനിതുവലരയള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിലല  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി മുകഖനയഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനില സ്ഥനിര നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതട്ട്.  20/02/2012-ലല  സ.ഉ.(എലാം.  എസട്ട്.)  187/12/ആ.കു.വ  എന്ന

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിയതട്ട്  മൂന്നട്ട്  മഭാസകത്തയട്ട്  ദനിവസക്കൂലനി

നനിയമനമഭാണട്ട്.  പനിന്നതീടട്ട്  മൂനമഭാസലാം  വതീതലാം  നനിയമനലാം  നതീടനി  നലകുകേയഭായനിരുന.

ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  സ്ഥനിര  നനിയമനലാം  നലകേഭാന്  നനിലവനിലല

സര്വ്വേതീസട്ട് നനിയമങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നനില.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്

ലനിസനില നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവനിലുളള  ഒരു  ഒഴെനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  നനികേത്തുന്നതനിനുളള

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആര്ദ്രലാം മനിഷന് കേര്മ്മേ പദതനി

164 (4263) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്  : 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  : 

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫട്ട്  : 

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 213

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള ജേനസഇൗഹൃദമഭാക്കഭാന് 'ആര്ദ്രലാം മനിഷന്' കേര്മ്മേ

പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  നടപഭാക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  അടങ്കല  ലചേലവട്ട്  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനിനുള്ള

ധനസമഭാഹരണലാം എപ്രകേഭാരലാം കേലണത്തുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാന സമ്പത്തുലാം മഭാനവകശഷനിയലാം  പ്രസ്തുത

പദതനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ചേനികേനിതഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങലള  കൂടതല  കരഭാഗതീസഇൗഹൃദമഭാക്കുകേ,  അതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്

ആശുപത്രനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പ്രഭാഥമനികേകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ശക്തനിലപടത്തഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഒ.പനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  (ഒ.പനി.ടഭാന്സ്ഫര്കമഷന്)

ആശുപത്രനിയനിലല പ്രധഭാന കസവന സ്ഥലങ്ങളഭായ ലഎ.പനി.  വഭാര്ഡുകേള,  കലബര്

റൂമുകേള,  ഒഭാപകറഷന്  തനികയററുകേള,  ഫഭാര്മസനി,  ലകബഭാറടറനി  തുടങ്ങനിയവയനിലല

സഇൗകേരലങ്ങള വനിപുലലപടത്തലുലാം, കരഭാഗതീ സഇൗഹഭാര്ദ്ദേമഭാക്കലുലാം.

ആകരഭാഗല വകുപനിലല ജേനില,  തഭാലൂക്കട്ട്,  കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തല ആകരഭാഗല

സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിശനിതമഭായ  ഒരു  മഭാനദണത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില

സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വനിപുലലപടത്തല,

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആശുപത്രനികേളനില അധനികേമഭായനി  അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

ഒരുക്കല,  പുതുതഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കല  എന്നനിവയലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഫഭാമനിലനി  ലഹലത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേളഭാക്കനി  മഭാറല,

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കരഭാഗഭാതുരതയനില  വന്ന  മഭാറങ്ങള  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കസവനകമഖല  കൂടതല

വനിപുലലപടകത്തണതുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേ  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം
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പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല  സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലലപടത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഇഇൗ

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി&ഡനി)  പദതനി സലാംബനനിച പ്രഭാഥമനികേ ചേര്ചകേള നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.

തലകശരനി ജേനറല ആശുപത്രനിയനിലല കഡഭാകര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവട്ട്

165  (4264)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  ജേനറല  ആശുപത്രനിയനിലല  സതീനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  ഇന്

ഓര്കത്തഭാപതീഡനികട്ട്  തസ്തനികേ  എത്രകേഭാലമഭായനി  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനികലയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാന് ഡനി.എചട്ട്.എസനില നനിന്നട്ട്

ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  എന്നകത്തക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്

സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 27-5-2016 മുതലഭാണട്ട് ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി  (ഡനി.പനി.സനി.)  കയഭാഗലാം
കചേര്ന്നട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ഓര്കത്തഭാ)/സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ഓര്കത്തഭാ)  ലസലകട്ട്
ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  സതീനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ഓര്കത്തഭാ)-യലട
ഒഴെനിവട്ട്  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുകേയളള.  ഡനി.പനി.സനി.  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നട്ട്  ലനിസട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കപവനിഷബഭാധ പ്രതനികരഭാധ മരുന്നട്ട്

166  (4265)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 215

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  കപരഭാണട്ട്
കപവനിഷബഭാധകയറട്ട്  ചേനികേനിത കതടന്നലതന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനില എത്ര
കപര് സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേലള അശയനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതരുവട്ട് നഭായ ശലലലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില ഇത്രയലാം കപര്ക്കട്ട്
ചേനികേനിത  നലകുന്നതനിനുള്ള  മരുനകേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  ലഭലമഭാകണഭാ;
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  മരുന്നനിനട്ട്  ദഇൗര്ലഭലലാം
കനരനിടനകണഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഈ  മരുനകേള  വഭാങ്ങനി
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  ആവശലഭാനുസരണലാം  നലകുനകണഭാ;
കകേഭാര്പകറഷനനില ഇകപഭാള മരുന്നട്ട് ആവശലത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലട  ആവശലത്തനിനഭായനി  മഭാത്രലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം
എത്ര  തുകേയലട  മരുനകേള  വഭാങ്ങുനലണനലാം  ഏലതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളനില
നനിനമഭാണട്ട് വഭാങ്ങുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  ശരഭാശരനി  182296  കപര്  ആകരഭാഗല
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം,  11,000  കപര്  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുളള  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
കപവനിഷബഭാധകയറട്ട് ചേനികേനിത കതടനി എത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ലതരുവട്ട് നഭായ ശലലലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില ഇതനിനുകവണ Anti

Rabies  Vaccine,  Equine  Anti  Rabies  Immunobulin  (Serum)  എന്നതീ

മരുനകേള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില ലഭലമഭാണട്ട്. 

മരുനകേളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എലഭാ നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മരുനകേളുലട ദഇൗര്ലഭലലാം കനരനിടന്നനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കകേഭാര്പകറഷനനില  ഇകപഭാള  ആവശലത്തനിനട്ട്  കപവനിഷബഭാധ

പ്രതനികരഭാധ ചേനികേനിതയ്ക്കുളള മരുനകേള ലഭലമഭാണട്ട്.

(ഡനി) 2016-17  വര്ഷത്തനില 1.75 കകേഭാടനി രൂപയലട ഇകേക്യൂന് ആന്റെനിറഭാബതീസട്ട്

ഇമ്മേക്യൂകണഭാകഗഭാബുലനിന്  Inj.300  IU/MI,  5  ML  Vial  M/s  വനിന്സട്ട്

ബകയഭാകപ്രഭാഡകട്ട്സട്ട് ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്ന കേമ്പനനിയനില നനിനലാം  3.26  കകേഭാടനി
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രൂപയലട റഭാബതീസട്ട് വഭാകനിന്  (For Intra Dermal Route of Administration) 2.5

IU,  1  ml  M/s  ഭഭാരതട്ട്  ബകയഭാലടക്കട്ട്  ഇന്റെര്നഭാഷണല ലലപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  M/s

ഇനലന്  ഇമ്മേക്യൂകണഭാലളഭാജേനിക്കലസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്നതീ  കേമ്പനനികേളനിലനനിനലാം

വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാലനിനലലാം കേലര്ന്ന കുടനിലവളളലാം

167  (4266)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലസപ്റനികേട്ട്  ടഭാങ്കുലാം  കുടനിലവള്ള  കേനിണറുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അകേലലാം

കുറഞവരുന്നതുമൂലലാം  മഭാലനിനലലാം  കേലര്ന്ന  കുടനിലവള്ളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ജേനങ്ങള നനിര്ബനനിതരഭാകുനലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനിലവള്ളക്കനിണറുകേളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ജേലലാം  മഭാലനിനല

മുക്തമഭാലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സർക്കഭാർ  തലത്തനിൽ  എലനങ്കനിലുലാം

പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം  നലകുകമഭാ;

ഇലലങ്കനില ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന് ആവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. കുടനിലവളള കേനിണറുകേളനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന ജേലലാം ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
പത്തനലാംതനിട  എന്ന  ജേനിലകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലഭാബുകേളനില  പരനികശഭാധനിചട്ട്
മഭാലനിനലമുക്തമഭാലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

പകേര്ചവലഭാധനികേള നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
168 (4267) ശതീ  .   ബനി  .  സതലന്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജേ  .   മഭാകനി   :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്   :
ശതീ  .     ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
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നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷലാം പകേര്ചവലഭാധനികേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കരഭാഗങ്ങലള  ഫലപ്രദമഭായനി  കനരനിടന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില എലനലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഇതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാനലത്ത പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള കൂടതല
ലമചലപട നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പകേര്ച  വലഭാധനി  നനിയനണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലടസട്ട്  കേനിറ്റുകേള,
ലകബഭാറടറനി  ഇനങ്ങള,  ബതീചനിലാംഗട്ട്  പഇൗഡര്,  ഒ.  ആര്.  എസട്ട്.  ലഭായനനി മുതലഭായവ
സലഭമഭായനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട അദലക്ഷതയനില ലമയട്ട്  27-നട്ട് കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചുകൂടനി മനനിമഭാരുലട സഭാന്നനിദലത്തനില പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയട്ട്
കൂടതല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനങ്ങലളടത്തനിരുന.  ഇതനുസരനിചട്ട്  കമയട്ട്
30-നട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  കനതൃതസത്തനില  ജേനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലടയലാം  ജേനിലഭാ
ലമഡനിക്കല  ആഫതീസര്മഭാരുലടയലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട്  നടത്തനി
സ്ഥനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയലാം  ലചേയ.
ജുണ്  1  മുതല  5  വലര  ശുചേതീകേരണ  വഭാരമഭായനി  ആചേരനിചട്ട്  മഴെക്കഭാലപൂര്വ്വേ
ശുചേതീകേരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. ജുണ് 5 കലഭാകേ പരനിസ്ഥനിതനി ദനിനത്തനില സലാംസ്ഥഭാന
വലഭാപകേമഭായനി  ശുചേതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയണഭായനി.  ജേനിലഭാ  ചേഭാര്ജേട്ട്
വഹനിക്കുന്ന മനനിമഭാരുലട കനതൃതസത്തനില ജേനിലകേളനില കയഭാഗലാം കൂടനി സ്ഥനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയമുണഭായനി. കമയട്ട്
മഭാസലത്ത  സതീനനിയര്  ലമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കയഭാഗത്തനിലുലാം  ജൂണനിലല
ജേനിലഭാ/കബഭാക്കട്ട്  തല ലമഡനിക്കല ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കയഭാഗത്തനിലുലാം പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി. ഓകരഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം ജേനിലഭാ ലമഡനിക്കല
ഓഫതീസകേളനിലുലാം  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  തുറക്കുകേയണഭായനി.  കരഭാഗലാം  ലപഭാടനിപ്പുറലപടന്ന
സ്ഥലങ്ങളനില  ജേനിലഭാ  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന  സന്ദര്ശനിചട്ട്  കരഭാഗലാം  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കഭാനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  വകുപ്പുകേലളയലാം  കൂടനി
സഹകേരനിപനിചഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
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(ബനി)  എലഭാ  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം  കരഭാഗലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ചേനികേനിതനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  ജേനിലഭാതലത്തനില  ജുണ്  മഭാസത്തനില  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രധഭാന  പകേര്ചവലഭാധനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്. ആവശലമഭായ മരുനലാം മറ്റു സഭാധന സഭാമഗനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനഭാവശലമഭായ  ലടസട്ട്  കേനിറ്റുകേളുലാം  അനുബന
സഭാധനങ്ങളുലാം  എലഭാ  ജേനിലഭാ/ജേനറല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആവശലഭാനുസരണലാം  കലഭാക്കല  പര്കചസട്ട്  ലചേയ്യുവഭാനുളള  അനുമതനി  നലകുകേയലാം
കരഭാഗവനിവരലാം  യഥഭാസമയലാം  അറനിയനിക്കുവഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  തഭാലഴെത്തടനില
നലകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള  കസറട്ട്  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്
മുകഖന ഇവ ലഭലമഭാക്കഭാനുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ആശുപത്രനി മഭാലനിനലങ്ങള

169 (4268) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലല  ആശുപത്രനി  മഭാലനിനലങ്ങള
കുടനികേളുലട വഭാര്ഡനിനട്ട് സമതീപമുളള തുറസഭായ സ്ഥലത്തട്ട് കൂടനിയനിടട്ട് കേത്തനിക്കുന്നതുമൂലലാം
കരഭാഗനികേളക്കുലാം  കൂടനിരുപ്പുകേഭാര്ക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന  എന്ന  പരഭാതനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  മഭാലനിനലങ്ങള  സരക്ഷനിതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല  കവസട്ട്,
'ഇകമജേട്ട്' എന്ന സ്ഥഭാപനലാം മുകഖനയഭാണട്ട് നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്. ആഹഭാരഭാവശനിഷ്ടങ്ങളുലാം
മറ്റുലാം കേഭായലാംകുളലാം നഗരസഭയഭാണട്ട് നതീക്കലാം ലചേയവരുന്നതട്ട്.  കപപര് കവസട്ട് തുടങ്ങനിയ
മഭാലനിനലങ്ങള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സ്ഥഭാപനത്തനില  കേത്തനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല
ഇതുമൂലലാം കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ബുദനിമുടട്ട് അനുഭവലപടതനിനഭാല ഇകപഭാള കേത്തനിക്കുന്നനില.
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ടനി  മഭാലനിനല  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എസനികമറട്ട്  എടത്തട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  7-10-2016-ല  കൂടനിയ
ആശുപത്രനി  നനിര്വ്വേഹണ  സമനിതനി  കയഭാഗത്തനില  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭലയ
ചുമതലലപടത്തനി.  കൂടഭാലത  ഒരു  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  പ്ലൈഭാന്റെട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല  തയഭാറഭാക്കനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭ എഞനിനതീയലറ
ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

170 (4269) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജേകഗഭാപഭാലന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില വൃക്ക സലാംബനമഭായ കരഭാഗങ്ങള വര്ദനിക്കുന്ന
ഈ  കേഭാലഘടത്തനില  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭായ  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനിലല  നതീകലശസരലാം,  തൃക്കരനിപ്പൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തനി  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  44  ആശുപത്രനികേളനില
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുന്നതനില  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേലള
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് 35 ആശുപത്രനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര്
നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തനി  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുളള  വനിവനിധ  തലത്തനിലുളള  44  ആശുപത്രനികേളനില
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജേനിലയനിലല  നതീകലശസരലാം  തൃക്കരനിപ്പൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  ടനി  പദതനിയനില
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഓണകററനിയലാം

171  (4270)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി  . ( RNTCP  -Revised National Tuberculosis
Control  Programme)യലട  ഭഭാഗമഭായനി  മരുന്നട്ട്  നലകുന്നവര്ക്കട്ട്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള
കഹഭാണകററനിയലാം എത്രലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  2014,  2015  വര്ഷങ്ങളനില  ഈ  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി എത്രകപര്ക്കഭാണട്ട് മരുന്നട്ട് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  കഹഭാണകററനിയലാം  നലകുന്നതനിനുകവണനി  ലഭനിച
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ വനിവരങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭനിച  അകലഭാടട്ട്ലമനകേള  ഇനനിയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്
ബഭാക്കനിയകണഭാ; ഉലണങ്കനില അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി.  (RNTCP-  Revised  National  Tuberculosis
Control  Programme)-യലട ഭഭാഗമഭായനി  മരുന്നട്ട് നലകുന്നവര്ക്കട്ട്  1-4-2014  മുതല
നനിശയനിചനിട്ടുളള ഓണകററനിയലാം.

CAT I കരഭാഗനികേളക്കട്ട് (പുതനിയ ക്ഷയകരഭാഗനികേള) - 1,000 രൂപ

CAT II കരഭാഗനികേളക്കട്ട് (പുനര് ചേനികേനിത എടക്കുന്നവര്) - 1,500 രൂപ 

M/XDR TB IP കരഭാഗനികേളക്കട്ട് - 2,000 രൂപ

(മളടനി ഡ്രെഗട്ട് ലറസനിസന്റെട്ട്/എകട്ട്റന്സതീവനിലനി ഡ്രെഗട്ട് ലറസനിസന്റെട്ട് കരഭാഗനികേള -  
ഇന്റെന്സതീവട്ട് കഫയ്സട്ട്)

M/XDR TB CP കരഭാഗനികേളക്കട്ട് -3,000 രൂപ

(മളടനി ഡ്രെഗട്ട് ലറസനിസന്റെട്ട് / എകട്ട്റന്സതീവനിലനി ഡ്രെഗട്ട് ലറസനിസന്റെട്ട് കരഭാഗനികേള - 
കേണനികനസഷന് കഫയ്സട്ട്)

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില ഇഇൗ പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  2014  വര്ഷത്തനില
2177  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  2015  വര്ഷത്തനില  2221  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  മരുന്നട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം ജേനിലയ്ക്കുളള ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി.  കഹഭാണകററനിയലാം  2014-ലല
ഫണട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് 1,40,000 രൂപയലാം 2015-ലല ഫണട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് 3,50,000
രൂപയമഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  ഉണട്ട്.  പുതുക്കനിയ നനിരക്കനിലുളള  കഹഭാണകററനിയലാം  മഭാത്രകമ  വനിതരണലാം
ലചേയഭാവൂ  എന്ന  ഓര്ഡര്  ലഭനിചതനിനഭാലുലാം,  കഡഭാടട്ട്  ദഭായകേര്ക്കുളള  പുതുക്കനിയ
ഓണകററനിയലാം  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഇൗണനിലൂലട  മഭാത്രകമ  വനിതരണലാം  ലചേയഭാവൂ  എന്ന
നനിര്കദ്ദേശമുളളതനിനഭാലുലാം അക്കഇൗണട്ട് നമ്പര്, IFSC  തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട്
അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്യുന്ന കജേഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണലത്തനിലല ആശുപത്രനിയനിലല ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി

172 (4271)   ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജേകേ  മണലത്തനിലല  പനി.  എചട്ട്.  സനി.  കേളനിലുലാം
സനി.  എചട്ട്.  സനി.  കേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം
പഭാരഭാലമഡനിക്കല  ജേതീവനക്കഭാരുലടയലാം  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തഭാത്തതുമൂലലാം  ജേനങ്ങള
കനരനിടന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി 
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജേകേമണലത്തനിന് കേതീഴെനില വരുന്ന ആശുപത്രനികേള
തഭാലഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി - ആലത്തൂര്

പനി.എചട്ട്.സനി.  - കേനിഴെക്കകഞരനി

പനി.എചട്ട്.സനി. - കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്

പനി.എചട്ട്.സനി. - കതന്കുറനിശനി

പനി.എചട്ട്.സനി. - വണഭാഴെനി

സനി.എചട്ട്.സനി. - കുഴെലമന്ദലാം

ആയതനില  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  ആലത്തൂരനില  കേണ്സളടന്റെട്ട്  (ജേനറല
ലമഡനിസനിന്, ജേനറല സര്ജേറനി) ഒഴെനിവുളള ലസഷലഭാലനിറനി തസ്തനികേകേളക്കട്ട് പകേരമഭായനി
അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വലവസ്ഥയനില  ജേതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുഴെലമന്ദലാം
സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില  ലലഗനകക്കഭാളജേനി,  അനസ്തതീഷല,  ഒഭാര്കത്തഭാ  എന്നനിവയനിലല
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ഒഴെനിവുകേള  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയളള  കഡഭാകര്മഭാരനിലനനിനലാം  ഓപ്ഷന്
സസതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനലാം നലകുന്ന മുറയട്ട്  ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തലപടന്നതഭാണട്ട്.  മലറലഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുലാം  അനുവദനതീയമഭായ  കഡഭാകര്  തസ്തനികേയനില  കഡഭാകര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. കമലഭാര്കകേഭാടട്ട് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിലല അസനിസന്റെട്ട് സര്ജേന്
തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്
നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുഖഭാനരവുലാം
എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് വഴെനിയലാം നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

വനിവനിധയനിനലാം പകേര്ചപനനി/പകേര്ചവലഭാധനിമൂലലാം മരണലാം

173 (4272)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016  ജേനുവരനി ഒന്നട്ട് മുതല വനിവനിധയനിനലാം പകേര്ചപനനി/പകേര്ചവലഭാധനി
മൂലലാം  എത്രകപര്  മരണലപടനിട്ടുലണന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏലതലഭാലാംതരലാം
പകേര്ചപനനി/പകേര്ചവലഭാധനി മൂലമഭാണട്ട് മരണലപടലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  മരണലപടവരുലട  ജേനില,  മഭാസലാം  എന്നനിവ  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ജേനുവരനി  ഒന്നട്ട്  മുതല  19  ഒകകഭാബര്  വലര
പകേര്ചപനനി/പകേര്ചവലഭാധനിമൂലലാം 67 കപര് മരണലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര്   ലഡന്റെല കകേഭാകളജേനില ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന അദലഭാപകേ
തസ്തനികേകേള

174  (4273)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സർക്കഭാർ  ലഡന്റെല  കകേഭാകളജേനിലല  ഓറല  ലമഡനിസനിന്,
കറഡനികയഭാളജേനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനിൽ  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുളള  രണട്ട്  ഒഴെനിവുകേളനില  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒലരഭാഴെനിവട്ട്  നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഒരു  സൂപര്  നക്യൂമററനി
തസ്തനികേയനില കഡഭാ. ബനിന്ദു ലക്ചേററഭായനി കജേഭാലനി ലചേയ്യുന.

ലമഡനിക്കല സര്വ്വേതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനിലല അഴെനിമതനി

175  (4274)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജേയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2011-16 കേഭാലയളവനില ലമഡനിക്കല സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില മരുന്നട്ട്
പര്കചയ്സമഭായനി ബനലപടട്ട് നടന്ന അഴെനിമതനിയലട വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അഴെനിമതനി  വനിജേനിലന്സനിനട്ട്  റഫര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2011-16  കേഭാലയളവനില ലമഡനിക്കല സര്വ്വേതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  രണട്ട്  അകനസഷണങ്ങളഭാണട്ട്  വനിജേനിലന്സനിലന്റെ  പരനിധനിയനില
ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്.

അകനസഷണലാം    -1: 2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലമഡനിക്കല ഡനിലലവസസട്ട്
വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണലാം  ഉന്നയനിചട്ട്  ധനകേഭാരല
പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയണഭായനി.  തുടര്ന്നട്ട്  വനിജേനിലന്സട്ട്
നടത്തനിയ  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയനില  ലടണര്  നടപടനികേള
സതഭാരലമഭായനിരുനലവനലാം  കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  ഭഭാഗത്തട്ട്  വതീഴ്ച  ഉണഭായനിടനിലലനലാം  ലമഡനിക്കല  ഡനിലലവസസട്ട്
വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ക്രമകക്കടകേലളഭാനലാം  ഉണഭായനിടനിലലനലാം
കേലണത്തുകേയണഭായനി.

അകനസഷണലാം    -2: കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച  2008  മുതല  2012  വലരയളള കേഭാലഘടത്തനിലല മരുന
സലാംഭരണവുലാം  കേണഭാമനികനഷനുമഭായനി  ബനലപട  പരഭാതനി  വനിജേനിലന്സട്ട്
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അകനസഷണത്തനിനഭായനി  2013-ല രജേനിസര് ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത വനിജേനിലന്സട്ട്
അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(ബനി)  ക്രമകക്കടകേലളഭാനലാം  കേലണത്തഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില  വകുപ്പുതല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കമല  പരഭാമര്ശനിച  രണട്ട്  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങളനില
ലമഡനിക്കല  ഡനിലലവസസട്ട്  വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി  ബനലപട  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണലാം
വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനി ക്രമകക്കടനിലലന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച
2008  മുതല  2012  വലരയളള  കേഭാലഘടത്തനിലല  മരുന്നട്ട്  സലാംഭരണവുമഭായനി
ബനലപടട്ട് നടനവരുന്ന മലറഭാരു വനിജേനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനിലല ആശുപത്രനികേളനിലല ഒഴെനിവുകേള
176  (4275)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണലത്തനിലല  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനി,

സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
ഒഴെനിവുള്ള തസ്തനികേകേളുലട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 
1.   ജേനിലഭാ ആശുപത്രനി  ,   മഭാകവലനിക്കര

1. കേണ്സളടന്റെട്ട് ലമഡനിസനിന് 1

2. കേണ്സളടന്റെട്ട് സര്ജേന് 1

3. ലഹഡട്ട് നഴട്ട് 2

4. സഭാഫട്ട് നഴട്ട് 2

5. കനഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 2

6. കഹഭാസനിറല അറന്ഡന്റെട്ട് കഗഡട്ട് -I 2

7. കഹഭാസനിറല അറന്ഡന്റെട്ട് കഗഡട്ട്-II 8

8. കുക്കട്ട് 1
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9. ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ലടകതീഷലന് 1

10. ദനല ലലഹജേതീനനിസട്ട് 1

11. പ്ലൈലാംബര് 1

12. പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം സസതീപര് 5

2. ലലപ്രസനി സഭാനനികടറനിയലാം  ,   നൂറനഭാടട്ട്

1. നഴനിലാംഗട്ട് സൂപ്രണട്ട് കഗഡട്ട് -II 1

2. നഴനിലാംഗട്ട് ആഫതീസര് 1

3. നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 1

4. കഹഭാസനിറല അറന്ഡന്റെട്ട് കഗഡട്ട്-II 1

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം  ,   നൂറനഭാടട്ട്

     പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം സസതീപര് 1

4. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം  ,   ചുനക്കര

     പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം സസതീപര് 1

5. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം  ,   പഭാലകമല 

     പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം സസതീപര് 1

6. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം  ,   തഭാമരക്കുളലാം

1. കലഡതീ ലഹലത്തട്ട് ഇന്ലസകര് 1

2. ഫഭാര്മസനിസട്ട് 1

7. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം  ,   വളളനിക്കുന്നലാം

1. ലഹലത്തട്ട് ഇന്ലസകര് 2 വര്ഷമഭായനി
അണ്ഓതലലറസ്ഡട്ട്

ആബ്സന്റെട്ട്

(ബനി) ജേനിലഭാ ആശുപത്രനിയനിലല കേണ്സളടന്റെട്ട്, ലഹഡട്ട് നഴട്ട്, നഴനിലാംഗട്ട് സൂപ്രണട്ട്
കഗഡട്ട്  II,  നഴനിലാംഗട്ട്  ആഫതീസര്,  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്,  കഹഭാസനിറല  അറന്ഡന്റെട്ട്
കഗഡട്ട് -I,  കഹഭാസനിറല  അറന്ഡന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്-II  എന്നതീ  ഒഴെനിവുകേള  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
മുകഖന  നനികേത്തുന്നതനിനുളള  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സഭാഫട്ട്  നഴട്ട്,
ഫഭാര്മസനിസട്ട്, പ്ലൈലാംബര്, ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ലടകതീഷലന്, ലഡന്റെല ലലഹജേതീനനിസട്ട് കഗഡട്ട്-II
എന്നതീ  ഒഴെനിവുകേള പനി.എസനി.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

855/19



226 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നനിയമനലാം  നലകുന്നതഭാണട്ട്.  ഫഭാര്മസനിസനിലന്റെ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലനില.  ഫഭാര്മസനിസട്ട് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവുകേള എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട്
മുഖഭാനരലാം  തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം  സസതീപര്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവുകേള  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്
മുഖഭാനരലാം  നനികേത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കലഡതീ  ലഹലത്തട്ട്
ഇന്ലസകറുലട  ഒഴെനിവട്ട്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.,  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാകണഭാടനി കബഭാക്കട്ട് പരനിധനിയനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

177 (4276)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനിലല  ലകേഭാകണഭാടനി  കബഭാക്കനില  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
ലകേഭാകണഭാടനി  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹലത്തട്ട്  ലസന്റെര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില  കബഭാക്കട്ട്  പരനിധനിയനിലല  ഏലതങ്കനിലുലാം
പ്രഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലത്ത  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹലത്തട്ട്  ലസന്റെറഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പകേലക്കഭാണ  നടപടനിക്രമങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാകണഭാടനി നനിലവനില സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്. പുളനിക്കല
പനി.എചട്ട്.സനി.-ലയ സനി.എചട്ട്.സനി-യഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകറനിലനനിനലാം  ലഭനിചനിടനില.  കൂടതല  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പദവനി
ഉയര്ത്തുകേ എന്നതനികനക്കഭാള വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില ഒരു
മഭാനദണത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
വകുപനിലന്റെ മുന്ഗണനഭാ വനിഷയലാം.

ലകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി

178 (4277) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്
ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലല  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനില  ഇനനി  എലനലഭാലാം
സജതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട്  ഏര്ലപടകത്തണലതനലാം  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് വകുപട്ട് സസതീകേരനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായ  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവ.തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്
ആശുപത്രനിയനിലല  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനില  ആവശലമുളള  സജതീകേരണങ്ങളുലാം
അതനിനഭായനി ലലകേലക്കഭാണ നടപടനികേളുലാം തഭാലഴെകചര്ക്കുന:

സജതീകേരണങ്ങള നടപടനികേള

കരഭാഗനികേളുലട  സഇൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  ലനിഫട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കല 

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ലലവദഡ്യുതനി  വനിഭഭാഗലാം
ദര്ഘഭാസട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പണനി
ആരലാംഭനികക്കണതുണട്ട്.

വഭാര്ഡുകേള,  ലഎ.സനി.യ,  ഓപകറഷന്
തനികയറര്  എന്നനിവടങ്ങളനികലയട്ട്
അതലഭാവശലമുളള  യനസഭാമഗനികേളുലാം
അനുബന ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ

ഫണട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇഇൗ
വനിഷയത്തനില ആശുപത്രനി മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനി,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള,നഗരസഭ,
സന്നദ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ധനകശഖരണലാം
നടത്തുവഭാന്  ശമലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  ജേനിലഭാ  ലമഡനിക്കല
ഓഫതീസകറഭാടട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല
ആവശലലപടട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനില
നനിനലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആവശലമഭായ  ജേതീവനക്കഭാരുലട
തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്

ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല
ആകരഭാഗല  വകുപനില  തയഭാര്  ലചേയ്യുന്ന
സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില
ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആലാംബുലന്സട്ട് സഇൗകേരലലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറനില നനിനലാം
ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിടനില.

ജേനകററര് പവര്റൂലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആശുപത്രനി  മഭാകനജേട്ട് ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനി
മുകഖന  ഫണട്ട്  സമഭാഹരണലാം
നടത്തുന്നതുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറകറനില  നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

കകേഭാടയല ആയര്കവ്വേദകകേഭാകളജേനിലന ആയര്കവ്വേദസര്വ്വേകേലഭാശഭാലയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി

179  (4278)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
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കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടക്കല ആയര്കവ്വേദകകേഭാകളജേനിലന ആയര്കവ്വേദ സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തണലമന്ന  കേഴെനിഞ  നനിയമസഭയനിലല  സബ്മനിഷനനിന്കമല,  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ  നനിയമനിക്കഭാലമന്ന മറുപടനിയലട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  എടത്ത
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  നനിയമനിചനിടനിലലങ്കനില  ഉടന്  നനിയമനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടവനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില സര്ക്കഭാര് അനനിമ തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

കേലഭാന്സര് കരഭാഗത്തനിനട്ട് ഫലപ്രദമഭായ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

180  (4279)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാരകേമഭായ  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില
ഫലപ്രദമഭായ  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടകത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേത
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേലഭാന്സര്കരഭാഗ  പരനികശഭാധനകേള  കേഴെനിഞകശഷലാം  അടനിയനര
ചേനികേനിതക്കുകപഭാലുലാം  മഭാസങ്ങള  കേഭാത്തനിരനികക്കണനി  വന്നട്ട്  കരഭാഗലാം  മൂര്ച്ഛനിക്കുവഭാ
നനിടയഭാക്കുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം  ഫലപ്രദമഭായ  ആധുനനികേ
ചേനികേനിതഭാരതീതനികേള  ഏര്ലപടത്തനി  കരഭാഗനികേളുകടയലാം  അവരുലട  ആശനിതരുകടയലാം
ആധനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന് സഹഭായകേരമഭാകുന്ന ഒരു കേലഭാന്സര് നയലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുലാം
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  ആര്.സനി.സനി.-ലയ

ശക്തനിലപടത്തുന്നതനിനുലാം  പുതനിയവ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  കേലഭാന്സര്  ലകേയര്  പദതനിയനില
ഉളലപടത്തനി  എലഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ഒരു  ആശുപത്രനിയനിലലങ്കനിലുലാം  കേതീകമഭാലതറഭാപനി
ഉളലപലടയള്ള ചേനികേനിതഭാരതീതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജേനിലഭാ കേലഭാന്സര് ലകേയര്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ  ആധുനനികേ
ഉപകേരണമഭായ ലതീനനിയര് ആകനിലകററര് കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  സ്ഥഭാപനിക്കുകേയലാം  അതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജേനലാം
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന. മറട്ട് സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില
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ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
പ്രസ്തുത  ഉപകേരണലാം  സ്ഥഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല  കറഡനികയഷന്  ചേനികേനിതയട്ട്   കവണ
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

ആര്.സനി.സനി.-യനിലുലാം മലബഭാര്  കേലഭാന്സര് ലസന്റെറനിലുലാം ചേനികേനിതയ്ലക്കത്തുന്ന
അര്ബുദ  കരഭാഗനികേളുലട  ബഭാഹുലലത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യനില കലഭാകകേഭാത്തര നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള എലഭാ
ആധുനനികേ ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യനില  10  നനില
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനസജമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.
ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നകതഭാടകൂടനി  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില
അനുഭവനിച്ചുവരുന്ന സ്ഥല പരനിമനിതനി പരനിഹരനിക്കലപടന്നതഭാണട്ട്. മലബഭാര് കേലഭാന്സര്
ലസന്റെറനില  ആധുനനികേ  കറഡനികയഷന്  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ലതീനനിയര്
ആകനിലകററര്,  എലലലറട്ട്  80  ലടലനി  കകേഭാബഭാളടട്ട്  ലമഷതീന്,  കറഡനികയഭാലതറഭാപനി
സനിമുകലറര്,  ബഭാക്കനി  ലതറഭാപനി  ലമഷതീന്,  4  D  CT  സഭാനര്,   CT  സനിമുകലറര്,
അതലഭാധുനനികേ എലാം.ആര്.ലഎ. സഭാനര്, 500  എലാം.എ. എകട്ട്കറ ലമഷതീന്,  ഡനിജേനിറല
മഭാകമഭാഗഭാഫനി,  കബഭാണ്മഭാകരഭാ  ടഭാന്സ് പ്ലൈഭാകന്റെഷന്  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  ലഹമകറഭാളജേനി
ആന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല ഓകങ്കഭാളജേനി വനിഭഭാഗലാം, കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  ലസപകറഷന് സഇൗകേരലമുള്ള
ബഡട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്,  കഡ  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗലാം,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്  വനിഭഭാഗലാം,
ഇ-പഭാലനികയറതീവട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവ ലഭലമഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില ഒപ്റനിക്കല വലവസഭായലാം

181  (4280)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത ഒപ്റനിക്കല വലവസഭായ രലാംഗത്തട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം സസകേഭാരല

സ്ഥഭാപനങ്ങള മഭാത്രകമയള്ളു എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  മരുനകേള  വനിലകുറചട്ട്  നലകുന്നതനിനുള്ള

സലാംരലാംഭങ്ങള  വന്നകതഭാലട  മരുനകേളുലട  വനിലയനില  നനിയനണലാം

ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനുലാം  മരുനകേളക്കട്ട്  വനിലകുറയഭാനുലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്  എന്നതട്ട്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അകത സമയലാം ജേനങ്ങളനില ഏലറ കപര് ആശയനിക്കുന്ന ഒപ്റനിക്കല

വലവസഭായ  രലാംഗത്തുമഭാത്രലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഇടലപടല  ഇലഭാലത  കപഭാകുന്നതനിലന്റെ

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കേണ്ണട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  കേണ്ണട

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  ഈ  രലാംഗലത്ത  ചൂഷണലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലനങ്കനിലുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  മുതല  മുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  മുഴുവന്

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സ്ത്രതീകേളുലട  കനതൃതസത്തനില കുടലാംബശതീ സലാംരലാംഭമഭായനി  ഇത്തരലാം

നലഭായവനില  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഇൗജേനല  കേണ്ണു  പരനികശഭാധന

ഉളലപലടയള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിഞഭാല  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  ഒരു

പുതനിയ  ലതഭാഴെനില  കമഖല  കേലണത്തഭാനുലാം  ഈ  കമഖലയനിലല  ചൂഷണലാം

അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയലമന്നതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക

നടപടനികേള സസതീരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീയ  അനതഭാ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി

വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല കുടനികേളനില കേഭാഴ്ച ലലവകേലലമുള്ളവര്ക്കട്ട് സഇൗജേനലമഭായനി കേണ്ണട

വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  എന്.ജേനി.ഒ.  ആയനി  ജേനിലഭാ  അനതഭാ  നനിയനണ

സമനിതനിയനില രജേനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കദശതീയ അനതഭാ നനിയനണ

പരനിപഭാടനിയനില  നനിനള്ള  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്ന  ആയനിരലാം  രൂപയനില

നനിന്നട്ട് തനിമനിര ശസ്ത്രക്രനിയയട്ട് കശഷലാം സഇൗജേനലമഭായനി കേണ്ണട വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

(ഇ)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ   കേതീഴെനില
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില വനനിതകേളക്കട്ട് സഇൗജേനലനനിരക്കനിലുലാം  സഇൗജേനലമഭായലാം
കേണ്ണട  നലകുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട   'ഷതീ  ഒപ്റനിക്കലസട്ട്'  എന്ന  പുതനിയ
സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം അതനിലന്റെ പ്രഥമ
സ്ഥഭാപനലാം  ആലുവ  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ആലാംബുലന്സട്ട് സഇൗകേരലലാം

182  (4281)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില വചട്ട് മരണമടയന്ന കരഭാഗനികേളുലട മൃതകദഹലാം
യഥഭാസമയലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട്  ആലാംബുലന്സട്ട്  സഇൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില  ആലരയഭാണട്ട്
ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി)  പലകപഭാഴുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആലാംബുലന്സട്ട്  സഇൗകേരലലാം  ലഭലമലഭാത്തതട്ട്
കേഭാരണലാം പകരതരുലട ബന്ധുക്കളക്കുലാം മറ്റുലാം സസകേഭാരല ആലാംബുലന്സട്ട് സര്വ്വേതീസകേലള
ആശയനികക്കണനി വരഭാറുലണന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില അപ്രകേഭാരമുള്ള ലചേലവട്ട് വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്ദനരഭായവര്ക്കട്ട്
പലകപഭാഴുലാം കേഴെനിയഭാറനിലലന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില  വചട്ട്  മരണമടയന്നവരുലട  മൃതകദഹലാം
യഥഭാസമയലാം  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില ആലാംബുലന്സട്ട്  സഇൗകേരലലാം
ലഭലമലഭാത്തപക്ഷലാം  സസകേഭാരല  ആലാംബുലന്സട്ട്  സര്വ്വേതീസകേലള  ആശയനികക്കണനി
വരുന്ന  നനിര്ദനരഭായവലര  സഹഭായനിക്കുന്ന  തരത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  പദതനികേള
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  അത്തരത്തനിലലഭാരു  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനിയനില  വചട്ട്  മരണമടയന്നവരുലട  മൃതകദഹലാം

ബന്ധുക്കളക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില മൃതകദഹലാം

യഥഭാസമയലാം ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള ചുമതല ആശുപത്രനി അധനികേഭാരനികേളക്കഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ഡനി) നനിര്ദനരഭായവര്ക്കട്ട് ആലാംബുലന്സട്ട് സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 

അനധനികൃതമഭായനി ലമഡനിക്കല റതീഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട് അനുവദനിചതട്ട്

183  (4282)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശരനി  ജേനറല  ആശുപത്രനിയനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്

അനധനികൃതമഭായനി  ലമ  ഡനിക്കല  റതീഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
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ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  വകുപ്പുതല  അചടക്ക

നടപടനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ഏലതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര;

ഈ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  കപരട്ട്,  തസ്തനികേ,  ലപന്നമ്പര്,  ഇകപഭാള  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന

ഓഫതീസട്ട് എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ഏലതലഭാലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലര നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു;

(സനി)  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിലലങ്കനില  അചടക്ക  നടപടനി  നതീടനിലക്കഭാണട്ട്

കപഭാകുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസ്ഥര് ആലരലഭാലാം; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  വകുപ്പുതല  നടപടനിക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയലപട

7  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ലക്കതനിലരയലാം  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട കപരുലാം മറട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി* നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലമഡനിക്കല ഉപകേരണങ്ങള

184 (4283) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ലമ ഡനിക്കല  ഉപകേരണങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേകയഭാ
ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുകേകയഭാ  വനിലക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണമഭായ
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡ നിക്കല  ഉപകേരണങ്ങളുലട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
നനിര്ദന  കരഭാഗനികേളനിലനനിനലാം  വനിതരണക്കഭാര്  അനലഭായ  വനില  ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല  ഉപകേരണങ്ങളുലട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

അനകസ്തഷല ലടകതീഷലന്/ഓപകറഷന് തനികയറര് ലടകതീഷലന് തസ്തനികേ

185 (4284)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന്  തനികയറര്  ലമക്കഭാനനിക്കനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനില  ആരഭാണട്ട്
കജേഭാലനികേള  ലചേയ്യുന്നതട്ട്;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനിലനനിനലാം ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില അനകസ്തഷല ലടകതീഷലന്/ഓപകറഷന് തനികയറര് ലടകതീഷലന്
എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിൽ എത്ര ഒഴെനിവുകേൾ അനുവദനതീയമഭായനി ഉണട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;
അനുബന തസ്തനികേകേളനിൽ നനിലവനില എത്ര ഒഴെനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത
തസ്തനികേകേളനിൽ  സഭാകങ്കതനികേ  പവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവരുലട  അഭഭാവത്തനില  ആരഭാണട്ട്
ആശുപത്രനിയനിലല ബനലപട കജേഭാലനികേള ലചേയവരുന്നതട്ട്;

(സനി)  അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കഭാന്
സഭാകങ്കതനികേപവദഗ്ദ്ധലലാം കനടനിയവലര ഉളലപടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനകസ്തഷല  ലടകതീഷലന്/ഓപകറഷന്  തനികയറര്  ലടകതീഷലന്  എന്നതീ

തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.  സനി.  മുഖഭാനനിരലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ എത്ര നഭാൾക്കുള്ളനിൽ ഒഴെനിവുകേൾ റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുലമന്നട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില

പവദഗ്ദ്ധലമുള്ള  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസനമഭാരുലാം  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുലട

കേതീഴെനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച  അറന്ഡര്മഭാരുമഭാണട്ട്

ഓപകറഷന്  തനികയറര്  ലമക്കഭാനനിക്കനിലന്റെ  അഭഭാവത്തനില  കജേഭാലനികേള  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനില  തസ്തനികേകേള  നനിലവനിലനില.
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ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകറുലട കേതീഴെനിലുള്ള ആശുപത്രനികേളനില നനിലവനില 18

ഓപകറഷന്  തനികയറര്  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേളുണട്ട്.  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിടനില.  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനില  സഭാകങ്കതനികേ  ലലവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവരുലട

അഭഭാവത്തനില പരനിശതീലനലാം സനിദനിച അറന്ഡര്മഭാര് കജേഭാലനി ലചേയവരുന.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  ബനലപട  ലടകതീഷലന്/

ലമക്കഭാനനിക്കുമഭാരുലാം  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള

ആശുപത്രനികേളനില  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല  എഞനിനതീയര്മഭാരുമഭാണട്ട്  അതലഭാധുനനികേ

ഉപകേരണങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ഒഴെനിവുകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

എത്രയലാം കവഗലാം ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില പഭാരഭാലമഡനിക്കല സഭാഫുകേളുലട കുറവട്ട്

186 (4285) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട്  :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനലത്ത വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില പഭാരഭാലമഡനിക്കല
സഭാഫുകേളുലട എണ്ണലാം കുറവഭാലണന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുലട  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജേനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഇ.സനി.ജേനി
ലടകതീഷലന്മേഭാരുലട  തസ്തനികേകേള  ഇലഭാത്തതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  നനിശനിത  വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത  ഇലഭാത്തവരഭാണട്ട്  ഇ.സനി.ജേനി.  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നലതന്ന  കേഭാരലലാം
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ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  പഭാരഭാലമഡനിക്കല  സഭാഫുകേളുലട  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്,  2-8-1961
തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3150/61/എചട്ട്.ഡനി.,  6-11-2008
തതീയതനിയനിലല സ.ഉ. (എലാം എസട്ട്.)  നമ്പര്  568/2008/ആ.കു.വ.  എന്നതീ സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) അത്തരലമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി&ഇ) ശദയനിലലപടനിടനില. 

ചേങ്ങനഭാകശരനി ജേനറല ആശുപത്രനിയനില ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട്

187 (4286)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ചേങ്ങനഭാകശരനി  ജേനറല  ആശുപത്രനിയനില
 ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില ഇക്കഭാരലത്തനില ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  27
ആശുപത്രനികേളനില  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  പദതനി
ഉണഭായനിരുന. എങ്കനിലുലാം കേഭാരുണല മുകഖന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാന്ദല-വനിരുദ  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തനി
ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  44
ആശുപത്രനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചേങ്ങനഭാകശരനി ജേനറല ആശുപത്രനിലയ ടനി പദതനിയനില ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാലാംക്രമനികകേതര കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള സമഗ പദതനി

188 (4287)   ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്  :
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ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര്  :
ശതീ  .    എസട്ട്  .  രഭാകജേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സഭാലാംക്രമനികകേതര  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സമഗ പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലങ്ങള  എലനഭാക്കയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രധഭാന  സഭാലാംക്രമനികകേതര  കരഭാഗങ്ങളഭായ  കേലഭാന്സര്,  ഡയബറനിസട്ട്,
കേഭാര്ഡനികയഭാ  വഭാസ്കുലര്  കരഭാഗങ്ങള,  കസഭാക്കട്ട്  മുതലഭായവയലട  നനിയനണ
പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയനില പ്രഭാധഭാനലലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സഭാലാംക്രമനികകേതര  കരഭാഗങ്ങളഭായ  ജേതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  അമൃതലാം  ആകരഭാഗലലാം  പദതനി  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ഈ പദതനികയഭാലടഭാപലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത ജേതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗ
നനിയനണ  പദതനിയഭായ  എന്.പനി.സനി.ഡനി.സനി.എസട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എലഭാ
ജേനിലകേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്. 

(ബനി) 30 വയസനിനട്ട് മുകേളനില പ്രഭായമുള്ള എലഭാ ജേനങ്ങലളയലാം ജേതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ,  കരഭാഗലാം  കേലണത്തുന്നവര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതയലാം
സഇൗജേനല മരുന്നട്ട്  വനിതരണവുലാം നടത്തുകേ,  ആകരഭാഗലപരമഭായ ഭക്ഷണലാം,  ചേനിടയഭായ
വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനികേളനില  നനിനള്ള  വനിമുക്തനി  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
ആകരഭാഗല  കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തുകേ,  ജേതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗനനിയനണത്തനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ശക്തനിലപടത്തുകേ
എന്നനിവയഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  എലഭാ  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം കുടലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ജേനിലഭാ തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ജേതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയ കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങളുലാം മരുനലാം പരനിശതീലനവുലാം ഉറപഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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എലഭാ ജേനിലയനികലയലാം ഒരു പ്രധഭാന ആശുപത്രനിയനില കേതീകമഭാലതറഭാപനി ഉളലപലടയള്ള
കേലഭാന്സര്  ചേനികേനിത  ഉറപഭാക്കുന്ന  ജേനിലഭാ  കേലഭാന്സര്  ലകേയര്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചേനികേനിതയഭായനി  ലകേഭാകറഭാണറനി  ലകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള
ശക്തനിലപടത്തുകേയലാം  5  ജേനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനില പുതനിയ യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പക്ഷഭാഘഭാത  ചേനികേനിതഭാ  കനിനനിക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  പക്ഷഭാഘഭാത  ചേനികേനിതഭാ  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയലാം  ലചേയ.
ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ജേതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിനഭായനി
പ്രകതലകേ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദൂരപ്രകദശങ്ങളനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനഭായനി സഞരനിക്കുന്ന ജേതീവനിതലലശലതീ കനിനനിക്കുകേളുലാം ലററനികനഭാപതനി
കനിനനിക്കുകേളുലാം ഡയബറനികേട്ട് ഫുഡട്ട് കനിനനിക്കുകേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ജേതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗ  നനിയനണ  പദതനിയനില  പ്രധഭാനമഭായലാം
ശദ  ലചേലുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകമഹലാം,  രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  കേലഭാന്സര്,
പക്ഷഭാഘഭാതലാം, ഹൃകദ്രഭാഗങ്ങള എന്നനിവയഭാണട്ട്.  ഈ കരഭാഗങ്ങളുലട നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം
നനിയനണത്തനിനുലാം  ഉതകുന്ന  പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയനില
ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

തനിരുവനനപുരലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവ്വേദകകേഭാകളജേനിലല 
ചേടവനിരുദ നനിയമനലാം

189  (4288)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ഗവ.ആയര്കവ്വേദകകേഭാകളജേനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാകളജേനിലല  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമന  നടപടനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ആയര്കവ്വേദനഴട്ട് കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനില റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലുള്ള അര്ഹയഭായ

ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  (ചേനിപനി  എലാം.  എസട്ട്.,  മഞഭാക്കല  വതീടട്ട്,  അരുവഭാപഭാറ  പനി.ഒ.,

ലപരുമ്പഭാവൂര്) നനിയമനലാം നലകേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഒഴെനിവു വന്ന തസ്തനികേയനികലയട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് മറനികേടന്നട്ട് സ്ഥലലാംമഭാറലാം നലകേനി

ആലരലയങ്കനിലുലാം നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  പ്രസ്തുത നനിയമനലാം ചേടങ്ങള മറനികേടന്നഭാലണങ്കനില അതട്ട് റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം
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നനിയമ  വനിരുദ  നനിയമനലാം  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം

തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ജേനി) ഇലലങ്കനില കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ആയര്കവ്വേദകകേഭാകളജേനിലുലാം  അനുബന

സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലുമഭായനി  അദലഭാപകേര്,  പഞകേര്മ്മേ  ലതറഭാപനിസട്ട്,  ലമക്കഭാനനികേട്ട്,

കറഡനികയഭാഗഭാഫര്  കഗഡട്ട്-II,  ലലസബട്ട്,  ലറകക്കഭാര്ഡട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്,  ഇ.സനി.ജേനി.

ലടകതീഷലന്,  ഫനിസനികയഭാ  ലതറഭാപനിസട്ട്,  ആയര്കവ്വേദനഴട്ട്  കഗഡട്ട്-II,  ലടകനിക്കല

അസനിസന്റെട്ട് (വനിഷ), ലടകനിക്കല അസനിസന്റെട്ട് (ആയര്കവ്വേദ), ലടകനിക്കല അസനിസന്റെട്ട്

(എകട്ട്കറ), വഭാചര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില ഒഴെനിവുകേള ഉണട്ട്. 

(സനി)  പ്രകവശന തസ്തനികേയനിലല അദലഭാപകേരുലട  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപ്രഭാഫസര്,  അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്  തുടങ്ങനിയ
ഉയര്ന്ന  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവുകേളനികലയട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡനി.പനി.സനി.  (ഹയര്)  കൂടന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കശഷനിച
തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴെനിവുകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി-ജേനി)  30-11-2015-ല  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  നഴട്ട്  കഗഡട്ട്-II  (ആയര്കവ്വേദ)
ഒഴെനിവനികലയട്ട്  പ്രകതലകേ  കകേസഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാവകുപനില
നനിനലാം  ഒരു  ജേതീവനക്കഭാരനിലയ  ആയര്കവ്വേദലമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനികലയട്ട്
അനര് വകുപട്ട് സ്ഥലലാം മഭാറലാം മുകഖന 16-01-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

രജേനികസഷന് ഇലഭാത്ത നഭാട്ടു ലലവദലന്മേഭാര്

190  (4289)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രജേനികസഷന് ഇലഭാത്ത നഭാട്ടു ലലവദലന്മഭാരുലട ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങലള
സലാംബനനിച സ്ഥനിതനി വനിവര കേണക്കുകേള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകുന്നതനില
പഭാലനികക്കണ നനിയമപരമഭായ മഭാനദണങ്ങള എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  നനിയനണകമര്ലപടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി&സനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകുന്നതനികന്മേല
മഭാനദണങ്ങള നനിശയനിചനിടനില. 

തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേനിലല ഹഭാര്ടട്ട് ഫഇൗകണഷന്

191  (4290)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജേട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനിലല  ഹഭാര്ടട്ട്  ഫഇൗകണഷന്
ആരലാംഭനിചതട്ട് എന്നഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹൃകദ്രഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന

സഭാഹചേരലത്തനില ഹഭാര്ടട്ട് ഫഇൗകണഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ശക്തനിലപടത്തുന്നതനിനട്ട്

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള ഒരു

പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനികലക്കഭായനി  കൂടതല  അടനിസ്ഥഭാന

സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില  അവയലട

വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 8-11-2002.

(ബനി&സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പുനര്നഭാമകേരണലാം

192 (4291) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   :

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്   :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന്   :
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ശതീ  .     ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി

പുനര്നഭാമകേരണലാം ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലൂലട  എലനലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പകേവരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എലനലഭാലാം ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്

ലഭലമഭാകുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഗവര്ണ്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില,  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഊന്നല  നലകുന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്   ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്
ലമചലപട  കനിനനിക്കല  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന്  പരനിശതീലനലാം  നലകകേണ
കമഖലകേള  തനിടലപടത്തുന്ന  പ്രക്രനിയ  എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ആര്.സനി.  വഴെനി
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ആര്ദ്രലാം മനിഷന്
പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് കൂടതല കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല തസ്തനികേകേള

193  (4292)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില  അനുവദനതീയമഭായ
കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല  ജേതീവനക്കഭാരുലടയലാം  തസ്തനികേകേള
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എത്രയഭാണട്ട്;  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്  നനിലവനില  എത്രയഭാണട്ട്;  ഒഴെനിവുകേള  എത്ര;
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവുള്ള  തസ്തനികേകേളനില  അടനിയനരമഭായനി  കഡഭാകര്മഭാലരയലാം,
മറട്ട് ജേതീവനക്കഭാലരയലാം നനിയമനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്,  പതീഡനിയഭാടനികട്ട്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളനില
ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ളവരനിലനനിനലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഡനി.എലാം.ഒ.
നനിയമനലാം,  കഡഭാകര്മഭാരനിലനനിനലാം  ടഭാന്സ്ഫര്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
നനികേത്തുന്നതനിനുലാം  ഒഴെനിവുള്ള  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനില  പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനരലാംഗലത്ത തഭാത്കേഭാലനികേ
ജേതീവനക്കഭാര്

194 (4293) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉഇൗര്ജനിത

ലപടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കസവനമനുഷ്ഠനിച്ചു  വന്നനിരുന്ന

തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാലര  പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില

പനിരനിച്ചുവനിടഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  പനിരനിച്ചുവനിടതുലകേഭാണട്ട്,  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സ്തലാംഭനിക്കുകേയലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള  ബഭാധനിചവരുലട  എണ്ണവുലാം

അതുമൂലലാം  മരണലപടവരുലട  എണ്ണവുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായ  വഭാര്ത്ത

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില  ഇവലര  പുനര്നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 

855/19
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(ഡനി) ഇപ്രകേഭാരലാം പനിരനിച്ചുവനിട തഭാത്ക്കഭാലനികേ ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പള കുടനിശനികേ

നലകേഭാനുകണഭാ; ഉലണങ്കനില ആയതട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില പകേര്ചവലഭാധനികേള വലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം

നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല  കസവന  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്ന്ന  മുറയട്ട്  ഇവലര

പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുമുണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) ഉണട്ട്. നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കുടനികേളക്കുകവണനിയള്ള കേലഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനി

195 (4294) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുപസന് തങ്ങള  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള  :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട്  :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളക്കുകവണനിയള്ള കേലഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനി,  ഗുരുതരകരഭാഗലാം
ബഭാധനിച കുടനികേളക്കട്ട് സഇൗജേനല ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള തഭാകലഭാലലാം പദതനി എന്നനിവ കൂടനി
ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടത്തനിയ  സഭാഹചേരലത്തനില  കുടനികേളുലട
ആകരഭാഗലപരനിപഭാലന  ചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തട്ട്  എലനഭാലക്ക  ഗുണപരമഭായ  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗലകേനിരണലാം പദതനി നടത്തനിപനില കമഭാകഡണ് ഇതര ചേനികേനിതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് എലനങ്കനിലുലാം പങ്കഭാളനിത്തലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില കുടനികേളുലട
ചേനികേനിതഭാ രലാംഗത്തട്ട് ഡ്രെഗ്സനിലന്റെ പ്രകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി നനിയനനിക്കഭാന് തക്കവനിധലാം
ഒരു കഹഭാളനിസനികേട്ട് സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'കേലഭാന്സര്  സരക്ഷഭാ',  'തഭാകലഭാലലാം'  എന്നതീ  പദതനികേള  ആകരഭാഗല
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കേനിരണലാം പദതനിയനില ലയനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിക്കുന്നതുവലര കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് മുഖഭാനരലാം നനിലവനിലുള്ള രതീതനിയനില തുടരുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) എലഭാ നൂതന ചേനികേനിതഭാ പദതനികേളുലാം ആകരഭാഗല കേനിരണലാം പദതനിയനില
ഉളലപടത്തനി നടപഭാക്കനി വരുന്നതനിനഭാല കമഭാകഡണ് ഇതര ചേനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
പങ്കഭാളനിത്തലാം  നലകേനിയനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  കുടനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തട്ട്  ഒരു
കഹഭാളനിസനികേട്ട് സമതീപനമഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്. 

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി
196 (4295) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി

മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലമുള്ള  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില
നനിന്നട്ട്  ഈ  സഇൗകേരലലാം  പനിന്വലനിക്കുന്നതഭായ  വഭാര്ത്ത  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു സമഗ ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഊന്നല  നലകുന്നതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  ഗവര്ണ്ണറുലട  നയപ്രഖലഭാപനത്തനില  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചട്ട് തുടര് നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാര്ത്ത  ശദയനിലലപടനിടനില.  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതകയഭാലട
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  അതട്ട്  നനിര്ത്തല  ലചേയഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനങ്ങലളഭാനലാം എടത്തനിടനില.

ആകരഭാഗല കമഖലയനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനിലല അടനിസ്ഥഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

197  (4296)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില
ജേനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  കവണത്ര  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളകപഭാലുലാം
ഉറപഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാരുകേളക്കട്ട് ആവുന്നനിലലന്ന വസ്തുത ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ജേനങ്ങളക്കട്ട്  ഏറവുലാം  ആവശലമഭായ  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേലണത്തഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഏറവുലാം  പനികന്നഭാക്ക  ജേനിലലയന്ന  നനിലയനിലുലാം
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ബഭാധനിത  ജേനിലലയന്ന  നനിലയനിലുലാം  മഭാറനിമഭാറനി  വരുന്ന
സർക്കഭാരുകേൾ  ഇവനികടക്കട്ട്  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനിക്കുലമങ്കനിലുലാം  അവ
ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനില  നടപഭാക്കനി  കേനിടഭാന്  ഉണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടട്ട്  തതസത്തനില
പദതനി ഇലഭാതഭാവുന്ന സ്ഥനിതനി സ്ഥനിരമഭായനി ഉണഭാകുന്നതട്ട് തടയഭാന് കേര്ശന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജേനിലയനില  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലട  കപഭാരഭായ്മകേള
ചേനിലയനിടങ്ങളനില  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനിലല
ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പഭാകക്കജേനിലല  പദതനികേള,
ആകരഭാഗലവകുപനിലല പ്ലൈഭാന്-കനഭാണ് പ്ലൈഭാന് ഫണട്ട്, നബഭാര്ഡട്ട് സഹഭായകത്തഭാലടയള്ള
പദതനികേള  കദശതീയ  ആകരഭാഗലമനിഷന്  എന്നനിവയനില  ഉളലപടത്തനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് കഡഭാകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവുകേള കൂടതല റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്ന
ജേനിലകേളനിലലഭാന്നഭാണട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി   കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുളള
നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്  നലകേഭാനഭായനി  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള  പലകപഭാഴുലാം
കഡഭാകര്മഭാര്  കജേഭാലനിക്കട്ട്  കചേരഭാന്  കൂടതല  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്ന  ജേനിലയഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.  കഡഭാകര്മഭാലരയലാം  മറട്ട്  സഭാഫനിലനയലാം  കൂടതലഭായനി  നനിയമനിചട്ട്  ഈ
കുറവുകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടപടനി  എടത്തുവരനികേയഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം
ഒഴെനിവുകേളനില  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വലവസ്ഥയനിലുലാം   നനിയമനലാം  നടത്തുനണട്ട്.  കദശതീയ
ആകരഭാഗല  മനിഷന്  വഴെനിയലാം  അധനികേ  സഭാഫനിലന  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി
നനിയമനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
എടത്തുവരുനണട്ട്. 

അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സസകേഭാരല ലമഡനിക്കല ലഭാബുകേള
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198  (4298)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മഹഭാഭൂരനിപക്ഷലാം സസകേഭാരല ലമഡനിക്കല
ലഭാബുകേളുലാം അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്തവയഭാലണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ലഭാബുകേള  കരഭാഗനികേളനിലനനിന്നട്ട്  പരനികശഭാധനയഭായനി  അമനിത
ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം ലഭാബുകേളനില കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്ന പലരുലാം മതനിയഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലത ഇലഭാത്തവരഭാലണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില മഭാനദണങ്ങളുലട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ലഭാബുകേളക്കട്ട് കഗഡനിലാംഗട്ട്
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിരക്കുകേള ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-ഡനി)  നനിലവനില  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചേനികേനിതഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  കനിനനിക്കല  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
(രജേനികസഷന്  &  റഗുകലഷന്)  ബനില  2016-നട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില
നനിയമസഭയനില അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള
കനിനനിക്കല  എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ബനില  നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട
കമല സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടത്തഭാന് കേഴെനിയലാം. 

കേലഭാന്സര് ലകേയര് കഫഭാര് ലലലഫട്ട് പദതനി
199  (4299)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ആര്. സനി. സനി. യനില നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന കേലഭാന്സര്
ലകേയര് കഫഭാര് ലലലഫട്ട് പദതനി അവസഭാനനിപനിചതനിനട്ട് കേഭാരണലമനഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി വതീണ്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  മഭാതൃകേയനില  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ഇന്ഷുറന്സട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം



246 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

(എ)  ആര്.സനി.സനി.-യനില നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന കേലഭാന്സര് ലകേയര്  കഫഭാര്
ലലലഫട്ട്  പദതനിയലട  നക്യൂനതകേള പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് പുതനിയ പദതനി തുടങ്ങഭാന്
കവണനിയഭാണട്ട് 2014 ആഗസ്തനില പദതനി തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി അവസഭാനനിപനിചതട്ട്.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) തലക്കഭാലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുലാം തടയഭാന് സലാംവനിധഭാനലാം

200  (4300)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഉളലപലടയളള  ജേനിലകേളനില  ഡനിഫതീരനിയ  കപഭാലുളള
സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  തലലപഭാക്കഭാന്  കേഭാരണലമലനന്നട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പ്പുളലപലടയളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
ലപഭാതുജേനഭാകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കൂടതല  എലനഭാലക്ക  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
നലകേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം,  പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുലാം
തടയഭാന്  എലനഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് മലപ്പുറലാം, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജേനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്   എടക്കഭാന്  വനിമുഖത
കേഭാണനിക്കുന്നവര്  കൂടതല  ഉള്ളതുലകേഭാണ്ടുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയനിലനതനിലര
നടത്തുന്ന കുപ്രചേരണങ്ങള മൂലവുമഭാണട്ട്  ഈ ജേനിലകേളനില വഭാകനികനഷന് കുറവഭായനി
കേഭാണലപടന്നതട്ട്.

(ബനി) ഈ വര്ഷലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ലപഭാടനിപ്പുറലപട ഡനിഫതീരനിയ കരഭാഗത്തനിലന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേളുലട  ആവശലകേതയലാം  നനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ജേനിലഭാതലത്തനില  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്
ജേനിലകേളനില  യദകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  നടത്തുകേയണഭായനി.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലടയലാം ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെയലാം കദശതീയ ആകരഭാഗല ദഇൗതലത്തനിലന്റെയലാം
കനതൃതസത്തനില  വനിവനിധ  സഭാമൂഹനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേലളയലാം  സര്ക്കഭാര്,
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സസകേഭാരല  ആകരഭാഗല  സ്ഥഭാപനങ്ങലളയലാം   മകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,
എലാം.ഇ.എസട്ട്.  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേലളയലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഒരു
സമഗമഭായ കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശനിശുകരഭാഗ  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  സലാംഘടനയഭായ  ലഎ.എ.പനി.,  കഡഭാകര്മഭാരുലട
സലാംഘടനയഭായ  ലഎ.എലാം.എ.,  ലകേ.ജേനി.എലാം.ഒ.എ.,  ശഭാസ്ത്ര  സഭാഹനിതല  പരനിഷത്തട്ട്
എന്നനിവരുലട  സഭാന്നനിദലത്തനില  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ജേനകേതീയമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ വഭാകനികനഷന് നലകേഭാത്ത കുടനികേലള കേലണത്തനി
സമ്പൂര്ണ്ണ വഭാകനികനഷന് നലകേഭാനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനിദഗ്ദ്ധര്  ഉളലപടന്ന  കസറട്ട്  അലലഡസസറനി  ഗ്രൂപട്ട്  ഓണ്  ഇമ്മേക്യൂലലണകസഷന്
അടങ്ങുന്ന  ഒരു  സലാംഘലാം  ഭഭാവനിയനില  വഭാകനികനഷനട്ട്  വരുകത്തണ
നയസമതീപനങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായകേമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതനിനട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിലവയനിനുള്ള  അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനിലുലാം ജേനിലഭാതലത്തനിലുലാം ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര് കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന സലാംബനനിചട്ട് വനിവരങ്ങള നലകുന്ന കപഭാസറുകേള,
ബനിഗട്ട്  കനഭാടതീസകേള,  പ്രതനികരഭാധ  പടനികേ  എന്നനിവ  മലയഭാളലാം,  കേന്നട  എന്നതീ
ഭഭാഷകേളനില പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ആശഭാപ്രവര്ത്തകേരനിലൂലട  വഭാകനികനഷന്  ആവശലകേതലയപറനിയള്ള
കനഭാടതീസകേള വതീടവതീടഭാനരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

മത-സഭാമൂഹനികേ  കമലദലക്ഷന്മേഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില  പ്രതനികരഭാധ  വഭാകനിന്
നലകുന്നതനിലന്റെ  ആവശലകേതലയപറനി  അവകബഭാധകഭാസട്ട്  നലകുകേയലാം
ലടലനിവനിഷനനിലൂലട പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിന് സകന്ദശങ്ങള നലകുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കക്ഷത്രങ്ങള, പള്ളനികേള എന്നനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയപനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സഇൗജേനല  കസവനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
കബഭാധവലക്കരണലാം നലകേനിവരുന.

എലഭാ ജേനിലകേളനിലുലാം  ഇമ്മേക്യൂലലണകസഷന്  കേഭാര്ഡുലാം  കനഭാടതീസലാം പ്രനിന്റെട്ട്  ലചേയട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള
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201  (4301)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  2016  ഏപ്രനില  1-നുലാം  ലസപ്റലാംബര്  30-നുലാം
ഇടയട്ട്  എത്ര  മരുനകേള  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനില  നനിനലാം  വനിലക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള ചേനില സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലട
ഫഭാര്മസനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  മരുനകേള  വനിപണനിയനിലല
ത്തുന്നതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  മരുന്നട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 2016 ഏപ്രനില 1-നുലാം ലസപ്റലാംബര് 30-നുലാം ഇടയട്ട്

54 മരുനകേള വനിപണനലാം ലചേയ്യുന്നതനില നനിനലാം വനിലക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലുള്ള

ആശുപത്രനികേളനിലല  ഫഭാര്മസനികേളലക്കലഭാലാം  തലന്ന  കേര്ശനമഭായലാം  ഡ്രെഗ്സട്ട്

ലലലസന്സകേള  നലകേനി  ഡ്രെഗ്സട്ട്  &  കകേഭാസ് ലമറനികട്ട്  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം

അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.

എന്നഭാല  കനിനനിക്കുകേളുലാം  ഡനിസ് ലപന്സറനികേളുലാം  വഴെനി  കരഭാഗനികേലള  ചേനികേനിതനിചട്ട്

അവര്ക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  കഡഭാകര്  തലന്ന  മരുന്നട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട്  &

കകേഭാസ് ലമറനികട്ട്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാസ് ലമറനികട്ട്  റൂളസനിലല

Schedule K-യനില അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനില മരുനകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയഭാല

മതനിയഭാകുലാം.  കമലപറയന്ന  രണ്ടുതരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  മരുനകേളക്കട്ട്  അവയലട

കലബലനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന്ന  MRP-യനില കൂടതല ഈടഭാക്കുവഭാന് അനുവഭാദമനില.
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ഇപ്രകേഭാരലാം  അധനികേ  വനില  ഈടഭാക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്

നനിരനര പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(സനി)  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലടയലാം  കേര്ശനമഭായ

ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ഉറപഭാക്കനിയ  കശഷമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അവ

വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്നതട്ട്.   കകേരളത്തനില  വനിറഴെനിക്കലപടന്ന  മരുനകേളുലട

ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ഡ്രെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  എലഭാ

ജേനിലകേളനിലുമുള്ള  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  വലഭാപഭാരസ്ഥഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള

(ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/ലലപ്രവറട്ട്)  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലനനിനലാം  റഭാന്ഡലാം  സഭാമ്പനിളുകേള

ചേടപ്രകേഭാരലാം   കശഖരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,

എറണഭാകുളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ലടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേളനികലയട്ട്

അയയ്ക്കുനണട്ട്.  മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലലപടത്തുന്നതനിനഭായനി

തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട തസ്തനികേ പുനര്നഭാമകേരണലാം

202  (4302)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിതഭാ  വകുപനിലല  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുലട  തസ്തനികേ  പുനര്
നഭാമകേരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  തതീരുമഭാനലാം  എടത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില
പുനര്നഭാമകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലുലാം സഭാകങ്കതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള ഉകണഭാ;
ഉലണങ്കനില എലനഭാലക്ക പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട് ഉള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജേനിലകേളനില  ഒഴെനിലകേയള്ള  ജേനിലഭാ
ആയര്കവ്വേദആശുപത്രനികേളനില  കസഭാര്  കേതീപര്,  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതട്ട് ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേയഭാക്കുന്നതനിനുലാം എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഫഭാര്മസനിസട്ട് തസ്തനികേയഭായനി ഇകപഭാള നടത്തുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
കകേഭാഴട്ട് ഡനികപ്ലൈഭാമ കകേഭാഴഭായനി ഉയര്ത്തഭാകനഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത പ്ലൈസട്ട് ട ആക്കനി
ഉയര്ത്തഭാകനഭാ നതീക്കമുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  വകുപനിലല  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള  ഒഴെനിലകേയള്ളവര്ക്കട്ട്  ഗസറഡട്ട്
തസ്തനികേയനിലുലാം അലഭാലതയലാം 4 മുതല 7 വലര ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ഈ
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വനിഭഭാഗക്കഭാര്  മഭാത്രലാം  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  ആയനി  സര്വ്വേതീസനില  കേയറനി  ഫഭാര്മസനിസട്ട്
ആയനിത്തലന്ന  സര്വ്വേതീസനില  നനിന്നട്ട്  വനിരമനിക്കുന  എന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  മഭാറനി  ഇവര്ക്കുകൂടനി  ഗസറഡട്ട്
തസ്തനികേയളലപലടയള്ള  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുലാംവനിധലാം  ഈ  തസ്തനികേ
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഭഭാരതതീയ  നഭാട്ടുചേനികേനിതഭാ  വകുപനിലല  എലഭാ
ആയര്കവ്വേദഡനിലസന്സറനികേളനിലുലാം  ആയര്കവ്വേദഫഭാര്മസനിസട്ട്  തസ്തനികേ  ഇല  എന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതു  സലാംബനനിചട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം
കകേഭാടതനികേളനില നനിനലാം ഉത്തരവുകേകളഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ജേനി)  കൂടതല  ആയര്കവ്വേദ  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  തസ്തനികേ  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന് മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിക്കഭാന് ഭഭാരതതീയ
ചേനികേനിതഭാവകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല  ടനി
ലപ്രഭാകപഭാസല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന് മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിലചങ്കനിലുലാം ആയതട്ട്
പരനിഗണനിചനില. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി)  ഫഭാര്മസനിസട്ട്  കഗഡട്ട്-II  ആയനി  സര്വ്വേതീസനില   പ്രകവശനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
കഗഡട്ട്-I  ആയനി ലപ്രഭാകമഭാഷന് നലകുകേയലാം തുടര്ന്നട്ട്  സതീനനികയഭാറനിറനി  പരനിഗണനിചട്ട്
'കസഭാര് കേതീപര് ഫഭാര്മസനിസട്ട്' തസ്തനികേയനില ലപ്രഭാകമഭാഷന് നലകേനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  വകുപനില നനിലനനിലക്കുന്ന സ് ലപഷലല റൂളസനിലുലാം ശമ്പള പരനിഷ്കരണ
ഉത്തരവനിലുലാം  ടനി  തസ്തനികേ  ഗസറഡട്ട്  തസ്തനികേയഭായനി  ക്രമതീകേരനിചനിടനില.  കൂടഭാലത  ടനി
തസ്തനികേയനിലല ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേ വഹനിക്കഭാന് തക്കവനിധമുള്ള കജേഭാലനി
ഭഭാരകമഭാ  ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങകളഭാ ഉലണനള്ള പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം ലഭലമല.

(ഇ) ഉണട്ട്.
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(എഫട്ട്&ജേനി)  ഉണട്ട്.  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ആവശലകേത
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

അഡ് മനിനനികസറതീവട്ട് കകേഡറനിലുള്ള കഡഭാകര്മഭാരുലട എണ്ണലാം

203 (4303)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അഡനിനനികസറതീവട്ട് കകേഡറനില നനിലവനിലുള്ള കഡഭാകര്മഭാരുലട എണ്ണലാം ജേനില
തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കകേഡറനിലുള്ള  കഡഭാകര്മഭാരുലട  അധനികേ  കയഭാഗലത
എനഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അധനികേ  കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത  എത്ര  കഡഭാകര്മഭാര്  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
കകേഡറനില കജേഭാലനി ലചേയവരുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  ആയനി  കജേഭാലനി  ലചേയട്ട്  വരുന്ന
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് അധനികേ കയഭാഗലതയകണഭാ;

(ഇ)  ഇലലങ്കനില  ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
കയഭാഗലത  ഇളവട്ട്  നലകേനി  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  ആയനി  നനിയമനലാം  നലകേനിയതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

തനിരുവനനപുരലാം 50

ലകേഭാലലാം 15

പത്തനലാംതനിട 13

ആലപ്പുഴെ 19

കകേഭാടയലാം 14

ഇടക്കനി 08

എറണഭാകുളലാം 16

തൃശ്ശൂര് 18

പഭാലക്കഭാടട്ട് 16

മലപ്പുറലാം 16

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 23
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വയനഭാടട്ട് 09

കേണ്ണൂര് 15

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 08

(ബനി)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്  പുറകമ  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലമഡനിസനിന്,  പബനികേട്ട്

ലഹലത്തട്ട്,  ബനിസനിനസട്ട് അഡനിനനികസഷന്,  കഹഭാസനിറല അഡനിനനികസഷന് എന്നതീ

വനിഷയങ്ങളനില ഏതനിലലങ്കനിലുലാം  ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദലാം  അലലങ്കനില കഹഭാസനിറല

അഡനിനനികസഷന്,  പബനികേട്ട്  ലഹലത്തട്ട്  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങളനില  ബനിരുദലാം

എന്നനിവയഭാണട്ട് അഡനിനനികസറതീവട്ട് കകേഡറനിലുള്ള കഡഭാകര്മഭാരുലട അധനികേ കയഭാഗലത.

എന്നഭാല  സ് ലപഷലല  റൂള  ജേനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  69/10/ആ.കു.വ.  തതീയതനി

17-2-2010  പ്രകേഭാരലാം  2007  ജേനുവരനി  1-ാ  തതീയതനിക്കുമുമ്പട്ട്  സര്വ്വേതീസനില  വന്ന

കഡഭാകര്മഭാലര അധനികേ കയഭാഗലതയനില നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2007  ജേനുവരനി  1-ാ  തതീയതനിക്കുകശഷലാം  സര്വ്വേതീസനില  പ്രകവശനിച

JAMO  (ജൂനനിയര്  അഡ് മനിനനികസറതീവട്ട്  ലമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്)  തസ്തനികേയനില

കജേഭാലനിലചേയ്യുന്ന 13 കപര്ക്കട്ട് ചേടത്തനില നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന അധനികേ കയഭാഗലതയനില.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  സ് ലപഷലല  റൂള  ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്69/10/ആ.കു.വ.  തതീയതനി

17-2-2010  പ്രകേഭാരലാം  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കകേഡര്  ഓപ്റട്ട്  ലചേയ  കഡഭാകര്മഭാര്

സര്വ്വേതീസനില  പ്രകവശനിചതട്ട്  2007  ജേനുവരനി  1-ാ  തതീയതനിക്കുമുമ്പഭാലണങ്കനില

ചേടത്തനില നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന അധനികേ കയഭാഗലത ബഭാധകേമല.

ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില നഴ്സുമഭാരുലട നനിയമനലാം

204  (4304)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  ദനിവസ

കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില നഴ്സുമഭാലര നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  എത്ര  ജേതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്  കസവനമനുഷ്ഠനിച്ചുവരുന്നതട്ട്;

വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലനിരനിലക്ക  ഇത്രയലാം

ദനിവസകവതനക്കഭാലര നനിയമനിചതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില ഇത്തരലാം ഡക്യൂടനിക്കട്ട് ദനിവസകവതനക്കഭാലര

നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  ഈ  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  സലാംബനനിചട്ട്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  നഴ്സുമഭാരുലട  ഒഴെനിവുകേള

നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല

കകേഭാകളജേനില  മഭാത്രലാം  184  നഴ്സുമഭാര്  ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില

കസവനമനുഷ്ഠനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്  CAPE-ലന്റെ

നനിയനണത്തനിലഭായനിരുന്ന  സമയത്തഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  നഴ്സുമഭാലര  നനിയമനിചതട്ട്.  ഈ

ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്  Stand  alone  പദതനിയനിലഭായതനിനഭാല  പനി.എസട്ട്.സനി.

നനിയമനങ്ങള പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില നടന്നനിടനില. 

(ഡനി&ഇ)  ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  നനിയമനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  നഴ്സുമഭാര്

അവരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങള  നനിര്വ്വേഹനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  തസ്തനികേകേലളലഭാലാം

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

108 ആലാംബുലന്സട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട്

205 (4305)  ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എമര്ജേന്സനി  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസട്ട്  കപ്രഭാജേകനിനു
കേതീഴെനില നനിലവനില നലകേനിവരുന്ന കസവനങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  108  ആലാംബുലന്സട്ട്  സര്വ്വേതീസട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുകണഭാ  എനലാം
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ഉലണങ്കനില എത്ര എണ്ണലാം ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായവ ആലണനലാം ബഭാക്കനി  ഉള്ളവയലട
അവസ്ഥ എനഭാലണനലാം ജേനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആലാംബുലന്സകേളുലട  പരനിപഭാലനവുലാം  ലമയനിന്റെനന്സട്ട്
ഉളലപലടയള്ള  കമലകനഭാടവുലാം  ആരുലട  ചുമതലയനിലഭാലണനലാം  കേഴെനിഞ
5 വര്ഷക്കഭാലത്തട്ട് ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിലചനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  108  ആലാംബുലന്സട്ട്  കസവനലാം  ലമചലപടത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എമര്ജേന്സനി  ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസട്ട്  കപ്രഭാജേകനിനുകേതീഴെനില
തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജേനിലകേളനില  108  ആലാംബുലന്സനിലന്റെ  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിലലപടന്നവകരഭാ  മകറലതങ്കനിലുലാം   രതീതനിയനില
അതലഭാഹനിതലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നകതഭാ  ആയ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഉടനടനി  പ്രഥമ  ശുശ്രൂഷ
നലകേനി ആശുപത്രനിയനില എത്തനിക്കുന.  ഈ കസവനലാം  തനികേച്ചുലാം  സഇൗജേനലമഭാണട്ട്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  108  എന്ന കടഭാള  ഫ്രെതീ   നമ്പറനിലഭാണട്ട്  ഈ  ആലാംബുലന്സകേളുലട
സഇൗജേനലകസവനലാം തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ ജേനിലകേളനില നലകേനിവരുന്നതട്ട്. 

(ബനി) 108  ആലാംബുലന്സട്ട് സര്വ്വേതീസട്ട് തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ ജേനിലകേളനില
ഇകപഭാള  നനിലവനിലുണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില  സര്വ്വേതീസനിനഭായള്ള
ഇരുപത്തനിയഞട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില  11  വഭാഹനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  മൂന്നട്ട്
വഭാഹനങ്ങള  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലഭാണട്ട്.  11  വഭാഹനങ്ങളുലട
ഫനിറട്ട്നസട്ട് ലടസട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. ആലപ്പുഴെ
ജേനിലയനില  സര്വ്വേതീസനിനഭായള്ള  പതനിലനടട്ട്  വഭാഹനങ്ങളനില
16  വഭാഹനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  2  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  ലടസട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

(സനി)  108  ആലാംബുലന്സകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  കേഭാലലാം  മുതല
15-7-2015  വലര  പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡലനിലഭാണട്ട്  പരനിപഭാലനവുലാം  ലമയനിന്റെനന്സലാം
നടത്തനിവന്നനിരുന്നതട്ട്.  ലടണര്  മുഖഭാനരലാം  ലതരലഞടക്കുന്ന  ഒരു  ലലപ്രവറട്ട്
ഏജേന്സനിലയയഭാണട്ട്  ഈ  വഭാഹനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന  ചുമതല
ഏലപനിച്ചുവന്നനിരുന്നതട്ട്.  അതനിനഭായനി  ഒരു  നനിശനിത  തുകേയഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം
വഭാഹനങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള,  ഇനനലാം,  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളലാം
എന്നനിവയഭായനി നലകേനിവന്നനിരുന്നതട്ട്. 15-7-2015  മുതല പ്രസ്തുത കപ്രഭാജേകട്ട് കകേരളഭാ
ലമഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം  ജേനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ
ലസഭാലലസറനിയലടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  വഭാഹനങ്ങളുലാം
അതനിലല  ജേതീവനക്കഭാരുലാം   അതഭാതട്ട്  ജേനിലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 255

ലസഭാലലസറനിയലട  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  വഭാഹനങ്ങളുലട
അറകുറപണനികേള  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  അതഭാതട്ട്  ജേനിലകേളനിലുള്ള  കഫഭാര്മഭാന്
ലമക്കഭാനനിക്കനിലന്റെയലാം  കസറട്ട്  ലഹലത്തട്ട്  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  ഓഫതീസറുലടയലാം
കമലകനഭാടത്തനില  കഫഭാഴട്ട്  കമഭാകടഭാഴനിലന്റെ  അലാംഗതീകൃത  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുകേളനില
ലചേയവരുന.  108  ആലാംബുലന്സനിലന്റെ  പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം  അറകുറപണനി
കേളക്കുമഭായനി  2012  മുതല  22-10-2016  വലര   കകേഭാര്പകറഷന്  മുഖഭാനരലാം
22,64,66,928 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  108  ആലാംബുലന്സട്ട്  കസവനലാം  ലമചലപടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

108 ആലാംബുലന്സനില കജേഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട കവതനലാം

206 (4306)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജേതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  108  ആലാംബുലന്സനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പഡ്രെവര്മഭാര്ക്കുലാം  ലമയനില
നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  ദനിവസകവതനമഭായനി  നലകുന്നലതനലാം  ഈ  തുകേ
എന്നഭാണട്ട് നനിശയനിചലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ദനിവസകവതന ജേതീവനക്കഭാരുലട  കവതനലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്  108  ആലാംബുലന്സട്ട്  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ദനിവസകവതനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  നലകുന്നതനിനുലാം
അവര്ക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ നലകുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016  ലസപ്തലാംബര് മുതല  108  ആലാംബുലന്സനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ലലഡ്രെവര്മഭാര്ക്കട്ട്  500  രൂപ  ഡക്യൂടനിയലാം  ലമയനില  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  513  രൂപ  ഡക്യൂടനിയലാം
നലകേനിവരുന.

(സനി)  108  ആലാംബുലന്സനിലല  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ദനിവസകവതനലാം  2016
ലസപ്തലാംബര് മുതല വര്ദനിപനിചട്ട് നലകേനിവരുന.  ഇവര്ക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ
ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

ശതീകഗഭാകുലലാം ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേനില ഫതീസനിളവട്ട് നലകേഭാത്ത നടപടനി
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207 (4307)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.ഇ.എ.എലാം  2015  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേയനില  ഉളലപടട്ട്  ശതീകഗഭാകുലലാം
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനില  അഡനിഷന്  ലഭനിച  ഫഭാത്തനിമ  അന്സനില  ലകേ.  എന്ന
കുടനിക്കട്ട്  അര്ഹതയണഭായനിട്ടുലാം  ഫതീസനിളവട്ട്  ലഭനിചനില  എന്നതുസലാംബനനിച  പരഭാതനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആറട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയനില തഭാലഴെ വരുമഭാനമുള്ള ഫഭാത്തനിമ അന്സനിലക്കട്ട്
കുറഞ ഫതീസനില പഠനിക്കഭാന് അവസരലാം നലകേഭാലത,  ആറട്ട്  ലക്ഷത്തനില കൂടതല
വരുമഭാനമുള്ള  രണട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നലകേനിയ  നടപടനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജുമഭായള്ള കേരഭാറനിലല ഫതീസനിളവട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച
വലവസ്ഥകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസഭാശയ  കമഖലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ശതീ.  കഗഭാകുലലാം  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജേനില അഡനിഷന് ലഭനിച കുമഭാരനി.  ഫഭാത്തനിമ അന്സനില.  ലകേ എന്ന കുടനിക്കട്ട്
ഫതീസട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിലലന്ന  ശതീ.  നഭാസര്  ലകേ.  എന്നയഭാളുലട  25-8-2016,
23-9-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലഭായള്ള  പരഭാതനികേള  (ബഹു.  കകേരള
നനിയമസഭഭാലാംഗലാം,  അഡസ.  പനി.ടനി.എ.  റഹതീലാം.  എലാം.എല.എ.  അവര്കേള  മുകഖന)
കകേരള  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  ഓഫതീസനില  ലഭനിക്കുകേയലാം,  പ്രസ്തുത
പരഭാതനികേളക്കട്ട്  ബഹു.  കകേരള  നനിയമസഭഭാലാംഗലാം  അഡസ.  പനി.ടനി.എ.  റഹതീലാം
എലാം.എല.എ.  അവര്കേളക്കട്ട്  25-8-2016,  9-9-2016,  22-10-2016  എന്നതീ
തതീയതനികേളനിലഭായനി  മറുപടനി  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാകുന.   ആയതനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(ബനി) 2015-16 അദലയന വര്ഷലാം മുതല എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. സലാംവരണത്തനിനട്ട്
കനഭാണ്-ക്രനിമതീലലയര്  സര്ടനിഫനിക്കറഭാണട്ട്  മഭാനദണലാം.   കനഭാണ്-ക്രനിമതീലലയര്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഹഭാജേരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  എസട്ട്.ഇ.ബനിസനി.
സലാംവരണഭാനുകൂലലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി
കേഭാറഗറനിയനില നനിന്നട്ട് അഡനിഷന് അനുവദനിക്കലപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില ലമഡനിക്കല
റഭാങ്കനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്  ആനൂകൂലലലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 257

ശതീ  കഗഭാകുലലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേനില  അഡനിഷന്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം,
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടതുമഭായ  19  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില  ഫതീസട്ട്  ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില
റഭാങ്കട്ട്  1477  മുതല  1942  വലരയള്ളവര്  ഉളലപടന.   കുമഭാരനി  ഫഭാത്തനിമ
അന്സനിലയലട  റഭാങ്കട്ട്  1964  ആണട്ട്.   ആയതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്  ആനുകൂലലലാം
ലഭലമഭാകേഭാലത കപഭായതട്ട്.   ഫതീസട്ട് ആനുകൂലലലാം ലഭനിചവരുലട പടനികേ ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

 (സനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

ലമഡനിക്കല സതീറ്റുകേളനില ഫതീസട്ട് നനിര്ണ്ണയലാം
208 (4308)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സസഭാശയ ലമഡനിക്കല,  ലഡന്റെല കകേഭാകളജുകേളനിലലയലാം

കേലപനിത  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനിലലയലാം  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാടയനിലല  ലമഡനിക്കല
സതീറ്റുകേളനില  ഫതീസട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിച
ഫതീസട്ട് എത്രയഭാലണന്ന വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാടയനിലല  സതീറ്റുകേളനില  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കട്ട്
എപ്രകേഭാരമഭായനിരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാടയനിലല  സതീറ്റുകേളക്കട്ട്  ഈടഭാക്കനിയ
ഫതീസനികനക്കഭാള കൂടനിയ നനിരക്കനില ഈ വര്ഷലാം ഫതീസട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില
എനഭാണട്ട് കേഭാരണലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ വര്ഷലാം സര്ക്കഭാരുമഭായനി ലമഡനിക്കല സതീറട്ട് പങ്കനിടഭാതനിരുന്ന കേണ്ണൂര്
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്, കേരുണഭാ ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, ലകേ.എലാം.സനി.ടനി.
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ മൂന്നട്ട് സസകേഭാരല സസഭാശയ ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളുലാം  കേലപനിത  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയലട  കേതീഴെനിലുള്ള  അമൃതഭാ  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുലാം  ഒഴെനിലകേയള്ള  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മറട്ട്  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല/ലഡന്റെല
കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കുകേള  01-09-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
2463/2016/ആ.കു.വ.  (അനുബനലാം-1)*,   03-09-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
നമ്പര്2475/2016/ആ.കു.വ.  (അനുബനലാം-2)*  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേള
പ്രകേഭാരലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയണഭായനി. 

(ബനി)  2015-16  അദലയന  വര്ഷത്തനിലല  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സസഭാശയ

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലല  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴനിനട്ട്  14-07-2015-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)നമ്പര് 2192/2015/ആ.കു.വ. (അനുബനലാം-3)* പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഫതീസട്ട്
നനിശയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിക്കുകേയണഭായതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  2015-16  അദലയന വര്ഷത്തനിലല സലാംസ്ഥഭാനലത്ത സസഭാശയ
ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. കകേഭാഴനിനുള്ള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമരനിറട്ട്
സതീറനിനട്ട്  നനിശയനിച  1,85,000 രൂപയനിലനനിനലാം  10  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തനിയഭാണട്ട്  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കട്ട്  നനിശയനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  ഈ  വര്ഷലാം
മുഴുവന്  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  നതീറട്ട്  ലമരനിറട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  നടത്തഭാന്
ഇടയഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  മുഴുവന്  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  നടത്തഭാന്
കകേഭാടതനി  മഭാകനജ് ലമനകേളക്കട്ട്  അനുവഭാദലാം  നലകേനിയ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  50
ശതമഭാനലാം  ലമരനിറട്ട്  സതീറട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിട്ടുകേനിടഭാന്  മഭാകനജ് ലമനകേളുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തുന്നതനിനനിടയനില  മുന്വര്ഷകത്തക്കഭാള  ഫതീസട്ട്  വര്ദനിപനികക്കണനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
മുന്  വര്ഷലാം   1,85,000  രൂപ  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കനിയ  സതീറ്റുകേളനില   സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനിലുള്ള 10 ശതമഭാനലാം  വര്ദനവട്ട് കൂടനി വന്നഭാല 2,03,000 രൂപയഭാണട്ട് വരനികേ.
ഇതട്ട്  2,50,000  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  ഒരു  കേരഭാറനിലന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  20  സസകേഭാരല  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
കേരഭാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതനിനുലാം 50 ശതമഭാനലാം ലമരനിറട്ട് സതീറട്ട് വനിട്ടുതരുന്നതനിനുലാം തയഭാറഭായതട്ട്.
ഇതനില  20  ശതമഭാനലാം  BPL/SEBC  സതീറ്റുകേളനില ഫതീസട്ട് വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിടനില.
25,000  രൂപയഭാണട്ട് ഈ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ഫതീസട്ട്.  കശഷനിച  30  ശതമഭാനത്തനിനഭാണട്ട്
കമലപറഞ വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇത്തരലമഭാരു കേരഭാര് ഉണഭാക്കനിയതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലമരനിറട്ട് സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണത്തനില ഗണലമഭായ വര്ദനവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലപഠനിക്കുന്ന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള

209  (4309)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസ്ഥതയനിലുളള  എത്ര
ലമഡനിക്കല  കകേഭാകജേജുകേള  ഉണട്ട്;  അവയലട  കപരുലാം  അതഭാതട്ട്  ലമഡനിക്കല
കകേഭാകളജുകേളനിലുള്ള എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണവുലാം  2000  മുതല  2016
വലരയള്ള ഓകരഭാ വര്ഷലത്ത ഫതീസട്ട് നനിരക്കുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേഭാകളജേനിലുലാം  കമലപറഞ  കേഭാലയളവനില  ഒരു
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനിലയ  പഠനിപനിചട്ട്  പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലചേലവഭാകുന്ന തുകേലയത്രലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2000  മുതല  2015  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില  ഓകരഭാ  ലമഡനിക്കല
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കകേഭാകളജേനിലുലാം  എത്ര  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്,  പനി.ജേനി.  ബനിരുദലാം
കേരസ്ഥമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പനി.ജേനി.  കകേഭാഴനികലയഭായനി  ഒരു
വനിദലഭാര്ത്ഥനിയനിലനനിന്നട്ട് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ഫതീസഭായനി ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്; ഓകരഭാ പനി.ജേനി.
വനിദലഭാര്ത്ഥനിയലാം  പഠനിചട്ട്  പുറത്തനിറങ്ങുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  പണലാം
ലചേലവഭാകുനലവന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കഡഭാകര്മഭാരനില എത്ര കപര് ഇതുവലര സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില
തുടരുനണട്ട്; എത്ര കപര് എല.ഡബ്ളഡ്യു.എ പ്രകേഭാരലാം ലതീവനില പ്രകവശനിചട്ട് സസകേഭാരല
സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലഭാ കകേരളത്തനിനട്ട് ലവളനിയനികലഭാ ഇനലയട്ട് പുറകത്തഭാ കജേഭാലനി ലചേയ്യുന
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില തുടര്ചയഭായനി കജേഭാലനി ലചേയഭാത്തവരുലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുലാം  വനികദശ  രഭാജേലങ്ങളനിലുലാം  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവരുമഭായ
കഡഭാകര്മഭാരുലട  പഠനത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേയലാം
പലനിശയലാം  ഗഡുക്കളഭാലയങ്കനിലുലാം  തനിരനിചട്ട്  പനിടനിക്കഭാനുള്ള  എലനങ്കനിലുലാം
വലവസ്ഥയണഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  10  എണ്ണലാം.  കകേരള  ആകരഭാഗല  സര്വ്വേകേലഭാശഭാലയനില  അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളുലട  കപരുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണവുലാം തഭാലഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

ക്രമ 
നമ്പര്

ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേനിലന്റെ കപരട്ട് സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്,
തനിരുവനനപുരലാം

200

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
ലകേഭാലലാം

--

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
കകേഭാടയലാം

150

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
തൃശ്ശൂര്

150

5. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

250

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്, 150
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ആലപ്പുഴെ

7. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്,
മ കഞരനി, മലപ്പുറലാം

100

8. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്

100

9. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജേട്ട്,
ലലപനഭാവട്ട്, ഇടക്കനി

50
2016-17  അദലയന
വര്ഷത്തനില  കകേന്ദ്ര
ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ
വകുപനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ
അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
പ്രകവശനിപനിചനിടനില.

10. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജേട്ട്,
എറണഭാകുളലാം

100

2000  മുതല  2016  വലരയള്ള  ഓകരഭാ  വര്ഷലത്ത  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
സതീറ്റുകേളുലട ഫതീസട്ട് നനിരക്കുകേലള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനിലല ആയര്കവ്വേദ ആശുപത്രനികേള

210  (4310)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണലത്തനിലല വനിവനിധ ആയര്കവ്വേദഅശുപത്രനികേളുലടയലാം
കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേളുലടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനില  ഒഴെനിവുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനിലല  നനിയമനത്തനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേലള  പൂര്ണ്ണ  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
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മരുനകേളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണലത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  ആയര്കവ്വേദ,  കഹഭാമനികയഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ആയര്കവ്വേദസ്ഥഭാപനങ്ങള  :

1. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ആശുപത്രനി, മഭാകവലനിക്കര.

2. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, ലചേന്നനിത്തല.

3. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി,  ലതകക്കക്കര.

4. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, മഭാന്നഭാര്.

5. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, ഓണഭാട്ടുകേര.

6. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, തഴെക്കര.

കഹഭാമനികയഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങള     :

1. ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, മഭാകവലനിക്കര, ലതകക്കക്കര.

2. ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, പഭാലകമല

എന്  .  എചട്ട്  .  എലാം  .   സ്ഥഭാപനങ്ങള   :

1. എന്.എചട്ട്. എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, ചുനക്കര

2. എന്.എചട്ട്. എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, തഭാമരക്കുളലാം

3. എന്.എചട്ട്. എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, നൂറനഭാടട്ട്

4. എന്.എചട്ട്. എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, തഴെക്കര

5. എന്.എചട്ട്.എലാം.  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസന്സറനി,  മഭാകവലനിക്കര
മുനനിസനിപഭാലനിറനി 

6. എന്.എചട്ട്.എലാം. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, വള്ളനിക്കുന്നലാം

7. എന്.എചട്ട്.എലാം. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, പഭാലകമല



262 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

8. എന്.എചട്ട്.എലാം. ആയര്കവ്വേദഡനിലസന്സറനി, നൂറനഭാടട്ട്

(ബനി) ഒഴെനിവുകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന

1. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ആശുപത്രനി, മഭാകവലനിക്കര  - നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് - 1

2. ഗവ. ആയര്കവ്വേദ ഡനിലസന്സറനി, മഭാകവലനിക്കര – ലതകക്കക്കര -

ഫഭാര്മസനിസട്ട് - 1

പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം സസതീപര് - 

3. ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, മഭാകവലനിക്കര, ലതകക്കക്കര.

ഫഭാര്മസനിസട്ട് - 1

കഭാസട്ട് കഫഭാര് - 1

4. ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി, പഭാലകമല 

കഭാസട്ട് കഫഭാര് - 1

(സനി)  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവനില  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനത്തനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫഭാര്മസനിസട്ട് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
പഭാര്ടട്ട്ലലടലാം സസതീപര് തസ്തനികേയനില എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനങ്ങലള  പൂര്ണ്ണ  പ്രവര്ത്തന  സജമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത സ്ഥഭാപനങ്ങളനില ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് മുകഖനയലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള മുകഖനയലാം ഒഇൗഷധവനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

കകേരള കസറട്ട് ഡ്രെഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസട്ട് കേമ്പനനിയലട മരുനകേള

211  (4311)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  മരുന്നട്ട്  കേമ്പനനികേള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി
പരനികശഭാധനഭാലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസട്ട്  കേമ്പനനിയലട
മരുനകേള  കഗഭാഡഇൗണുകേളനില  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  വനിവരലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 263

ഇവ  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ആശുപത്രനികേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇവയലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളഭാ  ലമ  ഡനിക്കല  സര്വ്വേതീസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്ന മരുനകേള കകേരളഭാ കസറട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട്  ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസട്ട്  കേമ്പനനി
വഴെനി എടക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വനിറഴെനിക്കലപടന്ന  98  ശതമഭാനലാം
മരുനകേളുലാം  അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  ഉലപഭാദനിപനിചട്ട്  ഇവനിലട  വനിറഴെനിക്ക
ലപടന്നതഭാണട്ട്.   ഏകേകദശലാം  90-ലപരലാം ലചേറുകേനിട ഫഭാര്മ വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേള
മഭാത്രമഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തുള്ളതട്ട്.  വളലര  സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രക്രനിയകേളനിലൂലടയഭാണട്ട്  മരുനകേളുലട  ഓകരഭാ  കഫഭാര്മുകലഷനുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കലപടന്നതട്ട്.   അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  സലാംഭരണലാം  മുതല  ഫനിനനിഷ്ഡട്ട്
കഫഭാര്മുകലഷന്  വനിപണനിയനികലയട്ട്  റനിലതീസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതുവലരയള്ള  ഓകരഭാ
ഘടങ്ങളനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കലപടന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാച്ചുകേളുലാം  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയലാം  ജേനി.എലാം.പനി.-യനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സഭാകന്റെര്ഡട്ട്
ഓപകററനിലാംഗട്ട്  ലപ്രഭാസതീജേനികയഴട്ട്  കേലാംലലപ്ലൈ  ലചേയലകേഭാണഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  ബഭാച്ചുലാം
വനിതരണത്തനിനഭായനി എത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതട്ട് ഡ്രെഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിലന്റെ കേര്ശന
നനിരതീക്ഷണത്തനിലുമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  വനിപണനിയനിലുള്ള  മരുനകേലളലഭാലാം  തലന്ന
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല മൂന്നട്ട് മുതല അഞ്ചുവര്ഷലാം വലര
ലഷലഫട്ട്  ലലലഫട്ട്  ഉള്ള  മരുനകേളനില  അവയലട  കേഭാലഭാവധനിയനില  ചേനിലകപഭാള
രഭാസപരനിണഭാമലാം  അനുസരനിചട്ട്  ഘടനയനികലഭാ  ഗുണനനിലവഭാരത്തനികലഭാ  മഭാറലാം
വരഭാറുണട്ട്. ആയതനിനഭാല ലഷലഫട്ട് ലലലഫട്ട് പതീരനിയഡനില ഉടനതീളലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  ഡ്രെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപട്ട്  എലഭാ  ജേനിലകേളനിലുമുള്ള  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  വലഭാപഭാരസ്ഥഭാപനങ്ങള,
ആശുപത്രനികേള  (ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/ലലപ്രവറട്ട്)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിനലാം  റഭാന്ഡലാം
സഭാമ്പനിളുകേള  ചേടപ്രകേഭാരലാം  കശഖരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ഡ്രെഗ്സട്ട്
ലടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേളനികലയട്ട്  അയയ്ക്കുനണട്ട്.  നനിലവനില  ഡ്രെഗ്സട്ട്   കേണ്കടഭാള
വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില തനിരുവനനപുരത്തുലാം എറണഭാകുളത്തുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന രണട്ട്
മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇവനിലട  8000-കത്തഭാളലാം  മരുന
സഭാമ്പനിളുകേള   ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  കേഴെനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളനിലല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  നഭാലട്ട്  ശതമഭാനത്തനില  തഭാലഴെ  മഭാത്രമഭാണട്ട്
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വരുന്നതട്ട്.  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില  രഭാജേലത്തട്ട്  നമ്മുലട
സലാംസ്ഥഭാനലാം മുന്പനനിയനിലഭാണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില
പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.  ഇവ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട  കകേരള  വനിപണനിയനില
വനിറഴെനിക്കലപടന്ന  ആലകേ  മരുന  ബഭാന്ഡുകേളുലട  ഏകേകദശലാം  പത്തട്ട്  ശതമഭാനലാം
സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങ്കനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനഭാകുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കേഭാരലക്ഷമതഭാ സമയലാം കേഴെനിഞ ആലാംപനിസനിലനിന് കേഭാപക്യൂള  250
mg,  ഒമനിപരകസഭാള  20mg,  അമകലഭാടനിപനിന്  2.5mg,  അമകലഭാടനിപനിന്  5.0mg
എന്നതീ  മരുനകേള  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ഡ്രെഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസനില
ലകേടനിക്കനിടക്കുനണട്ട്.

(സനി) കകേരള കസറട്ട് ഡ്രെഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കലസനിലനനിനലാം നനിലവനില
മരുനകേള കകേരളഭാ ലമഡനിക്കല സര്വ്വേതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് എടത്തുവരുനണട്ട്. 

സലാംസ്ഥഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലല നനിയമനലാം
212 (4312) കഡഭാ  .   എന്  .   ജേയരഭാജേട്ട്   : 

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്   : 
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജേഭാസഫട്ട്   : 
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില  ജേതീവനക്കഭാരുലട
കുറവട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനില
ബഭാധനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലല  അലാംഗതീകൃത
തസ്തനികേകേള എത്രയഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില സ്ഥനിരലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലാം ദനിവസകവതനക്കഭാരുലാം  ലഡപക്യൂകടഷന്

എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  എന്നനിവ  മുകഖന  കജേഭാലനി  കനഭാക്കുന്നവരുലാം

എത്രലയന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  കബഭാര് ഡനിലല നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാനുള്ള നടപടനികേള

ഏതുഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ജേതീവനക്കഭാരുലട  കുറവുമൂലലാം  കബഭാര്ഡനില

നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  സഭാറക്യൂടറനി  ചുമതലകേള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാലത

വരുനലവന്നട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട് 3-10-2016-ലല സ.ഉ.

(ലലകേ)നമ്പര് 8/2016/പരനി. ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം പുതുതഭായനി 109 അധനികേ തസ്തനികേകേള

സലാംസ്ഥഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനില സൃഷ്ടനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കബഭാര്ഡനില ലചേയര്മഭാന്, ലമമ്പര് ലസക്രടറനി ഉളലപലട നനിലവനില 429

തസ്തനികേകേള  ഉണട്ട്.  ഇതനില  5  സൂപര്നക്യൂമററനി  തസ്തനികേകേളുലാം  3-10-2016-ലല

സ.ഉ.(ലലകേ)  08/2016/പരനി.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള  109

തസ്തനികേകേളുലാം ഉളലപടന. 

(ഡനി)  പുതനിയ തസ്തനികേകേള ഉളലപലടയള്ള  429  തസ്തനികേകേളനില  119  സ്ഥനിരലാം
ജേതീവനക്കഭാരുലാം  109  ദനിവസകവതനക്കഭാരുലാം  60  ലഡപക്യൂകടഷന്   ജേതീവനക്കഭാരുലാം
എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  നനിയമനിച  16  ജേതീവനക്കഭാരുലാം  കസവനലാം
അനുഷ്ഠനിക്കുന.  കശഷനിക്കുന്ന  125  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സ് ലപഷലല  റൂളസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഈ  കേഭാരലത്തനിലുണഭാകുന്നതട്ട്.
നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട് നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാനുള്ള നടപടനികേള
എത്രയലാം കവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ അനുമതനിയനിലഭാത്ത
വലവസഭായശഭാലകേള

213  (4313)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അനുമതനിയനിലഭാലത  ഏലതങ്കനിലുലാം  വലവസഭായ  ശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
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വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പകേലവതീടട്ട് പദതനി

214  (4314)   ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവുലാം  നക്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമവുലാം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടനവുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറനിപ്പുറലാം കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  'പകേല
വതീടട്ട് പദതനിയലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ്ഥ എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ ബഡ്ജേറനില ഉളലപടത്തുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ഗഭാന്റെനിനുള്ള  അകപക്ഷയനികന്മേല  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഗഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറനിപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  'പകേല  വതീടട്ട്'  എന്ന പദതനിക്കട്ട്
2013 -14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല  ബഡ്ജേറനില  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  പദതനി  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട
സഹഭായത്തഭാലഭാണട്ട് ഇകപഭാള നടത്തുന്നതട്ട്.   

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി&ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ഇഇൗ പദതനിക്കട്ട് തുകേലയഭാനലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

ആശസഭാസ കേനിരണലാം പദതനി
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215  (4315)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  ലപന്ഷനഭായ  'ആശസഭാസകേനിരണലാം'  പദതനിയലട
നനിലവനിലല അവസ്ഥ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഏതട്ട് കേഭാലയളവട്ട്  വലര ലപന്ഷന്
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ലപന്ഷന്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനകണഭാ;
ഉലണങ്കനില  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ജേനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആശസഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയലട  നനിലവനിലല  അവസ്ഥ
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കനരകത്ത  ധനസഹഭായലാം   ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  ലലലഫട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  സമര്പനിച  36710  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  പുനനഃസ്ഥഭാപനിചട്ട്
ലഫബ്രുവരനി  2016  വലരയലാം  2012  മുതലുള്ള  ലപന്ഡനിലാംഗട്ട്  അകപക്ഷകേളനില
അര്ഹരഭായ  29258  കപര്ക്കട്ട്  ഒരു  മഭാസലത്ത  ധനസഹഭായവുലാം  പുതുതഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. (ലമഭാത്തലാം 65968 കപര്ക്കട്ട്)

(ബനി) 2015 ഡനിസലാംബര് മുതല ധനസഹഭായലാം മുടങ്ങനിയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
നനിനലാം  ലലലഫട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലപന്ഷന്
വനിതരണത്തനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിട്ടു.  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  ഈ  ബുദനിമുടട്ട്
പരനിഹരനിചട്ട്  ധനസഹഭായവനിതരണലാം  സഭാധഭാരണ  നനിലയനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 

ക്രമ 
നമ്പര്

ജേനില എണ്ണലാം

1 തനിരുവനനപുരലാം 9782

2 ലകേഭാലലാം 4534

3 പത്തനലാംതനിട 1064
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4 ആലപ്പുഴെ 4728

5 കകേഭാടയലാം 3755

6 ഇടക്കനി 1403

7 എറണഭാകുളലാം 5962

8 തൃശ്ശൂര് 5340

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 6364

10 മലപ്പുറലാം 8348

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 8135

12 വയനഭാടട്ട് 815

13 കേണ്ണൂര് 4865

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1076

ആശസഭാസ കേനിരണലാം പദതനി

216 (4316) ശതീ  .    കജേഭാര്ജേട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  'ആശസഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള ലപന്ഷന് പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ആയതട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലപന്ഷന് പദതനിയലട ഫഭാറലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപന്ഷന് കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീവ്രമഭായ  ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്നവലരയലാം
100  ശതമഭാനലാം  അനത  ബഭാധനിചവലരയലാം  ബുദനിമഭാന്ദലലാം,  ഓടനിസലാം,  ലസറനിബല
പഭാളസനി എന്നതീ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവലരയലാം പ്രഭായഭാധനികേലലാം ലകേഭാണ്ടുലാം കേലഭാന്സര്
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മുതലഭായ പലവനിധ കരഭാഗങ്ങളഭാലുലാം  കേനിടപനിലഭാവുകേയലാം  ലലദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്
പരസഹഭായലാം ആവശലമഭാവുകേയലാം ലചേയ്യുന്ന അവസ്ഥയനിലുള്ള ആളുകേലളയലാം അവരുലട
പരനിചേഭാരകേലരയലാം  ഉളലപടത്തനി  പരനിചേരനിക്കുന്ന ഒരഭാളക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  525  രൂപ
നനിരക്കനില  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്  ആശസഭാസകേനിരണലാം.
ഇകപഭാള ഇതട്ട് 600 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

മഭാനദണങ്ങള

1. കുടലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന് പ്രകദശങ്ങളനില
22,375 രൂപയലാം പഞഭായത്തുകേളനില 20,000 രൂപയലാം വലര.

2. മഭാനസനികേകരഭാഗനികേള,  ഓടനിസലാം,  ലസറനിബലപഭാളസനി,  ബുദനിമഭാന്ദലലാം ഇവ
ബഭാധനിചവരുലട കേഭാരലത്തനില വരുമഭാന പരനിധനി ബഭാധകേമല.

3. വരുമഭാനലാം  ലതളനിയനിക്കുന്ന  അറസട്ട്  ലചേയ  ബനി.പനി.എല.  കറഷന്
കേഭാര്ഡട്ട്/വനികലജേഭാഫതീസനില നനിനള്ള വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കരഭാഗനിയലട
കപരനില ഹഭാജേരഭാക്കണലാം.

4. അകപക്ഷകയഭാലടഭാപമുള്ള  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മഭാതൃകേയനില   സര്ക്കഭാര്  കഡഭാകര്
നലകുന്ന ലമഡനിക്കല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

5. വനിധവ,  വഭാര്ദകേല,  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനി,  മറ്റുകക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേള
ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം ആശസഭാസകേനിരണലാം ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

അകപക്ഷകേള സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല സനി.ഡനി.പനി.ഒ., സൂപര്ലലവസര്മഭാര്,
അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്,  എന്നനിവരനിലനനിനലാം  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാമനിഷലന്റെ
ലവബ്ലലസറട്ട്/ഓഫതീസനിലനനിനലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  പൂരനിപനിച അകപക്ഷകേള സമതീപമുള്ള
അങ്കണവഭാടനികേളനികലഭാ ശനിശുവനികേസന ഓഫതീസനികലഭാ നലകേഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) 2016 ലഫബ്രുവരനി വലരയള്ള ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുകേഴെനിഞ. 2016
മഭാര്ചട്ട് മുതലുള്ള കുടനിശനികേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്ലലവസര് തസ്തനികേ

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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217 (4317)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  സഭാമൂഹലകക്ഷമവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  എത്ര
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട് സൂപര്പവസര് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്;ഈ തസ്തനികേയനിലല
ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  എത്ര  ഒഴെനിവുകേള  ഇതുവലരയഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
നനിലവനില  എത്ര  തസ്തനികേകേള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  നനികേത്തഭാലത
കേനിടക്കുനണട്ട്;  ഈ  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തഭാന്  എനഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജേനിലയനില  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിന്കേതീഴെനില
64  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസര്  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.
3  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്  സൂപര്ലലവസര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന
നനിയമനലാം നലകുന്നതട്ട്. വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജേനറല വനിഭഭാഗലാം റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

SSLC-യലാം  10  വര്ഷലാം  കസവന
പരനിചേയവുമുള്ള  വര്ക്കര്  മഭാരനില
നനിനള്ള നനിയമനലാം

റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില.

ബനിരുദവുലാം  10  വര്ഷ  കസവന
പരനിചേയവുമുള്ള  വര്ക്കര്മഭാരനില
നനിനള്ള നനിയമനലാം

റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില  32  തസ്തനികേകേള കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനില നനികേത്തഭാലത കേനിടക്കുനണട്ട്.
റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില വരുന്ന മുറയട്ട് ഒഴെനിവുകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി നനികേത്തഭാന് കേഴെനിയലാം. 

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്ലലവസര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

218  (4318)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില  ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്പവസര്മഭാരഭായനി
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം
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ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ   ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേഭാന്
കേഴെനിയഭാലത വന്ന സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)   എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.  കയഭാഗലതയലാം  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കറഭായനി
10  വര്ഷലത്ത  കസവന  പരനിചേയവുമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനിലനനിന്നട്ട്
സൂപര്ലലവസര്  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം
നടത്തണലമന്നഭാവശലലപടട്ട്  ശതീമതനി  സനി.  സമതനിയലാം  കൂടരുലാം  ബഹുമഭാനലപട
ലകേ.എ.റനി.  മുമ്പഭാലകേ  ഫയല  ലചേയനിരുന്ന  ഒ.എ.  നമ്പര്2431/2014-കന്മേല
19-12-2014-ല  പുറലപടവനിച  ഇടക്കഭാല  വനിധനിനലഭായത്തനികന്മേല  "അനനിമ
ഉത്തരവനിനട്ട് വനികധയമഭായനി മഭാത്രലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയഭാല മതനി”  എന്ന
വലവസ്ഥ  പ്രകേഭാരലാം  58  ഒഴെനിവുകേള  23-12-2014-നുള്ളനില  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
23-12-2014-ല അവസഭാനനിച്ചു.  കമല വനിവരനിച തരത്തനില ബഹുമഭാനലപട കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ടനിബക്യൂണലനിലന്റെ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
58  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിരുന.  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ടനിബക്യൂണല  പുറലപടവനിച  3-2-2016-ലല  അനനിമ
വനിധനിനലഭായത്തനില  "27-12-2012-ലല  ജേനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  78-12-2012-
എസട്ട്.ഡബഡ്യു.ഡനി.  പ്രകേഭാരമുളള  വനികശഷഭാല  ചേടകഭദഗതനി  ഉത്തരവനില  കേഭാറഗറനി
13-ലന്റെ  കുറനിപട്ട്  6-ല  പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  വലവസ്ഥ  അതഭായതട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഒരു
വര്ഷലാം,  ബനിരുദ  കയഭാഗലതയള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില
എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.-യലാം  10  വര്ഷലത്ത പ്രവൃത്തനി പരനിചേയവുമുള്ള അങ്കണവഭാടനി
വര്ക്കര്മഭാരനിലനനിനലാം  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തഭാലാം"  എന്നതനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് ശരനിവചട്ട് അനനിമ വനിധനിനലഭായലാം പുറലപടവനിക്കുകേയണഭായനി.

3-2-2016-ലല  അനനിമ  വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കനരലത്ത
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില  നനിനലാം  55  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  6-4-2016-ല
ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  1-4-2014  മുതല
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വനികശഷഭാല  ചേടങ്ങളനില  വന്ന  കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  സൂപര്ലലവസര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമന  രതീതനി  58:29:11:2  എന്ന  കറകഷലഭാ  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.
ഇതനില  29  ശതമഭാനലാം  തസ്തനികേകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.-യലാം
അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കറഭായനി  10  വര്ഷലത്ത  കസവന  പരനിചേയവുമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി
വര്ക്കര്  കേസഭാടയനികലയട്ട്  മഭാറനിവയ്കക്കണതട്ട്.  അതഭായതട്ട്  ആലകേയള്ള  1327
തസ്തനികേയനില  385  തസ്തനികേകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഈ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ളതട്ട്.
എന്നഭാല  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്  തതീയതനിയഭായ  19-12-2014-കലഭാ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  23-12-2014-കലഭാ  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഒഴെനിവുകേള
ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  55  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്  നലകുവഭാന്
നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭായ സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര്ക്കട്ട് കേഴെനിഞനിടനില.  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖന  നനികേത്തലപകടണ  മറട്ട്  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനികേളനിലലപട  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  അലലഡസസട്ട്  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
എപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നലകേഭാന്  കേഴെനിയലാം  എന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

വകയഭാജേന നയലാം
219 (4319)  ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്  :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ  :
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .    വനി  .    കജേഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വകയഭാജേനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം  അവര്  കനരനിടന്ന

പ്രശ്നങ്ങളുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വകയഭാജേന നയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എങ്കനില അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) ഇവരുലട ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം,

സഇൗജേനലമഭാകയഭാ  പരനിമനിത  നനിരക്കനികലഭാ  ഇന്ഷുറന്സട്ട്  ഏര്ലപടത്തനി  സസകേഭാരല

ആശുപത്രനികേളനില  ഉളലപലട  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലവുലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മേഭാര്ക്കുകവണനിയള്ള സലാംസ്ഥഭാന നയലാം  2013,  06-05-

2013-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്37/2013/സഭാനതീവ. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട്

പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  വകയഭാജേനനയലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  കേര്മ്മേപദതനികേളക്കട്ട്  വകുപട്ട്  രൂപലാം

ലകേഭാടത്തുവരുന.

(സനി) സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാമനിഷന് വഴെനി വകയഭാമനിത്രലാം എന്ന പദതനിയലാം ഭഭാരതതീയ

ചേനികേനിതഭാ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് വകയഭാ അമൃതലാം എന്ന പദതനിയലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  44  മുനനിസനിപല  പ്രകദശങ്ങളനില  തഭാമസനിക്കുന്ന  65  വയസട്ട്

കേഴെനിഞ വകയഭാജേനങ്ങളക്കട്ട് വകയഭാമനിത്രലാം പദതനിയലട കസവനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വൃദജേനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  ഏര്ലപടത്തനി

ചേനികേനിതഭാ സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

മഭാതൃകേഭാ അങ്കണവഭാടനി പദതനി

220 (4320)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന മഭാതൃകേ അങ്കണവഭാടനി പദതനിയലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര മഭാതൃകേ അങ്കണവഭാടനികേള സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന്

കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  പ്രകയഭാജേനലാം  കൂടതല  ലഭലമഭാകുന്ന  നനിലയനില

എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  മഭാതൃകേ  അങ്കണവഭാടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  നനികയഭാജേകേ  മണലത്തനില  ഒരു  അങ്കണവഭാടനിലയങ്കനിലുലാം  മഭാതൃകേഭാ

855/19
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അങ്കണവഭാടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  അവ മുതനിര്ന്ന സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള പരനിപഭാലന  കകേന്ദ്രലാം

കൂടനി ആയനി വനിഭഭാവന ലചേയ്യുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് മഭാതൃകേഭാ അങ്കണവഭാടനി പദതനി. 910

ചേതുരശ അടനിലയങ്കനിലുലാം വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കഭാസട്ട് റൂലാം, ലലഡനനിലാംഗട്ട് റൂലാം,

അടക്കള, കസഭാര് റൂലാം, ശനിശുസഇൗഹൃദ കടഭായ് ലലറട്ട്,  സ്ത്രതീ സഇൗഹൃദ കടഭായട്ട് ലലറട്ട്, വഭാഷട്ട്

ഏരനിയ,  കുടനിലവള്ളലാം  എന്നതീ  സഇൗകേരലങ്ങള   മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനിയനില

ഉളലപടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  നനിലവനില  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  നനികയഭാജേകേ

മണലത്തനിലുലാം ഒരു അങ്കണവഭാടനിലയ വതീതലാം മഭാതൃകേ അങ്കണവഭാടനിയഭായനി ഉയര്ത്തനി

ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്   ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനി

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  10  ലസന്റെട്ട്  സ്ഥലവുലാം  ബനലപട  എലാം.എല.എ.-യലട

ശനിപഭാര്ശയലാം ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി) നനിലവനില 118 അങ്കണവഭാടനികേള മഭാതൃകേ അങ്കണവഭാടനിയഭായനി ഉയര്ത്തനി

ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  140  മഭാതൃകേ

അങ്കണവഭാടനി ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് മഭാത്രകമ അനുമതനി നലകുകേയള.

അവശരുലാം കരഭാഗനികേളുലാം ദുര്ബലരുമഭായ ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള

221 (4321)   ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം  അവശരുലാം  കരഭാഗനികേളുലാം  ദുര്ബലരുമഭായ
ജേനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  അര്ഹതലപടവര്ക്കട്ട്  നലകുകമ്പഭാള
സസതീകേരനിക്കുന്ന മഭാനദണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാകേഭാന് അര്ഹതലപട ആളുകേള ലചേകയണ
കേഭാരലങ്ങള എലനലഭാമഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രവഭാസനിമലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാകണഭാ;  എങ്കനില
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അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള
അനുബനലാം*-1 ആയനി കചേര്ക്കുന. 

കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാമനിഷന്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേള
അനുബനലാം*-2 ആയനി കചേര്ക്കുന. 

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന പദതനികേള  അനുബനലാം-3*  ആയലാം  NISH  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
അനുബനലാം*-4 ആയലാം കചേര്ക്കുന. 

കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന വനനിതഭാ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പ്രധഭാന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. സസയലാം ലതഭാഴെനില വഭായഭാ പദതനി

2. റതീചട്ട്-റനികസഭാഴട്ട്  എന്ഹഭാന്സ് ലമന്റെട്ട്  കഫഭാര്  കേരനിയര്  ലലഹറട്ട്സട്ട്
(ഫനിനനിഷനിലാംഗട്ട് സ്കൂള)

3. സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിശതീലനലാം

4. ഷതീ കടഭായ് ലലറട്ട്

5. വനനിതഭാ കഹഭാസലുകേള.

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്,  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേള  ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്വ്വേതീസട്ട് ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള  :

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലജേന്ഡര്  അവയര്ലനസട്ട്  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഗഭാര്ഹനികേ  അതനിക്രമങ്ങളനില   നനിനലാം  സ്ത്രതീകേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  നനിയമലാം
2005-ലന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴെനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സര്വ്വേതീസട്ട്  ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേളനിലുലാം  ലഷലടര്  കഹഭാമുകേളനിലുലാം  കനിനനിക്കല
ലലസകക്കഭാളജേനിസനിലന്റെയലാം  നനിയമ  ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  ലതീഗല
കേഇൗണ്സനിലര്മഭാരുലടയലാം സഇൗജേനല കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന പദതനിയലാം അനുബന

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേരളത്തനില  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലഭായനി
101 സര്വ്വേതീസട്ട് ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ലജേന്ഡര് അവയര്ലനസട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം   (  ലഷലടര് കഹഭാമുകേള  ):

ലജേന്ഡര്  അവയര്ലനസട്ട്  പദതനിയലട  കേതീഴെനില  ഗഭാര്ഹനികേ
പതീഡനത്തനിനനിരയഭാകുന്ന  വനനിതകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കേഇൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം
ആഹഭാരവുലാം  വസ്ത്രവുലാം   തഭാലക്കഭാലനികേ  തഭാമസവുലാം  നനിയമസഹഭായവുലാം  ചേനിലകപഭാള
പ്രകതലകേ   ലലവദല  സഹഭായവുലാം  ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലനവുലാം  നലകകേണതട്ട്
അതലഭാവശലമഭായതനിനഭാല  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായവര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
ഓകരഭാ  ജേനിലയനിലുലാം  ലതരലഞടത്ത  സന്നദ  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  ഒരു  പ്രകതലകേ
ലഷലടര്  കഹഭാലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  2014-15  വര്ഷലാം
മുതല  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഗഭാന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കുന.
സര്വ്വേതീസട്ട് ലപ്രഭാലലവഡനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേളനികലഭാ ലപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫതീസറുലട അടകത്തഭാ
എത്തുന്ന  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനത്തനിനട്ട്  ഇരയഭായ  വനനിതകേലളയഭാണട്ട്  ലഷലടര്
കഹഭാമുകേളനില പഭാര്പനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനില വനിവനിധ ജേനിലകേളനിലഭായനി  16 ലഷലടര്
കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി,  വനികേലഭാലാംഗരഭായ കുടനികേളക്കട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്, TG
കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  വനനിതകേള  ഗൃഹനഭാഥരഭായള്ള  കുടലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  മനിശ  വനിവഭാഹ
ധനസഹഭായലാം,  വനിധവഭാ പുനര്വനിവഭാഹലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേളുലട ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്
അതഭാതട്ട് ജേനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസനിലുലാം ബനി.പനി.എല.-കേഭാരഭായ തടവുകേഭാരുലട
കുടനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  ജേയനില  സൂപ്രണനിലന്റെ
ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകകററനിലുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ
പതീഡനത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  വുമണ്  ലപ്രഭാടക്ഷന്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  വനികനിലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  പദതനിക്കട്ട്  അതഭാതട്ട്  ജേനിലഭാ
ലപ്രഭാകബഷന്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  ബനലപട  അകപക്ഷ  കരഖകേള  സഹനിതലാം
നലകകേണതഭാണട്ട്.  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  നലകേനി  വരുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേഭാര്പകറഷലന്റെ അകപക്ഷഭാ കഫഭാറത്തനിലഭാണട്ട്
അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  കനരനികടഭാ  തപഭാല  വഴെനികയഭാ
www.hpwc.kerala.gov.in എന്ന ലവബ്ലലസറട്ട് മുകഖനകയഭാ ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

വകയഭാജേന കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
222 (4322) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല: 

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി: 
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്: 
ശതീ  .     ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് വകയഭാജേന കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഘടന,  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങള  എന്നനിവ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വകയഭാജേന കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ആയനിടനില. 

നനിര്ഭയ പദതനി

223 (4323) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .   കജേഭാര്ജേട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .    സനി  .  കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിര്ഭയ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിര്ഭയ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്ഭയ  ലഷലടര്
കഹഭാമുകേളനിലല  അകനവഭാസനികേളക്കട്ട്  സസയലാംലതഭാഴെനില  ഉളലപലടയള്ള  ലതഭാഴെനില
പരനിശതീലനലാം,  കേഇൗണ്സലനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം
എന്നനിവയഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിര്ഭയ  ലഷലടര്  കഹഭാമുകേളനില  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  ഉല്പഭാദന
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
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വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) ലലലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളുലട ഇരകേളക്കട്ട് ഉണഭാകുന്ന മഭാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്ഭയ ലഷലടര് കഹഭാമുകേളനില കനിനനിക്കല ലലസകക്കഭാളജേനിസട്ട്,
കസഭാഷലല  വര്ക്കര്  എന്നനിവരുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ലലസകക്കഭാളജേനിക്കല
കേഇൗണ്സലനിലാംഗട്ട്,  കടഭാമഭാ ലതറഭാപനി എന്നനിവ നലകേനിവരുന.  പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  തഭാമസക്കഭാരനിയലടയലാം  സഭാമൂഹല  വനിദലഭാഭലഭാസ  പശഭാത്തലലാം
അനുസരനിചട്ട് ഇന്ഡനിവനിഡുവല ലകേയര് പ്ലൈഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനുസരനിചട്ട്
ഓകരഭാ  തഭാമസക്കഭാരനിക്കുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം,
ഒക്കുകപഷണല/ലവഭാകക്കഷണല ലടയനിനനിലാംഗട്ട് എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുന.

(സനി)  നനിര്ഭയ  ലഷലടര്  കഹഭാമുകേളനില  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  ഉല്പഭാദന
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനില.  എന്നഭാല
18  വയസനിനു മുകേളനില പ്രഭായമുള്ള ലതരലഞടത്ത തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട്,  പുനരധനിവഭാസ
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ലതഭാഴെനില പരനിശതീലനത്തനിലൂലട സസയലാം പരലഭാപ്തരഭാക്കഭാന് ഒരു
കകേന്ദ്രതീകൃത ആഫര് ലകേയര് ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുകദ്ദേശനിക്കുന. 

ലലചേലഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജേകട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

224  (4324)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില  പചേലഡട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജേകട്ട് ഒഭാഫതീസര്മഭാരുലട നനിയമനത്തനില 4:1 എന്ന അനുപഭാതലാം
പഭാലനിക്കഭാലത  208  കപലര പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസട്ട് നനിലനനിലലക്ക ലപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി
നനിയമനിചതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  റഭാങ്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴനിലന്റെ  ഇടലപടലനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  പനിന്നതീടവന്ന
34  ഒഴെനിവുകേളനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസനിലനനിനലാം  അകപഭായ്ന്റെട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഒഭാര്ഡര്
അയലചങ്കനിലുലാം  എന്.ലജേ.ഡനി.  വന്ന  4  എണ്ണലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസനില
നനിലന്നടക്കഭാലത വതീണ്ടുലാം ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട നനികേത്തലപടതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  നനിയമനലാം  ലഭനിച  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില
പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം  മുമ്പട്ട്  ലതഭാടടത്ത  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുലട  അധനികേ
ചുമതല  നലകുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത
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കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കനികല; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഏലതലഭാലാം  ജേനിലകേളനിലല  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  മഭാരഭാണട്ട്
ലഡപക്യൂകടഷനനില  കപഭായനിട്ടുള്ളലതനലാം  അവര്  എത്ര  നഭാളഭായനി
ലഡപക്യൂകടഷനനിലഭാലണനലാം  അവരുലട  യഥഭാര്ത്ഥ  ചുമതല  ആലരലയലഭാമഭാണട്ട്
ഏലപനിചനിരനിക്കുന്നലതനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുലട  പനി.എസട്ട്.സനി.ലനിസട്ട്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നടന്ന
നനിയമനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  4:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  ഒഴെനിവുള്ളതനുസരനിചട്ട്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) പുതുതഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിച ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്
ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാംമുമ്പട്ട്  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില  ലതഭാടടത്ത
ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാരുലട അധനികേ ചുമതല നലകേഭാറുണട്ട്.  പദതനി
പ്രവര്ത്തനലാം തടസലപടഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള ആയതനിനഭാല വകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാറനില. 

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജേനിലയനിലല കേഭാറഡുക്ക അഡതീഷണല ശനിശു വനികേസന
പദതനി ഓഫതീസര്  26-7-2015  മുതല ലഡപക്യൂകടഷനനില കസവനമനുഷ്ഠനിച്ചുവരുന.
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവനില പനി.എസട്ട്.സനി. മുഖഭാനരലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  ശനിശുവനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസട്ട്
വന്നതനിനുകശഷലാം നടന്ന നനിയമനലാം സലാംബനനിച പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്ന കവളയനില
അകനസഷണലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(എഫട്ട്)  ശനിശുവനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില  4:1  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന. 

സ്കൂള കേഇൗണ്സലര്മഭാര്

225  (4325)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  കജേഭാലനിലചേയ്യുന്ന  സ്കൂള
കേഇൗണ്സലര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില  നലകേനിവരുന്ന  പ്രതനിമഭാസ  കവതനലാം  എത്ര
രൂപയഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ; ഇതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലനലഭാലാം  ലതീവട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  നലനിവരുന്ന
ലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇവരുലട  ആനുകൂലലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില  കജേഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  സ്കൂള
കേഇൗണ്സലര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില  12,500 രൂപ  പ്രതനിമഭാസ  ഓണകററനിയലാം  ആയനി
നലകേനിവരുന. ഇതു വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  വര്ഷത്തനില  15  ദനിവസലത്ത ആകേസനികേ അവധനി അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  179  ദനിവസലത്ത  ശമ്പളമനിലഭാത്ത  പ്രസവഭാവധനി  അനുവദനതീയമഭാണട്ട്.
ഇവരുലട ആനൂകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ജുവലലനല ജേസനിസട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുളള ജുവലലനല ജേസനിസട്ട്

കബഭാര്ഡുകേള

226  (4326)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വയനഭാടട്ട്  ജേനില  ഒഴെനിലകേയള്ള  എലഭാ  ജേനിലകേളനികലയലാം  ജുവപനല  ജേസതീസട്ട്

ആകട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള ജുവപനല ജേസതീസട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള,  പചേലഡട്ട്  ലവലലഫയര്

കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവയലട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനികേള

പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്  നടപടനി  എടക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ  ജുവലലനല  ജേസനിസട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള,  ലലചേലഡട്ട്

ലവലലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള  എന്നനിവ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചേഭാലക്കുടനി ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-നുകേതീഴെനില ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില

നനിയമനലാം

227  (4327)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനിലടക്കലാം  115  അങ്കണവഭാടനികേളുലാം  250-ഓളലാം

അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലാം  ലഹലപര്മഭാരുമുള്ള ചേഭാലക്കുടനി  ഐ.സനി.  ഡനി.  എസട്ട്.

ഓഫതീസനിനുകേതീഴെനില  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്

അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില  ചേഭാലക്കുടനി,

ചേഭാലക്കുടനി  അഡതീഷണല  എന്നതീ  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്  കപ്രഭാജേക്ടുകേള

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇവ  രണനിലുമുളള  ഒഴെനിവുകേളനില  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗൃഹനഭാഥരഭായ വനനിതകേളുലട മക്കളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം

228 (4328) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട്   :

ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട്   :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗൃഹനഭാഥരഭായ  വനനിതകേളുലട  മക്കളക്കട്ട്  ലഭനികക്കണ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ധനസഹഭായലാം അനര്ഹര് തടനിലയടക്കുന്നതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ഇഇൗ വനിഷയത്തനില എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കപ്രഭാസസട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലുള്ള  നടപടനിക്രമത്തനില  എലനങ്കനിലുലാം  നക്യൂനതകേള  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട ഭഭാഗത്തട്ട് വതീഴ്ച ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  നക്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് വലക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലട  ഭഭാഗത്തട്ട്  നനിനളള  വതീഴ്ച  കേലണത്തുന്നപക്ഷലാം  ടനി
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലടകമല വകുപ്പുതല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫഇൗണനിലനിലാംഗട്ട് കഹഭാമുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

229  (4329)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഫഇൗണനിലനിലാംഗട്ട്  കഹഭാമുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതുസലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളഭാല ഉകപക്ഷനിക്കലപടന്ന കുഞങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
ഇത്തരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പലസന്സട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള
മഭാനദണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനനിതഭാ  ശനിശു  വനികേസന  മനഭാലയലാം

17-7-2015-ലല SO 1945 (E) നമ്പര് വനിജഭാപനത്തനിലൂലട 2015-ലല ദലത്തടക്കല

സലാംബനനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലലഗഡട്ട് ലലലനനിലല  ഖണനികേ  24  പ്രകേഭാരലാം  ദലത്തടക്കല

കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  (Specialized Adoption Agency)  ലലലസന്സട്ട് നലകുന്നതനിനുളള

മഭാനദണങ്ങള ഇവയഭാണട്ട്:-

1. ലസഷലലലലസ്ഡട്ട്  അകഡഭാപ്ഷന്  ഏജേന്സനിയഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്

അകപക്ഷനിക്കഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്ന  ലലചേലഡട്ട്  ലകേയര്  സ്ഥഭാപനങ്ങള

1860-ലല ലസഭാലലസറതീസട്ട്  രജേനികസഷന് ആകട്ട്,  ഇന്ഡലന് ടസട്ട്  ആകട്ട്

1882,  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനിലുളള  മറട്ട്  നനിയമലാം  എന്നനിവയനില

ഏലതങ്കനിലുലാം പ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയനിരനിക്കണലാം.
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2. ജുവലലനല ജേസനിസട്ട് (ലകേയര് ആന്റെട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫട്ട് ചേനിലഡ്രെന്) ആകട്ട്

2015  പ്രകേഭാരലാം  ലലചേലഡട്ട്  ലകേയര്  സ്ഥഭാപനമഭായനി  രജേനിസര്

ലചേയനിരനിക്കണലാം.

3. ഭൂരനിപക്ഷലാം  അലാംഗങ്ങളുലാം  ഭഭാരതതീയരഭായ  മഭാകനജേനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികയഭാ

എകനികേക്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനികയഭാ നനിലവനിലുണഭായനിരനിക്കണലാം.

4. അനഭാഥരുലാം  ഉകപക്ഷനിക്കലപടവരുലാം  പരനിതലജേനിക്കലപടവരുമഭായ കുടനികേലള

സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ദത്തട്ട് നലകേഭാന് തയഭാറുളളവരുമഭായനിരനിക്കണലാം.

5. CARINGS  എന്ന  ദലത്തടക്കല  സലാംബനനിച  ലവബ്ലലസറനില

വനിവരങ്ങള  അപകലഭാഡട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങള

ഉണഭായനിരനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  ലവബ്ലലസറനില  ക്രമമഭായനി  ഡഭാറഭാ  അപട്ട്-

കലഭാഡട്ട് ലചേയഭാന് തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയലാം കവണലാം.

6. ലപ്രഭാഫഷണല  ആയ  ലലചേലഡട്ട്  ലകേയര്  സഭാഫട്ട്  സ്ഥഭാപനത്തനില

ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.

മുതനിര്ന്ന പഇൗരന്മഭാരുലട പരഭാതനികേള

230  (4330)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മഭാര്  സമര്പനിക്കുന്ന  ഹര്ജേനികേളനികന്മേല  അടനിയനര
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനില  ബനലപട  വകുപ്പുകേളുലാം
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം  അനഭാവശലമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അതുസലാംബനനിചട്ട്
ആവശലമഭായ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മഭാരുലട  പരഭാതനികേള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  കമല
നടപടനികേള കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.
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(ബനി)  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മേഭാര്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്ന
ഹര്ജേനികേളനികന്മേല  അടനിയനര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ബനലപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മേഭാരുലട
പരഭാതനികേളക്കട്ട് ജേതീവനക്കഭാര് മുന്ഗണന ലകേഭാടക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  മുതനിര്ന്ന  പഇൗരന്മേഭാര്  സമര്പനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേളനികന്മേല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ജേനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഓഫതീസര്മഭാലര ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അങ്കണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേരുലട ഓണകററനിയലാം

231  (4331)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  അങ്കണവഭാടനി
പ്രവര്ത്തകേരുലട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില അവര്ക്കട്ട് നലകുന്ന ഓണകററനിയലാം എത്രലയനലാം, ലപന്ഷന്
അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷലാം  അങ്കണവഭാടനി
പ്രവര്ത്തകേരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിചനിടനില.  25-2-2016-ല  ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുലന്നങ്കനിലുലാം  തുകേ  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  തനതു  ഫണനിലനനിനലാം  നലകേണലമന്ന  ഉത്തരവഭായതനിനഭാല
വര്ദനവട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനില.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശഷലാം  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജേറട്ട്  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട്
അങ്കണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുലട  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ആലകേ
ആവശലമഭായ തുകേയലട  50% 1,44,81,92,400  രൂപ  (നൂറനിനഭാല്പത്തനി നഭാലട്ട് കകേഭാടനി
എണ്പത്തനി  ഒന്നട്ട്  ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  രണഭായനിരത്തനി  നഭാന്നൂറട്ട്  രൂപ  മഭാത്രലാം)
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  30.08.2016  ലല  സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
409/2016/സഭാനതീവ പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കറുലട  ഓണകററനിയലാം  10,000  രൂപയലാം
(പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ലഹലപറുലട  ഓണകററനിയലാം  7,000  രൂപയമഭാണട്ട്
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(ഏഴെഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  നലകേനി വരുന്നതട്ട്.

അങ്കണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് ലപന്ഷന് അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കകേരള  അങ്കണവഭാടനി  വര്കക്കഴട്ട്  &  ലഹലകപഴട്ട്  കക്ഷമനനിധനിയനില
അലാംഗമഭായനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ ലപന്ഷനട്ട് അര്ഹതയളള.

2. പ്രസ്തുത അലാംഗലാം കക്ഷമനനിധനി വനിഹനിതലാം അടയ്ക്കുന്നതനില മുടക്കലാം വരുത്തഭാന്
പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന.

3. അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്/ലഹലപര്  ആയനി  കുറഞതട്ട്  10  വര്ഷക്കഭാലലാം
കസവനലാം  ലചേയനിട്ടുളളവര്ക്കഭാണട്ട്  നനിലവനില ലപന്ഷന് നലകേനിവരുന്നതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരമുളള  കസവനത്തനില  ബഭാലവഭാടനികേളനിലല  കസവനവുലാം
കേണക്കനിലലടക്കുന്നതഭാണട്ട്.

4. അങ്കണവഭാടനി  ജേതീവനക്കഭാരനിക്കട്ട്  ലപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ടനിയഭാളക്കട്ട്  62  വയസഭാകുന്ന  ദനിവസലാം  ടനിയഭാള   സര്വ്വേതീസനില
ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.

ബുദനിപരമഭായ ലവലവനിളനി കനരനിടന്നവര്ക്കട്ട് സഹഭായ പദതനി

232  (4332)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബുദനിപരമഭായ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്നവര്ക്കട്ട്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
സഹഭായ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  ശുശ്രൂഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുന്നതനിനുലാം  വളലരകയലറ
ലചേലവട്ട് വരുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  ധനസഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  ബുദനിപരമഭായ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്നവര്  ഉളലപലടയളള
ഭനിന്നകശഷനിയളളവര്ക്കട്ട് വനികേലഭാലാംഗ ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില നനിനലാം ഒറത്തവണ
ധനസഹഭായലാം  നലകുന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  ബുദനിപരമഭായ
ലവലവനിളനികേള കനരനിടന്ന കുടനികേള ഉളലപലടയളള  ഭനിന്നകശഷനിയളള  കുടനികേളക്കട്ട്
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കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം നലകേനിവരുന. ഇത്തരത്തനിലുളള കുടനികേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ വനിദലഭാഭലഭാസ
പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില
Home for  Mentally  Deficient  Children  എന്ന സ്ഥഭാപനവുലാം ഇത്തരത്തനിലുളള
പുരുഷമഭാലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം  ജേനിലയനില  പ്രതതീക്ഷഭാഭവന്
എന്ന  സ്ഥഭാപനവുലാം  സ്ത്രതീകേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജേനിലയനില
പ്രതലഭാശ ഭവന് എന്ന സ്ഥഭാപനവുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട്  കൂടഭാലത  ഓടനിസലാം
ബഭാധനിച കുടനികേളക്കട്ട് വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായത്തഭാല പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി  SPACE  എന്ന  NGO  മുകഖന  INSIGHT  എന്ന  കപ്രഭാജേകട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലസഷലല  സ്കുളുകേളനില  നനിനലാം  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 16 വയസട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുളള കുടനികേളക്കട്ട് തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനില
പഭാങ്ങപഭാറയനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സനി.എചട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട് കകേഭായ ലമകമ്മേഭാറനിയല കസറട്ട്
ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ലമന്റെലനി  ചേലഞട്ട്ഡട്ട്  (SIMC)  എന്ന  സ്ഥഭാപനത്തനില  വചട്ട്
ലതഭാഴെനില  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുളള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ബുദനിപരമഭായ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്നവലര  പരനിചേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  525
രൂപ  നനിരക്കനില  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്ന  ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  എന്ന  പദതനി
സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇകപഭാള  ഇതട്ട്  600
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. ബുദനിപരമഭായ ലവലവനിളനി കനരനിടന്നവര്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല
വകുപനിലനനിനലാം ഡനിലസബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകേനി വരുന. National Health
Mission  (NHM)  വഴെനി  ചേനികേനിത  നലകുന്നതനിനട്ട്  District  Early  Intervention
Centres-ല സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ബുദനിപരമഭായ  ലവലവനിളനി  കനരനിടന്ന  കുടനികേള  ഉളലപലടയളള
ഭനിന്നകശഷനിയളള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നലകേനിവരുന്ന കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  26-9-2016-ല
ചുവലട പറയന്ന രതീതനിയനില വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്:

ക്രമ
നമ്പര്

കശണനി നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
നനിരക്കട്ട്

പുതുക്കനിയ നനിരക്കട്ട്

ദനിവസ
വനിദലഭാര്ത്ഥനി

കേളക്കട്ട്

കഹഭാസല
വനിദലഭാര്ത്ഥനി

കേളക്കട്ട്

ദനിവസ
വനിദലഭാര്ത്ഥനി

കേളക്കട്ട്

കഹഭാസല
വനിദലഭാര്ത്ഥനി

കേളക്കട്ട്
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1 1 മുതല 4 വലര 100 - 300 -

2 5 മുതല 10 വലര 125 - 500 -

3 +1, +2, IT
തത്തുലല

കകേഭാഴ്സുകേള

150 200 750 1000

4 ഡനിഗനി,
കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്
തത്തുലലമഭായ
ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേള
(ഇലാംപ്ലൈഭാന്റെട്ട്

ലടയനിനനിലാംഗട്ട്)

175 230 1000

''

1500

''5 ലപ്രഭാഫഷണല
കകേഭാഴ്സുകേള, പനി.ജേനി.

കകേഭാഴ്സുകേള

250 300

ചേഭാരനിറബനിള ലസഭാലലസറതീസട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സ്ഥഭാപനങ്ങള

233 (4333 )ശതീ  .    ജേനി  .    എസട്ട്  .    ജേയലഭാല  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജേകേമണലത്തനില  ചേഭാരനിറബനിള  ലസഭാപസറതീസട്ട്
ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം രജേനിസര് ലചേയട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെട്ട് ലഭനിക്കുന്ന എത്ര
സ്ഥഭാപനങ്ങള  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുലണനലാം  അവ  ഏലതലഭാലമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷക്കഭാലത്തനിനുള്ളനില  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  വനിവരങ്ങള  ഇനലാം  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം
വനിലയനിരുത്തഭാനുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്;
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വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)

ക്രമ
നമ്പര്

സ്ഥഭാപനത്തനിലന്റെ
കപരട്ട്

ഇനലാം ലഭനിച ഗഭാന്റെട്ട് തുകേ (രൂപ)

2013-14 2014-15 2015-16

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 ബഭാലജേന ക്രനിസനി
കസ്നേഹഭാലയലാം,

ലകേഭാടറ, മതീയണ്ണൂര്

ഓര്ഫകനജേട്ട്
(സഭാമൂഹലനതീ
തനി വകുപട്ട്)

260400 339500 -

2 പനി.എസട്ട്.
ബഭാലനികേഭാ സദനലാം,

ലകേഭാടനിയലാം

ഓര്ഫകനജേട്ട്
(സഭാമൂഹലനതീ
തനി വകുപട്ട്)

264600 453600 464600

3 ജേവഹര്
ഓര്ഫകനജേട്ട്,
പഭാരനിപള്ളനി

ഓര്ഫകനജേട്ട്
(സഭാമൂഹലനതീ
തനി വകുപട്ട്)

69750 210000 -

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 അസതീസനി
വനിനയഭാലയ
കഹഭാലാം കഫഭാര്

ഏജ്ഡട്ട്,
ലകേഭാടനിയലാം

ഓര്ഫകനജേട്ട്
(സഭാമൂഹലനതീ
തനി വകുപട്ട്)

195300 255500 282600

5 ശതീനനികകേതന്
ലസന്റെര് കഫഭാര്

കസഭാഷലല
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്,

ചേഭാത്തന്നൂര് പനി.ഒ,
ലകേഭാലലാം

ഫഭാമനിലനി
കേഇൗണ്സനി

ലനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെര്

(സഭാമൂഹല
കക്ഷമ

കബഭാര്ഡട്ട്)

105500 141000 203190

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  അനഭാഥഭാലയങ്ങള,  വൃദസദനങ്ങള,  മറട്ട്
ധര്മ്മേസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതുലാം നനിയനനിക്കുന്നതുലാം ഓര്ഫകനജേട്ട്
കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.  നഭാലട്ട്  വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതട്ട്.
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അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,  കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  കശഷലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
പുതുക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികന്മേല  ബനലപട  കബഭാര്ഡട്ട്
ലമമ്പര്മഭാര്  സ്ഥഭാപനലാം  സന്ദര്ശനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനിനട്ട്  കശഷമഭാണട്ട്
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതുലാം പുതുക്കനി നലകുന്നതുലാം. അലാംഗതീകേഭാരമുളള
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  ജേനിലഭാ  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  സമയബനനിതമഭായനി
പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത സലാംസ്ഥഭാന ഓഡനിറട്ട്  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇവരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജേനിലഭാതലത്തനില  ജേനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാന്  ആയനിട്ടുളള  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനിയണട്ട്. ഓര്ഫകനജേട്ട് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡട്ട് ഓണകററനിയലാം വലവസ്ഥയനില 40
കേഇൗണ്സനിലര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവരുലാം സ്ഥഭാപനലാം സന്ദര്ശനിചട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണട്ട്.

കസ്നേഹസര്ശലാം പദതനി

234  (4334)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കസ്നേഹസര്ശലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എലനലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
ആര്ലക്കലഭാലാം  ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാന
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില  നടക്കുന്ന  പദതനിയഭാകണഭാ;  ഈ
പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതട്ട്  ഏതട്ട്  ഓഫതീസനിലഭാലണനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  ഏതട്ട്
ഓഫതീസമഭായനി ബനലപടവരഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ചൂഷണത്തനിനട്ട്  വനികധയയഭായനി  അവനിവഭാഹനിത  അവസ്ഥയനില
അമ്മേമഭാരഭായ  വനനിതകേളക്കട്ട്  1000  രൂപ  വതീതലാം  പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്  കസ്നേഹസര്ശലാം.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള മഭാനദണങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ചൂഷണത്തനിനട്ട് വനികധയയഭായനി അവനിവഭാഹനിത അവസ്ഥയനില അമ്മേമഭാരഭായ
വനനിതകേളഭായനിരനിക്കണലാം.

2. ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട് 65 വയസനിനു തഭാലഴെ പ്രഭായമുളളവരഭായനിരനിക്കണലാം.

3. ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട് വനിവഭാഹനിതയഭായനിരനിക്കഭാന് പഭാടനില.

855/19
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4. ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മറട്ട്  ലപന്ഷന്
ലലകേപറ്റുന്നവരഭായനിരനിക്കരുതട്ട്.

5. ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുവഭാന്  അര്ഹതയലണന്നട്ട്
ബനലപട  ജേനിലഭാ  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  ഓഫതീസര്
സഭാക്ഷലലപടത്തനിയനിരനിക്കണലാം.

   നനിലവനില ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  1943  കപര്ക്കഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇഇൗ പദതനി സലാംസ്ഥഭാന ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ടനി
പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഹഭായലമഭാനലാം
ലഭനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനിയലട ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത അകപക്ഷ
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസര്/  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  എന്നനിവര്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയട്ട്
ബനലപട  ജേനിലഭാ  സഭാമൂഹനികേനതീതനി  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  ജേനിലഭാ
സഭാമൂഹനികേനതീതനി ഓഫതീസര് ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച കശഷലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയട്ട് കകേരള
സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷനട്ട്  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ആനുകൂലലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട് കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് മുകഖനയഭാണട്ട്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് സ്ഥനിരനനിയമനലാം

235 (4335)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജേകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായവരുലട തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം സ്ഥനിരലപടത്തഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  എത്രകപര്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  കജേഭാലനി
ലചേയ്യുനലണനലാം  എത്രകപര്ക്കട്ട്  കേഴെനിഞ  പത്തുവര്ഷ  കേഭാലയളവനിനുള്ളനില
സ്ഥനിരനനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  കസവനമനുഷ്ഠനിക്കുന്ന
അലാംഗപരനിമനിതരുലട  എണ്ണലാം  ഇഇൗ  വകുപനില  ലഭലമല.  1993  മുതല  2003  വലര
വനിവനിധ  കേഭാലയളവനില  എലാംകപ്ലൈഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന  കജേഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന
അലാംഗപരനിമനിതലര വനിവനിധ ഉത്തരവുകേള മുകഖന സ്ഥനിരലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാരുലട പ്രശ്നങ്ങള
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236 (4336)   ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  : 
ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   പടസണ് മഭാസര്  : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  : 
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജേന്    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാരുലട  പ്രശ്നങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം
വനിലയനിരുത്തല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഭനിന്നലനിലാംഗ  വനിഭഭാഗലത്ത  സലാംബനനിച  നയലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സമൂഹത്തനിലനനിന്നട്ട്  കനരനിടന്ന  അവഗണന
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനില
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കഭായള്ള  അകപക്ഷഭാ
ഫഭാറങ്ങളനില  ഭനിന്നലനിലാംഗത്തനില  ഉളലപടന  എന്നട്ട്  കരഖലപടത്തഭാന്  കേഴെനിയന്ന
തരത്തനില അകപക്ഷഭാഫഭാറങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണട്ട്.  22-9-2015-ലല  സ.ഉ.(എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്61/2015/സഭാനതീവ.

പ്രകേഭാരലാം  ടഭാന്സ്ലജേന്റെര്  നയലാം  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഭനിന്നലനിലാംഗ  നയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  ഉളളടക്കലാം
ലചേയ്യുന*.

(ബനി)  ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സമൂഹത്തനിലനനിന്നട്ട്  കനരനിടന്ന  അവഗണന
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ  മുഖലധഭാരയനില  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനുമഭായനി  ആദലപടനിലയന്ന  നനിലയനില  ഭനിന്നലനിലാംഗക്കഭാരഭായ  കുടനികേലള
കേലണത്തനി അവരുലട വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാനലത്ത എലഭാ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് / എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലലയലാം ലഹലപട്ട്
ലഡസട്ട്  ടതീചര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഒരു  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനി  നടത്തുന്നതനിനഭായളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കുടനികേളലക്കതനിരഭായ അതനിക്രമങ്ങള

237  (4337)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
കുടനികേളലക്കതനിരഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  തടയന്നതനിനഭായനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം

പഞഭായത്തട്ട് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം ജേഭാഗതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി
എടക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ജേഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള

ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കുടനികേളലക്കതനിലര
അതനിക്രമങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  കുടനികേളക്കുകവണനി  മഭാത്രമഭായനി
ജേഭാഗതഭാ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സ്ത്രതീകേളക്കുകവണനി ഒരു പ്രകതലകേ വകുപട്ട്
238  (4338)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സ്ത്രതീകേളക്കുകവണനി ഒരു പ്രകതലകേ വകുപട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുമഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  വകുപട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
വനിഷയത്തനില പഠനലാം നടത്തനി ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
17-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  436/2016/സഭാനതീവ.  പ്രകേഭാരലാം
സഭാമൂഹനികേനതീതനി  വകുപട്ട്  മുന്  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന്.  ജേനികതന്ദ്രലന
ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഎഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട്

239  (4339)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല  സലാംഘത്തനിലന്റെ  പരനികശഭാധനയട്ട്  ഹഭാജേരഭായ
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലഎ.  ഡനി.  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണത്തനിനുകവണനി സനി.ഡനിറ്റുമഭായനി  ഒപ്പു വച
കേരഭാര് നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില  കേരഭാര്  പുതുക്കഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
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വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുളള  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  രണട്ട്
രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

1. ജേനിലഭാതലത്തനില സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന കേലഭാമ്പുകേള മുകഖന- ജേനിലഭാതലത്തനില
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന ലലവകേലല നനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പുകേള വഴെനി
90  ശതമഭാനലാം  കപര്ക്കുലാം  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡട്ട്  തതമയലാം  വനിതരണലാം
ലചേയവരുന എന്നതനിനഭാല കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നനില.

2. കകേരള  കസഭാഷലല  ലസകേക്യൂരനിറനി  മനിഷനനില  കനരനിടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള  100-ലന്റെ  ഗുണനിതങ്ങളഭായനി  സനി-ഡനിറനിനട്ട്  തനിരനിചറനിയല
കേഭാര്ഡട്ട്  പ്രനിന്റെട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  അയച്ചുലകേഭാടക്കുന.  ഇത്തരത്തനില
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഒരു  മഭാസകത്തഭാളലാം  കേഭാത്തനിരനികക്കണ
സ്ഥനിതനിയണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  നനിലവനിലുണട്ട്.  പുതുക്കനിയ  കേരഭാറനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  4-8-2016
മുതല 31-3-2017 വലരയഭാണട്ട്.

വനിവനിധ തരലാം കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

240 (4340) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജേതീന്ദ്രന്  :
 ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :

ശതീ  .    അനനില അക്കര  :
 ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  എലനലഭാലാം  തരലാം  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുപ്രകേഭാരലാം
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  വനിലയനിലുലാം  അളവനിലുലാം  എലനലഭാലാം
വലതലഭാസങ്ങളഭാണട്ട് വരുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം?

 ഉത്തരലാം

(എ) എ.എ.ലലവ, ബനി.പനി.എല, എ.പനി.എല എന്നനിങ്ങലന മൂനതരലാം കറഷന്
കേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളളതട്ട്.

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



294 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

(ബനി) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നനിയമപ്രകേഭാരലാം എ.എ.ലലവ.
കേഭാര്ഡനിനട്ട്  35  കേനികലഭാഗഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടന്ന
ഓകരഭാ  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  5  കേനികലഭാഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം  (അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്)
ലഭലമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  ഉളലപടന്നവര്ക്കുളള
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  വനിലയലാം  അളവുലാം  പുനനഃനനിര്ണ്ണയനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
വരുന.

കദശതീയ ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം

241  (4341)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേഭാര്ജേട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപനിക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുള്ള  അരനി,  മലണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ലവടനിക്കുറചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടകൂടനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില
നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്ന വനിധത്തനില നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില അനുവദനിച കനഭാര്മല വനിഹനിതലാം
അകത  അളവനില  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിന്നട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില അനുവദനിചനിരുന്ന
അധനികേ  വനിഹനിതലാം  2016  ഏപ്രനില  മുതല  2016  ജുണ്  വലരയളള  മൂന്നട്ട്
മഭാസങ്ങളനികലയട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇതുവലര അനുവദനിചതട്ട്.  എ.പനി.എല.,  ബനി.പനി.എല.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  2016  ജുണനിനുകശഷലാം  അനുവദനിച്ചു
നലകേനിയനിടനില.

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലല ലഷഡക്യൂള 4 പ്രകേഭാരലാം 14.25 ലമ.ടണ്
ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി
ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  20-3-2015-ലല  പനി.ഡനി.എസട്ട്.  കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം  15480040  കപരഭാണട്ട് മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടന്നതട്ട്.
ഇവര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനി  10.17  ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പ്രതനിവര്ഷലാം കവണനി
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വരുലാം.  അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  4.08  ലക്ഷലാം  ലമ.ടണ്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.
ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനില അദലഭായലാം 2-ല ലസക്ഷന് 3(1)-ല അവസഭാന മൂന്നട്ട്
വര്ഷത്തനില കനഭാര്മല വനിഹനിതമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളള ഭക്ഷല ധഭാനല
വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ശരഭാശരനി വനിഹനിതലാം സലാംരക്ഷനിക്കലപടലമന്നഭാണട്ട് ഉറപ്പു നലകുന്നതട്ട്.
എന്നഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  കനഭാര്മല  വനിഹനിതവുലാം  അധനികേ
വനിഹനിതവുലാം (അഡ്കഹഭാക്കട്ട്) ഉളലപലടയളള മുഴുവന് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം
വനിലടടത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സലാംസ്ഥഭാനലാം എന്ന നനിലയനില കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ
നനിയമലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്ത
ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ലലടഡട്ട്ഓവര്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ലപഭാതുവനിതരണ  രലാംഗത്തട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലന്റെ
തഭാലപരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാനനിടയലണനലാം  ആയതനിനഭാല
അഡ്കഹഭാക്കട്ട് ഉളലപലട സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില
ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ
നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഗഭാമങ്ങളനിലല
ലലവദക്യൂതനികേരണവുലാം  എല.പനി.ജേനി.  കേണക്ഷനനിലുണഭായ  വര്ദനവുലാംമൂലലാം
മലണ്ണണ്ണയലട  ആവശലകേതയനില  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുളളതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിലുലാം ക്രമഭാനുഗതമഭായ കുറവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ മനിഷന്

242 (4342)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
മനിഷനട്ട്  രൂപലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭായനിലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന കറഷന് വനിഹനിതത്തനില എലനങ്കനിലുലാം
കുറവട്ട് സലാംഭവനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ
ബനി. പനി. എൽ. കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം പ്രകയഭാജേനലാം ലഭനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
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സലാംസ്ഥഭാന പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനുലാം ജേനിലഭാ തല പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനുലാം രൂപതീകേരനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  13-10-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)16/2016/ഭ.സനി.സ.വ  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ജേനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസറുലട  ചുമതല
എ.ഡനി.എലാം./ലഡപക്യൂടനി കേളകര് (ജേനറല)-നുലാം നലകേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല നനിയമപ്രകേഭാരമുളള സലാംസ്ഥഭാന ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷന് പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങുന്നതുവലര  ചുമതല  സലാംസ്ഥഭാന  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹഭാര
കേമ്മേതീഷനഭായനിരനിക്കുലാം എനലാം കമല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് 15.91 ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലമഭാണട്ട്
2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  അനുവദനിച്ചു  നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  എന്നഭാല
കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം  14.25  ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ആണട്ട് വഭാര്ഷനികേ
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനില  10.25  ലക്ഷലാം
ലമ.  ടണ്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടന്ന  1,54,80,040  (ഒരു  കകേഭാടനി
അന്പത്തനിനഭാലട്ട് ലക്ഷത്തനി എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി നഭാലപതട്ട്) കകേഭാടനി ജേനങ്ങളക്കട്ട്
നലകുവഭാന്  കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി
നഭാലട്ട് ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലലാം പ്രതനിവര്ഷലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനില
ബനി.പനി.എല ലനിസനിലുളള അനര്ഹരഭായ ആളുകേള ഒഴെനിവഭാകുകേയലാം അര്ഹതയളളവര്
മഭാത്രലാം  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില  ഉളലപട്ടുവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടന്നവര്ക്കട്ട്  5  കേനികലഭാഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ആലളഭാന്നനിനുലാം  35
കേനികലഭാഗഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലലാം എ.എ.ലലവ. കേഭാര്ഡനിനുലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.

പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

243  (4343)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജേഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പുതനിയ മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  തുടങ്ങഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം
പദതനിയകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനിൽ ഏലതലഭാലാം പ്രകദശങ്ങളനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലത്തനില പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കഭാന്
പദതനിയകണഭാലയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സലലപ്ലൈകകേഭാ വനിലപനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  32
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പദതനിയണട്ട്.  ഇതനിനഭായളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലത്തനില  ലലപമറലാം,  ലനലനിമറലാം  എന്നതീ
സ്ഥലങ്ങളനില പുതനിയ മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സഭാധലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ
മഭാകനജേര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധലതഭാ  പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട
ലഭലതയലടയലാം അടനിസ്ഥഭാനത്തനില തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം

244 (T*4344) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ഏജേന്സനികേലളയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  ചുമതലലപട
ത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിച  ഇനത്തനില  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  എന്തു
തുകേയഭാണട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കുടനിശനികേയഭായനി നലകേഭാനുളളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷലാം ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനട്ട്
എന്തു തുകേ അനുവദനിച്ചുലവന്നട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സതീസണനിലല ലനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനഭായനി 2016 ആഗസട്ട് 1-ാ
തതീയതനി  മുതല  ഓണ്ലലലന്  കേര്ഷകേ  രജേനികസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം,  2016
ലസപ്റലാംബര്  21-ാ  തതീയതനി  മുതല  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.
നഭാളനിതുവലര 66642 കേര്ഷകേര് ഓണ്ലലലനഭായനി രജേനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  11  മനിലകേളുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജേനിലയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  31  മനിലകേളുലാം  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  സലലപ്ലൈകകേഭായമഭായനി
ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  സലലപ്ലൈകകേഭാലയ  ആണട്ട്  നനിര്വ്വേഹണ

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഏജേന്സനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി) 2015-16 രണഭാലാം സതീസണനില ലനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരനിച ഇനത്തനില കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
നനിലവനില കുടനിശനികേലയഭാനലാം തലന്നയനില.

(ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ലനലട്ട് ല്ല്
സലാംഭരണത്തനിനഭായനി 600 കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജേറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനില
169.97 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് കേടകേളുലട നവതീകേരണലാം

245  (4345)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  കറഷന്  കേടകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കറഷന് കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എനട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനില  എനട്ട്  പരനിഷ്കഭാരലാം  വരുത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കറഷന് കേടകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം മറട്ട്  പലചേരക്കുകേള കൂടനി
നലഭായവനിലയട്ട്  വനിലക്കുന്ന  കേടകേളഭായനി  അവലയ  രൂപഭാനരലപടത്തുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരണത്തനിലന്റെ  പ്രതീ-ലലപലറട്ട്  പദതനി,
കമഭാഡല  ലലപലറട്ട്  പദതനി  എന്നനിവയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത
ലതരലഞടത്ത 22 കറഷന് കേടകേളനില (14 എണ്ണലാം തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലുലാം  8
എണ്ണലാം എറണഭാകുളലാം ജേനിലയനിലുലാം)  ഒകര നനിറത്തനിലുലാം മഭാതൃകേയനിലുമുളള ലപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്,
ഇലകനിഫനികക്കഷന്, തറ ലലടല പഭാകേല, ലനയനിലാംകബഭാര്ഡട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കല, കസഭാക്കട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് സ്ഥഭാപനിക്കല എന്നതീ കജേഭാലനികേള ലചേയട്ട് നവതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  സലാംഭരണവുലാം  വനിതരണവുലാം  മുഖലമഭായലാം
വഹനിക്കുന്നതട്ട്  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡഇൗണുകേളനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  വനിലടടക്കുന്നതനിനട്ട്
മുന്പഭായനി  ജേനിലഭാ  സലലപ്ലൈ  ഓഫതീസര്മഭാര്  ബനലപട  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.
കഗഭാഡഇൗണുകേളനില  ഗുണനനിലവഭാരമുളള  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  എന്നനിവയലട  കലഭാടട്ട്
മുന്കൂറഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുകേയലാം  ആയതനിലനനിന്നട്ട്  എ.ഡബഡ്യു.ഡനി.-കേള
വനിലടടക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനിലനനിനലാം  വനിലടടക്കുന്നതനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേളുലട  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  പ്രകതലകേലാം  കരഖലപടത്തനി  സതീല  ലചേയട്ട്
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സൂക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  എ.ഡബക്യൂ.ഡനി.-കേളനിലനനിനലാം  കറഷന്  ഡനികപഭാകേളക്കട്ട്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  സതീല  ലചേയ  സഭാമ്പനിള  പഭാക്കറ്റുകേള  നലകേണലമന്നട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  നലകുന്ന  ഭക്ഷലവനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എ.ആര്.ഡനി.-കേളനില  വനിതരണ  സമയത്തട്ട്  സഭാമ്പനിള  പഭാക്കറട്ട്
പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനണട്ട്.  മഭാത്രമല
ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബനനിച്ചുളള  പരഭാതനി  ലഭലമഭായഭാല  കനരനിടട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) കറഷന് കേടകേളനിലലലഭാലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ലസയനില (ഇ-
കപഭാസട്ട്)  ലമഷതീനുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനില  നടക്കുന്ന  എലഭാ
ഇടപഭാടകേളുലാം  കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനിലലത്തുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്  ആധഭാര്  അലലങ്കനില  സഭാര്ടട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട്/ബഭാര്കകേഭാഡട്ട്  കപഭാലുളള  ബദല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉകപയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  തതമയലാം  തലന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനിലുലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കുലാം
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകേത്തക്ക വനിധലാം ടഭാന്സഭാരന്സനി കപഭാര്ടല സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി

246 (4346) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  അനനമഭായനി

നതീണ്ടുകപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല

അടനിയനരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംസ്ഥഭാന തല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി കേരടട്ട്  പടനികേ

ലവബ്ലലസറനിലൂലട  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികന്മേലുളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം

പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  ആധഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഡതീ-ഡക്യൂപ്ലൈനികക്കഷന്  നടത്തനി

അനനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  തക്ക
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വനിധത്തനിലഭാണട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതട്ട്.

കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് കുത്തരനി വനിതരണലാം

247  (4347)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഏലതലഭാലാം ജേനിലകേളനില കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് കുത്തരനി വനിതരണലാം

ലചേയവരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സനിവനില സപപ്ലൈസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് കേര്ഷകേരനില നനിന്നട്ട് കശഖരനിക്കുന്ന

ലനലട്ട് ല്ല്  കപ്രഭാസസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  സസനമഭായനി  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

ഈ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് സസകേഭാരല മനിലകേലള ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില

സ്ഥഭാപനങ്ങളുലട കപരട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് കറഷന്കേട വഴെനി കുത്തരനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം  ജേനിലകേളനിലല  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്
ഉടമകേളക്കട്ട് കുത്തരനി വനിതരണലാം ലചേയവരുന.

(ബനി)  സലലപ്ലൈകകേഭാ  കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന  ലനലട്ട് ല്ല്  കപ്രഭാസസട്ട്
ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് സസനമഭായനി സലാംവനിധഭാനമനില.

കേര്ഷകേരനിലനനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലട്ട് ല്ല് കപ്രഭാസസട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് സസകേഭാരല
മനിലകേലള ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനിലകേളുലട കപരുവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  കറഷന്കേട  വഴെനി  10  ജേനിലകേളനില  ഇകപഭാളത്തലന്ന
കുത്തരനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  കശഷനിക്കുന്ന  ജേനിലകേളനിലല  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

കറഷന് കേടകേളനില വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട അമനിതവനില
248 (4348) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  വനിലകയക്കഭാള  കുടതല  ഈടഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

അപൂര്വ്വേലാം ചേനില അവസരങ്ങളനില ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുളള കേഭാരലലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന്  കേടകേളനില  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട
വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  വനിലവനിവരപടനികേ, കസഭാക്കനിലന്റെ നനില എന്നനിവ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
കേഭാണത്തക്ക രതീതനിയനില പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നട്ട് നനിയമലാംമൂലലാം വലവസ്ഥ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത,  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  നലകുകമ്പഭാള  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  ബനില
നലകേണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടനണട്ട്
എന്നട്ട്  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  പരനികശഭാധനഭാ  സമയത്തട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്ന കറഷന് കേട ലലലസന്സനിക്കട്ട്
എതനിലര കേര്ശന നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് പനിഴെ, സലസന്ഷന് തുടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

സലലപ്ലൈകകേഭാ ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില കുറയഭാന് നടപടനി
249 (4349) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  : 

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജേട്ട്  : 
ശതീ  .    പനി  .   വനി  .   അന്വര്  : 
ശതീ  .    ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി ഈ ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
പലവലഞ്ജനങ്ങളുലട  വനില  ഫലപ്രദമഭായനി  നനിയനനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന്  സഭാധനിചതനിനട്ട്
പനിന്നനില  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  ഇടലപടലുണഭായനിരുലന്നന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സപപ്ലൈകകേഭാ  വനിലപനകകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി
സബ്സനിഡനികയഭാലട  നലകേനിയനിരുന്ന  പലവലഞ്ജനങ്ങളുലട  വനിലയനില  എത്ര  കേണട്ട്
വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിലയന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  സബ്സനിഡനികയഭാലട
നലകുന്ന  പലവലഞ്ജനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിപണനിയനിലല ഇടലപടലനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പല അവശല
വലഞ്ജനങ്ങളുലടയലാം  വനില  ലപഭാതു  മഭാര്ക്കറനില  സപപ്ലൈകകേഭാ  വനിലയലട  തുലലമഭായ
സ്ഥനിതനിക്കട്ട് സപപ്ലൈകകേഭാ വഴെനി നലകുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുലട വനില കുറയഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ) 2016-ലല ഓണലാം-  ബക്രതീദട്ട് ഉതവകേഭാലത്തട്ട്  14  ജേനിലഭാലഫയറുകേള, 75
തഭാലൂക്കട്ട്  ലഫയറുകേള,  71  ഓണലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  എന്നനിവ  മുകഖന  പചക്കറനികേള
ഉളലപലടയളള  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനിലഭാത്ത  32  പഞഭായത്തുകേളനിലല  25  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഓണചനകേള
സലാംഘടനിപനിചട്ട് മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത്ത മറ്റു ഏഴെട്ട് പഞഭായത്തുകേളനില ലമഭാലലബല
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  വഴെനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി.
കൂടഭാലത  സലലപ്ലൈകകേഭായലട  എലഭാ  ചേനിലറ  വനിലപനശഭാലകേളുലാം  ഓണക്കഭാലലത്ത
ഉത്രഭാടലാം  വലരയളള  അഞ്ചുദനിവസലാം  ഓണലാം  മനിനനിലഫയറുകേളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു.
ഇപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  1464  ഓണചനകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു.
ലപഭാതുവനിപണനിയനില  530  രൂപ  വനിലവരുന്ന  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  ശബരനി
ഉലപന്നങ്ങളുലാം അടങ്ങനിയ കേനിറട്ട് 460 രൂപയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിരുന.

ഇത്തരത്തനില വനിലപനശഭാലകേള വഴെനിയലാം ഓണലാം പ്രകതലകേ ചേനകേള വഴെനിയലാം
വനിപണനിയനിടലപടല  നടത്തനിയതുവഴെനി  കൃത്രനിമ  ക്ഷഭാമലാം,  കൃത്രനിമ  വനിലക്കയറലാം
എന്നനിവയ്ക്കുളള സഭാധലത ഇലഭാതഭാക്കഭാന് സലലപ്ലൈകകേഭായട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത ഇഇൗ ഓണക്കഭാലത്തട്ട് 16.06 ലക്ഷലാം BPL കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് 2 കേനികലഭാ
മട  അരനി,  200  ഗഭാലാം  മുളകേട്ട്,  100  ഗഭാലാം  കതയനില  എന്നനിവയടങ്ങനിയ  സഇൗജേനല
ഓണക്കനിറട്ട് വനിതരണലാം സലലപ്ലൈകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലൂലട നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത
സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  കറഷന്കേഭാര്ഡനിനുലാം  ഒരു  കേനികലഭാ  ലസഷലല  പഞസഭാര
വനിതരണത്തനിനുളള  പഞസഭാര  കറഷന്കേടകേളനില  ലഭലമഭാക്കനി.  ഇവ  കൂടഭാലത
പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടലാംബങ്ങളക്കുളള  സഇൗജേനല  ഓണക്കനിറനിനുളള  സഭാധനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള
കുടനികേളക്കുളള  അഞട്ട്  കേനികലഭാ  അരനിയലട  വനിതരണവുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(ബനി) വനില വലതലഭാസത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നനിലവനിലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില ലചേറുപയര്, ഉഴുന്നട്ട്
കബഭാള, വന്കേടല, വന്പയര്, തുവരപരനിപട്ട്, മുളകേട്ട്, മലനി, പഞസഭാര, പചരനി, കുറുവ

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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അരനി,  മട  അരനി,  ജേയ  അരനി,  ലവളനിലചണ്ണ  തുടങ്ങനിയ  13  ഇനലാം  അവശല
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനില വര്ദനിപനിക്കനില എന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലചേറുപയറനിലന്റെ ലപഭാതുവനിപണനിവനില കുറഞതനിലന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
നനിലവനിലല  സബ്സനിഡനി  വനിലയഭായ  74  രൂപയനില  നനിന്നട്ട്  8  രൂപ  കുറചട്ട്  66
രൂപയഭാണട്ട്  വനിലപന  നടത്തുന്നതട്ട്.  മറട്ട്  അവശലഭക്ഷല  വസ്തുക്കള
ലപഭാതുവനിപണനിവനിലയനിലനനിനലാം 50% വലര വനിലകുറചഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

സനിവനില സലലപ്ലൈസനിലന്റെ വനില്പനശഭാലകേളനില വനില സ്ഥനിരത

250 (4350) ശതീ  .   പഹബനി ഈഡന്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജേഭാസഫട്ട്   :

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്   :

ശതീ  .    കറഭാജേനി എലാം  .    കജേഭാണ്    : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സനിവനില  സപപ്ലൈസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  എത്ര
വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  വനില  വര്ദനയനിലഭാലത  ഉത്പന്നങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനില വര്ദനയനിലഭാലത ഉല്പന്നങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയഭാന് എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട്  സനിവനില  സപപ്ലൈസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  പകേലക്കഭാള്ളഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില തലന്ന സബ്സനിഡനി

നനിരക്കനില വനിതരണലാം ലചേയ വരുന്ന 13 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനില ഇഇൗ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയന്നതുവലര  വര്ദനിപനിക്കനില  എന്നട്ട്

പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അവശലവസ്തുക്കള  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലനനിന്നട്ട്  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്

സതഭാരലമഭായ  ഇ-ലടന്ഡര് സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വഭാങ്ങുകേയലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്ന  വനിലയനില  വനിതരണലാം

ലചേയ്യുനമുണട്ട്.  മഭാര്ക്കറനിടലപടല പദതനി വഴെനി സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങള കുറഞ

നനിരക്കനില ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയഭാന് കേഴെനിയനണട്ട്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
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അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  സനിവനില  സലലപ്ലൈസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷനട്ട് വനിപണനിയനിടലപടലനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേയഭായ 70  കകേഭാടനി രൂപ

150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇതട്ട്  സനിവനില  സലലപ്ലൈസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്

അനുവദനിച ഏറവുലാം കൂടതല ബഡ്ജേറട്ട് വനിഹനിതമഭാണട്ട്. 2016  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം

വലര 131.42 കകേഭാടനി രൂപ സലലപ്ലൈകകേഭായട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലലപ്ലൈകകേഭാ ജേതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

251  (4351)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സപപ്ലൈകകേഭായനില,  തഭാരതകമലന കുറഞ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതമഭാത്രലാം

ഉണഭാകയക്കഭാവുന്ന,  കകേഭാര്പകറഷന്  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം

നടപഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  2014  കകേഭാര്പകറഷന്  ജേതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പള

പരനിഷ്കരണലാംമൂലലാം എത്ര തുകേ അധനികേ ബഭാധലത വരുലമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  പഭായനിങട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഈ

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  കവതന

വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച

മനിനനിമലാം കവതനലാം നലകുനകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രതനിദനിനലാം  പത്തട്ട്  മണനിക്കൂറനിലധനികേലാം  കജേഭാലനിലചേയ്യുന്ന  തഭാലക്കഭാലനികേ

ജേതീവനക്കഭാര്  ഉളലപലടയള്ള  സപപ്ലൈകകേഭായനിലല  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേ

കവതനകമഭാ മകറലതങ്കനിലുലാം ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ നലകേനിവരുനകണഭാ;

(ഇ) സപപ്ലൈകകേഭായനില കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് റൂള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം വര്ക്കട്ട് സഡനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  നനിശയനിക്കുവഭാനുലാം  ജേതീവനക്കഭാരുലട

സലാംഘടനകേളുമഭായനി ധഭാരണയണഭാക്കനിയനിരുനകവഭാ;  എങ്കനില ഇക്കഭാരലത്തനില എനട്ട്

നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സപപ്ലൈകകേഭാ

ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പങ്കഭാളനിത്ത  ലപന്ഷന്  ഏര്ലപടത്തുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
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നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) സലലപ്ലൈകകേഭാ ജേതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജേതീവ

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ആയതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  46.63  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ  ബഭാധലത

വരുലമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കുന.

(സനി)  കവതന  വര്ദനവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ദനിവസകവതനക്കഭാരുലട

കവതനലാം  250  രൂപയനില  നനിന്നട്ട്  350  രൂപയഭായലാം  പഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട

കവതനലാം പഭായറട്ട്  ഒന്നനിനട്ട്  50  ലലപസയനില നനിന്നട്ട്  75  ലലപസയഭായലാം  7-9-2016

മുതല  വര്ദനിപനിചനിട്ടുളളതുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  മനിനനിമലാം  കവതന

പരനിധനിയനില ഉളലപടന്നതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സലലപ്ലൈകകേഭാ  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  1/2  ഡനി.എ.,  1/4  ഡനി.എ.,  അവധനി

കവതനലാം എന്നനിവ നലകേനിവരുന.

(ഇ) ഉണട്ട്. സലലപ്ലൈകകേഭാ ജേതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനിയളള കകേഭാമണ് സര്വ്വേതീസട്ട് റൂള

30-12-2015-ല സലലപ്ലൈകകേഭാ ലവബ്ലലസറനില പ്രസനിദലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുമഭായനി

ബനലപടട്ട്,  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്

31-3-2016  വലര  സമയലാം  നലകുകേയലാം  ടനി  കേഭാലയളവനിനുളളനില  ആയതട്ട്

ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കമല  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി മഭാകനജേര് (ഫനിനഭാന്സട്ട്) കേണ്വതീനറഭായനി കേമ്മേനിറനി

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സലലപ്ലൈകകേഭാ  ജേതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  NPS  (നഭാഷണല  ലപന്ഷന്  സനിസലാം)

നടപനില വരുത്തുന്നതനിനുളള ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പദതനി

നടപനില  വരുത്തുന്നതുമൂലലാം  സലലപ്ലൈകകേഭായട്ട്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത

ഉണഭാകുന്നനില  എന്ന  വനിവരലാം  25-5-2015-ല  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  21-7-2016-ല
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തനിരുവനനപുരത്തുവചട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം PFRDA-യലാം സലാംയക്തമഭായനി സലാംഘടനിപനിച

'NPS'  awareness  programme-ലന  തുടര്ന്നട്ട്   KSR  part  III  ബഭാധകേമലഭാത്ത

സര്ക്കഭാര്  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങകളയലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങകളയലാം

NPS-ലന്റെ കേതീഴെനില ലകേഭാണ്ടുവരഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

മലണ്ണണ്ണ കൂടതലഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

252  (4352)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനികേളനില  മരലാം  വതീഴ്ച  കപഭാലുള്ള  കേഭാരണങ്ങളഭാല

പവദഡ്യുതനി ആഴ്ചകേകളഭാളലാം ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാകുന്നതനിനഭാല ആദനിവഭാസനി

കതഭാടലാം കമഖലകേളനിലല തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട് മലണ്ണണ്ണ കൂടതലഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പവദഡ്യുതനി  പതനിവഭായനി  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  ഇത്തരലാം  കകേഭാളനനികേളനില

കനരലത്ത  ലഭനിചനിരുന്ന  മലണ്ണണ്ണ  തുടര്നലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മലണ്ണണ്ണ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിലല  80  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന്ന  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളനിലല
ലലവദഡ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  4  ലനിററുലാം  ലലവദഡ്യുതതീകേരനിച കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്
1/2 ലനിററുലാം വതീതലാം മലണ്ണണ്ണ നലനിയകശഷലാം ബഭാക്കനിവരുന്ന മലണ്ണണ്ണ മതലബനന
കമഖലയ്ക്കുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയ്ക്കുലാം  നലനിവരുന.  കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന
മലണ്ണണ്ണയലട അളവനില ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ഗണലമഭായ കുറവുണഭാകുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത
സഭാഹചേരലത്തനില  കമല  പറഞ  അളവനില  തലന്ന  മലണ്ണണ്ണ  ലഭലമഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളതട്ട്.  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്ന
മലണ്ണണ്ണ  അനുവദനിച  അളവനില  തലന്ന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  എന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനണട്ട്.  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മലണ്ണണ്ണയലട  അളവനില
വര്ദനവുണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  കൂടതല  മലണ്ണണ്ണ
ലഭലമഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില  തതീരുമഭാനലാം  എടക്കുന്നതഭാണട്ട്.  മരലാം  വതീഴ്ച  കപഭാലുളള
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കേഭാരണങ്ങളഭാല  ആഴ്ചകേകളഭാളലാം  ലലവദഡ്യുതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ബനലപട  ജേനിലയനിലല  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുലാം  ലഭലതയലാം  അനുസരനിചട്ട്
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  കൂടതല  മലണ്ണണ്ണ  നല്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപട
അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

മലപ്പുറലാം മണലത്തനില സലലപ്ലൈകകേഭായലട കസഭാറുകേളുലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം

253  (4353)  ശതീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം മണലത്തനില ഇകപഭാള എവനിലടലയലഭാലാം മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലാം
സപപ്ലൈകകേഭായലട  നന്മേ  കസഭാറുകേളുലാം  ലഭാഭലാം  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലമഭാറയൂര്  വഭാലകഞരനിയനിലുലാം,  ആനക്കയലാം  പഭാപനിനനിപഭാറയനിലുലാം
പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില എന്തുലകേഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി മഭാകവലനികസഭാറുകേളുലാം നന്മേ കസഭാറുകേളുലാം ലഭാഭലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് പദതനിയകണഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുലടയലാം
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുകടയലാം വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലമഭാറയൂര്  പഞഭായത്തനിലല  വഭാലകഞരനിയനില  മഭാകവലനി  കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ലഭനിച അകപക്ഷയനികന്മേല സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  റതീജേനിയണല  മഭാകനജേര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മഭാനദണമനുസരനിച്ചുളള  അടനിസ്ഥഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട
പഞഭായത്തനിലനനിനലാം  അനുകൂല  തതീരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല
വഭാലകഞരനിയനില  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  അനുമതനി
നലകേനിയനിടനില.

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



308 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 24, 2016

ആനക്കയലാം പഞഭായത്തനിലല പഭാപനിനനിപഭാറയനില പുതുതഭായനി മഭാകവലനി കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  അനുമതനി  12-02-2016-നട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല
നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണമനുസരനിച്ചുളള  അനുകയഭാജേലമഭായ  വഭാടകേരഹനിത
ലകേടനിടവുലാം  തുകേയലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട  പഞഭായത്തട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്
തയഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാല  മഭാകവലനി  കസഭാറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞനിടനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സലലപ്ലൈകകേഭാ വനിലപനശഭാലകേളനിലഭാത്ത 32 ഗഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയണട്ട്.
ഇതനിനഭായളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജേനിലയനില ലനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണത്തനിനഭായനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള

254  (4354)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള ഏല്പനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനില  കേചവടക്കഭാരുലട  ഏജേനമഭാരഭായ
നനിരവധനി  കപര്  കേടനകൂടന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
അത്തരക്കഭാലര  മഭാറനി  നനിര്ത്തഭാന്  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനില  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മേഭാരുലാം  സനിവനില

സപപ്ലൈസട്ട് ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മേഭാരുലാം ഫതീലഡട്ട് ഇന്ലസക്ഷന്,  ലവരനിഫനികക്കഷന് എന്നതീ

കേഭാരലങ്ങളനില  ഒനകചേര്ന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില  എന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില ഈ വതീഴ്ചയനിലഭാതഭാക്കഭാന് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലനലനിലന്റെ വനില കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആനഭാപ്രകദശനില

വനിജേയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയതുകപഭാലല  കേമ്പക്യൂടര്-ലമഭാപബല  അധനിഷ്ഠനിത
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സലാംവനിധഭാനലാം  വനികേസനിപനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം  നതീക്കലാം  സര്ക്കഭാര്

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനില  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനില  ഇതുവലര  ലകേഭാടത്ത
തുകേലയത്രയഭാണട്ട്;  ഇനനി  ബഭാക്കനി  എത്ര  തുകേ  ലകേഭാടത്തുതതീര്ക്കഭാനുണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ
കബഭാക്കട്ട് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ കമഖലയനിലുളള പഭാഡനികകേഭാ എന്ന സ്ഥഭാപനലാം പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജേനിലയനിലല ലനല സലാംഭരണ പ്രക്രനിയയനില പങ്കഭാളനിയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണ  പ്രക്രനിയയനില  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലനനിനലാം  ലനലട്ട് ല്ല്
ഏലറടത്തട്ട് സലാംഭരണ കകേന്ദ്രത്തനികലയട്ട് അഥവഭാ മനിലനികലയട്ട് കേടത്തനി സരക്ഷനിതമഭായനി
മൂനമഭാസകത്തഭാളലാം  സൂക്ഷനിച്ചുവചട്ട്  അതട്ട്  കുത്തനി  അരനിയഭാക്കനി  ലപഭാതുവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സസകേഭാരല  മനിലടമകേളുമഭായനി
സലലപ്ലൈകകേഭാ ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപട്ട്  ലവചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത മനിലകേഭാരഭാണട്ട്  കേര്ഷകേരനില
നനിനലാം  സലലപ്ലൈകകേഭായട്ട്  കവണനി  ലനലട്ട് ല്ല്  ഏലറടക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനില  കേചവടക്കഭാരുലട
ഏജേനമഭാര് ഉളളതഭായനി അറനിവനില.

(സനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണത്തനില  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മഭാരുലാം  സനിവനില

സലലപ്ലൈസട്ട് ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മഭാരുലാം ഫതീലഡട്ട് ഇന്ലസക്ഷന്, ലവരനിഫനികക്കഷന് എന്നതീ

കേഭാരലങ്ങളനില  ഒനകചേര്ന  തലന്നയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  കേര്ഷകേര്  രജേനിസര്

ലചേയ്യുന്ന  അകപക്ഷകേള  അതഭാതു  പഞഭായത്തനിലല  കൃഷനിഭവനനിലഭാണട്ട്

സമര്പനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില  കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുളള  വനിവരങ്ങള

വനിശനിഷലഭാ കൃഷനി ലചേയ ലനലനിലന്റെ ഇനലാം,  വനിസ്തൃതനി എന്നനിവ കൃഷനി ഭവനനിലല കൃഷനി

അസനിസനമഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  സഭാക്ഷലലപടത്തുന.  ഇതനിലന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സലലപ്ലൈകകേഭാ  കേര്ഷകേരനില  നനിന്നട്ട്  ലനലട്ട് ല്ല്

ഏലറടക്കുന്നതട്ട്.  ലനലട്ട് ല്ല്  ഏലറടക്കുകമ്പഭാള  അവ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കൃഷനി

വകുപനിലനനിന്നട്ട്  ഇഇൗ  സതീസണനില  45  കൃഷനി  അസനിസനമഭാരുലട  കസവനലാം

ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണ  സലാംസരണ  വനിപണന  പദതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
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നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള  online  procurement  monitoring  system-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കേമ്പക്യൂടര്  -  ലമഭാലലബല  അധനിഷ്ഠനിത  സലാംവനിധഭാനലാം

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  2016-17  സതീസണനില പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജേനിലയനിലനനിന്നട്ട്  18-10-2016  വലര

36153  കേനി.ഗഭാലാം  ലനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിച  വകേയനില  7,77,290  രൂപ  നലവഭാനുണട്ട്.

കേണക്കുകേള കബഭാക്കട്ട് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില സൂക്ഷനിക്കുന്നനില.

സഇൗജേനലമഭായനി ഭക്ഷല ധഭാനലവനിതരണലാം
255  (4355)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുപസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില  സപപ്ലൈസലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ഭക്ഷലധഭാനല
കേമ്മേനി സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കട്ട് കൂടതല ഇളവുകേള അനുവദനിക്കണലമനലാം കകേരളത്തനിലല
മുഴുവന് ആളുകേളക്കുലാം കറഷന് നലകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം (പ്രതനിവര്ഷലാം
16.25 ലക്ഷലാം ടണ് എന്ന കതഭാതനില) അനുവദനിക്കണലമനമുളള ആവശലലാം കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാര്  ഉന്നയനിചതുകപഭാലല  ഇപ്രഭാവശലവുലാം  ഉന്നയനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 ഏപ്രനില മുതല കകേരളലാം സഇൗജേനലമഭായനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം

നടത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരള സലാംസ്ഥഭാനലാം രൂപതീകൃതമഭായതുമുതല നനിരനര പരനിശമത്തനിലൂലട

വളര്ത്തനിലയടത്ത  ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  തകേര്ത്തു  കേളയന്ന  തരത്തനില

ഭക്ഷല  വകുപട്ട്  എടത്തനിട്ടുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  2013

സമയബനനിതമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. പ്രസ്തുത നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില
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ഉളലപടഭാത്ത  കേഭാര്ഡനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ഉളലപടത്തുന്നതനിനട്ട്

പദതനിയണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  നനിരനരലാം

ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  സഇൗജേനല  ഭക്ഷല  ധഭാനല  വനിതരണലാം  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്

മഭാത്രമഭാണട്ട് നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

(സനി)  അങ്ങലന ഒരു തതീരുമഭാനലാം ഭക്ഷലവകുപട്ട് എടത്തനിടനില.  ലപഭാതുവനിതരണ

സലാംവനിധഭാനലത്ത കൂടതല സതഭാരലവുലാം  കേഭാരലക്ഷമവുലാം  അഴെനിമതനി  രഹനിതവുമഭാക്കുന്ന

ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുന്നകതഭാലട ലപഭാതുവനിതരണ

സമ്പ്രഭാദയലാം കൂടതല ശക്തവുലാം ജേനപ്രനിയമഭാവുകേയമഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

256  (4356)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുലാം  സനിവനില  സപപ്ലൈസട്ട്  ഔ ടട്ട് ലലറ്റുകേളുലാം  വഴെനി

വനിലക്കുന്ന ഭൂരനിപക്ഷലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളക്കുലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്ന

വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പനിളുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  സഭാധനങ്ങളുലട  കഫഭാകടഭാ  കേണട്ട്  പര്കചസട്ട്
ഓര്ഡര് നലകുന്ന രതീതനി സപപ്ലൈകകേഭാ അവലലാംബനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  പര്കചയ്സട്ട്  ഓര്ഡര്  നലകുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  ലഭാബനില
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപട്ട് വരുത്തണലമന്നട്ട് വലവസ്ഥയകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില ഗുണ നനിലവഭാരമുള്ള സഭാധനങ്ങളുലട ലഭലത ഉറപട്ട് വരുത്തഭാന്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള പകേലക്കഭാള്ളുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇല.

(ഡനി)  സലലപ്ലൈകകേഭായലട  ഒഇൗടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലൂലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട ഗുണകമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി സലലപ്ലൈകകേഭായലട കേസഭാളനിറനി
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മഭാനുവലനില പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന രതീതനിയനില ഓകരഭാ ഡനികപഭാകേളനിലലയലാം കേസഭാളനിറനി
അഷസറന്സട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  ഡനികപഭാകേളനില  എത്തുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  യഥഭാസമയങ്ങളനില  കകേഭാന്നനിയനിലുളള  CFRD  ലഭാബനിലുലാം,
റതീജേനിയണല  അനലനിറനിക്കല  ലഭാബനിലുലാം  റഭാന്ഡമഭായനി  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധന
നടത്തുനണട്ട്.  പഭാക്കറട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട്  HACCP,  ISO  22000,  അഗഭാര്ക്കട്ട്
എന്നതീ  ഗുണകമന്മേ  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലലപ്ലൈകകേഭായലട  വനിജേനിലന്സട്ട്
വനിഭഭാഗവുലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണത്തനിനട്ട് പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം
257 (4357) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട്  ::
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്  :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണത്തനില  ഉപകഭഭാക്തഭാവട്ട്
വഞനിക്കലപടഭാതനിരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഏര്ലപടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  കറഷന് കേടകേളനിലനനിനലാം കേനികടണ ഉലപന്നങ്ങളുലാം അളവുലാം പ്രതനിമഭാസ

കറഷന്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങളുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന  അറനിയനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം

കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില ഉള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എനമുതലഭാണട്ട് ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന്  കേടകേളനിലലലഭാലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ലസയനില

(ഇ-കപഭാസട്ട്) ലമഷതീനുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഷന് കേടകേളനില നടക്കുന്ന എലഭാ

ഇടപഭാടകേളുലാം  കേമ്പക്യൂടര്വലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനിലലത്തുന്ന
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ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട് ആധഭാര് അലലങ്കനില സഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് / ബഭാര്

കകേഭാഡട്ട്  കപഭാലുളള  ബദല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള

തതമയലാം  തലന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥതലത്തനിലുലാം  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കുലാം  വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാകേത്തക്ക  വനിധലാം  ടഭാന്സഭാരന്സനി  കപഭാര്ടല  സജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) കറഷന്കേടകേളനിലനനിനലാം കേനികടണ ഉത്പന്നങ്ങളുലാം അളവുലാം സലാംബനനിചട്ട്

പ്രതനിമഭാസ  കറഷന്  വനിഹനിത  വനിവരങ്ങള  ഓകരഭാ  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം

എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖന  അറനിയനിക്കുകേ,  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനികചരുന്ന  വനിവരലാം

കേഭാര്ഡുടമലയ   എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  സകന്ദശലാം  വഴെനി  അറനിയനിക്കുകേ,  കൂടഭാലത

ടഭാന്സഭാരന്സനി  കപഭാര്ടല  മുകഖന  ഓകരഭാ  ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തതമയലാം  തലന്ന

എലഭാവര്ക്കുലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ

സലാംവനിധഭാനത്തനില വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  31-3-2017-നകേലാം  ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ  എന്ഡട്ട്  ട

എന്ഡട്ട്  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്നഭാണട്ട്

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

കറഷന് കേടകേലള കേമ്പക്യൂടര്വഴെനി ബനനിപനിക്കുന്ന എന്ഡട്ട് ട എന്ഡട്ട്
പദതനി

258 (4358)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് കേടകേലള കേമ്പക്യൂടര് വഴെനി ബനനിപനിക്കുന്ന  ''എന്ഡട്ട് ട എന്ഡട്ട്''

പദതനിയലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ്ഥ എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലമലനന്നട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരങ്ങളുലട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഡനിജേനിറല

വലക്കരണലാം,  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണലാം,  എ.ആര്.ഡനി.

ഓകടഭാകമഷന്  (കറഷന്  കേടകേളനില  ഇ-കപഭാസട്ട്  ലമഷതീന്  സ്ഥഭാപനിചട്ട്  വനിതരണലാം),

സതഭാരലമഭായ  പരഭാതനിപരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുകേയലാം

സതഭാരലതഭാകപഭാര്ടല  (Transparency Portal)  സ്ഥഭാപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ തുടങ്ങനിയ

സങ്കതീര്ണ്ണ ഘടകേങ്ങള ഉളലപടനിട്ടുളളതഭാണട്ട് എന്ഡട്ട് ട എന്ഡട്ട് കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്

പദതനി.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടകൂടനി  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  2013

നടപനിലഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാടകൂടനി വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചട്ട് എന്ഡട്ട് ട

എന്ഡട്ട്  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്  പദതനിയലട  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം

തസരനിതഗതനിയനില പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

തലസ്ഥഭാനലത്ത തനികയററുകേളനിലല ഭക്ഷണശഭാലകേളനില അമനിത ചേഭാര്ജേട്ട്

259  (4359)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസ്ഥഭാനലത്ത  വനിവനിധ  തനികയററുകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

ഭക്ഷണശഭാലകേളനില അമനിത ചേഭാര്ജട്ട് ഇഇൗടഭാക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലകൂടനി വനിതരണലാം നടത്തുന്ന എലഭാവനിധ ഭക്ഷണ

പഭാനതീയങ്ങളുലടയലാം  വനിലവനിവരലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലാം.ആര്.പനി.-യനില

അധനികേലാം ഇഇൗടഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലല  അമനിത  വനിലയമഭായനി  ബനലപടട്ട്
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) സനിനനിമ തനികയററുകേളനിലല ഭക്ഷണശഭാലകേളനില ഭക്ഷണ പഭാനതീയങ്ങളുലട
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എലാം.ആര്.പനി.-യനിലുലാം  അധനികേലാം  വനില  ഇഇൗടഭാക്കുനലവന്നട്ട്  ശദയനിലലപടഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ടനി  ഭക്ഷണശഭാലകേളനില ഭക്ഷണപഭാനതീയങ്ങളുലട
വനിലവനിവരലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല, ബഭാധകേമല.

ശബരനിമലയനില തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട് നലഭായവനിലയനില ഭക്ഷണലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

260 (4360) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .    ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന്  :

ശതീ  .     അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വരുന്ന  മണലകേഭാലത്തട്ട്  ശബരനിമലയനില  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്

നലഭായവനിലയനില ഭക്ഷണലാം നലകുന്നതനിനട്ട് സപപ്ലൈകകേഭാ എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

പകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്  മഭായമനിലഭാത്ത  ഭക്ഷണലാം  നലകേഭാനുലാം  അമനിതവനില

ഈടഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  എലനലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്  പകേലക്കഭാള്ളഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

പകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില സലലപ്ലൈകകേഭാ ഭക്ഷണശഭാലകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നനില.

ഇഇൗ സഭാഹചേരലത്തനില വരുന്ന മണലകേഭാലത്തട്ട് ശബരനിമലയനില തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്

നലഭായവനിലയനില  ഭക്ഷണലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  സലലപ്ലൈകകേഭാ  നടപടനികേലളഭാനലാം

സസതീകേരനിചനിടനില. വരുന്ന മണല കേഭാലത്തട്ട് ജേനിലഭാ ഭരണകൂടകമഭാ, ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇതര

ഏജേന്സനികേകളഭാ നലഭായവനില കഹഭാടലുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില അവയട്ട്

സലലപ്ലൈകകേഭാ  ബളക്കട്ട്  നനിരക്കനില  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കഹഭാടലുകേളനില  വനിലവനിവരപടനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്ക
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രതീതനിയനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്ന  നനിയമലാം  പഭാലനിക്കലപടനലണന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന്

സനിവനില  സലലപ്ലൈസട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരനര  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത

വനിലവനിവരപടനികേയനില  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്ന  വനിലകയക്കഭാള  അധനികേ  തുകേ

ഇഇൗടഭാക്കുനകണഭാലയനലാം പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

ശബരനിമല  മണല  മകേരവനിളക്കട്ട്  ഉതവകേഭാലയളവനില  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ

വകുപനിലന്റെ  ലസഷലല  സസഭാഡുകേള  സന്നനിധഭാനലാം,  പമ്പ,  നനിലയല,  എരുകമലനി

തുടങ്ങനിയ  ശബരനിമലയമഭായനി  ബനലപട  കമഖലകേളനിലുളള  കഹഭാടലുകേള,

ലറകസഭാറനകേള,  മറട്ട്  ഭക്ഷണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവടങ്ങളനിലനനിനലാം

സഭാമ്പനിള കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ

വകുപനിലന്റെ  തനിരുവനനപുരലാം  ലമഭാലലബല  വനിജേനിലന്സട്ട്  സസഭാഡട്ട്,  എറണഭാകുളലാം

വനിജേനിലന്സട്ട്  സസഭാഡട്ട്  എന്നനിവരുലാം  നനിരനര  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണട്ട്.

കൂടഭാലത  ഭക്ഷണ  വനിതരണ  ശഭാലകേളക്കട്ട്  രജേനികസഷനുലാം,  ലപഭാതുജേനങ്ങളക്കട്ട്

പരഭാതനികേള അറനിയനിക്കഭാന് കടഭാള ഫ്രെതീ നമ്പര്  (1800 425 1125)  സലാംവനിധഭാനവുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കഹഭാടലുകേളനില വനിലവനിവരപടനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്ക വനിധലാം

പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നട്ട്  നനിയമലാംമൂലലാം  വലവസ്ഥ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി

പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  വകുപനിലല  ഉകദലഭാസ്ഥര്  മഭാത്രമഭായലാം  റവനക്യൂ  ലതീഗല

ലമകടഭാളജേനി  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  സലാംയക്തമഭായലാം

നനിരനര  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര

1977-ലല Kerala Food Stuffs (display of prices by catering establishment)

Order, 1977-ലലയലാം 1980-ലലയലാം Kerala Essential Commodities Maintenance

of  account  and  display  of  price  and  stock  Order  എന്നനിവയലാം  പ്രകേഭാരലാം

ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ

ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലടയലാം  ലമഭാലലബല  വനിജേനിലന്സട്ട്  സസഭാഡനിലന്റെയലാം

പ്രവര്ത്തനവുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സ്കുളുകേളനില ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട് നലകുന്ന അരനിയലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

261  (4361)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  നലകുന്ന  അരനിയലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ലമചലപട  അരനി

ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേളക്കട്ട്  ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  കുത്തരനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

പദതനികേളുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എഫട്ട്.സനി.ലഎ-യനില  നനിനലാം  'കഗഡട്ട്  എ'  അരനിയഭാണട്ട്

സലാംസ്ഥഭാനലത്ത  സ്ക്കൂളുകേളനില  ഉചഭക്ഷണത്തനിനഭായനി  നലകുന്നതട്ട്.  ഒകരഭാ

ജേനിലകേളനിലുമുളള  കേസഭാളനിറനി  അഷസറന്സട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  അതഭാതട്ട്  ജേനിലകേളനിലല

എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില  ലഭലമഭായ  ഗുണനനിലവഭാരമുളള  ഏറവുലാം  നല  അരനി  മഭാര്ക്കട്ട്

ലചേയട്ട് അതഭാതട്ട് ഡനികപഭാകേളനികലയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

(സനി) സ്കുളുകേളനികലയട്ട് കുത്തരനി നലകുന്നതനിനട്ട് ഇകപഭാള പദതനികേളനില.

തനിരുവനനപുരലാം ജേനിലയനിലല മഭാകവലനി കസഭാറുകേള

262  (4362)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില  എത്ര  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; അവ എവനിലടലയഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജേകേമണലത്തനില മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള ഇലഭാത്ത
പഞഭായത്തുകേളനില മഭാകവലനി കസഭാര് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലയനില  95  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* പലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജേകേമണലത്തനിലല  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
മഭാകവലനി കസഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

പഴെയകുനകമ്മേല 5-ാ വഭാര്ഡനില പുതനിയ കറഷന്കേട

263 (4363)   ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പഴെയകുനകമ്മേല ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് 5-ാ വഭാര്ഡനില പുതനിയ കറഷന്കേട
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി ബനലപടട്ട് സനിവനില സപപ്ലൈസട്ട് ഡയറകര് തനിരുവനനപുരലാം
ജേനിലഭാ  സപപ്ലൈ  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സനി.എസട്ട്.എ 4-19657/16  എന്ന  ഫയല  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം ആവശലലപട റനികപഭാര്ടട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഫയല  ഇകപഭാള  എവനിലടയഭാലണനലാം  ഫയലനികന്മേല
എത്രയലാംകവഗലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത ഫയല സനിവനില സലലപ്ലൈസട്ട് ഡയറകറുലട കേഭാരലഭാലയത്തനില
നനിലവനിലുണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജേനിലഭാ  സലലപ്ലൈ  ആഫതീസകറഭാടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കദശതീയ ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംരക്ഷണ കഭദഗതനി നനിയമലാം
264 (4364) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സപപ്ലൈസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംരക്ഷണ  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനില
ഉളലപടത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംരക്ഷണ  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിചനിടനിലലങ്കനില ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണട്ട്,  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംരക്ഷണ  കഭദഗതനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില
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വരുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  വലക്തമഭായനി  പ്രസ്തുത  ബനിലനില
പ്രതനിപഭാദനിക്കണലമനലാം,  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനനികലയലാം
കഫഭാറങ്ങളനികലയലാം പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  അലാംഗങ്ങള എന്നനിവരുലട നനിയമനലാം സലാംബനനിചട്ട്
നനിലവനിലല നനിയമന രതീതനി തുടരണലമനലാം ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനുലാം
കഫഭാറങ്ങളുലാം  ടനിബക്യൂണല  എന്നട്ട്  പുനര്നഭാമകേരണലാം  ലചേയണലമനലാം  പ്രസ്തുത
കഫഭാറങ്ങളനില  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  കപ്രഭാസസട്ട്  സര്വ്വേര്മഭാലര
നനിയമനിക്കണലമനലാം  കനഭാടതീസകേള  ഇ-ലമയനിലഭായനി  അയയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉണഭാക്കണലമനമുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
തതീര്പഭാക്കഭാനുളള  കകേസ്സുകേള  അധനികേമുളള  കഫഭാറങ്ങളനില  നനിനലാം  കകേസ്സുകേള
കുറവുളള  കഫഭാറങ്ങളനികലയട്ട്  മഭാറനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര
കേമ്മേതീഷനട്ട്  അധനികേഭാരലാം  നലകേണലമനലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര
കഫഭാറങ്ങളനിലല ലമമ്പറഭായനി ലതരലഞടക്കലപടന്നതനിനുളള കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണലാം
നനിയമ  ബനിരുദവുലാം  അഞ്ചു  വര്ഷലത്ത  കകേഭാടതനി  പ്രഭാകതീസമഭാക്കനി
നനിശയനിക്കണലമനലാം കകേഭാടതനിക്കു പുറത്തട്ട് മതീഡനികയഷന് വഴെനി കകേസ്സുകേള തതീര്പ്പു
കേലപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സമയപരനിധനി നനിശയനിചട്ട് ആകനില വലവസ്ഥ ലചേയണലമനമുളള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത 4113, 4132, 4177, 4178, 4181, 4251, 4297 എന്നതീ

നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില ലഭലമഭായനിടനില)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റൂള്  50  പ്രകേക്ടോരയ  രണണ്ട്  കനക്ടോടസ്പീസുകേള്  ലഭനിചനിട്ടുണണ്ട്.
 ശസ്പീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്  ഒപനിട  ഒരു  കനക്ടോടസ്പീസുയ  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനുള്പപപട  ഒപനിട   മപറക്ടോരു  കനക്ടോടസ്പീസുമക്ടോണണ്ട്.   ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന,  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  ഷക്ടോജനി എനസ്പീ ബഹുമക്ടോനപപട അയഗങ്ങള് റൂള്  50
പ്രകേക്ടോരയ നല്കേനിയ കനക്ടോടസ്പീസക്ടോണണ്ട് പചെയര് പരനിഗണനിക്കുനതണ്ട്.  

കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തല്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട  കഫക്ടോണ്   കചെക്ടോര്ത്തുകേയുയ  ഇ-
പമയനില്  ഹക്ടോക്കണ്ട്  പചെയ്യുകേയുയ  പചെയ്തതക്ടോയനി   വനിജനിലനസണ്ട്  കമധക്ടോവനി  തപന
കപക്ടോലസ്പീസനിപനതനിപര  ആകക്ഷേപയ  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതക്ടോയനി  എലക്ടോ  മക്ടോധധ്യമങ്ങളയ
റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  പചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഉനതരക്ടോയ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപര
സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് വനിശശക്ടോസമനിപലനതനിപന്റെ സൂചെനയക്ടോണനിതണ്ട്.   ഉനത ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥരുപട
ഇടയനിപല  ശസ്പീതസമരവയ  കുടനിപകേയുയ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെയുയ  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെയുയ
വനിശശസ്തതയണ്ട്  മങ്ങകലല്പനിചനിരനിക്കുനതക്ടോയനി  പറയപപടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ
സ്ഥനിതനിവനികശഷയ സഭക്ടോനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചണ്ട്  ചെര്ച പചെയ്യണപമനക്ടോവശധ്യപപടണ്ട്
സര്വ്വശസ്പീ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന,  പകേ.  എയ.  ഷക്ടോജനി  എനസ്പീ  ബഹുമക്ടോനപപട
അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരയ കനക്ടോടസ്പീസണ്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയ
കനക്ടോടസ്പീസനില്  പരക്ടോമര്ശനിക്കപപട  തരത്തനിലുള്ള  ഒരക്ടോകരക്ടോപണവയ  വനിജനിലനസണ്ട്
ഡയറകര് ഉനയനിചനിടനില.   അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ കഫക്ടോണയ ഇ-പമയനില് സകന്ദേശങ്ങളയ
കചെക്ടോര്ത്തുനതക്ടോയനി  വന  ഒരു  പത്രവക്ടോര്ത്ത  ശദ്ധയനില്പപടുത്തുകേയുയ  അതനിലുളള
ആശങ്ക  സര്ക്കക്ടോരനിപന  അറനിയനിക്കുകേയുമക്ടോണണ്ട്  പചെയ്തനിട്ടുള്ളതണ്ട്.   പത്ര  റനികപക്ടോര്ടനില്
പറയുന  കേക്ടോരധ്യയ  സതധ്യമക്ടോപണങ്കനില്  നടപടനിയുണക്ടോകേണപമനണ്ട്  മക്ടോത്രകമ  അകദ്ദേഹയ
പറഞനിട്ടുള.  പത്രവക്ടോര്ത്ത  വനക്ടോല്  സക്ടോധക്ടോരണ  ഏപതക്ടോരക്ടോള്ക്കുമുണക്ടോകേക്ടോവന
ആശങ്ക മക്ടോത്രകമ  അകദ്ദേഹവയ  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുള.   അടനിയന്തരപ്രകമയ കനക്ടോടസ്പീസനില്
പരക്ടോമര്ശനിക്കപപട  കേത്തണ്ട്  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-യനില്നനിനണ്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുണണ്ട്.
എനക്ടോല്  കേത്തനില്  പറയുന  വനിധത്തനിലുള്ള  യക്ടോപതക്ടോരു  നനിരസ്പീക്ഷേണത്തനിനുയ
ആഭധ്യന്തര വകുപണ്ട് അഡസ്പീഷണല് ചെസ്പീഫണ്ട് പസക്രടറനികയക്ടോടണ്ട് ആപരങ്കനിലുയ       അനുമതനി

                             ധ
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കചെക്ടോദനിക്കുകേകയക്ടോ  അവര്  അനുമതനി  നല്കുകേകയക്ടോ  ഉണക്ടോയനിടനില.  മറനിച്ചുള്ള
വക്ടോര്ത്തകേള്  അടനിസ്ഥക്ടോനരഹനിതമക്ടോണണ്ട്.  രക്ടോഷസ്പീയ  കനതക്ടോക്കളപടകയക്ടോ
ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥരുപടകയക്ടോ കഫക്ടോണ്, ഇ-പമയനില് തുടങ്ങനിയവ കചെക്ടോര്ത്തല്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നയമല.  ഇന്തധ്യന പടലനിഗക്ടോഫണ്ട് ആകണ്ട് വകുപണ്ട് 5(2) പ്രകേക്ടോരയ രക്ടോഷത്തനിപന്റെ സുരക്ഷേക്ടോ
ആവശധ്യത്തനികനക്ടോ  രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ  അഖണ്ഡതയ്കക്കക്ടോ  അതധ്യക്ടോവശധ്യഘടങ്ങളനില്
കുറകൃതധ്യയ  തടയുനതനികനക്ടോ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  അനുവക്ടോദകത്തക്ടോടുകൂടനി  മക്ടോത്രയ
പടലനികഫക്ടോണ്  വഴനി  നടക്കുന  സയഭക്ടോഷണങ്ങളയ  സകന്ദേശങ്ങളയ
നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്.  ഇന്തധ്യന പടലനിഗക്ടോഫണ്ട് അപമന്റെണ്ട് പമന്റെണ്ട് റൂള്  2007  പ്രകേക്ടോരയ
സയസ്ഥക്ടോന  ആഭധ്യന്തര  വകുപനിപന്റെ  പസക്രടറനിമക്ടോര്ക്കക്ടോണണ്ട്  ഇതനിനണ്ട്   അയഗസ്പീകേക്ടോരയ
നല്കേക്ടോനുളള  അധനികേക്ടോരമുളളതണ്ട്.    എനക്ടോല്  മുകേളനില്  സൂചെനിപനിചപ്രകേക്ടോരമുള്ള
സക്ടോഹചെരധ്യങ്ങളനില് സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  പഎ.ജനി.  റക്ടോങ്കനില് കുറയക്ടോത്ത ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്ക്കണ്ട്
ഇതണ്ട്  നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കക്ടോവനതുയ  മൂന്നുദനിവസത്തനിനകേയ  അധനികേക്ടോരപപടുത്തനിയ
ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപന  അറനിയനികക്കണതുയ  ഏഴു  ദനിവസത്തനിനകേയ  ഇതനിപന്റെ  ഉത്തരവണ്ട്
സയസ്ഥക്ടോന ആഭധ്യന്തര വകുപ്പുപസക്രടറനിയനില് നനിന്നുയ വക്ടോകങ്ങണതുമക്ടോണണ്ട്.  ഇന്തധ്യന
പടലനിഗക്ടോഫണ്ട്  ആകണ്ട്  പസക്ഷേന  7  അനുസരനിചണ്ട്  നനിയമപരമക്ടോയലക്ടോപത  നടത്തുന
പടലനികഫക്ടോണ്  നനിരസ്പീക്ഷേണങ്ങള്  കുറകൃതധ്യമക്ടോയക്ടോണണ്ട്  കേണക്കക്ടോക്കുനതണ്ട്.
ഇനഫര്കമഷന പടകകക്ടോളജനി ആകണ്ട് 2008-പല 69, 69(A), 69(B) എനസ്പീ വകുപ്പുകേള്
പ്രകേക്ടോരയ  സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോ  അധനികേക്ടോരപപടുത്തനിയ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്കക്കക്ടോ
രക്ടോഷത്തനിപന്റെ  പഎകേധ്യത്തനിനുയ  അഖണ്ഡതയയ  സുരക്ഷേനിതതശത്തനിനുയ  കവണനി
കേമമ്പ്യൂടര്വഴനി ലഭധ്യമക്ടോകുന ഏതു വനിവരവയ നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കക്ടോനുള്ള അധനികേക്ടോരമുണണ്ട്. ഇഇ
നനിയമവധ്യവസ്ഥകേളനുസരനിചണ്ട്,  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-പയ  സയബനനിചണ്ട്  ഒരു
അകപക്ഷേ  ആഭധ്യന്തര  വകുപണ്ട്  അഡസ്പീഷണല്  ചെസ്പീഫണ്ട്  പസക്രടറനിക്കണ്ട്  ലഭനിക്കുകേകയക്ടോ
അനുമതനി  നല്കുകേകയക്ടോ  ഉണക്ടോയനിടനില.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടനിനുയ
നനിയമവധ്യവസ്ഥയയ വനിരുദ്ധമക്ടോയനി ആപരങ്കനിലുയ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നുപണങ്കനില് ശക്തമക്ടോയ
നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്. എനനിരുനക്ടോലുയ വനിജനിലനസണ്ട് ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട കേത്തണ്ട്
മുനനനിര്ത്തനി  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  അകനശഷണയ  നടത്തുനതനിനണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-പയ
ചുമതലപപടുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയനി  കേര്ക്കശമക്ടോയനി  നസ്പീങ്ങുനതനിനണ്ട്
വനിജനിലനസനിനുള്ള  സശക്ടോതനധ്യപത്ത  ബക്ടോധനിക്കുന  യക്ടോപതക്ടോരു  നടപടനിയുയ
അനുവദനിക്കുകേയനില.                                            

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങനിവനിപട  പറഞനിരനിക്കുനതണ്ട്
അങ്ങപനപയക്ടോരു പരക്ടോതനി ലഭനിചനിടനില, മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില് കേണതനിപന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്  പകേക്ടോടുത്ത  ഒരു
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പപറസ്പീഷനക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്.  തപന്റെ  കഫക്ടോണയ  ഇ-പമയനിലുയ  കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവനണ്ട്
ആകരക്ടോപനിചണ്ട് വനിജനിലനസണ്ട് ഡയറകര് ശസ്പീ. കജക്കബണ്ട് കതക്ടോമസണ്ട് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കമധക്ടോവനിക്കണ്ട്
നല്കേനിയ  കേത്തനില്  ഉനതതല  അകനശഷണയ  നടത്തുപമനണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.
ശസ്പീ.  കലക്ടോകേ ണ്ട്നക്ടോഥണ്ട് പബഹ്റ തപന പറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  മലയക്ടോള മകനക്ടോരമ
പത്രത്തനില് വനതക്ടോണണ്ട്.  അകനശഷനിചണ്ട് നടപടനിപയടുക്കുപമനണ്ട് അടുത്ത ദനിവസയ തപന
ഡനി.ജനി.പനി.  പറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഡനി.ജനി.പനി. -ക്കണ്ട്  ഇതണ്ട്  അകനശഷനിക്കക്ടോനുള്ള
അധനികേക്ടോരമുകണക്ടോ  ഇലകയക്ടോ  എന്നുള്ളതണ്ട്  രണക്ടോമപത്ത  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.    പകക്ഷേ
ഇങ്ങപനപയക്ടോരു  പരക്ടോതനി  മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില്  കേണതനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  ഒരു
പപറസ്പീഷന  പകേക്ടോടുത്തുപവനക്ടോണണ്ട്  പറഞതണ്ട്.    അങ്ങപനയക്ടോപണങ്കനില്  ഏതണ്ട്
മക്ടോധധ്യമപമനണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  പറയണയ.  അകദ്ദേഹയ  അതണ്ട്   പറയക്ടോത്തനിടകത്തക്ടോളയകേക്ടോലയ
മക്ടോധധ്യമവക്ടോര്ത്ത എന്നുള്ള നനിഗമനത്തനിപലത്തക്ടോന നമുക്കണ്ട് കേഴനിയനില.  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
പടലനികഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവന   പപറസ്പീഷന  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുകേയുയ
ഡനി.ജനി.പനി.  അതനികന്മേല്  അകനശഷണയ  ആരയഭനിച്ചുപവനണ്ട്  പരസധ്യമക്ടോയനി
പ്രസ്തക്ടോവനിചനിട്ടുമുണണ്ട്.   ഇഇ  നനിമനിഷയ  വപര  ഡനി.ജനി.പനി.  അതണ്ട്  നനികഷധനിചനിടനില.
അതസ്പീവഗഇരവതരമക്ടോയ  ഒരു  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലൂപട,  കേറുത്ത  ദനിനങ്ങളനിലൂപടയക്ടോണണ്ട്
സയസ്ഥക്ടോനയ  കേടന്നുകപക്ടോകുനതണ്ട്.  54000  കപക്ടോലസ്പീസുപണങ്കനില്  അവര്  പല
തരത്തനിലുളള  നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോപണടുക്കുനതണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ തലപത്തണ്ട് അകനധ്യക്ടോനധ്യയ
പക്ടോരവയ്പ്പുയ   പരസര  വനിശശക്ടോസമനിലക്ടോയ്മയുയ  നടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   കകേരള  സര്വ്വസ്പീസനില്
വനിജനിലനസണ്ട് ഡനി.ജനി.പനി.,  റക്ടോങ്കനിയഗനില് രണക്ടോമപത്തയക്ടോളക്ടോണണ്ട്.   മൂനക്ടോമപത്തയക്ടോളക്ടോണണ്ട്
ഇകപക്ടോള് ലക്ടോ ആന്റെണ്ട് ഓര്ഡറനിപന്റെ ചെക്ടോര്ജ്ജുള്ള ശസ്പീ.  കലക്ടോകേണ്ട് നക്ടോഥണ്ട് പബഹ്റ.  രണക്ടോമന
പകേക്ടോടുത്തനിരനിക്കുന പപറസ്പീഷപനക്കുറനിചണ്ട് മൂനക്ടോമന അകനശഷനിക്കുന്നുപവനക്ടോണണ്ട് ഇതനില്
നനിന്നുയ  നമുക്കണ്ട്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയുനതണ്ട്.    അങ്ങനിവനിപട  സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോപല
ഇന്തധ്യന  പടലനികകേക്ടോയ  ആകനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലുള്ള  നനിയമ
നടപടനികേളക്ടോണണക്ടോകകേണതണ്ട്.  ഒരു  കഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തണപമങ്കനില്  അതനിനണ്ട്  ചെനില
നടപടനികേളണണ്ട്.   പഎ.ജനി.  റക്ടോങ്കനില്  തക്ടോപഴയലക്ടോത്ത  ഒരു  കപക്ടോലസ്പീസുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനണ്ട്
ഇന്റെലനിജനസണ്ട്  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  മുകഖന  ഡനി.ജനി.പനി.  അപലങ്കനില് ആഭധ്യന്തര
വകുപ്പുപസക്രടറനിക്കണ്ട്  അകപക്ഷേ  പകേക്ടോടുത്തണ്ട്  ആഭധ്യന്തര  വകുപണ്ട്  പസക്രടറനി  ഇറക്കുന
ഉത്തരവനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  മക്ടോത്രകമ  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യക്ടോകനക്ടോ
നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കക്ടോകനക്ടോ  സക്ടോധധ്യമക്ടോകുകേയുള.  അതലക്ടോപത  പചെയ്യുനപതക്ടോപക്ക
നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോണണ്ട്. അങ്ങനിവനിപട സൂചെനിപനിചതനുസരനിചണ്ട് ശസ്പീ. കജക്കബണ്ട് കതക്ടോമസനിപന്റെ
കഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തക്ടോന  അങ്ങപനപയക്ടോരു  പപറസ്പീഷന  പകേക്ടോടുത്തനിടനില,
അതനിനുകവണനിയുളള  അനുമതനിയുയ  പകേക്ടോടുത്തനിടനില. അനുമതനി പകേക്ടോടുക്കക്ടോപത കഫക്ടോണ്
കചെക്ടോര്ത്തനിയനിരനിക്കുനതണ്ട് വളപര ഗുരുതരമക്ടോപണന്നുള്ളതണ്ട് പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില.
ഇതനിപലക്ടോരു  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  നടനനിട്ടുണക്ടോകേണയ.  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ  പടലനികഫക്ടോണ്
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കചെക്ടോര്ത്തണപമന്നുള്ള നനിര്ബന ബുദ്ധനികയക്ടോടുകൂടനി ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന നടത്തനിയതക്ടോരക്ടോണണ്ട്?
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്   പ്രതനിക്കൂടനില്  നനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുനതണ്ട്   സര്ക്കക്ടോരനിപനയുയ
ആഭധ്യന്തര വകുപനിപനയുമക്ടോണണ്ട്.   അപലങ്കനില് സതധ്യയ പുറത്തുവരണയ.  ശസ്പീ. കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിപന്റെ  കകേവശമുള്ളതണ്ട്  ബനി.എസണ്ട്.എന.എല്.  കഫക്ടോണക്ടോണണ്ട്.
ബനി.എസണ്ട്.എന.എല്.-പന്റെ  ഒരു  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യുന്നുകണക്ടോ
എനറനിയണപമങ്കനില്  സര്വ്വസ്പീസണ്ട്  പപ്രക്ടോപപവഡപറ  കചെക്ടോദധ്യയ  പചെകയ്യണനിവരുയ.   ആ
സര്വ്വസ്പീസണ്ട്  പപ്രക്ടോപപവഡര്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്ത  മക്ടോര്ഗയ  കനക്ടോക്കണയ,  അവരുപട
പസര്വ്വര്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  ബനി.എസണ്ട്.എന.എല്.-പന്റെ  പസര്വ്വര്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള  അധനികേക്ടോരയ  ഇന്തധ്യക്ടോ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  പഎ.ബനി.-ക്കണ്ട്
മക്ടോത്രകമയുള.  ഡനി.ജനി.പനി. നടത്തുന്നുപവനണ്ട് പറയുന പരനികശക്ടോധന യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്
കേണനില് പപക്ടോടനിയനിടുനതനിനണ്ട് മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്. ഇഇ അകനശഷണയ മുകേളനികലയണ്ട് കപക്ടോകേണയ.
ആപരക്ടോപക്കയക്ടോണണ്ട്  ഇതനിപന്റെ  ഉത്തരവക്ടോദനികേപളനണ്ട്  ജനങ്ങപള  കബക്ടോദ്ധധ്യപപടുത്തണയ.
ഇവനിപട  കപക്ടോലസ്പീസനിനുകപക്ടോലുയ  രക്ഷേയനിലക്ടോത്ത  സ്ഥനിതനിയക്ടോണണ്ട്.  തസ്പീക്കടയനില്
ഉറുമരനിചക്ടോല്  ഇഇ നക്ടോടനില് ആര്ക്കക്ടോണണ്ട്  ജസ്പീവനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുകേ?  ഇതക്ടോകണക്ടോ  ഇഇ
സയസ്ഥക്ടോനപത്ത മൂനരകക്കക്ടോടനി ജനങ്ങള്ക്കണ്ട് സയരക്ഷേണയ പകേക്ടോടുക്കുന ഒരു സര്ക്കക്ടോര്
പചെകയ്യണതണ്ട്.  ഏറവയ  ഗഇരവതരമക്ടോയ  രൂപത്തനില്  ഈ  വനിഷയയ
എത്തനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് വകുപനില് അകനധ്യക്ടോനധ്യമുളള പഎകേധ്യയ തകേര്നണ്ട്,
പരസര  വനിശശക്ടോസമനിലക്ടോയ്മയക്ടോണണ്ട്  നമ്മള്  കേണ്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  അതസ്പീവ
ഗുരുതരമക്ടോയ ഒരു സക്ടോഹചെരധ്യത്തനികലയണ്ട് സയസ്ഥക്ടോനയ നസ്പീങ്ങനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

ഇഇ സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ ലക്ടോ ആന്റെണ്ട് ഓര്ഡര് സയവനിധക്ടോനയ ഏതണ്ട് രൂപത്തനില്
കപക്ടോകുന്നുപവനണ്ട്  ഞക്ടോന  പറയുനനില.   എപന്റെ  കേയ്യനില്  ഒരു  കേത്തുണണ്ട്.  അതണ്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവനിപന്റെ  ജസ്പീവപന  ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തനി
പകേക്ടോണ്ടുള്ളതക്ടോണണ്ട്.  അതനിലുളള ഒരു വക്ടോചെകേയ ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കക്ടോയ. “Don't rubbish
about  Mohammad  Nisham  or  I  will  kill  you  or  one  of  your  family
member-”Don Ravi Poojari.  പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവണ്ട് നനിയമസഭയനില് നടത്തനിയ
പ്രസയഗത്തനിനണ്ട്  അകദ്ദേഹപത്ത  പകേക്ടോല്ലുപമനണ്ട്  ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തനി  കേത്തണ്ട്
അയചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട  ആര്ക്കുയ  ഒന്നുയ  പറയക്ടോന  കേഴനിയനികല;  ആര്ക്കുയ
അഭനിപ്രക്ടോയയ  കരഖപപടുത്തക്ടോന  കേഴനിയനികല;  ഇതണ്ട്  ഏതണ്ട്  നക്ടോടക്ടോണണ്ട്;
പവള്ളരനിക്കക്ടോപടണമക്ടോകണക്ടോ?  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ജസ്പീവനിക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചെരധ്യയ
നനികഷധനിക്കുകേയകല?  അതസ്പീവ  ഗഇരവതരമക്ടോയ  അവസ്ഥയനികലയണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനയ
വപനത്തനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   നനിലപക്ടോപട
ന്തക്ടോപണനറനിയണയ.  മൂനണ്ട്  ഓപ്ഷന  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനിലുണണ്ട്.   ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിപനതനിപര  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  നടത്തനിയനിട്ടുപണങ്കനില്  ഉനത
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തലങ്ങളനിലക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ  നടനനിട്ടുളളതണ്ട്.  അപലങ്കനില്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിപനതനിരക്ടോയനി   കപക്ടോലസ്പീസനില്  നനിന്നുള്ള  ആളകേള്തപന  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന
നടത്തനിയനിട്ടുണക്ടോകേക്ടോയ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  ഇതണ്ട്  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  തപനയക്ടോണണ്ട്.  അതനിപന്റെ
ഉത്തരവക്ടോദനികേപള  കേപണത്തണയ;  അപലങ്കനില്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്
പബനിസനിറനിക്കുകവണനി  ശമനിക്കുകേയക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ.  ഇഇ  മൂനണ്ട്  ഓപ്ഷനലക്ടോപത
മപറപന്തങ്കനിലുമുകണക്ടോ?   കകേരളത്തനിപന്റെ  ചെരനിത്രത്തനിലക്ടോദധ്യമക്ടോയനി   സസ്പീനനിയറക്ടോയ
ഡനി.ജനി.പനി.,  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ  പടലനികഫക്ടോണ്  സുരക്ഷേനിതമപലന്നുയ
അകദ്ദേഹത്തനിപനതനിരക്ടോയനി ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന നടത്തുന്നുപവന്നുയ  സുരക്ഷേനിതമക്ടോയനി കജക്ടോലനി
പചെയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുനനിപലന്നുമുളള  ആവലക്ടോതനിയുമക്ടോയനി   വന   സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്
സര്ക്കക്ടോര്  ഇതുസയബനനിച  അകനശഷണച്ചുമതല  ആര്ക്കക്ടോണണ്ട്  നല്കകേണതണ്ട്?
സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്   അകനശഷണയ  നടത്തനിയക്ടോല്  കപക്ടോരക്ടോ.   ഇതനിപന്റെ  പസര്വ്വര്
പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയനികലയണ്ട് കപക്ടോകേണയ. അതനിനണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് മുകനക്ടോടണ്ട്
വരണപമനണ്ട്  ആവശധ്യപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  അറനിയുനതനിനുളള
അവകേക്ടോശമുണണ്ട്.   ജനങ്ങളപട ജസ്പീവപന ബക്ടോധനിക്കുന പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയുപട കനക്ടോടസ്പീസണ്ട് അങ്ങണ്ട് വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  അകങ്ങയണ്ട്  തൃപനിയക്ടോയക്ടോല്  ഞക്ടോന
നനിര്ത്തനികയക്കക്ടോയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: തൃപനിയക്ടോയനി. വളപര വധ്യക്തമക്ടോയനി അങ്ങണ്ട്  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.
അങ്ങണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഉനയനിക്കുകമക്ടോള്
അസമയത്തണ്ട് അങ്ങയുപട കേമന്റെണ്ട് എന്തനിനക്ടോണണ്ട്? സഹനിഷ്ണുത കേക്ടോണനിക്കണയ. അതക്ടോണണ്ട്
പ്രധക്ടോനപപട പ്രശ്നയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കണപമനണ്ട് സൂചെന നല്കേനിയതക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്,  എപന്റെ സമയയ അങ്ങണ്ട് തസ്പീരുമക്ടോനനിചക്ടോല്
എനനിക്കണ്ട്  സകന്തക്ടോഷയ.  ഇതണ്ട്  കകേള്ക്കുനതനിനണ്ട്  എന്തനിനക്ടോണണ്ട്  അസഹനിഷ്ണുത.
ഇവനിപടയലക്ടോപത എവനിപടയക്ടോണണ്ട് ഈ കേക്ടോരധ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക പറയക്ടോന കേഴനിയുനതണ്ട്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങണ്ട് അടനിയന്തരപ്രകമയ കനക്ടോടസ്പീസനിപന സയബനനിചണ്ട് പറയ.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  എപന്റെ  കനക്ടോടസ്പീസനിപനക്കുറനിചണ്ട്
പറഞകപക്ടോള്  അങ്ങക്ടോണണ്ട്  interfere  പചെയ്തതണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്  interfere  പചെയ്തതുപകേക്ടോണണ്ട്
അകങ്ങയണ്ട്  സയതൃപനിയക്ടോകയക്ടോ എനണ്ട് കചെക്ടോദനിച്ചു.  എങ്കനില്പനിപന ഗവണ്പമന്റെനിനുയകൂടനി
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തൃപനിപപടക്ടോല് മതനി,  എപന്റെ പ്രശ്നയ തസ്പീര്ന്നു. അങ്ങണ്ട് എകനക്ടോടണ്ട്  വക്ടോദപ്രതനിവക്ടോദത്തനിനണ്ട്
വരുനതണ്ട്  എന്തനിനക്ടോണണ്ട്?  സശതനമക്ടോയനി  പ്രതനിപക്ഷേ  പമമര്മക്ടോര്ക്കണ്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുളള അവകേക്ടോശയ  അങ്ങണ്ട് ദയവക്ടോയനി പപ്രക്ടോടകണ്ട് പചെയ്യണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പചെയര്  സയസക്ടോരനിക്കുനതണ്ട്  എലക്ടോ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ
കവണനിയക്ടോപണന്നുളളതണ്ട് ദയവക്ടോയനി അങ്ങണ്ട് മനസനിലക്ടോക്കണയ.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  എലക്ടോ  അയഗങ്ങള്ക്കുയകവണനിയക്ടോണണ്ട്
അങ്ങണ്ട് പറയുനപതങ്കനില് എപന്റെ കേക്ടോരധ്യയകൂടനി അങ്ങണ്ട് കനക്ടോക്കകണ. എനക്ടോലകല എലക്ടോ
അയഗങ്ങളമക്ടോകൂ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  സമയനനിഷ്ഠ എലക്ടോ അയഗങ്ങളയകൂടനി തസ്പീരുമക്ടോനനിചതക്ടോണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഒനപതണ്ട്  മനിനനിട്ടുകപക്ടോലുയ  ആയനിടനില.
ഞക്ടോന അങ്ങകയക്ടോടണ്ട്  തര്ക്കനിക്കക്ടോനനില.  ഞക്ടോന പ്രസയഗനിക്കക്ടോന എഴുകനല്ക്കുകമക്ടോള്
എന്നുയ അപങ്ങക്ടോരു തര്ക്കയ  പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നുണണ്ട്.  ദയവക്ടോയനി ആ നനിലപക്ടോടണ്ട്  കവണ.
ഒരു പമമറുപട  അവകേക്ടോശയ  അടനിയറവണ്ട്  വയന  പ്രശ്നകമയനില.  അക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
യക്ടോപതക്ടോരു പതറനിദ്ധക്ടോരണയുയ കവണ. 

കഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തല്  സയഭവയ  ഇനപത്ത  എലക്ടോ  മക്ടോധധ്യമങ്ങളനിപലയുയ
പ്രധക്ടോനപപട  വക്ടോര്ത്തയക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനിപല  ജനങ്ങള്  ഭയവനിഹശലരക്ടോണണ്ട്.
ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  കഫക്ടോണ്കപക്ടോലുയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനിപലന്നുളള  സ്ഥനിതനി
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  വളപര ഗഇരവമക്ടോയ ഒരു സ്ഥനിതനി  സയസ്ഥക്ടോനത്തുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   നയയ  പറയണയ,  ജനങ്ങളപട  സയശയയ
ദൂരസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  നനിഷ്പക്ഷേമക്ടോയ  അകനശഷണയ  കവണയ.   ഇതനിനണ്ട്
അധനികേക്ടോരമുളള ആളകേപള അകനശഷണത്തനിനണ്ട്   ചുമതലപപടുത്തണയ.  പഎ.ബനി.-പയ
പകേക്ടോണണ്ട്  അകനശഷനിപനിചണ്ട്  ഇതനിപന്റെ  നനിജസ്ഥനിതനി  ജനങ്ങപള  കബക്ടോദ്ധധ്യപപടുത്തക്ടോന
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.   സയസ്ഥക്ടോനപത്ത ജനങ്ങപള ബക്ടോധനിക്കുന പ്രശ്നമക്ടോയതുപകേക്ടോണണ്ട് സഭ
നനിര്ത്തനിവചണ്ട് ഈ വനിഷയയ  ചെര്ച പചെയ്യണപമനണ്ട്  അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  അയഗയ  സശതകവ
കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  ഭയഗനിയക്ടോയനി  അവതരനിപനിക്കുന  ഒരക്ടോളക്ടോപണനണ്ട്  എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.
വനിഷയത്തനിപന്റെ പ്രകതധ്യകേത പകേക്ടോണക്ടോയനിരനിക്കണയ,   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന   തപന  ഇതവതരനിപനിചതണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ  കനരപത്ത  ആഭധ്യന്തര
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന ആളക്ടോണകലക്ടോ?   അകദ്ദേഹയ  എത്ര വക്ടോദനിചനിട്ടുയ   കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
ശരനിയക്ടോയനി അവതരനിപനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്ത നനിലയക്ടോണണക്ടോയതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്
അപങ്ങക്ടോരു പചെറനിയ കേമന്റെണ്ട് പറഞകപക്ടോള്  അകദ്ദേഹയ ആ വനിഷയത്തനില് ഇടപപടതണ്ട്.
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ഈ  വനിഷയത്തനില്   പരക്ടോതനിയനിപലനല  ഞക്ടോന  പറഞതണ്ട്.   ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിപന്റെ  കഫക്ടോണയ  ഇ-പമയനില്  സകന്ദേശങ്ങളയ  കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവന്നുളള
പത്രവക്ടോര്ത്ത  ആദധ്യയ  വന്നു.  ആ  പത്രവക്ടോര്ത്ത  ശദ്ധയനില്പപടകപക്ടോള്  ആശങ്ക
അറനിയനിക്കുന നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്.  അലക്ടോപത  ഒരു പരക്ടോതനിയുയ
അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് ഇപലനല പറഞതണ്ട്.   ഇവനിപട  രണക്ടോമന പകേക്ടോടുത്ത പപറസ്പീഷന
എങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്  മൂനക്ടോമന  അകനശഷനിക്കുകേപയന   വനിചെനിത്രമക്ടോയ  വക്ടോദയ
ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന  അവതരനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   കകേരള
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  ചെസ്പീഫക്ടോയനി  ഒരക്ടോള്  മക്ടോത്രകമയുളള.   ഡനി.ജനി.പനി.
റക്ടോങ്കനിലുളളവര് പലരുമുണണ്ട്.  അതണ്ട് അകങ്ങയയ   ആഭധ്യന്തര വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന
പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവനിനുമറനിയക്ടോയ.     അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  പരക്ടോതനി
പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്.  പരക്ടോതനി  സയബനനിചണ്ട്  പത്രക്കക്ടോര് ഡനി.ജനി.പനി.-കയക്ടോടണ്ട്  കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള്
ഞക്ടോന  സ്ഥലത്തനിലക്ടോയനിരുന്നു,  പരക്ടോതനി  ഞക്ടോന  കേണനില,   പരക്ടോതനിയുപണങ്കനില്
നനിശ്ചയമക്ടോയുയ അകനശഷനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട് അകദ്ദേഹയ പറഞ മറുപടനി.  

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന  പറഞതണ്ട്  അങ്ങണ്ട്
പതറനിദ്ധരനിച്ചുപവനക്ടോണണ്ട് എനനിക്കണ്ട് കതക്ടോന്നുനതണ്ട്. ലക്ടോ ആന്റെണ്ട് ഓര്ഡറനിപന്റെ  ചെക്ടോര്ജ്ജുളള
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  ചെസ്പീഫണ്ട്  പപകേകേക്ടോരധ്യയ  പചെയ്യുന വനിഷയത്തനില്  ഇതണ്ട്  വരനില.   ഇക്കക്ടോരധ്യയ
നനക്ടോയനി  അറനിയക്ടോവന  ആളക്ടോണണ്ട്  അങ്ങണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ  ലക്ടോ  ആന്റെണ്ട്  ഓര്ഡറനിപന്റെയുയ
പപക്രയ ബക്ടോഞനിപന്റെയുയ പഹഡക്ടോണണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് അകനശഷണയ
നടത്തക്ടോന  സക്ടോധധ്യമല.  കേക്ടോരണയ,  ഇതണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  കനരനിടണ്ട്  പപകേകേക്ടോരധ്യയ  പചെയ്യുന
വനിഷയത്തനില്  ഉള്പപടതല.  അങ്ങപന  പരക്ടോതനിയുപണങ്കനില്  മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്
നല്കേണയ.  ആഭധ്യന്തരവകുപ്പു പസക്രടറനിയക്ടോണണ്ട് ഉത്തരവനിടനിരനിക്കുനതണ്ട്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,  അപതക്ടോപക്ക  കപക്ടോലസ്പീസുയ   വനിജനിലനസുയ
തമ്മനിലുളള കവര്തനിരനിവനിപനക്കുറനിചണ്ട് പറയുന കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട വനിജനിലനസണ്ട്
വകുപനിനകേത്തുനനിനണ്ട് പടലനികഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തനിപയനലകലക്ടോ പറയുനതണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
പചെയ്തുപവനക്ടോണണ്ട് പറയുനതണ്ട്. അതുസയബനനിച്ചുളള അകനശഷണയ സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ
ഡനി.ജനി.പനി.  തപനയക്ടോണകലക്ടോ  നടത്തുനതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  പരക്ടോതനി
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കണ്ട് പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് പചെയ്തുപവനണ്ട് പറഞക്ടോല് ഇഇ
കകേസനിപല ഒനക്ടോയ പ്രതനി കപക്ടോലസ്പീസക്ടോയനി. ഞക്ടോന പറഞ വക്ടോദയ ശരനിയക്ടോയനി.  

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന:  സര്,  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കക്ടോണണ്ട് പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്.
സക്ടോധക്ടോരണ ഇത്തരയ കചെക്ടോര്ത്തല് കപക്ടോലസ്പീസക്ടോണണ്ട് നടത്തുനതണ്ട്. കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് അലക്ടോപത
മറക്ടോപരങ്കനിലുമക്ടോണണ്ട് കചെക്ടോര്ത്തല് നടത്തനിയപതങ്കനില് ആരക്ടോണണ്ട് അകനശഷനിക്കുകേ? അതുയ
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കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  തപനയക്ടോണണ്ട്  അകനശഷനിക്കുനതണ്ട്.  സക്ടോധക്ടോരണനനിലയനില്  കഫക്ടോണ്
കചെക്ടോര്ത്തലനിനണ്ട്  അനുമതനി  പകേക്ടോടുക്കുനപതങ്ങപനയക്ടോപണന  കേക്ടോരധ്യയ  കനരപത്ത
ഇവനിപട  പറഞ.   അത്തരപമക്ടോരു നനിലപക്ടോടണ്ട്  മക്ടോത്രകമ സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കു.
എനക്ടോല്  അതനില്നനിന്നുയ  വധ്യതധ്യസ്തമക്ടോയനി  എപന്തങ്കനിലുയ  കചെക്ടോര്ത്തലുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ
എനണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസകല  അകനശഷനികക്കണതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കണ്ട്
പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്. സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ അകദ്ദേഹയ അതണ്ട് അകനശഷനിക്കുയ.  

മക്ടോധധ്യമവക്ടോര്ത്തയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്  ഈ  പരക്ടോതനിപയനണ്ട്  പറഞതണ്ട്
ശരനിയപലനക്ടോണണ്ട്  അങ്ങയുപട  വക്ടോദയ.  അതണ്ട്  അങ്ങയുപട  പതറനിദ്ധക്ടോരണയക്ടോണണ്ട്.
അകദ്ദേഹയ  പരക്ടോതനി  ഉനയനിചതണ്ട്  മക്ടോധധ്യമവക്ടോര്ത്തയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
തപനയക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസനയനില് വലക്ടോപത്തക്ടോരു സക്ടോഹചെരധ്യയ ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നു
എനക്ടോണണ്ട് അങ്ങണ്ട് പറഞ മപറക്ടോരു കേക്ടോരധ്യയ.  അതണ്ട് പണ്ടുമുണക്ടോയനിരുന്നു. ആ സ്ഥനിതനി
ഇകപക്ടോള് മക്ടോറനി.  കനരപത്ത കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസനയനില്   വലനിയ കതക്ടോതനിലുള്ള ഭനിനതയുയ
കപക്ടോരുയ  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനിലുണക്ടോകേക്ടോന  പക്ടോടനിലക്ടോത്ത  പ്രവണതകേളമുണക്ടോയനിരുന്നു.
കപക്ടോലസ്പീസനില് നനിന്നുളള ഫലപ്രദമക്ടോയ ഇടപപടലനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി അവപയലക്ടോയ മക്ടോറനി.
കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ  കൂടക്ടോയ്മ  ഇകപക്ടോള്  ശക്തനിപപടണ്ട്  വനനിട്ടുണണ്ട്.    അതനില്
വനിഷമമുള്ളവരുമുണണ്ട്.  കനരപത്ത  ഇതനിപന്റെപയലക്ടോയ  സശക്ടോദണ്ട്  അനുഭവനിചനിരുന
കുറചക്ടോളകേളണണ്ട്.  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  കമക്ടോശമക്ടോക്കണപമനണ്ട്  നനിര്ബനമുള്ളവരക്ടോണണ്ട്  അവര്.
പകക്ഷേ  അപതക്ടോന്നുയ  കപക്ടോലസ്പീസനിപന    ബക്ടോധനിചനിടനില.  അതനില്നനിപനലക്ടോയ  മക്ടോറനി
നനില്ക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് ശദ്ധനിക്കുനതണ്ട്.  അങ്ങണ്ട് ആശങ്കപപടുനതുകപക്ടോപലയുളള
ഗുരുതരമക്ടോയ സക്ടോഹചെരധ്യപമക്ടോന്നുയ ഇവനിപടയുണക്ടോയനിടനില.  

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന: സര്, അങ്ങണ്ട് പറയുനപതലക്ടോയ ശരനിയക്ടോണണ്ട്.    മക്ടോധധ്യമ
പ്രവര്ത്തകേകരക്ടോടണ്ട്  ആവശധ്യമനിലക്ടോത്ത ഒരു കേക്ടോരധ്യവയ  അങ്ങണ്ട്  പറയനില;  ആവശധ്യമുള്ള
കേക്ടോരധ്യങ്ങള് മക്ടോത്രകമ പറയുകേയുള.  അതനികനക്ടോടണ്ട് ഞക്ടോന കയക്ടോജനിക്കുന്നു.  വനിജനിലനസണ്ട്
ഡനി.ജനി.പനി.   പ്രധക്ടോനപപട  ഒരക്ടോകരക്ടോപണയ  പരക്ടോതനിയക്ടോയനി  ഡനി.ജനി.പനി.-കക്കക്ടോ
അപലങ്കനില്  കഹക്ടോയ  പസക്രടറനികക്കക്ടോ  പകേക്ടോടുക്കുന്നു.  രണ്ടുകപരുയ  പ്രധക്ടോനപപട
ആളകേളക്ടോണണ്ട്.  ഇപതങ്ങപന  പത്രത്തനില്  വന്നു  എനതണ്ട്  അങ്ങണ്ട്  പറയകണ?
വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.,  ഡനി.ജനി.പനി.-കക്കക്ടോ  കഹക്ടോയ  പസക്രടറനികക്കക്ടോ  പകേക്ടോടുത്ത
സശകേക്ടോരധ്യവയ  ഗഇരവകത്തക്ടോടുകൂടനി  അകനശഷനികക്കണതുമക്ടോയ  ഒരു  പരക്ടോതനി  ആരക്ടോണണ്ട്
പത്രത്തനില് പകേക്ടോടുത്തപതനണ്ട് അങ്ങണ്ട് അകനശഷനിക്കകണ? ഇതണ്ട് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് തലപത്തണ്ട്
കുഴപയ  നടക്കുന്നുപവനണ്ട്  ജനങ്ങപളപക്കക്ടോണണ്ട്  പറയനിപനിക്കക്ടോനകല?  ജനങ്ങള്
എങ്ങപന പറയക്ടോതനിരനിക്കുയ? പത്രത്തനില് വക്ടോര്ത്ത വരനികേയക്ടോണണ്ട്.  രണണ്ട് പ്രധക്ടോനപപട
ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്  പരസരയ  പകേക്ടോടുക്കുന  കേത്തനിപന  സയബനനിചണ്ട്   പത്രത്തനില്
എങ്ങപന വക്ടോര് ത്ത വന്നു എനതുകൂടനി അങ്ങണ്ട് അകനശഷനിക്കുകമക്ടോ? 
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ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,  പത്രവക്ടോര്ത്ത  വരുനതനിപന്റെ  പനിനക്ടോപല
അകനശഷണത്തനിനണ്ട്  കപക്ടോയക്ടോല്,  അതണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കണപമന്നുപണങ്കനില്
പരനികശക്ടോധനികക്കണനിവരുയ.  കേക്ടോരണയ,  പത്രവക്ടോര്ത്ത  പല  തരത്തനിലക്ടോണണ്ട്
സൃഷനിക്കപപടുനതണ്ട്.  പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുത്തക്ടോല്  അപതത്തുനതണ്ട്  പല
തലങ്ങളനിലക്ടോയനിരനിക്കുയ.   അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേക്ടോരധ്യങ്ങള് പുറത്തുകപക്ടോപയന്നുവരുയ.
എവനിപടപയങ്കനിലുയ ഒരു പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുത്തക്ടോല് അതണ്ട് അവനിപട മക്ടോത്രയ നനില്ക്കനിലകലക്ടോ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  പരക്ടോതനി  കേനിട്ടുനതനിനുമുകമ  പത്രത്തനില് 
വക്ടോര്ത്ത വന്നു.  

ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന: സര്,  സക്ടോധക്ടോരണനനിലയനില് ഇത്തരയ കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
വക്ടോര്ത്തയക്ടോയനി  വരക്ടോതനിരനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതുതക്ടോണണ്ട്  അഭനികേക്ടോമധ്യയ.  അതണ്ട്
ശദ്ധനികക്കണതണ്ട്  തപനയക്ടോണണ്ട്.   ഗുരുതരമക്ടോപയക്ടോരു  പ്രശ്നപമന  നനിലയനില്
അകനശഷണത്തനിനുകശഷമക്ടോണണ്ട്  വക്ടോര്ത്ത  വകരണതണ്ട്.   പകക്ഷേ  നടപടനികേള്
ആരയഭനിക്കുനതനിനുമുമ്പുതപന വക്ടോര്ത്ത വന്നു എന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട് വസ്തുത.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ
ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന  പറഞ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളനികലയതപന
മടങ്ങനികപക്ടോകേക്ടോയ.  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപന വളഞനിടുന്നു എനക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതണ്ട്.  അപതക്ടോപക്ക  നമ്മളനികപക്ടോള്  ഇവനിപട  ചെര്ച  പചെയ്യകണക്ടോ?
ഒരുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപന വളഞനിടക്ടോനുള്ള ശമയ എങ്ങപനപയക്ടോപക്ക നടക്കുന്നുപവന്നുളളതണ്ട്
നനിയമസഭയനില് ചെര്ച പചെകയ്യണ ഒരു വനിഷയമല.  അതുപകേക്ടോണണ്ട് ആ ഭക്ടോഗകത്തയണ്ട്
ഞക്ടോന  കേടക്കുനനില.  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്  വനിജനിലനസണ്ട്
കമധക്ടോവനിയക്ടോയനിരനിക്കുനതനിപന്റെ   ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അകദ്ദേഹത്തനിപനതനിപര  ഒകടപറ
നസ്പീക്കങ്ങളണക്ടോകുന്നുപവനതണ്ട്  പപക്ടോതുവനില്  സമൂഹയ  കേക്ടോണന്നുണണ്ട്.   എനക്ടോല്
കേക്ടോരധ്യങ്ങള് കേ കൃതധ്യമക്ടോയനി നനിര്വ്വഹനിചണ്ട് കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണണ്ട് അകദ്ദേഹയ തക്ടോല്പരധ്യപപടനിട്ടുള്ളതണ്ട്.
അത്തരപമക്ടോരു ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന കൃതധ്യനനിര്വ്വഹണത്തനില്   ദുര്ബ്ബലനക്ടോകേക്ടോന പക്ടോടനിപലന
നനിലപക്ടോടണ്ട്  തപനയക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതണ്ട്.  കൃതധ്യനനിര്വ്വഹണയ
കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോയനി  മുകനക്ടോടണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ.  അതനിനണ്ട്  എലക്ടോ  പനിന്തുണയുയ
നല്കുപമനതക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ എപന്തങ്കനിലുയ പ്രയക്ടോസങ്ങള് അകദ്ദേഹത്തനിനുണക്ടോയനിപയനണ്ട്  പറയക്ടോന
കേഴനിയനില.  എനക്ടോല്  അകനശഷണത്തനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുന  ആളകേള്
സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ ചെനില പ്രയക്ടോസങ്ങള് അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സൃഷനിക്കക്ടോന കനക്ടോക്കുയ.
അതണ്ട്  വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ  പ്രയക്ടോസങ്ങളനികലയയ  എത്തനിക്കക്ടോന  ശമനിക്കുന്നുണക്ടോകുയ.
അകനശഷണയ  കനരനിടുനവര്  പല  തരക്കക്ടോരകല?  എലക്ടോവരുയ  ഒരുകപക്ടോപല
യക്ടോകേണപമനനില.  എപന്റെ അനുഭവയ വചക്ടോണണ്ട് അങ്ങപന പറയുനതണ്ട്.   മറക്ടോപരയുയ
ഉകദ്ദേശനിചല.   ഞക്ടോന പല അകനശഷണവയ കനരനിട  ആളക്ടോണകലക്ടോ.  ഞക്ടോനപതക്ടോന്നുയ
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സക്ടോരമക്ടോക്കനിയനിടനില. വരുനനിടത്തുവചണ്ട് കേക്ടോണക്ടോപമന നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോപനടുക്കുനതണ്ട്.
അങ്ങപനപയക്ടോരു നനിലപക്ടോപടടുക്കക്ടോന പലര്ക്കുയ കേഴനിയനില.  

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, അകനശഷണ വനികധയരക്ടോയവരനില്  ചെനില
ആളകേള് ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോക്കുന്നു എന സൂചെന നല്കുന രൂപത്തനിലക്ടോണണ്ട് അങ്ങനിവനിപട
സയസക്ടോരനിചതണ്ട്.  ആ  ആളകേളനില്  ആര്പക്കങ്കനിലുയ  ഒരു  ഡനി.ജനി.പനി.-  യുപട
പടലനികഫക്ടോണ് ടക്ടോപണ്ട്  പചെയ്യക്ടോനുള്ള അധനികേക്ടോരമുകണക്ടോ?  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട് കതക്ടോമസനിപന്റെ
ഉനയ  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  മുകേളനിലനിരനിക്കുന  ആളകേള്പക്കതനിപരയക്ടോണണ്ട്.
അകനശഷണത്തനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുനവര്  ആരക്ടോയക്ടോലുയ   അവര്ക്കക്ടോര്പക്കങ്കനിലുയ
ഡനി.ജനി.പനി.യുപട  പടലനികഫക്ടോണ്  ടക്ടോപണ്ട്  പചെയ്യക്ടോനുള്ള  അധനികേക്ടോരമുകണക്ടോ?
അങ്ങപനപയക്ടോരു  അധനികേക്ടോരയ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചു  എന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്   ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട
പരക്ടോതനി.  ആ  അധനികേക്ടോരയ  ഉപകയക്ടോഗനിച  കപക്ടോലസ്പീസനിലുള്ള  ആളകേള്  ആരക്ടോണണ്ട്?
അവനിപടയക്ടോണണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തനിനണ്ട് കൂടുതല് ഗഇരവമുണക്ടോകുനതണ്ട്.   

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  അങ്ങണ്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
തരത്തനിലുള്ള  യക്ടോപതക്ടോരു  ഗഇരവവമനില.  കേക്ടോരണയ,  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡയറകര്ക്കണ്ട്
കേക്ടോരധ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോനുള്ള പൂര്ണ സശക്ടോതനധ്യയ ഈ സര്ക്കക്ടോര് നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.
അതനില് കനരനിയ കതക്ടോതനിപലങ്കനിലുയ ഇടപപടുന  സമസ്പീപനയ സര്ക്കക്ടോരനിനനില.  നനിയമയ
നനിയമത്തനിപന്റെ വഴനിക്കണ്ട് കപക്ടോകുകേപയന മക്ടോര്ഗയ മക്ടോത്രകമ സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുള.  

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  (ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല  ):  സര്,  സ്ഥക്ടോനയ
ഒഴനിയണപമനക്ടോവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണ്ടുള്ള കേത്തണ്ട് വനിജനിലനസണ്ട്  ഡയറകര് ബഹുമക്ടോനപപട
മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉപണങ്കനില്  അതനിനകമല്   എപന്തങ്കനിലുയ
തസ്പീരുമക്ടോനയ അങ്ങണ്ട് എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ?  

10.00 AM]

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഞക്ടോന സ്ഥക്ടോനപമക്ടോഴനിയുന്നു എന്നുപറഞണ്ട്
അകദ്ദേഹയ കേത്തണ്ട് നല്കേനിയനിടനില.  അകദ്ദേഹയ ചെനില ആഗഹങ്ങള് പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുളളതണ്ട്
വക്ടോര്ത്തയക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  അതനികനക്ടോടണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  കയക്ടോജനിചനിടനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്  വസ്തുത.
കേക്ടോരധ്യക്ഷേമതകയക്ടോപട  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഒരുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന
തലപത്തുണക്ടോകേണപമന  ധക്ടോരണയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  അതനികനക്ടോടണ്ട്
കയക്ടോജനിക്കക്ടോതനിരുനതണ്ട്.  ഉനത  കകേന്ദ്രങ്ങള്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപനതനിപര
ഏപതങ്കനിലുയ  തരത്തനില്  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  നടത്തുന  സ്ഥനിതനിയനില.   ഈ  പറഞ
തരത്തനിലുള്ള  അകനശഷണയ  കനരനിടുനവരുണണ്ട്.   അവര്  എപന്തക്ടോപക്കയക്ടോണണ്ട്
പചെയ്യുനപതനണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്  പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.   അതനികന്റെതക്ടോയ  പ്രയക്ടോസങ്ങള്
സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  ഉണക്ടോപയന്നു  വരക്ടോയ.   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  അയഗത്തനിനണ്ട്
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ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് ഒരക്ടോശങ്കയുയ ഉണക്ടോകകേണതനില.   കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസനയനില് നടക്കക്ടോന
പക്ടോടനിലക്ടോത്തപതകന്തക്ടോ  നടക്കുന്നു;  തസ്പീക്കടയനില്  ഉറുമരനിക്കുന്നു  എപനക്ടോപക്ക  അങ്ങണ്ട്
പറഞ.   തസ്പീക്കട  തസ്പീക്കടയക്ടോയനിട്ടുതപന  നനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതനിപനക്ടോരു  പ്രശ്നവയ
വരുനനില.  നല കൂടക്ടോയ്മ കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസനയനില്  രൂപപപട്ടുവനനിട്ടുണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
കസനയനില്   കൂടക്ടോയ്മയുയ  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമതയുയ  മനുഷധ്യകസ്നേഹവയ  വളര്ത്തനി
പക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്   ശദ്ധനിക്കുനതണ്ട്.   പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിപന
പകേക്ടോല്ലുപമനണ്ട്   ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തനി  ആകരക്ടോ  കേത്തയച  കേക്ടോരധ്യയ  അങ്ങണ്ട്  ഇവനിപട
ഉദ്ധരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അക്കക്ടോരധ്യയ അതസ്പീവ ഗഇരവമക്ടോയനി  പരനിഗണനിക്കുയ. 

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല  : സര്,  കേഴനിഞ രണ്ടു ദനിവസമക്ടോയനി  കകേരളത്തനിലുയ
വനികദശത്തുയ  നനിനണ്ട്   ഇന്റെര്പനറണ്ട്  കഫക്ടോണ്  വഴനിയക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  പമകസജണ്ട്  വരുനതണ്ട്.
'നനിഷക്ടോമനിപനതനിരക്ടോയനി  അങ്ങണ്ട്  ആവശധ്യമനിലക്ടോത്ത  പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  നടത്തുന്നു',   '
കഡക്ടോണ്  പഡവനി  പൂജക്ടോരനി'  എന കപരനിലക്ടോണണ്ട് പമകസജണ്ട്  വരുനതണ്ട്.   ഞക്ടോന  ഈ
വനിഷയയ   ഗഇരവത്തനില്  കേക്ടോണനനിപലങ്കനിലുയ  അങ്ങപനപയക്ടോരു  പമകസജണ്ട്  വന
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്  ഇതുസയബനനിചണ്ട്  ഒരു  കേത്തണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോപമനണ്ട്
കേരുതുകേയക്ടോണണ്ട്.   അവസക്ടോനയ വന പമകസജക്ടോണണ്ട് ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന
ഇവനിപട  വക്ടോയനിചതണ്ട്.   രണ്ടുദനിവസമക്ടോയനി  ഇന്റെര്പനറനിലൂപട  വനികദശരക്ടോജധ്യങ്ങളനില്
നനിനക്ടോണണ്ട് ഇഇ പമകസജണ്ട് വന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.    ഇനണ്ട്  രക്ടോവനിപല വസ്പീണ്ടുയ ഒരു
പമകസജയ കഫക്ടോണയ വന്നു.  ആ കഫക്ടോണ് നമരനില് നനിനക്ടോണണ്ട് പമകസജണ്ട് വരുനതണ്ട്.
ഇതുസയബനനിചണ്ട്   ഒരു കേത്തണ്ട്  ഞക്ടോന അകങ്ങയയ  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കുയ തരുന്നുണണ്ട്.
ഞക്ടോന  ഇനപലവപര അതണ്ട്  ഗഇരവമക്ടോയനിപടടുത്തനിടനില.  ഇനണ്ട് കഫക്ടോണനില് പമകസജണ്ട്
വനകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട് ഒരു കേത്തണ്ട് നല്കേക്ടോപമനണ്ട് തസ്പീരുമക്ടോനനിചതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:   സര്,  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിപനതനിപര   വന
വധഭസ്പീഷണനികപക്ടോലുള്ള  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്   ഗഇരവകത്തക്ടോപട  അകനശഷനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനി   സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിക്കുയ.   അക്കക്ടോരധ്യങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവനിനുതപന
അറനിയക്ടോയ.  കപക്ടോലസ്പീസനില് കസബര് പസല്ലുയ മറ്റുമുണണ്ട്.  അതുവചണ്ട് എവനിപടനനിനക്ടോണണ്ട്
ഇഇ  കകേക്ടോളകേള്  വനനിട്ടുള്ളപതനണ്ട്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ശമയ  നടത്തക്ടോയ.
മറ്റുതരത്തനിലുള്ള അകനശഷണങ്ങളയ  നടത്തക്ടോന  കേഴനിയുയ.   ഇക്കക്ടോരധ്യയ  അകനശഷനിചണ്ട്
ആവശധ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുയ.  അതനില് ഒരുതരത്തനിലുള്ള അലയഭക്ടോവവയ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേനില.  നനിഷക്ടോമനിപന്റെ  കേക്ടോരധ്യത്തനില്
അകങ്ങയ്പക്കതനിരക്ടോയനി  ഇത്തരത്തനിപലക്ടോരു  ആകക്ഷേപയ  എങ്ങപന  വന്നു  എന്നുള്ള
വനിഷയത്തനിലക്ടോണണ്ട് എനനിപക്കക്ടോരു ആശയക്കുഴപമുണക്ടോകുനതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല  : സര്,  'അയക്ടോള്പക്കതനിരക്ടോയനി  സയസക്ടോരനിച്ചുകൂടക്ടോ'
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എനക്ടോണണ്ട് വക്ടോചെകേയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  ഞക്ടോന  അക്കക്ടോരധ്യയ
വനിടുകേയക്ടോണണ്ട്.    സയശയയ  ഇകപക്ടോഴുയ  നനിലനനില്ക്കുന്നുണണ്ട്.     കവപറ  കേക്ടോരണത്തക്ടോല്
പറഞതക്ടോയനിരനിക്കുയ.   അപലങ്കനില് മപറപന്തങ്കനിലുമക്ടോയനിരനിക്കുയ അവരുപട ഉകദ്ദേശധ്യയ
എന്നുകതക്ടോന്നുന്നു.   ഏതക്ടോയക്ടോലുയ  അകനശഷനിചണ്ട്  കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോയ.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
അകനശഷനിക്കുനതക്ടോയനിരനിക്കുയ  നലതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിപനതനിരക്ടോയനി  കപക്ടോലസ്പീസനിപല  ഉനതതലത്തനിലുള്ള  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന
യക്ടോപണനതണ്ട്  അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന  കേക്ടോരധ്യമല.   എനക്ടോല്  ഇത്തരപമക്ടോരു
വക്ടോര്ത്ത  വനതനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  ഉയര്ന്നുവന  പരക്ടോതനി  ഗഇരവമക്ടോയനി
കേണ്ടുപകേക്ടോണണ്ട്  അകനശഷനിക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുയ.   സക്ടോധക്ടോരണ
നനിലയനില്  ഇത്തരയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  അകനശഷനിക്കുനതണ്ട്  കക്രയബക്ടോഞക്ടോണണ്ട്.   ആ
വനിഷയവയ  കക്രയബക്ടോഞനിപന  ഏല്പനിചണ്ട്  അകനശഷനിക്കക്ടോന  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുയ.
അതുപകേക്ടോണണ്ട്  സഭ നനിര്ത്തനിവചണ്ട് ചെര്ച പചെകയ്യണ ഒരു അടനിയന്തര സക്ടോഹചെരധ്യവയ
ഇഇ പ്രശ്നത്തനിലനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : മുഖധ്യമനനിയുപട  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനണ്ട് അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണത്തനിനണ്ട് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  (ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല  ): സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട
മുഖധ്യമനനിയുപട  വനിശദസ്പീകേരണയ ഒട്ടുയ  തൃപനികേരമല.    സയസ്ഥക്ടോനപത്ത ഡനി.ജനി.പനി.
റക്ടോങ്കനിലുള്ള  രണക്ടോമപത്ത  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനക്ടോണണ്ട്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്.   അങ്ങണ്ട്
ഇവനിപട പറഞതുയ നമുപക്കലക്ടോവര്ക്കുയ അറനിയക്ടോവനതുമക്ടോയ ഇനഡധ്യന പടലഗക്ടോഫണ്ട്
ആകനിപന്റെ  പസക്ഷേന  5  (2)  പ്രകേക്ടോരയ  ചെനില  നടപടനിക്രമങ്ങളപട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യുനതണ്ട്.  എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ഇന്റെലനിജനസനിപന്റെ  ശനിപക്ടോര്ശയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  കഹക്ടോയ  പസക്രടറനിയുപട
അനുമതനികയക്ടോപട   രക്ടോജധ്യസുരക്ഷേ,  ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് എനനിവയുള്പപപടയുള്ള
ചെനില  പ്രകതധ്യകേ  സക്ടോഹചെരധ്യങ്ങളനില്  മക്ടോത്രകമ  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന
കേഴനിയുകേയുള.  രണക്ടോമതണ്ട്,  കഫക്ടോണ് ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട് പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയുനതണ്ട്  Off the
air monitoring device  പകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്.   കകേരളത്തനിപലനല  ഇനഡധ്യയനിപല ഒരു
സയസ്ഥക്ടോനത്തുയ  Off  the  air  monitoring  device  ഇല;  അതണ്ട്  RAW-യുപട
കകേവശയ മക്ടോത്രമക്ടോണളളതണ്ട്.  അതനിര്ത്തനികേളനില് ഭസ്പീകേരപ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടയക്ടോനുയ
രക്ടോജധ്യസുരക്ഷേയുമക്ടോയനി ബനപപട കേക്ടോരധ്യങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനുയ കവണനിയുളളതക്ടോണണ്ട്
Off the air monitoring device.  ഇതണ്ട്  എയറനിലൂപട തപന കമക്ടോണനിറര് പചെയ്യക്ടോന



332 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 24, 2016

കേഴനിയുന  ഒരു  സനിസ്റ്റമക്ടോണണ്ട്.   ഇഇ  രണണ്ട്  സനിസ്റ്റമക്ടോണണ്ട്  ഇനഡധ്യയനില്  ഇനണ്ട്
നനിലവനിലുള്ളതണ്ട്.   ഡനി.ജനി.പനി.  റക്ടോങ്കനിലുളള  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിനണ്ട്  ഇഇ
കേക്ടോരധ്യങ്ങപളക്ടോന്നുയ  അറനിയനിപലനക്ടോകണക്ടോ  അങ്ങണ്ട്  പറയുനതണ്ട്?    ഏപതങ്കനിലുപമക്ടോരു
പത്രത്തനില്   വക്ടോര്ത്ത  വനതനിപന്റെ  കപരനില്  ഒരു  ഡനി.ജനി.പനി.  പരനിഭ്രമനികക്കണ
ആവശധ്യമുകണക്ടോ?  ഏതണ്ട്  മക്ടോധധ്യമത്തനിലക്ടോണണ്ട്  വനതണ്ട്?  ഞങ്ങപളക്ടോപക്ക  എലക്ടോ
മക്ടോധധ്യമങ്ങളയ  വക്ടോയനിക്കുനവരക്ടോണണ്ട്.   കകേരളത്തനിപല  ഒരു  മക്ടോധധ്യമത്തനിലുയ
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപന്റെ  കഫക്ടോകണക്ടോ,  ഇന്റെര്പനകറക്ടോ,  ഇ-പമയനികലക്ടോ
പവബ്കസകറക്ടോ  ഹക്ടോക്കണ്ട്  പചെയ്യുനതക്ടോയ  ഒരു  വക്ടോര്ത്തയുയ  ഞങ്ങളക്ടോരുയ  കേണനില.
കമല്പറഞ രണണ്ട് രസ്പീതനിയനിലക്ടോണണ്ട്  കഫക്ടോണ് ടക്ടോപണ്ട് പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയുനപതനണ്ട്  ഒരു
കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരനുകപക്ടോലുയ  അറനിയക്ടോയ.  ഡനി.ജനി.പനി.  റക്ടോങ്കനിലുളള   ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിനണ്ട് ഇതറനിയനികല?  ഒന്നുകേനില് അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് ഇതറനിയനില; അപലങ്കനില് ആ
വനിവരയ  മറച്ചുവച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  കബക്ടോധപൂര്വ്വയ   ഇങ്ങപന  പചെയ്യുകേയക്ടോണണ്ട്.
രക്ടോജധ്യസുരക്ഷേയുമക്ടോയനി  ബനപപട  കേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്  പലകപക്ടോഴുയ
കകേരളത്തനില് കഫക്ടോണ് ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട് പചെയ്യുനതണ്ട്.  അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളമുണണ്ട്.
ആ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  അറനിയക്ടോത്ത  ഒരക്ടോളക്ടോകണക്ടോ      ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്;
ഇന്റെലനിജനസണ്ട്   എ.ഡനി.ജനി.പനി.  അറനിയക്ടോപത  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന
കേഴനിയുകമക്ടോ?  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട് പചെയ്യുന  ഉപകേരണയ എ.ഡനി.ജനി.പനി. ഇന്റെലനിജനസനിപന്റെ
ഓഫസ്പീസനിലക്ടോണളളതണ്ട്.  അകപക്ടോള്  അതനിപന്റെ  മുന  നസ്പീങ്ങുനതണ്ട്  ഇഇ
സര്ക്കക്ടോരനികലയക്ടോണണ്ട്.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  : സര്,  19-10-2016-പല  വക്ടോര്ത്തപയക്കുറനിചക്ടോണണ്ട്
ഉകദ്ദേശനിചതണ്ട്.

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല:  സര്,  ഞങ്ങള്  അങ്ങപനപയക്ടോരു  വക്ടോര്ത്ത
വക്ടോയനിചതക്ടോയനി  കേക്ടോണനനില.    അങ്ങപനപയക്ടോരു  വക്ടോര്ത്ത  വന്നു  എനനിരനിക്കപട.
മുഖധ്യമനനിയുപട അഭനിപ്രക്ടോയപത്ത ഞക്ടോന സശസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  അങ്ങപനപയക്ടോരു വക്ടോര്ത്ത
മക്ടോധധ്യമത്തനില് വനക്ടോല് വനിശശസനിക്കക്ടോന ഡനി.ജനിപനി.  റക്ടോങ്കനിലുള്ള ഒരു ഉകദധ്യഗസ്ഥനണ്ട്
എങ്ങപന  കേഴനിയുയ?  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
അകദ്ദേഹത്തനിനറനിയക്ടോയ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ കകേരളത്തനില് Off the air monitoring device
ഇല.  RAW-യനില്  മക്ടോത്രമുള്ള  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണതണ്ട്.   ഇപതലക്ടോയ  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
കതക്ടോനലക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിടപത്ത പ്രശ്നയ എന്തക്ടോണണ്ട്?  ഇവനിപട മുഖധ്യമനനിക്കുയ ഡനി.ജനി.പനി-
ക്കുയ  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിനുമുളള   കതക്ടോനലുകേളക്ടോണണ്ട്    വലനിയ  പ്രശ്നമക്ടോയനി
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുനതണ്ട്.  കകേരളത്തനിപല  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരനിക്കുന
ഒരക്ടോളനിപന്റെ കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവന വനിവക്ടോദയ വനതണ്ട് എകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്? ശസ്പീ. ഇ. പനി.
ജയരക്ടോജപന്റെ കകേസണ്ട് അകനശഷനിക്കുന സന്ദേര്ഭത്തനിലക്ടോണണ്ട്  ഈ  കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തല്
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ആകരക്ടോപണയ  വനനിരനിക്കുനതണ്ട്.   ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപന്റെ  ആകരക്ടോപണയ
മുഖധ്യമനനിക്കുയ ആഭധ്യന്തര വകുപ്പുപസക്രടറനിക്കുയ എ.ഡനി.ജനി.പനി. (ഇന്റെലനിജനസണ്ട്)-നുയ
എതനിരക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്.  അവരക്ടോപരങ്കനിലുയ അറനിയക്ടോപത  കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തക്ടോന കേഴനിയനില.
പത്രത്തനില്  വന  വക്ടോര്ത്തയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  ഒരു  കേത്തണ്ട്  കേനിടനിപയനണ്ട്
പറയുകമക്ടോള്  ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരനിക്കുന  ഒരു  വധ്യക്തനിയുപട  അറനിവനിലക്ടോയ്മപയപറനി
പരനിതപനികക്കണനി  വരുയ;  അപലങ്കനില്  സര്ക്കക്ടോര്   കബക്ടോധപൂര്വ്വയ  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
കഫക്ടോണ്  ടക്ടോപണ്ട് പചെയ്യുനതക്ടോയനി  കേക്ടോകണണനിവരുയ.   വക്ടോടര് കഗറണ്ട്  വനിവക്ടോദപത്തപറനി
നമ്മള് കകേടനിട്ടുണണ്ട്.  വക്ടോടര് കഗറനിപനത്തുടര്നക്ടോണണ്ട് അകമരനിക്കന പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന
നനിക്സണ് രക്ടോജനിവയ്കക്കണനിവനതണ്ട്.  കഫക്ടോണ് വനിവക്ടോദങ്ങള് എന്നുയ കലക്ടോകേപത്തമക്ടോടുയ
വനിവക്ടോദങ്ങളണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  മുഖധ്യമനനി  ഇവനിപട  പറഞ,
ഞങ്ങളക്ടോരുയ  അങ്ങപന  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യുനനില  എനണ്ട്.
അങ്ങപനയക്ടോപണങ്കനില്  മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.-പയ  എന്തുപകേക്ടോണണ്ട്
കബക്ടോധധ്യപപടുത്തക്ടോന കേഴനിയുനനില?  ഇവനിപട ഒരകനശഷണത്തനിപന്റെ ആവശധ്യമനില.  

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  : സര്,  അകദ്ദേഹയ  പകേക്ടോടുത്ത  പരക്ടോതനിയനിപല
ആദധ്യപത്ത വക്ടോചെകേമക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കുനതണ്ട്. 'I am enclosing herewith a news
report appearing in a leading Malayalam daily'......  ഇങ്ങപനയക്ടോണണ്ട് പരക്ടോതനി
തുടങ്ങുനതണ്ട്.

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല:   സര്,  അതക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  പറഞതണ്ട്,  ഒന്നുകേനില്
അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  ഇതറനിയനില;   അറനിയനിപലനണ്ട്  വനിശശസനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.
ഡനി.ജനി.പനി.  റക്ടോങ്കനിലുളള  ഒരക്ടോളപട കഫക്ടോണ് ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയനിപലനണ്ട്
അകങ്ങയയ  കബക്ടോധധ്യമുള്ള  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.   അങ്ങണ്ട്  ആഭധ്യന്തര  വകുപണ്ട്  കകേകേക്ടോരധ്യയ
പചെയ്യുകേയക്ടോണകലക്ടോ?   കഫക്ടോണ് സയഭക്ടോഷണയ ആര്ക്കുയ ടക്ടോപണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയനില.
അതനിനണ്ട് നനിയമങ്ങളണണ്ട്.  ഡനി.ജനി.പനി.  റക്ടോങ്കനിലുളള ഒരുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന ഏപതങ്കനിലുപമക്ടോരു
ദനിനപത്രത്തനില്  വന  വക്ടോര്ത്തയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  ഇത്തരപമക്ടോരു  കേത്തണ്ട്
പകേക്ടോടുക്കുന്നുപവനണ്ട്  പറയുനതനിപന്റെ  സക്ടോയഗതധ്യയ  എന്തക്ടോപണനണ്ട്
പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണണ്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  ഒരു  ഫനിയര്  കസകക്കക്ടോസനിസണ്ട്
ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നുപവനതക്ടോണണ്ട്  സതധ്യയ.   ആപരയക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  സയശയയ?
ഈ സര്ക്കക്ടോരനിപനകയക്ടോ, മുഖധ്യമനനിപയകയക്ടോ,   ആഭധ്യന്തര വകുപണ്ട്  പസക്രടറനിപയകയക്ടോ,
കപക്ടോലസ്പീസനിപല  ഉനതന്മേക്ടോപരകയക്ടോ  ആപരകയക്ടോ  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്   സയശയമുകണക്ടോ?
ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിപയകയക്ടോ  ആഭധ്യന്തര  വകുപനിപനകയക്ടോ  വനിശശക്ടോസമനിലക്ടോത്ത
രസ്പീതനിയനിലക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള് ഡനി.ജനി.പനി.  പപരുമക്ടോറനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.   അപലങ്കനില്
കഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവന  വക്ടോദയ  അകദ്ദേഹയ  ഉനയനിക്കുനതണ്ട്  എന്തനിനണ്ട്
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കവണനിയക്ടോണണ്ട്?   ശസ്പീ.  ബക്ടോലസുബഹ്മണധ്യയ    ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരുനകപക്ടോള്  ഒരു
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപന്റെ കേക്ടോള് ഡസ്പീപറയനില്സണ്ട് മപറക്ടോരു കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന
എടുക്കക്ടോന പക്ടോടനിപലന വധ്യക്തമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശയ ഒരു സര്ക്കുലറക്ടോയനി  ഇറക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ഒരു  കപക്ടോലസ്പീസുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനണ്ട്  മപറക്ടോരു  കപക്ടോലസ്പീസുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപന്റെ  സനി.ഡനി.ആര്.
എടുക്കക്ടോകനക്ടോ  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്   പചെയ്യക്ടോകനക്ടോ  കേഴനിയനില.    ഒന്നുകേനില്  ഗവണ്പമനയ
എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ഇന്റെലനിജനസുയ  കഹക്ടോയ  പസക്രടറനിയുയ  അറനിഞപകേക്ടോണണ്ട്
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപന്റെ  കഫക്ടോണ്  ഇന്റെര്പസപ്റണ്ട്  പചെയ്യുന്നു,   അപലങ്കനില്
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിനണ്ട്  സ്ഥലജലവനിഭ്രക്ടോന്തനി  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുന്നുപവന്നുളളതക്ടോണണ്ട്
എനനിക്കണ്ട്  പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്.  വധ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന്റെ  കകേസകനശഷണയ  മുതലക്ടോണണ്ട്  ഈ  ഇന്റെര്പസപ്ഷപന്റെ
പ്രശ്നയ  ഇവനിപട  ഉയര്ന്നു  വരുനപതനക്ടോണണ്ട്  നമ്മള്  അറനികയണ  ഒരു  കേക്ടോരധ്യയ.
അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട് അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് സയശയമുണക്ടോകുനതണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനില് രണക്ടോമതക്ടോയനിരുന
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  കുടുങ്ങുയ.   ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപനതനിപര  പ്രതനിപക്ഷേയ
ശക്തമക്ടോയ  പതളനിവകേകളക്ടോടുകൂടനി  ആകരക്ടോപണമുനയനിചണ്ട്  കകേസണ്ട്  അകനശഷനിക്കുകമക്ടോള്
അകദ്ദേഹപത്ത രക്ഷേപപടുത്തക്ടോനുള്ള തനമക്ടോയനി നമുക്കണ്ട് ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങള് പറകയണനി വരുയ.
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  വകുപനില്  ഒരു  കുഴപവമനിപലനണ്ട്  അങ്ങണ്ട്  പറഞകലക്ടോ;   കനരപത്ത
ഡനി.  ജനി.  പനി.  ആയനിരുന  ശസ്പീ.  ടനി.  പനി.  പസനകുമക്ടോര് അവധനിപയടുത്തണ്ട്   കപക്ടോയനി.
എസണ്ട്.സനി.ആര്.ബനി. ഡയറകര് ശസ്പീ. ശങ്കര് പറഡനിപക്കതനിപര വനിജനിലനസണ്ട് ഡയറകര്
അഫനിഡവനിറണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുന്നു.   ഇകപക്ടോള്  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡയറകര്  തപന  കഫക്ടോണ്
കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവനണ്ട്  പറയുന്നു.  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ  തലപത്തുണക്ടോകുന  അധനികേക്ടോര
തര്ക്കങ്ങളയ  പടലപനിണക്കങ്ങളമക്ടോണണ്ട്  ഇതനില്  കേക്ടോണനതണ്ട്.   കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ
നനിയനണയ  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്  തപന  നഷപപടനിരനിക്കുന്നുപവനക്ടോണണ്ട്
കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുനതണ്ട്.   കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് വകുപനിപന
ശക്തമക്ടോയനി  നനിയനനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിഞനിരുന്നു.  ഉനത
കപക്ടോലസ്പീസുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്  തമ്മനിലുള്ള  അഭനിപ്രക്ടോയ  വധ്യതധ്യക്ടോസങ്ങള്,  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ
തലപത്തുണക്ടോകുന  അഭനിപ്രക്ടോയവധ്യതധ്യക്ടോസങ്ങള്  ഇനണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങപള സക്ടോരമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചനിരനിക്കുന്നുപവനക്ടോണണ്ട് എനനിക്കണ്ട് പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്.
ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനില  വഷളക്ടോകുനതുയ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  തനനിഷയകപക്ടോപല
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുയ കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ ഉനതതലത്തനിലുള്ള അഭനിപ്രക്ടോയ വധ്യതധ്യക്ടോസങ്ങള്
കേക്ടോരണമക്ടോണണ്ട്.   ഇതണ്ട് ഗഇരവമപലനണ്ട് മുഖധ്യമനനി പറഞതനില് എനനിക്കണ്ട് അത്ഭുതയ
കതക്ടോന്നുന്നു. കകേരളത്തനില് ഡനി.ജനി.പനി., വനിജനിലനസണ്ട് ഡയറകര് എനസ്പീ രണണ്ട് കകേഡര്
കപക്ടോസ്റ്റുകേകളയുള.    ഈ രണണ്ട്  കകേഡര് കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില് ഒനനിലുളള ഒരക്ടോള് തപന്റെ
കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര് ത്തുന്നുപവനണ്ട് പറഞക്ടോല് അതനിപന്റെ ഗഇരവസശഭക്ടോവയ ബഹുമക്ടോനപപട
മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്  മനസനിലക്ടോകേക്ടോത്തതനില്  എനനിക്കണ്ട്  ദു:ഖമുണണ്ട്.   അകദ്ദേഹയ   ഒരനിക്കലുയ
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അങ്ങപന പറയക്ടോന പക്ടോടനില.  ഒന്നുകേനില് ആ ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില് വക്ടോര്ത്ത
വരക്ടോനകവണനി പറയുന്നു,  അപലങ്കനില് സര്ക്കക്ടോര് കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തുന്നു.  ഈ രണണ്ട്
കേക്ടോരധ്യങ്ങളലക്ടോപത  മപറക്ടോന്നുമനില.   സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  ആഭധ്യന്തര  വകുപനില്  നടമക്ടോടനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുന  ഇത്തരയ  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചെര്ച  പചെയ്യക്ടോത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചണ്ട് ഞക്ടോനുയ എപന്റെ പക്ടോര്ടനിയുയ വക്ടോക്കഇടണ്ട് നടത്തുന്നു.

(സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ്ട്  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവയ
അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്പപട അയഗങ്ങളയ  സഭ വനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

കഡക്ടോ  .    എയ  .    പകേ  .    മുനസ്പീര്  : സര്,  അകങ്ങയറയ  ഗഇരവകമറനിയ  ഒരു
വനിഷയമക്ടോണനിപതനണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.  തപന  പറഞനിട്ടുളള  സ്ഥനിതനിക്കണ്ട്  രണ്ടു
സക്ടോധധ്യതകേളക്ടോണള്ളതണ്ട്.   ഒന്നുകേനില്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതണ്ട്
വസ്തുതയക്ടോണണ്ട്.  വസ്തുതയക്ടോപണങ്കനില്  അതണ്ട്  തക്ടോപഴത്തടനില്  നനിനല
സയഭവനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.  മുകേള്ത്തടനിലുള്ളവരുപട സമ്മതമനിലക്ടോപത ഒരനിക്കലുയ കഫക്ടോണ്
കചെക്ടോര്ത്തക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയനിപലനണ്ട്  ഇവനിപട  എലക്ടോവരുയ  വനിശദസ്പീകേരനിച്ചു.
ആഭധ്യന്തര വകുപണ്ട് പസക്രടറനി അതറനിയണയ.  ആഭധ്യന്തര വകുപണ്ട് പസക്രടറനി കഫക്ടോണ്
കചെക്ടോര്ത്തണപമങ്കനില്  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  അറനിയണയ.    കേക്ടോരണയ,  അതണ്ട്
തലപത്തുനനിന്നുതപന  തുടങ്ങുനതക്ടോണണ്ട്.   അങ്ങപന  സയഭവനിചനിടനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്
രണക്ടോമപത്ത  സക്ടോധധ്യത.   അങ്ങപന  സയഭവനിചനിടനിപലങ്കനില്,   ഒരു  വനിജനിലനസണ്ട്
ഡയറകര്  മനനിസഭപയയുയ  കകേരളത്തനിപല  മുഴുവന  ജനങ്ങപളയുയ  മുള്മുനയനില്
നനിര്ത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു  ചെര്ചയണ്ട്  വഴനിപയക്ടോരുക്കുനതണ്ട്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?
19-ാം  തസ്പീയതനിയനിപല  പത്രത്തനില്  വന  വക്ടോര്ത്ത  പത്രത്തനിപന്റെ   ഭക്ടോവനക്ടോ
വനിലക്ടോസമക്ടോകണക്ടോ?  അങ്ങപന  സയശയനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചെരധ്യമനില.   കേക്ടോരണയ,
ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട  പ്രസ്തക്ടോവനയനില്  പരക്ടോതനി  ഗഇരവകമറനിയതക്ടോപണനണ്ട്  പറഞ
കൂടത്തനില് വനിജനിലനസണ്ട് ഡയറകറുപട പരക്ടോതനി ഞക്ടോന കേണനിടനിപലന്നുയ പറഞനിട്ടുണണ്ട്.
ഞക്ടോന  കേണനിടനില,  കേണ  കശഷകമ  എനനിക്കണ്ട്  അതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  പറയക്ടോന
സക്ടോധനിക്കൂപവനണ്ട് പറയുന അകത പത്രത്തനില്ത്തപന മുകേളനില് എഴുതനിയനിരനിക്കുനതണ്ട്
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസനിപന്റെ  പരക്ടോതനിയക്ടോണണ്ട്.  Highly  confidential
എപനഴുതനിയക്ടോണണ്ട്  ഈ  പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുത്തനിരനിക്കുനതണ്ട്.  Highly  confidential
എപനഴുതനി  ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട  കമശപ്പുറത്തണ്ട്  തുറക്കക്ടോപത  വചനിരനിക്കുന,  ഡനി.ജനി.പനി.
കപക്ടോലുയ  കേക്ടോണക്ടോത്ത  കേത്തനിപന്റെ   ഉള്ളടക്കയ  പത്രത്തനില്  വന്നുപവന്നുള്ളതകല
ഗഇരവമക്ടോയനി   കേക്ടോകണണ വനിഷയയ.   അകപക്ടോള് എവനിപടയക്ടോണണ്ട്  കേള്ളനുള്ളപതനണ്ട്
പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  അതണ്ട് കപക്ടോലസ്പീസനില് തപനയക്ടോയനിരനിക്കണയ.   ഡനി.ജനി.പനി.-യുപട
കമശപ്പുറത്തണ്ട്  തുറക്കക്ടോപത  വചനിരനിക്കുന  കേത്തനിപല  ഉള്ളടക്കയ  പുറത്തു
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വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  ഇകപക്ടോള്  പറഞതണ്ട്  പരക്ടോതനി
പകേക്ടോടുത്തനിട്ടുപണനക്ടോണണ്ട്. അകപക്ടോള്  പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുത്തുപവനണ്ട് പറയുന പത്രവക്ടോര്ത്ത
ശരനിയക്ടോണണ്ട്. ഇതണ്ട്  ഭക്ടോവനക്ടോവനിലക്ടോസമപലങ്കനില് 19-ാം തസ്പീയതനി വനനിട്ടുള്ള വക്ടോര്ത്തയുയ
ഭക്ടോവനക്ടോവനിലക്ടോസമല.   അതുയ  ഇതുകപക്ടോപല  എവനിപടനനികനക്ടോ  കപക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണണ്ട്.
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  വകുപനില്  ഐകേധ്യമുണക്ടോക്കക്ടോന  ശമനിക്കുന്നുപവനണ്ട്  പറയുകമക്ടോഴുയ
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് വകുപണ്ട് ആപകേ കുഴപത്തനിലക്ടോണണ്ട്.   ഇതനിപല ഏറവയ പ്രധക്ടോനപപട കേക്ടോരധ്യയ
അകദ്ദേഹയ പകേക്ടോടുത്ത പരക്ടോതനിയനില്  പറഞനിരനിക്കുനതണ്ട്, ഞക്ടോനുയ മനനിമക്ടോരുയ ഞക്ടോനുയ
മുഖധ്യമനനിയുയ സയസക്ടോരനിക്കുനതുവപര കചെക്ടോര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്നു എനക്ടോണണ്ട്.  ഒന്നുകേനില്
ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിയുപട  സമ്മതകത്തക്ടോപട  കചെക്ടോര്ത്തുന്നു;  അപലങ്കനില്
കപക്ടോലസ്പീസനിനകേത്തണ്ട് ആര്കക്കക്ടോ മുഖധ്യമനനിയുമക്ടോയുള്ള സയസക്ടോരയ കചെക്ടോര്ത്തണപമന്നുള്ള
ആഗഹമുണക്ടോകുന്നു.   ഇതണ്ട്  കകേരളത്തനിപല  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  നനിസക്ടോരമക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയനില.  ഈ  പ്രശ്നയ  എലക്ടോവരുപടയുയ  സുരക്ഷേനിതതശപത്ത  ബക്ടോധനിക്കുപനക്ടോരു
വനിഷയമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസനിപല  ഇത്തരത്തനിലുളള
സങ്കസ്പീര്ണമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണക്ടോക്കക്ടോന കപക്ടോകുന ഭവനിഷധ്യത്തണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
മനനിസഭയനില്നനിന്നുയ രക്ടോജനിവച ഒരക്ടോപളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിജനിലനസണ്ട് അകനശഷണവമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട്  ഈ  വനിഷയപത്ത  കൂടനിക്കക്ടോകണണ  അവസ്ഥയുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതണ്ട്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സയശയങ്ങള്  നനിലനനില്ക്കുനതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്.   എങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്
വക്ടോര്ത്തകേള് പുറത്തുവരുനതണ്ട്?  കപക്ടോലസ്പീസനിനകേത്തുള്ള ഈ വനിഷയയ സയബനനിചണ്ട്
ആഭധ്യന്തര  വകുപ്പുപസക്രടറനിക്കണ്ട്  കേത്തണ്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുകണക്ടോ?  അങ്ങപനയക്ടോപണങ്കനില്
ഐ.ടനി.  ആകനിപല ഏഴക്ടോയ വകുപനില് പറഞനിട്ടുള്ളതുകപക്ടോപല   കേഠനിനമക്ടോയ  ശനിക്ഷേ
ആര്ക്കക്ടോണണ്ട്   പകേക്ടോടുകക്കണതണ്ട്   എന്നുള്ളതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ആകലക്ടോചെനികക്കണതുണണ്ട്.
നമുക്കുളള   സയശയങ്ങള് ദൂരസ്പീകേരനിക്കുന രസ്പീതനിയനിലുളള മറുപടനിയല മുഖധ്യമനനിയുപട
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോയനിട്ടുളളതണ്ട്.    തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ ഈ വനിഷയത്തനിനകമല്  ഗഇരവമക്ടോയ
ചെര്ച  അനുവദനികക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.  ചെര്ച   അനുവദനിക്കക്ടോത്ത  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്
ഞക്ടോനുയ എപന്റെ കേക്ഷേനിയനില്പപട അയഗങ്ങളയ വക്ടോക്കഇടണ്ട് നടത്തുന്നു.

(സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ്ട്  കഡക്ടോ.  എയ.  പകേ.  മുനസ്പീറുയ
അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്പപട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയനി.) 

ശസ്പീ  .   അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട്: സര്,  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് തലപത്തണ്ട് മുതനിര്ന ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്
തമ്മനിലുള്ള  വനിശശക്ടോസമനിലക്ടോയ്മ   പുറത്തുവന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വന  അന്നുമുതല്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ധക്ടോരക്ടോളയ  വനിഷയങ്ങള്
വരുന്നുണണ്ട്.  ഏറവയ ഒടുവനിലകത്തതക്ടോണണ്ട് വനിജനിലനസണ്ട്  ഡനി.ജനി.പനി-യുപട   പരക്ടോതനി.
അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ  കഫക്ടോണ്  കചെക്ടോര്ത്തനിപയനണ്ട്   അകദ്ദേഹയതപന  പറയുകമക്ടോള്,
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കേക്ടോരധ്യങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോപതയക്ടോണണ്ട് അകദ്ദേഹയ സയസക്ടോരനിചപതനണ്ട്  കേണക്കക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയുകേയനില.  ഇതണ്ട്   ഗഇരവകമറനിയ  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
കസനയതപന നക്ടോണകക്കടക്ടോണണ്ട്.  ഉയര്ന ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര് തമ്മനിലുളള പഎകേധ്യമനിലക്ടോയ്മ
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസനയുപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങപള  എത്രകത്തക്ടോളയ ഗുരുതരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുപമനണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  വനിലയനിരുകത്തണതുണണ്ട്.  ഇഇ  കേത്തനില്
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമുപണങ്കനില്  കുറക്കക്ടോര്പക്കതനിപര  നടപടനിപയടുക്കക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.   ഇഇ  വനിഷയപത്ത  സയബനനിചണ്ട്  ഒരകനശഷണയ  നടകത്തണതണ്ട്
അനനിവക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്,  വനിജനിലനസണ്ട്  ഡയറകറക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നു.  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  വലനിയ  സശസ്പീകേക്ടോരധ്യത  ഗവണ്പമന്റെനില്  നനിന്നുയ
പപക്ടോതുസമൂഹത്തനില്  നനിന്നുമുണക്ടോകുന്നു.  അങ്ങപനയുപള്ളക്ടോരു   ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥന
ഇത്തരപമക്ടോരു  വനിഷയയ  ആവര്ത്തനിക്കുകമക്ടോള്  അതണ്ട്  എന്തനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോപണനതണ്ട്  സയബനനിചണ്ട്  വനിശദമക്ടോയ  അകനശഷണത്തനിനണ്ട്
സര്ക്കക്ടോര്   തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതക്ടോണണ്ട്.  ഇത്തരയ  വനിഷയങ്ങളനില്  സര്ക്കക്ടോര്  കവണ
രസ്പീതനിയനില്  ഇടപപടനിപലങ്കനില്  ഇവ  ആവര്ത്തനിക്കപപടുയ.   ഇഇ  പ്രശ്നയ  ചെര്ച
പചെകയ്യണതണ്ട്  അനനിവക്ടോരധ്യമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇഇ  വനിഷയയ  ചെര്ച  പചെയ്യക്ടോത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചണ്ട് ഞക്ടോനുയ ഇഇ വക്ടോക്കഇടനില് പങ്കണ്ട് കചെരുന്നു.

(സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ്ട്  ശസ്പീ.  അനൂപണ്ട്  കജക്കബണ്ട്
സഭവനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)                                    

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫണ്ട്  .    കതക്ടോമസണ്ട്:  സര്,  ഗഇരവമുള്ള  ഒരു  വനിഷയമക്ടോണണ്ട്  ഇനണ്ട്
ഉനയനിചതണ്ട്.   ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  ഒരു  ചെര്ച
അനുവദനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  കേരുതനിയതണ്ട്.    'അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയ  ശക്തമക്ടോയ
നസ്പീക്കയ'  എനക്ടോണണ്ട് എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ പ്രഖധ്യക്ടോപനിത മുദക്ടോവക്ടോകേധ്യയ.  അഴനിമതനിയുപട
കേക്ടോരധ്യത്തനില്    നനിഷ്പക്ഷേമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടണ്ട്   സര്ക്കക്ടോര്  എടുക്കുന്നുപവന  കതക്ടോനല്
വരണപമങ്കനില്  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു  ചെര്ച  നലതക്ടോണണ്ട്.  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി
അകനശഷണത്തനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോയ  ആളകേപളക്കുറനിചണ്ട്  പറഞ.  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരകമറനിടണ്ട്  അഞ്ചുമക്ടോസയ കേഴനിഞ.   ഇതുവപര അകനശഷണയ ആര്പക്കലക്ടോയ
എതനിരക്ടോയനി  നടന്നു?  കവപണന്നുവച  അകനശഷണയ  വസ്പീണ്ടുയ  എടുക്കുന്നു;
സക്ടോക്ഷേനിവനിസ്തക്ടോരയ  മുഴുവന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  നൂറനില്പരയ  സക്ടോക്ഷേനികേപള വനിസ്തരനിചനിട്ടുയ
പതളനിയക്ടോത്ത കകേസ്സുകേള് വസ്പീണ്ടുയ പപക്ടോക്കനിപയടുക്കുന്നു;  അപതക്ടോപക്ക  പചെയ്കതക്ടോപട,
ആരുയ  അതനില്  ഇടപപടനിലകലക്ടോ?  ഇകപക്ടോള്  അകനശഷണത്തനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുന
ആളകേളപട  പടനികേ  ഭരണപക്ഷേ  സസ്പീറ്റുകേളനികലയണ്ട്  കേടനകപക്ടോള്,   എപന്റെ  കഫക്ടോണ്
സയഭക്ടോഷണവയ   ഇ-പമയനിലുകേളയ   കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവനണ്ട്  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്
പറയുന്നു.  ആ  കപക്ടോയനിന്റെക്ടോണണ്ട് ഇതനില് പ്രധക്ടോനപപടതണ്ട്.  ഇനപലകേളനിപലക്ടോന്നുയ ഇതണ്ട്
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പറഞനില.  നക്ടോലണ്ട്  മക്ടോസയ കേഴനിഞ, യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ ഭരണകേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിരുന
മനനിമക്ടോപരക്കുറനിചണ്ട്  അകനശഷനിക്കുപമനകല  പറയുനതണ്ട്.   അപതക്ടോപക്ക  നടക്കപട,
ഞങ്ങള്  അതനിപന  സശക്ടോഗതയ  പചെയ്യുന്നു,  ഞങ്ങള്പക്കക്ടോരു  ഭയവമനില,
അകനശഷനികചക്ടോള,  എന്തുകവണപമങ്കനിലുയ  അകനശഷനികചക്ടോള.  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയനി
അതനിശക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോപടടുക്കക്ടോന ഞങ്ങപളലക്ടോവരുയ  സര്ക്കക്ടോരനിപനക്ടോപയ  കേക്ടോണയ.
1964-ല്  കകേരള  കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്  പക്ടോര്ടനിയുണക്ടോയതണ്ട്  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയ
പ്രഖധ്യക്ടോപനവമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്.  പത്രങ്ങള്  വക്ടോര്ത്ത  കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവനണ്ട്  ഇവനിപട
പറഞകലക്ടോ?  സക്ടോക്ഷേനികേള്  പകേക്ടോടുക്കുന  പമക്ടോഴനിവപര  വനിജനിലനസനില്നനിന്നുയ
അപകപക്ടോള്  പത്രങ്ങളനില്  പകേക്ടോടുക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇതണ്ട്  നനിര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോപണനണ്ട്
ഞങ്ങള്  മുഖധ്യമനനികയക്ടോടണ്ട്  പറഞനിട്ടുയ  അതകനശഷനിചനില.  ഇകപക്ടോള്
ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്  കതക്ടോമസണ്ട്   പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുത്തകപക്ടോള്   പത്രത്തനിലുയ  വന്നു.
ഇഇ  പത്രവക്ടോര്ത്ത  ഉണക്ടോയപതങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്;  ആരക്ടോണണ്ട്  ഇതണ്ട്  പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്;
ഇതനിനുമുമ്പുയ  പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്  ആപരക്ടോപക്കയക്ടോണണ്ട്;  ഇത്തരയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങപളലക്ടോയ
അകനശഷനിക്കണയ.   ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട് കതക്ടോമസണ്ട് ഡനി.ജനി.പനി.  റക്ടോങ്കനിലുള്ള രണക്ടോമപത്ത
ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനക്ടോണണ്ട്.  അപതക്ടോരു  പചെറനിയ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോകണക്ടോ?   അകദ്ദേഹയ  ഇഇ
സയസ്ഥക്ടോനപത്ത  ജനങ്ങളപട  ശദ്ധക്ടോകകേന്ദ്രമക്ടോയനി  ധക്ടോരക്ടോളയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  പചെയ്യുന്നു.
രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ   സുരക്ഷേ,  അഖണ്ഡത,  അത്തരയ  വലനിയ  കുറകൃതധ്യങ്ങള്
വധ്യക്ടോപനിക്കുനതനിപനതനിപരയുള്ള നസ്പീക്കത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   മക്ടോത്രകമ  കഫക്ടോണകേളയ  
ഇ-പമയനിലുകേളയ കചെക്ടോര്ത്തക്ടോവ, അതണ്ട് രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ സുരക്ഷേയകവണനിയക്ടോപണപനലക്ടോയ
ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  ഇവനിപട  പറഞ.   അപതക്ടോപക്ക  ശസ്പീ.  കജക്കബണ്ട്
കതക്ടോമസനിനണ്ട്  അറനിയക്ടോന  പക്ടോടനികല;  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  നമ്മപളക്കക്ടോളയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
അറനിയക്ടോയ.  അങ്ങപനയുളള   ഒരുകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനണ്ട്  പരക്ടോതനിയുപണനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട
മുഖധ്യമനനി  സമ്മതനിച്ചു.  എങ്ങപന  ഇഇ  പരക്ടോതനി  വന്നു;  അതണ്ട്  ഇകപക്ടോള്  വനതനിനണ്ട്
കേക്ടോരണപമന്തക്ടോണണ്ട്;  അത്തരത്തനിലുള്ള നധ്യക്ടോയമക്ടോയ സയശയങ്ങള്  ഉയരുന്നുണണ്ട്.  ആ
സയശയയ മക്ടോറണപമന്നുളളതണ്ട്  ഭരണകേക്ഷേനിയുപട ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്. എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-നണ്ട്
അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയ  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുപണങ്കനില്  ഇഇ  വനിഷയയ  തുറന
സമസ്പീപനകത്തക്ടോടുകൂടനി  ചെര്ച പചെയ്യക്ടോയ. ആപര കവണപമങ്കനിലുയ പനിടനിക്കുകേകയക്ടോ ആപര
കവണപമങ്കനിലുയ  ശനിക്ഷേനിക്കുകേകയക്ടോ  പചെയ്കതക്ടോള,  എനക്ടോല്  മപറക്ടോരനിടകത്തയണ്ട്
അകനശഷണയ  മക്ടോറുകമക്ടോള്,  ഇതുവപര  തത്ത  ഒരു  വശകത്തയണ്ട്   മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്
പറന്നുപകേക്ടോണനിരുനതണ്ട്.  അതണ്ട്  എതനിര്വശകത്തയണ്ട്  പറക്കക്ടോന  തുടങ്ങനിയകപക്ടോള്
കനരനിടക്ടോപണങ്കനിലുയ  അലക്ടോപതയക്ടോപണങ്കനിലുയ  അതനിപന  തടയരുതണ്ട്.  ആ  തത്ത
സശതനമക്ടോയനി  പറക്കപട,  ഏതണ്ട്  മരപക്കക്ടോമനിലുയ   പചെനനിരനിക്കപട.  പകക്ഷേ  അപ്പുറകത്തയണ്ട്
വനടുക്കുന്നുപവനണ്ട് കേണകപക്ടോള്, എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-കലയണ്ട് വനനിരനിക്കരുകത എപനക്ടോരു സൂചെന
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പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിച  മുഖമുദയണ്ട്  എതനിരക്ടോയനിരനിക്കുയ.
അതുപകേക്ടോണണ്ട്  ഈ  വനിഷയത്തനില്   ചെര്ച  നടത്തുനതണ്ട്  നനിങ്ങളപട  സല്കപരനിനണ്ട്
നലതക്ടോണണ്ട്.  ചെര്ചയണ്ട്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്ത സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ സമസ്പീപനത്തനില് പ്രതനികഷധനിചണ്ട്
ഞങ്ങളയ  വക്ടോക്കഇടണ്ട്  നടത്തുന്നു.

(സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചണ്ട്  ശസ്പീ.  സനി.  എഫണ്ട്.  കതക്ടോമസുയ
അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ കേക്ഷേനിയനില്പപട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയനി. 

സഭ  വനിടണ്ട്  പുറത്തുകപക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്  അല്പസമയത്തനിനുകശഷയ
സഭയനില് തനിരനിപചത്തനി.)

III ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കല് 

(1) വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ വക്ടോയ

ശസ്പീ  .    പജയനിയസണ്ട്  മക്ടോതമ്പ്യൂ:  സര്,   നമ്മുപട  സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  ഉനത
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസത്തനിനണ്ട് കയക്ടോഗധ്യത കനടനിയ ആയനിരക്കണക്കനിനണ്ട് മനിടുക്കരക്ടോയ കുടനികേള്ക്കണ്ട്
തുടര്വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസത്തനിനുള്ള  അവസരയ  നനികഷധനിക്കപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.  2001  ഏപ്രനില്
മക്ടോസയ  28-ാം  തസ്പീയതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ  വക്ടോയ  നല്കുനതനിനക്ടോയനി
കദശസക്ടോല്കൃതവയ  അലക്ടോത്തതുമക്ടോയ   ബക്ടോങ്കുകേകളക്ടോടണ്ട്   നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
അതനുസരനിചണ്ട്  റനിസര്വണ്ട്  ബക്ടോങ്കുയ  തുടര്നണ്ട്  ഇന്തധ്യന ബക്ടോകങ്കഴണ്ട്  അകസക്ടോസനികയഷനുയ
വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കണ്ട്  വക്ടോയ  നല്കുനതനിനണ്ട്  കൃതധ്യമക്ടോയ  ഒരു  വധ്യവസ്ഥയുണക്ടോ
ക്കനിയനിരുന്നു.  ഇതുപ്രകേക്ടോരയ  4  ലക്ഷേയ രൂപ വപര  പലനിശയനിലക്ടോപതയുയ തുടര്ന്നുള്ള
തുകേയണ്ട്   5 ശതമക്ടോനയ പലനിശ നനിരക്കനിലുമക്ടോണണ്ട്   വക്ടോയ  പകേക്ടോടുത്തുവനതണ്ട്.  4  ലക്ഷേയ
രൂപ വപരയുള്ള വക്ടോയയണ്ട്  ഗധ്യക്ടോരണനി ആവശധ്യമുണക്ടോയനിരുനനില.  തുടര്ന്നുള്ള വക്ടോയയണ്ട്
രക്ഷേകേര്ത്തക്ടോക്കളപട  ജക്ടോമധ്യകമക്ടോ  പകേക്ടോളക്ടോററല്  പസകേമ്പ്യൂരനിറനികയക്ടോ   നനിര്ബന
മക്ടോക്കനിയനിരുന്നു.  ഇന്തധ്യയകേത്തണ്ട് പഠനിക്കക്ടോന  10  ലക്ഷേയ രൂപ വപരയുയ വനികദശപഠനത്തനിനണ്ട്  20
ലക്ഷേയ  രൂപ  വപരയുയ  നനിലവനില്  വക്ടോയയക്ടോയനി  ലഭധ്യമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇഇ  സഇകേരധ്യയ
ഉപകയക്ടോഗപപടുത്തനി  പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്  കുടനികേള്  പഠനിക്കുകേയുയ  കജക്ടോലനി  കനടുകേയുയ
പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.   സഭയനില്  ഇനണ്ട്  രക്ടോവനിപല   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  മുഖധ്യമനനി  ഒരു  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്
ഉത്തരമക്ടോയനി  വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയതണ്ട്,  സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  ആഭധ്യന്തര  വരുമക്ടോനത്തനിപന്റെ  40
ശതമക്ടോനകത്തക്ടോളയ വനികദശ മലയക്ടോളനികേളപട സമക്ടോദധ്യമക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്.  ഒരു സക്ടോധക്ടോരണ മലയക്ടോളനി
വനികദശകത്തയണ്ട്  കപക്ടോകേണപമങ്കനില്  അഭധ്യസ്തവനിദധ്യരക്ടോയനിരനിക്കണയ.  അതനിനുളള അവസരയ
നനികഷധനിക്കുന വനിധത്തനില് ഇനണ്ട് ബക്ടോങ്കുകേള് കലക്ടോണ് നനിരസനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
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കദശസക്ടോല്കൃത  ബക്ടോങ്കുകേളനികലക്ടോ പകേക്ടോകമഴധ്യല് ബക്ടോങ്കുകേളനികലക്ടോ ഒരു കുടനികയക്ടോ
രക്ഷേനിതക്ടോകവക്ടോ കപക്ടോയക്ടോല് അകപക്ഷേ സശസ്പീകേരനിക്കുനനിപലന മറുപടനിയക്ടോണണ്ട് അവര്ക്കണ്ട്
ആദധ്യയ  കേനിട്ടുനതണ്ട്.   നനിരന്തരയ  ഈ  ആവശധ്യവമക്ടോയനി  കപക്ടോയക്ടോലുയ  തുടര്ചയക്ടോയനി
നനികഷധനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   റസ്പീജനിയണല്  ഓഫസ്പീസനില്  അയചനിട്ടുണണ്ട്,   കപ്രക്ടോസസണ്ട്
പചെയ്യുന്നുണണ്ട്  എപനക്ടോപക്കയക്ടോണണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  ചുരുക്കനിപറഞക്ടോല്  ആ  കുടനിക്കണ്ട്
അഡനിഷന നടകത്തണ സമയമക്ടോയക്ടോലുയ   കപ്രക്ടോസസനിയഗണ്ട്  തസ്പീരനില,       വക്ടോയയുയ
ലഭനിക്കനില.      അവസക്ടോനയ   ഉപരനിപഠനത്തനിനുളള  ആഗഹയ  ഉകപക്ഷേനിക്കുകേകയക്ടോ
അപലങ്കനില് പകേക്ടോള്ളപലനിശയണ്ട് എവനിപട നനിപനങ്കനിലുയ വക്ടോയപയടുത്തണ്ട് പഠനികക്കണനി വരനികേകയക്ടോ
പചെയ്യുന അവസ്ഥക്ടോവനികശഷമക്ടോണള്ളതണ്ട്.  

(അദ്ധധ്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. പഡപമ്പ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ഈ സ്ഥനിതനിവനികശഷത്തനിനണ്ട് മക്ടോറയ വരുത്തക്ടോന  സക്ടോധനിക്കണയ. ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരക്ടോതനികേള്
പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനണ്ട് ജനിലക്ടോതലത്തനിലുയ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലക്ടോടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലുയ സയവനിധക്ടോന
ങ്ങളണക്ടോക്കണയ.   നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങളപട  മുമനിലുയ  ഇത്തരയ   നനിരവധനി  പരക്ടോതനികേളണണ്ട്.
ഞങ്ങള്  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  ലസ്പീഡണ്ട്  ബക്ടോങ്കണ്ട്  ഉള്പപപടയുള്ളവരുപട  ശദ്ധയനില്പപടുത്തനിയക്ടോലുയ
അവപയക്ടോന്നുയ  പരനിഗണനിക്കുനനില.  ഈ  സ്ഥനിതനിവനികശഷത്തനിനണ്ട്   മക്ടോറയ  വരുത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്
അര്ഹതയുള്ള വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കണ്ട് ഇന്തധ്യയകേത്തുയ വനികദശത്തുയ തുടര്പഠനത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
വക്ടോയ  ലഭധ്യമക്ടോക്കക്ടോനുളള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.   അതുകപക്ടോപല   കുടനികേളപടയുയ
രക്ഷേനിതക്ടോക്കളപടയുയ  പ്രയക്ടോസയ,  കജക്ടോലനി  കേനിട്ടുനതനിനുള്ള കേക്ടോലതക്ടോമസയ,  കേനിടനിയ കജക്ടോലനിക്കണ്ട്
മതനിയക്ടോയ  ശമളമനിലക്ടോത്ത  സ്ഥനിതനി  എനനിവപയലക്ടോയ  പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്,  വക്ടോയ
തനിരനിചടവനിനക്ടോയനി   നൂറുകകേക്ടോടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവചണ്ട് കുടനികേപള സഹക്ടോയനിക്കുന സമസ്പീപനയ ഈ
സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.  വക്ടോയ  തനിരനിച്ചുകേനിടക്ടോതക്ടോയനികപക്ടോകുപമന  ബക്ടോങ്കുകേളപട
ആശങ്കകപക്ടോലുയ  അസ്ഥക്ടോനത്തക്ടോക്കുന  തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോണണ്ട്.  ഈ  സക്ടോഹചെരധ്യയകൂടനി
കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണണ്ട്  കൃതധ്യമക്ടോയുയ  കുടനികേള്ക്കണ്ട്  വക്ടോയ  പകേക്ടോടുക്കുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
ഇടപപടല്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്ടോകേണപമനക്ടോണണ്ട്  ഈ
ശദ്ധ ക്ഷേണനിക്കലനിലൂപട  അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുനതണ്ട്. 

ധനകേക്ടോരധ്യവയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി   (കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതക്ടോമസണ്ട്  പഎസകേണ്ട്):  സര്,
സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  റനിസര്വണ്ട്  ബക്ടോങ്കനിപന്റെ  നയങ്ങളയ  ഇന്തധ്യന  ബക്ടോകങ്കഴണ്ട്  അകസക്ടോസനികയഷപന്റെ
മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ പക്ടോലനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ വക്ടോയ നല്കുനതണ്ട്.  ഇനണ്ട് ഏതക്ടോണണ്ട്
3.6 ലക്ഷേയ കപര്ക്കണ്ട് വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ വക്ടോയ നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.  പമക്ടോത്തയ അടങ്കല്  9816 കകേക്ടോടനി
രൂപ വരുയ.  ഇതനില് അമതനിനക്ടോയനിരത്തനില്പരയ കലക്ടോണകേള് എന.പനി.എ.  ആണണ്ട്.  അതണ്ട്
പമക്ടോത്തയ  1224  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വരുയ.  അര്ഹതയുപണങ്കനിലുയ  വക്ടോയ  പലകപക്ടോഴുയ
നനികഷധനിക്കപപടുന്നുപവനക്ടോണണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട പമമര് പറഞതണ്ട്.   4  ലക്ഷേയ രൂപ വപര
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പ്രകതധ്യകേനിചണ്ട്  ഈടനിലക്ടോപത  വക്ടോയ  നല്കുനതനിനണ്ട്  ബക്ടോങ്കുകേള്  ബക്ടോദ്ധധ്യസ്ഥരക്ടോപണങ്കനിലുയ
അവരതണ്ട്  നടപക്ടോക്കുനനില.  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  SLBC-യനില് ഉനയനിചകപക്ടോള്    അവര് പറഞതണ്ട്
ഇത്തരയ പരക്ടോതനി ലഭനിക്കുകേയക്ടോപണങ്കനില് അതനികന്മേല് ആവശധ്യമക്ടോയ അകനശഷണയ നടത്തനി
അര്ഹരക്ടോപണനണ്ട് കേപണത്തുനപക്ഷേയ  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ വക്ടോയ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
പപകേപക്കക്ടോള്ളക്ടോപമനക്ടോണണ്ട്.  സയസ്ഥക്ടോനതലത്തനിലുള്ള   പരനിഹക്ടോരസയവനിധക്ടോനയ  കപക്ടോരക്ടോ,
മണ്ഡലക്ടോടനിസ്ഥക്ടോനത്തനികലക്ടോ  ജനിലക്ടോടനിസ്ഥക്ടോനത്തനികലക്ടോ  ഇത്തരത്തനിലുളള  പരക്ടോതനി
സമര്പനിക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  സയവനിധക്ടോനയ  കവണപമന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്    ബഹുമക്ടോനപപട  പമമര്
പറഞതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  SLBC-യനില്  ചെര്ച  പചെയ്തണ്ട്  ഉചെനിതമക്ടോയ  തസ്പീരുമക്ടോനയ
പപകേപക്കക്ടോള്ളുനതക്ടോണണ്ട്.

ശസ്പീ  .    പജയനിയസണ്ട്  മക്ടോതത:  സര്,  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്  പഠനിചണ്ട്   പക്ടോസക്ടോയകശഷയ  വക്ടോയ
തനിരനിചടയക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്ത  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്  അവരുപട   രക്ഷേകേര്ത്തക്ടോക്കപളകപക്ടോലുയ
ജയനിലനിലടയന  അനുഭവയ  കേഴനിഞ  കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  അതനില്  മക്ടോറയ
വരുത്തുനതനിനുകവണനി  ഇകപക്ടോള്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ശമങ്ങള്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കുന
തനിനുള്ള ഇടപപടല് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകേണപമനണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതക്ടോമസണ്ട്  പഎസകേണ്ട്:  സര്,  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  അത്തരത്തനിലുള്ള
ഇടപപടലുണക്ടോകുയ.  ഇകപക്ടോള്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന   സസ്പീമനുസരനിചണ്ട്
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ  വക്ടോയകേള്ക്കണ്ട്  കമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ  നല്കുയ.   വക്ടോയപയടുത്തണ്ട്  അഞ്ചുവര്ഷയ
തനികേയക്ടോത്തവര്ക്കുയ  കജക്ടോലനി  ലഭനിക്കക്ടോത്തവര്ക്കുമക്ടോയനിരനിക്കുയ  കമക്ടോറകടക്ടോറനിയത്തനിനണ്ട്
അര്ഹതയുണക്ടോവകേ.  കജക്ടോലനി കേനിടനിയക്ടോലുയ  വരുമക്ടോനത്തനിപന്റെ നക്ടോലനിപലക്ടോനണ്ട് മക്ടോത്രകമ
വസൂലക്ടോക്കക്ടോന  പക്ടോടുള.   അതുകപക്ടോപലതപന  പ്രനിനസനിപല്  തുകേയുപട  തുലധ്യമക്ടോയ
പലനിശ  ഒടുക്കനിയനിട്ടുപണങ്കനില്, പപനക്ടോല്റനി ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയക്ടോപണങ്കനില് സര്ക്കക്ടോര്കൂടനി
സഹക്ടോയനിചണ്ട്  അതണ്ട്  ഒറത്തവണ  തസ്പീര്പക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുയ.
ഇങ്ങപനയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്ടോണണ്ട്  ഈ  സസ്പീമനിലുള്ളതണ്ട്.   ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങള്   SLBC-
യുമക്ടോയനി ചെര്ച പചെയ്തണ്ട് തസ്പീരുമക്ടോനത്തനിപലത്തുയ. 

(2) വനിധവകേളപടയുയ അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോരുപടയുയ പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    പനലനിക്കുനണ്ട്:   സര്,  വളപര ഗഇരവകമറനിയ  വനിഷയമക്ടോണണ്ട്
ഞക്ടോന  ശദ്ധക്ഷേണനിക്കലനിലൂപട  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിയുപട  ശദ്ധയനില്
പപടുത്തുനതണ്ട്. അതുപകേക്ടോണണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട പഡപമ്പ്യൂടനി സസ്പീക്കര് എപന്റെ ആത്മവസ്പീരധ്യയ
കചെക്ടോര്ന്നുകപക്ടോകുന  വനിധത്തനില്   ഇടപപടരുപതനണ്ട്    അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
വളപര വനികേക്ടോരഭരനിതനക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന ഈ വനിഷയയ   അവതരനിപനിക്കുനതണ്ട്.

കകേരള  സമൂഹത്തനില്  അവഗണനയുയ  അനക്ടോഥതശവയ  അനുഭവനിക്കുന
വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണണ്ട്  വനിധവകേളയ  വനിവക്ടോഹബനയ  കവര്പപടുത്തനിയവരുയ
അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോരുയ. അര്ദ്ധ ജസ്പീവനിതങ്ങളപട  അരക്ഷേനിതക്ടോവസ്ഥയനികലയണ്ട്
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ഞക്ടോന  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിയുപട  ശദ്ധക്ഷേണനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  പപക്ടോതു
സമൂഹത്തനിപന്റെ  അവജ്ഞയയ  നനിന്ദേയയ   അവഗണനയയ  പക്ടോത്രമക്ടോകുനവരക്ടോണണ്ട്
കമല്പറഞ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്പപടവര്.  പക്ടോര്ശശവല്ക്കരനിക്കപപട  നനിസഹക്ടോയരുയ
നനിരക്ടോലയബരുയ  സമൂഹത്തനിപന്റെ  മുഖധ്യധക്ടോരയനില്നനിനണ്ട്  ഒറപപടണ്ട്  കേഴനിയുനവരുമക്ടോയ
ഇത്തരക്കക്ടോരുപട  നസ്പീറുന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ്ട്  സഭ  അടനിയന്തര  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോകണണനിയനിരനിക്കുന്നു.  പല  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  സമൂഹത്തനില്നനിനണ്ട്  ഒറപപടണ്ട്
വരനികേയക്ടോണനിവര്.  സക്ടോമത്തനികേമക്ടോയുയ  സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയുയ  സക്ടോയസക്ടോരനികേമക്ടോയുയ
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസപരമക്ടോയുയ  ഇവര് അനുഭവനിക്കുന പ്രയക്ടോസങ്ങള് വനിവരണക്ടോതസ്പീതമക്ടോണണ്ട്.
ഉത്തരവക്ടോദനിതശപപടവരുപട  പരനിഗണനയുയ  പരനിലക്ടോളനയുയ  ലഭനിക്കക്ടോപത
ഒറപപടലനിപന്റെ  ധര്മ്മസങ്കടങ്ങളയ  ആകുലതകേളയ  വധ്യക്ടോകുലതകേളമക്ടോയനി  തകേര്ന
മനസ്സുകേകളക്ടോപട  ഇവര്  ജസ്പീവനിതയ    തള്ളനിനസ്പീക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇവരുപട  ശനിഥനിലമക്ടോയ
കുടുയബജസ്പീവനിതയ,  വഴനിപതറനികപക്ടോകുന  കുടനികേള്,  ആ  കുടനികേളനില്  വളര്ന്നുവരുന
കുറവക്ടോസനകേള് എനനിവപയലക്ടോയ നക്ടോയ കേണനിപലനണ്ട് നടനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇവര്ക്കക്ടോയനി
നക്ടോയ  കേണയ  കേക്ടോതുയ  തുറകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.   ഇവര്ക്കുകവണനി  സമഗമക്ടോപയക്ടോരു
പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചണ്ട്   നടപനിലക്ടോകക്കണ  കേക്ടോലയ  അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുന്നുപവനക്ടോണണ്ട്
എനനിക്കണ്ട് പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്.  കകേരളപനിറവനിയുപട  60-ാം പനിറനക്ടോള് ആകഘക്ടോഷനിക്കുന
ഈ  കവളയനില്  സമൂഹയ  പുറന്തള്ളനിയ  ഈ   ജസ്പീവനിതങ്ങപള  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോനുളള
ഉത്തരവക്ടോദനിതശയ   നക്ടോയ  ഏപറടുകത്ത  മതനിയക്ടോകൂ.  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതകയക്ടോപട
കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണന  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  മക്ടോനുഷനികേ
പരനിഗണനകയക്ടോപട ഈ പ്രശ്നത്തനില്   ഗഇരവപൂര്വ്വമക്ടോയ നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുപമന
പ്രതസ്പീക്ഷേയക്ടോണളളതണ്ട്. സക്ടോമത്തനികേമക്ടോയുയ സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയുയ   പനിനക്ടോക്കയ നനില്ക്കുന
വനിധവകേളപടയുയ അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ സസ്പീകേളപടയുയ  സയരക്ഷേണയ,  പുനരധനിവക്ടോസയ
എനനിവയണ്ട്  കവണ  പദ്ധതനികേള്   നനിലവനിലനില.  പകേക്ടോല  പചെയ്യപപടുനവരുപട
വനിധവകേളപട വനിതുമലുകേള് നക്ടോയ   ശദ്ധനിക്കുനനില.  അപൂര്വ്വമക്ടോയനി നനിലനനില്ക്കുന
പുനരധനിവക്ടോസ പദ്ധതനികേള്  ഉടച്ചുവക്ടോര്ക്കുകേയുയ സക്ടോമൂഹനികേ പുനരധനിവക്ടോസത്തനിപന്റെ
സക്ടോദ്ധധ്യതകേള്  ഉപകയക്ടോഗപപടുത്തുകേയുയ  കവണയ.  ഒരു  വഴനിയുമനിലക്ടോപത  ആരക്ടോപന്റെ
കേടത്തനിണയനില്  അന്തനിയുറങ്ങക്ടോന  വനിധനിക്കപപട  സസ്പീകേള്  പപലയഗനികേ
പസ്പീഡനങ്ങള്ക്കണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇത്തരയ  ഇരകേളപട  സക്ടോമൂഹനികേ-
സക്ടോമത്തനികേ  സുരക്ഷേ  ഉറപ്പുവരുത്തണയ.   അതുകപക്ടോപല  നനിലവനിലുള്ള  പദ്ധതനി
നനിര്വ്വഹണവയ ആവശധ്യകേതയുയ തമ്മനിലുള്ള വനിടവണ്ട്  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്
സമഗമക്ടോപയക്ടോരു നയത്തനിനണ്ട് രൂപയ നല്കേണയ.  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ സമക്ടോശശക്ടോസയ എന
നനിലയനില്  സക്ടോമത്തനികേമക്ടോയുയ  അടനിയന്തരവമക്ടോയ  പുനരധനിവക്ടോസ  പദ്ധതനികേള്
ആരയഭനിക്കണയ.  ജനിലക്ടോതലത്തനില്  സയകയക്ടോജനിത  പുനരധനിവക്ടോസ  കകേന്ദ്രങ്ങള്
ആരയഭനിക്കക്ടോനുയ  വനിധവകേള്ക്കുകവണനി പഞക്ടോയത്തുകേളനില് പ്രകതധ്യകേയ ഗക്ടോമസഭകേള്
വനിളനിച്ചുകചെര്ക്കക്ടോനുയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഇകപക്ടോള്  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  ഫണനില്  5
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ശതമക്ടോനയ  തുകേ   സസ്പീകേള്ക്കണ്ട്  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണണ്ട്.   ഈ  രസ്പീതനിയനില്  ഗക്ടോമസഭകേള്
കചെര്നക്ടോല്  5  ശതമക്ടോനത്തനില്  നപലക്ടോരു  തുകേ  വനിധവകേളടക്കയ  പക്ടോര്ശശ
വല്ക്കരനിക്കപപട സകഹക്ടോദരനിമക്ടോര്ക്കുകവണനി വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന നമുക്കണ്ട് സക്ടോധനിക്കുയ.
കേഴനിഞതവണ   ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഗക്ടോമസഭകേള്  കചെര്നനിരുന്നു.   അതുകപക്ടോപല
നനിയമനങ്ങളനിലുയ ഇവര്ക്കണ്ട് സയവരണയ ഏര്പപടുത്തണയ.  കൂടക്ടോപത പലനിശരഹനിത
വക്ടോയകേള്  നല്കേനി  സശയയ പതക്ടോഴനില്  കേപണത്തക്ടോന സഹക്ടോയനിക്കണയ.  ഇത്തരയ
പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിചണ്ട്  പക്ടോര്ശശവല്ക്കരനിക്കപപട  ഈ  വനിഭക്ടോഗപത്ത
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപട സര്ക്കക്ടോരുയ മുഖധ്യമനനിയുയ മുകനക്ടോട്ടുവരണപമനക്ടോണണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുവക്ടോനുള്ളതണ്ട്. 

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  അയഗയ
ആത്മവസ്പീരധ്യത്തനിനണ്ട്  കുറവനിലക്ടോപത  തപന  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  അവതരനിപനിചനിട്ടുണണ്ട്.
വനിധവകേള്,  ഭര്ത്തക്ടോവണ്ട്  ഉകപക്ഷേനിച്ചുകപക്ടോയവര്,  വനിവക്ടോഹകമക്ടോചെനിതരക്ടോയ  വനനിതകേള്,
അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ അമ്മമക്ടോര്,  മക്ടോരകേകരക്ടോഗത്തക്ടോലുയ പക്ഷേക്ടോഘക്ടോതയമൂലവയ നപടലനിനണ്ട്
ക്ഷേതകമറണ്ട്   കുടുയബയ  പുലര്ത്തക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തവനിധയ കേനിടപനിലക്ടോയവരുപട ഭക്ടോരധ്യമക്ടോര്,
എചണ്ട്.പഎ.വനി./എയ്ഡ്സണ്ട് ബക്ടോധനിതര്  തുടങ്ങനിയവരുപട  മക്കള്ക്കണ്ട്  അര്ഹമക്ടോയ
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസയ  നല്കേനി  സശയയപരധ്യക്ടോപത  പപകേവരനിക്കുനതനിനുതകുന  തരത്തനില്
സക്ടോമൂഹധ്യനസ്പീതനി വകുപനിപന്റെ കേസ്പീഴനില്  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ ധനസഹക്ടോയ പദ്ധതനി നടപനിലക്ടോക്കനി
വരുന്നുണണ്ട്.   കൂടക്ടോപത  ചൂഷണത്തനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുന    അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ
അമ്മമക്ടോപര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷേധ്യകത്തക്ടോടുകൂടനി  സക്ടോമൂഹധ്യ  സുരക്ഷേക്ടോ
മനിഷന നടപനിലക്ടോക്കുന 'കസ്നേഹസര്ശയ'  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരയ പ്രതനിമക്ടോസയ 1,000 രൂപ
ധനസഹക്ടോയയ  നല്കുന്നുണണ്ട്.  തകദ്ദേശ  സശയയഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  വഴനി
വനിധവകേള്ക്കുയ   വനിവക്ടോഹകമക്ടോചെനിതരക്ടോയ  വനനിതകേള്ക്കുയ  50  വയസനിനുമുകേളനില്
പ്രക്ടോയമുള്ള  അവനിവക്ടോഹനിതരക്ടോയ സസ്പീകേള്ക്കുയ 1,000  രൂപ പപനഷന നല്കുന്നുണണ്ട്.
ഈ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുയ  പ്രതനിസനനികേള്ക്കുയ  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണനതനിനണ്ട് കൂടുതല് ഇടപപടല് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകുനതക്ടോണണ്ട്.

ശസ്പീ  .    എന  .    എ  .    പനലനിക്കുനണ്ട്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  ഇത്തരയ
വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കുകവണനി നടപനിലക്ടോക്കനിവരുന  നനിരവധനി പദ്ധതനികേപളക്കുറനിചണ്ട് ഇവനിപട
പ്രതനിപക്ടോദനിച്ചു.  അതനില്  സകന്തക്ടോഷമുണണ്ട്.   നമ്മള്  ഏതണ്ട്  പദ്ധതനികേള്
നടപനിലക്ടോക്കനിയക്ടോലുയ  ഒരു വനിഭക്ടോഗത്തനിനണ്ട് അപകേര്ഷതക്ടോകബക്ടോധമുപണങ്കനില് അതനിപന്റെ
ഫലയ ഒരനിക്കലുയ അനുഭവകവദധ്യമക്ടോകുകേയനില.  അപകേര്ഷതക്ടോകബക്ടോധയ മക്ടോറനി അവപര
സമൂഹത്തനിപന്റെ  മുഖധ്യധക്ടോരയനികലയണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള   ഫലപ്രദമക്ടോയ  നടപടനികേള്
സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതുകപക്ടോപലതപന  സര്ക്കക്ടോര്  സര്വ്വസ്പീസനില്  10  വര്ഷത്തനി
ലധനികേമക്ടോയനി  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന  വനിധവകേപള  സ്ഥനിരപപടുത്തക്ടോനുള്ള  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന:  സര്,  അപകേര്ഷതക്ടോകബക്ടോധമുള്ളവപര അടക്കയ
മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള സസ്പീശക്ടോക്തസ്പീകേരണ പദ്ധതനികേള് അതസ്പീവ ഗഇരവമക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര്  നടപക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഈ  പ്രശ്നങ്ങപളലക്ടോയ   പരനിഹരനിക്ക
പപടുനതനിനുളള ഇടപപടലുണക്ടോകുയ.

IV സബ്മനിഷന

(1) വനനിതക്ടോ മക്ടോധധ്യമ പ്രവര്ത്തകേര്പക്കതനിപരയുള്ള കകേസണ്ട്

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  (  ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല  ): സര്,  ഈ  മക്ടോസയ  15-നണ്ട്
എറണക്ടോകുളത്തണ്ട്  നടന  കകേരള  പത്രപ്രവര്ത്തകേ  യണനിയപന്റെ  സയസ്ഥക്ടോന
സകമ്മളനത്തനില് വചണ്ട് ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ മുഖധ്യമനനി  ആകവശകേരമക്ടോപയക്ടോരു പ്രസയഗയ
നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  പത്രപ്രവര്ത്തകേര് കകേക്ടോടതനി നടപടനികേള് റനികപക്ടോര്ടണ്ട് പചെയ്യുനതണ്ട്
തടയുന ഒരു സയഘയ അഭനിഭക്ടോഷകേരുപട നടപടനിപക്കതനിരക്ടോയനി അകദ്ദേഹയ ശക്തമക്ടോയനി
പ്രസയഗനിച്ചു.  ആ സകമ്മളനത്തനില്  മുഖധ്യ അതനിഥനിയക്ടോയനി ഞക്ടോനുയ പപങ്കടുത്തതക്ടോണണ്ട്.
അഭനിഭക്ടോഷകേര് കകേക്ടോടതനി നടപടനികേള് റനികപക്ടോര്ടണ്ട് പചെയ്യക്ടോന അനുവദനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുനതണ്ട്
പത്ര  സശക്ടോതനധ്യത്തനിപന്റെ  ലയഘനയ  മക്ടോത്രമല  അറനിയക്ടോനുള്ള  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുപട
അവകേക്ടോശയ  നനികഷധനിക്കലക്ടോപണന്നുയ  കകേക്ടോടതനി  അഭനിഭക്ടോഷകേരുപട  സശകേക്ടോരധ്യ
സശത്തപലന്നുയ  ആരണ്ട്  കേയറണയ,  ആരണ്ട്  കേയകറപണനണ്ട്  തസ്പീരുമക്ടോനനികക്കണതണ്ട്
അഭനിഭക്ടോഷകേരപലന്നുയ  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  പറഞ.  നനിയമയ
ലയഘനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  പചെയ്യുനപതങ്കനില്,  നനിയമ  ലയഘനമുണക്ടോയക്ടോല്
അതണ്ട് തടയുനതണ്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ചുമതലയക്ടോപണന്നുയ അകദ്ദേഹയ മുനറനിയനിപണ്ട് നല്കേനി.
തനികേച്ചുയ  ഉചെനിതമക്ടോയ  പ്രസയഗമക്ടോയനിരുന്നു  മുഖധ്യമനനിയുകടതണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന
പത്ര സശക്ടോതനധ്യയ  ഉറപക്ടോക്കക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിക്കുന എലക്ടോ നടപടനികേള്ക്കുയ
പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ പൂര്ണ പനിന്തുണ ആ കയക്ടോഗത്തനില്വചണ്ട് ഞക്ടോന വക്ടോഗക്ടോനയ പചെയ്തു.
പപക്ഷേ  പനിനസ്പീടണ്ട്  എന്തക്ടോണണ്ട് സയഭവനിചതണ്ട്;  മുഖധ്യമനനിയുപട പ്രഖധ്യക്ടോപനയ കേഴനിഞണ്ട്
ഇനണ്ട് പത്തക്ടോയ ദനിവസമക്ടോണണ്ട്.  ഇകപക്ടോഴുയ പത്ര പ്രവര്ത്തകേര്ക്കണ്ട് കകേക്ടോടതനികേളനിപലത്തനി
കകേക്ടോടതനി നടപടനികേള് റനികപക്ടോര്ടണ്ട് പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയുനനിപലനണ്ട് മക്ടോത്രമല   ഇകപക്ടോഴപത്ത
അവസ്ഥ  മുമകത്തക്കക്ടോള്  കൂടുതല്  വഷളക്ടോയനിരനിക്കുകേയുമക്ടോണണ്ട്.   തനിരുവനന്തപുരയ
വനിജനിലനസണ്ട്  കകേക്ടോടതനിയനില്  വനനിതകേളടക്കമുള്ള  വക്ടോര്ത്തക്ടോ  കലഖകേപര
ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തുകേയുയ  കേകയ്യറയ  പചെയ്യുകേയുയ  പചെയ്ത  സയഭവത്തനില്  ഇരകേളക്ടോയ
മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേര്പക്കതനിപര  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കകേപസടുത്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
ഇതക്ടോകണക്ടോ  മുഖധ്യമനനി  പറഞ  കകേക്ടോടതനി  മുറനികേളനിപല  നനിയമലയഘനയ  തടയല്?
മുഖധ്യമനനിയുപട പ്രഖധ്യക്ടോപനത്തനിപന്റെ മൂനക്ടോയ ദനിവസമക്ടോണണ്ട് ഇതണ്ട് സയഭവനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.
മുഖധ്യമനനിയുപട വക്ടോക്കനിനണ്ട് എന്തണ്ട് വനിലയക്ടോണള്ളതണ്ട്? കകേക്ടോടതനിയനില് പത്രപ്രവര്ത്തകേര്
കപക്ടോയതണ്ട് അഭനിഭക്ടോഷകേപര ആക്രമനിക്കക്ടോകനക്ടോ  മര്ദ്ദേനിക്കക്ടോകനക്ടോ  അല.    ശസ്പീ. ഇ. പനി.
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ജയരക്ടോജപനതനിപരയുള്ള  കകേസണ്ട്  കകേക്ടോടതനിയനില്  വനകപക്ടോള്  അതണ്ട്  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്
പചെയ്യക്ടോനക്ടോണണ്ട് അവര് കപക്ടോയതണ്ട്.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജപന്റെ കകേസണ്ട് വനിളനിചകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്
ഒരു  വനിഭക്ടോഗയ  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  കകേക്ടോടതനിയനിപലത്തനിയ  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേപര
ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തനി പുറത്തക്ടോക്കനിയതണ്ട്.  ജഡ്ജനിയുപട സക്ടോനനിദ്ധധ്യത്തനിലക്ടോയനിരുന്നു ഈ
അക്രമയ.   കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  സയരക്ഷേണത്തനിലക്ടോണണ്ട്  പത്രക്കക്ടോര്  കകേക്ടോടതനിക്കണ്ട്  പുറകത്തയണ്ട്
വനതണ്ട്.   അകപക്ടോള്  അവര്ക്കുകനപര  കകേക്ടോടതനി  വളപനില്  നനിന്നുയ  കേകലറുണക്ടോയനി.
ഭക്ടോഗധ്യത്തനിനക്ടോണണ്ട് കേകലറനില് നനിനണ്ട് വക്ടോര്ത്തക്ടോ കലഖകേര് രക്ഷേപപടതണ്ട്.  കേലണ്ട് ല്ല് വക്ടോര്ത്തക്ടോ
കലഖകേരുപട വക്ടോഹനങ്ങളനിലുയ ഒ.ബനി. വക്ടോനനിലുയ പതനിച്ചു. ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ മുഖധ്യമനനി
ബഹുമക്ടോനപപട  കകേരള  കഹകക്കക്ടോടതനി  ചെസ്പീഫണ്ട്  ജസ്റ്റനിസുമക്ടോയനി  സയസക്ടോരനിചണ്ട്
പ്രശ്നങ്ങപളലക്ടോയ  അവസക്ടോനനിപനിചതനിനുകശഷമക്ടോണണ്ട്  തനിരുവനന്തപുരയ  വനിജനിലനസണ്ട്
കകേക്ടോടതനിയനില്  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  വക്ടോര്ത്തക്ടോ  കലഖകേപര  ആക്രമനിചതണ്ട്.   അതനിനുമുമണ്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  ചെസ്പീഫണ്ട്  ജസ്റ്റനിസണ്ട്  പത്രപ്രവര്ത്തകേരുമക്ടോയുയ  അഭനിഭക്ടോഷകേരുമക്ടോയുയ
ചെര്ചകേള്  നടത്തനി  പ്രശ്നയ  അവസക്ടോനനിപനിചനിരുന്നു.   ഇപതക്ടോന്നുയ  തങ്ങള്ക്കണ്ട്
ബക്ടോധകേമപലന്നുള്ള  നനിലയനിലക്ടോണണ്ട്  തനിരുവനന്തപുരയ  വനിജനിലനസണ്ട്  കകേക്ടോടതനിയനില്
ഏതക്ടോനുയ  ചെനില  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  പ്രവര്ത്തനിചതണ്ട്.  എലക്ടോ  അഭനിഭക്ടോഷകേരുയ
അത്തരക്കക്ടോരക്ടോപണനണ്ട് ഞക്ടോന ഒരനിക്കലുയ കേരുതുനനില.  ബഹുമക്ടോനപപട രക്ടോഷപതനിയുയ
ഗവര്ണറുയ ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് ഉത്കേണ്ഠ കരഖപപടുത്തനി.  ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ നനിയമസഭക്ടോ
സസ്പീക്കര്  തപന  ചെസ്പീഫണ്ട്  ജസ്റ്റനിസനിനണ്ട്  കേപത്തഴുതനി.   ഇത്തരത്തനില്  എലക്ടോവരുയ
ഇടപപടനിട്ടുയ  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേക്ടോത്തതണ്ട്   ദഇര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോണണ്ട്.   മുന  മുഖധ്യമനനി
ശസ്പീ. എ. പകേ. ആന്റെണനി പറഞതുകപക്ടോപല, ഇതണ്ട് കകേരളത്തനിനണ്ട് അപമക്ടോനകേരമക്ടോണണ്ട്.
ഭരണകൂടത്തനിപന്റെ ബലഹസ്പീനതയക്ടോണണ്ട് ഇതണ്ട് കേക്ടോണനിക്കുനതണ്ട്.  തുടക്കത്തനില്ത്തപന
ലക്ടോഘവത്തനില് പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന ഒരു കേക്ടോരധ്യമക്ടോയനിരുന്നു ഇതണ്ട്.  ഭരണകൂടയ
ശക്തമക്ടോയ നടപടനിപയടുത്തനിപലനണ്ട് ഞക്ടോന കേരുതുകേയക്ടോണണ്ട്.  സൂചെനിപകേക്ടോണണ്ട് എടുക്കക്ടോന
കേഴനിയുനതണ്ട്  തൂമപകേക്ടോണ്ടുയ  എടുക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്ത  അവസ്ഥയനിലക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്
കേക്ടോരധ്യങ്ങള് എത്തനിനനില്ക്കുനതണ്ട്.  മക്ടോധധ്യമ  ഗുണകേപളനണ്ട്  പറഞണ്ട് വനനിതകേളള്പപ
പടയുള്ള   വക്ടോര്ത്തക്ടോകലഖകേരുപട  കഫക്ടോകടക്ടോ  വച്ചുള്ള  ഫ്ലക്സുകേള്  കറക്ടോഡരനികേനില്
പലയനിടത്തുയ  വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  തസ്പീര്ത്തുയ  അപമക്ടോനകേരമക്ടോണണ്ട്.  നനിക്ഷേനിപ
തക്ടോല്പരധ്യക്കക്ടോരടങ്ങുന  കുറചണ്ട്  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്  ഇതനിനണ്ട്  പനിനനിലുള്ളതണ്ട്.
ചെനില  വക്ടോര്ത്തകേള്  കകേക്ടോടതനിയനില്  നനിനണ്ട്  പുറത്തുവരരുപതനണ്ട്  ആഗഹനിക്കുന
അഭനിഭക്ടോഷകേരക്ടോണണ്ട്  ഇതനിപന്റെ  പനിനനിലുള്ളതണ്ട്.   അഭനിഭക്ടോഷകേരുപട  അതനിക്രമത്തനിനണ്ട്
ഇരയക്ടോയ  പത്രപ്രവര്ത്തകേരുപട  കപരനില്  കകേപസടുത്തതണ്ട്  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ
നധ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുനതല.  ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ മുഖധ്യമനനി നല്കേനിയ ഉറപനിനണ്ട്
വനിരുദ്ധമക്ടോണനിതണ്ട്.  അഭനിഭക്ടോഷകേപര  കൂടുതല്  പതറണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന  ഈ  നടപടനി
കപ്രരനിപനിക്കുയ.  വനനിതക്ടോ  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേര്പക്കതനിപര  എടുത്തനിരനിക്കുന  കകേസണ്ട്
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അടനിയന്തരമക്ടോയനി പനിനവലനിക്കണപമനണ്ട് ഞക്ടോന ആഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 
മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന):  സര്,  ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷേ

കനതക്ടോവണ്ട്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച  പത്രപ്രവര്ത്തകേരുപട  സകമ്മളനത്തനില്  നടത്തനിയ
പ്രസ്തക്ടോവനയനില്ത്തപനയക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  ഇകപക്ടോഴുയ  ഉറച്ചുനനില്ക്കുനതണ്ട്.   മക്ടോധധ്യമ
പ്രവര്ത്തകേരുയ അഭനിഭക്ടോഷകേരുയ തമ്മനിലുണക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള്  തുടരുനതനില് യക്ടോപതക്ടോരു
നധ്യക്ടോയസ്പീകേരണവമനില.  കനരപത്ത ഒരു സയഭവമുണക്ടോയനി,   അതനിനണ്ട്  വനികേക്ടോരപരമക്ടോയ
ഇടപപടലുമുണക്ടോയനി.  ആ  സയഭവത്തനിപന്റെ  കപക്ടോസ്റ്റുകമക്ടോര്ടത്തനികലയണ്ട്  ഇകപക്ടോള്
കേടകക്കണതനില.  നമ്മുപട  നക്ടോടനില്  എലക്ടോവരുയ  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  അഭനിപ്രക്ടോയയ
പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണണ്ട്. ഉനത സ്ഥക്ടോനത്തുളളവര് മക്ടോത്രമല, കകേരളത്തനിപല എലക്ടോ രക്ടോഷസ്പീയ
പക്ടോര്ടനികേളയ  ജനങ്ങളമക്ടോയനി  ബനപപടുന  എലക്ടോവരുയ  ഈ  പ്രശ്നയ
അവസക്ടോനനിപനികക്കണതക്ടോപണനണ്ട്  പറഞനിട്ടുണണ്ട്.   പകക്ഷേ  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കണ്ട്
കകേക്ടോടതനിക്കകേത്തുകപക്ടോയനി  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന  കേഴനിയക്ടോപത്തക്ടോരു  സക്ടോഹചെരധ്യയ
തുടരുന്നുപവനതണ്ട്  അതധ്യന്തയ  കഖദകേരമക്ടോണണ്ട്.   ഇവനിപട  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവണ്ട്
സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോപല  ഏതക്ടോനുയ  അഭനിഭക്ടോഷകേരക്ടോണണ്ട്  ഈ തരത്തനികലയണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്.  കനരപത്തതപന  കേര്ക്കശമക്ടോയ  നടപടനി  എടുകക്കണതക്ടോ
യനിരുന്നുപവനണ്ട് പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട് പറഞ. കഹകക്കക്ടോടതനിയനിലക്ടോപണന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്
പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നയ.   ബഹുമക്ടോനപപട  ചെസ്പീഫണ്ട്  ജസ്റ്റനിസണ്ട്  ആവശധ്യപപടക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ
കഹകക്കക്ടോടതനിക്കകേത്തണ്ട് കേടക്കക്ടോന പറ.  അതക്ടോണണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട ചെസ്പീഫണ്ട് ജസ്റ്റനിസണ്ട്
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കണപമന  നനിലപക്ടോടണ്ട്  ആദധ്യഘടത്തനില്  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയതണ്ട്.
അതണ്ട് തസ്പീര്ത്തുയ നധ്യക്ടോയമക്ടോണണ്ട്.  ചെസ്പീഫണ്ട് ജസ്റ്റനിസണ്ട് അതനില് ഇടപപടതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
നല നനിലയനില്  പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരത്തനിനുള്ള സക്ടോധധ്യത വന്നു.  മുഖധ്യമനനിപയന നനിലയണ്ട്
ഇടപപടതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അഡശകക്കറണ്ട് ജനറലനിപന്റെ കനതൃതശത്തനിലുള്ള ഉഭയകേക്ഷേനി
കേമ്മനിറനി വന്നു.  ഇപതക്ടോന്നുയ ഒരു കൂടയ ആളകേള്ക്കണ്ട് ബക്ടോധകേമപലന അവസ്ഥയക്ടോണണ്ട്
വരുനതണ്ട്.  അങ്ങപനപയക്ടോരു  സക്ടോഹചെരധ്യയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.
അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്    കേര്ക്കശമക്ടോയ നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനികക്കണനി വരുപമനണ്ട്   ആ
സകമ്മളനത്തനില്  എനനിക്കണ്ട്  പ്രസ്തക്ടോവനികക്കണനി  വനതണ്ട്.  എവനിപടയക്ടോയക്ടോലുയ
നനിയമപക്ടോലനയ  നടക്കകണ;  ആളകേള്ക്കണ്ട്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യക്ടോനുള്ള  അവകേക്ടോശയ
സ്ഥക്ടോപനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കകണ;  അഭനിഭക്ടോഷകേര്ക്കുയ  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുയ  കജക്ടോലനി
പചെയ്യക്ടോനുള്ള അവകേക്ടോശയ കവണയ.  ഇതനില് ഏപതങ്കനിലുയ ഒരുകൂടര് മക്ടോത്രയ കജക്ടോലനി
പചെയ്തക്ടോല്  കപക്ടോരക്ടോ;  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേരുപട  കജക്ടോലനിയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണകലക്ടോ  അവര്
അകങ്ങക്ടോടണ്ട്  കപക്ടോകുനതണ്ട്.   അതണ്ട്  അനുവദനിക്കനിപലന നനിലപക്ടോടണ്ട്  ഒരുകൂടയ  ആളകേള്
സശസ്പീകേരനിചക്ടോല് അപതങ്ങപന സമ്മതനിക്കക്ടോന കേഴനിയുയ?  അതണ്ട് സമ്മതനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന
കേഴനിയനിപലനതുതപനയക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്   ഇത്തരയ
രസ്പീതനി  തുടരക്ടോനക്ടോണണ്ട്  ഭക്ടോവപമങ്കനില്  കൂടുതല്  കേര്ക്കശമക്ടോയ  നടപടനികേളനികലയണ്ട്
നസ്പീകങ്ങണനിവരുയ.  



 സബ്മനിഷന 347

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  പപണ്കുടനികേള്  ഉള്പപപടയുള്ള
മക്ടോധധ്യമ  പ്രവര്ത്തകേര്പക്കതനിപര  കകേപസടുത്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അവരക്ടോകണക്ടോ
പ്രശ്നമുണക്ടോക്കനിയതണ്ട്?

ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന:    സര്,    ഞക്ടോന അതനികലയണ്ട്   വരനികേയക്ടോണണ്ട്.  

14-10-2016-നണ്ട്  രക്ടോവനിപല  11  മണനികയക്ടോപട  തനിരുവനന്തപുരയ  വനിജനിലനസണ്ട്
കകേക്ടോടതനിയനില്  കകേക്ടോടതനി  നടപടനികേള്  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  പചെയ്യക്ടോപനത്തനിയ  മക്ടോധധ്യമ
പ്രവര്ത്തകേര്  പുറത്തുകപക്ടോകേണപമനണ്ട്  ചെനില  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  ആവശധ്യപപട്ടു.
അതനിപനത്തുടര്നണ്ട് അവനിപടയുണക്ടോയനിരുന മക്ടോധധ്യമ പ്രവര്ത്തകേരക്ടോയ പ്രഭക്ടോതണ്ട് നക്ടോയര്,
സനി.  പനി.  അജനിത,  ജസ്റ്റനിന  കതക്ടോമസണ്ട്,  രക്ടോമകൃഷ്ണന  തുടങ്ങനിയവപര  കകേക്ടോടതനി
മുറനിയനില്നനിന്നുയ അഭനിഭക്ടോഷകേരക്ടോയ ആനയറ ഷക്ടോജനി,  രതനിന,  സുഭക്ടോഷണ്ട്,  അരുണ് വനി.
നക്ടോയര്,  രക്ടോഹുല്  എനനിവര്  അസഭധ്യയ  പറഞണ്ട്  നനിര്ബനനിചണ്ട്  പുറത്തക്ടോക്കനിയ
സയഭവവമക്ടോയനി ബനപപടണ്ട് 3 കകേസുകേളക്ടോണണ്ട് രജനിസ്റ്റര് പചെയ്തനിട്ടുള്ളതണ്ട്. നമ്പ്യൂ ഇനഡധ്യന
എക്സണ്ട്പ്രസനിപല  പ്രഭക്ടോതണ്ട്  നക്ടോയപര  ഷര്ടനില്  പനിടനിചണ്ട്  തടഞനനിര്ത്തനി  ബലയ
പ്രകയക്ടോഗനിചണ്ട്  വലനിചനിഴചണ്ട്  കകേക്ടോടതനി  മുറനിയനില്നനിന്നുയ  പുറത്തക്ടോക്കനി  കദകഹക്ടോപദവയ
ഏല്പനിച  സയഭവത്തനില്  അകദ്ദേഹയ  ജനിലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കമധക്ടോവനിക്കണ്ട്  നല്കേനിയ
പരക്ടോതനിയുപട അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് വഞനിയര് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനില് പപക്രയ 1383/16
ആയനി  5  അഭനിഭക്ടോഷകേര്ക്കുയ  കേണക്ടോലറനിയക്ടോവന  മറണ്ട്  5  അഭനിഭക്ടോഷകേര്ക്കുപമതനിപര
കകേസണ്ട് രജനിസ്റ്റര് പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്. പ്രസ്തുത 5 പ്രതനികേളയ വഞനിയര് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനില്
സശകമധയക്ടോ ഹക്ടോജരക്ടോയതനുസരനിചണ്ട്  അവരുപട അറസ്റ്റണ്ട്  കരഖപപടുത്തനി ജക്ടോമധ്യത്തനില്
വനിടയചനിട്ടുള്ളതക്ടോണണ്ട്.  ഈ  സയഭവവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ഏഷധ്യക്ടോപനറണ്ട്  നമ്പ്യൂസണ്ട്
ചെക്ടോനലനിപല സനി.  പനി.  അജനിത,   മകനക്ടോരമ  നമ്പ്യൂസണ്ട്  ചെക്ടോനലനിപല  ജസ്റ്റസ്പീന കതക്ടോമസണ്ട്
എനനിവര്  ജനിലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കമധക്ടോവനിക്കണ്ട്  നല്കേനിയ  പരക്ടോതനികേളപട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  കേണക്ടോലറനിയക്ടോവന  ഒരു  സയഘയ  അഭനിഭക്ടോഷകേര്പക്കതനിരക്ടോയനി
വഞനിയര് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനില് പപക്രയ 1390/16, 1391/16 എനനിങ്ങപന മറണ്ട് രണണ്ട്
കകേസുകേള്കൂടനി രജനിസ്റ്റര്  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്. 14-10-2016-നണ്ട് രക്ടോവനിപല 11.30-നണ്ട് കകേക്ടോടതനി
വളപനില്വചണ്ട്  മക്ടോധധ്യമ  പ്രവര്ത്തകേരക്ടോയ  പ്രഭക്ടോതണ്ട്  നക്ടോയര്,  രക്ടോമകൃഷ്ണന,
സനി.പനി.  അജനിത,  ജസ്റ്റസ്പീന  കതക്ടോമസണ്ട്  എനനിവര് അഡശകക്കറണ്ട്  ആനയറ ഷക്ടോജനിപയ
അസഭധ്യയ പറഞയ ഭസ്പീഷണനിപപടുത്തനിയുയ കദകഹക്ടോപദവയ ഏല്പനിചതക്ടോയനി കേക്ടോണനിചണ്ട്
17-10-2016-നണ്ട്  വഞനിയര്  എസണ്ട്.എചണ്ട്.ഒ.യണ്ട്  നല്കേനിയ  പരക്ടോതനിപ്രകേക്ടോരയ
കമല്പറഞ നക്ടോലണ്ട് മക്ടോധധ്യമ പ്രവര്ത്തകേകരയുയ പ്രതനികേളക്ടോക്കനി വഞനിയര് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
കസ്റ്റഷനനില് പഎ.പനി.സനി. 294, 323, 506, 34  എനസ്പീ വകുപ്പുകേള്പ്രകേക്ടോരയ പപക്രയ
1401/16  ആയനി മപറക്ടോരു കകേസുയ രജനിസ്റ്റര് പചെയ്തണ്ട് അകനശഷനിച്ചുവരുന്നുണണ്ട്.  വനനിതക്ടോ



348 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 24, 2016

മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേര് തങ്ങപള കമക്ടോശമക്ടോയനി ചെനിത്രസ്പീകേരനിചണ്ട് കപക്ടോസ്റ്റര് പതനിചനിട്ടുപണന
കേക്ടോരധ്യയ  ഉള്പപപട  കരഖപപടുത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്  21-10-2016-നണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്  നല്കേനിയ
പരക്ടോതനി   അകനശഷനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കണ്ട്  പപകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ലഭനിച
പരക്ടോതനികേളപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയ  അകനശഷണയ
നടന്നുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  കകേസനിപന്റെ  അകനശഷണയ  പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന  മുറയണ്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  ഉനയനിചതണ്ട്  അടക്കമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉള്പപടുത്തനി യുക്തമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുനതക്ടോണണ്ട്.

(2) കേകനക്ടോലനി കേനക്ടോല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  നഗര  ഹൃദയത്തനിലൂപട
കേടന്നുകപക്ടോകുന കേകനക്ടോലനി  കേനക്ടോല്  1848-ലക്ടോണണ്ട്  സ്ഥക്ടോപനിചതണ്ട്.  കേലക്ടോയനിപ്പുഴകയയുയ
കകേക്ടോരപ്പുഴകയയുയ തമ്മനില് ബനനിപനിക്കുന കേനക്ടോലനിനണ്ട് ഏതക്ടോണണ്ട് 11.50 കേനികലക്ടോമസ്പീറര്
നസ്പീളമുണണ്ട്.  കദശസ്പീയ  ജലപക്ടോതയുപട   ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണണ്ട്  കേനക്ടോലനിപന  കേരുതുനതണ്ട്.
പണ്ടുകേക്ടോലത്തണ്ട്  ചെരക്കണ്ട്  ഗതക്ടോഗതത്തനിനുകവണനി  ആശയനിചനിരുന  കേനക്ടോലക്ടോണനിതണ്ട്.
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  നഗരത്തനിപന്റെ  ഭൂപ്രകൃതനിയനുസരനിചണ്ട്  പവള്ളപപക്ടോക്കമനിലക്ടോപത
നഗരപത്ത  നനിലനനിര്ത്തുനതനില്  ഈ  കേനക്ടോല്  വലനിപയക്ടോരു  പങ്കണ്ട്  വഹനിചനിട്ടുണണ്ട്.
ഇകപക്ടോള്    കേലക്ടോയനിപ്പുഴയനിപല  അഴനിമുഖപത്തലക്ടോയ  പചെളനി  നനിറഞയ  അവനിടപത്ത
കേകയ്യറയ  കേക്ടോരണവയ  ഒഴുക്കണ്ട്  നനിലചണ്ട്   മലനിന  ജലക്ടോശയമക്ടോയനി  കേനക്ടോല്
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  നഗര  ജസ്പീവനിതത്തനില്  ആകരക്ടോഗധ്യ
പ്രശ്നങ്ങളണക്ടോക്കുന്നുണണ്ട്.  ഒഴുക്കണ്ട് നനിലചതനിനക്ടോല് മഴ പപയ്തക്ടോല്  നഗരത്തനിപന്റെ പല
ഭക്ടോഗത്തുയ  പവള്ളപപക്ടോക്കമുണക്ടോകുന്നു.  ഈ  കേനക്ടോലനികലയണ്ട്  വരുന  74-ഓളയ
പഡ്രെയനികനജകേളനില്  പലതനിലുയ  മലനിനജലമക്ടോണണ്ട്.  ഇതനിപന്റെ  ഇരു  കേരകേളനിലുമുള്ള
പ്രധക്ടോനപപട  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില്നനിനണ്ട്  മലനിനജലയ  കേനക്ടോലനികലയണ്ട്  ഒഴുക്കനിവനിടുന
സക്ടോഹചെരധ്യവമുണണ്ട്.  കേകനക്ടോലനി  കേനക്ടോലനിപന്റെ  നവസ്പീകേരണപമന  കപരനില്   ഓകരക്ടോ
വര്ഷവയ  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനണ്ട്  രൂപ  യക്ടോപതക്ടോരുവനിധ  ആസൂത്രണവമനിലക്ടോപത
പചെലവക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  സക്ടോഹചെരധ്യവമുണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  ഈ  കേനക്ടോലനിപന്റെ
സയരക്ഷേണത്തനിനക്ടോയനി  സമഗമക്ടോപയക്ടോരു  നവസ്പീകേരണ  പദ്ധതനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  ആവശധ്യപപടുനതണ്ട്.  അതധ്യക്ടോവശധ്യമുള്ളനിടത്തുമക്ടോത്രയ വസ്പീതനി
കൂടനിപക്കക്ടോണണ്ട്  പുഴയുപട  അഴനിമുഖയ  ഡ്രെഡ്ജണ്ട്  പചെയ്തണ്ട്  കേനക്ടോലനിപന്റെ  ഒഴുക്കണ്ട്
സുഗമമക്ടോക്കണയ.  ഇതനിപന്റെ  ഇരു  കേരകേളനിലുമുള്ള  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില്നനിന്നുയ
പഡ്രെയനികനജകേളനില്നനിന്നുയ  വരുന  മലനിനജലയ  ടസ്പീറണ്ട്  പചെയ്തതനിനുകശഷയ  മക്ടോത്രകമ
കേനക്ടോലനികലയണ്ട്  ഒഴുക്കക്ടോന  പക്ടോടുളള.    മക്ടോലനിനധ്യയ  നനികക്ഷേപനിക്കക്ടോന  ആര്ക്കുയ
കതക്ടോനക്ടോത്തവനിധയ  മനികേച  വക്ടോസ്തുശനില്പനികേളപട  സഹക്ടോയകത്തക്ടോപട  സഇന്ദേരധ്യ
വല്ക്കരനിചണ്ട്  നഗരജസ്പീവനിതത്തനിനണ്ട്   അഴകേക്ടോയുയ  അനുഭൂതനിയക്ടോയുയ  ഈ  കേനക്ടോലനിപന
മക്ടോറക്ടോനുള്ള  സമഗ  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചണ്ട്  നടപക്ടോക്കണപമനക്ടോണണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.
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മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  നഗരത്തനില്
കകേക്ടോരപ്പുഴകയയുയ കേലക്ടോയനിപ്പുഴകയയുയ തമ്മനില് ബനനിപനിക്കുന കേകനക്ടോലനി കേനക്ടോലനിനണ്ട്
11.20  കേനികലക്ടോമസ്പീറര് നസ്പീളമക്ടോണളളതണ്ട്.    കേനക്ടോലനിപന്റെ ചെനിലയനിടങ്ങളനില് സയരക്ഷേണ
ഭനിത്തനിയുപണങ്കനിലുയ  മനിക്കതുയ  തകേര്ന  നനിലയനിലക്ടോണണ്ട്.   മഴക്കക്ടോലങ്ങളനില്
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  നഗരത്തനിപന്റെ  പല  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്നനിന്നുയ  ഒഴുകേനിപയത്തുന  പവള്ളയ
കേനക്ടോലനിലക്ടോണണ്ട്  കചെരുനതണ്ട്.  എനക്ടോല്  സനിറനിയുപട  ഹൃദയഭക്ടോഗത്തുകൂടനി  ഒഴുകുന
കേനക്ടോലനിപന്റെ  ഇരുവശങ്ങളയ  ജനസക്ടോന്ദ്രതകയറനിയ  പ്രകദശമക്ടോയതനിനക്ടോല്
ബഹുമക്ടോനപപട  അയഗയ  സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോപല  മക്ടോലനിനധ്യങ്ങള്  നനികക്ഷേപനിക്കുനതണ്ട്
പതനിവക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരണങ്ങളക്ടോല്  മഴക്കക്ടോലങ്ങളനില്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്
നഗരത്തനില്  പവള്ളപക്കട്ടുണക്ടോകുനതണ്ട്   പതനിവക്ടോണണ്ട്.  കേനക്ടോലനിപല  മക്ടോലനിനധ്യങ്ങളയ
പചെളനിയുയ  നസ്പീക്കയ  പചെയ്തണ്ട്  ഒഴുക്കണ്ട്  വര്ദ്ധനിപനിചണ്ട്  ജലഗതക്ടോഗതത്തനിനണ്ട്  സക്ടോധധ്യമക്ടോക്കുന
തരത്തനില് സഇന്ദേരധ്യവല്ക്കരണത്തനിനുയ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
ഒരു  പദ്ധതനിക്കണ്ട്  രൂപയ  നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ഇതനിനക്ടോയനി  1,100  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
പപ്രക്ടോകപക്ടോസല്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.   പവസ്റ്റണ്ട്  കകേക്ടോസ്റ്റണ്ട്  കേനക്ടോലനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  ഈ
വഴനി, വനിവനിധ തുറമുഖങ്ങളമക്ടോയുയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോര കകേന്ദ്രങ്ങളമക്ടോയുയ ബനനിപനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുയ.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടനിപന്റെ ടൂറനിസയ  വനികേസനത്തനില് ഈ കപ്രക്ടോജകനിനണ്ട് നപലക്ടോരു
പങ്കണ്ട്  വഹനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുയ.  കപ്രക്ടോജകണ്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  തരത്തനില്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയക്ടോല്  ഏറവയ  ആകേര്ഷകേമക്ടോയ ഒരു കേനക്ടോലക്ടോയനി  ഇതനിപന  മക്ടോറക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുയ.   കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടനിപന്റെ   ബക്ടോഹധ്യസഇന്ദേരധ്യയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതുകൂടക്ടോപത
വലക്ടോര്പക്ടോടയ  കേപണയ്നര്  വഴനിയുള്ള  ചെരക്കു  ഗതക്ടോഗതവയ  ഈ  കേനക്ടോല്  വഴനി
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുയ.  കേനക്ടോലനിനണ്ട്  കുറുകകേ  നടപക്ടോലങ്ങളയ    പക്ടോതകേളമുണണ്ട്.
അതനിനക്ടോല്  നഗരഭക്ടോഗത്തണ്ട്  സനിയഗനിള്  പപലന  ടക്ടോഫനിക്കക്ടോയനി  കേനക്ടോലനിപന
പുനരുദ്ധരനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.

(3) കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനിപല അക്രമയ

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേക്ടോശണ്ട്:  സര്,  വധശമകക്കസനില് വക്ടോറണണ്ട് പ്രതനിയക്ടോയ  പ്രമക്ടോടയ
സശകദശനി  അനസ്പീഷണ്ട്  കുമക്ടോറനിപന  16-10-2016-നണ്ട്  രക്ടോത്രനി  10  മണനിക്കണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
അറസ്റ്റണ്ട്  പചെയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  കേക്ടോത്തലനികേണ്ട്  കകേക്ടോകളജണ്ട്  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനി  സയഘടനത്തനില്
പരനികക്കറണ്ട്  ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് കേഴനിഞനിരുന കുടനികേപള ഇരുമ്പുവടനിപകേക്ടോണണ്ട്
തലയടനിചണ്ട്  പരനികക്കല്പനിച  കകേസനില്  രണക്ടോയ  പ്രതനിയക്ടോണണ്ട്   അനസ്പീഷണ്ട്  കുമക്ടോര്.
ഇകദ്ദേഹപത്ത അറസ്റ്റണ്ട്  പചെയ്തണ്ട്  പത്തനയതനിട  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസ്റ്റഷനനില് പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയ
ദനിവസയ  രക്ടോത്രനി  10.30-നണ്ട്  പത്തനയതനിട  നഗരസഭക്ടോ  കേഇണ്സനിലറുയ
ഡനി.പപവ.എഫണ്ട്.പഎ.  കബക്ടോക്കണ്ട്  കേമ്മനിറനിയയഗവമക്ടോയ  വനി.  ആര്.  കജക്ടോണ്സണ്,
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എസണ്ട്.എഫണ്ട്.പഎ.  സയസ്ഥക്ടോന  കേമ്മനിറനിയയഗയ  അനസനില്  അഹമ്മദണ്ട്,
കേണക്ടോലറനിയക്ടോവന  മറണ്ട്  രണണ്ട്  കപരുമുള്പപപട കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്   കസ്റ്റഷനനില്  കേടന്നു
കേയറുകേയുണക്ടോയനി.  കകേസനില് പ്രതനികേളക്ടോയവര് പത്തനയതനിട കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനില്
കേടനണ്ട്  പ്രതനികേപള  കമക്ടോചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  ശമമക്ടോണണ്ട്  നടത്തനിയതണ്ട്.  ഈ  സമയയ
എസണ്ട്.പഎ.-യുയ ഒരു വനനിതക്ടോ കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  ഓഫസ്പീസറുയ നക്ടോലണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരുമക്ടോണണ്ട്
അവനിപടയുണക്ടോയനിരുനതണ്ട്.  ആകക്രക്ടോശനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  എത്തനിയ  കജക്ടോണ്സണ്  കേയ്യനില്
കേരുതനിയനിരുന മുളവടനി ഉപകയക്ടോഗനിചണ്ട് കസ്റ്റഷപന്റെ ഭനിത്തനിയനില് തറചനിരുന കേണക്ടോടനി
അടനിച്ചുതകേര്ക്കുകേയുയ  മുറനിയനില്നനിന്നുയ  പുറത്തുവന  എസണ്ട്.പഎ.-പയ
ആക്രമനിക്കുകേയുയ പചെയ്തു.  കജക്ടോണ്സപന്റെ പപകേവശമുണക്ടോയനിരുന മുളവടനി എസണ്ട്.പഎ.
പനിടനിച്ചുവക്ടോങ്ങുകേയുയ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസ്റ്റഷനനിലുണക്ടോയനിരുന  കേധ്യക്ടോമറയനില്
അവനിപടയുണക്ടോയ  സയഭവയ  പകേര്ത്തുവക്ടോന  നനിര്കദ്ദേശയ  പകേക്ടോടുക്കുകേയുയ  പചെയ്തു.
എനക്ടോല്  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരപന്റെ  പപകേവശമുണക്ടോയനിരുന  കേധ്യക്ടോമറ  കജക്ടോണ്സണ്
പനിടനിച്ചുവക്ടോങ്ങനി  എറനിഞണ്ട്  പപക്ടോടനിച്ചു.    തുടര്നണ്ട്  എസണ്ട്.പഎ.  തപന്റെ  പമക്ടോപപബല്
കഫക്ടോണ്  വനനിതക്ടോ  പപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ  കേയ്യനില്  പകേക്ടോടുത്തണ്ട്  സയഭവയ  പകേര്ത്തുവക്ടോന
ആവശധ്യപപട്ടു.   ഈ  സമയയ  അവനിപടയുണക്ടോയനിരുന  കേകസരപയടുത്തണ്ട്  വനനിതക്ടോ
കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ കേയ്യനിലുണക്ടോയനിരുന പമക്ടോപപബല് കഫക്ടോണ്  അടനിച്ചു തകേര്ത്തകശഷയ
പ്രതനിയക്ടോയ  അനസ്പീഷണ്ട്  കുമക്ടോറനിപന  ബലമക്ടോയനി  പനിടനിചണ്ട്  പുറകത്തയണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.
പത്തനയതനിട കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനനില്നനിന്നുയ വയര്പലസണ്ട് പമകസജനിലൂപട അറനിയനിപണ്ട്
പകേക്ടോടുത്തതനുസരനിചണ്ട് എ.ആര്.  കേധ്യക്ടോമനില്നനിന്നുയ കൂടുതല് കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര് അവനിപട
എത്തുകേയുണക്ടോയനി.  അനസ്പീഷനിപന  വനിടതനിനുകശഷയ  ഇവര്  ഓടനി  രക്ഷേപപടുകേയക്ടോണണ്ട്
പചെയ്തതണ്ട്.    അക്രമത്തനില്  ഹക്ടോനഡണ്ട്  കേധ്യക്ടോമറയുയ  എസണ്ട്.പഎ.-യുപട  പമക്ടോപപബല്
കഫക്ടോണയ രണണ്ട് കേകസരകേളയ സ്റ്റൂളകേളപമലക്ടോയ അടനിച്ചുതകേര്ത്തു.  പപകേയണ്ട് പരനികക്കറ
എസണ്ട്.പഎ.  പുഷ്പകുമക്ടോറുയ  സനി.പനി.ഒ.  സുകരഷയ  വനനിതക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  സനി.പനി.ഒ.
ആനനി  കതക്ടോമസുയ  ചെനികേനിത്സ  കതടനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇത്തരത്തനില്   കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
കസ്റ്റഷനനില്  കേടന്നുകേയറനി  അക്രമയ  നടത്തുനതണ്ട്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോപയനണ്ട്  അങ്ങണ്ട്
ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  അങ്ങയുപട  പക്ടോര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേരക്ടോണണ്ട്  ഇതനിനണ്ട്  കനതൃതശയ
പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്.  ഇനണ്ട്  ഏറവയ  വലനിയ  വക്ടോര്ത്തയക്ടോയനി  ഈ  വനിഷയയ
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന ഈ സയഭവമുണക്ടോയ അടുത്ത ദനിവസയതപന സഭയനില്
സബ്മനിഷന   പകേക്ടോടുത്തനിരുന്നുപവങ്കനിലുയ  അങ്ങണ്ട്  സഭയനില്  ഇലക്ടോതനിരുനതു
പകേക്ടോണക്ടോണണ്ട് ഇനകത്തയണ്ട് മക്ടോറനിവചതണ്ട്.  ഇത്തരയ അക്രമങ്ങള് ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ
അനുവദനിക്കക്ടോന പക്ടോടനില.  ഈ പ്രതനികേള്പക്കതനിപര ശക്തമക്ടോയ നടപടനി സശസ്പീകേരനിചണ്ട്
അവപര അറസ്റ്റണ്ട് പചെയ്യക്ടോനുള്ള നടപടനിയുണക്ടോകേണയ. 
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മുഖധ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  പത്തനയതനിട  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
കസ്റ്റഷനനില്  പപക്രയ  207/16-ാം  നമര്  കകേസനിപല   പ്രതനിയക്ടോയ  പ്രമക്ടോടയ
അനസ്പീഷനിപന  ബഹുമക്ടോനപപട  പത്തനയതനിട  കകേക്ടോടതനിയുപട  വക്ടോറന്റെണ്ട്   പ്രകേക്ടോരയ
എസണ്ട്.  പഎ.-യുയ  പക്ടോര്ടനിയുയ  രക്ടോത്രനി   വസ്പീടനില്  നനിനണ്ട്  അറസ്റ്റു  പചെയ്തണ്ട്  കസ്റ്റഷനനില്
പകേക്ടോണ്ടുവന്നു.   രക്ടോത്രനി  10.40-ഓപട  കസ്റ്റഷനനില്  എത്തനിയ  ചെനിലര്  അനസ്പീഷനിപന
വനിട്ടുകേനിടണപമനണ്ട്  ആവശധ്യപപടുകേയുയ  അതനിപന്റെ  കപരനില്  വക്ടോകക്കറവയ
ബഹളവമുണക്ടോക്കുകേയുയ  പചെയ്തു.   എനക്ടോല്   അനസ്പീഷനിപന  കൂടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
അവര്ക്കണ്ട് കേഴനിഞനില.  അവനിപട ചെനില പ്രശ്നങ്ങളണക്ടോയനി എനതണ്ട് ശരനിയക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ.
അനസ്പീഷനിപന കകേക്ടോടതനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി   റനിമക്ടോന്റെണ്ട് പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.  കസ്റ്റഷനനില് നടന
സയഭവത്തനിപന്റെ  കപരനില്  പപക്രയ  3639/16  ആയനി  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  പ്രകതധ്യകേ  കകേസണ്ട്
രജനിസ്റ്റര്  പചെയ്തണ്ട്   അകനശഷണയ  നടത്തനിവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഒന്നുയ  രണ്ടുയ  പ്രതനികേള്
പത്തനയതനിട  സനി.പജ.എയ.  കകേക്ടോടതനിയനില്  സറണര്  പചെയ്തതനിനക്ടോല്  അവപരയുയ
റനിമക്ടോന്റെണ്ട്  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.   മറ്റുപ്രതനികേപളപറനി  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  അകനശഷനിച്ചുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.
ഒരക്ടോപള  അറസ്റ്റണ്ട്  പചെയ്തക്ടോല്  രക്ടോത്രനി  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസ്റ്റഷനനില്   പചെനണ്ട്  അയക്ടോപള
വനിടുകേനിട്ടുനതനിനുകവണനി ബലയ പ്രകയക്ടോഗനിക്കുന രസ്പീതനി ആരക്ടോയക്ടോലുയ അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന
കേഴനിയനില.   അത്തരത്തനിലുളള  ശമങ്ങളണക്ടോയക്ടോല്  കേര്ക്കശമക്ടോയ  നടപടനികേള്
കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകുയ.  

(4) പടയയ നല്കേല് 

ശസ്പീ  .   പപഹബനി ഇഇഡന: സര്, കകേരളത്തനിപലമക്ടോടുയ പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്
ആളകേള് പുഴ, കതക്ടോടണ്ട്, കേക്ടോയല് പുറകമക്ടോക്കുകേളനില് അധനിവസനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   40-50
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  അധനിവസനിക്കുന  ഇവര്ക്കണ്ട്  ഇന്നുയ  പടയയ  ലഭധ്യമക്ടോയനിടനില.   ഇഇ
ജലക്ടോശയങ്ങപളലക്ടോയ  തകദ്ദേശസ്ഥക്ടോപനങ്ങളപട  നനിയനണത്തനിലക്ടോണണ്ട്.  1-10-2015-ല് മുന
സര്ക്കക്ടോര്   ഇറക്കനിയ   പ്രകതധ്യകേ  ഓര്ഡറനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  എപന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിപല കതവര കമയ്ദനിന നഗര് കകേക്ടോളനനിയനിപല  60  കപര്ക്കുയ
 ചെനിലവന്നൂര് പുഴയുപട തസ്പീരത്തണ്ട് അധനിവസനിക്കുന  48  കപര്ക്കുയ പടയയ വനിതരണയ
പചെയ്തു.    സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനിയുപട   ജസക്ടോല്  സനിയഗണ്ട്  Vs  കസ്റ്ററണ്ട്  ഓഫണ്ട്  പഞക്ടോബണ്ട്
കകേസനിപന്റെ   വനിധനിയുപട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  പലകപക്ടോഴുയ  ഇതണ്ട്  തടഞവയന
സ്ഥനിതനിവനികശഷമുണണ്ട്.  എനക്ടോല് എ.ജനി.-യുപട നനിര്കദ്ദേശത്തനിപന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രകതധ്യകേ  അധനികേക്ടോരമുപകയക്ടോഗനിചണ്ട്  ഇതണ്ട്  മറനികേടനണ്ട്  പടയയ
പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചെരധ്യയ  നനിലവനിലുണണ്ട്.   എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിപല
വടുതല, ഷണ്മുഖപുരയ, കചെരക്ടോനല്ലൂര്, കകേക്ടോന്തുരുത്തനി, എ.പകേ.ജനി കറക്ടോഡണ്ട്, സൂരധ്യ നഗര്,
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മക്ടോനവ  നഗര്,  അലക്സണ്ട്  കറക്ടോഡണ്ട്,  പപചെതനധ്യപുരയ,  കേസസ്പീബക്ടോ  തനികയററനിനു  സമസ്പീപയ
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആയനിരക്കണക്കനിനക്ടോളകേള്  പുഴ,  കേക്ടോയല്,  കതക്ടോടണ്ട്
പുറകമക്ടോക്കുകേളനില് തക്ടോമസനിക്കുന്നുണണ്ട്.   തകദ്ദേശ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ കകേക്ടോര്പകറഷന,
മുനനിസനിപക്ടോലനിറനി,  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  എനനിവയുപട  എന.ഒ.സനി.  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്
എല്.എസണ്ട്.ജനി.  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിനണ്ട്   റവനമ്പ്യൂവനികലക്കണ്ട്  ഡസ്പീപവസ്റ്റണ്ട്  പചെയ്തതനിനുകശഷയ
സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  പടയയ  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന  കേഴനിയുയ.  ഇവപരലക്ടോയ  പരമരക്ടോഗതമക്ടോയനി
മത്സധ്യബനനയ  നടത്തുന   സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട്.  അതുകപക്ടോപലതപന  ഇവര്ക്കണ്ട്
സശന്തമക്ടോയനി  ഭൂമനികയക്ടോ  മറണ്ട്  സശത്തുക്കകളക്ടോ  ഇലക്ടോത്തവരക്ടോണണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങപളലക്ടോയ
പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് ഇവര്ക്കണ്ട് പടയയ നല്കേക്ടോന കവണ നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.

റവനമ്പ്യൂവയ  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
നനിലവനിലുളള  ഭൂമനി  പതനിവണ്ട്  നനിയമങ്ങളയ  ചെടങ്ങളയപ്രകേക്ടോരയ  പുഴ  പുറകമക്ടോക്കണ്ട്  ഭൂമനി
പതനിച്ചു  നല്കേക്ടോന  ചെനില  തടസങ്ങളണണ്ട്.   കൂടക്ടോപത  കകേരള  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  രക്ടോജണ്ട്
നനിയമത്തനിപല  218/1  വകുപ്പുപ്രകേക്ടോരയ പുഴ പുറകമക്ടോക്കണ്ട് ബനപപട പഞക്ടോയത്തനില്
നനിഷനിപമക്ടോണണ്ട്.  പഞക്ടോയത്തനില് നനിഷനിപമക്ടോയ കതക്ടോടണ്ട്,  കുളയ, പുഴ പുറകമക്ടോക്കുകേളപട
ഭരണയ  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  രക്ടോജണ്ട്  ആകണ്ട്  218/3  വകുപ്പുപ്രകേക്ടോരയ  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്
ഏപറടുക്കക്ടോനുളള  വധ്യവസ്ഥയുണണ്ട്.  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നല്കുനതനിനണ്ട്
പഞക്ടോയത്തനിപന്റെ  അപലങ്കനില്  ബനപപട  തകദ്ദേശസശയയഭരണ  സ്ഥക്ടോപനത്തനിപന്റെ
അനുവക്ടോദയ ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.  കേക്ടോയല്,  കതക്ടോടണ്ട്,  കുളയ എനനിവയനില്പപട പുറകമക്ടോക്കണ്ട്
പതനിച്ചുനല്കുനതനിനണ്ട്  ചെനില  കകേക്ടോടതനിവനിധനികേളയ  പ്രതനിബനമക്ടോയനി  നനില്ക്കുന്നുണണ്ട്.
ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  പപഹബനി ഇഇഡന  കേഴനിഞ ദനിവസയ ഒരു കേത്തണ്ട് നല്കേനിയതനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് എറണക്ടോകുളയ കകേക്ടോന്തൂരുത്തനി മക്ടോനവ നഗറനില് പുഴ പുറകമക്ടോക്കനില്
ഉള്പപപട  തക്ടോമസനിച്ചു  വരുനവരുപട  പടയപ്രശ്നവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്   ലഭനിച
അകപക്ഷേ  പരനിഗണനിക്കുനതനിനുയ  ആവശധ്യമക്ടോയ  തസ്പീരുമക്ടോനയ
പപകേപക്കക്ടോളളനതനിനുമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപട  അയഗത്തനികനയുയ  തകദ്ദേശസശയയഭരണ,
റവനമ്പ്യൂ  വകുപ്പു  പസക്രടറനിമക്ടോപരയുയ   ബനപപട  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥകരയുയ  ഉള്പപടുത്തനി
പക്കക്ടോണ്ടുളള  ഒരു  മസ്പീറനിയഗണ്ട്  3-11-2016-നണ്ട്  കൂടുനതനിനണ്ട്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുപണന
വനിവരവയ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.

(5) സശര്ണവധ്യക്ടോപക്ടോര കമഖലയനിപല പ്രതനിസനനി

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉപപബദുളള:  സര്,   കകേരളത്തനിപല  സശര്ണ  വധ്യക്ടോപക്ടോര  കമഖല
കനരനിടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനി  സഭയുപടയുയ  സര്ക്കക്ടോരനികന്റെയുയ  ശദ്ധയനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനക്ടോണണ്ട്   ഇഇ  സബ്മനിഷന  അവതരനിപനിക്കുനതണ്ട്.   മലയക്ടോളനിക്കണ്ട്
സശര്ണയ പവറുപമക്ടോരു നനികക്ഷേപകമക്ടോ ആര്ഭക്ടോടകമക്ടോ അല.  തലമുറകേള് പപകേമക്ടോറുന
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സമത്തക്ടോണണ്ട്.  വനിവക്ടോഹയ ഉള്പപപടയുളള ആകഘക്ടോഷങ്ങളനിപല അനനിവക്ടോരധ്യതയക്ടോയനി
സശര്ണയ ഇനണ്ട് മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതധ്യക്ടോവശധ്യയ വനക്ടോല്  പണയപപടുത്തനി
പണയ  കേപണത്തക്ടോനുളള  കേരുതലക്ടോണണ്ട്  സശര്ണക്ടോഭരണയ.  സശര്ണകത്തക്ടോടുളള
പ്രതനിപത്തനിക്കണ്ട്   ധനനികേപരകനക്ടോ,  ഇടത്തരക്കക്ടോപരകനക്ടോ  കവര്തനിരനിവനില.
അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  സശര്ണ  വധ്യക്ടോപക്ടോര  കമഖലയനിലുണക്ടോകുന  എലക്ടോ  പ്രശ്നങ്ങളയ
മലയക്ടോളനികേപള പപക്ടോതുവക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.   സശര്ണ വധ്യക്ടോപക്ടോര കമഖലയുമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട്  ആയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്  കുടുയബങ്ങള്  ഉപജസ്പീവനയ  നടത്തുന്നുണണ്ട്.   ഒരു
സശയയ  പതക്ടോഴനില്  സയരയഭപമന  നനിലയനില്  ബക്ടോങ്കുകേളനില്നനിനണ്ട്  വന  പലനിശയണ്ട്
വക്ടോയപയടുത്തണ്ട്  സശര്ണക്ടോഭരണ  വധ്യക്ടോപക്ടോര  രയഗകത്തക്കണ്ട്  കേടന്നുവന
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയനിട്ടുളള  പചെറുകേനിട  വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേളടക്കമുളളവര്  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കക്ടോത്ത  സ്ഥനിതനിയനികലയണ്ട്  നസ്പീങ്ങുകേയക്ടോണണ്ട്.  സശര്ണവധ്യക്ടോപക്ടോര  രയഗത്തണ്ട്
നനിന്നുളള  നനികുതനി  വരുമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷേധ്യകത്തക്ടോടുകൂടനി  1994-ല്
ആരയഭനിച കകേക്ടോമഇണനിയഗണ്ട് സമ്പ്രദക്ടോയത്തനില് നനികുതനി അടച്ചുവരുന വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്
പഴയ സശര്ണക്ടോഭരണങ്ങള്ക്കണ്ട് 2013-14 വര്ഷയ മുതല് മുനകേക്ടോല പ്രക്ടോബലധ്യകത്തക്ടോപട
5  ശതമക്ടോനയ  പര്കചസണ്ട്  ടക്ടോക്സണ്ട്  അടയണപമനണ്ട്   ധനകേക്ടോരധ്യ  വകുപണ്ട്  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്
കനക്ടോടസ്പീസണ്ട്  നല്കേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   2014-പല  ധനകേക്ടോരധ്യ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ,
വക്ടോറണ്ട്  നനിയമത്തനിപല  വകുപണ്ട്  8  (എഫണ്ട്)  (1) -  ല്  കകേക്ടോമഇണനിയഗണ്ട്  നനികുതനിയനില്
കഭദഗതനി വരുത്തനിയകപക്ടോള് ഒരു പദപ്രകയക്ടോഗത്തനില് വന പനിശകേനിപനത്തുടര്നക്ടോണണ്ട്
പഴയ  സശര്ണക്ടോഭരണങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഇതുവപരയുമനിലക്ടോത്ത  പര്കചസണ്ട്  ടക്ടോക്സണ്ട്
ചുമത്തനിയനിരനിക്കുനപതനക്ടോണണ്ട്  അറനിയക്ടോന കേഴനിഞതണ്ട്.   2013-14  മുതല് ഇതുവപര
അടച  നനികുതനിയുപട  ഏകേകദശയ  5  ഇരടനികയക്ടോളയ  വരുന  തുകേയക്ടോണണ്ട്  ഇങ്ങപന
പര്കചസണ്ട് ടക്ടോക്സക്ടോയനി അടയക്ടോന ആവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്. "സശര്ണ വധ്യക്ടോപക്ടോര
രയഗപത്ത  വലയന  നനികുതനിക്കുരുക്കണ്ട്"  എന  വക്ടോര്ത്ത  പത്രങ്ങളനില്  വന്നു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഇത്ര ഭസ്പീമമക്ടോയ സയഖധ്യ മുനകേക്ടോല പ്രക്ടോബലധ്യകത്തക്ടോപട അടചണ്ട്
സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  നടത്തനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയക്ടോപത  ഇടത്തരയ  വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്
കേടകേള്  പൂടനി  ഇഇ  രയഗത്തുനനിനണ്ട്  പനിനമക്ടോറനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
സഇകേരധ്യമുളളവര്  സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട്  പുറത്തുയ  വനികദശരക്ടോജധ്യങ്ങളനിലുയ   കപക്ടോയനി
കഷക്ടോറൂമുകേള് തുറക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി   സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട് ലഭനികക്കണ
വരുമക്ടോനത്തനില്  വലനിയ  ഇടനിവണ്ട്  സയഭവനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നു.   അകതക്ടോപടക്ടോപയ
സശര്ണക്ടോഭരണ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനില്  പരനിശസ്പീലനയ  ലഭനിച  യുവക്ടോക്കളപട
പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്  നഷപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്   ഇടത്തരക്കക്ടോരുയ
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുമക്ടോയ  സശര്ണ  വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേപള  കകേരളത്തനില്ത്തപന  പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തുനതനിനുളള  നടപടനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകേണയ.   ഇതണ്ട്
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സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  റവനമ്പ്യൂ  വരുമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുയ  കൂടുതല്
പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കക്ടോനുയ സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുപമന കേക്ടോരധ്യത്തനില് യക്ടോപതക്ടോരു
സയശയവമനില.  സക്ടോകങ്കതനികേ പനിഴവനിപന്റെ കപരനില് സശര്ണ വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേളനില്നനിനണ്ട്
ഇഇടക്ടോക്കുന  വക്ടോങ്ങല്  നനികുതനി  മുനകേക്ടോല  പ്രക്ടോബലധ്യകത്തക്ടോപട  പനിരനിപചടുക്കക്ടോനുളള
വക്ടോണനിജധ്യനനികുതനി  വകുപനിപന്റെ  നടപടനി  ബഹുമക്ടോനപപട  പപഹകക്കക്ടോടതനി  കസ്റ്റ
പചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  തനികേച്ചുയ അനധ്യക്ടോയമക്ടോയ ഇഇ നനികുതനി നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോപണനണ്ട്
പപഹകക്കക്ടോടതനിയുയ  അഭനിപ്രക്ടോയപപടനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില് സശര്ണ
വധ്യക്ടോപക്ടോരകമഖല  കനരനിടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
നനിയമ  കഭദഗതനിയനില്  വന  പനിശകേണ്ട്  തനിരുത്തക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ധനകേക്ടോരധ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസണ്ട് പഎസകേണ്ട്): സര്,
2014-പല ധനകേക്ടോരധ്യ നനിയമത്തനില്  വരുത്തനിയ കഭദഗതനികേളപട ഫലമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട് ഇഇ
പ്രശ്നമുണക്ടോയനിട്ടുളളതണ്ട്.  അനണ്ട്  ഗുലക്ടോത്തനി  ഇനസ്റ്റനിറമ്പ്യൂടനിപന്റെ  പഠനത്തനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേളപട ആവശധ്യയ  കേണക്കനിപലടുത്തുപകേക്ടോണണ്ട്,  സബ്ജകണ്ട്
കേമ്മനിറനി ഇതണ്ട്  വനിശദമക്ടോയനി ചെര്ച പചെയ്തക്ടോണണ്ട്  ചെനില ഇളവകേള് അനുവദനിചതണ്ട്.  പകക്ഷേ
8 (എഫണ്ട്)-  പല ചെനില കക്ടോസ്സുകേപളടുക്കുകമക്ടോള് കകേക്ടോമഇണനിയഗണ്ട് വനില്പനയുപട കമല്
മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ചുരുങ്ങുയ,  പര്കചസണ്ട്  സമയപത്ത  നനികുതനി  ഇതനില്പപടനില;  അതണ്ട്
പകേക്ടോടുക്കണപമന്നുളള വധ്യക്ടോഖധ്യക്ടോനമക്ടോണണ്ട് എ.ജനി. എടുത്തനിരനിക്കുനതണ്ട്.   എ.ജനി. എടുത്ത
ആ  നനിലപക്ടോടനിനുകശഷയ  ചെനില  സര്ക്കുലറുകേള്  വഴനി  അതണ്ട്  കസ്റ്റ
പചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  എനക്ടോല് എന്തുപകേക്ടോണണ്ട് നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുനനിപലനണ്ട്
എ.ജനി.   കേര്ശനമക്ടോയനി  കചെക്ടോദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതനിപന്റെയടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്
കനക്ടോടസ്പീസുകേള് കപക്ടോയനിട്ടുളളതണ്ട്.    പ്രതനിപക്ഷേയ അടക്കമുളളവര് നനിയമസഭയനില് ഒരു
നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോപണങ്കനില് അതണ്ട് സബ്ജകണ്ട് കേമ്മനിറനിയനില്  ചെര്ച പചെയ്യക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുയ,  ഫനിനക്ടോനസണ്ട്  ആകനിപന്റെ  ചെര്ചക്ടോകവളയനില്  അത്തരത്തനിലുപള്ളക്ടോരു
സമസ്പീപനമുണക്ടോകുപമനണ്ട്  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നു.

(6) അകപ്രക്ടോചണ്ട് കറക്ടോഡണ്ട് നനിര്മ്മക്ടോണയ

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതധ്യന:  സര്,  എപന്റെ   നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിപല  വളപര
പ്രധക്ടോനപപട  രണണ്ട്  ഗക്ടോമപഞയത്തുകേളനില്  മൂനണ്ട്   ഭക്ടോഗവയ   കേക്ടോയലക്ടോല്  ചുറപപട്ടു
കേനിടക്കുന വളപര പ്രകൃതനിരമണസ്പീയമക്ടോയ  പ്രകദശമക്ടോണണ്ട് വക്കയ പചെറുനനിയര് ഭക്ടോഗയ.
വര്ക്കല  ടൂറനിസ്റ്റണ്ട്  കകേന്ദ്രത്തനികലയയ   ശനിവഗനിരനിയനികലയയ  കപക്ടോകുന  പ്രധക്ടോന
കറക്ടോഡുകേള് ഈ കമഖലയനിലൂപടയക്ടോണണ്ട് കേടന്നുകപക്ടോകുനതണ്ട്.   വക്കവയ പചെറുനനിയരുയ
തമ്മനില്  ബനനിപനിക്കുന  പണയനില്ക്കടവണ്ട്  പക്ടോലയ  2005-ല്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച്ചു.
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അതനികനക്ടോടുകചെര്നണ്ട് ഏകേകദശയ ഒരു കേനികലക്ടോമസ്പീറര് വരുന കറക്ടോഡനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോത്തതുകേക്ടോരണയ   പക്ടോലയ   ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  പ്രകയക്ടോജനപപടുത്തക്ടോന
കേഴനിയുനനില.  പക്ടോലത്തനികനക്ടോടുകചെര്ന്നുള്ള  കറക്ടോഡണ്ട്  നനിര്മ്മക്ടോണയ  പൂര്ത്തനിയക്ടോ
ക്കണപമനതണ്ട്  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുപട   ആഗഹമക്ടോണണ്ട്.   ഇതനിനക്ടോയനി   നനിരവധനി  പ്രകക്ഷേക്ടോഭ
സമരങ്ങളയ  ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുണണ്ട്.    ഭൂമനി  ഏപറടുക്കുനതണ്ട്  സയബനനിച തര്ക്കവയ
നക്ടോലണ്ട് കപര്ക്കണ്ട്  നഷപരനിഹക്ടോരയ പകേക്ടോടുക്കുന പ്രശ്നവമുണക്ടോയനിരുന്നു.   കേഴനിഞ നക്ടോലണ്ട്
വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഞക്ടോന  തുടര്ചയക്ടോയനി  നടത്തനിയ  ശമത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
പനി.ഡബമ്പ്യൂ.ഡനി.,  റവനമ്പ്യൂ,   മറണ്ട്  ബനപപട  വകുപ്പുകേള്  എനനിവ  കചെര്നണ്ട്
നക്ടോലക്ടോളകേള്ക്കണ്ട് നഷപരനിഹക്ടോരയ പകേക്ടോടുക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോവകേയുയ  അവരുപട ഭൂമനി
കറക്ടോഡണ്ട്  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  വനിട്ടുതരക്ടോന  സമ്മതനിക്കുകേയുയ   പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.
ഇത്തരപമക്ടോരു   സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്   ഇഇ  കറക്ടോഡണ്ട്  പനി.ഡബത.ഡനി.  ഏപറടുത്തണ്ട്
നനിര്മ്മക്ടോണയ നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനിയുണക്ടോകേണപമനണ്ട്  അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന):  സര്,
പണയനില്ക്കടവണ്ട്  പക്ടോലയ  അകപ്രക്ടോചണ്ട്  കറക്ടോഡനിപന്റെ  പണനികേള്ക്കക്ടോയനി
സ്ഥലകമപറടുക്കക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്  29-01-2016-ല് 25 ലക്ഷേയ  രൂപയുപട ഭരണക്ടോനുമതനി
നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  നക്ടോലണ്ട്  കപരുപട പപകേവശമുണക്ടോയനിരുന ഭൂമനിയക്ടോണണ്ട് ഏപറടുത്തണ്ട്
പപകേമക്ടോകറണതണ്ട്.   ഇഇ  നക്ടോലണ്ട്  കപരുയ അവരുപട  പ്രമക്ടോണങ്ങള് പപകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ഓകരക്ടോരുത്തരനില്  നനിന്നുയ  എത്ര  ഭൂമനി  ഏപറടുക്കണപമനണ്ട്  അളനണ്ട്
തനിടപപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഇഇയക്ടോഴ്ച  തപന  ആരയഭനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.   അതണ്ട്
കേഴനിഞക്ടോല്   ഉടമസ്ഥര്ക്കണ്ട്  തുകേ  പപകേമക്ടോറനി  സ്ഥലയ  ഏപറടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിയുണക്ടോകുയ.  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനില്  എസ്റ്റനികമറണ്ട്  സമര്പനിക്കുവക്ടോന
പനി.ഡബത.ഡനി.  എക്സനികേമ്പ്യൂടസ്പീവണ്ട്  എഞനിനസ്പീയകറക്ടോടണ്ട്   ആവശധ്യപപടനിട്ടുണണ്ട്.   അതണ്ട്
ലഭനിക്കുന മുറയണ്ട് പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്. 

(7) പപബപക്ടോസണ്ട് നനിര്മ്മക്ടോണയ

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമനില്:  സര്,  1980-കേളനില്  നക്ടോറണ്ട്പക്ടോകേണ്ട്  പഠനത്തനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  പക്ടോലക്കക്ടോടനിപന്റെ  ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കനിനണ്ട്  ശക്ടോശശത  പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി
നനിര്കദ്ദേശനിക്കപപട അഞക്ടോറണ്ട് പപബപക്ടോസുകേളണണ്ട്.   കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട്
അതനില് ഒന്നുരപണണയ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുയ ഒപരണയ തുടങ്ങക്ടോനുയ സക്ടോധനിച്ചു.  സ്ഥലയ
സറണര് പചെയ്യുന കേക്ടോരധ്യത്തനില്, എണ്പതണ്ട്  മുതല് പതക്ടോണ്ണൂറണ്ട് ശതമക്ടോനയ വപര ഫസ്പീ
സറണര് ലഭനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  കകേവലയ അകഞക്ടോ ആകറക്ടോ ആളകേള് മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട് സ്ഥലയ
വനിട്ടുനല്കുനതനിനണ്ട്  പണയ  ആവശധ്യപപടനിട്ടുള്ളതണ്ട്.    ഇതണ്ട്  ഡനിസ്ട്രേനികേണ്ട്  ഫ്ലക്ടോഗ്ഷനിപണ്ട്
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ഇനഫക്ടോസ്ട്രേക്ചെര്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉള്പപടുത്തക്ടോന  ശമനിചനിരുന്നു.
തതശത്തനില് ഇതണ്ട് എ.എസണ്ട്. ലഭനിചവയുപട  പടനികേയനില് ഉള്പപടതക്ടോണണ്ട്.  അതനിപന്റെ
തുടര്നടപടനികേളനില്  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന ഇഇ സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കേഴനിയുകമക്ടോ? കേനിഫ്ബനിയുപട
കപ്രക്ടോജക്ടുകേപളക്ടോന്നുയ  വരക്ടോത്ത  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലപമന  നനിലയണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
സ്ഥലയ  സഇജനധ്യമക്ടോയനി  ലഭധ്യമക്ടോകേക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചെരധ്യയകൂടനി  ഉപകയക്ടോഗപപടുന
തരത്തനില്  ഇഇ  പപബപക്ടോസണ്ട്  നനിര്മ്മക്ടോണയ  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുളള  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കണയ.                                               

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന):  സര്,
2015-16-പല ബഡ്ജറണ്ട് പ്രസയഗത്തനിലക്ടോണണ്ട് ജനിലക്ടോതല പതക്ടോകേ നഇകേ പദ്ധതനിയനില്
ഉള്പപടുത്തനി   പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്  ലനിങ്കണ്ട്  പപബപക്ടോസണ്ട്  അടക്കമുളള  21  പദ്ധതനികേള്
പ്രഖധ്യക്ടോപനിചതണ്ട്.  3771  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണണ്ട്  മതനിപണ്ട്  പചെലവക്ടോയനി  അതനില്
പറഞനിരുനതണ്ട്.   പപകടക്ടോളനിനുയ  ഡസ്പീസലനിനുയ  ഒരു  രൂപ  ക്രമത്തനില്  അധനികേ
വനില്പന നനികുതനി ഇഇടക്ടോക്കനി അതനിപന്റെ  അനപതണ്ട് ശതമക്ടോനയ വനിഹനിതയ, ഏകേകദശയ
200  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇതനിപന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  കറക്ടോഡണ്ട്  ഫണണ്ട്  കബക്ടോര്ഡനിപന
ഏല്പനിക്കുപമനക്ടോയനിരുന്നു  പറഞനിരുനതണ്ട്.  എനക്ടോല്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
കേക്ടോലത്തണ്ട് കകേരള കറക്ടോഡണ്ട് ഫണണ്ട് കബക്ടോര്ഡനിനണ്ട് തുകേപയക്ടോന്നുയ ലഭധ്യമക്ടോക്കനിയനിടനില.  തുകേ
വകേയനിരുത്തക്ടോപതയക്ടോണണ്ട്  3771  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  പദ്ധതനി  നനിയമസഭയനില്
ധനകേക്ടോരധ്യമനനി പ്രഖധ്യക്ടോപനിചതുയ പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തണ്ട് വകുപണ്ട് ഏപറടുത്തതുയ.  പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്
ലനിങ്കണ്ട്  പപബപക്ടോസണ്ട്   കറക്ടോഡനിപന്റെ വനിശദമക്ടോയ പദ്ധതനി  രൂപകരഖ നനിരത്തണ്ട്  വനിഭക്ടോഗയ
ചെസ്പീഫണ്ട് എഞനിനസ്പീയര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.      പകേ.എസണ്ട്.ആര്.ടനി.സനി.        കറക്ടോഡണ്ട്,
കേല്മണ്ഡപയ ബസണ്ട് സ്റ്റക്ടോന്റെണ്ട്, കേല്പക്ടോക്കുളയ കറക്ടോഡണ്ട്, ജനിലക്ടോ ആശുപത്രനി, പഎ.എയ.എ.
പപബപക്ടോസണ്ട്  കറക്ടോഡണ്ട്  എനനിവയക്ടോണണ്ട്  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്പപടുത്തനിയനിരുനതണ്ട്.
5,61,00,000 രൂപ ഭൂമനി ഏപറടുക്കുനതനിനടക്കയ 14,10,00,000  രൂപയക്ടോണണ്ട് മതനിപണ്ട്
പചെലവണ്ട്.  05-02-2016-ല് ഇപതലക്ടോയ സര്ക്കക്ടോരനികലയണ്ട് ശനിപക്ടോര്ശ പചെയ്തു.  എനക്ടോല്
ആദധ്യയ  പ്രഖധ്യക്ടോപനിച  21  പദ്ധതനികേള്  മക്ടോറനി   കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  അവസക്ടോന
സമയത്തണ്ട് പത്തണ്ട് പദ്ധതനികേളക്ടോയനി ചുരുക്കനി.   അതനിനണ്ട്  1620.3  കകേക്ടോടനി   രൂപയുപട
മതനിപണ്ട് പചെലവയ  പ്രഖധ്യക്ടോപനിച്ചു. പകക്ഷേ  ഇതനിനുകവണനി തുകേപയക്ടോന്നുയ കറക്ടോഡണ്ട് ഫണണ്ട്
കബക്ടോര്ഡനിനണ്ട് നല്കേനിയനില.  പനിനസ്പീടതണ്ട്  അഞണ്ട് പദ്ധതനികേളക്ടോക്കനി മക്ടോറനി  ഊരക്ടോലുങ്കല്
കലബര്  സര്വ്വസ്പീസണ്ട് പസക്ടോപപസറനിപയ  ഏല്പനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തു.   അതനില്  ഇഇ
പപബപക്ടോസണ്ട്  പദ്ധതനിയനില.  ധനകേക്ടോരധ്യ  വകുപനിപന്റെ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗത്തനിപല
ചെസ്പീഫണ്ട്  പടകനിക്കല്  എക്സക്ടോമനിനറുപട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചണ്ട്  മറണ്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പക്ടോലനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്.                     
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(8) കറഷന വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേളപട ആവശധ്യങ്ങള്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹനിയ:  സര്,  കകേരളത്തനിപല  പപക്ടോതുവനിതരണ  രയഗത്തണ്ട്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  യക്ടോപതക്ടോരക്ടോനുകൂലധ്യങ്ങളയ  ലഭനിക്കക്ടോപത  കസവനയ  പചെയ്യുന  കറഷന
വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്  ഇനണ്ട്  പസക്രകടറനിയറനികലയണ്ട്  സമരയ  നയനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  പരമക്ടോവധനി
100  കേശനിന്റെല്  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ  വനില്ക്കുന  ഒരു  കറഷന  വധ്യക്ടോപക്ടോരനിക്കണ്ട്  ഇനപത്ത
അവസ്ഥയനില് ലഭനിക്കുന കേമ്മസ്പീഷന പവറുയ പതനിനക്ടോയനിരയ രൂപയനില് തക്ടോപഴയക്ടോണണ്ട്.
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  നൂറണ്ട്  രൂപ  കേമ്മസ്പീഷന  പകേക്ടോടുക്കക്ടോപമനണ്ട്  വക്ടോഗക്ടോനയ
നല്കേനിയനിരുന്നുപവങ്കനിലുയ  89  മുതല് 92 രൂപ വപരയക്ടോണണ്ട് ഇകപക്ടോള് കേമ്മസ്പീഷനക്ടോയനി
ലഭനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.   സര്ക്കക്ടോര് കനരനിടണ്ട്  നടത്തുന മക്ടോകവലനി കസ്റ്റക്ടോറുകേള്ക്കുയ
ഇഇ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മപറലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുയ   എലക്ടോവനിധ
ആനുകൂലധ്യങ്ങളയ നല്കുകമക്ടോള് കറഷന വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കണ്ട് മക്ടോത്രയ  ആനുകൂലധ്യങ്ങള്
നല്കുനനില.  ഇകപക്ടോള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് എ.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുകേള്ക്കുള്ള കറഷന
വനിഹനിതവയ മപണണയുപട അളവയ പവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതണ്ട് കകേരളത്തനിപന്റെ
പപക്ടോതുവനിതരണ സയവനിധക്ടോനപത്ത തകേര്ക്കുയ.  ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോനനിയമയ കകേരളത്തനില്
നടപനിലക്ടോക്കനി  കൃതധ്യമക്ടോയ  അളവനിലുയ  തൂക്കത്തനിലുയ  കറഷന  സക്ടോധനങ്ങള്
കേടയനിപലത്തനിക്കുകേയുയ  കറഷന വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കണ്ട് കൃതധ്യമക്ടോയ കവതനയ നല്കുകേയുയ
കവണയ.   കേരനിഞന്തക്കക്ടോരപനന  വനിളനികപരണ്ട്  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന  അടനിയന്തര
നടപടനികേള്  പപകേപക്കക്ടോള്ളണപമനക്ടോവശധ്യപപടക്ടോണണ്ട്  കറഷന  വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്  ഇനണ്ട്
സമരയ  നടത്തുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സതശരമക്ടോയ  ശദ്ധ
ഉണക്ടോകേണപമനണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷേധ്യവയ സനിവനില് സപപപ്ലെെസുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന  ): സര്,
1-1-2015-പല സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവണ്ട് നയ.1/2015/ഭ.പപക്ടോ.വ.  പ്രകേക്ടോരയ  2015  ജനുവരനി
ഒന്നുമുതല് കേശനിന്റെലനിനണ്ട് 100 രൂപ  നനിരക്കനില്  കറഷന വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കണ്ട് കേമ്മസ്പീഷന
അനുവദനിചനിട്ടുണണ്ട്.   അകന്തധ്യക്ടോദയ  അനകയക്ടോജന  പദ്ധതനിയുപട  കേമ്മസ്പീഷന  2016
പഫബ്രുവരനി  വപരയുയ  അകന്തധ്യക്ടോദയ  അനകയക്ടോജന  പദ്ധതനിപയക്ടോഴനിപകേയുള്ള
സസ്പീമുകേളപട  കേമ്മസ്പീഷന   2016  പമയണ്ട്  വപരയുയ  നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.   കുടനിശനികേ  തുകേ
നല്കുന  കേക്ടോരധ്യയ  പരനിഗണനയനിലക്ടോണണ്ട്.  കറഷന  വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കുയ
സഹക്ടോയനികേള്ക്കുയ 

(അദ്ധധ്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ജസ്പീവപരധ്യക്ടോപ കവതനയ   നടപനിലക്ടോക്കുന   വനിഷയയ സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമത്തനില്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗത്തനിനുപകേരയ  മുനഗണന,  മുനഗണകനതര  വനിഭക്ടോഗങ്ങപളയക്ടോണണ്ട്  വനിഭക്ടോവന
പചെയ്തനിട്ടുള്ളതണ്ട്.   പ്രസ്തുത  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കുനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മുനഗണനക്ടോ
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വനിഭക്ടോഗങ്ങപള  പതരപഞടുക്കുനതനിനക്ടോയനി  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വനതനിനുകശഷയ സയസ്ഥക്ടോനതല റക്ടോങ്കനിയഗണ്ട് നടത്തനി കേരടണ്ട്  പടനികേ പവബ്പപസറനില്
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.   ഇതനികന്മേലുള്ള  ആകക്ഷേപങ്ങളയ  പരക്ടോതനികേളയ  പരനിഹരനിചണ്ട്
ആധക്ടോര്  ഉപകയക്ടോഗനിചണ്ട്  ഡമ്പ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന  നടത്തനി  അന്തനിമ  പടനികേ
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  പ്രസ്തുത നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  2016-മക്ടോര്ചണ്ട്
മക്ടോസത്തനില് കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേളപട വനിതരണയ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുപമനണ്ട് പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന്നു.
കറഷന കേടകേള് നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി മറണ്ട് പലചെരക്കണ്ട് സക്ടോധനങ്ങള്കൂടനി
നധ്യക്ടോയവനിലയണ്ട്  നല്കുന  കേടകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളയ
സശസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിചതനിനണ്ട്  സപസനഡണ്ട് പചെയ്യപപട
921  കറഷന  കേടകേള്പക്കതനിപരയുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുനതനിനണ്ട്
അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
ലഭധ്യമക്ടോകുന  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യത്തനില്നനിന്നുയ  മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്
നല്കേനിയകശഷയ  ബക്ടോക്കനി  വരുനവ  നനിയമത്തനിപന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരക്ടോത്തവര്ക്കണ്ട്
നല്കേക്ടോന  കേഴനിയുയ.  കകേരളത്തനിപല  കറഷന  വധ്യക്ടോപക്ടോരനി  കക്ഷേമനനിധനി  അയഗങ്ങളപട
പപനഷന  26-2-2015-പല  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവണ്ട്  നയ.  7/2016/ഭ.പപക്ടോ.വ  പ്രകേക്ടോരയ
500  രൂപയനില് നനിന്നുയ  1500  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടുണണ്ട്.    കൂടക്ടോപത കറഷന
വധ്യക്ടോപക്ടോരനികേള്ക്കുയ  കുടുയബത്തനിനുമുള്ള  ഇനഷശറനസണ്ട്  പരനിരക്ഷേ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ,
പപനഷന പ്രക്ടോയയ  60  വയസക്ടോക്കുകേ എനസ്പീ ആവശധ്യങ്ങളനികന്മേല്  കകേരള  കറഷന
ഡസ്പീകലഴണ്ട്  പവല്ഫയര്  ഫണണ്ട്  കബക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചെനിചണ്ട്  നടപടനി
സശസ്പീകേരനികക്കണതുണണ്ട്. 

(9) പകേ.എസണ്ട്.ഇ.ബനി. പസക്ഷേന ഓഫസ്പീസണ്ട്

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസണ്ട്:  സര്,  കകേക്ടോങ്ങക്ടോടണ്ട്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിപല
കേരനിമ പഞക്ടോയത്തണ്ട്  പശ്ചനിമഘട മലനനിരകേകളക്ടോടണ്ട്   സക്ടോദൃശധ്യമുളള   ഒരു മലകയക്ടോര
പ്രകദശമക്ടോണണ്ട്. 1996-ല് ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തണ്ട് നടപനിലക്ടോക്കനിയ, കവദതതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിചണ്ട്
ഇലകനിസനിറനി  കബക്ടോര്ഡനിനണ്ട്  കകേമക്ടോറുന  മസ്പീനവലയ  മനിനനികഹഡല്  കപ്രക്ടോജകണ്ട്
നനിലനനില്ക്കുന പഞക്ടോയത്തണ്ട് കൂടനിയക്ടോണണ്ട്  കേരനിമ പഞക്ടോയത്തണ്ട്.  അവനിപടയുളളവര്
നനിലവനില്   ഏപഴടണ്ട്  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  സഞരനിചണ്ട്  തചനപക്ടോറയനില്  കപക്ടോയക്ടോണണ്ട്
കവദതതനി  ബനില്  അടയനതണ്ട്.   മക്ടോത്രമല,  കലന  പപക്ടോടനിവസ്പീഴുകേ,  കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്,  മരയ
തുടങ്ങനിയവ  മറനിഞണ്ട്   വസ്പീഴുകേ  എനനിവ   നനിതധ്യ  സയഭവമക്ടോണണ്ട്.  ഏറവയ  കൂടുതല്
മഴപപയ്യുന പ്രകദശമക്ടോണണ്ട് കേരനിമ-കേലടനികക്കക്ടോടണ്ട് പ്രകദശയ. കകേരളത്തനിപല ചെനിറക്ടോപുഞനി
എനറനിയപപടുന ഈ കമഖലയനില് മരയ വസ്പീഴലുയ കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്/കലന എനനിവ പപക്ടോടനി
വസ്പീഴലുപമക്ടോപക്ക  നനിതധ്യസയഭവമക്ടോയതനിനക്ടോല്  അവനിപട  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്
റനിപയറനിയഗനിനക്ടോയനി  വകരണതണ്ട്  അതധ്യക്ടോവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.  വളപര  ദൂപരനനിനണ്ട്   ഇവനികടയണ്ട്
വരക്ടോന  വളപരയധനികേയ  പ്രയക്ടോസയ  കനരനിടുന്നു.  റനിപയറനിയഗനിനണ്ട്  പസക്ഷേന
ഓഫസ്പീസനിലക്ടോത്തതനിപന്റെ  പ്രയക്ടോസവയ ജനങ്ങള് അനുഭവനിക്കുന്നുണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്
കേരനിമ  പഞക്ടോയത്തനില്  കേലടനികക്കക്ടോടണ്ട്  കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി   ഒരു  പസക്ഷേന  ഒക്ടോഫസ്പീസണ്ട്
അനുവദനിക്കണപമനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  കവ ദതതനി  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
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കവദതതനിയുയ കദവസശവയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്,
പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്  ജനിലയനില്  കകേക്ടോങ്ങക്ടോടണ്ട്  മണ്ഡലത്തനിപല  കേക്ടോരക്ടോക്കുറനിശനി,  കേരനിമ
പഞക്ടോയത്തുകേള്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചണ്ട്  പസക്ഷേന  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരയഭനിക്കുനതനിനുള്ള
പപ്രക്ടോകപക്ടോസല്   പകേ.എസണ്ട്.ഇ.ബനി.  പരനികശക്ടോധനിചനിരുന്നു.  ഇഇ  പ്രകദശങ്ങള്
അടുത്തടുത്തണ്ട്  വരുനതക്ടോകേയക്ടോല്  മനിക്കവക്ടോറുയ  ഒകര  പ്രകദശങ്ങളനിപല
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോയനിരനിക്കുയ  പുതുതക്ടോയനി രൂപയ പകേക്ടോള്ളുന പസക്ഷേന ഓഫസ്പീസുകേളനില്
വരുനതണ്ട്.  അതനിനക്ടോല്  ഒകര സമയയ രണണ്ട് പസക്ഷേന ഓഫസ്പീസുകേള് ആവശധ്യമക്ടോയനി
വരുനനില.  കേരനിമ  എനതണ്ട്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്-പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്  കഹകവയുപട  സമസ്പീപമുള്ള
പ്രകദശമക്ടോയതനിനക്ടോലുയ  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കനിയ  മസ്പീനവലയ  പചെറുകേനിട
ജലകവദതത പദ്ധതനിക്കണ്ട് സമസ്പീപമക്ടോയതനിനക്ടോലുയ കേരനിമ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചണ്ട്  ഒരു പുതനിയ
പസക്ഷേന  ഓഫസ്പീസണ്ട്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോയനിരനിക്കുയ  കൂടുതല്  ജകനക്ടോപകേക്ടോരപ്രദപമന
കേണക്കുകൂടലനില്, പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട് ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിളനിനണ്ട് കേസ്പീഴനില് വരുന കകേക്ടോങ്ങക്ടോടണ്ട്,
മുണ്ടൂര് എനസ്പീ രണണ്ട് ഇലകനിക്കല് പസക്ഷേനുകേളനില് നനിനണ്ട് യഥക്ടോക്രമയ രണക്ടോയനിരവയ
നക്ടോലക്ടോയനിരവയ ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കകളയുയ പഷക്ടോര്ണ്ണൂര് ഇലകനിക്കല് സര്ക്കനിളനിനണ്ട് കേസ്പീഴനില്
വരുന  തചനപക്ടോറ  ഇലകനിക്കല്  പസക്ഷേനനില്നനിനണ്ട്  അയ്യക്ടോയനിരയ
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കകളയുയ  ഉള്പപടുത്തനി  കേരനിമ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചണ്ട്  പുതനിയ  പസക്ഷേന
ഓഫസ്പീസണ്ട് എന പപ്രക്ടോകപക്ടോസലനിനക്ടോണണ്ട് കബക്ടോര്ഡണ്ട് ഊനല് നല്കേനിയതണ്ട്. നൂറനില്പരയ
ചെതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  മുണ്ടൂര്-കകേക്ടോങ്ങക്ടോടണ്ട്  ഇലകനിക്കല്
പസക്ഷേനുകേള്ക്കണ്ട്  കേസ്പീഴനില്  യഥക്ടോക്രമയ  13905-ഉയ  14669-ഉയ  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളയ
ഉകദ്ദേശയ  എണ്പതണ്ട്  ചെതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീറര് വനിസ്തൃതനിയുള്ള തചനപക്ടോറ ഇലകനിക്കല്
പസക്ഷേനണ്ട്  കേസ്പീഴനില്  17480  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളമക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോഴുള്ളതണ്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
പസക്ഷേന  ഓഫസ്പീസനിപന്റെ  പരനിധനി  50  ചെതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീററനില്  കൂടുകേയുയ
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്  25000-ത്തനില്  അധനികേമക്ടോകുകേകയക്ടോ  അപലങ്കനില്  പരനിധനി  100
ചെതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീററനില്  കൂടുകേയുയ  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്  20000-ത്തനില്
അധനികേമക്ടോകുകേകയക്ടോ  പചെയ്യുന  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലക്ടോണണ്ട്  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്
നനിലവനിലുള്ള  പസക്ഷേന  വനിഭജനിചണ്ട്  പുതനിപയക്ടോരു  പസക്ഷേന  ഓഫസ്പീസണ്ട്
പകേ.എസണ്ട്.ഇ.ബനി.  അനുവദനിക്കുനതണ്ട്.  പസക്ഷേന വനിഭജനത്തനിനുള്ള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള്
കമല്പറഞ  പസക്ഷേപന്റെ  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  പക്ടോലനിക്കപപടുനനില.  പുതുതക്ടോയനി
ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരയഭനിക്കുനതനിനണ്ട്  അധനികേമക്ടോയനി  മക്ടോനവകശഷനി  ആവശധ്യമക്ടോയനി
വരുനതനിനക്ടോലുയ  പുതുതക്ടോയനി  തസ്തനികേകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനണ്ട്
തടസങ്ങളള്ളതനിനക്ടോലുയ  ഇകപക്ടോള്  പുതനിയ  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആരയഭനിക്കുനതണ്ട്
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല.  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമത  വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  നനിലവനിലുള്ള
ഓഫസ്പീസുകേളപട പുനനഃക്രമസ്പീകേരണയ കബക്ടോര്ഡണ്ട് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണണ്ട്. 

(10) ജപനി നടപടനികേളനില്നനിന്നുയ ഒഴനിവക്ടോക്കുനതണ്ട് സയബനനിചണ്ട്

ശസ്പീമതനി  സനി  .    പകേ  .    ആശ:  സര്,  കവക്കയ  തക്ടോലൂക്കനിപല  വനിവനിധ
വനികലജകേളനിലുയ  മസ്പീനചനില്  തക്ടോലൂക്കനിപല  ഏതക്ടോനുയ  വനികലജകേളനിലുയ  ഉള്പപട
നക്ടോന്നൂകറക്ടോളയ  എസണ്ട്.സനി./എസണ്ട്.ടനി.  വനിഭക്ടോഗത്തനില്പപട  കുടുയബക്കക്ടോര് പജ.എല്.ജനി.
ഗ്രൂപണ്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരയ  കവക്കയ  തക്ടോലൂക്കനിപല  തലകയക്ടോലപറമണ്ട്
കേക്ടോനറക്ടോ  ബക്ടോങ്കണ്ട്  ശക്ടോഖയനില്നനിനണ്ട്  25,000  രൂപ  വക്ടോയപയടുത്തണ്ട്  മുയല്  കൃഷനി
നടത്തനിയനിരുന്നു.  ഇവര്ക്കണ്ട് മൃഗസയരക്ഷേണ വകുപനിപന്റെ കേസ്പീഴനിലുള്ള തലകയക്ടോലപറമണ്ട്
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ശക്ടോഖയനില്  നനിനണ്ട്  മുയല്  വളര്ത്തലനില്  പരനിശസ്പീലനവയ  കനഷന  പ്ലെെസണ്ട്  കനചര്
ചെക്ടോരനിറബനിള്  പസക്ടോകസറനിയുപട  കേസ്പീഴനില്  ഭൂലകനി  കയക്ടോജന   കപ്രക്ടോജകനിപന്റെ
പരനിപക്ടോലന  സഹക്ടോയവയ  ലഭനിചനിരുന്നു.  മുയല്  കൃഷനി  വനിജയകേരമക്ടോയനി  തസ്പീരുകേയുയ
കേര്ഷകേര്  കൃതധ്യമക്ടോയനി  വക്ടോയ   തനിരനിചടയകേയുയ   പചെയ്തനിരുന്നു.   2011-12-പല
രൂക്ഷേമക്ടോയ  പവള്ളപപക്ടോക്കത്തനില്  മുയലുകേള്  ചെത്തുകപക്ടോകുകേയുയ  വക്ടോയ  തനിരനിചടവണ്ട്
മുടങ്ങുകേയുയ  പചെയ്തു.  അയഗങ്ങളപട  ശമഫലമക്ടോയനി  മുയല്  കൃഷനി  പുനരക്ടോരയഭനിചണ്ട്
മുയലുകേളപട  വനില്പന  നല രസ്പീതനിയനില്  തുടങ്ങനിയകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്   2014  ആഗസ്റ്റണ്ട്  11-നണ്ട്
മുയലനിറചനിയുപട  ഉപകയക്ടോഗവയ  വനില്പനയുയ  ഫുഡണ്ട്  കസഫനി  ആന്റെണ്ട്  സ്റ്റക്ടോകന്റെര്ഡണ്ട്
അകതക്ടോറനിറനി ഓഫണ്ട് ഇന്തധ്യ നനികരക്ടോധനിചതണ്ട്.  ഇതുമൂലയ മുയല് കേര്ഷകേരുപട  വനിപണനി
നഷപപടുകേയുയ  മുയല്  വളര്ത്തല്  നനിന്നുകപക്ടോകുകേയുയ  പചെയ്തു.  എനക്ടോല്  2016
ഏപ്രനില്  2-നണ്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  കമല്പറഞ   നനികരക്ടോധനയ  പനിനവലനിച്ചു.
തദവസരത്തനില് തലകയക്ടോലപറമണ്ട് കേക്ടോനറക്ടോ ബക്ടോങ്കണ്ട് ശക്ടോഖയനില് നനിനണ്ട്  2016  മക്ടോര്ചണ്ട്
മുതല്  25,000  രൂപ വക്ടോയപയടുത്ത ഓകരക്ടോ കേര്ഷകേനുയ രണണ്ട് ലക്ഷേയ മുതല് നക്ടോലണ്ട്
ലക്ഷേയ  രൂപവപരയുള്ള തുകേയണ്ട്  ആര്.  ആര്.  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.
കേക്ടോലവര്ഷപക്കടുതനിയുയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പതറക്ടോയ  നയവയമൂലമുണക്ടോയ
ആര്.ആര്.  നടപടനികേള്  ഇവര്ക്കണ്ട്   തക്ടോങ്ങക്ടോവനതനിലപ്പുറമക്ടോണണ്ട്.   ഇഇ
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില് ഇവര്പക്കതനിപരയുള്ള ആര്.ആര്.  നടപടനികേള് അടനിയന്തരമക്ടോയനി
റദ്ദേക്ടോക്കനി  ബക്ടോങ്കണ്ട്  വക്ടോയ  എഴുതനിത്തള്ളുനതനിനുള്ള നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

വനവയ  മൃഗസയരക്ഷേണവയ  മൃഗശക്ടോലകേളയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജ  ):
സര്,  കവക്കയ-മസ്പീനചനില്  തക്ടോലൂക്കുകേളനില്  എസണ്ട്.സനി./എസണ്ട്.ടനി.
വനിഭക്ടോഗത്തനില്പപടവര്ക്കക്ടോയനി 2011-12 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷയ മൃഗസയരക്ഷേണ വകുപണ്ട്
മുയല്  വളര്ത്തല്  പദ്ധതനി  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിടനില.  എനക്ടോല്  ഇതുസയബനനിചണ്ട്
നടത്തനിയ  അകനശഷണത്തനില്  2011-12  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷയ  ഒരു  ചെക്ടോരനിറബനിള്
പസക്ടോകസറനിയുപട  ഭൂലകനി  കയക്ടോജന   പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരയ  വനിവനിധ  കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട്
തലകയക്ടോലപറമണ്ട്  കേക്ടോനറക്ടോ  ബക്ടോങ്കനില്നനിനണ്ട്  മുയല്  വളര്ത്തലനിനക്ടോയനി  കലക്ടോണ്
അനുവദനിചതക്ടോയനി  അറനിയക്ടോന  കേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.   ഇഇ  കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട്
തലകയക്ടോലപറമണ്ട്  മൃഗസയരക്ഷേണ  പരനിശസ്പീലന  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നുയ  മുയല്
വളര്ത്തലനിനക്ടോയനി  സഇജനധ്യ  പരനിശസ്പീലനവയ  നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ഇഇ  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി
മൃഗസയരക്ഷേണ വകുപനില്നനിനണ്ട് ധനസഹക്ടോയകമക്ടോ മറണ്ട് കസവനങ്ങകളക്ടോ നല്കേനിയനിടനില.
ഫുഡണ്ട്  കസഫനി  ആന്റെണ്ട്  സ്റ്റക്ടോകന്റെര്ഡണ്ട്  അകതക്ടോറനിറനി  ഓഫണ്ട്  ഇന്തധ്യ  കേശക്ടോപണ്ട്  പചെയ്യുന
മൃഗങ്ങളപട പടനികേയനില് മുയലനിപന ഉള്പപടുത്തക്ടോത്തതുകേക്ടോരണയ മുയലുകേളപട വനില്പന
നടക്കക്ടോതക്ടോകുകേയുയ   ഗണധ്യമക്ടോയ നഷവയ വനിപണന പ്രതനിസനനിയുയ  ഉണക്ടോകുകേയുയ
പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.  എനക്ടോല്  23-5-2016-ല് പുറപപടുവനിച നനിയമ കഭദഗതനിയുപട കേരടനില്
മുയലനിപന   ഉള്പപടുത്തനിയനിട്ടുപണങ്കനിലുയ  വനിജ്ഞക്ടോപനയ  പുറപപടുവനിചനിടനില.
2011-12-ല്  വക്ടോയപയടുത്ത  കേര്ഷകേര്ക്കണ്ട്  മുയല്  വനില്പന  അസക്ടോധധ്യമക്ടോയ
കേക്ടോലയളവനിപല  വക്ടോയയുയ  പനിഴപലനിശയുമുള്പപട  വനതുകേ  അടയ്കക്കണനി  വരുന
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്   അവരുപട  കേടയ  എഴുതനിത്തള്ളുനതനികനക്ടോ  റവനമ്പ്യൂ  റനിക്കവറനി
നനിര്ത്തനിവയനതനികനക്ടോ   നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുന കേക്ടോരധ്യയ  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവര്ഗ
വകുപ്പുമക്ടോയനി ആകലക്ടോചെനിചണ്ട്  പരനിഗണനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്. 
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(11) ചെനികേനിത്സക്ടോപനിഴവമൂലയ ഗര്ഭനിണനി മരനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയ സയഭവയ

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന:  സര്,  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലമക്ടോയ  പനടുമങ്ങക്ടോടണ്ട്
അതധ്യന്തയ  ദക്ടോരുണമക്ടോയ  ഒരു  സയഭവയ  കേഴനിഞ  ദനിവസമുണക്ടോയനി.
പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവര്ഗ വനിഭക്ടോഗത്തനില്പപട  സുകരഷണ്ട്  എനയക്ടോളനിപന്റെ  ഭക്ടോരധ്യ  24
വയസ്സുള്ള  നസ്പീതുവനിപന  കേനധ്യക്ടോകുളങ്ങര  കേമ്മമ്പ്യൂണനിറനി  പഹല്ത്തണ്ട്  പസന്റെറനില്
പ്രസവത്തനിനുകവണനി  അഡനിറണ്ട്  പചെയ്തു.   27-ാം  തസ്പീയതനി  പ്രസവനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട്
കഡക്ടോകര്മക്ടോര് പറഞനിരുനതണ്ട്.  എനക്ടോല്   ഗര്ഭനിണനിപയ ശുശ്രൂഷനിക്കക്ടോന ബനപപട
കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  അവനിപടയനിലക്ടോയനിരുന്നു.  രക്ടോത്രനി  പക്ടോരക്ടോപമഡനിക്കല്  സ്റ്റക്ടോഫണ്ട്  ചെനികേനിത്സ
തുടങ്ങനിപയങ്കനിലുയ   നസ്പീതു  കബക്ടോധയപകേട്ടു  വസ്പീണതനിപനത്തുടര്നണ്ട്    എസണ്ട്.എ.ടനി.
ആശുപത്രനിയനികലയണ്ട്  മക്ടോറനി.  എസണ്ട്.എ.ടനി.  ആശുപത്രനിയനില്  അകനശഷനിചകപക്ടോള്
അറനിയക്ടോന  കേഴനിഞതണ്ട്,  അവനിപട  കരക്ടോഗനി  വനനിടനില,  ഒരു  പഡഡ്കബക്ടോഡനിയക്ടോണണ്ട്
വനതണ്ട്,  അതണ്ട് കമക്ടോര്ചറനിയനികലയണ്ട് മക്ടോറനി എനക്ടോണണ്ട്.   തനിരുവനന്തപുരയ പമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജണ്ട് കമക്ടോര്ചറനിയനില് ഇനപല ഞക്ടോന കപക്ടോയനിരുന്നു.    കകേസണ്ട് ഷസ്പീറണ്ട് ഡനി.എയ.ഒ.-
യുപട  ഓഫസ്പീസനിലക്ടോയനിരുനതനിനക്ടോല് യഥക്ടോസമയയ കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ പചെയ്തനില.   ഞക്ടോന
അകദ്ദേഹവമക്ടോയനി ബനപപടകപക്ടോള് പറഞതണ്ട്,  ഞക്ടോയറക്ടോഴ്ചയക്ടോയതനിനക്ടോല്  ഓഫസ്പീസണ്ട്
തുറക്കനിപലന്നുയ  കകേസണ്ട്  ഷസ്പീറണ്ട്  എടുക്കക്ടോന  കേഴനിയനിപലന്നുമക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ
നടത്തുന  കഡക്ടോകര്  പറയുനതണ്ട്  കകേസണ്ട്  ഷസ്പീറനിലക്ടോപത  കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ  നടത്തക്ടോന
കേഴനിയനിപലനക്ടോണണ്ട്.   കമക്ടോര്ചറനിയുകടയുയ  ആശുപത്രനിയുപടയുയ  ചുറ്റുയ  ആളകേള്
തടനിച്ചുകൂടനി  ബഹളയ  വയകേയക്ടോണണ്ട്.  സ്ഥലത്തണ്ട്   ഇതുവപര  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  വനനിടനില.
അതുകപക്ടോപല  കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ  നനിയമമനുസരനിചണ്ട്  കഫക്ടോകടക്ടോഗക്ടോഫറുയ
വസ്പീഡനികയക്ടോഗക്ടോഫറുയ  കവണയ.  ഞക്ടോന  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  വനിളനിചകപക്ടോള്
അതനിനുളള  ആളകേപള   അയച്ചു  എനറനിയക്ടോന  കേഴനിഞ.   കഡക്ടോകര്  പറയുനതണ്ട്
ഞക്ടോയറക്ടോഴ്ചയക്ടോയതനിനക്ടോല്   12  മണനി  കേഴനിഞണ്ട്     കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ  നടത്തക്ടോന
കേഴനിയനിപലനക്ടോണണ്ട്.  വളപര  ദയനസ്പീയമക്ടോയ  ഒരവസ്ഥയക്ടോണളളതണ്ട്.  ഇനപല  രക്ടോത്രനി
ഞക്ടോന  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബക്ടോലപന  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  അറനിയനിച്ചു.   നനിയമസഭ
നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള്  പനടുമങ്ങക്ടോടണ്ട്  മണ്ഡലത്തനിപല കേനധ്യക്ടോകുളങ്ങര എയ.സനി.
കറക്ടോഡനിലുള്ള  കേമ്മമ്പ്യൂണനിറനി  പഹല്ത്തണ്ട്  പസന്റെറനില്  ഒരു  പക്ടോവപപട
എസണ്ട്.സനി./എസണ്ട്.ടനി.  സസ്പീക്കുയ  അവരുപട  കുടുയബത്തനിനുമുണക്ടോയ  ദക്ടോരുണമക്ടോയ
സയഭവമക്ടോണനിതണ്ട്.  ഞക്ടോന  ഇനപല  ഉറങ്ങനിയനിടനില,  കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്കമക്ടോര്ടയ  പചെയ്യക്ടോന
കടബനിളനില് കേനിടത്തനിയനിരനിക്കുന കബക്ടോഡനി എപന കേക്ടോണനിച്ചു. പൂര്ണ ഗര്ഭനിണനിയക്ടോണണ്ട്.
ആ സസ്പീയുയ കുടനിയുയ  മരനിച്ചു.   കഡക്ടോകര് വസ്പീടനിലനിരുനക്ടോണണ്ട് നനിര്കദ്ദേശയ പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്.
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് യഥക്ടോസമയയ ഒന്നുയ പചെയ്തനിടനില. പവഞക്ടോറമൂടനില് പ്രതനികഷധയ നടത്തനിയ
ആളകേപള    കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  അറസ്റ്റണ്ട്  പചെയ്തണ്ട്  മര്ദ്ദേനിച്ചു.  അതനിലുയ  ഞക്ടോന  ഇടപപട്ടു.
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  മനനഃപൂര്വ്വമക്ടോയ  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചെന  ആകരക്ടോ  നടത്തുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഒരു
കുടുയബയ  തകേര്ന്നു.   കകേരളത്തനില്  ചെനികേനിത്സക്ടോ  പനിഴവപകേക്ടോണണ്ട്  ഗര്ഭനിണനി
ആശുപത്രനിയനില്  മരനിക്കുന  സയഭവയ  അടുത്ത  കേക്ടോലപത്തക്ടോന്നുയ  ഉണക്ടോയനിടനില.
ഇതുസയബനനിചണ്ട്   സമഗമക്ടോയ അകനശഷണയ നടത്തണയ. പടനികേജക്ടോതനി-പടനികേവര്ഗ
വകുപനിപന്റെകയക്ടോ   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെകയക്ടോ  സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയയ   ആ കുടുയബത്തനിനണ്ട്
നല്കേണയ. 
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ആകരക്ടോഗധ്യവയ  സക്ടോമൂഹധ്യനസ്പീതനിയുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി (പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥണ്ട്):  സര്, പചെമ്പൂരണ്ട് സുമ ഭവനനില് നസ്പീതു എന
24  വയസ്സുളള   പൂര്ണ  ഗര്ഭനിണനിപയ   21-10-2016-നണ്ട്  ഉചയണ്ട്  1.30-നണ്ട്
പ്രസവത്തനിനക്ടോയനി  തനിരുവനന്തപുരയ ജനിലയനിപല കേനധ്യക്ടോകുളങ്ങര സക്ടോമൂഹധ്യ ആകരക്ടോഗധ്യ
കകേന്ദ്രത്തനില് പ്രകവശനിപനിക്കപപട്ടു.   പ്രസവയ പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുന തസ്പീയതനി 22-10-2016
ആയതനിനക്ടോല് സക്ടോധക്ടോരണ പ്രസവത്തനിനക്ടോണണ്ട് അഡനിറണ്ട് പചെയ്തതണ്ട്.  പരനികശക്ടോധനയനില്
ഗര്ഭസ്ഥ ശനിശുവനിപന്റെ കേനിടപ്പുയ ഹൃദയമനിടനിപ്പുയ   നസ്പീതുവനിപന്റെ പള്സണ്ട്, ബനി.പനി. എനസ്പീ
ശക്ടോരസ്പീരനികേ  അവസ്ഥകേളയ  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനിലക്ടോയനിരുപനങ്കനിലുയ  പ്രസവത്തനി
നക്ടോയുള്ള  തുടക്കങ്ങപളക്ടോന്നുയതപന  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  കവളയനിലുണക്ടോയനിരുനനില.
അതനിനക്ടോല് 22-10-2016-നണ്ട് രക്ടോവനിപല വപര  നനിരസ്പീക്ഷേനിക്കുനതനിനുയ ആവശധ്യപമങ്കനില്
സനികസറനിയന നടത്തുനതനിനുയ തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു. പനികറദനിവസയ (22.10.2016) രക്ടോവനിപല
6  മണനിക്കണ്ട്  പരനികശക്ടോധന  നടത്തുകേയുയ  സക്ടോധക്ടോരണ  പ്രസവത്തനിനുളള
ലക്ഷേണങ്ങപളക്ടോന്നുയ കേക്ടോണക്ടോത്തതനിനക്ടോല്  6.30-നണ്ട് സനികസറനിയന നടത്തുനതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എനനിമ  നല്കുകേയുയ  പചെയ്തു.  ഏതക്ടോനുയ  മനിനനിട്ടുകേള്  കേഴനിഞകപക്ടോള്
ഗര്ഭനിണനിക്കണ്ട്  അപസക്ടോരമുണക്ടോകുകേയുയ   അതനിനുളള  അടനിയന്തര  ചെനികേനിത്സ
നല്കേനിയതനിനുകശഷയ  108  ആയബുലനസനില്  വനിദഗ  ചെനികേനിത്സയക്ടോയനി
തനിരുവനന്തപുരയ  എസണ്ട്.എ.ടനി.  ആശുപത്രനിയനികലക്കണ്ട്  അയയകേയുമക്ടോണണക്ടോയതണ്ട്.
എസണ്ട്.എ.ടനി.  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തനിയകപക്ടോകഴയയ  ഗര്ഭനിണനി  മരണപപടനിരുന്നു.
23-10-2016 -നണ്ട്  തനിരുവനന്തപുരയ  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  വചണ്ട്  കപക്ടോസ്റ്റുകമക്ടോര്ടയ
നടത്തനി.  അവയവങ്ങളപട  രക്ടോസപരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകൂടനി  ലഭനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ
യഥക്ടോര്ത്ഥ  മരണകേക്ടോരണയ  വധ്യക്തമക്ടോകുകേയുള.  22-10-2016-നുതപന
തനിരുവനന്തപുരയ  ഡനി.എയ.ഒ.-യുപട  പ്രക്ടോഥമനികേ  അകനശഷണത്തനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് ബനപപട കഡക്ടോകപറ ഡമ്പ്യൂടനിയനില് നനിനണ്ട് മക്ടോറനി നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ഇഇ സയഭവത്തനില് സമഗ അകനശഷണയ നടത്തനി  റനികപക്ടോര്ടനിപന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
തുടര് നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോയനിരനിക്കുയ.  

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസ്സുകേള്

ലനിസ്റ്റണ്ട്   1   പ്രകേക്ടോരയ

ചെടയ   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലക്ടോസ്സുകേള്

മുഖധ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന):  സര്,  തക്ടോപഴപറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള്
ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

പതനിമൂനക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുപട  പതനിനഞക്ടോയ  സകമ്മളനത്തനിപല  1910,
പതനിനക്ടോലക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുപട  ഒനക്ടോയ  സകമ്മളനത്തനിപല  1602 എനസ്പീ
നമരുകേളനിലുള്ള  നക്ഷേത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത്ത  കചെക്ടോദധ്യങ്ങളപട  മറുപടനിയുയ  അവയണ്ട്
യഥക്ടോസമയയ മറുപടനി നല്കുവക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുനതനിനുള്ള കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല്
കസ്റ്ററണ്ട്പമനകേളയ.
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VI റനികപക്ടോര്ടണ്ട് സമര്പണയ

1. തകദ്ദേശ  സശയയഭരണവയ  ഗക്ടോമവനികേസനവയ  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവയ
സയബനനിച  സബ്ജകണ്ട്  കേമ്മനിറനി    IX-  പന്റെ    2016    മക്ടോര്ചണ്ട്  വപരയുള്ള  ആനുകേക്ടോലനികേ
റനികപക്ടോര്ടണ്ട് 

തകദ്ദേശസശയയഭരണവയ  നമ്പ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവയ  വഖഫണ്ട്  ഹജണ്ട്  തസ്പീര്ത്ഥക്ടോടനവയ
വകുപ്പുമനനി  (കഡക്ടോ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്):  സര്,  തകദ്ദേശ  സശയയഭരണവയ
ഗക്ടോമവനികേസനവയ  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവയ  സയബനനിച  വനിഷയ  നനിര്ണയ  സമനിതനി
IX-പന്റെ  2015-16  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷപത്ത  ആനുകേക്ടോലനികേ  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  സമനിതനി
പചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന  സമര്പനിക്കുന്നു. 

2. വനവയ  പരനിസ്ഥനിതനിയുയ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ  സയബനനിച  സബ്ജകണ്ട്
കേമ്മനിറനി   X-  പന്റെ   2016   മക്ടോര്ചണ്ട്   31   വപരയുള്ള ആനുകേക്ടോലനികേ റനികപക്ടോര്ടണ്ട് 

 വനവയ മൃഗസയരക്ഷേണവയ  മൃഗശക്ടോലകേളയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജ):
സര്,  വനവയ പരനിസ്ഥനിതനിയുയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവയ സയബനനിച വനിഷയ നനിര്ണയ
സമനിതനി  X-പന്റെ  2015  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  മക്ടോര്ചണ്ട്  31 വപരയുള്ള  ആനുകേക്ടോലനികേ
റനികപക്ടോര്ടണ്ട് സമനിതനി പചെയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന  സമര്പനിക്കുന്നു. 

3. ആകരക്ടോഗധ്യവയ  കുടുയബകക്ഷേമവയ  സയബനനിച  സബ്ജകണ്ട്  കേമ്മനിറനി    XII-  പന്റെ
2016   മക്ടോര്ചണ്ട്   31   വപരയുള്ള ആനുകേക്ടോലനികേ റനികപക്ടോര്ടണ്ട് 

ആകരക്ടോഗധ്യവയ  സക്ടോമൂഹധ്യനസ്പീതനിയുയ  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി  (പപ്രക്ടോഫ  .     സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥണ്ട്):   സര്,  ആകരക്ടോഗധ്യവയ കുടുയബകക്ഷേമവയ
സയബനനിച വനിഷയ നനിര്ണയ സമനിതനി  XII-പന്റെ  2015  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  2016
മക്ടോര്ചണ്ട് 31 വപരയുള്ള ആനുകേക്ടോലനികേ റനികപക്ടോര്ടണ്ട് ഞക്ടോന സമര്പനിക്കുന്നു. 

 മനി  .   സസ്പീക്കര്: റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് സമര്പനിക്കപപടനിരനിക്കുന്നു.

VII ക്രമപ്രശ്നയ

19 -10-2016-  നണ്ട് പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷേമവയ
നനിയമവയ സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ വകുപ്പുമനനി  സഭയനില് നടത്തനിയ പരക്ടോമര്ശയ

സയബനനിചണ്ട്

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസണ്ട് : സര്, കേഴനിഞ ദനിവസയ ബഹുമക്ടോനപപട  പടനികേജക്ടോതനി
പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകക്ഷേമവയ  നനിയമവയ  സക്ടോസക്ടോരനികേവയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബക്ടോലന,   ബഹുമക്ടോനപപട
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മണക്ടോര്ക്കക്ടോടണ്ട്  എയ.എല്.എ.   ശസ്പീ.  എന.  ഷയസുദ്ദേസ്പീപന്റെ  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  സഭയനില്
നല്കേനിയ  മറുപടനി  അതധ്യന്തയ  പ്രതനികഷധക്ടോര്ഹവയ  ലജക്ടോകേരവയ  കകേരള
സമൂഹത്തനിനക്ടോപകേ  അപമക്ടോനകേരവമക്ടോയ   നടപടനിയക്ടോണണ്ട്.  അകപക്ടോള്ത്തപന
ശക്തമക്ടോയനി ഞങ്ങള്  അക്കക്ടോരധ്യത്തനില് ഇടപപടനിരുന്നു.   എനക്ടോല് കചെക്ടോദധ്യയ കചെക്ടോദനിച
ആളനിനണ്ട് പരക്ടോതനി ഇലകലക്ടോ എന രസ്പീതനിയനിലുളള കേമന്റെണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട പചെയറനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോയനി.  ഞക്ടോന  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന  ആഗഹനിക്കുനതണ്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  പറഞതണ്ട്,   'നക്ടോപലണയ  മരണപപടനിട്ടുണണ്ട്.   അതണ്ട്
കപക്ടോഷകേഹക്ടോരക്കുറവണ്ട്  പകേക്ടോണക്ടോയനിരുനനില,   ഒനണ്ട്  അകബക്ടോര്ഷനക്ടോണണ്ട്,
അകബക്ടോര്ഷപനനണ്ട്   പറഞക്ടോല്  നനിങ്ങളപട  കേക്ടോലത്തണ്ട്  ഗര്ഭനിണനിയക്ടോയതക്ടോണണ്ട്,'
എനക്ടോണണ്ട്,  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് എ.പകേ.ജനി.  പസന്റെറനില്നനിനണ്ട്  സ്റ്റഡനി കക്ടോസുകണക്ടോപയനണ്ട്
സയശയമുണണ്ട്.    യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  കപക്ടോരക്ടോയ്മയക്ടോണണ്ട്  എലക്ടോപമനണ്ട്  ഭരണകേക്ഷേനി
പമമര്മക്ടോര് നനിരന്തരമക്ടോയനി പ്രചെരനിപനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങണ്ട് പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട് പറയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസണ്ട് :  സര്,  'ഇകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്  പഡലനിവറനിയക്ടോയതണ്ട്,   ഞക്ടോന
അതനിനണ്ട് ഉത്തരവക്ടോദനിയല.'  എനക്ടോണണ്ട് പറഞതണ്ട്.   അങ്ങണ്ട് ഉത്തരവക്ടോദനിയക്ടോപണനണ്ട്
ആപരങ്കനിലുയ വനിചെക്ടോരനിക്കുന്നുകണക്ടോ? അടുത്തതക്ടോണണ്ട് പ്രധക്ടോനയ.  നക്ടോപലണയ കേഴനിഞനിടണ്ട്
'മപറക്ടോനനിനണ്ട്  വക്ടോല്വനിപന്റെ  തകേരക്ടോറണ്ട്,  അതണ്ട്  ഗര്ഭനിണനിയക്ടോയതുയ  നനിങ്ങളപട
കേക്ടോലത്തക്ടോണണ്ട്.  ഇകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്  പ്രസവനിചതണ്ട്.  അതനിനുയ  ഞക്ടോന  ഉത്തരവക്ടോദനിയല.'
ഇതനികനക്കക്ടോള്  ഗുരുതരമക്ടോപയക്ടോരു  കേക്ടോരധ്യയ  ഉകണക്ടോ,    മക്ടോധധ്യമങ്ങളനിപലക്ടോപക്ക
വക്ടോര്ത്തകേള് വനകപക്ടോള് അകദ്ദേഹയ പഫയ്സ്ബുക്കനില് ഒരു കുറനിപനിട്ടു.  അതുയ ഞക്ടോന
വക്ടോയനിക്കക്ടോയ.  

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ചെടയ  307,  സഭയനില് ഉനയനിചതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  നസ്പീക്കയ
പചെകയ്യണ കേക്ടോരധ്യങ്ങപളക്കുറനിച്ചുള്ള പരക്ടോതനിയക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസണ്ട് :  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട മനനി പറയുകേയക്ടോണണ്ട്.  'ഇഇ
വസ്തുതകേള് മറുപടനിയക്ടോയനി  പറയുകമക്ടോള് ഞക്ടോന എണത്തനിപന്റെ കേണക്കണ്ട്  പറഞ.
അതണ്ട് ശരനിയക്ടോയനിരുന്നു. എണത്തനില് മക്ടോത്രകമ അതണ്ട് പറയക്ടോനുയ കേഴനിയ.'   നക്ടോപലണയ
എനക്ടോകണക്ടോ നക്ടോലണ്ട് കുടനികേള് എനക്ടോകണക്ടോ പറകയണതണ്ട്?

മനി  .   സസ്പീക്കര് : അങ്ങണ്ട് കപക്ടോയനിന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട് ഓര്ഡര് പറഞണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസണ്ട് :  സര്,  അതനികനക്കക്ടോള്  ഗുരുതരമക്ടോയ  കേക്ടോരധ്യയ
ബഹുമക്ടോനപപട മനനി  സക്ടോസക്ടോരനികേ വകുപനിപന്റെ ചുമതല വഹനിക്കുന്നു എനതക്ടോണണ്ട്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപക്ടോയനിന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട് ഓര്ഡറനില് ഇപതക്ടോപക്കയക്ടോകണക്ടോ പറയുനതണ്ട്.
അങ്ങണ്ട് കപക്ടോയനിന്റെനികലക്കണ്ട് വരൂ.  അങ്ങണ്ട് കപക്ടോയനിന്റെണ്ട് ഉനയനിക്കൂ.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസണ്ട്:  സര്,  കലക്ടോകേപമമക്ടോടുമുള്ള  മലയക്ടോളനികേള്
അപമക്ടോനയപകേക്ടോണണ്ട് തലതക്ടോഴനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസണ്ട്, അങ്ങണ്ട് എകപക്ടോഴുയ ഇങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസണ്ട് : സര്,    പനിണറക്ടോയനി ഗവണ്പമന്റെനിപല ഒരു മനനിയുപട
മറുപടനിയക്ടോണണ്ട്.    

മനി  .   സസ്പീക്കര് :  അങ്ങണ്ട് എന്തക്ടോണണ്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്? 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസണ്ട്  :  സര്,  ഇഇ  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  അകങ്ങയണ്ട്  ഒരു
ഉത്തരവക്ടോദനിതശമുണക്ടോയനിരുന്നു.   ചെടയ  307-ല് പറയുനതണ്ട്,   'അപകേസ്പീര്ത്തനികേരകമക്ടോ,
അസഭധ്യകമക്ടോ,  സകഭധ്യതരകമക്ടോ  അന്തസനിലക്ടോത്തകതക്ടോ  ആയ  വക്ടോകക്കക്ടോ,  വക്ടോക്കുകേകളക്ടോ,
ചെര്ചക്ടോകവളയനില്  ഉപകയക്ടോഗനിചനിട്ടുപണനണ്ട്  സസ്പീക്കര്ക്കണ്ട്  അഭനിപ്രക്ടോയമുപണങ്കനില്,
അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  തപന്റെ  വനികവചെനക്ടോധനികേക്ടോരയ  പ്രകയക്ടോഗനിചണ്ട്  അങ്ങപനയുള്ള  വക്ടോകക്കക്ടോ
വക്ടോക്കുകേകളക്ടോ  സഭക്ടോനടപടനികേളനില്  നനിനണ്ട്  നസ്പീക്കയ  പചെയ്യക്ടോന  ഉത്തരവണ്ട്
നല്കേക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്,'  എനക്ടോണണ്ട്.  അകങ്ങയണ്ട്  അഭനിപ്രക്ടോയമനികല?  ഇഇ  കേക്ടോരധ്യത്തനില്
അടനിയന്തരമക്ടോയ റൂളനിയഗണ്ട് നല്കേണപമന ആവശധ്യയ ഞക്ടോന മുകനക്ടോട്ടുവയകേയക്ടോണണ്ട്.*

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  അങ്ങണ്ട്  ചെടയ  307  പ്രകേക്ടോരയ  ഇവനിപട  ഉനയനിച  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
പചെയര്  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  അനക്ടോവശധ്യമക്ടോയനി
പചെയറനിപന  ഇഇ  വനിഷയത്തനികലയണ്ട്  വലനിചനിഴയ്കക്കണ  കേക്ടോരധ്യമനില.  പചെയറനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ട്  കേമനണക്ടോയനിപയനണ്ട്   അങ്ങണ്ട്  പറയുകേയുണക്ടോയനി.   പചെയറനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ട്  ഒരു  കേമനയ  ഉണക്ടോയനിടനില.  ഇലക്ടോത്ത  കേക്ടോരധ്യയ  അങ്ങണ്ട്  സഭയനില്
ഉനയനിക്കക്ടോന പക്ടോടനില. ഒരു കേമനയ ഉണക്ടോയനിടനില.   

ശസ്പീ  .   രക്ടോജ എബഹക്ടോയ : സര്, കപക്ടോയനിന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട് ഓര്ഡര്...

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പയസണ്ട്.....(ബഹളയ)

ശസ്പീ  .    രക്ടോജ എബഹക്ടോയ :  സര്,  എ.പകേ.ജനി.  പസന്റെര് സനി.പനി.പഎ.(എയ)-പന്റെ
സയസ്ഥക്ടോന  കേമ്മനിറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്ഥലമക്ടോണണ്ട്.  വളപര  അനവസരത്തനില്
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസണ്ട്  എ.പകേ.ജനി.  പസന്റെറനിപന  കമക്ടോശപപട  രൂപത്തനില്
ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കക്ടോന ശമയ നടത്തനി.  ...(… ബഹളയ)....  അതണ്ട്  സഭക്ടോകരഖയനില്നനിന്നുയ
നസ്പീക്കയ  പചെയ്യണയ.   ആ  വക്ടോക്കണ്ട്  നസ്പീക്കയ  പചെയ്യണയ.  അതനിനണ്ട്  അങ്ങണ്ട്  റൂളനിയഗണ്ട്
നല്കേണയ.  ..(… ബഹളയ) *…

* ബഹുമക്ടോനപപട സഭക്ടോദ്ധധ്യക്ഷേപന്റെ ഉത്തരവപ്രകേക്ടോരയ (ഫയല് നമര് 4826/ഇ.ബനി/2016/നനി.പസ,) 

കരഖയനില് നനിലനനിര്ത്തനി.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇതണ്ട്  വളപര  നനിര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോണണ്ട്.  ഒരു  ഭക്ടോഗത്തണ്ട്
പ്രസയഗനിക്കുകമക്ടോള്  മറുഭക്ടോഗത്തണ്ട്  ബഹളമുണക്ടോക്കുന  രസ്പീതനി  ശരനിയല.   ബഹളയ
രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകുന്നു   എന്നുളളതണ്ട്  ഞക്ടോന  വസ്പീണ്ടുയ   പറയുകേയക്ടോണണ്ട്.
ധക്ടോര്മ്മനികേകരക്ടോഷയ  നനിങ്ങള്  എകപക്ടോഴുയ  പ്രകേടനിപനിക്കക്ടോറുണണ്ട്.   പ്ലെെസ്പീസണ്ട്....പ്ലെെസ്പീസണ്ട്…..
ബഹുമക്ടോനപപട മനനി വനിശദസ്പീകേരണയ നല്കുയ.

VIII വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ
പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷേമവയ  നനിയമവയ

സക്ടോയസക്ടോരനികേവയ  പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരധ്യവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന):
സര്, 

ഇഇ  വനിഷയയ  ക്രമപ്രശ്നമക്ടോയക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  പകേക്ടോണ്ടുവനതണ്ട്.  അതനില്
വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ  ആകക്ഷേപങ്ങളണക്ടോയതനിനക്ടോല്  സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  അതനിനണ്ട്  മറുപടനി
പറയക്ടോന  ഞക്ടോന  ബക്ടോധധ്യസ്ഥനക്ടോണണ്ട്.  19-10-2016-ല്  ബഹുമക്ടോനപപട
പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങളപട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുവന  നക്ഷേത്രചെനിഹ്നമനിട 362-ാം  നമര്
കചെക്ടോദധ്യത്തനിപല   ബഹുമക്ടോനപപട  എന.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന  എയ.എല്.എ.-യുപട
ഉപകചെക്ടോദധ്യത്തനിനക്ടോയനിരുന്നു ഞക്ടോന മറുപടനി പറഞതണ്ട്.  പ്രകതധ്യകേമക്ടോയനി എപന്തങ്കനിലുയ
രൂപത്തനിലുള്ള  പ്രതനികഷധയ  അനണ്ട്  സഭയനിലുണക്ടോയനിരുനനില..........
(ബഹളയ)...............

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപട മനനി മറുപടനി പറയപട.  നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ......
അകദ്ദേഹയ   വനിശദസ്പീകേരണയ   പൂര്ത്തസ്പീകേരനിചനില  .........(ബഹളയ)...........  മറ്റുള്ളവര്
സയസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോള്  നനിശബ്ദരക്ടോയനിരനിക്കണപമനണ്ട്  എകപക്ടോഴുയ  വക്ടോദനിക്കുനവരുയ
ധക്ടോര്മനികേകരക്ടോഷയ പകേക്ടോള്ളുനവരുമക്ടോണണ്ട് നനിങ്ങള്. ഇതണ്ട്  നനിങ്ങള്ക്കണ്ട് ബക്ടോധകേമകല? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:   സര്,  ഉപകചെക്ടോദധ്യത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചെനില
പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ആ  സമയത്തുണക്ടോയനി
എന്നുള്ളതണ്ട് സതധ്യമക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന അതനിനണ്ട്  മറുപടനി നല്കേനിയകതക്ടോടുകൂടനി ആ പ്രശ്നയ
അവസക്ടോനനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തു.  20-ാംതസ്പീയതനി  സഭ  കചെര്നകപക്ടോള്  ഒരു  പ്രശ്നവയ
ഉണക്ടോയനിരുനനില.   ഇതുസയബനനിചണ്ട്  21-ാം  തസ്പീയതനിയനിപല  പത്രത്തനില്
വക്ടോര്ത്തയുണക്ടോയനിരുനനില,  22-ാം  തസ്പീയതനിയനിപല  പത്രത്തനിലക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  പ്രശ്നയ
വക്ടോര്ത്തയക്ടോയനി വരുനതണ്ട്.  ........(ബഹളയ)......…

മനി  .    സസ്പീക്കര്: ........… പ്ലെെസ്പീസണ്ട്.........  … നനിങ്ങള്ക്കണ്ട് എന്തുയ ആകേക്ടോപമനക്ടോകണക്ടോ?
ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ  വനിശദസ്പീകേരണയ  നടത്തനി
പക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്  കകേള്ക്കക്ടോനുള്ള സഹനിഷ്ണുത നനിങ്ങള്ക്കനികല?  ........
(ബഹളയ)........  മനനി  വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ  വനിശദസ്പീകേരണയ  നടത്തനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന
കവളയനില്  കപക്ടോയനിന്റെണ്ട്  ഓഫണ്ട്  ഓര്ഡര്  ഇല.  മനനി  പറഞതനിനുകശഷയ
അനുവദനിക്കക്ടോയ. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:  സര്,  19-ാം തസ്പീയതനി നടന ഒരു സയഭവവമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട് ഇനക്ടോണണ്ട് ക്രമപ്രശ്നയ വരുനതണ്ട്.  സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ ഞക്ടോനതനിനണ്ട് മറുപടനി
പറയക്ടോന  ബക്ടോധധ്യസ്ഥനക്ടോണണ്ട്.  എനനിക്കണ്ട്  പറയക്ടോനുള്ള  മറുപടനി  ബഹുമക്ടോനപപട
പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്  കകേള്ക്കണയ.  ഉപകചെക്ടോദധ്യവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്   ഏപതങ്കനിലുയ
വനിഭക്ടോഗപത്ത  അപമക്ടോനനിക്കുന  രൂപത്തനില്  എപന്തങ്കനിലുയ  പരക്ടോമര്ശയ  എപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ട് വനനിട്ടുകണക്ടോ എന്നുള്ളതണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട സസ്പീക്കര് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
എപന്റെ  മറുപടനി  ഇവനിപട  കകേടനിട്ടുണക്ടോകുയ,  അതനിപന്റെ  സനി.ഡനി.-യുയ  ഉണക്ടോകുയ.  അതണ്ട്
കേക്ടോണകേയുയ കകേള്ക്കുകേയുയ പചെയ്തകശഷയ ബഹുമക്ടോനപപട സസ്പീക്കര്ക്കണ്ട് പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്
തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോയ. .......(ബഹളയ) .......…

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മനനിയുപട  മറുപടനി  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  നനിങ്ങള്
അനുവദനിക്കൂ........(ബഹളയ) ...........  … ദയവക്ടോയനി സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   എ  .   പകേ  .   ബക്ടോലന:  സര്,  ഞക്ടോന സയസക്ടോരനിച്ചുകേഴനിഞണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട
പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിനണ്ട്  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്.  ഉപകചെക്ടോദധ്യവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്
പതറക്ടോയ  രൂപത്തനിലുള്ള  ഏപതങ്കനിലുയ  പരക്ടോമര്ശമുകണക്ടോ  എന്നുള്ളതണ്ട്  പ്രതനിപക്ഷേ
കനതക്ടോവനിപന്റെ  സക്ടോനനിദ്ധധ്യത്തനില്  സസ്പീക്കര്ക്കണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്.  അതനില്
എപന്തങ്കനിലുയ  പതറ്റുപണങ്കനില്  അതനിപന്റെ  ഉത്തരവക്ടോദനിതശയ  ഞക്ടോന  ഏപറടുക്കുന്നു.
പതറ്റുകണക്ടോ  എന്നുള്ളതണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  സസ്പീക്കര്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
ഉപകചെക്ടോദധ്യവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്   എണത്തനിപന്റെയുയ  പ്രസവത്തനിപന്റെയുയ  പ്രശ്നങ്ങള്
പറഞതനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  ആകക്ഷേപമുണക്ടോയതണ്ട്.   ഇന്തധ്യക്ടോ
രക്ടോജധ്യത്തണ്ട്,  കകേരളത്തനിപല  ആകരക്ടോഗധ്യരയഗയ   മുനപന്തനിയനില്  നനില്ക്കുകേയക്ടോപണനണ്ട്
ഇതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഞക്ടോന  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  ഇന്തധ്യക്ടോ  രക്ടോജധ്യത്തണ്ട്  ആയനിരയ
പ്രസവത്തനില്   44  എണമക്ടോണണ്ട്  മരണപപടുനതണ്ട്,  അതക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  എണയ
പറഞതണ്ട്,  അതണ്ട് നമരക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനിലക്ടോപണങ്കനില് അതണ്ട്  12  എണമക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്
ഏപതങ്കനിലുയ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കനടമല.  അപ്പുറത്തുയ  ഇപ്പുറത്തുയ  അതനിനുള്ള
അവകേക്ടോശമുണണ്ട്,  അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോന  വകേയുണണ്ട്.  എനക്ടോല്  അടപക്ടോടനി  കമഖലയനില്
13 മുതല് 31 വപരയുളള എണമക്ടോയനിരുന്നു മരനിചതണ്ട്. ഞക്ടോന എണയ എന്നുതപനയക്ടോണണ്ട്
അനണ്ട് പറഞതണ്ട്.  മരണ നനിരക്കണ്ട്  കസ്റ്ററണ്ട്  ആവകറജനികനക്കക്ടോള് കൂടുതലക്ടോണണ്ട്,  കസ്റ്ററണ്ട്
ആവകറജണ്ട്  12  ആണണ്ട്.  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്   അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷയ
ഗര്ഭനിണനികേള്ക്കണ്ട്  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരയ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുയ  മരണനനിരക്കണ്ട്  കുറയുകേയുയ
പചെയ്തു.  നക്ടോലുകപര്   എന്നുതപനയക്ടോണണ്ട്  പറഞതണ്ട്;  ഇപലനണ്ട്  ഞക്ടോന  പറയുനനില.
നക്ടോപലണമക്ടോണണ്ട്  മരണപപടതണ്ട്.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്  മരണനനിരക്കണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോന
ആവകറജനിപനക്കക്ടോള്  കുറവക്ടോണണ്ട്.  സയസ്ഥക്ടോന  ആവകറജനിപനക്കക്ടോള്
കുറപവന്നുപറയുകമക്ടോള്  ശതമക്ടോനത്തനിപന്റെ കേണക്കല. ........(ബഹളയ)......... 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനിയുപട  മറുപടനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന
അനുവദനിക്കൂ.  ........(ബഹളയ)......... 

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന): സര്, ഇങ്ങപന സഭ നടത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്
കപക്ടോകേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ; ഒരു പക്ഷേത്തനിനണ്ട് എന്തുയ ആകേക്ടോപമനക്ടോകണക്ടോ? പ്രതനിപക്ഷേയ
പ്രശ്നയ ഉനയനിച്ചു,  ബഹുമക്ടോനപപട മനനി വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ നല്കുന്നു.
ആ  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിനണ്ട്  ഓകരക്ടോ  ഘടത്തനിലുയ  ഇടപപടണ്ട്  ബഹളയ  വയകേ
എന്നുള്ളതക്ടോകണക്ടോ സക്ടോധക്ടോരണ രസ്പീതനി? 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതണ്ട് ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,   സഭയണ്ട്   നനിരക്കുന  കേക്ടോരധ്യമക്ടോകണക്ടോ;
എന്തക്ടോണണ്ട് ഇഇ കേക്ടോണനതണ്ട്? 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ദയവക്ടോയനി വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ കകേള്ക്കക്ടോനുള്ള മരധ്യക്ടോദ
നനിങ്ങള്  കേക്ടോണനിക്കണയ.  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  എന്തക്ടോണണ്ട്  പറയുനപതനണ്ട്
ശസ്പീ.  എന.  ഷയസുദ്ദേസ്പീന  കകേള്ക്കൂ.  അകദ്ദേഹയ  എന്തണ്ട്  പറയണപമനണ്ട്  നനിങ്ങള്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ? അകദ്ദേഹയ  പറയപട. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പകേ  .   ബക്ടോലന:  സര്, ശനിശുമരണ നനിരക്കണ്ട് കുറച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവരുനതനില്
അപ്പുറത്തുനനിന്നുയ  ഇപ്പുറത്തുനനിന്നുയ  സയഭക്ടോവന  പചെയ്തനിട്ടുപണന  എപന്റെ  വക്ടോചെകേയ
ഞക്ടോന  മൂന്നുപ്രക്ടോവശധ്യയ  പറഞതക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വനതനിനുകശഷയ  ശനിശുമരണ നനിരക്കണ്ട് പപപടനണ്ട് കുറച്ചുപവനല ഞക്ടോന പറഞതണ്ട്.
കകേരളത്തനിനണ്ട്  അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോന പറ്റുന ഒരു സ്ഥനിതനി  ഇകപക്ടോഴുണക്ടോയനി.  പ്രകതധ്യകേനിചണ്ട്
ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്,  സയസ്ഥക്ടോന  ആവകറജനിപനക്കക്ടോളയ  മരണനനിരക്കണ്ട്
കുറച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിഞ .......(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലെെസ്പീസണ്ട്......   കബക്ടോധപൂര്വ്വയ  സഭയനില്  തടസമുണക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
ശമമക്ടോണണ്ട്.  പ്ലെെസ്പീസണ്ട്......പ്ലെെസ്പീസണ്ട്.....  … ശസ്പീ.  പകേ.  രക്ടോജന ഇരനിക്കൂ. ..........(ബഹളയ).....
ബഹുമക്ടോനപപട മനനി പറഞണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   സനി  .   പകേ  .   നക്ടോണ: സര്,  മനനിക്കണ്ട് പറയക്ടോനുള്ള അവസരയ പകേക്ടോടുക്കണയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന: സര്, ഗവണ്പമനകേള് മക്ടോറനിമക്ടോറനിവന സമയത്തക്ടോണണ്ട്
അടപക്ടോടനി  കമഖലയനില്  ആദനിവക്ടോസനി  കുടനികേളപട  മരണനനിരക്കണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോന
ആവകറജനിപനക്കക്ടോള് കുറച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിഞതണ്ട്. ആ സമയത്തണ്ട് ഞക്ടോന എണയ
എന്നുതപനയക്ടോണണ്ട്  പറഞതണ്ട്.  കേക്ടോരണയ,  ഇതണ്ട്  ശതമക്ടോനമല,  ആയനിരത്തനിലക്ടോണണ്ട്
നമര് എനക്ടോണണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന എണയ എന്നുപറഞതണ്ട്.
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അതണ്ട്  ആകരയുയ  അപമക്ടോനനിക്കക്ടോനല,  അതണ്ട്  അങ്ങപനകയ  പറയക്ടോന  പറ്റുകേയുള.
അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  പഫയ്സണ്ട്  ബുക്കനില്  അത്തരത്തനിപലക്ടോരു കപക്ടോസ്റ്റണ്ട്  ഇടതണ്ട്.
അടപക്ടോടനി  കമഖലയനില്  നക്ടോലണ്ട്  മരണമുണക്ടോയനി  എനതണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട
എയ.എല്.എ.-യണ്ട്  അറനിയക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്. ഞക്ടോന ആ മരണവസ്പീടുകേള് സന്ദേര്ശനിച്ചു.  ഇഇ
കേഴനിഞ ഓണത്തനിനണ്ട് ഞക്ടോനുയ എപന്റെ കുടുയബവയ ആദനിവക്ടോസനി കമഖലയനിപല ഏറവയ
റനികമക്ടോടക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു ആദനിവക്ടോസനി ഉഇരനില്കപക്ടോയക്ടോണണ്ട്   ഭക്ഷേണയ കേഴനിചതണ്ട്.  അനണ്ട്
എപന്റെകൂപട  ബഹുമക്ടോനപപട  എയ.എല്.എ.-യുയ  ഉണക്ടോയനിരുന്നു.  ഏപതങ്കനിലുയ
രൂപത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനിലുപണങ്കനില്  എപന്റെ
ശദ്ധയനില്പപടുത്തണപമനണ്ട് ഞക്ടോന സ്ഥലയ എയ.എല്.എ.-കയക്ടോടണ്ട് പറയുകേയുണക്ടോയനി.
അവനിപട  ഒരു  പ്രശ്നവമനില,  നല  രൂപത്തനിലക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  ഇകപക്ടോള്
കപക്ടോകുനപതനണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  പറയുകേയുയ  പചെയ്തു.  മരണമടഞവരുപട  വസ്പീടുകേളനില്
ഞക്ടോന സന്ദേര്ശനയ നടത്തകണക്ടോ എനണ്ട്  കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള്,  സന്ദേര്ശനയ നടകത്തണ,
കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോപയക്ടോന്നുയ  അലകലക്ടോ  എനക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ
പറഞതണ്ട്.  മനനി  ഇവനിപട  വനകലക്ടോ,  ഇനനി  അവനിപട  കപക്ടോകകേണ  കേക്ടോരധ്യമനിപലനണ്ട്
പറഞ.  എനനിട്ടുയ ഞക്ടോന അവനിപട സന്ദേര്ശനയ നടത്തനി. പതനിമൂനണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു
കുടനിയക്ടോണണ്ട്  മരണപപടതണ്ട്.  പനനിയുയ ശശക്ടോസയമുടലുയ വയറുകവദനയുയ ഇനപഫക്ഷേനുയ
ബക്ടോധനിചക്ടോണണ്ട്  ആ  കുടനി  മരനിചതണ്ട്.  ആ  കുടനിയുപട  വസ്പീടനില്  ഓണത്തനിനണ്ട്   ഞക്ടോന
കപക്ടോയനിരുന്നു.  ആ  കുടനിയുപട  മരണയ  കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോരക്കുറവണ്ട്  പകേക്ടോണക്ടോയനിരുനനില.
അവനിപട  നടന  ഒരു  മരണയ  അകബക്ടോര്ഷപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുയ  മപറക്ടോനണ്ട്  വക്ടോല്വണ്ട്
തകേരക്ടോര്മൂലവയ   ഒപരണയ  premature  death-ഉയ  ആയനിരുന്നു.  അതണ്ട്  ഇഇ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കുറവകല എനണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട എയ.എല്.എ. സപ്ലെെനിപമന്റെറനി കചെക്ടോദധ്യയ
കചെക്ടോദനിചകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന പറഞതണ്ട്, അവര്  ഗര്ഭയ ധരനിചതണ്ട് എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ
കേക്ടോലഘടത്തനിലല, യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ കേക്ടോലഘടത്തനിലക്ടോപണനണ്ട്. കേക്ടോരണയ, അപതക്ടോരു
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്.  . (…… ബഹളയ)........  അതലക്ടോപത  കവപറക്ടോന്നുയ  പറയക്ടോന
കേഴനിയനില,  വസ്തുതയക്ടോണണ്ട് പറഞതണ്ട്.  ഏഴണ്ട് മക്ടോസയ മുമണ്ട് പ്രഗ്നന്റെക്ടോയതക്ടോണണ്ട്.  അതക്ടോണണ്ട്
ഞക്ടോന പറഞതണ്ട്. .......(ബഹളയ)....... 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : പ്ലെെസ്പീസണ്ട്... പ്ലെെസ്പീസണ്ട് .... അങ്ങണ്ട് പറഞണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കണയ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:  സര്,  അധനഃസ്ഥനിത  വനിഭക്ടോഗത്തനിപല  ഒരു
കുടുയബത്തനില്നനിനണ്ട്  വരുന  അയഗപമന  നനിലയനില്  ഞക്ടോന  അവരുപട  ഭക്ടോഗകത്ത
നനിനനിട്ടുള.  അകങ്ങയറനിയക്ടോമകലക്ടോ,  ഞക്ടോന  മനനിയക്ടോയനിരുന  സമയത്തണ്ട്  ഞക്ടോന
കപക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഉഇരുകേളനിപലക്ടോന്നുയ  ഇവരക്ടോരുയ  കപക്ടോയനിടനില.  ഞക്ടോന  അവരുപട  കൂപട
ഭക്ഷേണയ  കേഴനിച്ചു,  അവര്  തന  പക്ടോയനില്  കേനിടന്നു.   25000  ആദനിവക്ടോസനി
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കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട്  കകേന്ദ്ര  വനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  31000  ഏക്കര്  ഭൂമനി
പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലഘടത്തനിലക്ടോയനിരുന്നു.

..(… ബഹളയ).....  കജക്ടോഗനിപയ  പവടനിവച്ചുപകേക്ടോനനിടണ്ട്  ആ  വസ്പീടനില്  ഇവരക്ടോരുയ
കപക്ടോയനിരുനനില.  കജക്ടോഗനിയുപട  കുടുയബത്തനിനണ്ട്  കജക്ടോലനി  പകേക്ടോടുത്തതുയ  സക്ടോമത്തനികേ
സഹക്ടോയയ  നല്കേനിയതുയ  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  കേക്ടോലത്തക്ടോയനിരുന്നു.  എപന്റെ
ജസ്പീവനിതത്തനില്  അവപര   മറക്കനിപലനണ്ട്   ആ  പക്ടോവങ്ങള്ക്കറനിയക്ടോയ.  അതണ്ട്
എകനക്ടോപടക്ടോപയ  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്  വനക്ടോല്  ഇവര്ക്കണ്ട്  മനസനിലക്ടോകുയ.
പതറനിദ്ധരനിപനിക്കരുതണ്ട്,   കേരപളടുത്തണ്ട്  കേക്ടോടനിയക്ടോലുയ  അതണ്ട്  പചെമരത്തനിപ്പൂവക്ടോപണനണ്ട്
പറയരുതണ്ട്.  ഇതണ്ട് പഫയ്സ്ബുക്കനില് ചെനില മക്ടോധധ്യമങ്ങള് കപക്ടോസ്റ്റണ്ട് പചെയ്തതനിനുപനിനനില്
അവര്ക്കണ്ട്  ചെനില  ഉകദ്ദേശധ്യങ്ങളണണ്ട്.  അതണ്ട്  പനിനസ്പീടണ്ട്  കബക്ടോദ്ധധ്യപപടുയ.  അതണ്ട്  ഞക്ടോന
ഇകപക്ടോള്  പറയുനനില.  കകേരളത്തനിപല  മുഖധ്യധക്ടോരക്ടോ  പത്രങ്ങളനികലക്ടോ
ദൃശധ്യമക്ടോധധ്യമങ്ങളനികലക്ടോ ഇങ്ങപനപയക്ടോരു വക്ടോര്ത്ത വനനില.  ഒന്നു രണണ്ട് സ്ഥലത്തുനനിനണ്ട്
ഇത്തരത്തനിലുളള  പരക്ടോമര്ശയ  വന്നു,  പനിനസ്പീടതണ്ട്  ഏറ്റുപനിടനിച്ചു.  ഇതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഞക്ടോന പഫയ്സ്ബുക്കനില് കപക്ടോസ്റ്റണ്ട് പചെയ്തതണ്ട്  സയബനനിചണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട സസ്പീക്കര്
പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  ഞക്ടോന  ആപരയുയ  അപമക്ടോനനിചനിടനില,  ഞക്ടോന  അത്തരയ
സശഭക്ടോവക്കക്ടോരനുമല.  ഇതണ്ട്  പതറക്ടോയ  രൂപത്തനില്  വധ്യക്ടോഖക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അങ്ങപന
വധ്യക്ടോഖധ്യക്ടോനനിചണ്ട്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെയുയ  വകുപനിപന്റെയുയ  ഇകമജണ്ട്  ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്
ശമനിക്കുനതണ്ട്.  ആരണ്ട്  വനിചെക്ടോരനിചക്ടോലുയ  അടപക്ടോടനി  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനിലുള്ള
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെയുയ എപന്റെയുയ ഇടപപടല് ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയനില. 

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട് (ശസ്പീ  .   രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല): സര്, .....…

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ചെടയ 258 അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രസ്തക്ടോവനയണ്ട് ചെര്ചയനില.

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല:  സര്,  ഇതണ്ട്  വളപര  ഗഇരവമക്ടോയ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.
സഭയനില് സക്ടോയസക്ടോരനികേ വകുപനിപന്റെകൂടനി ചുമതലയുള്ള മനനി ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന
തപന്റെ  നക്ടോവണ്ട്  പനിഴവനിനണ്ട്  മക്ടോപണ്ട്  കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്  കവണതണ്ട്.  ആദനിവക്ടോസനി
സമൂഹകത്തക്ടോടണ്ട് അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് കസ്നേഹമുകണക്ടോ ഇലകയക്ടോ എനതണ്ട് കവപറ കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.
അകദ്ദേഹയ  കപക്ടോയതുകപക്ടോപല  ആദനിവക്ടോസനി  ഉഇരുകേളനില്  കപക്ടോയനി  തക്ടോമസനിചനിട്ടുള്ള
ആളക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോനുയ.  അടപക്ടോടനി  ആദനിവക്ടോസനി കമഖലയനില് മൂന്നുനക്ടോലണ്ട്  തവണ ഞക്ടോന
കപക്ടോയനി  തക്ടോമസനിക്കുകേയുയ  അവകരക്ടോപടക്ടോപയ  ഭക്ഷേണയ  കേഴനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.
പകക്ഷേ ആദനിവക്ടോസനി സമൂഹപത്തക്കുറനിച്ചുളള കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  മറുപടനിയക്ടോയനി  അകദ്ദേഹയ
ഇവനിപട  പറഞ  കേക്ടോരധ്യപത്തപറനിയക്ടോണണ്ട്   പ്രശ്നമുള്ളതണ്ട്.  അലക്ടോപത  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്
പചെയ്യുന  നടപടനികേകളക്ടോടല.  ഭരണപക്ഷേത്തക്ടോയക്ടോലുയ  പ്രതനിപക്ഷേത്തക്ടോയക്ടോലുയ
ആദനിവക്ടോസനികേള്ക്കുകവണനി  സര്ക്കക്ടോര്  പരനിപക്ടോടനികേള്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുകേയുയ
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നടപക്ടോക്കുകേയുയ  പചെയ്യുയ.  അവരുപട  ജസ്പീവനിത  നനിലവക്ടോരയ  പമചപപടനിട്ടുമുണണ്ട്.  അതണ്ട്
എലക്ടോ  സര്ക്കക്ടോരുകേളയ  പചെയ്യുന  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.  പകക്ഷേ  ഇവനിപട  സക്ടോയസക്ടോരനികേ
വകുപനിപന്റെകൂടനി  ചുമതല  വഹനിക്കുന  മനനി  നടത്തനിയ  രണണ്ട്  പരക്ടോമര്ശങ്ങളയ
ദഇര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്  പനിനവലനിക്കക്ടോന  മനനി  തയ്യക്ടോറക്ടോവകേയക്ടോണണ്ട്  കവണതണ്ട്.
അകദ്ദേഹയ അതനിനണ്ട് മക്ടോപണ്ട് കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട് കവണതണ്ട്. ..... (ബഹളയ)......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്ലെെസ്പീസണ്ട്  ....  പ്ലെെസ്പീസണ്ട്  .....  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനിക്കണ്ട്  യക്ടോപതക്ടോരു
തരത്തനിലുമുള്ള  ദുരുകദ്ദേശധ്യവമനിപലന്നുയ  ഒരു  സമൂഹപത്തയുയ  ആകക്ഷേപനിക്കക്ടോന
അകദ്ദേഹയ  ലക്ഷേധ്യയ  വചനിടനിപലന്നുയ  പറഞ  സ്ഥനിതനിക്കണ്ട്  അതണ്ട്  മനസനിലക്ടോക്കനി  ഇഇ
വനിഷയയ  അവസക്ടോനനിപനിക്കണയ.  .....  (ബഹളയ)......  എന്തക്ടോണണ്ട്?  ..............…
നനിങ്ങള് സസ്പീറ്റുകേളനില് ഇരുനക്ടോല് മക്ടോത്രകമ അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് പപമക്കണ്ട് ലഭനിക്കുകേയുള. 

ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല:  സര്,  ഇവനിപട  മനനിയുപടകയക്ടോ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെകയക്ടോ  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങപളക്കുറനിചല
ഞങ്ങള് പറഞതണ്ട്. അകദ്ദേഹയ പതറനിദ്ധരനിപനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. ഏതണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് ഭരനിചക്ടോലുയ
ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്  കക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടത്തുപമന  കേക്ടോരധ്യത്തനില്
ആര്ക്കുയ  തര്ക്കമനില.  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബക്ടോലന  കൂടുതല്  കക്ഷേമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തുനതണ്ട്  സകന്തക്ടോഷമുള്ള കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.  പകക്ഷേ ഇഇ നനിയമസഭയനില് അകദ്ദേഹയ
നടത്തനിയ  രണണ്ട്  പരക്ടോമര്ശങ്ങളണണ്ട്.   ഒനണ്ട്,  എണപത്തപറനിയുയ  രണണ്ട്,
ഗര്ഭപത്തപറനിയുമക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  രണണ്ട്  പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  ഒരു  സക്ടോയസക്ടോരനികേ
വകുപ്പുമനനിയുപട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകേക്ടോന  പക്ടോടനിലക്ടോത്തതക്ടോണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്
അകദ്ദേഹയ  ആ  പ്രസ്തക്ടോവന   പനിനവലനിക്കണയ.  നക്ടോവണ്ട്  പനിഴവണ്ട്  വനതണ്ട്  ഞക്ടോന
പനിനവലനിച്ചു എനണ്ട് പറയുനതനില് എന്തക്ടോണണ്ട് പതറണ്ട്.   ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് പ്രതനികഷധയ
ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുള്ളതണ്ട്  ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്  നനിന്നുതപനയക്ടോണണ്ട്.  ഞങ്ങളനണ്ട്
ഇവനിപട  പ്രതനികഷധനിചനിപലനണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതണ്ട്  ശരനിയല.  എലക്ടോ  മുഖധ്യധക്ടോരക്ടോ
മക്ടോധധ്യമങ്ങളനിലുയ  കസക്ടോഷധ്യല്  മസ്പീഡനിയയനിലുപമലക്ടോയ  ഇതണ്ട്  വലനിയ
ചെര്ചക്ടോവനിഷയമക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലനണ്ട് അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ പരക്ടോമര്ശത്തനില്
പതറ്റുപണങ്കനില് അതണ്ട് പനിനവലനിക്കുനതനില് ദുരഭനിമക്ടോനയ എന്തനിനക്ടോണണ്ട്? 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചെടയ  307  പ്രകേക്ടോരയ ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസണ്ട് സഭക്ടോകരഖകേളനില്
നനിനണ്ട് നസ്പീക്കയ പചെകയ്യണതുമക്ടോയനി ബനപപട ഒരു കേക്ടോരധ്യയ സഭയനില് ഉനയനിച്ചു. അതണ്ട്
പരനികശക്ടോധനിചണ്ട് നനിലപക്ടോടണ്ട് സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോപമനണ്ട് പചെയര് അറനിയനിച്ചു. ചെടയ 288 പ്രകേക്ടോരയ
ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി   വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ  വനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേനി.  വധ്യക്തനിപരമക്ടോയ
വനിശദസ്പീകേരണത്തനിനണ്ട്  ചെര്ചയനില.  പനിപന  എന്തനിനക്ടോണണ്ട്  സഭ  ഇങ്ങപന
നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന  രസ്പീതനിയനില്  ഇടപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  സഭക്ടോ
നടത്തനിപനിപല  നടപടനിക്രമപത്ത  സയബനനിചണ്ട്  അകങ്ങയണ്ട്  ധക്ടോരണയനികല?  മനനി
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എന്തണ്ട്  പറയണപമനണ്ട്  പചെയറനിനണ്ട്  റൂള്  പചെയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ചെടയ  307,
സഭക്ടോനടപടനികേളനില്നനിനണ്ട്  നസ്പീക്കയ  പചെയ്യുനതുമക്ടോയനി  ബനപപട  ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.
അതകദ്ദേഹയ ഉനയനിച്ചു.  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട് പറയക്ടോപമനണ്ട് പറയുകേയുയ പചെയ്തു. പനിപന ഇതണ്ട്
നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടു കപക്ടോകുനതനില് എന്തണ്ട് അര്ത്ഥമക്ടോണളളതണ്ട്?  മക്ടോത്രമല അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്
യക്ടോപതക്ടോരു  ദുരുകദ്ദേശധ്യവയ  ഉണക്ടോയനിരുനനില.  ഒരു  സമൂഹപത്തയുയ  ആകക്ഷേപനിക്കക്ടോന
ലക്ഷേധ്യയ വചനിടനിപലനണ്ട് അകദ്ദേഹയ സഭയനില് വധ്യക്തമക്ടോയനി പറയുകേയുയ പചെയ്തു. ദയവക്ടോയനി
അതണ്ട് മനസനിലക്ടോക്കുകേയകല കവണതണ്ട്. 

(മനനിയുപട  പരക്ടോമര്ശയ  പനിനവലനിചണ്ട്  മക്ടോപ്പു  പറയണപമനക്ടോവശധ്യപപടണ്ട്
പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള് ബഹുമക്ടോനപപട സസ്പീക്കറുപട ഡയസനിനണ്ട്  മുനനില്വനണ്ട് ബഹളയ
വയകേയുയ  അല്പസമയത്തനിനുകശഷയ  അവരവരുപട  സസ്പീറ്റുകേളനികലക്കണ്ട്
മടങ്ങനികപക്ടോകുകേയുയ പചെയ്തു.)......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: നനിങ്ങള് ബഹളയ വയക്ടോന  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചുവനതക്ടോപണങ്കനില് അതണ്ട്
നടക്കുയ.  .....(… ബഹളയ)......  ആദനിവക്ടോസനി  സമൂഹകത്തക്ടോടുള്ള  കേണ്കസണ്
ആപണങ്കനില്   വളപര  വധ്യക്തമക്ടോയനി  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ  ലക്ഷേധ്യയ  ഇവനിപട
പറഞകേഴനിഞ. അതണ്ട് മനസനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണണ്ട് കവണതണ്ട്. ............(ബഹളയ)...... 

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  (ശസ്പീ.  രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല):  സര്,  മനനി  നടത്തനിയ
പരക്ടോമര്ശയ  പനിനവലനിചണ്ട്  മക്ടോപ്പു  പറയക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തതനില്   പ്രതനികഷധനിചണ്ട്
ഞങ്ങള്   വക്ടോക്കഇടണ്ട് നടത്തുന്നു. 

(ശസ്പീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല് ഒഴനിപകേ സഭയനിലുണക്ടോയനിരുന  പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്
സഭ വനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)         

12.00 PM]

IX  ധനകേക്ടോരധ്യയ

2016-17   സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിപല
ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേളനികന്മേലുള്ള ചെര്ചയുയ കവക്ടോപടടുപ്പുയ

പതക്ടോഴനിലുയ എകക്സസുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന  ):  സര്,  എകക്സസണ്ട്
എന   VIII-ാം  നമര്   ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ  പതക്ടോഴനിലുയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികക്ഷേമവയ
പ്രവക്ടോസനികക്ഷേമവയ  എന  XXIV-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ   കപരനില്
കേക്ടോരധ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേള്ക്കുകനപര
9-ാം കകേക്ടോളത്തനില് യഥക്ടോക്രമയ കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-17 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷപത്ത
പചെലവകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണപമന  പ്രകമയയ   ഞക്ടോന
അവതരനിപനിക്കുന്നു.

ഭക്ഷേധ്യവയ സനിവനില് സകപ്ലെെസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന): സര്,
ഭക്ഷേധ്യയ എന XXX-ാം നമര് ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് കേക്ടോരധ്യവനിവരപടനികേയനില്
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സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളത്തനില്
കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷപത്ത  പചെലവകേള്
പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണപമന  പ്രകമയയ   ഞക്ടോന
അവതരനിപനിക്കുന്നു:

ബഡ്ജറണ്ട് എസ്റ്റനികമറണ്ട് 2016-17

ധനക്ടോ

ഭധ്യര്

ത്ഥ

നന

മര്

ധനക്ടോഭധ്യര്

ത്ഥന യുപട

കപരണ്ട് 

24-02-2016-

ല്  സഭ

പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടണ്ട്  ഓണ്

അക്കഇണണ്ട്

തുകേ 

റവനമ്പ്യൂ

മൂലധനയ

(രൂപ)

(രൂപ

14-7-2016-ല്

സഭ

പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടണ്ട്  ഓണ്

അക്കഇണണ്ട്

തുകേ 

റവനമ്പ്യൂ

മൂലധനയ

(രൂപ)

(രൂപ)

സഭയുപട  കവക്ടോടനിനണ്ട്

സമര്പനിക്കുനധനക്ടോഭധ്യ

ര്ത്ഥനയുപട   തുകേ 

റവനമ്പ്യൂ

മൂലധനയ

(രൂപ)

(രൂപ)

ആപകേ

(രൂപ)

VIII എകക്സസണ്ട് 87,32,82,

000

... 65,49,6

2,000

... 1091,16,04,0

00

... 109,16,040

00

XXI

V

പതക്ടോഴനിലുയ

പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി

കക്ഷേമവയ

പ്രവക്ടോസനി

കക്ഷേമവയ

288,26,37

,000

47,9

9,3,

400

0

216,19,8

0,000

35,99,5

0,000

360,33,03,00

0

59,99,16,00

0

420,32,19,

000

XXX ഭക്ഷേധ്യയ 316,52,19,

000

23,8

2,12,

000

413,64,

15,000

17,86,5

9,000

924,40,26,00

0

29,77,66,0

00

954,17,92,

000
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തുറമുഖവയ  മമ്പ്യൂസനിയവയ  പുരക്ടോവസ്തു  സയരക്ഷേണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി സര്, ഞക്ടോന പ്രകമയങ്ങപള പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ധനകേക്ടോരധ്യവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസണ്ട് പഎസകേണ്ട്): സര്, 

എകക്സസണ്ട്  എന   VIII-ാം  നമര്   ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനപയയുയ  പതക്ടോഴനിലുയ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികക്ഷേമവയ  പ്രവക്ടോസനികക്ഷേമവയ   എന  XXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനപയയുയ   ഭക്ഷേധ്യയ  എന  XXX-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനപയയുയ
സയബനനിക്കുന  സബ്ജകണ്ട്  കേമ്മനിറനി  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളനിപല  ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മേല്  ചെടയ
236(3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസ്തക്ടോവന ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു. 

(ഖണ്ഡകനക്ടോപകക്ഷേപങ്ങള്  നല്കേനിയനിരുന  അയഗങ്ങള്   സസ്പീറനിലനിലക്ടോ
തനിരുനതനിനക്ടോല് അവതരനിപനിക്കപപടനില.)

(സഭവനിടണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള് സഭയനില് ഹക്ടോജരക്ടോയനി)

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
അനുകൂലനിക്കുന്നു.     എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ശകദ്ധയമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങപള
നനിരക്ടോകേരനിക്കുനതനിനുയ  ആകക്ഷേപനിക്കുനതനിനുമുള്ള  പരനിശമമക്ടോണണ്ട്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.
നടത്തനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.    കേഴനിഞ  ഏതക്ടോനുയ   മക്ടോസങ്ങളനിപല  നല
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂപട  ജനമനസ്സുകേളനില്   ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിനുയ  മുനണനിക്കുയ  ഏപറ
സ്ഥക്ടോനയ  ലഭനിചനിരനിക്കുന  ജനവനിധനിയക്ടോണണ്ട്  ഉപപതരപഞടുപ്പുകേളനിലുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതണ്ട്.
കകേരളത്തനില്  14  മണ്ഡലങ്ങളനികലയണ്ട്  നടന  ഉപപതരപഞടുപനില്  10  സസ്പീറനിലുയ
ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  തകേര്പന  വനിജയയ  കകേവരനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില് ഒരു ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തണ്ട്  ഉള്പപപട മൂനണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളനില് നടന
ഉപപതരപഞടുപ്പുകേളനില്  കേഴനിഞ  തവണ  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  വനിജയനിച  സസ്പീറ്റുകേള്
പനിടനിപചടുത്തണ്ട്  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  വന കനടമക്ടോണണ്ട്   കകേവരനിചനിട്ടുള്ളതണ്ട്.   സര്ക്കക്ടോര്
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  നടപനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  കക്ഷേമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കണ്ട്
ജനങ്ങള് നല്കുന അയഗസ്പീകേക്ടോരത്തനിപന്റെ പതളനിവക്ടോണതണ്ട്.   പരമരക്ടോഗത വധ്യവസക്ടോയ
കമഖലകേളനില് ചെനിലതണ്ട് വന തകേര്ച കനരനിടുകേയക്ടോണണ്ട്.  അതനില് പ്രധക്ടോനപപടതക്ടോണണ്ട്
ബസ്പീഡനി  കമഖല.   സക്ടോമൂഹധ്യ,  രക്ടോഷസ്പീയ  കമഖലകേളനില്  നല  പ്രവര്ത്തനയ  കേക്ടോഴ്ച
വചനിട്ടുള്ളവരക്ടോണണ്ട്  ബസ്പീഡനിപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്.  കേമ്മമ്പ്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോപര  കേളനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി
പറയുന  'ബസ്പീഡനിയുകണക്ടോ  സഖക്ടോപവ  ഒരു  തസ്പീപപടനിപയടുക്കക്ടോന'  എന   സനിനനിമക്ടോ
ഡയകലക്ടോഗണ്ട്  ഓര്മ്മവരനികേയക്ടോണണ്ട്.   ഇനണ്ട്  ബസ്പീഡനിയുമനില,  ബസ്പീഡനിക്കമനനിയുമനില,
എലക്ടോയ  അടച്ചുപൂടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  പുകേവലനി   നലതക്ടോപണന
അഭനിപ്രക്ടോയമനിപലങ്കനിലുയ പരമരക്ടോഗത വധ്യവസക്ടോയ കമഖലപയന നനിലയനില് അവനിപട
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പണനിപയടുക്കുന  ആയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  ജസ്പീവനിതയ  നമ്മള്
കേക്ടോകണണതുണണ്ട്.   ബസ്പീഡനി  വധ്യവസക്ടോയപത്ത  തകേര്ക്കുന  നനിലയനില്  കേഴനിഞ
സര്ക്കക്ടോര്  ഏര്പപടുത്തനിയ  14.5  ശതമക്ടോനയ  നനികുതനി  പനിനവലനിക്കുപമനണ്ട്
എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പറഞനിട്ടുള്ളതണ്ട്   പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
ഇചക്ടോശക്തനി   സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോണനിക്കണയ.  ദനികനശണ്ട്  ബസ്പീഡനിയുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്
ആറക്ടോയനിരകത്തക്ടോളയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പണനിപയടുക്കുന്നുണണ്ട്;   മറണ്ട്  കമഖലകേളനിലുയ
ബസ്പീഡനിപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പണനിപയടുക്കുന്നുണണ്ട്.  14.5  ശതമക്ടോനയ  നനികുതനി
ഇഇടക്ടോക്കുനതുയ  പതക്ടോഴനില്  നനിയമങ്ങള്  കേര്ശനമക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കുനതുമക്ടോയ
സയസ്ഥക്ടോനമക്ടോണണ്ട്  കകേരളയ.  എനക്ടോല്  മറണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്  ഇപതക്ടോന്നുമനില.
കേര്ണക്ടോടകേ,  മക്ടോയഗ്ലൂര്,  തനിരുപനല്കവലനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിപനലക്ടോയ
സയസ്ഥക്ടോനകത്തയണ്ട്   ബസ്പീഡനി  പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട  ബസ്പീഡനി  വനില്പന
നടത്തുകേയുയ   പതക്ടോഴനില്  നനിയമങ്ങള്  നടപനിലക്ടോക്കുകേയുയ  പചെയ്യുകമക്ടോള്  മറണ്ട്
സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില് ഇപതക്ടോന്നുമനിലക്ടോത്ത സക്ടോഹചെരധ്യയ ഇഇ കമഖലപയ  ബക്ടോധനിചനിട്ടുണണ്ട്.
പുകേവലനി കുറഞതുപകേക്ടോണണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനപത്ത പ്രശ്നങ്ങള് മുഴുവനുയ  ഇലക്ടോതക്ടോപയനണ്ട്
പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.  കേഞക്ടോവനിപന്റെയുയ  മയക്കുമരുനനിപന്റെയുയ  ഉപകയക്ടോഗയ
വനകതക്ടോതനിലുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  തൃശ്ശൂര്  കേയമയഗലയ  തസ്പീരകദശത്തണ്ട്  സ്കൂള്  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനി
മയക്കുമരുനണ്ട് കേഴനിചണ്ട്  മരനിച സയഭവയ  അപക്ടോയ സൂചെനയക്ടോണണ്ട് നല്കുനതണ്ട്.  സ്കൂള്,
കകേക്ടോകളജണ്ട്   പരനിസരങ്ങളനില്  മയക്കുമരുനണ്ട്  വനില്പന  നടത്തുന ഗൂഢസയഘങ്ങള്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നുണണ്ട്.   പല  മക്ടോധധ്യമങ്ങളയ  ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപട  പരമരകേളയ
ഇതനിപന്റെ  ആപത്തുകേള്  തുറന്നുകേക്ടോണനിക്കുന  നനിരവധനി  മുഖപ്രസയഗങ്ങളയ
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പഴയ തരത്തനിലുള്ള കേഞക്ടോവയ ഹക്ടോഷനിഷയ മക്ടോത്രമല,
Lysergic acid diethylamide (LSD),  കനകടക്ടോകസക്ടോണ് ഗുളനികേകേള്, Cano Gran
Ampule-കേള്,  Marihuana,  പഹകറക്ടോയനിന,  പകേക്ടോപക്കയനിന  തുടങ്ങനിയ
മയക്കുമരുന്നുകേളയ വരുന്നുണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  യുവക്ടോക്കപള മക്ടോത്രമല,  പചെറനിയ കുടനികേളനികലയണ്ട്
വധ്യക്ടോപനിപനിക്കുനതനിനുയ അവപര അഡനികക്ടോക്കുനതനിനുമുള്ള ശമങ്ങള് നടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
പല  കഹക്ടോസനിറലുകേളനിലുയ  മക്ടോനസനികേനനില  പതറനിയ  നനിലയനില്  കുടനികേപള  അഡനിറണ്ട്
പചെയ്യക്ടോറുണണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്   ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  കേര്ശന  നടപടനികേളണക്ടോകേണയ.
കേഞക്ടോവയ  മയക്കുമരുന്നുയ  പനിടനിപചടുത്തക്ടോല്   കുറവക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  പപപടനണ്ട്  ജക്ടോമധ്യയ
ലഭനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ള  പഴുതുകേളടചണ്ട്  കേര്ശനമക്ടോയ  നടപടനികേള്
സശസ്പീകേരനിക്കണപമനണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷേധ്യകമഖലയനിപല  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇനണ്ട്  രക്ടോവനിപല  ചെര്ച  പചെയ്തു.  വലനിയ

കപക്ടോരക്ടോടങ്ങളനിലൂപടയക്ടോണണ്ട്  കകേരളയ  സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗണ്ട്  സയവനിധക്ടോനയ

കനടനിപയടുത്തതണ്ട്.  സഖക്ടോവണ്ട്  എ.പകേ.  കഗക്ടോപക്ടോലപന്റെ  കനതൃതശത്തനില്  കകേരളത്തനിപല
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ജനക്ടോധനിപതധ്യ  പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങളപടപയലക്ടോയ  പനിന്തുണകയക്ടോടുകൂടനി  നടന  വലനിയ

സമരത്തനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്ര/സയസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേള്  തമ്മനില്

കേരക്ടോറുണക്ടോക്കനിയതണ്ട്.   അനപത്ത  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷേധ്യ  വകുപ്പുമനനി  സനി.  സുബഹ്മണധ്യയ

ആയനിരുന്നുപവനക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ ഒക്ടോര്മ്മ.  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ കനതൃതശത്തനിലുണക്ടോക്കനിയ

കേരക്ടോറനുസരനിചണ്ട്,   കകേരളത്തനില്  കുരുമുളകേണ്ട്,  ഏലയ,  നക്ടോളനികകേരയ  ഉള്പപപടയുള്ള

നക്ടോണധ്യവനിള  കൃഷനി  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കണപമന്നുയ  കകേരളത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  അരനി

കകേന്ദ്രയ  നല്കേക്ടോപമന്നുമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇകപക്ടോള്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര  പ്രചെരണയ

നടത്തുന  കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്  മറുപടനി  പറകയണ   കേരധ്യമക്ടോണനിതണ്ട്.  കേരക്ടോറനുസരനിചണ്ട്

കകേരളത്തനിനുള്ള  കറഷന വനിഹനിതത്തനില് പവടനിക്കുറവണ്ട് വരുത്തനിയതണ്ട് കകേന്ദ്രത്തനിപല

കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു.  കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട്   എ.പനി.എല്./

ബനി.പനി.എല്.   കവര്തനിരനിവണ്ട്   പകേക്ടോണ്ടുവനതണ്ട്.    ആ  കവര്തനിരനിവണ്ട്  കറഷനനിയഗണ്ട്

സയവനിധക്ടോനപത്ത  തകേര്ക്കക്ടോന  കവണനിയക്ടോപണനണ്ട്  ഞങ്ങളനണ്ട്  പറഞനിരുന്നു.

ഇകപക്ടോള്  പുതനിയ  ഭക്ഷേധ്യനയയ  പകേക്ടോണ്ടുവനതണ്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിപല   കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്

സര്ക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട്.   ആ  നയയ  ഇഇ  നക്ടോടനിപല  കറഷനനിയഗണ്ട്  സയവനിധക്ടോനപത്ത

തകേര്ക്കുനതക്ടോയനിരുന്നുപവനണ്ട്  ഇകപക്ടോള്  കബക്ടോധധ്യമക്ടോയനി.  ബനി.പജ.പനി.  സര്ക്കക്ടോര്

ശക്തമക്ടോയനി  ഇഇ  നയയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന   ശമനിക്കുനതണ്ട്   കകേരളത്തനിപന്റെ   എലക്ടോ

കമഖലയനിലുമുള്ള മുകനറപത്ത തകേര്ക്കുപമന്നുളളതക്ടോണണ്ട് സതധ്യയ.  

ബഹുമക്ടോനപപട  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്  മയഗളയ  പത്രത്തനിനണ്ട്  നല്കേനിയ

ഒരഭനിമുഖത്തനില് കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയപത്ത എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ പറയുനതണ്ട്,

'യുദ്ധകേക്ടോലപത്ത  പടനിണനി  മക്ടോറക്ടോനക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കനിയ  കറഷന  സമ്പ്രദക്ടോയയ

നനിര്ത്തലക്ടോകക്കണ  കേക്ടോലയ  കേഴനിഞ.   മറണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിപലക്ടോന്നുയ  ഇഇ

സമ്പ്രദക്ടോയമനില.   കറഷന  നനിര്ത്തലക്ടോക്കനി  പകേരയ  സക്ടോധക്ടോരണ  കേര്ഷകേര്ക്കണ്ട്

സബ്സനിഡനി  നല്കുകേയക്ടോണണ്ട്  കവണതണ്ട്'  എനക്ടോണണ്ട്.    ഇതക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്രയ

നടപനിലക്ടോക്കുനതണ്ട്.   കറഷനനിയഗണ്ട്  സയവനിധക്ടോനപത്ത തകേര്ക്കുന ഇഇ നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്

കകേന്ദ്രയ  ഇകപക്ടോള്  അടനികചല്പനിക്കുനതണ്ട്.   ഇതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  നമ്മള്

അനുഭവനിക്കുന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കുകേ  എനതണ്ട്  വലനിയ

പവല്ലുവനിളനിയക്ടോണണ്ട്.   സയസ്ഥക്ടോനയ  അതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുപമനണ്ട്

എനനിക്കുറപ്പുണണ്ട്.  

പ്രവക്ടോസനികക്ഷേമവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ചെനില  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  പറയക്ടോനുണണ്ട്.

വനികദശത്തണ്ട്  കജക്ടോലനിക്കുകപക്ടോയനി  തനിരനിച്ചുവരുന ആളകേള്ക്കക്ടോയനി  ഒരു കക്ഷേമപദ്ധതനി
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ഇനഡധ്യയനില് ഒരു സയസ്ഥക്ടോനത്തുയ നടപനിലക്ടോക്കനിയനിടനില.   അതണ്ട്  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി

ആരയഭനിചതണ്ട് ഇടതുപക്ഷേ സര്ക്കക്ടോരുകേളപട കനതൃതശത്തനിലക്ടോണണ്ട്.  സഖക്ടോവണ്ട് ഇ.  പകേ.

നക്ടോയനക്ടോര്  മുഖധ്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണണ്ട്  ആദധ്യമക്ടോയനി  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു  വകുപണ്ട്

രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.  പനിനസ്പീടണ്ട്  സഖക്ടോവണ്ട്  വനി.  എസണ്ട്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദേന

മുഖധ്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണണ്ട്  പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കക്ടോയനി  ഒരു   കക്ഷേമപദ്ധതനി

പകേക്ടോണ്ടുവനതണ്ട്.  ആ നനിയമത്തനില് ചെനില മക്ടോറങ്ങള് അനനിവക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.   പ്രവക്ടോസനി

കക്ഷേമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡണ്ട്  പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കണ്ട്  ഗുണകേരമക്ടോയ  വനിധത്തനില്

കേക്ടോകലക്ടോചെനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കണപമന  ആവശധ്യയ  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്

പരനിഗണനിക്കുപമനണ്ട് ഞക്ടോന വനിശശസനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. ഇവരുപട പപനഷന തുകേ മനിനനിമയ

500  രൂപയുയ  അതനിനുമുകേളനിലുമക്ടോണണ്ട്.   മപറലക്ടോ  കക്ഷേമപപനഷനുകേളയ  1000

രൂപയക്ടോക്കനി  വര്ദ്ധനിപനിച  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്  ഈ  തുകേ  അപരധ്യക്ടോപമക്ടോപണനണ്ട്

പ്രകതധ്യകേയ  പറകയണതനില.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്  പ്രവക്ടോസനി  കക്ഷേമനനിധനി  നനിയമയ

നനിയമസഭയനില്  പകേക്ടോണ്ടുവനണ്ട്   പരനിഷ്കരനിക്കണയ.   പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കണ്ട്  നല്കുന

മറക്ടോനുകൂലധ്യങ്ങള്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നല്കുനതനിനണ്ട്  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.    ഇഇ

കക്ഷേമനനിധനിക്കണ്ട്  ഉടമ  വനിഹനിതയ  ലഭനിക്കക്ടോത്തതുപകേക്ടോണണ്ട്   കക്ഷേമനനിധനിയനിപല  ഫണണ്ട്

വളപര കുറവക്ടോണണ്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് പ്രവക്ടോസനി കക്ഷേമത്തനിനുകവണനി ഒരു രൂപകപക്ടോലുയ

നല്കുനനില.  കലക്ടോകേത്തണ്ട് ഏറവയ കൂടുതല് പ്രവക്ടോസനി പണയ വരുന രക്ടോജധ്യങ്ങളനില്

ഒനക്ടോയ  സ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  നനില്ക്കുനതണ്ട്  ഇനഡധ്യയക്ടോണണ്ട്.   ഇനഡധ്യക്ടോ  ഗവണ്പമന്റെക്ടോകേപട

തനിരനിച്ചുവരുന  പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കക്ടോയനി  പ്രകതധ്യകേ  പദ്ധതനികേപളക്ടോന്നുയ

ആവനിഷ്കരനിക്കുനനില.  നമ്മുപട സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് നടപനിലക്ടോക്കുന  പ്രവക്ടോസനി കക്ഷേമനനിധനി

പദ്ധതനിക്കണ്ട്   കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയയ  കനടനിപയടുക്കണപമനണ്ട്  ഈ  അവസരത്തനില്

അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  : സര്,  പ്രവക്ടോസനികേളപട  മരണക്ടോനന്തര
സഹക്ടോയയ  ഒരു  ലക്ഷേയ  രൂപയക്ടോക്കനി  വര്ദ്ധനിപനിചതണ്ട്  അങ്ങയുപട
ശദ്ധയനില്പപടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .   പകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്: സര്,  പ്രവക്ടോസനി  ആനുകൂലധ്യങ്ങള്  വളപര
അപരധ്യക്ടോപമക്ടോണണ്ട്.  മരണക്ടോനന്തരയ ഒരു ലക്ഷേയ രൂപ പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട് വളപര കുറഞ
സയഖധ്യയക്ടോണണ്ട്.   അതുകപക്ടോപലതപന പ്രധക്ടോനപപട മപറക്ടോരു കേക്ടോരധ്യയ,   പ്രവക്ടോസനികേള്
തനിരനിച്ചുവനണ്ട്   10  വര്ഷയ  കേഴനിഞക്ടോല്  മക്ടോത്രപമ  എപന്തങ്കനിലുയ  ആനുകൂലധ്യത്തനിനണ്ട്
അകപക്ഷേനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുളള.    10  വര്ഷയ  കേഴനിഞനിപലങ്കനില്  പ്രവക്ടോസനി
സ്റ്റക്ടോറസണ്ട് കേനിട്ടുകേയനിപലനതണ്ട് അനസ്പീതനിയക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്  തനിരുത്തക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ നടപടനി
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സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  അകതക്ടോപടക്ടോപയ,  കക്ഷേമനനിധനിയനില്  അയഗങ്ങളക്ടോകേക്ടോനുള്ള
പ്രക്ടോയപരനിധനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കണപമനണ്ട്   ഞക്ടോന  അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  'സക്ടോന്തശനയ'
കപക്ടോലുള്ള പുനരധനിവക്ടോസ പദ്ധതനികേളനില് നല്കുന സയഖധ്യ വളപര കുറവക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്
വര്ദ്ധനിപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണയ.   കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് കനരപത്ത
ഉണക്ടോയനിരുനതനികനക്കക്ടോള്  കൂടുതല്  സയഖധ്യ  ഇതനിനക്ടോയനി  നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.    അതണ്ട്
വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുനതനിനണ്ട്  ഗവണ്പമന്റെണ്ട്  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണപമനണ്ട്  അഭധ്യര്ത്ഥനിച്ചു
പകേക്ടോണണ്ട്  ഇഇ കമഖലയനില് സര്ക്കക്ടോര് നടപനിലക്ടോക്കുന എലക്ടോ നല കേക്ടോരധ്യങ്ങള്ക്കുയ
പനിന്തുണ അറനിയനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .   കറക്ടോജനി എയ  .   കജക്ടോണ്: സര്,   ഞക്ടോന  ഇഇ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  സയസ്ഥക്ടോനയ  വമനിച  വനിലക്കയറപത്ത  അഭനിമുഖസ്പീ
കേരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ആശങ്കക്ടോജനകേമക്ടോയ  ഒരു  സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്
ഉടപലടുത്തനിരനിക്കുനതണ്ട്.  18-10-2016-ല്,  അതക്ടോയതണ്ട് കേഴനിഞയക്ടോഴ്ച ഡനിപക്ടോര്ട്ടുപമന്റെണ്ട്
ഓഫണ്ട് ഇകകക്ടോമനിക്സണ്ട് ആന്റെണ്ട് സ്റ്റക്ടോറനിസ്റ്റനിക്സണ്ട്  അവശധ്യ സക്ടോധനങ്ങളപട വനിലപയക്കുറനിച്ചുള്ള
സൂചെനികേ  പുറത്തുവനിടനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതനുസരനിചണ്ട് സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങള് ഏറവയ
കൂടുതലക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന മട അരനിയുപട വനില, 2015 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസവയ 2016
ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസവമക്ടോയനി  തക്ടോരതമധ്യയ  പചെയ്യുകമക്ടോള്  5.5  ശതമക്ടോനത്തനിപന്റെ
വര്ദ്ധനവക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്  ഉണക്ടോയനിരനിക്കുനതണ്ട്.   അതുകപക്ടോപല  പക്ടോലക്കക്ടോടന  ജയ
അരനിയുപട വനിലയനില് 7 ശതമക്ടോനകത്തക്ടോളയ വര്ദ്ധനവയ   പഞസക്ടോരയുപട വനിലയനില്
32  ശതമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനവയ  മുളകേനിപന്റെ  വനിലയനില്  8  ശതമക്ടോനകത്തക്ടോളയ  വര്ദ്ധനവയ
ഉരുളക്കനിഴങ്ങനിപന്റെ  വനിലയനില്  16.89  ശതമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനവമുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
നനിരവധനി  നനികതധ്യക്ടോപകയക്ടോഗ  സക്ടോധനങ്ങളപട  വനിലയനില്  കേഴനിഞ
വര്ഷകത്തതനില്നനിന്നുയ ഇഇ വര്ഷയ ഉണക്ടോയ വര്ദ്ധനവക്ടോണണ്ട് ഡനിപക്ടോര്ട്ടുപമന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട്
ഇക്കകണക്ടോമനിക്സണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  സ്റ്റക്ടോറനിസ്റ്റനിക്സണ്ട്  കേഴനിഞയക്ടോഴ്ച  പുറത്തുവനിട  കരഖകേള്
സൂചെനിപനിക്കുനതണ്ട്.   വമനിച വനിലക്കയറമക്ടോണണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.
വനിലക്കയറയ   പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തക്ടോന   പപക്ടോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദക്ടോയയ  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമക്ടോക്കനി,  കറഷന  കേടകേള്  ആധുനനികേവല്ക്കരനിചണ്ട്    പപ്രക്ടോഫഷണകലസണ്ട്
പചെകയ്യണതണ്ട്   ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.   ഇനണ്ട്  13  അവശധ്യ  സക്ടോധനങ്ങളക്ടോണണ്ട്  വനിതരണയ
പചെയ്യുനതണ്ട്.  ഇവയക്ടോണണ്ട് ഇനണ്ട് സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് വനില നനിര്ണയനിക്കുനതനിപല പ്രധക്ടോന
ഘടകേമക്ടോയനിരനിക്കുനതണ്ട്.   ഇഇ  13  അവശധ്യ സക്ടോധനങ്ങളനില്  നപലക്ടോരു ശതമക്ടോനവയ
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട് പുറത്തുനനിന്നുയ വക്ടോങ്ങുനവയക്ടോണണ്ട്.  ഇവ കക്രക്ടോപണ്ട് സസ്പീസണനില് മറണ്ട്
സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്  നനിന്നുവക്ടോങ്ങനി  ഇവനിപട  വനകതക്ടോതനില്  സയഭരനിചണ്ട്,  വനില
കൂടുന  അവസരത്തനില്  വനിതരണയ  പചെയ്യുനതനിനുള്ള  സയവനിധക്ടോനയ
വനികേസനിപനിപചടുകക്കണതുണണ്ട്.   അങ്ങപന  വനികേസനിപനിപചടുത്തക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  വനില
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പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.   ബനിര്ള,  റനിലയനസണ്ട്  കപക്ടോലുള്ള  വനകേനിട
കേമനനികേള്  സകപ്ലെെസണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  മക്ടോകനജണ്ട് പമന്റെണ്ട്  പ്രനിനസനിപനിള്  അനുസരനിചക്ടോണണ്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതണ്ട്.    കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കണ്ട്  അഡശക്ടോനസണ്ട്    പകേക്ടോടുത്തണ്ട്   സക്ടോധനങ്ങള്
കുറഞ  വനിലയനില്  വക്ടോങ്ങനി  മക്ടോര്ക്കറനികലയണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.   നമ്മുപട
പപക്ടോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദക്ടോയത്തനിപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  പതനിനക്ടോലക്ടോയനിരത്തനില്പരയ  കറഷന
കേടകേളയ  1800-ല്പരയ  സൂപര്  കസ്റ്റക്ടോറുകേളയ  മക്ടോകവലനി  കസ്റ്റക്ടോറുകേളപമക്ടോപക്കമുണണ്ട്.
വലനിപയക്ടോരു സകപ്ലെെ പചെയനിന പനറണ്ട് വര്ക്കുണണ്ട്. അതണ്ട് ഫലപ്രദമക്ടോയനി വനിനനികയക്ടോഗനിച്ചു
പകേക്ടോണണ്ട്  അവശധ്യസക്ടോധനങ്ങള്  കക്രക്ടോപണ്ട്  സസ്പീസണനില്  സയഭരനിചണ്ട്  കൃതധ്യമക്ടോയനി
വനിതരണയ പചെയ്യക്ടോന സക്ടോധനിചക്ടോല് അവശധ്യ സക്ടോധനങ്ങളപട വനില പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട് എനനിക്കണ്ട് ഇഇ അവസരത്തനില് സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.  

പതക്ടോഴനില്  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്   പറയുകേയക്ടോപണങ്കനില്,  പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന
കമഖല  വലനിയ  പ്രതനിസനനിയക്ടോണണ്ട്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.   ഞക്ടോന
പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന  അങ്കമക്ടോലനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന
കമഖലയനില്   നൂറുകേണക്കനിനണ്ട്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്   കജക്ടോലനിപയടുക്കുന്നുണണ്ട്.   ഇഇ
പ്രതനിസനനിയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണണ്ട്   പക്ടോപഭക്ടോരയ  ഏപറടുകക്കണനി
വരുനതണ്ട്.  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല  കേരക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനപപട  കനക്ടോടനിഫനികക്കഷനനില്
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള  കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന  വധ്യവസ്ഥകേപള  സയബനനിചണ്ട്
യണനിയനുകേളപട ആകക്ഷേപയകപക്ടോലുയ  പരനിഗണനിക്കപപടനിടനില.   റബ്ബര് കമഖലയനില്
മരങ്ങളപട എണവയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട കജക്ടോലനി ഭക്ടോരവയ വര്ദ്ധനിപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്  പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന  പസകറനില്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്
വസ്പീടുനനിര്മ്മനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  20  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   സ്ഥലയ
ലഭധ്യമക്ടോകേക്ടോത്തതനിനക്ടോല് അതണ്ട്  നടപനിലക്ടോയനിടനില.   പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന കമഖലയനില്  സ്ഥലയ
ലഭധ്യമപലങ്കനില്  സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി ഏപറടുത്തുപകേക്ടോണണ്ട് പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്
ഭവനയ നനിര്മ്മനിച്ചുനല്കേക്ടോനുള്ള പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണതുണണ്ട്.
അതുകപക്ടോപലതപന  ബക്ടോയബൂ  കകേക്ടോര്പകറഷപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  സസ്പീകേളള്പപടയുള്ളവര്
വളപര   ദുഷ്കരമക്ടോയ  സക്ടോഹചെരധ്യങ്ങളനിലക്ടോണണ്ട്   കജക്ടോലനിപയടുക്കുനതണ്ട്.   അവര്ക്കണ്ട്
18 മക്ടോസപത്ത ഡനി.എ. കുടനിശനികേയുണണ്ട്.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭരണകേക്ടോലത്തണ്ട്
5  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചുപവങ്കനിലുയ  പതരപഞടുപണ്ട്  വനതുപകേക്ടോണണ്ട്  വനിതരണയ
പചെയ്യക്ടോന സക്ടോധനിചനിടനില.  പപക്ഷേ ഇഇ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനികലറനി അഞ്ചുമക്ടോസയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോപയങ്കനിലുയ ആ തുകേ  വനിതരണയ പചെയ്യുനതനിനുള്ള യക്ടോപതക്ടോരു നടപടനിയുയ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോയനിടനില  എന്നുള്ളതണ്ട്   ദുനഃഖകേരമക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഡനി.എ.  കുടനിശനികേ  വനിതരണയ  പചെയ്തണ്ട്
അവരുപട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണണ്ട്
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എനനിക്കണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.  

ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏറവമധനികേയ  ആശങ്ക
ജനനിപനിക്കുനതണ്ട് എകക്സസണ്ട് വകുപനിപന്റെ പ്രവര്ത്തനവമക്ടോയനി ബനപപട്ടുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ മദധ്യനയയ എന്തക്ടോപണനണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോക്കണയ.    മദധ്യത്തനിപന്റെ ലഭധ്യത
കുറയപമന്നുയ  മദധ്യത്തനിപനതനിപര  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നടത്തു
പമന്നുമക്ടോണണ്ട്  പതരപഞടുപണ്ട്   സമയത്തണ്ട്  പറഞനിരുനപതങ്കനിലുയ  അപതക്ടോന്നുയ
നടനനിടനില.   അതുകപക്ടോപലതപന  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  മദധ്യനയപത്തക്കുറനിചണ്ട്  പഠനിചണ്ട്
റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  നല്കുകേയുയ  അതനിപന്റെ  തുടര്  നടപടനികേളണക്ടോകുപമന്നുമക്ടോണണ്ട്  പറഞതണ്ട്.
എന്തണ്ട്  പഠനമക്ടോണണ്ട്  നനിങ്ങള്  നടത്തനിയനിരനിക്കുനതണ്ട്?   മദധ്യയമൂലമുണക്ടോകുന
കരക്ടോഗങ്ങളപടയുയ  കുറകൃതധ്യങ്ങളപടയുയ എണപത്തക്കുറനിച്ചുള്ള പഠനയ നടനനിട്ടുകണക്ടോ?
അതുമൂലമുണക്ടോകുന  വനിവക്ടോഹ  കമക്ടോചെനയ,  കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്  എനനിവപയക്കുറനിചണ്ട്
ശക്ടോസസ്പീയ  പഠനകമക്ടോ  വനിശകേലനകമക്ടോ  നടത്തക്ടോപത,  വധ്യക്തമക്ടോയ
മദധ്യനയമനിലക്ടോപതയക്ടോണണ്ട്  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന
ഇനണ്ട് കകേരളത്തനില് വധ്യക്ടോജമദധ്യയ ഒഴുകേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  പുതനിയ എകക്സസണ്ട്
കേമ്മസ്പീഷണര്  ചെക്ടോര്പജടുത്തതനിനുകശഷയ   ചെനില  സ്ഥലങ്ങളനില്  പറയ്ഡണ്ട്
നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.   വളപര  ആശക്ടോവഹമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്  നമ്മള്  അതനിപന  കേണതണ്ട്.
പപക്ഷേ  ഇകപക്ടോള്  അത്തരത്തനിലുള്ള  പറയ്ഡുകേപളക്കുറനിപചക്ടോന്നുയ  കകേള്ക്കുനനില.
എറണക്ടോകുളത്തുള് പപപട ഇതര സയസ്ഥക്ടോന പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്      പണനിപയടുക്കുന
കമഖലകേളനില്നനിനണ്ട്  കേശനിന്റെല്  കേണക്കനിനണ്ട്  മയക്കുമരുനക്ടോണണ്ട്  തുടക്കത്തനില്
പനിടനിപചടുത്തനിരുനതണ്ട്.  പപക്ഷേ  പനിനസ്പീടണ്ട്  അക്കക്ടോരധ്യപത്തക്കുറനിചണ്ട്  യക്ടോപതക്ടോരു
വനിവരവമനില. പനിടനിപചടുത്ത മയക്കുമരുനനിപന്റെ അളവണ്ട് കനക്ടോക്കുകമക്ടോള്,  that was just
a tip of an iceberg  എനണ്ട് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ. കകേരളപത്ത 'God's own
Country'  എന്നുപറയുകമക്ടോള്ത്തപന,  ഒരു  'Narcotic's  own  Country'  ആയനി
മക്ടോറുന കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണണ്ട് നമ്മള് കേണ്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്. ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ട്  ഫലപ്രദമക്ടോയ  ഇടപപടലുകേളണക്ടോകുനനില.   വധ്യക്ടോജ  മദധ്യത്തനിപന്റെ
കുപത്തക്ടോഴുക്കണ്ട്  നനിയനനിക്കക്ടോന   സര്ക്കക്ടോര്  യക്ടോപതക്ടോരു നടപടനിയുയ  സശസ്പീകേരനിചനിടനില.
കകേരളത്തനില് ഭയക്ടോനകേമക്ടോയ ഒരു മദധ്യദുരന്തയ മുനനില് വരുനതണ്ട്   കേക്ടോണക്ടോപതയക്ടോണണ്ട്
ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  കേഴനിഞ  5  വര്ഷപത്ത
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  ഭരണകേക്ടോലത്തണ്ട്  ഒരു  മദധ്യദുരന്തയകപക്ടോലുയ  കകേരളത്തനിലു
ണക്ടോയനിടനിപലന്നുള്ളതണ്ട്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്.  അതനിനുമുമ്പുള്ള  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.
ഭരണകേക്ടോലപത്തക്ടോപക്ക  കകേരളത്തനില്  എത്ര  മദധ്യദുരന്തങ്ങളണക്ടോയനിട്ടുപണനണ്ട്
നമുക്കറനിയക്ടോയ.  അതനിനക്ടോല് സര്ക്കക്ടോര് ബക്ടോറുകേള് തുറക്കുകമക്ടോ ഇലകയക്ടോ എന കേക്ടോരധ്യയ
വധ്യക്തമക്ടോക്കണയ.    ബനിവകറജസണ്ട്  കകേക്ടോര്പകറഷപന്റെ  10  ശതമക്ടോനയ  ഔടണ്ട് പലറ്റുകേള്
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പൂട്ടുന  നടപടനിയുമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതണ്ട്.   ഈ
സര്ക്കക്ടോര് അതനിപന അടനിമറനിച്ചു. എന്തക്ടോണണ്ട് ഈ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ മദധ്യനയയ; സര്ക്കക്ടോര്
ബക്ടോറുകേള്  പൂടക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?  കകേരളത്തനികലയള്ള  മദധ്യത്തനിപന്റെയുയ  വധ്യക്ടോജ
മദധ്യത്തനിപന്റെയുയ  കുപത്തക്ടോഴുക്കണ്ട്  തടയുനതനിനണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  യക്ടോപതക്ടോരു  നടപടനിയുയ
സശസ്പീകേരനിചനിടനിപലനതണ്ട്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്.    ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  മദധ്യനയയ
എന്തക്ടോപണനണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോക്കണപമന്നുയ    മദധ്യത്തനിപന്റെ  കുപത്തക്ടോഴുക്കണ്ട്  തടയക്ടോനുള്ള
നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുമക്ടോവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

(അദ്ധധ്യക്ഷേകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫണ്ട് പചെയര്മക്ടോന ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര്)

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
അനുകൂലനിക്കുന്നു.   കകേരളത്തനില്  ഇകപക്ടോള്  പതക്ടോഴനില്  കമഖല   ശക്ടോന്തമക്ടോണണ്ട്.
അകതസമയയ  ഇന്തധ്യയനിപലയുയ  കകേരളത്തനിപലയുയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  പ്രസ്ഥക്ടോനയ
ഗുരുതരമക്ടോയ  പവല്ലുവനിളനികേള്  കനരനിടുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഒനണ്ട്,  സ്ഥനിരയ  പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്
ഇലക്ടോതക്ടോകുന്നു. രണണ്ട്,  സ്ഥനിരയ പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങളനില് തക്ടോലക്ടോലനികേ പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള
പകേക്ടോണ്ടുവനണ്ട്  ഗണധ്യമക്ടോയ  കതക്ടോതനില്  ആ  രയഗയ  പകേക്ടോളളയടനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
അതനിനനുകരക്ടോധമക്ടോയ കകേന്ദ്ര  പതക്ടോഴനില്  നനിയമവയ  പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങളമക്ടോണണ്ട്  വരുനതണ്ട്.
കകേന്ദ്രത്തനില്  ബനി.പജ.പനി.   നടത്തുന  ഭരണയ  ഇന്തധ്യയനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
വര്ഗത്തനിപന്റെ  ശവമഞപമക്ടോരുക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അതനിപനതനിരക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്  ഐകേധ്യകവദനി
എപനക്ടോരു  പുതനിയ  കടഡണ്ട്  യണനിയന  ഇന്തധ്യയനില്    ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുള്ളതണ്ട്.
ഇന്തധ്യയനിപല പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി വര്ഗത്തനിപന്റെ മുമനില് കകേരളത്തനിപല പതക്ടോഴനില് നയങ്ങളയ
പതക്ടോഴനില്  നനിയമങ്ങളയ  ഉയര്ന്നുവകരണതക്ടോണണ്ട്.  ഇതര  സയസ്ഥക്ടോന
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കക്ടോയനി  കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്  കക്ഷേമ  പദ്ധതനികേള്  സമൂലമക്ടോയനി
പരനിഷ്കരനിചണ്ട്  ആകേര്ഷകേമക്ടോക്കുപമനണ്ട്   പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞനിട്ടുണണ്ട്.   ആ
നടപടനികേള്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കണയ.  കകേന്ദ്ര-സയസ്ഥക്ടോന  നനിയമങ്ങളപട
ചെടക്കൂടനിപന അടനിസ്ഥക്ടോനമക്ടോക്കനി ഇതര സയസ്ഥക്ടോന പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള സയബനനിച
ഒരു  സമഗ  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ  പകേക്ടോണ്ടുവരുപമന്നുയ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്
പറഞനിട്ടുണണ്ട്.  അതുസയബനനിച്ചുള്ള  നടപടനികേപളക്ടോന്നുയ  കകേപക്കക്ടോണതക്ടോയനി
കേക്ടോണനനില.  ഇതര  സയസ്ഥക്ടോന  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  നധ്യക്ടോയമക്ടോയ  നനിരക്കനില്
വൃത്തനിയുയ  പവടനിപ്പുമുള്ള  പക്ടോര്പനിടയ  കവണയ.    പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  വക്ടോഗക്ടോനയ
പചെയ്തനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  അങ്ങണ്ട്  വധ്യക്തനിപരമക്ടോയനി
മുനകേപയ്യടുക്കണപമനണ്ട് ഞക്ടോന അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

അകതക്ടോപടക്ടോപയ  പരമരക്ടോഗത  വധ്യവസക്ടോയകമഖല  മണടനിയുകേയക്ടോണണ്ട്.
കകേരളത്തനില്   അവകശഷനിക്കുന  ഏതക്ടോനുയ  ചെനില  വധ്യവസക്ടോയങ്ങളണണ്ട്.  അഞ്ഞൂറണ്ട്
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കകേക്ടോടനികയക്ടോ  ആയനിരയ കകേക്ടോടനി രൂപകയക്ടോ മക്ടോറനിവച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് കകേരളത്തനിപന്റെ തനതക്ടോയ
പരമരക്ടോഗത  വധ്യവസക്ടോയങ്ങള്  പുനനഃസയഘടനിപനിക്കക്ടോന  സമഗമക്ടോപയക്ടോരു  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കണയ. കേഴനിഞ 5 വര്ഷമക്ടോയനി കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി കക്ഷേമനനിധനിയനില്
ഗക്ടോറ്റുവനിറനി,  പ്രസവക്ടോനുകൂലധ്യയ,  വനിവക്ടോഹ  സഹക്ടോയയ,  റനിടയര്പമന്റെണ്ട്  ആനുകൂലധ്യയ,
മരണക്ടോനന്തര സഹക്ടോയയ  എനനിവയനില് 260 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ    മക്ടോചനിയഗണ്ട് ഗക്ടോന്റെനില്
34 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ കുടനിശകേയുളളതണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. കക്ഷേമനനിധനി കബക്ടോര്ഡുകേള്
പ്രവര്ത്തന രഹനിതമക്ടോകുനതണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  ഭൂഷണമല.  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  വര്ഗത്തനിനണ്ട്
മുനകേയ്യുള്ള  കകേരളത്തനിപല  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  ഗവണ്പമന്റെണ്ട്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട
പ്രശ്നങ്ങള്  അവഗണനിക്കുന്നുപവനണ്ട്  വരക്ടോന  പക്ടോടനില.  അക്കക്ടോരധ്യയ  പ്രകതധ്യകേമക്ടോയനി
പരനിഗണനിക്കണയ.  

സനിവനില്  സകപ്ലെെസണ്ട്  വകുപനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ഇനണ്ട്  രക്ടോവനിപല  ധക്ടോരക്ടോളയ
കചെക്ടോകദധ്യക്ടോത്തരങ്ങള് വനനിരുന്നു.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഒരു നയമക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്
വനനിരനിക്കുനതണ്ട്.  കകേന്ദ്രത്തനില് കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട് കപക്ടോയനി ബനി.പജ.പനി.  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വന്നു.  രക്ടോവണന  വക്ടോണക്ടോലുയ  രക്ടോമന  വക്ടോണക്ടോലുയ  കകേരളത്തനില്  കറഷന  കേനിടനില
എനതക്ടോണണ്ട് അവസ്ഥ.  ഇപതക്ടോരു ബനിലനിപന്റെകയക്ടോ നനിയമത്തനിപന്റെകയക്ടോ പ്രശ്നമല,  ഒരു
നയത്തനിപന്റെ  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്    ഇകപക്ടോള്  രണണ്ട്  കേമ്മസ്പീഷപന
നനിയമനിചനിട്ടുണണ്ട്.  അതനിപലക്ടോനണ്ട്,  അകമരനിക്കയനിപല  കുത്തകേ  കേമനനിയക്ടോയ
പമര്ക്കനിനസക്ടോണണ്ട്. എഫണ്ട്.സനി.ഐ.  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോന  പഠന  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്
ലഭധ്യമക്ടോക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  അവകരക്ടോടണ്ട്  ആവശധ്യപപടനിരനിക്കുനതണ്ട്.  എഫണ്ട്.സനി.ഐ.
ഇന്നുള്ളതനില്നനിന്നുയ മൂനനിപലക്ടോനക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചു.  അതനിപല ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട
എണയ  കുറയന്നു.  എഫണ്ട്.സനി.ഐ.-യുപട അടനിത്തറ തകേരുനകതക്ടോടുകൂടനി ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യ
സയഭരണവയ  വനിതരണവയ  അവതക്ടോളത്തനിലക്ടോകുയ.   ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷേണകത്തക്ടോപടയക്ടോണണ്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്  അതണ്ട് പചെയ്യുനതണ്ട്.  നമുക്കണ്ട്   16.01  ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട്  ടണ് അരനി
കേനിടനിപക്കക്ടോണനിരുനതണ്ട്  പമപല   14.25  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണക്ടോക്കനി.   കകേന്ദ്ര  കേശക്ടോട
പവടനിക്കുറയകേയക്ടോണണ്ട്. അതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി കഷക്ടോര്കടജണക്ടോകുയ. ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യങ്ങളപട
കഷക്ടോര്കടജണക്ടോയക്ടോല്  കഹക്ടോള് പസയനില് കേമനനികേള്ക്കണ്ട് ലക്ടോഭമക്ടോണണ്ട്.    കേക്ടോരണയ,
കകേരളത്തനിപല  ആളകേള്  അരനി  ആഹക്ടോരയ  കേഴനിക്കണപമന  കേക്ടോരധ്യത്തനില്
നനിര്ബനമുള്ളവരക്ടോണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  അരനിവനില  ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ആ  വര്ദ്ധനവനിനണ്ട്  പ്രധക്ടോനപപട  കേക്ടോരണയ  കകേന്ദ്രയ
സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഇത്തരയ   നയമക്ടോണണ്ട്.  കകേന്ദ്രത്തനിപന്റെ  ഇത്തരയ  നയത്തനില്
അപ്പുറത്തുള്ള  സുഹൃത്തുക്കപളലക്ടോയ കരക്ടോഷക്ടോകുലരക്ടോണണ്ട്.  കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
കേക്ടോലത്തണ്ട്  നനിങ്ങള്  പകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവനതക്ടോണണ്ട്  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമയ.
2011-ല്   കേരടണ്ട്  ബനില്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചകപക്ടോള്ത്തപന   ഭക്ഷേധ്യമനനിമക്ടോരുപട
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അഖനികലന്തധ്യക്ടോ  കകേക്ടോണ്ഫറനസണ്ട്  വനിളനിച്ചുകൂടനി   കകേരളത്തനിപന്റെ  പ്രകതധ്യകേ
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്  ഈ  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  പ്രയക്ടോസമക്ടോപണനണ്ട്
പറയണമക്ടോയനിരുന്നു.  പല  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളയ  ഹരനിയക്ടോനകയയുയ
പഞക്ടോബനികനയുയ  യു.പനി.-പയയുയ  കപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട്  നടപക്ടോക്കുനതണ്ട്.  അതനിപന്റെ
ഫലമക്ടോയനി  നനിരന്തരമക്ടോയനി  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളനില്  കകേരളത്തനിനണ്ട്  കേനികടണ
ഒരക്ടോനുകൂലധ്യവയ  വധ്യവസക്ടോയയ,  പറയനില്കവ   കേക്ടോര്ഷനികേയ  എനസ്പീ  കമഖലകേളനില്
കേനിട്ടുനനില.   അവരുപട കനക്ടോയസണ്ട് കകേരളത്തനില് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന പ്രയക്ടോസമക്ടോണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    പകേ  .    കൃഷ് ണനകുടനി:  സര്,  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള്  കനരപത്ത
90:10 ആയനിരുനതണ്ട് 60:40 ആയനി ചുരുക്കനിയതറനിയക്ടോകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന:  സര്,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  കകേരളകത്തക്ടോടണ്ട്  ശത്രുത
പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഏതണ്ട്  ഗവണ്പമന്റെക്ടോയക്ടോലുയ  കകേരളസ്പീയരുപട അനുഭവയ
അതക്ടോണണ്ട്.   കേഴനിഞ  50  പകേക്ടോലപത്ത കകേരളത്തനിപന്റെ അനുഭവയ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനണ്ട്  അര്ഹമക്ടോയ  ആകളക്ടോഹരനി  വരുമക്ടോനയ  കേനിടനിപലനതണ്ട്  ഉറച
തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോണണ്ട്.  അവരുപട  കേയ്യനില് വടനിപകേക്ടോണണ്ട്  പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്  നമ്മുപട  പ്രനിയപപട
പപ്രക്ടോഫ.  പകേ.  വനി.  കതക്ടോമസണ്ട്  മക്ടോഷക്ടോണണ്ട്.  ഈ  നനിയമയ  ഇവനിപട  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന
പ്രയക്ടോസമക്ടോണണ്ട്,  സൂക്ഷേനിക്കണപമനണ്ട്  അകദ്ദേഹകത്തക്ടോടണ്ട്  അനണ്ട് ഞക്ടോന പറഞതക്ടോണണ്ട്.
ഇകപക്ടോള്  എന്തക്ടോയനി?  ഹരനിയക്ടോനയനിലുയ  പഞക്ടോബനിലുയ  യു.പനി.-യനിലുയ
ആനക്ടോപ്രകദശനിലുയ   നടപനിലക്ടോക്കുന  അകത  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള്  വചണ്ട്  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ
നനിയമയ  48  മണനിക്കൂറനിനകേയ  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിപലങ്കനില്  നനിങ്ങള്ക്കുള്ള  കേശക്ടോട
തരനിപലനണ്ട് പറയുകേയക്ടോണണ്ട്.  എന്തണ്ട് ഭരണമക്ടോണനിതണ്ട്? ബനി.പജ.പനി.-യുപട സശരമക്ടോണതണ്ട്.
നനിങ്ങള്  ഞങ്ങപളയല  എതനിര്കക്കണതണ്ട്.    ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനുയ
ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫുയ  അടക്കയ നനിങ്ങപളലക്ടോവരുയ  എതനിര്കക്കണതണ്ട്  കകേന്ദ്രയ
കകേരളകത്തക്ടോടണ്ട്  കേക്ടോണനിക്കുന,  പടനിണനി പക്ടോവങ്ങകളക്ടോടണ്ട്  കേക്ടോണനിക്കുന,  പനിചചടനിയനില്
കേയ്യനിട്ടുവക്ടോരുന  ധനിക്കക്ടോരപരമക്ടോയ കസശചക്ടോധനിപതധ്യ നനിലപക്ടോടനിപനയക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:   സര്,  ആ  നനിലപക്ടോടനികനക്ടോടണ്ട്  പ്രതനികഷധയ
കരഖപപടുത്തനി   കകേരളത്തനിപന്റെ  തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്  അയഗസ്പീകേരനികച  മതനിയക്ടോകൂ
എന്നുപറയുന  അങ്ങകയക്ടോപടക്ടോപയ  നനില്ക്കക്ടോന  ഞങ്ങള്  തയ്യക്ടോറക്ടോണണ്ട്.     നനിങ്ങള്
മുമനില് നടനക്ടോല് മതനി, ഞങ്ങളയ  കൂടക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന:  സര്, നമുക്കണ്ട് മുമനികലക്ടോ പനിമനികലക്ടോ നടക്കക്ടോയ.   സമയയ
നനിങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുകപക്ടോപല,  നനിങ്ങളപട  കേയ്യനില്  നനില്ക്കക്ടോന  കപക്ടോകുനനില.
നനിങ്ങള്ക്കനിനനി ഒരു തനിരനിച്ചുവരവനിപലനണ്ട്  നനിങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കണയ.   നനിങ്ങളപട
ശഇരധ്യയ കേക്ടോണനികക്കണതണ്ട് ഇവനിപടയല,  നനിങ്ങളപട ആളകേള് ഡല്ഹനിയനിലുണകലക്ടോ,
അവനിപട കേക്ടോണനിക്കണയ. ഇവനിപട പതരപഞടുക്കപപട ഒരു മനനിസഭ ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ
നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  ആറണ്ട്  മക്ടോസപത്ത  കേക്ടോലക്ടോവധനി   കചെക്ടോദനിചനിടണ്ട്  തരനിപലനണ്ട്
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പറയുകമക്ടോള്  നനിങ്ങള്  കചെക്ടോദനിക്കകണ?   നനിങ്ങള്ക്കണ്ട്  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോന  കുറച്ചുകൂടനി
ശക്തനിയുണണ്ട്.

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്,  നനിയമസഭയനില് ഞങ്ങളനിനനി വരനിപലനണ്ട്
പറഞണ്ട്   ഞങ്ങപള ശപനിക്കുകേയക്ടോകണക്ടോ;   പകേരയ ആപര വരുത്തക്ടോനക്ടോണണ്ട് അങ്ങണ്ട്
ശമനിക്കുനതണ്ട്,   ഇകപക്ടോള്  ഇരനിക്കുനവര്  തുടര്നക്ടോല്  മതനികയക്ടോ?   അവനിപടയക്ടോണണ്ട്
വനികയക്ടോജനിപണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന:  സര്,  ഗുരുതരമക്ടോപയക്ടോരു   പ്രശ്നമക്ടോണനിതണ്ട്.
അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുയ പവറുപത വക്ടോഗശക്ടോദയ നടത്തനിയനിടണ്ട് കേക്ടോരധ്യമനില.  കകേരളത്തനിനണ്ട് അരനി
കേനിടനിപലനതണ്ട്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷേണകത്തക്ടോപട  കേണക്ടോണണ്ട്  പപക്ടോതുവനിതരണപത്തക്കുറനിചണ്ട്
ഞങ്ങളപട പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പറഞനിരനിക്കുനതണ്ട്.  കകേരളത്തനിപന്റെ ബനി.പനി.എല്.
പരനിധനിയനില്  നനിനണ്ട്  ഗണധ്യമക്ടോയ  ഒരു  വനിഭക്ടോഗയ  പക്ടോവപപടവപര  പുറത്തക്ടോക്കുന
സ്ഥനിതനിയക്ടോണണക്ടോയനിരനിക്കുനതണ്ട്.   എ.എ.പപവ.-ബനി.പനി.എല്.  കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട്
സഇജനധ്യമക്ടോയനി അരനി വനിതരണയ പചെയ്യുകേയുയ  വനിവനിധ അസയഘടനിത കമഖലയനിപല
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപളയുയ  മറ്റു  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപളയുയ  പതക്ടോഴനിലുറപണ്ട്
പദ്ധതനി  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപളയുയ  ബനി.പനി.എല്.  ആയനി  പരനിഗണനിചണ്ട്  അവര്ക്കുകൂടനി
സഇജനധ്യ കറഷന നല്കുനതനിനുള്ള പദ്ധതനിക്കണ്ട് കകേരള സര്ക്കക്ടോര് രൂപയ നല്കുയ.
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന  ആളകേള്ക്കണ്ട്  ഉത്കേണണ്ട് ഠപയക്ടോന്നുയ  കവണ.
എന്തുവനില  പകേക്ടോടുത്തുയ  കകേരളത്തനിപല  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷേയ  ആളകേള്ക്കുയ  കറഷന
സയവനിധക്ടോനയ ലഭധ്യമക്ടോക്കക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ബക്ടോദ്ധധ്യസ്ഥമക്ടോണണ്ട്.  അക്കക്ടോരധ്യത്തനില് നനിങ്ങള്
കുറവകേളയ കുറങ്ങളയ കേപണത്തക്ടോന ശമനികക്കണതനില.  ബനി.പജ.പനി. നടപനിലക്ടോക്കുന
ഇഇ  ബനില്   ആര്ക്കുകവണനിയക്ടോണണ്ട്?  കകേരളത്തനിപല   ജനങ്ങള്ക്കുകവണ.
പ്രതനിപക്ഷേത്തനിനുയ കവണ.  ഞങ്ങള്ക്കുയ കവണ.  അതണ്ട്  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനികയക്ടോടണ്ട്
കചെക്ടോദനിക്കകണ?  ആര്ക്കുയ  കവണക്ടോത്ത  ഇഇ  നനിയമയ  കകേരളത്തനില്
അടനികചല്പനിക്കലക്ടോകണക്ടോ?  പഫഡറല്  സമ്പ്രദക്ടോയത്തനില്   ഒരു  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുകക്കണതണ്ട് ഇങ്ങപനയക്ടോകണക്ടോ?  ഇഇ നനിയമസഭയനിപല എലക്ടോ കദശസ്പീയ
രക്ടോഷസ്പീയ  പക്ടോര്ടനികേളയ  ഒറപക്കടക്ടോയനി  നനിന്നുപകേക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  നയയ  തനിരുത്തണപമനണ്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടണ്ട് ആവശധ്യപപടണയ. 

കകേരളത്തനിനര്ഹമക്ടോയ  പഞസക്ടോര,  മപണണ,  അരനി,  കഗക്ടോതമണ്ട്  എനനിവ
നനികഷധനിക്കുനതണ്ട്  ഭരണഘടനക്ടോ  ലയഘനമക്ടോണണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യ  വനിതരണപത്ത
സയബനനിചണ്ട്  ഇന്തധ്യന  ഭരണഘടനയനില്   പറഞനിട്ടുളള  കേക്ടോരധ്യങ്ങപളകപക്ടോലുയ
കേക്ടോറനില്പറത്തുകേയക്ടോണണ്ട്; ഇന്തധ്യനഭരണഘടനയുയ മകതതരതശവയ    ജനക്ടോധനിപതധ്യവയ
പവല്ലുവനിളനിക്കപപടുന്നു;  ഇന്തധ്യയനിപല  മതനമ്പ്യൂനപക്ഷേങ്ങപള  കവടയക്ടോടുന്നു.  സശന്തയ
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ഭക്ടോരധ്യയുപട ശവശരസ്പീരയ കതക്ടോളനികലറനി 16 കേനി.മസ്പീറര് നടക്കുന ഇന്തധ്യക്ടോ കമക്കനിയഗക്ടോകണക്ടോ
ഇവനിപട നടക്കുനതണ്ട്?  ഇതണ്ട് പവറുയ അരനി പകേക്ടോടുക്കുനതനിപന്റെയുയ വക്ടോങ്ങുനതനിപന്റെയുയ
കേക്ടോരധ്യമല.   പടക്ടോളപത്തപക്കക്ടോണണ്ട് പക്ടോകേനിസ്ഥക്ടോന പ്രശ്നയ പരനിഹരനിച്ചുകേളയക്ടോപമന്നുള്ളതണ്ട്
നല  കേക്ടോരധ്യയ.  അതനിപന  ഞങ്ങള്  പനിന്തുണയന്നു.    പകക്ഷേ  ആ  പടക്ടോളക്കക്ടോരുപട
കുടുയബങ്ങള് നമ്മുപട നക്ടോടനില് കറഷനുകവണനി നനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഒരു  രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ
സുരക്ഷേ എന്നുപറയുനതണ്ട് അവനിടപത്ത  സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങളക്ടോണണ്ട്.  അവര് ഇവനിപട
കവടയക്ടോടപപടുകേയക്ടോണണ്ട്,  ചെവനിടനി  പമതനിക്കപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനിലുണക്ടോയനിരുന
എലക്ടോ  കറഷന  ആനുകൂലധ്യങ്ങളയ  ഒപനക്ടോനക്ടോയനി  മണടനിയക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  ആ
പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്  സഭയനില്  ചെര്ച  പചെയ്തുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ശക്തമക്ടോയ ഇടപപടലുണക്ടോകുപമന്നുള്ള വനിശശക്ടോസകത്തക്ടോപട നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പക്ടോറക്കല്  അബണ്ട് ദുല:  സര്,   ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള  എതനിര്ക്കുന്നു.   ഇഇ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറനിടണ്ട്  നക്ടോപള  അഞ്ചുമക്ടോസയ  പൂര്ത്തനിയക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.
അഞ്ചുവര്ഷകത്തയണ്ട്  പതരപഞടുത്ത  സര്ക്കക്ടോരനിപന  വനിലയനിരുത്തക്ടോന  അഞ്ചുമക്ടോസയ
മതനിയക്ടോയ സമയമല എനതണ്ട് ശരനിയക്ടോണണ്ട്.  എനക്ടോല് ഇഇ കേക്ടോലയളവനിപല ജനകേസ്പീയ
പ്രശ്നങ്ങകളക്ടോടുള്ള  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സമസ്പീപനയ,  നയപരനിപക്ടോടനികേള്,   ക്രമസമക്ടോധക്ടോനയ,
ഭരണരയഗയ എനനിവപയലക്ടോയ വനിലയനിരുത്തുകമക്ടോള് അടുത്ത നക്ടോലര വര്ഷക്കക്ടോലപത്ത
ഭരണയ എങ്ങപനയക്ടോയനിരനിക്കുപമനണ്ട്   മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ.  ആ നനിലയണ്ട്  ഇഇ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  നനിരക്ടോശക്ടോജനകേവയ   ജനവനിരുദ്ധവമക്ടോപണനണ്ട്  കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയുയ.   മദധ്യനയകത്തക്ടോടുള്ള   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സമസ്പീപനയ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്,   മുന
യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോര് കുറമറ രസ്പീതനിയനില് പകേക്ടോണ്ടുവന മദധ്യനയയ മക്ടോറനിപയഴുതക്ടോനുള്ള
സര്ക്കക്ടോര്  നടപടനിക്കണ്ട്  കകേരള  ജനത  മക്ടോപ്പുനല്കുകേയനില.  കേഴനിഞ
പപക്ടോതുപതരപഞടുപണ്ട്  സമയത്തണ്ട്  മദധ്യമുതലക്ടോളനിമക്ടോര്ക്കണ്ട്  ഇടതുമുനണനി  നല്കേനിയ
ഉറപനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്   10  ശതമക്ടോനയ  ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേള്  പൂകടണതനിപലന
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പുതനിയ  തസ്പീരുമക്ടോനയ  വനതണ്ട്.  മദധ്യനനികരക്ടോധനമല,  മദധ്യവര്ജനമക്ടോണണ്ട്
തങ്ങളപട  നനിലപക്ടോപടനണ്ട്  ആവര്ത്തനിക്കുന  ഇടതുപക്ഷേയ  സശന്തയ  മദധ്യനയയ
രൂപപപടുത്തുനതനിനുമുമണ്ട്  നനിലവനിപല  നയയ  തനിരുത്തനിപയഴുതക്ടോന  തസ്പീരുമക്ടോനനിചതണ്ട്
ആര്ക്കുകവണനിയക്ടോപണനണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോക്കണയ.   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  പകേക്ടോണ്ടുവന
മദധ്യനയപ്രകേക്ടോരയ   ഒകകക്ടോബര്  2 -നണ്ട്  10  ശതമക്ടോനയ  വനികദശമദധ്യ  കഷക്ടോപ്പുകേള്
അടച്ചുപൂകടണതക്ടോണണ്ട്.   എനക്ടോല്  അവ  പൂകടണതനിപലനണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  ഇകപക്ടോള്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   മദധ്യനയയ  ഘടയഘടമക്ടോയനി  അടനിമറനിക്കുനതനിനുള്ള
ഇടതുസര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഗൂഢനസ്പീക്കമക്ടോണണ്ട്  ഇതനില്നനിന്നുയ  വധ്യക്തമക്ടോകുനതണ്ട്.  2014
ഒകകക്ടോബര് 2-നുയ 2015 ഒകകക്ടോബര് 2-നുമക്ടോയനി ബനിവകറജസണ്ട് കകേക്ടോര്പകറഷപന്റെ 68-ഉയ
കേണ്സമ്പ്യൂമര്  പഫഡനിപന്റെ  10-ഉയ  ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേള്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
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അടച്ചുപൂടനിയനിരുന്നു.   കൂടക്ടോപത,  നനിലവക്ടോരമനിപലനണ്ട്   ചൂണനിക്കക്ടോടനിയ  732  ബക്ടോറുകേള്
ഒറയടനിക്കണ്ട്   അടച്ചുപൂടക്ടോന ആര്ജവയ  കേക്ടോണനിചവരക്ടോണണ്ട്   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്.
സമ്പൂര്ണ  മദധ്യവര്ജനത്തനിനുകവണനി  ശക്തമക്ടോയ  കബക്ടോധവത്കേരണയ  നടത്തുപമനണ്ട്
പ്രഖധ്യക്ടോപനിച  ഇടതുസര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രഥമ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  പപപസകപക്ടോലുയ
കബക്ടോധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  മക്ടോറനിവചനിടനില.   ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
സര്ക്കക്ടോരനിനുളള ഇരടത്തക്ടോപക്ടോണണ്ട് ഇതണ്ട് വധ്യക്തമക്ടോക്കുനതണ്ട്.  മക്ടോത്രമല, ടൂറനിസയ രയഗപത്ത
തളര്ചയയ  മദധ്യനയയ  കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുപണനക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ  ഒരു   കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമനനി  തന  മറുപടനി.  ടൂറനിസയ  രയഗപത്ത
വളര്ചക്ടോനനിരക്കനിലുള്ള കുറവണ്ട് സയബനനിചണ്ട്  പല തവണ ഇഇ സഭ ചെര്ച പചെയ്തതക്ടോണണ്ട്.
ബനയ  ഹര്ത്തക്ടോലുയ  ടക്ടോഫനികേണ്ട്  പ്രശ്നവയ  വൃത്തനിഹസ്പീനമക്ടോയ  കേടല്ത്തസ്പീരങ്ങളപമക്ടോപക്ക
അതനിപന്റെ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോണണ്ട്,    അലക്ടോപത മദധ്യലഭധ്യതയുപട കുറവല.   ഒരു വര്ഷയ
ശരക്ടോശരനി  10,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  വനിറ്റുവരവക്ടോണണ്ട്  ബനിവകറജസണ്ട്
കകേക്ടോര്പകറഷനുണക്ടോയനിരുനതണ്ട്.   ഇതനില്നനിന്നുയ  ശരക്ടോശരനി  7,500  കകേക്ടോടനിയനില്പരയ
രൂപ വനില്പന നനികുതനിയക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് ലഭനിക്കുയ.  പപക്ടോന്മുടയനിടുന ഇഇ തക്ടോറക്ടോവനിപന
പകേക്ടോന്നുകേളയക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഒരുക്കമല.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ജനകക്ഷേമമല,
ജനവനിരുദ്ധതയക്ടോണണ്ട്  നനിങ്ങളപട  മുഖമുദപയനണ്ട്  ഞക്ടോന  ആമുഖമക്ടോയനി  പറഞതണ്ട്.
പക്ടോവപപട ജനങ്ങള്ക്കണ്ട് നധ്യക്ടോയവനിലയണ്ട് നനികതധ്യക്ടോപകയക്ടോഗ സക്ടോധനങ്ങള് ലഭധ്യമക്ടോക്കുന
നന്മേ കസ്റ്റക്ടോറുകേള് അടച്ചുപൂടനി   മനുഷധ്യപന പനിശക്ടോചെക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന മദധ്യത്തനിപന്റെ ലഭധ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയക്ടോണണ്ട് ഈ സര്ക്കക്ടോര് പചെയ്യുനതണ്ട്.  

സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  ഭക്ഷേധ്യകമഖല  ആപകേ  തകേര്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര് 2013 പസപ്റയബറനില് പക്ടോസക്ടോക്കനിയ ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോ നനിയമയ നടപക്ടോക്കക്ടോത്ത
രണ്ടു  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളക്ടോണണ്ട്   കകേരളവയ    തമനി ഴണ്ട് നക്ടോടുയ.  ഇഇ  നനിയമയ
പക്ടോസക്ടോക്കക്ടോത്തതനിപന്റെ  കപരനില്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര  നനിരന്തരയ
പ്രകക്ഷേക്ടോഭയ  നടത്തനിയ  ഇടതുപക്ഷേയ  അധനികേക്ടോരത്തനിപലത്തനിയകശഷയ  നനിയമയ
നടപക്ടോക്കുനതനിനുപകേരയ  സമയയ  നസ്പീടനിക്കസ്പീട്ടുനതനിനുകവണനി  നനിരന്തരയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനികലയണ്ട് കേപത്തഴുതക്ടോനക്ടോണണ്ട് സമയയ കേപണത്തുനതണ്ട്.  

ഇകപക്ടോള്  നവയബര്-1   മുതല്  നനിയമയ  നടപക്ടോക്കക്ടോപമനണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
സമ്മതനിചകപക്ടോള്    കകേരളത്തനിനുളള  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ  കകേന്ദ്രയ  പവടനിക്കുറയകേയുയ
സയസ്ഥക്ടോനപത്ത  കറഷന  വനിതരണയ  പൂര്ണമക്ടോയുയ  നനിലയകേയുയ  പചെയ്തു.
കേനികലക്ടോഗക്ടോമനിനണ്ട്  8  രൂപ  90  പപപസ പകേക്ടോടുത്തണ്ട് അരനി വക്ടോങ്ങനിയനിരുന എ.പനി.എല്.
കേക്ടോര്ഡുടമകേളക്ടോയ  60  ലക്ഷേയ  കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട്  കറഷന  നനിരക്കനില്  ഇനനി  അരനി
ലഭനിക്കനില. ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ പദ്ധതനി നടപനിലക്ടോക്കക്ടോത്ത സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില് എ.പനി.എല്.
കുടുയബങ്ങള്ക്കണ്ട് ഒരു കേനികലക്ടോ അരനിക്കണ്ട്  22 രൂപ  64  പപപസ നല്കകേണനി വരുയ.
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കഗക്ടോതമനിപന്റെ  വനിലയുയ  ഗണധ്യമക്ടോയനി  ഉയരുയ.  ഭക്ഷേധ്യ  വകുപനിപന്റെ
നനിരുത്തരവക്ടോദപരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുപകേക്ടോണണ്ട്  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്  സ്കൂള്
വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കുളള  സഇജനധ്യ  അരനി  വനിതരണയ  മുടങ്ങനി.  അതനിനനികപക്ടോള്
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ  വകുപ്പുയ  ഭക്ഷേധ്യവകുപ്പുയ  പരസരയ  പഴനിചെക്ടോരുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതനിപന്റെ
ഉത്തരവക്ടോദനിതശയ  സപപപ്ലെെകകേക്ടോ  എയ.ഡനി.-യുപട  തലയനില്  പകേടനിവചണ്ട്   വകുപണ്ട്
കേപയ്യക്ടോഴനിയുനതക്ടോയ വക്ടോര്ത്ത മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില് നനിറഞനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

വനിലക്കയറയ  തടയുനതനില്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്  പൂര്ണമക്ടോയുയ  പരക്ടോജയപപട്ടു.
സനിവനില്  സപപപ്ലെെസണ്ട്  കകേക്ടോര്പകറഷന  അഴനിമതനിയുപടയുയ  പകേടുകേക്ടോരധ്യസ്ഥതയുപടയുയ
കൂത്തരങ്ങക്ടോയനി.  ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേളനില്  വനില്ക്കുന  സക്ടോധനങ്ങള്  ഗുണനനിലവക്ടോര
മനിലക്ടോത്തതക്ടോപണന്നുയ  ഉല്പനങ്ങളപട  സക്ടോമനിള്  കേണണ്ട്  ഓര്ഡര്
പചെയ്യുനതനിനുപകേരയ  അവയുപട  കഫക്ടോകടക്ടോ  കേണക്ടോണണ്ട്  കകേക്ടോര്പകറഷന   ഓര്ഡര്
നല്കുനപതന്നുമുളള  ലജക്ടോകേരമക്ടോയ  വക്ടോര്ത്ത  മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില്
നനിറഞനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്  കറഷന  സയവനിധക്ടോനയ  പുനനഃസ്ഥക്ടോപനിചണ്ട്
പൂടനിയ  നന്മേ  കസ്റ്റക്ടോറുകേള്  തുറനണ്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിചണ്ട്  പപക്ടോതുവനിതരണ  സയവനിധക്ടോനയ
ശക്തനിപപടുത്തക്ടോനുളള  നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണയ.

പ്രവക്ടോസനികക്ഷേമത്തനിപന്റെ   കേക്ടോരധ്യത്തനില്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടണ്ട്
ആശക്ടോസധ്യമപലന്നുളളതണ്ട്  ഏപറ കഖദകേരമക്ടോണണ്ട്.   രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ സക്ടോമത്തനികേ ഭദത
കേക്ടോത്തുസൂക്ഷേനിക്കുനവരക്ടോണണ്ട്  പ്രവക്ടോസനികേള്.  ഗള്ഫനില്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന  35
ലക്ഷേകത്തക്ടോളയ  വരുന  മലയക്ടോളനികേള്  വര്ഷക്ടോവര്ഷയ   നക്ടോടനികലയണ്ട്  അയയനതണ്ട്
ഭസ്പീമമക്ടോയ  തുകേയക്ടോണണ്ട്.  2014-ല്  അതണ്ട്  71,142  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനിരുന്നുപവങ്കനില്
2015 -ല്  99,382  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി   വര്ദ്ധനിച്ചു.   അവരുപട  കേക്ടോരധ്യത്തനില്
സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് കവണത്ര ജക്ടോഗതയനില.  അവരുപട എണത്തനിപന്റെ കേക്ടോരധ്യത്തനില്കപക്ടോലുയ
വധ്യക്തമക്ടോയ കേണക്കനില.   പ്രവക്ടോസനി  ഭക്ടോരതസ്പീയ ബനിലനിനണ്ട്   2015  ജനുവരനിയനിലക്ടോണണ്ട്
നനിയമസഭ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  നല്കേനിയതണ്ട്.  കേമ്മസ്പീഷന  രൂപസ്പീകേരനിചണ്ട്  പചെയര്കപഴണയ
അയഗങ്ങളയ ചുമതലകയപറങ്കനിലുയ   തുടര്നടപടനികേപളക്ടോന്നുമുണക്ടോയനിടനില.  വനിപുലമക്ടോയ
അധനികേക്ടോരമുളള  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  ആരയഭനിചക്ടോല്  പ്രവക്ടോസനികേളപട
സശത്തുക്കളപട  സയരക്ഷേണയ,  നനികക്ഷേപങ്ങളപട  ഭദത  എനനിവയടക്കയ  ഒകടപറ
കേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്  കേമ്മസ്പീഷനണ്ട്  ഇടപപടക്ടോനക്ടോകുയ.  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  സുഗമമക്ടോയ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  സഇകേരധ്യങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
ഒരുക്കനിപക്കക്ടോടുക്കണപമനണ്ട് അകപക്ഷേനിക്കുന്നു.

വനിമക്ടോന  കേമനനികേപളക്കുറനിച്ചുളള  പരക്ടോതനികേള്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളക്ടോയുളളതക്ടോണണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോര് യക്ടോപതക്ടോരു പരനിഗണനയുയ അതനിനണ്ട് നല്കുനനില.  7000-വയ  8000-വയ
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രൂപ പകേക്ടോടുത്തണ്ട് ദുബക്ടോയണ്ട്,  ഒമക്ടോന എനനിവനിടങ്ങളനികലയണ്ട്  യക്ടോത്ര പചെയ്യക്ടോന കേഴനിയുന
പസകറനില് ഇക്കഴനിഞ ഓണയ-ബക്രസ്പീദണ്ട് നക്ടോളകേളനില്  70,000 രൂപ വപര വക്ടോങ്ങുന
സ്ഥനിതനിയുണക്ടോയനി.   തസ്പീപവടനിപക്കക്ടോളള നടത്തനിയനിട്ടുയ അതനിപനതനിപര  ശബ്ദനിക്കക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  സക്ടോധനിചനിടനില.  അതുകപക്ടോപല   35  ലക്ഷേയ  പ്രവക്ടോസനി  മലയക്ടോളനികേള്
വനികദശ  രക്ടോജധ്യങ്ങളനിലുണണ്ട്.  എനക്ടോല്   കക്ഷേമനനിധനിയനില്  137000  ആളകേളക്ടോണണ്ട്
കചെര്നനിട്ടുളളതണ്ട്.  പ്രവക്ടോസനികേപള  അവകഹളനിക്കുന  രൂപത്തനിലുളള
കക്ഷേമനനിധനിയക്ടോണതണ്ട്.  മക്ടോസയ 100 രൂപ വചണ്ട്  60 വയസണ്ട് വപര അടചക്ടോല് അറുപതണ്ട്
വയസനിനുകശഷയ 500 രൂപ പപനഷന കേനിട്ടുയ. എലക്ടോ കക്ഷേമപപനഷനുകേളയ ആയനിരയ
രൂപയക്ടോക്കനി മക്ടോറനിയകപക്ടോള് ഇവര്ക്കണ്ട്   500 രൂപ വസ്പീതയ പപനഷന പകേക്ടോടുക്കുപമനണ്ട്
പറയുനതണ്ട് പ്രവക്ടോസനികേപള അപമക്ടോനനിക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്. അതുപകേക്ടോണണ്ട് പ്രവക്ടോസനി പപനഷന
5000 രൂപയക്ടോപയങ്കനിലുയ വര്ദ്ധനിപനിക്കണയ.  

മപറക്ടോരു കേക്ടോരധ്യയ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുളളതണ്ട്, വളപര ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രതനിസനനിയക്ടോണണ്ട്
വടകേര  തക്ടോലൂക്കനിലുളളതണ്ട്.   സനി.പനി.പഎ.(എയ)-ഉയ  കപക്ടോലസ്പീസുയ  ഒത്തുകചെര്നണ്ട്
കസക്ടോടനക്ടോത്മകേമക്ടോയ  അന്തരസ്പീക്ഷേയ  അവനിപട  സൃഷനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  എപന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലത്തനിപല  പ്രവക്ടോസനി  കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്   കനതക്ടോവക്ടോയ  ശസ്പീ.  പ്രകമക്ടോദണ്ട്
കകേക്ടോടപളളനി  ഒരു  ദനിവസയ  രക്ടോത്രനി  വസ്പീടനികലയണ്ട്  മടങ്ങുകമക്ടോള്   സനി.പനി.പഎ.(എയ)
പ്രവര്ത്തകേര്  കേക്ടോര്  തടഞനനിര്ത്തനി  അടനിചണ്ട്  പരനികക്കല്പനിചതനിപനത്തുടര്നണ്ട്
15  ദനിവസകത്തക്ടോളയ   കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്   കബബനി  പമകമ്മക്ടോറനിയല്   ആശുപത്രനിയനില്
ചെനികേനിത്സയനിലക്ടോയനിരുന്നു.  അയക്ടോള് ഇകപക്ടോള് ഏതക്ടോണണ്ട് ഒരു മക്ടോസത്തനികലപറയക്ടോയനി
വസ്പീടനില്   വനിശമനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  പുറത്തനിറങ്ങക്ടോകനക്ടോ  എഴുകനറണ്ട്
ദനിനചെരധ്യകേള്  പചെയ്യക്ടോനകപക്ടോലുയ  പറക്ടോത്ത  സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോണളളതണ്ട്.   കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
ഇന്നുവപര കകേപസടുത്തനിടനില.   ഈ സയഭവത്തനിപന്റെ  പനികറ  ദനിവസയ അവനിടപത്ത
യത്തണ്ട്  ലസ്പീഗണ്ട്   പസക്രടറനിയുയ പഞക്ടോയത്തണ്ട്  പമമറുമക്ടോയ  സക്ടോലനിയുപട   തലയടനിചണ്ട്
പപക്ടോടനിച്ചു; അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  ഒനപതണ്ട് സ്റ്റനിച്ചുണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  പ്രതനികേപള പനിടനിക്കക്ടോകനക്ടോ
കകേപസടുക്കക്ടോകനക്ടോ  തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില.   പനികറ  ദനിവസയ  വസ്പീണ്ടുയ  രണണ്ട്  യത്തണ്ട്
കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോപര പപബക്കനില് തടഞനനിര്ത്തനി ജനി.പഎ.  പപപപ്പുപകേക്ടോണണ്ട് അടനിചണ്ട്
കേയ്യുയ  കേക്ടോലുയ   പപക്ടോടനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇതുകൂടക്ടോപത  നക്ടോദക്ടോപുരത്തുയ  ധക്ടോരക്ടോളയ
പ്രശ്നങ്ങളണണ്ട്.   കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  നനിഷനിയരക്ടോയനി  കനക്ടോക്കനി  നനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  നടപടനിയുയ  സശസ്പീകേരനിക്കുനനില.   നക്ടോദക്ടോപുരത്തണ്ട്  കപരണ്ട്
കചെക്ടോദനിചകശഷയ  ലസ്പീഗുകേക്ടോര് അടനിച്ചുപവനക്ടോണണ്ട് പറയുനതണ്ട്.  കപരണ്ട് കചെദനിചണ്ട് ലസ്പീഗുകേക്ടോര്
മക്ടോത്രമല  അപ്പുറത്തുനനിനണ്ട്  സനി.പനി.പഎ.(എയ)-കേക്ടോരുയ  അടനിക്കുന്നുണണ്ട്.  അവനിപട
ഗുരുതരമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള്,  വനിഭക്ടോഗസ്പീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   നക്ടോദക്ടോപുരയ
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തണ്ട് പമമറുപട മകേന ശസ്പീ.  മുഹമ്മദണ്ട് നനിഹക്ടോല് തങ്ങള്   പപബക്കനില്
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കപക്ടോകുകമക്ടോള് അകദ്ദേഹപത്ത തടഞനനിര്ത്തനി സ്ക്രൂപപഡ്രെവറനിനണ്ട് മുകേളനില് ഗസ്പീസണ്ട് പുരടനി
വയറനില്  കുത്തനിയനിറക്കനിയതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  സസ്പീരനിയസക്ടോയനി  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്
ആശുപത്രനിയനില് രണക്ടോഴ്ച  കേനിടന്നു.   ഇത്രയുയ മക്ടോരകേമക്ടോയനി  പരനികക്കല്പനിചനിട്ടുയ  ഒരു
പ്രതനിപയകപക്ടോലുയ ഇഇ നനിമനിഷയ വപര പനിടനിചനിടനില.  അതുകപക്ടോപലതപന  ചെനിയ്യൂരുളള
ഷമസ്പീര് കേളരനിക്കണനിയനിലനിപന കുത്തുകേയുയ പതനിനക്ടോലണ്ട് തവണ പവട്ടുകേയുയ പചെയ്തു. ആ
കകേസനിലുയ  ഒരു  പ്രതനിപയകപക്ടോലുയ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  പനിടനിചനിടനില.  സര്.സനി.പനി.-യുപട
കേക്ടോലപത്ത  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ  സമസ്പീപനമക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട   നനിലനനില്ക്കുനതണ്ട്.  ഒരു
പ്രകതധ്യകേ  വനിഭക്ടോഗകത്തക്ടോടണ്ട്  വളപര  ക്രൂരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
അതുപകേക്ടോണണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസനിപനതനിപര  അതനിശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുണക്ടോകേണപമന്നുകൂടനി
സൂചെനിപനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്   ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .   മുരളനി പപരുപനലനി: സര്, ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള പനിന്തുണയന്നു.
ആത്മക്ടോര്ത്ഥ  സുഹൃത്തുക്കളക്ടോയ  രണണ്ട്  കുടനികേള്  പരസരയ  കേണ്ടുമുടനി.
അതനിപലക്ടോരക്ടോള്ക്കണ്ട്  രണണ്ട്  ആപനിള്  കേനിടനി.  അതനിപലക്ടോനണ്ട്,  കേനിടനിയ  ആള്  തപന
കേടനിചകപക്ടോള് മകറ ആപനിള് തനനിക്കണ്ട് കേനിട്ടുപമനണ്ട് മകറയക്ടോള് കേരുതനി.  പകക്ഷേ അവന
വസ്പീണ്ടുയ  രണക്ടോമപത്ത  ആപനിള്  കേടനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്  പചെയ്തതണ്ട്.  അകപക്ടോള്  രണക്ടോമന
വനിചെക്ടോരനിച്ചു  തനനിക്കതണ്ട്  തരക്ടോന  കപക്ടോകുനനിലക്ടോപയനണ്ട്.  പപക്ഷേ,   രണണ്ട്  ആപനിളയ
കേടനിചവന,  സുഹൃത്തനിനണ്ട്  ഒരു  ആപനിള്  പകേക്ടോടുത്തനിടണ്ട്  പറഞ,  ഇതക്ടോണണ്ട്  ഏറവയ
മധുരമുളള  ആപനിള്,  അതണ്ട്  നനിനക്കണ്ട്  ഇരനിക്കകടപയനണ്ട്.  അതക്ടോണണ്ട്  കകേരളത്തനില്
ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്  പചെയ്യുനതണ്ട്.  പക്ടോവപപട  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്
നന്മേ  പചെയ്യുന  കക്ഷേമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണണ്ട്  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയപന്റെ
കനതൃതശത്തനിലുളള  ഇടതുപക്ഷേ സര്ക്കക്ടോര് നടപനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്. 

'കേക്ടോണയ വനിറ്റുയ  ഓണയ ഉണണയ'  എനക്ടോണണ്ട് പചെക്ടോലണ്ട് ല്ല്.   ഇഇ വര്ഷയ കേക്ടോണയ
വനില്ക്കക്ടോപത എലക്ടോവര്ക്കുയ ഓണയ ഉണക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ നടപടനിയുണക്ടോയനി.  സനിവനില്
സപപപ്ലെെസണ്ട്  കകേക്ടോര്പകറഷന ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേള്  വഴനി  നധ്യക്ടോയവനിലയണ്ട്  പലവധ്യഞ്ജനങ്ങളയ
കഹക്ടോര്ടനികകേക്ടോര്പണ്ട്, കൃഷനി വകുപണ്ട് എനനിവ വഴനി കുറഞ വനിലയണ്ട്  പപജവപചക്കറനിയുയ
വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേളയ  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട് വനിതരണയ പചെയ്തു.  പകക്ഷേ മക്ടോര്ക്കറനില്
ഇപതലക്ടോമുപണങ്കനിലുയ   ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  അവ  വക്ടോങ്ങക്ടോനുളള   കശഷനിയനില.  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി   കകേരള  ജനതയുപട  ക്രയകശഷനി  തകേര്പത്തറനിഞപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്
ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണനി  കനതൃതശയ  പകേക്ടോടുത്ത  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിരുനതണ്ട്.
മക്ടോര്ക്കറനില്  സക്ടോധനങ്ങളപണങ്കനിലുയ   വക്ടോങ്ങക്ടോന  പണമനില.  അവപന്റെ  മടനിശസ്പീല
കേക്ടോലനിയക്ടോയനിരുന്നു.  പകക്ഷേ  ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്
സക്ടോധനങ്ങള്  വക്ടോങ്ങക്ടോനുളള  കേക്ടോശണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുനതനിനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണണ്ട്
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പചെയ്തതണ്ട്. മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി മുടങ്ങനിക്കനിടനനിരുന എലക്ടോ കക്ഷേമപപനഷനുകേളയ  ആയനിരയ
രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയുയ  ആ  പണയ  അവപന്റെ  മടനിശസ്പീലയനികലയണ്ട്
എത്തനിച്ചുപകേക്ടോടുത്തണ്ട്  കേക്ടോണയ  വനില്ക്കക്ടോപത  തപന  ഒക്ടോണയ  സമൃദ്ധമക്ടോയനി
ഉണക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ സഇകേരധ്യയ ഒരുക്കനിപക്കക്ടോടുത്തവരക്ടോണണ്ട് ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതധ്യ
മുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്.  പതനിനക്ടോയനിരവയ  ഇരുപതനിനക്ടോയനിരവയ  മുപതനിനക്ടോയനിരവയ
രൂപയക്ടോണണ്ട്  ഓകരക്ടോ  വസ്പീടുകേളനികലയയ  കക്ഷേമപപനഷന  ഇനത്തനില്
വന്നുപകേക്ടോണനിരുനതണ്ട്.  ആ പണയ പകേക്ടോണണ്ട്  പലവധ്യഞ്ജനങ്ങളയ  പചക്കറനികേളപമലക്ടോയ
വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുയ  മടനിശസ്പീലയനില്  പണയ  ബക്ടോക്കനികേനിടക്കുനതക്ടോയനിരുന്നു  ഇത്തവണപത്ത
ഓണയ.  വനിലക്കയറത്തനില്നനിനണ്ട് കകേരള ജനതപയ രക്ഷേനിക്കക്ടോനുളള ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ
നടപടനികേളക്ടോണണ്ട്  ഇടതുപക്ഷേ  സര്ക്കക്ടോര്  നടപക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  അതനിപന
അടനിമറനിക്കുന നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്. 

ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ നനിയമവമക്ടോയനി ബനപപടണ്ട് കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
അനങ്ങക്ടോപക്ടോറ നയയ സശസ്പീകേരനിചതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി ബനി.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗത്തനില്പപട
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനക്ടോളകേള്  ആ  നനിയമത്തനിപന്റെ  പരനിധനിയനില്  നനിനണ്ട്
പുറത്തുകപക്ടോകുന വളപര  ലജക്ടോകേരമക്ടോയ  അവസ്ഥയക്ടോണണ്ട്   കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിഞതണ്ട്.
കകേരളത്തനിപല ഒഇപചെക്ടോരനികേ കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയയ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഒഇദക്ടോരധ്യയ
പകേക്ടോണണ്ട് കനടനിയതല,  അതണ്ട് നമ്മള് പനിടനിച്ചുവക്ടോങ്ങനിയതക്ടോണണ്ട്. 1965-ല് പക്ടോവങ്ങളപട
പടത്തലവനക്ടോയ സഖക്ടോവണ്ട്  എ.പകേ.ജനി.-യുപട  കനതൃതശത്തനില്  പക്ടോര്ലപമന്റെനിനകേത്തുയ
പുറത്തുയ നടന പഎതനിഹക്ടോസനികേ സമരങ്ങളപട ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണണ്ട് കകേന്ദ്ര ഖജനക്ടോവനികലയണ്ട്
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനണ്ട്  വനികദശനക്ടോണധ്യയ  കനടനിപക്കക്ടോടുക്കുന,  നക്ടോണധ്യവനിളകേള്
ഉത്പക്ടോദനിപനിക്കുന കകേരളത്തനിപല  ജനങ്ങള്  പടനിണനിമൂലയ   മരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുളള
കറഷന സയവനിധക്ടോനയ  കകേരളത്തനില് നടപനിലക്ടോക്കനിയതണ്ട്.   അതനിപന അടനിമറനിക്കുന
നടപടനിയക്ടോണണ്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് ഇകപക്ടോള് സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.  ഈ സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്
വനിലക്കയറയ  പനിടനിച്ചു  നനിര്ത്തക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ   പരനിശമങ്ങളക്ടോണണ്ട്   സര്ക്കക്ടോര്
നടത്തനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്. 

കറക്ടോമനിപല  കേലനിഗുള   ചെക്രവര്ത്തനിയുപട   ഭരണയ  കപക്ടോപലയക്ടോയനിരുന്നു
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ കേഴനിഞ അഞണ്ട് വര്ഷപത്ത ഭരണയ.    ആഡയബര ജസ്പീവനിതമക്ടോണണ്ട്
ആ ചെക്രവര്ത്തനി നയനിചനിരുനതണ്ട്.  അന്നുയ സരനിതമക്ടോരുണക്ടോയനിരുകനക്ടോ എപനനനിക്കണ്ട്
പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.   അത്തരയ  സര്പ  സുന്ദേരനികേള്  അന്നുയ  ഉണക്ടോകേക്ടോനുള്ള
സക്ടോദ്ധധ്യതകേപളക്ടോപക്കയുപണനക്ടോണണ്ട്  ചെരനിത്രയ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയുനതണ്ട്.   അവനിടപത്ത  ജസ്പീവനിതയ  ദുരനിതപൂര്ണമക്ടോയകപക്ടോള്  പ്രജകേള്
ചെക്രവര്ത്തനിപയ കേണണ്ട്  നനികവദനയ സമര്പനിക്കക്ടോന കപക്ടോയനി.  പ്രജകേളപട നനികവദനയ
കകേള്ക്കക്ടോന  അകദ്ദേഹയ  തപന്റെ  കുതനിരകേപളയക്ടോണണ്ട്   ഏര്പക്ടോടണ്ട്  പചെയ്തതണ്ട്.   കുതനിരയണ്ട്
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പകേക്ടോടുക്കുന  നനികവദനത്തനിപന്റെ  ഗതനിപയന്തക്ടോപണനണ്ട്  പറകയണ  ആവശധ്യമനില.
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  കേഴനിഞ  അഞണ്ട്  വര്ഷവയ  കേലനിഗുളയുപട  കുതനിരയുപട
അവസ്ഥയനിലക്ടോയനിരുന്നു ഭരണയ. ഇവനിപട കുതനിരയപകേരയ മുഖധ്യമനനിയുപട പക്ടോദകസവ
പചെയ്യുനവര്ക്കക്ടോയനിരുന്നു   കക്ഷേമയ.  അതക്ടോണണ്ട്  കേഴനിഞ  അഞണ്ട്  വര്ഷയ
കകേരളത്തനിലുണക്ടോയനിരുന   ജനസമര്ക്കയ.  പക്ടോവപപട,  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ
മനുഷധ്യപരയുയ  കേയ്യുയ  കേക്ടോലുമനിലക്ടോത്തവപരയുയ  കേണണ്ട്  കേക്ടോണക്ടോത്തവപരയുയ  ശരസ്പീരയ
തളര്നവപരയുപമലക്ടോയ   തൃശ്ശൂരനിപല  കതക്കനിനകേക്ടോടണ്ട്  കമതക്ടോനനിയനില്  കേക്ടോലത്തുമുതല്
കവകുകനരയ  വപര  പവയനിലത്തണ്ട്  സ്ട്രേക്ചെറുകേളനില്  പകേക്ടോണ്ടുനനിര്ത്തനിയനിടണ്ട്
അവര്പക്കക്ടോരു  ആനുകൂലധ്യവയ   പകേക്ടോടുത്തനില.   അനണ്ട്  പകേക്ടോടുത്ത  രസസ്പീതുകേളമക്ടോയനി
ഇകപക്ടോള്   അവര്  പരക്ടോതനിപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.  ആനുകൂലധ്യ  പ്രഖധ്യക്ടോപനങ്ങളലക്ടോപത
പക്ടോവപപട  ആളകേള്ക്കണ്ട്  യക്ടോപതക്ടോന്നുയ  പചെയ്യക്ടോപത  അവപര  ജനിലക്ടോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
പവയനിലത്തനിടണ്ട്  വറുക്കുന  നടപടനിയക്ടോണണ്ട് ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെക്ടോണനി സര്ക്കക്ടോര് പചെയ്തതണ്ട്.
തപന്റെ പക്ടോദയ  പതക്ടോടണ്ട് വന്ദേനിക്കുനവര് ആകരക്ടോ അവര്പക്കക്ടോപക്ക ഗുണയ കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതണ്ട്
നമ്മള്  കേണതക്ടോണണ്ട്.    ജനസമര്ക്ക  പരനിപക്ടോടനിയനില്  പപങ്കടുത്ത  ഭൂരനിപക്ഷേയ
ആളകേള്ക്കുയ  നസ്പീതനി  കേനിട്ടുന  സ്ഥനിതനിയുണക്ടോയനിരുനനില.   എനക്ടോല്  സഖക്ടോവണ്ട്
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  കനതൃതശയ  പകേക്ടോടുക്കുന  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്   എലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗയ
ജനങ്ങളപടയുയ  ജസ്പീവനിതയ  ഭദമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്. 

കേഴനിഞ ഭരണ കേക്ടോലഘടത്തനിപല അഴനിമതനിപയക്കുറനിചണ്ട്  നമുക്കറനിയക്ടോയ.   മുന
മുഖധ്യമനനി  എകപക്ടോഴുയ   ക്ഷേസ്പീണനിതനക്ടോണണ്ട്.   പചെമ്മസ്പീനനിപല  പരസ്പീക്കുടനിപയകപക്ടോപല
മുടനികപക്ടോലുയ  ചെസ്പീകേനിവയക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്ത  തരത്തനില്  വനിഷമകേരമക്ടോയ
അവസ്ഥയനിലക്ടോയനിരുന്നു അനണ്ട് അകദ്ദേഹപത്ത കേണനിരുനതണ്ട്.  അനപത്ത ധനകേക്ടോരധ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോപണങ്കനില്  ഉറക്കചടപവക്ടോന്നുമനിലക്ടോപത  വളപര  ഉകന്മേഷവക്ടോനക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്
കേണനിരുനതണ്ട്.  ആ  ഭരണത്തനില്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  കേടുയപവടക്ടോണണ്ട്  നടത്തനിയനിരുനതണ്ട്.
വനികേസനവയ  കേരുതലുപമനതണ്ട്  തപന്റെയുയ  തപന്റെ  പനിന്തുടര്ചക്കക്ടോരക്ടോയ
കുടുയബക്കക്ടോരുപടയുയ  ജസ്പീവനിതയ  ഭദമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  കേരുതലക്ടോക്കനി  മക്ടോറനിപക്കക്ടോണണ്ട്
കകേക്ടോടനികേള്  സമക്ടോദനിച്ചുവയന  അവസ്ഥയക്ടോണണക്ടോയതണ്ട്.   അങ്ങപന  പണയ
കേനിട്ടുകമക്ടോള്  കനക്ടോപടണക്ടോന യനയ കവണനിവരുയ.  പകക്ഷേ മുഖധ്യമനനിയുപട വസ്പീടനില്
അതനിലക്ടോത്തതുപകേക്ടോണണ്ട്   പവളക്കുനതുവപര  എണനി  തനിടപപടുത്തുകേയക്ടോയനിരുന്നു.
ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനിയുപട  വസ്പീടനില്  യനയ  വചണ്ട്  എണനതക്ടോയതുപകേക്ടോണണ്ട്
അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് യക്ടോപതക്ടോരു ഉറക്കചടവയ ഉണക്ടോയനിടനില.   ഇത്തരപമക്ടോരു ആകരക്ടോപണയ
വനകപക്ടോള്  അനപത്ത  ധനകേക്ടോരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനി
മക്ടോനനഷകകേസണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുന  സ്ഥനിതനിയുണക്ടോയനി.    പത്തണ്ട്  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണണ്ട്
മക്ടോനനഷകകേസണ്ട്  പകേക്ടോടുത്തതണ്ട്.   പനിനസ്പീടതണ്ട്   20  ലക്ഷേയ  രൂപയക്ടോയനി  ചുരുങ്ങുന
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കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണണ്ട്  കേണതണ്ട്.    നനിരവധനി  ബഡ്ജറ്റുകേള്  അവതരനിപനിച  ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.
മക്ടോണനിയുപട മക്ടോനത്തനിപന്റെ വനില  ഇങ്ങപന  ഇലക്ടോതക്ടോകക്കണ ആവശധ്യമുകണക്ടോപയനണ്ട്
ഞക്ടോന  സയശയനിചണ്ട് കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  

യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  കേക്ടോലഘടത്തനില് എകക്സസണ്ട് വകുപനിപന്റെ അവസ്ഥ വളപര
അപകേടകേരമക്ടോയ നനിലയനിലക്ടോയനിരുന്നു.  ഞങ്ങളപട നക്ടോടനിപല  പള്ളനിപപരുനക്ടോളനിനണ്ട്
ബക്ടോനഡണ്ട് വക്ടോയനക്കക്ടോരുപട കേയ്യനിപല കക്ടോര്പനറനിപന്റെ  ഓട അടയകേയുയ  തുറക്കുകേയുയ
പചെയ്യുയ.  അകപക്ടോള് ഒരു കേക്ടോരണവര് ബക്ടോനഡണ്ട് വക്ടോയനക്കക്ടോകരക്ടോടണ്ട് കചെക്ടോദനിച്ചു,  ഇങ്ങപന
പചെയ്യക്ടോനക്ടോപണങ്കനില് പനിപന എന്തനിനക്ടോണണ്ട് ഇതണ്ട് തുളചപതനണ്ട്.  അതുകപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട്
ഇവനിപടയുയ  സയഭവനിചതണ്ട്.    പക്ടോര്ലപമന്റെണ്ട്  പതരപഞടുപനിനണ്ട്  മുകനക്ടോടനിയക്ടോയനി  ബക്ടോര്
പൂടനിയതണ്ട് ബക്ടോര് തുറക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്. ബക്ടോര് തുറപ്പുമക്ടോയനി ബനപപട  കകേക്ടോലക്ടോഹലങ്ങളക്ടോണണ്ട്
ഇകപക്ടോള് കേണതണ്ട്.   ഇകപക്ടോള് വനിജനിലനസണ്ട് അകനശഷണമക്ടോണണ്ട്.  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് മൂനര
മണനിക്കൂര് കചെക്ടോദധ്യയ പചെയ്തു.  കചെക്ടോദധ്യങ്ങള്ക്കുമുമനില് ഉത്തരയ മുടനിനനില്ക്കുന മുനമനനി
ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബുവനിപനയക്ടോണണ്ട്  നമ്മള്  കേക്ടോണനപതനക്ടോണണ്ട്  പത്രമക്ടോധധ്യമങ്ങള്
പറയുനതണ്ട്.  പതളനിവകേള് കേണകപക്ടോള് പതക്ടോണ വരണണ്ട്  എടണ്ട് തവണ പവള്ളയ കുടനിച്ചു
എനക്ടോണണ്ട്  സൂചെനിപനിക്കുനതണ്ട്.   എകക്സസണ്ട് വകുപ്പുയ അഴനിമതനിയുപട കൂത്തരങ്ങക്ടോയനി
മക്ടോറുന സ്ഥനിതനിവനികശഷമക്ടോണണ്ട് ആ കേക്ടോലഘടത്തനിലുണക്ടോയതണ്ട്.  എനക്ടോല് ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതധ്യ  മുനണനിയുപട  കേക്ടോലഘടത്തനില്  എകക്സസണ്ട്  വകുപനിപന
ശക്തനിപപടുത്തുകേയക്ടോണണ്ട്  പചെയ്തതണ്ട്.  എകക്സസണ്ട്  വകുപനിപന്റെ  മനികേവറ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കണ്ട് പപക്ടോതു സമൂഹത്തനില്നനിനണ്ട് നല മക്ടോനധ്യത കേനിട്ടുന്നുണണ്ട്.  ദധ്യശധ്യ-
ശവധ്യ-പത്ര  മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില്  നക്ടോളനിതുവപര  ലഭനിക്കക്ടോത്ത  അയഗസ്പീകേക്ടോരവയ
പ്രശയസയുമക്ടോണണ്ട് എകക്സസണ്ട് വകുപനിനണ്ട്   കേനിടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  ഈ സര്ക്കക്ടോര്
എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെണ്ട്  സയവനിധക്ടോനയ  ശക്തനിപപടുത്തനി.   വധ്യക്ടോജമദധ്യത്തനിപന്റെയുയ
മയക്കുമരുനനിപന്റെയുയ  വധ്യക്ടോപനയ  തടയക്ടോനുയ   എലക്ടോ  ജനിലക്ടോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ
ഡനി-അഡനിക്ഷേന  പസന്റെറുകേള്  സ്ഥക്ടോപനിക്കക്ടോനുമുള്ള   നടപടനികേളമക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്.  അങ്ങപന  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലുയ  ഗുണകേരമക്ടോയ
നനിലപക്ടോടുകേളമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  സ്ഥനിതനിവനികശഷമക്ടോണണ്ട് കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയുനതണ്ട്.  

പതക്ടോഴനില്  കമഖലയനില്  കലബര്  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  ഓകടക്ടോകമഷന  സനിസ്റ്റയ  വഴനി
രജനികസ്ട്രേഷന,  കലസനസണ്ട്  നല്കേല്/പുതുക്കല്  തുടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങള്
പപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഓണ്കലന  മുഖക്ടോന്തനിരയ  ലഭധ്യമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനിയക്ടോണണ്ട്   സശസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.     ഇതര  സയസ്ഥക്ടോന
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  നല്കുനതനിനുയ  വനിവര  കശഖരണയ
നടത്തുനതനിനുയ  രജനികസ്ട്രേഷന,  ആകരക്ടോഗധ്യ  പരനിപക്ടോലനയ  എനനിവ
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ഉറപക്ടോക്കുനതനിനുമക്ടോയനി  ഇനഷശറനസണ്ട്  പദ്ധതനി  (ആവക്ടോസണ്ട്)   നടപക്ടോക്കുനതനിനണ്ട്
ആവശധ്യമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഈ സര്ക്കക്ടോര് ആരയഭനിചനിട്ടുണണ്ട്.   ശരണധ്യ, നനിയുക്തനി
എനസ്പീ പദ്ധതനികേളയ  സശക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണണ്ട്.   

കേനിഫ്ബനിയുപട സഹക്ടോയകത്തക്ടോപട 50 കകേക്ടോടനി രൂപ പചെലവനില് സയസ്ഥക്ടോനപത്ത
പത്തണ്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.-കേപള  കലക്ടോകകേക്ടോത്തര  നനിലവക്ടോരത്തനില്  ഉയര്ത്തക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള്   സര്ക്കക്ടോര്   സശസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നു.   ഇതണ്ട്  വളപര  ശദ്ധയര്ഹനിക്കുന
പ്രവര്ത്തനമക്ടോപണനണ്ട്  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുയ.  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  സമസ്ത
കമഖലകേളനിലുയ ജനകക്ഷേമയ ലക്ഷേധ്യയ വച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  മുകനറുന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണണ്ട് കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയുനതണ്ട്.  

കകേരളത്തനില്  തകദ്ദേശ  സശയയഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനികലയണ്ട്  നടന
പതരപഞടുപനില്  14  വക്ടോര്ഡുകേളനില് എല്.ഡനി.എഫണ്ട്. 10  സസ്പീറണ്ട് കനടുകേയുയ   നക്ടോലണ്ട്
വക്ടോര്  ഡുകേള്  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  പനിടനിപചടുക്കുന   കേക്ടോഴ്ചയുയ   കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിഞ.
കകേരളത്തനിപല  സക്ടോധക്ടോരണ  ജനങ്ങളപട  തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്  പരനിരക്ഷേനിച്ചുപകേക്ടോണ ണയ
പ്രമക്ടോണനിമക്ടോരുപടയുയ മക്ടോഫനിയകേളപടയുയ ഉറക്കയ പകേടുത്തനിപക്കക്ടോണ്ടുയ എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോര് കജത്രയക്ടോത്ര തുടരുകേയക്ടോണണ്ട്.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  ഇകപക്ടോള് അങ്കലക്ടോപനിലക്ടോണണ്ട്.
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-ല്  നനിന്നുയ ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  പുറത്തുകപക്ടോയനി.  ഉപണ്ട് വച കേലയ
കപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട് ഇകപക്ടോഴപത്ത കകേക്ടോണ്ഗസനിപന്റെ അവസ്ഥ.  

 എലക്ടോ കമഖലകേളനിലുയ ജനങ്ങള്ക്കണ്ട് ഗുണകേരമക്ടോയ  നടപടനികേപളടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുയ
ജനങ്ങളപട  പനിന്തുണയുയ  പനിനബലവയ  കനടനിപക്കക്ടോണ്ടുയ    സഖക്ടോവണ്ട്  പനിണറക്ടോയനി
വനിജയപന്റെ കനതൃതശത്തനിലുള്ള  ഇടതുപക്ഷേ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കജത്രയക്ടോത്ര തുടരുകമക്ടോള്
ആ ഉദനിച്ചുയരുന സൂരധ്യ കതജസനിപന  പഴമുറയ പകേക്ടോണണ്ട്  തടുക്കക്ടോപമനണ്ട് ആപരങ്കനിലുയ
വനിചെക്ടോരനിചക്ടോല് അതനിനണ്ട്  സക്ടോധനിക്കനിപലനണ്ട്  പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.    ഭക്ഷേധ്യ
സുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമവമക്ടോയനി  ബനപപട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ഇവനിപട  ചെര്ച  പചെയ്യപപട
കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുപകേക്ടോണണ്ട്  കകേരളത്തനിപല
ജനങ്ങള്  വളപരയധനികേയ   ബുദ്ധനിമുടനിയ  ഒരു   കേക്ടോലഘടമുണക്ടോയനിരുന്നു.
കചെക്ടോകദധ്യക്ടോത്തരകവളയനില്  ജയനില്, ആശുപത്രനി തുടങ്ങനിയ കേക്ടോരധ്യങ്ങപള സയബനനിചണ്ട്
സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇവനിപട സ്കൂള് കുടനികേളപട ഉചക്കഞനി  മുടങ്ങുകമക്ടോ എന്നുള്ള
ആശങ്ക നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.     സ്കൂള് കുടനികേളപട  ഉചക്കഞനിയനിലടക്കയ  പക്ടോറ
വസ്പീഴ്ത്തുന  നടപടനിയക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.    മുന യു.ഡനി.എഫണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോര്  കകേന്ദ്രത്തനിനണ്ട്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോപടടുത്തതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്
ഇത്തരപമക്ടോരു സക്ടോഹചെരധ്യമുണക്ടോയപതനണ്ട് സൂചെനിപനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു.
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ശസ്പീ  .    കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന:   സര്,  വളപര പ്രധക്ടോനപപട വനിഷയങ്ങളനികന്മേലുള്ള

ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേളക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട നടക്കുനതണ്ട്.     ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരകമറനിടണ്ട്

ആറണ്ട്  മക്ടോസയ  ആകുനകതയുള.   അഴനിമതനിപയക്കുറനിച്ചുയ  സശജനപക്ഷേ

പക്ടോതപത്തക്കുറനിച്ചുയ  പറയുകമക്ടോള് ആറണ്ട് മക്ടോസമക്ടോയ ഒരു സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ സ്ഥനിതനികൂടനി

വനിലയനിരുകത്തണതക്ടോണണ്ട്.   ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  എനക്ടോവര്ത്തനിചണ്ട്  പറഞണ്ട്

രക്ടോഷസ്പീയകപ്രരനിതമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  സമയയ

പചെലവഴനിക്കുനതണ്ട് ശരനിയല.  ഇവനിപട ചെനില കകേസുകേപള സയബനനിചണ്ട് അകനശഷണയ

നടന്നു.  വനിജനിലനസണ്ട്  നടത്തനിയ  അകനശഷണവയ  അതനികന്മേലുള്ള

നടപടനികേപളക്കുറനിച്ചുപമക്ടോപക്ക   നക്ടോളനിതുവപര  ഒരു  പതളനിവയ  കേപണത്തക്ടോനക്ടോയനില.

വസ്പീണ്ടുയ അകനശഷണയ നടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അപതലക്ടോയ ഞങ്ങള് സശക്ടോഗതയ പചെയ്യുന്നു.

അത്തരത്തനിലുള്ള  അകനശഷണങ്ങള്  നടത്തുകേകയക്ടോ  കേപണത്തുകേകയക്ടോ  പചെയ്യക്ടോനുള്ള

ധക്ടോര്മ്മനികേ ചുമതലയുള്ള സര്ക്കക്ടോര് ആ നടപടനികേപളലക്ടോയ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കപട.  ഞക്ടോന

അതനികലയണ്ട്  കേടക്കക്ടോന ആഗഹനിക്കുനനില.  

1.00 PM]

ബഹുമക്ടോനപപട മുഖധ്യമനനി സതധ്യപ്രതനിജ്ഞ പചെയ്തണ്ട് അധനികേക്ടോരകമറതനിനുകശഷയ
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രഖധ്യക്ടോപനങ്ങളനില്  പലതുയ  ആകവശയ  ജനനിപനിക്കുനതക്ടോയനിരുന്നു.
എനക്ടോല്   അതനില്  പലതുയ  പ്രഖധ്യക്ടോപനങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോത്രയ  നനിലപകേക്ടോള്ളുനതനില്
സങ്കടമുണണ്ട്.   മുഖധ്യമനനിയുപട  അധനികേക്ടോരപരനിധനിയനില്  വരുനതക്ടോണണ്ട്  കനക്ടോര്ക്ക.
എനക്ടോല്  പ്രവക്ടോസനികേകളക്ടോടുള്ള  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   സമസ്പീപനപമന്തക്ടോണണ്ട്?
വനികദശരക്ടോജധ്യങ്ങളനില്നനിനണ്ട്  പതക്ടോഴനില്  നഷപപടണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനകത്തയണ്ട്
മടങ്ങനിപയത്തുനവര്ക്കുകവണനി  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
നടപനിലക്ടോക്കനിയതക്ടോണണ്ട്  Norka  Department  Project  for  Returned  Emigrants
എന  പദ്ധതനി.  പ്രവക്ടോസനികേളപട  പുനരധനിവക്ടോസപത്തക്കുറനിച്ചുയ  കക്ഷേമപ്രവര്ത്തന
ങ്ങപളക്കുറനിച്ചുയ ധനകേക്ടോരധ്യവകുപ്പുമനനി വക്ടോചെക്ടോലനക്ടോകുനതുപകേക്ടോണണ്ട് കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്,
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  പകേക്ടോണ്ടുവന  ഇഇ  പദ്ധതനിപയ  ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനു
തകുന  എന്തണ്ട്  സക്ടോമത്തനികേ  പനിന്തുണയക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  ബഡ്ജറനില്  വനിഭക്ടോവന
പചെയ്തനിട്ടുള്ളതണ്ട്? കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട് ബക്ടോങ്കുകേള്ക്കണ്ട് back end subsidy
മുനകൂറക്ടോയനി അടചനിപലനക്ടോണണ്ട്  ധനകേക്ടോരധ്യ വകുപ്പുമനനി ഇവനിപട  പറഞതണ്ട്.    ഇഇ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷയ  അതണ്ട്   മുനകൂറക്ടോയനി  അടയക്ടോന
കേഴനികഞക്ടോപയനണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോകക്കണതകല?  ഗള്ഫനില്നനിനണ്ട്  തനിരനിപകേ  വരുനവപര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനണ്ട്  12  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണണ്ട്  മുന  ബഡ്ജറനില്
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വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതണ്ട്.  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  അതണ്ട്  24  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി
ഉയര്ത്തുന്നുപവനണ്ട്   ധനകേക്ടോരധ്യമനനി  പറഞകപക്ടോള്  സകന്തക്ടോഷകത്തക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണണ്ട്
ആ  പ്രഖധ്യക്ടോപനപത്ത  സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്.   എനക്ടോല്  നക്ഷേത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത്ത  1302-ാം
നമര്  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  മുഖധ്യമനനി  നലനിയ  മറുപടനിയനില്,  ധനകേക്ടോരധ്യവകുപ്പുമനനി
പ്രഖധ്യക്ടോപനിച  24  കകേക്ടോടനി രൂപയനില്  12  കകേക്ടോടനി രൂപപയക്കുറനിചണ്ട്  പറയുനനില.  നടപ്പു
സക്ടോമത്തനികേവര്ഷയ  പദ്ധതനി  നടത്തനിപനിനക്ടോയനി  12  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണണ്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളപതനക്ടോണണ്ട്  പറഞനിട്ടുളളതണ്ട്.   ബഡ്ജറണ്ട്  പ്രഖധ്യക്ടോപനത്തനില്
വരുന  കേക്ടോരധ്യങ്ങളപട  ഉത്തരവക്ടോദനിത്തയ  സര്ക്കക്ടോരനിനനികല?  12  കകേക്ടോടനി  രൂപയണ്ട്
ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കേനിയതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ  പസഷധ്യല്  വര്ക്കനിയഗണ്ട്  ഗ്രൂപണ്ട്
അയഗസ്പീകേരനിചതക്ടോയക്ടോണണ്ട്  മുഖധ്യമനനിയുപട  മറുപടനിയനില്  പറയുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
ഒരു വധ്യക്തത ഉണക്ടോകകേണതകല?  പ്രവക്ടോസനികേളപട കക്ഷേമകേക്ടോരധ്യത്തനില് സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്
ഗഇരവതരമക്ടോയ  സമസ്പീപനമുണക്ടോകേണയ.  പ്രധക്ടോന  ഗള്ഫണ്ട്  രക്ടോജധ്യങ്ങളനിലുളള
കകേരളസ്പീയരുപട കേണക്കണ്ട് Department of Economics & Social Affairs-ഉയ Centre
for  Development  Studies-ഉയ  പുറത്തുവനിടുകേയുണക്ടോയനി.  അതുപ്രകേക്ടോരയ  ഏറവയ
കൂടുതല്  കകേരളസ്പീയര്  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുനതണ്ട്  UAE-യനിലക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനിപന്റെ
പപക്ടോതുഖജനക്ടോവനിപന  തക്ടോങ്ങനിനനിര്ത്തക്ടോന  വനികദശമലയക്ടോളനികേള്  വഹനിച  പങ്കണ്ട്
വനിസരനിക്കരുതണ്ട്.   നമ്മള് വനിഭക്ടോവന പചെയ്യുന പദ്ധതനികേള് ഗള്ഫണ്ട്  മലയക്ടോളനികേളപട
പ്രതനിസനനികേപള  മറനികേടക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുന  തരത്തനിലക്ടോയനിരനിക്കണയ.
പുനരധനിവക്ടോസയ ആവശധ്യമനിലക്ടോത്തവര്ക്കണ്ട്  ബഡ്ജറനില് പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള വധ്യവസക്ടോയ
പക്ടോര്ക്കുകേളപടയുയ  മറ്റു  നനികക്ഷേപ  സഇകേരധ്യങ്ങളപടയുയ  സക്ടോദ്ധധ്യത
പ്രകയക്ടോജനപപടുത്തക്ടോപമന്നുയ  വരുയ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഇഇ  നയയ
ബലപപടുത്തുപമന്നുമക്ടോണണ്ട്    ബഡ്ജറനില്  പറഞതണ്ട്.   അതണ്ട്  പ്രതധ്യക്ടോശകയക്ടോടുകൂടനി
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കപട എനണ്ട് ആശയസനിക്കുന്നു. 

മപറക്ടോനണ്ട്,  കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ മദധ്യനയത്തനിനണ്ട് വനിരുദ്ധമക്ടോയ നനിലപക്ടോടകല
ഇകപക്ടോള്  സശസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്?  നനിലവനിലുള്ള  മദധ്യനയത്തനില്നനിനണ്ട്  പനികനക്ടോക്കയ
കപക്ടോകുനതണ്ട്  ജനങ്ങള്  ആശങ്കകയക്ടോപടയക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോണനതണ്ട്.   മദധ്യവര്ജന
കബക്ടോധവല്ക്കരണത്തനിനണ്ട്  ഉഇനല്  പകേക്ടോടുക്കുപമനണ്ട്  പറഞണ്ട്  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷയ  അതനിനുകവണനി  എന്തു  പചെയ്യക്ടോന
കേഴനിഞ? കബക്ടോധവല്ക്കരണയ പവറുയ പ്രഹസനമക്ടോയനി മക്ടോറരുതണ്ട്. കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര്
മദധ്യത്തനിപന്റെ ലഭധ്യത കുറയപമന്നു പറഞണ്ട്  കബക്ടോധവല്ക്കരണവമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുവന്നു.
മദധ്യത്തനിപന്റെ  ലഭധ്യത  കുറയനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  യക്ടോപതക്ടോരു  നടപടനികേളയ
സശസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ഇനണ്ട്  ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേള്   തുറക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്ടോണണ്ട്
സശസ്പീകേരനിച്ചുവരുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് ഗഇരവപൂര്വ്വമക്ടോയ ഒരു സമസ്പീപനമുണക്ടോകേണയ.
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കകേരളത്തനിപല  ബഹുഭൂരനിപക്ഷേയ  വരുന  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരനിലുണക്ടോയനിരനിക്കുന
ആശങ്കകേള്  പരനിഹരനിചനിപലങ്കനില്  വലനിയ  പ്രകക്ഷേക്ടോഭങ്ങള്  കനരനികടണനിവരുപമന
കേക്ടോരധ്യത്തനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  സയശയവമനില.  ഇനണ്ട്  സഭയനില്  ഒരു  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്
മറുപടനിയക്ടോയനി ഡനി-അഡനിക്ഷേന പസന്റെറുകേള് ആരയഭനിക്കുപമനണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട മനനി
പറഞതനിപന  സശക്ടോഗതയ  പചെയ്യുന്നു;  അക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  മനനിപയ  പ്രകതധ്യകേമക്ടോയനി
അഭനിനന്ദേനിക്കുന്നു.  അത്തരയ  പസന്റെറുകേള്  നല  നനിലയനില്  നടത്തക്ടോന
സക്ടോധനിക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.   ഇനണ്ട്  ലഹരനി  മരുന്നുകേള്ക്കണ്ട്
അടനിമകേളക്ടോകുന വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളപട എണയ കൂടനിവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    കമക്ടോനസണ്ട്  കജക്ടോസഫണ്ട്  : സര്,  സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് മയക്കുമരുനണ്ട്  ഉപകയക്ടോഗയ
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  ആശങ്കക്ടോജനകേമക്ടോയ  സക്ടോഹചെരധ്യയ  ഇകപക്ടോള്  ഉയര്ന്നു
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  മയക്കുമരുനണ്ട് വനില്ക്കുനവപര പനിടനിചക്ടോല് വളപര പപപടന്നുതപന
അവര്  രക്ഷേപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.   കേക്ടോരണയ,  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  വളപര  ദുര്ബലമക്ടോയ  ഒരു
നനിയമമക്ടോണണ്ട്   സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് നനിലനനില്ക്കുനതണ്ട്.  മയക്കുമരുനണ്ട്  വനില്ക്കുനവരുപട
കപരനില്  കേര്ശന  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന  വനിധത്തനിലുള്ള  നനിയമ
കഭദഗതനിക്കണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതകല? 

ശസ്പീ  .    കറക്ടോഷനി  അഗസ്റ്റനിന:  സര്,   ആവശധ്യമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരധ്യമക്ടോണനിതണ്ട്.   ഇനണ്ട്
പുതുതലമുറപയ  വഴനിപതറനിക്കുന  മയക്കുമരുനണ്ട്   മക്ടോഫനിയയുപട  പ്രവര്ത്തനയ
സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുനതനിനക്ടോല്  എകക്സസണ്ട്  വകുപനിപന
ശക്ടോക്തസ്പീകേരനികക്കണതണ്ട്  അതധ്യക്ടോവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.    എകക്സസണ്ട്   വകുപനില്  60  വര്ഷയ
മുമ്പുള്ള സ്റ്റക്ടോഫണ്ട് പക്ടോകറണക്ടോണളളതണ്ട്.  പരനിമനിതനിക്കുള്ളനില് നനിന്നുപകേക്ടോണണ്ട് കേഴനിയുനത്ര
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  ശമനിക്കുകമക്ടോഴുയ   ഇത്തരയ  നനിയമയ  മക്ടോകറണ  കേക്ടോലയ
കേഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.  സയസ്ഥക്ടോനത്തക്ടോപകേയുള്ള  എകക്സസണ്ട്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട  എണയ
4800 ആണണ്ട്.  ഇടുക്കനി കപക്ടോലുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് കറഞണ്ട് ഓഫസ്പീസുകേള് പുതനിയതക്ടോയനി
തുടകങ്ങണതുണണ്ട്.  രക്ടോജക്ടോക്കക്ടോടുയ  ഉടുമന്നൂരുയ  പുതനിയ  കറഞണ്ട്  ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കുളള
പപ്രക്ടോകപക്ടോസലുകേളപണങ്കനിലുയ   ആരയഭനിക്കക്ടോന കേഴനിഞനിടനില.   ആയുധധക്ടോരനികേളക്ടോയ
മക്ടോഫനിയകേകളക്ടോടണ്ട്  കപക്ടോരക്ടോടക്ടോന  പരധ്യക്ടോപമക്ടോയ  ആയുധങ്ങള്  കസനയണ്ട്  നല്കുകേയുയ
കേക്ടോലപഴക്കയ പചെന  വക്ടോഹനങ്ങള് മക്ടോറനി  പുതനിയ  വക്ടോഹനങ്ങള് ലഭധ്യമക്ടോക്കുകേയുയ
പചെയ്തുപകേക്ടോണണ്ട് എകക്സസണ്ട് വകുപനിപന നവസ്പീകേരനികക്കണതുണണ്ട്.  

എ.പനി.എല്/ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനിപല  അപക്ടോകേത  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോപണനണ്ട്  പറഞ.  ഒകകക്ടോബര്  31  വപരയക്ടോണണ്ട്
അകപക്ഷേ  സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.   അതനിനുകശഷയ  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  പസക്രടറനി
അദ്ധധ്യക്ഷേനക്ടോയുള്ള  സമനിതനി  15  ദനിവസത്തനിനകേയ    കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള്  പരനിഹരനിച്ചു
നല്കേണപമനക്ടോണണ്ട്  നനിര്കദ്ദേശയ  പകേക്ടോടുത്തനിട്ടുള്ളതണ്ട്.  ഇത്രയുയ  പരനിമനിതമക്ടോയ
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ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള്  പരനിഹരനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോദ്ധധ്യത
വനിരളമക്ടോയതുപകേക്ടോണണ്ട്   അന്തനിമ  ലനിസ്റ്റനില്    അര്ഹതപപടവപര  പൂര്ണമക്ടോയുയ
ഉള്പപടുത്തനിപയനണ്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന  സക്ടോധനിക്കണയ.  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ
നനിയമപത്ത  സയബനനിചണ്ട്  ഞക്ടോന  പരക്ടോമര്ശനിക്കുനനില.  ആരുപട  കേക്ടോലഘട
ത്തനിലുണക്ടോയനി എന്നുള്ളതല പ്രശ്നയ.  അതുമക്ടോയനി ബനപപട്ടുള്ള അപക്ടോകേതയണ്ട്  എലക്ടോ
കേക്ഷേനികേള്ക്കുയ ഉത്തരവക്ടോദനിതശമുണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കനതശത്തനില് ഒരു
സര്വ്വകേക്ഷേനി  നനികവദകേസയഘയ  ഇത്തരയ  അപക്ടോകേതകേള്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന
അറനിയനിചണ്ട്,   കകേരളത്തനിപന്റെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  കബക്ടോധധ്യപപടുത്തനി  ഈ  വനിഷയത്തനില്
കവണ  ഇടപപടലുകേള് നടത്തണയ. 

കറഷന കേടകേള് നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കണയ.
ഇനണ്ട്  കറഷന  കേടകേളപട  സ്ഥനിതനിപയന്തക്ടോണണ്ട്?  മപണണയുപട  അളവണ്ട്
പവടനിക്കുറചനിരനിക്കുന്നു.   ഇനണ്ട്  All  Kerala  Ration  Dealers'  Association-പന്റെ
സമരയ  നടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമയ  വരുകമക്ടോള്  നനിലവനിലുള്ള
പപക്ടോതുവനിതരണ ശയഖലയനിലുള്ള കജക്ടോലനിക്കക്ടോര്ക്കുയ  മറണ്ട്  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കുമുണക്ടോകുന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് പരനിഹരനിക്കണപമന ആവശധ്യയ അവര് ഉനയനിചനിട്ടുണണ്ട്.  അതുകപക്ടോപല
എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുളള  അരനിവനിഹനിതയ  പവടനിക്കുറചതനികനക്ടോപടക്ടോപയ
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗത്തനിനണ്ട്  സഇജനധ്യമക്ടോയനി  കേനിടനിപക്കക്ടോണനിരുന  അരനിയുപട
അളവനില്  വധ്യതധ്യക്ടോസയ  വനനിരനിക്കുനതുയ  പരനിഹരനികക്കണതുണണ്ട്.
അകതക്ടോപടക്ടോപയതപന  നനികതധ്യക്ടോപകയക്ടോഗ  സക്ടോധനങ്ങളപട  വനിലവര്ദ്ധന
നനിയനനിക്കക്ടോനുയ  അരനി  വനിലയനിലുണക്ടോയനിരനിക്കുന   വര്ദ്ധനവണ്ട്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനുയ
സക്ടോധനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലുളള   അനുഭക്ടോവപൂര്വ്വമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.
കകേരളത്തനിപന്റെ പപക്ടോതുതക്ടോല്പരധ്യമനുസരനിചണ്ട് പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളനികന്മേല് അനുകയക്ടോജധ്യമക്ടോയ
തസ്പീരുമക്ടോനയ  കകേപക്കക്ടോള്ളക്ടോന സയസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണപമനക്ടോവശധ്യപപട്ടു
പകേക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    പകേ  .    രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്:  സര്,  ഈ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള ഞക്ടോന
പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.  അദ്ധശക്ടോനത്തനിപന്റെ  ഉടമകേളക്ടോയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  പതക്ടോഴനില്
സയരക്ഷേനിക്കുകേപയന  വര്ഗപരമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടനിലൂപടയക്ടോണണ്ട്  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതണ്ട്.   കേഴനിഞ നക്ടോലുമക്ടോസക്കക്ടോലമക്ടോയനി  ശസ്പീ.  റനി.  പനി.  രക്ടോമകൃഷ്ണപന്റെ
കനതൃതശത്തനില്  പകേക്ടോണ്ടുവന    പതക്ടോഴനില്നയത്തനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  സമക്ടോധക്ടോനവയ
ശക്ടോന്തനിയുയ പതക്ടോഴനില് കമഖലയനിലുണക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. ഇതനില്നനിനണ്ട് വധ്യതധ്യസ്തമക്ടോയ
ഒരു  നയമക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിനുള്ളതണ്ട്.  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട
തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്പക്കതനിരക്ടോയനി   നനിരവധനി  കപക്ടോരക്ടോടങ്ങളനിലൂപട  കനടനിപയടുത്ത  എലക്ടോ
നനിയമങ്ങപളയുയ  കേക്ടോറനില്പറത്തനി  അവ  കഭദഗതനി  പചെയ്തുപകേക്ടോണണ്ട്  ബഹുരക്ടോഷ
കുത്തകേകേള്ക്കണ്ട്  അടനിയറവച  നയമക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.
വധ്യവസക്ടോയവല്കൃത നനിയമവയ കടഡണ്ട് യണനിയന നനിയമവയ ഫക്ടോകറസ്പീസണ്ട് ആക്ടുപമലക്ടോയ
കഭഭഗതനി  പചെയ്യുനതനിനക്ടോയനി   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്   നനിയമയ  പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.
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രക്ടോജധ്യസഭയനില്  ഭൂരനിപക്ഷേമനിലക്ടോത്തതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ആ  നനിയമയ  അവര്ക്കണ്ട്
നടപക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തതണ്ട്.  അതനില്നനിന്നുയ വധ്യതധ്യസ്തമക്ടോയനി പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട
തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്  സയരക്ഷേനിക്കുനതനിനുയ  പതക്ടോഴനില്രയഗത്തണ്ട്  സമക്ടോധക്ടോനയ
കകേവരനിക്കുനതനിനുയകവണനി   ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണണ്ട്  ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്    നടത്തനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  അതനിപനക്ടോരു
പ്രതധ്യക്ഷേ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണണ്ട്  ഇക്കഴനിഞ  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്  കബക്ടോണസനിനക്ടോയനി
സമരങ്ങളയ  പ്രകക്ഷേക്ടോഭങ്ങളയ  കൂലനിത്തര്ക്കങ്ങളയ  ഉണക്ടോയനിപലന്നുള്ളതണ്ട്.
കബക്ടോണസനിനുയ കൂലനി  വര്ദ്ധനവനിനുയകവണനി  സമരങ്ങള് നടനകപക്ടോള് അപതലക്ടോയ
ചെര്ചകേളനിലൂപട പരനിഹരനിചണ്ട് പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കക്ടോവശധ്യമക്ടോയ കവതനവയ കബക്ടോണസുയ
നല്കുനതനിനുള്ള ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനമക്ടോണണ്ട്  ഈ സര്ക്കക്ടോര് നടത്തനിയതണ്ട്.
അതുകപക്ടോപല  600  രൂപയക്ടോയനിരുന  കബക്ടോണസണ്ട് 1,000  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുപമനണ്ട്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുനതനിനുയ  അതണ്ട്   വസ്പീടുകേളനില്  എത്തനിച്ചുപകേക്ടോടുത്തണ്ട്
ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ആശശക്ടോസവയ  സമക്ടോധക്ടോനവയ  പകേരുന  ഒരു  ഓണയ  പ്രദക്ടോനയ
പചെയ്യുനതനിനുയ  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കേഴനിഞ.   വനിവനിധ  കക്ഷേമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡുകേളപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങപള  സയബനനിചണ്ട്  ഇവനിപട  സൂചെനിപനിച്ചു.   ആവക്ടോസണ്ട്  സമഗ
ഇനഷശറനസണ്ട്  പദ്ധതനി,  ജനിലക്ടോ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പഫസനിലനികറഷന  പസന്റെറുകേള്,
ശരണധ്യ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരയ 10 കകേക്ടോടനി രൂപയുപട വനിതരണയ, കജക്ടോബണ്ട് കബ്ബുകേള്ക്കണ്ട് 45
ലക്ഷേയ രൂപയുയ പചെറുകേനിട  സയരയഭങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  44 ലക്ഷേയ രൂപയുമടക്കയ ധക്ടോരക്ടോളയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഈ  നക്ടോലര  മക്ടോസത്തനിനകേയ  കകേരളത്തനില്  ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കനതൃതശത്തനില്  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.
ഐ.ടനി.ഐ.-കേളപട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി   10  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിചണ്ട്
പചെങ്ങന്നൂര്  അടക്കമുള്ള  ഐ.ടനി.ഐ.-കേപള  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  പതക്ടോഴനില്പഠന
കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുനതനിനുളള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിച  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന
അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.    പതക്ടോഴനില്  വകുപനിപന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പവബണ്ട്  കപക്ടോര്ടല്
ഡനിജനിറല്  എയകപ്ലെെക്ടോയ്പമന്റെണ്ട്  എക്സണ്ട് കചെഞക്ടോയനി  പരനിവര്ത്തനയ  പചെയ്യണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അതുകപക്ടോപല കേനില,  പകേയ്സണ്ട്  (KASE-Kerala Academy
for  Skills  Excellence)  എനനിവയുപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി
പരനിഷ്കരനിക്കക്ടോനുയ  അസയഘടനിത  കമഖലയനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  കക്ഷേമനനിധനി
കേവകറജണ്ട്  100  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറക്ടോനുയ  ആവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.
അത്തരയ  നടപടനികേളനിലൂപട   പതക്ടോഴനില്  കമഖലപയ   സുരക്ഷേനിതമക്ടോയ  നനിലയനില്
മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയുയ.  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   എകക്സസണ്ട്  നയയ
കകേരളത്തനിനണ്ട്  അനുകയക്ടോജധ്യമക്ടോയനിരുന്നുപവന  ധക്ടോരണ  വരുത്തക്ടോന
പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്  പരനിശമനിച്ചുപകേക്ടോണനിരുന്നു.   കകേരളത്തനില്  ഇതുസയബനനിചണ്ട്
നനിരവധനി  ചെര്ചകേള്  നടന്നു.  എ.  പനി.  ഉദയഭക്ടോനു  കേമ്മസ്പീഷന  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്
പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്  വക്ടോയനിക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്  അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.
മദധ്യനനികരക്ടോധനമല,  മദധ്യവര്ജനമക്ടോണണ്ട്  കകേരളത്തനിനക്ടോവശധ്യപമനക്ടോണണ്ട്   പ്രമുഖ
ഗക്ടോനനിയനക്ടോയ അകദ്ദേഹയ പറഞതണ്ട്. പരമരക്ടോഗത കേള്ളുപചെത്തണ്ട് വധ്യവസക്ടോയപത്തയുയ
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കകേരളത്തനിപന്റെ  പരമരക്ടോഗത  പക്ടോനസ്പീയമക്ടോയ  കേള്ളനിപനയുയ  സയരക്ഷേനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്
മദധ്യകമഖലയനില് സശസ്പീകേരനികക്കണ  നയങ്ങപള സയബനനിചണ്ട്  അകദ്ദേഹയ പറയുന്നുണണ്ട്.
ഗക്ടോനനിയനക്ടോയ  അകദ്ദേഹയ  കേള്ളു  കുടനിക്കുനയക്ടോളക്ടോണണ്ട്;  മദധ്യപത്ത
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനിക്കുനയക്ടോളക്ടോപണനണ്ട്   പ്രതനിപക്ഷേത്തനിനണ്ട്  പറയക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ?
മദധ്യനയപത്ത  സയബനനിച  മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശയ  അകദ്ദേഹയ  കകേരളത്തനിനണ്ട്
നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  വസ്പീരധ്യയ  കൂടനിയ  മദധ്യത്തനിനു  പകേരയ  വസ്പീരധ്യയ  കൂറഞ  മദധ്യയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിനണ്ട്   ആളകേപള  കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനിക്കുന  ഒരു  നയമക്ടോണണ്ട്
സശസ്പീകേരനികക്കണപതനക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതണ്ട്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്
പചെയ്തപതന്തക്ടോണണ്ട്?  കുഞന  നമധ്യക്ടോര്  പറഞതുകപക്ടോപല  'ദസ്പീപസ്തയഭയ  മഹക്ടോശ്ചരധ്യയ
നമുക്കുയ  കേനിടണയ  പണയ'  എനതക്ടോയനിരുന്നു  കേഴനി ഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സമസ്പീപനയ.
കകേരളത്തനിപല  മദധ്യ  ഉപകഭക്ടോഗയ  കുറയക്ടോന  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  പകേക്ടോണണ്ട്
കേഴനികഞക്ടോ?  മദധ്യത്തനികനക്കക്ടോള്  മക്ടോരകേമക്ടോയ  മയക്കുമരുനണ്ട്   ഉപകയക്ടോഗമക്ടോണണ്ട്
വര്ദ്ധനിചതണ്ട്.  കവറണ്ട്നര്,  പനയനില് കപക്ടോളനിഷണ്ട്,  ആന്റെനിബകയക്ടോടനിക്കുകേള്,  സനിറപ്പുകേള്
തുടങ്ങനി ജസ്പീവനണ്ട്  ഭസ്പീഷണനിയക്ടോകുന നനിരവധനി ഉല്പനങ്ങള് മദധ്യത്തനിനണ്ട്  പകേരമക്ടോയനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന പ്രവണത ഇനണ്ട് കകേരളത്തനില് വര്ദ്ധനിച്ചു വരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഇപതലക്ടോയ
വനികേലമക്ടോയ  മദധ്യനയത്തനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനിട്ടുണക്ടോയതക്ടോണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്
കകേരളത്തനില്  മദധ്യനനികരക്ടോധനമല,  മദധ്യ  വര്ജനമക്ടോണണ്ട്  കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനി
കക്കണപതനണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  ചെങ്ങമ്പുഴ എഴുതനിയ ഒരു കേവനിത  ഈ അവസരത്തനില്
ഞക്ടോന ഓര്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

"പവള്ളയ കചെര്ക്കക്ടോപതടുകത്തക്ടോ-

രമൃതനിനു സമമക്ടോയ  നലനിളയ കേള്ളണ്ട്

ചെനിലനിന പവള്ള ഗക്ടോസനില് പകേര്നനിടതനി

മൃദുതരമക്ടോയ മത്സധ്യമക്ടോയസക്ടോദനി കൂടനി

പചെല്ലുയ കതക്ടോതനില് പചെലുത്തനി 

ചെനിരനികേളനിതമക്ടോശകേപളക്ടോത്തു കമളനിപപതക്കക്ടോള്

സശര്കലക്ടോകേത്തനിലതനില്ലുപരനി ഒരു സുഖയ 

കപക്ടോകേ കവദക്ടോന്തകമ നസ്പീ" 

എനണ്ട് അകദ്ദേഹയ പറയുകേയുണക്ടോയനി. വസ്പീരധ്യയ കൂടനിയ മദധ്യത്തനിനണ്ട് അടനിമപപടക്ടോണണ്ട്
കജക്ടോണ്  കേസ്പീറണ്ട്സണ്ട്,  ചെങ്ങമ്പുഴ  എനസ്പീ  കേവനികേളടക്കമുളളവര്  ദുരന്തത്തനി
നനിടയക്ടോയപതനതണ്ട്  ഓര്മ്മനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  പറനില.  വനികേലമക്ടോയ  മദധ്യ
നനികരക്ടോധനത്തനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  കകേരളത്തനിലുണക്ടോകുന  ദുരന്തപത്ത  കേണ്ടുപകേക്ടോണണ്ട്
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ജനകേസ്പീയ  രസ്പീതനിയനില്,  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഉപകേക്ടോരപ്രദവയ  ശക്ടോസസ്പീയവമക്ടോയ  മദധ്യനയയ
സശസ്പീകേരനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട്   ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി  സര്ക്കക്ടോര്  പറഞതണ്ട്.
മദധ്യവര്ജനമക്ടോണണ്ട്  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനിക്കുനതണ്ട്.  സ്കൂളകേളനില്
മദധ്യവര്ജനയ  പക്ടോഠധ്യവനിഷയമക്ടോക്കുകേയുയ    അതനില്  സസ്പീകേള്,  കുടനികേള്,
രക്ഷേനിതക്ടോക്കള്,  യുവതസ്പീയുവക്ടോക്കള്  എനനിവരുപട  പങ്കക്ടോളനിത്തയ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുയ
കവണയ.  സ്കൂള്  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്ക്കനിടയനിലുള്ള  ലഹരനി  വസ്തുക്കളപട  വധ്യക്ടോപനയ
തടയുനതനിനണ്ട്  പ്രകതധ്യകേ  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്പപടുത്തണയ.  കുടനികേളനിലുണക്ടോകുന
സശഭക്ടോവ  വധ്യതനിയക്ടോനയ,  ഹക്ടോജര്  കുറവണ്ട്,  അലസത  എനനിവ  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി
വനിലയനിരുത്തണയ.  സ്കൂളകേളമക്ടോയുളള   ബനയ ശക്തമക്ടോക്കനി,  എകക്സസണ്ട് വകുപനിപന
ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്ക്കണ്ട്
ആയുധങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശസ്പീലനയ   നല്കേണയ.  അത്തരത്തനില്
ജനകേസ്പീയമക്ടോയ   മദധ്യനയയ  പകേക്ടോണ്ടുവപനങ്കനില്  മക്ടോത്രകമ  മദധ്യത്തനിപന്റെ   ഉപകഭക്ടോഗയ
കകേരളത്തനില് കുറയക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുള. 

ഭക്ഷേധ്യവയ  സനിവനില്  സകപ്ലെെസുയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  വനിശദമക്ടോയ  ചെര്ച
കനരപത്ത  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ഷേധ്യനയയ  എന്തക്ടോയക്ടോലുയ
കകേരളത്തനില്  1964  മുതല്  നനിലനനില്ക്കുന സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗണ്ട്  സമ്പ്രദക്ടോയയ,
ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗത്തനിപല  അശക്ടോസസ്പീയത  മക്ടോറനി  കകേരളത്തനിപല
ജനങ്ങള്ക്കണ്ട് കറഷന നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുള്ള ധസ്പീരമക്ടോയ നടപടനികേളമക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണയ.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   നയയ  ബഹുരക്ടോഷ  കുത്തകേകേള്ക്കണ്ട്
അനുകൂലമക്ടോണണ്ട്.  പക്ടോവപപടവര്ക്കണ്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കുകേ,  അവപര
സയരക്ഷേനിക്കുനതനിനുള്ള  നയങ്ങള്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേ  എനനിവപയക്ടോന്നുയ  ബഹുരക്ടോഷ
കുത്തകേകേള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന  കേക്ടോരധ്യങ്ങളല.    അത്തരയ  സമസ്പീപനങ്ങപള
പരക്ടോജയപപടുത്തക്ടോന   കറഷന  സയവനിധക്ടോനയ  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുള്ള  ധസ്പീരമക്ടോയ
നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കണയ. 

പ്രവക്ടോസനി  കക്ഷേമയ  സയബനനിചണ്ട്  പറയുകേയക്ടോപണങ്കനില്,    കകേരളത്തനികലയണ്ട്
1,41,000  കകേക്ടോടനികയക്ടോളയ  രൂപ  അയയന  വനികദശ  മലയക്ടോളനികേളപട
സയരക്ഷേണത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ പദ്ധതനികേപളക്ടോന്നുയ  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന ഇതുവപര നമുക്കണ്ട്
സക്ടോധനിചനിടനില.   അതുപകേക്ടോണണ്ട് പ്രവക്ടോസനി കക്ഷേമത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് ഈ
സര്ക്കക്ടോര്   സശസ്പീകേരനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട്  ജനങ്ങള്  വനിശശസനിക്കുനതണ്ട്.   പ്രവക്ടോസനികേളപട
പുനരധനിവക്ടോസയ,  ഓഹരനി  നനികക്ഷേപയ,  കകേരള  വനികേസന  നനിധനി,  ഇനപകേല്
മക്ടോതൃകേയനില്  വധ്യവസക്ടോയ  സയരയഭങ്ങള്,  പ്രവക്ടോസനി  സഹകേരണ  സയഘങ്ങള്
കപ്രക്ടോല്സക്ടോഹനിപനിക്കല്, വനികദശ രക്ടോജധ്യങ്ങളനില് കകേരള പ്രവക്ടോസനികേക്ടോരധ്യ കചെയബറുകേള്,
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കക്ഷേമനനിധനി  പപനഷന  വര്ദ്ധനിപനിക്കല്,  നനിര്ജസ്പീവമക്ടോയ  പലനിശരഹനിത
സ്ഥക്ടോപനത്തനിപന്റെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണയ,  വനികദശ  രക്ടോജധ്യങ്ങളനില്  ജയനിലനില്
കേഴനിയുനവര്ക്കണ്ട്  നനിയമ  സഹക്ടോയയ,  കനക്ടോര്ക്കയുമക്ടോയനി  കനരനിടണ്ട്  സയവദനിക്കുനതനിനണ്ട്
ഓണ്കലന സയവനിധക്ടോനയ എനനിവ ആസൂത്രണയ പചെയ്യക്ടോനുയ ചെനില കേക്ടോരധ്യങ്ങള്ക്കണ്ട്
തുടക്കയ  കുറനിക്കക്ടോനുയ  ഈ  പചെറനിയ  കേക്ടോലയളവനിനുള്ളനില്   കേഴനിഞപവനതണ്ട്
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.  അഴനിമതനിയുപടയുയ  പകേടുകേക്ടോരധ്യസ്ഥതയുപടയുയ
സശജനപക്ഷേപക്ടോതത്തനിപന്റെയുയ  ദുരന്തകേക്ടോലയ  അവസക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
പ്രതസ്പീക്ഷേയുപടയുയ  നന്മേയുപടയുയ  സമൃദ്ധനിയുപടയുയ  നലകേക്ടോലയ  വരവക്ടോയനി.
ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ പനിണറക്ടോയനി വനിജയപന്റെ കനതൃതശത്തനിലുള്ള ഈ സര്ക്കക്ടോര്  കകേരള
വനികേസന  ചെരനിത്രത്തനില്  പുതനിയ  അദ്ധധ്യക്ടോയയ  എഴുതനികചര്ക്കുപമനണ്ട്  ഞക്ടോന
വനിശശസനിക്കുന്നു.  പുതനിയ  അയഗപമന  നനിലയനില്  ഞക്ടോന   പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ശദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നയങ്ങപള സയബനനിചണ്ട്
എപന്തങ്കനിലുയ  ആകക്ഷേപങ്ങള് ഉനയനിക്കക്ടോന പ്രതനിപക്ഷേക്ടോയഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  കേഴനിയുനനില.
അധനികേക്ടോരത്തനികലറനി   നക്ടോലുമക്ടോസത്തനിനുളളനില്  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്   എപന്തലക്ടോയ
ജകനക്ടോപകേക്ടോരപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേളക്ടോണണ്ട് സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്.  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  പനിന്തുണ
നല്കുകേയുയ   നല  പ്രവര്ത്തനങ്ങപള  സഹക്ടോയനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തക്ടോല്  കകേരളത്തനില്
വലനിയ  മക്ടോറമുണക്ടോക്കക്ടോയ.  അതനിനണ്ട്  പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ  സഹകേരണയ
പ്രതസ്പീക്ഷേനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    കതക്ടോമസണ്ട്  ചെക്ടോണനി:  സര്,  ഞക്ടോന   ഈ   ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
അനുകൂലനിക്കുന്നു.  ഭക്ഷേധ്യവയ സനിവനില് സകപ്ലെെസുയ വകുപനിപനക്കുറനിചക്ടോണണ്ട്   എനനിക്കണ്ട്
പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്.   കേഴനിഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി,  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോരന  ശവത്തനിനണ്ട്
കേക്ടോവലനിരനിക്കുനതുകപക്ടോപല, കുടനക്ടോടനില് പനലണ്ട് ല്ല് കേക്ടോയലനിറമനില് കൂടനിയനിടനിടണ്ട് കേര്ഷകേര്
കേക്ടോവലനിരനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  പനലണ്ട് ല്ല്  എടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല്കപക്ടോലുയ   ഞക്ടോന
സബ്മനിഷന അവതരനിപനിചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ അതനിനണ്ട് വനില കേനിടനിയനിരുന്നുള.  ശസ്പീ.  പനി.
തനികലക്ടോത്തമപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട് അങ്ങപന  സയഭവനിക്കനിപലനണ്ട് എനനിക്കണ്ട് വനിശശക്ടോസമുണണ്ട്.
കുടനക്ടോടനിപല  കേര്ഷകേര്  അവരുപട   ഭക്ടോരധ്യമക്ടോരുപട  സശര്ണക്ടോഭരണങ്ങള്   വനിവനിധ
ബക്ടോങ്കുകേളനില്  പണയയ  വചനിടക്ടോണണ്ട്  കൃഷനിയനിറക്കുനതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  പനലണ്ട് ല്ല്
എടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല്  ഏതക്ടോനുയ  ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  അതനിപന്റെ  തുകേ
ലഭധ്യമക്ടോക്കുന സയവനിധക്ടോനയ ഇഇ സര്ക്കക്ടോരനില് നനിന്നുയ  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

കകേരളത്തനിനണ്ട് രണണ്ട് വരുമക്ടോന മക്ടോര്ഗങ്ങളക്ടോണള്ളതണ്ട്. ഒനണ്ട്, വനികദശമലയക്ടോളനികേള്
അയയന  പണയ,  രണണ്ട്,  ടൂറനിസത്തനില്  നനിന്നുള്ള  വരുമക്ടോനയ.  ഇവ  രണനിലുമക്ടോണണ്ട്
കകേരളത്തനിപന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷേ.  വനികദശമലയക്ടോളനികേള് ഇകപക്ടോള് കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനണ്ട്  രൂപ
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അയയന്നുപണന്നുള്ളതണ്ട് സതധ്യമക്ടോണണ്ട്.   ഗള്ഫണ്ട്  രക്ടോജധ്യങ്ങളനിപല ഇനപത്ത അവസ്ഥ
എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  സഇദനി  അകറബധ്യയനിലുയ  യമനനിലുയ  സനിറനിയയനിലുപമക്ടോപക്ക
നടക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളപട  after  effects  വരുയകേക്ടോലങ്ങളനിലുണക്ടോകുപമനണ്ട്
വനിചെക്ടോരനിച്ചുകവണയ  നക്ടോയ മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണതണ്ട്.  

ടൂറനിസയ  കമഖലയനില്  വരമക്ടോനയ  കുറയുന്നുപവനണ്ട്  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമനനി
പറയുനതനിപന പവല്ലുവനിളനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് മറണ്ട്കേണക്കുകേളണക്ടോക്കനി പടലനിവനിഷനനിപലക്ടോപക്ക
പറയുനതുകകേള്ക്കുകമക്ടോള്  ഹൃദയയ  കവദനനിചനിട്ടുണണ്ട്.  കേക്ടോരണയ,  ഞക്ടോന
നൂറുകേണക്കനിനണ്ട്  കഹക്ടോടലുകേളള്ള  കക്ടോസനിപപഫഡണ്ട്  കഹക്ടോടല്  ഓകണഴണ്ട്
അകസക്ടോസനികയഷപന്റെ  രക്ഷേക്ടോധനികേക്ടോരനിയക്ടോണണ്ട്.  കൃതധ്യമക്ടോയ  കേണക്കുകേള്  ഞങ്ങളപട
പപകേവശമുണണ്ട്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  മദധ്യനയയ  പകേക്ടോണ്ടുവനതനിനുകശഷയ
എട്ടുമക്ടോസമക്ടോയനി ഞക്ടോന  വനികദശത്തുനനിന്നുയ  പണയ  സമക്ടോഹരനിചക്ടോണണ്ട്
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  ശമളയ  പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്.  എനനിക്കണ്ട്  അതനിനുള്ള
സക്ടോമത്തനികേകശഷനിയുണണ്ട്.  പകക്ഷേ  പണമനിലക്ടോത്തവര്  എന്തുപചെയ്യുയ?    ഇവനിപട
മദധ്യമനിലക്ടോത്തതനിനക്ടോല്   വനികദശത്തുനനിന്നുയ  വടകക്ക  ഇന്തധ്യയനില്  നനിന്നുയ  ആരുയ
വരുനനിപലനണ്ട്  പറയുന്നു.  അപതക്ടോപക്ക  പവറുപതയക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട  മദധ്യയ
ഇഷയകപക്ടോപലയുണണ്ട്. നനിങ്ങള് കേക്ടോറനില് യക്ടോത്ര പചെയ്യുകമക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേള് മദധ്യയ
വക്ടോങ്ങക്ടോനക്ടോയനി കേമ്പ്യൂവനില് നനില്ക്കുനതണ്ട് കേക്ടോണക്ടോമകലക്ടോ.  അവര് വക്ടോങ്ങനിക്കുന സക്ടോധനയ
മദധ്യമകല? കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ വനികേലമക്ടോയ മദധ്യനയമക്ടോണണ്ട് പ്രശ്നമക്ടോയനിരനിക്കുനതണ്ട്.
കഹക്ടോടലുകേളനില്  കകേക്ടോണ്ഫറനസനിപനക്ടോപക്ക  വരുനവരുയ  വനികദശനികേളയ  ഡനിനര്
കേഴനിക്കക്ടോന  വരുന  സമയത്തക്ടോണണ്ട്  കൂടുതലക്ടോയനി  മദധ്യയ  ആവശധ്യപപടുനതണ്ട്.  ആ
സയവനിധക്ടോനയ  നനിര്ത്തനിപയനലക്ടോപത  ഇവനിപട  മദധ്യമനിപലനണ്ട്  ആരുപറഞ?  മദധ്യയ
വക്ടോങ്ങനി  മുറനിയനില്പക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  കുടനിക്കുനനികല?  കഹക്ടോടല്  മുറനികേളനിലനിരുനണ്ട്
കുടനിക്കക്ടോപമനണ്ട്  തപനയക്ടോണണ്ട്  നനിയമയ.  കഹക്ടോടലനില്  മുറനിപയടുത്തക്ടോല്
കഹക്ടോടലുടമകേള്ക്കണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനില.  അവര്  മുറനിയനിലനിരുനണ്ട്
മദധ്യപനിക്കുന്നുണണ്ട്,  അതനിനണ്ട്  നനിയമമുണണ്ട്,  അതനിപന  ആര്ക്കുയ  നനികരക്ടോധനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കനില.   മുറനിയനിലനിരുനണ്ട്  മദധ്യപനിചതനിനുകശഷയ  വനണ്ട്  ഭക്ഷേണയ കേഴനികക്കണ
അവസ്ഥയക്ടോണണ്ട്.  കഹക്ടോടലുകേളനില്  കകേക്ടോണ്ഫറനസണ്ട്  നടക്കുകമക്ടോള്  ബനപപട
ആളകേള് ഞങ്ങകളക്ടോടണ്ട് കചെക്ടോദനിക്കുയ,  ഡനിനറനിനണ്ട് മദധ്യയ പസര്വണ്ട് പചെയ്യുകമക്ടോ എനണ്ട്. അതണ്ട്
സക്ടോധനിക്കനിപലനണ്ട് പറയുകമക്ടോള്  അപതന്തക്ടോ എനക്ടോണണ്ട് അവരുപട കചെക്ടോദധ്യയ.  ഞങ്ങള്
മദധ്യയ വക്ടോങ്ങനിത്തരക്ടോയ,  അതണ്ട്   കുടനിചനിടണ്ട്  സക്ടോറുയ  ഭക്ടോരധ്യയുയ കൂടനി  ഭക്ഷേണയ കേഴനിക്കക്ടോന
ഇകങ്ങക്ടോടണ്ട്  വരണപമനണ്ട്  പറകയണ  ഗതനികകേടനികലയണ്ട്  ആയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്
കഹക്ടോടലുടമകേപള  തള്ളനിവനിടതലക്ടോപത  എന്തണ്ട്  വനിപ്ലെെവമക്ടോണണ്ട്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
ഇവനിപട നടത്തനിയപതനണ്ട്  മനസനിലക്ടോകുനനില.  ഞക്ടോന 41 വര്ഷമക്ടോയനി വനിമക്ടോന യക്ടോത്ര
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പചെയ്യുന ആളക്ടോണണ്ട്.  ഇനപല കഗക്ടോവയനില് പസകേമ്പ്യൂരനിറനി പചെക്കപനിനണ്ട് ഒരു മണനിക്കൂര്
കേമ്പ്യൂ  നനില്കക്കണനിവന്നു.  അവനിപട  വലനിയ  തനിരക്കക്ടോണണ്ട്.   അവര്  കേള്ളുകുടനിക്കക്ടോനല
അവനിപട  വരുനതണ്ട്.  അതുകപക്ടോപല  ടൂറനിസത്തനിപന്റെ   കുതനിച്ചുചെക്ടോടയ  നടകക്കണ  ഒരു
സ്ഥലമക്ടോണണ്ട് കകേരളയ.  അതനിപനയക്ടോണണ്ട് തടയനിടണ്ട് പുറകകേക്ടോടടനിക്കുനതണ്ട്.  ടൂറനിസ്റ്റുകേളപട
വര്ദ്ധനവണ്ട്  12  ശതമക്ടോനമുണക്ടോയനിരുനതണ്ട്  6  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറഞ.  ദസ്പീപക്ടോവലനിക്കണ്ട്
കുറച്ചുകപര്  വനനിടണ്ട്  തനിരനിച്ചുകപക്ടോകുയ,  അതണ്ട്    ടൂറനിസയ  വളര്ചയല.  ദസ്പീപക്ടോവലനിക്കണ്ട്
എപന്റെ റനികസക്ടോര്ട്ടുയ  ഫുള് ബുക്കണ്ട്ഡക്ടോണണ്ട്.   നൂറണ്ട്  മുറനിയുള്ളകപക്ടോള്  പത്തണ്ട്  മുറനിയനില്
മക്ടോത്രയ  ആളകേളള്ള  അവസ്ഥയുമുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  കകേക്ടോണ്ഫറനസുകേള്   നടനക്ടോല്
മക്ടോത്രകമ  കഹക്ടോടലുടമകേള്  രക്ഷേപപടുകേയുള.  ഞക്ടോന  അനുഭവസ്ഥനക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട
ഇഷയകപക്ടോപല  മദധ്യമുണണ്ട്.   ഇരുന്നൂറണ്ട്  കപര്  കേമ്പ്യൂ  നനില്ക്കുനതണ്ട്  എവനിപടപയങ്കനിലുയ
കേണനിട്ടുകണക്ടോ?  ഇവനിപട   മൂനണ്ട്  കകേക്ടോടനി  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  മുന്നൂറണ്ട്-നക്ടോനൂറണ്ട്
ഒഇടണ്ട് പലകറയുളപവനണ്ട് ശസ്പീ റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന പറഞ,  ആറണ്ട് കകേക്ടോടനി ജനങ്ങളള്ള
തമനിഴണ്ട് നക്ടോടനില് ആറക്ടോയനിരയ ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേളണണ്ട്.  ജനസയഖധ്യക്ടോനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളയ
ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേളള്ളതുപകേക്ടോണണ്ട്  അവനിപട   കേമ്പ്യൂവനില.  അതനിനക്ടോല്   ഇതുസയബനനിചണ്ട്
ബുദ്ധനിപൂര്വ്വയ ആകലക്ടോചെനിക്കണയ.  സക്ടോയനിപ്പുയ മദക്ടോമ്മയുയ കേമ്പ്യൂ നനിനണ്ട് മദധ്യയ വക്ടോങ്ങുകമക്ടോ?
ആകടക്ടോറനിക്ഷേക്കക്ടോരനണ്ട്  500  രൂപ  കൂടുതല്  പകേക്ടോടുത്തക്ടോല്  അവന  മദധ്യയ  വക്ടോങ്ങനി
മുറനിയനില് പകേക്ടോണ്ടുപകേക്ടോടുക്കുയ.  മദധ്യയ പൂര്ണമക്ടോയനി നനികരക്ടോധനിക്കക്ടോന  ആര്പക്കങ്കനിലുയ
പപധരധ്യമുകണക്ടോ?  കഡക്ടോകര്മക്ടോരുപടയുയ  ബക്ടോങ്കണ്ട്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപടയുപമക്ടോപക്ക
കകേക്ടോണ്ഫറനസുകേള്  കഹക്ടോടലുടമകേള്ക്കണ്ട്  നഷപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അടച
ബക്ടോറുകേള്  തുറക്കുകമക്ടോപയനണ്ട്  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  പറയണപമനണ്ട്
ആവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  പണണ്ട്  ശസ്പീ.  രക്ടോഹുല്  ഗക്ടോനനിപയപക്കക്ടോണണ്ട്
പ്രസയഗനിപനിചനികല?  ഞക്ടോന  മനിനനിഞക്ടോനണ്ട്  ബക്ടോയഗ്ലൂരനില്  കപക്ടോയകപക്ടോള്
കേര്ണക്ടോടകേത്തനില് ബക്ടോറുകേള് അടഞകേനിടക്കുകേയലക്ടോയനിരുന്നു;  ശസ്പീ.  രക്ടോഹുല്ഗക്ടോനനി
ഭരനിക്കുന സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  നനിനകല ഏറവയ കൂടുതല് മദധ്യയ ഉല്പക്ടോദനിപനിചണ്ട് ഇകങ്ങക്ടോടണ്ട്
അയയനതണ്ട്.  അവനിടപത്ത  ബക്ടോറുകേള്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്   അടയക്ടോത്തതണ്ട്;
ഇതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  അവനിപട  ആകലക്ടോചെനിക്കക്ടോത്തപതന്തക്ടോണണ്ട്?  ഇവപരക്ടോന്നുയ
പറയുനതുകകേടണ്ട്  ഭയക്കക്ടോപത  അങ്ങണ്ട്  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  ആവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേപളടുക്കണയ. 

ഇകപക്ടോള്  ടൂറനിസയ  കമഖലയനില്  ഒരു  കുതനിച്ചുചെക്ടോടമക്ടോണണ്ട്  നടക്കുനതണ്ട്.
ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക  ശദ്ധനിചക്ടോല്   ടൂറനിസയ  കമഖലയനില്  വരുമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനിക്കുയ.
ഞക്ടോന  കേഴനിഞദനിവസയ  ബഹുമക്ടോനപപട  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടണ്ട്  ഒരു  കചെക്ടോദധ്യയ
കചെക്ടോദനിച്ചു,  റഷധ്യന  പ്രസനിഡനയ  പപചെനസ്പീസണ്ട്  പ്രധക്ടോനമനനിയുയ  ഇന്തധ്യന
പ്രധക്ടോനമനനിയുയ മറണ്ട്   കനതക്ടോക്കളയ പപങ്കടുത്ത സമ്മനിറണ്ട് കഗക്ടോവയനില്  വചണ്ട് നടന്നു.
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അവനിപട വരുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളനില് പലര്ക്കുയ കകേരളത്തനില് വരക്ടോന ആഗഹമുണണ്ട്. പകക്ഷേ
കഗക്ടോവയനില് നനിന്നുയ ഒരു എ.റനി.ആര് പപഫ്ലറനില് കേയറനി, ബക്ടോയഗ്ലൂരനിലനിറങ്ങനി, അവനിപട
രണര മണനിക്കൂര് കേക്ടോത്തനിരുനണ്ട്  വസ്പീണ്ടുയ അടുത്ത പപഫ്ലറനില് കേയറനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ
കകേരളത്തനില്  എത്തുകേയുളള.    അതുപകേക്ടോണണ്ട്  ടൂറനിസയ വനികേസനത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള് പപകേപക്കക്ടോള്ളണപമനണ്ട് ആവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി:  സര്,  ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള  പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.
സയസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ശദ്ധ  പതനിപനികക്കണ  ചെനില  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
ശദ്ധയനില്പപടുത്തക്ടോന ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   നമ്മുപട   സമദ്ഘടനയുപട
നപടലക്ടോണണ്ട്  വനികദശമലയക്ടോളനികേള്  കകേരളത്തനികലയണ്ട്  അയയന പണപമന കേക്ടോരധ്യയ
ആര്ക്കുയ  നനികഷധനിക്കക്ടോനക്ടോവനില.  എനക്ടോല്  ഇന്തധ്യന  എയര്പപലനസണ്ട്  കപക്ടോലുള്ള
വനിമക്ടോനക്കമനനികേള്  അവപര  പകേക്ടോള്ളയടനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   വനികദശ  രക്ടോജധ്യങ്ങളനില്
പതക്ടോഴനില്  സക്ടോദ്ധധ്യതകേളനിലക്ടോതക്ടോകുകേയുയ   ധക്ടോരക്ടോളയ  പ്രവക്ടോസനി  മലയക്ടോളനികേപള
തനിരനിചയയകേയുയ  പചെയ്യുന  സ്ഥനിതനി  നനിലവനിലുണണ്ട്.  രക്ടോജധ്യത്തനിപന്റെ  സമദ്ഘടനയണ്ട്
ധക്ടോരക്ടോളയ   സയഭക്ടോവനകേള്   നല്കുന   പ്രവക്ടോസനി  മലയക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്   പ്രകതധ്യകേ
സയരക്ഷേണയ നല്കുനതനിനണ്ട്  ഇന്നുള്ള നനിയമയ അപരധ്യക്ടോപമക്ടോണണ്ട്.  അക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
ഫലപ്രദമക്ടോയ  നയവയ  തസ്പീരുമക്ടോനവയ  കവണയ.   നമ്മുപട  സമദ്ഘടനപയ
സഹക്ടോയനിക്കുന  പ്രവക്ടോസനികേപള    നനിലനനിര്കത്തണ  ബക്ടോദ്ധധ്യത   നനിറകവറക്ടോന
സയസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്പമന്റെണ്ട്  ആവശധ്യമക്ടോയ  നനിയമ  കഭദഗതനികേള്  പകേക്ടോണ്ടുവരണപമനണ്ട്
ഞക്ടോന ഇഇ അവസരത്തനില് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

ബഹുമക്ടോനപപട  പതക്ടോഴനില് വകുപ്പുമനനി  ആ കമഖലയനില്  കുറചണ്ട്  മക്ടോറങ്ങള്
പകേക്ടോണ്ടുവനതനിപന   ഞക്ടോന  സശക്ടോഗതയ  പചെയ്യുകേയക്ടോണണ്ട്.    മുന  സര്ക്കക്ടോര്
പതക്ടോഴനില്രയഗയ  നക്ടോശമക്ടോക്കനിയനിരുന്നുപവന  കേക്ടോരധ്യയ   വനിസരനിക്കക്ടോനക്ടോവനില.  കേയര്,
കേശുവണനി,   പപകേത്തറനി  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളള്പപപട  പരമരക്ടോഗത  കമഖലയനിപല
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്   വലനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഈ  കമഖലയനിപല
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  ചെനില  നനിലപക്ടോടുകേള്  സര്ക്കക്ടോര്
സശസ്പീകേരനിചതനിപന    ഞക്ടോന  സശക്ടോഗതയ  പചെയ്യുന്നു.   എനക്ടോല്  ഇതുപകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ
തൃപനിയക്ടോകേനില.  പതക്ടോഴനില്രയഗത്തണ്ട്  പുതനിയ  ചെലനമുണക്ടോക്കക്ടോന  ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതധ്യ മുനണനി സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ പ്രകേടന പത്രനികേയനില് പറയുന കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
പൂര്ണമക്ടോയുയ  നടപനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണണ്ട്  ദശലക്ഷേക്കണക്കനിനണ്ട്  വരുന    പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
വര്ഗപത്തയുയ  പരമരക്ടോഗത  വധ്യവസക്ടോയപത്തയുയ  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന   ഫലപ്രദമക്ടോയ
നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.   കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  കകേരളത്തനിപല
പതക്ടോഴനില്രയഗയ  നക്ടോശമക്ടോക്കനിപയന  വസ്തുത  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പല  എപന്റെ
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മക്ടോനധ്യസുഹൃത്തുക്കള്കപക്ടോലുയ  നനികഷധനിക്കുപമനണ്ട്   കതക്ടോന്നുനനില.  മൂനര  ലക്ഷേയ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പണനിപയടുക്കുന  കതക്ടോടയ  കമഖലയുയ   പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണണ്ട്.
ഇടുക്കനി ജനിലയനിപല മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷേയ ജനങ്ങളയ കതക്ടോടയ പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണണ്ട്.    17
ദനിവസപത്ത   സമരയ  നടത്തനിയനിടക്ടോണണ്ട്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്
ശമളവര്ദ്ധനവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ഒരു  കേരക്ടോറുണക്ടോക്കനിയതണ്ട്.   ആ  കേരക്ടോര്
ഉണക്ടോക്കനിപയനലക്ടോപത    യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്  ശമള  വര്ദ്ധനപവക്ടോന്നുമുണക്ടോയനില.
കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര്   അമനിതക്ടോദ്ധശക്ടോനയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപടകമല് പകേടനിവയകേയക്ടോണണ്ട്
പചെയ്തതണ്ട്.  പുതനിയ കേരക്ടോറുണക്ടോക്കനിയകപക്ടോള് അനണ്ട് 9 മക്ടോസപത്ത മുനകേക്ടോല പ്രക്ടോബലധ്യയ
ലഭനികക്കണതക്ടോണണ്ട്.   എനക്ടോല്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  കനക്ടോടനിഫനികക്കഷന  നടത്തനി
അപതലക്ടോയ ഇലക്ടോയ്മ പചെയ്തതനിലൂപട ഓകരക്ടോ പതക്ടോഴനിലക്ടോളനിക്കുയ പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്
രൂപയുപട  നഷമക്ടോണണക്ടോയതണ്ട്.  ആ  തുകേ  ലഭധ്യമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള്ക്കക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപട  എപപക്സസണ്ട്  വകുപ്പുമനനിക്കണ്ട്   കതക്ടോടയ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  സയഘടന  നനികവദനയ  നല്കേനിയനിട്ടുണണ്ട്.   അക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
ആവശധ്യമക്ടോയ നനിയമനടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കണയ. അതുകപക്ടോപല  മുപകതക്ടോളയ വരുന
കക്ഷേമകബക്ടോര്ഡുകേളപട  പ്രവര്ത്തനവയ  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോനുളള  നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  

കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്   പകേക്ടോണ്ടുവന  ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമയ നടപനിലക്ടോക്കക്ടോപത
തതശത്തനില് അയഗസ്പീകേരനിചണ്ട്  കകേരളത്തനിപന്റെ ഭക്ടോവനിക്കണ്ട് കദക്ടോഷകേരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്
യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്. ഇകപക്ടോള് നക്ടോയ വലനിയ പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണണ്ട്.
പരമരക്ടോഗതമക്ടോയനി നമ്മള് പപക്ടോരുതനികനടനിയ കനടയ  ഇലക്ടോയ്മ പചെയ്യുന നടപടനിയക്ടോണണ്ട്
മുന  സര്ക്കക്ടോര്   സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്.    അതനിപന്റെ  ദുരന്തയ  നക്ടോയ  അനുഭവനിക്കക്ടോന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  ലക്ഷേക്കണക്കനിനക്ടോളകേള്ക്കണ്ട്  കറഷന  നനികഷധനിക്കുന
അവസ്ഥയനികലക്കക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങപളത്തുനതണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്   കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനില്
സമ്മര്ദ്ദേയ  പചെലുത്തനി    അനുകൂലമക്ടോയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുളള   പരനിശമയ
നടത്തണയ.  ആയനിരക്കണക്കനിനണ്ട്   പക്ടോവപപടവര്ക്കണ്ട്   നഷപപടുന  കറഷന
നല്കുനതനിനുള്ള  ഒരു  സസ്പീമനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ആകലക്ടോചെനിക്കണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി കറഷന നമ്മള് കപക്ടോരക്ടോടനി കനടനിപയടുപത്തങ്കനിലുയ
യു.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെക്ടോണണ്ട്  അതനിപന്റെ കേടയല് കേത്തനിവചതണ്ട്.  ഓകരക്ടോ  ഘടത്തനിലുയ
നമുക്കണ്ട്  അര്ഹമക്ടോയതണ്ട്  തരക്ടോപത   കകേരളസ്പീയപര  കദക്ടോഹനിക്കുന   നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്
കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചപതങ്കനില്  ഇകപക്ടോള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്   ഈ
പ്രശ്നത്തനില്  അപമക്ടോനകേരമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്
കകേരളസ്പീയര്  ഒറപക്കടക്ടോയനിനനിനണ്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനില്  ആവശധ്യമക്ടോയ  സമ്മര്ദ്ദേയ
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പചെലുത്തണയ.  

മദധ്യയപകേക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  ആറക്ടോടക്ടോപണനണ്ട്   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.   സുഹൃത്തുക്കള്
പറഞ.  മദധ്യയ  പകേക്ടോണണ്ട്  ആറക്ടോടക്ടോയതണ്ട്   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നയപപവകേലധ്യങ്ങള്  പകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്.   ഇകപക്ടോള്  സ്കൂള്   കുടനികേളയ  പചെറുപക്കക്ടോരുയ
മദധ്യവയ    മയക്കുമരുന്നുയ    ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന   നനിലയനികലയണ്ട്  കപക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
കകേരളപത്ത കേഞക്ടോവനിപന്റെയുയ മയക്കുമരുനനിപന്റെയുയ  കകേളസ്പീരയഗമക്ടോക്കനി മക്ടോറനിയതനിപന്റെ
പക്ടോപഭക്ടോരയ ചുമകക്കണതണ്ട്  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-ഉയ അതനിപന്റെ രക്ടോഷസ്പീയ
കനതൃതശവമക്ടോണണ്ട്.   ഒക്ടോകരക്ടോ മദധ്യഷക്ടോപനിപന്റെയുയ മുമനില്   അഞ്ഞൂകറക്ടോളയ  ആളകേളക്ടോണണ്ട്
കേമ്പ്യൂ  നനില്ക്കുനതണ്ട്.  ഈ  സ്ഥനിതനിയനില്    മദധ്യയ  നനികരക്ടോധനിചണ്ട്   ചെനിലയക്ടോളകേപള
പ്രസ്പീണനിപനിചണ്ട്  കവക്ടോടണ്ട്  കനടക്ടോപമനണ്ട്  ചെനിന്തനിക്കുന്നുപവങ്കനില്    അതണ്ട്  വനിഡനിത്തമക്ടോണണ്ട്.
ബക്ടോര്  നനികരക്ടോധനിചതനിപന്റെ  ഗൂണപമന്തക്ടോപണനണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  ഒരു
കേമ്മസ്പീഷപന  നനികയക്ടോഗനിചണ്ട്  മദധ്യത്തനിപന്റെ  ഉപകയക്ടോഗയ  കുറകഞക്ടോ,  കൂടനികയക്ടോ,  ബക്ടോര്
നനിര്ത്തലക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ  ഗുണയ  കകേരള  സമൂഹത്തനിനണ്ട്  ലഭനികചക്ടോ   എനണ്ട്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോകേണപമനക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.  

യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പല  ചെനില  സുഹൃത്തുക്കള്  ഇവനിപട  ക്രമസമക്ടോധക്ടോനനനിലപയപറനി
പ്രസയഗനിക്കുനതണ്ട് കകേട്ടു. അധനികേക്ടോരത്തനില് വനണ്ട്  അഞണ്ട് മക്ടോസത്തനിനനിടയണ്ട് മഹക്ടോത്ഭുതയ
നടനനിപലനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനധ്യരക്ടോയ പ്രതനിപക്ഷേ പമമര്മക്ടോര് വനിമര്ശനിക്കുനതണ്ട് തനികേച്ചുയ
അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേവയ  അടനിസ്ഥക്ടോനമനിലക്ടോത്തതുമക്ടോയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്.  കകേരള
സമൂഹത്തനില്  കേക്ടോരധ്യമക്ടോയ  മക്ടോറയ  എലക്ടോ  രയഗത്തുയ  വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
നനികതധ്യക്ടോപകയക്ടോഗ  സക്ടോധനങ്ങളപട  വനിലക്കയറപത്തപറനി   പ്രതനിപക്ഷേ  പമമര്മക്ടോര്
പ്രസയഗനിക്കുനതണ്ട്  കകേട്ടു.  പപക്ടോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദക്ടോയയ  തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണണ്ട്
ഊഹക്കചവടക്കക്ടോര്ക്കണ്ട്  കൂട്ടുനനിനവരക്ടോണണ്ട്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോപരന  കേക്ടോരധ്യയ
ആര്ക്കുയ  നനികഷധനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.   കേഴനിഞ  നക്ടോലഞണ്ട്  മക്ടോസയപകേക്ടോണണ്ട്  ഈ
സര്ക്കക്ടോര്  ഒരു  പുതനിയ  ചെലനമുണക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഒരു  കേനികലക്ടോഗക്ടോയ
പഞസക്ടോരയണ്ട്   കേകമക്ടോളത്തനില്  42  രൂപ  വനിലയുള്ളകപക്ടോള്  20  രൂപയണ്ട്
പപക്ടോതുവനിതരണ സമ്പ്രദക്ടോയയ മുകഖന പകേക്ടോടുത്തു.  കേകമക്ടോളത്തനില് 36 രൂപ വനിലയുള്ള
ഒരു  കേനികലക്ടോഗക്ടോയ  അരനി  25  രൂപയണ്ട്  മക്ടോകവലനി  കസ്റ്റക്ടോര്  വഴനി  പകേക്ടോടുത്തു.   ഈ
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലക്ടോണണ്ട്  അധനികേക്ടോരകമറണ്ട്  നക്ടോലണ്ട്  മക്ടോസയ  മക്ടോത്രയ  കേഴനി ഞകപക്ടോള്
വനിലക്കയറപത്തപറനി  പ്രസയഗനിക്കുനതണ്ട്.   ആടനിപന  പടനിയക്ടോക്കുന  സശഭക്ടോവമക്ടോണണ്ട്
പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ  ഈ   വനിമര്ശനപമനക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്   ആകക്ഷേപനിക്കക്ടോനുള്ളതണ്ട്.
ഈ  സര്ക്കക്ടോര്   ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  നല്കേനിയ  വക്ടോഗക്ടോനയ  പക്ടോലനിക്കക്ടോപത  കപക്ടോകുന
പ്രശ്നമനിപലന  കേക്ടോരധ്യയ  ഈ  അവസരത്തനില്  ഓര്മ്മപപടുത്തക്ടോന  ഞക്ടോന
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. അതനിനനിടയണ്ട്  ശകുനയ മുടക്കുന പണനി പചെയ്യക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്
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നലതണ്ട്. 

തപന്റെ കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തുന്നുപവനണ്ട് ഇവനിപട ഏകതക്ടോ ഒരു ഐ.ജനി.  പറഞ.
ആഭധ്യന്തര  വകുപണ്ട്  കകേകേക്ടോരധ്യയ  പചെയ്തനിരുന  ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവണ്ട്
ഇക്കക്ടോരധ്യയ പറയുനതണ്ട് കകേടകപക്ടോള് എനനിക്കണ്ട് അത്ഭുതമക്ടോണണ്ട് കതക്ടോനനിയതണ്ട്.  മുനമനനി
ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന ഇവനിപട പ്രസയഗനിക്കുനതണ്ട് കകേട്ടു,  നനിങ്ങള് കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്
വകുപണ്ട്  കകേകേക്ടോരധ്യയ പചെയ്ത രസ്പീതനി  പറഞണ്ട് ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന കപടനിപനിക്കക്ടോന
കനക്ടോക്കണ.  ഈ സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലക്ടോവധനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുനതനിനണ്ട് മുമണ്ട്  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്
നല്കേനിയ  വക്ടോഗക്ടോനയ  പൂര്ണമക്ടോയുയ  നടപനിലക്ടോക്കുപമന  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  യക്ടോപതക്ടോരു
സയശയവമനിപലനണ്ട് പറഞപകേക്ടോണണ്ട്     എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.  

(അദ്ധധ്യക്ഷേകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസണ്ട്  കുനപനിള്ളനി  : സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
എതനിര് ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ബഹുമക്ടോനപപട  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസണ്ട്  ഐസകേണ്ട്  ബഡ്ജറണ്ട്
പ്രസയഗത്തനില്  ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവനിപന്റെ  സൂക്തങ്ങള്  ഉരുവനിടുകേയുണക്ടോയനി.
അകദ്ദേഹയ   ഉരുവനിടതണ്ട്  ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുവനിപന്റെ  'അനവസക്ടോദനി  മുടക്ടോപത
തന്നുരക്ഷേനിച്ചു  ഞങ്ങപള'  എന  പ്രക്ടോര്ത്ഥനയക്ടോയനിരുന്നു.   ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരകമറണ്ട്  നക്ടോലണ്ട് മക്ടോസയ കേഴനിഞകപക്ടോള് എന്തക്ടോയനി കേക്ടോരധ്യങ്ങള്? ഒരു പചെറനിയ
കേക്ടോരധ്യയ മക്ടോത്രയ ഞക്ടോന പറയക്ടോയ.  കേഴനിഞ ശനനിയക്ടോഴ്ച്ച എറണക്ടോകുളയ ജനിലക്ടോ വനികേസന
സമനിതനിയനില്  പനി.പകേ.വനി.-യുപട  നക്ടോടക്ടോയ  പുല്ലുവഴനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കസ്നേഹകജധ്യക്ടോതനി ശനിശുഭവനനിപല സനിസ്റ്റര്  ജനിഷക്ടോമ്മ ഒരു അകപക്ഷേ നല്കേനി.  130-
ഓളയ അകന്തവക്ടോസനികേളള്ള ആ സ്ഥക്ടോപനത്തനിനണ്ട് ഈ സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്
വനതനിനുകശഷയ  അരനി  ലഭനിക്കുനനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്  പരക്ടോതനി.    ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരകമറകതക്ടോടുകൂടനി എലക്ടോ രയഗത്തുയ ശകുനയ മുടക്കനികേളക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്  ജനങ്ങള്
പറയുനതണ്ട്.  ടനി.എസണ്ട്.ഒ.  പറഞതണ്ട് കറഷന കേക്ടോര്ഡണ്ട്  ഉടമയവപര അരനി നല്കേക്ടോന
കേഴനിയുനനില,  ഒരു മണനി അരനി കപക്ടോലുയ ലഭധ്യമപലനക്ടോണണ്ട്.    കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
മക്ടോനസപുത്രനക്ടോയ ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന കകേന്ദ്രത്തനില് കപക്ടോയനി വരുനതലക്ടോപത
ഒരു  കനടവയ  ഉണക്ടോകുനനിപലന്നുയ  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിപയ  സ്തുതനിക്കുകേ  മക്ടോത്രപമ
പചെയ്യുന്നുളപവന്നുമക്ടോണണ്ട്   മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുനതണ്ട്.    പവല്പഫയര് സസ്പീമനില്
അരനി വരുനനിപലനണയ  അഡ്കഹക്ടോക്കണ്ട് അരനി കേനിടനിയനിപലനണ്ട്  പറയുനതുയ നനിങ്ങള്
അറനിയുനനികല?   പക്ടോവപപടവപന്റെയുയ  ആകരക്ടോരുമനിലക്ടോത്തവപന്റെയുയ  അവസ്ഥ
ഇതക്ടോപണങ്കനില് കകേരളത്തനിന്റെ ഭക്ടോവനി എന്തക്ടോകുയ?   

ഈ സര്ക്കക്ടോര്   വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ കമഖലപയ മക്ടോകനജപമനകേള്ക്കണ്ട് അടനിയറ വച്ചു.
കപക്ടോലസ്പീസണ്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് മൂനക്ടോയമുറ സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോണണ്ട്. മൂവക്ടോറ്റുപുഴയനില് പക്ടോവപപട
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തയ്യല്പത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനിപയ  കേള്ളപനനണ്ട്  ആകക്ഷേപനിചണ്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
ജനകനന്ദ്രനിയത്തനില്  മുളകുപപക്ടോടനി  കതചണ്ട്  കേക്ടോല് തലനിപയക്ടോടനിചതുയ  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേപള
ക്രൂരമക്ടോയനി  മര്ദ്ദേനിചണ്ട്  ലക്ടോത്തനിചക്ടോര്ജണ്ട്  പചെയ്തതുയ  നനിങ്ങളറനിഞനികല?  രക്ടോഷസ്പീയ
പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളപട  എണയ  വര്ദ്ധനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നയയ  വനികേസനവയ  കേരുതലുമക്ടോയനിരുപനങ്കനില്  പക്ടോടത്തണ്ട്  കജക്ടോലനിയുയ  വരമത്തണ്ട്
കൂലനിയുമക്ടോണണ്ട്  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നയയ.   മപറക്ടോനണ്ട് പറയക്ടോനുളളതണ്ട്, ബഹുമക്ടോനപപട
മനനിയുപട   തനികലക്ടോത്തമന  എന  കപരണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്  ഇഷമക്ടോണണ്ട്.   തസ്പീ  +  കലക്ടോ  +
ഉത്തമന, തസ്പീ കുറവള്ള ഉത്തമന എനണ്ട്  പറയക്ടോപമങ്കനിലുയ അരനി കവകേണപമങ്കനില് തസ്പീ
അല്പയ കൂടുതല് കവണപമന്നുളളതണ്ട് ശദ്ധനിക്കണയ.    എ.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്
കുറഞ നനിരക്കനില് അരനി,   പുതനിയ കറഷന കേക്ടോര്ഡണ്ട്  വനിതരണയ,   ബനി.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗത്തനിനണ്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് 25 കേനികലക്ടോഗക്ടോയ  അരനി, രണണ്ട് രൂപ നനിരക്കനില് 8
കേനികലക്ടോഗക്ടോയ കഗക്ടോതമണ്ട്,  പഞക്ടോയത്തുകേളനില് വനിജനിലനസണ്ട് കേമ്മനിറനി,  പുതനിയ മക്ടോകവലനി
കസ്റ്റക്ടോര്,  സൂപര് മക്ടോര്ക്കറണ്ട്  തുടങ്ങനി  അനവധനി കേക്ടോരധ്യങ്ങള് യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
പചെയ്തു.  എനക്ടോല്  ഈ സര്ക്കക്ടോര് നന്മേ കസ്റ്റക്ടോറുകേള് അടച്ചുപൂടനി.  ഇടതുപക്ഷേത്തനിപന്റെ
നയമക്ടോയ  തനിന്മേ  കസ്റ്റക്ടോറുകേള്  തുറന്നുപ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണണ്ട്  കകേരളത്തനിപല
ജനങ്ങള് ഇനണ്ട് കേണ്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  

നമുക്കണ്ട്  മദധ്യവനില്പന  കുറച്ചുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുളള  നടപടനികേളക്ടോണണ്ട്  കവണതണ്ട്.
ചെനില  ഇടതുപക്ഷേ  സഖക്ടോക്കള്  മദധ്യത്തനിനുകവണനി  മുറവനിളനി  കൂട്ടുനതണ്ട്  കേക്ടോണകമക്ടോള്
അത്ഭുതയ  കതക്ടോന്നുകേയക്ടോണണ്ട്.   ബനിവകറജസണ്ട്  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേളനില്  മദധ്യ  വനില്പന
12  ശതമക്ടോനയ  വര്ദ്ധനിച്ചുപവനണ്ട്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  300  പഹല്പര്/
പസയനില്സണ്ട് മക്ടോന  തസ്തനികേകേളനിലക്ടോണണ്ട്  ആളകേപള  നനിയമനിചതണ്ട്.  ശസ്പീ.   ആര്.
രക്ടോകജഷനിപന്റെ ഒരു കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  പതക്ടോഴനിലുയ എകക്സസുയ വകുപ്പുമനനിയുപട മറുപടനി,
2013-14-ല്  240.67  ലക്ഷേയ  പകേയ്സക്ടോയുയ  2014-ല്  220  ലക്ഷേയ  പകേയ്സക്ടോയുയ
2015-16-ല് 201  ലക്ഷേയ പകേയ്സക്ടോയുയ മദധ്യ വനില്പന കുറഞപവനക്ടോണണ്ട്.  പപക്ഷേ
വനില്പനയുപട മൂലധ്യയ  കൂടനിപയന്നുള്ളതണ്ട് ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  ഔടണ്ട് പലറ്റുകേളനില്
കൂടുതല്  ജസ്പീവനക്കക്ടോപര  നനിയമനിക്കുനതണ്ട്  എന്തടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്?    മദധ്യയ
മനുഷധ്യപന  മയക്കുന  കേമ്മമ്പ്യൂണനിസമക്ടോണണ്ട്.   അതണ്ട്  പകേക്ടോല  പചെയ്യുയ,  ഗൂഡക്ടോകലക്ടോചെന
നടത്തുയ, പക്ടോടത്തണ്ട് പണനി പചെയ്തക്ടോല് വരമത്തണ്ട് കൂലനി പകേക്ടോടുക്കുയ, അതണ്ട് പക്ടോര്ടനിഗക്ടോമയ
തസ്പീര്ക്കുയ,  പക്ടോര്ടനി ഓഫസ്പീസനില് കബക്ടോയബണ്ട് നനിര്മ്മനിക്കുയ,  കഫക്ടോണ് കചെക്ടോര്ത്തുയ.  മദധ്യയ
പനിശക്ടോചെക്ടോണണ്ട്.  ഈ  മഹക്ടോവനിപത്തനിപന   തടയുനതനിനുകവണനി  നമുപക്കക്ടോരുമനിചണ്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കണയ.  ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണഗൂരു  പറഞ  ഒരു  കേക്ടോരധ്യയ  ബഹുമക്ടോനപപട
ധനകേക്ടോരധ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനില്  പറഞനില.   മദധ്യയ  ഉത്പക്ടോദനിപനിക്കുകേയുയ
വനില്ക്കുകേയുയ  പചെയ്യരുപതനക്ടോണണ്ട്   ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണഗുരു  പറഞതണ്ട്.   പ്രശസ്ത
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അകമരനിക്കന കററര്  Francis  Schott  Fitzgerald  പറഞതണ്ട്,  First  you take a
drink.  Then the drink takes a drink.  Then the drinks take you  എനക്ടോണണ്ട്.
നമുക്കണ്ട്  സമ്പൂര്ണ  മദധ്യ  നനികരക്ടോധനത്തനികലയണ്ട്  കപക്ടോകേണയ.    മദധ്യമനിലക്ടോത്ത
സയസ്ഥക്ടോനപത്ത  സശപയ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയണയ.    മദധ്യക്കുപനിയനില്  മദധ്യപക്ടോനയ
ആകരക്ടോഗധ്യത്തനിനണ്ട്  ഹക്ടോനനികേരപമനണ്ട്  എഴുതനിവചനിട്ടുണണ്ട്.   സനിഗരറണ്ട്  ഉത്പനങ്ങളപട
കേവറനിനണ്ട്  പുറത്തണ്ട്  'Cigarette  smoking  is  injurious  to  health'  എനണ്ട്
എഴുതനിവചനിട്ടുണണ്ട്.  ഇപതക്ടോപക്ക  ആകരക്ടോഗധ്യത്തനിനണ്ട്  ഹക്ടോനനികേരമക്ടോപണങ്കനില്
എന്തുപകേക്ടോണണ്ട്   നനികരക്ടോധനിച്ചുകൂടക്ടോ?   ഏദനകതക്ടോടത്തനിപന്റെ  നടുക്കണ്ട്  നനില്ക്കുന
വൃക്ഷേത്തനിപന്റെ  ഫലയ  കേഴനിക്കരുപതനണ്ട്  കദവയ  പറഞപവനണ്ട്  നമുക്കറനിയക്ടോയ.
മനുഷധ്യപന പക്ടോപനികേളക്ടോക്കക്ടോനകവണനി കദവയ ഒരുക്കനിയ ഒരു തനമക്ടോകണക്ടോ അപതനണ്ട്
എനനിക്കണ്ട് സയശയമുണണ്ട്.  ആ തനയതപനയപല ഇവനിപടയുയ ഒരുക്കുനതണ്ട്.  മദധ്യവയ
സനിഗരറണ്ട് ഉത്പനങ്ങളയ ആകരക്ടോഗധ്യത്തനിനണ്ട് ഹക്ടോനനികേരമക്ടോപണങ്കനില് അതണ്ട് വനില്കക്കണ
കേക്ടോരധ്യമുകണക്ടോ എന ചെനിന്ത നമുക്കുണക്ടോകേണയ. രക്ടോഷപനിതക്ടോവണ്ട് മഹക്ടോത്മക്ടോ ഗക്ടോനനിജനിയുപട
അഭനിപ്രക്ടോയത്തനില് കലക്ടോകേത്തനിപല ഏറവയ വലനിയ സക്ടോമൂഹധ്യ തനിന്മേ മദധ്യമക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്
ഇലക്ടോതക്ടോപയങ്കനില് നനക്ടോയനിരുന്നു.     സമ്പൂര്ണ മദധ്യനനികരക്ടോധനപമന യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-
പന്റെ  നയയ   അടനിമറനിക്കക്ടോനുള്ള  ശമവമക്ടോയനി  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയക്ടോല്
അതനിപനതനിപര  ശക്തമക്ടോയ  നടപടനികേളണക്ടോകുയ.   ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പതറക്ടോയ
നയങ്ങള് പനിനവലനിചണ്ട് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണപമനണ്ട്  അഭധ്യര്ത്ഥനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് നനിര്ത്തുന്നു.   

ശസ്പീമതനി  ഇ  .    എസണ്ട്  .    ബനിജനികമക്ടോള്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണണ്ട്.

ഭക്ഷേധ്യരയഗത്തണ്ട് മക്ടോതൃകേ സൃഷനിചനിട്ടുളള സയസ്ഥക്ടോനമക്ടോണണ്ട് കകേരളയ.  കകേരളത്തനില്
കറഷന  സമ്പ്രദക്ടോയയ  ഏതു  തരത്തനിലക്ടോണണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കുനപതനണ്ട്
പഠനിക്കുനതനിനക്ടോണണ്ട്  മറണ്ട്   സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിപല   എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്   തക്ടോല്പരധ്യയ
കേക്ടോണനിക്കുനതണ്ട്.  ആകരക്ടോഗധ്യ,   വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ  രയഗങ്ങളനില്  മറണ്ട്  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കണ്ട്
മക്ടോതൃകേ സൃഷനിച സയസ്ഥക്ടോനമക്ടോണണ്ട് കകേരളയ.   രക്ടോജധ്യത്തനിനുതപന മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിരുന
പപക്ടോതുവനിതരണ  സയവനിധക്ടോനപത്ത  ആപകേ  തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഭക്ഷേധ്യ
സുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമയ  2013-ല്  വനതണ്ട്.   ഇനനി  നമുക്കതനില്നനിനണ്ട്  മക്ടോറനി  നനില്ക്കക്ടോന
കേഴനിയനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യയ. ഭക്ഷേധ്യ സുരക്ഷേക്ടോ നനിയമയ നടപനിലക്ടോക്കുനതനില്
പപവകേനിയ രണണ്ട് സയസ്ഥക്ടോനങ്ങള് കകേരളവയ തമനിഴണ്ട് നക്ടോടുമക്ടോണണ്ട്.  കവകേനികപക്ടോയതനിപന്റെ
നഷങ്ങള് നമുക്കുണക്ടോവകേയുയ പചെയ്തു.  ഭക്ഷേധ്യ വകുപനില് വകേയനിരുത്തുന തുകേയുപട
ബഹുഭൂരനിപക്ഷേവയ കകേന്ദ്ര ഫണനില്നനിനണ്ട് വകേയനിരുത്തപപടുനതക്ടോപണനണ്ട് കരഖകേള്
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോയ.  ഭക്ഷേധ്യ  സുരക്ഷേക്ടോനനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോപത
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മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിചക്ടോല് കകേരളയ കപക്ടോലുളള ഒരു പകേക്ടോച്ചു സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട്
ആ  രയഗത്തണ്ട്  ഒരനിക്കലുയ  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനില.  ഭക്ഷേധ്യകേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്
പൂര്ണമക്ടോയുയ  മറ്റു  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങപള  ആശയനിക്കുനതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  ഈ  നനിയമയ
നമുക്കണ്ട്  നടപനിലക്ടോകക്കണതുണണ്ട്;   പരമക്ടോവധനി  ആളകേപള ഇതനിപന്റെ പരനിധനിക്കുള്ളനില്
സയരക്ഷേനിചണ്ട്  നനിര്ത്തക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോപയനണ്ട്  ആകലക്ടോചെനികക്കണതുമുണണ്ട്.  സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി
കറഷനനിയഗണ്ട്  സമ്പ്രദക്ടോയയ  നടപനിലക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.
വധ്യതധ്യക്ടോസമുണക്ടോണക്ടോയനിരുനനില.  പ്രക്ടോയത്തനിപന്റെയുയ  മറ്റുയ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
യണനിറനിനണ്ട് ഇത്ര രൂപ എന കേണക്കനിലക്ടോണണ്ട്  കറഷന പകേക്ടോടുത്തനിരുനതണ്ട്.   അതനിനണ്ട്
വനിവനിധ  പരനിണക്ടോമങ്ങളണക്ടോയനി.  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.,  എ.എ.പപവ.,
അനപൂര്ണ  എനനിങ്ങപന  വധ്യതധ്യസ്ത  കപരുകേളനില്  ആളകേപള  തരയതനിരനിക്കുന
രസ്പീതനിയനില് കറഷനനിയഗണ്ട് സമ്പ്രദക്ടോയയ നടപനിലക്ടോക്കുനതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേകമക്ടോള വനില
നനിയനനിക്കുകേ,  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഭക്ഷേണയ  ഉറപക്ടോക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്
സര്ക്കക്ടോരുകേള് ടക്ടോര്ജറണ്ട്  പചെയ്തനിരുനതണ്ട്.   ഭക്ഷേധ്യ സുരക്ഷേക്ടോനനിയമയ  നടപക്ടോക്കുകമക്ടോള്
62  ലക്ഷേകത്തക്ടോളയ  ആളകേള്  പനിനനില്  കപക്ടോകുന   സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോണള്ളതണ്ട്.
അതുപകേക്ടോണണ്ട്  ഏറവയ കുറചക്ടോളകേള് ഇതനിപന്റെ പരനിധനിയനില്നനിനണ്ട് പുറത്തുകപക്ടോകുന
സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോണണ്ട്  സൃഷനികക്കണതണ്ട്.  കകേരളത്തനിപന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമക്ടോവധനി
കകേന്ദ്രത്തനിനണ്ട്   മുനപനില്  അവതരനിപനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപട  ഭക്ഷേധ്യവകുപ്പു
മനനിയുപട  കനതൃതശത്തനില്   കവണ  ശമയ  നടക്കുന്നുണണ്ട്.   ഈ  ഉത്സവകേക്ടോലത്തണ്ട്
ഭക്ഷേധ്യ വകുപനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കണ്ട്   മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  കനതൃതശയ  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന
ബഹുമക്ടോനപപട  മനനിക്കണ്ട്   കേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  എലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗയ
ജനങ്ങളപടയുയ  അഭനിനന്ദേനയ  പനിടനിച്ചുപറക്ടോനുയ   അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  കേഴനിഞ.
ഡനി.എസണ്ട്.ഒ.-മക്ടോപരയുയ ടനി.എസണ്ട്.ഒ.-മക്ടോപരയുയ നനിയമനിക്കുനതനിലുയ സ്ഥലയമക്ടോറത്തനിലുയ
യക്ടോപതക്ടോരുവനിധ  വനിവക്ടോദങ്ങളയ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിടനില.  അനവധനി
പറയ്ഡുകേള്  നടത്തുകേയുയ  പൂഴണ്ട് ത്തനിവയ്പ്പുകേക്ടോപര  കേയ്യക്ടോമയ  വയകേയുയ  പചെയ്തു.
സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപരയുയ മനനിപക്കതനിപരയുയ  ആകരക്ടോപണങ്ങളമക്ടോയനി വന ആളകേള്
അവരുപട  ആയുധങ്ങളമക്ടോയനി   മടങ്ങനികപക്ടോകുന  സക്ടോഹചെരധ്യവമുണക്ടോയനി.   ഭക്ഷേധ്യ-
സനിവനില് സപപപ്ലെെസണ്ട്  വകുപനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കണ്ട്  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  കനതൃതശയ
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ മനനിക്കണ്ട് കേഴനിയുന്നുണണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോ നനിയമത്തനില്
കേക്ടോണനികക്കണ  ജക്ടോഗത  തസ്പീര്ചയക്ടോയനിട്ടുയ  അങ്ങണ്ട്  കേക്ടോണനിക്കുയ;  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനില്
സമ്മര്ദ്ദേയ പചെലുത്തനി സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട് അര്ഹതപപട വനിഹനിതയ കനടനിപയടുക്കക്ടോനുളള
നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണയ.    

ഇലകനിപപഫഡുയ  കനക്ടോണ്  ഇലകനിപപഫഡുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  മപണണ
വനിഹനിതത്തനില്  പവടനിക്കുറവണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  വളപര ഗഇരവമക്ടോയനി ഈ വനിഷയങ്ങപള
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കേക്ടോണനതനിനുള്ള  ജക്ടോഗതയുണക്ടോയനിപലങ്കനില്  നമ്മുപട  സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട്
അര്ഹതപപട മപണണ ലഭനിക്കുകേയനില.  കകേരളപത്ത സമ്പൂര്ണ പപവദതതസ്പീകേരണ
സയസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുനതനിനുള്ള   ശമങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനപപട  പപവദതതനി
വകുപ്പുമനനിയുപട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്ടോകുന്നുണണ്ട്.   ഇകപക്ടോള്ത്തപന  രണ്ടുമൂന്നു
ജനിലകേപള  സമ്പൂര്ണ  പപവദതതസ്പീകേരണ  ജനിലകേളക്ടോയനി  പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണണ്ട്.  കനക്ടോണ്
ഇലകനിപപഫഡക്ടോയനിട്ടുള്ളവര്ക്കക്ടോണണ്ട്  മപണണ  നല്കുനപതങ്കനിലുയ  ഇലകനി
പപഫഡക്ടോയനിട്ടുള്ളവര്ക്കണ്ട്  പചെറനിയ അളവനിലുളള മപണണ പകേക്ടോടുക്കുന്നുണണ്ട്.  നമ്മുപട
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനര്ഹതപപട മപണണ വനിഹനിതയ പൂര്ണമക്ടോയുയ നഷപപട്ടു കപക്ടോകുന
സക്ടോഹചെരധ്യമുണക്ടോകുയ.  ഈ  വനിഷയങ്ങപളലക്ടോയ   ഗഇരവതരമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപട
മനനിയുപട പരനിഗണനയനിലുണക്ടോകേണപമനക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുളളതണ്ട്.  

സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് മൂനണ്ട്  ലക്ഷേത്തനിലധനികേമക്ടോളകേള് കജക്ടോലനി പചെയ്യുന കമഖലയക്ടോണണ്ട്
കതക്ടോടയ  കമഖല.  എനക്ടോല്  എലക്ടോ  ബഡ്ജറ്റുകേളനിലുയ   ഏറവയ  കുറവണ്ട്  പണയ
വകേയനിരുത്തുനതണ്ട്  കതക്ടോടയ  കമഖലയക്ടോണണ്ട്.   ലക്ഷേക്കണക്കനിനണ്ട്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
പണനിപയടുക്കുന കതക്ടോടയ കമഖലപയ സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന   പലകപക്ടോഴുയ മക്ടോറനിമക്ടോറനി വരുന
സര്ക്കക്ടോരുകേള്  ജക്ടോഗത  കേക്ടോണനിക്കക്ടോറനില.  എനക്ടോല്,  തനികേച്ചുയ  വധ്യതധ്യസ്തമക്ടോയനി
പൂടനിക്കനിടക്കുന കതക്ടോടങ്ങള് തുറക്കുനതനിലുയ   കതക്ടോടങ്ങള് കനരനിടുന പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുനതനിലുപമക്ടോപക്ക   ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  പതക്ടോഴനില്  വകുപ്പുമനനിയുപട
ഇടപപടലുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.    ബഹുമക്ടോനധ്യനക്ടോയ  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസണ്ട്  പഎസകേണ്ട്,
ബഡ്ജറണ്ട്  മറുപടനി  പ്രസയഗത്തനില്   ഒരു  കതക്ടോടയ  പക്ടോകക്കജണ്ട്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുകേയുയ
അതനിപന്റെ രൂപസ്പീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനിക്കുകേയുയ പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.   അതുമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കണയ;  അപലങ്കനില്   മൂനണ്ട്  ലക്ഷേത്തനിലധനികേയ  വരുന
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്   കേടുത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുയ.  ഇവനിപട  ചെനില  അയഗങ്ങള്
ചെര്ചയുപട തുടക്കത്തനില് പതറനിദ്ധക്ടോരണക്ടോജനകേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തക്ടോവനകേള് നടത്തനി.
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തക്ടോണണ്ട്  കതക്ടോടയ  കമഖലയനിപല  ശമള
പരനിഷ്കരണവമക്ടോയനി  ബനപപട  എഗനിപമനകേളണക്ടോയതണ്ട്.  പതരപഞടുപണ്ട്  ഫലയ
വരുനതനിനണ്ട് ഏതക്ടോനുയ ദനിവസങ്ങള്ക്കണ്ട്  മുമണ്ട്   കനക്ടോടനിഫനികക്കഷന ഇറക്കനിയതുമൂലയ
ഗഇരവതരമക്ടോയ ധക്ടോരക്ടോളയ അകനക്ടോമലസ്പീസണ്ട് നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ആ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ്ട്
പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന ചെനില കടഡണ്ട്  യണനിയനുകേള് കകേക്ടോടതനിപയ  സമസ്പീപനിചനിട്ടുണണ്ട്.
പൂടനിക്കനിടക്കുന  കതക്ടോടങ്ങള്  തുറക്കുനതനിനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനിയുപട
ഇടപപടലുണക്ടോകേണയ.   കകേക്ടോടമല,  കബക്ടോണക്ടോമനി,  പസ്പീരുകമടണ്ട്  ടസ്പീ  കേമനനി  തുടങ്ങനിയ
കതക്ടോടങ്ങള്   പൂടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
കേക്ടോലത്തണ്ട് 27 കതക്ടോടങ്ങള് പൂടനിക്കനിടനതനില് പസ്പീരുകമടണ്ട് ടസ്പീ കേമനനിപയക്ടോഴനിപകേ ബക്ടോക്കനി
കതക്ടോടങ്ങള്  തുറന്നു  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കക്ടോന  സഖക്ടോവണ്ട്  വനി.  എസണ്ട്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദേപന്റെ
കനതൃതശത്തനിലുളള  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.  ഈ  പക്ടോകക്കജണ്ട്  പ്രകയക്ടോജന
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പപടുത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്  പൂടനിയ  കതക്ടോടങ്ങള്  തുറക്കുനതനിനുയ   കതക്ടോടങ്ങളപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതനിനുയ   സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   ഇടപപടലുയ
സഹക്ടോയവമുണക്ടോകേണയ.

ഭവന പദ്ധതനിപയ സയബനനിചണ്ട് ഇവനിപട സൂചെനിപനിച്ചു. ഭവന പദ്ധതനിയടക്കമുള്ള
വനിഷയങ്ങളനില് തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ അങ്ങയുപട   ശദ്ധയുണക്ടോകേണയ.  കതക്ടോടയ പക്ടോകക്കജണ്ട്
എനതണ്ട്  ഒരു  സശപത്തനിനപ്പുറയ  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോകുകമക്ടോള്  കതക്ടോടയ  കമഖലയനില്
പുതനിയ  മുഖചക്ടോയ  സൃഷനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുയ.   കതക്ടോടയ  കമഖല  അടക്കമുള്ള  പതക്ടോഴനില്
കമഖലപയ  ഗഇരവതരമക്ടോയനി  കേക്ടോണണപമനണ്ട്   അഭധ്യര്ത്ഥനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്   ഞക്ടോന
നനിര്ത്തുന്നു. 

2.00 PM] 

പപ്രക്ടോഫ  .    പകേ  .    യു  .    അരുണന:  സര്,  ഞക്ടോന   ഇഇ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണണ്ട്.     കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  മുഖധ്യമനനി മൂനക്ടോയ മുറ നടത്തുന്നു
എനക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  വന  ഒരു   പരക്ടോമര്ശയ.    അടനിയന്തരക്ടോവസ്ഥക്കക്ടോലത്തണ്ട്
ശസ്പീ.   പനിണറക്ടോയനി  വനിജയനണ്ട്   കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര്   നല  രൂപത്തനില്  സദധ്യ
ഒരുക്കനിപക്കക്ടോടുത്തു.   അതനിനുകശഷയ  അകദ്ദേഹയ    അസയബനിയനില്  ആ  പ്രശ്നയ
അവതരനിപനിച്ചു.   അനണ്ട്  ഭരണപക്ഷേത്തുണക്ടോയനിരുന  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-കേക്ടോരടക്കയ
സഖക്ടോവണ്ട് പനിണറക്ടോയനി വനിജയപന്റെ  വനിവരണയ കകേടണ്ട് കേരഞവരക്ടോണണ്ട്.  പകക്ഷേ അന്നുയ
ചെനില  പത്രങ്ങള്  എഴുതനി  "സഖക്ടോവണ്ട്  പനി.  കൃഷ്ണപനിളളപയ  കേടനിച  പക്ടോമണ്ട്  ഏതണ്ട്,
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയപന  തലനിയ  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  ഏതണ്ട്?”   രണനികന്റെയുയ  അര്ത്ഥ
തലങ്ങളനികലയയ  അര്ത്ഥ  കഭദങ്ങളനികലയയ  അര്ത്ഥ  രുചെനിയനികലയയ
കേയറനികപക്ടോകേക്ടോനുളള  ഹൃദയവനിശക്ടോലത  കശക്ടോതക്ടോക്കള്  പ്രകേടനിപനിക്കുപമനണ്ട്
വനിശശസനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് ആ ഭക്ടോഗയ  ഞക്ടോന നനിര്ത്തുകേയക്ടോണണ്ട്.  

ഇഇ  വര്ഷപത്ത  ഓണക്കക്ടോലയ  സമൃദ്ധമക്ടോയനിരുന്നു.   ജനപ്രതനിനനിധനികേപളന
നനിലയനില്  നമ്മള്  എലക്ടോ  സ്ഥലത്തുയ  കപക്ടോകുനവരക്ടോണണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്  നമുക്കണ്ട്
കേക്ടോരധ്യങ്ങളറനിയക്ടോയ.  മലയക്ടോളത്തനിപല  വളപര  പ്രസനിദ്ധമക്ടോയ  ഒരു  നക്ടോടകേയ
ആരയഭനിക്കുനതണ്ട്  ഇപ്രകേക്ടോരമക്ടോണണ്ട്.   ഒരു  ദനിവസപത്ത  കജക്ടോലനി  കേഴനിഞണ്ട്
വനതനിനുകശഷയ  ഭര്ത്തക്ടോവയ  ഭക്ടോരധ്യയുയ   അനപത്ത  വനികശഷങ്ങള്  പറയുയ,
അതനിനുകശഷയ   ഭക്ഷേണയ  കേഴനിക്കക്ടോപമനണ്ട്  പറഞണ്ട്  കചെക്ടോപറടുക്കുകമക്ടോഴക്ടോണണ്ട്  ഭക്ടോരധ്യ
എനനിക്കണ്ട്  വനിശക്കുന്നു  എനണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  ആ  സമയയ  ഒരക്ടോള്ക്കുളള  ഭക്ഷേണയ
മക്ടോത്രകമയുളള.  ഞക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്,  മറ്റുളളവര്ക്കണ്ട് വനിശക്കുകമക്ടോള്,  മറ്റുളളവര്ക്കണ്ട്
ദക്ടോഹനിക്കുകമക്ടോള്,  മറ്റുളളവര് പ്രശ്ന സങ്കസ്പീര്ണതകേളനില്പപടണ്ട് ഉഴലുകമക്ടോള്,  മറ്റുളളവര്
ലഇകേസ്പീകേജസ്പീവനിതത്തനിപന്റെ  പക്ടോരക്ടോവക്ടോരങ്ങളനില്  കേനിടനണ്ട്  നടയ  തനിരനിയുകമക്ടോള്,
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നനിദക്ടോവനിഹസ്പീനങ്ങളക്ടോയ,  ഉറക്കമനിലക്ടോത്ത  രക്ടോത്രനികേള്  പചെലവഴനിക്കക്ടോന
വനിധനിക്കപപടവരക്ടോണണ്ട്  നമ്മപളകപക്ടോലുളളവര്.  ഞക്ടോന  സൂചെനിപനിച്ചുവരുനതണ്ട്
ഇപ്രക്ടോവശധ്യപത്ത  ഓണക്കക്ടോലയ  കേണകപക്ടോള്  വലനിയ സകന്തക്ടോഷമക്ടോയനി.  ഇകപക്ടോള്
എലക്ടോവരുപട കേയ്യനിലുയ കേക്ടോശക്ടോണണ്ട്. ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില് വനതനിനുകശഷയ
എലക്ടോവരുപടയുയ  വസ്പീടനില്  പപനഷന  പകേക്ടോണ്ടുപകേക്ടോടുക്കുനതനിനക്ടോല്  എലക്ടോവരുയ
സക്ടോധനങ്ങള് വക്ടോങ്ങനിക്കുകേയുയ ജനങ്ങളപട വനിശപ്പുയ ദക്ടോഹവയ തസ്പീരുകേയുയ നല ഉറക്കയ
കേനിട്ടുന സ്ഥനിതനിയുണക്ടോകുകേയുയ പചെയ്യുന്നു. ഏദന കതക്ടോടപത്തപറനി  പരക്ടോമര്ശനിചയക്ടോള്
ഇകപക്ടോള്  ഇവനിപടയനില.   ഏദന കതക്ടോടത്തനിപല  ആ കേനനി തനിനക്ടോല് എന്തക്ടോണണ്ട്
കുഴപയ;  അങ്ങപനയകല മനുഷധ്യന ചെനിന്തനിക്കുകേയുളള?  അതനില് ചെനില മക്ടോര്ക്സനിസവയ
പലനനിനനിസവപമക്ടോപക്കയുണണ്ട്.  അതക്ടോണകലക്ടോ പുകരക്ടോഗമനയ,  അതക്ടോണകലക്ടോ മുകനക്ടോട്ടുളള
പഥയ,  അതക്ടോണകലക്ടോ  നമ്മുപട  മക്ടോര്ഗയ,  അതക്ടോണകലക്ടോ  വഴനി.  പകക്ഷേ  ഏദന
കതക്ടോടത്തനില്നനിനണ്ട് ആദവയ ഹവ്വയുയ തക്ടോപഴവനതണ്ട് കനരപത്ത പറഞ രൂപത്തനിലല.
എയ.  കഗക്ടോവനിന്ദേന എന   വളപര  പ്രസനിദ്ധനക്ടോയ  മലയക്ടോളത്തനിപല  ആദധ്യകേക്ടോല
നനിരൂപകേന പറഞനിട്ടുളളതണ്ട്,   അങ്ങപന  മനുഷധ്യന ഭൂമനിയനില്  വന്നു;  മണനിലുയ
ഹവ്വയുപട ഗര്ഭപക്ടോത്രത്തനിലുയ വനിത്തു പക്ടോകേനി എനക്ടോണണ്ട്.   

എപപക്സസണ്ട് വകുപനിപന സയബനനിചണ്ട് പറയക്ടോയ.  നപലക്ടോരു ശതമക്ടോനയ കുടനികേളയ
കേഞക്ടോവണ്ട്,  ചെരസണ്ട്,   പക്ടോനമസക്ടോല,  പക്ടോനപരക്ടോഗണ്ട്  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നുണണ്ട്.
ആരുയ  അതനിനുകനപര  കേണടചനിടണ്ട്   കേക്ടോരധ്യമനില.   കേക്ടോരണയ  അകനശഷനിചക്ടോലറനിയക്ടോയ.
നമ്മള്  കേണടചക്ടോലുയ കകേരളത്തനിപല പപ്രക്ടോഫഷണല് ആന്റെണ്ട് അമചെശര് തനികയററുയ മറ്റുയ
ഇഇ വനിഷയയ  സജസ്പീവമക്ടോയനിപടടുത്തനിട്ടുണണ്ട്.   മനിക്കവക്ടോറുയ  നക്ടോടകേങ്ങളനിപല  വനിഷയയ
ഇതു  തപനയക്ടോയനിരുന്നു.  കുടനികേള് മയക്കുമരുനനിനണ്ട്  വനികധയരക്ടോകുനതുയ അമ്മയുയ
അചനുയ തനിരനിചറനിയക്ടോതനിരനിക്കുനതുയ  ജനക്ടോധനിപതധ്യ കബക്ടോധത്തനിപന്റെ  നക്ടോശവപമക്ടോപക്ക
ഈ നക്ടോടകേങ്ങളനില് വരുന്നുണണ്ട്.  എപപക്സസണ്ട് എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെനിപന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ഫലപ്രദമക്ടോക്കക്ടോനുളള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.   വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള്  മയക്കുമരുനനിനണ്ട്
അടനിമപപടുനതണ്ട്  തടയക്ടോനുയ  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  നടത്തക്ടോനുയ
ആവശധ്യമക്ടോയ നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതനിനണ്ട്  ഈ   സര്ക്കക്ടോര്  പ്രക്ടോധക്ടോനധ്യയ
പകേക്ടോടുക്കുന്നുപണന്നുകൂടനി  ഈയവസരത്തനില് സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

പതക്ടോഴനില്  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനപപട  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്   ഇവനിപട  സൂചെനിപനിച്ചു.
അസയഘടനിത  കമഖലയനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്   നനിശ്ചനിത  ദനിവസങ്ങളനില്
പതക്ടോഴനില്  കേനിട്ടുനനില,  ഇ.എസണ്ട്.പഎ.,   കപ്രക്ടോവനിഡന്റെണ്ട്  ഫണണ്ട്,   ഗക്ടോറ്റുവനിറനി
തുടങ്ങനിയവയനില;  പുതുതക്ടോയനി  പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്  സൃഷനിക്കപപടുനനില.
അസയഘടനിത  കമഖലയനിപല,  പ്രകതധ്യകേനിച്ചുയ  സസ്പീകേപള,  ബക്ടോധനിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളനില്
കൂടുതല്  ഊനല്  പകേക്ടോടുകക്കണതുണണ്ട്.  പതക്ടോഴനിലനിലക്ടോപത  പചെറുപക്കക്ടോര്
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പതരുവക്ടോധക്ടോരമക്ടോയനി തുടരുന ഒരു നക്ടോടക്ടോണണ്ട് കകേരളയ.  മലയക്ടോളത്തനിപല  പ്രശസ്തനുയ
പ്രഗത്ഭനുമക്ടോയ നക്ടോടകേകൃത്തണ്ട് എസണ്ട്.എല്.  പുരയ സദക്ടോനന്ദേപന്റെ കേഥയക്ടോണണ്ട്  'സനിയഹയ
ഉറങ്ങുന കേക്ടോടണ്ട്  '.   ആ കേഥയനില് ,  സകഹക്ടോദരന്മേക്ടോര്  പരസരയ ചെര്ച പചെയ്യുന ഒരു
ഭക്ടോഗമുണണ്ട്.  അചന നക്ടോപള  റനിടയര് പചെയ്യുയ,  വസ്പീണ്ടുയ  പറയുകേയക്ടോണണ്ട്  അചന നക്ടോപള
റനിടയര്  പചെയ്യുയ.  അതനിപനന്തക്ടോണണ്ട്?   നമുക്കറനിയക്ടോമകലക്ടോ  അചന  നക്ടോപള  റനിടയര്
പചെയ്യുപമനണ്ട്.   അതനില് കചെടന പറയുകേയക്ടോണണ്ട്  നക്ടോപളയകല റനിടയര് പചെയ്യുകേയുളള,
നമുക്കണ്ട്  അചപന  തടക്ടോയ.   അചപന  തടനിയക്ടോല്,  കഡയനിയഗണ്ട്-ഇന-ഹക്ടോര്നസനില്
കജക്ടോലനി  ആര്പക്കങ്കനിലുയ  ഒരക്ടോള്ക്കണ്ട്  കേനിട്ടുയ.  പതക്ടോഴനിലനിലക്ടോയ്മ  അത്രകത്തക്ടോളയ
രൂക്ഷേമക്ടോയനിരനിക്കുന്നു  എന്നുളളതക്ടോണണ്ട്  അതണ്ട്   സൂചെനിപനിക്കുനതണ്ട്.  കകേരളത്തനിപന്റെ
സക്ടോയസക്ടോരനികേ  പക്ടോരമരധ്യപത്ത  ആകേക്ടോശകത്തക്ടോളയ  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കക്ടോനുള്ള
പവമലനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  യണനികവഴനിറനി  അക്കക്ടോദമനികേണ്ട്  കേഇണ്സനിലുയ
സനിനഡനികക്കറ്റുയ  മുകനക്ടോട്ടുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോനുയ  അതനില്  ഭക്ടോഗഭക്ടോക്കക്ടോണണ്ട്.   1970-
കേളപട  ആരയഭത്തനില്,  ബക്ടോചനിലര്  ഓഫണ്ട്   തനികയറര്  ആര്ടണ്ട്സനില്  ഒരു    ഫസ്റ്റണ്ട്
റക്ടോങ്കുകേക്ടോരനുണക്ടോയനിരുന്നു.  കപരണ്ട് ഞക്ടോന പറയുനനില.   പക്ടോഞക്ടോലനിപല പയ്യനക്ടോണണ്ട്,
അയക്ടോള്ക്കണ്ട്  കജക്ടോലനിപയക്ടോന്നുമനില.  വനിശനകപക്ടോള്  ഒരു കഹക്ടോടലനില് കേയറനി ഭക്ഷേണയ
കേഴനിചനിടണ്ട്   കേക്ടോശുപകേക്ടോടുക്കക്ടോനനിലക്ടോപത  പതുപക്ക  സ്ഥലയ  വനിടക്ടോന  കനക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്
കഹക്ടോടലുകേക്ടോര് പനിടനികൂടനി മര്ദ്ദേനിച്ചു.  നക്ടോടകേക്ടോഭനിനയയ അയക്ടോളപട രക്തത്തനില് അലനിഞ
കചെര്നനിരുനതുപകേക്ടോണണ്ട്  ആ സമയത്തണ്ട്   അതധ്യക്ടോവശധ്യയ  പപക്ടോടന  കവഷയ  പകേടക്ടോന
അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  സക്ടോധനിച്ചു.  പപക്ഷേ  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര്  പനിടനിചണ്ട്   ഭ്രക്ടോന്തക്ടോശുപത്രനി
യനിപലത്തനിച്ചു.   പകക്ഷേ  അയക്ടോള്  ഒരു  ദനിവസയ  ആശുപത്രനിയുപട   മതനില്
ചെക്ടോടനിക്കടപനത്തനിയതണ്ട്  അയക്ടോള്  പഠനിചനിരുന,   ബക്ടോചനിലര്  ഓഫണ്ട്  തനികയറര്
ആര്ടണ്ട്സനില്  റക്ടോങ്കണ്ട്  കേനിടനിയ  സരസശതസ്പീ  കക്ഷേത്രത്തനിപന്റെ  നടയനിലക്ടോണണ്ട്.   തുടര്നണ്ട്
അവനിപടയുളളവര് പകേക്ടോടുത്ത  പവളള വസപമക്ടോപക്ക ധരനിചണ്ട് വസ്പീടനില് പചെനണ്ട് ഭക്ഷേണയ
പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  കേഴനിഞനില,  ക്ഷേമനിക്കണപമനണ്ട് അചകനക്ടോടുയ അമ്മകയക്ടോടുയ പറഞ.
അതനിനുകശഷയ  ആ  ബനി.റനി.എ.  ഫസ്റ്റണ്ട്  റക്ടോങ്കുകേക്ടോരന ഒറപക്ടോലത്തനിനുയ
പഷക്ടോര്ണ്ണൂരനിനുമനിടയണ്ട് പക്ടോഞവരുന തസ്പീവണനിയുപട മുമനില് പപകേകൂപനി നനിന്നുപകേക്ടോണണ്ട്
ഇഹകലക്ടോകേവക്ടോസയ പവടനിഞ. അടനിസ്ഥക്ടോന വര്ഗങ്ങളപട മക്ടോനസനികേക്ടോവസ്ഥയനികലയണ്ട്
തനിരനിഞകനക്ടോക്കക്ടോനുളള  ഒരു  പ്രവണത,   ആത്മപപധരധ്യയ,  ഹൃദയവനിശക്ടോലത
ഇപതക്ടോപക്ക  പ്രകേടനിപനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണണ്ട് പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ്ട് പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന
കേഴനിയുനപതന്നുളള  കേക്ടോരധ്യയ  ഓര്മ്മനിപനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള  എതനിര്ക്കുന്നു.
മുന    സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്  2012,  2014,  2015   എനസ്പീ  വര്ഷങ്ങളനില്
ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേള് ചെര്ചയനിലക്ടോപതയക്ടോണണ്ട് പക്ടോസക്ടോക്കനിയതണ്ട്.    ആ കേക്ടോലഘടത്തനില്
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ഫലപ്രദമക്ടോയ  പ്രതനിപക്ഷേ  ഇടപപടല്  ഇലക്ടോപത  കപക്ടോയനിട്ടുപണന്നുള്ളതണ്ട്
വസ്തുതയക്ടോണണ്ട്.   ഇനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  വകുപ്പുമനനിക്കണ്ട്   പതറ്റുകേള്  തനിരുത്തനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയപടപയനണ്ട്  ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

1988  മുതലക്ടോണണ്ട്  ഉപകഭക്ടോക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹക്ടോര  കഫക്ടോറങ്ങള്
പ്രവര്ത്തനമക്ടോരയഭനിചതണ്ട്.  ഒരു  കകേക്ടോടതനി  നടപടനിക്രമമല  അതനിപന്റെ  ആകനില്
പറയുനതണ്ട്.    സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്   കനരനിപടക്ടോരു   പരക്ടോതനി
പകേക്ടോടുത്തക്ടോല് അതണ്ട്  മൂനണ്ട് മക്ടോസത്തനിനുള്ളനില്  പരനിഹരനിക്കപപടുപമനണ്ട് കേരുതനിയക്ടോണണ്ട്
അവപര സമസ്പീപനിക്കുനതണ്ട്.  ഇകപക്ടോള്  ഒരു സക്ടോധക്ടോരണ കകേക്ടോടതനിയുപട പ്രവര്ത്തനയ
കപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട്  നടക്കുനതണ്ട്.  നക്ടോലുയ   അഞ്ചുയ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനിട്ടുയ  കകേസ്സുകേള്
തസ്പീര്പക്ടോകേക്ടോപത ഒരു സനിവനില് കകേക്ടോടതനിയുപട തലത്തനികലയണ്ട് അതനിപന്റെ പ്രവര്ത്തനയ
മക്ടോറനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവനിപന്റെ  തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്  സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്ത
സ്ഥനിതനിയക്ടോണളളതണ്ട്. മപറക്ടോരു വനിഷയയ ഉപകഭക്ടോക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹക്ടോര കഫക്ടോറങ്ങളനിപല
മൂനണ്ട് അയഗങ്ങളനില് പ്രസനിഡനയ രണണ്ട് അയഗങ്ങളയ തമ്മനിലുള്ള ശസ്പീതസമരയ കേക്ടോരണയ
പല  കകേസ്സുകേളകടയുയ  വനിധനി  പുറപപടുവനിക്കക്ടോന   കേക്ടോലതക്ടോമസയ  കനരനിടുകേയക്ടോണണ്ട്.
ഫലത്തനില്  അതനിപന്റെ   ലക്ഷേധ്യത്തനിപലത്തക്ടോന  തക്ടോമസയ  കനരനിടുന്നുണണ്ട്.    എലക്ടോ
സര്ക്കക്ടോരുകേളയ   ഉപകഭക്ടോക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹക്ടോര  കഫക്ടോറത്തനിപല  അയഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  നല
കവതനവയ  അതധ്യക്ടോവശധ്യയ  കവണ  സഇകേരധ്യങ്ങളയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോപരയുപമക്ടോപക്ക
നനിയമനിചനിട്ടുപണങ്കനിലുയ   ഒരു  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവണ്ട്  അഞ്ഞൂകറക്ടോ  ആയനിരകമക്ടോ  രൂപയുപട
സക്ടോധനങ്ങള് വക്ടോങ്ങനിയനിടണ്ട്   അതനിപലപന്തങ്കനിലുയ തര്ക്കവമക്ടോയനി കപക്ടോയക്ടോല്  വലനിയ
കേക്ടോലവനിളയബയ കനരനിടുന്നുപവന വസ്തുത  അങ്ങയുപട ശദ്ധയനില്പപടുത്തുകേയക്ടോണണ്ട്.
അതുകപക്ടോപല   കറഷന  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  വനിതരണവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  വളപരകയപറ
സൂഷ്മതയുയ  ജക്ടോഗതയുയ  പുലര്കത്തണതക്ടോണണ്ട്.  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില്
അനര്ഹരക്ടോയ  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേള്  കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുണക്ടോകുയ.  അക്കക്ടോരധ്യങ്ങള്
കൃതധ്യസമയത്തണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  പരമക്ടോവധനി  ആകക്ഷേപങ്ങള്  കുറച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്
അര്ഹതപപട  ഒരക്ടോളയ   പുറത്തുകപക്ടോകേക്ടോത്ത  വനിധത്തനില്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.   ബഹുമക്ടോനപപട എയ. എയ. മണനി പറഞ കേക്ടോരധ്യയ അങ്ങപയ
കബക്ടോധധ്യപപടുത്തുവക്ടോന  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്   ഇത്ര  കപര്കക്ക
ആനുകൂലധ്യയ  നല്കൂപവനണ്ട്  പറഞക്ടോല്  അതനിനപ്പുറവയ  അര്ഹതപപട
ആളകേളപണങ്കനില്  അവര്ക്കുയ   ഇതുകപക്ടോപലയുള്ള  സഇകേരധ്യങ്ങള്  നല്കുനതനിനു
കവണനി,  സയസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  കുറചണ്ട്  സക്ടോമത്തനികേ  ബക്ടോധധ്യത
ഏപറടുത്തനിടക്ടോപണങ്കനിലുയ   അര്ഹതപപട  ആളകേള്   ലനിസ്റ്റനില്  നനിന്നുയ  പുറത്തണ്ട്
കപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന പ്രകതധ്യകേയ ശദ്ധനിക്കണയ.  

മദധ്യനനികരക്ടോധനമക്ടോണണ്ട്  ഇവനിപട  പല  കുഴപങ്ങളമുണക്ടോക്കനിയപതന
രസ്പീതനിയനിലക്ടോണണ്ട്  പല അയഗങ്ങളയ  സയസക്ടോരനിചതണ്ട്.  മദധ്യനനികരക്ടോധനയ കേക്ടോരണമക്ടോണണ്ട്
ടൂറനിസ്റ്റുകേളപട  വരവണ്ട്  കുറഞപതന്നുയ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.   ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങളനിപലലക്ടോയ
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നനിഷ്പക്ഷേമക്ടോയ  വനിലയനിരുത്തല്  ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.    കകേരളയ  മക്ടോത്രമല  ബസ്പീഹക്ടോര്
അടക്കമുള്ള  പല   സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളയ  സമ്പൂര്ണ  മദധ്യനനികരക്ടോധനത്തനികലയണ്ട്
നസ്പീങ്ങനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   മദധ്യ നനികരക്ടോധനത്തനിപന്റെ  കനടവയ കകേക്ടോടവയ നക്ടോയ
വനിലയനിരുത്തണയ.  ''പവളനിചയ  ദുനഃഖമക്ടോണണസ്പീ  തമസകലക്ടോ  സുഖപ്രദയ''  എനണ്ട്
പറഞതുകപക്ടോപല  മദധ്യനനികരക്ടോധനയ  ദു:ഖമുള്ള  കേക്ടോരധ്യയ  തപനയക്ടോണണ്ട്.
ആകക്ഷേപങ്ങപളലക്ടോയ തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേയ മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്.    ആകരക്ടോപണങ്ങളനില് കപടനിചണ്ട്
മദധ്യയ  സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയനില്നനിന്നുയ  സര്ക്കക്ടോര്  പനിന്തനിരനിയണ
പമനക്ടോണണ്ട്  പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്.    കകേരളത്തനികലയണ്ട്  വരുന ടൂറനിസ്റ്റുകേളപട  എണത്തനില്
കുറവണക്ടോപയനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമനനിതപന  ഒരനിക്കല്
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  മദധ്യനനികരക്ടോധനയ  ടൂറനിസയ  കമഖലപയ   ബക്ടോധനിചനിട്ടുണണ്ട്.
അതനികനക്കക്ടോള്   ടൂറനിസയ  കമഖലപയ   ബക്ടോധനിച  മപറക്ടോരു  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്  പതരുവ
നക്ടോയകേളപട  ആക്രമണയ.  പതരുവനക്ടോയകേളപട  ആക്രമണയ  ഇയഗസ്പീഷണ്ട്
മക്ടോധധ്യമങ്ങളള്പപപട  കദശസ്പീയ  മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില്  വലനിയ  പ്രക്ടോധക്ടോനധ്യമുള്ള
വക്ടോര്ത്തകേളക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട് റനികപക്ടോര്ടണ്ട് പചെയ്യുനതണ്ട്.     കകേരളത്തനില് മക്ടോത്രയ  പതരുവനക്ടോയ
പ്രശ്നയ രൂക്ഷേമക്ടോകേക്ടോന കേക്ടോരണപമന്തക്ടോപണനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനി വപര
കചെക്ടോദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കകേക്ടോടതനികപക്ടോലുയ അങ്ങപന പറയുകമക്ടോള് അക്കക്ടോരധ്യയ  നമ്മള്
പരനികശക്ടോധനികക്കണതകല?  കകേരളത്തനില്  ഒന്നുരണണ്ട്  പക്ടോവപപട  സസ്പീകേപള  നക്ടോയ
കേടനിച്ചുപകേക്ടോന  സ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  ഏപതങ്കനിലുയ  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റനിപനയക്ടോണണ്ട്  പതരുവനക്ടോയ
കേടനിച്ചുപകേക്ടോനപതങ്കനില് എന്തക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നു സ്ഥനിതനി?  കകേക്ടോവളയ  കപക്ടോലുള്ള ടൂറനിസയ
കമഖലകേളനില്  കനരനിടുന  ഗുരുതരമക്ടോയ   വനിഷയമക്ടോണണ്ട്  നക്ടോയകേളപട  പ്രശ്നയ.
അങ്ങപനയുള്ള  വനിഷയങ്ങള്കൂടനി  നനിയനനിക്കക്ടോന  നമുക്കണ്ട്  കേഴനിയണയ.
കേഴനിഞതവണ ഞക്ടോന ഇഇ വനിഷയയ സൂചെനിപനിചകപക്ടോള് പറഞതണ്ട് സശന്തയ റനിസനില്
കവണപമങ്കനില് പടനികേപള പകേക്ടോലക്ടോപമനക്ടോണണ്ട്.  എനനിക്കണ്ട് റനിപസടുക്കക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ?
ഉത്തരവക്ടോദപപട സര്ക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട് അതണ്ട് നനിയനനികക്കണതണ്ട്.  ഏതണ്ട് കമഖലയനിലക്ടോയക്ടോലുയ
സുരക്ഷേനിതമക്ടോയ ജസ്പീവനിതയ ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ബക്ടോധധ്യത നമുക്കനികല? 

അതുകപക്ടോപല  മക്ടോറനിമക്ടോറനി  അധനികേക്ടോരത്തനില്വന  സര്ക്കക്ടോരുകേള്ക്കണ്ട്
പ്രവക്ടോസനികേകളക്ടോടണ്ട്  കവണത്ര നസ്പീതനി പുലര്ത്തക്ടോന കേഴനിഞനിട്ടുകണക്ടോ എന്നുള്ള കേക്ടോരധ്യയ
സയശയമക്ടോണണ്ട്.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില് അവപര കവണത്ര  സകപക്ടോര്ടണ്ട്  പചെയ്യക്ടോന നമുക്കണ്ട്
കേഴനിയുനനില.  അവരുപട   പ്രശ്നങ്ങള്  എന്തക്ടോപണനണ്ട്  നക്ടോയ  തനിരനിചറനികയണനി
യനിരനിക്കുന്നു.   കുടുയബശസ്പീ  യണനിറ്റുകേപള   ഏല്പനിചണ്ട്  ഗള്ഫനിലുയ  മറണ്ട്  വനികദശ
നക്ടോടുകേളനിലുയ പണനിപയടുക്കുന മലയക്ടോളനികേളപട  കേണപക്കടുക്കുപമനണ്ട് ബഹുമക്ടോനപപട
തകദ്ദേശ സശയയഭരണ വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീലനിപന്റെ മറുപടനി പ്രസയഗത്തനില്
പറയുകേയുണക്ടോയനി.   കുടുയബശസ്പീക്കണ്ട് ഒരു പണനി പകേക്ടോടുക്കക്ടോപമനലക്ടോപത അപതക്ടോന്നുയ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോകേനില.   അത്തരത്തനിപലക്ടോരു കേണപക്കടുക്കണപമങ്കനില് അവനിപടയുള്ള
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ഇന്തധ്യന  എയബസനിപയ  സമസ്പീപനിചണ്ട്,   പകേ.എയ.സനി.സനി,  പ്രവക്ടോസനി  കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്,
ഒ.പഎ.സനി.സനി. കപക്ടോലുള്ള സയഘടനകേപള ഉത്തമ വനിശശക്ടോസത്തനിപലടുത്തണ്ട്  അവരുപട
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനിയണയ.   കേഴനിഞതവണ സഇദനി  അകറബധ്യയനില്
'നനിതക്ടോഖക്ടോതണ്ട്'  നനിയമവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  പ്രവക്ടോസനി  മലയക്ടോളനികേപളലക്ടോയ  വഴനിയക്ടോധക്ടോ
രമക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുന്നുപവനണ്ട് പറഞണ്ട് വലനിയ പ്രശ്നങ്ങളണക്ടോയനി.   അതണ്ട് കകേടകപക്ടോള്
ബഹുമക്ടോനപപട തകദ്ദേശ സശയയഭരണ വകുപ്പുമനനി  പത്രമക്ടോധധ്യമങ്ങളനിലൂപട പറഞതണ്ട്,
''ഞക്ടോനനിതക്ടോ  പുറപപടക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്.''  അകപക്ടോള്  കകേരളത്തനിപല
ആളകേള്  മക്ടോത്രമല  വനികദശത്തുള്ളവരുയ  വളപര  പ്രതസ്പീക്ഷേകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണണ്ട്
കേക്ടോത്തനിരുനതണ്ട്.   അകദ്ദേഹയ  അവനിപട  എത്തുപമനക്ടോണണ്ട്  വനിചെക്ടോരനിചതണ്ട്.   മക്ടോത്രമല,
സഹക്ടോയമനിപലങ്കനിലുയ  കകേരളത്തനില്നനിന്നുയ  ഒരു  മനനി  ഞങ്ങളപട  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
കചെക്ടോദനിക്കക്ടോനുയ  പറയക്ടോനുയ  വരുന്നുപണനണ്ട്  കകേടകപക്ടോള് പ്രകതധ്യകേനിചണ്ട്  മലയക്ടോളനികേപള
സയബനനിചണ്ട്  ഒരക്ടോശശക്ടോസമക്ടോയനിരുന്നു.   പകക്ഷേ അകദ്ദേഹയ  അവനികടയണ്ട്  കപക്ടോകുപമനണ്ട്
പറഞനിടണ്ട്  അവസക്ടോനപമന്തക്ടോണണക്ടോയതണ്ട്?   ഒക്ടോകരക്ടോ  ചെക്ടോനലുകേളയ  പപലവക്ടോയനി
അകദ്ദേഹകത്തക്ടോടണ്ട്  ഇകപക്ടോള് എവനിപടയക്ടോണണ്ട് എനകനശഷനിചകപക്ടോള് അകദ്ദേഹയ മറുപടനി
പറഞതണ്ട്,  ഞക്ടോനനികപക്ടോള്  എപന്റെ  ഓഫസ്പീസനിലക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്.    അങ്ങണ്ട്  എവനികടയണ്ട്
കപക്ടോകുന്നൂപവനണ്ട്  കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള്,  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനിപയ  കേക്ടോണക്ടോന
കപക്ടോകുന്നുപവന്നുയ പറഞ,  മുഖധ്യമനനിപയ കേക്ടോണക്ടോന കപക്ടോയനി.   ഇകപക്ടോള് അങ്ങണ്ട്
എന്തണ്ട് പചെയ്യക്ടോന കപക്ടോകുന്നുപവനണ്ട് കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള് പറഞതണ്ട്,  എനനിക്കണ്ട് പക്ടോകസക്ടോര്ടണ്ട്
കേനിടനിയനിടനിപലന  മറുപടനിയക്ടോണണ്ട്  ലഭനിചതണ്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്  പക്ടോകസക്ടോര്ടണ്ട്
വക്ടോങ്ങനിപക്കക്ടോടുക്കുകേപയനതണ്ട്  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  പ്രവക്ടോസനികേളപട  കേടമയക്ടോകണക്ടോ?
ഡനികപ്ലെെക്ടോമക്ടോറനികേണ്ട്  പക്ടോകസക്ടോര്ടക്ടോപണങ്കനിലുയ  സക്ടോധക്ടോരണ  പക്ടോകസക്ടോര്ടക്ടോപണങ്കനിലുയ
അകദ്ദേഹയ  അതനിനുകവണനി  റനിപസ്ക്കെടുക്കകണ?  അതുകപക്ടോലുയ  പചെയ്തനിപലനണ്ട്  മക്ടോത്രമല
അകദ്ദേഹയ കനപര പുറപപടതണ്ട് വളക്ടോകഞരനിയനികലയക്ടോയനിരുന്നു.  വനിമക്ടോനത്തക്ടോവളത്തനില്
സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേക്ടോത്തനിരുന പ്രവക്ടോസനി മലയക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട് അകദ്ദേഹയ വളക്ടോകഞരനിയനില്
എത്തനിപയന  വക്ടോര്ത്തയക്ടോയനിരുന്നു  കേനിടനിയതണ്ട്.  ഇതണ്ട്   നക്ടോണകക്കടകല?  ഒരു
പക്ടോകസക്ടോര്ടണ്ട്  കേനിടനിയനിപലങ്കനില് അതണ്ട്  വക്ടോങ്ങക്ടോനുള്ള മനിടുക്കണ്ട്  കേക്ടോണനിക്കണമക്ടോയനിരുന്നു.
പ്രവക്ടോസനികേളപട  കേക്ടോരധ്യയ    ശദ്ധനിക്കക്ടോന  കേഴനിഞനിപലങ്കനിലുയ  ഇഇ  നക്ടോടകേസ്പീയ
തപയങ്കനിലുയ ഒഴനിവക്ടോകക്കണതക്ടോയനിരുന്നു.    

അതുകപക്ടോപല  തകദ്ദേശ  സശയയഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനികലയണ്ട്  നടന
പതരപഞടുപനില് എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-നണ്ട് വലനിയ വനിജയമക്ടോണണക്ടോയപതനണ്ട്  കുറച്ചുമുമണ്ട്
ശസ്പീ.  മുരളനി  പപരുപനലനി പറഞ,  നനിങ്ങള് വനിജയ കേക്ടോലഘടത്തനിലക്ടോപണനതനില്
സയശയമനില.  അതണ്ട്  സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയ  വനിജയമക്ടോണണ്ട്.   രകണക്ടോ  മൂകനക്ടോ  സസ്പീറണ്ട്
നനിലനനിര്ത്തനിപയനണ്ട്  പറയുന്നുണണ്ട്.  ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  സനി.  മമ്മതണ്ട്  കകേക്ടോയ   ഇഇ
അസയബനിയനികലയണ്ട്  വനകപക്ടോള്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  നഗരസഭക്ടോ  കമയറക്ടോയനിരുന്നു.
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അകദ്ദേഹയ  കേഴനിഞതവണ  നല   ഭൂരനിപക്ഷേത്തനിലക്ടോണണ്ട്  വനിജയനിചതണ്ട്.   പകക്ഷേ
ഈയനിപട  വന റനിസല്ടനില്  422  കവക്ടോടനിനണ്ട്  ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  സനി.  മമ്മതണ്ട്  കകേക്ടോയ
മല്സരനിച സനിറനിയഗണ്ട് സസ്പീറണ്ട് നഷപപട്ടുപവനതക്ടോണണ്ട്. Your days are being counted
എന  രസ്പീതനിയനില്  ഒരു  തനിരനിഞകനക്ടോടത്തനിനണ്ട്  സമയമക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതണ്ട് കകേക്ടോയയുപട തകേരക്ടോറണ്ട് പകേക്ടോണണ്ട് സയഭവനിചതല.  അകദ്ദേഹയ
മക്ടോനധ്യനക്ടോയ  ഒരു  പമമറക്ടോണണ്ട്.  പകക്ഷേ  അങ്ങപനയുള്ള  ഒരു   പമമര്ക്കണ്ട്
അകക്കക്ടോമകഡഷന  പകേക്ടോടുക്കക്ടോത്തതുപകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ,   അവനിപട  പ്രവര്ത്തനികക്കണ
അകദ്ദേഹപത്ത  സ്ഥലയ  മക്ടോറനി  പകേക്ടോണ്ടുവനതനിനക്ടോകണക്ടോ  എനറനിയനില,  അവനിപടയുള്ള
ജനങ്ങള്   കക്ഷേക്ടോഭത്തനിലക്ടോണണ്ട്.   ഞങ്ങള്  കേഴനിഞ  തവണ  കതക്ടോറയനിടത്തണ്ട്  422
കവക്ടോടനിനണ്ട്  ജയനിച്ചൂ  എന്നുപറയുനതണ്ട്  ഒരു  പചെറനിയ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോകണക്ടോ?  അതുപകേക്ടോണണ്ട്
ഇങ്ങപനയുള്ള പതറ്റുകേള് തനിരുത്തക്ടോന നനിങ്ങള് കനക്ടോക്കണയ.  

കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട് പ്രവക്ടോസനി സമൂഹയ ബുദ്ധനിമുടനുഭവനിചകപക്ടോള്
ലനിബനിയയനിലുയ  മറണ്ട്  വനികദശ  രക്ടോജധ്യങ്ങളനിലുപമക്ടോപക്ക  അകനശഷനിചണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
കമക്ടോണനിറര്  പചെയ്തണ്ട്,  എയബസനിയുമക്ടോയുയ   കകേന്ദ്ര  പ്രവക്ടോസനികേക്ടോരധ്യ  മനനി
ശസ്പീമതനി സുഷമക്ടോ സശരക്ടോജമക്ടോയുയ  ബനപപടണ്ട് പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിച്ചു.  ഞങ്ങള്ക്കുള്ള
അധനികേക്ടോര  പരനിമനിതനികേള്  മനസനിലക്ടോക്കനി  മക്ടോത്രകമ അനപത്ത പ്രവക്ടോസനികേക്ടോരധ്യ മനനി
പ്രതനികേരനിച്ചുള.  പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കണ്ട് കവണതണ്ട് കരക്ടോദനമല,  അവപര സഹക്ടോയനിക്കുന
നടപടനികേളയ നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണങ്ങളമക്ടോണണ്ട്.   

മപറക്ടോനണ്ട്,    വനിമക്ടോന  യക്ടോത്രക്ടോക്കൂലനിപയപറനി  ഇവനിപട  പറഞ.    സസ്പീസണ്
സമയത്തണ്ട്  അകമരനിക്കയനികലയയ  ബനിടനനികലയമുളള  യക്ടോത്രക്ടോനനിരക്കണ്ട്  കൂട്ടുനനില.
പക്ടോവപപട   മലയക്ടോളനികേള്  പണനിപയടുക്കുന  ഗള്ഫണ്ട്  രക്ടോജധ്യങ്ങളനികലയള്ള
യക്ടോത്രക്ടോനനിരക്കണ്ട്  ഒക്ടോണമക്ടോയക്ടോലുയ  ക്രനിസ്തുമസക്ടോയക്ടോലുയ   പപരുനക്ടോളക്ടോയക്ടോലുയ  ഇരടനിയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   എന്തക്ടോയക്ടോലുയ  മലയക്ടോളനികേള്  നക്ടോടനില്  വരുപമനറനിയക്ടോയ.
ഇത്തരയ  പകേക്ടോള്ളയ്പക്കതനിരക്ടോയനി  അതനിശക്തമക്ടോയ  കപക്ടോരക്ടോടയ  നടത്തനിയ
മനനിമക്ടോപരക്ടോപക്ക  ഇവനിപടയുള്ളതുപകേക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  കേക്ടോരധ്യങ്ങപള  സയബനനിചണ്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി   ചെര്ച  പചെയ്യണയ.   മക്ടോത്രമല,  മുമണ്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര
വലനിയ  സമരങ്ങളക്ടോണണ്ട്  നനിങ്ങള്  നടത്തനിയനിരുനതണ്ട്.  ഇകപക്ടോള്  സമരങ്ങപളക്ടോന്നുയ
കേക്ടോണനനില.  ഭക്ഷേധ്യകേമ്മനി  വനക്ടോലുയ  മറണ്ട്  പ്രശ്നങ്ങളണക്ടോയക്ടോലുയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര  യക്ടോപതക്ടോരു  സമരപരനിപക്ടോടനികേളയ  കേക്ടോണനനില.
കകേന്ദ്രത്തനിപനതനിരക്ടോയുള്ള  സമരങ്ങള്ക്കണ്ട്  എത്രകേക്ടോലമക്ടോണണ്ട്  നനിങ്ങള്  പമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ
പ്രഖധ്യക്ടോപനിചപതന  കേക്ടോരധ്യയ  കൂടനി  പരനികശക്ടോധനയണ്ട്  വനികധയമക്ടോക്കണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപണ്ട്  കജക്കബണ്ട്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഇഇ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമവമക്ടോയനി  ബനപപട  കേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്
നനിര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോയ  സമസ്പീപനമക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട്   നധ്യക്ടോയമക്ടോയനി  ലഭധ്യമക്ടോകക്കണ  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യങ്ങള്  പവടനിക്കുറയന
സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോണണ്ട് ഇനണ്ട് കകേന്ദ്ര    സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോ
നനിയമയ  നടപക്ടോക്കക്ടോന  കവകുനതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യങ്ങള്  കുറയന
പതനക്ടോണണ്ട്    അതനിനണ്ട്  നധ്യക്ടോയയ  പറയുനതണ്ട്.   എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്
എയ.എസണ്ട്.പനി.  കററനികല  നല്കുകേയുള്ളു;  അഡസ്പീഷണല്  അകലക്ടോടണ്ട്പമന്റെണ്ട്  നല്കേനില
എനസ്പീ  വക്ടോദഗതനികേളമക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.
എന.എഫണ്ട്.എസണ്ട്.എ. നടപനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള എലക്ടോ സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളയ  അഡസ്പീഷണല്
അകലക്ടോടണ്ട്പമനയ   എ.പനി.എല്.  അകലക്ടോടണ്ട്പമനയ   നല്കുനതണ്ട്  എയ.എസണ്ട്.പനി.
കററനിലക്ടോണണ്ട്.  എ.പനി.എല്.  കററനില്  ഒരു  സയസ്ഥക്ടോനത്തുയ   നല്കുനനിപലന്നുള്ളതണ്ട്
വസ്തുതയക്ടോണണ്ട്. ഈ  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കനിക്കഴനിയുകമക്ടോള്  നമുക്കണ്ട്  ലഭധ്യമക്ടോകുന
ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ    14.25  ലക്ഷേയ  ടണക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന  നനിയമസഭയനില്  ഉനയനിച  ഒരു
കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട മനനി മറുപടനി നല്കേനിയതണ്ട്  "ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോ നനിയമയ
നടപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യത്തനില്  കുറവണക്ടോകുയ"  എനക്ടോണണ്ട്.  2015-16
കേക്ടോലയളവനില് നമുക്കണ്ട് ലഭനിചതണ്ട് ഏകേകദശയ 16 ലക്ഷേയ ടണ് ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യമക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ
നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കനിക്കഴനിയുകമക്ടോള്  അതണ്ട്  14.25  ലക്ഷേയ  ടണക്ടോയനി   കുറയക്ടോന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കനിക്കഴനിയുകമക്ടോഴുണക്ടോകുന  കുറവണ്ട്  എങ്ങപന
പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് ആകലക്ടോചെനിക്കുനതണ്ട്? സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  പകയനിമക്ടോയ
16.5 ലക്ഷേയ ടണ് എനതനില്  യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോര്  ശക്തമക്ടോയനി നനിനനിട്ടുണണ്ട്. ആ
പകയനിയ തുടര്ന്നുയ മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയണയ.  ഇനണ്ട് രക്ടോവനിപല നല്കേനിയ
മറുപടനിയനില്   ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  പറഞതണ്ട്,   നനിയമയ  സമയത്തണ്ട്
നടപനിലക്ടോക്കനിയനിരുന്നുപവങ്കനില്  ആ  പകയനിയ  നമുക്കണ്ട്  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു,  ഇനനി
എങ്ങപന  കചെക്ടോദനിക്കുയ  എനക്ടോണണ്ട്.  ഇങ്ങപന  പറയുകമക്ടോള്  നമുക്കണ്ട്  കേനികടണ
കേക്ടോരധ്യത്തനില്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  അത്തരപമക്ടോരു  നനിലയനികലയണ്ട്   കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നു.  സര്ക്കക്ടോര്   എനതണ്ട്  ഒരു  തുടര്ചയക്ടോണണ്ട്.  പക്ടോര്ടനികേള്  മക്ടോറനിമക്ടോറനി
വരുയ, നമ്മുപട പകയനിയ  ശക്തമക്ടോയനി നനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  മനനി  പറയുനതണ്ട്, നനിയമയ
സമയത്തണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിരുന്നുപവങ്കനില്  ആ  പകയനിമനില്  നമുക്കണ്ട്  ഉറചണ്ട്
നനില്ക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു  എനക്ടോണണ്ട്.  അതനില്  നനിനണ്ട്  പനികനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  സക്ടോഹചെരധ്യയ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ട്   ഉണക്ടോകേരുപതനണ്ട്  ഈയവസരത്തനില്   ഞക്ടോന
സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  നനിയമയ തക്ടോലക്ടോലനികേമക്ടോയനി   നടപനിലക്ടോക്കനി കപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയനില.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി നടത്തനിയ വനിവനിധ ചെര്ചകേളനിലുയ കേത്തനിടപക്ടോടുകേളനിലുപമക്ടോപക്ക
ഞങ്ങള്  മുകമക്ടോട്ടുവചനിരുന   വനിഷയവയ  അതണ്ട്  തപനയക്ടോയനിരുന്നു.   ഇന്തധ്യയനിപല
മനിക്ക  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളയ  ഈ  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതണ്ട്   ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനികടക്ടോ
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അപലങ്കനില്  നനിലവനിലുള്ള അവരുപട ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റണ്ട്  പ്രകയക്ടോറനിറനിയക്ടോക്കനികയക്ടോ
ആണണ്ട്.  അങ്ങപന നനിയമയ നടപനിലക്ടോക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നുപവങ്കനില് 2014-ല്ത്തപന ഇഇ
നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  നമുക്കണ്ട്  കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.  എലക്ടോ  നനിയമസഭക്ടോ
സക്ടോമക്ടോജനികേര്ക്കുയ  അറനിവള്ളതുകപക്ടോപല,  നമ്മുപട  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില്
അപക്ടോകേതകേളണണ്ട്.  ആ ലനിസ്റ്റണ്ട് മുനഗണനക്ടോ പടനികേയക്ടോക്കനി വയകമക്ടോള് ഇത്രയുയ നക്ടോള്
തുടര്ന്നുവന   പതറണ്ട്  വസ്പീണ്ടുയ  ആവര്ത്തനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്
ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില്  അപക്ടോകേതകേളളളതനിനക്ടോല്  ആവശധ്യമക്ടോയ  കഭദഗതനി
പകേക്ടോണ്ടുവനണ്ട്  നടപക്ടോക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  ആഗഹനിചതണ്ട്.  അതനിനനു
സൃതമക്ടോയനിടക്ടോയനിരുന്നു  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്   നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതണ്ട്.
സശക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ അതനിനണ്ട് സമയപമടുക്കുയ.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ സമയത്തണ്ട്
ഒന്നുയ  പചെയ്തനിപലന  പരക്ടോമര്ശയ  തനികേച്ചുയ  ദഇര്ഭക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോണണ്ട്.   നനിയമയ
നടപക്ടോക്കുനതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  എപന്തക്ടോപക്ക  പചെയ്തുപവനണ്ട്  ഞക്ടോന  കചെക്ടോദനിചതനിനണ്ട്
ഇഇ  സര്ക്കക്ടോര്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയുണണ്ട്.  ഞങ്ങള്  പചെയ്ത  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്   ഇവനിപട
ആവര്ത്തനിക്കുനനില.  സജസ്പീവമക്ടോയനി  ഇഇ  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്   സശസ്പീകേരനിചനിരുന്നു.    അതണ്ട്  കൃതധ്യതകയക്ടോപട
പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  പരക്ടോതനി  പരനിഹക്ടോര  സയവനിധക്ടോനങ്ങള് പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  ഗനിവനസണ്ട്
റനിഡ്രെസല്  പമക്കക്ടോനനിസത്തനില്  17 തസ്തനികേകേള്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചു, കൂടുതല് തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കക്ടോന ഈ സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണക്ടോ
എനണ്ട് ഞക്ടോന കചെക്ടോദനിചനിരുന്നു. നമുക്കണ്ട് ലഭധ്യമക്ടോയനിരനിക്കുന ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ നനിലനനിര്ത്തനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരധ്യങ്ങളണക്ടോകേണയ.   ഇഇ നനിയമയ നടപനിലക്ടോക്കുകമക്ടോള്
മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  സഇജനധ്യമക്ടോയനി  അരനി പകേക്ടോടുക്കണയ.
കചെക്ടോകദധ്യക്ടോത്തരകവളയനില്  അതുസയബനനിചണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കുപമനക്ടോണണ്ട്  മനനി
പറഞതണ്ട്.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോര്  ബനി.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട് സഇജനധ്യമക്ടോയനി
അരനി  നല്കേനിയനിരുന   പദ്ധതനി  തുടരണയ.  മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വരുകമക്ടോള്
അവര്ക്കണ്ട് സഇജനധ്യമക്ടോയനി അരനി നല്കേക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരധ്യയ ഇവനിപടയുണക്ടോകേണയ.

അതുകപക്ടോപല  പനലനിപന്റെ  തക്ടോങ്ങുവനില വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന  കവകുനപതന്തു
പകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്?  ഇകപക്ടോള് പനലനിപന്റെ തക്ടോങ്ങുവനില 14.70  രൂപയക്ടോയനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
നനിജപപടുത്തനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  പനലനിപന്റെ  തക്ടോങ്ങുവനില  വര്ദ്ധനിപനിചകപക്ടോപഴലക്ടോയ
എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  വനില  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോത്തപതനണ്ട്   പല  പ്രക്ടോവശധ്യവയ  ഞങ്ങകളക്ടോടണ്ട്
കചെക്ടോദനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  എകപക്ടോപഴക്ടോപക്ക  വനില  വര്ദ്ധനിപനിചക്ടോലുയ
ഞങ്ങളയ  അതനിനനുസരനിചണ്ട്  വര്ദ്ധനിപനിചനിട്ടുണണ്ട്.  പനലനിപന്റെ  തക്ടോങ്ങുവനില
വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് സര്ക്കക്ടോര് അടനിയന്തരമക്ടോയനി സശസ്പീകേരനിക്കണയ. 

യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട് ഒരു മണനി അരനികപക്ടോലുയ കകേരളത്തനില്
കുറവണക്ടോയനിടനില.  ഇകപക്ടോള്  മപണണ  കുറഞ.  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമവമക്ടോയനി
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മപണണയണ്ട്   ഒരു  ബനവമനില.   ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമയ  നടപക്ടോക്കക്ടോന
കവകുന്നുപവന്നുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട് ഇവനിടപത്ത കറഷന സയവനിധക്ടോനത്തനില് പ്രശ്നങ്ങള്
വരുനപതനണ്ട്   പറയുകമക്ടോള്  എന്തുപകേക്ടോണണ്ട്  മപണണയുപട  അളവണ്ട്   കുറഞ?
എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്   സ്കൂള്  കുടനികേള്ക്കണ്ട്  5  കേനികലക്ടോ  അരനി
സഇജനധ്യമക്ടോയനി   കേഴനിഞ  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോതനിരുനതണ്ട്?
അപതക്ടോപക്ക  ഭക്ഷേധ്യ  ഭദതക്ടോ  നനിയമയ  നടപക്ടോക്കക്ടോന  കവകുനതണ്ട്  പകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ?
എവനിപടപയക്ടോപക്കകയക്ടോ പക്ടോളനിചകേള് സയഭവനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതണ്ട്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്.
34000  കേനികലക്ടോ  ലനിറര് മപണണ  എന.ഡനി.എ.  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്ത്തലക്ടോക്കനി.
കകേന്ദ്രത്തനില്  ശക്തമക്ടോയ സമ്മര്ദ്ദേയ പചെലുത്തനി അതണ്ട്  പുന:സ്ഥക്ടോപനിപചടുക്കക്ടോന മുന
സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കേഴനിഞ.   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ   കേക്ടോലത്തണ്ട്  അരനിയുപടകയക്ടോ
മപണണയുപടകയക്ടോ  വനിഹനിതത്തനില്  ഒരു  കുറവയ  വരക്ടോന   അനുവദനിചനിരുനനില.
ആവശധ്യമക്ടോയ  സമയങ്ങളനില്  കൃതധ്യമക്ടോയ  ഇടപപടലുകേള്  നടത്തനി  ഞങ്ങള്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിരുന്നുപവനക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളളതണ്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളനില് ശദ്ധ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചണ്ട്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് കേഴനിയണയ. 

ഇകപക്ടോള്  കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേളപട  പരക്ടോതനി  സശസ്പീകേരനിക്കുന  സമയമക്ടോണണ്ട്.
എന്തക്ടോയക്ടോലുയ പഴയ ബനി.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡണ്ട് മുനഗണനക്ടോ കേക്ടോര്ഡക്ടോക്കനി അടുത്ത മക്ടോസയ
1-ാം തസ്പീയതനി മുതല് നനിയമയ പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.
അങ്ങപനയക്ടോപണങ്കനില്   കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേളനികന്മേലുള്ള  പരക്ടോതനികേള്ക്കുള്ള  സമയയ
ദസ്പീര്ഘനിപനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  ഇഇ  മക്ടോസയ  30-ാം  തസ്പീയതനി
വപരകയ  സമയമുളള.    പഴയ  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  നനിയമയ  വചണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കുനതനിനക്ടോല്
ഇകപക്ടോഴുള്ള  കറഷന  കേക്ടോര്ഡുകേളനില്  വരുന  പരക്ടോതനികേള്  കകേള്ക്കക്ടോനുയ
പരനിഹരനിക്കക്ടോനുമക്ടോയനി ആവശധ്യമക്ടോയ സമയയ പകേക്ടോടുക്കണയ. കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനണ്ട് ഇവ
കനടനിപയടുക്കക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിക്കുന   ഏതണ്ട് തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങള്ക്കുയ ശക്തമക്ടോയ
പനിന്തുണ യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോകുയ.   ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷേ ആകരക്ടോപണ
പ്രതധ്യക്ടോകരക്ടോപണമല  കവണതണ്ട്.   കൂടക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂപട    ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യങ്ങള്
കനടക്ടോനുയ  നനിലനനിര്ത്തക്ടോനുയ  നമുക്കണ്ട്  സക്ടോധനിക്കണയ.   ഇത്തരയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്
സര്ക്കക്ടോര് ശദ്ധ പചെലുത്തണയ.  

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫണ്ട്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള
അനുകൂലനിക്കുന്നു.  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്  സക്ടോഹനിബണ്ട്,   പതനിനക്ടോലനില്  പത്തണ്ട്  സസ്പീറനിലുയ
എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  ജയനിചതണ്ട്   കേക്ടോണക്ടോപത  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  ഒരു  സസ്പീറനില്
പരക്ടോജയപപടതക്ടോണണ്ട് വലനിയ കേക്ടോരധ്യമക്ടോയനി ഇവനിപട  അവതരനിപനിചതണ്ട്.  കയക്ടോദ്ധ എന
സനിനനിമയനില് എലക്ടോ പരക്ടോജയങ്ങളയ ഏറ്റുവക്ടോങ്ങുകമക്ടോഴുയ ജഗതനി ശസ്പീകുമക്ടോര്  "അടുത്ത
പക്ടോട്ടുമത്സരത്തനിനണ്ട്  കേക്ടോണക്ടോയ"  എനണ്ട്  പറയുനതുകപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട്    അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
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വക്ടോക്കുകേള്  കകേടകപക്ടോള്  എനനിക്കണ്ട്  കതക്ടോനനിയതണ്ട്.   കേഴനിഞ  5  വര്ഷപത്ത
മദധ്യനയപത്ത  പുകേഴനി  ശസ്പീ.  കറക്ടോജനി  എയ.  കജക്ടോണയ  ശസ്പീ.  എല്കദക്ടോസണ്ട്
കുനപനിള്ളനിയുപമക്ടോപക്ക  ഉഇറയ പകേക്ടോണണ്ട് പ്രസയഗനിക്കുനതണ്ട് കകേട്ടു.  ഖജനക്ടോവനികലയണ്ട്
എകത്തണ കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനണ്ട്  രൂപ സശന്തയ സമക്ടോദധ്യത്തനികലയണ്ട്  മക്ടോറക്ടോനക്ടോകുപമനണ്ട്
പതളനിയനിച   മുന  എകക്സസണ്ട്  വകുപ്പുമനനി   ധക്ടോരക്ടോളയ  പവള്ളയ  കുടനിക്കുന
അവസ്ഥയക്ടോണണ്ട്  നമ്മള്  ഇകപക്ടോള്  കേണ്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.   അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട്
സശക്ടോതനധ്യസമര  കസനക്ടോനനിക്കണ്ട്  നല്കുന  പരനിരക്ഷേയക്ടോണണ്ട്  കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്
നല്കേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  ഒക്ടോകരക്ടോ  തവണ  വനിജനിലനസണ്ട്  കചെക്ടോദധ്യയ  പചെയ്യുകമക്ടോഴുയ
രക്ടോഷത്തനിനക്ടോയനി  അകദ്ദേഹയ  പചെയ്ത  കസവനങ്ങപളക്കുറനിചക്ടോണണ്ട്  അവര്  ഉഇറയ
പകേക്ടോള്ളുനതണ്ട്.  പകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെണ്ട്  ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സുധസ്പീരന  ഇഇ
പ്രശ്നത്തനില് ആദധ്യയ  മുതകല മഇനയ പക്ടോലനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  അകദ്ദേഹപത്തപക്കക്ടോണണ്ട്
കപരനിപനങ്കനിലുയ  ഒരു  പ്രതനികരക്ടോധ  പ്രസ്തക്ടോവനയനിറക്കക്ടോന  കേഴനിഞതണ്ട്  കൂട
പസ്പീഡനിപനിക്കലനിനണ്ട്  വനികധയമക്ടോക്കനിയതനിനണ്ട്  കശഷമക്ടോപണന്നുള്ളതണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോണണ്ട്.
ഇകപക്ടോള്  ശസ്പീ.  പകേ.   ബക്ടോബുവനിപന  പനിന്തുണചനിപലങ്കനില്,   മുനമനനിമക്ടോപര  വചണ്ട്
പകേ.പനി.സനി.സനി.  കയക്ടോഗയ  കൂടണപമങ്കനില്  പസനടല്  ജയനിലനില്  കപക്ടോകേണപമനണ്ട്
ഭസ്പീഷണനി മുഴക്കനിയക്ടോയനിരനിക്കണയ അകദ്ദേഹത്തപക്കക്ടോണണ്ട്  ഇതണ്ട്  പറയനിപനിചപതനക്ടോണണ്ട്
എപന്റെ  വനിശശക്ടോസയ.   ശസ്പീ.  പകേ.   ബക്ടോബുവനിപന  തുടക്കയ  മുതല്  പനിന്തുണയക്ടോന
ശസ്പീ. ഉമ്മന ചെക്ടോണനി കേക്ടോണനിചനിരുന ആത്മക്ടോര്ത്ഥത പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില.
മുഖത്തണ്ട്  മക്ടോത്രമല  ശരസ്പീരയ  മുഴുവന  കേണയ  കേക്ടോതുമുള്ള  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണനി
ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബുവനിപന്റെ  ഒരനിടപക്ടോടുയ  അറനിഞനിപലനണ്ട്  പറഞക്ടോല്   ആപരങ്കനിലുയ
വനിശശസനിക്കുകമക്ടോ?  ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബു  നല്കേനിയ  രക്ടോജനിക്കത്തണ്ട്  കപക്ടോക്കറനിലനിടണ്ട്
അകദ്ദേഹപത്ത  രക്ഷേനിക്കക്ടോന  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണനി    നടത്തനിയ  നക്ടോടകേങ്ങള്  കേണണ്ട്
രക്ടോഷസ്പീയ കകേരളയ  ലജനിചണ്ട് തലതക്ടോഴനിയതക്ടോണണ്ട്.  ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബുവനിപന രക്ഷേനിക്കക്ടോന
ആരുയ  വനനിപലങ്കനിലുയ   ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ചെര്ചയനില്
പപങ്കടുത്തുപകേക്ടോണണ്ട്  വക്ടോദനിക്കുനതണ്ട്  കകേട്ടു....(ബഹളയ)..എകക്സസണ്ട്  വകുപനിപന്റെ
ചെര്ചയക്ടോണണ്ട്...കേഴനിഞ  നയപത്തക്കുറനിചണ്ട്  പറയുകമക്ടോള്.....അനപത്ത  മനനി..
(ബഹളയ)..ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബു  എനണ്ട്  പറയുനനില....കേഴനിഞ  എകക്സസണ്ട്
വകുപ്പുമനനിപയനണ്ട്  പറകഞക്കക്ടോയ....കപരണ്ട്  പറയുനനില......എത്രകയക്ടോ  കപരണ്ട്
പറഞ.........ഇതണ്ട് സക്ടോധക്ടോരണ പറയുനതകല?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  എന്തക്ടോണണ്ട്...............പയസണ്ട്............പ്ലെെസ്പീസണ്ട്...അങ്ങണ്ട്
സയസക്ടോരനിക്കു....

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫണ്ട്:  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ഇകത  ചെര്ചയനില്
ശസ്പീ.  ഉമ്മര്  സക്ടോഹനിബണ്ട്  ശസ്പീ.  ബക്ടോബുവനിനണ്ട്  കവണനി  വക്ടോദനിചകലക്ടോ.......ഇവരക്ടോരുയ
വക്ടോദനിചനിപലങ്കനിലുയ അകദ്ദേഹയ വക്ടോദനിച്ചു. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങണ്ട് സയസക്ടോരനിക്കു.....

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫണ്ട്:  സര്,  അകദ്ദേഹയ  വക്ടോദനിച്ചു.  കകേക്ടോണ്ഗസനിപല
ഒരക്ടോളകപക്ടോലുയ അകദ്ദേഹത്തനിനുകവണനി വക്ടോദനിചനിപലങ്കനിലുയ ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് സക്ടോഹനിബണ്ട്
വക്ടോദനിച്ചു. അകദ്ദേഹയ കചെക്ടോദനിചപതന്തക്ടോണണ്ട്? ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബുവനിപന്റെ ഭക്ടോരധ്യയുപട കലക്ടോക്കര്
ഒഴനിപനിക്കപലക്ടോപക്ക  അകനശഷനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകകേണ  വല  കേക്ടോരധ്യവമുകണക്ടോ,  വസ്പീടനിപല
മറയഗങ്ങളപട  പനിനക്ടോപല  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്  കപക്ടോകുനതണ്ട്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ  എപനക്ടോപക്ക
കചെക്ടോദനിചക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബുവനിനുകവണനി  വക്ടോദനിചതണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ  ഒരു
വക്കസ്പീലക്ടോണണ്ട്. നനിയമമറനിയക്ടോവന ആളക്ടോപണനക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന കേരുതനിയനിരുനതണ്ട്. പപക്ഷേ
ഇങ്ങപന വക്ടോദനിക്കുപമനണ്ട് ഞക്ടോന വനിചെക്ടോരനിചനില. രണണ്ട് വര്ഷയ കൂടുകമക്ടോള് നമ്മപളക്ടോപക്ക
ഭക്ടോരധ്യ  ഉള്പപടയുള്ള  കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളപട  സശത്തുവനിവരയ  സയബനനിച കസ്റ്ററണ്ട്പമന്റെണ്ട്
ഗവര്ണര്ക്കണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുന്നുണണ്ട്.  അങ്ങപന  പകേക്ടോടുക്കണപമന  വധ്യവസ്ഥ
അറനിയക്ടോപമനനിരനിപക്ക   അവനിപട  കലക്ടോക്കര്  ഒഴനിപനിക്കക്ടോന  കപക്ടോയ  ദൃശധ്യങ്ങപളലക്ടോയ
മക്ടോധധ്യമങ്ങളനില്  കേക്ടോണനിക്കുകമക്ടോള്  അപതലക്ടോയ  അകനശഷനിക്കുനതണ്ട്  നധ്യക്ടോയമക്ടോകണക്ടോ
എന  മടനില്  അകദ്ദേഹയ  പരക്ടോമര്ശനിചതണ്ട്   ശരനിയക്ടോയനില.    അകദ്ദേഹപമന്തനിനക്ടോണണ്ട്
ഇങ്ങപന വധ്യക്ടോകുലചെനിത്തനക്ടോകുനതണ്ട്?

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കപക്ടോയനിന്റെ ഓഫണ്ട് ഒക്ടോര്ഡര്...

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫണ്ട്:  സര്,  കപക്ടോയനിന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട് ഓര്ഡര്....ഒരകനശഷണയ
നടക്കുന  കകേസനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ഇഇ  സഭയനില്   പരക്ടോമര്ശനിക്കുനതണ്ട്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?
വനിജനിലനസണ്ട്  കകേക്ടോടതനിയനില്  പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുത്തണ്ട്  അകനശഷണയ  നടക്കുന  ഒരു
കകേസനിപന്റെ പമറനിറനിപനപറനി പറയുനതണ്ട് ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങണ്ട് ഏതണ്ട്  ചെടപ്രകേക്ടോരമക്ടോണണ്ട് ക്രമപ്രശ്നയ ഉനയനിക്കുനതണ്ട്? 

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫണ്ട്:  സര്,  ചെടയ   307  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണണ്ട് ഉനയനിക്കുനതണ്ട്.
ഇവനിപട വനിജനിലനസണ്ട് കകേക്ടോടതനിയുപട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേക്ടോരയ അകനശഷനിക്കുന കകേസനിപന്റെ
പമറനിറനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള പരക്ടോമര്ശയ കരഖയനില്നനിന്നുയ നസ്പീക്കയ പചെയ്യണയ.*

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കരഖ പരനികശക്ടോധനിചണ്ട് നസ്പീക്കയ പചെയ്യക്ടോയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫണ്ട്:   സര്,  ഇവനിപട   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  പമമര്മക്ടോര്
പ്രസയഗനിചകപക്ടോള് പ്രകേസ്പീര്ത്തനിച മദധ്യനയയ യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില് എന്തക്ടോണണ്ട്?  ടൂ  സ്റ്റക്ടോര്
പപലസനസണ്ട് പുതുകക്കണ സമയത്തണ്ട് പുതുക്കക്ടോപത വനില കപശനി നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.
ആ  സമയത്തണ്ട്  ടൂ  സ്റ്റക്ടോറനിനുമക്ടോത്രമല  ത്രസ്പീ  സ്റ്റക്ടോറനിപന്റെയുയ  പപലസനസണ്ട്  പുതുക്കക്ടോന

* സഭക്ടോദ്ധധ്യക്ഷേപന്റെ ഉത്തരവപ്രകേക്ടോരയ(ഫ.നയ.4827/ഇ.ബനി/2016/നനി.പസ) കരഖയനില് നനിലനനിര്ത്തനി
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പക്ടോടനിപലനണ്ട്  പറഞണ്ട്  പകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെണ്ട്  രയഗത്തുവന്നു.   പക്ടോര്ടനി
പക്ടോര്ടനിയുപട നയയ പറയുയ, ഞങ്ങള്ക്കണ്ട് സര്ക്കക്ടോരനികന്റെതക്ടോയ വഴനികേളയ നയങ്ങളമുണണ്ട്;
അതുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണനിവരുപമനണ്ട്  അനപത്ത  മുഖധ്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണനി  പറഞതണ്ട്  നനിങ്ങളക്ടോരുയ  മറന്നുകപക്ടോകേരുതണ്ട്.   അതക്ടോയതണ്ട്
കലസനസണ്ട്  പുതുക്കുനതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കവപറ  നയമുണണ്ട്,
അതുമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുപമനക്ടോണണ്ട്  അകദ്ദേഹയ  ആദധ്യയ  പ്രസ്തക്ടോവനിചതണ്ട്.
പനിനസ്പീടണ്ട്  അകദ്ദേഹയ അതനില് നനിന്നുയ പനിനമക്ടോറനിയതണ്ട്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്?   ഇതണ്ട്  ടൂ
സ്റ്റക്ടോറനിപന്റെയുയ  ത്രസ്പീ  സ്റ്റക്ടോറനിപന്റെയുയ  പ്രശ്നമല.   ഇതണ്ട്  മുഖധ്യമനനിക്കകസരയനികലയള്ള
പുതനിയ  സ്റ്റക്ടോര്,  അതക്ടോയതണ്ട്  ആറക്ടോയ  സ്റ്റക്ടോറനികലക്കുള്ള  ലക്ഷേധ്യമക്ടോപണനണ്ട്  അനപത്ത
മുഖധ്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചെക്ടോണനി  മനസനിലക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്,  എനക്ടോല്  കഫക്ടോര് സ്റ്റക്ടോറുയ
കൂടനി അടയപട എന്നു പറഞപകേക്ടോണണ്ട് അനപത്ത പകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെനിപന
സസ്പീകറക്ടോ  സ്റ്റക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന  കവണനി  നടത്തനിയ  നയത്തനില്  നനിന്നുയ  രൂപപപടതക്ടോണണ്ട്
അനപത്ത മദധ്യനയയ.  ഞക്ടോന  പവറുപത പറയുനതല.   ഇതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  നനിങ്ങള്
നടത്തനിയ പ്രസ്തക്ടോവന ഇവനിപടയുണണ്ട്.   സ്റ്റക്ടോര് പദവനിക്കുകവണനി രണ്ടു കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്
തമ്മനിലുള്ള  തര്ക്കത്തനില് നനിനണ്ട് രൂപപപടതക്ടോണണ്ട് നനിങ്ങളപട നയയ. ഇപതലക്ടോവര്ക്കുയ
അറനിയക്ടോവന കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.   കകേരള  കേഇമുദനിയനില് ആഗസ്റ്റണ്ട്   17-നണ്ട്  വന വക്ടോര്ത്ത
ഇങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്,  'കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ മദധ്യനയപത്ത തള്ളനിയുള്ള
പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവണ്ട്  ശസ്പീ.  രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തലയുപട പരക്ടോമര്ശകത്തക്ടോപട മദധ്യനയയ
വസ്പീണ്ടുയ  ചെര്ചയുയ  വനിവക്ടോദവമക്ടോയനി.  മദധ്യനയത്തനില്  പ്രതനിപക്ഷേത്തനിപന്റെ  വധ്യതധ്യസ്ത
അഭനിപ്രക്ടോയയ  ചൂണനിക്കക്ടോടനി  മദധ്യനയയ  തനിരുകത്തണ  ആവശധ്യത്തനിനണ്ട്  ഭരണപക്ഷേവയ
അടനിവരയനിട്ടു'.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  മദധ്യനയയ  പതരപഞടുപനില്
പൂര്ണമക്ടോയുയ ഗുണയ പചെയ്തനിപലനക്ടോയനിരുന്നു ഒരു വക്ടോരനികേയണ്ട് നല്കേനിയ അഭനിമുഖത്തനില്
ശസ്പീ.  രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല പറഞതണ്ട്.   അകദ്ദേഹയ  ആഗസ്റ്റണ്ട്  21 -പല കേലക്ടോകേഇമുദനി
വക്ടോരനികേയണ്ട് നല്കേനിയ അഭനിമുഖയ എപന്റെ കകേവശമുണണ്ട്.   അതനില്,   എന്തുപകേക്ടോണണ്ട്
ജനയ മദധ്യനയത്തനിനണ്ട് അനുകൂലമക്ടോയനി കവക്ടോടണ്ട് പചെയ്തനിപലന കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്, "മദധ്യനയയ
കവണവനിധയ ഏറനില എനതണ്ട് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്"  എനക്ടോയനിരുന്നു അകദ്ദേഹത്തനിപന്റെ
ഉത്തരയ.  "അങ്ങപനപയങ്കനില്  മദധ്യനയത്തനില്  തനിരുത്തകലക്ടോ  പുനരക്ടോകലക്ടോചെനകയക്ടോ
കകേക്ടോണ്ഗസണ്ട്  നടകത്തണതപല"  എന  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്,  "അപതക്ടോപക്ക  പക്ടോര്ടനി
ആകലക്ടോചെനിചണ്ട് തസ്പീരുമക്ടോനനികക്കണ കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്,   ഞക്ടോന ഒറയണ്ട്  പറകയണ കേക്ടോരധ്യമല"
എനക്ടോണണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവണ്ട്  പറഞതണ്ട്.   "മദധ്യനയയ  പക്ടോര്ടനി
തനിരുത്തണപമനണ്ട് സശയയ കതക്ടോന്നുനനികല"  എന കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്   "മദധ്യനയത്തനിപന്റെ
പ്രകയക്ടോജനയ പൂര്ണമക്ടോയുയ ലഭനിചനില എന്നുളളതണ്ട് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്" എനക്ടോണകദ്ദേഹയ
പറഞതണ്ട്.   ഇതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ശസ്പീ.  പകേ.  സുധക്ടോകേരനുയ  ശസ്പീ.  എയ.  എയ.
ഹസനുപമക്ടോപക്ക പറഞനിട്ടുണണ്ട്.   അതനിപന്റെ വനിശദക്ടോയശങ്ങളനികലയ്പക്കക്ടോന്നുയ ഞക്ടോന
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കപക്ടോകുനനില.  മദധ്യനയപത്ത  സയബനനിചണ്ട്  ഇവരുപട  നയയ  എങ്ങപന
രൂപപപടതക്ടോപണന്നുയ അതുസയബനനിച്ചുള്ള ഇവരുപട അഭനിപ്രക്ടോയയ എന്തക്ടോപണന്നുയ
ഇവരുപട  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്  പറഞതനില്  നനിന്നുതപന  നമുക്കണ്ട്  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുയ.
മദധ്യത്തനിപന്റെ ഉപകഭക്ടോഗത്തനില് പചെറനിയ കുറവക്ടോണണ്ട് വനനിട്ടുള്ളതണ്ട്.     ഒരു ശതമക്ടോനയ
കുറവക്ടോണണ്ട്  മുനവര്ഷപത്ത  അകപക്ഷേനിചണ്ട്  മദധ്യത്തനിപന്റെ  വനില്പനയനിലുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതണ്ട്.
മയക്കുമരുനനികലയണ്ട്  എത്തനിയകപക്ടോള്  കകേരളത്തനിപന്റെ  സ്ഥനിതനി  എന്തക്ടോണണ്ട്?
2013-14-ല്  860,  2014-15-  ല്  1021,   2015-16  എത്തനിയകപക്ടോള്  1704
എനനിങ്ങപനയക്ടോണണ്ട് എന.ഡനി.പനി.എസണ്ട്.  ആകണ്ട് പ്രകേക്ടോരമുള്ള കകേസ്സുകേള്.  മദധ്യത്തനില്
നനിന്നുയ  മയക്കുമരുനനികലയക്ടോണണ്ട്  കകേരളയ  കപക്ടോകുനതണ്ട്.  1968-ല്  മലബക്ടോര്
കമഖലയനിലുണക്ടോയനിരുന  മദധ്യനനികരക്ടോധനയ  പനിനവലനിചതുയ  1982-ല്  ബനിവകറജസണ്ട്
കകേക്ടോര്പകറഷന രൂപസ്പീകേരനിചതുയ ലസ്പീഗനിനുകൂടനി പങ്കക്ടോളനിത്തമുള്ള ഒരു സര്ക്കക്ടോരക്ടോപണന
കേക്ടോരധ്യയ  മറക്കരുതണ്ട്.    മയക്കുമരുനനിപന്റെ  ഉപകയക്ടോഗയ  വളപര   അപകേടകേരമക്ടോയ
നനിലയനികലയക്ടോണണ്ട്   കപക്ടോകുനതണ്ട്.  വനികദശത്തുനനിന്നുയ  പകേക്ടോറനിയറനില്   വരുന
സ്റ്റക്ടോമനിപന്റെ അടനിയനില് പശയുപട  രൂപത്തനില്  ഒടനിച മയക്കുമരുനക്ടോണണ്ട്   അടുത്ത
ദനിവസയ  പനിടനിപചടുത്തതണ്ട്.   അതണ്ട്  നക്ടോക്കനിനടനിയനിലനിടണ്ട്   ലഹരനിയുണക്ടോക്കുന
രസ്പീതനിയക്ടോണണ്ട് അവലയബനിക്കുനതണ്ട്. ഇങ്ങപന പല രൂപത്തനിലുള്ള മയക്കുമരുന്നുകേളണണ്ട്,
കവറണ്ട്നര്,  കുടനികേളപട വക്ടോയനികലയടനിക്കുന കസ, ആപനിള്,  കേഞക്ടോവണ്ട്  ഇങ്ങപന പല
രൂപത്തനിലക്ടോണണ്ട്  മയക്കുമരുനണ്ട് വരുനതണ്ട്.    ഇതനിപന്റെ ഉപകഭക്ടോഗപത്ത സയബനനിചണ്ട്
വലനിയ കതക്ടോതനിലുള്ള ആശങ്കയക്ടോണണക്ടോയനിരനിക്കുനതണ്ട്.   മദധ്യപത്ത സയബനനിച്ചുള്ള
ദുരഭനിമക്ടോനയ  പവടനിഞണ്ട്   പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ  നനിലയനികലക്കണ്ട്  ചെര്ച  പചെയ്യപപടണയ.
മദധ്യത്തനിപന്റെ ലഭധ്യത കൂടണപമനല ഇതുപകേക്ടോണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.   മദധ്യത്തനിപന്റെ ലഭധ്യത
കുറയണയ.  പകക്ഷേ,  അപതങ്ങപന,  ഏതു തരത്തനിലക്ടോകേണപമന്നുള്ളതണ്ട് സയബനനിച
ഒരു  സമവക്ടോയ  ചെര്ചയണ്ട്  ദുരഭനിമക്ടോനയ  പവടനിഞണ്ട്  നമ്മള്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  അതനിനണ്ട്
തയ്യക്ടോറക്ടോയനിപലങ്കനില്   കകേരളയ  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോയ  നനിലയനികലയണ്ട്  കപക്ടോകുയ.
ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണനി ചെക്ടോരക്ടോയയ നനികരക്ടോധനിച്ചു;  അതനിനുകശഷയ ഇവനിപട എലക്ടോയ
ഭദമക്ടോയനി  എന്നു  പറഞ.  എനക്ടോല്  അതനിനുകശഷയ  മദധ്യത്തനിപന്റെ  ഉപകഭക്ടോഗയ
വനകതക്ടോതനില് വര്ദ്ധനിക്കുനതക്ടോണണ്ട് നക്ടോയ  കേണതണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട് എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-
പന്റെ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞ  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്   നടപക്ടോക്കണയ.   സക്ടോക്ഷേരതക്ടോ
പ്രസ്ഥക്ടോനയ,  കജവപചക്കറനി  കൃഷനി,    ഒ.ഡനി.എഫണ്ട്. എനനിവകപക്ടോപല
മദധ്യവര്ജനത്തനിനക്ടോയനി   പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള  "ലഹരനി  വനിമുക്തനി"  പദ്ധതനി  വളപര
വനിപുലമക്ടോയ ജനകേസ്പീയ പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോക്കനി മക്ടോറനിപയടുക്കക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.
അതനിനണ്ട് രക്ടോഷസ്പീയ കനതൃതശങ്ങള് കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചെനിക്കണയ.

ബഹുമക്ടോനപപട   പകേ.  വനി.  കതക്ടോമസണ്ട്  മക്ടോഷനിപന്റെ  ഇലക്ഷേന  പ്രചെരണവമക്ടോയനി
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ബനപപടണ്ട്  ഒരു  വക്ടോര്ത്ത   എഫണ്ട്.എയ.  കറഡനികയക്ടോയനില്  കകേള്ക്കക്ടോനനിടയക്ടോയനി.
അതനില് പറയുനതണ്ട്,  ഒരു കുടനി കേടയനില്നനിനണ്ട് ബഡണ്ട് കമക്ടോഷനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുയ
ആ കുടനിപയ ആളകേള് പനിന്തുടര്നണ്ട് അടനിക്കുകേയുയ  ആ കുടനി കേരയുകേയുയ പചെയ്തകപക്ടോള്,
പപ്രക്ടോഫ. പകേ. വനി. കതക്ടോമസണ്ട് രയഗപ്രകവശയ പചെയ്യുകേയുയ 'ഇനനി ഒരനിക്കലുയ ഇന്തധ്യയനില്
ഒരു കുടനികപക്ടോലുയ ഭക്ഷേണത്തനിപന്റെ കപരനില് തലണ്ട് ല്ല് പകേക്ടോള്ളനില, കമക്ടോഷനികക്കണനി വരനില'
എനണ്ട്  അളകേകളക്ടോടണ്ട്  പറയുകേയുയ  പചെയ്യുന്നു.  അവപരപയലക്ടോയ  രക്ഷേനിക്കുന
ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോനനിയമയ  പപ്രക്ടോഫ.  പകേ.  വനി.  കതക്ടോമസണ്ട്   കസക്ടോണനിയക്ടോഗക്ടോനനിയുപട
അയഗസ്പീകേക്ടോരകത്തക്ടോടുകൂടനി  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്,  അതനിനക്ടോല്  അകദ്ദേഹപത്ത
വനിജയനിപനിക്കണപമന്നുളള പ്രചെരണമക്ടോണണ്ട്.  ഭക്ഷേധ്യസുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമവയ   അതനിപന്റെ
പ്രക്ടോധക്ടോനധ്യപത്തക്കുറനിച്ചുയ ഇന്തധ്യയനിപലക്ടോടക്ടോപകേ പചെയ്യക്ടോന കപക്ടോകുന കേക്ടോരധ്യങ്ങപളക്കുറനിച്ചു
പമക്ടോപക്ക പറഞണ്ട് കവക്ടോടണ്ട് കചെക്ടോദനിചതനിപന്റെ ഉകദ്ദേശധ്യയ എന്തക്ടോപണനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട
മുന ഭക്ഷേധ്യവകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട് ഇനണ്ട് സഭയനില് പറഞകപക്ടോഴക്ടോണണ്ട്
എനനിക്കണ്ട് കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  പനിടനികേനിടനിയതണ്ട്.  അതുപ്രകേക്ടോരയ പത്തണ്ട് ലക്ഷേയ ടണ് അരനിയക്ടോണണ്ട്
കകേരളത്തനിനണ്ട്  അകലക്ടോടണ്ട്പമന്റെക്ടോയനി  ലഭനിക്കുനതണ്ട്.  എനക്ടോല് കകേരളത്തനിപന്റെ ആവശധ്യയ
14  ലക്ഷേയ ടണ് അരനിയക്ടോണണ്ട്.  അന്നുമുതല് സര്ക്കക്ടോര് ആ ആവശധ്യയ  മുനനനിര്ത്തനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടണ്ട്  ആവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ആ  നനിയമമക്ടോണണ്ട്
നമ്മുപട  കേടയല് കേത്തനിവചതണ്ട്.  ആ നനിയമത്തനിപന്റെ രസ്പീതനിയനിലക്ടോണണ്ട്  കകേരളത്തനിപല
ജനങ്ങളപട  അവകേക്ടോശപത്ത  പകേക്ടോള്ളയടനിചപതനണ്ട്   വധ്യക്തമക്ടോക്കപപടുകേയക്ടോണണ്ട്.
ഇത്തരത്തനില്   അകങ്ങയറയ  അപമക്ടോനനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ള  സമസ്പീപനത്തനികലയണ്ട്
കകേരളപത്ത എത്തനിചതനിനുപനിനനില് പ്രവര്ത്തനിചതണ്ട്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട്.  ആ
നയങ്ങള്  ബനി.പജ.പനി.  ഗവണ്പമന്റെണ്ട്  പനിന്തുടരുകേയക്ടോണണ്ട്.  നമ്മപളക്ടോരുമനിചണ്ട്
അവകേക്ടോശങ്ങള്  കനടനിപയടുക്കക്ടോനുള്ള  കപക്ടോരക്ടോടത്തനില്  ഭക്ടോഗമക്ടോകേണപമനണ്ട്
പറഞപകേക്ടോണണ്ട്  ഇഇ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള പനിന്തുണച്ചുപകേക്ടോണണ്ട് നനിര്ത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി പറമനില്: സര്,  ഈ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള ഞക്ടോന എതനിര്ക്കുന്നു.
'എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  വരുയ,  എലക്ടോയ  ശരനിയക്ടോകുയ'  എന  കേടുത്ത  ഇടതുപക്ഷേ
വനിശശക്ടോസനികേളപട  ആത്മവനിശശക്ടോസയ  പക്ടോകട  പകേടുത്തനിയനിരനിക്കുന
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലക്ടോണണ്ട്  നൂറണ്ട്  ദനിനയ  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിച  ഇഇ  ഗവണ്പമന്റെണ്ട്  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകുനതണ്ട്.  ഒന്നുയ  ശരനിയക്ടോകുനനിപലനണ്ട്  മക്ടോത്രമല,  പ്രതസ്പീക്ഷേനിചതനിനണ്ട്
കേടകേവനിരുദ്ധമക്ടോയനി  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  സയഭവനിക്കുനതണ്ട്  കേക്ടോണകമക്ടോഴുള്ള  നനിരക്ടോശ
സക്ടോധക്ടോരണ  പ്രവര്ത്തകേരനിലുടനസ്പീളയ  നനിറഞനനില്ക്കുന്നുണണ്ട്.  ഒനപതണ്ട്  രക്ടോഷസ്പീയ
പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളനിലൂപട  നനിരവധനി  കുടുയബങ്ങളപട  അത്തക്ടോണനി  നഷപപടതണ്ട്  ഇഇ
കേക്ടോലയളവനിലക്ടോണണ്ട്. നൂറണ്ട് ദനിനയ പകേക്ടോണണ്ട് നൂറണ്ട് പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളനില് എത്തുകമക്ടോ എനണ്ട്
മത്സരയ  നടനനിരുനതുകപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതണ്ട്.
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സശജനപക്ഷേപക്ടോതത്തനിപന്റെ  ആകരക്ടോപണങ്ങളയ  അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണങ്ങളയ  നൂറണ്ട്
ദനിവസയ പകേക്ടോണണ്ട് ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് ഏല്കക്കണനിവന്നു.  മുഖധ്യമനനിയുപട പതക്ടോടടുത്ത
കേകസരയനില് ഇരനിക്കുന രണക്ടോമനക്ടോയ   മനനിക്കണ്ട്   കുറ സമ്മതത്തനിപന്റെ കപരനില്
സ്ഥക്ടോനപമക്ടോഴനികയണനിവന്നു.  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലമക്ടോയ  പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്
ജനിലയനില്നനിന്നുളള  ഏകേ  മനനിയക്ടോണണ്ട്  പ്രനിയപപട  ബക്ടോകലടന.  അകദ്ദേഹമക്ടോണണ്ട്
ഇകപക്ടോള്  രണക്ടോമപത്ത  കേകസരയനില്  ഇരനിക്കുനതണ്ട്.  ആ  കേകസരയണ്ട്  എപന്തങ്കനിലുയ
കുഴപമുകണക്ടോ  എനണ്ട്  ആളകേള്  സയശയയ  പറഞക്ടോല്  അവപര  കുറയപറയക്ടോത്ത
തരത്തനിലക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട്   അകദ്ദേഹയ
ശദ്ധനിക്കണപമനണ്ട് ഞക്ടോന വനിനസ്പീതമക്ടോയനി അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്. 

പക്ടോഠപുസ്തകേപത്ത സയബനനിചണ്ട് ഇവനിപട സൂചെനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പക്ടോഠപുസ്തകേ
ലഭധ്യതപയ സയബനനിചണ്ട് കേഴനിഞ കേക്ടോലങ്ങളനില് സമരയ നടത്തനിയവരുപട  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനകപക്ടോള്  അതണ്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  അവര്
പരക്ടോജയപപടുകേയുണക്ടോയനി.  പകേ.എസണ്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലുയ  പപ്രക്ടോടകഡണ്ട്
അദ്ധധ്യക്ടോപകേര്ക്കുയ  ശമളയ  മുടങ്ങനിയതക്ടോയുള്ള  വക്ടോര്ത്തകേള്    പുറത്തുവരനികേയുയ
രക്ടോഷസ്പീയകപ്രരനിതമക്ടോയ  നനിരവധനി  സ്ഥലയമക്ടോറ  പസ്പീഡനങ്ങള്   മക്ടോധധ്യമങ്ങള്  ചെര്ച
പചെയ്യുകേയുമുണക്ടോയനി.  മക്ടോധധ്യമപ്രവര്ത്തകേരുപട  അവകേക്ടോശങ്ങള്  സയരക്ഷേനിക്കുപമനണ്ട്
ഇന്നുയ  മുഖധ്യമനനി പ്രസ്തക്ടോവന നടത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.  അവര് കകേക്ടോടതനിയനില് കപക്ടോകുകമക്ടോള്
കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര്ക്കണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുനതുകപക്ടോപല  ഒരു  ചൂരല്  കേവചെയകൂടനി  പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്
നനക്ടോയനിരനിക്കുയ. മക്ടോധധ്യമങ്ങപള ഗുണകേളക്ടോക്കനി ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന രസ്പീതനിയക്ടോണണ്ട് ഇകപക്ടോള്
നടക്കുനതണ്ട്.  നൂറണ്ട് ദനിവസയ പകേക്ടോണണ്ട്  ലക്ഷേക്കണക്കനിനക്ടോളകേള്ക്കണ്ട് ഒരു രൂപയണ്ട് അരനി
പകേക്ടോടുത്ത  കനടമക്ടോയനിരുന്നു  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്   അവകേക്ടോശപപടനിരുനപതങ്കനില്
ഇകപക്ടോള് അതുയ മുടങ്ങുന തരത്തനിലക്ടോണണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള് കപക്ടോകുനതണ്ട്.   കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
അരനി  നല്കുനനിപലനക്ടോണണ്ട്  അതനിനണ്ട്  കേക്ടോരണമക്ടോയനി  പറയുനതണ്ട്.   അരനി   മക്ടോത്രമല
കവദതതനിവനിഹനിതയ,   കേക്ടോര്ഷനികേ രയഗപത്ത വനിഹനിതയ എനനിവ പവടനിക്കുറയകമക്ടോഴുയ
62  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള്  32  ആയനി  ചുരുക്കുകമക്ടോഴുയ  കുടുയബശസ്പീ
ഉള്പപപടയുള്ള  പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കണ്ട്  നല്കകേണ  പണയ  കുറയകമക്ടോഴുയ
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമക്ടോദനി  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  എലക്ടോപനിന്തുണയുയ  നല്കുന്നുപണനണ്ട്
മുഖധ്യമനനി പ്രസ്തക്ടോവനയനിറക്കനിയതണ്ട് എന്തനിനക്ടോയനിരുന്നു?   കകേരളത്തനിനണ്ട്  ആവശധ്യമുള്ള
അരനി  നല്കേക്ടോത്ത  ഒരു  സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട്  കനതൃതശയ  നല്കുന  പ്രധക്ടോനമനനിപയ
സ്തുതനികക്കണ,  കമക്ടോദനി സ്തുതനി നടകത്തണ അവസ്ഥയനികലയണ്ട് കകേരളത്തനിപല മുഖധ്യമനനി
മക്ടോകറണനിയനിരുനനില.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്മൂലമുണക്ടോകുന നഷങ്ങള്പക്കതനിപര  ഒരുമനിച്ചു
നനിനണ്ട്  കപക്ടോരക്ടോകടണ  സ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന  സ്തുതനിക്കുകേയുയ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യങ്ങള്ക്കുകനപര  വനിരല്  ചൂണ്ടുന  പ്രതനിപക്ഷേകത്തക്ടോടണ്ട്  കവപറപണനി
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കനക്ടോക്കക്ടോന  പറയുനതുമക്ടോകണക്ടോ  ഇഇ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  നയപമന്നുള്ള  ഒരു
ആത്മപരനികശക്ടോധനക്ടോ ഘടയകൂടനിയക്ടോണനിതണ്ട്. 

ഞങ്ങള് മദധ്യനയയ മക്ടോറക്ടോന കപക്ടോകുന്നു,  ബക്ടോറുകേള് തുറക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നുപവനണ്ട്
വക്ടോര്ത്ത വരുനതക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖധ്യമനനി  കകേരളത്തനിപല  ഒരു  സശകേക്ടോരധ്യ
ചെക്ടോനലനിപന്റെ   ഉദ്ഘക്ടോടന  സമയത്തണ്ട്   പറഞ.  ഞങ്ങള്  അങ്ങപന  ബക്ടോറുകേള്
തുറക്കക്ടോന തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിടനില;  ഞങ്ങള് യു.ഡനി.എഫണ്ട്. സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നയയ തുടരക്ടോന
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിടനില;  എന്നുവചണ്ട്  ഞങ്ങള്  ബക്ടോറുകേള്  തുറക്കക്ടോതനിരനിക്കുപമനണ്ട്
പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിടനില. ഇതണ്ട് ആദധ്യയ കകേള്ക്കുകമക്ടോള് ആര്ക്കുയ ആശയക്കുഴപയ കതക്ടോന്നുയ.
അതുകപക്ടോപലയക്ടോണണ്ട് ഇവനിടപത്ത മദധ്യനയവയ.  മദധ്യനയത്തനില് ഇതുവപര ഒരു മക്ടോറവയ
വരുത്തനിയനിടനിപലനണ്ട്  പറയുകമക്ടോള്  10  ശതമക്ടോനയ  സര്ക്കക്ടോര്  ഒഇടണ്ട് പലറ്റുകേള്/
ബനിവകറജസുകേള്  അടച്ചുപൂടക്ടോനുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനയ  സര്ക്കക്ടോര്  ഇത്തവണ  കവപണനണ്ട്
വയകേയക്ടോണണ്ട്.  ഉദ്ദേനിഷകേക്ടോരധ്യത്തനിനണ്ട്  ഉപകേക്ടോരസരണ   നനിങ്ങപള  പതരപഞടുത്ത
ജനങ്ങകളക്ടോടക്ടോകണക്ടോ  പതരപഞടുപണ്ട്  സമയത്തണ്ട്  നനിങ്ങപള  സഹക്ടോയനിച  ബക്ടോര്
മുതലക്ടോളനിമക്ടോകരക്ടോടക്ടോകണക്ടോ  കൂടുതല്  ഉത്തരവക്ടോദനിതശയ  എന്നുള്ളതണ്ട്  നനിങ്ങള്
വധ്യക്തമക്ടോക്കണയ.  

സനിരനിറണ്ട്  ഒളനിചണ്ട്  കേടത്തുനതനിപന  സയബനനിചണ്ട്  കകേടനിട്ടുണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്
ഇകപക്ടോള്  മദധ്യനയയ  ഒളനിച്ചുകേടത്തക്ടോനുള്ള ശമമക്ടോണണ്ട്  നടത്തനി പക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.
ഇതുസയബനനിചണ്ട് ഒക്ടോകരക്ടോ ദനിവസവയ പ്രസ്തക്ടോവനകേള് വന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  

ബഹുമക്ടോനപപട  വധ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുപട  രക്ടോജനി  സയബനനിചണ്ട്   കൂടുതല്
കേക്ടോരധ്യങ്ങളനികലയണ്ട്  കേടക്കുനനില.  കുരനിശുയുദ്ധയ  പ്രഖധ്യക്ടോപനിചകപക്ടോള്  കേശനിക്കണ്ട്
പവരനിഫനികക്കഷന  ഓര്ഡര്  ഇടുകേയുണക്ടോയനി.  കുറയ  നടന്നുപവനണ്ട്  കേപണത്തക്ടോനു
ളളതക്ടോണണ്ട്  കേശനിക്കണ്ട്  പവരനിഫനികക്കഷന.  അങ്ങപനപയക്ടോരു  കുറയ  നടനനിട്ടുപണനക്ടോണണ്ട്
പക്ടോര്ടനി  പസക്രടറനി  പത്രകമ്മളനയ  നടത്തനി  പറഞതണ്ട്.    ഗുരുതരമക്ടോയ
സക്ടോഹചെരധ്യമക്ടോപണനക്ടോണണ്ട്  മുഖധ്യമനനി  പറഞതണ്ട്.  അങ്ങപനപയക്ടോരു  കുറയ
നടനനിട്ടുപണനണ്ട്  പക്ടോര്ടനി  പസക്രടറനി  പറയുകമക്ടോള്  വനിജനിലനസനിനണ്ട്  കേശനിക്കണ്ട്
പവരനിഫനികക്കഷന  എടുകക്കണ  കേക്ടോരധ്യമനില.   ഒരു  എക്സണ്ട്ടക്ടോ  ജഡസ്പീഷധ്യല്
കേണ്പഫഷനക്ടോയനി  പക്ടോര്ടനി  പസക്രടറനിയുപട  പ്രഖധ്യക്ടോപനപത്ത  കേണണ്ട്,  അകദ്ദേഹപത്ത
സക്ടോക്ഷേനിയക്ടോക്കനി, അതനിപനതനിപര കകേപസടുത്തണ്ട് എഫണ്ട്.പഎ.ആര്. ഇടണ്ട് വനിജനിലനസനിനണ്ട്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോവനകതയുള്ളു.  അവനിപടയക്ടോണണ്ട്  ചെനില  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്  കനരപത്ത
സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോപല,  ആ  തത്ത  പലയനിടങ്ങളനിലുയ  പറക്കക്ടോതനിരുനതണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ
ചെനില  ആഗഹങ്ങള്  പ്രകേടനിപനിച്ചുപവനക്ടോണണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  അകദ്ദേഹയ  ആഗഹങ്ങള്
പ്രകേടനിപനിക്കക്ടോന കേക്ടോത്തുനനില്കക്കണ,  ധനകേക്ടോരധ്യ  വകുപനിപന്റെ റനികപക്ടോര്ടണ്ട്   സര്ക്കക്ടോര്
ഗഇരവമക്ടോയനി  എടുക്കുന്നുപണങ്കനില്,  സര്ക്കക്ടോര്  ഖജനക്ടോവനിനണ്ട്  നഷയ
വരുത്തനിയനിട്ടുപണങ്കനില്,  ആരുപടയുയ  ആഗഹത്തനിനണ്ട്  കേക്ടോത്തുനനില്ക്കക്ടോപത
അകദ്ദേഹപത്ത  പുറത്തക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ആര്ജവയ   മുഖധ്യമനനി  കേക്ടോണനിക്കണപമനക്ടോണണ്ട്
എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ. ചുവപണ്ട്  കേക്ടോര്ഡുയ  മഞ  കേക്ടോര്ഡുയ  ഇനനി  പുറകമ  ഒരക്ടോപള
കേക്ടോണനിക്കക്ടോന അകദ്ദേഹത്തനിനണ്ട് കമക്ടോറല് കററനില.    സശന്തയ വസ്പീടനിപല കേണക്ടോടനിക്കണ്ട്
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മുനനില്നനിനണ്ട്   ആ  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  അവനവപന  കേക്ടോണനിക്കുനതക്ടോയനിരനിക്കുയ  ആ
ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥനണ്ട് ഇനനി നലപതനണ്ട് കകേരളത്തനിപല ജനങ്ങള് പറഞതുടങ്ങനിയനിട്ടുണണ്ട്. 

ഇഇ സര്ക്കക്ടോര്  അഴനിമതനിപക്കതനിപര യുദ്ധയ പ്രഖധ്യക്ടോപനിചതക്ടോണണ്ട്.  അകനശഷണയ
നടകത്തണ   ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപനതനിപര  സര്ക്കക്ടോര്   ഒരു റനികപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി  വരുകമക്ടോള്,
പനിനസ്പീടണ്ട്  ആ  സ്ഥക്ടോനയ   ഒഴനിയണപമന്നുള്ള    ആഗഹയ  അകദ്ദേഹയ
പ്രകേടനിപനിച്ചുപവനക്ടോണണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  അങ്ങപന  ഒരക്ടോളപട   ആഗഹത്തനിനണ്ട്
കേക്ടോത്തുനനില്കക്കണ  കേക്ടോരധ്യമനില.  അങ്ങപനപയക്ടോരു  റനികപക്ടോര്ട്ടുപണങ്കനില്
അകദ്ദേഹത്തനിപനതനിപര  ആദധ്യയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കണയ.  അഴനിമതനി  വച്ചുപപക്ടോറുപനി
ക്കനിപലനണ്ട്  മുഖധ്യമനനി  പറയുന്നുണണ്ട്.  ഒരു  മനനി  രക്ടോജനിവചതനിനുപുറകേനില്
മുഖധ്യമനനിയുപട  മഹതശമക്ടോപണനണ്ട്  ചെനില  സ്തുതനിപക്ടോഠകേര്  പറയുനതണ്ട്  കകേടണ്ട്  അങ്ങണ്ട്
അതുവഴനി  സഞരനിചക്ടോല്  അതണ്ട്  അപകേടമക്ടോകുയ.  അളപവടുക്കക്ടോനറനിയക്ടോത്ത  ആളകേള്
കേല്പനിച്ചുനല്കേനിയ 56 ഇഞനിപന്റെ പനഞളവപകേക്ടോണണ്ട് രക്ടോജധ്യയ ഒരക്ടോള് ഭരനിക്കുനതനിപന്റെ
കഖദവയ  ദുരനിതവയ രക്ടോജധ്യയ അനുഭവനിക്കുന്നുപണങ്കനില് എണപമടുക്കക്ടോന അറനിയക്ടോത്ത
ആളകേള് കേല്പനിച്ചുനല്കുന ചെങ്കനിപന്റെ എണക്കൂടുതല് പകേക്ടോണണ്ട്  ഇഇ സയസ്ഥക്ടോനയ
ഭരനിക്കുനതുയ കകേരളത്തനിനണ്ട് അപകേടയ പചെയ്യുനപമന്നുള്ള കേക്ടോരധ്യത്തനില്  സയശയമനില.
മുഖധ്യമനനിക്കണ്ട്  കവണതണ്ട്  ഞങ്ങപളക്കൂടനി  ഉള്പക്കക്ടോള്ളക്ടോനുള്ള  ഹൃദയവനിശക്ടോലത
തപനയക്ടോപണന്നുള്ള  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  ഒരു  സയശയവയ  നനിങ്ങള്ക്കണ്ട്  കവണ.  ഖലസ്പീല്
ജനിബക്ടോപന്റെ ഒരു കേശക്ടോടണ്ട് ഉണണ്ട്,  ''Wisdom stands at the turn in the road and calls
upon  us  publicly,  but  we  consider  it  false  and  despise  its  adherents''
എനക്ടോണതണ്ട്.  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യങ്ങള്  ചെനിലകപക്ടോള്  പ്രതനിപക്ഷേത്തുനനിന്നുള്പപപട
മുകനക്ടോട്ടുവരുകമക്ടോള്  അതനിപന  പതറക്ടോപണനണ്ട്   പറഞണ്ട്  അവഗണനിചണ്ട്  ആ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യങ്ങള്ക്കുകനപര  കേണടചണ്ട്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന,   നൂറണ്ട്  ദനിവസയ  പകേക്ടോണണ്ട്
എലക്ടോ  കമഖലകേളനിലുയ  പരക്ടോജയങ്ങളപട  ലക്ഷേണയ  കേക്ടോണനിച്ചു  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന
സര്ക്കക്ടോരനിപന   ഘടകേകേക്ഷേനിയനിപല  പക്ടോര്ടനികേള്  മസ്പീറനിയഗണ്ട്  കൂടനി  മുഖധ്യമനനിപയയുയ
പക്ടോര്ടനി  പസക്രടറനിപയയുയ  വസ്പീഴ്ചകേള്   തുറന്നുകേക്ടോണനിക്കക്ടോന  ശമനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനകേപള ശക്തനിയുക്തയ എതനിര്ത്തുപകേക്ടോണണ്ട്
ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു.                                                                                  

X റൂളനിയഗണ്ട്

നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങളപട അവകേക്ടോശങ്ങള് നനികഷധനിചതണ്ട് സയബനനിചണ്ട് 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനക്ടോലക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ഇതനിനകേയ
നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങളപട  അവകേക്ടോശങ്ങള്  നനികഷധനിചതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  12
പരക്ടോതനികേള്  പചെയറനിനണ്ട്  ലഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇഇ  പരക്ടോതനികേളമക്ടോയനി  ബനപപട
റൂളനിയഗക്ടോണണ്ട്. 

സയസ്ഥക്ടോനപത്ത സര്ക്കക്ടോര്-അര്ദ്ധ സര്ക്കക്ടോര് സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്, തകദ്ദേശ സശയയഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് എനനിവയുപട ആഭനിമുഖധ്യത്തനില്
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നടത്തുന  വനിവനിധ  പപക്ടോതുപരനിപക്ടോടനികേളനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കണ്ട്,  പ്രകതധ്യകേനിചണ്ട്
നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  നല്കകേണ  പ്രക്ടോധക്ടോനധ്യപത്തയുയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരപത്തയുയ
സയബനനിചണ്ട്  സുവധ്യക്തമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോര്  പുറപപടുവനിചനിട്ടുണണ്ട്.
അകതക്ടോപടക്ടോപയ  നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  ലഭനികക്കണ  പ്രകതധ്യകേ  പരനിഗണന
സയബനനിചണ്ട് വനിശദമക്ടോയ റൂളനിയഗുകേള് എപന്റെ മുനഗക്ടോമനികേളക്ടോയ സസ്പീക്കര്മക്ടോരനില്നനിന്നുയ
ഉണക്ടോയനിട്ടുമുണണ്ട്.  അതുകപക്ടോപല  സയസ്ഥക്ടോന-ജനിലക്ടോ-പ്രക്ടോകദശനികേ  തലങ്ങളനിലക്ടോയനി
ബഹുമക്ടോനപപട  നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങള്  അയഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുള്ള  നനിരവധനി  സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി
സമനിതനികേള് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നുണണ്ട്.  അവയുപട ആനുകേക്ടോലനികേ കയക്ടോഗങ്ങള് കചെരക്ടോന
തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുനതനിനുമുമക്ടോയനി  പ്രസ്തുത  കയക്ടോഗത്തനില്  പങ്കടുകക്കണ
നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങള്ക്കണ്ട് ആ ദനിനങ്ങളനില് സഭക്ടോ സകമ്മളനങ്ങളനില് പപങ്കടുകക്കണതു
സയബനനികചക്ടോ  മറണ്ട്  ഒഇകദധ്യക്ടോഗനികേ  ആവശധ്യങ്ങള്  സയബനനികചക്ടോ  ഉള്ള
അസഇകേരധ്യങ്ങള്  ഉകണക്ടോപയനണ്ട്  ആരക്ടോകയണതക്ടോപണനണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണണ്ട്.  എനക്ടോല്  നനിര്ഭക്ടോഗധ്യകേരപമന്നു  പറയപട,  അപ്രകേക്ടോരമുള്ള
മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികലക്ടോ  റൂളനിയഗുകേളനികലക്ടോ  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  അടനിസ്ഥക്ടോന
തതശങ്ങള്കപക്ടോലുയ  പക്ടോലനിക്കുന  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  പല  വകുപ്പുകേളയ  കുറകേരമക്ടോയ
അനക്ടോസ്ഥയക്ടോണണ്ട്  പുലര്ത്തുനപതനക്ടോണണ്ട്  പചെയറനിനണ്ട്  ഇതുസയബനനിചണ്ട്  ലഭനിച
പരക്ടോതനികേളനില്നനിന്നുയ  മനസനിലക്ടോകുനതണ്ട്.  പതനിനക്ടോലക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുപട
രൂപസ്പീകേരണത്തനിനുകശഷയ  നക്ടോളനിതുവപര  ആപകേ  വധ്യതധ്യസ്തങ്ങളക്ടോയ  പനണണ്ട്
പരക്ടോതനികേളക്ടോണണ്ട് കമല്വനിഷയങ്ങളനികന്മേല് പചെയറനിനണ്ട് ലഭധ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതണ്ട്.

സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  പചെയറനിനു  ലഭനിക്കുന  ഇത്തരയ  പരക്ടോതനികേളനില്
ആവശധ്യമക്ടോയ  അകനശഷണയ  നടത്തനി,  യുക്തമക്ടോയ  കമല്നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിചണ്ട്
റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  ലഭധ്യമക്ടോക്കുനതനിനക്ടോയനി  ബനപപട  വകുപ്പുപസക്രടറനിമക്ടോര്ക്കണ്ട്
അയച്ചുപകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണണ്ട്  പചെയ്യുനതണ്ട്.  എനക്ടോല്  നനിയമസഭക്ടോ  പസക്രകടറനിയറനില്
നനിന്നുയ  ലഭനിക്കുന  അപ്രകേക്ടോരമുള്ള  പരക്ടോതനികേളനികന്മേല്  യഥക്ടോസമയയ  അകനശഷണയ
നടത്തുകേകയക്ടോ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുകേകയക്ടോ  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  ലഭധ്യമക്ടോക്കുകേകയക്ടോ
പചെയ്യുനതനിനുപകേരയ  തനികേച്ചുയ  നനിരുത്തരവക്ടോദപരമക്ടോയനി  അവ  അനന്തമക്ടോയനി
നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന  ഒരു  പ്രവണതയക്ടോണണ്ട്  നനിര്ഭക്ടോഗധ്യവശക്ടോല്  കേണ്ടുവരുനതണ്ട്.
ഇത്തരയ  പ്രവണതകേള്  ഇനനിയുയ  ആവര്ത്തനിക്കപപടുനതനികനക്ടോടണ്ട്  പചെയര്
കയക്ടോജനിക്കുനനില.  ഇന്തധ്യന  ഭരണഘടനയുപട  അനുകചദയ  164(2)-ല്  മനനിസഭയണ്ട്
നനിയമസഭകയക്ടോടുള്ള  അക്കഇണബനിലനിറനിപയക്കുറനിചണ്ട്  വധ്യവസ്ഥ  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.
പ്രതധ്യക്ഷേത്തനില് പ്രസ്തുത അക്കഇണബനിലനിറനി മനനിസഭയണ്ട് മക്ടോത്രയ ബക്ടോധകേമക്ടോയ ഒരു
ഉത്തരവക്ടോദനിതശപമനണ്ട്  കേരുതക്ടോപമങ്കനിലുയ  അതനിപന്റെ  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോയ  പരനിപക്ടോലന
ചുമതല ബൃഹത്തക്ടോയ ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥ സമൂഹത്തനിനണ്ട് തപനയക്ടോപണനക്ടോണണ്ട് ഭരണഘടന
വനിവക്ഷേനിക്കുനതണ്ട്.  അങ്ങപന  കനക്ടോക്കുകമക്ടോള്  നനിയമസഭയുപടകയക്ടോ  അതനിപല
അയഗങ്ങളപടകയക്ടോ  പ്രകതധ്യകേ  അവകേക്ടോശയ  ലയഘനിക്കപപടതണ്ട്  സയബനനിച
ഏപതങ്കനിലുയ  തരത്തനിലുള്ള  പരക്ടോതനി  ഉയര്ന്നുവരുന  സക്ടോഹചെരധ്യങ്ങളനില്  അത്തരയ
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പരക്ടോതനികേളനികന്മേല്  നനിയമസഭ  ആവശധ്യപപടുന  വനിശദസ്പീകേരണയ  യഥക്ടോസമയയ
ലഭധ്യമക്ടോക്കുകേപയന  കേര്ത്തവധ്യയ  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥ  സമൂഹയ  ഏപറടുകക്കണതുണണ്ട്.
അക്കക്ടോരധ്യത്തനില് കബക്ടോധപൂര്വകമക്ടോ അലക്ടോപതകയക്ടോ വരുന ഏപതങ്കനിലുയ തരത്തനിലുള്ള
കേക്ടോലതക്ടോമസകമക്ടോ വസ്പീഴ്ചകയക്ടോ ഭരണഘടനക്ടോവനിരുദ്ധമക്ടോപണന കേക്ടോരധ്യത്തനില് തര്ക്കമനില.
ബഹുമക്ടോനപപട  നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഭരണഘടനക്ടോ  നടപടനിചടങ്ങള്,
കേസ്പീഴണ്ട് വഴക്കങ്ങള്,  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്  സര്ക്കക്ടോരുയ  സഭയകവണനി  സസ്പീക്കറുയ
പുറപപടുവനിക്കുന  മക്ടോര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  എനനിവപ്രകേക്ടോരയ  ലഭധ്യമക്ടോകകേണ
അവകേക്ടോശങ്ങളയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരങ്ങളയ  ഉറപക്ടോക്കുകേ എനതണ്ട്  പചെയറനില് നനിക്ഷേനിപമക്ടോയ
കേര്ത്തവധ്യമക്ടോപണനണ്ട്  പചെയര്  ഉറച്ചുവനിശശസനിക്കുന്നു.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  ഏപതങ്കനിലുയ
തരത്തനില്  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച  പചെയ്യക്ടോന  പചെയര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ഇഇ  സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില്
പതനിനക്ടോലക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുപട  രൂപസ്പീകേരണത്തനിനുകശഷയ  ഇഇ  സഭയനിപല
അയഗങ്ങള്  പചെയറനിനണ്ട്  എഴുതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പരക്ടോതനികേളനികന്മേല്  സര്ക്കക്ടോര്
വനിശദസ്പീകേരണയ  പതനിനഞണ്ട്  ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  ലഭധ്യമക്ടോക്കണപമനണ്ട്  പചെയര്  റൂള്
പചെയ്യുന്നു.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  വരുത്തുന  ഏപതക്ടോരു  വസ്പീഴ്ചയുയ  ഇഇ  സഭകയക്ടോടുള്ള
അനക്ടോദരവക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കനി യുക്തമക്ടോയ തുടര് നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോപണനണ്ട്
പചെയര് ഓര്മ്മപപടുത്തുന്നു.  ഇക്കക്ടോരധ്യയ ഉനയനിചണ്ട് കേഴനിഞ ദനിവസയ ബഹുമക്ടോനപപട
അയഗങ്ങള്  സഭയനില്  പ്രകേടനിപനിച  വനികേക്ടോരയ  പൂര്ണ  അര്ത്ഥത്തനില്  പചെയര്
ഉള്പക്കക്ടോള്ളുന്നു.  നനിലവനില്  ബഹുമക്ടോനപപട  അയഗങ്ങള്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
പരക്ടോതനികേളനിനകമല് സര്ക്കക്ടോരനില്നനിനണ്ട് ലഭനിക്കുന വനിശദസ്പീകേരണയ, ആയതനികന്മേലുള്ള
പചെയറനിപന്റെ  തസ്പീരുമക്ടോനയ  എനനിവ  ബനപപട  അയഗങ്ങപള  നനിയമസഭക്ടോ
പസക്രകടറനിയറനില്നനിനണ്ട് കരഖക്ടോമൂലയ അറനിയനിക്കുനതക്ടോപണന്നുകൂടനി ഇത്തരുണത്തനില്
പചെയര്  അറനിയനിക്കുന്നു.  ഇനനിമുതല്  ബഹുമക്ടോനപപട  നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങളപട
അര്ഹമക്ടോയ അവകേക്ടോശങ്ങള് നനികഷധനിക്കുന തരത്തനിലുള്ള ഒരു നടപടനിയുയ ആരുപട
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  ഉണക്ടോകേരുപതന്നുയ  അപ്രകേക്ടോരമുള്ള  എപന്തങ്കനിലുയ  പരക്ടോതനികേള്
ശദ്ധയനില്പപടുനപക്ഷേയ  അതണ്ട്  അതസ്പീവ  ഗഇരവപൂര്വയ  വസ്പീക്ഷേനിക്കുനതക്ടോപണന്നുയ
പചെയര് റൂള് പചെയ്യുന്നു.

ധനകേക്ടോരധ്യയ (തുടര്ച)

മുഖധ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറക്ടോയനി വനിജയന):  സര്, കലക്ടോകേത്തനില് ഏറവയ കൂടുതല്
പ്രവക്ടോസനികേളള്ള രണക്ടോമപത്ത രക്ടോജധ്യമക്ടോണണ്ട് ഇന്തധ്യപയനണ്ട് പ്രവക്ടോസനികേക്ടോരധ്യ മനക്ടോലയയ
തപന  വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.    വനികദശത്തണ്ട്  നനിന്നുളള  വരുമക്ടോനത്തനില്  വനികദശ
മലയക്ടോളനികേള്  വഹനിക്കുന  പങ്കണ്ട്  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്
വധ്യക്തമക്ടോയതക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനിപല ആപകേ ആഭധ്യന്തര ഉത്പക്ടോദനത്തനിപന്റെ നക്ടോല്പതണ്ട്
ശതമക്ടോനയ  പ്രവക്ടോസനി  മലയക്ടോളനികേളപട  സയഭക്ടോവനയക്ടോണണ്ട്.   ഇവരനുഭവനിക്കുന
വലനിപയക്ടോരു  പ്രശ്നയ   ഉത്സവകേക്ടോലത്തണ്ട്  വനിമക്ടോനക്കമനനികേള്  യക്ടോത്രക്ടോക്കൂലനി
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ക്രമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നു  എനതക്ടോണണ്ട്.   ഇതണ്ട്  അവപര
സയബനനിചനിടകത്തക്ടോളയ   വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോക്കുന്നുണണ്ട്.  നമ്മുപട  സയസ്ഥക്ടോനയ
കനരപത്തതപന  ഇഇ  പ്രശ്നയ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ശദ്ധയനില്പപടുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്;
വസ്പീണ്ടുയ ആ നടപടനികേള് തുടരുകേതപന പചെയ്യുയ.  പ്രവക്ടോസ ജസ്പീവനിതയ അവസക്ടോനനിപനിചണ്ട്
മടങ്ങുനവരുപട  പുനരധനിവക്ടോസമക്ടോണണ്ട്  ഏറവയ  ഗഇരവമക്ടോയ  മപറക്ടോരു  പ്രശ്നയ.
പ്രവക്ടോസജസ്പീവനിതയ നയനിക്കുന കേക്ടോലത്തുളള വരുമക്ടോനയപകേക്ടോണണ്ട് അവര് നല രസ്പീതനിയനില്
ജസ്പീവനിക്കുന്നു.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില് അവര് നക്ടോടനികലയണ്ട്  വരുകമക്ടോള് വക്ടോയ  എടുത്തക്ടോണണ്ട്
വരുനതണ്ട്.  തനിരനിപചത്തനിയകശഷമുള്ള ആറുമക്ടോസയ ആ വക്ടോയ  തനിരനിചടയക്ടോന  അവര്
പചെലവഴനിക്കുന്നു.  ഇവപര  വസ്പീട്ടുകേക്ടോരുയ  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുയ  കേക്ടോണനതണ്ട്  നല
സക്ടോമത്തനികേകശഷനിയുളളവരക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട്.  പകക്ഷേ  കജക്ടോലനിയനിലക്ടോതക്ടോകുനകതക്ടോപട
ജസ്പീവനിക്കക്ടോന  വകേയനിലക്ടോത്തവരക്ടോണണ്ട്  ഇവരനില്  മഹക്ടോഭൂരനിപക്ഷേവയ.  വനികദശ
മലയക്ടോളനികേളനില്  അപൂര്വ്വയ  ചെനിലരക്ടോണണ്ട്   സമനര്.    അവരുപട  യഇവ്വനകേക്ടോലയ
മുഴുവന  മപറക്ടോരു രക്ടോജധ്യത്തനിനുകവണനി പചെലവഴനിക്കുനവരക്ടോണണ്ട്. പകക്ഷേ അവനിപടനനിനണ്ട്
തനിരനിപചത്തനിയക്ടോല്  അവര്ക്കണ്ട് ഗതനിയനിലക്ടോതക്ടോകുനകതക്ടോപട അവരുപട കുടുയബത്തനിനണ്ട്
സയരക്ഷേണമനിലക്ടോതക്ടോകുകേയുയ  ജസ്പീവനിതയ  പ്രയക്ടോസമുളളതക്ടോവകേയുയ  പചെയ്യുന്നു.
അവര്ക്കുകവണനി  ഇന്നുളള   കക്ഷേമപദ്ധതനികേള്   കപക്ടോരക്ടോ  എനതനില്  യക്ടോപതക്ടോരു
തര്ക്കവമനില.  അവര്ക്കക്ടോയുളള  കക്ഷേമപദ്ധതനികേള്  സമഗമക്ടോകക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.
അതുസയബനനിച്ചുള്ള തസ്പീരുമക്ടോനയ  സര്ക്കക്ടോര്  പപവകേക്ടോപത  എടുക്കുയ.  പുനരധനിവക്ടോസ
പദ്ധതനി  സമഗമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുയ.  അകതക്ടോപടക്ടോപയ
പ്രവക്ടോസനികേളപട നനികക്ഷേപയ ഇവനിപട ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതണ്ട്  ഗഇരവമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.
കേണക്കുകേള്  പറയുനതണ്ട് 1.20 ലക്ഷേയ  കകേക്ടോടനി രൂപ പ്രവക്ടോസനികേള് സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട്
നല്കുന്നുപണനക്ടോണണ്ട്.   ആ തുകേ  ബക്ടോങ്കുകേളനിലുണണ്ട്.   പ്രവക്ടോസനികേളപട നനികക്ഷേപയ
ശരനിയക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് നമുക്കുപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയുനനില.  തക്ടോഴ്ന്ന വരുമക്ടോനക്കക്ടോരക്ടോയ
ആളകേളപട  നനികക്ഷേപമടക്കയ  സശസ്പീകേരനിക്കത്തക്ക  ഒരു  പദ്ധതനിക്കണ്ട്  രൂപയ
നല്കകേണതക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.    അതനിനക്ടോയനി  അവപരയുയ  കബക്ടോധവല്ക്കരനികക്കണതുണണ്ട്.
അങ്ങപനയക്ടോയക്ടോല് ആ നനികക്ഷേപയ ഇവനിപട പചെലവഴനിക്കുകമക്ടോള് പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കുയ
അതനില്നനിന്നുള്ള വരുമക്ടോനയ  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന കേഴനിയുയ.  

3.00 PM]
അത്തരത്തനില്   നടപനിലക്ടോക്കനിയ  ഒരു   പരനിപക്ടോടനിയക്ടോയനിരുന്നു  'ഇനപകേല്'.

പചെറുകേനിടക്കക്ടോര്ക്കുകവണനിയക്ടോയനിരുന്നു  ആ  പദ്ധതനി  നടപനിലക്ടോക്കനിയതണ്ട്.   പകക്ഷേ,
'ഇനപകേല്'-പന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പചെറുകേനിടക്കക്ടോര് അധനികേയ വനനില. അനപത്ത വധ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനി  പല  ഘടങ്ങളനില്  പ്രവക്ടോസനികേകളക്ടോടണ്ട്   അഭധ്യര്ത്ഥനിചനിരുന്നുപവങ്കനിലുയ
ആവശധ്യമക്ടോയ ഫണണ്ട് അനണ്ട് ലഭനിചനില.  പ്രധക്ടോനനികേളക്ടോയ പ്രവക്ടോസനികേപള സമസ്പീപനിചക്ടോല്
വളപരകവഗയ ഫണണ്ട് കേനിട്ടുയ.  അവസക്ടോനയ ഒരു ഗതനിയുമനിലക്ടോത്ത സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലക്ടോണണ്ട്
സമനരുപട  ഫണണ്ട്  സശസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  ഇനപകേല്  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതണ്ട്.
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അത്തരപമക്ടോരനുഭവയ  നമ്മുപട  മുമനിലുണണ്ട്.  അവപര  കബക്ടോധവല്ക്കരനികക്കണതണ്ട്
പ്രധക്ടോനപപട  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്.  പചെറുകേനിടക്കക്ടോരുപട  ഫണണ്ട്  ശരനിയക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്
ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോല്   നല  രസ്പീതനിയനില്  വരുമക്ടോനമുണക്ടോക്കക്ടോനുയ   അവര്ക്കണ്ട്  നനിശ്ചനിത
വരുമക്ടോനയ ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുയ കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.  അത്തരത്തനിലുള്ള പുതനിയ പദ്ധതനികേള്
പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതുണണ്ട്.  അതുകപക്ടോപല   ഇവനിപട  ഉനയനിച  മപറക്ടോരു
പ്രശ്നയ,  വനികദശപത്ത ജയനിലുകേളനില് കേഴനിയുനവപരക്കുറനിചക്ടോയനിരുന്നു.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി ബനപപടനിട്ടുണണ്ട്. വനികദശത്തണ്ട് ജയനിലുകേളനില് കേഴനിയുനവര്ക്കണ്ട്
നനിയമസഹക്ടോയയ ലഭധ്യമക്ടോകക്കണതക്ടോണണ്ട് പ്രധക്ടോനയ.  ഇകപക്ടോള് ആദധ്യഘടത്തനില് ചെനില
സഹക്ടോയങ്ങള് പകേക്ടോടുത്തുപവന്നുവരക്ടോയ. പകക്ഷേ അതുമക്ടോത്രയ കപക്ടോരക്ടോ; കകേസനിപന്റെ എലക്ടോ
ഘടത്തനിലുമുള്ള  സഹക്ടോയവയ  അവര്ക്കണ്ട്  കവണയ.   ചെനിലര്ക്കണ്ട്  മക്ടോത്രമക്ടോണണ്ട്
ആദധ്യഘടത്തനിപലങ്കനിലുയ സഹക്ടോയയ ലഭനിചനിട്ടുള്ളതണ്ട്.   കകേസനിപന്റെ എലക്ടോ ഘടത്തനിലുയ
സഹക്ടോയയ  ലഭനിക്കത്തക്ക  രസ്പീതനിയനിലുളള  സയവനിധക്ടോനപമക്ടോരുക്കണയ.  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരക്ടോണണ്ട് ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങള് പചെകയ്യണപതങ്കനിലുയ പൂര്ണകതക്ടോതനിലക്ടോകുനനില.  ഓകരക്ടോ
സ്ഥലത്തുയ അവനിടപത്ത കകേക്ടോടതനികേളനില് ഹക്ടോജരക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുന വക്കസ്പീലനമക്ടോരുണണ്ട്.
അവരുപട  പക്ടോനല്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മലയക്ടോളനികേപള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന   അവര്ക്കണ്ട്
കേഴനിയുയ.  അത്തരപമക്ടോരു  സയവനിധക്ടോനപത്തക്കുറനിചണ്ട്  ആകലക്ടോചെനിചണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോണണ്ട്.  

ഇവനിപട സമഗമക്ടോയ കുടനികയറ നനിയമപത്തക്കുറനിചണ്ട് പറഞ. യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്
അതണ്ട്  അപമക്ടോനമകല?  ഇനഡധ്യ  വലനിപയക്ടോരു  രക്ടോജധ്യമകല;  ഈ  രക്ടോജധ്യയ
പഇരന്മേക്ടോകരക്ടോടുള്ള  ബക്ടോദ്ധധ്യത  നനിറകവറ്റുനനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്   വസ്തുത.   പചെറനിയ
രക്ടോഷങ്ങള്കപക്ടോലുയ  അവനിപടയുള്ള  ഒരക്ടോള്ക്കണ്ട്  എപന്തങ്കനിലുയ  സയഭവനിചക്ടോല്   കനരനിടണ്ട്
ഇടപപടുയ.  പകേക്ടോലയക്ടോളനികേപള രക്ഷേനിക്കുന വനികദശ രക്ടോഷങ്ങപള നമ്മള് കേണതകല;
പകേക്ടോലപപടുത്തനിയ ആളകേപള രക്ഷേനിക്കക്ടോനകല അവര് ശമനിചതണ്ട്?  ഇതക്ടോണണ്ട്  ഓകരക്ടോ
രക്ടോഷവയ  സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.  അവരവരുപട  പഇരന്മേക്ടോപര   സമത്തക്ടോയക്ടോണണ്ട്
കേക്ടോണനതണ്ട്.  ഇവനിപട നമ്മുപട കനപര എന്തുപചെയ്തക്ടോലുയ കുഴപമനിപലന സ്ഥനിതനിയക്ടോണണ്ട്.
ഏറവയ  കൂടുതല്  പ്രവക്ടോസനികേളള്ള  ഫനിലനികപനസക്ടോയക്ടോലുയ  ശസ്പീലങ്കയക്ടോയക്ടോലുയ
നമ്മപളക്കക്ടോളയ  പമചപപട  നനിലയനില് അവരവരുപട  പഇരന്മേക്ടോരുപട  തക്ടോല്പരധ്യങ്ങള്
സയരക്ഷേനിക്കക്ടോന ശമനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട് വസ്തുത.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് നമുക്കണ്ട് ഒറയണ്ട്
യക്ടോപതക്ടോന്നുയ  പചെയ്യക്ടോന  കേഴനിയനില.  ആപകേ  പചെയ്യക്ടോന  കേഴനിയുന  കേക്ടോരധ്യയ,   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനില്  സമ്മര്ദ്ദേയ  പചെലുത്തുകേപയന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്.   അക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സര്ക്കക്ടോര്
ഇനനിയുയ ആവശധ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് തുടര്ന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുയ. 

പ്രവക്ടോസനികേള്  മരണപപടക്ടോല്  നല്കുന  സഹക്ടോയയ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന
കേക്ടോരധ്യത്തക്കുറനിചണ്ട്  ഇവനിപട  ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കേക്ടോലക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി  എലക്ടോ
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കേക്ടോരധ്യങ്ങളനിലുയ  വര്ദ്ധനവണ്ട്  വകരണതുണണ്ട്.   കക്ഷേമപദ്ധതനിയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള
സഹക്ടോയങ്ങളനിലുയ  മരണക്ടോനന്തര  പദ്ധതനികേളനിലുപമലക്ടോയ  മക്ടോറയ  വകരണതുണണ്ട്.
അതനികന്റെതക്ടോയ  മക്ടോറങ്ങള്  പകേക്ടോണ്ടുവരനികേതപന  പചെയ്യുയ.   12  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
കേക്ടോരധ്യയ  ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഉനയനിചതനില്  പതറനില.  കേക്ടോരണയ,  ഒരു
കചെക്ടോദധ്യത്തനിനുത്തരമക്ടോയനി 12 കകേക്ടോടനി രൂപപയനണ്ട് പറഞനിരുന്നു. യഥക്ടോര്ത്ഥത്തനില്  12
കകേക്ടോടനി രൂപയുയ കൂടനി നല്കേനി  24 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനി ഉയര്ത്തുകേയുണക്ടോയനി. അതനില്
12  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  ഭരണക്ടോനുമതനി  വര്ക്കനിയഗണ്ട്  ഗ്രൂപണ്ട്  ഇകപക്ടോള്ത്തപന
നല്കേനിക്കഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.  ഇനനി ബക്ടോക്കനിയുള്ള കേക്ടോരധ്യങ്ങള് എങ്ങപനപയനണ്ട് വര്ക്കനിയഗണ്ട്
ഗ്രൂപണ്ട്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചണ്ട്   ഭരണക്ടോനുമതനി  നല്കുനതക്ടോണണ്ട്.  അതുസയബനനിചണ്ട്  യക്ടോപതക്ടോരു
തരത്തനിലുള്ള  അവധ്യക്തതയുയ  നനിലനനില്ക്കുനതല.   ഇവനിപടപറഞ  മറണ്ട്
കേക്ടോരധ്യങ്ങള്ക്കണ്ട് മറുപടനി പറയക്ടോന ഇഇ അവസരയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനനില.  വകുപ്പുമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട്   ഉനയനിക്കപപട കേക്ടോരധ്യങ്ങള് മക്ടോത്രയ പറഞപകേക്ടോണണ്ട് നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്:  സര്,   കക്ഷേമനനിധനി  നനിയമത്തനില്  മക്ടോറയ
വരുത്തനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ  പപനഷന വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അതനിനക്ടോല്
ആവശധ്യമക്ടോയ കഭദഗതനി പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കണയ. 

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി വനിജയന:  സര്,  അക്കക്ടോരധ്യങ്ങപളലക്ടോയ അതനിലടങ്ങനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥന പക്ടോസക്ടോക്കനിത്തരണപമനണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷേധ്യവയ സനിവനില് സകപ്ലെെസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന): സര്,
പതനികനഴണ്ട്    അയഗങ്ങളക്ടോണണ്ട്  ഇഇ ചെര്ചയനില്  പപങ്കടുത്തതണ്ട്.  അവര് പ്രകേടനിപനിച
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളയ  സമര്പനിച   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ   ഗഇരവമക്ടോയനി  ഉള്പക്കക്ടോണ്ടുപകേക്ടോണണ്ട്
വകുപണ്ട്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുപമനണ്ട്  ആദധ്യയതപന  പറയുകേയക്ടോണണ്ട്.  തകേഴനിയുപട
വനിശശപ്രസനിദ്ധമക്ടോയ 'രണനിടങ്ങഴനി' യനിപല ചെനില ഭക്ടോഗങ്ങള് ഞക്ടോന   ഉദ്ധരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
"വനിളപവടുപണ്ട്   ഉഇര്ജനിത  ഘടത്തനില് എത്തനിക്കഴനിഞ,  പകേല് മുഴുവന പകേക്ടോയണ്ട്,
രക്ടോത്രനിയനില്  പമതനി,  കുടനക്ടോടനില്  രക്ടോവയ  പകേലുമനില,  മനുഷധ്യര്ക്കണ്ട്  ഉറക്കവമനില.
എവനിപടയുയ  പനല്ലുയ   കേറയുയ  കേചനിയുയ  കേതനിരുയ.  മനുഷധ്യപന്റെ  മനസ്സുയ  ശരസ്പീരവയ
ഹൃദയവയ   ഒരുമനിചണ്ട്  യനപത്തകപക്ടോപല  വനിരക്ടോമമനിലക്ടോപത  കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന്നു.
കേപണത്തക്ടോത്ത  ദൂരകത്തക്ടോളയ  വധ്യക്ടോപനിച്ചുകേനിടക്കുന  പക്ടോടങ്ങളനിപല  കേതനിരുകേള്
ഓകരക്ടോന്നുയ അരനിവക്ടോള് വക്ടോയല പകേക്ടോണണ്ട് മുറനിപചടുത്തണ്ട് കേറകേള് പകേടണയ.  മനുഷധ്യപന്റെ
കകേകേളക്ടോണണ്ട്  എലക്ടോയ   പചെയ്യുനതണ്ട്.  ആ  പകേട്ടുകേള്  മനുഷധ്യന  തലയനില്ത്തക്ടോങ്ങനി
കേളത്തനില്  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ.  അവനിപട  മലകപക്ടോപല  കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനണ്ട്  പറ  പനലണ്ട് ല്ല്  മുഴുവന  മനുഷധ്യപന്റെ  ചെവനിടടനികേളക്ടോല്
ചെവനിടനിയുതനിര്ക്കണയ.  മനുഷധ്യസര്ശയ  ഏല്ക്കക്ടോത്ത  ഒരു  പനന്മേണനികപക്ടോലുയ
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അതനിലനില''  എനക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന ഇനപല വളപര ഹൃദയകഭദകേമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോഴ്ചകേണ്ടു.
പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തണ്ട്  വകുപ്പുമനനിയുപട  മണ്ഡലമക്ടോയ  അമലപ്പുഴയനിപല  കതക്ടോടപള്ളനി
കേരനിനനിലയ  പ്രകദശത്തണ്ട്  1200-ലധനികേയ  ഏക്കറനില്   കൃഷനി  പചെയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
പകക്ഷേ, വനിളവനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷേവയ പതനിരക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട പല സന്ദേര്ഭങ്ങളനിലക്ടോയനി
പ്രതനിപക്ഷേ  കനതക്ടോവള്പപപടയുള്ളവര്  പറഞ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണനിതണ്ട്.  ഞക്ടോന  ഇനപല
അവനിപട  കനരനിട്ടുകപക്ടോയനി  കേണതക്ടോണണ്ട്.  പക്ടോടയമുഴുവന കൃഷനിക്കക്ടോരുപട കേണനസ്പീരക്ടോണണ്ട്.
എത്ര ദുനഃഖകേരവയ ഹൃദയകഭദകേവമക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചപയനണ്ട് അവനിപടകപക്ടോയനി കേക്ടോണകമക്ടോഴക്ടോണണ്ട്
മനസനിലക്ടോകുനതണ്ട്.  കുടനക്ടോടനിപലയുയ  പക്ടോലക്കക്ടോപടയുയ കൃഷനിക്കക്ടോര്  അവരുപട കചെക്ടോര
നസ്പീരക്ടോക്കനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന  പനലണ്ട് ല്ല്  സര്ക്കക്ടോര്  വളപര  കൃതധ്യതകയക്ടോപട
സയഭരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  മക്ടോത്രമല,  വനിലയുയ  കൃതധ്യസമയത്തുതപന
പകേക്ടോടുക്കുയ. തകേഴനിയുപട രണനിടങ്ങഴനിയക്ടോണണ്ട് സയസ്ഥക്ടോനപത്ത ആദധ്യപത്ത കറഷനക്ടോയനി
നനിലവനില് വനതണ്ട്.  1960-പല കകേരള ഫുഡണ്ട്  സ്റ്റഫണ്ട്  (ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന കേണ്കടക്ടോള്)
ഓര്ഡര്  പ്രകേക്ടോരയ  ഒരു  കേക്ടോര്ഡനിനണ്ട്  രണനിടങ്ങഴനി  (2.54  കേനികലക്ടോഗക്ടോയ)  അരനി
പക്ടോവപപടവര്ക്കണ്ട്  നല്കേക്ടോന  വധ്യവസ്ഥ  പചെയ്തു.  ആ  സമ്പ്രദക്ടോയയ  നമ്മുപട
സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട് ആദധ്യമക്ടോയനി ആരയഭനിച്ചു.  പനിനസ്പീടതണ്ട് പക്ടോവപപടവപന്റെ അവകേക്ടോശമക്ടോയനി
മക്ടോറനി,  കകേരളത്തനില് സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോയ കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയത്തനിനണ്ട്   തുടക്കയ കുറനിച്ചു.
ചെരനിത്രയ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്,  1964-65  വര്ഷയ  ഭയങ്കരമക്ടോയ  വനിശപനിപന  കനരനിട
കേക്ടോലഘടമക്ടോയനിരുന്നു.  അനക്ടോണണ്ട്   സഖക്ടോവണ്ട്  എ.പകേ.ജനി.  ഉള്പപപടയുള്ളവര്
പക്ടോര്ലപമന്റെനില്  വളപര  ഉജശലമക്ടോയനി  പപക്ടോരുതുകേയുയ   തുടര്നണ്ട്   സയസ്ഥക്ടോനപത്ത
ബഹുജനങ്ങള്  ആ  സമരയ  ഏപറടുക്കുകേയുയ   ഒടുവനില്   സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി  കറഷനനിയഗണ്ട്
സമ്പ്രദക്ടോയയ നനിലവനില് വരനികേയുയ പചെയ്തതണ്ട്. 

കകേരളയ നക്ടോണധ്യവനിളകേളപട നക്ടോടക്ടോണണ്ട്.  സുഗനദവധ്യങ്ങളപട ഉല്പക്ടോദനത്തനിപന്റെ
കകേന്ദ്രമക്ടോണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  'അരനിയനിലല ആ ഉല്പനങ്ങളനില് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കൂ,
നനിങ്ങള്ക്കക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  അരനി  ഞങ്ങള്  തരുയ'  എനണ്ട്  പ്രഥമ  പ്രധക്ടോനമനനി
ജവഹര്ലക്ടോല്  പനഹ്റു  ഉള്പപപടയുള്ള  കനതൃതശയ  സയസ്ഥക്ടോനകത്തക്ടോടണ്ട്  പറഞതണ്ട്.
അങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്  സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയയ നനിലവനില്വനതണ്ട്.  ആ സ്റ്റക്ടോറമ്പ്യൂടറനി
കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയയ  സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോയ കറഷനക്ടോയനിരുന്നു. 700  ഗക്ടോയ ഒരു യണനിറണ്ട്
എന  രസ്പീതനിയനില്  കേണക്കക്ടോക്കനി  മുതനിര്നവര്ക്കണ്ട്  ആഴ്ചയനില്  രണണ്ട്  യണനിറ്റുയ
കുടനികേള്ക്കണ്ട് ഒരു യണനിറ്റുയ അരനിയക്ടോണണ്ട് നല്കേനിയതണ്ട്. ആ യണനികവഴല് രൂപത്തനിലുള്ള
ഭക്ഷേധ്യ  പപക്ടോതുവനിതരണ  സമ്പ്രദക്ടോയയ  1996  വപര  തുടര്ന്നു.  അരനിപയ
സയബനനിചനിടകത്തക്ടോളയ നമുക്കണ്ട് പ്രയക്ടോസങ്ങളനിലക്ടോപത കേടന്നുകപക്ടോയ കേക്ടോലങ്ങളക്ടോണതണ്ട്.
അരനിയക്ടോണണ്ട്  മലയക്ടോളനികേളപട  ഏറവയ  പ്രധക്ടോനപപട  ഭക്ഷേണയ.   അവന  രക്ടോവനിപല
കേഞനി കുടനിക്കുയ, ഉചയയ  രക്ടോത്രനിയനിലുയ കചെക്ടോറണ്ട് കേഴനിക്കുയ. രക്ടോവനിപല കേഞനിയപലങ്കനില്
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കേഴനിക്കുന  പലഹക്ടോരയ  അരനിയുപടതപനയക്ടോണണ്ട്.   അരനിയനില്  വരുന  കനരനിയ
ചെലനയകപക്ടോലുയ  നമ്മുപട  നക്ടോടനിപന  ബക്ടോധനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  സക്ടോര്വ്വത്രനികേമക്ടോയ
കറഷന  നമുക്കണ്ട്  വലനിയ  അനുഗഹമക്ടോയനിരുന്നു.  എനക്ടോല്  ഇഇ  പബനികേണ്ട്
ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന സനിസ്റ്റയ  മക്ടോറ്റുനതുമക്ടോയനി ബനപപടണ്ട്  ചെര്ചകേള് വധ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി വന്നു.
1990  മുതലക്ടോണണ്ട്  ടക്ടോര്ജറഡണ്ട്  ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന  സനിസ്റ്റയ   സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്
കേടന്നുവരുനതണ്ട്. 1996 ആയകപക്ടോള് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് സയസ്ഥക്ടോന  മുഖധ്യമനനിമക്ടോരുപട
കയക്ടോഗയ വനിളനിച്ചുകൂടനി  കറഷന കേക്ടോര്ഡുകേള് എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. എനനിങ്ങപന
രണ്ടുതരത്തനിലക്ടോക്കണപമനണ്ട്  പറഞ.  രണ്ടുതരത്തനിലുള്ള  കറഷന  കേക്ടോര്ഡണ്ട്
അന്നുമുതലക്ടോണണ്ട്  നനിലവനില്  വരുനതണ്ട്.  ബനി.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കണ്ട്
ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യങ്ങള്  നല്കുകേ  എന  സമ്പ്രദക്ടോയത്തനികലയണ്ട്  നക്ടോയ  പ്രകവശനിക്കുനതണ്ട്
അങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്.   എനക്ടോല്  രണക്ടോയനിരമക്ടോകണക്ടോടുകൂടനി  ബനി.പനി.എല്.-കേക്ടോരക്ടോയ
65.2 ദശലക്ഷേയ  ദരനിദരനില്നനിന്നുയ  10  ദശലക്ഷേയ  വരുന  ദരനിദരനിപല  ദരനിദപര
അകന്തധ്യക്ടോദയ  അനകയക്ടോജന  പദ്ധതനിക്കക്ടോരക്ടോയനി  നനിര്ണയനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്   ടക്ടോര്ജറഡണ്ട്
ഡനിസ്ട്രേനിബമ്പ്യൂഷന  സനിസ്റ്റത്തനികലയക്ടോണണ്ട്  പനിനസ്പീടണ്ട്  കപക്ടോയതണ്ട്.   അന്നുമുതല്  ധക്ടോരക്ടോളയ
പ്രയക്ടോസയ  നമുക്കണ്ട്  അനുഭവനികക്കണനിവന്നു.  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.
തരയതനിരനിവണക്ടോയകപക്ടോള് അനര്ഹര് ബനി.പനി.എല്. ലനിസ്റ്റനിലുയ അര്ഹര് എ.പനി.എല്.
ലനിസ്റ്റനിലുയ  കേടന്നുവന്നു.  അന്നുമുതല് കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയത്തനിപന്റെ തക്ടോളയപതറ്റുകേയുയ
കറഷന  കേടകേള്  ആദക്ടോയകേരമലക്ടോതക്ടോയനി   മക്ടോറുകേയുയ   അവനിപട  ക്രമകക്കടുകേള്
ആരയഭനിക്കുകേയുയ പചെയ്തു.   ഇനണ്ട്  കറഷന കേടകേളനിലുയ  കഹക്ടോള്പസയനില് ഉടമകേളപട
കേക്ടോരധ്യത്തനിലുയ  ഇഇ  രയഗയ  നനിയനനിക്കുന  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥരനിലുപമക്ടോപക്ക  അഴനിമതനി
സര്വ്വവധ്യക്ടോപനിയക്ടോയനി  പടര്നണ്ട്  പന്തലനിചണ്ട്  പകേക്ടോടനികുത്തനി  വക്ടോഴുന്നു  എന്നുള്ളതണ്ട്
എലക്ടോവരുയ സമ്മതനിക്കുന കേക്ടോരധ്യമക്ടോണണ്ട്. ഇത്തരപമക്ടോരു സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിലക്ടോണണ്ട് നമ്മള്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട്  വളപര  സൂകതകയക്ടോടുയ  ഗഇരവകത്തക്ടോടുയകൂടനി
കവണയ ഇഇ സമ്പ്രദക്ടോയത്തനില് വരുന ഓകരക്ടോ മക്ടോറവയ കേക്ടോകണണതണ്ട്.  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭരണകേക്ടോലത്തണ്ട് അരനിക്കുയ മപണണയയ ഒരു കുറവമുണക്ടോയനിടനിപല ല്ല്നണ്ട്
ശസ്പീ. അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട് ഇവനിപട ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഞങ്ങള് കകേന്ദ്രപത്ത
കബക്ടോധധ്യപപടുത്തനിയതുപകേക്ടോണണ്ട്  അരനിയുയ മപണണയുയ കൃതധ്യമക്ടോയനി ലഭനിച്ചുപവനക്ടോണണ്ട്
അകദ്ദേഹയ പറഞതണ്ട്. വളപര വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമണ്ട് ഭക്ഷേധ്യ ഭദതക്ടോ നനിയമപത്തക്കുറനിച്ചുള്ള
ചെര്ചകേള് നടന്നുപവങ്കനിലുയ ആകണ്ട്  പക്ടോര്ലപമന്റെനില് വരുനതണ്ട് 2013-ലക്ടോണണ്ട്.  2013-നണ്ട്
മുമ്പുളള  മൂന്നുവര്ഷപത്ത  ശരക്ടോശരനി  ഉപകഭക്ടോഗയ  എടുത്തു  പകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഓകരക്ടോ
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനുയ  അര്ഹതപപട  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ  എത്രയക്ടോപണന
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുത്തതണ്ട്.  അങ്ങപനയക്ടോണണ്ട്  14.25  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണക്ടോണണ്ട്
കകേരളത്തനിപന്റെ അര്ഹതപപട വനിഹനിതപമനണ്ട് കകേന്ദ്രയ ഇഇ ആകനില് കചെര്ത്തുവചതണ്ട്.
അനണ്ട് സയസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് അതനില് എതനിര്പണ്ട് പ്രകേടനിപനികചക്ടോ; അതല, ഞങ്ങള്ക്കണ്ട്
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16  ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട്  ടണ് അരനി ലഭനിക്കക്ടോന അര്ഹതയുപണനണ്ട് ചൂണനിക്കക്ടോണനികചക്ടോ?
അങ്ങപനപയക്ടോരു  നനിര്കദ്ദേശമടങ്ങുന  ഒരു  ഫയലുയ   കേക്ടോണക്ടോനനില.
മൂന്നുവര്ഷക്കക്ടോലപത്ത  നമ്മുപട  ശരക്ടോശരനി  ഉപകഭക്ടോഗയ  എടുത്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  14.25
ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട് ടണ് എനണ്ട് അനുമക്ടോനനിചണ്ട് ഇഇ ആകനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കചെര്ത്തുവചതണ്ട്.
ഓകരക്ടോ  സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെയുയ   കകേരളത്തനിപന്റെയുയ  അര്ഹതപയ  സയബനനിചണ്ട്
അതനിനനുബനമക്ടോയ വനിശദക്ടോയശങ്ങളനില് വനിവരനിക്കുന്നുണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    അനൂപണ്ട്  കജക്കബണ്ട് :  സര്,  കനക്ടോര്മല് വനിഹനിതവമക്ടോയനി ബനപപടക്ടോണണ്ട്
14.25  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണ്  എന്നുപറയുനതണ്ട്.   നമ്മുപട  അഡസ്പീഷണല്
അകലക്ടോടണ്ട്പമനയ  കനക്ടോര്മല്  അകലക്ടോടണ്ട്പമനയ   കേണക്കക്ടോക്കനി  അതനിപന്റെ  ശരക്ടോശരനി
ലഭധ്യമക്ടോകേണപമനക്ടോണണ്ട്  നമ്മുപട  ആവശധ്യയ.  അകങ്ങയയ  അറനിയക്ടോവനതുകപക്ടോപല
100  ശതമക്ടോനയ ഓഫണ്ട് കടക്കുണണ്ട്. 14.25  ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട് ടണ് എന്നുള്ളതണ്ട് കനക്ടോര്മല്
വനിഹനിതത്തനിപന്റെ ശരക്ടോശരനിപയയക്ടോണണ്ട് സൂചെനിപനിക്കുനതണ്ട്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന:  സര്,  12.65  ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട്  ടണക്ടോണണ്ട്   നമ്മുപട
കനക്ടോര്മല് വനിഹനിതയ.  അതനില് 1.6 എന മക്ടോര്ജനിനകൂടനി കചെര്ത്തക്ടോണണ്ട് 14.25 ലക്ഷേയ
പമടനികേണ്ട്  ടണ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  നമുക്കണ്ട്  അനുവദനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.   അതനികന്മേല്
നനിങ്ങപളക്ടോരു ഒബ്ജക്ഷേനുയ പകേക്ടോടുത്തനില.  അതനികനക്കക്ടോള് അര്ഹതയുപണനണ്ട് നനിങ്ങള്
വക്ടോദനിചനില. നനിങ്ങള് പകേക്ടോടുത്തുപവനണ്ട് ഇകപക്ടോള് പറഞനിടണ്ട് കേക്ടോരധ്യമനില;  പകേക്ടോടുകക്കണ
സമയത്തണ്ട് പകേക്ടോടുക്കണമക്ടോയനിരുന്നു. 

ശസ്പീ  .    അനൂപണ്ട്  കജക്കബണ്ട്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനിക്കണ്ട്   അക്കക്ടോരധ്യയ
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവനതക്ടോണണ്ട്.  "ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യ  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവണ്ട്  വരരുതണ്ട്
എനക്ടോവശധ്യപപടണ്ട്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനിനണ്ട്  എത്ര
കേത്തുകേളയചനിട്ടുപണന്നുയ  അവ  ഏപതലക്ടോയ  തസ്പീയതനികേളനിലക്ടോപണന്നുയ
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ"  എന  3-10-2016-പല  എപന്റെ  കചെക്ടോദധ്യത്തനിനണ്ട്  മറുപടനിയക്ടോയനി,
7  കേത്തുകേള്  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യ  വനിഹനിതയ  നനിലനനിര്ത്തുനതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്
യു.ഡനി.എഫണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് അയചനിട്ടുപണനണ്ട് എനനിക്കണ്ട് മറുപടനി തനനിട്ടുണണ്ട്.    ഇവനിപട
ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷേ  വക്ടോഗശക്ടോദമല  നടകത്തണതണ്ട്;  പകേരയ  ഇഇ  അകലക്ടോടണ്ട്പമന്റെണ്ട്
നനിലനനിര്ത്തക്ടോന ഒറപക്കടക്ടോയ പരനിശമമക്ടോണണ്ട് കവണതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന:  സര്,  സയസ്ഥക്ടോനത്തനിനണ്ട് അര്ഹതപപട വനിഹനിതയ
സയബനനിചണ്ട്  ഈ  ആകണ്ട്  പക്ടോര്ലപമന്റെനില്  ചെര്ച  പചെയ്യുന  സന്ദേര്ഭത്തനില്
ഉനയനികക്കണനിയനിരുന്നു.  നമ്മുപട  എയ.പനി.-മക്ടോര്  മുകഖന നമ്മളതണ്ട്  ഉനയനിക്കണയ,
അതുകപക്ടോപലതപന  സയസ്ഥക്ടോനയ  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷേധ്യവകുപ്പുമനനിപയ  ആ  വനിവരയ
അറനിയനിക്കണയ,  അങ്ങപന ധരനിപനിചതക്ടോയനി ഒരു സന്ദേര്ഭത്തനിലുയ കബക്ടോധധ്യപപടനിടനില.
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ഇകപക്ടോള്  അതനികന്റെതക്ടോയ പരനിമനിതനികേളപണനക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന  കചെക്ടോദധ്യക്ടോത്തരകവളയനില്
പറഞതണ്ട്.  അലക്ടോപത  നമ്മുപട  അവകേക്ടോശയ  നനികഷധനിച്ചുപകേക്ടോകണക്ടോ  എപന്തങ്കനിലുയ
കദക്ടോഷമുണക്ടോകുന  തരത്തനികലക്ടോ  ഞക്ടോപനക്ടോന്നുയ  പറഞനില.   കേക്ടോരധ്യങ്ങള്  പചെകയ്യണ
സന്ദേര്ഭത്തനില് അതണ്ട്  പചെയ്തനില എകന  പറഞള.   നമുക്കണ്ട്  16  ലക്ഷേയ പമടനികേണ്ട്
ടണ്  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യയ   ലഭനിക്കണയ.     ഏകേകദശയ  40  ലക്ഷേയ  ഇതര  സയസ്ഥക്ടോന
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്   ഇവനിപട  കജക്ടോലനിപയടുത്തണ്ട്  ഇഇ  മക്ടോര്ക്കറനിപന  ആശയനിചണ്ട്
ജസ്പീവനിക്കുന്നുണണ്ട്.  അതനിപന്റെ  സമ്മര്ദ്ദേവയ നമ്മുപട മക്ടോര്ക്കറനിലുണണ്ട്.  അതുപകേക്ടോണണ്ട് ആ
കേക്ടോരധ്യയകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണപമനണ്ട്  ആവശധ്യപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  കകേന്ദ്ര
ഭക്ഷേധ്യവകുപ്പുമനനിക്കണ്ട്  നനികവദനയ പകേക്ടോടുത്തതനിപന്റെ കകേക്ടോപനി എലക്ടോ എയ.പനി.-മക്ടോര്ക്കുയ
പകേക്ടോടുത്തനിട്ടുണണ്ട്.   മനനിപയ  കേക്ടോണനതനിനുമുമണ്ട്   ആദധ്യയ  കേണതണ്ട്  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.
ആന്റെണനിപയയക്ടോണണ്ട്.  പനിനസ്പീടണ്ട്  ശസ്പീ.  പകേ. സനി.  കവണകഗക്ടോപക്ടോല്, പപ്രക്ടോഫ. പകേ.  വനി.
കതക്ടോമസണ്ട്  എനനിവപരയുയ  കേണനിടക്ടോണണ്ട്   മനനിപയ കേക്ടോണക്ടോന കപക്ടോയതണ്ട്.   അവനിപട
ഇലക്ടോതനിരുന  മുഴുവന  എയ.പനി.-മക്ടോര്ക്കുയ  ആ  നനികവദനത്തനിപന്റെ  കകേക്ടോപനി
പകേക്ടോടുത്തനിട്ടുണണ്ട്.   ആ ശമങ്ങള് നമ്മള് തുടരണയ.  അതനിനണ്ട്  യക്ടോപതക്ടോരു തര്ക്കവയ
ആര്ക്കുമനില.   

ഇഇ  രയഗത്തണ്ട്  ധക്ടോരക്ടോളയ  തനിരനിമറനികേള്  വളപര  വധ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഇകപക്ടോഴപത്ത  ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില്  അനര്ഹര്
ധക്ടോരക്ടോളയ കേടന്നുകൂടനിയനിട്ടുണണ്ട്.   എ.പനി.എല്. ലനിസ്റ്റനില് കതക്ടോടണ്ട് പുറകമക്ടോക്കനിലുയ കേക്ടോയല്
പുറകമക്ടോക്കനിലുയ തക്ടോമസനിക്കുന ധക്ടോരക്ടോളയ ആളകേളണണ്ട്.  അത്തരയ ആളകേളപട പരക്ടോതനി
ധക്ടോരക്ടോളയ  വരക്ടോറുണണ്ട്.   അതനിപനലക്ടോയ പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണക്ടോനുള്ള നപലക്ടോരു  മക്ടോര്ഗമക്ടോയനി
നമ്മള് ഇഇ സന്ദേര്ഭപത്ത മക്ടോറണപമനക്ടോണണ്ട് എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ.  "അരനി വക്ടോങ്ങുവക്ടോന
കേമ്പ്യൂവനില് നനില്ക്കുന്നു ഗക്ടോനനി,  അരനിപകേ കൂറന കേക്ടോറനികലറനി  നസ്പീങ്ങുന്നു കഗക്ടോഡ്പസ"
എനണ്ട് എഴുതനിയതണ്ട് പണ്ഠനിതകശഷ്ഠനക്ടോയ കേവനി എന.  വനി.  കൃഷ്ണവക്ടോരധ്യരക്ടോണണ്ട്.  വളപര
പചയക്ടോയ  ഒരു  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണനിതണ്ട്.  ധക്ടോരക്ടോളയ  അനര്ഹര്  അരനി  വക്ടോങ്ങനി
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുയ  അര്ഹര്   അപ്പുറത്തണ്ട്  എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗത്തനില്
നനില്ക്കുകേയുമക്ടോണണ്ട്.  ആ സ്ഥനിതനിക്കണ്ട് മക്ടോറമുണക്ടോക്കക്ടോന,  ഇഇ സന്ദേര്ഭയ  ഭയഗനിയക്ടോയനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  കേഴനിയണപമനതക്ടോണണ്ട്  ഇനണ്ട്    രക്ടോവനിപല  ഇവനിപട  നടന
ചെര്ചയുപട  സനിരനിറണ്ട്.  നമ്മുപട  പ്രകയക്ടോറനിറനി  ലനിസ്റ്റനില്  വകരണതണ്ട്  1,54,80,040
ആളകേളക്ടോണണ്ട്.  ഇതനിനുമുമണ്ട്  ബനി.പനി.എല്./എ.എ.കവ.  ലനിസ്റ്റനില്
97  ലക്ഷേയ  ആളകേളക്ടോണണക്ടോയനിരുനതണ്ട്.  ഒരു  കകേക്ടോടനിയനിലധനികേയ  വരുന
എ.പനി.എല്.എസണ്ട്.എസണ്ട്. വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില് രണണ്ട് രൂപയണ്ട് അരനി പകേക്ടോടുത്തനിരുനവരനില്
പകുതനിയനിലധനികേയ കപപരക്കൂടനി ഈ വനിഭക്ടോഗത്തനില് പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിയുയ.  വളപര
ശരനിയക്ടോയ അനക്ടോലനിസനിസണ്ട് നടത്തനി അത്രയുയ ആളകേപളക്കൂടനി പ്രകയക്ടോറനിറനി ലനിസ്റ്റനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  ബക്ടോക്കനിവരുന  ഒരു  കകേക്ടോടനി  എണ്പതണ്ട്  ലക്ഷേയ  ആളകേളണണ്ട്.
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അവര്ക്കണ്ട്   നക്ടോലണ്ട്  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണ്  അരനി  ഏതളവനില്  എങ്ങപന
പകേക്ടോടുക്കണപമനതനിപന  സയബനനിചക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന
കപക്ടോകുനതണ്ട്.  വനിശദക്ടോയശങ്ങള് അതനിനുകശഷകമ പറയക്ടോന കേഴനിയ. അതുപകേക്ടോണണ്ട് ആ
കപ്രക്ടോസസണ്ട്  വളപര  വനിജയകേരമക്ടോയനി  നടകത്തണതുണണ്ട്.  ഒകകക്ടോബര് 30-നുള്ളനില്
ഇതുസയബനനിച്ചുളള ആകക്ഷേപയ എങ്ങപന തസ്പീര്ക്കുപമന പ്രശ്നയ വന്നു.   പരക്ടോതനികേള്
പഞക്ടോയത്തണ്ട്  ഓഫസ്പീസനിലുയ  വനികലജണ്ട്  ഓഫസ്പീസനിലുയ  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
സയവനിധക്ടോനപമക്ടോരുക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.  അത്തരയ  പരക്ടോതനികേളനികന്മേലുള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനയ
പവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മനിറനിക്കണ്ട്   നടത്തക്ടോന കേഴനിയണയ.

പ്രതനിപക്ഷേ കനതക്ടോവണ്ട് (ശസ്പീ  .   രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല) : സര്, ഒകകക്ടോബര് 30-നകേയ
പരക്ടോതനികേപളലക്ടോയ നല്കേണപമനണ്ട് പറയുനതണ്ട് പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോപണനണ്ട്  കതക്ടോന്നുനനില.
അക്കക്ടോരധ്യയ   മനനി  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  കുറച്ചു  സമയയകൂടനി  നല്കേണയ.
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച ലനിസ്റ്റനിപനക്കുറനിചണ്ട് എലക്ടോ സ്ഥലത്തുയ  വധ്യക്ടോപകേമക്ടോയ പരക്ടോതനികേളണണ്ട്.
ഇത്രയുയ കുറഞ  സമയത്തനിനുള്ളനില് അപതലക്ടോയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ എന
കേക്ടോരധ്യയ  പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണണ്ട്.  ആവശധ്യക്ടോനുസരണയ  സമയയ  പകേക്ടോടുക്കണ
പമനക്ടോണണ്ട് എപന്റെ അഭധ്യര്ത്ഥന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലക്ടോത്തമന : സര്, അതനിനുളള സമയമനില. നവയബര് ഒനണ്ട് മുതല്
ഈ  കേരടണ്ട്  പടനികേവചണ്ട്  അരനി  പകേക്ടോടുക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  കകേന്ദ്രയ  ആവശധ്യപപടുനതണ്ട്.
അതനിപനക്ടോരു  മക്ടോറവമനില.  അങ്ങപന  പകേക്ടോടുത്തനിപലങ്കനില്,  എ.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗത്തനിനുളള അരനിയുപട വനിലയനില് വധ്യതധ്യക്ടോസയ വരുയ എന്നുള്ളതണ്ട്  ഗഇരവമക്ടോയ
വനിഷയമക്ടോണണ്ട്.   അതണ്ട്  ബക്ടോധകേമക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കണപമങ്കനില്  നവയബര്  ഒന്നുമുതല്
എന.എഫണ്ട്.എസണ്ട്. ആകണ്ട് പ്രകേക്ടോരമുള്ള കേരടണ്ട് പടനികേ വചണ്ട് അരനി പകേക്ടോടുത്തുതുടങ്ങണയ. 

ശസ്പീ  .    അനൂപണ്ട്  കജക്കബണ്ട് :  സര്,   നനിലവനിലുളള  ബനി.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുകേള്
മുനഗണനക്ടോ  കേക്ടോര്ഡുകേളക്ടോക്കനിപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  നവയബര്  ഒന്നുമുതല്  ഈ  നനിയമയ
തക്ടോല് ക്കക്ടോലനികേക്ടോടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുനതണ്ട്.  നമ്മളനികപക്ടോള്
കകേന്ദ്രത്തനിപന്റെ  സമ്മര്ദ്ദേത്തനിലക്ടോണണ്ട്.   നനിലവനിലുള്ള  ബനി.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുകേള്
മുനഗണനക്ടോ കേക്ടോര്ഡുകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണണ്ട്,  ബക്ടോക്കനി  ഒറനിജനിനല് മുനഗണനക്കക്ടോപര
കേപണത്തക്ടോനുള്ള  പരക്ടോതനികേളക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകുനതണ്ട്.
അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  നനിയമയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുകമക്ടോള്  കേക്ടോര്ഡണ്ട്
പുതുക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  സമയയ  പകേക്ടോടുക്കുനതനില്  എപന്തങ്കനിലുയ  തരത്തനില്
ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന :  സര്,  പ്രകയക്ടോറനിറനി  ലനിസ്റ്റണ്ട്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിചതക്ടോണണ്ട്
അടനിസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  എടുക്കുനതണ്ട്.  അതുവച്ചുപകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ
എന.എഫണ്ട്.എസണ്ട്.എ.  പ്രകേക്ടോരയ അരനി പകേക്ടോടുക്കക്ടോന അവര് സമ്മതനിക്കുകേയുള.  ഈ
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പടനികേയനിലുളള  കുടുയബങ്ങളപട  കേക്ടോര് ഡനില്   എന.എഫണ്ട്.എസണ്ട്.എ.  എനണ്ട്  സസ്പീല്
പചെയ്തണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കണപമനക്ടോണണ്ട്  പറയുനതണ്ട്.  അതനിനുമുമണ്ട്  നക്ടോയ  കുറമറ  ഒരു  ലനിസ്റ്റണ്ട്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയക്ടോല്   അത്രകത്തക്ടോളയ നലതണ്ട്.  അതണ്ട് മക്ടോത്രകമ  നമുക്കനികപക്ടോള് പചെയ്യക്ടോന
കേഴനിയ.   അങ്ങപന പകേക്ടോടുത്തുപകേക്ടോണണ്ട് നനിങ്ങള് ആ പറകനിഫനികക്കഷന കപ്രക്ടോസസണ്ട്
കേണനിനമ്പ്യൂ  പചെയ്യുകേ,  മക്ടോര്ചണ്ട്  31  -ഓടുകൂടനി  നനിങ്ങള്  കറഷന  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  വനിതരണയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേ, ഏപ്രനില് 01-നണ്ട്   എന.എഫണ്ട്.എസണ്ട്.എ. പൂര്ണമക്ടോയനി നടപക്ടോക്കുന
ഒരു സയസ്ഥക്ടോനയ എന അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോകേണയ എനക്ടോണണ്ട് കകേന്ദ്രയ പറയുനതണ്ട്.
ബനി.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുകേക്ടോപര പ്രകയക്ടോറനിറനി ലനിസ്റ്റനിപലടുക്കുകേയല പചെയ്യുനതണ്ട്.  കേഴനിഞ
സര്ക്കക്ടോര്  മുകനക്ടോട്ടുവചതക്ടോണണ്ട് ഫക്ടോറയ  പൂരനിപനിചണ്ട്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കല്.  ഒകരക്കറനിനുകമല്
ഭൂമനിയുള്ളവര്, ആയനിരയ സശയര് ഫസ്പീറനില് കൂടുതല് വനിസ്തസ്പീര്ണമുള്ള വസ്പീടുള്ളവര്, നക്ടോലണ്ട്
വസ്പീലുള്ള  വക്ടോഹനമുള്ളവര്,  വരുമക്ടോന  നനികുതനി  പകേക്ടോടുക്കുനവര്,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിപല ജസ്പീവനക്കക്ടോര്,  സര്ക്കക്ടോര് ജസ്പീവനക്കക്ടോര് തുടങ്ങനിയവപരക്ടോന്നുയ ഈ
പടനികേയനില് വരക്ടോന പക്ടോടനില എനതക്ടോണണ്ട്  അടനിസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനിട്ടുളളതണ്ട്.  എലക്ടോ കറഷന
കേക്ടോര്ഡുകേപളയുയ  ആ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  കപ്രക്ടോസസണ്ട്  പചെയ്തുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്
അതനിനുതക്ടോപഴയുള്ള ആളകേപള പ്രകയക്ടോറനിറനി ലനിസ്റ്റനില് പകേക്ടോണ്ടുവരുനതണ്ട്. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന :  സര്,  ഇകപക്ടോള് ബനി.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കണ്ട്
സഇജനധ്യമക്ടോയക്ടോണണ്ട് അരനി പകേക്ടോടുത്തുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ഷേധ്യ
സുരക്ഷേക്ടോ  നനിയമമനുസരനിചണ്ട്  അതനിപന്റെ  പണയ  പകേക്ടോടുക്കകണ;  ഇതനിപന്റെ  ബക്ടോധധ്യത
ആരക്ടോണണ്ട് ഏപറടുക്കുനതണ്ട്? 

ശസ്പീ  .   പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന : സര്, നമുക്കനികപക്ടോള് കകേന്ദ്രയ തരുന 10.25 ലക്ഷേയ
പമടനികേണ്ട്  ടണനില്,  അരനി കേനികലക്ടോയണ്ട്  3  രൂപ വച്ചുയ കഗക്ടോതമണ്ട്  കേനികലക്ടോയണ്ട്  രണണ്ട്  രൂപ
വച്ചുമക്ടോണണ്ട്. ബക്ടോക്കനിവരുനതനിനണ്ട് കവപറ കററക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷയസസ്പീര് : സര്, എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. ലനിസ്റ്റണ്ട് ഇകപക്ടോള്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണകലക്ടോ;  അതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കണ്ട്
തക്ടോലൂക്കക്ടോസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്  കപക്ടോയനി  നനില്കക്കണ   സക്ടോഹചെരധ്യമുണണ്ട്.  അതണ്ട്
ലഘൂകേരനിക്കക്ടോന എപന്തങ്കനിലുയ നടപടനി സര്ക്കക്ടോരനിനണ്ട് സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?
ഇതണ്ട്  കറഷന  കേടകേളനില്ത്തപന  ആക്കനിക്കഴനിഞക്ടോല്  ആളകേള്ക്കണ്ട്  കുറച്ചുകൂടനി
സഇകേരധ്യപ്രദമക്ടോകുയ.  കറഷന  കേക്ടോര്ഡുടമകേള്  പ്രക്ടോയയ  പചെനവരക്ടോയതുപകേക്ടോണണ്ട്
അവര്ക്കണ്ട്   തക്ടോലൂക്കണ്ട്  പഹഡ്കേശക്ടോര്കടഴണ്ട് സനില്  കപക്ടോകുകമക്ടോഴുണക്ടോകുന  പ്രയക്ടോസയ
പരനിഹരനിക്കക്ടോന എപന്തങ്കനിലുയ നടപടനിയുണക്ടോകുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന  :  സര്,  ഇകപക്ടോള്  കറഷന  കേക്ടോര്ഡണ്ട്  ഉടമ   ആ
കുടുയബത്തനിപല  മുതനിര്ന  സസ്പീയക്ടോണണ്ട്.  സസ്പീ  ഇലക്ടോത്ത  കുടുയബത്തനില്  പ്രക്ടോയമുള്ള
പുരുഷനക്ടോണണ്ട് കേക്ടോര്ഡുടമ. അതക്ടോണണ്ട് സസ്പീ ശക്ടോക്തസ്പീകേരണത്തനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പുതുതക്ടോയനി
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കറഷന  സയവനിധക്ടോനയ  പകേക്ടോണ്ടുവരുനതനില്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്   കകേപക്കക്ടോണ
തസ്പീരുമക്ടോനയ.  ആകക്ഷേപങ്ങളയ പരക്ടോതനികേളയ പകേക്ടോടുക്കക്ടോന തക്ടോലൂക്കണ്ട് സകപ്ലെെ ഓഫസ്പീസണ്ട്
വപര  കപക്ടോകേണ.  പഞക്ടോയത്തണ്ട്  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ  വനികലജണ്ട്  ഓഫസ്പീസുകേളനിലുയ
ആകക്ഷേപങ്ങളയ പരക്ടോതനികേളയ സശസ്പീകേരനിക്കുയ. കറഷനകേട ഒരു സര്ക്കക്ടോര്  ഓഫസ്പീസല.
അതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  അവനിപട  നനിശ്ചയനിക്കക്ടോതനിരുനതണ്ട്.   ഈ  രണ്ടുകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ
പരക്ടോതനികേള്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്പപടുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.  അകപക്ടോള്  ഈ
പ്രയക്ടോസയ  കുറയുപമന കേക്ടോരധ്യയ ഉറപക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന : സര്, കകേരളത്തനിപന്റെ ദക്ടോരനിദധ്യമനിലക്ടോതക്ടോക്കനിയതണ്ട്
പക്ടോവപപടവര്ക്കണ്ട്  സഇജനധ്യമക്ടോയനി  അരനി  പകേക്ടോടുക്കുന  സമ്പ്രദക്ടോയമക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു
രൂപയണ്ട്  ഒരു  കേനികലക്ടോ  അരനി  എനതണ്ട്  മക്ടോറനി   സഇജനധ്യമക്ടോക്കനി.   നവയബര്  ഒനക്ടോയ
തസ്പീയതനി  മുതല്  ഇവനിപട  ഒരു  പരനിഷ്കക്ടോരയ  വരക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്
ഇകപക്ടോഴുളള  സഇജനധ്യ അരനി വനിതരണയ നനിലനനില്ക്കുപമനണ്ട് ഈ സഭയണ്ട് ഉറപ്പുതരക്ടോന
കേഴനിയുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന:  സര്,  കകേന്ദ്രയ അരനി തരുനതണ്ട് സഇജനധ്യമക്ടോയനിടല.
10.25  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണ്  അരനി  കേനികലക്ടോയണ്ട്  മൂനണ്ട്  രൂപ  പ്രകേക്ടോരവയ  കഗക്ടോതമണ്ട്
കേനികലക്ടോയണ്ട്  രണണ്ട്  രൂപ  പ്രകേക്ടോരവമക്ടോണണ്ട്  തരുനതണ്ട്.  14.25  ലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണ്
അരനിയനില്  നക്ടോലുലക്ഷേയ  പമടനികേണ്ട്  ടണ്  തരുനതണ്ട്  കവപറ  കററനിനക്ടോണണ്ട്.  അപതലക്ടോയ
വച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  ഇവനിടപത്ത  കററണ്ട്  എത്രയക്ടോയനിരനിക്കണപമന്നുയ  അളവണ്ട്
എത്രയക്ടോയനിരനിക്കണപമന്നുയ  സയസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്   തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുയ.  ഏതക്ടോയക്ടോലുയ
എ.എ.കവ.-ക്കക്ടോര്ക്കണ്ട്  35  കേനികലക്ടോ  അരനി  മക്ടോറമനിലക്ടോപത  പകേക്ടോടുക്കുയ.  ബക്ടോക്കനി
പ്രകയക്ടോറനിറനി  ലനിസ്റ്റനില്  വരുന  കുടുയബത്തനിനണ്ട്  5  കേനികലക്ടോ  ഭക്ഷേധ്യധക്ടോനധ്യമക്ടോണണ്ട്
പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്.  അതണ്ട്  എന .എഫണ്ട്.എസണ്ട്.എ.-യനില്  വധ്യക്തമക്ടോയനി  പറയുനതക്ടോണണ്ട്.
അതനിപലക്ടോന്നുയ മക്ടോറമനില.  ബക്ടോക്കനി വരുനതണ്ട്  ഏതണ്ട് അളവനില് പകേക്ടോടുക്കണയ,  ഏതണ്ട്
കററനില്  പകേക്ടോടുക്കണയ,  പപക്ടോതുവനില്  എങ്ങപന  കകേകേക്ടോരധ്യയ  പചെയ്യണപമനതനിപന
സയബനനിചണ്ട് സര്ക്കക്ടോര് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുയ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന  കചെക്ടോദനിക്കുനതണ്ട്  ഇകപക്ടോള്
കകേരളത്തനിപല പക്ടോവങ്ങള്ക്കണ്ട്  കേനിടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന ആനുകൂലധ്യയ  ഒനക്ടോയ  തസ്പീയതനി
മുതല്  മക്ടോറക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്  അങ്ങയുപട  കുറമക്ടോയനി  ഞക്ടോന  പറയുനനില.
പപക്ഷേ ഒനക്ടോയ തസ്പീയതനി  മുതല് പക്ടോവപപടവര്ക്കണ്ട്  സഇജനധ്യ അരനി  കേനിട്ടുകമക്ടോ;  ഇനനി
ഏപതങ്കനിലുയ സക്ടോഹചെരധ്യത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്  അതനിപനക്ടോരു തടസമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല്
സയസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഇടപപടണ്ട്   സഇജനധ്യമക്ടോയനി അരനി പകേക്ടോടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
സശസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന :  സര്,  നമ്മുപട രക്ടോജധ്യത്തനിനക്ടോപകേ ബക്ടോധകേമക്ടോയ ഒരു
യണനികവഴണ്ട് സല്  നനിയമമക്ടോണണ്ട്  പപ്രക്ടോഫ.  പകേ.  വനി.  കതക്ടോമസണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവനതണ്ട്.
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അതനികനക്ടോടുള്ള അഭനിപ്രക്ടോയ വധ്യതധ്യക്ടോസമക്ടോണണ്ട് ഇവനിപട ചെര്ച പചെയ്തുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.
തക്ടോങ്കള് അകദ്ദേഹകത്തക്ടോടുതപന പറഞനിരുപനങ്കനില് വളപര എളപമക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നു.
രക്ടോജധ്യത്തണ്ട്  പപക്ടോതുവനില്  വരുന  ആകനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്   നമ്മുപട
സയസ്ഥക്ടോനത്തനിപന്റെ  പ്രകതധ്യകേത  കേണക്കനിപലടുത്തണ്ട്  അരനിയുപട  വനില
എത്രയക്ടോവണപമനണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  ആകലക്ടോചെനിചണ്ട്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുയ.  ഇതനികന്മേലുള്ള
ആകക്ഷേപങ്ങളയ  പരക്ടോതനികേളയ  നല്കകേണതണ്ട്  ഒകകക്ടോബര്  30  വപരയക്ടോണണ്ട്.
ആ  ആകക്ഷേപങ്ങളയ  പരക്ടോതനികേളയ  സയബനനിചണ്ട്  പഞക്ടോയത്തണ്ട്,  മുനനിസനിപല്,
കകേക്ടോര്പകറഷന  തലത്തനിലുളള  പവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മനിറനി  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുയ.
അതനിനുപരനിയക്ടോയനി വരുന ആകക്ഷേപങ്ങകളക്ടോ തര്ക്കങ്ങകളക്ടോ ഉപണങ്കനില് അപതലക്ടോയ
കകേള്ക്കക്ടോനുള്ള  സമനിതനി  ജനിലക്ടോ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലുള്ള  അപസ്പീല്  കബക്ടോഡനിയക്ടോണണ്ട്.
ആ  സമനിതനി  അന്തനിമമക്ടോയ  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുയ.   ജനുവരനി  1-നണ്ട്  പടനികേ
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയണയ. കറഷന കേക്ടോര്ഡണ്ട് പ്രനിന്റെണ്ട് പചെയ്തണ്ട് പഫബ്രുവരനി 1 മുതല്
വനിതരണയ  പചെയ്യക്ടോന  കേഴനിയണയ.  മക്ടോര്ചണ്ട്  31-ഓടുകൂടനി  കറഷന  കേടകേളള്പപപട
കേമമ്പ്യൂടകറകസഷന  നടത്തുകേയുയ  Door  to  door  delivery-യള്ള
സയവനിധക്ടോനങ്ങപളക്ടോരുക്കുകേയുയ  കവണയ.  അങ്ങപന  എലക്ടോ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണണ്ട്  ഇന്തധ്യയക്ടോപകേ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി  ഈ  നനിയമയ  നടപക്ടോക്കണയ.
സുതക്ടോരധ്യമക്ടോയ  ഒരു  പപക്ടോതുവനിതരണ  സയവനിധക്ടോനമക്ടോണണ്ട്  വരക്ടോന  കപക്ടോകുനതണ്ട്.
അഴനിമതനി അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന ഒരവസരമക്ടോയനി ഇതനിപന കേക്ടോണകേയക്ടോണണ്ട്.
ഇവനിപട  ഇടനനിലക്കക്ടോരുണക്ടോവനില.  എഫണ്ട്.സനി.ഐ.-ല്  നനിനണ്ട്  അരനിപയടുത്തണ്ട്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഉത്തരവക്ടോദനിതശത്തനില്  കനപര  കറഷന  കേടകേളനിപലത്തനിക്കുന
സമ്പ്രദക്ടോയമക്ടോണണ്ട് വരക്ടോന കപക്ടോകുനതണ്ട്.  ഇകപക്ടോള്  333  കഹക്ടോള്പസയനില് ഉടമകേളണണ്ട്.
അപതലക്ടോയ അവസക്ടോനനിപനിചണ്ട്  അഴനിമതനികയക്ടോടണ്ട് വനിടപറഞണ്ട് വളപര സുതക്ടോരധ്യമക്ടോയ ഒരു
പപക്ടോതുവനിതരണ സയവനിധക്ടോനത്തനികലയക്ടോണണ്ട്  നക്ടോയ കപക്ടോകുനതണ്ട്.  ഈ സന്ദേര്ഭത്തനില്
കറഷന  കേടകേള്  കുറച്ചുകൂടനി  ശക്തനിപപടുകത്തണതുണണ്ട്.  കറഷന  കേടകേളനില്ക്കൂടനി
അവശധ്യസക്ടോധനങ്ങള് വനിതരണയ പചെയ്തുപകേക്ടോണണ്ട്  ഏറവയ  പ്രധക്ടോനപപട  കകേന്ദ്രമക്ടോയനി
കറഷന  കേടകേപള  മക്ടോറക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ  എന്നുകൂടനി  ഈ  സന്ദേര്ഭത്തനില്
ആകലക്ടോചെനിക്കുന്നുണണ്ട്. 

മപറക്ടോരു  കേക്ടോരധ്യയ  പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്,  പവല്പഫയര് സസ്പീമനിപന സയബനനിചക്ടോണണ്ട്.
1761  അയഗസ്പീകൃത  പവല്പഫയര്  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലക്ടോയനി  60708  അയഗങ്ങളണണ്ട്.
അവര്ക്കണ്ട്  പകേക്ടോടുക്കുനതണ്ട്  രണണ്ട്  കേനികലക്ടോ  പചരനിയുയ  രണണ്ട്  കേനികലക്ടോ  കഗക്ടോതമ്പുയ
ഉള്പപപട  അഞണ്ട് കേനികലക്ടോ ധക്ടോനധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്.  ഇതനിനക്ടോയനി ഒരുമക്ടോസയ ആവശധ്യമക്ടോയനി
വരുനതണ്ട്  333.54  പമടനികേണ്ട് ടണ്  അരനിയുയ  121.41  പമടനികേണ്ട് ടണ് കഗക്ടോതമ്പുമക്ടോണണ്ട്.
2015-16-പന്റെ ആദധ്യ പകുതനിയനില് ആറണ്ട് മക്ടോസകത്തയണ്ട് കകേന്ദ്രയ തനതണ്ട് 891.3 പമടനികേണ്ട്
ടണ്  അരനിയുയ  382.2  പമടനികേണ്ട്  ടണ്  കഗക്ടോതമ്പുമക്ടോണണ്ട്.  രണക്ടോയ  പകുതനിക്കണ്ട്  ആപകേ
അനുവദനിചതണ്ട്  454.24  പമടനികേണ്ട് ടണക്ടോണണ്ട്.  മുഴുവന വനിഹനിതവയ ലഭധ്യമക്ടോക്കക്ടോനകവണനി
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കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്  ഇടപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അങ്ങപന
വക്ടോങ്ങനിയക്ടോകല   പവല്പഫയര്  സസ്പീയ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
സക്ടോധനിക്കൂ.  ധക്ടോരക്ടോളയ ചെര്ചകേള് ഇതുമക്ടോയനി ബനപപടണ്ട് നടനതുപകേക്ടോണണ്ട് ദസ്പീര്ഘമക്ടോയ
വനിശദസ്പീകേരണത്തനിപന്റെ  ആവശധ്യമുപണനണ്ട്  കതക്ടോന്നുനനില.  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥന
പക്ടോസക്ടോക്കനിത്തരണപമനണ്ട് അഭധ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.                                           

പതക്ടോഴനിലുയ  എപപക്സസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന  ):  സര്,
ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരകമറതനിനുകശഷയ  കകേരളത്തനില്
ആകരക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോയ,  പമചപപട  പതക്ടോഴനില്  ബനയ  പകേക്ടോണ്ടുവരുനതനിനുയ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികക്ഷേമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോക്കനി  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനുമക്ടോണണ്ട്
ശമനിക്കുനതണ്ട്.   പതക്ടോഴനിലനിടങ്ങളനില് നടത്തനിവരുന കേര്ശനമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയുപട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2015  കപ്രക്ടോസനികേമ്പ്യൂഷനുകേളയ  242  പകയനിയ  കകേസുകേളപമടുത്തനിട്ടുണണ്ട്.
പതക്ടോഴനില്  വകുപനിപന്റെ  കസവനങ്ങള്  വനിപുലമക്ടോക്കക്ടോന  കലബര്  കേമ്മസ്പീഷണകററനില്
കകേക്ടോള്  പസന്റെറുകേള്  കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോക്കുകേയുയ  ഓണ്പപലന  രജനികസ്ട്രേഷന
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുകേയുയ  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.   കകേരളത്തനില്  കടഡണ്ട്  യണനിയനുകേള്
രജനികസ്ട്രേഷന ആവശധ്യപപടുകമക്ടോള് കേക്ടോലപരനിധനിയനിലക്ടോപത നസ്പീണ്ടുകപക്ടോകുന അവസ്ഥയണ്ട്
അവസക്ടോനയ കുറനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  യണനിയനുകേള് രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി ആവശധ്യപപടക്ടോല്
40 ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് രജനികസ്ട്രേഷന ലഭധ്യമക്ടോക്കുപമന ഉറപണ്ട് ലഭനിചനിട്ടുണണ്ട്. 

കതക്ടോടയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  ജസ്പീവനിതസ്ഥനിതനി  പമചപപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള്   ആരയഭനിക്കുകേയുയ  അവരുപട  തക്ടോമസസ്ഥലപത്ത  സയബനനിച്ചുള്ള
വനിവരകശഖരണയ  നടത്തുകേയുമുണക്ടോയനി.  കകേരളത്തനിപല  വനിവനിധ  കതക്ടോടങ്ങളനിപല
ലയങ്ങളനില്   31473  കുടുയബങ്ങളക്ടോണണ്ട്  തക്ടോമസനിക്കുനതണ്ട്.  അതനില്  സശന്തമക്ടോയനി
വസ്പീടുള്ളവര് 586-ഉയ സശന്തമക്ടോയനി ഭൂമനിയുള്ളവര് 8208  കുടുയബങ്ങളമക്ടോണണ്ട്.  സശന്തമക്ടോയനി
ഭൂമനികയക്ടോ  വസ്പീകടക്ടോ  ഇലക്ടോത്തവര്  22679  ആണണ്ട്.   ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി
സര്ക്കക്ടോര്,   കകേരളത്തനില്  വസ്പീടനിലക്ടോത്ത  മുഴുവന  കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ  വസ്പീടുവചണ്ട്
നല്കുനതനിനുള്ള പദ്ധതനി പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണണ്ട്;   അതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ആരയഭനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   ഇഇ  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  ബനപപടുത്തനി  കകേരളത്തനിപല  കതക്ടോടയ
കമഖലയനില് കജക്ടോലനി പചെയ്യുന  വസ്പീടനിലക്ടോത്ത എലക്ടോ  കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ വസ്പീടണ്ട് നല്കുയ.
ഇഇ വര്ഷയതപന വസ്പീടണ്ട് നനിര്മ്മക്ടോണത്തനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരയഭനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.
ഇഇ പ്രവര്ത്തനത്തനിനണ്ട്  തുടക്കയ കുറനിക്കക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലക്ടോണണ്ട്.
കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്   ഇതര  സയസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില്നനിനണ്ട്  വനണ്ട്  ഇവനിപട
കജക്ടോലനി  പചെയ്യുന  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  സയരക്ഷേണപത്ത  മുനനനിര്ത്തനി  അവര്ക്കണ്ട്
തക്ടോമസസഇകേരധ്യങ്ങള്  ഒരുക്കനിപക്കക്ടോടുക്കുനതനിനുള്ള  ശമയ  നടത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.
പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട് ജനിലയനിപല കേഞനികക്കക്ടോടക്ടോണണ്ട് അതനിനുള്ള തുടക്കയ കുറനിചതണ്ട്.  ഏകേകദശയ
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700-ലധനികേയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള  തക്ടോമസനിപനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന  പക്ടോര്പനിട  സഇകേരധ്യയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിവരനികേയക്ടോണണ്ട്. ഏതക്ടോനുയ മക്ടോസങ്ങള്ക്കുള്ളനില് അവനിപട പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള
തക്ടോമസനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള്  ആരയഭനിക്കുയ.  ഇഇ  പദ്ധതനി  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേ
മക്ടോക്കുനകതക്ടോപടക്ടോപയ  തനിരുവനന്തപുരയ,  എറണക്ടോകുളയ,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്  എനസ്പീ
ജനിലകേളനിലുയ പക്ടോര്പനിട സമുചയയ നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള് ആരയഭനിചനിട്ടുണണ്ട്.
കൂടുതല്  സഇകേരധ്യങ്ങള്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്ടോണണ്ട്
സര്ക്കക്ടോര് സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്. 

അതുകപക്ടോപല   വനിവനിധ  കമഖലകേളനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  മനിനനിമയ  കൂലനി
ബക്ടോധകേമക്ടോകക്കണതുണണ്ട്.   ഇഇ ഗവണ്പമന്റെണ്ട് അധനികേക്ടോരത്തനില് വനതനിനുകശഷയ സ്കൂള്
പക്ടോചെകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്,  ആനപക്ടോപക്ടോന്മേക്ടോര്,  കഹക്ടോസ്റ്റല്,  പഎസണ്ട്  ഫക്ടോകറനി,  ഇഇറ,
ചൂരല്,  പപപ്രവറണ്ട്  ബസണ്ട്,   സശര്ണയ,  പവള്ളനി,  ആയുര്കവ്വദ-അകലക്ടോപതനി  മരുനണ്ട്
നനിര്മ്മക്ടോണയ,  പസയനില്സണ്ട്  പപ്രക്ടോകമക്ടോഷന  എനസ്പീ  കമഖലയനിപല  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട
മനിനനിമയ  കവതനയ  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്  കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി
പപനഷന ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള വരുമക്ടോന പരനിധനി ഒരു ലക്ഷേയ രൂപയക്ടോക്കനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.
കക്ഷേമനനിധനി കബക്ടോര്ഡുകേളപട കേസ്പീഴനിലുളള മനിനനിമയ  പപനഷന 1,000 രൂപയക്ടോക്കനി.   

പപനപുണധ്യ വനികേസനത്തനിനണ്ട് മുഖധ്യ പരനിഗണന നല്കുകേയുയ അതുവഴനി പതക്ടോഴനില്
റനിക്രൂടണ്ട്പമന്റെണ്ട്  ശക്തനിപപടുത്തക്ടോനുള്ള  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.
പതക്ടോഴനില്  കമഖലയനില്  വനികദശ  സക്ടോദ്ധധ്യതകേള്  പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനപപടുത്തക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുന നനിലയനില് ഒകഡപപകേണ്ട്-പന്റെ പ്രവര്ത്തനകമഖല വനിപുലമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.   നക്ടോഷണല് എയകപ്ലെെക്ടോയണ്ട് പമന്റെണ്ട് സര്വ്വസ്പീസണ്ട് വകുപനില് നനിന്നുയ
ലഭധ്യമക്ടോകുന  എലക്ടോ  കസവനങ്ങളയ  ഓണ്പപലനക്ടോയനി  നല്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.   'ശരണധ്യ'  എന  ആലയബഹസ്പീനരക്ടോയ
സസ്പീകേള്ക്കുള്ള സശയയ പതക്ടോഴനില് പദ്ധതനി  ക്കണ്ട് ഇഇ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷയ 16 കകേക്ടോടനി രൂപ
അനുവദനിച്ചു.  ഭനിനകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കുകവണനി നടപനിലക്ടോക്കനിവരുന  'പപകേവലധ്യ'   പദ്ധതനി
കൂടുതല്  ശക്തമക്ടോയനി  നടപനിലക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  ശങ്ങള്  ഇകപക്ടോള്  നടത്തനിവരുന്നുണണ്ട്.
സശയയ പതക്ടോഴനില് പദ്ധതനിക്കണ്ട് സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയയ നല്കുനകതക്ടോപടക്ടോപയ   കജക്ടോബണ്ട്
പഫയറുകേള്  സയഘടനിപനിക്കുന  നടപടനികേളയ  തുടരുകേയക്ടോണണ്ട്.  എയകപ്ലെെക്ടോയ്പമന്റെണ്ട്
എക്സണ്ട്കചെഞ്ചുകേളമക്ടോയനി  ബനപപടുത്തനി  പുതനിയതക്ടോയനി  കേരനിയര്  പപഗഡനസണ്ട്
പസന്റെറുകേള്  സ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നുണണ്ട്;   അതനിനണ്ട്  തുടക്കയ  കുറനിക്കുനതണ്ട്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്,
പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്  ജനിലകേളനിലക്ടോണണ്ട്.   പമഡനിക്കല്  ഇനഷശറനസണ്ട്  വകുപനിപന്റെ  കേസ്പീഴനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  9  ഇ.എസണ്ട്.പഎ.  ആശുപത്രനികേളനിലുയ  കേമമ്പ്യൂടപപറസ്ഡണ്ട്
കറഡനികയക്ടോഗക്ടോഫനി  യണനിറ്റുകേള്  ആരയഭനിക്കക്ടോനുളള  അനുമതനി  നല്കുകേയുയ  പ്രസ്തുത
ആശുപത്രനികേള്  നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ശമയ  നടത്തനിവരനികേയുയ  പചെയ്യുന്നുണണ്ട്.
18  ഡനിപസനസറനികേള്  പുതുതക്ടോയനി  തുടങ്ങക്ടോനുളള  നടപടനികേപളടുത്തനിട്ടുണണ്ട്.  തക്ടോലൂക്കണ്ട്
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അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോള്  ഇ.എസണ്ട്.പഎ.  ബക്ടോധകേമക്ടോക്കുനതണ്ട്.  ഇതണ്ട്
ജനിലക്ടോതലത്തനിലുയ  കകേരളമക്ടോപകേ ഇ.എസണ്ട്.പഎ.  പരനിധനിക്കകേത്തണ്ട് പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുമുള്ള
നടപടനികേള്  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.    സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  12  പഎ.ടനി.പഎ.-കേള്
ഉനതനനിലവക്ടോരത്തനികലയണ്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
അതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  പണയ അനുവദനിക്കുകേയുയ പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്. പക്ടോലക്കക്ടോടണ്ട്, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടണ്ട്,
കേണ്ണൂര്,  തനിരുവനന്തപുരയ  ജനിലകേളനിലക്ടോയനി  പുതുതക്ടോയനി  4  പഎ.ടനി.പഎ.-കേള്
ആരയഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.   പതക്ടോഴനില്ജനധ്യ  കരക്ടോഗങ്ങള്ക്കണ്ട്
കേക്ടോരണമക്ടോകുന സക്ടോഹചെരധ്യയ  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്   പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണനതനിനക്ടോയനി   2016
ആഗസ്റ്റണ്ട്  23  മുതല്  ഫക്ടോകറസ്പീസണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  കബക്ടോയനികല ഴണ്ട് സണ്ട്  വകുപനിപന്റെ  കേസ്പീഴനില്
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  പപഹജസ്പീന  ലകബക്ടോറടറനിയുപട   പ്രവര്ത്തനമക്ടോരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.
പതക്ടോഴനില്  കമഖലയനിപല  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങളനയനിചണ്ട്  കകേന്ദ്രമനനിമക്ടോര്ക്കുയ
കകേരളത്തനിപന്റെ  പതക്ടോഴനില്  കമഖലയനിപലയുയ  എപപക്സസണ്ട്  വകുപനിപലയുയ    പ്രശ്നങ്ങള്
ഉള് പക്കക്ടോളളനിചണ്ട്  പ്രധക്ടോനമനനിക്കുയ നനികവദനങ്ങള് സമര്പനിചനിട്ടുണണ്ട്.  കകേന്ദ്ര ധനമനനി
ശസ്പീ. അരുണ് പജയ്റണ്ട് ലനി, പപനപുണധ്യ വനികേസന വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. രക്ടോജസ്പീവണ്ട് പ്രതക്ടോപണ്ട് റൂഡനി,
കലബര് ആന്റെണ്ട് എയകപ്ലെെക്ടോയണ്ട് പമന്റെണ്ട് വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  ബണ്ഡക്ടോരു ദത്തക്ടോകത്രയ, ആകരക്ടോഗധ്യ
വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ജഗദ്പ്രകേക്ടോശണ്ട്  നദ്ദേ  എനനിവപര  കനരനില്ക്കണണ്ട്   കകേരളത്തനിപന്റെ
പ്രശ്നങ്ങള്  ചെര്ച  പചെയ്യുകേയുയ  കകേരളത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയങ്ങള്
ലഭധ്യമക്ടോക്കണപമനക്ടോവശധ്യപപടുകേയുയ പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.  

പപനപുണധ്യ  വനികേസനയ  ലക്ഷേധ്യയവച്ചുപകേക്ടോണ്ടുളള   290  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയയ കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനണ്ട് ലഭനിക്കത്തക്ക നനിലയനിലുളള പദ്ധതനികേള്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  മുമക്ടോപകേ  സമര്പനിചനിട്ടുണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്  കഷക്ടോപണ്ട്  ആന്റെണ്ട്
എസ്റ്റക്ടോബനിപഷ്മന്റെണ്ട് ആകനിപന്റെ പരനിധനിയനില്പപട സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലുയ ഫക്ടോകറസ്പീസണ്ട് ആന്റെണ്ട്
കബക്ടോയനികലഴണ്ട്  നനിയമയ  ബക്ടോധകേമക്ടോകുന  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലുയ  കഗഡനിയഗണ്ട്
സയവനിധക്ടോനപമക്ടോരുക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള്  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  നല്കുന  സക്ടോമത്തനികേ-അവധനി  ആനുകൂലധ്യങ്ങള്,  കജക്ടോലനി
സമയയ,  മനിനനിമയ  കവതനകത്തക്കക്ടോളയ  കൂടനിയതുയ  കുറഞതുമക്ടോയ  ശമളയ,
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  ശമളത്തനിലുളള  അന്തരയ,  ആകരക്ടോഗധ്യ  സയരക്ഷേണത്തനിനണ്ട്
നല്കുന പരനിഗണന,  ശുചെനിതശ പരനിപക്ടോലനയ,  സസ്പീ സഇഹൃദ അന്തരസ്പീക്ഷേയ,  വനിശമ
മുറനികേള്,  യക്ടോത്രക്ടോ  സഇകേരധ്യയ,  കഹക്ടോസ്റ്റല്,  ക്രഷണ്ട്   സഇകേരധ്യങ്ങള്,  സമസ്പീപ
പ്രകദശങ്ങളനിപല  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലുളള  ശദ്ധയുയ  പങ്കക്ടോളനിത്തവയ,
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കണ്ട്  ലഭധ്യമക്ടോകുന  കസവനത്തനിപന്റെ  ഗുണനനിലവക്ടോരയ,  സയഘടനക്ടോ
സശക്ടോതനധ്യയ, പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി-പതക്ടോഴനിലുടമ ബനയ,  പതക്ടോഴനില് വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനപപട
സനദ്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിപല  സഹകേരണയ  എനനിങ്ങപന  12  വനിഷയങ്ങളപട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  കഗഡനിയഗണ്ട്  നടത്തക്ടോനുയ  ഓകരക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനത്തനിപന്റെയുയ  നനില
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മനസനിലക്ടോക്കനി  അവക്ടോര്ഡുകേള്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കക്ടോനുയ  സര്ക്കക്ടോര്   ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണണ്ട്.
പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങപളക്കുറനിചണ്ട്  പഠനിചണ്ട്
റനികപക്ടോര്ടണ്ട് സമര്പനിക്കക്ടോന കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര്  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുയ ജസ്റ്റനിസണ്ട് എന.
കൃഷ്ണനനക്ടോയപര  ഏകേക്ടോയഗ കേമ്മസ്പീഷനക്ടോയനി  മുന സര്ക്കക്ടോര് നനിശ്ചയനിക്കുകേയുയ പചെയ്തു.
ജസ്റ്റനിസണ്ട്  എന.  കൃഷ്ണനനക്ടോയര്  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  റനികപക്ടോര്ടണ്ട്  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിനക്ടോണണ്ട്
ലഭനിചതണ്ട്.   കതക്ടോടയ  കമഖലയനിപല  പ്രതനിസനനിയുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  വനിവനിധ
തരത്തനിലുളള  പ്രശ്നങ്ങള്  റനികപക്ടോര്ടനില്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നുണണ്ട്.  അതനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് പ്രശ്നങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിചണ്ട് പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗങ്ങള് കതടുനതനിനുളള
ചുമതല   പതക്ടോഴനില്  വകുപണ്ട്   അഡസ്പീഷണല്  ചെസ്പീഫണ്ട്  പസക്രടറനി,  പതക്ടോഴനില്
വകുപ്പുപസക്രടറനിപയ   ഏല്പനിചനിട്ടുണണ്ട്.   കകേരളത്തനില്  പതക്ടോഴനില്  നയവമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട്  സമഗമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  പ്രഖധ്യക്ടോപനിക്കക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നു.
ആകരക്ടോഗധ്യകേരമക്ടോയ  പതക്ടോഴനില്  ബനയ  ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനുളള  നടപടനികേള്,
കക്ഷേമനനിധനി കബക്ടോര്ഡുകേള് വഴനിയുളള ആനുകൂലധ്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപനിക്കല്, കജക്ടോലനിക്കനിപട
മരണപപടുന  മരയകേയറ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  ആശനിതര്ക്കുളള  ആനുകൂലധ്യങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപനിക്കല്,  അസയഘടനിത  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സക്ടോമൂഹധ്യ  സുരക്ഷേക്ടോപദ്ധതനി
കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കല്,  എലക്ടോ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കുയ  അടനിസ്ഥക്ടോന  കവതനയ
ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോന  കകേവല  കവതന  അവകേക്ടോശ  നനിയമയ,  പതക്ടോഴനില്  നനിയമയ
നടപനിലക്ടോക്കുനതനിനണ്ട് എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെണ്ട് ശക്തനിപപടുത്തല്, ഓഫസ്പീസണ്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
പൂര്ണമക്ടോയുയ  ഓണ്പപലന  സയവനിധക്ടോനത്തനിലക്ടോക്കല്,  മനിനനിമയ  കവതനയ  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള്,  വധ്യവസക്ടോയ  സഇഹൃദ  അന്തരസ്പീക്ഷേയ
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനണ്ട്  വധ്യവസക്ടോയബന സമനിതനി  കബക്ടോര്ഡണ്ട്  പുനനഃസയഘടന,  സനില്
പഡവലപ്പമന്റെണ്ട്  മനിഷപന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളപട  പതക്ടോഴനില്  പപവദഗധ്യയ
വനികേസനിപനിക്കത്തക്ക  നനിലയനിലുയ  പുതനിയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  പരനിശസ്പീലനയ
നല്കുന  നനിലയനിലുയ  ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനുളള  നടപടനികേള്  എനനിവപയലക്ടോയ
ഇതനിപന്റെ   ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സശസ്പീകേരനിക്കുന്നുണണ്ട്.  ഇത്രയുയ  കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്  പതക്ടോഴനില്
വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനപപട പ്രശ്നങ്ങപളന നനിലയനില്  വധ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോനുളളതണ്ട്.

ശസ്പീ  .   ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്: സര്, അങ്ങയുപട നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണണ്ട്.
രക്ടോവനിപല  നടന  ചെര്ചയനില്  കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി
ബനപപട  ഒരു  പ്രശ്നയ  ഉനയനിചനിരുന്നു.  കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമനനിധനി
കബക്ടോര്ഡനില്  അയഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുളള  ആളകേള്ക്കണ്ട്  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോയനി
സൂപറക്ടോകനശഷന,  വനിവക്ടോഹ  ധനസഹക്ടോയയ  തുടങ്ങനിയ   ആനുകൂലധ്യങ്ങപളക്ടോന്നുയ
പകേക്ടോടുത്തനിടനില.  അതനിനണ്ട് ഏകേകദശയ 260 കകേക്ടോടനി രൂപകയക്ടോളയ കവണനിവരുയ. പ്രസ്തുത
വനിഷയയ സയബനനിചണ്ട് വധ്യക്തമക്ടോക്കണയ.
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ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന  ചെര്ചയനില് ഉനയനിച പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ്ട്
അവസക്ടോനയ മറുപടനി പറയക്ടോനക്ടോണണ്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.  ചെനില പ്രധക്ടോനപപട പ്രശ്നങ്ങള്
കക്ടോരനിപപഫ പചെകയ്യണതുണണ്ട്.  ഇനപത്ത ചെര്ചയനില്  കകേരളത്തനിപന്റെ മദധ്യ കമഖലപയ
സയബനനിച്ചുളള  ധക്ടോരക്ടോളയ  പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  വനനിട്ടുണണ്ട്.  മദധ്യ  നയത്തനില്  നനിനണ്ട്
പനിന്തനിരനിയുന്നു  എന  രസ്പീതനിയനിലുളള   പരക്ടോമര്ശങ്ങളയ   വന്നു.  വസ്തുതകേള്
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോപത  ദുര്വധ്യക്ടോഖധ്യക്ടോനയ  പചെയ്തണ്ട്  അവതരനിപനിക്കക്ടോന  ബഹുമക്ടോനപപട  ചെനില
അയഗങ്ങള്  ശമനിചനിട്ടുണണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സര്ക്കക്ടോര്  ഒരു  നയയ
വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനക്ടോധനിപതധ്യ  മുനണനി
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനക്ടോല്   മദധ്യ  നനികരക്ടോധനമല,  മദധ്യ  വര്ജനമക്ടോണണ്ട്  ഈ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നയപമനണ്ട് വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ജനങ്ങള് കവക്ടോടണ്ട് പചെയ്തണ്ട് ഇടതുപക്ഷേ
ജനക്ടോധനിപതധ്യ  മുനണനിപയ  അധനികേക്ടോരത്തനിപലത്തനിചതണ്ട്   ജനങ്ങളപട  മുനനില്
അവതരനിപനിച നയയ നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്. 

വകുപനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ചെനില  രക്ടോഷസ്പീയ  നനിലപക്ടോടുകേള്
ഇവനിപട  ഉനയനിചനിട്ടുണണ്ട്.   ആ  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്   സതധ്യസനമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നയത്തനിപന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില് പറയക്ടോനക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന ശമനിക്കുനതണ്ട്.  ഇഇ സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷയ  അനധനികൃത  മദധ്യത്തനിനുയ  നനിയമവനിരുദ്ധ
മയക്കുമരുനനിനുപമതനിരക്ടോയനി  എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെണ്ട്  ശക്തനിപപടുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ഇഇ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷമുളള  (ജൂണ്  മുതല്  പസപ്റയബര്
30  വപരയുളള)  എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെനിപന്റെ  നനില  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  നക്ടോലണ്ട്
മക്ടോസക്കക്ടോലത്തനിനനിടയനില്  കകേരളത്തനില്  രജനിസ്റ്റര്  പചെയ്ത  അബ്കേക്ടോരനി  കകേസ്സുകേളപട
എണയ  9959 ആണണ്ട്.  2015 ജൂണ് മുതല് പസപ്റയബര് 30 വപര രജനിസ്റ്റര് പചെയ്ത
കകേസ്സുകേളപട  എണയ  5699  ആണണ്ട്.  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്
എന.ഡനി.പനി.എസണ്ട്.  ആകണ്ട് പ്രകേക്ടോരയ 1114 കകേസ്സുകേളയ  യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ കേക്ടോലത്തണ്ട്
507  കകേസ്സുകേളമക്ടോണണ്ട്   രജനിസ്റ്റര്  പചെയ്തനിട്ടുളളതണ്ട്.  പുകേയനിലയുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്
യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ ഭരണകേക്ടോലത്തണ്ട്  2444  കകേസുകേള് രജനിസ്റ്റര് പചെയ്തകപക്ടോള്  20841
കകേസ്സുകേളക്ടോണണ്ട്  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.-പന്റെ  നക്ടോലണ്ട്  മക്ടോസത്തനിനുളളനില്  രജനിസ്റ്റര്
പചെയ്തനിട്ടുളളതണ്ട്.   യു.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്  എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമനമക്ടോയനി
ബനപപടണ്ട് കവണത്ര  ജക്ടോഗത  പുലര്ത്തനിയനിരുനനില.   കനരപത്തയുണക്ടോയനിരുന
അകത  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥപര  തപനയക്ടോണണ്ട്  ഇകപക്ടോഴുയ  ഇഇ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനക്ടോയനി
നനികയക്ടോഗനിചനിരനിക്കുനതണ്ട്.  എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെണ്ട്  സയവനിധക്ടോനയ  ശക്തനിപപടുത്തനി
എപപക്സസണ്ട്  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിനണ്ട്  ഒരു  പുതനിയ  മുഖയ  നല്കേക്ടോനക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
ശമനിക്കുനതണ്ട്.  എപപക്സസണ്ട് ഡനിപക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിപല കേമ്മസ്പീഷണര് മുതലുളള ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥര്
നല  നനിലയനില്  സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി  സഹകേരനിക്കുന്നുണണ്ട്.   എകക്സസണ്ട്  കേമ്മസ്പീഷണര്
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ആവശധ്യമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതണ്ട് സര്ക്കക്ടോര്  നല്കുന നനിര്കദ്ദേശത്തനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലക്ടോണണ്ട്;   സര്ക്കക്ടോര്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  നയയ  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്
എപപക്സസണ്ട് കേമ്മസ്പീഷണര് ശമനിക്കുനതണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നനിര്കദ്ദേശയ നല നനിലയനില്
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കക്ടോന  അകദ്ദേഹയ   ശമനിക്കുന്നുണണ്ട്.  ഇതനിനകേയ  കകേരളത്തനിപല
13 ജനിലകേളനിലുയ അകദ്ദേഹയ കനരനിടണ്ട് ഇടപപടനിട്ടുമുണണ്ട്. 

ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലകേളനിലുയ  സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയനി  പനിനക്ടോക്കയ  നനില്ക്കുന
പ്രകദശങ്ങളനിലുയ  ദനിനയപ്രതനി  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന  മദധ്യ-മയക്കുമരുനനിപന്റെ  വധ്യക്ടോപനയ
അവസക്ടോനനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോര്   ആരയഭനിചനിട്ടുണണ്ട്.
അനധനികൃത ലഹരനി പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള് നനിര്മ്മക്ടോര്ജനയ പചെയ്യുനതനിനക്ടോണണ്ട് സര്ക്കക്ടോര്
പ്രധക്ടോന  പരനിഗണന  നല്കുനപതന്നുളളതുയ  ഇഇ  സന്ദേര്ഭത്തനില്  വധ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോന
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  കമഖലയനിലുളള  സ്ഥക്ടോപനങ്ങപളലക്ടോയ  നനിയമയ
പക്ടോലനിക്കണയ.  പപലസനസുളള   സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  രസ്പീതനിയനിലുമുളള
നനിയമവനിരുദ്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളയ  നടക്കക്ടോന  അനുവദനിക്കുകേയനില.  നനിയമവനിരുദ്ധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  തടയുനതനിനുളള  കേര്ശന  നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.  നനിരവധനി  കഹക്ടോടലുകേളനില്  പരനികശക്ടോധന  നടത്തുകേയുയ
തനിരുവനന്തപുരത്തുളള ഒരു ബക്ടോര് കഹക്ടോടലനില്  ബനിയറുയ പപവനുയ വനില്ക്കുന്നുപവനണ്ട്
കേപണത്തനിയതനിപനത്തുടര്നണ്ട്  ആ കഹക്ടോടല്  അടപനിക്കുകേയുയ പചെയ്തു.  ആ കഹക്ടോടല്
ഇനനി  തുറക്കുന  പ്രശ്നമനില.  ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങളനില്  നനിരന്തരമക്ടോയനി  ഉകദധ്യക്ടോഗസ്ഥരുമക്ടോയനി
ആശയവനിനനിമയയ  നടത്തനി   അതനിനനുസൃതമക്ടോയനിട്ടുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടത്തനിവരുന്നു.     

കേള്ളുഷക്ടോപ്പുകേളനിലുയ  നനിയമവനികധയമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേള്ളണ്ട്  മക്ടോത്രകമ  വനില്ക്കക്ടോന
പക്ടോടുള  എനണ്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണണ്ട്.    കേര്ശനമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
കേള്ളനിപന്റെ   സക്ടോമനിപളടുത്തണ്ട്  ലകബക്ടോറടറനിയനില്  പരനികശക്ടോധനയണ്ട്  അയയന്നുണണ്ട്.
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപക്ടോര്ടനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  ആവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയുപമനക്ടോണണ്ട്  പ്രതസ്പീക്ഷേനിക്കുനതണ്ട്.  ഈ  കേക്ടോരധ്യത്തനിപലക്ടോന്നുയ
സര്ക്കക്ടോര് യക്ടോപതക്ടോരു വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുയ പചെയ്യുകേയനില.   

സ്കൂളകേളകടയുയ  കകേക്ടോകളജകേളപടയുയ പരനിസരത്തുള്ള ലഹരനി പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങളപട
വനില്പനപയ സയബനനിചണ്ട്   സഭയനിപല പല അയഗങ്ങളപടയുയ  ഉത്കേണ്ഠ ശരനിയക്ടോണണ്ട്.
ഇതണ്ട്  വളപര  ഗഇരവമുള്ള  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.   ലഹരനിക്കണ്ട്  അടനിമപപടവപര
അതനില്നനിന്നുയ  വനിമുക്തമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  ആവശധ്യമക്ടോണണ്ട്.
കബക്ടോധവല്ക്കരണത്തനിനക്ടോയനി  85  ലക്ഷേയ രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ഈ തുകേ മക്ടോത്രയ ആശയനിചണ്ട് കബക്ടോധവല്ക്കരണയ നടത്തക്ടോനല  ശമനിക്കുനതണ്ട്.  ഒരു
തുടര്നടപടനിപയന  നനിലയനില്  അതനിവനിപുലമക്ടോയ  കബക്ടോധവല്ക്കരണമക്ടോണണ്ട്
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നടത്തക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.  ഏപതങ്കനിലുയ ഒരു പനിരസ്പീഡനില് മക്ടോത്രയ കബക്ടോധവല്ക്കരണയ
നടത്തനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കുന   നനിലപക്ടോടല  സര്ക്കക്ടോര്   സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്;
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  വധ്യക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോണണ്ട്  ശമനിക്കുനതണ്ട്.
സ്കൂളകേളനിലുയ  കകേക്ടോകളജകേളനിലുമുളള   ലഹരനിവനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേളപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
സജസ്പീവമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ   പചെക്കണ്ട്കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില്
പരനികശക്ടോധന  ശക്തനിപപടുത്തുകേയുയ  പചെയ്യുന്നുണണ്ട്.   പറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുയ
പടയനിനുകേളനിലുയ  പറയനില്കവ  പപ്രക്ടോടക്ഷേന  കഫക്ടോഴയ  കപക്ടോലസ്പീസുയ  എകക്സസുയ
സയയുക്തമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധന നടത്തക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുന്നുണണ്ട്.
എനകഫക്ടോഴണ്ട്പമന്റെണ്ട്  ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനക്ടോയനി 19  പുതനിയ ജസ്പീപ്പുകേള് വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണണ്ട്.
15  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  പൂര്ണമക്ടോയുയ  ഓണ്കലന  സയവനിധക്ടോനത്തനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.
അടുത്ത  മക്ടോസകത്തക്ടോടുകൂടനി  കശഷനിക്കുന  9  സര്വ്വസ്പീസുകേളയകൂടനി  ഓണ്കലന
സര്വ്വസ്പീസക്ടോയനി  മക്ടോറ്റുനതക്ടോണണ്ട്.  സമൂഹപത്ത  കബക്ടോധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
ലഹരനിവനിരുദ്ധ  സനി.ഡനി.  പ്രദര് ശനയ,  കഷക്ടോര്ടണ്ട്  ഫനിലനിയ,  കബക്ടോധവല്ക്കരണ
കക്ടോസുകേള്,  പസമനിനക്ടോറുകേള്,  ചെനിത്രപ്രദര്ശനയ  തുടങ്ങനിയവ  സയഘടനിപനിച്ചുവരുന്നു.
വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിപല ലഹരനി വനിരുദ്ധ കബ്ബുകേള് സജസ്പീവമക്ടോക്കുനതനിനക്ടോയനി
850   പരക്ടോതനിപപടനികേള്  അവനിപട  സ്ഥക്ടോപനിചനിട്ടുണണ്ട്.    എലക്ടോ  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ
സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലുയ  പരക്ടോതനിപപടനികേള്  സ്ഥക്ടോപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  

ഐഡനിയ  പമക്ടോകബല്  കേമനനിയുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചണ്ട്  പപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കണ്ട്
സക്ടോമൂഹധ്യ മക്ടോധധ്യമങ്ങളനിലൂപട ബനപപടുനതനിനണ്ട് 'ലഹരനി മുക്തനി' പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരയ ഒരു
പ്രകതധ്യകേ   വക്ടോടണ്ട്സണ്ട്ആപണ്ട്  നമര്  ലഭധ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളയ  എകക്സസണ്ട്
കേമ്മസ്പീഷണര്  സശസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.   പരക്ടോതനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുനതനിനണ്ട്  24  മണനിക്കൂറുയ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പ്രകതധ്യകേ  സയവനിധക്ടോനയ  എകക്സസണ്ട്  വകുപനിപന്റെ  സയസ്ഥക്ടോന
കകേന്ദ്രത്തനില്  ഏര്പപടുത്തനിയനിട്ടുണണ്ട്.  വനിവനിധ  ദനിനക്ടോചെരണങ്ങളനില്  മദധ്യത്തനിനുയ
മയക്കുമരുനനിനുപമതനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള  വനിപുലമക്ടോയ  പ്രചെരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
നടനനിട്ടുണണ്ട്.  കകേരളത്തനില്  സമഗമക്ടോയ  ലഹരനി  വര്ജന  പ്രവര്ത്തനപത്ത
മുനനനിര്ത്തനി  ലഹരനി  വര്ജന  മനിഷന  'വനിമുക്തനി'  എന  കപരനില്  ഒരു  പുതനിയ
പ്രസ്ഥക്ടോനയ  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.  സ്റ്റുഡന്റെണ്ട്  കപക്ടോലസ്പീസണ്ട്,  സഇടണ്ട്,  കഗഡണ്ട്,
എന.എസണ്ട്.എസണ്ട്.,  എന.സനി.സനി.,  ലഹരനി  വനിരുദ്ധ  കബ്ബുകേള്,  കുടുയബശസ്പീ,
സയസ്ഥക്ടോന  കലബറനി  കേഇണ്സനില്,  മദധ്യവര്ജന  സമനിതനികേള്,  സനദ്ധ
സയഘടനകേള്,  വനിദധ്യക്ടോര്ത്ഥനി-യുവജന  മഹനിളക്ടോ  പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങള്,  രക്ടോഷസ്പീയ  പക്ടോര്ടനി
പ്രവര്ത്തകേര്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  തുടങ്ങനിയവരുപട  പങ്കക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോപട
അതനിവനിപുലമക്ടോയ  ലഹരനിവനിരുദ്ധ  പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോണണ്ട്   സര്ക്കക്ടോര്  ലക്ഷേധ്യമനിടുനതണ്ട്.
നവയബര്  മക്ടോസയ  അവസക്ടോനയ  അതനിപന്റെ  സയസ്ഥക്ടോനതല  ഉദ്ഘക്ടോടനയ
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നനിര്വ്വഹനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്;   തുടര്നണ്ട്  എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലുയ  പ്രക്ടോകദശനികേ  തലങ്ങളനിലുയ
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില്  വക്ടോര്ഡുതലത്തനിലുയ  ഗക്ടോസണ്ട്  റൂടണ്ട്  പലവലനില്  ഇക്കക്ടോരധ്യങ്ങള്
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളക്ടോണണ്ട് സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.  മക്ടോസത്തനില് ഒരു
തവണയുയ  മൂനണ്ട്  മക്ടോസത്തനിപലക്ടോരു  തവണയുയ  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ഓകരക്ടോ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളയ  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  കുറവകേള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണണ്ട്.  

ആദനിവക്ടോസനി  കമഖലയനില്  ലഹരനി  വനിരുദ്ധ  പ്രവര്ത്തനയ
ശക്തനിപപടുത്തുനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപക്ടോടനി
ആവനിഷ്കരനിചതനിപനത്തുടര്നണ്ട്  അടപക്ടോടനിയനിലുയ   മക്ടോനന്തവക്ടോടനിയനിലുമക്ടോയനി  രണണ്ട്
ജനകമത്രനി എകക്സസണ്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നുണണ്ട്.    എലക്ടോ കടബല് കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ
ജനകമത്രനി എകക്സസണ്ട് വഴനി  അവനിപടയുളള വസ്പീടുകേളനിപലത്തനി കസ്നേഹകത്തക്ടോപടയുള്ള
പപരുമക്ടോറത്തനിലൂപട അവപര ലഹരനി ഉപകയക്ടോഗത്തനില്നനിനണ്ട് പനിന്തനിരനിപനിക്കുനതനിനണ്ട്
ആവശധ്യമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനമക്ടോണണ്ട്  നടകത്തണതണ്ട്.   എകക്സസണ്ട്  വകുപനില്
ഇതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  അയഗബലയ  വര്ദ്ധനിപനികക്കണതുണണ്ട്.     ഇതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള് സശസ്പീകേരനിക്കുന്നുണണ്ട്.  കബക്ടോധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കണ്ട് കനതൃതശയ
നല്കുന  സനദ്ധ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കണ്ട്  പ്രകതധ്യകേ  പരനിശസ്പീലനയ  നല്കേക്ടോന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണണ്ട്.  വനിദധ്യക്ടോഭധ്യക്ടോസ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളപട  പരനിസരങ്ങളനില്  ലഹരനി
വസ്തുക്കളപട  വനിതരണയ  പൂര്ണമക്ടോയുയ  അവസക്ടോനനിപനിക്കുയ.  പരനികശക്ടോധനയനില്
ഏപതങ്കനിലുയ സ്ഥക്ടോപനത്തനില് നനിനണ്ട്  ലഹരനി പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള് കേണ്ടുകേനിടനിയക്ടോല് ആ
സ്ഥക്ടോപനയ അടച്ചുപൂട്ടുന സമസ്പീപനമക്ടോണണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.   ആകരക്ടോഗധ്യ
വകുപ്പുമക്ടോയനി സഹകേരനിചണ്ട് എലക്ടോ ജനിലക്ടോ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ ഡനി-അഡനിക്ഷേന പസന്റെറുകേള്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  ശമങ്ങള്ക്കണ്ട്  തുടക്കയ  കുറനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.   സശകേക്ടോരധ്യ
സ്ഥക്ടോപനങ്ങളള്പപപട  മറണ്ട്  നനിരവധനി  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയങ്ങള്  സര്ക്കക്ടോര്  നല്കുനതക്ടോണണ്ട്.
ഇകതക്ടോപടക്ടോപയ  കകേരളത്തനിപല  പ്രധക്ടോനപപട  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില്  എലക്ടോ
സഇകേരധ്യങ്ങകളക്ടോടുയകൂടനിയ  ഒരു  ഡനി-അഡനിക്ഷേന  പസന്റെര്  പ്രകതധ്യകേമക്ടോയനി
സ്ഥക്ടോപനിക്കുനതനിനുയ  സര്ക്കക്ടോര് ആകലക്ടോചെനിചനിട്ടുണണ്ട്.   അതനിനുളള സഹക്ടോയയ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര്    നല്കുപമനണ്ട്  വക്ടോഗക്ടോനയ  പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.  അതനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനണ്ട്  സക്ടോദ്ധധ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയങ്ങള്  വക്ടോങ്ങുനതനിനുയ  പ്രസ്തുത  ഡനി-
അഡനിക്ഷേന  പസന്റെര്  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുമക്ടോവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള്   സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  അതനിനനുസൃതമക്ടോയനി  എകക്സസണ്ട്  കസനപയ
കേക്ടോരധ്യക്ഷേമമക്ടോക്കക്ടോനുയ   പറയ്ഞണ്ട്  സര്ക്കനിള്  ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കണ്ട്  പുതനിയ  പകേടനിടയ
നനിര്മ്മനിക്കക്ടോനുയ  നടപടനി  സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.   കേള്ളുവധ്യവസക്ടോയ
സയരക്ഷേണത്തനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  പുതനിയ  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.
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മദധ്യവര്ജനയ ലക്ഷേധ്യയവചണ്ട് മദധ്യവധ്യവസക്ടോയയ പൂര്ണമക്ടോയുയ നനിയമവനികധയമക്ടോക്കത്തക്ക
നനിലയനില് സമഗ മദധ്യനയയ പ്രഖധ്യക്ടോപനിചണ്ട്  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
ഇതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    കറക്ടോജനി  എയ  .    കജക്ടോണ്:  സര്,  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തണ്ട്
ആവനിഷ്കരനിചണ്ട്  നടപനിലക്ടോക്കനിയനിരുന  ചെനില  പദ്ധതനികേളയ  കേധ്യക്ടോമയനിനുകേളമുണണ്ട്.
വനിവനിധ വകുപ്പുകേപള ഏകകേക്ടോപനിപനിചണ്ട് നടത്തനിപക്കക്ടോണനിരുന കസ്പീന കേധ്യക്ടോമസണ്ട് കസഫണ്ട്
കേധ്യക്ടോമസണ്ട്,  മമ്മൂടനി  ഉള്പപപടയുള്ള  സനിനനിമക്ടോതക്ടോരങ്ങപള  അണനിനനിരത്തനിപക്കക്ടോണണ്ട്
നടത്തനിയനിരുന അഡനികഡണ്ട് ടു കലഫണ്ട് എന അവയര്പനസണ്ട് കേധ്യക്ടോമയനിന,  കനക്ടോ റ്റു
ഡ്രെഗ്സണ്ട്,  കനക്ടോ ടു  ഡ്രെനിങ്കണ്ട്സണ്ട് തുടങ്ങനിയ കേധ്യക്ടോമയനിനുകേള്  തുടര്ന്നുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് ആഗഹനിക്കുന്നുകണക്ടോ?  

ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന: സര്, മദധ്യവര്ജനത്തനിനുയ ലഹരനിവര്ജനത്തനിനുയ
സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  എലക്ടോ  പദ്ധതനികേളയ  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിക്കുയ.
എലക്ടോ പ്രവര്ത്തനങ്ങളയ തുടര്നണ്ട് നടത്തുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ നനിലപക്ടോടണ്ട് സശസ്പീകേരനിക്കുയ.
ഏപതലക്ടോയ  കകേന്ദ്രത്തനിപന്റെ  സഹകേരണയ  ലഭനിക്കുകമക്ടോ  അപതലക്ടോയ  ഉപകയക്ടോഗനിചണ്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ  എന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട്   സര്ക്കക്ടോര്  നനിലപക്ടോടണ്ട്.  പ്രഖധ്യക്ടോപനമല,
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സശസ്പീകേരനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.

4.00 PM]  

പതക്ടോഴനില്  വകുപ്പുമക്ടോയുയ  എകക്സസണ്ട്  വകുപ്പുമക്ടോയുയ  ബനപപടണ്ട്  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനപപട  അയഗങ്ങള്  ചെര്ചയനില്  ഉനയനിചനിട്ടുണണ്ട്.  അതനില്
പ്രധക്ടോനപപടതണ്ട്  ബസ്പീഡനിപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളമക്ടോയനി  ബനപപട  പ്രശ്നമക്ടോണണ്ട്.
ബസ്പീഡനിപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കണ്ട്  നനികുതനിയനിളവണ്ട്  അനുവദനിക്കുന  കേക്ടോരധ്യത്തനിലുയ  ഒരു
പ്രകതധ്യകേ  കക്ഷേമപദ്ധതനിയനിലൂപട  സയരക്ഷേണയ  നല്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള്
സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോപണനണ്ട്  കനരപത്ത  എല്.ഡനി.എഫണ്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രഖധ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണണ്ട്.  അതണ്ട്  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതക്ടോണണ്ട്.   പ്ലെെക്ടോകന്റെഷന  കമഖലയനിപല  പ്രശ്നങ്ങപള  സയബനനിചണ്ട്
പറഞ.  കകേരളത്തനില്  8  എകസ്റ്ററ്റുകേള്  ഇകപക്ടോഴുയ  അടഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.
ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സര്ക്കക്ടോര്   വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി  ആവശധ്യമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടണ്ട്
സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  8  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലുയകൂടനി  2190  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  കജക്ടോലനി
പചെയ്യുന്നുണണ്ട്.  ഇഇ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങപളലക്ടോയ  തുറന്നു  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കക്ടോന
സക്ടോധധ്യമക്ടോകണക്ടോപയനണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  മക്ടോസയ  11-ാം  തസ്പീയതനി
കബക്ടോണക്കക്ടോടണ്ട്  എകസ്റ്ററനിപന്റെ  പ്രശ്നങ്ങളമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ചെര്ച  വചനിട്ടുണണ്ട്.  എലക്ടോ
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കതക്ടോടങ്ങളപടയുയ   പപക്ടോതുസ്ഥനിതനി  എന്തക്ടോപണനണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  അവ
തുറന്നുപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്ടോണണ്ട്  സശസ്പീകേരനിക്കുകേ.  കതക്ടോടയ
ഉടമകേളപട സമസ്പീപനവയകൂടനി പരനികശക്ടോധനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുളള കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട് നടകത്തണതണ്ട്.
കതക്ടോടയ  കമഖലയുമക്ടോയനി  ബനപപട്ടു  പറയുകമക്ടോള്,  എലക്ടോ  ആക്രമണങ്ങളയ
കതക്ടോടങ്ങള്പക്കതനിരക്ടോയനിടക്ടോണണ്ട് വരുനതണ്ട്.  അത്തരയ നടപടനി  അവസക്ടോനനിപനിക്കണയ.
റസ്പീ-പ്ലെെക്ടോന്റെനിയഗണ്ട് നടകത്തണ സന്ദേര്ഭത്തനില് അതണ്ട് നടത്തണയ.  ഒരു കതക്ടോടത്തനിലുയ റസ്പീ-
പ്ലെെക്ടോന്റെനിയഗണ്ട് നനിര്ത്തനിവയനകതക്ടോ തടസപപടുത്തുനകതക്ടോ ശരനിയല.  എലക്ടോ വശങ്ങളയ
പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  കതക്ടോടയ  കമഖലയണ്ട്  പ്രകതധ്യകേ  പരനിഗണന  സര്ക്കക്ടോര്  നലനിയനിട്ടുണണ്ട്.
ഭൂപരനിഷ്ക്കരണനനിയമയ പകേക്ടോണ്ടുവരുന ഘടത്തനില്ത്തപന കതക്ടോടയ കമഖലയണ്ട് പ്രകതധ്യകേ
പരനിഗണനയക്ടോണണ്ട്  നല്കേനിയതണ്ട്.  അതനിപന്റെ   അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  കതക്ടോടയ  കമഖല
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുയ  സയരക്ഷേനിക്കുനതനിനുമക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
സശസ്പീകേരനിക്കുനതണ്ട്.   ഇഇറ,  കേക്ടോട്ടുവള്ളനി പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കമഖലയനിപല ചെനില പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിട്ടുണണ്ട്.  അവരുപട  ഡനി.എ.
കുടനിശനികേ,  മറണ്ട്  പ്രശ്നങ്ങള്  എനനിവ  സയബനനിചണ്ട്  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  ആവശധ്യമക്ടോയ
നടപടനി സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്. 

പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള്  ഇലക്ടോതക്ടോകുനതണ്ട്  സയബനനിച്ചുളള  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ്ട്
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  ശമനിക്കുനതണ്ട്.  പുതനിയ  പതക്ടോഴനിലവസര
ങ്ങളണക്ടോക്കണയ.  പതക്ടോഴനില്  ലഭനിക്കുനതനിനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  പരനിശസ്പീലന  നടപടനികേളയ
ആരയഭനികക്കണതുണണ്ട്.  പരമരക്ടോഗത  വധ്യവസക്ടോയങ്ങള്ക്കണ്ട്  പ്രകതധ്യകേ  പരനിരക്ഷേ
നല്കേണയ.   കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമനനിധനികയക്ടോടണ്ട്  കേടുത്ത  ശത്രുതക്ടോപരമക്ടോയ
നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  സശസ്പീകേരനിചതണ്ട്.  ആ  കക്ഷേമപദ്ധതനിയുപട
പ്രവര്ത്തനയ മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതനിനണ്ട്  ഒരു രൂപയുപട സഹക്ടോയയകപക്ടോലുയ മുന
സര്ക്കക്ടോര്  നല്കേനിയനിടനില.  നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനയ  കേഴനിഞക്ടോലുടപന
കേര്ഷകേപത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സയഘടനകേളമക്ടോയനി  ചെര്ച  നടത്തുനതക്ടോണണ്ട്.  കേര്ഷകേ
പത്തക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കക്ഷേമ  പദ്ധതനി   കൂടുതല്  ശക്തമക്ടോയനി   പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കക്ടോനുയ
മണനിപന്റെ  മക്കള്ക്കണ്ട്  മതനിയക്ടോയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ   നല്കുനതനിനുയകവണനിയുള്ള
നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട് ഈ പദ്ധതനി മുകഖന നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്. 

ബഹുമക്ടോനപപട  പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല  ചെനില  രക്ടോഷസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങള്കൂടനി
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹയ  ഒരു  പക്ടോര്ടനിയുപട  സമസ്പീപനമക്ടോയനിരനിക്കുയ  ഇവനിപട
വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയപതനക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  കേണക്കക്ടോക്കുനതണ്ട്.  ആ  സമസ്പീപനമക്ടോണണ്ട്
തുടരുനപതങ്കനില്,  പ്രകതധ്യകേനിചണ്ട്  നക്ടോദക്ടോപുരയ  കപക്ടോപലയുള്ള  കമഖലയനില്
നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന  വസ്തുതകേള്  എന്തക്ടോപണനണ്ട്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോപത
പ്രതനികേരനിക്കുനതണ്ട് ശരനിയല.   വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിചണ്ട് കവണ കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
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പചെയ്യക്ടോയ. അവനിപടയുള്ള എലക്ടോ പക്ടോര്ടനികേളയ എലക്ടോ തലങ്ങളനിലുമുള്ള സമക്ടോധക്ടോനത്തനിനുയ
മറ്റു  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്ക്കുയകവണനി  സഹകേരനിചണ്ട്  പ്രവര്ത്തനിചവരക്ടോണണ്ട്.   ഒരു  ഘടത്തനില്
ബഹുമക്ടോനപപട കുഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബണ്ട് തപന നക്ടോദക്ടോപുരയ കമഖലയനില് എടുത്ത
നനിലപക്ടോടനിപന  സയബനനിചണ്ട്  ഇഇ  സഭയനില്  വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുണണ്ട്.  ആ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യങ്ങപളലക്ടോയ  വനിസരനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒരു  നനിലപക്ടോടണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട
പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല  സശസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  പക്ടോടനിലക്ടോത്തതക്ടോണണ്ട്.  പതക്ടോഴനില്  വകുപ്പുമക്ടോയനി
ബനപപട ചെര്ചയനില് അകദ്ദേഹയ എന്തനിനക്ടോണണ്ട്  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  കൂടനികചര്ത്തതണ്ട്.  ഞക്ടോന
ഇനപലയുയ  നക്ടോദക്ടോപുരത്തണ്ട്  കപക്ടോയനിരുന്നു.  അവനിപട  നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന
സയഭവങ്ങള് ശരനിയക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് മനസനിലക്ടോക്കുന്നുണണ്ട്.   അതുപകേക്ടോണണ്ട് ഏപതങ്കനിലുയ
തരത്തനിലുളള   പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  നടത്തനി  കൂടുതല്  അകേല്ചയണ്ട്  വഴനിപയക്ടോരുക്കക്ടോനല
ശമനികക്കണതണ്ട്.  അവനിപട  കയക്ടോജനിപനിപന്റെ  കമഖല  ശക്തനിപപടുത്തുനതനിനുള്ള
നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്  സശസ്പീകേരനികക്കണതണ്ട്.  ഇവനിപട  ഒരു  പവല്ലുവനിളനിയുപട  സശരയ
ഉയര്ത്തുകേയല കവണതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എയ  .   ഷക്ടോജനി  : സര്, ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുലയുപട പ്രസയഗയ മുഴുവന
ഞക്ടോന  കകേടതക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  അടുത്തകേക്ടോലത്തണ്ട്  അവനിപടയുണക്ടോയ  പ്രശ്നത്തനില്,
പവടനിപരനികക്കല്പനിച സയഭവത്തനിപല പ്രതനികേപള പനിടനിചനിടനിപലന്നുയ അവര്പക്കതനിപര
ഒരു കകേസുകപക്ടോലുയ എടുത്തനിടനിപലന്നുമക്ടോണണ്ട് അകദ്ദേഹയ പറഞതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേസ്സുകേപളടുക്കുകേയുയ  പ്രതനികേപള അറസ്റ്റണ്ട്
പചെയ്യുകേയുയ പചെയ്തനിട്ടുണണ്ട്.   ഇവനിപട ശസ്പീ.  പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല സയസക്ടോരനിചതണ്ട് ഞക്ടോനുയ
കകേട്ടു.  ഞക്ടോനുയ  അകദ്ദേഹവമക്ടോയുള്ള  സഇഹൃദത്തനിപന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്
പ്രകതധ്യകേമക്ടോയനി  അക്കക്ടോരധ്യയ  ശദ്ധനിക്കുകേയുയ  പചെയ്തു.   അവനിടപത്ത  പ്രശ്നങ്ങളനില്
അകദ്ദേഹവമക്ടോയനി  ആശയവനിനനിമയയ  നടത്തുന്നുണണ്ട്.  ഇകപക്ടോഴുയ  അവനിപട   ചെനില
പ്രശ്നങ്ങളണണ്ട്.  അപതലക്ടോയ  വച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഞക്ടോന  സയസക്ടോരനിക്കുനതണ്ട്.  കവപറക്ടോരു
രസ്പീതനിയനില്  ചെര്ച  നടത്തനി  അകേലക്ടോനല.  കയക്ടോജനിപനിപന്റെ  സമസ്പീപനമക്ടോണണ്ട്
സശസ്പീകേരനികക്കണതണ്ട്.   അതനിനണ്ട്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയനിപലനതുപകേക്ടോണക്ടോണണ്ട്  ഇക്കക്ടോരധ്യയ
പരക്ടോമര്ശനികക്കണനിവനതണ്ട്.  

ഇവനിപട  നടന  ചെര്ചയനില്  മദധ്യവധ്യവസക്ടോയവമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ടൂറനിസയ
കമഖലയനിപല യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യങ്ങപള സയബനനിചണ്ട്  പറഞനിട്ടുണണ്ട്.  ടൂറനിസയ വകുപനിപന്റെ
ഒരു  റനികപക്ടോര്ടനിപന്റെ കകേക്ടോപനി എപന്റെ കകേവശമുണണ്ട്.  അതനില് പറയുനതണ്ട് വനിവക്ടോഹയ,
MICE (MICE  എന്നുപറയുനതണ്ട്  ഒരു  ടൂറനിസയ  വനിഭക്ടോഗമക്ടോണണ്ട്)-  മസ്പീറസ്പീയഗണ്ട്,
ഇനപസന്റെസ്പീവ്സണ്ട്,  കകേക്ടോണ്ഫറനസുകേള്,  എക്സനിബനിഷന  എനനിവയുപടപയലക്ടോയ
വലനിപയക്ടോരു ഭക്ടോഗയ  കകേരളത്തനില്നനിനണ്ട്  നഷപപട്ടു കപക്ടോയനിട്ടുപണനക്ടോണണ്ട്.   കേഴനിഞ
മദധ്യനയത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടൂറനിസയ  കമഖല  പനിറകകേക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  ആരുയ
പ്രതധ്യക്ഷേത്തനില്  കേക്ടോണക്ടോത്ത  നനിലയനിലുള്ള  ചെനില  തനിരനിചടനികേള്  വനനിട്ടുണണ്ട്.  അതണ്ട്
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സൂകതലത്തനില്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുതപന  ചെനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
ഉനയനിചനിട്ടുണണ്ട്.   അതുമക്ടോയനി  ബനപപടണ്ട്  ടൂറനിസയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ചെര്ച  നടത്തനി
കേക്ടോരധ്യങ്ങള്ക്കണ്ട്  വധ്യക്തത  വരുത്തനി  എങ്ങപന  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയുപമനണ്ട്
തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.  ഇഇ  പഫബ്രുവരനി  മക്ടോസമക്ടോകുകമക്ടോകഴയയ  പുതനിയ  മദധ്യനയയ
പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  മദധ്യനയയ  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമക്ടോള്  ഇഇ  പ്രശ്നങ്ങപളലക്ടോയ
സൂകതലത്തനില്  പരനികശക്ടോധനിചണ്ട്  ആവശധ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സശസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണണ്ട്.
ജനങ്ങളപട പ്രതനികേരണയ എന്തക്ടോപണനണ്ട്  മനസനിലക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.  

പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട്  (ശസ്പീ  .    രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല  ): സര്,  ഇതനിപന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനില്  മദധ്യനയത്തനില്  ഒരു  മക്ടോറയ  വരുത്തക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
ആഗഹനിക്കുന്നുകണക്ടോ;  പുതനിയ  ബക്ടോറുകേള്  തുറക്കക്ടോന  ആഗഹനിക്കുന്നുകണക്ടോ  എനണ്ട്
വധ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .   റനി  .    പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന  : സര്, ഇഇ കേക്ടോരധ്യത്തനില് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ
പറയുനതനികനക്കക്ടോളപരനി അങ്ങയുപട അഭനിപ്രക്ടോയയ കകേള്ക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതണ്ട്.

ശസ്പീ  .   രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല  : സര്, അതണ്ട് വളപര വധ്യക്തമക്ടോണണ്ട്.  ഞങ്ങളപട നയയ
ഇകപക്ടോള്  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ആ  നയത്തനില്  ഒരു  മക്ടോറവയ  വരുത്തക്ടോന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ആ  നയയ  നനിലനനിര്ത്തണപമനണ്ട്   തപനയക്ടോണണ്ട്  ഞങ്ങളപട
അഭനിപ്രക്ടോയയ.  സര്ക്കക്ടോര്  എന്തക്ടോണണ്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനപതനണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി
പറയുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോനതണ്ട്  കനരപത്തതപന  പറഞനിട്ടുണണ്ട്.
ഇതണ്ട്  2016  ആഗസ്റ്റണ്ട്  21-പല  അങ്ങയുപട   മകനക്ടോഹരമക്ടോയ  ചെനിത്രകത്തക്ടോടുകൂടനിയുള്ള
അഭനിമുഖമക്ടോണണ്ട്  (ഒരു മക്ടോഗസനിന ഉയര്ത്തനിക്കക്ടോടനി). കനരപത്ത ഇവനിപട ശസ്പീ. എ. എയ.
ആരനിഫണ്ട്  പറഞ കേക്ടോരധ്യയ  തപനയക്ടോണണ്ട്.  "മദധ്യനയയ  ഗുണയ  പചെയ്തനില;  തനിരുത്തല്
ആകലക്ടോചെനികക്കണതണ്ട് പക്ടോര്ടനിയക്ടോണണ്ട്".  ഇതണ്ട്  അങ്ങയുപട അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണണ്ട്.   അതനില്
അങ്ങണ്ട്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുന്നുകണക്ടോപയനണ്ട്  എനനിക്കറനിയനില.  അങ്ങണ്ട്  ഇതനില്  ഉറച്ചു
നനില്ക്കുനനിപലനക്ടോണകലക്ടോ ഇകപക്ടോള് പറഞനിരനിക്കുനതണ്ട്.  

ശസ്പീ  .   രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല  : സര്, പതരപഞടുപനില് ഗുണയ പചെയ്കതക്ടോ ഇലകയക്ടോ
എന്നുളളതക്ടോണണ്ട് കചെക്ടോദധ്യയ? നയയ മക്ടോറ്റുകനക്ടോ ഇലകയക്ടോ എന്നുള്ളതല.  നയയ മക്ടോറ്റുനതണ്ട്
എപന്റെ  പക്ടോര്ടനി  ചെര്ച  പചെകയ്യണ  വനിഷയമക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന  കചെക്ടോദനിചതണ്ട്  അതല;
ഗവണ്പമന്റെണ്ട് നയയ എന്തക്ടോപണനക്ടോണണ്ട് കചെക്ടോദനിചതണ്ട്?

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന  : സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിപന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള് മക്ടോനനിക്കുന ഒരക്ടോളക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :    അങ്ങണ്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നയയ പറഞണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിപന്റെ
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അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള് മക്ടോനനിക്കുന ഒരക്ടോളക്ടോണണ്ട് ഞക്ടോന.  സശസ്പീകേരനികക്കണ അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്
വനക്ടോല്  മക്ടോനനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  ഒരു  വധ്യക്തത  കവണയ.
ശസ്പീ.  എ.  എയ.  ആരനിഫണ്ട്  പറഞതണ്ട്  ഒന്നുകൂടനി  വക്ടോയനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.   അങ്ങയുപട
പ്രതനികേരണയ  വനതുപകേക്ടോണണ്ട്  എനനിക്കനിതണ്ട്  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.
"എന്തുപകേക്ടോണണ്ട് ജനങ്ങള് മദധ്യനയത്തനിനണ്ട് അനുകൂലമക്ടോയനി കവക്ടോടണ്ട് പചെയ്തനില? "മദധ്യനയയ
കവണ  രസ്പീതനിയനില്  ഏറനിപലന്നുള്ളതണ്ട്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യമക്ടോണണ്ട്".  അങ്ങയുപട
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണണ്ട്.  "മദധ്യനയപത്തപറനി  പുനരക്ടോകലക്ടോചെന  നടത്തകണ?  "പക്ടോര്ടനി
ആകലക്ടോചെനികക്കണ  കേക്ടോരധ്യമക്ടോണതണ്ട്,  മദധ്യനയപത്തപറനി  പക്ടോര്ടനി  ചെര്ച  പചെയ്യുകമക്ടോള്
എപന്റെ  നനിലപക്ടോടണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോക്കുയ.”  എന്തക്ടോയക്ടോലുയ  മദധ്യനയയ  തുടരണപമനണ്ട്
പറയനിലകലക്ടോ?  "പക്ടോര്ടനി  കഫക്ടോറത്തനില്  നനിലപക്ടോടണ്ട്  വധ്യക്തമക്ടോക്കുയ"  എനക്ടോണണ്ട്
പറഞതണ്ട്.  അതനില്  നനിനണ്ട്  അങ്ങണ്ട്  മക്ടോറനികയക്ടോപയനണ്ട്  എനനിക്കറനിഞകൂടക്ടോ.  അങ്ങണ്ട്
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥധ്യകബക്ടോധകത്തക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  ഇടപപടലക്ടോണണ്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളപതനക്ടോണണ്ട്
എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ. 

ശസ്പീ  രകമശണ്ട്  പചെനനിത്തല:  സര്,  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവയ  മദധ്യനയത്തനില്  മക്ടോറയ
വരുത്തുമകലക്ടോ?  എലക്ടോ  വര്ഷവയ  മദധ്യനയത്തനില്  മക്ടോറമുണക്ടോകുയ.   ഓകരക്ടോ
സക്ടോഹചെരധ്യത്തനിനനുസരനിചക്ടോണണ്ട്  മദധ്യനയയ  രൂപവല്ക്കരനിക്കപപടുനതണ്ട്.
യു.ഡനി.എഫണ്ട്-പന്റെ   മദധ്യനയയ  സയബനനിചണ്ട്  അഭനിപ്രക്ടോയ  വധ്യതധ്യക്ടോസമുള്ളവരുയ
അനുകൂലനിക്കുനവരുമുണക്ടോകുയ.  ഞങ്ങള്  ഇകപക്ടോഴുയ  ആ  നയത്തനില്
ഉറച്ചുനനില്ക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്  എപപക്സസണ്ട്  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോള്   ഇഇ
മദധ്യനയത്തനില്  മക്ടോറയ  വരുത്തുന്നുകണക്ടോ;   ബക്ടോറുകേള്  തുറനണ്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കക്ടോന
ആഗഹനിക്കുന്നുകണക്ടോ എന്നുള്ളതണ്ട് എപന്റെ വധ്യക്തമക്ടോയ കചെക്ടോദധ്യമക്ടോണണ്ട്. 

ശസ്പീ  .   റനി  .   പനി  .   രക്ടോമകൃഷ്ണന: സര്, ഞക്ടോന ഇഇ കചെക്ടോദധ്യത്തനിനുള്ള മറുപടനി കനരപത്ത
തപന  പറഞനിട്ടുണണ്ട്.  ഇവനിപട  ഒപരക്ടോറ  ഷക്ടോപ്പുയ  തുറനനിടനിലകലക്ടോ?  പൂടനിയനിട്ടുമനില.
ഒപരണയ പൂടനിയതനിപന്റെ അനുഭവയ ഞക്ടോന പറഞ. എന്തക്ടോ ഇത്ര ധൃതനി? നമുക്കണ്ട് ഈ
വനിഷയയ  ചെര്ച  പചെയ്യക്ടോയ.  ബഹുമക്ടോനപപട  പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവനിപന്റെയുയ
പകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെനിപന്റെയുയ  അഭനിപ്രക്ടോയമുണണ്ട്.  ബഹുമക്ടോനപപട
തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന  പറയക്ടോന  കപക്ടോകുനപതന്തക്ടോപണന്നുള്ളതണ്ട്  എനനിക്കണ്ട്
ഉഇഹനിക്കക്ടോവനകതയുളള.   എന്തനിനക്ടോണണ്ട് ഇങ്ങപന ധൃതനിപനിടനിക്കുനതണ്ട്? ശസ്പീ. അനനില്
അക്കരപയക്ടോപക്ക  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു  ആകവശയ  കേക്ടോണനിക്കുനപതന്തനിനക്ടോണണ്ട്?  ഞക്ടോന
നനിങ്ങള്പക്കതനിരക്ടോയനി  ഒന്നുയ  പറയുനനിലകലക്ടോ,  നനിങ്ങളപട  നനിലപക്ടോടനിപന
എതനിര്ക്കുകേയലകലക്ടോ പചെയ്യുനതണ്ട്.  ഒരു കേക്ടോരധ്യത്തനില് നമ്മള് തമ്മനിള് കയക്ടോജനിപ്പുണണ്ട്.
മദധ്യക്ടോസക്തനിയനില്  നനിന്നുയ   ലഹരനി  ഉപകയക്ടോഗത്തനില്  നനിന്നുയ   ജനങ്ങപള
കമക്ടോചെനിപനിക്കണപമന കേക്ടോരധ്യത്തനില് അഭനിപ്രക്ടോയ വധ്യതധ്യക്ടോസമനില. നനികരക്ടോധനയ കവകണക്ടോ
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വര്ജനയ  കവകണക്ടോ  എന്നുള്ള  കേക്ടോരധ്യത്തനികല  അഭനിപ്രക്ടോയവധ്യതധ്യക്ടോസമുള.  നനിങ്ങള്
നനികരക്ടോധനത്തനിനുകവണനി നനില്ക്കുന്നു. ഞങ്ങള് വര്ജനത്തനിനുകവണനി നനില്ക്കുന്നു.
അതക്ടോണണ്ട്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേപമന്നുള്ളതുപകേക്ടോണ്ടുയ  കേഴനിഞ  കേക്ടോലപത്ത  അനുഭവങ്ങളപട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തനിലുമക്ടോണണ്ട്  ഞങ്ങള്  ഇഇ  നനിലപക്ടോടണ്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവരുനതണ്ട്.
സമയമനുവദനിക്കുകേയക്ടോപണങ്കനില് ഇതനിപന്റെ നക്ടോനക്ടോതരത്തനിലുള്ള കേണക്കുകേള് ഞക്ടോന
പറയക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇവനിപട  ഒരുപക്ടോടണ്ട്  കേക്ടോരധ്യങ്ങള്
സയസക്ടോരനിചണ്ട് പപലന പതറനി കപക്ടോകകേണ. വളപര വധ്യക്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു കചെക്ടോദധ്യമക്ടോണണ്ട്.
പഫബ്രുവരനി  മക്ടോസത്തനില്  നയയ  വരുയ,  ഏപ്രനില്  മക്ടോസത്തനില്  അതണ്ട്  നടപക്ടോക്കുയ.
സയസ്ഥക്ടോനത്തണ്ട്  പൂടനിയ  ബക്ടോറുകേള്  തുറക്കുകമക്ടോ;  പഫബ്രുവരനി  മക്ടോസത്തനില്  നയയ
വരുകമക്ടോള്  അതണ്ട്  തുറക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  നയമക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോ?  അങ്ങണ്ട്  ചെനില
കേക്ടോരധ്യങ്ങളനില്  No  എന്നുപറഞക്ടോല്  No  എന്നുതപനയക്ടോണണ്ട്.  ഞക്ടോന  അതനിപന
അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അകതസമയയ  ഇഇ  കേക്ടോരധ്യത്തനില്  അകത  കക്ടോരനിറനിയനില്
അകങ്ങയണ്ട് ഇഇ സഭയണ്ട് ഒരുറപണ്ട് നല്കേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ എനക്ടോണണ്ട് കചെക്ടോദധ്യയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതക്ടോണണ്ട് പ്രതനിപക്ഷേകനതക്ടോവണ്ട് കചെക്ടോദനിചതണ്ട്.

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  എപന്റെ നനിലപക്ടോടനിനണ്ട് ഒരു വധ്യക്തതയനിലക്ടോത്ത
പ്രശ്നമനില. വധ്യക്തമക്ടോയ ധക്ടോരണകയക്ടോടുകൂടനി തപനയക്ടോണണ്ട് പറയുനതണ്ട്. എപന്റെ നനിലപക്ടോടണ്ട്
റനി.  പനി.  രക്ടോമകൃഷ്ണപന്റെ നനിലപക്ടോടല;  ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നനിലപക്ടോടക്ടോണണ്ട്.  ഓകരക്ടോ  ഘടത്തനിലുയ  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുന  കേക്ടോരധ്യങ്ങളക്ടോണണ്ട്
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യയ  ഞക്ടോന  കനരപത്ത
വധ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണണ്ട്.  ഇവനിപട  മദധ്യവര്ജനപത്ത  ലക്ഷേധ്യയ  വചണ്ട്  തനികേച്ചുയ
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ  ഒരു  കേര്മ്മ  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണണ്ട്.   ഏപതലക്ടോയ
ഷക്ടോപ്പുകേള്  നനിലനനില്ക്കണയ,  എപന്തലക്ടോയ  നടപടനികേള്  തുടര്നണ്ട്
മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ എനപതലക്ടോയ അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കുയ. അതണ്ട്
ഇടതുപക്ഷേ ജനക്ടോധനിപതധ്യമുനണനി സര്ക്കക്ടോര് ചെര്ച പചെയ്യക്ടോനനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  ചെര്ച
പചെയ്തുകേഴനിഞക്ടോല്  ഒരക്ടോശങ്കയയ  ഇടയനിലക്ടോത്ത  നനിലയനില്  ജനങ്ങള്ക്കുമുമനില്
വധ്യക്തമക്ടോക്കുകേതപന  പചെയ്യുയ.  ജനങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഞങ്ങളനില്  അത്രയണ്ട്  വനിശശക്ടോസമക്ടോണണ്ട്.
ഞങ്ങള്ക്കണ്ട്  ഏപതങ്കനിലുയ  തരത്തനിലുള്ള  ഉത്കേണ്ഠകയക്ടോ   സകങ്കക്ടോചെകമക്ടോ  ഇഇ
പ്രശ്നത്തനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   ഇപലന  കേക്ടോരധ്യയ      യു.ഡനി.എഫണ്ട്.-ലുളള  എലക്ടോവരുയ
മനസനിലക്ടോക്കണയ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ:  സര്,  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  മദധ്യനയത്തനില്  ബനിയറുയ
പപവനുയ  മദധ്യമക്ടോകണക്ടോ  അലകയക്ടോ?  ഇവനിപട  എലക്ടോ  ബക്ടോറുകേളയ  പൂടനി  അവ  ബനിയര്,
പപവന  പക്ടോര്ലറുകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  അവ  തമ്മനിലുള്ള
വധ്യതധ്യക്ടോസപമന്തക്ടോണണ്ട്?
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ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ലഹരനി  പദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള് പലതരത്തനിലക്ടോണണ്ട്
വരുനതണ്ട്.  ഞക്ടോനതണ്ട്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന  ആളല.  എനനിക്കണ്ട്  ഇതനിപന്റെ  കടപസ്റ്റക്ടോന്നുയ
അറനിയനില.  എനക്ടോലുയ  ഇതനിപനക്കുറനിചണ്ട്  മനസനിലക്ടോക്കണമകലക്ടോ?  ബനിയറനില്  6
ശതമക്ടോനവയ  പപവനനില്  16  ശതമക്ടോനവയ  ആല്ക്കകഹക്ടോള്  കേണനപണനക്ടോണണ്ട്
മനസനിലക്ടോക്കുനതണ്ട്.  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില് എപനക്കക്ടോള് പരനിചെയമുള്ള ധക്ടോരക്ടോളയ ആളകേള്
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നുണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  ശരനിയപലങ്കനില്  അവര്ക്കണ്ട്  പറയക്ടോയ.    തസ്പീപര
ലഹരനിയനിലക്ടോത്ത പക്ടോനസ്പീയമല അതണ്ട്.  ലഹരനിയുള്ള പക്ടോനസ്പീയയ തപനയക്ടോണണ്ട്.  ഇവനിപട
ബനിയറുയ  കവനുയ  വനില്ക്കക്ടോന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടണ്ട്  വനികദശമദധ്യയ
ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണണ്ട്.  വനികദശമദധ്യയ  കൂടനി  വനില്ക്കുന  സ്ഥക്ടോപനമക്ടോണണ്ട്  ബക്ടോര്
എന നനിലയനില് പരനിഗണനിക്കുനതണ്ട്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബനിയറനിലുയ  പപവനനിലുയ  എത്ര  ശതമക്ടോനയ
ആല്ക്കകഹക്ടോളപണന്നുള്ളതണ്ട്   മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോല്  മതനി.  അതനിനപ്പുറയ  അതനില്
ഗകവഷണയ നടകത്തണ കേക്ടോരധ്യമനില. അങ്ങണ്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന:  സര്,  ഇക്കക്ടോരധ്യത്തനില്  സഭയുപട  വനികേക്ടോരവയ
ജനങ്ങളപട അഭനിപ്രക്ടോയവയ പരനിഗണനിച്ചുള്ള ഒരു വധ്യക്തമക്ടോയ നനിലപക്ടോടണ്ട്  ആവനിഷ്ക്കരനിചണ്ട്
നടപനിലക്ടോക്കുയ.  വനിമുക്തനി  എന  പ്രചെരണപരനിപക്ടോടനിക്കണ്ട്   എലക്ടോവരുകടയുയ
സഹകേരണമുണക്ടോകേണയ.  ഇഇ മക്ടോസയ  മുതല് അതനിപന്റെ  സയഘടനക്ടോ  തലത്തനിലുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലയണ്ട് കപക്ടോകുകേയക്ടോണണ്ട്.  ജനങ്ങപള വനകതക്ടോതനില്  അണനിനനിരത്തനി
ഇതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണണ്ട്  ശമനിക്കുനതണ്ട്.  എലക്ടോവരുകടയുയ  സഹകേരണയ  ഇഇ
പ്രസ്ഥക്ടോനത്തനിനുണക്ടോകേണയ.  ഈ  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥന  പക്ടോസക്ടോക്കനിത്തരണപമനണ്ട്
അഭധ്യര്ത്ഥനിച്ചുപകേക്ടോണണ്ട്  എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷേധ്യവയ സനിവനില് സകപ്ലെെസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോത്തമന  ):  സര്,
ധനവനിനനികയക്ടോഗ ചെര്ചയുപട മറുപടനിയനില് രണണ്ട് പ്രധക്ടോന വനിഷയങ്ങപളക്കുറനിചണ്ട് ഞക്ടോന
വനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേനിയനില.  നമ്മപള  അലട്ടുന  പ്രധക്ടോന  വനിഷയമക്ടോയ
വനിലക്കയറപത്തക്കുറനിചണ്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  അയഗങ്ങള്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു.   ഇഇ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില്  വനതനിനുകശഷയ   വളപര  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  മക്ടോര്ക്കറണ്ട്
ഇന്റെര്പവനഷന നടത്തക്ടോന  കേഴനിഞനിട്ടുണണ്ട്.    കേഴനിഞ ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്  1464
ഓണചന്തകേള്,  എലക്ടോ ജനിലക്ടോകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുയ പമഗക്ടോ പഫയറുകേള്,  എലക്ടോ അസയബനി
മണ്ഡലങ്ങളനിലുയ പഫയറുകേള്,  എലക്ടോ പഞക്ടോയത്തണ്ട്-മുനനിസനിപക്ടോലനിറനി പ്രകദശങ്ങളനിലുയ
ഓണചന്തകേള്,  മക്ടോകവലനി  കസ്റ്റക്ടോറുകേള്,   സപപപ്ലെെകകേക്ടോ  ഔടണ്ട് പലറണ്ട്  ഇലക്ടോത്ത
സ്ഥലങ്ങളനില്   ഓണചന്ത  എനനിവപയക്ടോപക്ക  നടത്തനി.  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്  വനില
വര്ദ്ധനിക്കുന  സ്ഥനിതനിയക്ടോണണ്ട്  ഇതുവപരയുള്ള  അനുഭവപമങ്കനില്  ഓണക്കക്ടോലത്തണ്ട്
വനിലകുറയുന  സ്ഥനിതനി  വനികശഷമക്ടോണണ്ട്  ഇത്തവണയുണക്ടോയതണ്ട്.  വനിലകൂടക്ടോന  ഒരു
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കേക്ടോരണവശക്ടോലുയ  അനുവദനിക്കുകേയനില.  അഡസ്പീഷണല്  അകലക്ടോടണ്ട്പമനണക്ടോയകപക്ടോള്
പപക്ടോതുമക്ടോര്ക്കറനില്   അരനിയുപട  വനിലയനില്  കനരനിയ  വധ്യതധ്യക്ടോസമുണക്ടോയനിട്ടുണണ്ട്.
സപപപ്ലെെകകേക്ടോ  വനിതരണയ  പചെയ്യുന  13  ഉല്പനങ്ങള്ക്കുയ  ഒരു  രൂപകപക്ടോലുയ  വനില
വര്ദ്ധനിപനിചനിടനില.  മറണ്ട്  ഉല്പനങ്ങള്ക്കുയ   ഇനനിയുള്ള  അഞണ്ട്  വര്ഷക്കക്ടോലയ
വര്ദ്ധനിപനിക്കനിപലന്നുള്ളതക്ടോണണ്ട് ഇതുസയബനനിചണ്ട് പറയക്ടോനുള്ളതണ്ട്. 

ബഹുമക്ടോനപപട  എയ.  ഉമ്മര്  പറഞ  കേണ്സമ്പ്യൂമര്  കഫക്ടോറത്തനിപന്റെ  കേക്ടോരധ്യയ
സയബനനിചണ്ട്  ഞങ്ങള്  റനിവമ്പ്യൂ  പചെയ്തു.  അങ്ങണ്ട്  പറഞതണ്ട്  വളപര  ശരനിയക്ടോണണ്ട്.
കേണ്സമ്പ്യൂമര്  കഫക്ടോറത്തനിപന്റെ  പ്രവര്ത്തനയ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  പകേക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേക്ടോനക്ടോവശധ്യമക്ടോയ  ഇടപപടല് നടത്തുനതക്ടോണണ്ട്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  എകക്സസണ്ട് എന VIII-ാം നമര് ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില്
കേക്ടോരധ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളത്തനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷപത്ത
പചെലവകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര്...............................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്...............................

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശധ്യപപടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തക്ടോപഴപറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടണ്ട് കരഖപപടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ. പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന 

3.  ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫണ്ട് 

7. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരുണന 

8. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബു 
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10. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസണ്ട്. ബനിജനികമക്ടോള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

13. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

16. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

17. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

18.  ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജണ്ട് എയ. കതക്ടോമസണ്ട് 

19. ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

20. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

21. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

22. ശസ്പീ. പജയനിയസണ്ട് മക്ടോതത 

23. ശസ്പീ. ജനി. എസണ്ട്. ജയലക്ടോല് 

24. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസണ്ട്

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

29. ശസ്പീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന 

30. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതണ്ട് കകേക്ടോയ

31. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

32. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസണ്ട് 

33. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോക്സനി 
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34. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

35. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

36. ശസ്പീ. മുഹമ്മദണ്ട് മുഹസനിന.  പനി.

37. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. മുരളനി പപരുപനലനി 

39. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണ 

40. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപണ്ട് 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

46. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷണ്ട് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷണ്ട് 

48. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജ

49. ശസ്പീ. രക്ടോജ എബഹക്ടോയ 

50. ശസ്പീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി  

51. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര് 

52. ശസ്പീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

53. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

54. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥണ്ട് 

55. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടണ്ട് റസക്ടോഖണ്ട്

56. ശസ്പീ. എസണ്ട്. ശര്മ്മ  

57. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 
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58. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

59. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷണ്ട് 

60. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

61. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന 

62. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. സുനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോത്തമന 

66. ശസ്പീ. കതക്ടോമസണ്ട് ചെക്ടോണനി 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസണ്ട് ഐസകേണ്ട് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജണ്ട്

70. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസണ്ട്

71. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

72. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

73. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദണ്ട്. പനി.  

2. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കണ്ട്

3. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദണ്ട് ഹുകസന തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശണ്ട് 

5. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദണ്ട് കേബസ്പീര് 

6. ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 
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8. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

9.  ശസ്പീ. അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട് 

10. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദത്തണ്ട് 

11.  ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

12. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞണ്ട് 

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസണ്ട് കുനപനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജണ്ട് 

19. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി 

20. ശസ്പീ. കമക്ടോനസണ്ട് കജക്ടോസഫണ്ട് 

21. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

23. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനണ്ട് 

24. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

25. ശസ്പീ. രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല

26. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

27. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന

28. ശസ്പീ. പകേ. എസണ്ട്. ശബരസ്പീനക്ടോഥന

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന 

30. ശസ്പീ. എന. ഷയസുദ്ദേസ്പീന 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 
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32. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

33. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

34. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. ശനിവകുമക്ടോര്

35. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫണ്ട് 

36. ശസ്പീ. സനി. എഫണ്ട്. കതക്ടോമസണ്ട് 

37. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസണ്ട്

38. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലനിക്കുനവര് - 73

      പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 39

           നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു;  ഗക്ടോന്റെണ്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

പതക്ടോഴനിലുയ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികക്ഷേമവയ പ്രവക്ടോസനികക്ഷേമവയ  എന  XXIV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  കേക്ടോരധ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസ്റ്റനില്
പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയകനപര 9-ാം കകേക്ടോളത്തനില് കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-2017
സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷപത്ത  പചെലവകേള്  പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത്ത

അനുകൂലനിക്കനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശധ്യപപടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തക്ടോപഴപറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടണ്ട് കരഖപപടുത്തനി)
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1. അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ. പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫണ്ട് 

7. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരുണന 

8.  ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബു 

10. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസണ്ട്. ബനിജനികമക്ടോള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

13.  ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

16. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

17. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

18. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജണ്ട് എയ. കതക്ടോമസണ്ട് 

19. ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

20. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

21. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

22. ശസ്പീ. പജയനിയസണ്ട് മക്ടോതത 

23. ശസ്പീ. ജനി. എസണ്ട്. ജയലക്ടോല് 
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24. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസണ്ട്

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

27. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

29. ശസ്പീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന 

30. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതണ്ട് കകേക്ടോയ

31.   ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

32. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസണ്ട് 

33. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോക്സനി 

34. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

35. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

36. ശസ്പീ. മുഹമ്മദണ്ട് മുഹസനിന. പനി. 

37. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. മുരളനി പപരുപനലനി 

39. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണ 

40. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപണ്ട് 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപണ്ട് കുമക്ടോര് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

46. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷണ്ട് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷണ്ട് 

48. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജ

49. ശസ്പീ. രക്ടോജ എബഹക്ടോയ 

50. ശസ്പീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി  

51. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര് 

855/19
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52. ശസ്പീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

53. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

54. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥണ്ട് 

55. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടണ്ട് റസക്ടോഖണ്ട്

56. ശസ്പീ. എസണ്ട്. ശര്മ്മ  

57. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

58. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

59. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷണ്ട് 

60. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

61. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന 

62. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. സുനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി.  കടസണ് മക്ടോസ്റ്റര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോത്തമന 

66. ശസ്പീ. കതക്ടോമസണ്ട് ചെക്ടോണനി 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസണ്ട് ഐസകേണ്ട് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജണ്ട്

70. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസണ്ട്

71. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

72. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

73. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1.  ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദണ്ട്. പനി.  

2. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കണ്ട്

3. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദണ്ട് ഹുകസന തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശണ്ട് 
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5. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദണ്ട് കേബസ്പീര് 

6. ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

8.  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

9. ശസ്പീ. അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട് 

10. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദത്തണ്ട് 

11.  ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

12. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞണ്ട് 

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസണ്ട് കുനപനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജണ്ട് 

19. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി 

20. ശസ്പീ. കമക്ടോനസണ്ട് കജക്ടോസഫണ്ട് 

21. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

23. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനണ്ട് 

24. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

25. ശസ്പീ. രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല

26. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

27. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന

28. ശസ്പീ. പകേ. എസണ്ട്. ശബരസ്പീനക്ടോഥന
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29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന 

30. ശസ്പീ. എന. ഷയസുദ്ദേസ്പീന

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

32. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

33. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

34. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. ശനിവകുമക്ടോര്

35. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫണ്ട് 

36. ശസ്പീ. സനി. എഫണ്ട്. കതക്ടോമസണ്ട് 

37. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസണ്ട്

38. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അനുകൂലനിക്കുനവര് - 73

  പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 39

നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു; ഗക്ടോന്റെണ്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഭക്ഷേധ്യയ  എന  XXX-ാംനമര്  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്
കേക്ടോരധ്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലനിസ്റ്റനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭധ്യര്ത്ഥനയകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളത്തനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷപത്ത
പചെലവകേള് പൂര്ത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത്ത

അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശധ്യപപടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തക്ടോപഴപറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടണ്ട് കരഖപപടുത്തനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:
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1. ശസ്പീ പകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന 

3.  ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ് 

6. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫണ്ട് 

7. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരുണന 

8. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

9. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബു 

10. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസണ്ട്. ബനിജനികമക്ടോള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

13. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

16. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

17. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

18. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജണ്ട് എയ. കതക്ടോമസണ്ട് 

19. ശസ്പീ. ചെനിറയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

20. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

21. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

22. ശസ്പീ. പജയനിയസണ്ട് മക്ടോതത 

23. ശസ്പീ. ജനി. എസണ്ട്. ജയലക്ടോല് 

24. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസണ്ട്

25. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

26. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 
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27. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

28. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

29. ശസ്പീ. കകേക്ടോവര് കുഞകമക്ടോന 

30. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതണ്ട് കകേക്ടോയ

31. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

32. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസണ്ട് 

33. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോക്സനി 

34. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

35. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

36. ശസ്പീ. മുഹമ്മദണ്ട് മുഹസനിന. പനി.

37. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

38. ശസ്പീ. മുരളനി പപരുപനലനി 

39. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണ 

40. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപണ്ട് 

41. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപണ്ട് കുമക്ടോര് 

42. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

43. ശസ്പീ. പുരുഷന കേടലുണനി 

44. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

45. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

46. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷണ്ട് 

47. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷണ്ട് 

48. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജ

49. ശസ്പീ. രക്ടോജ എബഹക്ടോയ 

50. ശസ്പീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടനപള്ളനി  
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51. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര് 

52. ശസ്പീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

53. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

54. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥണ്ട് 

55. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടണ്ട് റസക്ടോഖണ്ട്

56. ശസ്പീ. എസണ്ട്. ശര്മ്മ  

57. ശസ്പീ. എ. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

58. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

59. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷണ്ട് 

60. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

61. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന 

62. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. സുനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന 

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോത്തമന 

66. ശസ്പീ. കതക്ടോമസണ്ട് ചെക്ടോണനി 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസണ്ട് ഐസകേണ്ട് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജണ്ട്

70. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസണ്ട്

71. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

72. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

73. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :
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1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദണ്ട്. പനി.  

2. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസക്ടോക്കണ്ട്

3. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദണ്ട് ഹുകസന തങ്ങള്

4. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശണ്ട് 

5. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദണ്ട് കേബസ്പീര് 

6. ശസ്പീ. മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

7. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

8.  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

9. ശസ്പീ. അനൂപണ്ട് കജക്കബണ്ട് 

10. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദത്തണ്ട് 

11.  ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

12. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

13. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

14. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞണ്ട് 

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസണ്ട് കുനപനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജണ്ട് 

19. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി 

20. ശസ്പീ. കമക്ടോനസണ്ട് കജക്ടോസഫണ്ട് 

21. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

22. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

23. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനണ്ട് 

24. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

25. ശസ്പീ. രകമശണ്ട് പചെനനിത്തല
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26. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

27. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റനിന

28. ശസ്പീ. പകേ. എസണ്ട്. ശബരസ്പീനക്ടോഥന

29. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന 

30. ശസ്പീ. എന. ഷയസുദ്ദേസ്പീന 

31. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

32. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

33. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

34. ശസ്പീ. വനി. എസണ്ട്. ശനിവകുമക്ടോര്

35. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫണ്ട് 

36. ശസ്പീ. സനി. എഫണ്ട്. കതക്ടോമസണ്ട് 

37. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസണ്ട്

38. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

39. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അനുകൂലനിക്കുനവര് - 73

      പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 39

          നനിഷ്പക്ഷേത പക്ടോലനിക്കുനവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു;  ഗക്ടോന്റെണ്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഓര്ഡര്.......ഓര്ഡര്......സഭ ഇകപക്ടോള് പനിരനിയുനതുയ നക്ടോപള രക്ടോവനിപല 8.30-
നണ്ട് വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുനതുമക്ടോണണ്ട്.  

(2016 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസയ 25-ാം തസ്പീയതനി പചെക്ടോവ്വക്ടോഴ്ച രക്ടോവനിപല 8.30-നണ്ട് വസ്പീണ്ടുയ
സകമ്മളനിക്കുനതനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകനരയ 4.22-നണ്ട് പനിരനിഞ.)
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