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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 സസപ്റലാംബര് 26,  തനിങ്കള

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 1

നനിയമസഭ  2016  സസപ്റലാംബര് മഭാസലാം 26-ാം തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച്ച രഭാവനിസല

8.30-നട്ട് കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാസട ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണസന

അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലതനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കസപട  കചേഭാദലങ്ങളുസട  പടനികേയനിസല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *1

രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള സലാംബനനിച കദശതീയ കകലാം സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്

ബബ്യൂകറഭായുസട കേസണതല് 

1 (*1) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :

ശതീ  .   എന  .   എ  .   സനലനിക്കുനട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാസഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുസട കേഭാരലതനില് സലാംസഭാനതനിനട്ട് മൂനഭാലാം

സഭാനമഭാസണന  കദശതീയ  കകലാം  സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബബ്യൂകറഭായുസട  കേസണതല്

ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഈ കേസണതലനികലക്കട്ട് നയനിച വസ്തുതകേള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സഭാക്ഷര  കകേരളതനിനട്ട്  അപമഭാനമഭായ  ഈ  സനിതനിവനികശഷതനില്

നനിനലാം കമഭാചേനലാം കനടഭാന കവണ അടനിയനരനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) റനികപഭാര്ടനില് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പരഭാമര്ശനിക്കസപടതഭായനി കേഭാണുനനില. 

(സനി) എന.സനി.ആര്.ബനി.-യുസട Crime in India റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം 2014-ല്
ഇനലയനിലഭാസകേ  29  സലാംസഭാനങ്ങളനിലഭായനി  നടന  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള
33327  ആണട്ട്.  കകേരളതനില്  367-ഉലാം.  ഇക്കഭാരലതനില്  കകേരളലാം  പതനിസനടഭാലാം
സഭാനതഭാണട്ട്.  2015-ല്  സമഭാതലാം  സകേഭാലപഭാതകേലാം  31480-ഉലാം  കകേരളതനില്
334-ഉലാം  ആണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലാം  കകേരളതനിസന  സഭാനലാം  പതനികനഴെഭാമതഭാണട്ട്.
എനനിരുനഭാലലാം  ഇതരലാം സഭാഹചേരലലാം  കനരനിടുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന കപഭാലതീസലാം
രഹസലഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗവലാം  പരസരലാം  സഹകേരനിചട്ട്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.
ഇതനിലൂസട കുറകൃതലലാം ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള സലങ്ങളനില് കൂടുതല് കപഭാലതീസട്ട്
നനിരതീക്ഷണവലാം  പനിക്കറലാം കേര്ശന  പകടഭാളനിലാംഗലാം  ഏര്സപടുതനി  ആവശലമഭായ
മുനകേരുതലകേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ഇതരലാം  കുറകൃതലങ്ങള
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയഭാല് നനിലവനിലള്ള നനിയമപ്രകേഭാരലാം കുറവഭാളനികേളക്കട്ട് കേര്ശന ശനിക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  കകേരളതനില്   കകലാം കൂടനിവരുന
എനതനിനട്ട് സതളനിവഭാണട്ട് കകേരള കപഭാലതീസനിസന ഒഫനിഷലല് സവബ്കസറട്ട്.  പ്രസ്തുത
കേണക്കനുസരനിചഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേരള കപഭാലതീസനിസന ഒഫനിഷലല്
സവബ്കസറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കുറകൃതലങ്ങളുസട  കേഭാരലതനില്  കകേരളതനിനട്ട്  ഇതവണ
മൂനഭാലാം സഭാനമഭാണട്ട്.  ഏതഭാണട്ട് ശരനി എനതുസലാംബനനിചട്ട് ഞഭാന തര്ക്കനിക്കുനനില.
ഇക്കഭാരലലാം  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അതനില്  ഒനഭാലാം  സഭാനലാം
യു.പനി.-ക്കുലാം  രണഭാലാം  സഭാനലാം  ഝഭാര്ഖണനിനുമഭാണട്ട്. ഇതുസലാംബനനിച  പത
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുണഭായനിരുന.  ഇതനികന്മേല്  ഉചേനിത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനസണനട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല് കകേരളതനിസല നനിലവനിസല
അനുഭവലാം അതല. നഭാദഭാപുരതലാം  തഭാനൂരുലാം ഉളസപസട പല സലങ്ങളനിലലാം ധഭാരഭാളലാം
സലാംഭവങ്ങളുണഭായനി.  എനഭാല്  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  സപഭാതുവഭായനി  കേഭാണഭാന
സഭാധനിക്കുനതട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥ  പ്രതനികേള  അറസട്ട്  സചേയ്യസപടഭാസത  സസതനമഭായനി
വനിരഭാജനിക്കുനതഭാണട്ട്. രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം രഭാഷതീയ അകമങ്ങളുലാം നടതന
പ്രതനികേളസക്കതനിസര കപഭാലതീസട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുനഭാല് കകലാം
നനിരക്കനില് മുനനിയ സഭാനമുള്ള ഒരു സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളലാം മഭാറുലാം.   സകേഭാലപഭാതകേലാം
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നടതനിയ  പ്രതനികേളകപഭാലലാം  ഇകപഭാള  സസതനമഭായനി  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാഷതീയ
സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുനതുസകേഭാണഭാകണഭാ അകതഭാ കപഭാലതീസനിസന കപഭാരഭായ്മസകേഭാണഭാകണഭാ
ഇവര് സസതനമഭായനി വനിരഭാജനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനില.   

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  സകേഭാലപഭാതകേസത സകേഭാലപഭാതകേമഭായനി
തസന കേണ്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സലാംസഭാന ഗവണ്സമനട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
അക്കഭാരലതനില് രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേസമകനഭാ മറട്ട് തരതനിലള്ള സകേഭാലപഭാതകേസമകനഭാ
വലതലഭാസമനില.  സകേഭാലപഭാതകേതനിസനതനിസര  കേര്ശന  നടപടനികേള  കപഭാലതീസട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  നഭാദഭാപുരസത സലാംഭവതനില്  ചേനില പ്രതനികേസള പനിടനികൂടഭാനുസണനതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്.  ആറു  പ്രതനികേസള  ഇകപഭാള  കേസഡനിയനിസലടുക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ളവസര പനിടനികൂടഭാനുള്ള ശമലാം കപഭാലതീസട്ട് നടതനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  സര്,  എവനിസട  അകമലാം  ഉണഭായഭാലലാം
സപഭാളനിറനിക്കല്  ഡനിസ്കഷന  നടതണലാം.  ഈ  ഗവണ്സമനട്ട്  അതട്ട്  സചേയ്യുനനിസലന
ആകക്ഷപമുണട്ട്.  നഭാദഭാപുരതട്ട്  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  സമഭാനമഭായ  സലാംഭവലാം  ഉണഭായകപഭാള
ഞങ്ങള ഇതുമഭായനി ബനസപടട്ട് ചേര്ച നടതകേയുലാം മരണസപട വലക്തനിയുസട വതീടനില്
കപഭാകുകേയുമുണഭായനി.  പകക്ഷ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലള്ള  മനനിമഭാര്  അവനിസട
കപഭായനില.  ഇതുകപഭാലള്ള  സലാംഭവങ്ങള തഭാനൂരുലാം മറട്ട് പല സലങ്ങളനിലമുണഭായനി.
ഇതട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കനരനിടറനിയഭാവന  സലാംഭവമഭാണട്ട്.  ഇതുകപഭാലള്ള  ധഭാരഭാളലാം
സലാംഭവങ്ങളുണട്ട്. മുഖലമനനിയനിസലങ്കനിലലാം മറട്ട് മനനിമഭാര്ക്കട്ട് ഇതനികന്മേല് സപഭാളനിറനിക്കല്
ഇടസപടല്  നടതഭാലാം.  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  അതട്ട്  ഉണഭാകേഭാതസതനഭാണട്ട്  എസന
കചേഭാദലലാം.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :   സര്,  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപടട്ട്
വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ചേര്ച നടതനതട്ട് സഭാധഭാരണയഭാണട്ട്.  അതരസമഭാരു ചേര്ചയട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എതനിരല.  ഈ സലാംഭവങ്ങളുണഭായതനിനുകശഷവലാം  അവനിസട
ചേര്ച  നടനനിട്ടുസണനള്ളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  ഇനനിയുലാം  കൂടുതല്  ചേര്ച
നടകതണതുസണങ്കനില് അതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് യഭാസതഭാരു കവമനസലവമനില.  

ശതീ  .    എന  .    എ  .    സനലനിക്കുനട്ട് :   സര്,  രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള സലാംബനനിച
കദശതീയ കകലാം സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബബ്യൂകറഭായുസട കേണക്കട്ട് നസമ്മേ നഭാണലാംസകേടുതനതഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  രഭാഷതീയ  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുസട  കേഭാരലതനില്  കകേരളലാം
മൂനഭാലാം സഭാനതഭാണട്ട്. കകേരളതനിസല ജനസലാംഖല 33 മനിലലന ആണട്ട്. അകതസമയലാം
200  മനിലലണ്  ജനസലാംഖലയുള്ള ഉതര്പ്രകദശട്ട്  ഇക്കഭാരലതനില്  കകേരളസതക്കഭാളുലാം
പനിറകേനിലഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  ഇവനിസട  കുറചട്ട്  കേണക്കുകേള
അവതരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതട്ട് ശരനികയഭാ സതകറഭാ എസനഭാനലാം ഞഭാന പറയുനനില.
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കുറകൃതലങ്ങളുസട പടനികേയനില് ആദലസത പതട്ട് കസറകേളനില് കകേരളലാം ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്
എനതട്ട്  നമുക്കട്ട്  അപമഭാനമഭാണട്ട്.  ഈയനിസട  കകേരളതനിസല  ഒരു  രഭാഷതീയ
കനതഭാവനിസന  പ്രസഭാവന പതതനില് കേഭാണുകേയുണഭായനി.  കപഭാലതീസനിസന സലാംരക്ഷണലാം
ഞങ്ങളക്കട്ട്  ലഭനിചനിസലങ്കനില്   ഞങ്ങള  കവസറ  വഴെനികനഭാക്കുസമനട്ട്  അകദ്ദേഹലാം
പ്രസഭാവനിച്ചു.  'പണനി  പഭാടതട്ട്  കൂലനി  വരമ്പതട്ട്'  എനട്ട്  മസറഭാരു  കനതഭാവട്ട്
പ്രസലാംഗനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതരലാം  പ്രകകേഭാപനപരമഭായ  പ്രസഭാവനകേളഭാകണഭാ
സലാംസഭാനസത കമസമഭാധഭാനനനില തകേര്ക്കുനസതനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി
ചേനിനനിചനിട്ടുകണഭാ?   അങ്ങട്ട് കകേരളതനിസല മുഴുവന ജനങ്ങളുസടയുലാം മുഖലമനനിയഭാണട്ട്.
അകങ്ങക്കട്ട്  സലാംസഭാനതട്ട്  കമസമഭാധഭാനലാം  നനിലനനിര്തഭാന  കേഴെനിയുസമനതസനയഭാണട്ട്
ഞങ്ങളുസട വനിശസഭാസലാം.  ഇക്കഭാരലതനില് അങ്ങട്ട് എങ്ങസനയഭാണട്ട് പ്രതനികേരനിക്കുനതട്ട്;
അങ്ങട്ട് എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന കപഭാകുനതട്ട്?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന : സര്, സലാംസഭാനതട്ട് കുറകൃതലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഒഴെനിവഭാക്കണസമനട്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുനവരഭാണട്ട്  നമ്മേസളലഭാവരുലാം.  കുറകൃതലങ്ങള
നടതന ചേനിലര് സമൂഹതനിലണട്ട് എനതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്. അവര്ക്കട്ട് യഭാസതഭാരുവനിധ
സലാംരക്ഷണവലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന  ഭഭാഗതനനിനലാം  നല്കുകേയനില.
ഇക്കഭാരലതനില്  സര്ക്കഭാര്  കേര്ക്കശമഭായ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.
മസറഭാരു  സലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  കുടുലാംബസതയഭാസകേ  കവടയഭാടനിയ  വഭാര്ത
അടുതകേഭാലതട്ട്  പതങ്ങളനില് കേണനിരുന. നമ്മുസട സലാംസഭാനതട്ട് നനിലനനില്ക്കുന
ഉയര്ന സലാംസ്കഭാരതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഇതരലാം ഹതീനകൃതലങ്ങള സപഭാതുകവ സമൂഹലാം
വച്ചുസപഭാറുപനിക്കഭാറനില.  അങ്ങട്ട് ഇവനിസട പ്രകേടനിപനിച വനികേഭാരകതഭാസടഭാപലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് പൂര്ണ്ണമഭായനി നനിലസകേഭാള്ളുകേയഭാണട്ട്.  പലതരതനിലള്ള പ്രസഭാവനകേളുലാം നമ്മുസട
സലാംസഭാനതട്ട്  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  പ്രസഭാവനകേളുസട  പുറകകേകപഭായനി  നടപടനികേളക്കട്ട്
ശമനിചഭാല്  അതട്ട്  ഒരനിടതലാം  എതനിസലനട്ട്  നമുകക്കവര്ക്കുമറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
കുറകൃതലങ്ങളക്കുകമല്  സസതീകേരനിക്കുന  നടപടനി  എസനനള്ളതഭാണട്ട്  ഇവനിടസത
പ്രശലാം.  അതനില് ഒരു വനിട്ടുവതീഴ്ചയുലാം ഉണഭാകേനില. 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :   സര്,  ഇവനിസട  രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേലാം നടക്കുകമ്പഭാള
സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂടനി  ഇനനിസയഭാരു സകേഭാലപഭാതകേവലാം നമ്മുസട നഭാടനില്
നടക്കഭാന പഭാടനിസലന നസലഭാരു ചേനിനഭാഗതനി സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലാം.  സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനിസന  എറനി ഞ്ഞുതകേര്ക്കനിസലനട്ട്
തതീരുമഭാനസമടുതകപഭാള  അതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാന  സഭാധനിച്ചു.  നനിരനരമഭായ
സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള കേണ്ടുവളരുന പുതനിയ തലമുറ സകേഭാലപഭാതകേലാം ഒരു പ്രശമസലന
രതീതനിയനില്  ചേനിനനിക്കുലാം.  അങ്ങട്ട്  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  ഗഗൗരവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.
സര്വ്വകേക്ഷനി  കയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  ഇനനിസയഭാരു  സകേഭാലപഭാതകേവലാം  കകേരളതനില്
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ഉണഭാകേഭാതവനിധലാം  മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  ശമനിക്കണലാം.  Gods  own  country
എനറനിയസപടുന കകേരളലാം  സകേഭാലപഭാതകേതനിസന നഭാടഭായനി  മഭാറനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായനി  നഭാലാം  ഒരുമനിചട്ട്  ചേനിനനികക്കണ  വനിഷയമഭാണനിതട്ട്.  ഇവനിസട
ബഹുമഭാനസപട കുഞഭാലനിക്കുടനി സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല തഭാനൂരനിലലാം  തനിരൂരനിലലാം മറലാം
ഉണഭായ അകമങ്ങളസക്കതനിസര രഭാഷതീയതനിനതതീതമഭായ നടപടനി കകേസക്കഭാള്ളഭാന
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  തയ്യഭാറഭാകേണലാം.  അങ്ങസന  വരുകമ്പഭാള  സമഭാധഭാനലാം
നനിലനനില്ക്കുലാം.   ഏതു  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയഭായഭാലലാം  കുറലാംസചേയഭാല്  അവര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.   സകേഭാലപഭാതകേലാം സചേറുക്കുനതനിനട്ട് രഭാഷതീയ  സമവഭാകേലലാം
ഉണഭാക്കഭാന അങ്ങട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  സകേഭാലപഭാതകേതനിനുകവണനി
നനിലസകേഭാള്ളുന ഏസതങ്കനിലസമഭാരു രഭാഷതീയ പഭാര്ടനി കകേരളതനില് ഉസണനട്ട് പറയഭാന
കേഴെനിയനില.  എനഭാല്  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  എങ്ങസന  നടതഭാസമനട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കുന ചേനില സലാംഘടനകേള കകേരളതനിലണട്ട്. രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുസട
കയഭാഗലാം  വനിളനിചതുസകേഭാണ്ടുമഭാതലാം  ഇതരലാം  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  ഇലഭാതഭാക്കഭാന
കേഴെനിയനില. അതട്ട് കേര്ക്കശമഭായ നനിയമനടപടനികേളനിലൂസട മഭാതകമ സഭാധലമഭാകൂ. രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനികേള  സപഭാതുവനില്  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങസള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനവരസലങ്കനിലലാം
സകേഭാലപഭാതകേതനിനട്ട്  പരനിശതീലനവലാം  സലാംഘടനഭാ  കനതൃതസവലാം  നല്കുന  രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനികേളുണട്ട്.  അവസര  മറട്ട്  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുസട  ഗണതനില് സപടുതഭാന
കേഴെനിയനില.  അകപഭാള  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുസട  മഭാതലാം  കയഭാഗലാംവനിളനിചതുസകേഭാണട്ട്
സകേഭാലപഭാതങ്ങള തടയഭാനഭാവനില.  ഏതട്ട് സകേഭാലപഭാതകേസമനട്ട് കനഭാക്കഭാസത കേര്ശന
നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുകേയഭാണട്ട്  കവണതട്ട്.  അതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  യഭാസതഭാരു
കവമനസലവമനില. 

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  കകേരളതനില്  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുനതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം കപഭാലതീസനിസന  അനഭാസയഭാണട്ട്.   എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-ക്കഭാര്
നസനിറുദ്ദേതീസന  സകേഭാലസചേയകപഭാള ഞഭാന അടനിയനരപ്രകമയലാം അവതരനിപനിചനിരുന.
അതനില്  മൂനട്ട്  പ്രതനികേസള  മഭാതകമ  ഇതുവസര  അറസട്ട്  സചേയനിട്ടുള്ളു.  മൂനകപര്
വനികദശതഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  വനികദശതട്ട്  കപഭാകേഭാന സഗൗകേരലലാം  ഒരുക്കനിസക്കഭാടുക്കുകേ
യഭായനിരുന അനട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സചേയതട്ട്.  അസ്ലമനിസന സകേഭാലസചേയനിടട്ട് നഭാല്പതനിയഞട്ട്
ദനിവസമഭായനി.  പ്രതനികേളഭായ  ആറുകപസര  പനിടനിച്ചുസവനട്ട്  പറഞ്ഞു.  അതട്ട്
വഴെനികേഭാണനിച്ചുസകേഭാടുതവരുലാം വണനികയഭാടനിചവരുമഭാണട്ട്. കൃതലലാം നടതനിയ ആറുകപസര
ഇതുവസര  പനിടനികൂടനിയനിടനില.  സകേഭാലപഭാതകേലാം  നടതനിയവരുസട  ഇകനഭാവ  കേഭാര്
സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)-സന  അധതീനതയനിലള്ള വടകേര  സഹകേരണ  ആശുപതനിയനിലഭാണട്ട്
സകേഭാണനിടതട്ട്.  ഷനിബനിന  എന  പതനിസനടട്ട്  വയസ്സുകേഭാരസന   സകേഭാലപഭാതകേവമഭായനി
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ബനസപടട്ട് കകേഭാടതനി സവറുസതവനിട ആളഭാണട്ട് അസ്ലലാം. അസ്ലലാം അതനില് പ്രതനിയഭായനിരുന.
കകേഭാടതനി വനിടഭാലലാം പഭാര്ടനികക്കഭാടതനി സവറുസത വനിടനിസലനട്ട് ഏരനിയഭാ കേമ്മേനിറനി സസകടറനി
ശതീ.  ചേഭാത  പ്രസലാംഗനിചനിരുന.  പഭാര്ടനികക്കഭാടതനിയഭാണട്ട്  അസ്ലമനിസന  പടഭാപകേല്
സകേഭാലസചേയതട്ട്. അതനിസല പ്രതനികേസള ഇതുവസര പനിടനിചനിടനില. 

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലതനിനട്ട് പ്രസഭാവന നടതഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  അവസര  പനിടനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതല  പ്രതനികേളക്കട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന  നനിലപഭാടഭാകണഭാ
ഗവണ്സമനനികനതട്ട് എനഭാണട്ട് അറനികയണതട്ട്. 

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട് (  ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിതല  ) : സര്, കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാന
ഒരലാംഗതനിനട്ട് അവകേഭാശമനികല ?

മനി  .    സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിനട്ട്  അറനിയഭാവന
കേഭാരലമഭാണട്ട്  കചേഭാകദലഭാതരകവളയനില്  പ്രസഭാവന  നടതഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  അതട്ട്
ശരനിയഭാകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  ഇവനിസട ആറുകപസര അറസട്ട് സചേയ്തുസവനട്ട്
അങ്ങുതസന അലാംഗതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ബഭാക്കനി ചേനിലസര അറസട്ട് സചേയ്യഭാനുണട്ട് എനതട്ട്
വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലലാം ഞഭാന  ഇവനിസട പ്രസഭാവനിചതഭാണട്ട്.  എ ട്ടുകപസരയഭാണട്ട്
ഇനനി  അറസട്ട്  സചേയ്യഭാനുള്ളതട്ട്.  രണ്ടുകപസര  തനിരനിചറനിഞനിട്ടുണട്ട്,  ആറുകപസര
തനിരനിചറനിയഭാനുണട്ട്. അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒരു ആശങ്കയുലാം
കവണ, പ്രതനികേസള പനിടനികൂടഭാന കപഭാലതീസനിനട്ട് സഭാധനിക്കുലാം.   

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്,  ഇഗൗ മനനിസഭയനിസല ഒരലാംഗലാം നനിരവധനി
കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനിയഭായനിരുനനിട്ടുലാം അകദ്ദേഹതനിസനതനിസര നടപടനിസയടുക്കഭാതതുസകേഭാണട്ട്
കകേഭാടതനിതസന കനരനിടട്ട്  സതീക്കര്ക്കട്ട് കേസതഴുതനിയതഭായനിടഭാണട്ട്  ഇനസത മലയഭാള
മകനഭാരമ പതതനിസല വഭാര്ത.  അതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ?  നനിയമതനിനട്ട്  കേതീഴെടങ്ങഭാന
ബഭാധലതയനികല;  കേതീഴെടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന  എസനങ്കനിലലാം  പ്രകതലകേ  കേഭാരണമുകണഭാ;
കകേഭാടതനിയുസട  കേതനിനട്ട്  അങ്ങട്ട്  എനട്ട്  മറുപടനി  നല്കേനി;  ഗവണ്സമനട്ട്  എനട്ട്
നടപടനിസയടുക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  നനിയമസതക്കുറനിചട്ട് നനിശ്ചയമനിലഭാത ഒരു
ഏജനസനിയഭാണട്ട്  കകേഭാടതനി  എനട്ട്  ഞഭാന  കേരുതുനനില.  കേഭാരണലാം  ഒരഭാസള  അറസട്ട്
സചേയ്യഭാന  മുനകൂടനി  അനുമതനി  വഭാകങ്ങണ  ആവശലലാം  നമ്മുസട  രഭാജലതനില.  ചേനില
സലങ്ങളനില്നനിനട്ട്  അറസ്റ്റുസചേയ്യഭാന  പഭാടനിസലനണട്ട്.  നനിയമസഭയകേതട്ട്  കേയറനി
അറസട്ട്  സചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കനില.  കകേഭാടതനി  അങ്ങസന  ഒരു  നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനനിടയനിസലനഭാണട്ട് ഞഭാന കേരുതുനതട്ട്.
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ശതീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്, അങ്ങട്ട് ഇവനിസട പറഞതട്ട് വസ്തുതഭാവനിരുദമഭാണട്ട്.
നൂറുദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില് അങ്ങയുസട ജനിലയനില് അഞട്ട് സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുണഭായനി.
ഇവനിസട  മുഖല  ഭരണകേക്ഷനി കനതഭാക്കള കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുള്ളനില്ക്കയറനി  സമരലാം
നടതന.  അനലസലാംസഭാനതട്ട്  ഒരു  കുടുലാംബസത  ആകമനിച്ചുസവനട്ട്  ഇവനിസട
പറഞ്ഞു.  സകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  അസതീസനിയ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന
സപ്രഭാകപ്രറകറയുലാം കുടുലാംബകതയുലാം വതീടനില്ക്കയറനി ക്രൂരമഭായനി മര്ദ്ദേനിചതനിസനതടര്നട്ട്
അവര്  ചേനികേനിതയനിലഭാണട്ട്.  ആകമണതനിനുവനികധയരഭായവര്സക്കതനിസര  കനഭാണ്
സബയനിലബനിള  കകേസ്സുലാം  ആകമനിച  അങ്ങയുസട  പഭാര്ടനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സബയനിലബനിള
കകേസ്സുമഭാണട്ട്  ചുമതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  രണ്ടുതരലാം  നതീതനിയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.
ഭരണകേക്ഷനിക്കുമഭാതലാം സലാംരക്ഷണലാം എന നയലാംമഭാറനി നതീതനിപൂര്വ്വമഭായനി കേഭാരലങ്ങള
സചേയനിസലങ്കനില് സലാംസഭാനലാം അപകേടതനികലക്കുകപഭാകുസമനട്ട് അങ്ങട്ട് കേരുതുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഭരണകേക്ഷനിക്കട്ട്  പ്രകതലകേ
സലാംരക്ഷണസമസനഭാരു  നനിലപഭാടട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  നയതനിലനില.  കുറലാം
സചേയ്യുനവര്സക്കതനിസര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  അസതീസനിയ  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  കകേരളതനില്  അടുതകേഭാലതഭായനി  അറനിയസപട  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിസലഭാനഭാണട്ട്.  ആ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുമഭായനി  ബനസപട  ഒരു
വനിഷയതനില് ചേനില തര്ക്കങ്ങള അവനിസട ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  തര്ക്കതനിസന വനിഷയലാം
എനഭാസണനട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കൃതലമഭായനി  അറനിയനില.  കുറചട്ട്  സചേറുപക്കഭാര്  കപഭാസര്
പതനിപനിക്കുന  സലതട്ട്  അഞഭാറട്ട്  കേഭാറുകേളനില്  വന  ചേനിലരുമഭായനി
സലാംഘര്ഷമുണഭായനി. അതട്ട് ഇവരുസട വതീടനിനട്ട് മുനനിലഭാണട്ട്. ആ സലാംഘര്ഷതനില് ഈ
സചേറുപക്കഭാര്ക്കുലാം  പരനിക്കുപറനി  എനഭാണട്ട്  കകേളക്കുനതട്ട്.  തര്ക്കലാം  രൂക്ഷമഭായകപഭാള
ഇവര്  വതീടനിനകേകതക്കുകേയറനി.  അക്കൂടതനില്  ഒരു  സചേറുപക്കഭാരനുലാം  ഇഗൗ
വതീടനിനകേതസപട്ടു.  കഗറടചകപഭാള  അയഭാളുസട  കകേയട്ട്  പരനിക്കുപറനി.  ആ  സമയലാം
കപഭാലതീസട്ട് അവനിസടസയതനി വതീടനിനകേതഭായവസര കഗറനിനട്ട് സവളനിയനിലഭാക്കനി.  എലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  അങ്ങട്ട്  കകേട  രതീതനിയനിലല.  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  കകേടതരതനില്
ആദലലാം  വഭാര്തകേള  പരനസവനതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്. നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേഭാരലങ്ങള
നടക്കകട എന നനില മഭാതകമ അതനില് സസതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കൂ. നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള  കപഭാലതീസട്ട്  സസതീകേരനിക്കുകേതസന  സചേയ്യുലാം.  ആകമനിക്കസപടവര് 
ആരഭാസണനതഭാണട്ട്  പ്രശലാം.  രണട്ട്  ഭഭാഗതലാം  ആകമനിക്കസപടവരുണട്ട്
എനവരുകമ്പഭാള അതട്ട് കപഭാലതീസനിനട്ട് വനിടുനതകല നലതട്ട്. കപഭാലതീസട്ട് അതനികന്മേല്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു. പുറതട്ട് ആകമണങ്ങള ഉണഭായനി. ഒരു സചേറുപക്കഭാരസന കകേയട്ട്
പരനിക്കട്ട്  പറനി,  ഇസതലഭാലാം  അവനിസട  സലാംഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  കകേട
രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം  സപഭാതുവനില് ആളുകേള കകേളക്കുനതട്ട്.  പസക്ഷ ആ കകേടതല
വസ്തുത. അതട്ട് നഭാലാം തനിരനിചറനികയണതുണട്ട്. 
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ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  സര്,  രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  അസതഭാരു  ഏകേപക്ഷതീയമഭായ  ചേര്ചയഭായനി  ഇവനിസട
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  പ്രവര്തകേര്  സകേഭാല
സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്  സനി.പനി.സഎ.(എലാം)-സന  പ്രവര്തകേരഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട
മുഖലമനനി  ഇവനിസട  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ഇക്കഭാരലതനില്  മുഖലാം  കനഭാക്കഭാസത
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുസമനഭാണട്ട്.  അതട്ട് മഭാതൃകേഭാപരമഭായ ഒരു മറുപടനിയഭാണട്ട്.  ആയുധ
പരനിശതീലനലാം  തടയുനതനിനട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
സകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാഷതീയ  സകേഭാലപഭാതകേലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  നടതന
സലാംഘടനകേസളക്കുറനിചട്ട്,  അവരുസട  അകകമഭാത്സുകേമഭായ പരനിശമങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
പരഭാമര്ശനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്  തനികേച്ചുലാം  ഏകേപക്ഷതീയമഭാസണനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട
മുഖലമനനിക്കട്ട് കതഭാനനനികല? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  സലാംസഭാനതട്ട് സകേഭാല സചേയ്യസപടവരുസട
കൂടതനില്  സനി.പനി.സഎ.(എലാം)-ല്സപടവര്  ധഭാരഭാളമുസണന  വസ്തുത  ശരനിയഭാണട്ട്.
അതഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  ഇവനിസട  ആകമണലാം
സപരുകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള കേര്ശന നടപടനികേളഭാണട്ട് ഗവണ്സമനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  

ശതീ  .    രകമശട്ട് സചേനനിതല :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി ഇഗൗ സഭയനില്
വലക്തമഭായ  കേഭാരലങ്ങളല  പറയുനതട്ട്.  നമ്മുസട  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്
അധനികേഭാരതനില്വനകശഷലാം  70  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുണഭായനിരനിക്കുന.  അങ്ങയുസട
ജനിലയനില്തസന  6  രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുണഭായനിരനിക്കുന.  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)-ഉലാം
ബനി.സജ.പനി. -യുലാം  തമ്മേനിലള്ള  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്
വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതയുലാം  സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുണഭായനിട്ടുലാം  ആഭലനര  വകുപനിസന
ചുമതലയുള്ള ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി അവനിസട കമസമഭാധഭാനലാം നനിലനനിര്തഭാന
എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്?  അകമങ്ങള നടക്കുനതനിസനതനിസര ശക്തമഭായ
നടപടനികേളുണഭാകുനനില.  പഭാര്ടനിയുസട  ജനിലഭാ  സസകടറനി  പയ്യന്നൂരനിസല  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  ധര്ണ്ണ  നടതന.  കൂതപറമ്പനില്  രണട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്
പഭാര്ടനിയുസട കനതഭാക്കന്മേഭാര്  ധര്ണ്ണ നടതന. കപഭാലതീസനിസന നനിഷനിയമഭാക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങള  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  സസതനമഭായനി
പ്രവര്തനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത അവസവരുന. കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്മഭാതലാം 312 രഭാഷതീയ
സലാംഘര്ഷങ്ങളഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷമുണഭായതട്ട്.
ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചഭാല്  മഭാതകമ  അകമങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  ബഹുമഭാനസപട   മുഖലമനനിയുസട  മഗൗനലാം   ഇക്കഭാരലതനില് വളസര
ഗഗൗരവമഭായതഭാണട്ട്.  അടനിയനരമഭായനി  കകേരളതനിസന  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്
പ്രകതലകേനിചട്ട്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  നടക്കുന   അകമങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
ഗവണ്സമനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  ഇതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേസണതഭാന ശമനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്

പുറതപറഞ കേഭാരലങ്ങളതസനയഭാണട്ട് ഇവനിസടയുലാം പറഞതട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം പുറതട്ട്

നടതനിയ പ്രസലാംഗതനിസന റനികപഭാര്ടട്ട്  ഞഭാന വഭായനിചനിരുന.   ഇവനിസട  അകദ്ദേഹലാം

അതട്ട് ആവര്തനിച്ചു.  സലാംസഭാനതട്ട്  അകമങ്ങള  സപരുകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള

കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കേണ്ണൂര്

ജനിലയനിസല  പയ്യന്നൂരനില് നടന കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനസപട ശതീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫനിനട്ട്

നലതുകപഭാസല  അറനിയഭാലാം.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനട്ട്  അതകതഭാളലാം  അറനിയുകമഭാ

എനറനിയനില.   അവനിസട   നനിരപരഭാധനിയഭായ ഒരു മനുഷലസന കബഭാധപൂര്വ്വലാം പഭാന

സചേയട്ട്  സകേഭാലസപടുതകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  നഭാടനില്  പരസക്ക  അലാംഗതീകേരനിക്കസപടുന

ഒരു  സചേറുപക്കഭാരന  സകേഭാല  സചേയ്യസപടുകമ്പഭാഴുണഭാകുന  വനികേഭാരലാം  ആ  പ്രകദശതട്ട്

വലനിയ  കതഭാതനിലണഭായനി.  അതനിസന  തുടര്ചയഭായനി  ചേനില  സലാംഭവങ്ങളുണഭാവകേയുലാം

ഒരഭാള സകേഭാല  സചേയ്യസപടുകേയുലാം  സചേയ്തു.   ഇതരസമഭാരു  സലാംഭവലാം  നമ്മുസട  നഭാടനില്

നടക്കഭാന പഭാടനിലഭാതതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട് ഏതട്ട് കേക്ഷനിസയനട്ട് കനഭാക്കനിയല നടപടനി

സസതീകേരനിചതട്ട്.  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേടന.

സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം അതനിനട്ട് ചേനില വലതലസ അഭനിപ്രഭായങ്ങള ഉയര്നവന. അതനിസന

ഭഭാഗമഭായനി  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷസനപറനിയുലാം  മറലാം

നഭാട്ടുകേഭാരുസട  ഭഭാഗതനനിനസമഭാസക്ക  ചേനില  പ്രതനികേരണങ്ങളുണഭായനി.  അസതഭാനലാം

കനഭാക്കനിയല  കപഭാലതീസട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  അകങ്ങക്കട്ട്  നലതുകപഭാസല

കേഭാരലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുമകലഭാ.  കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതനില്നനിനലാം കപഭാലതീസനിസന വനിലക്കനിയനിടനില.   ഇതഭാണട്ട്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിസന  നയലാം.  ആ  നയവമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.

രഭാഷതീയപഭാര്ടനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  സചേയട്ട്  പരനിഹരനിക്കതക്ക  ഒരു  പ്രശമഭാണട്ട്

അവനിസടയുള്ളസതനട്ട്  കതഭാനനനില.  കേഭാരണലാം  ഒരുകൂടര്  ആയുധതനിനട്ട്

മൂര്ചകൂടനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്  അതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന

തയ്യഭാറഭാസണനവനിധതനിലള്ള  ഒരു  സൂചേനയുലാം  ഇതുവസര  ലഭനിചനിടനില.   അതഭാണട്ട്

ആദലലാം  കവണതട്ട്.  അവസര  സഹഭായനിക്കുന  നനിലപഭാടട്ട്  ആരുസട  ഭഭാഗതനനിനലാം

ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന ശദനിക്കണലാം.  

ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിതല :  സര്,  ശക്തമഭായ  നടപടനി  ഉണഭാകേഭാതതു

സകേഭാണഭാണട്ട് അകമങ്ങള വലഭാപനിക്കുനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി മറുപടനി പറഞ്ഞുകേഴെനിഞ്ഞു. കചേഭാദലലാം നമ്പര്. * 2
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ആകരഭാഗലരലാംഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

2 (*2) ശതീ സകേ  .   ബഭാബ :
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ)  ദുര്ബലഭാവസയനിലഭായനിരുന  ആകരഭാഗലരലാംഗലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്

ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  തലതനിലള്ള  ആശുപതനികേളുസട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല
വനികേസനതനിനഭായനി എസനഭാസക്ക കേഭാരലങ്ങള സചേയനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം  പഭാരഭാസമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം  ഒഴെനിവകേള
നനികേതഭാനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര്  ) :
സര്, 

(എ)  ആകരഭാഗല  രലാംഗതനിനട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയഭായനി  യുകണറഡട്ട്  കനഷനസനിസന
സസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  (sustainable  development  goals)
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അകതഭാസടഭാപലാം  തസന  പശ്ചഭാതല  സഗൗകേരല  വനികേസനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാസര  ആശുപതനികേളനില്  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുമുള്ള  സമതീപനങ്ങളുലാം
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കപ്രമറനി,  സസക്കണറനി,  സടര്ഷലറനി  വനിഭഭാഗതനില്സപട
ആശുപതനികേളുസട  പ്രവര്തനലാം  സമചസപടുതനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : വളസര കദര്ഘലകമറനിയ ഉതരമഭാസണങ്കനില് കമശപ്പുറതവചഭാല് മതനി.

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, വഭായനിക്കഭാസത കമശപ്പുറതവയഭാന
പറനിലകലഭാ.  കുറസചങ്കനിലലാം പറയകണ;  മുഴുവന കമശപ്പുറതവയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
അതുസലാംബനനിചട്ട് കുറചട്ട് പറയഭാനുണട്ട്. 

മനി  .   സതീക്കര് : വളസര കദര്ഘലകമറനിയ മറുപടനിയഭാസണങ്കനില് കമശപ്പുറതവയഭാലാം.  

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേള സൂപര്
സസഷലഭാലനിറനി ആക്കുനതനിനുള്ള പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുന.  മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനില്
ഉളസപടുതനി  ഇഗൗ  ആശുപതനികേളുസട  പ്രവര്തനലാം  സമചസപടുതനതനിനുള്ള
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നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
10  കേഭാതട്ട്  ലഭാബകേള  ഇതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.    ഡനിസനിക്ടട്ട്
കഹഭാസട്ട്പനിറലനില്വച്ചുതസന  പ്രധഭാനസപട ചേനികേനിത  നടതഭാനുള്ള  സഗൗകേരലലാം
ഒരുക്കനിസക്കഭാണട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുള്ള  തനിരക്കട്ട്  കുറയഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 42 തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള
ഇഗൗ  വര്ഷലാംതസന  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലലാം
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറകേള  തുടങ്ങഭാനുള്ള  പ്രവര്തനലാം  നടതനണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  'ആര്ദലാം'  പദതനി  ഈ
പ്രവര്തനങ്ങസളലഭാലാം  ഉളസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.  'ആര്ദലാം'  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി
ഗവണ്സമനട്ട്  ആശുപതനികേളുസട  സഗൗകേരലലാം  സമചസപടുതനതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനിസക്കഭാടുക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനട്ട്  തുടങ്ങനി  ഇതനിസന  പ്രവര്തനലാം  പ്രധഭാനസപട
ഗവണ്സമനട്ട് കഹഭാസനിറലകേളനികലയട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുലാം. 'ആര്ദലാം' പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി
ഒ.പനി.ഡനി.  കബഭാക്കട്ട്  ടഭാനസ്ഫര്കമഷന  ഇകപഭാളതസന  പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  AIIMS -സന മഭാതൃകേയനില് ഒ.പനി.ഡനി. കബഭാക്കട്ട് ടഭാനസ്ഫര്കമഷനുള്ള
എലഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ഇകപഭാള  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുനണട്ട്. ആശുപതനികേളുസട
മുഖചഭായതസന മഭാറന രതീതനിയനില് കൂടുതലഭാളുകേളക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനില് പ്രധഭാനസപട
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സഗൗജനല  ചേനികേനിത  ലഭനിക്കുനതരതനില്  മഭാറലാംവരുതഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിസനകൂസട  ജനകേതീയമഭായ  ഒരു  ആകരഭാഗലനയലാം  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിസയ
നനിശ്ചയനിചട്ട് അതനിസന പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഏറവലാം നല വനിദഗ്ദ്ധ
ചേനികേനിത  പഭാവങ്ങളക്കട്ട്  കേനിടഭാനഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ജനകേതീയ
ആകരഭാഗലനയതനിലണഭാകുലാം.  ഇകപഭാള  കുഴെഞ്ഞുകേനിടക്കുന  ആകരഭാഗലകമഖല
ചേനിടസപടുതനി  ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനുള്ള  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ജനകേതീയ  ആകരഭാഗല
നയതനിലണഭാകുലാം. ഒരു കകേഭാലാംപ്രനിസഹനസതീവട്ട് കപ്രമറനി സഹല്തട്ട് സകേയര് കപ്രഭാജക്ടട്ട്
ഇകപഭാള ഞങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അതനിസന ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് കപ്രമറനി തലലാംമുതലള്ള
പരനിഷ്കരണലാം   നടതനതട്ട്.   അതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ഇഗൗ
റനികപഭാര്ടനില് അടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഞഭാന അതനിസന എസനസട്ട് മഭാതമഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.
കപ്രമറനി  സഹല്തട്ട്  സസനറുകേസള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  പരനിവര്തനലാം
സചേയ്യണസമനഭാണട്ട്  മഭാനനിസഫകസഭായനില്  പറയുനതട്ട്  .  140  മണലങ്ങളനില്  ഒരു
കപ്രമറനി  സഹല്തട്ട്  സസനറനിസന  അതരതനിലള്ള  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനിമഭാറനതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള  ഇകപളതസന
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസക്കണറനി,  സടര്ഷലറനി  വനിഭഭാഗങ്ങസളയുലാം  അതരതനില്
സമചസപടുതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ചേനികേനിതയഭായനി സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
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കൂടുതല്  പണലാം സചേലവഴെനികക്കണനിവരനികേയഭാണട്ട്.  കൂടുതല്കപര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുന  രതീതനിയനില്  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനിക്കട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  രൂപലാം  സകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
പ്രവര്തനലാം  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അതട്ട്  പൂര്തനിയഭാകുനമുറയട്ട്  കൂടുതല്കപര്ക്കട്ട്
സഗൗജനല ചേനികേനിത ഉറപ്പുവരുതഭാന സഭാധനിക്കുലാം. കേനിഡ്നനി ടഭാനസഭാകനഷന, കേരള
മഭാറനിവയല് ശസ്ത്രകനിയ  ഇവസയലഭാലാം സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് സഗൗജനലമഭായനി സചേയ്യഭാന
കേഴെനിയുന  രതീതനിയനില്  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസട്ട്  കമഖല  ശക്തമഭാകുസമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്. പനി.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട്.കവ.-ല് ഉളസപടുതനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുസട
നവതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്  രണട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുസട
പ്രവര്തനലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  ഇതവണ  അവസയലഭാലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസതലഭാലാം റനികപഭാര്ടനിനകേതട്ട് സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   

ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്  വളസര  ഗഗൗരവമഭായ  ഇടസപടല്

നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലനനില്ക്കുന സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേസള ശക്തമഭാക്കുനകതഭാസടഭാപലാം

ഇടുക്കനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങനിയ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുസട

പ്രവര്തനവലാം  ശക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ചേനില  പുതനിയ

തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ മൂനവര്ഷകതഭാളലാം അസനിസനട്ട്

സര്ജന്മേഭാരുസട ലനിസട്ട് നനിലവനില് ഉണഭായനിട്ടുലാം ആ ലനിസനില്നനിനട്ട് നനിയമനലാം നടതഭാന

തയ്യഭാറഭായനിടനില.  വളസര ചുരുങ്ങനിയ നനിയമനലാംമഭാതലാം നടതനിയ കശഷലാം ആ ലനിസട്ട്

നടപടനികേളനിലഭാസത പൂഴനിവയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.  ആ ലനിസനിസന കേഭാലഭാവധനി ജൂണ്

30-നട്ട്  തതീരുനതനിനഭാല്  നനിയമനലാം  നടതഭാന  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുനനില.  ഇഗൗ

ഗവണ്സമനട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം  ലനിസനിസന  കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസകതക്കട്ട് എകട്ട്റനട്ട്

സചേയ്തുസകേഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനില്നനിനള്ള ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യഭാന നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  370  അസനിസനട്ട് സര്ജന്മേഭാസര  ആ ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനിക്കുകേയുലാം

സചേയ്തു.  ആശുപതനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരനിലഭാത  അവസയുണഭായനിരുന.  ഇവനിസടയുള്ള

മനിക്കവഭാറുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നനികവദനലാം തരനികേയുലാം സബ്മനിഷന ഉനയനിക്കുകേയുലാം

സചേയതട്ട് ആശുപതനികേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരനില എനതട്ട് സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  മുഴുവനഭായനി

പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനിസലങ്കനിലലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  500  നനിയമനങ്ങള

നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകതഭാസടഭാപലാം സഎകേലരഭാഷസഭയുസട  Sustainable Development

Goal-സന ഭഭാഗമഭായനി  17  ലക്ഷലങ്ങള കകേരള ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഏസറടുതസകേഭാണട്ട്

ജതീവനിതകശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  കുറച്ചുസകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള

തടയുനതനിനുമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ കേഭാരലങ്ങള ഇഗൗ
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റനികപഭാര്ടനിലള്ളതുസകേഭാണട്ട്  പറയുനനില.     ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്

എനനിവ ആകരഭാഗല  വകുപനില് നടപഭാക്കുനതനിസന സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ഇതനിലണട്ട്.  ആയുര്കവദ  കമഖലയനില്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  നഭാലമഭാസതനിനുള്ളനില്

പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 41 ആയുര്കവദ സതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുസട തസനികേകേള

ഇകപഭാള സൃഷനിക്കുകേയുണഭായനി. പഭാരനിപള്ളനിയനിസല പുതനിയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനുകവണനി

108  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട  തസനികേ  സൃഷനിച്ചു.  അതുകൂടനി  കചേര്തനിടഭാണട്ട്  പുതനിയ

തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു എനപറഞതട്ട്. അതരതനിലള്ള 370 തസനികേകേള ഇകപഭാള

സൃഷനിച്ചു.   370 കപസര പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഇസതലഭാലാം  കൂടനികചരുകമ്പഭാള  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള

സൃഷനിക്കുനതനില് വലനിയ മഭാറലാംവരുതഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രനിനസനിപല്മഭാരുസടയുലാം

സൂപര് സസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനിലള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം  ഒഴെനിവകേള നനികേതനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതരതനിലള്ള വനിപുലമഭായ പ്രവര്തനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്.

വനിശദമഭായ  ഉതരലാം  ഇതനിനകേതണട്ട്.  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  ഒരു  പുതനിയ

മഭാറമുണഭാകുന രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഇഗൗ  പ്രവര്തനങ്ങസളലഭാലാം നടതനിയതട്ട്.  ഇ-സഹല്തട്ട്

രജനിസര് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പദതനി ഇകപഭാള തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  കകേരളതനിലള്ള

മുഴുവന  ആളുകേളുസടയുലാം  ആകരഭാഗലവനിവരങ്ങള  കരഖസപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ഇ-സഹല്തട്ട്

രജനിസര് തയ്യഭാറഭാക്കഭാന  92  കകേഭാടനി രൂപയുസട ഒരു പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.

കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷട്ട് സമനട്ട്  ബനിലനിസന  ഡഭാഫട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  അതട്ട്

എതയുലാം സപസടനതസന അവതരനിപനിക്കഭാനുള്ള ചേര്ച നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

അതനിസന ഡഭാഫട്ട്  പൂര്തനിയഭാകുനമുറയട്ട്   ഇവനിസട  അവതരനിപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ഇതവണ  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണതനിനട്ട്  വളസര  ശക്തമഭായ  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചതട്ട്.  അതനികനയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  ഇതനില്  വലക്തമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.

പകേര്ചവലഭാധനിമൂലമുള്ള  മരണനനിരക്കട്ട്  കുറയഭാന  സഭാധനിച്ചു.  സഭാധഭാരണ  എലഭാ

വര്ഷവലാം സഡങ്കനിപനനിമൂലലാം 23 മുതല് 25 വസര  മരണമുണഭാകേഭാറുണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട

മുഖലമനനികൂടനി മുനകേസയ്യടുതട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ മതീറനിലാംഗനിസനയുലാം അതനിനുകശഷലാം നടതനിയ

ഇടസപടലനിസനയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  പകേര്ചവലഭാധനി  മരണങ്ങള  ഇതവണ  അഞഭായനി

കുറയഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരതനില് നല രതീതനിയനിലള്ള ഇടസപടല് ആകരഭാഗല

കമഖലയനില് നടതകേയഭാണട്ട്. വനിശദമഭായ ഉതരങ്ങളുലാം കേണക്കുകേളുലാം ഇഗൗ റനികപഭാര്ടനിലണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില് മനനിയുസട  കനതൃതസതനില് ധഭാരഭാളലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അതു മുഴുവന റനികപഭാര്ട്ടുസചേയ്യഭാന സമയലാം ഉണഭാവകമഭാ
എനള്ള സലാംശയമുള്ളതുസകേഭാണഭാണട്ട് കമശപ്പുറതവചഭാല് മതനിസയനട്ട് സൂചേനിപനിചതട്ട്.
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ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് :  സര്, ആകരഭാഗല രലാംഗതനിനട്ട് മഭാര്ഗ്ഗകരഖയഭായനി
യുകണറഡട്ട്  കനഷനസനിസന  സസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  (sustainable
development goals)  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗലലാം,
പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം,  ജതീവനിതകശലതീ  കരഭാഗങ്ങള,  കടഭാമ  സകേയര്,
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗലരലാംഗതട്ട്  കകേരളലാം  2020-ഓസടയുലാം
2030-ഓസടയുലാം  ആര്ജനികക്കണ  ലക്ഷലങ്ങളക്കനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രവര്തന
പരനിപഭാടനികേള  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതനിസന  ആകരഭാഗലനയലാം
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി കഡഭാ.  ബനി.  ഇക്ബഭാല് സചേയര്മഭാനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  SDG  ലക്ഷലങ്ങള കകേവരനിക്കഭാനുള്ള
പ്രധഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങസള  ശക്തനിസപടുതനി,  സമഗ്ര
ആകരഭാഗല പരനിചേരണലാം (Comprehensive Primary Health Care) ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  വയനഭാടട്ട്  അടക്കമുള്ള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലകേളനിസല
ആശുപതനികേസള  സമചസപടുതഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്  സൂപര്  സസഷലഭാലനിറനി  സഗൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി ആലപ്പുഴെ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള PMSSY
പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളസപടുതനി  സൂപര്  സസഷലഭാലനിറനി  കബഭാക്കനിസന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട് സൂപര് സസഷലഭാലനിറനി  രലാംഗതട്ട്
മഭാനവവനിഭവകശഷനി ലഭലമഭാക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ആലപ്പുഴെ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
സനകഫഭാളജനിയനിലലാം തനിരുവനനപുരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് എനകഡഭാകകകനഭാളജനിയനിലലാം
സൂപര് സസഷലഭാലനിറനി കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗലാം  ശക്തനിസപടുതനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  അക്കഭാദമനികേട്ട്
തലതനിലലാം  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനതനിനുലാം  കരഭാഗതീപരനിചേരണതനിനുലാം
ഉനത നനിലവഭാരതനിലള്ള കസവനലാം ഉറപ്പുവരുതഭാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.
തനിരുവനനപുരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കപഭാളനികടഭാമ  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്തന സജമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം,  Multi  Disciplinary
Research  Unit,  പുതനിയ കേഭാഷസഭാലനിറനി കബഭാക്കനിസന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള,
ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  എനനിവ
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പഭാരനിപള്ളനി   സമഡനിക്കല്    കകേഭാകളജട്ട് ആശുപതനിയനില്   ഒഗൗടട്ട്    കപഷലനട്ട് വനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  കകേഭാകളജനിസന പ്രവര്തനലാം തുടങ്ങഭാനഭായനി  108  തസനികേകേള സൃഷനിചട്ട്
നനിയമനങ്ങള നടനവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത  282  തസനികേകേള കൂടനി സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.ആലപ്പുഴെ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 15

നഷസപടുമഭായനിരുന 50  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  സതീറകേളക്കുള്ള അനുമതനി  ഡനി.സനി.സഎ. -യനില്
നനിനട്ട്  കനടനിസയടുത.  തൃശ്ശൂര്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കേഭാതട്ട്  ലഭാബനിസന
ഇനസകലഷന,  ഹൃദയ  ശസ്ത്രകനിയ  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
എനനിവ  തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.   പുതനിയ  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   കകേഭാടയലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  രണഭാമസത
ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  വഭാങ്ങഭാന  നടപടനി  ആരലാംഭനിച്ചു.   മകഞരനി  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിസന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് സടര്ഷലറനി കേലഭാനസര് സകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പുതനിയ സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്,  സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്,  ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപട്ട്,  ആയുര്കവ്വദ
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനില് ആകരഭാഗലരലാംഗലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുസട വനിവരങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന.

ആകരഭാഗല വകുപട്ട്:

ജനിലഭാതല  ആശുപതനികേളനില്  സൂപര്  സസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാതല  ആശുപതകേളനില്  കേഭാതട്ട്  ലഭാബലാം
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യൂണനിറലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തഭാലൂക്കുതല ആശുപതനികേളനില് സസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജതീവനിതകശലതീകരഭാഗങ്ങളുലാം സഭാലാംകമനികേ കരഭാഗങ്ങളുലാം അടക്കമുള്ള കകേരളതനിസന
സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  സര്കവ്വ  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുകേള
സലാംയുക്തമഭായനി  അനര്കദ്ദേശതീയ  വനിദഗ്ദ്ധസരയുലാം  കൂടനി  ഉളസപടുതനി  നടതഭാനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്തനിയഭായനിവരനികേയഭാണട്ട്.  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  പതനലാംതനിട ജനിലകേളനില്
പുതനിയതഭായനി തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പബനികേട്ട്  സഹല്തട്ട് ലകബഭാറടറനികേളുസട പണനി
പൂര്തനിയഭായനിവരനികേയഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസടകൂടനി  പങ്കഭാളനിതകതഭാസട
ജതീവനിതകശലതീകരഭാഗങ്ങളുസട പ്രതനികരഭാധതനിനുലാം നനിയനണതനിനുമഭായനി ശതീചേനിതഭാ
ഇനസനിറബ്യൂടനിസന ഭഭാഗമഭായുള്ള അചേച്യുതകമകനഭാന സസനറുമഭായനി കചേര്നട്ട് വനിപുലമഭായ
പ്രവര്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.    കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം
പഭാരഭാസമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം  ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനുലാം സപ്രഭാകമഭാഷനുകേള
സമയബനനിതമഭായനി നടതനതനിനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇ-സഹല്തട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനസത
ഉയര്ന കതഭാതനിലള്ള വഭാഹനഭാപകേട മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള വനിപുലമഭായ ഒരു
കടഭാമഭാ  സകേയര്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തയ്യറഭാക്കനി  കകേന്ദ്രസഹഭായലാംകൂടനി  ലഭലമഭാക്കനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ആയുര്കവദ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  നനിര്ഭയ,  സഭാനസനലാം  എനതീ  പദതനികേളുലാം
ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് കക്ഷമജനനനി, ആയുര്മനിതലാം, പുനര്നവ, ദൃഷനി
പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ആയുര്കവദ  ആശുപതനികേളനില്  വൃദജന
പരനിപഭാലന യൂണനിറട്ട്,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല യൂണനിറട്ട്  എനനിവയുലാം പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.
തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  കസ്നേഹധഭാര
പഭാലനികയറതീവട്ട്  സകേയര് യൂണനിറലാം പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.  കേരളകരഭാഗ ചേനികേനിതയഭായനി
'കേരളകരഭാഗ മുക്തനി'  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എലഭാ ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളുലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  കയഭാഗഭാ  യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.
കഹഭാമനികയഭാപതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  സതീതഭാലയലാം,  സദ്ഗമയ,  സജറനിയഭാടനികേട്ട്
കനിനനികേട്ട്,  ലഹരനി  വനികമഭാചേന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  അമ്മേയുലാംകുഞ്ഞുലാം  പദതനി,  കചേതന
കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ഡനിസസനസറനി,  എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം സപയനിന  &  പഭാലനികയറതീവട്ട് സകേയര്
സസനറനിനട്ട് സഗൗകേരലലാം എനനിവ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ആശുപതനികേളുസട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല
വനികേസനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിസന  പഭാന  സ്കതീലാം,  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  -യുസട
കേലഭാപനിറല് സഹഡട്ട്, കൂടഭാസത നബഭാര്ഡട്ട് സ്കതീലാം, എലാം.പനി, എലാം.എല്.എ. എനനിവരുസട
ആസനിവനികേസന സ്കതീലാം (LAC-ADS) Legislative Assembly Constituency -Asset
Development  Scheme) തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുസട  പഭാന  സ്കതീമുകേള
എനനിവവഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കപഭാലള്ള  പനിനഭാക്ക  ജനിലകേളനില്  പ്രകതലകേ  പഭാകക്കജട്ട്  വഴെനിയുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  നടനവരുനണട്ട്.   ആകരഭാഗല  വകുപനിസല  വനിവനിധ
പഭാന  സ്കതീമുകേളുസട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാതട്ട്  ലഭാബലാം,  കകേഭാകറഭാണറനി  സകേയര്  യൂണനിറലാം
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം ബഡട്ട് ബഭാങ്കുകേള,  സഡനല് യൂണനിറകേള,
ഫനിസനിക്കല്  സമഡനിസനിന  യൂണനിറകേള,  പബനികേട്ട്  സഹല്തട്ട്  ലഭാബകേള,
ഡനി-അഡനിക്ഷന  സസനറുകേള  എനനിവയുലാം  സമഡനിക്കല്  റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
ശക്തനിസപടുതഭാനുലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുസട  വനികേസനതനിനുലാം  കവണ
പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.  വനിവനിധ സ്കതീമുകേളനിലഭായനി 521.74 കകേഭാടനി രൂപയുസട
പദതനികേള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടതനിവരനികേയഭാണട്ട്.  

സര്ക്കഭാരനിസന പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനില്
ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള  സ്കതീമുകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതനില്  ഉളസപടുതനി  തഭാസഴെ  പറയുന  പ്രവര്തനങ്ങള
KMSCL വഴെനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

1. കേഭാതട്ട് ലഭാബലാം, കകേഭാകറഭാണറനി സകേയര് യൂണനിറലാം പസതണ്ണലാം - 80 കകേഭാടനി.

2. ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള 44 – എണ്ണലാം  -69 കകേഭാടനി.
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കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷന  വഴെനി  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണതനിനട്ട്
ഉഗൗനല്  നല്കേനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  പദതനി
ഇനതനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിസല  ആശുപതനികേളനിസല  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  32  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  48.26  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയുസട സപ്രഭാകപഭാസലകേള പനി.ഡബച്യു.ഡനി. -യുസട സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ  വനിഭഭാഗലാംവഴെനി  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  പ്രകനിയ
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനതനിനഭായനി അമ്മേമഭാരുസടയുലാം
കുടനികേളുകടയുലാം  ആശുപതനികേളക്കട്ട്  18.3  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിസല
സമകറണനിറനി  യൂണനിറകേള  ശക്തനിസപടുതഭാനഭായനി  16  (പതനിനഭാറട്ട്)  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുസട  സപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനുള്ള  പ്രകനിയ  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിസല
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനഭാ  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  വനിപുലസപടുതഭാനഭായനി  23.75
കകേഭാടനി രൂപ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  തലകശ്ശേരനി സ്ത്രതീകേളുസടയുലാം കുടനികേളുസടയുലാം ആശുപതനി
(50 കകേഭാടനി), കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമനല് സഹല്തട്ട് സസനര് എനനിവയുസട  മഭാസര് പഭാന
(100  കകേഭാടനി)  തയ്യഭാറഭാക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്  :

ആലപ്പുഴെ  സഡനല്  കകേഭാകളജനിസന  പുതനിയ  സകേടനിടതനിസന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള തുടങ്ങനി.  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി സഡനനിസനി വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിസപടുതനതനിനഭായനി
ആധുനനികേ  സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള  സമഭാകബല്  സഡനല്  ക്ളനിനനിക്കനിസന  വഭാഹനലാം
വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പഭാരനിപള്ളനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് എലാം.സനി.സഎ.-യുസട മഭാനദണമനുസരനിച്ചുള്ള
സഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  ഉപകേരണങ്ങളക്കുമഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന.   കകേഭാടയലാം
സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസന പുതനിയ  Casualty Block–സന പണനി പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള
അധനികേതുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കനിടനിക്കല് സകേയര് യൂണനിറനിസന പ്രവര്തനലാം തുടങ്ങനി
ഹൃദയമഭാറ ശസ്ത്രകനിയകേള നടനവരുന.

ആയുഷട്ട് വകുപട്ട് :

നഭാലട്ട് കഹഭാമനികയഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം നഭാലട്ട് ആയുര്കവ്വദ ആശുപതനികേളനിലലാം
ഏഴെട്ട്  ആയുര്കവ്വദ ഡനിസസനസറനികേളനിലലാം  രണട്ട്  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിസസനസറനികേളനിലലാം
അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനതനിനഭായനി  നഭാഷണല്  ആയുഷട്ട്  മനിഷനനില്നനിനലാം
ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപട്ട് :

29  ആശുപതനികേളനില്  41  സതറഭാപനിസനിസന  തസനികേകേള  അനുവദനിചട്ട്
ആശുപതനി പ്രവര്തനലാം സഗമമഭാക്കനി.

അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനതനിനഭായനി  പഞകേര്മ്മേ ഫനിസനികയഭാസതറഭാപനി
യൂണനിറകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. എകട്ട്കറ, ലഭാബട്ട് സഗൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്,
സൂപര്  സസഷലഭാലനിറനി  യൂണനിറകേള  ശഭാക്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫര്ണനിചറുലാം  മറട്ട്
ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാഷട്ട്  (കകേരള അകഡനികറഷന സഭാകനര്ഡട്ട്
കഫഭാര്  ആയുഷട്ട്  കഹഭാസനിറല്സട്ട്)  നനിലവഭാരതനികലക്കട്ട്  സഭാപനങ്ങസള
ഉയര്തനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപട്ട് :

70 ഡനിസസനസറനികേളുസട അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിചട്ട് കമഭാഡല്
ഡനിസസനസറനികേളഭായനി ഉയര്തനതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തനിയഭായനിവരുന.
കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, എറണഭാകുളലാം എനതീ ജനിലഭാ ആശുപതനികേളക്കഭായനി പുതനിയ സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലഭാ
കഹഭാമനികയഭാ ആശുപതനികേളക്കട്ട് പുതനിയ കബഭാക്കുകേള നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിസന കേതീഴെനില് വരുന സഭാപനങ്ങളനില്
എലഭാലാംതസന കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം പഭാരഭാസമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം ഒഴെനിവകേള
യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുള്ളതുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്
നനിനലാം അസസഡസസട്ട് ലഭനിക്കുനമുറയട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗല  വകുപനില്  അസനിസനട്ട്  സര്ജന്മേഭാരുസട  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്
370  കപസര പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കനഭാണ് കജഭായനിനനിലാംഗട്ട്
കപഭാസ്റ്റുകേളനിസല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
41  അസനിസനട്ട്  സര്ജന്മേഭാര്ക്കട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയുലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  കേസഭാടയനില്
പനി.ജനി. കേഴെനിഞട്ട് തനിരനിസചതനിയ കഡഭാക്ടര്മഭാസര നനിയമനിച്ചുലാം സനിവനില് സര്ജന്മേഭാരുസട
ഒഴെനിവകേള  നനികേതകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  സസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനില്  199  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റുമഭാര്ക്കട്ട്  സര്വ്വതീസനിലള്ള  അസനിസനട്ട്  സര്ജന്മേഭാരനില്  നനിനട്ട്
സനിരനനിയമനവലാം 12 കപര്ക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
അഡതീഷണല്  ഡയറക്ടര്മഭാരുസട  ഒഴെനിവവന  മൂനട്ട്  തസനികേകേളനികലക്കുലാം  സഡപബ്യൂടനി
ഡയറക്ടര്മഭാരുസട  അഞ്ചു  തസനികേകേളനികലക്കുലാം  സപ്രഭാകമഭാഷന  വഴെനി  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സസഷലഭാലനിറനി കകേഡറനിസല കേണ്സളടനട്ട്, സതീനനിയര് കേണ്സളടനട്ട്
തസനികേകേളനികലക്കട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനി  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേള
ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനട്ട്  സപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാസകേ  സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികമങ്ങള നടനവരുന.
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സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടനനിരുന  പ്രനിനസനിപല്മഭാരുസട
തസനികേകേളനില് ഡനി.പനി.സനി.  കൂടനി നനിയമനലാം നടതനി. അകസഭാസനികയറട്ട് സപ്രഭാഫസര്,
സപ്രഭാഫസര്  തസനികേകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങളുലാം  നടന.  കൂടഭാസത  കേഴെനിഞ
മൂനമഭാസതനിനുള്ളനില് 13 അസനിസനട്ട് സപ്രഭാഫസര്, 119 നഴനിലാംഗട്ട് സഭാഫട്ട്, 14  ലഭാബട്ട്
സടകതീഷലന  കഗ്രഡട്ട്  II  എനനിവര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ഉതരവട്ട്  നല്കേനി.   ആയുര്കവദ
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് സസഷലലനിസട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുളസപസട  14  കഡഭാക്ടര്മഭാസരയുലാം
16  പഭാരഭാസമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാസരയുലാം  നഭാഷണല്  ആയുഷട്ട്  മനിഷന  വഴെനി  കേരഭാര്
അടനിസഭാനതനില് നനിയമനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബ :  സര്,  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന  ആകരഭാഗല
കമഖലയനിസല  സമഗ്ര  പദതനികേള  ഇവനിസട  മനനിയുസട  മറുപടനി  എന  നനിലയനില്
പറഞതട്ട്  സസഭാഗതഭാര്ഹവലാം  ജനങ്ങളകക്കസറ  ഗണകേരവമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷമഭായനി  കരഭാഗഭാവസയനില്  കേനിടക്കുന  സനി.എചട്ട്.സനി.-സയ  തഭാലൂക്കട്ട്
നനിലവഭാരതനിലള്ള  സൂപര്  സസഷലഭാലനിറനി  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്തഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇവനിസട  പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്  സസപ്രമറനി  സഹല്തട്ട് സസനറുകേസള കുടുലാംബ
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറസമനഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള മണലഭാടനിസഭാനതനില് ഒരു
സനി.എചട്ട്.സനി.  എനഭാണട്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്സപടവരുലാം  അധനിവസനിക്കുന  പ്രകദശതട്ട്   കൂടുതല്
ചേനികേനിത ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുസട എണ്ണലാം കനഭാക്കഭാസത കുടുലാംബ-
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എനള്ളതഭാണട്ട് എസന കചേഭാദലലാം. 

ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര്:  സര്,  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് മഭാതമല,
പല ആശുപതനികേളനിലലാം കേണ്ടുവരുനതട്ട് കബഭാര്ഡുമഭാറനി ആശുപതനികേസള അപ്കഗ്രഡട്ട്
സചേയ്തുവയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.  ചേനില പനി.എചട്ട്.സനി.-കേസള സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിചട്ട്
മനനിമഭാര് ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വ്വഹനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. അവനിസട ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള കപഭാസട്ട്
കനികയഷനുലാം  മറട്ട്  പശ്ചഭാതലസഗൗകേരലങ്ങളുലാം  ഉണഭാവനില.  മനിക്കവഭാറുമുള്ള
ആശുപതനികേളനില്  പശ്ചഭാതലസഗൗകേരലങ്ങസളഭാരുക്കഭാന  ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലാം.പനി./
എലാം.എല്.എ.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നല  സകേടനിടമുണഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
വര്ഷങ്ങളഭായുള്ള  കപഭാസട്ട്  കനികയഷനുകേളുസട  മുഴുവന  ഉതരവഭാദനിതസവലാം  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനനികന്മേലഭാണട്ട് വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര് പനിനമഭാറഭാസത കപഭാസട്ട്
കനികയഷനനിലൂസട  ആവശലമഭായ  സഭാഫനിസന  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്തനവമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണട്ട്.  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുസട  പ്രവര്തനലാം  സമചസപടുതഭാന
കവണനിയഭാണട്ട്   കപ്രമറനി,  സസക്കണറനി,  സടര്ഷലറനി  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങസളക്കുറനിച്ചുലാം
അതനിസന അപ്ഗ്രകഡഷസനക്കുറനിച്ചുലാം  സമചസപടുതലനിസനക്കുറനിച്ചുലാം  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനിലലാം തതീരകദശ കമഖലകേളനിലലാം സഭാധഭാരണയുള്ള പഭാകറണനില്നനിനലാം
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വലതലസമഭായനി ചേനില ആശുപതനികേള നവതീകേരനികക്കണതഭായനിവരുലാം. സഭാധഭാരണയുള്ള
പഭാകറണ് എനപറയുനതട്ട് ഗ്രഭാമപഞഭായതനില് ഒരു പനി.എചട്ട്.സനി.,  അതനിനുതഭാസഴെ
സബട്ട്  സസനറുകേള,  വനികേസന  കബഭാക്കനില്  ഒരു  സനി.എചട്ട്.സനി.,  തഭാലൂക്കനില്  ഒരു
തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,  ജനിലയനില്  ഒരു  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  ജനറല്  കഹഭാസനിറല്
എനനിങ്ങസനയഭാണട്ട് അതനിസന കമലാം.  പകക്ഷ,  അസതലഭാലാം അടനിമറനിക്കസപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഒരു  ജനിലയനില്  നഭാലട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളുള്ള  സലങ്ങളുണട്ട്.  എനഭാല്  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേള  ഒട്ടുലാം  ഫലപ്രദമലഭാത  സലങ്ങളുമുണട്ട്.  റവനബ്യൂ-തഭാലൂക്കട്ട്
വനിഭജനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു തഭാലൂക്കഭാശുപതനി കപഭാലമനിലഭാത സലങ്ങളുണട്ട്.
അതട്ട് ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മൂനലാം നഭാലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളുള്ള
റവനബ്യൂ തഭാലൂക്കുകേളുമുണട്ട്.  ശരനിയലഭാത രതീതനിയനില് അപ്ഗ്രകഡഷന നടനതനിസന
ഫലമഭാണനിതട്ട്.  അതനിസനസയലഭാലാം  നനിലനനിര്തനിസക്കഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ള ആശുപതനികേസള
പ്രവര്തന സജമഭാക്കുനതനിനട്ട് കപഭാസട്ട് കനികയഷന നടതനിയുലാം മറട്ട് സഗൗകേരലങ്ങള
സമചസപടുതനിയുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  നഭാലമഭാസലാംസകേഭാണട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  ആശുപതനികേളുസട  കേഭാരലതനില്  വലതലഭാസമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ
ആശുപതനികേളുലാം സമചസപട്ടുവരുനതനിനട്ട് ഇനനിയുലാം സമയസമടുക്കുലാം.

ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബ :   സര്,  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  അടനിമസപടട്ട്  ചേനികേനിതയട്ട്
പണമനിലഭാസത  മരണലാം  കേഭാതകേഴെനിയുന  ഹതഭഭാഗലര്  സമൂഹതനിലണഭാകേഭാന
പഭാടനിസലനള്ളതട്ട് കകേരളതനിസല മുഖലമനനിയുസട വഭാക്കുകേളഭാണട്ട്.  അതട്ട് ജനങ്ങളകക്കസറ
ആശസഭാസലാം  പകേരുനതഭാണട്ട്.  വൃക്കകരഭാഗലാം,  കേരളകരഭാഗലാം,  തലകചഭാര്  സലാംബനനിച
കരഭാഗലാം,  കേലഭാനസര് തുടങ്ങനിയ മഭാരകേകരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് സഗൗജനലചേനികേനിതയുലാം
ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷയുലാം  നല്കേഭാസമന  ഗവണ്സമനനിസന  തതീരുമഭാനലാം  എതകേണട്ട്
പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് :  സര്, കേഴെനിഞ നഭാലമഭാസതനിനനിടയനില്
ഇതരതനിലള്ള  അസഖലാംമൂലലാം   വനതുകേ  സചേലവഴെനികക്കണനിവന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയുസട  സഹഭായനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  സഹഭായലാം
നലഭാന  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന  കേണക്കുകേള  പ്രകതലകേനിചട്ട് കവണസമങ്കനില്
കശഖരനിക്കഭാലാം.  ഇവര്ക്കട്ട്  സഗൗജനല  ചേനികേനിത ഉറപ്പുവരുതഭാന ഒരു ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനി സകേഭാണ്ടുവരുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  സര്,  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേസളക്കുറനിചട്ട് ധഭാരഭാളലാം
കേഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  ഇവനിസട  വനിശദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ആശുപതനിസയ  സലാംബനനിച്ചുലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന  സലാംബനനിച്ചുലാം  എലഭാ
വകുപ്പുകേസള  സലാംബനനിച്ചുലാം  ഒരുപഭാടട്ട്  പരഭാതനികേള  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല
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കമഖലയനില് പല ഒഴെനിവകേളുലാം  നനികേതഭാസത തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിയമനലാം  ലഭനിചഭാലലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  വരഭാത  സഭാഹചേരലമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം  കുകറകപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുസണങ്കനിലലാം
ഇനനിയുലാം  കുകറ  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ബഹുമഭാനസപട  മനനിക്കട്ട്
നനികവദനങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  സസനടല്  യൂണനികവഴനിറനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഒരു  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിനഭായനി  60  ഏക്കര്  സലലാം  പഭാകനഷന
കകേഭാര്പകറഷന  നതീക്കനിവചതുമഭാണട്ട്.  ഇതുവസര  അതട്ട്  പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കനിയനിടനില.
പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിനഭാവശലമഭായ  മുഴുവന  തുകേയുലാം  സചേലവഴെനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്സമനഭാണട്ട്.  കകേരള ഗവണ്സമന്റുലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം ഇടസപടട്ട് പ്രസ്തുത കകേഭാകളജട്ട്
സപരനിയയനില്തസന സഭാപനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു  ബഭാധലതയുലാം  ഉണഭാകുനതല.  അക്കഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനസപട
മനനി അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട് എസന കചേഭാദലലാം?

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ  ടതീചര് :  സര്,  നനിയമനലാം  നടതനിയതനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  വളസര  കുറചട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാസര  മഭാതകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.
കഡഭാക്ടര്മഭാസര  നനിയമനിചഭാലലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വയനഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  കജഭായനിന
സചേയനിടട്ട്  ലതീസവടുതട്ട് കപഭാകുന അവസയഭാണട്ട്  പലകപഭാഴുലാം ഉണഭാകേഭാറുള്ളതട്ട്. അതട്ട്
തടയുനനിനട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  ചേനില  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനില്  കുറചട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാസര  നനിയമനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്,  പകക്ഷ
കവണതയഭായനിടനില.  ആറുമഭാസലാം  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  ഒഴെനിവകേളനിസലലഭാലാം  നനിയമനലാം
നടതഭാന സഭാധനിക്കുസമനള്ള പ്രതതീക്ഷയഭാണട്ട് ഗവണ്സമനനിനുള്ളതട്ട്.  കുറചട്ട് ബദനിമുട്ടുള്ള
കേഭാരലമഭാണതട്ട്.  കേഭാരണലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  കവണത  സസഷലലനിസട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാസര കേനിടഭാത സഭാഹചേരലമുണട്ട്. സസഷലലനിസട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരഭായനി നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുനവര്  മൂനവര്ഷലാം  കകേരളതനില്  കസവനലാം  അനുഷനിചതനിനട്ട്  കശഷകമ
സവളനിയനികലക്കട്ട്  കപഭാകേഭാവൂ  എന നനിബനനയഭാണട്ട് കപ്രഭാസസക്ടസനില് വചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അതട്ട്  പ്രഭാവര്തനികേമഭാകുകമ്പഭാള,  രണ്ടുസകേഭാലലാം  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  ഇഗൗ  പ്രശതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമുണഭാകുസമനഭാണട്ട് കുരുതുനതട്ട്.  ഇകപഭാളതസന സസഷലലനിസട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാസര
കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  ശമലാം നടതനിവരനികേയഭാണട്ട്.  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന
സലാംബനനിചട്ട് ഒരു കചേഭാദലതനിനട്ട് മറുപടനിയഭായനി മുമ്പട്ട് സഭയനില് പറഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള അഞട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേസള സസനര് ഓഫട്ട്  എകലനസഭാക്കനി
മഭാറകേ  എനതഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഒനഭാമതഭായനി  പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.  അതനിലലാം  കുകറ
കേഭാരലങ്ങള  സചേകയ്യണതഭായുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  വളസര  വനിശദമഭായനി  ഞഭാന
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ഇവനിസട  പറഞതഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  ആവര്തനിക്കുനനില.  പുതനിയ  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള പ്രഖലഭാപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനട്ട് ഒരു സഗൗകേരലവമനിലഭാസത
അവനിസട  അഡനിഷന  നടതനിയനിരുന.  അതനിസന  പ്രവര്തനസമലഭാലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
രണഭാമതട്ട്  പരനിഗണന  സകേഭാടുതസകേഭാണട്ട്  ഇടുക്കനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
സനര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി. അതനിസന  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കനഭാക്കനിയകപഭാള
ഫണട്ട്  വളസര  കുറച്ചുമഭാതകമയുള്ളുസവനട്ട്  മനസനിലഭായനി.  അവനിസട  കൂടുതല്  ഫണട്ട്
സചേലവഭാക്കനിയഭാല്മഭാതകമ അതനിസന സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജഭാക്കനി മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.
ഇപ്രഭാവശലലാം  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിനട്ട്  എലാം.സനി.ഐ.-യുസട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനില.
കേഭാരണലാം രണ്ടുതവണ അഷസറനസട്ട് സകേഭാടുത,  അഷസറനസട്ട് മഭാതകമ ഉണഭായനിരുനള്ളു.
അവനിസട  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കുലാം  മറട്ട്  സഗൗകേരലങ്ങസളഭാനലാം  ഉണഭായനിരുനനില.
ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് തുടക്കലാം കുറനിച്ചുസവനള്ളതലഭാസത അവനിസട
അതനിനഭാവശലമഭായ യഭാസതഭാരു  സഗൗകേരലവമനിലഭാത  സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്സമനനിസന  ഭഭാഗമഭായ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  എനഭാണട്ട്
സചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുകേ എനള്ളതട്ട് അകനസഷനിചട്ട് തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
പ്രവര്തനലാം നടതനതനിസന ഫലലാം ഈ രലാംഗതട്ട് പ്രതനിഫലനിക്കുനണട്ട്. ആകരഭാഗല
കമഖലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  നനിരവധനി  കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട
മനനി  ഇവനിസട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  കഡഭാക്ടര്മഭാസര
നനിയമനിക്കുസമനതഭാണട്ട് ഏറവലാം പ്രധഭാനസപട കേഭാരലലാം.  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേസള ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളുസട നനിലവഭാരതനികലയട്ട് ഉയര്തനിയ സലങ്ങളനില്കപഭാലലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
കഡഭാക്ടര്മഭാരനിലഭാത  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  മഭാകവലനിക്കര,  കേഭായലാംകുളലാം, സചേങ്ങന്നൂര്
അടക്കമുള്ള  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനില്  മതനിയഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാസര  ലഭനിക്കഭാത
സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  കപഭാസട്ട് കനികയഷന നടതകേ എനതഭാണട്ട് ഏറവലാം പ്രധഭാനസപട
പ്രശലാം.  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേസള  പ്രധഭാനമഭായനിക്കണട്ട്,  അടനിയനരമഭായനി  കപഭാസട്ട്
കനികയഷന നടതഭാനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  കപഭാസട്ട് കനികയഷനുള്ള ഫയല്
ധനകേഭാരല  വകുപനികലക്കട്ട്  അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുറചട്ട്  കപഭാസട്ട്  കനികയറട്ട്  സചേയ
കേഭാരലലാം  ഞഭാന  കനരസത  പറയുകേയുണഭായനി.  ബഭാക്കനി  കപഭാസ്റ്റുകേള  കനികയറട്ട്
സചേയ്യഭാനുള്ള  ഫയലകേളഭാണട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനികലക്കട്ട്  അയചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ധനകേഭാരല
വകുപനില്നനിനലാം   അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിട്ടുസമനലാം  കപഭാസട്ട്  കനികയഷന  നടക്കുസമനലാം
തസനയഭാണട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  കേരുതുനതട്ട്.  കപഭാസട്ട്  കനികയഷനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  ഇഗൗ വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  സര്,  ഫകറഭാക്കട്ട് ആശുപതനിസയ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനി ഉയര്തനി സൂപ്രണടക്കലാം 9 കഡഭാക്ടര്മഭാസരയുലാം മറട്ട് സഭാഫനിസനയുലാം
നനിയമനിചനിടട്ട്  ഒനരവര്ഷമഭായനി.  സഗൗകേരലങ്ങസളലഭാമുണഭായനിട്ടുലാം  കേഴെനിഞ  ആഗസട്ട്
മഭാസലാംവസര  ഉചവസരയഭാണട്ട്  അവനിസട  പ്രവര്തനലാം  നടനസകേഭാണനിരുനതട്ട്.
പഭാരഭാസമഡനിക്കല്  സഭാഫനില്  ഒരഭാളനിസന  കുറവസണനഭാണട്ട്  അകനസഷനിചകപഭാള
അറനിയഭാന കേഴെനിഞതട്ട്.  എചട്ട്.എലാം.സനി.  കചേര്നട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പഭാരഭാസമഡനിക്കല്
സഭാഫനിസന നനിയമനിസചങ്കനിലലാം കേനിടതനിചേനികേനിത  ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടക്കുനനില.
അതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനി  പറയുനതട്ട്,  ഒരു  കഡഭാക്ടറനിസന  കുറവസണനലാം  ഉള്ളതനില്
രണ്ടുകപര്  ലതീവഭാസണനമഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത  കേഭാഷസഭാലനിറനിയനില്  സമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറനില.   ഉചയ്ക്കുകശഷലാം അവനിസട ഒരു കഡഭാക്ടറുസണങ്കനില് കുകറ ആളുകേളക്കട്ട്
ചേനികേനിത   ലഭനിക്കുമഭായനിരുന.  ഒരു  കഡഭാക്ടസറ  നനിയമനിക്കുകേകയഭാ  അസലങ്കനില്  മറട്ട്
വനിഭഭാഗങ്ങളനിസല  ഏസതങ്കനിലലാം  ഒരു  കഡഭാക്ടറനിസന  ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്   കേഭാഷസഭാലനിറനില്
സമഡനിക്കല് ഓഫതീസസറ നനിയമനിക്കുകേകയഭാ സചേയഭാല് സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത
ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിനട്ട്  ഗവണ്സമനനിസന ഭഭാഗതനനിനലാം എസനങ്കനിലലാം
നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, ഫകറഭാക്കട്ട് ആശുപതനിയുസട കേഭാരലലാം
ഗവണ്സമനട്ട്  പരനികശഭാധനിചതഭാണട്ട്.  4  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉസണങ്കനില്  മഭാതകമ   കനറട്ട്
ഡബ്യൂടനിയടക്കലാം സകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  നനിശ്ചയനിചനിരുന  4  കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്
ഒരഭാള ലതീവഭായതനിനഭാല് അവനിസട ബദനിമുട്ടുണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടനിയനരമഭായനി
പകേരലാം ഒരഭാസള നനിയമനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട എലാം.എല്.എ. പറഞ രതീതനിയനില്
കേഭാഷസഭാലനിറനി  സലാംവനിധഭാനമടക്കലാം  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം  ഗവണ്സമനട്ട്
ഒരുക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  സര്,  എസന മണലതനിലഭാണട്ട് തൃശ്ശൂര് സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്.  അവനിസട  ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപട  കേലഭാനസര്
വനിഭഭാഗതനില് പ്രവര്തനിക്കുന കറഡനികയഷന സമഷതീന കകേടഭായനിടട്ട് രണ്ടുമഭാസമഭായനി.
കറഡനികയഷന കവണനിവരുന കരഭാഗനികേസള എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനിസല
ആശുപതനികേളനികലക്കട്ട് പറഞ്ഞുവനിടുകേയഭാണട്ട്.  ഈ ആശുപതനിയനില് കേഴെനിയുന,  മറട്ട്
സലങ്ങളനികലക്കട്ട് യഭാത സചേയ്യഭാന കേഴെനിയഭാത, അനുകേമ്പ  അര്ഹനിക്കുന കേലഭാനസര്
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കറഡനികയഷന  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാതതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപട
പ്രശലാം.  അവസര മറട്ട് ആശുപതനികേളനികലക്കട്ട് സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള യഭാതഭാസഗൗകേരലലാം
ഏര്സപടുതനതനിനുലാം  അതനിനുള്ള  സചേലവട്ട്  വഹനിക്കുനതനിനുലാം   അടനിയനരമഭായനി
കറഡനികയഷന  സമഷതീന  നനഭാക്കുനതനിനുലാം  പുതനിയ  കറഡനികയഷന  സമഷതീന
വഭാങ്ങുനതനിനുലാം   നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധഭാനതനിനട്ട്  പകേരലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്സപടുതനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട സമമ്പറുലാം ഞഭാനുലാം
ഉളസപടുന  സലാംഘലാം  തൃശ്ശൂര്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  സനര്ശനിചതഭാണട്ട്.  അവനിസട
സകേഭാബഭാളടട്ട്  കറഡനികയഷന  സമഷതീനഭാണട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
സകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷതനിനനിടയനില് അതട്ട് പലതവണ കകേടഭായനിട്ടുണട്ട്.
അകപഭാസഴെലഭാലാം കസഭാഴനിനഭായനി കേഭാത നനില്ക്കഭാസത അതട്ട് നനഭാക്കുകേയഭാണട്ട് സചേയതട്ട്.
വര്ഷങ്ങളഭായനി പഴെക്കമുള്ള സമഷതീനഭായതനിനഭാല് എത നനഭാക്കനിയഭാലലാം  ഉടനതസന
കകേടഭാവകേയഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.  ഇഗൗ വനിഷയലാം മനസനിലഭാക്കനി അവനിടലാം സനര്ശനിക്കുനതനിനു
മുമ്പുതസന ലതീനനിയര് ആകനിലകററര് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനവലാം  ശതീ.  അനനില്
അക്കരയടക്കലാം  അവനിസട  സനര്ശനിചതനിനുകശഷലാം   സകേഭാബഭാളടട്ട്   കറഡനികയഷന
സമഷതീന  നനഭാക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനവലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  എടുതനിട്ടുണട്ട്.  ലതീനനിയര്
ആകനിലകററര്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഒരുവര്ഷലാം  കവണനിവരുലാം.  സകേഭാബഭാളടട്ട്  സമഷതീന
നനഭാക്കുനതനിനുള്ള  കസഭാഴട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിസല  തഭാമസകമ  ഉണഭാവകേയുള്ളു.  ഒരു
മഭാസതനിനുള്ളനില്   സകേഭാബഭാളടട്ട്  സമഷതീന  നനഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട്
കതഭാനനതട്ട്.

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്നനിനലാം  കരഭാഗനികേസള  മറ
ജനിലകേളനികലക്കട്ട് സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട് വഭാഹനസഗൗകേരലലാം ഏര്സപടുതകമഭാ? 

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  തൃശ്ശൂര്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
സമചസപടുതഭാന ഒരുമനിസചടുത എലഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം ഓകരഭാനഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
വഭാഹന സഗൗകേരലലാം ഏര്സപടുതനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  സര്,  25  വര്ഷലാം  മുമ്പഭാണട്ട്  എസന
നനികയഭാജകേ മണലമഭായ പതനഭാപുരതള്ള പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
സഹല്തട്ട്  സസനറഭായനി  ഉയര്തനിയതട്ട്.  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാസരകപഭാലലാം
നനിയമനിക്കഭാസത  25  വര്ഷലാം  കേടനകപഭായനി.  രണ്ടുവര്ഷലാംമുമ്പട്ട്  പതനഭാപുരലാം
തഭാലൂക്കഭായനിമഭാറനി.  ആ തഭാലൂക്കനില് ഇകപഭാഴുലാം ഒരു തഭാലൂക്കഭാശുപതനി ഉണഭായനിടനില.
കേഴെനിഞ  15  വര്ഷമഭായനി  മഭാറനിമഭാറനിവരുന  മനനിമഭാകരഭാടട്ട്  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  സഹല്തട്ട്
സസനറനിനട്ട്  ആസളതരണസമനട്ട്  ഞഭാന  ആവശലസപട്ടു.  ഇകപഭാള  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപതനിക്കുകവണനി  ആവശലസപടുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  മനനിക്കട്ട്  ഇക്കഭാരലസത
സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം പറയഭാന കേഴെനിയുകമഭാ? 

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ഞഭാന  കനരസത
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  ഒരു  തഭാലൂക്കനില്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  കവണലാം.  എനഭാല്
പതനഭാപുരതട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില.  പതനഭാപുരസത  സനി.എചട്ട്.സനി.-സയ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനി  ഉയര്തഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  കകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
അടനിയനരമഭായനി പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
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മനി  .    സതീക്കര് :  കചേഭാദലലാം  നമ്പര്  3-ഉലാം  18-ഉലാം  കബട്ട്  സചേയ്യഭാനുള്ള  റനികേസസട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുനതുസകേഭാണട്ട് കൂടുതല് ഉപകചേഭാദലങ്ങള അനുവദനിക്കുനനില. 

സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല പ്രകവശനലാം

3 (*3) ശതീ  .   സഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാസഴെക്കഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനസത സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.

കകേഭാഴനിനട്ട്  ഇഗൗ വര്ഷലാം സമറനിറട്ട്,  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്,  എന.ആര്.സഎ.  സതീറകേളനില് എത
രൂപയഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് ആയനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളസതനലാം കേഴെനിഞ അദലയനവര്ഷലാം ഇതട്ട്
എത രൂപയഭായനിരുനസവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഇഗൗ വര്ഷലാം സസഭാശയ സമഡനിക്കല് മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളുമഭായനി
ഒപ്പുവച കേരഭാറനിസന കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സമറനിറനില് അഡനിഷന ലഭനിക്കുന പഭാവസപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള ചൂഷണലാം
സചേയ്യുന തരതനിലള്ള കേരഭാറനില് ഏര്സപടുവഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമറനിറനില്  അഡനിഷന  ലഭനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട്
നല്കേണസമന നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ
ടതീചര്): സര്, 

(എ) 2015-16, 2016-17 അദലയന വര്ഷങ്ങളനില് സലാംസഭാനസത സസഭാശയ
സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴനിനട്ട്  തഭാസഴെപറയുലാംപ്രകേഭാരലാം
ഫതീസട്ട് നനിശ്ചയനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി: 

2 015-16   അദലയന വര്ഷലാം

14-7-2015-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2192/2015/ആ.കു.വ. (അനുബനലാം-I)*

സമറനിറട്ട് സതീറട്ട് - 1,85,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട് - 8,50,000 രൂപ

എന.ആര്.സഎ. സതീറട്ട് - 12,50,000 രൂപ

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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2016-17   അദലയന വര്ഷലാം

1-9-2016-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2463/2016/ആ.കു.വ. 

(അനുബനലാം 2*)

സമറനിറട്ട് സതീറട്ട് - 2,50,000 രൂപ

ബനി.പനി.എല്-എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. - 25,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട് - 11,00,000 രൂപ

എന.ആര്.സഎ. സതീറട്ട് - 15,00,000 രൂപ

സര്ക്കഭാര് ഇഗൗ നനിലപഭാടട്ട് എടുതതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ആസകേയുള്ള 23 സസഭാശയ
കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളനില്  20  എണ്ണലാം സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയനില് എതകേയുലാം
അതനിസന ഫലമഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിസല ഗവണ്സമനട്ട് സമറനിറട്ട്
സതീറകേളനികലക്കട്ട് കൂടുതല് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള പ്രകവശനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു. 2015-16-ല്
1650  സതീറകേളനിലഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  എഗ്രനിസമനട്ട്  ഉണഭായതട്ട്.  കകേഭാകളജുകേള
സര്ക്കഭാരുമഭായനി എഗ്രനിസമനട്ട് വയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം മുഴുവന സതീറകേളനിലലാം വലനിയ ഫതീസട്ട്
ഇഗൗടഭാക്കുകേയുലാം സചേയനിരുന. ഇതനില്തസന ഗവണ്സമനനിനട്ട് വനിട്ടുകേനിടനിയ സതീറകേളുസട
എണ്ണലാം 800 ആയനിരുന. 2016-17-ല് ആസകേ 2450 സതീറകേളനില് ഗവണ്സമന്റുമഭായനി
കേരഭാറനിസലതനിയതട്ട്  2250  സതീറകേളനിലഭാണട്ട്.  ഇതനില്  1100  സമറനിറട്ട്  സതീറകേള
ഗവണ്സമനനിനട്ട് ലഭലമഭായനി. ബനി.പനി.എല്. കേഭാറഗറനിയനില് കേഴെനിഞ വര്ഷലാം 115 സതീറട്ട്
മഭാതലാം ഉണഭായനിരുനതട്ട് ഇഗൗ വര്ഷലാം 157 ആയനി. എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. മുനവര്ഷലാം 214
ഉണഭായനിരുനതട്ട്   ഇഗൗ  വര്ഷലാം  292  ആയനി.  അതഭായതട്ട്  ബനി.പനി.എല്.-
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  ഫതീസട്ട്  ഇളവട്ട്  ലഭനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട എണ്ണലാം മുനവര്ഷലാം
329  ആയനിരുസനങ്കനില് ഇഗൗ വര്ഷലാം  449  ആണട്ട്.  സമറനിറട്ട്  സതീറനിസന എണ്ണതനില്
മുനവര്ഷകതതനിസനക്കഭാള  ഗണലമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായതഭായനി  കേഭാണഭാലാം.
ഇതവണ മുനവര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷനിചട്ട്  കൂടുതല് കകേഭാകളജുകേള സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  പ്രകവശനതനിനട്ട്  ഇതവണ
സമറനിറട്ട് മഭാതമഭായനിരുന മഭാനദണലാം.

സര്ക്കഭാര്  ഇഗൗ  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിചതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  സമറനിറട്ട്  സതീറനില്
വമ്പനിച  വര്ദനവണഭായനി.   മഭാകനജട്ട് സമന്റുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപ്പുവചതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
സമറനിറട്ട്  സതീറനില്  വനകതഭാതനിലള്ള  വര്ദനവഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ
തവണസതക്കഭാള  ബനി.പനി.എല്.  സമറനിറട്ട്  സതീറനില്  തസന  120  സതീറനിസന
വര്ദനവണയനി.   അതുകപഭാസല  സമഭാതലാം  സമറനിറട്ട്  സതീറട്ട്  കേഴെനിഞ  തവണ  750
ആയനിരുസനങ്കനില് ഇതവണ അതട്ട്  1150  ആയനി വര്ദനിച്ചു.  വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള
വര്ദനവഭാണട്ട് സമറനിറട്ട് സതീറനിസന കേഭാരലതനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ളസതനട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി) അനുബനലാം 3 ആയനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.*  

(സനി) അതരതനില് ഒരു കേരഭാറനിലലാം സര്ക്കഭാര് ഏര്സപടനിടനില.

(ഡനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗസത സസഭാശയ കമഖല

4(*18) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആനണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   സകേ  .   ആനസലന :
സപ്രഭാഫ  .    സകേ  .    യു  .    അരുണന:  തഭാസഴെക്കഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗതട്ട്  സസഭാശയ  കമഖലയനില്  ഏതഭാനുലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിലനനിനവനനിരുന  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള
ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  പ്രകവശനതനിനട്ട്  കയഭാഗലതമഭാതലാം  മഭാനദണമഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ, എങ്കനില് അതനിസന വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫതീസട്ട് നനിര്ണ്ണയതനിസല അപഭാകേത ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാടതനി
ഉതരവപ്രകേഭാരലാം  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  'പ്രകവശന  കമല്കനഭാട  ഫതീസട്ട്  നനിയനണ
സമനിതനി'യുസട  പ്രവര്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  അഫനിലനികയഷന  പ്രകനിയ
കേര്ശനമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനിസയടുക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര്):
സര്, 

(എ & ബനി)  ഇഗൗ വര്ഷലാം മുതല്  50%  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറകേളനില് നതീറനിസന

അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  പ്രകവശനലാം  നല്കുനതട്ട്.  കമല്പറഞ  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്

സതീറകേളനില്  (35  എണ്ണതനില്)  നതീറനിസല റഭാങ്കനിസന അടനിസഭാനതനില് മഭാകനജട്ട് സമന്റുലാം

സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയനിലഭായ ഫതീസട്ട് നല്കുവഭാന സനദരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള

സമര്പനിക്കുന അകപക്ഷയനികന്മേല് മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേള നതീറട്ട് കസ്കഭാറനിസന അടനിസഭാനതനില്

റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് തയ്യഭാറഭാകക്കണതുലാം ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള പ്രകവശനിപനികക്കണതുമഭാകുന.

ഇഗൗ ഒരു രതീതനി  തുടരുനതനിനഭാല്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട  നതീറട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  മഭാനദണമഭാക്കനിയഭാണട്ട്

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറകേളനില്കപഭാലലാം പ്രകവശനലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്. 

* കല ബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇതവണ ഒരു പുതനിയ സലാംവനിധഭാനമഭാണുണഭായതട്ട്.  സമഡനിക്കല് സതീറകേളനില്
നതീറനില്നനിനട്ട്  പ്രകവശനലാം  നടതണസമനട്ട്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്സമനനിസന  തതീരുമഭാനവലാം  വന.   ഇവനിസട  കകകീം  (KEAM)-ല്  കകേരള
എനടനസട്ട്  ലനിസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  നനിയമനലാം  നടതനതനിനട്ട്  സനദമഭായനിരുന.
മഭാകനജട്ട് സമനനിസന 50%  സമറനിറട്ട് സതീറകേളനിലലാം ഗവണ്സമനട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം കകേരള
എനടനസട്ട്  ലനിസനില്നനിനട്ട്  നനിയമനലാം  നടതഭാന  അനുവഭാദലാം  നല്കേണസമനട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനികയഭാടട്ട്  ആവശലസപട്ടു.  അതനിസന
അടനിസഭാനതനില്,  ഗവണ്സമനട്ട്  സമറനിറട്ട്  സതീറകേളനിലലാം  മഭാകനജട്ട് സമനനിസന  50%
സമറനിറട്ട്  സതീറകേളനിലലാം  കകേരള  എനടനസട്ട്  ലനിസനില്നനിനലാം  അഡനിഷന  നല്കേഭാന
ഓര്ഡനിനനസനില്തസന  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയതനിസന
ഫലമഭായഭാണട്ട്....

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, കചേഭാദലതനിനുള്ള മറുപടനിയല പറയുനതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: മനനി എന്തുപറയണസമനട്ട് സചേയറനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനില.
ഉതരലാം പറയണസമനട്ട് മഭാതകമ സചേയറനിനട്ട് പറയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, ഉതരമഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (  ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിതല  ) :  സര്,  അങ്ങട്ട്  എനനിക്കട്ട്
കമക്കട്ട് തരുനനിലകലഭാ.  കനരസത മുഖലമനനി സലാംസഭാരനിചകപഭാഴുലാം എനനിക്കട്ട് കമക്കട്ട്
തനനില.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് റനിടണ് ആനസര് മനനിമഭാര് വഭായനിക്കുലാം.  പനിനതീടട്ട്
ഉപകചേഭാദലങ്ങള വരുകമ്പഭാള വനിശദമഭായ മറുപടനി പറയുലാം.  ഇവനിസട ബഹുമഭാനലയഭായ
മനനി,  മുഴുവന  കേഭാരലങ്ങളുലാം  പ്രസലാംഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആസകേ  ഒരു  മണനിക്കൂറഭാണട്ട്
കചേഭാകദലഭാതരസമയലാം എനപറയുനതട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് സലാംരക്ഷണലാം
കവണലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : ഉതരങ്ങള പരമഭാവധനി ചുരുക്കനി പറകയണതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  ഞഭാന ഇഗൗ ഉതരലാം ചുരുക്കഭാലാം.
ഉപകചേഭാദലലാം  വരുകമ്പഭാള വനിശദമഭായ മറുപടനി  പറയഭാലാം.  (എ) -യുലാം  (ബനി)-യുലാം ആണട്ട്
ഞഭാന ആദലലാം വഭായനിചതട്ട്.  

(സനി) കേമ്മേനിറനിയുസട പ്രവര്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടനവരുന.

ശതീ  .   സഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : സര്,  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനിസലഭാസക്ക  25%
കുടനികേളക്കട്ട്   25,000 രൂപ ഫതീസട്ട് നല്കേനി  സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
പഠനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുണഭായനിരുന.  പകക്ഷ ഇഗൗ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട്
ഇങ്ങസനസയഭാരു  തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭായനിടനിലഭാസയനഭാണട്ട്  അറനിയഭാന  കേഴെനിഞതട്ട്.
ഇകതഭാടുകൂടനി  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത
സഭാഹചേരലമഭാണുള്ളതട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലതനില് എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഗവണ്സമനട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?
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ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, ബഹുമഭാനസപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര്
കേഭാരലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  സഭയനില്  സലാംസഭാരനിക്കുനതഭാണട്ട്  ഉചേനിതസമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്,  മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ
കേരഭാറനിസന  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുനണട്ട്.    (… ബഹളലാം)....   മറുപടനി
പറയഭാന  എസന  അനുവദനിക്കണലാം.   ഞഭാന  നനിങ്ങസള  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കഭാന
അനുവദനിചകലഭാ;  ഉതരലാം  പറയുനതട്ട്  നനിര്തനി,  നനിങ്ങസള  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കഭാന
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഏതു  കചേഭാദലതനിനുലാം  മറുപടനി  പറയഭാന  ഞങ്ങള  തയ്യഭാറഭാണട്ട്.
മറുപടനി  പറയുകമ്പഭാള  കകേളക്കഭാനുള്ള  സന്മേനസട്ട്  പ്രതനിപക്ഷലാം  കേഭാണനിക്കണലാം.
ഇതവണ ഒരു പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട് ഞഭാന കനരസത ഇവനിസട
വനിശദതീകേരനിക്കഭാന ശമനിചതട്ട്.  നതീറട്ട് സമറനിറനില്നനിനട്ട് അഡനിഷന നല്കേണസമനവന
സഭാഹചേരലതനില്   മഭാകനജട്ട് സമനനിസന  50%  സതീറനിലലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  കകേരള  എനടനസട്ട്  ലനിസനിസല  സമറനിറനില്നനിനട്ട്  അഡനിഷന
നല്കേഭാനുള്ള അനുവഭാദലാം സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി നല്കുകേയുണഭായനി. ബഭാക്കനിവരുന 50%
സതീറനില്  മഭാകനജട്ട് സമനനിനട്ട്   നതീറനില്നനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടതഭാസമന  സനിതനി
വനകപഭാള  ഞങ്ങള  സപസടനട്ട്  ഇടസപടുകേയുലാം  മുഴുവന  സതീറകേളനിലലാം  കകേരള
ഗവണ്സമനട്ട് അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടതസമനട്ട് മഭാകനജുസമന്റുകേകളഭാടട്ട്  പറയുകേയുലാം സചേയ്തു.
കേകമ്പനഡട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടതനിസക്കഭാണട്ട്  എലഭാ  സതീറകേളനികലക്കുമുള്ള
അകലഭാടട്ട്സമന്റുലാം  കകേരള  ഗവണ്സമനട്ട്  നടതസമനട്ട്  പറഞകപഭാള  സതീറട്ട്
അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  ചേര്ചയനില്നനിനട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്  ഇറങ്ങനികപഭാകുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.
അവര്  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  ഫയല്  സചേയ്യുകേയുലാം  എലഭാ  സതീറകേളനിലലാം
മഭാകനജട്ട് സമനനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടതഭാസമനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  കഹ കക്കഭാടതനി
വനിധനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്തു.  പകക്ഷ  വതീണ്ടുലാം  മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേള  ചേര്ചയ്ക്കുവരനികേയുലാം  50%
സമരനിറട്ട് സതീറലാം ഗവണ്സമനനികലക്കട്ട് സറണര് സചേയ്യഭാന  തയ്യഭാറഭാകുകേയുലാം സചേയ്തു.  ആ
സമയതട്ട്  ഒരു  ഫതീസട്ട്  ഘടന  നനിശ്ചയനിക്കണസമന  ആവശലമുയര്നതനിസന
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  പുതനിയ ഫതീസട്ട്  ഘടന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പുതനിയ ഫതീസട്ട്
ഘടന  അനുസരനിചട്ട്  ബനി.പനി.എല്./എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  കേഭാറഗറനിയനില്  25,000
രൂപയഭാണട്ട് കുടനികേള പഠനിക്കുനതട്ട്. കേഴെനിഞതവണ 1,85,000 രൂപ ഫതീസണഭായനിരുന
50 ശതമഭാനതനിസല 30 സതീറകേളനില് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് എലഭാതവണയുലാം ഫതീസട്ട്
വര്ദനിക്കുനതനുസരനിചട്ട് വര്ദനിചഭാല് ഇതവണ 2,03,000 മഭായനി മഭാറുമഭായനിരുനതട്ട്
ഇതവണ  2,50,000  രൂപയഭായനി ഫനികട്ട് സചേയ്തു.  329  സതീറകേളഭാണട്ട് കേഴെനിഞ തവണ
സര്ക്കഭാര് എഗ്രനിസമനട്ട് വചട്ട് എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി./ബനി.പനി.എല്.  കേഭാറഗറനിയനിലണഭായനിരുനസതങ്കനില്
അതട്ട്  ഇതവണ  449  ആയനി  വര്ദനിച്ചു.   എനനിക്കട്ട്  രക്ഷനിതഭാക്കള  തന  ഒരു
പരഭാതനിയനില്  പറയുനതട്ട് കേഴെനിഞ തവണ സമറനിറനില്  2101  റഭാങ്കുണഭായനിരുന ഒരു
കുടനിക്കട്ട് എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട് അഡനിഷന ലഭനിചനില.  അതനിനുപകേരലാം  ....(ബഹളലാം)....
കചേഭാദലതനിനട്ട്  ഉതരമഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  എന്തു നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്  കചേഭാദനിചഭാല്
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ഉകപഭാദ്ബലകേമഭായ കേഭാരലങ്ങള  എനനിക്കട്ട്  പറകയണതഭായനിവരുലാം.  അവര്ക്കട്ട്
ബനി.ഡനി.എസട്ട്.-നഭാണട്ട് അഡനിഷന ലഭനിചതട്ട്.  ഇതവണ സമറനിറട്ട് സതീറനിസന എണ്ണലാം
വര്ദനിചകപഭാള  ഇതനികനക്കഭാള  തഭാസഴെയുള്ള  റഭാങ്കുകേഭാര്ക്കട്ട്  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്
അഡനിഷന  ലഭനിചനിരനിക്കുന.   രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  കുടനികേളുലാം  സലാംതൃപ്തരഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം
കൂടുതല് സമറനിറട്ട് സതീറകേള വനതുസകേഭാണട്ട് ധഭാരഭാളലാം കുടനികേളക്കട്ട് സമറനിറട്ട് സതീറകേളനില്
പഠനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലാം  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  സൃഷനിച്ചുസവനള്ളതഭാണട്ട്.   കേഴെനിഞ
തവണ 6 സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരുമഭായനി എഗ്രനിസമനട്ട് വയഭാസത
100  സതീറകേളനിലലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ മുതല്  15  ലക്ഷലാം  രൂപ വസര വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി./ബനി.പനി.എല്.  സമറനിറട്ട്  ഒനമനിലഭാസത,  6  മഭാകനജുസമന്റുകേള
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  സനനിസചേയ്യഭാസത  കതഭാനനിയതുകപഭാസല  ഫതീസട്ട്  ഇഗൗടഭാക്കുകേയുലാം
കേലഭാപനികറഷന  ഫതീ  വഭാങ്ങുകേയുലാം  സചേയ്തു.   ബഹുമഭാനസപട  സകേ.  സകരഷട്ട്  കുറുപട്ട്
എലാം.എല്.എ. അനട്ട് അസലാംബനിയനില് ഇഗൗ പ്രശലാം ഉനയനിചതനിസന മനിനനിടട്ട്സട്ട് എസന
കകേവശമുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുനമനനി  പറഞ  ഉതരവലാം  എസന
കേയ്യനിലള്ള  കരഖയനിലണട്ട്.  ഞഭാനതട്ട്  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷസതകപഭാസല  ഇതകയസറ  സമറനിറട്ട്  സതീറനിസന  എണ്ണലാം  കുറഞ
വര്ഷമുണഭായനിടനില.  കുടനികേളക്കട്ട്  നല  റഭാങ്കട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്
അഡനിഷന ലഭനിക്കഭാന പ്രയഭാസസപടനിരുന ഒരു സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന
കേഭാലതണഭായനിരുനതട്ട്.  അസതലഭാലാം  പരനിഹരനിച്ചു.  കുടനികേളുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  നഭാട്ടുകേഭാരുലാം
തൃപ്തരഭാണട്ട്. നല എഗ്രനിസമനഭായതുസകേഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷതനിനട്ട് മഭാതമഭാണട്ട് തൃപ്തനിയനിലഭാതതട്ട്.

ശതീ  .   സഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : സര്, ഞഭാന ഇവനിസട കേഭാരലങ്ങള അറനിയഭാസതയല
സലാംസഭാരനിചതട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലഘടതനില്  25%  കുടനികേളക്കട്ട്
25,000  രൂപയട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  സതീറനില് പഠനിക്കഭാമഭായനിരുന.  ആര്ക്കുകവണനിയഭാണട്ട്
5%  സവടനിക്കുറചട്ട്  20%  ആക്കനിയതട്ട്  എനഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം.  കേഭാരലങ്ങള
അറനിയഭാസതയല  ഇവനിസട സലാംസഭാരനിചതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട  മനനി അങ്ങസന പറയഭാന
പഭാടനിലഭായനിരുന.

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ ടതീചര് :  സര്,  ഞഭാനതനിനട്ട്  ഉതരലാം പറയഭാലാം.

25%  എനപറയുന കേണക്കട്ട് കമശപ്പുറത വയഭാന പറയണലാം.  സഭാധഭാരണ വരുന

50%  സമറനിറട്ട്  സതീറനിസല  20%  കുടനികേളക്കഭാണട്ട്  ഫതീസനിളവള്ളതട്ട്.   അതനില്  6%

ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗതനില്സപടവരുലാം  ബഭാക്കനി  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. -യുമഭാണട്ട്.

കേഴെനിഞ തവണസത അകത രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഇതവണയുലാം വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനില്

മഭാറമുണഭായനിടനില.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഇഗൗ  കേരഭാര്  കേഴെനിഞകപഭാള  സസഭാശയ

സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നതീറട്ട് സമറനിറനില്വരുന  … (ബഹളലാം)..
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മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാന സചേയര് അകദ്ദേഹസത അനുവദനിചതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  എനഭാണനിതട്ട്....  ഇഗൗ  കേരഭാര്
കേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പഠനിക്കഭാന വരുന ഒരു
വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  നതീറട്ട്  സമറനിറനില്നനിനട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്  സതീറനില്  അഡനിഷന
ലഭനിക്കണസമങ്കനില്  55  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം തലവരനിപണവലാം എന.ആര്.സഎ.  സതീറനില്
അഡനിഷന  ലഭനിക്കണസമങ്കനില്  75  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  തലവരനിപണവലാം  നല്കേണലാം.
ഇഗൗ ഗവണ്സമനനിസന കേരഭാര് കേഴെനിഞകതഭാടുകൂടനി കകേരളതനിസല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
സതീറനിസന  വനില  ഒരുകകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ഒരുകകേഭാടനി  പതലക്ഷലാം  രൂപയുമഭായനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട് പ്രശലാം.  ഇകപഭാള അടച്ചുപൂടനിയ കേഭാഷബ്യൂ കേമ്പനനി
ഉടമകേള,  ബഭാര് മുതലഭാളനിമഭാര്  എനനിവര് കകേരളതനില് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള
തുടങ്ങഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   .(… ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീക്കര് :ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന, അങ്ങട്ട് കചേഭാദലതനികലക്കട്ട് വരൂ.

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, കകേരളതനിസല ഏറവലാം വലനിയ വലവസഭായമഭായനി
ഇഗൗ  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസസത  അധധഃപതനിപനിക്കുകേയകല  നനിങ്ങള  ഇഗൗ
കേരഭാറനിലൂസട സചേയതട്ട്?

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, തലവരനിപണസമഭാസക്ക വഭാങ്ങുനതട്ട്
കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലസത  കേഥയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
എഗ്രനിസമനനിസന  അടനിസഭാനതനില്  തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങഭാനുള്ള  വലവസയനില.
വളസര വലക്തമഭായ ഫതീസട്ട് ഘടന നനിശ്ചയനിചട്ട് ആ ഫതീസനിലധനികേലാം ഒരുരൂപകപഭാലലാം
വഭാങ്ങഭാനുള്ള ഒരു വലസയുലാം ഇതനിനകേതനില.  ....(ബഹളലാം)....

മനി  .   സതീക്കര് :ശതീ.  ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്,  ശതീ.  കഹബനി  ഇഗൗഡന  ദയവഭായനി
സതീറനിലനിരനിക്കൂ. പതീസട്ട്...  

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്, കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട്

ജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കുകപഭാലലാം  ആവശലമഭായ  സകപഭാര്ടട്ട്  ഗവണ്സമനനില്നനിനലാം

ലഭനിക്കുനനിസലന പരഭാതനി ഉയര്നനിരുന.  അതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  നടപടനി  എടുക്കഭാന

സഭാധനിചനില.  ....(ബഹളലാം)....  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിചഭാല്കപഭാരഭാ  മറുപടനി  കകേളക്കണലാം.

നനിങ്ങള  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള  ഞഭാന  സലാംസഭാരനിക്കഭാതനിരുന.  ഞഭാന  മറുപടനി

പറയുകമ്പഭാള നനിങ്ങളുലാം സലാംസഭാരനിക്കഭാതനിരനിക്കണലാം.    

മനി  .   സതീക്കര് : മനിനനിസര്, കേണ്ക്ലൂഡട്ട് സചേയ.
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ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര് : സര്,   അകലഭാടട്ട്സമനനിസന സമയതണഭായ
സചേറനിയ പരഭാതനികേളടക്കലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തലവരനിപണലാം  ആസരങ്കനിലലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുസണങ്കനില്  ശക്തമഭായ
നടപടനിയുണഭാകുലാം.  എനഭാല് തലവരനിപണമഭായനി കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപ വഭാങ്ങനിയനിട്ടുലാം
ഒരു  നടപടനിയുമനിലഭാസത  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  കുടനികേള  വലഞ
അവസയഭാണുണഭായനിരുനതട്ട്.

(കചേഭാകദലഭാതരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉതരങ്ങള

സകപകകേഭാവഴെനി കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം

5(*4) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സകപകകേഭാ  വഴെനി  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട്

രജനികസഷന  നടതനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ബദനിമുടട്ട്
ഉണഭാക്കുനതഭാസണന കേര്ഷകേ സലാംഘടനകേളുസട പരഭാതനി ശദയനിൽസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രജനിസര്  സചേയ്യഭാന  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയതട്ട്  നനിരവധനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഭാരണമഭായനിട്ടുസണന  പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയതട്ട്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിയുസട  ലലാംഘനമഭാസണനതട്ട്  കേണക്കനിസലടുതട്ട്  അതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഐ. എഫട്ട്. എസട്ട്. സനി. നമ്പറുള്ള ബഭാങ്കട്ട് അക്കഗൗണട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയതട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങസള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഇടയഭാക്കുന എന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്
പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം ഉകപക്ഷനിചട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന കൂടനി
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സകപസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന): 

(എ)  ശദയനില്സപടനിടനില;  എനഭാല് സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുള്ള രജനികസഷന
നടപടനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത സഭാഹചേരലതനില്
ചേനില  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ബദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന.  ടനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  രജനികസഷന
സചേയ്യുനതനിനട്ട് സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേഭാറുണട്ട്.
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(ബനി) സകപകകേഭാ നടപനിലഭാക്കുന സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണ പദതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന
വനികകേന്ദ്രതീകൃത സനല്ലു സലാംഭരണ പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭാണട്ട്. ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനസപടട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേ  മഭാതമഭാണട്ട്  സകപകകേഭാ  സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേര്ഷകേ  രജനികസഷനട്ട്
ആധഭാര്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന  നനിര്കദ്ദേശമഭായതനിനഭാല്,
ഇക്കഭാരലതനില് കേര്ഷകേര്ക്കുണഭാകുന ബദനിമുട്ടുകേള സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി  വനിധനിയുസട
സവളനിചതനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടുതനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സനലനിസന  വനില  കേര്ഷകേരുസട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഗൗണനികലക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
ലഭലമഭാക്കണലാം  എന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
കേര്ഷകേര്  ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.സനി.  ഉള്ള  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഗൗണട്ട്  നല്കേണസമനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖനയുലാം ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുവഭാന നനിലവനില് നടപടനിയുണട്ട്.  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില് അക്കഗൗണട്ട് ഉള്ള
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കട്ട്  മുകഖനയുലാം  നനിലവനില്  സനലനിസന  വനില
ലഭലമഭാക്കനി വരുന.

മതമഗൗലനികേവഭാദതനിസനതനിസര മുനകേരുതല്

6(*5) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ശശനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതനനിനട്ട്  ദുരൂഹസഭാഹചേരലതനില്  കേഭാണഭാതഭാകുനവരനില്

ചേനിലര്  ഐ.എസട്ട്.  എന  ഭതീകേര  സലാംഘടനയനില്  കചേര്നനിട്ടുസണന  വഭാര്തയുസട
അടനിസഭാനതനില് സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് എസനലഭാലാം മുനകേരുതലകേള എടുതനിട്ടുസണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മതമഗൗലനികേവഭാദലാം ഏതുഭഭാഗതനനിനട്ട് ഉള്ളതഭായഭാലലാം ആതലനനികേമഭായനി
തതീവ്രവഭാദതനികലക്കുലാം ഭതീകേരവഭാദതനികലക്കുലാം നയനിക്കഭാനനിടയുള്ളതനിസന അടനിസഭാനതനില്
മതമഗൗലനികേവഭാദതനിസനതനിസര  എസതങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള ജനകേതീയ  ഇടസപടല്
നടതഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതങ്കനിലലാം  ചേനില  വലക്തനികേള  ഭതീകേരവഭാദതനികലക്കട്ട്  ആകൃഷരഭായ
തനിസനയുലാം ഏതഭാനുലാം മതപരനിവര്തനതനിസനയുലാം അടനിസഭാനതനില് സമുദഭായസതകയഭാ
മതസതകയഭാ ഭതീകേരവഭാദനികേസളനട്ട് മുദകുതഭാനുള്ള ചേനിലരുസട പ്രചേരണതനിസനതനിസര
മത-സഭാമുദഭായനികേ സലാംഘടനകേസള ഉളസപസട അണനിനനിരതനി പ്രചേരണലാം നടതഭാന
സര്ക്കഭാര് തലതനില് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ: വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
1008/2017
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): 

(എ)  ഐ.എസട്ട്.  ആശയങ്ങകളഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലലാം  പുലര്തന  സകനശങ്ങളുലാം
അവ കസഭാഷലല് മതീഡനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാധലമങ്ങള വഴെനി പ്രചേരനിപനിക്കുന വലക്തനികേളുസടയുലാം
സലാംഘടനകേളുസടയുലാം പ്രവര്തനങ്ങളുലാം സസൂകലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം അവര്സക്കതനിസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം സചേയ്യുന. ഐ.എസനില് കചേര്നതഭായനി സലാംശയനിക്കുന
വലക്തനികേള  ബനസപടുന  ആളക്കഭാരുസട  പ്രവര്തനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  സനറട്ട്  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയുലാം
സചേയ്യുന. എലഭാ ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനികേളക്കുലാം ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കേര്ശനമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാരുണലഭാ ഫഭാര്മസനി വഴെനി വനിതരണലാം സചേയ്യുന മരുനകേളുസട അമനിതവനില

7(*6) ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കേലഭാനസറനിനുള്ള മരുനട്ട് ഉളസപസട, കേഭാരുണലഭാ ഫഭാര്മസനി വഴെനി വനിതരണലാം

സചേയ്യുന മരുനകേളക്കട്ട് അമനിതവനില ഈടഭാക്കുന എന പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല്  മരുനട്ട്  സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള  ലഭലമഭാകുന  ആനുകൂലലങ്ങള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനികലക്കട്ട്  കകേമഭാറുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാരുണലഭാ ഫഭാര്മസനി കൂടുതല് സലങ്ങളനികലക്കട്ട് വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേളനില് നല്കേഭാന കേഴെനിയുനതയുലാം
വനിലക്കുറവട്ട്  നല്കേഭാത  മരുനകേളക്കട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  വനില  കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കൂടുതല് മരുനട്ട് സലാംഭരനിക്കുകമ്പഭാള ലഭലമഭാകുന പ്രകതലകേ വനിലക്കനിഴെനിവട്ട്
കേമ്പനനികേളുസട കസഭാക്കനിസട്ട് വനിലകയക്കഭാള കുറയഭാസതയുലാം എനഭാല് മറ നലഭായവനില
ഫഭാര്മസനികേളനിസല  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞുലാം  വരതക്കരതീതനിയനില്  പരമഭാവധനി
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാകേതക്കരതീതനിയനില്  വനില്പന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനിയനില്  വനില്പനവനില
പുനധഃകമതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി നനിശ്ചയനിച മഭാനദണലാം തഭാസഴെസക്കഭാടുക്കുന:

കമ
നമ്പര്

മരുനകേള വനിഭഭാഗലാം വനില്പന വനില
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള

മഭാനദണലാം

(1) (2) (3) (4)

1 ബഭാനഡഡട്ട്
മരുനകേള

ജനറല് കകേഭാര്പകറഷന
സലാംഭരനിക്കുന വനിലയുസട

7% വസര

2 ബഭാനഡഡട്ട്
മരുനകേള

പ്രകതലകേ
വനിലക്കനിഴെനിവനില്

ലഭനിക്കുനവ

സലാംഭരനിക്കുന വനിലയുസട
12% വസര

3 ബഭാനഡഡട്ട്
മരുനകേള

പ്രകതലകേ വനിലക്കനിഴെനിവട്ട്
ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
കേമ്പനനിയുസട
കസഭാക്കനിസട്ട്

വനിലകയക്കഭാള
തഭാസഴെയഭാകുനവ

കേഭാരുണല വനിലകപശല്
സമനിതനിയുസടയുലാം വനില

അലാംഗതീകേഭാര
സമനിതനിയുസടയുലാം പ്രകതലകേ
അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുകൂടനി
സപഭാതുവനിപണനിയനിസല

വനിലയുമഭായനി
തഭാരതമലസപടുതനി

വനില്പന വനില
നനിശ്ചയനിക്കുന.

4 സര്ജനിക്കല്
മരുനകേള

സര്ജനിക്കല് സലാംഭരനിക്കുന വനിലയുസട 10
മുതല് 20% വസര

5 കേണ്സബ്യൂമബനി
ളസട്ട്

ജനറല് സലാംഭരനിക്കുന വനിലയുസട 10
മുതല് 20% വസര

6 ബഭാനഡഡട്ട്
മരുനകേള

(ഇനസലനിന,
കേലഭാനസര്
മരുനകേള,

വനിലകൂടനിയ മറ
മരുനകേള
എനനിവ)

വനിപണനി വനില
കേണക്കനിസലടുതട്ട്

സലാംഭരനിക്കുന വനിലയുസട 7
ശതമഭാനതനില് കുറവട്ട്



36       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(സനി) നനിലവനില് സലാംസഭാനതടനതീളലാം 49 കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേളുലാം

4  ഡനികപഭാകേളുലാം  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.  കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള

സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുസട അടനിസഭാനതനില് തളനിപറമ്പട്ട്

തഭാലൂക്കട്ട് സഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപതനി,  പയ്യന്നൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,  കൂതപറമ്പട്ട്

തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,  തലകശ്ശേരനി  ജനറല്  ആശുപതനി,  കപരഭാമ്പ്ര  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,

മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി, തൃശൂര് ജനറല് ആശുപതനി, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി ജനറല്

ആശുപതനി, വക്കലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനി, കേല്പറ ജനറല് ആശുപതനി എനനിവനിടങ്ങളനില്

പുതുതഭായനി കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം

കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

ആശുപതനികേളനില് കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള ഒരു മഭാസതനിനുള്ളനില്തസന

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന

ലനിമനിറഡട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസലകേള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന

ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ആയതനിലലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുകൂലമഭായ

തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാള്ളുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

വനിലനനിയനണ പടനികേയനില് ഉളസപട മരുനകേളുസട ദഗൗര്ലഭലലാം

8(*7) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിലനനിയനണ പടനികേയനില് ഉളസപടുതനി വനിലകുറച മനിക്ക മരുനകേളുലാം

സലാംസഭാനതട്ട് വനിപണനിയനില് ലഭലമലഭാസയന വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ:

(ബനി)  ഇതരലാം മരുനകേളുസട ഉല്പഭാദനവലാം വനിതരണവലാം മരുനട്ട് കേമ്പനനികേള

നനിര്തനിവച കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉസണങ്കനില് ഇതരലാം മരുനട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി ചേര്ച സചേയട്ട് മരുനകേള

വനിപണനിയനില്  എതനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസനലഭാസമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതരലാം മരുനകേള വനിപണനിയനില് ലഭലമലഭാതതനിനഭാല് ബദനിമുട്ടുന

ഗരുതര കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കട്ട് അതലഭാവശലലാം കവണ മരുനകേള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .  സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ): 

(എ) അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുസട (Raw materials) വനിപണനതനിനുലാം സലാംഭരണതനിനുലാം

കേര്ശനമഭായ നനിയനണങ്ങളുള്ളതനിനഭാല് വനിലനനിയനണ പടനികേയനില് ഉളസപടുതനിയ

ചേനില മരുനകേളുസട ദഗൗര്ലഭലലാം ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി)  നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന മരുനല്പനങ്ങള മതനിയഭായ കേഭാരണങ്ങള
ഇലഭാസതയുലാം നഭാഷണല് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സട്ട് കപ്രസനിലാംഗട്ട് അകതഭാറനിറനിയുസട മുനകൂര്
അനുമതനിയനിലഭാസതയുലാം  നനിര്തലഭാക്കഭാന  മരുനട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  നനിയമപരമഭായനി
സഭാധനിക്കുകേയനില. ആയതനിനഭാല് വനിലനനിയനണലാം പ്രഭാബലലതനില്വന മരുനകേള
സലാംസഭാനതട്ട്  വനിപണനിയനില്  ലഭലമലഭാത  സഭാഹചേരലലാം  ശദയനില്സപടനിടനില.
മരുനകേളക്കട്ട് ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുനപക്ഷലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള നഭാഷണല് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സട്ട്
കപ്രസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിസയ  അറനിയനിചട്ട്  ആയതട്ട്  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
സതസരനടപടനികേള ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ജനനിതകേ  കരഭാഗമഭായ  വനില്സണ്  ഡനിസതീസനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
സപനസനിലഭാമനിന  കേഭാപബ്യൂള  എന ഉല്പനതനിസന  ക്ഷഭാമലാം  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
അകനസഷണതനില്  ഇതട്ട്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവനിസന  ഇറക്കുമതനിയനിലള്ള
ദഗൗര്ലഭലലാംമൂലമഭാണട്ട്  എനറനിയുവഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില്
തസന ആയതട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
നഭാഷണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സട്ട്  കപ്രസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനി,  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
ജനറല്  (ഇനല)  എനനിവര്ക്കട്ട്  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  അറനിയനിപട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭരണനടപടനികേള സതഭാരലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നയലാം

9(*8) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭരണ നടപടനികേള സതഭാരലവലാം ലളനിതവമഭാക്കുനതു സലാംബനനിച സര്ക്കഭാര്

നയലാം സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി) മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാന വനിവരങ്ങള ജനങ്ങളനില് എതനതനില് എസനങ്കനിലലാം
അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കനില്  അസതനഭാസണന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മഭാസങ്ങളക്കു മുമ്പുള്ള മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാന വനിവരങ്ങള നലണസമന
വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ഉതരവനിസനതനിസര സസഹകക്കഭാടതനിസയ സമതീപനിക്കഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ഭരണ  നടപടനികേള  സതഭാരലവലാം  ലളനിതവമഭായനിരനിക്കണലാം  എനതസനയഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് നയലാം.

(ബനി)  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ജനങ്ങളനില്  എതനതനില്
എസനങ്കനിലലാം അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് കേരുതുനനിസലനട്ട് മഭാതമല അവ
എതയുലാം  സപസടനട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കകേണ  വനിവരലാം
തഭാമസലാംവനിനഭാ ജനങ്ങളനിസലതനിക്കഭാനുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം ഈ
സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ഭരണനടപടനികേള  കൂടുതല്  സതഭാരലമഭാക്കുനതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനതനിസന അടനിസഭാനതനില് പുറസപടുവനിക്കുന
ഉതരവകേള  അവ  പുറസപടുവനിച  ഉടനതസന മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതനിസന  നടപടനി
കുറനിപ്പുകേള,  അജണഭാ കുറനിപ്പുകേള എനനിവ ഉളസപസട സര്ക്കഭാര് സവബ്കസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കണസമന  ഉതരവട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  സവബ്കസറനില്  അവ  ഇകപഭാള  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു
വരനികേയുലാം സചേയ്യുന. 

(സനി)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
നല്കേണസമന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷസന  ഉതരവനിസനതനിസരയല  സര്ക്കഭാര്
ബഹുമഭാനസപട  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  അപതീല്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കേണസമനതസനയഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിസന നയലാം.  2005-സല വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  വകുപട്ട്  8(1)(i)  പ്രകേഭാരലാം
മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങള,  തതീരുമഭാനസമടുതട്ട്  കേഭാരലലാം  പൂര്തനിയഭായതനികനഭാ
കേഴെനിഞതനികനഭാകശഷലാം  മഭാതകമ  പ്രസനിദസപടുതഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  ചേതീഫട്ട്
സസകടറനിയുസട  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  മനനിസഭഭാകയഭാഗതനിസന  തതീരുമഭാനങ്ങള
അതഭാതട്ട് വനിഷയങ്ങള കകേകേഭാരലലാം സചേയ്യുന വകുപ്പുകേളുസട ഫയലകേളനില് കചേര്തട്ട്
തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി  നല്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  അവയനില്  തതീരുമഭാനങ്ങളനുസരനിചട്ട്
ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനികക്കണതട്ട്  ബനസപട  വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങളുസട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
ലഭലമഭാകക്കണതട്ട്  ബനസപട വകുപ്പുകേളഭാണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാരനിസന  1-1-2016  മുതല്
12-3-2016  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനിസല മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള,  മനിനനിടട്ട്സട്ട്,  അജണ,
മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  പുറസപടുവനിച
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ഉതരവകേള  എനനിവ  ആവശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  സമര്പനിച  വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു അകപക്ഷയനികന്മേല് അവ ചേതീഫട്ട് സസകടറനിയുസട ഓഫതീസനിസല
കസറട്ട്  പബനികേട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ഓഫതീസര്  അകപക്ഷകേനട്ട്  നല്കേണസമനട്ട്  മുഖല
വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷണര്  ഉതരവട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.  അപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
പൂര്തനിയഭായതുലാം  പൂര്തനിയഭാകേഭാതതുമഭായ മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  796  എണ്ണമുണട്ട്.
അവ കവര്തനിരനിചട്ട് അകപക്ഷകേനട്ട് നല്കുനതട്ട് ചേതീഫട്ട് സസകടറനിയുസട ഓഫതീസനിസന
പ്രവര്തനസത  അനുകയഭാജലമലഭാത  വനിധതനില്  വലതനിചേലനിപനിക്കുസമനതനിനഭാലഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ബഹുമഭാനസപട കഹകക്കഭാടതനിയനില് അപതീല് ഹര്ജനി സമര്പനിചതട്ട്. 

പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ്പ്പുകേളസക്കതനിസരയുള്ള പ്രചേരണലാം

10(*9) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  സതളനികവഭാ  അടനിതറകയഭാ  കൂടഭാസത  പ്രതനികരഭാധ

കുതനിവയ്പ്പുകേളസക്കതനിസര പ്രചേരണലാം നടതനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലകേള ഉളസപസട സലാംസഭാനതനിസന പല
ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ്പട്ട് എടുക്കുനവരുസട ശതമഭാനലാം കുറഞ്ഞുവരുനതഭായനി
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഡനിഫതീരനിയ,  കകേഭാളറ  തുടങ്ങനിയ  കരഭാഗങ്ങള  പടര്ന  പനിടനിക്കുന
സഭാഹചേരലതനില്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ശക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേൾ സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ) ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ അടനിതറയനിലഭാസത വഭാകനികനഷസനതനിരഭായനി ഒരു സലാംഘലാം
ആളുകേള പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനിസന  സഭാറനിസനിക്കല്  റനികപഭാര്ടനിസനയുലാം
ഡനിസനിക്ടട്ട്  സലവല് ഹഗൗസട്ട് കഹഭാളഡട്ട്  സര്കവ്വ  3  (2007-08),  ഡനിസനികേട്ട്  സലവല്
ഹഗൗസട്ട് കഹഭാളഡട്ട് സര്കവ്വ  4 (2012-13)  എനതീ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പ്രകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജനിലകേളനിലലാം സലാംസഭാനതനിസന മറട്ട് ജനിലകേളനിലലാം പ്രതനികരഭാധ
കുതനിവയ്പട്ട്  എടുക്കുനവരുസട  ശതമഭാനലാം  കുറഞ്ഞുവരുനതഭായനി  കേഭാണുനനില.
എനഭാല് ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില് കുതനിവയ്പനിസനതനിസര പ്രചേരണലാം നടതനതുകേഭാരണലാം
പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ്പട്ട് എടുക്കുവഭാന ആളുകേള വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുനണട്ട്.
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(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എനതീ ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  ഡനിഫട്ട് തതീരനിയ കരഭാഗലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പദതനികേളുലാം  ജനിലഭാ
തലതനിലലാം സലാംസഭാന തലതനിലലാം ഊര്ജനിതമഭായനി നടതനിവരുന. 

1. ജനിലഭാതലതനിലലാം  സലാംസഭാനതലതനിലലാം  റഭാപനിഡട്ട്  സറകസഭാണ്സട്ട്
ടതീലാം  (ആര്.ആര്.റനി.)  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനിവരുന.

2. ആകരഭാഗല  കമഖലയനിസല  വനിദഗ്ദ്ധസര  ഉളസപടുതനി  സലാംസഭാനതല
സടകനിക്കല് അകഡസസറനി ഗ്രൂപട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട്  (STAGI)  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുവഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം പുറസപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.

3. കരഭാഗബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസന
സഹകേരണകതഭാസട വലഭാപകേമഭായ പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ പരനിപഭാടനികേള
നടതകേയുലാം  ആവശലമഭായ  റനി.ഡനി.  വഭാകനിന,  എറനികതഭാകമസനിന
ആനനിബകയഭാടനിക്കുകേള,  ആനനികടഭാകനിന  എനനിവ  എതനിചട്ട്
കരഭാഗബഭാധ നനിയനനിക്കഭാനുള്ള തുടര്പ്രവര്തനങ്ങളുലാം നടതനിവരുന.

4. കരഭാഗബഭാധ റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ നൂറട്ട് വതീടുകേള സര്കവ്വ നടതനി സമഭാന
കരഭാഗലക്ഷണങ്ങള ഉകണഭാസയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ
ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  കുതനിവയ്പട്ട്  എടുക്കഭാത  കുടനികേള  ഉളസപസട
എലഭാവര്ക്കുലാം റനി.ഡനി. വഭാകനിന നല്കേനിവരുന.

5. കരഭാഗനിയുമഭായനി അടുത സമ്പര്ക്കലാം പുലര്തനിവരുന കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ആനനിബകയഭാടനികേട്ട് കപ്രഭാഫലഭാകനിസലാം റനി.ഡനി. വഭാകനിനുലാം നല്കേനിവരുന.

6. 16  വയസ്സുവസരയുള്ള കുടനികേളക്കട്ട്  ഹ്രസസകേഭാല പ്രവര്തനലാം എന
നനിലയനില്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  വഭാകനികനഷന  കേനിടതക്ക  രതീതനിയനില്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

7. 16 വയസനിനുതഭാസഴെയുള്ള പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ കുതനിവയ്പട്ട്
എടുക്കഭാത കുടനികേളക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി പ്രതനികരഭാധകശഷനി ലഭലമഭാകുനതനിനുകവണനി
സതരസഞടുക്കസപട  ജനിലകേളനില്  'മനിഷന  ഇന്ദ്രധനുഷട്ട്',  'വനിഷനമുക്തനി'
എനതീ പദതനികേള നടതകേയുണഭായനി.

8. 7  വയസ്സുമുതല്  16  വയസ്സുവസരയുള്ള  കുടനികേളനില്  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ
പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ കുതനിവയ്സപടുക്കഭാതവര്ക്കട്ട് മൂനട്ട്  കഡഭാസട്ട് റനി.ഡനി.
വഭാകനിന 0, 1, 6 എനതീ മഭാസങ്ങളനില് നല്കേനിവരുന.
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9. പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളുസട ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പ്രതനികരഭാധ  കുതനിവയ്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ചേനില  ജനിലകേളനില്  കകേഭാളറ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ  സഭാഹചേരലതനില്  കകേഭാളറയുലാം
ജലജനലകരഭാഗങ്ങളുലാം പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ശക്തനിസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

• കുടനിസവള്ള കസ്ത്രഭാതസ്സുകേളുസട കകഭാറനികനഷന

• തനിളപനിച സവള്ളലാം കുടനിക്കുനതനിനുള്ള കബഭാധവത്കേരണലാം

• ഒ.ആര്.എസട്ട്.-സന ലഭലത ഉറപ്പുവരുതല്

• വതീടുകതഭാറുലാം കേയറനിയുള്ള കബഭാധവത്കേരണലാം

• മരുനകേളുസട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതല് 

തുടങ്ങനിയവ സചേയ്തുവരുനണട്ട്.  കരഭാഗലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ പ്രകദശങ്ങളനില് അതട്ട്
നനിയനണവനികധയമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

 ഭൂമനികേ  പദതനി

11(*10) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് 'ഭൂമനികേ' പദതനി നനിലവനിലകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉസണങ്കനില് പദതനി പ്രവര്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി എലഭാ ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സ്ത്രതീകേളസക്കതനിരഭായ  അകമങ്ങള  തനിരനിചറനിഞട്ട്  അതനിനട്ട് 
ഇരയഭാകുനവര്ക്കട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്,  നനിയമ  സഹഭായലാം  എനനിവ  നല്കുനതനിനട്ട്
പദതനി പ്രകേഭാരലാം എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  ലനിലാംഗ  പദവനിയുമഭായനി  ബനസപട  അതനികമങ്ങളക്കട്ട്  (Gender

Based  Violence)  ഇരയഭാകുനവര്ക്കട്ട്  കവദലസഹഭായവലാം  നനിയമസഹഭായവലാം

കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  കകേരളതനിസല  പ്രധഭാന  ആശുപതനികേളനില്
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2009  ഡനിസലാംബര്  മുതല്  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  നഭാഷണല്  സഹല്തട്ട്  മനിഷനുലാം

സലാംയുക്തമഭായനി  ഭൂമനികേ  സജനര്  സബയ്സ്ഡട്ട്  വയലനസട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്  സസനര്

(Gender  Based  Violence  Management  Centre-GBVMC)  പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി) ഭൂമനികേ സസനറനിസന പ്രധഭാന പ്രവര്തനങ്ങള തഭാസഴെപറയുനവയഭാണട്ട്:

(1) അതനികമങ്ങളക്കനിരയഭാകുനവര്ക്കട്ട് ആകരഭാഗല പരനിചേരണവലാം കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗലാം

(2) അതനികമങ്ങളക്കനിരയഭായനി ആശുപതനിയനില് എതനവസര കേസണതനി

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കല്

(3) കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,  മറട്ട്  ആകരഭാഗല  പ്രവര്തകേര്  എനനിവര്ക്കട്ട്

പരനിശതീലനങ്ങള

(4) അതനികമതനിനട്ട്  ഇരയഭായവസര സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളുസട

സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കല് (ഉദഭാ-സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ വകുപട്ട്, വനനിതഭാസസല്,

സഷല്റര് കഹഭാലാം, ജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനി, സനദ സലാംഘടനകേള)

(5) അതനികമതനിനനിരയഭായനി  വരുനവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭാസണങ്കനില്  മറട്ട്

കസവനങ്ങള (നനിയമസഹഭായലാം, തഭാമസ സഗൗകേരലലാം)

(6) കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  കസവനങ്ങള,  ആവശലസമങ്കനില്  കനിനനിക്കല്

കസകക്കഭാളജനിസനിസന കസവനലാം.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഈ  പദതനി   8   ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനിലലാം   6  ജനറല്

ആശുപതനികേളനിലലാം സതരസഞടുക്കസപട 7 തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി) ഭൂമനികേ സസനറനിസന പ്രവര്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്

നല്കുനതനിനുമഭായനി  രണട്ട്  വനനിതഭാ  കേഗൗണ്സനിലര്/കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറസറ

ചുമതലസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. 2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  8742  കകേസകേളഭാണട്ട്  21  സസനറുകേളനിലഭായനി

രജനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സസനറനില്  വരുന  കകേസകേളനില്  നനിയമസഹഭായലാം

ആവശലമുള്ള കകേസകേള ജനിലഭാ ലതീഗല് സര്വ്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനിയനിസല എലാംപഭാനല്

സചേയ  അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട്  റഫര്  സചേയ്യുന.  കപഭാലതീസനിസന  സഹഭായലാം  ആവശലമുള്ള

കകേസകേള കപഭാലതീസനികലക്കുലാം നനിയമപരമഭായനി സലാംരക്ഷണലാം ആവശലമുള്ള കകേസകേള

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിസല സപ്രഭാടക്ഷന ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം റഫര് സചേയ്യുനണട്ട്. 
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മദലപനിചട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുനതുമൂലമുള്ള അപകേടലാം

12(*11) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട്  : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സസഡവര്മഭാര് മദലപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കുനതുമൂലലാം അപകേട

നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിച്ചു  വരുനതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി, സഎ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.,  മറ സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള
എനനിവയുസട വഭാഹന സസഡവര്മഭാര് പലകപഭാഴുലാം മദലലഹരനിയനില് അമനിതകവഗതനില്
വഭാഹനകമഭാടനിചട്ട് അപകേടമുണഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതരലാം സസഡവര്മഭാര് ഡബ്യൂടനിയനില് പ്രകവശനിക്കുകമ്പഭാള മദലലഹരനിയനിലസലനലാം
ഡബ്യൂടനിക്കനിസട  മദലപനിക്കുനനിസലനലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള  ഉതരവഭാദനിതസലാം  അതതു
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നലനിസക്കഭാണട്ട്  നനിയമ  വലവസകേളനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറലാം
വരുതനി അപകേടനനിരക്കട്ട് കുറയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷതനില്  കഡവര്മഭാര്
മദലപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുനതുമൂലലാം  ഉണഭായ  അപകേടങ്ങളുസട
കേണക്കുകേള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം അപകേടങ്ങളുസട
എണ്ണലാം

മരണസപടവര് ഗരുതരമഭായനി
പരനികക്കറവര്

2011 119 3 14

2012 136 7 17

2013 133 14 30

2014 138 10 27

2015 163 10 22
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(ബനി&സനി) ലകക്ഷഭാപലക്ഷലാം വഭാഹനങ്ങള നനിരതനികലഭാടുന സഭാഹചേരലതനില്
എലഭാ  കഡവര്മഭാരുകടയുലാം  അശദസകേഭാണ്ടുലാം  അമനിത  കവഗതസകേഭാണ്ടുലാം
അപകേടമുണഭാകേഭാനനിടയുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനിസല കഡവര്മഭാര് എനനിവര്ക്കട്ട് മഭാതമഭായനി  ഡബ്യൂടനിയനില് പ്രകവശനിക്കുന
കവളയനില് മദലലഹരനിയനിലസലനലാം ഡബ്യൂടനിക്കനിസട മദലപനിക്കുനനിസലനലാം ഉറപഭാക്കതക്ക
വനിധലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതനതട്ട്  അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.  മദലപനിചട്ട്
വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനതുലാം  ഡബ്യൂടനിക്കനിടയനില്  മദലപനിക്കുനതുലാം  ശദയനില്സപടഭാല്
കേര്ശനമഭായ ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഇകപഭാളതസന മതനിയഭായ
വലവസകേള നനിലവനിലണട്ട്. 

കനഭാര്ക്കയുസട പ്രവര്തന കമഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

13(*12) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ദുരനിതലാം അനുഭവനിക്കുന പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേസള നഭാടനിസലതനിക്കുവഭാന

കനഭാര്ക്ക എസനങ്കനിലലാം നടപടനിസയടുക്കുനകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഗൗദനി  അകറബലയനില്  ശമ്പളവലാം  ഭക്ഷണവലാം  ഇലഭാസത  കലബര്
കേലഭാമ്പനില്  കേഴെനിഞ  പ്രവഭാസനി  ഇനലക്കഭാരനില്  കകേരളതീയസര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കനഭാര്ക്കയട്ട് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്
വരുന കേഭാരലങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന പ്രവഭാസനികേസള സരക്ഷനിതമഭായനി  നഭാടനിസലതനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാംവനിധലാം കനഭാര്ക്കയുസട പ്രവര്തനകമഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കൂടുതല് സതഭാഴെനില് കമഖലകേള കേസണതനി റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന

പദതനിയുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിസന വനികദശകേഭാരല വകുപട്ട്,  എലാംബസനി എനനിവയുമഭായനി

സഹകേരനിചട്ട്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  മലയഭാളനികേസള  നഭാടനിസലതനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതരതനില് മടങ്ങനി വരുനവസര സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
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അവര് വരുകമ്പഭാള എയര്കപഭാര്ടനില് സഹല്പട്ട് സഡസ്കട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതഭാറുണട്ട്.

കൂടഭാസത ഓകരഭാ പ്രവഭാസനിക്കുലാം യഭാതഭാ ടനിക്കറലാം കപഭാക്കറട്ട് മണനിയഭായനി 2000 രൂപയുലാം

നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി & സനി) ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് സതഭാഴെനില് നഷസപടട്ട് കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനില്
കേഴെനിയുന  പ്രവഭാസനികേസള  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാരനിസന
കേതീഴെനിലള്ള  വനികദശകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  എലാംബസനികേളുമഭാണട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കകേരളതീയര്ക്കു  മഭാതമഭായനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കഭാന  വലവസയനില.  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിസല  പ്രവര്തന
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  എലാംബസനികേളുമഭാണട്ട്.
വനികദശകേഭാരല വകുപനിസന നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് കവണ കേഭാരലങ്ങള കകേരള സര്ക്കഭാര്
സചേയ്തുവരുനണട്ട്.  വനികദശതട്ട്  കജഭാലനി  സചേയട്ട്  മടങ്ങനിവരുന  പ്രവഭാസനികേസള
പുനരധനിവസനിക്കുനതനിനുലാം  അവര്ക്കട്ട്  നഭാടനില്  സസയലാംസതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്
എമനിഗ്രനട്ട്സട്ട് (NDPREM)എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം
രൂപ വസര മൂലധന സചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന സതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് 15% മൂലധന
സബ്സനിഡനിയുലാം ആദലസത നഭാലവര്ഷലാം 3%  പലനിശ ഇളവലാം അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്
പദതനി. തനിരനിസകേസയതന ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന കകേരളതീയര്ക്കഭായനി കനഭാര്ക്ക വകുപട്ട്
മനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയഭായ സഭാനസന പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനലാം  1,00,000 രൂപയട്ട്  തഭാസഴെയുള്ള  തനിരനിസകേസയതനിയ  പ്രവഭാസനികേളുസട
സഹഭായതനിനഭാണട്ട്  സഭാനസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസട  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം  മരണസപട
പ്രവഭാസനിയുസട/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുസട  മരണഭാനനര  ചേടങ്ങുകേള  നടതനതനിനുലാം
മരണസപട  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസട  അടുത  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുസട  ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം
അവരുസട സപണ്മക്കളുസട വനിവഭാഹഭാവശലതനിനുലാം പ്രവഭാസനിക്കട്ട്/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
വതീല് സചേയര്/കചസട്ട് എനനിവ വഭാങ്ങുനതനിനുലാം ഒറതവണയഭായനി കനഭാര്ക്കഭാ വകുപട്ട്
മനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനട്ട് സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട  പ്രവര്തനവലാം  രഭാജലതനിനട്ട്
പുറതട്ട്  ഏര്സപടുകതണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്സമനനിസന  മഭാതലാം
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില് വരുന കേഭാരലമഭാണട്ട്. 

(ഇ)  കൂടുതല്  സതഭാഴെനില്  കമഖല  കേസണതനി  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
തഭാസഴെപറയുന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മലയഭാളനികേളഭായ സതഭാഴെനില് അകനസഷകേര്ക്കട്ട് വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിസല സതഭാഴെനില്
വനിപണനിയുസട ആവശലഭാനുസരണലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാനുലാം അവരുസട കവദഗ്ദ്ധലലാം
സമചസപടുതഭാനുലാം കവണനി സ്കനില് അപ്ഗ്രകഡഷന &  റതീ ഇനകഗ്രഷന സടയനിനനിലാംഗട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം (Skill Upgradation & Re-integration Training Programme) പദതനി
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നനിലവനിലണട്ട്.  സതരസഞടുക്കസപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സതഭാഴെനില്  കമഖലകേളഭായ  സവല്ഡര്,
എ.സനി. സമക്കഭാനനിക്കട്ട്, സഹവനി ഡബ്യൂടനി സമക്കഭാനനിക്കട്ട്, ഫനിറര്, സജ.സനി.ബനി. ഓപകററര്
എനനിവയനില്  കൂടുതല്  സതഭാഴെനില്  സഭാധലതയുസണനട്ട്  കേസണതകേയുലാം  ഈ
കമഖലകേളനില്  സതഭാഴെനില്  അകനസഷകേര്ക്കട്ട്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  സതഭാഴെനില്
ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സതഭാഴെനില് കനപുണലലാം നല്കുനതനിനഭായനി ഈ പദതനി
വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാന കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനനിതഭാ സസല്ലുകേളുസട പ്രവര്തനലാം 

14(*13) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിസന കേതീഴെനിലള്ള വനനിതഭാ സസല്ലുകേളുസട  പ്രവര്തനലാം

ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന
സചേയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനനിതഭാ സസല്ലുകേളുസട ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള സമചസപടുതനതനിനട്ട്
ഓഫതീസട്ട് മുറനി,  കഫഭാണ്,  വഭാഹനലാം തുടങ്ങനിയ സഗൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനനിതഭാ സസല് കേലാം സഹല്പട്ട് കലനനിസന പ്രവര്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം വനനിതഭാ സസല്ലുകേകളഭാടട്ട് അനുബനമഭായനി വനിശമസഗൗകേരലലാം
ഏര്സപടുതഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന  വനനിതഭാ  സസല്ലുകേളനില്  വനനിതഭാ
ഇനസസക്ടറുസട  കേതീഴെനില് ആവശലമഭായ വനനിതഭാ കപഭാലതീസകദലഭാഗസസര  നനിയമനിചട്ട്
സടലകഫഭാണ്,  വഭാഹന  സഗൗകേരലലാം  എനനിവ  നല്കേനി  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫതീസകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.  ടനി സസല്ലുകേളക്കട്ട് കേണ്കടഭാള റൂലാം
മഭാതൃകേയനില്  1091  കടഭാള ഫതീ  നമ്പകരഭാടട്ട്  കൂടനിയ വനനിതഭാ സഹല്പട്ട് കലനുലാം മറലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു പുറസമ വനനിതഭാ സസല്ലുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്
സസനറുകേള  നടതനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  പഭാന  പദതനിയനില്  44  ലക്ഷലാം  രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  തുകേ  19  യൂണനിറനിസലയുലാം  രണട്ട്  വതീതലാം  വനനിതഭാ
കേഗൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കുലാം സലാംസഭാന വനനിതഭാ സസലനിസല ഒരു കഭാര്ക്കനിനുലാം കവതനലാം
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നല്കുനതനിനുലാം  സചേലവഴെനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത,  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
സസലനില്  ഡനികവ.എസട്ട്.പനി.  റഭാങ്കനിലള്ള  ഒരു  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ
അടക്കലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസസര  നനിയമനിചട്ട്  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട് സസലനിസന പ്രവര്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനനിതഭാ സസല്ലുകേളുസട ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം സമചസപടുതനതനിനഭായനി
ഓഫതീസട്ട് മുറനി, വഭാഹനലാം, കഫഭാണ് തുടങ്ങനിയ സഗൗകേരലങ്ങള ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി & ഡനി) വനനിതഭാ സസല്ലുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട് പ്രവര്തനിച്ചു വരുന സഹല്പട്ട്
കലനുകേളുസട  പ്രവര്തനലാം  സമചസപടുതനതനിനുലാം  അനുബനമഭായനി  വനിശമ
സഗൗകേരലലാം  സമചസപടുതനതനിനുലാം  ആസകേ  125  ലക്ഷലാം  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത തുകേ സചേലവഴെനിചട്ട്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  വനനിതഭാ  സസല്ലുകേകളഭാടട്ട്  അനുബനമഭായനി  വനിശമസഗൗകേരലലാം
ഏര്സപടുതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ഹരനികേനിരണലാം സമഗഭാ സമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട്

15(*14) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) 'ഹരനി കേനിരണലാം' സമഗഭാ സമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പനിസന വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  വകുപ്പുകേള  കചേര്നഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  സമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പട്ട്
സലാംഘടനിപനിചതട്ട്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  കേണ്ടുവരുന  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇതട്ട്  കപഭാലള്ള കേലഭാമ്പുകേള ഇനനിയുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ)  വനിളര്ച,  വനലത,  ജതീവനിത കശലതീകരഭാഗങ്ങള,  ലഹരനിമുക്ത ചേനികേനിത,
വഭാര്ദകേലകേഭാല  ചേനികേനിത  എനതീ  5  വലതലസ  കരഭാഗഭാവസയനിലള്ള  ചേനികേനിത
ആവശലമഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ആയുര്കവദ-കഹഭാമനികയഭാ  ചേനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായങ്ങസള
സമനസയനിപനിചട്ട്  സലാംസഭാനതട്ട്   28  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ഹരനികേനിരണലാം
സമഗഭാ  സമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  വനിവനിധ  സസഷലഭാലനിറനി
വനിഭഭാഗങ്ങളുസടയുലാം കനിനനിക്കല് ലഭാബനിസനയുലാം പ്രകയഭാജനലാം കേനിടതക്കരതീതനിയനിലഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത കേലഭാമ്പട്ട് നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാസത ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണ കഭാസലാം
കയഭാഗ  പരനിശതീലനവലാം  സഗൗജനല  ഔഷധ  സസല  വനിതരണവലാം  കേലഭാമ്പനില്
ഉളസപടുതനിയനിരുന.
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(ബനി) നഭാഷണല് ആയുഷട്ട് മനിഷസന കനതൃതസതനില് പടനികേജഭാതനി വനികേസനലാം,
കഹഭാമനികയഭാപതനി, ആയുര്കവദലാം എനതീ വകുപ്പുകേള കചേര്നഭാണട്ട് ഹരനികേനിരണലാം സമഗഭാ
സമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട് സലാംഘടനിപനിചതട്ട്. 

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ആറനമുള വനിമഭാനതഭാവളലാം

16(*15) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   സകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ആറനമുള വനിമഭാനതഭാവള പദതനിസയക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന നനിലപഭാടട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിമഭാനതഭാവള പദതനിക്കഭായനി പരനിസനിതനി പഠനലാം നടതഭാന കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം ഉതരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കഭാനുള്ള
സഭാഹചേരലസമനഭായനിരുനസവനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുസട ആവശലകേത സലാംബനനിചട്ട് സപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായലാം കതടണസമനട്ട്
കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉകണഭാ;  എങ്കനില് ഇക്കഭാരലതനില് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാസടസനനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ -സനി)  വലവസഭായ  വകുപനിസന  8-9-2010-സല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  നമ്പര്
1262/10/വലവ  പ്രകേഭാരലാം  പതനലാംതനിട  ജനിലയനിസല  ആറന്മുളയനില്,  ഗ്രതീനഫതീല്ഡട്ട്
എയര്കപഭാര്ടട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനികലക്കട്ട് നനിലവനിലള്ള നനിയമവലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
മഭാതലാം  സസനലാംനനിലയനില്  ഭൂമനി  കേസണകതണതഭാസണന  വലവസയനില്  തതസതനില്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി  ഉതരവഭായനിരുന.  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയതനിസനയുലാം
എയര്കപഭാര്ടട്ട്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനലയുസടയുലാം  മറട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളുസടയുലാം നനിബനനകേളക്കുലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലഭായനി കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന
മനഭാലയലാം  രഭാജലതട്ട്  ഗ്രതീനഫതീല്ഡട്ട്  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേള  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി
ബനസപടട്ട്  പുറസപടുവനിക്കുന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം  നനിബനനകേളക്കുലാം
വനികധയമഭായനി  ആറന്മുളയനില്  ഗ്രതീനഫതീല്ഡട്ട്  വനിമഭാനതഭാവളലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന  തതസതനിലള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര
കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയലാം  അറനിയനിച്ചു.  16-1-2013-സല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
04/2013/ഗതഭാ  നമ്പര് ഉതരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സകേ.ജനി.എസട്ട്.  ആറന്മുള  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
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ലനിമനിറഡട്ട്  എന  കേമ്പനനിയനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  10%  ഓഹരനി  പങ്കഭാളനിതലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുസമനലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  കനഭാമനിനനിയഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കേമ്പനനിയുസട  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനില്  ഒരു  ഡയറക്ടര്  ഉണഭായനിരനിക്കുസമനലാം
എയര്കപഭാര്ടനിനട്ട് ആവശലമഭായ സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി മഭാര്ക്കറട്ട് വനില ഈടഭാക്കനി
നല്കുസമനലാം  ഉതരവഭായനിരുന.  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  നല്കേനിയ
പരനിസനിതനി  അനുമതനി  കദശതീയ  ഹരനിത  കടബബ്യൂണല്  റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത
ഉതരവട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ശരനിവയ്ക്കുകേയുലാം  സചേയ്തു.  തത്ഫലമഭായനി
കകേന്ദ്ര  പ്രതനികരഭാധ  മനഭാലയലാം  ആറന്മുള  എയര്കപഭാര്ടനിനു  നല്കേനിയ  കനഭാണ്
ഒബ്ജക്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (എന.ഒ.സനി.)  പനിനവലനിക്കുകേയുലാം സചേയ്തു.  കൂടഭാസത കകേന്ദ്ര
കവലഭാമയഭാന മനഭാലയലാം തതസതനില് നല്കേനിയ അനുമതനിയുലാം പനിനവലനിച്ചു. ആറന്മുള
വനിമഭാനതഭാവളലാം സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള വലവസഭായ വകുപനിസനയുലാം
ഗതഭാഗത വകുപനിസനയുലാം ഉതരവകേള റദ്ദേട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേലഭാബനിനറട്ട് ബതീഫനിലാംഗട്ട്

17(*16) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) 'കേലഭാബനിനറട്ട് ബതീഫനിലാംഗട്ട്'  എന കേതീഴ് വഴെക്കലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  ഭരണ  നടപടനികേളനിസല  സതഭാരലതസയ  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുസമന കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ & ബനി) കേലഭാബനിനറട്ട് ബതീഫനിലാംഗട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില. മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട് ആവശലഭാനുസരണലാം കേലഭാബനിനറട്ട് ബതീഫനിലാംഗട്ട് നടതനണട്ട്. മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള അതഭാതട്ട് ദനിവസലാംതസന പ്രസട്ട് റനിലതീസഭായനി മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് നല്കുനണട്ട്.
കൂടഭാസത ഭരണ നടപടനികേള കൂടുതല് സതഭാരലമഭാക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  പുറസപടുവനിക്കുന  ഉതരവകേള അവ
പുറസപടുവനിക്കുനകതഭാസടഭാപലാം തസന മനനിസഭഭാ കയഭാഗതനിസന നടപടനി കുറനിപ്പുകേള,
അജണഭാ  കുറനിപ്പുകേള  എനനിവ  ഉളസപസട  സര്ക്കഭാര്  സവബ്കസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കണസമന ഉതരവട്ട് എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിന
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് സവബ്കസറനില് അവ പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

1008/2017
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ബനി.ഡനി.എസട്ട്. പ്രകവശനലാം

18 (*17) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .    സകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സസഭാശയ  ദനല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഈ  വര്ഷലാം  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.

പ്രകവശന കേഭാരലതനില് മഭാകനജ് സമന്റുകേളുമഭായനി എതനിയ ധഭാരണയുസട വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആദലലാം എതനികചര്ന കേരഭാറനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാര് പനിനവഭാങ്ങനിയനിരുകനഭാ;
എങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സമറനിറട്ട് സതീറനില് ഫതീസട്ട് എതയഭായഭാണട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) കേഴെനിഞ വര്ഷലാം സമറനിറട്ട് സതീറനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗതനിലള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്
നനിനലാം എത ഫതീസട്ട് വതീതമഭാണട്ട് ഈടഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്;

(ഇ)  സമറനിറനില് അഡനിഷന ലഭനിച വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് നനിനലാം അമനിത ഫതീസട്ട്
ഈടഭാക്കുവഭാന  മഭാകനജ് സമന്റുകേളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയതട്ട്  പുനധഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇലങ്കനില്  പ്രസ്തുത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട്  നല്കുവഭാന
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സസഭാശയ  സഡനല്  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി  20-4-2016,
4-7-2016, 9-8-2016, 19-8-2016, 29-8-2016  എനതീ തതീയതനികേളനില് ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനി ചേര്ച നടതകേയുണഭായനിസയങ്കനിലലാം ഫതീസട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ധഭാരണയനിസലതവഭാന
കേഴെനിഞനില.  ഇതനിസന  തുടര്നട്ട്  1-9-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയുസട
അദലക്ഷതയനില് നടതനിയ ചേര്ചയനിലഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് അനനിമമഭായനി ധഭാരണയഭായതട്ട്.
ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം  1-9-2016-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2463/2016/ആ.കു.വ.
പ്രകേഭാരലാം  (അനുബനലാം-1)* ഫതീസട്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്
പുറസപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ  ഉതരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  സസഭാശയ
സഡനല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഫതീസട്ട് നനിശ്ചയനിക്കസപടനിരനിക്കുനതട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഗവണ്സമനട്ട് സമരനിറട്ട്- 2,10,000 രൂപ

ബനി.പനി.എല്.-23,000 രൂപ

എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.-44,000 രൂപ 

(ഡനി) 2015-16   അദലയന വര്ഷലാം  :

14-7-2015-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2192/2015/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം (അനുബനലാം -2)*

ഗവണ്സമനട്ട് സമരനിറട്ട് സതീറട്ട് (ജനറല്)-1,85,000 രൂപ

ബനി.പനി.എല്. സതീറട്ട്-23,000 രൂപ

എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. സതീറട്ട്-44,000 രൂപ 

(ഇ)  സമരനിറനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്
1-9-2016-സല  ഉതരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണഭായ  ഫതീസട്ട്  മഭാതലാം
ഈടഭാക്കുനതനികലക്കുള്ള കേരഭാറനിലഭാണട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളുമഭായനി ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണഭായതട്ട്.
സമരനിറനില്  അഡനിഷന  ലഭനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസ്കഭാളര്ഷനിപട്ട്  നല്കേണസമന
നനിര്കദ്ദേശലാം തലഭാലലാം സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലനില.

അരനി സലാംഭരണലാം

19(*19) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ് മഭാസര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഇടനനിലക്കഭാസര ഒഴെനിവഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്

നനിനട്ട് അരനി സലാംഭരനിക്കുനതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അരനിയുസട വനില കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട് എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനതട്ട്  അരനി  എതനിച  വകേയനില്  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനിസല അരനി വനിതരണക്കഭാര്ക്കട്ട് ഏസതങ്കനിലലാം സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള
കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാനുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സകപസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന  ): 

(എ)  ഇടനനിലക്കഭാസര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  ഇതരസലാംസഭാന-
ങ്ങളനില്നനിനട്ട് അരനി സലാംഭരനിക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകതഭാസട ഞഭാനുലാം സകപകകേഭായുസട
സചേയര്മഭാന  &  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടറുലാം  ഫുഡട്ട്  സസകടറനിയുലാം  അടങ്ങനിയ സലാംഘലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആന്ധ്രയനില് എതകേയുലാം അവനിടസത സര്ക്കഭാര് തലതനിലള്ള ഉനത ഉകദലഭാഗസരുസട
സഭാനനിധലതനില്  അരനിമനില്ലുകേഭാരുമഭായനി  ചേര്ച  നടതകേയുലാം  സപകയഴനികനഭാടട്ട്
ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാസത  ഇ-സടണറനില്  പസങ്കടുക്കഭാന  ആവശലസപടുകേയുലാം  സചേയ്തു.
ഇക്കഭാരലതനില് അവര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ സഹഭായ സഹകേരണലാം നല്കുനതനിനഭായനി
പ്രകതലകേ  സഹല്പട്ട്  സഡസ്കട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  സഹഭായങ്ങള  വഭാഗഭാനലാം
സചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനസപട്ടുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇ-സടണറനിലൂസട വഭാങ്ങുനതനിനഭാല് പരമഭാവധനി കുറഞ വനിലയനില് അരനി
ലഭനിക്കുനതുലാം വഭാങ്ങനിയ വനിലകയക്കഭാള സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിക്കുന കുറഞ വനിലയട്ട്
(സബ്സനിഡനി  വനിലയട്ട്)  വനില്പന  നടതനതനിലൂസടയുലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  അരനിവനില
ഉയരുനതട്ട് നനിയനനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) മുനവര്ഷങ്ങളനില് സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അരനി എതനിച
വകേയനില് ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിസല അരനി വനിതരണക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുവഭാനനില.
സടണര്  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  സചേയ്യുന  മുറയഭാണട്ട്  തുകേ
നല്കേനിവരുനതട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയുസട പ്രവര്തനലാം

20(*20) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  സലാംസഭാനസത

കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത  പ്രവര്തനലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേരുതുനകണഭാസയന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏസതഭാസക്ക  സലാംഭവങ്ങളനിലഭാണട്ട്  അതരലാം  നടപടനികേള
ഉണഭായനിട്ടുള്ളസതനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസനിസന  പ്രവര്തനലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭാസണനട്ട്  ഉറപഭാക്കഭാന
എസനഭാസക്ക നനിയനണ നടപടനികേളഭാണട്ട് പരനിഗണനയനിലള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ & ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം സലാംസഭാനസത

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് നനിയമഭാനുസൃതമലഭാത ഒരു പ്രവര്തനലാം ഉണഭായനിടനില.
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(സനി)  നനിലവനിലള്ള നനിയമ വലവസകേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കസന  പ്രവര്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന  കേതീഴെനില്  കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിയുസട കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണതനിലലാം നനിരതീക്ഷണതനിലമഭാണട്ട് കപഭാലതീസനിസന
പ്രവര്തനങ്ങള.  ഇതനിനുപുറസമ  കപഭാലതീസനിസന  പ്രവര്തനസത  സലാംബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  കകേഭാടതനികേളുസട  ഉതരവകേളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ജനങ്ങളുസട  ജതീവനുലാം  സസതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുകേ  എന  ചുമതല  കൃതലമഭായനി  നനിര്വഹനിക്കുനതനികലയട്ട്  ആവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി സര്ക്കുലറുകേളഭായുലാം ഉതരവകേളഭായുലാം
ബനസപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്.

ബഭാര് കകേഭാഴെ കകേസട്ട് 

21(*21) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : 
ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന : 
ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതച്യു : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് നടന ബഭാര് കകേഭാഴെ കകേസട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ഉനത

ഉകദലഭാഗസസര  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അടനിമറനിസചന  ഗരുതരമഭായ  ആകരഭാപണതനിസന
അടനിസഭാനതനില് അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങസളയുലാം അതട്ട് അടനിമറനിക്കഭാന നടതനിയ
ശമങ്ങസളയുലാം കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായ പുനരകനസഷണലാം നടതകമഭാ;

(ബനി)  കകേസ്ഡയറനില് കപഭാലലാം  മഭാറലാം  വരുതവഭാന അക്കഭാലസത വനിജനിലനസട്ട്
ഡയറക്ടറുസടകമല്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  സചേലതനിസയനട്ട്  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസനതസന
സവളനിസപടുതനിയതനിസന  പശ്ചഭാതലതനില്  കകേസട്ട്  അടനിമറനിച  ഉകദലഭാഗസസര
സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം മഭാറനി നനിര്തവഭാന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(സനി) സതളനിവകേള നശനിപനിചവര്സക്കതനിസരയുലാം നശനിപനിക്കഭാന കപ്രരനിപനിചവര്സക്കതനിസരയുലാം
കനിമനിനല് ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനിസയടുക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ & ബനി) 27-6-2015-ല് ഡയറക്ടറഭായനിരുന ശതീ. വനിനസണ് എലാം. കപഭാള,
ഐ.പനി.എസട്ട്. ആണട്ട് മതനിയഭായ സതളനിവനില എന കേഭാരണതഭാല് ശതീ. സകേ. എലാം. മഭാണനി
പ്രതനിയഭായ വനി.സനി. 06/14/എസട്ട്.ഐ.യു.-1-സന തുടര് നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിചട്ട്
കകേഭാടതനിയനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുവഭാന  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസനഭായ  കപഭാലതീസട്ട്
സൂപ്രണട്ട് ശതീ.  സകകേശനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതട്ട്.  ശതീ.  വനിനസണ് എലാം.  കപഭാള,
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ഐ.പനി.എസട്ട്.-നട്ട്  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  30-11-2015-ല്  വനിരമനിചകശഷലാം  മുഖല
വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷണറഭായനി  പുനര്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
29-10-2015-സല  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിവനിധനിയുസട  അടനിസഭാനതനില്  നടതനിയ
പുനരകനസഷണതനിനുകശഷവലാം  തുടര്  നടപടനികേള  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  കകേഭാടതനിക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേണസമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസനട്ട്  നല്കുകേയുലാം
അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസനഭായ  ശതീ.  സകകേശസനതനിസര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കുകേയുലാം സചേയ ശതീ. ശങ്കര് സറഡനി, ഐ.പനി.എസട്ട്. ഇകപഭാള ഡനി.സനി.ആര്.ബനി.-യുസട
തലവനഭാണട്ട്.  കകേസട്ട് അടനിമറനിച്ചു എന പരഭാതനിയനികന്മേല് സനി.എലാം.പനി. 991/2016-ആയനി
23-9-2016-ല്  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉതരവനിട  പ്രഭാഥമനികേഭാകനസഷണലാം
(സതസരഭാകനസഷണലാം)  പൂര്തനിയഭായകശഷകമ  കകേസട്ട്  അടനിമറനിസയപറനി  ശരനിയഭായ
നനിഗമനതനിസലതഭാനുലാം തുടര്നടപടനികേസളപറനി തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുകേയുള. 

(സനി)  വനി.സനി.  06/14/എസട്ട്.ഐ.യു.-1-സന  കകേസകനസഷണ  കവളയനിലലാം
പുനരകനസഷണ  കവളയനിലലാം  സതളനിവകേള  നശനിപനിക്കുവഭാന  കപ്രരണ  നല്കേനിയവര്
ആരട്ട്  എനതനിസനപറനി  കൃതലമഭായ  വനിവരലാം  ഇകപഭാള  നടക്കുന  (27-8-2016-സല
കകേഭാടതനി  ഉതരവനിന  പ്രകേഭാരലാം)  വനി.സനി.  06/14/എസട്ട്.ഐ.യു.-1-സന  തുടര്
അകനസഷണലാം  പൂര്തനിയഭായഭാല്  മഭാതകമ  കൃതലമഭായുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അറനിയുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  ഈ  വനിഷയലാം  കകേഭാടതനിയുസട  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുകേ
യഭാസണനവരനികേനിലലാം  കകേസട്ട്  അടനിമറനിച്ചു  എന  പരഭാതനിയനികന്മേല്  (സനി.എലാം.പനി.
991/2016)  23-9-2016-ല്  തനിരുവനനപുരലാം  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനി  ഒരു
പ്രഭാഥമനികേഭാകനസഷണലാം  നടതഭാന  ഉതരവനിടനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  അപ്രകേഭാരലാം
ഒരകനസഷണലാം  നടതനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കുനതഭാണട്ട്.
അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ സതളനിവകേള നശനിപനികചഭാ എകനഭാ കപ്രരണ
നല്കേനികയഭാ എകനഭാ അറനിയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 

വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

22(*22) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനസത ഭരണ രലാംഗതട്ട് സതഭാരലത കകേവരുതഭാന എസനലഭാലാം

കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂതണലാം സചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നനിര്ബനമഭായുലാം  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുസടയുലാം  വനിവരങ്ങള
സവളനിസപടുതണസമന വലവസകേള ഏര്സപടുതകമഭാ;
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(സനി) വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമമനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള കൃതലമഭായനി നടപഭാക്കുനകണഭാ
എന വനിലയനിരുതകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലതനില് എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാള്ളഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം വഴെനി സവളനിസപടുതണസമന
വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷണറുസട ഉതരവനിസനതനിസര അപതീല് നല്കേനിയ ഗവണ്സമനട്ട് 
നടപടനി പുനധഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമമനുസരനിചട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാരനിസന കസവനങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി ജനങ്ങളനികലക്കട്ട്
എതനിക്കുനതനിനുലാം ആയതട്ട്  സതഭാരലമഭായുലാം  കൃതലമഭായുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്  നനിലവനിലള്ള
കസവനഭാവകേഭാശ  ആക്ടനിസല  3-ാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആക്ടനിസന  പ്രഭാരലാംഭലാം  മുതല്
ആറുമഭാസതനിനകേലാം ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുലാം ഓകരഭാ വകുപട്ട് കമധഭാവനിയുലാം ഓകരഭാ
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനവലാം  ഓകരഭാ  നനിയമഭാധനിഷനിത  നനികേഭായവലാം  അവ  ഓകരഭാനലാം
നല്കുനതഭായ കസവനങ്ങള നനിയുക്ത ഉകദലഭാഗസര്,  ഒനഭാലാം അപതീല് അധനികേഭാരനി,
രണഭാലാം  അപതീല്  അധനികേഭാരനി,  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനി  എനനിവ  ഗസറനില്
വനിജഭാപനലാം  സചേകയ്യണതഭാസണനട്ട്  വലവസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആകനിസന  4-ാം
വകുപനില്, 3-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരലാം വനിജഭാപനലാം സചേയ്യസപട കസവനങ്ങള നനിശ്ചനിത
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഓകരഭാ അര്ഹതയുള്ള ആളക്കുലാം അവകേഭാശലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാസണനലാം  വലവസ  സചേയനിരനിക്കുന.  കൂടഭാസത  വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമവലാം നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി&ഡനി) വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സലാംസഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന മുകഖന കുറമറ രതീതനിയനില് നടനവരുനതഭായനി സര്ക്കഭാര് വതീക്ഷനിക്കുന.
കേമ്മേതീഷസന വഭാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപഭാര്ടട്ട് നനിയമസഭയട്ട് നല്കേനിവരുനമുണട്ട്. 

(ഇ)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കേണസമന
വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷസന  ഉതരവനിസനതനിസരയല  സര്ക്കഭാര്  ബഹുമഭാനസപട
കഹകക്കഭാടതനിയനില്  അപതീല്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള
വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കേണസമനതസനയഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന
നയലാം.  മുന സര്ക്കഭാരനിസന  1-1-2016  മുതല്  12-3-2016  വസരയുള്ള കേഭാലയളവനിസല
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മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള,  മനിനനിട്സട്ട്,  അജണ,  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  പുറസപടുവനിച  ഉതരവകേള  എനനിവ
ആവശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  സമര്പനിച  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു
അകപക്ഷയനികന്മേല്  അവ  ചേതീഫട്ട്  സസകടറനിയുസട  ഓഫതീസനിസല  കസറട്ട്  പബനികേട്ട്
ഇനഫര്കമഷന  ഓഫതീസര്  അകപക്ഷകേനട്ട്  നല്കേണസമനട്ട്  മുഖല  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷണര്  ഉതരവട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.  അപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  പൂര്തനിയഭായതുലാം
പൂര്തനിയഭാകേഭാതതുമഭായ  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  796   എണ്ണമുണട്ട്.  അവ
കവര്തനിരനിചട്ട്  അകപക്ഷകേനട്ട്  നല്കുനതട്ട്  ചേതീഫട്ട്  സസകടറനിയുസട  ഓഫതീസനിസന
പ്രവര്തനസത  അനുകയഭാജലമലഭാത  വനിധതനില്  വലതനിചേലനിപനിക്കുസമനതനിനഭാലഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത ഉതരവനിസനതനിസര ബഹുമഭാനസപട കഹകക്കഭാടതനിയനില് അപതീല്
ഹര്ജനി സമര്പനിചതട്ട്.

(എഫട്ട്)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് നല്കുനതനില് ഒരു തടസവലാം നനിലവനിലനില. 20-7-2016-സല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 20/2016/സപഭാഭ (എസട്ട്.സനി.) ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം മനനിസഭഭാ കയഭാഗ
തതീരുമഭാനതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  പുറസപടുവനിക്കുന  ഉതരവകേള,  അതട്ട്
പുറസപടുവനിച  ഉടനതസന  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതനിനട്ട്  സമര്പനിച  കുറനിപ്പുകേള,
തതീരുമഭാനലാം  എനനിവ  ഉളസപസട  സര്ക്കഭാര്  സവബ്കസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണസമനട്ട്
എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  അവ
kerala.gov.in  എന സര്ക്കഭാര് സവബ്കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു വരുനമുണട്ട്. 

സ്ത്രതീകേളുസടയുലാം കുടനികേളുസടയുലാം സരക്ഷയട്ട് പദതനി

23(*23) ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനസസനട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  സ്ത്രതീകേളുസടയുലാം  കുടനികേളുസടയുലാം  സരക്ഷയട്ട്  എസനലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുസമതനിസര ഉണഭാകുന അതനികമങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയഭാല് ഉടനതസന കകേസട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  സചേയ്യഭാനുലാം  അവ കകേഭാടതനിയനില്  എതനിചട്ട്
പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  നല്കുവഭാനുലാം  എസനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം കകേസ്സുകേളനില് കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷസന ഭഭാഗത നനിനലാം ഉണഭാകുന
വതീഴ്ചകേളനില് എനട്ട് കേര്ശന നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാള്ളുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  സ്ത്രതീകേളുസടയുലാം കുടനികേളുസടയുലാം സരക്ഷയഭായനി പനിങ്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാള,
ഓപകറഷന  വഭാതലല,  നനിര്ഭയ  കകേരളലാം  സരക്ഷനിത  കകേരളലാം  എനതീ  കേര്മ്മേ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പനിങ്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാള :

സ്ത്രതീകേളസക്കതനിസരയുള്ള അതനികമങ്ങള കേസണതനി തടയുനതനിനട്ട് അതലഭാധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള വഭാഹനങ്ങളനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുസട
കനതൃതസതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്
സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  സഹഭായതനിനുലാം  വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം  1515  എന
നമ്പരനികലക്കട്ട് വനിളനിക്കുനതനിനുലാം ഏതട്ട് അടനിയനര സഭാഹചേരലവലാം കനരനിടുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സപഭാതുസലങ്ങള, സ്കൂള, കകേഭാകളജട്ട്,  ഓഫതീസകേള,
കലഡതീസട്ട്  കഹഭാസലകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിലലാം  പനിങ്കട്ട്
പകടഭാള  സലാംഘലാം  പകടഭാളനിങട്ട്  നടതനി  വരുന.  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വനിനലസനിചനിരനിക്കുന  പനിങ്കട്ട്  ബതീറട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങളുലാം
പനിങ്കട്ട്  പകടഭാള  സലാംഘലാം  നല്കേനിവരുന.  ജനിഐഎസട്ട്-ജനിപനിഎസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കൃതലമഭായനി  സലലാം  കേസണതനി  കവഗതനില്  കപഭാലതീസട്ട്  സഹഭായലാം
എതനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന കസഭാഫട്ട് സവയറഭാണട്ട് ടനി വഭാഹനതനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്.

ഓപകറഷന വഭാതലല :

കേഭാണഭാതഭാകുന  കുടനികേസള  കേസണതനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
ആഭലനര വകുപനിസനയുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിസനയുലാം ജനിലഭാ ഭരണകൂടതനിസനയുലാം
സഹകേരണകതഭാസട  ഓപകറഷന  വഭാതലല  എന  കപരനില്  ഒരു  തതീവ്രയജ
പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിര്ഭയ കകേരളലാം സരക്ഷനിത കകേരളലാം :

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുസമതനിസരയുള്ള  അതനികമങ്ങള  തടയുനതനിസന

ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനതട്ട്  'നനിര്ഭയ  കകേരളലാം  സരക്ഷനിത  കകേരളലാം'  എന  പദതനി

സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട് കേലഭാമ്പസകേളനില്

സപണ്കുടനികേളക്കട്ട് അപ്രതതീക്ഷനിതവലാം പ്രതനികൂലവമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങസള തകനടകതഭാസട

കനരനിടുനതനിനുലാം  കുറകൃതലങ്ങളസക്കതനിസര  പ്രതനികേരനിക്കഭാനുള്ള  പരനിശതീലനവലാം

അവകബഭാധവലാം നല്കുനതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുസട ലക്ഷലലാം.  ആയതനിസന ഭഭാഗമയനി

കബഭാധവത്കേരണ  കഭാസ്സുകേളുലാം  വമണ്  സസല്ഫട്ട്  ഡനിഫനസട്ട്  സടകനികേട്ട്  (WSDT)
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പരനിശതീലനവലാം  സകേഭാടുതവരുന.  സ്ത്രതീകേസളയുലാം  കുടനികേസളയുലാം  ഭനിക്ഷഭാടനതനിനുലാം

കവശലഭാവൃതനിക്കുമഭായനി കേടതനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതട്ട് കേസണതനതനിനുലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുമഭായനി

Anti Human Trafficking Unit (AHTU)-കേള സലാംസഭാനതട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം

ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.  Anti  Human  Trafficking  Unit-സന

കനതൃതസതനില് സലാംസഭാനതടനതീളലാം സസഷലല് കഡവകേള നടതനിയുലാം ജനങ്ങസള

കബഭാധവത്കേരനിച്ചുലാം സ്ത്രതീകേളസക്കതനിസരയുള്ള അതനികമങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി തടയുന.

കൂടഭാസത രഭാതനികേഭാല സചേക്കനിലാംഗലാം ബസട്ട് സഭാന്റുകേള,  സറയനില്കവ കസഷനുകേള,  മറട്ട്

തനിരക്കുള്ള സലങ്ങള എനനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിളമഭാര്

ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി ജഭാഗ്രത പുലര്തനിവരുന.  സ്ത്രതീകേള

ആകമനിക്കസപടുന  കവളകേളനില്  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  സഹഭായലാം

ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാസര  സസതന  ചുമതലയുള്ള

എസട്ട്.എചട്ട്.ഒ.-മഭാരഭാക്കനി ഏതഭാനുലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട്

വനനിതകേസള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ആത്മവനിശസഭാസകതഭാസട കപഭാലതീസട്ട് സഹഭായലാം

കതടുനതനിനട്ട് കേരുതട്ട് പകേരുനതുമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുസമതനിരഭായനി  ഉണഭാകുന  അതനികമങ്ങള
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയഭാല്  ഇനലന  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമതനിസല  വകുപ്പുകേള,  POCSO  Act,
Juvenile  Justice  Act,  Domestic  Violence  Act  തുടങ്ങനിയ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയ്യുനതനിനുലാം  സ്ത്രതീകേളുസടയുലാം  കുടനികേളുസടയുലാം  ഇരകേള
ആയനിട്ടുള്ളവരുസടയുലാം  സമഭാഴെനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  മുഖഭാനരലാം
കരഖസപടുതനതനിനുലാം  കകേസകേളുസട  പ്രഭാഥമനികേ  നടതനിപനിനുലാം  മറമഭായനി  Victim
support  scheme  മുകഖന  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിയുലാം  കകേസകേളനില്
ജഭാഗ്രതഭാപൂര്വ്വലാം  അകനസഷണലാം  നടതനി  കകേസട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  സചേയട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്
എതനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാസത കലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യഭാന  24  മണനിക്കൂര് പ്രവര്തനിക്കുന
നനിര്ഭയ കടഭാള ഫതീ സഹല്പട്ട് കലന 1800 425 1400 പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷസന ഭഭാഗതനനിനലാം കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി
ഇതുവസര  ശദയനില്സപടനിടനില.  എനനിരുനഭാലലാം  ഇതരലാം  കകേസ്സുകേള കകേകേഭാരലലാം
സചേയ്യുനതനില് കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷന അതതീവ ജഭാഗ്രത പുലര്തണസമനലാം ഇരകേളഭായവര്ക്കട്ട്
നതീതനിയുലാം  കുറവഭാളനികേളക്കട്ട്  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷയുലാം
വഭാങ്ങനിസക്കഭാടുക്കണസമനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം. ഇതനിനട്ട് വനിരുദമഭായനി കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷസന
ഭഭാഗതനനിനലാം ഒറസപട എസനങ്കനിലലാം വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി ശദയനില്സപടുനപക്ഷലാം
അക്കഭാരലലാം പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ആന്ധ്രയനില്നനിനട്ട് കനരനിടട്ട് അരനി സലാംഭരനിക്കഭാന നടപടനി 

24(*24) ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാസത കുറഞ നനിരക്കനില് അരനി സകേഭാണ്ടുവരുനതുമഭായനി

ബനസപടട്ട് ആന്ധ്രഭാ സര്ക്കഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടതനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത ചേര്ചയനിസല പ്രധഭാനസപട കേഭാരലങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് ഇടനനിലക്കഭാര് പൂഴനിവയട്ട് നടതനി അരനിവനില വര്ദനിപനിക്കുനതഭായനി
പറയസപടുന  സഭാഹചേരലതനില്,  ആന്ധ്രയനിസല  സനിവനില്  സകപസട്ട്  വകുപനില്
നനികനഭാ അവനിടുസത സമഭാതവലഭാപഭാരനികേളനില് നനികനഭാ കനരനിടട്ട് അരനി സലാംഭരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സകപസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന  ): 

(എ)  ഇടനനിലക്കഭാസര ഒഴെനിവഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് ആന്ധ്രയനില്നനിനട്ട് അരനി
സലാംഭരനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ഞഭാനുലാം  സകപകകേഭായുസട  സചേയര്മഭാന  &
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടറുലാം  ഫുഡട്ട്  സസകടറനിയുലാം  അടങ്ങനിയ  സലാംഘലാം  ആന്ധ്രയനില്
എതകേയുലാം  അവനിടസത  സര്ക്കഭാര്  തലതനിലള്ള  ഉനത  ഉകദലഭാഗസരുസട
സഭാനനിദലതനില് അരനിമനില്ലുകേഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടതകേയുലാം സചേയ്തു.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചേര്ചയനില്  അരനിമനില്ലുകേഭാരുമഭായനി  കനരനിടട്ട്  സലാംസഭാരനിചതനില്

സപകയഴനികനഭാടട്ട് ഇടനനിലക്കഭാരനിലഭാസത ഇ-സടണറനില് പസങ്കടുക്കുവഭാന അഭലര്ത്ഥനിച്ചു.

അവര്ക്കഭാവശലമഭായ സഹഭായ സഹകേരണലാം നല്കുനതനിനഭായനി പ്രകതലകേ സഹല്പട്ട്

സഡസ്കട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം വനിലനനിലവഭാരലാം ഇ-സടണര് നനിരക്കനികനക്കഭാള കുറവള്ള

സഭാഹചേരലതനില്  ഉല്പഭാദകേരനില്നനിനലാം  അരനി  കനരനിടട്ട്  വഭാങ്ങനിക്കുനതനിനുമുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് അരനിവനില കമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിക്കുന സഭാഹചേരലതനില്

ആന്ധ്രയനിസല  സമഭാത  വലഭാപഭാരനികേളനില്നനിനലാം  അരനി  കനരനിടട്ട്  സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള

സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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കഹഭാമനികയഭാ മരുനട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം വനിതരണവലാം

25(*25) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    ആനണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കഹഭാമനികയഭാ മരുന നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനങ്ങള

കേഭാരലക്ഷമമലഭാസയന പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 'കഹഭാലാംകകേഭാ'-യുസട പ്രവര്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാമനികയഭാ മരുന നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമവലാം
സതഭാരലവമഭായനി നടതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ): 

(എ) ഇല.

(ബനി)  കഹഭാലാംകകേഭാ  ഒരു സഹകേരണ സലാംഘമഭായഭാണട്ട്  രജനിസര് സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.
സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസര് അടങ്ങുന ഒരു ഭരണസമനിതനിയഭാണട്ട് ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം
നടതനതട്ട്.  കഹഭാലാംകകേഭാ ഒരു സഹകേരണ സലാംഘമഭായതനിനഭാല് ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സഹകേരണ  രജനിസഭാര്ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന
സഭാമ്പതനികേ സഹഭായങ്ങളുസട  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിചട്ട്  അക്കഗൗണനട്ട് ജനറലലാം
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടതനണട്ട്.  കഹഭാലാംകകേഭായുസട  കേഴെനിഞ  3  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത
വനിറവരവട്ട്,  സമഭാതലാം ഉത്പനങ്ങളുസട ലഭാഭലാം എനതീ കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്

26(*26) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് സലലാം മഭാറങ്ങളക്കട്ട് മഭാനദണങ്ങള

ഏര്സപടുതകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) സലലാം മഭാറങ്ങളക്കട്ട് മഭാനദണങ്ങള ഏര്സപടുതനതട്ട് സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്

കേഭാരലക്ഷമവലാം കുറമറതുമഭാക്കഭാന പ്രകയഭാജനകേരമഭാകുസമനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  സലലാം  മഭാറങ്ങളക്കട്ട്  വലക്തവലാം  സതഭാരലവലാം  നനിര്വ്വചേനിക്കസപടതുമഭായ

കേഭാരലങ്ങള മഭാനദണങ്ങളനില് വരുതവഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണങ്ങള കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതഭാന

എസനലഭാലാം  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഏര്സപടുതഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുസട  സപഭാതു  സലലാംമഭാറതനിനട്ട്

മഭാനദണങ്ങള നനിശ്ചയനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  10-9-2004-സല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  12/04/ഉഭപവ

പ്രകേഭാരലാം  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.

സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് സലലാംമഭാറങ്ങളക്കട്ട് വലക്തവലാം സതഭാരലവലാം നനിര്വചേനിക്കസപടതുമഭായ

മഭാനദണങ്ങള ഏര്സപടുതനിസക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം അദലഭാപകേരുസടയുലാം

സപഭാതു  സലലാംമഭാറ  വലവസകേള  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതസതനില്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്, ഉനതവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്, കകേരള പബനികേട്ട്

സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന തുടങ്ങനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിലവനിലള്ള സപഭാതു സലലാംമഭാറ

നനിബനനകേള കൂടനി പരനികശഭാധനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം ഉചേനിതവലാം കേഭാലനികേവലാം സതഭാരലവമഭായ

മഭാനദണങ്ങള  ഉളസപടുതനിസക്കഭാണ്ടുലാം  നനിലവനിലള്ള  സലലാംമഭാറ  വലവസകേള

പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) സപഭാതു സലലാംമഭാറലാം സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പുറസപടുവനിക്കുന

മഭാനദണങ്ങള  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  കൃതലമഭായനി  പഭാലനികക്കണതഭാണട്ട്.  ആയതനില്

വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിസന  ശദയനില്സപടുനപക്ഷലാം  അതനിസനതനിസര  കേര്ശന

നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത  സപഭാതു  സലലാംമഭാറ  പ്രകനിയയനില്

മഭാനദണങ്ങള കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന സലലാംമഭാറലാം

കുറമറ  രതീതനിയനില്  ഓണ്കലനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേമഭായ

കസഭാഫട്ട് സവയര് തയ്യഭാറഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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സനി-ഡനിറനിസന പ്രവര്തനങ്ങള

27(*27) ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സനി-ഡനിറനിസന പ്രവര്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉസണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ ഗകവഷണലാം,  വനിഷസല് കേമ്മേബ്യൂണനികക്കഷന ഇനഫര്കമഷന
സടകകഭാളജനി,  ഐ.റനി.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഈ  ഗകവണനസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലയനില്
സനി-ഡനിറനിസന  കേഴെനിഞകേഭാല  പ്രവര്തനങ്ങള  തൃപ്തനികേരമഭായനിരുകനഭാ;  എങ്കനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള സനി-ഡനിറട്ട്  ഏസറടുത നടതന പ്രവര്തനങ്ങള ഏസനലഭാമഭാണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ഉണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനില്  ഉളസപടുതനി  വനിവനിധ  കപ്രഭാജക്ടുകേളുസട
നനിര്വ്വഹണതനിനട്ട്  അനുവദനിച  തുകേ  സചേലവഴെനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ഐ  &
പനി.ആര്. വകുപട്ട് നടതന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് സനി-ഡനിറനിസന പ്രവര്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതസപടുനണട്ട്. ഇതനിനു പുറകമ ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി സചേയര്മഭാനഭായ
ഭരണസമനിതനിയഭാണട്ട്  സനി-ഡനിറനിസന  നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.
വര്ഷതനില്  ഒരുതവണ  ഈ  ഭരണസമനിതനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  സനി-ഡനിറനിസന
പ്രവര്തനങ്ങള  വനിലയനിരുതനണട്ട്.  കൂടഭാസത  ഐ  &  പനി.ആര്.ഡനി  സസകടറനി
സചേയര്മഭാനഭായ ഒരു എകനികേച്യുടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  സനി-ഡനിറനിസന കപ്രഭാജക്ടുകേള,
ഭരണ നനിര്വ്വഹണലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംബനനിച വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം
തതീരുമഭാനസമടുക്കുനതനിനുമഭായനി എകനികേച്യുടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗവലാം കചേരഭാറുണട്ട്.

(ബനി) തൃപ്തനികേരമഭായനിരുന. (വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.)*

(സനി)  നനിലവനില് സനി-ഡനിറട്ട്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുന ചേനില പ്രധഭാന കപ്രഭാജക്ടുകേള
ചുവസട കചേര്ക്കുന:

(1) ഐ.ടനി.@സ്കൂളനിനുകവണനിയുള്ള പഭാഠലഭഭാഗങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള
ഡനിവനിഡനി/സവബ്കമഭാഡബ്യൂള പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കല്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(2) വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്/തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുകവണനി
സഗൗകരഭാര്ജ പദതനികേളുസട രൂപകേല്പനയുലാം നനിര്വ്വഹണവലാം

(3) എകകസട്ട്  വകുപനിനുകവണനി  അതതീവ  സരക്ഷഭാ  കഹഭാകളഭാഗ്രഭാലാം
കലബല് നനിര്മ്മേഭാണലാം

(4) ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയുസട ഓണ്കലന സപഭാതുജന പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനമഭായ സസയനിറട്ട് കഫഭാര്കവഡനിസന രൂപകേല്പനയുലാം
നനിര്വ്വഹണവലാം

(5) സലാംസഭാന  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനുകവണനി  സഫസനിലനിറനി
മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് നനിര്വ്വഹണലാം

(6) പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്സപടുനവരുലാം  സപ്രഭാഫഷണല്
കയഭാഗലത കനടനിയവരുമഭായവര്ക്കട്ട് കജഭാലനി കനടുനതനിനഭാവശലമഭായ
ഹ്രസസകേഭാല പരനിശതീലനലാം നല്കുന കസബര്ശതീ കപ്രഭാജക്ടട്ട്

(7) ടതീ ബഭാങ്കട്ട് കപ്രഭാജക്ടനിസന ഭഭാഗമഭായനി മലയഭാളഭഭാഷഭാ കേലാംപബ്യൂടനിലാംഗനില്
ഗകവഷണലാം

(8) സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിസല പുരഭാകരഖകേള തല്സലതതസന
ഡനിജനികറസട്ട് സചേയ്യുന പദതനി

(9) കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  നനിര്വ്വഹണ
സലാംവനിധഭാനലാം

(10) വനിജനിലനസട്ട്  &  ആനനി  കേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറഭാ,  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപട്ട്,  ഓണ്കലന  എകഭാമനികനഷന  കസഭാഫട്ട് സവയര്  തുടങ്ങനി
വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയുള്ള കസഭാഫട്ട് സവയര് ഡനികസന,
വനികേസന പ്രവൃതനികേള

അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനിലണഭായ പ്രശങ്ങള

28(*28) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഈ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട് അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമ പ്രവര്തകേരുലാം

തമ്മേനില് സലാംഘര്ഷമുണഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പ്രശതനില്  എസനലഭാലാം  ഇടസപടലകേളഭാണട്ട്  നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രശപരനിഹഭാരതനിനട്ട് എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാണസതനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാടതനി  നടപടനികേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുനതനില്  മഭാധലമ
പ്രവര്തകേര്കക്കര്സപടുതനിയ വനിലക്കട്ട് നതീക്കഭാന ഇടസപടുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം
തമ്മേനില് തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി, എറണഭാകുളലാം സനിറനി, ആലപ്പുഴെ എനതീ ജനിലകേളനിസല
കകേഭാടതനി  പരനിസരങ്ങളനില്വചട്ട്  സലാംഘര്ഷമുണഭായതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ടനി ജനിലകേളനില് 14 കകേസകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  -  ഡനി)  നനിയമലലാംഘനങ്ങളനില് കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര കകേസകേള രജനിസര്
സചേയട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം  തമ്മേനില്
ഭഭാവനിയനിലണഭാകുന തര്ക്കങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേസണതനതനിനഭായനി അഡസകക്കറട്ട്
ജനറലനിസന  കനതൃതസതനില്  അഭനിഭഭാഷകേരുകടയുലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുകടയുലാം
പ്രതനിനനിധനികേള ഉളസപടുന സമനിതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസകേഭാര്കൂടനി
ഉളസപടുന തര്ക്കങ്ങളനില് ഡനി.ജനി.പനി.,  ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് എനനിവര് കൂടനി
സമനിതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം. 

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുസട വനിലക്കയറലാം

29(*29) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  നനികതലഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങളുസട വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചു നനിര്തഭാനഭായനി സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
വഴെനി നടതനിയ ഇടസപടലകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില്  സകപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  വനിപണനലാം  നടതന

സഭാധനങ്ങള  ഗണകമന്മേയുള്ളവയഭാസണനലാം  അവ  ആവശലതനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുനസണനലാം

ഉറപഭാക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഓണക്കഭാലതട്ട്  വനിപണനി  ഇടസപടലനിനഭായനി  സനിവനില്  സകപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന സചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സകപസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന  ): 

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുസട  വനിലവര്ദനവനിസന  കനരനിടഭാന
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടസപടല്  പദതനി  സനിവനില്  സകപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിസന ഭഭാഗമഭായനി സകപകകേഭാ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി വനിതരണലാം
സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* സബ്സനിഡനിയനില്
വനില്ക്കുന  ഉല്പനങ്ങള  ഉളസപസട  21  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
സപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവസര  വനിലകുറചട്ട്  ഫതീസസയനില്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാസത ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നല ഗണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പട്ട് സപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേനികലഭായട്ട്  15  രൂപ  നനിരക്കനില്  കഫഭാര്ടനികഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന  കേടകേള
വഴെനിയുലാം  സകപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനിയുലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്തുവരുന.
ഇതുകൂടഭാസത  ചേഭായസപഭാടനി,  മലനിസപഭാടനി,  മുളകുസപഭാടനി,  സവളനിസചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,
മഞളസപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സകപകകേഭായുസട സസനലാം ബഭാനഡഭായ
'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  കേര്ശന  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  സപഭാതുവനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20-30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില് വനിറവരുന. 

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്
സനിവനില്  സകപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  വനിപണനിയനിടസപടലനിനഭായനി  അനുവദനിച
തുകേയഭായ  70  കകേഭാടനി  രൂപ  150  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  ഈ
സഹഭായമുപകയഭാഗനിചട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുള്ള  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുസട
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലള്ള വനിതരണലാം, ഓണക്കഭാലതട്ട് എലഭാ കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുമുള്ള
സസഷലല്  പഞസഭാര  വനിതരണലാം,  എലഭാ   ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം
(2 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം മട അരനി, 200 ഗ്രഭാലാം മുളകേട്ട്, 100 ഗ്രഭാലാം കതയനില എനനിവ അടങ്ങനിയ)
സഗൗജനല  ഓണക്കനിറട്ട്  എനനിവ  സകപകകേഭാ  വനിതരണലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇങ്ങസന
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  വനിപണനിയനിടസപടല്  നടതനിയതുമൂലലാം  ഉല്സവകേഭാലതണഭാകുന
അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുസട  കമഭാതതീതമഭായ  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചുനനിറുതവഭാന
സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഡനികപഭാതലതനില് ജൂനനിയര് മഭാകനജര്  (M&I) പ്രതനിമഭാസലാം കുറഞതട്ട്
12 വനില്പനശഭാലകേള എങ്കനിലലാം പരനികശഭാധന നടതനി സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുസട
ലഭലത ഉളസപസടയുള്ള കേഭാരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുതന.  സകപകകേഭായനില് ഇ-സടണര്
പ്രകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുന  സഭാധനങ്ങള  ഓകരഭാ  ഡനികപഭായനിലലാം  കേസഭാളനിറനി  അഷസറനസട്ട്

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സലാംശയങ്ങളുള്ള  പക്ഷലാം  റതീജനിയണല്  അനലറനിക്കല്
ലഭാബട്ട്/CFRD എനനിവനിടങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്. കൂടഭാസത എഫട്ട്.എലാം.സനി.ജനി.-യനില്
ഉളസപട  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  അലാംഗതീകൃത  NABL  Accredited  Lab/CFRD  Lab
എനനിവയുസട ഗണകമന്മേഭാ പരനികശഭാധനഭാ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ബനസപട സപയറനില്നനിനലാം
വഭാങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  ഡനികപഭായനില്  സസതീകേരനിക്കഭാറുള.  ഇതനിനുപരനി
ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  മഭാകവലനി  ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളനില്നനിനലാം
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുസട  റഭാനഡലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  CFRD-യനികലക്കട്ട്  പരനികശഭാധനയഭായനി
നല്കുനമുണട്ട്. 

(സനി) ഈ സകേഭാലലാം ഓണലാം, ബകതീദട്ട് ഉല്സവകേഭാലതട്ട് കേഴെനിഞ സകേഭാലങ്ങകളക്കഭാള
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  വനിപണനിയനിടസപടല്  സകപകകേഭാ  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
നനിലവനിലള്ള  വനില്പനശഭാലകേള ഉളസപസട  14  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  75  തഭാലൂക്കട്ട്
ആസഭാനങ്ങളനിലലാം മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത 25 പഞഭായതകേളനിലമടക്കലാം 1464
ഓണചനകേള സലാംസഭാനതടനതീളലാം  പ്രവര്തനിപനിച്ചു.  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനിലഭാത
മറട്ട്  7  പഞഭായതകേളനില്  സമഭാകബല്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളവഴെനി  ഓണക്കഭാലതട്ട്
അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി.  ഇതുകൂടഭാസത  16.06  ലക്ഷലാം  ബനി.പനി.എല്.
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സഗൗജനല  ഓണക്കനിറട്ട്  വനിതരണലാം  നടതകേയുലാം  സലാംസഭാനസത
ഓകരഭാ  കറഷനകേഭാര്ഡനിനുലാം  ഒരു  കേനികലഭാ  സസഷലല്  പഞസഭാര  കറഷന  കേടകേള
മുഖഭാനരലാം വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട് എതനിച്ചുസകേഭാടുക്കുകേയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗകുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള
സഗൗജനല  ഓണക്കനിറനിനുള്ള  സഭാധനങ്ങള  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപനിനട്ട്  കകേമഭാറുകേയുലാം
സകപകകേഭാ സചേയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂളകുടനികേളക്കുള്ള 5 കേനികലഭാ സഗൗജനല അരനി വനിതരണലാം
അവസഭാനഘടതനിലഭാണട്ട്.  സകപകകേഭാ  വഴെനി  ഇതരതനില്  നടതനിയ  ഓണവനിപണനി
ഇടസപടല്മൂലലാം നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുസട വനില പനിടനിച്ചുനനിര്തവഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സഭാധനിച്ചു.  ഓണചനകേളനില്ക്കൂടനി  പചക്കറനി  ഉളസപസടയുള്ള  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം
നലഭായവനിലയട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സസഭാശയ സമഡനിക്കല്-സഡനല് കകേഭാകളജട്ട് പ്രകവശനലാം

30(*30) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്,  സഡനല്  കകേഭാകളജുകേളുസട
പ്രകവശനവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  മഭാകനജ് സമന്റുകേളുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാര്  വലവസകേസള
സലാംബനനിചട്ട് ഉയര്നതഭായനി പറയസപടുന ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനിൽസപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതണഭാക്കനിയ കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ഫതീസട്ട് നനിരക്കുലാം
പുതനിയ കേരഭാറനിസല ഫതീസട്ട്  നനിരക്കുലാം തമ്മേനിലള്ള വലതലഭാസലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുസണങ്കനില്
ആയതനിസന വനിശദഭാലാംശലാം നൽകുകമഭാ ;

(സനി) മുന സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലസത കേരഭാര് വലവസയ്സക്കതനിസര ഉയര്നതഭായനി
പറയസപടുന ആകക്ഷപങ്ങളുസടയുലാം പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളുസടയുലാം വനിശദവനിവരലാം സവളനിസപടുതകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ ടതീചര്  ):

(എ&ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  നനിലവനിലനിരുന  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കട്ട്
ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. 

2015-16   അദലയന വര്ഷലാം  :

14-7-2015-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 2192/2015/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
(അനുബനലാം-1)*

സമഡനിക്കല്  :

സമറനിറട്ട് സതീറട്ട് -1,85,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട്-8,50,000 രൂപ

എന.ആര്.ഐ. സതീറട്ട്-12,50,000 രൂപ 

സഡനല്  :

സമറനിറട്ട് സതീറട്ട് -1,20,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട്-4,00,000 രൂപ

എന.ആര്.ഐ. സതീറട്ട്-5,00,000 രൂപ 

മുന വര്ഷങ്ങളനില് മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറനിനട്ട്  (സമഡനിക്കല്) 1,85,000  രൂപയഭാണട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിരുനതട്ട്.  ഇതനില്  10%  വര്ദനവട്ട് കൂടനിവനഭാല്  2,03,000  ആയനിതതീരുലാം.
എനഭാല് ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം സമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇനലയുലാം
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന രതീതനിയനിലള്ള കകേഭാകളജുലാം ആശുപതനിയുലാം നടതനതനിനുള്ള ചേനിലവട്ട്
വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലതനില്  സര്ക്കഭാര്  തഭാസഴെപറയുന  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കട്ട്
1-9-2016-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2463/2016/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.
(അനുബനലാം-2)*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സമഡനിക്കല്  :

ബനി.പനി.എല്. സമറനിറട്ട് -25,000 രൂപ

സമറനിറട്ട്  സതീറട്ട്-2,50,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട്-11,00,000 രൂപ

എന.ആര്.ഐ. സതീറട്ട്-15,00,000 രൂപ 

സഡനല്  :

ബനി.പനി.എല്. സമറനിറട്ട് -24,000 രൂപ

സമറനിറട്ട് സതീറട്ട് -2,10,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സതീറട്ട്-5,00,000 രൂപ

എന.ആര്.ഐ. സതീറട്ട്-6,00,000 രൂപ 

സര്ക്കഭാര് ഈസയഭാരു നനിലപഭാടട്ട്  എടുതതനിസന അടനിസഭാനതനില് ആസകേയുള്ള
23 സസഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളനില് 20 കപര് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയനിസലതകേയുലാം
ആയതനിസന ഫലമഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളനിസല ഗവണ്സമനട്ട് സമറനിറട്ട്
സതീറകേളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  നല്കേഭാന  സഭാധനിച്ചു.
2015-16-ല്  1650  സതീറകേളനിലഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  എഗ്രനിസമനട്ട്  ഉണഭായതട്ട്.
കകേഭാകളജുകേള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  എഗ്രനിസമനട്ട്  വയഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  മുഴുവന  സതീറകേളനിലലാം
വലനിയ  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുകേയുലാം  സചേയനിരുന.  ഇതനില്തസന  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  വനിട്ടുകേനിടനിയ
സതീറകേളുസട  എണ്ണലാം  800  ആയനിരുന.  2016-17-ല്  ആസകേ  2450  സതീറകേളനില്
ഗവണ്സമന്റുമഭായനി കേരഭാറനിസലതനിയതട്ട് 2250 സതീറകേളനിലഭാണട്ട്. ഇതനില് 1100 സമറനിറട്ട്
സതീറകേള ഗവണ്സമനനിനട്ട് ലഭലമഭായനി. ബനി.പനി.എല്. കേഭാറഗറനിയനില് കേഴെനിഞ വര്ഷലാം
115  സതീറട്ട്  മഭാതലാം  ഉണഭായനിരുനതട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  157  ആയനി.  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.
മുനവര്ഷലാം 214 ഉണഭായനിരുനതട്ട് ഈ വര്ഷലാം 292 ആയനി. അതഭായതട്ട് ബനി.പനി.എല്-
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  ഫതീസട്ട്  ഇളവട്ട്  ലഭനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട എണ്ണലാം മുനവര്ഷലാം
329  ആയനിരുസനങ്കനില് ഈ വര്ഷലാം  449  ആണട്ട്.  സമരനിറട്ട്  സതീറനിസന എണ്ണതനില്
മുനവര്ഷകതതനിസനക്കഭാള  ഗണലമഭായ  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായതഭായനി  കേഭാണുന.
ഇതവണ മുന വര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷനിചട്ട് കൂടുതല് കകേഭാകളജുകേള സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  പ്രകവശനതനിനട്ട്  ഇതവണ
സമറനിറട്ട് മഭാതമഭായനിരുന മഭാനദണലാം.  

(സനി) വനിവരലാം ലഭലമല. 
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(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത കചേഭാദലങ്ങളുസട ഉതരങ്ങള

ഉനത ഉകദലഭാഗസരുസട വനിവഭാദ പ്രസഭാവനകേള

1(1) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്സമനട്ട്  സര്വ്വതീസനിസല  ഉനത  ഉകദലഭാഗസരനില്  ചേനിലര്  വനിവഭാദ
പ്രസഭാവനകേൾ  നടതനതുലാം  ചേടങ്ങളനില്സപടഭാത  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറസപടുവനിക്കുനതുലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഗൗ പ്രവണത ആശഭാസലമഭാസണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി) ഇസലങ്കനില് ഇതര ലാം ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര നനിയമഭാനുസൃതമഭായ ശനിക്ഷണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

മഭാതൃഭഭാഷയുസട പ്രഭാധഭാനലലാം

2(2) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനിസല ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കനി വര്ഷങ്ങള കേഴെനിഞനിട്ടുലാം അതു
പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില എന വസ്തുത സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 'മലയഭാളതനിസല പ്രഭാവതീണലമറനിയഭാന പനി.എസട്ട്.സനി.  കപഭാലലാം ശമനിക്കുനനില
എനലാം  10  മഭാര്ക്കനിസനങ്കനിലലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷ  പ്രഭാവതീണലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
ഉപകയഭാഗനിക്കണലാം'  എനലാം  2016  ആഗസട്ട്  12-നട്ട്  കകേരള പനി.എസട്ട്.സനി.  എലാംകപഭായ്സട്ട്
യൂണനിയസന 43- ാം സലാംസഭാന സകമ്മേളനലാം ഉത്ഘഭാടനലാം സചേയട്ട് ബഹു. മുഖലമനനി,
തനിരുവനനപുരതട്ട് വനി.സജ.റനി. ഹഭാളനില് പ്രകേടനിപനിച അഭനിപ്രഭായപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവസര ടനി
പദതനി നടപഭാക്കഭാന എസനങ്കനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മലയഭാളഭഭാഷയുസട  വലഭാപനതനിനുലാം പരനികപഭാഷണതനിനുമഭായനി  കകേരള
നനിയമസഭ ഏകേകേണ്ഠമഭായനി പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമപ്രകേഭാരലാം, മഭാതൃഭഭാഷയുസട പ്രഭാധഭാനലലാം
മനസനിലഭാക്കനി കകേരളതനിസല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലലാം സസകടറനികയറനിലലാം നനിയമസഭയനിലലാം
മലയഭാള  ഭഭാഷയനില്  കുറനിപ്പുകേളുലാം  ഉതരവകേളുലാം  ഇറക്കുവഭാന  അടനിയനരനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവലാം,  ഭരണ  നനിര്വ്വഹണവലാം,  നതീതനി  നനിര്വ്വഹണവലാം
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം മലയഭാളഭഭാഷയനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് അടനിയനരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി തസരനിതസപടുതനിവരുന.

(ബനി)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  നടതന പരതീക്ഷകേളനില്  10
കചേഭാദലങ്ങള  മലയഭാളഭഭാഷയനില്നനിനലാം  ഉളസപടുതഭാന  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള
പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഇതുസലാംബനനിച  രൂപകരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  ഒരു  ശനില്പശഭാല  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതഭായനി കേമ്മേതീഷന സര്ക്കഭാരനിസന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇതനികനഭാടകേലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അവഭാര്ഡുകേള, ഉപഹഭാരങ്ങള, പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങള എനനിവ
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

3(3) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല വലക്തനികേളുലാം സഭാപനങ്ങളുലാം ഏര്സപടുതനകതഭാ, കസഭാണ്സര്
സചേയ്യുനകതഭാ ആയ അവഭാര്ഡുകേള,  ഉപഹഭാരങ്ങള,  പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങള എനനിവ
ഉനത സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസര് സസതീകേരനിക്കുനതനില് നനിയനണങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ,
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിയനണങ്ങള നനിലവനിലനിസലങ്കനില്, ഇതരലാം ഉപഹഭാരങ്ങളനിലസട അസലങ്കനില്
ആദരനിക്കലനിലൂസട  ഉകദലഭാഗസസര  സസഭാധതീനനിക്കഭാന  ഉള്ള  സഭാധലത  കേണക്കനിസലടുതട്ട്
അതുലാം ഒരുതരതനിസല അഴെനിമതനിയഭായനി കേണക്കഭാക്കനി നനിയനണങ്ങള ഏര്സപടുതകമഭാ;

(സനി) സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുസട പ്രകതലകേനിച്ചുലാം സകേഭാകമഴലല് സഭാപനങ്ങളുസട
ഉപഹഭാരങ്ങള  ഉനത  ഉകദലഭാഗസര്  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
ആവശലമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  ഏസതഭാസക്ക
ഉകദലഭാഗസര് അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുണട്ട്; ഏസതഭാസക്ക തതീയതനികേളനില്?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  1960-സല കകേരള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുസട സപരുമഭാറചടങ്ങളനിസല
ചേടലാം 6  പ്രകേഭാരലാം ഒരു സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരനുലാം സര്ക്കഭാരനിസന മുനകൂര് അനുവഭാദമനിലഭാസത
അയഭാളക്കുകവണനികയഭാ  മസറഭാരഭാളനിനു  കവണനികയഭാ  കനരനികടഭാ  കനരനിടലഭാസതകയഭാ
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അയഭാകളഭാ  അയഭാളുസട  കുടുലാംബതനിസല  മകറസതങ്കനിലലാം  അലാംഗകമഭാ  അയഭാളുസട
ബന്ധുവലഭാത  ഒരഭാളനില്നനിനലാം  എസനങ്കനിലലാം  പഭാരനികതഭാഷനികേകമഭാ  ഔദഭാരലകമഭാ
ബഹുമതനി പ്രതനിഫലകമഭാ സസതീകേരനിക്കുവഭാന പഭാടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ആവശലമഭാണട്ട്.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

പരഭാതനികേളക്കട്ട് കകേപറട്ട് രസതീതട്ട്

4(4) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതുജനങ്ങളുസട പരഭാതനികേളക്കട്ട് കകേപറട്ട് രസതീതട്ട്  നല്കേണസമനലാം,
തതീരുമഭാനസമടുതകശഷലാം  അനനിമ  മറുപടനി  നല്കേണസമനലാം  മഭാനസലകേളനിലലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള സര്ക്കുലറുകേളനിലലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുസണങ്കനിലലാം
പഭാലനിക്കസപടുനനിസലന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  ഉകദലഭാഗസരുസട  ഭഭാഗതനനിനലാം  അലലാംഭഭാവമുണഭാവഭാനുള്ള
കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് അകനസഷനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷസത ഫയലകേസളങ്കനിലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
പഭാലനിക്കഭാതവ കേസണതനി ഉചേനിത നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില്  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേള,  നനികവദനങ്ങള,  അകപക്ഷകേള തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ആയതട്ട്  കേനിടനിയഭാലടന
കകേപറട്ട് രസതീതട്ട് നല്കേണ സമനട്ട് 12-1-2009-സല 168/AR13(2)/09/ഉഭപവ നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം  അപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള/അകപക്ഷകേള/
നനികവദനങ്ങളനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  സലാംബനനിചട്ട്  അകപക്ഷകേനട്ട്  ഒരു
മഭാസതനിനുള്ളനിലലാം  അനനിമ  തതീര്പട്ട്  മൂനട്ട്  മഭാസതനിനകേവലാം  നല്കേണസമനട്ട്
30-3-1985-സല  3461/85/ഉഭപവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം  വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശലാം  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട്  പ്രസസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലലാംഘനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  ടനി
സര്ക്കുലറനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണസമനലാം  പഭാലനിക്കഭാത
ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര  വകുപട്ട്  അദലക്ഷന്മേഭാര്  ശനിക്ഷഭാനടപടനി  കകേസക്കഭാള്ളണസമനലാം
16-7-2015-സല  11433/എ.ആര്.  13(2)/15/ഉഭപവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



72       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(ബനി & സനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 സസകകടറനിയറനില് ഫയലകേളുസട തതീര്പട്ട്

5(5) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകടറനികയറനില് ഫയലകേള കവഗതനില് തതീര്പഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
എസനങ്കനിലലാം  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  വരുതനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫയലകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള തട്ടുകേളുസട എണ്ണലാം കുറയ്ക്കുകമഭാ;
ഇതനിനട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  4-8-2015-സല  12960/എ.ആര്  14(2)/15/ഉഭപവ.,  10-12-2015-സല
21635/എ.ആര് 14(2)/15/ഉഭപവ. എനതീ സര്ക്കുലറുകേള പ്രകേഭാരലാം ഫയലകേള തതീര്പഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് നനിലവനില് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പ്പുകേള
അനുബനമഭായനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.)*

(ബനി)  ഫയലകേള കവഗതനില് തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി സസക്ഷന ഓഫതീസര്-
വകുപട്ട്  സസകടറനി/മനനി  എനനിവര്ക്കനിടയനിലള്ള  തട്ടുകേള  രണഭായനി  നനിജസപടുതനി
24-2-2003-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് (എലാംഎസട്ട്.) 3/03/ഉഭപവ. പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത ഫയലകേള സസക്ഷന ഓഫതീസറനില്നനിനലാം ബനസപട വകുപട്ട് സസകടറനി/മനനി
എനനിവര്ക്കട്ട് എതനതനിനുള്ള സമയപരനിധനി  10  ദനിവസമഭായനി  നനിജസപടുതകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.)*

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ ഒഴെനിവകേള

 6(6)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ ഒഴെനിവകേളുസട എണ്ണവലാം, തസനികേകേളുസട കപരുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന  25-5-2016  മുതല്  31-8-2016  വസര
9708  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

7(7) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് ഭരണ പരനിഷ് കേഭാര കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭരണ പരനിഷ് കേഭാര കേമ്മേതീഷസന സചേയര്മഭാനുലാം അലാംഗങ്ങളുലാം ചുമതലകയറനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷസന  പരനിഗണനഭാ  വനിഷയങ്ങള  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഭരണപരനിഷ് കേഭാര കേമ്മേതീഷസന പ്രവര്തനതനിനട്ട് എസനലഭാലാം അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സചേയര്മഭാന,  അലാംഗങ്ങള, കപഴണല് സഭാഫട്ട്,  മറട്ട് ജതീവനക്കഭാര് എനനിവരുസട
ശമ്പളലാം,  ബതകേള,  മറട്ട്  സചേലവകേള  ഉളസപസട  ഒരു  വര്ഷകതക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്
എന്തു തുകേ സചേലവഭാകുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  6-8-2016-സല  സ.ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.) 16/2016/ഉഭപവ. നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേമ്മേതീഷസന സചേയര്മഭാനുലാം അലാംഗങ്ങളുലാം ചുമതലകയറനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേതീഷസന
ചുമതലകേള,  ജതീവനക്കഭാസരക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  എനനിവ  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന
30-8-2016-സല സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  21/2016/ഉഭപവ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  കേമ്മേതീഷസന  ആസഭാനലാം  ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്  ഇന
ഗവണ്സമനഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

8(8) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് ഭരണ പരനിഷ് കേഭാര കേമ്മേതീഷന നനിലവനില് വനനിട്ടുകണഭാസയനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷസന ചുമതലകേള എസനലഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേമ്മേതീഷന ഓഫതീസനിസല ജതീവനക്കഭാര് ആസരലഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  6-8-2016-സല  സ.ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.) 16/2016/ഉഭപവ. നമ്പര് ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കേമ്മേതീഷസന  ചുമതലകേള,  ജതീവനക്കഭാസരക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
എനനിവ  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  30-8-2016-സല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  21/2016/ഉഭപവ.
നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സപഭാതുഅവധനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണലാം

9(9) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് ജഭാതനിമത സലാംഘടനകേളുസട ആവശലപ്രകേഭാരലാം

എത സപഭാതു അവധനികേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  മഭാനദണങ്ങളുസട  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഇതരതനില്
അവധനി അനുവദനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതരതനില് അവധനികേള അനുവദനിക്കുനതട്ട് കകേരളതനിസല നനിലവനിസല
സഭാമൂഹനികേഭാനരതീക്ഷതനില്  ജഭാതനിചേനിന  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സമൂഹ  കമതനി
ദുര്ബലസപടുതനതനിനുലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) 29-10-2104-സല മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനതനിസന അടനിസഭാനതനില്
മനലാം  ജയനനി,  അയ്യങ്കഭാളനി  ജയനനി  എനതീ  ദനിവസങ്ങള  സപഭാതുഅവധനിയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  സപഭാതുഅവധനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകതലകേ മഭാനദണങ്ങള പുറസപടുവനിചനിടനില.

(സനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 75

കക്ഷമസപനഷന

10(11) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ  കക്ഷമ
സപനഷന ഇനതനില് ആസകേ എത തുകേ വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ എതസയനലാം, മുനകൂര് തുകേ എതസയനലാം സവകവ്വസറ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനതട്ട്  എത  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപട്ട് മുകഖന വനിതരണലാം സചേയ്യുന 5 കക്ഷമ സപനഷനുകേളനിലഭായനി ആസകേ 2727.36
കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി തുകേയനില് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ 1477.92 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മുനകൂര് തുകേ 393.99 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനസത  3677430  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

എലഭാ മണലങ്ങളനിലലാം ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള 
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

11(12) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എത ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്തനിക്കുനസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  വകുപ്പുകേസളയഭാണട്ട്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രതനിസന  കസവന
പരനിധനിയനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള പലതുലാം ഇകപഭാള ആവശലതനിനട്ട് ജതീവനക്കഭാരനിലഭാസത
പ്രയഭാസങ്ങള കനരനിടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലള്ള ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കൂടുതല് വകുപ്പുകേസള ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുലാം
ജതീവനക്കഭാസര നനികയഭാഗനിച്ചുലാം ശക്തനിസപടുതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  എലഭാ  മണലങ്ങളനിലലാം  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഫണട്ട്സട്ട്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാനസത  എലഭാ  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനിലലാം ഒനവതീതലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന, യൂണനികവഴനിറനി,
റവനബ്യൂ,  സനിവനില് സകപസട്ട്,  ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.,  ഇലകനിക്കല് ഇനസസക്ടകററട്ട്,
കേളചറല് സവല്സഫയര് കബഭാര്ഡട്ട് എനനിവയുസട കസവനങ്ങള നനിലവനില് ഫണട്ട്സട്ട്
ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി ലഭലമഭാകുനണട്ട്. 

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനിലള്ള ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കൂടുതല് വകുപ്പുകേസള
ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള എലഭാ മണലങ്ങളനിലലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്. ഇനര്സനറട്ട്
വഴെനിയുലാം സമഭാകബല് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനിയുലാം എലഭാ സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന
പദതനി ഉടസന പൂര്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലതനില് കൂടുതല് ജനകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മുന റവനബ്യൂ മനനിയുലാം ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം നടതനിയ വനികദശയഭാത

12(13) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന റവനബ്യൂമനനിയുലാം ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം നടതനിയ വനികദശയഭാതകേസള
സലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അകനസഷണപുകരഭാഗതനി
സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മനനിയുസടയുലാം ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം വനികദശയഭാതകേളമൂലലാം കേയര്കമഖലയനില്
എനട്ട് പുകരഭാഗതനിയുണഭാസയനട്ട് അകനസഷണതനില് കേസണതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലനസട്ട് കകേഭാടതനിയുസട ഉതരവനിസന അടനിസഭാനതനില്
മുന റവനബ്യൂ  മനനിയുകടയുലാം  ഉനത ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം വനികദശ യഭാത ഉളസപസടയുള്ള
ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മേല്  കേച്യു.വനി.  07/2013/എസട്ട്.ആര്.ടനി.  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
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സതസരഭാകനസഷണലാം നടതനി വനി.സനി.02/2016/ടനി.വനി.എലാം.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം രജനിസര്
സചേയ കകേസനില് തഭാസഴെപറയുന ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര അകനസഷണലാം നടതനിവരുന:

(1) ശതീ. സകേ. ആര്. അനനില്, ഡയറക്ടര്, നഭാഷണല് കേയര് റനിസര്ചട്ട് ആനട്ട്
മഭാകനജ്  സമനട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്

(2) ശതീ. സകേ. മദന, ഡയറക്ടര്, ഡയറക്ടകററട്ട് ഓഫട്ട് കേയര് സഡവലപട്ട്സമനട്ട്

(3) ശതീമതനി റഭാണനി കജഭാര്ജട്ട്, ഐ.എ.എസട്ട്., സസകടറനി (കേയര്).

(ബനി)  അകനസഷണലാം  പൂര്തനിയഭായഭാല്  മഭാതകമ  ഇക്കഭാരലതനില്  കൂടുതല്
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകുകേയുള.

ആശനിതനനിയമനലാം

13(14) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉണ്ണനികുളലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായതനില്  ഓഫതീസട്ട്  അറനഡനട്ട്  തസനികേയനില്
കജഭാലനിയനിലനിരനിസക്ക  മരണസപട  സനി.  ശനിവരഭാമസന  മകേനട്ട്  ആശനിത  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസതനിസന കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയമനതനിനട്ട് എസനങ്കനിലലാം തടസമുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
നനിയമന നടപടനികേളുസട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിസല  ഉണ്ണനികുളലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായതനില്
ഓഫതീസട്ട്  അറനഡറഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിവരസവ  11-4-2014-ല്  മരണമടഞ
സനി.  ശനിവരഭാമന  എനയഭാളുസട  മകേന  ശതീ.  അര്ജ്ജുന  എസട്ട്.എസട്ട്.  സമഭാശസഭാസ
സതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് പഞഭായതട്ട് ഡയറക്ടര്
മുഖഭാനരലാം  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  (ഇ.പനി.എ.)  വകുപനില്
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

നനികയഭാജകേ മണലങ്ങളനിസല പ്രവൃതനികേളുസട പ്രതനിമഭാസ പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടട്ട്

14(15) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികയഭാജകേ  മണലങ്ങളനിസല  പ്രവൃതനികേളുസട  പ്രതനിമഭാസ  പുകരഭാഗതനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ബനസപട വകുപ്പുകേള എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേണസമന ഉതരവട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ;
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(ബനി)  പല വകുപ്പുകേളുലാം ബനസപട പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടട്ട് എലാം.എല്.എ-മഭാര്ക്കട്ട്
നല്കുനനിസലന വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനസപട ഉതരവനിസന പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുസട പ്രകതലകേ വനികേസന നനിധനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടതന
പ്രവൃതനികേളുസട  കതമഭാസ  പ്രവര്തന  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്
അതഭാതട്ട് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേണസമന ഉതരവട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി) ഉതരവനിസന പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന.*

കകേന്ദ്ര സഹഭായതനിനഭായനി സമര്പനിക്കസപട പദതനികേള

15(16) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  എസനലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായതനിനഭായനി സമര്പനിക്കസപടസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനികേളുസട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  നടപഭാക്കനി  വരുന  പദതനികേളുസട  വനിശദഭാലാംശലാം  ചേര്ചയട്ട്
വനിഷയമഭായനിരുകനഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനികേളുസട  പൂര്തതീകേരണതനിനട്ട്  കൂടുതല്  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം
ആവശലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന  നനിലപഭാടട്ട്  എസനലഭാമഭായനിരുസനനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുസട ദുരുപകയഭാഗലാം

16(17) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഔകദലഭാഗനികേ കൃതലനനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങളുസട
ദുരുപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ക്കറട്ട്,  സഹല്തട്ട്  കബ്ബുകേള,  വനികനഭാദ  സഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള,
മദലഷഭാപ്പുകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനികലസക്കലഭാലാം കപഭാലതീസട്ട്
ഉളസപസട എലഭാ വകുപ്പുകേളുസടയുലാം ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനങ്ങളുലാം ഔകദലഭാഗനികേഭാവശലതനിനട്ട്
വഭാടകേയ്സക്കടുത വഭാഹനങ്ങളുലാം സര്വ്വതീസട്ട് നടതനതട്ട് കേസണതഭാനുലാം ദുരുപകയഭാഗലാം
തടയഭാനുലാം എസനങ്കനിലലാം സലാംവനിധഭാനലാം പുതുതഭായനി ഏര്സപടുതഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളുസട ദുരുപകയഭാഗലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനങ്ങളുസട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  24-2-2003-സല  ജനി.ഒ.
(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  113/2003/ധന ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരവലാം  2-8-2008-സല  41/2008/ധന
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരവലാം കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ
(എന.റനി.) വനിഭഭാഗസത ചുമതലസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങളുസട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനിലള്ള
ഉതരവകേള കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യല്

17(18) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പല വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം യഥഭാസമയലാം ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടു  സചേയ്യുനനില  എനതട്ട്  കേണക്കനിസലടുതട്ട്  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുവസരയഭായനി
എത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുസണനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലള്ള  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം
3-6-2016-നകേലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേകയ്യണതഭാസണനട്ട്  എലഭാ
വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.
ഇതുകൂടഭാസത 2017-സല പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയട്ട്
സസപ്തലാംബര്  30-നകേലാം സര്ക്കഭാരനിസന വനിവരലാം  അറനിയനിക്കണസമനലാം എലഭാ വകുപട്ട്
തലവന്മേഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതുമുതല് 31-8-2016 വസര ആസകേ
9708 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

കപഴണല് സസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡുകേള

18(19) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വ്വതീസനില് ഏതട്ട് റഭാങ്കട്ട് വസരയുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭാണട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  നനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാസരയുലാം  കപഴണല്  സസകേബ്യൂരനിറനി
ഗഭാര്ഡുകേസളയുലാം  കസവനതനിനഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാറുള്ളതട്ട്;  എസനലഭാലാം  കസവനമഭാണട്ട്
ഇവരനില് നനിനട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്; ഓകരഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം എതവസര
സസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡുമഭാസരയുലാം പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാസരയുലാം നല്കേഭാറുണട്ട്;

(ബനി) ഇതരലാം കസവനലാം കൂടുതല് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാസരയുലാം  സസകേബ്യൂരനിറനി  ഗഭാര്ഡുകേസളയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അവരുസട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ഡനി) പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാരഭായുലാം കപഴണല് സസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡുകേളഭായുലാം സലാംസഭാനതട്ട്
സമഭാതലാം  എത  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസസര  നനിയമനിചനിട്ടുസണനതനിസന
കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) എകനികേബ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടതീവട്ട് 03/2002 തതീയതനി 30-3-2002 പ്രകേഭാരലാം
ഡനികവ.എസട്ട്.പനി. റഭാങ്കട്ട് മുതല് ഡനി.ജനി.പനി. വസരയുള്ള കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാസര നനിയമനിക്കഭാസമനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരതനില് സലാംസഭാന
കപഭാലതീസനില് 202 കപര് പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാരഭായനി പ്രവര്തനിസയടുതവരുന.
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ഡല്ഹനിയനിസല ഓണഭാകഘഭാഷലാം

 19(20) ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസന  കനതൃതസതനില്  ഡല്ഹനിയനില്  ഓണഭാകഘഭാഷലാം
നടതകേയുണഭാകയഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആസരലഭാമഭാണട്ട് ഈ ആകഘഭാഷതനില് പസങ്കടുതസതനലാം എസനലഭാലാം
കനടങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുമൂലലാം സലാംസഭാനതനിനട്ട് ഉണഭായസതനലാം ആയതനിനട്ട് എന്തു തുകേ
സചേലവഭായനി എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിസനയുലാം  രഭാഷപതനി  ഭവസനയുലാം
സലാംയുക്തഭാഭനിമുഖലതനില് 2016  സസപ്തലാംബര് മഭാസലാം മൂനഭാലാം തതീയതനിയനില് രഭാഷപതനി
ഭവനനില് വചട്ട് ഓണഭാകഘഭാഷലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇദലാംപ്രഥമമഭായനി രഭാഷപതനി ഭവനനില്
വചട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  നടതനിയ  പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  ഇനലയനിസല
മസറഭാരു സലാംസഭാനലാം മഭാതകമ  രഭാഷപതനി  ഭവനനില് വചട്ട്  ഇതരതനില് പരനിപഭാടനി
നടതനിയനിട്ടുള.  സലാംസഭാനതനിസന  യശസട്ട്  കദശതീയതലതനില്  ഉയര്തഭാന  ഈ
പരനിപഭാടനി  ഉപകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പതനിവഭായനി  നടതഭാറുള്ളതുകപഭാസല കകേരള ഹഗൗസനിലലാം
സസപ്തലാംബര് മഭാസലാം 13, 14, 15 തതീയതനികേളനില് ഓണഭാകഘഭാഷലാം നടതനിയനിരുന.

(ബനി)  രഭാഷപതനി,  ഉപരഭാഷപതനി,  കകേരള  ഗവര്ണര്,  മുഖലമനനി,  കകേരള
കഹകക്കഭാടതനി  ആകനിലാംഗട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ജസനിസട്ട്,  കകേരളതനിസല മനനിമഭാര്,  പഭാര്ലസമനട്ട്
അലാംഗങ്ങള,  ഉനത  ഉകദലഭാഗസര്,  സഭാമൂഹനികേ-സഭാലാംസ്കഭാരനികേ-വലവസഭായ-മഭാധലമ
രലാംഗങ്ങളനിസല  പ്രമുഖര്  തുടങ്ങനിയവര്  ഈ  പരനിപഭാടനിയനില്  പസങ്കടുത.  ഈ
പരനിപഭാടനിക്കട്ട്  73,774 രൂപ സചേലവഭായനി. കകേരള സര്ക്കഭാരനിസന ആതനിഥലമരലഭാദയുലാം
കകേരളതനിസന കേലഭാ-സഭാലാംസ്കഭാരനികേ കപതൃകേവലാം രഭാജലതലസഭാനതട്ട് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കദശതീയ  ശദ  പനിടനിച്ചുപറനതനിനുലാം  കകേരളതനിസന  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലസയ
അടയഭാളസപടുതനതനിനുലാം  രഭാഷപതനി  ഭവനനിസല  ഓണഭാകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനി
സഹഭായനിച്ചു.  കകേരള  ഹഗൗസനില്  സര്ക്കഭാരനിസന  ആഭനിമുഖലതനില്  നടതനിയ
ഓണഭാകഘഭാഷ  പരനിപഭാടനികേളനില്  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രമനഭാലയങ്ങളനിസലയുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനിസലയുലാം  ക്ഷണനിതഭാക്കള  പസങ്കടുത.  പ്രസ്തുത  ഓണഭാകഘഭാഷതനിനഭായനി
6,79,112  രൂപ  സചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനിസന  തനതഭായ  ആകഘഭാഷങ്ങളുലാം
കേലകേളുലാം  ഡല്ഹനിയനിസല  കകേന്ദ്രമനഭാലയങ്ങളനിസലയുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസകേളനിസലയുലാം പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാക്കളക്കട്ട് മുനനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അതുവഴെനി  ഈ  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരുമഭായുള്ള  ബനലാം
സമചസപടുതനതനിനുലാം  ഡല്ഹനിയനിസല  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്
കകേരളതനനിമ വനിളനികചഭാതുന ഓണഭാകഘഭാഷ പരനിപഭാടനികേളനില് പസങ്കടുക്കുനതനിനുലാം
കകേരള ഹഗൗസനിസല ഓണഭാകഘഭാഷലാം അവസരസമഭാരുക്കനി.
1008/2017
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കകേരളതനിസല സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്

20(21) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിസല  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിസന  ഘടന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന
ഡയറക്ടകററട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  പുനധഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇക്കഭാരലതനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയതനില് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ജനങ്ങളക്കട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാസത വളസര എളുപലാം കസവനലാം നല്കേഭാന
കേഴെനിയുന  ഘടന  എന  നനിലയനില്  ഡയറക്ടകററട്ട്  മഭാതൃകേ  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) 7-6-2016-ല് ഇക്കഭാരലലാം ചേര്ച സചേയ്യുകേയുലാം ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപട്ട് സസകടറനിസയ
ചുമതലസപടുതകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പങ്കഭാളനിത സപനഷന

 21(22) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  പങ്കഭാളനിത  സപനഷന
സമ്പ്രദഭായതനിസനതനിസര  ഏസതങ്കനിലലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  സലാംഘടനകേള  നനികവദനങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഏസതലഭാലാം സര്വ്വതീസട്ട്  സലാംഘടനകേളുസട നനികവദനങ്ങളഭാണട്ട്
പരനിഗണനയനിലള്ളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനങ്ങളനില്  എസനങ്കനിലലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പങ്കഭാളനിത  സപനഷന  സമ്പ്രദഭായലാം  തുടരുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി നനികവദനങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. പങ്കഭാളനിത
സപനഷന സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.
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മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള

 22(23) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതട്ട് മുതലള്ള മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളനിസലലഭാലാം
ഉതരവ പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസലങ്കനില് ഉതരവഭാകേഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളവസയ സലാംബനനിചട്ട് വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതുമുതല്  7-9-2016  വസര  നടന
16 മനനിസഭഭാകയഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ആസകേ  290  ഇനങ്ങള പരനിഗണനയഭായനി  വനനിരുന.
അതനില്  3  എണ്ണലാം മഭാറനിവയ്ക്കുകേയുലാം  മൂസനണ്ണലാം പനിനവലനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
സചേയനിരുന.  കശഷനിക്കുന  284  ഇനങ്ങളനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുതനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്
ഒസരണ്ണലാം അലാംഗതീകേരനികക്കണതനിസലനട്ട് തതീരുമഭാനനിചതുലാം മസറഭാരനിനതനിസല തതീരുമഭാനലാം
ഉതരവഭായനി പുറസപടുവനികക്കണഭാതതുമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  282  തതീരുമഭാനങ്ങളനില്
268 എണ്ണതനില് ഉതരവട്ട്/വനിജഭാപനലാം/ നനിര്കദ്ദേശലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനി പൂര്തതീകേരനിചട്ട് ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കഭാന അവകശഷനിക്കുന 14 മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനങ്ങളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഗഭാഡ്ഗനില്-കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടട്ട്

23(24) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗഭാഡ്ഗനില് - കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനസപടട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള സസതീകേരനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട് എസനനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട് ബഭാധനിക്കുന പ്രകദശങ്ങളനിസല എലാം.എല്.എ.-മഭാരുളസപസടയുള്ള
ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കേര്ഷകേ  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവരുസട  സലാംയുക്തകയഭാഗലാം
വനിളനിചട്ട് ചേര്ച സചേയ്യുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില്, ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേരളതനിസല 123 വനികലജുകേളനില് 13108 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര് പ്രകദശലാം
പരനിസനിതനി കലഭാലമഭായനി  (ESA)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന കേമ്മേനിറനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന. മുന

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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സര്ക്കഭാര്  ടനി  റനികപഭാര്ടനിസല  ചേനില  അപഭാകേതകേള  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി
മനഭാലയതനിസന ശദയനില്സപടുതകേയുലാം ആയതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശതനിസന  പരനിധനി  9993.7  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററഭായനി
നനിജസപടുതകേയുലാം ആയതട്ട് കേരടട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം സചേയ്തു. തുടര്നട്ട്
വനപ്രകദശമനിലഭാസയനട്ട്  കേസണതനിയ  4  വനികലജുകേസളക്കൂടനി  പരനിസനിതനി  കലഭാല
പ്രകദശങ്ങളുസട  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  119  വനികലജുകേളനിലഭായനി  ആസകേ
9839.3  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്  പ്രകദശലാം  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  നനിജസപടുതണസമനട്ട്
ആവശലസപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  വനലാം,
സലാംരക്ഷനിത പ്രകദശലാം, കലഭാകേ കപതൃകേ പ്രകദശങ്ങള എനനിവ മഭാതകമ ESA ആയനി
പരനിഗണനിക്കഭാവൂ  എനലാം  ആവശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനിലള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പരനിഗണനയനിലനില.  ഉചേനിതമഭായ  സമയതട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

വനനിതഭാകപഭാലതീസട്ട് നനിയമനലാം

24(25) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ ബറഭാലനിയനുകേളനികലയ്ക്കുള്ള വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്  നനിയമനതനിനു
കവണനിയുള്ള ലനിസട്ട് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിനട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിചവരുസട വനിവരലാം ബറഭാലനിയന
അടനിസഭാനതനില് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസനിസന  എണ്ണലാം  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ, എങ്കനില് അനുപഭാതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) 2016-ല് പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനലാം അകഡസസട്ട് ലഭനിച 319 കപരുസട
ബറഭാലനിയന തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

സകേ.എ.പനി.1 - 23, 

സകേ.എ.പനി.2 - 34, 

സകേ.എ.പനി.3 –0, 

സകേ.എ.പനി.4 –51, 
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സകേ.എ.പനി. 5 – 49, 

എലാം.എസട്ട്.പനി. - 65, 

എസട്ട്.എ.പനി. - 97

(സനി)  വനനിതഭാകപഭാലതീസനിസന എണ്ണലാം ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന
ഇടവനനിടനില.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

25(26) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എനമുതലഭാണട്ട് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്;

(ബനി) എസനഭാസക്കയഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷസന പ്രധഭാന ചുമതലകേള;

(സനി)  കേമ്മേതീഷസന  പ്രവര്തനതനിനഭാവശലമഭായ  ഔകദലഭാഗനികേ  തസനികേകേള
സൃഷനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏസതഭാസക്ക തസനികേകേളഭാണട്ട് സൃഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാസന കപഴണല് സഭാഫനില് ഏസതഭാസക്ക തസനികേകേളനില്
എത കപരഭാണട്ട് നനിയമനിക്കസപടുനതട്ട്;

(ഇ) കേമ്മേതീഷന അലാംഗങ്ങളുസട എണ്ണലാം, റഭാങ്കട്ട്, കപരുവനിവരലാം എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാന, അലാംഗങ്ങള, സചേയര്മഭാസന കപഴണല് സഭാഫട്ട്
എനനിവരുസട ശമ്പളലാം,  മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള എനനിവയഭായുലാം കേമ്മേതീഷനുമഭായനി ബനസപട
മസറലഭാ സചേലവകേളക്കുമഭായനി മഭാസതനില് എത രൂപ സചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി) കേമ്മേതീഷന ഓഫതീസട്ട് എവനിസടയഭായനിരനിക്കുലാം പ്രവര്തനിക്കുകേസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  6-8-2016-സല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്.)16/2016/ഉഭപവ.  നമ്പര്  ഉതരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വന സലാംസഭാന ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന 18-8-2016  മുതല്
പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി  -  ഡനി)  കേമ്മേതീഷസന ചുമതലകേള,  തസനികേകേള എനനിവ സലാംബനനിചട്ട്
പുറസപടുവനിച 30-8-2016-സല സ.ഉ. (എലാംഎസട്ട്.) 21/2016/ഉഭപവ നമ്പര് ഉതരവട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഇ)  സചേയര്മഭാസന  കൂടഭാസത  രണട്ട്  അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷനനില്  ഉള്ളതട്ട്.
കേമ്മേതീഷന  സചേയര്മഭാനട്ട്  കേലഭാബനിനറട്ട്  മനനിയുസട  പദവനിയുലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ചേതീഫട്ട്
സസകടറനിയുസട പദവനിയുമഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(എഫട്ട്) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ജനി)  തനിരുവനനപുരതട്ട്  ഐ.എലാം.ജനി.-യനിലഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷസന  ആസഭാനലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഓഫതീസകേളനില് നല്കുന പരഭാതനികേളനികന്മേലള്ള തുടര്നടപടനി

 26(27) സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗവണ്സമനട്ട് സസകകടറനിയറനില് നനിനലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുന
മറുപടനിയുസട മഭാതൃകേയനില് സലാംസഭാനസത വനിവനിധ ഓഫതീസകേളനില് നനിനലാം മറുപടനി
നല്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനസപടവര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ ഓഫതീസകേളനില് നല്കുന അകപക്ഷകേളുലാം പരഭാതനികേളുലാം സമയബനനിതമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ആ വനിവരലാം കേക്ഷനികേസള അറനിയനിക്കണസമന
കേഭാരലതനിലലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  വകുപട്ട്  അദലക്ഷനമഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനിവനിധ  ഓഫതീസകേളനില്  നല്കുന  അകപക്ഷകേള
റനികപഭാര്ടനിനുകവണനി ഗവ.സസകടറനി,  ഡയറക്ടര്,  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര് എനനിവർ  വഴെനി
ബനസപട ഓഫതീസനില് എതകമ്പഭാള ധഭാരഭാളലാം സമയലാം എടുക്കുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന റനികപഭാര്ട്ടുകേള കനരനിടട്ട് ബനസപട ഉകദലഭാഗസകനഭാടട്ട്
ആവശലസപടുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന  നനികവദനങ്ങളക്കട്ട്/
കേതകേളക്കട്ട് മുനനിയ പരനിഗണന നല്കേണസമനലാം അവയട്ട് കേഴെനിവതുലാം  10  ദനിവസങ്ങളക്കകേലാം
മറുപടനി  നല്കകേണതഭാസണനലാം ഇതരലാം കേതകേള ലഭനിചതഭായുള്ള അറനിയനിപ്പുകേള
കൃതലമഭായനി നല്കേണസമനലാം പ്രസ്തുത കേതകേളനിലലാം/നനികവദനങ്ങളനിലലാം സസതീകേരനിക്കസപടുന
നടപടനി  സലാംബനനിചട്ട്  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങസള  അറനിയനികക്കണതഭാസണനലാം  എലഭാ
വകുപ്പുതലവന്മേഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില്  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള/അകപക്ഷകേള/
നനികവദനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില്  കകേപറട്ട്  രസതീതട്ട്  നല്കേണസമനലാം
പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേള/അകപക്ഷകേള/നനികവദനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബനനിചട്ട്
സസതീകേരനിച  നടപടനി  അകപക്ഷകേനട്ട്  ഒരു  മഭാസതനിനുള്ളനിലലാം  അനനിമ  തതീര്പട്ട്
3 മഭാസതനിനകേവലാം നല്കേണസമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  നനികവദനങ്ങളനിലലാം/അകപക്ഷകേളനിലലാം
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേസക്കഭാള്ളുനതനിനഭായനി നനികവദനതനിസല/അകപക്ഷയനിസല
വസ്തുതകേള  സലാംബനനിച്ചുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനി  സലാംബനനിച്ചുലാം  വകുപദലക്ഷന്മേഭാരുസട
റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  കമല്  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  സമയബനനിതമഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്/മറുപടനി ലഭലമഭാക്കണസമനറനിയനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കട്ട്
കേതട്ട്  നല്കേഭാറുണട്ട്.  അപതീല് അധനികേഭാരനിസയന നനിലയനില് സര്ക്കഭാര് തലതനില്
നടതന  സമഗ്ര  പരനികശഭാധനയുസട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  ഇതരതനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്
കതടുനതട്ട്.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ആഫതീസകേളനില്  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്
കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാസത  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമവലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത നനിയമ പ്രകേഭാരലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാത
ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര ശനിക്ഷഭാനടപടനിയുലാം വലവസ സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളുസട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

27(28)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനു കശഷലാം സസകകടറനിയറട്ട് ഉളസപസടയുള്ള
ഓഫതീസകേളനില് നനിനട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കൃതലമഭായുലാം കവഗതനിലലാം കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുസവനലാം,  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എസനഭാസക്കയഭാസണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

ജതീവനക്കഭാരുസട കേഭാരലക്ഷമതയുലാം സതഭാഴെനില്പരമഭായ കേഴെനിവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഒരു  പുതനിയ  പരനിശതീലന  നയലാം  രൂപവല്ക്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിര്ബനനിത  ഇനഡക്ഷന  സടയനിനനിലാംഗലാം  അതുകപഭാസലതസന
വലവസഭാപനിത  ഇനസര്വ്വതീസട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ഇതനില്  വലക്തമഭായനി  വലവസ
സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭായ  പ്രവര്തനലാം  കകേവരനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന
കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  പരനിശതീലനസഭാപനങ്ങളുസട  ഏകകേഭാപനലാം  സഖകേരമഭാക്കുവഭാന
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ഐ.എലാം.ജനി.-യുസട ഡയറക്ടര് ജനറലനിസന ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫട്ട്  സടയനിനനിലാംഗട്ട്
ആയനി  പദവനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഈ  ലക്ഷലതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  വകുപ്പുകേള,  അവയുസട  വഭാര്ഷനികേ  പഭാന  ബഡ്ജറനിസന  ഒരു
ശതമഭാനസമങ്കനിലലാം പരനിശതീലനതനിനുകവണനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന അനുവദനിക്കുലാംവനിധലാം
യുക്തമഭായ  ബഡ്ജറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  സകേഭാണ്ടുവരുനതഭാണട്ട്.  പ്രഗത്ഭരഭായ  യുവജനങ്ങസള
പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസനികലയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുകേ, അതനിസന കേഭാരലക്ഷമത സമചസപടുതകേ,
വകുപ്പുതല  ചേടക്കൂടട്ട്  ഇലഭാതഭാക്കുകേ  എനതീ  ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  സസകകടറനിയറട്ട്
ഉളസപസട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  നടപടനി
ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഓഫതീസട്ട്  നടപടനികമങ്ങസള ഓകടഭാകമറട്ട്  (Automate)  സചേയ്തുസകേഭാണട്ട്
ഓഫതീസകേസള കപപര് സലസട്ട് ഓഫതീസഭായനി രൂപഭാനരസപടുതനതനിനുള്ള ഡനിജനിറല്
വര്ക്കട്ട്കപസട്ട്  സസഭാലബ്യൂഷന  ആയ  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  സസകകടറനിയറനിസല  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനികലക്കുലാം  14  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററകേളനികലക്കുലാം  21  സബ്കേളക്ടകററകേളനികലക്കുലാം  75
തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസകേളനികലക്കുലാം ലഭാനഡട്ട് റവനബ്യൂ കേമ്മേതീഷണകററനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
മറവകുപ്പുകേളുസട ഡയറക്ടകററകേളനില് ആദലലാം സഹഡട്ട് ഓഫതീസനിലലാം പനിനതീടട്ട് ജനിലഭാതല
ഓഫതീസകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്. കൂടഭാസത കകേരളതനിസല സനിവനില് സര്വ്വതീസനിസന
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ പരനിഷ്കരണലാം ലക്ഷലലാംവച്ചുസകേഭാണട്ട് ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന
സചേയര്മഭാനഭായനി ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള

28(29) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില് സപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളക്കട്ട്
രസതീതട്ട് നല്കേണസമന ഉതരവട്ട് നനിലവനിലകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉസണങ്കനില്
പ്രസ്തുത ഉതരവനിസന പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല വകുപ്പുകേളനിസല ഓഫതീസകേളനിലലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം രസതീതട്ട്  നല്കുനനിസലന
വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള,
നനികവദനങ്ങള,  അകപക്ഷകേള  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ആയതട്ട്  കേനിടനിയഭാലടന  കകേപറട്ട്
രസതീതട്ട്  കേ കൃതലമഭായനി  നല്കേണസമനട്ട്  12-1-2009-സല  168/AR  13(2)/09/ഉഭപവ
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   (പകേര്പട്ട്
ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന.)*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കമല് സര്ക്കുലറനിസല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലലാംഘനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  ടനി  സര്ക്കുലറനിസല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണസമനലാം  പഭാലനിക്കഭാത  ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര  വകുപട്ട്

അധലക്ഷനമഭാര് ശനിക്ഷഭാനടപടനി കകേസക്കഭാള്ളണസമനലാം 16-7-2015-സല  11433/എ.ആര്

13(2)/15/ഉഭപവ  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം  (പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം  സചേയ്യുന)*.

കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 മഭാധലമങ്ങളനില് പ്രസഭാവനകേളുലാം പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം നടതന ഉകദലഭാഗസര്

29(30) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത ഉനത സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരനില് ആര്സക്കഭാസക്കയഭാണട്ട്

മുനകൂര് ഗവണ്സമനട്ട് അനുമതനിയനിലഭാസത മതീഡനിയയനില് പ്രസഭാവന നടതഭാന അനുവഭാദമുള്ളസതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അനുമതനി കതടനി പ്രസഭാവന നടതഭാന അനുവഭാദമുള്ളതട്ട് ആര്സക്കഭാസക്കയഭാസണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തഭാസഴെതടട്ട് വസരയുള്ള ഉകദലഭാസര് പരസലമഭായനി മതീഡനിയയുസട മുനനില് ഒരു
അനുവഭാദവലാം കതടഭാസത പ്രസഭാവനകേളുലാം, പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം നടതനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതരതനിലള്ള പ്രവണതയ്സക്കതനിസര എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാരനിസന  നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങസളപറനി  മഭാധലമങ്ങളനില്
അഭനിപ്രഭായ  പ്രകേടനലാം  നടതനതനിനട്ട്  മുനകൂര്  അനുമതനി  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ആവശലമുണട്ട്.  എനഭാല് ഉതമവനിശസഭാസകതഭാസട ഔകദലഭാഗനികേ
ചുമതലകേള നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി മഭാധലമങ്ങളനില് പ്രസഭാവന നടതഭാന
അഖനികലനലഭാ  സര്വ്വതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന  മുനകൂര്  അനുമതനി
ആവശലമനില.

(സനി&ഡനി)  തഭാസഴെതടട്ട്  വസരയുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  സര്ക്കഭാരനിസനകയഭാ
സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങസളകയഭാ  വനിമര്ശനിചട്ട്  മഭാധലമങ്ങളനില്  പ്രസഭാവന  നടതനതട്ട്
ശദയനില്സപടഭാല് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയുസട സചേലവകേളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം

30(31) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷതനിലലാം  ജനസമ്പര്ക്ക
പരനിപഭാടനിയുസട കപരനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം  വനിതരണലാം സചേയ സഹഭായങ്ങള ജനില
തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനിയുസട  നടതനിപ്പു  സചേലവനിനഭായനി  ഓകരഭാ
വര്ഷതനിലലാം ജനിലകേളനില് സചേലവഴെനിച തുകേയുസട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അനുബനലാം-I ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന.  *

(ബനി) അനുബനലാം-II ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന. *

ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന കസവനങ്ങള

31(32) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജതീവനക്കഭാര് ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന കസവനങ്ങള കവഗതനിലലാം തൃപ്തനികേരമഭായുലാം
നടപഭാക്കഭാൻ  കേഴെനിഞ  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷൻ  റനികപഭാർടനിൽ  ശമ്പളപരനിഷ് കേരണ
ശനിപഭാര്ശകയഭാസടഭാപലാം എസനലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനികലസതങ്കനിലലാം  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സർക്കഭാർ  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മുഖല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.

മനനിമഭാരുസട കപഴണല് സഭാഫട്ട്

32(33) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മനനിമഭാരുസട കപഴണല് സഭാഫനില് കനരനിട്ടുലാം
പുനര്നനിയമനലാം വഴെനിയുലാം നനിയമനിച ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  1-7-2014  മുതല് ശമ്പളലാം പുതുക്കനിയതനിസന
അടനിസഭാനതനിലള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങ്കനില്  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സടര്മനിനല് സറണര് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇസലങ്കനില്  അടനിയനരമഭായനി  ആനുകൂലലലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കനരനിട്ടുലാം  പുനര്നനിയമനലാം  വഴെനിയുലാം  നനിയമനിച  ഗസറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഴണല് സഭാഫനിസന ശമ്പളലാം ഫനികട്ട്
സചേയ്യുനതട്ട് സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം പുനധഃപരനികശഭാധനയനില് ആയതനിനഭാല് കനഭാണ്-
ഗസറഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ഗസറഡട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സടര്മനിനല് സറണര് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കപ-ഫനികകഷന സലാംബനനിചട്ട് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ആകുന മുറയട്ട്, കനഭാണ്-ഗസറഡട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സടര്മനിനല് സറണര് അനുവദനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

മനനിമഭാരുസട ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി

33(34) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത  ഓകരഭാ  മനനിക്കുലാം  ഏസതലഭാലാം  വതീടുകേളഭാണട്ട്  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ
വസതനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചസതനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള ഏസതലഭാലാം ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനിലഭാണട്ട് മനനിമഭാര് തഭാമസനിക്കുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം മനനിമഭാരുസട ഒഗൗകദലഭാഗനികേ
വസതനി നവതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ,  റനിപയര് സചേയ്യുനതനികനഭാ,  കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുനതനികനഭാ
ഓകരഭാനനിനുലാം എത രൂപ വതീതലാം സചേലവഭാക്കനിസയന സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനസത  ഓകരഭാ  മനനിക്കുലാം  അനുവദനിച  ഔകദലഭാഗനികേ
വസതനിയുലാം  ഇകപഭാള  ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനികേളനില്  തഭാമസനിക്കുന  മനനിമഭാരുസട
വനിവരങ്ങളുലാം അനുബനലാം 'എ ' ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന.  *

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മനനിമഭാരുസട
ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനി  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  റനിപയര്  സചേയ്യുനതനിനുലാം  കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി സചേലവഭായ തുകേ അനുബനലാം 'ബനി' ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന.  *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മനനിമഭാരുസട ഔകദലഭാഗനികേ സചേലവകേള 

34(35) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി: തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്  എനനിവരുസട  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  വസതനി  കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് എത തുകേ സചേലവഭായനിട്ടുസണനട്ട്
വസതനി തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനികലക്കട്ട് വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്
സചേലവഭായ തുകേ വസതനി തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുഖലമനനി, മനനിമഭാര് എനനിവരുസട അതനിഥനി സല്ക്കഭാരലാം, യഭാതഭാബത
എനതീ ഇനങ്ങളനില് എത തുകേ വതീതലാം സചേലവഴെനിച്ചുസവനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവനില്  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്  എനനിവരുസട  സമഭാസസബല്
കഫഭാണ്,  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനികലയുലാം ഓഫതീസകേളനികലയുലാം കഫഭാണ് ബനില്ലുകേള
എനനിവ എഎ്രതസയനട്ട് തരലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങളനില് ആസരഭാസക്ക വനികദശ
യഭാത  നടതനിയനിട്ടുസണനലാം  അവസര  അനുഗമനിചതട്ട്  ആസരഭാസക്കയഭാസണനലാം
എവനിസടസയഭാസക്കയഭാണട്ട് അവര് കപഭായസതനലാം അതനിനട്ട് എത തുകേ സചേലവഭാസയനലാം
മനനിമഭാര് തനിരനിചട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര് എനനിവരുസട ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് സചേലവഴെനിച തുകേകേളുസട വനിവരവലാം
സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള ഔകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനികലക്കട്ട്  വഭാങ്ങനിയതനിനട്ട്  സചേലവഭായ
തുകേയുസടയുലാം  വസതനി  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനലാം  'എ'  ആയുലാം
അതലഭാവശലമഭായനി കവണനിവന അറകുറപണനികേളക്കട്ട് സചേലവഴെനിച തുകേയുസട വനിശദ
വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 'ബനി' ആയുലാം കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(സനി) മുഖലമനനി, മനനിമഭാര് എനനിവരുസട അതനിഥനി സര്ക്കഭാരലാം, യഭാതഭാബത
എനതീ ഇനങ്ങളനില് സചേലവഴെനിച തുകേകേളുസട വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം 'സനി & ഡനി '
ആയനി  കചേര്തനിരനിക്കുന.* കൂടഭാസത  വനികദശ  വനിമഭാനയഭാതഭാക്കൂലനിയനിനതനില്
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്,  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  മഭാതച്യു.  റനി.  കതഭാമസട്ട് എനനിവരുസട വതനിക്കഭാന യഭാതയഭായനി  3,00,000 രൂപ
മുനകൂറഭായനി കകേപറനിയനിട്ടുണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) മുഖലമനനി, മനനിമഭാര് എനനിവരുസട സമഭാകബല് കഫഭാണ്, ഔകദലഭാഗനികേ
വസതനികേളനിസലയുലാം ഓഫതീസകേളനിസലയുലാം കഫഭാണ് ബനില്ലുകേള എനനിവയുസട വനിശദവനിവരലാം
അനുബനലാം 'ഇ' ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ) വനികദശയഭാത നടതനിയ മനനിസഭഭാലാംഗങ്ങളുസടയുലാം അവസര അനുഗമനിചവരുസടയുലാം
എവനിസടസയഭാസക്കയഭാണട്ട്  അവര്  കപഭായസതനലാം  അതനിനട്ട്  സചേലവഭായ  തുകേസയയുലാം
പറനിയുള്ള വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം 'എഫട്ട് ' ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

സഡപബ്യൂകടഷന വലവസയനില് നനിയമനിക്കസപടുനവരുസട 
ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷന

35(36) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകകടറനിയറനില്നനിനലാം  മറലാം  സഡപബ്യൂകടഷന  വലവസയനില്  മറട്ട്
ഓഫതീസകേളനില് നനിയമനിക്കസപടുനവരുസട ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുനതുമഭായനി
ബനസപടട്ട് എ.ജനി എസനങ്കനിലലാം അഭനിപ്രഭായലാം പറഞനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് എസനനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലതനിലള്ള സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സസകകടറനിയറനില്  നനിനട്ട്  സഡപബ്യൂകടഷന  വലവസയനില്  മറട്ട്
ഓഫതീസകേളനില് നനിയമനിക്കസപടുനവരുസട ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുനതുമഭായനി
ബനസപടട്ട് അക്കഗൗണനട്ട് ജനറലനില് നനിനലാം സപഭാതുവഭായ അഭനിപ്രഭായങ്ങള എസനങ്കനിലലാം
ലഭനിചതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.

സര്ക്കുലറുകേളുലാം ഉതരവകേളുലാം സര്ക്കഭാര് സവബ്കസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

 36(37) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിസന എലഭാ സര്ക്കുലറുകേളുലാം ഉതരവകേളുലാം സര്ക്കഭാര് സവബ് കസറനില്
കൃതലമഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനകണഭാ; ഇസലങ്കനില് എലഭാ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബനസപട
ഉതരവകേളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം യഥഭാസമയലാം സര്ക്കഭാര് സവബ് കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര് സവബ് കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച പല ഉതരവകേളുലാം വളസര
കവഗലാം സവബ് കസറനില് നനിനലാം പനിനവലനിക്കുനതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇങ്ങസന സലാംഭവനിക്കുനസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന എലഭാ ഉതരവകേളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം യഥഭാസമയലാം
സവബ് കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം എലഭാക്കഭാലതലാം അവ സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകേതക്ക  തരതനില്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനിര്തനതനിനുമുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിസന എലഭാ ഉതരവകേളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം കൃതലമഭായനി സര്ക്കഭാരനിസന
ഔകദലഭാഗനികേ  സവബ്കസറഭായ  www.kerala.gov.in-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
കേലഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനങ്ങള/ഉതരവകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള/സര്ക്കുലറുകേള
എനതീ രണട്ട് വനിഭഭാഗമഭായനി സവബ്കസറനിസന കഹഭാലാം കപജനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  സവബ്കസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  നല്കേനിയ  ഉതരവകേസളഭാനലാം
തസന പനിനവലനിചനിടനില.

(സനി)  ഉതരവകേളുലാം  സര്ക്കുലറുകേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  സവബ്കസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുലാം അവ ദതീര്ഘകേഭാലകതക്കട്ട് നനിലനനിര്തനതനിനുലാം വനിവര സപഭാതുജന
സമ്പര്ക്ക വകുപനിസന കേതീഴെനിലള്ള സവബട്ട്  & നബ്യൂ മതീഡനിയഭാ വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.

മുഖലമനനിയുസട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം

37(38) ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാരുണല കപഭാലള്ള ധനസഹഭായലാം ലഭനിച നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്,
മുഖലമനനിയുസട ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തുടര്ചയഭായ ചേനികേനിത കവണനിവരുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഒരു തവണ ധനസഹഭായലാം
ലഭനിച്ചു കേഴെനിഞഭാല് അതട്ട് തുടര് ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം ലഭലമഭാകുനതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉകണഭാ;

(സനി) ഉസണങ്കനില് ആയതട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തടസങ്ങള ഇല.

(ബനി&സനി) ഒരു വലക്തനിക്കട്ട് ഒരു തവണ മഭാതകമ മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള.  കേലഭാനസര്, കേനിഡ്നനി സലാംബനമഭായ ഗരുതര
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചട്ട്  രണട്ട്
വര്ഷതനിനുകശഷലാം വതീണ്ടുലാം ധനസഹഭായതനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   എനഭാല്
മുഖലമനനിയുസട വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് രണട്ട് വര്ഷതനിനുള്ളനില് വതീണ്ടുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

38(39) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി

ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം സസപ്തലാംബര് 15 വസര എത അകപക്ഷകേള

ലഭനിചനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ അകപക്ഷകേളനില് എത എണ്ണതനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു എനലാം

എത കപര്ക്കട്ട് അതു വനിതരണലാം സചേയ്തു എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കക്ഷമസപനഷനുകേളുസട വനിതരണലാം

39(40) ശതീ  .   എന  .   എ  .   സനലനിക്കുനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണതനിനുമുമ്പട്ട് കക്ഷമസപനഷനുകേസളലഭാലാം വനിതരണലാം സചേയ്യുസമന സര്ക്കഭാര്

പ്രഖലഭാപനലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വരുകമ്പഭാള എത കപര്ക്കു എത മഭാസസത

സപനഷന  നല്കേഭാന  ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന;  ഏസതലഭാലാം  സപനഷനുകേളനില്  എത

തുകേയഭാണട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയുണഭായനിരുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖനയുള്ള കക്ഷമസപനഷന വനിതരണതനില്

പ്രതനിസനനികേള കനരനിടനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണസമസനനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫണട്ട് കൃതലമഭായനി ബഭാങ്കുകേളക്കു ലഭനിക്കഭാതതനിനഭാല് പല പഞഭായതകേളനിലലാം

അര്ഹതയുള്ളവരനില്  പകുതനികപര്കക്ക  സപനഷന  ലഭനിചനിട്ടുളളൂ  എന  ആകക്ഷപലാം

സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ആദലഘടതനില് കുറച്ചുകപര്ക്കു കുടനിശ്ശേനികേ സഹനിതലാം സപനഷന വനിതരണലാം

സചേയ്സതങ്കനിലലാം പനിനതീടുള്ളവര്ക്കു തുകേ കുറഞതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

ഉസണങ്കനില് ബഭാക്കനി  തുകേ കുടനിശ്ശേനികേ  സഹനിതലാം  എകപഭാള  വനിതരണലാം സചേയ്യുസമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   കക്ഷമ സപനഷന ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട തഭാല്പരലലാം  അനുസരനിചട്ട്
അവരുസട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഗൗണ്ടുകേള  മുകഖനയുലാം  വതീടുകേളനില്  കനരനിടട്ട്
കവണസമനഭാവശലസപടവര്ക്കട്ട് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള മുകഖന വതീടുകേളനില്
കനരനിടട്ട് പണമഭായുലാം വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വരുകമ്പഭാള  11.72  ലക്ഷലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സപനഷന കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേഭാനുണഭായനിരുന.  വനിവനിധ തകദ്ദേശ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  വലതലസമഭായ  കേഭാലയളവനിസല  കുടനിശ്ശേനികേയഭാണട്ട്
നല്കേഭാനുണഭായനിരുനതട്ട്.  മഭാതമല ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വലതലസ കേഭാലയളവനിസല
സപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിരുന.  കൂടഭാസത,  കപഭാസഭാഫതീസട്ട്  കസവനിലാംഗ്സട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്
അക്കഗൗണട്ട് മുകഖനയുള്ള സപനഷന തടസസപടനിരുന  4.54  ലക്ഷലാം ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
2016 ജനുവരനി മുതലള്ള കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  സപനഷന  സവബ്കസറനില്
ലഭലമഭാക്കനിയ  ഗണകഭഭാക്തൃ  വനിവരങ്ങളനില്  വനനിട്ടുള്ള  സതറകേളമൂലലാം  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേള  മുകഖനയുള്ള  സപനഷന  വനിതരണതനില്  തുടക്കതനില്  സചേറനിയ
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനി.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) 32.47  ലക്ഷലാം ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ സഹനിതവലാം  കുടുലാംബശതീ
മുകഖന  നടതനിയ  സര്കവ്വ  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത  3.02  ലക്ഷലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  2016  ജൂകല മഭാസതനിനുകശഷലാം സപനഷന അനുവദനിച  1.28  ലക്ഷലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം ഉളസപസട 4.30 ലക്ഷലാം ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ ഒഴെനിസകേ
3  മഭാസസത  സപനഷന  തുകേയുമഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   സര്കവ്വ  നടപടനികേള
എതയുലാം  കവഗലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  ടനി  3  ലക്ഷലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസകകടറനിയറനിസല ഫയല് നതീക്കലാം

40(41) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകകടറനിയറനില് നനിലവനിലനിരുന ഐഡനിയഭാസട്ട് (Ideas)-സന കസവനലാം
അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാള ഏതു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഫയല്നതീക്കലാം അറനിയുവഭാനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്;
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(ബനി)  സപഭാതുജനങ്ങളുലാം  എലാം.എല്.എ.മഭാരുലാം  ഫയല്നതീക്കലാം  അറനിയുവഭാന
ബദനിമുടട്ട്  അനുഭവനിക്കുന കേഭാരലലാം  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു പരനിഹരനിക്കുവഭാന
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  ഫയല്നതീക്കലാം  അറനിയുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുകമഭാ; പുതനിയ കസഭാഫട്ട് സവയര് സസകകടറനിയറനില് വനനിട്ടുസണങ്കനില് ആയതനിസന
ഐ.ഡനി.-യുലാം പഭാസ് കവര്ഡുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ഐഡനിയഭാസനിസന  കസവനലാം  സസകകടറനിയറനില്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
അവസഭാനനിപനിചനിടനില.  ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനതനികലക്കട്ട് മഭാറഭാത വകുപ്പുകേളനില്
തപഭാല്  നമ്പറനിലാംഗനിനുലാം  സനര്ശകേ  സഹഭായകേ  കകേന്ദ്രതനില്  പഭാസട്ട്  വനിതരണലാം
സചേയ്യുനതനിനുലാം ഐഡനിയഭാസനിസന കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം ഫയലനിസന തല്സനിതനി സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
സനിറനിസണ്  ഇനര്കഫസട്ട്  ഇ-ഓഫതീസനില്  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനര്സനറനിസല
http:eoffice.kerala.gov.in  എന  യു.ആര്.എല്.  മുഖഭാനരലാം  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം  ഐ.ഡനി.-യുലാം  പഭാസ് കവര്ഡുലാം  ഇലഭാസതതസന  ഫയല്
നതീക്കലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാകുനതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാരഭാഫതീസകേളനിസല ഇലകകഭാണനികേട്ട് ഉപകേരണങ്ങള

41(42) ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാരഭാഫതീസകേളനില് വഭാങ്ങനിയ
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള  (കേമ്പബ്യൂടര്,  പ്രനിനര്,  കഫഭാകടഭാസഭാറട്ട്)  കൃതലമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളകപഭാലലാം  നനിസഭാര  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസത നശനിച്ചുകപഭാകുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഏസതഭാസക്ക വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് നനിലവനില് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിചതട്ട്;

(ഡനി)  മറവകുപ്പുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് എനഭാണട്ട് തടസലാം
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഓകരഭാ വകുപനിലലാം കേഴെനിഞ 5 സകേഭാലക്കഭാലലാം വഭാങ്ങനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് ഉപകേരണങ്ങളുസട
കസഭാക്കുലാം  ഉപകയഭാഗക്ഷമതയുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
1008/2017
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ഉതരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനതട്ട് എലഭാ തലങ്ങളനിലലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വകുപ്പുകേളനിസലഭാനലാം  പൂര്തനിയഭായനിടനില.   പല  വകുപ്പുകേളനിസലയുലാം  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
ഇകപഭാള പല ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.  പല വകുപ്പുകേളനിലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന കസഭാഫട്ട് സവയര്,
പഭാറട്ട്കഫഭാലാം  എനനിവ  വലതലസങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ഇവയുസട  കകേഭാലാംപഭാക്ടബനിലനിറനി,
കേണക്ടനിവനിറനി  എനനിവ  കേണക്കനിസലടുതഭാണട്ട്  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേള
കകേസക്കഭാകള്ളണതട്ട്.  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണതനിസന  തല്സനിതനി  സലാംബനനിചട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായ വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായകശഷലാം
അനനിമ മറുപടനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ) കസഭാക്കട്ട് വനിവരങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി ലഭലമഭായനിടനില.  ഇവ അടനിയനരമഭായനി
ലഭലമഭാക്കനി അനനിമ മറുപടനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാരഭാഫതീസകേളനിസല ഒഴെനിവകേളുസട എണ്ണലാം

42(43) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരഭാഫതീസകേളനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേളുസട എണ്ണലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുവഭാന ഈ ഗവണ്സമനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനലഭാസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്വനിഷയതനില് ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുസട ഭഭാഗതട്ട് വലഭാപകേമഭായ പരഭാതനി
നനിലനനില്ക്കുനകേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനകതഭാസടഭാപലാം
ആയതട്ട് പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില് പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുനകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
സനദമഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് പടനികേ നനിലവനിലള്ള എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം 3-6-2016-നകേലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  വകുപദലക്ഷന്മേഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ  2017-ല് ഉണഭാകയക്കഭാവന
ഒഴെനിവകേളുസട  (പ്രതതീക്ഷനിത)  വനിവരലാം  2016  സസപ്തലാംബര്  30-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുസട പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടുകമ്പഭാള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.
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(സനി)  ഒഴെനിവകേള തരലാംതനിരനിചട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനതനിനുലാം യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുനതനിനുലാം  നനികേതനതനിനുലാം  ഒരു  കേമ്പബ്യൂടര്  അധനിഷനിത  സനിരലാം  നനിരതീക്ഷണ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

സസപ്റലാംബര് 2-സല സപഭാതുപണനിമുടക്കട്ട്

43(44) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസപ്തലാംബര് 2-സല സപഭാതുപണനിമുടക്കനില് സലാംസഭാനസത എത മനനിമഭാര്
പസങ്കടുതസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസകടറനി തലതനിലലാം അതനിനുമുകേളനിലമുള്ള എത ഉകദലഭാഗസര് പണനിമുടക്കനില്
പസങ്കടുതസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പണനിമുടക്കട്ട് ദനിവസലാം എത മനനിമഭാരുലാം ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം ഔകദലഭാഗനികേ
വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുസവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനതട്ട് കേലഭാബനിനറട്ട് പദവനിയുള്ള എത കപര് പണനിമുടക്കട്ട് ദനിവസലാം
വനിമഭാനയഭാത നടതനി എനള്ള വനിവരലാം സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

അസനിസനട്ട് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര് Gr-II തസനികേ

44(45) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അസനി. പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര് Gr-II തസനികേയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട്
ലനിസട്ട്  നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതനിസന കേഭാലഭാവധനി  എനട്ട്  അവസഭാനനിക്കുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ അടനിസഥഭാനതനില് സര്വ്വതീസനില്
തുടരുനവരുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അസനിസനട്ട് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്  Gr-II തസനികേയനില് പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് 20-3-2014-ല് നനിലവനില് വന. ഇതനിസന കേഭാലഭാവധനി മൂന വര്ഷലാംവസരകയഭാ
അടുത റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില് വരുനതുവസരകയഭാ ഏതഭാകണഭാ ആദലലാം അതുവസര
ആണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില് സനിരലാം അസനിസനട്ട് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്മഭാര്
സടയനിനനിലാംഗനിനട്ട്  കപഭായ ഒഴെനിവനില് റനി.പനി.സജല്ന,  എസട്ട്.ഡനി.എലാം.  കകേഭാടതനി,  തലകശ്ശേരനി,
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എലാം.  സഷമതീന,  എ.സനി.സജ.എലാം.  കകേഭാടതനി,  തലകശ്ശേരനി  എനനിവര്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനതനില് സര്വ്വതീസനില് തുടരുനണട്ട്.

KSEB-യനില് മസ്ദൂര്/വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുള്ള റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

45(46) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  11/2011  പ്രകേഭാരലാം  KSEB-യനില് മസ്ദൂര്/വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുള്ള
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്  എനഭാണട്ട്,  ഈ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  എത കപരഭാണട്ട്
ഉളസപടനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  ഇകതവസര  എത  കപര്ക്കട്ട്  ഈ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്, ഇവരുസട ജഭാതനിതനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016  സസപ്തലാംബറനില് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച ഈ ലനിസനില് നനിനലാം
വളസര കുറച്ചു കപര്ക്കു മഭാതകമ നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുള എനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്
സപടനിട്ടുകണഭാ, എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് നനിയമനലാം കുറവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വന കശഷലാം 3 സതരസഞടുപ്പുകേളുസട മഭാതൃകേഭാസപരുമഭാറചടലാം
വനതുമൂലലാം മഭാസങ്ങകളഭാളലാം നനിയമനലാം നടക്കഭാതനിരുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് ഈ റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിസനയുലാം കേഭാലവധനി മറട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളക്കട്ട് നതീടനി
നല്കേനിയതുകപഭാസല നഭാലര വര്ഷമഭാക്കനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുലാം പരമഭാവധനി കപര്ക്കട്ട്
നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാംവനിധലാം നനിയമനങ്ങള തസരനിതസപടുതനതനിനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  KSEB  മസ്ദൂര്/ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കര്  തസനികേയുസട  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ
30-9-2013-നട്ട് ആണട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് ഉളസപടവരുസട എണ്ണലാം
തഭാസഴെ പറയുന:

കമ
നമ്പര്

ജനില മുഖലപടനികേ സപനിസമനറനി
ഉളസപസട ആസകേ

എണ്ണലാം

(1) (2) (3) (4)

1 തനിരുവനനപുരലാം 1161 2627

2 സകേഭാലലാം 1078 2467

3 പതനലാംതനിട 794 1574

4 ആലപ്പുഴെ 998 2190
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(1)         (2) (3) (4)

5 കകേഭാടയലാം 891 2115

6 ഇടുക്കനി 785 1532

7 എറണഭാകുളലാം 1181 3214

8 തൃശ്ശൂര് 1053 2443

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 951 2122

10 മലപ്പുറലാം 1049 2325

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1131 2437

12 വയനഭാടട്ട് 773 1136

13 കേണ്ണൂര് 969 2310

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 756 1376

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയവരുസട ജഭാതനി തനിരനിച്ചുള്ള
റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  ജനിലഭാ  അടനിസഭാനതനില്  അനുബനമഭായനി  കചേര്തനിരനിക്കുന.  *

നനിയമനലാം ലഭനിചവരുസട എണ്ണലാം KSEB-യനില് നനിനലാം ജഭാതനി തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം PSC
യനില് നനിനലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി-ഇ) നനിലവനിലണഭായനിരുന എലഭാ ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കുലാം നനിയമനലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.
സതരസഞടുപ്പുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  മഭാതൃകേഭാ  സപരുമഭാറ  ചേടലാംമൂലലാം  മഭാസങ്ങകളഭാളലാം
നനിയമനലാം നടതഭാതനിരുന സഭാഹചേരലലാം ഉണഭായനിടനില.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിസന കേഭാലഭാവധനി
2016 ഡനിസലാംബര് 31 വസര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

സസനിര വനികേസനതനിനുള്ള പുതനിയ പദതനികേള 

46(47) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിസന നൂറുദനിവസലാംസകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാനതനിസന സസനിര

വനികേസനതനിനട്ട് ഉതകുന പുതനിയ പദതനികേളക്കട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  എത  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. * 

(ബനി) 2016-17-സല കഭദഗതനി പതനികേയനില് കമല്പ്രതനിപഭാദനിചനിരുന പദതനികേളക്കട്ട്
കടഭാക്കണ് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് നബ്യൂ സര്വ്വതീസട്ട് നടപടനികമലാം പഭാലനിക്കുനതനിനുലാം
പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനിവരുന അധനികേ വനിഹനിതലാം
മുനഗണനഭാ  കമതനില്  നനിലവനിസല  വനിഹനിതങ്ങളുസട  പുനര്കമതീകേരണങ്ങളനിലൂസട
കേസണതനതഭാണട്ട്.

സനി.ആര്.ഇസസഡട്ട് - നനിയമപരനിധനി

47(48) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സനി.ആര്.ഇസസഡട്ട്. നനിയമപരനിധനിയനില് വരുന നനിര്ദനരഭായ കുടുബങ്ങളക്കട്ട്,
കവസറ ഭൂമനിയനിലഭാത സഭാഹചേരലതനില് വതീടട്ട് വയഭാനുലാം ഇലകനിസനിറനി കപഭാലള്ള സഗൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള കവഗതനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകമഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉതരലാം

തതീരകദശ പ്രകദശങ്ങളനില് വതീടുവയഭാന തതീരകദശ പരനിപഭാലന വനിജഭാപനപ്രകേഭാരമുള്ള
വലവസകേള പഭാലനികക്കണതുണട്ട്.  തതീരകദശ നനിയനണ കമഖലയനില് വതീടട്ട് പണനിയുകമ്പഭാള
പ്രസ്തുത നനിയനണ വലവസകേള പഭാലനിച്ചുസകേഭാണട്ട് നടപടനികേള കവഗതനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേവ്വഭായനി കേഭായല് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി

48(49) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്,  പ്രകൃതനി സഗൗനരലലാം സകേഭാണ്ടുലാം സസജവസസവവനിധലലാം
സകേഭാണ്ടുലാം  സമ്പനമഭായ  കേവ്വഭായനി  കേഭായലലാം  ഇടയനിലക്കഭാടട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  സചേറു
ബതീച്ചുകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരതീക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ കേഭായലനിസല മണലൂറട്ട് അവസഭാനനിപനിചട്ട് അനലലാംനനിനട്ട് കപഭാകേഭാവന
മതലസമ്പതട്ട് ഉളസപസട സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന തരതനിലള്ള പദതനികേളക്കട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനസത കേഭായലകേള ഉളസപസടയുള്ള ജലഭാശയങ്ങളനില് നനിനട്ട്
മണല്വഭാരുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  നനിര്ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനി/ജനിലഭാ
പരനിസനിതനി ആഘഭാത നനിര്ണ്ണയ അകതഭാറനിറനിയുസട അനുമതനി ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
മണലൂറട്ട്  തടയുനതനിനുലാം അതുവഴെനി  ജലഭാശയങ്ങളുസടയുലാം മതലസമ്പതട്ട് ഉളസപസടയുള്ള
ജലജതീവനികേളുസടയുലാം സലാംരക്ഷണതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.

സഗയനില് വഭാതകേ കപപട്ട് കലന ആശങ്കകേള

49(50) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ സകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം വഭാതകേ സസപപട്ട് സസലന നനിര്മ്മേഭാണതനിസന
നനിലവനിസല സനിതനിഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂസട  സസപപട്ട്  സസലന  കേടന  കപഭാകുകമ്പഭാള
ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ആശങ്കകേള  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  അസസലനസമനനില്  മഭാറലാം  വരുതനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരളതനില് ഏഴു ജനിലകേളനിലഭായനി സഗയനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
സകേഭാചനി-കൂറനഭാടട്ട്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര് കപപട്ട് കലന പദതനിയുസട ഒനഭാലാംഘടലാം പൂര്തനിയഭായനി.
രണഭാലാം ഘടതനില് സഭാപനികക്കണ കപപട്ട് കലനനിസന കദര്ഘലലാം 503 കേനി.മതീററഭാണട്ട്.
ഇതനിസന പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ്വ നടപടനികേളുലാം  P&MP  ആക്ടനിസല സസക്ഷന  6(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള
ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനവലാം  സഗയനില്  പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   മഹസര്  (പഞനഭാമ)
തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലകേളനില്  ഏതഭാണട്ട്  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്
ജനങ്ങളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്തനിവചനിരുന  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാനുള്ള  ഭൂമനിയുസട  അളസവടുപ്പുലാം  മഹസറുലാം  സലാംസഭാനതട്ട്
ആസകേ 503 കേനി.മതീററനില് 386 കേനി.മതീ. (77%) പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് കപപട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള കകേഭാണ്ടഭാക്ടസറ നനിയമനിച്ചു.  മറ
ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനര്  സടണര്  (കഗഭാബല്  NIT)
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ കപപ്പുകേള, വഭാല്വകേള മുതലഭായവ സഗയനിലനിസന
വനിവനിധ  കസഭാകറജട്ട്  യഭാര്ഡുകേളനില്  എതനികചര്നനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ
അഞട്ട്  IP  കസഷനുകേളക്കുലാം  26 SV  കസഷനുകേളക്കുലാം കവണനി സനിരമഭായനി  ഭൂമനി
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ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.   ഇതനില്  18  കസഷനുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  നടപടനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കനി  സഗയനില്  ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയുള്ള  കസഷനുകേളക്കുകവണനി
ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള ഒകക്ടഭാബര്
രണഭാലാം  വഭാരകതഭാസട  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  ഒനര  വര്ഷതനിനകേലാം  പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങസള പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണഭാണട്ട്
പദതനിയുസട അകലനസമനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പദതനി സരക്ഷസയ സലാംബനനിചട്ട്
യഭാസതഭാരു രതീതനിയനിലള്ള ആശങ്കയുകടയുലാം ആവശലമനില എനട്ട് ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള
ശഭാസ്ത്രതീയ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതനികനഭാടകേലാം
കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേല്ക്കരനി ഖനനലാം

 50(51) ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കേല്ക്കരനി ഖനനികേള കലലലാം സചേയ്യുനതനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന തുകേ അതതട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങളുസട  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഉതകുലാംവനിധലാം  ധഭാതുഖനനലാം
സലാംബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച പുതനിയ നയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേല്ക്കരനി ഖനനലാം സലാംബനനിച പ്രസ്തുത നയലാം മറട്ട് പ്രകൃതനി വനിഭവങ്ങളുസട
കേഭാരലതനിലലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം സചേലതകമഭാ;

(സനി) കമഭാകണഭാകസറനില് നനിനലാം കതഭാറനിയലാം ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് രഭാജലതനിനട്ട് മുഴുവന
ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ രതീതനിയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  അര്ഹമഭായ
തുകേ  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ധഭാതുനയലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കവണ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  2014-നട്ട്  മുമ്പുണഭായനിരുന  നയപ്രകേഭാരലാം

ഊര്കജഭാത്പഭാദനലാം,  ഇരുമ്പട്ട്,  ഉരുക്കുവലവസഭായലാം എനനിവയ്ക്കുമഭാതമഭായനി കേല്ക്കരനി

ഉപകഭഭാഗലാം  നനിജസപടുതനിയനിരുന.  എനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  പുതനിയ
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നയപ്രകേഭാരലാം  ഖനനലാം  സചേയ്യഭാവന കേല്ക്കരനി  കബഭാക്കുകേള  (Coal  Blocks)  ഏതട്ട്

ആവശലതനിനുകവണനിയുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കലലലാം  സചേയട്ട്  സകേഭാടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ഇപ്രകേഭാരലാം  സചേയ്യുകമ്പഭാള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  കറഭായല്റനി  ഉളസപസടയുള്ള

വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. കകേരളതനില് കേല്ക്കരനി എന ധഭാതു ഖനനലാം സചേയ്സതടുക്കഭാനനില.

ആയതനിനഭാല്  കേല്ക്കരനി  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വരുമഭാനലാം  കകേരളതനില്  പ്രസക്തമല.

കകേരളതനില് ഖനനലാം സചേയ്സതടുക്കുന എലഭാ ധഭാതുക്കളക്കുലാം നനിലവനില് കറഭായല്റനി

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് തസനയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) 1957-സല  MM(DR) ആകനിസല രണഭാലാം സഷഡബ്യൂളനിസല 30-ാം ഇനമഭായനി

കമഭാകണഭാകസറനിനട്ട് നല്കകേണ കറഭായല്റനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഒരു ടണ്ണനിനട്ട് 125

രൂപ എന നനിരക്കനിലഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കമഭാകണഭാകസറനിനട്ട്

കമല്  നനിരക്കനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കറഭായല്റനി  സകേഭാടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

കകേരളതനില് കമഭാകണഭാകസറട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ

IREL,  സലാംസഭാന സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ KMML  എനനിവയഭാണട്ട്.  കമഭാകണഭാകസറനിസന

സലാംബനനിച്ചുലാം നയലാം രൂപതീകേരനികക്കണതട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനഭാണട്ട്.

ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്കവസര് തസനികേ

51(52) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ 10 വര്ഷ സര്വ്വതീസള്ള അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരനില്

നനിനലാം ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്കവസര് തസനികേയനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി അകപക്ഷ

ക്ഷണനിചനിരുകനഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിനഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറസപടുവനിചതട്ട് എനഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിജഭാപനസത തുടര്നട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള തുടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 423/2014 പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 15-11-2014-സല വനിജഭാപന പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചതട്ട്.

(സനി)  ടനി  തസനികേയുസട  ഒറതവണ  പരനികശഭാധന,  അകപക്ഷയുസട  സൂക

പരനികശഭാധന എനനിവ നടനവരുന.
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പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം

52(53) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  എത  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) നനിയമനലാം നല്കേനിയതട്ട് ഏസതലഭാലാം തസനികേകേളനികലക്കഭാസണനതട്ട് വകുപട്ട്,
തസനികേ, എണ്ണലാം എനനിവ തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി  .-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം
വരുതനിയതനിനട്ട്  ഏസതങ്കനിലലാം  ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര  നടപടനി  എടുതനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി  നനിയമനതനിസല  കേഭാലതഭാമസലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആനനിസനികപറഡട്ട്  കവക്കനസനി  കേഭാണനിചട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
ഒഴെനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുന രതീതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 25-5-2016 മുതല് 31-8-2016 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ആസകേ 9518 കപര്ക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) ആനനിസനികപറഡട്ട് ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്തു വരുനണട്ട്.

കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷസന ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

53(54) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷസന ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി
എസനലഭാലാം പ്രവര്തനങ്ങള നടതവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം എത കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി
കജഭാലനി നല്കേനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങളനില് നനിലനനിനനിരുന കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
സസതീകേരനിച നടപടനി എസനലഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ആധുനനികേ
വല്ക്കരനിക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  ഒറതവണ  രജനികസഷന  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിവനിധ വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് വരുന മുറയട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-സയ
അറനിയനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുന  ഓണ്കലന  കവക്കനസനി  റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  സനിസലാം
പ്രവര്തന സജമഭായനിട്ടുണട്ട്. 1-12-2016  മുതല് ടനി സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന  പനി.എസട്ട്.സനി.  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  സപറതീഷനസട്ട്
മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് സനിസലാം കസഭാഫട്ട് സവയറനിസന വനികേസനലാം നടനവരുന.  അതുകപഭാസല
വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷ  എഴുതുനവര്ക്കഭായുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനതനിസന
കസഭാഫട്ട് സവയര് വനികേസനവലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം  31-8-2016  വസര  9518
കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പനി.എസട്ട്.സനി.-യുസട പരതീക്ഷഭാ നടതനിപനിസല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം,  പതനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം ജനിലകേളനില് ഓണ്കലന പരതീക്ഷഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഓണ്കലന പരതീക്ഷഭാ  കകേന്ദ്രതനിസന
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര് തനിയഭായനി  പ്രവര്തന  സജമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  വനിവനിധ
തസനികേകേളുസട റഭാങ്കട്ട് പടനികേ തയ്യഭാറഭാക്കുനതുമഭായനി ബനസപടട്ട് കേമ്പബ്യൂടര് അധനിഷനിത
രതീതനി  വനിജയകേരമഭായനി  നടനവരുന.  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിയുസട  നനിയമന ശനിപഭാര്ശയുമഭായനി
ബനസപടട്ട് e-advice pro-യുസട കസഭാഫട്ട് സവയര് വനികേസനവലാം നടനവരുന.

കേമ്പനനി-കകേഭാര്പകറഷന-കബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് 
നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള

54(55) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന/കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്
സര്വ്വനട്ട് തസനികേയനില് നനിലവനില് എത ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇസലങ്കനില് അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ട്ടു സചേയ്യുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനിസല  നനിയമനതനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  വനിവനിധ  കേമ്പനനി/കബഭാര്ഡട്ട്/കകേഭാര് പകറഷനുകേളനികലക്കുള്ള  ലഭാസട്ട്
കഗ്രഡട്ട് സര്വനട്ട് തസനികേയനികലക്കട്ട് 45 ഒഴെനിവകേള ആണട്ട് നനിലവനില് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനികലക്കട്ട് ഉടന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുനതഭാണട്ട്
എനട്ട് കേമ്മേതീഷന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലണട്ട്.

ഇ-ഗകവണനസട്ട്

55(56) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് ഇ-ഗകവണനസട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച്ചു വരുന
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) നനിലവനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് പൂര്തനിയഭായ വകുപ്പുകേള ഏസതലഭാലാം എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇ-ഗകവണനസട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന ഡഭാറ സസനര്, കസറട്ട്
കവഡട്ട് ഏരനിയ സനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,  വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസട്ട് മുതലഭായ അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായ ഐ.ടനി. മനിഷന ഇ-ഗകവണനസട്ട്
നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി ആവശലമഭായ കേണ്സളടനസനി കസവനങ്ങളുലാം നല്കുനണട്ട്.
ഇ-ഗകവണനസട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസരുസട  ഐ.ടനി.  പ്രഭാഗത് ഭലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം
നടതനിവരുന.   സര്ക്കഭാര്  തലതനില്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുസട  വലഭാപനലാം
തസരനിതസപടുതനതനിനുകവണനി  സതരസഞടുത  ഉകദലഭാഗസസര  ഉളസപടുതനി
സവര്ചേസല് ഐ.ടനി.  കകേഡര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  വനിവനിധ ഇ-ഗകവണനസട്ട്
ആപനികക്കഷനുകേള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു ഏകേതീകൃത എലാം-ഗകവണനസട്ട്
സമഭാകബല് ആപനികക്കഷന സലാംസഭാന ഐ.ടനി. മനിഷന വഴെനി വനികേസനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  വകുപ്പുകേള
ഇല. എനഭാല് എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് ആപനികക്കഷനുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്. വനിവനിധ വകുപ്പുകേള അടനിസഭാന തലതനിലള്ള സവബ്കസറകേളക്കട്ട്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേഭാനുലാം
അവരുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം  നടതനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ഇ-സപ്രഭാകേച്യുര്സമനട്ട്,



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 109

ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ഇ-ഡനിസനികട്ട്  ആപനികക്കഷനുകേളുസട ഉപകയഭാഗലാം നനിര്ബനമഭാക്കനിയതനിനഭാല് 
വളസരയധനികേലാം  വകുപ്പുകേള/ഓഫതീസകേള  ഈ  ആപനികക്കഷനുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപപര്രഹനിത ഓഫതീസകേളഭായനി മഭാറുനതനിസന മുകനഭാടനിയഭായനി പല
വകുപ്പുകേളനിലലാം  ഫയലകേള  കകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,
ഡനി.ഡനി.എഫട്ട്.എസട്ട്. മുതലഭായ ആപനികക്കഷനുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുനണട്ട്.

(സനി)  ഇ-ഗകവണനസട്ട് പദതനികേളുസട കേഭാരലക്ഷമമഭായ നനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി
വകുപ്പുതല കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട കേതീഴെനിലള്ള പദതനികേള
അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേള  തസനയഭാണട്ട്  നനിര്വ്വഹണ  നനിയനണലാം  നടതനതട്ട്.
ഇതനിനുപരനിയഭായനി,  നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എടുക്കുനതനികലക്കഭായനി മുഖലമനനി
തലവനഭായനിട്ടുള്ള സനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ചേതീഫട്ട്  സസകടറനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള അസപകട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലാം  ഉണട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള  ഡനിജനിറല്  കകേരള  ഉദലമതനിനട്ട്
കേതീഴെനില് ഉളസപടുതനി സമയബനനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സകേഭാചനി സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പദതനി

56(57) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്സനിറനി  പദതനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനട്ട്

എസനലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി പൂര്ണ്ണമഭാക്കുനതനിനട്ട് എസനലഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള
നടതഭാനുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത  സതഭാഴെനിലവസരങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിമൂലലാം  ഉണഭാകുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സഭാര്ടട്ട്സനിറനി പ്രവര്തനങ്ങസള ബഭാധനിക്കുന പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
എസനലഭാലാം നടപടനികേസളടുതനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനിസല  ഗവണ്സമനട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള
പദതനി നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തന പുകരഭാഗതനി ഓകരഭാ ഘടതനിലലാം വനിലയനിരുതഭാറുണട്ട്.
സഭാര്ടട്ട്  സനിറനിയുമഭായനി  ബനസപട  വനിഷയങ്ങള  വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി
മുഖലമനനിയുസട  അദലക്ഷതയനില് രണട്ട് കയഭാഗങ്ങള ഇതനിനകേലാം കൂടുകേയുലാം പദതനി
പ്രവര്തനലാം  വനിലയനിരുതകേയുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) സഭാര്ടട്ട്സനിറനി പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സഭാര്ടട്ട്സനിറനി അധനികൃതരുസട
ഭഭാഗതനനിനലാം  കൂടുതല്  ഐ.ടനി.  അനുബന  സകേടനിട  സമുചയങ്ങളുലാം  ഇകനണല്
കറഭാഡട്ട്,  പഭാലങ്ങള, കകേബനിള ടഞ്ചുകേള, കവദച്യുതനി/ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എനനിവ ഉളസപടുന അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങളുലാം സഭാര്ടട്ട്സനിറനി  കേഭാമ്പസനിനുള്ളനില്
സഭാപനികക്കണതുണട്ട്.  സഫയനിലാംവര്ക്കട്ട്  എഗ്രനിസമനട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സഭാര്ടട്ട്സനിറനി
കേഭാമ്പസനിനുള്ളനില്  സര്ക്കഭാര്  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള
നടകതണതനില.  എനഭാല് സഭാര്ടട്ട്സനിറനി കേഭാമ്പസനികലക്കട്ട് ഗതഭാഗത സഗൗകേരലങ്ങള
സമചസപടുകതണതുണട്ട്.

(സനി)  സകേഭാചനി  സഭാര്ടട്ട്  സനിറനി  പദതനി  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരുലാം  ടതീകകേഭാമുലാം
തമ്മേനില്  13-5-2007-ല്  ഒപ്പുവച  സഫയനിലാം  വര്ക്കട്ട്  എഗ്രനിസമനനിസല  വലവസകേള
പ്രകേഭാരലാം closing തതീയതനി മുതല് 10 വര്ഷതനിനകേലാം 90,000 സതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കസപടുനതഭാണട്ട്.  ഇങ്ങസന ലഭനിക്കുന സതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുസട മൂനനിരടനിയനില്
അധനികേലാം  കനരനിടലഭാസതയുള്ള  സതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം  സൃഷനിക്കസപടുസമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) സഭാര്ടട്ട് സനിറനി പ്രവര്തനങ്ങസള ബഭാധനിക്കുന പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
സഭാര്ടട്ട് സനിറനി സകേഭാചനി, Tecom Investment FZ-LCC  ദുബഭായട്ട്,  കകേരള സര്ക്കഭാര്
എനനിവരുസട പ്രതനിനനിധനികേള ഉളസക്കഭാള്ളുന ഒരു മൂനലാംഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസസ്തുത  സമനിതനിയുസട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുസട  അടനിസഭാനതനില്
ബനസപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്നട്ട് പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ഉചേനിതമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസതന കസഭാഫട്ട് സവയറുകേള

57(58) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില്  സസതന കസഭാഫട്ട് സവയര്
മഭാതകമ  അനുവദനിക്കഭാന  പഭാടുള  എനട്ട്  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഉതരവനിസന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതരതനില് സസതന കസഭാഫട്ട് സവയറുകേള മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള
ഉണഭാകുന കപഭാരഭായ്മകേള സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; കേസണതലകേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതട്ട് സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനതനിസന കേഭാരലക്ഷമതസയ ബഭാധനിക്കുനകണഭാ
എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  വനിനകഡഭാസട്ട്  XP  കസഭാഫട്ട് സവയറനിസന  പനിന്തുണയുസട  (സകപഭാര്ടട്ട്)
കേഭാലഭാവധനി തതീര്ന സമയതട്ട് സലാംസഭാനസത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനിലലാം
സസതന കസഭാഫട്ട് സവയറനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് 17-5-2014-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 109/2014/ഐറനിഡനി പ്രകേഭാരലാം ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  പറഭാത  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  വനിനകഡഭാസനിസന  തസന
പുതനിയ  പതനിപ്പുകേളനികലക്കുമഭാറഭാവനതഭാസണനലാം  ഇകത  ഉതരവനില്  പറയുനണട്ട്.
ഉതരവനിസന  പകേര്പട്ട്  അനുബനലാം  -I  ആയനി  കചേര്ക്കുന.* ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
21-7-2016-സല ഐ.ടനി.-സസല്-2/701/2015/ഐറനിഡനി നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
വനിശദമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കുലറനിസന പകേര്പട്ട് അനുബനലാം-II
ആയനി  കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  വഭാണനിജല കസഭാഫട്ട് സവയര് ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള വരുന അധനികേ സചേലവലാം
നനിയനനിത കേഭാലഭാവധനി വസര മഭാതലാം ലഭലമഭാവന പനിന്തുണയുലാം കേണക്കനിസലടുതഭാണട്ട്
ഈ ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  നനിയമപരമലഭാസത പകേര്പവകേഭാശലാം ലലാംഘനിചട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കൃതനിമ  കസഭാഫട്ട് സവയറുകേള  സര്ക്കഭാരനിസന  വനിവനിധ  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ ആസനികേസള സരക്ഷഭാ ഭതീഷണനിയനികലക്കട്ട് തള്ളനിവനിടുനണട്ട്.  മഭാതവമല
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ അപ്കഡറകേള വലഭാജ കസഭാഫട്ട് സവയറുകേളക്കട്ട് ലഭലമഭാകുനമനില.
തന്മൂലലാം  കസഭാഫട്ട് സവയറുകേളനിസല  പഭാളനിചകേള  കേസണതനി  ഉപകയഭാക്തഭാക്കളുസട
അറനിവനിലഭാസത തസന സര്ക്കഭാര്/വലക്തനിഗത വനിവരങ്ങള,  റനികപഭാര്ട്ടുകേള തുടങ്ങനിയ
പ്രധഭാന  വനിവരങ്ങള  കസബര്  അകമനികേള  ചൂഷണലാം  സചേയ്യുന.   ആയതനിനഭാല്
സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേള/യൂണനികവഴനിറനികേള/സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള/സപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  ആസനി  ഉപകയഭാഗലാം
സരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകതഭാടുകൂടനിയുമഭാണട്ട്  മുകേളനില്  പറഞനിട്ടുള്ള
ഉതരവട്ട്/സര്ക്കുലര്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ചട്ട്  2015-ല്
പുറതനിറക്കനിയ  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയര്  നയപ്രകേഭാരലാം  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളുലാം  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയര്  ഉപകയഭാഗതനിനുള്ള  സഭാധലതകേള
നനിര്ബനമഭായുലാം ഉപകയഭാഗസപടുകതണതഭാണട്ട്.

(സനി)  സസതന കസഭാഫട്ട് സവയറുകേള മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന
കപഭാരഭായ്മകേള സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് തലതനില് പഠനലാം നടതനിയനിടനില.  പകക്ഷ
ലനിനകട്ട്  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയറുലാം  വനിനകഡഭാസട്ട്  വഭാണനിജല  കസഭാഫട്ട് സവയറുലാം
തമ്മേനിലള്ള തഭാരതമല പഠനലാം സലാംസഭാന ഐ.ടനി.-മനിഷനനിസല 'സസര്ടട്ട്-സകേ' വനിഭഭാഗലാം

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പഠനതനില്  വഭാണനിജല  കസഭാഫട്ട് സവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ശതീലനിചവര്ക്കട്ട്  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയറുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  ചേനില
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുനതഭായനി  കേസണതനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിനകഡഭാസട്ട്
അധനിഷനിതമഭായ  കസഭാഫട്ട് സവയറുകേസള  അകപക്ഷനിചട്ട്  സസതന  കസഭാഫട്ട് സവയര്
ആപനികക്കഷനുകേള/യൂടനിലനിറതീസട്ട്  അത  സലഭമല  എനകൂടനി  ഈ  പഠനതനില്
കേസണതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനതനിസന കേഭാരലക്ഷമതസയ ബഭാധനിക്കുനതഭായുള്ള
റനികപഭാര്ട്ടുകേസളഭാനലാം ലഭനിചനിടനിലഭാതതനിനഭാല് ഇതട്ട് സലാംബനനിച പഠനലാം നടതനിയനിടനില.

വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയുസട സഭാധലതകേള

58(59) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .  രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .   സകേ  .   ആനസലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത സചേറുപടണങ്ങളനിലലാം  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലലാം  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയുസട സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  കമഖലയുസട വരവട്ട് ഇതരതനിലള്ള പ്രകദശങ്ങളുസട വനികേസന
സഭാധലതകേള തുറന കേനിട്ടുനതനിനുലാം,  തകദ്ദേശതീയര്ക്കട്ട്  പ്രതലക്ഷവലാം പകരഭാക്ഷവമഭായ
സതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം ഉപകേരനിക്കുസമന വസ്തുത ശദയനിൽസപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളതനിസന പ്രകൃതനി ഭലാംഗനിയുലാം കേഭാലഭാവസയുലാം ഐ.ടനി.  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലകേളുസട  വളര്ചയട്ട്  ഉപയുക്തമഭാകുലാംവനിധലാം  പദതനികേള  ആസൂതണലാം  സചേയ്തു
നടപഭാക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലതനിലള്ള  സമഗ്രമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഉളസക്കഭാള്ളനിച കേരടട്ട്  ഐ.ടനി.  നയലാം ഉടസന അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം എലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ആളക്കഭാരുകടയുലാം അഭനിപ്രഭായങ്ങള കതടനി അവ കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് ഐ.ടനി. നയവലാം
തുടര് പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

വലനിയ പറമ്പട്ട് തൂക്കട്ട് പഭാലലാം

59(60)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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കേഴെനിഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഭാലതട്ട് ദുരന നനിവഭാരണ വകുപട്ട് മുകഖന
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണലതനില്  തതീര്തലാം  അവനികേസനിതവലാം
കേടതവള്ളസത  മഭാതലാം  ആശയനിച്ചു  വരുനവരുമഭായ  വലനിയപറമ്പട്ട്  ദസതീപട്ട്
നനിവഭാസനികേളക്കട്ട് 2 തൂക്കട്ട് പഭാലങ്ങള 7 കകേഭാടനി രൂപ മതനിപട്ട് സചേലവനില് ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം
ഒസരണ്ണലാം  പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലതട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  സചേയ്തു
മഭാസങ്ങളക്കുള്ളനില്  തകേര്നതുമഭായനി  ബനസപട  അകനസഷണലാം  ഇകപഭാള  ഏതു
ഘടതനിലഭാസണനലാം  കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര  എസനങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  വനിജനിലനസട്ട്  ആനട്ട്  ആനനി  കേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറഭാ
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  യൂണനിറനില് വനി.സനി.  03/14/സകേ.എസട്ട്.ഡനി.  എന നമ്പരനില് കകേസട്ട്
രജനിസര് സചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

60(61) ശതീ  .   ആനണനി കജഭാണ് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണലതനില്  2011-2016  കേഭാലഘടതനിൽ  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി എത തുകേ അനുവദനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനുവദനിച മുഴുവന തുകേയുലാം വലക്തനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇസലങ്കനില് എതകപര്ക്കട്ട് ഇനനി തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാനുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി തുകേ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചതട്ട് സലാംബനനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നനികയഭാജകേ മണലലാം തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

61(62)  ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  ആസകേ  എത  കപര്ക്കട്ട്  മുഖലമനനിയുസട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിച്ചുസവനലാം  എത രൂപ  ആസകേ
വനിതരണലാം സചേയ്തുസവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
1008/2017
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം എത കപര്ക്കട്ട് ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിസയനലാം എത രൂപ നല്കേനിസയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റവനബ്യൂ  ഉകദലഭാഗസര്  വഴെനി  നല്കുന  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനള്ള ധനസഹഭായ തുകേയുസട പരനിധനി കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
കവണനി  എസനലഭാലാം  നടപടനികേള  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന  ഭഭാഗതട്ട്  നനിനണഭാകുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനട്ട്
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  504526  കപര്ക്കട്ട്  639,04,63,319  രൂപ (അറുന്നൂറനി മുപസതഭാനപതട്ട്
കകേഭാടനി നഭാലട്ട് ലക്ഷതനി അറുപതനിമൂവഭായനിരതനി മുന്നൂറനി പസതഭാമ്പതട്ട് രൂപ മഭാതലാം)
വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  20815
കപര്ക്കട്ട് 33,04,87,646 രൂപ (മുപതനിമൂനട്ട് കകേഭാടനി നഭാലട്ട് ലക്ഷതനി എണ്പകതഴെഭായനിരതനി
അറുന്നൂറനി നഭാല്പതഭാറട്ട് രൂപ മഭാതലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  3-9-2016-യനിസല  സ.ഉ.(കേസയ്യഴുതട്ട്)  നമ്പര്  492/16/റ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില് നനിനലാം  ധനസഹഭായതകേയുസട  പരനിധനി
ഉയര്തനി  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉതരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  10,000  രൂപ
വസരയുലാം  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  25,000  രൂപ വസരയുലാം  മുഖലമനനി  3,00,000  രൂപ
വസരയുലാം അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനതനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മൂനട്ട്
ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

 62(63) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി  സനി  .    സകേ  .    ആശ :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതു

സലാംബനനിച മഭാനദണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനസവന പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില് ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 115

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട്  മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ഫണട്ട് അനുവദനിചതനില് കമകക്കടട്ട് നടനതഭായനി കേസണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉസണങ്കനില്  എസനലഭാലാം  കമകക്കടുകേളഭാണട്ട്  കേസണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
എസനലഭാലാം പരനിഹഭാരനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായമഭായനി
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് 10,000 രൂപ വസരയുലാം റവനബ്യൂ വകുപ്പുമനനി 25,000 രൂപ വസരയുലാം
മുഖലമനനി  3,00,000  രൂപ വസരയുലാം അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനതനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി മൂന ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

• ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം, അപകേടമരണലാം എനനിവയഭാണട്ട് മുഖലമനനിയുസട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

• അകപക്ഷകേസന കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം 1,00,000 (ഒരു ലക്ഷലാം)
രൂപയനില് തഭാസഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

• ഒരു വലക്തനിക്കട്ട്  ഒരു തവണ മഭാതകമ  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള.

• കേലഭാനസര്,  നബ്യൂകറഭാ,  കേനിഡ്നനി സലാംബനമഭായ ഗരുതര കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചട്ട്  രണട്ട്
വര്ഷതനിനുകശഷലാം വതീണ്ടുലാം ധനസഹഭായതനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

• കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയകരഭാഗലാം,  നബ്യൂകറഭാ  സലാംബനമഭായ
കരഭാഗലാം,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  എയ്ഡ്സട്ട് എനതീ ഗരുതര കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
10,000 രൂപവസര അനുവദനിക്കുന.

• അപകേടമരണങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുനവരുസട ആശനിതര്, മരണലാം നടനട്ട്
ഒരു  വര്ഷതനിനുള്ളനില്  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായതനിനട്ട് അകപക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്.

• തതീപനിടുതലാംമൂലലാം വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം സചേറുകേനിട വലഭാപഭാരസഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ഉണഭാകുന നഭാശനഷങ്ങളക്കട്ട് 10,000  രൂപ വസര അനുവദനിക്കുന.

• വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  കുടനികേളുലാം  ഉളസപടുന  കബഭാടപകേടലാം/കറഭാഡപകേടലാം
കപഭാലള്ള ദഭാരുണമഭായ അപകേടങ്ങളനില് മരണലാം സലാംഭവനിക്കുനവരുസട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.
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• കസ്ഫഭാടകേശക്തനിയുള്ള ഇനനങ്ങകളഭാ മറ പദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാ വഹനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള അപകേടതനില്സപടുകമ്പഭാകഴെഭാ അതുകപഭാലള്ള ആകേസനികേ
ദുരനങ്ങളനികലഭാ  മരണമടയുനവരുസട  കുടുലാംബതനിനട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
സഹഭായമഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ധനസഹഭായതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേരുസട  ബഭാഹുലലവലാം  ഫണനിസന
അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാലലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന
തുകേ 14 ദനിവസതനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗണകഭഭാക്തഭാവനിസന കപരട്ട് എടുതട്ട് പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം പഭാവസപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതയുലാം
കവഗലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതനില് കമകക്കടട്ട് നടനതഭായനി കേസണതനിയനിടനില.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

63(64) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട്  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം  സഹഭായതനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  ഇനനിയുലാം  തതീര്പഭാക്കഭാത
അകപക്ഷകേള ഉള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ ; ആയതനിസന വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതരതനില് തതീര്പഭാക്കഭാത അകപക്ഷകേളനില് ഈ സര്ക്കഭാര് എനട്ട്
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് വനതനിനുകശഷലാം ഈ നനിധനിയനില് നനിനട്ട് എത കപര്ക്കട്ട്
എത രൂപയഭാണട്ട് സഹഭായമഭായനി അനുവദനിചസതന കേഭാരലലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിച്ചു  ലഭനിച  മുഴുവന  അകപക്ഷകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അര്ഹതയുള്ളവര്സക്കലഭാലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  20815
കപര്ക്കട്ട്  33,04,87,646  രൂപ  (മുപതനിമൂനട്ട്  കകേഭാടനി  നഭാലട്ട്  ലക്ഷതനി  എണ്പകതഴെഭായനിരതനി
അറുന്നൂറനി നഭാല്പതഭാറട്ട് രൂപ മഭാതലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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64(65) ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതട്ട്
ഏസതഭാസക്ക മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായഭാസണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനസവന പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില് ഇതു
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം ഫണട്ട് അനുവദനിചതനില് കമകക്കടട്ട്  നടനതഭായനി കേസണതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എസനലഭാലാം കമകക്കടുകേളഭാണട്ട് കേസണതനിയതട്ട്;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലതനില് എസനലഭാലാം  പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  10,000  രൂപ വസരയുലാം  റവനബ്യൂ വകുപ്പുമനനി
25,000  രൂപ  വസരയുലാം  മുഖലമനനി  3,00,000  രൂപ  വസരയുലാം  അനുവദനിക്കുന.
മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനതനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മൂന ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല്
തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

• ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം,  അപകേടമരണലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  മുഖലമനനിയുസട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം പ്രധഭാനമഭായുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

• അകപക്ഷകേസന കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  1,00,000 (ഒരു ലക്ഷലാം)
രൂപയനില് തഭാസഴെയഭായനിരനിക്കണലാം.

• ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്  ഒരു  തവണ  മഭാതകമ  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള.

• കേലഭാനസര്,  നബ്യൂകറഭാ,  കേനിഡ്നനി  സലാംബനമഭായ  ഗരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചട്ട്  രണട്ട്
വര്ഷതനിനുകശഷലാം വതീണ്ടുലാം ധനസഹഭായതനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

• കേലഭാനസര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയകരഭാഗലാം,  നബ്യൂകറഭാ സലാംബനമഭായ കരഭാഗലാം,
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  എയ്ഡ്സട്ട്  എനതീ  ഗരുതര  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  10,000
രൂപവസര അനുവദനിക്കുന.
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• അപകേടമരണങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുനവരുസട  ആശനിതര്,  മരണലാം  നടനട്ട്
ഒരു വര്ഷതനിനുള്ളനില് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം
ധനസഹഭായതനിനട്ട് അകപക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്.

• തതീപനിടുതലാംമൂലലാം വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം സചേറുകേനിട വലഭാപഭാരസഭാപനങ്ങളക്കുലാം
ഉണഭാകുന നഭാശനഷങ്ങളക്കട്ട് 10,000  രൂപ വസര അനുവദനിക്കുന.

• വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  കുടനികേളുലാം  ഉളസപടുന  കബഭാടപകേടലാം/കറഭാഡപകേടലാം
കപഭാലള്ള  ദഭാരുണമഭായ  അപകേടങ്ങളനില്  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനവരുസട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണട്ട്.

• കസ്ഫഭാടകേശക്തനിയുള്ള  ഇനനങ്ങകളഭാ  മറ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാ  വഹനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള  അപകേടതനില്സപടുകമ്പഭാകഴെഭാ  അതുകപഭാലള്ള  ആകേസനികേ
ദുരനങ്ങളനികലഭാ മരണമടയുനവരുസട കുടുലാംബതനിനട്ട് പ്രഭാഥമനികേ സഹഭായമഭായനി
ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ധനസഹഭായതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേരുസട  ബഭാഹുലലവലാം  ഫണനിസന
അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാലലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന
തുകേ 14 ദനിവസതനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗണകഭഭാക്തഭാവനിസന കപരട്ട് എടുതട്ട് പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം പഭാവസപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതയുലാം
കവഗലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി & ഡനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതനില് കമകക്കടട്ട് നടനതഭായനി കേസണതനിയനിടനില.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി 

65(66)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനട്ട് സഹഭായലാം അഭലര്ത്ഥനിച്ചു
സകേഭാണ്ടുള്ള എത അകപക്ഷകേള സകേടനിക്കനിടക്കുനസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ആശസഭാസലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എലാം.എല്.എ-മഭാരുസട കരഖഭാമൂലമഭായ അഭലര്ത്ഥന പരനിഗണനിചട്ട് സഹഭായലാം
നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം

(എ) ധനസഹഭായതനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ദനിനലാംപ്രതനി ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുസട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അര്ഹരഭായ എലഭാ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചു  വരുന.  അതനിനഭാല്  അകപക്ഷകേള  സകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്  എനട്ട്
പറയഭാനഭാവനില.

(ബനി)  ധനസഹഭായതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേരുസട  ബഭാഹുലലവലാം  ഫണനിസന
അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാലലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന
തുകേ 14 ദനിവസതനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗണകഭഭാക്തഭാവനിസന കപരട്ട് എടുതട്ട് പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം പഭാവസപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതയുലാം
കവഗലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഓണ്കലന  സലാംവനിധഭാനമുളസപസടയുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) എലാം.എല്.എ.-മഭാരുസട കരഖഭാമൂലമഭായ അഭലര്ത്ഥന പരനിഗണനിച്ചുലാം അര്ഹരഭായ
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ ധനസഹഭായലാം

66(67) ശതീ  .    സകേ  .    ആനസലന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ ധനസഹഭായതനിനഭായനി
നല്കേനിയനിരുന  അകപക്ഷകേള  ഈ സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്
അതനില്  എതകപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായതനിനട്ട്  അര്ഹതയുസണനലാം  എത  കപര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കേഭാന ഉതരവഭായനിട്ടുസണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അഭലര്ത്ഥനിച്ചു ലഭനിച  മുഴുവന അകപക്ഷകേളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
അര്ഹതയുള്ളവര്സക്കലഭാലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

67(68) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  ഉതരവഭായതനില്  എത  കപര്ക്കട്ട്  എനട്ട്  തുകേ
വതീതലാം നല്കേഭാനുസണനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുസട  ശനിപഭാര്ശയുസട  അടനിസഭാനതനില്  അനുവദനിക്കുന
ധനസഹഭായങ്ങളുസട  വനിശദവനിവരങ്ങള യഥഭാസമയലാം  അതതട്ട്  എലാം.എല്.എ.-മഭാസര
കരഖഭാമൂലലാം അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച അര്ഹരഭായ എലഭാവര്ക്കുലാം തുകേ വനിതരണലാം സചേയ്തുവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

68(69) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനട്ട്  (സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫട്ട്.)

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിധനി ഉയര്തവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനില് കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസലാം സലാംബനനിച
പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; കേഭാലതഭാമസലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണങ്ങളനില് എസനങ്കനിലലാം മഭാറലാം
വരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് അതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  പ്രസ്തുത  ഫണനില്  നനിനലാം
അനുവദനിച ധനസഹഭായലാം എതയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 3-9-2016-സല  സ.ഉ.(കേസയ്യഴുതട്ട്)  നമ്പര്  492/16/റ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
മുഖലമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
പരനിധനി ഉയര്തനി ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  10,000  രൂപ
വസരയുലാം  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  25,000  രൂപ വസരയുലാം  മുഖലമനനി  3,00,000  രൂപ
വസരയുലാം  അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനതനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മൂനട്ട്
ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.
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(ബനി)  ധനസഹഭായതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേരുസട  ബഭാഹുലലവലാം  ഫണനിസന
അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാലലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.  ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന
തുകേ 14 ദനിവസതനിനകേവലാം സര്ക്കഭാര് ഗണകഭഭാക്തഭാവനിസന കപരട്ട് എടുതപറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്
അനുവദനിക്കുന  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ആനുകൂലലലാം പഭാവസപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതയുലാംകവഗലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഓണ്കലന സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രകയഭാജനസപടുതനതട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള
നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് അര്ഹതയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിരുന പരമഭാവധനി
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്നനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
ഉയര്തനിയനിരുന.

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷലാം  20-9-2016  വസര  ആസകേ
68,24,65,510  രൂപ  (അറുപസതടട്ട് കകേഭാടനി ഇരുപതനിനഭാലട്ട് ലക്ഷതനി അറുപതയ്യഭായനിരതനി
അഞ്ഞൂറനിപതട്ട് രൂപ മഭാതലാം)  വനിവനിധ ധനസഹഭായ വനിതരണതനിനഭായനി മുഖലമനനിയുസട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആറന്മുള വനിമഭാനതഭാവളലാം

69(70) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറന്മുള വനിമഭാനതഭാവള പദതനിയുസട ഇകപഭാഴെസത അവസ എസനനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിമഭാനതഭാവളവമഭായനി ബനസപട വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിസയ സകേ.ജനി.എസട്ട്.
ഗ്രൂപട്ട്  സതറനിദരനിപനിചഭാണട്ട്  പഠനതനിനുള്ള  അനുമതനി  കനടനിസയടുതസതന  വസ്തുത
സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തണ്ണതീര്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, പഭാരനിസനിതനികേ സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
എനനിവ അടനിമറനിക്കസപടഭാണട്ട്,  സകേ.ജനി.എസട്ട്.  ഗ്രൂപട്ട് വനിമഭാനതവള പദതനിയുമഭായനി
മുകനഭാടട്ട്  കപഭായനിരനിക്കുനസതന വസ്തുത ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില് ഇതനിസനതനിസര
എസനഭാസക്ക നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത വനിമഭാനതഭാവളതനിനട്ട് 10% (പതട്ട് ശതമഭാനലാം) സഷയര് കകേരള
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഉകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;



122       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(ഇ)  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചട്ട്  ഏക്കര്  കേണക്കനിനട്ട്  പഭാടകശഖരങ്ങള  മണ്ണനിടട്ട്
നനികേതനിയതട്ട്,  മണ്ണു മഭാറനി പഴെയ തരതനില് പഭാടകശഖരങ്ങള ആക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ആറന്മുള വനിമഭാനതഭാവളലാം സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള
വലവസഭായ വകുപനിസനയുലാം ഗതഭാഗത വകുപനിസനയുലാം ഉതരവകേളുലാം വനിജഭാപനവലാം
റദ്ദേട്ട്  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.   ആറന്മുള  വനിമഭാനതഭാവള
പദതനിയുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  നനിലവനില്  യഭാസതഭാരു  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
നടതനനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  തണ്ണതീര്തട സനല്വയല് സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം ലലാംഘനിചട്ട് സനല്വയല്
നനികേതനിയ ശതീ.  സകേ.  സജ.  എബഹഭാലാം കേലമണ്ണനില് എന കേക്ഷനിക്കട്ട് എതനിസരയുലാം
കേമ്പനനിസക്കതനിസരയുലാം നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കകേരളഭാ  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  10%  ഓഹരനി  പങ്കഭാളനിതലാം  നല്കേനിസക്കഭാണട്ട്
ഗതഭാഗത  വകുപനില്നനിനലാം  പുറസപടുവനിച  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  4/2013/ഗതഭാ  നമ്പര്
ഉതരവട്ട് റദ്ദേട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആറന്മുള വനിമഭാനതഭാവളലാം

70(71)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനമുള വനിമഭാനതഭാവളതനിനട്ട് നല്കേനിയ അനുമതനിയുലാം പദതനി പ്രകദശലാം
വലവസഭായ  കമഖലയഭാക്കനിയ  വനിജഭാപനവലാം  പനിനവലനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കുകവണനി  എത  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ഇതനിനകേലാം  വലവസഭായ
കമഖലയഭാക്കനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിര്ദ്ദേനിഷ ഭൂമനി ഇകപഭാള ആരുസട കകേവശതനിലഭാണുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ഭൂമനിയുസടയുലാം  വനിമഭാനതഭാവള  പദതനിയുസടയുലാം  കേഭാരലതനില്
എന്തു നടപടനി കകേസക്കഭാള്ളഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പദതനിക്കുകവണനി 444 സഹക്ടര് ഭൂമനി വലവസഭായ കമഖലയഭാക്കനി വനിജഭാപനലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് പനിനവലനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ ഭൂമനിയനില് മനിചഭൂമനിയുലാം  ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപഭാള ഈ ഭൂമനി
ശതീ. സകേ. സജ. എബഹഭാലാം കേലമണ്ണനില് എന വലക്തനിയുസടയുലാം M/s. K.G.S. ആറനമുള
ഇനര്നഭാഷണല് എയര്കപഭാര്ടട്ട് ലനിമനിറഡ ട്ട് എന കേമ്പനനിയുസടയുലാം കകേവശതനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) ആറന്മുള വനിമഭാനതഭാവളലാം സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള
വലവസഭായ വകുപനിസനയുലാം ഗതഭാഗത വകുപനിസനയുലാം ഉതരവകേളുലാം വനിജഭാപനവലാം
റദ്ദേട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളലാം

71(72) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളലാം എനകതക്കട്ട് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളസതനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി) വനിമഭാനതഭാവളവമഭായനി ബനസപട എസനലഭാലാം പ്രവൃതനികേൾ ഇതുവസര
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിമഭാനതഭാവളതനിനഭായനി എസനലഭാലാം അനുവഭാദങ്ങള ഇനനിയുലാം കകേന്ദ്ര
സർക്കഭാരനിൽ നനിനലാം ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുസണന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര് അനഭാരഭാഷ  വനിമഭാനതഭാവളതനിസന  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനലാം
2017 കമയട്ട് മഭാസതനില് പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം അതനിനുകശഷലാം സടസനിലാംഗലാം കേമ്മേതീഷനനിലാംഗലാം
നടതവഭാനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  വനിമഭാനതഭാവളവമഭായനി ബനസപടട്ട് ഇതുവസര പൂര്തതീകേരനിച പ്രവൃതനികേള
തഭാസഴെ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.

(1) 3050 മതീറര് റണ്കവ  (RE Wall ഒഴെനിസകേ)

(2) 20 എയര്കഭാഫട്ട് പഭാര്ക്കനിലാംഗനിനഭായുള്ള ഏപ്രണ്

(3) പഭാരലല് ടഭാകനി ടഭാക്കട്ട് - 889 മതീറര്
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(4) റണ്കവ ലനിങ്കട്ട് ടഭാകനി - 2 എണ്ണലാം

(5) ഏപ്രണ് ലനിങ്കട്ട് ടഭാകനി - 4 എണ്ണലാം

(6) ചുറമതനില് - 18 കേനി.മതീറര്

(7) ഓപകറഷണല് വഭാള - 4 കേനി.മതീറര്

(8) എയര് ടഭാഫനികേട്ട് കേണ്കടഭാള ടവര് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് - 85%

(9) ഫയര് കസഷന (2) – 75%

(10)  കസഭാലാം വഭാടര് ഡയനിന  - 35%

(11) ഐസസഭാകലഷന കബ- 50%

(12) സടര്മനിനല് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് - 75% (റൂഫനിലാംഗട്ട് പ്രവൃതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.)

(13)  കഫ ഓവര് (150 മതീറര്) - 90%

(14) അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട് (ഇകനണല്) - 20%

(15) കേഭാര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  -50%

(16)  ബഭാകഗജട്ട് ഹഭാനഡ് ലനിലാംഗട്ട് സനിസലാം - 60%

(17)  ലനിഫട്ട് - 40%

(18)  എസ്കകലറര് - 70%

(19) സകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സകപ  - 95%

(20) വഭാടര് സകപ സകേ.ഡബച്യു.എ. - 100%

(സനി) തഭാസഴെ പറയുന അനുമതനികേള പണനി പൂര്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് ലഭനികക്കണതുണട്ട്:

(1) എയ്കറഭാ കഡഭാലാം കലസനസട്ട്

(2) കേസലാംസമഭായുള്ള ധഭാരണഭാപതലാം ഒപ്പുവയല്

(3) കകേന്ദ്ര വഭാര്തഭാവനിനനിമയ മനഭാലയതനില് നനിനള്ള വയര്സലസട്ട്
പഭാനനിലാംഗട്ട് & കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കനിയറനസട്ട്

(4) ബബ്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് സനിവനില് ഏവനികയഷന സസകേബ്യൂരനിറനി കനിയറനസട്ട്

(5) സസനടല് ഇനസനിയല് സസകേബ്യൂരനിറനി കഫഭാഴ്സുമഭായുള്ള ധഭാരണഭാപതലാം
ഒപ്പുവയല്
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(6) സനിവനില് ഏവനികയഷന മനഭാലയതനില്നനിനലാം ഡയറക്ടര് ജനറല്
ഓഫട്ട്  സനിവനില്  ഏവനികയഷനനില്  നനിനമുള്ള  എയര്കലനു
കേളക്കുള്ള അനുമതനി

(7) ഇമനികഗ്രഷന ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുമഭായുള്ള ധഭാരണഭാപതലാം

(8) കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയതനില്നനിനലാം സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം എയര്കപഭാര്ടട്ട്
ഓപകറഷനുള്ള അനുമതനി

(9) എയര്കപഭാര്ടട്ട്  അകതഭാറനിറനിയുസട  കേഭാലനിബകറഷന  &  ഐ.എല്.എസട്ട്.
സപ്രഭാസതീഡുവര്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വനിമഭാനതഭാവള വനികേസനലാം

72(73) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനതഭാവള  വനികേസനതനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട് വനിജഭാപനലാം ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബനസപടട്ട് എസനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങൾ  നഭാളനിതുവസര സചേയ്തുസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  3163/14/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  11-7-2014,  ജനി.ഒ.
(ആര്റനി.)  നമ്പര്  6524/14/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  26-12-2014  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിരുനസവങ്കനിലലാം  2013-സല  പുതനിയ ഭൂമനികയസറടുക്കല്
നനിയമതനിസന  അടനിസഭാനതനിലള്ള  ചേടങ്ങള  ഇറങ്ങഭാതനിരുനതനിനഭാലലാം  2015-നട്ട്
കശഷമഭാണട്ട് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പുതനിയ റൂള വനതട്ട് എനതനിനഭാലലാം ആയതനിനട്ട് പുതനിയ
വനിജഭാപനലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  പുതനിയ  നനിയമതനിസനയുലാം  ചേടതനിസനയുലാം  അടനിസഭാനതനില്
വനിജഭാപനലാം ഉടന പുറസപടുവനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) കേഴെനിഞ 3 മഭാസതനിനുള്ളനില് തസന ബഹു. മുഖലമനനിയുസട അദലക്ഷതയനില്
രണട്ട് പ്രഭാവശലലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം രഭാഷതീയപഭാര്ടനി കനതഭാക്കളുസടയുലാം കയഭാഗലാം
നടതനി ചേതീഫട്ട് സസകടറനിയുസട അദലക്ഷതയനില് ഒരു കയഭാഗവലാം നടതനി.  അതനിനുകശഷലാം
ബഹു.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  മലപ്പുറതവചട്ട്  ഒരു  കയഭാഗവലാം  വനിളനിചട്ട്
കചേര്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഉകദ്ദേശലാം 485 ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണട്ട് റണ്കവ നതീളലാം കൂട്ടുവഭാനുലാം മറ
വനികേസനതനിനുലാം പുനരധനിവഭാസതനിനുലാം മറലാം  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഭൂവടമകേളുസട
ആവശലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനിയുലാം  അവരുസടയുലാം  സപഭാതുസമൂഹതനിസനയുലാം  തഭാല്പരലങ്ങള
സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം ഭൂമനി ഏസറടുക്കുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.
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തലസഭാനതട്ട് കലറട്ട് സമകടഭാ പദതനി

73(74) ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനസസനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തലസഭാനതട്ട്  കലറട്ട്  സമകടഭാ  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം

നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ആയതനിസന ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആസരയഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുസട കേണ്സളടനസനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എസനലഭാലാം പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്തനങ്ങള നടതനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കലറട്ട്  സമകടഭാ  പദതനികേളക്കട്ട്
11-9-2015-സല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  74/2015/പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം കകേരള
സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനി.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  അനുമതനിക്കഭായനി  പ്രസ്തുത
പദതനിയുസട  വനിശദരൂപകരഖകേളുലാം  മറട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുസട
നടതനിപനിനഭായനി  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനസനിറട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്  (സകേ.ആര്.ടനി.എല്.)
എന കപരനില് ഒരു സസഷലല് പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിച്ചു.  പദതനികയഭാടട്ട്
അനുബനനിച്ചുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കുള്ള കേണ്സല്റനഭായനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-സയ
നനിയമനിച്ചു. കലറട്ട് സമകടഭാ കസഷനുകേളക്കഭായനി തനിരുവനനപുരതട്ട് 1.9893 സഹക്ടറുലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  1.4474 സഹക്ടറുലാം സലലാം ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി 8-9-2016-സല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  67/2016/പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  നല്കേനി.  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേളുസട ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനനപുരലാം കലറട്ട് സമകടഭായുസട നനിര്ദ്ദേനിഷ പഭാതയനില്
ഉളസപടുന  ഉളര്,  പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം  എനതീ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  കമല്പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  ഈ  പ്രവര്തനിക്കഭാവശലമഭായ  തുകേ  സകേ.ഐ.ഐ.എഫട്ട്.ബനി.
വഴെനി സമഭാഹരനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിസല  കലറട്ട്  സമകടഭാ
പദതനികേളുസട ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കലറട്ട് സമകടഭാ പദതനി സകേഭാചനി
സമകടഭാ  മഭാതൃകേയനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുസട  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   പദതനി  സചേലവനിസന  20%  കകേരള
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സര്ക്കഭാരുലാം  20%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം  കേസണതണസമനഭാണട്ട്  ഡനി.പനി.ആര്.-ല്
വനിഭഭാവനലാം സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 2014 സസപ്റലാംബറനിസല വനില നനിലവഭാരലാം വചട്ട് തനിരുവനനപുരലാം
കലറട്ട് സമകടഭാ പദതനിയുസട ആസകേ അടങ്കല് തുകേ  3453  കകേഭാടനി  (കകേന്ദ്ര നനികുതനി
ഉളസപസട) രൂപയുലാം കേനികലഭാ മതീററനിനു കേണക്കഭാക്കസപട ശരഭാശരനി നനിരക്കട്ട് 154.24 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണട്ട്.  പദതനി പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാള പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ആസകേ സചേലവട്ട് 4219 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി)  പദതനികയഭാടനുബനനിച്ചുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കുള്ള കേണ്സല്റനഭായനി
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-സയ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഉതരലാം (എ)യനില് വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സകേഭാചനി സമകടഭാ സറയനില് പദതനി

74(75) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :  
ശതീ  .   അനവര് സഭാദതട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സകേഭാചനി  സമകടഭാ  സറയനില്  പദതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം

കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  എസനലഭാലാം പ്രവൃതനികേളഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനസപടട്ട് നടനനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എസനലഭാലാം പ്രവൃതനികേളഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുമഭായനി ബനസപടട്ട് നടക്കഭാനുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി എനകതക്കട്ട് കേമ്മേതീഷന സചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പദതനിയുസട  റതീചട്ട്  ഒനനിസന  (ആലവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വസര)
പൂര്തതീകേരണതനിനട്ട് കവണ നടപടനികമങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

(1) ആര്.ഡനി.എസട്ട്.ഒ.  (Research,  Designs  &  Standard
Organization) യുസട പരതീക്ഷണ ഓടലാം.

(2) സലാംകയഭാജനിത പരതീക്ഷണ ഓടലാം.

(3) സസനമഭായുള്ള സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധകേരുസട കമഭാനുസൃതമഭായ അലാംഗതീകേഭാരലാം.
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(ബനി)  റതീചട്ട്  ഒനമഭായനി ബനസപടട്ട് പൂര്തതീകേരനിച പ്രവര്തനങ്ങള ചുവസട
കചേര്ക്കുന:

(1) സനിവനില് കജഭാലനികേള പൂര്തതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.

(2) കസഷനുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(3) മുടലാം  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വസരയുള്ള  ടഭാക്കുകേളുസടയുലാം  അവ
ചേലനഭാത്മകേമഭാക്കുനതനിസനയുലാം കജഭാലനികേള പൂര്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു. 

മറ സനിസലാം കജഭാലനികേള പൂര്തതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  പദതനിയുസട  റതീചട്ട്  ഒനനിസന  (ആലവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വസര)
പൂര്തതീകേരണതനിനട്ട് കവണ നടപടനികമങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

(1) ആര്.ഡനി.എസട്ട്.ഒ. (Research,  Designs & Standard Organization)  യുസട
പരതീക്ഷണ ഓടലാം.

(2) സലാംകയഭാജനിത പരതീക്ഷണ ഓടലാം.

(3) സസനമഭായുള്ള സരക്ഷഭാ പരനികശഭാധകേരുസട കമഭാനുസൃതമഭായ അലാംഗതീകേഭാരലാം.

(ഡനി) ആലവ മുതല് പഭാലഭാരനിവടലാം വസരയുള്ള റതീചട്ട് ഒനട്ട് 2017 ഏപ്രനില് മഭാസലാം
കേമ്മേതീഷന സചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം-കേണ്ണൂര് അതനികവഗ സറയനില് ഇടനഭാഴെനി പദതനി

75(76) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തനിരുവനനപുരലാം-കേണ്ണൂര് അതനികവഗ സറയനില് ഇടനഭാഴെനി പദതനി സലാംബനനിചട്ട്

പഠന ലാം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുസട വനിശദമഭായ കേരടു കരഖ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
സഭാധലതകേളുസമസനഭാസക്കയഭാണട്ട്; പദതനിയുസട സചേലവട്ട് എതയഭാകുസമനഭാണട്ട് നനിഗമനലാം;

(സനി)  സറയനില്-കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത സഗൗകേരലങ്ങളക്കട്ട് പകേരസമന നനിലയനിലഭാകണഭാ
പദതനി വനിഭഭാവന സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്;  വനിമഭാന നനിരക്കനിസന ഇരടനിയനിലധനികേലാം യഭാതഭാ
നനിരക്കട്ട് ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള പദതനി നമ്മുസട രഭാജലതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭാകണഭാ എന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) പദതനിക്കുകവണനി ഏസറടുകക്കണനി വരുന സലതനിസന അളസവതയഭായനിരനിക്കുലാം?

ഉതരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം മുതല് കേണ്ണൂര് വസരയുള്ള അതനികവഗ സറയനില്പഭാതയുസട
430 കേനി.മതീറര് ദൂരതനില് 180 കേനി.മതീ.  തൂണനിനട്ട് മുകേളനിലലാം 105 കേനി.മതീ.  ഭൂമനിക്കടനിയനില്
കൂടനിയുലാം  ബഭാക്കനിദൂരലാം  ഭൂമനിക്കട്ട്  മുകേളനില്  കൂടനിയുലാം  ആയനിരനിക്കുലാം  പൂര്തനിയഭാക്കുകേ.
സറയനില്പഭാത  ഉണഭാക്കഭാനകവണനി  20  മതീറര്  വതീതനിയനില്  സലലാം  ഏസറടുതഭാല്
മതനിയഭാകുലാം.  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സറയനില്പഭാത  കേടനകപഭാകുന പ്രകദശങ്ങളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
ജനവഭാസലാം  കുറഞതുലാം  ചേതുപ്പു  പ്രകദശങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ജനങ്ങളകക്കഭാ  ആവഭാസ
വലവസയ്കക്കഭാ സകേടനിടങ്ങളകക്കഭാ വലനിയ നഷങ്ങകളഭാ ക്ഷതകമഭാ വരുതഭാസതയുള്ള
പദതനിക്കഭാണട്ട്  രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   മണനിക്കൂറനില്  300  മുതല്  350  കേനികലഭാ
മതീറര് കവഗതയനില് സഞരനിക്കഭാവന അതനികവഗ സറയനില്പഭാതയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം മുതല് കേണ്ണൂര് വസരയുള്ള അതനികവഗ പഭാതയട്ട്
9 കസഷനുകേള ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  തനിരുവനനപുരലാം, സകേഭാലലാം, സചേങ്ങന്നൂര്, കകേഭാടയലാം,
സകേഭാചനി,  തൃശ്ശൂര്,  വളഭാകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എനനിവയഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കസഷനുകേള.   തനിരുവനനപുരലാം  സകേഭാച്ചുകവളനിക്കു  സമതീപമഭായനിരനിക്കുലാം  പ്രധഭാന
ഡനികപഭായുലാം  കസഷനുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ  സടയനിനനിലലാം  8 കകേഭാച്ചുവതീതലാം
ഉണഭാകുലാം.   817  കപര്ക്കട്ട്  സഞരനിക്കഭാനഭാവലാം അതനികവഗ സറയനില്പഭാതയട്ട്  ഉകദ്ദേശലാം
90,663 കകേഭാടനി രൂപ (എലഭാ നനികുതനിയുലാം ഉളസപസട) സചേലവട്ട് വരുനതഭാസണനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ പദതനിക്കഭായനി ഏകേകദശലാം  1160.77  സഹക്ടര് സലലാം
ഏസറടുകക്കണനി  വരുലാം.  അതനിനൂതനമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രകനിയകേളഭാണട്ട് ഈ പദതനിക്കഭായനി നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കകേരളതനില്  നനിലവനിലള്ള  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  മുഖലമഭായുലാം
കറഭാഡട്ട്, സറയനില്, ജലലാം എനനിവയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴുള്ള രണട്ട് വരനിപഭാത സറയനില് 100%
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വരനികേയുമഭാണട്ട്.  എനഭാല്  ഈ  പഭാതയനിലള്ള  ധഭാരഭാളലാം  വളവകേളുലാം
തനിരനിവകേളുലാം കേഭാരണലാം  100  കേനി.മതീററനിലധനികേലാം കവഗത അനുവദനതീയമല.  കറഭാഡുകേളനില്
10  മുതല് 12  ശതമഭാനലാം വസരയുള്ള വഭാഹനങ്ങളുസട വഭാര്ഷനികേ വര്ദനവട്ട് കേഭാരണലാം
തനിരക്കട്ട് കൂടുനതനിനഭാല് യഭാതയട്ട് കൂടുതല് സമയവലാം കവണനിവരുന.  കൂടഭാസത മഴെക്കഭാലതട്ട്
കറഭാഡനിസന  പ്രതലലാം  കമഭാശമഭാകുനതനിനഭാല്  യഭാത  കൂടുതല്  ദുധഃസഹമഭായനിതതീരുലാം.
ജലഗതഭാഗതലാം  വളസര  സചേലവട്ട്  കുറഞതഭാസണങ്കനിലലാം  യഭാതയട്ട്  കൂടുതല്  സമയലാം
കവണതനിനഭാലലാം  നഗരങ്ങള  തമ്മേനില്  ബനസപടഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള
ഇലഭാതതനിനഭാലലാം  അഭനികേഭാമലമല.  വനിമഭാനയഭാത  വളസര  സചേലവട്ട്  കൂടനിയതഭാണട്ട്.
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കൂടഭാസത  എയര്കപഭാര്ടനില്  കനരസത  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേകയ്യണതനിനഭാലലാം  സരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  കബഭാര്ഡനിലാംഗനിനുലാം  സമയസമടുക്കുനതട്ട്  സകേഭാണ്ടുലാം  നഗര  കകേന്ദ്രലാം
എയര്കപഭാര്ടനില് നനിനലാം ദൂസര സനിതനി സചേയ്യുനതനിനഭാലലാം ഒരു നഗരതനില് നനിനട്ട്
മസറഭാരു നഗരതനികലക്കട്ട് എതനതനിനട്ട് വനിമഭാനയഭാതയ്ക്കുലാം കൂടുതല് സമയലാം കവണനിവരുന.
ഇതുകേഭാരണലാം  കകേരളതനില്  കുറചട്ട്  യഭാതക്കഭാര്  മഭാതകമ  ഒരു  നഗരതനില്  നനിനട്ട്
മസറഭാരു നഗരതനികലക്കട്ട് വനിമഭാനയഭാത സചേയ്യുനള.  ആയതനിനഭാല് ഭൂമനിയുസട ആവശലകേത
കുറഞതുലാം പരനിസനിതനി സഗൗഹഭാര്ദ്ദേപരവലാം അപകേടവലാം മലനിനതീകേരണവലാം കുറവമഭായ
അതനികവഗസറയനിലഭാണട്ട് കകേരളതനിസല സഭാഹചേരലതനിനട്ട് അഭനികേഭാമലലാം.

(ഡനി) ഈ പദതനിക്കഭായനി 20 മതീറര് വതീതനിയനില് ഏകേകദശലാം 1160.77 സഹക്ടര്
സലലാം ഏസറടുകക്കണനി വരുസമനട്ട് കേണക്കഭാക്കുന.

അനര് സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാര്

76(77) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    സകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
13-7-2016-സല  അനര്  സലാംസഭാന  നദതീജല  കേരഭാര്  സലാംബനനിച

ശദക്ഷണനിക്കലനിനട്ട്, കകേരളതനിസന തഭാല്പരലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
ചേര്ചകേള നടതനി പ്രശപരനിഹഭാരതനിനുള്ള ശമമഭാണട്ട്  കവണസതനലാം തമനിഴ് നഭാടുമഭായനി
ചേര്ച  സചേയട്ട്  ഇതനിനഭായനി  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുതനതഭാസണനമുള്ള
കകേരള  മുഖലമനനിയുസട  മറുപടനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവസര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാറനിസന  പുനരവകലഭാകേനവമഭായനി
ബനസപട  ചേര്ചകേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കജഭായനിനട്ട്  ഡയറക്ടര്,
കജഭായനിനട്ട്  വഭാടര്  റഗകലഷന  ഡനിവനിഷന,  പനി.എ.പനി.  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിസന
ഉനത ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി വകുപ്പുതലതനില് അനഗൗപചേഭാരനികേ ചേര്ച നടതകേയുണഭായനി.
തുടര്  ചേര്ചകേളക്കട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുകൂലമഭായനി  പ്രതനികേരനിക്കുസമനഭാണട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിസന  ഉകദലഭാഗസര്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ  സഭാഹചേരലതനില്
കകേരളതനിസന  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായനി
ചേര്ചകേള  നടതനി  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലാം  മഴെലഭലത  കുറഞ  സഭാഹചേരലതനില്
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അടനിയനരമഭായനി പനി.എ.പനി. കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് ജലലാം നല്കേഭാന തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് മുഖലമനനികയഭാടട്ട് കരഖഭാമൂലലാം ആവശലസപടനിട്ടുണട്ട്.

ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവനകകേന്ദ്രലാം

77(78) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സടലനികഫഭാണ് ബനില്ലുകേള ഉളസപസടയുള്ള വനിവനിധയനിനലാം
കേരങ്ങള സഗൗകേരലപ്രദമഭായനി അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവനകകേന്ദ്രലാം ഏസതലഭാലാം
നഗരങ്ങളനില് പ്രവര്തനിചട്ട് വരുന;

(ബനി) മുനകേഭാലങ്ങളനില് ഇവനിസട സസതീകേരനിച്ചു വനനിരുന ഏസതങ്കനിലലാം ബനില്ലുകേള
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  നനിര്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് നനിര്തലഭാക്കനിയവ ഏസതഭാസക്കസയനലാം
നനിര്തലഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാരണസമസനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതങ്കനിലലാം ബനില്ലുകേള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് നനിര്തലഭാക്കനിയനിട്ടുസണങ്കനില്
അക്കഭാരലലാം പുനധഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഫണട്ട്സട്ട്  ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാനതട്ട്  എലഭാ  ജനിലഭാ
ആസഭാനങ്ങളനിലലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപട്ട്  ബനില്ലുകേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
അവരുസട  തസന  ഒരു  ഓണ്കലന  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  ബനില്ലുകേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  കേഗൗണറുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില് നനിനലാം
വര്ക്കനിലാംഗട്ട് അകറഞട്ട്സമനനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനിയനിരുന ജതീവനക്കഭാസരസയലഭാലാം വകുപട്ട്
തനിരനിസകേ വനിളനിച്ചു.  ആയതനിസന തുടര്നഭാണട്ട് ഫണട്ട്സട്ട് ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിസന  ബനില്ലുകേള  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്  നനിര്തലഭാക്കനിയതട്ട്.
പ്രസ്തുത വനിഷയതനിസന പുനധഃപരനികശഭാധന സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കജഭാലനി നഷസപടവസര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

78(79) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സഗൗദനിയനില് സമ്പൂര്ണ്ണ സസകദശനിവത്കേരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി കജഭാലനി
നഷസപടവരുസട കൂടതനില് മലയഭാളനി നഴ് സമഭാര് എതകപര് ഉണട്ട്;

(ബനി)  കജഭാലനി നഷസപടട്ട് മടങ്ങുന നഴ് സമഭാര്ക്കട്ട് എസനഭാസക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സട്ട് വഴെനി നല്കേനിയതട്ട്;

(സനി)  കജഭാലനി  നഷസപടവസര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനങ്കനിലലാം പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുവസര എതകപസര ഇപ്രകേഭാരലാം പുനരധനിവസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  സഗൗദനി  അകറബലയനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സസകദശനിവല്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കനിയതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി കജഭാലനി നഷസപടട്ട് തനിരനിസകേ വരുന പ്രവഭാസനികേളുസട വനിവര കശഖരണതനിനഭായനി
കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സട്ട്  വനിവനിധ എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില് ഏര്സപടുതനിയനിരുന രജനികസഷന
സലാംവനിധഭാനതനില് നഴ് സമഭാര് ആരുലാംതസന രജനിസര് സചേയനിടനില.

ഗളഫട്ട് വരുമഭാനതനിസന കശഭാഷണലാം

79(80) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഗളഫട്ട് വരുമഭാനതനിസന കശഭാഷണലാം കകേരള സമ്പദ്ഘടനയനില് സൃഷനിക്കുന

പ്രതലഭാഘഭാതലാം സലാംബനനിചട്ട് എസനങ്കനിലലാം പഠനലാം നടതനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസകദശനിവത്കേരണസതതടര്നട്ട്  സതഭാഴെനില്  നഷസപടട്ട്  സഗൗദനിയനിലലാം
മറട്ട്  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലലാം  കേഴെനിയുന മലയഭാളനികേസള  നഭാടനിസലതനിക്കുവഭാന  എസനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് കകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മടങ്ങനിസയതനവസര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവര്ക്കട്ട്  അടനിയനര
സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുലാം  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഗളഫനില് നനിനള്ള വരുമഭാന കശഭാഷണതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുന സതഭാഴെനില്
കശഭാഷണവലാം  പ്രവഭാസനികേളുസട  എണ്ണതനില്  വരുന  കുറവലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേരള
സര്ക്കഭാരുലാം മനിനനിസനി ഓഫട്ട്  ഓവര്സതീസട്ട്  ഇനലന അഫകയഴ്സുലാം കചേര്നട്ട്  2012-ല്
ഒരു പഠനലാം നടതകേയുലാം 'റനികപഭാര്ടട്ട് ഓണ് കകേരള കമകഗ്രഷന സര്കവ്വ' എന പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിസന വനികദശകേഭാരല വകുപട്ട്, എലാംബസനി എനനിവയുമഭായനി

സഹകേരനിചട്ട്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  മലയഭാളനികേസള  നഭാടനിസലതനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതരതനില്  മടങ്ങനിവരുനവസര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി

അവര് വരുകമ്പഭാള എയര്കപഭാര്ടനില് സഹല്പട്ട് സഡസ്കട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതഭാറുണട്ട്.

കൂടഭാസത ഓകരഭാ പ്രവഭാസനിക്കുലാം യഭാതഭാ ടനിക്കറലാം കപഭാക്കറട്ട് മണനിയഭായനി 2,000 രൂപയുലാം

നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  വനികദശതട്ട്  കജഭാലനി  സചേയട്ട്  മടങ്ങനിവരുന  പ്രവഭാസനികേസള

പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവര്ക്കു  നഭാടനില്  സസയലാം  സതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുമഭായനി  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്

എമനിഗ്രനട്ട്സട്ട് (NDPREM) എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. പരമഭാവധനി 20 ലക്ഷലാം

രൂപവസര മൂലധനസചലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന സതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് 15%  മൂലധന

സബ്സനിഡനിയുലാം ആദലസത നഭാല വര്ഷലാം 3% പലനിശ ഇളവലാം അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്

പദതനി.  തനിരനിസകേസയതന ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന കകേരളതീയര്ക്കഭായനി കനഭാര്ക്ക വകുപ്പു

മനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയഭായ സഭാനസന പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.   വഭാര്ഷനികേ

വരുമഭാനലാം  1,00,000  രൂപയട്ട്  തഭാസഴെയുള്ള  തനിരനിസകേസയതനിയ  പ്രവഭാസനികേളുസട

സഹഭായതനിനഭായഭാണട്ട്  സഭാനസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ  പദതനിയനിനകേതീഴെനില്

പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസട  ചേനികേനിതയ്കക്കഭാ  മരണസപട  പ്രവഭാസനിയുസട/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുസട

മരണഭാനനര  ചേടങ്ങുകേള  നടതനതനിനുലാം  മരണസപട  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസട

അടുത കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുസട ചേനികേനിതയ്ക്കുലാം അവരുസട സപണ്മക്കളുസട വനിവഭാഹഭാവശലതനിനുലാം

പ്രവഭാസനിക്കട്ട്/കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  വതീല്സചേയര്/കചസട്ട്  എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം

ഒറതവണയഭായനി  കനഭാര്ക്കഭാ  വകുപ്പുമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനട്ട്

സഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനി

80(81) ശതീ  .   ആനണനി കജഭാണ് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രവഭാസനികേളുസട കക്ഷമതനിനട്ട് കവണനി എസനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പ്രവഭാസനി കക്ഷമവമഭായനി ബനസപടട്ട് എസനങ്കനിലലാം പുതനിയ പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) പ്രവഭാസനികേളുസട കക്ഷമതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനികേള
തഭാസഴെപറയുന:

• പ്രവഭാസനികേളുസട  സസതട്ട്  കേകയ്യറലാം  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ജുഡതീഷലല് അധനികേഭാരമുള്ള കേമ്മേതീഷന.

• കനഭാര്ക്ക വകുപനിസനയുലാം കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സനിസനയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള
നല്കുനതനിനുലാം  അടനിയനര സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ബനസപടുനതനിനുമഭായനി
24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്തനിക്കുന കകേഭാള സസനര്.

• ഇനലയനിസല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  സചേയ്യുനവര്ക്കഭായനി
എന.ആര്.സകേ. ഇനഷസറനസട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്.

• നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേസള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുസട  ശദയനില്
സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസട്ട്  സഹഭായ  കകേന്ദ്രലാം
(NBFC).

• മടങ്ങനിസയതനി  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  പ്രവഭാസനികേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയഭായ 'സഭാനസന' പദതനി.

• തനിരനിസകേ വന നനിര്ദനരഭായ പ്രവഭാസനികേസളയുലാം അവരുസട ആശനിതസരയുലാം
സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക സചേയര്മഭാന ഫണട്ട്.

• തനിരനിസകേസയതനിയ  പ്രവഭാസനികേസള  പ്രകതലകേ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട് സസയലാം സതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപടനികമങ്ങള
പഭാലനിചട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ കകേതഭാങ്ങല് നല്കുന
പദതനിയഭായ  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമനട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്
എമനിഗ്രനട്ട്സട്ട് (NDPREM)

• കുറഞതട്ട്  2  വര്ഷസമങ്കനിലലാം  വനികദശതട്ട്  കജഭാലനി  സചേയകശഷലാം
നഭാടനില് സനിര തഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് സപനഷന,
കുടുലാംബ സപനഷന, വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം, പ്രസവഭാനുകൂലലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസ
ഗ്രഭാനട്ട്  എനനിവ  നല്കുനതനിനഭായനി  അലാംഗതസലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
രൂപതീകേരനിച പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി.  കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
60  വയസട്ട്  പൂര്തനിയഭായതുമഭായ വനികദശതട്ട് കജഭാലനിയനില് തുടരുന
പ്രവഭാസനികേളക്കുലാം കക്ഷമനനിധനിയനില് നനിനട്ട് സപനഷനട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 135

• വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില് തങ്ങളുകടതലഭാത കുറതനിനട്ട് ജയനിലനിലടയസപടുനവസര
തനിരനിചട്ട് നഭാടനിസലതനിക്കുനതനിനട്ട് സഗൗജനല വനിമഭാന ടനിക്കറട്ട് നല്കുന
സസപ്ന സഭാഫലലലാം പദതനി.

• വനികദശതവചട്ട്  മരണസപടുന  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുസട  ഭഗൗതനികേ
ശരതീരലാം, എലാംബസനി വഴെനിയലഭാസത നഭാടനിസലതനിക്കുനതനിനുള്ള സചേലവട്ട്
(പരമഭാവധനി 50,000 വസര) നല്കേനിവരുന കേഭാരുണലലാം പദതനി.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.   വനികദശതവചട്ട്  മരണസപടുന പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുസട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനില്  നല്കുന  സഭാമ്പതനികേ  സഹഭായങ്ങളക്കുപുറകമ  ഇവരുസട
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്/ആശനിതര്ക്കട്ട്  സഭാമ്പതനികേ  സരക്ഷ  നല്കുനതനിനുള്ള  പദതനി,
മനധഃപൂര്വ്വമലഭാത കേഭാരണങ്ങളഭാല് വനികദശതവചട്ട് നനിയമ നടപടനികേള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന
പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  എലാംബസനി  എലാം.പഭാനല്ഡട്ട്  അഡസകക്കറട്ട്  മുകഖന
നനിയമസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ,  വനികദശതട്ട്  സഭാപനിക്കുന  സസല്  മുകഖന
നനിയകമഭാപകദശലാം  നല്കുകേ,  സഗൗദനി  അകറബലയനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന സ്ത്രതീകേളുസട
യഭാതഭാ സചേലവട്ട് വഹനിക്കുകേ എനതീ ലക്ഷലകതഭാസടയുള്ള പ്രവഭാസനി നനിയമ സഹഭായ
പദതനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിസല സതഭാഴെനില് പ്രശങ്ങള

81(82) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന  പനി  . :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) വനികദശരഭാജലങ്ങളനില് വനിവനിധതരലാം സതഭാഴെനില് പ്രശങ്ങളുലാം ദുരനിതങ്ങളുലാം അനുഭവനിക്കുന

മലയഭാളനികേളക്കട്ട് കവണനി സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് സതഭാഴെനില് പ്രശങ്ങളനില്സപടട്ട് ഉഴെലന പ്രവഭാസനികേസള
സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  അതതട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  സഹല്പട്ട്  ഡസ് കുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനിസല സഭാമ്പതനികേ പ്രശങ്ങളമൂലലാം ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാസത
കേഷസപടുന  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  ശമ്പളവലാം,  ശമ്പളകുടനിശ്ശേനികേയുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
അതതട്ട് എലാംബസനികേളുമഭായനി ബനസപടട്ട് പ്രവര്തനിക്കുനതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന പ്രവഭാസനികേസള സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില് ഭഭാരത
സര്ക്കഭാരനിസന  കേതീഴെനിലള്ള  വനികദശകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  എലാംബസനികേളുമഭാണട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കകേരളതീയര്ക്കു  മഭാതമഭായനി  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാന വലവസയനില.  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിസല പ്രവര്തന സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  വകുപ്പുലാം  എലാംബസനികേളുമഭാണട്ട്.   വനികദശകേഭാരല
വകുപനിസന  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  കവണ  കേഭാരലങ്ങള  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
സചേയ്തുവരുനണട്ട്.  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  ദുരനിതതനില്  കേഴെനിയുന  ഇനലഭാക്കഭാര്ക്കട്ട്
വനിവനിധ  ഇനലന  മനിഷനുകേള  മുകഖന  അടനിയനര  കക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനട്ട് 2009-ല് ഇനലന കേമ്മേബ്യൂണനിറനി സവല്ഫയര്
ഫണട്ട്  എന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  പദതനിയുസട  ലക്ഷലങ്ങള
തഭാസഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.

• ഗഭാര്ഹനികേ  കജഭാലനിക്കഭാര്,  അവനിദഗ്ദ്ധ  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള  എനതീ
വനിഭഭാഗതനില്സപട ദുരനിതതനിലഭായ പ്രവഭാസനി ഇനലഭാക്കഭാര്ക്കട്ട് പരമഭാവധനി
30 ദനിവസലാം വസര തഭാമസ സഗൗകേരലലാം.

• അടനിയനര കവദലസഹഭായലാം, അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് പ്രഭാഥമനികേ നനിയമ സഹഭായലാം.

• കുടുങ്ങനികപഭായ പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട് നഭാടനിസലതഭാന സഹഭായലാം

• വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  മരണസപടുനവരുസട  ഭഗൗതനികേ  ശരതീരലാം  നഭാടനിസലതനിക്കുകേ,
അതഭാതട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് ശവസലാംസ്കഭാരലാം നടതകേ

• തങ്ങളുകടതലഭാത കേഭാരണതഭാല് അനധനികൃത തഭാമസതനിനട്ട് അടയ്കക്കണനിവരുന
പനിഴെ തുകേ (പരമഭാവധനി 1000 U.S. കഡഭാളര് വസര)

• ജയനില് കമഭാചേനതനിനഭായനി കവണനിവരുന പനിഴെ തുകേ  (ഒരു കകേസനിനട്ട് പരമഭാവധനി
2500 U.S. കഡഭാളര് വസര)

• 1,00,000-ല്  അധനികേലാം  പ്രവഭാസനി  ഇനലഭാക്കഭാര്  ഉള്ള  സലങ്ങളനില്
പ്രവര്തനിക്കുന പ്രവഭാസനി ഇനലഭാ സലാംഘടനകേളക്കട്ട് ഇനലന കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
സസനര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സഹഭായലാം.

(ബനി&സനി)  വനിവനിധ  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിസല  സഹഭായ  പ്രവര്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതുലാം  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  വകുപഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരലതനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സസതന നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിചട്ട് സഹല്പട്ട്
സഡസ്കട്ട് ഏര്സപടുതവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.  എനഭാല് വനികദശതട്ട് സതഭാഴെനില് നഷസപടട്ട്
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം നല്കുനതനിനുലാം ആഗ്രഹനിക്കുനവസര തനിരനിസകേ
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സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  കവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  എലാംബസനികയഭാടുലാം  കകേന്ദ്ര
വനികദശകേഭാരല വകുപനികനഭാടുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
എലാംബസനിയുമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം  തുടര്  കേതനിടപഭാടട്ട്  നടതകേയുലാം
സചേയ്യുനണട്ട്.   ഈ ആവശലലാം  ഉനയനിചട്ട്  മുഖലമനനി കനരനിടട്ട്  കകേന്ദ്ര വനികദശകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് കേതലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എ.ടനി.എലാം. തടനിപ്പുകകേസട്ട്

82(83) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികദശനികേളുളസപട എ.ടനി.എലാം. തടനിപ്പുകകേസട്ട് കപഭാലതീസനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയതട്ട്
എനഭാണട്ട് എനലാം ആരനില് നനിനഭാണട്ട് വനിവരലാം ലഭനിചതട്ട് എനലാം സവളനിസപടുതഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഒനഭാലാം പ്രതനി അറസനിലഭായതട്ട് എനഭാണട്ട്;  അറസനിലഭാവഭാന ഇടയഭാക്കനിയതട്ട്
ആരുസട പണലാം പനിനവലനിചതനിസനതടര്നഭായനിരുന;

(സനി)  ഇയഭാള  ഒടുവനില്  ആല്തറ  ജലാംഗ്ഷനനിസല  എ.ടനി.എലാം.-ല്  നനിനലാം
പണലാം പനിനവലനിചതട്ട് എനഭായനിരുന;

(ഡനി)  ഒനഭാലാം  പ്രതനി അറസനിലഭായ കശഷവലാം  മറ  പ്രതനികേള വനികദശകതക്കട്ട്
കേടനകശഷവലാം, അക്കഗൗണ്ടുകേളനില് നനിനലാം പണലാം നഷമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് ആ പണലാം പനിനവലനിചതട്ട് ആരട്ട്; എവനിസട നനിനട്ട് എനട്ട് കേസണതനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനികദശനികേള ഉളസപട എ.ടനി.എലാം. തടനിപ്പുമഭായനി ബനസപട കകേസ്സുകേളുസട
വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  കമല്പറയുന കകേസകേളനിസല ഒനഭാലാം പ്രതനി അറസനിലഭായതട്ട്  10-8-2016-ലഭാണട്ട്.
നനികക്ഷപകേരുസട ബഭാങ്കട്ട് നനികക്ഷപലാം വലഭാജ എ.ടനി.എലാം. കേഭാര്ഡട്ട് നനിര്മ്മേനിചട്ട് അനധനികൃതമഭായനി
പണലാം പനിനവലനിചതനിസനതടര്നട്ട് ആല്തറ എസട്ട്.ബനി.ഐ. ബഭാഞനിസന ചേതീഫട്ട് മഭാകനജരുസട
പരഭാതനിയനില് മബ്യൂസനിയലാം കപഭാലതീസട്ട് രജനിസര് സചേയ കകേസനിലഭാണട്ട് അറസട്ട് സചേയതട്ട്.

(സനി) വനികദശനിയഭായ പ്രതനി ആല്തറ എസട്ട്.ബനി.ഐ. ബഭാഞനില് നനിനലാം പണലാം
പനിനവലനിചനിടനില.

(ഡനി)  ഇതരതനില്  പണലാം  നഷസപടതഭായ  പരഭാതനികേകളഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ
ലഭനിചനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ) ബഭാധകേമല.

സകേഭാലലാം റൂറല് കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാന നനിര്മ്മേഭാണലാം

83(84) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സകേഭാലലാം റൂറല് കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാന നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള നടപടനി ഏതു
ഘടതനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശലമഭായ പഭാനനിനുലാം എസനികമറനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകതക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉതരലാം

(എ-സനി) കപഭാലതീസട്ട് കസനയുസട നവതീകേരണലാം 2014-15 (സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം)-ല്
ഉളസപടുതനി 276 ലക്ഷലാം രൂപ സചേലവനില് സകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കനില് കബഭാക്കട്ട് നമ്പര്
23 സര്കവ്വ നമ്പര് 222/11, 222/16, 222/22, 222/23 എനനിവയനില്സപട ജലകസചേന
വകുപനിസന  1.10.20  സഹക്ടര്  ഭൂമനിയനില്  സകേഭാലലാം  റൂറല്  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാന
മനനിരതനിസന നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല് ഫണട്ട്
ലഭലമലഭാതതനിനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിടനില.

കപഭാലതീസട്ട് പനിടനിസചടുത വഭാഹനങ്ങള

84(86)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    സനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് കകേസകേളുമഭായനി ബനസപടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പനിടനിസചടുത
എത വഭാഹനങ്ങള ഉണട്ട്; കസഷന തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;'

(ബനി) വഭാഹനങ്ങള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുള്ള കുറങ്ങളുസട തരലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കു നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃത മണല് കേടതമഭായനി  ബനസപടട്ട്  പനിടനിസചടുത വഭാഹനങ്ങള

നടപടനികമങ്ങളമൂലലാം തുരുസമ്പടുതട്ട് നശനിക്കുനതു കേഭാരണലാം കകേഭാടനിക്കണക്കനിനു രൂപ

നഷസപടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വഭാഹനങ്ങളനില്  മലനിനജലലാം  സകേടനിനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  സകേഭാതുകുകേള

സപരുകുനസണനതുലാം വഭാഹനങ്ങളുസട ഇടയനിലള്ള മണല്ക്കൂനകേള സതരുവനഭായള

തഭാവളമഭാക്കുനതുമഭായ  സഭാഹചേരലതനില്  ഭതീതനികയഭാസടയഭാണട്ട്  ആളുകേള കപഭാലതീസട്ട്

കസഷനുകേളനിസലതനസതന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഇ)  ഉസണങ്കനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായുലാം  കകേസകേളുമഭായനി  ബനസപട
നടപടനികമങ്ങള  തസരനിതസപടുതനതനിനഭായുലാം  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി-ഇ)  അനധനികൃത മണല്ക്കടതളസപസടയുള്ള കുറങ്ങളനില് സതഭാണനിമുതലഭായനി
പനിടനിസചടുതനിട്ടുള്ള വഭാഹനങ്ങള നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാക്കനി അതനികവഗലാം
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിള റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

85(87) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനികലക്കുള്ള കകേഭാണ്സബനിള റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ; ഇതനിസന കേഭാലഭാവധനി എനട്ട് അവസഭാനനിക്കുലാം;

(ബനി) നനിയമനിചവരുസട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം ഇനനിയുള്ള ഒഴെനിവകേളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില്
എത ദനിവസതനിനകേലാം ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുലാം എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  നനിലവനിലണട്ട്.   ഇതനില് പുരുഷ വനിഭഭാഗതനിസന ലനിസട്ട്  21-6-2016-നുലാം
വനനിതഭാ വനിഭഭാഗതനികനതട്ട്  7-6-2016-നുലാം പ്രഭാബലലതനില് വന.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
ഒരു വര്ഷമഭാണട്ട് ലനിസനിസന കേഭാലഭാവധനി.

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  തഭാസഴെപറയുലാം

പ്രകേഭാരലാം ബറഭാലനിയന/ജനിലകേളനികലക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്:

എലാം.എസട്ട്.പനി. (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം) - 246

സകേ.എ.പനി. 1 (എറണഭാകുളലാം) - 175

സകേ.എ.പനി. 2 (പഭാലക്കഭാടട്ട്, തൃശ്ശൂര്) - 405

സകേ.എ.പനി. 3 (സകേഭാലലാം, പതനലാംതനിട, ആലപ്പുഴെ) - 333

സകേ.എ.പനി. 4 (കേണ്ണൂര്, വയനഭാടട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്) - 161
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(സനി) കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിള തസനികേയനില് 2016 ജനുവരനി മഭാസലാം മുതല്
ഡനിസലാംബര്  31  വസര  നനിലവനിലണഭാകേഭാന  സഭാധലതയുള്ള  1416  ഒഴെനിവകേള
പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
2017-ല് ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയുള്ള ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുനതനികലക്കുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സസനടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാനതീന

86(88) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത സസനടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാനതീനുകേളനികലക്കുള്ള സസനടകലസ്ഡട്ട്
പര്കചസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം അവകലഭാകേനലാം സചേയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പര്കചസനിസന ചുമതല ആര്ക്കഭാണട്ട് എനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ ;

(സനി) ഗണകമന്മേയനിലഭാതതുലാം വനിലകൂടനിയതുലാം ബഭാനഡട്ട് അലഭാതതുമഭായ നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള പര്കചസട്ട് സചേയ്യുനതനിലൂസട ഉണഭാകുനതഭായനി പറയസപടുന അപഭാകേത
കേസണതനതനിനട്ട് അകനസഷണലാം നടതകമഭാ;

(ഡനി) പര്കചസട്ട് സതഭാരലവലാം കുറമറതുമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
ഉതരലാം

(എ) കകേരളതനിസല സബ്സനിഡനിയറനി സസനടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാനതീനുകേളനികലക്കുള്ള
സസനടല് പര്കചസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം അവകലഭാകേനലാം സചേയ്യുനണട്ട്.  സസനടല് പര്കചസട്ട്
കേമ്മേനിറനി അഥവഭാ കപ്രഭാഡകട്ട് പര്കചസട്ട് കേണ്സളകറഷന കേമ്മേനിറനി മതീറനിലാംഗകേളനില് മുന
കേമ്മേനിറനിയനില് എടുത തതീരുമഭാനങ്ങസള സലാംബനനിചട്ട് അവകലഭാകേനലാം നടതഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിസന സസനടല് പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനി അഥവഭാ കപ്രഭാഡകട്ട്
പര്കചസട്ട് കേണ്സളകറഷന കേമ്മേനിറനിക്കഭാണട്ട് ചുമതല.

(സനി) കകേരളതനിസല സബ്സനിഡനിയറനി സസനടല് കപഭാലതീസട്ട് കേലഭാനതീനുകേളനില്
വനിതരണലാം  സചേയ്യുന  സഭാധനങ്ങളനില്  ഏസതങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള  അപഭാകേത
കേസണതനിയഭാല്  ടനി  സഭാധനങ്ങള  കേലഭാനതീനനില്  നനിനലാം  പനിനവലനിക്കുകേയുലാം  ടനി
വനിതരണ കേമ്പനനിസയ ബഭാക്കട്ട് ലനിസട്ട് സചേയ്യുകേയുലാം സചേയ്യുലാം.  മുന കേഭാലങ്ങളനില് ലഭനിച
പരഭാതനികേളനില്  കമല്തരതനില്  നടപടനി   സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
ഏസതങ്കനിലലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല്  ഉചേനിതമഭായ  അകനസഷണലാം  നടതനി  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനിസല സലാംവനിധഭാനലാം തനികേച്ചുലാം സതഭാരലമഭായഭാണട്ട് പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്.
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എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണര് തടനിപ്പുകേള

87(89)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് വനിവനിധ ബഭാങ്കുകേളുസട എ.ടനി.എലാം കേഗൗണറുകേളനില് നനിനലാം
പണലാം തടനിസയടുക്കുന സലാംഘങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം  എത  കകേസകേള  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  രജനിസര്
സചേയസവനലാം എസനലഭാലാം തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എ.ടനി.എലാം  കേഗൗണര്  തടനിപ്പുകേള  വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലതനില്
ഇതനിസനതനിസര  ആഭലനര  വകുപട്ട്  എസനലഭാലാം  മുനകേരുതലകേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനസതനട്ട് 
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം ഇതുസലാംബനനിചട്ട് 21
കകേസകേള  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  4  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേസള  അറസട്ട്
സചേയ്യുകേയുലാം 3  കകേസ്സുകേളനില് കുറപതലാം കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ള കകേസകേളനില് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(സനി)  എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേളനില് മതനിയഭായ സസകേബ്യൂരനിറനിക്കഭാസര നനികയഭാഗനിചട്ട്
സരക്ഷ ഒരുക്കുനതനിനുലാം എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേളനില് ബഭാങ്കട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള ഉപകേരണങ്ങള
അലഭാസത മറട്ട് ഏസതങ്കനിലലാം  ഉപകേരണങ്ങള അനധനികൃതമഭായനി സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട്
പരനികശഭാധന  നടതണസമനലാം കൂടഭാസത എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശലങ്ങള കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് അസഭാധഭാരണവലാം സലാംശയവലാം
ഉണര്തനതുമഭായ  ദൃശലങ്ങള  ഉകണഭാ  എനട്ട്  കേസണതനി  ആ  വനിവരലാം  ബനസപട
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് അറനിയനിക്കണസമനമുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേള സനിതനി സചേയ്യുന കസഷന എസട്ട്.എചട്ട്.ഒ.-മഭാര് എ.ടനി.എലാം.
കേഗൗണറുകേളനില്  മതനിയഭായ  ശദയുലാം  സരക്ഷയുലാം  ലഭലമഭാകക്കണതഭാസണനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ഇക്കഭാരലതനില്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്,  ബതീറട്ട്  ഡബ്യൂടനി കനഭാക്കനിവരുന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ശക്തമഭായ നനിരതീക്ഷണലാം നടതവഭാനുലാം ഉള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേളുസട സരക്ഷ

88(90) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പലതരതനിലള്ള കേബളനിപനിക്കല് വഴെനി ബഭാങ്കട്ട് അക്കഗൗണ്ടുകേളനിസല പണലാം
ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കട്ട് നഷസപടുന സഭാഹചേരലങ്ങള ഉണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരതനിലള്ള തടനിപ്പുകേളക്കനിരയഭാകുനവരുസടയുലാം സപഭാതുജനങ്ങളുസടയുലാം
ആശങ്കകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏസതങ്കനിലലാം ഇടസപടലകേള നടതഭാറുകണഭാ;

(സനി) ബഭാങ്കുകേള എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേളനില് മതനിയഭായ സരക്ഷ ഒരുക്കഭാതതട്ട്
ഇതരതനിലള്ള  തടനിപ്പുകേള  വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കുനസണന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേളനില് ബഭാങ്കുകേള മതനിയഭായ സരക്ഷ ഒരുക്കഭാതതട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിനട്ട്  അധനികേ  ബഭാധലതയുണഭാക്കുനസണന  കേഭാരലലാം
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് സലാംസഭാനസത എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേള സരക്ഷനിതമഭാസണനട്ട്
ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  മതനിയഭായ  ജഭാഗ്രത  കേഭാണനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
ഇടസപടലകേള നടതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപട സലാംഭവങ്ങളനികന്മേല് കകേസ്സുകേള
രജനിസര്  സചേയട്ട്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശഭാധന  പൂര്തനിയഭാക്കനി  ശഭാസ്ത്രതീയ  സതളനിവകേള
കശഖരനിചട്ട് കുറവഭാളനികേസള കേസണതനി അവര്സക്കതനിസര കേര്ശന നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ ഇക്കഭാരലതനില് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി   സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  എ.ടനി.എലാം.
കേഗൗണറുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സരക്ഷ  നല്കുനതനിനട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  അധനികൃതര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്, ബതീറട്ട് ഡബ്യൂടനി കനഭാക്കനി വരുന
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ശക്തമഭായ
നനിരതീക്ഷണലാം നടതവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  എ.ടനി.എലാം കേഗൗണറുകേളനില് മതനിയഭായ സസകേബ്യൂരനിറനിക്കഭാസര
നനികയഭാഗനിചട്ട് സരക്ഷ ഒരുക്കുനതനിനുലാം എ.ടനി.എലാം. കേഗൗണറുകേളനില് ബഭാങ്കട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
ഡനിസസവസകേള അലഭാസത മകറസതങ്കനിലലാം ഡനിസസവസകേള അനധനികൃതമഭായനി സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ
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എനട്ട് പരനികശഭാധന നടതണസമനലാം കൂടഭാസത എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള
സനി.സനി.റനി.വനി.  ദൃശലങ്ങള കൃതലമഭായുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് അസഭാധഭാരണവലാം സലാംശയവലാം
ഉണര്തനതുമഭായ ദൃശലങ്ങള ഉകണഭാ എനട്ട് കേസണതനി ആ വനിവരലാം ബനസപട കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  കൂടഭാസത
എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേളനില്  മതനിയഭായ  ശദയുലാം  സരക്ഷയുലാം  ലഭലമഭാകക്കണതഭാസണനലാം
ആവശലസപടട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി  &  ഇ)  മതനിയഭായ സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതഭാത എ.ടനി.എലാം.
കേഗൗണറുകേളുസട  സരക്ഷഭാപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസനിനട്ട്  ഇടസപകടണനിവരുനതട്ട്
അധനികേഭഭാരമഭാകുന സഭാഹചേരലലാം വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരലാം സഭാഹചേരലലാം ബഭാങ്കുകേളുസട
ശദയനില്സപടുതനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എലഭാ  എ.ടനി.എലാം.  കേഗൗണറുകേളനിലലാം  മതനിയഭായ
സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ബഭാങ്കട്ട് അധനികൃതര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ജനിഷ സകേഭാലകക്കസട്ട്

89(92) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സപരുമ്പഭാവൂരനിസല  ജനിഷ  സകേഭാലകക്കസകനസഷണതനിസന  ആരലാംഭഘടതനില്
അലലാംഭഭാവലാം കേഭാട്ടുനതനിനുലാം സതളനിവകേള അവഗണനിക്കുനതനിനുലാം  നശനിപനിക്കുനതനിനുലാം
കപഭാലതീസനിസല ചേനില ഉകദലഭാഗസര് ശമനിചനിരുന എന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങ്കനില് ഇക്കഭാരലസതക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായനി അകനസഷനിചനിരുകനഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാനസനികേ  കവകേലലമുള്ള  ഒരു  ഇതരസലാംസഭാന  സതഭാഴെനിലഭാളനിയഭാണട്ട്
ഈ കുറകൃതലലാം സചേയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേസണതനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  പ്രതനിക്കുകവണനി  ആരലാംഭഘടതനില്  കപഭാലതീസനിസന  സസഭാധതീനനിക്കഭാനുലാം
നനിഷനിയരഭാക്കഭാനുലാം  ശമമുണഭായനിട്ടുസണങ്കനില്  അതനിനുപനിനനിസല  കനിമനിനല്  ശക്തനികേസള
കേസണതഭാന വനിശദമഭായ അകനസഷണതനിനട്ട് ഉതരവഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ആകരഭാപണലാം ശദയനില്സപടതനിസന അടനിസഭാനതനില് ജനിഷഭാ സകേഭാലകക്കസട്ട്
അകനസഷണലാം  നടതനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസസര  മഭാറനി  പുതനിയ  അകനസഷണ
സലാംഘസത ചുമതലസപടുതനിയനിരുന.

(ബനി) ഇതരസലാംസഭാന സതഭാഴെനിലഭാളനിയഭാണട്ട് പ്രതനി. പ്രതനിക്കട്ട് മഭാനസനികേ സസവകേലലമനില.

(സനി) കപഭാലതീസനിസന സസഭാധതീനനിക്കഭാന ശമമുണഭായതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.
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മുന കേയര്സഫഡട്ട് എലാം.ഡനി.-സയ സലാംബനനിച പരഭാതനി

90(93)  ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന കേയര്സഫഡട്ട് എലാം.ഡനി. ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിസനതനിസര വനിജനിലനസട്ട്
കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാര് കേയര്സഫഡട്ട് എലാം.ഡനി. ആയനിരനിസക്ക സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നഷലാം വരുതനിസയന ആകരഭാപണലാം അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട് സലാംബനനിച പരഭാതനിയനില് എഫട്ട്.ഐ.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേസനിസന നനിലവനിസല അവസ എനഭാസണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാര് കേയര്സഫഡട്ട് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര് ആയനിരനിസക്ക
കചേര്തലയനിസല  സവയര്ഹഗൗസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനസപട  ആകരഭാപണലാം
സലാംബനനിചട്ട്  വനി.ഇ.  11/2013/എസട്ട്.സനി.റനി.  നമ്പര്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം
നടതകേയുലാം ടനി റനികപഭാര്ടനിസന  അടനിസഭാനതനില് വനി.സനി. 03/2014/എസട്ട്.സനി.റനി.
നമ്പര്  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയട്ട്  അകനസഷണലാം  നടതനിവരനികേയുലാം
സചേയ്യുന.

(ബനി-ഡനി)  കേയര്കഫഡട്ട് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര് ആയനിരനിക്കസവ ശതീ. വനി. എ.
അരുണ്കുമഭാറനിസനതനിസര  ഉയര്നവന വനിവനിധ  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മേല്
വനി.ഇ.04/2011/എസട്ട്.സനി.റനി. നമ്പര് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

എസട്ട്. ആര്. അരുണനിസന ദുരൂഹ മരണലാം

91(94) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് അവനവനകചേരനി  അശസതനി  ഭവനനില് എസട്ട്.  ആര്.  അരുണനിസന
ദുരൂഹ മരണലാം അകനസഷനിക്കണസമനഭാവശലസപടട്ട്  6-9-2016 -നട്ട് ആക്ഷന കേഗൗണ്സനില്
നല്കേനിയ നനികവദനതനികന്മേല് എസനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആക്ഷന കേഗൗണ്സനില് ജനറല് കേണ്വതീനര് എസട്ട്.  ശതീരലാംഗന നല്കേനിയ
നനികവദനതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  അകനസഷണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല് അവനവകഞരനി അശസതനി ഭവനനില് എസട്ട്.  ആര്.  അരുണനിസന
ദുരൂഹ മരണലാം അകനസഷനിക്കണസമനഭാവശലസപടട്ട്  6-9-2016-നട്ട് ആക്ഷന കേഗൗണ്സനില്
നല്കേനിസയനട്ട് പറയുന നനികവദനലാം ലഭനിചനിടനില.  20-7-2016-ല് ലഭനിച നനികവദനലാം
ആഭലനര വകുപട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് സസകടറനിക്കട്ട് അയച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 6-9-2016-സല നനികവദനലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അതനിനകമല് ആവശലമഭായ
അനനര നടപടനി എടുക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭരണലാം അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം സതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി

92(95) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബ :
ശതീ  .   സകേ  .   സജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന ഭരണലാം അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം സതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനഭായനി എസനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കകേസക്കഭാള്ളുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലള്ള അഴെനിമതനികക്കസകേസള സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന സമതീപനലാം
എനഭായനിരനിക്കുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതലഭാലാം അഴെനിമതനികക്കസകേളനിലഭാണട്ട് മനനിമഭാർ  ഉളസപടനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അഴെനിമതനിക്കഭാര്സക്കതനിസര അസനനിഗ്ദ്ധമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് സനദമഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  'അഴെനിമതനി  രഹനിത  കകേരളലാം  '  എന  ആശയലാം  ഉളസക്കഭാണ്ടുസകേഭാണട്ട്
സലാംസഭാന  വനിജനിലനസട്ട്  ആനട്ട്  ആനനി  കേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറഭാസയ  ഒരു  സസതന
ഏജനസനിയഭായനി  പ്രവര്തന  സജമഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.
നനിയമപരവലാം  നതീതനിപൂര്വ്വവമഭായ  പ്രവര്തനലാം  ഉറപഭാക്കനിസക്കഭാണഭാണട്ട്  ബബ്യൂകറഭാ
പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്.  അഴെനിമതനിക്കട്ട്  സഭാധലതയുള്ളതുലാം  ജനങ്ങളുസട  നനിതലജതീവനിതവമഭായനി
ബനസപടുനതുളസപസടയുള്ള  സമസ  കമഖലകേളനിലലാം  ഇടസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഖജനഭാവനിനട്ട്  നഷലാം  ഉണഭാകുന  തരതനിലള്ള  അഴെനിമതനികേസള  സചേറുക്കഭാനുലാം
വനിജനിലനസനിസന സഹകേരണലാം കതടുന രതീതനിയനിലള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേളക്കട്ട് തുടക്കലാം
കുറനിക്കുലാം.  കുറഭാകനസഷണതനില് പരനിപഭാലനികക്കണ രഹസലഭാത്മകേമഭായ വനിവരങ്ങള
ഒഴെനിചട്ട് മസറലഭാ ഘടങ്ങളനിലലാം സതഭാരലത ഉറപ്പുവരുതനിസക്കഭാണഭാവലാം  പ്രവര്തനിക്കുകേ.
1008/2017
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(ബനി)  അഴെനിമതനികക്കസകേളുമഭായനി ബനസപടട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില് നനിനണഭാകുന
ഉതരവകേള  പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുസമനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതകേയുലാം  എനഭാല്  ഏസതങ്കനിലലാം
കേഭാരണതഭാല് അതരതനിലള്ള ഉതരവകേള നനിയമപരകമഭാ നതീതനിയുക്തകമഭാ അസലനട്ട്
കബഭാദലസപടഭാല് യുക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാം എലഭാ
അഴെനിമതനികക്കസ്സുകേളനിലലാം  നനിയമപരവലാം  നതീതനിപൂര്വ്വവമഭായ അകനസഷണവലാം തുടര്നടപടനികേളുലാം
ഉറപഭാക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(ഡനി) അഴെനിമതനിസക്കതനിസര അസനനിഗ്ദ്ധമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് സര്ക്കഭാര്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് നടപഭാക്കുലാം.

പസട്ട് വണ് പ്രകവശനതനിനട്ട് തലവരനിപണലാം

93(96) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിസല എരുകമലനി സസനട്ട് കതഭാമസട്ട് ഹയര് സസക്കണറനി
സ്കൂള മഭാകനജ് സമനട്ട് പസട്ട് വണ് പ്രകവശനതനിനട്ട് വഭാങ്ങനിയ തലവരനിപണലാം തനിരനിസകേ
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി കുമഭാരനി ഷനിഫഭാന ഫഭാതനിമ എന കുടനിയുസട പനിതഭാവട്ട് ശതീ.  സലതീലാം,
കേണ്ണനകേര  വതീടട്ട്,  എരുകമലനി,  കകേഭാടയലാം  എനയഭാല്  5-8-2016-ാം  തതീയതനി  ഒരു
എലാം.എല്.എ.-യുസട ശനിപഭാര്ശ കേകതഭാടുകൂടനി (Letter No.MLA PNJR/GP/33/2016-17)
വനിദലഭാഭലഭാസ മനനിക്കട്ട്നല്കേനിയ പരഭാതനി 2016 ആഗസട്ട് മഭാസലാം അവസഭാനലാം മുഖലമനനിക്കട്ട്
അടനിയനര നടപടനിക്കഭായനി നല്കേനിയതനില് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇസലങ്കനില് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരളതനിസല പല വനിദലഭാഭലഭാഭലഭാസ മഭാകനജ് സമന്റുകേളുലാം തലവരനിപണലാം

വഭാങ്ങുനതനിനഭാല്  അവ  സകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത  മനിടുക്കരഭായ  പല  പഭാവസപട

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  ഉപരനിപഠനതനിനട്ട്  കപഭാകുവഭാന  സഭാധനിക്കഭാതതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന

ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇങ്ങസന തലവരനിപണലാം വഭാങ്ങുന മഭാകനജ് സമന്റുകേളുസട വനിവരലാം സവളനിസപടുതഭാന

പല  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  മടനികേഭാണനിക്കുന  സഭാഹചേരലതനില്  ഇതനിസന  സതലഭാവസ

സവളനിചതസകേഭാണ്ടുവരുവഭാന ഇതുസലാംബനനിചട്ട് കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിസനസകേഭാണട്ട് അടനിയനര

അകനസഷണലാം നടതവഭാന സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ?

*സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 147

ഉതരലാം

(എ)  ഹയര്  സസക്കണറനി  പ്രകവശനതനിനട്ട്  എരുകമലനി  സസനട്ട്  കതഭാമസട്ട്
സസഹസ്കൂള  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്  50,000  രൂപ  കകേഭാഴെ  വഭാങ്ങനിയതഭായനി  ആകരഭാപനിചട്ട്
ശതീ.  സലനിലാം കേണ്ണനകേര ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്  എലാം.എല്.എ.  മുഖഭാനരലാം സമര്പനിച
പരഭാതനിയനികന്മേല്  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണലാം  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  അടനിയനരമഭായനി
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് സമര്പനിക്കുവഭാന വനിജനിലനസട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  തലവരനിപണലാം വഭാങ്ങുന മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളസക്കതനിസര ഉചേനിതമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കദശതീയ വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷസന കകേരള സനര്ശനലാം

94(97) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനില്  സനര്ശനലാം  നടതനിയ  കദശതീയ  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷന
മുനപഭാസകേ പരഭാതനി  നല്കേഭാനുലാം  പ്രശങ്ങള അവതരനിപനിക്കഭാനുലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
ഒഴെനിസകേയുള്ള സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളക്കട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിചതഭായനി പറയസപടുന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേമ്മേതീഷന പക്ഷപഭാതപരമഭായനി സപരുമഭാറനിയതഭായനി പറയസപടുന സലാംഭവലാം
കകേരളതനിസല സ്ത്രതീ സമൂഹതനിനട്ട് നതീതനി നനികഷധനിക്കലഭാവസമന കേരുതുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ പ്രസസ്തുത വനിവരങ്ങള ബനസപടവസര അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മഭാധലമ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഉണഭായനിരുസനങ്കനിലലാം ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേള
ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി

95(98) ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസത  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇസലങ്കനില് പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി പരനിഗണനയനില്
ഉകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുസട പരനിശതീലനലാം

 96(99)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനനിതഭാ  സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുസട  അലാംഗ സലാംഖല  എത
ശതമഭാനമഭാണട്ട്;

(ബനി) ആയതട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  (സടയനിനനി)  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിലവനില്
എത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്;

(ഡനി) പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുസട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുസട അലാംഗസലാംഖല കപഭാലതീസട്ട് കസനയുസട
6 % ആണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാലതീസനിസല  വനനിതഭാ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉയര്തനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
25-8-2014-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് (സസകേ) നമ്പര് 169/14/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം കനരനിട്ടുള്ള
നനിയമതനിനഭായനി  60 വനനിതഭാ  സബട്ട്ഇനസസക്ടര്മഭാരുസടയുലാം  250  വനനിതഭാ  സപഭാലതീസട്ട്
കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുസടയുലാം തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത, 485  തസനികേകേളനില്
വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുനതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിസന
അടനിസഭാനതനില് നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനില് വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് സടയനിനനികേളക്കട്ട് കകേരളഭാ കപഭാലതീസട്ട്
അക്കഭാദമനിയനില് മഭാതമഭാണട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിള സടയനിനനികേളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനട്ട് കകേരളഭാ കപഭാലതീസട്ട് അക്കഭാദമനിയനില് മതനിയഭായ സഗൗകേരലലാം നനിലവനിലണട്ട്.
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കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിസന പനിങ്കട്ട് പകടഭാള

97(100) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനിസല സ്ത്രതീ സരക്ഷയഭായനി കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിസന പനിങ്കട്ട് പകടഭാള
എനഭാണട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് എത വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാസരയഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഏസതഭാസക്ക തസനികേകേളനിലഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളതനില് ഇകപഭാള ഏസതഭാസക്ക ജനിലകേളനില് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളസതനില മുഴുവന ജനിലകേളനിലലാം പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദതനി നനിലവനില് വനകശഷലാം എത കകേസകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പനിങ്കട്ട് പകടഭാള സലാംവനിധഭാനലാം 15-8-2016-മുതല് തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില്
നനിലവനില് വന. പനിങ്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാള സഹഭായതനിനുലാം വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം
1515 എന നമ്പരനികലക്കട്ട് വനിളനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി) കേമഭാണര് (വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്)- 6

ഡബ്യൂടനി കപഴണ്  - 12

സസഡവര്  - 9

പനിങ്കട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  ഡബ്യൂടനി-  4  എനനിവരുളസപസട  ആസകേ  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്- 31

(സനി)  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില് പനിങ്കട്ട്   പകടഭാള പദതനി  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
സ്ത്രതീ സരക്ഷയുമഭായനി ബനസപടട്ട് കകേസകേസളഭാനലാം രജനിസര് സചേയനിടനില.
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മുന മുഖലമനനിയുസട ബന്ധുവനിനട്ട് അനുവദനിച ഭൂമനി

98(101)    ശതീ  .   എലാം  .   വനിനസസനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2006-2011 കേഭാലസത മുഖലമനനി തസന ബന്ധുവനിനട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിചതട്ട്
സലാംബനനിച കകേസനിസന അവസ എനഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനികന്മേലള്ള  അനനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിസല കഷര്ണനി വനികലജനിസല  2.33  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനി ചേടങ്ങള മറനികേടനട്ട് ശതീ. റനി. സകേ. കസഭാമന എനയഭാളക്കട്ട് പതനിച്ചുനല്കേനി എന
ആകരഭാപണവമഭായനി ബനസപടട്ട് വനി.സനി. 1/2012/സകേ.എസട്ട്.ഡനി.  നമ്പറഭായനി കകേസട്ട്
രജനിസര് സചേയട്ട് അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭായനി.  എനഭാല് കകേസനിസന പ്രഥമ വനിവര
റനികപഭാര്ടട്ട്  റദ്ദേഭാക്കുനതനിനഭായനി  1-ഉലാം  5-ഉലാം  കുറഭാകരഭാപനിതര്  ബഹുമഭാനസപട  കകേരള
സസഹകക്കഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച  റനിടട്ട്  ഹര്ജനി  (സനി)  നമ്പര്  21529/12  കകേഭാടതനി
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനിസനതനിസര  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  2138/12  നമ്പറഭായനി  റനിടട്ട്
അപതീല്  ഫയല്  സചേയ്യുകേയുലാം  സചേയ്തു.   ഇഗൗ  റനിടട്ട്  അപതീലനില്  ബഹുമഭാനസപട
സസഹകക്കഭാടതനി കസ നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വനിഷയലാം ബഹുമഭാനസപട കകേഭാടതനിയുസട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയനില.

സചേറഭായനി എ.സകേ.ജനി. വഭായനശഭാല നശനിപനിച സലാംഭവലാം

99(102) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സചേറഭായനി എ.സകേ.ജനി.  വഭായനശഭാലയുലാം സതഭാടടുത കേടമുറനികേളുലാം തതീവചട്ട്
നശനിപനിച സലാംഭവതനില് നടനവരുന അകനസഷണതനിസന പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അകനസഷണലാം കകലാംബഭാഞട്ട് ഏസറടുതതട്ട് എനമുതലഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേസട്ട് സലാംബനനിചട്ട് എനകതക്കട്ട് കുറപതലാം സമര്പനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ  &ബനി)   മുനമ്പലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് രജനിസര് സചേയ സസകലാം നമ്പര്
985/2015  എന കകേസട്ട് സസകലാംബഭാഞട്ട് ഏസറടുതട്ട്  Cr.No.09/Cr/OCW-II/EKM/2016
ആയനി  റതീ  നമ്പര്  സചേയട്ട്  20-2-2016  മുതല്  അകനസഷണലാം  നടതനിവരുന.
അകനസഷണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  നഭാളനിതുവസര എഴുപകതഭാളലാം  സഭാക്ഷനികേളുസട സമഭാഴെനി
കരഖസപടുതനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  സലാംശയനിക്കസപടുനവരുസട  സമഭാസസബല്  കഫഭാണ്കകേഭാള
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കൃതലസലതനനിനലാം  കശഖരനിച  വസ്തുക്കളുസട
സഭാമ്പനിളുകേള ശഭാസ്ത്രതീയ പരനികശഭാധനയട്ട് തനിരുവനനപുരലാം കഫഭാറനസനികേട്ട് സയനസട്ട്
ലഭാബനികലക്കട്ട് അയച്ചുസകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി) അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.  അതട്ട് പൂര്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് കുറപതലാം
സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് വഭാഹനലാം നടപഭാതയനില് പഭാര്ക്കട്ട് സചേയതനിസനതനിസര നടപടനി

100(103) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) KL 01 BB 7549 എന നമ്പരുള്ള കപഭാലതീസട്ട് വഭാഹനലാം ഫഭാഗട്ട് വഹനിചട്ട്
16-6-2016-നട്ട് കബക്കറനി ജലാംഗ്ഷനടുതട്ട് നടപഭാതയനില് കേയറനി പഭാര്ക്കട്ട് സചേയ ദൃശലലാം
മഭാധലമങ്ങളനില് വനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ വഭാഹനലാം ഏതട്ട് ഉകദലഭാഗസസന ഔകദലഭാഗനികേ ആവശലതനിനഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാല്നടക്കഭാരസന അവകേഭാശലാം ലലാംഘനിചട്ട്  സകേഭാടനിവച കപഭാലതീസട്ട്  വഭാഹനലാം
പഭാര്ക്കട്ട് സചേയതനിസനതനിസര എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി  &സനി) KL 01 BB 7549  എന വഭാഹനലാം ബഹുമഭാനസപട പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിസന  എകസ്കഭാര്ടട്ട്  ഡബ്യൂടനിക്കഭായനിടഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ  വഭാഹനലാം
നനിയമലലാംഘനലാം നടതനിയതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.

ചേതീകമനനി തുറന ജയനിലനിസല ആശുപതനി

101(104) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല ചേതീകമനനി  തുറന ജയനിലനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന
ആശുപതനിയുസട കസവനലാം സമതീപവഭാസനികേളക്കട്ട് കൂടനി ലഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ജയനില്  സകേടനിടതനിസന  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  ആശുപതനി  പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട്
എനള്ളതുസകേഭാണട്ട് ജയനില് സരക്ഷസയ ബഭാധനിക്കുസമനള്ളതനിനഭാല് ആശുപതനിയുസട
കസവനലാം സമതീപവഭാസനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയുസട വഭാഹനങ്ങള

102(105) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് ആഭലനര വകുപനില് കപഭാലതീസട്ട് കസനയുസട വഭാഹനങ്ങള
ജതീവനക്കഭാസര കജഭാലനിക്കുലാം തനിരനിചട്ട് വതീടനികലക്കുലാം എതനിക്കുനതനിനട്ട് ഉപകയഭാഗസപടുതനതനിനഭായനി
വകുപനിസല ഏസതഭാസക്ക ഓഫതീസകേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് പ്രസസ്തുത അനുമതനി നല്കേനിയ ഉതരവനിസന പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കപഭാലതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനനിസല ജതീവനക്കഭാസര കജഭാലനിക്കുലാം തനിരനിചട്ട് വതീടനികലക്കുലാം
സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട് വഭാഹനലാം നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിസല കനിമനിനല് പശ്ചഭാതലമുള്ളവര്

103(106) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിസല കനിമനിനല് പശ്ചഭാതലമുള്ളവരുസട കേണക്കുകേള
കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതരതനിലള്ള എത കപര് കസനയനിലസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസനയനില്  തുടരുകമ്പഭാഴുലാം  കമവനിരുദ  പ്രവര്തനികേളനില്  ഏര്സപടുന
ഇതരക്കഭാസര  മഭാറനി  നനിര്തനി  അകനസഷണലാം  നടതനതനിനുലാം  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തയ്യഭാറഭാകുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങള കനിമനിനല് കകേസകേളനില് പ്രതനികേളഭായനി
ഉളസപടനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുള്ളതുലാം അവരുസട കേണക്കുകേള കപഭാലതീസട്ട് ആസഭാനതട്ട്
സര്ക്കുലര് നമ്പര് 29/2011 തതീയതനി 9-9-2011 പ്രകേഭാരലാം 1-7-2011 മുതല് കശഖരനിചട്ട്
വരുനണട്ട്.  സലാംസഭാന സസകലാം റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബബ്യൂകറഭായുസട കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില്
കനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭായനി ഉളസപടനിട്ടുള്ള  872  കപര് കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില്
ഉണട്ട്.

(സനി)  കനിമനിനല് കകേസകേളനില് പ്രതനികേളഭാകുന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര
കുറകൃതലതനിസന കേഭാഠനിനലലാം അനുസരനിചട്ട് സര്വ്വതീസനില്നനിനട്ട് മഭാറനി നനിര്തനതുളസപസടയുള്ള
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകതഭാകടഭാപലാം തസന വകുപ്പുതല അചടക്കനടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിസല ഇനര് ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫര്

104(107) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിസല ഇനര് ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫറനിനട്ട് ആസദമഭായ സര്ക്കഭാര്
ഉതരവട്ട് ഏതഭാണട്ട്; പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  1989-2016  കേഭാലഘടതനിസല  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ആലപ്പുഴെ  കലഭാക്കല്
വനിഭഭാഗതനില് കപഭാലതീസകേഭാരുസട എത ഒഴെനിവകേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  1989-2016  കേഭാലഘടതനിസല  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ
എ.ആര്.-കലക്കട്ട് എത കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് ഇനര് ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേഭാലഘടതനിസല ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സകേഭാലലാം കലഭാക്കല് വനിഭഭാഗതനില്
കപഭാലതീസകേഭാരുസട എത ഒഴെനിവകേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത കേഭാലഘടതനിസല ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സകേഭാലലാം ജനിലഭാ  എ.ആര്.-കലക്കട്ട്
എത കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് ഇനര് ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(എഫട്ട്) ഇനര് ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫര് നതീതനിയുക്തമഭായുലാം സതഭാരലമഭായുലാം നടതനതനിനട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ജനി) 1989 മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് വസര സകേ.എ.പനി. III ബറഭാലനിയനനില് നനിനലാം
ആലപ്പുഴെ, സകേഭാലലാം എ.ആര്. കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട് ഓകരഭാ (DPHQ)വര്ഷവലാം ടഭാനസ്ഫര്
മുഖഭാനരലാം എത കസനഭാലാംഗങ്ങള എതനിയനിട്ടുണട്ട്?
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ഉതരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് 2-12-1991-സല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 36/91/പനി& എ.ആര്.ഡനി.
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  അനര്  ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം  നടക്കുനതട്ട്.  പകേര്പട്ട്  അനുബനലാം  ഒനഭായനി
കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ലഭലമഭായ കരഖകേള പരനികശഭാധനിചതനില്  1991  മുതല്  2016  വസരയുള്ള
കേഭാലഘടതനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കലഭാക്കല് വനിഭഭാഗതനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള
കപഭാലതീസകേഭാരുസട (എചട്ട്.സനി/പനി.സനി.) ഒഴെനിവനിസന സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനലാം
രണഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 1989  മുതല്  2016  വസരയുള്ള കേഭാലഘടതനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ആലപ്പുഴെ
ജനിലഭാ  എ.  ആര്.  കേലഭാമ്പനികലക്കട്ട്  ടഭാനസ്ഫര്  ആയ  കപഭാലതീസകേഭാരുസട  വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം മൂനഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) 1989  മുതല്  2016  വസരയുള്ള പ്രസ്തുത കേഭാലഘടതനില് ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
സകേഭാലലാം കലഭാക്കല് വനിഭഭാഗതനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസകേഭാരുസട ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച
വനിവരലാം അനുബനലാം നഭാലഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സകേഭാലലാം ജനിലഭാ എ.ആര്.-കലക്കട്ട് ഇനര്
ഡനിസനിക്ടട്ട് ടഭാനസ്ഫര് ആയനിട്ടുള്ള കപഭാലതീസകേഭാരുസട ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം
അനുബനലാം അഞഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(എഫട്ട്)  നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര് ഉതരവനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് അനര്
ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറലാം  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  നതീതനിയുക്തമഭായുലാം സതഭാരലമഭായനിരനിക്കുനതനിനു
കവണനി സലമഭാറതനില് അപഭാകേതകേകളഭാ പരഭാതനികേകളഭാ ശദയനില്സപടഭാല് അവ
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതമഭാണട്ട് അനര് ജനിലഭാ സലലാംമഭാറലാം നല്കുനതട്ട്.

(ജനി) 1989  മുതല് 2016  മഭാര്ചട്ട് വസര സകേ.എ.പനി. III  ബറഭാലനിയനനില്നനിനലാം
ഓകരഭാ (DPHQ) വര്ഷവലാം ആലപ്പുഴെ, സകേഭാലലാം, എ.ആര്. കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട് ടഭാനസ്ഫര്
ആയനിട്ടുള്ള കസനഭാലാംഗങ്ങളുസട വനിവരലാം അനുബനലാം ആറഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പ്രവര്തനലാം

105(108) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 ജൂകല 8-നട്ട് അവതരനിപനിച സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് എവനിസടസയലഭാമഭാണട്ട്
പുതനിയതഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുസമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത സലങ്ങളനില് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എസനലഭാലാം നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട് ഇനനിയുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  നഗരൂരനില് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
കമങ്ങള ഏതു ഘടതനിലഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) അചനകകേഭാവനില്, കേയമലാംഗലലാം, സകേഭാപലാം, സതഭാണര്നഭാടട്ട്, നഗരൂര്, പനിണറഭായനി,
പുത്തൂര്.

(ബനി) പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള മുനഗണനഭാ പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
വര്ക്കട്ട്- സഡനി റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നഗരൂരനില് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

പഭാറഭാവ നനില്ക്കുന കപഭാലതീസകേഭാരുസട ബദനിമുട്ടുകേള

106(109) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രധഭാന സകേടനിട  സമുചയങ്ങള,  സപഭാതുനനിരതകേള എനനിവനിടങ്ങളനില്
പഭാറഭാവ നനില്ക്കുനവരടക്കമുള്ള കപഭാലതീസകേഭാരുസട ബദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഉളസപസടയുള്ളവര്ക്കട്ട് പ്രഭാഥമനികേ ആവശലങ്ങളക്കുലാം
വനിശമതനിനുമഭായനി തഭാത്കേഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  ഓഫതീസട്ട് സമുചയങ്ങള അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളനില് ഡബ്യൂടനിയുസട
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് പഭാറഭാവനനില്കക്കണനിവരുനതട്ട്.  ടനി സനര്ഭങ്ങളനില്
വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഉളസപസടയുള്ളവര്ക്കട്ട് പ്രഭാഥമനികേ ആവശല നനിര്വ്വഹണതനിനുലാം
മറമുള്ള തഭാത്കേഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളഭായ സസഡവര്മഭാരുസട കസവനലാം

107(110) കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉനത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുസട ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഓടനിക്കഭാന
നനികയഭാഗനിക്കസപടുന കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് തുടര്ചയഭായനി എത വര്ഷമഭാണട്ട്
അകത വഭാഹനലാം തസന ഓടനിക്കഭാന അനുമതനി നല്കേഭാറുള്ളതട്ട്;
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(ബനി) അവസര മഭാറനി നനികയഭാഗനിക്കുനതനിസന മഭാനദണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഭാലാംഗങ്ങളലഭാതവസര ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുനതനിനട്ട്
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്  ഏതട്ട്  നനിയമ  വലവസയുസട  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
അവസര നനിയമനിക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളഭായ കഡവര്മഭാസര നനിശ്ചനിത കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചയനിചട്ട് 
എലഭാ വനിഭഭാഗതനിസലയുലാം വഭാഹനങ്ങള ഓടനിക്കഭാന സഗൗകേരലലാം ലഭനിക്കതക്ക രതീതനിയനില്
സലലാംമഭാറലാം നല്കേണസമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പ്രകതലകേ കേഭാലഭാവധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

(ബനി)  സസഡവര്മഭാരുസട കേഴെനിവലാം മനികേവലാം  പരനിഗണനിചഭാണട്ട്  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാസത  സസഡവര്മഭാരുസട  സലലാംമഭാറതനിനുള്ള  അകപക്ഷയുലാം  മുനഗണനഭാകമവലാം
പരനിഗണനിച്ചുലാം സലലാംമഭാറനി നനികയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലതനില് പുതനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കവഭായനിസട്ട് സറകക്കഭാര്ഡനിലാംഗട്ട് വഴെനി സമഭാഴെനി കരഖസപടുതല്

108(111) ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വനിജയന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില് സമഭാഴെനികേള എഴുതനിസയടുക്കുനതനിലലാം  പകേര്തനി
എഴുതുനതനിലലാം സതറകേള സലാംഭവനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കവഭായനിസട്ട് സറകക്കഭാര്ഡനിലാംഗട്ട് വഴെനി സമഭാഴെനി കരഖസപടുതന സലാംവനിധഭാനലാം
സലാംസഭാനസത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്
എലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനിലലാം  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാനസത കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യസപടുന
പ്രമഭാദമഭായ  കകേസ്സുകേളനില്  ആവശലസമനട്ട്  കേഭാണുനപക്ഷലാം  സമഭാഴെനി  കരഖസപടുതകമ്പഭാള
കവഭായനിസട്ട് റനികക്കഭാര്ഡനിലാംഗലാം വതീഡനികയഭാ റനികക്കഭാര്ഡനിലാംഗലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരുനണട്ട്.
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ഇരുചേക വഭാഹന യഭാതക്കഭാരനില്നനിനട്ട് പനിഴെ ഇഗൗടഭാക്കുന നടപടനി

109(112) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദലപനിചട്ട് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവസരയുലാം സമഭാകബല് കഫഭാണനില് സലാംസഭാരനിചട്ട്
അമനിത കവഗതനില് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുനവസരയുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സഹല്മറട്ട് ധരനിക്കഭാത
ഇരുചേക വഭാഹനക്കഭാസര  മഭാതലാം  പനിടനികൂടനി  കപഭാലതീസട്ട്  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുന നടപടനി
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016  വര്ഷതനില്  സഹല്മറട്ട്  ധരനിക്കഭാത  എത ഇരുചേക  വഭാഹന
യഭാതക്കഭാര്സക്കതനിസര കഫന ഉളസപസടയുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അകത കേഭാലയളവനില് മദലപനിച്ചുലാം മറലാം വഭാഹനലാം ഓടനിചവരുലാം അമനിത കവഗതനില്
വഭാഹനകമഭാടനിചവരുമഭായ എത കപര്സക്കതനിസര നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനതനിസന
കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി)  2016  സസപ്റലാംബര്  15  വസര സഹല്മറട്ട് ധരനിക്കഭാത  13,96,431  ഇരുചേക
വഭാഹന യഭാതക്കഭാര്സക്കതനിസര സസഫന ഉളസപസടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2016 സസപ്റലാംബര് 15 വസര മദലപനിചട്ട് വഭാഹനലാം ഓടനിചതനിനട്ട് 1,47,000
കപര്ക്കുലാം  അമനിത  കവഗതനില്  വഭാഹനകമഭാടനിചതനിനട്ട്  2,26,248  കപര്ക്കുസമതനിസര
നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പത്മനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷതതനിസന സരക്ഷ

110(113) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം പത്മനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷതതനിസന ചുറവടസത അനധനികൃത

നനിര്മ്മേനിതനികേള കക്ഷതതനിസനയുലാം അതനിസല സസതവകേകേളുസടയുലാം സരക്ഷയട്ട് ഗരുതരഭതീഷണനി

ഉയര്തന കേഭാരലതനില് എസനഭാസക്ക നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  ആഗസട്ട് മഭാസതനില് കക്ഷത പരനിസരസത കേചവട സഭാപനതനിലണഭായ

തതീപനിടനിതവലാം  അതട്ട്  നനിയനനിക്കഭാന  അഗനി  സരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  അനുഭവനികക്കണനിവന

പ്രതനിസനനികേളുലാം ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ; തതീപനിടനിതതനില് വന നഷലാം എതയഭാണട്ട്;
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(സനി)  കക്ഷതതനിസന  പരനിസരതലാം സമതീപപ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള അനധനികൃത
നനിര്മ്മേനിതനികേള കേസണതഭാന നഗരഭാസൂതണ വകുപനിസല ഒരു സലാംഘസതസക്കഭാണ്ടു
പരനികശഭാധന  നടതഭാനുലാം,  കേചവട  സഭാപനങ്ങളുലാം,  കഗഭാഡഗൗണുകേളുലാം  നൂറുമതീറര്
പരനിധനിയനില് നനിനലാം മഭാറഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശതീപത്മനഭാഭ  സസഭാമനി  കക്ഷതതനിസന  ചുറവടസത  അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  കപഭാലതീസനിസന  ശദയനില്സപടുന  അവസരങ്ങളനില്
ആയവ  നനിര്തനിവയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത അനധനികൃത
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  കേസണതനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
അധനികേഭാരനിക്കുലാം മുഖല നഗര ആസൂതകേനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശതീപത്മനഭാഭ സസഭാമനി
കക്ഷതതനിനട്ട് സമതീപലാം സനിതനി സചേയ്യുന എലഭാ സകേടനിടങ്ങളനികലയുലാം അഗനി സരക്ഷഭാ
കമതീകേരണങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനിസയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   അഗനി  സരക്ഷഭാ വകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയ ഏകേകദശ നഷലാം  2
കകേഭാടനി 30 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാളമഭാണട്ട്.

(സനി) നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനില് യുവതനികേസള പതീഡനിപനിച കകേസട്ട്

111(114) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടനില് സവള്ളമുണയനിസല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനില് ഭര്തഭാക്കന്മേഭാസര
കേതനിമുനയനില് നനിര്തനി യുവതനികേസള പതീഡനിപനിച സലാംഭവലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
സലാംഭവതനിസല പ്രതനികേസളസയലഭാലാം അറസട്ട് സചേയട്ട് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവര്സക്കതനിസര ഏസതലഭാലാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസസടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയ്യഭാന കവകേനിയതനിസന കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

ആയതനിസന  ഉതരവഭാദനികേളസക്കതനിസര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസനലഭാലാം

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) വയനഭാടനില് സവള്ളമുണയനിസല ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനില് ഭര്തഭാക്കന്മേഭാസര

കേതനിമുനയനില് നനിര്തനി യുവതനികേസള പതീഡനിപനിച സലാംഭവലാം നടനനിടനില.  എനഭാല്
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17-7-2016-ല് പുലര്സച  5  മണനിക്കട്ട്  വയനഭാടട്ട്  സവളളമുണ കസഷന പരനിധനിയനില്

വഭാളഭാരലാംകുനട്ട്  പണനിയ  കകേഭാളനനിയനില്  ഇതര  സമുദഭായക്കഭാരഭായ  ശതീ.  നഭാസര്,

ശതീ.  അനനില്  കുമഭാര്  എനനിവര്  കകേഭാളനനിയനിസല  വതീടനില്  അതനികമനിച്ചു  കേയറനി

ഭതീഷണനിസപടുതനി  ബലഭാല്സലാംഗലാം  സചേയ്തു  എനട്ട്  ആകരഭാപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  കകേഭാളനനി

നനിവഭാസനികേളഭായ  ശതീമതനി  ലതീല  W/o  ശങ്കരന,  ശതീമതനി  മഞ്ജുള  W/o   മണനി

എനനിവര്  നല്കേനിയ  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  സവള്ളമുണ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്

യഥഭാകമലാം (1) Cr. No. 351/16 U/s 450, 506(II)[ 376 IPC and 3(1)(XI)3(2)(V)

of SC/ST POA Act, (2)Cr.No.352/16 U/s 450, 506(II), 376 IPC and 3(1)

(XI)3(2)(V)of  SC/ST  POA Act  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയട്ട്  പ്രതനികേസള

അറസട്ട് സചേയട്ട് കകേഭാടതനി മുമ്പഭാസകേ ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇഗൗ കകേസനില് ബലഭാതലാംഗലാം

നടനനിടനില എനട്ട് അകനസഷണതനില് സവളനിവഭായതനിസന അടനിസഭാനതനില് രണ്ടു

കകേസ്സുകേളനികലയുലാം സസക്ഷന 376 IPC കുറവ സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 17-7-2016-ല് കകേഭാളനനിയനില് കേള്ളട്ട് കുടനിച്ചു ബഹളമുണഭാക്കനിസയനള്ള
കകേഭാളനനിവഭാസനികേളുസട പരഭാതനിയനികന്മേല് അനസത സവള്ളമുണ എസട്ട്.എചട്ട്.ഒ.  ആയനിരുന
എസട്ട്.  സഎ.  ശതീ.  എ.  സകേ.  കജഭാണനി  കനരനിട്ടുകപഭായനി  അകനസഷണലാം  നടതനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതനികന്മേല് നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാതതനിസന കപരനില് ടനിയഭാസന കേണ്ണൂര്
സഎ.ജനി.പനി.-യുസട  23-7-2016-സല  എ 2(എ)11742/16  (സകേ  ആര്)-ാംനമ്പര് ഉതരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം അകനസഷണ വനികധയമഭായനി സസസനട്ട് സചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. പനിനതീടട്ട്  20-7-2016-ല്
പരഭാതനിക്കഭാര് തന സമഭാഴെനിയുസട അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് പ്രതനികേളസക്കതനിസര നനിലവനിലള്ള
വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

തനിരൂര് ഉണ്ണലഭാലനിസല അകമലാം

112(115) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരൂരനിസല ഉണ്ണലഭാലനില് അകമനിസലാംഘലാം തകദ്ദേശവഭാസനികേളുസട വതീടുകേളുലാം,
വഭാഹനങ്ങളുലാം തകേര്ക്കുകേയുലാം  വതീടുകേള സകേഭാള്ളയടനിക്കുകേയുലാം സചേയ സലാംഭവതനില്
കപഭാലതീസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്
സചേയനിട്ടുസണനലാം,  എത കപസര പ്രതനികേളഭാക്കനിയനിട്ടുസണനലാം അതനില് എത കപസര
അറസ്റ്റു സചേയനിട്ടുസണനലാം സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സലാംഭവലാം ആസൂതമഭായതഭായനിരുകനഭാ;  എങ്കനില് അതനിസന ഉകദ്ദേശലലാം
എനഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനികേള  ഏതു  പഭാര്ടനിയനില്  സപടവരഭാസണനട്ട്  അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;
പ്രതനികേളസക്കതനിസര ഏസതഭാസക്ക കുറങ്ങള ചുമതനിയഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;
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(ഡനി) അകമതനിനനിരയഭായവര്ക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 60 കകേസകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കകേസകേളനില് എലഭാലാംകൂടനി  457
പ്രതനികേള ഉള്ളതുലാം ഇതനില് 141 പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമസഭഭാ ഇലക്ഷന പ്രഖലഭാപനിചതനിനുകശഷലാം ഉണ്ണലഭാല് കമഖലയനില്
മുസ്ലതീലാംലതീഗട്ട്,  സനി.പനി.സഎ  (എലാം)  പ്രവര്തകേര്ക്കനിടയനില് ഉണഭായ രഭാഷതീയ സസവരലമഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത അനനിഷ സലാംഭവങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണസമനട്ട് അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതട്ട്  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.   പ്രതനികേളസക്കതനിസര  ഇനലന ശനിക്ഷഭാ
നനിയമതനിസല  143,  145,  147,  148, 283, 323,  324,332,  308,  427,448,395,
294 (b),  379,  307,  435,  447,  506  (ii),  506  എനതീ വകുസ്തുപ്പുകേളുലാം ഇനലന
ആയുധ നനിയമതനിസല 27-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരവലാം സപഭാതുമുതല് നശനിപനിക്കല് നനികരഭാധന
നനിയമതനിസല  3 (1)  വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവലാം കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയട്ട്  അകനസഷണലാം
നടതനിവരുന.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.

തനിരൂര് മണലതനിസല അകമ സലാംഭവങ്ങള

113(116) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിയമസഭഭാ സതരസഞടുപനിനു കശഷലാം ഇകതവസര തനിരൂര് മണലതനില്
സകേഭാലപഭാതകേലാം,  വതീടുകേള  നശനിപനിക്കുകേ,  വഭാഹനങ്ങള  നശനിപനിക്കുകേ  ആളുകേസള
ആകമനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയുളസപസടയുള്ള  എത  അകമ  സലാംഭവങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ അകമ സലാംഭവങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  കകേസനിലലാം  എത  പ്രതനികേളുണട്ട്;  പ്രതനികേളുസട  രഭാഷതീയ  പശ്ചഭാതലലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  എത പ്രതനികേസള അറസട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്;  എത കപസര  ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ  നനിയമസഭഭാ  തനിരസഞടുപനിനുകശഷലാം  തനിരൂര്  മണലതനില്
70 അകമസലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  70 കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2  സകേഭാലപഭാതകേ  കകേസകേളനില്  2  പ്രതനികേളുണട്ട്.   ഇവര്ക്കട്ട്  രഭാഷതീയ
പശ്ചഭാതലമനില.  24 വതീടുകേള നശനിപനിച കകേസകേളനില് 251 പ്രതനികേളുണട്ട്.  ഇതനില്
81  കപര് മുസ്ലതീലാംലതീഗട്ട്  പ്രവര്തകേരുലാം  170  കപര് സനി.പനി.സഎ. (എലാം)  പ്രവര്തകേരുമഭാണട്ട്.
കമല് കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനികേളടക്കലാം  70  കകേസകേളനിലഭായനി  801  കപര് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  469  മുസ്ലതീലാംലതീഗട്ട്  പ്രവര്തകേരുലാം  192  സനി.പനി.സഎ.  (എലാം)  പ്രവര്തകേരുലാം 22
ബനി.സജ.പനി. പ്രവര്തകേരുലാം രഭാഷതീയ ബനമനിലഭാത 118 കപരുലാം പ്രതനികേളഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) 70 കകേസ്സുകേളനിലഭായനി 100 പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇവരനില് ആസരയുലാം
ശനിക്ഷനിചനിടനില.

കേഞഭാവ-മയക്കുമരുന വനില്പന

114(117) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് വര്ദനിച്ചുവരുന കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  എനനിവയുസട
ഉപകയഭാഗവലാം വനില്പനയുലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയതട്ട് സലാംബനമഭായനി എത കപര്സക്കതനിസര ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്
വനതനിനുകശഷലാം കകേസസടുതനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസകേളനില്സപടുനവര്ക്കട്ട് നനിയമതനിസന പഴുതനിലൂസട രക്ഷസപടഭാന
കേഴെനിയഭാതവനിധലാം നനിയമലാം കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേഞഭാവട്ട്,  മയക്കുമരുനട്ട്  തുടങ്ങനിയവയുസട  ഉല്പഭാദനലാം,  കേടതട്ട്,
വനിപണനലാം,  വനില്പന,  ഉപകഭഭാഗലാം മുതലഭായവയുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  22-9-2016  വസര  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് സചേയ 963 കകേസ്സുകേളനിലഭായനി 1073 ആളുകേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്.  നനിയമതനിസല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
സഭാധലമഭായ പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന രതീതനിയനില് പഴുതുകേളനിലഭാത നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത ഇപ്രകേഭാരമുള്ള കുറകൃതലങ്ങള കൂടനി വരുന സഭാഹചേരലതനില്
കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ എന.ഡനി.പനി.എസട്ട്. ആക്ടട്ട് 1985-ല് ചേനില നനിര്ണ്ണഭായകേ കഭദഗതനികേള
വരുതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ലഭാവലനിന കകേസട്ട്

115(118) ശതീ  .    അനവര് സഭാദതട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഭാവലനിന കകേസനിസന നനിലവനിസല അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേസനില് ആസരസയലഭാമഭാണട്ട് കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതഭാസക്ക  വകുപ്പുകേള  ഉളസപടുതനിയഭാണട്ട്  ഇവര്സക്കതനിസര  കകേസട്ട്
എടുതനിരുനസതനട്ട് കകേസനിസല സസഷന സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പ്രതനികേസള  ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്  സചേയതനിസനതനിസര  സനി.ബനി.സഎ.  നല്കേനിയ
റനിവനിഷന ഹര്ജനി സസഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി)  കകേസനില്  6 -ഉലാം  9-ഉലാം പ്രതനികേള ഒഴെനിസകേയുള്ള മസറലഭാ പ്രതനികേസളയുലാം
കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അഴെനിമതനി നനികരഭാധന നനിയമതനിസല  13(1)(d), 13(2)  എനതീ  വകുപ്പുകേളുലാം
ഇനലന ശനിക്ഷഭാനനിയമതനിസല 120 B, 420 എനതീ വകുപ്പുകേളുമഭാണട്ട് പ്രതനികേളസക്കതനിസര
ആകരഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കപഭാലതീസനിനു കനസര  ഗണഭാ ആകമണലാം

116(119) ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിസല സർക്കഭാർ അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം ഗണഭാ ആകമണതനില്
എത കപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട് പരനികക്കറ എനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏസതലഭാലാം സലങ്ങളനിലഭാണട്ട് കപഭാലതീസനിനു കനസര ഗണഭാ ആകമണലാം
ഉണഭായതട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ എത
കപരഭാസണനലാം അവര്സക്കതനിസര ഏസതഭാസക്ക വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര്
സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്എനലാം സവളനിസപടുതകമഭാ ;

(ഡനി)  ഗണകേളക്കുലാം  സഭാമൂഹലവനിരുദര്ക്കുസമതനിസര  കേര്ശന  നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാതതുമൂലമഭാണട്ട് സപഭാലതീസകേഭാര്ക്കട്ട്  കനസര കപഭാലലാം ഗണഭാ ആകമണലാം
ഉണഭാകുനതട്ട് എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര ഒരു ഗണഭാ ആകമണലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുള്ളതുലാം ഇതനില് 4
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പരനികക്കല്ക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തൃശ്ശൂര്  സനിറനിയനിസല  ഒല്ലൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകനസരയഭാണട്ട്  ഗണഭാ
ആകമണമുണഭായതട്ട്.

(സനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് രജനിസര് സചേയ കകേസനിസല 3 പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി സകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്. *

(ഡനി) ഗണകേളക്കുലാം സഭാമൂഹല വനിരുദര്ക്കുസമതനിസര ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്
വനകശഷലാം കേര്ശന നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്.  ഇവരുസട പ്രവര്തനങ്ങള
അടനിചമര്തനതനിനഭായനി ഉഗൗര്ജനിത കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗലാം കപഭാലതീസട്ട് നനിരതീക്ഷണവലാം
ശക്തനിസപടുതനിയുലാം കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര  കേഭാപ നനിയമങ്ങള അനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വഭാഹന ദുരുപകയഭാഗലാം

117(120) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആരഭാധനഭാലങ്ങളനില്  ആരഭാധനയ്സക്കതനതനിനട്ട്  ഉനത  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസരടക്കമുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം അനുവദനതീയമഭാകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം ഉനത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് എകസ്കഭാര്ടട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
പുതുതഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് അനുമതനി ഉതരവനിസന പകേര്പട്ട്  കമശപ്പുറതട്ട്
വയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി) തലസഭാനതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിസന വഭാഹനങ്ങളുസടയുലാം സമഷനിനറനിയുസടയുലാം
ദുരുപകയഭാഗലാം ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലലാംസകേഭാണട്ട് വലഭാപകേമഭാകേഭാനനിടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലലാം എനഭാണട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില് എസട്ട്.പനി.  റഭാങ്കട്ട്  മുതല് മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള ഉയര്ന
കപഭാലതീസകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നനിശ്ചയനിക്കുന
തുകേ ഒടുക്കനി ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം  Non-Duty Purpose-നഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
അനുവഭാദമുണട്ട്.

*  സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   ഇല.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിസന  വഭാഹനങ്ങളുലാം  സമഷനിനറനിയുലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം
സചേയ്യുനതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.

ജനസസമതനി കപഭാലതീസട്ട്

118(121) ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വനിജയന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത എത കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് ജനകമതനി കപഭാലതീസനിസന
പ്രവര്തനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലലാം പദതനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനസത  267 കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് ജനസസമതനി സരക്ഷഭാ
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

നഭാദഭാപുരലാം മണലതനിസല അകമ സലാംഭവങ്ങള

119(122) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം നഭാദഭാപുരലാം മണലതനില്
സകേഭാലപഭാതകേമുളസപസട എത അകമ സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ട്ടു സചേയനിട്ടുസണനലാം എത
കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുസണനലാം അതനില് എത പ്രതനികേസള അറസ്റ്റു സചേയനിട്ടുസണനലാം
സവളനിസപടുതഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനികേളുസട രഭാഷതീയ പശ്ചഭാതലലാം സവളനിസപടുതഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനിസല എത പ്രതനികേള വനികദശകതക്കട്ട് രക്ഷസപടനിട്ടുസണനലാം
അവസര അറസ്റ്റു സചേയ്യഭാന എസനഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനലാം സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം നഭാദഭാപുരലാം മണലതനില്
ഒരു സകേഭാലപഭാതകേ കകേസലാം അകമസലാംഭവങ്ങളുമഭായനി ബനസപടട്ട്  54 കകേസ്സുകേളുലാം രജനിസര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  സകേഭാലപഭാതകേ കകേസനില് 6 പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  അകമ സലാംഭവങ്ങളുമഭായനി
ബനസപടട്ട് ആസരയുലാം അറസട്ട് സചേയനിടനില.
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(ബനി)  കകേസ്സുകേള  ഇകപഭാള  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  അകനസഷണലാം
പൂര്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ കൂടുതല് വനിവരങ്ങള സവളനിവഭാകുകേയുളളൂ.

(സനി) കകേസ്സുകേള അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  കകേസ്സുകേളനില് ഉളസപട എലഭാ
പ്രതനികേസളയുലാം തനിരനിചറനിഞനിടനില.  പ്രതനികേസള കേസണതനി അറസട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള
ഉഗൗര്ജനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജനസലാംഖലഭാ-കപഭാലതീസട്ട് അനുപഭാതലാം

120(123) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനിസല ജനസലാംഖലഭാ-കപഭാലതീസട്ട് അനുപഭാതലാം എതസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളുലാം പ്രസസ്തുത അനുപഭാതതനിസന അടനിസഭാനതനില്
പ്രവര്തനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുലാം അതനിസന പരനിധനിയനില് വരുന
ജനസലാംഖലയുലാം തമ്മേനിലള്ള അനുപഭാതലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനതട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള അനുപഭാതതനില് നനിനലാം വളസര ഉയര്ന
അനരമുള്ള ഈ കസഷസന പ്രവര്തന പരനിധനി പരനികശഭാധനിചട്ട് കസഷസന വനിഭജനിചട്ട്
പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനിസന 9-3-2016-സല D.O. No.
10867/AR-7/14/P&ARD  പ്രകേഭാരമുള്ള  Work  Study റനികപഭാര്ടനുസരനിചട്ട് നനിലവനില്
കകേരളതനിസല ജനസലാംഖലഭാ-കപഭാലതീസട്ട് അനുപഭാതലാം 615:1 ആണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന അതനിര്തനിയനിസല ആസകേ ജനസലാംഖല
209839.  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനിസല  നനിലവനിസല  അനുവദനിക്കസപട
അലാംഗസലാംഖല-57.  ജനസലാംഖലഭാ കപഭാലതീസട്ട് അനുപഭാതലാം- 209839/57= 3681.

(ഡനി) കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷസന വനിഭജനിക്കുന വനിഷയലാം സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

നനിയമലലാംഘനലാം നടതന വഭാഹനങ്ങള

121(124) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതന  വഭാഹനങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്
പനിടനിചനിടുനതുമൂലലാം  ഗതഭാഗതതടസലാം  ഉണഭാകുനതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇക്കഭാരലതനില് എസനങ്കനിലലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വഭാഹനങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള യഭാഡുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി പ്രസ്തുത വഭാഹനങ്ങസള
അവനികടയട്ട് മഭാറവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത വഭാഹനങ്ങസള സലാംബനനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില് കൃതലമഭായ
വനിവരലാം ലഭലമഭാകണഭാ; ഇവസയ കലലലാം സചേയ്തു വനില്ക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രധഭാനസപട നഗരങ്ങളനില് കപഭാലലാം ഇതരലാം വഭാഹനങ്ങള കസഷകനഭാടനുബനനിചട്ട്
കൂടനിയനിടുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇതരതനിലള്ള പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില.  നനിയമലലാംഘനലാം നടതന വഭാഹനങ്ങള
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് ഗതഭാഗത തടസലാം ഉണഭാകേഭാത വനിധലാം സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
വലക്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങള സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള യഭാഡുകേള തയ്യഭാറഭാക്കനി പ്രസ്തുത വഭാഹനങ്ങസള
അവനികടക്കട്ട് മഭാറവഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇവയനില് കകേസ്സുകേളനില് ഉളസപടനിടനിലഭാതതുലാം ഉടമസരനിലഭാതതുമഭായ
വഭാഹനങ്ങള  (Unclaimed Vehicles)  കലലലാം സചേയ്തു വനില്ക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ശദയനില്സപടനിടനില. കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് കപഭാലതീസട്ട് പനിടനിസചടുതതുലാം
മറട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേള പനിടനിസചടുതട്ട് കേസഡനിയനില് സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഏല്പനിചതുമഭായ
വഭാഹനങ്ങള ദതീര്ഘകേഭാലലാം സൂക്ഷനികക്കണ അവസരതനില് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന കകേഭാമ്പഗൗണനിലലാം
കപഭാലതീസട്ട്  അധതീനതയനിലള്ള  സലങ്ങളനിലലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനടുതള്ള  സപഭാതു
സലങ്ങളനിലലാം  സപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  മറലാം  ശലലമലഭാത  രതീതനിയനിലലാം  ഗതഭാഗത
തടസലാം വരഭാത രതീതയനിലമഭാണട്ട് സൂക്ഷനിച്ചുവരുനതട്ട്.

കനപഭാള സസകദശനികേസള മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവലാം

122(125) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സപയനിനനിലാംഗട്ട് കജഭാലനി സചേയ കനപഭാള സസകദശനികേളഭായ സതഭാഴെനിലഭാളനികേസള
ആറനിങ്ങലനില് പണനിമുടക്കട്ട് അനുകൂലനികേള സലാംഘലാം കചേര്നട്ട് മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവതനില്
കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏസതലഭാലാം  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേസട്ട്
എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി) ഇതനിസല പ്രതനികേസള തനിരനിചറനിഞനിട്ടുകണഭാ; ആസരഭാസക്കയഭാണട്ട് പ്രതനികേസളനലാം,
ഏതട്ട് രഭാഷതീയ കേക്ഷനിയനില്സപടവരഭാസണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലതനില് പരഭാതനികേസളഭാനലാം ലഭനിചനിടനിലഭാതതനിനഭാല് കകേസട്ട് രജനിസര്
സചേയനിടനില.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമ പ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനിലള്ള സലാംഘര്ഷലാം

123(127) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേനില കകേഭാടതനി വളപ്പുകേളനില് അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമ പ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനിലണഭായ
ഏറമുടലകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഏസതഭാസക്ക  കകേഭാടതനി  വളപനിലഭാണട്ട്  ഇതനിനകേലാം  ഇതരതനിലള്ള
ഏറമുടലകേളുണഭായസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ഏറമുടലകേളുസട കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബനമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രശ  പരനിഹഭാരതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക  ന ടപടനികേള  കകേസക്കഭാള്ളുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമ  പ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനില് തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി,
എറണഭാകുളലാം സനിറനി,  ആലപ്പുഴെ എനതീ ജനിലകേളനിസല കകേഭാടതനി പരനിസരങ്ങളനില്വചട്ട്
സലാംഘര്ഷലാം ഉണഭായതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കകേഭാടതനി നടപടനികേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുവഭാന  എതനിയ മഭാധലമ പ്രവര്തകേസര
തടഞതുമഭായനി ബനസപടഭാണട്ട് ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമ  പ്രവര്തകേരുലാം  തമ്മേനിലണഭായ  സലാംഘര്ഷലാം
സലാംബനനിചട്ട്  മൂന  ജനിലകേളനിലമഭായനി  14  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.*

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനില് ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകുന
തര്ക്കങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേസണതനതനിനഭായനി  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിസന
കനതൃതസതനില്  അഭനിഭഭാഷകേരുസടയുലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുസടയുലാം  പ്രതനിനനിധനികേളകൂടനി
ഉളസപടുന  സമനിതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കപഭാലതീസകേഭാര്കൂടനി  ഉളസപടുന
തര്ക്കങ്ങളനില് ഡനി.ജനി.പനി.  ജനിലഭാ കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് എനനിവര്കൂടനി സമനിതനിയനില്
അലാംഗങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം.

സകേഭാക്കകക്കഭാള കേമ്പനനിസക്കതനിസരയുള്ള കകേസട്ട് 

124(128) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആദനിവഭാസനി കകേന്ദ്രതനില് ജലചൂഷണലാം നടതനിയതനിസനതനിസര സകേഭാക്കകക്കഭാള
കേമ്പനനിസയ പ്രതനിയഭാക്കനി കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് കകേസനില് ആസരസയഭാസക്ക പ്രതനിപടനികേയനില് കചേര്തനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) കകേസനിസന തുടര്നടപടനികേള സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം കപഭാലതീസ്  കസഷന പരനിധനിയനില്സപട
പഭാചനിമട  സകേഭാക്കകക്കഭാള  കേമ്പനനിസക്കതനിസര  ആദനിവഭാസനി  കകേഭാളനനിയനിസല  ജല
ചൂഷണതനിനുലാം  ഉല്പഭാദന  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിചട്ട്  കകേഭാളനനിയനിസല  കേനിണര്
മലനിനമഭാക്കനിയതനിനുലാം ഒരു കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതു സലാംബനനിച തങ്കകവല,
കേനനിമഭാരനി  എനനിവരുസട  പരഭാതനിയുസട  അടനിസഭാനതനില് മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന  Cr. 308/16 u/s, 3(1) (X)  of  SC/ST  PoA Act  ആയനി  9-6-2016-ാം
തതീയതനി  സകേഭാക്കകക്കഭാള  കേമ്പനനിയനിസല  മഭാകനജര്,  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്,
മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര് എനനിവസര പ്രതനികേളഭാക്കനി കകേസട്ട്  രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതുലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട് ഡനിസസവ.എസട്ട്.പനി. അകനസഷനിച്ചുവരുനതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസനില് പ്രതനികേളഭായവരുസട വനിവരലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

1.  Head of Plachimada Hindustan Coco-Cola Plant.

2.  Head of Kerala Region of  Coco-Cola Plant at Kochi.

3.   Head of All India  Hindustan Coco-Cola Plant at Noida, Delhi.

(സനി) ഇഗൗ കകേസട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട് ഡനിസസവ.എസട്ട്.പനി. അകനസഷണലാം
നടതനിവരകവ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷന  സഡപബ്യൂടനി  ഡയറക്ടറുസട നനിയകമഭാപകദശലാം
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കതടനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ആയതനില്  സകേഭാക്കകക്കഭാള  കേമ്പനനിക്കട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാരസനയുലാം മറലാം
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  നതീരുറവകേളുലാം  മലനിനമഭാക്കനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗതനിസന  കദഭാഷലാം
സചേയ്യണസമന  ഉകദ്ദേശലലാം  ഇസലനലാം  അനലഭായക്കഭാരനട്ട്  നഷപരനിഹഭാരതനിനഭായനി
സനിവനില് പരമഭായനി പരനിഹഭാരലാം കതടഭാവനതഭാസണനലാം നനിയകമഭാപകദശലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇഗൗ  കകേസട്ട്  ഇകപഭാള  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  അകനസഷണലാം  പൂര്തനിയഭായഭാല്
മഭാതകമ കൂടുതല് വനിവരങ്ങള സവളനിവഭാകുകേയുള.

മദലപനിചട്ട് വഭാഹനകമഭാടനിചതുമൂലമുണഭായ അപകേടങ്ങള

125(129) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മദലപനിചട്ട് വഭാഹനകമഭാടനിചതുമൂലമുണഭായ അപകേടങ്ങളുസട കേണക്കട്ട് കവര്തനിരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ; എങ്കനില് കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷസത കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനഭാപകേടസതതടര്നട്ട്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനട്ട്  തുനനിയഭാസത
ഓടനിരക്ഷസപട  കഡവര്മഭാരുസട വനിവരലാം കശഖരനിക്കഭാറുകണഭാ; എങ്കനില് കേഴെനിഞ ഒരു
വര്ഷസത കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി)  അപകേടമുണഭായഭാല്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനട്ട്  കശഷലാം  എതയുലാം സപസടനട്ട്
കഡവറുസട രക്തപരനികശഭാധന നടതണസമന നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കനില്
കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനനിസട  ഉണഭായ  ലഘുവലഭാത  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്
എതസയണ്ണതനില്  അതരലാം  പരനികശഭാധന  നടതനി  എനതനിസനയുലാം  നടതഭാന
കേഴെനിഞനിടനില എനതനിസനയുലാം കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കേഴെനിഞ ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാം  (2015)  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനകമഭാടനിചതുമൂലലാം
163 അപകേടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   കേഴെനിഞ ഒരു  വര്ഷതനില്  (2015)  വഭാഹനഭാപകേടസതതടര്നട്ട്
രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനട്ട് തുനനിയഭാസത 726 സസഡവര്മഭാര് ഓടനി രക്ഷസപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  അപകേടമുണഭായഭാല് രക്ഷഭാപ്രവര്തനതനിനട്ട് കശഷലാം എതയുലാം സപസടനട്ട്
സസഡവറുസട രക്തപരനികശഭാധന നടതണസമനള്ളതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് നടപടനികമങ്ങളനില്
ഉളസപടതഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷതനിനനിസട  ഉണഭായ  ലഘുവലഭാത
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് 115 സസഡവര്മഭാസര രക്തപരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയരഭാക്കുകേയുലാം
11,580 കപരുസട രക്തപരനികശഭാധന നടതഭാന കേഴെനിയഭാസത വരനികേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.



170       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

ഗരുവഭായൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനട്ട് സസനമഭായനി സകേടനിടലാം

126(130) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗരുവഭായൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനട്ട് സസനമഭായനി സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഗരുവഭായൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനട്ട്  സസനമഭായനി  സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിസന
ആവശലതനികലക്കഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേസണതവഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.
സലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വഭാടഭാനപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷന സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

127(132) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാടഭാനപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസഷന സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി ഏസറടുതട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സലതട്ട്  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതവഭാന  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

വഭാടഭാനപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള അനുവഭാദലാം
പഞഭായതനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രസ്തുത  അനുവഭാദലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

റഭാഗനിലാംഗനിസനതനിസര നടപടനി

128(133) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാലാംഗ്ലൂര് ആചേഭാരല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനില് ആര്ക്കനിസടക്ടട്ട് കകേഭാഴട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനിയഭായനിരുന  ചേഭാലക്കുടനി,  പൂപറമ്പനില്  വതീടനില്  ഇബഭാഹനിമനിസന  മകേന
അഹബട്ട്  ഇബഭാഹനിലാം  സതീനനിയര്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളഭാല്  ക്രൂരമഭായനി  റഭാഗനിലാംഗനിനു
വനികധയനഭാവകേയുലാം ഗരുതരമഭായനി പരനിക്കുപറനി, ചേനികേനില്സയനിലനിരനിസക്ക മരണമടഞതുമഭായ
സലാംഭവതനില് കുറക്കഭാസര കേസണതനി, മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ശനിക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബനനിചട്ട്  അഹബനിസന പനിതഭാവട്ട്  സമര്പനിച അകപക്ഷയനില്
പുനരകനസഷണമടക്കമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ & ബനി)  ബഭാലാംഗ്ലൂര് ആചേഭാരല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനില് ആര്ക്കനിസടക്ടട്ട്
കകേഭാഴട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനിയഭായനിരുന  ചേഭാലക്കുടനി,  പൂപറമ്പനില്  വതീടനില്  ഇബഭാഹനിമനിസന
മകേന അഹബട്ട്  ഇബഭാഹനിലാം  തലയട്ട്  പരനിക്കുപറനി  മരണമടഞതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
മരണസപടയഭാളനിസന ബന്ധു നല്കേനിയ സമഭാഴെനിയുസട അടനിസഭാനതനില് എറണഭാകുളലാം
ടഗൗണ് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില് സസകലാം  നമ്പര്  363/2014  u/s  174  Cr.Pc  ആയനി
രജനിസര്  സചേയ  കകേസട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  പരനിക്കുപറഭാന  ഇടയഭായ  സലലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ
സലാംസഭാനസത  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  പതീനനിയ  എന  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  പരനിധനിയനില്
ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത കകേസനിസന തുടര്നള്ള അകനസഷണലാം നടതനതനിനുകവണനി
കകേസട്ട്  ഫയല് കേര്ണ്ണഭാടകേ സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്  അയച്ചുസകേഭാടുതനിരുന.
ആയതട്ട്  പതീനനിയ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  UDR  No.  53/2014  u/s.  174 Cr.PC
ആയനി  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയട്ട്  അകനസഷണലാം  നടതനിവരുനതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനിസന കൂടുതല് വനിവരങ്ങസളഭാനലാം അറനിവഭായനിടനില.

സ്റ്റുഡനട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്

129(134) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്റ്റുഡനട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനിയനില് എത സ്കൂളുകേള ഉളസപടനിട്ടുസണനലാം
പദതനിയനില് സ്കൂളൂകേസള ഉളസപടുതനതനിനുള്ള മഭാനദണലാം എസനഭാസക്കയഭാസണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസല സചേറുതഭാഴെലാം ഗവണ്സമനട്ട് ഹയര് സസക്കണറനി സ്കൂളനില്
സ്റ്റുഡനട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സമര്പനിച സപ്രഭാകപഭാസലനില്
എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനില് പ്രസ്തുത സ്കൂളനിസന എകപഭാകഴെക്കട്ട്  ഉളസപടുതഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സ്റ്റുഡനസട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി  നനിലവനില്  526  സ്കൂളുകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയനില്  പുതുതഭായനി  സ്കൂളുകേസള  ഉളസപടുതനതനിനുള്ള
മഭാനദണലാം അനുബനലാം 'എ' *ആയനി  ഇകതഭാസടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന.

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  പുതുതഭായനി  സ്റ്റുഡനട്ട്സട്ട്  സപഭാലതീസട്ട്
കകേഡറട്ട് പദതനി  അനുവദനിക്കണസമനട്ട്  അകപക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  306  പുതനിയ
അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനില്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  നനിനള്ള  19
സ്കൂളുകേളുസട  ലനിസനില്  ഗവണ്സമനട്ട്  ഹയല്  സസക്കണറനി  സ്കൂള  സചേറുതഭാഴെവലാം
ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്.  സ്റ്റുഡനട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനിയുസട  കസറട്ട്  സലവല്
അസസഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  (SLAC)-യഭാണട്ട് അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഏസതഭാസക്ക
സ്കൂളുകേസളയഭാണട്ട് SPC പദതനിയനില് ഉളസപടുതണസമനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന

130(135) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന ഉദ്ഘഭാടനലാം സചേയനിരുനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒരു ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് ആവശലമഭായനി വരുന തസനികേകേളുസട
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനട്ട് ആവശലമഭായ തസനികേകേള
നനിശ്ചയനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന എതയുലാം കവഗലാം പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷസന അധനികേഭാര പരനിധനിയുലാം ഗതഭാഗത പ്രശങ്ങളുസട
രൂക്ഷതയുലാം കേണക്കനിസലടുതഭാണട്ട് ആവശലമഭായനി വരുന തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇല. 

(ഡനി) കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് ടഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അഴെനിമുഖതണഭായ കബഭാടട്ട് ദുരനലാം

131(136) ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) 2015  ആഗസട്ട് മഭാസതനില് കഫഭാര്ടട്ട്സകേഭാചനി-കവപനിന അഴെനിമുഖതണഭായ
കബഭാടട്ട്  ദുരനസത സലാംബനനിചട്ട്  സഗൗതട്ട് കസഭാണ് അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ജനറല്
ഓഫട്ട് കപഭാലതീസട്ട് അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങ്കനില്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി
എസനനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇസലങ്കനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനില് കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസതനിനട്ട്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കബഭാടട്ട്  ദുരനതനില്  മരനിചവരുസടയുലാം  ഗരുതരമഭായനി  പരനിക്കുപറനി
കേനിടപനിലഭായവരുസടയുലാം കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുട്ട് കജഭാലനി ഉളസപസടയുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന പഭാകക്കജട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഉതരലാം  'എ'-യുസട അടനിസഭാനതനില് ബഭാധകേമല.

(ഡനി) റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

പടനികേജഭാതനിക്കഭാസര ആകമനിച സലാംഭവലാം

132(137) ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര്-കേഭാവകശ്ശേരനി കേഴെനനിയനില് കേലലഭാണനിസയന പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗതനിസല
കുടുലാംബനിനനിസയയുലാം  മകേസളയുലാം  ബന്ധുക്കസളയുലാം  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്-ബനി.സജ.പനി.
കനിമനിനല്  സലാംഘലാം  വതീടുകേയറനി  ആകമനിചതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്
എനഭായനിരുന സലാംഭവലാം നടനതട്ട്;

(ബനി)  ജഭാതനികപരട്ട് വനിളനിചട്ട്  ആകക്ഷപനിക്കുകേയുലാം ആകമനിക്കുകേയുലാം സചേയതനിസന
തുടര്നട്ട്  കേലലഭാണനിസയ ആലത്തൂര് ജനറല് ആശുപതനിയനില് പ്രകവശനിപനിക്കഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആകമണതനില്  നനിനലാം  രക്ഷനിക്കഭാന ശമനിചവരുലാം  ആകമണതനിനട്ട്
വനികധയരഭായ സലാംഭവതനില് എന്തു നടപടനിസയടുതസവന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  18-6-2016 -ലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത സലാംഭവലാം നടനതട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  ആലത്തൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്
സസകലാം നമ്പര്  629/16 u/s 143, 147, 148, 341, 447, 323, 324, 294(b)r/w 149
IPC  and  3  (1)(x)  SC/ST  PoA  Act  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ആലത്തൂര്  ഡനിസസവ.എസട്ട്.പനി.ടനി  കകേസനിനകമലള്ള  അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി
കകേഭാടതനിയനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  നനിലവനില് ഇഗൗ കകേസട്ട് കകേഭാടതനിയനില്
വനിചേഭാരണയനിലമഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസകേഭാര്സക്കതനിരഭായ അതനികമലാം

133(138) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനസസനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേവറയനില് 18-8-2016-ല് പ്രതനികഷധ പ്രകേടനതനിനനിസട എ.എസട്ട്.ഐ.-സയയുലാം
കപഭാലതീസകേഭാസരയുലാം മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവതനിസല പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതു വനിദലഭാര്ത്ഥനി സലാംഘടനയനില്സപടവരഭാണട്ട് പ്രതനികേസളനലാം ഏസതഭാസക്ക
വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് ഇവരനില് ചുമതനിയനിട്ടുള്ളസതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം കപഭാലതീസകേഭാസര മര്ദ്ദേനിച
എത സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങ്കനില് കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  4 പ്രതനികേസള  അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട് അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.
പ്രതനികേളസക്കതനിസര ഇനലന ശനിക്ഷഭാനനിയമതനിസല 143, 147, 294 (b), 341, 332,
188 & 149 IPC  എനതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  കപഭാലതീസകേഭാസര
മര്ദ്ദേനിചതുമഭായനി ബനസപടട്ട് 96 കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) 4  കകേസ്സുകേളനിസല പ്രതനികേസളഭാഴെനിസകേ കമല്പറഞ എലഭാ കകേസ്സുകേളനിസലയുലാം
പ്രതനികേസള അറസട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള പ്രതനികേള ഒളനിവനിലഭായതനിനഭാലഭാണട്ട്
അറസട്ട് സചേയ്യഭാന കേഴെനിയഭാതതട്ട്.
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സഭാമ്പതനികേതടനിപട്ട് കകേസ്സുകേള

134(140) ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് നടനനിട്ടുള്ള ഏസതഭാസക്ക സഭാമ്പതനികേതടനിപട്ട് കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം അകനസഷണലാം നടതനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനസമടുതനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി) ഇതനില് എത എണ്ണതനിനകമല് അകനസഷണ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) സഭാമ്പതനികേതടനിപട്ട് കകേസ്സുകേള അകനസഷനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രസ്തുത വനിഷയതനില്
പ്രഭാഗത്ഭലമുള്ളവസര  ഉളസപടുതനി  പ്രകതലകേ  സഭാമ്പതനികേ  കുറഭാകനസഷണ  ടതീമനിസന
രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനനയനിലകണഭാ;

(ഡനി)  സഭാമ്പതനികേതടനിപട്ട്  കകേസ്സുകേളനില്  ഇരയഭാവനതട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായതനിനഭാല് ഇതരലാം അകനസഷണങ്ങള നതീടനിസക്കഭാണട്ട് കപഭാകേഭാസത
കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  കേടുത  ശനിക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സസമകകഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് തടനിപ്പുമഭായനി ബനസപടട്ട് തഭാസഴെ പറയുന 5 കകേസ്സുകേളുലാം
നബഭാര്ഡട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  വഭായ  നല്കുവഭാന  അനുവദനിച  5  കകേഭാടനി  രൂപ
എന.ജനി.ഒ എന വലഭാകജന തടനിസയടുതതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  Cr.No. 87/CR/EOW-
IKTM/16 (വഞനിയൂര് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന സസകലാം നമ്പര്  211/16)  എന കകേസലാം
ഉളസപസട  6  കകേസ്സുകേള  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്   അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം
സസകലാംബഭാഞട്ട് വനിഭഭാഗതനിനട്ട് സസകേമഭാറനി അകനസഷണലാം നടതനിവരുന: 

1.  114/CR/EOW-I/KLM/16

     (Kayamkulam PS 1986/16)

2.  115/CR/EOW-I/KLM/16

     (Kayamkulam PS 1987/16) 

 3.   116/CR/EOW-I/KLM/16

     (Kayamkulam PS 1988/16) 

4. 117/CR/EOW-I/KLM/16

     (Kayamkulam PS 456/16)

5.   118/CR/EOW-I/KLM/16

     (CBCID HQ, dated : 9-8-2016)



176       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(ബനി)  എലഭാ കകേസ്സുകേളനികന്മേലലാം അകനസഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് സസകബഭാഞനിസല സഭാമ്പതനികേ കുറഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗതനിനഭാണട്ട്
അകനസഷണ ചുമതല. ആയതനിനഭാല് പ്രകതലകേ സഭാമ്പതനികേ കുറഭാകനസഷണ ടതീമനിസന
രൂപതീകേരനികക്കണ ആവശലകേതയനില.

(ഡനി) സഭാമ്പതനികേതടനിപ്പു കകേസ്സുകേളനില് സമഗ്രവലാം ഉഗൗര്ജനിതവമഭായ അകനസഷണലാം
കേഭാലവനിളലാംബലാം ഇലഭാസത നടതനി കുറവഭാളനികേളക്കട്ട് നനിയമപരമഭായ ശനിക്ഷ ഉറപ്പുവരുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഇകപഭാളതസന സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ഭരണമഭാറങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിസല നനിലപഭാടുമഭാറങ്ങള

135(144) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   സനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുസ്തുല :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭരണമഭാറങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ഉണഭാകുന

നനിലപഭാടുമഭാറങ്ങള  സലാംസഭാനതനിസന  സപഭാതുതഭാല്പരലസതയുലാം  നതീതനിനനിര്വ്വഹണ
പ്രകനിയസയയുലാം കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) രഭാഷതീയ സകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില് ഈയനിസടയുണഭായ വര്ദന ഇതനികലക്കട്ട്
വനിരല്  ചൂണ്ടുനതഭാസണന  ആകക്ഷപസതക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസനിസന  പക്ഷപഭാതപരമഭായ  നടപടനികേളനിലലാം  രഭാഷതീയമഭായ
വനികവചേനകതഭാസടയുള്ള  സപരുമഭാറതനിലലാം  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  അമര്ഷലാം
വളര്നസകേഭാണനിരനിക്കുനതഭായ  ആകക്ഷപലാം  നനിലനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലതനില്
അടനിയനര പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ ) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ബനി)  'എ' -യുസട അടനിസഭാനതനില് ഉദനിക്കുനനില.

(സനി)  കപഭാലതീസനിസന ഭഭാഗതനനിനലാം പക്ഷപഭാതപരമഭായ നടപടനികേകളഭാ  രഭാഷതീയ
വനികവചേനകതഭാസടയുള്ള സപരുമഭാറങ്ങകളഭാ ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.
ജനങ്ങളുസട സസസസരലജതീവനിതതനിനട്ട് ഭലാംഗലാം വരുതനവര്സക്കതനിസര ആകക്ഷപങ്ങളക്കനിടവരുതഭാസത
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കുറകൃതലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ നനിയമനടപടനികേളഭാണട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.
കപഭാലതീസകദലഭാഗസരുസട ഭഭാഗതനനിനലാം പക്ഷപഭാതമഭായ നടപടനി ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇകപഭാളതസന നനിലവനിലണട്ട്.

മുന സര്ക്കഭാരനിസനതനിസരയുള്ള അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങള

136(145) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   സകേ  .   സജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാര് അധനികേഭാര ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം നടതനി ബഭാര് കകേഭാഴെ കകേസട്ട്

അടനിമറനിസചന  സവളനിസപടുതലനിസന  അടനിസഭാനതനില്  ആ  സര്ക്കഭാരനിസനതനിസര
ഉയര്ന അഴെനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങളനിസലലഭാലാം പുനരകനസഷണതനിനട്ട് നടപടനിസയടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാളഭാര്  കുലാംഭകകേഭാണലാം,  കേളമകശ്ശേരനി-കേടകേലാംപള്ളനി-പഭാറ്റൂര്  ഭൂമനി  തടനിപട്ട്
കകേസകേള, കടറഭാനനിയലാം അഴെനിമതനി തുടങ്ങനിയ കകേസകേളനിസലലഭാലാം പ്രകതലകേ അകനസഷണസലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിചട്ട് പുനരകനസഷണലാം നടതകമഭാ;

(സനി)  അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേളനില് സതളനിവട്ട്  നശനിപനിക്കഭാന ഗൂഢഭാകലഭാചേന നടതനിയ
മുന മനനിമഭാര് ഉളസപസടയുള്ള ഉനതര്സക്കതനിസര കനിമനിനല് കകേസസടുക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ബഭാര്കകേഭാഴെ കകേസട്ട് അടനിമറനിസചനട്ട് ആകരഭാപനിച്ചുസകുഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട

തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലനസട്ട് കകേഭാടതനിയനില് ഫയല് സചേയ സനി.എലാം.പനി. 991/2016-ല്

ബഹുമഭാനസപട കകേഭാടതനി  23-9-2016-ല് ഒരു പ്രഭാഥമനികേ അകനസഷണലാം നടതഭാന

ഉതരവനിടനിട്ടുള്ളതനുസരനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടതനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പഭാറ്റൂര്  കകേസനില്  ഒരു  തസരനിതഭാകനസഷണ  പരനികശഭാധന  (കേബ്യൂ.വനി.08/

2016/റനി.വനി.എലാം.)  വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാ തനിരുവനനപുരലാം

യൂണനിറനില്   നടതനി  വരനികേയഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത തസരനിത  പരനികശഭാധന കേലാംപ് കടഭാളര്

ആനട്ട്  ആഡനിറര്  ജനറലനിസന  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടനിസന  പശ്ചഭാതലതനില്

എസട്ട്.സനി.03/  2013/റനി.വനി.എലാം.  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  2013  വര്ഷതനില് വനിജനിലനസട്ട്

ആനട്ട്  ആനനി  കേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറഭാ  നടതനിയ  മനിനല്  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടട്ട്  തുടര്

നടപടനികേളക്കഭായനി അയചതട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

1008/2017
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സസടറഭാനനിയലാം അഴെനിമതനിസയ സലാംബനനിചട്ട് വനി.സനി. 01/2015/എസട്ട്.സഎ.യു  1,
വനി.സനി.06/2015  എസട്ട്.സഎ.യു.1  എനതീ നമ്പരുകേളനില് വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി
കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാ സസഷലല് ഇനസവസനികഗഷന യൂണനിറട്ട്-1  കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണനിസന
കനതൃതസതനില് അകനസഷണലാം നടനവരുന.  കസഭാളഭാര്  കുലാംഭകകേഭാണലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള
അകനസഷണലാം  ആവശലസപടട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  ജൂഡതീഷലല്
അകനസഷണ കേമ്മേതീഷസന നടപടനികേള നനിലവനിലള്ളതനിനഭാല് വനിജനിലനസട്ട്  നടപടനികമങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിയമസഭാധുത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരുന.  കേടകേലാംപള്ളനി,
കേളമകശ്ശേരനി  ഭൂമനി  തടനിപ്പുമഭായനി  ബനസപട  കകേസകേള  സസനടല്  ബബ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്
ഇനസവസനികഗഷനട്ട് സസകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേളനില് സതളനിവട്ട് നശനിപനിക്കഭാന ഗൂഢഭാകലഭാചേന നടതനിസയനട്ട്
പരഭാതനികേള ലഭനിചഭാല് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം നടതനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാറനിസനതനിസരയുള്ള കകേസട്ട്

137(146) ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരവനില്  കേവനിഞ  സസതട്ട്  സമ്പഭാദനിചതനിസന  കപരനില്  മുനമുഖലമനനി
ശതീ. വനി. എസട്ട്. അചേച്യുതഭാനനസന മകേന ശതീ. വനി. എ. അരുണ്കുമഭാറനിസനതനിസര കകേസട്ട്
എടുക്കുവഭാന വനിജനിലനസട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലനസനിനട്ട് കകേസട്ട് എടുക്കഭാസമനട്ട് നനിയമ വകുപനിസന
ഉപകദശലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എസനലഭാലാം;

(സനി) ഐ. സനി. റനി. അക്കഭാദമനി ഡയറക്ടറഭായനി ശതീ. അരുണ്കുമഭാറനിസന നനിയമനിചതനിനു
പനിനനിലലാം  ഐ.  എചട്ട്.  ആര്.  ഡനി.യനില്  സഭാനക്കയറലാം  കനടനിയതനിനു  പനിനനിലലാം
കമകക്കടട്ട് ഉസണന നനിയമസഭഭാ പ്രകതലകേ സമനിതനിയുസട റനികപഭാര്ടനികന്മേല് എസനങ്കനിലലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങ്കനില്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാറനിസനതനിസര അനധനികൃത സസത സമ്പഭാദനലാം
ഉളസപസട ഉയര്നവന അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മേല് ഒരു വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം
നടനവരുന.

(സനി) സഎ.സനി.റനി. അക്കഭാദമനി ഡയറക്ടറഭായനി ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാറനിസന
നനിയമനിചതുമഭായനി  ബനസപട്ടുലാം  സഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് ആകുവഭാന
ടനിയഭാനട്ട് കയഭാഗലതയനിസലനമുള്ള ആകരഭാപണങ്ങള ഉനയനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള പരഭാതനിസയക്കുറനിചട്ട്
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അകനസഷനിച പ്രകതലകേ നനിയമസഭഭാ സമനിതനിയുസട റനികപഭാര്ടനിസന അടനിസഭാനതനില്
നടതനിയ വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭാവകേയുലാം ആയതനിസന അടനിസഭാനതനില്
ഒരു വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട്  (വനി.സനി.  01/2015/എസട്ട്.സഎ.യു.  II)  രജനിസര് സചേയനിട്ടുമുണട്ട്.
കകേസനിസന അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭായനിടനില.

ബഭാര്കകേഭാഴെ കകേസട്ട് 

 138(147) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാര്കകേഭാഴെ കകേസട്ട് പ്രകേഭാരലാം മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലസത ഏസതഭാസക്ക
മനനിമഭാര്സക്കതനിസരയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കകേസട്ട്  അകനസഷണലാം  നടക്കുനതട്ട്;  പ്രസ്തുത
മനനിമഭാര് ആസരഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസനിസന ഇകപഭാഴെസത അവസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത കകേസട്ട്  അകനസഷണലാം എതയുലാം സപസടനട്ട്  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ബഭാര്കകേഭാഴെ കകേസനില് മുന ധനകേഭാരല നനിയമ വകുപ്പു മനനി ശതീ. സകേ.എലാം.
മഭാണനിസക്കതനിസര വനി.സനി. 6/14/എസട്ട്.സഎ.യു.1 ആയനി ഒരു വനിജനിലനസട്ട് കകേസലാം മുന
എസസകസട്ട് വകുപ്പുമനനി ശതീ.  സകേ.  ബഭാബവനിസനതനിസര  വനി.സനി.  5/16/സനി.ആര്.ഇ.
എന വനിജനിലനസട്ട് കകേസലാം നടനവരുന.

(ബനി)  കകേസകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 വനിജനിലനസട്ട് കകേസനില് ഉളസപടനിട്ടുള്ള സപഭാതുമരഭാമതട്ട് ഉകദലഭാഗസര്

139(149) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  ഉകദലഭാഗസരനില്  എത
കപര് വനിജനിലനസട്ട് കകേസനില് ഉളസപടനിട്ടുസണനലാം പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുസട നനിലവനിസല
അവസ എസനനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട് കകേസനില്സപട ഉകദലഭാഗസരനില് എത കപര് ശനിക്ഷനിക്കസപടനിട്ടുസണനലാം
ഇവര് ഇകപഭാള ഏസതഭാസക്ക തസനികേയനില് തുടരുനസണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) മുന സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് ഇവര്സക്കതനിസരയുള്ള കകേസ്സുകേള പനിനവലനിക്കസപടനിട്ടുകണഭാ
എനലാം  ഉസണങ്കനില്  ആരുസട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പനിനവലനിചനിട്ടുള്ളസതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിസല സപഭാതുമരഭാമതട്ട് ഉകദലഭാഗസരനില് 20 കപര് അഞ്ചു
വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേളനിലഭായനി ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് വനി.സനി.  04/14/സകേ.എസട്ട്.ഡനി.,
വനി.സനി.  13/2015/സകേ.എസട്ട്.ഡനി.  എനതീ വനിജനിലനസട്ട്  കകേസ്സുകേളുസട അകനസഷണലാം
പൂര്തനിയഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. വനി.സനി.04/2016/സകേ.എസട്ട്.ഡനി.
നമ്പര്  കകേസട്ട്  അകനസഷണഘടതനിലഭാണട്ട്.  വനി.സനി.  10/2009/എന.ആര്.സകേ.,വനി.സനി.
01/1999/എസട്ട്.സനി.സകേ. എനതീ കകേസ്സുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി ബഹുമഭാനസപട
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വനിജനിലനസട്ട് കകേഭാടതനികേളനില് വനിചേഭാരണയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  കമല്പറഞ വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേളനില് നടപടനി പൂര്തനിയഭാകേഭാതതനിനഭാല്
ആരുലാം ശനിക്ഷനിക്കസപടനിടനില.

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേള ഒനലാം പനിനവലനിക്കസപടനിടനില.

വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേള

140(150) ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസല എത മനനിമഭാര്ക്കുലാം അവരുസട കപഴണല്
സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കുലാം  എതനിരഭായനി  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസ്സുകേള  നനിലവനിലണട്ട്  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിസല 4 മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഒരു കപഴണല് സഭാഫലാംഗതനിനുലാം
എതനിരഭായനി  7  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസ്സുകേള നനിലവനിലണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്തനിരനിക്കുന.*

വനിജനിലനസട്ട് രജനിസര് സചേയ കകേസ്സുകേള

141(151) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011 - 2016  കേഭാലയളവനില് വനിജനിലനസട്ട് രജനിസര് സചേയതുലാം എനഭാല്
അകനസഷനിക്കഭാതതുമഭായ കകേസ്സുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടരകനസഷണലാം നടതനി കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില് ഏസതലഭാലാം മനനിമഭാര്സക്കതനിസരയുലാം ഐ.എ.എസട്ട്.,
ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  തുടങ്ങനിയ സനിവനില് സര്വ്വതീസനിസല ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസരയുമഭാണട്ട്
ഇതരതനില്  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളസതന  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് തുടരകനസഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭായനില് രജനിസര് സചേയ്യുന എലഭാ
വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേളുലാം അകനസഷനിചട്ട് കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനിസക്കതനിസരയുളള ഒരു കകേസനില് പുനരകനസഷണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടഭാവനകൂര് സസടറഭാനനിയലാം കേമ്പനനിയനില് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി ബനസപട അഴെനിമതനികേള

142(152) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട് : 
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ടഭാവനകൂര് കടറഭാനനിയലാം കേമ്പനനിയനില് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം

സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  256  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  അഴെനിമതനി  നടനതഭായ
ആകരഭാപണങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള അകനസഷണതനിസന നനിലവനിസല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപനിതര്  ആസരലഭാമഭാണട്ട്;  ആര്സക്കഭാസക്ക  എതനിസരയഭാണട്ട്
കകേസട്ട് എടുതനിരനിക്കുനതട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഴെനിമതനി ആകരഭാപണവമഭായനി ബനസപടട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ടഭാവനകൂര് കടറഭാനനിയലാം
കേമ്പനനി ആസഭാനതട്ട് നടതനിയ മനിനല് പരനികശഭാധനയനില് കേസണതനിയ വനിവരങ്ങള
സവളനിസപടുതഭാകമഭാ;  ഇതനിസന അടനിസഭാനതനില് കകേസട്ട് ഊര്ജനിതമഭാക്കനി അഴെനിമതനിക്കട്ട്
കൂട്ടുനനിനവകരയുലാം കേഭാരണക്കഭാരുമഭായ ഉനതഭാധനികേഭാരനികേസള നനിയമതനിസന മുനപനില്
സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ടഭാവനകൂര്  സസടറഭാനനിയലാം  കേമ്പനനിയനില്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  20-1-2015-ല്  രജനിസര്  സചേയ
വനി.സനി. 01/2015/എസട്ട്.സഎ.യു.-1 എന കകേസനിസന അകനസഷണലാം നടനവരുന.
* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വനി. സനി. 01/2015/എസട്ട്.സഎ.യു-1 എന കകേസനിസല പ്രതനികേള തഭാസഴെ
പറയുനവരഭാണട്ട്:

1. മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര് ടഭാവനകൂര് സസടറഭാനനിയലാം കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്  (ടനി.ടനി.പനി.)
ലനിമനിറഡട്ട്.

2. ശതീ. ഇഗൗപന കജഭാസഫട്ട്, മുന മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്, ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്.

3. ശതീ. സകനഭാഷട്ട് കുമഭാര്, ചേതീഫട്ട് മഭാകനജര്  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്), ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്.

4. ശതീ. എ. എലാം. ഭഭാസ്കരന, എകനികേബ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടര്, ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്.

5. ശതീ. കതഭാമസട്ട് മഭാതബ്യൂ, മുന ചേതീഫട്ട് സകേഭാകമഴലല് മഭാകനജര്, ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്.

6.  ശതീ. ബനി. കഗഭാപകുമഭാരന നഭായര്, മുന ചേതീഫട്ട് സകേഭാകമഴലല് മഭാകനജര്,
ടനി.ടനി.പനി. ലനിമനിറഡട്ട്.

(സനി)  അകനസഷണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ടഭാവനകൂര് സസടറഭാനനിയലാം കപ്രഭാഡക്ടട്ട്സട്ട്
(ടനി.ടനി.പനി.)  ലനിമനിറഡനില്  വഭാങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  22-7-2016,
23-7-2016  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  വനിദഗ് ദനമഭാസര  ഉളസക്കഭാള്ളനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഒരു
പരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  28-7-2016-ല്   തനിരുവനനപുരലാം  വനിജനിലനസട്ട്
കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട് അകനസഷണ അവസയനിലഭാണട്ട്.  കകേസട്ട് അകനസഷണലാം
എതയുലാം  കവഗലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  എലഭാ  പ്രതനികേസളയുലാം  നനിയമതനിസന  മുമ്പനില്
സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് നടന അഴെനിമതനികേസളക്കുറനിച്ചുള്ള അകനസഷണലാം

143(153) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട്  നടന അഴെനിമതനികേസളക്കുറനിച്ചുള്ള അകനസഷണതനിസന
പുകരഭാഗതനി  മനഗതനിയനിലഭാസണന  ആകക്ഷപലാം  ഉയരുന  വസ്തുത  സര്ക്കഭാരനിസന
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; എത മുനമനനിമഭാരുസട കപരനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം
നടനവരുനസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമയബനനിതമഭായനി  അകനസഷണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാസത വരുനതട്ട് എന്തുസകേഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല.  മുന മനനിമഭാരുസട കപരനില് നനിലവനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം
നടക്കുനനില.  മുനമനനിമഭാരഭായനിരുന ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനിസക്കതനിസര  3  വനിജനിലനസട്ട്
കകേസ്സുകേളുലാം ശതീ. സകേ. ബഭാബ, ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്, ശതീ. പനി. സകേ.  കുഞഭാലനിക്കുടനി
എനനിവര്സക്കതനിസര ഓകരഭാ വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേള വതീതവലാം രജനിസര് സചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ജൂണ് 2016-സല വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാ സര്ക്കുലര്
01/2016, 02/2016 എനനിവയുസട അടനിസഭാനതനില് നനിലവനില് അകനസഷണങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  നടനവരുന.  അകനസഷണങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ആനട്ട്  ആനനി  കേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറഭായനിസല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.

മനനിമഭാര്സക്കതനിസര വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം

144(154) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസല  ഏസതലഭാലാം  മനനിമഭാര്സക്കതനിസര  വനിജനിലനസട്ട്
അകനസഷണലാം നടന വരുന എനതനിസന വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസല ഏസതലഭാലാം  മനനിമഭാര്സക്കതനിസര  വനിജനിലനസട്ട്
റനികപഭാര്ടനിസന അടനിസഭാനതനില് കകേസസടുതനിട്ടുണട്ട്; ഓസരഭാനനിസനയുലാം വനിശദഭാലാംശലാം
പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസല മനനിമഭാര്സക്കതനിസര നനിലവനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം
ഒനലാംതസന നടക്കുനനില.

(ബനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

മുനമനനിമഭാരുസടയുലാം ഉകദലഭാഗസരുസടയുലാം വരവനില് കേവനിഞ സസതട്ട്

145(155) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരവനില് കേവനിഞ സസതട്ട് സമ്പഭാദനിച ഏസതഭാസക്ക മുനമനനിമഭാര്സക്കതനിസരയഭാണട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഇവരുസട കപരു വനിവരലാം സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി) ഏതട്ട് ഏജനസനിയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കകേസകേള അകനസഷനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതഭാസക്ക  ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  എടുതനിട്ടുണട്ട്;
ഇവരുസട കപരുവനിവരലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വരവനില് കേവനിഞ സസതട്ട് ഉണഭാക്കനിയ ഇരുപകതഭാളലാം വരുന മനനി/
ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര അകനസഷണലാം നടതസമനട്ട് സര്ക്കഭാര് അറനിയനിച പ്രകേഭാരലാം
ഇതുവസര  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
പടനികേയനിലള്ളവരുസട കപരുവനിവരങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

(എ) വനി.സനി. 17/16/എസട്ട്.സനി.ഇ. നമ്പരഭായനി അനധനികൃത സസതട്ട് സമ്പഭാ ദനലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ശതീ.  സകേ.  ബഭാബ,  മുന  എകകസട്ട്  മനനിസക്കതനിസര  വനിജനിലനസട്ട്
കകേസട്ട് നടനവരുന.

(ബനി) വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാ സസഷലല് സസല്, എറണഭാകുളലാം
കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് മുകഖന പ്രസ്തുത കകേസട്ട് അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(സനി&ഡനി) വരവനില് കേവനിഞ സസതട്ട് സമ്പഭാദനലാം സലാംബനനിച ആകരഭാപണങ്ങളനികന്മേല്
രജനിസര് സചേയ വനിജനിലനസട്ട് കകേസ്സുകേളനില് ഉളസപട ഉകദലഭാഗസരുസട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*  പ്രസ്തുത ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര വനിജനിലനസട്ട്
കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടതനി വരുന.

മുനസര്ക്കഭാരനിസനതനിസരയുള്ള അഴെനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങള

 146(156) ശതീ  .   സജയനിലാംസട്ട് മഭാതച്യു :
ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനലനി :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിസല ഏസതഭാസക്ക മനനിമഭാര്ക്കുലാം ഉനത ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം

എതനിസരയഭാണട്ട് അഴെനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങള ഉയര്ന വനനിട്ടുള്ളസതനലാം ആകരഭാപണങ്ങള
എസനലഭാമഭായനിരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവരനില് ആര്സക്കഭാസക്ക എതനിസര വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം നടക്കുനസവനലാം,
ആയതനിസന നനിലവനിസല സനിതനിയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള സര്ക്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേള കതച്ചുമഭായ്ചട്ട് കേളയുവഭാന ശമലാം
നടതനിയതഭായനി പറയസപടുന പശ്ചഭാതലതനില് അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങസളലഭാലാം
പുനരകനസഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാരനിസല  മനനിമഭാര്ക്കുലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  എതനിസര  ഉയര്നവനനിട്ടുള്ള  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങളസക്കതനിസര
വനിജനിലനസട്ട് ആനട്ട് ആനനി കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാ  നടതനിയ/നടതന അകനസഷണങ്ങളുസട
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കകേഭാടതനികേകളഭാ സര്ക്കഭാകരഭാ നനിര്കദ്ദേശനിചഭാല് അഴെനിമതനി ആകരഭാപണങ്ങളനില്
പുനരകനസഷണലാം  നടതഭാറുണട്ട്.   ബഭാര്കകേഭാഴെ  ആകരഭാപണവമഭായനി  ബനസപടട്ട്
ശതീ. സകേ. എലാം. മഭാണനിസക്കതനിരഭായനി പുനരകനസഷണലാം നടതന.

റഭാനനി ഫയര് ആനട്ട് സറസ്കബ്യൂ കസഷന

147(157) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനി  ഫയര്  ആനട്ട്  സറസ്കച്യു  കസഷന  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിചതട്ട്  എനട്ട്
മുതലഭാസണനലാം ഏസതഭാസക്ക  തസനികേകേളനിലഭായനി  എത  ജതീവനക്കഭാര്  ഇവനിസട
പ്രവര്തനിച്ചുവരുനസവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  സടനസറുകേളുലാം,  ആലാംബലനസമടക്കലാം  എത  വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇവനിസടയുള്ളതട്ട്;

(സനി) നനിരവധനി ജലഭാശയങ്ങളുള്ള റഭാനനിയനിസല ഫയര് കസഷനനില്  സവള്ളതനില്
അകേസപടുനവസര രക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സസലഫട്ട് കബഭായട്ട്,  സസലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട്,  ഡനിങ്കനി
എനനിവ ഇസലനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനി
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  റഭാനനി അഗനിരക്ഷഭാ നനിലയലാം  15-08-2000-ല് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു.
ജതീവനക്കഭാരുസട എണ്ണവലാം തസനികേകേളുലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം തഭാസഴെ കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

തസനികേ ജതീവനക്കഭാരുസട
എണ്ണലാം

1 കസഷന ഓഫതീസര് 1

2 അസനിസനട്ട് കസഷന ഓഫതീസര് 1

3 ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന 4

4 കഡവര് സമക്കഭാനനിക്കട്ട് 1

5 ഫയര്മഭാന കഡവര് കേലാം പമ്പട്ട് ഓപകററര് 6(1 ഒഴെനിവട്ട്)

6 ഫയര്മഭാന 20 (3 ഒഴെനിവട്ട്)

7 പനി. റനി. എസട്ട്. 1
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(ബനി)  4 എണ്ണലാം. (വഭാടര് സടണര് - 2, ആലാംബലനസട്ട് -1, ജതീപട്ട്-1)

(സനി)  കലഫട്ട് കബഭായട്ട്,  കല ഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട് എനനിവ നനിലവനില് ആവശലതനിനുണട്ട്.
റബര് ഡനിങ്കനി ഉസണങ്കനിലലാം യമഹ എഞനിന ഇലഭാതതനിനഭാല് പതനലാംതനിട നനിലയതനില്
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന. റഭാനനി നനിലയതനില് റബര് ഡനിങ്കനി ആവശലമുള്ള അവസരതനില്
സലാംഭവസലതട്ട് പതനലാംതനിട നനിലയതനില്നനിനലാം യമഹ എഞനിനുലാം റബര് ഡനിങ്കനിയുലാം
എതനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  അഗനിശമന രക്ഷഭാ കസവനവകുപനിസന നവതീകേരണതനിസന ഭഭാഗമഭായനി
ബഡ്ജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  കൂടുതല് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന
മുറയട്ട് റഭാനനി നനിലയതനിനഭാവശലമഭായവ അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണലതനില് ഫയര് കസഷന

 148(158)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫയര് കസഷന നനിലവനിലനിലഭാത കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണലതനില്
ഫയര് കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കവനല്ക്കഭാലതട്ട്  കൂസടക്കൂസട  തതീ  പനിടുതമുണഭാകുന മഭാടഭായനിപഭാറയുലാം
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുലാം  പരനിയഭാരലാം  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജുലാം ഉളസപസടയുള്ള
ധഭാരഭാളലാം  വനിദലഭാഭലഭാസസഭാപനങ്ങളുലാം  സനിതനിസചേയ്യുന മണലതനില്  പഴെയങ്ങഭാടനി
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിസല കേലലഭാകശ്ശേരനി മണലതനില് പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി കേടനപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ
പഞഭായതനില്  സലലാം  കേസണതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാസത  പഴെയങ്ങഭാടനി  ഫയര്  കസഷന  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  മഭാടഭായനിപഭാറയനില് റതീ
സര്കവ്വ നമ്പര്.23/1  എ 2-ല്സപടതുലാം തനിരുവഭാര്കേഭാട്ടുകേഭാവട്ട് കക്ഷതതനിസന അധതീനതനില്
ഉള്ളതുമഭായ  50 സസനട്ട്  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാസണനട്ട്  കേസണതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
സലലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്  ഫയര് ആനട്ട് സറസ്കബ്യൂ സര്വ്വതീസസട്ട് വകുപനിനട്ട് കകേമഭാറുന
മുറയട്ട് ഫയര് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനട്ടുകേഭാല്കതരനി തുറന ജയനില്

149(159) ശതീ  .   സകേ  .   ആനസലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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സനട്ടുകേഭാല്കതരനി തുറന ജയനിലനില് നനിനലാം കതക്കനിന തടനികേള ഫര്ണനിചറുകേളഭായനി
കേടതനിസയന പതവഭാര്തകേള വനതനിസന തുടര്നട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനസഷണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

സനട്ടുകേഭാല്കതരനി തുറന ജയനിലനില്നനിനലാം കതക്കനിന തടനികേള ഫര്ണനിചറുകേളഭായനി
കേടതനി എന പത വഭാര്ത സലാംബനനിച വനിജനിലനസട്ട് അകനസഷണലാം നനിലവനിലനില.

കദശതീയ ജലപഭാത

150(160) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദതട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് കദശതീയ ജലപഭാത യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുനതനിനട്ട് എസനലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  എസനലഭാലാം  പ്രവൃതനികേളഭാണട്ട്  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എസനലഭാലാം  അനുബനപ്രവര്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  സലാംകയഭാജനിചട്ട്
നടതവഭാനുള്ളസതനലാം  എനകതക്കട്ട്  ഈ  പദതനി  കേമ്മേതീഷന  സചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളസതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  590 കേനി.മതീ. നതീളമുള്ള തനിരുവനനപുരലാം-കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജലപഭാതയനില്
സകേഭാലലാം മുതല് കകേഭാടപ്പുറലാം വസരയുള്ള  168  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം മഭാതമഭാണട്ട് കദശതീയ ജലപഭാത-3
ആയനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇഗൗ പണനിയുസട  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  'ഇനലഭാനട്ട്  വഭാടര്സവയ്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനഡല'
(IWAI)  ആണട്ട്.  കദശതീയ ജലപഭാത കകേഭാടപ്പുറലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിസല
നതീകലശസരലാം വസരയുലാം സകേഭാലലാം മുതല് കകേഭാവളലാം/വനിഴെനിഞലാം വസരയുലാം ദതീര്ഘനിപനിക്കണസമനട്ട്
കകേന  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലസപടനിരുന.  അതനില്  കകേഭാടപ്പുറലാം  മുതല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
വസര  160  കേനി.മതീ.  ദൂരലാം  കൂടനി  കദശതീയ  ജലപഭാതയനില്  ഉളസപടുതനി
12-4-2016-ല് പ്രഭാബലലതനില് വന National  Waterways Act 2016  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  ആലപ്പുഴെ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കേനഭാല്  (28
കേനി.മതീ.)  ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയലാം-അതനിരമ്പുഴെ  കേനഭാല്  (38  കേനി.മതീ.)  കകേഭാടയലാം-കവക്കലാം
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(സവച്ചൂര്)  കേനഭാല് (28  കേനി.മതീ.)  എനതീ ഫതീഡര് കേനഭാലകേളുലാം  National  Waterways
Act  2016  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ  ജലപഭാത  നനിലവഭാരതനികലക്കട്ട്  ഉയര്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. കദശതീയജലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള തസരനിതസപടുതവഭാന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന ഭഭാഗതനനിനലാം സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള IWAI അധനികൃതര്
ആവശലസപടുന പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശതീയജലപഭാത-3-ല് നടതനിവരുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനതനിസന ഫലമഭായനി
ഇഗൗ  കദശതീയജലപഭാതയനിലഭാസകേ  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്സപടുതനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
സകേഭാലലാം-ചേവറ ഭഭാഗങ്ങളനില്  (2.75  കേനി.മതീ.)  കേഭാണുന വളസര  കേടനികൂടനിയ  പ്രതലലാം
(Under  Water  Laterite  bed)  നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  Ambhibian  Dredger
കപഭാലള്ള അതലനഭാധുനനികേമഭായ സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  കേഭായലാംകുളലാം
കേഭായലനില്  2  കേനി.മതീററുലാം  ആലപ്പുഴെ  സതീകറഭാ  സജടനി  ഭഭാഗതട്ട്  400  മതീററുലാം  പണനി
പൂര്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  കദശതീയ  ജലപഭാതയനില്  രണ്ടുവരനി  ഗതഭാഗതലാം  സഭാധലമഭാകുലാം.
പൂര്തനിയഭാകേഭാത  ഭഭാഗതട്ട്  ഇകപഭാള  ഒറവരനി  ഗതഭാഗതലാം  സഭാധലമഭാണട്ട്.  സകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിലഭായനി  ആസകേ  944  ചേതീനവലകേളനില്
(കലസനസള്ളവ-502, കലസനസനിലഭാതവ-442) 870 എണ്ണലാം പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
നല്കേനി നതീക്കലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.  അവകശഷനിക്കുന 74 വലകേള നതീക്കലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട്
സസഷലല് പഭാകക്കജനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ജലപഭാത  സഞഭാരകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃതനികേളസക്കഭാപലാം

കബഭാടട്ട്  സജടനികേള,  ലഭാനനിലാംഗട്ട്  സസനറുകേള,  കേഭാര്കഗഭാ  സടര്മനിനലകേള  എനനിവയുലാം

നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയുസട എലഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്

നനിലവനിലള്ള നനിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിചട്ട്  വനികനഭാദ

സഞഭാരവനികേസനവലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കദശതീയ ജലപഭാതയുസട കമല്കനഭാടലാം

വഹനിക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ ഇനലഭാനട്ട് വഭാടര്സവയ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി

ഓഫട്ട് ഇനഡല  (IWAI)  ആണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്

കദശതീയ ജലപഭാത കേമ്മേതീഷന സചേയ്യുനതട്ട് സലാംബനനിച പ്രഖലഭാപനലാം നടതഭാവനതഭാണട്ട്.

ജലസമകടഭാ പദതനി

 151(161)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജലസമകടഭാ പദതനിയനില് ഉളസപടുന സസവപനിന നനികയഭാജകേ മണലതനിസല

പഞഭായതകേള ഏസതഭാസക്കസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഏഷലയനിസല ഏറവലാം ജനസഭാന്ദ്രതകയറനിയ പ്രകദശസമനതട്ട് കേണക്കനിസലടുതലാം
സതഭാഴെനിലനിനുലാം  പഠനതനിനുമഭായനി  ദസതീപട്ട്  നനിവഭാസനികേള  ആശയനിക്കുനതട്ട്  സകേഭാചനി
നഗരസതയഭാസണനതട്ട്  കേണക്കനിസലടുതലാം ടൂറനിസ ലാം  കമഖല കൂടനിയഭായ പള്ളനിപ്പുറലാം,
കുഴെനിപനിള്ളനി, എടവനക്കഭാടട്ട്,  നഭായരമ്പല ലാം, ഞഭാറക്കല് എനതീ പഞഭായതകേസള കൂടനി
ജലസമകടഭായുസട ഭഭാഗമഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) എളങ്കുനപ്പുഴെ, കേടമക്കുടനി, മുളവകേഭാടട്ട്

(ബനി)  ഭഭാവനിയനില് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

വഭാടര്സമകടഭാ പദതനി

152(162) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന വഭാടര്സമകടഭാ പദതനിയുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിസല സപരുമ്പളലാം വസര നതീട്ടുനതനിനുലാം അതനിലൂസട
നഭാഷണല് കഹകവയനിസല തനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം സഹഭായകേമഭാകുന നടപടനികേള
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി വഭാടര്സമകടഭാ പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സകേഭാചനിയനിസല  സപഭാതുഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  സമചസപടുതനതനിനട്ട്
കവഗതകയറനിയതുലാം  സരക്ഷനിതവമഭായ  ജലയഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ജലഗതഭാഗതലാം
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാം കൂടഭാസത സകേഭാചനി കേഭായലനിസന വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്
തഭാമസനിക്കുന ജനങ്ങളുസട  സഭാമ്പതനികേ ഉനമനതനിനുലാം  കവണനി  579.71  കകേഭാടനി
രൂപ (85  മനിലലന യൂകറഭാ)  ജര്മ്മേന വഭായഭാ ഏജനസനിയഭായ സകഡനിറനസഭാളടട്ട് ഫര്
സവദര്വബ (സകേ.എഫട്ട്.ഡബച്യു.)  വഭായയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന ഓഹരനി വനിഹനിതമഭായനി
102.30 കകേഭാടനി രൂപയുലാം സസകേഭാരല പങ്കഭാളനിതവലാം കചേര്തട്ട് ആസകേ 747.28 കകേഭാടനി
രൂപ സചേലവ പ്രതതീക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സകേഭാചനി സമകടഭാ സറയനില് ലനിമനിറഡട്ട് നടപഭാക്കുന
പദതനിയഭാണട്ട് വഭാടര്സമകടഭാ.  4 വര്ഷലാം സകേഭാണട്ട് പൂര്തതീകേരനിക്കസപടുന തരതനില്
നൂതനനഭാവനികേസരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയ കബഭാടട്ട് ജടനികേളുലാം  (38  എണ്ണലാം)  യഭാനങ്ങളുലാം  (78
എണ്ണലാം)  ഉളസപടുതനിയ  76  കേനികലഭാമതീറര്  ജലഗതഭാഗത മഭാര്ഗ്ഗവനികേസനലാം പദതനി



190       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

ലക്ഷലമനിടുന.  ജലഗതഭാഗതമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  തഭാമസനിക്കുന  3  ലക്ഷലാം
ജനങ്ങളുസട  ഗതഭാഗത  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറസപടുസമനലാം  2016-ല്  35000-ഉലാം
കകമണ 90000-ഉലാം യഭാതനികേര് ഉണഭാകുസമനലാം കേണക്കഭാക്കുന.

(ബനി) ഭഭാവനിയനില് പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം

153(163) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകശഷലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന

വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്, സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിസല വനിവനിധ തസനികേകേളനില് എത
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി;

(ബനി)  ഇകപഭാള  അസസഡസസട്ട്  സമകമ്മേഭാ  നല്കേനിയവരനില്  നനിയമന  ഉതരവട്ട്
കേഭാതനിരനിക്കുന ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള എത;

(സനി) ഒഭാകരഭാ വകുപനിലലാം നടതനിയ നനിയമനങ്ങളുസട വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്വന കശഷലാം എടുത കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് നനിയമനലാം നടകതണനിയനിരുന എത ഒഴെനിവകേള ഏസതഭാസക്ക വകുപ്പുകേളനില്
ഉസണനഭാണട്ട് കേസണതനിയതട്ട്;

(ഇ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് നനിയമനനനികരഭാധനലാം നനിലവനിലണഭായനിരുകനഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം  9518  കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി- ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്. 

പുതനിയ കക്ഷമസപനഷനുള്ള അകപക്ഷകേള

154(164) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളനില് പുതനിയ കക്ഷമ സപനഷനുള്ള അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് നനിര്തനിവചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അകപക്ഷകേള  ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടതനതട്ട്  നനിര്തനിവയ്ക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാരണസമനഭാണട്ട്; സവളനിസപടുതഭാകമഭാ;

(സനി) കുടനിശ്ശേനികേ സചേക്കട്ട് വനിതരണലാം നടതകമ്പഭാഴുലാം മുന സര്ക്കഭാര് പുതനിയ അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിചനിരുന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) നനിര്തനിവച പുതനിയ അകപക്ഷകേളുസട ഡഭാറഭാ എനടനി പുനധഃസഭാപനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) അകപക്ഷകേള ഡഭാറഭാ എനടനി നടതനതട്ട് നനിര്തനിവചനിടനില. എനഭാല്
ടനി വനിവരങ്ങള സവബ്കസറനികലക്കട്ട് ടഭാനസ്ഫര് സചേയ്യുനതട്ട് ഓണകതഭാടനുബനനിചട്ട്
സപനഷന വനിതരണലാം നടതന പ്രവൃതനികേസള  ബഭാധനിക്കുസമനതനിനഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കമതീകേരണലാം വരുതനിയനിരുന.

(സനി) അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് നനിര്തനിവചനിടനില.

(ഡനി)  അനുവദനിക്കുന സപനഷനുകേളുസട ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടതനതഭാണട്ട്.  ഡഭാറഭാ
ടഭാനസ്ഫറനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം പുനധഃസഭാപനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വനനിതഭാ ഗഭാര്ഡട്ട് നനിയമനലാം

155(165) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  240/2010  പ്രകേഭാരലാം  പതനലാംതനിട  ജനിലയനിസല  എസസകസട്ട്
വകുപനിസല വനനിതഭാ ഗഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി,.  എനഭാണട്ട് റഭാങ്കട്ട്
പടനികേ പ്രസനിദനികേരനിചതട്ട്; എത കപരഭാണട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് ഉളസപടനിരുനതട്ട്; സമയനിന
ലനിസനില്  എത  പടനികേ  ജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എത കപര്ക്കഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുസട
ജഭാതനി തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇഗൗ ലനിസനിസന കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട്
അവസഭാനനിചതട്ട്; ഇതനിസന കേഭാരണ ലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേ വര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപട ആര്ക്കുലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാതനിരുനതനിസന
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പനി.  എസട്ട്.  സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന ഒരു റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനിസന കേഭാലഭാവധനി എഎ്രത നഭാളഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 240/2010 പ്രകേഭാരമുള്ള റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനട്ട് ഒരു
വര്ഷലാം കപഭാലലാം  കേഴെനിയുനതനിനു മുനപട്ട്  അകത തസനികേയനില് പുതനിയ റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദനികേരനിചതട്ട് എന്തു സകേഭാണഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) പുതുതഭായനി പ്രസനിദനികേരനിച റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടതകേയുണഭാകയഭാ;
എങ്കനില് എത കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിച്ചു; നനിയമനലാം ലഭനിചവരുസട ജഭാതനി തനിരനിച്ചുള്ള
പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ജനി) ആദല റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് ഉളസപട അര്ഹരഭായ പടനികേ വനിഭഭാഗക്കഭാരുളസപസടയുള്ളവര്ക്കട്ട്
സസഭാഭഭാവനികേ നതീതനി നനികഷധനിചട്ട് കജഭാലനി നല്കേഭാതനിരുന ഇഗൗ സലാംഭവലാം സര്ക്കഭാരനിസന
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതരതനില്  കമവനിരുദമഭായനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുസട
കജഭാലനി  അവസര ലാം  നനികഷധനിച  നടപടനിസയപറനി  അകനസഷനിചട്ട്  കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അര്ഹതയുണഭായനിട്ടുലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാസത കപഭായവര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാരനിസന  പ്രകതലകേ  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കജഭാലനി  നല്കേഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  240/2010  പ്രകേഭാരലാം  പതനലാംതനിട  ജനിലയനിസല
എകകസട്ട് വകുപനില് വനനിതഭാ സനിവനില് എകകസട്ട് ഓഫതീസര് നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി
12-2-2014-ലഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്.  പ്രസ്തുത ലനിസനില്
ആസകേ  132  കപസര  ഉളസപടുതനിയനിരുന.   (സമയനിന  ലനിസനില്  20  കപരുലാം
സപനിസമനറനി  ലനിസനില്  112  കപരുലാം)  സമയനിന  ലനിസനില്  4  കപര്  പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗതനില്സപടവരഭാണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപടവര് സമയനിന ലനിസനില്
ഉളസപടനിടനില.

(ബനി)  18 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമനലാം ലഭനിചവരുസട ജഭാതനി
തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ഇഗൗഴെവ - 4

പടനികേജഭാതനി - 3

മുസ്ലതീലാം - 2

എല്.സനി. - 1

ഒ.ബനി.സനി. - 1

ഒ.സനി. - 7

           ആസകേ - 18
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പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട് പടനികേയുസട കേഭാലഭാവധനി  3-5-2015-ല് അവസഭാനനിച്ചു.  പ്രസ്തുത

തസനികേയുസട  പുതനിയ റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  4-5-2015-ല് നനിലവനില്  വനതനിസനതടര്നട്ട്

പഴെയ റഭാങ്കട്ട് പടനികേയുസട കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുകേയഭായനിരുന.

(സനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപട ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിയുസട ഉഗൗഴെലാം ആകേഭാതതുസകേഭാണഭാണട്ട്

ടനി വനിഭഭാഗതനില്സപടവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്.

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന ഒരു റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിസന ഏറവലാം കുറഞ

കേഭാലഭാവധനി ഒരു വര്ഷമഭാണട്ട്.  പുതനിയ റഭാങ്കട്ട് പടനികേ നനിലവനില് വരുനപക്ഷലാം പഴെയ

റഭാങ്കട്ട് പടനികേയുസട കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  240/2010  കേഭാറഗറനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനില്  വനതട്ട്

12-2-2014-നഭാണട്ട്. ഒരു വര്ഷതനിനുകശഷലാം 4-5-2015-നഭാണട്ട് പുതനിയ റഭാങ്കട്ട് പടനികേ

നനിലവനില് വനതട്ട്.

(എഫട്ട്)  പുതുതഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിച  റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില്നനിനലാം  15  കപര്ക്കട്ട്

നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമനലാം ലഭനിചവരുസട ജഭാതനി തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ചുവസട

കചേര്ക്കുന.

ഇഗൗഴെവ - 6

മുസ്ലതീലാം - 1

വനിശസകേര്മ്മേ - 1

എല്.സനി. - 2

പടനികേജഭാതനി - 1

ഒ.സനി. - 4

          ആസകേ - 15

(ജനി)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗതനില്സപടവരുസട  നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള  ഉഗൗഴെലാം

വരഭാതതനിനഭാലഭാണട്ട്  ആദല  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേയനില്നനിനലാം  ടനി  വനിഭഭാഗതനില്  നനിനള്ള

ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്.  കമവനിരുദ പ്രവര്തനങ്ങള

ശദയനില്സപടനിടനിലഭാത സഭാഹചേരലതനില് കമല് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില.
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സഗയനില് വഭാതകേ കപപട്ട് കലന

156(166) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സഗയനില് വഭാതകേ കപപട്ട് കലന പദതനി നടപഭാക്കഭാന

എസനലഭാലാം തയ്യഭാസറടുപ്പുകേള നടതനിയനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള എസനലഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടതനിപനിലള്ള ജനങ്ങളുസട ആശങ്ക നതീക്കഭാന എസനലഭാലാം നടപടനികേള
എടുതനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) പദതനിക്കഭായനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട് എസനലഭാലാം നടപടനികേള കകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  കകേരളതനില് ഏസതലഭാലാം പ്രകദശതകൂടനിയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കപപട്ട് കലന
കപഭാകുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരളതനില് ഏഴു ജനിലകേളനിലഭായനി സഗയനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
സകേഭാചനി-കൂറനഭാടട്ട്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  കപ പട്ട്  കലന  പദതനിയുസട  ഒനഭാലാം  ഘടലാം
പൂര്തനിയഭായനി.  രണഭാലാം ഘടതനില് സഭാപനികക്കണ കപപട്ട് കലനനിസന കദര്ഘലലാം
503 കേനികലഭാ മതീററഭാണട്ട്.  ഇതനിസന പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ്വ നടപടനികേളുലാം പനി.ആനട്ട് എലാം.പനി.
ആക്ടനിസല സസക്ഷന 6(1) പ്രകേഭാരമുള്ള ഗസറട്ട് വനിജഭാപനവലാം സഗയനില് പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഹസര്  (പഞനഭാമ)  തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  ഏതഭാണട്ട്  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലകേളനില്  ജനങ്ങളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്തനിവചനിരുന.  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
പുനധഃരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുള്ള ഭൂമനിയുസട അളസവടുപ്പുലാം മഹസറുലാം
സലാംസഭാനതട്ട് ആസകേ 503 കേനികലഭാമതീററനില് 386 കേനി. മതീ. (77%) പൂര്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേഭാണ്ടഭാക്ടസറ
തതീരുമഭാനനിച്ചു.   മറ  ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പുനര്  സടണര്  (കഗഭാബല്
NIT) ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ കപ പ്പുകേള,  വഭാല്വകേള മുതലഭായവ
സഗയനിലനിസന വനിവനിധ കസഭാകറജട്ട് യഭാര്ഡുകേളനില് എതനികചര്നനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ
അഞട്ട് സഎ.പനി.  കസഷനുകേളക്കുലാം  26  എസട്ട്.വനി.  കസഷനുകേളക്കുലാംകവണനി സനിരമഭായനി
ഭൂമനി ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.  ഇതനില് 18 കസഷനുകേളക്കഭാവശലമഭായ ഭൂമനി, നടപടനികേള
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പൂര്തനിയഭാക്കനി സഗയനില് ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള്ള കസഷനുകേളക്കുകവണനി ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുന  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഒകക്ടഭാബര്
രണഭാലാം  വരഭാകതഭാസട  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  ഒനര  വര്ഷതനിനകേലാം  പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) സകേഭാചനിയനിസല പുതുകവപനില് സപകടഭാസനറട്ട് എല്.എന.ജനി. സടര്മനിനലനില്നനിനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന കപപട്ട് കലന എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര് എനതീ ജനിലകേളനിലൂസട പഭാലക്കഭാടട്ട്
എതകേയുലാം  കൂറനഭാടട്ട്  എന സലതവചട്ട്  രണഭായനി  തനിരനിഞട്ട്  ഒനട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്
വഭാളയഭാര്  കേടനട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  വഴെനി  ബഭാലാംഗ്ലൂരനികലക്കുലാം  മസറഭാനട്ട്  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജനിലകേള കേടനട്ട് മലാംഗലഭാപുരകതക്കുലാം കപഭാകുന.  കകേരളതനില്
ഏഴുജനിലകേളനിലഭായനി  503  കേനി.  മതീററഭാണട്ട് കപപട്ട് കലനനിസന കദ ര്ഘലലാം.  പദതനിയുസട
ആസകേ നനിര്മ്മേഭാണ സചേലവട്ട് 3263 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില് ഏകേകദശലാം 2400 കകേഭാടനി
രൂപ  കപപ്പുലാം  മറട്ട്  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സചേലവനിട്ടുകേഴെനിഞ്ഞു.
കപപട്ട്  കലന  റൂടനിലള്ള  സഗയനില്  കസഷനുകേളക്കുകവണനിയുലാം  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയ ഇനതനിലലാം സചേലവഭായതട്ട് ഉളസപസടയഭാണനിതട്ട്.

(സനി)  പദതനിയുസട  സരക്ഷസയ  സലാംബനനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  ആശങ്കകേളുലാം
സതറനിദഭാരണകേളുലാം ദുരതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി കപപട്ട് കലന കേടനകപഭാകുന റൂടനിലള്ള
പഞഭായതകേളകതഭാറുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത,  ദൃശല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുലാം  പതപരസലങ്ങളനിലൂസടയുലാം  ലഘുകലഖകേള  മുകഖനയുലാം,  എഫട്ട്.എലാം.
കറഡനികയഭാ  വഴെനിയുലാം  ഗലഭാസട്ട് കപപട്ട്  കലനനിസന  സരക്ഷസയക്കുറനിച്ചുലാം  പദതനി
നനിലവനില്വരുനതുവഴെനി സലാംസഭാനതണഭാകുന  കനടങ്ങസള  സലാംബനനിച്ചുമുള്ള
വനിവരങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) വഭാതകേ കപപട്ട് കലന പദതനിക്കുകവണനി സലതനിസന ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം
(RoU)  മഭാതമഭാണട്ട്  സഗയനില്  ഏസറടുക്കുനതട്ട്.  ഭൂമനിയുസട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം
ഭൂവടമയനില്തസന നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ഏസറടുക്കുന ഭൂമനിക്കട്ട്  1962-സല
P&MP  Act  അനുശഭാസനിക്കുന വലവസകേളക്കുപരനിയഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിക്കുന നലഭായമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന സഗയനില് സനദരഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ പദതനിമൂലലാം നഷമഭാകുന കൃഷനി ഭൂമനിക്കുലാം വനിളകേളക്കുലാം മറട്ട് വൃക്ഷങ്ങളക്കുലാം
മതനിയഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
നടതനിപനിസന ഭഭാഗമഭായനി കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ അഞട്ട് സഎ.പനി. കസഷനുകേളുലാം 26 എസട്ട്.വനി.
കസഷനുകേളുലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  സനിരമഭായനി  ഭൂമനി  ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.
ഇതനില്  18  കസഷനുകേളക്കു  കവണ  ഭൂമനി  നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കനി  സഗയനില്
ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് കസഷനുകേളക്കുകവണനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള കജഭാലനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(ഇ) എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എനതീ ജനിലകേളനിലൂസടയഭാണട്ട് കപപട്ട് കലന കേടനകപഭാകുനതട്ട്.

സഗയനില് വഭാതകേ കപപട്ട് കലന

157(167) ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സഗയനില് വഭാതകേ കപപട്ട് കലന സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി
ബനസപട കേഭാരലങ്ങള ഇകപഭാള ഏതു ഘടതനിലഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക ജനിലകേളനില് സര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുസവനലാം എവനിസടസയഭാസക്ക
പൂര്തതീകേരനിച്ചുസവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കനി  പദതനി  എനകതക്കട്ട്  പ്രവര്തന
സജമഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരളതനില് ഏഴു ജനിലകേളനിലഭായനി സഗയനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
സകേഭാചനി-കൂറനഭാടട്ട്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  കപ പട്ട്  കലന  പദതനിയുസട  ഒനഭാലാം  ഘടലാം
പൂര്തനിയഭായനി.  രണഭാലാം ഘടതനില് സഭാപനികക്കണ കപപട്ട് കലനനിസന കദര്ഘലലാം
503 കേനികലഭാ മതീററഭാണട്ട്.  ഇതനിസന പ്രഭാരലാംഭ സര്കവ്വ നടപടനികേളുലാം പനി.ആനട്ട് എലാം.പനി.
ആക്ടനിസല സസക്ഷന 6(1) പ്രകേഭാരമുള്ള ഗസറട്ട് വനിജഭാപനവലാം സഗയനില് പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഹസര്  (പഞനഭാമ)  തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില് ഏതഭാണട്ട്  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലകേളനില്  ജനങ്ങളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം  നനിര്തനിവചനിരുന  സര്കവ്വ  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാരനിസന ഇടസപടലകേസളതുടര്നട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുള്ള
ഭൂമനിയുസട അളസവടുപ്പുലാം മഹസറുലാം സലാംസഭാനതട്ട് ആസകേ 503 കേനികലഭാമതീററനില് 386 കേനി. മതീ.
(77%)  പൂര്തനിയഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേഭാണ്ടഭാക്ടസറ  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  മറ  ജനിലകേളനില്  കപപട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനര്  സടണര്  (കഗഭാബല്  NIT)  ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  കപ പ്പുകേള,  വഭാല്വകേള  മുതലഭായവ  സഗയനിലനിസന  വനിവനിധ
കസഭാകറജട്ട് യഭാര്ഡുകേളനില് എതനികചര്നനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ അഞട്ട് സഎ.പനി.
കസഷനുകേളക്കുലാം  26  എസട്ട്.വനി.  കസഷനുകേളക്കുലാംകവണനി സനിരമഭായനി  ഭൂമനി
ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.   ഇതനില്  18  കസഷനുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി,  നടപടനികേള
പൂര്തനിയഭാക്കനി  സഗയനില്  ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  കസഷനുകേളക്കുകവണനി ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുന  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഒകക്ടഭാബര്
രണഭാലാം  വഭാരകതഭാസട  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  ഒനര  വര്ഷതനിനകേലാം  പൂര്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 197

(ബനി)  കകേരളതനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന ഏഴെട്ട്  ജനിലകേളനിലലാം  പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വ
നടപടനികേളുലാം  പനി.ആനട്ട്  എലാം.പനി.  ആക്ടനിസല  സസക്ഷന  6(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള  ഗസറട്ട്
വനിജഭാപനവലാം പൂര്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു. മഹസര് (പഞനഭാമ) തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  ഏതഭാണട്ട്
പൂര്തതീകേരനിച്ചു.  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  ജനങ്ങളുസട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം
നനിര്തനിവചനിരുന  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആസകേയുള്ള  503
കേനികലഭാമതീററനില് 386  കേനി.  മതീ.  മഹസര്  പൂര്തനിയഭായനി.  നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുവഭാനുള്ള
അളസവടുപ്പുലാം മഹസറുലാം കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ 77% പൂര്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

(സനി)  ഒകക്ടഭാബര് രണഭാലാം വഭാരകതഭാസട പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട് ഒനര വര്ഷതനിനകേലാം
പദതനി പൂര്തതീകേരനിചട്ട് കപപട്ട് കലന പ്രവര്തനസജമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

സനല്കൃഷനി ഉണക്കു ഭതീഷണനി

158(168) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് സനല്കൃഷനി ഉണക്കു ഭതീഷണനി കനരനിട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ഈ പ്രശതനിനട്ട് പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള സവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുകേ
മഭാതമഭാണട്ട്  കപഭാലാംവഴെനി  എനനിരനിസക്ക ഇക്കഭാരലതനില് ആവശലമഭായ ഇടസപടലകേള
നടതനി  കൃഷനിക്കുലാം  പഭാലക്കഭാടനിസന  കുടനിസവള്ള  പ്രശതനിനുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില്  നനിനട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്
അവകേഭാശസപട  ജലലാം  കനടനിസയടുതട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശസത  നനിലവനിസല
ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 2016  സസപ്റലാംബര്
രണഭാലാം കദസവഭാരതനില് 700 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. (540 കേബ്യൂസസകട്ട് എന കതഭാതനില്)
ജലമഭാണട്ട് ചേനിറ്റൂര്പുഴെ പദതനി പ്രകദശകതക്കഭായനി ആവശലസപടനിരുനതട്ട്. 250  കേബ്യൂസസകട്ട്
എന  കതഭാതനില്  സവള്ളലാം  തരഭാസമനഭാണട്ട്  ആദലലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  അറനിയനിചനിരുനതട്ട്.
എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്തലതനില്  നടതനിയ  ശക്തമഭായ  ഇടസപടലകേസളതടര്നലാം
പറമ്പനിക്കുളലാം  ഡഭാമനിസല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന  സവള്ളലാം  ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില്
എതനിചട്ട്  അവനിസടനനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂരനിസല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  സവള്ളലാം  മണക്കടവനില്
നല്കേണസമനട്ട്  മുഖലമനനി,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  മുഖലമനനികയഭാടട്ട്  ആവശലസപടതനിസനയുലാം
അടനിസഭാനതനില്  350-400  കേബ്യൂസസകട്ട്  എന  നനിരക്കനില്  സവള്ളലാം  തരഭാസമനട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

159(169) ശതീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാനഭായനി ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന
ചുമതലകയകറഭാ; ചുമതലകയസറങ്കനില് എന മുതലഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാനട്ട്  ശമ്പളലാം,  അലവനസകേള തുടങ്ങനി ഏസതലഭാലാം
സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് അനുവദനിചസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനു കവണനി ഒരു വര്ഷലാം ഏകേകദശലാം എത രൂപ സചേലവട്ട് വരുസമനട്ട്
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  ശമ്പളലാം,  അലവനസകേള എനനിവയട്ട്  പുറസമ ഏസതലഭാലാം സഗൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
സചേയര്മഭാനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) സചേയര്മഭാനട്ട് അനുവദനിച ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി ഏതഭാസണനലാം അകദ്ദേഹലാം
എന മുതല്ക്കഭാണട്ട് അവനിസട തഭാമസമഭായസതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  സചേയര്മഭാനു പുറസമയുള്ള രണട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് എസനലഭാലാം സഗൗകേരലങ്ങള
അനുവദനിചനിട്ടുസണനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ജനി) കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാനട്ട് ഏസതലഭാലാം കേഭാറഗറനിയനില് എത കപഴണല് സഭാഫനിസനയഭാണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; കേമ്മേതീഷസന കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസട്ട് നനിശ്ചയനികചഭാ; നനിശ്ചയനിച്ചുസവങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;  കേമ്മേതീഷന എന മുതല് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചുസവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാനഭായനി ശതീ. വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന
18-8-2016-ല് ചുമതലകയറനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേമ്മേതീഷന സചേയര്മഭാനട്ട് കേലഭാബനിനറട്ട് പദവനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) ശമ്പളലാം, അലവനസകേള എനനിവയട്ട് പുറസമ കേലഭാബനിനറട്ട് പദവനിയനിലള്ള
മനനിക്കട്ട് ലഭലമഭാകുന ഒഗൗകദലഭാഗനികേ സഗൗകേരലങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സചേയര്മഭാനട്ട് അനുവദനിച ഒഗൗകദലഭാഗനികേ വസതനി കേവടനിയഭാര് ഹഗൗസട്ട് ആണട്ട്.
11-9-2016 മുതല് തഭാമസലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(എഫട്ട്) കേമ്മേതീഷന അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ചേതീഫട്ട് സസകടറനിയുസട പദവനിയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ജനി)  കേമ്മേതീഷസന ജതീവനക്കഭാസരയുലാം കടലാംസട്ട് ഓഫട്ട് റഫറനസലാം സലാംബനനിചട്ട്
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന  30-08-2016-സല  സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)21/2016/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്
ഉതരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 18-08-2016 മുതല് കേമ്മേതീഷന പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള ശക്തനിസപടുതനതനിനട്ട് നടപടനികേള

160(170) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില് അനുവദനിക്കസപട Staff Pattern
അനുസരനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാസര  നനിയമനിചനിടനിലഭാസയന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിസന
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാഹചേരലതനില് സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിസല Staff  പഭാകറണ് അനുസരനിച്ചു
ജതീവനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  സതസരനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  തസനികേകേള സൃഷനിചനിടനില.

(ബനി)  2-8-1961-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് (സഭാധഭാ)നമ്പര് 3150/61/സഹല്തട്ട്,
6-11-2008-സല  സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  568/08/ആ.കു.വ.  എനതീ
ഉതരവകേള (അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.)* പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സലാംസഭാന ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുസട കേതീഴെനിലള്ള ആശുപതനികേളനില് സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കരഭാഗനികേളുസട വര്ദനവനിനനുസരനിച്ചുലാം പുതനിയ സസഷലകലകസഷന വരുനതനുസരനിച്ചുലാം
ധനകേഭാരല വകുപനിസന അനുവഭാദകതഭാസട സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിസല സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
അനുസരനിചട്ട് തസനികേ സൃഷനിചട്ട് ജതീവനക്കഭാസര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫകറഭാക്കട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനിസല ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലങ്ങള

161(171) ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ മണലതനിസല ഫകറഭാക്കട്ട് മുനസനിപഭാലനിറനിയനിലള്ള
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് നനിലവനില് എത കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം  പഭാരഭാസമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം  തസനികേകേള  ഉണട്ട്;  ഇതനില്  ഏസതഭാസക്ക  തസനികേകേളഭാണട്ട്
ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനസതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ആശുപതനിയനില് കേനിടതനി ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള എലഭാ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഉണഭായനിട്ടുലാം
കരഭാഗനികേസള  അഡനിറട്ട്  സചേയ്യഭാന  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 2016 ജനുവരനി 1  മുതല് ആഗസട്ട് 31 വസര ഈ ആശുപതനിയനില് എത
കരഭാഗനികേസള അഡനിറട്ട് സചേയനിട്ടുസണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സഭാപനതനില് കേനിടതനി ചേനികേനിത ആവശലമുള്ള കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഒ.പനി.
സമയതനിനുകശഷവലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഫകറഭാക്കട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം
പഭാരഭാസമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുസടയുലാം  തസനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി  കചേര്തനിരനിക്കുന.*  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  ഒരു  തസനികേയുലാം
നനിലവനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനനില.

(ബനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി) 2016  ആഗസട്ട് മഭാസലാം  1-ാം തതീയതനിയഭാണട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്
കേനിടതനി ചേനികേനിത ആരലാംഭനിചതട്ട്.  2016 ആഗസട്ട് മഭാസലാം 1-ാം തതീയതനി മുതല് 31-ാം
തതീയതനി വസര 19 കരഭാഗനികേസള കേനിടതനി ചേനികേനിതനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്
24  സബഡട്ട്  സസങ്തട്ട്  ആണുള്ളതട്ട്.  2015  കമയട്ട്  11-നട്ട്  പുതനിയ സഎ.പനി.  സകേടനിടലാം
ഉദ്ഘഭാടനലാം  സചേയ്യസപസടങ്കനിലലാം  ആവശലതനിനട്ട്  പഭാരഭാസമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്
ഇലഭാതതനിനഭാല് കേനിടതനി ചേനികേനിത സഭാധലമഭായനില.

(ഡനി)  ഒ.പനി.  സമയതനിനുകശഷവലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട  കസവനലാം  ആശുപതനിയനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.  നനിലവനില് പഭാലനിച്ചുകപഭാരുന സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് നമ്പര് ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)
നമ്പര്  4577/94/എചട്ട്&എഫട്ട്.ഡബച്യു.ഡനി.  തതീയതനി  14-12-1994  പ്രകേഭാരലാം  ഏകഴെഭാ
അതനില് കൂടുതകലഭാ കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഉള്ളകപഭാള കടണ് ഡബ്യൂടനി (കസ ഡബ്യൂടനി)-യുലാം അതനില്
കുറവള്ളകപഭാള കകേഭാള ഡബ്യൂടനിയുലാം ആയതനിനഭാല് ഇഗൗ ഡബ്യൂടനി നനില 2016  ആഗസട്ട്  1
മുതല് പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് പഭാലനിച്ചുകപഭാരുന.

ആകരഭാഗലതനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭായ കുടനിസവള്ള വനിതരണലാം

162(172) ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടഭാങ്കറുകേളനില് വനിതരണലാം സചേയ്യുന കുടനിസവള്ളലാം ആകരഭാഗലതനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭാസണന
വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉസണങ്കനില് ആയതുമഭായനി ബനസപടട്ട് എത പരനികശഭാധനകേള നടതനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനസപട എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) ഇതട്ട് തടയുനതനിനുകവണനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2016-ല് 21 പരനികശഭാധനകേള നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കകേസ്സുകേള രജനിസര് സചേയനിടനില.

(ഡനി) കുടനിസവള്ളലാം വനിതരണലാം സചേയ്യുന ടഭാങ്കറുകേളക്കുലാം ആയവ വനിതരണലാം സചേയ്യുന
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  രജനികസഷന  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അവര്
പഭാലനികക്കണ മഭാനദണങ്ങള പ്രകതലകേമഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട് ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
ടനി മഭാനദണങ്ങള പഭാലനിക്കസപടുനകണഭാസയനട്ട് പരനികശഭാധനകേളനില് ഉറപ്പുവരുതഭാറുണട്ട്.

അതനിസങ്കതീര്ണ്ണ ശസ്ത്രകനിയഭാ നനിരക്കുകേളുസട ഏകേതീകേരണലാം

163(173) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അവയവമഭാറമുളസപസടയുള്ള അതനിസങ്കതീര്ണ്ണ ശസ്ത്രകനിയകേള നടതന
സസകേഭാരല ആശുപതനികേള വളസര ഉയര്ന നനിരക്കനിലള്ള തുകേയഭാണട്ട് ശസ്ത്രകനിയയ്ക്കുലാം
മറലാം ഈടഭാക്കനിവരുനസതന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരണതഭാൽ  പല  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  യഥഭാസമയലാം  ശസ്ത്രകനിയയുലാം
തുടര്ചേനികേനിതയുലാം നടതനതനിനട്ട് കേഴെനിയഭാത സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളസതന
കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അവയവമഭാറതനിനുലാം  അതനിസങ്കതീര്ണ്ണ  ശസ്ത്രകനിയകേളക്കുമുള്ള  നനിരക്കട്ട്
ഏകേതീകേരനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനകേള നടക്കുനകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  അതനിസങ്കതീര്ണ്ണമഭായ ശസ്ത്രകനിയകേളക്കട്ട് കവണനിവരുന സചേലവട്ട് സലാംബനനിച
കേഭാരലങ്ങള  പഠനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപഭാള കേണ്വതീനറഭായനി  ഒരു എകട്ട്കപര്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിസയ സര്ക്കഭാര്
ഇതനിനകേലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
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 ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്. സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

164(174) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17 സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്  അനലറനിക്കല്
ലഭാബനില് സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്.  എന
ഉപകേരണലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള ഫയല് നമ്പര് സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുസട കേഭാരലഭാലയതനിസല സനി/848/16 എന ഫയല്
പ്രകേഭാരലാം  85,000,00 (എണ്പതനി അഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ)  രൂപ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് അനലറനിക്കല്
ലഭാബനികലക്കട്ട്  ജനി.സനി.എലാം.എസട്ട്.  എന ഉപകേരണലാം വഭാങ്ങനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  സമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് കകേമഭാറനി സടണര് നടപടനികേള ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടനി.എചട്ട്.കേബ്യൂ. നനിലവഭാരതനിലള്ള സഭാഫട്ട് പഭാകറണ്

165(175) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് സഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപതനിയനില് ടനി.എചട്ട്.കേച്യു. നനിലവഭാരതനിലള്ള
സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പ്രകേഭാരമുള്ള ജതീവനക്കഭാരനിലഭാതതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ശബരനിമലയുസട  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയഭായ ഇവനിസട  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
പ്രകേഭാരലാം മതനിയഭായ തസനികേ സൃഷനിക്കഭാതതുമൂലലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം കരഭാഗനികേളുലാം അനുഭവനിക്കുന
ബദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാരനിലഭാതതുമൂലലാം പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയ
സകേടനിടലാം കപഭാലലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാതതുലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പമ്പയനില് കചേര്ന ശബരനിമല അവകലഭാകേനകയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം റഭാനനി
ടനി.എചട്ട്.കേച്യു.-വനില്  പുതുതഭായനി  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ഫയല്  സമര്പനിസചങ്കനിലലാം,
കപഭാസ്റ്റുകേള  ഇകതവസര  അനുവദനിചനിടനില  എനതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എന്തു
സകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംഭവനിചതട്ട്  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഫയല്  ഇകപഭാള
ആരുസട പക്കലഭാണുള്ളതട്ട്;

(ഇ) റഭാനനി ടനി.എചട്ട്.കേച്യു.-വനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനില്
എസനഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ –സനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) ഉണട്ട്.  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടന കമഖലയുമഭായനി ബനസപട പ്രധഭാന
ആശുപതനിയഭായ റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് 7 കഡഭാക്ടര്മഭാരുളസപസട 24 അധനികേ
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്
സമര്പനിച സപ്രഭാകപഭാസലനികന്മേല് ധനകേഭാരല വകുപനിസന ശനിപഭാര്ശ കതടുകേയുണഭായനി.
ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടന  കേഭാലലാം  ഒരു  വര്ഷതനില്  ഏകേകദശലാം  രണട്ട്  മഭാസലാം
മഭാതമഭാസണനള്ളതനിനഭാല്  തതീര്ത്ഥഭാടനകേഭാലസത ആവശലങ്ങള  കനരനിടുനതനികലക്കഭായനി
ഇതര  വകുപ്പുകേള  (ആഭലനരലാം,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്)  സചേയ്യുനതുകപഭാസല
മറനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ജതീവനക്കഭാസര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുവഭാന
പ്രസ്തുത വകുപട്ട് ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുകേയുണഭായനി. റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി, ശബരനിമല
തതീര്ത്ഥഭാടന  കമഖലയുമഭായനി  ബനസപട  പ്രധഭാന  ആശുപതനിയഭാകേയഭാലലാം  പ്രസ്തുത
ആശുപതനിയനില് സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് പ്രകേഭാരലാം മതനിയഭായ തസനികേ ഇലഭാതതനിനഭാലലാം
ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശ പുനധഃപരനികശഭാധനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട
ഫയല്  സമര്പനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയുണഭായനി.   പ്രസ്തുത  ഫയലനികന്മേല്
ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  സമര്പനിക്കുന  പുനധഃപരനികശഭാധനഭാ  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേരള കരഭാഗലാം

166(176) ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് കേരള സലാംബനമഭായ അസഖങ്ങള വര്ദനിചട്ട് വരുനതട്ട്
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലനിവര് ടഭാനസഭാകനഷന നടതനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് 
ആവശലതനിനട്ട് സഗൗകേരലലാം ഇലഭാതതനിനഭാലലാം സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിസല തഭാങ്ങഭാനഭാവഭാത
സചേലവമൂലവലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന  ബദനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള  എസനലഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേരള  കരഭാഗതനിനട്ട്  ഫലപ്രദമഭായ ചേനികേനിത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്
ഇലഭാതതനിനഭാലലാം ചേനികേനിത ഉള്ള സസകേഭാരല ആശുപതനികേള കേഭാരുണല പദതനിയനില്
ഉളസപടനിടനിലഭാതതനിനഭാലലാം  കേഭാരുണല പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാകകേണ  സഹഭായവലാം
പ്രധഭാനമനനിയുസട  ചേനികേനിതഭാസഹഭായവലാം  ഒനലാം  പഭാവസപടവരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകേഭാത  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിസലടുതട്ട്  ഇതരലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി & സനി)  നനിലവനില് തനിരുവനനപുരലാം സര്ക്കഭാര് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
മഭാതകമ കേരള മഭാറനിവയല് ശസ്ത്രകനിയ സഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള.

(ഡനി) കേഭാരുണല ചേനികേനിതഭാ പദതനിയുമഭായനി ബനസപട സപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭാകുന
മുറയട്ട് നനികുതനി വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള കകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

കപവനിഷ വഭാകനിന

167(177) ശതീ  .   ഇ  .   സകേ  .   വനിജയന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപവനിഷ വഭാകനിനുമഭായനി ബനസപടട്ട് എതകകേഭാടനി രൂപ പ്രതനിവര്ഷലാം സലാംസഭാനലാം
സചേലവഴെനിക്കുനസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സതരുവട്ട് നഭായകേളുസട ആകമണകമറവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്, സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനില്
സഗൗജനല ചേനികേനിത നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളക്കുകവണനി കപവനിഷ ബഭാധയ്ക്കുള്ള മരുനകേള
വഭാങ്ങുനതനികലക്കഭായനി കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന സചേലവഴെനിച
തുകേയുസട വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനതനിലള്ള കേണക്കുകേള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം സചേലവഴെനിച തുകേ

2008-09 1,03,48,113.00

2009-10 1,84,96,620.00

2010-11 2,26,25,766.88

2011-12 1,76,49,307.00

2012-13 4,51,12,703.00

2013-14 4,74,09,642.00

2014-15 5,32,29,306.00

2015-16 4,82,37,264.00
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(ബനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് സഗൗജനലമഭായഭാണട്ട് ഇഗൗ ചേനികേനിത നല്കുനതട്ട്.
സസകേഭാരല ആശുപതനികേളുസട കമല് നനിലവനില് നനിയനണലാം ഇല.  സതരുവനഭായളുസട
കേടനികയറവര്ക്കട്ട്  സഗൗജനല ചേനികേനിത സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനില് ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനങ്ങസളഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വലഭാജ ആയുര്കവദ മരുനകേള

168(178) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനില്ക്കസപടുന  ആയുര്കവദ  മരുനകേളുസട  ഗണനനിലവഭാരലാം
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏസതങ്കനിലലാം തരതനിലള്ള പരനികശഭാധനങ്ങള നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയുര്കവദ മരുനകേള എന കപരനില് വലഭാജ മരുനകേള സലാംസഭാനതടനതീളലാം
വനില്ക്കസപടുന എന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിസനതനിസര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഡഗ്സട്ട് ആന കകേഭാസസറനികേട്ട് ആക്ടട്ട് ആനട്ട് റൂളസനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന
പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനതട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യുന ആയൂര്കവദ മരുനകേളുസട
ഗണനനിലവഭാരലാം നനിര്ണ്ണയനികക്കണതട്ട് നനിര്ബനമഭാണട്ട്.  ഗണനനിലവഭാര നനിര്ണ്ണയതനിനഭായനി
സലാംസഭാന ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാളറുസട  കേതീഴെനില് പ്രവര്തനിക്കുന ഡഗ്സട്ട് സടസനിലാംഗട്ട്
ലകബഭാറടറനി,  റതീജനിയണല്  ഡഗ്സട്ട്  സടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്
ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടതനണട്ട്.  കൂടഭാസത ആയുഷട്ട് അലാംഗതീകേരനിച 7 സസകേഭാരല
ലകബഭാറടറനികേളനിലലാം സഗൗകേരലമുണട്ട്.  മഭാതമല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം,
കലസനസട്ട്  നല്കുന  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ജനി.എലാം.പനി.  സഗൗകേരലകതഭാടുകൂടനിയ
ഇനഹഗൗസട്ട്  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലണട്ട്.   അവരവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
ഒഗൗഷധങ്ങള  സസനലാം  ലഭാബനില്  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടതനി  മഭാതകമ
വനില്പന നടതഭാവൂ എനലാം നനിബനനയുണട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാം ഗണനനിലവഭാര നനിര്ണ്ണയലാം
തസരനിതസപടുതനതനിനഭായനി ആയൂര്കവദ ഡഗ്സട്ട് ഇനസസക്ടര്മഭാര് സഭാപന പരനികശഭാധന
നടതനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് ഡഗ്സട്ട് സടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയനികലക്കട്ട് ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയഭായനി അയയ്ക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  ഇതരലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല്  ഉടനതസന  സഭാപനലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഒഗൗഷധങ്ങളുസട
സഭാമ്പനിള കശഖരനിചട്ട് ഡഗ്സട്ട് സടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയനികലക്കട്ട് ഗണനനിലവഭാര നനിര്ണ്ണയതനിനട്ട്
അയയ്ക്കുകേയുലാം സചേയ്യുന.  പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടനില് ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാത
ഒഗൗഷധങ്ങള  ഉടനതസന  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  പനിനവലനിക്കുകേയുലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാവനിസനതനിസര
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയ്തുവരുന.
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മുക്കലാം സനി.എചട്ട്.സനി.  -യുസട നനിലവഭാരമുയര്തനതനിനുള്ള നടപടനികേള

169(179) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുക്കലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-യുസട നനിലവഭാരമുയര്തണസമന ആവശലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ആശുപതനിയുസട  സമഗ്രവനികേസനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
സചേയ്യഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആശുപതനിയുസട സഭാഫട്ട് പഭാകറണനില് മഭാറലാം വരുതനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പഴെക്കലാംസചേന പല സലതഭായനി കേനിടക്കുന സകേടനിടങ്ങസളലഭാലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
അഗനിരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഉളസപസടയുള്ള പുതനിയ സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  കേഭാഷസഭാലനിറനി,
ആലാംബലനസട്ട് എനതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുതകേ, ആധുനനികേ ചേനികേനിതഭാ ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിക്കുകേ, കഗനകക്കഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് ആശുപതനിയുസട
സമഗ്ര  വനികേസനതനിനട്ട്  ആവശലമുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങള  ഫണനിസന  ലഭലത
അനുസരനിചട്ട് നനിലവനിലള്ള മഭാനദണപ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗല കമഖലയനിസല നനിയമനങ്ങള

170(180) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻസര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  നടന  നനിയമനങ്ങള

സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടതകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് കഡഭാക്ടര്, നഴട്ട്, പഭാരഭാസമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാര് എനനിവരുസട ഒഴെനിവകേള

സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) കഡഭാക്ടര്, നഴട്ട്, പഭാരഭാസമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാര് എനനിവരുസട ഒഴെനിവകേള
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.*

കൃതനിമ കചേനതീസട്ട് മുടകേളുസട വനിപണനലാം

171(181) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനുഷലഭാകരഭാഗലതനിനട്ട് ഭതീഷണനി ഉയര്തന കൃതനിമ സസചേനതീസട്ട് മുടകേളുസട
വനിപണനലാം വലഭാപകേമഭാസണന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് അതു പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് എസനഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിഷഭാലാംശമുസണനട്ട് സലാംശയനിക്കസപടുന സസചേനതീസട്ട് കേളനിപഭാടങ്ങള കൂടനി
ഇകതഭാസടഭാപലാം പരനികശഭാധന നടതവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട അടനിസഭാനതനില് കചേനതീസട്ട് മുടകേസളനട്ട് സലാംശയലാം കതഭാനനിയ
സഭാമ്പനിളുകേള  സവററനിനറനി  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട  നനിയനണതനിലള്ള  സസനര്
കഫഭാര്  മതീറട്ട്  ആനട്ട്  സയനസട്ട്  സടകകഭാളജനിയനില്  പരനികശഭാധനിചതനില്നനിനലാം  ഇവ
കൃതനിമ മുടകേളല എന പരനികശഭാധനഭാഫലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കേളനിപഭാടങ്ങള കചേനതീസട്ട് നനിര്മ്മേനിതമഭായവ ഉളസപസട പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് സലാംവനിധഭാനമനില.

അര്ബദ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം ഹൃദയ ശസ്ത്രകനിയയ്ക്കുള്ള സഗൗകേരലവലാം 

172(182) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .    സകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അര്ബദ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം ഹൃദയശസ്ത്രകനിയയ്ക്കുള്ള സഗൗകേരലവലാം

ഇതനിനഭാവശലമഭായ കേഭാതട്ട് ലഭാബലാം എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനിലലാം സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഉസണങ്കനിൽ ഇക്കഭാരലതനില് എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ വര്ഷലാം ഏസതലഭാലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത സഗൗകേരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുനസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് എത തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള സഭാപനങ്ങളനില് സസഷലഭാലനിറനി
ഉളസപസടയുള്ള  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉളസപടുതനി  ശക്തനിസപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള കേഭാതട്ട് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
പ്രവര്തനസജമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഹൃകദഭാഗ  വനിഗദന്മേഭാരുസടകയഭാ  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച
കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടകയഭാ കസവനലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഇതട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിസനപറനി  ഇകപഭാള  ആകലഭാചേനയനിലനില.  അര്ബദ  പരനികശഭാധന
സലാംവനിധഭാനലാം പുനലൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിലലാം നല്ലൂര്നഭാടട്ട്  കടബല് സസഷലഭാലനിറനി
ആശുപതനിയനിലലാം ഇകപഭാള ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് കൂടുതല് തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇഗൗ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷലാം  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനികേള ഒനലാം ഇല.

(ഡനി) കേലഭാനസര് സകേയര് സസനറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഇഗൗ വര്ഷലാം ആകരഭാഗല
വകുപനിസന വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് 70 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാതട്ട്
ലഭാബട്ട്  സജതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എന.സനി.ഡനി.  ഫണനില്നനിനലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

സചേറൂപ സഹല്തട്ട് സസനര്

173(183) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള സചേറൂപ സഹല്തട്ട്
സസനറനില്,  എലാം.എല്.എ.-യുസട നനികയഭാജകേ മണലലാം ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളസപടുതനി നനിര്മ്മേനിച സകേടനിടതനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സസനര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സസനറനികലക്കട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിനട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് വരുനതനിനട്ട് ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് അനുവദനിച വഭാഹനലാം
സലാംബനനിച 1552/M1/2016/H&FWD ഫയലനില് എന്തു തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് എടുതനിട്ടുളളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള 209

(സനി) സചേറൂപ സഹല്തട്ട് സസനര് മനികേവനിസന കകേന്ദ്രമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് എസനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സസനര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള സമഗ്ര സപ്രഭാകപഭാസല്
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് നനിലവനിലള്ള മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് നയതനിനനുസരനിച്ചുലാം സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളക്കുമഭാതലാം ബസട്ട്
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്,  ആയതനിസന ആവര്തന സചേലവകേള  drivers-സന കവതനലാം ഉളസപസട
PTA  fund-ല്  നനിനലാം  അനുവദനിക്കണലാം  എന  വലവസയനില്  അനുമതനി  നല്കേഭാറുണട്ട്.
സപഭാതുജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ പ്രവര്തനികേളക്കഭാണട്ട് ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്നനിനലാം
തുകേ അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്നനിനലാം കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
വരുനതനിനട്ട്  ബസട്ട്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസലനില്  ആവര്തന  സചേലവകേള
വരുനതനിനഭാലലാം  അവ  മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭാകേയഭാലലാം  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം
കകേകേഭാരലലാം  സചേയ ഇഗൗ വകുപനിസന  1552/എലാം1/2016/ആ.കു.വ.  നമ്പര് ഫയലനില്
തുടര് നടപടനികേള അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.

(സനി) നനിലവനിലള്ള മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് കകേന്ദ്രധനസഹഭായകതഭാസട ലഭനിച പുതനിയ പദതനികേള

174(184) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷ ലാം ആകരഭാഗലമനനിയുസട കനതൃതസതനില്

നടന ഡല്ഹനി സനര്ശനങ്ങള സകേഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് ലഭനിച പുതനിയ പദതനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഗൗ പദതനിക്കഭായനി എഎ്രത കകേഭാടനി രൂപയുസട കകേന്ദ്രധനസഹഭായ ലാം ലഭനിച്ചുസവനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ-സനി)  ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുസട കനതൃതസതനില് ഡല്ഹനി സനര്ശനതനില്
നടന  ചേര്ചകേളുസട  ശമഫലമഭായനി  PMSSY-യുസട  രൂപകരഖ  സലാംസഭാനതനിസന
തഭാല്പരലങ്ങളക്കട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില് മഭാറകേയുണഭായനി.  കകേരളതനില് All
India Institute of Medical Science-സന ശഭാഖ ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം ധനകേഭാരല
വകുപ്പു മനനിയുമഭായനി ചേര്ച സചേയട്ട് ഉടന തതീരുമഭാനമഭാക്കഭാസമനലാം മലബഭാര് കേഭാനസര്
സസനറനിനട്ട് Tertiary Cancer Care Centre പദവനി നല്കുന കേഭാരലലാം മകറസതങ്കനിലലാം
സലാംസഭാനലാം പ്രസ് തുത കപ്രഭാജക്ടട്ട് നടപഭാക്കഭാതനിരനിക്കുകേയഭാസണങ്കനില് പരനിഗണനിക്കഭാസമനലാം
കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി ഉറപ്പുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മുനമ്പലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനി

175(185) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുനമ്പലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനിസയ മുഴുവന സമയ (24 X 7)  സനി.എചട്ട്.സനി.
ആയനി ഉയര്തനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള എസനലഭാസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) കവപനിന മണലതനില് മഭാലനിപ്പുറലാം കബഭാക്കനിനട്ട് കേതീഴെനിലഭാണട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.
മുനമ്പലാം സനിതനി സചേയ്യുനതട്ട്. പ്രസ്തുത പനി.എചട്ട്.സനി. മഭാലനിപ്പുറലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
വരുനതട്ട്.  ഇഗൗ ആശുപതനി ഇകപഭാള  24X7  പനി.എചട്ട്.സനി.  നനിലവഭാരതനിലള്ളതഭാണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  8  കേനികലഭാമതീറര് അടുതഭായനി പനി.എചട്ട്.സനി.  എടവനക്കഭാടട്ട്,  പനി.എചട്ട്.സനി.  നഭായരമ്പലലാം,
പനി.എചട്ട്.സനി. അയ്യമ്പനിള്ളനി തുടങ്ങനിയവയുലാം സനി.എചട്ട്.സനി. മഭാലനിപ്പുറവലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.
മുനമ്പലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനിസയ മുഴുവന സമയ  (24X7)  സനി.എചട്ട്.സനി.  ആക്കനി
ഉയര്തന കേഭാരലലാം പനിനതീടട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സകേഭാരടനി ഗഭാനനിഗ്രഭാലാം തസകഗ്രഭാഗഭാശുപതനി

176(186) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മണലതനില്സപട സകേഭാരടനി ഗഭാനനിഗ്രഭാലാം തസകഗ്രഭാഗഭാശുപതനിയനിസല
അകനവഭാസനികേളക്കട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള നല്കേനിയ വകേയനില് ലഭനിക്കഭാനുള്ള
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15 ലക്ഷകതഭാളലാം വരുന തുകേ കപഷലനട്ട്സട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് സസഭാകസറനിക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി
അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം   അകനവഭാസനികേളക്കട്ട്  കറഷന  പഞസഭാര  അനുവദനിക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗഭാനനിഗ്രഭാലാം  തസകഗ്രഭാഗഭാശുപതനി  വകേ  110  ഏക്കകറഭാളലാം  സലതട്ട്
ആശുപതനിക്കഭാവശലമഭായ  മുഴുവന  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ഒകര  സകേടനിട  സമുചയതനിന
കേതീഴെനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  ബഭാക്കനി  സലതട്ട്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിസല  പ്രധഭാനസപട
വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണലതനില്സപട സകേഭാരടനി ഗഭാനനിഗ്രഭാലാം തസകഗ്രഭാഗഭാശുപതനിയനിസല
അകനവഭാസനികേളക്കട്ട് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള നല്കേനിയ വകേയനില് ആവശലസപട
12  ലക്ഷകതഭാളലാം  രൂപ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകനവഭാസനികേളക്കുള്ള  പഞസഭാര
വനിതരണലാം 2013 നവലാംബര് മഭാസലാം മുതല് മുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഏകേകദശലാം 180
അകനവഭാസനികേള  ഉള്ള ഇഗൗ  സഭാപനതനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  വലക്തനിപരമഭായനി  കറഷന
കേഭാര്ഡട്ട് അനുവദനിചനിടനില.  സഭാപനതനിനുമഭാതമഭായനി നനിലവനിലള്ളതട്ട് എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗലാം കേഭാര്ഡഭാണട്ട്.  എ.പനി.എല്. സപര്മനിറകേഭാര്ക്കട്ട് പഞസഭാര നനിലവനില് അനുവദനിക്കുനനില.
ടനി സപര്മനിറട്ട് ബനി.പനി.എല്.  ആക്കനി മഭാറണസമനട്ട് കേഭാണനിചട്ട് കപഷലനട്ട്സട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
സസഭാകസ റനി  സമര്പനിച  നനികവദനലാം  ഭക്ഷല  സപഭാതുവനിതരണ  വകുപനിസന  ഫയല്
നമ്പര് 864121/ഡനി1/2016/ഭ.സപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഗഭാനനിഗ്രഭാലാം തസകഗ്രഭാഗഭാശുപതനിവകേ 110  ഏക്കകറഭാളലാം സലമഭാണട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനില് ഒകരക്കര് സലതട്ട് ഹബ്യൂമന റനികസഭാഴട്ട്  സടയനിനനിലാംഗട്ട്  ഇനസനിറബ്യൂടനിസന നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുനണട്ട്.  ബഭാക്കനി ലഭലമഭായ സലതട്ട് ആശുപതനിക്കഭാവശലമഭായ
മുഴുവന വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം ഒരു സകേടനിട സമുചയതനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സപ്രഭാകപഭാസലണട്ട്.

മഭാവൂര് പഞഭായതനില് പനി.എചട്ട്.സനി. ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

177(187) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂര് പഞഭായതനിസല സചേറൂപ സഹല്തട്ട് സസനര് നടതനിപട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം മഭാവൂര് പഞഭായതനിനട്ട് നനിര്വ്വഹണ ഉകദലഭാഗസസര നനിശ്ചയനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാല് പഞഭായതനിനട്ട് ബദനിമുട്ടുണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മഭാവൂര് പഞഭായതനില് ഒരു പനി.എചട്ട്.സനി. ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
തയ്യഭാറഭാവകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) മഭാവൂര് പഞഭായതനിസല സചേറൂപ സഹല്തട്ട് സസനറനിസന ഫതീല്ഡട്ട് ആക്ടനിവനിറതീസട്ട്
ഒഴെനിസകേയുള്ള  നടതനിപട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന
പരനിധനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  എലാം.സനി.എചട്ട്.  സചേറൂപ  യൂണനിറട്ട്  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനില്വരുനതനിനഭാല്  ടനി  കകേന്ദ്രതനിസല  സമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  പഞഭായതനിസന
പദതനികേള നനിര്വ്വഹണലാം നടതഭാന പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  പഞഭായതനിസന  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിസല  ചേനില  കപ്രഭാജക്ടുകേള
ഗ്രഭാമപഞഭായതട്ട് സസകടറനി തസനയഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹണലാം നടതനതട്ട്.  ആയതുമൂലലാം
ആകരഭാഗല  കമഖലയനിസല  പദതനികേളുസട  സഗമമഭായ  നനിര്വ്വഹണതനിനട്ട്  ബദനിമുടട്ട്
കനരനിടുനണട്ട്.

(സനി) മഭാവൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായതനില് നനിലവനില് എലാം.സനി.എചട്ട്. യൂണനിറട്ട് കൂടനിയഭായ
24X7 പനി.എചട്ട്.സനി.  നനിലവനില് പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഗ്രഭാമപഞഭായതനില്
പുതുതഭായനി പനി.എചട്ട്.സനി. ആരലാംഭനിക്കുന വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേനിടതനി ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

178(188) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണലതനിസല സനലനഭാടട്ട് പഞഭായതനിസല ആലനറ
ഗവണ്സമനട്ട്  ആയൂര്കവദ  ആശുപതനിയനില്  കേനിടതനി  ചേനികേനിത  നലനിവരുനകണഭാ;
കേനിടതനി ചേനികേനിത നടതനതനിനഭാവശലമഭായ ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ഈ ആശുപതനിയനില്
ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  കേനിടതനി  ചേനികേനിത  ആരലാംഭനിചനിടനിസലങ്കനില്
അതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങസളഭാരുക്കനി ഇനകപഷലനട്ട്  വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല. കേനിടതനി ചേനികേനിത നടതനതനിനഭാവശലമഭായ ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള
ലഭലമല.

(ബനി)  ബനസപട പഞഭായതട്ട് ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിടനിലഭാതതനിനഭാല്
ആലനറ ഗവണ്സമനട്ട് ആയുര്കവദ ആശുപതനിയനില് കേനിടതനി ചേനികേനിത വനിഭഭാഗലാം അനുവദനിക്കഭാന
കേഴെനിഞനിടനില.
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മഭാവൂര് സതങ്ങനിലക്കടവനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഗൗജനലമഭായനി വനിട്ടുകേനിടനിയ സലലാം

179(189) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാവൂര് സതങ്ങനിലക്കടവനില് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഗൗജനലമഭായനി വനിട്ടുകേനിടനിയ സലവലാം
സകേടനിടവലാം ഏതു രതീതനിയനില് ഉപകയഭാഗസപടുതഭാനഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുസട കേണ്കസഭാര്ഷലലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്തനലാം
നടതനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിസന മുമ്പനിലകണഭാ;

(സനി) എങ്കനിൽ ഇതനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഏനജല്സട്ട്  എന  സനദ  സലാംഘടന  ഇതനിസന  പ്രവര്തനങ്ങസള
സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിസന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് സവളനിസപടുതഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  5-8-2016-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  2174/16/ആ.കു.വ.
പ്രകേഭാരലാം  മഭാവൂര്  സതങ്ങനിലക്കടവനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഗൗജനലമഭായനി  വനിട്ടുകേനിടനിയ
സലവലാം സകേടനിടവലാം കേഭാനസര് സതീനനിലാംഗട്ട് സസനര് നടതനതനിനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  1-10-2016  മുതല്
കഭാസ്സുകേളുലാം കേലഭാമ്പുകേളുലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കറഡനികയഭാ സതറഭാപനി വനിഭഭാഗതനിസന
കനതൃതസതനില് നടതഭാന തതീരുമഭാനസമടുതനിട്ടുണട്ട്.

കകേശവപുരലാം സനി.എചട്ട്.സനി. 

180(190) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേശവപുരലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  എകട്ട്കറ  യൂണനിറട്ട്  വര്ഷങ്ങളഭായനി
പ്രവര്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനിനഭാക്ക കമഖലയനിലള്ള പ്രസ്തുത സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് സസഷലലനിസട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാസര നനിയമനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഉതരവട്ട് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട്  പ്രവര്തനസജമഭാക്കുനതനിനുലാം സസഷലലനിസട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാസര
നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം എസനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേശവപുരലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-യനിസല എകട്ട്കറ സമഷതീന 12-8-2015 മുതല്
പ്രവര്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ആറനിങ്ങല് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനികലക്കട്ട് അനുവദനിച എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട്
അവനിസട  സലസഗൗകേരലമനിലഭാതതനിനഭാല്  കകേശവപുരലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട്
മഭാറനി സഭാപനിക്കുകേയഭായനിരുന. 1994  മുതല് എകട്ട്കറ യൂണനിറട്ട് പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്
പ്രവര്തനിചനിരുന.  എനഭാല് കേഭാലപഴെക്കവലാം ഉപകയഭാഗവലാംമൂലലാം ഇകപഭാള പ്രവര്തനരഹനിതമഭാണട്ട്.
അതനിനഭാല് പുതനിയ യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി കറഡനികയഷന നനിയനണചേട
പ്രകേഭാരമുള്ള സകേടനിടലാം ഡയറക്ടകററട്ട് ഓഫട്ട് കറഡനികയഷന കസഫനിയുസട മഭാനദണപ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനിസല പഭാന ബഡ്ജറനില്
ആകരഭാഗല വകുപനിസല ബൃഹതഭായ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനതനില് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
പുതനിയ എകട്ട്കറ സമഷതീന കറഡനികയഷന കസഫനി ഡയറക്ടകററനിസന അലാംഗതീകേഭാരകതഭാസടയുള്ള
എകട്ട്കറ  സകേടനിടലാം  നവതീകേരണലാം  പൂര്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  എടുക്കുനതഭാണട്ട്.  26-5-2014-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  (സഭാ.ധ.)നമ്പര്
1669/2014/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം സസഷലഭാലനിറനി യൂണനികറഭാടുകൂടനിയ ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്സപടുതവഭാനുള്ള പദതനിയനില് ഉളസപട 154 ആശുപതനികേളനില് കകേശവപുരവലാം
ഉളസപടനിട്ടുണട്ട്.  തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള തുടര് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനതനിനട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാര്

181(191) ശതീ  .    എന  .    എ  .    സനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പകേര്ച വലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനതനിനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് എത
ജതീവനക്കഭാസരയഭാണട്ട്  നനിയമനിചതട്ട്;  ഇവസര  നനിയമനിച  തതീയതനിയുലാം  വര്ഷവലാം  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതഭാസക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാസരയഭാണട്ട്  മഴെക്കഭാലജനലകരഭാഗങ്ങള
തടയഭാനഭായനി തഭാല്ക്കഭാലനികേ മഭായനി നനിയമനിചതട്ട്;  നനിയമനതനിനു കശഷലാം ഇവര്ക്കട്ട്
ശമ്പളലാം മുടങ്ങഭാസത നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങ്കനില് ആസകേ നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ
എതയഭാസണനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കേഭാനഭായനി  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ശമ്പള വനിതരണലാം നടക്കഭാതതട്ട് എന്തുസകേഭാണഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭായനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ഡയറക്ടറുസട കേതീഴെനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര് 187/2012/ആ.കു.വ.
തതീയതനി 20-6-2012 പ്രകേഭാരലാം 1902 കപസര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം
1  ആയനി കചേര്ക്കുന.*  കൂടഭാസത സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനില് സ.ഉ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(കകേ)212/13/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  31-5-2013  പ്രകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരതട്ട്  115-ഉലാം
ആലപ്പുഴെയനില്  32-ഉലാം കകേഭാടയതട്ട്  27-ഉലാം മലപ്പുറതട്ട്  (മകഞരനി) 12-ഉലാം ജതീവനക്കഭാസര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കഡഭാക്ടര്,  സഭാഫട്ട്  നഴട്ട്,  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസനട്ട്,  ലഭാബട്ട്  സടകതീഷലന,
ഫഭാര്മസനിസട്ട്,  അറനഡര്,  ലഭാബട്ട്  അസനിസനട്ട്,  കതീനനിലാംഗട്ട്  സഭാഫട്ട്,  സജ.എചട്ട്.സഎ.
കസ്പ്രേമഭാന എനനിവസരയഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഫണനിസന അപരലഭാപ്തതമൂലലാം ടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം മുടങ്ങഭാസത നല്കേഭാന സഭാധനിചനിടനില.  ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനില്
നനിയമനിച  ജതീവനക്കഭാരുസട  കുടനിശ്ശേനികേ  സലാംബനനിച  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
അനുബനലാം  2  ആയനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.* സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനില്
ആലപ്പുഴെ  ഗവണ്സമനട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്നനിനട്ട്  നനിയമനിച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
8,95,161  രൂപയുലാം  കകേഭാടയലാം  ഗവ.  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്നനിനട്ട്  നനിയമനിച  ഒരു
ജതീവനക്കഭാരസന  ശമ്പളവലാം മകഞരനി (മലപ്പുറലാം) ഗവ. സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നനിനട്ട്
നനിയമനിച 5 കഗ്രഡട്ട് II ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 11 മഭാസസത ശമ്പളമഭായ 3,86,100/- രൂപയുലാം
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി നലഭാനുണട്ട്.

(സനി) ടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ ശമ്പളലാം നല്കുനതനിനഭായനി അഡതീഷണല്
ആതകറകസഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  സപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.
പ്രസ്തുത ഫയല് ധനകേഭാരല വകുപനിസന അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചകപഭാള നടപ്പുവര്ഷസത
ബഡ്ജറനില് പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണതനിനഭായനി  7  കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുസണനലാം
പ്രസ്തുത തുകേ ഉപകയഭാഗനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ അധനികേ തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
സപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുളസവനലാം ടനി വകുപട്ട് അഭനിപ്രഭായസപടുകേയുണഭായനി.
പ്രസ്തുത  അഭനിപ്രഭായതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിഷലനിപ്ത ഭക്ഷല വസ്തുക്കള തടയഭാന നടപടനി

182(192) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വനിഷലനിപ്തമഭായ ഭക്ഷല വസ്തുക്കള വനിപണനിയനില് എതനതട്ട് തടയഭാന

എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) 'കസഫട്ട് ടു ഈറട്ട്'  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി സമഭാകബല് പരനികശഭാധനഭാ
ലഭാബകേള ഏര്സപടുതവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉസണങ്കനില് ഏസതഭാസക്ക ജനിലകേളനിസലന
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) പഴെലാം, പചക്കറനി എനനിവയനില് അനുവദനതീയമഭായ കേതീടനഭാശനിനനിയുസട അളവട്ട്
(പനി.പനി.എ.) എതസയനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉസണങ്കനില് പ്രസ്തുത അളവനില് കൂടനിയ വനിഷഭാലാംശലാം കേലര്ന പഴെലാം, പചക്കറനി
എനനിവ അതനിര്തനി സചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളനിൽ വച്ചുതസന പരനികശഭാധനിചട്ട് നശനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിഷലനിപ്തമഭായ ഭക്ഷല വസ്തുക്കള വനിപണനിയനില് എതനതട്ട് തടയുനതനിനുകവണനി
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് സലാംസഭാനതനിസന വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് ഫുഡട്ട് കസഫനി കേമ്മേതീഷണറുസട നനിയനണതനിലള്ള ലഭാബകേളനില് ഉളസപസട
പരനികശഭാധന നടതനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത മതലതനിസന പരനികശഭാധന സകേഭാചനിയനിലള്ള
സസനടല് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് സടകകഭാളജനി എന സഭാപനതനിലലാം പഴെലാം,
പചക്കറനി  എനനിവയനില്  അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  കേതീടനഭാശനിനനികേളുസട  സഭാനനിധലലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുകവണനി സവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലള്ള സപസനികസഡട്ട്
സറസനിഡബ്യൂ സടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനിലലാം അയചട്ട് പരനികശഭാധന നടതനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത
ഓണലാം കപഭാലള്ള ആകഘഭാഷകവളകേളനില് സസഷലല് സ്കസഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനയട്ട് അയയഭാറുണട്ട്.  ഇങ്ങസന ലഭനിക്കുന പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങളുസട
അടനിസഭാനതനില് നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
ഗണനനിലവഭാര നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന പ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുസട
നനിയനണതനിലള്ള  മൂനട്ട്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബകേളക്കുലാം  കദശതീയ  നനിലവഭാരതനിലള്ള
NABL  അകഡനികറഷന  കനടുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അവസഭാനഘടതനിലഭാണട്ട്.
കൂടഭാസത  സചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട്  ഉളസപസട  സനര്ശനിചട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  കനരനിടട്ട്  കശഖരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  രഭാജലതട്ട്  തസന  പുതുതഭായനി  രണട്ട്  സമഭാകബല്
അനലനിറനിക്കല്  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനില്  ഒസരണ്ണതനിസന
പ്രവര്തനലാം ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി) 'കസഫട്ട് ടു ഈറട്ട്  '  എന ഒരു പദതനി ഈ വകുപട്ട് നടപഭാക്കനിയനിടനില.
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപട്ട്  ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി ഒരു
സമഭാകബല് സടസനിലാംഗട്ട് ലഭാബനിസന പ്രവര്തനലാം ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  രണഭാമസത
സമഭാകബല് സടസനിലാംഗട്ട് ലഭാബനിസന പ്രവര്തനവലാം ഉടന ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) വനിഷഭാലാംശലാം കേലര്ന പഴെലാം, പചക്കറനി എനനിവ അതനിര്തനി സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
വച്ചുതസന പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉടനതസന ഫലലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് ലഭലമല. എനഭാല് സചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
അവയുസട  പരനികശഭാധനഭാഫലതനില് വനിഷഭാലാംശലാം  കേസണതനിയഭാകല നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് അവ നശനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.   
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ജുവകനല് ഡയബറനിസട്ട് ചേനികേനിത

183(193) കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  ജുവകനല്  ഡയബറതീസട്ട്  ബഭാധനിതരഭായ  എത
കുടനികേളുണട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില് എത കുടനികേള സര്ക്കഭാര് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം മറട്ട്
ആശുപതനികേളനിലലാം തുടര്ചേനികേനിത സസതീകേരനിച്ചുവരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളക്കട്ട് ജതീവനിതകേഭാലലാം മുഴുവന ഇനസലനിന ആവശലമഭാണട്ട്
എന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കഭായനി ഇനസലനിന പമ്പട്ട് ഉളസപസടയുള്ള ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയ പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ) ഇസലങ്കനില് നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനസത സമഭാതലാം ജൂവകനല് ഡയബറനിസട്ട് ബഭാധനിതരുസട
എണ്ണലാം  ലഭലമല.  എനഭാല്  ജൂവകനല്  ഡയബറനിസട്ട്  ബഭാധനിതര്ക്കഭായനി  ഇനലന
ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഡയബറനിസട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന സനിഡനികേട്ട്
(സചേയനിഞനിലാംഗട്ട് ഡയബറനിസട്ട് ഇന ചേനില്ഡന), ജതീവഭാമൃതലാം എനതീ രണട്ട് കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലഭായനി
112 കപരുലാം റഗലര് ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനില് രണ്ടുകപരുലാം കചേര്തട്ട്  114  കപര് ചേനികേനിത
നടതനിവരുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത വനിവനിധ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്  250  ഓളലാം
കപര് ഇകപഭാള ചേനികേനിതയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ജൂവകനല് ഡയബറനിസട്ട് എന കരഭാഗലാം ജനനിതകേമഭായനി ഇനസലനിസന
അഭഭാവലാം സകേഭാണട്ട് ഉണഭാകുനതഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന ഇനസലനിന ആണട്ട് ഈ
കരഭാഗതനിസന ഏകേ ചേനികേനിതഭാ വനിധനി.

(ഡനി&ഇ) ജൂവകനല് ഡയബറനിസട്ട് ബഭാധനിച കുടനികേളക്കട്ട് ആയനി ഇനസലനിന
പമ്പട്ട് സഗൗജനലമഭായനി നല്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് സസനര് & റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്

184(194) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വലവസഭായവലാം
കസഭാട്സലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് സസനര്  &  റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതുഘടതനിലഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സലസമടുപട്ട് നടപടനികേള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം മലപ്പുറലാം പഭാണക്കഭാടട്ട്
വനികലജനിസല ഇൻസകേൽ  എഡബ്യൂസനിറനിയനില് പ്രസ്തുത കേഭാനസര് സസനറനിനട്ട് മുനസര്ക്കഭാര്
അനുവദനിച  25 ഏക്കറനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാസയനലാം
ഇസലങ്കനില് എന്തുസകേഭാസണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നടപടനിയുസട പുകരഭാഗതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് സസനര് & റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട് (എലാം. സനി. സനി. ആര്. ഐ.)
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭ ഘടതനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് സസനര് & റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടനിനുകവണനി 25 ഏക്കര്
സലലാം അനുവദനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  3-2-2016-സല ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  132/2016/ഐ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം റവനബ്യൂ
വകുപനില് നനിനലാം സലലാം പതനിച്ചു നല്കകേണതുണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള
നടനവരുന.

(സനി)  മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് സസനര്  &  റനിസര്ചട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി
വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

തലകശ്ശേരനി ആശുപതനിയനിസല തസനികേ ഒഴെനിവട്ട്

185(195) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തലകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപതനിയനില് ആസകേ എത തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനണട്ട്; ഇവയുസട തസനികേ തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് എകപഭാള നനിയമനലാം നടതലാം;

(സനി) തസനികേകേൾ ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനതട്ട് ജനറല് ആശുപതനിയുസട പ്രവര്തനസത
ബഭാധനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അനുബനലാം (1)-ല് കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി&സനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സസകേഭാരല ആശുപതനികേളുസട ചേനികേനിതഭാ നനിരക്കട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

186(196) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസലാം,  സകേഭാലലാം  പഭാരനിപള്ളനി  സര്ക്കഭാര്  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട് ആശുപതനിയുസട പ്രവര്തന ഉദ്ഘഭാടനലാം നടതനിയ കവളയനില്, സസകേഭാരല
ആശുപതനികേളുസട  ചേനികേനിതഭാ നനിരക്കട്ട്  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട്
മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  എനട്ട്  നടപടനി  നഭാളനിതുവസര
സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇസലങ്കനില് പ്രസ്തുത കേഭാരലതനിനഭായനി അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒകര  ചേനികേനിതയട്ട്  വനിവനിധ  ആശുപതനികേളനില്,  കതഭാനലാംപടനി  അമനിത
ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന  സമ്പ്രദഭായതനിനട്ട്  എതനിസര  എസനഭാസക്ക  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?    

ഉതരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനസത സസകേഭാരല ആശുപതനികേള, ലഭാബകേള, സ്കഭാനനിലാംഗട്ട്
സസനറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുസടയുലാം  പ്രവര്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ നനിയമലാം മുകഖന നനിയനനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകതഭാസട കകേരള കനിനനിക്കല്
എസഭാബനിഷട്ട് സമനട്ട്  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ആയതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,
തനിരുവനനപുരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസല വനിവനിധ കനിനനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം തലവന്മേഭാര്
എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുലാം  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്
സസകടറനി സചേയര്മഭാന ആയുലാം രൂപതീകേരനിച ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി പ്രസ്തുത ബനിലനിസന
കേരടനിനട്ട്  രൂപലാം നല്കുകേയുലാം സചേയ്തു.   ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷട്ട് സമനട്ട്  ബനില്
നനിയമമഭാകുനകതഭാസട  മഭാതകമ  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗട്ട്
സസനറുകേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുസട  കമല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്സപടുതഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ്പ്പുകേള

187(197) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ്പ്പുകേള എടുക്കുനതനില് പനിനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന ജനിലകേള
ഏസതലഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇതരലാം ജനിലകേളനില് ആകരഭാഗല കസവന രലാംഗസത ജതീവനക്കഭാരുസട എണ്ണലാം
മുകനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന ജനിലകേസള അകപക്ഷനിചട്ട് കുറവകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഉസണങ്കനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് കകേസക്കഭാണ നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് എനതീ ജനിലകേളഭാണട്ട്
പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയ് പട്ട് എടുക്കുനതനില് പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  കുതനിവയ്പ്പുട്ട്  എടുക്കുനതനില്  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  ജനിലകേളനിസല
ഫതീല്ഡട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുസട അനുവദനിക്കസപട എണ്ണവലാം, കവക്കനസനി സപഭാസനിഷനുലാം
ഇകതഭാസടഭാപലാം അനുബനമഭായനി സകേഭാടുക്കുന.  *

(സനി)  ഡനിഫതീരനിയ കരഭാഗലാം കൂടുതല് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപട മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ സജ.പനി.എചട്ട്.എന.-മഭാരുസട  ഒഴെനിവള്ള സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  സ്കൂള
സഹല്തട്ട് നഴ്സുമഭാസര മഭാറനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. അതുകൂടഭാസത ഒഴെനിവള്ള ജൂനനിയര് പബനികേട്ട്
സഹല്തട്ട്  നഴട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ജനിലഭാതലതനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടതനിസന കേണക്കുകേള

188(198) ശതീ  .   എന  .   എ  .   സനലനിക്കുനട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒരു വര്ഷലാം ശരഭാശരനി എത കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം പരനികശഭാധന നടക്കുനസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2015-ല് കപഭാലതീസട്ട് സര്ജനമഭാരുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിസല സമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  സചേയ കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടതനിസന  ആശുപതനികേള തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  മരനിചവരുസട  ബന്ധുക്കളുലാം  അധനികൃതരുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  സര്ജനമഭാരുസട
കുറവമൂലലാം കപഭാസട്ട്മഭാര്ടതനിനഭായനി പ്രയഭാസസപടുനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലലാം ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനിലമുള്ള
കപഭാലതീസട്ട്  സര്ജന  തസനികേകേളനില്  അവസഭാനമഭായനി  നനിയമനലാം  എകപഭാഴെഭാണട്ട്
നടതനിയതട്ട്;  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലലാം  എത
തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ) കപഭാലതീസട്ട് സര്ജന മഭാതലാം കപഭാസട്ട്മഭാര്ടലാം പരനികശഭാധന നടതഭാവന മരണങ്ങള
ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനിലള്ള സര്ക്കഭാര് സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് നടക്കുന ശരഭാശരനി  9211  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടവലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനു
കേതീഴെനിലള്ള ആശുപതനികേളനില് നടക്കുന ശരഭാശരനി  9919  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടവമുളസപസട
സലാംസഭാനതഭാസകേ ഒരു വര്ഷലാം 19130 കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടങ്ങള നടക്കുനണട്ട്.

(ബനി) അനുബനമഭായനി ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കുന. *

(സനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല വകുപനില് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുസട  25-6-2016-സല
ഇ.എ.1-1008/2016/ആവഡ പ്രകേഭാരവലാം സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് സമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുസട 19-8-2016-സല ജനി3/21554/2016/  സമ.വനി.വ. നമ്പര്
ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരവമഭാണട്ട് ഒടുവനില് നനിയമനലാം നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ആകരഭാഗല വകുപനില്
ടനി തസനികേയനില് ഒഴെനിവകേസളഭാനലാം തസന നനിലവനിലനിലഭാതതുലാം സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനില് 22 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ഇ)  കേസഡനി മരണങ്ങള,  ചേനികേനിതഭാ പനിഴെവട്ട്  ആകരഭാപനിക്കസപടുന മരണങ്ങള,
സകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  സ്ത്രതീധനവലാം  അതുമഭായനി  ബനസപട  മരണങ്ങള,  സലാംശയഭാസദവലാം
സങ്കതീര്ണ്ണവമഭായ മരണങ്ങള,  ഇനകേസസനിസന സമയതട്ട് മരണകേഭാരണലാം വലക്തമലഭാത
മരണങ്ങള, മജനികസറട്ട് ഇനകേസസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ എലഭാ മരണങ്ങളുലാം എനനിവ കപഭാലതീസട്ട്
സര്ജന മഭാതലാം കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം നടകതണതഭാസണനട്ട് കകേരളഭാ സമഡനികക്കഭാ ലതീഗല്
കകേഭാഡനില്  (22-10-2011-സല  സ.ഉ(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  232/2011/ആ.വ.  നമ്പര്
ഉതരവട്ട്) വലക്തമഭാക്കുന.

കകേഭാടകഞരനി സനി.എചട്ട്.സനി.

189(199) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി.-ആയനി ഉയര്തനിയ കകേഭാടകഞരനി
പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് കേനിടതനി ചേനികേനിത സഗൗകേരലതനിനട്ട് ഉതരവ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് ഇതുവസരയുലാം കേനിടതനി ചേനികേനിത ആരലാംഭനിക്കഭാത
കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  എങ്കനില് കേനിടതനി ചേനികേനിത സഗൗകേരലലാം എനട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുസമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  374/2013/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  31-8-13  ഉതരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം കകേഭാടകഞരനി പനി.എചട്ട്.സനി.-സയ സനി.എചട്ട്.സനി.  ആയനി ഉയര്തനിസയങ്കനിലലാം
ആവശലമഭായ  സബഡട്ട്  സസങ്തുലാം  ജതീവനക്കഭാരുസട  തസനികേകേളുലാം  ഇലഭാതതനിനഭാല്
കേനിടതനി ചേനികേനിത ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാടകഞരനി  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  അതലഭാവശലലാം  കവണ  തസനികേകേള
2-2-2015-സല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  58/15/ധന  നമ്പര്  ഉതരവനികനഭാസടഭാപമുള്ള
സപ്രഭാകഫഭാര്മയനില് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് നനിലവനിലള്ള
മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായുലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനിസന  അലാംഗതീകേഭാരകതഭാസടയുലാം
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സസനര്

190(200) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഗൗ വര്ഷലാം മുതല് എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനിലലാം ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
സസനര് ആരലാംഭനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സസനര് ആരലാംഭനിക്കുന ആശുപതനികേളുസട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസനറുകേളുസട നടതനിപട്ട് ഏതട്ട് വനികധനയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വനതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനിലള്ള 44
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സസനറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സസനറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന  ആശുപതനികേളുസട  കപരു
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.  *

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സസനറനികലക്കട്ട് കവണനിവരുന എലഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം
അനുബന സജതീകേരണങ്ങളുലാം കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
വഭാങ്ങനി സഭാപനിക്കുകേയുലാം നടതനിപട്ട്  അതതട്ട്  ആശുപതനികേള കനരനിടട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുലാം
സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയുസട നനിലവഭാരലാം ഉയര്തനതനിനട്ട് നടപടനി

191(201) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിസയ ജനിലഭാ ആശുപതനിയുസട നനിലവഭാരതനികലക്കട്ട്
ഉയര്തനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് കടഭാമഭാ സകേയര് യൂണനിറലാം സര്ജനിക്കല്
വഭാര്ഡുലാം അടനിയനനിരമഭായനി അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) ചേഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് കടഭാമഭാ സകേയര് യൂണനിറട്ട്, എമര്ജനസനി
വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിസപടുതനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  2016-17  ആകരഭാഗല വകുപനിസന പഭാന
സ്കതീമനിസല  Strengthening  of  Emergency  Medical  Care  എന  പദതനിയനില്
ഉളസപടുതനി സനി.റനി. സ്കഭാന സഭാപനിക്കുവഭാനഭായനി 142 ലക്ഷലാം രൂപ ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാസത  2009-ല്  Road safety Authority  നല്കേനിയ ആലാംബലനസട്ട് പ്രവര്തന
സജമഭാണട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനി സമര്പനിച  260  ലക്ഷലാം രൂപയുസട
എമര്ജനസനി  കടഭാമഭാ  സകേയര്  പദതനിക്കുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല്  2017-18-ല്  പഭാന
പദതനിയനില്  ഉളസപടുതന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മഭാതമല  കകേന്ദ്ര
പദതനിയനില് ഉളസപടുതനി സര്ജനിക്കല് വഭാര്ഡനിനട്ട് 70 ലക്ഷലാം രൂപയുസട എസനികമറട്ട്
കകേന്ദ്രഗവണ്സമനനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  സ്കതീമനില്  അനുമതനി  ലഭനിചനിസലങ്കനില്
2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനിസല  പദതനി  ഇനതനിസല  പ്രധഭാന  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഉളസപടുതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള

192(202) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനസത എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനിലലാം ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണലതനിസല  പഴെയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല.  ഈ വര്ഷലാം മുതല് 36 തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
സസനറുകേള തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പഴെയങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറട്ട് തുടങ്ങുനതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

സമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (ഐ.എസട്ട്.എലാം.) നനിയമനലാം

193(203) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 268/11 പ്രകേഭാരലാം 19-11-2014-ല് നനിലവനില് വന പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് നനിനട്ട് ഇതുവസര എത സമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാസര (ഐ.എസട്ട്.എലാം.)
നനിയമനിച്ചു;

(ബനി) ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ രതീതനി (ഐ.എസട്ട്.എലാം.) വകുപനില് കേഴെനിഞ 2 വര്ഷമഭായനി
എത സപ്രഭാകമഭാഷന  നടന;

(സനി)  ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ രതീതനി  (ഐ.എസട്ട്.എലാം.)  വകുപനില് അവസഭാനമഭായനി
ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമനല് സപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി കൂടനിയതട്ട് എകപഭാഴെഭാണട്ട്;

(ഡനി) ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ രതീതനി (ഐ.എസട്ട്.എലാം.)  വകുപനില് കേഴെനിഞ രണട്ട്
വര്ഷങ്ങളനില് എത തവണ ഡനി.പനി.സനി. കൂടനിയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 95 സമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാസര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 115 സപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നടന.

(സനി) 9-5-2016-നഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനല് സപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി
കൂടനിയതട്ട്.

(ഡനി) 3 തവണ ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനല് സപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

പള്ളുരുതനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി

194(204) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) തൃപ്പൂണനിതറ നനിയമസഭഭാ മണലതനിസല പളളുരുതനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്
ഓപകറഷന  തതീയറര്  ഉളസപസട  എലഭാ  സജതീകേരണങ്ങളുലാം  നനിലവനിലസണങ്കനിലലാം
അവസയഭാനലാം പ്രവര്തനക്ഷമമല എനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  പഭാരഭാസമഡനിക്കല്,  നഴനിലാംഗട്ട്,  മറ  ജതീവനക്കഭാര്  എനനിവരുസട
തസനികേകേള ആവശലഭാനുസരണലാം ഇസലനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കണസമനട്ട് ആവശലസപട്ടുള്ള ഏസതങ്കനിലലാം
അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടനിയനരമഭായനി ആവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പള്ളുരുതനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് ഓപകറഷന തനികയറര് നനിലവനിലനില.
എനഭാല് ഓപകറഷന തനികയറര്, കലബര് റൂലാം എനനിവ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സകേഭാചനിന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന കകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതമല ആശുപതനിയുസട
ആവശലകേത പരനിഗണനിചട്ട് യുദകേഭാലഭാടനിസഭാനതനില് അറകുറപണനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന കേനിര്കലഭാസ്കര് കേമ്പനനിക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  നനിയമസഭഭാ നനികയഭാജകേ മണ ലതനിസല ആസനിവനികേസന
ഫണട്ട് പ്രകേഭാരലാം പള്ളുരുതനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്  postmortem  സഗൗകേരലകതഭാടുകൂടനിയ
കമഭാര്ചറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേണസമനട്ട്  ആവശലസപടട്ട്  സമര്പനിച
സപ്രഭാകപഭാസലനില് തസനികേകേള സൃഷനിക്കണസമന ആവശലവലാം ഉളസപടനിരുന.  എനഭാല്
ആസനി വനികേസന ഫണട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നനിര്മ്മേഭാണകതഭാടു ബനസപടട്ട് തസനികേ സൃഷനിക്കുകേ
സഭാധലമലഭാതതനിനഭാല് പ്രസ്തുത സപ്രഭാകപഭാസല് 25-9-2015-സല 268/ഇ 2/2015/ആ.കു.വ.
കേതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.  എനഭാല്  അതലഭാവശലലാം  കവണ  അധനികേ
തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  സപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്
സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട്  നനിലവനിലള്ള മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

195(205)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഒരു ദനിവസലാം എത കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള സഗൗകേരലമഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
1008/2017
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(ബനി) കരഭാഗനികേളുസട എണ്ണതനിലണഭായനിട്ടുള്ള വര്ദനവട്ട് കേണക്കനിസലടുതട്ട് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
സചേയ്യുനതനിനുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഒരു ദനിവസലാം 100 ഹതീകമഭാഡയഭാലനിസനിസലാം
20 സപരനിഫറല് ഡയഭാലനിസനിസലാം സചേയ്യുനതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി കകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

ബഭാലകശ്ശേരനി സര്ക്കഭാര് ആശുപതനി

196(206) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഭാലകശ്ശേരനി സര്ക്കഭാര് ആശുപതനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി പദവനിയനികലക്കുയര്തനിയകപഭാള,
കേനിടതനി ചേനികേനിത ഉളസപസടയുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള നഷമഭായതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആശുപതനിയുസട പ്രവര്തനതനിനഭാവശലമഭായ കപഭാസട്ട് കനികയഷനുള്ള
സപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിലവനില് കരഭാഗനികേള കനരനിടുന പ്രയഭാസങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന എസനങ്കനിലലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ബഭാലകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്  കേനിടതനി  ചേനികേനിത  ഉളസപസടയുള്ള
സഗൗകേരലങ്ങള തുടരുനണട്ട്.  നനിലവനില് 75 കപര്ക്കുള്ള സബഡട്ട് സസങ്തട്ട് ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ബഭാലകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് 1  സനിവനില് സര്ജന, 3 അസനിസനട്ട്
സര്ജന എനനിങ്ങസന കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട  4  തസനികേകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്
അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച സപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ഡയറക്ടര്  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപതനി

197(207)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  മഭാനദണങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള
തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് എത എനട്ട് കേഭാറഗറനി തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സനടുമങ്ങഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിസല സഗൗകേരലങ്ങള സമചസപടുതഭാന
എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 17-5-2013-സല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 175/13/ആ.കു.വ.  നമ്പര് ഉതരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്തനിയ സനടുമങ്ങഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്
സഭാഫനിസന കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബനലാം (1) ആയനി കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി) അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം,  ഒബ്സര്കവഷന വഭാര്ഡട്ട് എനനിവ നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം
കമഭാര്ചറനിയനികലക്കട്ട് ഡതീപട്ട് ഫതീസര് വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചു. 125
KV ജനകററര്, ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പഭാനട്ട്, ഓപകറഷന തതീയററനില് ഇനസവര്ടര്, കലബര്
റൂമനില്  നഭാലട്ട്  കഫഭാകടഭാ  സതറഭാപനി  സമഷതീനുകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഫഭാര്മസനി കസഭാര് നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം പുതനിയ ഇ.എന.ടനി.  ഒ.പനി.  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുമുണഭായനി.
പുതനിയ അനകസഷല സമഷതീന വഭാങ്ങനി.   സമഡനിസനിന,  സറസനികറററനി  സമഡനിസനിന എനതീ
ഒ.പനി.-കേള, കലബര് വഭാര്ഡട്ട് എനനിവ നവതീകേരനിക്കുകേയുലാം കസകനജട്ട് കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്തു.   ലഭാബനിസല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  സമചസപടുതനി
പുതനിയ ബഹുനനില സകേടനിടതനിസന പണനി പൂര്തനിയഭായനി വരുന.  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി
ആരലാംഭനിച്ചു.  മഭാതമല  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു സപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിരുന.
എനഭാല്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലള്ള  ആശുപതനികേളനില്  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സപഭാതുവഭായ  മഭാനദണലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷലാം
പ്രസ്തുത അകപക്ഷ സമഭാഹൃത സപ്രഭാകപഭാസലനില്  2-2-2015-സല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്
58/2015/ധന നമ്പര് ഉതരവനികനഭാസടഭാപമുള്ള സപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  സമര്പനിക്കുവഭാന
ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സമഭാഹൃത  സപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ
വകുപട്ട്  ഡ യറക്ടര്  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിലവനിലള്ള  മഭാനദണ ങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മൂവഭാറപുഴെ നനികയഭാജകേ മണ ലതനിസല സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള

198(208) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴെ നനികയഭാജകേ മണലതനില് നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള
ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപതനികേള ഓകരഭാനനിലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസനികേകേള,

ഓകരഭാ തസനികേയനിലലാം നനിലവനിലള്ള ജതീവനക്കഭാരുസട എണ്ണലാം, നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള

എനനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസസ്തുത ആശുപതനികേളനില് കേനിടതനി ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനട്ട് സഗൗകേരലമുള്ള

ആശുപതനികേള  ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം  ഓകരഭാ  സലതലാം  പരമഭാവധനി  എത

കരഭാഗനികേസള കേനിടതനി ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനട്ട് സഗൗകേരലലാം ഉസണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 1. ജനറല് ആശുപതനി, മൂവഭാറപുഴെ

2. സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കൂതഭാട്ടുകുളലാം

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, പനിണനിമന, പഭാലക്കുഴെ, മഭാറഭാടനി, ആയവന,

മഞളര്, പഭായനിപ്ര, ആകവഭാലനി, കേല്ലൂര്ക്കഭാടട്ട്, വഭാളകേലാം.

(ബനി) വനിവരലാം അനുബനലാം (1)-ല് കചേര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) കേനിടതനി ചേനികേനിത സഗൗകേരലമുള്ള ആശുപതനികേളുസട വനിവരലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന.

1. ജനറല് ആശുപതനി, മൂവഭാറപുഴെ - പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  266  

കേനിടക്കകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

300-ഓളലാം  കരഭാഗനികേസള  കേനിടതനി  

ചേനികേനിതനിക്കഭാനുള്ള  സഗൗകേരലലാം  

നനിലവനില് ഉണട്ട്.

2. പനി.എചട്ട്.സനി., പനിണനിമന - കേനിടക്കകേളുസട എണ്ണലാം 24 

3. പനി.എചട്ട്.സനി., മഞളര് - കേനിടക്കകേളുസട എണ്ണലാം 24 

4. സനി.എചട്ട്.സനി., കൂതഭാട്ടുകുളലാം - കേനിടക്കകേളുസട എണ്ണലാം 90 

5. പനി.എചട്ട്.സനി., കേല്ലൂര്ക്കഭാടട്ട് - കേനിടക്കകേളുസട എണ്ണലാം 36 

6.പനി.എചട്ട്.സനി., വഭാളകേലാം - കേനിടക്കകേളുസട എണ്ണലാം 24 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാനസര് ചേനികേനിത

199(209) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  വര്ദനിച്ചുവരുന  കേഭാനസര്  കരഭാഗബഭാധനിതരുസട  എണ്ണലാം  കേണക്കനിസലടുതട്ട്

കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാരലാംഗതട്ട് എസനലഭാലാം പദതനികേള നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാനസര്  ചേനികേനിതയ് ക്കഭായനി  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനിലലാം
സലാംവനിധഭാനസമഭാരുക്കുനതനിനുലാം തഭാലൂക്കട്ട് തലതനില് കേലഭാനസര് കരഭാഗബഭാധനിതരുസട
'കേഭാനസര് രജനിസനി' തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാനസര്  ചേനികേനിതക്കഭാവശലമഭായ  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  ഉളസപസടയുള്ള
ചേനികേനിതഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനിലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് കേഭാനസര് കരഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനിടഭാണട്ട് കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  വര്ദനിച്ചുവരുന  കരഭാഗബഭാധനിതരുസട  എണ്ണതനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര്തലതനില്  കേഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുസട
ദഗൗര്ലഭലലാം  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത  ഒരു  വലനിയ  വനിഭഭാഗലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് അപ്രഭാപലമഭായനിരുന.  ഈ സഭാഹചേരലതനിനട്ട് ഒരു മഭാറലാം വരുതനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപട്ട് എലഭാ ജനിലയനിലലാം ഒരു കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രലാം
എന ആശയകതഭാസട ജനിലഭാ കേഭാനസര് സകേയര് പദതനി ആരലാംഭനിചനിരുന.  ഇകപഭാള
12 ജനിലകേളനിലഭായനി 16 ആശുപതനികേളനില് ഈ പദതനി നനിലവനില് വരനികേയുലാം സചേയ്തു.
കേഭാനസര് സസഷലലനിസ്റ്റുകേളുസട ദഗൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിസലടുതട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് റതീജനിയണല്
കേഭാനസര് സസനറുകേളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വനിനലസനിക്കുകേയുലാം സചേയ്തു.  നഭാളനിതുവസര
16,000-ല്പരലാം  കേതീകമഭാസതറഭാപനി  ഈ  സസനറുകേളനിലൂസട  നല്കുനതനിനുലാം  1500-ല്പരലാം
പുതനിയ കരഭാഗനികേസള കേസണതനതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ എലഭാ ജനിലയനിലലാം
കേഭാനസര്  നനിര്ണ്ണയ  കേലഭാമ്പുകേള  നടതനതനിനുലാം  കേഭാനസര്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടതനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

റതീജനിയണല് കേഭാനസര് സസനര്

ആര്.സനി.സനി.യനില് കലഭാകകേഭാതര നനിലവഭാരതനിലള്ള എലഭാ കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ
സഗൗകേരലങ്ങളുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  കൂടഭാസത ആര്.സനി.സനി.-യനില് എതന കരഭാഗനികേളക്കഭായനി
എലഭാവനിധ  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ  ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിസട
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എതന കരഭാഗനികേളുസട ബഭാഹുലലലാം കേണക്കനിസലടുതട്ട് പുതുതഭായനി പണനി പൂര്തനിയഭാക്കനിയ
1,34,000  ചേതുരശ  അടനി  വനിസതീര്ണ്ണമുള്ള  പത  നനില  സകേടനിടതനിസന  പണനി
പൂര്തനിയഭായനി  പ്രവര്തനസജമഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുന.  ഇതനിസന  പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനകതഭാടുകൂടനി ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനില്  അനുഭവനിച്ചുവരുന  സലപരനിമനിതനി
പരനിഹരനിക്കസപടുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത ആര്.സനി.സനി. കേഭാമ്പസനികനഭാടു കചേര്നട്ട് 100 സസനട്ട്
സലതനില്  (പുതുതഭായനി  അനുവദനിച്ചു  കേനിടനിയ  64  സസനട്ട്  സലലാം  ഉളസപസട)
2,69,000  ചേതുരശ അടനി  വനിസതീര്ണ്ണതനില് പുതനിയ സകേടനിടലാം  കൂടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആവശലമഭായ എലഭാ അനുമതനികേളക്കുലാം കശഷലാം സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എതയുലാം സപസടനട്ട് പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.

ആര്.സനി.സനി. തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനതീ
സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള,  എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപതനി,  മലബഭാര് കേഭാനസര്
സസനര് എനതീ സഭാപനങ്ങളുസട സഭാകങ്കതനികേ സഗൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആധുനനികേ ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തലതനില്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കഭാനനിലാംഗട്ട് യൂണനിറകേള,  കറഡനികയഷന ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ
സമഷതീനുകേള മറട്ട് സഭാകങ്കതനികേ സഗൗകേരലങ്ങള എനനിവ വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  ആര്.സനി.സനി.-യനിസല  കരഭാഗനികേളുസട  ബഭാഹുലലലാം  കേണക്കനിസലടുതട്ട്
കേഭാനസര് ചേനികേനിത സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് വനികകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
തതീരുമഭാനവലാം മദലകകേരളതനിസല കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളുസട സഗൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം സകേഭാചനിയനില്
ഒരു കേഭാനസര് സസനര് സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനസത  12  ജനിലകേളനിലഭായനി  (ഇടുക്കനിയുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുലാം  ഒഴെനിസകേ)
ജനിലഭാ കേഭാനസര് നനിയനണ കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനിസന കേതീഴെനില്
ആരലാംഭനിച്ചു.  ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനള്ള  16  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  3  മഭാസവലാം  42  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്
2  ആഴ്ചയുലാം  വതീതലാം  ആര്.സനി.സനി.-യനിലലാം  മലബഭാര്  കേഭാനസര് സസനറനിലലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയുണഭായനി.  ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിശതീലനലാം ലഭനിച കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം നഴ്സുമഭാരുസടയുലാം
കസവനലാം പ്രകയഭാജനസപടുതനിസക്കഭാണട്ട് ആര്.സനി.സനി.-യനില് ആദലഘടലാം കേതീകമഭാസതറഭാപനി
കേഴെനിഞ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  അടുതഘടലാം  മുതല്  കേതീകമഭാസതറഭാപനി  നല്കുനതനിനുളുള
സലാംവനിധഭാനവലാം  മുനകൂര്  കേഭാനസര്  നനിര്ണ്ണയതനിനുലാം  കേഭാനസര്  മുകനഭാടനിയഭായുള്ള
മഭാറങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിചട്ട്  ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനവലാം  ഡനിസനിക്ടട്ട്  കേഭാനസര്
സകേയര് സസനറുകേളനില് സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആര്.സനി.സനി.-യനില് പുതുതഭായനി പണനിതതീര്ന പതട്ട് നനില സകേടനിടതനികലക്കട്ട്
ഒ.പനി.വനിഭഭാഗവലാം മറട്ട് സര്വ്വതീസകേളഭായ സപറട്ട് സ്കഭാനര്,  സസകേട്ട് സനി.റനി.  ഗഭാമഭാകേലഭാമറ,
അഡട്ട് മനിനനികസറതീവട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കഡസകേയര് കേതീകമഭാസതറഭാപനി, സമഡനിക്കല് സറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്,
കേഭാനസര് രജനിസനി,  ഐ.റനി.  ഡനിവനിഷന,  സടലനിസമഡനിസനിന,  ആര്.ഐ.എ.  ലഭാബട്ട്,
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നബ്യൂകനിയഭാര് സമഡനിസനിന ഒ.പനി.,  ഫഭാര്മസനി സര്വ്വതീസട്ട് എനനിവ പൂര്ണ്ണമഭായുലാം മഭാറനി
കേഴെനിയുകമ്പഭാള ഇനകപഷലനസനിനട്ട്  ആവശലമഭായ കപവഭാര്ഡുകേള ജനറല് വഭാര്ഡുകേള
തുടങ്ങനിയ സഗൗകേരലങ്ങള വര്ദനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്  :

ഈ വകുപനിനു കേതീഴെനില് കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാ സഗൗകേരലമുള്ള എലഭാ സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാം സമഡനിക്കല് ഓകങ്കഭാളജനി, സര്ജനിക്കല് ഓകങ്കഭാളജനി, കറഡനികയഭാളജനി
എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങള സസജമഭായനി  പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്
എനതീ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കേഭാനസര് ചേനികേനിതയഭായനി ലതീനനിയര് ആകനിലകററര്
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന. കകേഭാടയലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
രണഭാമസത  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  Tertiary  Cancer  Care
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പുതനിയ സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

മലബഭാര് കേഭാനസര് സസനര്  :

മലബഭാര് കമഖലകേളനില് കേഭാനസര് കരഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി ഔകദലഭാഗനികേ
കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുനതനിനഭാല്  2014-ല് എലാം.സനി.സനി.-യനില് ആരലാംഭനിച മലബഭാര്
കപഭാപ്പുകലഷന കബസ്ഡട്ട് കേഭാനസര് രജനിസനി  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളക്കട്ട്
പുറകമ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട് എനതീ ജനിലകേള കൂടനി
ഉളസപടുതനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാല് കുറചട്ട് വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില്
ഈ കമഖലകേളനില് വര്ദനിച്ചു വരുന കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളുസട കേണക്കട്ട് ഏകേകദശലാം
കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

എലാം.സനി.സനി.സയ കപഭാസട്ട് ഗ്രഭാകജസറട്ട് ഇനസനിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഓകങ്കഭാളജനി സയനസട്ട്
ആനട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസനിറബ്യൂടട്ട്  ആയനി  ഉയര്തവഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  ഒമ്പതഭാമസത
ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാഡനിയനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളനിലലാം കേഭാനസര് ചേനികേനിത ഘടലാം ഘടമഭായനി
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  ആകരഭാഗല വകുപനിസന വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനിലൂസട കേഭാനസര് രജനിസനി ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നടതനിവരുന.
വര്ദനിച്ചുവരുന കേഭാനസര് കരഭാഗബഭാധനിതരുസട എണ്ണലാം കേണക്കനിസലടുതട്ട് കകേരളതനില്
ഒരു  "കസറട്ട്  കേഭാനസര്  രജനിസനി"  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  അതനിസന  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനിയഭായനി  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനിലലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുന  കേഭാനസര്
കരഭാഗനികേളുസട  കപരട്ട്,  വയസട്ട്,  അഡസട്ട്,  ഏതുതരലാം  കേഭാനസര്,  ബകയഭാപനി
റനികപഭാര്ടട്ട്/പകതഭാളജനി  റനികപഭാര്ടട്ട്/സ്കഭാന  റനികപഭാര്ടട്ട്,  ആദലമഭായനി  കേണ്ടുപനിടനിച  തതീയതനി,
നല്കേനിയ ചേനികേനിത ഇവ ഓകരഭാ രജനിസര് വചട്ട്  തതീയതനി കരഖസപടുതനി സൂക്ഷനിചട്ട്
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വയ്കക്കണതുണട്ട്.  കേഭാനസര് കരഭാഗനികേള പലതരലാം ചേനികേനിതയ്ക്കുകവണനി പല ആശുപതനികേളനില്
കപഭാകുലാം  എനള്ളതനിനഭാല്  കരഭാഗനികേളുസട  എണ്ണലാം  കൃതലമഭായനി  തനിടസപടുതനതനിനട്ട്
റതീജനിയണല്  കേഭാനസര്  സസനര്,  തനിരുവനനപുരതട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന  കേഭാനസര്
രജനിസനിസയ കനഭാഡല് സസനര് ആക്കനി മഭാറനി ശരനിയഭായ കേണക്കുകേള തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില
തനിരനിചട്ട് കസറട്ട് കവഡട്ട് കേഭാനസര് രജനിസനി തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലതീനനിയര് ആകനിലകററര് സജതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വലനിയ സഭാമ്പതനികേ
ബഭാധലതയഭാണട്ട് ഉണഭാകുനതട്ട്.  മഭാതവമല കറഡനികയഭാ സതറഭാപനി വനിദഗ്ദ്ധരുസട കസവനവലാം
അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്. പ്രകതലകേ അനുമതനികേള ആവശലമഭായ ഈ ചേനികേനിതഭാവനിധനി എലഭാ
സഗൗകേരലങ്ങളുമുള്ള ആശുപതനികേളനില് ഘടലാംഘടമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട് സഭാകങ്കതനികേമഭായനി
പ്രഭാകയഭാഗനികേതയുള്ളതട്ട്.

ആയുര്കവദ ചേനികേനിതയട്ട് ഇനഷസറനസട്ട് പരനിരക്ഷ

200(212) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ആയുര്കവദ ചേനികേനിതയട്ട് ഇനഷസറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ഏര്സപടുതനിസക്കഭാണട്ട്

ഉതരവഭായനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനഷസറനസട്ട് നനിയമങ്ങളുലാം നനിബനനകേളുലാം കേണക്കനിസലടുതട്ട് ഇനഷസറനസട്ട്
കേമ്പനനികേളക്കുലാം ആശുപതനികേളക്കുലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഭാവന ചേനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
അതനുസരനിച്ചുള്ള ചേനികേനിതഭാ തുകേയുലാം ആയുഷട്ട് വകുപട്ട് രൂപസപടുതനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനഷസറനസട്ട്  സറഗകലററനി  അകതഭാറനിറനി  ഇതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനലാം
പല ഇനഷസറനസട്ട് കേമ്പനനികേളുലാം നനിബനനകേകളഭാടു കൂടനിയ കപഭാളനിസനികേളുമഭായനി രലാംഗത
വനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ഇവ പരനിഹരനിക്കഭാന എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉതരവഭായനിടനില.

(ബനി) രൂപസപടുതനിയനിടനില.

(സനി&ഡനി) കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുനനില.
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കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ഡനിസസനസറനികേള

201(213)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനില് നനിലവനില് പ്രവര്തനിക്കുന കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ഡനിസസനസറനികേളുസട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കഫഭാടനിലാംഗട്ട് ഡനിസസനസറനികേളുസട പ്രവര്തനലാം കേഭാരലക്ഷമഭാമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിസല സവള്ളതഭാല് ചുറസപട ജനങ്ങളക്കട്ട് കവദലസഹഭായലാം
എതനിക്കുനതനിനുകവണനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന പദതനിയഭാണട്ട്  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്
ഡനിസസനസറനി.  കുടനഭാടനില്  2  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്  ഡനിസസനസറനികേള പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.
മുനകൂടനി  നനിശ്ചയനിച  പ്രകേഭാരലാം  കബഭാടട്ട്  സജടനികേളനില്  എതനി  കവദലസഹഭായലാം
നല്കുന.  4 സമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, 2 സഭാഫട്ട് കനഴട്ട്, 2 ഫഭാര്മസനിസട്ട് എനനിവരുസട
കസവനലാം ലഭലമഭാണട്ട്.  നൂകറഭാളലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേലഭാമ്പട്ട് നടതനി കസവനലാം നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി)  കഫഭാടനിലാംഗട്ട്  ഡനിസസനസറനികേളുസട കസവനലാം കൂടുതല് കമഖലകേളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ലഭാബട്ട് സഗൗകേരലലാം ഏര്സപടുതനി എന.സനി.ഡനി.
സഗൗകേരലങ്ങള കൂടുതല് സമചസപട രതീതനിയനില് നല്കുന കേഭാരലവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മരുനകേളുസട ഗണനനിലവഭാരലാം

202(215) ശതീ  .    എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് വനില്ക്കസപടുന മരുനകേള ഗണനനിലവഭാരലാം കുറഞവയഭാണട്ട്
എന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മരുനകേളുസട ഗണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എസനലഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനയഭായനി  കശഖരനിക്കുന  മരുനസഭാമ്പനിളുകേള  യഥഭാസമയലാം
പരനികശഭാധന പൂര്തനിയഭാക്കഭാസത കേഭാലതഭാമസലാം വരുതനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയനിസല കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത
മരുനകേള മഭാസങ്ങകളഭാളലാം കേഴെനിക്കഭാന കരഭാഗനികേസള നനിര്ബനനിതരഭാക്കുന സനിതനി
വനികശഷലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
1008/2017
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ഉതരലാം

(എ) തതീവ്രമഭായ ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയ കശഷമഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുലാം വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.  എനനിരുനഭാലലാം
തഭാപനനില,  പ്രകേഭാശലാം എനതീ ബഭാഹലഘടകേങ്ങള അനുസരനിചട്ട് സസനസനിറതീവട്ട് ആയ
രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  അടങ്ങനിയ  ഔഷധങ്ങളക്കട്ട്  ആയതനിസന  സഷല്ഫട്ട്  കലഫട്ട്
കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട്  മഭാറങ്ങള  വരുനതനിനഭാല്  അതരലാം  മരുനകേള  ഗണനനിലവഭാരലാം
കുറഞതഭായനി പരനികശഭാധനയനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യസപടുനതട്ട് ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള
വകുപനിസന ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) മരുനകേളുസട സഷല്ഫട്ട് കലഫട്ട് കേഭാലഭാവധനിയനില് ഉടനതീളലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുകദലഭാഗസര്
മരുനകേളുസട റഭാനലാം സഭാലാംപ്ളനിലാംഗട്ട് നടതനി ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുന.
സലാംസഭാന ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിസന കേതീഴെനില് പ്രവര്തന സജമഭായനിട്ടുള്ള
തനിരുവനനപുരലാം ഡഗ്സട്ട് സടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയനില് പ്രതനിവര്ഷലാം  4000  മരുനട്ട്
സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  എറണഭാകുളലാം  റതീജനിയണല്  ഡഗ്സട്ട്  സടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്
നനിലവനില് 4000 സഭാമ്പനിളുകേളുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാനനി  എനനിവനിടങ്ങളനിലലാം  മരുനട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേള
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാസത കകേരള സമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്  വഴെനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്
വനിതരണതനിനഭാസയതനിക്കുന  ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലാം  എന.എ.ബനി.എല്.
ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയ്യണസമനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനമുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഡനി)  കകേരള  സലാംസഭാനതട്ട്  വനിറഴെനിക്കസപടുന  മരുനകേളുസട  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  ഇവനിസട  വനിപണനലാം  നടതനവയഭാണട്ട്.
തതീവ്രമഭായ ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  കശഷലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള വനിപണനിയനില്
എതനിക്കുന മരുനകേള, സഷല്ഫട്ട് കലഫനിലടനതീളലാം ഗണനനിലവഭാരലാം നനിലനനിര്തനസവനട്ട്
ഉറപട്ട് വരുതനതനികലക്കഭായനി ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് സമഭാത/ചേനിലറ ഔഷധ
വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള,  ആശുപതനികേള (ഗവണ്സമനട്ട്/കപ്രവറട്ട്)  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
റഭാനലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.
എനനിരുനഭാലലാം  ടഭാനകസഭാര്കടഷന,  കസഭാകറജട്ട്  എനനിവയനിസല  അപഭാകേതകേള
കേഭാരണവലാം  മരുനകേളനില്  അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുസട  വലതനിയഭാനലാം
മൂലവലാം  മരുനകേള  നനിശ്ചനിത  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാതതഭായനി  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം
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വരഭാറുണട്ട്.   ഇതരതനില്  ഗണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  ഔഷധങ്ങളുസട  വനിവരങ്ങള
സപഭാതുജനങ്ങളനികലയട്ട്  എതനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതനിനഭാല്  ഇതരലാം
മരുനകേള കുറഞ കതഭാതനിസലങ്കനിലലാം വനിപണനിയനില് കേണ്ടുവരുന സനിതനിവനികശഷലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന അടനിയനര നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന. അതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഡഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  നഭാഷണല്  ഇനസഫഭാര്മഭാറനികട്ട്  സസനറനിസന
സഹഭായസഹകേരണകതഭാസട  എകട്ട്സറനഡട്ട്  കലസനസനിലാംഗട്ട്  കനഭാഡട്ട്  (എകട്ട്എല്എന)
എന  കസഭാഫട്ട് സവയര്  രൂപതീകൃതമഭാക്കുകേയുലാം  ടനി  കസഭാഫട്ട് സവയര്  സലാംവനിധഭാനതനിസല
എസട്ട്എലാംഎസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി ഗണനനിലവഭാരലാം കുറഞതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപടുന
മരുനകേളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനഭാഫലലാം പ്രഖലഭാപനിച ഉടനതസന വലഭാപഭാരനികേള,
വനിതരണക്കഭാര്,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള, നഴ്സുമഭാര് എനനിവര്ക്കുലാം ആശുപതനികേള
മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനിസല  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള വകുപ്പുകേള  എനനിവയ്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാസത ഇതരലാം മരുനകേളുസട തുടര് വനില്പന തടഞട്ട് വനിപണനിയനിലള്ള
കസഭാക്കുകേള  ഉടനടനി  പനിനവലനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മുനവര്ഷലാം  എടുക്കുന  മരുനകേളനില്  3-5%  മഭാതമഭാണട്ട്
ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാതതഭായനി കേഭാണുനതട്ട്.

തൃക്കളത്തൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.

203(216)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറപുഴെ നനികയഭാജകേ മണലതനിസല തൃക്കളത്തൂര് പനി.എചട്ട്.സനി-യനില്
ചേനികേനിത കതടനിസയതന കരഭാഗനികേളുസട എണ്ണതനിലള്ള വര്ദനവട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് കേനിടതനി ചേനികേനിത നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പഭായനിപ്ര തൃക്കളത്തൂര് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രതനില് കേനിടതനി ചേനികേനിതയട്ട്
ആവശലമഭായ സകേടനിടങ്ങളുലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം നനിലവനിലനില.   ഔടട്ട്  കപഷലനട്ട്  ചേനികേനിതയുലാം
മഭാതൃശനിശു ആകരഭാഗല പ്രവര്തനങ്ങളുലാം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗല പ്രവര്തനങ്ങളുലാം നടതഭാന
ഉകദ്ദേശനിച സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള. പരനിമനിതമഭായ കതഭാതനിലള്ള
ഒബ്സര്കവഷന സബഡട്ട്  സഗൗകേരലലാം മഭാതമഭാണട്ട് ഇവനിടങ്ങളനില് ഉള്ളതട്ട്.  പഭായനിപ്ര
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രതനില് കേനിടതനി ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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തൃപ്പൂണനിതറ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി

204(217)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിതറ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനിസല സസഷലഭാലനിറനി വനിഭഭാഗതനിസല
കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട തസനികേകേള മറട്ട് ആശുപതനികേളനികലക്കട്ട് ഷനിഫട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തസനികേകേള  പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏസതങ്കനിലലാം  നനികവദനങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തസനികേകേള തൃപ്പൂണനിതറ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്തനിരനിക്കുന. *

(സനി) ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടനട്ട്  (ഓഫഭാല്കമഭാളജനി)  തസനികേയട്ട്  പകേരമഭായനി

കേണ്സളടനട്ട് തസനികേ സതഭാടുപുഴെ ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില് നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

തൃപ്പൂണനിതറ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് ജൂനനിയര് കേണ്സളടനട്ട് (ജനറല് സമഡനിസനിന),

കേണ്സളടനട്ട്  (ജനറല് സമഡനിസനിന)-എനനിവ നനിലവനിലണട്ട്.  ടനി  സസഷലഭാലനിറനിയനിസല

രണട്ട്  തസനികേകേള  ആശുപതനിയുസട  ആവശലകേത  അനുസരനിചട്ട്  ഷനിഫട്ട്  സചേയ

സഭാപനങ്ങളുസട  പ്രവര്തനസത  ബഭാധനിക്കഭാത  തരതനില്   പുനധഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള

ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധവലാം സഭാനസന പരനിചേരണവലാം ശക്തനിസപടുതഭാന നടപടനി

205(219)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന കശഷലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധവലാം സഭാനസന

പരനിചേരണവലാം  ശക്തനിസപടുതഭാന  എസനഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചസതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിസന  ഭഭാഗതനനിനലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനിനഭായനി
സലാംസഭാനസതഭാടഭാസകേ ചുവസട കചേര്ക്കുന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

1. സഭാര്വ്വതനികേ പ്രതനികരഭാധ പരനിപഭാടനി  :

ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിസന നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം നല്കേനിവരുന സഭാര്വ്വതനികേ പ്രതനികരഭാധ
കുതനിവയട്ട് പരനിപഭാടനി കകേരളതനിലടനതീളലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി തസന നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എലഭാ
ബധനഭാഴ്ചകേളനിലലാം പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട്  പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട് കൂടഭാസത
സലാംസഭാനസത  എലഭാ  കുടുലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി  അങ്കണവഭാടനികേകളയുലാം
ഉളസപടുതനി  മഭാസതനില്  4  എന  കേണക്കനിനട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  കുതനിവയട്ട്
പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുനണട്ട്.

2. മനിഷന ഇന്ദ്രധനുസട്ട് പരനിപഭാടനി  :

ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിസന  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  രഭാജലസത  പ്രതനികരഭാധ
കുതനിവയ്പനില് പനിനനില് നനില്ക്കുന  201  ജനിലകേസള ഉളസപടുതനി കകേരളതനിസല
മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  മനിഷന  ഇന്ദ്രധനുസട്ട്  എന പ്രതനികരഭാധ
കുതനിവയട്ട്  ശഭാക്തതീകേരണ പരനിപഭാടനി  ഒരു മഭാസതനില്  7  ദനിവസസമന കേണക്കനിനട്ട്
തുടര്ചയഭായ  4  മഭാസലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   തുടര്നട്ട്  ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിസന
നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചട്ട് മതീഡനിയലാം കഫഭാക്കസട്ട് ആയ 7 ജനിലകേസള (എറണഭാകുളലാം,
കേണ്ണൂര്,  സകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്)  ഉളസപടുതനി
ഒകക്ടഭാബര് 7 മുതല് 4 മഭാസകതക്കട്ട് മനിഷന ഇന്ദ്രധനുസട്ട് പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിച്ചു.

3. സസഷലല് ഇമ്മേബ്യൂകണകസഷന പരനിപഭാടനി  :

സലാംസഭാനതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട്  എടുക്കഭാത
കുടനികേള ഉള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് പ്രകതലകേനിചട്ട് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ഡനിഫതീരനിയ കരഭാഗലാം
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ സഭാഹചേരലതനില് പ്രകതലകേ പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട് ശഭാക്തതീകേരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജനിലകേളനില് ഡനിഫതീരനിയ കരഭാഗലാം പടര്ന സഭാഹചേരലതനില് സസതീകേരനിച പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങള  :

സലാംസഭാനതട്ട്  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,
വയനഭാടട്ട് എനതീ ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് ഡനിഫതീരനിയ കരഭാഗലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം പദതനികേളുലാം
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സലാംസഭാനതലതനിലലാം  ജനിലഭാതലതനിലലാം  ഊര്ജനിതമഭായനി  നടതനിവരുന.
സലാംസഭാനതലതനിലലാം  ജനിലഭാതലതനിലലാം  റഭാപനിഡട്ട്  സറകസഭാണഡട്ട്  ടതീലാം
(ആര്.ആര്.ടനി.)  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള നടതനി വരുന.
ആകരഭാഗല കമഖലയനിസല വനിദഗ്ദ്ധസര ഉളസപടുതനി സലാംസഭാനതല സടകനിക്കല്
അകഡസസറനി  ഗ്രൂപട്ട്  (STAGI- State  Technical  Advisory  Group  on
Immunization)  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്സപഭാതുവഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  പുറസപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.  കരഭാഗബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്
ആവശലമഭായ റനി.ഡനി. വഭാകനിന, എറനികതഭാകമസനിന, ആനനി കടഭാകനിന എനനിവ
എതനിചട്ട് കരഭാഗബഭാധ നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നടതനിവരുന.

കൂടുതല് കകേസ്സുകേള വരഭാനുള്ള സഭാധലത കേണക്കനിസലടുതട്ട് ബഹു.  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ  മനനിയുസട  കനതൃതസതനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുസട  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്
ഹഭാളനില്  7-7-2016-നട്ട് അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കൂടുകേയുണഭായനി.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,
നഗരസഭ-പഞഭായതട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള,  വനിവനിധ  മതകമലദലക്ഷന്മേഭാര്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്,
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്  എനനിവരുസട  കനതൃതസതനില്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുകവണ പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകേയുലാം
സചേയ്തു.  പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ബഹു.  ആകരഭാഗല
വകുപ്പു മനനിയുസടയുലാം ബഹു.  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുസടയുലാം കനതൃതസതനില്
നടന  മതകനതഭാക്കന്മേഭാരുസട  സകമ്മേളനതനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന  മതകനതഭാക്കള  ഒപനിട  പ്രതനിജ  പ്രസനിദസപടുതഭാന  നടപടനി
എടുക്കുകേയുലാം സചേയതട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുതനിവയട്ട് ശക്തമഭാക്കഭാന സഹഭായനിച്ചു.

പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ കുതനിവയട്ട്  എടുക്കഭാത കുടനികേസള കേസണതനി
3 മഭാസലാം സകേഭാണട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായനി കുതനിവയട്ട് നല്കുവഭാനുള്ള ഊര്ജനിത കേര്മ്മേപദതനിക്കട്ട്
രൂപലാം നല്കേനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന. കരഭാഗനിയുമഭായനി അടുത സമ്പര്ക്കലാം പുലര്തനിവരുന
കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ആനനി  ബകയഭാടനികേട്ട്  സപ്രഭാഫലഭാകനിസലാം  റനി.ഡനി.  വഭാകനിനുലാം
നല്കേനിവരുന.  കലനലനിസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനില്  പനികനഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന  ജനിലകേസള  കേസണതനി  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  കുതനിവയട്ട്
എടുക്കഭാത  കുടനികേളക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കുതനിവയട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
നടനവരുന.  സഭാനസന  പരനിചേരണ  രലാംഗതട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ള  തനിതല
സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിസപടുതനതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.
ഇതനിസന  മുകനഭാടനിയഭായനി  സസക്കണറനി  സകേയര്  യൂണനിറകേള  ജനിലഭാ/ജനറല്/
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില് ശക്തനിസപടുതനതനിനുലാം കപ്രമറനി സകേയര് യൂണനിറകേളക്കട്ട്
പ്രകതലകേ  സഹഭായവലാം  മുനനിസനിപല്  കകേഭാര്പകറഷന  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ
പദതനിക്കുലാം ഊനല് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ കകേഭാടയലാം,  സകേഭാലലാം,  ഇടുക്കനി
ജനിലകേളനില്  പക്ഷഭാഘഭാത  പുനരധനിവഭാസ  യൂണനിറകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവട്ട് നനികേതനതനിനട്ട് നടപടനി

206(220) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനസത ആശുപതനികേളനിസല കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനട്ട്

എസനലഭാലാം നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം കകേസക്കഭാണനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനസതഭാടഭാസകേ എത കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില് നനിലവനിലള്ള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിൽ  നനിനലാം  നനിയമനലാം
നല്കേനിയ കഡഭാക്ടര്മഭാരനില് സര്വ്വതീസനില് പ്രകവശനിചവര് എതകപരഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ഡനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേള അടനിയനരമഭായനി നനികേതനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  അസനിസനട്ട് സര്ജന തസനികേയനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  അസസഡസസട്ട് സചേയ
370  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന  ഉതരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന  ഒഴെനിവകേള
നനികേതനതനിനഭായനി  എന.സജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുണട്ട്. 41 അസനിസനട്ട് സര്ജന്മേഭാസര സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി സനിവനില് സര്ജന
തസനികേയനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-ജൂണ് മഭാസലാം മുതലള്ള കേഭാലയളവനില് വനിവനിധ
സസഷലഭാലനിറനികേളനിലഭായനി 199 കപര്ക്കട്ട് സനിരനനിയമനവലാം 12 കപര്ക്കട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴെനിവണഭായനിരുന  3  അഡതീഷണല് ഡയറക്ടര് തസനികേകേളനികലക്കട്ട്
സഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാസര സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത 5 അസനിസനട്ട്
ഡയറക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട് സഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  201 എന.സജ.ഡനി. ഒനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  1352 കപര്.

(ഡനി)  അസനിസനട്ട്  സര്ജന്മേഭാരുസട  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി-യനില്നനിനള്ള
അസസഡസസട്ട് സമകമ്മേഭായുസട അടനിസഭാനതനിലലാം സസഷലഭാലനിറനി ഒഴെനിവകേള സപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂസടയുലാം
നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  
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 ആകരഭാഗല വകുപനിസല ഒഴെനിവകേള

207(221)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശസത തുടര്നട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനില്
എത ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ട്ടു സചേയനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) റനികപഭാര്ട്ടു സചേയ ഒഴെനിവകേളനില്നനിനലാം എത കപര്ക്കട്ട് അകഡസസട്ട് നടപടനികേള
പൂര്തനിയഭാസയനലാം എതകപസര ഇതനിനകേലാം നനിയമനിച്ചുസവനലാം സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷലാം ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശസത തുടര്നട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനില്
നനിനലാം 1143 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ ഒഴെനിവകേളനില്നനിനലാം 600 തസനികേകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അസസഡസസട്ട് നടപടനികേള സലാംബനനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭലമല.

ആര്ടനിഫനിഷലല് ലനിലാംബട്ട് സസനര്

208(222)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപതനികയഭാടട്ട് അനുബനമഭായനി
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന ആര്ടനിഫനിഷലല് ലനിലാംബട്ട് സസനറനിസന പ്രവര്തനലാം സമചസപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സഭാപനതനില് നനിനട്ട് ഇതനിനകേലാം എത കപര്ക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിച്ചുസവനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിസന കേതീഴെനിലള്ള തനിരുവനനപുരലാം ഗവണ്സമനട്ട്
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടട്ട്  അനുബനമഭായനി  പ്രവര്തനിക്കുന  ആര്ടനിഫനിഷലല്
ലനിലാംബട്ട് സസനറനിസന സമചസപട പ്രവര്തനതനിനഭായനി സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ വകുപട്ട്  31
ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. Machinery-ക്കുലാം Materials-നുലാം കവണനിയുള്ള ഫണഭാണനിതട്ട്.
അതനിസന വനിനനികയഭാഗതനിനുള്ള ഭരണപരമഭായ നടപടനികേള പൂര്തതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇഗൗ വര്ഷലാം എ.എല്.സനി.-ക്കട്ട് സമറതീരനിയല്സട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി എട്ടുലക്ഷലാം
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) വര്ഷലാം എണ്ണലാം

2011 690

2012 642

2013 804

2014 908

2015 653

2016 (ജനുവരനി മുതല് 

സസപ്റലാംബര് വസര) 686

            ആസകേ 4383

2011-നട്ട് മുമ്പുള്ള കൃതലമഭായ എണ്ണലാം ലഭലമല.

അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത ലകബഭാറടറനികേള

209(223) ശതീ  .   ആനണനി കജഭാണ് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് സർക്കഭാർ  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാസത പ്രവര്തനിക്കുന എത
സസകേഭാരല സമഡനിക്കല് ലകബഭാറടറനികേളുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമ ലാംഗല ലാം  മണലതനില്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാസത  പ്രവര്തനിക്കുന
എത ലകബഭാറടറനികേളുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഭാബകേളുസട  നനിലവഭാരലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഏസതങ്കനിലലാം  തരതനിലള്ള
പരനികശഭാധനകേള നടതനകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേള ആകരഭാഗല വകുപനിസന അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുകൂടനികയഭാ
നനിയനണതനികലഭാ പ്രവര്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങള അലഭാതതനിനഭാല്,  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാസത
പ്രവര്തനിക്കുന  ലഭാബകേളുസട  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള  ആകരഭാഗല  വകുപനില്
ലഭലമല. ഇവ അതഭാതട്ട് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് രജനിസര് സചേയട്ട് പ്രവര്തനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.

(സനി)   കസഫട്ട്  കകേരളയുസട  ഭഭാഗമഭായനി   സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനിസന
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം ലഭാബകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.   പരഭാതനികേളുസട
അടനിസഭാനതനില്  സപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവമഭായനി ബനസപട വനിഷയങ്ങളനില് പരനികശഭാധ
നടതനിവരുനണട്ട്.
1008/2017
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ആയുര്കവദഭാശുപതനികേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാസര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

210(224) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലലാം  ആയുര്കവദഭാശുപതനികേള
നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം പബനിക്കട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന വഴെനി നനിയമനിച
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  കജഭാലനി  സചേയ്യുനകണഭാ,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  കജഭാലനി
സചേയ്യുന കഡഭാക്ടര്മഭാരുള്ള ആശുപതനികേള പ്രവര്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ആയുര്കവദഭാശുപതനികേളനിലലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.വഴെനി  കഡഭാക്ടര്മഭാസര
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) എലഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനിചവരഭാണട്ട് കജഭാലനി
സചേയ്യുനതട്ട്.  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  കജഭാലനി  സചേയ്യുന  കഡഭാക്ടര്മഭാരുള്ള
ആശുപതനികേള പ്രവര്തനിക്കുനനില.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

108 ആലാംബലനസകേളുസട കസവനലാം

211(225)  ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലയളവനിൽ  സലാംസഭാനതട്ട്  കസവനലാം  നടതനിയനിരുന

108 ആലാംബലനസകേളുസട എണ്ണലാം സലാംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനതട്ട്  എത  108  ആലാംബലനസകേള

കസവനമനുഷനിചനിരുനസവനള്ള ജനില തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാനതട്ട് എത  108  ആലാംബലനസകേളഭാണുള്ളസതനട്ട്

ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  108  ആലാംബലനസകേളുസട കസവനലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) 2010  കമയട്ട്  19  മുതലഭാണട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്  25  ആബലനസകേളുമഭായനി
സസപലറട്ട്  കപ്രഭാജക്ടഭായനി  108  ആലാംബലനസട്ട്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  പനിനതീടട്ട്
2012 ഏപ്രനില് 21 മുതല് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് 18 ആലാംബലനസകേളുമഭായനി 108 പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാനതട്ട് ആസകേ 43 (നഭാല്പതനിമൂനട്ട്) 108 ആലാംബലനസകേളഭാണുള്ളതട്ട്.

തനിരുവനനപുരലാം – 25

ആലപ്പുഴെ - 18

(ഡനി)  108 ആലാംബലനസകേളുസട കസവനലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി വനിശദമഭായ പദതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം  അടനിയനരമഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന  കകേരള  സമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷകനഭാടട്ട് ആവശലസപടനിട്ടുണട്ട്.

അങ്കണവഭാടനി പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം

212(226)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിസല നതീകലശസരതട്ട് പ്രവര്തനിച്ചു വനനിരുന അങ്കണവഭാടനി
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രലാം  നനിര്തലഭാക്കനിയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഈ കകേന്ദ്രലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ശദയനില്സപടനിടനില.  ടനി  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.

കുടനികേളസക്കതനിസരയുള്ള പതീഡനങ്ങള

 213(227) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുകസന  തങ്ങള :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനികേസള മഭാതഭാപനിതഭാക്കളതസന ഗരുതരമഭായനി പരനികക്കല്പനിക്കുകേയുലാം,
ഭക്ഷണലാം നലഭാസത പതീഡനിപനിക്കുകേയുലാം, മറപതീഡനങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാക്കുകേയുലാം സചേയ്യുന
സഭാഹചേരലങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് ഗഗൗരവപൂര്വ്വലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;



244       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(ബനി)  സസചേല്ഡട്ട്  സസലന  ഉളസപസടയുള്ള  സഭാമൂഹല  പ്രവര്തനങ്ങള
സജതീവമഭായുള്ളകപഭാളതസന ഇതരലാം കുറകൃതലങ്ങള ആവര്തനിക്കുകേയുലാം പുതുതലമുറ
അതനിനനിരയഭാകുകേയുലാം സചേയ്യുന അവസയനിലഭാതഭാക്കഭാന പുതുനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതരതനിലള്ള എത കകേസകേള ഇഗൗ വര്ഷലാം റനികപഭാര്ട്ടു സചേയനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കുടനികേസള മഭാതഭാപനിതഭാക്കളതസന  ഗരുതരമഭായനി പരനികക്കല്പനിക്കുകേയുലാം
ഭക്ഷണലാം  നല്കേഭാസത  പതീഡനിപനിക്കുനതുലാം  മറ  പതീഡനങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭാക്കുനതുമഭായ
സലാംഭവങ്ങള  സലാംസഭാനതട്ട്  നടക്കുനതഭായനി  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരലാം
സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്സപടഭാല്  ഉടനടനി  ഇടസപടുകേയുലാം   പതീഡനതനിനനിരയഭായ
കുടനികേളക്കട്ട്  കവണ  ആശസഭാസനടപടനികേളുലാം  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  ജനിലഭാ  ശനിശു
സലാംരക്ഷണ യൂണനിറകേള,  സസചേല്ഡട്ട് സസലന,  സസചേല്ഡട്ട് സവല്ഫയര് കേമ്മേനിറനികേള
എനനിവ  മുഖഭാനരലാം  നടതഭാറുണട്ട്.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ഷഫതീകേട്ട്  എന  കുടനിയുസട
അനുഭവതനിന  അടനിസഭാനതനില്  ഇക്കഭാരലലാം  പഠനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  ഷഫതീക്കട്ട്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിസന അടനിസഭാനതനില് ഇതരലാം
പതീഡനങ്ങള  ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  2015-സല ജൂവസസനല് ജസനിസട്ട് (സകേയര് ആനഡട്ട് സപ്രഭാടക്ഷന ആക്ടട്ട്)
പ്രകേഭാരവലാം ഇനലന ശനിക്ഷഭാനനിയമതനിസല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവലാം ഇതരലാം
സലാംഭവങ്ങളനില് കകേസസടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ജനിലഭാ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസര്മഭാരനില്നനിനലാം  കശഖരനിച
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരമുള്ള വനിവരലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 6

സകേഭാലലാം 747

പതനലാംതനിട 25

ആലപ്പുഴെ 2
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കകേഭാടയലാം 9

എറണഭാകുളലാം 30

ഇടുക്കനി 12

തൃശ്ശൂര് 60

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2

മലപ്പുറലാം 17

വയനഭാടട്ട് 28

കേണ്ണൂര് 0

പഭാലക്കഭാടട്ട് 7

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 23

          ആസകേ 990

വക്കലാം റൂറല് സഹല്തട്ട് സസനര്

214(228) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിന കേതീഴെനിലള്ള വക്കലാം റൂറല് സഹല്തട്ട്
സസനറനിസന കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വക്കലാം  ആര്.എചട്ട്.സനി.-യനില്  പുതനിയ  സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം
മതനിയഭായ  ജതീവനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം  എസനലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം സര്ക്കഭാര് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസന എലാം.സനി.സഎ.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നനിലനനിര്തനതനിനുള്ള യു.ജനി./പനി.ജനി.  സടയനിനനിലാംഗട്ട്  സസനര് ആയനിടഭാണട്ട്
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വക്കലാം റൂറല് സഹല്തട്ട് സസനര് പ്രവര്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  എനഭാല് പ്രസ്തുത സഭാപനതനിസന
സലവലാം സകേടനിടങ്ങളുലാം കബഭാക്കട്ട് പഞഭായതനിസന നനിയനണതനിലഭാണട്ട്.  സനിവനില്
സര്ജന/അസനിസനട്ട്  സര്ജന,  മറട്ട്  ആകരഭാഗല  പ്രവര്തകേര്  ഉളസപസട  28-ഓളലാം
ജതീവനക്കഭാര്   ആകരഭാഗല  വകുപനികനയുലാം  എ.എലാം.ഒ.  ഉളസപസട  ഇരുപകതഭാളലാം
ജതീവനക്കഭാര് ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിസന കേതീഴെനിലലാം പ്രസസ്തുത സഭാപനതനില്
കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുന.  ആര്.എചട്ട്.സനി-കേളുസട  പ്രവര്തനലാം സമചസപടുതനതനിനുലാം
കമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനിസയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

എയനിലാംസട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

215(229) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കകേരളതനില് എയനിലാംസട്ട്  (ആള ഇനലഭാ ഇനസനിറബ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് സമഡനിക്കല്

സയനസട്ട്) സഭാപനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുള്ള പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം ടനി വനിഷയതനില് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയതനില്  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗലമനഭാലയതനില്  നനിനലാം
എസനങ്കനിലലാം ഉറപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ആള ഇനലഭാ സമഡനിക്കല് ഇനസനിറബ്യൂടനിസന മഭാതൃകേയനിലള്ള ഒരു സഭാപനലാം
കകേരളതനില് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം കേസണതനി അറനിയനിക്കുവഭാന
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ആവശലസപടതനുസരനിചട്ട്  4  സലങ്ങളുസട  പടനികേ  ഇതനിനകേലാം
സമര്പനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി
ചേര്ച നടതനിയതനിസന അടനിസഭാനതനില് കകേന്ദ്ര ധന മനഭാലയതനിസന അനുമതനി
കേനിടനിയഭാലടന കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം സലാംസഭാനലാം സനര്ശനിക്കുസമനട്ട് ഉറപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

216(230)  ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വനിജയന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള്ള ഫതീസട്ട് നനിരക്കുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പഠനിക്കുന  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ്ഗ-നബ്യൂനപക്ഷ-പനികനഭാക്ക വനിഭഭാഗതനില്സപടുന കുടനികേളക്കട്ട് എസനങ്കനിലലാം
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തരതനിലള്ള ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുനകണഭാ;  ഉസണങ്കനില് ആയതനിനുള്ള മഭാനദണങ്ങള
എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസഭാശയ സമഡ നിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് പനി.ജനി.  കകേഭാഴനിനു പഠനിക്കുന
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഇകനണ്ഷനിപട്ട്  സചേയ്യുന സമയതട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  കസപനട്ട്
നല്കകേണതുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് സലാംസഭാനതട്ട് ഏസതഭാസക്ക സഭാപനങ്ങള കസപനട്ട്
നല്കുനസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  50%  സര്ക്കഭാര്  സതീറനില്
പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
മറര്ഹ  സമുദഭായങ്ങളനില്സപട  (ഒ.ഇ.സനി.)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  23-5-2014-സല
സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 10/2014/  ബനി.സനി.ഡനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം  ആറട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയരുസതന നനിബനനയനില്
ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്  അര്ഹമഭായതുലാം  കപ്രഭാസസക്ടസട്ട്
അനകര്  X(a)-ല് സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതുമഭായ പടനികേയനില് ഉളസപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
(അനുബനലാം-2),  20-6-2005-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
25/2005/എസട്ട്.സനി.  എസട്ട്.റനി.ഡനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  മനിശവനിവഭാഹനിതരഭായ ദമ്പതനിമഭാരനില്
ഒരഭാള പടനികേജഭാതനി/  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപടയഭാള ആസണങ്കനില്  അവരുസട
മക്കളക്കുലാം പൂര്ണ്ണ ഫതീസനിളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

പഭാരനിപള്ളനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

217(231) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിപള്ളനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്  പ്രവര്തന
സജമഭാക്കുനതനികലക്കട്ട് ഇനനി  എസനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഉണഭാകകേണസതന
വനിലയനിരുതല് നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ആശുപതനിയനികലക്കട്ട്  ഏസതഭാസക്ക  വനിഭഭാഗതനില്സപട  എത
ജതീവനക്കഭാസരയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിരുനസതനലാം ഇതനില് എതകപര് കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിച്ചുസവനലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കശഷനിക്കുന  ജതീവനക്കഭാര്  ആസരഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  അനുവദനതീയമഭായ എലഭാ തസനികേകേളനികലക്കുലാം ജതീവനക്കഭാസര നനിയമനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  എലാംകപഭായതീസട്ട്  കസറട്ട്  ഇനഷസറനസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷസന  സകേഭാലസത  പഭാരനിപള്ളനിയനിലള്ള  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
ഏസറടുക്കല് പ്രകനിയ പൂര്തനിയഭായതഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് ഉതരവനിറക്കനിസയങ്കനിലലാം
സകേടനിടങ്ങളുസട തഭാകക്കഭാലകേളുലാം യകനഭാപകേരണങ്ങളുസട വനിവരങ്ങളുലാം ഇ.എസട്ട്.സഎ.
കകേഭാര്പകറഷന  ഇതുവസര  സകേഭാലലാം,  ഗവണ്സമനട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
പ്രനിനസനിപഭാളനിനട്ട്  സസകേമഭാറനിയനിടനില.   ഡല്ഹനി  സസഹകക്കഭാടതനിയുസട  ഒരു  കസ
ഉതരവട്ട്  ചേഭാണനിക്കഭാണനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  സസകേമഭാറല്  പ്രകനിയ
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്തനിവയ്ക്കുവഭാനുള്ള  ഇ.എസട്ട്.സഎ.  കകേഭാര്പകറഷന
ആസഭാനതനനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ടനി ഗവണ്സമനട്ട് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്തസന
പ്രവര്തനിക്കുന  ഇ.എസട്ട്.സഎ.  കകേഭാര്പകറഷന  ആശുപതനി  സൂപ്രണട്ട്
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇഗൗ  സഭാഹചേരലതനില്  പ്രസ്തുത  ഏസറടുക്കല്  പ്രകനിയ
ഇകപഭാള നനിശ്ചലമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  4-7-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് (സഭാധഭാ)
നമ്പര്. 128/2016/ആ.കു.വ പ്രകേഭാരലാം ടനി  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് 108 തസനികേകേള
(83  അദലഭാപകേ  തസനികേകേളുലാം  25  അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളുലാം)  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാസത  ആശുപതനിയനികലക്കഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിസന  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ടനി.  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  2017-18-സല  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  അഡനിഷനട്ട്  കവണ  എലഭാ
കമതീകേരണങ്ങളുലാം സജതീകേരനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനികലക്കട്ട്  20-7-2016-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്
(ആര്റനി.)  നമ്പര് 2005/2016/ആ.കു.വ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉതരവനുസരനിചട്ട് പഭാരനിപള്ളനി
ഇ.എസട്ട്.സഎ.  ആശുപതനിയനില്നനിനലാം  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനികലക്കട്ട്
ഓപ്ഷന നല്കേനിയ  22  കഡഭാക്ടര്മഭാസര  പഭാരനിപള്ളനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനികലക്കട്ട്
absorb സചേയ്യുകേയുലാം 20-7-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട് (ആര്റനി.)2006/2016/ആ.കു.വ.,
20-7-2016-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  (ആര്റനി.)2007/2016/ആ.കു.വ.  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി,  കകേഭാനനി,  തനിരുവനനപുരലാം,  ഇനനിരഭാ
ഗഭാനനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനള്ള  47  കഡഭാക്ടര്മഭാസര  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്
അകറഞ്ചുസമനട്ട്  വലവസയനിലലാം  പഭാരനിപള്ളനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പഭാരനിപള്ളനി  ഗവണ്സമനട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിച  69  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിച്ചു.  4-7-2016-സല
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  128/2016/ആ.കു.വ  പ്രകേഭാരലാം  സൃഷനിച  25
അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളനിസലയുലാം  83  അദലഭാപകേ  തസനികേകേളനികലയുലാം  ഒഴെനിവള്ള
തസനികേകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനലാം നടതനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  നനിയമന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

2015-സല സസഭാശയ സമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം

218(232)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് 2015  വര്ഷതനില്
സമറനിറട്ട്  സതീറനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയ  ബനി.പനി.എല്/കുറഞ  വരുമഭാനലാം,
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  കുടനികേളക്കട്ട് ഫതീസനിളവട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണലാം  2015-സല
കപ്രഭാസസക്ടസട്ട് പ്രകേഭാരലാം എങ്ങസനയഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇവര്ക്കട്ട് 2016-സല
കപ്രഭാസസക്ടസനിസല മഭാനദണങ്ങള ബഭാധകേമഭാകുകമഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2014-15,  2015-16  വര്ഷതനില് ഇതരതനിലള്ള എത കുടനികേളക്കട്ട്
ഫതീസനിളവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ആയതനിസന പൂര്ണ്ണവനിവരലാം,  കുടനികേളുസട ലനിസട്ട്,  പഠനിക്കുന
സഭാപനലാം, വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം, കേഭാറഗറനി ഇവ തരലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2015 കപ്രഭാസസക്ടസട്ട് പ്രകേഭാരലാം കുറഞ വരുമഭാനമുള്ള നനിരവധനി കുടനികേളക്കട്ട്
അര്ഹമഭായ ഫതീസനിളവട്ട്  നല്കേഭാതതു  സലാംബനനിച പരഭാതനി  ശദയനില്  വനനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  പനി.  സകേ.  ദഭാസട്ട്  കകേഭാകളജനിസല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളഭായ
റനതീഷട്ട്  മുകണഭാടന,  നഗൗറനിന,  നനിസഭാര്,  മുഹമ്മേദട്ട്  ഷഭാഫനി,  നജ് മതട്ട് എനനിവരുസട
പരഭാതനി ലഭനിചനിരുകനഭാ; 2015-സല കപ്രഭാസസക്ടസട്ട് പ്രകേഭാരലാം അവര്ക്കട്ട് ഫതീസനിളവനിനട്ട്
അര്ഹതയുണഭായനിരുകനഭാ;  എങ്കനില്  ഫതീസനിളവട്ട്  നലഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  കേഭാരണസതക്കുറനിചകനസഷനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്/സഡനല്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  സമരനിറട്ട്  സതീറനില്
പ്രകവശനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള ബനി.പനി.എല്./കുറഞവരുമഭാനലാം, എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. എനതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഫതീസനിളവനിസന മഭാനദണങ്ങള കപ്രഭാസസക്ടസനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കഭാറനില.
ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  സസഭാശയ  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജുസമന്റുകേളുലാം  തമ്മേനില്
പ്രകവശനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  ഏര്സപടുന  കേരഭാറനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത  ഫതീസനിളവട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കമല്  കേരഭാറനിസന  അടനിസഭാനതനില്
പുറസപടുവനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേളനില്  ഫതീസനിളവനിസന  മഭാനദണലാം
പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  അതുപ്രകേഭാരലാം സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല  50%
സര്ക്കഭാര്  സതീറകേളനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ബനി.പനി.എല്./
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കുറഞ  വരുമഭാനലാം,  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്സപടുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ഫതീസനിളവട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിസന വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം  1-  ആയനി കചേര്ക്കുന.*

ബനി.പനി.എല്./കുറഞ  വരുമഭാനമുള്ള  വനിഭഭാഗതനില്  ഫതീസഭാനുകൂലലതനിനഭായനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള കേസണതനതട്ട് കുറഞ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനതനിസനയുലാം
എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. വനിഭഭാഗതനില് ഫതീസഭാനുകൂലലതനിനട്ട് അര്ഹരഭായവസര കേസണതനതട്ട്
സമഡനിക്കല്  റഭാങ്കനിസനയുലാം  അടനിസഭാനതനിലമഭാണട്ട്.  2016-17  ഫതീസനിളവനിനുള്ള
മഭാനദണങ്ങള  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  മഭാകനജുസമന്റുകേളുമഭായനി  ഏര്സപട
കേരഭാറനിസന അടനിസഭാനതനിലള്ള സര്ക്കഭാര് ഉതരവകേളക്കനുസൃതമഭാണട്ട്. 2015-16
അദലഭായന വര്ഷസത മഭാനദണങ്ങള തസനയഭാണട്ട്. 2016-17 വര്ഷസത ഉതരവകേളനിലലാം
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 2016-17-സല ഫതീസനിളവനിസന വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II-
ആയനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  പടനികേ അനുബനലാം III, IV-ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി)   ഉണട്ട്.   ഒഭാകരഭാ  വര്ഷവലാം സര്ക്കഭാരുലാം വനിവനിധ സസഭാശയ കകേഭാകളജട്ട്
മഭാകനജുസമന്റുകേളുലാം  തമ്മേനില്  സമഡനിക്കല്  പ്രകവശനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  ഏര്സപടുന
കേരഭാറുകേളുസട  അടനിസഭാനതനില്  പുറസപടുവനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേളനിസല
വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട്  ഫതീസനിളവനിനട്ട്  അര്ഹരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള
കേസണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ടനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവനിസല വലവസകേള പഭാലനിച്ചുമഭാതമഭാണട്ട്
ഫതീസനിളവട്ട്  നടപഭാക്കുനതട്ട്.  എനഭാല് എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭഭാഗതനില് ഫതീസനിളവട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് മുനവര്ഷങ്ങളനിസലകപഭാസല സമഡനിക്കല് റഭാങ്കനിസന അടനിസഭാനതനിലഭായതനിനഭാല്
ഉയര്ന വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനമുള്ള എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം ഫതീസനിളവട്ട്
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  തഭാരതകമലന  കുറഞ  വരുമഭാനമുള്ള  പല  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം തഭാഴ്ന്ന  സമഡനിക്കല്  റഭാങ്കഭായതനിസന  കേഭാരണതഭാല് ഫതീസനിളവട്ട്
ലഭനിചനിടനില.  ഇഗൗ രതീതനിയനിലള്ള 12 പരഭാതനികേള കകേരള പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുസട
ഓഫതീസനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. (9 പരഭാതനികേളക്കട്ട് ഇതനികനഭാടകേലാം മറുപടനിയുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.)

(ഡനി)  ഉണട്ട്. 2015-16 അദലഭായന വര്ഷതനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവകേളനിസല
വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഫതീസനിളവനിനട്ട്  അര്ഹതയനില.   ഇക്കഭാരലലാം  അകപക്ഷകേസര
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാരമ്പരല ചേനികേനിത

219(233)  ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് യഥഭാര്ത്ഥ പഭാരമ്പരല ചേനികേനിതകേരഭായ കവദലനമഭാരുസട
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പഭാരമ്പരല  കവദലനമഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത  നടതനതനിനട്ട്  രജനികസഷന
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് മഭാനദണങ്ങള എസനലഭാമഭായനിരുന;

(സനി)  പഭാരമ്പരല  ചേനികേനിതയുസട കപരനില് വലഭാജന്മേഭാര്  ചേനികേനിത നടതനതട്ട്
തടയണസമനഭാവശലസപടട്ട് പഭാരമ്പരല കവദലസലാംഘലാം പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) മരുന കേമ്പനനികേളുസട ഏജനസനികേളുലാം, അരനിഷക്കടക്കഭാരുലാം കവദലനമഭാരുസട
നനിര്കദ്ദേശമനിലഭാസത  മരുന  നല്കുനതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) 1953-സല തനിരു-സകേഭാചനി സമഡനിക്കല് പ്രഭാക്ടതീഷകണഴട്ട്  ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം
ഏപ്രനില്  1-ാം  തതീയതനിക്കു  മുമ്പഭായനി  അഞട്ട്  വര്ഷതനില്  കുറയഭാസത  ഭഭാരതതീയ
ചേനികേനിതഭാ  സമ്പ്രദഭായതനില്  തുടര്ചയഭായനി  പ്രഭാക്ടതീസട്ട്  സചേയനിരുനസവനട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിനട്ട്
കബഭാധലസപടുതന  ഏസതഭാരഭാളുലാം  ഒരു  വര്ഷതനിനകേകമഭാ  അസലങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്
നതീടനി  നല്കുന സമയതനിനകേകതഭാ  രജനികസഷനട്ട്  അര്ഹതയുസണനട്ട്  വലവസ
സചേയ്യുനണട്ട്. ആയതുപ്രകേഭാരലാം ആയുര്കവദതനില് 6112 കപര് 16-10-1973 വസരയുലാം,
സനിദയനില്  1218  കപര്  21-12-1963  വസരയുലാം  യുനഭാനനിയനില്  51  കപര്  2-1-1961
വസരയുലാം ബനി കഭാസനില് രജനികസഷന സചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി കരഖകേളനില് നനിനലാം വലക്തമഭാകുന.
എനഭാല്  നനിലവനില്  പഭാരമ്പരലക്കഭാര്ക്കട്ട്  രജനികസഷന  നല്കുനനില.  ടനി.  നനിയമതനിസല
വകുപട്ട്  38 പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകൃത കയഭാഗലതകയഭാ,  രജനികസഷകനഭാ ഇലഭാസത ചേനികേനിത
നടതവഭാന പഭാടനിലഭാതതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  എനഭാല് ആയുര്കവദ സനിദ യുനഭാനനി ഒഗൗഷധങ്ങളുസട വനില്പനയട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സസയനില്  സസലസനസട്ട്  ഏര്സപടുതനിയനിടനിലഭാതതനിനഭാല്  സസയനില്
ഒഗൗടട്ട് സലറകേളുസട പ്രവര്തനലാം പൂര്ണ്ണ നനിയനണതനിലഭായനിടനില.  ചേനികേനിതയലഭാസത
(സസവദലന്മേഭാരുസട നനിര്കദ്ദേശമനിലഭാസത)  അരനിഷഭാസവങ്ങള ദുരുപകയഭാഗലാം സചേയ്യുനതഭായനി
ശദയനില്സപടുകേയുലാം പരനികശഭാധനയനില് കബഭാധലസപടുകേയുലാം സചേയ്തു. 7  ഒഗൗഷധ നനിര്മ്മേഭാണ
ശഭാലകേളുസട അരനിഷഭാസവങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണ സസലസനസട്ട് റദ്ദേട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

ആയുര്കവദ ഡനിസസനസറനികേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേള

220(234)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണലതനിസല സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവദ ഡനിസസനസറനികേളനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനഭായനി  എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  അസലാംബനി  മണലതനിസല ഏസതലഭാലാം  ആയുര്കവദ  ഡനിസസനസറനികേളനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേസളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനിസല ആയുര്കവദ ആശുപതനികേള

221(235)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനില് പ്രവര്തനിക്കുന ആയുര്കവദ ആശുപതനികേള
ഏസതഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള്ളതട്ട് ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം
എന.എചട്ട്.എലാം. പദതനി പ്രകേഭാര ലാം പ്രവര്തനിക്കുനതട്ട് ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
എന.എചട്ട്.എലാം.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്തനിക്കുന  ആശുപതനികേളനില്  പുതനിയ
തസനികേ അനുവദനിചട്ട് ആശുപതനി പ്രവര്തന ലാം കൂടുതല് സസജമഭാക്കുവഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനില് പ്രവര്തനിക്കുന ആയുര്കവദ
ആശുപതനികേള തഭാസഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.  

സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലള്ളതട്ട്:

1. ഗവണ്സമനട്ട് ആയുര്കവദ ആശുപതനി, പരവൂര്

2. ഗവണ്സമനട്ട് ആയുര്കവദ ഡനിസസനസറനി, ആദനിചനല്ലൂര്

3.  ഗവണ്സമനട്ട് ആയുര്കവദ ഡനിസസനസറനി,ചേഭാതന്നൂര്

4.  ഗവണ്സമനട്ട് ആയുര്കവദ ഡനിസസനസറനി, പൂതക്കുളലാം

എന  .  എചട്ട്  .  എലാം  .   പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ്രവര്തനിക്കുന ആശുപതനികേള: 

1.  എന.എചട്ട്.എലാം., ചേനിറക്കര

2.  എന.എചട്ട്.എലാം.,കേല്ലുവഭാതുക്കല്

3.  എന.എചട്ട്.എലാം., പൂതക്കുളലാം

4.  സനിദ എന.എചട്ട്.എലാം, കേല്ലുവഭാതുക്കല്
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പുതനിയ തസനികേ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല് തനിതല പഞഭായതകേള
മുകഖന ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് എന.എചട്ട്.എമ്മുമഭായനി ബനസപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

എയനിലാംസട്ട് സസനര്

 222(236)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എയനിലാംസനിസന ഒരു സസനര് കകേരളതനില് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നതീക്കങ്ങള
നടക്കുന വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സസനര്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിസല  സപരുമ്പഭാവൂര്
നനികയഭാജകേ മണലതനിൽ ടഭാവനകൂര് റകയഭാണ്സനിസന ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  65  ഏക്കര്
സലതട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാല ഫലപ്രഖലഭാപനലാം

223(237)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നടതനിയ  രണഭാലാം  വര്ഷ  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
പരതീക്ഷഭാഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചതനിസല  സഭാകങ്കതനികേ  തകേരഭാറുമൂലലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ബദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  എന്തു  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷഭാ നടതനിപട്ട്,  ഫലപ്രഖലഭാപനലാം തുടങ്ങനിയവ കുറമറ രതീതനിയനിലലാം
കൃതലസമയതലാം നടതനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട കേതീഴെനില് എലാം.ബനി.ബനി.എസനിനട്ട്
പഠനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട  (2011,  2012,  2013  അദലഭായന  വര്ഷങ്ങളനില്
അഡനിഷനഭായവര്)  രണഭാലാം  വര്ഷ  പരതീക്ഷയുസട  (സഫബ്രുവരനി  2016-ല്  നടനതട്ട്,
11-7-2016-ല്  പരതീക്ഷഭാഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്)  പരതീക്ഷഭാഫലതനില്  2012-ല്
അഡനിഷനഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട പരതീക്ഷഭാഫലലാം മഭാതലാം,  സഭാകങ്കതനികേ പനിഴെവമൂലലാം
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റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം പനിഴെവകേള പരനിഹരനിചട്ട്  22-8-2016-ല് പരതീക്ഷഭാഫലലാം പുനധഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സചേയതഭായനി  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാലഭാ  രജനിസഭാര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ടനി  പരതീക്ഷയുസട  മഭാര്ക്കട്ട്  റതീ-കടഭാടലനിലാംഗട്ട്  സചേയ്യുനതനിനുലാം
ഉതരക്കടലഭാസനിസനയുലാം കസ്കഭാര്ഷതീറനിസനയുലാം പകേര്പട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുലാം അകപക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
26-8-2016  വസര സമയലാം സകേഭാടുക്കുകേയുണഭായനിസയനലാം 25-8-2016-ല് ടനി യൂണനികവഴനിറനിയുസട
ഡതീന  (സമഡനിസനിന),  കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്  സഡതീസട്ട്  സചേയര്മഭാന  (കനിനനിക്കലലാം
പ്രനികനിനനിക്കലലാം)  എനനിവരടങ്ങനിയ ഒരു പ്രകതലകേ കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുലാം ഇഗൗ
കയഭാഗതനിസല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  മഭാറനി  പ്രസനിദതീകേരനിച  ടനി  പരതീക്ഷഭാഫലതനില്
കതഭാറ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  2-ാംവര്ഷ  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പരതീക്ഷ  എഴുതുനതനിനുള്ള
അവസരലാം കേണക്കനിസലടുതട്ട് ഇഗൗ പരതീക്ഷ രണഭാഴ്ച സമയകതക്കട്ട് മഭാറനി വയ്ക്കുകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ പരതീക്ഷഭാ ഫലപ്രകേഭാരലാം  രണഭാലാം വര്ഷ എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പരതീക്ഷ
ജയനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മൂനഭാലാം  വര്ഷ  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പഭാര്ടട്ട്-1  പരതീക്ഷ
എഴുതുനതനിനഭായനി  2-ാം  വര്ഷ  പരതീക്ഷയുസട  ഫലപ്രഖലഭാപനതനിനുകശഷലാം
പ്രകതലകേ പരതീക്ഷ നടതഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണനലാം ഇതനികലക്കഭായനി രണഭാലാം വര്ഷ
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പരതീക്ഷയുസട ഫലപ്രഖലഭാപനലാം കവഗതനില് നടതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണനലാം  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാല
രജനിസഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാല പരതീക്ഷകേള കേമ്പബ്യൂടര് സനിസലാം വഴെനി ഏറവലാം
സൂകമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട് കുറമറ രതീതനിയനിലലാം പരതീക്ഷഭാഫലലാം കൃതലസമയതതസന
നടതവഭാന ശദനിച്ചുവരുനണട്ട്. ഭഭാവനിയനില് ഇതരലാം പനിഴെവകേള വരഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
സതസര നടപടനികേള സസകേസക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

കഹഭാമനികയഭാ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല അസനിസനട്ട് സപ്രഭാഫസര്മഭാര്

224(238) ശതീ  .   അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിസന കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണതനില് എത കഹഭാമനികയഭാ സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള ഉസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാമനികയഭാ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് അസനിസനട്ട്  സപ്രഭാഫസര്മഭാരുസട
എത ഒഴെനിവകേള ഉസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസനട്ട്  സപ്രഭാഫസര്മഭാരുസട  നനിയമനതനിനട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
കയഭാഗലതകേള എസനലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) ഇകപഭാഴുള്ള അസനിസനട്ട് സപ്രഭാഫസര്മഭാസര പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനിചതഭാകണഭാ;

(ഇ)  തഭാലഭാലനികേ അടനിസഭാനതനില് കജഭാലനി സചേയ്യുന അസനിസനട്ട് സപ്രഭാഫസര്മഭാര്ക്കട്ട്
ശമ്പളലാം നല്കുന രതീതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2  സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാപതനികേട്ട്  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലാം  3  എയനിഡഡട്ട്
കഹഭാമനികയഭാപതനികേട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  ഉളസപസട  5  കഹഭാമനികയഭാപതനികേട്ട്
സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഉണട്ട്.  

(ബനി-ഇ) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില് നനിലവനിലള്ള സസഷലല് റൂളസട്ട് പ്രകേഭാരലാം
അസനിസനട്ട് സപ്രഭാഫസര് തസനികേ നനിലവനിലനില.

ഒളവണ്ണ ആയുര്കവ്വദ ആശുപതനി

225(239) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒളവണ്ണ  ഗ്രഭാമപഞഭായതനിസല  ആയുര്കവദ  ആശുപതനിയനില്  സനിരലാം
കഡഭാക്ടര് ഇലഭാതതട്ട് പ്രയഭാസലാം സൃഷനിക്കുനതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആശുപതനിയനില് സനിരമഭായനി ഒരു കഡഭാക്ടറുസട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്സപടനിടനില

(ബനി) സനിരമഭായനി ഒരു കഡഭാക്ടറുസട കസവനലാം ആശുപതനിയനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

226(240)  ശതീ  .    ആനണനി  കജഭാണ് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസജവ  ജതീവനിതതനിനട്ട്  ഏസറ  പ്രസക്തനിയുള്ള  കേഭാലതട്ട്  കകേരളതനില്
എവനിസടസയങ്കനിലലാം സര്ക്കഭാര് പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കൂടുതല് പ്രകൃതനി ചേനികേനില്സഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കകേഭാതമലാംഗലതട്ട് ഒരു നഭാച്ചുകറഭാപതനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇനഡലയനിസല  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  പ്രകൃതനി  ചേനികേനില്സഭാ
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  നനിലവനിലള്ളതുലാം  കകേരളതനിസല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  മറ
സലാംസഭാനങ്ങളനില് കപഭായനി,  പ്രകൃതനി ചേനികേനിതയുലാം,  കയഭാഗയുലാം  ,അകേച്യുപങ്ചേറുലാം ഉളസപടുന
ബനി.എന.കവ.എസട്ട്. കകേഭാഴനില് ധഭാരഭാളമഭായനി കചേരുനതുലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഉസണങ്കനില് കകേഭാതമലാംഗലലാം മണലതനില് സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് സഭാപനിക്കുന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിസന പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിസല  വര്ക്കലയനില്  സര്ക്കഭാര്  പ്രകൃതനി  ചേനികേനിതഭാ
ആശുപതനിയുലാം  സകേഭാലലാം  ജനിലയനിസല  പുനലൂരനില്  ഡനിസസനസറനിയുലാം  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.
ഒറപഭാലലാം  ആയുര്കവദ  ആശുപതനികയഭാടനുബനനിചട്ട്  പ്രകൃതനി  ചേനികേനിതഭാ  യൂണനിറലാം
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത ആയുര്കവദ സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിസല
കകേഭാകളജുകേളനിസല സസസവൃത വകുപനില് സര്ക്കഭാര് പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ബഥനനി  നവജതീവന  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  (നഭാച്ചുകറഭാപതനി,  കയഭാഗ
എനനിവയ്ക്കുകവണനി) നഭാലഭാഞനിറ (പനി.ഒ.), തനിരുവനനപുരലാം എന പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കുപനിസവള്ളതനിസന ഗണനനിലവഭാരലാം

227(241)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് വനില്ക്കസപടുന കുപനിസവള്ളതനിസന ശുദത ഉറപ്പുവരുതഭാന
എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ബഹുരഭാഷ  കുതകേ  കേമ്പനനികേളുസട  കുപനിസവള്ളതനില്  കകേഭാളനികഫഭാലാം
ബഭാക്ടതീരനിയയുസട അളവട്ട് അനുവദനതീയമഭായതനിലലാം പതനിന്മേടങ്ങട്ട് അളവനില് ഉസണന
വഭാര്ത ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസനലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് വനില്ക്കസപടുന കുപനിസവള്ളതനിസന സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
അവ  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  കേമ്മേതീഷണറുസട  കേതീഴെനിലള്ള  ലഭാബകേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത  കുപനിസവള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടതനി  ബബ്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഇനലന  സഭാനകഡര്ഡ്സട്ട്
(BIS)  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കുനസണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതഭാറുണട്ട്.
ഇഗൗ  മഭാനദണങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാതവര്സക്കതനിസര  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗണനനിലവഭാര
നനിയനണതനിലലാം  അനുബന  ചേടങ്ങളനിലലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  10 കേമ്പനനികേളസക്കതനിസര ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഗണനനിലവഭാര നനിയമതനിലലാം
അനുബന ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരവലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുസട നനിയമനലാം

228(242) ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബ : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  'സനി.ഡനി.പനി.ഒ'  മഭാരുസട  പനി.എസട്ട്.സനി-റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനില്  നനിനലാം  എതകപരുസട  നനിയമനലാം  ഇതുവസര  നടനസവനലാം  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷലാം  സപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂസട  നടതനിയ  നനിയമനലാം  എതയഭാസണനലാം
പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന.സജ.ഡനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയതനിനുകശഷലാം,  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ അനുസരനിച്ചു
നനിയമനലാം നടതനതനിനു മുമ്പട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂസട ഒഴെനിവനനികേതനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് എത ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളസതനലാം,  ആയതനിസന നനിയമന നടപടനികേളുസട
നനിലവനിസല അവസയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വലവസപ്രകേഭാരലാം '4:1'  എനകമലാം കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  ശനിശുവനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്മഭാരുസട
പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവസര 51 കപരുസട നനിയമനലാം നടനനിട്ടുണട്ട്.

1008/2017
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ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാരുസട റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വനകശഷലാം  43
കപര്ക്കട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര് തസനികേയനില്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എന.സജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയകശഷലാം പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില്
സപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന നനിയമനലാം നടതനിയനിടനില.

(സനി) ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര് തസനികേയനില് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനതനിനുലാം
സപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന നനിയമനതനിനുലാം ഓകരഭാ ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്  (ആസകേ  -2)  ഉള്ളതട്ട്.
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനികലക്കുള്ള നനിയമന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിസല സസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരലാം ശനിശുവനികേസന പദതനി
ഓഫതീസര് തസനികേയനിസല നനിയമനലാം 1:4 (1 കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം 4 ഉകദലഭാഗക്കയറലാം)
എന അനുപഭാതതനിലഭാണട്ട്.  വകുപനിസല ആസകേ 258 ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്
തസനികേകേളനില് 206 തസനികേകേള വകുപനിസല ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനട്ട് സപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂസടയുലാം
52 തസനികേകേള പനി.എസട്ട്.സനി. മുഖഭാനരവലാം നനിയമനിച്ചുവരുന.

കക്ഷമ സപനഷന

229(243)  ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കക്ഷമ സപനഷന നനിരക്കുകേള ഏറവലാം ഒടുവനില് പരനിഷ് കേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
കേലഭാബനിനറട്ട് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായതട്ട് എനട്ട്;

(ബനി) അതു സലാംബനനിച ഉതരവട്ട് പുറസപടുവനിചതട്ട് ഏതു തതീയതനിയനില്;

(സനി)  കേലഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനതനിനുകശഷലാം  ഉതരവനിറക്കഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായനിട്ടുസണങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എഴുപതു വയസ്സു കേഴെനിഞ സപനഷനകേഭാര്ക്കട്ട്  സപനഷനനില് വര്ദന
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഏറവലാം കുറഞ കക്ഷമസപനഷന തുകേ ആയനിരലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  ഉളസപടുതവഭാന  25-5-2016-ല്  കചേര്ന
മനനിസഭഭാകയഭാഗതനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം  8-7-2016-ല്
അവതരനിപനിച  2016-17-സല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗതനില് പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉളസപടുതകേയുലാം സചേയനിരുന.
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(ബനി)  15-7-2016

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിടനില.

നനിര്ഭയ കഹഭാലാം സഷല്ടര്

230(244)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിസല നനിര്ഭയ കകേന്ദ്രലാം കേഭാക്കനഭാടട്ട് വഭാടകേ സകേടനിടതനിലഭാണട്ട്

പ്രവര്തനിച്ചുവരുനതട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലഭാ പഞഭായതട്ട് നനിര്ഭയ കഹഭാലാം സഷല്ടര് ഒരു വര്ഷലാം

മുനപട്ട്  സകേല  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനി  പനിറവലാം  ഇടയഭാട്ടുവയല്  പഞഭായതനില്

പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുലാം സര്ക്കഭാര് ഇതട്ട് ഏസറടുതട്ട് അകങ്ങഭാടട്ട് മഭാറനതനിനു ഇതുവസരയുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില് എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനലാം

ആയതട്ട് ഏസറടുക്കുസമങ്കനില് എനകതക്കട്ട് ഏസറടുക്കുലാം എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തഭാമസക്കഭാരുസട  പഠന  സലാംബനമഭായ  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  അടനിയനരഘടതനില്

കപഭാലതീസട്ട്, ആശുപതനി കസവനങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനുലാം ഇകപഭാള കേഭാക്കനഭാടട്ട് വള്ളനിക്കതീഴെനില്

പ്രവര്തനിച്ചുവരുന സഷല്ടര് കഹഭാലാം വളസര സഗൗകേരലപ്രദമഭായതനിനഭാലലാം എടയഭാട്ടുവയലനികലക്കട്ട്

സഷല്ടര്  കഹഭാലാം  മഭാറകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

ബദനിമുടഭാകുസമനതനിനഭാലലാം  നനിലവനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാപഞഭായതട്ട്  നനിര്ഭയ

സഷല്ടര്  കഹഭാമനിനുകവണനി  പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ള  സകേടനിടലാം,  സഷല്ടര്  കഹഭാമഭായനി

പ്രവര്തനിക്കുനതനിനുപകേരലാം,  സലാംസഭാനസത വനിവനിധ നനിര്ഭയ സഷല്ടര് കഹഭാമുകേളനില്

തഭാമസനിക്കുന  18  വയസനിനു മുകേളനിലള്ള സ്ത്രതീകേസള സമൂഹതനിസല മുഖലധഭാരയനികലക്കുള്ള

പുനകരകേതീകേരണവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  സതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായുലാം

സചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭ  യൂണനിറഭായുലാം  പ്രവര്തനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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മൂനഭാലാം ലനിലാംഗക്കഭാര്

231(245) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂനഭാലാം ലനിലാംഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സ്കൂളുകേളനിലലാം കകേഭാകളജുകേളനിലലാം പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

നനിയമപരമഭായനി തടസങ്ങള ഉകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉസണങ്കനില് ആയതട്ട് കഭദഗതനി സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്/സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കജഭാലനിയനില്

പ്രകവശനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയമ തടസങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഉസണങ്കനില് ആയതട്ട് കഭദഗതനി വരുതനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മൂനഭാലാം ലനിലാംഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലലാം കകേഭാകളജുകേളനിലലാം പ്രകവശനലാം

ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയമപരമഭായനി തടസലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി&ഡനി)  ഇഗൗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്/സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്

കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമഭായ ചേടങ്ങസളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

തലകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപതനിയനിസല കഗറട്ട് പഭാസട്ട് അഴെനിമതനി

232(246)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി ജനറല് കഹഭാസനിറലനില് നടന കഗറട്ട് പഭാസട്ട് അഴെനിമതനിയനിൽ

പസതഭാൻപതു ലക്ഷതനിസന നഷമുണഭാസയന എ. ജനി.-യുസട കേസണതലനില് എനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ബനി) ഏതട്ട് ജതീവനക്കഭാരനു നല്കേനിയ പഭാസ് കവഡട്ട് ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സവടനിപട്ട്

നടതനിയതട്ട്;

(സനി)  സവടനിപട്ട് നടതഭാന പഭാസ് കവഡട്ട് നല്കേനിയ സനിരലാം ഉകദലഭാഗസനനില്

നനിനട്ട് ഈ തുകേ ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസതഭാൻപതു  ലക്ഷതനിസന  പണഭാപഹരണലാം  വനി.എ.സനി.ബനി.-സയ

സകേഭാണട്ട് അകനസഷനിപനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  തലകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപതനിയനില് അക്കഗൗണനട്ട് ജനറല് നടതനിയ

കേണക്കു  പരനികശഭാധനയനില്  കഗറട്ട്  പഭാസട്ട്  അഴെനിമതനിയനില്  ഏകേകദശലാം  17,45,515

രൂപയുസട അഴെനിമതനി കേസണതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ സമഡനിക്കല് ഓഫതീസനില് നടതനിയ

അകനസഷണതനില് 9,11,750 രൂപയഭാണട്ട് കേസണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനില് ശതീ.രഭാമന,

സഹഡട്ട് സസകേബ്യൂരനിറനി  5,00,000  രൂപ തനിരനിചടചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില് കപഭാലതീസട്ട്

വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടതനി സസകലാം നമ്പര്  53/2014  ആയനി കകേഭാടതനിയനില്

കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയ്യുകേയുലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരനഭായ ശതീ. രഭാമസന കപരനില്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫനിനഭാനസട്ട്  വനിലാംഗട്ട്  നടതനിയ അകനസഷണതനില് സസകേബ്യൂരനിറനി  സഹഡനിനട്ട്

ലഭനിച പഭാസ് കവര്ഡട്ട് ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സവടനിപട്ട് നടതനിയതട്ട്.  ശതീ.  രഭാമന ആയനിരുന

സസകേബ്യൂരനിറനി സഹഡട്ട്.

(സനി) സനിരലാം ഉകദലഭാഗസസന കപരട്ട് അക്കഗൗണനട്ട് ജനറകലഭാ ഫനിനഭാനസട്ട് വനിലാംകഗഭാ

കപഭാലതീകസഭാ  അറനിയനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  നടപടനിസയടുതനിടനില.  അകനസഷണലാം

നടനവരുന.

(ഡനി) വനിജനിലനസട്ട് & ആനനി-കേറപ്ഷന ബബ്യൂകറഭാസയസക്കഭാണട്ട് അകനസഷനിപനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള നടനവരുന.

ബഭാലഭവനുകേള

233(247)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016  ജൂകല  16-നട്ട് മുനപട്ട് സലാംസഭാനസത എലഭാ ബഭാലഭവനുകേളുലാം ജുകവനല്

ജസനിസട്ട് ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് സചേയ്യണസമന വലവസ സലാംസഭാനതട്ട് നടപനില്

വരുതനതനിനട്ട്  സഭാവകേഭാശലാം  അനുവദനിക്കുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള

അധനികേ ബഭാധലത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ കുടനിക്കുലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഗ്രഭാനട്ട്  തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ആക്ടനിസല കേര്ശന വലവസകേള നടപനിലഭാക്കനിയഭാൽ  സലാംസഭാനസത
അനഭാഥഭാലയങ്ങളുസടയുലാം ബഭാലഭവനുകേളുസടയുലാം പ്രവര്തനലാം നനിനകപഭാകുസമന സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  15-1-2016 മുതല് 2015-സല ജൂവസസനല് ജസനിസട്ട് ആക്ടട്ട് (സകേയര് ആനട്ട്
സപ്രഭാടക്ഷന) പ്രഭാബലലതനില് വന.  പ്രസ്തുത ആക്ടനിസല സസക്ഷന 41  പ്രകേഭാരലാം എലഭാ
സസചേല്ഡട്ട് സകേയര് സഭാപനങ്ങളുലാം സജ.സജ. ആക്ടട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന പ്രകേഭാരലാം രജനിസര്
സചേയ്യണസമനട്ട് വലവസ സചേയനിട്ടുണട്ട്. ആക്ടട്ട് പ്രഭാബലലതനില് വന തതീയതനിയഭായ 15-1-2016
മുതല്  ആറട്ട്  മഭാസതനിനുള്ളനില്  രജനിസര്  സചേയ്യണസമനഭാണട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  രജനികസ്ടേഷന  എടകക്കണ  അവസഭാന  തതീയതനി  14-7-2016  ആയനിരുന.
എനഭാല് ചേനില ഓര്ഫകനജുകേള ബഹുമഭാനസപട കകേരള  സസഹകക്കഭാടതനിസയ സമതീപനിക്കുകേയുലാം
ബഹുമഭാനസപട സസഹകക്കഭാടതനി  7-7-2016  വസര ഓര്ഫകനജുകേളക്കട്ട് തല്സനിതനി
തുടരുവഭാന അനുവഭാദലാം നല്കുകേയുമുണഭായനി.  തുടര്നട്ട് ഇഗൗ ഇടക്കഭാല ഉതരവനിസന
കേഭാലഭാവധനി  നഭാലട്ട്  മഭാസലാം കൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്  (WP(C)   No.  13869/15(G)).
അങ്ങസനയഭാകുകമ്പഭാള ഓര്ഫകനജുകേളക്കട്ട്  7-11-2016  വസര തല്സനിതനി തുടരഭാലാം.
കസ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് എതനിര് സതലവഭാങ്മൂലലാം ഫയല് സചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കനരനിട്ടു നടതന ജൂവസസനല് ജസനിസട്ട് കഹഭാമുകേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
സഗൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനുള്ള സചേലവട്ട് സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുനതഭാണട്ട്.    ഓര്ഫകനജട്ട്
കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിസന അലാംഗതീകേഭാരകതഭാടുകൂടനി  സനദ സലാംഘടനകേള  നടതന
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുള്ള  ബഭാധലത  സര്ക്കഭാര്
ഏസറടുക്കണസമനട്ട് വലവസയനില.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനിസല അങ്കണവഭാടനികേളുസട പ്രവര്തനലാം

234(248)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനിസല പരവൂര് നഗരസഭ, ചേഭാതന്നൂര്,
ചേനിറക്കര,  പൂതക്കുളലാം,  കേല്ലുവഭാതുക്കല്,  ആദനിചനല്ലൂര്,  പൂയപള്ളനി  എനതീ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങൾ ഓകരഭാനനിസനയുലാം പരനിധനിയനില് എത അങ്കണവഭാടനികേള
വതീതലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത അങ്കണവഭാടനികേളനില് സസനമഭായനി ഭൂമനിയുലാം സകേടനിടവമനിലഭാതവ
ഏസതഭാസക്കയഭാണട്ട്; കപരുലാം നമ്പരുലാം സഹനിതലാം സവളനിവഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയതഭായനി അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ചേഭാതന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണലതനിസല പരവൂര് നഗരസഭ, ചേഭാതന്നൂര്,
ചേനിറക്കര, പൂതക്കുളലാം, കേല്ലുവഭാതുക്കല്,  ആദനിചനല്ലൂര്, പൂയപള്ളനി എനതീ തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങള  ഓകരഭാനനികനയുലാം  പരനിധനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  അങ്കണവഭാടനികേളുസട
എണ്ണലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന.

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനലാം എണ്ണലാം

പരവൂര് നഗരസഭ 37

ചേഭാതന്നൂര് 28

ചേനിറക്കര 22

പൂതക്കുളലാം 28

കേല്ലുവഭാതുക്കല് 44

ആദനിചനല്ലൂര് 34

പൂയപള്ളനി 28

(ബനി) പ്രസസ്തുത അങ്കണവഭാടനികേളനില് സസനമഭായനി ഭൂമനിയുലാം സകേടനിടവമനിലഭാതവയുസട
കപരുലാം, നമ്പരുലാം ഉളസപടുതനിയുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 1-ല് ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കുന.*

(സനി)  സലാംസഭാനതട്ട് പ്രവര്തനിക്കുന മുഴുവന അങ്കണവഭാടനികേളക്കുലാം സസനമഭായനി
സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ആയതനികലക്കട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
സകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുതനതനിനനുസരനിചട്ട്
അങ്കണവഭാടനി സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അലാംഗപരനിമനിതരുസട പുനരധനിവഭാസലാം

235(249)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നസടലനിനട്ട് ക്ഷതലാം സലാംഭവനിചട്ട് ശനിഷ ജതീവനിതലാം വതീല്സചയറനില് തള്ളനി നതീകക്കണനി
വരുന അലാംഗപരനിമനിതരുസട പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അതരക്കഭാരുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ ജനിലഭാടനിസഭാനതനിലള്ള
കേണക്കട്ട് നൽകേഭാകമഭാ;

(സനി) നസടലനിനട്ട് ക്ഷതലാം സലാംഭവനിച അലാംഗപരനിമനിതരഭാക്കസപടവര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം
എതനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)   നസടലനിനട്ട്  ക്ഷതലാം  സലാംഭവനിചട്ട്  ശനിഷജതീവനിതലാം  വതീല്സചയറനില്  തള്ളനി
നതീകക്കണനിവരുന അലാംഗപരനിമനിതസര സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി
'പഭാലനിയലാം ഇനല' എന സനദ സലാംഘടനയട്ട് സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാസത  ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിസല  ഫനിസനിക്കല്  സമഡനിസനിന  ആനട്ട്
റതീഹഭാബനിലനികറഷന യൂണനിറട്ട് വഴെനി ഇവര്ക്കഭാവശലമഭായ ചേനികേനിതയുലാം വതീല്സചയര് മറട്ട്
ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  ആവശലസമങ്കനില്  സഗൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.
സവല്ഫയര്  സസഭാസസസറനി  കഫഭാര്  കലഭാകക്കഭാകമഭാകടഭാര്  ഡനികസബനിളഡട്ട്  നടതന
സവല്ഫയര്  കേലഭാമ്പുകേളനിലലാം  ഇവര്ക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  സഗൗജനലമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) അതരക്കഭാരുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രകതലകേമഭായനി കശഖരനിചനിടനില.

(സനി) വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ശയ്യഭാവലലാംബരഭായവസര പരനിചേരനിക്കുനവര്ക്കട്ട് ആശസഭാസ
കേനിരണലാം പദതനിയനില് ഉളസപടുതനി ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  സലാംസഭാനസത
എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലലാം കേനിടപനിലഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഭവന സനര്ശനലാം നടതനി
സഭാനസന  ചേനികേനില്സ  നല്കുന  പഭാലനികയറതീവട്ട്  സകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം സഭാനസന
ചേനികേല്സ കവണനിവരുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സസക്കണറനി സകേയര് ചേനികേനില്തഭാസലാംവനിധഭാനവലാം
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ സസവദലസഹഭായവലാം ഉപകേരണങ്ങള,
മരുനകേള എനനിവയുലാം സഗൗജനലമഭായനി വനിതരണലാം സചേയ്തുവരുന.  സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന
ആനുകൂലലങ്ങള കനടുവഭാനഭായനി ഡനിസസബനിലനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറകേള നല്കേനിവരുന.
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മഭാകവലനി കസഭാര്

236(250) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് മഭാകവലനികസഭാര് ഇലഭാത ഗ്രഭാമ പഞഭായതകേള എത;
ഇവ ഏസതലഭാമഭാണട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനികസഭാറനിലഭാത  ഗ്രഭാമ  പഞഭായതകേളനികലക്കട്ട്  എത  മഭാസതനിനുള്ളനില്
മഭാകവലനി കസഭാറനിസന പ്രവര്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് സസസപകകേഭായുസട ചേനിലറ വനില്പന ശഭാലകേള (മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള, സൂപര് മഭാര്ക്കറകേള) ഇലഭാത '32'  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേള ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി)  സസസപകകേഭായുസട  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത  32  പഞഭായതകേളനില്  കൂടനി
മഭാകവലനി കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി പ്രസ്തുത പഞഭായതകേളനിസല സസകടറനിമഭാര്ക്കട്ട്
മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുള്ള സര്ക്കഭാര് നനിബനനകേള സസസപകകേഭാ
സഹഡട്ട് ഓഫതീസനില്നനിനലാം കനരനിടട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണമനുസരനിച്ചുള്ള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളഭായ  അഞ്ചു  വര്ഷകതക്കട്ട്
വഭാടകേ  രഹനിത  സകേടനിടവലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ബനസപട പഞഭായതകേളനില്നനിനലാം അനുകൂലമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്
ഇഗൗ പഞഭായതകേളനില്കൂടനി ഉടസന മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്

ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുകേള

237(251)  ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് എത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് വനിതരണലാം സചേയ ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡനില് ഉളസപടഭാസത
കപഭായതുലാം  എനഭാല്  അര്ഹതയുള്ളതുമഭായ  എലഭാ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉതരലാം

(എ)  നനിലവനില്  14,78,944  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട് ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേള

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) 2013-സല കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണങ്ങളുസട

അടനിസഭാനതനില്  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കട്ട്  മുനഗണനഭാപടനികേ  തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള

പടനികേയനിലളസപട്ടുവനഭാല് തതീര്ചയഭായുലാം പ്രകയഭാറനിറനി കേഭാര്ഡുകേള നല്കുലാം.

പുതനിയ കറഷന കേടകേള

238(252)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  കറഷന കേട  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന  മഭാനദണലാം

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പഴെയകുനകമ്മേല് ഗ്രഭാമപഞഭായതനിസല 5-ാം വഭാര്ഡനില് പുതനിയ കറഷന കേട

അനുവദനിക്കണസമന അകപക്ഷ പരനിഗണനിചട്ട് ബഹു. മനനിയുസട ഓഫതീസനില് നനിനലാം

6-8-2016-നട്ട്  203/VIP/M(FCS&LM)/16  നമ്പരഭായനി ഭക്ഷല സനിവനില് സകപസട്ട്

വകുപട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് അയച്ചുസകേഭാടുത ഫയലനികന്മേല് എസനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട്

പുതനിയ ഫയല് നമ്പര് ഉളസപസട വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന കറഷന  കേടയനില് കുറഞതട്ട് 400

കറഷന കേഭാര്ഡുകേസളങ്കനിലലാം ഉണഭായനിരനിക്കണസമന വലവസ നനിലവനിലണട്ട്.  പുതനിയ

കറഷന  കേട  അനുവദനിക്കുനതുമൂലലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിസല  കറഷന  കേടകേളുസട

പ്രവര്തനസത  ബഭാധനിക്കുനനിലഭാസയനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുതണലാം.    ജനിലഭാ  കേളക്ടറുസട

റനികപഭാര്ടനിസന  അടനിസഭാനതനില്  സര്ക്കഭാരനിസന അനുമതനി  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കറഷന

കേട അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) പഴെയകുനകമ്മേല് ഗ്രഭാമപഞഭായതനില് 5-ാം വഭാര്ഡനില് പുതനിയ കറഷന കേട

അനുവദനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട  അകപക്ഷയനികന്മേല്  സനിവനില്  സസസപസട്ട്  ഡയറക്ടര്

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലഭാ  സസസപ ആഫതീസറുസട അഭനിപ്രഭായലാം സനി.എസട്ട്.എ 4 -19657/16

എന നമ്പര് ഫയല് പ്രകേഭാരലാം ആരഭാഞനിട്ടുണട്ട്.
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പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്

239(253) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം സചേയ്യഭാതതു സലാംബനനിച
പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  സചേയ്യഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതനിസന
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കേഭാര്ഡുകേള എനകതക്കട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
സവളനിസപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനതട്ട് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനഭായുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള ഉഗൗര്ജനിതമഭായനി  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  2013-സല കദശതീയ ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ പദതനി കകേരളതനില് നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനസപടട്ട് മുനഗണനഭാവനിഭഭാഗസത
കേസണകതണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറലാം കറഷന കേടകേള
വഴെനി  വനിതരണലാം  സചേയട്ട്  കേഭാര്ഡുടമകേള  നല്കേനിയ  വനിവരങ്ങള  ഡഭാറഭാ  എനടനി
നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് സലാംസഭാനതല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടതനി കേരടട്ട്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞഭാല്
അതനികന്മേലള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്
കറഷന കേഭാര്ഡുകേള നല്കുനതഭാണട്ട്.  അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ കറഷന
കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുവഭാനുലാം സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  ആദലവഭാരലാം വനിതരണലാം സചേയ്യുവഭാന
കേഴെനിയുലാംവനിധമഭാണട്ട് പ്രവര്തനങ്ങള പഭാന സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.

പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡുകേള

240(254) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി സനി  .   സകേ  .   ആശ :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട് പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള എന മുതല് വനിതരണലാം

സചേയട്ട് തുടങ്ങുസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കറഷന കേഭാര്ഡുകേളനില് എസനഭാസക്ക വനിവരങ്ങളഭാണട്ട് ഉളസപടുതനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡനിസന വനിതരണകതഭാടുകൂടനി കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട്
ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകമഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി കദശതീയ
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള മുനഗണനഭാവനിഭഭാഗക്കഭാസര കേസസണതനതനിനുള്ള
വനിവര കശഖരണലാം നടതനി,  തുടര് നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാക്കനി എതയുലാം സപസടനട്ട്
വനിതരണലാം സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന കേഭാര്ഡനില് കുടുലാംബനഭാഥയുസട കമല്വനിലഭാസലാം, കുടുലാംബതനിസന
മഭാസ വരുമഭാനലാം,  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുസട  വനിവരലാം,  കറഷന കേടയുസട കപരുലാം കമല്വനിലഭാസവലാം
ഭവനലാം സസവദച്യുതതീകേരനിചതഭാകണഭാ, കേണ്സബ്യൂമര്സഫഡട്ട്, സസസപകകേഭാ എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം
ലഭലമഭാകുന  അവശലസഭാധനങ്ങളുസട  വനിവരങ്ങള  ഉളസക്കഭാള്ളുന  കപജുകേള  തുടങ്ങനിയ
വനിവരങ്ങള ഉളസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡുകേള

241(255) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  എസനഭാസക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എകപഭാള മുതലഭായനിരുന പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് നല്കകേണനിയനിരുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് എകപഭാള നല്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 2013-സല കദശതീയ ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗക്കഭാസര കേസണകതണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറലാം
കറഷന  കേടകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  സചേയ്യുകേയുലാം  സപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ഡഭാറഭാ
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കശഖരനിക്കുകേയുലാം ഡഭാറഭാ എനടനി നടതകേയുലാം സലാംസഭാനതല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടതകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷലാം അതനികന്മേലള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം,  തുടര്നട്ട്  പുതനിയ
കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം സചേയ്യുലാം.

(ബനി) 2012 മുതല്.

(സനി) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നടപടനികമങ്ങള പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  കേഴെനിഞഭാല് എതയുലാം സപസടനട്ട്  പുതനിയ
കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട് മഭാസതനില് വനിതരണലാം
തുടങ്ങുവഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുസട വനിതരണലാം

242(256) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  നടതനതനിനുള്ള
നടപടനി ഏതു ഘടതനിലഭാണട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം എന മുതല് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) 2013-സല കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാസര  കേസണകതണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കറഷന കേടകേളവഴെനി
പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫഭാറങ്ങള  വനിതരണലാം  സചേയ്യുകേയുലാം  ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടതകേയുലാം
സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടതകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനികന്മേലള്ള ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  അനനിമ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള  പൂര്തതീകേരനിചട്ട്  എതയുലാം  കവഗലാം
പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അവശലസഭാധനങ്ങളുസട വനില നനിയനണലാം

243(257)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് ഓണലാം, ബകതീദട്ട് ആകഘഭാഷക്കഭാലതട്ട് അവശല സഭാധനങ്ങളുസട
വനില നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചസതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ആകഘഭാഷക്കഭാലതട്ട് പ്രകതലകേ വനിപണനികേളനിലൂസട സകപകകേഭാ

എത രൂപയുസട വനിറവരവട്ട് നടതനിയനിട്ടുസണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഗൗ  വര്ഷസത  ഓണലാം,  ബകതീദട്ട്  ഉല്സവകേഭാലതട്ട്  നനിലവനിലള്ള

വനില്പനശഭാലകേളക്കട്ട് പുറകമ, 14 ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലലാം 75 തഭാലൂക്കട്ട് ആസഭാനങ്ങളനിലലാം

മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത  25  പഞഭായതകേള ഉളസപസട  1464  ഓണചനകേള

സലാംസഭാനതടനതീളലാം പ്രവര്തനിപനിച്ചു. മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത മറ 7  പഞഭായതകേളനില്

സമഭാസസബല്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  വഴെനി  ഓണക്കഭാലതട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കനി.  ഓണചനകേള  വഴെനി  പചക്കറനിയുളസപസടയുള്ള  അവശലസഭാധനങ്ങള

നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.  സസസപകകേഭായുസട  എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളുലാം  ഓണലാം

മനിനനിസഫയറുകേളഭായനി പ്രവര്തനിച്ചു. എലഭാ കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം ഒരു കേനികലഭാ സസഷലല്

പഞസഭാര , എലഭാ  BPL കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം സഗൗജനല ഓണക്കനിറട്ട് എനനിവ സസസപകകേഭാ

വനിതരണലാം സചേയ്തു.  അങ്ങസന കേരനിഞന, പൂഴനിവയട്ട്, ഉഗൗഹക്കചവടലാം എനനിവമൂലമുള്ള

കൃതനിമ  ക്ഷഭാമലാം,  കൃതനിമ  വനിലക്കയറതനിനുള്ള  സഭാധലത  എനനിവ  ഇലഭാതഭാക്കഭാന

സസസപകകേഭായട്ട് കേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)   ഇഗൗ  ഓണക്കഭാലതട്ട്  പ്രകതലകേ  വനിപണനികേളനില്കൂടനി  24.22  കകേഭാടനി

രൂപയുസട വനിറവരവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന കേട അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

244(258) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിസല  കുറനിപ്പുറലാം  പഞഭായതനില്  രഭാങ്ങഭാട്ടൂര്  എന  സലതട്ട്

പുതനിയ  കറഷന  കേട  അനുവദനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  268407/B3/15  നമ്പര്  ഫയല്

ഇകപഭാള ഭക്ഷല സപഭാതുവനിതരണ വകുപനിസന പരനിഗണനയനിലകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സനിവനില് സസസപസട്ട് വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര് നല്കേനിയ വനിവരങ്ങള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകദശതനിസന  പ്രകതലകേ  പരനിഗണനവചട്ട്  കറഷന  കേട  അനുവദനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതട്ട് സലാംബനനിച ഫയലനിസല വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിസല കുറനിപ്പുറലാം തഭാലൂക്കനില് രഭാങ്ങഭാട്ടൂര് എന സലതട്ട്

ഒരു കറഷന കേട അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചനിരുന.  എനഭാല്

രഭാങ്ങഭാട്ടൂര് പ്രകദശതട്ട് പുതനിയ കേട അനുവദനിക്കുനതുമൂലലാം സതഭാടടുത 155-ാം നമ്പര്

കറഷന കേടയനിസല കേഭാര്ഡുകേളുസട എണ്ണലാം 291  ആകുകേയുലാം ഇതട്ട് ടനി കേടയുസട ലഭാഭകേരമഭായ

നടതനിപനിസന  ബഭാധനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുലാം.  ഇതനിനട്ട്  പ്രതനിവനിധനിയഭായനി  155-ാം നമ്പര്

കേടയനില്നനിനലാം ഒരു  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരതനില് സനിതനി സചേയ്യുന  158-ാംനമ്പര് കറഷന

കേടയനില് ഉള്ള  855 കറഷന കേഭാര്ഡുകേളനില്നനിനലാം തുലല അളവനില് കറഷന കേഭാര്ഡുകേള

എ.ആര്.ഡനി. 155-കലക്കട്ട് ടഭാനസ്ഫര് സചേയട്ട് ഒരു കേടയനില് 400 കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് എന

നനിബനന പഭാലനിക്കഭാവനതഭാസണനഭാണട്ട് സനിവനില് സസസപസട്ട് ഡയറക്ടര് അറനിയനിചതട്ട്. 

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാകുകമ്പഭാള  മഭാനദണങ്ങളനില്  മഭാറലാം

വരഭാന  സഭാധലതയുള്ളതനിനഭാല്  പദതനി  നടപനിലഭാകുനതുവസര  പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളസക്കഭാഴെനിസകേ  പുതനിയ  കറഷന  കേട

അനുവദനികക്കണതനിസലനലാം NFSA  നനിയമതനിസല  ചേഭാപ്റര്  5-സല  (ഇ)  വകുപട്ട്

പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള പഞഭായതട്ട്,  സസയലാം

സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള,  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്

മുനഗണന ലഭനിക്കുസമനതനിനഭാല് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് തനിരൂര് തഭാലൂക്കനില് കുറനിപ്പുറലാം

പഞഭായതനില് രഭാങ്ങഭാട്ടൂര്  എന സലതട്ട് പുതനിയ കറഷന കേട അനുവദനിക്കുന

കേഭാരലലാം  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയതനിനുകശഷലാം  അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം

പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം

245 (259) ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .  നഭാണു :

ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :

ശതീ  .   സകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒനഭാലാം വനിളയ്ക്കുള്ള സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി സകപകകേഭാ

സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി) സലാംഭരനിക്കസപടുന സനലനിസന വനില യഥഭാസമയലാം നല്കുനതനിനട്ട് എസനങ്കനിലലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേര്ഷകേരനില്നനിനട്ട് സനലട്ട് ല്ല് ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി കേര്ഷകേര് സസസപകകേഭായുസട
സവബ്സസസറനില് ഓണ്സസലനഭായനി രജനിസര് സചേകയ്യണതഭാണട്ട്.  ഓണ്സസലന രജനികസഷന
ആഗസട്ട് 1-നട്ട് ആരലാംഭനിച്ചു. നഭാളനിതുവസര 3627 കേര്ഷകേര് 2016-17 ഒനഭാലാം വനിളയഭായനി
രജനിസര്  സചേയ്തു.  2016-17  ഒനഭാലാം  സതീസണനിസന  സലാംഭരണ  കേഭാലയളവട്ട്  2016
ഒകക്ടഭാബര് 1 മുതല് ഡനിസലാംബര് 31 വസരയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  2016-17  ഒനഭാലാം  സതീസണനില്  സലാംഭരനിക്കുന  സനലനിസന  തഭാങ്ങുവനില
(Minimum  Support  Price-MSP)  ആഴ്ചകതഭാറുലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  കപ്രഭാതഭാഹന  കബഭാണസട്ട്  (SIB)
നല്കുനതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം

246(260)  ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലതനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേര്ഷകേരനില് നനിനട്ട് സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുന കവളയനില് ചേഭാസക്കഭാനനിനട്ട്  9  രൂപ
മുതല് 17 രൂപ വസര ഹഭാനഡ് ലനിലാംഗട്ട് ചേഭാര്ജസട്ട് എന ഇനതനില് നനിലവനില് കേര്ഷകേരനില്
നനിനലാം  ഈടഭാക്കനിവരുന  തുകേ  സനിവനില്  സകപസട്ട്  വകുകപഭാ  മനിലട്ട് ല്ല്  ഉടമകേകളഭാ
നല്കേതക്കവനിധതനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
ഇസലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  പഭാടകശഖരതനില്വചട്ട്  സനലട്ട് ല്ല്  സസസപകകേഭായട്ട്  കവണനി
മനില്ലുകേഭാര്  ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള  ആ  പ്രകദശതട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  കേയറകൂലനിയനില്
കേസനിനലനിനട്ട് 12 രൂപ നനിരക്കനില് മനില്ലുകേഭാര് വഹനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതഭാതു പ്രകദശസത
കൂലനി  നനിരക്കുകേള  വലതലഭാസലാം  വരുന സഭാഹചേരലതനില്  കമല്പറഞ  തുകേയനില്
അധനികേമഭായനി വരുന തുകേ കേര്ഷകേര് നല്കേനി വരുന.

കറഷന കേടകേളുസട എണ്ണലാം

247(261)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിസല  തഭാലൂക്കട്ട്  സകപ  ആഫതീസകേളുസട  പരനിധനിയനിലള്ള  കറഷന
കേടകേളുസട  എണ്ണലാം  ശരഭാശരനി  എതയഭാസണനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സകേഭാലലാം  ജനിലയനിസല  സകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  സകപ  ആഫതീസനിസന
പരനിധനിയനില്  എത  കറഷന  കേടകേളുലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുമഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്;
പ്രസസ്തുത കറഷന കേടകേളുസടയുലാം കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുസടയുലാം എണ്ണതനിസന ആധനികേലലാം
ടനി  ആഫതീസനിസന കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്തനതനിനുലാം അഴെനിമതനിരഹനിത കസവനങ്ങളക്കുലാം
തടസമഭായനി നനില്ക്കുന വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) സകേഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് സസസപ ആഫതീസനിസന പരനിധനിയനില് ആസകേ 423 കറഷന

കേടകേളുലാം  2,56,835  കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത കറഷന കേടകേളുസടയുലാം

കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുകടയുലാം ആധനികേലലാം അഴെനിമതനിക്കട്ട് കേഭാണരമഭായനിട്ടുസണങ്കനിലലാം ആഫതീസനിസന

കേഭാരലക്ഷമവലാം,  സമയബനനിതവമഭായ പ്രവര്തനതനിനട്ട് പ്രയഭാസങ്ങള അനുഭവസപടുനതഭായനി

ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സനിരതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഷന സഭാധനങ്ങളുസട വനിതരണവലാം അളവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

248(262) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന സഭാധനങ്ങളുസട വനിതരണവലാം അളവലാം കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്

ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എ.പനി.എൽ.,  ബനി.പനി.എൽ.  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  ഒരു മഭാസലാം  വനിതരണലാം സചേകയ്യണ

ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള എതസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയുസട  കസഭാക്കുലാം  വനിതരണവനിവരവലാം  അളവലാം  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

കേഭാണതക്ക രതീതനിയനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കറഷന സഭാധനങ്ങളുസട  തനിരനിമറനി/മറനിചട്ട്  വനില്പന എനനിവ തടഞട്ട്,

കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് കറഷന സഭാധനങ്ങള അനുവദനിക്കസപടനിട്ടുള്ള അളവനില് വനിതരണലാം

നടതനതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം വകുപട്ട്

തലതനില് ഉണട്ട്.  കറഷന സഭാധനങ്ങളുസട കസഭാക്കട്ട്, വനിതരണ കതഭാതട്ട്, വനില വനിവരലാം

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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എനനിവ  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാണതക്ക  രതീതനിയനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കണസമനട്ട്

വലവസ സചേയനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പഭാലനിക്കസപടുനസണനട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര്

ഉറപട്ട്  വരുതകേയുലാം സചേയ്യുന.  സനിവനില് സസസപസട്ട്  സവബ്സസസറനിലൂസടയുലാം  എലഭാ

പത-ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂസടയുലാം പ്രതനിമഭാസ വനിതരണ കതഭാതട്ട് മഭാസഭാദലതനില്

തസന  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതനവര്സക്കതനിസര  1977-സലയുലാം

1980-സലയുലാം Kerala Essential commodities maintenance of account and display

of price and stock order അനുസരനിചട്ട് ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്./എ.എ.സസവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം പരമഭാവധനി
35 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലലാം. ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന കസഭാക്കനിസന അടനിസഭാനതനില്
അരനി  25  കേനികലഭാഗ്രഭാമുലാം ബഭാക്കനി കഗഭാതമ്പുലാം നല്കേനിവരുന.  കസഭാക്കനിസന ലഭലത കുറവട്ട്
കേഭാരണലാം കഗഭാതമ്പട്ട്  നനിലവനില്  പരമഭാവധനി  8  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  വസര  വനിതരണലാം  നടതന.
എ.പനി.എല്. വനിഭഭാഗതനിനട്ട് കസഭാക്കനിസന ലഭലതയനുസരനിചട്ട് 10 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം അരനിയുലാം
2  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  കഗഭാതമ്പുലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാസത  ബനി.പനി.എല്./എ.എ.സസവ
കേഭാര്ഡനിസല ഓകരഭാ അലാംഗതനിനുലാം 400 ഗ്രഭാലാം പഞസഭാര കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട് 13.50 രൂപ
നനിരക്കനില് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗലാം കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് ഓണലാം ഉതവകേഭാല
സസഷലല്  പഞസഭാര  കേഭാര്സഡഭാനനിനട്ട്  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  13.50  രൂപ  നനിരക്കനിലലാം
ലഭലമഭാക്കുന.

(സനി) നനിലവനില് നനിശ്ചനിത മഭാതൃകേയനില് പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സസസപകകേഭാ വഴെനി സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് സഗൗജനല അരനി വനിതരണലാം

249(263) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലതട്ട് സകപകകേഭാ വഴെനി സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് സഗൗജനല അരനി വനിതരണലാം
നടതന പദതനി ഈ വര്ഷലാം നടതഭാന കേഴെനിഞനിലഭാസയനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സമയബനനിതമഭായനി അരനി സകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുന സകപകകേഭായുസട
വതീഴ്ച ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വലക്തമഭാക്കകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  എത ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  എതനിസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഓണക്കഭാലതട്ട് സസസപകകേഭാ വഴെനി സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് 5 കേനി.ഗ്രഭാലാം  അരനി സസഷലല്
കേനിറട്ട് ആയനി വനിതരണലാം സചേയ്യുന പദതനി ഇഗൗ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  FCI-യനില്
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നനിനലാം  ടനി  പദതനി  നടതനിപനിനഭാവശലമഭായ  അരനി  സമയബനനിതമഭായനി
ലഭലമഭാകേഭാതനിരുനതനിനഭാല്  8504.090  സമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി  സപഭാതു  വനിപണനിയനില്നനിന
വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം സചേകയ്യണനിയനിരുന. ഇതയുലാം ഭതീമമഭായ കസഭാക്കട്ട് കുറഞ കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്
പ്രകതലകേനിചട്ട് ഓണതനിനട്ട് മുമ്പുള്ള  4  ദനിവസതനിനകേലാം വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട്
സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം എടുത.  ഇതുവസര ഏതഭാണട്ട് എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലലാം
സസഷലല് അരനി വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  13177  സമടനികേട്ട് ടണ്
അരനി കവണനിവനതഭായനി കേഭാണുന.

(ബനി) ടനി പദതനി നടതനിപനില് യഭാസതഭാരു വതീഴ്ചയുലാം ഉണഭായനിടനില. 

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനസപടട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.

കമലൂര് പഞഭായതനിസല അടനിചനിലനിയനില് മഭാകവലനികസഭാര്

250(264)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി മണലതനില്സപട കമലൂര് പഞഭായതനിസല അടനിചനിലനിയനില്
പുതുതഭായനി മഭാകവലനികസഭാര് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ഏതട്ട് ഘടതനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസഭാര്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയനനിര  നടപടനി
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി മണലതനില്സപട കമലൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായതനിസല രണഭാമസത
മഭാകവലനി കസഭാര് അടനിചനിലനി എന സലതട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്
റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്  നടതനിയ  സഭാധലതഭാ  പഠനതനിസനയുലാം  സര്ക്കഭാര്
മഭാനദണമനുസരനിച്ചുള്ള അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങളഭായ ആജതീവനഭാന വഭാടകേ രഹനിത
സകേടനിടവലാം,  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാസമനള്ള  പഞഭായതട്ട്  ഭരണസമനിതനിയുസട
തതീരുമഭാനതനിസനയുലാം അടനിസഭാനതനില് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കകേരളതനികലക്കട്ട് എതന കൃതനിമ പഭാല്

251(265)  ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വനനിട്ടുലാം  സരക്ഷനിത  ഭക്ഷണലാം

ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പരനികശഭാധനകേകളഭാ,  നനിയനണങ്ങകളഭാ,

നടപടനികേകളഭാ ഉണഭാകുനനില എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ;



276       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(ബനി)  ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എതന  പചക്കറനികേളനിസല  വനിഷഭാലാംശലാം
കേസണതഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലലാം  നനിലവനിലകണഭാ;
ഉസണങ്കനില്  ആയതട്ട്  കമഭാണനിറര്  സചേയ്യഭാന  സലാംസഭാന  തലതനില്  എസനങ്കനിലലാം
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനതട്ട് ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനിസല മഭായലാം കേസണതനതനിനുള്ള ആധുനനികേ
ലകബഭാറടറനികേളുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  മഭായലാം കചേര്തതനിസന കപരനില്
കകേസട്ട് രജനിസര് സചേയനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളുസട കപരുളസപസടയുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനികശഷഭാവസരങ്ങളനില് മഭാതമലഭാസത കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധന നടതനതനിനുലാം സതറട്ട് ആവര്തനിക്കുനവരുസട കലസനസട്ട് റദ്ദേഭാക്കുനതനിനുമുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ:

(ഇ)  സനഭാമനി  ഇറചനി  എന കപരനില് തമനിഴ് നഭാടനില്  നനിനലാം  മഭാസങ്ങകളഭാളലാം
കഫഭാര്മഭാലനിനനിലലാം  മറലാം  സൂക്ഷനിക്കുന  വനില  കുറഞ  ഇറചനി  സലാംസഭാനതട്ട്  പല
കബക്കറനികേളനിലലാം  കഹഭാടലകേളനിലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന എനതട്ട്  ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതരക്കഭാര്സക്കതനിസര സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  മല്സലമഭാര്ക്കറകേളനില്  കഫഭാര്മഭാലനിനനില്  സൂക്ഷനിക്കുന  മതലങ്ങള
വനില്പന നടതനതട്ട് ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ ; ഇതരക്കഭാര്സക്കതനിസര സസതീകേരനിച
നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  എതന  പചക്കറനികേളനിസല  വനിഷഭാലാംശലാം

കേസണതഭാന  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  നനിലവനിലനില.

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വരുനതുളസപസട  പചക്കറനികേളനിസല  സഭാമ്പനിളുകേള

ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്.

പചക്കറനികേളുസട  സഭാമ്പനിളുകേള  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വചട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  ഉടനതസന

കേതീടനഭാശനിനനിയുസട  സഭാനനിധലലാം  ഉളസപസട  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഫലലാം  ലഭലമഭാക്കുന

രതീതനിയനിലള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  നനിലവനില്  ലഭലമലഭാതതനിനഭാല്  അതരതനിലള്ള

പരനികശഭാധനഭാസലാംവനിധഭാനലാം സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ഏര്സപടുതവഭാന കേഴെനിയനില.

(സനി)  സലാംസഭാനതട്ട് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിസല മഭായലാം കേസണതനതനിനഭായനി ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ

കേമ്മേതീഷണറുസട  നനിയനണതനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
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എനനിവനിടങ്ങളനില്  അനലറനിക്കല്  ലഭാബകേള  പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്

കദശതീയനനിലവഭാരമുള്ള  എനഎബനിഎല്  അകഡനികറഷന  കേരസമഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള  അവസഭാന  ഘടതനിലഭാണട്ട്.  കകേസട്ട്  രജനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളുസട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഗരുതരമഭായ  വതീഴ്ച  കേസണതനവരുസട  സസലസനസട്ട്

റദ്ദേഭാക്കുനതടക്കമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ഇ)  ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഉതരവഭാദനികേളസക്കതനിസര  കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷനടക്കമുള്ള

നടപടനി ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  പരനികശഭാധനയനില് ശദയനില്സപടനിടനില.

പ്രകതലകേ കറഷന സപര്മനിറകേള

252(266) ശതീ  .    ആനണനി കജഭാണ് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അഗതനി, അനഭാഥ മനനിരങ്ങളക്കുലാം, വൃദ സദനങ്ങളക്കുമുള്ള അരനിയുലാം മറലാം

വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള പ്രകതലകേ കറഷന സപര്മനിറകേള നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരതനിലള്ള സപര്മനിറകേള മുകഖന ഇകപഭാള കറഷന സഭാധനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇസലങ്കനില്  ഇതരലാം  സപര്മനിറകേള  മുകഖന  കറഷന  സഭാധനങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുനതനിനു കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  നനിലവനില് ഇല.

(ബനി) ഇതരലാം സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് എ.പനി.എല്. /ബനി.പനി..എല്. സപര്മനിറകേളനില്
ഉളസപടുതനിയഭാണട്ട് ഭക്ഷലധഭാനലലാം നനിലവനില് വനിതരണലാം നടതനതട്ട്.  എ.പനി.എല്.
സപര്മനിറനില് ഒരലാംഗതനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 5 KG  ഭക്ഷലധഭാനലവലാം ബനി.പനി.എല്. സപര്മനിറനില്
ഒരലാംഗതനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 7 KG ഭക്ഷലധഭാനലവലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഓര്ഫകനജട്ട്
കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിസന അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ബനി.പനി.എല്.  സപര്മനിറലാം
മറള്ളവര്ക്കട്ട് എ.പനി.എല്. സപര്മനിറലാം ആണട്ട് നല്കുനതട്ട്.

(സനി)  ബഭാധകേമല.
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പുതുക്കനിയ കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിസല കേഭാലതഭാമസലാം

253(267)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന വനിവരലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കനി  ലഭനിക്കഭാതതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാര്  തലതനില്
ലഭനികക്കണതഭായ ആനുകൂലലങ്ങള,  സര്ടനിഫനിക്കറകേള എനനിവയഭായനി അകപക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
ജനങ്ങൾ ബദനിമുട്ടുന കേഭാരലലാം ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) പുതുക്കനിയ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട് എതയുലാം കവഗലാം വനിതരണലാം സചേയ്യഭാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അതുവസര  അനുകൂലലങ്ങളക്കഭായനി  പഴെയ
കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാനതട്ട്  2013-സല  കദശതീയ
ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കല്  മുനനില്  കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്
പുതുക്കല് നടപടനി  പൂര്തതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  എനഭാല് അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി സനിവനില് സസസപസട്ട് കഗഭാഡഗൗണ്

254(268)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനിസല  സനിവനില്  സകപസട്ട്  വകേ  കഗഭാഡഗൗണ്  കകേഭാടതനി
നടപടനികേളനിലൂസട  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സകേടനിടമുടമ  നല്കേനിയ  കകേസട്ട്  സകേടനിടമുടമയട്ട്
അനുകുലമഭായനി വനിധനിചനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലതനില് കഗഭാഡഗൗണ് നനിലനനിര്തനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചേഭാലക്കുടനിയനിസല സനിവനില് സകപസട്ട് വകുപനിസന കഗഭാഡഗൗണ് നനിലനനിര്തനതനിനുലാം
സതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സതഭാഴെനില് തുടര്നലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സകേടനിടമുടമയട്ട് അനുകൂലമഭായനി കകേഭാടതനി വനിധനി വന സഭാഹചേരലതനില്
അതനിസനതനിസര അപതീല് ഹര്ജനി സകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കഗഭാഡഗൗണ് നനിലനനിര്തന കേഭാരലതനിലലാം മറലാം അപതീല് ഹര്ജനിയനിസല
കകേഭാടതനിവനിധനി അനുസരനിചട്ട് നടപടനിസയടുക്കുനതഭാണട്ട്.

  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുസട വനിലസനിരത

255(269) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിസന ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗതനില് അടുത അഞ്ചു  വര്ഷകതക്കട്ട്

വനിലസനിരത ഏര്സപടുതസമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിച പതനിമൂനനിന നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള
ഏസതലഭാസമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016 കമയട്ട് മഭാസലാം ഈ പതനിമൂനനിന സഭാധനങ്ങളുസട വനിപണനിവനിലയുലാം
സകപകകേഭാ സഭാപനങ്ങളനിസല വനിലയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016  ആഗസട്ട്  മഭാസലാം  ഈ  പതനിമൂനനിന  സഭാധനങ്ങളുസട  വനിപണനി
വനിലയുലാം സകപകകേഭാ സഭാപനങ്ങളനിസല വനിലയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാരനിസന ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗതനില് അടുത 5 വര്ഷകതക്കട്ട്
വനിലസനിരത ഏര്സപടുതസമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  13  ഇന നനികതലഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങളുസട
31-5-2016-സല സബ്സനിഡനി വനില്പനവനിലയുലാം സപഭാതുവനിപണനിവനിലയുലാം അനുബനലാം 1
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇഗൗ ഉല്പനങ്ങളുസട  31-8-2016-സല സബ്സനിഡനി വനില്പനവനിലയുലാം
സപഭാതുവനിപണനി വനിലയുലാം അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

വനിലക്കയറലാം തടഞ്ഞുനനിര്തനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

256(270)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലതട്ട് വനിലക്കയറലാം തടഞ്ഞു നനിര്തനതനിനട്ട് വകുപ്പു സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത തുകേ സചേലവഴെനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സസലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഓണലാം,  ബകതീദട്ട് എനനിവ പ്രമഭാണനിചട്ട് സ്കൂള കുടനികേളക്കഭായനി വനിദലഭാലയങ്ങള
വഴെനി എത കേസനിനല് അരനി വനിതരണലാം സചേയ്തുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇഗൗ വര്ഷസത ഓണലാം, ബകതീദട്ട് ഉതവകേഭാലതട്ട് 14 ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലലാം 75
തഭാലൂക്കഭാസഭാനങ്ങളനിലലാം  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനിലഭാത  32  പഞഭായതകേളനിസല  25
പഞഭായതകേളനിലലാം  ഉളസപസട  1464  ഓണചനകേള  സലാംസഭാനതടനതീളലാം
പ്രവര്തനിപനിച്ചു.  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത മറ 7 പഞഭായതകേളനില് സമഭാസസബല്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള വഴെനി ഓണക്കഭാലതട്ട് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി.  ഇഗൗ
ചേനകേളനില്കൂടനി പചക്കറനി ഉളസപസടയുള്ള അവശലസഭാധനങ്ങള നലഭായവനിലയട്ട് ലഭലമഭാക്കനി.
കൂടഭാസത സസസപകകേഭായുസട എലഭാ ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം  ഓണക്കഭാലസത ഉതഭാടലാം
വസരയുള്ള അഞ്ചുദനിവസലാം ഓണലാം മനിനനിസഫയറുകേളഭായനി പ്രവര്തനിച്ചു.  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
നലഭായവനിലയട്ട് പചക്കറനികേള ഉളസപസടയുള്ള അവശല വസ്തുക്കള ആവശലഭാനുസരണലാം
ലഭലമഭാക്കനി.  സപഭാതു വനിപണനിയനില്  530  രൂപ വനിലവരുന അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം
ശബരനി ഉല്പനങ്ങളുലാം അടങ്ങനിയ കേനിറട്ട് 460 രൂപയട്ട് വനിതരണലാം സചേയനിരുന.  എലഭാ
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുമുള്ള  സസഷലല്  പഞസഭാര  വനിതരണലാം  എലഭാ  ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം  സഗൗജനല  ഓണക്കനിറട്ട്  എനനിവ  സസസപകകേഭാ  വനിതരണലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.   അതുവഴെനി ഓണക്കഭാലതട്ട് വനിലവര്ദനവട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി തടയഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഓണക്കഭാലതട്ട് 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളുസട സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലള്ള
വനില്പന,  എലഭാ  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം  സഗൗജനല  ഓണക്കനിറട്ട്  വനിതരണലാം,
സലാംസഭാനസത  എലഭാ  കറഷന  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം  1  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  സസഷലല്
പഞസഭാര വനിതരണലാം എനനിവയഭായനി 81.42 കകേഭാടനി രൂപ സചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) സപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിസന 29-8-2016-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
2789/16/സപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം സ്കൂള കുടനികേളക്കഭായനി വനിദലഭാലയങ്ങള വഴെനി സഗൗജനലമഭായനി
5 കേനികലഭാ അരനി വനിതരണലാം അവസഭാന ഘടതനിലഭാണട്ട്.  ആസകേ ഇതനിനഭായനി 13177
സമടനികേട്ട് ടണ് അരനി കവണനിവനനിട്ടുണട്ട്.

പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കറഷനകേഭാര്ഡട്ട്

257(271) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില് തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതനിസന നടപടനികമങ്ങള എസനഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  വഭാര്ഡട്ട് സമമ്പറനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന സര്ടനിഫനിക്കറനിസന
അടനിസഭാനതനില്  ബനസപട  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇനസസക്ടര്/തഭാലൂക്കട്ട്  സസസപ  ഓഫതീസര്/
സനിറനി കറഷനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസര് പരനികശഭാധന നടതനിയകശഷലാം പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനില്
തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്. 

വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചുനനിര്തഭാന നടപടനി

258(272)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലതനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകശഷലാം വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചു നനിര്തഭാന
എസനഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിസചനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് സനിവനില്
സസസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് വനിപണനിയനിടസപടലനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേയഭായ 70  കകേഭാടനി
രൂപ  150  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  അതനില്നനിനലാം  2016  സസപ്റലാംബര് മഭാസലാം
വസര  131.42  കകേഭാടനി  രൂപ  സസസപകകേഭായട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  സഹഭായമുപകയഭാഗനിചട്ട്
ഓണക്കഭാലതട്ട്  എലഭാ  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുമുള്ള  സസഷലല്  പഞസഭാര,  എലഭാ
ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം (2  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം മട അരനി, 200  ഗ്രഭാലാം മുളകേട്ട്, 100
ഗ്രഭാലാം  കതയനില  എനനിവ അടങ്ങനിയ)  സഗൗജനല  ഓണക്കനിറട്ട്  എനനിവ സകപകകേഭാ
വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

അവശലഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലലാം  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയട്ട്,  ഉഗൗഹക്കചവടലാം  എനനിവമൂലമുള്ള
കൃതനിമ  ക്ഷഭാമലാം,  കൃതനിമ  വനിലക്കയറതനിനുള്ള  സഭാധലത  എനനിവ  ഇലഭാതഭാക്കഭാന
സസസപകകേഭായട്ട് കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  സസസപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത മകഞശസരലാം,
സചേഭാകനി,  സബളര്,  ചേനിനക്കനഭാല്,  എടവകേ  എനതീ  അഞ്ചു  പഞഭായതകേളനില്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിച്ചു.  കൂടഭാസത മുന വര്ഷ വനില്പന, മുന മഭാസ വനില്പന
എനനിവ  കേണക്കനിസലടുതട്ട്  ആവശലതനിനട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  എലഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലലാം
സൂക്ഷനിക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി.  കൂടഭാസത  സലാംസഭാനതടനതീളലാം  4  സമകടഭാ
സഫയറുകേള ഉളസപസട  94  റലാംസഭാന ചേനകേള നടതനി റലാംസഭാന വനിഭവങ്ങള ഉളസപസടയുള്ള
അവശലഭക്ഷല വസ്തുക്കള നലഭായവനിലയട്ട് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനി.
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ഇഗൗ ഓണലാം-ബകതീദട്ട്  ഉതവകേഭാലതട്ട്  14  ജനിലഭാ  സഫയറുകേള  75  തഭാലൂക്കട്ട്
സഫയറുകേള, 71  ഓണലാം മഭാര്ക്കറകേള എനനിവ മുകഖന പചക്കറനികേള ഉളസപസടയുള്ള
അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നലഭായവനിലയട്ട് ലഭലമഭാക്കനി.  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത 25
പഞഭായതകേളനിലലാം ഓണചനകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത മറ
7  പഞഭായതകേളനില്  സമഭാസസബല്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  വഴെനി  ഓണക്കഭാലതട്ട്
അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി.   കൂടഭാസത സസസപകകേഭായുസട  എലഭാ  ചേനിലറ  വനില്പന
ശഭാലകേളുലാം ഓണക്കഭാലസത ഉതഭാടലാം വസരയുള്ള അഞ്ചുദനിവസലാം ഓണലാം മനിനനിസഫയറുകേളഭായനി
പ്രവര്തനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനതടനതീളലാം  1464  ഓണചനകേള പ്രവര്തനിച്ചു.

വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

259(273) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദതട്ട് :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനസസനട്ട് :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേള എസനലഭാമഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനതനിനുകശഷലാം  മഭാകവലനി,  നതീതനി
കസഭാറുകേളനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുസട  വനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങ്കനില്
നനിലവനിലണഭായനിരുനതുലാം  വര്ദനിപനിചതുമഭായ  വനിലവനിവരതനിസന  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) വനിപണനിയനില് ഇടസപടുനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഈ വര്ഷലാം എത തുകേ അനുവദനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് സപഭാതുവനിപണനിയനിസല അവശലവസ്തുക്കളുസട വനില വര്ദനവട്ട്
നനിയനനിക്കഭാനുലാം അവശലവസ്തുക്കള കുറഞ നനിരക്കനില് വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനുലാം
സസസപകകേഭാ 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനി വനിതരണലാം സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  ഇവ ഉളസപസട 21 ഇനലാം അവശലഭക്ഷലവസ്തുക്കള
സപഭാതു വനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വസര വനിലക്കുറചട്ട് ഫതീസസയനില്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
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കൂടഭാസത  കേനികലഭായട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിസസഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന
കേടകേള വഴെനിയുലാം സസസപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള വഴെനിയുലാം വനിതരണലാം സചേയ്തുവരുന.
ഇതട്ട്  കൂടഭാസത ചേഭായസപഭാടനി,  മലനിസപഭാടനി,  മുളകുസപഭാടനി,  സവളനിസചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,
മഞളസപഭാടനി,  ഉപട്ട്,  എനതീ ഉല്പനങ്ങള സസസപകകേഭായുസട സസനലാം ബഭാനഡഭായ
'ശബരനി'   ബഭാനഡനില്  കേര്ശന  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  സപഭാതു
വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം വസര വനിലക്കുറവനില്
വനിറവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  മറട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  ഉല്പനങ്ങളുലാം
MRP  വനിലകയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വസര വനിലക്കുറവനില്
സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം വനിലസനിരത ഏര്സപടുതസമനട്ട്
പ്രഖലഭാപനിച  13  ഇന  നനികതലഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങളനില്  സവളനിസചണ്ണ  ഒഴെനിസകേയുള്ള
അവശലഭക്ഷല വസ്തുക്കളുസട സബ്സനിഡനി വനില്പനവനില വര്ദനിപനിചനിടനില. 2016-17
ബഡ്ജറനില് സവളനിസചണ്ണയട്ട്  5%  VAT  ഏര്സപടുതനിയമൂലലാം സവളനിസചണ്ണവനില  88
രൂപയനില്നനിനലാം സബ്സനിഡനി നല്കേനിസക്കഭാണട്ട് 90  രൂപയഭാണട്ട് വനില്പന നടതനിവരുനതട്ട്.

(സനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം 2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്

സനിവനില് സസസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് വനിപണനിയനിടസപടലനിനഭായനി അനുവദനിച തുകേയഭായ

70 കകേഭാടനി രൂപ 150 കകേഭാടനിരൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  ഇതനില്നനിനലാം 2016 സസപ്റലാംബര്

മഭാസലാം വസര 131.42 കകേഭാടനി രൂപ സസസപകകേഭായട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനഭാടനിസല സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം

260(274) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിസല സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണതനിസന വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണ സമയതട്ട് തസന പനി.ആര്.എസട്ട്. നല്കേനി ഒരഭാഴ്ചയകേലാം
സലാംഭരണ വനില കേര്ഷകേരുസട അക്കഗൗണനില് സകഡനിറട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന സനലട്ട് ല്ല് വഭാഹനലാം അസലങ്കനില് വള്ളതനികലക്കട്ട്
കേയറകമ്പഭാള ഒരു കേനിനലനിനട്ട്  ഏറവലാം കുറഞതട്ട്  150  രൂപ കേര്ഷകേരുലാം  12  രൂപ
സര്ക്കഭാരുലാം ഹഭാനഡനിലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജഭായനി  (കകേകേഭാരല  സചേലവട്ട്)  നല്കേനിവരുനതനിനഭാല്
കേര്ഷകേരുസട  സഭാമ്പതനികേ  ബദനിമുടട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഹഭാനഡനിലനിലാംഗട്ട്
ചേഭാര്ജഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) കുടനഭാടനിസല കേര്ഷകേരനില് നനിനട്ട് സനലട്ട് ല്ല് ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി കേര്ഷകേര്
സസസപകകേഭായുസട  സവബ്സസസറനില്  ഓണ്സസലനഭായനി  രജനിസര്  സചേകയ്യണതഭാണട്ട്.
2016-17  സതീസണനിസല  ഓണ്സസലന  രജനികസഷന  ആഗസട്ട്  1-നട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചു.
നഭാളനിതുവസര 9125 കേര്ഷകേര് 2016-17 സതീസണനികലക്കഭായനി രജനിസര് സചേയ്തു.  2016-17
സതീസണനിസന സലാംഭരണ കേഭാലയളവട്ട്  2016  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല് മഭാര്ചട്ട്  31  വസരയഭാണട്ട്.
സസസപകകേഭായുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്സപടനിരനിക്കുന  മനില്ലുകേഭാര്  മുകഖനയഭാണട്ട്
കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സസസപകകേഭാ സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സതീസണനില്  സലാംഭരനിക്കുന സനലനിസന തഭാങ്ങുവനില  (Minimum
Support  Price-MSP)  ആഴ്ചകതഭാറുലാം  കേര്ഷകേരുസട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഗൗണനികലക്കട്ട്
നല്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന കപ്രഭാതഭാഹന
കബഭാണസട്ട്  (SIB)  നല്കുനതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകുയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലതനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഹഭാനഡട്ട് ലനിലാംഗട്ട് ചേഭാര്ജട്ട് (സസകേകേഭാരല സചേലവട്ട്) ആയനി സര്ക്കഭാര് നല്കുന
വനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സപഭാതു വനിപണനിയനിസല വനിലക്കയറലാം

261(275) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലതട്ട് സപഭാതുവനിപണനിയനിസല വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി
എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനലാം എത ഓണചനകേള പ്രവര്തനിച്ചുസവനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓണക്കഭാലതട്ട് പചക്കറനി-പഴെലാം എനനിവയുസട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓണതനിനുകശഷലാം  വനിപണനിയനിലണഭാകുന  മഭാറസത  കനരനിടുനതനിനട്ട്
എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ഇഗൗ ഓണലാം-ബകതീദട്ട്  ഉതവകേഭാലതട്ട്  14  ജനിലഭാ  സഫയറുകേള, 75
തഭാലൂക്കട്ട്  സഫയറുകേള,  71  ഓണലാം  മഭാര്ക്കറകേള  എനനിവ  മുകഖന  പചക്കറനികേള
ഉളസപസടയുള്ള  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളനിലഭാത  25  പഞഭായതകേളനില് ഓണചനകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.  മഭാകവലനി
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കസഭാറുകേളനിലഭാത മറ 7  പഞഭായതകേളനില് സമഭാസസബല് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള വഴെനി
ഓണക്കഭാലതട്ട് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി കൂടഭാസത സസസപകകേഭായുസട എലഭാ
ചേനിലറ  വനില്പനശഭാലകേളുലാം  ഓണക്കഭാലസത  ഉതഭാടലാം  വസരയുള്ള  അഞ്ചുദനിവസലാം
ഓണലാം മനിനനിസഫയറുകേളഭായനി പ്രവര്തനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനതടനതീളലാം  1464
ഓണചനകേള പ്രവര്തനിച്ചു.

കൂടഭാസത ഇഗൗ ഓണക്കഭാലതട്ട് 16.06 ലക്ഷലാം BPL കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് 2 കേനികലഭാ
മട  അരനി,  200  ഗ്രഭാലാം  മുളകേട്ട്,  100  ഗ്രഭാലാം  കതയനില  എനനിവയടങ്ങനിയ  സഗൗജനല
ഓണക്കനിറട്ട്  വനിതരണലാം  സസസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലൂസട  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത  സലാംസഭാനസത  ഓകരഭാ  കറഷനകേഭാര്ഡനിനുലാം  1  കേനികലഭാ  സസഷലല്
പഞസഭാര വനിതരണതനിനുള്ള പഞസഭാര കറഷന കേടകേളനില് എതനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ
കൂടഭാസത പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള സഗൗജനല ഓണക്കനിറനിനുള്ള സഭാധനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  സസകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   സ്കൂള
കുടനികേളക്കുള്ള 5 കേനികലഭാ അരനിയുസട വനിതരണവലാം അവസഭാന ഘടതനിലഭാണട്ട്.

പചക്കറനിയുസട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുസട ഭഭാഗമഭായനി
സനിവനില് സസസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന പ്രകതലകേ ഓണചനകേളനിലലാം സതരസഞടുക്കസപട
വനില്പനശഭാലകേളനിലലാം  സപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  പചക്കറനി
വനിതരണലാം സചേയനിരുന.  മുഖലമഭായുലാം കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പട്ട് മുകഖനയുലാം സസകേഭാരല കേചവടക്കഭാര്
തുടങ്ങനിയവര്  വഴെനിയുലാം  കനരനിട്ടുമഭാണട്ട്  പചക്കറനി  വനില്പന  സഭാധലമഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.
ഇതരതനില്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശസഭാസകമകുന  വനിപണനിയനിടസപടല്  ഇഗൗ
ഓണക്കഭാലതലാം തുടര്നലാം സസസപകകേഭാ ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

ഭക്ഷല സരക്ഷഭാനനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കറഷനകേഭാര്ഡുകേള

262(276)  ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി
എസനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കറഷന കേഭാര്ഡുകേള എനകതക്കട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  2013-സല കദശതീയ ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കറഷന
കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കല് നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനിനഭായനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്
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കഫഭാറലാം കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം  സചേയ്യുകേയുലാം ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള ഡഭാറഭാ
എനടനി  നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടതനി  കേരടട്ട്  മുനഗണനഭാ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  അതനികന്മേലള്ള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സസതീകേരനിചട്ട്
അനനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പൂര്തനിയഭാക്കനി  എതയുലാം
കവഗലാം കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

ഗണകമന്മേയുള്ള വനിലകുറഞ ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുസട ലഭലത

263(277)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്
സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗണകമന്മേയുള്ളതുലാം വനിലകുറഞതുമഭായ ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങള സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ആളുകേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എസനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സപഭാതുവനിപണനിയനിസല വനിലനനിലവഭാരലാം പനിടനിച്ചു നനിര്തനതനിനഭായനി എത
തുകേ സചേലവഴെനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയ നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള കുറഞ
വനിലയനില് വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങള
സസസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളവഴെനി  വനിതരണലാം  സചേയ്തുവരുനണട്ട്.  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  സചേയ്തുവരുന  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ  ഇ-സടണര്  വഴെനി
വഭാങ്ങുന  അരനി,  പയര്  വര്ഗ്ഗങ്ങള,  പഞസഭാര,  മുളകേട്ട്,  മലനി  മുതലഭായവ
സപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല്  20%  വസര  വനിലകുറചട്ട്  ഫതീസസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്
ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാസത ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നല ഗണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പട്ട് സപഭാടനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിസസഫഡട്ട്  ആട  14,000
കറഷന  കേടകേള  വഴെനിയുലാം  സസസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനിയുലാം  വനിതരണലാം
സചേയ്തുവരുന.  ഇതട്ട് കൂടഭാസത ചേഭായസപഭാടനി, മലനിസപഭാടനി, മുളകേട്ട് സപഭാടനി, സവളനിസചണ്ണ,
പുളനി,  ഏലലാം,  മഞളസപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സസസപകകേഭായുസട സസനലാം
ബഭാനഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാനഡനില് കേര്ശന ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം
സപഭാതുവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വസര
വനിലക്കുറവനില്  വനിറവരുന.  ഇതനിനുപുറസമ  മറട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG
ഉല്പനങ്ങളുലാം  MRP/മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വസര വനിലക്കുറവനില്
സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
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യഥഭാര്ത്ഥ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  മഭാതകമ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സഭാധനങ്ങള
ലഭനിക്കൂ എനട്ട് ഉറപട്ട് വരുതനതനിനട്ട് അവയുസട വനില്പന കറഷന കേഭാര്ഡുകേളവഴെനി
നനിയനനിചനിട്ടുണട്ട്.  SP  റഭാങ്കനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസസന  (വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസര്)
കനതൃതസതനില് വനിജനിലനസട്ട് സ്കസഭാഡുകേളുലാം ഇകനണല് ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലാം,  ജൂനനിയര്
മഭാകനജര്  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  &  ഇനസസക്ഷന)  എനനിവര്  മുകഖനയുലാം  വനില്പനശഭാലകേളനില്
പരനികശഭാധന നടതനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) 2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില് 13-9-2016 (ഓണലാം-2016)  വസര
സനിവനില്  സസസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷസന  മഭാര്ക്കറനിടസപടല്  പദതനി,  സസഷലല്
പഞസഭാര വനിതരണലാം,  ബനി.പനി.എല്.  കേനിറട്ട് വനിതരണലാം എനതീ വകേയനില് ഇതുവസര
131. 42 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സപഭാതുവനിപണനിയനിസല വനിലക്കയറലാം

264(278) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാസഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനതട്ട്  സപഭാതുവനിപണനിയനില്  വനിലക്കയറലാം  തടയഭാന  സനിവനില്

സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന എസനലഭാലാം ഇടസപടലകേള നടതനിയനിട്ടുസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  എത കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) കേഴെനിഞ ഓണക്കഭാലതട്ട് വനിലക്കയറലാം തടയഭാന എസനലഭാലാം പ്രവര്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടതനിയതട്ട്;

(ഡനി)  വനിലക്കയറലാം പനിടനിച്ചുനനിര്തനതനില് സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷസന
പ്രവര്തനലാം അവകലഭാകേനലാം സചേയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുസട വനില വര്ദനവനിസന കനരനിടഭാന ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടസപടല്  സനിവനില് സസസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  കേഭാരലക്ഷമഭായനി
നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  സസസപകകേഭാ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്  13
ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  സചേയ്തുവരുന.
സബ്സനിഡനിയനില് വനില്ക്കുന ഉല്പനങ്ങള ഉളസപസട 21 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
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സപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10  മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വസര വനിലക്കുറചട്ട് ഫതീസസയനില്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
കൂടഭാസത ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നല ഗണകമന്മേയുള്ള കഗഭാതമ്പട്ട് സപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേനികലഭായട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില്  കഫഭാര്ടനിസസഫഡട്ട്  ആട  14,000  കറഷന കേടകേള
വഴെനിയുലാം  സസസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനിയുലാം  വനിതരണലാം  സചേയ്തുവരുന.  ഇതട്ട്
കൂടഭാസത  ചേഭായസപഭാടനി,  മലനിസപഭാടനി,  മുളകുസപഭാടനി,  സവളനിസചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,
മഞളസപഭാടനി,  ഉപട്ട് എനതീ ഉല്പനങ്ങള സസസപകകേഭായുസട സസനലാം ബഭാനഡഭായ
'ശബരനി'  ബഭാനഡനില്  കേര്ശന  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം  സപഭാതു
വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം  20-30  ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില് വനിറവരുന.
ഇതനിനുപുറകമ  മറട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  ഉല്പനങ്ങളുലാം  MRP/മഭാര്ക്കറട്ട്
വനിലകയക്കഭാല് 5 മുതല് 30%  വസര വനിലക്കുറവനില് സപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
ഇങ്ങസന സപഭാതുവനിപണനിയനില് സസസപകകേഭാ സജതീവമഭായനി  ഇടസപടട്ട്  സപഭാതുവനിപണനിയനിസല
അവശലവസ്തുക്കളുസട  വനിലക്കയറലാം  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  നനിയനനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേസളടുതവരുന.

(ബനി)  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷതനില്
സനിവനില്  സസസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  വനിപണനിയനിടസപടലനിനഭായനി  അനുവദനിച
തുകേയഭായ 70 കകേഭാടനി രൂപ 150 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. 2016 സസപ്റലാംബര്
മഭാസലാം വസര 131.42 കകേഭാടനി രൂപ സസസപകകേഭായട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2016-സല ഒഭാണലാം-ബകതീദട്ട് ഉതവകേഭാലതട്ട് പചക്കറനി ഉളസപസടയുള്ള
അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  കൂടുതല്  അളവനില്  നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.  ഇഗൗ
ഓണക്കഭാലസത  14  ജനിലഭാ സഫയറുകേള, 75  തഭാലൂക്കട്ട് സഫയറുകേള, 71  ഓണലാം മഭാര്ക്കറകേള
എനനിവ മുകഖന പചക്കറനികേള ഉളസപസടയുള്ള അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നലഭായവനിലയട്ട്
ലഭലമഭാക്കനി.  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത 25 പഞഭായതകേളനില് ഓണചനകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.
മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത മറട്ട്  7 പഞഭായതകേളനില് സമഭാസസബല് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള
വഴെനി ഓണക്കഭാലതട്ട് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാസത സസസപകകേഭായുസട
എലഭാ ചേനിലറ വനില്പനശഭാലകേളുലാം ഓണക്കഭാലതട്ട് ഉതഭാടലാം വസരയുള്ള അഞ്ചുദനിവസലാം
ഓണലാം മനിനനിസഫയറുകേളഭായനി പ്രവര്തനിച്ചു.  ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനതടനതീളലാം 1464
ഓണചനകേള  പ്രവര്തനിച്ചു.  കൂടഭാസത  ഇഗൗ  ഓണക്കഭാലതട്ട്  16.06  ലക്ഷലാം  BPL
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  2  കേനികലഭാ  മട  അരനി,  200  ഗ്രഭാലാം  മുളകേട്ട്,  100  ഗ്രഭാലാം  കതയനില
എനനിവയടങ്ങനിയ സഗൗജനല ഓണക്കനിറട്ട് വനിതരണലാം സസസപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലൂസട
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത സലാംസഭാനസത ഓകരഭാ കറഷന കേഭാര്ഡനിനുലാം ഒരു കേനികലഭാ
സസഷലല് പഞസഭാര വനിതരണതനിനുള്ള പഞസഭാര കറഷന കേടകേളനില് എതനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ഇവ കൂടഭാസത പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബങ്ങളക്കുള്ള സഗൗജനല ഓണക്കനിറനിനുള്ള സഭാധനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  സസകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള
കുടനികേളക്കുള്ള 5 കേനികലഭാ അരനിയുസട വനിതരണവലാം അവസഭാന ഘടതനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി) സനിവനില് സസസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷസന പ്രവര്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഡനികപഭാ തലതനിലലാം കമഖലഭാ കേഭാരലഭാലയതലതനിലലാം കകേന്ദ്രകേഭാരലഭാലയ തലതനിലലാം
പ്രവര്തന അവകലഭാകേനലാം നടതകേയുലാം പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുനണട്ട്.  സസസപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളുസട
പ്രവര്തനലാം വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി സസസപകകേഭായുസട കേതീഴെനില് സസജമഭായ ഒരു
ആഡനിറട്ട്  &  ഇനസസക്ഷന വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്തനിക്കുനണട്ട്.  സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുസട
കസഭാക്കട്ട് ആവശലതനിനട്ട് എലഭാ വനില്പന ശഭാലകേളനിലലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം അവയുസട
ദുരുപകയഭാഗലാം തടയുനതനിനുലാം  SP  റഭാങ്കനിലള്ള ഉകദലഭാഗസസന  (വനിജനിലനസട്ട്  ഓഫതീസര്)
കനതൃതസതനില് വനിജനിലനസട്ട് സ്കസഭാഡുകേള,  ഇകനണല് ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലാം ജൂനനിയര്
മഭാകനജര് (മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  &  ഇനസസക്ഷന) എനനിവര് മുകഖന വനില്പനശഭാലകേളനില്
പരനികശഭാധന നടതനിവരുനണട്ട്.  

സനിവനില് സസസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന റതീസടയനില് ഒഗൗടട്ട് സലറകേളനില് 
മനിനല് പരനികശഭാധന

265(279) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷസന റതീസടയനില് ഔടട്ട് സലറകേളനില് മനിനല്

പരനികശഭാധന ഉളസപസടയുള്ള പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി രൂപതീകേരനിച സ്കസഭാഡുകേള ഈ

സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതട്ട്  തലസഭാന  നഗരനിയനില്  ഏസതഭാസക്ക  ഔടട്ട് സലറകേളനില്

എത തവണ പരനികശഭാധന നടതനിസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പരനികശഭാധനയനില് എസനഭാസക്ക കമകക്കടുകേള കേസണതനിയനിട്ടുസണനതനിസന

വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം കഫഭാര്ടട്ട് പതീപനിളസട്ട് ബസഭാര്,  തനിരുവലലാം സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,

പഭാപനലാംകകേഭാടട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  കപഭാതനകകേഭാടട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  തനിരുമല സൂപര്

മഭാര്ക്കറട്ട്,  കുനപ്പുഴെ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്,  കേരമന  മഭാകവലനി  കസഭാര്,  സകേഭാഞനിറവനിള

മഭാകവലനി  കസഭാര്,  സമകടഭാസഫയര് തനിരുവനനപുരലാം,   ശതീകേഭാരലലാം  സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,
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ഉളര് സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  മണ്ണനല സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  നഭാലഭാഞനിറ സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്,

സസഹപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്  വഴുതക്കഭാടട്ട്,  പഴെവങ്ങഭാടനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്,  പുളനിമൂടട്ട്  സൂപര്

മഭാര്ക്കറട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  തവണയുലാം  മരുതുലാംകുഴെനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്,

കപരൂര്ക്കട  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്,  പഭാളയലാം  മഭാകവലനി  കസഭാര്,  ആല്തറ  പമ്പട്ട്

എനനിവനിടങ്ങളനില് രണട്ട് തവണവതീതവലാം പരനികശഭാധനകേള നടതനി.

(ബനി)  പരനികശഭാധനകേളനില്  സചേറനിയ  നബ്യൂനതകേള  മഭാതമഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കമകക്കടുകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപടനിടനില.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം കകേരളതനികലക്കട്ട് എതന കൃതനിമ പഭാല്

266(280) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതട്ട് കൃതനിമ പഭാല് വനിറഴെനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതരസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം കകേരളതനികലക്കട്ട് സസകേഭാരല ഡയറനികേള വഴെനി
കൃതനിമ പഭാലലാം പഭാല് ഉല്പനങ്ങളുലാം വനിപണനിയനില് എതനതഭായനി ശദയനില്സപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലനിസന ഗണനനിലവഭാരലാം മനസനിലഭാക്കുനതനിനുലാം മഭായലാം കേലര്ന പഭാലലാം
പഭാല് ഉല്പനങ്ങളുലാം കേസണതനതനിനുലാം എസനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
സചേക്കട്ട്  കപഭാസ്ററുകേളനില്  പഭാല്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗരുതര  ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങളക്കട്ട്  വഴെനി  സതളനിക്കുന  കൃതനിമ  പഭാല്
വനിപണനിയനിസലതനിക്കുനവര്സക്കതനിസര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്സപടനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനതട്ട് വനിറഴെനിക്കുന എലഭാ ബഭാനഡുകേളനിലലാം ഉള്ള പഭാലലാം പഭാല്
ഉല്പനങ്ങളുലാം സലാംസഭാനതനിസന വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനട്ട് കശഖരനിചട്ട് കൃതലമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതഭാറുണട്ട്.  ഓണലാം കപഭാലള്ള ആകഘഭാഷകവളകേളനില്
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിസന  സഹഭായകതഭാടുകൂടനി  സചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കൃതനിമ പഭാല് കേസണതനപക്ഷലാം 2006-സല ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഗണനനിലവഭാര
നനിയമതനിലലാം  അനുബന  ചേടങ്ങളനിലലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാതതനിസനതനിസര നടപടനി

267(281) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള : തഭാസഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടല്  ഉളസപസടയുള്ള  കേചവട  സഭാപനങ്ങള  വനില്പന  നടതന
ഉല്പനങ്ങളുസട വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കണസമന വലവസ നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  ആര്സക്കങ്കനിലലാം  ഇളവട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കഫഭാറസട്ട്  സഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴനിലള്ള  ജതീവനക്കഭാരുസട  തനിരുവനനപുരലാം
ഡനിസനിക്ടട്ട്  എലാംപ്കളഭായതീസട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  സസഭാസസസറനിയനില് വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനികക്കണതനിസലന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസലങ്കനില്  വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാതതനിസനതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  സലാംസഭാനതട്ട് ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളുസടയുലാം അവശലവസ്തുക്കളുസടയുലാം
അമനിത വനില ഇഗൗടഭാക്കുനതട്ട് തടയുനതനിനഭായനി വനിലവനിവരപടനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
കേഭാണതക്കവനിധലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതു  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുതനതനിനഭായനി  സപഭാതുവനിതരണ  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  മഭാതമഭായുലാം  റവനബ്യൂ
ലതീഗല്സമകടഭാളജനി  നനികുതനിവകുപ്പുമഭായനി  കചേര്നലാം  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനകേള
നടതകേയുലാം Kerala Food stuffs (display of prices by catering establishment)
order  1977,  Kerala  Essential  commodities  maintenance  of  accounts  and
display  of  prices  and  stock  order  1980  എനനിവ  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമലലാംഘനലാം
നടതനവര്സക്കതനിസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  ഇല.  ജനിലഭാതലതനിലള്ള  ഉകദലഭാഗസര്  മുകഖന  അകനസഷനിചട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത കചേഭാദലലാം നമ്പര് 10, 85, 91, 126, 131, 139, 141, 142,
143,  148,  210,  211,  214,  218  എനതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുസട  ഉതരങ്ങള
എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാതരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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II ചേരകമഭാപചേഭാരലാം

വനി. വനി. ദക്ഷനിണഭാമൂര്തനി, സകേ. പുരുകഷഭാതമന പനിള്ള 
എനനിവരുസട നനിരലഭാണലാം 

വനി  .   വനി  .   ദക്ഷനിണഭാമൂര്തനി  : 

മുന  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേന,  വനി.  വനി.  ദക്ഷനിണഭാമൂര്തനി  2016  ആഗസട്ട്
31-നട്ട് അനരനിച്ചു. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിസല പഭാകലരനിയനില് ടനി. ആര്. വഭാരലരുസടയുലാം നഭാരഭായണനി
വഭാരസലഭാരുസടയുലാം മകേനഭായനി  1935  കമയട്ട്  20-നട്ട് വനി.  വനി.  ദക്ഷനിണഭാമൂര്തനി ജനനിച്ചു.
വനിദലഭാര്ത്ഥനിപ്രസഭാനതനിലൂസട  സപഭാതുരലാംഗസതതനി.  26  വര്ഷലാം  സ്കൂള  അദലഭാപകേനഭായനി
ഔകദലഭാഗനികേകസവനലാം നനിര്വ്വഹനിച അകദ്ദേഹലാം അദലഭാപകേ സലാംഘടനയുസട മുനനനിര
കനതഭാവഭായനി പ്രവര്തനിച്ചു.  അദലഭാപകേവൃതനിയനില്നനിനലാം സസകമധയഭാ വനിരമനിചതനിനുകശഷലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിസല രഭാഷതീയ ഉദ്കബഭാധനലാം ശക്തനിസപടുതനതനില് സപ്രധഭാന
പങ്കുവഹനിച്ചു. 

1967-ല്  മൂനഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയനികലക്കുലാം  1980-ല്  ആറഭാലാം  കകേരള
നനിയമസഭയനികലക്കുലാം കപരഭാമ്പ്ര മണലതനില്നനിനട്ട് സതരസഞടുക്കസപട്ടു.

മലബഭാര് ഐകേല വനിദലഭാര്ത്ഥനി സലാംഘടനയുസട  ആദല കജഭായനിനട്ട്  സസകടറനി,
കകേരള കസഭാഷലലനിസട്ട് യൂതട്ട് സഫഡകറഷസന ആദല കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ പ്രസനിഡനട്ട്
എനതീ  നനിലകേളനില്  പ്രവര്തനിച  അകദ്ദേഹലാം  പതനിസനഭാനട്ട്  വര്ഷലാം  കദശഭാഭനിമഭാനനി
ദനിനപതതനിസന  ചേതീഫട്ട്  എഡനിററഭായനിരുന.  നനിലവനില്  കദശഭാഭനിമഭാനനി  പ്രനിനനിലാംഗട്ട്
ആനട്ട് പബനിഷനിലാംഗട്ട് കേമ്പനനി മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടറഭായനി പ്രവര്തനിച്ചുവരുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്
നനിരലഭാണലാം. 

ഉജസല  വഭാഗനി  കൂടനിയഭായനിരുന  അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  മഭാര്കനിസട്ട്  ദര്ശനങ്ങളനില്
അഗഭാധമഭായ പരനി ജഭാനമുണഭായനിരുന.  മനികേച പതഭാധനിപര്,  പഭാര്ലസമകനറനിയന,
പ്രഭഭാഷകേന,  പരനിഭഭാഷകേന,  അദലഭാപകേന,  കടഡട്ട്  യൂണനിയന  കനതഭാവട്ട്  എനതീ
നനിലകേളനിലലാം  അകദ്ദേഹലാം  കകേരളതനിസന  സപഭാതുമണലതനില്  മഭായഭാത  വലക്തനിമുദ
പതനിപനിച്ചു. അടനിയനരഭാവസക്കഭാലതട്ട് 16 മഭാസലാം ജയനില്വഭാസലാം അനുഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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അസഭാധഭാരണമഭായ  ലഭാളനിതലലാംസകേഭാണട്ട്  ആസരയുലാം  വനിസയനിപനിച  അകദ്ദേഹലാം
സപഭാതുപ്രവര്തകേര്ക്കട്ട് മഭാതൃകേയഭായനിരുന.

കകേരള നനിയമസഭയുസട പബനികേട്ട് അക്കഗൗണട്ട്സട്ട് കേമ്മേനിറനി സചേയര്മഭാന, കപരഭാമ്പ്ര

റതീജനിയണല് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ബഭാങ്കട്ട്  പ്രസനി ഡനട്ട്,  സനി.പനി.ഐ. (എലാം)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ജനിലഭാ  സസകടറനി,  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)  സലാംസഭാന  സസകകടറനിയറട്ട്  അലാംഗലാം  എനതീ

നനിലകേളനിലലാം പ്രവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനി. വനി. ദക്ഷനിണഭാമൂര്തനിയുസട നനിരലഭാണകതഭാസട പ്രഗത്ഭനഭായ ഒരു പതഭാധനിപകനയുലാം

ലഭാളനിതലമഭാര്ന  ജതീവനിതകശലനിക്കുടമയഭായ  ഒരു  സപഭാതുപ്രവര്തകേകനയുലാം  മനികേച

ഒരു പഭാര്ലസമകനറനിയകനയുമഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് നഷമഭായതട്ട്. 

സകേ  .   പുരുകഷഭാതമന പനിള്ള  :

മുന നനിയമസഭഭാലാംഗമഭായനിരുന സകേ. പുരുകഷതമന പനിള്ള 2016 സസപ്റലാംബര്

13-നട്ട് അനരനിച്ചു. കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിസല  കേടയനനിക്കഭാടനില്  കൃഷ്ണുപനിള്ളയുസടയുലാം

ലകനിക്കുടനി അമ്മേയുസടയുലാം മകേനഭായനി 1930 ഒകക്ടഭാബറനില് ജനനിച്ചു. മൂനഭാലാം  കകേരള

നനിയമസഭയുസട  കേഭാലയളവനില്  1967  മുതല്  1970  വസര  വഭാഴൂര്  മണലതനിസന

പ്രതനിനനിധഭാനലാം സചേയ്തു.  എ.ഐ.എസട്ട്.എഫട്ട്.-ലൂസട രഭാഷതീയ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിച

സകേ. പുരുകഷഭാതമന പനിള്ള സനി.പനി.ഐ. കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കേമ്മേനിറനി കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ

വനികേസന  കേഗൗണ്സനില്,  കകേഭാടയലാം  റബര്  പഭാകനഷന  കേമ്മേനിറനി  എനനിവയനില്

അലാംഗമഭായനിരുന. കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ കേര്ഷകേ സലാംഘലാം പ്രസനിഡനഭായുലാം പ്രവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രമുഖ അഭനിഭഭാഷകേനഭായനിരുന അകദ്ദേഹലാം  1962-63  കേഭാലഘടതനില് നടന അമരഭാവതനി

സമരവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ജയനില്വഭാസലാം  അനുഭവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സകേ.  പുരുകഷഭാതമന

പനിളളയുസട  നനിരലഭാണകതഭാസട  കേഴെനിവറ  ഒരു  പഭാര്ലസമകനറനിയകനയുലാം  മനികേച  ഒരു

സപഭാതു പ്രവര്തകേകനയുമഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് നഷമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. അനരനിച മഹതട്ട് വലക്തനികേകളഭാടുള്ള

ആദരസൂചേകേമഭായനി നമുക്കട്ട് അല്പസമയലാം എഴുകനറനനില്ക്കഭാലാം.

(പകരതകരഭാടുള്ള  ആദരസൂചേകേമഭായനി  സഭഭാലാംഗങ്ങള  അല്പസമയലാം  എഴുകനറനനിനട്ട്

മഗൗനമഭാചേരനിച്ചു.)  
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സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനി ല് സമരനിറട്ട് സതീറനിസല 
ഫതീസട്ട് വര്ദനവട്ട് 

മനി  .    സതീക്കര് : സലാംസഭാനതട്ട് ഈ വര്ഷലാം സസഭാശയ സമഡനിക്കല് പ്രകവശനതനില്
സസഭാശയ മഭാകനജുസമന്റുകേളുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാറനിസല   ഗരുതരമഭായ വതീഴ്ചമൂലലാം
സമരനിറട്ട്  സതീറനില്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ഥനികേളുസട  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കനില്
മുനവര്ഷസത  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഗണലമഭായ  വര്ദനവണഭായ  സഭാഹചേരലലാംമൂലലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  രക്ഷകേര്തഭാക്കളക്കുലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ബദനിമുടനിസനക്കുറനിചട്ട്
സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്തനിവചട്ട്  ചേര്ച  സചേയ്യണസമനഭാവശലസപടട്ട്  സര്വ്വശതീ  വനി.
എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്,  വനി.  സകേ.  ഇബഭാഹനിലാംകുഞട്ട്,  അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട്  എനതീ
അലാംഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    കശലജ
ടതീചര്)  :  സര്,  സസഭാശയ കകേഭാകളജുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ എഗ്രനിസമനനില്  ഇതവണ
സമരനിറട്ട്  സതീറനില്  പഠനിക്കഭാന  അവസരലാം  കേനിട്ടുന  കുടനികേളുസട  എണ്ണലാം  ഗണലമഭായനി
കൂടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 449  ബനി.പനി.എല്.,  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.  സതീറകേള ഇതവണ
ഗവണ്സമനനിനട്ട്  വനകചേര്നനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാസല  1150  കടഭാടല് സമരനിറട്ട്  സതീറട്ട്  50
ശതമഭാനലാം  സതീറനിനകേതട്ട്  ഉളസപടുതനിസക്കഭാണട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാനഭായനി
വനനിട്ടുണട്ട്.  മഭാകനജുസമന്റുമഭായനി ഉണഭാക്കനിയ കേരഭാറനില് ഗണപരമഭായ മഭാറമഭാണുണഭായതട്ട്.
ഇതവണ ബനി.പനി.എല്. കേഭാറഗറനിയനില്സപട സമരനിറട്ട് സതീറനിസന എണ്ണലാം  120 ആയനി
വര്ദനിച്ചു.  അതുകപഭാസല  സമഭാതലാം  സമരനിറട്ട്  സതീറട്ട്  കനരസത  750  ആയനിരുനതട്ട്
ഇതവണ  1150  ആയനി  വര്ദനിച്ചു.  ആ  കമഖലയനില്  വളസര  ഗണകേരമഭായ
കനടമഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുടനികേളക്കട്ട്  യഭാസതഭാരു ബദനിമുട്ടുലാം  ഉണഭാകേഭാതവനിധതനിലള്ള
നസലഭാരു കേരഭാറഭാണട്ട് ഗവണ്സമനട്ട്  മഭാകനജുസമന്റുമഭായനി ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്
സസഭാശയ  കമഖലയനില്  ഈ  വര്ഷലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ഏറവലാം  ഗരുതരമഭായ
പ്രശങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  സഭഭാനടപടനികേള  നനിര്തനിവചട്ട്  ചേര്ച  സചേയ്യണസമനതഭാണട്ട്
ഞങ്ങളുസട  ആവശലലാം.  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  സലാംസഭാനസത  സസഭാശയ
സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗതട്ട് വളസര സമഭാധഭാനപരമഭായ അനരതീക്ഷമഭായനിരുന
ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  അനസത  പ്രതനിപക്ഷ  യുവജന  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്
ഒരുദനിവസലാംകപഭാലലാം  സമരലാംസചേയ്യഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകേഭാത ആ കേഭാലഘടലാം
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ഞഭാന ഇകപഭാള ഓര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതട്ട് കുറഞ
ഫതീസലാം  കൂടുതല്  സതീറലാം  എന  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനട്ട്
മുകനഭാട്ടുകപഭായതട്ട്.  അതനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് കകേരളതനില് കമഭാനുഗതമഭായനി
ഫതീസട്ട്  വര്ദനവട്ട്  വരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒറയടനിക്കട്ട്  ഫതീസട്ട്  വര്ദനവട്ട്  വരുതനിസക്കഭാണട്ട്
കകേരളതനിസല മനിടുക്കരഭായ പഭാവസപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം
നനികഷധനിക്കുകേയല  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനട്ട്  സചേയതട്ട്.  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേസള  സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്
അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്  കമഭാനുഗതമഭായ  ഫതീസട്ട്
വര്ദനവഭാണട്ട് ഞങ്ങള വരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം സലാംഭവനിചതട്ട് എനഭാണട്ട്?
കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലതട്ട്  സമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്  കുറഞ
ഫതീസലാം കൂടുതല് സതീറലാം എന കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്   എടുതസവങ്കനില് ഇനട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
തഭാങ്ങഭാന കേഴെനിയുനതനിനപ്പുറതള്ള ഫതീസഭാണട്ട് അടനികചല്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 2011-ല്
ഉമ്മേന ചേഭാണനി സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വനകപഭാള കകേരളതനിസല സസഭാശയ
കമഖലയനിസല  സമരനിറട്ട്  സതീറനിസല  ഫനിസട്ട്  1,38,000  രൂപ  ആയനിരുന.  അതട്ട്  2012-ല്
ആവകറ ജട്ട്  7  ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  1,50,000  രൂപയഭായനി.  2013-ല്  1,65,000
രൂപയഭായുലാം  2014-ല്  1,75,000  രൂപയഭായുലാം  2015-ല്  1,85,000  രൂപയഭായുലാം
വര്ദനിപനിച്ചു.  പതനിനഭായനിരലാം രൂപ വതീതമഭാണട്ട് വര്ദനിപനിചതട്ട്. ഈ രതീതനിയനില് ഫതീസട്ട്
വര്ദനിപനിചകപഭാള  അനട്ട്  നനിയമസഭയനിലണഭായ  പ്രശങ്ങള   ഓര്മ്മേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട് അവസഭാനലാം 1,85,000 രൂപയഭായനിരുന ഫതീസട്ട്
ഇകപഭാള  ഒറയടനിക്കട്ട്  രണരലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ആസര സഹഭായനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്?  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.,  ബനി.പനി.എല്.  സതീറകേളനില്
കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കഭാന  അവസരമുണഭാക്കനിസയസനഭാസക്ക  പറഞ്ഞു  ബഹുമഭാനസപട
മനനി  ഇവനിസട  കേഭാരലങ്ങള  വനിശദതീകേരനിച്ചു.  ഫതീസട്ട്  കൂടനിയനിരുനസവങ്കനില്
കേഴെനിഞവര്ഷലാം  ഇതനികനക്കഭാള  കൂടുതല്  സതീറകേള  ബനി.പനി.എല്.-കേഭാര്ക്കട്ട്
കേനിട്ടുമഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലതട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലാം
സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുസമഭാസക്ക  വന കപഭാള  ബനി.പനി.എല്.,  എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി.,
എസ് സനി./എസ് റനി.  സതീറകേള  വര്ദനിച്ചു.  അതട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ
പ്രഭാവശലലാം പല കകേഭാകളജുകേളുലാം നബ്യൂനപക്ഷ പദവനി എനപറഞട്ട് ധനിക്കഭാരപരമഭായ
സമതീപനസമടുതട്ട് ഒപനിടഭാതനിരുന.  പകക്ഷ,  ഇപ്രഭാവശലലാം അവര് പ്രതതീക്ഷനിചതനികനക്കഭാള
കൂടുതല് ഫതീസട്ട് വര്ദനിപനിചകപഭാള അവര്തസന സസകമധയഭാവനട്ട് ഒപനിട്ടു.  അതനില്
അഭനിമഭാനലാം  സകേഭാള്ളുനതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ?  കകേരളതനിസല  പഭാവസപട  കുടനികേളക്കട്ട്
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ഇവനിസട  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്  പഠനിക്കകണ?  2011-ല്  സമരനിറട്ട്  സതീറനിസന  ഫതീസട്ട്
1,38,000 രൂപ ആയനിരുനസവനട്ട് ഞഭാന ഇവനിസട സൂചേനിപനിച്ചു. 2015-16 ആയകപഭാള
അതട്ട് 1,85,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു. അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാംസകേഭാണട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്സമനട്ട്  47,000  രൂപയുസട  വര്ദനവഭാണട്ട്  വരുതനിയതട്ട്.  എനപറഞഭാല്
ശരഭാശരനി  കേണസക്കടുക്കുകമ്പഭാള  6.81  ശതമഭാനലാം.  ഈ  ഗവണ്സമനട്ട്  ഒറയടനിക്കട്ട്
65,000  രൂപയഭാണട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്.  35.14  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  ഒരു വര്ഷക്കഭാലസത
വര്ദനവട്ട്.  ഇനലയനിസല  ഏസതങ്കനിലലാം  ഒരു  സലാംസഭാനതട്ട്  ഇതയധനികേലാം  തുകേ
വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ,  ഇതട്ട് ആര്ക്കുകവണനിയഭാണട്ട്?  അഞ്ചുവര്ഷലാം പഠനിചനിറങ്ങുകമ്പഭാള
പഭാവസപട ഒരു വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  3.25  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടുതല് സകേഭാടുകക്കണനിവരുന.
സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേളുസട പ്രശലാം മഭാതമല,  പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസന
സനിതനിസയനഭാണട്ട്? പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസല സമരനിറട്ട് സതീറനിനട്ട് കേഴെനിഞ
വര്ഷലാം 1.25  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരുനതട്ട് ഇകപഭാള 2.5  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,
നഭാണകക്കടകല? സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കുടനികേളക്കട്ട് 25,000 രൂപയട്ട് പഠനിക്കഭാനുള്ള
സഗൗകേരലസമഭാരുക്കുനതനിനുകവണനി  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനട്ട്  ബഡ്ജറനില്  100  കകേഭാടനി
രൂപ അനുവദനിചട്ട് തുടക്കലാംകുറനിച പരനിയഭാരലാം സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിസല ഫതീസട്ട്  1.25
ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുന.
ബനി.ഡനി.എസട്ട്.-സന  ഫതീസട്ട്  90,000  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  2.10  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുന.  എത ശതമഭാനമഭാണട്ട്  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്?  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്
കേസഭാടയനില് കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട് അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് 5.59  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  8.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായഭാണട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്.  അകതസമയലാം
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  8.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  11  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.   2.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒറയടനിക്കട്ട്  കൂടനി.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.-സന  കേഭാലതട്ട്
എന.ആര്.സഎ.  സതീറനിനട്ട്  9  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  12.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.  അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് 3.5 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് വര്ദനിപനിചതട്ട്, പകക്ഷ ഇകപഭാള
ഒരുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  2.5  ലക്ഷലാം രൂപ കൂടനി. 20  ശതമഭാനലാം വര്ദനവണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.
നനിങ്ങള പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുകമ്പഭാള ഒനപറയുകേയുലാം അധനികേഭാരതനില് വരുകമ്പഭാള
അവരുമഭായനി  കൂട്ടുകചേര്ന  കകേരളതനിസല  പഭാവസപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള
വഞനിക്കുകേയുമഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്. 

ശതീ.  എ.  സകേ.  ആനണനിയുസട  കേഭാലഘടതനില് തുടങ്ങനിയതഭാണട്ട്  സസഭാശയ
വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖല. 2008-ല്  45,000  രൂപയഭായനിരുന സസഭാശയ കമഖലയനിസല
സമരനിറട്ട്  സതീറനിസന  ഫതീസട്ട്.  2009-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലഘടതനിലഭാണട്ട്
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അതട്ട്  1.38  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനിയതട്ട്.  അതനിസന  തുടര്ചയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
നടനസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിസല പഭാവസപട കുടനികേള എങ്ങസന  പഠനിക്കുലാം?
കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലസത കേണക്കട്ട്  ബഹുമഭാനസപട മനനി ഇവനിസട സൂചേനിപനിച്ചു.
കബഭാധപൂര്വ്വമഭാണട്ട് ഇഗൗ ഫതീസട്ട് വര്ദനയുണഭാക്കനിയതട്ട്.  കേഭാരണലാം ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്
അധനികേഭാരതനില്  വനകപഭാള  ആദലലാം  പറഞസതനഭാണട്ട്?  100  ശതമഭാനലാം സതീറനിലലാം
ഞങ്ങള  അഡനിഷന  നടതസമനട്ട്  കേയ്യടനി  വഭാങ്ങുനതനിനുകവണനിപറഞ്ഞു.
ലഭാഘവബദനികയഭാടുകൂടനി  കേഭാരലങ്ങള പഠനിക്കഭാസത മുകനഭാട്ടുകപഭായതനിസന ഫലമഭാണട്ട്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഇഗൗ  ഗതനികകേടട്ട്  വനതട്ട്.   ഇവനിസട  സസഭാശയ  വനിദലഭാഭലഭാസ
കമഖലയനില്  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  സഭാപനിക്കുന  സമയതട്ട്  നമ്മേള
ഉകദ്ദേശനിചസതനഭാണട്ട്?  50  സതീറട്ട് മഭാകന ജട്ട് സമന്റുലാം  50  സതീറട്ട് സമരനിറലാം.  അകപഭാള രണട്ട്
കകേഭാകളജുകേള കചേരുകമ്പഭാള ഒരു ഗവണ്സമനട്ട് കകേഭാകളജഭാകുലാം,  പഭാവസപട കുടനികേളക്കട്ട്
പഠനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.  അതഭാണട്ട് അനട്ട്  ശതീ.  എ.  സകേ.  ആനണനിയുസട കേഭാലഘടതനില്
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്.  ഇവനിസട  100  ശതമഭാനലാം  സതീറനിലലാം  അഡനിഷന  നടതസമനട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിടട്ട്  എന്തുണഭായനി?  സസഭാശയ  മഭാകന ജട്ട് സമന്റുകേള  സസഹകക്കഭാടതനിസയ
സമതീപനിക്കുകേയുലാം അവര്ക്കട്ട് അനുകൂലമഭായ വനിധനി കനടനിസയടുക്കുകേയുലാം സചേയ്തു.  2005-സല
ഇനഭാലാംദഭാര് കകേസ്സുമഭായനി ബനസപട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുസട പഭാരഗ്രഭാഫട്ട് 128-ല്
പറഞനിട്ടുണട്ട്,  പരസരധഭാരണകയഭാടുകൂടനിയുള്ള എഗ്രനിസമനനിലൂസട മഭാതകമ കകേരളതനിസല
സസഭാശയ  കമഖലയനില്  അഡനിഷന  നടതഭാന  പഭാടുള്ളുസവനട്ട്.  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാസത  100  ശതമഭാനലാം സതീറനിലലാം അഡനിഷന നടതസമനട്ട് പ്രഖലഭാപനിചതനിസന
കപരനില്  സസഭാശയ  മഭാകന ജട്ട് സമന്റുകേള  സസഹകക്കഭാടതനിയനില്  കപഭായനി.  മുഴുവന
സതീറനിലലാം  അഡനിഷന  നടതഭാസമനപറഞട്ട്  സസഹകക്കഭാടതനി  അകപഭാളതസന
അവര്ക്കട്ട് ഓര്ഡര് സകേഭാടുത. ഇഗൗ നടപടനിയുസട കപരനില് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലള്ള
സമരനിറട്ട്  സതീറനില്കപഭാലലാം  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  നനിയനണലാം  കേനിടനിയനില.  അതനിസന
കപരനിലകല  നനിങ്ങളക്കട്ട്  ഇസതലഭാലാം  സചേകയ്യണനിവനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള്ള
സമരനിറട്ട്  സതീറനില്കപഭാലലാം  എസനങ്കനിലലാം  നനിയനണമുണഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ?
സസഹകക്കഭാടതനി അവര്ക്കനുകൂലമഭായനി വനിധനിച്ചു. അവസഭാനലാം മുഖലമനനിയുലാം ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയുലാം പണനിസപടട്ട് സസഭാശയ കമഖലയനിലള്ള ആളുകേസള ക്ഷണനിച്ചുവരുതനി
ചേര്ച സചേകയ്യണ ഗതനികകേടുണഭായനികല? ഇതഭാണട്ട് കകേരളതനിലണഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
സമരനിറട്ട് സതീറനില്കപഭാലലാം നനിയനണമനിലഭാത  സഭാഹചേരലമുണഭായനി. 100  ശതമഭാനലാം
സതീറനിലലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  അഡനിഷന  നടതസമനട്ട്  നനിങ്ങള  പ്രഖലഭാപനിചതനിനട്ട്
ആത്മഭാര്ത്ഥതയുണഭായനിരുനസവങ്കനില് എന്തുസകേഭാണട്ട് നനിങ്ങള സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില്
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അപതീലനിനുകപഭായനില?  അതനില്  നനിങ്ങള  ഒതകേളനിച്ചുസവനഭാണട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  കൂടുതല്  കകേഭാകളജുകേള  ഒപനിടതനിസനപറനി  ഇവനിസട  ബഹുമഭാനസപട
മനനി പറഞ്ഞു.  ഞഭാനതനിനട്ട്  മറുപടനി  പറഞ്ഞു.  ഫതീസട്ട്  വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാടുക്കഭാസമനട്ട്
പറഞഭാല് എലഭാവരുലാം  ഒപനിടുലാം.   അതട്ട്  പ്രധഭാനസപട കേഭാരലമല.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട് വളസര ശക്തമഭായ രതീതനിയനില് ഞങ്ങള ഇതനിസന സസകേകേഭാരലലാം
സചേയതഭാണട്ട്.  നബ്യൂനപക്ഷ  കകേഭാകളജുകേളഭാസണനട്ട്  പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്  കനിസലന
മഭാകന ജട്ട് സമന്റുകേള  അനട്ട്  ഒപനിടഭാന  തയ്യഭാറലഭായനിരുന.  നഭാലട്ട്  കനിസലന
മഭാകന ജട്ട് സമന്റുകേള ഇഷലാംകപഭാസല അഡനിഷന നടതനിയനിരുന. 2011-ല് ആ നഭാലട്ട്
കനിസലന  മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളുമഭായനി  ഞങ്ങള  ചേര്ച  നടതനി.  അവരനില്നനിനലാം  200
സമരനിറട്ട്  സതീറകേള  വഭാങ്ങനിസയടുക്കഭാന  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.  ഞഭാന
കനരസത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  25,000  രൂപയട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള
സഭാഹചേരലമുണഭാകേണലാം. 25,000  രൂപയട്ട് കുടനികേളക്കട്ട് പഠനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാഹചേരലതനിസന
കപരനിലഭാണട്ട്  കകേരളതനില്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങനിയതട്ട്.  ഇനലഭാ
ചേരനിതതനില് ഒരു സലാംസഭാനതലാം അങ്ങസന തുടങ്ങനിയനിടനില.  തനിരുവനനപുരതലാം
ആലപ്പുഴെയനിലലാം  ആദലമഭായനി  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങനിയകപഭാള ഘടലാംഘടമഭായഭാണട്ട്
അവനിസട  ഓകരഭാകരഭാ  സഗൗകേരലങ്ങള    ഒരുക്കനിയതട്ട്.  ഇവനിസട  കൂടുതല്  സതീറകേള
വനസവനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറഞകലഭാ?  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  വനതട്ട്?
മകഞരനിയനില് പുതനിയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  തുടങ്ങനി.  100  സതീറട്ട്  കേനിടനി,  25,000
രൂപയട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള  അവസരമുണഭായനി.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട് തുടങ്ങനി.  എസ് സനി.  വനിഭഭാഗതനിസല  70  ശതമഭാനലാം കുടനികേളുളസപസട  100
കുടനികേളക്കട്ട് പഠനിക്കഭാന അവനിസട അവസരമുണഭായനി.  സകേഭാചനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്
സലാംസഭാന ഗവണ്സമനട്ട്  ഏസറടുത.  100  കുടനികേളക്കട്ട്  25,000  രൂപയട്ട്  പഠനിക്കഭാനുള്ള
അവസരമുണഭായനി.  അതുകപഭാസല  ഇടുക്കനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്
തുടങ്ങനി. അവനിസട 50 കുടനികേളക്കട്ട് 25,000 രൂപയട്ട് പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരമുണഭായനി.
ഇഗൗ  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  ഇഗൗവര്ഷലാം  മൂനട്ട്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  250
സതീറകേളനില് 25,000 രൂപയട്ട് കുടനികേളക്കട്ട് പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരമുണഭാക്കഭാമഭായനിരുന.
തനിരുവനനപുരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  അടനിസഭാനസഗൗകേരലസമഭാരുക്കനി,
ആവശലമഭായ  സഭാഫനിസന  നനിയമനിച്ചു,  എലഭാ  സഗൗകേരലങ്ങളുസമഭാരുക്കനി,  സമഡനിക്കല്
കേഗൗണ്സനില് ഓഫട്ട് ഇനലയുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്റുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുലാം അതട്ട്
കവസണനവച്ചു.  ആര്ക്കുകവണനിയഭാണട്ട് കവസണനവചതട്ട്? 100 കുടനികേളക്കട്ട് 25,000
രൂപയട്ട്  അഡനിഷന,  1,38,000  സ്കസയര്  ഫതീറട്ട്  സകേടനിടലാം  പൂര്തതീകേരനിച്ചു,  138
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കപഭാസ്റ്റുകേള കനികയറട്ട്  സചേയ്തു.  ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട് എനഭാണട്ട് സചേയതട്ട്?  അതു മുഴുവന
പഭാരനിപള്ളനിയനികലക്കുമഭാറനി.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  സമയതതസന പഭാരനിപള്ളനിയനില്
അടനിസഭാനസഗൗകേരലമുസണനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനട്ട് ഞങ്ങളക്കട്ട് എഴുതനിതനനിട്ടുണട്ട്.
എനനിട്ടുലാം അവനികടക്കുമഭാറനി. പഭാരനിപള്ളനി സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ലഭലമഭാകകേണനിയനിരുന 100
സതീറകേള സലാംബനനിചട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനനില് കഫഭാകളഭാ അപട്ട് സചേയനിരുനസവങ്കനില് അതട്ട്
ലഭനിക്കുമഭായനിരുന. 25,000 രൂപയട്ട് കുടനികേളക്കട്ട് പഠനിക്കഭാമഭായനിരുന സഭാഹചേരലസത
ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട്  ഇലഭാതഭാക്കനിസയനട്ട്  ഞഭാന പറയുകേയഭാണട്ട്.  ഇടുക്കനി  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് എനഭാണട്ട്  സലാംഭവനിചതട്ട്?  അവനിസട അദലഭാപകേര് എതനിരഭാണട്ട്,  പഠനിക്കുന
കുടനികേള  എതനിരഭാണട്ട്,  കേഭാരണലാം  ഹനില്  ഏരനിയയഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  ആലപ്പുഴെയനില്
വരഭാലാം,  എറണഭാകുളതട്ട്  വനട്ട്  പഠനിക്കഭാന സഗൗകേരലമുണഭാകുലാം  എസനഭാസക്ക പറഞട്ട്
അവനിസടയുള്ള  എസട്ട്.എഫട്ട്.സഎ.-ക്കഭാസരയുലാം  അദലഭാപകേസരയുലാം ഇളക്കനിവനിട്ടു.   അവര്
സമരലാം സചേയ്തു.  കകേരളതനിസല ഏറവലാം നല സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജഭായനിരുന ഇടുക്കനി
സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിസന  തകേര്തനികല?  ഇഗൗ  ഒരു  സമതീപനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.
കേഴെനിഞ  നനിയമസഭയനില്  അങ്ങട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  ആളുകേള,  ഇവനിസട  ബഹുമഭാനലനഭായ
ശതീ. വനി. എസട്ട്. സനനില് കുമഭാര് ഇരനിപ്പുണട്ട്. അകദ്ദേഹമടക്കലാം 9 തവണയഭാണട്ട് അടനിയനരപ്രകമയലാം
അവതരനിപനിചതട്ട്. അവനിസടയനിരനിക്കുന യുവജനവനിദലഭാര്ത്ഥനി കനതഭാക്കന്മേഭാര് ഇക്കഭാരലതനില്
ഒനലാംപറയുനനില.  ഇതുശരനിയസലനട്ട് അവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  ഇവനിസട യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസകേഭാര്
സമരലാം സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  സമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതണഭായനിട്ടുള്ള അനഭാശഭാസലപരമഭായ
നടപടനികേളസക്കതനിരഭായനി  സമരലാം  സചേയ്യുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള  മര്ദ്ദേനിചട്ട്  സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  അഡനിറട്ട്  സചേയ്യുന  ഗവണ്സമനനിസന  നയലാം  അവസഭാനനിപനിക്കണസമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയുവഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ  ഗരുതരമഭായ പ്രശലാം സഭഭാനടപടനികേള നനിര്തനിവചട്ട്
ചേര്ച സചേയ്യണസമനട്ട് ആവശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ
ടതീചര്):  സര്,  ബഹുമഭാനസപട മുന ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി പരസരവനിരുദമഭായനിട്ടുള്ള
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇവനിസട  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേഴെനിഞ   യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനനിസന
കേഭാലതട്ട് സസകേഭാരല-സസഭാശയ മഭാകനജട്ട് സമനനിസല അകലഭാടട്ട്സമന്റുമഭായനി ബനസപട്ടുള്ള
പ്രശങ്ങള എലഭാവരുലാം മറനകപഭായനിട്ടുണഭാകുലാം.  പതകേടനിലാംഗ്സട്ട് എടുതഭാല് മനസനിലഭാകുലാം.
ഇവനിസട പ്രകതലകേ ശദ ക്ഷണനിക്കലലാം അടനിയനരപ്രകമയവസമഭാസക്ക അനട്ട് പ്രതനിപക്ഷലാം
അവതരനിപനിചനിരുന.  സസകേഭാരല-സസഭാശയ  മഭാകനജട്ട് സമന്റുമഭായനി  ചേര്ച  നടതനി
കേരഭാറനില് ഒപ്പുവയ്ക്കുനതനില് തകേരഭാര് വനതനിനഭാല്, ആവശലമഭായ സമയതട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാതതനിനഭാല്  ഒനഭാലാംഘട അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടപടനി പൂര്തനിയഭായനിട്ടുലാം  12
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സസഭാശയ സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിസല  675  സമരനിറട്ട് സതീറനികലക്കുളള വനിദലഭാര്ത്ഥനി
പ്രകവശനലാം അനനിശ്ചനിതതസതനിലഭായതുമൂലലാം ഉളവഭായനിട്ടുള്ള സവനികശഷ സഭാഹചേരലലാം
ചേര്ച സചേയ്യണസമനട്ട് പറഞഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട സകേ. സകരഷട്ട് കുറുപട്ട് അടക്കമുള്ള
ആളുകേള അനട്ട്  ഇവനിസട  ഇഗൗ പ്രശലാം ഉനയനിചതട്ട്.  വളസര  അലകങ്കഭാലസപട്ടുകേനിടക്കുകേയുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം കുടനികേളുലാം അകങ്ങയറലാം മഭാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദേലാം അനുഭവനിക്കുകേയുലാം സചേയ്തു.
ഒനഭാലാംഘടലാം  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ധഭാരണയുണഭാക്കഭാന
പ്രയഭാസസപടനിരുനതനിനുകേഭാരണലാം,  അവനവനട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ള ധഭാരണയുണഭാക്കഭാന
കവണനിയഭായനിരുന. അതനിസന  വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലക്കട്ട് കപഭാകുനനില. പരസരധഭാരണകയഭാടുകൂടനി
സചേയ്യണമഭായനിരുന  എനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുന  മനനി  ഇവനിസട  പറഞതട്ട്.
മഭാകനജട്ട് സമന്റുമഭായനി  പരസരധഭാരണയുണഭാക്കണസമനട്ട്  ഇനഭാലാംദഭാര്  കകേസനില്
പറഞനിട്ടുസണനലാം  പറഞ്ഞു.  എനനിടട്ട്  സതഭാടടുത വരനിയനില്  പറഞതട്ട്,  നനിങ്ങള
100  ശതമഭാനലാം  സതീറനികലക്കുലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടതസമനട്ട്
പറഞ്ഞുകപഭായതുസകേഭാണകല ഇഗൗ പ്രശമുണഭായതട്ട്, എനനിനഭാണട്ട് അങ്ങസന കപഭായതട്ട്
എനഭാണട്ട്.  ആസര സഹഭായനിക്കഭാനഭാണട്ട് മുന മനനി ആ വഭാചേകേലാം പറഞതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്സമനനില്നനിനട്ട്  വന  സലററനില്,  State  Government  may  preferably
arrange  combined  counseling  എനപറഞകപഭാള ഞങ്ങള  ആ  സഭാധലത
ഉപകയഭാഗസപടുതനിസക്കഭാണട്ട്  100  ശതമഭാനലാം സതീറനിലലാം ഗവണ്സമനട്ട് അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്
നടതഭാസമനതസനയഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിചഭാണട്ട്  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട്
ഇറങ്ങനികപഭായതട്ട്.  മഭാകനജട്ട് സമനട്ട് കകേസട്ട് സകേഭാടുതകപഭാള സസഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുണഭായനി.
സസഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  എങ്ങസനയഭാസണനട്ട്  മുനകൂടനി  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.
സസഹകക്കഭാടതനി വനിധനി വനകപഭാള എന്തുസകേഭാണട്ട് അപതീലനിനട്ട് കപഭായനിലഭാസയനഭാണട്ട്
കചേഭാദനിക്കുനതട്ട്?  നവലാംബര്  30 -നട്ട്  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  പൂര്തനിയഭാക്കണലാം.   ഒനഭാലാംഘട
അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  നടകതണ  സമയമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന  കേഭാലതണഭായ
കുഴെഞ്ഞുമറനിഞ  അവസ  അകലഭാടട്ട്സമനനിലണഭായഭാല്  അതുകേഭാരണലാം  കുടനികേളുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  വതീര്പ്പുമുട്ടുലാം.  സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി മുനകൂടനി കേഭാണഭാന കേഴെനിയനില,
അനുകൂലകമഭാ പ്രതനികൂലകമഭാ ആകേഭാലാം.  മഭാകനജട്ട് സമനനികനഭാടട്ട്  ഞങ്ങള സകേഞനിയനിടനില.
ഒരു മഭാകനജട്ട് സമനനികനഭാടുലാം  ഞങ്ങളക്കട്ട്  സകേകഞണ ആവശലമനില.  ഞങ്ങളുസട  ഇഗൗ
കൂടതനില്നനിനട്ട് ഏസതങ്കനിലലാം ഒരഭാളുസട കുടനി അനധനികൃതമഭായനി, ഫതീസട്ട് സകേഭാടുക്കഭാസത
ഒരു  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലലാം  പഠനിക്കുനനില.  സഭഭാതലമഭായതുസകേഭാണട്ട്  കൂടുതല്
ഞഭാന  പറയുനനില.  ഞങ്ങളുസട  കകേവശലാം  ലനിസ്റ്റുണട്ട്.  ****കേഴെനിഞ  തവണ
എഗ്രനിസമന്റുണഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം ഇവനിസടയനിരനിക്കുന ആരുസടസയഭാസക്ക കുടനികേള,  ഏതട്ട്

* ബഹുമഭാനസപട സഭഭാദലക്ഷസന ഉതരവപ്രകേഭാരലാം നനിലനനിര്തനി.
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സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്, കവണത ഫതീസട്ട് സകേഭാടുക്കഭാസതയുലാം മറലാം പഠനിക്കുനസണനള്ളതനിസന
കൃതലമഭായ  വനിവരലാം  എസന  കേയ്യനിലണട്ട്.  എസനസക്കഭാണതട്ട്  പറയനിപനിക്കരുതട്ട്.  .…
(ബഹളലാം)....  ഞഭാന അതനിനട്ട്  തയ്യഭാറഭാകുനനില.  കവണസമങ്കനില് പതതനില് സകേഭാടുക്കഭാലാം.
ഞഭാന  സഭഭാതലതനില്  പറയഭാതതട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ  ബഹുമഭാനലാം  സകേഭാണഭാസണനട്ട്
എലഭാവരുലാം ഓര്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  .(… ബഹളലാം)....  ഏതട്ട്  കകേഭാകളജനില്;  ആരുസട
കുടനി;  സവറുസത  ബഹളലാം  വയ്കക്കണതനില;  നനിങ്ങള  പറയഭാന  പറയുലാം.  പസക്ഷ,
എലഭാവരുലാം അതട്ട്  പറയനില.  ഞഭാന ഇവനിസട കപരു വനിവരലാം സവളനിസപടുതഭാതതട്ട്
എനനിക്കട്ട് പ്രതനിപക്ഷകതഭാടുള്ള ബഹുമഭാനലാം സകേഭാണഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : സര്, കപഭായനിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്.

മനി  .    സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട്  ഏതട്ട്  ചേടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കപഭായനിനട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ബഹുമഭാനസപട മനനി ദുരൂഹത പരതകേയുലാം
എലഭാവര്ക്കുസമതനിസര സസവല്ഡഭായനി അലനികഗഷന ഉനയനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്. 

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   സസശലജ ടതീചര് : സര്, ഞഭാന ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനട്ട്
വഴെങ്ങനിയനിടനില. ഞഭാന പറകയണ സമയതട്ട് പറയുലാം. എസന മറുപടനി പൂര്തനിയഭാക്കഭാന
അവസരലാം തരണലാം.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, കപഭായനിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്.

മനി  .    സതീക്കര് :  അകങ്ങക്കട്ട് അനുവഭാദലാം തരഭാലാം.  പകക്ഷ,  അങ്ങട്ട് ചേടലാം ഉദരനിക്കുനനില.
ഏതട്ട് ചേടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഉനയനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ചേടലാം 307 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ ടതീചര് :  സര്,  ഞഭാന വഴെങ്ങനിയനിടനില.  എസന
മറുപടനി പൂര്തനിയഭാക്കഭാന അവസരലാം തരണലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, ഇവനിസട ബഹുമഭാനസപട മനനി മറുപടനി
പറഞ  സമയതട്ട്  ഇവനിസടയനിരനിക്കുന  അലാംഗങ്ങളനില്  ആരുസടസയഭാസക്ക  മക്കള
ഏസതലഭാലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  സഗൗജനലമഭായനി  എനട്ട്  കതഭാനനിക്കതക്ക
വനിധതനില് ഫതീസട്ട് സഗൗജനലതനില് പഠനിക്കുനസവനള്ള വനിവരലാം ഞഭാന ഇകപഭാള
പറയുസമനഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  ഞഭാന എസന കേഭാരലലാം  പറയുകേയഭാണട്ട്,  എസന മക്കള
അങ്ങസന  പഠനിക്കുനനില.  സസധരലമുസണങ്കനില്  കപരട്ട്  പറയണലാം.  ഞഭാന  മനനിസയ
സവല്ലുവനിളനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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മനി  .   സതീക്കര് : ഇതഭാകണഭാ കമപ്രശലാം? 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : ****സര്, ആരഭാസണനട്ട് പറയണലാം. ഞങ്ങള
47  അലാംഗങ്ങളുണട്ട്.  ആരഭാസണനട്ട് വലക്തമഭായനി പറയണലാം.  സസവല് ഡട്ട് അലനികഗഷന
സഭാധലമല.  കപരട്ട്  പറയഭാന  സഭാധലമസലങ്കനില്  പനിനവലനിചട്ട്  മഭാപട്ട്  പറയണലാം.
അതസലങ്കനില് എകട്ട്പഞട്ട് സചേയ്യണലാം.

മനി  .   സതീക്കര് : അങ്ങയുസട കപഭായനിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് എനഭാണട്ട്?

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  സഭഭാകരഖകേളനില്നനിനട്ട്  നതീക്കലാം
സചേയ്യുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്.  ഒനകേനില്  എകട്ട്പഞട്ട്  സചേയ്യണലാം  അസലങ്കനില്
അടനിസഭാനരഹനിതമഭായ ഇഗൗ ആകക്ഷപലാം പനിനവലനിച്ചുസവനട്ട് മനനി അവനിസടനനിനട്ട്
പറയണലാം. റൂള 307 ഞഭാന പറഞതുസകേഭാണട്ട് എകട്ട്പഞട്ട് സചേയ്യുനതനിനുള്ള ബഹുമഭാനസപട
സതീക്കറുസട അധനികേഭാരലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കണസമനഭാണട്ട് ആവശലസപടുനതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട മനനിയുസട വനിശദതീകേരണലാം പൂര്തതീകേരനിക്കസട.

ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    സസശലജ ടതീചര് : സര്, മുമ്പുള്ള നനിയമസഭയനിലലാം ഇതരലാം
ചേര്ചകേസളഭാസക്ക വനതഭാണട്ട്.  ആര്സക്കഭാസക്ക എസനഭാസക്ക പ്രശങ്ങളുലാം സങ്കടങ്ങളുമഭാണട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളസതനട്ട്  നമുക്കറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട്  മറുപടനി  പറയഭാനുള്ള അവസരലാം
തരണലാം.  ഞഭാനനികപഭാള ഏതഭായഭാലലാം   ഓകരഭാരുതകരഭാടഭായനി  ഇസതഭാനലാം പറയഭാന
ആവശലസപടുനനില.  അതുസകേഭാണട്ട്  അതട്ട്  അവനിസട  അവസഭാനനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്
ഭലാംഗനിസയനഭാണട്ട്  എസന  അഭനിപ്രഭായലാം.  ഇതവണ  അകലഭാടട്ട്സമനട്ട്  കൃതലസമയതട്ട്
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതനിസന ഭഭാഗമഭായനി മഭാകനജട്ട് സമന്റുമഭായനി
ചേര്ച  നടതനി  ഫതീസട്ട്  ഘടന  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്തു.  അതനില്  അപഭാകേത
ഉണഭായനിടനിലഭാസയനട്ട്  ഉഗൗനനിപറയഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കനരസത  ഞഭാന
പറഞതുകപഭാല 25,000  രൂപ ഫതീസട്ട് സകേഭാടുതട്ട് പഠനിക്കഭാന കേഴെനിയുന കുടനികേളുസട
എണ്ണലാം  120  ആയനി വര്ദനിച്ചു.    8,50,000  രൂപ സകേഭാടുക്കഭാസത  2,50,000  രൂപ
ഫതീസട്ട്  സകേഭാടുതട്ട്  പഠനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന  കുടനികേസളയുലാം  കൂടനികചര്തഭാല്  കേഴെനിഞ
തവണസത  750  കുടനികേളനില്നനിനട്ട്  1650  ആയനി  വര്ദനിച്ചു.   അതുസകേഭാണഭാണട്ട്
രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  കുടനികേളുലാം  തൃപ്തരഭാസണനട്ട്  പറയുനതട്ട്.  മഭാകനജട്ട് സമന്റുമഭായനി  കേരഭാര്
ഉണഭാക്കനിയതനില് അപഭാകേതയനിലഭാതതുസകേഭാണ്ടുതസന സമരനികറഭാറനിയസഭായനി മുഴുവന

* ബഹുമഭാനസപട സഭഭാദലക്ഷസന ഉതരവപ്രകേഭാരലാം നനിലനനിര്തനി.
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സതീറനിലലാം അഡനിഷന നടതഭാന കേഴെനിഞതട്ട്.  എടട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസട്ട് സകേഭാടുതട്ട്
പഠനിച അകത റഭാങ്കനിലള്ള കുടനികേളഭാണട്ട് രണരലക്ഷലാം രൂപ സകേഭാടുതട്ട് പഠനിക്കുനതട്ട്.
രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  കേണക്കുകൂടഭാന  അറനിയഭാലാം,  നനിങ്ങളക്കട്ട്  മഭാതമല.
അതുസകേഭാണട്ട്  രക്ഷനിതഭാക്കളുസടയുലാം  കുടനികേളുസടയുലാം  ഭഭാഗതനനിനട്ട്  ഒരു  പരഭാതനിയുലാം
ഉണഭായനിലഭാസയനട്ട്  മഭാതമല  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  അഭനിനനനലാം  കരഖസപടുതകേയുമുണഭായനി.
യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസനിനുലാം അതുകപഭാസല പ്രതനിപക്ഷതനിനുമഭാണട്ട് പരഭാതനിയുണഭായനിരുനതട്ട്.
സകേ.എസട്ട്.യു.-വനിനട്ട് കപഭാലലാം പരഭാതനിയനില. യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസനിനട്ട് മസറഭാരു വനിഷയവലാം
കേനിടഭാതതുസകേഭാണട്ട്  ഇവനിസട  അടനിയനരപ്രകമയതനില്  അടനിയുണഭാക്കുനതനിനുകവണനി
മഭാതലാം ഉണഭാക്കനിയതഭാണട്ട്. സകേ.എസട്ട്.യു.-വനിനട്ട് പരഭാതനിയനില. (ബഹളലാം).... വനിദലഭാര്ത്ഥനി
സലാംഘടനയട്ട്  പരഭാതനി  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.   ഇവനിസട  സമരനിറട്ട്  സതീറനില് പഠനിക്കുന
കുടനികേളുസട എണ്ണലാം കൂടനി. 

മനി  .    സതീക്കര് :  മനനി  പൂര്തതീകേരനിക്കസട.   പതീസട്ട്...പതീസട്ട്....  ഇരനിക്കൂ.  ശതീ.

വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര് അവതരനിപനിചകപഭാള എലഭാവരുലാം നനിശബ്ദരഭായനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.

ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   സസശലജ ടതീചര് : സര്,  ഇഗൗ മറുപടനി  വളസര വലക്തമഭാണട്ട്.

വനകതഭാതനില്  സമരനിറട്ട്  സതീറലാം  കുടനികേളുസട  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  വര്ദനിച്ചുസവനതനിനഭാല്

ഏറവലാം നല കേരഭാറഭാണട്ട് ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് ഉണഭാക്കനിസയനതനില് ഒരു സലാംശയവമനില.

സഭഭാനടപടനികേള നനിര്തനിവചട്ട് ചേര്ച സചേകയ്യണ ഒരു ആവശലവലാം ഇഗൗ പ്രശതനില്

ഉദനിക്കുനനില. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങയുസട  റൂളനിലാംഗട്ട്  കവണലാം.  മനനി

മറുപടനി  പറയകടസയനട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇവനിസട  പറയുകേയുണഭായനി.  സഭയനില്  തന

അഷസറനസട്ട്  ഞഭാന  അഷസറനസഭായനി  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിസന

അടനിസഭാനതനില് അങ്ങട്ട് ഇവനിസട റൂളനിലാംഗട്ട് തരണലാം. സസസനിഫനിക്കഭായനി മനനികയഭാടട്ട്

അഭനിപ്രഭായലാം കചേഭാദനിക്കണലാം. അതട്ട് നടക്കുനനിസലങ്കനില് അങ്ങട്ട് എകട്ട്പഞട്ട് സചേയ്യണലാം.

മനി  .    സതീക്കര് :  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പറയഭാലാം.  ബഹുമഭാനസപട  ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനനിതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനിയുസട  വനിശദതീകേരണതനിസന  അടനിസഭാനതനില്

അടനിയനരപ്രകമയതനിനുള്ള അവതരണഭാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയനരപ്രകമയതനിനട്ട് അവതരണഭാനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.) 
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10.00 a.m.]

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിതല)  :  സര്,  കകേരളലാം  കേണ
ഏറവലാം  വലനിയ  തതീസവടനിസക്കഭാള്ളയഭാണട്ട്  ഇവനിസട  നടനനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേരളതനിസന
ചേരനിതതനില്  സസകേഭാരല മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളക്കട്ട് ഇതുകപഭാസല തതീസവടനിസക്കഭാള്ള നടതഭാനുള്ള
അവസരലാം ഒരു സര്ക്കഭാരുലാം നല്കേനിയനിടനില.  ബഹുമഭാനലനഭായ സതീക്കര് പതനിമൂനഭാലാം
കകേരള  നനിയമസഭയനില്  അടനിയനരപ്രകമയലാം  അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പറഞ  ഒരു
വഭാചേകേലാം ഞഭാനനിവനിസട ഉദരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  'കകേരളതനിസല വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലാം സസഭാശയ
കേചവടതനിനട്ട് വനിട്ടുസകേഭാടുക്കുന ഒരു കേചവടസലാംഘമഭായനി നനിങ്ങള മഭാറനിയനിരനിക്കുന'.
തുടക്കലാംമുതല്   ഈ ഗവണ്സമനനിനട്ട് ആശയക്കുഴെപമുണഭായനിരുന.  നൂറട്ട് ശതമഭാനലാം
സതീറകേള  ഞങ്ങള  ഏസറടുതസവനട്ട്   ബഹുമഭാനലയഭായ  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി
ഇവനിസട പറഞ്ഞു. കകേരളതനിസല ജനങ്ങള വലനിയ പ്രതതീക്ഷകയഭാസടയഭാണട്ട് അതനിസന
കേണതട്ട്.  നൂറട്ട് ശതമഭാനലാം സതീറകേള നനിങ്ങള ഏസറടുതകപഭാള ഞങ്ങസളലഭാലാം ആഹഭാദനിച്ചു.
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  വനഭാല്  എലഭാലാം  ശരനിയഭാകുസമനട്ട്  പറഞതട്ട്
തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു എനഭാണട്ട്  ഞങ്ങള കേരുതനിയതട്ട്.   ഇവനിസട  എനഭാണുണഭായതട്ട്?
മഭാകനജുസമന്റുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായകപഭാള  ആ  ഉതരവട്ട്  റദ്ദേട്ട്  സചേയ്തു.
എന്തുസകേഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ഇതനിസനതനിസര  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്
അപതീലനിനട്ട്  കപഭായനിസലനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ആദലമഭായനി  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
മദലപ്രകദശട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്  അപതീലനിനട്ട്  കപഭായനി.   സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്  നനിനട്ട്
മദലപ്രകദശട്ട് ഗവണ്സമനനിനട്ട് അനുകൂലമഭായനി വനിധനിയുണഭായനി.  എന്തുസകേഭാണട്ട് കകേരള
ഗവണ്സമനട്ട്  കപഭായനില?  സസഭാശയ  മഭാകനജട്ട് സമന്റുകേളുമഭായനി  നനിങ്ങള  നടതനിയ
കൂട്ടുകേചവടമഭായനിരുന അസതനള്ളതനിനട്ട് ഏറവലാം വലനിയ സതളനിവഭാണനിതട്ട്.  കവസറഭാരു
മണതരലാംകൂടനി  നനിങ്ങള  സചേയ്തു.  ഡനല്  കകേഭാകളജനിസല  ഫതീസട്ട്  നഭാലലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചു.  സലാംസഭാനതട്ട് ഒരു കേഭാലതമുണഭാകേഭാത നനിലയനിലഭാണട്ട്
ഡനല് കകേഭാകളജനിസല ഫതീസനിസന വര്ദനവണഭായതട്ട്. പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് എനള്ള
നനിലയനില് ഞഭാനതട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു.  എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.  സലാംസഭാന കേമ്മേനിറനിയുസട
പതസകമ്മേളനലാം വന.  ഗവണ്സമനട്ട് അതട്ട് പനിനവലനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭായനി.  നനിങ്ങള
അബദങ്ങളനില്നനിനലാം  അബദങ്ങളനികലക്കട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഏറവലാം  വലനിസയഭാരു
സകേഭാള്ളയട്ട്  നനിങ്ങള  കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിങ്ങള  ആ  സകേഭാള്ളയട്ട്  അനുമതനി
സകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട് സചേയതട്ട്. ഈ കകേസട്ട് കകേഭാടതനിയനില് വനകപഭാള നനിങ്ങള കകേസട്ട്
ശരനിക്കുലാം  വഭാദനികചഭാ?  കകേസട്ട്  വഭാദനിചനിസലനമഭാതമല,  കകേസനില്  കതഭാറസകേഭാടുക്കുന
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സമതീപനമഭായനിരുന ഈ സര്ക്കഭാര് സചേയസതനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇകപഭാള
വളസര വനിചേനിതമഭായ ഒരവസയഭാണട്ട്.  സസഭാശയസമനട്ട് കകേടഭാല് ആകവശലാംസകേഭാണനിരുന
പല കനതഭാക്കസളയുലാം ഞങ്ങള കേണനിട്ടുണട്ട്.  ഒനപതട്ട് അടനിയനരപ്രകമയമഭാണട്ട് കേഴെനിഞ
ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലതട്ട്  അവതരനിപനിചതട്ട്.  ചേരനിതതനിസല  ഏറവലാം  വലനിയ
സകേഭാള്ളയട്ട്  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയസന  ഗവണ്സമനട്ട്  കനതൃതസലാം  സകേഭാടുക്കുന
എനള്ളതഭാണട്ട് ഏറവലാം വലനിയ വനികരഭാധഭാഭഭാസലാം.  ശതീ. എ. സകേ. ആനണനി 50:50 എന
വലവസയനിലഭായനിരുന  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   രണട്ട്  സസഭാശയ
കകേഭാകളജുകേള =  ഒരു സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് എനള്ളതഭായനിരുന.  അതനിസനതനിസര
സമരലാംസചേയ എത സചേറുപക്കഭാരുസട  തല അടനിച്ചുസപഭാടനിച്ചു;  എതകപരുസട  നസടലട്ട് ല്ല്
തകേര്ത?  അസതലഭാലാം കേഴെനിഞട്ട് ഇകപഭാള അവരുസട കേഭാര്മ്മേനികേതസതനിലഭാണട്ട് ഈ
വമ്പനിച ഫതീസട്ട് വര്ദനവണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

കേഴെനിഞ  യു.ഡ നി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലതട്ട്  അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്
47,000  രൂപയുസട  വര്ദനവട്ട്  മഭാതകമ  വരുതനിയനിട്ടുള.  ഈ  സര്ക്കഭാരഭാകേസട
അധനികേഭാരതനില്വനട്ട് ഒറയടനിക്കട്ട് 65,000 രൂപയുസട വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
35.14 ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട്. ഇങ്ങസന ഒനനിചട്ട് ഫതീസട്ട്  കൂട്ടുവഭാനുള്ള കേഭാരണസമനഭാണട്ട്;
ബഹുമഭാനലയഭായ ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനതീ,  കകേഭാടതനി ആവശലസപകടഭാ ഫതീസട്ട് കൂടഭാന;
കകേഭാടതനി എനഭാണട്ട് പറഞതട്ട്?  'നതീറട്ട്'  സമരനിറനില്നനിനട്ട് പ്രകവശനലാം നടതണസമകന
പറഞ്ഞുള.  അതനിസനനനിനഭാണട്ട് നനിങ്ങള ഫതീസട്ട് കൂടനിയതട്ട്?  കേലഭാപനികറഷന ഫതീസട്ട്
എനട്ട്  കകേടഭാല്  കദഷലലാം  കേഭാലനില്നനിനട്ട്  ഉറഞ്ഞുകേയറുനവരഭായനിരുനകലഭാ
ഇടതുപക്ഷക്കഭാര്.  ഇകപഭാള എനഭാണട്ട് സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്? സമരനിറട്ട് സതീറനില് പഠനിക്കുന
കുടനികേളുസട എണ്ണലാം കൂടനിസയനട്ട് ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി പറഞ്ഞു.  അതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.
കേലഭാപനികറഷന  ഫതീസലാം  ഉയര്ന  ഫതീസലാം  സകേഭാടുക്കഭാന  തയ്യഭാറഭായഭാല്  ഏതട്ട്
മഭാകനജട്ട് സമന്റുലാം  ഒപനിടഭാനവരുലാം.  കകേരളതനില്  നനിങ്ങള  തലവരനിപണസത
ലതീഗകലസട്ട്  സചേയട്ട്  സകേഭാടുക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  ഒരുകേഭാലതലാം  ഉണഭാകേഭാത
നനിലയനിലഭാണട്ട് കുതസന  ഫതീസട്ട് വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇകപഭാള സനിതനി എനഭാണട്ട്?
ഉയര്ന ഫതീസലാം തലവരനിപണവലാം സകേഭാടുക്കണലാം.  ചേനില കുടനികേകളഭാടട്ട്  സഡകപഭാസനിറട്ട്
കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം പ്രതനികഷധമനിസലനട്ട് ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി പറഞ്ഞു.
മനനി  ഇസതഭാനട്ട്  വഭായനിക്കണലാം.  എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.  സലാംസഭാന  കേമ്മേനിറനിയുസട
പ്രസഭാവന  ഇനസല  ഇറങ്ങനിയതഭാണട്ട്.   അതട്ട്  ഞഭാന  വഭായനിക്കഭാലാം.  'സമരനിറലാം
സഭാമൂഹനികേനതീതനിയുലാം  അടനിമറനിചഭാണട്ട്  മഭാകനജു സമന്റുകേള  പ്രകവശനവമഭായനി
മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.  വന കകേഭാഴെയനിടപഭാടഭാണട്ട്  ഇക്കൂടര് നടതനതട്ട്.  ഓണ്കലന
1008/2017
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അകപക്ഷ സസതീകേരനിക്കുന നടപടനിയനില് സവള്ളലാംകചേര്ക്കുന. അര്ഹരഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള
തടയുന.  അകപക്ഷഭാ തതീയതനി  മുനകൂടനി  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാസതയുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസളയുലാം
രക്ഷകേര്തഭാക്കസളയുലാം വഞനിക്കുകേയഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്'.'  ഞങ്ങളല ഇതട്ട് പറഞതട്ട്.
എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.  സലാംസഭാന കേമ്മേനിറനി പ്രസനിഡനനിസന പ്രസഭാവനയഭാണനിതട്ട്.  അവര്
ഇനട്ട്  മഭാര്ചട്ട്  നടതകേയഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുലാം  പരഭാതനിയനിസലനട്ട്  ശതീമതനി  സകേ.  സകേ.
കശലജ ടതീചര് പറഞകപഭാള എനനിക്കട്ട് അത്ഭുതമഭാണുണഭായതട്ട്. എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.-യുസട
പരഭാതനി ആദലലാം തതീര്ക്കൂ.  

ഇവനിസട കലലലാംവനിളനി നടക്കുകേയഭാണട്ട്. നതീറട്ട് സമരനിറട്ട് പഭാലനിക്കുനനില.  സജയനിലാംസട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുസട മുനനില് അകപക്ഷകേളുലാം പരഭാതനികേളുലാം കുനകൂടുകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
മനിണഭാടമനില.  നനിസഭാരകേഭാരലങ്ങള  പറഞട്ട്  അകപക്ഷകേള  റനി  ജക്ടട്ട്  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.
മഹഭാഭഭാരതതനിസല കേഗൗരവന്മേഭാസരകപഭാസലയഭാണട്ട് ഇടതുമുനണനി.  കദഭാണരുലാം ഭതീഷ്മരുലാം
ഉളസപസടയുള്ള  എലഭാവരുലാം  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്  ധഭാര്മ്മേനികേ  മൂലലങ്ങസളപറനിയഭാണട്ട്.
പകക്ഷ  എലഭാ  നതീചേപ്രവൃതനികേള  നടക്കുനതുലാം  അവരുസട  മുനനിലഭാണട്ട്.  കേള്ളച്ചൂതുലാം
ചേതനിയുലാം  വസ്ത്രഭാകക്ഷപവലാം  മഭാനഭലാംഗശമവലാം  ഒസക്ക  നടക്കുനതട്ട് അവരുസട
മുനനില്വചഭാണട്ട്.  ഒരക്ഷരലാം ഉരനിയഭാടഭാസത അവര് അതനിനട്ട് കൂട്ടുനനില്ക്കുന.  ഇവനിസട
കുടനികേസള സകേഭാള്ളയടനിക്കുന.  സസഭാശയ മഭാകനജുസമന്റുകേളുമഭായനി  കലലലാം  വനിളനിക്കുന.
അര്ഹരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  അഡനിഷന  നനികഷധനിക്കുന.  സസഭാശയതനിസനതനിസര
സമരലാംനടതനിയ എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.-യുസടയുലാം ഡനി.കവ.എഫട്ട്.ഐ.-യുസടയുലാം കനതഭാക്കള
ഈ നനിയമസഭയനിലണകലഭാ;   നനിങ്ങള എന്തുസകേഭാണട്ട് മനിണ്ടുനനില;  ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജട്ട്
എന്തുസകേഭാണട്ട്  മനിണ്ടുനനില?  കകേരളതനിസന  ചേരനിതതനിസല  ഏറവലാം  വലനിയ
സകേഭാള്ളയടനിയഭാണനിതട്ട്.  മഹഭാഭഭാരതതനില് ധര്മ്മേലാം  രക്ഷനിക്കഭാനുള്ള യുദലാം  നടനകപഭാള
നതീതനിക്കുലാം ധര്മ്മേതനിനുസമതനിസര യുദലാം സചേയവരഭാണട്ട് കേഗൗരവര്.  ഇവനിസട സസഭാശയ
സകേഭാള്ളയ്സക്കതനിസര  നടക്കുന  കപഭാരഭാടതനിസനതനിസര  ആയുധലാം  പ്രകയഭാഗനിക്കഭാന
ഇടതുസര്ക്കഭാര് യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാസര തലനിചതച്ചു.  മനി.  പനിണറഭായനി വനിജയന,
നനിങ്ങളുസട കതഭാക്കനിസനയുലാം ലഭാതനിയുസടയുലാം മുനനില് തകേരുന പ്രസഭാനമല യൂതട്ട്
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് എനപറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന.  സമരകപഭാരഭാടങ്ങളനിലൂസട വളര്നവന
പ്രസഭാനമഭാണട്ട് യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാരനിസന, കപഭാലതീസനിസന സതറഭായ
നയങ്ങളമൂലലാം ഞങ്ങളുസട കുടനികേസള അടനിക്കുന. കുടനികേസള റനിമഭാനട്ട് സചേയ്യുന.  പല
സലതലാം വലനിയ കതഭാതനിലള്ള കപഭാലതീസട്ട് അകമങ്ങള നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ
സഭയനില് അവതരനിപനിച അടനിയനരപ്രകമയതനികന്മേല് അങ്ങട്ട് പറഞ കേഭാരലങ്ങളുസട
കശഷനിക്കുന ഭഭാഗലാം ഞഭാന പറയുനനില.  
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സനി.പനി.എലാം.  നനിയനണതനിലള്ള  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
എനഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്?  കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  അതട്ട്  ഏസറടുക്കഭാന
തതസതനില് തതീരുമഭാനനിചതഭാണട്ട്.  അവനിസടയഭാണട്ട് ഏറവലാം വലനിയ ഫതീസട്ട് വര്ദനവട്ട്.
പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫതീസട്ട്  കൂടനിയതനിനട്ട്  എസനങ്കനിലലാം
നലഭായതീകേരണമുകണഭാ?  സനി.പനി.എലാം.-സന കനതൃതസതനില് പകേല്സക്കഭാള്ള നടക്കുന.
എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് മനിണഭാതതട്ട്?  പരനിയഭാരതട്ട് ഇതവണ ഇരടനിയഭാണട്ട്
ഫതീസട്ട്   കൂടനിയതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  ഫതീസട്ട്  25,000
രൂപയഭാസണനട്ട്  മനനി  പറഞകലഭാ.   അതട്ട്  ശരനിയഭാണട്ട്.  ഭരണകേക്ഷനിയുസട
നനിയനണതനിലള്ള  പരനിയഭാരലാം  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഒരു  കുടനിക്കട്ട്  25,000
രൂപയട്ട് പകേരലാം  2.50  ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസട്ട് സകേഭാടുക്കണലാം.  മഭാകനജ് സമനട്ട് കേസഭാടയനില്
6.50 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരുനതട്ട്  10  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.  സര്ക്കഭാരനിസന
ഭൂമനി,  സര്ക്കഭാരനിസന ഗ്രഭാനട്ട്,  സര്ക്കഭാരനിസന എലഭാ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
പരനിയഭാരതട്ട് സകേഭാള്ളനടക്കുകേയഭാണട്ട്.  പരനിയഭാരതട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-സന  സമനിതനിയുലാം
അധനികേഭാരതനിലണഭായനിരുന. അകപഭാസഴെഭാനലാം ഈ സകേഭാള്ള ഉണഭായനിടനില.  

കൂതപറമ്പട്ട് രക്തസഭാക്ഷനികേസള  ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയന മറകനഭാ?  അധനികേഭാരലാം
കേനിടനിയകതഭാടുകൂടനി  അവസര  മറകനഭാ?  ശരനിക്കുലാം  എനനിനഭാണട്ട്  കൂതപറമ്പനില്
ഡനി.കവ.എഫട്ട്.ഐ.  പ്രവര്തകേര്  രക്തസഭാക്ഷനിതസലാം  വരനിചതട്ട്?  സസഭാശയ
സഭാപനങ്ങളസക്കതനിസര  സമരലാം  സചേയ്യഭാന  പഭാര്ടനി  പറഞതുകകേടട്ട്  ബലനിയഭാടഭായ
ആളുകേളഭാണവര്.  സഹകേരണ  കമഖലയനില്കപഭാലലാം  സസഭാശയലാം  പഭാടനിസലനട്ട്
പറഞഭായനിരുന അനട്ട് എലാം.  വനി.  രഭാഘവന ഉളസപസടയുള്ളവര്സക്കതനിസര സമരലാം
സചേയതട്ട്. അതഭാണട്ട് സവടനിവയനില് കേലഭാശനിചതട്ട്. ആ പരനിയഭാരതതസന സനി.പനി.എലാം.
ഏറവലാം  വലനിയ  സസഭാശയസക്കഭാള്ള  നടതനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂതപറമ്പട്ട്
രക്തസഭാക്ഷനികേളുസട ആത്മഭാവട്ട്  നനിങ്ങകളഭാടട്ട്  സപഭാറുക്കനില.  കകേരളലാം  ഇതയുലാം  വലനിസയഭാരു
സകേഭാള്ള  സമതീപകേഭാലസതങ്ങുലാം  കേണനിടനില.   ഇനട്ട്  സസഭാശയ  മഭാകനജു സമന്റുകേള
വലനിയ  സകനഭാഷതനിലഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  അവര്കപഭാലലാം  ആഗ്രഹനിക്കഭാത  ഫതീസട്ട്
വര്ദനവഭാണട്ട് ഉണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.  തലവരനിപണലാം വഭാങ്ങഭാലാം,  സഡകപഭാസനിറട്ട്  വഭാങ്ങഭാലാം,
സമരനിറട്ട്  ലനിസനില്  വരുന  കുടനികേളുസട  അകപക്ഷകേള  നനിസഭാര  കേഭാരണങ്ങളഭാല്
തള്ളനിക്കളയഭാലാം. ഒരുകേഭാലതമുണഭാകേഭാത  നനിലയനില് കകേരളതനിസല സമ്പനവര്ഗ്ഗതനിനുകവണനി
മഭാതമഭാണട്ട്  ഇഗൗ  എഗ്രനിസമനട്ട്  ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  മുഖലമനനിക്കട്ട്  ഇസതലഭാലാം
മനസനിലഭാകയഭാ  എനട്ട്  എനനിക്കറനിയനില;  അങ്ങട്ട്  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കകേരള
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ചേരനിതതനില് ഒരനിക്കലലാം ഉണഭാകേഭാത ഫതീസട്ട് വര്ദനവഭാണട്ട് ഇവനിസടയുണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട മനനി സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് കപഭായഭാല് അനുവഭാദലാം കേനിട്ടുകമഭാസയനട്ട്
കചേഭാദനിച്ചു.   ഇനട്ട്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  കകേസണട്ട്.   സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്  കകേരള
ഗവണ്സമനനിസന സമതീപനലാം എനഭാണട്ട്? മദലപ്രകദശട്ട് ഗവണ്സമനനിനട്ട് അനുകൂലമഭായനി
സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിച്ചു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയഭാണട്ട് ഇകപഭാള സസഭാശയ സമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിസന  നനിയനനിക്കഭാന  'നതീറട്ട്'  സമരനിറട്ട്  പഭാലനിക്കണസമനട്ട്  ആവശലസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇഗൗ  രലാംഗതട്ട്  ഇവര്   ഉണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്  അധഭാര്മ്മേനികേമഭാണട്ട്.   ഇഗൗ  കേരഭാര്
കകേരളതനിസല പഭാവസപട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട കനസര കേഭാണനിക്കുന ഏറവലാം വലനിയ
ക്രൂരതയഭാണട്ട്.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിചഭാണട്ട്  യൂതട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാര്  സമരലാം
സചേയ്യുനതട്ട്.  എലഭാവരുലാം  സമരലാം  സചേയ്യഭാറുണട്ട്.  നനിയമന  നനികരഭാധനമുളസപസടയുള്ള
കേഭാരലങ്ങള പറഞട്ട് ഡനി.കവ.എഫട്ട്.സഎ. സമരലാം സചേയകപഭാള  ആഭലനര വകുപ്പുമനനി
എനള്ള നനിലയനില് ഞഭാനഭാണട്ട് കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചേര്തട്ട് മുഖലമനനിയുമഭായനി ചേര്ച
സചേയട്ട്   പ്രശലാം  പരനിഹരനിചതട്ട്.   ബഹുമഭാനലനഭായ  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയകനഭാടട്ട്
എനനിസക്കഭാരു  അഭലര്ത്ഥനയുണട്ട്,  അങ്ങുലാം  സകേ.എസട്ട്.കവ.എഫട്ട്.-ലൂസട വന
ആളഭാണട്ട്.  യൂതട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാര്  സമരലാം  സചേയ്യുകമ്പഭാള  ഒരു  മനനിസയ
നനികയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  അവരുമഭായനി  ചേര്ചയ്ക്കുകപഭാലലാം  നനിങ്ങള  തയ്യഭാറഭാകുനനില.
നനിരവധനി തവണ ആവശലസപടനിട്ടുലാം നനിങ്ങള ചേര്ചയട്ട് തയ്യഭാറഭാകുനനില. കകേരളതനിസല
ഉതരവഭാദസപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനി  യുവജന  പ്രസഭാനതനിസന  പ്രസനിഡന്റുലാം  കവസട്ട്
പ്രസനിഡന്റുലാം സമരലാം സചേയ്യുകമ്പഭാള അതട്ട് എനഭാസണനട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ള മരലഭാദ ഇഗൗ
സര്ക്കഭാര് കേഭാണനിക്കണമഭായനിരുന.  ഞങ്ങള അതട്ട് നനിങ്ങളനില്നനിനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനനില.
കകേരളതനിസല  ജനങ്ങസള  സഞടനിച  ഇതയുലാം  വലനിയ  സകേഭാള്ള,  അതനിസന
വനിശദഭാലാംശങ്ങള പുറതവനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനില് വമ്പനിച കകേഭാഴെയഭാണട്ട്
നടനസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്;  അഴെനിമതനിയഭാണട്ട്  ഇവനിസട  നടക്കുനതട്ട്.   ഇതനിസനതനിസര
ഞഭാന ശക്തമഭായനി  പ്രതനികഷധനിക്കുന.  ഇഗൗ സഭയനില് ഞഭാന വഭാക്കഗൗടട്ട് സചേയ്യുനനില.
ഇഗൗ സഭയനില് സമരലാംസചേയ്യഭാന തസനയഭാണട്ട് ഞങ്ങള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനനിസന  ഫതീസട്ട്  വര്ദനവട്ട്  പനിനവലനിക്കണലാം,  ഇഗൗ  പഭാകക്കജട്ട്
സപഭാളനിസചഴുതണലാം. സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട് വരുകമ്പഭാള നമുക്കട്ട്  സമയലാം കേനിട്ടുലാം.
ഇതട്ട്  സപഭാളനിസചഴുതനിസക്കഭാണട്ട്  വകരണലവര്ഗ്ഗതനിനുകവണനിമഭാതലാം  സമഡനിക്കല്-
സഡനല്  വനിദലഭാഭലഭാസസത  റനിസര്വട്ട്  സചേയ്യുന  സര്ക്കഭാരനിസന  ഇഗൗ  നടപടനി
അവസഭാനനിപനിക്കണസമനട്ട് ഞഭാന അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള ഇഗൗ സഭയനില്
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ഇരുനസകേഭാണ്ടുതസന സമരലാംസചേയ്യഭാനുലാം സമരലാം സചേയ്യുന യൂതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുകേഭാര്
ഉളസപസടയുള്ള സഭാധഭാരണ പ്രവര്തകേരുസട വനികേഭാരകതഭാസടഭാപലാം  കചേരഭാനുലാം  ഇഗൗ
അവസരലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ....(ബഹളലാം).... 

മനി  .   സതീക്കര് :   ഓര്ഡര്....  ഓര്ഡര്.....  ....(ബഹളലാം).... പതീസട്ട്...... 

ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  സര്,  ഞഭാനുലാം എസന പഭാര്ടനിയനില്സപട അലാംഗങ്ങളുലാം

വഭാക്കഗൗടട്ട് നടതന.

(ഗവണ്സമനട്ട്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനിയുലാം

അകദ്ദേഹതനിസന പഭാര്ടനിയനില്സപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭവനിടട്ട് പുറതകപഭായനി.)

മനി  .    സതീക്കര് :  പതീസട്ട്....  എലഭാലാം വനിശദതീകേരനിചതഭാണട്ട്.  സതീറനികലക്കട്ട് കപഭാകൂ. ...

(ബഹളലാം).... പതീസട്ട്.... പതീസട്ട്.... സതീറനികലക്കട്ട് കപഭാകൂ.

(സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  സഭയനിലണഭായനിരുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.

അലാംഗങ്ങള   മുദഭാവഭാകേലലാം  മുഴെക്കനി  നടുതളതനിലനിരുനട്ട്  സഭഭാനടപടനികേള

തടസസപടുതനിസക്കഭാണനിരുന.)

മനി  .   സതീക്കര് :   സഭഭാനടപടനികേള തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്തനിവയ്ക്കുന.

(രഭാവനിസല 10.15-നട്ട് നനിര്തനിവച സഭ 10.55-നട്ട് പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.)

മനി  .    സതീക്കര് :  അടനിയനരപ്രകമയതനിസന  അവതരണകവളയനിലണഭായ

പ്രതനികഷധസതതടര്നട്ട്  കേക്ഷനികനതഭാക്കളുസട  ഒരു  കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരുന.  ആ

കയഭാഗതനിലണഭായ ധഭാരണയുസട അടനിസഭാനതനില് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി ഒരു

പ്രസഭാവന നടതലാം.  ദയവഭായനി അലാംഗങ്ങള സതീറനികലക്കട്ട് മടങ്ങുകേ.  

(സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  സഭയനില്നനിനലാം  പുറതകപഭായ

ശതീ. സകേ. എലാം. മഭാണനിയുലാം അകദ്ദേഹതനിസന പഭാര്ടനിയനില്സപട അലാംഗങ്ങളുലാം സഭയനില്

ഹഭാജരഭായനി.)

(നടുതളതനിലനിരുന യു.ഡനി.എഫട്ട്. അലാംഗങ്ങള അവരവരുസട സതീറകേളനികലക്കുകപഭായനി.)

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന):   സര്,  ഈ  വര്ഷലാം  സമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗസത പ്രകവശനവമഭായനി ബനസപടട്ട്  പുതനിയ ചേനില പ്രശങ്ങളഭാണട്ട്
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ഉയര്നവനതട്ട്.  നതീറട്ട്  ലനിസനില്നനിനട്ട്  സമരനിറട്ട്  അടനിസഭാനതനില്  പ്രകവശനലാം
നടതണസമനതഭാണട്ട്  സപഭാതുകവ അലാംഗതീകേരനിക്കസപടതട്ട്.   നമ്മുസട  സലാംസഭാനതട്ട്
ഒരു  പ്രകതലകേ  രതീതനി  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിച  കേഭാലലാം  മുതല്കക്ക
തുടര്നവരുനതഭാണട്ട്.  50 ശതമഭാനലാം  സതീറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സമരനിറട്ട്  അടനിസഭാനതനില്
പ്രകവശനലാം  നടതകേയുലാം  അവസര  സര്ക്കഭാര്  ഫതീസനില്  പഠനിപനിക്കുകേയുലാം
സചേയ്യഭാസമനതഭാണട്ട് ആദലലാം ഉണഭായ ധഭാരണ. പനിനതീടട്ട് അതനിനട്ട് ചേനില വലതലഭാസങ്ങള
വനനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം മഭാകനജുസമനട്ട് നനിശ്ചനിത ഫതീസനില് പഠനിപനിക്കുലാം.
അവര്ക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  നടതഭാലാം.  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  നതീറനില് നനിനലാം  100
ശതമഭാനലാം  സതീറലാം  എടുക്കുകമ്പഭാള  നമ്മുസട  50  ശതമഭാനലാം  സതീറനിസന  നനില
എനഭാകുസമന പ്രശലാം ആദലലാംതസന ചേര്ച സചേയ്തു. അതനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
ഇതവണ  സലാംസഭാന ലനിസനില്നനിനലാം സമരനിറട്ട് അടനിസഭാനതനില്  50  ശതമഭാനലാം
കുടനികേസളയുലാം  നതീറട്ട്  സമരനിറനില്നനിനലാം  ബഭാക്കനി  50  ശതമഭാനലാം  കുടനികേസളയുലാം
പ്രകവശനിപനിക്കഭാസമനട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്സമനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  അതുസകേഭാണട്ട് നമുക്കട്ട്  വനിഷമമനില.  നമ്മുസട 50 ശതമഭാനലാം
സതീറലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുനണട്ട്. അതുമഭായനി ബനസപടട്ട് സഭാധഭാരണ സസഭാശയ
സഭാപനങ്ങളുസട  കമധഭാവനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടതനതുകപഭാലള്ള  ഒരു  ചേര്ച
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടതനിയഭാണട്ട് ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം അവരുസട മുനപനില് വയ്ക്കുനതട്ട്.
അവരുകടതഭായ  ചേനില  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  പ്രശങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചു.  നഭാലാം  മുനപട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചനിരുന  സമ്പ്രദഭായലാം  അനുസരനിചട്ട്  50  ശതമഭാനലാം  കുടനികേസള  സസഭാശയ
മഭാകനജുസമന്റുകേള  നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പഭാള   നനിശ്ചനിത  ഫതീസട്ട്  ഉസണങ്കനിലലാം  അതനില്
ഒതുങ്ങനിനനില്ക്കഭാറനില.   അവര്  പലവഴെനിക്കട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാശട്ട്  ഈടഭാക്കഭാറുണട്ട്.
ഇതവണ അതട്ട്  പറനില.   നതീറട്ട്  സമരനിറനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കണലാം  50
ശതമഭാനലാം  സതീറനിസന  പ്രകവശനലാം  നടകതണതട്ട്.  അങ്ങസനയഭാകുകമ്പഭാള
കനരസതയുള്ള പുറലാംവരവട്ട് നനില്ക്കുലാം.  അതഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് ഘടനയുമഭായനി ബനസപടട്ട്
വന  ചേനില  വലതലഭാസങ്ങളുസട  അടനിസഭാനകേഭാരണലാം.   50  ശതമഭാനലാം  സലാംസഭാന
ലനിസനില്നനിനലാം എടുക്കഭാസമനതനില് അവരുലാം കയഭാജനിച്ചു. ഫതീസട്ട് ഘടന സലാംബനനിചട്ട്
ഇനട്ട്  സഭയനില്  ഉയര്തനിയതുകപഭാലള്ള  ചേനില  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള  നടക്കുനണട്ട്.
സസകകടറനിയറനിനുമുനനില്  സമരവലാം  നടക്കുനണട്ട്.  അവര്  ഉനയനിച  പ്രശങ്ങള
സര്ക്കഭാര് ചേര്ച സചേയ്യണസമനട്ട്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  രഭാവനിസല ആവശലസപടുകേയുലാം
സചേയ്തു.  ഇനട്ട് ഉചകയഭാസട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഇതുമഭായനി ബനസപട അഞലാംഗ
ഭരണഘടനഭാ  ബഞനിസന  പരനികശഭാധന  നടക്കുനണട്ട്.  ആ  വനിധനി  നമ്മുസട  ഭഭാവനി
കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  ഘടകേമഭായനി  വരഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
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ഇതുമഭായനി  ബനസപട  പ്രശങ്ങള  ചേര്ച  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  യഭാസതഭാരു
കവമനസലവമനില.  പ്രശങ്ങള ഉനയനിചട്ട് സമരലാംനടതന സലാംഘടനയുസട കനതഭാക്കളുമഭായനി
ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി ചേര്ച നടതലാം. അതനിസന അടനിസഭാനതനില് സഭഭാനടപടനികേള
തുടര്നസകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള അവസരലാം ഒരുക്കണസമനഭാണട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  സചേനനിതല  ) :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട
മുഖലമനനി പറഞ ഒരുകേഭാരലലാം ശരനിയഭാണട്ട്.  നതീറട്ട് സമരനിറട്ട് എനതട്ട് സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി
വനിധനിയുസട  പശ്ചഭാതലതനില്  വന പുതനിസയഭാരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കകേരള  സമരനിറനിസല
കുടനികേള  കുറഞ ഫതീസട്ട്  സകേഭാടുക്കുകേയുലാം   നതീറട്ട്  സമരനിറനിസല കുടനികേള  വലനിയ ഫതീസട്ട്
സകേഭാടുക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനസവനതഭാണട്ട്  ഇവനിടസത പ്രധഭാന പ്രശലാം.  നതീറട്ട് എനപറയുനതട്ട്
അഖനികലനലഭാതലതനിലള്ള  ഒരു  പരതീക്ഷയഭാണട്ട്.  കകേരള  സമരനിറനികനഭാസടഭാപകമഭാ
കകേരള  സമരനിറനിസനക്കഭാള കൂടുതകലഭാ ആയ ഗണനനിലവഭാരമുള്ള ഒനഭാണട്ട് നതീറട്ട്  സമരനിറട്ട് .
ഇവനിസട  വനനിരനിക്കുനതട്ട്  പുതനിയ സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്.  കകേരള സമരനിറനിലള്ള കുടനികേള
കുറ ഞ  ഫതീസട്ട്   സകേഭാടുക്കുകേയുലാം  നതീറട്ട്   സമരനിറനിലള്ള  ഗണനനിലവഭാരമുള്ള കുടനികേള
ഉയര്ന  ഫതീസട്ട്  സകേഭാടുകക്കണനിവരനികേയുലാം  സചേയനിരനിക്കുന.  ഏകേതീകൃത  ഫതീസണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുകമഭാ എനതഭാണട്ട് പ്രധഭാനസപട കേഭാരലലാം. രണഭാമസത പ്രശലാം, നതീറട്ട് സമരനിറനില്നനിനലാം
എടുക്കണസമനതഭാണട്ട്  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുസടയുലാം  കഹകക്കഭാടതനിയുസടയുലാം  വനിധനി.
ഇവനിസട  സലാംഭവനിക്കുനസതനഭാണട്ട്?   സവബ്കസറകേള  ഓഫട്ട്  സചേയ്യുനതുകേഭാരണലാം
അകപക്ഷ സകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയുനനില.  നനിസഭാരകേഭാരണങ്ങള പറഞട്ട് അകപക്ഷകേള
തള്ളുന.   സസകേഭാരല  മഭാകനജുസമന്റുകേള  നതീറട്ട്  സമരനിറട്ട്  എനള്ളതട്ട്  അടനിമറനിക്കുന.
സജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനി കനഭാക്കുകുതനിയഭായനിമഭാറുന.    ഗണനനിലവഭാരമുള്ള സടസട്ട് എഴുതനി
പഭാസഭായ  കുടനികേളക്കുണഭാകുന  ബദനിമുടഭാണട്ട്  ഇതനിസന  യഥഭാര്ത്ഥ  പ്രശലാം.
തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങഭാന  കേഴെനിയഭാതതുസകേഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്  കൂടനി.  അങ്ങട്ട്  പറഞതട്ട്
ശരനിയഭാണട്ട്.  പസക്ഷ ഇവനിസട  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്  തലവരനിപണവലാം വഭാങ്ങുന,  ഫതീസട്ട്
കൂടനിയുലാം വഭാങ്ങുന.  ഇങ്ങസനയുള്ള ചേനില   പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കസപകടണതഭാണട്ട്.
ഏതഭായഭാലലാം  നമ്മുസട  അഭലര്ത്ഥന  മഭാനനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  കയഭാഗലാം
വനിളനിക്കഭാസമനട്ട് പറഞതനില് സകനഭാഷമുണട്ട്.  ഞങ്ങള അതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുന.
സഭഭാനടപടനികേള  അനഭാവശലമഭായനി  തടസസപടുതന  മുനകേഭാല  അനുഭവങ്ങള
ഞങ്ങളുസട മുനപനിലണട്ട്.  ആ നനിലയനികലക്കട്ട് കപഭാകേഭാന ഞങ്ങള ആഗ്രഹനിക്കുനനില.
പ്രശഭാധനിഷനിതമഭായ കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട് ഞങ്ങളുസട തഭാല്പരലലാം.  അതുസകേഭാണട്ട് അങ്ങട്ട്
വനിളനിച്ചുകചേര്ത കയഭാഗതതീരുമഭാനലാം ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി ഇവനിസട പറഞ്ഞു.   
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്, നതീറട്ട് സമരനിറട്ട് അടനിമറനിക്കഭാനുള്ള എസനങ്കനിലലാം

നടപടനി ഏസതങ്കനിലലാം കകേഭാകളജുകേളുസടകയഭാ മഭാകനജുസമന്റുകേളുസടകയഭാ ഭഭാഗതനനിനലാം

ഉണഭായഭാല്  കേര്ക്കശമഭായനി   സര്ക്കഭാര്  കനരനിടുലാം.  ആ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്   സര്ക്കഭാര്

സസതീകേരനിക്കുകേ. 

11.00 a.m]

IV സചേയര്മഭാന്മേഭാരുസട പഭാനല്

മനി  .   സതീക്കര്  : സര്വ്വശതീ എ. പ്രദതീപട്ട് കുമഭാര്, ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്, എലാം. ഉമ്മേര്

എനതീ  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗങ്ങസള പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  രണഭാലാം

സകമ്മേളനകേഭാലസത സചേയര്മഭാന്മേഭാരുസട പഭാനലനികലക്കട്ട് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം സചേയ്യുന.

V ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1) കദശതീയ വഭാതകേ ഗ്രനിഡുമഭായനി സകേഭാചനി സപകടഭാസനറട്ട് എല്.എന.ജനി.

സടര്മനിനലനിസന ബനനിപനിക്കല്

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,   വളസര  ഗഗൗരവമുള്ളതുലാം എനഭാല് എലഭാവര്ക്കുലാം
കബഭാധലമുള്ളതുമഭായ  പ്രശമഭാണട്ട്  ശദ  ക്ഷണനിക്കലനിലൂസട  ഉനയനിക്കുനതട്ട്.  അനരതീക്ഷ
മലനിനതീകേരണലാം  തതീസരയനിലഭാതതുലാം  ആകഗഭാളതലതനില്  പരനിസനിതനി  സഗൗഹൃദ
ഇനനമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിക്കസപടതുമഭായ  എല്.എന.ജനി.-സയ,  നഭാടനിസന  വഭാണനിജല-
വലവസഭായ-കസവന  കമഖലയനിസല  വനകുതനിച്ചുചേഭാടതനിനട്ട്  പ്രകയഭാജനസപടുന
വനിധതനിലഭാണട്ട് സകേഭാചനിയനിസല സപകടഭാസനറട്ട് എല്.എന.ജനി. വനിഭഭാവന സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പുതുവയനില്  സഭാപനിതമഭായ സകേഭാചനി  സപകടഭാസനറട്ട്  എല്.എന.ജനി.  കസഷസന  കദശതീയ
പ്രകൃതനിവഭാതകേ  ഗ്രനിഡുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുനതുവഴെനി  കകേരളതനിസന  വളര്ചയ്ക്കുലാം
വനികേസനതനിനുലാം വന സലാംഭഭാവന  നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  സഭാമ്പതനികേ-സഭാമൂഹനികേ-
വലഭാവസഭായനികേ ഉനതനിക്കട്ട് വഴെനിസയഭാരുക്കുന ഒരു വനികേസനിത കപ്രഭാജക്ടഭായ  സപകടഭാസനറട്ട്
എല്.എന.ജനി.  സലാംസഭാനതനിസന സര്വ്വകതഭാന്മുഖമഭായ വളര്ചയട്ട് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലാം.
ഇതനിനട്ട് ഇനനിയുലാം സചേയ്തുതതീര്കക്കണ കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് ഡല്ഹനി സനര്ശനകവളയനില്
സലാംസഭാന  മുഖലമനനി  ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന   പ്രധഭാനമനനിയുമഭായനി  ചേര്ച
നടതകേയുലാം അക്കഭാരലതനില് കനതൃതസപരമഭായ ദഗൗതലലാം  ഏസറടുക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്
അകങ്ങയറലാം സകനഭാഷകേരമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  4,600  കകേഭാടനി  രൂപ മുതല്മുടക്കനില്
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2013-ല് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിചതഭാണട്ട്  എല്.എന.ജനി.  സപകടഭാസനറട്ട്.  1,55,000 M3

Cubic സലാംഭരണകശഷനിയുള്ള രണട്ട് ടഭാങ്കുകേള സകേഭാചനിയനിലണട്ട്.  അതട്ട് ഇനട്ട് വഭാടകേയട്ട്
സകേഭാടുക്കുന സനിതനിയഭാണട്ട്. കേഭാരണലാം, ഫലപ്രദമഭായനി സസപപട്ട് സസലന സഭാപനിക്കസപടുനതുവസര
എന നനിലയഭാണട്ട്  മഭാകനജുസമനട്ട്  വനിശദതീകേരണലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്
ബഭാങ്കറട്ട്  സപര്മനിഷനുളസപസട  സകേഭാടുതട്ട്  സസപപനിടല്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
തതീര്ചയഭായുലാം ഇതട്ട്  സകനഭാഷകേരമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്. കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
സകേഭാടുതട്ട്, അതനികവഗതനില്  പ്രവര്തനങ്ങള  മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുലാം
ഗവണ്സമനട്ട് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇനലയനിലഭാകേമഭാനലാം  13000  കേനികലഭാമതീറര്
നതീളതനില് സസപപട്ട് സസലന ശലാംഖല നനിലവനിലണട്ട്.  ഇഗൗ ശലാംഖല പ്രകയഭാജനസപടുതനിയഭാണട്ട്
ഇനലയുസട  വടക്കുപടനിഞഭാറന സലാംസഭാനങ്ങളനിസല സതഭാണ്ണൂകറഭാളലാം  നഗരങ്ങളനിസല
ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  വതീടുകേളനിലഭായനി  18 ദശലക്ഷലാം  കേച്യുബനികേട്ട്  മതീറര്  പ്രകൃതനിവഭാതകേലാം
വനിതരണലാം സചേയ്തുവരുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറസമ വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനിസല പ്രഭാകദശനികേ
വനിതരണ  സസപപട്ട് സസലനുകേളുലാം  നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതരതനില്  ഇരുപതനികലസറ
വര്ഷങ്ങളഭായനി  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി  സരക്ഷനിതമഭായ  പ്രകൃതനിവഭാതകേ  ഉപകയഭാഗലാം
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  രഭാജലതനിസന  വളര്ചയനില്  അടനിസഭാനപരമഭായ
പങ്കുവഹനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുനണട്ട്.  ബഭാങ്കറട്ട്  സപര്മനിഷന  നല്കുനതുളസപസടയുള്ള
നടപടനി  ഇതനിനകേലാം  ഗവണ്സമനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  4,600  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ളതുലാം ഉഗൗര്ജസരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതനതുലാം നഭാടനിനഭാകേമഭാനലാം അഭനിവൃദനി
ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുനതുമഭായ   ഇഗൗ  പദതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഇനട്ട്  നടതനിവരുന പ്രവര്തനതനിനട്ട്  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കണസമനള്ളതട്ട്
സപഭാതുവഭായനി  ഉയര്നവനനിട്ടുള്ള  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  മൂനട്ട്-നഭാലട്ട്
കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാനസത വനികേസനരലാംഗതട്ട് കേസഭാളനികററതീവട്ട് സചേയനിഞട്ട് ഉറപ്പുവരുതഭാന
കേഴെനിയുനവയഭാണട്ട്.  ഒനട്ട്,  ഇതനിലൂസട  സസവദച്യുതനി ഉല്പഭാദനതനില്  സസയലാംപരലഭാപ്തത
സസകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം. അതനിലൂസട കകേരളതനിസന വനികേസനക്കുതനിപനില് വനമഭാറമഭായനിരനിക്കുലാം
സലാംഭവനിക്കുകേ.  രണട്ട്,  രഭാസവള  വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട്  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി
പ്രകയഭാജനസപടുതഭാന  കേഴെനിയുലാം.   അകതഭാടുകൂടനി  എഫട്ട്.എ.സനി.റനി.  ഉളസപസടയുള്ള
രഭാസവള  നനിര്മ്മേഭാണശഭാല  വനപുകരഭാഗതനിയനികലക്കുലാം  അതനിലൂസട  ലഭാഭകേരമഭായനി
മഭാറുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  മൂനട്ട്, കമഭാകടഭാര് വലവസഭായതനില് മലനിനതീകേരണലാം തതീസരയനിലഭാത
ഇനനസമനള്ള  നനിലയട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  നഷതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  ഒരു
സഭാപനമഭാണകലഭാ സകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.; ഇതനിലൂസട 35 ശതമഭാനമഭാണട്ട് അവനിസടയുള്ള
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ഇനനസചലവനില് കുറവവരുനതട്ട്. എല്.എന.ജനി., സനിഎന.ജനി.-യഭായനി കേണ്സവര്ടട്ട്
സചേയഭാല്  കകേരളതനിസന  ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനില്  വനകുതനിച്ചുചേഭാടമുണഭാകുലാം.
ഗഭാര്ഹനികേഭാവശലങ്ങളക്കട്ട് ഏറവലാം ചുരുങ്ങനിയ സചേലവനില് സരക്ഷനിതമഭായ പഭാചേകേവഭാതകേലാം
എതനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനതനിലൂസട  സഡഭാമസനികേട്ട്  കേണ്സബ്യൂകമഴനിനട്ട്  ഇനണഭാകുന
സചേലവനില്  35 ശതമഭാനലാം കുറവവരുലാം.  ഇഗൗ പശ്ചഭാതലതനില് പുതുവയനില് സഭാപനിചനിരനിക്കുന
സലാംഭരണനികേസള പൂര്ണ്ണ അളവനില് പ്രകയഭാജനസപടുതനി സസപപട്ട് സസലന സഭാപനിചട്ട്
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  എന.റനി.പനി.സനി.യുമഭായുള്ള  പവര്  പര്കചസട്ട്  എഗ്രനിസമനട്ട്
പ്രകേഭാരലാം നഭാഫ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ഒരു  യൂണനിറനിനട്ട് 13-14 രൂപയഭാണട്ട് ഈടഭാക്കുനതട്ട്.
എല്.എന.ജനി.-യനികലക്കട്ട് കേണ്സവര്ടട്ട്  സചേയഭാല്  6 രൂപയഭായനി കുറയുലാം. എന.റനി.പനി.സനി.
കകേരളതനില്  സഭാപനിചട്ട്  ഊര്ജഭാവശല  നനിര്വ്വഹണതനില്,  കകേരളതനിസന
വനിഹനിതതനിസന  വനിനനികയഭാഗതനില്,  അവരുമഭായനി  പവര്  പര്കചസട്ട്  എഗ്രനിസമനട്ട്
വയ്ക്കുന കേഭാരലതനില് ഗവണ്സമനട്ട് ശദനിക്കുസമനട്ട് ഉറപ്പുണട്ട്.  അതുകപഭാസല മസറഭാരു
സഭാദലത  നമുക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനസപടുതഭാന  കേഴെനിയുകമഭാസയനട്ട്  ഗവണ്സമനട്ട്
പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്.   അതഭായതട്ട്  സകേഭാചനിന  റനിസസഫനറനിയനില്  5  ശതമഭാനലാം
കകേരള  ഗവണ്സമനനിസന  സഷയറുണട്ട്.  കസറട്ട്  ഗവണ്സമനനിസന  ഡയറക്ടര്
റനിസസഫനറനിയനിലമുണട്ട്.   ലഭാഭവനിഹനിതവലാം  കകേരളതനിനട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  എല്.എന.ജനി.
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  സലാംസഭാന  ഗവണ്സമനനിസന  സഷയര്  എടുക്കുനതനിനുള്ള  സഭാദലത,
കനഭാമനിനലഭായനി ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്  കകേരള ഗവണ്സമനനിസന  പ്രതനിനനിധനി
വരുകമ്പഭാള  കകേരളതനില്  എലഭാ  സലതലാം  സസപപട്ട്  സസലന  സഭാപനിക്കുന
സഭാദലത പ്രകയഭാജനസപടുതനിയഭാല് കകേരളതനിനട്ട് വളസരകയസറ മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴെനിയുന ബൃഹതഭായ ഒരു കപ്രഭാജക്ടഭായനി മഭാറുലാം.  ഏറവലാം ചേതീപസട്ട് പവര്  കലഭാലാംഗസട്ട്
പനിരതീഡനികലക്കട്ട് ഗലഭാരനനി നല്കേനി,  വലഭാവസഭായനികേ  വളര്ചയട്ട് വഴെനിസയഭാരുക്കുന ഈ
ബൃഹതട്ട് പദതനിയുസട പൂര്തതീകേരണ പ്രകനിയയനികലക്കട്ട് പങ്കുവഹനിക്കഭാന കേഴെനിയണസമനട്ട്
ഈയവസരതനില് പ്രകതലകേലാം ഗവണ്സമനനിസന ശദ ക്ഷണനിക്കുന. അവനിടസത  CSR
ഫണട്ട്  (Corporate  Social  Responsibility  Fund)  വനിനനികയഭാഗതനിസന കേഭാരലതനില്
എല്.എന.ജനി.  മഭാകനജ് സമനട്ട്  കേരുതലനിലഭായ്മ  കേഭാണനിക്കുനസവസനഭാരു  കതഭാനല്
പ്രകദശവഭാസനികേളക്കുണഭാകുകേയുലാം അവര് സലാംഘടനിതമഭായനി   പ്രകക്ഷഭാഭതനിസന മഭാര്ഗ്ഗലാം
സസതീകേരനിക്കുന  രതീതനി  വരനികേയുലാം   സചേയ്യുന.  ഇക്കഭാരലതനില്  ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയഭാഗലാംവനിളനിചട്ട്   ഗവണ്സമനനിസന  ശദയനില്സപടുതഭാസമനലാം  മറട്ട്  തരതനികലക്കട്ട്
കപഭാകേരുസതനലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്.  CSR  ഫണട്ട് യൂടനിസസലകസഷസനയുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
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ജനങ്ങസള  വനിശസഭാസതനിസലടുക്കുന  കേഭാരലതനിലലാം,  നമ്മുസട  അധനികേഭാരതനില്
വരുനതസലങ്കനിലലാം  ഗവണ്സമനനിസന ശദയനില് അവരുമഭായുള്ള സലാംഭഭാഷണതനിസന
ഘടതനില് ഒരു പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുനതനിനട്ട്,  ജനങ്ങസള വനിശസഭാസതനിസലടുക്കുന
വനിധതനില് കപഭാകുനതട്ട് നനഭായനിരനിക്കുസമനട്ട് എല്.എന.ജനി. മഭാകനജ് സമനനിനട്ട്  ഒരു
ഡയറക്ഷന സലാംസഭാന ഗവണ്സമനനികനതഭായനി സകേഭാടുക്കണസമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):  സര്, ബഹുമഭാനസപട എസട്ട്. ശര്മ്മേ

പറഞ  കേഭാരലങ്ങകളഭാടട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  കയഭാജനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   കകേരളതനിസല  7

ജനിലകേളനിലഭായനി സഗയനില് സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന  സകേഭാചനി-കൂറനഭാടട്ട്,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്-

മഭാലാംഗ്ലൂര്   സസപപട്ട്  സസലന പദതനിയുസട ഒനഭാലാംഘടലാം പൂര്തനിയഭായനി.  രണഭാലാംഘടതനില്

സഭാപനികക്കണ സസപപട്ട്  സസലനനിസന സസദര്ഘലലാം  505  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്.  ഇതനിസന

പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  സഗയനില്  പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മഹസര്

തയ്യഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

ജനിലകേളനില്  ഏതഭാണട്ട്  പൂര്തതീകേരനിച്ചു.   മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്

നനിര്തനിവചനിരുന സര്കവ്വ നടപടനികേള  സഗയനില് പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നഷപരനിഹഭാരലാം

നല്കേഭാനുള്ള ഭൂമനിയുസട അളസവടുപ്പുലാം  മഹസറുലാം സലാംസഭാനതഭാസകേ  503 കേനികലഭാമതീററനില്

386  കേനികലഭാമതീറര്,  അതഭായതട്ട്  77  ശതമഭാനലാം  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം,

തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനില് സസപപട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള കേരഭാറുകേഭാരസന തതീരുമഭാനനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

മറട്ട്  ജനിലകേളനില്  സസപപട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പുനര്സടണര്  കഗഭാബല്  NIT

ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ സസപപ്പുകേള, വഭാല്വകേള തുടങ്ങനിയവ  സഗയനിലനിസന

വനിവനിധ  കസഭാകറജട്ട്  യഭാര്ഡുകേളനില്  എതനികചര്നനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ

അഞട്ട് സഎ.പനി. കസഷനുകേളക്കുലാം 26 എസട്ട്.വനി. കസഷനുകേളക്കുലാം സനിരമഭായനി  ഭൂമനി

ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.  ഇതനില്  18  കസഷനുകേളക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല്

നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാക്കനി സഗയനില് ഏസറടുതനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയുള്ള  കസഷനുകേളക്കുകവണനി

ഭൂമനി ഏസറടുക്കുന കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള ഒകക്ടഭാബര്

രണഭാലാം  വഭാരകതഭാസട  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്   ഒനരവര്ഷതനിനകേലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന

കേഴെനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനില് ഒരു കേഭാരലലാം പ്രകതലകേലാം ശദനികക്കണതുണട്ട്,

ഈ പദതനിക്കട്ട് കകേരളതനിസല എലഭാ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുലാം അനുകൂലമഭാണട്ട്. ഇതനിനട്ട്

പഞഭായതകേള  അനുമതനി  നല്കകേണതുണട്ട്.  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  പഞഭായതട്ട്

സമനിതനികേള അനുമതനി  നനികഷധനിചതഭായനി വനിവരലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. അങ്ങസനയഭാസണങ്കനില്



316       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

അതട്ട്  അതലനലാം  നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  അവസയഭായനിരനിക്കുലാം.   അസതഭാരുതരതനിലലാം

അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുനതല. പകക്ഷ പഞഭായതട്ട് എനതട്ട് നമ്മുസട സലാംസഭാനതനിസന

സപഭാതുവനികേസനതനിസന ഭഭാഗമഭായനി നനില്കക്കണ ഒരു ഘടകേമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനതനിസന

സപഭാതുധഭാരയനില്നനിനലാം വലതലസമഭായ ഒരു ധഭാരണ ഒരു പഞഭായതനിനുലാം ഉണഭാകേഭാന

പഭാടനില.  വലതലസ  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളനില്സപടവരഭാണട്ട്  ഇവനിസട  അലാംഗങ്ങളഭായനി

ഇരനിക്കുനതട്ട് എനതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന ഇക്കഭാരലലാം ഇവനിസട പറയുനതട്ട്. അവരുസട

അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട് വനിവനിധ പഞഭായതകേളനിലള്ളതട്ട്.  എവനിസടസയങ്കനിലലാം സതറഭായ ചേനില

പ്രവണതകേളുസണങ്കനില്  തനിരുതനതനിനട്ട്  മുനകേസയ്യടുക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്

പറയുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് എന നനിലയനില്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങസള  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണഭാണട്ട്  പദതനിയുസട

അസസലനസമനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. പദതനിയുസട സരക്ഷ  സലാംബനനിചട്ട് യഭാസതഭാരു

രതീതനിയനിലള്ള ആശങ്കയുസടയുലാം ആവശലമനിസലനകേഭാരലലാം വനിശദതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട്

കബഭാധവത്കേരണലാം നടതനിവരുനണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്

ജനപ്രതനിനനിധനികേളുസട  ശദയുലാം സഹകേരണവലാം ഉണഭാകുനതട്ട്  ഇതനിസന പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്

കവഗതകൂട്ടുലാം. ശദയുലാം സഹകേരണവലാം ഉണഭാകേണസമനഭാണട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

CSR  Fund-സനക്കുറനിചട്ട്   പറഞ  കേഭാരലതനില്,  ഇവനിടസത  പദതനിയനില്നനിനട്ട്

ലഭാഭമുണഭാക്കഭാന തുടങ്ങനിയനിടനില.  എങ്കനിലലാം അവരുസട രതീതനിയനുസരനിചട്ട്  CSR  ഫണട്ട്

ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വരുനണഭാകുലാം.  അക്കഭാരലങ്ങളനില് എനഭാണട്ട് സചേയ്യഭാന പറനസതനട്ട്

ആസകേയുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭനിചഭാല് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ    : സര്,   സകേഭാചനിന റനിസസഫനറനിയനില്  ഒരു കനഭാമനിനല്

സഷയര്  എടുതനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുസട  പ്രതനിനനിധനി  അതനിസന  കബഭാര്ഡനിലണട്ട്.  ഇതനിസന

സഭാദലത ഗവണ്സമനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ഈ  സസപപട്ട്  സസലന  നമ്മുസട

സലാംസഭാനതകൂടനി  മഭാതമല  കപഭാകുനതട്ട്.  ഇതനിസന  ഉറവനിടലാം  ഇവനിടലാം  മഭാതമല.

മറള്ള  സലങ്ങളനില്  സസതീകേരനിച  നനിലപഭാടട്ട്  എനഭാസണനട്ട്  കനഭാക്കഭാലാം.  സകേഭാചനിന

റനിസസഫനറനി  തുടങ്ങുകമ്പഭാളതസന  ഇങ്ങസനസയഭാരു  സലാംവനിധഭാനലാം  വനതഭാണട്ട്.

ഇതനിനട്ട് എതമഭാതലാം സഭാദലതയുസണനള്ളതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
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(2) മരുനട്ട് വനിപണന കമഖലയനിസല ചൂഷണലാം

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്,  ഗഗൗരവതരമഭായ ഒരു വനിഷയലാം ഈ സഭയുസട
ശദയനില്സപടുതകേയഭാണട്ട്.  മരുനട്ട്  കേമ്പനനികേളുസടയുലാം  ഇടനനിലക്കഭാരുസടയുലാം  ക്രൂരമഭായ
ചൂഷണതനിനട്ട്  വനികധയമഭാകുന സലാംസഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളലാം.  കകേരളതനിസല പ്രതനിവര്ഷ
മരുനട്ട് വനിപണനി ഏകേകദശ കേണക്കനുസരനിചട്ട് മനിനനിമലാം  12,000  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
എണ്പതനിനഭായനിരകതഭാളലാം  ബഭാനഡഡട്ട്   മരുനകേളുള്ളതനില് ഓകരഭാ മരുനലാം ഒരു
വര്ഷലാം  നഭാകലഭാ  അകഞഭാ  ബഭാച്ചുകേളഭാണട്ട്  കകേരളതനില്  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതട്ട്.
പസതഭാമ്പതനിനഭായനിരലാം ചേനിലറ സമഡനിക്കല് കഷഭാപ്പുകേളുണട്ട്. അതനില്  അയ്യഭായനിരകതഭാളവലാം
സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിസല ഫഭാര്മസനികേളഭാണട്ട്.   പനതീരഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുസട
ഒഗൗഷധ  വനിപണനിയുള്ള   കകേരളതനില്  25  ശതമഭാനലാം  മഭാതമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിയനണതനിലള്ളതട്ട്.  ബഭാക്കനി  ഒമ്പതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി  രൂപയുസട  മരുനട്ട്
വനിതരണലാം നടക്കുനതുലാം സസകേഭാരല വനിപണനിയനിലൂസടയഭാണട്ട്.  ഇവനിസടയഭാണട്ട്  ഏറവലാം
വലനിയ മുതസലടുപട്ട്  നടക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള പുതനിയ ഒരു സലാംഭവലാം വനനിരനിക്കുനതട്ട്
നനിലവഭാരലാം കുറഞ മരുനകേള കൂടനിയ വനിലയട്ട് വനിറട്ട് മരുനട്ട് കേമ്പനനികേള കകേഭാടനികേള
ഉണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇടനനിലക്കഭാര്ക്കുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം വര്ഷലാംകതഭാറുലാം വനതുകേകേളുലാം
വലനിയ സമ്മേഭാനങ്ങളുലാം കേമ്മേതീഷനഭായനി  സകേഭാടുതട്ട് മരുനട്ട്  കേമ്പനനികേള വനിപണനിസയ
സജതീവമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. അകലഭാപതനി, ആയുര്കവദ കമഖലകേളനില് ഇതരലാം   ഗണനനിലവഭാരലാം
കുറഞ മരുനകേള കേടനവരനികേയഭാണട്ട്.  വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സട്ട്
കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നനികുതനിയനില എനതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ള പ്രശലാം.  അതരലാം സലാംസഭാനങ്ങളനില്
കൂണുകേളകപഭാസല ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സട്ട് കേമ്പനനികേള വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇഷമുള്ള മരുനട്ട്
ഇഷമുള്ള പഭാക്കറകേളനിലഭാക്കനി ഇഷമുള്ള കപരുനല്കേനി ഇവനിസട  എതനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ആ  മരുനനിസന   ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനവലാം  ആ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനില. മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗട്ട് സലാംസഭാനതമനില, കേണ്സബ്യൂമര് കസറഭായ
നമ്മുസട സലാംസഭാനതമനില.   ഗണനനിലവഭാരലാം കുറഞതുലാം  കസഡട്ട്  ഇഫക്ടുള്ളതുലാം
ഗരുതരമഭായ കരഭാഗങ്ങള ഉണഭാക്കുനതുമഭായ ഏതട്ട് മരുനട്ട് കവണസമങ്കനിലലാം  വനിതരണലാം
സചേയ്യഭാന കേഴെനിയുന ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം നനിലനനില്ക്കുന.  സലാംസഭാനതട്ട് 42 ഡഗ്സട്ട്
ഇനസസകേടര്മഭാരുലാം  രണട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബകേളുലാം  മഭാതമഭാണുള്ളതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
വനിതരണലാം സചേയ്യുനതുലാം  സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന സടണര് വനിളനിചട്ട്
വനിതരണലാം നടതന മരുനകേളകപഭാലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമനില.  ഒരു
ബഭാചട്ട്  പരനികശഭാധനയ്സക്കടുതട്ട്  പരനികശഭാധനഭാഫലലാം  പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം  ആ
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ബഭാചനിലള്ള മുഴുവന മരുനകേളുലാം വനിറകപഭായനിക്കഭാണുലാം.  മനുഷലന അതട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുകേഭാണുലാം.
മനുഷലസരലഭാലാം ഉപകയഭാഗനിചതനിനട്ട് കശഷമഭാണട്ട് ലഭാബട്ട് റനിസളടട്ട് വരുനതട്ട്. ആ മരുനട്ട്
മനുഷലനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പറനതസലനഭാണട്ട് ആ റനിസല്ടനില് പറയുനതട്ട്.  ഔടട്ട്
കഡറഡഭായതുലാം  കസഡട്ട്  ഇഫക്ടട്ട്  ഉണഭാക്കുനതുലാം  കേനിഡ്നനിസയയുലാം  ലനിവറനിസനയുലാം
ബഭാധനിക്കുനതഭാസണനമുള്ള  റനിസളടട്ട്  വരുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം  ഈ  മരുനനിസന  ബഭാചട്ട്
മുഴുവനുലാം  വനിറകപഭാകുന  ഒരു  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വനിതരണലാം  സചേയ്യുന
മരുനകേളനില്കപഭാലലാം  ഉണഭാകുനതട്ട്.  അകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഒനപതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി  രൂപയുസട
മഭാര്ക്കറട്ട്,  വലനിയ കേമ്പനനികേള വലനിയ ഗ്രൂപ്പുകേളഭായനി  കചേര്നട്ട്,  സചേറനിയ  ആളുകേളക്കുലാം
സചേയ്യഭാലാം.   കുറചട്ട്  ആളുകേള  കചേര്നട്ട്  ഒരു  റഭാക്കറട്ട്  ഉണഭാക്കനിയഭാല്  അവര്ക്കട്ട് ഈ
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കപഭായനി  മരുനട്ട്  ബളക്കഭായനി  സകേഭാണ്ടുവരഭാലാം.   ഇവനിസട  കുറചട്ട്
സമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേസള  അകറഞട്ട്  സചേയട്ട്  അതനിനടുതള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  നല
കേമ്മേതീഷന  സകേഭാടുതട്ട്,  വളസര  സചേറനിയ  വനിലയട്ട്  ലഭനിക്കുന  മരുനട്ട്  വലനിയ  വനിലയട്ട്
സകേഭാടുക്കുന  അപകേടകേരമഭായ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലനനില്ക്കുന.  വനിപണനിയനിസലതന
ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത മരുനകേളതസന കകേരളസത കരഭാഗഭാതുരമഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേമ്മേതീഷനുകേളുലാം സമ്മേഭാനങ്ങളുലാം കമഭാഹനിചട്ട് ആവശലതനിനുലാം അനഭാവശലതനിനുലാം മരുനകേള
കുറനിക്കുന കഡഭാക്ടര്മഭാരുസടയുലാം ആശുപതനികേളുസടയുലാം എണ്ണലാം സപരുകേനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഫഭാര്മസനികേള വഴെനി കേള്ളക്കമ്പനനികേളുമഭായനി നടതന കൂട്ടുകേചവടതനിലൂസട ലഭനിക്കുന
ലഭാഭമഭാണട്ട് സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിസല ഏറവലാം വലനിയ വരുമഭാനലാം.  അടുതകേഭാലതട്ട്
നഭാഷണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്  കപ്രസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനി   33  അവശലമരുനകേളുസട
വനില  കുറചതട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മനനിക്കട്ട്  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.   വനിപണനിയനില് വനില
കുറഞനില.  10 മുതല് 25 ശതമഭാനലാം വസര വനില പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുലാം സമഡനിക്കല്
കഷഭാപ്പുകേള  അകത  വനിലയട്ട്  മരുനട്ട്  വനിറ.  ആ  അവസരതനില്  രണട്ട്  ദനിവസലാംമുമ്പട്ട്
നഭാഷണല് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല് കപ്രസനിലാംഗട്ട് അകതഭാറനിറനി 100 മരുനകേളുസട വനില കൂടനി.
ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല് കേമ്പനനികേസളയുലാം കകേഭാര്പകററട്ട് കേമ്പനനികേസളയുലാം എങ്ങസന സഹഭായനിക്കഭാസമനട്ട്
റനിസര്ചട്ട്  നടതനിസക്കഭാണഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുസപഭായ്സക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  സകേഭാള്ളനടതഭാനുള്ള  സലമഭായനി  ഇനലസയ
മഭാറകേയുലാം  വനികദശകേമ്പനനികേളക്കട്ട്  അവരുസട  ഇഷലാംകപഭാസല  ഇനലയനില്  മരുനട്ട്
വനില്ക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉണഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതനിനനിടയനിലഭാണട്ട്  നഭാഷണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്  കപ്രസനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനി  100
മരുനകേളുസട വനില കൂടനിയതട്ട്.  വനിലകൂടനിയ തതീരുമഭാനലാം വനയുടനതസന കകേരളതനിസല
എലഭാ സമഡനിക്കല് കഷഭാപനിലലാം ആ 100 മരുനകേളുസടയുലാം വനിലകൂടനി. വനില കുറചകപഭാള
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ഇവര്  അറനിഞനില.   വനിലകൂടനിയകപഭാള  ഇവര്  കൂടനിവനില്ക്കുകേയുലാം  സചേയ്തു.  ഞഭാന
ഗവണ്സമനനിസന കുറസപടുതകേയല.  ഈ ഗവണ്സമനട്ട് വനനിടട്ട് ഇത മഭാസകമ ആയനിട്ടുള.
രഭാഷതീയമഭായനി  പറയുനതനില്  ഒരു  അര്ത്ഥവമനില.  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  നമുക്കട്ട്
ഫലപ്രദമഭായ ഒരു സലാംവനിധഭാനമനിസലങ്കനില് കകേരളസത സകേഭാലയ്ക്കുസകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് തുലലമഭാകുലാം.

ആനജനികയഭാപഭാസനി സചേയ്യുനതനിനട്ട് സസനട്ട് കവണലാം.  ഹ കൃദയതനിനട്ട് സചേറനിസയഭാരു
പ്രശമുണഭായഭാല്  കഡഭാക്ടസറ  കേഭാണഭാന  സചേല്ലുകമ്പഭാള  ഉടസന  ആനജനികയഭാപഭാസനി
സചേയ്യണസമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  വതീടനില്കപഭായനി പറഞനിടട്ട് വരഭാസമനട്ട് പറയുകമ്പഭാള
വതീടനില്  കപഭാകുനസതഭാസക്ക  സസനലാം  റനിസ്കഭാസണനലാം  എസന  സമ്മേതകതഭാടുകൂടനി
കപഭാകകേസണനമഭാണട്ട് കഡഭാക്ടറുസട മറുപടനി.  അകപഭാള ആ കരഭാഗനിയുലാം കൂസടയുള്ളവരുലാം
എനട്ട് പറയുലാം?  ഉടസന സചേയ്തുസകേഭാള്ളഭാന പറയുലാം.  ഈ സസനനിനട്ട് പതനിനഭായനിരലാം രൂപ
മുതല്  ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  വസരയഭാണട്ട്  വനിലസയങ്കനില്  വഭാങ്ങനിക്കുനതട്ട്  ഒനര
ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.  ഒരു  സസനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ആനജനികയഭാപഭാസനി  സചേയഭാല്
ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  മുതല്  നഭാല്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  വസര  കഡഭാക്ടര്ക്കട്ട്
കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്.   അതുസകേഭാണട്ട്  ആവശലമനിലഭാത  കകേസനിലലാം  സസനട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ആനജനികയഭാപഭാസനി  സചേയ്യഭാന  കഡഭാക്ടര്  പറയുകേയഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
കരഭാഗനികേള എനട്ട് സചേയ്യുലാം?  അതയുലാം ക്രൂരമഭായ ചൂഷണലാം നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
കമഖലയനിലലാം സസകേഭാരല കമഖലയനിലലാം ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത മരുനകേള വനിതരണലാം
സചേയ്യുകേയുലാം  കതഭാനനിയകപഭാസല  വനില  ഈടഭാക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുന  ഈ  ക്രൂരമഭായ
ചൂഷണസതക്കുറനിചട്ട്  സതലസനനഭായ  ഉയര്ന  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസസന
കനതൃതസതനില് ഒരു ടതീമനിസനസക്കഭാണട്ട് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടതനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാകേണസമനട്ട്  എസന  ഒരു  ആവശലമഭായനി  ഈ
സഭയുസട,  സര്ക്കഭാരനിസന മുനനില് ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആറഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുസട
തടനിപഭാണട്ട്.  പണലാം സകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതട്ട് മഭാതമല,  നമ്മേസള സകേഭാലയ്ക്കുസകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട്
തുലലമഭായ മരുനട്ട് വനിതരണമഭാണട്ട് കകേരളതനില് നടക്കുനതട്ട്. ഇതനിസനതനിസര സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    കശലജ
ടതീചര്  ) :  സര്, പ്രഭാധഭാനലമുള്ള ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര് ഉനയനിചതട്ട്.
മരുനട്ട്  വനിപണന  കമഖലയനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഉസണനപറയസപടുന  ഗരുതരമഭായ
ചേനില പ്രശങ്ങള പരനികശഭാധനികക്കണ വനിഷയമഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര നനിയമമഭായ ഡഗ്സട്ട് ആനട്ട്
കകേഭാസസറനികട്ട്  ആക്ടട്ട്  1940,  ദനി  ഡഗ്സട്ട്  ആനട്ട്  കകേഭാസസറനികട്ട്  റൂളസട്ട്  1945
എനനിവയനിസല മഭാനദണങ്ങളനുസരനിചഭാണട്ട് ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുസടയുലാം ഗണനനിലവഭാര
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പരനികശഭാധന   നടതനതട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധന നടക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത
റൂളസനിസല സഷഡബ്യൂള  (എലാം)  പ്രകേഭാരമുള്ള അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങളുലാം വലവസകേളുലാം
പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് അതഭാതട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനിസല ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗതനിസല
ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട് പരനികശഭാധന നടതനി കലസനസട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  കലസനസട്ട്  അനുവദനിചതനിനുകശഷലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  മരുനകേളുസട
ഗണനനിലവഭാര  മഭാനദണങ്ങള  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  മരുനട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണശഭാലകേള നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം വതീഴ്ച  ശദയനില്സപടുനപക്ഷലാം
ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്  സചേയ്തുവരുനതട്ട്.
രഭാജലസത  എലഭാ  മരുനട്ട്  ഉത്പഭാദകേര്ക്കുലാം  ജനി.എലാം.പനി.  (Good  Manufacturing
Practice)  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  മഭാതമല,  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന
മരുനകേള  വനിപണനിയനില്  എതനിയതനിനുകശഷവലാം  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുനതുവസര
ഗണനനിലവഭാരലാം  പുലര്തനസണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള
വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  സലാംസഭാനതടനതീളമുള്ള  സമഭാത/ചേനിലറ  ഔഷധ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിസന  കേതീഴെനിലള്ള
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനികലക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.  നനിശ്ചനിത
ഗണനനിലവഭാരമനിസലനട്ട്  കേസണതന  മരുനകേളുസട  വനില്പന  അടനിയനരമഭായനി
തടഞട്ട്  നനിയമലലാംഘനതനിസന  തതീവ്രതയനുസരനിചട്ട്  വകുപ്പുതല  നനിയമനടപടനികേള
ഫലപ്രദമഭായനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

സലാംസഭാനസത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലലാം  മറട്ട്  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലലാം
ആവശലമഭായ മരുനകേള കശഖരനിചട്ട് വനിതരണലാം നടതനതട്ട് സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ
കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ ഡട്ട് വഴെനിയഭാണട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
ഈ  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ഈ  രലാംഗതട്ട്  കുസറകയസറ  പരനികശഭാധനയുലാം
നനിയനണവലാം നടതഭാന  നമുക്കട്ട്  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേരള സമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറ ഡട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളക്കുകവണനി മരുനട്ട് എടുക്കുനതട്ട്
competitive  tender  വഴെനിയഭാണട്ട്.  അലാംഗതീകൃത  ലഭാബകേളനില്  വതീണ്ടുലാം  ആ  മരുനട്ട്
പരനികശഭാധനിപനിചട്ട്  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  സമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്നനിനട്ട് മരുനട്ട് കശഖരനിക്കുനതട്ട്.  

ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്  പറഞതുകപഭാസല  ഇസതലഭാലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് രണട്ട് ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.
സലാംവനിധഭാനലാം  വളസര  ദുര്ബലമഭാസണനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്  പറഞതട്ട്  വളസര
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ശരനിയഭാണട്ട്.  രണട്ട് ലകബഭാറടറനികേളനിലലാംകൂടനി ഒരുവര്ഷലാം  8000 സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം.  തനിരുവനനപുരസത  ഡഗ്സട്ട്  സടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്  4000
സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  എറണഭാകുളസത  റതീജനിയണല്  ഡഗ്സട്ട്  സടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്
4000  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്.   അതനുസരനിചട്ട്
ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധന നടക്കുനണട്ട്.  

സലാംസഭാനതട്ട്  വനിറഴെനിക്കുന  98  ശതമഭാനലാം  മരുനകേളുലാം  മറട്ട്  സലാംസഭാനതട്ട്
ഉത്പഭാദനിപനിചട്ട്  ഇവനിസട  വരുനവയഭാണട്ട്.  ഏകേകദശലാം  6,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട
മരുനകേളുസട വനിറവരവട്ട്  കകേരളതനില് നടക്കുനസണനഭാണട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ കേണക്കട്ട്.
കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലയളവനില് പരനികശഭാധന നടതനിയതനിസന ഫലമഭായനി ഏഴെട്ട്
ശതമഭാനതനില്തഭാസഴെ  മഭാതകമ  ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത  മരുനകേള  ഉസണനട്ട്
കേസണതനിയനിട്ടുള.   ഡഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിസന  കേതീഴെനില്  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനയട്ട്
എതന എലഭാ സഭാമ്പനിളുകേളുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്. ചേനില സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങള
സകേഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  അല്പലാം  നതീണ്ടുകപഭാകേഭാറുണട്ട്.   റഫറനസട്ട്  സഭാനകഡര്ഡനിസന
ദഗൗര്ലഭലലാംകപഭാലള്ള  ചേനില  അപൂര്വ്വ  സനര്ഭങ്ങളനില്  മഭാതമഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന
നടതഭാന ബദനിമുട്ടുണഭാകുനതട്ട്.  മരുനനിസന ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടതനതട്ട്
അതഭാതട്ട് ഫഭാര്മകകേഭാപനിയ പ്രകേഭാരമുള്ള മഭാനദണങ്ങള അനുസരനിചഭാണട്ട്.  10 മുതല് 15
വസരയുള്ള വനിവനിധ മഭാനദണങ്ങള ഓകരഭാ മരുനട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിചഭാണട്ട് ഇകപഭാള പരനികശഭാധന നടതനതട്ട്. ഇതട്ട് മുഴുവനുലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി
ഒരു  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  രണട്ട്  മഭാസകതഭാളലാം  സമയലാം  ആവശലമഭായനി
വരുനസണനള്ളതഭാണട്ട് വസ്തുത.  ചേനില മരുനകേളുസട സസഭഭാവലാം അനുസരനിചട്ട് പരനികശഭാധന
സങ്കതീര്ണ്ണമഭായനിരനിക്കുലാം. അകപഭാള കുറചട്ട് തഭാമസലാം കനരനിടുനസണനള്ളതഭാണട്ട് വസ്തുത.
ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധന അര്ഹനിക്കുന കവഗതനില് നടക്കുനണട്ട്. കസഭാഫനിസനികക്കറ ഡട്ട്
ഇനസ്ട്രുസമനട്ട്സട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഈ ലഭാബകേളനിലണട്ട്.   അതുസകേഭാണട്ട്
പരനികശഭാധന കുറച്ചുകൂടനി എളുപമഭാകുനണട്ട്.  

ടഭാനകസഭാര്കടഷന, കസഭാകറജട്ട് എനനിവ പ്രധഭാന ഘടകേമഭാണട്ട്.  നല മരുനഭാസണനട്ട്
സര്ടനികഫ സചേയനിട്ടുള്ള മരുനകേളക്കുകപഭാലലാം ടഭാനകസഭാര്കടഷനനിടയനിലലാം കസഭാകറജനിനനിടയനിലലാം
പ്രശങ്ങളുണഭാകുനണട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  ആശുപതനികേളനില്  ഇകപഭാള  പരനികശഭാധന
നടതനണട്ട്. മരുനകേള സൂക്ഷനികക്കണ രതീതനിയനില്തസന സൂക്ഷനിക്കണലാം. നമ്മുസട
എലഭാ  കസഭാറുകേളുലാം  ഫലപ്രദമല.  ഗവണ്സമനട്ട്  ആശുപതനികേളുസട  കസഭാറുകേളനില്
എ.സനി.  ഫനിറട്ട് സചേകയ്യണനിടതട്ട് അതട്ട് സചേയ്യുനണട്ട്.  മരുനകേസളലഭാലാം സകേമനിക്കല്സഭായതനിനഭാല്
കസഭാകറജനിസന ഭഭാഗമഭായനി അവയനില് രഭാസമഭാറലാം നടകനക്കഭാലാം. അങ്ങസന വരുകമ്പഭാള
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സഭാമ്പനിളുകേളക്കട്ട് മഭാറലാംവരഭാനുള്ള സഭാധലതയുണട്ട്.  ഇതരതനിലള്ള രഭാസമഭാറതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  ചേനില ബദനിമുട്ടുകേള പനിനതീടുണഭാകുനസണനട്ട് കേസണതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗലാം  കേസണകതണതുണട്ട്.  മരുനകേള  വനിപണനിയനില്
എതനതനിനട്ട്  മുനപുള്ള  പരനികശഭാധനഭാ  രതീതനി  ഇതഭാണട്ട്.  'എകട്ട്റനഡട്ട്
സസലസനസനിലാംഗട്ട്  കനഭാഡട്ട്'  (Xtended  Licensing  Node)  എന  കസഭാഫട്ട് സവയര്
ഉണഭാക്കനി ഇടക്കഭാലതവരുന ഈ അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല ജതീവനക്കഭാരുസട എണ്ണലാം വളസര
കുറവഭാണട്ട്. 42 ഡഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള ഇനസസക്ടര്മഭാരുസട കസവനലാം ഉപകയഭാഗസപടുതനിസക്കഭാണട്ട്
ഈ  പരനികശഭാധന  മുഴുവന  നടതഭാന  സഭാധനിക്കനില.  200  കഷഭാപ്പുകേളക്കട്ട്  ഒരു
ഇനസസക്ടര്  എനള്ള  നനിലയനിസലങ്കനിലലാം  നനിയമനിചഭാല്  മഭാതകമ  പരനികശഭാധന
കുറച്ചുകൂടനി ശക്തമഭാക്കഭാന കേഴെനിയൂ.  സഭാഫട്ട് കനികയഷനുലാം കപഭാസട്ട് കനികയഷനുസമഭാസക്ക
നടകക്കണതുണട്ട്.  ഇസതലഭാലാം സചേയഭാല് മഭാതകമ വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ഈ അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

മരുനകേളുസട  വനിലസയക്കുറനിചട്ട്  ആകക്ഷപലാം  വന.  ചേനില  മരുനകേളുസട  വനില
കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമനട്ട് കുറയഭാറുണട്ട്. അങ്ങസന വരുകമ്പഭാള മരുനട്ട് കേടകേളനിലള്ള കസഭാക്കട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്  പുതനിയ കലബലനില് പുതനിയ വനില നനിശ്ചയനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള കസഭാക്കട്ട്
പുനധഃസഭാപനികക്കണതഭായനിവരുലാം,  അതനിനട്ട്  സമയസമടുക്കുലാം.  മരുനകേട  ഉടമകേളക്കട്ട്
ഗവണ്സമനട്ട്  റതീ-ഇലാംകപഴട്ട്സമനട്ട്  സകേഭാടുക്കുസമങ്കനില്  വളസര  സപസടനതസന  ഇതട്ട്
നടതഭാന സഭാധനിക്കുലാം. പകക്ഷ അങ്ങസനസയഭാരു നടപടനികമതനികലയട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
കപഭായനിടനില.  മരുനകേളുസട  വനിലകുറചതനിസന  പനികറ  ദനിവസലാംതസന  ഇവനികടയുലാം
വനിലകുറചട്ട്  വനില്ക്കുകേ  എനതനില്  ബദനിമുട്ടുണട്ട്.  അങ്ങസന  വനില്ക്കഭാതനിടതട്ട്
കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  നതീക്കനിയഭാലലാം  ഇസലങ്കനിലലാം  അടുത
ദനിവസലാം   മുതല് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് മരുനകേള വനില കുറച്ചുസകേഭാടുതസകേഭാള്ളണസമനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  സകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പഭാലനിക്കഭാന  മരുനകേടകേള  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുമുണട്ട്.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  മരുനകേളുസട  വനില നനിശ്ചയനിക്കുവഭാനുള്ള അധനികേഭാരമനില.
അതട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്  എന.പനി.പനി.എ. (National  Pharmaceutical  Pricing
Authority) ആണട്ട്. നനിശ്ചയനിച വനിലയനുസരനിചട്ട് ഇവനിസട വനില്ക്കുനകണഭാ ഇലകയഭാ
എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  ഉതരവഭാദനിതസമഭാണട്ട്  കകേരളതനിസല  ഡഗ്സട്ട്
കേണ്കടഭാള  വകുപനിനുള്ളതട്ട്.  ആ  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗസപടുതനിസക്കഭാണട്ട്  വനില
നനിര്ണ്ണയവലാംകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്. 
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ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം ഇവനിസട ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട് വളസര പ്രധഭാനസപട ഒരു
വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കൂടുതല്  ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേള
നടകതണതുണട്ട്.  അതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുലമഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) : സര്, നമ്മേസളലഭാലാം വളസര ഉല്ക്കണ്ഠകയഭാസട
ശദനിക്കുസനഭാരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന
പറഞതട്ട്.  സലാംസഭാനതട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങസളഭാസക്ക  ഉസണങ്കനിലലാം
ഗണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  മരുനകേള എതനിസപടുനസവന ആകക്ഷപലാം പരസക്കയുണട്ട്.
ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല നമ്മുസട പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിസപടുതനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഗണനനിലവഭാരലാം
കുറഞ  മരുനട്ട്  എനതുമഭാതമല,  ചേനിലതട്ട്  കേഭാലപരനിധനി  കേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം
റതീകലബലനിലാംഗട്ട് നടതനി മഭാര്ക്കറനില് സകേഭാടുക്കുന നനിലയുമുണട്ട്. അതരലാം കേഭാരലങ്ങളുലാം
പരനികശഭാധനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്. അതരതനില് ആകരഭാഗല വകുപനിസന പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിസപടുതനിയതനിനുകശഷലാം  ആവശലമഭാസണങ്കനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കൂടനി
ഇടസപടട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. ആകരഭാഗല വകുപനിസന പരനികശഭാധനഭാസലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
നലതട്ട്. അതട്ട് ശക്തനിസപടുതനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉറപ്പുവരുതകേ തസന സചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന : സര്, ബഹുമഭാനസപട മനനി ഇവനിസട സൂചേനിപനിചതട്ട്
നനിലവനിലള്ള  സനിസസതക്കുറനിചഭാണട്ട്.  അതട്ട്  എത  ദുര്ബലമഭാസണനട്ട്  മനനിതസന
പറഞ്ഞുകേഴെനിഞ്ഞു. സര്ക്കഭാരനിനട്ട് 25 ശതമഭാനലാം മഭാര്ക്കറട്ട് സഷയറഭാണുള്ളതട്ട്.   അതനില്
2 ലക്ഷലാം ബഭാചഭാണുള്ളതട്ട്. അതനില് 8,000 സഭാമ്പനിള മഭാതമഭാണട്ട് പരനികശഭാധനിക്കസപടുനതട്ട്.
ബഭാക്കനി 9,000 കകേഭാടനിയുസട മരുനട്ട് വനിപണനിയനിലനിറങ്ങുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാന ഒരു
സലാംവനിധഭാനവമനില.  ഞഭാന  കപഭാലതീസനിസന  ഇതനികലയട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള  പ്രധഭാനസപട
കേഭാരണലാം  കനിമനിനല്  ആകനിവനിറനിയഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്  എനള്ളതുസകേഭാണഭാണട്ട്.  ഒരു
സസലസനസമനിലഭാസത, യഭാസതഭാരുവനിധ നനിയനണവമനിലഭാസത കകേരളതനിസല മരുനട്ട്
മഭാഫനിയകേള  ഓകരഭാ  സലാംഘങ്ങളഭായനി  മറ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്കപഭായനി  മരുനകേള
സകേഭാണ്ടുവനട്ട് സമഡനിക്കല് കഷഭാപ്പുകേളനിലൂസട വനിതരണലാം നടതകേയഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല
വകുപനിസന നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനികചഭാ,  നനിലവനിലള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
പതനിരടനിയഭായനി  വര്ദനിപനികചഭാ  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കസപടഭാന  കേഴെനിയനില.
നമ്മേസളലഭാവരുലാം  ഒരു  വനിധതനിലസലങ്കനില്  മസറഭാരു  വനിധതനില്  കരഭാഗനികേളഭാണട്ട്.
നമ്മേള കേഭാശുസകേഭാടുതട്ട് വതീടനില് വഭാങ്ങനിവയ്ക്കുന മരുനകേള ഇതുകപഭാലള്ളവയഭാണട്ട്.
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ഞഭാന  വളസര  ആകലഭാചേനിചനിടഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  പണട്ട്  കലഭാടറനി  ഇടപഭാടനില്  ശതീ.
സനിബനി  മഭാതച്യുവനിസന  കനതൃതസതനില്  നടതനിയ  ഒരു  അകനസഷണമഭാണട്ട്  വലനിയ
വഴെനിതനിരനിവകേള  ഉണഭാക്കനിയതട്ട്.  അതുകപഭാസല  ഈ  രലാംഗതട്ട്,  ഇതയുലാം  കകേഭാടനി
രൂപയുസട  തടനിപനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  ഉയര്ന കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസസനസക്കഭാണട്ട്
അകനസഷനിപനിക്കണലാം.   ഈ  രലാംഗതട്ട്  നടക്കുനതട്ട്  കനിമനിനല്  ആക്ടനിവനിറനിയഭാണട്ട്,
കനിമനിനല്  ഒഫനസഭാണട്ട്.  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിചനിസലങ്കനില്  അസതഭാരു
ഡനിസറഭാറനട്ട് ഫഭാക്ടറഭായനി മഭാറുലാം.  അതനിനട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ എനഭാണട്ട് എസന കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന :  സര്,  ആകരഭാഗലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണനിയഭാണട്ട് നഭാലാം മരുനട്ട് കേഴെനിക്കുനതട്ട്.  ആ മരുനസകേഭാണ്ടുതസന കരഭാഗലാം വരുന
അവസ ഉണഭാകുനതട്ട് ഒരുതരതനിലലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭാവനില. അതട്ട് തടയുനതനിനട്ട്
കേര്ശനമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുവഭാന തയ്യഭാറഭാണട്ട്. 

VI സബ്മനിഷന

(1) ധനസഹഭായലാം

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :  സര്,  എസന നനികയഭാജകേ മണലതനില്സപട ചേനിറഭാര്

പഞഭായതനില് ചേനിറഭാര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുസമതീപമുള്ള ഒരു സസകേഭാരല വലക്തനിയുസട

ഭൂമനിയനില് വസകനഭാതവലാം എന കപരനില് നടതസപട കേഭാര്ണനിവലനില് ആകേഭാശവതീല്

അപകേടസപടുകേയുലാം രണട്ട് കുടനികേള മരണസപടുകേയുലാം സചേയ്തു. 8-ാം തതീയതനി ഉണഭായ

അപകേടതനില് അലന സകേ. സജനി എന കുടനിയുലാം അകത അപകേടതനില് പരനികക്കറട്ട്

പുഷ്പഗനിരനി  സമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ചേനികേനിതയനിലഭായനിരുന  10-ാം  കഭാസനില്

പഠനിച്ചുസകേഭാണനിരുന സകഹഭാദരനിയുലാം മരണസപടുകേയുണഭായനി.  ആ കുടനിയുസട ആനരനികേ

അവയവങ്ങസളലഭാലാം ദഭാനലാം സചേയ്യുവഭാന  രക്ഷകേര്തഭാക്കള തയ്യഭാറഭായനി.  വയല്നനികേതനിയ

സലതഭാണട്ട് ഈ പരനിപഭാടനി നടതനിയനിരുനതട്ട്.  യഭാസതഭാരു സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം

അവനിസട ഉണഭായനിരുനനില. സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടതഭാസതയഭാണട്ട്

ഇതനിനുള്ള അനുമതനി സകേഭാടുതതട്ട്. ആ വയല് പ്രകദശതനിസന  ഉള്ളനിലൂസടതസന 11

സകേ.വനി.  സസലനുലാം കേടനകപഭാകുനണട്ട്.  കുടനികേളുസട മരണലാം സലാംബനനിചട്ട്  19-ാം തതീയതനി

ഞഭാന അകങ്ങക്കട്ട് ഒരു കേതട്ട് നല്കേനിയനിരുന.  മരണസപട കുടനികേളുസട കുടുലാംബസത

സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി 10 ലക്ഷലാം രൂപഭാ വതീതലാം അവരുസട കുടുലാംബതനിനട്ട് നല്കേണസമന 
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ആവശലമഭാണട്ട്  ഞഭാന  ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ  കുടുലാംബതനിസന  സനിതനി  വളസര

കമഭാശമഭായതുസകേഭാണഭാണട്ട്  അങ്ങസനസയഭാരു  കേതട്ട്  തനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട

മുഖലമനനി  മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണനവചട്ട്  ഇക്കഭാരലതനില്  തതീരുമഭാനസമടുക്കുസമനട്ട്

കേരുതുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  അങ്ങട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  അലന  സകേ.  സജനി

മരണസപടതനിനട്ട് 2.50  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മൂതകുടനി മരനിചകപഭാള അതനിനട്ട്  3  ലക്ഷലാം

രൂപയുമഭാണട്ട്.  ചേനികേനിതഭാസഹഭായവലാം  സകേഭാടുത  എനപറയുനണട്ട്.  മരണസപട

കുടനികേളുസട  കുടുലാംബസത  സഹഭായനിക്കുവഭാന  കവണതരതനില്  ബഹുമഭാനസപട

മുഖലമനനിയുസട  ഭഭാഗതനനിനലാം  നടപടനി  ഉണഭാകേണസമനള്ള  അഭലര്ത്ഥനയഭാണട്ട്

എനനിക്കുള്ളതട്ട്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന)  :  സര്,  ഇസതഭാരു നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ
സലാംഭവമഭാണട്ട്. ഒരു ആകഘഭാഷപരനിപഭാടനി എന നനിലയഭാണട്ട് വസകനഭാതവലാം  എന
കേഭാര്ണനിവല് പതനലാംതനിടയനിസല ചേനിറഭാറനില് സലാംഘടനിപനിചതട്ട്.  സസപ്റലാംബര് 8-ാം
തതീയതനിയഭാണട്ട് അവനിടസത ആകേഭാശവതീലനില്നനിനട്ട്  അലന  സകേ. സജനിയുലാം  പ്രനിയങ്ക
സകേ. സജനിയുലാം വതീണതട്ട്. അതനില് അലന സകേ. സജനി അകപഭാളതസന മരണസപട്ടു.
അതനിസനതടര്നട്ട്  പനിതഭാവട്ട്  കുളതങ്കല്  വതീടനില്  ശതീ.  സജനി  സകേ.  വര്ഗ്ഗതീസനിനട്ട്
മുഖലമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം 2 ലക്ഷലാം രൂപ ആദലലാം അനുവദനിചനിരുന.
പനിനതീടട്ട് ഗരുതരമഭായനി പരനികക്കറട്ട് ചേനികേനിതയനിലഭായനിരുന പ്രനിയങ്ക സകേ. സജനി 17-ാം
തതീയതനി മരണസപട്ടു. ആ കുടുലാംബതനിനട്ട് കനരസത അനുവദനിച 2 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുപുറകമ
3  ലക്ഷലാം രൂപകൂടനി അനുവദനിച്ചു.  ആശുപതനി ചേനികേനിതയട്ട് സചേലവഭായ  4.50  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അങ്ങസന  സമഭാതലാം  9.50  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്
നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  സഭാധഭാരണ  ഇതരലാം  പരനിപഭാടനികേളനില്  ഇനഷസറനസട്ട്
ആദലലാംതസന  ഏര്സപടുതലാം.  അതനിസന ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  ഇനഷസറനസനിനട്ട്  ഈ
കുടനികേളുസട കുടുലാംബലാം അര്ഹതയുള്ളതഭായനിരനിക്കുലാം.  ഭഭാവനിയനില്  ഇതുകപഭാലള്ള ആകഘഭാഷ
പരനിപഭാടനികേള  നടതകമ്പഭാള  സരക്ഷയട്ട്  കവണ  പ്രഭാധഭാനലലാം  സകേഭാടുക്കുനതനില്
പ്രകതലകേമഭായനി ശദനികക്കണതുണട്ട്. ഇതയുലാം  നടപടനികേള ഇകപഭാള സസതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  സര്,  അങ്ങട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപസയനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
പറഞതട്ട്. പതതനില് വനതട്ട് 2.50 ലക്ഷലാം രൂപസയനഭാണട്ട്. ആ കുടുലാംബതനിനുള്ള
പണലാം അങ്ങട്ട് കുറച്ചുനല്കുകേയഭാകണഭാ സചേയതട്ട്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന :  സര്,  പതതനില് വഭാര്ത വനതനില് എനനിക്കട്ട്
ഉതരവഭാദനിതസമനില.



326       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(2) കകേഭാടതനികേളനിസല മഭാധലമ റനികപഭാര്ടനിലാംഗട്ട്

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഇഗൗ വര്ഷലാം ജൂസസല 19, 20 തതീയതനികേളനില്
സസഹകക്കഭാടതനിയനില്  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  തമ്മേനില്  വലനിയ
സലാംഘര്ഷമുണഭായകതഭാടുകൂടനി  സസഹകക്കഭാടതനിയനിസല മതീഡനിയഭാ റൂലാം  തഭാലഭാലനികേമഭായനി
അടച്ചു.  കകേരളതനിസല  മറ  കകേഭാടതനികേളനികലക്കുലാം  ഇഗൗ  വനിഷയലാം  പടര്ന.
ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനി  ഇടസപടട്ട്  ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനിസയങ്കനിലലാം  ആ സലാംഘര്ഷലാം
ഇകപഭാഴുലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. യഥഭാര്ത്ഥതനില്  ഇകപഭാള  കകേരളതനിസല
മഭാധലമപ്രവര്തകേര്ക്കട്ട്  സസഹകക്കഭാടതനി  ഉളസപസടയുളള  കകേഭാടതനികേളനില്കപഭായനി
കകേഭാടതനിനടപടനികേകളഭാ,  കകേഭാടതനിവനിധനികേകളഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യഭാന  കേഴെനിയഭാത
പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട്
ധഭാരഭാളലാം  കകേഭാടതനിവനിധനികേളുണഭായനി.  അതനില്  ചേനില  കകേഭാടതനിവനിധനികേള
ഗവണ്സമനനിനട്ട് അനുകൂലവലാം ചേനിലതട്ട് പ്രതനികൂലവമഭായനിരുന.  അനട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യസപടനിട്ടുളളതട്ട്,  കകേഭാടതനിനടപടനികേള നടക്കുനതനിനനിടയട്ട് ജഡ്ജനിമഭാര്
നടതന  കേമന്റുകേളഭാണട്ട്.  ആ  കേമന്റുകേള  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന  വളസര
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതരലാം  കേമന്റുകേള  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന
പ്രതനികൂലമഭായനിബഭാധനിച്ചുസവനള്ള സലാംസഭാരലാം ഇകപഭാള കകേഭാടതനികേളനിലണട്ട്. അങ്ങസന
ഇടയനിടയട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വരുനതട്ട്   ഗവണ്സമനനിനട്ട്  നലതല.  ഗവണ്സമനട്ട്  ഇഗൗ
സഭാഹചേരലസത  കേലാംഫര്ടബനിള സനിറകവഷനഭായനി  കേഭാണരുസതനഭാണട്ട്  എസന
വനിനതീതമഭായ  അഭനിപ്രഭായലാം.  സസററട്ട്  റ  ഇനഫര്കമഷന  ആക്ടട്ട്'   പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
രഭാജലമഭാണട്ട്  ഇനല.  കകേഭാടതനിനടപടനികേള  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്,
അവനിസടസയനഭാണട്ട്  നടക്കുനസതനറനിയഭാന  നമുക്കട്ട്  അവകേഭാശമുണട്ട്.
ആശങ്കയനിലഭാത  രതീതനിയനില് ഗവണ്സമനട്ട്  അതട്ട് കകേകേഭാരലലാം സചേയ്യണലാം.  പ്രശങ്ങള
ഉണഭാകുകേ  സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്.  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം തമ്മേനില്
പ്രശമുണഭായനി.  ഇഗൗ  കേഭാരലതനില്   ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  മുനകേസയ്യടുതട്ട്
അടനിയനരമഭായനി  സസഹകക്കഭാടതനിയനിസല  ചേതീഫട്ട്  ജസനിസമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേന
നടതനി ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കണലാം.  കകേഭാടതനികേളനില്  കപഭാകുന മഭാധലമപ്രവര്തകേര്ക്കട്ട്
ഇകപഭാള സലാംരക്ഷണമനില,  അവര്ക്കട്ട്  കപഭാകേഭാന കപടനിയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,  അഭനിഭഭാഷകേര്
കൂടലാംകചേര്നട്ട്  ആകമനിക്കുന  സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
പ്രനിവനികലജ്ഡട്ട്  കഭാസനില്സപടവരഭാണട്ട്.  രണ്ടുകപര്ക്കുലാം   പ്രനിവനികലജുണട്ട്.   പകക്ഷ
സലാംഘര്ഷലാം  നനിലനനില്ക്കുന.   ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി   മുനകേസയ്യടുതട്ട്  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിചഭാല്,  അതട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനനിസനഭാരു  സപഭാനതൂവലഭായനിരനിക്കുലാം.
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ഗവണ്സമനട്ട് ഇടസപടട്ട് ഇഗൗ സലാംഘര്ഷലാം പരനിഹരനിചട്ട് കകേഭാടതനി നടപടനികേള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യഭാന  മഭാധലമപ്രവര്തകേര്ക്കട്ട്  അവസരമുണഭാക്കണലാം.  ഗവണ്സമനനിസന
ചുമതലയഭായനി  ഏസറടുതട്ട്  അങ്ങട്ട്  അതട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുസമനട്ട്  ഞഭാന  കേരുതുന.
അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ) :  സര്,  ഇഗൗ പ്രശലാം സലാംസഭാനതട്ട്
എലഭാകപര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.   മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
തമ്മേനില്  സസഹകക്കഭാടതനിയനിലളസപസട  കകേരളതനിസല  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്
സലാംഘര്ഷമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാടതനികേളനില്നനിനലാം  കകേഭാടതനി
നടപടനികമങ്ങളുലാം  വനിധനിനലഭായങ്ങളുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യഭാന  മഭാധലമപ്രവര്തകേര്ക്കട്ട്
നനിലവനില് തടസലാം കനരനിടുന എന പരഭാതനി സപഭാതുകവ ഉയര്നനിട്ടുണട്ട്.  അടുതനിസട
സസഹകക്കഭാടതനി  രജനിസഭാര്  ഒരു  പതക്കുറനിപട്ട്  ഇറക്കുകേയുണഭായനി,  അതനില്  ഒരു
പ്രസഭാവനയനിലൂസട  അകദ്ദേഹലാം  അറനിയനിചനിട്ടുളളതട്ട്,  മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട്  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനില് വനിലക്കട്ട്  ഏര്സപടുതനിയനിട്ടുസണന വഭാര്ത വനകപഭാള കകേഭാടതനി
പരനിസരങ്ങളനില് കേയറുനതനികനഭാ, വഭാര്തകേള കശഖരനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുനതനികനഭാ
നനികരഭാധനസമഭാനലാം  ഏര്സപടുതനിയനിടനിസലനലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
തമ്മേനിലളള സലാംഘര്ഷലാം ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനുളള പ്രവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേ
യഭാസണനമഭാണട്ട്.  ഇവനിസട പ്രശമുണഭായകപഭാള കേഴെനിഞ ജൂസസലയനില്   സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയുസടയുലാം   അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിസനയുലാം  കനതൃതസതനില്  ചേര്ച
നടതനിയനിരുന.  മുഖലമനനിസയന നനിലയട്ട് ഞഭാനകൂടനി പസങ്കടുതസകേഭാണട്ട് ഒരു ചേര്ച
നടനനിരുന,  ഇതനിസനസയലഭാലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കുറചട്ട്  അയവട്ട്  വനനിട്ടുസണങ്കനിലലാം  പ്രശലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനി  പരനിഹരനിക്കസപടനിടനില എനതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്.    സസഹകക്കഭാടതനി ചേതീഫട്ട്
ജസനിസനിസന  അദലക്ഷതയനില്  ബഭാര്  അകസഭാസനികയഷന  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം
വര്ക്കനിലാംഗട്ട് കജര്ണലനിസട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളുലാംകൂടനി വരുന 29-ാം തതീയതനി സസവകുകനരലാം
സസഹകക്കഭാടതനിയനില്വചട്ട് ചേര്ച നടതഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുസണനഭാണട്ട് അറനിഞതട്ട്.
അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമപ്രവര്തകേരുലാം തമ്മേനില് ഭഭാവനിയനിലണഭാകുന തര്ക്കങ്ങളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിസന  കനതൃതസതനില്
അഭനിഭഭാഷകേരുസടയുലാം  മഭാധലമപ്രവര്തകേരുസടയുലാം  പ്രതനിനനിധനികേളകൂടനി  ഉളസപടുന
ഒരു സമനിതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.    ചേതീഫട്ട്  ജസനിസനിസന  കനതൃതസതനില്
നടക്കുന ചേര്ചയുസട  ഫലലാം  എനഭാസണനട്ട്  നമുക്കട്ട്  കനഭാക്കഭാലാം.  അതനിസനതടര്നട്ട്
എസനങ്കനിലലാം സചേകയ്യണതഭായനിട്ടുസണങ്കനില് ആ ഘടതനില് നമുക്കട്ട്  സചേയ്യഭാലാം.  
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(3) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കലഭാണ്  എടുകക്കണനിവന
കകേരളതനിസല പഭാവസപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസടയുലാം  അവരുസട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുസടയുലാം
ദുരനിതലാം ഇനട്ട്  എവനിസട എതനിനനില്ക്കുനസവനട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിസയയുലാം
സഭസയയുലാം ധരനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഞഭാന ശമനിക്കുനതട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായസയടുതഭാല്
തനിരനിചടയരുതട്ട്,  മലലസയകപഭാസല  പതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലാംസകേഭാണട്ട്
നഭാടുവനിട്ടുകപഭാകേണസമന  അഭനിപ്രഭായസമഭാനലാം  എനനിക്കനില.  വനിദലഭാഭലഭാസ  കലഭാണ്
എടുതഭാല് കജഭാലനി കേനിട്ടുകമ്പഭാള തനിരനിസകേ അടകച മതനിയഭാകൂ എന അഭനിപ്രഭായക്കഭാരനഭാണട്ട്
ഞഭാന.   മലയഭാളനി  മഭാനലനഭാണട്ട്,  മലലയല.   ഇവനിസട   ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിയുസട
ശദയനില്സപടുതന ഒരു  കേഭാരലലാം,  കകേരളതനിസല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്   നഭാലലക്ഷലാം
രൂപവസരയുള്ള കലഭാണനിനട്ട് യഭാസതഭാരുവനിധ എഗ്രനിസമന്റുമനില,  അവര്ക്കട്ട്  കലഭാണ് കേനിടണലാം.
കലഭാണനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  യഭാസതഭാരു  സസപസയുലാം  കേനിട്ടുനനില,
സഭാപനമഭാണട്ട് ആ പണലാം വഭാങ്ങുനതട്ട്. അതനിനട്ട് എങ്ങസനയഭാണട്ട് റവനബ്യൂ ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമനട്ട്
ജപ്തനിനടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;  അതട്ട്  ഏതട്ട്  നനിയമമഭാണട്ട്;  റവനച്യു  ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമനനിനട്ട്
അങ്ങസനസയഭാരു നനിയമമുകണഭാ?  ഏസതങ്കനിലലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുസടകയഭാ,
തഹസതീല്ദഭാരുസടകയഭാ  അടുകതയട്ട് റനിലയനസട്ട്  കേമ്പനനി  എന  സകേഭാളളസലാംഘലാം
കപഭായനി  അകപക്ഷ  സകേഭാടുതഭാലടസന,  റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കട്ട്  ഒപനിട്ടുസകേഭാടുക്കുന
ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാസര  നനിയമവനികധയമഭായനി ശനിക്ഷനിക്കഭാനുളള  ബഭാധലത  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനനിനുണട്ട്.  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  പ്രകതലകേലാം  ശദനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.
റനിലയനസട്ട് കേമ്പനനിക്കഭാര് പറഞനിടട്ട്, വനിദലഭാഭലഭാസ കലഭാസണടുതട്ട് പഠനിചട്ട് പഭാസഭായനി
അഞ്ചുസകേഭാലവലാം ആറുസകേഭാലവലാം കേഴെനിഞട്ട് കജഭാലനികേനിടഭാസത കേരഞ്ഞുസകേഭാണ്ടുനടക്കുന
പഭാവസപട  കുടനികേളുസട  വതീടനില്സചേനട്ട്  ഇവനിടസത  കപഭാലതീസകേഭാര്
ഭതീഷണനിസപടുതകേയഭാണട്ട്.  കുടനികേസള  മഭാതമല  ഭതീഷണനിസപടുതനതട്ട്,
നഴ്സുമഭാരഭാസണങ്കനില് വനികദശതട്ട് കപഭാകേഭാന അനുവദനിക്കുകേയനില,  പഭാകസഭാര്ടട്ട്  സതീസട്ട്
സചേയ്യുലാം  ജപ്തനിസചേയ്യുലാം  എനപറഞട്ട്  കപഭാലതീസകേഭാരഭാണട്ട്  ഭതീഷണനിസപടുതനതട്ട്.
ആസകേയുള്ള  നഭാലസസനട്ട്  ജപ്തനിസചേയ്യഭാന  കപഭാകുന  നഭാണലാംസകേട വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്.
ഇതട്ട്  രഭാജലതനിനട്ട്  സഖകേരമഭാകണഭാസയനട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കകണ?
പനിണറഭായനി സഖഭാവട്ട് മുഖലമനനിയഭായനിരനിക്കുന ഇഗൗ രഭാജലതട്ട്  ഇതമഭാതലാം റഗൗഡനിസലാം
നടതന ഇഗൗ വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരയുലാം തഹസതീല്ദഭാര്മഭാസരയുലാം മരലഭാദയട്ട് നനിര്തഭാന
കേഴെനിയനിസലനട്ട്  വനിശസസനിക്കഭാന ഞഭാനനില.  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില്മഭാതലാം രണട്ട്  പനിതഭാക്കള
ആത്മഹതല  സചേയ്തു,  ഒനഭാകലഭാചേനിചഭാല്  എത  ദുധഃഖകേരമഭാണട്ട്.  പള്ളനിക്കുനലാം
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുസട മഭാകനജരുളസപസട അഞട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലാം തഭാമരക്കുളലാം വനികലജട്ട്
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ഓഫതീസറുലാം  മൂനട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  കൂടനികചര്നഭാണട്ട്  പഭാവസപട  കൃഷ്ണനകുടനി
എനപറയുന  ആളുസട  മരണതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   നസടലട്ട് ല്ല്
സലാംബനമഭായ  കരഭാഗതനിനട്ട്  ചേനികേനിതയനിലനിരുന  ഇകദ്ദേഹതനിസന  വതീടനികലക്കട്ട്
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസറുലാം  കപഭാലതീസകേഭാരുലാം  ഗണകേളുലാം   മഭാകനജരുമുളസപസട   സചേനട്ട്
ഭതീഷണനിസപടുതകേയഭാണട്ട്,  അങ്ങസനയഭാണട്ട് കൃഷ്ണനകുടനി ആത്മഹതല സചേയതട്ട്.  ഇഗൗ
സകേഭാലപഭാതകേതനിനട്ട്  ഉതരവഭാദനികേളഭായവസര  അറസട്ട്  സചേയ്യഭാന  അകങ്ങക്കട്ട്
തകനടമുകണഭാ എനട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എങ്കനില് കമലനില് ഇതട്ട് ഉണഭാകുകേയനില.
ഇതുകപഭാസലതസന  ഒസരണ്ണലാംകൂടനി  ഞഭാന  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  രഭാഖനി  ശങ്കര്
എന കുടനി  സനിനഡനികക്കറട്ട് ബഭാങ്കനില്നനിനലാം കലഭാസണടുതട്ട്  പഠനിച്ചു പഭാസഭായനി.  ആ
കുടനി കരഭാഗലാംവനട്ട് മരനിച്ചുകപഭായനി.  ആ കുടനിക്കുലാം കുടനിയുസട അപനുലാം ജപ്തനി  കനഭാടതീസട്ട്,
എവനിസടനനിന  സകേഭാടുക്കുലാം?  കരഭാഗനിയഭായനി  മരനിച്ചുകേഴെനിഞഭാല്കപഭാലലാം  വനിടനില
എനപറയുന,  ഇഗൗ നഭാണലാംസകേട  ബഭാങ്കട്ട്  ഉകദലഭാഗസസര മരലഭാദയട്ട്  നനിര്തകണ?
ഇനട്ട് രഭാവനിസല അടനിയനരപ്രകമയതനിനട്ട് പറഞതുകപഭാസലയല ഞഭാന പറയുനതട്ട്.
ഞഭാന  ആലപ്പുഴെയനില്  സചേനനിരുന,   കൃഷ്ണനകുടനിസയന പഭാവസപട  ആ  കുടുലാംബനഭാഥന
ആത്മഹതല  സചേയ്യഭാനുണഭായ  കേഭാരണസമനഭാണട്ട്;  ഇഗൗ  ഉകദലഭാഗസരുസട  കപരനില്
സകേഭാലക്കുറതനിനട്ട്  കകേസസടുക്കഭാന  അങ്ങട്ട്  തയ്യഭാറുകണഭാ?  ഇല  എനഭാസണങ്കനില്
മടുക്കുകമ്പഭാള  അളമുടനിയഭാല്  കചേരയുലാം  കേടനിക്കുലാം.  ബഭാങ്കട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  റവനബ്യൂ
ഉകദലഭാഗസരുലാം ഇതട്ട് ഓര്ക്കുനതട്ട് നലതഭാണട്ട്.  ഇസലങ്കനില് കകേരളലാം വലഭാപകേമഭായനി,
ഇഗൗ സകേഭാള്ളയ്സക്കതനിസര പ്രതനികേരനിക്കുസമനതനിനട്ട്  സലാംശയമനില.  ആ ഒരു സഭാഹചേരലലാം
സൃഷനിക്കസപടഭാതനിരനിക്കഭാന  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനിതസന  കനരനിടട്ട്  ഇടസപടട്ട്
സകേഭാള്ളനടതന ഉകദലഭാഗസരുസട കപരനില്  സകേഭാലക്കുറതനിനട്ട്  കകേസസടുക്കുനതനിനുലാം
കമലനില് ഒരു ജനിലഭാ കേളക്ടറുലാം തഹസതീല്ദഭാരുലാം ജപ്തനി കനഭാടതീസകേളനില് ഒപനിട്ടുസകേഭാടുക്കരുസതനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനുലാം തയ്യഭാറഭാകേണലാം.  നനിയമവനിരുദമഭായനി ഇഗൗ ജപ്തനിക്കട്ട് ഉതരവട്ട്
സകേഭാടുത ഉകദലഭാഗസരുസട കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്,   സബ്മനിഷനട്ട്  സമയപരനിധനിയുണട്ട്,

പതീസട്ട്....

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :   സര്,  കവസറയഭാകരഭാടുലാം ഇലകലഭാ അകങ്ങക്കട്ട് ഇത

സമയനനിഷ,  എകനഭാടട്ട് മഭാതലാം എനഭാണട്ട്, ഞഭാന കേണകലഭാ ഇവനിസട.

മനി  .   സതീക്കര് : എലഭാവകരഭാടുമുണട്ട്, ഒരു സബ്മനിഷനട്ട് അഞ്ചു മനിനനിറഭാണട്ട് സമയലാം.

നനിശ്ചനിത സമയതട്ട് പറഞ്ഞുതതീര്ക്കണലാം. 



330       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :   സര്,  ഇഗൗ രഭാജലസത പഭാവസപടവസന കേഭാരലലാം
പറയുനതട്ട് ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര്ക്കട്ട് ഇഷമനില.  പഭാവസപടവസന കേഭാരലലാം പറയഭാന
പഭാടനില അകല,  ഇകപഭാള ഞഭാന നനിര്തകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിയുസട
ശദ ഇക്കഭാരലതനില് ഉണഭാകേണലാം.

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  സര്,  നമ്മുസട സലാംസഭാനലാം കനരനിടുന
ഗഗൗരവതരമഭായ ഒരു പ്രശമഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ പനി. സനി. കജഭാര്ജട്ട് ഇവനിസട ഉനയനിചതട്ട്.
ഇതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന ശദയനിലള്ള ഒരു പ്രശലാം തസനയഭാണട്ട്.   അളമുടനിയഭാല് കചേരയുലാം
കേടനിക്കുസമനഭാണട്ട്.  എനഭാല് കചേര കേടനിക്കഭാന പുറസപടുനതനിനുമുമ്പട്ട് സര്ക്കഭാര്തസന
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട
പഠന ആവശലതനിനഭാണട്ട് വഭായ  നല്കുനതട്ട്.  അതരലാം വഭായകേള പഠനിച്ചുകേഴെനിഞട്ട്
കജഭാലനി കേനിടനിയഭാകല തനിരനിചടയ്കക്കണതുള.  ആ വലവസയനിലഭായനിരനിക്കണലാം ബഭാങ്കുകേള
വഭായ അനുവദനികക്കണതുലാം. പഠനിചട്ട് കജഭാലനി കേനിട്ടുനതുവസര വഭായ ഇഗൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന പഭാടനില.   ഇതനിലള്ള ഒരു പ്രശലാം,  ചേനില കജഭാലനി  സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളനികലതഭായനിരനിക്കുലാം. അതനില്നനിനട്ട് വഭായയുസട തനിരനിചടവട്ട് ഒരു പ്രശമഭായനിരനിക്കുലാം.
അതുമഭായനി ബനസപടട്ട് ചേനില കമതീകേരണങ്ങള ഉണഭാകക്കണതഭായനിവരുലാം.  സര്ക്കഭാര്
കജഭാലനിയഭായഭാലലാം  സസകേഭാരല  കജഭാലനിയഭായഭാലലാം  കജഭാലനി  കേനിടനിയതനിനുകശഷലാം
വഭായഭാതനിരനിചടവട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന  തരതനിലള്ള  ഒരു  കമതീകേരണലാം  ഉണഭാകേണലാം.
ഇവനിസട  സഭാധഭാരണ സമ്പ്രദഭായലാംവനിടട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇഗൗടഭാക്കഭാനുള്ള  ബഹുമഭാനസപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലള്ള  ചേനില  രതീതനികേള  തുടര്നവരുനതഭായനി
ശദയനില്സപടനിട്ടുണട്ട്.  ഒരുകേഭാരണവശഭാലലാം  അതരലാം  രതീതനികേള  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയനില.   ഒരു സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനവലാം അതനിസന ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറഭാന പഭാടനില.
വഭായ  എടുത  വനിദലഭാര്ത്ഥനിസയയുലാം  കുടുലാംബസതയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന  രതീതനിയനിലള്ള
നനിലപഭാടുമഭാതകമ  സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന പഭാടുള.  ഇഗൗ പ്രശലാം  ബഭാങ്കുകേളുസട
ശദയനില്സപടുതഭാനുലാം  ചേര്ച സചേയ്യഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില് ആവശലമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേതസനസചേയ്യുലാം.   അകതഭാസടഭാപലാം  അകദ്ദേഹലാം   ചൂണനിക്കഭാണനിച
മസറഭാരു വനിഷയലാം റവനബ്യൂ വകുപനിസന  ജപ്തനിനടപടനികേസളപറനിയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില്
അതരലാം  ജപ്തനിനടപടനികേള  കമല്പറഞ  രതീതനിയനില്   ബഭാധകേമഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
ശദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സപഭാതുകവ  ജപ്തനിനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  കേഭാരലലാം
ശദനികക്കണതുണട്ട്. സമൂഹതനില് വതീടനിലഭാതവര്ക്കട്ട് വതീടുവചട്ട് സകേഭാടുക്കഭാന നമ്മേള
ഒരുങ്ങുകമ്പഭാള ഉള്ള വതീടനില്നനിനലാം ഇറക്കനിവനിടുന ജപ്തനിനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
പഭാടനില  എനതസനയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടട്ട്.   ഇതനിസന  സഭാകങ്കതനികേമഭായ
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കേഭാരലങ്ങള  എസന  സസകേവശമുണട്ട്.  അസതഭാനലാം  ഇകപഭാള  ഇവനിസട  ആവശലമനില.
അതട്ട് ദതീര്ഘമഭായനി നതീണ്ടുകപഭാകുസമനള്ളതുസകേഭാണട്ട് അതനികലക്കട്ട് കേടക്കഭാന ഞഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുനനില.

(4) 'ജഭാതനി' കേര്ഷകേരുസട ബദനിമുട്ടുകേള

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  സര്,   കകേരളതനിസല  ഒരു  പ്രധഭാനസപട
കൃഷനിയഭാണട്ട്  ജഭാതനി.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  മഭാതലാം  ഏകേകദശലാം  3500  സഹക്ടര്
പ്രകദശതട്ട് ജഭാതനിക്കൃഷനി നനിലവനിലണട്ട്. അതനിസന നസലഭാരു ഭഭാഗലാം എസന നനികയഭാജകേ
മണലമഭായ അങ്കമഭാലനിയനിലമുണട്ട്.  അതുകപഭാസല സതഭാടടുത തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലലാം കകേരളതനിസന
മറട്ട് ജനിലകേളനിലലാം ജഭാതനിക്കൃഷനി നനിലവനിലണട്ട്.  ഇഗൗ കൃഷനിസയ സലാംബനനിചട്ട്  കനരനിടുന
പ്രധഭാന പ്രശലാം അതനിസന ഫലാംഗസട്ട്  ബഭാധയഭാണട്ട്.  ഫലാംഗസട്ട് ബഭാധയുണഭായനിക്കഴെനിഞഭാല്
പവര് കസ്പ്രേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മരുനട്ട്  തളനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സഭാധഭാരണ കേര്ഷകേസന
സലാംബനനിചട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.  സഭാമ്പതനികേമഭായനി അവര്ക്കട്ട് തഭാങ്ങഭാനുലാം കേഴെനിയനില.
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ജഭാതനിക്കൃഷനിയുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ജനകേതീയഭാസൂതണതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി  എസനങ്കനിലലാം  പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  പ്രധഭാനസപട  തടസലാം  ജഭാതനിക്കട്ട്
സസഫനഭാനസട്ട്   കകേഭാഡട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാതതഭാസണനഭാണട്ട് ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
അതുസകേഭാണട്ട്  ഇഗൗ  വനിഷയതനില്  അടനിയനരമഭായ  ഇടസപടല്  സര്ക്കഭാരനിസന
ഭഭാഗതനനിനലാം  ഉണഭാകേണലാം.  അതുകപഭാസല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുനതനിനുലാം കൃഷനിക്കട്ട് സബ്സനിഡനിയുലാം ജഭാതനിക്കട്ട്  തറവനിലയുലാം നനിശ്ചയനിചട്ട്  ഇഗൗ
രലാംഗതട്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന ജഭാതനി  കേര്ഷകേസര സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം സര്ക്കഭാരനിസന
ഭഭാഗതനനിനലാം  അടനിയനരമഭായ  നടപടനി  ഉണഭാകേണസമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ഇഗൗ
സബ്മനിഷനനിലൂസട ആവശലസപടഭാനുള്ളതട്ട്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സനനില് കുമഭാര്  ) :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട
അലാംഗലാം  പറഞതുകപഭാസല  അങ്കമഭാലനി  പ്രകദശലാം  ജഭാതനിക്കൃഷനിക്കട്ട്  കപരുകകേട
സലമഭാണട്ട്.  കകേരളതനില്  ഇതരതനിലള്ള  വനിളകേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട്
തഭാങ്ങുവനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  ഇകപഭാള തഭാങ്ങുവനില നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് സനലനിനുലാം
സകേഭാപ്രയ്ക്കുലാം  മഭാതമഭാണട്ട്.  കകേരളതനില്  ഏകേകദശലാം  19,627  സഹക്ടര്  സലതട്ട്
ജഭാതനിക്കൃഷനി ഉസണനഭാണട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ജഭാതനിക്കൃഷനിക്കട്ട്
തഭാങ്ങുവനില നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു നടപടനിയുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നഭാളനിതുവസര
സസതീകേരനിക്കഭാത  സഭാഹചേരലതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിലപഭാടട്ട്
എടുക്കഭാന കേഴെനിയനില.   എനഭാല് സലാംസഭാന കഹഭാര്ടനിക്കളചര് മനിഷന മുഖഭാനരലാം
നടപനിലഭാക്കുന മനിഷന കഫഭാര് ഇനകഗ്രറഡട്ട് ഡവലപ്സമനട്ട് ഓഫട്ട് കഹഭാര്ടനിക്കളചര്
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പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ദതീര്ഘകേഭാല  സഗനവലജന  വനിളകേളഭായ  കുരുമുളകേട്ട്,  ജഭാതനി
എനനിവയുസട  പുതനിയ  കൃഷനികതഭാടങ്ങള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹക്ടര്  ഒനനിനട്ട്
20,000  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  കഹഭാര്ടനിക്കളചര്  വനിളകേളുസട
സലാംകയഭാജനിത  കരഭാഗകേതീടനനിയനണതനിനട്ട്  സഹക്ടര്  ഒനനിനട്ട്   1,200  രൂപ
ധനസഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  നനിലവനില്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിചഭാല്  കേഭായ്ഫലമുള്ള ജഭാതനിമരലാം ഒനനിനട്ട് 400 രൂപയുലാം കേഭായ്ഫലമനിലഭാത
ജഭാതനിമരതനിനട്ട് 150 രൂപയുലാം അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. സലാംസഭാന വനിള ഇനഷസറനസട്ട്
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനിള  ഇനഷസര്  സചേയനിട്ടുള്ള ജഭാതനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,
വനലമൃഗങ്ങളുസട ആകമണലാം എനനിവമൂലലാം കൃഷനി നശനിചഭാല് മരലാം ഒനനിനട്ട് 200  രൂപ
ആനുകൂലലമഭായനി  ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള
സലാംയുക്തമഭായനി നടപഭാക്കുന കേഭാലഭാവസഭാധനിഷനിത വനിള ഇനഷസറനസട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിസല ജഭാതനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സഹക്ടറനിനട്ട്  50,000  രൂപ
വതീതലാം ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ജഭാതനിയനില്നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള
ഉണഭാക്കനി  വനിപണനലാം  നടതന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കുകേളനില്  സഗൗകേരലലാം  ഒരുക്കുവഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  പദതനി  തയ്യഭാറഭാക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച  നനിലവനിസല  ഉതരവനില്  ജഭാതനിക്കൃഷനിസയക്കൂടനി  ഉളസപടുതനതനിനുലാം
ജഭാതനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പഞഭായതകേളവഴെനി ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന തരതനില്
സസമകകഭാ  സസക്ടര് കകേഭാഡനില് ജഭാതനിക്കൃഷനിസയക്കൂടനി  ഉളസപടുതനതനിനുലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലസപടുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(5)  തസനികേകേള സൃഷനിക്കല്

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയുസട
അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവനിസട ആവശലമഭായ  സഭാഫനിസന
നനിയമനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  സബ്മനിഷന അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്
ആവശലമഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്, നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസനട്ട്, അറനഡര്, ലകബഭാറടറനി
സഭാഫട്ട്,  ഫഭാര്മസനി സഭാഫട്ട്,  മറട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്  എനതീ തസനികേളനില് നനിയമനലാം
നടതനതനിനട്ട് ബഹുമഭാനസപട മനനിയുസട പരനിഗണന ഉണഭാകേണസമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   സസശലജ ടതീചര്):
സര്,  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  നനിലവനില്  24  കേനിടക്കകേളുള്ള  പുരുഷന്മേഭാരുസട
വഭാര്ഡുലാം  30  കേനിടക്കകേളുള്ള സ്ത്രതീകേളുസട വഭാര്ഡുകേളുമുളസപസട  54  കേനിടക്കകേളുള്ള ഒരു
ആശുപതനിയഭാണട്ട്.  എകകറ റൂലാം,  കേഭാഷസഭാലനിറനി ഒ.പനി.,  ആലാംബലനസട്ട്, 12  മണനിക്കൂര്
പ്രവര്തനിക്കുന ലഭാബട്ട്,  കമഭാര്ചറനി,  നഭാലട്ട് കഡഭാക്ടര്മഭാരുസട കേസഭാര്കടഴട്ട്,  ഏഴെട്ട് സഭാഫട്ട്



സബ്മനിഷന 333

കേസഭാര്കടഴട്ട്  തുടങ്ങനിയ ഭഗൗതനികേസഗൗകേരലങ്ങളുലാം ഇഗൗ ആശുപതനിയനിലണട്ട്.  ദനിവകസന
250-കലസറ കരഭാഗനികേള ഒ.പനി.-യനിലലാം അറുപകതഭാളലാം കരഭാഗനികേള സഎ.പനി. വനിഭഭാഗതനിലലാം
ചേനികേനിതകതടനി  എതനണട്ട്.  രണട്ട്  ലക്ഷകതഭാളലാം  ജനസഭാന്ദ്രതയുള്ള  ഇവനിസട
എണ്പതട്ട്  ശതമഭാനലാംകപരുലാം  കതഭാടലാം  സതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട്.  ഇവര്  ആശയനിക്കുന
പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  ഓപകറഷന  വഭാര്ഡുലാം  സമകറണനിറനി  കബഭാക്കുലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  235  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  പനിനതീടട്ട്  ഒറതവണയഭായനി  300  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  അനുവദനിചട്ട്  ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള
പ്രഭാരലാംഭഘടതനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനില് സമചസപട കസവനങ്ങള
നല്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാഷസഭാലനിറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
നഭാലട്ട്  കേഭാഷസഭാലനിറനി  സമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാസര  ആശുപതനിയനില്  അനുവദനിചട്ട്
ഉതരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനസതഭാടഭാസകേയുള്ള ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ലഭാബട്ട്
സടകതീഷലന തസനികേ സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള സപ്രഭാകപഭാസലനില് പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനിസല
രണട്ട്  ലഭാബട്ട്  സടകതീഷലന  തസനികേകേളുലാം  ഉളസപടനിരനിക്കുന.   കപഭാസട്ട്  കനികയഷന
നടക്കുനതനുസരനിചട്ട് അവനിസട ഉടസനതസന ലഭാബട്ട് സടകതീഷലസന സകേഭാടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  ഒഴെനിവകേള  നനികേതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  സസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനട്ട്
ഓപ്ഷന  സസതീകേരനിചട്ട്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റുമഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന  നടപടനികേള
ഇകപഭാള  സലാംസഭാനതട്ട്  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അങ്ങസനയഭാണട്ട്  ഒഴെനിവകേള
നനികേതനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇഗൗ നടപടനികമങ്ങള പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാള ഒഴെനിവള്ള
ജൂനനിയര് കേണ്സളടനട്ട് സസഗനകക്കഭാളജനിസട്ട് തസനികേയനികലക്കട്ട് അധനികേലാം സസവകേഭാസത
നനിയമനലാം നടതഭാന സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന
അസസഡസസട്ട് നല്കുന മുറയ്ക്കുലാം  പ്രകവശനകേഭാലലാം ദതീര്ഘനിപനിചകശഷലാം തനിരനിച്ചുവരുന
കഡഭാക്ടര്മഭാസരസക്കഭാണ്ടുലാം   ഒഴെനിവകേള  നനികേതനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  രണട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗതനിലൂസട പതീരുകമടട്ട്  ആശുപതനിയനിസല ബഭാക്കനിയുള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേതനതഭാണട്ട്.
പതീരുകമടട്ട് ആശുപതനിയനിസല സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്-I-സന ഒഴെനിവട്ട് നനിലവനിലള്ള സര്ക്കഭാര്
ഉതരവനിസന അടനിസഭാനതനില് കഗ്രഡട്ട്  II  ആയനി കേണക്കഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട് നനിലവനില്വനട്ട് അസസഡസസട്ട് സമകമ്മേഭാ കേനിട്ടുന
മുറയട്ട് ആ ഒഴെനിവകേള നനികേതനതഭാണട്ട്. നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസനനിസന ഒഴെനിവട്ട് കഹഭാസനിറല്
അറനനട്ട് കഗ്രഡട്ട് I-ല് നനിനള്ള സപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനി നനികേതഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്  പറഞ  കേഭാരലങ്ങള  ശരനിയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  ആശുപതനിയനില്
അതലഭാവശലലാം കവണ തസനികേകേള സൃഷനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയുസട
തസനികേകേള  കനികയറട്ട്  സചേയ്യസപടനിടനില.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം
അതനിനുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല്  ആവശലസപടനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലലാം
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തസനികേ  കനികയറട്ട്  സചേകയ്യണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അക്കൂടതനില്  കതഭാടലാം  സതഭാഴെനിലഭാളനികേള
ആശയനിക്കുന ആശുപതനിസയന  നനിലയനില്  ഏസറ  പ്രഭാധഭാനലവലാം  പരനിഗണനയുലാം
നല്കേനി  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  ആവശലമഭായ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

12.00 noon]

(6) സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണലാം പൂര്തതീകേരനിക്കലലാം തഭാങ്ങുവനില വര്ദനിപനിക്കലലാം

ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  സര്,  കകേരളതനിസന സനലറയഭായ പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില് പലയനിടങ്ങളനിലലാം ഒനഭാലാംവനിള സകേഭായട്ട് ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല്
സകേഭായ്സതടുത  സനലട്ട് ല്ല്  സൂക്ഷനിക്കഭാന  ഇടമനിലഭാതതനിനഭാല്  കേര്ഷകേര്  ചുരുങ്ങനിയ
വനിലയട്ട് സസകേഭാരല മനില്ലുകേളക്കട്ട് നല്കേഭാന നനിര്ബനനിതരഭാകുന.  ഈ സഭാഹചേരലലാം
മുതസലടുക്കഭാന സസകേഭാരല മനില്ലുകേഭാരുലാം ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സനിവനില് സകപസട്ട് വകുപട്ട്
സനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണലാം ഇനനിയുലാം തുടങ്ങനിയനിടനില.  ഇതട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വന സഭാമ്പതനികേനഷലാം
ഉണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുഴുവന കേര്ഷകേരുസടയുലാം സനലട്ട്ല്ല്  സനിവനില് സകപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന സലാംഭരനിക്കണസമനലാം ഇതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേതടസങ്ങള നതീക്കഭാന ആവശലമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലസപടുകേയഭാണട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാം
ഇകപഭാള സനലനിസന സലാംഭരണവനില ഇരുപതനിസയഭാനരരൂപയഭായനിടഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇനസത സനിതനിയനില് ഈ വനില അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്. സമതനിയന വഭാടകേ വര്ദനവട്ട്,
ടഭാക്ടര്  വഭാടകേ  വര്ദനവട്ട്,  ഡതീസല്-ഓയനില്  വനില  വര്ദനവട്ട്  എനനിവസയലഭാലാം
ഉല്പഭാദനസചലവട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന ഇടയഭാക്കുന വസ്തുതകേളഭാണട്ട്. ഇതട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
വലനിയ തനിരനിചടനിയഭാണട്ട്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഉല്പഭാദനസചലവനിസന
വര്ദനവനിനനുസരനിചട്ട്  സനലനിസന  തഭാങ്ങുവനില  വര്ദനിപനിക്കണസമനലാം  അതട്ട്  25
രൂപയഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കണസമനലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കൂടഭാസത  കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം  ഹഭാനഡ് ലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജട്ട്  എന  കപരനില്  മനില്ലുടമകേള
കൂടുതല്  തുകേ  ഈടഭാക്കുന  സനിതനി  ഇകപഭാള  ചേനില  സലങ്ങളനില്  കേഭാണുനണട്ട്.
ഇതട്ട് അനുവദനിക്കഭാന പഭാടനില.  സനലട്ട് ല്ല് സലാംഭരണതനിസന  കേഭാരലതനില് മനില്ലുകേഭാരുസട
ഇതരതനിലള്ള ചൂഷണങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേസളക്കൂടനി
സഹകേരനിപനിക്കഭാനുലാം ശമനിക്കണസമനട്ട് സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന) :  സര്,
7-11-2015-സല സര്ക്കഭാര് ഉതരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  34/2015/ഭക്ഷല സനിവനില്
സകപസട്ട് വകുപട്ട് ഉതരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സനലനിസന സലാംഭരണവനില കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്
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19  രൂപയനില്നനിനട്ട്  21.50  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചതട്ട്.  ഇതനില് മനിനനിമലാം സകപഭാര്ടട്ട്
കപ്രസട്ട്  14.10 രൂപയുലാം   കസറട്ട്  ഇനസസനതീവട്ട്  കബഭാണസട്ട്  7.40 രൂപയുമഭാണട്ട്.
2016-17 വര്ഷസത സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരണതനിസന മുസനഭാരുക്ക പ്രവര്തനതനിനഭായനി
2016  ആഗസട്ട്  1-ാം തതീയതനി രജനികസഷന ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം നഭാളനിതുവസര  65750
കേര്ഷകേര്  ഓണ്കലനഭായനി  രജനിസര്  സചേയ്യുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ല്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സനലനിസന അടനിസഭാന തഭാങ്ങുവനില കേനികലഭായട്ട്  14.70  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  സലാംഭരണവനില  വര്ദനിപനിക്കുനകേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിസന സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 2017 മഭാര്ചട്ട് 31-വസര കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം
സലാംഭരനിക്കുന സനലനിസന കസറട്ട് ഇനസസനതീവട്ട് കബഭാണസട്ട് നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
തുകേയഭായനി  2016-17-സല  ബഡ്ജറനില്  600  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
സനലനിസന തഭാങ്ങുവനില ആഴ്ചകതഭാറുലാം കേര്ഷകേരുസട ബഭാങ്കട്ട് അക്കഗൗണനില് നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി   സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സനലട്ട്ല്ല്  സലാംഭരണതനിനട്ട്   ഈ പതീരനിയഡനില് ഒകക്ടഭാബര്  1
മുതലഭാണട്ട്  അനുവഭാദലാം  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  കൃഷനിക്കഭാരുസട  ആവശലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്
സകേഭായട്ട് അഡസഭാനസഭായനി നടക്കുനതുസകേഭാണട്ട് ആ തതീയതനി അഡസഭാനസട്ട് സചേയ്തുതരണസമനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലസപടകപഭാള  അതനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
22-ാം തതീയതനി മുതല് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിചട്ട്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൃഷനിക്കഭാര്  സകപകകേഭായനില്  സനലട്ട് ല്ല്  സലാംഭരനിക്കുനതനിനനിടയനില്  മനില്ലുടമകേളക്കട്ട്
നല്കകേണനിവരുന  ഹഭാനഡ് ലനിലാംഗട്ട്  ചേഭാര്ജനിസന  പ്രശലാം  ഉളസപസടയുളളവ  ചേര്ച
സചേയ്യുനതനിനഭായനി  28-ാം  തതീയതനി  മനില്ലുടമകേളുസട  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ
സനര്ഭതനില് പ്രസസ്തുത വനിഷയതനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 

(7) ഓപണ് യൂണനികവഴനിറനി  

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  കകേരളതനില്  ഒരു  ഓപണ്  യൂണനികവഴനിറനി
ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചഭാണട്ട്  എസന  സബ്മനിഷന.  കകേരളലാം  കപ്രമറനി/സസക്കണറനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതലാം  സഭാക്ഷരതയുസടയുലാം  സ്ത്രതീ  വനിദലഭാഭലഭാസതനിസനയുലാം  കേഭാരലതനില്
വളസര  മുനനില്നനില്ക്കുന  സലാംസഭാനമഭാസണങ്കനിലലാം  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്
മനികേച  കനടലാം  കകേവരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിടനില.  ഇനട്ട്  കകേരളലാം  ഈ  രലാംഗതട്ട്
പനിനള്ളസപട്ടുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതനിസന  കഗ്രഭാസട്ട്
എനകറഭാളസമനട്ട് കറകഷലഭാ  പരനികശഭാധനിചഭാല്  കകേരളലാം  പതനിനഭാലഭാലാം  സഭാനതഭാസണനട്ട്
കേഭാണഭാലാം. കകേരളതനിസന സതഭാടടുത സലാംസഭാനങ്ങളഭായ തമനിഴ് നഭാടട്ട്, ആന്ധ്രഭാപ്രകദശട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  കഗ്രഭാസട്ട്  എനകറഭാളസമനട്ട്  കറകഷലഭാ  നമ്മേസളക്കഭാള വളസര
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കഭദസപട  അവസയനിലഭാണട്ട്.  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്  നഭാലാം  കൂടുതല്
ശദനികക്കണതഭായനിട്ടുസണനഭാണട്ട് ഈ കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുനതട്ട്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന
കകേരളതനില് ഒരു ഓപണ് യൂണനികവഴനിറനി അനനിവഭാരലമഭായനിതതീര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതുവഴെനി വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതട്ട് കൂടുതല് സഭാധലതകേളുലാം പരനിഷ്കഭാരങ്ങളുലാം കേടനവരുനതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുലാം.   മഭാതമല  ഓപണ്  യൂണനികവഴനിറനിയുസട  സക്ചര്  സപഭാതുകവ  നമ്മുസട
രഭാജലതട്ട് വളസര സഫകനിബനിളഭാണട്ട്.  ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതട്ട് കകേരളസതക്കഭാള
മനികേച നനിലവഭാരലാം പുലര്തന പല സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം ഓപണ് യൂണനികവഴനിറനികേള
സപഭാതുവനില്  നല  നനിലയനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്തനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിസല
പ്രമുഖ യൂണനികവഴനിറനികേളനില് പലതുലാം ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗസത വര്ദനിച ആവശലങ്ങള
നനിറകവറഭാന പരലഭാപ്തമല എനതുകൂടനി നഭാലാം കേഭാണണലാം.  മനുഷല വനിഭവകശഷനിയുസട
കേഭാരലതനില് കകേരളലാം മുനനിലഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന നമുക്കട്ട് ഈസയഭാരു സഭാധലത
പ്രകയഭാജനസപടുതഭാന  കേഴെനികയണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   മഭാതമല  ഹയര്സസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കേഴെനിഞഭാല്  സതഭാഴെനില്  കമഖലയനികലക്കഭാണട്ട്  ആളുകേള  കേടനകപഭാകുനതട്ട്.
വനികദശകതക്കുകപഭാ കുനവരനിലലാം  ഗണലമഭായ  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ഹയര്സസക്കണറനി
പഠനലാം  കേഴെനിഞവരഭാണട്ട്.   അതരലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  ഡനിഗ്രനി  എടുക്കുനതനിനുള്ള
അവസരമഭാണട്ട് ഓപണ് യൂണനികവഴനിറനിയനിലൂസട യഥഭാര്ത്ഥതനില് ഉണഭാകുനതട്ട്. ഇതട്ട്
അവരുസട  സതഭാഴെനില്മനികേവലാം മൂലലകബഭാധവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകുലാം.
ആയതനിനഭാല്  കകേരളതനിസല   വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗതട്ട്  വളസര  ശഭാഘനതീയമഭായ
നടപടനികേളക്കട്ട്  തുടക്കലാംകുറനിച  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ഓപണ്  യൂണനികവഴനിറനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭാകേണസമനട്ട് വനിനയപുരസരലാം അഭലര്ത്ഥനിക്കുന. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  (സപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  സര്,  കകേരളതനില്
ഗവണ്സമനട്ട്/എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിസല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലള്ള യൂണനികവഴനിറനികേള
ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാണട്ട്.  എനഭാല് വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസലാം നനിര്തലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലതനില്
ഓപണ് യൂണനികവഴനിറനി എന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

(8) ബനിരുദ വനിഭഭാഗതനില് സയനസട്ട് വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് സതീറട്ട് വര്ദനിപനിക്കല്

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : ബഹുമഭാനലനഭായ  സതീക്കര്,  കകേരളതനിസല ബനിരുദ വനിദലഭാഭലഭാസ
രലാംഗതട്ട് ഇകപഭാള ഉളവഭായനിട്ടുള്ള ഗഗൗരവകേരമഭായ പ്രശസത സലാംബനനിചഭാണട്ട് എസന
സബ്മനിഷന. കകേരളതനില് ബനിരുദ പ്രകവശനതനിനട്ട്  അഭൂതപൂര്വ്വമഭായ തനിരക്കഭാണട്ട്
ഈ അദലയന വര്ഷലാം അനുഭവസപടതട്ട്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില് സസഭാശയ കമഖലയനില്
അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ രതീതനിയനില് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിചതനിസനതടര്നട്ട്
പസട്ട് ടുവനിനട്ട് കശഷലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പഠനതനിനഭായനി കുസതഭാഴുക്കട്ട് അനുഭവസപടനിരുന.
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ഈ  രതീതനിയനിലള്ള  പഠനലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനിസലന
തനിരനിചറനിവണഭായതനിസനതടര്നട്ട് ആ ഒഴുക്കട്ട് കുറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രകവശനതനിനട്ട്  ആളനിലഭാസത  സതീറകേള  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന  സനിതനി
ഇതനികനഭാടകേലാം  കകേരളലാം  ചേര്ച സചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്
കചേരഭാനഭാണട്ട് കുടനികേള കൂടുതല് തഭാല്പരലലാം പ്രകേടനിപനിക്കുനതട്ട്.  അതുസകേഭാണ്ടുതസന
ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുള്ള അകപക്ഷകേരുസട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുന  സനിതനി
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനില് ആര്ട്സട്ട് വനിഷയങ്ങളനില് പഠനിക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
അലാംഗതീകൃത കകേഭാകളജുകേളനില് പ്രകവശനലാം ലഭനിചനിടനിസലങ്കനിലലാം കപ്രവറട്ട് കമഖലയനില്
രജനിസര്സചേയട്ട് പഠനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന സനിതനി ഇനട്ട് സലാംസഭാനതണട്ട്. എനഭാല്
സയനസട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളനില് ഇങ്ങസനസയഭാരു സഭാഹചേരലമനില. അവര്ക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില്
പ്രകവശനലാം ലഭനിചഭാല് മഭാതകമ പഠനിക്കഭാന സഭാധനിക്കൂ.  ഈ തനിരക്കട്ട് പരനിഗണനിചഭാണട്ട്
സയനസട്ട് വനിഷയങ്ങളനില് ഇരുപതട്ട് ശതമഭാനലാം സതീറകേള വര്ദനിപനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനസമടുതതട്ട്.  എനഭാല് ആ തതീരുമഭാനലാം പല കകേഭാകളജുകേളുലാം നടപഭാക്കഭാത
സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്. തലസഭാനസത ഏറവലാം പ്രധഭാനസപട യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജനില്കപഭാലലാം
ഈ സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം നടപഭാക്കഭാന തയ്യഭാറഭായനിടനില.  അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങളുസട
അപരലഭാപ്തതയഭാണട്ട് പല കകേഭാകളജുകേളുലാം ഈ തതീരുമഭാനലാം നടപഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാരണമഭായനി പറയുനതട്ട്. പകക്ഷ യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജനിസന കേഭാരലലാം നമുസക്കലഭാലാം
അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.   നൂറട്ട് കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ വനികേസനതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം മഭാറനിവചനിട്ടുള്ളതുലാം
എലഭാ അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങളുമുള്ള കകേഭാകളജഭാണതട്ട്.   സര്ക്കഭാരനിസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  അവഗണനിചട്ട്  സസയലാംഭരണ  റനിപബനിക്കുകേസളനകപഭാസല  തനനിഷപ്രകേഭാരലാം
കകേഭാകളജുകേള  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  അവനിടസത  ബനസപട  അധനികേഭാരനികേള
തയ്യഭാറഭാകുനതട്ട്.  ഇതട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേസള കദഭാഹനിക്കുന നടപടനിയഭാണട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസടയുലാം
രക്ഷനിതഭാക്കളുസടയുലാം  തഭാല്പരലങ്ങസള  മഭാനനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  നനിലപഭാടല  ഇതട്ട്.
ഇതരതനില്  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന  അധനികേഭാരനികേളസക്കതനിസര  അടനിയനര
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  സര്ക്കഭാര്  എടുത  തതീരുമഭാനലാം  ഈ  അദലയനവര്ഷലാം
തസന നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം അതുവഴെനി ഇകപഭാള സയനസട്ട് ബനിരുദപഠനതനിനുകവണനി
കൂടുതലഭായനി  വനനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷകേസരക്കൂടനി  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  ഉളസക്കഭാള്ളഭാന
കേഴെനിയുന  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം  സൃഷനിക്കഭാനുലാം  അടനിയനര  നടപടനിയുണഭാകേണസമനട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (  സപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) :  സര്,  കകേഭാകളജുകേളനില്
നനിലവനിലള്ള ഭഗൗതനികേസഭാഹചേരലമുപകയഭാഗനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേ സഭാമ്പതനികേബഭാധലത
ഉണഭാകേഭാത വനിധതനിലള്ള സതീറട്ട് വര്ദനവനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതട്ട്.
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സതീറട്ട് വര്ദനവട്ട് സലാംബനനിചട്ട് യൂണനികവഴനിറനിയനില്നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാകകേണതുണട്ട്.
സതീറട്ട്  വര്ദനവനിനട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്  യൂണനികവഴനിറനിയനിലഭാണട്ട് അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനതട്ട്.  അതതട്ട് കകേഭാകളജുകേളുസട ഭഗൗതനികേസഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
മഭാതകമ സതീറട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുളളു. സയനസട്ട് വനിഷയങ്ങളനില് ലകബഭാറടറനികേളുസട
അപരലഭാപ്തതകേഭാരണലാം  സതീറട്ട്  വര്ദനവട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുനതനില്  ചേനില
ബദനിമുട്ടുകേളുണട്ട്.  എങ്കനിലലാം ഭഗൗതനികേസഭാഹചേരലലാം ലഭലമഭായ എലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
യൂണനികവഴനിറനിയുസട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  സതീറട്ട്  വര്ദനവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എവനിസടസയങ്കനിലലാം നടപനിലഭാക്കഭാത സഭാഹചേരലമുസണങ്കനില് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(9) ഭഗൗതനികേ സഗൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കലലാം കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കലലാം

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  സര്,  എസന  മണലതനിസല   ഏകേ  സര്ക്കഭാര്
കകേഭാകളജഭാണട്ട്  സമഭാകകേരനി  ഗവണ്സമനട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്.  വടകേര  തഭാലൂക്കനിസല  കേനിഴെക്കന
കമഖലയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  ഇരുപതനില്പരലാം  ഹയര്  സസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്നനിനട്ട്
പഠനലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി പുറതനിറങ്ങുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസതനിനുള്ള
ഏകേ ആശയമഭാണട്ട് ഇഗൗ കകേഭാകളജട്ട്.  നനിലവനില് നഭാലട്ട് ഡനിഗ്രനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം (ഹനിസറനി,
മഭാതമഭാറനികട്ട്,  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  ബനി.ബനി.എ.)  ഇലാംഗതീഷനിലലാം  മഭാതമഭാറനികനിലമഭായനി  രണട്ട്
പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളുമഭാണട്ട് കകേഭാകളജനിലള്ളതട്ട്.  ഒറ സയനസട്ട് കകേഭാഴട്ട്  കപഭാലമനില.  ഇതട്ട്
സയനസട്ട് സഎചനികേവനിഷയമഭായനി എടുതട്ട് ഹയര് സസക്കണറനി പഠനലാം പൂര്തനിയഭാക്കുന,
ഇഗൗ  കമഖലയനിസല  സഭാധഭാരണക്കഭാരനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  കേര്ഷകേരുകടയുലാം
കേര്ഷകേസതഭാഴെനിലഭാളനികേളുകടയുലാം  മക്കളഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്   ഉപരനിപഠനതനിനട്ട്
വനിഘഭാതമഭായനിനനില്ക്കുന.  1999-2000  വര്ഷതനില്  ബനി.ബനി.എ.  കകേഭാഴട്ട്
അനുവദനിചതനിനുകശഷലാം  17  വര്ഷമഭായനി  ഒറ  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുലാം  ഇഗൗ  കകേഭാകളജനില്
അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയനിടനില. പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച സയനസട്ട് കബഭാക്കട്ട് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിചട്ട്  മൂനര  പതനിറഭാണട്ട്  പനിനനിടുകമ്പഭാഴുലാം  ഇതനികനക്കഭാള
പരനിതഭാപകേരമഭാണട്ട്  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുസട  അവസ.  2013-ല്  G.O.(Rt)
978/13/H.Edn.  Dated  31-5-2013  എന നമ്പറനില് ചുറമതനില് നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്
അനുവദനിച  20  ലക്ഷലാം രൂപയുസട പ്രവൃതനി യഥഭാസമയലാം നടതഭാന കേഴെനിയഭാതതനിനഭാല്
തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിഞനില.  അതട്ട് ഏതഭാണട്ട് നഷസപട സനിതനിയനിലഭാണട്ട്.
എ.എസട്ട്. പുതുക്കഭാനഭായനി പുതനിയ സപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
പുതുക്കനിക്കനിടനിയഭാലലാം  ആ  തുകേയട്ട്  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃതനി  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനഭാവനില.
അഞ്ഞൂകറഭാളലാം  സപണ്കുടനികേള  പഠനിക്കുന  കകേഭാകളജനില്  വൃതനിഹതീനമഭായ  രണട്ട്
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കടഭായട്ട് സലറകേളഭാണുള്ളതട്ട്. കകേഭാകളജട്ട് NAAC ടതീലാം വനിസനിറട്ട് സചേയ്യഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
അക്കഭാദമനികേട്ട് രലാംഗസത മനികേവലാം ഭഗൗതനികേ സഗൗകേരലവലാം NAAC ടതീമനിസന  പരനികശഭാധനയനിസല
രണട്ട് പ്രധഭാന ഘടകേങ്ങളഭാസണനട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  സപ്രഭാഫസര് കൂടനിയഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനിക്കറനിയഭാമകലഭാ;  ഇഗൗ  അവസരതനില്  ബനി.എസട്ട് സനി.  (ഫനിസനികട്ട്,
സകേമനിസനി,  സകവഭാളജനി),  ബനി.എ. (മലയഭാളലാം)  എനതീ ഡനിഗ്രനി കകേഭാഴ്സുകേളുലാം എലാം.കകേഭാലാം,
എലാം.എ. (ഹനിസറനി)  എനതീ പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം കകേഭാകളജനിനട്ട്  അനുവദനിക്കണസമനട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.  അകതഭാസടഭാപലാം  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരല  വനികേസനതനിനഭായനി  പരമഭാവധനി
ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.  കൂടഭാസത കകേഭാകളജനിസന സമഭാതതനിലള്ള കേഭാരലങ്ങള
വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി  അങ്ങയുസട  സഭാനനിധലതനില്  തനിരുവനനപുരതട്ട്  ഇഗൗ
സഭഭാകവളയനില്  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  സസകടറനി,  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്,  പ്രനിനസനിപല്,  NAAC  കകേഭാ -ഓര്ഡനികനറര്,  പനി.റനി.എ.  പ്രസനിഡനട്ട്
എനനിവസര ഉളസപടുതനി ഒരു കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കണസമനട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.
ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനി എന നനിലയനില് ആ മണലതനില് എതനിയകശഷലാം കേഴെനിഞ
ഏതഭാനുലാം മഭാസങ്ങളക്കനിടയനില് കകേഭാകളജട്ട് പ്രനിനസനിപല്, പനി.റനി.എ. ഭഭാരവഭാഹനികേള,
പഞഭായതട്ട്  പ്രസനിഡനട്ട്,  വഭാര്ഡട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവസര  ഉളസപടുതനി
ഞഭാന വനിളനിച്ചുകചേര്ത നഭാലട്ട് കയഭാഗങ്ങളനില്നനിനഭാണട്ട് ഇതയുലാം കേഭാരലങ്ങള എനനിക്കട്ട്
മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞതട്ട്.  അതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  ഭഭാഗതനനിനട്ട്  ശക്തമഭായ
ഇടസപടല്  ഉസണങ്കനില്  മഭാതകമ  ഇഗൗ  കേലഭാലയസത  ഉയര്തനിസക്കഭാണ്ടുവരഭാന
സഭാധനിക്കൂ എന കേഭാരലലാംകൂടനി അങ്ങയുസട ശദയനില്സപടുതന.

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി  (  സപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) :  സര്,  1987-ല്
ആരലാംഭനിച സമഭാകകേരനി ഗവണ്സമനട്ട് കകേഭാകളജനില് ബനി.എ. (ഹനിസറനി),  ബനി.എസട്ട് സനി.
(മഭാതമഭാറനികട്ട്), ബനി.എ. (ഫങ്ഷണല് ഇലാംഗതീഷട്ട്), ബനി.ബനി.എ. എനനിങ്ങസന നഭാലട്ട്
ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുകേളുലാം എലാം.എ. (ഇലാംഗതീഷട്ട്), എലാം.എസട്ട് സനി. (മഭാതമഭാറനികട്ട്) എനനിങ്ങസന രണട്ട്
ബനിരുദഭാനനരബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.  സയനസട്ട്  സഎചനികേവനിഷയമഭായനി  എടുതട്ട്
ഹയര് സസക്കണറനി പഠനലാം പൂര്തനിയഭാക്കുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുസട ഉപരനിപഠനതനിനട്ട്
മതനിയഭായ  സഗൗകേരലലാം  ഇഗൗ കകേഭാകളജനില്  ലഭലമലഭാത സനിതനിവനികശഷമുണട്ട്.  സയനസട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുകേയഭാസണങ്കനില്  അതനിനഭാവശലമഭായ  അനുബനസഗൗകേരലങ്ങള,
ലഭാബട്ട്,  കഭാസട്ട്  മുറനി  തുടങ്ങനിയവ  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  കകേഭാകളജനില്  പുതുതഭായനി
ബനി.എസട്ട് സനി.  (സകേമനിസനി),  ബനി.എ.  (മലയഭാളലാം),  എലാം.കകേഭാലാം  എനതീ  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനിസന  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  അധനികേ
സഭാമ്പതനികേ ബഭാധലതയുണഭാകേഭാസത കമല്പറഞ കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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VII കമശപ്പുറതവച കേടലഭാസ്സുകേള

I. 2016-  സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )
ഓര്ഡനിനനസട്ട്   (2016-  സല   6-  ാംനമ്പര് ഓര്ഡനിനനസട്ട്  )

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്) : സര്,
2016  ആഗസട്ട്  19-ാം തതീയതനി കകേരള ഗവര്ണര് വനിളലാംബരസപടുതനിയ  2016-സല
കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനനസട്ട് (2016-സല
6-ാംനമ്പര് ഓര്ഡനിനനസട്ട്)   ഭരണഘടനയുസട 213 (2) പ്രകേഭാരലാം ഞഭാന സഭയുസട
കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

II.  ചേടലാം   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലഭാസകേള

1. മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന) :  സര്,  തഭാസഴെപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള
ഞഭാന കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരളനനിയമസഭയുസട എടഭാലാം സകമ്മേളനതനിസല 3071, പനണഭാലാം

സകമ്മേളനതനിസല  2104,  പതനിമൂനഭാലാം  സകമ്മേളനതനിസല  8,  12,  പതനിനഭാറഭാലാം

സകമ്മേളനതനിസല  3163,  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  ഒനഭാലാം

സകമ്മേളനതനിസല  34,  103,  1368  എനതീ നമ്പരുകേളനിലള്ള നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത

കചേഭാദലങ്ങളുസട  മറുപടനിയുലാം  അവയട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി  നല്കുവഭാന

സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസറസമന്റുകേളുലാം.

2. ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സകേ  .   സകേ  .   കശലജ

ടതീചര്): സര്, തഭാസഴെപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനഭാലാം കകേരളനനിയസഭയുസട പതനിനഭാറഭാലാം സകമ്മേളനതനിസല 1696, 1721,

പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  ഒനഭാലാം  സകമ്മേളനതനിസല  160  എനതീ

നമ്പരുകേളനിലള്ള  നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത  കചേഭാദലങ്ങളുസട  മറുപടനിയുലാം  അവയട്ട്

യഥഭാസമയലാം മറുപടനി നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല്

കസറസമന്റുകേളുലാം.

3. ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സകപസലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാതമന):

സര്, തഭാസഴെപറയുന കേടലഭാസ്സുകേള ഞഭാന കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന: 
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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുസട ഒനഭാലാം സകമ്മേളനതനിസല 257-ാം നമ്പര്

നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത  കചേഭാദലതനിസന  മറുപടനിയുലാം  അതനിനട്ട്  യഥഭാസമയലാം  മറുപടനി

നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതതനിനുള്ള കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കസറട്ട്സമന്റുലാം.

VIII റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പണലാം

(1)   കൃഷനിയുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മതലബനനവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   I-  സന

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സനനില്കുമഭാര്): സര്, കൃഷനിയുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം

മതലബനനവലാം  സലാംബനനിച  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  I-സന  സചേയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന

സമനിതനിയുസട 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട സൂകപരനികശഭാധന

സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

(2)   ഭൂനനികുതനിയുലാം കദവസസവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   II-  സന 

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

റവനബ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  കവദച്യുതനിയുലാം  കദവസസവലാം

വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന):  സര്,  ഭൂനനികുതനിയുലാം കദവസസവലാം സലാംബനനിച

സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  II-സന  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട

സൂകപരനികശഭാധന  സലാംബനനിച  ഒനഭാമതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സമനിതനി

സചേയര്മഭാനുകവണനി ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

(3)   ജലവനിഭവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   III-  സന ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    മഭാതച്യു  റനി  .    കതഭാമസട്ട്):  സര്,  ജലവനിഭവലാം

സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി III-സന സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുസട 2016-17

സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട  സൂകപരനികശഭാധന  സലാംബനനിച

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.
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(4)   വലവസഭായവലാം ധഭാതുക്കളുലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   IV-  സന 

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന):  സര്,
വലവസഭായവലാം ധഭാതുക്കളുലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി IV-സന   സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന
സമനിതനിയുസട  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട
സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന.

(5)   മരഭാമതലാം ഗതഭാഗതവലാം വഭാര്തഭാവനിനനിമയവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   V-  സന
ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സധഭാകേരന):  സര്,
മരഭാമതലാം  ഗതഭാഗതവലാം  വഭാര്തഭാവനിനനിമയവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി V-സന
സചേയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട
സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന.

(6)   വനിദലഭാഭലഭാസലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   VI-  സന ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  (സപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  സര്,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
സലാംബനനിച  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  VI-സന  സചേയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന  2016-17
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട  സൂകപരനികശഭാധന  സലാംബനനിച
ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന.

(7)   വനിദച്യുചക്തനിയുലാം സതഭാഴെനിലലാം സതഭാഴെനിലഭാളനികക്ഷമവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി
VII-  സന ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സതഭാഴെനിലലാം  എകകസലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    റനി  .    പനി  .    രഭാമകൃഷ്ണന):  സര്,
വനിദച്യുചക്തനിയുലാം സതഭാഴെനിലലാം സതഭാഴെനിലഭാളനികക്ഷമവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി VII-സന
സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമനിതനിയുസട 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട
സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച  ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുന.

(8)   സഭാമ്പതനികേ കേഭാരലങ്ങള സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   VIII-  സന 
ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്): സര്,
സഭാമ്പതനികേ കേഭാരലങ്ങള സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി  VIII-സന സചേയര്മഭാനഭായ
ഞഭാന 2016-17 സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട സൂകപരനികശഭാധന
സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.
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(9)   തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണവലാം ഗ്രഭാമവനികേസനവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം സലാംബനനിച

സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   IX-  സന ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണവലാം നബ്യൂനപകക്ഷമവലാം വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം  വകുപ്പുമനനി

(കഡഭാ  .    സകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്):  സര്,   തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണവലാം  ഗ്രഭാമവനികേസനവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി  IX-സന സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന

2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

(10)   വനവലാം പരനിസനിതനിയുലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   X-  സന

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജു): സര്,

വനവലാം പരനിസനിതനിയുലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി  X-സന

സചേയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന  2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട

സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

(11)   ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസസപസലാം സഹകേരണവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി

XI-  സന ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .    സമഭായതീന  ):

സര്, ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസസപസലാം സഹകേരണവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി

XI-സന സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട

സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

(12)   ആകരഭാഗലവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   XII   സന

ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സകേ  .    സകേ  .    കശലജ

ടതീചര്  ) : സര്,  ആകരഭാഗലവലാം കുടുലാംബകക്ഷമവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി XII-സന

സചേയര്കപഴണഭായ ഞഭാന  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട

സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.
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(13)   സഭാമൂഹലകസവനലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   XIII   സന  ഒനഭാമതട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം

പഭാര്ലസമനറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   സകേ  .   ബഭാലന  ) : സര്, സഭാമൂഹലകസവനലാം

സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി XIII-സന  സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന 2016-17 സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട സൂകപരനികശഭാധന സലാംബനനിച ഒനഭാമതട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കുന.

(14)   ആഭലനര കേഭാരലങ്ങള സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി   XIV-   സന  ഒനഭാമതട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന  ) :  സര്,  ആഭലനര  കേഭാരലങ്ങള

സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി  XIV-സന സചേയര്മഭാനഭായ ഞഭാന 2016-17  സഭാമ്പതനികേ

വര്ഷസത  ധനഭാഭലര്ത്ഥനകേളുസട  സൂകപരനികശഭാധന  സലാംബനനിച  ഒനഭാമതട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന.

മനി  .  സതീക്കര് : റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിക്കസപടനിരനിക്കുന. 

IX നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം

തഭാസഴെപറയുന ബനില്ലുകേളുസട അവതരണവലാം സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് അയയണസമന

പ്രകമയവലാം

(1) 2016-  സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട് സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് 2016-സല

കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട് സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (കഭദഗതനി) ബനില് അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന) : സര്,

2016-സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട് സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (കഭദഗതനി) ബനില് ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

മനി  .   സതീക്കര് : ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.
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Xകമപ്രശലാം

(1) ബനില് നനിയമവനിരുദമഭാസണനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി
കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (കഭദഗതനി) ബനില് ഇവനിസട അവതരനിപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനില് പ്രധഭാനമഭായുലാം എസന തടസവഭാദലാം,  ആക്ടുമഭായനി ബനസപടട്ട് പുറസപടുവനിച
ചേടസത സലാംബനനിചട്ട് ഒനഭാലാം സകമ്മേളനതനില് കമപ്രശതനിലൂസട ഉനയനിക്കുകേയുണഭായനി.
അതനിലനിടസപടട്ട്   18-7-2016  -ല്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  സഭയനില്  പറഞതട്ട്,
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനങ്ങള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  വഴെനിയഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  കകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഭഭാവനിയനില്
2015-സല  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ആക്ടനിനുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം
പ്രസക്തനിയനിലഭാതഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്  എനഭാണട്ട്.  അങ്ങസന  പ്രസക്തനിയനിലഭാതഭായനി
എനട്ട് വകുപ്പുമനനി സഭയനില് പ്രഖലഭാപനിചതനിനുകശഷലാം, പ്രസക്തനിയനിലഭാത ആക്ടനിനട്ട്
കദദഗതനി  സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  ബനില്  ഒരനിക്കലലാം  നനിയമപരമഭായനി
നനിലനനില്ക്കുനതല,  ഇതട്ട്  സഭകയഭാടുളള  അവഗണനയഭാണട്ട്.  നയപരമഭായ  മഭാറലാം
ഗവണ്സമനനിനട്ട് എകപഭാഴുലാം സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ പ്രസ്തുത ആക്ടുലാം ചേടങ്ങളുലാം
ഇലഭാതഭായനി  എനഭാണട്ട്  പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്   പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു  എനള്ളതഭാണട്ട്  നയപരമഭായ  മഭാറമഭായനി  അകദ്ദേഹലാം  സൂചേനിപനിചതട്ട്.
ഗവണ്സമനനിസന സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാനുള്ള നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാലാം.  പകക്ഷ  അതരതനിസലഭാരു  തതീരുമഭാനലാം  എടുതകശഷലാം,  ഇഗൗ
ബനിലനിനട്ട്  പ്രസക്തനിയനില  എനപറഞതനിനുകശഷലാം,  പ്രസക്തനിയുണട്ട്  എന  രതീതനിയനില്
രണഭാമതട്ട് കഭദഗതനിയുമഭായനി വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇങ്ങസന ഒരു നയമഭാറലാം ഉണഭാകേഭാനുള്ള
കേഭാരണസമനഭാസണനട്ട് ബഹുമഭാനസപട മനനി വലക്തമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.   അതനിലഭാതനിടകതഭാളലാം
കേഭാലലാം ഇഗൗ ബനില് നനിലനനില്ക്കുനതല എനതഭാണട്ട് ഞഭാന ഉനയനിക്കുന പ്രധഭാനസപട
ഒബ്ജക്ഷനനില് ഒനട്ട്.   

രണഭാമതട്ട്, ഇഗൗ ബനിലനിസന 6-ാം വകുപട്ട് സലാംബനനിച അവലക്തതയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ
കഭദഗതനി ബനിലനില് 6-ാം വകുപനില് "കബഭാര്ഡനിസല നനിലവനിലള്ള സചേയര്കപഴസണയുലാം
അലാംഗങ്ങസളയുലാം  സലാംബനനിച  പ്രകതലകേ  അവസ-പ്രധഭാന  ആക്ടനില്  വനിരുദമഭായനി
എന്തുതസന  അടങ്ങനിയനിരുനഭാലലാം,  കബഭാര്ഡനിസന  നനിലവനിലള്ള  സചേയര്കപഴണുലാം
അലാംഗങ്ങളുലാം  2016-സല  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ആക്ടനിസന
പ്രഭാരലാംഭ  തതീയതനി  മുതല്  അപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒഗൗകദലഭാഗനികേ  സഭാനലാം  വഹനിക്കുനതലഭാതഭായനി
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തതീരുനതഭാണട്ട്'.' എനഭാണട്ട് പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇഗൗ ബനിലനില് പ്രകതലകേനിചട്ട് ഒരു ആറഭാലാം
വകുപ്പുണട്ട്.    ഇഗൗ  കഭദഗതനി  ബനില്  പഭാസഭായനി  വരനികേയഭാസണങ്കനില്  രണട്ട്  ആറഭാലാം
വകുപട്ട്  ഇതനില്  ഉണഭാകുലാം.  ഇഗൗ  ആറഭാലാം  വകുപനിസന  സഭാനലാം  എവനിസടയഭാസണനട്ട്
സൂചേനിപനിചനിടനില.  അതനിനുള്ള കമതീകേരണലാം നടതനിയനിടനില.   കപരനട്ട്  ആക്ടനില് ഒരു
കഭദഗതനി  നനിലവനിലണട്ട്.  അസലങ്കനില് ആറഭാമസത വകുപട്ട്  എടുതമഭാറനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കണമഭായനിരുന.  രണട്ട്  ആറഭാലാം  വകുപ്പുകേള ഒരു ബനിലനില്  സകേഭാണ്ടുവരഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.  

അടുതതഭായനി,  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളുസട  വനിവരണതനില്  സസഷലല്  റൂള
ഉണഭാക്കഭാതതനിനഭാല് കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനില്  നനിയമനലാം  നടതഭാന
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുസമനഭാണട്ട് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇഗൗ ബനില് പഭാസഭായനി വനഭാലലാം
സസഷലല് റൂള കവണലാം. നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാതനിരനിക്കഭാന ഉണഭായ
നയവലതനിയഭാനതനിസന കേഭാരണമഭായനി മനനി പറഞനിരനിക്കുനതട്ട് കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുസമനഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ നനിയമസഭ പനിരനിഞനിടട്ട് എഴുപതട്ട് ദനിവസമഭായനി. നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടഭാന ഗവണ്സമനട്ട്  തതീരുമഭാനസമടുതനിട്ടുസണങ്കനില് ഇഗൗ എഴുപതട്ട് ദനിവസലാം സകേഭാണട്ട്
സസഷലല് റൂള സകേഭാണ്ടുവരഭാമഭായനിരുന. ഇനനി നനിയമനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട്
പ്രശസമങ്കനില് ഇതനിനകേതതസന സസഷലല് റൂളസട്ട് ഉണഭാക്കണമഭായനിരുന. സസഷലല് റൂള
ഉണഭാക്കഭാതതട്ട്  കേഭാലതഭാമസമഭായനി  എനപറയുനതനിനട്ട്  യഭാസതഭാരു  അര്ത്ഥവമനില.
മഭാതമല  ഇഗൗ  ആറഭാലാം  വകുപ്പുലാം  അഞഭാലാം  വകുപ്പുലാം  കയഭാജനിച്ചുകപഭാകുകേയനില.  ആറഭാലാം
വകുപനിനട്ട് തനികേച്ചുലാം  വനിരുദമഭായനി അഞഭാലാം വകുപനില് എങ്ങസനയഭാണട്ട് അലാംഗങ്ങസള
ഒഴെനിവഭാകക്കണസതനട്ട്  കൃതലമഭായനി  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അവര്  കനഭാടതീസട്ട്  സകേഭാടുക്കണസമനലാം
അവസര കകേളക്കണസമനലാം മറലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്.   

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  എലാം.  ഉമ്മേര്,  അങ്ങട്ട്  സചേയറനിനട്ട്  എഴുതനി  സമര്പനിച
തടസവഭാദതനില് ഇഗൗ കേഭാരലങ്ങളുണഭായനിരുകനഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഡതീസറയനില്ഡഭായനി എഴുതനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇവനിസട
സൂചേനിപനിചതട്ട്  ഇതനിസന  ഭഭാഗങ്ങളനില്സപടവയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൃതലമഭായുലാം  നനിയമവനിരുദമഭായ
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണഭാണട്ട് ഞഭാന ഇവനിസട ഉനയനിക്കുനതട്ട്. 

ബനിലനിസല  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില്  സചേലവട്ട്  ചുരുക്കുസമനഭാണട്ട്  പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആറലാംഗങ്ങള ഉള്ളതട്ട് മൂനഭാക്കനിയഭാണട്ട് സചേലവട്ട് ചുരുക്കുനതട്ട്.  സചേലവട്ട് ചുരുക്കഭാനഭാണട്ട്
ഗവണ്സമനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതങ്കനില് ഒറ കഭദഗതനി സകേഭാണ്ടുവനഭാല് മതനിയഭായനിരുന.
ആറുകപര്ക്കുപകേരലാം  മൂനകപസര  നതീക്കലാം  സചേയ്യഭാനുള്ള  കഭദഗതനി  സകേഭാണ്ടുവനഭാല്
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മതനിയഭായനിരുന. അതട്ട് സചേയനിടനില.  ഇതനിസന ഉകദ്ദേശലലാം എനപറയുനതട്ട് കൃതലമഭായനി
സചേലവട്ട്  ചുരുക്കലല,  നനിലവനിലള്ള  നനിയമതനില്  അഞഭാമസത  വകുപനിസന
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലതനിസനതനിരഭായനി ഒരു ആറഭാലാം വകുപട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി ഡബനിള സചേയട്ട്
സകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം സചേയ്യുന.  നനിലവനിലള്ള നനിയമതനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  രണട്ട്  വകുപ്പുകേള
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണ്ടുതസന ഇഗൗ ബനില് നനിലനനില്ക്കുകേയനില. സചേലവട്ട്
ചുരുക്കഭാന ബഹുമഭാനസപട മനനിമഭാര്...   നനിയമവകുപ്പുമനനി എസന വഭാക്കട്ട്  കവദവഭാകേലമഭായനി
എടുകക്കണതനില.  സതീക്കറഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണതട്ട്.  മനനി ഒബ്ജക്ഷന പറഞ്ഞുകേഴെനിഞഭാല് ....

മനി  .   സതീക്കര് :  അങ്ങട്ട് സചേയറനിനട്ട് എഴുതനി സമര്പനിച തടസവഭാദങ്ങള ഇവനിസട
അവതരനിപനിക്കഭാലാം.  ഇവനിസട ചേര്ച നടതണ, അതു ശരനിയല.  

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  അങ്ങഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  സചേകയ്യണതട്ട്.  ഞങ്ങളക്കട്ട്  ഇതനിസലഭാനലാം
സചേയ്യഭാനനില.  ഞങ്ങള  പറയുനതട്ട്  കവദവഭാകേലമഭായനി  എടുകക്കണതനിസലനപറഞ
മനനിമഭാര്  ഉണഭാകുകമ്പഭാള,  അതരസമഭാരു  നനിലപഭാടഭാസണങ്കനില്  ഒനലാംപറയഭാനനില.
ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ഇഗൗവകേ നനിയമകേഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് ഇതട്ട് അവതരനിപനിക്കഭാന
അനുമതനി നല്കേരുസതന ഒബ്ജക്ഷനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ഉനയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :   സര്,  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം  എലാം.  ഉമ്മേര്
ഉനയനിച  വനിഷയലാം  തസനയഭാണട്ട്  ഞഭാനനിവനിസട  അകങ്ങക്കട്ട്  തന  കനഭാടതീസനില്
എഴുതനിതനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മുഴുവന  റനിക്രൂടട്ട് സമന്റുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാനുള്ള
നയപരമഭായ ഒരു തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് എടുക്കുന.  നയപരമഭായനി എടുക്കുന ആ
തതീരുമഭാനലാം,  കേണ്കസണട്ട് മനനി നനിയമസഭയനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന.  നനിയമസഭയനില്
കൃതലമഭായനി  പറഞതഭാണട്ട്  'നനിയമനങ്ങള  ഇനനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാന
കപഭാകുകേയഭാസണനലാം ഇഗൗ ആക്ടനിനുലാം ഇഗൗ റൂളനിനുലാം യഭാസതഭാരു പ്രസക്തനിയുലാം ഭഭാവനിയനില്
ഉണഭാകുകേയനില എനലാം'.  അതനിനുള്ള വലനിയ വലതനിയഭാനമഭാണട്ട് ഇഗൗ ബനില് വതീണ്ടുലാം
നനിയമസഭയുസട മുനനില് സകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള ഉണഭാകുനതട്ട്.  ഒരു കസറസമനട്ട് കപഭാലലാം
ഇലഭാസതയഭാണട്ട് ഇഗൗ വലനിയ വലതലഭാസലാം വരുനതട്ട്. നനിയമസഭയനില് ബഹുമഭാനസപട
മനനി പറഞ ഉറപനിനട്ട് വനിരുദമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആ ഉറപനിനട്ട്  മതനിയഭായ കേഭാരണങ്ങളനിലഭാസതയഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇഗൗ  ബനില്  പഭാസഭായ  സമയതട്ട്  ഇവനിസട  ഉനയനിക്കസപട  ആകരഭാപണലാം  ജഭാതനി-
മതശക്തനികേളക്കട്ട്  കേതീഴെടങ്ങനിയനിടഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ബനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
പഭാസഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട് എനഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണഭാണട്ട് അവസരലഭാവരുലാം അനട്ട് എതനിര്തതട്ട്.
ഇകപഭാള  അകത നയതനില്തസന  തൂങ്ങനിനനിനസകേഭാണട്ട്,  അകത  നയസമതീപനലാംതസന
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തുടര്നസകേഭാണട്ട്, ഏതട്ട്  ജഭാതനി-മതശക്തനികേളക്കട്ട്  കേതീഴെടങ്ങനിയനിടഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇഗൗ
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ബനില്  വതീണ്ടുലാം  സഭയനില്  സകേഭാണ്ടുവരഭാന  കപഭാകുനസതനട്ട്
വലക്തമഭാകക്കണ  ചുമതല ബനില്  കപലറട്ട്  സചേയ്യുന മനനിക്കുണട്ട്.  ഇസതലഭാലാം  ഇഗൗ
സഭയുസട  റനിക്കഭാര്ഡനിലള്ള  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  എഴുതനിതരഭാത  ഒരു  കേഭാരലലാം
സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  ഇതട്ട്  വതീണ്ടുലാം  restructure  സചേകയ്യണതുണട്ട്  എനള്ളതഭാണട്ട്.
അക്കഭാരലലാം  ബനിലനിസന  ചേര്ചഭാകവളയനില്  അവതരനിപനിക്കഭാലാം  എനമഭാതലാം
സൂചേനിപനിക്കുന.  ഇഗൗ  സഭയനില് നല്കേനിയ  ഉറപനിസന ഗരുതരമഭായ ലലാംഘനലാം ഇഗൗ
വനിഷയതനില് നടനനിട്ടുണട്ട്.   അതുമഭായനി ബനസപട്ടുള്ള വനിശദതീകേരണലാം നല്കേണലാം.
അതുസകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇഗൗ  ബനില്  സഭയനില്  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്
ഓര്ഡറനിലല എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുവഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന.  

കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന) : സര്,
ഇവനിസട ഉനയനിചനിരനിക്കുന വനിഷയങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് പറയുകേയഭാസണങ്കനില്, നയപരമഭായനി
ഒരു മഭാറവലാം വരുതനിയനിടനില. നനിയമനങ്ങള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് 2007-ല്
തസന  അനസത  ഗവണ്സമനട്ട്  വനിടതഭാണട്ട്.   എനഭാല്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന
എലഭാ നനിയമനങ്ങളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടനിരുനനില.  ഭരണവനിഭഭാഗലാം നനിയമനങ്ങള
മഭാതകമ അനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടനിരുനള്ളു.  കക്ഷതഭാചേഭാര  പ്രകേഭാരമുള്ള ഏസറ
തസനികേകേളുസട നനിയമനലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡുതസന കകേകേഭാരലലാം സചേകയ്യണ സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്
2007-ല്  ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  അതനിസന  നടപടനികമങ്ങള  നടനവരനികേയഭായനിരുന.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ആ  നടപടനികമങ്ങളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.
പനി.എസട്ട്.സനി.-യുമഭായുലാം  സലാംഘടനകേളുമഭായുലാം  നനിരവധനി  തവണ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്
ഏതഭാണട്ട്  സസഷലല്  റൂളസനിസന  അവസഭാനഘടതനില്  എതനിനനില്ക്കുന  ഒരു
സനര്ഭമുണഭായനിരുന.  അകപഭാഴെഭാണട്ട്  ദഗൗര്ഭഭാഗലതനിനട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അധനികേഭാരതനില്
വനതട്ട്. അതട്ട് തുടര്നസകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനു പകേരലാം പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്
വനിട നടപടനി ഫതീസട്ട് സചേയ്തു. അതുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന അവര് തയ്യഭാറഭായനില.  ആ
സഭാഹചേരലതനിലഭാണട്ട്  2014-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്. ജഭാതനി-മതശക്തനികേളക്കട്ട് വഴെങ്ങനികയഭാ
മറട്ട് തഭാല്പരലങ്ങളക്കട്ട് വഴെങ്ങനികയഭാ ഏതഭായഭാലലാം ഒരു സജകമ്പഭാ കബഭാര്ഡട്ട് സൃഷനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  സതലസനമഭായനി  പറഞഭാല് സജകമ്പഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരു   സവള്ളഭാന
തസനയഭാണട്ട്.  പ്രതനിമഭാസലാം  5,29,335  രൂപഭാ  വതീതലാം  63,52,020  രൂപയഭാണട്ട്  ഒരു
വര്ഷസത  കബഭാര്ഡട്ട്  സമമ്പര്മഭാരുസട  ശമ്പളസചവട്ട്.  ജതീവനക്കഭാരുസട  തസനികേകേളക്കുള്ള
സചേലവട്ട്  1. 44  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  എനപറയുനതട്ട്  ഒരു
സചേറനിയ  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.  ആസകേ  നടകതണനിവരുന  നനിയമനങ്ങളുസട
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എണ്ണലാം ഞഭാന പറയഭാലാം.  അങ്ങസനസയഭാരു കബഭാര്ഡട്ട് ശമ്പളലാം വഭാങ്ങനിക്കുകേയലഭാസത,
ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  അധനികേഭാരതനില്  വരുനതുവസര  അവനിസട  ഒരു  നനിയമനവലാം
നടതഭാന  തയ്യഭാറഭായനിടനില. ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  ഗവണ്സമനട്ട്
സപഭാതുവഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചതനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  2007-സലടുത
കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്  വനിട  നടപടനികേളുമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുസമനട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.  ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട്  അതനില്നനിനട്ട്  ഒരു നയമഭാറവലാം   വരുതനനില.
ഇനട്ട് നമ്മുസട മുനനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ ഒരു പ്രശലാം വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കദവസസലാം
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനലാം  കകേരള പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേനിഷന മുമ്പഭാസകേ
വനിടുനതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയല്  നനിയമ  വകുപനിസന  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇഗൗ
ഗവണ്സമനട്ട്  ആ നടപടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു മഭാസലാംസകേഭാകണഭാ,
ഒനരമഭാസലാംസകേഭാകണഭാ  തതീരുന  ഒരു  പ്രകനിയയല,  അതനിനട്ട്  ദതീര്ഘനഭാളുകേള
കവണനിവരുലാം.  നമ്മുസട  സലാംസഭാനതട്ട്  അഞട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.
നനിയമനവമഭായനി ബനസപടട്ട് അഞട്ട് കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുലാം ധഭാരഭാളലാം കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള
നടകതണതുണട്ട്. കേഴെനിയുനത കവഗതനില് ഇതട്ട്  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാലാം.  കേഴെനിഞ പതവര്ഷമഭായനി
കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  നനിയമനങ്ങസളഭാനലാം  നടക്കുനനില.  അതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി അവനിസട ഭരണസലാംഭനലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ സഭാഹചേരലതനില്
ഭരണസലാംഭനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  അതലഭാവശലലാം  കവണ നനിമനങ്ങള നടതഭാനുലാം  ഒരു
സചേറനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഞഭാന  കനരസത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,
പഭാരമ്പരലപ്രകേഭാരമുള്ള  ചേനില  നനിയമനങ്ങള,  അമ്പലതനിസല  ചേനില  നനിയമനങ്ങള
കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടഭാന സഭാധനിക്കനില.  അതനിസനഭാരു സലാംവനിധഭാനലാം
ആവശലമഭാണട്ട്.   യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്സമനട്ട് പഭാസഭാക്കനിയ ആ നനിയമതനില് സചേറനിയ
ചേനില കഭദഗതനികേള വരുതഭാനഭാണട്ട് ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് സചേനനിതല) : സര്, കേഴെനിഞ നനിയമസഭയനില്,
ശതീ. വനി. എസട്ട്. ശനിവകുമഭാര് കദവസസലാം വകുപ്പുമനനി എന നനിലയനില് ബനില് അവതരനിപനിചട്ട്
കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടട്ട്  സചേയ്യഭാന തതീരുമഭാനനിചതുലാം ഇകത
കേഭാരലലാംസകേഭാണ്ടുതസനയഭായനിരുന.  മഭാതമല,  നനിയമനങ്ങള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിട്ടുസകേഭാടുക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന ചേനില ബദനിമുട്ടുകേളകൂടനി കേണക്കനിസലടുതസകേഭാണഭാണട്ട്
അനട്ട് റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര് ഡട്ട് വചതട്ട്. അങ്ങട്ട് പറയുനതനുസരനിചട്ട് ഫയലനില് ഇതയുലാം
കേഭാലതഭാമസസമടുക്കുകമഭാ?  ഫയല് എനതട്ട് ഒരു വലക്തനിയുസട ജതീവനിതമഭാസണനഭാണട്ട്
നനിങ്ങള  പറയുനതട്ട്.  ഫയല്  നതീങ്ങഭാന  നഭാലഞട്ട്  മഭാസസമടുക്കുസമനട്ട്  പറയുനതട്ട്
വളസര സതറഭാസയഭാരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാളതസന നനിങ്ങളക്കട്ട് കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
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കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനങ്ങള കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേനിഷന മുമ്പഭാസകേ നല്കേഭാലാം.
നനിങ്ങളക്കട്ട്  അതല  ലക്ഷലലാം.  കദവസസലാം  ക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന  നനിയമനങ്ങള
അവനിസടതസന  തുടരഭാനഭാസണനട്ട്  തുറനട്ട്  സമ്മേതനിക്കഭാനുള്ള  ആര്ജവലാം
ബഹുമഭാനസപട മനനി കേഭാണനിക്കണസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  അങ്ങട്ട്  സതറനിദരനിചട്ട്  പറയുകേകയഭാ
കബഭാധപൂര്വ്വലാം  സതറനിദരനിപനിക്കുകേകയഭാ  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  2007-ല്  കകേരള  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ഭരണവനിഭഭാഗലാം  നനിയമനങ്ങള  വനിടതനിനുകശഷലാം  ധഭാരഭാളലാം
കപ്രഭാസസട്ട്  നടന.  നനിങ്ങളുസട  കനതൃതസതനിലണഭായനിരുന  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് അതനിനുകവണനി സതീരനിയസഭായനി ഒനലാം സചേയനില. 2011-ല് നനിലവനില് വന
പുതനിയ  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്, ഏതഭാണട്ട്  ഒരു വര്ഷക്കഭാലലാംസകേഭാണ്ടുതസന
കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേനിഷനുമഭായനി എലഭാ നടപടനികമങ്ങളുലാം പൂര്തതീകേരനിച്ചു.
അവ പൂര്തതീകേരനിച്ചുവരുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  ഭരണമഭാറമുണഭായതട്ട്. നനിങ്ങളുസട ഭരണകേഭാലതട്ട്
അതനിസന തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് ഒരുമഭാസതനിനകേലാം കേഭാരലങ്ങള പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.  അതട്ട്  സചേയ്യഭാസത  അടതവയ്ക്കുനതഭായനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടട്ട്
സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  കനരസത  ആരലാംഭനിചതുകപഭാസലയല,  ഇനനികപഭാള
പുതുതഭായനി  ഇഗൗ  ബനില്  ആരലാംഭനികക്കണനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  വസ്തുതകേസള
സതറനിദരനിപനിക്കഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :   സര്,  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന
നനിയമനങ്ങസളലഭാലാം കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേനിഷനട്ട് വനിടഭാനകവണനി  2007-ല്
ഒരു നനിയമലാം  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  എലഭാ  നടപടനികമങ്ങളുലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിസയനട്ട്  അങ്ങട്ട്
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  റൂളസട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണഭായനിരുനനില,  എനഭാണട്ട്  റൂളസട്ട്
സകേഭാണ്ടുവനതട്ട്;  എതവര്ഷലാം കേഴെനിഞഭാണട്ട് റൂളസട്ട് സകേഭാണ്ടുവനതട്ട്?  നനിയമനങ്ങള
കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേനിഷനട്ട്  വനിടഭാനുളള  ഒരു  ആത്മഭാര്ത്ഥയുലാം
നനിങ്ങളക്കുണഭായനിരുനനില.  റൂളസട്ട് കപഭാലലാം ഉണഭാക്കഭാസത എങ്ങസനയഭാണട്ട് എലഭാ
നടപടനികമങ്ങളുലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിസയനട്ട് അങ്ങട്ട് ഇഗൗ കഫഭാറനില്നനിനട്ട് പറയുനതട്ട്?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സധഭാകേരന) :  സര്,
അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ശരനിയല. റൂളസണട്ട്, അനസത കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്
റൂളസട്ട്  ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗവണ്സമനനിനുലാം  റൂളസണട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  നനിയമനിച
പനി.എസട്ട്.സനി.-യുസട  സചേയര്മഭാനഭായ  ശതീ.  എസട്ട്.  രഭാധഭാകൃഷ്ണസന  കനതൃതസതനില്
പുതനിയ കബഭാര്ഡുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. കനഭാടനിഫനികക്കഷനു കവണനിയുള്ള
ഡഭാഫട്ട്  വനകപഭാഴെഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറഞതുകപഭാസല,  റൂളസട്ട്  പുതനിയ
ഗവണ്സമനട്ട് കവസണനട്ട് വചതട്ട്. നനിങ്ങളക്കട്ട് കവണസമങ്കനില് കരഖകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  റൂളസട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട
ജനി.  സധഭാകേരന മനനി പറയുകേയുണഭായനി.  സസഷലല് റൂളസനിനുകവണനിയുള്ള എലഭാ
നടപടനികേളുലാം.......  ആ  ഫയലകേസളലഭാലാം  ഇകപഭാള  അവനിസടയുണട്ട്.  ....(ബഹളലാം)....
ഞഭാന പറയസട. 

മനി  .   സതീക്കര് : വനിശദമഭായ ചേര്ചയട്ട് അവസരമുണട്ട്. തടസവഭാദങ്ങള സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിശദതീകേരണലാം മഭാതമഭാണനിതട്ട്. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  അനട്ട്  ആസകേ  കവണനിയനിരുനതട്ട്
അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  വരനികേ  എനള്ളതഭായനിരുന.  അതുവസര  അവനിസട
വനനിട്ടുണട്ട്.  അകങ്ങയട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  ....(ബഹളലാം)....  സസഷലല്  റൂളസനിനുകവണനിയുള്ള
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളുസട ഫയലകേസളലഭാലാം തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലണട്ട്.
അസഭാധഭാരണ ഗസറഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറസപടുവനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് അവസഭാനഘടലാം.
നമ്മുസട ദഗൗര്ഭഭാഗലതനിനഭാണട്ട്  അനട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  അധനികേഭാരതനില്
വനതട്ട്.  അങ്ങയുസട  പഭാര്ടനി  ആ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന ശമനിക്കഭാസത  അതനിസന
അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം മൂനവര്ഷക്കഭാലലാം കേഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം അതനിനുകശഷലാം സസഷലല്
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരനികേയുമഭാണുണഭായതട്ട്. അതുലാം  ഇതുലാം  തമ്മേനില്
യഭാസതഭാരു ബനവമനില.  ഇഗൗ തടസവഭാദങ്ങസളഭാനലാം  നനിലനനില്ക്കുനവയല എനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിസന അഭനിപ്രഭായലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഇഗൗ ചേടവലാം നനിയമവലാം ഇലഭാതഭാകുസമനള്ളതനിനട്ട്
മറുപടനി നല്കേനിയനില. 

റൂളനിലാംഗട്ട്

മനി  .   സതീക്കര് :  ശതീ. എലാം. ഉമ്മേര് ചേടലാം 71 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സചേയറനിനട്ട് തടസവഭാദലാം
എഴുതനി  നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഗസറനില്  വനിജഭാപനലാംസചേയ  സര്ക്കഭാര്
ബനില്ലുകേളക്കട്ട് അവതരണഭാനുമതനി കതകടണതനില.  അതനിനഭാല് ചേടലാം  71  പ്രകേഭാരമുള്ള
അങ്ങയുസട  തടസവഭാദലാം  നനിലനനില്ക്കുനനിസലനട്ട്  സചേയര്  അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായകതഭാ  ഗവര്ണറുസട  ശനിപഭാര്ശ
ലഭലമഭാകകേണകതഭാ  ആയ  ബനില്ലുകേസള  സലാംബനനിച്ചുലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  കകേഭാപനി
ലഭനിക്കഭാതതുമഭായനി  ബനസപട  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉയര്നവരുകമ്പഭാഴുലാം  ധനകേഭാരല
സമകമ്മേഭാറഭാണലാം,  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളുസട  വനിശദതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  ഇലഭാത
സഭാഹചേരലതനിലലാം  ഒസക്കയഭാണട്ട്  സഭയുസട  കേതീഴ് വഴെക്കപ്രകേഭാരലാം  തടസവഭാദങ്ങള
സപഭാതുകവ ഉനയനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന നയലാം മഭാറനിയതഭായനി  ഇവനിസട  പറഞനിടനില.
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സര്ക്കഭാര്  നയതനില്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുനതഭായനി  ഇവനിസട  വനിശദതീകേരനിക്കസപട്ടു.
നയപരമഭായ കേഭാരലങ്ങളനില് സചേയറനിനട്ട് ഇടസപടഭാന പരനിമനിതനിയുണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട
മനനിയുസട വനിശദതീകേരണതനിസന അടനിസഭാനതനില് തടസവഭാദങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനതല.

ശതീ. കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന, അകങ്ങക്കട്ട് 2016-സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില്,  ഭൂനനികുതനിയുലാം കദവസസവലാം സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനി
II-സന പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന പ്രകമയലാം അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന):  സര്,
2016-സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഭൂനനികുതനിയുലാം
കദവസസവലാം  സലാംബനനിച സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  II-സന പരനിഗണനയട്ട്  അയയണസമന
പ്രകമയലാം  അവതരനിപനിക്കുന.

പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസ്കഭാരനികേവലാം
പഭാര്ലസമനറനികേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സകേ  .    ബഭാലന):  സര്,  പ്രകമയസത
ഞഭാന പനിനഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട മനനി സലാംസഭാരനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ചേനില കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാരനിക്കുനണട്ട്.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  സകേഭാചനിന,  ഗരുവഭായൂര്,  മലബഭാര്,  കൂടല്മഭാണനികേലലാം എനനിങ്ങസന
അഞട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനതള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാനതഭാസകേ
പതനിനയ്യഭായനിരതനിലധനികേലാം  കക്ഷതങ്ങള  ഉസണനഭാണട്ട്  ഏകേകദശകേണക്കട്ട്,  അതട്ട്
കൃതലമഭാസണനട്ട്  പറയഭാന  സഭാധനിക്കനില.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന
കേതീഴെനില്  1248-ഉലാം  സകേഭാചനിന കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന  കേതീഴെനില്  403-ഉലാം  മലബഭാര്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന കേതീഴെനില്  1600-ഉലാം  ഗരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴെനില്
10-ഉലാം കൂടല്മഭാണനികേലലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴെനില് 1  കക്ഷതവമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇഗൗ
കബഭാര്ഡുകേളനിസല  കക്ഷത  ജതീവനക്കഭാര്  ഉളസപസട  വനിവനിധ  തസനികേകേളനികലക്കുള്ള
നനിയമനങ്ങള നടനനിരുനതട്ട് ബനസപട കദവസസലാം ആക്ടനിസല വലവസകേളനുസരനിചഭായനിരുന.
ഇഗൗ  നനിയമനങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  കേഴെനിഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള
അഴെനിമതനി  ആകക്ഷപങ്ങളഭാണട്ട്  ഉനയനിക്കസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ധഭാരഭാളലാം  അഴെനിമതനിക്കഥകേളുലാം
ഗരുതരമഭായ അഴെനിമതനിയഭാകക്ഷപങ്ങളുലാം അക്കഭാലതട്ട് പുറതവനനിട്ടുണട്ട്.  1985  വസര
ഒരു മഭാനദണവമനിലഭാസത, സവള്ളകപപറനില് അകപക്ഷ എഴുതനിവഭാങ്ങനി  അകപഭാളതസന
നനിയമനലാം  നടതകേയഭാണട്ട്  സചേയനിരുനതട്ട്.  1985-ലഭാണട്ട്  അതനിസനഭാരു  സചേറനിയ
മഭാറമുണഭായതട്ട്. ആ മഭാറതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം   ബഹുമഭാനസപട   കഹകക്കഭാടതനിയഭാണട്ട്.
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1985-ല് ഒരു സപഭാതുപ്രവര്തകേന ബഹുമഭാനസപട കഹകക്കഭാടതനിയനില് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേളനില്  നടക്കുന  നനിയമനങ്ങളനിസല  വലഭാപകേമഭായ  കമകക്കടുകേസളയുലാം
അഴെനിമതനികേസളയുലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  പരഭാതനി  സകേഭാടുക്കുകേയുണഭായനി.  ആ  പരഭാതനി
ജസനിസട്ട് ശതീധരസന ബഞനിലഭാണട്ട് അനട്ട് വനതട്ട്.  ചേരനിതപ്രധഭാനസമനട്ട് അനസത
സഭാഹചേരലതനില് വനികശഷനിപനിക്കഭാവന ഒരുതരവട്ട് അകദ്ദേഹലാം പുറസപടുവനിച്ചു.  നനിയമനലാം
നടതണസമങ്കനില്  ഏസതലഭാലാം ഭഭാഗങ്ങളനികലക്കഭാണട്ട് നനിയമനലാം  നടകതണസതനട്ട്
പരസലസപടുതണസമനള്ളതഭായനിരുന അകദ്ദേഹതനിസന ഉതരവട്ട്.  അതട്ട് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേളനിസല നനിയമനതനിസല ചേരനിതപ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ള വഴെനിതനിരനിവട്ട്  തസനയഭായനിരുന.
അതനിസന ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  1985  മുതല് നനിയമനങ്ങള പരസലസപടുതനി നടതഭാന
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ആ സനര്ഭതനിലലാം വലനിയ കതഭാതനിലള്ള അഴെനിമതനി ആകക്ഷപങ്ങളുണഭായനി.
അഴെനിമതനി ആകക്ഷപങ്ങളുസട ഫലമഭായഭാണട്ട് കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുസട ഭരണതനില്
ബഹുമഭാനസപട  കഹകക്കഭാടതനിക്കട്ട്  നനിരനരമഭായനി  ഇടസപകടണ  സഭാഹചേരലമുണഭായതട്ട്.
ഇനട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  കബഭാര്ഡുകേള  നനിലവനിലസണങ്കനിലലാം  കഹകക്കഭാടതനിയഭാണട്ട്
ഒരളവവസര ഭരനിക്കുനസതനട്ട് പറഞഭാല് അതനില് സതറനില.  കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുസട
നനിയമനങ്ങളനിസല വലഭാപകേമഭായ അഴെനിമതനി സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനസപട കഹകക്കഭാടതനി രണട്ട് ഘടങ്ങളനിലഭായനി രണട്ട് ഉനതതല കേമ്മേതീഷനുകേസള
നനികയഭാഗനിക്കഭാന തയ്യഭാറഭായതട്ട്. 1991-ല് മുനചേതീഫട്ട് സസകടറനിയഭായനിരുന ശതീ.  വനി.
രഭാമചേന്ദ്രന അദലക്ഷനഭായുലാം  2007-ല് ജസനിസട്ട് പരനിപൂര്ണ്ണന അദലക്ഷനഭായുമഭാണട്ട്
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചതട്ട്.  ഇഗൗ രണട്ട് കേമ്മേനിറനികേളുലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് നടക്കുന
അഴെനിമതനിസക്കഭാള്ള  സലാംബനനിചട്ട്  അടനിവരയനിട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭാണട്ട്   സമര്പനിചതട്ട്.
വളസര കകേഭാമ്പതീറനഭായ, വനിശസഭാസലതയുള്ള  ഒരു കബഭാര്ഡഭായഭായനിരനിക്കണലാം നനിമയനലാം
നടകതണസതന ജസനിസട്ട് പരനിപൂര്ണ്ണസന  ശനിപഭാര്ശയുസട അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
അനസത ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്സമനനില് കദവസസലാം വകുപട്ട് കകേകേഭാരലലാം സചേയനിരുന,
എസന  മുനഗഭാമനിയഭായ  ശതീ.  ജനി.  സധഭാകേരന  റനിക്രൂടട്ട് സമനനിസല  ഒരു  ഭഭാഗസമങ്കനിലലാം
പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടഭാനുള്ള തതീരുമഭാനസമടുതതട്ട്. 

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  സര്, എരുകമലനി ഉളസപട ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി

ബനസപടട്ട്  കഹകക്കഭാടതനി  ജഡ്ജനിമഭാരഭാണട്ട്  ഭരണലാം  നടതനതട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  ടഭാര്

സചേയ്യണകമഭാസയനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്  കഹകക്കഭാടതനി  ജഡ്ജനിയഭാണട്ട്.  അനട്ട്

അഴെനിമതനി  വലഭാപകേമഭായനി  നടനതുസകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുസട

അടനിസഭാനതനില്  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  തതീരുമഭാനമഭായനി.  പകക്ഷ  ഇവനിസടസയഭാരു

എകനികേബ്യൂടതീവനികല?  ഇവനിസട  മുഖലമനനിയുലാം  മറട്ട്  മനനിമഭാരുമടങ്ങുന  ഗവണ്സമനനിനട്ട്
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എനഭാണട്ട് പണനി?  കഹകക്കഭാടതനി  ജഡ്ജനിമഭാര്  രഭാജഭാക്കന്മേഭാസരകപഭാസല ശബരനിമല

തതീര്ത്ഥഭാടതനിനട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്  ഞഭാന കേഭാണുനതഭാണട്ട്.  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിസക്കതനിസര

സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്  അപതീല്  കപഭാകേണസമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ബഹുമഭാനസപട

മനനികയഭാടട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  എകനികേബ്യൂടതീവനിസന അധനികേഭാരലാം  പരനിരക്ഷനിക്കസപടണലാം.

അതനിനട്ട്  തയ്യഭാറഭാകേഭാസത  കഹകക്കഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  സകേഭാടുതനിടട്ട്   കനഭാക്കനിനനില്ക്കുന

സര്ക്കഭാരഭായനി  പനിണറഭായനി  സര്ക്കഭാര്  മഭാറരുതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  അക്കഭാരലതനില്

ഇടസപടണസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം  പറയുനതനില്
കുറചട്ട് വഭാസവമുണട്ട്. അതരലാം സഭാഹചേരലതനില്  കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേസള സകേഭാസണതനിചതട്ട്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനില്  നനിലനനില്ക്കുന  അഴെനിമതനിയുലാം  സകേഭാള്ളരുതഭായ്മയുലാം
സസജനപക്ഷപഭാതവലാം ഉളസപസടയുള്ള കമഭാശസപട അവസയഭാണട്ട്. ജസനിസട്ട് പരനിപൂര്ണ്ണന
കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രസനിഡനട്ട്,  സമമ്പര്മഭാര്,  ഉകദലഭാഗസര്
തുടങ്ങനിയവസരക്കുറനിസചഭാസക്ക പറഞനിരനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള കകേടഭാല് നമുക്കട്ട് സഞടല്
ഉളവഭാകുലാം.  ഇതനിസനസയഭാസക്ക  ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്  കഹകക്കഭാടതനി  നനിരനരമഭായനി
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുസട  പ്രവര്തനതനില്  ഇടസപടഭാന  ഇടയഭായതട്ട്.  അത
അഴെനിമതനിയുലാം സകേഭാള്ളരുതഭായ്മയുലാം ചേനില കബഭാര്ഡുകേളുസട കേഭാലതണഭായനിരുന. ഏതട്ട്
കബഭാര്ഡനിസന  കേഭാലതലാം  ഉകദലഭാഗസതലതനില്  വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള  അഴെനിമതനി
നടനനിരുനസവനള്ളതട്ട് വഭാസവമഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞതുകപഭാസല   അസതലഭാലാം എങ്ങസന
മുറനിച്ചുകേടക്കഭാന  സഭാധനിക്കുസമനലാം  കദവസസലാംകബഭാര്ഡനിസല  അഴെനിമതനി  എങ്ങസന
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുസമനലാംസമഭാസക്ക ഗഗൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.
ഞഭാന പറഞ്ഞുവനതട്ട്, 2007-ല് ഭരണവനിഭഭാഗതനില്സപട എലഭാ കവക്കനസനികേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുയുലാം  അതനിസന  നടപടനികേള  നടക്കുകേയുലാം
സചേയ  ഘടതനിലഭാണട്ട്  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  മഭാറമുണഭായതട്ട്.  സതലതനില്  അനസത
ഗവണ്സമനട്ട് ആ നടപടനികമങ്ങള പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം രണ്ടുമൂനട്ട് വര്ഷലാം
ഫതീസട്ട്  സചേയ്യുന  അവസയഭാണുണഭായതട്ട്.  അതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ഞഭാന  കനരസത
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,  സചേയര്മഭാന  ഉളസപസട  ആറട്ട്  അലാംഗങ്ങളുള്ള  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചതട്ട്. അതട്ട് ആര്ക്കുകവണനിയഭാസണനറനിയനില. നമ്മുസട സലാംസഭാനതട്ട്
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള  കവസറയുമുണട്ട്.  മറട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളുമഭായനി
തഭാരതമലലാം  സചേയ്തുകനഭാക്കനിയഭാലലാം  ഇതട്ട്  നഭാടനിസന  സസതട്ട്   സകേഭാള്ളയടനിക്കുന
സകേഭാള്ളസലാംഘസതകപഭാസല ആയനികപഭായനി.  ഒരു ഗവണ്സമന്റുലാം  ഇങ്ങസന സചേയ്യഭാന
പഭാടനില. ഒരു കജഭാലനിയുലാം  സചേയ്യഭാത  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സമമ്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം
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5,29,335  രൂപ സലാംസഭാനസത ഖജനഭാവനില്നനിനലാം സകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
വഭാഹനവലാം  മറട്ട്  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  നല്കുന.  രണഭാലാം  ആനകശവകേലാം,  ശഭാനനിക്കഭാരന
എനതീ  രണട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനികലക്കട്ട്  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  വരുന  ഘടതനില്  പരസലലാം
സകേഭാടുക്കുകേ  മഭാതമഭാണട്ട്  അവരഭാസകേ  സചേയതതട്ട്.  തല്ക്കഭാലലാം  ഇഗൗ  ഗവണ്സമനതട്ട്
നനിര്തനിവച്ചു.  ആനസയ  അഴെനിക്കഭാന  അറനിയഭാതവരുലാം  അക്കൂടതനിലണഭാകുലാം.
ഇതുസലാംബനനിസചലഭാലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് കേഭാരലങ്ങള കബഭാദലസപടതനിസന പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്
നനിയമനങ്ങള പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടുകേസയന നയലാം നനിലനനിര്തനിസക്കഭാണട്ട്
അതനിനഭാവശലമഭായ  നനിയമനടപടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതട്ട്.  അഞട്ട്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേളനില് ഗരുവഭായൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് മഭാതമഭാണട്ട്  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യഭാതതട്ട്.  അവനിസട  400-ഓളലാം കവക്കനസനികേളുസണനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ബഭാക്കനി കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളനിസല റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനട്ട്
തല്ക്കഭാലലാം  മൂനട്ട്  അലാംഗങ്ങളുള്ള  സചേറനിയ  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഏര്സപടുതനതട്ട്.
നനിയമനലാം പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടഭാലലാം സചേറനിയ സലാംവനിധഭാനലാം തുടകരണനിവരുലാം.
കേഭാരണലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിസല  60  ശതമഭാനകതഭാളലാം നനിയമനങ്ങള അമ്പലവമഭായനി
ബനസപടതഭാണട്ട്. ശഭാനനി, പഞവഭാദലലാം, നഭാദസസരലാം, തകേനില്, ആനക്കഭാരന, കേഴെകേലാം,
തളനി,  സലാംബനനി, നനികവദലലാം വയട്ട്,  വനിളക്കുതുട, കസഭാപഭാനപഭാടട്ട്,  കുഴെല്, ഇലതഭാളലാം
തുടങ്ങനിയ കക്ഷതഭാചേഭാരങ്ങളുമഭായനി ബനസപട നനിയമനങ്ങളുണട്ട്.  ആ  60  ശതമഭാനലാം
നനിയമനങ്ങള  നടതഭാന   സചേറനിയ  സലാംവനിധഭാനതനിസന  ആവശലമുണട്ട്.  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ഭരണവനിഭഭാഗലാം  നനിയമനങ്ങള  വനിടഭാലലാം  ഇഗൗ  സലാംവനിധഭാനലാം
തുടര്നസകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതുണട്ട്.  അതട്ട്  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  തഭാങ്ങഭാന  പറന
സലാംവനിധഭാനമഭാകേണലാം. ഉചേനിതരഭായ ആളുകേള ആ സലാംവനിധഭാനതനില് വരനികേയുലാംകവണസമന
നനിലയനിലഭാണട്ട് ബനിലനില് കഭദഗതനി സകേഭാണ്ടുവരഭാന തയ്യഭാറഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. ബനില് സഭയുസട
പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുന.

XI അറനിയനിപട്ട് 

മനി  .    സതീക്കര് :  എലഭാവര്ക്കുലാം കയഭാജനിക്കഭാവന നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുസട ചേനില
പ്രസഭാനങ്ങള നഭാടനില് രൂപസപടട്ട് വകരണതുണട്ട്. അതനിസന ഭഭാഗമഭായനി കജവകൃഷനി,
കജവരതീതനിയനിലള്ള ജതീവനിതകശലനി തുടങ്ങനിയ പല കേഭാരലങ്ങളനിലലാം നമ്മേള ഒരുമനിചട്ട്
നനില്കക്കണ  സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  ഇഗൗ  സഭാഹചേരലതനില്  നല  ഭക്ഷണതനിസനഭാരു
പ്രസഭാനലാം  രൂപസപട്ടുവരുനണട്ട്.  ആ  നല  ഭക്ഷണ  പ്രസഭാനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനി
ഇലവര്ഗ്ഗങ്ങളുസട ഒഗൗഷധസദല സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാവരുലാം അതട്ട്
കേഴെനിക്കണലാം.
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നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

മനി  .   സതീക്കര് :  ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന...

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന അങ്ങയുസട ഒബ്സര്കവഷന
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 12.49-നട്ട് എസന പ്രസലാംഗനിക്കഭാന വനിളനിക്കുന,
1.00 മണനിക്കട്ട്  ഭക്ഷണലാം വനിളമ്പുസമനട്ട് പറയുന.

മനി  .   സതീക്കര് : 1.00 മണനിക്കല, ഇഷമുള്ള സമയതട്ട് കേഴെനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  ഇല,  ഞഭാന അങ്ങകയഭാടട്ട്  തര്ക്കനിക്കുനനില.
1.00 മണനിക്കട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഇലസദല ഒരുക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട് അങ്ങട്ട് അറനിയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്
ഒരു പ്രകലഭാഭനലാംകപഭാസല സഭയനിലണട്ട്.  അതനിനഭാല് മറലാംഗങ്ങളക്കട്ട് തടസമഭാകേഭാസത
എസന പ്രസലാംഗലാം ഞഭാന ചുരുക്കഭാലാം. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സഡപബ്യൂടനി സതീക്കര്)

2016-സല  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
സപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുനതനിനഭായനി 31-10-2016 വസര സര്ക്കുകലറട്ട് സചേയ്യണസമന
കഭദഗതനി ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന. 

കദവസസലാം  ബനിലനിസന  കഭദഗതനിസയക്കുറനിചട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  ഇവനിസട
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ കമതീകേരണമഭായഭാണട്ട് സചേറനിയ കബഭാര്ഡട്ട്
ഉണഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചസതനട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇവനിസട  സൂചേനിപനിച്ചു.  നനിയമസഭയുസട
വനിലസപട സമയലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ കമതീകേരണതനിനുകവണനി മഭാതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ?
നനിയമലാം ഉണഭാക്കഭാനുള്ള കററട്ട്  ഗവണ്സമനനിനുണട്ട്.   ഗവണ്സമനട്ട് പുതനിയ നനിയമലാം
കവണസമനട്ട് തതീരുമഭാനസമടുതഭാല് അതട്ട് ആര്ജവകതഭാസട സഭസയ അറനിയനിക്കുകേ,
ഗവണ്സമനനിനട്ട്  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ളതുസകേഭാണ്ടുതസന  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കുകേയുലാം  സചേയ്യഭാലാം.
ഒനട്ട്,  ഇവനിസട സകേഭാണ്ടുവരഭാന കപഭാകുന നനിയമലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ കമതീകേരണമഭാണട്ട്;
സനിര സലാംവനിധഭാനമല എനട്ട് കേണ്സതീഡട്ട്  സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുതസനയഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട് ഇഗൗ
ബനില്   അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 

രണഭാമസത പ്രശലാം, ഇവനിസട കനരസതതസന നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്

വനിട്ടുസകേഭാടുതസവനട്ട്  പറഞ്ഞു. 20%  നനിയമനങ്ങള  മഭാതകമ  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്

കേമ്മേതീഷനട്ട്  സകേഭാടുതനിട്ടുള.  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സഭാഫനിസന  നനിയമനലാം  മഭാതമഭാണട്ട്

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടതട്ട്.  അതനിനപ്പുറകതക്കുള്ള നനിയമനതനികലക്കട്ട് കപഭായനിടനില.
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ആ നനിയമതനിനകേതതസന റൂളസട്ട് സകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുമനില.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്

ഒരു ബനില് പഭാസഭായനി,  ആ ബനില് നനിയമമഭായഭാല്  90  ദനിവസതനിനുള്ളനില് റൂളസട്ട്

ഉണഭാകേണസമനള്ളതഭാണട്ട്  കേതീഴ്വഴെക്കലാം.  ചേനില  എകപ്ഷണല് കകേസകേളുണട്ട്.   ഇസലനട്ട്

ഞഭാന പറയുനനില.  പകക്ഷ ആ നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള ശുഷ്കഭാനനി പനിനതീടട്ട്

ഉണഭാകേഭാസതകപഭായനി എനള്ളതഭാണട്ട്.  

മൂനഭാമകതതട്ട്, ഇതട്ട് തുഗക്കനിസന ഭരണപരനിഷ്കഭാരലാം കപഭാസലയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം,

ഇഗൗ  ബനില്  നനിയമമഭാക്കുകേയുലാം  പ്രഭാബലലതനില്  സകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  സചേയഭാല്

സലാംസഭാന  സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ഒരു  അധനികേസചലവലാം  ഉണഭാകുനനില  എനട്ട്

ധനകേഭാരല  സമകമ്മേഭാറഭാണതനില്  പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അസതഭാരു  കുറുക്കുവഴെനി

കതടനിയതഭാസണനട്ട്  എനനിക്കറനിയഭാലാം,  സലജനികസ്ലചര്  ഡനികബറമഭായുലാം  ബനസപടുന

ഏസതഭാരഭാളക്കുലാം ഇതറനിയഭാലാം.  അസലങ്കനില് ഇതട്ട് ഭരണഘടനഭാപരമഭായ നടപടനികമലാം

പഭാലനികക്കണനിവരുലാം.  അതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാനകവണനി നമ്മുസട സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനട്ട്

ഇതനിനഭായനി യഭാസതഭാരു സചേലവലാം വരനിസലനട്ട് പറയുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥലമല.

സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ഇതനിനട്ട്  സചേലവട്ട്  വരുലാം,  പകക്ഷ  അതട്ട്  കേണ്സതീഡട്ട്

സചേയ്കതഭാ എനട്ട് നനിയമസഭസയ അറനിയനിക്കഭാതനിരുനതട്ട് ശരനിയഭായനില.  

2016-സല  16-ാം നമ്പര് ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കകേരള കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനില്  വനതട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിച  ബനില്   30-7-2015-ലഭാണട്ട്  സഭ

പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇഗൗ  ബനില്  പഭാസഭാക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്  2015  കമയട്ട്  മഭാസതനില്

ഗവര്ണ്ണര്  ഓര്ഡനിനനസട്ട്  ഒപ്പുവചനിരുനതഭാണട്ട്.  ആ  ഓര്ഡനിനനസനിസന  റതീകപസട്ട്

സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുള്ള  ബനിലഭാണട്ട്  അനട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  ആ  നനിയമമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള

പ്രഭാബലലതനിലള്ളതട്ട്.  അതനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്

കബഭാര്ഡുള്ളതട്ട്.  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡനിസല അലാംഗങ്ങളുസട എണ്ണലാം കൂടനികപഭായനിസയനട്ട്

അങ്ങട്ട് ഇവനിസട പറഞ്ഞു.  തടസമുള്ളതട്ട് ഇഗൗ ഒസരഭാറക്കഭാരലതനിലഭാണട്ട്.  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്

കബഭാര്ഡനിസല  അലാംഗങ്ങളുസട  നമ്പര്  വര്ദനിച്ചുസവനള്ള  ഒറപ്രശലാം  മഭാതകമയുള.

റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസനക്കുറനിചട്ട്  തതസതനില്  തടസങ്ങളനിലഭാസയനഭാണട്ട്  ഇഗൗ

പറഞതനില്നനിനട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഇഗൗ ബനില് നനിയമസഭയനില് ചേര്ചയ്ക്കുവനകപഭാള

അതനില് പസങ്കടുതസകേഭാണട്ട് അപ്പുറതലാം ഇപ്പുറതമുള്ള ഏകേകദശലാം  20  അലാംഗങ്ങള
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പറഞ  കേഭാരലങ്ങള  വളസര  വലതലസമഭാണട്ട്.  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

വനിടണലാം എനള്ളതുതസനയഭാണട്ട് ഞങ്ങളുസട  ഖണനിതമഭായ അഭനിപ്രഭായലാം എനഭാണട്ട്

അനട്ട് പ്രതനിപക്ഷതണഭായനിരുന അങ്ങയുസട പഭാര്ടനി  ആവശലസപടതട്ട്.   ശതീ.  വനി.

എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാര്  സഭയനില്  ഇഗൗ  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവനകപഭാള  ആ  ബനിലനിസന

നഖശനിഖഭാനലാം  എതനിര്തസകേഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്

വനിടണസമനട്ട്  ശക്തമഭായനി  വഭാദനിച്ചുസവനട്ട്  മഭാതമല  അതനിനട്ട്  കുകറ  കേഭാരണങ്ങള

പറയുകേയുലാം സചേയ്തു.  ഞഭാന ആ കേഭാരണങ്ങള ഓകരഭാനലാം വഭായനിക്കുനനില.  അവരുസട

പ്രസലാംഗതനിസല  വഭാചേകേങ്ങള വഭായനിചട്ട്  ഇകപഭാള  അവസര വനിഷമനിപനിക്കഭാനഭാഗ്രഹനിക്കുനനില.

നനിയമനലാം പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടണലാം, ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന ഇഗൗ ബനില് നനിയമമഭാക്കഭാന അനുവദനിക്കനില എനഭാണട്ട്

അതനിസനതനിരഭായനി തടസവഭാദക്കഭാര്  പറഞതട്ട്. പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനുപകേരലാം

റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തസനകവണലാം എസനഭാരു  മഭാനസഭാനരതനികലക്കട്ട്  ഏതട്ട്

കേഭാലഘടലാം മുതലഭാണട്ട് വനതട്ട് എനട്ട് അങ്ങട്ട് ഇതുവസര പറഞനിടനില. തഭാല്ക്കഭാലനികേ

കമതീകേരണതനിനുകവണനിസയഭാരു  ബനില്  എനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞതട്ട്.  അതനില്  7

അലാംഗങ്ങളുണഭായനിരുന.   അതനില്നനിനട്ട്  4  കപസര ഒഴെനിവഭാക്കനി  3  കപരഭാക്കുനതട്ട്  ഇഗൗ

നനിയമസഭ  അലാംഗതീകേരനിക്കണസമനഭാണട്ട്.  എന്തുസകേഭാണട്ട്  ഇങ്ങസനസയഭാരു  മഭാനസഭാനരതനിസലതനി?

ഇതനിസന നനിയമനങ്ങള പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്   വനിടണസമനട്ട്  ശക്തനിയുക്തലാം

വഭാദനിച അനസത പ്രതനിപക്ഷലാം ഇനട്ട് എസനങ്കനിലലാം പറയുകമഭാ എസനനനിക്കറനിയനില.

അവര് സലാംസഭാരനിക്കുനസണങ്കനില്  അവര് പറഞ  പഴെയ വഭാചേകേലാം  എസന പക്കലണട്ട്.

എസന  മുമ്പനിലള്ള കഡഭാകേച്യുസമനട്ട്സനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഞഭാന  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.

ആ കഡഭാകേച്യുസമനനില് അവര് ശക്തനിയഭായനി  വഭാദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അഴെനിമതനിയഭായനിരുനതുസകേഭാണഭാണട്ട്

നടപടനി എടുകക്കണനിവനസതനലാം 1985 മുതലഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് കുറചട്ട് മഭാറലാംവനസതനലാം

അങ്ങട്ട്  ഇവനിസട  പറഞ്ഞു.   അതുവസര  സകേഭാടനിയ  അഴെനിമതനിയഭായനിരുനസവനഭാണട്ട്

പറഞതട്ട്.   അങ്ങട്ട്  പറഞതുകപഭാസല  സകേഭാടനിയ  അഴെനിമതനി  ആയനിരുനസവങ്കനില്

1980-സല ഗവണ്സമനനില് കദവസസതനിസന ചേഭാര് ജുണഭായനിരുന ശതീ. സനി. സകേ. നഭാണു ഇഗൗ

അഴെനിമതനിയനിസല പങ്കഭാളനിയഭാസണനട്ട് പറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? എനനിക്കകദ്ദേഹസത നനഭായനി

അറനിയഭാലാം.   അകദ്ദേഹലാം അഴെനിമതനി നടതസമന അഭനിപ്രഭായലാം എനനിക്കനില.   പകക്ഷ,

1985-ലണഭായ ഇഗൗ മഭാറലാം ഒഴെനിചഭാല് അനവസര സകേഭാടനികുതനിയ അഴെനിമതനി അവനിസട
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വഭാഴുകേയഭായനിരുനസവനട്ട് വകുപ്പുമനനി പരസലമഭായനി പറഞഭാല്, അതനിസന അര്ത്ഥലാം

എനഭാണട്ട്;  ഒനഭാലാം  പ്രതനി  ആരഭാണട്ട്?   1980-സല  ഗവണ്സമനനില്  കദവസസതനിസന

ചേഭാര്ജുണഭായനിരുന മനനി കുഴെപക്കഭാരഭാനഭാസണനട്ട് പറയഭാനുള്ള മഗൗഢലലാം എനനിക്കനില.

ഞഭാനതട്ട് പറയുകേയുമനില.  പകക്ഷ, ഭലാംഗലനകരണ  അവസരലഭാലാം കുഴെപക്കഭാരഭാസണനട്ട്

ഇവനിസട  പറയുകേയഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.   അഴെനിമതനി  ഉസണങ്കനില്  അഴെനിമതനിസക്കതനിസര

വനിലപനിക്കുകേയല  സചേകയ്യണതട്ട്,  അതനിസനതനിസര  ശക്തനിയഭായ  നടപടനിസയടുക്കണലാം.

അതനിനുള്ള നനിയമമുണകലഭാ;  ആ നനിയമമനുസരനിചട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  ആരഭാണട്ട്

അതനിസന എതനിര്ക്കുനതട്ട്;  ആ നടപടനിസക്കതനിസര തടസലാംനനില്ക്കഭാന ആസരങ്കനിലലാം

വനഭാല് അനുവദനിക്കഭാകമഭാ?  ആരുലാം തടസലാം നനില്ക്കനില. അങ്ങസന വനഭാല്കപഭാലലാം

അനുവദനിക്കഭാകമഭാ?  ഇകപഭാള അഴെനിമതനിയഭാണട്ട് പ്രശസമങ്കനില് അതട്ട് തടയുനതനിനുള്ള

നടപടനിയുലാം  നനിയമവലാം  ഇഗൗ  സലാംസഭാനതണട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനിസയടുക്കണലാം.

ആ  നടപടനിസയടുക്കുനതനിനുപകേരലാം  നനിരപരഭാധനികേസള  പ്രതനിക്കൂടനില്  കേയറന

തരതനില് ഇവനിസട വകുപ്പുമനനിതസന പറഞതട്ട് വളസര ആകക്ഷപകേരമഭായനികപഭായനി

എനഭാണട്ട്  എസന  അഭനിപ്രഭായലാം.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-സന  അഭനിപ്രഭായമഭാസണങ്കനില്

ഞഭാനതനിസനക്കുറനിസചഭാനലാം പറയുനനില.  അങ്ങസന ആകേഭാന സഭാധലതയനിസലനഭാണട്ട്

എസന വനിശസഭാസലാം.  നമുക്കട്ട്  ഇങ്ങസനസയഭാരു  നനിലപഭാടട്ട്  എടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

അങ്ങസനയഭാകണഭാ ഒരു പുതനിയ നനിയമസതക്കുറനിചട്ട് നമ്മേളഭാകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്? തതീര്ചയഭായുലാം

ഗവണ്സമനനിനട്ട് വഴെനിസതറനികപഭായനി. കനരസത നനിങ്ങള നനിയമനലാം പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്

കേമ്മേതീഷനട്ട്  വനിടണസമനട്ട്  നനിര്ബനബദനികയഭാടുകൂടനി  വഭാദനിക്കുകേയുലാം  പ്രവര്തനിക്കുകേയുലാം

അതനിനുകവണനിയുള്ള  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  നനിയമമഭാക്കനി  മഭാറകേയുലാം  ശക്തനിയഭായനി

നനിലയുറപനിചട്ട് അതനിനനുകൂലമഭായനി കവഭാടട്ട് കരഖസപടുതണസമനഭാവശലസപട്ടുസകേഭാണട്ട്

വനിപട്ട് ഇറക്കുകേയുലാം സചേയതനിനുകശഷലാം ഇകപഭാള റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡഭാണട്ട് കവണതട്ട്

എന  വഭാദഗതനിയനിലഭാണട്ട് എതനിനനില്ക്കുനതട്ട്.

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന  ) :  സര്,
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കവണ,  നനിയമനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടണസമനള്ളതഭാകണഭാ
അങ്ങട്ട് പറയുനതട്ട്; ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട് അങ്ങയുസട അഭനിപ്രഭായസമനഭാണട്ട്?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്,  ഞഭാന  പറഞ്ഞുവനതട്ട്  നനിങ്ങളുസട
നനിലപഭാടനിസല കകേഭാണ്ടഡനിക്ഷനഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട് തുഗക്കനിസന ഭരണപരനിഷ്കഭാരസമനട്ട്
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ഞഭാന കനരസത പറഞതട്ട്. നനിങ്ങള ആദലലാം പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന കവണസമനട്ട്
പറഞ്ഞു,  നനിങ്ങളതട്ട്  കേമ്മേനിറട്ട്  സചേയ്തു.  അതനിനുകവണനിയുള്ള  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്
നനിയമമഭാക്കനി.  എനനിടട്ട്  അതനിസന റൂളസട്ട്  മഭാതലാം ഇറക്കനിയനില.   90  ദനിവസതനിനുള്ളനില്
റൂളസട്ട്  ഉണഭാകകേണതഭാണട്ട്.  ആ  റൂളസട്ട്  ഉണഭായനില.   എനനിടനികപഭാള  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന അവനിസട നനില്ക്കസടസയനട്ട് പറയുന.  20  ശതമഭാനകതഭാളലാം
വരുന  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സഭാഫനിസന  നനിയമനലാം  നനിങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടകപഭാള അവകശഷനിക്കുന  80%  നനിയമനകേഭാരലതനില്ക്കൂടനി എനട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
കവണസമനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കണമഭായനിരുന.   അവകശഷനിക്കുന  ആളുകേസള  സസലക്ടട്ട്
സചേയ്യഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  അനട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.
ഭരണതനില് പരനിഷ്കഭാരമുണഭാക്കനി എനപറഞതനില് എസനങ്കനിലലാം അര്ത്ഥമുകണഭാ;
80  ശതമഭാനകതഭാളലാം  ആളുകേസള  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയതട്ട്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനഭാണട്ട്.  ശതീ.  ജനി.  സധഭാകേരന,  അകങ്ങക്കട്ട്  അതസയങ്കനിലലാം
സചേയ്യഭാന പറനിയകലഭാ എന കേഭാരലതനില് അങ്ങസയ ഒനട്ട് മഭാനനികചഭാസട.  

1.00 p.m. ]

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ജനി  .    സധഭാകേരന) :  സര്,
ബഹുമഭാനലനഭായ തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന കേഭാരലങ്ങള അറനിയഭാവന ആളഭായതുസകേഭാണട്ട്
ഞഭാന  പറയുകേയഭാണട്ട്.  റൂള  പഭാസഭാക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഞഭാന  കനരസതതസന
പറഞ്ഞു. ഒനകൂടനി ഞഭാന പറയുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് എലഭാകപരുലാം മനസനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.
ആദലലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്  റൂള ഉണഭാക്കണലാം.  എങ്കനില് മഭാതകമ
നമുക്കട്ട് റൂളസട്ട് ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയൂ. അതനുസരനിചട്ട് ഗവണ്സമനട്ട് റൂള ഉണഭാക്കനി സകേഭാടുത,
പുതനിയ  കബഭാര്ഡട്ട്  വന. ആ  കബഭാര്ഡഭാണട്ട്  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ശനിവകുമഭാറനിസന
കേഭാലതട്ട് കൂടുതല് കേഭാലലാം അവനിസട ഉണഭായനിരുനതട്ട്.  അവര് പനി.എസട്ട്.സനി.-യുമഭായനി
ചേര്ചസചേയട്ട്  അസതലഭാലാം  ഭലാംഗനിയഭാക്കനി,  സകേഭാടുകക്കണ  കപഭാസട്ട്  സകേഭാടുത.  നനിങ്ങള
നനിയമനിച  കഡഭാ.  രഭാധഭാകൃഷണന  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  കനഭാടനികഫ  സചേയ്യഭാനുള്ള
ഏര്പഭാടട്ട്  വനകപഭാഴെഭാണട്ട്  മഭാറലാംവനതട്ട്.  അകപഭാള  റൂള  ഉണട്ട്.  അതട്ട്  കവണ,
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് മതനിസയനപറഞ്ഞു. അതനിനുള്ള കഭദഗതനിയഭാണട്ട് സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.
കക്ഷതവമഭായനി ബനസപട ബഭാക്കനിയുള്ള ജതീവനക്കഭാസര പഴെയതുകപഭാസല കദവസസലാം
കബഭാര്    ഡട്ട്  നനിയമനിക്കുലാം.  മനതട്ട് പത്മനഭാഭനുലാം ആര്.  ശങ്കറുലാം അടക്കമുണഭായനിരുന
കേഭാലലാം  മുതല്  അതട്ട്  സചേയ്തു.  അതനിസനഭാരു  മഭാറലാംവരുതനിയതട്ട്  നനിങ്ങളുസട
ഗവണ്സമനഭാണട്ട്. ഞങ്ങള കബഭാര്ഡട്ട് സകേഭാണ്ടുവനനില. കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്തസന
സകേഭാടുത.  ആതലനനികേമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  അയയഭാനഭാസണനപറഞട്ട്  ആ
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഒരു കഭദഗതനി സകേഭാണ്ടുവന. ഈ വഭാദമഭാണട്ട് ഇവനിസടയുള്ളതട്ട്. ആ
വഭാദലാം ശരനികയഭാ സതകറഭാ എനഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് പറകയണതട്ട്. 
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ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  എനനിക്കട്ട്  അങ്ങകയഭാടട്ട്  വളസര
മതനിപഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  അങ്ങട്ട് റൂളുലാംകൂടനി സകേഭാണ്ടുവനകപഭാള അങ്ങയുസട കേയ്യനിലനിരുന
വകുപ്പുകൂടനി  കപഭായനി.  ശതീ.  രഭാമചേന്ദ്രന  കേടനപള്ളനി  വകുപ്പുമനനിയഭായനി.  ആ  ദുധഃഖലാം
എനനിക്കറനിയഭാലാം.  അങ്ങയുസടകൂസട  പഠനിച  ആസളന നനിലയനില്  അകങ്ങക്കുണഭാകുന
ഏസതഭാരു  ദുധഃഖതനിലലാം  എനനിസക്കഭാരു  പങ്കഭാളനിതമുണഭാകുമകലഭാ.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
ഈ വകുപട്ട് അകങ്ങക്കട്ട് നഷസപട്ടു.  ഇതട്ട് അങ്ങസയ കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള ബനില് അലകലഭാ;
അതുസകേഭാണട്ട് അതനിവനിസട പറയുനനില. ഞഭാന ഇതട്ട് പറയഭാനുകദ്ദേശനിചതല. പറഞ്ഞുവന
കൂടതനില് ഭലാംഗലനകരണ അതട്ട് സൂചേനിപനിച്ചുസവകനയുള. 

ഇവനിസട ഈ പറയുന  80  ശതമഭാനകതഭാളമുള്ള ശഭാനനിക്കഭാരടക്കലാം അമ്പലതനിസല
മറട്ട് കജഭാലനിക്കഭാരഭായ അടനിച്ചുതളനിക്കഭാര്, മഭാലസകേട്ടുനവര്, നഭാദസസരക്കഭാര്, തകേനിലസകേഭാട്ടുനവര്
അങ്ങസന ധഭാരഭാളലാം ആളുകേളുണകലഭാ; ഇകപഭാള അസതലഭാലാം കവക്കനഭായനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകേരളതനിസലഭാടഭാസകേ ഈ കവക്കനസനികേള വളസരക്കൂടുതലസണനട്ട് ബഹുമഭാനസപട
മനനി  ഈ  ബനില്  അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണ്ടുതസന പറഞ്ഞു.  ആ കവക്കനസനികേസളക്കുറനിചട്ട്
തൃപ്തനികേരമഭായ ഒരു സമതീപനകമഭാ അതട്ട് നനികേതഭാന നടപടനികയഭാ എടുകക്കണതകല?
കക്ഷതതനില്  ആരഭാധനയട്ട്  സചേല്ലുന  ആളനിനട്ട്  തൃപ്തനികേരമഭായനി  അവനിസട  ആരഭാധന
നടതഭാനുള്ള സഭാഹചേരലമുണഭാകേകണ? ജതീവനക്കഭാരനിലഭാസത അവനിസട എങ്ങസന വൃതനിയുണഭാകുലാം?
അതനിസനസനങ്കനിലലാം സചേയ്യഭാന നടപടനിസയടുതനിട്ടുകണഭാ?  അകപഭാള ഇസതഭാസക്ക ഒരു
തഭാല്ക്കഭാലനികേ അകറഞട്ട്സമനട്ട് എന നനിലയനില് വളസര നനിസഭാരവത്കേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുന
എനതഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട് ഓര്മ്മേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ഈ  ബനിലനില്  ഡനിസ്കസഭാളനിഫനികക്കഷന  കഭാസണട്ട്.  അതനില്  ചേനില  ആളുകേസള
ഒഴെനിവഭാക്കുന  എനഭാണട്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  7  തരതനിലള്ള  ഡനിസ്കസഭാളനിഫനികക്കഷനഭാണട്ട്
ഒറനിജനിനല് ബനിലനില് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. അതനില് (1) ബദനിസനിരത ഇലഭാതവര്, (2)
പഭാപര്  (സപറതീഷന  സകേഭാടുതട്ട്  പഭാപരഭായനിട്ടുള്ള  ആളുകേള),  (3)  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനതനികലഭാ കദവസസലാം കബഭാര്ഡനികലഭാ കജഭാലനി ഉള്ളവര്,  (4)  കേരഭാറുകേഭാര്, (5)
കമഭാറല്  സതഫനിറബ്യൂഡനിനട്ട് കകേഭാടതനി  ശനിക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ആളുകേള,  (6)  കകേഭാടതനി
ഉതരവനിലൂസട ഔകദലഭാഗനികേസഭാനലാം നഷസപട ആളുകേള എനനിവസര ഒഴെനിവഭാക്കുലാം.
എനഭാല്  ഏഴെഭാമസത  വനിഭഭാഗസത  എന്തുസകേഭാണട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന  എനതനിനട്ട്
തൃപ്തനികേരമഭായ മറുപടനി കവകണ? മദലതനിസന ഉല്പഭാദനതനികലഭാ വനിതരണതനികലഭാ
ഏര്സപടനിരനിക്കുനകതഭാ ഏര്സപടനിട്ടുള്ളകതഭാ ആയവര്ക്കുള്ള  അകയഭാഗലത ഒഴെനിവഭാക്കനി
അവസരക്കൂടനി  ഇതനില്  ഉളസപടുതഭാസമന  നനിലപഭാസടടുക്കുനതട്ട്  എനനിസന
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്?  അകപഭാള  മൂനകപരുള്ള  കബഭാര്ഡനില്  അവരുസട
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കേസഭാളനിഫനികക്കഷസനക്കുറനിചട്ട്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  (1)  പടനികേജഭാതനിയനില്സപട  ആള,  (2)
സ്ത്രതീ,  (3)  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനികയഭാ,  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയഭാകേഭാന  കയഭാഗലതയുള്ള  ആകളഭാ,
റനിടകയര്ഡട്ട്  ജഡ്ജനികയഭാ,  ജഡ്ജനിയഭാകേഭാന  കയഭാഗലതയുള്ള  ആകളഭാ  എനഭാണട്ട്.
ഏഴുവര്ഷസത  പ്രഭാക്ടതീസള്ള  ഏസതഭാരു  വക്കതീലനിനുലാം  ജഡ്ജനിയഭാകേഭാന  കയഭാഗലതയുണട്ട്.
അങ്ങസനയുളള ഏകതഭാ ഒരു വലക്തനിസയ, അയഭാളക്കട്ട് അബ്കേഭാരനി കലസനസസണങ്കനിലലാം
സചേയര്മഭാനഭാക്കനി  സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുകവണനി ഒരു വലക്തനിസയ ഉകദ്ദേശനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
മഭാറമകല  സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതട്ട്;  ഒരു  വലക്തനിസയ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചകല  ഈ  മഭാറലാം
സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്?  കനരസത ഗവണ്സമനനിസല അഡതീഷണല് സസകടറനിക്കട്ട് തുലലമഭായ
പദവനിയനിലനിരനിക്കുന വലക്തനിസയയഭാണട്ട് ഈ കബഭാര്ഡനിസന സചേയര്മഭാനഭാക്കനി വചതട്ട്.
ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കനിയനിടകതഭാളലാം  മഭാനലനഭായ  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസറഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹലാം.  എനനിക്കട്ട്  അകദ്ദേഹസതക്കുറനിചട്ട്  മതനിപ്പുണട്ട്.  അകപഭാള  അങ്ങസനയുള്ള
ആസള മഭാറനി ഏഴുവര്ഷക്കഭാലലാം പ്രഭാക്ടതീസള്ള ഏകതഭാ ഒരു അഭനിഭഭാഷകേനട്ട് കവണസമങ്കനില്
കബഭാര്ഡനില് വനസപടഭാസമനള്ള  ഈ കബഭാര്ഡനിസന സചേയര്മഭാനഭാക്കനി  വയ്ക്കുനതനിനുകവണനി
തതീരുമഭാനസമടുതനിരനിക്കുന എനകല ഇതനില്നനിനലാം മനസനിലഭാകക്കണതട്ട്.  മദലതനിസന
ഉല്പഭാദനതനികലഭാ വനിതരണതനികലഭാ ഏര്സപടനിട്ടുള്ളവകരഭാ ഏര്സപടുനവകരഭാ ആയ
ആള  എനപറയുകമ്പഭാള  ഏതഭായഭാലലാം  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനിട്ടുലാം  വനനിതയ്ക്കുപകേരലാം
വരുനതഭാവനിലകലഭാ;  അവനിസട  പടനികേജഭാതനി  യനില്നനിനട്ട്  വരുന ഒരു സഭാധുവനിനുപകേരലാം
അലകലഭാ?  ഈ  സചേയര്മഭാന  സഭാനകതക്കട്ട്  ആകരഭാ  ഒരഭാളനിസന  കേണ്ടുവചട്ട്
നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ഈ അമനട്ട്സമനട്ട് എനപറഞഭാല് ഒരു വലക്തനിക്കുകവണനി
ഉണഭാക്കുന മഭാറമഭാണട്ട്  ഈ മഭാറലാം  എനട്ട്  ഈ സഭ കേരുകതണനിവരുലാം.  യഭാസതഭാരു
കേഭാരണവശഭാലലാം  ആ ഡനിസ്കസഭാളനിഫനികക്കഷന മഭാറരുതട്ട്.  ആ ഡനിസ്കസഭാളനിഫനികക്കഷന
ഡനിസ്കസഭാളനിഫനികക്കഷനഭായനിതസന  നനില്ക്കണലാം.  കമഭാറല് സതഫനിറബ്യൂഡനിനട്ട്  അകയഭാഗലത
ഉസണനവരനികേനില് ആ കമഭാറല് സതഫനിറബ്യൂ ഡനിനട്ട് സമഭാനമഭായ കുറകൃതലങ്ങള സചേയ്യഭാന
സഭാധലതയുള്ള ആളുകേസള അസലങ്കനില് അതനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനലാം സചേയ്യുന ആളുകേസള
എനനിനഭാണട്ട് കേസഭാളനികഫ സചേയട്ട് ഇതനില് സകേഭാണ്ടുവരഭാന ശമനിക്കുനതട്ട്. വലക്തനികേസള
കേണ്ടുസകേഭാണട്ട് ഈ വകുപനില് മഭാറമുണഭാക്കഭാനഭായനി ഗവണ്സമനട്ട് ശമനിക്കുന.  ഇതട്ട്
ഒരനിക്കലലാം ശരനിയല.  ഒരഭാളനിനുകവണനി വരുതന മഭാറമഭാണനിതട്ട്. 

കവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന) : സര്,
നമ്മുസട സലാംസഭാനതട്ട് നനിരവധനി കബഭാര്ഡുകേളുണകലഭാ.  ഏസതങ്കനിലലാം ഒരു കബഭാര്ഡനില്
അങ്ങട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന ഏഴെഭാമസത കഭാസട്ട് വചതഭായനി പറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
കകേരളതനില് ധഭാരഭാളലാം കബഭാര്ഡുകേളുണട്ട്.  ഈ പറയുന ആറ്  കഭാസലാം ശരനിയഭാണട്ട്.
ഏഴെഭാമസത കഭാസട്ട് വയഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം എനഭാസണനട്ട് അകങ്ങക്കട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഇതട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട് വച കഭാസഭാണകലഭാ.  ഏസതങ്കനിലലാം മദല വലവസഭായനിസയ
നനിയമനികക്കണനിവരുലാം  എന  സസയലാംകബഭാധതനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭാകണഭാ  ഈ
കഭാസട്ട്  വചതട്ട്;  ഏതട്ട്  സഭാഹചേരലതനിലഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഇങ്ങസനസയഭാരു കഭാസട്ട്
വയഭാന ഇടയഭായതട്ട്? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങട്ട്  കകേരളതനിലള്ള  മസറലഭാ
കബഭാര്ഡുകേകളയുലാം  കപഭാസല  മഭാതകമ  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനികനയുലാം  കേഭാണുനള.
അവനിസടയഭാണട്ട്  തര്ക്കലാം.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  മറട്ട്  കബഭാര്ഡുകേസളകപഭാസലയല.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപട  കക്ഷതമഭാണട്ട്
ശബരനിമല.  പൂങ്കഭാവനതനിസന  പല  സലതലാം  വലഭാജവഭാറണട്ട്,  അതനിസന
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനവരുസണനഭാണട്ട്  ആകക്ഷപലാം.  അങ്ങസനസയഭാസക്കയുള്ള  സലതട്ട്
ഇങ്ങസനസയഭാരഭാളനിസനതസന  വയണസമനട്ട്  നനിര്ബനസമടുക്കുനസതനനിനഭാണട്ട്?
കകേരളതനിസല  മകറസതങ്കനിലലാം  കബഭാര്ഡനില്  ഇതുകണഭാ?   കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്
സഭാധഭാരണ  ഒരു  കബഭാര്ഡഭാസണന  നനിലയനിലഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  കേഭാണുനസതനട്ട്
എനനിക്കനികപഭാള കബഭാധലസപട്ടു. 

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന) :  സര്,
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിസല  പറശ്ശേനിനനി  മടപ്പുര  കക്ഷതതനിസല  നനികവദലലാം  കേള്ളഭാണട്ട്.  ഈ
നനിയമതനിസന  പരനിധനിക്കകേതനനിനഭാല്  ആ  കക്ഷതതനിസന  ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കട്ട്
ഇതനിനുള്ള  അവകേഭാശലാം  നനികഷധനിക്കസപടുലാം.  ചേര്ച  സചേയ്യുകമ്പഭാള  നമ്മുസട  മുമ്പനില്
വരുന വനിഷയലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുസവകനയുള. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  മദലലാംസകേഭാണട്ട്  നനികവദലലാം
നടതനതനിസനപറനിയഭാണട്ട്  ഇവനിസട  പറഞതട്ട്.   മദലപഭാനനിസയയുലാം മദലക്കചവടലാം   
നടതനവസനയുലാം  ഇതനിസന  ഭരണതനില്  വയ്ക്കുനതുസകേഭാണട്ട്  തടസമുകണഭാ
എനഭാകണഭാ അങ്ങയുസട നനിലപഭാടട്ട്?  ഇവനിസട പറയുന നനികവദലവലാം മദലവലഭാപഭാരവലാം
രണ്ടുലാം രണഭാണട്ട്. നനികവദലതനിനട്ട് മദലലാം ഉകപയഭാഗനിക്കുനണട്ട്, അതട്ട് ആചേഭാരകമമഭായനി
ആയനിരകമഭാ രണഭായനിരകമഭാ വര്ഷങ്ങളക്കപ്പുറലാം മുതല് തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്.
കകേഭാഴെനിസയ സകേഭാല്ലുന കദവഭാലയങ്ങളനികല, അതട്ട് നമുക്കട്ട് പനിടനിച്ചു നനിര്തഭാന പറകമഭാ?
അതട്ട്  അവനിസട  നടക്കുന  ഒരു  ആരഭാധനഭാകമമഭാണട്ട്.  ആ  ആരഭാധനഭാകമലാം
അവനിസടയുള്ളതുസകേഭാണട്ട്  നമ്മേള  മദലക്കചവടലാം  നടതനയഭാളനിസനയുലാം  ഇതനില്
കചേര്തകേളയഭാലാം,   ആ കേചവടക്കഭാരന മദലലാം  കവഗലാം  സകേഭാടുക്കുലാം എന നനിലയനില്
നനിസഭാരവല്ക്കരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ? അകപഭാള അതുകവസറ, ഇതുകവസറ. അവനിസട
അതട്ട് നടക്കുനസവങ്കനില് അവരുസട വനിശസഭാസലാം അനുസരനിചട്ട് സപഭായ്കക്കഭാസട. ഞഭാന
വനിശസഭാസതനില്  സസകേവയ്ക്കുനനില.   വനിശസഭാസലാം  വനിശസഭാസനിക്കട്ട്  വനിട്ടുസകേഭാടുക്കഭാലാം.  ആ
വനിശസഭാസനിസയ നമ്മേള ഇവനിസട സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് ശമനിക്കണ.  
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ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :   സര്,  എസന കചേഭാദലതനിനട്ട്  അങ്ങട്ട് മറുപടനി
പറയുനനില.   റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡഭാണകലഭാ  ഇതട്ട്,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡല.  വളസര
സമഭാദരണതീയനഭായ കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാവണകലഭാ  എലാം.  പനി.  കഗഭാവനിനന നഭായര്.
അകദ്ദേഹതയഭാണകലഭാ  ഒരു  ഘടതനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിസന  പ്രസനിഡനഭാക്കനിവചതട്ട്.  അകദ്ദേഹകതഭാസടഭാപലാം  സമമ്പറഭായനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
നനിയമനിചതട്ട് ആസരയഭാണട്ട്?  അതരലാം ഒരു സഭാഹചേരലലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡനിസന
കേഭാരലതനിലലാം വരഭാനനിടയുണട്ട് എനട്ട് മുനകൂടനി കേണ്ടുസകേഭാണകല മസറഭാരു കബഭാര്ഡനിലമനിലഭാത
ഇഗൗ ഏഴെഭാമസത വലവസ നനിങ്ങള വയഭാനനിടയഭായതട്ട്.  ഉള്ള കേഭാരലലാം സതലസനമഭായനി
പറഞഭാല് കപഭാകര?  ചേഭാരഭായക്കചവടക്കഭാരുസടകയഭാ മദലവലഭാപഭാരനികേളുസടകയഭാ സമ്മേര്ദ്ദേതനിനു
വഴെകങ്ങണനിവരുലാം.  കനരസത മൂനകപരുള്ള കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് നനിങ്ങളക്കട്ട് വയ്കക്കണനി
വന.  ഞഭാന കപരട്ട് പറയകണഭാ;  ഞഭാന കപരട്ട് പറയുനനില.  നനിങ്ങള വചവരുസട
കൂടതനിലള്ളയഭാളഭാണട്ട്.  എലാം.  പനി.  കഗഭാവനിനന നഭായര് എനപറയുന കകേരളതനിസല
പ്രഭാമഭാണനികേനഭായനിട്ടുള്ള കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് കനതഭാവനികനഭാസടഭാപലാം യു.ഡനി.എഫട്ട്.-കേഭാര് വച
കബഭാര്ഡനിസല  സമമ്പര്  ഒരു  മദലവലഭാപഭാരനിയഭായനിരുന.  അകപഭാള  അതരലാം
മദലവലഭാപഭാരനികേളുസട  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഇഗൗ  കബഭാര്ഡനിലലാം  വരഭാനനിടയുണട്ട്.  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
വരഭാനനിടയുസണനട്ട്  കേണനിടകല നനിങ്ങള  ഇഗൗ  ഏഴെഭാമസത  കഭാസട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.
ഞങ്ങളക്കട്ട്  അങ്ങസന  യഭാസതഭാരു  സലാംശയവമനില.  ഞങ്ങളുസട  കബഭാര്ഡനിസന
സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം ഭഭാവനിയനില് അതട്ട് വരുകമ്പഭാള അകങ്ങക്കട്ട് മനസനിലഭാകുലാം. ഒരു
സലാംശയവലാം ഞങ്ങളക്കനില. നനിങ്ങള തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്കപഭാലലാം
അതരക്കഭാസര വചവരഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിചസതനഭാണട്ട്, സഭാതസനികേനഭായ
എലാം.  പനി.  കഗഭാവനിനന നഭായസര കബഭാര്ഡട്ട്  സമമ്പറഭാക്കനി.  ആക്കൂടതനില് മസറഭാരഭാളുലാം
വനനിട്ടുണട്ട്.  അതുപറഞ്ഞുകേളയുലാം  എനപറഞട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഭതീഷണനിസപടുതകേയഭാണട്ട്.
അങ്ങയുസട  ഭതീഷണനി  കവണ.  അങ്ങട്ട്  അതട്ട്  പറയണസമനതസനയഭാണട്ട്  എസന
അഭനിപ്രഭായലാം.  അങ്ങസനയുള്ള  ആളുകേള  വരരുതട്ട്  എനള്ളതുസകേഭാണകല  ഇഗൗ
നനിയമതനില് ആ കകഭാസട്ട് വചതട്ട്. ബനില് അവതരനിപനിചയഭാളതസന ഇരുനട്ട് ബഹളലാം
വയഭാന  തുടങ്ങനിയഭാല്  നമുക്കട്ട്  എന്തുസചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കുലാം?   ഞഭാന  തകേനില്സകേഭാടട്ട്
എനട്ട്  കകേടനികടയുള,  ഇരുനനിടട്ട്  തകേനില്  സകേഭാടനിയഭാകലഭാ?  എലാം.  പനി.  കഗഭാവനിനന
നഭായസര കപഭാസല ഒരഭാളനിസന കൂസട അങ്ങസന ഒരഭാള വരരുതട്ട് എനള്ളതുസകേഭാണകല
ഇഗൗ  നനിയമതനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ആ  ഭഭാഗലാം  കചേര്തതട്ട്.  എനനിടട്ട്  ഇകപഭാള
നനിങ്ങസളനനിനഭാണട്ട് മഭാറനിയതട്ട്?  മഭാറകമ്പഭാഴെകല സലാംശയലാം വരുനതട്ട്. 
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  സര്,  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശനിസനകപഭാസലയുള്ള
മഹതട്ട് വലക്തനികേളക്കട്ട്  ഇഗൗ  സഭാനതട്ട്  വരഭാന  സഭാഹചേരലമുണഭാകേണസമനഭാണട്ട്
ഞങ്ങള ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :   സര്,  ഞഭാന  അങ്ങകയഭാടട്ട്  ഒരു  കേഭാരലലാം
കചേഭാദനിക്കഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  പരനിണതപ്രജനഭായ എസന  അടുത
കസ്നേഹനിതനഭാണട്ട്. ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശനിനട്ട് അങ്ങസന സസലസനസസഭാനമനില. സവറുസത
ആകക്ഷപനിക്കരുതട്ട്.  എലഭാലാം പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം അങ്ങട്ട് പറയണലാം.  ഞങ്ങള
20  സകേഭാലലാം  ഒരുവതീടുകപഭാസല  കേഴെനിഞതഭാണട്ട്.  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശനിസന  കപരനില്
സസലസനസനില. ഇകപഭാള ഇവനിസട പറയുന ഏതട്ട് കേഭാരലവലാം മഭാധലമങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുലാം.  സവറുസത  ആളുകേസള  ആകക്ഷപനിക്കഭാനനിടയഭാകുലാം.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന
അങ്ങസയ  തനിരുതഭാന  ശമനിചതട്ട്.   ഞങ്ങള  ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  പറയുന.   ഇനനി
ഇകപഭാള ഞങ്ങളുസട കൂടതനില് ആര്സക്കങ്കനിലമുണഭാകേഭാലാം.  ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശനിനനില.
പകക്ഷ  അങ്ങസനയുള്ള  ആളുകേള  വനകചേരുനതട്ട്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിലഭായനിരനിക്കരുതട്ട്.
അതുസകേഭാണഭാണട്ട് ഞങ്ങള അതനിനട്ട് സഭാധലമസലനപറഞട്ട്  ഫുളകസഭാപനിടതട്ട്.  നനിങ്ങള
അതനിസന റനിലതീസട്ട് സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. ആ ആളുകേള കൂടനി കേടനകേയറുനതനിനുകവണനിയുള്ള
അനരതീക്ഷമുണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനനിടട്ട് എകനഭാടട്ട് കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്, ഇങ്ങസനയുള്ള
ആളുകേള  വരുനതനിരനിക്കസട  എന  കേരുതനിയഭാകണഭാ  ഇഗൗ  പറയുനസതനട്ട്.
പറയുനതുലാം കകേളക്കുനതുലാം തമ്മേനില് കയഭാജനിപനിലകലഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  സര്,  അങ്ങസന വരുനവസര അകയഭാഗലരഭാക്കരുസതനഭാണട്ട്.
നനിങ്ങള  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  സതറനിദരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  പറയുനസവനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
കതഭാനനതട്ട്.  ഇങ്ങസനയുള്ള വലഭാപഭാരങ്ങള ഒരുപഭാടട്ട്  നമ്മുസട  രഭാജലതണട്ട്.   ആ
വലഭാപഭാരലാം നടതനവസര ഇഗൗ അര്ഹതയട്ട് അകയഭാഗലരഭാക്കഭാന പഭാടനില.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  എനപറഞഭാല്  ഇഗൗ  വലഭാപഭാരലാം
നടതനിയഭാലലാം അവര്ക്കനിതനില് വരഭാന കയഭാഗലതയുണട്ട് എനതസനയകല പറഞ്ഞുവരുനതട്ട്.
അതഭാണട്ട് ഞങ്ങളുസട കകേസട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞതനില്നനിനട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്,
ഇഗൗ വലഭാപഭാരലാം നടതനിയഭാലലാം ശരനി അവര്ക്കട്ട് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് വരുനതനിനട്ട്
തടസമനില  എനതനിനഭാണട്ട്  ഇഗൗ  കഭദഗതനി  സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  ഞങ്ങള  കനരസത
പറഞസതനഭാണട്ട്.  ഇഗൗ വലഭാപഭാരലാം നടതനവസര കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് കവണ.
കവസറ  എവനിസട  കവണസമങ്കനിലലാം  വയഭാലാം.  അവസര  കവസറഭാരു  കബഭാര്ഡനിലലാം
വചനിടനികലസയനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  ഇവനിസട  കചേഭാദനിചകലഭാ.  അവസര  നനിങ്ങള
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ഏസതങ്കനിലലാം കബഭാര്ഡനില് വചനിട്ടുണഭാകേഭാലാം. Toddy Welfare Fund Board-ല് ഇഗൗ
വലഭാപഭാരവമഭായനി  ബനസപടവരുണട്ട്.  അസലങ്കനില്തസന  അവനിസട  ഷഭാപനിസന
പ്രതനിനനിധനികേളുണകലഭാ. അവരുസട വലവസഭായനികേളുസട പ്രതനിനനിധനികേളുണകലഭാ. Toddy
Welfare  Fund Board-ല് ഇതരക്കഭാര് വരുനതുകപഭാസല കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്
പഭാടുകണഭാ?  അവനിസടയുണകലഭാ,  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇവനിസടയുമഭാകേഭാലാം  എനപറയഭാകമഭാ?
അതുസകേഭാണട്ട്  ദയവഭായനി  അങ്ങട്ട്  ഇതട്ട്  പനിനവലനിക്കണലാം.   സസദവസതസയങ്കനിലലാം
റനിലതീസട്ട് സചേയ്യണലാം. അവരുസട മുകേളനില് അധനിനനികവശമുണഭാക്കരുതട്ട്.  

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  എസന വനിനയപൂര്വ്വമഭായ  കചേഭാദലസമന
പറയുനതട്ട്,  ഇതരലാം ഒരു കഭാസട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സകേഭാണ്ടുവന ഇഗൗ  ബനിലനില് വയഭാന
കേഭാരണമഭായനിവനതട്ട്  ഇഗൗ  മദലവലഭാപഭാരനികേസള  വയ്കക്കണനിവരുസമനള്ള നനിങ്ങളുസട
ഭയമകല എനഭാണട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നട്ട് അങ്ങസന ഒരു ഭയമനില.  ഞങ്ങളുസട കബഭാര്ഡട്ട്
വരുകമ്പഭാള  അകങ്ങക്കട്ട്  മനസനിലഭാകുലാം.  ഇതട്ട്  കൂടനികചര്ക്കണകമഭാ  കവണകയഭാ എനട്ട്
അങ്ങട്ട് പറഞ കേഭാരലലാം നമുക്കഭാകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞഭാന പറഞ്ഞുവരുനതട്ട്  ദയവഭായനി
അസതഭാഴെനിവഭാക്കണസമനഭാണട്ട്.  സസദവതനിസനകമല്  മദലതനിസന  അധനിനനികവശമുണഭാക്കരുതട്ട്.
നമുക്കട്ട് അതുകവണ,  സസദവസത ഫതീയഭാക്കനി വനിടണലാം. ആരഭാധനയുസണങ്കനിലലാം ഇസലങ്കനിലലാം
അപമഭാനനിക്കഭാന കപഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേ.  

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന : സര്, തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിസല
മൂനലാംഗങ്ങളനില്  ഒരു  മദലവലഭാപഭാരനിസയ  വച  കൂടരഭാണട്ട്  നനിങ്ങള.  അതട്ട്
അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുകവണലാം  അങ്ങട്ട്  സലാംസഭാരനിക്കഭാന.  അകങ്ങക്കട്ട്  അങ്ങസന  ഒരു
അഭനിപ്രഭായമുസണങ്കനില്  അതട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന  ഗവണ്സമനട്ട്  തയ്യഭാറഭാണട്ട്.   പകക്ഷ
നനിങ്ങള സചേയതട്ട് ഇതഭായനിരുന എനള്ള കേഭാരലലാം മറക്കരുതട്ട്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, പൂര്വ്വകേഭാല ബനകതഭാടുകൂടനി നനിങ്ങള
ഇസലങ്കനില് നനിങ്ങളുസട മുതപഭാപന സചേയനിട്ടുണട്ട് എസനഭാരു കേഥയനില് പറയുനതുകപഭാസല
പറയഭാന പറകമഭാ? അങ്ങസന ഒരു കേഭാലഘടതനില് വനനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.  പകക്ഷ എസന
അറനിവനിലനില.  ഇനനി അങ്ങട്ട് ഉസണനട്ട് ഏസതങ്കനിലലാം ചേനികേസഞടുതസകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാസണങ്കനില്
ഞഭാന  കചേഭാദനിക്കസട,  ഞങ്ങള  അതട്ട്  കവസണനട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചു,  ബഭാങ്കറട്ട്  സതീല്
സകേഭാടുത.  അകങ്ങഭാടട്ട്  അവര്ക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  കവസണനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്  നനിങ്ങള
കവണസമനട്ട് തതീരുമഭാനനികചഭാ?  നനിങ്ങള ആദലലാം ഇവനിസട റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കവസണനട്ട്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  നനിങ്ങളുസട  എതനിര്പനിസന അവഗണനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  നനിയമസഭയനില് ഞങ്ങള
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നനിയമലാം സകേഭാണ്ടുവന. അതട്ട് പഭാസഭാക്കനി.  നനിങ്ങള അതനിസന എതനിര്ത.  ഇകപഭാള
നനിങ്ങള  നനഭായനി.  നനിങ്ങള  നനഭായതനിസന  ഞഭാന  എതനിര്ക്കുനനില.  നനിങ്ങളക്കട്ട്
നനഭാകേഭാനുള്ള അവകേഭാശമുണട്ട്.  നനിങ്ങള തസന റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കവണസമനട്ട്
ഇകപഭാള പറയുകേയഭാണട്ട്.  എനനിടട്ട് ആ കബഭാര്ഡട്ട് എങ്ങസനയഭായനിരനിക്കണസമനള്ളതനിസനക്കുറനിചട്ട്
ഞങ്ങസള  പഠനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ  കൂടതനില്   മദലവലഭാപഭാരനിസയക്കൂടനി  ഇതനില്
വയണ.  അസതങ്കനിലലാം  ഒനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കണലാം,  അതനിനുകവണനിയുള്ള  നടപടനിസയടുക്കണലാം.
മദലവലഭാപഭാരനിസയ  ഇതനിനകേതട്ട്  ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കഭാനകവണനി   മുതപസന  കേഥ
പറയുകേയഭാണട്ട്.  ഞഭാന  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജകനഭാടട്ട്  പറഞനിരുന.  നനികവദലലാം
സകേഭാടുക്കുനതുലാം  അഡനിനനികസഷന  നടതനതുലാം  രണ്ടുലാം  രണഭാണട്ട്.  അവനിസട
നനികവദലമുണട്ട്.  ഇസലനട്ട്  ഞഭാന  പറയുനനില.   പകക്ഷ  നനികവദലലാം  സകേഭാടുക്കുനതുലാം
അഡനിനനികസഷനനില്  ഒരു  മദലവലഭാപഭാരനിസയ  വയ്ക്കുനതുലാം  രണ്ടുലാം  രണഭാണട്ട്.
അതുസകേഭാണട്ട്  ഇഗൗ  കബഭാര്ഡനില്  മദലവലഭാപഭാരനി  വരരുതട്ട്  എനള്ളതഭാണട്ട്  ഞഭാന
പറഞതട്ട്. ആ വലഭാപഭാരനി വരരുതട്ട് എനട്ട് ഞഭാന പറഞകപഭാള വരുതനതനിനുകവണനിയുള്ള
വഭാദഗതനികേള പനിസനയുലാം പനിസനയുലാം പറഞ്ഞുസകേഭാകണയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുശരനിയല.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സകേഭാണ്ടുവന  ബനില്ലുലാം
ഇകപഭാള ഞങ്ങള അവതരനിപനിക്കുനതുലാം തമ്മേനില് ഏതഭാസണഭാരു ബനമുസണനള്ള
മടനിലഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്. യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്സമനട്ട്  പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷസന  100  ശതമഭാനലാം നനിയമനങ്ങസളയുലാം എടുതകേളഞ്ഞുസകേഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന
പരനിധനിയനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരനികേയഭായനിരുന.  ഞങ്ങള  അങ്ങസനയല  സചേയ്യുനതട്ട്.
2007-ല്   അനസത   ഗവണ്സമനട്ട്   സകേഭാണ്ടുവനതുകപഭാസല പനി.എസട്ട്.സനി. -ക്കട്ട് വനികടണസതലഭാലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിട്ടുസകേഭാണട്ട്  ബഭാക്കനിയുള്ളതു  മഭാതലാം  സചേയ്യഭാനഭാണട്ട്  ഞങ്ങള
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ഇക്കഭാരലതനില് ഇരവലാം പകേലലാം തമ്മേനിലള്ള വലതലഭാസമുണട്ട്.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങട്ട് സര്ക്കുകലറട്ട് സചേയ ബനിലഭാണട്ട്
2016-സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (കഭദഗതനി) ബനില്. ഇഗൗ ബനിലനിസന
ഏതുഭഭാഗതഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  സകേഭാടുക്കുസമനട്ട്
പറയുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  കനരനിടറനിഞതനിനുകശഷമഭായനിരനിക്കുമകലഭാ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങസള
കുറനിച്ചുള്ള  വനിശദതീകേരണലാം  സകേഭാടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനില്  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷനനില് ഇതട്ട് നനിലനനിര്തസമനട്ട്  പറഞനിട്ടുകണഭാ?  അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട് വളസര
സതീരനിയസഭായനിട്ടുള്ള error ആണട്ട്. കേഭാരണലാം ബനിലനില് ഇലഭാത ഒരുകേഭാരലലാം ഉസണനട്ട്
വരുതനതനിനുകവണനി  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായനി  ഇഗൗ  സഭയനില്  അങ്ങട്ട്  സതറഭായ
രൂപതനില് പറഞ്ഞു. ഞഭാന അതനിനട്ട് കവസറ കേഠനിനപദസമഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനനില.
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എനനിക്കട്ട് അറനിഞ്ഞുകൂടഭാതതുസകേഭാണല.  പസക്ഷ,  ഒരു ബനിലനിസന ചേര്ചയനില് അതട്ട്
ശരനിയല.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഞഭാന  പറയുനനില.  നനിയമനങ്ങള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിടഭാനകവണനി ശതീ. ജനി. സധഭാകേരന സകേഭാണ്ടുവന ബനില്ലുണട്ട്. ആ ബനില്
നനിയമമഭായനി.  അതനില് അഡനിനനികസഷനുള്ള കുകറ നനിയമനങ്ങള വനിടനിട്ടുണട്ട്.  അനട്ട്
നനിങ്ങള അതനിനുകവണനി വഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം ഗവണ്സമന്റുലാം കപഭാളനിസനിയുലാം
മഭാറനി.  ഞങ്ങള  പുതനിയ  ഒരു  നനിലപഭാസടടുത.  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്സഡന  രഭാഷതീയമഭായ
തതീരുമഭാനലാം  എടുത.  അതട്ട്  ഞങ്ങളുസട  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്.  ആ
തതീരുമഭാനതനിസന അടനിസഭാനതനില് ഞങ്ങള ഒരു ബനില് സകേഭാണ്ടുവന. ആ ബനില്
ഞങ്ങള പഭാസഭാക്കനിയകപഭാഴുലാം നനിയമനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടണസമനട്ട് പറഞ്ഞു,
നനിങ്ങള എതനിര്ത. പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടണസമനട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയസലനഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  നനിങ്ങള  പറയുനതട്ട്.  എലഭാ  കേഭാരലതനിലലാം  എതനിര്തനനിന  നനിങ്ങള
ഇക്കഭാരലതനിസലങ്കനിലലാം  ഞങ്ങസള  അനുകേരനിക്കുനകലഭാസയനട്ട്  ഓര്തട്ട്  എനനിക്കട്ട്
സകനഭാഷലാം  കതഭാനകേയഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട്  അതനില്  എതനിര്പല,  സകനഭാഷലാം
കതഭാനകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  അതട്ട്  സചേയ്യുകമ്പഭാളകപഭാലലാം അതനിനകേതട്ട്  വകതീകേരണലാം
സകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനകേസത  വകതീകേരണലാം എനഭാണട്ട്?  ഇതനിനകേതട്ട്
മദലക്കചവടക്കഭാര്ക്കുലാം അഡനിനനികസഷനനില് വനകചേരഭാസമനട്ട് അങ്ങട്ട് എഴുതനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  സര്,  ഗവണ്സമനട്ട്  ഇവനിസട  മദലക്കചവടലാം
നടതനനികല;  സമൂഹതനില് ഈ വലഭാപഭാരലാം  നടതനതനിസന അടനിസഭാനതനില്
അവസര  ഈ  സമൂഹതനില്നനിനലാം  ഒറസപടുതണകമഭാ?  നമ്മുസട  നനിയമസഭയനില്
ശതീ. സകേ. അച്ചുതന വനട്ട് ഇരുനനിടനികല; നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേന ആയനിരുനനികല?
അധനികേലാം  ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട്  പറയനിപനിക്കരുസതനഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  പറയുനതട്ട്.  ഇഗൗ
വലഭാപഭാരലാം നടതനവരനില് ഗഭാനനിയന്മേഭാരുലാം ജതീവനിതതനില് മദലപനിക്കഭാതവരുമുണട്ട്.
വലഭാപഭാരലാം നടതനതുസകേഭാണട്ട് എലഭാവരുലാം മദലപഭാനനികേളഭാസണനട്ട് പറയഭാന പറനില.
മനബദനികേസളകപഭാസലയഭാണട്ട്  ഇവസരന  നനിഗമനതനിസലതഭാന  പറകമഭാ?  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് അര്ഹതസപട ഒരു ആനുകൂലലവലാം  നനികഷധനിക്കഭാന പഭാടനിലഭാസയനള്ളതഭാണട്ട്
ഗവണ്സമനനിനട്ട് മുനനിലള്ള സലാംശുദമഭായ അകപ്രഭാചട്ട്.  ഒരു സമൂഹസതയുലാം പ്രകതലകേമഭായനി
അവഗണനിക്കസപടുനനില.   പറഭാതവസര  പ്രകതലകേലാം  എടുതപറയുലാം.  അതഭാണട്ട്  അതനില്
പറഞനിട്ടുളള കേഭാരലങ്ങള.  

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞുവരുനതട്ട്  ഇതനില്
മദലക്കചവടലാം  നടതന ആളുകേളുലാം  വരുനതനില്  സതറനിലഭാസയനട്ട്  തസനയഭാകണഭാ?
ആസണങ്കനില്  അങ്ങട്ട്  സതലസനമഭായനി  അതട്ട്  പറയൂ.  ഞഭാന  വലതലസ
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അഭനിപ്രഭായക്കഭാരനഭാണട്ട്.  രണ്ടു  ഭഭാഗതഭായനിനനിനട്ട്  രണട്ട്  ഭഭാഗലാം  വഭാദനിക്കുനതനില്
കുഴെപമനിലകലഭാ.  ഇതനില് മദലപഭാനനിസയനല മദലവലഭാപഭാരസമനഭാണട്ട് പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ശതീ. എ. സകേ. ബഭാലന ചേര്ചയനില് പസങ്കടുത പറഞതട്ട്, ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല
മുനണനി ഗവണ്സമനട്ട് അധനികേഭാരതനില് വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ശതീ. ജനി. സധഭാകേരന,
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ഇഗൗ നനിയമനലാം വനിടസതനഭാണട്ട്. ഇകപഭാള അതഭാണട്ട് കടഭാര്പനി കഡഭാ
സചേയ്യുനതട്ട്.  ആ  കടഭാര്പനികഡഭായുസട  പനിനഭാസലയഭാണട്ട്  ഈ  പുതനിയ  നനിയമലാംകൂടനി
വരുനതട്ട്.  അങ്ങസനയലഭാസയനട്ട്  പറയഭാന  പറകമഭാ?  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനില് ഒരു മദലവലഭാപഭാരനി കേയറനിയനിസലങ്കനില്  എനഭാണട്ട് തകേരഭാര്;  അവനിസട
ആകേഭാശലാം ഇടനിഞ്ഞുവതീഴുകമഭാ; അവനിസട നനികവദലലാം സകേഭാടുക്കഭാസത കപഭാകുകമഭാ; അവനിസട
മകേരവനിളക്കട്ട്  സതളനിയനികല.  ഒരു  മദലവലഭാപഭാരനി  അഡനിനനികസഷന  കബഭാര്ഡനില്
വനനിലഭാസയങ്കനില് എനട്ട്  അബദമഭാണട്ട് ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുനതട്ട്.   അതുസകേഭാണട്ട് എനട്ട്
കുഴെപമഭാണട്ട് ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുനതട്ട്?  ദയവഭായനി അങ്ങസയകപഭാസല സതീനനിയറഭായനിട്ടുള്ള,
അതനികനക്കഭാള നമ്മേള തമ്മേനില് കസ്നേഹമുള്ളതഭാണട്ട്.  ചേനില കേഭാരലതനില് മഭാതമഭാണട്ട്
അത  കസ്നേഹലാം  ഇലഭാതതട്ട്.  അങ്ങസനയുള്ള  ഒരഭാള  ഇതനിനുകവണനി  വഭാദനിക്കരുതട്ട്.
വഭാദനിചഭാല് അതട്ട് വഷളഭാകുലാം. വഭാദനിക്കുകനഭാറുലാം വഷളഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   

ശതീ  .   ജനി  .   സധഭാകേരന : സര്, Interpretation of Statutes പരതീക്ഷ എഴുതനി നല
മഭാര്ക്കട്ട് വഭാങ്ങനിചവരകല നമ്മേള. നനിയമലാം വലഭാഖലഭാനനിക്കുകമ്പഭാള, നനിങ്ങള പറഞതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാസണനഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട മനനി ഇടസപടട്ട് പറഞതട്ട് അതഭാണട്ട്.
ഇഗൗ  ഒരു  കേഭാരലതനില്  അങ്ങയുസട  വഭാദലാം  പരനിഗണനിക്കുസമനട്ട്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ആ
സമയതട്ട് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാലാം.  അകത സമയതതസന അങ്ങട്ട് പ്രബലനഭായ
സഭാനനിദലമഭായനിരുനനിട്ടുലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  ഞങ്ങളുസട
നഭാടനിസല അറനിയസപടുന ഒരു മദലവലഭാപഭാരനിസയവച്ചു. അനട്ട് മദലവലഭാപഭാരനിസയവയഭാന
പഭാടനിലഭാസയനള്ളതഭാണട്ട് നനിയമലാം. അതട്ട് നനിങ്ങള സകേഭാണ്ടുവനതല. 1997-ല് ഞഭാന
സകേഭാണ്ടുവന നനിയമതനിലള്ളതഭാണട്ട്.  ഒറനിജനിനല് നനിയമതനില് അതുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
മുമ്പുലാം  ഉണട്ട്.  മദലലാം  ഒരഭാള  കുടനിക്കരുസതനല.  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  തര്ക്കതനിസന
ആവശലമനില.  അകദ്ദേഹലാം  പ്രഖലഭാപനിച്ചു  കേഴെനിഞകലഭാ.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമന ട്ട്
കബഭാര്ഡനില്  ഒരു  മദല  വലഭാപഭാരനിയുലാം  ഉണഭാകേനിസലനട്ട്  പറഞകലഭാ;  അതനില്
സലാംതൃപ്തനഭാകേകണ; വതീണ്ടുലാം ചേര്ച സചേയ്യുനതട്ട് എനനിനഭാണട്ട് ?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഇഗൗ ചേര്ചയനില് അങ്ങയുസട ഇടസപടല്
വരനികേയുലാം  അവസഭാനമതട്ട്  പനിനവലനിക്കഭാസമനട്ട്  സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം  സചേയതനില്
സകനഭാഷമുണട്ട്.  ഇഗൗ  ചേര്ച  ആ  കേഭാരലതനിസലങ്കനിലലാം  ഫലവതഭായനിസയനതസന
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വനിശസസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കക്ഷതങ്ങസളയുലാം ആരഭാധനഭാലയങ്ങസളയുലാം മറട്ട് സഭാപനങ്ങസളയുലാം
equalise  സചേയ്യഭാസത ഓകരഭാനനിനുലാം നല്കകേണ അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേണലാം.  കകേരളതനിസല
സമഭാതതനിലള്ള  കക്ഷതങ്ങളുസട  സനിതനി  എനഭാണട്ട്?  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  മലബഭാര്
കദവസസതനിസല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  സകേഭാടുക്കഭാന  പറനകണഭാ?  അവനിസട
കേഴെകേക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  സകേഭാടുക്കഭാന  പറനകണഭാ?  അവരുസട  സനിതനി
പരമദയനതീയമഭാണട്ട്.  ഞഭാന വനിചേഭാരനിചതട്ട്  അപ്പുറതനനിനട്ട്   ഇടസപടലണഭായകപഭാള
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അവരുസട  വനിഷമസതക്കുറനിച്ചുകൂടനി  പറയുമഭായനിരനിക്കുസമനട്ട്.  അവരുസട
ശമ്പള വര്ദനവട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനി ഈ ഗവണ്സമനട്ട് എടുകത
മതനിയഭാകൂ. ഒനകേനില് അവനിസട കൂടുതല്കപസര റനിക്രൂടട്ട് സചേയട്ട് ആ കക്ഷതങ്ങള തുറനട്ട്
അവനിസട ആരഭാധന നടതനതനിനുകവണനിയുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കണലാം. അലഭാതപക്ഷലാം
അവര്ക്കട്ട് മനിനനിമലാം ശമ്പളലാം സകേഭാടുതട്ട് ജതീവനിക്കഭാനുള്ള വകേയുണഭാക്കനിസകേഭാടുക്കണസമനഭാണട്ട്
എസന മസറഭാരഭാവശലലാം. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന : സര്, കനരകത അങ്ങകയഭാടട്ട് സലാംസഭാരനിക്കഭാന
അനുവഭാദലാം കചേഭാദനിചതഭാണട്ട്. പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷസന സലാംബനനിച്ചുള്ളതഭാണട്ട്.
"കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളനിസല സസഷലല് റൂളുകേളുസട അഭഭാവതനില്, അവ രൂപതീകേരനിചട്ട്
കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  മുകഖന  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനികലക്കട്ട്
ഉകദലഭാഗസസരയുലാം ജതീവനക്കഭാസരയുലാം നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് അധനികേസമയലാം കവണനിവരുസമനട്ട്
കേഭാണുനതനിനഭാലലാം  കബഭാര്ഡനിസല അലാംഗങ്ങളുസട  എണ്ണവലാം ഭരണപരമഭായ സചേലവലാം
കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  തതീരുമഭാനനിചതനിനഭാലലാം  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനിസല പരമ്പരഭാഗത
തസനികേകേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിസല  തസനികേകേളുലാം  ഒഴെനിസകേ
അഡനിനനികസറതീവട്ട് സര്വ്വതീസനിസല വനിവനിധ തസനികേകേളനികലക്കുള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേസള
സതരസഞടുക്കുവഭാന  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനനിസല  അലാംഗങ്ങസള
ചുമതലസപടുതനതുവസര  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേസള  സതരസഞടുക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്
കബഭാര്ഡനിസന  ചുമതലസപടുതവഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതനിനഭാലലാം"  എനട്ട്
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലതനില് വലക്തമഭായനി പറയുനണട്ട്.  അകങ്ങക്കട്ട് വനിഷമസമഭാനലാം കവണ.
ഭരണവനിഭഭാഗലാം  നനിയമനലാം  മുഴുവനുലാം പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  നല്കുകേതസന
സചേയ്യുലാം. അതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുനണട്ട്. അങ്ങട്ട് പ്രയഭാസസപകടണ. വളസര
സപസടനതസന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, അങ്ങട്ട് ഇതയുലാം വനിശദതീകേരനിചകലഭാ.  ഞഭാന
അതനികലക്കട്ട് പ്രകവശനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിരുനനില. ആ വനിഭഭാഗതനില്സപട ആളുകേള എത
ശതമഭാനലാം വരുലാം?
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന : സര്, 40 ശതമഭാനലാം വരുലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  അവനിസട  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്  40
ശതമഭാനസമനഭാണട്ട്. പകക്ഷ, അനഗൗകദലഭാഗനികേമഭായ കേണക്കട്ട്  20 ശതമഭാനസമനഭാണട്ട്.
ഇനനി അങ്ങട്ട് പറയുന 40 ശതമഭാനലാം ആസണങ്കനില് ബഭാക്കനി 60 ശതമഭാനലാം ആളുകേസള
നനിയമനിക്കുനതട്ട് എവനിസടയഭാണട്ട്;  60 ശതമഭാനലാം ആളുകേളുസട സനിതനി എനഭാണട്ട്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  അതനിനട്ട് സചേറനിയ കബഭാര്ഡട്ട് മതനിയഭാകുലാം.
ജലാംകബഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  ആവശലമനില.  ഇത  ഭരണപരമഭായ  സചേലവമുണഭാകേനില.
സദുകദ്ദേശലകതഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് ഇതട്ട് സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, അങ്ങസനയഭാസണങ്കനില് നനിഷ്പക്ഷമഭായനി
ഒരു  വലക്തനിസയ  വചഭാല്  കപഭാകര?   മൂനട്ട്  ആളുകേള  കവണ.  ഒരഭാളനിസന  വചഭാല്
മതനിയകലഭാ.  നനിങ്ങള പറയുന സസസനിഫനികക്കഷനകേതലാം സചേറനിയ ദുരുകദ്ദേശലമുണട്ട്.
ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയഭാകേഭാന  കയഭാഗലതയുള്ള  ഒരു  വലക്തനി  എനപറഞഭാല്  ജനിലഭാ
ജഡ്ജനിയഭാകേഭാന  കയഭാഗലതയുള്ളതട്ട്  ആരഭാണട്ട്?  ഏഴുവര്ഷലാം  ബഭാര്  പ്രഭാക്ടതീസള്ള
ഏസതഭാരു വക്കതീലനിനുലാം ജനിലഭാ ജഡ്ജനിയഭാകേഭാലാം.  ആസരയഭാണട്ട് മഭാറനതട്ട്?  അഡതീഷണല്
സസകടറനിയഭായനിരനിക്കുന  ഒരു വലക്തനികയഭാ ആ ആളനിനട്ട്  തുലലമഭായനിട്ടുള്ള ഒരഭാകളഭാ;
ഇകപഭാള അവനിസടയനിരനിക്കുനതട്ട് ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീ.  ചേന്ദ്രകശഖരന അകല.  അകദ്ദേഹസത
മഭാറനി ഏഴുവര്ഷലാം പ്രഭാക്ടതീസള്ള ഒരു വക്കതീലനിസന ആ സഭാനതട്ട് സകേഭാണ്ടുവരണസമനഭാണട്ട്
ഈ പറയുനതനിസന പചമലയഭാളലാം.   അതഭാണട്ട് ഇതനില് ദുരുകദ്ദേശലമുസണനട്ട് ഞഭാന
പറയുനതട്ട്.  ആ തതീരുമഭാനലാം  അറുപതട്ട്  ശതമഭാനലാം ആളുകേസള നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനി
അവസര ഏല്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് നനിഷ്പക്ഷമഭാകുകമഭാ? അതുസകേഭാണട്ട് ഇതനിസല കേസഭാളനിഫനികക്കഷന
സമചസപടുതണസമനഭാണട്ട്  എസന അഭനിപ്രഭായലാം.  കനരസതയുണഭായനിരുന ബനിലനില്
പറ ഞനിരുന  അകത  കേസഭാളനിഫനികക്കഷനട്ട്  ഒപകമഭാ  അസലങ്കനില്  ഗവണ്സമനനിനട്ട്
തഭാല്പരലമുസണങ്കനില് അതനികനക്കഭാള മുകേളനികലഭാടട്ട് കപഭാകേണസമങ്കനില് അകതഭാ ആകേഭാലാം.
പകക്ഷ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട് വച കേസഭാളനിഫനികക്കഷനനില് എനനിനഭാണട്ട്  കഡലബ്യൂഷന
സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്?  അങ്ങസന  കഡലബ്യൂഷന സകേഭാണ്ടുവരരുതട്ട്.  

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ആറട്ട് കപസര വചകലഭാ.  ശതീ.  ചേന്ദ്രകശഖരസന
കപസരഭാഴെനിചട്ട് ബഭാക്കനി അഞ്ചുകപരുസട കപരട്ട് അകങ്ങക്കറനിയഭാകമഭാ; അവരുസട കേസഭാളനിഫനികക്കഷന
പറയഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,   ആ  അഞട്ട്  കപര്  സചേയര്മഭാന്മേഭാര്
അലകലഭാ.  ഞഭാന  സചേയര്മഭാസനക്കുറനിചകല  പറഞതട്ട്.  അഡതീഷണല്  സസകടറനിയുസട
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സഭാറസ്സുള്ള  ആള.  ഇകപഭാള  കകേരളതനിസല  റനിടകയര്ഡട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.  ഇരനിക്കുന
സലതഭാണട്ട്  ഏഴുവര്ഷലാം  ബഭാര്  പ്രഭാക്ടതീസള്ള ഒരു വക്കതീലനിസന  വയ്ക്കുനതട്ട്.   ആ
വക്കതീലനിസന വചഭാലലാം കുഴെപമനില.  ആ വക്കതീലനിനട്ട് എസനഭാസക്ക കേസഭാളനിഫനികക്കഷന
കവണസമനട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാന പറകമഭാ?  അവനിസടയഭാണട്ട് പ്രശലാം.  അകപഭാള നനിങ്ങള
ആസരകയഭാ  കേണ്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.   നമ്മേള  ഈ  ചേര്ച  നടതകമ്പഭാള  ഇതട്ട്  ഒതകലഭാ
എകനഭാര്തട്ട്  ആ സഗൗഭഭാഗലവഭാന ഏകതഭാ ഒരു ഗഹയനിലനിരുനട്ട്  ചേനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ദയവഭായനി  അതട്ട്  സചേയ്യരുതട്ട്.   മഭാതമല  ശതീ.  കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന  കദവസസലാം
വകുപ്പുമനനി ആയകപഭാള അനസ്സുള്ള, കേസഭാളനിഫനികക്കഷനുള്ള ഒരഭാസള സചേയര്മഭാനഭാക്കനിസയനട്ട്
ഞങ്ങളക്കുലാം പറയഭാമകലഭാ.  

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  വളസര  അനസ്സുള്ള  മഭാനലനഭായ  ഒരു
സചേയര്മഭാസന  കനതൃതസതനിലള്ള  ടതീമഭാസണനട്ട്  അകങ്ങക്കട്ട്  കൃതലമഭായുലാം  പറയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. അകതഭാര്തട്ട് അങ്ങട്ട് സങ്കടസപടണ. അതട്ട് വകനഭാസട,   അതനിനുകശഷലാം
പറഞഭാല് മതനിയകലഭാ. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഇതഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞതട്ട് നനിങ്ങള
ആസരകയഭാ  കേണ്ടുവചനിട്ടുസണനട്ട്.  ഒരഭാളനിസന നനിങ്ങള എവനിസടകയഭാ കേണ്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.
ഞഭാന  പറഞതട്ട്  കൃതലമഭായനികല.  എസന  ആകക്ഷപലാം  ശരനിയഭായനികല.  വളസര
അനസ്സുള്ള  ഒരു  സചേയര്മഭാന  ഇവനിസട  എവനിസടസയങ്കനിലലാം  ഉണഭാകുലാം.  നനിങ്ങള
സചേരുപനിസനഭാപനിചട്ട് പഭാദലാം മുറനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ബഹുമഭാനസപട മനനി പറഞ വനിവരലാം
കരഖയനില്  കേഭാണണലാം.  എവനിസടകയഭാ  വളസര  കയഭാഗലനഭായനിട്ടുള്ള  ഒരഭാളനിസന
കേണ്ടുവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുതസനയഭാണട്ട് എസന ആകക്ഷപവലാം.  എസന ആകക്ഷപലാം അങ്ങട്ട്
സഭാധൂകേരനിചതനില്  എനനിക്കട്ട്  സകനഭാഷമുണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  നനിഷ്കളങ്കനഭായ  ഒരു  നല
കനതഭാവഭായതുസകേഭാണട്ട് അതട്ട് തുറനപറഞ്ഞു.  എനനിക്കതനില് സകനഭാഷമുണട്ട്.  

മനി  .   സഡപബ്യൂടനി സതീക്കര് : ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര്, 44 മനിനനിടട്ട് കേഴെനിഞ്ഞു.  

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, 44 മനിനനിടനില് ഇടസപടട്ട് സലാംസഭാരനിച 30
മനിനനിടട്ട്  ഒഴെനിചട്ട്  ബഭാക്കനി എസന അക്കഗൗണനില് ഉളസപടുതനിയഭാല്മതനി.  ഇടസപടസതഭാസക്ക
മനനിമഭാരഭാണട്ട്.  ആസരകയഭാ  കേണ്ടുവച്ചു  എനള്ളതട്ട്  അങ്ങട്ട്  കൂടനി  കേണ്സതീഡട്ട്
സചേയതഭാണട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട് ഇതട്ട് മഭാറണലാം. കേസഭാളനിഫനികക്കഷന ഡതീവഭാലബ്യൂ സചേയ്യരുതട്ട്.
ഇസതഭാരു  തുഗക്കട്ട് പരനിഷ്കരണമഭാകേരുതട്ട്.  കദവഭക്തനിയുള്ള  ആളുകേസള  കദവഭാലയതനില്
കപഭാകേഭാന കപ്രരനിപനിക്കുന രൂപതനിലള്ളതഭാകേണലാം.  അഡനിനനികസഷനനില് തകേരഭാറുസണങ്കനില്
എനട്ട്  നടപടനിയുലാം  നനിങ്ങളസക്കടുക്കഭാലാം.  അതനിനകേതട്ട്  ഒരഭാളനിനുകവണനിയുലാം
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ജഭാമലസമടുക്കഭാന ഞങ്ങള വരനില. അകതഭാസടഭാപലാംതസന ഇവനിസട ആരഭാധനഭാലയങ്ങള
അധനിനനികവശതനിസന കകേന്ദ്രമഭാക്കുനതട്ട്  ഒരനിക്കലലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള അതനികനതഭായ രൂപതനില് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  അങ്ങട്ട് രണട്ട്
കേഭാരലങ്ങള  സമ്മേതനിച്ചുസവനഭാണട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  മദലവലഭാപഭാരനിസയ
ഇതനില് ഉളസപടുതനിസലനള്ളതുലാം ഏഴുവര്ഷസത പ്രഭാക്ടതീസനില്  മഭാറലാംവരുതനിസലനമുള്ളതുലാം.
ഈ  ബനിലനിസന  കുറമറതഭാക്കനി,  അങ്ങയുസട  സഹഭായകതഭാസട  ഇസതഭാരു  കഭദസപട
ബനിലഭാകേസട എനട്ട് പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന എസന അസമനട്ട്സമനട്ട്  മൂവട്ട് സചേയ്യുന.  

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :   സര്,  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  വനിലാംഗനിലള്ള  40
ശതമഭാനലാം  കപഭായനിടട്ട്  ബഭാക്കനിയുള്ള  ആളുകേളുസട  നനിയമനമഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടഭാന  തതീരുമഭാനനിചസതനഭാണട്ട്   ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറഞതട്ട്.  അതനിസന
നടപടനികമങ്ങള  നടനവരുന.  ഇതനിനുകവണനിയുള്ള  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന
അലാംഗസലാംഖല കുറചനിടട്ട് ബഭാക്കനിയുള്ളവസര നനിയമനിക്കുസമനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം പറഞതട്ട്.
ഇതട്ട് തഭാലഭാലനികേമഭായ ഒരു സലാംവനിധഭാനമഭാകണഭാ,  അകതഭാ റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട് കബഭാര്ഡനിലൂസട
കകേരളതനിസല കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുസട മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുലാം നടതനതനിനുകവണനിയുള്ള
സനിരലാം സലാംവനിധഭാനമഭാകണഭാ? 40 ശതമഭാനലാം കപഭായനിടട്ട് ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി
നനിയമനിക്കുസമനഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  ഇതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്   വനിടണസമനട്ട്
അനസത  പ്രതനിപക്ഷലാം  വളസര  ശക്തമഭായ  രതീതനിയനില്  വഭാദനിക്കുകേയുണഭായനി.
എനഭായനിരുനഭാലലാം  ഇസതഭാരു  തഭാലഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനമഭാസണനട്ട്  അങ്ങട്ട്   ഇവനിസട
പറഞ്ഞു.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനട്ട്  സകേഭാണ്ടുവന  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന
അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് നനിങ്ങള പറഞ കേഭാരലസത ഞങ്ങള സസഭാഗതലാം സചേയ്യുന.
അകതഭാസടഭാപലാം ഈ പറഞതട്ട് തഭാലഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനമഭാകണഭാ? അഡനിനനികസറതീവട്ട്
വനിലാംഗനിലള്ള  40  ശതമഭാനലാം  ഒഴെനിചട്ട്  ബഭാക്കനി  മുഴുവന  പുതനിയ  ബനിലനിലൂസട  ഈ
ഗവണ്സമനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടുകമഭാ?  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു
വലക്തതയുണഭാക്കണലാം. ചേരനിതതനിലഭാദലമഭായനി കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് നൂറട്ട് ശതമഭാനലാം
നനിയമനങ്ങളുലാം സമരനിറടനിസഭാനതനിലഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട് വനിപവകേരമഭായ ഒരു മഭാറമഭാണട്ട്
കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.  മഭാതമല  ചേരനിതതനിലഭാദലമഭായനി  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിസന നനിയമനങ്ങളനില്  ഹനിന്ദു  സമുദഭായതനിലള്ള  എലഭാവര്ക്കുലാം  സലാംവരണലാം
സകേഭാടുതസകേഭാണട്ട് സകേഭാണ്ടുവന ഒരു ബനിലഭായനിരുന ഇതട്ട്.  ഈ കഭദഗതനി വഴെനി  60
ശതമഭാനലാം  നനിയമനലാം   പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടുനതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലമുണഭാകുകമഭാ
എനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് വലക്തത കവണലാം.  
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന : സര്, അങ്ങയുസട കേയ്യനിലള്ള ബനിലനില്  വളസര
കൃതലമഭായനി  പറയുനണട്ട്.   അതട്ട്  വഭായനിചഭാല്  കൃതലമഭായനി  കബഭാധലമഭാകുനതഭാണട്ട്.
ഈ ബനില് പഭാസഭാകുനതനിലൂസട കബഭാര്ഡട്ട് ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനമഭായനിതടരുലാം.
അതട്ട് തഭാലഭാലനികേമല, ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്.  'കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളനിസല
പരമ്പരഭാഗത തസനികേകേളുലാം എയ്ഡ ഡട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിസല തസനികേകേളുലാം
ഒഴെനിസകേ  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  സര്വ്വതീസനിസല  വനിവനിധ  തസനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേസള  സതരസഞടുക്കഭാന  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷസന
ചുമതലസപടുതനതുവസര' എനള്ളതട്ട് വളസര കനിയറഭാണട്ട്.  അതുവസരയുള്ള സമയലാം
ആ  ചുമതലകൂടനി  കബഭാര്ഡനിസന  ഏല്പനിക്കുന  എനള്ളതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  വളസര
കവഗതയനില് പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന നമുക്കട്ട് ശമനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  സര്,  കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷസന
ചുമതലസപടുതനതുവസര എനകല പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇസതഭാരു തഭാലഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനമകല?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ഇതനില് വലക്തമഭായനി പറയുകേയകല,  പനിസന
അകങ്ങക്കട്ട്  സലാംശയമുണഭാകകേണ  കേഭാരലമനിലകലഭാ.  ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലനനില്ക്കുകേതസന
സചേയ്യുലാം.  പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് ഇതനിസല ഒരു ഭഭാഗലാം നനിയമനലാം വനിട്ടുസകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം.
ബഭാക്കനി നനിയമനങ്ങള ഈ കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുന സനിതനിയുണഭാകുലാം.  ഇതട്ട് വളസര
കനിയറഭായനി പറഞകേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളുസട വനിവരണലാം എന ഭഭാഗതട്ട്
വളസര വലകേതമഭായനി  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസലഭാനലാം ഒരു സലാംശയവലാം ഉണഭാകകേണതനില.
അകങ്ങക്കട്ട് ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി വഭായനിച്ചുകനഭാക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  സര്,  ഇഗൗ  ബനില്   നനിയമമഭാകു   കമ്പഭാള
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എനപറയുനതട്ട് ഇതനിനകേതണഭാകേനികല?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  ബനില്  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി
വഭായനിച്ചുകനഭാക്കണലാം. അകപഭാള വലക്തമഭാകുലാം.  സതറഭായനി വലഭാഖലഭാനനികക്കണതനില. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്  :  സര്,  ഗവണ്സമനനിനട്ട് ഏതു സമയതലാം  നനിയമലാം
സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാലാം.  പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴെനിയുള്ള  നനിയമനലാം  കവകുസമനള്ളതുസകേഭാണട്ട്  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
അതട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന.  അങ്ങസനയുള്ള  സഭാഹചേരലതനില്  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗലാം
ഇവനിസട സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല 'പനി.എസട്ട്.സനി.-സയ ചുമതലസപടുതനതുവസര' എന
വഭാക്കട്ട്  ഇതനില്  സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  ശരനിയല.  ഇതട്ട്  നനിയമതനിസന  നനിലനനില്പനിസന
ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അങ്ങസന പറകയണ  കേഭാരലസമനഭാണട്ട്;  അതട്ട്  ഗവണ്സമനനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്,  നനിയമസഭയനില് ഒരു നനിയമലാം വനഭാല്
ആ  നനിയമലാം  കേണതീഷണലഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാന  പറനില.  ആ  നനിയമതനിനട്ട്
കഭാരനിറനിയുണഭാകേണലാം.   ഇവനിസട  അതട്ട്  ഇല.   കേഭാരണലാം ഇതനിസന കലഫട്ട്  നമ്മേള
തതീരുമഭാനനിച്ചു, 'പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് കപഭാകുനതുവസര'  എനട്ട്.  അഡനിനനികസഷന ഇതട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് കപഭാകുനതനിനുള്ള റൂള എനട്ട് ഒപനിടുനകവഭാ അനവസര മഭാതകമ
ഇഗൗ നനിയമതനിനട്ട് ജതീവനുള എനവചട്ട്  നനിയമസഭയട്ട്  ഒരു നനിയമലാം പഭാസഭാക്കഭാന
പറകമഭാ? അതട്ട് illegal  ആണട്ട്;  ഒരു കേഭാരണവശഭാലലാം അതട്ട് നനിയമതനിസന മുമ്പനില്
നനിലനനില്ക്കുകേയനില.  അതുസകേഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇതട്ട്  കൃതലമഭായനി  കഭാരനികഫ  സചേയ്യണലാം.
മഭാതമല, ശതീ. സകേ. സനി. കജഭാസഫട്ട് ഒരു കേഭാരലലാം കചേഭാദനിച്ചു, ഇഗൗ ബനില്  നനിയമമഭായനി
കേഴെനിയുകമ്പഭാള  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എനപറയുനതട്ട് ഇതനിനകേതണഭാകേനികല എനട്ട്.
അങ്ങയുസട മനസനില് എനട്ട്  സദുകദ്ദേശലമുണഭായഭാലലാം അതട്ട്  ബനിലനില് ഉളസക്കഭാള്ളനിക്കഭാലാം.
എനഭാല്  ആക്ടനില് അതുണഭാകേനില, ആക്ടനിസല കേണതീഷനവചട്ട് നനിയമലാം പഭാസഭാക്കഭാലാം.
ഗവണ്സമനനിനട്ട്  ഇതനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു സഭാനഡട്ട്  വനനിടനില.  ബഹുമഭാനസപട  നനിയമ
വകുപ്പുമനനി  ഇവനിസടയനില.  ഉസണങ്കനില്  അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്  കചേഭാദനിചട്ട്  കഭാരനികഫ
സചേയ്യഭാമഭായനിരുന.  നനിയമലാം  കേണതീഷണലഭായനി  പഭാസഭാക്കഭാന  പറനില.  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്
ഗവണ്സമനനിസന സഭാനഡട്ട് എനഭാസണനട്ട് വലക്തമഭാക്കണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ഞഭാന  കപഭായനിനട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കുന.  ഇവനിസട ബഹുമഭാനസപട മനനി ഓര്ഡറനിലലഭാസതയഭാണട്ട് ഇഗൗ ബനില്
സഭയനില്  കപലറട്ട്  സചേയനിരനിക്കുനസതനട്ട്   വലക്തമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം
ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാടനിസക്കഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  അകപഭായനിനട്ട്സമനനിനുള്ള
നടപടനികമങ്ങള  പൂര്തനിയഭാകുനതുവസര  മഭാതകമ  ഇഗൗ  ബനില്  നനിലനനില്ക്കുകേയുള
എനനിവനിസട  പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണ സഭയനിസലഭാരു ബനില് സകേഭാണ്ടുവനഭാല്
നയപരമഭാകയഭാ അടനിസഭാനപരമഭാകയഭാ മഭാറലാം ബനിലനിലണഭായഭാല് ആ ബനില് റനിപതീല്
സചേയ്യുലാം.  ആ ആക്ടട്ട് റനിപതീല് സചേയനിടഭാണട്ട് പുതനിയ ആക്ടട്ട് നനിലവനില് വരുനതട്ട്. ഇതനിനട്ട്
കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷണലഭായ നടപടനികമങ്ങളുണട്ട്; Rules of Procedure-സല നടപടനികമങ്ങളുണട്ട്.
അകപഭാള  ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  നടപടനികമങ്ങളുലാം  നനിലവനിലള്ള  ഒരു  നനിയമസത
ഇലഭാതഭാക്കനി പുതനിസയഭാരു നനിയമലാം സകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള നടപടനികമങ്ങളുസമലഭാലാം നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള
ഒരു നനിയമലാം സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട് തഭാലഭാലനികേമഭായനിടഭാസണനലാം ഇതട്ട് ദതീര്ഘകേഭാലകതയട്ട്
നനിലനനിലഭാന കപഭാകുനനിസലനലാം പറയുനതട്ട് ഓര്ഡറനിലഭാകണഭാസയനട്ട് ബഹുമഭാനസപട
സചേയര്  വലക്തമഭാക്കണലാം.  സഭാധഭാരണ  ഇതരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.
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അകപഭാള അതനില്തസന റനിപതീലനിലാംഗട്ട് കഭാസട്ട് കചേര്തട്ട് അതനിനുമുനപട്ട് നനിലവനിലണഭായനിരുന
നനിയമലാം ഇലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.  ആ നടപടനികമങ്ങസള കേഭാറനില് പറതനിസക്കഭാണട്ട്
മനനി സഭയനില് ഇനട്ട് കപലറട്ട് സചേയനിരനിക്കുന ഒരു കസറട്ട്സമനട്ട്  സറഗലര് ആകണഭാസയനട്ട്
അങ്ങട്ട് റൂളനിലാംഗട്ട് നലണലാം.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  ഇവനിസട  ഇതയുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുണട്ട്.
കമപ്രശലാം ഉനയനിചതനിനട്ട് അങ്ങട്ട് റൂളനിലാംഗട്ട് നല്കേനി.  ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന 43
മനിനനിറട്ട് പ്രസലാംഗനിച്ചു.    ഇഗൗ നനിയമതനിസല മഭാറലാം എനപറയുനതട്ട്,  7  സമമ്പര്മഭാര്
എനള്ളതട്ട് 3 ആകുന അതകയയുള. അതനിനഭാണട്ട് ഇഗൗ ചേര്ച നടക്കുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്
ഇലഭാത  സമയതട്ട്  വതീണ്ടുലാംവതീണ്ടുലാം  ചേര്ചകേള  നടനകപഭായഭാല്  എങ്ങസന
ശരനിയഭാകുലാം? ഇതട്ട് ശരനിയഭായ നടപടനിയഭാകണഭാ? ഞഭാസനഭാന പറകഞഭാസട, എനനിക്കട്ട്
പറയഭാന  അവകേഭാശമനികല?  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന  എണതീറനനിനകപഭാള
ഞഭാന സമയലാം കചേഭാദനിചകപഭാള അകദ്ദേഹലാം സമ്മേതനിചനില.  ഇകപഭാള ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര്
രഭാധഭാകൃഷ്ണന  എണതീറനനില്ക്കുനസതനനിനഭാണട്ട്;  ഞഭാനകല  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.
ഇവനിടസത  പ്രശലാം എനഭാസണനഭാല്,  കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
വനിടുനതട്ട്  സതറഭാസണന  അഭനിപ്രഭായക്കഭാരനഭാണട്ട്  ഞഭാന.  എനഭാല്  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കഭാര് സഗൗകേരലമുള്ളതുകപഭാസല സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന കചേഭാദനിക്കസട, അരനിവതറ
പള്ളനിയനിസല കേപലഭാസര നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട് പള്ളനിക്കഭാരഭാണട്ട്; അലഭാസത ഗവണ്സമനല.
അതനില് ഗവണ്സമനനിനട്ട് എനഭാണട്ട് കേഭാരലലാം?  ഇഗൗരഭാറകപട  കനനഭാര് പള്ളനിയനിസല
മുകനിസയ  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്  അവനിടസത  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്,  ഗവണ്സമനല.
ഹനിന്ദുക്കളുകടതഭായകപഭാള എലഭാവരുലാം കകേറനിവഭാരുകേയഭാണട്ട്.   പനി.എസട്ട്.സനി.  ആയനി,
പനിസന ബഹളമഭായനി.   ഇവനിസട തനനിമഭാരുണട്ട്,  പൂജഭാരനിമഭാരുണട്ട്,  ശഭാനനിക്കഭാരുണട്ട്.
അവര്ക്കട്ട് സകേഭാടുതനിരനിക്കുന കപഭാസട്ട് അനുസരനിചട്ട് അവരുസട ശമ്പളലാം എതയഭാണട്ട്;
അവരുസട സഭാനലാം എനഭാണട്ട്?  കഫഭാര്തട്ട് കഗ്രഡനിലഭാണട്ട്.  കേപലഭാരട്ട് വനഭാലലാം പൂജഭാരനി
വനഭാലലാം  തനനി  വനഭാലലാം  ഞങ്ങള  ബഹുമഭാനനിക്കുലാം.  അങ്ങസന  ബഹുമഭാനനിക്കുന
പൂജഭാരനിക്കട്ട് എനഭാണട്ട് ഇതയുലാം തഭാഴ്ന്ന സഭാനലാം സകേഭാടുതനിരനിക്കുനതട്ട്?  

ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു : സര്, ഞഭാന കപഭായനിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കുന.
ഇതട്ട് സതറനിദഭാരണ ഉണഭാക്കുന പരഭാമര്ശമഭാണട്ട്. ഇതട്ട് ആരഭായഭാലലാം അനുവദനിക്കഭാന
പഭാടനില.  ഇവനിസട  മലബഭാര് കദവസസലാം,  സകേഭാചനിന കദവസസലാം,  ടഭാവനകൂര് കദവസസലാം,
ഗരുവഭായൂര് കദവസസലാം അതുകപഭാസല കൂടല്മഭാണനികേലവമുണട്ട്.  ഇവനിടസത കഹനവ
കദവഭാലയങ്ങളക്കട്ട് ഒരു സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്. പുറതള്ള ചേനില ശക്തനികേള ഹനിന്ദുക്കളക്കുമഭാതലാം
സസഭാധതീനമുണഭാക്കഭാന  ശമനിചഭാല് അതനിസന സഹഭായനിക്കുകേയല കവണതട്ട്. ഇതരലാം
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പരഭാമര്ശങ്ങള  ഒരുകേഭാരണവശഭാലലാം  അനുവദനിക്കഭാന  പഭാടനില.  ഒരു  തനിരനി  കേതനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത കദവഭാലയങ്ങളക്കട്ട് എതകയഭാ വര്ഷങ്ങളഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന
ഖജനഭാവനില്നനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കക്ഷതങ്ങളക്കുള്ള ഫണനില്നനിനലാം
യഭാസതഭാനലാം  ഗവസണ്മെനട്ട്  എടുതനിടനില.  അങ്ങസന  കക്ഷതങ്ങസള  സഹഭായനിക്കുന
നനിലപഭാടട്ട്  ഗവണ്സമനനിസന  ഭഭാഗതനനിനട്ട്  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  അതനിസനതനിരഭായനി
ഏസതങ്കനിലലാംതരതനില് വനിമര്ശനിക്കുനതട്ട്  ഗണപരമല. അതട്ട്   നമ്മുസട  സഎകേലതനിനട്ട്
കചേര്നതല.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,   രഭാജഭരണകേഭാലതട്ട്  കക്ഷതങ്ങള മുഴുവന
രഭാജഭാവനികനതഭായനിരുന.  രഭാജഭരണലാം കപഭായകപഭാള സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം അവസയലഭാലാം
ഗവണ്സമനനിസന കേതീഴെനിലഭായനി.  അതുസകേഭാണട്ട് ഗവണ്സമനട്ട് സഹഭായനിക്കഭാന ബഭാധലസമഭാണട്ട്.
ഞഭാന സൂചേനിപനിചതട്ട്  ഇതകയയുള,  കവദനികേനുലാം കേപലഭാര്ക്കുസമഭാസക്ക കേനിട്ടുന ആദരവട്ട്
പൂജഭാരനിമഭാര്ക്കട്ട് കേനിടകണ; അവരുസട സഭാനലാം നഭാലഭാലാം നനിരയനിലഭാണട്ട്.  അതനില്നനിനട്ട്
അവസര ഒനഭാലാംനനിരയനികലയട്ട് മഭാറകമഭാ എനട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിചതനില് ഇത സതസറനഭാണട്ട്;
അതനിസനനഭാണനിത  വനിഷമലാം?  ഇതട്ട്  വളസര  വലക്തമഭായ  കചേഭാദലമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം സകേഭാടുക്കണസമനഭാണട്ട് ഞഭാന പറയുനതട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് ഗവണ്സമനട്ട്
പണലാംസകേഭാടുതഭാല്  മഭാതലാംകപഭാരഭാ  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  സകേഭാടുക്കണലാം.  കക്ഷതലാം,  പള്ളനി
ഇവനിസടസയഭാസക്ക പണലാം സകേഭാടുക്കുനണട്ട്. അതുനനഭായനി, കറഭാമനില് കപഭാകേഭാനുലാം  ഹജനിനട്ട്
കപഭാകേഭാനുലാം  കേഭാശട്ട്  സകേഭാടുക്കുന  അതുലാംനനഭായനി.  എനഭാല്  ഒരു  സമുദഭായസത
ഒറസപടുതഭാന പഭാടനില.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഇവനിസട ഒരു കേണ്ഫബ്യൂഷന വനനിട്ടുണട്ട്.
ഒരു  ബനില്  ഇവനിസട  ഇനസടഭാഡബ്യൂസട്ട്  സചേയ്തു.  ആ  ബനിലനില്  ഒരു  കേണതീഷന
വചനിരനിക്കുന.  ആ ബനില് തഭാലഭാലനികേമഭായനിരനിക്കുലാം.  കേണതീഷന വസചഭാരു നനിയമലാം
പഭാസഭാക്കഭാന  പറകമഭാ  ഇലകയഭാ  എനള്ളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനസപട  പ്രശലാം.  അങ്ങയുസട
റൂളനിലാംഗഭാണട്ട് അതനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. അങ്ങസനയഭാസണങ്കനില് ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന
ഇവനിസട സൂചേനിപനിച  പ്രബലമഭായ മസറഭാരു കചേഭാദലമുണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള ഒരു നനിയമസതക്കുറനിചഭാണട്ട്
പറയുനസതങ്കനില് ആ നനിയമലാം റനിപതീല് സചേയ്യുനതനിനുള്ള സപ്രഭാവനിഷനകൂടനി ഉളസപടുതണലാം.
മഭാതമല,  റനിപതീലനിലാംഗട്ട്  കഭാസട്ട്  ഇതനില്  കചേര്കക്കണതുമഭാണട്ട്.   റനിപതീലനിലാംഗട്ട്  കഭാസട്ട്
ഇലഭാസയനവരനികേയഭാസണങ്കനില്  പുതനിയ നനിയമമഭാണട്ട് വരഭാന കപഭാകുനതട്ട്.  പുതനിയ
നനിയമലാം  വരനികേയഭാസണങ്കനില്  പഴെയ നനിയമതനിനട്ട്  പ്രസക്തനിയനില.   പഴെയ നനിയമലാം
ഇവനിസട  നനിലനനില്ക്കുസമനട്ട്  പറയുകമ്പഭാള  ഒകര  കേഭാരലതനിനുകവണനി  രണ്ടുനനിയമലാം
ഉസണനള്ളതഭാണട്ട്.  ആ രൂപതനില് ഒരു നനിയമലാം നനിയമസഭയട്ട് പഭാസഭാക്കഭാന കേഴെനിയനില.
അതുസകേഭാണട്ട് അതനിസനക്കുറനിചട്ട് കഭാരനികഫ സചേയ്യണലാം. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)
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മനി  .    സതീക്കര് :  ബനിലനികന്മേലള്ള  ഒരു  സപഭാതു  ചേര്ച  മഭാതമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
നടക്കുനതട്ട്.  ബനില് സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട് കപഭാകുന അവസരതനില്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : സര്, 2016-സല കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഒരു സസലക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട്  അയയണസമന
കഭദഗതനി ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വനകപഭാള  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുമഭായനി
ബനസപട്ടുള്ള നനിയമനങ്ങള നടക്കഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  അഴെനിമതനിസയ സലാംബനനിക്കുന
വഭാര്തകേള  വനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുന  സഭാഹചേരലതനില്,  നനിലവനിലള്ള
റനിക്രൂടനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന  ഘടനമഭാറനി,  അതനിസന സചേലവട്ട്  കുറച്ചുസകേഭാണട്ട്  കഭദഗതനി
വരുതനിസക്കഭാണ്ടുള്ള ഒരു  ബനിലഭാണട്ട്  ഇവനിസട  വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനികന്മേല്  ബഹുമഭാനസപട
മുനമനനി ഒകടസറ കേഭാരലങ്ങള പറഞ്ഞു. പകക്ഷ അവര് പറഞനിരനിക്കുന ഒരു കഭാസട്ട്
വയണസമനട്ട്  മഭാതമഭാണട്ട്  ഇവനിസട  ചേര്ചയനില്  വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനഭായഭാലലാം
നനിലവനിലള്ള  കബഭാര്ഡനിസല  അഴെനിമതനികേള  നമുസക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  കേഴെനിഞ
ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലസത  കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരഭാസളകപഭാലലാം  നനിയമനിക്കഭാസത  ഇതനഭാള
കേടനകപഭായനി എനട്ട് പതവഭാര്ത വനതഭാണട്ട്. യു.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച
കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരു  നനിയമനലാംകപഭാലലാം  നടതഭാസത  ഒരു
വര്ഷതനിനനിസട ശമ്പളലാം,  യഭാതഭാപടനി,  വഭാടകേ തുടങ്ങനിയ ഇനതനില് ഒകനകേഭാല്കക്കഭാടനികയഭാളലാം
രൂപ  സചേലവഴെനിച്ചു.  ഈ  സഭാഹചേരലതനിലഭാണട്ട്  അലാംഗങ്ങസള  കുറച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഒരു
സചേയര്കപഴണുലാം രണട്ട് അലാംഗങ്ങളുലാം അതനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗതനില്സപട
ഒരഭാസളയുലാം  ഒരു  സ്ത്രതീസയയുലാം  ഉളസപടുതനിസക്കഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭായനി
ഈ  കഭദഗതനി  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ  ബനില്  പഭാസഭായനിക്കഴെനിയുകമ്പഭാള
സര്ക്കഭാരനിസന  ഖജനഭാവനില്നനിനള്ള  സചേലവട്ട്  കുറയുസമനട്ട്  മഭാതമല  തസരനിതഗതനിയനില്
നനിയമനങ്ങള  നടതഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുസമനള്ള  കേഭാരലതനില്  യഭാസതഭാരു  സലാംശയവമനില.
ബഹുമഭാനസപട തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനട്ട് നഭാലഭാലാം വകുപനിസല ഏഴെഭാമസത ഉപവകുപട്ട്
എനനിനഭാണട്ട്  മഭാറനിയസതനട്ട്  മനസനിലഭാകുനനില.  ഞഭാസനഭാരു  വനിവഭാദതനികലക്കട്ട്
കപഭാകേഭാന കവണനിയല പറയുനതട്ട്.  ഇനലന പ്രസനിഡനനിനുകപഭാലലാം ഇങ്ങസനസയഭാരു
വനിലസക്കഭാനലാം വചനിടനിലകലഭാ;  ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്സമനട്ട് ഭരനിചനിരുനകപഭാള ഒസരഭാറ
കബഭാര്ഡനില്കപഭാലലാം  ഇങ്ങസനസയഭാരു  ആകക്ഷപലാം  കകേളകക്കണനി  വനനിടനിലകലഭാ;
'തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് അഴെനിമതനിക്കഭാരുസട  കൂടഭാരലാം' ഈ സര്ക്കഭാര്
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അധനികേഭാരതനില്  വരുനതനിനുമുനപട്ട്  തുടര്നസകേഭാണനിരനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങളുസട  തുടര്ചസയ
സലാംബനനിക്കുന  വഭാര്തകേളഭാണട്ട്  ഇവനിസടസയലഭാലാം  കേഭാണുനതട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതട്ട്   ഇങ്ങസനസയഭാരു കബഭാര്ഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന ജസനിസട്ട്
പരനിപൂര്ണ്ണസന  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  വനതട്ട്  നമ്മേസളലഭാലാം  ചേര്ച  സചേയ  വനിഷയമഭാണട്ട്.
കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനങ്ങളനിസല അഴെനിമതനിയനിലഭാതഭാക്കഭാന  കകേഭാമണഭായനിട്ടുള്ള
കബഭാര്ഡട്ട്  കവണസമന  റനികപഭാര്ടട്ട്  വരനികേയുലാം  അനസത  സര്ക്കഭാരുലാം  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുലാം  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയതനിസന  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്
കബഭാര്ഡനികനക്കഭാളുപരനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് വനിടഭാല് കൃതലമഭായനി അതട്ട് നടപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുസമന  ഒരു  തതീരുമഭാനതനിസലതനി  ആ  ബനില്  പഭാസഭാക്കനിയതട്ട്.   അതനിസന
റൂളസട്ട്  സഫയനിലാം  സചേയകപഭാള  ബഹുമഭാനസപട  ജനി.  സധഭാകേരനുലാം  ബഹുമഭാനസപട
ഇകപഭാഴെസത വകുപ്പുമനനിയുലാം അതനിസനപറനി സൂചേനിപനിച്ചു. ബനിലനിസന നടപടനികമങ്ങള
കേഴെനി ഞ്ഞുവരുനതനിസന കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനി നനിലവനിലള്ള നനിയമതനില് ഒരു
കഭദഗതനി മഭാതമഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്.  അതട്ട് ഏറവലാം പ്രഭാക്ടനിക്കലഭായനി സചേയ്യുനസവനഭാണട്ട്
നമുക്കട്ട് കേഭാണഭാന കേഴെനിയുനതട്ട്.  ഏഴെട്ട് വര്ഷലാം പ്രഭാക്ടതീസള്ള ഒരു വക്കതീല് വനിവരമനിലഭാത
ആളലകലഭാ; അതനിസന സചേയര്കപഴണ് ഒരു സ്ത്രതീയഭായനിക്കൂകട;  അകപഭാള ആസരകയഭാ
കേണ്ടുവചനിരനിക്കുനകപഭാസലസയനട്ട് പറയഭാന കേഴെനിയനിലകലഭാ?  നനിങ്ങളുസട ഗവണ്സമനട്ട്
വരുകമ്പഭാഴുലാം  ഇതുകപഭാസല  പല കേഭാരലങ്ങളുലാം  സചേയ്യുലാം.   പകക്ഷ,  നമ്മേള കേഭാരലങ്ങള
കനരസത പറഞ്ഞുസകേഭാണഭാണട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.  ഒരു അഡതീഷണല് സസകടറനി നനിയമ
ബനിരുദധഭാരനി ആയനിരനിക്കണസമനകണഭാ?  ഏഴെട്ട് വര്ഷലാം പ്രഭാക്ടതീസള്ള ഒരു വക്കതീകലഭാ,
ഒരു വനനിതകയഭാ, ഒരു പുരുഷകനഭാ ആയനിക്കൂസടനകണഭാ?  അറനിവനിലഭാത ഒരഭാളലകലഭാ. നല
കേസഭാളനിഫനികക്കഷനഭാണട്ട് വചനിട്ടുള്ളസതനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

മസറഭാനട്ട്,  എതയുലാം  സപസടനട്ട്  ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്  പുനധഃകമതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേതണലാം.  400-ലധനികേലാം ഒഴെനിവകേള ഉസണനപറഞട്ട്
ഇകപഭാളതസന  പത  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വന.  നനിലവനിലണഭായനിരുന  കബഭാര്ഡട്ട്
മൂനനഭാലട്ട്  കവക്കനസനിക്കുകവണനി  പതപരസലലാം  സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതലഭാസത  ഒരു
കേഭാരലവലാം സചേയനിടനില.   എതയുലാം സപസടനട്ട് ഇവനിടസത നനിയമനങ്ങള നടതണലാം.
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളുസട  പ്രവര്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി  ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്
ഗണകേരമഭാകുന രതീതനിയനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരണലാം.  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന സസതട്ട്
ആര്ക്കുലാം  കമഭാഷനിച്ചുസകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  പറന  സനിതനിയകല?  ഒന  പരനികശഭാധനിച്ചു
കനഭാക്കൂ.   'തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസതനില് കകേഭാടനികേളുസട അഴെനിമതനി' എനട്ട് കദവസസലാം
വനിജനിലനസനിസന റനികപഭാര്ടട്ട്-  ഈയടുത കേഭാലതട്ട് വന വഭാര്തയഭാണട്ട്.  കദവസസലാം
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കബഭാര്ഡട്ട്  ഭരനിക്കുനതട്ട്  ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്സമനനിസന കനഭാമനിനനികേളല.   കനരസതയുള്ള
ഒരു കഭാസട്ട് മഭാറനിയതനിസനപറനി സൂചേനിപനിച്ചു.  കേഴെനിഞ തവണ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനനിസന
ഒരു  അലാംഗസത  സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്  കുഴെപമഭാകുസമനട്ട്  വനിചേഭാരനിചഭാകണഭാ  കലഭാകേസതങ്ങുലാം
ഇലഭാത ഒരു കഭാസട്ട് വചതട്ട്  എനറനിയനില. അഴെനിമതനിക്കുകവണനി കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട്
സസകടറനി ഫയലകേളുണഭാക്കുകേയുലാം നശനിപനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനസവനലാം സലലാംമഭാറങ്ങളനിലലാം
കേരഭാറുകേളനിലലാം  വന സവടനിപട്ട്  നടതനസവനമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള വഭാര്ത വനനിരനിക്കുനതട്ട്.
പഭാവസപട  ശഭാനനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  സലലാംമഭാറലാം  കേനിടണസമങ്കനില്  കേഭാകണണകപഭാസല
കേഭാണണലാം. വലനിയ കക്ഷതങ്ങളനികലക്കട്ട് ശഭാനനിക്കഭാസര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് വന കകേഭാഴെ
വഭാങ്ങുനനികല;  അതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  വലനിയ  ആകരഭാപണങ്ങളഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.
ശരനിയഭായ കേഭാരലങ്ങളഭാകണഭാ കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് നടക്കുനതട്ട്? പരസലമഭായ രഹസലങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതട്ട്  മുഴുവന.  വലനിയ  കക്ഷതങ്ങളനില്  ശഭാനനിക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം
സലലാംമഭാറങ്ങളക്കുകവണനിയുലാം  വന  കകേഭാഴെ  വഭാങ്ങനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന  പരനിപഭാടനി
അവസഭാനനിപനിക്കകണ? കദവസനകയഭാ കദവനിയുസടകയഭാ കപരുപറഞട്ട് കേഭാശുണഭാക്കുന
സവള്ളഭാനക്കൂടങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാസത  പവനിതമഭായനിട്ടുള്ള  വനിശസഭാസവലാം  ആചേഭാരങ്ങളുലാം
സകേഭാണ്ടുവരനികേസയനള്ളതഭാണട്ട്. നനിലവനിലള്ള കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിസന പ്രവര്തനങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  എസട്ട്.പനി.-യുസട  രണട്ട്  കപജുള്ള  റനികപഭാര്ടനില്
വനനിരനിക്കുനതട്ട്  ഭരണസമനിതനികേളുസട  പ്രവര്തനങ്ങസളക്കുറനിചഭാണട്ട്.  സസകേഭാരല
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കചേര്നണഭാക്കനിയ ഗരുതരമഭായ അഴെനിമതനിക്കരഭാറുകേസള സലാംബനനിചഭാണട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  വനനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  നമ്മേള  വചസതഭാനമലകലഭാ?   കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിസന  വനിജനിലനസനിസന  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്.  ശബരനിമലയനികലതുളസപസട  എലഭാ
കേരഭാറുകേളനിലലാം  വന  അഴെനിമതനിസയനലാം  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
ഏറവലാം  വലനിയ  സവടനിപഭാണട്ട്  നടക്കുനസതനമഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടനില്  പറയുനതട്ട്.
ഇസതഭാസക്ക  ശരനിയഭായ  കേഭാരലമഭാകണഭാ;  ഇതനിസനഭാസക്ക  ഒരു  നനിയനണലാം
ഉണഭാകകേണതകല;  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  സസകടറനി  കനരനിടഭാണട്ട്  എലഭാ കേരഭാറുകേളുലാം
ഉറപനിക്കുനസതനലാം അകദ്ദേഹലാം അറനിയഭാസത ഒരു കേഭാരലവലാം നടക്കനിസലനമഭാണട്ട് പത
റനികപഭാര്ട്ടുകേള വനനിരനിക്കുനതട്ട്.   ശബരനിമലയനില്  എകനികേബ്യൂടതീവട്ട്/അഡനിനനികസറതീവട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാസര നനിയമനിക്കുനതട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലാം രഭാഷതീയക്കഭാരുമടങ്ങുന  സലാംഘമഭാസണനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്.   ഞഭാന  കൂടുതസലഭാനലാം  പറയുനനില.   ഇതരതനില്   ആകരഭാപണ
വനികധയരഭായവസരസയഭാസക്ക  കുതനിതനിരുകേനിസക്കഭാണഭാണട്ട്  അവനിസട   കേഭാരലങ്ങള
നടതനതട്ട്.  ഇതനിസനഭാസക്ക മഭാറലാംവരുതനിസക്കഭാണട്ട് വളസര സതഭാരലമഭായനി കേഴെനിവള്ള
സതലസനരഭായവസര  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേളുണഭാകേണലാം.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസനപറനി  വതീണ്ടുലാം  വഭാര്ത  വനനിരനിക്കുനതട്ട്,   'വനിരമനിചവര്ക്കട്ട്
പുന:പ്രതനിഷ'  -സസകടറനിയുസട  ഉതരവട്ട്  ഇറങ്ങനി.  ഇസതഭാസക്ക  എനനിനഭാണട്ട്?
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ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളഭായ  എതകയഭാകപരുണട്ട്.  ആശനിത  നനിയമനതനിനുകവണനി
കേഭാതനിരനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  വയസട്ട്   കേഴെനിഞ്ഞുകപഭാകുന   സഭാഹചേരലമുണഭാകുലാം.  ഈ
അടുതകേഭാലതട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുഖലമനനി  ഒരു  അഭനിപ്രഭായലാം  പറഞ്ഞു.
കക്ഷതങ്ങളനിസല  തനിരക്കട്ട്  കുറയഭാന  ഒരു  സ ജഷന  വയഭാന  ഏതട്ട്  മനുഷലനുലാം
അവകേഭാശമനികല;  നമുസക്കഭാരു അഭനിപ്രഭായലാം പറഞ്ഞുകൂകട;   അതനിസന സലാംബനനിചട്ട്
എസനഭാസക്ക  വനിവഭാദമഭാണുണഭായതട്ട്?  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രസനിഡനട്ട്  സമരലാം
സചേയ്യഭാനനിരനിക്കുന,  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട്  കേഭാടനിക്കൂടനിയതട്ട്,   ഒരഭാള  ഒരഭനിപ്രഭായലാം
പറയുനതുസകേഭാണട്ട്  എസനങ്കനിലലാം  നഷമുകണഭാ;   എവനിസടസയങ്കനിലലാം  ഉള്ളതട്ട്
മഭാതൃകേയഭാക്കനി പഠനലാം നടതനി നസലഭാരു മഭാതൃകേ സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എസനങ്കനിലലാം
നഷമുകണഭാ?  എസന  സഭാനഭാര്ത്ഥനിയഭാക്കനിയതുലാം  ജയനിക്കഭാന  കേഴെനിഞതുലാം  ഒസക്ക
ഇടതുപക്ഷ പഭാര്ടനിയുസട സഹഭായലാംസകേഭാണഭാണട്ട്.

2.00 p.m. ]

ഒരു സ്ത്രതീസയന നനിലയനില് എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്, ശഭാസഭാകക്ഷതങ്ങളനില്

എലഭാ സ്ത്രതീകേളുലാം കപഭാകുനണട്ട്. ദനിവസവലാം പൂജയുലാം കതവഭാരവലാം സചേയ്യുന, വളസരകയസറ

ഇഗൗശസരവനിശസഭാസമുള്ള ഒരു കുടുലാംബതനിസല അലാംഗമഭാണട്ട്  ഞഭാന.    അങ്ങസനയുള്ള

ഒരു  കുടുലാംബതനില്നനിനലാം  വനനിട്ടുള്ള  എനനിക്കട്ട്  കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  എന്തുസകേഭാണട്ട്

സ്ത്രതീകേളക്കുമഭാതലാം  ശബരനിമലയനില്  വനിലക്കട്ട്  കേല്പനിക്കുന;  സസജവശഭാസ്ത്രപരമഭായ

കേഭാരണങ്ങളസകേഭാണട്ട്  സ്ത്രതീസയ  മഭാറനിനനിര്കതണതുകണഭാ?  ശബരനിമലയഭാത

അപകേടസഭാധലതയുള്ളതഭാസണങ്കനില്  അക്കഭാരലലാം  പറഞഭാല്കപഭാകര?  സ്ത്രതീക്കട്ട്

ബഹനിരഭാകേഭാശതട്ട്  കപഭാകേഭാലാം,  കേല്പനഭാചേഗൗള  ബഹനിരഭാകേഭാശതട്ട്  കപഭായനികല?

ഹനിമഭാലയതനില്  കേയറഭാലാം.  ശബരനിമലയനില്  വനിലകക്കര്സപടുതനതനിസന

സഭാലാംഗതലസമനഭാണട്ട്? ഞഭാസനഭാരു  അവനിശസഭാസനിയഭാസണനട്ട്  ഒരനിക്കലലാം  പറയനില.

വലക്തനിപരമഭായ  വനിശസഭാസങ്ങളക്കട്ട്  ആരുലാം  ഒരനിക്കലലാം  തടസമല.  അങ്ങസനതസന

ജതീവനിക്കുന ആളഭാണട്ട് ഞഭാനുലാം. എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് ആ കക്ഷതതനില് മഭാതലാം സ്ത്രതീകേള

കേയറണഭാസയനപറയുനതട്ട്? സ്ത്രതീകേള  ശബരനിമലയനില്  കേയറനിയഭാല്  ശബരനിമല

നശനിക്കുസമനട്ട്  ഒരു  ദനിവസലാം  ഒരഭാള  പറയുനതട്ട്  കകേടകപഭാള  എനനിക്കട്ട്  വലഭാസത

വനിഷമലാംകതഭാനനി,  ആരഭാസണകനഭാ  എവനിസടവചഭാസണകനഭാ  ഞഭാന  പറയുനനില.

സസകേഭാരല  സലാംഭഭാഷണമഭായതുസകേഭാണട്ട്  സവളനിസപടുതഭാന  ഇഷസപടുനനില.  അതട്ട്

ശരനിയഭാകണഭാ?  ഇവനിസട ഇരനിക്കുന മുഴുവനകപകരയുലാം അമ്മേ പ്രസവനിച്ചു വളര്തനിയതഭാണട്ട്.

സ്ത്രതീകയഭാടുള്ള അവഗണനയുസട ഒരു ഭഭാഗലാം  തസനയകലയനിതട്ട്;  ഇതട്ട്  എലഭായനിടതലാം
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ചേര്ചയഭാകേസട.  കകേഭാടതനി  ഉതരവനുസരനിചട്ട്  ഉതകരനലയനിസല ഒരു കക്ഷതതനില്

ഇകപഭാള സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഴെയകേഭാലതട്ട് 41  ദനിവസസത

വ്രതസമടുതഭാണട്ട്  ശബരനിമലയനില്  കപഭായനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്   അതനിസന  ഒരലാംശലാം

ഇനകണഭാ?  ഇനട്ട് ഉചയട്ട് ശബരനിമലയനില് കപഭാകേഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുന, രഭാതനിയനില്

കപഭാകുന.  പകക്ഷ അവനിസട  കപഭാകുനതനിനട്ട്  സ്ത്രതീകേളസക്കനലാം വനിലക്കുണട്ട്.   അതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണസമനഭാണട്ട്  എസന  വലക്തനിപരമഭായ  അഭനിപ്രഭായലാം.

തതീര്ചയഭായുലാം അതനിനട്ട് മഭാറമുണഭാകുകേതസന കവണലാം.  എലഭാ ശഭാസഭാകക്ഷതങ്ങളനിലലാം

സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  കേയറഭാസമങ്കനില്  ശബരനിമലയനില്  മഭാതലാം  എനഭാണട്ട്  പ്രശമുള്ളതട്ട്?

ഇതരതനിലള്ള  ഒകടസറ  അഴെനിമതനിയുലാം  സകേടുകേഭാരലസതയുലാം  പണമുണഭാക്കുന

സഭാപനവമഭായനി മഭാറുനതനിലപരനി ഏറവലാം ജനകേതീയമഭായനി കക്ഷതങ്ങളുസട ആചേഭാരങ്ങളുലാം

അനുഷഭാനങ്ങളുലാം പവനിതമഭായനി  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാകേണലാം.

അലഭാസത ഇഷക്കഭാസര  കുതനിനനിറച്ചുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുന ഒരു രതീതനിയല കവണതട്ട്. 

സകേഭാടഭാരക്കര ഗണപതനി കക്ഷതതനില്  വനികേസനതനിനട്ട് കയഭാഗലമഭായ ധഭാരഭാളലാം
സലമുണട്ട്.  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുസട  ഘടനമഭാറണലാം.   കേഴെനിഞ  ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്സമനനിസന  കേഭാലതട്ട്  നനിയമനിച  കബഭാര്ഡട്ട്,  കവഭാടട്ട്  സചേയട്ട്  കുകറകപരുസട
അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുമഭായനിരുന.  അതുകപഭാര,  കുറച്ചുകൂടനി  സതഭാരലമഭാക്കണലാം.  ചേനില
സലങ്ങസളഭാസക്ക  ആളക്കഭാരുസട കുതകേയഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരഭാളക്കുലാം
അകങ്ങഭാടട്ട്  അകസനില.  അങ്ങസന  സചേയ്യഭാന  പഭാടനിലകലഭാ?  വലതലസമഭായ
പഭാര്ടനിക്കഭാരുലാം സപഭാതുജനങ്ങളുസമലഭാലാം ഉളസപടുന ഒരു കക്ഷകതഭാപകദശകേ സമനിതനി
വനകേഴെനിഞഭാല്  അവനിസട അതനിസന സഎശസരലലാം കേഭാണഭാനഭാകുലാം. അതനിനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം
ഉദഭാഹരണങ്ങള  കേഭാണനിച്ചുതരഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പുള്ളുണ്ണനി  കക്ഷതതനിസനയുലാം  മറലാം
കേഭാരലലാം എനനിക്കട്ട് കനരനിടറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  അതുകപഭാസല എതകയഭാ സലങ്ങളുണട്ട്.
അവനിസട കവസറഭാരു രതീതനിയനില് മഭാതകമ ഭരണലാം സകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുള്ളു. അസതഭാസക്ക
ഒരനിക്കലലാം അനുവദനിക്കഭാന പഭാടനില.  ഉപകദശകേസമനിതനിയുസട ഘടനയട്ട്  മഭാറമുണഭാക്കണലാം.
അതട്ട്  ഭരണതനികലക്കുള്ള കേടനകേയറസമഭാനമല.  കക്ഷതഭരണങ്ങള   പവനിതമഭായനിതസന
കപഭാകേണലാം.  പകക്ഷ  അതട്ട്  സസകേകേഭാരലലാം  സചേയ്യുനതട്ട്  സതഭാരലമഭായഭാല്  ഭക്തജനങ്ങളക്കട്ട്
കുകറക്കൂടനി  ഇനകവഭാളവ്സമന്റുണഭാകുലാം,  അതനിലൂസട  കക്ഷതങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട്ടുള്ള
കേഭാവട്ട്, കുളലാം എനനിവ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം വൃതനിയുലാം സവടനിപ്പുമുള്ള സലതട്ട് ആരഭാധന
നടതഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം. അസതഭാസക്ക ഒരു കേയ്യനികലഭാ സചേറനിയ കമഖലകേളനികലയ്കക്കഭാ
മഭാതമഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന  സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറണസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.
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ഇഗൗ  ബനിലനില്,  ശമ്പളയനിനതനില്  കനഭാക്കുകേയഭാസണങ്കനില്  അലാംഗങ്ങള  മൂനകപര്

കുറയുനകതഭാടുകൂടനി   പകുതനിയനിലധനികേലാം  സചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്  ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്

സചേയ്യുനതട്ട്.  അക്കഭാരലതനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കുകറക്കൂടനി  ലഭാഭലാം  ഉണഭാവകേകയയുള.

നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേസളലഭാലാം  നനികേതനി സമചസപട നനിലയനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരണലാം.

ഇതനില് ഒരു സചേയര്കപഴണുലാം ഒരു വനനിതയുലാം എസ് സനി.  വനിഭഭാഗതനിലള്ള ഒരഭാളുലാം

ഉളസപസട  മൂനലാംഗങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.  ചുരുങ്ങനിയ  അലാംഗങ്ങകളയുളസവങ്കനിലലാം  അതനില്

ഒരഭാള  എസ് സനി.  വനിഭഭാഗതനിലള്ള  ആളഭായനിരനിക്കണസമനള്ള  പരനിഗണന

പ്രകതലകേമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കയഭാഗലതയുസട കേഭാരലതനിലഭായഭാലലാം  വനനിതകേളക്കട്ട്

പ്രകതലകേലാം പരനിഗണനയുണട്ട്. ഇടതുപക്ഷ പഭാര്ടനി അക്കഭാരലതനിസനഭാപലാം നനിനനിട്ടുസണനള്ളതട്ട്

സകനഭാഷകതഭാടുകൂടനി  ഞഭാന  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞതവണ  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിസന  കഭദഗതനി  അവതരനിപനിചകപഭാള  വനനിതകേളക്കുള്ള  സലാംവരണലാം

എടുതകേളഞ   സ്ത്രതീവനിരുദരഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-കേഭാസരനട്ട്  ഞഭാന  പറയുലാം.  50

ശതമഭാനതനികലസറ  വനനിതകേളുള്ള  ഇഗൗ  സലാംസഭാനതട്ട്  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  എലഭാ

കേഭാരലതനിലലാം ശബരനിമലയനില് കേയറുനതനിനഭായഭാലലാം കബഭാര്ഡനില് അലാംഗമഭാകുനതനിനഭായഭാലലാം

എലഭാ കയഭാഗലതകേളുമുള്ള സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ പരനിഗണന നല്കേഭാതതട്ട്.  അതട്ട്

കവണസമനതുതസനയഭാണട്ട് എസന അഭനിപ്രഭായലാം. 

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ജനി  .    സധഭാകേരന  ) :  സര്,

ചേരനിതതനിലഭാദലമഭായനിടഭാണട്ട്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  സകേഭാചനി  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളനില്

എസ് സനി./എസ് റനി.  വനിഭഭാഗതനിലള്ള ഒരഭാളക്കുലാം ഒരു വനനിതയ്ക്കുലാം സലാംവരണലാം നല്കുനതട്ട്.

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് രണട്ട് വനനിതകേളക്കഭാണട്ട് സലാംവരണലാം സകേഭാടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്.

യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്സമനട്ട്   സലാംവരണലാം  എടുതകേളഞ്ഞു.  അവനിസട  സലാംവരണലാം

ഒനഭാക്കനി എനകേഭാരലലാം ഞഭാന ശദയനില്സപടുതകേയഭാണട്ട്.

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:   സര്,  ബഹുമഭാനസപട   ജനി.  സധഭാകേരന

വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള ധഭാരഭാളലാം  നലകേഭാരലങ്ങള സചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് ഒനഭാണട്ട്

സ്ത്രതീസലാംവരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  അതനിനുമുമ്പുലാം  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്സമനനിസന

കേഭാലസതഭാസക്ക വനനിതകേള വനനിട്ടുസണനഭാണട്ട് എസന വനിശസഭാസലാം. ഇതരതനിലള്ള

സഭാമൂഹനികേമഭായ  സമതസലാം  ഉറപഭാക്കനി  കൂടുതല്  സമചസപട  നനിലയനികലക്കട്ട്  കദവസസലാം

കബഭാര്ഡനിസന പ്രവര്തനസത സകേഭാണ്ടുകപഭാകേണലാം. സര്ക്കഭാര് കൂടുതല് ഇടസപടുനസവനട്ട്



384       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

കനരസത ഇവനിസട സൂചേനിപനിച്ചു, പണട്ട്  ഇവനിസട ഭരണലാം നടതനിയനിരുനതട്ട് രഭാജഭാക്കന്മേഭാരകല?

രഭാജഭാവനില്നനിനലാം ഭരണലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേനിടനിയകപഭാഴെകല സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലങ്ങള

കനഭാക്കുനതട്ട്.  അവനിടസത കമല്കനഭാടമലഭാസത  മസറഭാരു കേഭാരലതനികലക്കുലാം  കേടക്കുനനിലകലഭാ.

കക്ഷതതനിസല ഏറവലാം വലനിയ ആളഭാരഭാണട്ട്?  തനങ്ങളുലാം മനങ്ങളുസമലഭാലാം പഠനിചട്ട്,

ഭക്തര്ക്കുകവണനി സസദവകതഭാസടലഭാലാം പറഞട്ട് പ്രഭാര്ത്ഥനിക്കുന ഏറവലാം നല കേഭാരലലാം

സചേയ്യുനതട്ട്  ശഭാനനിക്കഭാരഭാണട്ട്.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  അവരുസട  അവസ  എനഭാണട്ട്?

ബഹുമഭാനസപട  മനനി  അതട്ട്  ഗഗൗരവതനിസലടുക്കണസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ.  ജനി.  സധഭാകേരന,  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാള  കുറചട്ട്   കഭദഗതനികേള

വരുതനിയനിരുന.   അവരുസട  കഗ്രഡട്ട്  ഉയര്തണലാം.   ശഭാനനിക്കഭാരനട്ട്  വനിവഭാഹലാം

സചേയ്യഭാന സപണ്കുടനികേസള സകേഭാടുക്കുകേയനില. അവര്ക്കട്ട് ഒരനിക്കലലാം അവധനിസയടുക്കഭാന

സഭാധനിക്കനില.  അവര്ക്കട്ട്  സമൂഹതനില്  അര്ഹനിക്കുന  സഭാനലാം  നല്കുനതനിനുളള

സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം,   സപ്രഭാകമഭാഷന  സഭാധലതയുണഭാകേണലാം.  വര്ഷങ്ങള

കേഴെനിയുകമ്പഭാള  അതനിനനുസരനിച്ചുളള   കഗ്രഡട്ട്  ഉയര്തനിനല്കേണലാം.  കക്ഷതതനിസല

ശഭാനനി,  തകേനില്,  നഭാദസസരലാം തുടങ്ങനിയ കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന എലഭാവര്ക്കുലാം

അര്ഹമഭായ  പരനിഗണനയുലാം  സപ്രഭാകമഭാഷന  സഭാധലതയുലാം  കേനിട്ടുന  തരതനിലളള

സലാംവനിധഭാനങ്ങള സകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള മഭാതകമ കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിസന  പ്രവര് തനലാം

കൂടുതല്   ജനകേതീയമഭാവകേയുള,  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാവകേയുള.  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്

സചേയ്തുസകേഭാണട്ട് എസന വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.

സസവദച്യുതനിയുലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന) : സര്,
ഇതുസലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  ചേര്ച  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  നടതഭാലാം.  എനഭാലലാം
സഭയനില് സപഭാതുവഭായ ഒരു ചേര്ച നടന പശ്ചഭാതലതനില് ഗവണ്സമനനിനട്ട് പറയഭാനുള്ള
കേഭാരലങ്ങള പറഞനിസലങ്കനില് സഭഭാകരഖകേളനില് അതുണഭാകേനില. അതുസകേഭാണട്ട്  ചേനില
കേഭാരലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന. 

ഇസതഭാരു തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനമല.  കദവസസലാം കബഭാര്ഡട്ട് നനിയമനങ്ങള
പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  2007-ല്  വനിട്ടുസകേഭാടുത.  2011-ല്  ഗവണ്സമനട്ട്
മസറഭാരു  നനിയമലാം  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  അതനിസന  ഇലഭാതഭാക്കനി,  അതട്ട്  പുനധഃസഭാപനിക്കഭാന
ഞങ്ങള ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് പുനധഃസഭാപനിക്കുകേ തസന സചേയ്യുലാം. ആ നയതനില്
നനിനലാം ഗവണ്സമനട്ട് പനിന്മേഭാറുനനില. അനട്ട് റൂളസട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനനില എനപറയുനതട്ട്
ശരനിയല,  റൂളസട്ട്   സകേഭാണ്ടുവന.  ഏതഭാണട്ട്  സസഷലല്  റൂളസസലഭാലാം  തയ്യഭാറഭായനി
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അസഭാധഭാരണ  ഗസറഭായനി  വനിജഭാപനലാം  പുറസപടുവനികക്കണ  സനര്ഭതനില്
ഗവണ്സമനട്ട് ഇടസപടട്ട് അതട്ട് നനിര്തനിവച്ചു എനള്ളതഭാണട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന  നമ്പര്  കുറയുനസവനതട്ട്  മഭാതമല,  നനിലവനിലള്ളതട്ട്
ഗവണ്സമനട്ട്  സസകടറനിയുസട  പദവനിയനില്  കുറയഭാത  സഭാനലാം  വഹനിക്കുനകതഭാ
വഹനിചനിരുനകതഭാ  ആയ  ഒരഭാള  സചേയര്കപഴണഭായനിരനികക്കണതുലാം  മറലാംഗങ്ങളനില്
ഒരഭാള വനനിതയുലാം ഒരഭാള പടനികേജഭാതനിയനികലഭാ  പടനികേകഗഭാതവര്ഗ്ഗതനികലഭാ സപടുന
ആളുമഭായനിരനികക്കണതഭാസണനള്ളതഭാണട്ട്. ഇതനില്  സചേയര്മഭാസന കേസഭാളനിഫനികക്കഷന
മഭാതകമ ഇവനിസട പറയുനള.  ഇകപഭാള സചേയര്കപഴസണ സലാംബനനിചട്ട് പറയുനതട്ട്,
'ജനിലഭാ  ജഡ്ജനിയഭായനിരനിക്കുനകതഭാ  ആയനിരുനകതഭാ  അസലങ്കനില്  ജനിലഭാ  ജഡ്ജനി
ആയനി  നനിയമനിക്കസപടഭാന  കയഭാഗലതയുള്ളകതഭാ  ആയ  ഒരഭാസള  സചേയര്കപഴണഭായനി
നനിയമനികക്കണതഭാണട്ട്. ജനിലഭാ ജഡ്ജനിയുസട പദവനിയുള്ള ഒരഭാള മതനിയഭാകുലാം'. അതനിസന
ആവശലകമയുള.  അലാംഗങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  ഇതനിസലഭാനലാം  പറയുനനില.
അതുസകേഭാണ്ടുതസനയഭാണട്ട് കനരസത  ഞഭാന  അഞലാംഗങ്ങള  ആസരലഭാമഭാസണനട്ട്
കചേഭാദനിചകപഭാള ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണനട്ട് മറുപടനിയനിലഭാസത കപഭായതട്ട്. അങ്ങസന
പുറതപറയഭാന കേഭാരലമഭായനി സഭാധനിക്കഭാതതുസകേഭാണഭാണട്ട്. 'അലാംഗങ്ങള, സതഭാഴെനില്സലാംബനമഭായകതഭാ
കസവനപരമഭായകതഭാ അസലങ്കനില് ഭരണപരമഭായകതഭാ  ആയ കേഭാരലങ്ങള സസകേകേഭാരലലാം
സചേയ്യുനതനില് പരനിചേയസമ്പനരഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട് ' എനട്ട് ഇതനില് കൃതലമഭായനി വലവസ
സചേയ്യുനണട്ട്.   

അകയഭാഗലതയുസട  പ്രശമഭാണട്ട്  മസറഭാരു  പ്രധഭാനസപട  വനിഷയമഭായനിവനതട്ട്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്കപഭാലലാം  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇങ്ങസനസയഭാരു

കഭാസട്ട് വയഭാന ഇടയഭായതട്ട് എനറനിയനില.  ഞഭാന നനഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു.  നമ്മുസട

നഭാടനില് ഒരുപഭാടട്ട് കബഭാര്ഡുകേളുണട്ട്. അവനിസടസയഭാനലാം കേഭാണഭാത ഒരു കഭാസട്ട് ഇതനില്

കേഭാണഭാനനിടയഭായനി.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  അങ്ങസനസയഭാരു  കഭാസട്ട്  വയ്കക്കണതഭായനി

കേഭാണുനനില. "മദലതനിസന ഉല്പഭാദനതനികലഭാ വനിപണനതനികലഭാ  ഏര്സപടനിരനിക്കുനകതഭാ

ഏര്സപടനിട്ടുള്ളകതഭാ ആയ ആകളഭാ.....”  എനപറയുന  കഭാസട്ട് കവസറഭാരു കബഭാര്ഡനിസന

സലാംബനനിച്ചുലാം കേഭാണുനനില. മനിക്കവഭാറുമുള്ള എലഭാ കബഭാര്ഡുകേസള സലാംബനനിച്ചുലാം  മറട്ട്

ആറട്ട്  കഭാസകേള  വസരയുണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  ഞഭാന  കചേഭാദനിചതട്ട്.  ഏഴെഭാമസത  കഭാസട്ട്

ഇങ്ങസന   വയഭാന  കേഭാരണലാം  എനഭാണട്ട്;  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അങ്ങസനസയഭാരു

അവസയനില്സചേനസപട്ടുകപഭാകയഭാ?  ആറലാംഗങ്ങളുള്ള  ഒരു  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം മദലതനിസന ഉല്പഭാദനതനിലലാം വനിപണനതനിലലാം  ഏര്സപടനിരനിക്കുന
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ഒരഭാസള വയ്ക്കുന നനിലയനികലക്കട്ട്  വനകപഭാകയഭാ എന കേഭാരലസത സലാംബനനിച്ചുള്ള

സലാംശയമഭാണട്ട് ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട്.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട് ആ കഭാസട്ട് എടുതകേളഞതട്ട്.

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-സന  സലാംബനനിചട്ട്  അക്കഭാരലതനില്  യഭാസതഭാരു  സലാംശയവമനില.

ഏറവലാം കയഭാഗലരഭായ ആളുകേസള  വച്ചുസകേഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടട്ട്  സചേയ്യഭാന

പ്രയഭാസമുണഭാകേനില.  അതഭാണട്ട്  അതനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.   ബഭാക്കനി

കേഭാരലങ്ങസളഭാസക്ക നനിശ്ചയമഭായുലാം സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില് ചേര്ച സചേയ്യഭാലാം.

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :സര്,  ഭരണപക്ഷസതകയഭാ പ്രതനിപക്ഷസതകയഭാ
കുറസപടുതകേയല,  ഈ  ഒരു   നനിയമലാം  നമ്മേള ചേര്ച  സചേയ്യഭാന  തുടങ്ങനിയനിടട്ട്
വളസരയധനികേലാം കേഭാലമഭായനി. ബഹുമഭാനസപട ജനി. സധഭാകേരന മനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള
നനിയമനലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടുനതുമഭായനി  ബനസപട വനിഷയലാം  ഈ സഭയനില്
വന.  അതനിനുകശഷലാം  അടുത  ഗവണ്സമനട്ട്  വനട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
ഉണഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇകപഭാള  അതനിസന  തുടര്ചയഭായനി  ആ  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡനിലള്ള  കഭദഗതനിയഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  സഎകേലകകേരളലാം  ഉണഭായതനിനുകശഷലാം
യഥഭാര്ത്ഥതനില്  ഹനിന്ദു  സമുദഭായതനില്  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  തുലലനതീതനി
നല്കുനതനിനട്ട്  ഇതയുലാം  കേഭാലതഭാമസസമടുതസവനള്ളതട്ട്  അപ്പുറതലാം  ഇപ്പുറതലാം
ഇരനിക്കുന ആളുകേളക്കട്ട് അഭനികേഭാമലമഭായ ഒരു കേഭാരലമല.  ഏറവലാം പ്രധഭാനസപട ഒരു
കേഭാരലലാം,  ഇകപഭാഴുലാം  വനിപവകേരമഭായ തതീരുമഭാനസമനട്ട് എസന സഹൃതഭായ മുനമനനി
പറഞ്ഞു,  ശരനിയഭാണട്ട്.  ആ  ഒരു  തതീരുമഭാനലാം  അപ്പുറതനനിനലാം  ഇപ്പുറതനനിനലാം
ഉണഭായനി.  പകക്ഷ,  ഇകപഭാഴുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമഭാകുനനില.  അങ്ങട്ട്  ഉകദ്ദേശലകേഭാരലലാം
വനിവരനിചകപഭാള  പറഞ്ഞു  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  നനിയമനങ്ങസളഭാഴെനിസകേ.....
എനനിസന  കപരനിലഭാണട്ട്  അവനിസട  ഈ  ഒരു  സഎറലാം  കേഭാണുനതട്ട്.  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴെനിലള്ള  കേഴെകേലാം  ഉളസപസടയുള്ള  ശഭാനനിയുമഭായനി  ബനസപട
കേഭാരലങ്ങള മഭാറനിനനിര്തഭാലാം. അതട്ട് അമ്പലവഭാസനികേളുമഭായനി ബനസപട പരമ്പരഭാഗത
സതഭാഴെനിലഭാസണങ്കനില്  മഭാറനിനനിര്തഭാലാം.  അതനില്  ആര്ക്കുലാം അഭനിപ്രഭായവലതലഭാസമനില.
കേഴെനിഞ ഗവണ്സമനനിസന കേഭാലതഭായഭാലലാം  അതട്ട്  സചേയനിടനില.   ഈ ഗവണ്സമനട്ട്
എടുക്കുന സമതീപനവലാം അതഭാണട്ട്. അഡ് മനിനനികസഷന രലാംഗതട്ട് ഇതയുലാം കേഭാരലങ്ങള
സകേഭാണ്ടുവരഭാസമങ്കനില്  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  എന്തുസകേഭാണട്ട്  പഭാടനില?
യഥഭാര്ത്ഥതനില്  സസഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  സപഭാതുവഭായ  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലകേളഭായ
എലാം.ഇ.എസട്ട്.,  എസട്ട്.എന.ഡനി.പനി.,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.-സലഭാസക്ക കവണസമനഭാണട്ട്.
പകക്ഷ അവനിസടസയഭാസക്ക നമ്മേള കപഭാകകേണ. അതട്ട് ഇകപഭാള കേഴെനിയുന കേഭാരലമല.
പകക്ഷ  കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനിലള്ള എയ്ഡഡട്ട് സഭാപനങ്ങളനിസലങ്കനിലലാം
ഇതട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരുന കേഭാരലതനില്   എനഭാണട്ട്   തടസലാം?  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇസതഭാരു
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സമ്പൂര്ണ്ണ വനിപവമഭായനി മഭാറണസമങ്കനില്,  ഇതരലാം നനിയമനങ്ങള കദവസസലാം റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്
കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി ഗവണ്സമനട്ട് സസതീകേരനിക്കണലാം. 

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലാം
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം  തമ്മേനില് ഒരു ബനമുണട്ട്.  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളസക്കലഭാലാം
ഒകര നനിയമമഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിസന  കേതീഴെനിലള്ള
കകേഭാകളജുകേളനിസലങ്കനിലലാം നടപഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  അതനിസന സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാലാം.  ഞഭാന മനസനിലഭാക്കനിയ കേഭാരലലാം  ഈ സഭയനില്
പറഞ്ഞുസവകനയുള.  ഇതഭാണട്ട്  സപഭാതുവഭായനി  ഇവനിസട  വനനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങസള
സലാംബനനിചട്ട്  പറയഭാനുള്ള  കഭാരനിഫനികക്കഷന.  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  വനിശദമഭായ
ചേര്ച നടതനി  ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കഭാലാം. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  1 (എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി പ്രസട്ട് സചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  സര്, പ്രസട്ട് സചേയ്യുനനില. 

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന അവതരനിപനിച  1 (എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ശതീമതനി  പനി. അയനിഷഭാ കപഭാറനി, കനഭാടട്ട് ഇന ദനി സതീറട്ട്.

ശതീമതനി   പനി.  അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  അവതരനിപനിച  2  (ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭയുസട അനുമതനികയഭാസട പനിനവലനിചനിരനിക്കുന. 

2016-സല  കകേരള  കദവസസലാം  റനിക്രൂടട്ട്സമനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
ഭൂനനികുതനിയുലാം  കദവസസവലാം  സലാംബനനിച  II-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട
പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന പ്രകമയസത....

അനുകൂലനിക്കുനവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.........

പ്രകമയലാം സഭ അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട്

അയയ്ക്കുന. 



388       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

(2)2016-  സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി,  അകങ്ങക്കട്ട്
2016- സല  കകേരള  അടനിസഭാന     സഗൗകേരല    നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  സതസര
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതവഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങള   വനിശദതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
കസറട്ട്സമനട്ട് കമശപ്പുറതവയഭാവനതഭാണട്ട്.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്) : സര്,
2016-സല  കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ബനില് ഞഭാന
അവതരനിപനിക്കുന.  ഓര്ഡനിനനസട്ട് പ്രഖലഭാപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സതസര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം  വനിശദതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള കസറട്ട്സമന്റുലാം  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന. 

മനി  .   സതീക്കര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന. 

കമപ്രശലാം

(2) ബനിലനിസന അവതരണലാം സലാംബനനിചട്ട് 

ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  സര്,  കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷന ആര്ടനിക്കനിള  202, 213,
252,  265,  നനിയമസഭഭാ  ചേടലാം  69  (5),  71,  76,  303  സപ്രഭാസസവകസഭാ  എനതീ
നനിബനനകേളുസട  അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഒബ്ജക്ഷന ഉനയനിക്കഭാന ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.
നനിയമസഭഭാ ചേടലാം  71  സപ്രഭാസസവകസഭായനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭയുസട അധനികേഭാര
പരനിധനിക്കപ്പുറതട്ട്  ഒരു നനിയമലാം വനഭാല് ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് ഒരു ഫുള ചേര്ചയട്ട്
അവസരലാം  നല്കേണസമനഭാണട്ട്.  ബനിലനിസന  അവതരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  പ്രകമയലാം
71-'എനഭാല്  നനിയമസഭയുസട നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ അധനികേഭാരപരനിധനിക്കട്ട് സവളനിയനിലള്ള
നനിയമലാം  സകേഭാണ്ടുവരുനസവന  കേഭാരണതനികന്മേലഭാണട്ട്  പ്രകമയലാം  എതനിര്ക്കസപടുനസതങ്കനില്
അതനികന്മേല് സതീക്കര്ക്കട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായ ഒരു ചേര്ച അനുവദനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.'   വളസര
ഗഗൗരവമഭായ വനിഷയമഭാണട്ട്. ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷനനില.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ അധനികേഭാരതനിനപ്പുറതഭാണട്ട്,
ഇതട്ട് സകേഭാണ്ടുവരഭാന  ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിക്കട്ട് അവകേഭാശമനിസലനള്ളതഭാണട്ട്.  അല്പലാം
സമയസമടുക്കുലാം.  അതുസകേഭാണട്ട്  ക്ഷമനിക്കണലാം.  ഇതനിസന  സലാംബനനിചട്ട്   സലാംശയലാം
എസനങ്കനിലലാം  ഉസണങ്കനില്  എനനിക്കട്ട്  കതഭാനനതട്ട്   it's  a  fit  case  for  asking
the Advocate General to  address the  Assembly.  ഇവനിസടവനട്ട്   എസനങ്കനിലലാം
സലാംശയലാം കചേഭാദനിക്കഭാനുസണങ്കനില് നമുക്കട്ട് പറയഭാലാം. വളസര ഗഗൗരവമഭായ ചേനില ഭരണഘടനഭാ
പ്രശങ്ങള  ഇതനില്  അനര്ലതീനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  അടനിസഭാനസഗൗകേരല   നനികക്ഷപനനിധനി
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ഓര്ഡനിനനസട്ട് 19-8-2016-ലഭാണട്ട് ഗവര്ണര് വനിളലാംബരലാം സചേയതട്ട്.  ഇന രഭാവനിസല
മഭാതമഭാണട്ട്  പകേര്പട്ട്  നനിയമസഭയുസട  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുനതുലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കുകലറട്ട് സചേയ്യുനതുലാം. അതുസകേഭാണട്ട് ഈ ഓര്ഡനിനനസനിസല വലവസകേള പലതുലാം
കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷസനതനിരഭായതുസകേഭാണട്ട്, അവ നനിരഭാകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള പ്രകമയലാം  ആര്ടനിക്കനിള
213 (2) അനുസരനിചട്ട് സകേഭാണ്ടുവരഭാന എനനിക്കട്ട് സഭാധനിചനില. ഈ ബനില്  ഇനട്ട് സഭയനില്
ഇനസടഭാഡബ്യൂസട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്  അജണയനില്സപടുതനിയതുസകേഭാണഭാണട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  അവകേഭാശലാം  നനികഷധനിക്കസപടതട്ട്  എനതട്ട്  സങ്കടകേരമഭായ  ഒരു
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നവലാംബര്  10-ാം  തതീയതനിവസര  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളനമുണട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട്
മസറഭാരു ദനിവസകതക്കട്ട് ഈ ചേര്ച മഭാറനിവചഭാല്  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി സമമ്പര്മഭാര്ക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കസപടഭാതനിരനിക്കുലാം. അവര്ക്കട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുലാം.
ചേടലാം  76  സപ്രഭാസസവകസഭാ  ബനില് അവതരണതനിനട്ട് മൂന ദനിവസലാം മുമ്പട്ട്  ബനിലനിസന
കകേഭാപനികേള  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേണസമനട്ട്  വലവസ  സചേയ്യുന.  ചേടലാം  69(5)
അനുസരനിചട്ട്  ബനിലനിസന  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷയുസട  പകേര്പട്ട്  ബനില്
അവതരണതനിനുമുമ്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കണലാം.  ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം  സചേയനിടനില.  ഞങ്ങളക്കുള്ള
അവകേഭാശമഭാണട്ട്.  മൂനട്ട്  ദനിവസലാം  മുമ്പട്ട്  ലഭനിക്കണലാം.  അതുകപഭാസലതസന  ഇലാംഗതീഷട്ട്
പരനിഭഭാഷയുസട  പകേര്പ്പുലാം കനരസത ലഭനിക്കണലാം. 

കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷനനില്  ആര്ടനിക്കനിള  202  അനുസരനിചട്ട്  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്
ഫണനികലക്കുള്ള വരവലാം അതനില്നനിനള്ള സചേലവകേളുമഭാണട്ട് ബഡ്ജറനില്  ഉളസപടുകതണതുലാം
പരനിഗണനികക്കണതുലാം.  എനഭാല് കേനിഫ്ബനി-ക്കട്ട്  തനിരനിച്ചുസകേഭാടുക്കഭാനുള്ള തുകേ ബഡ്ജറനില്
വകേസകേഭാള്ളനിക്കുനസവനട്ട്  ബനിലനില്  വലവസ  സചേയ്യുനണട്ട്.  അതട്ട്  സതറഭാണട്ട്,
നനിയമവനിരുദമഭാണട്ട്.   കേനിഫ്ബനി  ഇനഫഭാസക്ചേറനിനട്ട്  മുടക്കുന  തുകേ  ബഡ്ജറട്ട്
സപ്രഭാവനിഷനമൂലലാം  തനിരനിച്ചുനല്കേണസമനട്ട്  എടഭാലാം  കഭാസട്ട്  സപ്രഭാസസവകസഭാ  7(1)-ല്
പറയുന.  കേനിഫ്ബനി-യുസട  തുകേ  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്  ഫണനികലക്കട്ട്  വരുനനില.
അതുസകേഭാണട്ട് തനിരനിചടവട്ട്  വലവസ ശരനിയല.  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്  ഫണനികലക്കുവരുന
ഒരു  തുകേയഭാസണങ്കനില്  അതനിസന  തനിരനിചടവനിസനപറനി  ഇവനിസട  പ്രതനിപഭാദനിക്കഭാലാം.
വരഭാത ഒരു തുകേയുസട തനിരനിചടവനിസനപറനി ഇവനിസട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനതട്ട്  ശരനിയല.
അതട്ട് irregular ആസണനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  തനിരനിചടവട്ട്
വലവസ  ആര്ടനിക്കനിള  202-നട്ട്  എതനിരഭാണട്ട്.  അതനിനുപകേരലാം  സതീലനിലാംഗനിനുള്ളനില്
നനിനസകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കനരനിടട്ട് കവണസമങ്കനില് കേടസമടുക്കഭാലാം. അതനിനട്ട് ഗലഭാരനനി
സകേഭാടുതഭാല്  മതനി.  അങ്ങസനയുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാസത  വളഞവഴെനി
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട് ഒട്ടുലാം ശരനിയഭായ കേഭാരലമല. 
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ബനിലനിസല കകഭാസട്ട് 9, 8-ാം വകുപനിനുപകേരലാം പുതനിയ ഒരു വകുപട്ട് സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേടലാംവഭാങ്ങുനതനിനുലാം  നല്കുനതനിനുലാം  കബഭാര്ഡനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  സലാംബനനിച
കബഭാണ്ടുകേള,  ധനപരമഭായ  പ്രമഭാണങ്ങള,  സസകേബ്യൂരനിറനികേള  എനനിവ  പുറസപടുവനിചട്ട്
ഫണ്ടുകേള സമഭാഹരനിക്കുവഭാന കബഭാര്ഡനിസന ചുമതലസപടുതന വലവസയഭാണനിതട്ട്.
ഈ ഫണ്ടുകേള സലാംസഭാനസത അടനിസഭാനസഗൗകേരല പദതനികേളനില് മുടക്കുസമനഭാണട്ട്
പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് ശദനികക്കണതട്ട്,
7-12-2001-ല് അനസത ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  സകേ.  ശങ്കരനഭാരഭായണന
നനിയമലാംവഴെനി  സര്ക്കഭാര്  പുറസപടുവനിക്കുന  സസകേബ്യൂരനിറനികേസള  സലാംബനനിച്ചുള്ള
കേഭാരലങ്ങളുലാം   അധനികേഭാരവസമലഭാലാം  പഭാര്ലസമനനിനട്ട്  നല്കേനിസക്കഭാണട്ട്  നനിയമസഭയനില്
ഒരു പ്രകമയലാം അവതരനിപനിചട്ട് പഭാസഭാക്കനി. ആ സഭാഹചേരലതനില് കേനിഫ്ബനിസയസക്കഭാണട്ട്
കബഭാണ്ടുകേളുലാം  സസകേബ്യൂരനിറനികേളുലാം  പുറസപടുവനിചട്ട്  ഫണട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  ഒരു
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതനതനിനട്ട് ഇകപഭാള അധനികേഭാരമനില.  പഭാര്ലസമനനിനട്ട് മഭാതകമ
അതനിനുള്ള അധനികേഭാരമുള.  നമ്മുസട അധനികേഭാരലാം പഭാര്ലസമനനിനട്ട് സകേഭാടുതകേഴെനിഞ്ഞു.
ഇകപഭാള നമുക്കട്ട് അധനികേഭാരമനില.   

സസക്ഷന  7  (1)  അനുസരനിചട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുസട  ഒരു  ഭഭാഗലാം
കേനിഫ്ബനിയുസട നനിധനിയനികലക്കട്ട് ഓകരഭാവര്ഷവലാം സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി നതീക്കനിവയ്ക്കുവഭാന
വലവസ സചേയ്യുനതഭാണട്ട്. ഒരു ആവശലതനിനട്ട് പനിരനിക്കുന തുകേ മസറഭാരു കേഭാരലതനിനുകവണനി
സചേലവഴെനിക്കുനതട്ട് ശരനിയഭായ കേഭാരലമല. അതട്ട് ആ ആവശലതനിനുകവണനി നനിറകവകറണതഭാണട്ട്.

സസക്ഷന 2 (എ)-യനില്  യൂസര് സലവനിസയപറനി പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  കപ്രഭാജക്ടനിസന
പ്രകയഭാജനലാം എടുക്കുനവനനില്നനിനട്ട് അതനിസന മുതല്മുടക്കട്ട് ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് മൂനഭാലാം
പടനികേയനില്  വലവസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   പകക്ഷ,  ഒരു  കേഭാരലലാം,  കടഭാള,  ചുങ്കലാം  എനനിവ
നനികുതനിയഭാണട്ട്.  ഇവ പനിരനിക്കണസമങ്കനില് ഭരണഘടനയുസട ആര്ടനിക്കനിള 265  അനുസരനിചട്ട്
നനിയമലാംമൂലകമ പറ്റൂ.   കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്,  ഇവനിസട ഒരു വഭാക്കട്ട് പറഞഭാല്
പറകേയനില.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധനിക്കുകേയനില.   ഇതട്ട്  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭാണട്ട്.
അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേലാം  നനിയമലാം  കവണലാം.   നനിയമലാം  ഇലഭാസത  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഒരു
സസകേഭാരല  കമഖലഭാ  പങ്കഭാളനിക്കട്ട്  എസനലഭാലാം  സലാംസഭാന  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുസമനട്ട്
ബനിലനിസല 2 (എല്എ) നനിര്വ്വചേനിക്കുന. "ഏസതങ്കനിലലാം നനിയമതനിന കേതീഴെനില് ചുമതന
ഏസതങ്കനിലലാം  നനികുതനികയഭാ  ഫതീകസഭാ  നല്കുനതനില്നനിനലാം  ഇളവട്ട്  നല്കുകേ,
അപ്രകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സമയലാം  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുനല്കുകേ"  എനതീ  സഹഭായങ്ങള
നല്കേണസമങ്കനില് അതഭാതട്ട്  നനിയമങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുതനിയഭാകല പറ്റൂ.   അതഭാതട്ട്
നനിയമങ്ങള  കഭദഗതനി  സചേയ്യഭാസത  ഇസതഭാനലാം  നനിയമസഭാധുതയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളല.
കേനിഫ്ബനി ഇതുവസര കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇല.  നനിധനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇല.  കനഭാടനികഫ സചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇല.  അങ്ങസനയുള്ള  സഭാഹചേരലതനില് അതനിസന
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പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട് നനിയമസഭാധുത ഉണഭായനിരനിക്കുനതല. നനിയമപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാത
കേനിഫ്ബനിയുസട  കപരനില്  നടതന  പ്രവര്തനങ്ങളസക്കഭാനലാം  നനിയമസഭാധുത
ഉണഭായനിരനിക്കുനതല. ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ഈ ബനില് പനിനവലനിചട്ട്
ഭരണഘടനയനുസൃതമഭായനി ഒരു പുതനിയ ബനില് സകേഭാണ്ടുവരണസമനള്ളതഭാണട്ട് എസന
അഭനിപ്രഭായലാം.   അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന പറഞതട്ട്,  ആവശലസമങ്കനില് അക്കഗൗണനട്ട്
ജനറലനിസന  നനിയമസഭയനില്  ക്ഷണനിച്ചുവരുതനി  ഭരണഘടനഭാ  പ്രശങ്ങസളപറനിയുള്ള
സലാംശയങ്ങള  ദൂരതീകേരനിക്കഭാന  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിയുസമനട്ട്.  അതട്ട്  മഭാതകമ  എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുള.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  വളസര  അവഗഭാഹമഭായനി
ആകലഭാചേനികക്കണതുണട്ട്.  ഞഭാന  പറഞ  തടസവഭാദങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേ.
പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനിനുള്ള  പരനിഹഭാരലാം  കേസണതണലാം.  എസന  അഭനിപ്രഭായതനില്,
നമുക്കുള്ള അവകേഭാശങ്ങളക്കപ്പുറതട്ട് പഭാര്ലസമനനിസന അവകേഭാശങ്ങള കേവര്സനടുതട്ട്
ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  നമ്മേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇതനില്നനിനട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പനിനനിരനിയണസമനഭാണട്ട്  വളസര  വനിനതീതമഭായനി  എനനിക്കട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഈ ബനിലനിസന അവതരണവമഭായനി ബനസപടട്ട്
ചേനില പ്രധഭാനസപട കമപ്രശങ്ങള ഉനയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ ബനിലനിസന ഫനിനഭാനഷലല്
സമകമ്മേഭാറഭാണതനില് കനഭാണ് സറക്കറനിലാംഗട്ട്  എകട്ട്സപനസട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപയഭാസണനട്ട്
കരഖസപടുതനിയനിരനിക്കുന.  എനഭാല് കഭദഗതനി ബനിലനിസല ഏതട്ട് കകഭാസകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ഈ കനഭാണ് സറക്കറനിലാംഗട്ട് എകട്ട്സപനസട്ട് വരുനസതനട്ട് കരഖസപടുതനിയനിടനില.   അതട്ട്
മഭാനകഡററനിയഭാണട്ട്.   Sir,  I  may  be  allowed  to  read  the  provision.  A Bill
involving  expenditure  shall  be  accompanied  by  a  financial  memorandum
which shall  invite particular attention to the clauses involving expenditure
and  shall  also  give  an  estimate  of  the  recurring  and  non-recurring
expenditure involved in case the Bill is passed into law.  I invite the attention
of the House to the Shakdher and Kaul. ശക്ധര് ആനട്ട് കേഗൗള വളസര കനിയറഭായനി
പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. The memorandum has to invite particular attention to
the  clauses  involving  expenditure  and   also  to  give  an  estimate  of  the
recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed
into  law.  അതഭായതട്ട്,  സറക്കറനിലാംഗട്ട്,  കനഭാണ്  സറക്കറനിലാംഗട്ട്  എകട്ട്സപനസനിനട്ട്  ഏതട്ട്
ഖണപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ആ സചേലവട്ട് വരുനസതനട്ട് കൃതലമഭായനി കരഖസപടുതണലാം.  ഈ
ബനിലനിസല ഫനിനഭാനഷലല് സമകമ്മേഭാറഭാണതനില് സറക്കറനിലാംഗട്ട് എകട്ട്സപനസട്ട് 520 കകേഭാടനി
രൂപസയനട്ട്  കരഖസപടുതനിയനിരനിക്കുന  കകഭാസനില്  വളസര  വലക്തമഭായനി  പറയുനണട്ട്.
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പകക്ഷ, 15 കകേഭാടനി രൂപ സചേലവഭാകുസമനപറയുന കനഭാണ് സറക്കറനിലാംഗട്ട് എകട്ട്സപനസമഭായനി
ബനസപട കകഭാസനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഒരു സൂചേനയുമനില.   രണ്ടുലാം മഭാനകഡററനിയഭാണട്ട്.   It
shall എനഭാണട്ട് Rules of Procedure-ല് പറയുനതട്ട്.  

അതുകപഭാസല, രണഭാമസത പ്രശലാം, ഇരുപതനിനഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുസട രണഭാലാം
മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജട്ട് നടപഭാക്കുസമന ബഡ്ജറട്ട് പ്രഖലഭാപനലാം നടപഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഈ  കഭദഗതനി  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവരുനസതനട്ട്  ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളനില്  വനിവരനിക്കുന.
എനഭാല്,  The  Kerala  Ceiling  on  Government  Guarantee  Act,  2003
അനുസരനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഗലഭാരനനി  നല്കേഭാവന  പരഭാമവധനി  തുകേ  കനരസത
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് The Kerala Ceiling on Government Guarantees
Act, 2003  കഭദഗതനി സചേയട്ട് ഗവണ്സമനട്ട് ഗലഭാരനനിക്കുള്ള പരനിധനി ഉയര്തഭാസത ഈ
ബനില് സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട് ഓര്ഡറനിലല.  ആര്ടനിക്കനിള 293 (1)-ല് വളസര വലക്തമഭായനി
പറയുനണട്ട്, സലാംസഭാനതനിസന borrowing power, subject to the provisions of
this article, the executive power of a State extends to borrowing within the
territory of  India upon the security of  the Consolidated Fund of  the State
within  such  limits,  if  any,  as  may  from  time  to  time  be  fixed  by  the
Legislature  of such State by law and to the giving of guarantees within such
limits,  if  any,  as  may  be  so  fixed.  കസറനിനട്ട്  borrowing power  നല്കുനതട്ട്
കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് ഫണനികന്മേലള്ള സസകേബ്യൂരനിറനിയനികന്മേലഭാണട്ട്. അതനിനഭാണട്ട് ഗലഭാരനനി
സകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  ഗലഭാരനനി  സകേഭാടുക്കഭാസത  കസറനിനട്ട്  borrowing പവറനില.  ഗലഭാരനനി
പരനിധനിയനില് നനിനസകേഭാണഭാസണനട്ട് സപ്രഭാവനിഷനനില് പറഞനിട്ടുണട്ട്. ഇരുപതനിനഭായനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപയുസട  മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഈ  ബനില്
സകേഭാണ്ടുവരുനസതനട്ട് പറയുകേയുലാം അകതയവസരതനില് നനിലവനിലള്ള ആക്ടനുസരനിചട്ട്
സതീലനിലാംഗട്ട്  ലനിമനിറനിനടുതട്ട്  ഗലഭാരനനി  സകേഭാടുക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആ  സതീലനിലാംഗട്ട്
ലനിമനിറനിസന പരനിധനി ഉയര്തഭാസത ഇതട്ട് സകേഭാണ്ടുവനഭാല് കസറനിസന borrowing power
ഇലഭാതഭാകുലാം. പണമനിലഭാസത എങ്ങസനയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് സകേഭാണ്ടുവരുനതുലാം  അതനിസന
പ്രവര്തനങ്ങള നടതനതുലാം? ഗലഭാരനനി സതീലനിലാംഗനില് വലതലഭാസലാം വരുതഭാസത അതട്ട്
സകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയനില.  

1999-സല ആക്ടനിസല 16 (2) അനുസരനിചട്ട് കേനിഫ്ബനിയുസട വഭാര്ഷനികേ റനികപഭാര്ട്ടുലാം
അക്കഗൗണട്ട്സട്ട്  കസറസമന്റുലാം  നനിയമസഭയുസട  കമശപ്പുറതവചഭാല്മതനി.  ഭതീമമഭായ
തുകേയഭാണട്ട്  കേനിഫ്ബനിയുസട  കപരനില്  സചേലവഭാക്കുനതട്ട്.  ആ  കബഭാര്ഡനിസന  ഇതയുലാം
വലനിയ  തുകേ  സലാംബനനിച ടഭാനസഭാക്ഷസനക്കുറനിചട്ട്  ഈ  സഭയനില്  ചേര്ച  സചേയ്യഭാന



കമപ്രശലാം 393

അനുവദനിക്കഭാസത നനിയമസഭസയ കബപഭാസട്ട്  സചേയ്തുസകേഭാണട്ട്  ഇങ്ങസനസയഭാരു ബനില്
സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട് ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭാണട്ട്.  ആര്ടനിക്കനിള 203, 204, 205  എനതീ
ഭരണഘടനഭാപരമഭായ സപ്രഭാവനിഷന അനുസരനിചട്ട് ആനസല് ഫനിനഭാ നഷലല് കസറട്ട്സമനട്ട്,
അതനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികമങ്ങള,  അതനിസന  അകപ്രഭാപ്രനികയഷന  എനനിവസയലഭാലാം
ഭരണഘടനയനില്  എഴുതനിവചനിരനിക്കുനതട്ട്  സവറുസതയല.  കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷണല്
ഒബനികഗഷനസട്ട് എനപറയുനതട്ട്,  ഒരു സലാംസഭാനലാം ജനങ്ങളുസട പണലാം സചേലവഭാക്കനി
നടതന നടപടനികമങ്ങളക്കട്ട് നനിയമസഭയനില് പരനികശഭാധന കവണലാം,  തലനഭാരനിഴെകേതീറനി
പരനികശഭാധനിക്കണലാം. ആ സ്ക്രൂടനിനനിയഭാണട്ട് നനിയമസഭയുസട ഏറവലാം പ്രധഭാനസപട പ്രവര്തനലാം.
ഒരുവര്ഷലാം ഈ സലാംസഭാനതട്ട് സചേലവഴെനിക്കസപടുന പണലാം, അതട്ട് സചേലഴെനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിയമസഭ  നല്കുന  അനുമതനി,  സചേലവഴെനിക്കസപടുന  പണലാം  കൃതലമഭായഭാകണഭാ
സചേലവഴെനിക്കസപടുനതട്ട്  എസനഭാസക്ക പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്   നനിയമസഭയനില് ചേനില
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്.  കകേഭാണ്സനിറബ്യൂഷണല്  സപ്രഭാവനിഷനസസലഭാലാം  അതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്
എഴുതനിവചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ജനങ്ങളുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമറനിയണലാം,  ഈ  കഫഭാറനില്
ചേര്ച സചേയ്യസപടണലാം. ഈ ബനിലനില് സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചട്ട്,
ബഡ്ജറനിസന  പകുതനികയഭാളലാംവരുന തുകേ സചേലവഴെനിക്കസപടുന പ്രധഭാനസപട ഒരു
സലാംരലാംഭലാം,  നനിയമസഭസയ  സസബപഭാസട്ട്  സചേയ്തുസകേഭാണട്ട്  നടതഭാന  ശമനിക്കുനതട്ട്
ഭരണഘടനഭാപരമല.  റവനബ്യൂ  കബഭാണ്ടുകേള  ഉളസപസടയുള്ളവ  പുറസപടുവനിക്കുന
എനഭാണനിതനില് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാന ബഡ്ജറനിനുലാം  സഞനിതനനിധനിക്കുലാം
പുറതനനിനട്ട് ഭതീമമഭായ തുകേ കേടസമടുക്കുനതനിനുലാം കബഭാണ്ടുകേള പുറസപടുവനിക്കുനതനിനുലാം
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിസനയുലാം  കസഭാക്കട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഡലയുസടയുലാം
അനുമതനി  കവണലാം.  അതനിലഭാസത  ഈ  ബനില്   നനിയമസഭയനില്  സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്
'റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ആക്ടട്ട്' -നുലാം 'സസബനി ആക്ടട്ട്'  -നുലാം വനിരുദമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കട്ട്  തസന  വളസര  വലക്തമഭായനി  പറയുനണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കുലാം  സസബനിയുലാം
വരുതനിയ ധനപരമഭായ ചേനില മഭാറങ്ങള,  ഫനിനഭാനഷലല് മഭാര്ക്കറനില്  സസവഡഭായ
കസസട്ട്  നല്കേനിസക്കഭാണട്ട്  കുകറക്കൂടനി  ശക്തമഭായ  ഇടസപടലകേള  നടതഭാനഭായനി
ഗവണ്സമന്റുകേളക്കുലാം പബനികേട്ട് സസക്ടറനിനുലാം സസപ്രവറട്ട് സസക്ടറനിനുലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന
അനുമതനിസയയഭാണട്ട്  ഈ ബനിലനിലൂസട  ഉപകയഭാഗസപടുതനസതനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട
ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗതനിലലാം   ഈ  ബനില്  സലാംബനനിച
ഉകദ്ദേശലകേഭാരണങ്ങളുസട വനിവരണതനിലലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്. റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുലാം സസബനിയുലാം
ഫനിനഭാനസട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  വരുകതണ  അടനിസഭാനപരമഭായ  മഭാറങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്
നടതനിയ  പ്രഖലഭാപനങ്ങളുലാം  കഭദഗതനികേളുമഭാണട്ട്  ഇതുകപഭാലസള്ളഭാരു  സലാംരലാംഭതനിനട്ട്
തുടക്കലാംകുറനിക്കുനതട്ട്.  ഈ ബനില് സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുമുനപഭായനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കനിസനകയഭാ
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സസബനിയുകടകയഭാ  അനുമതനി  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ  എനള്ളതഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം.
അനുമതനി വഭാങ്ങണസമനട്ട്  കേര്ശനമഭായനി പറയുനണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിസന തസന
ഒരു  സര്ക്കുലറനില്  പറയുനതട്ട്,  "It  should  be  routed   through  a  written
application from  the authority to the governing bodies stating quantum of
bonds and financial products with specification of names supported with a
board  resolution  of  the  entity”എനഭാണട്ട്.  സസബനിയുകടകയഭാ  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കനിസനകയഭാ അനുമതനിയനിലഭാസത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനിയമസഭയനില് ഒരു
കബഭാണട്ട് സകേഭാണ്ടുവനട്ട് ഇഷബ്യൂ സചേയ്യഭാനുള്ള അധനികേഭാരമനില.  ഈ കബഭാണ്ടുകേള വഴെനിയുള്ള
ഫനിനഭാനഷലല്  ടഭാനസഭാക്ഷനസനിസനക്കുറനിച്ചുലാം  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  പറയുനണട്ട്.
'Financial transactions should be either through a license entity or with a
prior  approval  of  governing  authority  in  government  level'.  രണട്ട്
കചേഭാദലമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഒനട്ട്,  ഇസതഭാരു  സസലസനസട്ട്  എനനിറനിയഭാകണഭാ;  ആസണങ്കനില്
show  me  the  license.  സസലസനസട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുസണങ്കനില്  അതട്ട്  ഈ  സഭയനില്
വയണലാം.  Concerned  authority-യുസട  കേയ്യനില്നനിനലാം  ഇങ്ങസനസയഭാരു  കബഭാര്ഡട്ട്
ആരലാംഭനിചട്ട് ഫനിനഭാനഷലല് ടഭാനസഭാക്ഷനസട്ട് നടതഭാനുള്ള സസലസനസട്ട് കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;
otherwise you have to get  prior approval of the governing authority in
government level. ഇതട്ട് രണ്ടുലാം ഈ ബനില് സകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് മുനപഭായനി സചേയനില. 

1999-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലതഭാണട്ട് ഈ നനിയമലാം ഇവനിസട
പഭാസഭാക്കുനതട്ട്.  എസന ഓര്മ്മേ ശരനിയഭാസണങ്കനില്, 500  കകേഭാടനി രൂപയുസട കബഭാണട്ട്
ഇഷബ്യൂ  സചേയ്യഭാനഭായനി  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  1,023  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  കേളക്ടട്ട്  സചേയ്തു.
അതനിനുകശഷലാം ബഹുമഭാനസപട  മഭാണനിസഭാര് സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല കബഭാണട്ട്  ഇഷബ്യൂ
സചേയ്യഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം  ടഭാനസ്ഫര് സചേയ്തു.  ഇകപഭാള ആ അധനികേഭാരലാംകൂടനി  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനതനിലണട്ട്.  പകക്ഷ  അനട്ട്  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിസന  അനുമതനിയനിലഭാസത
കബഭാണട്ട്  ഇഷബ്യൂ  സചേയതുസകേഭാണട്ട്  2001-ല്  അധനികേഭാരതനില്  വന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആ പണലാം തനിരനിച്ചുസകേഭാടുക്കഭാന റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കട്ട് പറഞ്ഞു. 1999-സല
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിസന അനുമതനിയനിലഭാസത കേളക്ടട്ട്  സചേയ
കബഭാണ്ടുകേളുസട  തുകേ  മുഴുവന  2001-ല്  വന  സര്ക്കഭാര്  ആളുകേളക്കട്ട്
തനിരനിച്ചുസകേഭാടുകക്കണനിവന.  ധനകേഭാരല വകുപനിസന കരഖകേള പരനികശഭാധനിചഭാല് ഈ
പണലാം  മുഴുവന  2004-ല്  തനിരനിചടചതഭായനി  കേഭാണഭാലാം.  അതുസലാംബനനിച  വളസര
വലക്തമഭായ  കരഖകേള  ഇവനിസടയുണട്ട്.  പനിനതീടട്ട്  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്
ഫങ്ഷന സചേയ്യഭാതനിരുനതട്ട്; 
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കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡനിസന  സതീരതീസട്ട്  1  കടഭാടല് കബഭാണട്ട്  വഭാലച്യു  507  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ആദലകതതട്ട്.  അതനിസന  പലനിശ  സകേഭാടുതതട്ട്  13.25  ശതമഭാനലാം.
Deemed date of allotment 31-12-1999.  Fully redeemed on 30-12-2004. ആ
507  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചു.  ഈ  മൂലനനിയമതനിസന  അടനിസഭാനതനില്
റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിസന  അനുമതനിയനിലഭാസത  കബഭാണട്ട്  ഇഷബ്യൂ  സചേയകപഭാള  അതട്ട്
സര്ക്കഭാര്  തനിരനിചടയ്കക്കണനിവന.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന  പ്രധഭാനസപസടഭാരു
കചേഭാദലലാം ഉയര്തനതട്ട്.  റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കനിസനകയഭാ സസബനിയുസടകയഭാ അനുമതനിയനിലഭാസത
ഈ  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവരഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ;  അനുമതനി  കേനിടനിയനിട്ടുസണങ്കനില്  അതട്ട്
വലക്തമഭാക്കസട.  അനുമതനി  കേനിടനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം  ഓര്ഡനിനനസനിലലാം  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
റതീകപസട്ട് സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുവരുന ബനിലനിലലാം അതനിസന കസറസമനനിസനഭാപവലാം പറയുനനില.
ഗവണ്സമസനകനഭാ സസപ്രവസറകനഭാ ഉള്ള വലതലഭാസമനില.  സസബനിസയയുലാം  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കനിസനയുലാം സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം പബനികേട്ട്/സസപ്രവറട്ട് സസക്ടറുകേളനിലഭാസണങ്കനിലലാം
കബഭാണട്ട്  ഇഷബ്യൂ  സചേയട്ട്  പണസമടുക്കുകമ്പഭാള  അതനിനട്ട്  സപ്രഭാസതീഡബ്യൂകവഴ്സുലാം
കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളുലാം  ലനിമനിറമുണട്ട്.  ആ ലനിമനിറട്ട്  ഓകരഭാ  സസടപട്ട്  കബഭാണ്ടുകേളനിലലാം  റവനബ്യൂ
കബഭാണഭാസണങ്കനിലലാം മകറസതങ്കനിലലാം തരതനിലള്ള കബഭാണ്ടുകേളഭാസണങ്കനിലലാം ഓകരഭാനനിലലാം
എത കകേഭാടനി രൂപയുസട കബഭാണ്ടുകേളവസര ഇഷബ്യൂ സചേയ്യഭാസമനള്ള സതീലനിലാംഗട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കനികനതുലാം  സസബനിയുകടതുമഭായുണട്ട്.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  നനിയമവലാം  സസബനി ആക്ടുലാം
കലഭാകേതനിസലങ്ങുമനിലഭാത  ഏറവലാം  കേര്ശനമഭായ  രണ്ടു  നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്.  നമ്മുസട
കസഭാക്കട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മഭാര്ക്കറനികനയുലാം ഫനിനഭാനഷലല് മഭാര്ക്കറനികനയുലാം അതനിമകനഭാഹരമഭായനി
സറഗകലറട്ട് സചേയ്യുന, കലഭാകേലാം മുഴുവന ആദരനിക്കസപടുന രണട്ട് പ്രധഭാനസപട നനിയമങ്ങളഭാണനിവ.
പഭാര്ലസമനട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  ആ  രണട്ട്  നനിയമങ്ങകളയുലാം  മറനികേടനസകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു
നനിയമലാം  സകേഭാണ്ടുവനഭാല്  അതട്ട്  നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എനസള്ളഭാരു  കചേഭാദലലാംകൂടനി
ഉയര്തനിസക്കഭാണട്ട് ഞഭാന ഈ കമപ്രശമവതരനിപനിക്കുന.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്) : സര്,
ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര്മഭാരഭായ ശതീ. സകേ. എലാം. മഭാണനിയുലാം ശതീ. വനി.ഡനി. സതതീശനുലാം
ഗഗൗരവമഭായനിട്ടുള്ള പ്രശങ്ങള ഉനയനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതട്ട് നമ്മുസട നനിയമ പരനിജഭാനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് വളസര സഹഭായകേരമഭാണട്ട്, പകക്ഷ അവസയഭാനലാം ഇഗൗ നനിയമലാം
ഇനനിവനിസട  അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമഭാകുനനില  എനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിസന
ഭഭാഗതനനിനലാം പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ശതീ. സകേ. എലാം. മഭാണനിയുസട തടസവഭാദങ്ങളനില് ആദലലാം
പറയുനതട്ട്,  ഭരണഘടന  ആര്ടനിക്കനിള  213  (2)  (എ)   പ്രകേഭാരലാം  ഒഭാര്ഡനിനനസട്ട്
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നനിരഭാകേരനിചട്ട്  പ്രകമയലാം അവതരനിപനിക്കഭാന അകദ്ദേഹതനിനട്ട് അവസരലാം കേനിടഭാതതനിനഭാല്
ബനില്  10-ാം തതീയതനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറണസമനഭാണട്ട്.  ഭരണഘടന ആര്ടനിക്കനിള 213
(2)  എനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്;  അതനില് പറയുനതട്ട് രണ്ടുകേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
സതഭാടടുത സഭകൂടനി ആറഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില് നനിയമസഭയനില് ബനിലഭായനി അവതരനിപനിക്കണലാം.
അതനിനനിടയനില് ഒരലാംഗതനിനട്ട് ഇഗൗ ഓര്ഡനിനനസട്ട് നനിരഭാകേരനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശമുസണനലാം
പറയുനണട്ട്.  ഇവനിസട കേനിഫ്ബനി ഓര്ഡനിനനസട്ട് ഗവര്ണര് വനിളലാംബരലാം സചേയതനിനുകശഷലാം
സഭകൂടനി  ആദലദനിവസലാംതസന സര്ക്കഭാര് ബനിലഭായനി  അവതരനിപനിക്കഭാന നനിശ്ചയനിച
സനിതനിക്കട്ട്, അലാംഗതനിനട്ട് പ്രസസ്തുത ബനില് നനിരഭാകേരനിക്കഭാനുള്ള സമയലാം അനുവദനിക്കണസമനള്ള
ആവശലലാം  നനിലനനില്ക്കുനനില.  ബനില്  അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അതട്ട്
നനിരഭാകേരനിക്കണസമനള്ള  പ്രകമയലാം,  അലാംഗതനിനട്ട്  നല്കേണസമനളള  ആവശലലാം
അടനിസഭാനമനിലഭാതതനിനഭാല്  അലാംഗതനിസന  ബനിലനികന്മേലള്ള എലഭാ  എതനിര്പ്പുകേളുലാം
ബനിലനിസന  ചേര്ചഭാകവളയനില്  ഉനയനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇവനിസട  ബഹുമഭാനസപട  വനി.
ഡനി.  സതതീശന  പറഞ  സബ്സഭാനഷലലഭായ  കേഭാരലങ്ങള നമുക്കട്ട് ചേര്ചയനിലൂസട
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. നനിയസഭഭാ നടപടനികമലാം ചേടതനിസന 76-സല നനിബനന
അനുസരനിചട്ട്, ബനില്   അവതരനിപനിക്കുനതനിനട്ട് മൂനട്ട് ദനിവസങ്ങളക്കുമുനപട്ട് ബനിലനിസന
പകേര്പട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് നല്കേണസമനട്ട് വലവസയുണട്ട്.  ബനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി
നനിയമസഭയനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ഭഭാഗതനനിനട്ട് ഇഗൗ ദനിവസങ്ങളക്കുമുനപുതസന സര്ക്കുലര്
ലഭലമഭാക്കുലാം.   നനിയമസഭഭാ  നടപടനികമലാം  ചേടതനിസന  69  (5)  പ്രകേഭാരലാം  ബനിലനിസന
ഇലാംഗതീഷട്ട് പരനിഭഭാഷയുസട പകേര്പട്ട് അവതരണ തതീയതനിക്കുമുനപട്ട് ലഭലമഭാക്കണസമനള്ളതഭാണട്ട്
മസറഭാരു ആവശലലാം.  ഇതട്ട്  വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുള്ളതഭായനിടഭാണട്ട്  ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ബനിലനിസന ഉള്ളടക്കവമഭായനി ബനസപട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനി
ഉനയനിച ആകക്ഷപങ്ങള.  ആയതട്ട് ബനില് അവതരണകവളയനില് ചേര്ച സചേകയ്യണ
ആവശലമനില, ബനില്  ചേര്ച സചേയ്യുകമ്പഭാള പരനിഗണനിക്കസപടഭാവനതഭാണട്ട്.  എങ്കനിലലാം
ഭരണഘടന  ആര്ടനിക്കനിള  199  (1)  അനുകചദലാം  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  മണനി  ബനില്ലുകേള
അവതരനിപനികക്കണതട്ട്. 207(3)  പ്രകേഭാരലാം ഒരു ബനില് നനിയമമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള,
സലാംസഭാനതനിസന   സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനട്ട്  സചേലവവരുന  സഭാഹചേരലതനില്
ഗവര്ണറുസട  ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനി  മഭാതകമ  ബനില്  അവതരനിപനിക്കഭാന  പഭാടുളളൂ.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അപ്രകേഭാരലാം ഗവര്ണറുസട ശനിപഭാര്ശകയഭാടുകൂടനിതസനയഭാണട്ട്
ഇഗൗ ബനില് അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്, ആയതനിനഭാല് ആര്ടനിക്കനിള 202 പ്രകേഭാരമുള്ള ഒരു
ആകക്ഷപവലാം നനിലനനില്ക്കുനതല.  ഭരണഘടന ആര്ടനിക്കനിള 252-ാം അനുകചദലാം
അനുസരനിചട്ട്  ഇഗൗ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  സഭാധലമല  എനള്ളതഭാണട്ട്  അടുത  ആകക്ഷപലാം.
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ഭരണഘടന  252-ാം അനുകചദപ്രകേഭാരലാം  ഒരു നനിയമമുണഭാക്കുകമ്പഭാള 263-ാം അനുകചദവലാംകൂടനി
കൂടനിവഭായനിക്കണസമനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  എന.എലാം.ഡനി.സനി.  v/s
യൂണനിയന ഓഫട്ട്  ഇനല എന  കകേസനില് നനിരതീക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  252-ാം അനുകചദലാം
രകണഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുള്ള
വനിഷയതനികന്മേല് നനിയമസഭ പ്രകമയലാം പഭാസഭാക്കനി പഭാര്ലസമനനികനഭാടട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതഭാന ആവശലസപടുന സഭാഹചേരലതനില് മഭാതമഭാണട്ട് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇഗൗ
വനിഷയതനില് ആര്ടനിക്കനിള  252  ബഭാധകേമല.   കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  നതീക്കനിവയ്ക്കുന
തുകേ  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയനിസല  വനിഹനിതമഭായതനിനഭാല്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
നനികുതനി  നനിയമലാം  കഭദഗതനി  സചേയ്യണസമനള്ളതഭാണട്ട്  മസറഭാരു  ആവശലലാം.  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹനനനികുതനി  സര്ക്കഭാരനിസന സഞനിതനനിധനിയനികലക്കട്ട്  വരവവയ്ക്കുകേയുലാം അതനിനുകശഷലാം
അതട്ട്  സചേലവനിടുകേയുമഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.   അങ്ങസന  സചേലവനിടുന  ഓകരഭാ  തുകേയ്ക്കുലാം
പ്രകതലകേ ആക്ടട്ട് കഭദഗതനി സചേകയ്യണ ആവശലമനില.  അതരതനിലള്ള ഒരു വനിഹനിതലാം
കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട് നതീക്കനിവയ്ക്കുനതനിനുമഭാതമഭാണട്ട് ബനിലനില് ശനിപഭാര്ശയുള്ളതട്ട്.  ഇക്കഭാരലതനില്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനനനികുതനി  നനിയമലാം  കഭദഗതനി  സചേകയ്യണ  ആവശലമനില.  അതനിനട്ട്
ആര്ടനിക്കനിള 265 പ്രകേഭാരലാം കേഴെനിയുകേയനിസലനലാം പറയുന. ഭരണഘടനയുസട 199(1)
അനുകചദമഭാണട്ട്  മണനി ബനില്  എനഭാസണനട്ട്  നനിര്വ്വചേനിക്കുനതട്ട്. 199(2) അനുകചദപ്രകേഭാരലാം
ഒരു ബനില് സസഫകനഭാ, മറ സപകേബ്യൂലനിയറനി സപനഭാല്റനികയഭാ, ഫതീകസഭാ ഇഗൗടഭാക്കുനതുസകേഭാണ്ടുമഭാതലാം
അതട്ട്  മണനി  ബനില്   ആകുനനില.   അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  സനല്വയല്  നനികേതല്
നനിയമമഭാക്കനിയകപഭാള  ഞങ്ങള  ഒബ്ജക്ഷന  സറയ്സട്ട്  സചേയതട്ട്.  പണലാം
ഇനകവഭാളവ്ഡഭായതുസകേഭാണട്ട്  മണനി  ബനിലഭായനി  മഭാറുനനില.  ബഹുമഭാനസപട  സപ്രതീലാം
കകേഭാടതനി  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  ഫതീസട്ട്  ഇഗൗടഭാക്കുനതനിനുപകേരമഭായനി  എസനങ്കനിലലാം
ഗണഫലലാം  നല്കേണസമനണട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഫതീസട്ട്
ഇഗൗടഭാക്കുനതട്ട്, അതട്ട് ടഭാകല, അതുസകേഭാണ്ടുതസന മണനിബനിലനിസന നനിര്വ്വചേനതനില്
വരുനതുമനില.  ബഹുമഭാനസപട വനി.  ഡനി. സതതീശസന തടസവഭാദങ്ങള സലാംബനനിചട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്, 2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി)
ബനിലനിസല  ധനകേഭാരല  സമകമ്മേഭാറഭാണതനില്  സചേലവകേളവരുന  ഖണങ്ങള
വലക്തമഭായനി പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ബനിലനിസന  10-ാം ഖണപ്രകേഭാരലാം കഭദഗതനി
സചേയ്യുന  ആക്ടനിസന  9-ാം  വകുപട്ട്  1-ാം  ഉപവകുപനിസന  കനിപ്ത  നനിബനനയനില്
സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  ജഭാമലലാം,  2003-സല  സര്ക്കഭാര്  ഗലഭാരനനിയുസട  പരമഭാവധനി
ആക്ടനിസന അധനികേരനിക്കരുസതനട്ട് വലവസ സചേയനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് കമല്പറഞ
കമപ്രശലാം നനിലനനില്ക്കുനതല.  
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ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഏതട്ട് കകഭാസട്ട് അനുസരനിചഭാണട്ട്  കനഭാണ് സറക്കറനിലാംഗട്ട്
എകട്ട്സപനസട്ട്  ഉണഭാകുനസതനട്ട്  കൃതലമഭായനി  ഫനിനഭാനഷലല്  സമകമ്മേഭാറഭാണതനില്
പറയണലാം. സറക്കറനിലാംഗട്ട് എകട്ട്സപനസനിസന സലാംബനനിചട്ട് രകണഭാ, മൂകനഭാ കകഭാസകേള
പറഞനിട്ടുണട്ട്,  കനഭാണ്  സറക്കറനിലാംഗട്ട്  എകട്ട്സപനസട്ട്  15  കകേഭാടനി  രൂപ  എനട്ട്
സചേലവനിലഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്,  ഏതട്ട്  കഭാസട്ട് അനുസരനിചഭാണട്ട്  വരുനസതനട്ട് ഫനിനഭാനഷലല്
സമകമ്മേഭാറഭാണതനില് കവണലാം. അസലങ്കനില്  റൂളസനില് ഇസതഭാനലാം എഴുതനിവയ്കക്കണ
കേഭാരലമനിലകലഭാ.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്,  അതട്ട് ആവശലമനില എനള്ളതഭാണട്ട്
ഞങ്ങളുസട പക്ഷലാം,  ബഭാക്കനിയുള്ള കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് തതീരുമഭാനനിക്കസട.
ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന പറഞതുകപഭാസല  1999-ല് എടുത കലഭാണ്,  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കട്ട്  വഭാണ് സചേയതുസകേഭാണട്ട് തനിരനിചടചസതഭാനമല.  കബഭാണനിറക്കനിയഭാല് അതട്ട്
സറഡതീലാം  സചേയ്യണലാം,  അനനിറക്കനിയ  കബഭാണട്ട്  സറഡതീലാം  സചേയ്യഭാന  കേഴെനിഞ
എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിസന കേഭാലലാം വസരസയടുത.  അതഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
ഉണഭായതട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനില്നനിനലാം  അതനിസന
നടപടനികമങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് സതറകേള സലാംഭവനിചതഭായനി എനനിക്കറനിയഭാലാം, ഇഗൗ സഭ
അതട്ട്  ചേര്ച  സചേയതഭാണട്ട്.  ഇഗൗ  സഭയുസട  പഴെയ  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചഭാല്
അതറനിയഭാലാം.  നടപടനികമങ്ങള സതറനിചഭാണട്ട് കബഭാണട്ട് ഇഷബ്യൂ സചേയസതനട്ട് റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കനില്നനിനലാം റനികപഭാര്ടട്ട് വനതട്ട്, ഇവനിസട അനസത ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി ഇഗൗ
സഭയനില്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മേള  ഇഗൗ  സഭയനില്  ഇരനിക്കുനവരകല,  കരഖകേള
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.   

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്, നമുക്കട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം,
ഏതഭായഭാലലാം പണലാം തനിരനിചടചകല പറ്റൂ.   കബഭാണ്ടുവഴെനി പണലാം സമഭാഹരനിചഭാല് അതട്ട്
സറഡതീലാം  സചേയ്കത  പറ്റൂ.  കഭദഗതനി  സചേയ്യസപടുന  ആക്ടനിസന  3-ാം  വകുപട്ട്,   8-ാം
ഉപവകുപട്ട്,  സര്ക്കഭാര് വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനിസന അവതരണകതഭാസടഭാപലാം കബഭാര്ഡനിസന
ധനഭാഗമമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം അവയുസട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബനനിച കസറട്ട്സമന്റുലാം ഒപ്പുവയണസമനട്ട്
വലവസ സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്  പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  കകേരള  അടനിസഭാന സഗൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി
ആക്ടനിസല  വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം  ധനകേഭാരല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുതനതനിനുള്ള
വലവസ മഭാതമഭാണട്ട് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. സസബനിയുകടയുലാം റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കനികനയുലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി പ്രസസ്തുത കബഭാണ്ടുകേള പുറസപടുവനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
കമല്പറഞ സഭാഹചേരലതനില് ബഹുമഭാനസപട അലാംഗങ്ങള ഉനയനിച തടസവഭാദങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനതല.  
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ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  സര്, ഞഭാന ഇവനിസട ഉനയനിച തടസവഭാദങ്ങളക്കട്ട്
കൃതലമഭായനി  മറുപടനി  പറയഭാസത  ഒരു  ഒഴുക്കന  അടനി  അടനിക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.
സലാംശയങ്ങള നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹതനിസന മറുപടനി തൃപ്തനികേരമല,  ഞഭാന
ആദലലാം  പറഞതുകപഭാസല  എ.ജനി.-സയ  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനില്  വരുതനി  ഇഗൗ
കേഭാരലങ്ങള ഡനിസ്കസട്ട് സചേയ്യഭാന ഒരവസരലാം നല്കേണലാം,  ഞഭാന പറഞനിടതതസന
നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  കൃതലമഭായ മറുപടനി പറയഭാസത കേഭാഷസലഭായ
ആര്ഗച്യുസമനട്ട്സട്ട്  പറഞനിടട്ട്  അതനിസനക്കുറനിചട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ചേര്ച  സചേയ്യഭാസമനഭാണട്ട്
പറയുനതട്ട്. നനിയമപരമഭായ പ്രശങ്ങള ഉയര്തനിക്കഭാടനിസക്കഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള   നനിയമപരമഭായനി
തടസവഭാദലാം  നനിലനനില്ക്കുനതല  എനപറയണലാം.  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  ആക്ടനികനയുലാം
സസബനി ആക്ടനികനയുലാം ചൂണനിക്കഭാടനി അവരുസട സപ്രഭാസതീഡച്യുവര്  ഉദരനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്
ഞഭാനനിവനിസട  വനിശദതീകേരനിചതട്ട്.   മറുപടനി  പറയഭാനുള്ള  ബഭാധലത  അകങ്ങക്കുണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് റൂള സചേയ്യസട, അകദ്ദേഹലാം തസനയഭാണട്ട് പറകയണതട്ട്.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട് :  സര്,  കലഭാണ്  എടുക്കുകമ്പഭാള
അതനിനഭാവശലമഭായ  അനുമതനി  അകപഭാള  കനഭാക്കനിയഭാല്  മതനി.  ഇതട്ട്  ധനകേഭാരല
സഭാപനതനിസന  നനിയമകഭദഗതനിസയക്കുറനിചഭാണട്ട്.  അതനിസന  അടനിസഭാനതനില്
എകപഭാള  കബഭാണട്ട്  എടുക്കണകമഭാ  അതനിനഭാവശലമഭായ  അനുവഭാദലാം  അകപഭാള
സസതീകേരനിക്കുലാം. എകപഭാള കലഭാണ് എടുക്കണകമഭാ അതനിസന ചേടങ്ങള പഭാലനിക്കസപടുലാം.
അലഭാസത സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പ്രവര്തനിക്കഭാന പറകമഭാ? 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഇതട്ട് കനഭാണ് ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട് ധനകേഭാരല സഭാപനമഭാണട്ട്,
പ്രവര്തനലാം തുടങ്ങനി എസനങ്കനിലലാം  ആകനിവനിറതീസട്ട്  വരുകമ്പഭാളമഭാതലാം സസലസനസട്ട്
എടുതഭാല് മതനികയഭാ?   മറ  ബനിസനിനസട്ട്  ടഭാനസഭാക്ഷന  നടക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ഫനിനഭാനഷലല്
ടഭാനസഭാക്ഷന നടക്കുകമ്പഭാഴുലാം മഭാതലാം അതനിസന സപര്മനിഷന എടുതഭാല് മതനികയഭാ?
റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുലാം സസബനിയുലാം ഫനിനഭാനസട്ട് മഭാര്ക്കറനില് വരുതനിയനിരനിക്കുന മഭാറങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സകേഭാണ്ടുവരുന ഒരു   സഭാപനമഭാണനിതട്ട്. ആ സഭാപനലാം തുടങ്ങണസമങ്കനില്
അതനിനട്ട്  സസലസനസട്ട്  വഭാങ്ങണലാം,  സസലസനസട്ട്  ഇലഭാസതയഭാണട്ട്  ഇഗൗ  സഭാപനലാം
തുടങ്ങുനതട്ട്.  സസലസനസനിലാംഗട്ട്  സപ്രഭാസതീഡച്യുവറുലാം  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളുമുണട്ട്,  അസതഭാനലാം
സചേയ്യഭാസത നനിയമസഭയനില് സകേഭാണ്ടുവനട്ട് ഇതട്ട് പഭാസഭാക്കുലാം.  കബഡുകേമ്പനനി തുടങ്ങനി
സസര്ണ്ണലാം പണയലാംവച്ചുകേഴെനിയുകമ്പഭാള കസറട്ട് ഗവണ്സമനനിസന സമതീപനിചട്ട് സസലസനസട്ട്
എടുതസകേഭാള്ളഭാസമനട്ട്  കബഡു  കേമ്പനനി  പറഞഭാല്  സര്ക്കഭാര്  സമ്മേതനിക്കുകമഭാ?
കേമ്പനനി തുടങ്ങുനതനിനുമുനപട്ട്  You have to get the license from the concerned
authority.  നനിങ്ങള അതനിലഭാസതയഭാണട്ട് ഇവനിസട വനനിരനിക്കുനതട്ട്.  
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  സഎസകേട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  സമമ്പര്
പറഞപ്രകേഭാരമല സനിതനി, ഇവനിസട  പുതനിയ ധനകേഭാരല സഭാപനലാം സൃഷനിക്കുകേയല
സചേയ്യുനതട്ട്, നനിലവനിലള്ള ഒരു ധനകേഭാരല സഭാപനതനില്  ചേനില നനിയമകഭദഗതനികേള
വരുതകേയഭാണട്ട്  സചേയ്യുനതട്ട്.  വകുപ്പുകേളനില്  കഭദഗതനി  വരുതകേ  മഭാതമഭാണട്ട്
സചേയ്യുനതട്ട്,  ആ വകുപ്പുകേളുസട ഉള്ളടക്കസതക്കുറനിചഭാണട്ട് ആകക്ഷപലാം,  അതട്ട് ബനില്
ചേര്ച സചേയ്യുകമ്പഭാള  പരനിഗണനിക്കഭാലാം,  പരനികശഭാധനിക്കഭാസമനഭാണട്ട് പറഞതട്ട്.  

റൂളനിലാംഗട്ട്

മനി  .    സതീക്കര് :  ബഹുമഭാനസപട  അലാംഗങ്ങള  ഉനയനിച  തടസവഭാദങ്ങളക്കട്ട്
ബഹുമഭാനസപട മനനി മറുപടനി പറഞ്ഞുകേഴെനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനി
ഉനയനിച കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് സചേയറനിസന ഭഭാഗതനനിനലാം ചേനില വനിശദതീകേരണലാം നല്കേണസമനട്ട്
കതഭാനന.  ചേടലാം  71  ബനിലനിസന അവതരണഭാനുമതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള
കേഭാരലമഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം ഇവനിസട അവതരനിപനിചതട്ട്.  അതട്ട് സസപ്രവറട്ട് ബനില്ലുമഭായനി ബനസപട
ചേടമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കസപട  ഗവണ്സമനട്ട്  ബനിലഭാണട്ട്.  രണഭാമതഭായനി  അകദ്ദേഹലാം
പറഞതട്ട്,  ഓര്ഡനിനനസട്ട്  സമയതട്ട്  ലഭലമഭായനിലഭാസയനഭാണട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസട്ട്
ഗസറനില് പബനിഷട്ട്  സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്  19-8-2016-നഭാണട്ട്.  ഗസറനില് വനിജഭാപനലാം
കനരസത  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനട്ട്  സഭയുസട  കമശപ്പുറതവചതട്ട്  ഒരു  നടപടനികമലാം
മഭാതമഭായനിടഭാണട്ട്  സചേയര്  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ബനിലനിസന   കകേഭാപനി  21-9-2016-ല്
തസന  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിഭഭാഷ  25-9-2016-നുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി സചേയര് മനസനിലഭാക്കുന. അതുസകേഭാണട്ട് അങ്ങയുസട തടസവഭാദങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനതസലനട്ട് സചേയര് അറനിയനിക്കുന.

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന ഉനയനിച കേഭാരലങ്ങസള സലാംബനനിചട്ട്  ഏസറക്കുസറ
വനിശദമഭായ ചേര്ചതസന ഇവനിസട നടക്കുകേയുണഭായനി.  അതുമഭായനി ബനസപടട്ട് വനിശദമഭായ
ചേര്ചയട്ട്  ഇനനിയുലാം അവസരമുണട്ട്,  സപഭാതുചേര്ചയനിലലാം സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയനിലലാം ചേര്ച
സചേയ്യഭാവനതഭാണട്ട്.   സഭ മുമ്പഭാസകേവരുന ബനില്ലുകേളനില് ധനകേഭാരല  സമകമ്മേഭാറഭാണലാം
വലക്തമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കതക്ക  തരതനിലള്ളതഭായനിരനിക്കണസമനട്ട്  മുമ്പുതസന
റൂളനിലാംഗട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സചേയര്  ആവര്തനിക്കുന,  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കസപടണസമനട്ട്
അറനിയനിക്കുന. ബഹുമഭാനസപട മനനിയുസട വനിശദതീകേരണതനിസന അടനിസഭാനതനില്
തടസവഭാദങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനതല.

നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം (തുടര്ച)

2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
അവതരനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്) : സര്,
2016-സല  കകേരള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
സഭാമ്പതനികേ  കേഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിച  VIII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട
പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന പ്രകമയലാം ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   സനനില് കുമഭാര്) :  സര്, ഞഭാന പ്രകമയസത
പനിനഭാങ്ങുന.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്,  ഞഭാന കനരസത സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല
1999-ല്  ഉണഭാക്കനിയ  നനിയമതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  പ്രവര്തനിക്കുനതഭാണട്ട്
കേനിഫ്ബനി  എന  സഭാപനലാം.  എന്തുസകേഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഇങ്ങസനസയഭാരു  കഭദഗതനി
ആവശലമഭായനി  വനനിരനിക്കുനസവനപറയഭാന മഭാതമഭാണട്ട്  ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.
1999-നുലാം  2016-നുലാം ഇടയ്ക്കുള്ള  സഭാമ്പതനികേ ചേടങ്ങളനിലലാം വഭായഭാ കേകമ്പഭാളതനിസല
സസഭഭാവതനിലസമലഭാലാം വലനിയ വലതലഭാസലാം വനനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് പരനിഗണനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇഗൗ
നനിയമ കഭദഗതനികേള സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്. എസനഭാസക്കയഭാണട്ട് മഭാറങ്ങള എനപറയുവഭാനമഭാതലാം
ഞഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒനഭാമകതതട്ട്,  1999-ല്  'കേനിഫ്ബനി'  (Kerala
Infrastructure  Investment  Fund  (Amendment)  Bill)  രൂപലാം  സകേഭാള്ളുകമ്പഭാള
അനട്ട്  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം. ആക്ടനില.   അതുസകേഭാണട്ട്  കബഭാണട്ട്   ടഷറനിയനിലഭാണട്ട്
നനികക്ഷപനിചനിരുനതട്ട്. ഇനതട്ട്  സഭാധലമല.  കേഭാരണലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
അനുവദനിചതനികനക്കഭാള കൂടുതല് വഭായസയടുക്കഭാന സലാംസഭാനതനിനട്ട് അധനികേഭാരമനില.
അതുസകേഭാണട്ട്  ഇങ്ങസന  സമഭാഹരനിക്കുന  പണലാം  ടഷറനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന
പഭാടനിലഭാസയനലാം  സര്ക്കഭാരനിസന  സസദനലാംദനിന  സചേലവനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കനിസലനമുള്ള കേര്ശന  വലവസയുള്ളതനിനഭാല്  1999-ല്  നനികക്ഷപമഭായനിടഭാണട്ട്
തുകേ എടുതസതങ്കനിലലാം സചേലവഭാക്കനിയതട്ട് സസദനലാംദനിന സചേലവകേളക്കഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട്
തനിരനിചടവനിസന പ്രശങ്ങസളഭാസക്ക ഉണഭായതട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് സസദനലാംദനിന സചേലവനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പഭാടനിലഭാസയന കേര്ശനമഭായ വലവസകേളുലാം ഉറപ്പുകേളുലാം ഇഗൗ പുതനിയ
നനിയമകഭദഗതനിയനിലണട്ട്. 

രണഭാമകതതട്ട്,  സസബനിയുലാം ആര്.ബനി.സഎ.-യുലാം കബഭാണട്ട്,  കേകമ്പഭാളതനില്നനിനട്ട്

ഇനഫഭാസക്ചേറനിനട്ട്  വനിഭവങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി ധഭാരഭാളലാം പുതനിയ സക്കചഴട്ട്

ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര് ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന പറഞതുകപഭാസല

ഇതരതനിലള്ള സക്കചഴട്ട്  'കേനിഫ്ബനി' എടുക്കുകമ്പഭാള റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കനിസന സസലസനസട്ട്

ആവശലമഭാണട്ട്,  അതട്ട്   അകപഭാള എടുതഭാല്  മതനി.  ഇകപഭാള ഇഗൗ നനിയമതനില്

Alternative Investment  Fund-സനക്കുറനികചഭാ അസലങ്കനില്  Infrastructure Investment

Trust -സനക്കുറനികചഭാ  ഒനലാം നമ്മേള ചേര്ച സചേയ്യുനനില. അതട്ട് എടുകക്കണ സമയമഭാകുകമ്പഭാള
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സസബനിയുകടകയഭാ  ആര്.ബനി.സഎ.-യുകടകയഭാ  അനുവഭാദലാംവഭാങ്ങനി  അതരതനിലള്ള

സക്കചഴട്ട്  നമുക്കട്ട്  ഉണഭാകക്കണനിവരുലാം.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇഗൗ പുതനിയ സഭാധലതകേസള

പ്രകയഭാജനസപടുതനതനിനുകവണനി ഇഗൗ നനിയമ കഭദഗതനി ആവശലമഭാണട്ട്.  

മൂനഭാമകതതട്ട്,  കനരസത  നനിലവനിലള്ള  നനിയമതനില്  വഭായ  സകേഭാടുക്കഭാന

മഭാതകമ  അവകേഭാശമുള.   'കേനിഫ്ബനി'  പണലാം  സമഭാഹരനിചട്ട്  ആര്സക്കങ്കനിലലാം  വഭായ

സകേഭാടുക്കുന.  ഇവനിസട വഭായ മഭാതമല  എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുസട കേലഭാപനിറല് ഇനസവസ്റ്റുസമനട്ട്

സഷയറഭായനിട്ടുലാം വനില്ക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.  ഉദഭാഹരണതനിനട്ട് നമ്മേള ഏസറടുക്കഭാന കപഭാകുന

40,000  കഭാസട്ട്  മുറനികേളുസട  കേമ്പബ്യൂടസസറകസഷന  പദതനി.  അതനിനുള്ള  പണലാം

വഭായയഭായല  എടുക്കുനതട്ട്.  വഭായസയടുതഭാല്  തനിരനിചടയഭാന  കേഴെനിയുന  ഒരു

സഭാഹചേരലമല നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  അസതഭാരു ഗ്രഭാനഭായനിടഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഇങ്ങസന

സമഭാഹരനിക്കുന  പണലാം  വളസര  narrow ആയനിട്ടുള്ള  ചേനില  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുമഭാതലാം

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം  വനിടനിടട്ട്  കസഭാഷലല്  ഇനഫഭാസക്ചേറനിനുലാംകൂടനി

സഭാധലത  തുറനസകേഭാടുക്കുനകതഭാസടഭാപലാം  ഇഗൗ  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്

രൂപലാം  നല്കകേണതട്ട്,  അതനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുനതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള

എനഭാണട്ട്;  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിക്കഴെനിഞഭാല്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  നടതനിപ്പുകേഭാര്ക്കട്ട്

അതനിനുള്ള പണലാം  സകേഭാടുക്കുനതട്ട്;  ഇതരതനിലള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങസളഭാനലാം  കനരസത

ഉണഭായനിരുന നനിയമതനിലനില.  അങ്ങസനയുള്ള കേഭാരലങ്ങളകൂടനി ഇഗൗ നനിയമതനില്

സകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  അടുതതഭായനി  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  തനിരനിചടയ്ക്കുകേ;  'കേനിഫ്ബനി'

കബഭാണട്ട്  എടുതഭാല്  തനിരനിചടയണമകലഭാ?  അതനിനട്ട്  കനരസത  ഉണഭായനിരുന

'കേനിഫ്ബനി'യുസട  നനിയമതനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനവമനില.  കമഭാകടഭാര്

സവഹനിക്കനിള  ടഭാകനിസന  വര്ദനിച്ചുവരുന  ഒരു  വനിഹനിതലാം  ഗലഭാരനനി  സചേയ്യുന.

അതുകപഭാസലതസന അതനിനഭായനി  സപകടഭാള സസസട്ട് ഏര്സപടുതന. അതരതനില്

കൃതലമഭായനി  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  ഇതനിസന  തനിരനിചടവട്ട്  എനതനിസനപറനി  വലക്തമഭായ

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഇഗൗ  നനിയമതനില്  സകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതരതനില്  വളസര

വനിപുലമഭായ ഒരു പരനിപഭാടനിയുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ഉകദലഭാഗസര്മഭാതലാം

മഭാകനജട്ട്  സചേയഭാല്  കപഭാര,  അതനിസന  സമഭാതലാം  സകഡനിബനിലനിറനിക്കുകവണനി

മുഖലമനനിതസന  ഇതനിസന  സചേയര്മഭാനഭായനിവരുന.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി

അദലക്ഷനഭായുള്ള  ഒരു  എകനികേബ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സസദനലാംദനിന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്

കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കഭാന  വരുന.  അകതഭാസടഭാപലാംതസന  മറട്ട്  പല  നനിയമങ്ങളനിലലാം

ഇലഭാത ഒരു പുതനിയ കേഭാരലലാം,  ഇഗൗ ധനകേഭാരല സഭാപനതനില്നനിനലാം സമഭാഹരനിക്കുന
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പണലാം  എനനിനുകവണനിയഭാകണഭാ  സമഭാഹരനിചതട്ട്  അതനിനുകവണനിതസന  സചേലവഴെനിക്കുനസവനട്ട്

ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട് ഒരു വഭാചട്ട്കഡഭാഗട്ട് ഫലാംഗ്ഷനനിലാംഗനിനഭായനി  ഇനലയനിസല ഏറവലാം

സകഡനിബനിലനിറനിയുലാം അലാംഗതീകേഭാരവമുള്ള ആരനിലലാം മതനിപട്ട് സൃഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുന ഒരു

ടസട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  അതനിസന  പരനികശഭാധന  നടതനി  കൃതലമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള

നടനനിട്ടുസണനട്ട്  കബഭാധലസപടുതന.  അതരതനില്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമസത

ഇനസത സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  കഭദഗതനി സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  ഓര്ഡനിനനസട്ട്

ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചതഭാസണങ്കനിലലാം അതനിസന പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

അങ്ങസനയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉഗൗര്ജസസലമഭായനി  കപഭാകേണസമങ്കനില് നമുക്കട്ട്

ചേനില നനിയമങ്ങള കഭദഗതനി സചേയ്കത പറ്റൂ. ഉദഭാഹരണതനിനട്ട് നമ്മേള ചേര്ചസചേയ്യുന

സമക്ഷലാം ബഡ്ജറനില് പറഞ 20,000-കതക്കഭാള കൂടനിയ തുകേയ്ക്കുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള

വനനിട്ടുണട്ട്-  കേണ്സസപ്റട്ട്  കനഭാടട്ട്സട്ട്.  ഇതനില്  6,419  കകേഭാടനി  രൂപയുസട ആക്ചേസല്

കപ്രഭാജക്ടുളക്കഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനവചഭാല് ഇനനി കബഭാര്ഡട്ട്

അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയഭാല്  മതനി.  ഡനി.പനി.ആര്.  ഇലഭാസത  അലാംഗതീകേഭാരലാം

സകേഭാടുക്കുകേയനില.   അതട്ട്  മുഖലമഭായുലാം  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്,  കുടനിസവള്ളലാം,  കൂടഭാസത

ആകരഭാഗല വകുപനിസന ആയനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുമുണട്ട്.  അതുകപഭാസല നമ്മുസട എലഭാ

തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലലാം  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

വരഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിസനലഭാലാംകൂടനി ഇതയുലാം പ്രവര്തനങ്ങള നടനകേഴെനിഞ്ഞു.

ഇനനി  ഇഗൗ  നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കുനതനിനനിടയനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  കചേര്നട്ട്  എതഭാണട്ട്

മൂവഭായനിരലാം-നഭാലഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുസട കപ്രഭാജക്ടുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം

സകേഭാടുക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  കപഭാകേണസമനള്ളതുസകേഭാണഭാണട്ട്

നനിയമസഭ  കൂടുനതനിനട്ട്  മുമ്പുതസന  ഒഭാര്ഡനിനനസട്ട്  ഇറകക്കണനിവനതട്ട്.   ഇഗൗ

ഓര്ഡനിനനസട്ട്  നനിയമസഭ  കചേരുന  ആദലദനിവസലാംതസന  നനിയമമഭാക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിചതനിലലാം സകനഭാഷലാം.  

3.00 p.m.]

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  തനിരനിചടവനിസന കേഭാരലതനില് ഏറവലാം

പ്രധഭാനമഭായനി  പറഞതട്ട്  സപകടഭാള  സസസട്ട്,  അതുകപഭാസലതസന  കമഭാകടഭാര്

സവഹനിക്കനിള ടഭാകട്ട്  കമഭാനുഗതമഭായനി  പതട്ട്  ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിചട്ട്  അഞഭാമസത

വര്ഷതനില് അനപതട്ട് ശതമഭാനതനിസലതനിക്കുസമനട്ട് അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിച്ചു.   ഇനഫഭാസക്ചേര്

കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിസന
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വരുമഭാന കസഭാതസട്ട് എനള്ളനനിലയട്ട് യൂകസഴട്ട് ഫതീ, കടഭാള എനനിവ പനിരനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട്

ഗവണ്സമനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് :   സര്,  അങ്ങട്ട് ഉനയനിച പ്രശങ്ങളക്കട്ട്

സബ്സഭാനകഷലറട്ട്  ഡനിസ്ക്കഷന  നടതകമ്പഭാള  പറയഭാലാം.  പല  രതീതനിയനിലള്ള  തനിരനിചടവട്ട്

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണട്ട്.  നമ്മേള  ഇറക്കുന  പല  കബഭാണ്ടുകേളുലാം  ജനറല്  ഒബനികഗഷന

കബഭാണഭായതുസകേഭാണട്ട്  അതനിസന  തനിരനിചടവനിസന   ഉറപനിനുകവണനിയഭാണട്ട്

സഞനിതനനിധനിയനില്നനിനട്ട് കൃതലമഭായനി എലഭാവര്ഷവലാം കഫഭാ ഫണട്ട് വചനിരനിക്കുനതട്ട്.

കമഭാകടഭാര്  സവഹനിക്കനിള  ടഭാകനിസന  പണലാം  വരുനതനിനഭാല്  സ്കൂളുകേളനില്  കേമ്പബ്യൂടര്

വഭാങ്ങനിയഭാല്  അതട്ട്  തനിരനിചടയഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അകതസമയലാം  ലഭാനട്ട്

അകേസനിസനിഷനുകവണനിയുള്ള കബഭാണ്ടുകേളഭാസണങ്കനില്  ഇനഡസനിയല് കകേഭാറനികഡഭാര്

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  5,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  ഭൂമനി  കേനിനഫയ്കക്കഭാ  മറഭാര്സക്കങ്കനിലകമഭാ

അകേസയര്  സചേയ്തുസകേഭാടുക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  സകേഭാടുക്കുനതട്ട്  കലഭാണഭായനിടഭാണട്ട്.  അതട്ട്

സഡവലപട്ട്  സചേയ്തുവരുനമുറയട്ട്  തനിരനിചട്ട്  പണലാം  നല്കേണലാം.  ഇതരതനില്

തനിരനിചടവനികനതഭായ  പല  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണട്ട്.   ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുസട

ഇനസവസട്ട്സമനട്ട് നഭാടനില് സകേഭാണ്ടുവരനികേ എനതട്ട് സചേറനിയ കേഭാരലമല.  ഇതട്ട് നമ്മുസട

നഭാടനിനട്ട്  ഗണകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാസണനട്ട്  കേണ്ടുസകേഭാണട്ട്  എങ്ങസന  കൂടുതല്

സമചസപടുതഭാസമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  എലഭാ  ഭഭാഗതനനിനലാം  ഉയര്നവരണസമനട്ട്

അഭലര്ത്ഥനിക്കുന. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് പഭാനല് ഓഫട്ട് സചേയര്മഭാന ശതീ. എ. പ്രദതീപ്കുമഭാര്)

Dr. M. K. Muneer : Sir, I move that - 

''This  House  resolves  to  disapprove  The  Kerala  Infrastructure

Investment  Fund  (Amendment)  Ordinance,  2016  (Ordinance  No.  6  of

2016).''

കകേരള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഇവനിസട
അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് നടതനിയ പ്രസലാംഗതനില് സൂചേനിപനിച പല കേഭാരലങ്ങളുലാം
സലാംശയലാം ഉയര്തനതഭാസണനട്ട് പറകയണനിവനതനില് വനിഷമമുണട്ട്. ആദലലാം ഉണഭായനിരുന
കകേരള ഇനഫഭാസക്ചര് ഇനസവസട്ട്സമനട്ട് ഫണട്ട് ബനിലനില് ഉള്ളതനികനക്കഭാള ധഭാരഭാളലാം
കേഭാരലങ്ങള  ഇതനില്  കൂടനികചര്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സതലതനില്  ഒരു  അസമനട്ട്സമനട്ട്
ബനിലഭാസണനട്ട്  പറയഭാന  സഭാധനിക്കനില.  പുതുതഭായനി  വരുന  ഒരു  ബനിലനിനട്ട്
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സമഭാനമഭാണനിതട്ട്.  കേഭാരണലാം  ആദലലാം  ഉണഭായനിരുന  ബനിലനില്  കബഭാര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങള  മുഴുവന  ഉകദലഭാഗസരഭായനിരുന.   അനസത   കബഭാര്ഡനില്
അലാംഗങ്ങളഭായുണഭായനിരുനതട്ട്  ചേതീഫട്ട്  സസകടറനി,  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്
സസകടറനി,  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപട്ട്  സസകടറനി,  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  സസകടറനി,
ആസൂതണ വകുപട്ട് സസകടറനി,  റവനബ്യൂ വകുപട്ട് സസകടറനി,  ധനകേഭാരല  (റനികസഭാഴസട്ട്)
വകുപട്ട് സസകടറനി,  സര്ക്കഭാര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം സചേയ സഡവലപ്സമനട്ട്  ബഭാങ്കനിലാംഗനില്
പരനിചേയസമ്പനരഭായ  രണട്ട്  വലക്തനികേള  എനനിവരഭാണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്  സസകടറനി
കബഭാര്ഡനിസന സചേയര്മഭാനഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഇകപഭാള അതട്ട് മുഴുവന മഭാറനി.
Chief  Minister  -  Chairperson,  Minister  for  Finance  -  Vice  Chairperson,
Vice-Chairman,  State Planning Board,  Chief  Secretary,  Secretary (Law),
Secretary  (Finance),  Secretary  (Finance-Resources)  seven  independent
members who are experts, who have worked in an institution of national
repute in one or more of the areas of Finance, Banking, Economics  കൂടഭാസത
Chief  Executive  Officer.  മഭാതമല   Agriculture  Infrastructure,  Buildings,
Development of Minor Minerals, Roads, Bridges, including Rail over and
under Bridges and By-passes, Transport projects including road,  rail and
air transport  തുടങ്ങനി  23  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട് ഇതനില്നനിനട്ട് ലഭനിക്കുന ഇനസവസട്ട്സമനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  എനഭാണട്ട്  സഷഡബ്യൂളനില്  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇവനിസട
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,  ഇതനികലക്കുള്ള  പണലാം  സവഹനിക്കനിള  ടഭാകനിസന  പതട്ട്
ശതമഭാനതനില്  തുടങ്ങനി  അമ്പതട്ട്  ശതമഭാനതനിസലതലാം.  സപകടഭാള  സസസ്സുലാം
അതനിനുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുസമനഭാണട്ട്  അങ്ങനിവനിസട  സൂചേനിപനിചതട്ട്.   ഇങ്ങസന
പുതനിയ  ഇനസവസട്ട്സമനട്ട്  ഫണട്ട്  ഇവനിസട  വരനികേയഭാണട്ട്.  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ
മസറഭാരു  ബനിലട്ട് ല്ല്  ഇവനിസടയുണട്ട്.   അതനിസന കപരട്ട്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
എനഭാണട്ട്.  Chief  Minister-  Chairman,  Minister  of  Public  Works  (Ex-Officio),
Minister in charge of Finance (Ex-Officio), Minister in charge of Transport
(Ex-Officio), Law Secretary, Chief Engineer (Roads) എനനിവരുലാം അതനിനുപുറകമ
three  persons  nominated  by the  Government  from among  the  heads  of
Financial Institution, Scheduled Bank or Technical Engineering personnel
working  in  National  level  Institutions  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായുണട്ട്.
ഇതനിനുപുറകമ  കുകറയധനികേലാം  കവസറയുലാം  ആളുകേളുണട്ട്.  ഇതനിസന  എകനികേബ്യൂടതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുസട  സചേയര്മഭാന  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്.  ഇനഫഭാസക്ചേര്
ഇനസവസട്ട്സമനട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന  എകനികേബ്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സചേയര്മഭാന
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ഫനിനഭാനസട്ട്  മനിനനിസറഭാണട്ട്.  ഇതനികലക്കുള്ള  പണലാം  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്?
ഇതനികലക്കുള്ള പണവലാം The Government shall contribute to the Fund every
year  an  amount  equal  to  ten  percent.....  എനട്ട്   തുടങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   ഇതുലാം
സവഹനിക്കനിള  ടഭാകനില്നനിന  തസനയഭാണട്ട്.  മഭാതമല  ഇകപഭാള  സപകടഭാള
സസസനില്നനിനട്ട് ലഭനിക്കുന ഒരു രൂപയനില് അനപതട്ട് കപസ പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-ക്കുലാം
അനപതട്ട്  കപസ  ഹഗൗസനിലാംഗനിനുലാം  നല്കേഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന  സഷഡബ്യൂളനില്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട് ഏസറടുതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്. ഇതുലാം യൂകസഴട്ട് ഫതീ യൂസട്ട് സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുതസനയഭാണട്ട്.
അങ്ങസന  വരുന  യൂകസഴട്ട്  ഫതീ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഈ  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര് ഡട്ട്  ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ആവശലമുകണഭാ
എനതഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം.  അങ്ങസനയഭാസണങ്കനില്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
പനിരനിച്ചുവനിടഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം എടുതകശഷമകല ഈ ബനിലട്ട് ല്ല് അവതരനിപനികക്കണതട്ട്?
ഒകര  ആവശലതനിനട്ട്  ഒകര  കസഭാഴല്ല്നില് നനിനട്ട്  ഫണ്ടുകേള  കവണസമനട്ട്  പറയുനതട്ട്
എങ്ങസന ശരനിയഭാകുലാം? സവഹനിക്കനിള ടഭാകട്ട് മഭാകനിമലാം അമ്പതട്ട് ശതമഭാനസമനട്ട് രണനിലലാം
പറഞഭാല് എങ്ങസന  നനിങ്ങള സവഹനിക്കനിള  ടഭാകട്ട്  സകേഭാടുക്കുലാം? സസസട്ട്  ഇനനിയുലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാകണഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്, അതല ഇകപഭാള സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപനിനട്ട്
സകേഭാടുതസകേഭാണനിരനിക്കുന സസസട്ട് പനിനവലനിക്കഭാനഭാകണഭാ തതീരുമഭാനലാം?    യഥഭാര്ത്ഥതനില്
രണനിസനയുലാം സചേയര്മഭാന മുഖലമനനിയഭായനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലതനില് ഇതനില് ഒരു
കബഭാര്ഡട്ട്  മഭാതകമ  ആവശലമുള.  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എനപറഞട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപ്പുമനനി ഇരനിക്കുനതനില് യഭാസതഭാരു അര്ത്ഥവമനില.  അകങ്ങക്കട്ട്
വനനിട്ടുള്ള  സര്ക്കുലറനില്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്  ഇനനി  ഒരു  പ്രവൃതനിക്കുലാം  എ.എസട്ട്.
നല്കകേണ  എനഭാണട്ട്.  ഫനിനഭാനസട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  കകേരള  ഇനഫഭാസക്ചര്
ഇനസവസട്ട്സമനട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഒരു ഓര്ഡര് വനനിട്ടുണട്ട്. അതനില്
പറഞനിരനിക്കുനതട്ട് ഇനനി പുതുതഭായനി ഒരു പ്രവൃതനിക്കുലാം എ.എസട്ട്. നല്കകേണ എനഭാണട്ട്.
എ.എസട്ട്.  സകേഭാടുത  പ്രവൃതനികേള  നടകനഭാകട  പുതനിയ  എ.എസട്ട്.-കേസളഭാനലാം
നല്കകേണ  അസതലഭാലാം  കേനിഫ്ബനി-യനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുവരഭാസമനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനലാം.
അതനിനര്ത്ഥലാം ഇനനി ഒരു കറഭാഡുലാം ഒരു പഭാലവലാം ബഡ്ജറട്ട് വഴെനി അകങ്ങക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാസമനട്ട്
എനനിക്കട്ട് കതഭാനനനില. മഭാതമല ആയനിരലാം കേഭാരലങ്ങളുസട കൂടതനിലഭാണട്ട് കറഭാഡുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വരുനതട്ട്.  ഇതനില് എയര്കപഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കപഭാര്ടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കൃഷനി സചേയ്യഭാനുള്ള സഗൗകേരലസമഭാരുക്കല് തുടങ്ങനി 23 കേഭാരലങ്ങള സചേയ്യുന കൂടതനിലഭാണട്ട്
കുറചട്ട്  കറഭാഡുകേളുകടയുലാം  പഭാലങ്ങളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വരുനതട്ട്.   ഇകതഭാടുകൂടനി
കകേരളതനില് ഇനനി കറഭാഡുകേള,  പഭാലങ്ങള എന പദതനി  നടപനിലഭാകുകമഭാ എനട്ട്
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നഭാലാം സലാംശയനിക്കണലാം. കേഭാരണലാം 127 കകേഭാടനി രൂപകയ ഉള. ഇഗൗ 127 കകേഭാടനി രൂപയട്ട്
140  മണലങ്ങളനിലലാം  സചേയ്യഭാന  പറനതട്ട്  സചേയ്യഭാലാം.  ഇകപഭാളതസന  എസന
മണലതനികലതുളസപസട  പല  മണലങ്ങളനിസലയുലാം  പദതനികേള  നനിര്തനിവച്ചു.
കചേഭാദനിക്കുകമ്പഭാള എലഭാലാം ഇനനി കേനിഫ്ബനിയനില് കനഭാക്കഭാസമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : സര്, ഇതട്ട് സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപനിസനയകല
ഹഭാനനികേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതട്ട്? കേഭാരണലാം, സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപട്ട് നല ഭലാംഗനിയഭായനി
പ്രവര്തനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള ഫണ്ടുതസന
തനികേയഭാത  സഭാഹചേരലതനില്  കേനിടഭാനുള്ള  കസഭാഴട്ട്  കൂടനി  ഇലഭാതഭായഭാല്  വകുപട്ട്
പൂടനിസക്കട്ടുന രൂപതനികലക്കട്ട് കപഭാകേനികല?

കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  സര്,  ഒകര  സസഭഭാവതനിലള്ള  രണട്ട്  ബനില്ലുകേള
നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എനതഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം? അതുസകേഭാണട്ട്   കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  പനിരനിച്ചുവനിടതനിനുകശഷകമ  ഇതട്ട്  തുടങ്ങഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.  കേഭാരണലാം
അതനില്പറയുന എലഭാ ടഭാകലാം സസസ്സുലാം ഇതനിലലാം പനിരനിക്കഭാന പറയുനണട്ട്. അങ്ങസന
വരുകമ്പഭാള ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം ഒകരസമയതട്ട്  നടക്കുകമഭാ  എനതഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം.
മഭാതമല ഇതട്ട് വഭായനിച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല്,  തലസക്കടട്ട് മഭാറനി എനലഭാസത കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന അകത ബനിലഭാണനിതട്ട്.  മുമ്പട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയ കകേരള ഇനഫഭാസക്ചര്
ഇനസവസട്ട്സമനട്ട് ഫണട്ട് ബനില് ഇത ശക്തനിയുള്ള ബനിലഭായനിരുനനില.  കേഭാരണസമസനനഭാല്
അതനില് ഉകദലഭാഗസരഭായനിരുന അലാംഗങ്ങള.  അതനില് കറഭാഡട്ട് ടഭാകട്ട്  പനിരനിക്കുനതട്ട്
ഇലഭായനിരുന.  അതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന പറഞതട്ട്  ഇഗൗ ബനിലനിസന  അസമനട്ട്സമനട്ട്
ബനിസലനട്ട്  വനിളനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കനിസലനട്ട്.  ഇസതഭാരു  പുതനിയ  ബനിലഭാണട്ട്.   കകേരള
കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ബനിലനിസന  കപരട്ട്  മഭാറനി  മസറഭാരു  ബനിലഭായനി
വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അകതഭാടുകൂടനി ഇഗൗ ബനിലട്ട് ല്ല് അപ്രസക്തമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രണട്ട്
ബനില്ലുലാം  വഭായനിചഭാല്  മനസനിലഭാകുലാം.  ഇതട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ബനില്
തസനയഭാണട്ട്.  കനരസത  ഒരലാംഗലാം  കടഭാള  പനിരനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്  കചേഭാദനിച്ചു,  കടഭാകള
പനിരനിക്കൂ.  Investment or Financing related Agreement-ല് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്
ഏസതഭാസക്ക വഴെനിക്കഭാണട്ട് പനിരനിക്കഭാന കപഭാകുനതട്ട് എനഭാണട്ട്. ഒനട്ട്, Build-Operate-
and Transfer (BOT) -  അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട് ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ പണലാം
tolls, fees rentals and charges incorporated in the contract to enable the
recovery.....  രണഭാമതഭായനി, Build-Own-and-Operate (BOO)  അതുലാം  collecting
user levies from facility users; Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) അതുലാം
concessionaire  agreement-ല്  recover  from  concessionaire  through  levy;



408       കകേരള നനിയമസഭ                          സസപ്റലാംബര് 26, 2016

Build-Transfer-and-Operate  (BTO),  Design-Build-Finance-Operate-  Transfer
(DBFOT)  ഇങ്ങസന  BLT,  ROT,  ROO  എസനഭാസക്ക  പറയുന  കുകറ
പദങ്ങളുപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട് പറയുനണട്ട്.  ആക്ടനിസന ഇലാംഗതീഷട്ട് പതനിപനിസല  19, 20,
21  കപജുകേള  വഭായനിച്ചുകനഭാക്കനിയഭാല്  എങ്ങസനസയഭാസക്ക  കടഭാള  പനിരനിക്കഭാസമനട്ട്
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ഏതട്ട്  വഴെനിക്കട്ട്  സകേഭാടുതഭാലലാം  അതനില്  കടഭാളുലാം  സലവനിയുലാം  പനിരനികച
മതനിയഭാകൂ.  ഞഭാന  എകട്ട്പ്രസട്ട്  കഹകവ  സകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള,  ഇസതഭാസക്ക
വനകേഴെനിഞഭാല് എലഭാ സലതലാം ആളുകേള മടനിസഞനി മുഴുവന രൂപയുമഭായനി കടഭാള
സകേഭാടുതട്ട് കപഭാകേണസമനഭാണട്ട് അനട്ട് ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന പറഞതട്ട്.
അനട്ട്  എകട്ട്പ്രസട്ട്  കഹകവ  സകേഭാണ്ടുവരഭാന  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള,  നഭാഷണല്
കഹകവ  BOT  ആക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഇകപഭാള  എനഭാണട്ട്  ഉണഭാകേഭാന
കപഭാകുനസതനവചഭാല്  ഒരു  കറഭാഡനില്ക്കൂടനിയുലാം  ആര്ക്കുലാം  കപഭാകേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.  അനട്ട്  നഭാഷണല്  കഹകവയനില്  കൂടനിസയങ്കനിലലാം  ആളുകേളക്കട്ട്
സഗൗകേരലമഭായനി  കപഭാകേഭാമഭായനിരുന.  പണലാം  നല്കേഭാന  തയ്യഭാറഭായവര്  മഭാതലാം
എകട്ട്പ്രസട്ട്  കഹകവയനില്ക്കൂടനി  കപഭായഭാല്  മതനിയഭായനിരുന.  ഇനനി  ഒരു  വഴെനിക്കുലാം
കടഭാള നല്കേഭാസത കപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. മടനിസഞനിയല സമഭാതതനില് ചേഭാക്കട്ട്
കേണക്കനിനട്ട് പണവമഭായനി കപഭായഭാകല കകേരളതനിലൂസട നടക്കഭാന സഭാധനിക്കൂ. എനനിടട്ട്
എനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്,  കറഭാഡുണഭാക്കഭാന  കപഭാകുനതട്ട്  concessionaire ആണട്ട്,
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  എനഭാണട്ട്.  എനഭാല്  അങ്ങസനയല,  പഭാവസപട  ജനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇനനിയുള്ള  കറഭാഡുകേളുണഭാക്കഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.  കേഭാരണലാം  അവരുസട  കേതീശയനിസല
പണലാം  സകേഭാടുതസകേഭാണഭാണട്ട്  ഇനനി  കറഭാഡുണഭാക്കഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.  പഭാവലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് ഇതറനിയനില. അകപഭാള concessionaire -ക്കട്ട് പണലാം നല്കേണസമങ്കനില്
എവനിസട നനിനഭാണട്ട് നല്കുകേ? അതട്ട് കടഭാള വചട്ട്  BOT  അടനിസഭാനതനിലഭാസണങ്കനില്,
Build-Operate-and-Transfer എനട്ട് പറയുകമ്പഭാള, ഇതനില് ഓകരഭാ ഖണനികേയനിലലാം
നനിങ്ങള കനഭാക്കനികക്കഭാളൂ  യൂകസഴട്ട്  ഫതീ വഭാങ്ങുനതനിസന സലാംബനനിചട്ട്  പറയുനണട്ട്.
യൂകസഴട്ട് ഫതീ ഇലഭാസത ഇവനിസട ഇനനി കറഭാകഡഭാ പഭാലകമഭാ ഒനലാം ഉണഭാകേനില.  കകേരള
കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ബനിലനില് കനഭാക്കനിയഭാല് കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുലാം, ഒരു കകേഭാടനി
രൂപയനിലധനികേലാം   സചേലവവരുന  പഭാലതനിനട്ട്  മഭാതകമ  കടഭാള  പനിരനികക്കണതുള
എനപറയുനണട്ട്.  ജനങ്ങളക്കട്ട് അതുകവണ എനട്ട് കതഭാനകേയഭാസണങ്കനില് അതട്ട്
ഉകപക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാംകൂടനി  അനസത  ബനിലനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.
ജനങ്ങളക്കട്ട്  കവസണങ്കനില്  അതട്ട്  നനിര്തഭാസമനഭാണട്ട്  വലവസ.  പകക്ഷ  ഇതനില്
അതട്ട്  പറനില.  BOT-ലലാം  ROOT-ലലാം  BOOT-ലലാം  അതട്ട്  സഭാധനിക്കഭാത
രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  concessionaire-മഭായനി  ഒരു  എഗ്രനിസമനട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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എനഭാല്  ഇതനില്  ഒരു  വരനി  ആനസനിറനി  സ്കതീമനിസനക്കുറനിചട്ട്  പറയഭാമഭായനിരുന.
ഉദഭാഹരണതനിനട്ട് Trivandrum City Development, അതുകപഭാസല തസന Calicut
City Development Improvement-അതനിസലഭാരു ഖണനികേ വചനിരുന,  കേണ്സഷണര്
ആദലലാം  കറഭാഡട്ട്  മുഴുവന  പണനിയഭാന  പറയുലാം,  പണനിതട്ട്  കേഴെനിഞട്ട്  ബഡ്ജറനിലൂസട
അസലങ്കനില് മറട്ട്  വഴെനിയനിലൂസട  20  വര്ഷലാംസകേഭാകണഭാ മകറഭാ അവര്ക്കട്ട് തനിരനിച്ചുസകേഭാടുക്കുന
സമ്പ്രദഭായമഭാണട്ട്  ആനസനിറനി  സ്കതീലാം.  ആനസനിറനി  സ്കതീലാം  വനകേഴെനിഞഭാല്  ഒരനിക്കലലാം
അവനിസട കടഭാള പനിരനിക്കഭാന പഭാടനില. അതുസകേഭാണഭാണട്ട് തനിരുവനനപുരലാം നഗരതനില്
നനിങ്ങളക്കട്ട് കടഭാളനിലഭാസത സഞരനിക്കഭാനുള്ള സനിതനിവനികശഷമുണഭായതട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിസല സ്കതീലാം പൂര്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം നമുക്കട്ട് ഇകത സഗൗകേരലലാം ലഭനിക്കുലാം. പകക്ഷ,
അങ്ങട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനട്ട്  പറഞതട്ട്  മഭാനഭാഞനിറ-സവള്ളനിമഭാടുകുനട്ട്  കറഭാഡട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനിലഭാണട്ട് ഉളസപടുതനസതനഭാണട്ട്.  അതനിനര്ത്ഥലാം മഭാനഭാഞനിറ-സവള്ളനിമഭാടുകുനട്ട്
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുകമ്പഭാള കടഭാള പനിരനികക്കണനിവരുലാം. കേഭാരണലാം BOT-കയഭാ COT-കയഭാ
ROT-കയഭാ  വഴെനിയഭായനിരനിക്കുലാം  അതട്ട്  സചേകയ്യണനി  വരുനതട്ട്.  ഇതരതനിലള്ള
അപകേടകേരമഭായ  അവസയനികലക്കഭാണട്ട്  കപഭാകുനതട്ട്  എനട്ട്  നമ്മേള  ഓര്ക്കണലാം.
മഭാതമല, കബഭാണട്ട് ഇഷബ്യൂ സചേയ്തുകേഴെനിഞഭാല് SEBI  പറഞനിട്ടുള്ള നനിയമമനുസരനിചട്ട്
പല കേഭാരലങ്ങളുലാം സചേയ്യഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. ഇങ്ങസനസയഭാസക്ക സചേയഭാല് അസതഭാസക്ക
കേനിട്ടുമഭായനിരനിക്കുലാം.  അസതഭാസക്ക നമ്മേളുസട ഭഭാവനയഭാണട്ട്.   നമുക്കട്ട് ഇത കേനിട്ടുസമനള്ള
ഭഭാവനയഭാണട്ട്.  ആര്.ബനി.സഎ.-യുസട കലസനസനിനുലാം അകപക്ഷനിചനിടനില.  SEBI-യുസടയുലാം
തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില.  എനനിടട്ട്  അങ്ങുതസന  മഭാതൃഭൂമനിയനില് എഴുതനിയ കലഖനതനില്
ഒരു വരനി പറഞനിട്ടുണട്ട്. നമ്മുസട കേണക്കുകൂടലകേസളലഭാലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുസമനതനിനട്ട്
എനഭാണട്ട് ഉറപട്ട്? അപകേടങ്ങള പതനിയനിരനിപ്പുണട്ട്. അതുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇഗൗ തനസത
നൂല്പഭാലതനിലൂസടയുള്ള  അഭലഭാസസമനട്ട്  ഞഭാന  വനികശഷനിപനിചതട്ട്.   അങ്ങുതസന
സമ്മേതനിചനിരനിക്കുന  ഇതട്ട്  നൂല്പഭാലതനിലൂസടയുള്ള  ഒരു  അഭലഭാസമഭാസണനട്ട്.  ഇഗൗ
അഭലഭാസലാം കകേരളതനില് പ്രകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കകേരളതനിസല ജനങ്ങസള അപകേടസപടുതന
ഒരവസയനികലക്കട്ട്  സകേഭാണ്ടുകപഭാകേരുസതനട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.  കേനിഫ്ബനി  എനപറയുനതട്ട്
ഒരു ഭഭാവനയഭാണട്ട്.   വളസരയധനികേലാം  ഭഭാവനഭാത്മകേമഭായനി  ചേനിനനിക്കഭാന  പറന ഇഗൗ
കലഭാകേതട്ട് എസനഭാസക്കകയഭാ ഉണഭാക്കഭാന പറസമനട്ട് പറഞട്ട് ഫലനിപനിക്കഭാന അകങ്ങക്കട്ട്
സഭാധനിക്കുലാം.  പകക്ഷ,  പണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിചകപഭാഴുണഭായ
വനിഷയമഭാണട്ട് ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന ഇവനിസട സൂചേനിപനിചതട്ട്.  നമുക്കട്ട് അവസഭാനലാം
ഇസതലഭാലാം  തനിരനിചടയഭാന  പറഭാത  സനിതനിവനികശഷമുണഭാകുലാം.  അങ്ങട്ട്  ഇതനില്
ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഭവനപദതനിയുസട  കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിസചഭാസക്ക  പറഞ്ഞു.  ഇസതലഭാലാം
ഉണഭായതട്ട് എന്തുസകേഭാണഭാസണനട്ട് അങ്ങുതസന പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  ആ സമയതട്ട്
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ഏസതഭാസക്ക  രതീതനിയനിലള്ള  നനിയനണങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഭവനങ്ങള  ഉണഭാകകേണനിയനിരുനതട്ട്?
അതനിസന  ബഭാധലത  യഥഭാര്ത്ഥതനില്  അടുത  ഗവണ്സമനട്ട്  ഏസറടുക്കുകേയഭാണട്ട്
സചേയതട്ട്. അതനിസന കഡറട്ട് നതീടനിസക്കഭാടുക്കരുസതനട്ട് അങ്ങട്ട് പറഞനിട്ടുലാം ഇ.എലാം.എസട്ട്.-കനഭാടട്ട്
ബഹുമഭാനമുള്ളതുസകേഭാണട്ട്  അവസഭാനലാംവസര  നതീടനിസക്കഭാടുത.  അങ്ങയുസട  ഉതരവഭാണട്ട്
ഇനനി നതീടനിസക്കഭാടുക്കരുസതനള്ളതട്ട്. ഞങ്ങള ഇ.എലാം.എസട്ട്.-കനഭാടുള്ള   ബഹുമഭാനലാംസകേഭാണട്ട്
അതട്ട്  നതീടനിസക്കഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.   ഞഭാന അതനികലസക്കഭാനലാം  കേടക്കുനനില.
അങ്ങയുസട ഇഗൗ സസപ്നങ്ങള യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകേണസമനട്ട് ഞങ്ങളക്കുലാം ആഗ്രഹമുസണങ്കനിലലാം
ഇതട്ട്  സസപ്നലാം,  സവറുസമഭാരു   സസപ്നലാം  എനള്ളതുസകേഭാണട്ട്  ഇതനിസന  അനുകൂലനിക്കഭാന
കേഴെനിയുനനില എന പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന ഇഗൗ ബനിലനിസന നനിരഭാകേരനിക്കുന. 

മനി  .    സചേയര്മഭാന  :  ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീന്ദ്രന  ചുമതലസപടുതനിയ  പ്രകേഭാരലാം

ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശനട്ട് പ്രകമയസത പനിനഭാങ്ങനി സലാംസഭാരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   

ശതീ.  വനി.  പനി.  സജതീന്ദ്രനുകവണനി (ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  ) :  സര്,  നനിരഭാകേരണ

പ്രകമയസത ഞഭാന അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്. തതീര്ചയഭായുലാം ഒരു ഭരണഭാധനികേഭാരനി സസപ്നങ്ങള

കേഭാണുകേയുലാം ആ  സസപ്നങ്ങള  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനുള്ള  കേഠനിനമഭായ  പ്രയതലാം

നടതകേയുലാം സചേയ്യുലാം.  പകക്ഷ, ഇതനിനുമുമ്പുലാം ഇതരലാം കേഭാരലങ്ങള സകേഭാണ്ടുവനകപഭാള

ഇതുകപഭാസലയുള്ള സസപ്നങ്ങള കേഭാണുകേയുലാം എനഭാല് യഭാഥഭാര്ത്ഥലവമഭായനി യഭാസതഭാരു

ബനവമനിലഭാത തരതനിലള്ള നടപടനികേള ഉണഭാകുകേയുമഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.  1999-ല്

ഇഗൗ ബനില് സകേഭാണ്ടുവനകപഭാഴുലാം അനസത എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് പറഞതട്ട്

ഇഗൗ  ഗവണ്സമനട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  മഭാറങ്ങള  സകേഭാണ്ടുവരുലാം  എനഭാണട്ട്.  ധഭാരഭാളലാം

കമഖലയനില്,  അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസന  കമഖലയനില്  വനിപവകേരമഭായ

മഭാറങ്ങളുണഭാക്കുസമനഭാണട്ട്.  അനണഭാക്കനിയ പണലാം എനനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഏറവലാം

കൂടുതല് സചേലവഴെനിചതട്ട് എനകൂടനി  അങ്ങട്ട് ഇഗൗ മറുപടനിയനില് പറയണലാം.  സലാംസഭാന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  സകേഭാടുക്കഭാനവസര  അനട്ട്  ആ  പണലാം  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനതനിനു  കവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കസപടുസമനള്ളതനിസന

കപരനില് കബഭാണട്ട് ഇഷച്യു  സചേയട്ട്  പണലാം കേളക്ടട്ട്  സചേയ്തു.  കദനലാംദനിന പ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്

വലഭാസത  പ്രയഭാസസപടുന  സമയതട്ട്  അതനിനുകൂടനി  ആ  പണലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന

സനിതനിയനികലക്കട്ട്  കപഭായഭാല്  ഇഗൗ  സസപ്നങ്ങളുസട  അടനിതറ  എനഭാകുലാം;  ഇഗൗ

സസപ്നങ്ങളുസട അടനിസഭാനലാം  എനഭാകുലാം?  മഭാതമല  73-ഓളലാം കപ്രഭാജക്ടുകേളഭാണട്ട്  ഇതനില്

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലതഭായനി എടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേനിഫ്ബനിയഭാണട്ട്  കകേരളതനില്  എലഭാ

വകുപ്പുകേളനിസലയുലാം  പ്രധഭാനസപട  ഇനഫഭാസക്ചര്  ഡവലപ്സമനട്ട്  നടതനസതങ്കനില്
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കകേരളതനില് ഒരുപഭാടട്ട് വകുപ്പുകേള പനിരനിച്ചുവനികടണനിവരുലാം. കേഭാരണലാം ആ വകുപ്പുകേളസക്കഭാനലാം

യഭാസതഭാരു ഫങ്ഷനുമുണഭാകേനില.  കഡഭാ.  എലാം.  സകേ.  മുനതീര് സൂചേനിപനിചതുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന

ആവര്തനിക്കുനനില.   കേഭാരണലാം  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപ്പുമനനിസയ  അധനികേലാം

കവദനനിപനിക്കുനതനികനഭാടട്ട്  എനനിക്കട്ട്   കയഭാജനിപനില.  അകദ്ദേഹതനിസന  കേഴുതനില്

തസനയഭാണട്ട്  ആദലസത കകേഭാടഭാലനി  വതീണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അടുത രണട്ട്  നനികയഭാജകേ

മണലങ്ങളനിസല  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ആയനിരുനനിട്ടുലാം  അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്  ഇതമഭാതലാം

കദഭാഹലാം  സചേയ്യരുതരഭായനിരുന  എനഭാണട്ട്  എസന  വനിനയപൂര്വ്വമഭായ  അഭനിപ്രഭായലാം.

കേയ്യനിസലഭാനമനിലഭാസത,  ഒനലാം സചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാസത നനിരഭായുധനഭായനി  ഒരഭാള

നനില്ക്കുനതുകപഭാസല  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്  ഒരു  മനനി. ഞങ്ങളുസട  മനനിസഭയനില്

ഏറവലാം  കേരുതനഭായ  മനനിയഭായനിരുന  ശതീ.  വനി.  സകേ.  ഇഎ്രബഭാഹനിലാം  കുഞട്ട്.

അകദ്ദേഹതനിനട്ട് ആവശലമഭായ പണലാം നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭായനിരുന.  കൂടുതല്

പണസമഭാനലാം  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  സകേഭാടുതനിസലങ്കനിലലാം  കുഴെപമനില.  ആ  വകുപനില്

പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  സചേലവഴെനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന  തുകേകപഭാലലാം  സചേലവഴെനിക്കഭാന

അനുവദനിക്കഭാസത സതലതനില് സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപനിസന, ഞഭാന അനട്ട് ബഡ്ജറട്ട്

ചേര്ചയനില്  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,  കഹജഭാക്കട്ട്  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.    ഇഗൗ  ബനില്

വനകപഭാള  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപട്ട്  മഭാതമല,  ധഭാരഭാളലാം  വകുപ്പുമനനിമഭാര്

അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  കൂടഭായനിട്ടുണട്ട്.  പല  വകുപ്പുകേളനിസലയുലാം  പ്രവര്തനങ്ങള  മുഴുവന

കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  അസതലഭാലാം  ഗവണ്സമനനിസന  നയപരമഭായ

കേഭാരലങ്ങളഭാസണങ്കനിലലാം  ഞഭാന  കനരസത  സൂചേനിപനിച  ഒരു  തടസവഭാദതനിനട്ട്

ബഹുമഭാനസപട മനനി മറുപടനി പറഞനില. എനധനികേഭാരതനിലഭാണട്ട് ഇതയുലാം കകേഭാടനി രൂപ

സചേലവഴെനിക്കുസമനട്ട് അങ്ങട്ട്  പറയുനതട്ട്?  20,000-കതഭാളലാം  കകേഭാടനി  രൂപ

സചേലവഴെനിക്കുകമ്പഭാള,  അതനിസന  സ്ക്രൂടനിനനി  നടതനതനിനുള്ള  നനിയമസഭയുസട

അവകേഭാശസത കബപഭാസട്ട്  സചേയ്യഭാന  അകങ്ങക്കുലാം  ഗവണ്സമനനിനുലാം  ആരഭാണട്ട്

അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയതട്ട്? ഇതനിവനിസട പരനികശഭാധനിക്കസപടണലാം. ജനപ്രതനിനനിധനികേളഭായനി

ഞങ്ങള  നനിയമസഭയനില്  എതനതട്ട് ജനങ്ങസള  പ്രതനിനനിധതീകേരനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്.

നനിയമസഭയ്ക്കുള്ള  പ്രകതലകേ  അധനികേഭാരങ്ങള    ഇഗൗ ബനിലനിലൂസട  അങ്ങട്ട്  കേവര്ച

സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഒരു  കേഗൗശലക്കഭാരനഭാണട്ട്.   നനിയമസഭസയ  കബപഭാസട്ട്

സചേയ്യുന എന ആ കപഭായനിനനിനട്ട് മറുപടനി പറയഭാസത തനപൂര്വ്വലാം അങ്ങട്ട് മഭാറനിവച്ചു

എനട്ട്  എനനിക്കറനിയഭാലാം.  ഇസതഭാരു  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി

മനനിസഭയഭാണട്ട്.  സനി.പനി.സഎ.(എലാം)  കനതൃതസലാം  സകേഭാടുക്കുന മനനിസഭയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ
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ബനികലഭാടുകൂടനി  അടനിസഭാനപരമഭായ,  നയപരമഭായ  വലതനിയഭാനലാം  കകേരളതനിസല

സനി.പനി.സഎ.(എലാം)-നുലാം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-നുലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുന  എനതനിസന  ഒരു

സമ്മേതപതലാം  കൂടനിയഭായനി  ഞഭാന  ഇഗൗ  ബനിലനിസന  കേണക്കഭാക്കുന.  ഇഗൗ  ബനിലനില്

പരഭാമര്ശനിചനിരനിക്കുന  മുഴുവന  കേഭാരലങ്ങസളയുലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിങ്ങള

എതനിര്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിസയന  നനിലയനിലലാം

പ്രതനിപക്ഷതനിരുനസകേഭാണട്ട് ധനകേഭാരല വനിഷയങ്ങള സലാംസഭാരനിച ഒരു  അലാംഗസമന

നനിലയനിലലാം  അങ്ങയുസട  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനിസല  പ്രസലാംഗങ്ങള  പരനികശഭാധനിചഭാല്   അനട്ട്

പറഞതനില്നനിനലാം പൂര്ണ്ണമഭായ നയവലതനിയഭാനലാം ഇഗൗ ബനിലനിലൂസട ഉണഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കകേന്ദ്രഗവണ്സമനനിസന  എസനഭാരു  വനിമര്ശനമഭായനിരുന.  യു.പനി.എ.  ഗവണ്സമനട്ട്

ഫനിനഭാനസട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്  ഇടസപടലകേള  നടതനി  വലനിയ  മഭാറങ്ങളുണഭാക്കനി.

നനിങ്ങസളഭാസക്ക  ശദനിക്കഭാസത  കപഭായകേഭാരലലാം  ഞഭാന  കനരസത  സൂചേനിപനിച്ചു.

ഇനഡലയനിസല  കസഭാക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനിസനയുലാം ഇനഡലയുസട ഫനിനഭാനസട്ട് മഭാര്ക്കറനിസനയുലാം

ഏറവലാം മകനഭാഹരമഭായനി യു.പനി.എ.  ഗവണ്സമനട്ട് സറഗകലറട്ട് സചേയതഭാണട്ട്.  അങ്ങസന

സറഗകലറട്ട്  സചേയകപഭാള  കൃതലമഭായ  ഫനിനഭാനഷലല്  ടഭാനസഭാക്ഷന  നടതഭാനുലാം

സസകേഭാരല-സപഭാതുകമഖലകേളനില് ഒരുകപഭാസല വനിശഭാലമഭായ കേലഭാനവഭാസട്ട്  ഒരുക്കഭാനുലാം

യു.പനി.എ.  ഗവണ്സമനനിസന  ഭരണകേഭാലതട്ട്  കേഴെനിഞനിരുന.  അനണഭാക്കനിയ

ഫനിനഭാനസട്ട്  മഭാര്ക്കറനിസല  സഭാധലതകേസള  കൂടുതല്  വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ആ

ഗവണ്സമനട്ട്  എടുത  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  ഇതരതനിസലഭാരു  ബനില്

സകേഭാണ്ടുവരഭാന അകങ്ങക്കട്ട് പ്രകചേഭാദനമഭായതട്ട് എനതനില് ഞങ്ങളക്കട്ട് വളസരയധനികേലാം

അഭനിമഭാനമുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് അതനിസനസയലഭാലാം വനിമര്ശനിചനിരുന.  ആകഗഭാള സഭാമ്പതനികേമഭാനലലാം

ഉണഭായകപഭാള ഇനഡലയനിസല ഫനിനഭാനസട്ട് മഭാര്ക്കറനിസന വളസര തനപൂര്വ്വലാം, വളസര

ബദനിപൂര്വ്വലാം  നനിയനനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞു  എനള്ളതുസകേഭാണഭാണട്ട്  ആകഗഭാള

സഭാമ്പതനികേമഭാനലസത  ഏറവലാം  മനികേച  രതീതനിയനില്  കകേകേഭാരലലാം  സചേയ  ഒരു

രഭാജലമഭായനി ഇനഡല മഭാറനിയതട്ട്. ഫനിനഭാനസട്ട് മഭാര്ക്കറനില് പണലാം അധനികേരനിക്കുകമ്പഭാള,

ഇനകഫഷന ഉണഭാകുകമ്പഭാള ബഭാങ്കുകേളുസട സനി.ആര്.ആര്. നനിരക്കുകേള കൂടനിസക്കഭാണട്ട്

ഫനിനഭാനസട്ട്  മഭാര്ക്കറനില്നനിനലാം  ഇനകഫഷന  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  പണലാം  കൃതലമഭായനി

withdraw  സചേയ്യുകേയുലാം  അതുകപഭാസല   മഭാര്ക്കറനില്  liquidity  trench  ഉണഭാകുന

സമയതട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുസട  സനി.ആര്.ആര്.  നനിരക്കട്ട്  കൂടനിസക്കഭാണട്ട് കൂടുതല്  പണലാം

മഭാര്ക്കറനികലക്കട്ട്  ഡലാംപട്ട്  സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുലാം  കൃതലമഭായ  ഇടസപടലകേളനിലൂസട  യു.പനി.എ.

ഗവണ്സമനട്ട് ഉണഭാക്കനിയ സഭാമ്പതനികേ അടനിതറ എതകമല് ഭദമഭായനിരുനസവനട്ട്
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അകങ്ങക്കട്ട്  ഇകപഭാള  തനിരനിഞ്ഞുകനഭാക്കുകമ്പഭാള  കേഭാണഭാന  കേഴെനിയുലാം.  അനട്ട്  ഒരു

ബനി.ഒ.ടനി. വനഭാല് ബനി.ഒ.ടനി. തുലയസട, യു.പനി.എ. സര്ക്കഭാര് തുലയസട,  ഇതഭാകണഭാ

നനിങ്ങളുസട  ഉദഭാരതീകേരണലാം,  ഇതഭാകണഭാ നനിങ്ങളുസട  ലനിബറകലകസഷന കപഭാളനിസനി

ഇതഭാകണഭാ  നനിങ്ങളുസട  നനികയഭാ  ലനിബറല്  കപഭാളനിസനി  എസനഭാസക്ക  പറഞട്ട്

എസനലഭാലാം  ആകക്ഷപങ്ങള;  എസനലഭാലാം  പ്രകമയങ്ങള;  എസനലഭാലാം  ചേര്ചകേള;

സസകേഭാരല-സപഭാതുകമഖലഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളസക്കതനിരഭായനി എത  സസമനിനഭാറുകേള ;  എത

സപഭാതുകയഭാഗങ്ങള;  എസനഭാസക്കയഭാണട്ട് നനിങ്ങള നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്?  എത വലനിയ

ആകക്ഷപങ്ങളഭാണട്ട് നനിങ്ങള ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്? ഒരു ബനി.ഒ.ടനി.-യുലാം ഒരു ബനി.ഒ.ഒ.ടനി.-

യുസമഭാസക്കയഭാണട്ട് അനട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്. 

ഇഗൗ  ബനിലനിസല  മൂനഭാലാം  പടനികേയനിസല  കേണ്സസഷന  കേരഭാറുകേളുസട  സസഭഭാവതനില്

പറയുനതട്ട് 

1. നനികക്ഷപലാം അസലങ്കനില് ധനകേഭാരലവമഭായനി ബനസപട കേരഭാറുകേള

(i) നനിര്മ്മേഭാണ-പ്രവര്തന-കകേമഭാറ കേരഭാര്  (ബനി.ഒ.ടനി.)

(ii) നനിര്മ്മേഭാണ-ഉടമസ-പ്രവര്തന കേരഭാര് (ബനി.ഒ.ഒ.)

(iii) നനിര്മ്മേഭാണ-ഉടമസ-പ്രവര്തന-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ബനി.ഒ.ഒ.റനി.)

(iv) നനിര്മ്മേഭാണ-കകേമഭാറ-പ്രവര്തന കേരഭാര് (ബനി.ടനി.ഒ.)

(v) രൂപകേല്പന-നനിര്മ്മേഭാണ-ധനകേഭാരല-പ്രവര്തന-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ടനി.)

2. പ്രവര്തനങ്ങളുലാം പരനിപഭാലനവമഭായനി ബനസപട കേരഭാറുകേള

(i) നനിര്വ്വഹണ കേരഭാര്,

(ii) പഭാടനനിര്വ്വഹണ കേരഭാര്,

(iii) നനിര്മ്മേഭാണ-പഭാട-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ബനി.എല്.റനി.)

(iv) പുനധഃസഭാപന-പ്രവര്തന-കകേമഭാറ കേരഭാര് (ആര്.ഒ.ടനി.),

(v) പുനധഃസഭാപന-ഉടമസ-പ്രവര്തന കേരഭാര് (ആര്.ഒ.ഒ.)

തുടങ്ങനിയ  എസനലഭാലാം  കേരഭാറുകേളഭാണട്ട്  നനിങ്ങള  സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുളള്ളതട്ട്.  അകപഭാള
ബനി.ഒ.ടനി.  തുലയസടസയനട്ട്  കകേരളലാം  മുഴുവന  പ്രസലാംഗനിക്കുകേയുലാം  സസകേഭാരല-സപഭാതുകമഖലഭാ
സലാംരലാംഭങ്ങസള  രൂക്ഷമഭായനി  വനിമര്ശനിക്കുകേയുലാംസചേയ  നനിങ്ങള  ഒരു  ദശഭാബ്ദക്കഭാലലാം
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കേഴെനിയുനതനിനുമുമ്പഭായനി  ആ  ബനി.ഒ.ടനി.-കയയുലാം  ബനി.ഒ.ഒ.ടനി.-കയയുലാം  കൂടഭാസത  നനിങ്ങളുസട
വകേ പുതനിയ സൃഷനികേളകൂടനി സകേഭാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇഗൗ നയവലതനിയഭാനസത
ഇകപഭാസഴെങ്കനിലലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലകബഭാധകതഭാടുകൂടനി  ഉളസക്കഭാള്ളഭാന  കേഴെനിഞതനില്
ഞങ്ങളക്കട്ട് വളസരയധനികേലാം സകനഭാഷമുണട്ട്.  ഞഭാന ആ ഒരു ആസസക്ടനില് ഇതനിസന
സസഭാഗതലാം സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്. കേഭാരണലാം, നമുക്കട്ട് നനിലവനിലള്ള പണതനിനുപുറകമ കൂടുതല്
പണലാം  കേസണതനി  കൂടുതല്  വനികേസന  സഭാധലതകേളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനസപടുതഭാന
കേഴെനിയുസമങ്കനില്  അതട്ട്  വളസര  നല കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപട  സവല്ലുവനിളനിസയനട്ട്
പറയുനതട്ട്, കകേരളലാം കപഭാസല സഭാമ്പതനികേമഭായനി സഞരുങ്ങുന സലാംസഭാനതട്ട് ഇകപഭാള
പണലാം  ആവശലമുണട്ട്.  കേടസമടുക്കണലാം.  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
കനരസത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം. ആക്ടട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം
സലാംസഭാനതട്ട്  ധനക്കമ്മേനി,  റവനബ്യൂ  കേമ്മേനി  തുടങ്ങനിയവ  നനിശ്ചനിത  പരനിധനിക്കുള്ളനില്
നനിര്തണസമന നനിര്ബനമുള്ളതുസകേഭാണട്ട് കേടസമടുക്കുനതനിനട്ട് ചേനില പരനിമനിതനികേളുണട്ട്. ആ
പരനിമനിതനികേസള  കബപഭാസട്ട്  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി  കപഭാലള്ള  ധനകേഭാരല
സഭാപനലാം  സചേയ്യുനതട്ട്.  നമ്മുസട  ഫനിസ്ക്കല്  ഡനിസനിപനിന  ഇലഭാതഭാകുനതനിനുള്ള
സഭാധലതകേളുണഭാകുലാം.  അതനിസന  വളസര  ശദകയഭാടുകൂടനി  കകേകേഭാരലലാം  സചേകയ്യണതുണട്ട്.
അനട്ട് സകേഭാണ്ടുവന കബഭാണ്ടുകേളുസട പലനിശ നനിരക്കട്ട് 13.25 ശതമഭാനലാം, 10.50 ശതമഭാനലാം,
11 ശതമഭാനലാം  എനനിങ്ങസനയഭാണട്ട്.   ഇതനികനക്കഭാള  കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനില്
നഭാഷണകലസ്ഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുലാം സഷഡബ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുലാം   വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്
കലഭാണ്  നല്കുലാം.  അനഭാരഭാഷതലതനിലള്ള  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങള  രണട്ട്
ശതമഭാനലാം പലനിശ നനിരക്കനിലലാം ചേനിലകപഭാള പൂജലലാം ശതമഭാനതനിലലാം നല്കുലാം. ഏറവലാം
കുറഞ നനിരക്കനില് പലനിശ ഈടഭാക്കുന സഭാധലതകേള ഇന മഭാര്ക്കറനിലണട്ട്.  ആ
സഭാധലതകേസളഭാസക്ക  avail  സചേയ്യഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ?  ഇസലങ്കനില്  പലനിശയുലാം
മുതലമടക്കമുള്ള  വലനിയ  ബഭാധലത  സലാംസഭാനതട്ട്  ഉണഭായനിസക്കഭാണനിരനിക്കുസമന
കേഭാരലതനില് സലാംശയമനില.  അങ്ങട്ട്  കനരസത സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല,  തനിരനിചടയഭാന
കേനിട്ടുന പണസമനട്ട്  പറയുനതട്ട്  ഒരു  സബയ്സട്ട്  ആണട്ട്.   കമഭാകടഭാര്  സവഹനിക്കനിള
ടഭാകകഭാ മകറസതങ്കനിലലാം ടഭാകകഭാ വഴെനി ലഭനിക്കുന പണലാം മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
സചേയ്യണസമങ്കനില്  കേനിഫ്ബനിയുസട  ആവശലമുണഭായനിരുനനില. നമ്മേള വലനിയ  തുകേ
കേടസമടുക്കുകമ്പഭാള  അതനിസന തനിരനിചടവനിസനക്കുറനിചട്ട്  ചേനിനനികക്കണതുണട്ട്.  അതട്ട്
പ്രധഭാന പ്രശമഭാണട്ട്.  ആ തനിരനിചടവട്ട്  എലഭാവര്ഷവലാം ബഡ്ജറനില് വലനിയ  burden
ആയനി മഭാറുലാം. കേടലാംവഭാങ്ങനിയഭാല് തനിരനിസകേ നല്കേണലാം. കലഭാകേ ബഭാങ്കട്ട്, ഏഷലന ബഭാങ്കട്ട്,
കബഡട്ട്  കേമ്പനനി   എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  കലഭാസണടുതഭാലള്ള  അടനിസഭാനപരമഭായ
തതസലാം പണലാം പലനിശസഹനിതലാം തനിരനിചടയണസമനഭാണട്ട്.  ആ പണതനിസന പലനിശ
ഉളസപസടയുള്ള മുതല് തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള,  അതനിസന സക്ചറനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള
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എസനങ്കനിലലാം   പഠനലാം സര്ക്കഭാര് നടതനിയനിട്ടുകണഭാ?  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള മറുപടനി
അങ്ങട്ട്  വലക്തമഭാക്കണലാം.  നമ്മേള ഏതട്ട്  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം  അതനിസനഭാരു
അനഭാലനിസനിസട്ട്  ഉണഭാകുമകലഭാ?  മുതലലാം  പലനിശയുലാം  കചേര്നട്ട്  കേടസമടുക്കുകമ്പഭാള
ഓകരഭാവര്ഷവലാം വരുന ബഭാധലതകേള,  വരുന അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലകതക്കട്ട് സലാംസഭാനതനിസന
സഭാമ്പതനികേ സലാംവനിധഭാനകതയുലാം സമ്പദട്ട് വലവസകയയുലാം എങ്ങസന അതട്ട് അടനിസഭാനപരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലാം,  എനഭായനിരനിക്കുലാം  പലനിശ  സക്ചര്,  എങ്ങസനയഭായനിരനിക്കണലാം  മുതല്
അടയഭാന  കപഭാകുനതട്ട്?  ഇതനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള  ഒരു  പഠനലാം  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്
നടതനിയനിട്ടുസണങ്കനില്  അങ്ങട്ട്  അതട്ട്  വലക്തമഭാക്കണലാം.  കബഭാണനിസന  കേഭാരലതനില്
സപര്മനിഷസനടുക്കഭാസമനട്ട്  അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുകേള
നടതഭാനകവണനിയുള്ള ഒരു സഭാപനലാം തുടങ്ങുകമ്പഭാള അനുമതനി വഭാങ്ങനിക്കുനതഭാണട്ട്
ഉചേനിതലാം. അതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇഗൗ ബനിലനില് പറയുനണട്ട്.

ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിസട  അവതരനിപനിച  ഇഗൗ  ബനില്

ഗവണ്സമനട്ട്  പഭാസഭാക്കുന  സമയതട്ട്,  നടപഭാക്കുന  സമയതട്ട്  ഉണഭാകേഭാന

സഭാധലതയുള്ള സപഭാതുവഭായ ചേനില സലാംശയങ്ങള ഞഭാന പ്രകേടനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന

കനരസത സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല, ഒനട്ട്, വഭാര്ഷനികേ പലനിശനനിരക്കട്ട് എതയഭായനിരനിക്കുലാം;

ഒഭാകരഭാവര്ഷകതയുലാം  തനിരനിചടവട്ട്  എതയഭായനിരനിക്കുലാം;  അടുത അഞ്ചുവര്ഷകതക്കട്ട്

അതട്ട്  എനഭായനിരനിക്കുസമനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാനുള്ള  ഉതരവഭാദനിതസലാം  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനിക്കുണട്ട്.  ഇഗൗ മുതലലാം  പലനിശയുലാം  കചേര്തട്ട്  തനിരനിചടയ്ക്കുകമ്പഭാള വതീണ്ടുലാം

പണലാം വഭായസയടുകക്കണനിവരുകമഭാ?  നമ്മേള എങ്ങസനയഭാണട്ട് കേടസക്കണനിയനില്സപടുനതട്ട്?

ഒരു  സഭാധഭാരണക്കഭാരന കേടസക്കണനിയനില്സപടുനതട്ട്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്?  ഉദഭാഹരണമഭായനി

എസനങ്കനിലലാം കേചവടലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി ഇഗൗ വര്ഷലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ കേടസമടുക്കുന.

30-35  ശതമഭാനമഭാണട്ട് പലനിശ.  ഏതട്ട് ബനിസനിനസട്ട് നടതനിയഭാലലാം അടുത വര്ഷലാം

1,35,000  രൂപ  തനിരനിചടയഭാന  പറനില.   എന്തുസചേയ്യുലാം?  അടുതവര്ഷലാം  1,35,000

രൂപയ്ക്കുള്ള  പലനിശ  അടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  വതീണ്ടുലാം  കേടസമടുക്കുലാം  അസലങ്കനില്  ഒരു  റഗൗണട്ട്

ഫനിഗറഭായനി 2,00,000 രൂപ കേടസമടുക്കഭാന പറയുലാം. ഇതുകപഭാസലതസന സലാംസഭാനതനിസന

പണലാം  തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനുകവണനി  വതീണ്ടുലാം  വഭായസയടുതട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാകണഭാ

അങ്ങട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?  നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന പ്രവൃതനികേളുസട പൂര്തതീകേരണ

പുകരഭാഗതനി കേണക്കനിസലടുതഭാകണഭാ അകതഭാ മുനകൂറഭായനിടഭാകണഭാ പണലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്;

അഡസഭാനസട്ട്  കപസമനട്ട്  ഉകണഭാ  എനള്ളതുലാം  അങ്ങട്ട്  വലക്തമഭാക്കണലാം.  കേഭാരണലാം

ഇതനിസന ഇലാംപനിസമകനഷന പഭാര്ടട്ട് വകുപ്പുകേളക്കല, കേനിഫ്ബനിയുസട ചുമതലയനിലഭാണട്ട്.

പണലാം  സമഭാഹരനിചട്ട്  ടഷറനിയനില്  നനികക്ഷപനിക്കുലാം,  അതനിനഭാവശലമഭായ  ബനിലനിസന
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കപസമനട്ട് കേനിഫ്ബനി തസനയഭാണട്ട് നല്കുനതട്ട്. ആ ബനിലനിസന കപസമനട്ട് സപ്രഭാസതീഡച്യുവര്

എങ്ങസനയഭായനിരനിക്കുലാം?  കേഭാരണലാം  ഇതുവസര  ചേര്ച  സചേയ്യസപട  വനിഷയലാം

പണസമഭാഹരണസത, റനികസഭാഴട്ട്  സമഭാബനികലകസഷസന സലാംബനനിചഭാണട്ട്.  പകക്ഷ

ഇലാംപനിസമകനഷന  പഭാര്ടനിസന  സപ്രഭാസതീഡച്യുവര്  എനഭാണട്ട്?  അഡസഭാനസട്ട്  കപസമനഭാകണഭാ

അസലങ്കനില്  ഓകരഭാ  വര്ക്കനിസന  കപ്രഭാഗ്രസട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  കപസമനഭാകണഭാ  എനള്ളതട്ട്

അങ്ങട്ട് വലക്തമഭാക്കണലാം.  ബഡ്ജറനിനു പുറകമ എടുക്കുന വലനിയ കതഭാതനിലള്ള ഈ

വഭായകേള ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിഞനിസലങ്കനില്  ഭഭാവനിയനില്  അതട്ട്

വലനിയ സഭാമ്പതനികേ പ്രതനിസനനിക്കട്ട് ഇടവരുതലാം. ഇതട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്

എസനഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;  ധനവനിനനികയഭാഗതനിനുള്ള നടപടനികേസള

സലാംബനനിചട്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനില്  കേഭാരലമഭാസയഭാനലാം  പറയുനനില.  ധനവനിനനികയഭാഗതനിനുള്ള

നനിയനണങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപനികലഭാ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനികലഭാ

സചേയ്യുനതുകപഭാസലയഭാകണഭാ  അകതഭാ  കേണ്സവനഷണലഭായനിട്ടുള്ള  രതീതനിയനിലഭാകണഭാ?

എനഭായഭാലലാം  ഒരു പുതനിയ സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള ധനവനിനനികയഭാഗതനിനുള്ള

പുതനിയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  അവലലാംബനിക്കണസമനഭാണട്ട്  എസന  അഭനിപ്രഭായലാം.  അതഭാണട്ട്

ഞഭാന മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുനതട്ട്. ധനവനിനനികയഭാഗലാം കുറച്ചുകൂടനി സതഭാരലമഭായുലാം ലളനിതവല്ക്കരനിച്ചുലാം

കൃതലമഭായ സ്ക്രൂടനിനനി നടക്കുന രതീതനിയനിലമഭാകേണലാം. പരമ്പരഭാഗതമഭായ പനി.ഡബച്യു.ഡനി.

രതീതനികേളനികലഭാ,  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി  രതീതനികേളനികലഭാ  ധനവനിനനികയഭാഗലാം  നടതനിയഭാല്

വര്ക്കനിസന കപ്രഭാഗ്രസനിസന ബഭാധനിക്കുലാം. സലാംസഭാനതട്ട് 50 കകേഭാടനി രൂപയട്ട്  തുടങ്ങനിയ

പല കപ്രഭാജക്ടുകേളുലാം 500 കകേഭാടനി രൂപ സചേലവഴെനിചനിട്ടുലാം തതീരഭാത സഭാഹചേരലമുണട്ട്. ആ

അനുഭവവലാം  കേനിഫ്ബനിയുസട ധനവനിനനികയഭാഗ കേഭാരലതനില് ശദനിക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട്

എസന കചേഭാദലലാം. ശദനിക്കണസമനഭാണട്ട് എസന അഭനിപ്രഭായലാം.  അടനിസഭാനസഗൗകേരല

വനികേസനകമഖലയനിസല  നനികക്ഷപലാംവഴെനി  സലാംസഭാനസത സമഭാതലാം ആഭലനകരഭാല്പഭാദനതനിസന

വനിവനിധ  സസക്ടറുകേളനില്  എസനലഭാലാം  ഗണപരമഭായ  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  ഉണഭാകേഭാന

കപഭാകുനസതന  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനലാം  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ?  കപ്രമറനി,   സസക്കണറനി,

സര്വ്വതീസട്ട് സസക്ടറുകേളനിലലാം ഇകപഭാള വരുമഭാന കസഭാഴസള്ള  കമഖലകേളനിലലാം പുതനിയ

റനികസഭാഴസട്ട്  ഉണഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുന  കമഖലകേളനിലസമഭാസക്കയുള്ള  കേസഭാളനികററതീവട്ട്

സചേയ്ഞനിസനക്കുറനിച്ചുള്ള പഠനലാം ഇതനിസന ഭഭാഗമഭായനി നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; അസലങ്കനില്

നടതകമഭാ?  സലാംസഭാനസത  സപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസടയുലാം  പരമ്പരഭാഗത

വലവസഭായങ്ങളുസടയുലാം  പുനരുദഭാരണതനിനഭായനി  ഇഗൗ ധനസമഭാഹരണ പദതനിസയ

പ്രകയഭാജനസപടുതകമഭാ? പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖല വലനിയ പ്രതനിസനനിയനിലഭാസണനട്ട്
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അകങ്ങക്കറനിയഭാമകലഭാ;  ഇഗൗ  ധനസമഭാഹരണ  പദതനി  ആ  കമഖലയ്ക്കുകൂടനി  പ്രകയഭാജനസപടുതണലാം.

ആ  കമഖലയനില്നനിനട്ട്  റനികടണ്  പ്രതതീക്ഷനിക്കണ.  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  BOT,

BOOT  അടനിസഭാനതനില്   പണനിയുകമ്പഭാള  കടഭാള  പനിരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.

തളര്നകേനിടക്കുന പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായ കമഖലസയക്കൂടനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ഇഗൗ

ധനസമഭാഹരണമഭാര്ഗ്ഗലാം   ഉപകയഭാഗസപടുതകമഭാ?  അതുകപഭാസല  തകദ്ദേശഭരണ

സഭാപനങ്ങളവഴെനിയുള്ള  അടനിസഭാനസഗൗകേരല വനികേസനതനിനുകൂടനി പണലാം അനുവദനിക്കഭാന

തയ്യഭാറഭാകേണലാം.  കേനിഫ്ബനിവഴെനിയുള്ള  അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയുസട

ഫലപ്രദമഭായ കമല്കനഭാടതനിനട്ട് ബനിലനില് പറയുന സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ?

കേഭാരണലാം, 20,000  കകേഭാടനി രൂപയുസട പദതനികേള   വനിവനിധ വകുപ്പുകേള വഴെനിയഭാണട്ട്

ഏസറടുക്കുനതട്ട്.  നനിലവനിലള്ള പദതനി പ്രവര്തനസത സലാംബനനിച ഫലപ്രദമഭായ

സൂപര്വനിഷന  നടതഭാനുള്ള  ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം  ഇഗൗ  ബനിലനില്  വലക്തമഭാകുനനില;

ബനില് അതനിനട്ട് പരലഭാപ്തവമല.  ഇതട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകുന സമയതട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി

പണലാം  സചേലവഴെനിക്കുനതനിനുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള

സൂപര്വനിഷനട്ട്  കേഴെനിയുകമഭാ  എനതഭാണട്ട്  എസന  കചേഭാദലലാം.  അതുകപഭാസല  ഇഗൗ  തുകേ

എന.ആര്.സഎ.-വഴെനി  സമഭാഹരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയുസണങ്കനില്  അതുലാം  വലക്തമഭാക്കണലാം.

ധഭാരഭാളലാം കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കകേണതുണട്ട്.  അവലക്തമഭായ ഒരു ബനിലഭാണനിതട്ട്.

സസബനിയുസട  കസറനിസല  പല പഭാരഗ്രഭാഫുകേളുലാം അതുകപഭാസല ഇതനില് റതീസപ്രഭാഡബ്യൂസട്ട്

സചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട്  സതറഭായ കേഭാരലസമഭാനമല.  നമ്മുസട ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ

പ്രകതലകേതകേള, കകേരളതനിസന സമ്പദട്ട് വലവസയുസട  സവനികശഷതകേള, കകേരളതനിസല

നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങളുസട  സസഭഭാവങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങസളക്കുറനിച്ചുള്ള

അടനിസഭാനപരമഭായ പഠനവലാം ഗഗൗരവതനിലള്ള സമതീപനവലാം ഇക്കഭാരലതനിലകണഭാസയനട്ട്

സലാംശയനിക്കുനതഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനിസല  വലവസകേള.  അതുസകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്

നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസവങ്കനില്  കുറച്ചുകൂടനി  ശക്തമഭായ,  വലക്തതയുള്ള,  നല

രതീതനിയനിലള്ള,  സമഗ്രമഭായ സപ്രഭാഫഷണല് അകപ്രഭാകചഭാടുകൂടനി കേഭാരലങ്ങള സചേയ്യഭാന

സഭാധനിക്കണലാം.  ഞഭാന  കനരസത  സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  സമതീപന  രതീതനിയനിലലാം

നയപരമഭായ  രതീതനിയനിലലാം  മഭാറലാംവനനിട്ടുണട്ട്.  ഇതരലാം  തതീരുമഭാനങ്ങള  ഇഗൗ

കേഭാലഘടതനില് നടപഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേഭാലഘടതനിസന  ആവശലമഭാസണനട്ട്

ബഹുമഭാനസപട  മനനിക്കുലാം ഗവണ്സമനനിനുലാം  പഭാര്ടനിക്കുലാം  കബഭാധലമുണഭായനി  എനതട്ട്

സകനഭാഷകേരമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്.    ഓര്ഡനിനനസട്ട് റതീകപസട്ട് സചേയ്തുസകേഭാണ്ടുള്ള ഇഗൗ

ബനിലനിസല വലവസകേള അവലക്തവലാം കൃതലതയനിലഭാതതുലാം ആയതുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന
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ഇഗൗ ബനിലനിസന നനിരഭാകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള പ്രകമയസത അനുകൂലനിക്കുന. 

ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :  സര്, 2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല

നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  സപഭാതുജനഭാഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുനതനിനഭായനി

30-10-2016 വസര  സര്ക്കുകലറട്ട് സചേയ്യണസമന കഭദഗതനി ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.

തഭാളലാംസതറനിയ ധനസനിതനിയുസട പുനരുജതീവനതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപ്പുമനനി
കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് സഎസക്കനിസന കനതൃതസതനില് ഭഭാവനഭാപൂര്ണ്ണമഭായ നടപടനികേളക്കട്ട്
തുടക്കലാം  കുറനിചതനിസന  പ്രതലക്ഷ  പ്രതനിഫലനമഭാണട്ട്  ഇഗൗ  ബനില്.  കേനിഫ്ബനി
കകേരളതനിസന അടനിസഭാന  സഗൗകേരല വനികേസനതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം 50,000 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്  ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനില്  ധഭാരഭാളലാം  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള
ഇനനിയുലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷസത  പ്രവര്തനലാം  നമുക്കറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി  ഗവണ്സമനനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  ലക്ഷലവലാം
തതീരുമഭാനങ്ങളുമുണട്ട്. പരമഭാവധനി ധനലാം സമഭാഹരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കകേരളതനിസന  വനികേസനപനഭാവനില്
ഒരു പുതനിയ വനിപവലാം സൃഷനിക്കഭാന കേഴെനിയതക്ക നനിലയനിലഭാണട്ട് കഡഭാ. ടനി.  എലാം. കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട്
ഇഗൗ  ബനില്  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനസതനഭാണട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ധനധൂര്തട്ട്
നനിയനനിച്ചുലാം സഭാമൂഹല സരക്ഷ ഉറപഭാക്കനിയുലാം പരമ്പരഭാഗത സതഭാഴെനില്  കമഖലകേസള
സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം  കകേരളസത സഭാമ്പതനികേ  മഭാനലതനില്നനിനലാം  സസനിരതയനില്
എതനിക്കഭാന  ശമനിക്കുനതനിസന  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുകൂടനിയഭാണട്ട്  ഇതരതനിസലഭാരു  ബനില്
അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.  റവനബ്യൂക്കമ്മേനി 1.5 ശതമഭാനമഭായനി കുറയ്ക്കുകേസയനതുലാം ധനകേഭാരല
വകുപനിസന  ലക്ഷലമഭാണട്ട്.  നനികുതനി  പനിരനിവനിസല  അരഭാജകേതസവലാം  അഴെനിമതനിയുലാം
അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുള്ള  കേടുത  ഇടസപടല്   ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പതനികേ-ടൂറനിസലാം  രലാംഗതട്ട്  വലനിയ  മഭാറമുണഭാക്കഭാനുലാം  കകേരളസത
ഇനസവസട്ട്സമനട്ട്  ഫണട്ട് ലനി  ആക്കഭാനുലാം  കേനിഫ്ബനി ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുനസവനതഭാണട്ട്  ഇഗൗ
ബനിലനിസന പ്രകതലകേത. ഉയര്ന നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളുലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുലാം
സൃഷനിക്കുകേ,  നനിലവഭാരമുള്ള  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  വലവസഭായ
ആവശലതനിനുള്ള സലലാം ഏസറടുക്കുകേ,  സഎ.ടനി.,  ടൂറനിസലാം എനതീ കമഖലകേളനില് വനികേസനലാം
എതനിക്കുകേ തുടങ്ങനി എലഭാ കമഖലകേളനിലലാം വനികേസനലാം എതനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
ധനലാം  സമഭാഹരനിചട്ട്  ഇഗൗ  കമഖലയഭാസകേ  സമ്പനമഭാക്കുകേസയന  ലക്ഷലവലാം
കേനിഫ്ബനിയനിലസണനഭാണട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ധനസമഭാഹരണതനിനട്ട്
ബനിലനില്  വലവസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ധഭാരഭാളലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  രണ്ടുപക്ഷതനനിനലാം
ചേര്ചയുണഭായനി.  കേനിഫ്ബനി എങ്ങസനയഭാണട്ട് ധനസമഭാഹരണലാം നടതനസതനട്ട്  വനിശദമഭായനി
ബനിലനില്  വലവസ  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങളനികലസക്കഭാനലാം
ഞഭാന കപഭാകുനനില. 
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കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  കേനിഫ്ബനിയുസട  പ്രധഭാന  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി
പറയുനണട്ട്.  ആദലസത വര്ഷലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുസട  10  ശതമഭാനവലാം
അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  50  ശതമഭാനലാം  നനികുതനിയുലാം  കേനിഫ്ബനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.  ഇനന
സസസട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായുലാം കേനിഫ്ബനിക്കട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  കബഭാണട്ട് അടക്കമുള്ള ധനസമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനി സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് പറഞനിട്ടുണട്ട്. സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം കേനിഫ്ബനി
അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  24,000  മുതല്  50,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  അടനിസഭാനസഗൗകേരല
വനികേസനതനിനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.   കബഭാണ്ടുവഴെനിയുള്ള  ധനസമഭാഹരണലാം നവലനിബറലനിസലാം
അസലനട്ട് നമുക്കറനിയഭാലാം.  ഇനലയനിസല സലാംസഭാന ഗവണ്സമന്റുകേള  70-80  ശതമഭാനലാം
വസര വഭായതകേ സമഭാഹരനിക്കുനതട്ട്  കബഭാണ്ടുകേള വഴെനിയഭാണട്ട്.  എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുസടയുലാം
സഡകപഭാസനിറകേളുസട നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് കബഭാണ്ടുകേളനില് നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിയമമുണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് ഇവനിസട സലാംസഭാരനിചതുകപഭാലള്ള മറകേഭാരലങ്ങള ഇതനില്
കേഭാകണണതനില.   

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  കേനിഫ്ബനി വഴെനിയുള്ള ധനസമഭാഹരണസതക്കുറനിച്ചുലാം
അതട്ട്  നവലനിബറല്  നയങ്ങളുസട  ഭഭാഗമല  മറനിചട്ട്  ഇനഡലയുസട  മറട്ട്  പല
സലാംസഭാനങ്ങളനിലലാം  ഉസണനലാം  തഭാങ്കള  പറഞ്ഞു.   ഇഗൗ  ധനസമഭാഹരണതനിനുകശഷലാം
കപ്രഭാജക്ടഭാവകമ്പഭാള,  തനിരനിചടവനിസന  പ്രശലാം  വരുകമ്പഭാള  ഇവനിസട  കനരസത
സമമ്പര്മഭാര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാസല നനിങ്ങള സകേഭാടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കറഭാഡട്ട് ടഭാകട്ട് 
വഴെനികയഭാ കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനി വഴെനികയഭായുള്ള പണലാംസകേഭാണ്ടുമഭാതലാം തനിരനിചടവട്ട്
പറനില.   സ്കൂളനികലക്കട്ട്  കേമ്പബ്യൂടര്  വഭാങ്ങുകമ്പഭാള പ്രകതലകേനിചട്ട്  യൂസര് ഫതീകയഭാ  മകറഭാ
ഏര്സപടുതഭാന  സഭാധനിക്കനില.  കേഭാരണലാം,  അതനിസനഭാസക്ക  ഗ്രഭാനനിസന  സസഭഭാവമുസണനട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  കനരസത  പറഞ്ഞു.  അകപഭാള  ഗ്രഭാനനിസന
സസഭഭാവമനിലഭാതവയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  കേനിഫ്ബനിവഴെനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  സപ്രഭാകപഭാസലകേള
വനനിരനിക്കുന  ഏതഭാണട്ട്  ആറഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണട്ട്.  അകപഭാള ഭഭാവനിയനില് എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം കടഭാള കറഭാഡുകേളഭായനി
മഭാറുന  ഒരു  സമതീപനമഭാണട്ട്  ഉണഭാകേഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.   ഇസതഭാരു  ഇടതുപക്ഷ
നയമഭാകണഭാ,  ഇതട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ചേര്ച  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സനി.പനി.എലാം.-സന
മഭാതലാം  നയമഭാകണഭാ  അകതഭാ  സനി.പനി.സഎ.-കൂടനി  അറനിഞ്ഞുസകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു
നയവലതനിയഭാനമഭാകണഭാ?  ഇകപഭാള യഭാസതഭാരു പണവലാം സകേഭാടുക്കഭാസത സഭാധഭാരണക്കഭാര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  നനിലവനിലള്ള  പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകപഭാലലാം  കേനിഫ്ബനിവഴെനി
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  കടഭാള  ഏര്സപടുതന  ഒരു  സമതീപനമുണഭാകേനികല
എനള്ളതഭാണട്ട് എസന കചേഭാദലലാം.  അസതഭാരു ഇടതുപക്ഷ നയമഭാകണഭാ;  സനി.പനി.സഎ.
അതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ഇതനിസന സലാംബനനിചട്ട് വളസര വലക്തമഭായനി

ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സവറുസത ഒരു പുകേമറ

സൃഷനിക്കഭാനുലാം ഞങ്ങളനില് ആശയക്കുഴെപമുണഭാക്കഭാനുലാം ഇടസപകടണ കേഭാരലമനില.  അതനിനട്ട്

ഗവണ്സമനട്ട് ഗലഭാരനനിയുണട്ട്.  നനിലനനില്ക്കുന  ഗവണ്സമനട്ട്  സലാംവനിധഭാനതനില്  മഭാറലാം

വരുതഭാസതയഭാണട്ട് ഇതട്ട് സചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതുസലാംബനനിചട്ട് ഇഗൗ ബനിലനില് വലക്തമഭായനി

സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാണനിസഭാറുലാം  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശനുലാം  ഇക്കഭാരലലാം

സൂചേനിപനിചകപഭാള  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  വളസര  വലക്തമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള

മനസനിലഭാകുന  ഭഭാഷയനില്  മറുപടനി  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന  സലാംബനനിചട്ട്

അവലക്തതയുസണങ്കനില് വതീണ്ടുലാം ചേര്ചയഭാകേഭാലാം.  ഇഗൗ കഭദഗതനി ബനില്മൂലലാം സര്ക്കഭാര്

കമഖലയനിസല നൂലഭാമഭാലകേള പലതുലാം ഇലഭാതഭാകുലാം.  കേഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം

ധഭാരഭാളലാം  പ്രശങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  ഓകരഭാ

കേഭാരണങ്ങള പറഞട്ട് ബനസപട ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേള തനിരനിചയയഭാറുണഭായനിരുന.

പകക്ഷ,  ഇഗൗ ബനില് വരുകമ്പഭാള അതരലാം നൂലഭാമഭാലകേള ഇലഭാതഭാകുകേയുലാം ഏറവലാം

നല  നനിലയനില്  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുലാം.   കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്

മഭാറനിവചനിരനിക്കുന പണലാം വകേമഭാറനി സചേലവഴെനിക്കുനതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  കമഭാണനിറര്

സചേയ്യുനതനിനുലാം  മൂനട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി

അദലക്ഷനഭായ  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയുലാം  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി

അദലക്ഷനഭായുള്ള നനിര്വ്വഭാഹകേ സമനിതനിയുമുണട്ട്.  മൂനഭാമസത കേമ്മേനിറനിയഭായ  ഫണട്ട്

ടസട്ട്  ഉപകദശകേ കേമ്മേതീഷനനില് ബഭാങ്കട്ട്  കമധഭാവനികേള,  ഗവണ്സമനട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്,

സഭാമ്പതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര്,  അക്കഭാദമനികേട്ട് രലാംഗസത പ്രമുഖര് എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.

ഇങ്ങസന  വനിവനിധ  തരതനിലള്ള  കേമ്മേനിറനികേള  കമഭാണനിറര്  സചേയ്യഭാനുലാം  നടപഭാക്കഭാനുലാം

മസറസനങ്കനിലലാം പ്രശങ്ങളുസണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയതക്കനനിലയനിലഭാണട്ട്

ഇഗൗ  ബനില്  ഇവനിസട  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഞഭാന  കൂടുതല്  സമയസമടുതട്ട്

സലാംസഭാരനിക്കുനനില.  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  ഒരു  വനികേസന  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം

കുറനിക്കുകേയഭാണട്ട് പുതനിയ കഭദഗതനി ബനിലനിലൂസട ഇഗൗ ഗവണ്സമനട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.  ഒരു

പുതനിയ  ധനകേഭാരല  ദര്ശനതനിനട്ട്  ഉഗൗനല്നല്കേനി  കകേരളതനിസന  വനികേസന

സങ്കല്പങ്ങളക്കുലാം സസപ്നങ്ങളക്കുലാം പൂര്ണ്ണത കകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന തരതനില്

ഇഗൗ  ബനില്  സകേഭാണ്ടുവന  ഗവണ്സമനനിസനയുലാം  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരല

വകുപ്പുമനനികയയുലാം   അഭനിനനനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന എസന വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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മനി  .   സചേയര്മഭാന  : ഇഗൗ ബനില് സസലക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന
2  (ബനി) കഭദഗതനി അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ബഹുമഭാനസപട സമമ്പര് എലാം. രഭാജകഗഭാപഭാലന
ചുമതലസപടുതനിയ പ്രകേഭാരലാം ശതീ. കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസനിനട്ട് സലാംസഭാരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ.  എലാം.  രഭാജകഗഭാപഭാലനുകവണനി  (ശതീ  .    കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട്  ) :  സര്,
2016-സല  കകേരള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു
സസലക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന കഭദഗതനി ഞഭാന അവതരനിപനിക്കുന.  

ഇഗൗ  കഭദഗതനി  ബനില്  ഇവനിസട  അവതരനിപനിചതനിസനതനിസര  പ്രതനിപക്ഷലാം

ഉയര്തനിസക്കഭാണ്ടുവന  ചേനില  വഭാദമുഖങ്ങള  കകേളക്കുകമ്പഭാള  അവരഭാസകേ

അങ്കലഭാപനിലഭാസണനഭാണട്ട്  കതഭാനനതട്ട്.  ഇഗൗ  നനികക്ഷപനനിധനിയനില്നനിനള്ള

കകേരളതനിസന  വനികേസനതനിനഭാവശലമഭായ  നനിരവധനി  പദതനികേസള  സലാംബനനിച

വഭാര്തകേള  പതങ്ങളനില്  വനതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിരവധനി  പദതനികേസളക്കുറനിചട്ട്

ഇവനിസട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞു.  ഏതഭാണട്ട്  ആറഭായനിരതനില്പരലാം  കകേഭാടനി

രൂപയുസട വനികേസന പദതനികേള ഇഗൗ നനികക്ഷപനനിധനിയനില്നനിനലാം സചേലവഴെനിക്കുനതുമഭായനി

ബനസപട്ടുള്ള തതീരുമഭാനസമടുക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് 50,000

കകേഭാടനി രൂപ ഇതരസമഭാരു നനികക്ഷപനനിധനിയനിലൂസട കകേരളതനിസന അടനിസഭാന സഗൗകേരല

വനികേസന കമഖലയനില് സചേലവഴെനിക്കസപടഭാല് അതട്ട് പ്രതനിപക്ഷതനിനട്ട് സഹനിക്കഭാന

കേഴെനിയനില.  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഇവരതനിസന  എതനിര്ക്കുനതട്ട്?  ഇവരുലാം  ഇഗൗ

അടനിസഭാനസഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനിസയ സലാംബനനിചട്ട് ചേനില അഭനിപ്രഭായങ്ങസളഭാസക്ക

കനരസത പറഞനിട്ടുണകലഭാ;  ബഹുമഭാനലനഭായ ഉമ്മേന ചേഭാണനി  ഇവനിസട  എതനിയനിട്ടുണട്ട്.

അകദ്ദേഹലാം  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്   പറഞതട്ട്   'കകേരളമനിനട്ട്

അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനതനില്  ഇനഡലയനില്  ഏറവലാം  കവഗതനില് വളരുന

സലാംസഭാനമഭായനി  മഭാറനിസയനട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ആത്മവനിശസഭാസകതഭാടുകൂടനി  പറയഭാന

കേഴെനിയുലാം.  സലാംസഭാനതനിസന സമഗ്ര വനികേസനലാം മുനനില്ക്കണട്ട് ഒരു കപഴട്ട്സപക്ടതീവട്ട്

പഭാന  2030  ഞങ്ങള  അവതരനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനിസന  അടനിസഭാനസഗൗകേരല

വനികേസനങ്ങളക്കട്ട്  30,000  കകേഭാടനി രൂപയുസട മൂലധന നനികക്ഷപലാം സമഭാഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

കകേരള ഇനഫഭാസക്ചേര് ഇനസവസട്ട്സമനട്ട് ഫണനിസന സജമഭാക്കുനതഭാണട്ട്'.  എനഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനസപട  ഉമ്മേന  ചേഭാണനിയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  പറഞതട്ട്.  അതനിസനഭാരുവര്ഷലാംമുമ്പട്ട്

ഇതരതനിസലഭാരു  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഇവനിസട  തടസവഭാദമുനയനിച
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മഭാണനിസഭാര്  പറഞസതനഭാണട്ട്;  മഭാണനിസഭാര്  പറഞതട്ട്  വളസര  രസകേരമഭാണട്ട്.

'കുതനിപനിസന കുളമ്പടനിയുമഭായനി അടനിസഭാന വനികേസനലാം' എനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം പറഞതട്ട്.

കുതനിപനിസന കുളമ്പടനിയുമഭായനി  അടനിസഭാനവനികേസനലാം എസനലഭാലാം പറഞ മഭാണനിസഭാര്

ഇകപഭാള  കുതനിരയുസട  ചേവനികടറട്ട്  എവനിസടയഭാണട്ട്  കേനിടക്കുനസതനട്ട്  നമുക്കറനിയഭാലാം.

ഞഭാന അതനികലസക്കഭാനലാം കപഭാകുനനില. 

ഇനഫഭാസക്ചേര് മഭാസര്പഭാന  2030  എന കപരനില് ഒരു പദതനികരഖ ഇഗൗ

സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രധഭാന  പശ്ചഭാതല  വനികേസന  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  2,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ഞഭാന  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്

വകേയനിരുതന.  ഇഗൗ തുകേ മൂലധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കകേരള അടനിസഭാനസഗൗകേരല

വനികേസന  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സപഭാതു  വനിപണനിയനില്നനിനലാം  പണലാം  കേസണതനതഭാണട്ട്.

നൂതന സഭാമ്പതനികേ ഉപകേരണങ്ങളഭായ  Alternative  Investment  Fund,  InVIT

എനനിവ  മുകഖസനയുലാം  General  Obligation  Bond-കേള  ഉപകയഭാഗസപടുതനിയുലാം

വനികേസനഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  പണലാം  കേസണതനതഭാണട്ട്.  Alternative  Investment

Fund വഴെനി സമഭാഹരനിക്കുന നനികക്ഷപങ്ങളക്കട്ട് ചേനില ഇളവകേസളഭാസക്ക പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്'

എനതുടങ്ങനി അകദ്ദേഹലാം വളസര ആകവശകേരമഭായനി ബഡ്ജറനില് ഇഗൗ നനികക്ഷപനനിധനിസയ

സലാംബനനിച്ചുള്ള  ധഭാരണകേള  സവളനിസപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേഴെനിഞ  ഗവണ്സമനനിസന

കേഭാലതട്ട് ഇതരലാം ചേര്ചകേസളഭാസക്ക ഉയര്നവസനങ്കനിലലാം ഫലതനില് അസതഭാനലാം

പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനിടനില.  'സഭാമൂഹനികേ വനികേസന കമഖലയനില് കകേരളതനിസന

മുതല്മുടക്കട്ട്  സലാംസഭാനതനിനട്ട് നനിരവധനി  കനടങ്ങള  സമ്മേഭാനനിചനിട്ടുസണങ്കനിലലാം

അടനിസഭാനസഗൗകേരല വനികേസനതനിനുലാം ഇതനിനുള്ള മുതല്മുടക്കനിലലാം  നമ്മേളനികപഭാഴുലാം

പനിനനിലഭാണട്ട്.  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  നഭാലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.

പ്രധഭാന അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കട്ട്  മതനിയഭായ തുകേ ഇനനിയുലാം

നനികക്ഷപനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാസത  വനഭാല്  വനികേസനതനില്  കകേരളലാം  മറട്ട്  പ്രകദശങ്ങളുസട

പനിനനിലഭാകുലാം. 2011-ല് യു.ഡനി.എഫട്ട്.സര്ക്കഭാര്   വനികേസനരലാംഗസതടുത   സതറഭായ

സമതീപനങ്ങളുസട ഫലമഭായനി നമ്മുസട നഭാടനില് ആ നനിലയ്ക്കുള്ള ഒരു നതീക്കവമുണഭായനിടനില. 

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീക്കര്)
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കേടസമടുപട്ട്  വര്ദനിക്കുകേയഭായനിരുന.  2013-14-ല്  14,461.98  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്

കേടമുണഭായനിരുനസതങ്കനില്  2014-15-ല്  അതട്ട്  18,509.17  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി

വര്ദനിച്ചു.   കേടസമലഭാലാം  വര്ദനിച്ചുസവനതലഭാസത മൂലധനസചലവനില് ഇഗൗ വര്ദനവട്ട്

കേഭാണഭാന കേഴെനിയനില.  2014-15-ല് 4,294.33 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുനതട്ട് 2015-16-ല്

4,254.59  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  കുറഞതഭായഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.  മൂലധനസചലവട്ട്

വര്ദനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനികക്കണതനിനട്ട് പകേരലാം

കേടസമടുതസകേഭാണട്ട്  നനിതലനനിദഭാന  സചേലവകേള  നനിര്വ്വഹനിച  ഒരു  ഗവണ്സമനഭാണട്ട്

കേഴെനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് എനട്ട് കേഭാണഭാന കേഴെനിയുലാം. 'വനിസതടുതട്ട് കുതനി

കേഞനിവയ്ക്കുന മുടനിഞ കേഭാരണവര്'  എനട്ട് മഭാതകമ ആ ഗവണ്സമനനിസന ഉപമനിക്കഭാന

കേഴെനിയുകേയുള.

4.00 p.m]

2010-11-ല് റവനബ്യൂ സചേലവട്ട് 34655 കകേഭാടനി രൂപ, 2014-15-ല് റവനബ്യൂ സചേലവട്ട്
71,746  കകേഭാടനി  രൂപ.  എനഭാല്  2010-11-ല്  മൂലധനസചലവട്ട്  3,364  കകേഭാടനി
രൂപയനില് നനിനട്ട് 2014-15-ല് കകേവലലാം 4,255 കകേഭാടനി രൂപ മഭാതമഭാണട്ട് വര്ദനിചതട്ട്.
അതുസകേഭാണ്ടുതസന കകേരളതനിസന അടനിസഭാന വനികേസന കമഖലയനില് ആ നനിലയട്ട്
നനികക്ഷപലാം നടതഭാന കേഴെനിയഭാസതകപഭായ ഒരു കേഭാലലാം നമ്മുസട മുനനിലണട്ട്. എനഭാണട്ട്
കകേരളതനിസന പ്രശലാം?  കകേരളതനില് സഭാമൂഹനികേ രലാംഗതട്ട് വലനിയ കനടങ്ങളുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്. ആകരഭാഗലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടങ്ങനിയ രലാംഗങ്ങളനില് കകേരളതനിലണഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ കനടങ്ങസള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയണലാം.  അങ്ങസന സലാംരക്ഷനിക്കസപടണസമങ്കനില്
അടനിസഭാനസഗൗകേരലങ്ങള  ഇനനിയുകമസറ  കകേരളതനില്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയണലാം.
അങ്ങസന മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാവശലമഭായ വനിഭവങ്ങള സമഭാഹരനിക്കഭാന കകേരളതനിനട്ട്
കേഴെനിയുനനില എനതനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട് 1999-ല് ഇതരസമഭാരു നനികക്ഷപനനിധനി
ബനില് രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഗവണ്സമനട്ട് തതീരുമഭാനസമടുതതട്ട്.  പുതനിയ കേഭാലഘടതനില്
അതനിസന  സമചസപടുതനിസയടുക്കഭാന  അതനിസന  നടതനിപ്പുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
ഉതരവഭാദനിതസകതഭാടുകൂടനി, കൃതലനനിഷകയഭാടുകൂടനി  മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം കവണലാം.  അതരസമഭാരു സലാംവനിധഭാനതനിസന ലക്ഷലലാംവച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനസപട മുഖലമനനിസയ അദലക്ഷനഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടുള്ള കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചതട്ട്.
കേഴെനിഞ കേഭാലങ്ങളനിലണഭായനിരുന ദഗൗര്ബലലങ്ങസളഭാസക്ക  തനിരുതനി ഇരുപതനിമൂകനഭാളലാം
കമഖലയനില്  ഒകര  സമയലാം  വനികേസനലാം  സകേഭാണ്ടുവരഭാന,  അതഭായതട്ട്  കേഭാര്ഷനികേ-
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കുടനിസവള്ള-ആകരഭാഗല  കമഖല,  പഭാലങ്ങളുകടയുലാം  കറഭാഡുകേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
സചേറുകേനിട ധഭാതുപദഭാര്ത്ഥ വനികേസനലാം,  കചേരനിനനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം വനികേസനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
കൂടുതല് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള നടതകേ, വലഭാവസഭായനികേ പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുകേ,
ഉളനഭാടന  ജലപഭാതയുലാം  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനവലാം  തുടങ്ങനി  കകേരളതനിസന
വനികേസനവമഭായനി  ബനസപട്ടുസകേഭാണട്ട്  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ആവശലമഭായ
കമഖലയനിസലലഭാലാം  ആവശലമഭായ  പണലാം  മുടക്കഭാനുലാം  സമഭാഹരനിക്കുന  പണലാം  ഏതട്ട്
കമഖലയഭാണട്ട്  നതീക്കനിവയ്ക്കുനതട്ട്,  അങ്ങസന  നതീക്കനിവയസപടുന  പണലാം  ആ
കമഖലയനില് മഭാതകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  പഭാടുള എന കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധന
നടതനതനിനുസമഭാസക്ക ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനസമന നനിലയഭാണട്ട് ഈ കഭദഗതനി
ബനില് സകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതട്ട്. 2006-2011  കേഭാലയളവനില് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുനണനി
സര്ക്കഭാര്  കകേരളതനിസന  സഭാമ്പതനികേരലാംഗതട്ട്  വലനിയ  മഭാറമുണഭാക്കനി.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുസട വനിഹനിതലാം  6.6  ശതമഭാനതനില് നനിനട്ട്  8  ശതമഭാനമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതുകപഭാസലതസന മൂലധനസചലവനിസന കേഭാരലതനില് 5.65 ശതമഭാനതനില്നനിനട്ട് 12
ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനികേസനസചലവട്ട്  53  ശതമഭാനതനില്നനിനട്ട്  55
ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്തനി.  എനഭാല് കേഴെനിഞ അഞ്ചുസകേഭാലസത  സഭാഹചേരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിചഭാല്  ഇതനില്നനിനട്ട്  പനികനഭാട്ടുകപഭായനി  എനള്ളതഭാണട്ട്  കേഭാണഭാന
കേഴെനിയുനതട്ട്.  അങ്ങസന  പനികനഭാട്ടു  കപഭായതനിസനയുലാംകൂടനി  സഭാഹചേരലതനില്  അതട്ട്
മഭാറനി കകേരളതനിസന വളര്ചയുലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം ലക്ഷലലാംവച്ചുസകേഭാണട്ട് പ്രവര്തനിക്കുകേ
എനള്ളതുലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  വനിഭവലാം  സമഭാഹരനിക്കുകേ  എനള്ളതുമഭാണട്ട്  ഈ
ബനിലനിസന കേഭാതലഭായനിട്ടുള്ള വശലാം. ഈ സഭാഹചേരലതനില് ബനിലനില് ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള്ള
നനിരവധനിയഭായ കമഖലകേളനില് ആവശലമഭായ വനിഭവലാം സമഭാഹരനിചട്ട് അതട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കേഴെനിയതക്കവനിധലാം  ആവശലമഭായ  നതീക്കങ്ങള  നടതഭാനകവണനിയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
തതീരുമഭാനസമടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഈ  ബനിലനിസന  കഭദഗതനിക്കകേതട്ട്   കേമ്പനനികേള ക്കു
മഭാതകമ  വഭായ  നല്കൂ എനപറഞനിട്ടുസണങ്കനിലലാം  സഭാറബ്യൂടറനി  കബഭാര്ഡുകേളക്കുകൂടനി
വഭായ  നല്കേഭാന  കേഴെനിയണലാം.  പ്രതനിപക്ഷതനനിനലാം  ചേനില  രഭാഷതീയപരമഭായ
ആകക്ഷപങ്ങള  ഈ  ബനിലനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  ബനില്
പ്രഭാവര്തനികേമഭാകുനതനിസന ഫലമഭായനി,  അടുത അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് അമ്പതനിനഭായനിരലാം
കകേഭാടനി രൂപയുസട നനികക്ഷപലാം അടനിസഭാനസഗൗകേരല വനികേസന കമഖലയനിലണഭാകുനതനിസന
ഭഭാഗമഭായനി കകേരളതനിലണഭാകുന മഭാറസത ഇഷസപടഭാത, അതട്ട് തങ്ങസള പനികനഭാടട്ട്
സകേഭാണ്ടുകപഭാകുസമനള്ള  തനിരനിചറനിവഭാണട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-സനസക്കഭാണട്ട്  ബനിലനിസന
സലാംബനനിച്ചുലാം അതനിസന നടപടനികമങ്ങസള സലാംബനനിച്ചുലാം സതറഭായ ധഭാരണ പരതഭാനുതകുന
തരതനിലള്ള  ചേര്ചകേള  ഉയര്തനിസക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  അതനിസനസയലഭാലാം  ജനങ്ങള
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തനിരനിചറനിയുലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം ഈ നനിയമ കഭദഗതനി ബനില് കകേരളതനിസന വളര്ചയട്ട്
സഹഭായകേരമഭാസണനട്ട്  പറഞ്ഞുസകേഭാണട്ട് ഞഭാന അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട്) : സര്,
പ്രതനിപക്ഷതനനിനലാം ഭരണപക്ഷതനനിനലാം സലാംസഭാരനിചവര് ഗഗൗരവമഭായനിട്ടുള്ള പരനിഗണന
ഈ  നനിയമതനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  പ്രതനിപക്ഷതനനിനലാം
വനിമര്ശനങ്ങളുണഭാകുലാം.  പകക്ഷ,  ഒരു വനിമര്ശനവലാം സതല്ലുകപഭാലലാം അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന
ആഗ്രഹനിക്കുനനില. ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന പറഞതട്ട് എകനഭാ വലനിയ നയവലതനിയഭാനലാം
ഉണഭാകുനസവനഭാണട്ട്.  എനഭാണട്ട് ഞങ്ങളുസട നയലാം;  എനഭാണട്ട് നനിങ്ങളുസട നയലാം?
നനിങ്ങളുസട നയലാം ധനഉതരവഭാദനിതസ നനിയമതനികനതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രതനില് നനിങ്ങള 
സകേഭാണ്ടുവന,  സലാംസഭാനതട്ട്  നനിങ്ങള  നനിയമലാം  അവതരനിപനിച്ചു.  ആര്സക്കങ്കനിലലാം
ഓര്മ്മേയുകണഭാ  എനറനിയനില,  ഫനിസ്കല്  സഡഫനിസനിറട്ട്  രണട്ട്  ശതമഭാനതനിനപ്പുറലാം
പഭാടനിസലന നനിയമലാം ഈ നനിയമസഭയനില്  പഭാസഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രലാംകപഭാലലാം  3
ശതമഭാനലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  അതയട്ട് വഭാശനിയഭായനിരുന നയസത സലാംബനനിചട്ട്.
വഭായസയടുതട്ട്  കദനലാംദനിന  സചേലവട്ട്  നടതഭാന  പഭാടനില  എനപറയുനതനികനഭാടട്ട്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  കയഭാജനിപ്പുതസനയഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  റവനബ്യൂക്കമ്മേനി  പരമഭാവധനി
കുറച്ചുസകേഭാണ്ടുവരുലാം.  നനിങ്ങളുസട  കേഭാലതട്ട്  റവനബ്യൂക്കമ്മേനി  കൂടുകേയഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.
റവനബ്യൂക്കമ്മേനി  കുറയുനസണങ്കനില്  പനിസനനനിനഭാണട്ട്  വഭായസയടുക്കുനതനിനട്ട്  തടസലാം
നനില്ക്കുനതട്ട്? വഭായ എടുക്കുനതട്ട് കദനലാംദനിന സചേലവനിനല ല്ല്കലഭാ, സലാംസഭാനതനിസന
ദതീര്ഘകേഭാല വളര്ചയഭാവശലമഭായ നനികക്ഷപതനിനകല ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്;  പനിസന
എനനിനട്ട്  തടസലാം  നനില്ക്കുന?  കവസറഭാനമനില,  സര്ക്കഭാര്  എനപറയുനതട്ട്
ഇതസയഭാസക്ക മതനി, അതനിനപ്പുറകതക്കുകവണ എനഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം. ആക്ടുട്ട്  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്

സലാംസഭാനങ്ങളുസടകമല് നനിയനണകമര്സപടുതനിസയനട്ട് അങ്ങട്ട് സനിരമഭായനി പറയുനതഭാണട്ട്.

ഞഭാന അങ്ങകയഭാടട്ട് തനിരനിസചഭാരു കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനുമുമ്പട്ട് ഇനലയനിസല

വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കസറട്ട് ഫനിനഭാനസനിസന സനിതനി എനഭായനിരുന? അങ്ങട്ട്

ഒരു ധനകേഭാരല  വനിദഗ്ദ്ധനകല?  സലാംതൃപ്തമഭായ  കസറട്ട്  ഫനിനഭാനസഭായനിരുകനഭാ  ഓകരഭാ

കസറനികലയുലാം.  1996-2001  വസരയുള്ള നനിങ്ങളുസട ഭരണലാം കേഴെനിഞട്ട്  2001-ല് ഞങ്ങള

അധനികേഭാരതനില് വരുകമ്പഭാഴുള്ള ഈ സലാംസഭാനതനിസന സമ്പദ് വലവസയുസട സനിതനി

എനഭായനിരുന?  കതഭാനനിയതു കപഭാസല കേടലാംവഭാങ്ങനി ഭതീകേരമഭായ ബഭാധലതവരുതനി

കേറനസനിക്കട്ട് വനിലയനിലഭാതതരതനില് ടഷറനിയനില് കപഭായഭാല്കപഭാലലാം മഭാറനിക്കനിടഭാത ഒരു
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അവസയനികലയട്ട്  ഇനലയനിസല  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിസല  സമ്പദ്ഘടനയുലാം

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം തകേര്നകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  കേമ്മേതീഷന ഈസയഭാരു നനിയനണലാം

ഏര്സപടുതനിയതട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  എനട്ട്  കദഭാഷമഭാണുണഭായതട്ട്?  ആവശലമഭായ

ഘടതനില് അതനിസനലഭാലാം എകലാംപ്ഷന തനനിടനികല?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് ഐസകേട്ട് :  സര്,  ഈ പറഞ സലാംഭവങ്ങസളഭാസക്ക

ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  വഭായസയടുക്കുനതനിനട്ട്  എനനിനഭാണട്ട്  നനിങ്ങള  മൂനശതമഭാനലാം

നനിബനനവയ്ക്കുനതട്ട്?  റവനബ്യൂ സഡഫനിസനിറട്ട്  പഭാടനില,  ഇങ്ങസന ധഭാരഭാളനിതസചലവട്ട്

നടതനി കേമ്മേനി കൂടഭാന പഭാടനിസലനട്ട്  നനിങ്ങള പറയുന.  ഞഭാ ന എതനിര്തനിലകലഭാ.

പകക്ഷ,  ഞഭാന ഈ കേമ്മേനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന ശമനിചഭാല് പനിസന കേടസമടുക്കുനതനിനട്ട്

തടസലാം  നനില്ക്കുനസതനനിനഭാണട്ട്?  ഇതട്ട്  കേടസക്കണനിയനില്  കപഭാകുസമനഭാകണഭാ?

ഇക്കകണഭാമനികനിസന  സൂതവഭാകേലലാം  എനഭാസണനറനിയഭാകമഭാ?  നനിങ്ങള  എടുക്കുന

വഭായയുസട  പലനിശ  സമ്പദ്ഘടനയുസട  വളര്ചകയക്കഭാള  കുറവഭാസണങ്കനില്  ആ

സഡബ്റട്ട് സസസയനിനബനിളഭാസണനള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതഭാണട്ട് മുഴുവനകപരുലാം പഠനിപനിക്കുനതട്ട്.

എലാം.എ.-യട്ട്  പഠനിക്കുന  ഏസതങ്കനിലസമഭാരു  വനിദലഭാര്ത്ഥനികയഭാടട്ട്  സഡബ്റട്ട്

സസസയനിനബനിലനിറനിസയക്കുറനിച്ചുള്ള കഡഭാമര് സൂതവഭാകേലലാം എനഭാസണനട്ട് കചേഭാദനിക്കൂ.

അവര്  ഇതട്ട്  പറയുലാം.  കകേരളതനിസന  സഡബ്റട്ട്  സസസയനിനബനിളഭാണട്ട്.  എനഭാലലാം

വഭായസയടുതട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം,  സ്കൂളുകേളുസട  നവതീകേരണലാം  ഇവസയഭാനലാം

പഭാടനിസലനപറയുകമ്പഭാള ഇഗൗ നനിബനനസയ മറനികേടക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട്  ഞങ്ങളുസട

നയലാം.  യഭാസതഭാരു സലാംശയവലാം കവണ.  കേഴെനിഞ തവണ ടഷറനിവഴെനി വഭായസയടുതട്ട്

കേഭാരലങ്ങള നടതനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  ശമലാം  നടതനി.  ഇകപഭാള റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്

സചേയതട്ട്  എനഭാണട്ട്?  ടഷറനിവഴെനി  വഭായസയടുതഭാല്  അവനിസടയുണഭാകുന  പബനികേട്ട്

അക്കഗൗണനിസല വര്ദനവട്ട്;  നഭാലഭാമസത പഭാദലാംവരുകമ്പഭാള പരനികശഭാധനിചട്ട് എതയഭാകണഭാ

വര്ദനവട്ട്  എനട്ട്  കനഭാക്കനി  നമ്മുസട  കബഭാകറഭായനിലാംഗട്ട്  ലനിമനിറനില്നനിനട്ട്  കുറയ്ക്കുലാം.

അകപഭാള ഞങ്ങള കവസറ  വഴെനി  കനഭാക്കുലാം,  ഞങ്ങളുസട  നയമനിതഭാണട്ട്.   സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിസന ധനപരമഭായ കശഷനിസയ തളചനിടുന ഇഗൗ എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.  ആക്ടട്ട്

എങ്ങസന മറനികേടക്കഭാസമനള്ളതഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട് ഒരു നയവലതനിയഭാനവമനില. 



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 427

ഇവനിസട കടഭാള വരഭാന കപഭാകുകേയഭാസണന പ്രധഭാനസപട ഒരു കചേഭാദലലാം ഉനയനിച്ചു.

2010-സല എസന ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗതനില് ഇതുകപഭാസല ധനകേഭാരല സഭാപനസതക്കുറനിചട്ട്

പറയുനതട്ട് എനനിസന അടനിസഭാനതനിലഭാസണനറനിയഭാകമഭാ?  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്

കടഭാളനിലഭാസത ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസഭാനതനില് നടക്കനില.  കകേരളതനില്  കടഭാള ഇനനി

സഭാകങ്കതനികേമഭായനികപഭാലലാം പറനില,  കേഭാരണലാം നമ്മുസട സലാംസഭാനപഭാതകപഭാലലാം ഓപണ്

അകസഭാണട്ട്.  അതുസകേഭാണട്ട്  കടഭാളനിലഭാസത  കേഭാരലലാം  നടതഭാനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗമഭായനിടഭാണട്ട്

സസഷലല് പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിള വഴെനി വഭായസയടുക്കുനതനിസന അവതരനിപനിക്കുനതട്ട്.

ഇഗൗ  പറയുന  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങസളഭാസക്ക  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന

സസഷലല് പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിളുമഭായനി ബനസപടട്ട് വരുനതഭാണട്ട്. അവരുസട മുമ്പനില്

എലഭാവനിധ ഓപ്ഷനസലാം വയ്ക്കുലാം.  ഒമ്പതട്ട് തരലാം മഭാതൃകേകേളഭാണട്ട് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.

അലഭാസത ഇന മഭാതൃകേയനിലഭാസണനട്ട്  പറയുനകണഭാ?  ഇല. General  Obligation

Bond  ഇല, enabling clause മഭാതകമയുള.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  ഇഗൗ ബനിലനിസല  കപജട്ട്  23   (v)  ല്
പറയുനതട്ട്,  രൂപകേല്പന-നനിര്മ്മേഭാണ -ധനകേഭാരല-പ്രവര്തന-സസകേമഭാറ  കേരഭാര്,
അതനില് വലക്തമഭായനി പറയുനണട്ട് - 'ഒരു നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനികലക്കട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
പ്രവര്തനിപനിക്കുനതുലാം  കപ്രഭാജക്ടനില്  നനികക്ഷപനിച  തുകേ  ഇഗൗടഭാക്കുവഭാന  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവനില് കടഭാള,  ഫതീസട്ട്,  വഭാടകേ,  കേരഭാറനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള മറട്ട്  തുകേകേള
എനനിവ ഇഗൗടഭാക്കുവഭാന അവസര അനുവദനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുന' എനഭാണട്ട്.  എനനിനഭാണട്ട്
ഇതട്ട് ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  ഐസകേട്ട് :  സര്,  അസതഭാസരണ്ണലാം  മഭാതമഭാകണഭാ

അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  എത കമഭാഡലകേള.  ഇതനിനുമുമ്പട്ട് ജനറല് ഒബനികഗഷന

കബഭാണനിസനക്കുറനിചട്ട്  ഇതുകപഭാസല...  ഇതട്ട്  enabling  clause  ആണട്ട്.   അങ്ങസന

സചേയ്യണസമനല. ഏതഭായഭാലലാം ഇഗൗ നനിയമസഭയനില് ഞഭാന ഉറപ്പുനല്കുന.  കകേരളതനിസല

ഒരു പഭാലതനിനുലാം ഒരു കറഭാഡനിനുലാം ഒരു കടഭാളുലാം ഇതനില് നനിനണഭാകേനില.  നനിയമസഭയനില്

പറഞതകല, മുഖവനിലയ്സക്കടുക്കൂ. യഭാസതഭാരു സലാംശയവലാം അക്കഭാരലതനില് കവണ. 

കഡഭാ. എലാം. സകേ. മുനതീറനിസന സലാംശയലാം കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് എന്തുപറസമനഭാണട്ട്;

സപഭാതുമരഭാമതട്ട് വകുപനിനട്ട് എന്തുസലാംഭവനിക്കുസമനഭാണട്ട്?  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്

വരുകമ്പഭാള ഇവനിസട ഒരു ബഡ്ജറട്ട് നനിലവനിലണഭായനിരുനകലഭാ; ആ അകലഭാകക്കഷനനില്നനിനലാം

ഏസതങ്കനിലലാം വകുപനില് പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് ഒരു സസപസസയങ്കനിലലാം കുറചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
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നനിങ്ങള സമമ്പര്മഭാരനിലഭാസരങ്കനിലലാം പറയണലാം. 730 കകേഭാടനി രൂപയുസട അധനികേസചലവട്ട്

പ്രഖലഭാപനിചനികടയുള. നനിലവനിലണഭായനിരുന എനട്ട് അധനികേഭാരലാം  ഒരു വകുപനില്നനിനട്ട്

എടുതമഭാറനസവനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ബഡ്ജറനില്  ഇതകയ  സചേയ്യഭാന  സഭാധനിക്കൂ.

സചേയ്യണസമനട്ട് ആഗ്രഹമുണട്ട്.  പകക്ഷ ഇതകയ സഭാധനിക്കൂ.  അതനിനുപുറകമ  നനിങ്ങള

പലരുലാം പറഞതുകപഭാസല ഇനസത സഭാഹചേരലതനില് നമുക്കട്ട് സചേകയ്യണ ആവശലമുണട്ട്.

അതുസകേഭാണട്ട് ബഡ്ജറനിനുപുറതട്ട് കേനിഫ്ബനിവഴെനി വഭായസയടുതട്ട് ഇക്കഭാരലങ്ങള സചേയ്യുന.

അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  നനിങ്ങളുസട സപഭാതുമരഭാമതട്ട്  വകുപട്ട്  നടപഭാക്കനിയതനികനക്കഭാള

കൂടുതല് കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട് ഒറവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് അനുവഭാദലാം സകേഭാടുക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

ഇനട്ട് ഞഭാനനിതട്ട് സലാംസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള 2600 ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭായനിവനനിരനിക്കുന.

അകപഭാള കചേഭാദനിച്ചു,  ഇസതഭാസക്ക കേനിഫ്ബനിസയ വച്ചുസകേഭാണട്ട് നടതകേയകലസയനട്ട്.

കേനിഫ്ബനി എനതട്ട്  ഒരു ധനകേഭാരല  സഭാപനമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  ഇതട്ട്  നടതഭാനുള്ള

കശഷനിസയഭാനമനില,  വഭായസയടുക്കഭാനുലാം  ആ  പണലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട്.  പനിസന

ആരഭാണട്ട് ഇതട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്?  ഇകപഭാളതസന മൂനട്ട് എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളുണട്ട്  -  കറഭാഡട്ട്

ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്, കകേരള കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട്, കറഭാഡ്സട്ട് ആനട്ട്

ബനിഡ്ജസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന.  അവര്  വഴെനി  നടപഭാക്കുലാം.  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-ക്കുലാം

ഇറനികഗഷന  വകുപനിനുലാം  സകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയനില,  കേഭാരണലാം  എഫട്ട്.ആര്.ബനി.എലാം.

നനിയമലാം  അനുവദനിക്കനില.  അതുസകേഭാണട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള കസഭാണ്സര് സചേയ്യുന

എസട്ട്.പനി.വനി. വഴെനി ഇഗൗ പണലാം നല്കുലാം. ഇകപഭാളതസന വകുപ്പുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം,

സപഭാതുമരഭാമതനിസന ഏതഭാണട്ട് പകുതനികയഭാളലാം വര്ക്കുകേള ഇഗൗ എസട്ട്.പനി.വനി.-കേളകല

നടപഭാക്കുനതട്ട്.  അതനില്നനിനട്ട് എനട്ട് വലതലഭാസമുണഭാകുസമനഭാണട്ട് പറയുനതട്ട്.  ഒറ

വലതലഭാസകമയുള.  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര് ഡട്ട്  ഒരുവര്ഷലാം  സചേയ്തുസകേഭാണനിരുനതട്ട്

200-300  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  വര്ക്കുകേളഭാണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  ഔടട്ട്സഭാനഡനിലാംഗട്ട്

വര്ക്കുകേസളടുതഭാല് 1,000 കകേഭാടനി രൂപ വരുലാം. കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് കവണസമങ്കനില്

ഇഗൗ  വര്ഷലാം  5,000  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  അനുവഭാദലാം  സകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം,

കപ്രഭാജക്ടുണഭായഭാല് മതനി. ഇതഭാണട്ട് വലതലഭാസലാം. ഇനള്ളതനില്നനിനട്ട് കേനിഫ്ബനി എനട്ട്

എടുതസകേഭാണ്ടുകപഭാകുസമനഭാണട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ഇസതഭാസക്ക വളസര സതറനിദഭാരണയുണഭാക്കുന

കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ഒരു  സലാംശയലാം  വരുനതട്ട്,  കമഭാകടഭാര്  സവഹനിക്കനിളസട്ട്  ടഭാകനിസന

10  ശതമഭാനലാം കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സകേഭാടുക്കണമകലഭാ,  എങ്ങസനയഭാണട്ട് പകുതനി

സകേഭാടുക്കുകേ?  അതനിസന  അര്ത്ഥലാം  60  ശതമഭാനലാം  സകേഭാടുകക്കണനിവരുസമനഭാണട്ട്,
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അതകയയുള. അതുകപഭാസല സപകടഭാള സസസട്ട് മുഴുവന സകേഭാടുതകേഴെനിഞഭാല് ഇനനി

കറഭാഡനിനട്ട് എന്തുസചേയ്യുലാം?   സപകടഭാള സസസട്ട് 100  കകേഭാടനി രൂപ സകേഭാടുതഭാല്  100

കകേഭാടനി രൂപയുസട കറഭാഡട്ട് പണനിയുനതനിനുപകേരലാം ആ 100 കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

1,000  കകേഭാടനി  രൂപ  ലനിവകറജട്ട് സചേയ്യഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  അതഭാണട്ട്  അകങ്ങഭാടട്ട്

സകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  അകപഭാള ഇപറയുനസതഭാസക്ക ആത്മഭാര്ത്ഥമഭായനി  സതറനിദരനിചതുസകേഭാണഭാകേഭാലാം.

പകക്ഷ അതനിസനഭാനലാം അടനിസഭാനമനിസലനട്ട് പറയഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : സര്, സപകടഭാള സസസട്ട് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ ആനസനിറനി സ്കതീലാം, ജനിലഭാതല ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം, അവനിസട ആരലാംഭനിച
മുമ്പുള്ള പ്രവൃതനികേള ഇതനിസനസയഭാസക്ക ഭഭാവനിസയനഭാണട്ട്? അങ്ങട്ട് സപകടഭാള സസസട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനി.  ഗവണ്സമന്റുകേള തുടര്ചയഭാണട്ട്,  ഭരണകേക്ഷനികേള മഭാറനിവരുലാം.
ഒരു  ഗവണ്സമനനിസന കേമ്മേനിറട്ട്സമനട്ട്  പഭാലനിക്കഭാന ഇഗൗ ഗവണ്സമനനിനട്ട്  ബഭാദലതയനികല;
ആ വര്ക്കുകേളുസട ഭഭാവനിസയനഭായനിരനിക്കുലാം?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്, ഒരു സലാംശയവലാം കവണ.  ഞഭാന
കനരസതതസന പറഞതഭാണട്ട്,  നനിലവനിലള്ള  ഏസതങ്കനിലലാം  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കവസണന
വചനിട്ടുകണഭാ?   ആരുസടസയങ്കനിലലാം  അകലഭാകക്കഷന  കുറചനിട്ടുകണഭാ?  കേമ്മേനിറഡഭാസണങ്കനില്
കേമ്മേനിറസമനട്ട് മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുലാം.  അതനിസനഭാനലാം യഭാസതഭാരു തടസവമനില.  കനഭാര്മല്
ബഡ്ജററനി  കപ്രഭാസസനിലാംഗനിലൂസട  അതനിനട്ട്  ഫണട്ട്  സകേഭാടുക്കുലാം.  പുതനിയതഭാസണങ്കനില്
പരമഭാവധനി കേനിഫ്ബനിയനികലക്കട്ട് മഭാറലാം.   ഇകപഭാളതസന ബനില് സകേഭാടുക്കഭാന ഒനരവര്ഷലാം
പുറകേനിലഭാണട്ട്. അകപഭാള അവനിസട സകേഭാണ്ടുകപഭായനി ഇനനിയുലാം നനിരതനിവച്ചുകേഴെനിഞഭാല്
ബനില് മഭാറഭാന രണ്ടുലാംമൂനലാം വര്ഷസമടുക്കുലാം.  കേഭാരണലാം നമ്മുസട സനിതനിവനികശഷമതഭാണട്ട്.
ഞഭാനുണഭാക്കനിയതല, അങ്ങസനയഭാണട്ട് കേഭാരലങ്ങളുസട കേനിടപട്ട്. അതുസകേഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്
അങ്ങസന കപഭാകുലാം.  തല്ക്കഭാലലാം നമ്മുസട ബനില്ലുകേള കേണ്കേറനഭായനി  മഭാറുനതുവസര
പുതനിയതട്ട് പുറകതഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകുലാം.   

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  സര്,  അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട് ബഡ്ജറട്ട് അകലഭാകക്കഷന
കുറചനിടനിലഭാസയനഭാണട്ട്.  ഞഭാന  ഒരു സബ്മനിഷനനിലൂസട  ചൂണനിക്കഭാണനിച  കറഭാഡനിനട്ട്
രണഭാമതട്ട്  അങ്ങട്ട്  തുകേ  അനുവദനിച്ചു.  പകക്ഷ,  ആദല  ബഡ്ജറനില്  89  കകേഭാടനി
രൂപയുണഭായനിരുനതനിനട്ട് പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്  30  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി കുറഞനിട്ടുണട്ട്.
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആവശലമുളള  പടഭാമ്പനി  പഭാലതനിനുളള  പണലാം അനുവദനിചനിടനില.
ഡനി.പനി.ആര്. ആയതഭാണട്ട്.

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്,  പഴെയ ബഡ്ജറനില്  89  കകേഭാടനി
രൂപസയഭാനലാം  ഉണഭാകേനില.  20  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  അകലഭാകക്കഷന  വചനിരനിക്കുനതട്ട്.
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അതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  അനുവഭാദലാം  സകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.  ഒരു  പഭാലലാം
പണനിയണസമങ്കനില് രണ്ടുവര്ഷസമങ്കനിലസമടുക്കുലാം.  ആ പഭാലതനിസന മുഴുവന തുകേയുലാം
തുടങ്ങുകമ്പഭാള വയനില. പകക്ഷ, ഇവനിസട 30 കകേഭാടനി രൂപകയ അനുവദനിചനിട്ടുളസവനട്ട്
പറഞ്ഞു.  ഡനി.പനി.ആര്.  ഉണഭാക്കുകമ്പഭാള  56  കകേഭാടനി  രൂപയല  80  കകേഭാടനി
രൂപയഭാസണങ്കനില്  അതയുലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കുലാം.  അക്കഭാരലതനില്  എസനങ്കനിലലാം
സലാംശയമുകണഭാ;  ഒരു കുറവലാംവരഭാന കപഭാകുനനില.

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട് : സര്, പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.-യുസട അകലഭാടട്ട്സമനനിനുള്ളനില്
നനിനട്ട് സചേയ്യുനതലഭാസത കകേരളലാം ആഗ്രഹനിക്കുന എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള കമജര്
കപ്രഭാജക്ടുകേള  ഇതുകപഭാസല  ശകദയമഭായ  പദതനിയനിലൂസട  നടപഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുനതട്ട്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്. അതട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി സകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള അങ്ങയുസട വനിഷസനയുലാം
സസഭാഗതലാം  സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  രണഭായനിരകതഭാളലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  ഇകപഭാളതസന
തയ്യഭാറഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞുസവനട്ട് അങ്ങട്ട് പറയുകേയുണഭായനി.  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ
പരനിഗണന എലഭാ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം കേനിട്ടുകമഭാ; അകതഭാ ഭരണകേക്ഷനിതലതനില് മഭാതമഭാകണഭാ;
പ്രതനിപക്ഷതലങ്ങളനിലള്ളവര്ക്കുകൂടനി  പരനിഗണന കേനിട്ടുന വനിധതനില് ഡനി.പനി.ആര്.
സകേഭാണ്ടുവനട്ട് നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ പരനിഗണന ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് :  സര്,  ഞങ്ങള കേടുതരുതനിയനികലക്കട്ട്
വരഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  അവനിസടയുലാം  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള  നടതണലാം.
അക്കഭാരലതനില് ഒരു സലാംശയവലാം കവണ. അങ്ങസന വനികവചേനലാം ഉണഭാകേനില.  എലഭാ
മണലതനിലലാം  ഒരു  സ്കൂള,  അതനില്  ഏസതങ്കനിലലാം  മണലസത  അവഗണനികചഭാ?
40,000  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്  ഡനിജനികറകസഷന  നടക്കുനതട്ട്.  ആരുസട  മണലതനിലഭാണട്ട്
തഭാലൂക്കഭാശുപതനി,  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  സമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  എനട്ട്  അകനസഷനിക്കഭാന
കപഭായനിട്ടുകണഭാ? ഇല.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  ബഡ്ജറനില് നഭാലട്ട്  നനികയഭാജകേ മണലങ്ങളനിസല
സ്കൂളുകേള മഭാതലാം  സസഹസടകേട്ട്  ആക്കനി മഭാറഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ആ നഭാലട്ട്  നനികയഭാജകേ
മണലങ്ങളുലാം  ഭരണകേക്ഷനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുസടയുലാം  മനനിമഭാരുസടയുമഭാണട്ട്. കപരനിനട്ട്
ഒസരണ്ണസമങ്കനിലലാം പ്രതനിപക്ഷ എലാം.എല്.എ.-മഭാരുസട മണലതനിനട്ട് തനനിടനില. ഇതനിനുമുമ്പട്ട്
അഡസഭാനസട്ട്  സചേയനിരനിക്കുന എത നനികയഭാജകേ മണലങ്ങളുണട്ട്.  അവനിസടസയങ്കനിലലാം
നനിങ്ങളക്കട്ട് സകേഭാടുക്കഭാനുളള സഭാമഭാനലമരലഭാദ കേഭാണനിക്കഭാമഭായനിരുന. അതട്ട് സചേയനിലകലഭാ.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് : സര്, മുഴുവന മണലങ്ങളനിസല സ്കൂളുകേളുലാം
ഡനിജനിസസറസട്ട് സചേയ്യഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര് :  മണലലാംതനിരനിച്ചുലാം  ഒഭാകരഭാരുതരുസട  ആവശലങ്ങളുസട
അടനിസഭാനതനിലലാം  ചേര്ച  കവണ.  നമ്മേള  ഇനനി  13  ദനിവസവലാം  ഇതഭാണട്ട്  ചേര്ച



നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകേഭാരലലാം 431

സചേയ്യഭാന കപഭാകുനതട്ട്. ഓകരഭാ വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുലാം ചേര്ച സചേയ്യുനണട്ട്.

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസട്ട് സഎസകേട്ട് : സര്, ശതീ. വനി. ഡനി. സതതീശന, ഇങ്ങസന
സപരുമഭാറുകേയഭാസണങ്കനില്  ഇനനി  വഴെങ്ങനില.  നമ്മേള  തമ്മേനില്  എകപഭാഴുലാം
വഴെങ്ങനിതരുനതഭാണട്ട്.  നനിങ്ങളുസട  ഒരു  കചേഭാദലതനിനുലാം  മറുപടനി  പറയഭാസത
കപഭാകുനമനില.  എനനിനഭാണട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതട്ട്.  ഇതനിസന  രതീതനിയുലാം  സമ്പ്രദഭായവലാം
തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണട്ട്. 40,000  കഭാസട്ട് മുറനികേളനില് കേമ്പബ്യൂടര്  സകേഭാടുതകേഴെനിഞഭാല്
കേമ്പബ്യൂടസസറകസഷനഭാകുകമഭാ?  ഇതരതനില് ചേനില പ്രവര്തനങ്ങള നടക്കുനസവനട്ട്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  കതഭാനനിയ  നഭാലട്ട്  സ്കൂളുകേസള  സസപലറഭായനി  സസഹസടകേട്ട്  ആക്കഭാന
പരനിശമനിക്കുന,  പരതീക്ഷനിച്ചുകനഭാക്കുന.  അതനിസന  അടനിസഭാനതനില്  അടുത
മഭാസലാം  മുതല്  ഏസതഭാസക്ക  സ്കൂളുകേള  സറഡനിയഭാകണഭാ  അവനിസടസയഭാസക്ക  കേമ്പബ്യൂടര്
നല്കുലാം. അലഭാസത ഇലഭാതഭാക്കഭാസനഭാനമല.  

ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശസന  അഞട്ട്  കചേഭാദലങ്ങളുണട്ട്.  അതട്ട്  സപസടനട്ട്
പറഞ്ഞുതതീര്ക്കഭാലാം.  പലനിശനനിരക്കട്ട് എങ്ങസനയഭാസണനട്ട് കചേഭാദനിചനിരുന. അനട്ട് 13.5
ശതമഭാനമഭായനിരുനസവങ്കനില്  ഇനട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  9.5  ശതമഭാനതനിനട്ട്
ഇനലയനില്നനിനതസന  കേനിട്ടുലാം.  നനിങ്ങള  പറഞതുകപഭാസല  പുറതനനിനള്ള
suffering funds ഒസക്ക ആസണങ്കനില് പൂജലതനിനുലാം രണട്ട് ശതമഭാനതനിനുസമഭാസക്ക
കേനിട്ടുനതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ അങ്ങസനസയടുക്കുകമ്പഭാള എകട്ട്കചേഞട്ട് കററനിനട്ട് റനിസ്കുണട്ട്. 20
വര്ഷലാം കേഴെനിഞട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് കററട്ട് എനഭാസണനട്ട് അറനിയനില. എനഭാല് ഇകപഭാഴുള്ള
മസഭാല കബഭാണ്ടുകേള, എന.ആര്.ഐ.-കേളുസടയഭാണട്ട് കൂടുതല് എടുക്കുനതട്ട്, അവനിസട
കഡഭാളറനില് എടുതഭാലലാം പനിനതീടട്ട് തനിരനിചടവട്ട് രൂപയനില്  മതനി.  ഇനസത കേഭാലതട്ട്
ഇന പലനിശസയനട്ട്  പറയഭാന കേഴെനിയനില.  പരമഭാവധനി പലനിശ കുറയ്ക്കുന രതീതനിയനില്
ലനിവകറജട്ട് സചേയ്യഭാനഭാണട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്. 

രണട്ട്, തനിരനിചടവട്ട് എങ്ങസനസയനള്ളതഭാണട്ട്  -  ഓകരഭാനനിനുലാം ഓകരഭാ കമഭാഡലഭാണട്ട്.

ഒറ കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിചഭാല് മതനി. ഇനട്ട് സര്ക്കഭാര് വഭായ എടുക്കുനതനിസന 70 ശതമഭാനലാം

സസദനലാംദനിന സചേലവനിനഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്. എനഭാല് ഇവനിസട ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

മതീഡനിയലാം  കടലാം  ഫനിസ്കല്  കപഭാളനിസനി  പ്രകേഭാരലാം  അഞ്ചുവര്ഷലാം  കേഴെനിയുകമ്പഭാള  ഇതട്ട്

ഏതഭാണട്ട്  20  ശതമഭാനമഭായനിച്ചുരുങ്ങുലാം.  എനവചഭാല്  ഇതട്ട്  ഇനസത  നനിലയനില്

കപഭാവകേയഭാസണങ്കനില് അഞഭാലാംവര്ഷലാം ആകുകമ്പഭാകഴെക്കുലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിസന

മൂലധനസചലവനിനുകവണനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന നനിര്ബനനിതമഭായനിട്ടുള്ള തുകേ ഏതഭാണട്ട്

15,000-20,000 രൂപയ്കക്കഭാ അതനിനട്ട് മുകേളനികലകക്കഭാ മഭാറുലാം. അതനില് നനിനട്ട് കുറചട്ട്

രൂപ  റനിടയര്   സചേയ്യുനവര്ക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  ഒരു  പ്രയഭാസവമനില.

അതടക്കലാം നമ്മേള ഉപകയഭാഗസപടുതലാം. 
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മൂനട്ട്, കപസമനട്ട്  എങ്ങസനസയനള്ളതഭാണട്ട്  -  ഇകപഭാഴെകതതനില്നനിനട്ട്  കുറചട്ട്
വലതലഭാസലാംവരുലാം.  ഇകപഭാള  എസട്ട്.പനി.വനി.  ഉസണങ്കനില്  ബഡ്ജറനില്നനിനട്ട്
എസട്ട്.പനി.വനി.-യനികലക്കട്ട്  സകേഭാടുക്കുന,  അവരഭാണട്ട്  കപസമനട്ട്  സകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  ഇനനി
അങ്ങസനയല,  ഇഗൗ എസട്ട്.പനി.വനി.,  കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡഭാസണങ്കനില് എസനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കുന; സഭാങ്ഷന സകേഭാടുക്കുന; മുഴുവന കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന;  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്
പണനി തതീര്തസവനട്ട്  കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പറയുകമ്പഭാള അവര്ക്കട്ട് ഓണ്സസലനഭായനി
പണലാം  സസകേമഭാറുലാം.  പകക്ഷ,  തതീരുമഭാനസമടുക്കുനതുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതുലാം  സമഷര്
സചേയ്യുനതുസമലഭാലാം ഇനസതകപഭാസല കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡഭായനിരനിക്കുലാം. 

അടുതതട്ട് ധനവനിനനികയഭാഗ കമല്കനഭാടലാം  -  എങ്ങസനയഭാണട്ട് ഇകപഭാള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന പ്രവര്തനതനില് ഡനിപഭാര്ട്ടുസമനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം നടതനതട്ട്.
അതനിസനഭാരു മഭാറവമനില.  അതട്ട് ഇനസതകപഭാസല തുടരുലാം.  എനഭാണട്ട് സമ്പദ്ഘടനയനില്
ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുനമഭാറലാം.  ഒനട്ട്, അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട് സ്കൂളുകേളുസട സസഭഭാവലാം മഭാറുലാം.
സപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിസല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ഇനട്ട്  സസപ്നലാം
കേഭാണഭാനകപഭാലലാം പറഭാത രതീതനിയനില് വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. രണട്ട്, നമ്മുസട ആശുപതനികേള
tertiary sector  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനി  വസര,  ഇകപഭാള  കേഭാതട്ട്  ലഭാബട്ട്,
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സമഷതീന  തുടങ്ങനിയവ  എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലമുണട്ട്.  ഇനട്ട്
ഇവനിസട  ലതീനനിയര് ആകനിലകറററനിസനക്കുറനിചട്ട്  പറയുനണകലഭാ;  നമ്മുസട ആകരഭാഗല
സലാംവനിധഭാനതനിസന  ഗണനനിലവഭാരതനില്  വലനിയ  ഒരു  കുതനിച്ചുചേഭാടലാം  സൃഷനിക്കഭാന
കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്.  അതനിനുകവണനി സനി.എസട്ട്.ആര്.  ഫണ്ടുലാം മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം.  പകക്ഷ,  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  പഭാര്പനിട  പദതനി,  കവസറ
എങ്ങസനയഭാണട്ട് സചേയ്യഭാന കപഭാകുനതട്ട്?  കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷലാം എത വതീടുകേളഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിചതട്ട്?  അതട്ട് സചേയ്യഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് എന നനിലയനികലക്കട്ട്
കപഭാകുലാം. ഇതുകപഭാസല ഇനഫഭാസക്ചര്, ഇനഡസനിയല് കകേഭാറനികഡഭാര് - അയ്യഭായനിരലാം
ഏക്കര്,  മറട്ട്  പഭാര്ക്കുകേള.  അഞ്ചുവര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  കകേരളതനിസല സലാംസഭാന പഭാതകേള,
കമജര് ഡനിസനികേട്ട് കറഭാഡുകേള, മറട്ട് ഡനിസനിക്ടട്ട് കറഭാഡുകേള ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  ആകുലാം.
സചേറനിയ  വലതലഭാസമഭാകണഭാ  കകേരളതനില്  വരഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.   ഇതുകപഭാലളള
കപ്രഭാജക്ടുകേള,  ബഭാക്കനി  പലതുലാം  അതഭാതട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റുകേള  ഉണഭാകക്കണതഭാണട്ട്.
ഇസതഭാസക്ക നമ്മേള തതീരുമഭാനനിച്ചുകേഴെനിഞ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇതരതനില് ഇനഫഭാസക്ചര്
മഭാറുകമ്പഭാള, വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് കസഭാഷലല് ഇനഫഭാസക്ചറുലാം ലകബഭാറടറനിയുലാം മറട്ട്
കേഭാരലങ്ങളുലാം വരുകമ്പഭാള ഇതട്ട് കകേരളതനികലക്കട്ട് സഎ.ടനി.-യുകടതഭാകേഭാലാം കൃഷനിയുകടതഭാകേഭാലാം.
എതനഭാളഭായനി  അകഗ്രഭാപഭാര്ക്കനിസനക്കുറനിചട്ട്  നമ്മേള  പറയഭാന  തുടങ്ങനിയനിടട്ട്.  ഇഗൗ
വര്ഷലാം  12  അകഗ്രഭാ  പഭാര്ക്കനിനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.
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രണ്ടുമൂനട്ട്  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞഭാല്  വരുലാം,  ദനിവഭാസസപ്നമല.  നമ്മുസട  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്
കേമ്പനനികേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  അവനിസട  ഉത്പഭാദനലാം,  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്,  തുടങ്ങനിയവയട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാക്കനിസക്കഭാടുക്കഭാന കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിസട  വലനിയ സ്കഭാനഡല്
വനകലഭാ.  നമ്മുസട  എലാം.ആര്.എസട്ട്.  കഹഭാസലനിസന  നനിലവഭാരസതക്കുറനിചട്ട്  വലനിയ
വഭാര്തകേളുലാം  എ.ജനി.യുസട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  വന.  എസ് സനി./എസ് റനി.  കഹഭാസലകേസള
മുഖലധഭാരഭാ  നനിലവഭാരതനിനട്ട്  മുകേളനികലക്കട്ട്  ഉയര്തഭാന  എന്തുകവണലാം.  നമുക്കതട്ട്
സചേയ്യഭാലാം.  ഇതട്ട്  ഉണഭായനിക്കഴെനിഞഭാല്  പുതനിയ  കമഖലകേളനികലക്കട്ട്  നനികക്ഷപലാം
ആകേര്ഷനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം,  അതനിനട്ട് പശ്ചഭാതലലാം ഒരുങ്ങുലാം,  കകേരളതനിസന വളര്ച
പുതനിയ തലതനികലക്കട്ട് ഉയരുസമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്.

ഇവനിസട  നടന  ചേര്ചയനില്  സഭാറബ്യൂടറനി  കബഭാര്ഡുകേസളക്കൂടനി  കേനിഫ്ബനിയുസട
പരനിധനിയനില്  സകേഭാണ്ടുവരണസമനട്ട്  ശതീ.  കജഭാണ്  സഫര്ണഭാണസട്ട്  പറഞതട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാവന  ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതുസലാംബനനിചട്ട്  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്
ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  എലഭാവരുലാം  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  ഒതകചേര്നട്ട്  ഇതനില്
എസനങ്കനിലലാം  സതറനിദഭാരണയുണഭാക്കുന  കേഭാരലങ്ങളുസണങ്കനില്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
അതനുസരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുതഭാലാം.  അതനിസന  അടനിസഭാനതനില്
നനിയമലാം പഭാസഭാക്കഭാലാം.  ബനില് സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മേനിറനിയുസട പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന
പ്രകമയലാം അലാംഗതീകേരനിക്കണസമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.

മനി  .    സതീക്കര് :  കഡഭാ.  എലാം.  സകേ.  മുനതീര്, 2016-സല 6-ാം നമ്പര് ഓര്ഡനിനനസഭായ
2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനനസട്ട്
നനിരഭാകേരനിക്കണസമന പ്രകമയലാം പ്രസട്ട് സചേയ്യുനകണഭാ?

കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് : സര്, പ്രസട്ട് സചേയ്യുന.

മനി  .    സതീക്കര് :   കഡഭാ.  എലാം.  സകേ.  മുനതീര്,  അവതരനിപനിച  2016-സല കകേരള
അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി (കഭദഗതനി) ഓര്ഡനിനനസട്ട് നനിരഭാകേരനിക്കണസമന
പ്രകമയസത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.................

പ്രകമയലാം സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന.

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്, അങ്ങയുസട 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി
പ്രസട്ട് സചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : സര്, ഞഭാന പ്രസട്ട് സചേയ്യുനനില.
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മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് അവതരനിപനിച  1   (എ) നമ്പര്
കഭദഗതനി സഭയുസട അനുമതനികയഭാസട പനിനവലനിചനിരനിക്കുന.

ശതീ.  കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട്,  അങ്ങയുസട  2 (ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസട്ട്
സചേയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട് : സര്, ഞഭാന പ്രസട്ട് സചേയ്യുനനില.

മനി  .   സതീക്കര്: ശതീ. കജഭാണ് സഫര്ണഭാണസട്ട്  അവതരനിപനിച 2 (ബനി) നമ്പര്
കഭദഗതനി  സഭയുസട അനുമതനികയഭാസട പനിനവലനിചനിരനിക്കുന.

2016-സല കകേരള അടനിസഭാന സഗൗകേരല നനികക്ഷപനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്
സഭാമ്പതനികേ  കേഭാരലങ്ങള  സലാംബനനിച  VIII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട
പരനിഗണനയട്ട് അയയണസമന പ്രകമയസത

അനുകൂലനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്.................

പ്രകമയലാം  സഭ  അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില്  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുസട
പരനിഗണനയട്ട് അയയ്ക്കുന.

ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... സഭ ഇകപഭാള പനിരനിയുനതുലാം നഭാസള രഭാവനിസല 8.30 -നട്ട്
വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016  സസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  27 -ാം  തതീയതനി  സചേഭാവ്വഭാഴ്ച്ചരഭാവനിസല  8.30 -നട്ട്
വതീണ്ടുലാം സകമ്മേളനിക്കുനതനികലക്കഭായനി സഭ സസവകുകനരലാം 4.30-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)


