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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാല സകമ്മേളനല

2016 ഒകകഭാബര് 3,  തനിങ്കള

    വഭാലലല 163] ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 6

നനിയമസഭ 2016 ഒകകഭാബര് മഭാസല 03-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച്ചരഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗല കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള ആരലഭനിചകപഭാള  സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല

ഫതീസട്ട്  വര്ദന  പനിന്വലനിക്കണലമനഭാവശലലപടട്ട്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  അലഗങ്ങള
ബഭാനറല  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുമഭായനി  മുദഭാവഭാകേലല  വനിളനിക്കുകേയല   കചേഭാകദലഭാത്തരകവള
തടസ്സലപടുത്തുകേയല ലചേയ.)

മനി  .   സതീക്കര് :  ഓര്ഡര്...... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലല നമ്പര് *151

ഫഭാര്മ പഭാര്ക്കട്ട്

1 (*151) ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മരുനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  ഗകവഷണത്തനിനുല

ലമഡനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  ഫഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എവനിലടയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി  സലല  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

1075/2017.



2      കകേരള നനിയമസഭ                         ഒകകഭാബര്  3, 2016

(സനി)  പ്രസ്തുത കപ്രഭാജകനിനട്ട്  എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവല കസഭാര്ട്സല  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്) : സര്, 

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മരുനട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  ഗകവഷണത്തനിനുല
ലമഡനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി  ഫഭാര്മ  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കഭാന് ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഉകദ്ദേശലമുണട്ട്...........(ബഹളല)..............

മനി  .   സതീക്കര് : ദയവഭായനി അലഗങ്ങള സതീറനിലനിരനിക്കണല.

(യ.ഡനി.എഫട്ട്.  അലഗങ്ങള  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറലട  ഡയസനിനട്ട്  മുനനില്
വനട്ട്  മുദഭാവഭാകേലല വനിളനിക്കുകേയല കചേഭാകദലഭാത്തരകവള തടസ്സലപടുത്തുകേയല ലചേയ.)

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :  സര്,  കചേഭാദലല  എടുത്തനില്ലകല്ലഭാ;  കപരട്ട്
വനിളനിചനില്ല.

മനി  .   സതീക്കര് : സതീറനില് എഴുകനറട്ട് നനിനനികല്ല... ശതീ. കറഭാജനി എല. കജഭാണനിലന്റെ
കപരട്ട് വനിളനിച.... 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :  സര്,  ഈ കചേഭാദലല  disorder-ലഭാണട്ട്.  ഈ
കചേഭാദലല കഫഭാറനില് എത്തനിയനിടനില്ല.

മനി  .   സതീക്കര് : കഫഭാറനില് എത്തനിയതുലകേഭാണഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനി മറപടനി
പറയനതട്ട്.  ശതീ.  കറഭാജനി  എല.  കജഭാണ്,  അങ്ങട്ട്  സതീറനില്  നനിനട്ട്  എഴുകനറട്ട്
നനില്ക്കുകേയകല്ല.... അങ്ങട്ട് കചേഭാദലല കചേഭാദനിക്കുനകണഭാ? ശതീ. കറഭാജനി എല. കജഭാണ്, ............
(ബഹളല)...........ശതീ. കറഭാജനി എല. കജഭാണ്, കചേഭാദലല കചേഭാദനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    കറഭാജനി എല  .    കജഭാണ്  :  സര്,  നനിയമസഭയനിലല ചേനില അലഗങ്ങള ഇഇ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലതറഭായ  നടപടനിയനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  നനിരഭാഹഭാരല  കേനിടക്കുന
അവസരത്തനില്..............(മമക്കട്ട് ഓഫട്ട്).............(ബഹളല).........

മനി  .    സതീക്കര് :  ഇതഭാകണഭാ  കചേഭാദലല;  കചേഭാദലല  കചേഭാദനിക്കുനകണഭാ?
കചേഭാദലത്തനിലന്റെ ഉത്തരല സഭയനില് വരകണ? .....(ബഹളല)..............

ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് : സര്, കചേഭാദലല കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.....(ബഹളല).......

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനലപട പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്........(ബഹളല).......

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല) :  സര്,  ആറട്ട് ദനിവസമഭായനി
എല.എല്.എ.-മഭാര്  നനിരഭാഹഭാര  സതലഭാഗ്രഹല  അനുഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
യഭാലതഭാരു  നടപടനിയല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുനനില്ല.  ആറട്ട്  ദനിവസമഭായനി
നനിരഭാഹഭാര സതലഭാഗ്രഹല അനുഷനിക്കുന എല.എല്.എ.-മഭാരുമഭായനി  ചേര്ച ലചേയഭാന്
കപഭാലല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുനനില്ല.  വളലര  ഗുരുതരമഭാലയഭാരവസയഭാണട്ട്.  ......
(ബഹളല).......
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മനി  .    സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്........പ്ലതീസട്ട്.......അകങ്ങക്കട്ട്  സമയമനുവദനിചഭാല്
കപഭാകര?.....

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല :  സര്,  സഭഭാനഭാഥലനനള്ള നനിലയനില് അങ്ങയലട
ഇടലപടല്  അനനിവഭാരലമഭായ  ഘടമഭാണനിതട്ട്.  ആറട്ട്  ദനിവസമഭായനി  എല.എല്.എ.-മഭാര്
ഇവനിലട  നനിരഭാഹഭാരല  അനുഷനിക്കുകമ്പഭാള അവലര  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച ലചേയഭാകനഭാ  ഇഇ
പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരല  കേഭാണഭാകനഭാ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകേഭാത്തതട്ട്   ലതറഭായ
നടപടനിയഭാണട്ട്.....(ബഹളല).......

മനി  .    സതീക്കര്  :  ബഹുമഭാനലനഭായ പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിനട്ട് സമയമനുവദനിചഭാല്
കപഭാലര?.....ഇകപഭാള  സലസഭാരനിക്കകണഭാ?......സഭഭാ  നടപടനികേളുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണല
.........(ബഹളല).......

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല :  സതീക്കര് എനള്ള നനിലയനില് അങ്ങട്ട് ഇതനിനഭായനി
മുകനഭാടട്ട്  വകരണതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ശരനിയഭായ  നടപടനിയല്ല.  കകേരള  നനിയമസഭയനില്
എത്രകയഭാ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  സമരങ്ങളുല  പല  പ്രശ്നങ്ങളുമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ആദലമഭായനിടഭാകണഭാ നനിയമസഭയനില് എല.എല്.എ.-മഭാര്  നനിരഭാഹഭാരല കേനിടക്കുനതട്ട്?
നനിയമസഭയലട  ചേരനിത്രല  പരനികശഭാധനിക;  എത്രകയഭാ  കേഭാലഘടങ്ങളനില്
സമരങ്ങളുണഭായനിട്ടുണട്ട്.....(ബഹളല).......

മനി  .    സതീക്കര്  :  അകങ്ങക്കട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  അറനിയഭാവനതകല്ല?  അകങ്ങക്കട്ട്
സമയമനുവദനിചഭാല്  കപഭാലര?.........(ബഹളല).......പ്ലതീസട്ട്...പ്ലതീസട്ട്.........അങ്ങട്ട്
ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണല........(ബഹളല).......

ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  :  സര്,  ആ  സമരങ്ങളനിലലഭാലക്ക  എടുത്ത
നനിലപഭാടഭാകണഭാ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇകപഭാള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?  അകങ്ങക്കട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉത്തരവഭാദനിതസമനികല്ല? സതീക്കലറന നനിലയനില് അങ്ങട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇടലപടകണ?
കകേരള  നനിയമസഭയനില്  ആദലമഭായനിടഭാകണഭാ  എല.എല്.എ.-മഭാര്  നനിരഭാഹഭാരല
കേനിടക്കുനതട്ട്?........(ബഹളല).......

മനി  .    സതീക്കര് :  പ്ലതീസട്ട്...പ്ലതീസട്ട്.....അകങ്ങക്കട്ട് സലസഭാരനിക്കഭാന് പനിനതീടട്ട് സമയല
നല്കേനിയഭാല്  കപഭാകര?....ദയവഭായനി....സഹകേരനിക്കണല....(ബഹളല).......

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല  :  സര്,  ഇഇ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നനികഷധഭാത്മകേമഭായ
നയമകല്ല  ഇതട്ട്;  ലതറഭായ  നടപടനിയകല്ല;  ഞങ്ങള  ജനങ്ങലള  ബഭാധനിക്കുന
പ്രശ്നങ്ങളകല്ല ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കുനതട്ട്? ആ പ്രശ്നങ്ങള......(ബഹളല)........

മനി  .   സതീക്കര് : ദയവഭായനി സഹകേരനിക....(ബഹളല).......
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ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  :  എല.എല്.എ.-മഭാര്   നനിരഭാഹഭാരല  കേനിടക്കുന
സഭാഹചേരലത്തനില്  അതുസലബനനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയഭാന്  സര്ക്കഭാര്  മുകനഭാട്ടുവരണല.
ഈ പ്രശ്നത്തനില് ലതറഭായ നടപടനിയകല്ല ഇവനിലട  സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്?  അതുലകേഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇടലപടണലമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് അഭലര്തനി
ക്കഭാനുള്ളതട്ട്.  ഞങ്ങള  സഭഭാനടപടനികേള  സഗമമഭായനി  മുകനഭാട്ടു  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്
സഹകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാണട്ട്;  സഭഭാനടപടനികേള അനഭാവശലമഭായനി തടസ്സലപടുത്തഭാന്
ഞങ്ങള  ആഗ്രഹനിക്കുനവരല്ല.  പകക്ഷ  ഞങ്ങള  ജനകേതീയ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉയര്ത്തനി
പനിടനിക്കുകമ്പഭാള ഇഇ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സമതീപനല ഇതഭാകണഭാ;  ജനഭാധനിപതലത്തനില്
ഇഇ സമതീപനല ശരനിയഭാകണഭാ?  അതുലകേഭാണട്ട്  കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല നനിര്ത്തനിവചട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
അഭലര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്. കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല സലസന് ഡട്ട് ലചേയണല.

മനി  .   സതീക്കര് : എന്തട്ട് നടപടനി?

ശതീ  .    രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല :  സര്,  കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല സലസന്റെട്ട്  ലചേയഭാന്
നടപടനിലയടുക്കണല. അങ്ങട്ട് ചേര്ചയട്ട് വനിളനിക്കണല......(ബഹളല)....

മനി  .    സതീക്കര് :  അകങ്ങക്കട്ട് കേഭാരലങ്ങള അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.  ദയവഭായനി ഞഭാന്
പറയനതട്ട് കകേളക.... നനിയമസഭഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളുമഭായനി ബനലപട്ടുല നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേരുലട  സമരവമഭായനി  ബനലപട്ടുല  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലചേയറനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലല
ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുനതട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്  ലചേയറനിനട്ട്
ഇടലപടഭാന്  സഭാധനിക്കനിലല്ലനട്ട്  അകങ്ങയട്ട്  നനഭായനി  അറനിയഭാവനതഭാണട്ട്.
നനിരന്തരമഭായനി നടപടനിക്രമങ്ങള  തുടക്കല മുതകല തടസ്സലപടുത്തുന രതീതനി ശരനിയല്ല.
സഭയനില് ധഭാരഭാളല ധനഭാഭലര്തനകേളുല ഉപധനഭാഭലര്തനകേളുല ചേര്ച ലചേകയണതുണട്ട്. 

ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല :  സര്, നനിരഭാഹഭാരസമരല നടത്തുന എല.എല്.എ.-
മഭാലര  അങ്ങട്ട്  സന്ദര്ശനിക്കുനണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  അവരുലട  കേഭാരലങ്ങള  കനഭാക്കുനണട്ട്.
ഞങ്ങളക്കട്ട്  അങ്ങകയഭാടട്ട്  പരഭാതനിയനില്ല.  പലക്ഷ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നടപടനികേളനില്
ഞങ്ങളക്കട്ട്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധമുണട്ട്.  അതട്ട്  ഞങ്ങളക്കട്ട്  അങ്ങകയഭാടല്ലഭാലത
മറഭാകരഭാലടങ്കനിലല പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ? അങ്ങകയഭാടകല്ല പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകേയളള.

മനി  .    സതീക്കര്  :  സഭാമഭാജനികേരുലട  സമരവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വതീണ്ടുലമഭാരു
സമവഭായ ചേര്ചയട്ട് ലചേയര് ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ദയവഭായനി സതീറനികലയട്ട് കപഭാകേണല....
ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണല........

ശതീ  .    രകമശട്ട്  ലചേനനിത്തല  :  സര്,  കചേഭാകദലഭാത്തരസമയല  സലസന്ഡട്ട്
ലചേയലകേഭാണട്ട്, .................നടക്കനില്ല........(ബഹളല)............(മമക്കട്ട് ഓഫട്ട്)............
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മനി  .    സതീക്കര് :  ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണല......  ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണല...........
ഒരു  സമവഭായ  ശമത്തനിനട്ട്  ലചേയര്  ശമല  നടത്തുനതഭാണട്ട്...  … ദയവഭായനി
സഹകേരനിക്കണല......അലഗങ്ങള സതീറനികലക്കട്ട് മടങ്ങനികപഭാകേണല ....പ്ലതീസട്ട്...പ്ലതീസട്ട്....
(ബഹളല)..............അലഗങ്ങള  ദയവഭായനി  സതീറനികലയട്ട്  മടങ്ങനികപഭാകേണല…
സഭാമഭാജനികേരുലട  സമരവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഒരു  സമവഭായ  ചേര്ചക്കട്ട്  ലചേയര്
ശമനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ദയവഭായനി അലഗങ്ങള സതീറനികലക്കട്ട് കപഭായനി നടപടനിക്രമങ്ങളുമഭായനി
സഹകേരനിക്കണല........(ബഹളല).......നടപടനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കണല.
സഭഭാനടപടനികേള നനിരന്തരമഭായനി തടസ്സലപടുത്തുനതട്ട് ശരനിയല്ല. കലഭാകേല മുഴുവന് ഇതട്ട്
കേഭാണുനലണനട്ട്  നനിങ്ങള  ഓര്മ്മേനിക്കണല.  ഒരു  പ്രശ്നല  മഭാത്രമല്ല  സഭയനില്  ചേര്ച
ലചേയഭാനുള്ളതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  ദനിവസമഭായനി  ഒകരലയഭാരു  പ്രശ്നത്തനിലഭാണട്ട്
അടനിയന്തര  പ്രകമയമുളപലട  ചേര്ച  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇ  നഭാടനിലല
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുലട   പ്രശ്നങ്ങള ഉയര്നവകരണ ഒരു കവദനിയഭാണനിതട്ട്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപട  ധനഭാഭലര്തനകേളനില്  ഗഇരവകമറനിയ  ചേര്ചകേള
നടകക്കണതുണട്ട്.  അലതല്ലഭാല തടസ്സലപടുത്തനി നനിരന്തരമഭായനി ഒലരഭാറ വനിഷയത്തനില്
സഭ  തടസ്സലപടുത്തുനതട്ട്  മരലഭാദയല്ല..........(ബഹളല)......അതഭാണട്ട്  ലചേയര്
അറനിയനിചതട്ട്.  ദയവഭായനി  സതീറനികലക്കട്ട്  കപഭാകേണല.  ബഹുമഭാനലപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട് ദയവഭായനി സഹകേരനിക്കണല. 

ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല : സര്,  ശതീ. അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്,  എല.എല്.എ.-ലയ
ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനി.  മറട്ട്  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  സനിതനി  ഗുരുതരമഭാലണനട്ട്
കഡഭാകര്  ഇകപഭാള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ.   കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  നനിര്ത്തനിവചലകേഭാണട്ട്
അങ്ങട്ട്  ചേര്ചയട്ട്  വനിളനിക്കണലമനഭാണട്ട്  എലന്റെ  അഭലര്തന.  ദയവഭായനി  അങ്ങട്ട്
ഇതനിലന്റെ  ഗഇരവസസഭഭാവല  മനസ്സനിലഭാക്കണല.  ഞങ്ങള  സഭഭാനടപടനികേള
തടസ്സലപടുത്തഭാന് തഭാല്പരലമുള്ളവരല്ല. ഞങ്ങള സഭഭാനടപടനികേകളഭാടട്ട് സഹകേരനിക്കഭാന്
തഭാല്പരലമുള്ളവരഭാണട്ട്.  സഭഭാനടപടനികേള  നല്ല  രതീതനിയനില്  നടക്കണലമനട്ട്
ആഗ്രഹമുള്ളവരഭാണട്ട്.  പലക്ഷ  ശതീ.  അനൂപട്ട്  കജക്കബനിലന  ആശുപത്രനിയനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുകേയല  മറട്ട്  രണട്ട്  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  സനിതനി  ഗുരുതരമഭാകുകേയല  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  സലസന്ഡട്ട്  ലചേയലകേഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്
കേക്ഷനികനതഭാക്കളുലട കയഭാഗല വനിളനിചട്ട്  ഇഇ പ്രശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാക്കണലമനട്ട്
ഞഭാന് അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    സതീക്കര്  :  ചേര്ചയട്ട്  വനിളനിക്കഭാലമനഭാണകല്ലഭാ  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതട്ട്......
(ബഹളല)................ കചേഭാകദലഭാത്തരകവള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന......

(പ്രതനിപക്ഷഭാലഗങ്ങള  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറലട    ഡയസനിനട്ട്  അടുത്തുവനട്ട്
മുദഭാവഭാകേലല വനിളനിക്കുകേയല  കചേഭാകദലഭാത്തരകവള തടസ്സലപടുത്തുകേയല ലചേയതനിനഭാല്
രഭാവനിലല 8.38-നട്ട്  നനിര്ത്തനിവച സഭ 9.39 -നട്ട് പുനരഭാരലഭനിച.)



6      കകേരള നനിയമസഭ                         ഒകകഭാബര്  3, 2016

2. കരഖഭാമൂലല നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

 (i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനത്തനിലല ക്രമകക്കടട്ട്

2 (T* *152) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : 

കഡഭാ  .  എല  .   ലകേ  .   മുനതീര് : 

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി : 

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനില്  നടനതഭായനി

ആകരഭാപനിക്കലപടുന  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിചട്ട്  പുനരകനസഷണല  നടത്തണലമന

മഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്,  അതനുസരനിചട്ട്  ഏതു  വനിധത്തനിലള്ള  അകനസഷണ

സലവനിധഭാനലത്തയഭാണട്ട് പുനരകനസഷണത്തനിനട്ട് നനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസകനസഷണത്തനില്  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കലപട  അപഭാകേതകേള

പരനിഹരനിക്കഭാനുല  ഉത്തരക്കടലഭാസ്സുകേള  നഷ്ടലപടഭാനനിടയഭായ  സലഭവമുളലപലട

സതലസനമഭായനി  അകനസഷനിചട്ട്  വസ്തുതകേള  കേലണത്തുനതനിനുല  ഇതുമഭായനി

ബനലപട  എല്ലഭാ  പ്രതനികേലളയല  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുമ്പനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുല

കേഴെനിയന ടതീമനിലന അകനസഷണത്തനിനട്ട് ചുമതലലപടുത്തുകമഭാ?   

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  )  :

(എ)  ബഹു.ലലഹകക്കഭാടതനി ഇഇ കകേസനില് തുടരകനസഷണല നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിക്കണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  തുടരകനസഷണല  നടത്തണലമന  1-9-2016-ലല  ലലഹകക്കഭാടതനി

വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  27-9-2016-ലല  D2/6425/CR/2011  നമ്പര്

ഉത്തരവപ്രകേഭാരല  ലലക്രലബഭാഞട്ട്  സനി.ലഎ.ഡനി  ഒ.സനി.ഡബബ.I  തനിരുവനന്തപുരല

വനിഭഭാഗല കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണനിലന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള ടതീമനിലന തുടരകനസഷണത്തനിനട്ട്

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

* T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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108 ആലബുലന്സട്ട് സര്വ്വതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനല

3 (*153) ശതീ  .   പനി  .   ഉമബദുള്ള :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനില കുഞ്ഞട്ട് :

ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  '108'  ആലബുലന്സട്ട്  സര്വ്വതീസനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്വ്വതീസട്ട്  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  ഏജന്സനിയമഭായനി

ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേരഭാര്  വലവസകേള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഇതട്ട് പുതുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ആലബുലന്സട്ട്  കസവനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിഫലല  നല്കുനതനിനുള്ള  ഫണട്ട്

ഏതു പദതനിയനിലൂലടയഭാണട്ട് ലഭലമഭാകുനതട്ട്;  ഇകതവലര ഈ ഇനത്തനില് എന്തു തുകേ

ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ ഈ പദതനി നനിലനനിര്ത്തഭാന് അടനിയന്തര ശദ

ഉണഭാകുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ):

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷനു കേതീഴെനില് കകേരളഭാ

എമര്ജന്സനി  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  (KEMP)  തനിരുവനന്തപുരല

ജനില്ലയനില് 25 അഡസഭാന്സട്ട് ലലലഫട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് ആലബുലന്സകേളുമഭായനി 2010 കമയട്ട്

മഭാസല  19-നട്ട്  ലലപലറട്ട്  കപ്രഭാജകഭായനി  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിച.  പബനികേട്ട്  ലലപ്രവറട്ട്

പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട്  (പനി.പനി.പനി)  എന  കമഭാഡലനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയ  ഇഇ

പദതനിയലട  നടത്തനിപവകേഭാശല  ലടണര്  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലൂലട  ആദലല  ചേനികേനിത

ലഹല്ത്തട്ട് ലകേയര് എന കേമ്പനനിക്കുല പനിനതീടട്ട് ലടണര് മുഖഭാന്തരല  16-10-2013-ല്

ജനി.വനി.ലകേ  ഇ.എല.ആര്.ലഎ  എന  കേമ്പനനിക്കുല  നല്കേനി.  പനിനതീടട്ട്  വനിവനിധ

കേഭാരണങ്ങളഭാല്  16-7-2015  മുതല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്

ആകരഭാഗലവകുപനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെയല

ജനില്ലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലബകക്ഷമ  ലസഭാലലസറനിയലടയല  സഹകേരണകത്തഭാലട

നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. തനിരുവനന്തപുരല ജനില്ലയനില്  25  ആലബുലന്സകേളുല ആലപ്പുഴെ

ജനില്ലയനില് 18 ആലബുലന്സകേളുമഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി വനിനലസനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
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(ബനി)  19-5-2010  മുതല്  15-7-2015  വലര  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലലപ്രവറട്ട്  പബനികേട്ട്
പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  ലലപ്രവറട്ട്  ഓപകറകറഴ്സുമഭായനി  കേരഭാറണഭാക്കനി  പ്രസ്തുത
കപ്രഭാജകട്ട്  നടത്തനി  വനനിരുനതട്ട്.  16-7-2015  മുതല്  പ്രസ്തുത  പദതനി  കകേരള
സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗലവകുപനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയല  ജനില്ലഭാ  ആകരഭാഗല  കുടുലബകക്ഷമ  ലസഭാലലസറനിയലടയല
സഹകേരണകത്തഭാലട  നടത്തനിവരുന.  ഇതട്ട്  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ആയതനികലക്കട്ട്  പുതുക്കനിയ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശല  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതുവലര പ്രസസ്തുത പദതനിയലട കേലഭാപനിറല് എകട്ട്ലപന്സട്ട് നഭാഷണല്
ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷന് വഴെനിയല പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേള ആദലവര്ഷല  60  ശതമഭാനവല
രണഭാല  വര്ഷല  40  ശതമഭാനവല  മൂനഭാല  വര്ഷല  മുതല്  20  ശതമഭാനവല  കകേന്ദ്ര
സഹഭായമഭായല  ബഭാക്കനി  യഥഭാക്രമല  40%,  60%,  80%  എനനിവ  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവമഭായഭാണട്ട്  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.  19-5-2010  മുതല്  വഭാഹനങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തന ലചേലവനിനത്തനില് രണട്ട് ഏജന്സനികേളക്കുമഭായനി 31.44 കകേഭാടനി രൂപ ഇഇ
ഇനത്തനില് ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  108  ആലബുലന്സകേളുലട കസവനല നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുല കകേരളലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിക്കുനതനികലക്കുമഭായനി പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേള എത്രയഭാലണനട്ട് കേഭാണനിചട്ട്
വനിശദമഭായ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശല  അടനിയന്തരമഭായനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  കകേരള
ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തത

4 (*154) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   എല  .   മണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  സഇകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തതലകേഭാണട്ട്
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേലള ആശയനികക്കണനി വരുന സഭാധഭാരണക്കഭാലര സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിലല അമനിതമഭായ ചേനികേനിതഭാ ലചേലവട്ട് കേടലക്കണനിയനിലഭാഴ്ത്തുന കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകബഭാറടറനികേള  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളുലട
അപരലഭാപ്തത,  കഡഭാകര്മഭാരുലടയല  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സ്റ്റഭാഫുകേളുലടയല  കുറവട്ട്,
മരുനകേളുലട  അഭഭാവല,  കഡഭാകര്മഭാര്  ഉളലപലടയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപരുമഭാറല
എനതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാണട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാലര  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലള
ആശയനിക്കഭാന്  നനിര്ബനനിതരഭാക്കുനലതനതനിനഭാല്  അതു  പരനിഹരനിക്കഭാനുല
അകതഭാലടഭാപല  സസകേഭാരല  ആശുപ്രതനികേളനിലല  ചേനികേനിതഭാലചേലവട്ട്  നനിയനനിക്കഭാനുല
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) എല്ലഭാവര്ക്കുല ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ചേനികേനിതഭാ അവകേഭാശല സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കവണ സസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇവ കനടുനതനിനഭായനി
എലന്തഭാലക്ക കേഭാരലങ്ങള ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി വനികേസന സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇഇ ലക്ഷലല
കനടുനതനിനട്ട് വനികേസന സമനിതനികേളുലട പലങ്കന്തഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇക്കഭാരലല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല
സഇകേരലങ്ങള വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങളുല ലകബഭാറടറനി
സഇകേരലങ്ങളുല  വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  എടുത്തു  വരുനണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപല കഡഭാകര്മഭാരുകടയല പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുകടയല ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേളുല  ദ്രുദഗതനിയനില്  ലചേയവരുനണട്ട്.  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗല
ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഇകേരലങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുല  ആവശലമഭായ  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാനുമുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  തയഭാറഭാക്കുന  നടപടനി  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനി
കേളനികലക്കുള്ള മരുനട്ട്  ലഭലത ലകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്. വഴെനി മുടക്കല കൂടഭാലത ഉറപ്പു
വരുത്തുനണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  മനിഷന്  കമഭാഡനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങളനില്  ഒനട്ട്  കരഭാഗനി  സഇഹൃദ ആശുപത്രനികേളഭാണട്ട്;  (ആര്ദല
പദതനി) ഇഇ കപ്രഭാഗ്രല നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലട ആശുപത്രനികേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനില്
ഗുണകേരമഭായ  വലനിയ  മഭാറല  വരുത്തഭാന്  കേഴെനിയലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറല ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി വനിവനിധ വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുല നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ജനില്ല,  തഭാലൂക്കട്ട്,  കബഭാക്കട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്  തല ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്
ഉണഭായനിരനികക്കണ  മനിനനിമല  ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഇഇ
സഭാപനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുള്ള  തയഭാലറടുപ്പുകേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
യലലണറഡട്ട്  കനഷന്സനിലന്റെ  സസനിരവനികേസന  ലക്ഷലങ്ങലള  (എസട്ട്.ഡനി.ജനി.)
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  സലസഭാനത്തട്ട്  2020-  ഓലടയല  2030-  ഓലടയല
ആര്ജനികക്കണ  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള  തനിടലപടുത്തുവഭാനുല  അതനുസരനിചള്ള
പ്രവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  രൂപല  നല്കേഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
തുടക്കല കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.  ആര്.സനി.  വഴെനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

1075/2017.
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(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  19  വനിദഗദ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച
വരുനണട്ട്.  ഇഇ സമനിതനികേള ഓകരഭാനല സലസഭാനലത്ത അതഭാതട്ട്  കമഖലയനിലല
നനിലവനിലള്ള  സനിതനിഗതനികേള  തനിടലപടുത്തുകേയല  സലസഭാനല  2020-  ഓലടയല
2030- ഓലടയല ആര്ജനികക്കണ ലക്ഷലങ്ങളക്കട്ട് രൂപല നല്കേനിവരനികേയല ലചേയ്യുന.
ഇഇ  ലക്ഷലങ്ങള  ലലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേളുലട
രൂപകരഖ  ഇഇ  സമനിതനികേള  തയഭാറഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  വനിവനിധ
സതീമുകേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവല  തുടര്  വര്ഷങ്ങളനിലല
ഇതനുസരനിചള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ലലസബര് കഡഭാല

5 (*155) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : 
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ആഭലന്തര വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് 'മസബര് കഡഭാല'  എന

കകേന്ദ്രല ആരലഭനിക്കഭാന് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മസബര്  കുറങ്ങള  തടയനതനിനുല  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്
ഗകവഷണങ്ങള  നടത്തുനതനിനുല  എലന്തല്ലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയഭാലക്ക കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള
മകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  ഉണട്ട്.  ലലസബര്  കഡഭാല  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  22-8-2014-ലല
ജനി.ഒ. (എലഎസട്ട്)നമ്പര് 167/2014/ആഭലന്തരല പ്രകേഭാരല അനുമതനി നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സലസഭാനത്തട്ട് ആഭലന്തര വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലലസബര് കഡഭാല
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലലസബര്  കുറങ്ങള  തടയനതനിനുല  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  കൂടുതല്
ഗകവഷണങ്ങള  നടത്തുനതനിനുല  തഭാലഴെപറയന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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1. കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ലഭാബട്ട്

2. ഓണ്ലലലന്  വമണ്  ആന്റെട്ട്  ലലചേല്ഡട്ട്  (സതീകേളുകടയല

കൂടനികേളുകടയല) സരക്ഷ

3. ലലചേല്ഡട്ട് കപഭാര്കണഭാഗ്രഭാഫനി

4. ലവബട്ട് ലലസറട്ട് ലസകേക്യൂരനിറനി

5. കപഭാലതീസനിലഗട്ട് ഇന് ഡഭാര്ക്കട്ട് ലനറട്ട്

6. ഓണ് ലലലന് ലലപറസനി

7. മഭാല്ലവയര് അനഭാലനിസനിസട്ട്

8. കപഭാലതീസനിലല  മറട്ട്  യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായല

നല്കേല്

9. പ്രനിലവന്ഷന് ഓഫട്ട് ഫനിനഭാന്ഷലല് ഫഭാഡ്സട്ട് (ആര്.ബനി.ലഎ.- യല

ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി കചേര്നട്ട് ഓണ്ലലലന് തടനിപ്പുകേള തടയനതനിനഭായനി)

10. ലട്രെയനിനനിലഗട്ട് ആന്റെട്ട് അലവയര്ലനസട്ട് ക്രനികയഷന്.

11. കേമ്പക്യൂടര്  ശലഖലയട്ട്  നഭാശല  വരുത്തുന  ഏറവല  പുതനിയതഭായനി

രൂപലലകേഭാണട്ട് റഭാന്സലലവയര് അറഭാക്കനിലന ലചേറക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

കൂടഭാലത  ഗഭാഡ്ജറ്റുകേളനിലല  കേമ്പക്യൂടറകേളനിലല  അറഭാകക്കഴട്ട്  കേയറനി  വനിടുന

മഭാല്ലവയറകേലള  പറനിയള്ള  ഗകവഷണങ്ങളുല  നടനവരുന.  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ

കപഭാലതീസട്ട്  കസവനല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  സഭാകങ്കതനികേ

മനികേവള്ള ഒരു കപഭാലതീസട്ട് കസനയഭായനി കകേരള കപഭാലതീസനിലന ഉയര്ത്തഭാനഭാവശലമഭായ

ഗകവഷണങ്ങളുല പഠനങ്ങളുല നടത്തനി വരുന.

(സനി)  ലലസബര്  കഡഭാമുമഭായനി  ലമകമ്മേഭാറണല  ഓഫട്ട്  അണര്സ്റ്റഭാന്ഡനിലഗട്ട്

(MooU)  ഒപനിടനിട്ടുള്ള  കേലപക്യൂടര്  ഇന്ഡസനിയനിലല  പ്രഗല്ഭരഭായ  ഉകദലഭാഗസരുല

വനിദലഭാര്തനികേളുല  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  നനിനല  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  കേലപക്യൂടര്

പ്രഭാഗല്തലവല  ലലവദഗലവമുള്ള  കസനഭാലഗങ്ങള  എനനിവലരയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി

ഉപകയഭാഗപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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(ഡനി) ആധുനനികേ സഇകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ലലസബര് കഡഭാമനിലന്റെ ഓഫതീസനിലന്റെ
ആസഭാനല  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനില്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏകേകദശല
500  എത്തനിക്കല്  ഹഭാക്കര്മഭാര്  ലലസബര്  കഡഭാമുമഭായനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയലട  ഉപകയഭാഗല  പടണങ്ങളനിലല
ഗ്രഭാമങ്ങളനിലല  വര്ദനിചവരുനതനിനഭാല്  അതനുസരനിചട്ട്  വര്ദനിചവരുന  കുറ
കൃതലങ്ങളുലട  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുനതനിനട്ട്   പുതനിയ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  ലഭാബട്ട്
തുറനനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു  ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി-യലട  കനതൃതസത്തനില്  I.T.  കമഖലയനില്
ആവശലമഭായ  കയഭാഗലതയല  ലലവദഗലവമുള്ള  കയഭാഗലരഭായ  10  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസലര  ഇതനിലന്റെ  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി  (ആഭലന്തരവല  വനിജനിലന്സല)  അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള  ഗകവണനിലഗട്ട്
കേഇണ്സനിലല  ADGP  (ലലക്രലസട്ട്)-ലന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  ഒരു  Project
Implementation Board- ഉല പ്രവര്ത്തനിച വരുന.

കതീന് കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട്

6 (*156) ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ആഭലന്തര വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് സലസഭാനത്തട്ട് കതീന് കേലഭാമ്പസട്ട്

കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനി വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് ഈ പദതനിയമഭായനി സഹകേരനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തല്ലഭാല; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന്  കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  'കതീന്  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്  പദതനി'  സലസഭാനത്തട്ട്  എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലല നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനിദലഭാര്തനികേളുലട ഇടയനില് മയക്കുമരുനകേളുലട
ഉപകയഭാഗവല  അതുമഭായനി  ബനലപട  ഗുരുതരമഭായ  സഭാമൂഹല  വനിപത്തുകേളുല
ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട് ടനി പദതനി വനിഭഭാവന ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസല, ആകരഭാഗലല, ആഭലന്തരല എനതീ വകുപ്പുകേള സലയക്തമഭായഭാണട്ട്
'കതീന് കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് ' പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.
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(സനി)  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാമ്പസകേളനില്  ലഹരനി  വനിരുദ  പ്രചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള സലഘടനിപനിക്കുകേയല വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില് ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര  അവകബഭാധല  വളര്ത്തുനതനിനട്ട്  ലസമനിനഭാറകേളുല
കേഇണ്സനിലനിലഗുകേളുല  നടത്തുകേ,  ലഹരനിയലട  ദൂഷലവശങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭായ
വലക്തനികേളുലട ദുരനുഭവങ്ങള വനിദലഭാര്തനികേളുമഭായനി  പങ്കുവയ്ക്കുകേ,  വനിദലഭാര്തനികേളനിലല
രക്ഷനിതഭാക്കളനിലല  ലഹരനി  വനിരുദ ചേനിന്തഭാഗതനി  വളര്ത്തനിലയടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉതകുന
പ്രചേഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലഘടനിപനിക്കുകേ,  ലഹരനി  ഉപകഭഭാഗല  വഴെനി  കുടനികേളനില്
ഉണഭാകുന  മഭാനസനികേവല  ശഭാരതീരനികേവമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള,  ഇതുവഴെനിയണഭാകേഭാവന
ക്രനിമനിനല്  വഭാസന  എനനിയ  ഇല്ലഭായ്മ  ലചേയട്ട്  മനികേച  അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരല
ഉയര്ത്തുകേയമഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ മുഖല പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(ഡനി) 'കതീന് കേലഭാമ്പസട്ട് കസഫട്ട് കേലഭാമ്പസട്ട് ' പദതനിയലട നടത്തനിപനിനട്ട് അവശലമഭായ
കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തഭാന് ഇഇ
കേമ്മേനിറനികേള സമയബനനിതമഭായനി കയഭാഗല കചേരഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂള
തല  കേമ്മേനിറനിയലട  (SLMC)  ചുമതല  സ്കൂളനിലന്റെ  തലവനുല  ജനില്ലഭാതല  ചുമതല
(DLMC) ജനില്ലഭാ കേളകര്ക്കുല സലസഭാന തല (SLMC) ചുമതല ആഭലന്തര വകുപട്ട്
അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിക്കുമഭാണട്ട്.

ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട് കഡഭാകര്മഭാരുലടയല പഭാരഭാലമഡനിക്കല് 

സ്റ്റഭാഫുകേളുലടയല അഭഭാവല

7 (*157) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)   ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള മുതല് മപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറകേള

വലരയള്ള  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  കനരനിടുന  പ്രധഭാന  പ്രശ്നല
കഡഭാകര്മഭാരുലടയല  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സ്റ്റഭാഫുകേളുലടയല  കുറവഭായതനിനഭാല്  ഇതു
സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  കഡഭാകര്മഭാരുലട അഭഭാവല പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി കബഭാണട്ട്
വലവസ  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല
നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ലസഷലലനിസ്റ്റുകേള  ഉളലപലടയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരുലട
കസവനല നനിര്ബനനിതമഭാക്കഭാകമഭാ;  അലല്ലങ്കനില് പ്രകതലകേ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി
ഗ്രഭാമതീണ കസവനല ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രകവശന തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേലളല്ലഭാല തലന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ലലപ്രമറനി
ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറകേള  മുതല്  ജനറല്  ആശുപത്രനി  വലരയള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്
കഡഭാകര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനികലക്കഭായനി  നനിലവനിലള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.
ലനിസ്റ്റനില് നനിനല അലലഡസസട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സര്ജന് തസനികേയനില്
നനിയമനല  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല
862  കപലര  പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട്  ലചേയ്യുകേയല  ആയതനില്  275  കപര്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകേയല  234  കപര്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുനതനിനുള്ള
പ്രകവശന  കേഭാലല  നതീടനിക്കനിട്ടുനതനികലക്കഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിച  എന്.ലജ.ഡനി.  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനില്  വതീണ്ടുല  അലലഡസസട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിയമനല
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ലസഷലലനിസ്റ്റുമഭാരുലട കുറവട്ട് നനികേത്തുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള
കഡഭാകര്മഭാരനില് നനിനല ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ളവലര അവരുലട ഓപ്ഷലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഇഇ  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനല  നനിയമനല
നടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  കയഭാഗലത
യളളവരുലട  നനിലവനിലള്ള  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനല  199  കഡഭാകര്മഭാലര  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റുമഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത
ലസഷലഭാലനിറനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്  നനിനല
തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനവല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  12  കപര്ക്കട്ട് ഇത്തരത്തനില് നനിയമനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  തസനികേകേളഭായ  കേണ്സളടന്റെട്ട്,  സതീനനിയര്
കേണ്സളടന്റെട്ട്, ചേതീഫട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട്  എനനിവയനില് ഡനി.പനി.സനി.-യലട അലഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
നനിയമനല നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനിയല പുകരഭാഗമനിച വരുന.

നഴനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന നഴനിലഗട്ട് സൂപ്രണട്ട് കഗ്രഡട്ട്-I-ലന്റെ ഒഴെനിവകേള
ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട  നനികേത്തുനതനിനു  കവണനിയള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനികശഭാധനിച
വരുന. ലഹഡട്ട് നഴട്ട് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട നനികേത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്റ്റഭാഫട്ട്  നഴനിലന്റെ  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേലളല്ലഭാല
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അലലഡസസട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് നനിയമനല
നല്കുനതഭാണട്ട്.

ഫഭാര്മസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  കസ്റ്റഭാര്  സൂപ്രണട്ട്,  പനി.എസട്ട്.ലകേ.  എനതീ
തസനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂലട നനികേത്തനിക്കഴെനിഞ.  തല്ഫലമഭായനി
ഉണഭായ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച.
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ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനല  എന്.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങനിയകശഷല  എലപ്കളഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞട്ട്  വഴെനി  തഭാലഭാലനികേ  നനിയമനല  നല്കേനി  ഫഭാര്മസനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനല
തടസ്സലപടഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മറ്റു പഭാരഭാ ലമഡനിക്കല് സ്റ്റഭാഫുകേളുലട ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയല പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ എല്ലഭാ നടപടനികേളുല സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനിയനിലല  നനിലവനിലള്ള  ലബഡട്ട്  ലസലഗ്തട്ട്,  കരഭാഗനികേളുലട  ഒ.പനി/
ലഎ.പനി നനിലവഭാരല,  ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലങ്ങള എനനിവയനുസരനിചഭാണട്ട് നനിലവനില്
കഡഭാകര്മഭാരുലടയല  മറ്റു  ജതീവനക്കഭാരുലടയല  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്.
സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേയള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  സമഗ്ര  ലപ്രഭാകപഭാസല്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  സര്വ്വതീസട്ട്  കേസഭാടയനില്  ഉപരനി  പഠനത്തനിനട്ട്  അര്ഹത  കനടനിയ
കഡഭാകര്മഭാരനില്  നനിനല  ഉപരനിപഠനത്തനിനു  കശഷല  നനിശനിത  കേഭാലയളവനില്
നനിര്ബനനിത സര്ക്കഭാര് കസവനല നല്കേണലമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചലകേഭാണ്ടുള്ള കബഭാണട്ട്
നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  സര്വ്വതീസട്ട്  കേസഭാടയനില്  പനി.ജനി.  അഡനിഷന്  ലഭനിച  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്
7 വര്ഷമഭാണട്ട് നനിര്ബനനിത കസവനല നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സഭാര്വ്വത്രനികേ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ ട്ട്

8 (*158) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .  ശർമ്മേ :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ചേനില  ജനില്ലകേളനില്  സഭാര്വ്വത്രനികേ  പ്രതനികരഭാധ  കുസ്തുത്തനിലവയട്ട്  കവണത്ര

വനിജയനിക്കഭാതനിരുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗഭതീതനിയനില്ലഭാലത ജതീവനിക്കഭാനഭായനി പ്രതനികരഭാധ മരുനട്ട് ലഭനിക്കഭാനുള്ള
ഓകരഭാ  ശനിശുവനിലന്റെയല  അവകേഭാശല  നനിയമപരമഭായനി  ഉറപഭാക്കഭാനുല  അതനിനു
വനിഘഭാതമുണഭാക്കുനവലര  ശനിക്ഷനിക്കഭാനുല  ആവശലലമങ്കനില്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണ
മുളലപലടയള്ള മഭാര്ഗല സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനികരഭാധ മരുനകേളുലട പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചട്ട്  അവകബഭാധമുണഭാക്കു
നതനിനുല  അനവനിശസഭാസഭാധനിഷനിതമഭായ  ലതറനിദഭാരണകേലള  നതീക്കഭാനുല  ഏതു
തരത്തനിലള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ) പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പട്ട് കവണത്ര വനിജയനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള പ്രധഭാന
കേഭാരണല അതനിലനപറനിയള്ള ലതറനിദഭാരണകേളുല വനിശസഭാസത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭാലണന
പ്രചേഭാരണങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ഇവ മറനികേടക്കുനതനിനുകവണനി അതഭാതു ജനില്ലകേളനില് കൂടുതല്
പ്രതനികരഭാധകുത്തനിവയ്പട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള  നടത്തുകേയല  അവനിലട  ജനകേതീയ  സകമ്മേളനങ്ങള
നടത്തനി  അനവനിശസഭാസത്തനിലനതനിരഭായനി  പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  കഭാസ്സുകേളുല
സലഘടനിപനിക്കുകേയല  ലചേയ.  ബുധനഭാഴ്ചകേളനില്  നടത്തനിവരുന  സഭാര്വ്വത്രനികേ
പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയല  ഇമ്മേക്യൂലലണകസഷന്
സ്റ്റഭാറസട്ട്  കുറവഭായ  ജനില്ലകേളനില്  പ്രകതലകേ  ആക്ഷന്  പ്ലഭാന്  ഉണഭാക്കനിയല  മുഴുവന്
കുടനികേലളയല  സഭാര്വ്വത്രനികേ  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേളക്കട്ട്   വനികധയരഭാക്കഭാന്
ശമനിച  വരുന.  കൂടഭാലത  ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗല  സലസഭാനത്തട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലല നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയല  ഇന്തലന്  അകസഭാസനികയഷന്  ഓഫട്ട്
പതീഡനിയഭാട്രെനികനിലന്റെയല സഹകേരണകത്തഭാലട ഓകരഭാ കുഞ്ഞനിനുല പ്രതനികരഭാധ മരുനട്ട്
കേനിട്ടുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനഭായനി  ഓകരഭാ  കുഞ്ഞനിലന്റെയല  സ്കൂള  അഡനിഷന്
സമയത്തട്ട്  ഒരു  ലഹല്ത്തട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്,  അലഗന്വഭാടനി അദലഭാപകേര് എനനിവരുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  നഴ്സുമഭാര്  അതഭാതു  വഭാര്ഡുകേളനിലല  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനല  നടത്തുകേയല  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചട്ട്
മഭാതഭാപനിതഭാക്കലള  കബഭാദലലപടുത്തുകേയല  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേള നടത്തഭാന് കവണനി ആക്ഷന് പ്ലഭാന് തയഭാറഭാക്കനി കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സട്ട്
നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന. സ്കൂള ലഹല്ത്തട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സ്കൂളുകേളനിലല
അലഗന്വഭാടനികേളനിലല  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സട്ട്  നടത്തുകേയല  കുത്തനിവയ്പട്ട്
എടുക്കഭാന് വനിട്ടുകപഭായ കുടനികേലള കേലണത്തനി കുത്തനിലവയ്പട്ട് എടുക്കുകേയല ലചേയ്യുന.
തകദ്ദേശ സസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  ആകരഭാഗലവകുപ്പുല  കദശതീയ
ആകരഭാഗല  ദഇതലവല  സലയക്തമഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേകളയല  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേലളയല സഭാമൂഹല-സലസഭാരനികേ സലഘടനകേലളയല മതസലഘടനകേകളയല
ഒരുമനിപനിചട്ട് പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് വതീടുവതീടഭാന്തരല വഭാകനികനഷന് കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനവല ഗൃഹസന്ദര്ശനവല സലഘടനിപനിച.
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ശനിശുകരഭാഗ  വനിദഗരുലട  കദശതീയ  സലഘടനയഭായ  ലഎ.എ.പനി,  ഇന്തലന്
ലമഡനിക്കല് അകസഭാസനികയഷന്, ലകേ.ജനി.എല.ഒ.എ,  ശഭാസ സഭാഹനിതല പരനിഷത്തട്ട്,
സലസഭാരനികേ  നഭായകേന്മഭാര്,  രഭാഷതീയ  കനതഭാക്കള,  മതപുകരഭാഹനിതനഭാര്  എനനിവര്
സജതീവമഭായനി  ഇഇ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പലങ്കടുത്തു.  ഇവരുലട  കനതൃതസത്തനില്
കകേഭാര്ണര് മതീറനിലഗുകേളുല  ചേര്ചഭാ  കഭാസ്സുകേളുല  സലഘടനിപനിച.  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട
കനതൃതസത്തനില്  മലപ്പുറത്തട്ട്  സലഘടനിപനിച  ബഹുജന  കേണ്ലവന്ഷനനില്  കുത്തനി
വയ്പനിനട്ട് അനുകൂലമഭായനി ഉയര്ന ആഹസഭാനല സമൂഹത്തനില് വലനിയ ചേലനമുണഭാക്കനി.

ഇകതഭാലടഭാപല  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
സലഘടനിപനിച.  പത്രപരസലങ്ങള,  പത്രകലഖനങ്ങള,  ലടലനിവനിഷന്  ചേര്ചകേള,
കസഭാഷലല് മതീഡനിയ ഉപകയഭാഗനിചള്ള പ്രചേരണങ്ങള, റയനില്കവ കസ്റ്റഷന് വഴെനി നഭാലട്ട്
മഭാസങ്ങകളഭാളല  നടത്തനിയ  അനഇണ്ലസ്മെന്റെട്ട്  എഫട്ട്.എല.  കസ്റ്റഷനനിലൂലടയല  മറ്റുല
നടത്തനിയ  കറഡനികയഭാ  പരനിപഭാടനികേള,  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനിലള്ള  ഹഭാര്ഡനിലഗുകേള,
വനിശദതീകേരണ  കനഭാടതീസകേള,  കപഭാസ്റ്ററകേള,  ഇമ്മേക്യൂലലണലസഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്,  നടന്
കമഭാഹന്ലഭാല് അഭനിനയനിക്കുന ഒരു പരസലചേനിത്രല,  ഇമ്മേക്യൂലലണലസഷന് വഭാരഭാചേരണല
തുടങ്ങനിയ വനിപുലമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലസഭാനലമഭാടഭാലകേ സലഘടനിപനിച.

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

9 (*159) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  എന  മുതല്

നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിയമല നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഭരണതലത്തനില് സസതീകേരനിചവരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലത്ത കേലണത്തുനതനിനട്ട് തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലഗനിനട്ട്
പകേരല സലസഭാന തല റഭാങ്കനിലഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുകമ്പഭാള എലന്തഭാലക്ക മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്
വരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമല  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള  ഒരു  കറഷന്  കേഭാര്ഡുടമയട്ട്
മുന്പുണഭായനിരുനതനില്  നനിനല  വലതലസമഭായനി  ഏലതഭാലക്ക  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാകുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
1075/2017.
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ഭക്ഷലവല സനിവനില് സലലപ്ലസല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ) :

(എ)  5-10-2016  മുതല്  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസ്റ്റട്ട്  കേരടട്ട്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിച
ലകേഭാണട്ട് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) 5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലല നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല  29-ാം
നമ്പര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  2013,  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എനഭാല്  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന  വനിധത്തനിലള്ള
തഭാലഴെപറയന അടനിസഭാന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലസഭാനത്തട്ട് സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിയമല പ്രവൃത്തനിപഥത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിരുനനില്ല.

(i) അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലബങ്ങലള  കേലണത്തല്
(identification of priority households)

(ii) വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണല (door steps delivery)

(iii) കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല്
(online allocation)

(iv) പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനല  (Grievance  Redressal
Mechanism)

മുകേളനില്  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന  പ്രകേഭാരല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരുനതട്ട്.

(സനി) നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് ജനസലഖലയലട 39.50%-വല ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്
52.63%-വല ജനങ്ങളഭാണട്ട് മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപട്ടുവരുനതട്ട്. ഇപ്രകേഭാരല
മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന ആളുകേളുലട എണല  1,54,80,040  ആണട്ട്.
മുന്ഗണനഭാവനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്
തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനിയനിരുനലവങ്കനിലല അതനില് അനര്ഹര് ധഭാരഭാളമഭായനി
കേടനകൂടുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനിനഭാലഭാണട്ട്  സലസഭാനതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്
നടത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലസഭാനതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള
സലസഭാനത്തട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുവഭാന്  അര്ഹതയള്ള  മുഴുവന്
ആളുകേളുല മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടട്ട് വരുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഓകരഭാ  വലക്തനിക്കുല  അഞട്ട്  കേനികലഭാഗ്രഭാല
ഭക്ഷലധഭാനലല  വതീതല  ലഭനിക്കുല.  എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  35  കേനി.ഗ്രഭാല
ഭക്ഷലധഭാനലല തലന തുടര്നല ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 3  രൂപ നനിരക്കനില് അരനി, 2  രൂപ
നനിരക്കനില്  കഗഭാതമ്പട്ട്,  1  രൂപ  നനിരക്കനില്  പയറവര്ഗങ്ങള  എനനിവ  കകേന്ദ്രല
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.
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10 (*160) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .    സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതബ :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തങ്കനിലല  പദതനി

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുനതനിലള്ള  കേഭാര്ക്കശലല  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടു
തലന ജനസഇഹൃദ ലപരുമഭാറല ഉറപഭാക്കഭാന് സഭാധലമഭാകണഭാ;

(സനി)  അനഭാവശല  ബലപ്രകയഭാഗവല  കേഭാടത്തല  നനിറഞ്ഞ  ലപരുമഭാറവല  വച
പുലര്ത്തുന ഉകദലഭാഗസലര നനിലയ്ക്കുനനിര്ത്തഭാന് ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  ഫര്ണനിചറകേള,  ഉപകേരണങ്ങള,  കസഭാഫട്ട്
ലവയറകേള,  ജനകറററകേള,  വഭാഹനങ്ങള,  ക്രമസമഭാധഭാന  പരനിപഭാലന
ഉപകേരണങ്ങള, കുറഭാകനസഷണ സലവനിധഭാന സഹഭായനി ഉപകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
വഭാങ്ങുനതനിനുല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലല സലസഇകേരലല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുല ജനില്ലഭാ
കേണ്കട്രെഭാള  റൂമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുല  ശഭാസതീയ  കുറഭാകനസഷണ  സലവനിധഭാനല
വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുല  ലലസബര്  കുറഭാകനസഷണ  നവതീകേരണത്തനിനുല  ലടലനി
കേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുല  സലസഭാന  പദതനിയനിനത്തനില്
ആവശലമഭായ  തുകേ  നതീക്കനി  വചനിട്ടുണട്ട്.  സതീ  സരക്ഷലയ  മുന്നനിര്ത്തനി  ഇഇ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  ആവനിഷ്കരനിച  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
പകട്രെഭാള കേണ്കട്രെഭാള റൂല എന സലവനിധഭാനല നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനിച
വരുന. കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപനില് വരുത്തുന പദതനിയനില് വഭാഹനങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനുല  ആയധങ്ങളുല  ലവടനികക്കഭാപ്പുകേളുല  വഭാങ്ങുനതനിനുല  കപഭാലതീസട്ട്
കേമഭാന്കഡഭാ  വനിലഗനിനട്ട്  കവണനി  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുല  കബഭാലബട്ട്
ഡനികസഭാസല് സസഭാഡനിനട്ട് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുല കഫഭാറന്സനികേട്ട് സയന്സട്ട്
ലഭാബുകേളുലടയല  ഫനിലഗര്  പ്രനിന്റെട്ട്  ബക്യൂകറഭായലടയല  നവതീകേരണത്തനിനുല  ലലസബര്
കുറഭാകനസഷണ  സലവനിധഭാനല  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുല  പരനിശതീലന  സലവനിധഭാനങ്ങളുലട
നവതീകേരണത്തനിനുല  ആവശലമഭായ  തുകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയലട
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി) സഭാധലമഭാണട്ട്.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയട്ട്  കേളങ്കമുണഭാകുന  തരത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനല
ശദയനില്ലപടഭാല്  നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേര്ശനമഭായ
അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗല നയല

11 (*161) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
 ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
 ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് :
 ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗലനയല  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലല

പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗലനയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലലയല
കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറകേളനിലലയല മപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറകേളനിലലയല
ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലങ്ങള  ലമചലപടുത്തഭാന്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  മഭാറഭാകരഭാഗങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  കേഭാണലപടുന  പ്രകദശങ്ങളനിലല
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  എലന്തല്ലഭാല  പ്രകതലകേ  പരനിഗണനകേള  നല്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ)  ആകരഭാഗല  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  ഒരു
വനിദഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലല  ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി പലവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്. ആശുപത്രനി
ലകേടനിടങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണല,  നവതീകേരണല,  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്
തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കല്,  പുതനിയ  ചേനികേനിതഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേ
തുടങ്ങനി നനിരവധനി കമഖലകേളനില് പലവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള പ്രഭാരലഭ നടപടനികേള ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കബഭാക്കട്ട്തല  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില്  അടനിസഭാന  ലസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാനുല  ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  പനി.എചട്ട്.സനി,  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില്  ഒരു
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സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. പനി.എചട്ട്.സനി.,  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില്  കൂടുതല്  ചേനികേനിതഭാ
സഇകേരലല  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  സലസഭാനലത്ത  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്
സലബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  മഭാറഭാകരഭാഗങ്ങള കൂടുതലഭായനി കേഭാണുന പ്രകദശങ്ങളനിലല ആശുപത്രനികേളനില്
അവനിടലത്ത  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറകടയല  അതഭാതട്ട്  ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറകടയല  തകദ്ദേശ  സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുകടയല  HMC-യകടയല
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ  ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലല
ലമചലപടുത്തുനതുളപലടയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.

ലഎ.ഇ.എല്.ടനി.എസട്ട്. പഠനല

12  (*162)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    മഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സഭാമ്പത്തനികേമഭായല  സഭാമൂഹനികേമഭായല  പനിനഭാക്കല  നനില്ക്കുന  നഴനിലഗട്ട്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് വനികദശ കജഭാലനി ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ഐ.ഇ.എല്.ടനി.എസട്ട്.
(IELTS)  പഠനല  സഇജനലമഭായനി  ലഭനിയ്ക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  പുതനിയ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കുവഭാന്  കവണ  നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭൂമനി കേകയറല

13 (*163) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :

ശതീ  .   ലജയനിലസട്ട് മഭാതബ :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  ഫഭാറട്ട്  കേമ്പനനി  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്

തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് പഭാറ്റൂരനില് ഭൂമനി കേകയറനിയതനിലനക്കുറനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; റനികപഭാര്ടനിലല പ്രധഭാന പരഭാമര്ശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  റനികപഭാര്ടനില്  കുറക്കഭാരഭായനി  ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അവര്ലക്കതനിലര കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനസഷണല ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കലഭാകേഭായക്ത നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല അനലത്ത വനിജനിലന്സട്ട് എ.ഡനി.ജനി.പനി.
ഭൂമനി  കേകയറലത്തക്കുറനിചട്ട്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലല  വനിവരല  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;
പ്രസ്തുത കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  പഭാറ്റൂര്  ഭൂമനി  കേകയറലത്തക്കുറനിചട്ട്  എസട്ട്.സനി.  03/2013/റനി.വനി.എല.
നമ്പരഭായനി വനിജനിലന്സട്ട്  &  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബക്യൂകറഭാ  ഒരു മനിനല് പരനികശഭാധന
നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  15-6-2013-ല് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലല
പ്രധഭാന ശനിപഭാര്ശകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന : -

(1) പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  കേകയറനിയതനിനു  ആവൃതനിമഭാള  എന
സഭാപനത്തനിലനതനിലര  ലഭാന്റെട്ട്  കേണ്സര്വന്സനി നനിയമപ്രകേഭാരല
കകേലസടുകക്കണതഭാണട്ട്.

(2) പ്രധഭാന  സസതീകവജട്ട്  ലലലന്  കേടന  കപഭാകുന  ഭൂമനി
സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ജല അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിലഗട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കകേണതഭാണട്ട്.

(3) സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയറനിയതനിനട്ട് ആവൃതനിമഭാള മഭാകനജുലമന്റെനിലനതനിലര,
ആവശലമഭായ നനിയകമഭാപകദശല കതടനിയ കശഷല ക്രനിമനിനല് കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  സഭാദലത  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലഭാ
ഭരണകൂടത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കകേണതഭാണട്ട്.

(4) കമല്പറഞ്ഞ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയനിലൂലട പ്രധഭാന സസതീകവജട്ട് ലലലന്
കേടനകപഭാകുനതനിനഭാല് ആയതട്ട് ഇകപഭാള പഭാടത്തനിലനടുത്തനിരനിക്കുന
സസകേഭാരല സഭാപനത്തനിനട്ട്  യഭാലതഭാരു കേഭാരണവശഭാലല തുടര്നട്ട്
പഭാടത്തനികനഭാ  മകറഭാ  നല്കേരുലതനട്ട്  ബനലപട  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കകേണതഭാണട്ട്.

(5) ആര്ലടകേട്ട് റനിയല്കടഴട്ട് എന സഭാപനത്തനില് നനിനല സസതീകവജട്ട്
ലലലന് മഭാറ്റുനതനിനുകവണനി 14.80 ലക്ഷല രൂപ ജല അകതഭാറനിറനി
വഭാങ്ങനിയതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ജല അകതഭാറനിറനി വനിജനിലന്സട്ട് വനിഭഭാഗല
അകനസഷനികക്കണതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ആവൃതനിമഭാള  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്,  ആര്ലടകേട്ട്  റനിയല്കടഴട്ട്  എനതീ സസകേഭാരല

സഭാപനങ്ങള  കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില്ല.

(സനി)  കകേരള  കലഭാകേഭായക്ത  മുമ്പഭാലകേ  C964/14  (എ)  നമ്പര്  പരഭാതനിയനില്

കകേരള കലഭാകേഭായക്ത നനിയമല ലസക്ഷന്  16(3)  വകുപ്പുപ്രകേഭാരല ബഹു.കലഭാകേഭായക്തയലടയല

ബഹു. ഉപകലഭാകേഭായക്തയലടയല ഉത്തരവനുസരനിചട്ട് കലഭാകേഭായക്ത നനിയമല ലസക്ഷന്

16(3)  പ്രകേഭാരല  ശതീ.  കജക്കബട്ട്  കതഭാമസട്ട്  IPS  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  പഭാറ്റൂര്  ഭൂമനി

ഇടപഭാടനിലനക്കുറനിചട്ട് അകനസഷണല നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. കമല് നമ്പര്

പരഭാതനി ബഹു. കലഭാകേഭായക്തയലടയല ബഹു. ഉപകലഭാക്തഭായക്തയലടയല അകനസഷണത്തനിന്

കേതീഴെനില്  വരുനതനിനഭാല്  കലഭാകേഭായക്ത  നനിയമല  17(1)  വകുപ്പുപ്രകേഭാരല  വനിവര

കശഖരണത്തനിലന്റെ രഹസലസസഭഭാവല കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ടനി റനികപഭാര്ടനിലല വനിവരങ്ങള

നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്.

കദശതീയ ജലപഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

14 (*164) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ ജലപഭാത ലകേഭാല്ലത്തുനനിനല കകേഭാവളല  വലരയല കകേഭാടപ്പുറത്തു

നനിനല നതീകലശസരലവലരയല ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന് പദതനിയകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള

നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പഭാതയലട  നനിര്മ്മേഭാണല  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  ;

വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡുകേളനിലല ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട് ലഘൂകേരനിക്കഭാനുല, ടൂറനിസല വനികേസന

മുകനറത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  സഭാധലതകേള  തുറക്കഭാനുല  ഉതകുന  തരത്തനില്  കദശതീയ

ജലപഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള തസരനിതലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ) 590  കേനി.മതീ.  നതീളമുള്ള തനിരുവനന്തപുരല-  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജലപഭാതയനില്

ലകേഭാല്ലല മുതല് കകേഭാടപ്പുറല വലരയള്ള 168 കേനി.മതീറര് ദൂരല കദശതീയ ജലപഭാത-3 ആയനി

അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കദശതീയ ജലപഭാത കകേഭാടപ്പുറല മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല നതീകലശസരല
വലരയല ലകേഭാല്ലല മുതല് കകേഭാവളല/വനിഴെനിഞ്ഞല വലരയല ദതീര്ഘനിപനിക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിരുനലവങ്കനിലല കകേഭാടപ്പുറല മുതല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വലര
160  കേനി.മതീ  ദൂരല  പഭാതകൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കദശതീയ  ജലപഭാത  ദതീര്ഘനിപനി
ക്കുനതനിനഭാണട്ട്  12-4-2016-നട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വന  National Waterways Act
2016  പ്രകേഭാരല  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത  ആലപ്പുഴെ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി
കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ),  ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയല-അതനിരമ്പുഴെ  കേനഭാല്  (38  കേനി.മതീ),
കകേഭാടയല-  ലലവക്കല  (ലവച്ചൂര്)  കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ)  എനതീ ഫതീഡര് കേനഭാലകേളുല
National Waterways Act 2016 പ്രകേഭാരല കദശതീയ ജലപഭാത നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്ത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. കദശതീയ ജലപഭാതയനിലല മരഭാമത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  'ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  വഭാടര്ലവയ്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്
ഇന്ഡല' (IWAI) ആണട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി&സനി)  സലസഭാന  ജലപഭാത  (കകേഭാവള ല-ലകേഭാല്ലല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-
നതീകലശസരല)യലട  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ജലപഭാത  പൂര്ണമഭായല  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്
പലവനിധ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  വനിശദഭാലശല അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.* പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ജലപഭാത  സഞഭാര
കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളലക്കഭാപല  കബഭാടട്ട്  ലജടനികേള,  ലഭാന്റെനിലഗട്ട്
ലസന്റെറകേള,  കേഭാര്കഗഭാ  ലടര്മനിനലകേള  എനനിവയല  നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇവയലട  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  കറഭാഡുകേളനിലല  ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട്
ലഘൂകേരനിക്കഭാവനതുല നനിലവനിലള്ള  നനിയമങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി ടൂറനിസല വകുപ്പുമഭായനി
സലകയഭാജനിചട്ട് വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസനല യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാവനതുമഭാണട്ട്.

കറഷന് ലമഭാത്ത വലഭാപഭാര വനിതരണല

15 (*165) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി:

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് ലമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിതരണ ശലഖല ഏലറടുക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ കഗഭാഡഇണുകേള മകേവശമുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  കൂടുതല്  കഗഭാഡഇണുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്

പദതനിയകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എവനിലടലയല്ലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സലലപ്ലസല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിനഭായനി  കദശതീയ

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നയല  അനുശഭാസനിക്കുന  രതീതനിയനിലള്ള  ഒരു  ആതലലറസ്ഡട്ട്

ഏജന്സനിലയ  നനികയഭാഗനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കകേരള  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്

കകേഭാര്പകറഷലന സര്ക്കഭാര്  31-5-2014-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  18/14/ഭ.സനി.സ.വ

പ്രകേഭാരല  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണത്തനിനുല  മറട്ട്  ഭക്ഷലഭാധനിഷനിത

കക്ഷമ  പദതനികേളക്കുല  ആവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  സലഭരനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ ശഭാസതീയ സലഭരണ ശഭാലകേള സലസഭാന/ജനില്ല/കബഭാക്കട്ട് തലങ്ങളനില്

നനിര്മ്മേനിക്കണലമനട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലല  24(5)  (എ)

വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരവല  ഭക്ഷല-സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലടയല  മറട്ട്

നനിയക്ത  ഏജന്സനികേളുലടയല  കശഷനിയക്തമഭായ  രതീതനിയനില്  വര്ദനിപനിക്കണലമനട്ട്

24(5) (ബനി)  വകുപട്ട് പ്രകേഭാരവല നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില്

നനിനട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട് എ.ആര്.ഡനി.-കേളുലട വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിനഭായനി സസകേഭാരല

ലമഭാത്ത  വനിതരണശഭാലകേളക്കട്ട്  പകേരല  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  കബഭാക്കട്ട്

തലത്തനില്  2-ല് കുറയഭാത്ത കഗഭാഡഇണുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  29-8-2016-ലല

സ.ഉ(ലലകേ)നമ്പര് 11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  ഇല്ല.  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  11  ലമഭാത്ത

വനിതരണ ശഭാലകേളുല  (സലലപ്ലകകേഭായലട  9  എണവല  ഏലറടുത്തനിട്ടുളള  2

എ.ഡബക്യൂ.ഡനി.-കേള  ഉളലപലട)  കൂടഭാലത  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യലട  കഗഭാഡഇണുകേള,

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട  അധതീനതയനിലളള  കഗഭാഡഇണുകേള,  കസ്റ്ററട്ട്  ലവയര്

ഹഇസനിലഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്,  ലസന്ട്രെല്  ലവയര്  ഹഇസനിലഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്,

ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  തുടങ്ങനിയ  ഏജന്സനികേളുലട  കഗഭാഡഇണുകേള

എനനിവയല വഭാടകേയട്ട് എടുക്കുവഭാനുളള ശമങ്ങളഭാണട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  സലസഭാനത്തട്ട്  152  കബഭാക്കുകേളനിലല

സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് സലഭരണശഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് പദതനിയണട്ട്.
1075/2017.
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മഭാധലമനയല

16 (*166) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര  :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മഭാധലമനയല  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാധലമനയല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്  മഭാധലമ  ഉടമകേളുമഭായല  മഭാധലമ
പ്രവര്ത്തകേരുമഭായല ആവശലമഭായ ചേര്ച നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് മഭാധലമനയ രൂപവല്ക്കരണത്തനിനട്ട് ഇന്ഫര്കമഷന്  &
പബനികേട്ട് റനികലഷന്സട്ട് വകുപനില് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര് പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(ബനി) മഭാധലമനയല നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാധലമ ഉടമകേള, മഭാധലമ
പ്രവര്ത്തകേര് ഉളലപലടയളളവരുമഭായനി ആശയസലവഭാദങ്ങളുല ചേര്ചകേളുല നടത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

സ്കൂബഭാ ലലഡവനിലഗട്ട്  ടതീല

17 (*167) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട് പനി  . :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    എല  .  ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  റസക്യൂ  സര്വ്വതീസനിന് കേതീഴെനില്  "സ്ക്കൂബഭാ മഡവനിലഗട്ട്"  ടതീല

നനിലവനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അവര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര കപരഭാണട്ട് ടതീമനില് നനിലവനില് ഉള്ളതട്ട്;  ഇവലര വനിനലസനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്
ഏതു രതീതനിയനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടകേരമഭായ  പ്രവൃത്തനിലയടുകക്കണ  മഡകവഴനിനട്ട്  ഏലതഭാലക്ക
തരത്തനിലളള സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുല, സലവനിധഭാനങ്ങളുമഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി) കജഭാലനിയനിലല അപകേടല കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാറകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  തനിരുവനന്തപുരല ജനില്ലയനില് പഭാറമടയനില് കേഭാറട്ട്  വതീണുണഭായ അപകേടത്തനില്
ലപടവരുലട  മൃതകദഹങ്ങള  200  അടനിയനികലലറ  തഭാഴ്ചയനില്  നനിനല  കേലണടുത്തവര്ക്കട്ട്
പ്രകതലകേ കപ്രഭാതഭാഹനല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ) നനിലവനിലണട്ട്. അവര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ  ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  സ്കൂബഭാ  ലലഡവനിലഗട്ട്  ടതീമനിലന  തഭാലഴെ
പറയല പ്രകേഭാരല വനിനലസനിചനിരനിക്കുന:

ക്രമ നല ഡനിവനിഷന് എണല

1 തനിരുവനന്തപുരല 31

2 കകേഭാടയല 6

3 എറണഭാകുളല 37

4 പഭാലക്കഭാടട്ട് 83

5 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 19

ആലകേ 176

(സനി)  സ്കൂബഭാ ലസറട്ട്,  ലലഡവനിലഗട്ട്  സക്യൂടട്ട്,  ലലലഫട്ട്  കബഭായട്ട്,  ലലലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട്
തുടങ്ങനിയ സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കജഭാലനിയനിലല അപകേടസഭാദലത കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പ്രതനിമഭാസ ശമ്പള
കത്തഭാലടഭാപല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നഷ്ടസഹനബത്ത  (റനിസട്ട്  അലവന്സട്ട്)  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ഇ)  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രശലസഭാപത്രല  (കേമന്കഡഷന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്),  സകതവന
പത്രല എനനിവ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

 കഹഭാടലകേളനിലല അമനിതവനില

18 (*168) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കഹഭാടലകേളനില് വനില്ക്കുന ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളക്കട്ട് യഭാലതഭാരു മഭാനദണ്ഡവല
ഇല്ലഭാലത അമനിതവനില ഈടഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര
എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന  കഹഭാടലകേളലക്കതനിലര  എവനിലടയഭാണട്ട്  പരഭാതനി
നല്കകേണലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സലലപ്ലസല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്;  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനഭാ
ഉകദലഭാഗസര്  പ്രസ്തുത  കഹഭാടലകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
കേഭാണത്തക്കവനിധത്തനില്  വനിലവനിവര  പടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ,  വനിലവനിവര
പടനികേയനില്  പ്രദര്ശനിപനിച  നനിരക്കനിലല  അധനികേമഭായനി  വനില  ഇഇടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  നനിയമലലഘനല  നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  1977-ലല
Kerala  Food Stuffs  (Display  of  prices  by  catering  establishment order),
1977-ലലയല  1980-ലലയല  Kerala  Essential  Commodities  Maintenance  of
Account  and  Display  of  price  and  stock  order  എനനിവപ്രകേഭാരല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയ്യുന.

(ബനി)  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാര്,  ജനില്ലഭാ  സലലപ്ല ഓഫതീസര്മഭാര്,  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ്ല
ഓഫതീസര്മഭാര്,  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  എനനിവര്ക്കഭാണട്ട്  പരഭാതനി
നല്കകേണതട്ട്.

 പനി.എ.പനി. കേരഭാര്

19 (*169) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  : 
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന്  : 
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) പറമ്പനിക്കുളല-ആളനിയഭാര് കപ്രഭാജകട്ട് കേരഭാര് പ്രകേഭാരല ഈ ജലവര്ഷത്തനില്

15-9-2016  വലര ഓകരഭാ പക്ഷത്തനിലല  (കഫഭാര്ടട്ട്മനറട്ട്)  കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭനികക്കണ
ജലത്തനിലന്റെ അളലവത്രയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് ലഭനിച ജലത്തനിലന്റെ അളലവത്രയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലവള്ളല കേനിടഭാത്തതുമൂലല ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേല  ഏക്കര് ലനല്
കൃഷനിയല മറ്റുവനിളകേളുല ഉണക്കു ഭതീഷണനിയനിലഭാലണന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരല  തമനിഴ് നഭാടനില്  നനിനല  ലവള്ളല  കേനിടഭാന്  ബഭാക്കനി
യലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) പറമ്പനിക്കുളല ആളനിയഭാര് പദതനിയനില് (പനി.എ.പനി.) നനിനല കകേരളത്തനിനട്ട്

15-9-2016  വലര  ഓകരഭാ  ലലദസവഭാരത്തനിലല  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  ലഭനികക്കണ

ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കുന പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലലദസവഭാരല ജൂലലല I ജൂലലല II ആഗസ്റ്റട്ട് I ആഗസ്റ്റട്ട് II ലസപ്തലബര് I ആലകേ

കേരഭാര്

പ്രകേഭാരല

ലഭനികക്കണ

ജലല

(എല.സനി.

എഫട്ട് .ടനി.

യനില്)

130 130 250 160 510 1180

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  (പനി.എ.പനി.)  നനിനല

കകേരളത്തനിനട്ട്  15-9-2016  വലര  ഓകരഭാ  ലലദസവഭാരത്തനിലല  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്

ലഭനിച ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കുന പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ലലദസവഭാരല ജൂലലല I ജൂലലല II ആഗസ്റ്റട്ട് I ആഗസ്റ്റട്ട്

II

ലസപ്തലബര്

I

ആലകേ

കേരഭാര്

പ്രകേഭാരല

ലഭനിച

ജലല

(എല.സനി.

എഫട്ട് .ടനി.

യനില്)

130 50 152 160 314 806

(സനി)  ഒനഭാലവനിള കൃഷനിക്കട്ട് ആവശലമഭായ ജലല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാല വനിളയട്ട്

ആവശലമഭായ  ജലല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച

വരനികേയഭാണട്ട്.
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(ഡനി)  പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി)-യനില്  നനിനട്ട്
കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശലപട ജലല കനടനിലയടുത്തട്ട് ചേനിറ്റൂര്പുഴെ പദതനി പ്രകദശലത്ത
നനിലവനിലല  ജലക്ഷഭാമല  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  വരുനണട്ട്.
2016 ലസപ്റലബര് രണഭാല ലലദസവഭാരത്തനില് 700 എല.സനി.എഫട്ട്.ടനി. (540 കേക്യൂലസകട്ട്
എന  കതഭാതനില്)  ജലമഭാണട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കഭായനി
ആവശലലപടനിരുനതട്ട്.  250  കേക്യൂലസകട്ട്  എന  കതഭാതനില്  ലവളളല  തരഭാലമനഭാണട്ട്
ആദലല  തമനിഴഭാടട്ട്  അറനിയനിചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  നടത്തനിയ
ശക്തമഭായ ഇടലപടലകേലള തുടര്നല പറമ്പനിക്കുളല ഡഭാമനിലല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന
ലവളളല  ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില്  എത്തനിചട്ട്  അവനിലട  നനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂരനിലല
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ലവള്ളല മണക്കടവനില് നല്കേണലമനട്ട് തമനിഴ് നഭാടട്ട് മുഖലമനനികയഭാടട്ട്
ആവശലലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലല  350-400  കേക്യൂലസകട്ട്  എന  നനിരക്കനില്
ലവള്ളല തരഭാലമനട്ട് തമനിഴഭാടട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

20 (*170) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവല  സനിവനില്  സമപ്ലസല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല നടപഭാക്കനിയനിലല്ലങ്കനില് എ.  പനി.  എൽ.  കറഷന്
സബ്സനിഡനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  അന്തലശഭാസനല
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാന് എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കകേന്ദ്രല അനുവദനിച നല്കേനിയ സമയ പരനിധനിക്കുള്ളനിൽ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
നനിയമല  നടപനിലഭാക്കഭാൻ  എലന്തല്ലഭാല  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  സലസഭാന  സർക്കഭാർ
ലചേകയണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള നൽകുകമഭാ?

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സലലപ്ലസല വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  നടപഭാക്കനിയനിലല്ലങ്കനില്

എ.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലല എല.എസട്ട്.പനി. വനിലയനില് സലസഭാനല

വഭാകങ്ങണനി വരുലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  സമയബനനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
സഭാധലമഭായ  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുല  സസതീകേരനിക്കുകേയല  അതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന
അറനിയനിക്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല
സലസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതു വലര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള
സലസഭാനത്തനിനട്ട് നല്കേണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 5-07-2013 മുതല് പ്രഭാബലലല നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് 10-7-2013-ലല 29-ാം
നമ്പര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,  2013  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013-  ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എനഭാല്  സമയബനനിതമഭായനി  തുടര്നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുനനില്ല.  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലബങ്ങലള  കേലണത്തല്
(identification  of  priority  households),  വഭാതനില്പടനി  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണല
(door  steps  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  സലഭരണവല  വനിതരണവല
പൂര്ണമഭായല  കേമ്പക്യൂടര്ശലഖല  വഴെനി  ക്രമതീകേരനിക്കുകേ  (End  to  End  Computerisation),
പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനല  (Grievance  Redressal  Mechanism)  എനനിവ
കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  വനിഭഭാവന  ലചേയ്യുന  പ്രകേഭാരല  നടപനിലഭാക്കു
നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാള തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

 വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായകേള

21 (*171) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)   സലസഭാനത്തട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായകേള  തനിരനിച  പനിടനിക്കുന  നടപടനി

ബഭാങ്കുകേള ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  നടപടനി  മൂലല  പ്രതനിസനനിയനിലഭായ  വനിദലഭാര്തനികേലള
സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയനികനലള്ള  കേനിടഭാക്കടല  സലസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച

വരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ബഭാങ്കുകേള,  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള  വഭായ
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തനിരനിച  പനിടനിക്കല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

സലസഭാനലത്ത  വഭാണനിജല  ബഭാങ്കുകേളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയനികനലള്ള

കേനിടഭാക്കടത്തനിലന്റെ,  2016  ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനിയനിലല  കേണക്കുകേള  തഭാലഴെ

ലകേഭാടുക്കുന.

വര്ഷല

വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായകേളനികനലള്ള

നനിഷനിയ ആസനികേള

അക്കഇണ്ടുകേളുലട എണല തുകേ (ലക്ഷത്തനില്)

ജൂണ് - 15 41929 95754

ജൂണ് - 16 47988 118126

വര്ദനവനിലന്റെ

ശതമഭാനല
14 % 23 %

(ബനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ

കലഭാലണടുത്തട്ട് തനിരനിചടയഭാന് ബുദനിമുട്ടുനവര്ക്കട്ട് ആശസഭാസല നല്കുനതനിനുകവണനി,

കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  വഭായഭാതുകേ  മഭാത്രല  തനിരനിചടചഭാല്  ബഭാധലത  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്

ബഭാങ്കുകേള  സമ്മേതനിചഭാല്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  വഭായ  തനിരനിചടയഭാന്  സര്ക്കഭാര്

സഹഭായനിക്കുനതഭാലണനല ഇതനികലക്കഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുനതഭായല

ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ

ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  ലപ്രഭാവനിഷന്  വചനിട്ടുണട്ട്.  സതീല

നടപഭാക്കുന  മുറയട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനതഭാണട്ട്.  ഇഇ  വനിഷയല

പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. വനിദലഭാഭലഭാസ

വഭായ എടുത്തട്ട് കേടലക്കണനിയനിലഭായ കുടുലബങ്ങലള സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്,  ബഭാങ്കനിലന്റെ

നനിലവനിലള്ള നനിയമല അനുസരനിചട്ട്  വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ ഗഡുക്കളഭായനി തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനട്ട്

സഭാഹചേരലല  ലഭലമഭാക്കനി,  പരമഭാവധനി  ഇളവട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേഭാന്  സര്ക്കഭാരനില്

ലഭലമഭാകുന പരഭാതനികേളനികനല് സലസഭാനതല ബഭാങ്കനിലഗട്ട് സമനിതനിക്കുല ബനലപട

ബഭാങ്കുകേളക്കുല  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിവരുന.  2014-15-ലല  കകേന്ദ്ര  ബ ഡ്ജറട്ട്

പ്രസലഗത്തനിലല  പ്രഖലഭാപനത്തനിന്  പ്രകേഭാരല  1-4-2009  മുതല്  വനിദലഭാഭലഭാസ

കലഭാലണടുത്ത  4.5  ലക്ഷല  രൂപ  വലര  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലബ  വരുമഭാനമുള്ളവരുലട

മക്കളുലട അര്ഹതയളള വനിദലഭാഭലഭാസ കലഭാണനിലന്റെ 31-3-2016 വലരയള്ള കുടനിശ്ശേനികേ

പലനിശ ഏലറടുക്കുനതനിനഭായള്ള പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.
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ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് സരക്ഷഭാ ആഡനിറട്ട്

22 (*172) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതതീവ  സരക്ഷ  കമഖലയഭായ  ശതീ  പത്മനഭാഭ  സസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിനട്ട്
സമതീപത്തുള്ള  ലകേടനിടത്തനിലല  തതീ  പനിടനിത്തത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സലസഭാനത്തട്ട്  സരക്ഷഭാ  ആഡനിറട്ട്  നടത്തഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏതട്ട്  കേഭാലയളവട്ട്  വലരയഭാണട്ട്  സരക്ഷഭാ  ആഡനിറട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സരക്ഷഭാ ആഡനിറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

(എ) സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. തനിരുവനന്തപുരല ശതീ പത്മനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിനട്ട്
സമതീപല  സനിതനിലചേയ്യുന  എല്ലഭാ  ലകേടനിടങ്ങളനിലലയല  അഗനിസരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  31-8-2016-ലല  ഉത്തരവപ്രകേഭാരല  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുല ടനി കേമ്മേനിറനി അപകേട സഭാദലതയള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് സരക്ഷഭാ
ഒഭാഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  2016  വലര  അഗനിബഭാധ തടയനതനിനഭായനി  സരക്ഷഭാ
ഒഡനിറട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സരക്ഷഭാ ആഡനിറട്ട്  സലബനനിച റനികപഭാര്ടനിലല കേലണത്തല് പ്രകേഭാരല
അഗനിസരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ബനലപട  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുകേയല  ടനി  വനിവരല  ബനലപട  തകദ്ദേശ
സസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  തുടങ്ങനി  ഉത്തരവഭാദലപടവലര
അറനിയനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

തതീവ്രവഭാദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

23 (*173) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  : 
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയഭാന്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ആഭലന്തര  വകുപനില്  എലന്തല്ലഭാല  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഏലതല്ലഭാല ഏജന്സനികേളുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുല  തടയന
തനിനുമഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്  ലസഷലല്  ബഭാഞനില്  ഒരു  ഇകന്റെണല്  ലസകേക്യൂരനിറനി
വനിലഗട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച  വരുന.  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഇന്ലസകര്  ജനറലനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണട്ട് റഭാങ്കനിലളള ഒരു ഓഫതീസറല ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.
റഭാങ്കനിലള്ള  9  ഓഫതീസര്മഭാരുല  31  സതീനനിയര് സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുല
ഇഇ വനിഭഭാഗത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  തതീവ്രവഭാദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇഇ വനിഭഭാഗല
പ്രകതലകേല നനിരതീക്ഷനിചല ഇതുസലബനനിചള്ള വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്ര ഏജന്സനികേളുമഭായനി
പരസരല  ലലകേമഭാറനിയല  ആവശലമഭായ  മുന്കേരുതല്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  കകേസകേള
അകനസഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  എ.ഡനി.ജനി.പനി  (ലലക്രലസട്ട്)-യലട  കനതൃതസത്തനില്
ലലക്രലബഭാഞട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില് പ്രകതലകേമഭായനി ഒരു ആഭലന്തര സരക്ഷഭാ അകനസഷണ
വനിഭഭാഗവല  (ലഎ.എസട്ട്.ലഎ.ടനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇഇ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഒരു
എസട്ട്.പനി.-യല 2 ഡനിലലവ.എസട്ട്.പനി.-മഭാരുല 2 സര്ക്കനിള ഇന്ലസകര്മഭാരുല 2 സബട്ട്
ഇന്ലസകര്മഭാരുല  ലഹഡട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളമഭാരുല  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ആഭലന്തര
സരക്ഷഭാ അകനസഷണ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില് ലകേഭാചനിയനിലല കകേഭാഴെനികക്കഭാട്ടുല കേലഭാമ്പട്ട്
ഓഫതീസകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

ഇതനിനുപുറലമ  വനകമഖലകേള  തതീവ്രവഭാദനികേള  തഭാവളമഭാക്കുനതട്ട്
തടയനതനിനുകവണനി  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസല  വനല  വകുപ്പുല  ആദനിവഭാസനികേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  വനകമഖലകേളനില്  സലയക്ത  പരനികശഭാധനയല  രഹസല
നനിരതീക്ഷണവല  നടത്തനിവരുന.  കകേരള,  തമനിഴഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ  സലസഭാനങ്ങളുലട
അതനിര്ത്തനി  വനകമഖലയനില്  മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട്  കപഭാലള്ള  തതീവ്രവഭാദ  സലഘടനകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലത കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് അയല് സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട്,
വനല  വകുപട്ട്  എനനിവരുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ഉളക്കഭാടുകേളനില്  നനിരതീക്ഷണല
നടത്തുകേയല വന ജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയല വനകമഖലയനില് നനിനള്ള
രഹസലഭാകനസഷണ നനിരതീക്ഷണല ശക്തനിലപടുത്തുകേയല ലചേയവരുന. സലസഭാനത്തട്ട്
സമുദഭാതനിര്ത്തനി വഴെനിയള്ള ഭതീകേര പ്രവര്ത്തനല തടയനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട എടട്ട്  തതീരകദശ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
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കൂടഭാലത തതീവ്രവഭാദ ആശയങ്ങകളഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലല പുലര്ത്തുന സകന്ദശങ്ങളുല
അവ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  പ്രചേരനിപനിക്കുന
വലക്തനികേളുലടയല  സലഘടനകേളുലടയല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  സസൂകല  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയല
അവര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  വരനികേയല  ലചേയ്യുന.  തതീവ്രവഭാദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടതഭായനി  സലശയനിക്കുന  വലക്തനികേള  ബനലപടുന
ആളക്കഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയല  ലനറട്ട്
കമഭാണനിററനിലഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയല ലചേയ്യുന.

(സനി)  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തടയനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  ബക്യൂകറഭാ,  റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്
വനിലഗട്ട് എനതീ ഏജന്സനികേളുമഭായനി സഹകേരനിച വനിവരങ്ങള ലലകേമഭാറനി ആവശലമഭായ
മുന്കേരുതല് നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

 സസകേഭാരല ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനല നനിയനനിക്കുനതനിനുളള നനിയമല

24 (*174) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നനിയനനിക്കുനതനികനഭാ  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനികനഭാ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലല
അധനികേഭാരമുകണഭാ;

(ബനി)  മനിക്ക  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുല  ചേനികേനിതയ്ക്കുല  മരുനനിനുല  വളലര
ഉയര്ന  തുകേ  ഇഇടഭാക്കുനതഭായല  അനഭാവശലമഭായനി  ചേനികേനിതയല  കരഭാഗനനിര്ണയ
പരനികശഭാധനയല  നടത്തനി  കരഭാഗനികേലള  ചൂഷണല  ലചേയ്യുനതഭായല  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലടയല  ലമഡനിക്കല്  ലഭാബുകേളുലടയല  പ്രവര്ത്തനല
ചേനിടലപടുത്തുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
നനിയമത്തനിലന്റെ മഭാതൃകേയനില് നനിയമല രൂപതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ-സനി)  നനിലവനില്  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലല്ല.  എനഭാല്  സലസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലഗട്ട്  ലസന്റെറകേള  തുടങ്ങനിയ  എല്ലഭാ  ചേനികേനിതഭാ
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സഭാപനങ്ങളുലടയല  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരല  ആവശലമഭായ  നനിയമല  മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  ബനില്
ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് മുന്സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല 13-ാം കകേരള നനിയമസഭയലട
ബനില് നമ്പര്  230  ആയനി കകേരള  കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനികസഷന്  &
റഗുകലഷന്)  ബനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയല  ലചേയ.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  ബനില്
നനിയമമഭാകുനതനിനു  മുമ്പട്ട്  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയലട  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ബനില്  ലഭാപഭാകുകേയണഭായനി.  പുതുതഭായനി
അധനികേഭാരകമറ  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതസത്തനില്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല കകേരള കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2016-നട്ട്
രൂപല നല്കുകേയല ലചേയ. ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. കകേരള കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ബനില് നനിയമമഭാകുനകതഭാലട
മഭാത്രകമ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലഗട്ട്  ലസന്റെറകേള തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണല ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള.

വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴെനിവകേള

25 (*175) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    എല  .    നഇഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷല വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്

വകുപ്പുകേളനിലല ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ആവശലലപടനിരുകനഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി തതീരഭാറഭായ പനി.എസട്ട്.സനി ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിനല നനിലവനിലള്ള
ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് പരമഭാവധനി നനിയമനല നടത്തുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാതനിരനിക്കുകേയല  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  ആവശലലപടനിരുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലലണങ്കനില്
നനിലവനിലളള  എല്ലഭാ  ഒഴെനിവകേളുല  3-6-2016-നകേല  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയണലമനട്ട്  27-5-2016-ലല ഉപ.സനി.3/38/16/ഉഭപവ സര്ക്കുലര് മുകഖന എല്ലഭാ
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വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുല  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.
ഇതുകൂടഭാലത  2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള  2016  ലസപ്തലബര്-1-ഓടുകൂടനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന്  17-8-2016-ലല ഉപ.സനി3/104/16/ഉഭപവ
സര്ക്കുലര്  മുകഖന  സര്ക്കഭാര്  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുല  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുന എല്ലഭാ
ഒഴെനിവകേളനികലക്കുല  പനി.എസട്ട്.സനി  നനിയമന  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനി  വരുനണട്ട്.  ഇതു
കൂടഭാലത  നനിലവനിലള്ള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനല  പരമഭാവധനി  നനിയമനല  എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട ചേനില വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി നനിലവനിലള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി 31-12-2016 വലര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ചേനില  വകുപ്പുകേളനില്  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാതനിരനിക്കുകേയല
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനലവന ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുലട
പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലള്ള  ഒരു
തസനികേയനികലക്കുല  ദനിവസകലനി  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ,  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനികലഭാ
നനിയമനല  നടത്തരുലതനട്ട്  17-8-2016-ലല  ഉപ.സനി3/104/16/ഉഭപവ  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരല  എല്ലഭാ  വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുല/നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുല  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എന്.ആര്.എചട്ട്.എല. ധനസഹഭായല

26 (*176)  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.  ധനസഹഭായല ലവടനിചരുക്കനിയതു

മൂലല  സലസഭാനലത്ത  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പ്രതനിസനനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന കബഭാധലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.  മുകഖന  കൂടുതല്  സഹഭായല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള ഇടലപടല് സര്ക്കഭാര് നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു സലബനനിചട്ട്  നനിലവനിലല പദതനികേള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടത്തുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ):

(എ)  കദശതീയ ആകരഭാഗല  ദഇതലല ആരലഭനിചതട്ട്  2005-06  വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്.

അന  മുതല്  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  വലര  കകേന്ദ്ര  സലസഭാന  വനിഹനിത

അനുപഭാതല  85:15  ആയനിരുന. 2012-13  മുതല്  2014-15  വലര ഇഇ അനുപഭാതല

75:25  ആക്കുകേയല  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഇതട്ട്  60:40  ആകുകേയല

ലചേയ. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആലകേ അനുവദനിചതട്ട്

520  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളഭാണട്ട്.  എനഭാല്  കകേന്ദ്രല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്

വകേയനിരുത്തനിയതട്ട്  511  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇഇ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  കകേന്ദ്ര

സലസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുപഭാതല 75:25-ല് നനിനട്ട് 60:40 ആക്കനി മഭാറനിയതനിനഭാല്

ആലകേ വകേയനിരുത്തനിയതനില് സലസഭാന വനിഹനിതല 127.75 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനട്ട്

204.04 കകേഭാടനി രൂപയഭാകുകേയല കകേന്ദ്ര വനിഹനിതല 383.25 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനട്ട്

306.6  കകേഭാടനി  രൂപയഭാകുകേയല  ലചേയ.   ഇതട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന  അറനിയനിചതട്ട്

13-11-2015-ല്  ആയതനിനഭാല്  ആ  വര്ഷല  സലസഭാന  ബഡ്ജറനില്

ഉളലപടുത്തഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനില്ല.  തന്മൂലല  ആ  വര്ഷല  പദതനിയലട  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതത്തനില് ആലകേ  76.65  കകേഭാടനി  രൂപയലട  കുറവട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.  തനഭാണനില്

ആലകേ സലസഭാന വനിഹനിതല ലഭനിചതട്ട്  70  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  എനഭാല് ബഭാക്കനി

60:40  അനുപഭാതമഭാക്കനിയ വകേയനില് കുടനിശ്ശേനികേ  ലഭനിക്കഭാനുള്ള മുഴുവന് സലസഭാന

വനിഹനിതവല  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലസഭാലലസറനിക്കട്ട്  ലഭനിചതനിനഭാല്

ലഭനിക്കഭാനുള്ള തുകേയനില് കുറവട്ട്  വനനിടനില്ല.  കൂടഭാലത പ്രസ്തുത സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല

കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദഇതലത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിനഭായനി  അധനികേ  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതമഭായനി 12.76 കകേഭാടനി രൂപ ഇന്ലസന്റെതീവഭായനി ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആലകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

അനുവദനിചതട്ട്  492.55  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത

52.27  കകേഭാടനി രൂപയലട അധനികേ പദതനികേളക്കുല കൂടനിയള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലല  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാനുള്ള  എല്ലഭാ

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുല  ജനില്ലഭാ  കപ്രഭാഗ്രഭാല  മഭാകനജര്മഭാരുലട  പ്രതനിമഭാസ  അവകലഭാകേന

കയഭാഗങ്ങളനില് നലഭാറണട്ട്.
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 കേഇണര് ഇന്സര്ജന്സനി ആന്റെട്ട് ആന്റെനി ലടററനിസല സ്കൂള

27 (*177) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എല  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആഭലന്തര  സരക്ഷഭാവനിഷയങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്

ആശങ്കയള്ളതഭായള്ള റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  കേഇണര്  ഇന്സര്ജന്സനി  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  ലടററനിസല  സസ്കുൂള
കകേരളത്തനില് സഭാപനിക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കനില് അതനിന്കമല് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) :

 (എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ആഭലന്തര  സരക്ഷയനില്
ആശങ്കയളളതഭായനി  അറനിവനില്ല.  എനനിരുനഭാലല  ഭതീകേര  പ്രവര്ത്തനല  കനരനിടഭാന്
പരനിശതീലനല  നല്കുന കേഇണര് ഇന്സര്ജന്സനി  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  ലടററനിസല  സ്കൂള
കകേരളത്തനില് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അതതട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള അവര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകുന സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസ്സനില്  നനിനല  നടപനിലഭാകക്കണതഭാലണനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര  മനഭാലയല
സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാലയങ്ങളനില് കേഇണ്സലര്മഭാരുലട നനിയമനല

28  (*178)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് മുകഖന കജഭാലനി
ലചേയ്യുന കേഇണ്സലര്മഭാരുലട കയഭാഗലത മഭാനദണ്ഡല നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് ഇകപഭാള നല്കുന കവതനല എത്രയഭാണട്ട്; ഇതട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) 10 വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി പ്രസ്തുത കജഭാലനി ലചേയ്യുനവലര സനിരലപടുത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) കേഇണ്സലര്മഭാരുലട കസവനല എല്ലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കുല വലഭാപനിപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ഇ) വനിദലഭാലയ കേഇണ്സലര്മഭാര് ലഭലമഭാക്കുന പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള അര്ഹനിക്കുന
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  പരനികശഭാധനിക്കലപടുനകണഭാ;  നനിലവനില്  ഇതനിനഭായനി  എന്തു
സലവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്; ഇതട്ട് കുറമറതഭാക്കഭാന് നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് മുകഖന കജഭാലനി
ലചേയ്യുന കേഇണ്സലര്മഭാരുലട  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത  എല.എസട്ട്.ഡബബ./എല.എ.
ലലസകക്കഭാളജനിയഭാണട്ട്. കേഇണ്സലനിലഗനില് പരനിചേയല അഭനികേഭാമലല.

(ബനി)  കേഇണ്സലര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  12,500/-  രൂപയഭാണട്ട്  ഓണകററനിയമഭായനി
നല്കേനി വരുനതട്ട്.  ഓണകററനിയല വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി) ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ഇ)  കേഇണ്സലര്മഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അര്ഹനിക്കുന
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട  പരനികശഭാധനിക്കഭാറണട്ട്.  സ്കൂള  കേഇണ്സലര്മഭാരുലട  പ്രതനിമഭാസ
പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ശനിശു  വനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനല വനിലയനിരുത്തുന. കൂടഭാലത സ്കൂള കേഇണ്സലര്മഭാരുലട പ്രതനിമഭാസ റനിവക്യൂ
ജനില്ലഭാതലത്തനില്  ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാര്/കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഓഫതീസര്മഭാര്
സലഘടനിപനിക്കുകേയല  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനല  വനിലയനിരുത്തുകേയല
ലചേയ്യുന.  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  കക്രഭാഡതീകേരനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകകററനില്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന.  ലലസകക്കഭാകസഭാഷലല്
സര്വ്വതീസട്ട്  Concept  note-ല്  ജനില്ലഭാതലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലല
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള വലവസ ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേടലഭാസട്ട് രഹനിത ഫയല് മഭാകനജുലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റല

29 (*179) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില്  കേടലഭാസട്ട്  രഹനിത  ഫയല്  മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട്

സനിസ്റ്റല നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഏലതല്ലഭാല  ഓഫതീസകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ സലവനിധഭാനല  ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എലന്തല്ലഭാല ഗുണങ്ങളഭാണട്ട് ഈ സലവനിധഭാനല വഴെനി ലഭലമഭാകുനതട്ട്;

(ഡനി)  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനിലല  ഈ  സനിസ്റ്റല  പ്രഭാബലലത്തനി
ലഭാക്കുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രകടറനിയറട്ട്,  നനിയമസഭഭാ ലസക്രകടറനിയറട്ട്,
6  ജനില്ലഭാ  കേളകകററ്റുകേള,  12  ഡയറകകററ്റുകേള,  2 സബട്ട്  കേളകകററ്റുകേള  തുടങ്ങനി
36 -ഒഭാളല  ഓഫതീസകേളനില്  കേടലഭാസട്ട്  രഹനിത  ഫയല്  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റല
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട് (കേടലഭാസട്ട് രഹനിത ഫയല് മഭാകനജുലമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റല നടപഭാക്കനിയ
ഓഫതീസകേളുലട  വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന)*.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേതീഴെനിലളള  നഭാഷണല്  ഇന്ഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെര്  (എന്.ലഎ.സനി)  മുകഖന  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,
കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനിലളള  ലകേല്കട്രെഭാണ്  മുകഖന  ഡനി.ഡനി.എഫട്ട്.എസട്ട്./ലഎആപട്ട്
എനതീ ഫയല് മഭാകനജുലമന്റെട്ട് ആപ്ലനികക്കഷനുകേളഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ഫയല്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  സമയ
ലലദര്ഘലല  കുറയ്ക്കുനതനിനുല അതുവഴെനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് പരമഭാവധനി  കവഗത്തനില്
സതഭാരലമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേയല  ലചേയ്യുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  കേടലഭാസട്ട്  രഹനിത  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ ഗുണങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. സതഭാരലമഭായല  കേഭാരലക്ഷമമഭായല  ഫയല്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന.

2. ഫയല്  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയ്യുന  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസല
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന് കേഴെനിയന.

3. കമലകദലഭാഗസന്മഭാരുലട  കമല്കനഭാട  ചുമതലഭാ  നനിര്വഹണല
എളുപമഭാകുന.

4. ഒരു ഫയല്  നനിലവനില്  ഏതട്ട്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  ലലകേവശമഭാലണന
വനിവരല ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഒഭാണ്ലലലനഭായനി ലഭനിക്കുന.

5. ഫയല് തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുനതനിനുള്ള സമയലലദര്ഘലല കുറയന.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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6. ഒരു  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  അഭഭാവത്തനില്  കമലകദലഭാഗസനട്ട്  ഫയല്
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന.

7. ഫയലകേള  ലലകേമഭാറല  ലചേയ്യുനതനിനുളള  സമയല  പൂര്ണമഭായല
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന.

8. റനികക്കഭാര്ഡുകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുല  ആവശലഭാനുസരണല
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുമുള്ള സഇകേരലല ആയഭാസരഹനിതമഭാകുന.

9. കസ്റ്റഷനറനി, പ്രനിന്റെര് തുടങ്ങനിയ ഇനത്തനില് ലചേലവട്ട് കുറയന.

10. ഫയലനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങള  കേഭാലതഭാമസമനില്ലഭാലത  ജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കഭാനുളള സഇകേരലലമഭാരുങ്ങുന.

11.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഏതട്ട്  സമയത്തുല  ഫയല്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന.

12. ശുചേനിതസപൂര്ണമഭായ  ആധുനനികേ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേള
സഭാധലമഭാകുന.

13. ഫയല്  കേഭാണഭാതഭാവകേകയഭാ  നഷ്ടലപടുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന  അവസ
ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന.

14. തതീര്പഭാക്കനിയ  ഇ-ഫയലകേള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭഇതനികേമഭായനി
സലല റനികക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ലസക്ഷനനില് ആവശലമഭായനി വരുനനില്ല.

(ഡനി)  ജനില്ലഭാതലല  വലരയള്ള  എല്ലഭാ  ഓഫതീസകേളനിലല  ഘടലഘടമഭായനി
കേടലഭാസട്ട്  രഹനിത  ഫയല്  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  സലവനിധഭാനല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

 മലബഭാര് കമഖലയനിലല കേഭാന്സര് കരഭാഗബഭാധ

30 (*180) ശതീ  .   എന്   .  എ  .  ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മഭാരകേമഭായ കേഭാന്സര് കരഭാഗത്തനിനനിരയഭാവനവരനില് ബഹുഭൂരനിപക്ഷവല

മലപ്പുറല  ജനില്ല  ഉളലപടുന  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  നനിനള്ളവരഭാലണന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  കരഭാഗല  ക്രമഭാതതീതമഭാകേഭാനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണന കേഭാരലല അപഗ്രഥനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആധനികേഭാരനികേ പഠനല നടത്തനിയല കേഭാരണങ്ങള
കേലണത്തനിയല  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രതനിവനിധനികേള  രൂപലപടുത്തനി  അവ  സമയബനനിതമഭായനി
നടപഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്  ) :

(എ) കകേരളത്തനില് കേഭാന്സര് കരഭാഗല അനുദനിനല വര്ദനിച വരുനതഭായനിടഭാണട്ട്
റതീജനിയണല്  കേഭാന്സര്  ലസന്റെറകേളനില്  നനിനള്ള  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന
ലതങ്കനിലല  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുലട  എണല  ലഭലമല്ല.   മലബഭാര്
കമഖലയലട പ്രകതലകേല കേണക്കുകേള ലഭലമല്ല.

(ബനി)  കേഭാന്സര് കരഭാഗല കകേരളത്തനിലല എല്ലഭാ വനിഭഭാഗല ജനങ്ങളക്കനിടയനിലല
ഒരുകപഭാലല ബഭാധനിചനിരനിക്കുന ഒരു വലനിയ ആകരഭാഗല പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്.  ഇതനില്
സഭാമ്പത്തനികേവല  സഭാമൂഹനികേവല  പ്രഭാകദശനികേവമഭായ  കവര്തനിരനിവകേലളഭാനല
ശഭാസതീയമഭായനി  ലതളനിയനിക്കലപടനിടനില്ല.  പുകേയനില,  മദലല,  ഭക്ഷണരതീതനി,  ലതഭാഴെനില്
കമഖല,  കറഡനികയഷന്  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കേഭാന്സര്  കരഭാഗല
വര്ദനിക്കഭാന്  കേഭാരണമഭാകുന.  എനഭാല്  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്
ഏലതങ്കനിലല  കേഭാന്സര്  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചതഭായനി  ശഭാസതീയമഭായ  റനികപഭാര്ട്ടു
കേലളഭാനല ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി) കകേരളത്തനിലല കേഭാന്സര് കരഭാഗലത്തക്കുറനിചട്ട് വനിദഗ പഠനല നടത്തുനതനിനുല
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേ പ്രതനിവനിധനികേള രൂപലപടുത്തുന കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സര്ക്കഭാര് വഭാഹനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗല

1  (1236)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാർ  വഭാഹനങ്ങളുലട  വലഭാപകേമഭായ  ദുരുപകയഭാഗല  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനി ഫലപ്രദമഭാകുനനില്ലഭാലയന വനിഷയല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്,  ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തട്ട് മഭാര്ഗമഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്

കപഭാകുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) വലഭാപകേമഭായ ദുരുപകയഭാഗല ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗല  നനിയനനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

24-2-2003-ലല ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്) നമ്പര് 113/2003/ധന എന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരവല  2-8-2008-ലല  41/2008/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവല  കേര്ശന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലത്ത ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല  വഭാഹന

പരനികശഭാധന നടത്തഭാറണട്ട്.

ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കട്ട് ലസക്രകടറനിയറനില്  വനിവരങ്ങള  നനികഷധനിക്കുനതട്ട്

സലബനനിചട്ട്

2  (1237)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേള പ്രകതലകേനിചട്ട് എല.എല്.എ.-മഭാര്

നല്കുന  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  വനിവനിധ  ആവശലപ്രകേഭാരമുള്ള

കേത്തുകേളക്കട്ട്  മറപടനി  നല്കുനതനിനു  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസല

എടുക്കുനതുല  പലകപഭാഴുല  മറപടനി  നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതുല,  മണ്ഡല  വനികേസന

പദതനികേളുമഭായനി ബനലപട ഫയലകേള സലബനനിചട്ട് ലസക്രകടറനിയറനിലല വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളനില്  നനിനല  പ്രകതലകേനിച  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിനല  പനി.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്

വനിവരങ്ങള നല്കേഭാതനിരനിക്കുനതുല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കമല് വനിഷയങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

ഇറക്കുന  സര്ക്കുലറകേള  പലകപഭാഴുല  പഭാലനിക്കലപടുനനില്ല  എനതനിനഭാല്  ഈ

വനിഷയങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനപ്രതനിനനിധനികേള നല്കുന കേത്തുകേളനികനല് സമയബനനിത മറപടനി,

അവരുലട  ഫയലകേള  സലബനനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്നനിനല  കൃതലമഭായ

വനിവരല  ഇവ  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറലപടുവനിക്കഭാന്

അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  നല്കുന  നനികവദനങ്ങളക്കുല  കേത്തുകേളക്കുല
ലസക്രകടറനിയറട്ട് ലസക്ഷനുകേളനില് പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കേനി യഥഭാസമയല മറപടനി
നല്കേനി വരുനണട്ട്.  എല.എല്.എ.-മഭാരുലട നനികയഭാജകേ മണ്ഡല ആസനി വനികേസന
ഫണട്ട്,  പ്രഭാകദശനികേ വനികേസന  ഫണട്ട്  തുടങ്ങനിയ പദതനികേളനില്  എ.എല്.എ.-മഭാര്
ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന  പ്രവര്ത്തനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്
അക്കഭാരലല  എല.എല്.എ.-മഭാലര  യഥഭാസമയല  ധനവകുപട്ട്  അറനിയനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.
എല.എല്.എ.-മഭാരുലട  പനി.എ.-മഭാര്  ലസക്ഷനനില്  നടത്തുന  അകനസഷണങ്ങളക്കട്ട്
കൃതലമഭായ വനിവരല നല്കേഭാറമുണട്ട്. ജനപ്രതനിനനിധനികേള മനനിമഭാര്ക്കുല വകുപ്പുതലവന്
മഭാര്ക്കുല  നല്കുന  നനികവദനങ്ങളക്കട്ട്/കേത്തുകേളക്കട്ട്  മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനി
അവയട്ട്  കേഴെനിവതുല  പത്തട്ട്  ദനിവസങ്ങളക്കകേല  മറപടനി  നല്കേണലമനല  ഇത്തരല
കേത്തുകേള  ലഭനിചതഭായള്ള  അറനിയനിപ്പുകേള  കൃതലമഭായനി  നല്കേണലമനല  പ്രസ്തുത
കേത്തുകേളനിലല/നനികവദനങ്ങളനിലല  സസതീകേരനിക്കലപടുന  നടപടനികേള  സലബനനിചട്ട്
നനിയമസഭഭാലഗങ്ങലള അറനിയനിക്കണലമനല സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മറപടനി വലക്തവല സമഗ്രവമഭായനിരനിക്കണലമനല നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

സഭാന്തസനല പദതനി

3 (1238)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശത്തട്ട്  വചട്ട്  അപകേടത്തനില്  മരണലപടുനവര്ക്കുല  പരനികക്കറവര്ക്കുല
'സഭാന്തസനല  പദതനി'  പ്രകേഭാരല  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചഭാല്
സഹഭായല ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാല; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  അകപക്ഷകേളുലട  ബഭാഹുലലവല  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതയലമൂലല
ധനസഹഭായല  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതനില്  ലചേറനിയ  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടുനതനിനട്ട്
ഇടയഭായനിട്ടുണട്ട്. മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത 675  അകപക്ഷകേര്ക്കുള്ള കുടനിശ്ശേനികേയല
ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ   കേഭാലത്തട്ട്  ലഭനിച  372  കപരുലട  അകപക്ഷകേളുല  ഉളലപലട
1047  കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല വനിതരണല ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  4  കകേഭാടനി  97  ലക്ഷല രൂപ
ആവശലമഭാണട്ട്.  ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായ  അഞട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപ
മുഴുവനുല  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏതഭാനുല  ദനിവസത്തനിനകേല  വനിതരണല
ആരലഭനിക്കുല.  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലള്ള  ആയനിരകത്തഭാളല
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള്ള  തസരനിത  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
സസതീകേരനിചവരുന.
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സമഗ്ര മഭാലനിനല സലസരണ ശുചേതീകേരണ പദതനികേള

4 (1239) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തുള്ള കേഭായലകേളനിലല ജലഭാശയങ്ങളനിലല നതീര്ത്തടങ്ങളനിലല
പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  മഭാലനിനലങ്ങള  ലകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതുമൂലല പരനിസനിതനിക്കുല ജതീവജഭാലങ്ങളക്കുമുണഭാകുന നഭാശല സലബനനിചട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട്
കബഭാധവലരണല നടത്തുനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  അലക്ഷലമഭായനി  മഭാലനിനലങ്ങള  വലനിലചറനിയനവര്ക്കട്ട്  നനിലവനിലല
നനിയമപ്രകേഭാരല ലഭനിക്കഭാവന ശനിക്ഷകേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമഗ്ര മഭാലനിനല  സലസരണ ശുചേതീകേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  2016  നവലബര്-1 നട്ട്  ബൃഹത്തഭായ  ശുചേനിതസ
കേഭാമ്പയനിനട്ട് തുടക്കമനിടുല.  പ്രസ്തുത കേഭാമ്പയനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലസഭാനലത്ത പുഴെകേള,
കേഭായലകേള,  തണതീര്ത്തടങ്ങള  എനനിവലയ  മലനിനതീകേരണത്തനില്  നനിനല  സലരക്ഷനിചട്ട്
പരനിസനിതനി  നഭാശല  ഒഴെനിവഭാകക്കണതനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലല  ജനങ്ങളനിലലത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലഘടനിപനിക്കുന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്  ആകട്ട്  219  (യ)  പ്രകേഭാരല  മഭാലനിനലകമഭാ
വനിസര്ജല  വസ്തുക്കകളഭാ  ലപഭാതുസലത്തനിലൂലടകയഭാ  ലപഭാതുനനിരത്തനിലൂലടകയഭാ
കേടത്തനിലകേഭാണട്ട്  കപഭാകുനകതഭാ  മഭാലനിനലല  നനികക്ഷപനിച  കശഷല  തനിരനിലകേ
കപഭാകുനകതഭാ ആലണനട്ട് നലഭായമഭായല സലശയനിക്കഭാവന വഭാഹനലത്ത പഞഭായത്തട്ട്
ലസക്രടറനികക്കഭാ  ലസക്രടറനി  ചുമതലലപടുത്തുന  പഞഭായത്തനിലല  ഒരു  ഉകദലഭാഗസകനഭാ
സബട്ട്  ഇന്ലസകറലട  പദവനിയനില്  കുറയഭാത്ത  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസകനഭാ
പനിടനിലചടുക്കഭാവനതുല നനിര്ണയനിക്കലപട പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചതനിനു
കശഷല  ആധനികേഭാരനികേതയള്ള  സബട്ട്  ഡനിവനിഷണല്  മജനികസറട്ട്  മുമ്പഭാലകേ
ഹഭാജരഭാക്കഭാവനതുല വഭാഹനല കേണ്ടുലകേട്ടുന സലഗതനിയനില് അതട്ട് കലലല ലചേയ്യുകേയല
തുകേ  പഞഭായത്തട്ട്  ഫണനില്  മുതല്കൂട്ടുകേയല  ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരള
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിലന്റെ  ലസക്ഷന്   340  പ്രകേഭാരല  ചേവകറഭാ  മഭാലനിനലകമഭാ
ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  ഇടുകേകയഭാ  ഇടുവനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനവര്ലക്കതനിലര
തല്സമയല  തലന  250  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്ത  തുകേ  പനിഴെ  ശനിക്ഷയഭായനി



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 47

ചുമത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  അപ്രകേഭാരല  ചുമത്തനിയ  പനിഴെത്തുകേ  15  ദനിവസത്തനിനകേല
മുനനിസനിപല് ഫണനില് അടയഭാത്തപക്ഷല അയഭാളുലട കമല് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ആകനിലന്റെ ലസക്ഷന്  340 (എ)
പ്രകേഭാരല  ചേവകറഭാ  മഭാലനിനലകമഭാ  വനിസര്ജല  വസ്തുക്കകളഭാ  ജലഭാശയങ്ങളനിലല
ജലകസഭാതസ്സുകേളനിലല  നനികക്ഷപനിക്കുനതട്ട്  കകേഭാലഗസനിബനിളുല  ജഭാമലല  ഇല്ലഭാത്തതുമഭായ
കുറമഭാണട്ട്.  കുറല ലചേയ്യുന ഏലതഭാരഭാളുല കുറസഭാപനത്തനികനല്  10,000 രൂപയനില്
കുറയഭാലതയല  25,000  രൂപയനില്  കേവനിയഭാലതയമുളള  പനിഴെയല  ആറ  മഭാസത്തനില്
കുറയഭാലതയല  ഒരു  വര്ഷത്തനില്  കേവനിയഭാലതയമുളള  കേഭാലകത്തക്കട്ട്  തടവശനിക്ഷ
ലഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സമഗ്ര മഭാലനിനല സലസരണ ശുചേതീകേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

തഭാലഴെപറയന നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച വരുനതട്ട്.

1. വതീടുകേളനില് മജവമഭാലനിനലല  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട് /ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റെട്ട് 

2. സഭാപന  സഭാമൂഹലതലങ്ങളനില്  മജവമഭാലനിനലല  കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട്,

ബകയഭാ ലമതകനഷന്.

3. അമജവ മഭാലനിനല കശഖരണവല പുനനഃചേലക്രമണത്തനിനട്ട് മകേമഭാറലല

4. അമജവ  മഭാലനിനലല  സലഭരനിചട്ട്  തരലതനിരനിചട്ട്  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി

സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെര്.

5. റതീമസകനിലഗട്ട് വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനല.

6. എല്ലഭാ കുടുലബങ്ങളക്കുല സരക്ഷനിത കേകസട്ട് സഇകേരലല, കേമ്മേക്യൂണനിറനി

കടഭായട്ട് ലലറട്ട് സഇകേരലല.

7. പബനികേട്ട് കടഭായട്ട് ലലറട്ട് 

8. ലസപ്കറജട്ട്  മഭാകനജട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുളള  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  പഭാകക്കജട്ട്

ലസപ്കറജട്ട് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള.

9. വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട   പദതനി  ആസൂത്രണല  സലബനനിച

മഭാര്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരല  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കഭാവന  മഭാലനിനല

സലസരണ  പദതനികേള  സലബനനിച  നനിര്കദ്ദേശല  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാലനിനല

സലസരണല,  ഒരു  പ്രധഭാന  വനിഷയമഭായനി  ഉളലപടുത്തനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
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വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  ആധുനനികേ  മഭാലനിനല  സലസരണ

പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  പരനിമനിതനിയലണനനിരനിലക്ക

അനുകയഭാജലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി സ്കൂളുകേള,  ചേന്തകേള,

അറവശഭാലകേള,  ആശുപത്രനികേള എനനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ബകയഭാഗലഭാസട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.

തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട   പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  നനിനല  പത്തട്ട്

ശതമഭാനല  തുകേ  മഭാലനിനല  സലസരണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തണലമനട്ട്

30-6-2006-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2037/2016/തസസഭവ പ്രകേഭാരല സര്ക്കഭാര്

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനഭായനി ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില്

'ഹരനിതകകേരളല' പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല കേഭാലപഴെക്കലലചേന ഫയലകേള

5 (1240)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

സലസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലല  കേഭാലപഴെക്കലലചന  ഫയലകേള
സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ലകേടനിക്കനിടക്കുന ഫയലകേളുലട തതീര്പഭാക്കല് സലബനനിചട്ട് സര്ക്കുലര് നമ്പര്
12960/എ.ആര്.14(2)/15/ഉഭപവ  തതീയതനി  4-8-2015,  തുടര്  സര്ക്കുലറകേളഭായ
10/12/2015-ലല  21635/എ.ആര്.14(2)/15/  ഉഭപവ  24-3-2016-ലല  21635 എ.ആര്
14(2)/15/ഉഭപവ,  പ്രവര്ത്തനഭാവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എനനിവ  മുകഖന
വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവ തഭാലഴെപറയല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  

1.  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  ഓകരഭാ  മഭാസഭാന്തലലവലരയല  കപഴണല്
രജനിസ്റ്ററനില്  കരഖലപടുത്തുന  ഫയലകേളുലടയല  തപഭാലകേളുലടയല  വനിവരങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുല  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  പത്രനികേ  തയഭാറഭാക്കനി
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കുകേയല ആയതട്ട് അവകലഭാകേനല ലചേയട്ട് വകുപ്പുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല
വനിലയനിരുത്തുകേയല ലചേയവരുനണട്ട്. 

2.  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കല്  സലബനനിചട്ട്  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുല  ബനലപട
എല്ലഭാ ഉകദലഭാഗസലരയല  പലങ്കടുപനിചലകേഭാണട്ട് ഭരണവകുപട്ട്/വകുപ്പുതലത്തനില് ചേര്ച
ലചേയട്ട്  ഫയല്  ലകേടനിക്കനിടക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതുല
തതീര്പഭാക്കഭാന്  അവകശഷനിക്കുന  ഫയലകേലള  സലബനനിചല/ലകേടനിക്കനിടക്കുന
ഫയലകേലള  സലബനനിചല  അവകലഭാകേനല  നടകത്തണതുമഭാലണന  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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3.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള  ഫയലകേളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്

വകുപ്പുകമധഭാവനികേള/കേളകര്മഭാര്  ഓകരഭാ  മഭാസവല  തയഭാറഭാക്കുകേയല  ആയതട്ട്

ഭരണവകുപനിനട്ട്  നല്കേനി  ഫയല്  നതീക്കല  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേയല  നടപടനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി തതീര്പഭാക്കുകേയല ലചേകയണതഭാലണനള്ള നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

4.  പഞദനിനചേടല,  കസവനഭാവകേഭാശല  എനനിവ  നനിര്ബനമഭായല

പഭാലനികക്കണതഭാലണന നനിര്കദ്ദേശവല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

   5.  ലസക്രകടറനിയറട്ട് വകുപ്പുകേള/വകുപ്പുകമധഭാവനികേള/ജനില്ലഭാകേളകര്മഭാര് മൂന

മഭാസത്തനിലലഭാരു ദനിവസല ഫയല് അദഭാലത്തട്ട് നടകത്തണതുല അകനദനിവസല സഭാധലമഭായ

എല്ലഭാ  ഫയലകേളുല  തതീര്പഭാകക്കണതുല  ആയതനിലന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണതുമഭാണട്ട്.

'e-office'  സലവനിധഭാനല  നനിലവനില്  വനനിട്ടുള്ള  ഓഫതീസകേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന

ഫയലകേളുലട എണല ഗണലമഭായനി കുറയഭാനഭാകുനണട്ട്.

ഫയല് മവകേനിപനിക്കുന ഉകദലഭാഗസര്

6 (1241) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :

 ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

 ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :

ശതീ  .     മഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനിലല  ഫയല്  നതീക്കല  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്

ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏതട്ട്

സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് ഇത്തരലമഭാരു നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫയല് മനപ്പൂര്വ്വല മവകേനിപനിക്കുന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര, അഴെനിമതനി

നനികരഭാധന  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കകേസട്ട്  എടുക്കുവഭാന്

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനല നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇല്ല.  എനഭാല് ഫയല് മനനഃപൂര്വ്വല മവകേനിപനിക്കുന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര

പരഭാതനി  ലഭനിചഭാല്  നനിലവനിലള്ള  വലവസയട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കേര്ശന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
1075/2017.
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ആശനിത നനിയമനല

7  (1242)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലരയള്ള  കേഭാലത്തട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
സര്വ്വതീസനിലനിരനിലക്ക  മരണലപടവരുലട  എത്ര  ആശനിതര്ക്കട്ട്  ആശനിത  നനിയമന
വലവസ പ്രകേഭാരല നനിയമനല നല്കുകേയണഭായനി;  ഏലതല്ലഭാല  വകുപ്പുകേളനിൽ  ആണട്ട്
നനിയമനല നൽകേനിയതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത നനിയമനങ്ങള എല്ലഭാല റഗുലമറസട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങ്കനില്
എന്തുലകേഭാണട്ട്; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആശനിത നനിയമനല ആവശലലപടട്ട് എത്ര അകപക്ഷകേള നനിലവനിലണട്ട്;
വനിശദഭാലശല ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി അകപക്ഷകേര് വര്ഷങ്ങകളഭാളല കേഭാത്തനിരനികക്കണനി
വനനിരുന  സഭാഹചേരലല  ശദയനില്ലപടകപഭാള  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
6-7-2012-ലല  ജനി.ഒ(എല.എസട്ട്)  നമ്പര്  174/12/  ജനി.എ.ഡനി  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല
549  തസനികേകേളുല  2-9-2013-ലല  ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്)നമ്പര്  249/13/ജനി.എ.ഡനി.
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  356  തസനികേകേളുല  ഉളലപലട  ആലകേ  905  തസനികേകേള
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്ത്തലന  സൂപര്  നക്യൂമററനിയഭായനി  സൃഷ്ടനിചട്ട്  നനിയമനല
നല്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  2-6-2014-  ലല  ജനി.ഒ.
(എല.എസട്ട്)  നല.  131/2014/ജനി.എ.ഡനി.  പ്രകേഭാരല  നനിയമ  വകുപനില്  ലതീഗല്
അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  3  സൂപര്  നക്യൂമററനി  തസനികേകേളുല  6-11-2014  -ലല  ജനി.ഒ.
(എല.എസട്ട്)  307/2014/  ലപഭാ.ഭ.വ പ്രകേഭാരല ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസനികേയല സൃഷ്ടനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിനുപുറലമ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി 183
അകപക്ഷകേര്ക്കുല  ഒഴെനിവട്ട്  നനിര്ണയനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
ആശനിത  നനിയമനല  കേഭാത്തുനനില്ക്കുനവലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസല
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് ഒടുവനിലഭായനി  3-10-2015-ലല സ.ഉ.(എലഎസട്ട്)  നമ്പര്  251/15/ലപഭാ.ഭ.വ.
പ്രകേഭാരല 327 സൂപര് നക്യൂമററനി തസനികേകേള കൂടനി സൃഷ്ടനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിയമനല
നല്കേനിയതട്ട്  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  ബനലപട  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനല
കശഖരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമന  വലവസ  പ്രകേഭാരല  നല്കേനിയ  നനിയമനങ്ങള
റഗുലമറസട്ട്  ലചേയതട്ട്  സലബനനിച  വനിവരങ്ങള  ബനലപട  വകുപ്പുകേളനില്നനിനല
കശഖരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി സൂപര് നക്യൂമററനി തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കരുലതനല നനിയമനിചവലര റഗുലമറസട്ട് ലചേയരുലതനല ബഹു.മഹകക്കഭാടതനി WP
(C)  33621/15  & 5960/16  നല.  കകേസ്സനില്  25-2-2016-ല്  ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.
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അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണല

8 (1243)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണല  നടപനിലഭാക്കനിലയങ്കനിലല  നനിസ്സഭാരമഭായ
ആവശലങ്ങളക്കുകപഭാലല  ഫയലകേള  ലസക്രകടറനിയറനില്  വരുന  അവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  അധനികേഭാരല  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  എല്ലഭാ
കേഭാരലങ്ങളക്കുല  ലസക്രകടറനിയറനിലന  ആശയനിക്കുന  നനിലവനിലല  രതീതനിക്കട്ട്  മഭാറല
വരുത്തുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡയറകകററ്റുകേളുല,  ജനില്ലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളുല  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനുല
ലസക്രകടറനിയറനില്  നനിനല  കൂടുതല്  അധനികേഭാരല  ഇവയട്ട്  നല്കുനതനിനുല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അവയലട വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-ഡനി) 7-6-2016-ല് ഇക്കഭാരലല ചേര്ച ലചേയ്യുകേയല ഈ വനിഷയല സലബനനിചട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപട്ട് ലസക്രടറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

ആലകഗഭാ -ഇന്തലന് സമൂഹത്തനിലന്റെ കക്ഷമത്തനിനഭായളള പദതനികേള

9 (1244)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാഷഭാ നക്യൂനപക്ഷവല മമകക്രഭാ മമകനഭാറനിറനിയമഭായ ആലകഗഭാ-ഇന്തലന്
സമൂഹത്തനിലന്റെ കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതുല,  നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ
പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പ്രസസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  കക്ഷമ
പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലഭാറനിന്  കേകത്തഭാലനിക്ക  വനിഭഭാഗകത്തഭാലടഭാപല  ഹയര്  ലസക്കണറനിസ്കൂളുകേള,
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനിസ്കൂളുകേള,  ലപ്രഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേള
എനനിവനിടങ്ങളനില്  3%  സലവരണല  അനുവദനിചതുകപഭാലല,  ആര്ടട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്
സയന്സട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല,  ലമഡനിക്കല്  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ഗ്രഭാജുകവഷന്  കകേഭാഴ്സുകേളനിലല
ലഭാറനിന്  കേകത്തഭാലനിക്ക  വനിഭഭാഗത്തനിനനുവദനിചനിട്ടുള്ള  1%സലവരണത്തനില്  ആകഗഭാ-
ഇന്തലന് സമൂഹലത്ത കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  വനിവരല കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്.
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സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികട്ട്

10 (1245) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കുന്ദമലഗലത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന സ്കൂള ഓഫട്ട്  മഭാത്തമഭാറനികനില്
എലന്തല്ലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട ഗണനിതശഭാസത്തനില് ഉനത പഠനല നടത്തുനതനിനട്ട് സര്വ്വകേലഭാ
ശഭാലയമഭായനി ബനലപടട്ട് കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗണനിത  ശഭാസ  ഗകവഷണല  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുകേ,  ഗണനിത  ശഭാസ
പ്രതനിഭകേലള കേലണത്തുകേ,  അവരുലട പ്രയത്നങ്ങളക്കട്ട് പനിന്തുണ ലകേഭാടുക്കുകേ, ശഭാസ
സഭാകങ്കതനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കുല  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തത്തനിലളള  വനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിക്കുമുതകുന തരത്തനില്  ഗണനിത  ശഭാസത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേ ശഭാഖകേളനില്
മവദഗലല  കനടഭാന്  കവണനിയളള ഗകവഷണല,  ഗണനിത ശഭാസത്തനിലല വനിവനിധ
പഠനശഭാഖകേളനിലള്ള ശനില്പശഭാലകേള, പ്രസ്തുത ശനില്പശഭാലകേളുലട ഏകേ വനിഷയങ്ങളുലടയല
പ്രബനങ്ങളുലടയല  വലവഹഭാര  വനിവരണത്തനിലന്റെയല  പ്രസനിദതീകേരണല,  അന്തര്കദശതീയ
ശനില്പശഭാലകേള, കകേരളത്തനിലല ഗണനിത ശഭാസ അദലഭാപകേര്ക്കുല വനിദലഭാര്തനികേള
ക്കുമഭായളള  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേള,  തുടര്  പരനിശതീലന  പദതനികേള,  വനികദശ
യൂണനികവഴനിറനികേളനില്  നനിനമുളള  ഗണനിതശഭാസ  പ്രഗല്ഭരുലട  ശനില്പശഭാലകേള,
വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി അടനിസഭാന ഗണനിത ശഭാസത്തനിലള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലന
കഭാസ്സുകേള എനനിവയഭാണട്ട് കകേരള സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല
പഠനങ്ങളുല.

(ബനി)  ബനിരുദ ബനിരുദഭാനന്തര കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുകേ എന കേഭാരലല സ്കൂള ഓഫട്ട്
മഭാത്തമഭാറനികനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇകപഭാഴെനില്ല.

അമഡസസട്ട് ലമകമ്മേഭാ അയചവരുലട എണല

11  (1246)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  പനി.  എസട്ട്.  സനി.
മുഖഭാന്തനിരല  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  അമഡസസട്ട്  ലമകമ്മേഭാ  അയച  ;  വകുപട്ട്  തനിരനിചള്ള
വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  അമഡസസട്ട് ലചേയവരനില് എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനി  ;
ജനില്ലതനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വന 25-5-2016 മുതല് 31-8-2016
വലരയളള കേഭാലയളവനില് ആലകേ 9370 കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന അമഡസസട്ട്
ലമകമ്മേഭാ അയചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദവനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  വനിവരല കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്.

കസഭാളഭാര് കേമ്മേതീഷന്

12  (1247)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കസഭാളഭാര്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടണലമനട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എനഭാണട്ട്
അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരല

ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

സലസഭാന മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങളുല മനിനനിറട്ട്സല

13  (1248)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള അകപക്ഷകേള  പ്രകേഭാരല  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങളുല മനിനനിറട്ട്സല അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കകേണതനില്ലഭാലയനട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇത്തരലമഭാരു  തതീരുമഭാനല  മകേലക്കഭാണതനിനട്ട്
കേഭാരണലമലന്തനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങളുല  മനിനനിറട്ട്സല  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്
സലസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലല
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭയലട  തതീരുമഭാനങ്ങളുല  അജണയല  വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമ  പ്രകേഭാരല  നല്കേണലമനട്ട്  നനിഷ്ക്കര്ഷനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വനിവരല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിലപഭാടനില്  മഭാറല  വരുത്തുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരല

(എ-ഡനി)  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരല
അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനില്  ഒരു  തടസ്സവല  നനിലവനിലനില്ല.  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരല  നല്കേണലമനതലനയഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയല. 20-7-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  20/2016/ലപഭാ.ഭ.(എസട്ട്.സനി)ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല  മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുറലപടുവനിക്കുന
ഉത്തരവകേള,  അതട്ട് പുറലപടുവനിച ഉടന്തലന മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനിനട്ട്  സമര്പനിച
കുറനിപ്പുകേള,  തതീരുമഭാനല  എനനിവ  ഉളലപലട  സര്ക്കഭാര്  ലവബ്മസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുല  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിന്പ്രകേഭാരല അവ  kerala.gov.in  എന സര്ക്കഭാര് ലവബ്മസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച
വരുനമുണട്ട്.

കേടഭാശസഭാസ പദതനി

14  (1249)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷല, വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനട്ട്  കേടല  വഭാങ്ങനി  തനിരനിചടയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തവലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തങ്കനിലല കേടഭാശസഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളനില് നനിനല,  ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനല
കേടല വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളവലരയഭാണട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലനടുത്ത
വഭായകേളുലട തനിരനിചടവനില് വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതനിനഭാല് ജപ്തനിഭതീഷണനി കനരനിടുനവര്ക്കട്ട്
വഭായഭാ  പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവല  കേടഭാശസഭാസവല  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
20-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 118/2016/ ധന പ്രകേഭാരല ഒറത്തവണ കേടഭാശസഭാസ
പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അഞ്ചുലക്ഷല രൂപ  വലരയള്ള വഭായകേളനില് മുതലല പലനിശയല പനിഴെപലനിശയല
കചേര്ത്തട്ട്  മുതലനിലന്റെ  ഇരടനിലയങ്കനിലല  തനിരനിചടചവരുലട  വഭായകേളഭാണട്ട്  എഴുതനി
ത്തളളുനതട്ട്.  ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒനര  ഇരടനിലയങ്കനിലല  തനിരനിചടച
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുല  ജപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശയനിളവല
പനിഴെപലനിശയനിളവല അനുവദനിചലകേഭാണട്ട് ബഭാക്കനി വഭായഭാത്തുകേ രണട്ട് വര്ഷല ലകേഭാണട്ട്
തനിരനിചടയഭാവന വനിധല പുനനഃക്രമതീകേരനിചല നല്കുനതഭാണട്ട്.
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കകേരള സലസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്,  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ,
പനികനഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള  സലസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള  സലസഭാന  വനികേലഭാലഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  എനതീ
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല  റവനബ  വകുപനില്  നനിനല  വഭായ  ലഭലമഭാക്കനിയ
വര്ക്കഭാണട്ട്  കേടഭാശസഭാസവല  പലനിശയനിളവല  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനട്ട്
വഭായലയടുത്തവലര പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

വഭായഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  സസതീകേരനിക്കുന  കേടഭാശസഭാസ  അകപക്ഷയനികനല്
തതീര്പ്പുണഭാക്കനി രണട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനിലല നനിശനിത തതീയതനിയനില് മുന്കൂടനി അറനിയനിചട്ട്
ബഭാധലതഭാരഹനിത സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉളലപലട എല്ലഭാ ഈടുകേളുല  തനിരനിലകേ നല്കുനതഭാണട്ട്.
പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില് നനിനട്ട് അകപക്ഷലയഭാഴെനിലകേ യഭാലതഭാരു
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുല  ആവശലലപടുനതല്ല.  പദതനിയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള  അടങ്ങനിയ
മഭാര്ഗകരഖ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

 പഞനിലഗട്ട് സമ്പ്രദഭായല

15  (1250)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനിലല എല്ലഭാ ലഹഡട്ട് ഓഫതീസകേളനിലല പഞനിലഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായല നനിലവനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് വനനിടനിലല്ലങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക ഓഫതീസകേളനിലലനല കേഭാരണല
എലന്തനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഞനിലഗട്ട്  സലവനിധഭാനല  നനിലനനില്ക്കുന  ഓഫതീസകേളനില്  ജതീവനക്കഭാര്
പഞട്ട്  ലചേയകശഷല അനധനികൃതമഭായനി  പുറത്തുകപഭാകുനതുല വരുനതുല ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് തടയഭാന് ഫലപ്രദമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനലത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കട്ട് കേതീഴെനിലള്ള എല്ലഭാ ഡയറകകററ്റുകേളനിലല
പഞനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായല  നടപനിലഭാക്കണലമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലസക്രകടറനിയറട്ട്,  പനി.എസട്ട്.സനി.  തുടങ്ങനി  പ്രധഭാനലപട
സഭാപനങ്ങളനിലലല്ലഭാല  പഞനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായല  ഇതനിനകേല  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിന് കേതീഴെനിലല എല്ലഭാ ലഹഡട്ട് ഓഫതീസകേളനിലല പഞനിലഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായല ഏര്ലപടുത്തനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിടനില്ല.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എല്ലഭാ  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസകേളനിലല  പഞനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായല  ഏര്ലപടുത്തു

നതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഓഫതീസട്ട്  മഭാനുവലകേളനില് മൂവ്ലമന്റെട്ട്  രജനിസ്റ്റര്

സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുല  ആയതട്ട്  കമലകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കണലമനല

പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  ആയതട്ട് കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കലപടുനതനിനുളള നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവരുന.

ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന പദതനികേള

16  (1251)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന പദതനികേള നടപഭാക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കുന പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണല കൃതലമഭായനി

കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എന്തു  സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലല ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിക്കലപട പദതനികേളനില് ഒരു

നടപടനിയല സസതീകേരനിക്കഭാത്ത പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമസഭ  അലഗതീകേരനിചവ  എന  നനിലയനില്  പ്രസ്തുത  പദതനികേള

ആരലഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  നടപഭാക്കുനതനില്  ബനലപട  വകുപ്പുകേള

കേഭാണനിക്കുന അലലഭഭാവല അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&സനി) മുന് ബഡ്ജറ്റുകേളനില് പ്രഖലഭാപനിച എല്ലഭാ പദതനികേളുല പൂര്ണമഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലല്ലന  സനിതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളനില്നനിനട്ട് പല ഘടങ്ങളനിലഭായനി ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്

കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിലചങ്കനിലല  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത

പ്രധഭാന പദതനികേള സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുലസക്രടറനിമഭാരുമഭായനി  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  നടത്തുന
മഭാസഭാവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  ബഡ്ജറനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുന  എല്ലഭാ
പദതനികേളുലടയല  നനിര്വ്വഹണല  സലബനനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തല്  നടത്തഭാറണട്ട്.
കൂടഭാലത  വകുപ്പുതല  കേര്മ്മേസമനിതനി,  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേ  സമനിതനി  എനനിവയലട
കയഭാഗങ്ങളനിലല  ബഡ്ജറട്ട്  പദതനികേളുലട  നനിര്വ്വഹണ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തഭാറണട്ട്.

(ഡനി)  മുന്വര്ഷങ്ങളനില്  പ്രഖലഭാപനിലചങ്കനിലല  ഇകതവലര  നടപനിലഭാക്കഭാത്ത
പദതനികേളുലട പ്രഭാകയഭാഗനികേത കൂടനി വനിലയനിരുത്തനി നയപരമഭായ തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  നടപനില്  വരുത്തുനതനില്  സര്ക്കഭാര്
പ്രതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വകുപ്പുകേളുലട  ഭഭാഗത്തുണഭാകുന  വതീഴ്ചകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് യക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് തുടങ്ങഭാന് ആവശലമഭായ സഭാദലതഭാ പഠനല

17 (1252) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്,  വഭാമനപുരല,  അരുവനിക്കര  എനതീ  മലകയഭാര  മണ്ഡലങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് തുടങ്ങഭാന് ആവശലമഭായ സഭാദലതഭാ പഠനല
നടത്തഭാന്  മുഖലമനനിക്കട്ട്  നല്കേനിയ നനികവദനത്തനിന്കമല് സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

ബഹു.  എല.എല്.എ  നല്കേനിയ  നനികവദനല  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  25-8-2016 -ല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് അഡതീഷണല്
ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിക്കട്ട് അയച ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

മഭാമ്പുകുളല വഭാടര് കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

18  (1253)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

എല.എല്.എ.-യലട  പ്രകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയനില്  നനിനല  28-12-2013-ല്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഭരണനിക്കഭാവട്ട് മഭാമ്പുകുളല വഭാടര് കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പഭാതനിവഴെനിയനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്,  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1075/2017.
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ഉത്തരല

ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  മഭാമ്പുകുളല  വഭാടര്  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ശതീ.  സനി.  ലകേ.  സദഭാശനിവന്,  കേഭായലകുളല എല.എല്.എ.-യലട പ്രകതലകേ വനികേസന
നനിധനിയനില് നനിനല 24 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിക്കുകേയല ആയതനിനട്ട്  28-12-2013-ല്
ടനി  തുകേയട്ട്  തലന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയല  ടനി  വര്ക്കനിലന്റെ  സഗമമഭായ
പൂര്ത്തതീകേരണ  ത്തനിനഭായനി  11,25,608  രൂപയലട  പഭാര്ടട്ട്  ബനില്  നനിര്വ്വഹണ
ഉകദലഭാഗസനഭായ  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  BDO-യട്ട്  14-8-2015-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
എനഭാല്  ടനി  വര്ക്കട്ട്  വളലര  മന്ദഗതനിയനിലഭാണട്ട്  നടനനിട്ടുളളലതനല  ആയതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന്  നനിരവധനി  തവണ  കേരഭാറകേഭാരനട്ട്  REGISTERED  കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലല ആയതട്ട് മകേപറനിയനിടനില്ലഭാത്തതുമഭാണട്ട്.  കമല് സഭാഹചേരലത്തനില്
ടനി  വര്ക്കട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി   പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസനഭായ
ഭരണനിക്കഭാവട്ട് BDO-യട്ട്  ആലപ്പുഴെ  ജനില്ലഭാകേളകകററനില്  നനിനല  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേയനില് നനിയമനത്തനിനഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

19 (1254)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേയനില് നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലകണഭാ;  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി  തസനികേയനികലയട്ട്  നനിയമനല
നടത്തുനതനിനഭായനി  കകേരള  പനി.എസട്ട്.സനി.  അവസഭാനമഭായനി  വനിജഭാപനല
പുറലപടുവനിചതട്ട്  എനഭാലണനല ആയതട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
എനട്ട്  അവസഭാനനിചലവനല,  ആ  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനല  എത്രകപര്ക്കട്ട്  സലവരണഭാടനി
സഭാനത്തനിലളലപലട നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേയനികലയട്ട്  നനിലവനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനല,  പ്രസ്തുത തസനികേയനികലയട്ട് നനിയമനല
നടത്തുനതനിനഭായള്ള വനിജഭാപനല പുറലപടുവനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലസക്രടറനി,  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തസനികേയനികലക്കട്ട്  28-9-2007-ലഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  വനിജഭാപനല പുറലപടുവനിചതട്ട്.  20-12-2010-നട്ട്  നനിലവനില് വന
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നഭാലര വര്ഷല വലര ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയല  20-6-2015-നട്ട്
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  റദ്ദേഭാകുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനില്ല.  ഈ
ലനിസ്റ്റനില്നനിനല ആലകേ 235 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 59

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി തസനികേയനികലക്കട്ട് നനിയമനല നടത്തുനതനിനുള്ള

വനിജഭാപനല പുറലപടുവനിക്കഭാനഭായനി ഒഴെനിവകേലളഭാനല പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിടനില്ല.   മഭാത്രമല്ല,  ഗ്രഭാപഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി,  ലസഷലല് കഗ്രഡട്ട്  ലസക്രടറനി

എനതീ  തസനികേകേള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  ഒറ  തസനികേയഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്,  ഇതുസലബനനിചട്ട്  വനികശഷഭാല്  ചേടങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ

കഭദഗതനി  വരുത്തനി ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചഭാല്  മഭാത്രലമ മതനിയഭായ വനിജഭാപനല

പുറലപടുവനിക്കഭാന് കേഴെനിയൂ.  തകദ്ദേശസസയലഭരണ വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  സലകയഭാജനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനല

മകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതു

പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷല  മഭാത്രലമ  അതനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിലല

നനിലവനിലല  വനികശഷഭാല് ചേടങ്ങളുലട  കഭദഗതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയകേയള.

കൂടഭാലത  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിലവനിലണഭായനിരുന

2010-2014-ലല  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  ബഹു.  കകേരള  ആഡനിനനികസറതീവട്ട്

മട്രെബക്യൂണലല ബഹു.കകേരള മഹകക്കഭാടതനിയല റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്

ബഹു.  സപ്രതീല  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേയള്ള  എസട്ട്.എല്.പനി.കേളനില്  13-5-2016

തതീയതനിയനിലല  ഉത്തരവനിന്പ്രകേഭാരല  തല്സനിതനി  തുടരുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രസ്തുത എസട്ട്.എല്.പനി.-കേളനിലല അന്തനിമവനിധനിക്കട്ട് കശഷല മഭാത്രലമ ഇക്കഭാരലത്തനില്

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയകേയള.

വടകശ്ശേരനിക്കര സര്ക്കനിള ഇന്ലസകര് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

20  (1255)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വടകശരനിക്കര സര്ക്കനിള ഇന്ലസകര് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

എത്ര രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ചുമതല ഏലതങ്കനിലല

ഏജന്സനിക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ,  ഉലണങ്കനില് ആര്ക്കഭാണട്ട്,  നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള

ഏതു ഘടല വലരയഭായനി,  എലന്തഭാലക്ക നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഇതനികനഭാടകേല

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്,  ഇനനിയല  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്

തുടങ്ങനിയ വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാറനുസരനിചട്ട് എനഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതട്ട്;  കേരഭാര്

കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്ത്തലന നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  എല.ഒ.പനി.എഫട്ട്.  2014-15  (കസ്റ്ററട്ട്  ലഷയര്)-ല്  ഉളലപടുത്തനി
45  ലക്ഷല  രൂപ  ലചേലവനില്  പത്തനലതനിട  ജനില്ലയനിലല  വടകശ്ശേരനിക്കര  സര്ക്കനിള
ഇന്ലസകര്  കേഭാരലഭാലയത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
ലകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-ലയ ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഫണട്ട് ലകേ.പനി.എചട്ട്.സനി.സനി.-ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫണട്ട് ലഭലമഭായഭാലടന് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറചടല

21 (1256)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പല സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുല ലപരുമഭാറചടല ലലഘനിക്കുന തരത്തനില്
കസഭാഷലല് മഭാധലമങ്ങളനില് നടത്തുന ഇടലപടലകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് മഭാതൃകേഭാപരമഭായ അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപരുമഭാറചടത്തനിലല വലവസകേള
ലലഘനിക്കുന  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതല  അചടക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല അഴെനിമതനി

22  (1257)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് സമര്പനിക്കുന വഭാര്ഷനികേ വസ്തു വനിവര പടനികേകേള
കൃതലമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുല ആവശലലമങ്കനില് അകനസഷണല നടത്തുനതനിനുല
ഉള്ള സലവനിധഭാനല നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് വസ്തുവനിവര പടനികേയനിലല വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
ഏലതങ്കനിലല ഉകദലഭാഗസലനതനിലര അകനസഷണകമഭാ നടപടനികയഭാ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കനിടയനിലല  അഴെനിമതനി  തടയനതനിനട്ട്  ഇത്തരല
നടപടനികേള ശക്തനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1960-ലല കകേരള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറ ചേടങ്ങളനിലല ചേടല
37-ലല വലവസയനുസരനിചട്ട് പഭാര്ടട്ട് മടല കേണനിജന്റെട്ട് സര്വ്വതീസനിലല ജതീവനക്കഭാലരഭാഴെനിലകേ
എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുല  വഭാര്ഷനികേ  വസ്തു  വനിവര  പടനികേ  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.
ഇതുസലബനനിചട്ട്  ഒരു  ജതീവനക്കഭാരന്  ലതറഭായ  വനിവരല  നല്കേനി  എനട്ട്
കബഭാധലലപടുകേയഭാലണങ്കനില് അയഭാളുലട കമലധനികേഭാരനിക്കട്ട്  (Competent Authority)
പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരലനതനിലര അചടക്കനടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  വനിവരല കശഖരനിച നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  അഴെനിമതനിക്കഭാരഭായ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കുന്ദമലഗലത്തട്ട് കകേഭാടതനിക്കുല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുല പ്രകതലകേല ലകേടനിടങ്ങള

23  (1258)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുന്ദമലഗലത്തട്ട് കകേഭാടതനിയല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുല ഒകര ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടതനിക്കുല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുല പ്രകതലകേല ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
പദതനിയകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  എല.ഒ.പനി.എഫട്ട്.  2013-14  (ലസന്ട്രെല്  ലഷയര്)-ല്  ഉളലപടുത്തനി
47,87,500 രൂപ ലചേലവനില് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ലകേടനിടവല ഒരു വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്
റസ്റ്റട്ട്  റൂമുല  കുന്ദമലഗലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുല
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ ജഡ്ജനിയലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കുന്ദമലഗലത്തട്ട്  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലപ്ലകട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സസകേഭാരല  ഭൂമനി  കേലണത്തനി നല്കേണലമനട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ കേളകകറഭാടട്ട് മഹകക്കഭാടതനി രജനിസഭാര് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

സതലപ്രതനിജഭാ ചേടങ്ങനിനഭായനി ലചേലവഴെനിച തുകേ

24  (1259)  ശതീ  .    എല  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സതലപ്രതനിജഭാ  ചേടങ്ങനിനഭായനി  എന്തു  തുകേ
ലചേലവഴെനിലചനട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുല
പുറത്തുല  ഏലതഭാലക്ക  പത്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പനി.ആര്.ഡനി  പരസലല  നല്കേനിയതട്ട്;
ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദൃശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പരസലല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങ്കനില്
എന്തു തുകേ വതീതല നല്കേനിലയനട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഒഴെനിലകേ  ഇതര  വകുപ്പുകേളഭായ  ടൂറനിസല,
ലപഭാതുഭരണല,  ശുചേനിതസമനിഷന്  എനതീ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനല യഥഭാക്രമല  3,65,200
രൂപ,  20,000  രൂപ,  81,280  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില്നനിനല ഇതുവലര തുകേലയഭാനല ലചേലവഴെനിചനിടനില്ല.
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(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുല  പുറത്തുല  പരസലല  നല്കേനിയ  മതീഡനിയഭാ
ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപട ദനിനപത്രങ്ങളുലട കപരുല എഡനിഷനുല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ദനിനപത്രത്തനിലന്റെ കപരട്ട് എഡനിഷന്

(1) (2)

മലയഭാള  മകനഭാരമ,  മഭാതൃഭൂമനി,  ചേന്ദ്രനികേ,
മക്രലകസ്റ്റഭാറനി,  കദശഭാഭനിമഭാനനി,  ജനറല്,  ജനയഗല,
ജനഭൂമനി,  കകേരള കേഇമുദനി,  ദതീപനികേ,  കകേരള കേഇമുദനി
ഫഭാഷട്ട്,  മഭാധലമല,  മലഗളല,  രഭാഷദതീപനികേ,  സനിറഭാജട്ട്,
ലമകട്രെഭാവഭാര്ത്ത, കേലഭാകപ്രമനി, കേഭാരവല് (മലയഭാളല),
കകേരള  രഭാജലല,  കകേരനഭാടട്ട്,  കേലഭാകേഇമുദനി,  കകേരള
ലഹറഭാളഡട്ട്,  കകേരളവഭാര്ത്ത,  കലറസ്റ്റട്ട്,  പ്രകഹളനികേ,
നക്യൂസട്ട് കകേരള, പടയണനി, പ്രഭഭാതവഭാര്ത്ത, പ്രദതീപല,
പഇരന്,  സഭായഭാഹ്നമകേരളനി,  സഭായഭാഹ്നശബല,
സകതണ്സ്റ്റഭാര്,  സസതനമണ്ഡപല,  തനനിമ,
തലസഭാനവഭാര്ത്ത,  ഉത്തരകദശല(മലയഭാളല),
വര്ത്തമഭാനല,   കവണഭാടട്ട്  കേഇമുദനി,  കവണഭാടട്ട്
പത്രനികേ,  മലയഭാള മഹനിമ,  മക്തബട്ട്,  ഭഭാരതപത്രനികേ,
ഗദ്ദേനികേ,  നക്യൂ  ഏജട്ട്,  സദനിനല,  തുറന  കേത്തട്ട്,
തൃശ്ശേനിവകപരൂര്  എകട്ട്പ്രസട്ട്,  ജനകദശല,
കകേരളഭൂഷണല,  പതീപനിളസട്ട്  റനിവക്യൂ  മക്രല
തനനിനനിറല,  ലടലഗ്രഭാഫട്ട്,  ബനിഗട്ട്  നക്യൂസട്ട്,  വതീക്ഷണല,
മലബഭാര്  വഭാര്ത്ത,  സഭായഭാഹ്നല,  ജനശബല,
സഇത്തട്ട്  ഇന്തല  നക്യൂസട്ട്,  കേര്മ്മേശക്തനി,  തനനിനനിറല
എകട്ട്പ്രസട്ട്,  സനിറനി  കജര്ണല്,  ദനി  ഹനിന്ദു  (കകേരള
കപജട്ട്),  ബനിസനിനസട്ട്  മലന്  (കകേരള  കപജട്ട്)
ലഡക്കഭാണ് കക്രഭാണനിക്കനിള (കകേരള കപജട്ട്) മടലസട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇന്തല  (കകേരള  കപജട്ട്).  ദനി  നബ  ഇന്തലന്
എകട്ട്പ്രസട്ട്, ബനിസനിനസട്ട് സ്റ്റഭാകന്റെര്ഡട്ട്

 

ആള കകേരള

തതീക്കതനിര് ലചേമന, തനിരനിചനിറപളളനി,
മധുര, കകേഭായമ്പത്തൂര്

ദനിനകേരന് കകേഭായമ്പത്തൂര്, മധുര,
നഭാഗര്കകേഭാവനില്

കഹഭാസഭാഡനിഗന,  വനിജയകേര്ണഭാടകേ,  വഭാര്ത്തഭാ
ഭഭാരതനി

മഭാലഗളര്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 63

(1) (2)

ട്രെനിനനിറനി മനിറര് ലചേമന

ഇന്തലന് എകട്ട്പ്രസട്ട് ഡല്ഹനി

മടലസട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തല, എക്കകണഭാമനികേട്ട് മടലസട്ട്  ഡല്ഹനി, മുലമബ

ദനി ഹനിന്ദു ഡല്ഹനി

ഹനിന്ദുസഭാന് മടലസട്ട് ഡല്ഹനി

പരസലല പ്രസനിദതീകേരനിച ഇനത്തനില് മുഴുവന് പത്രസഭാപനങ്ങളുല ബനില്ലുകേള
ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തുകേലയഭാനല  ഇതുവലര
നല്കേനിയനിടനില്ല.

(സനി)  ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പരസലല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
ഇനത്തനിലല തുകേ ഇതുവലര നല്കേനിയനിടനില്ല.

കേമ്പക്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്/സനി.എ. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ
എന്ട്രെനികകേഡറനികലക്കട്ട് തസനികേമഭാറല

25 (1260)   ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേമ്പക്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്/സനി.എ.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  28-2-2011-ലല സ.ഉ.(പനി)
65/2011/ലപഭാ.ഭ.വ  പ്രകേഭാരല  തസനികേമഭാറത്തനിനഭായനി  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  എന്ട്രെനികകേഡറനില്
20% നതീക്കനിവയണലമന ചേടല ലപഭാതുഭരണവകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലല ലസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരല ലസലക്ഷന് കഗ്രഡനിലള്ള കേമ്പക്യൂടര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്/സനി.എ. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ എന്ട്രെനികകേഡറനില് തസനികേമഭാറത്തനിനട്ട്
അര്ഹതയകണഭാ;

(സനി) 25-3-2006-നുകശഷല സര്വ്വതീസനില് പ്രകവശനിച കേമ്പക്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്/
സനി.എ.  മഭാര്ക്കട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  എന്ട്രെനികകേഡറനില്  20 ശതമഭാനല  തസനികേമഭാറല
ധനകേഭാരലവകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  ഉത്തരവട്ട്  ലപഭാതുഭരണ
വകുപനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 25-3-2006-നുകശഷല സര്വ്വതീസനില് പ്രകവശനിച ലപഭാതുഭരണവകുപനിലല
കേമ്പക്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്ക്കട്ട് ലസഷലല് റൂളപ്രകേഭാരല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എന്ട്രെനികകേ ഡറനില്
എത്ര തസനികേകേളനികലക്കഭാണട്ട് തസനികേമഭാറല  നല്കകേണതട്ട്;  ഇതുപ്രകേഭാരല നനിലവനില്
എത്രകപര്ക്കട്ട്  തസനികേമഭാറല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  അര്ഹരഭായ  മറ്റുള്ളവര്ക്കട്ട്  നനിയമനല
നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണട്ട്. തസനികേമഭാറല വഴെനിയല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലട്രെയനിനനി നനിയമനല വഴെനിയമഭായനി
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എന്ട്രെനി കകേഡറനില് 20% ഒഴെനിവകേള നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരല അര്ഹതയനില്ല.

(സനി)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എന്ട്രെനി  കകേഡറനില് തസനികേമഭാറ  നനിയമനവല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ലട്രെയനിനനി  നനിയമനവല  കൂടനി  20%  ആയനി  പരനിമനിതലപടുത്തണലമന  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപനിലന്റെയല  ലപഭാതുഭരണവകുപനിലന്റെയല  അഭനിപ്രഭായല  മറനികേടനട്ട്
ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  തതീരുമഭാനല  എടുത്തനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  കേമ്പക്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  തസനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനുല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ലട്രെയനിനനി  നനിയമനത്തനിനുമഭായനി  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എന്ട്രെനി  കകേഡറനില്
50  ഒഴെനിവകേളക്കട്ട്  അര്ഹതയണട്ട്.  37  കപര്  തസനികേമഭാറല  വഴെനിയല  ഏഴെട്ട്  കപര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ലട്രെയനിനനിയഭായല  നനിലവനിലണട്ട്.  നനിയമനല  നല്കുന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിചവരുന.

കേസ്തൂരനിരലഗന് റനികപഭാര്ടട്ട്

26 (1261) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട്  എല  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കേസ്തൂരനിരലഗന്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പുറലപടുവനിച  കേരടു

വനിജഭാപനത്തനില് പരനിസനിതനി കലഭാല പ്രകദശങ്ങലള കവര്തനിരനിചതനില് പനിഴെവകേളുല
അശഭാസതീയ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയവല ഉണഭായനിട്ടുലണന പരഭാതനിയലട അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  കലഭാല  കമഖലയലട  പരനിധനിയനില്  നനിനട്ട്  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങലളയല  കൃഷനിയനിടങ്ങലളയല  ഒഴെനിവഭാക്കണലമന  ആവശലകത്തഭാടുള്ള  നനിലപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് കകേന്ദ്ര വനല പരനിസനിതനി മനഭാലയല സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേലളയല  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിലള്ള  എല.പനി.മഭാരുലടയല
കയഭാഗല  വനിളനിച  കചേര്ക്കുലമന  ഉറപ്പു  പഭാലനിചനിരുകനഭാ;  കയഭാഗത്തനില്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭായനിരുന ?
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(എ&ബനി) കകേരളത്തനിലല 123 വനികല്ലജുകേളനിലല  13108 ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്
പ്രകദശല  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  (ESA)  കേസ്തൂരനിരലഗന്  കേമ്മേനിറനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.
മുന്സര്ക്കഭാര്  ടനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ചേനില  അപഭാകേതകേള  കകേന്ദ്ര  വനല-പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തുകേയല ആയതട്ട് അലഗതീകേരനിചട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  പരനിധനി  9993.7  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീററഭായനി
നനിജലപടുത്തുകേയല  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരല  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനല  പുറലപടുവനിക്കുകേയല
ലചേയ.  തുടര്നട്ട്  വനപ്രകദശമനില്ലഭാലയനട്ട്  കേലണത്തനിയ  4  വനികല്ലജുകേലളകടനി
പരനിസനിതനി കലഭാലപ്രകദശങ്ങളുലട പടനികേയനില്നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കനി  119  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി
ആലകേ  9839.3  ചേതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  പ്രകദശല  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി
നനിജലപടുത്തണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
റനിസര്വട്ട്  വനല,  സലരക്ഷനിതപ്രകദശല,  കലഭാല  മപതൃകേ  പ്രകദശങ്ങള  എനനിവ
മഭാത്രലമ  ESA ആയനി  പരനിഗണനിക്കഭാവൂ  എനല  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനല പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) ടനി ആവശലല ഉനയനിചട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയകശഷല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കയഭാഗല
വനിളനിചകചേര്ത്തനിടനില്ല.

മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലതയള്ള സലലമഭാറ നടപടനികേള

27 (1262)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസലര
മഭാനദണ്ഡമനില്ലഭാലത സലല മഭാറ്റുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  നലഭായരഹനിതമഭായനി  സലല  മഭാറനിയതനിനഭാല്
റവനക്യൂ  വകുപനിലല  സതീനനിയര്  കഭാര്ക്കട്ട്  ആത്മഹതല  ലചേയ  സലഭവല  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഏതട്ട്  ചേടപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ടനിയഭാലന  സലല  മഭാറനിയലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാലതയള്ള  സലമഭാറ  നടപടനികേള  നനിര്ത്തനി
വയ്ക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
1075/2017.
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ടനി  മരണല  സലല  മഭാറവമഭായനി  ബനലപടതഭാലണനളള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി&ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  സലലമഭാറല  നല്കേനിയനിടനില്ല.
ലപ്രഭാകമഭാഷന് ചേടങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് സലല മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സലസഭാനത്തനിലന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ കപരട്ട് കകേരളല എനഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

28  (1263)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  കപരട്ട്  കകേരളല  എനഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനില് നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  കപരട്ട്  കകേരളല  എനഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇകപഭാള
നടപടനികേലളഭാനല സസതീകേരനിചനിടനില്ല.

മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനി

29 (1264)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനിയലട വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ  എടുത്തട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയ വനിഭഭാഗങ്ങലള കൂടനി
കേടഭാശസഭാസ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലനടുത്ത വഭായകേളുലട
തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപ്തനിഭതീഷണനി  കനരനിടുനവര്ക്കട്ട്  വഭായഭാ
പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവല കേടഭാശസഭാസവല അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 20-8-2016-ലല
സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  118/2016/  ധന  പ്രകേഭാരല  ഒറത്തവണ  കേടഭാശസഭാസ  പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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അഞ്ചുലക്ഷല രൂപ വലരയള്ള വഭായകേളനില് മുതലല പലനിശയല പനിഴെപലനിശയല

കചേര്ത്തട്ട് മുതലനിലന്റെ ഇരടനിലയങ്കനിലല തനിരനിചടചവരുലട വഭായകേളഭാണട്ട് എഴുതനിത്തളളുനതട്ട്.

ഇതനിനുപുറലമ  മുതലനിലന്റെ  ഒനര  ഇരടനിലയങ്കനിലല  തനിരനിചടചകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുല  ജപ്തനിഭതീഷണനി

കനരനിടുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  പലനിശയനിളവല  പനിഴെപലനിശയനിളവല  അനുവദനിച

ലകേഭാണട്ട്  ബഭാക്കനി  വഭായഭാത്തുകേ  രണട്ട്  വര്ഷല  ലകേഭാണട്ട്  തനിരനിചടയഭാവന  വനിധല

പുനനഃക്രമതീകേരനിചല നല്കുനതഭാണട്ട്.  കകേരള സലസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണകബഭാര്ഡട്ട്,

പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ,  പനികനഭാക്കകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള

സലസഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്, കകേരള സലസഭാന വനികേലഭാലഗകക്ഷമ

കകേഭാര്പകറഷന് എനതീ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനില്നനിനല റവനബ വകുപനില് നനിനല

വഭായ  ലഭലമഭാക്കനിയ  വര്ക്കഭാണട്ട്  കേടഭാശസഭാസവല  പലനിശയനിളവല  ലഭനിക്കുനതട്ട്.

വഭായഭാസഭാപനങ്ങളനില് സസതീകേരനിക്കുന കേടഭാശസഭാസ അകപക്ഷയനികനല് തതീര്പ്പുണഭാക്കനി

രണട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനിലല നനിശനിത തതീയതനിയനില് മുന്കൂടനി അറനിയനിചട്ട് ബഭാധലതഭാരഹനിത

സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഉളലപലട  എല്ലഭാ  ഈടുകേളുല  തനിരനിലകേ  നല്കുനതഭാണട്ട്.  പദതനി

നടത്തനിപനിനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്  നനിനട്ട്  അകപക്ഷലയഭാഴെനിലകേ  യഭാലതഭാരു

സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുല  ആവശലലപടുനതല്ല.  പദതനിയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള അടങ്ങനിയ

മഭാര്ഗകരഖ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ ഈ പദതനിയലട പരനിധനിയനില് ലപടുനനില്ല.

ലസക്രകടറനിയറനിലല കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണല

30  (1265)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലസക്രകടറനിയറനിലല ധനകേഭാരല വകുപനിലല കപഭാലല കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണല

ലപഭാതുഭരണ വകുപനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് എലന്തങ്കനിലല മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശല പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സമയബനനിതമഭായ  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തങ്കനിലല തടസ്സല നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനിലല  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫയല്  മകേകേഭാരലല  ലചേയ്യുന  എല്ലഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  കേമ്പക്യൂടറല  അനുബന
ഉപകേരണങ്ങളുല  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  സഇകേരലവല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലസക്രകടറനിയറനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  കേമ്പക്യൂടറല  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുല
വഭാങ്ങുനതനിനുല  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതനിനുല  അവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുമുള്ള
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഐ.റനി.ഹഭാര്ഡട്ട്  ലവയര് കപഭാളനിസനി
സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് നൂറട്ട് ദനിവസല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതട്ട് സലബനനിചട്ട്

31 (1267)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  100  ദനിവസല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതു സലബനനിചള്ള പരസലങ്ങളക്കട്ട്
ലചേലവഴെനിച തുകേ, വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തനിരനിചട്ട് കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുല  പുറത്തുല  ഏലതഭാലക്ക
പത്രങ്ങളനിലഭാണട്ട്  പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലല  നല്കേനിയതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
നല്കേനി; ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ദൃശല-ശഭാവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട ഇതു സലബനനിച പരസലല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് എത്ര തുകേ വതീതല നല്കേനിലയനട്ട് ഇനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലസഭാനലത്ത കദശതീയപഭാതകേളനിലല മറട്ട്  പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുലട ഇരു
വശങ്ങളനിലല കഹഭാര്ഡനിങ്ങുകേള വഴെനി ഇതു സലബനനിച പരസലങ്ങള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഏതട്ട് ഏജന്സനിലയയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയതട്ട് എനല ലടണര്
ക്ഷണനിച കശഷമഭായനിരുകനഭാ എനല ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിച തുകേ എത്ര എനല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സര്ക്കഭാര് നൂറട്ട് ദനിവസല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതട്ട് സലബനനിചട്ട് പരസലങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് മഭാധലമങ്ങളനില് നനിനല ബനില് ലഭലമഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
തുകേലയഭാനല അനുവദനിച നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനകേത്തുല  പുറത്തുമഭായനി  പനി.ആര്.ഡനി.  വഴെനി  പരസലല
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പത്രമഭാധലമങ്ങളുലട
ബനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല് തുകേലയഭാനല അനുവദനിചനല്കേനിയനിടനില്ല.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  ദൃശല-ശവല മഭാധലമങ്ങള ബനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
തുകേലയഭാനല അനുവദനിചനല്കേനിയനിടനില്ല

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ)  തഭാലഴെപറയന  ഏജന്സനികേലള  തഭാല്പരലപത്രല  ക്ഷണനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുത്തു.
ചേനിത്രഭാ ലപയനികന്റെഴട്ട് , റനി.ടനി. കറഭാഡട്ട്, എറണഭാകുളല- 682011 

ഐശസരല  അഡസര്മടസനിലഗട്ട്  ഇന്ഡസതീസട്ട്,  കേഭാര്മല്  ബനില്ഡനിലഗട്ട്,
ബഭാനര്ജനി കറഭാഡട്ട്, ലകേഭാചനിന്-18 

മധൂസട്ട്  ആന്റെട്ട്  മധൂസട്ട്  അഡസര്മടസനിലഗട്ട്,  എസട്ട്.ലജ.  ബനില്ഡനിലഗട്ട്,  ധനലഭാ
തനികയററനിനട്ട് സമതീപല, കേടപഭാക്കട, ലകേഭാല്ലല.

ലജ.ലകേ.ആര്ട്സട്ട്,  ശതീ  ജനഭാര്ദ്ദേന  കകേഭാലപ്ലകട്ട്,  ലറസനിഡന്സനി  കറഭാഡട്ട്,
ലകേഭാല്ലല.

ഏജന്സനികേള  ബനില്ലുകേള  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  നഭാളനിതുവലര  തുകേ
അനുവദനിചനല്കേനിയനിടനില്ല.

സ്റ്റഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്- 2 തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

32 (1268) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്റ്റഭാഫട്ട് കനഴട്ട് കഗ്രഡട്ട് 2 തസനികേയനില് ലകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില് നനിലവനില് എത്ര
ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള തനിരനിചട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  അഞട്ട് ഒഴെനിവകേള.

(ബനി) സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രല, അഞല് - 1

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, കേടയല് - 2

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലനഞ്ചുകരഭാഗ ആശുപത്രനി,

കേരുനഭാഗപള്ളനി - 1

സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രല, മയനഭാടട്ട് - 1

ആയതനില്  3  ഒഴെനിവകേള  അന്തര്ജനില്ലഭാ  സലലമഭാറത്തനിനുല  2  ഒഴെനിവകേള
പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനുല റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാകുന.
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മലനിനതീകേരണ നനിര്മ്മേഭാര്ജന പദതനി

33 (1269) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഗണലമഭായ  കതഭാതനില്  വര്ദനിചവരുന  മഭാലനിനല

നനികക്ഷപങ്ങളുലടയല  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെയല  കതഭാതട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുല
ഫലപ്രദമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ലചേയഭാനുല  നനിലവനില്  അവലലബനിചവരുന  മഭാര്ഗങ്ങള
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  നനിലവനില് മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്  ആക്കല കൂട്ടുന ബകയഭാലമഡനിക്കല്
മഭാലനിനലങ്ങളുല  വലവസഭായശഭാലകേളനില്  നനിനള്ള  മഭാലനിനലങ്ങളുല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭാലവനിധല എന്തു സലവനിധഭാനമഭാണട്ട്  സജമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലസഭാനത്തട്ട് വര്ദനിചവരുന മലനിനതീകേരണല ഫലപ്രദമഭായനി തടയനതനിനുല
നനിയനനിക്കുനതനിനുല  ഉതകുനതരത്തനില്  വനിപുലമഭായ  ആസൂത്രണല,  കമല്കനഭാടല,
നടത്തനിപട്ട് എനനിവയട്ട് അര്ഹനിക്കുന ഗഇരവല നല്കേനി പദതനി നടപഭാക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പരലഭാപ്തതമഭാണട്ട്.   മഭാലനിനലനനികക്ഷപവല പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണവല
പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനില്  പ്രകൃതനി  സഇഹൃദ  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചവരുനതട്ട്.  മഭാലനിനലല  തരലതനിരനിക്കുകേയല
മജവമഭാലനിനലല  സസന്തല  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  പ്രഭവസലത്തു  വചതലന
കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട്  സഇകേരലല  മുകഖനകയഭാ  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റുകേളനികലഭാ
സലസരനിക്കണല.  അഴുകേഭാത്ത  പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  അടക്കമുള്ള   അമജവമഭാലനിനലങ്ങള
തരലതനിരനിചട്ട്  കശഖരനിചട്ട്   സൂക്ഷനിക്കുകേയല  അവ  പഭാഴെട്ട്  വസ്തു  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്
പുനനഃചേലക്രമണത്തനിനഭായനി മകേമഭാറകേയല ലചേയണല. അമജവമഭാലനിനലല പരമഭാവധനി
കുറയ്ക്കുകേ,  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ,  പുനനഃചേലക്രമണല  ലചേയ്യുകേ  എനതട്ട്  ജനങ്ങളുലട
ശതീലമഭാക്കനി മഭാറണല.  ദവമഭാലനിനലല അതഭാതനിടങ്ങളനിലല വനികകേന്ദ്രതീകൃത സലസരണ
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സലവനിധഭാനങ്ങലളഭാരുക്കനിയല  സലസരനിക്കണല.   വലഭാപകേമഭായ  വനിവര  വനിജഭാന
വലഭാപന  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട  എല്ലഭാ  പങ്കഭാളനികേളുലടയല  പൂര്ണ  സഹകേരണല
ഉറപഭാക്കനി  മുന്പറഞ്ഞ  മഭാര്ഗങ്ങള  അവലലബനിക്കുകേ  വഴെനി  മഭാലനിനല
നനികക്ഷപങ്ങളുലടയല  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണത്തനിലന്റെയല  കതഭാതട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കഭാനുല
ഫലപ്രദമഭായനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ലചേയ്യുവഭാനുല കേഴെനിയല.   നഗരങ്ങളനിലല മലനിനജലല
സലസരനിക്കുവഭാന്   ഏഷലന്  വനികേസന  ബഭാങ്കനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള
സസനിര നഗരവനികേസന പദതനിയനില്  തനിരുവനന്തപുരല, ലകേഭാല്ലല, ലകേഭാചനി, തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനതീ നഗരസഭകേളനില് മലനിനജല സലസരണ പ്ലഭാന്റുകേളുല മലനിനജല
വഭാഹകേ ശലഖലകേളുല   അനുബന പണനികേളുല  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്   നടപഭാക്കനിവരുന.
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് മുടത്തറയനില് ദനിവകസന  107  ദശലക്ഷല ലനിറര് ദവമഭാലനിനലല
സലസരനിക്കുനതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  പ്ലഭാന്റെട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വനിജയകേരമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ലകേഭാചനിയനിലല ബഹ്മപുരത്തട്ട് ദനിനലപ്രതനി 100 m3 (5000 ലനിറര്
ലകേഭാളളുന  20  ടഭാങ്കറകേള)  ലസപ്കറജട്ട്  സലസരനിക്കഭാനുള്ള  നൂതന  പ്ലഭാന്റെട്ട്
വനിജയകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ലകേഭാചനിയനില്  കപഭാര്ടട്ട്  ട്രെസ്റ്റട്ട്
സഇജനലമഭായനി  നല്കേനിയ ലവല്ലനിലഗ്ടണ് ഐലന്റെനിലല അമ്പതട്ട് ലസന്റെട്ട് സലത്തുല
ഇകത കശഷനിയനില് മലറഭാരു പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവല തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.

(ബനി)  1994-ലല കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി   ആകട്ട് ലസക്ഷന്  334 (എ)യനില്
വലവസ ലചേയനിരനിക്കുന പ്രകേഭാരമുള്ള ഉറവനിട മഭാലനിനല  സലസരണ പദതനിയഭാണട്ട്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനട്ട്  തഭാലഴെപറയന  നടപടനികേളുല
സസതീകേരനിചവരുന.

1. വതീടുകേളനില്  മജവമഭാലനിനലല   കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട്/ബകയഭാഗലഭാസട്ട്
പ്ലഭാന്റെട്ട്

2. സഭാപന സഭാമൂഹലതലങ്ങളനില് മജവമഭാലനിനലല കേകമ്പഭാസ്റ്റനിലഗട്ട്,
ബകയഭാ ലമതകനഷന്.

3. നനിലവനിലള്ള ലപഭാതുമഭാലനിനല സലസരണ പ്ലഭാന്റുകേളുലട നവതീകേരണല.

4. അമജവ  മഭാലനിനല  കശഖരണവല  പുനനഃചേലക്രമണത്തനിനട്ട്
മകേമഭാറലല 

5. അമജവ മഭാലനിനലല സലഭരനിചട്ട് തരലതനിരനിചട്ട് തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെര്.

6. റതീമസകനിലഗട്ട് വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനല.
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7. എല്ലഭാ  കുടുലബങ്ങളക്കുല  സരക്ഷനിത  കേകസട്ട്  സഇകേരലല,
കേമ്മേക്യൂണനിറനി കടഭായ് ലലറട്ട് സഇകേരലല.               

8.  പബനികേട്ട് കടഭായട്ട് ലലറട്ട്

9. ലസപ്കറജട്ട് മഭാകനജട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള വനികകേന്ദ്രതീകൃത പഭാകക്കജട്ട്
ലസപ്കറജട്ട് ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്ലഭാന്റുകേള.

10. വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

(സനി)  ആശുപത്രനിയനിലല  മഭാലനിനലങ്ങള  (ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല്  മഭാലനിനലല)
ഐ.എല.എ.-യലട  ഭഭാഗമഭായ  ഇകമജട്ട്  എന  സഭാപനല  സഭാകങ്കതനികേ  മനികേവട്ട്
ഉറപഭാക്കനിയ ഇന്സനിനകറററനില് സലസരനിചവരുന.  ആശുപത്രനികേളനിലല വലവസഭായ
ശഭാലകേളനിലല ഉണഭാകുന ലപഭാതുമഭാലനിനലങ്ങള ഉറവനിടസലത്തു വചതലന മജവ-
മജകവതര  മഭാലനിനലങ്ങളഭായനി  തരലതനിരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  മതനിയഭായ
സലവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തരലതനിരനിച
മജവമഭാലനിനലങ്ങള   മലനിനതീകേരണല  ഉണഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനിലല  അത്തരല
മഭാലനിനലങ്ങളുലട  ഉറവനിട  സലത്തുതലനകയഭാ  ഉടമസലന്റെ  സമതീപപ്രകദശത്തുള്ള
സലകത്തഭാ  ഉപകയഭാഗയക്തമഭായ  രതീതനിയനില്  സലസരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല
ലചേകയണതുല  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി   സലപരനിമനിതനിയള്ള  പക്ഷല  അത്തരല
മഭാലനിനലസലസരണല  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  മുകഖനകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകേഭാരമുള്ള
മഭാലനിനല  സലസരണ  ഏജന്സനികേള  മുകഖനകയഭാ   ഉറപട്ട്  വരുകത്തണതുമഭാണട്ട്.
അമജവമഭാലനിനലങ്ങള  തരലതനിരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുകേയല  ഉത്പഭാദകേരുമഭാകയഭാ
വനിതരണക്കഭാരുമഭാകയഭാ  കേരഭാറനികലര്ലപകടണതുല  മലനിനതീകേരണല  ഉണഭാകേഭാത്ത
വനിധത്തനില്  തരലതനിരനിചട്ട്  പുനനഃചേലക്രമണത്തനിനഭായനി  മകേമഭാകറണതുമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള
ലഫസനിലനികറഷന് ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനല മുകഖന ഏര്ലപടുത്തനി
വരുനണട്ട്.  വലവസഭായശഭാലകേളനിലല ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ വസ്തുക്കള ശഭാസതീയമഭായനി
മറവട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലലഭാരു  സഭാനനിടറനി  ലഭാന്റെട്ട്  ഫനില് സഇകേരലല
ലകേഭാചനിയനിലണട്ട്.

(ഡനി)  സസതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  നനിനല  പത്തട്ട്  ശതമഭാനല  തുകേ  മഭാലനിനല
സലസരണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തണലമനട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ഇതനിനഭായനി ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന് മഭാതൃകേയനില്   'ഹരനിതകകേരളല' പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എല.-ലല ജതീവനക്കഭാരുലട ആനുകൂലലങ്ങള

34  (1270)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള സലസഭാന ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി കേഇണ്സനിലനിനട്ട് കേതീഴെനിലള്ള
സനി.ഡബബ.ആര്.ഡനി.എ ല.-ലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പത്തഭാല  ശമ്പളക്കമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശകേള
പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിയനിടനിലല്ലന  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സസതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

 ഉണട്ട്.  കകേരള സലസഭാന ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി കേഇണ്സനിലനിലല
അനുബന ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളനിലല പത്തഭാല ശമ്പള കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശകേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചവരുന.

എചട്ട്.എ.ഡനി.എ. പദതനികേള

35 (1271)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എചട്ട്.എ.ഡനി.എ.  (Hill  Area  Development  Authority)യലട
വനിശദഭാലശങ്ങളുല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  നനിലവനിലള്ള  അവസയല  എന്തഭാലണന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എചട്ട്.എ.ഡനി.എ.  യനില്  ഉളലപടുത്തനി
തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എചട്ട്.എ.ഡനി.എ. പദതനിയനില് തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാരകശ്ശേരനി,
ലകേഭാടനിയത്തൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേലള  കൂടനി  ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 14-11-2011-  ലല സ.ഉ. (എലഎസട്ട്.)  60/11/പ്ലഭാനനിലഗട്ട് എന ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല  1955-ലല  തനിരുവനിതഭാലകൂര്,  ലകേഭാചനി  സഭാഹനിതല,  ശഭാസതീയ,
ധര്മ്മേസലഘങ്ങള രജനിസ്റ്ററഭാക്കല് നനിയമല അനുസരനിചട്ട് 2012 ലമയട്ട് മഭാസല  28-ാം
തതീയതനി മുതല് മലകയഭാരവനികേസന ഏജന്സനി രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേയണഭായനി.
1075/2017.
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മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിലല  പ്രകതലകേ പ്രശ്നങ്ങള കേലണത്തുകേയല നനിലവനില്

ഈ  രലഗത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സലസഭാനലത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള,

സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  ലവകസ്റ്റണ്  ഗഭാടട്ട്  ലസല്,  സനി.സനി.പനി.ആര്.എല.,  മറട്ട്

സഭാപനങ്ങള എനനിവയലട സഹഭായകത്തഭാലട പരനിഹഭാരങ്ങള കേലണത്തുകേയമഭാണട്ട്

ലക്ഷലല.  ഏജന്സനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്

കേമ്മേനിറനിയല  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനിയമഭാണട്ട്.  തതീരുമഭാനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

ഏജന്സനിയലട  ലസക്രടറനിയലട  കനതൃതസത്തനില്  ഭരണവനിഭഭാഗല  സലസഭാന

തലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ജനില്ലഭാതലങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഏകകേഭാപനല

പനി.എ.യ.  കപ്രഭാജകട്ട്  ഡയറകര്മഭാര്ക്കഭാണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരഭാണട്ട്

ഫതീല്ഡുതല  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദലഭാഗസര്.  ലചേറ  അരുവനികേളനില്  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാല

നനിര്മ്മേഭാണല,  പരനിസനിതനി  സഇഹൃദ  കുടനിലവള്ള  പദതനികേള,  പഴെല,  പചക്കറനി

വനികേസന  പദതനി,  മലകയഭാരകറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണല,  സഹലശതീ  സസയല

ലതഭാഴെനില്  പദതനി,  ലപഭാതുകുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണല,  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനല,

പരനിസനിതനി പരനിപഭാലന പദതനികേള,  നബഭാര്ഡട്ട്  അധനിഷനിത ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.

പദതനികേള  എനതീ  വനികേസന  പദതനികേള,   സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനിക്കട്ട് നനിലവനില് അധനികേഭാരമുളളതട്ട്.

മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജന്സനിയലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  പണല

സലസഭാന  ബഡ്ജറനില്  നനിനമഭാണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.  ചേനില  പ്രകതലകേ

കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്രസഹഭായല  ലഭനിചവരുന.  പ്രവൃത്തനികേള  ഗുണകഭഭാക

കേമ്മേനിറനികേള  മുകഖനയല  ഇ-ലടണര്  മുകഖനയമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനിക്കട്ട്  നൂറനിമുപതട്ട് കകേഭാടനി

രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എചട്ട്.എ.ഡനി.എ.-യനില് ഉളലപടുത്തനി

തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലശല അനുബനല
*ആയനി ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  നനിബനനയനുസരനിചട്ട്  ഭൂവനിസ്തൃതനിയലട  കുറഞ്ഞതട്ട്

ഇരുപത്തനിയഞട്ട്  ശതമഭാനലമങ്കനിലല  പ്രകദശല എണ്ണൂറട്ട്  മതീറര്  കകേഭാണ്ടൂറനിനട്ട്  മുകേളനില്

വരനികേകയഭാ  പഭാരനിസനിതനികേ  ദുരന്തങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭാവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന

പഞഭായത്തുകേലളയഭാണട്ട് ഹഭാഡയലട പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതട്ട്.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയനണ വനിജഭാപനത്തനിലല
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി

36 (1272)   ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശവഭാസനികേളുലട ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തടസ്സമഭാകുന തതീരകദശ
പരനിപഭാലന  നനിയനണ  വനിജഭാപനത്തനിലല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിജഭാപനപ്രകേഭാരല  നനിലവനില്  വന  പുതനിയ
കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയലട പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനികചഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളല  ജനില്ലയനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കകേരള  തതീരകദശ
പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയലട  അനുമതനിക്കഭായനി  എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്
സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില് എത്ര എണത്തനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
എത്ര അകപക്ഷകേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കകേണതഭായനിട്ടുണട്ട് ;

(ഇ)  അകപക്ഷകേളക്കട്ട് അനുമതനി നല്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസല കനരനിടനിട്ടുലണങ്കനില്
കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട് കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്) അനുമതനികേള എനകത്തക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്
അനുമതനി നനികഷധനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  ജനസഭാന്ദ്രതയല  സലത്തനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതയല  മറട്ട്
ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ  പ്രകതലകേതകേളുല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  തതീരകദശ  വനിജഭാപന
നനിയമത്തനില്  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കഭാന് കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപടനിലയടുക്കുകേയല
കഡഭാ.മശകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  സമനിതനിലയ  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
ചുമതലലപടുത്തുകേയല  ലചേയ.  കഡഭാ.  മശകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  സമനിതനി  2014-ല്
കകേരളത്തനില് വരനികേയല ബനലപട ഉകദലഭാഗസകരഭാടട്ട്  ചേര്ച നടത്തുകേയല  ലചേയ.
കഡഭാ.  മശകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  സമനിതനി  അവരുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചതഭായനിടഭാണട്ട്  അറനിയഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  വനല
പരനിസനിതനി  മനഭാലയല  കഡഭാ.  മശകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  സമനിതനിയലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില് പുതനിയ ഇളവകേലളഭാനല തലന ഇതുവലരയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിടനില്ല.  
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(ബനി)  പുതനിയ  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനിയലട  പ്രവര്ത്തനല
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) 2016  ഏപ്രനില് മുതല് ലസപ്തലബര്  29  വലര എറണഭാകുളല ജനില്ലയനില്
നനിനല  572-ഓളല അകപക്ഷകേള ഇതുവലര ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ഡനി) അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചവരുന,

(ഇ)  2016  മഭാര്ചട്ട്  30-നട്ട്  കശഷല  അകതഭാറനിറനി  നനിലവനിലനില്ലഭാതനിരുന
തനിനഭാലഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസല  കനരനിടതട്ട്.  പുതനിയ  അകതഭാറനിറനി  ജൂണ്  മഭാസത്തനില്
നനിലവനില് വരനികേയല പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  നനിലവനിലള്ള  അകപക്ഷകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്
അകതഭാറനിറനി  ഊര്ജനിത  ശമല  നടത്തുനണട്ട്.  2011-ലല  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്
വനിജഭാപനല  അനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രലമ  അനുമതനി  നല്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.
പ്രസസ്തുത വനിജഭാപന പ്രകേഭാരല അനുവദനതീയമല്ലഭാത്ത അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് നനിരസനിക്കുനതട്ട്.

പരനിസനിതനി സലരക്ഷണല

37 (1273) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് പരനിസനിതനി ആഘഭാതങ്ങളമൂലല കേഭാലഭാവസയട്ട് കപഭാലല
വലതനിയഭാനങ്ങള ഉണഭാകുനകേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഹലപര്വ്വതല  ഉളലപലടയള്ള  മലനനിരകേലള  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനുല
പരനിസനിതനി ആഘഭാതങ്ങള കുറയ്ക്കുനതനിനുല കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പരനിസനിതനി സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട കൂടനി പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലശല അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)   പരനിസനിതനി  സലരക്ഷണത്തനിനഭായനി  അടുത്ത അഞട്ട്  വര്ഷങ്ങള

ലകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  ഹരനിതകകേരളല  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനല,  കേഭാര്ഷനികേ  വനികേസനല,  ജല  സരക്ഷ  എനതീ  മൂനട്ട്

കമഖലകേളഭാണട്ട്  പദതനി  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  പദതനിയലട  സഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുല
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കമല്കനഭാടത്തനിനുമഭായനി  പ്രകതലകേ ദഇതലകസന രൂപതീകേരനിക്കഭാന് പദതനി വനിഭഭാവന

ലചേയ്യുന.  വനിദലഭാര്തനികേള,  യവജനസലഘടനകേള,  വഭാളണനിയര് ഓര്ഗമനകസഷനുകേള

മറട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  എനനിവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭായനിരനിക്കുല  പദതനി

നടപഭാക്കുനതട്ട്.  ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട  പുനരുജതീവനല,  പചക്കറനിയനിലല  മറട്ട്

വനിളകേളനിലല  സസയലപരലഭാപ്തത,  കകേന്ദ്രതീകൃതവല  വനികകേന്ദ്രതീകൃതവമഭായ  ശഭാസതീയ

മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  മഭാലനിനലസലസരണല എനനിവയഭാണട്ട് പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള.

കുടനഭാടനിലല ഹഇസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനിലല മഭാലനിനലല

38  (1274)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല ഹഇസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള്ള മഭാലനിനലല പരനിസനിതനിക്കട്ട്
കദഭാഷകേരമഭാകുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനിലല  മഭാലനിനലല  സലസ്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള
സലവനിധഭാനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്  നനിനള്ള  മഭാലനിനലല  സലസ്ക്കരണ  പ്ലഭാന്റെനില്
എത്തനിക്കഭാലത  കേഭായലകേളനില്  ഒഴുക്കുനതനിലനതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി )  ഉണട്ട്.  ഹഇസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനള്ള സസതീകവജുല ഗഭാര്കബജുല
എഞനിനനില്  നനിനള്ള  എണയല  മലനിനതീകേരണല  ഉണഭാക്കുനതനിനഭാല്  അതട്ട്
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി  ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേലള  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനി  പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുണട്ട്.   ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്
സസതീകവജട്ട്  സലഭരണസലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുകേ,  ഇപ്രകേഭാരല  കശഖരനിക്കുന
സസതീകവജട്ട്  കേരയനിലലത്തനിചട്ട്  ശഭാസതീയമഭായ  ശുദതീകേരണ  സലവനിധഭാനല  വഴെനി
സലസരനിക്കുകേ, ഗഭാര്കബജട്ട് മഭാലനിനലല ഹഇസട്ട് കബഭാടനില് തലന കശഖരനിചട്ട് കേരയനില്
നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ലചേയ്യുകേ എനതീ കേഭാരലങ്ങള ഇതനിനഭായനി  ലചേയ്യുന.  എഞനിനനില്
നനിനള്ള  മലനിനതീകേരണല  തടയനതനിനഭായനി  നഭാലട്ട്  കസഭാക്കട്ട്  ഔടട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
എഞനികനഭാ  ഇന്കബഭാര് ഡട്ട്  എഞനികനഭാ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.
വനികനഭാദ  സഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  കുമരകേത്തട്ട്  ഹഇസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്
നനിനള്ള സസതീകവജട്ട്  സലസരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു ലപഭാതു മലനിനജല ശുദതീകേരണ
സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിസനികട്ട്  ടൂറനിസല  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  കേഇണ്സനിലനിലന്റെ
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ആള  കകേരള  ഹഇസട്ട്  കബഭാടട്ട്  ഓകണഴട്ട്
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അകസഭാസനികയഷന്  180  KLD   കശഷനിയള്ള  ഒരു  സസതീകവജട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്
ആലപ്പുഴെയനിലല  കുനമ്മേ  വനികല്ലജനില്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലമഭാമബല്  സസതീകവജട്ട്
കേളക്ഷന്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  സസതീകവജട്ട്  മഭാലനിനലല
കശഖരനിചട്ട്  ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്റെനില്  സലസരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഹഇസട്ട് കബഭാട്ടുകേളനില് നനിനല ഉണഭാകുന ഓയനില് മഭാലനിനലല
പ്രകതലകേല  വതീപയനില്  സൂക്ഷനിചട്ട്  അലഗതീകൃത  റതീമസക്കളറനിനട്ട്  മകേമഭാറനതനിനുല
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  സലസഭാന  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്  ഈ കേഭാരലത്തനില്
കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  നനിലവനിലല  സലവനിധഭാനല  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് പരതീക്ഷ

39  (1275)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളല ജനില്ലയനിലല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് തസനികേയനികലക്കുള്ള
റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനല എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) പുതനിയ ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
നനിയമനല നടത്തുവഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 31-12-2016 വലരയഭാണട്ട്.

(ബനി) 29 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. 5 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അമഡസസട്ട്
ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭനിചഭാല് നനിയമനല നല്കുനതഭാണട്ട്.

സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനല

40 (1276) ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത വനിവനിധ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസനികേയനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  ലപഭാതു  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനല  നനിയമനല  നടത്തുകമ്പഭാള
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഉണഭാകേഭാവന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ബുദനിമുട്ടുകേളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
സഇകേരലപ്രദമഭായ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  പരസര  സമ്മേതകത്തഭാലട  മഭാറല
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ലപഭാതുലനിസ്റ്റനില്  നനിനല  നനിയമനല  നടത്തുന  ലസക്രകടറനിയറട്ട്,
പനി.എസട്ട്.സനി.,  കലഭാക്കല്  ഫണട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിലവനിലള്ള
ലഎ.ഡനി.എല.റനി.  സലവനിധഭാനല  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുല  ബഭാധകേമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സഇകേരലപ്രദമഭായ  സര്വ്വകേലഭാ
ശഭാലകേളനില്  നനിയമനല  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ഏലതങ്കനിലല  നനിര്കദ്ദേശല  പരനിഗണന
യനിലകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി)  വനിവനിധ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരസര സമ്മേതകത്തഭാലട മഭാറല ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള വലവസകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(സനി)  പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ഐ.ടനി. നയല

41  (1277)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഎ. ടനി.  നയല പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; ലഎ. ടനി. കമഖലയനില് ഇഇ വര്ഷല
എത്ര ലതഭാഴെനില് സഭാദലതകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരല  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്  ഇനനിയല  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലഎ. ടനി. കമഖലയനില് പുതനിയ പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പുതനിയ  സമഗ്ര  ഐ.ടനി.  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  മസബര്  പഭാര്ക്കട്ട്,  ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി ഈ വര്ഷല ഉകദ്ദേശല പുതനിയ 9000  ലതഭാഴെനില് സഭാദലതകേള
സ സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാകുല.  കൂടഭാലത പുതനിയ ഐ.ടനി.  നയല രൂപതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട് ഐ.ടനി.
പഭാര്ക്കുകേളനില് കൂടുതല് സല സഇകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല പ്രസ്തുത ഐ.ടനി.
നയല പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനുല ആനുപഭാതനികേമഭായനി കമല്പറഞ്ഞതനിലല കൂടുതല്
ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാനുല സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.



80      കകേരള നനിയമസഭ                         ഒകകഭാബര്  3, 2016

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരല ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ പദതനികേള ഘടല ഘടമഭായഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ ഒനഭാലഘടല  പൂര്ണമഭായല  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാണട്ട്.  86  ഏക്കര്  'പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേകമഖല'  (SEZ)  പദവനിയനിലള്ള
രണഭാല  ഘടത്തനില്,  ഇന്കഫഭാസനിസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  യ.എസട്ട്.റനി.  കഗഭാബല്
എനതീ  കേമ്പനനികേള  അവരുലട  വനികേസന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ  മൂനഭാല ഘടത്തനില് ഭൂമനി  നല്കേനിയ ഏഴെട്ട്  ഐ.ടനി. കേമ്പനനികേള
അവരുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉടലന  ആരലഭനിക്കുല.  കൂടഭാലത
ഇവനിലട  ഐ.ടനി.  ലകേഭാകമര്ഷലല്  വലവസഭായ  സലരലഭങ്ങള  ഉളലപട  “കടഭാറസട്ട്
ഡഇണ് ടഇണ്”പദതനിക്കഭായനി 19.73 ഏക്കര് ഭൂമനി കടഭാറസട്ട് ഗ്രൂപനിനട്ട് നല്കേഭാനഭായനി
മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചട്ട്  ലടകകഭാപഭാര്ക്കുല  കടഭാറസട്ട്
ഗ്രൂപ്പുമഭായനി  30-9-2015-ല് ഒരു ലഫയനില വര്ക്കട്ട് എഗ്രനിലമന്റെട്ട് ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  തുടര് നടപടനികേള  ലചേയവരുന.   ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ  മലറഭാരു
വലനിയ  പദതനിയഭായനി  ഏകേകദശല  424  ഏക്കറനിലള്ള  ലടകകഭാസനിറനി  പദതനി
ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  അഞട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  ഭൂമനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  97  ഏക്കറനില്  ഏകേകദശല  3600  കകേഭാടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കനില്  ടനി.സനി.എസട്ട്.  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കഗഭാബല്  ലട്രെയനിനനിലഗട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ
പ്രഭാരലഭഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  അതുകപഭാലല സണ്ലടകേട്ട്
ബനിസനിനസട്ട്  ലസഭാലക്യൂഷന്സട്ട്,  ഐ.ഐ.ഐ.ടനി.എല.ലകേ.  (IIITMK)  എനതീ
സഭാപനങ്ങളുല  അവരുലട  പ്രഭാരലഭഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലകേഭാല്ലല  ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലല  ഒരു  ലക്ഷല  ചേതുരശ  അടനി  വനിസതീര്ണത്തനില്
നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുല  'പ്രകതലകേ  സഭാമ്പത്തനികേകമഖല'  (SEZ)  പദവനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ “അഷ്ടമുടനി”ഐ.ടനി. ലകേടനിടത്തനില് ബഭാക്കനിയള്ള ഏകേകദശല
35,600 ചേതുരശ അടനി സലല കൂടുതല് ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേളക്കട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഐ.ടനി. കമഖലയനില് നടപഭാക്കനി വരുന, നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള ഇവലയല്ലഭാമഭാണട്ട്.

(i) നഭാഷണല് ഇന്ഫര്കമഷന് ഇന്ഫഭാസക്ചേര്

(ii) ഭഭാരതട്ട് ലനറട്ട്

(iii) സലസഭാനലത്ത  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറ്റുകേള  (SPC)
മുകഖനയള്ള  ഡനിജനിറല് എലപവര്ലമന്റെട്ട് പദതനി.

(iv) 'ലമഭാമബല്  ഗകവണന്സട്ട്'  പദതനി  വഴെനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കസവനല  ലഭലമഭാക്കല്.

(v) ലസകേക്യൂരനിറനി ഓപകറഷന് ലസന്റെര്
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കൂടഭാലത കകേരള ഇന്ഫഭാസക്ചേര് ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് (KIIFB)
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  തഭാലഴെപറയന  പദതനികേള  ആരലഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

• ലകേഭാചനി ഇനകവഷന് കസഭാണനില്  3.4 ലക്ഷല ചേ.അടനി ലകേടനിടങ്ങള.

• ലടകകഭാസനിറനിയനില് 2 ലക്ഷല ചേ.അടനി വരുന ആദലലത്ത ലകേടനിടല.

• കകേരളത്തനിലല എഞനിനതീയറനിലഗട്ട് കകേഭാകളജുകേലള ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേളുമഭായനി
ലടലനിപ്രസന്സട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് വഴെനി പരസരല ബനനിപനിക്കല്.

യവജനസലരലഭകേതസ  വനികേസന  പരനിപഭാടനിയനിന്  കേതീഴെനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഐ.ടനി.-കമഖലയനില് പ്രഭാഥമനികേ തലല മുതല് സമഗ്രവനികേസനല ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുല
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത പുതനിയ ഐ.ടനി.നയല വരുന മുറയട്ട്,  ആയതനിനനുസരനിചട്ട്
പുതനിയ പദതനികേള തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.

ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട്

42  (1278)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് അഞട്ട് വയസ്സനില് തഭാലഴെയള്ള കുടനികേളക്കട്ട് 30-9-2016
നട്ട് മുമ്പഭായനി ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് നഭാളനിതുവലര എത്ര ശതമഭാനല കുടനികേളക്കട്ട് ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട്
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണത്തനിനഭായനി  ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  കേലഭാലപട്ട്
നടത്തഭാന് കകേന്ദ്ര നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിരുകനഭാ;

(ഡനി)  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കഭാലത  കപഭായഭാല്  സലകയഭാജനിത  ശനിശു  വനികേസന
പദതനിയനിലല ആനുകൂലലങ്ങള കുടനികേളക്കട്ട് നഷ്ടമഭാവകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് ഇതനിനു പരനിഹഭാരമഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള മകേലക്കഭാള
ലമനല  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനല
സലബനനിച വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  നഭാളനിതുവലര  സലസഭാനത്തട്ട്  എഴുപത്തനിമൂനട്ട്  ശതമഭാനല  കുടനികേളക്കട്ട്
ആധഭാര് എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

1075/2017.
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(സനി)  സലസഭാനലത്ത  അഞട്ട്  വയസ്സനില്  തഭാലഴെയള്ള,  സലകയഭാജനിത  ശനിശു
വനികേസന പദതനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഉളലപലടയള്ള എല്ലഭാ കുടനികേളക്കുല ആധഭാര്
ലഭലത ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി അലഗനവഭാടനി തലത്തനില് എന്കറഭാളലമന്റെട്ട് കേലഭാമ്പുകേള
സലഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  8-8-2016-ലല  കേത്തനിലല  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരല
സലകയഭാജനിത  ശനിശുവനികേസന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കസവനങ്ങള  പ്രകയഭാജന
ലപടുത്തുന എല്ലഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുല ആധഭാര് ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്.  എനഭാല്
ആധഭാര് കേഭാര്ഡട്ട് ലഭനിക്കഭാലത കപഭായഭാല്  സലകയഭാജനിത ശനിശുവനികേസന പദതനിയലട
ആനുകൂലലങ്ങള  നഷ്ടമഭാകുകമഭാലയനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില്ല.
എനനിരുനഭാലല സലസഭാനലത്ത അഞട്ട് വയസ്സനില് തഭാലഴെയള്ള എല്ലഭാ കുടനികേളുലടയല
ആധഭാര് എന്കറഭാളലമന്റെനിനഭായനി തഭാലഴെപറയന നടപടനികേള മകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(i) സലസഭാനവലഭാപകേമഭായനി  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  കേലഭാമ്പുകേള
സലഘടനിപനിച.

(ii) എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  ശതമഭാനല  കുറവള്ള ജനില്ലകേളനില്  സഞരനിക്കുന
കേലഭാമ്പുകേള  സലഘടനിപനിക്കുനതനിനുല  ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്
സലബനനിച  പരസലങ്ങള മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  പ്രചേരനിപനിചട്ട്
പരമഭാവധനി  കുടനികേലള  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  കേലഭാമ്പുകേളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച.  

(iii) ഉളനഭാടന്  പ്രകദശങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്മഭാരുമഭായനി  പ്രകതലകേ
കയഭാഗങ്ങള നടത്തനി, ആയതുപ്രകേഭാരമുള്ള ആക്ഷന്പ്ലഭാന് അനുസരനിചട്ട്
എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്   പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതലപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച.

(iv) ലമഷതീനുകേളുലട  അപരലഭാപ്തതമൂലല  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മന്ദഗതനിയനില്  നടക്കുന  ജനില്ലകേളനില്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിച  സലങ്ങളനില്  നനിനല  ലമഷതീനുകേള  എത്തനിചട്ട്
ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  നടത്തുനതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച.  കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഓഫതീസര്,  അക്ഷയ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്
എനനിവരുമഭായനി കചേര്നട്ട് സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകകററട്ട് തലത്തനില്
പ്രതനിമഭാസ  ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനി
വരുന.

കൂടഭാലത 30-9-2016-നട്ട് മുമ്പഭായനി ആധഭാര് എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് ജനില്ലഭാതലത്തനില് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്  ഒരു  തുടര്  പ്രക്രനിയ  ആയതനിനഭാല്  നവജഭാത
ശനിശുക്കളക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  വചട്ട്  തലന  ആധഭാര്  എന്കറഭാളലമന്റെട്ട്
നടത്തുനതനിനുള്ള സഇകേരലലമഭാരുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
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ലകേഭാരടനി ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

43  (1279)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാരടനി  ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എനല  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തല്ലഭാല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ലകേടനിട  സമുചയത്തനില്  പുതുതഭായനി  എത്ര  കേമ്പനനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(സനി)  കൂടുതല്  ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേള  ലകേഭാരടനി  ഇന്കഫഭാ  പഭാര്ക്കനില്
പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കുനതനിനുല കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലവസരല
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുല ആവശലമഭായ അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേഭാരടനി  ഇന്കഫഭാ  പഭാര്ക്കനിലല  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  രണഭാല  ഘട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  3.3  ലക്ഷല  ചേ.അടനി  വനിസതീര്ണത്തനില്  ആധുനനികേ  സഇകേരലങ്ങകളഭാടട്ട്
കൂടനിയ പുതനിയ ഒരു ഐ.  ടനി മന്ദനിരത്തനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി. 2016  ജനുവരനി
21-ാം  തതീയതനി  ഉദ്ഘഭാടനല  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ  ഗ്രഇണട്ട്  കഫഭാറനിലല
ഇന്റെതീരനിയര് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
ഐ.ടനി  മന്ദനിരത്തനികലക്കട്ട്  കവണ മവദബതനി,  ജലവനിതരണല,  ആഭലന്തരകറഭാഡുകേള
എനതീ അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയനില്
നനിനല  ഐ.ടനി  പഭാര്ക്കനികലക്കഭായനി  ജലല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  മപപട്ട്
മലന്,  ജലശുദതീകേരണശഭാല,  ഓവര്  ലഹഡട്ട്  ടഭാങ്കട്ട്  എനനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണല
അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  പുതനിയ ലകേടനിടത്തനില് ഇതനികനഭാടകേല തലന മൂനട്ട് ഐ.ടനി കേമ്പനനികേള
പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  രണട്ട്  കേമ്പനനികേളക്കുകൂടനി  സലല
അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഐ.ടനി.  കസസനിലന്റെ  വര്ദനിചവരുന  ആവശലകേത  പരനിഗണനിചട്ട്
ഒനഭാമലത്ത നനില കൂടനി ഇന്റെതീരനിയര് ഫനിറട്ട് ഔടട്ട് ലചേയട്ട് പ്ലഗട്ട് ആന്റെട്ട് കപ്ല മഭാതൃകേയനില്
ആറട്ട്  മഭാസത്തനിനകേല  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേള
ആരലഭനിചകേഴെനിഞ.  ഈ  നനില  പ്രവര്ത്തന  കയഭാഗലമഭാകുനകതഭാലട  കൂടുതല്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് അവസരല ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കേണ്ണൂര് മസബര് പഭാര്ക്കട്ട്

44 (1280)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് മസബര് പഭാര്ക്കനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടല
വലര ആലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കു
ലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കനികലക്കട്ട്  ഐ.ടനി.  സലരലഭകേലര  എത്തനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഫഇകണഷന് വര്ക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പുതനിയ  ഐ.ടനി.  നയല  രൂപതീകേരനിക്കുന  മുറയ്ക്കുല  ആയതനിനട്ട്
വനികധയമഭായല നടപടനികേള മകേലക്കഭാളളുനതഭാണട്ട്.

ഡനിജനിറല് സലസഭാനല

45 (1281) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .  സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) കകേരളലത്ത ഇന്തലയനിലല ആദലലത്ത ഡനിജനിറല് സലസഭാനമഭാക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള മകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആലരയഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജന്സനിയഭായനി  ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഡനിജനിറല്  സലവനിധഭാനങ്ങളനില്  സലസഭാനല  എലന്തല്ലഭാല  മുകനറങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഡനിജനിറല്  സലവനിധഭാനങ്ങളനില്  സലസഭാനല  മകേവരനിചനിട്ടുളള
മുകനറങ്ങള  അലഗതീകേരനിചലകേഭാണട്ട്  ആദലലത്ത  ഡനിജനിറല്  സലസഭാനമഭായനി
കകേരളലത്ത പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ഡനിജനിറല്  സഭാക്ഷരതയഭായനി  തുടങ്ങനിയ  അക്ഷയ  പദതനി  പനിനതീടട്ട്
ഇ-സര്വ്വതീസട്ട്  നല്കുന  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസന്റെറഭായനി  മഭാറ്റുകേയണഭായനി.  സ്കൂള
കുടനികേളനില്  കേമ്പക്യൂടര്  പരനിജഭാനല  വളര്ത്തുവഭാനുല  സ്കൂളുകേള  കേമ്പക്യൂടമറസട്ട്
ലചേയ്യുവഭാനുല  ഐ.ടനി.  @  സ്കൂള  (  it@school)  കപ്രഭാജകട്ട്  വഴെനി  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
കകേരളത്തനിലടനതീളല ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണകനിവനിറനി ലഭലമഭാക്കുകേയല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസ്റ്ററട്ട്
ഡഭാറഭാ ലസന്റെര്, കകേരള കസ്റ്ററട്ട് മവഡട്ട് ഏരനിയ ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് മുതലഭായ സലരലഭങ്ങളുല
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട അകനകേല ഇ-ഗകവണന്സട്ട് സലവനിധഭാനങ്ങളുല നടപനിലഭാക്കുകേ
വഴെനിയമഭാണട്ട് കമല്പറഞ്ഞ തലത്തനിലളള മുകനറല സഭാധലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

ലമഭാമബല്  കഫഭാണുകേളുലടയല  ടഭാബറട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയല
സലസഭാനലത്ത സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കനിടയനില്കപഭാലമുള്ള വലഭാപകേപ്രചേഭാരല  കേണക്കനി
ലലടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന  കസവനങ്ങള
ലമഭാമബല് ഉപകേരണങ്ങള വഴെനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള 'ലമഭാമബല് ഗകവണന്സട്ട്'
പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് തുടക്കല കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  നഭാഷണല് ഇന്ഫര്കമഷന്
ഇന്ഫഭാസക്ചേര്,  സലസഭാനലത്ത  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറ്റുകേള  (SPC)
മുകഖനയളള ഡനിജനിറല് എലപവര്ലമന്റെട്ട് പദതനി എനനിവയട്ട് രൂപല നല്കുകേയല  ഇവ
സലസഭാനത്തഭാകേമഭാനല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് വരനികേയല ലചേയ്യുന.

(ബനി)  സലസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേരള കസ്റ്ററട്ട്  ഐ.ടനി.മനിഷലനയഭാണട്ട് കനഭാഡല്
ഏജന്സനിയഭായനി ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഡനിജനിറല്  സലവനിധഭാനങ്ങളനില്  സലസഭാനല  മകേവരനിച  ഏറവല
പ്രധഭാനലപട കനടങ്ങള തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട്.

(i) സലസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേലള  പരസരല
ബനനിപനിക്കുന  തരത്തനില്  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  മവഡട്ട്  ഏരനിയ
ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് സലവനിധഭാനത്തനിനട്ട് രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ii) സലസഭാനലത്ത  ഒട്ടുമനിക്ക  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  ആപ്ലനികക്കഷനുകേളുല
കസ്റ്ററട്ട് ഡഭാറഭാ ലസന്റെര് (SDC)ല് കഹഭാസ്റ്റട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(iii) ഡനിജനിറല്  സഭാക്ഷരതയല  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കസവനങ്ങളുല അക്ഷയ വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(iv) ഐ.ടനി  @  സ്കൂള മുകഖന ഡനിജനിറല് വനിദലഭാഭലഭാസല നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(v) കകേരളത്തനില്  ലമഭാമബല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വര്ദനവട്ട്
കൂടുതല്  ആയതനിനഭാല്,  ജനങ്ങളനില്  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്
കസവനങ്ങള ലമഭാമബലനിലൂലട നല്കുന പദതനിക്കട്ട് തുടക്കല
കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.

(vi) ഏറവല  കൂടുതല്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുള്ള
സലസഭാനങ്ങളനിലലഭാനഭായനി  കകേരളലത്ത  വളര്ത്തനിലയടുത്തതനില്
വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ വകുപനിനട്ട് പ്രഥമ പങ്കഭാണുളളതട്ട്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് നനിനല ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട വനിവരല

46  (1282)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷല മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്
നനിനള്ള  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  അവയനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല നല്കേനിയനിട്ടുലണനല,  ആലകേ
എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ &ബനി)  മണ്ഡലല തനിരനിചളള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

പുറനിങ്ങല് ദുരന്തത്തനിനനിരയഭായവലര ചേനികേനിതനിച ഇനത്തനില്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാനുള്ള തുകേ

47  (1283)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടട്ട് ദുരന്തത്തനിനനിരയഭായവലര ചേനികേനിതനിച ഇനത്തനില്
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാനുള്ള തുകേ പൂര്ണമഭായല ലകേഭാടുത്തു തതീര്ത്തനിട്ടുകണഭാ;
എത്ര തുകേ നല്കേനിലയനല ഇനനി എത്ര തുകേ നല്കേഭാനുലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ആയതട്ട് സലബനനിച ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  ലകേഭാല്ലല  ലമഡനിട്രെനിന  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  എത്ര  തുകേ
നല്കേഭാനുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  തുകേ
സമയബനനിതമഭായനി  നല്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ-സനി)  പുറനിങ്ങല്  ലവടനിലക്കടട്ട്  ദുരന്തത്തനിനനിരയഭായവലര  ചേനികേനിതനിച
ഇനത്തനില്  ബനി.ആര്.  കഹഭാസനിറല്  ലനടുകങ്ങഭാലല,  ശതീനഭാരഭായണ  ലമഡനിക്കല്
മനിഷന്,  ലകേഭാല്ലല,  എസട്ട്.പനി.  കഫഭാര്ടട്ട്  കഹഭാസനിറല്,  തനിരുവനന്തപുരല,  ലമഡനിട്രെനിന
കഹഭാസനിറല്  ലകേഭാല്ലല  ക്രനിസ്റ്റലന്  മനിഷന്  കഹഭാസനിറല്  പത്തനലതനിട  എനതീ
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട  ബനില്ലുകേള ജനില്ലഭാകേളകര്മഭാര് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
ലകേഭാല്ലല  ലമഡനിട്രെനിന  കഹഭാസനിറലനിലന്റെ  കപരനില്  15,33,570  (പതനിനഞട്ട്  ലക്ഷത്തനി
മുപത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  എഴുപതട്ട്  രൂപ  മഭാത്രല)  രൂപയലട  ബനില്ലഭാണട്ട്
സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലമഡനിട്രെനിന  കഹഭാസനിറലനികന്റെതുളലപലടയളള  സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലട ബനില്ലുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.

കേടുത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ചേനികേനിതഭാ   ധനസഹഭായ
അകപക്ഷകേള

48  (1284)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  കേടുത്തുരുത്തനി
എല.എല്.എ.-യലട  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരല  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  അവരുലട  കപരുവനിവരല  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഈ  അകപക്ഷകേളനികനല്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന  നടപടനിക്രമങ്ങള  എന്തഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല.എല്.എ.-മഭാര്,  എല.പനി.-മഭാര് തുടങ്ങനിയ ജനപ്രതനിനനിധനികേലള ഒഴെനിവഭാക്കനി
ധനസഹഭായങ്ങള  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിനട്ട് പ്രകതലകേ ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയലട  അകപക്ഷകേള  കപ്രഭാസസ്സട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ലവയര് ലഡവലപട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഏതട്ട് ഏജന്സനിക്കഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ
ചുമതല;  ഇതനിനട്ട്  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഭായനി  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ  ഏജന്സനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  മുകഖന  വനിവരങ്ങള  നല്കുനതനിനഭായനി
എല.എല്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  ഐ.ഡനി.-യല  പഭാസ്സട്ട്  കവഡുല  നല്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനില്ലഭാ  കേളകറലട റനികപഭാര്കടഭാടുകൂടനി  സമര്പനിക്കുന അകപക്ഷ വതീണ്ടുല
വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസറലട  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  അയയ്ക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
കേടുത്തുരുത്തനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനല  വന  എത്ര  അകപക്ഷകേള  വനികല്ലജട്ട്
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ഓഫതീസറലട  റനികപഭാര്ടനിനട്ട്  അയച;  അവ  ഏലതല്ലഭാല;  ഏലതല്ലഭാല  വനികല്ലജട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനി;  ഇനനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കേനിടഭാനുള്ള  അകപക്ഷകേള
ഏലതല്ലഭാല;  ഏലതഭാലക്ക  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസകേളഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന്
മവകുനതട്ട് എന കൂടനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  കേടുത്തുരുത്തനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല എത്ര കപര്ക്കട്ട് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായല അനുവദനിച;
ആര്ലക്കഭാലക്ക എത്ര തുകേ വതീതല അനുവദനിച എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മണ്ഡലല തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

(ബനി) പ്രകതലകേ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയലട  അകപക്ഷകേള  കപ്രഭാസസ്സട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
സനി-ഡനിറനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ലവയര് ഡവലപട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) വനിവരല കശഖരനിചവരുന.

(ഇ) മണ്ഡലല തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

49 (1285)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അവസഭാന  മഭാസങ്ങളനില്  അനുവദനിച

മുഖലമന്തനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനളള  ധന  സഹഭായങ്ങള  ഇനനിയല

അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാകേഭാത്ത കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്, അതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണനല തുകേ എനട്ട് വനിതരണല ലചേയഭാന്

കേഴെനിയലമനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില്നനിനല  ധനസഹഭായല  അഭലര്തനിച.  ലഭനിച  മുഴുവന്  അകപക്ഷകേളുല

പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയള്ളവര്ലക്കല്ലഭാല ധനസഹഭായല അനുവദനിചവരുന. 
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എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിത പരനിഹഭാര ലസല്

50 (1286)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  3-2-2016-ല്  അനലത്ത  മുഖലമനനിയലടയല  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെയല
സഭാനനിദലത്തനില് എന്കഡഭാസളഫഭാന് സമര സമനിതനിയമഭായനി നടന അനുരഞ്ജന
ചേര്ചയനില്  എടുത്ത തതീരുമഭാനങ്ങള  എലന്തല്ലഭാമഭായനിരുനലവനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതുല  അല്ലഭാത്തതുമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ഏലതല്ലഭാമഭാണട്ട്;
ഏലതങ്കനിലല തതീരുമഭാനങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിലല്ലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തഭാണട്ട്;

(ബനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിത പരനിഹഭാര ലസല്ലനിലന്റെ കയഭാഗല അവസഭാനമഭായനി
കചേര്നതട്ട്  എകപഭാഴെഭാണട്ട്;  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ലസല്  പുനനഃസലഘടനിപനിക്കഭാനുള്ള  നതീക്കമുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനു  സസതീകേരനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  3-2-2016-ല്  അനലത്ത  മുഖലമനനിയലടയല  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെയല
സഭാനനിദലത്തനില്  നടന  അനുര ഞ്ജന  ചേര്ചയനിലല  തതീരുമഭാനങ്ങളുല  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുല അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുല  അവകലഭാകേനല  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായള്ള  ജനില്ലഭാതല
ലസല്ലനിലന്റെ  കയഭാഗല  30-1-2016-നഭാണട്ട്  അവസഭാനമഭായനി  കചേര്നതട്ട്.  ലസല്
പുന:സലഘടനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായ പദതനി 

51  (1287)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  'ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനി'  പ്രകേഭാരല ഏതു തരല
കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  ചേനികേനിതയഭായഭാണട്ട്  ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപല  ഏലതഭാലക്ക
കരഖകേളഭാണട്ട് ഹഭാജരഭാകക്കണലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്

1075/2017.
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(സനി)  ഈ സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന കശഷല മൂവഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനല  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുലണനല  അവയട്ട്  എത്ര  തുകേ
വതീതല അനുവദനിചനിട്ടുലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനല  കേഭാന്സര്,  വൃക്കകരഭാഗല,
ഹൃദയകരഭാഗല,  നക്യൂകറഭാ  സലബനമഭായ കരഭാഗല,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  ലബയനിന് ടക്യൂമര്,
എയ്ഡ്സട്ട് തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കുന.

(ബനി)  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലളള  അകപക്ഷ  ലവള്ളക്കടലഭാസ്സനില്  തയഭാറഭാക്കനി
ആറമഭാസത്തനില്  കേവനിയഭാത്ത  ലമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (അപകേടമരണല
നടന  കകേസ്സുകേളനില്  മരണ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,
എഫട്ട്.ഐ.ആര്, വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് തുടങ്ങനിയവയലട പകേര്പ്പുകേള)
ഉള്ളടക്കല  ലചേയട്ട്  സലല  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/കേളകകററട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  സര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   അകപക്ഷ  വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസനില്
സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട് ഉചേനിതല.

(സനി)  മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല ധനസഹഭായല അനുവദനിചതട്ട്
സലബനനിചള്ള കേണക്കുകേള നനികയഭാജകേമണ്ഡലല തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില്ല.

മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിതഭാസഹഭായല

52 (1288)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിത സഹഭായത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന അകപക്ഷ
കേളനികനല്  സമയബനനിതമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കുവഭാന് കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാറഭാക്കര  വനികല്ലജനിലല
അബ്ദുറഹുമഭാന് പനിലഭാത്തറ, വളഭാകഞരനി വനികല്ലജനിലല നനിഹഭാല് കറഭാഷ്ന്, കകേഭാടക്കല്
വനികല്ലജനിലല  മുഹമ്മേദട്ട്  സഭാഹനിദട്ട്,  മുസഫ  മണഭായപ്പുറല,  കമല്മുറനി  വനികല്ലജനിലല
ലചേമ്പന്  കവലഭായധന്,  അബ്ദുസലഭാല  മുനമ്പത്തട്ട്,  സഹറ എനനിവരുലട  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേളനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികനല്  മുഖലമനനിയലട  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായല
അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  മുഖലമനനിയലട ചേനികേനിതഭാസഹഭായത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന അകപക്ഷ
കേളനികനല് സമയബനനിതമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലഭാകേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) വനിവരല കശഖരനിചവരുന.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

53 (1289) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനല മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
നല്കേഭാലത മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന തുകേ എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ

ഉത്തരല

മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനല
ധനസഹഭായല അനുവദനിച അര്ഹരഭായ എല്ലഭാവര്ക്കുല ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
തുകേ വനിതരണല ലചേയവരുന.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

54 (1290)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല
എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  സനി.എല.ഡനി.ആര്.എഫട്ട്.-ല്  നനിനല  സഹഭായല  അനുവദനിച;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

മണ്ഡലല തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമല്ല. 

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനല ധനസഹഭായല

55  (1291)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷല മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനല എത്ര രൂപ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
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(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തുകേ  അനുവദനിച  കകേസകേളനില്  ധനസഹഭായല

ലഭലമഭാക്കനികയഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള എത്ര അകപക്ഷകേള ബഭാക്കനിയണട്ട്;

(ഡനി) മുന്ഗണനക്രമത്തനില് ഇവ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വനകശഷല  20-9-2016  വലര  ആലകേ

68,24,65,510  രൂപ  (അറപത്തനിലയടട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി

അറപത്തയഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനിപത്തട്ട്  രൂപ  മഭാത്രല)  വനിവനിധ  ധനസഹഭായ

വനിതരണത്തനിനഭായനി മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനല അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില്നനിനല  ധനസഹഭായല  അഭലര്തനിചട്ട്  ലഭനിച  മുഴുവന്  അകപക്ഷകേളുല

പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയള്ളവര്ലക്കല്ലഭാല ധനസഹഭായല അനുവദനിചവരുന.

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില് ജതീവഹഭാനനി സലഭവനിചവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല

56  (1292)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിചവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  നല്കേനി

വരുന പരമഭാവധനി ധനസഹഭായല എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷല ഇപ്രകേഭാരല ധനസഹഭായല

ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുകേ

യണഭായനി;

(സനി) അകപക്ഷകേരനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായല അനുവദനിചലവനല എത്ര

കപര്ക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയലവനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില് ജതീവഹഭാനനി  സലഭവനിചവര്ക്കട്ട്  സലസഭാന ദുരന്ത

പ്രതനികേരണ  നനിധനി  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല  നല്കേനിവരുന  പരമഭാവധനി   ധനസഹഭായല

നഭാലട്ട് ലക്ഷല രൂപയഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില് ഏഴെട്ട്  കപര്  മരണലപടനിട്ടുള്ളതുല  ടനിയഭാളുകേളുലട  ആശനിതരനില്
നനിനല അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി) ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില് മരണലപടനിട്ടുള്ള ഏഴെട്ട് കപരുലട
ആശനിതര്ക്കുല  ധനസഹഭായല  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബനലപട  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഫണട്ട്  ലഭലമഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  വനിതരണല  ലചേയനിടനില്ല.  ഇതട്ട്  ഉടന്  വനിതരണല
ലചേയ്യുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനിവനില് ഏവനികയഷന്

57  (1293)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എത്ര  സലസഭാനങ്ങളനില്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന്  വകുപ്പുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  നഭാലട്ട്  അന്തഭാരഭാഷ  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാല്
ഇവനിലട സനിവനില് ഏവനികയഷന് വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  വലനിയ  വനിമഭാനങ്ങള  ഇറക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലത്ത  സലബനനിചട്ട്  പഠനല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇതുസലബനനിച കക്രഭാഡതീകേരനിച വനിവരല സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമല്ല.

(ബനി)  സനിവനില്  ഏവനികയഷനുമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഗതഭാഗത
വകുപനില് മകേകേഭാരലല ലചേയവരുനണട്ട്.  സനിവനില് ഏവനികയഷനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി ഒരു
വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലല തല്ക്കഭാലല പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ഉണട്ട്.  2013 -ല് കവലഭാമയഭാന രലഗത്തട്ട് പഠനല നടത്തുന അന്തഭാരഭാഷ
ഏജന്സനിയഭായ  MITRE  (Centre  for  Advanced  Aviation  System  Development,
USA)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തന  സരക്ഷലയക്കുറനിചട്ട്  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2014-ല്  CRRI (Centre  for  Road Research  Institute,  New
Delhi)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ  റണ്കവലയക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സനിവനില് ഏവനികയഷന് വകുപ്പുകേള

58 (1294) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഏലതല്ലഭാല  സലസഭാനങ്ങളനില്  സനിവനില്  ഏവനികയഷന്  വകുപ്പുകേള

നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില് നനിലവനില് നഭാലട്ട് അന്തഭാരഭാഷ വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള ഉള്ള
സഭാഹചേരലത്തനില് പ്രസ്തുത വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഇതുസലബനനിച കക്രഭാഡതീകേരനിച വനിവരല സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമല്ല.

(ബനി&സനി)  സനിവനില് ഏവനികയഷനട്ട്  കകേരളത്തനില് പ്രകതലകേമഭായനി  വകുപനില്ല.
എനനിരുനഭാലല ഗതഭാഗത വകുപനില് കവലഭാമയഭാനവമഭായനി ബനലപട കപ്രഭാജക്ടുകേളുല
കപപറകേളുല  മകേകേഭാരലല  ലചേയവരുന.  സനിവനില്  ഏവനികയഷനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ഒരു
വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.    

ആറന്മുള വനിമഭാനത്തഭാവളല

59  (1296)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  വനിമഭാനത്തഭാവളല  ഉളലപട  ലനല്വയല്  പ്രകദശങ്ങള  വലവസഭായ
കമഖലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവട്ട് പുതനിയ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷല റദ്ദു ലചേയട്ട് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിമഭാനത്തഭാവള  കേമ്പനനിക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായനി  വലവസഭായ കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചട്ട് മുന്സര്ക്കഭാര് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പ്രകദശലത്ത ജനങ്ങള ഒനടക്കല പ്രസ്തുത വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനട്ട്
എതനിരഭാലണന കേഭാരലല മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ഇ) സലസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് നഭാലട്ട് വലനിയ വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങള ഉലണനനിരനിലക്ക
ലനല്വയലകേള  നനികേത്തനി  ഉണഭാക്കുവഭാന്  പദതനിയനിട  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനട്ട്
പ്രസക്തനി ഇലല്ലനള്ള കേഭാരലല മനസ്സനിലഭാക്കനി അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ഈ വനിമഭാനത്തഭാവളല സലബനനിചട്ട് പ്രസ്തുത പ്രകദശലത്ത ജനങ്ങളുലട
ആശങ്ക മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-എഫട്ട്)  ആറന്മുള വനിമഭാനത്തഭാവള നനിര്മ്മേഭാണല സലബനനിചട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുളള
8-9-2010-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) നമ്പര്. 1262/2010/വലവ ഉത്തരവല 24-2-2011-ലല
ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 54/11/വലവ SRO No.185/11) നമ്പര് വനിജഭാപനവല 16-1-2013-
ലല  ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്.4/13/ഗത  നമ്പര്  ഉത്തരവല  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനട്ട്  എതനിര്പ്പുലണന  കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  വലവസഭായ  കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള
24-2-2011-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  54/11/വലവ  (SRO  No.185/11)  നമ്പര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നദതീജല സലകയഭാജന പദതനി

60  (T1297)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രത്നഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന  നദതീജല  സലകയഭാജന  പദതനിയനില്
സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലശല
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഉണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന നദതീജല സലകയഭാജന പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന കകേരളലത്ത ബഭാധനിക്കുന പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില് -മവപഭാര്

നദതീ  സലകയഭാജന  പദതനി  സലബനനിചട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  തനികേചല

പ്രതനികൂലമഭായ  നനിലപഭാടഭാണുള്ളതട്ട്.  യഭാലതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലല  പമ്പ-അചന്

കകേഭാവനില്-മവപഭാര്  നദതീ  സലകയഭാജന  പദതനി  അനുവദനിക്കുകേയനില്ല  എനതു

തലനയഭാണട്ട് കകേരളല തുടക്കല മുതല്കക്ക സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട്.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
T T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന 
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കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നദതീ  സലകയഭാജന  പദതനിയനില്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനിയനില്ലഭാലതയഭാണട്ട്  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-മവപഭാര്  ലനിങ്കട്ട്
പദതനിലയ  നദതീസലകയഭാജന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയതട്ട്.  എനനിരുനഭാലല
കകേന്ദ്ര ജലവനിഭവ വകുപനിനു കേതീഴെനിലള്ള ജലവനികേസന ഏജന്സനി (NWDA)  വനിളനിച
കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനില്  കകേരളല  പലങ്കടുക്കുകേയല  നദതീസലകയഭാജന
പദതനിലക്കതനിരഭായ  കകേരളത്തനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായല  ശക്തമഭായനി  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  NWDA-യലട  പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്  നദനികേളുലട  Water  Balance
Study  Report-കനല് കകേരളല  സമര്പനിച  എതനിര്പ്പുകേള  പരനിഗണനിക്കഭാലതയഭാണട്ട്
NWDA 1995-ല് പമ്പ-അചന്കകേഭാവനില്-മവപഭാര് ലനിങ്കട്ട് പദതനിയലട Feasibility
report തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.

കദശതീയ ജല വനികേസന സമനിതനിയലട Special Committee for interlinking
of rivers രൂപതീകേരനിച സബട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടനില് (under the future works
of NWDA 2015-19 - interstate link-Karnataka State) “ബഭാരഭാകപഭാള -അപര്
കേഭാകവരനി “എന  NWDA-യലട ഒരു പുതനിയ നദതീസലകയഭാജന പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്
സൂചേനിപനിച കേഭാണുന. നദതീസലകയഭാജന പദതനിയലട വനിശദവനിവരങ്ങള കദശതീയ ജല
വനികേസന  ഏജന്സനിയലട  ലവബ്മസറനികലഭാ  ഇതുവലര  പ്രസനിദതീകേരനിച  വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടനികലഭാ  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  കമല്പറഞ്ഞ നദതീസലകയഭാജന  പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്
സലസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായല ആരഭാഞ്ഞനിടനില്ല.  പ്രസ്തുത നദതീ സലകയഭാജന
പദതനിമൂലല  കകേരളത്തനിലണഭാകുന  കമല്പറഞ്ഞ  ഭവനിഷലത്തുകേലളക്കുറനിചട്ട്  കകേരളല
NWDA-ലയ അറനിയനിക്കുകേയല  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനല  NWDA-കയഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുമുണട്ട്.  കബസനിന്  കസ്റ്ററ്റുകേളുലട  അനുമതനികയഭാലട  മഭാത്രലമ  പ്രസ്തുത
പദതനിയലട സഭാദലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയള  എനട്ട്  NWDA  ഉറപട്ട്
തനനിട്ടുണട്ട്. 

നദതീസലകയഭാജന പദതനി

 61(T*1298)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നദതീസലകയഭാജന പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേളുമഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലസഭാനലത്ത  നദനികേലള  അതട്ട്  ഏതു
വനിധത്തനില് ബഭാധനിക്കുലമന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 97

(ബനി) സലസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  നദനികേളഭായ  അചന്കകേഭാവനില്,  പമ്പ  എനനിവലയ
ഇപ്രകേഭാരല  തമനിഴഭാടനിലല  നദനികേളുമഭായനി  ബനലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
എലന്തങ്കനിലല നതീക്കല നടത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നദതീസലകയഭാജന  പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായല  ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതു  സലബനനിചട്ട്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നനിലപഭാടട്ട് എന്തഭാണട്ട് ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  വളലര  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന  പമ്പ-
അചന്കകേഭാവനില്-മവപഭാര്  നദതീസലകയഭാജന  പദതനി  പമ്പ,  അചന്കകേഭാവനില്
നദനികേകളയല  അവ വന പതനിക്കുന കവമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായലനികനയല  ഏതുവനിധത്തനില്
ബഭാധനിക്കുലമനട്ട്  CWRDM  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  ലഎ.ലഎ.റനി.  ഡല്ഹനി എനതീ വനിദഗ
ഏജന്സനികേലളലക്കഭാണട്ട് പഠനങ്ങള നടത്തനി കകേരളല വലക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കവമ്പനഭാടട്ട്  കേഭായലനില്  പതനിക്കുന  5  നദനികേലളക്കുറനിചട്ട്  സമഗ്രമഭായനി  പഠനിചട്ട്
CWRDM  1999-ല്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്  ഇഇ  നദനികേളനില്  അധനികേജലല  ഇല്ല
എനല,  2050-ാം  വര്ഷകത്തഭാലട  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമല  അനുഭവലപടഭാന്
സഭാധലതയലണനല  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പമ്പഭാ-അചന്കകേഭാവനില്-മവപഭാര്  ലനിങ്കട്ട്
പദതനി  നടപനില്  വനഭാല്  പമ്പയല  അചന്കകേഭാവനില്  ആറല  വറനി  വരളുകേയല
മധലതനിരുവനിതഭാലകൂറനിലന്റെ  പരനിസനിതനി  സന്തുലനല  തകേരഭാറനിലഭാകുകേയല  ലചേയ്യുലമനട്ട്
റനികപഭാര്ടനില് പ്രസഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവമ്പനഭാടട്ട് കേഭായലനില് പതനിക്കുന ഇഇ നദനികേളനിലല
നതീലരഭാഴുക്കട്ട്  കുറയനതട്ട്  ഓരുലവള്ളല കേയറവഭാന് ഇടയഭാകുകേയല  കുടനഭാടനിലല കൃഷനി
നഭാശത്തനിനു വഴെനി തുറക്കുകേയല ലചേയ്യുല. 

കവമ്പനഭാടട്ട്  West Land-  ലന്റെ  Water Balance study  നടത്തനിയ ലഎ.ലഎ.റനി.
ഡല്ഹനിയലട വനിദഗ സലഘല 19-7-2012-നട്ട് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  ഇഇ  നദതീ  സലകയഭാജന  പദതനി  ഉണഭാക്കഭാന്  സഭാധലതയള്ള
Ecological impact - ലനപറനി വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ ജല വനികേസന ഏജന്സനി
ഒരു  പുതനിയ  നദതീസലകയഭാജന  പദതനിയഭായനി  ബഭാരഭാകപഭാള-അപര്  കേഭാകവരനി  ലനിങ്കട്ട്
പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  സൂചേനിപനിചട്ട് കേഭാണുന.  പ്രസ്തുത പദതനിമൂലല വളപടണല നദനിയലട
നതീലരഭാഴുക്കട്ട്  കുറയല.  ഇഇ  ഭവനിഷലത്തനിലനക്കുറനിചട്ട്  കകേരളല  NWDA-ലയ
അറനിയനിക്കുകേയല  പ്രസസ്തുത  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

1075/2017.
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(ബനി)  കദശതീയ  ജല  വനികേസന  ഏജന്സനി  (NWDA)  നദതീ  സലകയഭാജന

പദതനിക്കഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  peninsular  component-ല്  16- ാാമലത്ത  ഇനമഭായനി

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  "പമ്പഭാ  -അചന്  കകേഭാവനില്-  മവപഭാര്  നദതീ  സലകയഭാജന

പദതനി"  കകേരളത്തനിലല  പമ്പഭാ,  അചന്കകേഭാവനില്  എനതീ  നദനികേളനിലല  ജലല  തമനിഴെട്ട്

നഭാടനിലല മവപഭാര് നദതീതടത്തനികലക്കട്ട് തനിരനിചലകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിചള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നദതീസലകയഭാജന  പദതനികേളനില്  സലസഭാനലത്ത

നദനികേലള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനിയനില്ലഭാലതയഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയതട്ട്.  കകേന്ദ്രജല

വനികേസന  ഏജന്സനി  (NWDA)  വനിളനിച  കചേര്ത്ത  വനിവനിധ  കയഭാഗങ്ങളനില്  കകേരളല

പലങ്കടുക്കുകേയല  നദതീസലകയഭാജനത്തനിലനതനിരഭായ  കകേരളത്തനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായല

ശക്തമഭായനി  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  അനുവദനിക്കുകേയനില്ല

എനതുതലനയഭാണട്ട് കകേരളല തുടക്കല മുതല്കക്ക സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നനിലപഭാടട്ട്.

പറമ്പനിക്കുള ല-ആളനിയഭാര് കേരഭാര്

62 (1299)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പറമ്പനിക്കുളല -  ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരല കകേരളത്തനിനട്ട് അര്ഹതലപട

ലവളളല ലഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളല  -  ആളനിയഭാര്  കേരഭാര്  പുതുക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്

സലസഭാന സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ

ഉത്തരല

(എ) കകേരളത്തനിനട്ട് പറമ്പനിക്കുളല ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.)-യനില് നനിനട്ട്

മഴെക്കുറവള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  അര്ഹതലപട  ജലല  ലഭനിക്കഭാറനില്ല.  നടപട്ട്  ജല

വര്ഷത്തനില്  (2016-17)  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  2016  ലസപ്റലബര്  5  വലര

806  എല.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  ജലമഭാണട്ട്  ലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇ  കേഭാലയളവനില്

പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരല  1180  എല.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  ജലമഭാണട്ട്  ലഭനികക്കണനിയനിരുനതട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില്  നനിനട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്

15-9-2016  വലര  ഓകരഭാ  മദസവഭാരത്തനിലല  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  ലഭനികക്കണ

ജലത്തനിലന്റെയല  ലഭനിച  ജലത്തനിലന്റെയല  അളവകേള  വലക്തമഭാക്കുന  പടനികേ  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:
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മദസവഭാരല ജൂമല 1 ജൂമല 11 ആഗസ്റ്റട്ട് 1 ആഗസ്റ്റട്ട് 11 ലസപ്റലബര് 1 ആലകേ

കേരഭാര്പ്രകേഭാരല

ലഭനികക്കണ

ജലല

(എല.സനി.

എഫട്ട്.ടനി.

യനില്)

130 130 250 160 510 1180

മദസവഭാരല ജൂമല 1 ജൂമല11 ആഗസ്റ്റട്ട് 1 ആഗസ്റ്റട്ട് 11 ലസപ്റലബര് 1 ആലകേ

കേരഭാര്പ്രകേഭാരല

ലഭനിച  ജലല

(എല.സനി.

എഫട്ട്.ടനി.

യനില്)

130 50 152 160 314 806

2016  ലസപ്റലബര്  രണഭാല  മദസവഭാരത്തനില്  700  എല.സനി.എഫട്ട്.ടനി.
(540  കേക്യൂലസകട്ട് എന കതഭാതനില്)  ജലമഭാണട്ട് ചേനിറ്റൂര്പുഴെ പദതനി പ്രകദശകത്തയഭായനി
കേരഭാര് പ്രകേഭാരല ലഭനികക്കണനിയനിരുനതട്ട്.  250  കേക്യൂലസകട്ട് എന കതഭാതനില് ലവള്ളല
തരഭാലമനഭാണട്ട് ആദലല തമനിഴഭാടട്ട് അറനിയനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്
നടത്തനിയ ശക്തമഭായ ഇടലപടലകേലള തുടര്നല, പറമ്പനിക്കുളല ഡഭാമനിലല ഉപകയഭാഗനി
ക്കഭാനഭാവന  ലവള്ളല  ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില്  എത്തനിചട്ട്  അവനിലടനനിനട്ട്
ചേനിറ്റൂരനിലല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ലവള്ളല  മണക്കടവനില്  നല്കേണലമനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
കകേരള മുഖലമനനി തമനിഴഭാടട്ട്  മുഖലമനനികയഭാടട്ട്  ആവശലലപടതനിലന്റെയല അടനിസഭാനത്തനില്
350-400 കേക്യൂലസകട്ട് എന നനിരക്കനില് ലവള്ളല തരഭാലമനട്ട് തമനിഴഭാടട്ട് സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1970 കമയട്ട് 29-നട്ട് നനിലവനില് വന (1958 നവലബര് 9 മുതല് മുന്കേഭാല

പ്രഭാബലലല) പറമ്പനിക്കുളല  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനിലന്റെ  ഖണ്ഡനികേ  5  (സനി)

അനുസരനിചട്ട്  ഉഭയകേക്ഷനി  സമ്മേതപ്രകേഭാരല  കേരഭാറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  വലവസകേള

ഓകരഭാ  മുപതട്ട്  വര്ഷലത്തയല  അനുഭവത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനല

ലചേയഭാലമനട്ട്  വലവസയണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  കേരഭാറനിലല വലവസകേള പുനരവകലഭാകേനല

ലചേയ്യുവഭാനുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  1988 നവലബര്  9-നട്ട്  തനികേഞ്ഞനിരുന.  ഇതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനല  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നപടനികേള
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കകേരളല  1988-ല്  തലന  ആരലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്

ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലല മനനിതലത്തനിലല  മുഖലമനനിതലത്തനിലല  നനിരവധനി

ചേര്ചകേള 1988-2011  കേഭാലയളവനില് ഇരു സലസഭാനങ്ങള തമ്മേനില് നടലനങ്കനിലല,

സലയക്ത  കഗജനിങ്ങനിലൂലട  സനിരതീകേരനിക്കലപട  അധനികേ  ജലലഭലത  പങ്കുവയ്ക്കുനതട്ട്

ഉളലപലടയള്ള വനിഷയങ്ങളനില് ഇരു സലസഭാനങ്ങളുല പരസരധഭാരണയനില് എത്തനി

കചര്നനിടനില്ല.  ആയതനിനഭാല്  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനല  ഇതുവലര  യഭാഥഭാര്തലമഭായനിടനില്ല.

പറമ്പനിക്കുളല ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാറനിലന്റെ പുനരവകലഭാകേന വമഭായനി

ബനലപട  ചേര്ചകേള  പുനരഭാരലഭനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്,

കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  റഗുകലഷന്  ഡനിവനിഷന്,  പനി.എ.പനി.  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തമനിഴഭാടനിലന്റെ

ഉനത  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില്  അനഇപചേഭാരനികേ  ചേര്ച

നടത്തുകേയണഭായനി.  തുടര് ചേര്ചകേളക്കട്ട് തമനിഴഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര്  അനുകൂലമഭായനി പ്രതനികേരനി

ക്കലമനഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടനിലന്റെ  ഉകദലഭാഗസര്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇഇ  സഭാഹചേരലത്തനില്

കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലരക്ഷനിചലകേഭാണട്ട്  തമനിഴഭാടുമഭായനി

ചേര്ചകേള നടത്തനി കേരഭാര് പുനരവകലഭാകേനല ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടന

വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇഇ  വര്ഷലത്ത  മഴെലഭലത  കുറഞ്ഞ  സഭാഹചേരലത്തനില്

അടനിയന്തരമഭായനി, പനി.എ.പനി. കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് ജലല നല്കേഭാന് തമനിഴഭാടട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് തമനിഴ് നഭാടട്ട് മുഖലമനനികയഭാടട്ട് കരഖഭാമൂലല ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേള

 63  (1300)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്,  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുകടതുകപഭാലല

കകേഭാണ്ട്രെനിബക്യൂടറനി  ലപന്ഷന്  സലവനിധഭാനല  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എയര്കപഭാര്ടനില്  നനിനല  കേയറനി  കപഭാകുനതനിനട്ട്  മുന്പുതലന

ഇന്ഷസറന്സട്ട് ഉലണനട്ട് ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പ്രസ്തുത വനിഷയല തല്ക്കഭാലല പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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(ബനി)  എമനികഗ്രഷന്  കനിയറന്സട്ട്  ആവശലമുള്ള  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില്  കജഭാലനിക്കു

കപഭാകുന  എല്ലഭാകപര്ക്കുല  ഇ.സനി.ആര്.  സ്റ്റഭാമ്പനിലഗനിനു  മുമ്പഭായനി  ഇന്ഷസറന്സട്ട്

നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപഭാക്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്

പ്രവഭാസനി ബതീമഭാകയഭാജന.  തഭാഴ്ന്ന  കജഭാലനിക്കു കപഭാകുന എല്ലഭാകപരുല എമനികഗ്രഷന്

കനിയറന്സട്ട്  ആവശലമുള്ളവരഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  പ്രവഭാസനി  ബതീമഭാ  കയഭാജന  പദതനി

പ്രകേഭാരമുള്ള ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സട്ട്  വഴെനി  നനിയമനല  ലഭനിച   ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള എമനികഗ്രഷന്

കനിയറന്സനിനട്ട്  ലപ്രഭാടകര് ഓഫട്ട്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  മുമ്പഭാലകേ ഇന്ഷസറന്സട്ട്  കപഭാളനിസനി

സമര്പനിചഭാല് മഭാത്രകമ എമനികഗ്രഷന് കനിയറന്സട്ട് ലഭനിക്കുകേയള. 

കനഭാര്ക്കയലട അനുമതനികയഭാലടയല്ല എല്ലഭാവരുല വനികദശ യഭാത്ര നടത്തുനതട്ട്.

വനികദശത്തട്ട് കജഭാലനിക്കട്ട്  കപഭാകുനവര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ ആവശലമുള.

അതനിനഭാല് എല്ലഭാകപര്ക്കുല ഇന്ഷസറന്സട്ട് ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ വനിഷമതകേളുണട്ട്.

കനഭാര്ക്ക-ഫഭാക്കല്റനി നനിയമനല

64 (1301)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എല  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  കനഭാര്ക്ക  ഫഭാക്കല്റനിയനികലയട്ട്

പുതനിയ ആളുകേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  ഫഭാക്കല്റനി  അലഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞടുക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപട്ടു

ലകേഭാണട്ട്  കേഭാരുകശ്ശേരനി  സസകദശനി  മുഹമ്മേദട്ട്  കേക്കഭാടട്ട്  സമര്പനിച  അകപക്ഷയലട

നനിലവനിലള്ള സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ശതീ.  മുഹമ്മേദട്ട്  കേക്കഭാടട്ട്  കേഭാരുകശ്ശേരനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  കനഭാര്ക്ക

വകുപനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സമഭായനി ബനലപടട്ട് പരനികശഭാധനിച

വരുന.
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കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ്

എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി

65 (1302) ശതീ  .   അനനില് അക്കര  : 

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  : 

ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട്  : 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്

എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള

നല്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരനിലചത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുല  അവര്ക്കട്ട്

സസനിര  വരുമഭാനല  കേലണത്തുനതനിനുല  എലന്തല്ലഭാല  കേഭാരലങ്ങള  പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള  മകേ

ലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  നനിനല  വനിവനിധ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്

ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടട്ട് തനിരനിലകേലയത്തുന മലയഭാളനികേളക്കട്ട് സസനിര വരുമഭാനമഭാര്ഗല

കേലണത്തുനതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  പ്രവഭാസനി  കേഭാരലവകുപട്ട്

കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)

എന  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  രണ്ടു  വര്ഷല

വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷല  സനിരമഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ

പ്രവഭാസനികേലളയല  അത്തരല  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,

ട്രെസ്റ്റട്ട്,  ലസഭാമസറനി  തുടങ്ങനിയവകയയല  പദതനിയലട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്

പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി ഇരുപതട്ട് ലക്ഷല രൂപ അടങ്കല് മൂലധനലചലവട്ട്
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വരുന പദതനികേളക്കട്ട്  15  ശതമഭാനല മൂലധന സബ്സനിഡനിയല ആദല നഭാലവര്ഷല

3 ശതമഭാനല പലനിശ സബ്സനിഡനിയല നല്കേനി ബഭാങ്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട്

ഇഇ പദതനി. 

(ബനി&സനി)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള  ലതഭാഴെനില്  സലരലഭകേരഭാക്കുനതനിനട്ട്

മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയല മൂലധന സബ്സനിഡനിയല പലനിശ സബ്സനിഡനിയല നലനി

ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കനി  അവലര  പ്രകതലകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചലകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  സലരലഭങ്ങള  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

ആവശലമഭായ  മകേതഭാങ്ങല്  നല്കുകേയമഭാണട്ട്  ഇഇ  പദതനി  മുകഖന  വനിഭഭാവന

ലചേയ്യുനതട്ട്. കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സല കേഭാനറഭാ ബഭാങ്കട്ട്, യൂണനിയന് ബഭാങ്കട്ട്, സഇത്തട്ട് ഇന്ഡലന്

ബഭാങ്കട്ട്,  കസ്റ്ററട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡല എനനിവരുമഭായനി ഒപ്പുവയലപട ധഭാരണഭാപത്രല

പ്രകേഭാരല  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കനിലന്റെ വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി  പലനിശ

ഇളവ നല്കേനിയഭാണട്ട്  കമല്പറഞ്ഞ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇ പദതനി

പ്രകേഭാരല  അകപക്ഷകേര്  സമര്പനിക്കുന  സലരലഭകേ  പദതനിയലട  പ്രഭാകയഭാഗനികേത

വനിലയനിരുത്തനി റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കനിലന്റെ നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായഭാണട്ട് ബഭാങ്കുകേള

കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇ  പദതനിക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന  അര്ഹരഭായ

പ്രവഭാസനികേളുലട  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  ലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ബഭാങ്കുകേലളകടനി

ഉളലപടുത്തനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാവമഭായനി  കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടത്തനി  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  അര്ഹലമന

കേലണത്തുന  അകപക്ഷകേള  അതഭാതട്ട്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  അയയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്

ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുന  അകപക്ഷകേളനികനല്  കലഭാണ്

അനുവദനിചട്ട് അറനിയനിക്കുന പക്ഷല സബ്സനിഡനി തുകേ റനിലതീസട്ട് ലചേയവരുന. 

(ഡനി)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള  പ്രകതലകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി

പരനിഗണനിചട്ട് സസയല ലതഭാഴെനില് സലരലഭങ്ങള,  സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്

ആരലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  മകേതഭാങ്ങല്  നല്കുനതനിനട്ട്  രൂപലലകേഭാടുത്ത

പദതനിയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്

(NDPREM). ഇഇ പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷല മുതല്

ബഡ്ജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തുനണട്ട്.  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  പദതനി

നടത്തനിപനിനഭായനി  12  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശല ലസഷലല് വര്ക്കനിലഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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പ്രവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസല

66 (1303) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാല :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാന  സമ്പദ്ഘടനയലട  വളര്ചയട്ട്  പ്രധഭാന  പങ്കുവഹനിച

പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  അവര്  മടങ്ങനിവരഭാന്  നനിര്ബനനിതരഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
പുനരധനിവഭാസല  ഒരുക്കഭാന്  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കു
നലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസയല  ലതഭാഴെനില് രലഗകത്തക്കട്ട് കേടന വരഭാന് തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കഭായനി
സഭാകങ്കതനികേ  പരനിശതീലനല,  കപ്രഭാജകനിലന്റ  അടനിസഭാനത്തനില്  വഭായയല,
സബ്സനിഡനിയല ലഭലമഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളനില് ശദ പതനിപനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലല,  ലതഭാഴെനില്  കമഖലയനിലല  ആധുനനികേവത്കേരണവല,
യനവല്ക്കരണവല നടപഭാക്കനി,  മടങ്ങനി വരുന ലതഭാഴെനില് ശക്തനിയലട ഗണലമഭായ
പങ്കനിലന  ആഗനിരണല  ലചേയഭാന്  ഇഇ  കമഖലകേലള  പ്രഭാപ്തമഭാക്കഭാനുള്ള  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  നനിനല  വനിവനിധ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  ലതഭാഴെനില്
നഷ്ടലപടട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തുന  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  സസനിര  വരുമഭാനമഭാര്ഗല
കേലണത്തുനതനിനട്ട്  സഹഭായനിക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  പ്രവഭാസനികേഭാരല  വകുപട്ട്
കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)
എന പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചുരുങ്ങനിയതട്ട് രണ്ടുവര്ഷല വനികദശത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയതനിനുകശഷല സനിരമഭായനി
നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലളയല  അത്തരല  പ്രവഭാസനികേള  കചേര്നട്ട്
രൂപതീകേരനിച  കേമ്പനനി,  ട്രെസ്റ്റട്ട്,  ലസഭാമസറനി  തുടങ്ങനിയവകയയല  പദതനിയലട
ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി  ഇരുപതട്ട്  ലക്ഷല  രൂപ
അടങ്കല്  മൂലധനലചേലവട്ട്  വരുന  പദതനികേളക്കട്ട്  15  ശതമഭാനല  മൂലധന
സബ്സനിഡനിയല ആദല നഭാലവര്ഷല  3  ശതമഭാനല പലനിശ സബ്സനിഡനിയല നല്കേനി
ബഭാങ്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഇഇ പദതനി.
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(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്
(NDPREM)  പദതനിയനിന്  കേതീഴെനില്  അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  സസയല  ലതഭാഴെനില്
സലരലഭങ്ങള സലബനനിചട്ട് ഏകേദനിന കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സട്ട് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലല
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  അതഭാതട്ട്  മഭാസങ്ങളനില്  നടക്കുന
സതീനനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ
അര്ഹലമനട്ട്  കേലണത്തുന  അകപക്ഷകേള  അതഭാതട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  ബഭാഞനിലന്റെ
പരനിഗണനയട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയലപടുന  അകപക്ഷകേളനികനല്  ബഭാങ്കട്ട്  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുന  മുറയട്ട്
സബ്സനിഡനി  തുകേ  നല്കുനതഭാണട്ട്.   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  15  ശതമഭാനല  മൂലധന
സബ്സനിഡനിയല 3 ശതമഭാനല പലനിശ സബ്സനിഡനിയല നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കജഭാലനി  നഷ്ടലപടട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തുന പ്രവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസ
ത്തനിനഭായനി  NDPREM  പദതനി  പ്രകേഭാരല  തഭാലഴെപറയന  കമഖലകേളഭാണട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്. 

•  കേഭാര്ഷനികേ  വലവസഭായങ്ങള  (ഇറചനികക്കഭാഴെനി  വളര്ത്തല്,  മുടകക്കഭാഴെനി
വളര്ത്തല്  മതലകൃഷനി/ഉളനഭാടന്  മതലല  വളര്ത്തല്,  അലങ്കഭാര  മതലല
വളര്ത്തല്), പഭാലനിനുകവണനിയള്ള കേഭാലനിവളര്ത്തല്, ഭകക്ഷലഭാല്പഭാദന നനിര്മ്മേഭാണല,
സലകയഭാജനിത കൃഷനി,  ഫഭാല ടൂറനിസല,  ആടുവളര്ത്തല്,  പചക്കറനി കൃഷനി,  പുഷ്പകൃഷനി,
കതനതീച വളര്ത്തല് തുടങ്ങനിയവ.

• കേചവടല (ലപഭാതു വലഭാപഭാരല)

• കസവനങ്ങള-(റനിപയര്  കഷഭാപട്ട്,  റകസ്റ്റഭാറന്റുകേള,  ടഭാകനി
സര്വ്വതീസകേള, കഹഭാല കസ്റ്റ തുടങ്ങനിയവ)

• ഉല്പഭാദനല-ലചേറകേനിട-  ഇടത്തരല  സലരലഭങ്ങള  (ലപഭാടനിമനില്ലുകേള,
കബക്കറനി  ഉല്പനങ്ങള,  ഫര്ണനിചറല  തടനി  വലവസഭായവല,
സലൂണുകേള,  കപപര്  റതീമസകനിലഗട്ട്,  ചേന്ദനത്തനിരനി,  കേമ്പക്യൂടര്
ഉപകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവ)

തനിരനിലകേലയത്തനി സലരലഭകേരഭാകേഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട് മുകേളനില്
പറയന കമഖലകേളനില് തഭാത്പരലമഭായതട്ട് ലതരലഞ്ഞടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇഇ  കമഖലകേളനില്  ആവശലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിജഭാനവല  കബഭാധവത്ക്കരണവല
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നലനി  സസയലലതഭാഴെനില്  സലരലഭങ്ങളക്കഭായനി  ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ
ലഭലമഭാക്കുനതനിലൂലട കേഭാര്ഷനികേ-കേചവട-ഉല്പഭാദന കമഖലകേളനികലക്കട്ട് മടങ്ങനി വരുന
ലതഭാഴെനില്ശക്തനിയലട ഗണലമഭായ പങ്കനിലന ആഗനിരണല ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുനണട്ട്.
1075/2017.
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വനികദശകത്തക്കട്ട് വതീട്ടുകജഭാലനിയഭായനി റനിക്രൂടട്ട് ലചേയലപടുന സതീകേള കനരനിടുന
ചൂഷണങ്ങള

67 (1304)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തുനനിനല വനികദശകത്തക്കട്ട് വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭായനി റനിക്രൂടട്ട് ലചേയലപടുന
സതീകേളനില്  പലരുല  പലവനിധ  ചൂഷണങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയരഭാകുനലണന  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വനികദശകത്തക്കട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്  ലചേയലപടുന  സതീകേലള
സലബനനിച കേണക്കുകേള എലന്തങ്കനിലല സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിനല  വനിവനിധ  എജന്സനികേള വഴെനി  വനികദശകത്തക്കട്ട്
എത്തലപടുന സതീകേള കനരനികടണനി വരുന ചൂഷണങ്ങള തടയനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്;

(ഡനി)  കനഭാര്ക്ക  വഴെനിയല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  മറട്ട്
ഏജന്സനികേള  വഴെനിയല  ഇത്തരത്തനിലള്ള  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  നടത്തുനതട്ട്  പരനിഗണ
നയനിലകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ECR  പഭാകസഭാര്ട്ടുള്ള  വനനിതകേളുലട  വനിശദഭാലശങ്ങള  എമനികഗ്രറട്ട്
സനിസ്റ്റത്തനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനില് എലബസനികേള, സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് എനനിവരുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  നടപടനികേള  മകേലക്കഭാളനണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേളക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്,
എമനികഗ്രഷന്,  കകേന്ദ്ര  അകനസഷണ  ഏജന്സനികേള  എനനിവയലടയല  സഹഭായല
ആവശലഭാനുസരണല  കതടനിവരുന.  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
2-8-2016-ലല  Z.11025/126/2015/-Emig.  നമ്പര് ഉത്തവട്ട് പ്രകേഭാരല എമനികഗ്രഷന്
കനിയറന്സട്ട്  ആവശലമുള്ള  18  രഭാജലങ്ങളനികലയട്ട്  ഫതീലമയനില്  വര്ക്കര്മഭാലര  റനിക്രൂടട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  6  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള  വഴെനി
മഭാത്രമഭായനി  നനിയനനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട്  ഉള്ളടക്കല  ലചേയ്യുന.)* ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് നടപടനികേള ആരലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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വഭാഹന പരനികശഭാധനയനിലട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  സലഭവനിക്കുന  അപകേടങ്ങള

68  (1305)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷല  വഭാഹന
പരനികശഭാധനക്കനിലട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  അപകേടല  സലഭവനിക്കുകേകയഭാ  പരനികക്കല്ക്കുകേകയഭാ
ലചേയ എത്ര സലഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് അപകേടങ്ങളക്കട്ട് ഇടയഭാക്കുന തരത്തനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എലന്തങ്കനിലല  തരത്തനിലള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങളുല
മരലഭാദകേളുല  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധകേര്
പലകപഭാഴുല  ലലഘനിക്കുനതഭാണട്ട്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനലതന  കേഭാരലല
ഗഇരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഒരു സലഭവല റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഉത്തരവഭാദനിയഭായ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലന  സലസന്റെട്ട്
ലചേയ്യുകേയല  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്
സലബനനിചട്ട്  ലകേഭാല്ലല  ഇഇസ്റ്റട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  2548/16  നമ്പറനില്  ഒരു
കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരല  സലഭവങ്ങള ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്നട്ട്
വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങളുല  മരലഭാദകേളുല
സലബനനിചള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുവഭാന്  ബനലപട  എല്ലഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  വഭാഹന
പരനികശഭാധനയനില്  കപഭാലതീസമഭായനി  സഹകേരനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേതലയക്കുറനിചല
ലപഭാലതീസട്ട്  പരനികശഭാധന  കേണട്ട്  കറഭാഡനില്  ലവടനിത്തനിരനിഞ്ഞട്ട്  കപഭാകുനതനിലൂലട
ഉണഭാകുന  അപകേടല  സലബനനിചല  വനിവനിധ  ലമഭാമബല്  ആപ്ലനികക്കഷനുകേള
വഴെനിയല  കനരനിട്ടുല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണല  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ഡനി)  കുറക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നനിലവനിലല നനിയമ വലവസകേള
ക്കനുസരനിചട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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മസബര് കഡഭാല
 69 (1306) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് : 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില്  'മസബര് കഡഭാല'  എന ലസഷലല് മസബര്
ലസല് എനഭാണട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്;

(ബനി)  'മസബര് കഡഭാല'  നനിലവനില് വന കശഷല എത്ര കകേസകേളനില് ഈ
സലവനിധഭാനല പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലസഭാനത്തട്ട്  നടന  എ.റനി.എല  തടനിപട്ട്  കകേസനില്  'മസബര്
കഡഭാല'-ലന്റെ  കസവനല  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല
(എ) 8-4-2016-ലഭാണട്ട് മസബര് കഡഭാല പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  കസഭാഷലല് മതീഡനിയയനിലള്ള  50  -ഓളല  മലലഗനികേ ചുവയള്ള വലഭാജ
ലപ്രഭാമഫലകേള  കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയല  അവ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  നനിനട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പരഭാതനിയഭായനി  ലഭനിച  20-ഓളല  സമഭാന
രതീതനിയനിലള്ളവ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  നനിനട്ട്  നതീക്കല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
എ.റനി.എല./ലഡബനിറട്ട്/ലക്രഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/ഒ.ടനി.പനി./  ലമഭാമബല്  വഭാലറട്ട്  തടനിപനില്
മസബര് കഡഭാമനിലന്റെ യഥഭാസമയത്തുള്ള സഭാകങ്കതനികേ ഇടലപടലനില് 4 പരഭാതനികേളനില് 2
കപര്ക്കട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  പണല  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുനതനിനുല  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
സനിനനിമഭാവലവസഭായലത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിരുന  വലഭാജ  പതനിപ്പുകേലള
ഇന്റെര്ലനറനില് നനിനട്ട് ഡനിലതീറട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് മസബര് കഡഭാമനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നൂതനമഭായ  ഉപകേരണല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  റകമനനിയക്കഭാര്  നടത്തനിയ
തലസഭാനലത്ത  എ.റനി.എല.  തടനിപനില്  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
നനിര്ണഭായകേമഭായ സഭാകങ്കതനികേ അറനിവട്ട് പങ്കുവചനിട്ടുണട്ട്. 

എ.ടനി.എല. തടനിപട്ട്
 70 (1307) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : 

ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : 
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് : 

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എ.ടനി.എല.  തടനിപനിലൂലട  നനികക്ഷപകേനട്ട്  നഷ്ടമഭാകുന
പണത്തനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തല ആര്ക്കഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനികക്ഷപങ്ങളുലട  സരക്ഷനിതതസത്തനിനട്ട്  ലവല്ലുവനിളനിയഭാകുന  വനിവനിധ
തരത്തനിലള്ള  എ.ടനി.എല.  തടനിപ്പുകേള  തടയനതനിനട്ട്  നനിലവനിലല  സലവനിധഭാനങ്ങള
പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില് അതു പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനല
എലന്തല്ലഭാല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എ.ടനി.എല.  തടനിപനിലൂലട  നനികക്ഷപകേനട്ട്  നഷ്ടമഭാകുന
പണത്തനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തല അതഭാതട്ട് ബഭാങ്കുകേളക്കഭാണട്ട്.

(ബനി) വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള എ.ടനി.എല. തടനിപ്പുകേള തടയനതനില് നനിലവനിലല
സലവനിധഭാനങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  പരലഭാപ്തമല്ല  എനഭാണട്ട്  സമതീപകേഭാല  സലഭവങ്ങള
സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  

(സനി)  എ.ടനി.എല.  കേഇണറകേളുലട  സരക്ഷ  ശക്തമഭാക്കഭാന്  സലസഭാനലത്ത
ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എ.ടനി.എല.  ലസന്റെറകേളനില്  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിചല ആയതട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചല, എല്ലഭാ എ.ടനി.എല. ലസന്റെറകേളനിലല
സരക്ഷഭാ  ജതീവനക്കഭാലര  ഡക്യൂടനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയല,  മനറട്ട് പകട്രെഭാളനിലഗട്ട്,  മഹകവ കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് എനനിവരുലട
പരനിധനിയനിലല  എ.ടനി.എല.  കേഇണറകേള  സരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതനിനട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയല സരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണല നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

സനി.പനി.ലഎ.(എല) പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കനലര ആക്രമണല

71 (1308)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷല സനി. പനി. ലഎ. (എല)-ലന്റെ
എത്ര ഓഫതീസളക്കു കനലര ബനി.  ലജ.  പനി.,  ആര്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ  ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു
സലബനനിചട്ട്  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര;
ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-ലല  ലപഭാതു  ലതലരലഞ്ഞടുപനിനു  കശഷല  ബനി.ലജ.പനി.,
ആര്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ അനുഭഭാവനികേകളഭാ എത്ര സനി.  പനി.  ലഎ. (എല)
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കനലര ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര കപര് മരണലപടനിട്ടുണട്ട്;
പരനിക്കട്ട് പറനിയവര് എത്ര; എത്ര കപര്ലക്കതനിലര ഇതട്ട് സലബനനിചട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്; ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷല സനി.പനി.ലഎ. (എല) -ലന്റെ
14  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  102  കപര്ലക്കതനിലര
14  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കട്ട്
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട് *.

(ബനി)  2016-ലല  ലപഭാതു  ലതരലഞ്ഞടുപനിനുകശഷല  185  സനി.പനി.ലഎ.  (എല)
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ  ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  3  കപര്  മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.
178  കപര്ക്കട്ട് പരനിക്കട്ട് പറനിയനിട്ടുണട്ട്. 919  കപര്ലക്കതനിലര ഇതുസലബനനിചട്ട് കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി*
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

ടനി.പനി. ചേന്ദ്രകശഖരന് വധകക്കസട്ട്

 72 (1309) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലസതീര് :
 ശതീ  .   എല  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
 ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനി. പനി. ചേന്ദ്രകശഖരന് വധകക്കസ്സനില് സനി.പനി.ഐ. (എല) കേണ്ണൂര് ജനില്ലഭാ
ലസക്രടറനിലയ  പ്രതനിയഭാക്കഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ഗൂഢഭാകലഭാചേന  നടത്തനിലയന
വഭാര്ത്തയലട അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തങ്കനിലല പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി)  വലഭാജ ലതളനിവണഭാക്കഭാനഭായനി  അക്കഭാലലത്ത ജയനില് ഡനി.ജനി.പനി.-ലയ
സസഭാധതീനനിചലവനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുലണന  വഭാര്ത്തയലട  നനിജസനിതനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വഭാർത്തകേളുലടയല  ക്രനിമനിനല്  കകേസകേളനില്  പ്രതനിയഭാക്കലപട
സനി.പനി.ഐ  (എല)-ലന്റെ ജനില്ലഭാ ലസക്രടറനിമഭാലരയല എല.എല്.എ മഭാലരയല കകേഭാടതനി
നനിരപരഭാധനികേളഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയതനിലന്റെയല പശഭാത്തലത്തനിൽ ഇക്കഭാരലത്തനിൽ
എലന്തങ്കനിലല  ഗൂഢഭാകലഭാചേന  നടനനിട്ടുകണഭാ  എന  കേഭാരലല  പരനികശഭാധനഭാ
വനികധയമഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ -സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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വനി.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി. വഭാഹനങ്ങള തടഞ്ഞ സലഭവല

 73  (1310)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസപ്റലബര്  രണനിലല  പണനിമുടക്കട്ട്  ദനിനത്തനില്  വനി.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി
വഭാഹനങ്ങള തടഞ്ഞ പണനിമുടക്കട്ട് അനുകൂലനികേളക്കട്ട് എതനിലര എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനി.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി.  ഗലഭാകരജനിനട്ട്  മുനനില്  ഉപകരഭാധല  നടത്തനിയവലര
അറസ്റ്റട്ട് ലചേയട്ട് നതീക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലസപ്റലബര്  രണനിലല  പണനിമുടക്കട്ട്  ദനിനത്തനില്  വനി.എസട്ട്.എസട്ട്.സനി.
വഭാഹനങ്ങള  തടഞ്ഞ  പണനിമുടക്കനുകൂലനികേളലക്കതനിലര  കപരൂര്ക്കട  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷന് മക്രല നല. 1604/2015 u/s 143, 149, 283, 188, IPC & 39 of KP Act
പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉപകരഭാധല  നടത്തനിയവലര  പ്രസ്തുത  സലത്തുവചട്ട്  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുനതുമൂലല
അതട്ട്  മറ്റു  ഗുരുതരമഭായ  ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  വഴെനി  ലതളനിയനിക്കുവഭാനുള്ള
സഭാധലത നനിലവനിലണഭായനിരുന.

ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലല ഓകരഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

74 (1311)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലല ഒഭാകരഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് എന ക്രമത്തനില്
പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാധലത  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നയല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  എസട്ട്.പനി.സനി  (Students  Police  Cadet)  യൂണനിറ്റുകേള
തുടങ്ങുനതട്ട്  'കേമ്മേക്യൂണനിറനി  കപഭാലതീസനിലഗട്ട്'  സലവനിധഭാനലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തു
ലമനതനിനഭാല് കൂടുതല് എസട്ട്.പനി.സനി.-കേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലല  ഓകരഭാ  കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്  എന
നനിര്കദ്ദേശല നനിലവനിലനില്ല.

(സനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  യൂണനിറട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്,  കസ്റ്ററട്ട്
ലലവല് അമഡസസറനി കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുന സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  സ്റ്റുഡന്സട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് യൂണനിറട്ട് അനുവദനിച വരുന.
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ലഹരനി മരുനട്ട് വനിപണനല

 75 (1312) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  ലഹരനി  മരുനട്ട്
വനിപണനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര  കകേസകേൾ  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ;  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  ലഹരനി  മരുനട്ട്  ഉല്പഭാദനല,
കേടത്തട്ട്,  വനിപണനല,  വനില്പന  മുതലഭായവയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  25-5-2016-ാം
തതീയതനി മുതല്  25-9-2016  തതീയതനി വലര  1068  NDPS  കകേസ്സുകേള എമകസട്ട്
വകുപട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുലട ജനില്ല തനിരനിചള്ള എണല ചുവലട
കചേര്ക്കുന.

ജനില്ല എന്.ഡനി.പനി.എസട്ട്. കകേസ്സുകേളുലട എണല

)1( (2)

തനിരുവനന്തപുരല 76

ലകേഭാല്ലല 108

പത്തനലതനിട 36

ആലപ്പുഴെ 63

കകേഭാടയല 104

ഇടുക്കനി 101

എറണഭാകുളല 164

തൃശ്ശൂര് 83

പഭാലക്കഭാടട്ട് 54

മലപ്പുറല 112

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 45

വയനഭാടട്ട് 52

കേണ്ണൂര് 53

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 17
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കകേരള സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവര്ത്തനല തടയല് നനിയമത്തനിലന്റെ ദുരുപകയഭാഗല

76 (1313) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനികേളനില്ലപട  രഭാഷതീയ

പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുല  കനതഭാക്കളക്കുലമതനിലര  കേള്ളകക്കസകേള  എടുത്തതഭായള്ള
ആകക്ഷപങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് അകനസഷണല നടത്തനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് കകേരള സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവര്ത്തനല തടയല് നനിയമല
ദുരുപകയഭാഗല  ലചേയട്ട്  ലപഭാതുപ്രവര്ത്തകേലര  കേരുതല്  തടങ്കലനില്  വചതഭായനി
പറയലപടുന സലഭവങ്ങലളകുറനിചട്ട് വനിശദമഭായ അകനസഷണല നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കപഭാലനിസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരനില്  ചേനിലര്  ഈ  നനിയമല
ദുരുപകയഭാഗല ലചേയ്യുനതഭായള്ള പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇത്തരല
ഉകദലഭാഗസന്മഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന ശനിക്ഷഭാനടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അകനസഷണല നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) നനിലവനില് ഇക്കഭാരലല പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനല മകേലക്കഭാണനിടനില്ല. 

പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

77 (1314)       ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പനവൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതുവലരയഭായനി;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ &ബനി) പനവൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുന
വനിഷയല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

1075/2017.
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പ്രഥമ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടുകേള

 78 (1315)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന പ്രഥമ  വനിവര  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
(എഫട്ട്.ഐ.ആര്.)  24  മണനികറനിനകേല  ലവബട്ട്  മസറനില്  നല്കുനതനിനുള്ള
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്റെര്ലനറട്ട് സലവനിധഭാനല ദുര്ബലമഭായ കമഖലകേളനില് എഫട്ട്.ഐ.ആര്.
ലവബ്മസറനില് നല്കുനതനിനുള്ള സമയപരനിധനി എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേസമഭായനി  ബനലപടവര്ക്കട്ട്  എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-ലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലള്ള നടപടനിക്രമല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  ഉത്തരവട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിടനില്ല.
എനഭാല്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.-കേള  24  മണനികറനിനകേല  ലവബട്ട്
മസറനില്  നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള  വകുപട്ട്  തലത്തനില്  പുകരഭാഗമനിചവരുന.
കൂടഭാലത ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സലവനിധഭാനല എല്ലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്
ബനലപട കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കേഴെനിഞ്ഞഭാല് ആവലഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്
നനിനട്ട്  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്-ലന്റെ  പകേര്പട്ട്  തല്സമയല  നല്കേനി  വരുനതുല  കകേസനിലല
പ്രതനികേളക്കുള്ള എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.-ലന്റെ പകേര്പട്ട് കുറപത്രത്തനിലനഭാപല കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിച  വരുനതുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമല  2005  പ്രകേഭാരല
ഒഴെനിവഭാക്കലപടഭാത്തവ, അപ്രകേഭാരല അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനതുമഭാണട്ട്.

മക്രല ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല് ട്രെഭാക്കനിങ്ങട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്

79 (1316) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എല  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  മക്രല  ആന്ഡട്ട്  ക്രനിമനിനല്  ട്രെഭാക്കനിങ്ങട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്

നനിലവനില് വനനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തല്ലഭാല ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലലകേവരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  എത്ര കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല  ബനലപട ഓഫതീസകേളനിലല  ഇതട്ട്
നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  നടപനില്  വരുത്തഭാന്  എലന്തല്ലഭാല  കകേന്ദ്ര  സഹഭായമഭാണട്ട്
ലഭലമഭായതട്ട്?
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ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  കപഭാലതീസനിലന്റെ എല്ലഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന
കദശതീയതലത്തനിലള്ള  ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദതനിയഭാണട്ട്  മക്രല  ആന്റെട്ട്  ക്രനിമനിനല്
ട്രെഭാക്കനിലഗട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  &  സനിസ്റ്റലസട്ട്  (CCTNS),  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലസഭാന
തലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  സലസഭാനത്തട്ട്  19  കപഭാലതീസട്ട്
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  481  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  CCTNS-ലന്റെ ജനറല് ഡയറനി,
എഫട്ട്.ലഎ.ആര്. രജനികസഷന് എനതീ കമഭാഡക്യൂളുകേള നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി)  കുറകൃതലങ്ങലളയല  കുറവഭാളനികേലളയല  കുറനിചള്ള  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
സഹഭായമഭാകുന തരത്തനില് കദശതീയതലത്തനില്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ
അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസനലമഭാരുക്കുകേയല,  ആദലഘടത്തനില്  രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി
14,000  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളുല,  6000  അനുബന  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസകേളുല,
അടുത്ത ഘടത്തനില്  മറനിതര  വകുപ്പുകേളഭായ  ജയനില്,  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടട്ട്,  എമനികഗ്രഷന്,
പഭാകസഭാര്ടട്ട്,  ലസന്ട്രെല്  കപഭാലതീസട്ട്  ഏജന്സതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയവയല  കേമ്പക്യൂടര്
ശലഖലയനിലൂലട ബനനിപനിക്കുകേലയനതുമഭാണട്ട് പദതനിയലട ലക്ഷലല.

(സനി) 19  കപഭാലതീസട്ട് ജനില്ലകേളനിലഭായനി  481  കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് പ്രസ്തുത
ആപ്ലനികക്കഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനറല്  ഡയറനി  (GD),  FIR  എനതീ  കമഭാഡക്യൂളുകേള
നടപനിലഭാക്കനി. 

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനല  അനുവദനിച  കേനിടനിയ  തുകേയഭാണട്ട്  ഇഇ
പദതനിക്കുകവണനി  ലചേലവഴെനിചതട്ട്.  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  പൂര്ണമഭായല  കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തര മനഭാലയത്തനിലന്റെ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണട്ട്.

കകേരളഭാ കപഭാലതീസനില് സതീകേളുലട പ്രഭാതനിനനിധലല

80 (1318) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രത്നഭാകേരന് :
 ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
 ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
 ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില്  സതീകേളുലട  പ്രഭാതനിനനിധലല  എത്രമഭാത്രമുലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സതീകേള കസ്റ്റഷന് ഹഇസട്ട് ഓഫതീസറലട സസതന ചുമതല വഹനിക്കുന
കസ്റ്റഷനുകേള നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  സതീകേള  പ്രതനികേളഭായനി  വരുന  കകേസകേളുലട  എണല  കൂടനി  വരുന
തനിനഭാല്,  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില് സതീകേളുലട അലഗബലല ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലട  പ്രഭാതനിനനിധലല
കപഭാലതീസട്ട് കസനയലട 6.4% ആണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  7  വനനിതഭാ  സബട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാരുല  ഒരു വനനിതഭാ  സര്ക്കനിള
ഇന്ലസകേടറല കസ്റ്റഷന് ഹഇസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി കസവനല അനുഷനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിച വരുന.   

കകേഭാടതനി ഡക്യൂടനിക്കട്ട് സനിരമഭായനി കപഭാലതീസനിലന നനിയമനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്

81 (1319)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് അനുവദനതീയമഭായ എണല
കപഭാലതീസകേഭാര് ഇല്ലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  ആരലഭനിച  മനിക്ക കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല
അനുവദനിക്കലപട  കപഭാലതീസകേഭാരുലട  എണല  കുറവഭാണട്ട്  എനതട്ട്  ശദയനില്
വനനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  നനിനല  മൂനല  നഭാലല  കപഭാലതീസകേഭാര്
വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് ഡക്യൂടനിക്കട്ട് കപഭാകുന സനിതനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് കകേഭാടതനികേളനില്
സനിരമഭായനി കപഭാലതീസനിലന നനിയമനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.   

വനിവഭാഹകമഭാചേന കകേസ്സുകേള

82  (1320)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രത്നഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  ജനുവരനി മുതല് ലസപ്തലബര്  20  വലര സലസഭാനത്തട്ട് എത്ര വനിവഭാഹ
കമഭാചേന  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജനില്ല  തനിരനിചളള
കകേസകേളുലട എണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

12,386 വനിവഭാഹ കമഭാചേന കകേസ്സുകേള ഇഇ കേഭാലയളവനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേഭാപല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

83 (1321)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന് പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കനിലല  ലകേഭാപത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായള്ള
പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായള്ള മുന്ഗണനഭാ പടനികേ
തയഭാറഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  നല്കേനിയ വര്ക്കട്ട് സ്റ്റഡനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.   

അഴെനിമതനി കകേസകേള

 84  (1322)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലല  മനനിമഭാരുലട  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനിലല  എത്ര
കപര്ലക്കതനിലര  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണത്തനിലന്റെ  കപരനില്  കകേസലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവര് ആലരഭാലക്ക; കകേസനിലന്റെ വനിശദഭാലശങ്ങളുല മറ്റുല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലല  കകേസകേള  ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയട്ട്  കകേഭാടതനികേളുലട
പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലല  പ്രതനികേള  ആലരനല  മറ്റുമുള്ള
വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലല  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനിയലട
കപഴണല് സ്റ്റഭാഫലഗത്തനിലനതനിരഭായനി ഒരു വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് നനിലവനിലണട്ട്. 

(ബനി) വനി.സനി.07/2016/എസട്ട്.സനി.ഇ./കകേഭാ.ഒഭാ.  മുന് സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി
ശതീ.  സനി.എന്.  ബഭാലകൃഷ്ണലന്റെ  കപഴണല്  അസനിസ്റ്റന്റെഭായനിരുന  ശതീ.  കജഭാസഫട്ട്
ലനികജഭായ്ലക്കതനിലര  അനധനികൃത  സസത്തട്ട്  സമ്പഭാദനല  സലബനനിചട്ട്  ഒരു  കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനസഷണല നടനവരുന.

(സനി) കകേസട്ട് അകനസഷണ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ചേഭാര്ജട്ട് ഷതീറട്ട് നല്കേനിയനിടനില്ല.   
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കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല ഒഴെനിവകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനല

85  (1323)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  എത്ര  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ

കേനിടക്കുനണട്ട്;

(ബനി) ഇതനില് സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്, സബട്ട് ഇന്ലസകര്, സര്ക്കനിള

ഇന്ലസകര് എനതീ തസനികേകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള വതീതമുണട്ട്;

(സനി) ഈ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലശല

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  കപഭാലതീസട്ട്

കസനയനികലക്കട്ട് എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് 1336 തസനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടപ്പുണട്ട്. 

(ബനി)  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്,  സബട്ട്  ഇന്ലസകര്,  സര്ക്കനിള

ഇന്ലസകര്  എനതീ തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേലളഭാനല നനിലവനിലനില്ല.

(സനി) ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന 1336 തസനികേകേളനില് 1157 തസനികേകേള ലടകനിക്കല്

കേഭാറഗറനിയഭാണട്ട്.   അതനില്  630  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുല,

78 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച

വരുനതുമഭാണട്ട്.  449  തസനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള ലസഷലല്  റൂള  നനിലവനിലനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനില്ല.   ബഭാക്കനി  വരുന  179  ഒഴെനിവകേളനില്

149  ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി നനികേകത്തണതുല  30  ഒഴെനിവകേള പനിഎസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.    

(ഡനി) ആലഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സബട്ട് ഇന്ലസകര് - 1

കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള - 925

വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള - 71

മഡ്രൈവര് കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള - 35
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കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഉപകരഭാധനിചട്ട് പ്രതനികേലള കമഭാചേനിപനിച കകേസകേള

 86 (1324)  ശതീ  .    എല  .    ഉമ്മേര്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  രഭാഷതീയപഭാര്ടനിക്കഭാര്

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഉപകരഭാധനിചട്ട് പ്രതനികേലള കമഭാചേനിപനിച എത്ര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്; ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതല്ലഭാല  പഭാര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലരയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത കകേസകേള

രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട് എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  പ്രവണത  വര്ദനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരണല  സലബനനിച

അഭനിപ്രഭായല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിക്കഭാര്

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ഉപകരഭാധനിചട്ട് പ്രതനികേലള കമഭാചേനിപനിച സലഭവങ്ങള ഉണഭായനിടനില്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.   

കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള മഡ്രൈവര് തസനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനല

 87  (1325)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  മഡ്രൈവര്

തസനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനല എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്

ഇതുവലരയഭായനി നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുലണനല എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലലണനല

റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എകപഭാള  അവസഭാനനിക്കുലമനല  വനിശദഭാലശല

നല്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി 3657 കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള

മഡ്രൈവര്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കണലമന  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട

ലപ്രഭാകപഭാസലനില് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലള്ള  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനല  നല്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  മഡ്രൈവര്  തസനികേയലട  ബറഭാലനിയന്
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ബറഭാലനിയന് ആലകേ നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ

നനിലവനിലല
ഒഴെനിവകേള

റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്
അവസഭാനനിക്കുന തതീയതനി

റനിമഭാര്കട്ട്

എസട്ട്.എ.പനി 130 1 16-11-2017 2 ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തരു

ലതനട്ട് ബഹു.
സപ്രതീലകകേഭാടതനി

ഉത്തരവണട്ട്.

ലകേ.എ.പനി. 1 64 - 16-11-2017 -

ലകേ.എ.പനി.2 29 27 3-6-2015-നട്ട്
അവസഭാനനിച

ലമയനിന്
ലനിസ്റ്റനിലല

എല്ലഭാവര്ക്കുല
നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനി.

ലകേ.എ.പനി.3 43 - 30-11-2017  -

ലകേ.എ.പനി.4 122 - 16-11-2017  -

ലകേ.എ.പനി.5 60 - 29-12-2017  -

എല.എസട്ട്.പനി. 96 - 30-11-2017           -

(ബനി) സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭാകുന  മുറയട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനല  നനിയമനല
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി വകുപട്ട് തലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് മൂനഭാലമുറ

 88(1326)   ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് മൂനഭാലമുറ പഭാടനിലല്ലന നനിര്കദ്ദേശല നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതനിനു വനിരുദമഭായ നടപടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വനകശഷല ഏലതങ്കനിലല കസ്റ്റഷനനില് ഉണഭായതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടു ലചേയലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  തനിരുവനന്തപുരല  ജനില്ലയനിലല  നരുവഭാമൂടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്
സകന്തഭാഷട്ട് കുമഭാര് എന സബട്ട് ഇന്ലസകര് നനിയമനിക്കലപടതട്ട് എനഭാണട്ട്;

(ഡനി)  അതനിനുകശഷല  മൂനഭാലമുറ  പ്രകയഭാഗനിക്കല്,  കേള്ളകക്കസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയല്,  നനിരപരഭാധനികേലള  പ്രതനി  കചേര്ക്കല്  തുടങ്ങനിയ  ആകരഭാപണങ്ങളുനയനിചട്ട്
എത്ര  പരഭാതനികേള  സര്ക്കഭാരനിനുല,  കപഭാലതീസട്ട്  കേലപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയ്ക്കുല
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേലളക്കുറനിചട്ട്  അടനിയന്തര  അകനസഷണല  നടത്തനി
കമല്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) 18-7-2016   

(ഡനി) പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഇ) ബഭാധകേമല്ല.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് പനിടനിക്കലപട വഭാഹനങ്ങള

 89 (1327) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വനകശഷല സലസഭാനലത്ത വനിവനിധ കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  പനിടനിക്കലപട  വഭാഹനങ്ങള  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  നനിനല
ഒഴെനിവഭാക്കനിക്കനിടഭാന്  എലന്തങ്കനിലല  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ
എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  കകേസമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പനിടനിലചടുത്ത
വഭാഹനങ്ങള  കകേഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  ഉടമസര്ക്കട്ട്  വനിട്ടു
നല്കുനണട്ട്.  അവകേഭാശനികേളനില്ലഭാലത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സൂക്ഷനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങലള  KP Act 2011 Section 56  പ്രകേഭാരല ലപഭാതുകലലല നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്   വരുനതുല,  ഇപ്രകേഭാരല  അവകേഭാശനികേളനില്ലഭാത്ത വഭാഹനങ്ങലള
G.O.(MS)  No.550/2014/Fin,  dated  15-12-2014  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  MSTC
LTD  കേമ്പനനി മുഖഭാന്തനിരല E-Auction ലചേയവരുന.

1075/2017.
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പരനിയഭാരല ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടവല
കേസഭാര്കടഴ്സുല

90 (1328) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പരനിയഭാരല ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടവല
കേസഭാര്കടഴ്സുല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പരനിയഭാരല  ടനി.ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെ  ഒരു
ലഹകര്  ഭൂമനി  വനിട്ടു കേനിട്ടുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇതു
സലബനനിചട്ട്  റവനക്യൂ  വകുപനില്നനിനല  അനുമതനി  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

പരനിയഭാരല ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടവല
കേസഭാര്കടഴ്സുല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പരനിയഭാരല  ടനി.ബനി.  സഭാനനികടഭാറനിയത്തനിലന്റെ  ഒരു
ലഹകര്  ഭൂമനി  മകേമഭാറനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആകരഭാഗല വകുപനില് നനിനല നനിരഭാകക്ഷപ പത്രല ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  തുടര് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അമ്പൂരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് 

91  (1329)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല അമ്പൂരനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷന് സഭാപനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അമ്പൂരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കകേസ്സുകേള

 92  (1330)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല സനി.പനി.ഐ  (എല)-ലന്റെ
എത്ര  ഓഫതീസകേളക്കു  കനലര  ബനി.ലജ.പനി,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ  ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു
സലബനനിചട്ട്  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലര;
ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  2016-ലല ലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  കശഷല ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.

പ്രവര്ത്തകേകരഭാ അനുഭഭാവനികേകളഭാ എത്ര സനി.പനി.ഐ. (എല) പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കനലര

ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുലണനല,  എത്ര  കപര്  മരണലപടനിട്ടുലണനല,  പരനിക്കട്ട്

പറനിയവര് എത്രലയനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  എത്ര കപര്ലക്കതനിലര കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനില് കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല സനി.പനി.ലഎ.(എല)-ലന്റെ

14  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ

അനുഭഭാവനികേകളഭാ  ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  102  കപര്ലക്കതനിലര

14  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കട്ട്

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  2016-ലല  ലതരലഞ്ഞടുപനിനുകശഷല  185  സനി.പനി.ലഎ.(എല)

പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ

അനുഭഭാവനികേകളഭാ ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  3  കപര് മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.

178  കപര്ക്കട്ട് പരനിക്കട്ട് പറനിയനിട്ടുണട്ട്, 919  കപര്ലക്കതനിലര ഇതുസലബനനിചട്ട് കകേസട്ട്

രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  919  കപര്ലക്കതനിലര  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. *   

ട്രെഭാഫനികേട്ട് നനിയമ ലലഘനല

93 (1331)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ജനുവരനി  1  മുതല്  ആഗസ്റ്റട്ട്  31  വലര  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  നനിയമല

ലലഘനിചതനിനട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനു  കേതീഴെനില്  ഉള്ള  കപഭാലതീസട്ട്

കസ്റ്റഷനുകേളനില് എത്ര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; കസ്റ്റഷന് തനിരനിചള്ള കേണക്കട്ട്

നല്കേഭാകമഭാ;

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഏലതല്ലഭാല  ലസക്ഷനുകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത കകേസകേള രജനിസ്റ്റര്
ലചേയതട്ട്;  പ്രസസ്തുത കകേസകേളനില് നല്കേനിയ ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള എന്തഭാണട്ട് എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പനിഴെ  ചുമത്തനി  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനില്  ഓകരഭാ
കകേസനിനുല ചുമത്തനിയ പനിഴെയലട തുകേയല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ഓഫതീസറലട കപരുല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  പഭാലനികക്കണ  നടപടനികേലള
കുറനിചട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഡനി.ജനി.പനി.-കയഭാ  സര്ക്കഭാകരഭാ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ  എനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാന്
എന്തട്ട് സലവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  മബക്കനില്  സഞരനിക്കുന  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസകേഭാരടക്കല  ഓടനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള  തടഞനനിര്ത്തനി  പരനികശഭാധനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയമഭായനി  ബനലപട  നനിയമങ്ങളക്കുല
അനുശഭാസനകേളക്കുല അനസൃതമഭാകണഭാ പ്രസ്തുത നടപടനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016  ജനുവരനി  1  മുതല്  ആഗസ്റ്റട്ട്  31  വലര  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  നനിയമല
ലലഘനിചതനിനട്ട്  952  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്   കസ്റ്റഷന്
തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് കകേസ്സുകേളുലട എണല

കുമ്പള 130

മകഞശസരല 81

വനിദലഭാനഗര് 34

ബദനിയടുക്ക 77

ആദൂര് 168

കബടകേല 205

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 130

ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് 127
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(ബനി) Section 279 IPC, 336 IPC, 283 IPC, 132 MV Act, 184 MV Act

എനതീ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരല  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട്  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ

കുറപത്രല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിലനക്കുറനിചല  വഭാഹനങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചല  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  സലസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്

കമധഭാവനി  സര്ക്കുലര്  മുകഖന  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേള  ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി

തലത്തനില് സസതീകേരനിച വരുന.

(ഡനി) ഇത്തരല സലഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

ട്രെഭാഫനികേട്ട് നനിയമ ലലഘനങ്ങളക്കുള്ള പനിഴെ

94  (1332)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതട്ട് മുതല് ലഹല്മറട്ട് ധരനിക്കഭാത്ത ടൂവതീലര്

യഭാത്രക്കഭാര് ഉളലപലടയള്ള വഭാഹന യഭാത്രക്കഭാരനില് നനിനല വനിവനിധ ട്രെഭാഫനികേട്ട് നനിയമ

ലലഘനങ്ങളക്കട്ട് ആഭലന്തര വകുപട്ട് എന്തട്ട് തുകേ പനിഴെയനിനത്തനില് ഇഇടഭാക്കനി;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ആദല  നൂറട്ട്  ദനിവസ  കേഭാലയളവനില്  പ്രസ്തുത

ഇനത്തനിൽ എന്തട്ട് തുകേ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ)  25-5-2016  മുതല്  15-9-2016  വലര  വനിവനിധ  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  നനിയമ

ലലഘനങ്ങളക്കട്ട് ആഭലന്തര വകുപട്ട്  22,01,03,724  രൂപ  (ഇരുപത്തനിരണട്ട് കകേഭാടനി

ഒരു  ലക്ഷത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി  എഴുന്നൂറനി  ഇരുപത്തനി  നഭാലട്ട്  രൂപ  മഭാത്രല)

പനിഴെയനിനത്തനില് ഇഇടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  18-5-2011  മുതല്  25-8-2011  വലര  പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്  ആഭലന്തര

വകുപട്ട്  9,09,09,503/ -  രൂപ  (ഒന്പതട്ട്  കകേഭാടനി  ഒന്പതട്ട്  ലക്ഷത്തനി

ഒന്പതനിനഭായനിരത്തനി അഞ്ഞൂറനിമൂനട്ട് രൂപ മഭാത്രല) പനിഴെ ഇഇടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേഞഭാവല മറട്ട് ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുല
ഉപകയഭാഗനിചതനിനുകശഷമുള്ള മഡ്രൈവനിലഗട്ട്

95  (1333)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഞഭാവല  മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുല  ഉപകയഭാഗനിചതനിനുകശഷല  വഭാഹനല
ഓടനിക്കുനവലര കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുല കകേലസടുക്കഭാനുല സലവനിധഭാനല നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരല ലഹരനിയനില് വഭാഹനല ഓടനിക്കുനവര്ലക്കതനിലര ഏതു വകുപട്ട്
ചുമത്തനിയഭാണട്ട് കകേലസടുക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷല എത്രകപര്ലക്കതനിലര
ഇപ്രകേഭാരല കകേസട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  അനലസലസഭാനത്തട്ട്  നനിനല  വരുന  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുനവര്
ഇത്തരല  ലഹരനി  വസ്തുക്കള  കൂടുതലഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  എന  വനിവരല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച  കശഷല  വഭാഹനല  ഓടനിക്കുന
വര്ലക്കതനിലര  കൂടുതലഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഞഭാവല  മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുല  ഉപകയഭാഗനിചതനിനുകശഷല
വഭാഹനല  ഓടനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  കുറക്കഭാലര  രക്തപരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിലവനില് സലവനിധഭാനമുണട്ട്. 

(ബനി) MV Act-ലല ലസക്ഷന് 185 (a) & (b) പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇവര്ലക്കതനിലര
കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.   

(സനി)  ഇഇ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷല ലസപ്റലബര്  15
വലര  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനകമഭാടനിചതനിനട്ട്  65,226  കപര്ലക്കതനിലര  കകേലസ്സടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല്  കേഞഭാവല  മറട്ട്  ലഹരനി  പദഭാര്തങ്ങളുല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനല
ഓടനിചതുമഭായനി ബനലപടട്ട് കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില്ല.  

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ഇ)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  സലഭവങ്ങള  ശദയനില്ലപടഭാല്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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നടക്കഭാവട്ട് സനിവനില് കസ്റ്റഷന് കകേസട്ട് 

 96 (1334)    ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിവനില്കസ്റ്റഷനനിലല മരല മുറനിയമഭായനി ബനലപട്ടുല, നടക്കഭാവട്ട്
ഗവ.  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  സ്കൂളനിലല  ഗ്രഇണട്ട്  തതീയനിടട്ട്  നശനിപനിചതുമഭായനി  ബനലപട്ടുല
നടക്കഭാവട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  കകേസകേളനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില് കസ്റ്റഷനനിലല മരലമുറനിയമഭായനി ബനലപടട്ട്  നടക്കഭാവട്ട്
ലപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  മക്രല  നല.  964/2012  u/s.379  IPC
കകേസനില്  അകനസഷണല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അഡസ.  ആനന്ദകേനകേല  എനയഭാളലക്കതനിലര
ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനിയനില് കുറപത്രല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കകേസനില് ഇകപഭാള
വനിചേഭാരണ നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  നടക്കഭാവട്ട് ഗവ.  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  സ്കൂളനിലല ഗ്രഇണട്ട്
തതീയനിടട്ട്  നശനിപനിചതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ മക്രല നമ്പര്  344/2015
u/s.435  IPC  കകേസനില്  പ്രതനികേലള  കേലണത്തഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
അകനസഷണല അവസഭാനനിപനിചട്ട് പ്രസ്തുത കകേസട്ട് undetected (UD) ആയനി മഫനല്
റനികപഭാര്ടട്ട് കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേലഭാഭവന് മണനിയലട അകേഭാലമരണല

 97  (1335)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാഭവന്  മണനിയലട  മരണല  അകനസഷണവനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ടനിയഭാലന്റെ മരണല എങ്ങലന സലഭവനിചലവനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനിയഭാലന്റെ  മരണല  ലകേഭാലപഭാതകേമഭാലണനട്ട്  ആകരഭാപനിചട്ട്  ആലരങ്കനിലല
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്/കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  ഏലതങ്കനിലല  തരത്തനില്  പരഭാതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങളുല  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുല വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനി  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് ആലരലയങ്കനിലല പ്രതനി കചേര്ത്തനിട്ടുകണഭാ;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ എഫട്ട്.
ഐ.  ആര്.  നമ്പരുല,  മറ്റുവനിശദഭാലശങ്ങളുല,  കകേസട്ട്  ആരട്ട്  അകനസഷനിക്കുനലവനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  മരണത്തനിലന്റെ കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടല  റനികപഭാര്ടനിലല  വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;
ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. കേലഭാഭവന് മണനി മരണലപടതട്ട് ഏതട്ട് വനികധനയഭാലണന നഭാളനിതു
വലരയള്ള അകനസഷണത്തനില് കേലണത്തുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ല.  കകേസനില് ഉഇര്ജനിതമഭായ
അകനസഷണല നടനവരുന.

(ബനി)  കേലഭാഭവന് മണനിയലട മരണല അസസഭാഭഭാവനികേ മരണമഭാലണനട്ട് ആകരഭാപനിചട്ട്
രണ്ടു പത്ര കേടനിലഗട്ട് ഉളലപലട പതനിനഭാറട്ട് പരഭാതനികേള കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ശതീ. ഇകഗഷലസട്ട് കേഭാട്ടൂര് (സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തകേന്, ആലപ്പുഴെ)

2. എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസഭാമസറനി  -  ഒറകശഖരമലഗലല,
തനിരുവനന്തപുരല

3. ശതീ. വനിനയന് (സനിനനിമഭാ സലവനിധഭായകേന്)

4. ശതീ. മബജു ലകേഭാടഭാരക്കര (മഭാക പ്രസനിഡന്റെട്ട്)

5. ശതീ.കജഭാസഫട്ട് കതഭാമസട്ട്, അകമരനിക്ക

6. ശതീമതനി നനിമ്മേനി (മരണലപട കേലഭാഭവന് മണനിയലട ഭഭാരല)

7. ശതീ. ജനിജനി, കചേരഭാലനല്ലൂര്

8. ജനഭൂമനി (news paper cutting)

9. ശതീ. കകേഭാടനികയരനി ബഭാലകൃഷ്ണന്

10. Anonymous petition

11. കകേരള ദളനിതട്ട് ആദനിവഭാസനി ലഫഡകറഷന്, മലപ്പുറല.

12. ജനിഷ, അടൂര്

13. കകേരള കേഇമുദനി, തൃശ്ശൂര്(News paper cutting)

14. Anonymous petition

15. ശതീ.  രഭാമകൃഷ്ണന്  (മരണലപട  കേലഭാഭവന്  മണനിയലട   
സകഹഭാദരന്)

16. ശതീ. വനി. വനി. തമ്പനി, കുനലകുളല.
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പ്രസ്തുത പരഭാതനികേള അകനസഷണത്തനിനുല  കമല് നടപടനികേളക്കുമഭായനി  തൃശ്ശൂര്

ലറയ്ഞട്ട്  ലഎ.ജനി.-ക്കട്ട്  അയച  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേസട്ട്  സനി.ബനി.ലഎ.-ക്കട്ട്

മകേമഭാറണലമനഭാവശലലപടട്ട്  ടനിയഭാലന്റെ കുടുലബഭാലഗങ്ങളുല കകേരള കസ്റ്ററട്ട് എസട്ട്.സനി/

എസട്ട്.റനി.  സര്വ്വതീസട്ട്  ലസഭാമസറനി  അലഗങ്ങളുല  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനികവദനല

സമര്പനിചനിരുന.  കകേസട്ട് സനി.ബനി.ലഎ.-ക്കട്ട് മകേമഭാറവഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസട്ട്  അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.  ആലരയല  പ്രതനി

പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാനഭായനിട്ടുള്ള ലതളനിവകേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് മക്രല

നല.537/2016  u/s  174  Cr.PC  ആയനി  രജനിസ്ടര്  ലചേയട്ട്  ചേഭാലക്കുടനി  കപഭാലതീസട്ട്

ഇന്ലസകര് അകനസഷണല നടത്തനി വരുന.

(ഇ)  പ്രസ്തുത കകേസനിലല കപഭാസ്റ്റട്ട്കമഭാര്ടല  റനികപഭാര്ടനില്  Death  was  due  to

Chlorpyrifos  and  Methyl  Alcohol  Poisoning,  the  Pre-Existing  chronic

liver  disease  (CIRRHOSIS)  could  have  accelerated  death  എനട്ട്

കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാസ്റ്റുമഭാര്ടല  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*

പ്രകതലകേ അകനസഷണ വനിഭഭാഗല 

 98 (1336) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നക്യൂലജന് ബഭാങ്കനിലഗട്ട് സഇകേരലല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ബഭാങ്കട്ട് അക്കഇണ്ടുകേളനില് നനിനല

പണല  തട്ടുനതട്ട്  അകനസഷനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗല  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

രൂപതീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇത്തരല  കകേസ്സുകേളുലട  സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട്  ജനില്ലകേളനില്

ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  പ്രകതലകേ  സസഭാഡുകേള

രൂപതീകേരനിചട്ട് അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1075/2017.
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കേഭായലകുളല ട്രെഭാഫനികേട്ട് യൂണനിറട്ട്

 99  (1337)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല ട്രെഭാഫനിക്കട്ട് യൂണനിറനില് ലടലനികഫഭാണ്,കേമ്പക്യൂടര്, ഇ-ലമയനില് എനതീ

സലവനിധഭാനങ്ങള,പഴെയ  വഭാഹനത്തനിനട്ട്  പകേരല  പുതനിയ  വഭാഹനല,  ട്രെഭാഫനികേട്ട്

യൂണനിറനിലന  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആക്കനി  ഉയര്ത്തുകേ  എനതീ  നടപടനി

ക്രമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭായലകുളല  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  യൂണനിറനിലന  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനഭായനി

ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  കവണ

നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു  പുറകമ  കേഭായലകുളല

ട്രെഭാഫനിക്കട്ട്  യൂണനിറനില്  ലടലനികഫഭാണ്,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്,  പുതനിയ  വഭാഹനല  എനനിവ

അനുവദനിക്കുനതട്ട് വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

ലറയനില്കവ യഭാത്രയലട സരക്ഷനിതതസല

 100  (1339)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങള  ഏറവല  കൂടുതല്  ആശയനിക്കുന

ലറയനില്കവ  യഭാത്ര  ആഭലന്തര  വകുപനിലന്റെ  സരക്ഷനിതതസല  ഇല്ലഭാത്തതുമൂലല

വനനിതഭായഭാത്രനികേര്,  കുടനികേള,  വൃദര് എനനിവര്ക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ അ ഞട്ട്  വര്ഷക്കഭാലല

സരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര  ഉറപനില്ലഭാതനിരുനതുല  അതുമൂലല  കമഭാഷണല,  പനിടനിചപറനി,

ആക്രമണങ്ങളുല അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലഭവനിചനിരുന മരണങ്ങളുല ഉണഭായതട്ട് ഇഇ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് കേഴെനിഞ്ഞ അ ഞട്ട് വര്ഷത്തനില് ഇവ സലബനനിചട്ട്  ആഭലന്തര

വകുപനിന് കേതീഴെനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപട കകേസ്സുകേളുലട കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല ദുരന്തങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുല ലറയനില്കവ യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്

ലപഭാതുലവയല  വനനിതഭായഭാത്രക്കഭാര്ക്കുല  കുടനികേളക്കുല  വൃദര്ക്കുല  പ്രകതലകേ

പരനിഗണന  നല്കുവഭാനുല  ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  ലറയനില്കവയമഭായനി  ബനലപടട്ട്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സതീകേരനിക്കഭാലമനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  2011  മുതല്  2015  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  സലസഭാന
ലറയനില്കവ കപഭാലതീസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷല
കമഭാഷണല

(Ordinary&HB) പനിടനിചപറനി
ആക്രമണല (Hurt, Riots,
Attempt to murder,

Culpable Homicide etc.)

ആക്രമണല
മൂലമുള്ള
മരണല

2011 248 2 39 0

2012 201 3 49 -

2013 231 3 37 2

2014 228 7 41 3

  2015  196 11  28 1

(സനി)  വനനിതഭാ  യഭാത്രക്കഭാര്  ഉളലപലടയള്ള  ലറയനില്കവ  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്
സരക്ഷനിതതസല  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  ലറയനില്കവ  കപഭാലതീസട്ട്  പകട്രെഭാളനിലഗട്ട്
ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കസവനല
ലറയനില്കവ  കപഭാലതീസനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ലറയനില്കവ
അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തത്തുലലമഭായ  കസവനല  ആര്.പനി.എഫട്ട്.-ലന്റെ
ഭഭാഗത്തട്ട് നനിനല ഉറപഭാക്കുനതുമഭാണട്ട്.

ഇന്തലന് പതീനല്കകേഭാഡട്ട് വകുപട്ട് ദുരുപകയഭാഗല

 101 (1340)   ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്തലന്  പതീനല്കകേഭാഡട്ട്  498A-യലട  ദുരുപകയഭാഗല  ലചേറക്കുനതനിനട്ട്
സപ്രതീലകകേഭാടതനി  പുറലപടുവനിച  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്,
ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  അറസ്റ്റട്ട്  പഭാടനില്ല  എന
സപ്രതീലകകേഭാടതനിയലട വനിധനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

(സനി) 498-എ പ്രകേഭാരല വലഭാജ പരഭാതനികേള വര്ദനിക്കുനതഭായ ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്ക
ലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്തലന്  പതീനല്കകേഭാഡട്ട്  498  A-യലട  ദുരുപകയഭാഗല
നനിയനനിക്കുനതട്ട്  സലബനനിചള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  2-10-2012-ല്  കപഭാലതീസട്ട്
ആസഭാനത്തട്ട്  നനിനല  സര്ക്കുലര്  28/2012  പ്രകേഭാരല  ബനലപട  എല്ലഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലറനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  498  A  വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള ആകടഭാമഭാറനികേട്ട്  അറസ്റ്റട്ട്  പഭാടനിലല്ലനല  ടനി
വകുപട്ട്  പ്രകേഭാരല  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന  അവസരത്തനില്  ഇതനിലല  പ്രതനികേലള
അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുന  സഭാഹചേരലല  കബഭാദലലപടട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  അകനസഷണ
ഉകദലഭാഗസന്  CrPC  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  അറസ്റ്റട്ട്
ലചേയ്യുവഭാന്  പഭാടുള  എനല  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  16-3-2011-ല്
കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  നനിനല  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  07/2011 പ്രകേഭാരവല  13-8-2014-ല്
20/2014  പ്രകേഭാരവല  ബനലപട  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പകേര്പട്ട് ഇകതഭാലടഭാപല അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുലട ഓഫതീസകേളക്കട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേഭാവല്

102 (1341 ) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏലതങ്കനിലല  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  ഓഫതീസകേളക്കു
മുനനില് കപഭാലതീസട്ട് കേഭാവല് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏലതല്ലഭാല ജനില്ലകേളനില്
ഏലതല്ലഭാല  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  ഓഫതീസകേളക്കഭാണട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേഭാവല്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരത്തനില്  ചേനില  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസകേളുലട മുനനില് സനിരമഭായനി കേഭാണലപടുന കപഭാലതീസട്ട് സഭാനനിദലല രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനി  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഒരുക്കുന  കേഭാവല്  സലവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭാകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അലല്ലങ്കനില് ഇപ്രകേഭാരല കപഭാലതീസട്ട് സഭാനനിദലല കേഭാണലപടുവഭാനുണഭായ
സഹചേരലല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല

(ബനി&സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നഗരത്തനില്  ഒരു  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയലടയല
ഓഫതീസനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട് കേഭാവല്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില്ല.  ഇടയനിലട  ഉണഭാകുന
ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഹകവകേളനിലല  മറ്റു  പ്രശ്നബഭാധനിത
പ്രകദശങ്ങളനിലല  സനിരല  കപഭാലതീസട്ട്  പനിക്കറനിലഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് കൂടുതല് അനുഭവലപടുന പ്രകദശങ്ങളനില് ഗതഭാഗത നനിയനണത്തനിനഭായനി
സനിരല കപഭാലതീസട്ട് സഭാനനിധലല ഉണഭാകേഭാറണട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട് കൃഷ്ണകുമഭാറനിലന്റെ ആത്മഹതലയനിടയഭാക്കനിയ സലഭവല

 103 (1342)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  മുളമൂടനില്  ലതക്കതനില്  കൃഷ്ണകുമഭാര്
ആത്മഹതല  ലചേയഭാനനിടയഭാക്കനിയ  സലഭവത്തനില്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
മക്രല നമ്പര് എത്രയഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ആത്മഹതലഭാക്കുറനിപട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതുപ്രകേഭാരല  ആത്മഹതല
ലചേയഭാനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആത്മഹതലയട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട്  കുറനിപനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര  ആത്മഹതല
കപ്രരണഭാക്കുറത്തനിനുല കൃതലവനികലഭാപത്തനിനുല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനസഷണല നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  തൃക്കുനപ്പുഴെ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് മക്രല  നമ്പര്  984/2016  u/s  174
Cr.PC  പ്രകേഭാരല കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആത്മഹതലഭാക്കുറനിപനില്,  മരനിച  കൃഷ്ണകുമഭാറനിലന്റെ
വതീടനിലന്റെ ലതക്കുമഭാറനി തഭാമസനിചവരുന ഉണനിയല (ജനിതനിന്), തൃക്കുനപ്പുഴെ  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷന് അഡതീഷണല് സബട്ട് ഇന്ലസകര് ശതീ.  വനിജയകുമഭാറമഭാണട്ട് മരണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാദനിലയനല,  തലന്റെ മരുമകേലള ഉണനിലയന ജനിതനിന് കഫഭാണനിലൂലട  ശലലല
ലചേയ്യുനലവനട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  തൃക്കുനപ്പുഴെ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  തലന്റെ  ഭഭാരല
സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില്  അകനസഷണല  നടത്തനിയനില്ല  എനതട്ട്  കേഭാരണമഭായനി
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.    

(സനി)  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  അകനസഷണത്തനില്  ആത്മഹതല
കപ്രരണഭാകുറല  ചുമത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ലതളനിവകേള  ലഭനിചനിടനില്ല.   കകേസട്ട്
അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്. 
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ലഹല്മറട്ട് പരനികശഭാധന

104  (1343)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹല്മറട്ട്  ധരനിക്കഭാത്ത ടൂവതീലര് യഭാത്രക്കഭാലര പനിടനികൂടുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസനിനട്ട്

എലന്തല്ലഭാല മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയനിരനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങളക്കനിടയനില്നനിനട്ട്  ചേഭാടനി  വതീണട്ട്

ടൂവതീലര്  യഭാത്രനികേലര  തടഞ്ഞട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  കപഭാലതീസനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല

നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില്  അത്തരത്തനില്  നടത്തുന പരനികശഭാധന  അടനിയന്തരമഭായനി

നനിര്ത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശല  ലലഘനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  യഭാലതഭാരുവനിധ  ബുദനിമുട്ടുല  ഉണഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനില്

വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തണലമനല വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനതനിനഭായനി

മകേലക്കഭാകള്ളണ നടപടനിക്രമങ്ങള സലബനനിചട്ട് സലസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി

28-3-2012-ലല  06/2012-ാം  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരല  വലക്തമഭായ  മഭാര്ഗ

നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  കപഭാലതീസനിനട്ട്

അനുവഭാദല നല്കേനിയനിടനില്ല.

(സനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധന  സലബനനിചട്ട്  നനിലവനിലള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്

ഇതനിനകേലതലന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  നനിര്കദ്ദേശല  ലലഘനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 135

വനിളപനില് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷലന്റെ ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണല

 105 (1344)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിളപനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷലന്റെ  ഓഫതീസട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  തറക്കല്ലനിടലനിനുകശഷല  നഭാളുകേളഭായനിട്ടുല  പണനി  ആരലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  തുകേയല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കവഗത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 49 ലക്ഷല രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ലവയ്സട്ട് & മതീന്സട്ട്  കനിയറന്സട്ട്
യഥഭാസമയല  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  മുന്വര്ഷല  തുകേ  സറണര്  ലചേകയണനി  വന.
പ്രസ്തുത തുകേ അടനിയന്തരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

കേഭാടഭാക്കട കകേന്ദ്രമഭായനി ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി. ഓഫതീസട്ട്

106  (1345)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടക്കട  പുതനിയ  തഭാലൂക്കഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  പശഭാത്തലത്തനില്,  കേഭാടഭാക്കട
കകേന്ദ്രമഭായനി  ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭാടഭാക്കടയനില് ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസട്ട് ആരലഭനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല് വകുപ്പുതലത്തനില് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

പുത്തലത്തട്ട് നസതീറദ്ദേതീലന്റെ ലകേഭാലപഭാതകേല

 107 (1346)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കവളല പഞഭായത്തനില് പുത്തലത്തട്ട്
നസതീറദ്ദേതീന് ലകേഭാല ലചേയലപടതട്ട് എനഭായനിരുന;  പ്രസ്തുത കകേസനികനഭാടനുബനനിചട്ട്
എത്ര പ്രതനികേലള കപഭാലതീസട്ട് ഇതനിനകേല അറസ്റ്റട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
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(ബനി)  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയലപട  പ്രതനികേളുലട  കപരട്ട്,  അറസ്റ്റട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയ
തതീയതനി,  ഇവര്ലക്കതനിലര  ചുമത്തനിയ  വകുപ്പുകേള  എനനിവ  സലബനനിച
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസകനസഷണത്തനിലന്റെ  ചുമതല  ആര്ക്കഭാണട്ട്;  കകേസനില്  എത്ര
പ്രതനികേലള കൂടനി ഇനനി അറസ്റ്റട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്;

(ഡനി)  പ്രതനികേള ഏതു രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുലട അനുഭഭാവനികേളഭാലണന കേഭാരലല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രതനികേളുലട  അറസ്റ്റുല  കുറപത്ര സമര്പണവല തഭാമസനിക്കുനതട്ട്  പ്രതനികേളക്കട്ട്
ജഭാമലല  ലഭനിക്കുനതനിനുല  കകേസട്ട്  ദുര്ബലലപടുത്തുനതനിനുല  കേഭാരണമഭാകുലമനട്ട്
മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(എഫട്ട്) മുഴുവന് പ്രതനികേലളയല അറസ്റ്റട്ട് ലചേയട്ട് കകേസനിലന്റ കുറപത്രല എനകത്തക്കട്ട്
കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കഭാനഭാകുലമനഭാണട്ട് കേരുതുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കവളല പഞഭായത്തനില് പുത്തലത്തട്ട്
നസതീറദ്ദേതീന്  ലകേഭാല  ലചേയലപടതട്ട്  15-7-2016-ലഭായനിരുന.  ഇതുസലബനനിചട്ട്
4 കപലര അറസ്റ്റട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കുറലഭാടനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് മക്രല
നല.  634/2016  എന കകേസനില്  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയലപട  പ്രതനികേളുലട  കപരട്ട്,  അറസ്റ്റട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയ തതീയതനി,  ഇവര്ലക്കതനിലര ചുമത്തനിയ വകുപ്പുകേള എനനിവ ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് പ്രതനിയലട കപരട്ട് അറസ്റ്റട്ട് ലചേയ തതീയതനി ചുമത്തനിയ വകുപ്പുകേള

(1) ബഷതീര്, S/o അമ്മേദട്ട് 17-7-2016 U/s.302 r/w 34 IPC

(2) അന, S/o ഇബഭാഹനില 17-7-2016 U/s.302 r/w 34 IPC

(3) റഫതീഖട്ട്, S/o അമ്മേദട്ട് 22-7-2016 U/s.201, 202,212 IPC

(4) റഫതീഖട്ട്, S/o സൂപനി 6-8-2016 U/s.201, 202, 212 IPC

(സനി)  കുറലഭാടനി  കപഭാലതീസട്ട്  ഇന്ലസകര്ക്കഭാണട്ട്  കകേസകനസഷണത്തനിലന്റെ
ചുമതല.  ഇനനി 3 കപലര കൂടനി ടനി കകേസ്സനില് അറസ്റ്റട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്.
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(ഡനി) പ്രതനികേള എസട്ട്.ഡനി.പനി.ലഎ. പ്രവര്ത്തകേരഭാലണനട്ട് ലവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) പ്രതനികേളനില് 2 കപര് വനികദശത്തഭാണുള്ളതട്ട്. RCEL-ല് നനിനല കകേസനിലന്റെ

ലതളനിവനികലക്കുള്ള രഭാസപരനികശഭാധനഭാ ഫലല കേനിടഭാത്തതനിനഭാലല പ്രതനികേലള അറസ്റ്റട്ട്

ലചേയഭാന് ബഭാക്കനിയള്ളതനിനഭാലമഭാണട്ട് കുറപത്രല സമര്പനിക്കഭാന് മവകുനതട്ട്.  കകേസട്ട്

ദുര്ബലലപടുത്തുന നടപടനികേള കപഭാലതീസട്ട് സസതീകേരനിചനിടനില്ല. പരമഭാവധനി കവഗത്തനില്

കുറപത്രല സമര്പനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.

(എഫട്ട്)  രഭാസപരനികശഭാധനഭാ  ഫലല  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  കുറപത്രല

സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്

 108  (1347)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) രഭാജലത്തനിനുതലന മഭാതൃകേയഭായനി ഏലറ പ്രശലസ പനിടനിചപറനിയ 'സ്റ്റുഡന്റെട്ട്

കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  സലവനിധഭാനല  അര്ഹമഭായ  എല്ലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലല  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

അനുമതനി നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ സ്കൂളുകേള സമര്പനിച അകപക്ഷകേള

പരനിഗണനിചട്ട്  'സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്'  സലവനിധഭാനല  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയനില്ലഭാലത  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്

കകേഡറട്ട്  സലവനിധഭാനല  ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ലകേഭാടകേര  കഡഭാണ്കബഭാകസഭാ

മഹസ്കൂള സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് അടനിയന്തര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്   കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനിയലട  State  Level  Advisory

Committee-യഭാണട്ട്  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  എസട്ട്.പനി.സനി.  കപ്രഭാജകനിലന്റെ

നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുന സ്കൂളുകേലള പ്രസസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതട്ട്.

(ബനി&സനി)  എസട്ട്.പനി.സനി.  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന

സ്കൂളുകേലള പ്രസസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.
1075/2017.
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സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് സലവനിധഭാനല കൂടുതല് കമഖലകേളനികലക്കട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

109 (1348) ശതീ   .  സനി  .   ദനിവഭാകേരന്  :
ശതീ  ഇ  .   ടനി  .   മടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :
ശതീ വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് സലവനിധഭാനല നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു കശഷല

വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല ക്രനിമനിനല് വഭാസന കുറഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനിജനിറല് ലനിററസനി കപ്രഭാഗ്രഭാമനികലക്കഭായനി സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്
സലവനിധഭാനല ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  സലവനിധഭാനല  കൂടുതല് കമഖലകേളനികലയട്ട്
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  Kerala  Planning  Board,  KPMG  (Klynveld  Peat  Marwick
Goerdeler  Company)  എനനിവ  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളനില്  SPC  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
കശഷല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനിലല  ക്രനിമനിനല്  വഭാസന  കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭായനി
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരല  റവനബ  ജനില്ലയനിലല  10  സ്കൂളുകേളനില്  എസട്ട്.പനി.സനി.
സലവനിധഭാനല ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ഡനിജനിറല് ലനിററസനി കപ്രഭാഗ്രഭാല നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി  ആരലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന  സ്കൂളുകേളനില്  പദതനിയലട  ജനില്ലഭാ/സലസഭാനതല
ഉപകദശകേ സമനിതനിയലട ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരല ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനല മകേലകേഭാണ്ടു
വരുന.  

മധലപ്രകദശട്ട് നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേലര അപമഭാനനിച സലഭവല

 110 (1350) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സന്ദര്ശനത്തനിനനിടയനില്  ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്ര  ദര്ശന
ത്തനിലനത്തനിയ  മദലപ്രകദശട്ട്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേലരയല  കുടുലബഭാലഗങ്ങലളയല
സരക്ഷഭാ ജതീവനക്കഭാര് തടഞ്ഞ സലഭവല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നനിയമസഭഭാ  ലസക്രകടറനിയറനില്നനിനള്ള  കേത്തുമഭായനി  ദര്ശന
ത്തനിലനത്തനിയ  പ്രസ്തുത  എല.എല്.എ.മഭാലര  അപമഭാനനിച  സലഭവത്തനില്  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ആര്ലക്കതനിലര ആരഭാണട്ട് പരഭാതനി നല്കേനിയലതനല പരഭാതനിയനികനല്
എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചലതനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതരസലസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വരുന  എല.എല്.എ.മഭാലരകപഭാലള്ളവര്,
ഭഭാവനിയനില്  ജനമകദല  അപമഭാനനിക്കലപടനിലല്ലനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  എന്തട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മധലപ്രകദശനില്  നനിലനത്തനിയ  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേലരയല  കുടുലബഭാലഗങ്ങലളയല കക്ഷത്രത്തനിനുള്ളനിലല  കേനിഴെകക്കനട  ലകേഭാടനിമരല
ഭഭാഗല വഴെനി അകേകത്തക്കട്ട് കേയറനതട്ട് കക്ഷത്രല ജതീവനക്കഭാരനഭായ  ഗഭാര്ഡട്ട് കേമഭാണര്
തടയകേയല  അകേമ്പടനി  കസവനിച  ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്ര  സരക്ഷഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  അറനിയനിചതനുസരനിചട്ട്  കക്ഷത്രല
അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഓഫതീസര് സലലത്തത്തനി അവലര കേടത്തനി വനിടുകേയല കക്ഷത്ര
ദര്ശനല  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   ഇതുസലബനനിചട്ട്  സഭാമഭാജനികേകരഭാലടഭാപല  ഡക്യൂടനിക്കഭായനി
നനികയഭാഗനിചയച  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സഭാര്ജന്റെട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  കക്ഷത്രല  മതനിലകേല
ഗഭാര്ഡട്ട്  കേമഭാണര്ലക്കതനിലര  ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രല  സരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗല
ലഡപക്യൂടനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  പരഭാതനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുല  തുടര്നട്ട്
പരഭാതനിയനികനല്  അകനസഷണല  നടത്തനി  കക്ഷത്രല  മതനിലകേല  ഗഭാര്ഡട്ട്
കേമഭാന്ഡര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  കക്ഷത്രല അഡനിനനികസറതീവട്ട്
ലചേയര്കപഴണ്,  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി) കക്ഷത്രത്തനില് ദര്ശനത്തനിനഭായനി എത്തുന വനി.ലഎ.പനി.-കേളക്കട്ട് അര്ഹമഭായ
പരനിഗണന  നല്കുനതനിനട്ട്  കക്ഷത്രല  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്കപഴണ്,
കക്ഷത്രല മതനിലകേല എകനികേക്യൂടതീവട്ട് ഓഫതീസര് എനനിവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേരളത്തനില് ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന ഇതര സലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

111  (1352)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന  ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്
ബലഗഭാകദശട്ട്  പഇരതസമുള്ളവരുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കകേരളത്തനിലലത്തുന  ഇതരസലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്
കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  ക്രനിമനിനല്  പശഭാത്തലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് അവരുലട സലസഭാനവമഭായനി ബനലപടട്ട് അകനസഷണങ്ങള
നടത്തഭാറകണഭാ;

(സനി)  2015  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര  ഇതരസലസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
ലകേഭാലപഭാതകേ -കമഭാഷണകക്കസകേള എത്ര വതീതലമന വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലതഭാഴെനിലലടുക്കുന  ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്
ബലഗഭാകദശട്ട്  പഇരതസമുള്ളവരുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  29  കകേസകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില്  1-  ഉല,  ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില്  1-  ഉല കകേഭാടയല
ജനില്ലയനില് 1- ഉല, എറണഭാകുളല ജനില്ലയനില് 19 -ഉല, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് 3 -ഉല, മലപ്പുറല
ജനില്ലയനില്  1-ഉല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  3-ഉല  കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  2010-ലല  കുടനികയറ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ  പദതനി  പ്രകേഭാരല  പ്രസ്തുത
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കലബര്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്  സലവനിധഭാനമുണട്ട്.
കകേസകേളനില്  ഉളലപടുനവരുലട  ക്രനിമനിനല്  പശഭാത്തലല  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
അവരുലട സലസഭാനങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് അകനസഷണങ്ങള നടത്തഭാറണട്ട്.

(സനി)  517  കകേസകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  22  ലകേഭാലപഭാതകേ
കകേസകേളുല 118 കമഭാഷണകക്കസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.

വലഭാജനമ്പര് പതനിപനിച വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി

 112  (1353)  കഡഭാ  .    എല  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  ആര്.റനി.  ഓഫതീസനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട്  അവനിലട  മഭാത്രല  ഓടുന
കമഭാപഡനിലന്റെ  ഉടമയട്ട്  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  അമനിതകവഗതയനില്  ഓടനിചതഭായനി
കേഭാണനിചട്ട്  പനിഴെയടക്കഭാന്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയതഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ശദയനില്
വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭാണട്ട്  സലഭവനിചലതനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വലഭാജനമ്പര് പതനിപനിച വഭാഹനങ്ങള തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് പനിടനിയനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) വലഭാജനമ്പര് പതനിപനിച വഭാഹനങ്ങള പനിടനികൂടഭാനുല ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനുല അടനിയന്തര നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  നമ്പര് കപ്ലറനിലല  നമ്പരനിലണഭായ അവലക്തത
ലകേഭാണഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരല സലഭവനിചലതനട്ട് ലവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട്
യഥഭാര്ത ആര്.സനി. ഉടമയട്ട് പനിഴെയടയ്ക്കുനതനിനുള്ള കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതുസലബനനിച  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശല  ബനലപട  എല്ലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഗസര്ക്കുല നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

വര്ക്കലയനില് പുതനിയ ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി. ഓഫതീസട്ട്

113 (1354)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതുവലരയഭായനി;  കകേരളത്തനില്  ഏറവല
കൂടുതല്  (15)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്വരുന  ആറനിങ്ങല്
ഡനി. മവ. എസട്ട്. പനി. ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട് എലന്തങ്കനിലല നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസട്ട്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വര്ക്കലയനില്  ഒരു  ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി.  ഓഫതീസട്ട്  എനതട്ട്
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില്ല.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

തനിരുമുല്ലവഭാരല വനനിതഭാ കക്ഷമ സഹകേരണ സലഘത്തനിലല അഴെനിമതനി

114 (1355) ശതീ  .   എല  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനിലല  തനിരുമുല്ലവഭാരല  വനനിതഭാ  കക്ഷമ  സഹകേരണ
സലഘത്തനിലല  ലസക്രടറനിയല  ഭരണസമനിതനി  അലഗങ്ങളുല  കുറകേരമഭായ  വനിശസഭാസ
വഞന നടത്തനി ഇടപഭാടുകേഭാലര വഞനിചതട്ട് സലബനനിചട്ട് ലകേഭാല്ലല ലവസ്റ്റട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനനില്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ കകേസനില്  ഫലപ്രദമഭായ അകനസഷണല  നടനനിലല്ലന
കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലഘത്തനില്  അഴെനിമതനിയല  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേളുല
നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര ഫലപ്രദമഭായ അകനസഷണല നടത്തനി നനിയമഭാനുസൃത നടപടനി
അടനിയന്തരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിനട്ട്  ലകേഭാല്ലല  ലവസ്റ്റട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്
1783/2014  നമ്പര്  മക്രല  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്  ലകേഭാല്ലല  ലവസ്റ്റട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
ഇന്ലസകര് ഉഇര്ജനിത അകനസഷണല നടത്തനിവരുന.

മതപരനിവര്ത്തന കകേസ്സുകേള

 115  (1356)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻസര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  കേഭാണഭാതഭായ/അപ്രതലക്ഷരഭായ  സതീകേള,
പുരുഷന്മഭാര്,  കുടനികേള,  സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസര്/സസകേഭാരല കേമ്പനനി ഉകദലഭാഗസര്
എനനിവർ  എത്രയഭായനിരുനലവനല  ഇവരനില്  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്
കേലണത്തനിയവര് എത്രലയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഇത്തരല എത്ര സലഭവങ്ങള റനികപഭാര്ട്ടു
ലചേയ എനല ഇതനിലനതനിലര എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിചലവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുൻസർക്കഭാർ  കേഭാലയളവനില്  എത്ര  മതപരനിവര്ത്തന  കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ;  ഏതു  മതങ്ങളനികലയഭായനിരുന  പരനിവർത്തനല  എനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇങ്ങലന  കേഭാണഭാതഭായവര്/അപ്രതലക്ഷരഭായവര്  എനനിവരനില്  എത്ര
കപര്  വനിവനിധ  വനികദശ  ഭതീകേര  സലഘടനകേളനില്  എത്തനികചര്ന  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ പ്രവണത തടയഭാന് സസതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി) വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  മതപരനിവര്ത്തന  കകേസ്സുകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിടനില്ല.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില്  കേഭാണഭാതഭായവര്/
അപ്രതലക്ഷരഭായവര് എനനിവരനില് 17 കപര് വനിവനിധ വനികദശ ഭതീകേര സലഘടനകേളനില്
എത്തനികചര്നതഭാലണനള്ള അനുമഭാനത്തനില് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ലഎ.എസട്ട്.  ആശയങ്ങകളഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലല  പുലര്ത്തുന  സകന്ദശങ്ങളുല
അവ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാദലമങ്ങള  വഴെനി  പ്രചേരനിപനിക്കുന
വലക്തനികേളുലടയല  സലഘടനകേളുലടയല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സസൂകല  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയല
അവര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരനികേയല  ലചേയ്യുന.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടര്ചയഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയല ലനറട്ട് കമഭാണനിടറനിലഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയല  ലചേയ്യുന.  സര്ക്കഭാര്  ഇതുസലബനനിചട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കപഭാലതീസനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള

116  (1357)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രത്നഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

2016 ജനുവരനി 1 മുതല് ലസപ്തലബര് 20 വലര കറഭാഡട്ട്, വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്
ലപടട്ട്  എത്രകപര്  മരണലപട്ടു  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവരുലട  ജനില്ലതനിരനിചള്ള
കേണക്കട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

2016  ജനുവരനി  1  മുതല്  ലസപ്റലബര്  20  വലര  കറഭാഡട്ട്  വഭാഹനഭാ
പകേടങ്ങളനില്ലപടട്ട്  3093  കപര് മരണലപട്ടു.  ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ജനില്ല മരണല

(1) (2)

തനിരുവനന്തപുരല സനിറനി 130

തനിരുവനന്തപുരല റൂറല് 250 

ലകേഭാല്ലല സനിറനി 133

ലകേഭാല്ലല റൂറല് 134

പത്തനലതനിട 108
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(1) (2)

ആലപ്പുഴെ 249

കകേഭാടയല 182

ഇടുക്കനി 70

എറണഭാകുളല സനിറനി 129

എറണഭാകുളല റൂറല് 266

തൃശ്ശൂര് സനിറനി 85

തൃശ്ശൂര് റൂറല് 239

പഭാലക്കഭാടട്ട് 261

മലപ്പുറല 289

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 110

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് 142

വയനഭാടട്ട് 62

കേണ്ണൂര് 161

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 93

ആലകേ 3,093

കേഭാഞ്ഞനിരപളളനി കപഭാലതീസട്ട് സമുചയല

117  (1358)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  സമുചയല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  സലല

റവനക്യൂ  വകുപട്ട്  ആഭലന്തര  വകുപനിനട്ട്  മകേമഭാറനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഏതു

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് സമുചയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണല തുടങ്ങുവഭാന് അടനിയന്തരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ)  3-9-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ലലകേ)  നമ്പര്  494/2016/റവനക്യൂ
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരല കകേഭാടയല ജനില്ലയനില് കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി
വനികല്ലജനില് കബഭാക്കട്ട്  നമ്പര്  11-ല് റതീ  സര്കവ്വ നമ്പര്  102/3-ല്ലപട  4.45  ആര്
ഭൂമനിയലട  ഉമടസഭാവകേഭാശല  റവനക്യൂ  വകുപനില്  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
വകുപനിനട്ട്  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ചേഭാലക്കുടനിയനില് കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലപ്ലകട്ട്

118  (1359)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിയനില് കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലപ്ലകട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലപ്ലകട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന് ആവശലമഭായ അടനിയന്തര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ചേഭാലക്കുടനിയനില്  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പ്ലഭാന്
ലലഹകക്കഭാടതനി  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  9  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല തതീരകദശ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

119 (1360)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  തൃക്കരനിപ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിച തതീരകദശ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്,
മുന്  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  എകപഭാള  പ്രവര്ത്തനമഭാരലഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആവശലമഭായ അലഗബലകത്തഭാലട കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുന
കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിചവരുന. 
1075/2017.
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സലസഭാനത്തനിലന്റെ ആഭലന്തര സരക്ഷ

120 (1361) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉമബദുള്ള :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനില  കുഞ്ഞട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സമതീപകേഭാല  സലഭവങ്ങളുലട  ലവളനിചത്തനില്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ

ആഭലന്തര സരക്ഷ ശക്തമഭാകക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനല  എലന്തങ്കനിലല  അറനിയനിപട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  അതനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനല  അവ
നടപഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേളുല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി) ആഭലന്തര സരക്ഷലയ സലബനനിചട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലളള
ഏജന്സനികേളനില്നനിനല  സലസഭാന  ഇന്റെലനിജന്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  വനിവരങ്ങള
ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേര്ശനമഭായ മുന്കേരുതല് നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  ഇവ  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനല  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചലവനതുല  ആഭലന്തര  സരക്ഷലയ  ബഭാധനിക്കുന  കേഭാരലമഭായതനിനഭാല്
ലവളനിലപടുത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. 

മഭാകവലനിക്കരയനില് ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന്

121 (1362)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കരയനില്  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസ്റ്റഷന്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ആരലഭനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനിക്കരയനില്  ട്രെഭാഫനികേട്ട്  യൂണനിറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളക്കട്ട്  പുതനിയ
ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുല,  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുല  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ-സനി) മഭാകവലനിക്കരയനില് ഒരു ട്രെഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന് ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് വകുപ്പുതലത്തനില് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ഡനി) 13 ലക്ഷല രൂപ ലചേലവനില് മഭാകവലനിക്കര സനി.ലഎ. ഓഫതീസട്ട് വനിപുലതീകേ
രനിക്കുനതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനിയല  ഫണ്ടുല  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ഹഇസനിലഗട്ട്
കേണ്സക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

(ഇ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

തതീവണനികേളക്കട്ട് കനലരയള്ള കേകല്ലറട്ട്

122  (1363)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില് കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടനിനുല മകഞശസരത്തനിനുല ഇടയനില്
തതീവണനികേളക്കട്ട് കനലര കേലല്ലറനിയകേ,  ലറയനില്പഭാളത്തനില് ഇരുമ്പട്ട് കേഷണല,  കേലട്ട് ല
എനനിവ എടുത്തുവയ്ക്കുകേ എനതീ സലഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിലട  ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  സലഭവങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  ആലരലയങ്കനിലല  ഇതുവലര
പനിടനികേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്  സലഭവങ്ങളനില്  ഏലതങ്കനിലല  സലഘടനയട്ട്  ബനമുള്ളതഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനനിലട ഇത്തരത്തനില് എടട്ട് സലഭവങ്ങള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ സലഭവങ്ങളനില് എടട്ട് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില് മകഞശസരല കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന് ലലക്രല നമ്പര്  831/11  കകേസ്സനിലല നഭാലട്ട്
പ്രതനികേലള  മഭാത്രകമ  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുളള.  കകേസട്ട്  അകനസഷണല
നടനവരുന. 

(ഡനി)  കമല്  സലഭവങ്ങളനില്  ഏലതങ്കനിലല  സലഘടനയട്ട്  ബനമുള്ളതഭായനി
ലവളനിവഭായനിടനില്ല. 
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അഴെനിമതനികക്കസകേള

123  (1364)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  മനനിസഭയനിലല  എത്ര  മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര
അഴെനിമതനികക്കസകേള  നനിലവനിലലണനല  ഈ  മനനിമഭാര്  ആലരഭാലക്കലയനല
ഏലതഭാലക്ക  കകേസകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  മനനിമഭാര്  അകനസഷണല  കനരനിടുനലതനല
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതട്ട്  ഏജന്സനികേളഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  കകേസകേളുല
അകനസഷനിക്കുനലതനല  പ്രസ്തുത  കകേസകേളുലട  നമ്പരുല  വകുപ്പുകേളുല  ഏലതല്ലഭാലമനല
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയ കകേസകേളനികലലതങ്കനിലല കകേഭാടതനിയലട
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തുത കകേസകേളുലടയല മനനിമഭാര് ഉളലപലടയള്ള
ആളുകേളുലടയല വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലല നഭാലട്ട് മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര ആറട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസ്സുകേള  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറഭായനില്
നനിലവനിലണട്ട്.  കകേസ്സുകേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കമല്  പ്രസഭാവനിച  എല്ലഭാ  കകേസ്സുകേളുല  അകനസഷണ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
കകേഭാടതനിയനില് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില്ല. 

ആക്രമണകക്കസ്സുകേള

124  (1365)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല സനി.പനി.ഐ. (എല)-  ലന്റെ
എത്ര  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ  ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  സലബനനിചട്ട്
എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുലണനല  എത്ര  കപര്ലക്കതനിലരലയനല
ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-ലല ലപഭാതു ലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട്  കശഷല ബനി.ലജ.പനി,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.
പ്രവര്ത്തകേകരഭാ അനുഭഭാവനികേകളഭാ എത്ര സനി.പനി.ഐ.(എല)  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് കനലര
ആക്രമണല  നടത്തനിയനിട്ടുലണനല  എത്ര  കപര്  മരണലപടനിട്ടുലണനല  പരനിക്കട്ട്
പറനിയവര് എത്രലയനല എത്ര കപര്ലക്കതനിലര ഇതു സലബനനിചട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുലണനല ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉത്തരല

(എ)  ഇഇ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷല സനി.പനി.ലഎ. (എല).-ലന്റെ
14  ഓഫതീസകേളക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  102  കപര്ലക്കതനിലര
14  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള  കേണക്കട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

(ബനി)  2016-ലല  ലപഭാതു  ലതരലഞ്ഞടുപനിനുകശഷല  185  സനി.പനി.ലഎ.(എല)
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കനലര  ബനി.ലജ.പനി.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തകേകരഭാ
അനുഭഭാവനികേകളഭാ ആക്രമണല നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്,  ഇതനില് മൂനകപര് മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.
178  കപര്ക്കട്ട് പരനിക്കട്ട് പറനിയനിട്ടുണട്ട്, 919  കപര്ലക്കതനിലര ഇതുസലബനനിചട്ട് കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്**. 

ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി കൂടുവഭാന് നടപടനി

125  (1366)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആഭലന്തര  വകുപനില്  സര്ക്കനിള  ഇന്ലസകര്  തസനികേയനില്  നനിനട്ട്
ഡനിമവ.എസട്ട്.പനി തസനികേയനികലക്കട്ട് ഉള്ള സതീനനികയഭാറനിറനി  കകേസട്ട് നനിലവനിലള്ളതുല
എനഭാല്  പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതുല ഈ കകേസമഭായനി ബനമനില്ലഭാത്തവരുല
ഈ  കകേസനിലന്റെ  വനിധനി  പ്രതനികൂലമഭാകയഭാ  അനുകൂലമഭാകയഭാ  ബഭാധനിക്കഭാത്ത
വരുമഭായവരുലട  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  കേമ്മേറനി  (ഡനി.പനി.സനി.)  കൂടുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസട്ട്  നനിലനനില്ക്കുലനന  കേഭാരണത്തഭാല്  10  വര്ഷത്തനി
ലധനികേമഭായനി  എസട്ട്.ഐ.  റഭാങ്കനില്  കജഭാലനികനഭാക്കുനവര്ക്കട്ട്  സനി.ഐ.  മഭാരഭായനി
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുനതനിനുള്ള ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല് ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേറനി കൂടുവഭാന്
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാകുന മുറയട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  എസട്ട്.ലഎ. (ജനി.ഇ.)-മഭാരുലട കേഭാരലത്തനില് കനരനിടട്ട് നനിയമനല ലഭനിചവരുല
തസനികേമഭാറല വഴെനി നനിയമനല ലഭലമഭായവരുല തമ്മേനില് സതീനനികയഭാറനിറനി സലബനനിച
കകേസ്സുകേള  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ട്രെനിബക്യൂണലനില്  നനിലവനിലണട്ട്.   ഇഇ
സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രസനിദലപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന.
ഇതട്ട്  പ്രസനിദലപടുത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  സനി.ലഎ.-മഭാരഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇതരസലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട രജനികസഷന്

126  (1367)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില്  കതടനി  വരുന  ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
രജനിസ്റ്റർ  ലചേയ്യുവഭാന് നനിലവനിൽ  എലന്തങ്കനിലല  നടപടനികേള ഉകണഭാ;  വനിശദവനിവരല
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  ഇവരുലട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച  വയ്ക്കുന
സമ്പ്രദഭായല  നനിലവനിലകണഭാ;  ഏലതങ്കനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്
ഇത്തരത്തനിലള്ള വനിവരല ലഭലമഭാകണഭാ;  ഇപ്രകേഭാരല ഓകരഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലല
രജനികസഷനുകവണനി ലഭനിച അകപക്ഷകേള എത്ര;

(സനി)  ഇവര് നല്കുന ലഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡനിലന്റ വനിശസഭാസലത പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുല,
വലഭാജ  ലഎഡന്റനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  സമര്പനിക്കുനവലര  കേലണത്തുവഭാനുല  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരല ഏലതങ്കനിലല  അകപക്ഷകേകളഭാലടഭാപമുള്ള ലഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡട്ട്
വലഭാജമഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇവരുലട  രജനികസഷനുകവണനി  ഒരു  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ലതഭാഴെനില്കതടനി  വരുന ഇതര സലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുവഭാന്  നനിലവനില്  സലവനിധഭാനമനില്ല.  എനഭാല്  പനി.എചട്ട്.കേക്യൂ.
എകനികേബടതീവട്ട്  ഡയറകതീവട്ട്  13/09  പ്രകേഭാരല  ഇതരസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
വനിവരകശഖരണല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനില് നടനവരുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അനലസലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള തനിരനിചറനിയഭാനുല നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല
ഇവലര  സലബനനിച  വനിശദവനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  അതഭാതു  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുല  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്
ഇവരുലട  കഫഭാകടഭാ,  കവഭാകടഴട്ട്  ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്,  ലലഡ്രൈവനിലഗട്ട്  ലലലസന്സട്ട്
എനനിവ  അനലസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള  കജഭാലനിക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന
ലതഭാഴെനില്ദഭാതഭാക്കള  കശഖരനിക്കുകേയല  അതനിന്പ്രകേഭാരല  അവര്  നല്കുന
വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡഭാറഭാകബസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയല  ആവശലമുള്ള  സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ഇവ
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുകേയല  ലചേയവരുന.  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  പ്രസ്തുത  വനിവര
കശഖരണല  പൂര്ണ  കതഭാതനിലഭായനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളുലട
വനിശദഭാലശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:
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(കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  രജനികസഷനുകവണനി  ഇതരസലസഭാന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള അകപക്ഷ നല്കേഭാറനില്ല.)

ക്രമ
നമ്പര് ജനില്ല

കശഖരനിക്കലപട  ഇതര
സലസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനി
കേളുലട എണല

കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന്
തനിരനിചളള വനിവരല

1 തനിരുവനന്തപുരല സനിറനി 5205
               8686
3481

അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

2 തനിരുവനന്തപുരല റൂറല്

3 ലകേഭാല്ലല സനിറനി 4206
               8093
38874 ലകേഭാല്ലല റൂറല്

5 പത്തനലതനിട 9414

6 ആലപ്പുഴെ 4543

7 കകേഭാടയല 9683

8 ഇടുക്കനി 3812

9 ലകേഭാചനി സനിറനി 13866
             32268
1840210 എറണഭാകുളല റൂറല്

11 തൃശ്ശൂര് സനിറനി 4299
              10695
639612 തൃശ്ശൂര് റൂറല്

13 പഭാലക്കഭാടട്ട് 7228
14 മലപ്പുറല 8110

15 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 4420  
              9585
516516 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല്

17 വയനഭാടട്ട് 2370

18 കേണ്ണൂര് 10280

19 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 3272

ആലകേ 1,28,039

(സനി)  വലഭാജ ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കനിയതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  വലഭാജ  ലഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡട്ട്  ലതഭാഴെനില്ദഭാതഭാവനിനട്ട്  സമര്പനിചതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് രണട്ട് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

1. ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് വണനിലപരനിയഭാര് പനി.എസട്ട്. ലലക്രല 371/16
2. എറണഭാകുളല റൂറല് ജനില്ലയനില് ബനിനഭാനനിപുരല പനി.എസട്ട്.  ലലക്രല  678/11

u/s. 468, 471, 34 IPC
(ഇ)  അനലസലസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വനിവരകശഖരണവല  ഡഭാറഭാ

തയഭാറഭാക്കലല  ലതഭാഴെനില്,  ആഭലന്തര  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  നടനവരുനതനിനഭാല്  വനിശദമഭായ
കൂടനിയഭാകലഭാചേനയട്ട് കശഷല മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

ബസട്ട് യഭാത്രക്കഭാരഭായ കുടുലബലത്ത ആക്രമനിചവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

127 (1368)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെയനില് ബസനില് സതീലറഭാഴെനിഞ  ലകേഭാടുത്തനിലല്ലനട്ട് ആകരഭാപനിചട്ട്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനില്  യഭാത്ര  ലചേയ  കുടനികേളടക്കമുള്ള  കുടുലബലത്ത
യഭാത്രക്കഭാരല്ലഭാത്ത ഒരു സലഘല ആക്രമനിചട്ട്  പരനികക്കല്പനിക്കുകേയല അതനിലനതനിലര
ബസനിലല  യഭാത്രക്കഭാര്  പ്രതനികേരനിചകപഭാള  ആക്രമണ  വനികധയരഭായ  കുടുലബലത്ത
രക്ഷനിക്കഭാലനന മടനില്  കസ്റ്റഷനനില്  ലകേഭാണ്ടുകപഭായനി  അവര്ലക്കതനിലര  ജഭാമലമനില്ലഭാ
വകുപ്പുപ്രകേഭാരല കകേലസടുക്കുകേയലലചേയ സലഭവല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേസനില്  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  അകനസഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബസട്ട്  യഭാത്രക്കഭാരഭായ  കുടുലബലത്ത  ബസട്ട്  തടഞ്ഞട്ട്  ആക്രമനിച
വര്ലക്കതനിലര  കകേലസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇവര്  ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരല
(എ)  7-8-2016-നട്ട്  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  കേകചരനിതഭാഴെത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ബസ്സനില്  ബഹളല  നടക്കുനതഭായനി  വനിവരല  ലഭനിചതനിലന  തുടര്നട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
എത്തനിയ സമയല തൃശ്ശൂര് സസകദശനികേളഭായ അനനില് കുമഭാറല ഭഭാരലയല കചേര്നട്ട് റജതീന
എന  സതീലയ  ഉപദവനിചതഭായനി  പറയകേയല  കൂടനിനനിനവര്  അനനില്കുമഭാറനികനയല
കുടുലബകത്തയല  ഉപദവനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുകേയല  ലചേയതനിനഭാല്  ടനി  കുടുലബലത്ത
രക്ഷനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട്  കൂടനിലക്കഭാണ്ടുവരനികേയല  റജതീനയലട
പരഭാതനിപ്രകേഭാരല മൂവഭാറ്റുപുഴെ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനില് ലലക്രല  2090/2016  നമ്പരഭായനി
കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകേയല  തുടര്നട്ട്  ടനി  റജതീനയല  മറ്റുളളവരുല  കചേര്നട്ട്
ഉപദവനിചതഭായളള അനനില്കുമഭാറനിലന്റെ ഭഭാരല സഷമയലട പരഭാതനി പ്രകേഭാരല മൂവഭാറ്റുപുഴെ
കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  ലലക്രല  2109/2016  നമ്പരഭായനി  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്
അകനസഷണല നടത്തനിവരുനതുമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ടനി  സലഗതനിയനില്  ജനില്ലഭാ  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്  അകനസഷണല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനിനട്ട് പ്രകതലകേ റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിടനില്ല. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  ടനി സലഭവത്തനില് റജതീനയ്ക്കുല കേണഭാലറനിയഭാവന ആളുകേളക്കുലമതനിലര
കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനല

128   (1370)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനില്  ക്രമകക്കടട്ട്

വരുത്തനിയ കകേസനില് മക്രലബഭാഞട്ട് സമര്പനിച കുറപത്രല കകേരള മഹകക്കഭാടതനി റദ്ദേട്ട്

ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുറപത്രല  റദ്ദേഭാക്കുവഭാന്  കകേഭാടതനി  ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരണങ്ങള

എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  തുടരകനസഷണല  നടത്തനി  പുതനിയ

കുറപത്രല കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) റദ്ദേട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രതനികേളലക്കതനിലര  ആകരഭാപനിക്കലപട  അഴെനിമതനി  ലതളനിയനിക്കുനതനികലക്കട്ട്

നനിയമനല  ലഭനിചവലര  പ്രതനിയഭാക്കുകേകയഭാ  മഭാപ്പുസഭാക്ഷനിയഭാക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിടനില്ലഭാലയനല

നഷ്ടലപട  ഉത്തരക്കടലഭാസ്സുകേള  കേലണത്തനിയനിടനില്ലഭാലയനല  മറ്റുമള്ള  കേഭാരണങ്ങള

ചൂണനിക്കഭാടനിയഭാണട്ട് കുറപത്രല റദ്ദേഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി) തുടരകനസഷണത്തനിനുളള നടപടനിലയടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

മുന്മനനിമഭാര്ലക്കതനിലരയള്ള വനിജനിലന്സട്ട് കകേസ്സുകേളുലട വനിവരല

129  (1371)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഏലതല്ലഭാല  മുന്മനനിമഭാര്ലക്കതനിലരയഭാണട്ട്  അഴെനിമതനി

നനികരഭാധന നനിയമപ്രകേഭാരല വനിജനിലന്സട്ട് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനസഷണല

നടത്തനിവരുനതട്ട്; അവരുലട കപരുവനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  ഏലതല്ലഭാല

മുന്മനനിമഭാര്ലക്കതനിലരയഭാണട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരല

കകേലസ്സടുത്തട്ട്  അകനസഷണല  നടത്തനിവരുനതട്ട്;  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലശല

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ) 1. ശതീ. ലകേ. എല. മഭാണനി, മുന് ധനകേഭാരല നനിയമ വകുപ്പുമനനി

2. ശതീ. ലകേ. ബഭാബു, മുന് എലലകസട്ട് വകുപ്പുമനനി

3. ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്, മുന് റവനക്യൂ/കേയര് വകുപ്പുമനനി

4. ശതീ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി, മുന് വലവസഭായ/ലഎ.റനി. വകുപ്പുമനനി

(ബനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷല  നഭാലട്ട്  മുന്

മനനിമഭാര്ലക്കതനിലര  കകേലസ്സടുത്തട്ട്  അകനസഷണല  നടത്തനിവരുന.  ആയതനിലന്റെ

വനിശദവനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

വനിജനിലന്സട്ട് ശക്തനിലപടുത്തഭാന് നടപടനി

130  (1372)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഭരണരലഗലത്ത  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലല

അഴെനിമതനിയല  ക്രമവനിരുദമഭായ  നടപടനികേളുല  വലഭാപകേമഭായനി  നടനലവന

ആകരഭാപണങ്ങൾ  സലബനനിചട്ട്  നനിരവധനി  കകേസ്സുകേള  ഉയര്നവരുനതനിനഭാല്

വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  കേടുത്ത  കജഭാലനി  ഭഭാരല  അനുഭവലപടുന  എനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അഴെനിമതനികക്കസ്സുകേളനില് കേഴെനിവതുല കവഗത്തനില് അകനസഷണല നടത്തനി

കുറവഭാളനികേലള  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുനനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്

വനിഭഭാഗലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അഴെനിമതനികക്കസ്സുകേളനില് കേഴെനിവതുല കവഗത്തനില് അകനസഷണല നടത്തനി
കുറവഭാളനികേലള  നനിയമത്തനിലന്റെ  മുനനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭായനി  വനിജനിലന്സട്ട്
വനിഭഭാഗലത്ത  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
വനിജനിലന്സനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ആറട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് കകേഭാടതനികേലള കകേന്ദ്രബനിന്ദുവഭാക്കനി ആറട്ട് ലറയ്ഞ്ചുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട്
കൂടുതലഭായനി രണട്ട് ലസഷലല് യൂണനിറ്റുകേളുല (എറണഭാകുളല, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്) ഒരു ഗ്രതീന്
ലസല്ലുല ഒരു പുതനിയ ഇന്റെലനിജന്സട്ട് യൂണനിറ്റുല (തൃശ്ശൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി) അനുവദനിക്കുനതട്ട്
സലബനനിചല  വനിജനിലന്സനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  എണല  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
വര്ദനിപനിചട്ട്  കകേസ്സകനസഷണല  കൂടുതല്  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  ലഡപക്യൂടനി  കപഭാലതീസട്ട്
സൂപ്രണ്ടുമഭാരുലടയല കപഭാലതീസട്ട് ഇന്ലസകര്മഭാരുലടയല മറ്റു തസനികേകേളുലടയല എണല
വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്  സലബനനിചല  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമതയല  ഊര്ജസസലതയളള
ഉകദലഭാഗസലര  വനിജനിലന്സനില്  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി  25%  വനിജനിലന്സട്ട്
ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്  നല്കുനതനിനുല  സനി.ബനി.ലഎ.-യനില്  ഉള്ളതുകപഭാലല  വണ്  ലസ്റ്റപട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുനതട്ട്  സലബനനിചല  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്
ബക്യൂകറഭാ  ഡയറകര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിലല കേഭാലതഭാമസല

131 (1373) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനലത്ത കകേഭാടതനികേളനില് കകേസകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് ഒകടലറ
കേഭാലതഭാമസല ഉണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലതഭാമസല  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭഭാഗത്തുനനിനല
എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ലകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസ്സുകേള ദ്രുതഗതനിയനില്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുല
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആയതുമൂലല ബുദനിമുടനുഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുമഭായനി ഇഇ സര്ക്കഭാര്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  ജുഡതീഷലറനിയലട  പ്രസക്തനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ പരനിമനിതനികേളക്കുള്ളനില് നനിനലകേഭാണട്ട് തസനികേകേള
ഉളലപലട  അനുവദനിചട്ട്  കകേഭാടതനികേള  ആരലഭനിക്കുകേയല  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള  നല്കുകേയല  ലചേയവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  2016-ല്  കൂടനിയ  ചേതീഫട്ട്
ജസ്റ്റനിസമഭാരുലട  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അഞട്ട്
വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് പഴെക്കമുള്ള കകേസ്സുകേള 2016-ല് തലന തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്. 
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കകേഭാടതനികേളനില് കേക്ഷനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ സഇകേരലങ്ങള

132 (1374) ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടതനികേളനില് കേക്ഷനികേളക്കട്ട് ഇരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസകേള  വനിളനിക്കുന  മുറയട്ട്  കകേസട്ട്  നമ്പറകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന
ഡനിസട്ട്കള കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭായമഭായവര്ക്കുല,  സതീകേളക്കുല  ഇരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേസകേളനില് ഹഭാജരഭാകേഭാനഭായനി  വരുനവര്ക്കട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  കേഭാരലങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കേക്ഷനികേളക്കട്ട് ഇരനിക്കുനതനിനഭായനി ലബഞ്ചുകേള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കമഭാഡല്  കകേഭാര്ടട്ട്  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലസഭാനത്തട്ട്
24 കകേഭാടതനികേളനില് കകേസട്ട് ഡനിസട്ട് കപ്ല കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലല ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേസ്സുകേളനില്  ഹഭാജരഭാകേഭാനഭായനി  വരുനവര്ക്കട്ട്  കടഭായട്ട് ലലറട്ട്  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

അഗനിശമന കസനലയ ശക്തനിലപടുത്തഭാന് നടപടനി

133 (1375) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല : 
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അടനിക്കടനി  അഗനിബഭാധയണഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനില്

അഗനിശമന  കസനയലട  പ്രവര്ത്തനല  ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനിലള്ളതുകപഭാലല പഭാന്തര് വഭാഹനങ്ങള അഗനിശമന
കസനയട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതീതനി  കുറഞ്ഞ  നനിരത്തുകേളനിലൂലട  സഞരനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുന
തരത്തനിലള്ള  ലചേറനിയ  വഭാഹനങ്ങള  അഗനിശമന  കസനയട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന  കേഭാരലല
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരകക്കറനിയ  സലങ്ങളനില്  ഫയര്  മഹഡ്രൈന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന
കേഭാരലല സര്ക്കഭാര് പരനിണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  അടനിക്കടനി  അഗനിബഭാധയണഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
അഗനിശമന  കസനയലട  പ്രവര്ത്തനല  ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളുല വഭാഹനങ്ങളുല വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
വരുന. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 35 മനിനനി വഭാടര് മനിസ്റ്റട്ട് ലടണറകേള, 18 സ്കൂബഭാ ലസറ്റുകേള
എനനിവ  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത
കസനഭാലഗങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തന  മനികേവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിദഗ
പരനിശതീലനവല ലവള്ളത്തനിലല രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനല ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി നതീന്തല്
പരനിശതീലനവല  നല്കേനി  വരുന. സ്കൂബഭാ  ലലഡവനിലഗനില്  ഉളലപലട  വനിവനിധ
പരനിശതീലന  കകേഭാഴ്സുകേള  നല്കേനി  കൂടുതല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനവല
നല്കുകേയല, അഗനിരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുല അപകേടകേരമഭായ
രഭാസവസ്തുക്കള  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയ്യുനതനിനുല  സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ഓപകറഷണല്
ലപ്രഭാസനിഡബവറല തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  എയര്  ക്രഭാഷട്ട്  ലടണറകേള  വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനികലക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
ആയതനിലന്റെ  സരക്ഷ  കേണക്കഭാക്കനി രൂപകേല്പന ലചേയനിരനിക്കുന വഭാഹനമഭാണട്ട്.
കസ്റ്ററട്ട്  ഫയര്  സര്വ്വതീസനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭായ  വഭാടര്  ബഇസറകേള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ഇടുങ്ങനിയ  വതീഥനിയനിലൂലട  സഞരനിക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭായ  35  മനിനനി
വഭാടര് മനിസ്റ്റട്ട് ലടണറകേള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  തനപ്രധഭാനമഭായ തനിരകക്കറനിയ നഗരങ്ങളനില് ഫയര് ലലഹഡ്രൈന്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസര്
മഭാലരയല ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചേഭാരുലമൂടട്ട് ഫയര് കസ്റ്റഷന്

134 (1376) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  ചേഭാരുമ്മൂടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഫയര്  കസ്റ്റഷന്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  ഫയര്
യൂണനിറനിലന്റെ വഭാഹനല ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുളളനില്  തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  ഫയര്
കസ്റ്റഷനുകേളുലട മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ചേഭാരുലമൂടട്ട്  ഉളലപടനിടനില്ല.  ഫയര് കസ്റ്റഷന്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലല  ലഭലമഭായഭാല്  മുന്ഗണനഭാക്രമ
മനുസരനിചട്ട്  ഫയര്  കസ്റ്റഷന്  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലല സഭാഹചേരലത്തനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി ഫയര്
യൂണനിറനിലന്റെ വഭാഹനല ക്രമതീകേരനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലനില്ല. 



158      കകേരള നനിയമസഭ                         ഒകകഭാബര്  3, 2016

ലകേഭാല്ലകങ്കഭാടട്ട് ഫയര് കസ്റ്റഷന്

135 (1377)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭാല്ലകങ്കഭാടട്ട്  ഫയര്  കസ്റ്റഷന്
ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതുഘടലവലരയഭായനി എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫയര്കസ്റ്റഷന് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് നനിലവനില് എലന്തല്ലഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫയര്കസ്റ്റഷലന്റെ  ലകേടനിടലപണനി  ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;ഇലല്ലങ്കനില്  എനട്ട്
ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ലകേഭാല്ലകങ്കഭാടട്ട്  വനികല്ലജനില്  റതീ-സര്കവ്വ
നമ്പറനില്  523/11-ല് ട്രെഷറനി  വകുപനിലന്റെ  50  ലസന്റെട്ട്  സലല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
സലത്തട്ട് ലകേഭാല്ലകങ്കഭാടട്ട് മുന് എല.എല്.എ. ശതീ. വനി. ലചേന്തഭാമരഭാക്ഷന് അവര്കേളുലട
ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനള്ള  320  ലക്ഷല  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയല  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ലകേടനിട വനിഭഭാഗവമഭായനി കചേര്നട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച
വരുന. 

മൂവഭാറ്റുപുഴെ ഫയര് കസ്റ്റഷന്

136  (1378)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  ഫയര്  കസ്റ്റഷന്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തത  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനല  ആയതനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി  എന്തഭാലണനല
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  തഭാലൂക്കനില്,  ലവളര്ക്കുനല  വനികല്ലജനില്  സര്കവ്വ  നമ്പര്
841/2-ല്ലപട  15  ലസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്  ഫയര് കസ്റ്റഷന്  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
3.5 കകേഭാടനി രൂപയലട എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ലവള്ളറടയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന്

137  (1379)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലകയഭാര പ്രകദശമഭായ ലവള്ളറടയനില് ഒരു ഫയര് കസ്റ്റഷന് ഇല്ല എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലവള്ളറടയനില്  ഒരു  ഫയര്കസ്റ്റഷന്  ആരലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാറശ്ശേഭാലയനിലല  ഫയര്  കസ്റ്റഷനനില്  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള
കുറവഭാണട്ട്  എന  കേഭാരലല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവനിടലത്ത  അടനിസഭാന
വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കസ്റ്റഷന്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനനുകയഭാജലമഭായ  സലല  ലഭലമഭാകുന
മുറയട്ട്  ഫയര് കസ്റ്റഷന് തുടങ്ങുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാറശ്ശേഭാല ഫയര് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി പഭാറശ്ശേഭാല വനികല്ലജനില് 21.5 ലസന്റെട്ട് സലല ഫയര് & ലറസക്യൂ
സര്വ്വതീസസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറല  ലചേയട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  ടനി  സലല  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  പുതനിയ  ഫയര്  കസ്റ്റഷന്
നനിര്മ്മേനിചട്ട് അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള വനിപുലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി ഫയര് കസ്റ്റഷന്

138  (1380)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഫയര്  കസ്റ്റഷലന്റെ  കശഭാചേലഭാവസ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇവനിലട  എത്ര  വഭാഹനങ്ങളുലണനല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരുലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  കസ്റ്റഷനട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടമുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  ഫയര്
കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് സലല കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇവനിലട കജഭാലനി ലചേയ്യുന ജതീവനക്കഭാര്,  പ്രഭാഥമനികേ കൃതലങ്ങള ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഉളലപലട പരനിമനിതമഭായ സഇകേരലങ്ങള മഭാത്രമുള്ളതുമൂലല ബുദനിമുട്ടുനതു ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലല കേലണത്തനി ഫയര് കസ്റ്റഷനട്ട് സസന്തമഭായനി ലകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

ഇവനിലട നഭാലട്ട് വഭാഹനങ്ങളുണട്ട്. (വഭാടര് ലടണര് - 1, മനിനനി വഭാടര് ലടണര് - 1,
വഭാടര് കലഭാറനി  -1,  ജതീപട്ട്  - 1) .  വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി കേരുനഭാഗപള്ളനി ഫയര്
കസ്റ്റഷനനില് ആലകേ 38 ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.  വനിശദവനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ക്രമ നമ്പര് തസനികേ എണല

1. കസ്റ്റഷന് ഒഭാഫതീസര് 1

2. അസനി. കസ്റ്റഷന് ഓഫതീസര് 1

3. ലതീഡനിലഗട്ട് ഫയര്മഭാന് 4

4. ലലഡ്രൈവര് ലമക്കഭാനനിക്കട്ട് 1

5. ഫയര്മഭാന് ലലഡ്രൈവര് കേല പമ്പട്ട് ഓപകററര് 7

6. ഫയര്മഭാന് 24

ആലകേ 38

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി&ഡനി)  ഫയര്  കസ്റ്റഷലന്റെ  കശഭാചേലഭാവസ  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ സലല ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ലകേടനിടല നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

അഗനിശമന കസനയലട ആധുനനികേവല്ക്കരണല

139 (1381) ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് : 
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അഗനിശമനകസന  വനിഭഭാഗലത്ത  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ

സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  സലസഭാനത്തട്ട് അടനിക്കടനി ഉണഭാകുന തതീപനിടനിത്തത്തനിലന്റെ സഭാഹചേരലത്തനില്
അഗനി സരക്ഷ ആഡനിറട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലശല
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആഡനിറട്ട് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുല വഭാഹനങ്ങളുല വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  ജനില്ലകേളനില്  നഗരമധലത്തനില്  സനിതനി
ലചേയ്യുനതുല  ജനത്തനിരക്കുല  തതീപനിടുത്ത  സഭാദലതകേളുല  നനിലനനില്ക്കുനതുമഭായ
സലങ്ങളനില് അഗനിപ്രതനികരഭാധ നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഫയര് ഓഡനിറട്ട് നടത്തനി
വരുന. റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് അനന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലവള്ളഭാനനിക്കരയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന്

140 (1382)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലവള്ളഭാനനിക്കരയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന്
ആരലഭനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളലന്തങ്കനിലല പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഈ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനികനല് ഇതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പുതുതഭായനി  ആരലഭനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ഫയര്കസ്റ്റഷനുകേളുലട
മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ലവള്ളഭാനനിക്കര ഉളലപടനിടനില്ല. 

കരഭാഗനികേളഭായ തടവകേഭാര്

141 (1383)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗൃഹപരനിചേരണല  ആവശലമുള്ള  എത്ര  കരഭാഗനികേള  സലസഭാനലത്ത
ജയനിലകേളനില് തടവകേഭാരഭായനിട്ടുലണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുകേളനില്  ശുശ്രൂഷനിക്കുനതനിനഭായനി  കരഭാഗനികേളഭായ  തടവകേഭാലര
വനിട്ടുകേനിടണലമനഭാവശലലപട്ടുള്ള അകപക്ഷകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
1075/2017.
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(സനി)  ശനിക്ഷഭാകേഭാലഭാവധനി  തതീരഭാറഭായതുല  അടനിയന്തര  പരനിചേരണമഭാവശല

മുള്ളതുമഭായ  കരഭാഗനികേളഭായ  തടവകേഭാലര  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുനതനില്  നനിയമതടസ്സ

മുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഗൃഹപരനിചേരണല  ആവശലമുള്ള  30  കരഭാഗനികേള  സലസഭാനലത്ത

ജയനിലകേളനില് തടവകേഭാരഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(സനി)  ശനിക്ഷഭാ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരഭാറഭായതുല  അടനിയന്തര  പരനിചേരണമഭാവശല

മുള്ളതുമഭായ  കരഭാഗനികേളഭായ  തടവകേഭാലര  വനിടയയ്ക്കുനതനിനട്ട്  2014-ലല  കകേരള

പ്രനിസണുകേളുല  സലശുദതീകേരണ  സഭാനഭാര്ഗതീകേരണ  കസവനങ്ങളുല  (നനിര്വ്വഹണല)

ചേടങ്ങളനിലല ചേടല 457 പ്രകേഭാരമുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിചട്ട് ഡയറകര് ജനറല്

ഓഫട്ട്  പ്രനിസണ്സട്ട്  &  കേറക്ഷണല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ

സമര്പനികക്കണതുല  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഘടനയലട  അനുകച്ഛേദല  161,  ക്രനിമനിനല്

നനിയമസലഹനിതയനിലല  ചേടല  432,  433  എനനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനില്

പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിടുതലനിനട്ട് കയഭാഗലമഭാലണനട്ട് കേഭാണുന പക്ഷല വനിടയയ്ക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേനട ഭഭാഷഭാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങള

142 (1384)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  കേനടഭഭാഷ  നക്യൂനപക്ഷങ്ങളക്കട്ട്  കൂടനി

പ്രഭാപലമഭാകുന  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുല  കേത്തുകേളുല  ഗസറ്റുല  കേനട

ഭഭാഷയനില്  കൂടനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കേനട-മലയഭാളല  ഭഭാഷ  വനിഭഭാഗല

ഉളലപടുത്തനി ഒരു സര്ക്കഭാര് പ്രസ്സട്ട് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രസ്സട്ട്  നനിലവനില്  ഇല്ലഭാത്ത  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തട്ട്

ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലവല  ലകേടനിട  സഇകേരലങ്ങളുല  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  പ്രസ്സട്ട്

അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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കദശതീയ ജലപഭാത

143 (T*1385) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സഇകേരലപ്രദവല  ഫലപ്രദവമഭായ  ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗല  എന  നനിലയനില്

ജലഗതഭാഗതല കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച
വരുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ ജലപഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണല എത്ര ശതമഭാനല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനല
നനിലവനിലല അവസ എന്തഭാലണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  ജലപഭാതയനിലൂലട  ചേരക്കട്ട്  ഗതഭാഗതല  ഉറപഭാക്കുകമഭാലയനല
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള തടസ്സങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  590  കേനി.  മതീ.  നതീളമുള്ള  തനിരുവനന്തപുരല-കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജല
പഭാതയനില്  ലകേഭാല്ലല  മുതല്  കകേഭാടപ്പുറല  വലരയള്ള  168  കേനി.മതീ.  ദൂരല  കദശതീയ
ജലപഭാത-3 ആയനി അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. National Waterways Act 2016 പ്രകേഭാരല
കകേഭാടപ്പുറല  മുതല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വലര  160  കേനി.മതീ.  ദൂരല  പഭാത  കൂടനി  കദശതീയ
ജലപഭാതയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലഗതീകേഭാരല  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ആലപ്പുഴെ-
ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ.),  ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയല-അതനിരമ്പുഴെ കേനഭാല്  (38
കേനി.മതീ.),  കകേഭാടയല-ലലവക്കല  (ലവച്ചൂര്)  കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ.)  എനതീ  ഫതീഡര്
കേനഭാലകേളുല  National  Waterways  Act  2016  പ്രകേഭാരല  കദശതീയ  ജലപഭാത
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഭാതയലട
നനിര്മ്മേഭാണല കകേന്ദ്ര ഏജന്സനിയഭായ ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  വഭാടര് കവയ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട്
ഇന്ഡല  (IWAI)  ആണട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.  ഉളനഭാടന് ജലഗതഭാഗത വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലളള  സലസഭാന  ജലപഭാതകേളുലട  (ലകേഭാല്ലല-കകേഭാവളല,  കകേഭാടപ്പുറല-
നതീകലശസരല)  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ  ആഴെല  കൂടല്,  തതീരസലരക്ഷണല,
കുറകകേയള്ള നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണല,  പ്രധഭാന പഭാതയനികലക്കട്ട്  വരുന
ഉപകേനഭാലകേളുലട  പുനരുദഭാരണല  എനനിവ  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടത്തനിവരുന.

* T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന കദശതീയ ജലപഭാത ലകേഭാല്ലല-കകേഭാടപ്പുറല 168 കേനി.മതീ.
ആകുന.  പ്രസ്തുത പഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണല കകേന്ദ്ര ഏജന്സനിയഭായ ഇന്ലഭാന്റെട്ട് വഭാടര്
കവയ്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡല  ആണട്ട്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്.  കദശതീയ
ജലപഭാതയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതലപടുത്തുവഭാന്  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തട്ട്  നനിനല  സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള  IWAI  അധനികൃതര്
ആവശലലപടുന പ്രകേഭാരല സലസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവരുന.  ജലപഭാതയനില്
മഭാര്ഗതടസ്സമഭായനി  സഭാപനിക്കലപട  ചേതീനവലകേള,  ഊനനിവലകേള  എനനിവ
നഷ്ടപരനിഹഭാരല നല്കേനി നതീക്കല ലചേയ്യുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
കദശതീയ  ജലപഭാതയനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്
ഗതഭാഗതത്തനിനുല  ചേരക്കുനതീക്കത്തനിനുല  പ്രസ്തുത  ജലപഭാത  സഇകേരലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

കദശതീയ ജലപഭാതയലട ആഴെല

144  (T*1386)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ജലപഭാതയലട ഭഭാഗമഭായ ടനി.എസട്ട് കേനഭാലനിലന്റെ അതനിരുകേളനിലള്ള
കേരനിങ്കല്  ഭനിത്തനികേള  ഇടനിഞ്ഞട്ട്  സമതീപലത്ത  കേരഭഭാഗല  നഷ്ടലപടുനതഭായല
ജലപഭാതയലട ആഴെല കുറയനതഭായല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ടനി.എസട്ട്.  കേനഭാലനിലന്റെ ഇരു
കേരകേളനിലമുള്ള അതനിരുകേളനില് കേരനിങ്കല് ഭനിത്തനി ലകേടഭാത്ത ഭഭാഗങ്ങള എത്ര മതീറര്
ഉലണന  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  പ്രകദശങ്ങളനില്  സമതീപവഭാസനികേളക്കുണഭാകുന
ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത ഭഭാഗങ്ങള ഭനിത്തനി ലകേടനി സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാല്ലല-കകേഭാടപ്പുറല  കദശതീയ  ജലപഭാത
(NW-III)-യലട  ഭഭാഗമഭായ  ടനി.എസട്ട്.  കേനഭാലനിലന്റെ  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  സലരക്ഷണ
പ്രവൃത്തനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ  Inland Waterways  Authority  of
India (IWAI)-യലട അധതീനതയനില് കനരനിടഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.  ഇകപഭാള ഇഇ
ഭഭാഗങ്ങളനില് ആഴെല കൂടലല സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ടനി.എസട്ട്.  കേനഭാലനിലന്റെ
കേരകേളനില് സലരക്ഷണ ഭനിത്തനി ഇല്ലഭാത്തതുമൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള  Inland Waterways
Authority of India (IWAI)-യലട ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ലകേഭാചനി സലകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത പദതനി

145 (T* 1387) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേഭാചനി  സലകയഭാജനിത  ജലഗതഭാഗത  പദതനി  കേരഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത പദതനിയലട വഭായഭാ ഏജന്സനി ഏലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനികക്ഷപല  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്;

(ഡനി) ഈ പദതനി എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  13.06.2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  44/2016/ഗതഭാഗതല  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരല  ലകേഭാചനി  സലകയഭാജനിത  ജലഗതഭാഗത  പദതനി  കേരഭാര്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ജര്മ്മേന് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ബഭാങ്കഭായ ലക്രഡനിറന്സ്റ്റഭാളടട്ട് ഫര് ലവദര്വബു
(ലകേ.എഫട്ട്.ഡബബ./KfW).

(സനി) 102.30 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി)  പദതനി 2020-ഓലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

ലകേഭാല്ലല-കകേഭാടപ്പുറല കദശതീയ ജലപഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

146 (1388) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേഭാല്ലല-കകേഭാടപ്പുറല  കദശതീയ  ജലപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണല  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്

ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  ഒറവരനി  ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  സജമഭാകയഭാ;  ഇതട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്
കേമ്മേതീഷന് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ആദലഘടത്തനില്  ലകേഭാചനിയനില്നനിനല  ചേവറയനികലക്കട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കള 
ബഭാര്ജുകേളനില്  എത്തനിക്കുവഭാന്  ആകലഭാചേനയകണഭാ;  ആയതനികലയട്ട്  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കദശതീയ  ജലപഭാത  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട്
അവകശഷനിക്കുന  പണനികേള  ഏലതല്ലഭാമഭാലണനല  അവ  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനല ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കദശതീയ ജലപഭാത 3-ല് നടത്തനിവരുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ
ഫലമഭായനി ഇഇ ജലപഭാതയനിലഭാലകേ ഗതഭാഗത സലവനിധഭാനല ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴെനിഞ.
കേഭായലകുളല  കേഭായലനില്  രണട്ട്  കേനികലഭാമതീററല  ആലപ്പുഴെ  സതീകറഭാ  ലജടനി  ഭഭാഗത്തട്ട്
400  മതീററല  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയഭാല്  കദശതീയ  ജലപഭാതയനില്  രണ്ടുവരനി
ഗതഭാഗതല സഭാധലമഭാകുല.  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ഭഭാഗത്തട്ട് ഇകപഭാള ഒറവരനി ഗതഭാഗതല
സഭാധലമഭാണട്ട്.  കദശതീയ ജലപഭാതയലട കമല്കനഭാടല വഹനിക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ  ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  വഭാടര്കവയ്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡല  (IWAI)
ആണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുനമുറയട്ട്  കദശതീയ  ജലപഭാത
കേമ്മേതീഷന് ലചേയ്യുനതട്ട് സലബനനിച പ്രഖലഭാപനല നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ചേവറയനികലക്കട്ട്  രഭാസവസ്തുക്കള ബഭാര്ജുകേളനില് എത്തനിക്കുവഭാന്
അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  (setting  up  of
unloading  facilities  for  Hydrochloric  acid  &  furnace  oil  at  KMML,
Chavara) സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  590  കേനി.മതീ.  നതീളമുള്ള  തനിരുവനന്തപുരല-കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജല
പഭാതയനില്,  ലകേഭാല്ലല  മുതല് കകേഭാടപ്പുറല  വലരയള്ള  168  കേനി.മതീ.  ദൂരമഭാണട്ട്  കദശതീയ
ജലപഭാത-3 ആയനി അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. National Waterways Act 2016 പ്രകേഭാരല
കകേഭാടപ്പുറല  മുതല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വലര  160  കേനി.മതീ.  ദൂരല  പഭാത  കൂടനി  കദശതീയ
ജലപഭാതയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലഗതീകേഭാരല  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ആലപ്പുഴെ-
ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ.),  ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയല-അതനിരമ്പുഴെ  കേനഭാല്
(38  കേനി.മതീ.),  കകേഭാടയല-ലലവക്കല  (ലവച്ചൂര്)  കേനഭാല്  (28  കേനി.മതീ.)  എനതീ ഫതീഡര്
കേനഭാലകേളുല  National  Waterways  Act  2016  പ്രകേഭാരല  കദശതീയ  ജലപഭാത
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന
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കദശതീയ ജലപഭാത ലകേഭാല്ലല-കകേഭാടപ്പുറല  168  കേനി.മതീ.  ആകുന.  പ്രസ്തുത പഭാതയലട
നനിര്മ്മേഭാണല കകേന്ദ്ര ഏജന്സനിയഭായ ഇന്ലഭാന്റെട്ട്  വഭാടര് കവയ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട്
ഇന്ഡല ആണട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്. കദശതീയ ജലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതലപടുത്തുവഭാന്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനല  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള  IWAI  അധനികൃതര്  അവശലലപടുന  പ്രകേഭാരല  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചവരുന. 

വഭാടര് ലമകട്രെഭാ പദതനി

147 (1389) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന് : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി: തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വഭാടര് ലമകട്രെഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തുടക്കല കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇ പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര വഭാടര്ലജടനികേലള സലകയഭാജനിപനിചഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട് ;

(ഡനി) ഇഇ പദതനി എനകത്തക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  2016  ജൂലലല  23-ാം  തതീയതനി  കകേഭാതഭാടട്ട്  ദസതീപനില്വചട്ട്  വഭാടര്
ലമകട്രെഭായലട  പ്രഭാരലഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഉദ്ഘഭാടനല  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  പശനിമ ലകേഭാചനിലയയല സമതീപ ദസതീപുകേലളയല കകേരളത്തനിലന്റെ ലഎ.റനി.
ഹബഭായ  കേഭാക്കനഭാടനിലനയല  എറണഭാകുളലത്ത  നഗരപ്രകദശങ്ങളുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന,
ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞതുല സരക്ഷനിതവല തഭാരതകമലന കവഗകമറനിയതുമഭായ ജലഗതഭാഗത
പദതനിയഭാണട്ട്  'വഭാടര്  ലമകട്രെഭാ'.  ജനങ്ങലള  അവരുലട  സസന്തല  വഭാഹനങ്ങളനില്
നനിനല  ലപഭാതുഗതഭാഗത  സലവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിലൂലട
കറഭാഡുകേളനിലല  തനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുല  പരനിസനിതനി  ശബമലനിനതീകേരണത്തനിനട്ട്
കുറവവരുത്തുനതനിനുല  പദതനി  ലക്ഷലല  വയ്ക്കുന.   കൂടഭാലത,  ലകേഭാചനി  കേഭായലനിലല
ദസതീപു  നനിവഭാസനികേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേവല  സഭാമൂഹനികേവമഭായ  ഉനമനവല  പദതനി
ലക്ഷലമനിടുന.
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(സനി) 38 വഭാടര് ലജടനികേള സലകയഭാജനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  നഭാലവര്ഷല  ലകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  പദതനി  2020-ഓലട
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

കുടനഭാടനിലല ജലപഭാതകേള

148  (1390)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനഭാടനിലല ജലപഭാതകേളനില് മണട്ട് അടനിയനതട്ട് മൂലല ആഴെല കുറയനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജലപഭാതകേള  ഡ്രൈഡ്ജട്ട്  ലചേയട്ട്  ആഴെല  കൂട്ടുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുന പഭാടകശഖരങ്ങളുലട
ബണട്ട് ബലലപടുത്തുനതനിനഭായനി കുടനഭാടനിലല ജലപഭാതകേളനില്നനിനല ലചേളനി കകേഭാരനി
ആഴെല  കൂടനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ആ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ആഴെക്കുറവട്ട്  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
ഇതനില് ഉളലപടഭാത്ത ഭഭാഗങ്ങളനില് ആഴെല കൂകടണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ജലപഭാതകേളുലട  നനിലവനിലല  അടനിത്തടട്ട്
സലബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  സര്കവ്വ  നടത്തനി  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ആഴെല
കൂട്ടുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ഭഭാഷഭാ നക്യൂനപക്ഷങ്ങളുലട പ്രശ്നങ്ങള

149 (1391) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു : 
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് : 
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭഭാഷഭാ  നക്യൂനപക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്

ഏലതങ്കനിലല സര്ലവ്വ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് സര്ലവ്വ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവരുലട  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങള
പരനിഹരനിക്കണലമനഭലര്തനിചലകേഭാണട്ട്  സമര്പനിക്കലപട എത്ര പരഭാതനികേളുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടനി പരഭാതനികേളനികനല് എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട് എനതനിലന്റെ
വനിശദഭാലശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  2015-16  കേഭാലയളവനില്  എടട്ട്

പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പരഭാതനികേളുലട സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി

ബനലപട വകുപ്പുകേളക്കട്ട് പരഭാതനിയലട പകേര്പട്ട് അയചലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

യനല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേളനികക്കഭാപ്പുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതു

മൂലമുള്ള അപകേടങ്ങള

150 (1392)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതനിയഭായ  സരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  ഇല്ലഭാലത  യനല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേളനികക്കഭാപ്പുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമൂലല അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരല കേളനികക്കഭാപ്പുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ സരക്ഷഭാ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനധനികൃതമഭായ ഇത്തരല സഭാമഗ്രനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുനവര്ലക്കതനിലര

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നടത്തലപടുന വനികനഭാദങ്ങളക്കട്ട് 1963-ലല കകേരള

ലപ്ലയനിസസട്ട് ഓഫട്ട് പബനികേട്ട് റനികസഭാര്ടട്ട് ആകട്ട്,  കകേരള ലപ്ലയനിസസട്ട് ഓഫട്ട് പബനികേട്ട്

റനികസഭാര്ടട്ട്  റൂളസട്ട്,  1965  എനനിവയനിലല  വലവസ  പ്രകേഭാരല  ലലലസന്സനിലഗട്ട്

അകതഭാറനിറനിയഭായ  ലസക്രടറനി  മുമ്പഭാലകേ  അകപക്ഷ  നല്കേനി  ലലലസന്സട്ട്

കനകടണതുണട്ട്.  ലലലസന്സട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് പഭാലനിചനിരനികക്കണ വലവസകേള

1965-ലല കകേരള ലപ്ലയനിസസട്ട് ഓഫട്ട് പബനികേട്ട് റനികസഭാര്ടട്ട് ചേടങ്ങളനിലല ചേടല 3, ചേടല

34 എനനിവയനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ചുവലട പറയല പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.
1075/2017.
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ചേടല   - 3 :

Conditions under which license may be granted:- No license shall be
granted under the Act for the use of  any  permanent  building  for public
resort or entertainment unless :-

(a) the building is provided on at least three of its sides with an open
space of not less than 6 meters in width or such greater width as
may be required by the Licensing Authority.

(b) the caves of the building have a height of not less than 3 meters.

(c) every  door-way  in  the  building  is  not  less  than  2.4  meters  in
height and 1.5 meters in width and,

(d) the windows of the building are of such dimension and number
and  in  such  situations  as  may  be  required  by  the  Licensing
Authority and the aggregate area of all the windows in each of the
places to which the public are admitted is not less than one-tenth
of the floor area thereof:

Provided that the Licensing Authority in consultation with the Health
Officer, may 

(i) Permit  the  use  of  extractors  or  other  artificial  means  of
ventilation to provide for a sufficient supply of fresh air in
the building  in lieu  of  all  or any  of  the windows required
under Clause (d); or 

(ii) require such extractors or other artificial means of ventilation
to be provided in addition to the windows required under the
said clause.

ചേടല   34:

Additional conditions for grant of license:

(I) No fire  or  naked light  shall,  under  any  circumstance,  be
allowed inside the licensed premises.

(ii) All swinging lights shall be suspended by metal wires or rods.
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(iii) No inflammable or explosive substance such as petroleum,

kerosene oil,  fire works,  or  gun powder in excess of  the

quantity, required for one day's use shall be stored upon or

within the licensed premises.

(iv) The main doors, enumerated in column (4) of the license

shall always be left unfastened and unobstructed whilst the

public are using the licensed premises.

(v) No structural  or  material  alteration  shall  be made  in  the

licensed premises except with the written permission of the

licensing authority.

(vi) No leper and no person suffering from an open sore or any

loathsome,  infectious  or  contagious  disease  shall  be

permitted  inside the licensed premises. If such a person is

found in any such premises, the licensee shall immediately

report  the  fact  to  the  nearest  Health  Officer,  Health

Inspector  or  other  Officer  not  below  the  rank  of  Health

Assistant  of  the  Health  Services  Department  or  to  the

licensing  authority  and the licensee shall  at  his own cost

take  such  steps  as  may  be  required  by  such  officer  or

authority  to disinfect  the place and to prevent the further

spread of the infection.

(സനി)  1963-ലല കകേരളഭാ ലപ്ലയനിസസട്ട്  ഓഫട്ട്  പബനികേട്ട്  റനികസഭാര്ടട്ട്  ആകനിലല

16-ാം വകുപട്ട് പ്രകേഭാരല ലലലസന്സട്ട് കനടഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ കനടനിയ ലലലസന്സനിലല

വലവസകേള  ലലഘനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാല്  മജനികസടട്ട്  മുമ്പഭാലകേയള്ള  കുറ

സഭാപനത്തനികനല്  500/-  രൂപ  വലരയള്ള  പനിഴെ  ശനിക്ഷ ചുമത്തഭാവനതഭാലണനട്ട്

വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല ശനിക്ഷയഭായനി ചുമത്തുന പനിഴെ 1898-ലല ക്രനിമനിനല്

ലപ്രഭാസതീജനിയര് കകേഭാഡട്ട് പ്രകേഭാരല ഇഇടഭാക്കഭാവനതഭാലണനല വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത നനിയമഭാനുസൃത ലലലസന്സട്ട് എടുത്തനിടനില്ലഭാത്ത കകേസ്സുകേളനില് പനിഴെ ശനിക്ഷയ്ക്കു

പുറകമ ചേടപ്രകേഭാരല ലഭലമഭാകക്കണ ലലലസന്സട്ട് ഫതീസട്ട് ഇഇടഭാക്കഭാവനതഭാലണനല

വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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അവയവ മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയ ചേഭാര്ജട്ട്

151  (1393)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് നടത്തുന കേരളമഭാറ ശസക്രനിയ, ഹൃദയമഭാറ
ശസക്രനിയ,  വൃക്ക  മഭാറനിവയല്  ശസക്രനിയ  എനനിവയട്ട്  ചേനികേനിതഭാലചലവട്ട്
അധനികേമഭായതനിനഭാല്  സഭാധുക്കളക്കട്ട്  ജനങ്ങളനില്നനിനല  മറ്റുല  പനിരനിലവടുത്തട്ട്
ചേനികേനിതയട്ട്  ആവശലമഭായ  പണല  കേലണകത്തണ  സഭാഹചേരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലൂല ഇത്തരല ശസക്രനിയകേള
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് സഇകേരലല ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലല്ലങ്കനില് ഇതനിനുള്ള സഇകേരലല
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കേരളമഭാറ  ശസക്രനിയ  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രസ്തുത
സഇകേരലല ഉണട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരല  ശസക്രനിയകേള  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  യകഥഷ്ടല
നടത്തുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് നടത്തഭാനഭാവഭാലത കപഭാകുന
സഭാഹചേരലല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന നഭാലട്ട് സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
അവയവല മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയ നടക്കുനണട്ട്.

(1) തനിരുവനന്തപുരല - കേരള, വൃക്ക

(2)  ആലപ്പുഴെ - വൃക്ക

(3) കകേഭാടയല - വൃക്ക,ഹൃദയല, ശസഭാസകകേഭാശല

(4) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - വൃക്ക

(സനി) തനിരുവനന്തപുരല സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേരള മഭാറനിവയല്
ശസക്രനിയ ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനനുസരനിചട്ട് കൂടുതല് ശസക്രനിയകേള നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.
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ഊരകേല ലഹല്ത്തട്ട് സബട്ട് ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണല

152  (1394)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശൂര് ജനില്ലയനില് മുല്ലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിലല ഉഇരകേല എന സലലത്ത

ലഹല്ത്തട്ട് സബട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടല ലപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി എനട്ട് തുറനട്ട് ലകേഭാടുക്കുലമനട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സബട്ട്  ലസന്ററനില്  കഡഭാകറലട  പൂര്ണമഭായ  കസവനല

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  ഇല്ല.  ഇതനിലന്റെ  സനിവനില്  വര്ക്കുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇലകനികേട്ട്

വര്ക്കുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  ഇതട്ട്  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  സതീമനില്  ഉളലപടു

ത്തനിയഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്.

(ബനി) ഇലകനികേട്ട് വര്ക്കുകേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് തുറനട്ട്

ലകേഭാടുക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ജനില്ലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട്  ലകേടനിടല പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിടനില്ല.

(സനി)  സബ്ലസന്റെറകേളനില്  നനിലവനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്

നഴ്സുമഭാര്ക്കഭാണട്ട്  ചുമതല.  ഇമ്മേക്യൂലലണകസഷന്  അവസരങ്ങളനില്  മഭാസത്തനില്

ഒരനിക്കല് കഡഭാകര് സബ്ലസന്റെറകേളനില് ഉണഭാകേഭാറണട്ട്. 

നഴനിലഗട്ട് ടക്യൂടര് നനിയമനല

153  (1396)  ശതീ  .     ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന ആകരഭാഗലവകുപനിനു കേതീഴെനില് എഎ്രത നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര് തസനികേ

നനിലവനിലണട്ട്;  പ്രസസ്തുത  തസനികേകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ

കയഭാഗലത,  സര്വ്വതീസനില്  പ്രകവശനിച  തതീയതനി,  ലലബട്രെഭാന്സ്ഫര്  വഴെനി  സര്വ്വതീസനില്

പ്രകവശനിചവര്,  തസനികേയനില്  പ്രകവശനിച  തതീയതനി  എനനിയവലട  വനിശദവനിവരല

സഭാപനല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളനില്
അന്തരജനില്ലഭാ  സലലമഭാറല  വഴെനിയല  ശുനലകവതന  അവധനി  ഒഴെനിവട്ട്  വഴെനിയല
സതീനനികയഭാറനിറനി  നഷ്ടമഭായവലര  യഥഭാക്രമമുള്ള  സതീനനികയഭാറനിറനി  പുനനഃക്രമതീകേരണല
നടത്തഭാലതയല നടത്തനിയ നനിയമങ്ങള പുനനഃപരനികശഭാധനിചട്ട് അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കനി
അര്ഹലര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനിലള്ളവര് വനിദൂരപഠനല വഴെനി  അലഗതീകേഭാരമനില്ലഭാത്ത
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  നഴനിലഗട്ട്  ഡനിഗ്രനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയല  നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര്
തസനികേയനില്  നനിയമനല  കനടുകേയല  ലചേയതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര്  തസനികേയനില്  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങളുമഭായനി
ബനലപട പരഭാതനികേളനികനല് അകനഷസഷണല നടത്തനി തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  87  തസനികേകേള നനിലവനിലണഭായനിരുന.  പുതുതഭായനി  19  നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര്
തസനികേ  സൃഷ്ടനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായതനിലൂലട  ആലകേ  106  തസനികേകേള  നനിലവനിലണട്ട്.
ആയതനില്  75  തസനികേകേളനില് മഭാത്രകമ നനിയമനല നടത്തനിയനിട്ടുളള.  വനിശദവനിവരല
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി&സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലമഡനിക്കല്/പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സ്റ്റഭാഫട്ട് തസനികേകേള

154  (1397)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  പനി.എചട്ട്,സനി,  സനി.എചട്ട്,സനി,
തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  എത്ര  കഡഭാകര്,  നഴട്ട്,  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സ്റ്റഭാഫട്ട് തസനികേകേളഭാണട്ട് ഉള്ളലതനട്ട് തരലതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതങ്കനിലല തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞട്ട് കേനിടക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിയമനല  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) അനുബനല  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി) ഉണട്ട്. അനുബനല  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  അനുബനത്തനിലല ക്രമനമ്പര് 1, 3, 4, 5, 10  എനനിവ പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖനയല 2, 11 എനനിവ എലകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖനയല നനികേത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലലകേക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്. ക്രമനമ്പര് 6, 8, 9 എനനിവ ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂലടയല
7  നനിശനിത കയഭാഗലതയള്ള വകുപനിനുകേതീഴെനിലല കഡഭാകര്മഭാരനില് നനിനല ഓപ്ഷന്
മുകഖനയല നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനി

155 (1398) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയനിലൂലട  വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദല  അടനിസഭാനമഭാക്കനി

ആകരഭാഗലകമഖലയനില് എലന്തഭാലക്ക കനടങ്ങളഭാണട്ട്  മകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  ;
പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പദതനിവഴെനി ഒരു കരഭാഗനിലയ സലബനനിച ലമഡനിക്കല് വനിവരങ്ങള
ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലട എവനിലടയല ലഭലമഭാകുന വനിനിധത്തനിലഭാകണഭാ പദതനി
വനിഭഭാവനല ലചേയ്യുനതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തല്ലഭാല
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചലവനല,  പദതനി  എനട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലമനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇ  -  ലഹല്ത്തട്ട് പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള :

1. വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായത്തഭാല്  കകേരളത്തനിലല
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല സലബനമഭായ വനിവരങ്ങള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പക്യൂടര് സലവനിധഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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2. കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള്ള  എല്ലഭാ  അകലഭാപതനി

ആശുപത്രനികേളനിലല  ബനലപട  മറ്റു  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല

സഭാപനങ്ങളനിലല കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള്ള  എല്ലഭാ  അകലഭാപതനി

ആശുപത്രനികേലളയല  ബനലപട  മറ്റു  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല

സഭാപനങ്ങലളയല  ഒരു  ലലവഡട്ട്  ഏരനിയ  ലനറട്ട് വര്ക്കനിലൂലട

കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പക്യൂടര് സലവനിധഭാനവമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേ.

4. കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലള്ള  എല്ലഭാ  അകലഭാപതനി

ആശുപത്രനികേളനിലല  ചേനികേനിത  നടത്തുനവരുലട  ചേനികേനിതഭാ

വനിവരങ്ങള  കേമ്പക്യൂടറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയല  പനിനതീടട്ട്  തുടര്

ചേനികേനിതക്കഭായനി വതീണ്ടുലമത്തുകമ്പഭാള അവ പ്രസ്തുത ആശുപത്രനികേളനിലല

കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേയല ലചേയ്യുകേ. 

(ബനി)  ഒരു  കരഭാഗനിലയ  സലബനനിച  ലമഡനിക്കല്  വനിവരങ്ങള  ഇന്റെര്ലനറട്ട്

സഹഭായകത്തഭാലട എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലയല ബനലപട കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുലവനിധമഭാണട്ട്  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ലലദനലദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്

നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു കപ്രഭാജകട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  യൂണനിറട്ട്  രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ലചേയര്കപഴണഭായല  ആകരഭാഗല

വകുപട്ട്  ലസക്രടറനി  ലലവസട്ട്  ലചേയര്കപഴണഭായല  ഉള്ള  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  കകേരള

ലസഭാലലസറനി രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗന്മഭാരുല

ലലവദല  ചേനികേനിതഭാ  രലഗലത്ത  പ്രമുഖരുല  അടങ്ങുന  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനികേളുല

രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  11-08-2016-ലല  G.O.(Rt)  No.  2236/16/H&FWD  പ്രകേഭാരല

ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്ക്കട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  പദതനിക്കട്ട്

300  ലക്ഷല  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയല  19-9-2016-ലല  G.O.(Rt)  No.

2566/16/H&FWD  പ്രകേഭാരല  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്   ഡയറകര്ക്കട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള

ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  388  ലക്ഷല  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയല

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ലമഡനിക്കല് ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് ലലലബറനി എന പദതനിക്കഭായനി

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന  തുകേയനില്നനിനല  67  ലക്ഷല  രൂപ  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്

പദതനിക്കഭായനി വകേമഭാറഭാനുല തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.
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തനിരുവനന്തപുരല ജനില്ലയനിലല ഒന്പതട്ട് ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പദതനിയലട

ലലപലറട്ട്  ഇലപ്ലനിലമകന്റെഷന് നടന.  ജനറല് ആശുപത്രനി,  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

അടക്കല  നഭാലട്ട്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്കടനി  ലലപലറട്ട്  ഇലപ്ലനിലമകന്റെഷന്  നടത്തനിയതനിനു,

കശഷല  2017  മഭാര്ചട്ട്  അവസഭാനകത്തഭാലട  തനിരുവനന്തപുരല  ജനില്ലയനിലല  എല്ലഭാ

സര്ക്കഭാര് ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുതകുന രതീതനിയനില്

പ്രവര്ത്തനല പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലനത്തുടര്നട്ട് ആലപ്പുഴെ,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,

മലപ്പുറല,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളല,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ആറട്ട്  ജനില്ലകേളനില്  ഇഇ  പദതനി

വലഭാപനിപനിചട്ട്  ഒനഭാല  ഘടല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  പദതനിയലട  ലക്ഷലല.

രണഭാല  ഘടല  പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാലടയഭാണട്ട്  സലസഭാനത്തഭാലകേ  ഇഇ  പദതനി

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാവകേ. 

ഇ.സനി.ജനി. ലടകതീഷലനഭാരുലട തസനികേകേള

156  (1399)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട  എത്ര

തസനികേകേള നനിലവനിലലണനല, അവ എവനിലടലയല്ലഭാമഭാലണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേള മുതല് മുകേളനികലക്കട്ട് ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട

തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശലമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണ

ലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിരുകനഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇ.സനി.ജനി.  ലടകതീഷലലന്റെ

81 തസനികേകേള നനിലവനിലണട്ട്. ജനില്ലഭാടനിസഭാനത്തനിലള്ള വനിവരല ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1075/2017.
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ജനില്ല എണല

തനിരുവനന്തപുരല 13

പത്തനലതനിട 3

ആലപ്പുഴെ 15

കകേഭാടയല 11

ഇടുക്കനി 1

എറണഭാകുളല 3

തൃശ്ശൂര് 12

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2

മലപ്പുറല 4

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 14

കേണ്ണൂര് 3

ആലകേ 81 തസനികേകേള

(വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*.)

(ബനി)  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ലഭനിക്കുനമുറയട്ട് പ്രസ്തുത തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികനല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറലട റനികപഭാര്ടട്ട്
ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലഹഡട്ട് നഴട്ട് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

157  (1400)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില് ലഹഡട്ട് കനഴ്സുമഭാരുലട ആലകേ എത്ര തസനികേയഭാണട്ട്
നനിലവനിലള്ളലതനല  ഇതനില് എത്രലയണല  വതീതല  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുകേയഭാലണനല
ജനില്ലതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന എത്ര തസനികേകേള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് ജനില്ല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ലഹഡട്ട് നഴട്ട് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയല ഡനി.എല.ഒ.-കേളനില്
നനിനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയല  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്തതുകേഭാരണല  സ്റ്റഭാഫട്ട്
കനഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  യഥഭാസമയല  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  വനിശദവനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി&സനി)  അനുബനത്തനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന  എല്ലഭാ  ഒഴെനിവകേളുല  യഥഭാസമയല
ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഒഭാഫതീസര്മഭാര്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേനി ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിച
വരുന. 

എന്.ആര്.എചട്ട്.എല. വഴെനി നനിയമനിതരഭായനിട്ടുള്ള സ്റ്റഭാഫട്ട് നഴ്സുമഭാര്

158  (1401)  ശതീ  .    എല  .    എല  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായനിട്ടുള്ള  സ്റ്റഭാഫട്ട്  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്
ശമ്പളല  ഉയര്ത്തനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ:  എങ്കനില്  ഇകപഭാള  നല്കുന  മഭാസശമ്പളല
എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് എലന്തഭാലക്ക അവധനികേള ആണട്ട് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരല  നനിയമനിക്കലപടനിരനിക്കുന വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനി
വരുന പ്രസവ അവധനി എത്ര ദനിവസമഭാണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  നഴ്സുമഭാരുലട  അടനിസഭാന  ശമ്പളല
13,900/-  രൂപയഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് ആര്.ഒ.പനി.  പ്രകേഭാരല അനുവദനിചവരുന
വര്ദനവട്ട്  നല്കുനണട്ട്.  2015-16-ലല  എന്.എചട്ട്.എല.  ROP  (കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
അലഗതീകേരനിചവരുനതട്ട്) മുകഖന 2-4-2015-നട്ട് ഒരു വര്ഷല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്റ്റഭാഫട്ട്
നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട് 10 ശതമഭാനല ശമ്പള വര്ദനവട്ട് നല്കേനി 15,300 രൂപ നല്കുന. 
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(ബനി)  ഒരു കേരഭാര്  കേഭാലയളവനില് ജനുവരനി  26,  ആഗസ്റ്റട്ട്  15,  ഒകകഭാബര്  2,

വനിഷ,  ദുനഃഖലവള്ളനി,  റലസഭാന്,  തനിരുകവഭാണല,  ബക്രതീദട്ട്,  ക്രനിസ്തുമസട്ട്  എനതീ

കഹഭാളതീകഡയ്സല വതീക്കനിലനി ഓഫുല 20 കേഭാഷസല് അവധനിയല നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  എന്.എചട്ട്.എല.-ല്  ഒരു  വര്ഷല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയല  നനിലവനില്  കസവനല

അനുഷനിചവരനികേയല ലചേയ്യുന വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  90  ദനിവസല ശമ്പളകത്തഭാടു

കൂടനിയ  പ്രസവഭാവധനിയല  ഒരു  വര്ഷല  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവര്ക്കട്ട്  90  ദനിവസലത്ത

ശൂനലകവതന പ്രസവഭാവധനിയല നല്കേനിവരുന. 

സമഗ്ര ആകരഭാഗല നയല

159  (1402)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സമഗ്ര ആകരഭാഗല നയല രൂപവല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി

യനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിലൂലട എലന്തല്ലഭാല ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ലലകേവരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി) പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലന്തല്ലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങള

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  നയല  രൂപവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുകവണനി  റനികപഭാര്ടട്ട്

തയഭാറഭാക്കഭാന് 17 അലഗ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരളല  കനരനിടുന  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കഭാനുളള സമനിതനിയഭാണട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  നയല കേരുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി രൂപതീകേരനിച സമനിതനി

പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലപഭാതുജനങ്ങള,  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേള,  സനദ

സലഘടനകേള,  വലക്തനികേള  എനനിവര്ക്കട്ട്  അഭനിപ്രഭായല  കരഖലപടുത്തുനതനിനുള്ള

സലവനിധഭാനമുണട്ട്.  എല്ലഭാ വനിഭഭാഗല ജനങ്ങളുകടയല അഭനിപ്രഭായല കക്രഭാഡതീകേരനിചതനിനു

കശഷല  നവലബറനില്  അന്തനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ടനി  സമനിതനി  സര്ക്കഭാരനില്

സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ദ്രുതഗതനിയനില് നടനവരുന. 
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മടത്തറ പനി.എചട്ട്.സനി.

160  (1403)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രത്നഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേടയമലഗലല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പടനികേവര്ഗ  കകേഭാളനനി
കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മടത്തറ  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
കൂടുതല് ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലല സജമഭാക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ  സലവനിധഭാനല  സജമഭാക്കുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മടത്തറ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സര്ജലന്റെയല
കൂടഭാലത  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷന്  മുകഖനയള്ള  ഒരു  കഡഭാകറലടയല  കസവനല
ലഭലമഭാണട്ട്.  ലകബഭാറടറനി  സലവനിധഭാനവല  ഫഭാര്മസനിയല  ടനി  ആശുപത്രനിയനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.   സമഗ്ര ആകരഭാഗല സരക്ഷഭാ പദതനിയലട ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  ചേനികേനിത
സഇജനലല  ആവശലലപട്ടുവരുന  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
സഇജനല  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  ശദ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലബ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  അവനിടങ്ങളനിലല  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള  കേലണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
സജമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപല  സഭാലക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുല  ജതീവനിതലലശലനി  കരഭാഗങ്ങളുല
കേലണത്തനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രഭാമുഖലല നല്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  പടനികേവര്ഗ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല
എന  നനിലയനില്  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ആരലഭനിക്കുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഒഴൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  ലകേടനിട സഇകേരലല

161  (1404)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാനൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല,  ഒഴൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് ലകേടനിട
സഇകേരലമനില്ലഭാലത ജനല ദുരനിതല അനുഭവനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്,  ലകേടനിട  സഇകേരലല  അടനിയന്തരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  മലപ്പുറല  ജനില്ലഭാ  ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറലട  റനികപഭാര്ട്ടുല  ലപ്രഭാകപഭാസലല  ലഭനിക്കുനമുറയട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സകൃതല പദതനി

162  (1405)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളുലട തുടര്ചേനികേനിതയഭായനി നടപഭാക്കനി വനനിരുന സകൃതല
പദതനി  കേഴെനിഞ്ഞ  5  മഭാസമഭായനി  എറണഭാകുളല  ജനറല്  കഹഭാസനിറല്  ഉളലപലട
നനിരവധനി  ആശുപത്രനികേളനില്  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  വനിവരല  സര്ക്കഭാരനിലന്റ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കേഭാന്സറനിനു  പുറകമ  കേനിഡ്നനി,  ഹൃകദഭാഗല,  കേരള
സലബനനിച കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് തുടര്ചേകേനിതയ്ക്കുലകൂടനി സകൃതല പദതനിയലട സഹഭായല
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  സകൃതല  പദതനിമുടങ്ങഭാനനിട
യഭായനിട്ടുലണങ്കനില് ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ദഭാരനിദല കരഖയട്ട് തഭാലഴെയള്ള കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളക്കഭായനി സലസഭാനത്തട്ട് എടട്ട്
സര്ക്കഭാര്  കേഭാന്സര്  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളനില്  ചേനികേനിത  സഇജനലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
പദതനിയഭാണട്ട് സകൃതല.  സകൃതല പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  12 കകേഭാടനി രൂപ
ആര്.സനി.സനി.-ക്കുല 5  കകേഭാടനി രൂപ മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലസന്റെറനിനുല  3  കകേഭാടനി രൂപ
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുല  2  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതല  എറണഭാകുളല
ജനറല്  ആശുപത്രനി,  തനിരുവനന്തപുരല,  കകേഭാടയല,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്  സര്ക്കഭാര്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കുല  കകേഭാര്പസട്ട്  ഫണഭായനി  അനുവദനിചനിരുന.
ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  എറണഭാകുളല  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഫണട്ട്
പൂര്ണമഭായല ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെറനിനട്ട് നല്കേനിയ  12
കകേഭാടനി  രൂപ  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പൂര്ണമഭായല  ലചേലവഴെനിചകേഴെനിഞ.
എങ്കനിലല  അര്ഹരഭായ  കരഭാഗനികേലള  ഇഇ  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ചേനികേനിത
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  മലബഭാര്  കേലഭാന്സര്  ലസന്റെറനില്  2014  നവലബറനില്  അഞട്ട്
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  ഇഇ  പണല  ലചേലവഴെനിചലവങ്കനിലല  ഇകപഭാഴുല
അര്ഹരഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഇഇ പദതനിവഴെനി സഇജനല ചേനികേനിത നല്കേനിവരുനണട്ട്.
ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  സകൃതല  പദതനി  മറ്റു  കരഭാഗങ്ങളക്കുകൂടനി
വലഭാപനിപനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 183

കേഭാത്തട്ട് ലഭാബുകേള

163  (1406)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബുകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് പ്രഖലഭാപനിച കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട്
എനകത്തക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് എത്ര തുകേ ആവശലമഭായനി വരുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ അധനികേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  10  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബുകേള  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത ഫണട്ട്  ലഭനിക്കുന
തതീയതനി മുതല് ആറമഭാസ കേഭാലയളവനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് പ്രവര്ത്തനല ആരലഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്  ഉപകേരണങ്ങളുല  അവ  സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
സനിവനില്,  ഇലകനിക്കല് വര്ക്കനിലന്റെ തുകേയല കചേര്ത്തട്ട് ഏകേകദശല എടട്ട് കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവട്ട് വരുനതഭാണട്ട്.  ഇതനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബുല അതനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് ആവശലമഭായ
ക്രനിടനിക്കല് ലകേയര് യൂണനിറ്റുല ഉളലപടുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്
അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനില്  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  ജനറല്  ആശുപത്രനികയയല
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

യനഭാനനി ചേനികേനിത

164  (1407)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില് ഒരു യനഭാനനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രല ആരലഭനിക്കുന
കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) യനഭാനനി ചേനികേനിത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുനമുറയട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  യനഭാനനി  ചേനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി

165  (1408)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റഭാനനി തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ലസന്റെര്  അനുവദനിചനിട്ടുല  നഭാളനിതുവലര  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിടനില്ല  എന  കേഭാരലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ആവശലമുള്ള  റഭാനനിയനിലലയല  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലലയല
ജനങ്ങള  ഇകപഭാള  ദൂലര  സലങ്ങളനികലക്കട്ട്  കപഭാവകേയല  യഥഭാസമയല  ചേനികേനിത
കേനിടഭാതനിരനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേളുലട എണല
പരനിമനിതമഭായനിരനിക്കുനതനിനഭാല്  പുതനിയ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനല
ലഭനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  റഭാനനി
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിച  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനല  അടനിയന്തരമഭായനി  ആരലഭനിക്കഭാന്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  114/13/നനികുതനി  വകുപട്ട്
തതീയതനി 5-2-2013 പ്രകേഭാരല ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള 27 ആശുപത്രനികേളനില്
കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതനില്  റഭാനനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയല
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന. എനഭാല് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിരുനനില്ല.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കരഭാഗനികേളുലട  ബുദനിമുടട്ട്  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  റഭാനനി  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല ഒഴെനിവകേള

166  (1410)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനില്
നനിലവനിലണഭായനിരുന  ഒഴെനിവകേളനിലല  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു
കശഷല  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ഒഴെനിവകേളനിലല  നനിയമനല  നടത്തുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലശല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  വനിവനിധ
തസനികേകേളനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് നനിയമനല നടത്തുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച
നടപടനി സലബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  

മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുനവര്ക്കഭായള്ള പദതനികേള

167 (1411) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുനവര്ക്കഭായനി  എലന്തല്ലഭാല  പദതനികേളഭാണട്ട്

നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയ്ക്കുപുറകമ  പ്രസസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  എലന്തങ്കനിലല  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  സഇജനല  ചേനികേനിതയല  അവശലമരുനകേളുല  മുടക്കമനില്ലഭാലത
ലഭനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിയഭാന്  കേഴെനിയലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഓടനിസല  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട
സഹഭായത്തഭാല്  പരനിശതീലനല  നല്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരല  ജനില്ലയനിലല
SPACE  എന  NGO-യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനുകേതീഴെനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറല, വയനഭാടട്ട്, കേണ്ണൂര്
ജനില്ലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലല  അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട്
ലലസകേലഭാട്രെനികേട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  നല്കുനതനിനുല  ഇവര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന  ശുശ്രൂഷ
ലമചലപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഇലഹഭാന്സട്ട്  മുകഖന  ഡനിസനികട്ട്
ലലസകേലഭാട്രെനികേട്ട് റതീഹഭാബനിലനികറഷന് കപ്രഭാജകട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുനവര്ക്കഭായനി  കകേരള  സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ
മനിഷന്  മുകഖന  'ആശസഭാസകേനിരണല  പദതനി'  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ടനി
പദതനിയനിലൂലട  ബുദനിപരവല  മഭാനസനികേവമഭായ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുനവലര
പരനിചേരനിക്കുനവര്ക്കട്ട് വരുമഭാന പരനിധനി  ബഭാധകേമഭാക്കഭാലത പ്രതനിമഭാസല  525  രൂപ
വതീതല ധനസഹഭായല അനുവദനിചവരുന. 

ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  മുകഖന  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  പദതനികേളുല  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 

1. സമഗ്ര മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  -  എല്ലഭാ  ജനില്ലയനിലല  മഭാനസനികേ
കരഭാഗല കഭദമഭായവര്ക്കട്ട് പകേല് സമയ പരനിചേരണത്തനിനഭായനി പകേല്
വതീടുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  നനിലവനില്
27 പകേല് വതീടുകേളുണട്ട്.  കൂടഭാലത 2016-17-ല് നഭാലട്ട് പുതനിയ പകേല്
വതീടുകേള കൂടനി തുടങ്ങഭാന് പദതനിയണട്ട്.  പകേല് സമയ പരനിചേരണല,
സഇജനല  ആഹഭാരല,  സഇജനല  മരുനകേള,  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്
ലതറഭാപനി എനനിവ നല്കേനിവരുന. 

2. ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി-എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്  അടങ്ങുന  ഒരു  ടതീല  എല്ലഭാ  മഭാസവല
നനിശനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേലള  ചേനികേനിതനിക്കഭാന്
എത്തുന. ഇഇ പദതനിയലട പ്രകയഭാജനല മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്ര  തലത്തനില്
ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന  എനതഭാണട്ട്.  കേഇണ്സനിലനിലഗട്ട്  കൂടഭാലത
മരുനകേളുല  സഇജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന.  കരഭാഗനികേളുലട  തഭാമസ
സലത്തനിനടുത്തുത്തലന  മഭാനസനികേ  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുനതു
ലകേഭാണട്ട്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലള്ള
ആശുപത്രനികേളനില്  കപഭാകേഭാലത  തലന  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന.
കൂടഭാലത  മഭാനസനികേ  കരഭാഗത്തനിനുള്ള  മരുനകേളുല  ഇടതടവനില്ലഭാലത
ലഭലമഭാക്കുന.  നഭാലട്ട്  ജനില്ലകേളനില് കൂടനി  പ്ലഭാന് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
2016-17-ല്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്  എനതീ  ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്
പുതനിയതഭായനി ഇഇ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ലകേഭാല്ലല,  ആലപ്പുഴെ,
തനിരുവനന്തപുരല,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനില്ലകേളനിലല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  മലപ്പുറല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
എറണഭാകുളല,  പത്തനലതനിട,  കകേഭാടയല  എനതീ  ജനില്ലകേളനില്
എന്.എചട്ട്.എല.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഇഇ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന. 
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3. ലഹരനി വനിമുക്തനി കകേന്ദ്രങ്ങള-തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി,
കേരുനഭാഗപളളനി;  തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി,  ലകേഭാടഭാരക്കര;
തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനി,  തൃപ്പുണനിത്തുറ;  ജനറല്
ആശുപത്രനി,  എറണഭാകുളല;  ജനറല് ആശുപത്രനി,  ആലപ്പുഴെ;  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനി,  ലകേഭാല്ലല  എനതീ  സഭാപനങ്ങളനിലല  തനിരുവനന്തപുരല,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
ലഹരനി  വനിമുക്തനി  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങഭാനുളള  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ലസഷലല് സ്കൂളനില്നനിനല പഠനല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 16 വയസ്സട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ
മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനി  കനരനിടുനവര്ക്കട്ട്  പഭാങ്ങപഭാറ  സനി.  എചട്ട്.  മുഹമ്മേദട്ട്  കകേഭായ
ലമകമ്മേഭാറനിയല്  കസ്റ്ററട്ട്  ഇന്സ്റ്റനിറക്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ലമന്റെലനി  ചേലഞട്ട്ഡനില്  വചട്ട്  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനല  നല്കുനതനിനഭായള്ള  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  സ്കൂള  ലമന്റെല്  ലഹല്ത്തട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാല-സ്കൂള  തലത്തനിലല
കുടനികേളക്കട്ട് പഠന ലലവകേലലല, മഭാനസനികേ കരഭാഗല എനനിവ കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി  ഇഇ  വര്ഷല  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിലവനില്
തനിരുവനന്തപുരല ജനില്ലയനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  ജനില്ലഭാ സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല പദതനികേള മുകഖന എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലല
ലതരലഞ്ഞടുത്ത  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  നനിശനിത  ദനിവസങ്ങളനില്  എല്ലഭാമഭാസവല  കഡഭാകര്മഭാര്  ഉളലപട
സലഘല  എത്തനി  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേലള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  അവര്ക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  മരുനകേള  സഇജനലമഭായനി  നല്കുകേയല  ലചേയ്യുന.  ജനില്ലഭാ
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല ടതീല നല്കുന ഇന്ഡന്റെട്ട് പ്രകേഭാരല മരുനകേള മുടങ്ങഭാലത നല്കേനി
വരുന.  കൂടഭാലത  സമഗ്ര  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  വഴെനിയല  തുടര്ചേനികേനിത
ഉറപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയനണട്ട്. 

ലകേഭാല്ലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പനി.എചട്ട്.സനി./സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള

168  (1412)  ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് എത്ര പനി.എചട്ട്.സനി/  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള
ഉലണനല അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനല അവയനിലല സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് എപ്രകേഭാര
മഭാലണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പനി.എചട്ട്.സനി./സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനില്
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലകേഭാല്ലല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മൂനട്ട്  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുല  ഒരു
സനി.എചട്ട്.സനി.-യല ഉണട്ട്. അവ തഭാലഴെപറയന:

1. പനി.എചട്ട്.സനി., കേനിളനിലകേഭാല്ലൂര്

2. പനി.എചട്ട്.സനി., തൃക്കരുവ

3. പനി.എചട്ട്.സനി., ലപരുമണ്

4. സനി.എചട്ട്.സനി., തൃക്കടവൂര്

സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് സലബനനിച വനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന  മുറയട്ട്  അവ  നനികേത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്. 

ആകരഭാഗല-കുടുലബകക്ഷമ വകുപനിലല തസനികേകേള

169  (1413) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-11  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല-കുടുലബകക്ഷമ  വകുപനില്  എത്ര
തസനികേകേളഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വകുപട്ട്,  തസനികേ  എനനിവ  ഇനല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011-16 കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല-കുടുലബകക്ഷമ  വകുപനില്  എത്ര
തസനികേകേളഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിചതട്ട്;  വകുപട്ട്;തസനികേ  എനനിവ  ഇനല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല  കുടുലബകക്ഷമ  വകുപനില്
3512  തസനികേകേളഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  തസനികേകേളുലട  എണവല  മറട്ട്  വനിശദമഭായ
വനിവരങ്ങളുല അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ആകരഭാഗല-കുടുലബകക്ഷമ  വകുപനില്
2622  തസനികേകേളഭാണട്ട്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  തസനികേകേളുലട  എണവല  മറട്ട്  വനിശദമഭായ
വനിവരങ്ങളുല അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  
* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേക്കഭാടട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-ലല ഒ.പനി. കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല

170  (1414)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  കേഭാടുകുറനി  പഞഭായത്തനില്,  കേക്കഭാടട്ട്

പനി.എചട്ട്.സനി.-യനിലല ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണല ഇനനിയല പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസ്സങ്ങളുകണഭാ;

(സനി)  എല.എല്.എ.-യലട  എസട്ട്.ഡനി.എഫനില്നനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്

ആരലഭനിച  ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  വര്ഷങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുല

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലല  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി

അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒ.പനി.  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണല  കേഭാടുകുറനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്

മുകഖനയഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിരുനതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഒ.പനി.  കബഭാക്കട്ട്

പനി.എചട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിടനില്ല.

(സനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഎ.പനി.

ലകേടനിടത്തനില് ഇകപഭാള ഒ.പനി. സഇകേരലലമഭാരുക്കനി പ്രവര്ത്തനിചവരുനണട്ട്. 

കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര്

171  (1415)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്

ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  നതീക്കനി

വചനിട്ടുള്ള  തുകേയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ജനില്ലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക

ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട്  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനല

ആരലഭനിക്കുനതട്ട്; 
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ഉത്തരല

കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്

ആരലഭനിക്കുന  പദതനിയനില്  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിലയ  ഉളലപടുത്തനിയനിടനില്ല.

എനഭാല്  ഇഇ  വര്ഷല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി

ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഡയറകറലട കേതീഴെനിലള്ള  44  ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  പദതനിയനില്  ആലപ്പുഴെ  ജനറല്  ആശുപത്രനിലയയല

മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിലയയല  ലചേങ്ങന്നൂര്,  ലചേടനിക്കഭാടട്ട്,  കേഭായലകുളല

എനനിവനിടങ്ങളനിലല  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനികേകളയല

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മണനിമലയനില് കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്

172  (1416)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണനിമല  മപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനിലന  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്

ലസന്റെറഭായനി ഉയര്ത്തനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് അതനിനട്ട് ആവശലമഭായ അധനികേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി തഭാലൂക്കനില് മറ്റു  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറകേള

ഇല്ലഭാലയനതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി) കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എനതനികനക്കഭാള വനിവനിധ

വനിഭഭാഗല  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച

വരുനതട്ട്. 
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എറണഭാകുളല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസനല

173 (1417) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളല  ഗവ:ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
എലന്തല്ലഭാല പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനി സലബനനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  സ്റ്റഭാഫട്ട്
പഭാകറണ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില്  ഏലതല്ലഭാല  തസനികേകേളഭാണട്ട്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  എറണഭാകുളല  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  4  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  പനി.ജനി.  കേസഭാര്കടഴട്ട്   പണനിയനതനിനുല  സ്റ്റഭാഫട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്
പണനിയനതനിനുല  തുകേ  നതീക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  അതലഭാവശല  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാടനി  പത്തട്ട്  ലക്ഷല  രൂപയലട  ധനഭാഭലര്തന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  എറണഭാകുളല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  15-12-2014-ലല  ജനി.ഒ.
(എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്   353/14/ആകുവ.  പ്രകേഭാരല  പ്രനിന്സനിപഭാള,  അഡനിനനികസറതീവട്ട്
ഓഫതീസര് എനതീ തസനികേയല  27-1-2015-ലല ജനി.ഒ.  (എലഎസട്ട്.)  15/15/ആകുവ.
പ്രകേഭാരല 350 തസനികേകേളുല 4-3-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലഎസട്ട്.)  നമ്പര് 71/2016/  ആകുവ.
പ്രകേഭാരല 340 തസനികേകേളുല സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ടതീചനിലഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. അനദലഭാപകേ തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില്ല. 

പതീരുകമടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനിലല ഒഴെനിവകേള

174 (1418) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാകര്  തസനികേയനിലല
നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനല നടത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഇഇ  ആശുപത്രനിയലട  പ്രവര്ത്തനല  ലമചലപടുത്തുവഭാന്  കവണ
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പതീരുകമടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
ലലഗനകക്കഭാളജനിയനില്  രണട്ട്  ഒഴെനിവകേളുല  കേഭാഷസഭാലനിറനി  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്
തസനികേയനില്  ഒലരഭാഴെനിവമുണട്ട്.  ആയതനില്  ലസഷലഭാലനിറനി  തസനികേ,  കയഭാഗലതയള്ള
കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനട്ട് ഓപ്ഷന് സസതീകേരനിചട്ട് ഉടന് നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.  കേഭാഷസഭാലനിറനി
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് തസനികേയനിലല ഒഴെനിവട്ട്  അടുത്ത പനി.എസട്ട്.സനി.  അലലഡസസട്ട്
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലല
ലമകറണനിറനി  യൂണനിറ്റുകേള  ശക്തനിലപടുത്തല്  എന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
235  ലക്ഷല  രൂപയലട  ഒനഭാല  ഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കുകേയല  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  അന്തനിമ
ഘടത്തനിലമഭാണട്ട്.  2015-16-ല്  രണഭാലഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
300  ലക്ഷല രൂപയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് അടനിസഭാന സഇകേരല വനികേസനല
യഭാഥഭാര്തലമഭാകുനതഭാണട്ട്. 

ചേടയമലഗലല പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രല

175  (1419)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രത്നഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിപള്ളനി സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികയഭാടനുബനമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പടനികേയനില്  ചേടയമലഗലല
പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലത്തകൂടനി ഉളലപടുത്തുന കേഭാരലല പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിന്പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പടനികേ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  അനുബനമഭായനി
പ്രവര്ത്തനികക്കണ  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പടനികേ  ഇതുവലര
തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.  ലമഡനിക്കല്  കേഇണ്സനില്  ഓഫട്ട്  ഇന്തലയലട  മഭാനദണ്ഡമനു
സരനിചട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുന  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അനുകയഭാജലമഭായവ  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുകവണനി
ഏലറടുക്കുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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നലഭായവനില ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറകേള

176 (1420) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രത്നഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :

 ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ ഏജന്സനികേള നടത്തുന നലഭായവനില ലമഡനിക്കല്
കസ്റ്റഭാറകേളനില് ഒകര മരുനനിനട്ട് പല വനില ഇഇടഭാക്കുന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഒരു  മരുനട്ട്  ഒകര  വനിലയനില്  തലന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലല
സഹകേരണ കമഖലയനിലമുള്ള സഭാപനങ്ങളവഴെനി വനിതരണല ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കേഭാരുണലഭാ  ഫഭാര്മസനി,
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  കപയനിലഗട്ട്  കേഇണര്,  എസട്ട്.എ.ടനി  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്,  എചട്ട്.
എല്.എല്. ലലലഫട്ട് ലകേയര് കേഇണര് എനനിവനിടങ്ങളനില് ഒകര മരുനട്ട്  /ലമഡനിക്കല്
ഉപകേരണല  പല  വനിലയട്ട്  വനില്ക്കുനതട്ട്  തടയനതനിനുല  ഒകര  വനില  തലന
ഇഇടഭാക്കുനലവനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കേണ്സക്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  നതീതനി
ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാര്,  സലലപ്ലകകേഭായലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മഭാകവലനി
ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാര്, കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസ്സട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  ഇവലയല്ലഭാല  തലന  വലതലസ
മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാല് ഇവയലട  സലഭരണ രതീതനിയല
വനില്പന  വനില  നനിശയനിക്കുന  രതീതനിയനിലല  ഏറക്കുറചനിലകേള  വരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലമഭാത്തത്തനിലള്ള  സലഭരണത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുമഭായനി
ചേര്ചകേള   നടത്തനി  വഭാങ്ങല്  വനില  നനിശയനിചറപനിചതനിന്  പ്രകേഭാരല  ഓകരഭാ
സഭാപനത്തനിനുല ലഭനിക്കുന വനിലയനില് നനിശനിത ലഭാഭശതമഭാനല കൂടനികചര്ത്തഭാണട്ട്
വനില്പന വനില നനിശയനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഏകേതീകൃത വനില നടപനിലഭാക്കുകേ
എനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല.  എനനിരുനഭാലല  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന
മരുനകേളുലട  മഭാകനിമല  റതീലടയനില്  ലലപ്രസനിലനക്കഭാളുല  നനിശനിത  ശതമഭാനല  വനില
കുറചഭാണട്ട് ഈ സഭാപനങ്ങളനില് മരുന വനിതരണല നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

(സനി)  ലമഭാത്തത്തനിലള്ള  സലഭരണത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുമഭായനി  ചേര്ചകേള
നടത്തനി വഭാങ്ങല് വനില നനിശയനിചറപനിക്കുനതനിന് പ്രകേഭാരല ഓകരഭാ സഭാപനത്തനിനുല
ലഭനിക്കുന  വനിലയനില്  നനിശനിത  ലഭാഭശതമഭാനല  കൂടനികചര്ത്തഭാണട്ട്  വനില്പനവനില
നനിശയനിക്കുനതട്ട്.  ആയതുലകേഭാണ്ടുതലന ഏകേതീകൃത വനില നടപനിലഭാക്കുകേ എനതട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല. 
1075/2017.
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നഴനിലഗട്ട് സ്കൂളുകേള

177  (1421)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനി.എചട്ട്.എസ്സട്ട്.-ലന്റെ കേതീഴെനില് എത്ര നഴനിലഗട്ട് സസ്കുൂളുകേളുല എത്ര ലജ.  പനി.
എചട്ട്. എന്. ലസന്ററകേളുല ഉലണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇരു  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  കൂടനി  നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര്മഭാരുലട  ആലകേ  എത്ര
തസനികേകേള ഉലണന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി  ലഎ.  എന്.  സനി.  നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരല  ഒമ്പതഭാല  ശമ്പള കേമ്മേതീഷന് ശുപഭാര്ശ
ലചേയ സതീനനിയര് ടക്യൂടര്മഭാരുലട തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചലകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലല്ലങ്കനില്  ഇതുവകരയല  ഉത്തരവട്ട്  ഇറങ്ങഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നഴനിലഗട്ട്  സ്കൂളുകേളനില് പനി.  എചട്ട്.  എന്.  ടക്യൂടര്മഭാരുലട തസനികേ നനിലവനില്
ഉകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ഉലണങ്കനില് ആയതനിലന്റെ നനിയമനത്തനിനട്ട് ലഎ.  എന്.  സനി.  നനിര്കദ്ദേശ
പ്രകേഭാരമുള്ള കയഭാഗലതകേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.-ലന്റെ  കേതീഴെനില്  16  സര്ക്കഭാര്  നഴനിലഗട്ട്  സ്കൂളുകേളുല  4
ലജ.പനി.എചട്ട്.എന്. ലസന്റെറകേളുമുണട്ട്.

(ബനി)  87  തസനികേകേള നനിലവനിലണഭായനിരുന.  പുതുതഭായനി  19  നഴനിലഗട്ട്  ടക്യൂടര്
തസനികേ സൃഷ്ടനിചട്ട് ഉത്തരവഭായതനിലൂലട ആലകേ 106 തസനികേകേള നനിലവനിലണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) ഉണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ജനറല് നഴനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  മനിഡട്ട്  ലലവഫറനി  കകേഭാഴ്സുല  പത്തട്ട് മഭാസലത്ത
പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  നഴനിലഗട്ട്  കകേഭാഴനിലള്ള  ഡനികപ്ലഭാമയല  (10  മഭാസലത്ത  കകേഭാഴട്ട്)
പഭാസ്സഭായനിരനിക്കണല അലല്ലങ്കനില് ബനി.എസട്ട് സനി. നഴനിലഗട്ട് കകേഭാഴട്ട് പഭാസ്സഭായനിരനിക്കണല. 

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല ഫതീസട്ട്

178 (1422)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ലമരനിറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രകവശനത്തനിനഭായനി ഈ വര്ഷല എത്ര എല.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറ്റുകേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിച;
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(ബനി)  2011  മുതല്  2015  വലര  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  എല.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  ലമരനിറട്ട്  സതീറനിനുള്ള  ഫതീസട്ട്  എത്ര
വതീതമഭായനിരുന;

(സനി)  2011-15  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  ലമരനിറട്ട്  ഫതീസനില്  എത്ര
ശതമഭാനല വര്ദനവഭാണട്ട് നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ വര്ഷല ലമരനിറട്ട്  ഫതീസനില് എത്ര ശതമഭാനല  വര്ദനവട്ട്  നല്കേനി;
ഫതീസട്ട് ഇത്രയധനികേല വര്ദനിപനിക്കഭാനനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് കേസഭാടയനിലല ഫതീസനില് മുന്വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് എത്ര
ശതമഭാനല വര്ദനവഭാണട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(എഫട്ട്)  സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലട വരുമഭാനല വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന
രതീതനിയനില് ലമരനിറട്ട് ഫതീസനില് ഇത്രയധനികേല വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയതുമൂലല പഭാവലപട
പല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല  എല.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനല  സഭാധലമഭാകേഭാലത
വനനിരനിക്കുന അവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1150 സതീറ്റുകേള

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി) 2016-ലല ഫതീസട്ട് വനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. സര്ക്കഭാരുല
മഭാകനജ് ലമന്റുകേളുമഭായള്ള  ചേര്ചകേളുലടയല  കേരഭാറനിലന്റെയല  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ഫതീസട്ട് നനിശയനിചതട്ട്. 

(ഇ) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

(എഫട്ട്)  2015-16  അദലയന വര്ഷത്തനില് സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല
800  സതീറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി  ലഭലമഭായകപഭാള  2016-17
അദലയന  വര്ഷത്തനില്  1150  സതീറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  2015-16  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  ക്രനിസലന്
മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  4  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഒഴെനിലകേയള്ള  മറട്ട്
സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ആലകേ  243  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കുറഞ്ഞ
ഫതീസനില്  (25,000  രൂപ വഭാര്ഷനികേ ഫതീസട്ട്)  പഠനിക്കഭാന് അവസരല ലഭനിചകപഭാള
2016-17  വര്ഷത്തനില് ഈ കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി  ആലകേ  380  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കുറഞ്ഞ ഫതീസനില് (Rs.25,000 ) പഠനിക്കഭാന് അവസരല ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പഭാറശ്ശേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേള

179  (1423)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  മണ്ഡലത്തനിലല  മലകയഭാര  പ്രകദശമഭായ  ലവള്ളറടയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആനപഭാറ  സനി.എചട്ട്.സനി.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  ആകനിഡന്റെട്ട്  കട്രെഭാമഭാ
ലകേയര്  യൂണനിറ്റുല  ഒരു  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെറല  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലവള്ളറട  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെര്  (ആനപഭാറ  കേമ്മേക്യൂണനിറനി
ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെര്)  നനിലവനില്  42  കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനി  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയള്ള
സഭാപനമഭാണട്ട്.  ഒരു  സനിവനില്  സര്ജന്,  രണട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  സര്ജന്  എനനിവര്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  എന്.എചട്ട്.എല.-ലന്റെ  നഭാലട്ട്  കഡഭാകര്മഭാരുല  കജഭാലനി
ലചേയവരുന.  പ്രകദശത്തനിലല  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ആശയനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്
ലസക്കന്റെറനി  തലത്തനില് ആകരഭാഗലകസവനല നല്കുവഭാന്  12  കേനികലഭാമതീററനിനകേത്തട്ട്
പഭാറശ്ശേഭാല തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി സനിതനി ലചേയ്യുനണട്ട്.  വനിവനിധ വനിഭഭാഗല ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഇകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുകേ എനതഭാണട്ട് വകുപനിലന്റെ മുന്ഗണനഭാ വനിഷയല.

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാന്ദലവനിരുദ  പദതനിയനില്  പഭാറശ്ശേഭാല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര്  തുടങ്ങുനതട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പഭാറശ്ശേഭാല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ആകനിഡന്റെട്ട് കട്രെഭാമഭാ ലകേയര് യൂണനിറട്ട്
തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ടനി  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണട്ട്  നല്കുന  മുറയട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിതഭാ ലചേലവകേള

180  (1424)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല (മളടനി ലസഷലഭാലനിറനി,  ലസഷലഭാലനിറനി ഉളലപലട)
ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള  നനിയനനിക്കുനതനിനുല  ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനുല  നനിലവനില്
നനിയമങ്ങളുകണഭാ;
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(ബനി) ഇലല്ലങ്കനില് നനിയമല ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സസകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്

നനിലവനില്  നനിയമമനില്ല.  എനഭാല്  സലസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,

ലഭാബുകേള, സഭാനനിലഗട്ട് ലസന്റെറകേള  തുടങ്ങനിയ എല്ലഭാ ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയല

പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരല  ആവശലമഭായ  നനിയമല  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന

ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിഷ് ലമന്റെട്ട്  ബനില്  ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയലട  ബനില്  നമ്പര്  230

ആയനി കകേരള കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിഷ് ലമന്റെട്ട്  (രജനികസഷന് & റഗുകലഷന്)  ബനില്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയല  ലചേയ.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമമഭാകുനതനിനുമുമ്പട്ട്

13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയലട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ബനില്

ലഭാപഭാകുകേയണഭായനി.  പുതുതഭായനി  അധനികേഭാരകമറ  സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  നനിയമല

നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയല  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റഭാബനിഷ് ലമന്റെട്ട്

(രജനികസഷന്&റഗുകലഷന്)  ബനില്  2016-നട്ട്  രൂപല  നല്കുകേയല  ലചേയ.  ബനില്

നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി ലസഷലഭാലനിറനി കകേഡറകേള

181 (1425)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല തൃക്കരനിപ്പൂര്, നതീകലശസരല തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില്

ലസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനില്  എത്ര  തസനികേകേള  ഉലണനല  ഈ  തസനികേയനില്

എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണനല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഗനകക്കഭാളജനി,  കുടനികേളുലട  ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിൽ  ഇകപഭാള

ഇവനിടങ്ങളനില് എത്ര ഒഴെനിവലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസവ  ചേനികേനിത  നടനനിരുന  ഈ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇകപഭാള

ചേനികേനിത നടത്തഭാന് കേഴെനിയഭാലത വരുനതനിലന്റെ കേഭാരണല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)  തൃക്കരനിപ്പൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
(ലലഗനകക്കഭാളജനി)-ലന്റെ  തസനികേ  ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  നതീകലശസരല  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിയനില് ഒഴെനിവകേലളഭാനല നനിലവനിലനില്ല. 

(സനി)  നതീകലശസരല  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
(ലലഗനകക്കഭാളജനി)-ലന്റെ  കസവനല  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രസവല
നടക്കുനനില്ല.  എനഭാല്  ഗര്ഭകേഭാല  പരനികശഭാധനകേളുല  മറട്ട്  ലലഗനകക്കഭാളജനി
കസവനങ്ങളുല നല്കേനി വരുനണട്ട്. 

തൃക്കരനിപ്പൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലല  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്
(ലലഗനകക്കഭാളജനി) ഒരു തസനികേയഭാണുള്ളതട്ട്. ഈ തസനികേ ഒഴെനിഞ്ഞട്ട് കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
സര്വ്വതീസനില്  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനല  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റുമഭാലര  (ലലഗനകക്കഭാളജനി)  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട്  ലലഗനകക്കഭാളജനിസ്റ്റനിലന നനിയമനിക്കുനതുല ടനി  ആശുപത്രനിയനിലല
പ്രസവ ചേനികേനിത വതീണ്ടുല ആരലഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനല  ജൂനനിയര്
കേണ്സളടന്റുമഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  മുറയട്ട്
തൃക്കരനിപ്പൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ലലഗനകക്കഭാളജനിസ്റ്റനിലന നനിയമനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സൂപര് സ് ലപഷലഭാലനിറനി കകേഡര്

182  (1426)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കകേ ഡര്
അനുവദനിക്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ആവശലകേത  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലങ്ങള വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് സ്റ്റഭാന്കഡര്ലലഡസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനില്
സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന്  പദതനിയണട്ട്.  സൂപര്
ലസഷലലനിസ്റ്റുമഭാരുലട ലഭലതയല അടനിസഭാന സഇകേരല ലഭലതയല കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാല.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി
വനിഭഭാഗല നല്ല രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലഡന്റെല്-ലമഡനിക്കല് കേഇണ്സനിലകേളനില് രജനികസഷനട്ട് നല്കുന

അകപക്ഷകേള

183  (1427)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനില :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല ലഡന്റെല്-ലമഡനിക്കല് കേഇണ്സനിലകേളനില് രജനികസഷനട്ട്

നല്കുന  അകപക്ഷയനില്  മുഖമക്കനയനിടട്ട്  എടുത്ത  (തലയല  കേഴുത്തുല  മറചതട്ട്)

കഫഭാകടഭാ  ആയതട്ട്  കേഭാരണല  രജനികസഷന്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാതനിരനിക്കുന

സലഭവങ്ങൾ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ഇത്തരല കകേസകേളനിലല തടസ്സങ്ങള നതീക്കനി രജനികസഷന്

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

തഭാലൂക്കട്ട്, ജനില്ലഭാ, ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചള്ള

തസനികേകേള

184  (1428)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ബഡ്ജറട്ട്  പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്,  സലസഭാനത്തട്ട്  അപ്കഗ്രഡട്ട്

ലചേയലപട  തഭാലൂക്കട്ട്,  ജനില്ലഭാ,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനില്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനു

സരനിചളള  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച;

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകറനില്  നനിനല  സലസഭാനത്തട്ട്  അപ്കഗ്രഡട്ട്

ലചേയലപട  തഭാലൂക്കട്ട്,  ജനില്ല,  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്

അനുസരനിചള്ള  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സമഗ്ര  ലപ്രഭാകപഭാസല്

ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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മഭാട്ടൂല് പനി.എചട്ട്.സനി.

185  (1429)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലവനില് സനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഭഇതനികേ
സഭാഹചേരലമുള്ള,  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുല  പഭാവലപടവരുല  ആശയനിക്കുന,  കേണ്ണൂര്
ജനില്ലയനിലല  മഭാട്ടൂല്  ലലപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെര്,  സനി.എചട്ട്.സനി.  ആക്കനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുല കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ആരലഭനിക്കുനതനിനുല നടപടനി സസതീകേരനിക്കണ
ലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലല  മഭാട്ടൂല്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തണലമന  മഭാട്ടൂല്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  നനികവദനല
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  പഴെയങ്ങഭാടനി  കബഭാക്കനിലഭാണട്ട്  മഭാട്ടൂല്  പനി.എചട്ട്.സനി.  സനിതനി
ലചേയ്യുനതട്ട്.  പ്രസ്തുത കബഭാക്കനിനട്ട്  കേതീഴെനില് കുഞ്ഞനിമലഗലല,  രഭാമന്തളനി,  മുടല എനതീ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുല  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതകയഭാടുകൂടനിയ  പഴെയങ്ങഭാടനി
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയല  നനിലവനിലണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാട്ടൂല് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പദവനി  ഉയര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ അടനിസഭാന
സഇകേരല  വനികേസനത്തനിനുല  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറകറനില് നനിനല ലഭനിക്കുനതനുസരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

പഭാന്മസഭാല കപഭാലള്ള ലഹരനി വസ്തുക്കള

186 (1430) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
 ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുമസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പഭാന്മസഭാല കപഭാലള്ള ലഹരനി വസക്കള കചേര്ത്ത മനിഠഭായനികേള സ്കൂള

പരനിസരങ്ങളനില് വനിറഴെനിക്കലപടുനലണന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് അതുസലബനനിചട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി
സഭാമ്പനിളുകേള പനിടനിലചടുത്തനിട്ടുകണഭാ; പരനികശഭാധനഭാ ഫലല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സ്ക്കൂള പരനിസരങ്ങളനിലലയല,  കുടനികേള കൂടുതലഭായനി എത്തുന പ്രകദശങ്ങ
ളനിലലയല  കേചവട  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  വനില്പന  നടത്തുന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുല  മറ്റു
ഉപകഭഭാഗ വസ്തുക്കളുല നനിശനിത കേഭാലയളവകേളനില് സഭാമ്പനിള പരനികശഭാധന നടത്തനി
അവയനിൽ ഹഭാനനികേരമഭായ വസക്കളനിലല്ലനട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നൽകുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനയയചതനില്  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലല
ലഭനിചനിടനില്ല. 

(സനി)  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് നടത്തുന പരനികശഭാധനകേളനില് ഇത്തരല
ഹഭാനനികേരമഭായ  വസ്തുക്കളുലട  സഭാനനിദലല  പരനികശഭാധനിക്കഭാറള്ളതഭാണട്ട്.  പരനികശഭാധനകേളനില്
ഹഭാനനികേരമഭായ വസ്തുക്കള കേലണത്തുന പക്ഷല ബനലപടവര്ലക്കതനിലര 2006-ലല
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമവല  അനുബനചേടവല  അനുശഭാസനിക്കുല
പ്രകേഭാരല  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  സ്കൂള  കുടനികേളക്കഭായനി
നടത്തനിവരുന  അവകബഭാധന  കഭാസ്സുകേളനിലല  ഇത്തരല  വനിഷയങ്ങള  ഗഇരവമഭായനി
ചേര്ച ലചേയഭാറണട്ട്. 

ഞഭാറയല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

187  (1431)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഞഭാറക്കല്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലടയല  പഭാരഭാ
ലമഡനിക്കല്  സ്റ്റഭാഫനിലന്റെയല  കസവനല  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത
സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുല സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേനിഷലന്റെ  ഇടലപടല്  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനില്നനിനല  ഏലതങ്കനിലല  തരത്തനിലള്ള
നനിര്കദ്ദേശല  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനി എലന്തനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഞഭാറയല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് കഡഭാകര്മഭാരുലടയല പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
ജതീവനക്കഭാരുലടയല  തസനികേകേളനില്  നനിലവനില്  ഒഴെനിവനില്ല.  ടനി  ആശുപത്രനിയനില്
കേനിടത്തനി ചേനികേനിത നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  ഞഭാറയല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  24  മണനികറല അതലഭാഹനിത
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കസവനല ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുല മറട്ട്
സഇകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുല  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്  സമര്പനിച
ശനിപഭാര്ശയനികനല്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശല.
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറലട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന.  
1075/2017.
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അനകസഷല ലചേയ്യുന കഡഭാകര്ലക്കതനിലരയള്ള പരഭാതനികേള

188  (1432)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മകേകലനി  നല്കേഭാത്തതനിലന  തുടര്നട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്
ആശുപത്രനിയനില് നനിനട്ട് ആദനിവഭാസനി യവതനിലയ ശസക്രനിയ നടത്തഭാലത ഇക്കഴെനിഞ്ഞ
ആഗസ്റ്റട്ട്  മഭാസത്തനില്  നനിര്ബനപൂര്വ്വല  ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയ  സലഭവല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലബനനിചട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  അകനസഷണല  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനസതീഷല ലചേയ്യുന കഡഭാകര്ലക്കതനിലര ഒകടലറ പരഭാതനികേള ഉള്ളതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് അകനസഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ,ഈ ആശുപത്രനിയനില്നനിനട്ട്
ഓപകറഷനട്ട്  വനികധയരഭായവരനില്നനിനകൂടനി  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശസക്രനിയ നടത്തഭാലത നനിര്ബനപൂര്വ്വല ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയ സലഭവല
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  എനഭാല്  ലലകേകലനി  നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  ചേനികേനില്സ
നനികഷധനിചലവനതട്ട് സലബനനിച ശതീമതനി സരസസതനി മുതല്കപര് സമര്പനിച ഒരു
പരഭാതനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനറല്  ആശുപത്രനി  സൂപ്രണനിനുല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്ക്കുല ലഭനിചനിരുന. 

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലഭാ ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, അഡതീഷണല് ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകര്  (വനിജനിലന്സട്ട്)  എനനിവര്  ഈ  വനിഷയത്തനില്  അകനസഷണല
നടത്തനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  അകനസഷണത്തനില്  11-8-2016-നട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാരനിയലട
ഗര്ഭപഭാത്രല  നതീക്കല  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ശസക്രനിയ  നടത്തനിയതഭായല  16-8-2016-നട്ട്
ആശുപത്രനിയനില്നനിനല  ഡനിസ്ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയതഭായല  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പരഭാതനിക്കഭാരനി,  ടനിയഭാളുലട  സകഹഭാദരനി,  ആകരഭാപണ  വനികധയരഭായ  കഡഭാകര്മഭാര്,
ഡക്യൂടനിയനിലണഭായനിരുന ജതീവനക്കഭാര് എനനിവരുലട ലമഭാഴെനി കരഖലപടുത്തുകേയണഭായനി.
ലലകേകലനി  വഭാങ്ങനി  എന  ആകരഭാപണല  രണട്ട്  കഡഭാകര്മഭാരുല  നനികഷധനിചനിട്ടുണട്ട്.
എഴുത്തുല  വഭായനയല  അറനിയഭാത്ത  തലനലക്കഭാണട്ട്  വതീടനിനടുത്തുള്ള  രണ്ടുമൂനകപര്
പരഭാതനി എഴുതനി ഒപനിടുവനിക്കുകേയഭായനിരുനലവനല ചേനികേനിതയഭായനി  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്
രൂപ  നല്കേനിയനിടനില്ല  എനല  പരഭാതനിക്കഭാരനിയഭായ  ശതീമതനി  സരസസതനി  ലമഭാഴെനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മയക്കട്ട്  കഡഭാകറഭായ  കഡഭാ.  ലവങ്കനികടശഗനിരനിയലട  വതീടനില്
കപഭായനിക്കണട്ട്  രൂപ  ലകേഭാടുക്കഭാന്  ശമനിചലവങ്കനിലല  അകദ്ദേഹല  രൂപ  വഭാങ്ങനിയനില്ല
എനട്ട് പരഭാതനിക്കഭാരനിയലട സകഹഭാദരനി ലമഭാഴെനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി&ഡനി)  ഇല്ല.  ശതീമതനി  സരസസതനിയലട  പരഭാതനി  അല്ലഭാലത  മറട്ട്
പരഭാതനികേലളഭാനല അനലസറനിസ്റ്റനിലനതനിലര ലഭനിചനിടനില്ല. 

പഴെയങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

189  (1433)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴെയങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
സൂപ്രണ്ടുളലപലട  ആവശലമഭായ  തസനികേകേളുല  അടനിസഭാന  സഇകേരലവല
ഉണഭാക്കുനതനിനുട്ട്  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനില്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന  സഇകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിച  ആറട്ട്  കകേഭാടനി  രൂപയലട  എസ്റ്റനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തഭാലകേയള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലട  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  സമഗ്ര  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്
ഉളലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പഴെയങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയലട അടനിസഭാന സഇകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച ആറ കകേഭാടനി രൂപയലട എസ്റ്റനികമറട്ട്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ലമകറണനിറനി
യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കല്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിച
വരുന. 

വൃക്കകരഭാഗല വര്ദനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള

190  (1434)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് വൃക്കകരഭാഗനികേളുലട എണല കൂടനി വരുന സഭാഹചേരലത്തനില്
സര്ക്കഭാര്/സര്ക്കഭാകരതര സഭാപനങ്ങള ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് പഠനങ്ങള വല്ലതുല
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്, വൃക്കകരഭാഗല വര്ദനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലല്ലങ്കനില്,  ഈ  കമഖലയനില്  പഠനല  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ-സനി) ഇന്തലന് ലസഭാലലസറനി ഓഫട്ട് ലനകഫഭാളജനി ഈ കമഖലയനില് പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. തനിരുവനന്തപുരല സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ലനകഫഭാളജനി
ഒ.പനി.-യനില് വരുന കരഭാഗനികേളുലട വൃക്ക തകേരഭാര് കേണ്ടു പനിടനിക്കുനതനിനുള്ള പഠനല
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ  'കക്രഭാണനികേട്ട്  കേനിഡ്നനി  ഡനിസതീസട്ട്  രജനിസനി'-യനില്
തനിരുവനന്തപുരല  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  കരഭാഗനികേളുലട  കരഭാഗലക്ഷണങ്ങള
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രകമഹലമൂലമുള്ള  വൃക്കകരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് കൂടുതലഭായനി
കേണ്ടുവരുനതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  അമനിത  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേല,  Glomerulonephritis,
വൃക്കകേളുലട അണുബഭാധ എനനിവ ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന വൃക്കകരഭാഗവല കേണ്ടുവരുനണട്ട്. 

മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയലട വനികേസനല

191  (1435)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  കശഷല  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനിയലട വനികേസനത്തനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനി പൂര്ണ പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
കഡഭാകര്,  നഴട്ട്  അടക്കമുള്ള  സ്റ്റഭാഫനിലന്റെ  നനിയമനത്തനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശലമഭായ  മുഴുവന് സ്റ്റഭാഫനിലനയല  അടനിയന്തരമഭായനി  നനിയമനിക്കുകമഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  സര്ജന്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്,  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരല

(എ)  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനഭായള്ള  ലലഹ  ലറസലക്യൂഷന്  കസഭാകണഭാഗ്രഭാല
യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയല  മഭാലനിനലസലസരണല  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
എയ്കറഭാബനികേട്ട്  കേകമ്പഭാസ്റ്റട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയല
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനിയല ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി&സനി)  വനിവനിധതലങ്ങളനിലള്ള  ആശുപത്രനികേളനില്  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണ്ഡല  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷല
സമഭാഹൃത ലപ്രഭാകപഭാസല്  2-2-2015-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  58/2015/ധന.  നമ്പര്
ഉത്തരവനികനഭാലടഭാപമുള്ള  ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകര്
സമര്പനിക്കുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയനില് ഒഴെനിവള്ള കേണ്സളടന്റെട്ട് (ജനറല്
സര്ജറനി)  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റുമഭാരുലട  (ജനറല്  സര്ജറനി)
ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിചവരുന. ഇതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട് നനിയമനല നടത്തുനതഭാണട്ട്.  

കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

192  (1436)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  എണല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പുതുതഭായനി പ്രഖലഭാപനിച കേഭാടഭാക്കട തഭാലൂക്കട്ട് കകേന്ദ്രമഭായനി തഭാലൂക്കട്ട്
കഹഭാസനിറല്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  മകേലക്കഭാണ
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  അഞട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുല  (മഭാറനല്ലൂര്,  വനിളവൂര്ക്കല്,  പള്ളനിചല്,  കേഭാടഭാക്കട,  ആമചല്)  രണട്ട്
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുല  (വനിളപനില്,  മലയനിന്കേതീഴെട്ട്)  ആണുള്ളതട്ട്.  കൂടുതല്
സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എനതനികനക്കഭാള വനിവനിധ വനിഭഭാഗല ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ചേനികേനിതഭാ
സഇകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ആകലഭാചേനിചവരുനതട്ട്. 

ചേമ്പക്കുളല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്

193  (1437)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേമ്പക്കുളല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര് ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട് മണനികറല
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  ഒഴെനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  നനിയമനല
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  51  കേനിടക്കകേള  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ചേമ്പക്കുളല  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില്  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതനിക്കുനലണങ്കനിലല  രഭാത്രനികേഭാല
കഡഭാകറലട  കസവനല  ലഭലമല്ല.  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശല തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കലപകടണതുണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേ
തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ചേമ്പക്കുളല
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രകത്തയല  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കലപടുനതനിലൂലട 24 മണനികര് കസവനല കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) രണഭാല കഗ്രഡട്ട് ആശുപത്രനി അറന്റെറലട മൂനട്ട് ഒഴെനിവകേളുല ലഹഡട്ട് നഴനിലന്റെ
ഒരു  ഒഴെനിവല  ചേമ്പക്കുളല  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിലവനിലണട്ട്.  രണഭാല
കഗ്രഡട്ട് ആശുപത്രനി അറന്റെറലട ഒഴെനിവനികലക്കട്ട് എലകപ്ലഭായ് ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന
നനിയമനല നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഹഡട്ട് നഴനിലന്റെ ഒഴെനിവട്ട്
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂലട നനികേത്തുനതഭാണട്ട്. 

ലമഡനിക്കല് റതീഇലകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്

194  (1438)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല അവരുലട കുടുലബഭാഗങ്ങളക്കുല
ലമഡനിക്കല് റതീഇലകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള ശനിപഭാര്ശ നല്കുന ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറലട കപരട്ട് വനിവരല ലപന് നമ്പര് സഹനിതല കരഖലപടുത്തുന സലവനിധഭാനല
നനിലവനിലകണഭാ; ഇലല്ലങ്കനില് ആയതു നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡനിക്കല് റതീഇകമ്പഴട്ട്ലമന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുനതനില് ആകരഭാഗല വകുപനില്
എലന്തങ്കനിലല ലവടനിപട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇവ സലബനനിചട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഏലതങ്കനിലല അകനസഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മരുനകേള  കുറനിക്കുന  കഡഭാകര്  എസ്സന്ഷലഭാലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറനില്
അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ കപരട്ട്,  ഒഇകദലഭാഗനികേ കപരട്ട്,  രജനികസഷന് നമ്പര്, സഭാപനത്തനിലന്റെ
കമല്വനിലഭാസല  എനനിവ കരഖലപടുത്തനി  കേലയഭാപട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  സമര്പനിക്കുനതട്ട്.
ലകേ.ജനി.എസട്ട്.എല.എ.  റൂള  പ്രകേഭാരല  കഡഭാകറലട  ലപന്  കരഖലപടുകത്തണതനില്ല.
ലപന്  കരഖലപടുത്തുന  സലവനിധഭാനല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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(ബനി)  ഇല്ല.  ലകേ.ജനി.എസട്ട്.എല.എ.  റൂള  അനുസരനിചട്ട്  എസ്സന്ഷലഭാലനിറനി
സര്ടനിഫനിക്കറനിലല  മരുനകേള,  ലപ്രഭാസതീജുവറകേള,  ലഭാബട്ട്  ലടസ്റ്റുകേള  എനനിവ
വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലഗതീകൃത  നനിരക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട്.  അപഭാകേതകേളുള്ള അകപക്ഷകേള പുനനഃസമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി അതഭാതട്ട്
വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് തനിരനിലകേ അയയ്ക്കുകേയഭാണട്ട് പതനിവട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

കേഭാന്സര് കരഭാഗല

195  (1439)  ശതീ  .    പനി  .    ഉമബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേഭാന്സര്  കരഭാഗല  വര്ദനിചവരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
ലമചലപട  ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുല  കരഭാഗല  കനരലത്ത
കേലണത്തുനതനിനുല  എലന്തല്ലഭാല  സഇകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലല  കേഭാന്സര്  കരഭാഗ
നനിര്ണയത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  കനിനനിക്കുകേള  ആരലഭനിക്കുകമഭാലയനല  പരനിശതീലനല
കനടനിയ ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാലയനല ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  18  വയസ്സനിനട്ട്  തഭാലഴെയള്ളവര്ക്കഭായനി  കേഭാന്സര്  കരഭാഗ  ചേനികേനിത
സഇജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന  പദതനികേള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഏലതല്ലഭാല
ആശുപത്രനികേളഭാണട്ട് ഇഇ ആനുകൂലലല നല്കേനി വരുനതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് കേഭാന്സര് കരഭാഗല വര്ദനിചവരുനതഭായഭാണട്ട് റതീജനിയണല്
കേഭാന്സര്  ലസന്റെറനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  വര്ദനിച
വരുന കരഭാഗനികേളുലട ബഭാഹുലലത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്
അര്ബുദ കരഭാഗ ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.  ഈ അവസയ്ലക്കഭാരു
മഭാറല  വരുത്തുനതനിനഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലയനിലല  ഒരു  പ്രധഭാന  ആശുപത്രനിയനില്
കേതീകമഭാലതറഭാപനി  ഉളലപലടയള്ള  കേഭാന്സര്  ചേനികേനിതഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആരലഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേഭാന്സര്  ലകേയര്
പദതനി.  ആകരഭാഗലവകുപനിലല  കേഭാന്സര്  ചേനികേനിതഭാ  വനിദഗരുലട  ദഇര്ലഭലല
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെറകേളനില്
പകേഭാലനല  നല്കേനി  ഈ  ലസന്റെറകേളനില്  വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ലസന്റെറകേളനിലൂലട
നഭാളനിതുവലര  1500-ലധനികേല  കേഭാന്സര് കകേസ്സുകേള കേലണത്തുകേയല  1600-ലധനികേല
കേതീകമഭാലതറഭാപനികേള  നല്കുകേയല  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലല  ലഡന്റെല്  വനിഭഭാഗത്തനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  വദനഭാര്ബുദ  നനിര്ണയ
കനിനനിക്കുകേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  (Oral   detection  clinics)  ഗ്രഭാമ  പ്രകദശങ്ങളനില്
കേഭാന്സര് നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുല എല്ലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവല നടത്തനിവരഭാറണട്ട്. 
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റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെര് :

ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടുന  കേലഭാന്സര്
കരഭാഗനികേളുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകുനതഭായഭാണട്ട്  കേഭാണുനതട്ട്.  മറട്ട്
കേഭാരണങ്ങളക്കുപുറലമ  കേഭാന്സര്  ജതീവനിതലലശലനിയമഭായനി  ബനലപട  ഒരു
കരഭാഗമഭാണട്ട്.  അതനിലന  പലവനിധത്തനിലല  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  സലവനിധഭാനങ്ങള
ആര്.സനി.സനി.  ആവനിഷ്കരനിചവരുനണട്ട്.  ജനങ്ങലള  ഈ  കരഭാഗലത്തക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേയല  നല്ലതഭായ  ജതീവനിതലലശലനി  അവലലബനിക്കുനതനിനുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണവല  ആര്.സനി.സനി.-യലട  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ഓകങ്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗല
മുന്കേലയടുത്തട്ട്  നടത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  നമ്മുലട  നഭാടനില്  കൂടുതലഭായനി
കേണ്ടുവരുന  വദനഭാര്ബുദല,  സനഭാര്ബുദല,  ഗര്ഭഭാശയഗള  കേഭാന്സര്  മുതലഭായവ
കനരകത്ത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനുള്ള  കേലഭാമ്പുകേളുല  പരനിശതീലന  പദതനികേളുല
ആര്.സനി.സനി. നടത്തനിവരുന. സനഭാര്ബുദ കബഭാധവല്ക്കരണ മഭാസമഭായ ഒകകഭാബര്
മഭാസത്തനില്  പരമഭാവധനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുല  പരനിശതീലന  പദതനികേളുല
ആര്.സനി.സനി.  സലഘടനിപനിക്കഭാറണട്ട്.  കേഭാന്സര്  ബഭാധനിച  കരഭാഗനികേലള
ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനഭായനി  അതനിനൂതനമഭായ  ചേനികേനിതഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങളുല
ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാന്സര്  ഗകവഷണത്തനിനുല  നമ്മുലട
നഭാടനിനട്ട്  കയഭാജനിചതുമഭായ  കേഭാന്സര് നനിയനണ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുല
ആര്.സനി.സനി. മുന്ഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2014  ജനുവരനി  മഭാസല  കകേരള  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്,  എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.
എനനിവ   കചേര്നട്ട് ഒരു സമഗ്ര കേഭാന്സര് നനിയനണ പദതനിക്കട്ട് തുടക്കമനിടനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലഭ  നടപടനിയഭായനി  പത്തനലതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനില്ലകേളനില്നനിനള്ള  എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുല
എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.  നഴ്സുമഭാര്ക്കുല  കേലഭാന്സര്  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുല
കേഭാന്സര് കനരകത്ത കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരനിശതീലനവല
ആര്.സനി.സനി. നല്കുകേയണഭായനി. 

മുന്കൂര്  കരഭാഗനനിര്ണയല  നടത്തനി  യഥഭാസമയത്തട്ട്  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാകുന
പക്ഷല കേഭാന്സര് കരഭാഗല നലല്ലഭാരു പരനിധനിവലര നനിയനനിക്കഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെറനിലല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഓകങ്കഭാളജനി വനിഭഭാഗവല
ആര്.സനി.സനി.-യലട  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ ലകേഭാല്ലല,  എറണഭാകുളല,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനതീ
മുന്കൂര്  കേഭാന്സര്  നനിര്ണയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുല  കേഭാന്സര്  നനിര്ണയ  കേലഭാമ്പുകേളുല
കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേളുല  നടത്തനിവരുന.  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെകഞരനി
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  മുന്കൂര്  കേഭാന്സര്  നനിര്ണയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആവശലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവല ആര്.സനി.സനി. നല്കേനിവരുന. 
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സലസഭാനലത്ത  12  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  (ഇടുക്കനിയല  കകേഭാഴെനികക്കഭാടുല  ഒഴെനിലകേ)
ജനില്ലഭാ  കേഭാന്സര്  നനിയനണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലസഭാന  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനില് ആരലഭനിച.  ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനള്ള  16  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  3  മഭാസവല
42  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  2  ആഴ്ചയല  വതീതല  ആര്.സനി.സനി.-യനിലല   മലബഭാര്  കേഭാന്സര്
ലസന്റെറനിലല  പരനിശതീലനല നല്കുകേയണഭായനി. 

ഇപ്രകേഭാരല പരനിശതീലനല ലഭനിച കഡഭാകര്മഭാരുലടയല നഴ്സുമഭാരുലടയല കസവനല
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ആദലഘട  കേതീകമഭാലതറഭാപനി
കേഴെനിഞ്ഞ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  അടുത്തഘടല  മുതല്  കേതീകമഭാലതറഭാപനി  നല്കുനതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനവല  മുന്കൂര്  കേഭാന്സര്  നനിര്ണയത്തനിനുല  കേഭാന്സര്  മുകനഭാടനിയഭായള്ള
മഭാറങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിചട്ട് ചേനികേനിതനിക്കുനതനിനുമുള്ള സലവനിധഭാനല ഡനിസനികട്ട് കേഭാന്സര്
ലകേയര് ലസന്റെറകേളനില് സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആര്.സനി.സനി.-യനില്  എത്തുന  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  തഭാലഴെപറയന  കരഭാഗ
നനിര്ണയ ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലങ്ങള ലഭലമഭാണട്ട്. 

പ്രധഭാനലപട കരഭാഗനനിര്ണയ സഇകേരലങ്ങള :

1. ലപറട്ട് സഭാനര്

2. എല.ആര്.ലഎ.

3. സനി.റനി.

4. മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനി

5. എകട്ട്-കറ യൂണനിറ്റുകേള

6. ഗഭാമഭാ കേലഭാമറ

7. അളട്രെഭാ സഇണട്ട് ലമഷതീനുകേള

8. പനിക്ചേര്  ആര്ലലക്കവനിലഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന്  സനിസ്റ്റല  
(PACS)

9. ആകടഭാകമറഡട്ട് ബഡട്ട് കേളചര് സലവനിധഭാനല

10. ബഡട്ട് അഫറസനിസ്റ്റട്ട് യൂണനിറട്ട്

11. ബഡട്ട് ഈറഭാഡനികയറര് യൂണനിറട്ട്

12. ആകടഭാകമറഡട്ട്  ലഎഡന്റെനിഫനികക്കഷന് ആന്റെട്ട്  ലസന്സനിറനിവനിറനി  
സനിസ്റ്റലസട്ട്

13.  ഫ്ലൂറലസന്റെട്ട് ഇന്-സനിറ്റു ലലഹബലലഡകസഷന് (FISH)

14. റനിയല്ലലടല കപഭാളനിമലലറസട്ട് ലചേയനിന് റനിയഭാക്ഷന് (RTPCR)
1075/2017.
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കറഡനികയഷന്  ചേനികേനിതയഭായനി  തഭാലഴെപറയന  ചേനികേനിതഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങള
ആര്  .  സനി  .  സനി  .-  യനില് നനിലവനിലണട്ട് :

1. ലതീനനിയന് ആകനിലകററര്

2. ലടലനി ലകേഭാബഭാളടട്ട് യൂണനിറട്ട്

3. ഡനിജനിറല് സനിമുകലറര്

4. 4 ഡനി പ്ലഭാനനിലഗട്ട് സനി.റനി

5. ട്രെതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പ്ലഭാനനിലഗട്ട് സനിസ്റ്റല

6. ബഭാക്കനിലതറഭാപനി സഇകേരലങ്ങള

7. സ്റ്റനിരനികയഭാട്കനിക്കട്ട്  കറഡനികയഭാ  സര്ജറനി,  IMRT,  IGRT
അതലന്തഭാധുനനികേ  സലവനിധഭാനങ്ങളുള്ള  6  കമജര്  ഓപകറഷന്
തതീകയററകേളനില്  തഭാലഴെപറയന  ശസക്രനിയഭാ  സലവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലണട്ട്.

1. മനിനറല് ഇന്കവസതീവട്ട് സര്ജറനി

2. ലസന്റെനിനല് ലനിലബട്ട് കനഭാഡട്ട് ബകയഭാപനി

3. കലസര് കഫഭാര് ലലമകക്രഭാ ലഭാരനിന്ജലല് സര്ജറനി

4. പ്രനിസനിഷന് ഡ്രൈനില് ആന്ഡട്ട് സഭാ സനിസ്റ്റല

5. കസ്റ്ററട്ട് ഓഫട്ട് ദനി ആര്ടട്ട് ലഎ.സനി. യൂണനിറട്ട്

6. ലമഭാലലബല് സനി.ആല. ഇന്റെന്സനിഫയര്

മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലസന്റെര് :

തഭാലഴെപറയന എല്ലഭാ സഇകേരലങ്ങളുല ലഭലമഭാണട്ട്.

• ആധുനനികേ  കറഡനികയഷന്  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന  ലതീനനിയര്
ആകനിലകററര്, എലലലറട്ട് 80 ലടലനിലകേഭാബഭാളടട്ട് ലമഷതീന്, കറഡനികയഭാ
ലതറഭാപനി  സനിമുകലറര്,  ബഭാക്കനി  ലതറഭാപനി  ലമഷതീന്  എനനിവ
ഉളലപടുന കറഡനികയഷന് ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലല.

• ആധുനനികേ സഇകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ബകയഭാ ലകേമനിക്കല് കനിനനിക്കല്
ലകബഭാറടറനി,  ലലസകറഭാളജനി,  ഹനികസ്റ്റഭാപഭാകത്തഭാളജനി,  ലലമകക്രഭാബകയഭാളജനി
വനിഭഭാഗല.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 211

• 4 ഡനി  സനി.ടനി.  സഭാനര്,  സനി.ടനി.സനിമുകലറര്,  അതലഭാധുനനികേ
എല.ആര്.ലഎ.  സഭാനര്,  സനി.ടനി.  സഭാന്,  500  എല.എ.  എകട്ട്കറ
ലമഷതീനുല അളട്രെഭാ സഇണട്ട് സഭാനറല  ഡനിജനിറല് എകട്ട്കറ, ഡനിജനിറല്
മഭാകമഭാഗ്രഭാഫനിയല അടങ്ങനിയ ഇമഭാജനികയഭാളജനി വനിഭഭാഗല.

• ആഴ്ചയനില് 6 ദനിവസല പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒഇടട്ട് കപഷലന്റെട്ട് വനിഭഭാഗല

• കബഭാണ്മഭാകരഭാ  ട്രെഭാന്സ് പ്ലഭാകന്റെഷന്  സലവനിധഭാനമുള്ള  ലഹമകറഭാളജനി
& ലമഡനിക്കല് ഓകങ്കഭാളജനി വനിഭഭാഗല

• എന്കഡഭാകസഭാപനി,  ലകേഭാകളഭാകണഭാകസഭാപനി,  കബഭാകങ്കഭാകസഭാപനി
എനനിവ ലചേയഭാനുള്ള  സജതീകേരണങ്ങള.

• രക്തത്തനിലല  കകേഭാശങ്ങലള  കവര്തനിരനിക്കുന  കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്
ലസപകറഷന് സഇകേരലങ്ങളുള്ള  ആധുനനികേ സജതീകേരണങ്ങകളഭാടു
കൂടനിയ ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട്.

• ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ഓപകറഷന്  തതീകയറര്
കകേഭാലപ്ലകട്ട്

•  കഡ കേതീകമഭാലതറഭാപനി  വനിഭഭാഗല  ഉളലപലടയള്ള   കേതീകമഭാലതറഭാപനി
ചേനികേനിത.

• കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സഭാന്തസന  ചേനികേനിത  നല്കുന
പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്  വനിഭഭാഗല,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
വതീടനിലനിരുനതലന  കഡഭാകറമഭായനി  ആശയവനിനനിമയല  നടത്തുവഭാന്
ഇ-പഭാലനികയറതീവട്ട് സലവനിധഭാനല

• മറട്ട് ആശുപത്രനികേളനിലല കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളക്കുല കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുല
എല.സനി.സനി.-യനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുമഭായനി  അവരുലട  പ്രശ്നങ്ങള
ലലകേകേഭാരലല ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ലടലനിലമഡനിസനിന് സലവനിധഭാനല.

• 200  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതനിക്കഭാനുള്ള  ഇന്കപഷലന്റെട്ട്
കബഭാക്കട്ട്.

(ബനി)  കേഭാന്സര് ചേനികേനിതഭാ രലഗത്തട്ട് ശകദയമഭായ കനടല ലലകേവരനിച ജനില്ലഭാ
കേഭാന്സര്  ലകേയര്  പദതനി  ഇകപഭാള  12  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  16  ആശുപത്രനികേളനില്
നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുന  കേഭാരലല
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലസന്റെര് :

മലബഭാര്   കേഭാന്സര് ലസന്റെറനിലന്റെ  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ഓകങ്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  കേഭാന്സര്  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയല  കേഭാന്സര്  നനിയനണത്തനിലന്റെയല
ഭഭാഗമഭായനി ധഭാരഭാളല കഭാസ്സുകേളുല കേലഭാമ്പുകേളുല നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കേഭാന്സര്
ലകേയര് പദതനിയലട കേതീഴെനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരല മലബഭാര് കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുല നഴ്സുമഭാര്ക്കുല കേഭാന്സര് ചേനികേനിതയ്ക്കുള്ള
പരനിശതീലനല എല.സനി.സനി. നല്കേനിവരുന. എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലലയല ആശുപത്രനികേളനില്  തുടര്
കേതീകമഭാലതറഭാപനി ചേനികേനിത നല്കേഭാന്  കേഴെനിയന തരത്തനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി  വനിഭഭാവന  ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറല  ജനില്ലകേളനിലല  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി
ലടലനിലമഡനിസനിന്  വഴെനിയള്ള ചേനികേനിതഭാ പദതനികേളുല  ആകരഭാഗലതുടര്  വനിദലഭാഭലഭാസ
പരനിപഭാടനികേളുല നടത്തനിവരുന. 

(സനി) 18 വയസ്സനിനു തഭാലഴെയള്ളവര്ക്കഭായനി കേഭാന്സര്  കരഭാഗല ഉളലപലടയള്ള
എല്ലഭാ  കരഭാഗങ്ങളക്കുല  സഇജനല  ചേനികേനിത  ഉറപഭാക്കുന  ആര്.ബനി.എസട്ട്.ലകേ.
പദതനി നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷന് വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ
വകുപനിലന്റെ പദതനിയഭായ തഭാകലഭാലല പദതനി നനിലവനിലണട്ട്.

റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെര് :

18  വയസ്സുവലരയള്ള  കേഭാന്സര്  ബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  കേഭാന്സര്
ചേനികേനിത എ.പനി.എല്.-ബനി.പനി.എല്. ബഭാധകേമല്ലഭാലത പൂര്ണമഭായല സഇജനലമഭായനി
നല്കുന  കേഭാന്സര്  സരക്ഷഭാപദതനി  പ്രകേഭാരല  ആര്.സനി.സനി.-യനിലല
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല സഇജനല ചേനികേനിത ലഭലമഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  18  വയസ്സനിനു  തഭാലഴെയള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  കേഭാന്സര്  അല്ലഭാത്ത,  എനഭാല്
കേഭാന്സര്  ചേനികേനിത  കപഭാലല  ലചേലകവറനിയ  ചേനികേനിതകേളക്കട്ട്  50,000  രൂപ
വലരയള്ള സഇജനല ചേനികേനിത നല്കുന തഭാകലഭാലല പദതനിയമുണട്ട്.

മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലസന്റെര് :

18  വയസ്സനില്  തഭാലഴെയള്ള  കുടനികേളുലട  ചേനികേനിതയഭായനി  കകേരളഭാ  സഭാമൂഹല
സരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  കേഭാന്സര്  സരക്ഷഭാ  പദതനി,  തഭാകലഭാലല
പദതനി എനനിവ 2009 മുതല് എല.സനി.സനി.-യനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.

കേഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനി :

18 വയസ്സുവലര പ്രഭായമുള്ള കുറഞ്ഞ വരുമഭാനമുള്ള കുടുലബങ്ങളനിലല കുടനികേളക്കട്ട്
സഇജനല കേഭാന്സര് കരഭാഗചേനികേനിതയഭായനി ആവനിഷ്കരനിചതഭാണട്ട് കേഭാന്സര് സരക്ഷഭാ
പദതനി.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരല തഭാലഴെപറയന വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന കുടനികേള
ഒഴെനിലകേ  മലറല്ലഭാ  കുടനികേളക്കുല  കുടുലബ  വരുമഭാനല  മഭാനദണ്ഡമഭാക്കഭാലത  ഈ
പദതനിയലട ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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1. ലമഡനിക്കല്  റതീ-ഇലകമ്പഴട്ട്ലമന്റെനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ള  കകേന്ദ്ര-കകേരള
സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുകമഖലയനിലലയല  മറട്ട്  അര്ദ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിലലയല ജതീവനക്കഭാരുലട മക്കള

2. ലമഡനിലകയനില/മറട്ട്  ലമഡനിക്കല്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയലട
ആനുകൂലലല ലഭനിക്കുന കുടനികേള.

3. ചേനികേനിതയഭായനി കപ വഭാര്ഡനില് അഡനിഷന് എടുത്തനിട്ടുള്ള കുടനികേള.

തഭാകലഭാലല പദതനി :

18  വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള്ള  കുറഞ്ഞ  വരുമഭാനമുള്ള  കുടുലബങ്ങളനിലല
കുടനികേളനിലല  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ,  തഭാലനിസനിമനിയ,  സനിക്കളലസല്  അനതീമനിയ  എനതീ
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സഇജനല  ചേനികേനിതയഭായനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്
ആവനിഷ്കരനിചതഭാണട്ട് തഭാകലഭാലല പദതനി.

അര്ഹരഭായവര് :

1. ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുള്ളവര്

2. ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലലവ. കേഭാര്ഡുള്ളവര്

3. ബനി.പനി.എല്. ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടനിട്ടുലണനട്ട് പഞഭായത്തട്ട്, മുന്സനിപല്
ലസക്രടറനിമഭാര് നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുള്ളവര്.

കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് :

18  വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള്ള  കേഭാന്സര് ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  സഇജനല
ചേനികേനിത നല്കുനതനിനഭായനി  കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് മുകഖന കേഭാന്സര്
സരക്ഷ എന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്. സലസഭാനലത്ത കുടുലബ വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനല  കുറഞ്ഞ  കേഭാന്സര്  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  സലസഭാനത്തട്ട്
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലൂലടയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിയലട
ആനുകൂലലല ലഭലമഭാക്കനിവരുനതട്ട്. ഇത്തരത്തനിലള്ള കുടനികേലള പദതനിയനില് രജനിസ്റ്റര്
ലചേയട്ട്  ആനുകൂലലല  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  കേഇണ്സനിലര്മഭാരുലട  കസവനവല
ബനലപട  ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനിയനില്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ള  അര്ഹരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ചേനികേനിതയനിലഭായനിരനിക്കു
കമ്പഭാഴുള്ള  മരുനനിനുല  മറട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേളക്കുമുള്ള  ആനുകൂലലല  ഈ
പദതനിയനിലൂലട  ലഭലമഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  ഈ  പദതനിയനിലൂലട  5059  കുടനികേളക്കട്ട്
സഇജനല ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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കേഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനിയലട ആനുകൂലലല ലഭലമഭാകുന ആശുപത്രനികേളുലട
വനിശദഭാലശല ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ലസന്റെര്, തനിരുവനന്തപുരല

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, തനിരുവനന്തപുരല

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. ഇന്സ്റ്റനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമകറണല് ആന്റെട്ട് ലലചേല്ഡട്ട് ലഹല്ത്തട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

5. മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലസന്റെര്, കേണ്ണൂര്

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, ആലപ്പുഴെ

7. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, കകേഭാടയല

8. ലഎ.സനി.എചട്ട്, കകേഭാടയല

9. ലകേ.സനി.എചട്ട്.സനി., പരനിയഭാരല

10. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ജനറല് ആശുപത്രനി, എറണഭാകുളല

11.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ലചേസ്റ്റട്ട് കഹഭാസനിറല്, തൃശ്ശൂര്

12. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, എറണഭാകുളല

ലവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രല

196  (1440)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലവള്ളഭാനനിക്കര സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലത്ത തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  ഇതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എനതനികനക്കഭാള വനിവനിധ
വനിഭഭാഗല  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ചേനികേനിതഭാ  സഇകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ആകലഭാചേനിച
വരുനതട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല. 
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പത്തനലതനിട ജനില്ലയനിലല ബഡട്ട് ബഭാങ്കുകേള

197  (1441)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലതനിട ജനില്ലയനില് ഏലതഭാലക്ക ആശുപത്രനികേകളഭാടട്ട് അനുബനനിചഭാണട്ട്
ബഡട്ട് ബഭാങ്കുകേള ഉള്ളതട്ട്;

(ബനി)  രക്തദഭാനത്തനിനട്ട്  സനദരഭായവരുലട  രക്തല  കശഖരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കഭാന്
തഭാലൂക്കുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സലവനിധഭാനല ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് യഥഭാസമയല
രക്തല  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുഭവലപടുന  ബുദനിമുടട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അതനിനഭാല്  എല്ലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  വലരയള്ളനിടത്തുല  രക്തബഭാങ്കട്ട്
ആരലഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഇത്തരലമഭാരു  യൂണനിറട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  പത്തനലതനിട ജനില്ലയനിലല ആശുപത്രനികേകളഭാടട്ട്  അനുബനനിചള്ള ബഡട്ട്
ബഭാങ്കുകേളുലട വനിശദഭാലശങ്ങള ചുവലട നല്കുന :

(1) ജനറല് കഹഭാസനിറല്, പത്തനലതനിട (ഗവണ്ലമന്റെട്ട്) 

(2) കഹഭാളനി കക്രഭാസട്ട് കഹഭാസനിറല്, അടൂര്, പത്തനലതനിട

(3) കമനകത്തഭാടല കഹഭാസനിറല്, റഭാനനി, പത്തനലതനിട

(4) മഇണട്ട് സനികയഭാന് എല.സനി.എചട്ട്., അടൂര്, പത്തനലതനിട

(5) ലലലഫട്ട്  ലലലന്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  കഹഭാസനിറല്,  അടൂര്,
പത്തനലതനിട

(6) ക്രനിസലന് മനിഷന് കഹഭാസനിറല്, പന്തളല, പത്തനലതനിട

(7) മുത്തൂറട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലകേയര് ലനിമനിറഡട്ട്, കകേഭാഴെകഞരനി, പത്തനലതനിട

(8) ബനിലതീകവഴട്ട് ചേര്ചട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസനിറല്, തനിരുവല്ല,
പത്തനലതനിട

(9) മഭാര്ഗ്രനിഗറനിസട്ട്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  മുത്തൂറട്ട്  ലമഡനിക്കല്  ലസന്റെര്
ലനിമനിറഡട്ട്, റനിലഗട്ട് കറഭാഡട്ട്, പത്തനലതനിട
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(10) ലസന്റെട്ട് ഗ്രനിഗറനിസട്ട് ലമഡനിക്കല് മനിഷന് കഹഭാസനിറല്, പരുമല,

പത്തനലതനിട

(11) പുഷ്പഗനിരനി കഹഭാസനിറല്, തനിരുവല്ല, പത്തനലതനിട

(12) തനിരുവല്ല  ലമഡനിക്കല്  മനിഷന്  കഹഭാസനിറല്,  തനിരുവല്ല,
പത്തനലതനിട

(13) ലമ.ലഫകല്ലഭാഷനിപട്ട്  ലമഡനിക്കല്  മനിഷന്  കഹഭാസനിറല്,  കുമ്പനഭാടട്ട്,
പത്തനലതനിട

(14) ചേനിത്ര കഹഭാസനിറല്, പന്തളല, പത്തനലതനിട

(15) കപഭായഭാനനില് കഹഭാസനിറല് കകേഭാഴെകഞരനി, പത്തനലതനിട

         (എല്ലഭാല ലലപ്രവറട്ട് ആശുപത്രനികേള)

(ബനി)  പത്തനലതനിട ജനില്ലയനില് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് യഥഭാസമയല രക്തല ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ബുദനിമുടട്ട് അനുഭവലപടുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേലളഭാനല ശദയനില്ലപടനിടനില്ല. 

നഭാഷണല് ബഡട്ട് ട്രെഭാന്സ്ഫക്യൂഷന് കേഇണ്സനിലനിലന്റെയല നഭാഷണല് എയ്ഡ്സട്ട്
കേണ്കട്രെഭാള ഓര്ഗലലനകസഷലന്റെയല മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരല പ്രതനിവര്ഷല  2000
യൂണനിറനില്  കൂടുതല്  രക്തല   ആവശലമുള്ളനിടത്തഭാണട്ട്   രക്ത ബഭാങ്കുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.
കൂടഭാലത  2000 യൂണനിറനില് തഭാലഴെ  രക്തല  ആവശലമുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില് രക്ത
സലഭരണ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില്  രക്ത
ബഭാങ്കട്ട് ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(സനി)  റഭാനനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  രക്ത  സലഭരണ  യൂണനിറട്ട്
ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  ലഭനിചതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനിലല ആന്റെനി റനികട്രെഭാ ലലവറല് ലതറഭാപനി ലസന്റെര്

198  (1442)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ആന്റനി  റനികട്രെഭാ  ലലവറല്  ലതറഭാപനി
ലസന്റെറനില് (ART) വനിദഗ കഡഭാകര്മഭാരനില്ലഭാത്തതുമൂലല എചട്ട്.ഐ.വനി. ബഭാധനിതരഭായ
കരഭാഗനികേള ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന വനിഷയല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്,  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  എ.ആര്.ടനി.  കകേന്ദ്രത്തനില് കജഭാലനി ലചേയവനനിരുന കഡഭാകലറ കദശതീയ
എയ്ഡ്സട്ട് നനിയനണ ഓര്ഗലലനകസഷന് അനുവദനിച നല്കേനിയനിരുന ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപ്തതമൂലല  മഭാതൃ  സഭാപനത്തനികലക്കട്ട്  തനിരനിചയചനിരുന.  ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസസ്തുത  ഒഴെനിവനികലക്കഭായനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കദശതീയ
എയ്ഡ്സട്ട്  നനിയനണ  ഓര്ഗലലനകസഷന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരല
ഒരു  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസലറ  എ.ആര്.ടനി.  കകേന്ദ്രത്തനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

നഭായളുലട കേടനികയറട്ട് ആശുപത്രനിയനില് എത്തുനവര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ
മരുനകേളുലട ലഭലത

199 (1443) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുമസന് തങ്ങള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭായളുലട  കേടനികയറട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  എത്തുനവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
കുത്തനിവയ്പുകേള  എടുക്കുനതനിനുള്ള  മരുനകേള  ലഭലമഭാകണഭാ;  പല  ആശുപത്രനികേളനിലല
മരുനകേള  കസ്റ്റഭാക്കനിലല്ലനട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  കരഭാഗനികേലള  പറഞ  വനിടുന  സലഭവല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതരുവനഭായളുലട കേടനികയറവർക്കട്ട്  ആവശലമഭായ മരുനകേള സലസഭാനലത്ത
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലൂല  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനിനട്ട്  ജനില്ലഭാ
ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലല  സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല
നഭായളുലട  കേടനികയറട്ട്  എത്തുനവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ കുത്തനിവയട്ട്  എടുക്കുനതനിനുള്ള
മരുനകേള  ലഭലമഭാണട്ട്.  നഭായളുലട  കേടനികയറവര്ക്കട്ട്  നല്കകേണ  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട്
വഭാകനിനുല,  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട്  സനിറത്തനിനുല  ക്ഷഭാമമനില്ല.  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട്  സനിറല
തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിതലല   മുതകല  ലപഭാതുവനില്  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്
ലചേയ്യുനള.

മരുനട്ട്  കസ്റ്റഭാക്കനിലല്ലനപറഞ്ഞട്ട്  കരഭാഗനികേലള  പറഞവനിടുന  സലഭവവല
ശദയനില്ലപടനിടനില്ല. 

1075/2017.
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(ബനി)  ലതരുവട്ട്  നഭായളുലട  കേടനികയറവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട്
വഭാകനിന് സലസഭാനലത്ത സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല ഉളലപലട
എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല  ലഭലമഭാണട്ട്.  ഗുരുതരമഭായ  കേടനികയറവര്ക്കട്ട്
നല്കുന ആന്റെനി റഭാബതീസട്ട് സനിറല (ARS) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി, ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി,
ജനറല്  ആശുപത്രനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  എ.ആര്.എസട്ട്.  നല്കേനിയഭാല്
കരഭാഗനിക്കട്ട് കേടുത്ത അലര്ജനികയഭാ മകറഭാ ഉണഭായഭാല് കവണ ചേനികേനിതഭാ സഇകേരലങ്ങള
കൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് കൂടുതല് സഇകേരലല ലഭലമഭായ ആശുപത്രനികേളനില് മഭാത്രല
എ.ആര്.എസട്ട്. ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്. 

ഇന്സലനിന് മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരല

200 (1444) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാല :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന  'ഇന്സലനിന്'  മരുനകേളുലട

ഗുണനനിലവഭാരല പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലളള സലവനിധഭാനങ്ങള എലന്തഭാലക്ക
യഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത  ഇത്തരല  മരുനകേള  വനിതരണല  ലചേയ്യുന
വനിതരണക്കഭാര്ക്കുല  കേമ്പനനികേളക്കുലമതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള
സലവനിധഭാനല എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലസഭാനത്തട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മരുനകേള തലനയഭാണട്ട് വനിതരണല
ലചേയ്യുനലതനട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഡല്ഹനിയനിലല  കനഭായനിഡയനില്  ബകയഭാളജനിക്കല്  മരുനകേളഭായ സതീറ
വഭാകനിന്,  ഇന്സലനിന്  എനനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  ജപഭാലന്റെയല
അകമരനിക്കയലടയല  സഹകേരണകത്തഭാലട  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരമുള്ള  ഒരു
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനി  നഭാഷണല്  ഇന്സ്റ്റനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ബകയഭാളജനിക്കല്സട്ട്
എന കപരനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജലലത്ത മലറഭാരു  സലസഭാനത്തനിലല
ഇവ ലടസ്റ്റട്ട് ലചേയ്യുനതനിനഭായള്ള സലവനിധഭാനമനില്ല.

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതഭായനി  കേലണത്തനിയഭാലടന്  സലസഭാനത്തുട
നതീളവല  ഇന്തലയനിലലഭാടഭാലകേയല  പ്രസ്തുത  മരുനനിലന്റെ  വനിതരണവല  ഉപകയഭാഗവല
തടയവഭാന്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുല
ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുല  ആശുപത്രനികേളക്കുല  മറട്ട്  മരുനട്ട്  വനിതരണ
സഭാപനങ്ങളക്കുല  ലമഭാലലബല്  വഴെനി  എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  സകന്ദശല  നല്കേനി
മരുനകേളുലട വനില്പനയല ഉപകയഭാഗവല  തടയന.  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര  ഡ്രൈഗ്സട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 219

കേണ്കട്രെഭാള  വകുപട്ട്  വകുപ്പുതല  അചടക്കനടപടനികേളുല  നനിയമനടപടനികേളുല
സമയബനനിതമഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന.  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട്  മരുനകേള
വനിതരണല  ലചേയ്യുന  കേമ്പനനിയഭായ  ലകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്.  തുടര്ചയഭായ
ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത  മരുനകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന  കേമ്പനനികേലള
കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തുനതട്ട് ഉളപലടയള്ള  നടപടനികേളുല സസതീകേരനിക്കുന. 

(സനി) കകേരള സലസഭാനത്തട്ട് വനിറഴെനിക്കലപടുന മരുനകേളനില് 98 ശതമഭാനവല
അനലസലസഭാനങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  വളലര
സങ്കതീര്ണമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രകേനിയകേളനിലൂലടയഭാണട്ട്  മരുനകേളുലട  ഓകരഭാ
കഫഭാര്മുകലഷനുല നനിര്മ്മേനിക്കലപടുനതട്ട്.  അസലസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട സലഭരണല മുതല്
ഫനിനനിഷ്ഡട്ട്  കഫഭാര്മുകലഷന്  വനിപണനിയനികലക്കട്ട്  റനിലതീസട്ട്  ലചേയ്യുനതുവലരയള്ള
ഓകരഭാ  ഘടങ്ങളനിലല  നനിര്മ്മേനിക്കലപടുന  ഓകരഭാ  ബഭാചകേളുല  കേര്ശനമഭായ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയല  ജനി.എല.പനി.  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
സ്റ്റഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ഓപകററനിലഗട്ട്  ലപ്രഭാസതീജനികയഴട്ട്  അനുസരനിചമഭാണട്ട്  വനിതരണ
ത്തനിനഭായനി എത്തനിക്കുനതട്ട്.  ഇതട്ട് അതഭാതട്ട് സലസഭാനങ്ങളുലട ഡ്രൈഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെഭാള
വകുപനിലന്റെ  കേര്ശന  നനിരതീക്ഷണത്തനിലമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്   വനിപണനിയനിലള്ള
മരുനകേലളല്ലഭാലതലന  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എനഭാല്
മൂനമുതല്  അഞ്ചു  വര്ഷല  വലര  ലഷല്ഫട്ട്  ലലലഫട്ട്  ഉള്ള  മരുനകേള  അവയലട
കേഭാലഭാവധനിയനില്  രഭാസപരനിണഭാമല  അനുസരനിചട്ട്  ഘടനയനികലഭാ  ഗുണ
നനിലവഭാരത്തനികലഭാ ചേനിലകപഭാള മഭാറല  വരഭാറണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ലഷല്ഫട്ട്  ലലലഫട്ട്
പതീരനിഡനില്  ഉടനതീളല  ഗുണനനിലവഭാരല  നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാ  എനട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനഭാണട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരല  റഭാന്ഡല  സഭാമ്പനിളനിലഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരല  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനില്  തനിരുവനന്തപുരത്തുല
എറണഭാകുളത്തുമഭായനി  രണട്ട്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ലടസ്റ്റനിലഗട്ട്  ലഭാബുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
കൂടഭാലത  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  പത്തനലതനിട  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മൂനട്ട്  ലഭാബുകേള
കൂടനി ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത മരുനകേളുലട അനലനിറനിക്കല് റനികപഭാര്ടട്ട് കേനിടനിയഭാലടന്
തലന  അതട്ട്  അതഭാതട്ട്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്  അയചലകേഭാടുക്കുകേയല  മറട്ട്
സലസഭാനങ്ങളനിലല  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  അധനികേഭാരനികേലള  അറനിയനിക്കുകേയല
ലചേയ്യുന.  സഭാമ്പനിള  എടുത്ത  ഉകദലഭാഗസന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കേനിടനിയ  ഉടന്  തലന
സഭാമ്പനിള എടുത്ത സലലത്ത മരുനകേളുലട വനില്പന നനിര്ത്തനിവയനിക്കുകേയല ആയതട്ട്
എവനിലട നനിലനല്ലഭാല വഭാങ്ങനി എനതനിലനക്കുറനിചട്ട് വനിവരങ്ങള കശഖരനിചട്ട് ഈ മരുനട്ട്
ജനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  തടയനതനികലക്കഭായള്ള  തുടര്നടപടനികേള  ആരലഭനിക്കുന.
കൂടഭാലത  ലടസ്റ്റട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കേനിടനിയഭാലടന്തലന  ടനി  മരുനനിലന്റെ  വനിശദഭാലശങ്ങള
എസട്ട്.എല.എസട്ട്.  വഴെനി  വലഭാപഭാരനികേള,  വനിതരണക്കഭാര്,  കഡഭാകര്മഭാര്,
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള,  നഴ്സുമഭാര് എനനിവര്ക്കുല ആശുപത്രനികേള,  മറട്ട് സലസഭാനങ്ങളനിലല
ഡ്രൈഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെഭാള വകുപ്പുകേള എനനിവര്ക്കുല ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 
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ലവങ്കനിടങ്ങട്ട് പഞഭായത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായ ആശുപത്രനി ലകേടനിടല
കരഭാഗനികേളക്കഭായനി തുറനലകേഭാടുക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്

201  (1445)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനില്ലയനില്  ലവങ്കനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  കതഭായക്കഭാവനില്
നനിര്മ്മേഭാണല  പൂര്ത്തനിയഭായ  ആശുപത്രനി  ലകേടനിടല  നഭാളനിതുവലര  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി
തുറന ലകേഭാടുത്തനിടനിലല്ലന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭായ പ്രസ്തുത ലകേടനിടത്തനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിതയഭായനി
എത്ര ലബഡ്ഡുകേളുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഫണട്ട്  ലചേലവഴെനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിച  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടല  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലവങ്കനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല കതഭായക്കഭാവനില് നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ലകേടനിടല  സബ്ലസന്റെര്  കുണഴെനിയൂര്  ആണട്ട്.  ടനി  സഭാപനല  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ടനി പഞഭായത്തനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രല ലവങ്കനിടങ്ങട്ട്,
പഭാടൂര് എന സലത്തഭാണട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുനതട്ട്. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലകേടനിടല സബ്ലസന്റെറഭായനി പ്രവര്ത്തനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുന. സബ്ലസന്റെറകേളനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ഉകദ്ദേശനിക്കലപടനിടനില്ല.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഫണട്ട് ലചേലവഴെനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിച ഈ ലകേടനിടല കതഭായക്കഭാവനില്
സനിതനിലചേയ്യുന  സബ്ലസന്റെര്  കുണഴെനിയൂര്  ആണട്ട്.  ഇവനിലട  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്
ലഹല്ത്തട്ട്  നഴട്ട്,  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാരുലട  കസവനല  ലഭലമഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത ഇമ്മേക്യൂലലണകസഷന്, ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള എനനിവ നടനവരുന. 

നഭായളുലട കേടനികയറവര്ക്കട്ട് നല്കുന വഭാകനിന്

202 (1446) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുമസന് തങ്ങള  : 
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുസ്തുല്ല : 
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : 
ശതീ  .    എന്   .  എ  .    ലനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലസഭാനത്തട്ട് നഭായളുലട കേടനികയറവര്ക്കട്ട് നല്കുന വഭാകനിലന്റെ പരഭാജയകത്തഭാതട്ട്

സലബനനിചട്ട് പഠനല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കപവനിഷബഭാധകയറവര്ക്കട്ട് നല്കുന വഭാകനിന്,  പരഭാജയലപട കകേസകേള
സലസഭാനത്തട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആന്റെനി റഭാബനിസട്ട്  വഭാകനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരല പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള
സലവനിധഭാനമുകണഭാ; പരനികശഭാധന നടത്തുന ലഭാബുകേളുലട വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  നഭായയലട  കേടനികയറവരുലട
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നഭായളുലട  കേടനികയറവര്ക്കട്ട്  നല്കുന  വഭാകനിലന്റെ
പരഭാജയലത്ത സലബനനിചട്ട് പഠനങ്ങലളഭാനല നടത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  കപവനിഷ  ബഭാധയട്ട്  നല്കുന  റഭാബതീസട്ട്  വഭാകനിന്  നല്കേനിയ
തനിലനത്തുടര്നട്ട്  ചേനില  കരഭാഗനികേളനില്  'giddiness,  nausea,  vomiting,  general
weakness'   എനതീ  ലക്ഷണങ്ങള  അനുഭവലപടതഭായനി  കകേരള  ലമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസ്സസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്,  പന്തളല പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര് എനനിവരനില്
നനിനല  വനിവരല  ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാളര്  ഇന്തലന്
ഇമ്മേക്യൂകണഭാളജനിക്കല്സട്ട്,  ലലഹദഭാബഭാദട്ട്  എന  കേമ്പനനി  ഉല്പഭാദനിപനിച  റഭാബതീസട്ട്
വഭാകനിലന്റെ  (ബഭാചട്ട്  നല.  എ.ലലവ.ബനി  6013)  സഭാമ്പനിളുകേള  നനിയമപ്രകേഭാരല
കശഖരനിക്കുകേയല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ലസന്ട്രെല് ഡ്രൈഗ്സട്ട് ലകബഭാറടറനി,
കേസഇളനി  (ഹനിമഭാചേല് പ്രകദശട്ട്)-കലക്കട്ട് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് അയയ്ക്കുകേയല
പ്രസ്തുത  സഭാമ്പനിള  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉള്ളതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല ടനി മരുനനിലന്റെ ചേനില വനിപരതീത ഫലല സലബനനിച പരഭാതനി
അല്ലഭാലത മരുനനിലന്റെ നനിര്വ്വതീരലല സലബനനിച മറട്ട് പരഭാതനികേലളഭാനല ലഭനിചനിടനില്ല. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കപവനിഷബഭാധയ്ക്കുള്ള  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട്
വഭാകനിന് വഭാങ്ങനി സലഭരനിചട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുനതട്ട് കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസ്സസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല,  പ്രസ്തുത  മരുനട്ട്  സലഭരനിക്കുനതനിനുള്ള
ലടണര്  നനിബനനകേള  പ്രകേഭാരല  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അവര്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന
ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുലടയല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സഹനിതമഭാണട്ട്  വനിതരണല  നടകത്തണതുല  മരുനനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
നനിലനനിര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ ശതീതതീകേരണ സലവനിധഭാനല  (20 C to 80 C)  ഈ
മരുനനിലന്റെ  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടനിലഗട്ട്  ഉടനതീളല  ഉറപ്പുവരുത്തനി  വനിതരണല  ലചേകയണതഭാലണന
വലവസയണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരല  വനിതരണല  ലചേയതനിനുകശഷവല  മരുനനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനിയനിലടനതീളല/മരുനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുവലര  പ്രസ്തുത  ശതീതതീകേരണ
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സലവനിധഭാനത്തനില് മഭാത്രകമ മരുനട്ട് സലഭരനിചവയഭാന് പഭാടുള.  നനിലവനില് റഭാബതീസട്ട്
വഭാകനിന്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലവനിധഭാനല  സലസഭാനലത്ത  മരുന
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളനില്  ഇല്ല.  ടനി  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ലസന്ട്രെല്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ലകബഭാറടറനി,
കേസഇളനി, ഹനിമഭാചേല്പ്രകദശനില് മഭാത്രകമ നനിലവനിലള.  ടനി ലഭാബനില് നനിയമപ്രകേഭാരല
സഭാമ്പനിള എടുത്തട്ട് പരനികശഭാധനയട്ട് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട് ചേനില നനിബനനകേളുണട്ട്.
മരുനട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  എടുക്കുനതുമുതല്  വനിമഭാനമഭാര്കഗന  പരനികശഭാധനയട്ട്
ലകേഭാലണത്തനിക്കുനതുവലര  ശതീതതീകേരണ സലവനിധഭാനത്തനില്  (20 C to 80 C)-ല്
സൂക്ഷനികക്കണതുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  മരുനട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കു
നതനികലക്കഭായനി ഏകേകദശല  40,000  രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട്.  എനനിരുനഭാലല വളലര
അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വഭാകനിനുകേള  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്,
എന്.ആര്.എചട്ട്.എല.,  ലകേ.എല.എസട്ട്.സനി.എല്.  എനനിവരുലട  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനി സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി അയയഭാറണട്ട്.

(ഡനി) ഇതുസലബനനിച വനിവരല അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

കുടനഭാടനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

203  (1447)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല   കഡഭാകര്മഭാരുലടയല
പഭാരഭാലമ  ഡനിക്കല് സ്റ്റഭാഫനിലന്റെയല ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കുടനഭാടനില്  ചേമ്പക്കുളല,  ലചേമ്പുലപുറല,  ലവളനിയനഭാടട്ട്,  എടതസഭാ  എനതീ
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുല രഭാമങ്കരനി,  മുടഭാര്,  തകേഴെനി എനതീ പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.
ഇവനിടങ്ങളനില്  കൂടുതല്  ലമചലപട  സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനികലക്കഭായനി
ലപ്രഭാകപഭാസലകേളുല  കപ്രഭാജക്ടുകേളുല  തയഭാറഭാക്കനി  അവ നടപനിലഭാക്കുന  നടപടനികേള
കബഭാക്കട്ട്/ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടനവരുന.  സലസഭാന
തലത്തനില്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകകററട്ട് വഴെനി  പരനിഗണനികക്കണ  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
ലഭനിചഭാല്  അവ  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ചേമ്പക്കുളല,  ലവളനിയനഭാടട്ട്  എനതീ
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ആശുപത്രനി  ഗുണനനിലവഭാരല  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള
സ്റ്റഭാന്കഡര്ലലഡകസഷന്  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  ഉളലപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി) (എ) ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്,  ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്,  സ്റ്റഭാഫട്ട് നഴട്ട്,  
ലഡന്റെല്  ലലഹജതീനനിസ്റ്റട്ട്,  ഓഫതീസട്ട്  അറന്ഡര്  എനതീ  
തസനികേകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന  നനിശനിത  
കയഭാഗലതയള്ള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  സര്ജന്മഭാരനില്നനിനല  ഓപ്ഷന്  
മുകഖന ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് തസനികേ നനികേത്തുനതഭാണട്ട്.

(സനി) രണഭാലകഗ്രഡട്ട്  ആശുപത്രനി  അറന്റെര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  
എലകപ്ലഭായ് ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖന മനല  നടത്തുനതനിനുള്ള 
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ലഹഡട്ട് നഴനിലന്റെ ഒഴെനിവട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂലട നനികേത്തുനതഭാണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല ലഭാബുകേളുലട പ്രവര്ത്തനല

204  (1448)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  ലകബഭാറടറനികേളനില്
(എചട്ട്.എല.സനി  നടത്തുനവയനില്)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വലതലസ
നനിരക്കനില് ലഭാബട്ട് ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കനി വനനിരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സസകേഭാരല ലഭാബുകേള നനിയനണമനില്ലഭാലത കരഭാഗനികേളനില്നനിനല ഫതീസട്ട്
ഈടഭാക്കുനതുല  കയഭാഗലതയനില്ലഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിചട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തുനതുല  കൃത്രനിമ  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗനിചള്ള  പരനികശഭാധന  നടത്തുനതുല
നനിയനനിക്കഭാന്  ഒരു  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണല  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
നടത്തഭാതനിരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരല  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാനുല
എചട്ട്.എല.സനി.  നടത്തുന ലഭാബുകേളനില് ഏകേതീകൃത ഫതീസട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുല കവണ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല  ഉളലപലട  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള  മകേലക്കഭാളല  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ ആകരഭാഗല ദഇതലല വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
ലഭാബുകേളനിലല  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കട്ട്  നനിശയനിക്കഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസല  അതഭാതട്ട്
കഹഭാസനിറല് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കഭാണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലയനിലല  ഫതീസട്ട്  ഏകേതീകേരണത്തനിനുല  മറട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഉറപഭാക്കുനതനിനുല  അതനിലൂലട  അമനിത  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവട്ട്
കുറയ്ക്കുനതനിനുല ചൂഷണങ്ങള തടയനതനിനുമുള്ള 'കനിനനിക്കല് എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ബനില്'
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ആശുപത്രനികേളുലടയല   ലഭാബുകേളുലടയല  നഴനിലഗട്ട്  കഹഭാമുകേളുലടയല  നനിയനണല,
രജനികസഷന്,  ഫതീസട്ട്  ഏകേതീകേരണല  എനനിവയഭാണട്ട്  കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്
ബനില്ലനിലന്റെ പ്രധഭാന ലക്ഷലല.  ഈ ബനില്ലനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണല
വരുനകതഭാലട  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളുലടയല  ലകബഭാറടറനികേളുലടയല  പ്രവര്ത്തന
ത്തനിനുകമല് നനിയനണല സഭാധലമഭാകുല.

 ഭക്ഷലസരക്ഷ

205 (1449)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  വകുപനില്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി
ലചേയവരുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകുപട്ട്  ശക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള  ഏലതങ്കനിലല  കേര്മ്മേപദതനി
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  കഹഭാടലകേളനില്  എത്ര
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കബഭാധവത്കേരണത്തനിനുകവണനി പ്രസ്തുത വനിഷയല സ്കൂള
പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 559  തസനികേകേള അനുവദനിക്കലപടതനില്  448  ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനില്
കജഭാലനി ലചേയവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗല ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിനകേല
കജഭായനിന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര് ഓഫട്ട് ഫുഡട്ട് കസഫനി അഡനിനനികസഷന്  &  ലതീഗല് എന
തസനികേയല  3  കജഭായനിന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഒഭാഫട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  എന്കഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്
തസനികേയല  അഡനിനനികസറതീവട്ട്  ഓഫതീസര്,  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ഓഫതീസര്,  സതീനനിയര്
സൂപ്രണട്ട്,  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്  എനനിവയനില്  ഓകരഭാ  തസനികേയല  നനിയമസഭഭാ
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ സര്ക്കനിള ഓഫതീസട്ട് എന നനിലയനില്
പുനനഃസലഘടനിപനിക്കുനതനികലക്കഭാവശലമഭായ  62  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസരുലട
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തസനികേയല വനിവനിധ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ ഓഫതീസകേളനികലക്കഭായനി  99 കര്ക്കുമഭാരുലടയല
30  ഓഫതീസട്ട് അറന്റെര്മഭാരുലടയല തസനികേയല ഇതനിനകേല വനിവനിധ ഉത്തരവകേളനിലൂലട
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലള്ള  അനലനിറനിക്കല്
ലഭാബുകേള ശക്തനിലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആയതട്ട് കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലള്ള
അലക്രഡനികറഷന് കനടുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കു
നതനികനഭാലടഭാപല  3  റനിസര്ചട്ട്  ഓഫതീസര്,  3  ജൂനനിയര്  റനിസര്ചട്ട്  ഓഫതീസര്,
3  ലടകനിക്കല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-I,  6  ലടകനിക്കല്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-II
തസനികേകേളുല  ഇതനിനകേല  സര്ക്കഭാര്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ കമഖലയനില്  നനിരന്തരമഭായ ഇടലപടലകേള ആവശലമഭായവ  ദനിനലപ്രതനി
വര്ദനിചവരനികേയഭാണട്ട്.  അത്തരമുള്ള  ആവശലങ്ങള  കനരനിടുനതടക്കല  വകുപട്ട്
സജമഭാക്കുനതനിനുള്ള  കേര്മ്മേപദതനി  വനിശദമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്
തതീരുമഭാനനികക്കണതുണട്ട്. 

(സനി) 1682 കഹഭാടലകേളനില് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സ്കൂള  കുടനികേലള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണല  നടത്തുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ ജനില്ലയനില് നനിനല 10 സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള വതീതല ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്

140  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല  8, 11  എനതീ കഭാസകേളനിലല ലതരലഞ്ഞടുത്ത വനിദലഭാര്തനി,

വനിദലഭാര്തനിനനികേളക്കട്ട്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വനിഷയങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണല

നടത്തുനതനിനഭായള്ള  TOT  (Trainers  of  Training)  പരനിശതീലനല  ഇതനിനകേല

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ടനി  പദതനി  കൂടുതല്  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  വലഭാപനിപനി

ക്കുനതനിനുള്ള പദതനി  ആകലഭാചേനിചവരുന.  കൂടഭാലത  സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനില്  ടനി

വനിഷയല  ഉളലപടുത്തുനതട്ട്  സലബനനിചട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്

പരനികശഭാധനികക്കണതുണട്ട്. 

  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആയര്കവ്വദഭാശുപത്രനി

206  (1450)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആയര്കവദഭാശുപത്രനിക്കുകവണനി  സലവല  ഫണ്ടുല

ഭരണഭാനുമതനിയല  ലഭനിചനിട്ടുല  ലകേടനിടല  പണനി  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസ

ലമലന്തനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
1075/2017.
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ഉത്തരല

ലചേങ്ങന്നൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആയര്കവ്വദഭാശുപത്രനിക്കുകവണനി  പ്ലഭാന്  ഫണട്ട്

പ്രകേഭാരല  അനുവദനിച  24  ലക്ഷല  രൂപയല  നഭാഷണല്  ആയഷട്ട്  മനിഷന്  ഫണട്ട്

പ്രകേഭാരല അനുവദനിച 56,25,000 (അമ്പത്തനിയഭാറലക്ഷത്തനി ഇരുപത്തയഭായനിരല രൂപ

മഭാത്രല)  രൂപയല  പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനിക്കഭായനി

പനി.ഡബബ.ഡനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  രൂപകരഖ  അലഗതീകേരനിചട്ട്  തുടര്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനഭായനി പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ജതീവനക്കഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

207  (1451)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലകുളല  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,

കുടുലബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്  അടക്കമുള്ള

ജതീവനക്കഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  ഏലതല്ലഭാല  സലങ്ങളനിലല  ഏലതല്ലഭാല  തസനികേകേളനില

മഭാലണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒഴെനിവള്ള കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാലര

നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കേഭായലകുളല  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ ലചേടനിക്കുളങ്ങര,  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്,  കൃഷ്ണപുരല,  കദവനികുളങ്ങര,  പത്തനിയൂര്,

കേണല്ലൂര് തുടങ്ങനിയ  7  സഭാപനങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള യഭാലതഭാനല

ഇല്ല.

ഭരണനിക്കഭാവനില്  ഒരു  കഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഒഴെനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രല പത്തനിയൂരനില് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസകര് കഗ്രഡട്ട്-II-ലന്റെ

ഒരു  ഒഴെനിവല കേണല്ലൂര് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനിലല ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസകറലട

ഒലരഭാഴെനിവല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രല  ലചേടനിക്കുളങ്ങരയനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്

ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്-I-ലന്റെ ഒലരഭാഴെനിവല കേഭായലകുളല തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ലഹഡട്ട്

നഴനിലന്റെ  രലണഭാഴെനിവമഭാണുള്ളതട്ട്.  കമല്  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപനികേള

സസതീകേരനിചവരുന. 
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കുടുലബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

208 (1452) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ആധുനനികേ
കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ
കുടുലബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എലന്തല്ലഭാല  സഇകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണു
കദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  ആധുനനികേ  കുടുലബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലഭനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനിലള്ള
പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഈ  നനിലയനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാന്  സസതീകേരനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  എത്ര  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള
ആധുനനികേ കുടുലബ ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുലമനല അവ ഏലതല്ലഭാലമനല
ഉള്ളതനിലന്റെ  മണ്ഡലല  തനിരനിചള്ള  വനിശദഭാലശല  ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;  ഇതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലഭനിചകേഴെനികഞ്ഞഭാലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ശദ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  സമഗ്ര
ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കുലമനല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലബ
ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുലമനമുള്ള  ഗവര്ണറലട  നയപ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള  പ്രഭാരലഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  തുടക്കല  കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
പനി.എചട്ട്.സനി.-യനിലല  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തഭാനുള്ള
കമഖലകേള  തനിടലപടുത്തുന  പ്രക്രനിയ  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഏര്ലപടുകത്തണതുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഈ പദതനി  ഇകപഭാള പ്രഭാരലഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പദതനി  പൂര്ണ
കതഭാതനില്  നടപനിലഭാക്കുന  കവളയനില്  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  തതീരുമഭാനങ്ങള
ലലകേലക്കഭാളകേയള. 

 ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറകകററ്റുകേളനിലല തതീര്പഭാകേഭാത്ത ഫയലകേള

209 (1453)  ശതീ  .    എല  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകകറ്റുകേളനിലല  പല  ലസക്ഷനുകേളനിലല  ഫയല്
നടപടനികേള തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുനകേഭാരലല ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില് ലഭലമഭാകുന തപഭാലകേള എത്ര ദനിവസത്തനിനകേല ലസക്ഷനനില്

നല്കുനണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസക്ഷന് സൂപ്രണട്ട്,  കഭാര്ക്കട്ട് എനനിവരുലട അഭഭാവത്തനില് ഫയല് സബ്മനിറട്ട്

ലചേയഭാന് അതഭാതട്ട് ലസക്ഷനുകേളനിലല സതീനനിയര് ജതീവനക്കഭാലരയല കഭാര്ക്കുമഭാലരയല

ചുമതലലപടുത്തനി നല്കേഭാന് എലന്തങ്കനിലല തടസ്സല ഉകണഭാ;

(ഡനി) ലമഡനിക്കല് റതീ ഇലകബഴട്ട്ലമന്റെനിനട്ട് ഉളലപലടയള്ള അകപക്ഷകേള മഭാസങ്ങളഭായനി

തതീര്പഭാകേഭാലത കേനിടക്കുന കേഭാരലല ശദയനില് വനനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേളനില് ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്. ജതീവനക്കഭാരുലട അകപക്ഷകേളനില്, മറട്ട്

വകുപ്പുകേലള അകപക്ഷനിചട്ട് എത്ര കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  സതസര  നടപടനികേള

ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാടതനി കകേസ്സുകേള,  സര്ക്കഭാര് കേത്തുകേള,  മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനുമഭായനി

ബനലപട  കകേസ്സുകേള,  മറട്ട്  അടനിയന്തര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  തപഭാലകേള  എനനിവ

അതഭാതട്ട്  ദനിവസവല മറട്ട് സഭാധഭാരണ തപഭാലകേള 2 ദനിവസത്തനിനകേവല ബനലപട

ലസക്ഷനനില് നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  ലസക്ഷനനിലല സൂപ്രണട്ട്,  കഭാര്ക്കട്ട് എനനിവരുലട അഭഭാവത്തനില് പകേരല

ചുമതലയള്ളവര്  ഫയലകേള  ലലകേകേഭാരലല  ലചേയ്യുകേയല  കമല്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്

സമര്പനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ഡനി)  റതീ-ഇലകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട് അകപക്ഷകയഭാലടഭാപല ലഭനിക്കുന ബനില്ലുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്

ഓകരഭാ മരുനകേളക്കുല അനുവദനിക്കഭാവന തുകേ കരഖലപടുത്തനി ആ അകപക്ഷയനില്

ആലകേ അനുവദനികക്കണ തുകേ നനിശയനിചട്ട്  നല്കകേണ ചുമതല ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറകറനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  ലഭലമഭാകുന  അകപക്ഷകേളുലട  എണത്തനിലള്ള

വര്ദനവല  ജതീവനക്കഭാരുലട  അപരലഭാപ്തതയല  കേഭാരണല  കബഭാധപൂര്വ്വമല്ലഭാത്ത

കേഭാലതഭാമസല അനുഭവലപടഭാറണട്ട്.

(ഇ) ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില് വകുപ്പുകഭദലമകനല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറണട്ട്.
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ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലല

210 (1454) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനലത്ത  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖലയലട  നനിലവനിലല  അവസ

ഗഇരവമഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖല  ശക്തനിലപടുത്തുനതനിനട്ട്  സമഗ്രമഭായ എലന്തങ്കനിലല
പദതനികേള ആസൂത്രണല ലചേയ്യുനകണഭാ; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമങ്ങളനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആതുരഭാലയങ്ങളനില്  കുടുലബ  കഡഭാകര്
സലവനിധഭാനവല  ഓകരഭാ  വലക്തനിയലടയല  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങള  ഓണ്മലനനില്
കശഖരനിക്കുന  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  സലവനിധഭാനവല  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  പദതനിയകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിനുള്ള ആകരഭാഗലനയല കേരുപനിടനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി സമഗ്ര
ആകരഭാഗലനയല രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

ആകരഭാഗല സലരക്ഷണത്തനിനുല കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുല ഊനല് നല്കുനതനിനഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുല
ഓകരഭാ  പ്രകദശങ്ങളനിലലയല  സഭാലക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുല  ജതീവനിതലലശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുല
കേലണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുല  അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുല
പദവനി  ഉയര്ത്തലപട  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലല  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലല
അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രഭാരലഭ  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
യലലണറഡട്ട്  കനഷന്സനിലന്റെ സസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങലള അടനിസഭാനമഭാക്കനി
സലസഭാന  ആകരഭാഗല  കമഖലലയ  വനിലയനിരുത്തനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണല
ലചേയ്യുന നടപടനിക്കുല തുടക്കമനിടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലൂലട  ഓണ്ലലലനഭായനി  കരഭാഗനികേളുലട  ആകരഭാഗല
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനുല  സലഭരനിക്കുനതനിനുല  കവണ  സലവനിധഭാനല
ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനിയനില്  വനിഭഭാവന ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  'കകേരള  പദതനി'  ഒനഭാല  ഘടത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  ഏഴെട്ട്
ജനില്ലകേളനില് നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലഭനിച.

വലക്തനിഗത  ആകരഭാഗലവനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്
കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  കമഭാഡക്യൂളുകേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  സബട്ട്  ലസന്റെര്  വഴെനി  കശഖരനിക്കുന  വനിവരങ്ങള,
കരഭാഗനികേള  തുടര്  ചേനികേനിതയഭായനി  എത്തുകമ്പഭാള  ആശുപത്രനികേളനില്  കശഖരനിക്കുന
വനിവരങ്ങള  ഇവലയഭാലക്ക  കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്  സലഭരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയല.  ഫതീല്ഡട്ട്
തലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജതീവനക്കഭാര് ഗൃഹ സന്ദര്ശനല നടത്തുകമ്പഭാള  Hand
Held Device വഴെനിയഭാണട്ട് വനിവരങ്ങള കശഖരനിക്കുനതട്ട്.

ഓകരഭാ പഇരലന്റെയല ചേനികേനിതഭാ കരഖകേള കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരനിക്കുകേയല പ്രസ്തുത
കരഖകേള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത ശലഖലയമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേയല വഴെനി എല്ലഭാ ആകരഭാഗല
ചേനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല  തടസ്സമനില്ലഭാലത തുടര് ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല
ലമചലപട കസവനല നല്കുനതനിനുല സഹഭായകേമഭാകുനതഭാണട്ട് ഈ പദതനി.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തനി സമഗ്ര ആകരഭാഗലപരനിചേരണല
(Comprehensive  health  care)  ലക്ഷലമനിടട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനല  നല്കേഭാനുള്ള  കമഖലകേള  തനിടലപടുത്തനി
അതനിനനുസരനിചട്ട് പരനിശതീലനല നല്കുന കേഭാരലല പരനിഗണനയനിലണട്ട്.

പകേര്ചവലഭാധനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല

211  (1455)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഏലതല്ലഭാല  പകേര്ചവലഭാധനികേള  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള പദതനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണല ലചേയ്യുനതട്ട്;

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ലചേയ്യുനതനില് സലസഭാനല കനരനിടുന
പ്രധഭാന  ലവല്ലുവനിളനികേള  ഏലതല്ലഭാമഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ലചേയതഭായനി  കേണക്കഭാക്കലപടനിരുന  കരഭാഗങ്ങള
സലസഭാനത്തട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുന  സഭാഹചേരലല  നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനില്
ഏലതല്ലഭാല കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) പല രക്ഷനിതഭാക്കളുല കുഞങ്ങളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ മരുനകേള ഉപകയഭാഗനി
ക്കുനതനിനട്ട്  വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന സഭാഹചേരലല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഈ പ്രവണത ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 231

ഉത്തരല

(എ)  തകദ്ദേശതീയ  മലമ്പനനി,  മന്തട്ട്,  കുഷകരഭാഗല  എനതീ  കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട്
സമ്പൂര്ണമഭായനി നനിവഭാരണല ലചേയഭാന് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനി നനിര്മ്മേഭാര്ജനല ലചേയ്യുനതനില് സലസഭാനല കനരനിടുന
പ്രധഭാന ലവല്ലുവനിളനികേള തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട്.

• മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിലല കപഭാരഭായ്മ

• ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ ദഇര്ലഭലല

• കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനല

• ലകേഭാതുകേട്ട്, ഈച, എലനി എനനിവ ലപരുകുനതനിനുള്ള സഭാഹചേരലല

• ഉയര്ന ജനസഭാന്ദ്രത

• ചേനില ജനവനിഭഭാഗത്തനിനനിടയനിലള്ള അനുകൂലമല്ലഭാത്ത നനിലപഭാടട്ട്

• അനനിയനനിതവല അശഭാസതീയവമഭായ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പകേര്ചവലഭാധനികേള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുല  നനിയനനിക്കുനതനിനുല  ഓകരഭാ
വര്ഷവല  'പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ കേര്മ്മേ പദതനി'  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  മഴെക്കഭാല  പൂര്വ്വ  ശുചേതീകേരണല,  ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിട
നശതീകേരണല,  ജലശുദതീകേരണല,  കബഭാധവല്ക്കരണല  തുടങ്ങനിയവകയഭാലടഭാപല
കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവല കരഭാഗല  വരുന സലങ്ങളനില് ഊര്ജനിത കരഭാഗനനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുല  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  ചേനികേനിതയല  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  മറട്ട്
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലയക്ത  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്
ആകരഭാഗലവകുപട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാര്ജനല  ലചേയ  കരഭാഗങ്ങള  ഒനലതലന  സലസഭാനത്തട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിടനില്ല.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  സലസഭാനത്തനിലന്റെ ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയട്ട്
എടുക്കുവഭാന്  ആളുകേള  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുനണട്ട്.   അതനിലന്റെ  പ്രധഭാന  കേഭാരണല
കുത്തനിവയട്ട് എടുക്കുനതനിലനതനിലര നടക്കുന പ്രചേരണമഭാണട്ട്.

ഈ  പ്രവണത  ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുല
പദതനികേളുല  സലസഭാനതലത്തനിലല  ജനില്ലഭാതലത്തനിലല   മുനനിസനിപല്,  കബഭാക്കട്ട്-
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട് തലങ്ങളനിലല ഊര്ജനിതമഭായനി നടത്തനിവരുന.

ജനില്ലഭാതലത്തനിലല  സലസഭാനതലത്തനിലല  റഭാപനിഡട്ട്  ലറകസഭാണ്സട്ട്  ടതീല
(ആര്.ആര്.ടനി.)  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരനികേയല
ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല  വനിദഗലര  ഉളലപടുത്തനി  സലസഭാനതല  ലടകനിക്കല്
അലലഡസസറനി  ഗ്രൂപട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുവഭായ
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശല പുറലപടുവനിക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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ബ്രൂലസകല്ലഭാസനിസട്ട് കരഭാഗല

212 (1456) ശതീ  .   എല  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവല
സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കേനകേഭാലനികേളനിൽ  വർദനിചവരുന  ബ്രൂലസകല്ലഭാസനിസട്ട്
കരഭാഗല  മനുഷലരനികലക്കട്ട്  പകേരഭാന്  സഭാധലതയള്ളതഭായനി  പഠനങ്ങള  ലതളനിയനിചനിട്ടു
കണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരല  കരഭാഗങ്ങള  മനുഷലരനികലക്കട്ട്  പകേരഭാതനിരനിക്കഭാന്
എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ

ഉത്തരല

(എ)  ബ്രൂലസകല്ലഭാസനിസട്ട്  എന  മൃഗജനലകരഭാഗല  മനുഷലരനികലക്കട്ട്  പകേരഭാന്
സഭാദലതയള്ളതഭാലണനട്ട് ശഭാസതീയമഭായനി ലതളനിയനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മൃഗജനലകരഭാഗങ്ങള  പ്രകതലകേല  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുല  നനിയനണ
വനികധയമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  ഒരു  പ്രകതലകേ  പരനിപഭാടനി  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് നടനവരുന.  സലസഭാനത്തട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രഭാരലഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വൃത്തനിയല  ശുചേനിതസവമുള്ള  മൃഗപരനിപഭാലനമഭാണട്ട്  കരഭാഗല
വരഭാതനിരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിക്കഭാവന പ്രധഭാന മഭാര്ഗല.  കരഭാഗല വന കേനകേഭാലനികേലള
ദയഭാവധത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  കരഭാഗല  പടര്നപനിടനിക്കുന  സമയത്തട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാവന  ഏകേമഭാര്ഗല.  വലഭാവസഭായനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  പഭാസ്ചുലലറകസഷന്
കേര്ശനമഭാക്കുകേ,  കേര്ഷകേര്,  മഭാലസവലഭാപഭാരവമഭായനി  ബനലപടവര്  എനനിവര്
മൃഗങ്ങളുലട  സവങ്ങള  ശരതീരത്തനില്  സര്ശനിക്കഭാത്ത  വനിധല  വസങ്ങള  ധരനിക്കുകേ
മുതലഭായ മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട കരഭാഗസലക്രമണല തടയഭാല. ശരനിയഭായ കരഭാഗനനിര്ണയവല
വനിദഗ ചേനികേനിതയല കരഭാഗ വനികമഭാചേനത്തനിനട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്. 

പനവൂര് 24 X7 പനി.എചട്ട്.സനി.

213  (1457)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പനവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന പനവൂര് പനി,എചട്ട്.സനി., 24x7 പനി.എചട്ട്.സനി. ആയനി ഉയര്ത്തഭാനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ&ബനി)  പനി.എചട്ട്.സനി.,  സനി.എചട്ട്.സനി.  അടക്കമുള്ള  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗല
ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സഇകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുല  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള പ്രക്രനിയ ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാല്ലല ജനില്ലയനിലല ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലന് കഗ്രഡട്ട്-II ഒഴെനിവകേള

214 (1458)  ശതീമതനി പനി  .     അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലല ജനില്ലയനില് ലകബഭാറടറനി  ലടകതീഷലന് കഗ്രഡട്ട്  -II  തസനികേയനില്
എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലലണനല അവ എവനിലടലയല്ലഭാമഭാലണനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനിലല്ലങ്കനില്
ആയതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ;എങ്കനില് വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  രണട്ട് ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി കേടയല് -1,  തഭാലൂക്കട്ട്
ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി, പുനലൂര്-1.

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനിലണട്ട്.  ലകേഭാല്ലല  ജനില്ലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ലകബഭാറടറനി
ലടകതീഷലന് കഗ്രഡട്ട്-II തസനികേയലട റഭാങ്കട്ട് പടനികേ 13-2-2014-ല് നനിലവനില് വന. 

ലഭാബട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് (ഡയഭാലനിസനിസട്ട്) തസനികേ

215 (1459)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലടകകഭാളജനി,  കപഭാസ്റ്റട്ട്  ഗ്രഭാജുകവറട്ട്
ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലടകകഭാളജനി എനതീ കയഭാഗലത കനടനിയ എത്ര കപര്
കകേരള പഭാരഭാലമഡനിക്കല് കേഇണ്സനിലനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി. വനിജഭാപനല നടത്തനിയ ലഭാബട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് (ഡയഭാലനിസനിസട്ട്)
കേഭാറഗറനി നല. 368/15 തസനികേയനില്, കമല് കയഭാഗലതയള്ളവലര പരനിഗണനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

1075/2017.
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(സനി)  പ്രസ്തുത  കയഭാഗലതയള്ളവലര  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലടകതീഷലന്  തസനികേയനികലക്കട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  വനിവരങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.,  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലടകകഭാളജനിയനില്  217  കപരുല കപഭാസ്റ്റട്ട്
ഗ്രഭാജുകവറട്ട്  ഡനികപ്ലഭാമ  ഇന്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലടകകഭാളജനിയനില്  59  കപരുല  കകേരള
പഭാരഭാലമഡനിക്കല് കേഇണ്സനിലനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലക്കട്ട്  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേള  സൂക
പരനികശഭാധന നടത്തനി കയഭാഗലതകേള തരലതനിരനിചനിടനില്ല.

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് ഫതീസട്ട് വര്ദനവട്ട്

216  (1460)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011  മുതല്  2016  വലര  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  ഫതീസട്ട്  എത്ര
യഭായനിരുലനനല  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  വരുത്തനിയ  വര്ദനവട്ട്  എത്ര  രൂപ
വതീതമഭായനിരുന എനമുള്ള വനിശദവനിവരല വര്ഷല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011  മുതല്  2016  വലര  ഓകരഭാ  വര്ഷവല  ഫതീസനിനത്തനില് ഉണഭായ
വര്ദനവട്ട് ശതമഭാനക്കണക്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  ഫതീസട്ട്  വര്ദനവട്ട്  പനിന്വലനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. * 

(ബനി) അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലല പ്രകവശനല

217 (1461) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    എന്  .   ഷലസദ്ദേതീന് :
ശതീ  .    ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനില :
കഡഭാ  .    എല  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലത്ത  സസഭാശയലമഡനിക്കല്  പ്രകവശനത്തനിനുള്ള  ഫതീസട്ട്
നനിരക്കുകേള നനിശയനിചതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡല എന്തഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) അമ്പതു ശതമഭാനല ലമറനിറട്ട് സതീറ്റുകേളനില് സര്ക്കഭാര് നനിരക്കനില് പഭാവലപട
വനിദലഭാര്തനികേളക്കു പഠനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയ സസഭാശയ സലവനിധഭാനല  ഈ
നനിലയനിലഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സസഭാശയ കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ചേര്ചയലടയല
കേരഭാറനിലന്റെയല  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇഇ  വര്ഷലത്ത  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കുകേള
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  2015-16  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലല  800  സതീറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി  ലഭലമഭായകപഭാള
2016-17  വര്ഷത്തനില്  1150  സതീറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനഭായനി
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  2015-16  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  ക്രനിസലന്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  നഭാലട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ഒഴെനിലകേയള്ള  മറട്ട്
സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ആലകേ  243  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കുറഞ്ഞ
ഫതീസനില്  (25,000  രൂപ വഭാര്ഷനികേ ഫതീസട്ട്)  പഠനിക്കഭാന് അവസരല ലഭനിചകപഭാള
2016-17  വര്ഷത്തനില് ഇഇ കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി  ആലകേ  380  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കുറഞ്ഞ ഫതീസനില് (25,000 രൂപ ) പഠനിക്കഭാന് അവസരല ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

 ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല കസഭാഷലല് വര്ക്കര് നനിയമനല

218  (1462)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്  തസനികേയട്ട്
ലസഷലല് റൂള നനിലവനിലകണഭാ; എങ്കനില് പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്  തസനികേയനില്  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള,  പ്രസ്തുത
തസനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവരുലട വനിവരല എനതീ വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്
(എല.എസട്ട്.ഡബബ.)  തസനികേ നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനില്, തസനികേ സൃഷ്ടനിച സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഉത്തരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള  ഈ
തസനികേയലട  ലസഷലല്  റൂളനില്  മഭാറല  വരുത്തനിയനിരുകനഭാ;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല കസഭാഷലല് വര്ക്കര് തസനികേയലട
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  എല.എസട്ട്.ഡബബ.  ആക്കഭാന്  വകുപട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല് നല്കേനിയനിരുകനഭാ;  പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസലനികനല് സര്ക്കഭാര് എന്തട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  എല.എസട്ട്.ഡബബ.  അടനിസഭാന  കയഭാഗലതപ്രകേഭാരല  ഈവകുപനില്
കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്  തസനികേയനില്  ഏലതങ്കനിലല  സനിര/തഭാത്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല
നടനനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കസഭാകഷലഭാളജനിയനില്  ബനിരുദല/ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദത്തനിനുപകേരല
എല.എസട്ട്.ഡബബ.  കയഭാഗലതയഭായനി  മഭാറ്റുനതട്ട്  നനിലവനില്  സര്വ്വതീസനിലള്ളവരുലട
നനിയമനത്തനിനുലപ്രകമഭാഷനുല  തടസ്സല  സൃഷ്ടനിക്കുലമനള്ള  വനിവരല  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കസഭാഷലല്വര്ക്കര് തസനികേയലട അടനിസഭാന കയഭാഗലതയനില് കസഭാകഷലഭാളജനി
ബനിരുദല/ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദല  മഭാറനി  എല.എസട്ട്.ഡബബ.  ആക്കഭാനുള്ള  മുന്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  തതീരുമഭാനല  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാനുല  നനിലവനിലള്ള  കയഭാഗലത
നനിലനനിര്ത്തഭാനുല അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്  തസനികേയനില്  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള,  പ്രസ്തുത
തസനികേയനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനവരുലട വനിവരല എനനിവ ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,

തനിരുവനന്തപുരല - 2 തസനികേകേള 

- നനിലവനില് ഒഴെനിവനില്ല.

കജഭാലനി ലചേയ്യുനവര്   :

1. ശതീമതനി കജലഭാതനിലത

2. ശതീമതനി ബതീന ലകേ. ഫഭാന്സനിസട്ട്

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,കകേഭാടയല         (2 ഒഴെനിവകേള)

കസഭാഷലല് വര്ക്കര് (എല.എസട്ട്.ഡബബ) - 1

കസഭാഷലല് വര്ക്കര് (വനി.ഡനി.)  - 1

(സനി) ഉണട്ട്. 25-1-2014-ലല സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 31/2014/ആകുവ പ്രകേഭാരല
കകേഭാടയല  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്
(എല.എസട്ട്.ഡബബ)-ലന്റെ  ഒരു  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  ഇഇ  തസനികേയമഭായനി  ബനലപട  ലസഷലല്
റൂള നനിലവനിലനില്ല. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ഇല്ല.  എനഭാല്  കകേഭാടയല  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
25-1-2014-ലല സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 31/2014/ആകുവ മുകഖന സൃഷ്ടനിച കസഭാഷലല്
വര്ക്കര്  (എല.എസട്ട്.ഡബബ.)  തസനികേയലട വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത എല.എസട്ട്.ഡബബ.
ആയനി നനിശയനിക്കുനതനിനട്ട് ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് ഡയറകര് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനുമഭായനി  ബനലപടുകേയല  കേമ്മേതീഷന്  ആവശലലപട  പ്രകേഭാരല
കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശല നല്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) നനിയമനല നടനനിടനില്ല.

(എഫട്ട്) ഇല്ല.

(ജനി) കസഭാഷലല് വര്ക്കര് തസനികേയലട കയഭാഗലതയനില് മഭാറല വരുത്തുനതനിനട്ട്
മുന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനല എടുത്തനിടനില്ല. 

സലസഭാനലത്ത പഭാരഭാലമഡനിക്കല് കകേഭാഴ്സുകേള

219  (1463)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലള്ള  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  നടത്തുന  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  സഭാപനങ്ങള
ഏലതല്ലഭാലമനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്,  എയ്ഡഡട്ട്,  അണ്എയ്ഡഡട്ട്  എന  ക്രമത്തനില്
ഇവയലട കപരു വനിവരല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാരഭാലമഡനിക്കല് പ്രകവശനല ഏതു രതീതനിയനിലഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട് എനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവയട്ട്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷ  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)

(1) ബനി.എസട്ട് സനി (ലമഡനിക്കല് ലകബഭാറടറനി ലടകകഭാളജനി)

(2) എല.എസട്ട് സനി (ലമഡനിക്കല് ലകബഭാറടറനി ലടകകഭാളജനി)

(i) ലലമകക്രഭാബകയഭാളജനി

(ii) പഭാകതഭാളജനി

(iii) ബകയഭാലകേമനിസനി
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(3) ബനി.എസട്ട് സനി (ഒകപഭാലമട്രെനി)

(4) എല.എസട്ട് സനി. (ഒകപഭാലമട്രെനി)

(5) ബഭാചനിലര് ഓഫട്ട് ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി

(6) മഭാസ്റ്റര് ഓഫട്ട് ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി

(i)മസകലഭാ ലസല്റല് & കസഭാര്ട്സട്ട് 

(ii)നക്യൂകറഭാളജനി

(iii)കേഭാര്ഡനികയഭാ ലറസനികറററനി

(iv)പതീഡനിയഭാട്രെനികട്ട്

(7) ബഭാചനിലര് ഓഫട്ട് ഓഡനികയഭാ & സതീചട്ട് ലഭാലകഗസജട്ട് പഭാകതഭാളജനി

(8) മഭാസ്റ്റര് ഓഫട്ട് ഓഡനികയഭാ & സതീചട്ട് ലഭാലകഗസജട്ട് പഭാകതഭാളജനി

(9) ബനി.എസട്ട് സനി. ലപര്ഫക്യൂഷന് ലടകകഭാളജനി

(10) ബനി.എസട്ട് സനി. (ലമഡനിക്കല് കറഡനികയഭാളജനിക്കല് ലടകകഭാളജനി) 

(11) ബനി.എസട്ട് സനി. (ലമഡനിക്കല് ബകയഭാലകേമനിസനി) 

(12) ബനി.എസട്ട് സനി. (ലമഡനിക്കല് ലലമകക്രഭാ ബകയഭാളജനി) 

(13) ബഭാചനിലര് ഓഫട്ട് കേഭാര്ഡനികയഭാ വഭാസലഭാര് ലടകകഭാളജനി

(14) കപഭാസ്റ്റട്ട് എല.എസട്ട് സനി. ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് കറഡനികയഭാളജനിക്കല്         

ഫനിസനികട്ട്

(15) എല.എസട്ട് സനി. ലമഡനിക്കല് ഫനിസനികയഭാളജനി

(16) എല.ഫനില് ലലസകേലഭാട്രെനികേട്ട് കസഭാഷലല് വര്ക്കട്ട്

(17) മഭാസ്റ്റര് ഓഫട്ട് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട്

(18) മഭാസ്റ്റര് ഓഫട്ട് കഹഭാസനിറല് അഡനിനനികസഷന്

(19) എല.ഫനില് കനിനനിക്കല് എപനിലഡമനികയഭാളജനി
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ഡനികപ്ലഭാമ കകേഭാഴ്സുകേള   :

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസകര്

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ലമഡനിക്കല് ലകബഭാറടറനി ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് കറഡനികയഭാളജനിക്കല് ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ലറസകറററനി ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ഒഫട്ട്തഭാല്മനികേട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്സട്ട്

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ദന്തല് ലമക്കഭാനനികട്ട്

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ദന്തല് ലലഹജതീനനിസ്റ്റട്ട്സട്ട്

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ഓപകറഷന് തതീകയറര് ആന്റെട്ട് അനകസഷല ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് കേഭാര്ഡനികയഭാ വഭാസലര് ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് നക്യൂകറഭാ ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് എന്കഡഭാകസഭാപനികേട്ട് ലടകകഭാളജനി

ഡനികപ്ലഭാമ ഇന് ലഡന്റെല് ഓപകററനിലഗട്ട് റൂല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്സട്ട്

(ബനി) വനിവരല കശഖരനിചവരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട്,  അണ്എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  സര്ക്കഭാര്
കേസഭാടയനിലള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലഭാല്  ബഹദൂര്  ശഭാസനി  ലസന്റെര്  കഫഭാര്
സയന്സട്ട് & ലടകകഭാളജനി, തനിരുവനന്തപുരല മുഖഭാന്തരമഭാണട്ട് പ്രകവശനല നല്കേനതട്ട്.
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്/എന്.ആര്.ലഎ.  കേസഭാടകേളനികലക്കുള്ള  പ്രകവശനല  അതഭാതട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേള  അഡനിഷന്  സൂപര്ലലവസറനി  കേമ്മേനിറനിയലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
കനരനിടഭാണട്ട്  നടത്തുനതട്ട്.  എല.എസട്ട് സനി.  ലമഡനിക്കല്  ലകബഭാറടറനി  ലടകകഭാളജനി
കകേഭാഴനിനു മഭാത്രമഭാണട്ട് പ്രകവശനപരതീക്ഷ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

ലനടുങ്കുനല ആയര്കവ്വദ ആശുപത്രനി

220  (1464)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുങ്കുനല ആയര്കവദ ചേനികേനിതഭാലയല ആയര്കവദ ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ അധനികേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ഉയര്ത്തനിയനിടനില്ല.

(ബനി)  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന  മുറയട്ട്  അധനികേ  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്

221 (1465) ശതീ  .   ചേനിറയല കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .    വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :

 ശതീ  .     എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ ലമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് വനിതരണല ലചേയ്യുന
വലതലസ മരുനകേളക്കട്ട് ഒകര രതീതനിയനിലള്ള പുറല കേവറകേള ഏര്ലപടുത്തനിയതുമൂലല
മരുന മഭാറനികപഭാകുനതനിനുള്ള സഭാധലത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് മരുനകേളുലട കലബലകേളനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന അക്ഷരങ്ങളുലട
വലനിപല,  ഗ്രഭാഫനികട്ട്  പഭാകറണ്,  നനിറല,  മരുനകേളുലട  സനിപട്ട്,  കേവര്  എനനിവ
സലബനനിചട്ട് എലന്തങ്കനിലല നനിബനനകേള നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലനിലല്ലങ്കനില്  ഇതനിനട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന  കേഭാരലല
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഒരു  ഉല്പഭാദകേന്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന  ഒകനഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
മരുനകേള  കേഭാഴ്ചയനില്  സമഭാനമഭാകേഭാകനഭാ  നനിറത്തനികലഭാ  മറട്ട്  അടയഭാളങ്ങളനികലഭാ
ലതറനിദഭാരണ  ഉളവഭാക്കനി  തനിരനിചറനിയഭാന്  ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാക്കഭാകനഭാ  പഭാടനില്ല  എനട്ട്
നനിലവനിലല  ദര്ഘഭാസട്ട്  വലവസയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ദര്ഘഭാസട്ട്  വലവസ
ലലഘനിക്കുന  പക്ഷല  പ്രസ്തുത  ഉല്പഭാദകേനനില്നനിനട്ട്  പനിഴെ  ഇഇടഭാക്കഭാറണട്ട്.  വരുല
ദര്ഘഭാസനില്  ഇഇടഭാക്കുന  പനിഴെയലട  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.
എനനിരുനഭാലല സമഭാനമഭായ പരഭാതനികേള വതീണ്ടുല ഉണഭാകേഭാനുള്ള സഭാഹചേരലത്തനില്
കരഭാഗനികേളുലട സരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി കകേഭാര്പകറഷലന്റെ 2017-18-ലല ദര്ഘഭാസനില്
കേളര് കകേഭാഡട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്. 
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മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരവല കേഭാരലക്ഷമതയല

222 (1466) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവല
സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  മഭാര്ക്കറനിലലത്തുന  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരവല,
കേഭാരലക്ഷമതയല പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുനത്തുനതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാല സലവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില്  അതനിനഭായനി  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിര്മ്മേനിക്കുന ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുലടയല തതീവ്രമഭായ ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  ഉറപഭാക്കനിയ  കശഷമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അവ  വനിപണനിയനി
ലലത്തനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  വനിറഴെനിക്കലപടുന  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനക്കഭായനി  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  വകുപട്ട്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലമുള്ള
ലമഭാത്ത/ചേനില്ലറ  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള  (ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/ലലപ്രവറട്ട്)
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനല  റഭാന്ഡല  സഭാമ്പനിളുകേള  ചേടപ്രകേഭാരല  കശഖരനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനക്കഭായനി  തനിരുവനന്തപുരത്തുല  എറണഭാകുളത്തുമുള്ള
ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ലടസ്റ്റനിലഗട്ട്  ലഭാബുകേളനികലക്കട്ട്  അയയ്ക്കുനണട്ട്.  മരുനട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ
സലവനിധഭാനല  വനിപുലലപടുത്തുനതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാനനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
നനിര്മ്മേനിക്കുന ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുലടയല ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി
ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  റൂളസട്ട്  1945-ലല  ലഷഡക്യൂള  എല  പ്രകേഭാരമുള്ള
അടനിസഭാന  സഇകേരലങ്ങളുല  പ്രസ്തുത  ലഷഡക്യൂള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  വലവസകേളുല
പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  വകുപട്ട്   വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
നനിര്മ്മേഭാണ ശഭാലകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  അതനിനുകശഷമഭാണട്ട് മരുനട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ ലലലസന്സകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ലലലസന്സട്ട് അനുവദനിച കശഷവല
പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങള നനിരന്തരല പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാറണട്ട്.  നനിലവനില്
ഡ്രൈഗ്സട്ട് കേണ്കട്രെഭാള വകുപനിനു കേതീഴെനില് തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല എനനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന  രണട്ട്  മരുനട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാനനി,  തൃശ്ശൂര് എനനിവനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന ലഭാബുകേള കൂടനി
പ്രവര്ത്തന സജമഭാകുനകതഭാലട കകേരള വനിപണനിയനില് വനിറഴെനിക്കുന ആലകേ മരുനട്ട്
ബഭാന്ഡുകേളുലട  ഏകേകദശല  10%  സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങ്കനിലല  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് കേഴെനിയലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
1075/2017.
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ഫഭാര്മസനി പ്രഭാകതീസട്ട് ലറഗുകലഷന് ആകട്ട് 2015

223 (1467)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫഭാര്മസനി  പ്രഭാകതീസട്ട്  റഗുകലഷന്  ആകട്ട്  2015  നടപനിലഭാക്കഭാന്

എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചതട്ട്;

(ബനി)  8  മണനികറനില്  കൂടുതല്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ലമഡനിക്കല്  കഷഭാപ്പുകേളനില്

ഒനനില് കൂടുതല് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനിനനിക്കുകേളക്കട്ട്  ഡ്രൈഗട്ട്  മലസന്സട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മരുന  സലഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  (കഹഭാളലസയനില്  കേടകേളനില്)

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഫഭാര്മസനി  പ്രഭാകതീസട്ട്  ലറഗുകലഷന്  ആകട്ട്  2015-ലല  വലവസകേള

പൂര്ണമഭായല  പഭാലനിക്കണലമനട്ട്  21-10-2015-ലല  251991/എഫട്ട്1/2015/ആ.കു.വ.

സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരല  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്

ഡയറകര്,  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാളര്,  രജനിസഭാര്,  കകേരള  സലസഭാന  ഫഭാര്മസനി

കേഇണ്സനില് എനനിവര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  രഭാജലലത്ത  എല്ലഭാ  മരുനട്ട്  വനില്പനശഭാലകേളുല  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്

കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  ആക്ടുല  റൂളുല  പ്രകേഭാരല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  ലലലസന്സകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിചവരുനതട്ട്.  ടനി നനിയമപ്രകേഭാരല റതീലടയനില് മരുന

വലഭാപഭാരത്തനിനുള്ള ഒരു ലലലസന്സ്ഡട്ട് ലപ്രമനിസനിസനില് അതഭാതു സലസഭാനലത്ത

ഫഭാര്മസനി കേഇണ്സനിലനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള ഒരു രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ

കസവനല  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ഒരു  വലഭാപഭാര  സഭാപനത്തനില്  ഒനനില്  കൂടുതല്

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  കസവനല  ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്  അനുശഭാസനിക്കഭാന്  നനിലവനില്

നനിയമത്തനില്  വലവസയനില്ല.  എനഭാല്  സലസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മനിക്ക

ആശുപത്രനികേളനിലല  ഫഭാര്മസനികേളനിലല  വലഭാപഭാരല  കൂടുതലള്ള  മരുനട്ട്   വനില്പന

ശഭാലകേളനിലല ഒനനില്കടുതല് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന സസകമധയഭാ നനിയമനിചവരുനതഭായനി

കേഭാണുനണട്ട്. 
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(സനി)  മരുനകേള  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ലചേയട്ട്  വനില്പന  നടത്തുന  എല്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളക്കുല  കനിനനിക്കുകേളക്കുല  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഒരു  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ലമഡനിക്കല്  പ്രഭാകതീഷണര്ക്കട്ട്   തലന്റെ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
മരുന നല്കുനതനികലക്കഭായനി  മരുന കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ഡ്രൈഗട്ട് ലലലസന്സട്ട്
ആവശലമനിലല്ലനട്ട് ഡ്രൈഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാലസ്മെറനികട്ട് റൂളസനിലല ലഷഡക്യൂള 'ലകേ' പ്രകേഭാരല
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  കേണ്കട്രെഭാള  വകുപട്ട്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
ഇളവട്ട് അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ഒനനില് കൂടുതല് കഡഭാകര്മഭാര് കസവനല
അനുഷനിക്കുന  ആശുപത്രനികേളനില്  ഓപണ്  കേഇണര്  വഴെനി  മരുനകേള  വനിതരണല
ലചേയ്യുന സഭാപനങ്ങളക്കുല നനിര്ബനമഭായല ലലലസന്സട്ട് കവണലമന നനിബനന
കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  മരുനട്ട്  സലഭരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  (കഹഭാളലസയനില്  കേടകേളക്കട്ട്)
ലലലസന്സട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  ഡ്രൈഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  റൂളസനിലന്റെ
നനിയമങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായഭാണട്ട്.  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പഭാസ്സഭായനിട്ടുള്ളതുല  നഭാലട്ട്
വര്ഷത്തനില് കുറയഭാലത ഏലതങ്കനിലല മരുനവലഭാപഭാര സഭാപനത്തനില് മരുനകേള
ലലകേകേഭാരലല  ലചേയട്ട്  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയമുളളകതഭാ/ഡനിഗ്രനി  പഭാസ്സഭായനിട്ടുള്ളതുല  ഒരു
വര്ഷത്തനില് കുറയഭാലത ഏലതങ്കനിലല മരുന വലഭാപഭാര സഭാപനത്തനില് മരുനകേള
ലലകേകേഭാരലല ലചേയട്ട്  പ്രവൃത്തനി പരനിചേയമുള്ളകതഭാ/രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് ഫഭാര്മസനികസ്റ്റഭാ ആയ
വലക്തനിലയ  കകേഭാലപതീറന്റെട്ട്  കപഴണഭായനി  നനിയമനിചട്ട്  കസവനല  ഉറപനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
കഹഭാളലസയനില്  ലലലസന്സട്ട്  അനുവദനിക്കഭാവൂ  എനഭാണട്ട്  നനിലവനിലല  വലവസ.
ഇതുതലനയഭാണട്ട്  രഭാജലത്തുടനതീളമുള്ള  വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലല നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.

പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

224  (1468)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത
ലഭലമഭാകുനലതവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനല  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  പ്രകൃതനിചേനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  ഒറപഭാലത്തുല  തനിരുവനന്തപുരല  ജനില്ലയനിലല
വര്ക്കലയനിലല കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലഭനിക്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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പ്രകൃതനി ചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല നഴ്സുമഭാര്

225  (1469)  ശതീ  .    എ  .    എല  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  പ്രകൃതനി  ചേനികേനില്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ആയര്കവദ
നഴ്സുമഭാരുലട കസവനമഭാണട്ട് ലഭലമഭാകുനതട്ട് എനതുല ആയര്കവദ നഴ്സുമഭാരുലട കസവനല
പ്രകൃതനി ചേനികേനില്സഭാ രതീതനിക്കട്ട് അപരലഭാപ്തമഭാലണനള്ള വനിവരവല ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആയഷട്ട്  വനിഭഭാഗല  നടത്തുന  നഴനിലഗട്ട്  കകേഭാഴഭായ
റനി.എ.റനി.സനി.  പഭാസഭായവലര  പ്രകൃതനി  ചേനികേനില്സഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നഴ്സുമഭാരഭായനി
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അപരലഭാപ്തമഭാലണന കേഭാരലല ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

(ബനി) ടനി വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഓചനിറ പരബഹ്മ കക്ഷത്രത്തനിലല പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള

226  (1470)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ :

ഓചനിറ  പനണട്ട്  വനിളക്കട്ട്  മകഹഭാതവകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  പതനിനഭായനിര
ക്കണക്കനിനട്ട് ഭക്തജനങ്ങള പ്രതനിദനിനല എത്തുന ഓചനിറ പരബഹ്മ  കക്ഷത്രത്തനില്
വഭാണനിഭക്കഭാര്,  ഭക്തജനങ്ങള എനനിവര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള
ഇവനിലട  ഗുരുതരമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നല  സൃഷ്ടനിക്കുനണട്ട്  എനള്ള  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്,  ഇവനിലട  പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നനികരഭാധനിത  കമഖലയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  കക്ഷത്ര  പരനിസരത്തട്ട്  കുമനിഞകൂടുന
പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  നതീക്കല
ലചേയ്യുനണട്ട്.

ഓചനിറ  പരബഹ്മ  കക്ഷത്രത്തനിലല  ഉതവപറമ്പട്ട്  പ്ലഭാസ്റ്റനികേട്ട്  വനിമുക്ത
കമഖലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്/പഞഭായത്തട്ട്  വകുപ്പുകേലള   പ്രഖലഭാപനല
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ചുമതലലപടുത്തഭാവനതഭാലണനട്ട് ചൂണനിക്കഭാടനി ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ജനില്ലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇലക്കഭാല്ലലത്ത ഉതവകത്തഭാടനു
ബനനിചട്ട്  മഭാലനിനല  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന്  കവണ്ടുന  നനിര്കദ്ദേശല
സലഘഭാടകേര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 
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കസ്നേഹസര്ശല പദതനി

227 (1471) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എല  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സഭാമൂഹലസരക്ഷ മനിഷലന്റെ  'കസ്നേഹസര്ശല  പദതനി'യനില്  ഉളലപടുത്തനി

ലപന്ഷന് ലഭനിക്കുനതട്ട് എത്രകപര്ക്കഭാണട്ട്; പ്രതനിമഭാസല എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട്
ലപന്ഷനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടനിലല അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാലരലയല്ലഭാല ഈ പദതനിയലട
കേതീഴെനില്  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  എല്ലഭാവലരയല  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്
ലപന്ഷന് നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
കസ്നേഹസര്ശല  പദതനി  പ്രകേഭാരല  1943  കപര്ക്കഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  പ്രതനിമഭാസല  1000  രൂപ  വതീതമഭാണട്ട്  ധനസഹഭായല
അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്നനിനല  94  കപര്ക്കഭാണട്ട്  പ്രതനിമഭാസ
ധനസഹഭായല  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.   വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്നനിനല  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തനി  അവരനില്നനിനല  അടനിയന്തരമഭായനി  അകപക്ഷ
കശഖരനിചട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷനട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശല
വയനഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ സഭാമൂഹല നതീതനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് 29-7-2016-നട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള കശഖരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  31-8-2016-നട്ട് ജനില്ലഭാ
സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസറലട കനതൃതസത്തനില് സലഘടനിപനിച മതീറനിലഗനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്
കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് കസ്റ്ററട്ട് ലലയ്സണ് ഒഭാഫതീസര് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലല  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  അര്ഹരഭായ  മുഴുവന്  കപലരയല  കേലണത്തുനതനിനു
കവണനി  ഒരു  ലപ്രഭാകഫഭാര്മ  തയഭാറഭാക്കുകേയല  8-9-2016,  9-9-2016  എനതീ
തതീയതനികേളനില് നടക്കുന കസ്റ്റര് മതീറനിലഗനില് ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസര്,
അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്, ലലട്രെബല് ലപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര് എനനിവരുലട കനതൃതസത്തനില്
അകപക്ഷ വനിതരണല നടത്തനി  6-10-2016-നട്ട്  ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസറലട
റനിവക്യൂ  മതീറനിലഗനില്  കേളകട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുല  31-8-2016-നട്ട്  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  കശഖരനിക്കുന  അകപക്ഷകേള  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ
സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്  സഭാക്ഷലലപടുത്തനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷനട്ട്
സമര്പനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 



246      കകേരള നനിയമസഭ                         ഒകകഭാബര്  3, 2016

കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ലലബകലഭാ

228 (1472)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാമനിഷലന്റെ മബകലഭായട്ട് സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേഭാരല

നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാകണഭാ;  എങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

അതനിനുകശഷല  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എലന്തഭാലക്ക

കഭദഗതനികേള വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മബകലഭാ  പ്രകേഭാരല  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനി/എകനികേബടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി/

എകനികേബടതീവട്ട്  ഡയറകര്  എനനിവരുലട  ചുമതലകേള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനനിലല നനിയമനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് മബകലഭാ

പ്രകേഭാരല ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട് ആലരയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ലലബകലഭായട്ട് സര്ക്കഭാര് അലഗതീകേഭാരല

നല്കേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള സഭാമൂഹല

സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ഉകദലഭാഗസരുലട ഫനിനഭാന്ഷലല് അധനികേഭാരല വനിപുലതീകേരനിക്കുന

രതീതനിയനില് രണ്ടുപ്രഭാവശലല കഭദഗതനികേള വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട

പകേര്പ്പുകേള  (26-7-2011-ലല  ജനി.ഒ.  (എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  35/2011/സഭാനതീവ  &

30-7-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  45/2015/സഭാനതീവ)  ഇകതഭാലടഭാപല

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ മനിഷന്  ലലബകലഭാ  പ്രകേഭാരല  ഗകവണനിലഗട്ട്

കബഭാഡനി/എകനികേബടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി/എകനികേബടതീവട്ട് ഡയറകര് എനനിവരുലട ചുമതലകേള

സലബനനിച വനിശദഭാലശല അനുബനമഭായനി ആയനി ഉള്ളടക്കല ലചേയനിട്ടുണട്ട്*. 

(സനി)  സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ ലലബകലഭായനിലല ഖണ്ഡനികേ 10 (ii)(2) (a)

പ്രകേഭാരല  മനിഷനനില്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരല  എകനികേബടതീവട്ട്

കേമ്മേനിറനിയനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.  എനഭാല് ലലബകലഭായനിലല ഖണ്ഡനികേ 9 (2) പ്രകേഭാരല

എല്ലഭാ കേഭാരലത്തനിലല സര്വ്വഭാധനികേഭാരല മനിഷലന്റെ ഗകവണനിലഗട്ട് കബഭാഡനിക്കഭാണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 247

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന അങ്കണവഭാടനികേള

229  (1473)  ശതീ  .    എല  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാല്ലല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എത്ര അങ്കണവഭാടനികേള ഉലണനല അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനല അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള്ള അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് സസന്തമഭായനി സലവല ലകേടനിടവല
ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരല

(എ)  ലകേഭാല്ലല  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
136 അങ്കണവഭാടനികേളുണട്ട്. അവയലട വനിശദഭാലശല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

(ബനി)  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ലകേടനിടല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  മറട്ട്   ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലട  സലല  തുടങ്ങനിയവ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  വരുന.  ലകേഭാല്ലല  കകേഭാര്പകറഷന്
കമഖലയനില്  സസന്തമഭായനി  സലമനില്ലഭാത്ത  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്   സലല  വനിലയ്ക്കു
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള കപ്രഭാജകട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശ്രുതനിതരലഗല പദതനി

230 (1474) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്  പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് 'ശ്രുതനിതരലഗല' പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കഭാന് ഭരണതലത്തനില് എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  എത്ര  തുകേയലട  സഹഭായമഭാണട്ട്  പദതനി  വഴെനി  ഇതുവലര
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ശവണകശഷനിയല സലസഭാരകശഷനിയല ഇല്ലഭാലത ജനനിക്കുന കുടനികേളക്കട്ട്
5  വയസ്സനിനുള്ളനില്  കകേഭാകനിയര്  ഇലപ്ലഭാകന്റെഷന്  സര്ജറനി  നടത്തനി  രണ്ടുവര്ഷല
നതീണ്ടുനനില്ക്കുന ആഡനിററനി  ലവര്ബല് ഹഭാബനിലനികറഷനനിലൂലട  ശവണകശഷനിയല
സലസഭാരകശഷനിയല കനടനിലയടുക്കുകേലയനതഭാണട്ട് പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലല. 

(സനി) 

1. അര്ഹരഭായവരനില്  നനിനല  അകപക്ഷ  കശഖരനിചട്ട്  കകേഭാകനിയര്
ഇലപ്ലഭാകന്റെഷന് സര്ജറനി നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. അകപക്ഷകേരനില് അര്ഹരഭായവലര കേലണത്തുനതനിനഭായനി റതീജനിയണല്
ലലവല്  ലടകനിക്കല്/കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല്  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  എനനിവ
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. സര്ജറനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  രണ്ടുവര്ഷല  നതീണ്ടു
നനില്ക്കുന  ആഡനിററനി  ലവര്ബല്  ഹഭാബനിലനികറഷനുള്ള  സഇകേരലല
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

4. കുടനികേളക്കട്ട് കകേഭാകനിയര് ഇലപ്ലഭാകന്റെഷന് സര്ജറനി നടത്തുനതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സര്ക്കഭാര്/ലലപ്രവറട്ട്  ആശുപത്രനികേലള
എലപഭാനല് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

5. പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനതനിനഭായനി  കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല്
കമഭാണനിററനിലഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി,  എലപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  എനനിവ
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നഭാളനിതുവലര പ്രസ്തുത പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി  30,91,64,740/-
രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന്

231  (1475)  ശതീ  .    ലകേ  .    എല  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ മനിഷനനിലല  ഓകരഭാ  തസനികേയനിലല  നനിയമനത്തനിനു

കവണ കയഭാഗലതയല നനിയമനരതീതനിയല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷനനില് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനികലഭാ ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയ  തസനികേ,  നനിയമനല
ലഭനിചവരുലട  കപരട്ട്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത,  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  രതീതനി,  ഇന്റെര്വക്യൂ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഘടന എനനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷനനിലല  എല്ലഭാ  തസനികേകേളനിലലയല
കയഭാഗലതകേളുല മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല സലബനനിചട്ട് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയല പഠനവല
നടത്തുനതനിനട്ട്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുല  ഇതുസലബനനിച
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനി  മതീറനിലഗനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനുല
എകനികേബടതീവട്ട്  ഡയറകലറ  ചുമതലലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷലന്റെ 9-9-2016-ലല 22-ാം ഗകവണനിലഗട്ട് കബഭാഡനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലല  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലല
നനിയമനല ലഭനിചവരുലട വനിശദഭാലശല അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനനിലല നനിയമനല

232  (1476)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലസദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷനനില്  വനിവനിധ  തസനികേകേളനില്  നനിയമനല
നടത്തുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മനിഷന്  രൂപതീകേരണത്തനിനുകശഷല  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനിയല
എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയല  കയഭാഗല  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ  തസനികേകേളുലട  നനിയമന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല,  കയഭാഗലതയല ചേര്ച ലചേയട്ട് അലഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഓകരഭാ
തസനികേയ്ക്കുല  അപ്രകേഭാരല  അലഗതീകേരനിച  കയഭാഗലത,  നനിയമന  മഭാനദണ്ഡല,
ലതരലഞ്ഞടുപ്പുരതീതനി എനനിവ എന്തഭായനിരുന എനതനിലന്റെ വനിശദവനിവരല നലഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവവഴെനി  നനിയമന  മഭാനദണ്ഡല  നനിശയനിചട്ട്
നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലല്ലങ്കനില്  ഏതു  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനിലള്ളലതനല
അതട്ട്  എത്രഭാമലത്ത  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്,  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനി  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമുള്ള
തഭാലണനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  മനിഷന് രൂപതീകേരണത്തനിനുകശഷല എകനികേബടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനി കൂടനി വനിവനിധ
തസനികേകേളുലട  നനിയമനങ്ങളുല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനില്  അപഭാകേതകേളുല
ലലവരുദലങ്ങളുല  ഉള്ളതഭായനി  കബഭാദലലപടതനിനഭാല് മനിഷനനിലല  എല്ലഭാ  തസനികേകേളനിലലയല
കയഭാഗലതകേളുല മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല സലബനനിചട്ട് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയല പഠനവല
നടത്തുനതനിനട്ട്  ഒരു  കേമ്മേനിറനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുല  ഇതുസലബനനിച
വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഗകവണനിലഗട്ട്  കബഭാഡനി  മതീറനിലഗനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനുല
എകനികേബടതീവട്ട്  ഡയറകലറ  ചുമതലലപടുത്തുനതനിനട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷലന്റെ  9-9-2016-ലല 22-ാം ഗകവണനിലഗട്ട് കബഭാഡനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് വഴെനി നനിയമന മഭാനദണ്ഡല നനിശയനിചനിടനില്ല. 

നഗരൂര്, പഴെയകുനകമ്മേല്, കേരവഭാരല, പുളനിമഭാത്തട്ട്, കേനിളനിമഭാനൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലല അങ്കണവഭാടനികേള

233  (1477)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല്,  കേരവഭാരല,  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  കേനിളനിമഭാനൂര്  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി കസ്റ്ററട്ട് പ്ലഭാന് ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചല, നബഭാര്ഡട്ട് സഭാഹയത്തഭാലല
എവനിലടലയല്ലഭാമഭാണട്ട്  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  അങ്കണവഭാടനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായലതനല  ഓകരഭാനനികന്റെയല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനല ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവര്ത്തനിക്കുല എന്തു തുകേ വതീതമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനല,
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് കമല്കനഭാടല വഹനിക്കുന ഏജന്സനി ഏതഭാലണനല,
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനല എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനല,  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയല
കേരഭാര് എടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട് ആരഭാലണനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  നഗരൂര്,  പഴെയകുനകമ്മേല്,  കേരവഭാരല,  പുളനിമഭാത്തട്ട്,  കേനിളനിമഭാനൂര്
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  കസ്റ്ററട്ട്  പ്ലഭാന്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചല  നബഭാര്ഡട്ട്
സഹഭായത്തഭാലല  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനിലല  അങ്കണവഭാടനി  നനിര്മ്മേഭാണല
സലബനനിച വനിശദഭാലശല അനുബനല ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട് *.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിക്കുല  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
കമല്കനഭാടല വഹനിക്കുന ഏജന്സനി,  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസ, അവയലട കേരഭാര് എനനിവ സലബനനിച വനിശദഭാലശല അനുബനല ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.

അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ലപന്ഷന് അനുകൂലലങ്ങള

234  (1478)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളനില് ലഹല്പര്,  വര്ക്കര് തസനികേയനില് കജഭാലനി  ലചേയട്ട്
വനിരമനിചവര്ക്കട്ട് എലന്തല്ലഭാല തരത്തനിലള്ള ലപന്ഷന് ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാകു
നലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദനിപനിചലകേഭാണട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്
വനതനിനുകശഷല  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരവല  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പ്പുല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുനവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന
ലപന്ഷന് ആനുകൂലലങ്ങള കുറവഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളനില് ലഹല്പര്,  വര്ക്കര് തസനികേകേളനില് കജഭാലനി ലചേയട്ട്
വനിരമനിചവര്ക്കട്ട്  അവര് കക്ഷമനനിധനിയനില് അടച തുകേയല ഓകരഭാ  വര്ഷവല അവര്
അടച  തുകേയലട  11%  പലനിശയല  നല്കേനിവരുന.   കൂടഭാലത  2003  മഭാര്ചട്ട്  വലര
അവര്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അടച  തുകേയലട  10%  തുകേയല  2003  മഭാര്ചനിനുകശഷല
അവര്  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അടച  തുകേയട്ട്  തുലലമഭായ  തുകേയല  (100%)  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായല  നല്കേനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട്
15,000  രൂപയല  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  10,000  രൂപയല  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനിയഭായനി  നല്കുന.
വനിരമനിച  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസല  500  രൂപ  നനിരക്കനിലല
ലഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട് 300 രൂപ നനിരക്കനിലല ലപന്ഷന് നല്കേനിവരുന. 

(ബനി)  ലപന്ഷന്  തുകേ  വര്ദനിപനിചലകേഭാണട്ട്  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്
വനതനിനുകശഷല  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിടനില്ല.  ലപന്ഷന്  വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്
സലബനനിച വനിഷയല സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 
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ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനില് നടത്തനിവരുന സഹഭായ
പദതനികേള

235 (1479) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന്  .   പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുകേളുലട  കേതീഴെനില് നടത്തനിവരുന
സഹഭായപദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഇതനില്നനിനല  ധനസഹഭായങ്ങളുല
മറ്റുസഹഭായങ്ങളുല ലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനില് എത്ര സഭാപനങ്ങളുണട്ട്;
അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനല അവയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട നനിലവനിലള്ള സ്റ്റഭാറസല
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  ഏലതങ്കനിലല  സഭാപനല  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയഭാനുള്ള
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സഭായ ഭഭാരതപ്പുഴെയലട മലനിനതീകേരണല, മഞ്ഞപനിത്തല
കപഭാലള്ള സഭാലക്രമനികേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുനലണനള്ള കേഭാരലല ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലന്തങ്കനിലല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് നടത്തനിവരുന സഹഭായപദതനികേള:

1. ലസഭാലലസറനി  കഫഭാര്  ലമഡനിക്കല്  അസനിസ്റ്റന്സട്ട്  ടു  ദനി  പുവര്
പദതനി  പ്രകേഭാരല  ചേനില  അസഖങ്ങളുലട  ചേനികേനിതയഭായനി
പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  വലര
ഒറത്തവണ  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായല  നല്കുനണട്ട്.  ഈ
ധനസഹഭായല  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കരഭാഗനിയലട  കുടുലബ  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനല 3 ലക്ഷല രൂപയനില് തഭാലഴെയഭായനിരനിക്കണല. ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട അകപക്ഷഭാ ഫഭാറത്തനില് അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  സലസഭാനലത്ത  എല്ലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുല  ജനറല്  ആശുപത്രനികേളുല  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളുല അലഗതീകൃത കേഭാന്സര് ലസന്റെറകേളുല ഉളലപലട
ആലകേ  49  (നഭാല്പത്തനിലയഭാമ്പതട്ട്)  ആശുപത്രനികേലള  ഈ
പദതനി  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  17  (പതനികനഴെട്ട്)  കരഭാഗങ്ങളുലട
ചേനികേനിതയട്ട്  ഈ സഹഭായല  ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  പക്ഷഭാഘഭാത
ചേനികേനിതയ്ക്കുകവണനി  17  (പതനികനഴെട്ട്)  ആയര്കവ്വദ  സഭാപനങ്ങലളയല
ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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2. ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനല  നനിര്ദനരഭായ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  20,000  രൂപ  (ഇരുപതനിനഭായനിരല)  ധനസഹഭായല
നല്കുന  മലറഭാരു  പദതനിയല  ആകരഭാഗല  കുടുലബകക്ഷമ
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലണട്ട്.  അര്ഹരഭായവരുലട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കഇണട്ട്
വഴെനി  സഹഭായല  നല്കുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ചേനികേനിതഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  അകപക്ഷകേര്  ലചേകയണതട്ട്.
ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനി,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  സനി.എചട്ട്.സനി.  എനനി
വനിടങ്ങളനില് നനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  പ്രകദശലത്ത കരഭാഗനികേളനില് നനിനട്ട്
അകപക്ഷ  സസതീകേരനിചട്ട്  ആയതട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  അര്ഹരഭായവരുലട
ലനിസ്റ്റട്ട്  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  ഉണഭാക്കുകേയല  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയ
നുസരനിചട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പ്രകേഭാരല  നല്കേനി  വരനികേയല  ലചേയ്യുന.
ഇകതഭാലടഭാപല  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  കുഭാന്സര്
കരഭാഗനികേളക്കുല ലലപ്രസനി കരഭാഗനികേളക്കുല നല്കുന ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ
വനിശദമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  നടത്തനിവരുന  സഹഭായപദതനികേള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള സഭാപനങ്ങളുല
അവയനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട സ്റ്റഭാറസല സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ളവയലട വനിവരവല
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  പടഭാമ്പനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാന  ആശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനി  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഭഭാരതപ്പുഴെ  കേടനകപഭാകുന  ലകേഭാപല,  ചേഭാലനികശ്ശേരനി  ആകരഭാഗല
കബഭാക്കുകേളനില്  മഞ്ഞപനിത്തല,  വയറനിളക്ക  കരഭാഗങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  കൂടുതലഭായനി
കേണ്ടുവരുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  2013-ല്  ഓങ്ങല്ലൂര്,  കുമ്പനിടനി,  കേപ്പൂര്
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  2015-ല്  കേപ്പൂര്,  നഭാഗലകശ്ശേരനി  എനതീ  സലങ്ങളനിലല
മഞ്ഞപനിത്തല ലപഭാടനിപ്പുറലപടതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ജലജനലകരഭാഗങ്ങലള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിളപനിചഭാറനിയ  ലവള്ളല
കുടനിക്കുകേ,  വലക്തനിശുചേനിതസല  പഭാലനിക്കുകേ,  പഴെകേനിയ  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങള
ഭക്ഷനിക്കുനതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളനില് കബഭാധവത്കേരണല നല്കുകേയല
കുടനിലവള്ള കസഭാതസ്സുകേള കകഭാറനികനഷന് നടത്തനി ശുദതീകേരനിക്കുകേയല ലചേയഭാറണട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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അങ്കണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള കവതനല

236 (1480)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

അങ്കണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  10,000  രൂപയഭായല ലഹല്പര്മഭാര്ക്കട്ട്  7,500

രൂപയഭായല  ഓണകററനിയല  വര്ദനിപനിചട്ട്  നല്കുലമന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനല

യഭാഥഭാര്തലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

25-2-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലഎസട്ട്.)  നമ്പര്  21/2016/സഭാനതീവ  (അനുബനല  1*)

പ്രകേഭാരല  വര്ക്കര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയല  പ്രതനിമഭാസല  10000  രൂപയഭായല

ലഹല്പര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയല  7000  രൂപയഭായല  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലഗത്തനില്  അങ്കണവഭാടനി

പ്രവര്ത്തകേരുലട  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയത്തനിലന്റെ  50%  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കണലമനല

കശഷനിക്കുന 50% തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങള വഹനിക്കണലമനല പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില് 50% തുകേയഭായ വകുപട്ട് വനിഹനിതല നല്കുനതനിനട്ട് 30-8-2016-ലല സ.ഉ.

(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  409/16/സഭാനതീവ  (അനുബനല)  പ്രകേഭാരല  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

അങ്കണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള ലപന്ഷന് പദതനി

237  (1481)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങ്കണവഭാടനി പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള ലപന്ഷന് പദതനി ഏതട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്

ആരലഭനിചതട്ട്;

(ബനി) അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുല ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുല എത്ര തൂപ വതീതമഭാണട്ട്

ഇകപഭാള ലപന്ഷന് അനുവദനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) 2011-2016  കമയട്ട് വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് അലഗന്വഭാടനി പ്രവര്ത്തകേരുലട

ലപന്ഷന് വര്ദനിപനിചനിരുകനഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

*  ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  അങ്കണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് ഇകപഭാള നലനിവരുന ലപന്ഷന് തുകേ

വളലര കുറവഭാലണന കേഭാരലല പരനിഗണനിചട്ട് അവരുലട ലപന്ഷന് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില്  ഏതട്ട്  തതീയതനി  മുതല്  വര്ദനവനിനട്ട്  പ്രഭാബലലല  നലഭാനഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ലപന്ഷന് പദതനി ആരലഭനിചതട്ട് 2010-ലഭാണട്ട്.

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര്ക്കട്ട് നനിലവനില്  500  രൂപയല ലഹല്പര്ക്കട്ട്  300

രൂപയമഭാണട്ട് ലപന്ഷന് നല്കുനതട്ട്.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി&ഇ)  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുല  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുല  ലപന്ഷന്

വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് തസനികേ ഒഴെനിവകേള

238  (1482)  കഡഭാ  .    എല  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  സതീനനിയര്  കര്ക്കുമഭാരുലട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള

നനിലവനിലലണനല  ഇവ  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചലവനല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  അടനിയന്തരമഭായനി  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് നനിലവനില് സതീനനിയര് കഭാര്ക്കുമഭാരുലട 63

ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസ്റ്റനിലല  അപഭാകേതകേള

പരനിഹരനിചട്ട്  പുതനിയ ലനിസ്റ്റട്ട്  പ്രകേഭാരല ലപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവരുന.
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ലചേങ്ങന്നൂരനില് മഭാതൃകേ അങ്കണവഭാടനി

239  (1483)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാതൃകേ
അങ്കണവഭാടനി  സലബനനിച  നനികവദനത്തനിലന്റെ  നനിലവനിലള്ള  സനിതനി
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  മഭാതൃകേ  അങ്കണവഭാടനി  സഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലബനനിച
നടപടനികേളനിലല കേഭാലതഭാമസല വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ&ബനി)  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  അങ്കണവഭാടനിലയ  മഭാതൃകേഭാ
അങ്കണവഭാടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.
ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരല  ലചേങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപട  മഭാകവലനിക്കര
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കപ്രഭാജകനില്  മഭാനഭാര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  172-ാം  നമ്പര്
അങ്കണവഭാടനിലയ  മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനി
ക്കുനതനിനട്ട്  7-2-2013-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  39/2013/സഭാനതീവ  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുകേയല  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതല  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
വകുപനിലന  ഏല്പനിക്കുകേയല  ലചേയലവങ്കനിലല  ഭൂമനി  തര്ക്കല  കേഭാരണല  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനല നഭാളനിതുവലര ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ല.  ഏലതങ്കനിലല  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് മഭാതൃകേഭാ അങ്കണവഭാടനി ആരലഭനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനില്ല എങ്കനില് ആയതട്ട്
മലറഭാരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഒനനില് കൂടുതല് അനുവദനിക്കഭാന് വലവസയണട്ട്.

ലചേങ്ങന്നൂര്  കബഭാക്കട്ട്  പഞയത്തനില് ഉളലപട ലചേറനിയനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില്
52-ാം  നമ്പര്  അങ്കണവഭാടനിലയ  മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനി  പുതനിയ
ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കണലമനട്ട്  അകപക്ഷനിചലകേഭാണട്ട്
കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  ആവശലമഭായ
നടപടനികേളക്കഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകദ്ദേഹല
ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആലപ്പുഴെ  കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഓഫതീസകറഭാടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശലലപടനിരനി
ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ  കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഓഫതീസറലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുനമുറയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന കേഭാരലല പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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സഭാമൂഹലകക്ഷമ പദതനികേള

240  (1484)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് നനിലവനിലള്ള വനിവനിധ സഭാമൂഹലകക്ഷമ പദതനികേള കൂടുതല്
ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  പദതനികേളനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനിനുല,
ആയതനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനുല  ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  ഓണ്മലന്
കസഭാഫട്ട് ലവയര് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) ടനി വനിഷയല ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

അങ്കണവഭാടനികേളുലട ശഭാക്തതീകേരണല

241 (1485)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

അങ്കണവഭാടനികേളുലട  ചുമതലകേളനില്നനിനല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പനിന്വഭാങ്ങനി
ലക്കഭാണനിരനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  അങ്കണവഭാടനികേളുലട  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന കേര്മ്മേപദതനികേളുലട വനിശദവനിവരല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  പദതനി  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണട്ട്.  പദതനിയലട
കകേന്ദ്ര-സലസഭാന വനിഹനിതല 90:10, 75:25 എന അനുപഭാതല ഏകേതീകേരനിചട്ട് 60:40
എന  അനുപഭാതത്തനില്  മഭാറല  വരുത്തനി  എനല്ലഭാലത  അങ്കണവഭാടനികേളുലട
ചുമതലകേളനില്നനിനല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പനിന്മഭാറനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.
കകേന്ദ്ര ഫണനിലന്റെ വനിഹനിതത്തനില് വരുന കുറവട്ട് സലസഭാന സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന. 

അങ്കണവഭാടനികേള

242  (1486)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങള  സസന്തമഭായ
ലകേടനിടത്തനിലല  എത്ര  അങ്കണവഭാടനികേള  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനിലല  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലഗലല  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  അങ്കണവഭാടനികേളഭാണട്ട്  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

1075/2017.
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ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  22216  അങ്കണവഭാടനികേള  സസന്തമഭായ  ലകേടനിടത്തനിലല
9096 അങ്കണവഭാടനികേള വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലല പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  കകേഭാതമലഗലല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  22  അങ്കണവഭാടനികേളഭാണട്ട്
വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

സഭാമൂഹലസരക്ഷഭാ മനിഷന്

243  (1487)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവല  സഭാമൂഹലനതീതനിയല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാമനിഷലന്റെ കേതീഴെനില് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി
ലചേയനിരുനതുല, സഭാമ്പത്തനികേ ക്രമകക്കടുകേകളഭാ, കൃതലവനികലഭാപകമഭാ കേലണത്തനി കേരഭാര്
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയല  ലചേയ  ഏലതങ്കനിലല  ജതീവനക്കഭാരനട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷല  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ  പുനര്നനിയമനല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  കപരു
വനിവരല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പനിരനിചവനിടതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പുനരകനസഷണല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമനരതീതനി  ലതറഭായതുലകേഭാണട്ട്  കേരഭാര്  നനിയമനകേഭാലഭാവധനി  നതീടനി
നലഭാലത കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിപനിച ആലരലയങ്കനിലല  വലവസഭാപനിതമഭായല്ലഭാലത
പുനര്നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആരുലട  ഉത്തരവപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിയമനിചലതനല
നനിയമനത്തനിനട്ട് ഗകവണനിലഗട്ട്/എകനികേക്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട അലഗതീകേഭാരമുകണഭാ എനല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി
ലചേയനിരുനതുല,  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടുകേകളഭാ  കൃതലവനികലഭാപകമഭാ  കേലണത്തനി
കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയല  ലചേയ  ആലരയല  ഇഇ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷല  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  ദനിവസകവതന
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ പുനര്നനിയമനല നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല. 

(സനി)  നനിയമനരതീതനി  ലതറഭായതുലകേഭാണട്ട്  കേരഭാര്  നനിയമനകേഭാലഭാവധനി  നതീടനി
നല്കേഭാലത  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിപനിച  ആലരയല  വലവസഭാപനിതമല്ലഭാലത
പുനര്നനിയമനിചനിടനില്ല.
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ഭനിനകശഷനിയള്ള ഉകദലഭാഗസര്

244 (1488)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനിലൂലട  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല  കേനിടനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന ഭനിനകശഷനിയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണല
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതു വര്ഷല വലര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിച ഭനിന കശഷനിയള്ള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് സനിര നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒകനഭാ രകണഭാ ദനിവസലത്ത കുറവലകേഭാണട്ട് 179 ദനിവസല തഭാല്ക്കഭാലനികേ
നനിയമനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണന  നലനി  സനിരനനിയമനല  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  എലകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞനിലൂലട  തല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനല  കേനിടനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കജഭാലനി  ലചേയ്യുന ഭനിനകശഷനിയള്ള ജതീവനക്കഭാരുലട എണല
ഇഇ വകുപനില് കശഖരനിചനിടനില്ല.

(ബനി) എലകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന 1-1-1993 മുതല് 31-12-2003 വലര
കേഭാലയളവനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  കസവനമനുഷനിച  അലഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ
ഉത്തരവകേളനിലൂലട പുനര്/സനിര നനിയമനല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ലപഭാതു  അവധനി  ദനിനങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പഭായനി  179  ദനിവസല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കസവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്ത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലപഭാതു  അവധനി
ദനിനങ്ങള  ഉളലപലട  179  ദനിവസലത്ത  കസവനല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട് സനിരനനിയമനല സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചവരുന.

അങ്കണവഭാടനികേളുലട നവതീകേരണല

245 (1489) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസട്ട് : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിച  നല്കുനതനിനട്ട്

നനിലവനിലള്ള പദതനികേള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരല  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുവര്ത്തനിചവരുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തല്ലഭാലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അങ്കണവഭാടനികേള  കൂടുതല്  ശനിശു  സഇഹൃദമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ലകേടനിടല  നനിര്മ്മേനിചനല്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലള്ള പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. NABARD – RIDF

2. പ്ലഭാന്ഫണട്ട്

3. MGNREGS (ലതഭാഴെനിലറപട്ട് പദതനി)

4. എല.എല്.എ. ഫണട്ട്, എല.പനി. ഫണട്ട്

5. മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  (ഒരു  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് ഒന വതീതല)

6. തകദ്ദേശസസയലഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഫണട്ട്.

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുവര്ത്തനിചവരുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലല
ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലഭരണ  സഭാപനല/Community
ലഭലമഭാക്കണല.

2. NABARD-RIDF  പദതനി  പ്ലഭാന്  ഫണട്ട്,  MGNREGS  എനതീ
പദതനികേളക്കട്ട്  നനിശനിത  അനുപഭാതല  തുകേ  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
സഭാപനല വഹനിക്കണല.

3. മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ബനലപട
എല.എല്.എ. 6.75 ലക്ഷല രൂപ വഹനിക്കണല. നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 10
ലസന്റെട്ട് സലല ലഭലമഭാക്കണല.

(സനി)  അങ്കണവഭാടനികേള  ശനിശുസഇഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണല പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനില് നനിന
മഭാറനി കുടനികേളക്കട്ട് ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന രതീതനിയനില് രൂപകേല്പന ലചേയ്യുകേ.

2. അങ്കണവഭാടനി  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ചുമരുകേള  വനിവനിധ  ലപയനിന്റെനിങ്ങുകേളനിലൂലട
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുകേ.

3. ശനിശു സഇഹൃദ കടഭായട്ട് ലലറട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുകേ.

4. Indoor play materials, outdoor play materials എനനിവ ലഭലമഭാക്കുകേ.

5. പ്രതീ-സ്കൂള  കേരനിക്കുലല  കുടനികേളക്കട്ട്  ആകേര്ഷകേമഭാകുന  രതീതനിയനില്
പരനിഷ്കരനിക്കുകേ.
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അങ്കണവഭാടനികേളനില് പ്രകവശനല കനടുന കുടനികേളുലട എണല

246 (1490)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  പ്രകവശനല  കനടുന  കുടനികേളുലട  എണല
കുറഞവരുനതഭായള്ള കേണക്കുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് എന്തഭാണട്ട്  ഈ പ്രവണതയട്ട്  കേഭാരണലമനതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി
യനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  പ്രകവശനല  കനടുന  കുടനികേളുലട  ആകരഭാഗല
ക്ഷമതയല,  ആശയവനിനനിമയ  പഭാടവവല  മറട്ട്  പ്രതീ-സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന
കുടനികേകളക്കഭാള കൂടുതലഭാലണന തരത്തനിലള്ള പഠനങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  പ്രകവശനല  കനടുന  കുടനികേളുലട  എണല
വര്ദനിപനിക്കുന  തരത്തനില്  എലന്തങ്കനിലല  പദതനികേള  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ  ;
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലകയഭാജനിത  ശനിശു  വനികേസന  കസവന  പദതനിയമഭായനി  ബനലപട
പ്രതനിമഭാസ  പുകരഭാഗതനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പ്രകേഭാരല  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  പ്രകവശനല
കനടുന കുടനികേളുലട എണല കുറഞവരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനിലലത്തുന  കുടനികേളുലട  എണല  കുറയനതുമഭായനി
ബനലപട  വനിഷയല  ജനില്ലഭാതല  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കപ്രഭാഗ്രഭാല  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില്  ചേര്ച  ലചേയതനിന്പ്രകേഭാരല  ചുവലട  കചേര്ക്കുന
നനിഗമനങ്ങളനില് എത്തനികചര്നനിട്ടുണട്ട്. 

1. കകേരളത്തനിലല  3-6  വയസ്സുള്ള  കുടനികേളുലട  എണത്തനില്
ആനുപഭാതനികേമഭായണഭാകുന കുറവട്ട്.

2. കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരത്തനിലണഭായനിട്ടുള്ള
വലതലഭാസല.

3. സസകേഭാരല പ്രതീ-ലലപ്രമറനി സ്കൂളുകേളുലട വന്കതഭാതനിലള്ള കേടനകേയറല.

4. അങ്കണവഭാടനികേളനിലല അടനിസഭാന സഇകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തത.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല. 
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(ഡനി)  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  പ്രകവശനല  കനടുന  കുടനികേളുലട  എണല
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ചുവലട  കചേര്ക്കുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. അങ്കണവഭാടനികേളനിലല  പ്രതീ-സ്കൂള  കുടനികേളുലട  എണല  വര്ദനിപനിക്കു
നതനിനഭായനി  വര്ഷത്തനില്  2 പ്രഭാവശലല  (ജൂണ്  1-നുല  വനിജയദശമനി
ദനിനത്തനിലല)  പ്രകതലകേ  കേലഭാമ്പയനികനഭാടുകൂടനിയ  പ്രകവശകനഭാതവല
സലഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

2. ശനിശു  വനികേഭാസ  കമഖലകേളുലട  പരനികപഭാഷണല  മുന്നനിര്ത്തനി
കുടനികേളുലട  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ഉല്ലഭാസങ്ങളക്കഭായള്ള  തതീമുകേള
ഉളലക്കഭാളന  പഭാഠല  പദതനികേള  വനികേസനിപനിചട്ട്  അങ്കണവഭാടനി
കേളനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

3. അങ്കണവഭാടനികേളുലട  അടനിസഭാന  സഇകേരലല  ലമചലപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

4. അങ്കണവഭാടനികേളനില് കുടനികേലള പ്രകവശനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ആവശലകേത
സലബനനിചല  അങ്കണവഭാടനികേളനിലൂലട  നല്കുന  പ്രതീ-സ്കൂള
വനിദലഭാഭലഭാസലത്തക്കുറനിചല  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണല
നടത്തനിവരുന.

വനികേലഭാലഗരഭായനിട്ടുള്ള തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തുനതട്ട്
സലബനനിചട്ട്

247  (1491)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികേലഭാലഗരഭായനിട്ടുള്ള തഭാലഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തനിലകേഭാണട്ട്
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  പുറലപടുവനിച  മുന്ഗണന  പടനികേയനില്  നനിനല  കപരട്ട്
വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുള്ള  ശതീമതനി  കരഖ,  സതനിന  വനിലഭാസല,  പറക്കുനട്ട്  പനി.ഒ.,
നഭാവഭായനിക്കുളല,  വര്ക്കല  എനയഭാലള  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നനിയമനല
നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനിയഭാളുലട അകപക്ഷ ലഭനിചനിടട്ട് എത്ര മഭാസമഭായനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനിയഭാളക്കട്ട് നനിയമനല നല്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര പ്രഭാധഭാനലല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ-സനി)  28-4-2016-ല്  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്ക്കട്ട്  ലഭനിച  ടനിയഭാളുലട
അകപക്ഷ 15-6-2016-ലല കേത്തുമുകഖന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയല ടനി അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയമഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 263

ഭനിനലനിലഗക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപന്ഷന്

248 (1492) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനലത്ത  ഭനിനലനിലഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  (ട്രെഭാന്സ്ലജന്ഡര്)  ലപന്ഷന്

നല്കുവഭാന് പദതനി ഉകണഭാ; എങ്കനില് പ്രതനിമഭാസല എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലപന്ഷനഭായനി
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപന്ഷന്  നല്കുവഭാനഭായനി  ഇതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  60  വയസ്സനിനട്ട്  മുകേളനിലള്ള  ട്രെഭാന്സ്ലജന്ഡറകേളക്കട്ട്
ലപന്ഷന് അനുവദനിക്കുലമനട്ട് 2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് ലപന്ഷന് നല്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടപടനികേള എടുത്തു
വരുന.

ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട് മുചക്രവഭാഹനങ്ങള സഇജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കല് 

249  (1493)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  ആളുകേളക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  ഘടനിപനിച  മുചക്ര
വഭാഹനങ്ങകളഭാ  മുചക്രസ്കൂടറകേകളഭാ  സഇജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്  സഭാമൂഹല
നതീതനിവകുപട്ട്  എലന്തങ്കനിലല  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  ഏലതഭാലക്ക  ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
സഹഭായല ലഭനിചവരുലട എണല ജനില്ല തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കലഭാടറനി വനില്പന കപഭാലലയള്ള സസയലലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള മുഴുവന്
വനികേലഭാലഗര്ക്കുല  ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനില്ലഭാലത  ഇത്തരല
മുചക്രസ്കൂടറകേകളഭാ  കമഭാകടഭാര്  ഘടനിപനിച  മുചക്രവഭാഹനങ്ങകളഭാ  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരല

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേരള സലസഭാന വനികേലഭാലഗകക്ഷമ

കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  ലലസഡട്ട്  വതീല്  ഘടനിപനിച  സ്കൂടറകേള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കു

വനികധയമഭായനി സഇജനലമഭായനി നല്കേനിവരുന. മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഉള്ളടക്കല ലചേയ്യുന.*

(ബനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ജനില്ലയല  സഹഭായല  ലഭനിചവരുലട  എണവല

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരല 70

ലകേഭാല്ലല 26

പത്തനലതനിട 8

ആലപ്പുഴെ 25

ഇടുക്കനി 26

കകേഭാടയല 2

എറണഭാകുളല 9

തൃശൂര് 6

വയനഭാടട്ട് 10

പഭാലക്കഭാടട്ട് 9

കേണ്ണൂര് 18

മലപ്പുറല 4

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 57

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനുസരനിചല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്

വനികധയമഭായല കലഭാടറനി  വനില്പന കപഭാലലയള്ള സസയലലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള

മുഴുവന്  ഭനിനകശഷനിക്കഭാര്ക്കുല  ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനില്ലഭാലത

ലലസഡട്ട് വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് വനിതരണല നടത്തുനതഭാണട്ട്.

* മലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലലസകലഭാ ധഭാനലസലഭരണനികേള

250 (1494) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   എ  .   എല  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭക്ഷലധഭാനല  സലഭരണവല  വനിതരണവല  സസകേഭാരല  കകേഭാര്പകററ്റുകേലള

ഏല്പനിക്കുനതനിനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നതീക്കല  സലസഭാനങ്ങളുലട  ലപഭാതു
വനിതരണ സലവനിധഭാനലത്ത കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ''ലലസകലഭാ''  ധഭാനലസലഭരണനികേള  വലഭാപനിക്കുനതനിലൂലട  പ്രസ്തുത
കമഖലയനിലല  പതനിനഭായനിരങ്ങളുലട  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടുലമന  യഭാഥഭാര്തലല
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നനിര്ബനമഭായല നടപഭാക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സലസഭാനത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴെനില്-പുനരധനിവഭാസല  എനനിവയഭായനി  എലന്തങ്കനിലല  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഭക്ഷല സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് വകുപനില് ഇതുസലബനനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനല
ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമല

251  (1495)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമ'മനുസരനിചട്ട് കറഷന് കേഭാര്ഡുടമകേളനിലല മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനതട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
1075/2017.
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(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തു
നതനിനുകവണനി  ലകേഭാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്,  ഏലതങ്കനിലല  തരത്തനിലള്ള
മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് ഇതു കേഭാരണല കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കു
നല്കുനതനില് എത്ര കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാ  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തുനതട്ട്  സലസഭാന  തലത്തനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കഭാസട്ട്  4  തസനികേ  വലരയള്ള  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലരകടനി  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലള
ലപടുത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലസഭാനതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനി  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  പരഭാതനി
പരനിഹരനിചട്ട്  2017  മഭാര്കചഭാടുകൂടനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
വനിതരണല ലചേയഭാന് കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

252 (1496) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

'ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല'  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലല നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013  -ലല  29-ാം നമ്പര്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തലഭാ  അസഭാധഭാരണ ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല ലചേയലപട
കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,  2013-ല്  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാ
ക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരല
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലബങ്ങലള  കേലണത്തല്
(identification  of  priority  households),  വഭാതനില്പടനി  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണല
(door  step  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല്
(online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനല  (Grievance  Redressal
Machanism)  എനനിവയഭാണട്ട് ഇതര കേഭാരലങ്ങളലക്കഭാപല കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ
നനിയമല  വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനതട്ട്.  1-3-2017  മുതല് കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണല ലചേയട്ട്
കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
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ബനി.പനി.എല്., എ.എ.ലലവ. കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേള
വഴെനി സഇജനല ഓണക്കനിറ്റുകേള

253  (1497)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് എത്രലക്ഷല ബനി.പനി.എല്., എ.എ.മവ.
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കഭാണട്ട് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേള വഴെനി സഇജനലമഭായനി  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള അടങ്ങനിയ ഓണക്കനിറ്റുകേള വനിതരണല ലചേയതട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിച എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് 16.06 ലക്ഷല ബനി.പനി.എല്./എ.എ.ലലവ. കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്
2 കേനികലഭാ ഗ്രഭാല അരനി, 200 ഗ്രഭാല മുളകേട്ട്, 100 ഗ്രഭാല കതയനില എനതീ നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങള അടങ്ങനിയ സഇജനല ഓണക്കനിറ്റുകേള സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനി വനിതരണല ലചേയ. 

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഏകേകദശല 17.72 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിച.

ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

254 (1498) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദത  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമല  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുനകതഭാലട  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി) മുന്ഗണന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവലര കേലണത്തുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡല
എലന്തനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  മുന്സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില് പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്
ഗുണകേരമഭായ  മഭാറല  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ  എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  നനിയമല  സലസഭാനത്തുള്ള  സഭാര്വ്വത്രനികേ  കറഷനനിലഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലത്ത
ഏലതങ്കനിലല തരത്തനില് ബഭാധനിക്കഭാനനിടയകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലല  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല  29-ാം
നമ്പര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,  2013  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരല  14.25  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ് ആണട്ട്
വഭാര്ഷനികേ  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനില്
10.13  ലക്ഷല  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  1.54  കകേഭാടനി
ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുവഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്. മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവര്ക്കട്ട്
5 കേനികലഭാഗ്രഭാല ഭക്ഷലധഭാനലല ഒരഭാളനിനുല 35 കേനികലഭാഗ്രഭാല ഭക്ഷലധഭാനലല എ.എ.ലലവ.
കേഭാര്ഡനിനുല  നല്കുനതഭാണട്ട്.  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി
4.12 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലല പ്രതനിവര്ഷല ലഭനിക്കുല.

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തുനതട്ട്  തകദ്ദേശസസയലഭരണ
വകുപനിലന്റെ  1-1-2011-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  16/11/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനിലന
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫഭാമുകേള  കറഷന്  കേടകേള  വഴെനി  അതഭാതട്ട്  കറഷന്
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുകേയല  കുടുലബത്തനിലല  മുതനിര്ന  വനനിതഭാ
അലഗത്തനിലന്റെ കഫഭാകടഭാ എടുക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  പടനികേവര്ഗത്തനിലല കഭാസട്ട്
കഫഭാര് ജതീവനക്കഭാലരകടനി മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ബഭാധനിക്കഭാനനിടയനില്ല.

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദത നനിയമല

255  (1499)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദത  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിലന്റെ
ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതല കുറയലമനട്ട് വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതത്തനില് കുറവട്ട് വരരുലതനട്ട് ആവശലലപടട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  എത്ര  കേത്തുകേള  അയചനിട്ടുലണനല  അവ
ഏലതല്ലഭാല തതീയതനികേളനിലഭായനിരുനലവനല വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതല  കുറയഭാതനിരനിക്കഭാന്
എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലസഭാനലത്ത
എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.,  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  10.01  ലക്ഷല
ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ് അരനിയല  2.25  ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ് കഗഭാതമ്പുല  ഉളലപലട  12.26
ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട് കനഭാര്മല് കേസഭാടയനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്
നനിനട്ട്  അനുവദനിച  നല്കേനിയതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി 2.7  ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് അരനിയല  0.95  ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ്
കഗഭാതമ്പുമുളലപലട 3.65 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലല അധനികേ വനിഹനിതമഭായനി
ലഭനിചനിരുന.

കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച കനഭാര്മല് വനിഹനിതല അകത
അളവനില് ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് അനുവദനിചനിരുന അധനികേ വനിഹനിതല
2016  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  ജൂണ് വലരയള്ള മൂനട്ട്  മഭാസങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇതുവലര അനുവദനിചതട്ട്.  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള അധനികേ
ഭക്ഷലധഭാനലല  2016  ജൂണനിനുകശഷല  അനുവദനിചനല്കേനിയനിടനില്ല.  കദശതീയ  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലല  ലഷഡക്യൂള  4  പ്രകേഭാരല  14.25  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 20-3-2015-ലല പനി.ഡനി.എസട്ട്. കേണ്കട്രെഭാള ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരല
15480040  കപരഭാണട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുനതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്
മഭാത്രമഭായനി 10.17 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പ്രതനിവര്ഷല കവണനിവരുല.
അവകശഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് 4.08 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് മഭാത്രമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്. ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനില്  അദലഭായല  2-ല്  ലസക്ഷന്  3(1)ല്  അവസഭാന  മൂന
വര്ഷത്തനില്  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതമഭായനി  സലസഭാനത്തനിനു  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
ഭക്ഷലധഭാനലവനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  വനിഹനിതല  സലരക്ഷനിക്കലപടുലമനഭാണട്ട്
ഉറപ്പുനല്കുനതട്ട്. എനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന കനഭാര്മല് വനിഹനിതവല
അധനികേ  വനിഹനിതവല  (അഡ്കഹഭാക്കട്ട്)  ഉളലപലടയള്ള  മുഴുവന്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുല
പൂര്ണമഭായല  വനിലടടുത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  സലസഭാനലമന  നനിലയനില്  കദശതീയ
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലസഭാനത്തനിലന്റെ
ലമഭാത്ത ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ ശരഭാശരനിക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി ലലടഡട്ട്ഓവര് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്  ലപഭാതുവനിതരണ  രലഗത്തട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ
തഭാല്പരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാനനിടയലണനല  ആയതനിനഭാല്
അഡ്കഹഭാക്കട്ട് ഉളലപലട സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില്
ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ
നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  7  എണല.  30-7-2014,  8-10-2014,  30-10-2014,  29-10-2014,
21-1-2015, 2-2-2015, 26-8-2015 എനതീ തതീയതനികേളനില്.

(സനി)  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  ഉളലപലട  സലസഭാനത്തനിനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവല സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

256 (1500) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   മഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവല  സനിവനില്  സമപ്ലസല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലല്ലങ്കനില് എനമുതല് നടപനിലഭാക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങലള  കേലണത്തുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലള്ള  റഭാങ്കനിലഗട്ട്
സമ്പ്രദഭായല മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാലൂക്കട്ട്തല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനി  പ്രസനിദതീകേരനിച  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
സലബനനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമത്തനില്നനിനല  ഒഴെനിവഭാക്കലപടുന  വനിഭഭാഗങ്ങള
ഏലതല്ലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇല്ല. 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച
വരുന.

(ബനി) തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലഗട്ട് നടത്തനി മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിരുലനങ്കനിലല
ധഭാരഭാളല അപഭാകേതകേള കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട് ടനി പടനികേ എല്ലഭാ തഭാലൂക്കനിലല
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുനനില്ല.  യഥഭാര്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുനതനിനഭായനി
റഭാങ്കനിലഗട്ട്  സലസഭാനതലത്തനില്  നടത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
അര്ഹതലപടവര്  മുഴുവന്  കയഭാഗലതയലട  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്  പടനികേയനില്
ഉളലപടുവഭാനഭാണട്ട്  അങ്ങലന  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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(സനി)  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര/
കസ്റ്ററട്ട്  പ്രകയഭാറനിറനി  പടനികേകേള  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിലല  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  തഭാലൂക്കനിലല
എറണഭാകുളല  ജനില്ലയനിലല  എറണഭാകുളല  സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്  ഓഫതീസനിലല
പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുന.  ഇതുസലബനനിചട്ട്  1300 -ഓളല  പരഭാതനികേള  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്
തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ്ല  ഓഫതീസനിലല  300-ഓളല  പരഭാതനികേള  എറണഭാകുളല  സനിറനി
കറഷനനിലഗട്ട് ഓഫതീസനിലല ലഭനിചനിരുന.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടുക്കുനവര്,  സസന്തമഭായനി  ഒകരക്കറനിനുകമല്
ഭൂമനിയള്ളവര്,  സസന്തമഭായനി  1000  ചേതുരശ അടനിക്കട്ട് കമല് വനിസതീര്ണമുള്ള വതീകടഭാ,
ഫഭാകറഭാ  ഉള്ളവര്,  നഭാലട്ട്  ചേക്ര  വഭാഹനമുള്ളവര്  എനനിവര്  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില്
നനിനല ഒഴെനിവഭാക്കലപടുല.

പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

257 (1501)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില് പടനികേജഭാതനിയനില്ലപട വളലര പഭാവലപട നൂറകേണക്കനിനഭാളുകേളുലട
കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള എ.പനി.എല്. ആയതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് പുതനിയ
കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണത്തനില് പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനര്ഹരഭായ  പലര്ക്കുല  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  റദ്ദേഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഉണട്ട്.  അര്ഹരഭായ  എല്ലഭാ  കുടുലബങ്ങളുല  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളലപടത്തക്ക രതീതനിയനിലഭാണട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  അനര്ഹരഭായവലര  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിനല  ഒഴെനിവഭാക്കുന
തനിനുള്ള എല്ലഭാ നടപടനികേളുല സസതീകേരനിചവരുന. 

പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷ

258 (1502)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷ സസതീകേരനിചനിടട്ട് എത്ര കേഭാലമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

16-7-2014-നട്ട്  കശഷല പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷ സസതീകേരനിക്കുനനില്ല.
എനഭാല് വളലര അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില് അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്.
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അവശല സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദന

259  (1503)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലട  പൂഴനിവയ്പുല  കേരനിഞന്തയല

തടയനതനിനട്ട് എലന്തല്ലഭാല മുന്കേരുതലകേളഭാണട്ട് മകേലക്കഭാണലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലട  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയ്പുല  കേരനിഞന്തയല

തടയനതനിനുല  അവയലട  ലഭലതയല  നലഭായവനില  വനിപണനവല  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതനിനുമഭായനി  കമഖല/ജനില്ല/തഭാലൂക്കുതല  പരനികശഭാധനഭാ  സട്ട് കേസഭാഡുകേളുല

സലസഭാനതലത്തനില്  ലലഫയനിലഗട്ട്  സട്ട് കേസഭാഡുകേളുല  രൂപതീകേരനിച.  ഇപ്രകേഭാരല

രൂപതീകേരനിക്കലപട  103  സട്ട് കേസഭാഡുകേള  25-8-2016  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.

കൂടഭാലത വനിലക്കയറല സലബനനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല

പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല

സട്ട് കേസഭാഡുകേളുലട  പരനികശഭാധന  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  ലലദനലദനിന  പരനികശഭാധനകേളുലട

വനിശദഭാലശങ്ങള  നല്കുനതനിനുമഭായനി  25-8-2016  മുതല്  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്

കേമ്മേതീഷണകററനില് കേണ്കട്രെഭാള റൂല രൂപതീകേരനിചല പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമല

260  (1504)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭക്ഷല  ഭദത  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര

കേമ്മേതീഷനട്ട് ആവശലമഭായ തസനികേകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എനഭാണട്ട്

തസനികേകേള രൂപതീകേരനിചതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  സലസഭാന  ഫുഡട്ട്  കേമ്മേതീഷനു

കവണനി ജതീവനക്കഭാരുലട 17 തസനികേ അനുവദനിചട്ട് 21-8-2015-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്

23/15/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ

നനിയമവമഭായനി ലപഭാരുത്തലപടുന തരത്തനില് ഇതനില് മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതുണട്ട്.
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കറഷന് വനിതരണ സമ്പ്രദഭായല

261  (1505)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  കറഷന് വനിതരണ സമ്പ്രദഭായത്തനില് കേഭാതലഭായ മഭാറല
വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേലള  പൂര്ണമഭായല
ഒഴെനിവഭാക്കുന കേഭാരലല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഫു ഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  കഗഭാഡഇണുകേളനില്  നനിനട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള
സര്ക്കഭാര് കനരനിടട്ട് കറഷന് കേടകേളനിലലത്തനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അലല്ലങ്കനില്  എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില്  നനിനട്ട്  കറഷന്  കേടക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്
അരനിവഭാങ്ങനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പരനിഷ്കരണല ഏതു നയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ) പുതനിയ പരനിഷ്കരണല എന മുതല് സലസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുല ;  പദതനി
നടപഭാക്കുനതനിലൂലട  കറഷന്  വനിതരണ  രലഗത്തട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  കനടങ്ങള
മകേവരനിക്കഭാനഭാകുല എനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേരുതുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2013-ലല കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കു
നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന്  ലമഭാത്ത  വനിതരണല  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷലന ഏല്പനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  കശഖരനിചട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല
നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) അങ്ങലന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില്ല.

(ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ഇഇ പരനിഷ്ക്കരണല.

(ഇ) 1-3-2017  മുതല് കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണല ലചേയട്ട് കദശതീയ ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല  നടപഭാക്കുനതനിലൂലട  കറഷന്  വനിതരണത്തനിലല  ക്രമകക്കടുകേള
പൂര്ണമഭായനി നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.

1075/2017.
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കറഷന് വനിതരണല കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന പദതനി

262 (1506)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല

സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന്  വനിതരണല  പൂര്ണമഭായനി  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന  പദതനിക്കട്ട്

രൂപല നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തല്ലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതട്ട്  വഴെനി  നനിലവനിലള്ള  കറഷന്  വനിതരണത്തനില്

എലന്തല്ലഭാല മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരഭാന് കപഭാകുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  മഭാര്ഗത്തനിലൂലട  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനികനയല

തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതല  ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതല ലഭനിക്കുനകവളയനില് തലന എഫട്ട്.സനി.ലഎ.,  മധലതല കഗഭാഡഇണുകേള

വഴെനി  കറഷന്  കേടകേള  വലരയള്ള  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിവരങ്ങള

ഓണ്ലലലനഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുകേ,  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  കറഷന്  കേടയനില്

എത്തനികചരുന  വനിവരല  എസട്ട്.എല.എസട്ട്. -ലൂലട  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉടമലയ  അറനിയനിക്കുകേ

തുടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗല  പൂര്ണമഭായല

തടയകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട കറഷന് കേടകേളനിലലല്ലഭാല ഇലകകഭാണനികേട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട്

ഓഫട്ട് ലസയനില് (ഇ-കപഭാസട്ട്) ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുല കറഷന് കേടകേളനിലല

എല്ലഭാ  ഇടപഭാടുകേളുല  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുല  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത

കറഷന്  കേടകേളനില്  സലലപ്ലകകേഭാ  മുകഖന  കഡഭാര്  ലഡലനിവറനി  വഴെനി  കനരനിടട്ട്

സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുകേ,  ജനി.പനി.എസട്ട്.  ട്രെഭാക്കനിലഗട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  ആധുനനികേ

ലടകേട്ട് കനഭാളജനിയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ചേരക്കുനതീക്കല  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേ,  ഓകരഭാ

ഇടപഭാടുകേളുല  തതമയല  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുല

കേഭാണഭാനഭാവന  വനിധല  ഒരു  ട്രെഭാന്സരന്സനി  കപഭാര്ടല്  വനികേസനിപനിക്കുകേ  മുതലഭായ

മഭാറങ്ങളുല വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനണട്ട്.
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ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

263 (1507) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീല :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

സലബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുനപക്ഷല  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെ  കകേന്ദ്ര
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില് കുറവണഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലസഭാന  തഭാല്പരലല  സലരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കു
വഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി&സനി)  2015 -16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലസഭാനലത്ത  എ.പനി.എല്.,
ബനി.പനി.എല്.,  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  10.01  ലക്ഷല  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്
അരനിയല  2.25  ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് കഗഭാതമ്പുല ഉളലപലട  12.26  ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട്
ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  കനഭാര്മല്  കേസഭാടയനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനട്ട്
അനുവദനിചനല്കേനിയതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി
2.7 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് അരനിയല 0.95 ലക്ഷല ലമട്രെനികേട്ട് ടണ് കഗഭാതമ്പുല ഉളലപലട
3.65  ലക്ഷല  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലല  അധനികേ  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിചനിരുന.
കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിച  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതല  അകത
അളവനില് ഇഇ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അനുവദനിചനിരുന അധനികേ വനിഹനിതല
2016  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  ജൂണ് വലരയള്ള മൂനട്ട്  മഭാസങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇതുവലര അനുവദനിചതട്ട്.  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള അധനികേ
ഭക്ഷലധഭാനലല 2016 ജൂണനിനുകശഷല അനുവദനിച നല്കേനിയനിടനില്ല.

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലല ലഷഡക്യൂള 4  പ്രകേഭാരല  14.25  ലക്ഷല
ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി  ലഭലമഭാകുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  20-3-2015-ലല
പനി.ഡനി.എസട്ട്.  കേണ്കട്രെഭാള  ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരല  15480040 കപരഭാണട്ട്  മുന്ഗണനഭാ
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വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുനതട്ട്.  ഇവര്ക്കുമഭാത്രമഭായനി  10.17  ലക്ഷല  ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള പ്രതനിവര്ഷല കവണനിവരുല.  അവകശഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് 4.08  ലക്ഷല
ലമട്രെനികേട്ട്  ടണ് മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനില് അദലഭായല
2 -ല്  ലസക്ഷന്  3(1)-ല്  അവസഭാന  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തനില്  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതമഭായനി
സലസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനി  വനിഹനിതല
സലരക്ഷനിക്കലപടുലമനഭാണട്ട്  ഉറപ്പുനല്കുനതട്ട്.  എനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുന  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതവല  അധനികേവനിഹനിതവല  (അഡ്കഹഭാക്കട്ട്)
ഉളലപലടയള്ള  മുഴുവന്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്ത  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനിക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനി  ലലടഡട്ട്ഓവര്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്   ലപഭാതു
വനിതരണ  രലഗത്തട്ട്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുവഭാനനിടയലണനല  ആയതനിനഭാല്  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  ഉളലപലട  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായനി  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവല  സലസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലസഭാധനത്തനില് മഭായല

264  (1508)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവല സഭാമൂഹലനതീതനിയല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല കേചവടക്കഭാര് വനിറഴെനിക്കുന മഭായല കേലര്ന പലവലഞ്ജനല,

മതലല,  മഭാലസല,  പചക്കറനി,  മറട്ട്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  മുതലഭായവ

ജനങ്ങളനില് മഭാരകേ അസഖങ്ങള ഉണഭാക്കുന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭായല  കചേര്ക്കുനതനിലനതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഇകപഭാള

എലന്തഭാലക്ക സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല സഭാധനത്തനില് മഭായല കചേര്ക്കുനതനിലനതനിലരയല,  കമഭാശമഭായതുല

പഴെകേനിയതുമഭായ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുനതനിലനതനിലരയല

എലന്തഭാലക്ക കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വനകശഷല  ഇങ്ങലന  മഭായല

കചേര്ക്കുനവര്ലക്കതനിലര  എത്ര കകേസകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുലണനട്ട്  ജനില്ല തനിരനിചട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2006-ലല  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്

മഭായല  കചേര്ക്കലകേള  തടയനതനിനട്ട്  എല്ലഭാ  സലസഭാനങ്ങളനിലല  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവരുനതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് സലസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറലട

നനിയനണത്തനില്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഓഫട്ട്  ഫുഡട്ട്

കസഫ ട്ട്റനിമഭാരുല  ആയതനിനട്ട്  തഭാലഴെ  നനിയമസഭഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  അടനിസഭാനത്തനില്

ഫുഡ്കസഫട്ട് റനി  ഓഫതീസര്മഭാരുമുണട്ട്.  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിക്കുന

സഭാമ്പനിളുകേള  തനിരുവനന്തപുരല,  എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സര്ക്കഭാര്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്

പരനികശഭാധനഭാ  ഫലത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2006-ലല  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ

ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമവല  അനുബന  ചേടങ്ങളനിലല  അനുശഭാസനിക്കുല  പ്രകേഭാരല

കപ്രഭാസനികേക്യൂഷകനഭാ,  അഡ്ജക്യൂഡനികക്കഷന്,  നനികരഭാധന  നടപടനികേകളഭാ  സസതീകേരനിച

വരുന. അഡ്ജക്യൂഡനികക്കഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി സലസഭാനലത്ത എല്ലഭാ

ആര്.ഡനി.ഒ. -മഭാലരയല  അഡ്ജക്യൂഡനികക്കഷന്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കനഭാടനിലലഫ

ലചേയനിട്ടുളളതുല  ആയതനില്  നനിനള്ള  അപതീലകേള  പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി

തനിരുവനന്തപുരല 2-ാം അഡതീഷണല് ജനില്ലഭാ ജഡ്ജനിലയ സലസഭാന ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ

അപകലറട്ട് ലലട്രെബക്യൂണലഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇതനിനകേല കനഭാടനിലലഫ ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിക്കുന സഭാമ്പനിളുകേള തനിരുവനന്തപുരല,

എറണഭാകുളല,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  അനലനിറനിക്കല്

ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനികശഭാധന ഫലത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  2006 -

ലല  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമവല  അനുബന  ചേടങ്ങളനിലല

അനുശഭാസനിക്കുല  പ്രകേഭാരല  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷകനഭാ,  അഡ്ജക്യൂഡനികക്കഷന്,  നനികരഭാധന

നടപടനികേകളഭാ സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.
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(ഡനി) 

ജനില്ല രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കകേസ്സുകേളുലട എണല അഭനിപ്രഭായ കുറനിപട്ട്

)1( (2) (3)

തനിരുവനന്തപുരല ... 12  പരനികശഭാധന  ഫലങ്ങളനില്

നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

ലകേഭാല്ലല 15

പത്തനലതനിട 2

ആലപ്പുഴെ 11

കകേഭാടയല 9

ഇടുക്കനി 8 3  പരനികശഭാധന ഫലങ്ങളനില്

നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

എറണഭാകുളല 13

തൃശ്ശൂര് 32

മലപ്പുറല 12

പഭാലക്കഭാടട്ട് 15

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 14

വയനഭാടട്ട് 6

കേണ്ണൂര് 8

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 2

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമല

265  (1509)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷല സരക്ഷഭാനനിയമല ഉടന് നടപഭാക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്രല

സലസഭാനകത്തഭാടഭാവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനുമുമ്പഭായനി  സലസഭാന  ലപഭാതു  വനിതരണ
സമ്പ്രദഭായത്തനില്  എലന്തഭാലക്ക  പുതനിയ  പരനിഷ്ക്കരണങ്ങള  വരുകത്തണതുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലബനമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമല  നടപഭാക്കഭാത്തപക്ഷല എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള കറഷന്
സബ്സനിഡനി  ഇല്ലഭാതഭാക്കുകേകയഭാ  വനിതരണല  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുലമനട്ട്
കകേന്ദ്രല സലസഭാനലത്ത അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് പദതനി സലസഭാനത്തട്ട് എനമുതല് നടപഭാക്കഭാനഭാകുലമനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) അര്ഹരഭായ മുന്ഗണനഭാ കുടുലബങ്ങലള കേലണത്തല് (identification of
priority households), വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണല (door step delivery),
കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല്  (online  allocation),
പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനല  (Grievance  Redressal  Mechanism)
എനനിവയഭാണട്ട്  ഇതര  കേഭാരലങ്ങളലക്കഭാപല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല
വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനതട്ട്.

(സനി)  7-7-2014-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  21/14/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരല
മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുനതനിനഭായനി മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിക്കുകേയല
ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റല  (RCMS)  പ്രകേഭാരമുള്ള
നനിലവനിലല  കറഷന് കേഭാര്ഡനിലല വനിവരവല ഉളലപടുത്തനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറല
തയഭാറഭാക്കനി  1-1-2015  മുതല്  വനിവരകശഖരണത്തനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളനിലൂലട
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുകേയല 19-1-2015 മുതല് സലസഭാനത്തട്ട്  ഒടഭാലകേ
സലഘടനിപനിച  9442  കഫഭാകടഭാ  കേലഭാമ്പുകേളനിലൂലട  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ  13-ാം വകുപട്ട് അനുശഭാസനിക്കുന പ്രകേഭാരല കുടുലബത്തനിലല മുതനിര്ന
വനനിതയലട  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയല  ലചേയ.  18  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായ  വനനിത
കുടുലബത്തനില്  ഇല്ലഭാത്ത  പക്ഷല  മുതനിര്ന  പുരുഷലന്റെ  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫഭാറങ്ങളനിലൂലട ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള സനി.ഡനിറട്ട്,
അക്ഷയ,  കുടുലബശതീയലട  ലഎ.റനി.  യൂണനിറഭായ  ഉനതനി  എനതീ  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി  ലചേയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഡഭാറഭാ
എന്ട്രെനികേളുലട  പനിഴെവകേള  തനിരുത്തുനതനിനുല  ആവശലമഭായ  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല  കവണനി  ഇഇ  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനിയലട  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  കറഷന്
കേടകേളനിലൂലട  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ.  ഇഇ  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  തനിരനിലകേ
ലഭലമഭാക്കനി  കമല്പറഞ്ഞ  ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  എന്.ലഎ.സനി.  വനികേസനിപനിച  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലൂലട
സലസഭാനതല റഭാങ്കനിലഗട്ട് നടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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കേരടട്ട് പടനികേയനികനല് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുല ആകക്ഷപങ്ങളുല പരനികശഭാധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായല
(കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനില്
കുറയഭാത്ത ഉകദലഭാഗസന്), ഫര്ക്ക കറഷനനിലഗട്ട് ഇന്ലസകര് കേണ്വതീനറല വനികല്ലജട്ട്
ആഫതീസര്,  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസര്  എനനിവര്  അലഗങ്ങളുമഭായള്ള
ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനി  3-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  391/15/ഭ.സനി.സ.വ.
ഉത്തരവനിലൂലട രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനിയലട  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
എതനിരഭായ  അപതീല്  കകേളക്കുനതനിനട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളകര്  അദലക്ഷനഭായല  ജനില്ലഭാ
സലലപ്ല  ആഫതീസര്  കേണ്വതീനറഭായല  പഞഭായത്തട്ട്  ലഡപക്യൂടനി  ഡയറകര്,  ജനില്ലഭാ
കസഭാഷലല്  ലവല്ലഫയര്  ആഫതീസര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല്  എനനിവര്
അലഗങ്ങളുമഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനി  26-2-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
48/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവനിലൂലട  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അന്തനിമ  മുന്ഗണനഭാ/
മുന്ഗണകനതര പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനട്ട്  കശഷല പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള
അചടനിചട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

വഭാതനില്പടനി വനിതരണല   (door step delivery) :

കറഷന് സഭാധനങ്ങള എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-ല് നനിനല വനിലടടുത്തട്ട് ഇന്റെര് മതീഡനിയറട്ട്
കഗഭാഡഇണുകേളനില് സലഭരനിചട്ട് അലഗതീകൃത ചേനില്ലറ വലഭാപഭാരനികേളുലട (ARD) ഇന്ഡന്റെട്ട്
പ്രകേഭാരല  കറഷന്  കേടകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  എത്തനിചട്ട്  ലകേഭാടുകക്കണ
തഭാലണനട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന.  കദശതീയ  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  നനിയമല  പൂര്ണകതഭാതനില്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഷന് സഭാധനങ്ങള ഓണ്ലലലനനിലൂലട അനുവദനിക്കല്   (online allocation) :

കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട  വനിഹനിതല  ലഭലമഭാകുനതട്ട്  സലബനനിച വനിവരങ്ങള
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല
നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-ല്  നനിനട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിലടടുത്തട്ട്
ലമഭാത്ത  വനിതരണ  ശഭാലകേളനില്  (AWD)  സലഭരനിചട്ട്  അലഗതീകൃത  ചേനില്ലറ
വലഭാപഭാരനികേളനിലൂലട  (ARD)  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതുവലരയള്ള
വനിവരങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങള  അറനിയനതനിനഭായനി  ഓണ്ലലലന്  കമഭാഡക്യൂള
ലപഭാതുവനിതരണ  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ  വനിവരല  വകുപനിലന്റെ
ലവബ്ലലസറഭായ  www.civilsupplieskerala.gov.in.-ലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല   (Grievance Redressal Mechanism) :

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരല സലസഭാന ഫുഡട്ട് കേമ്മേതീഷനുല ജനില്ലഭാ
പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ആഫതീസകേളുല  രൂപതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
14  ജനില്ലകേളക്കുലകൂടനി  10  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര ആഫതീസര്മഭാലരയല  ഒരു സലസഭാന
ഫുഡട്ട്  കേമ്മേതീഷലനയല  21-8-2015 -ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  23/15/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) സബ്സനിഡനി ഇല്ലഭാതഭാകുന കേഭാരലല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) 1-3-2017  മുതല് കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണല നടത്തനി ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ
നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമല

266 (1510)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാനനിയമല  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  പദതനി  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2013-ല് മുൻസര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിരുനകവഭാ;
ആയതട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലശല നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മുൻസര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതനില്
നനിനല ഏലതല്ലഭാല ലമചലപട രതീതനിയനിലഭാണട്ട് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമല കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 2017  മഭാര്ചട്ട്  മുതല് പുതനിയ  കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണല ലചേയട്ട്
ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല സലസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) 5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലല നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല  29-ാം
നമ്പര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,  2013  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013  -ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലബങ്ങലള
കേലണത്തല്  (identification of priority households),  വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണല  (door  step  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്ലലലനനിലൂലട
അനുവദനിക്കല്  (online allocation),  പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല  (Grievance
Redressal Mechanism) എനനിവയഭാണട്ട് ഇതര കേഭാരലങ്ങളലക്കഭാപല കദശതീയ ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ നനിയമല വനിഭഭാവന ലചേയ്യുനതട്ട്.
1075/2017.
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7-7-2014-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര് 21/14/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരല മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കുകേയല  ടനി
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റല  (RCMS)  പ്രകേഭാരമുള്ള
നനിലവനിലല  കറഷന് കേഭാര്ഡനിലല വനിവരവല ഉളലപടുത്തനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറല
തയഭാറഭാക്കനി  1-1-2015  മുതല്  വനിവരകശഖരണത്തനിനഭായനി  കറഷന്  കേടകേളനിലൂലട
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുകേയല 19-1-2015 മുതല് സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
സലഘടനിപനിച  9442  കഫഭാകടഭാ  കേലഭാമ്പുകേളനിലൂലട  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
നനിയമത്തനിലന്റെ  13-ാം വകുപട്ട് അനുശഭാസനിക്കുന പ്രകേഭാരല കുടുലബത്തനിലല മുതനിര്ന
വനനിതയലട  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയല  ലചേയ.  18  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായ  വനനിത
കുടുലബത്തനില്  ഇല്ലഭാത്ത  പക്ഷല  മുതനിര്ന  പുരുഷലന്റെ  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയല
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്  കഫഭാറങ്ങളനിലൂലട ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള സനി.ഡനിറട്ട്,
അക്ഷയ,  കുടുലബശതീയലട  ലഎ.റനി.  യൂണനിറഭായ  ഉനതനി  എനതീ  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി  ലചേയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഡഭാറഭാ
എന്ട്രെനികേളുലട  പനിഴെവകേള  തനിരുത്തുനതനിനുല  ആവശലമഭായ  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുല  കവണനി  ഇഇ  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനിയലട  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  കറഷന്
കേടകേളനിലൂലട  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ.  ഇഇ  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  തനിരനിലകേ
ലഭലമഭാക്കനി  കമല്പറഞ്ഞ  ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  എന്.ലഎ.സനി.  വനികേസനിപനിച  റഭാങ്കനിലഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലൂലട
സലസഭാനതല റഭാങ്കനിലഗട്ട് നടത്തുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

കേരടട്ട് പടനികേയനികനല് ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുല ആകക്ഷപങ്ങളുല പരനികശഭാധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനിനഭായനി  പഞഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായല
(കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനില്
കുറയഭാത്ത ഉകദലഭാഗസന്), ഫര്ക്ക കറഷനനിലഗട്ട് ഇന്ലസകര് കേണ്വതീനറല വനികല്ലജട്ട്
ആഫതീസര്,  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസര്  എനനിവര്  അലഗങ്ങളുമഭായള്ള
ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനി  3-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നല.391/15/ഭ.സനി.സ.വ.
ഉത്തരവനിലൂലട രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ലവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനിയലട  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
എതനിരഭായ അപതീല് കകേളക്കുനതനിനട്ട് ജനില്ലഭാ കേളകര് അദലക്ഷനഭായല ജനില്ലഭാ സലലപ്ല
ആഫതീസര് കേണ്വതീനറഭായല പഞഭായത്തട്ട് ലഡപക്യൂടനി  ഡയറകര്,  ജനില്ലഭാ കസഭാഷലല്
ലവല്ലഫയര്  ആഫതീസര്,  എ.ഡനി.സനി.  ജനറല്  എനനിവര്  അലഗങ്ങളുമഭായ  അപതീല്
കേമ്മേനിറനി  26-2-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  48/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവനിലൂലട
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അന്തനിമ മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണകനതര പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചതനിനട്ട്
കശഷല പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.
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വഭാതനില്പടനി വനിതരണല   (door step delivery) :

കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.യനില്  നനിനല  വനിലടടുത്തട്ട്  ഇന്റെര്

മതീഡനിയറട്ട് കഗഭാഡഇണുകേളനില് സലഭരനിചട്ട് അലഗതീകൃത ചേനില്ലറ വലഭാപഭാരനികേളുലട (ARD)

ഇന്ഡന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരല  കറഷന്  കേടകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ലചേലവനില്  എത്തനിചട്ട്

ലകേഭാടുകക്കണതഭാലണനട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല  അനുശഭാസനിക്കുന.

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല പൂര്ണകതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള വഭാതനില്പടനി

വനിതരണല പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഷന് സഭാധനങ്ങള ഓണ്ലലലനനിലൂലട അനുവദനിക്കല്   (online allocation) :

കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട  വനിഹനിതല  ലഭലമഭാകുനതട്ട്  സലബനനിച വനിവരങ്ങള

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമല

നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-ല്  നനിനട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിലടടുത്തട്ട്

ലമഭാത്ത  വനിതരണ  ശഭാലകേളനില്  (AWD)  സലഭരനിചട്ട്  അലഗതീകൃത  ചേനില്ലറ

വലഭാപഭാരനികേളനിലൂലട  (ARD)  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതുവലരയള്ള

വനിവരങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങള  അറനിയനതനിനഭായനി  ഓണ്ലലലന്  കമഭാഡക്യൂള

ലപഭാതുവനിതരണ  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇ  വനിവരല  വകുപനിലന്റെ

ലവബ്ലലസറഭായ  www.civilsupplieskerala.gov.in.-ലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്

ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല   (Grievance Redressal Mechanism) :

കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരല സലസഭാന ഫുഡട്ട് കേമ്മേതീഷനുല ജനില്ലഭാ

പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ആഫതീസകേളുല  രൂപതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

14  ജനില്ലകേളക്കുലകൂടനി  10  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര ആഫതീസര്മഭാലരയല  ഒരു സലസഭാന

ഫുഡട്ട് കേമ്മേതീഷലനയല 21-8-2015-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നല.23/15/ഭ.സനി.സ.വ. പ്രകേഭാരല

രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര

കേലണത്തുനതനിനഭായള്ള തഭാലൂക്കുതല റഭാങ്കനിലഗനില് ധഭാരഭാളല അനര്ഹര് മുന്ഗണനഭാ

പടനികേയനില്  കേടനട്ട്  കൂടുനതഭായനി  ശദയനില്പടതനിലനത്തുടര്നട്ട്  തഭാലൂക്കുതല

റഭാങ്കനിലഗട്ട് മഭാറനി സലസഭാനതല റഭാങ്കനിലഗട്ട് ആക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
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കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി

267 (1511)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലള്ള  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി
എനവലര ആയനിരുലനനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള കേഭാര്ഡനില് നനിനല എലന്തഭാലക്ക മഭാറങ്ങളുല കഭദഗതനികേളുമഭാണട്ട്
പുതനിയ കേഭാര്ഡനില് വരുത്തുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനിലല കറഷന് കേഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 2012 വലരയഭായനിരുന. 

(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല, 2013  പ്രകേഭാരമുള്ള കഭദഗതനികേളഭാണട്ട്
കറഷന് കേഭാര്ഡനില് വരുത്തുനതട്ട്. ഇതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി

268  (1512)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലള്ള  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലഭനിചനിടട്ട്  എത്ര  വര്ഷമഭായനി;  പുതുക്കനി  നല്കുന  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിനട്ട്  എത്ര
വര്ഷലത്ത കേഭാലഭാവധനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  എത്ര  വര്ഷമഭായനിരുന
കേഭാലഭാവധനി;  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  10  വര്ഷമഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ വര്ഷലമങ്കനിലല പുതുക്കനിയ കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേഭാന് സമയക്രമല
നനിശയനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1-1-2015  മുതലഭാണട്ട് പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡനിനുള്ള പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്
കഫഭാറങ്ങള  കറഷന്  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണല  ലചേയതട്ട്.  പുതുതഭായനി  നല്കുന
കേഭാര്ഡനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 5 വര്ഷമഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലല  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  5  വര്ഷമഭായനിരുന  കേഭാലഭാവധനി.
കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  10  വര്ഷമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  നനിലവനില്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില്ല.

(സനി) 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണല
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള സമയക്രമല നനിശയനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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സഇജനല ഓണക്കനിറ്റുകേള

269 (1513)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇത്തവണ ഓണത്തനിനട്ട് സലസഭാനലത്ത ആദനിവഭാസനി കുടുലബങ്ങളക്കുല

ബനി.പനി.എല്. കുടുലബങ്ങളക്കുല സഇജനല ഓണക്കനിറ്റുകേള വനിതരണല ലചേയ്യുനതനിനട്ട്

തതീരുമഭാനനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്, അപ്രകേഭാരല നൽകേനിയ ഓണക്കനിറനില് എലന്തല്ലഭാല ഉളലപടുത്തനി

യനിരുനലവനല, എത്ര കപര്ക്കു വനിതരണല ലചേയലവനല ജനില്ല തനിരനിചട്ട് കേണക്കുകേള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  സഇജനലമഭായനി  നല്കേനിയ  കേനിറനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിരുന സഭാധനങ്ങള

അരനി (ജയ)  - 15 kg, ലചേറപയര് - 500 gm, പഞസഭാര – 500 gm., മുളകേട്ട്

ലപഭാടനി - 200 gm, ശര്ക്കര – 500 gm, ലവളനിലചണ – 500 ml, ഉപട്ട് ലപഭാടനി - 1

kg. പരനിപട്ട് - 250 gm, ചേഭായലപഭാടനി - 200 gm.

(ആദനിവഭാസനി കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയ കേനിറ്റുകേളുലട ജനില്ല തനിരനിചള്ള

എണല അനുബനല 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*)

ബനി.പനി.എല്./എ.എ.ലലവ. കുടുലബങ്ങളക്കട്ട് സഇജനലമഭായനി നല്കേനിയ കേനിറനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിരുന സഭാധനങ്ങള :

1. അരനി (മട/കുറവ) - 2 കേനികലഭാഗ്രഭാല

2. മുളകേട്ട് - 200 ഗ്രഭാല

3. കതയനില - 100 ഗ്രഭാല.

വനിതരണല  ലചേയ  ബനി.പനി.എല്.  കേനിറ്റുകേളുലട  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  എണല

അനുബനല 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.* 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഓണക്കഭാല വനിപണനി

270 (1514)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  വനിപണനി  ഇടലപടലനിനഭായനി  സലലപ്ലകകേഭാ
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലകേ എത്ര തുകേയലട വനിറ്റുവരവഭാണട്ട് ഓണല-ബക്രതീദട്ട്  കേഭാലയളവനില്
സലലപ്ലകകേഭായട്ട്  ലഭനിചതട്ട്;

(സനി)  വനില നനിലവഭാരല പനിടനിച നനിര്ത്തുനതനിനട്ട് സലലപ്ലകകേഭാ സസതീകേരനിക്കുന
തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2016-ലല  ഓണല-ബക്രതീദട്ട്  ഉതവകേഭാലത്തട്ട്  സലസഭാനത്തുടനതീളല
ഓണചന്തകേള  സലഘടനിപനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായവനിലയട്ട്  പചക്കറനികേള
ഉളലപലടയള്ള  അവശലവസ്തുക്കള  ആവശലഭാനുസരണല  ലഭലമഭാക്കനി.  ഇഇ
ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  14  ജനില്ലഭാ  ലഫയറകേള,  75  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഫയറകേള,  71  ഓണല
മഭാര്ക്കറ്റുകേള  എനനിവ  മുകഖന  പചക്കറനികേള  ഉളലപലടയള്ള  അവശല
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറകേളനില്ലഭാത്ത  25
പഞഭായത്തുകേളനില് ഓണചന്തകേള സലഘടനിപനിച. മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേളനില്ലഭാത്ത മറട്ട് 7
പഞഭായത്തുകേളനില്  ലമഭാലലബല്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറകേള  വഴെനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാലത  സലലപ്ലകകേഭായലട  എല്ലഭാ  ചേനില്ലറ
വനില്പനശഭാലകേളുല  ഓണക്കഭാലലത്ത  ഉത്രഭാടല  വലരയള്ള  അഞ്ചുദനിവസല  ഓണല
മനിനനിലഫയറകേളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച.  ഇപ്രകേഭാരല  സലസഭാനത്തുടനതീളല  1464
ഓണചന്തകേള പ്രവര്ത്തനിച.

കൂടഭാലത ഇഇ ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  16.06  ലക്ഷല ബനി.പനി.എല്.  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്
2  കേനികലഭാ  മട  അരനി,  200  ഗ്രഭാല  മുളകേട്ട്,  100  ഗ്രഭാല  കതയനില  എനനിവയടങ്ങനിയ
സഇജനല ഓണക്കനിറട്ട്  വനിതരണല സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലൂലട നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  സലസഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിനുല  1  കേനികലഭാ  ലസഷലല്
പഞസഭാര വനിതരണത്തനിനുള്ള പഞസഭാര കറഷന് കേടകേളനില് എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ
കൂടഭാലത പടനികേവര്ഗ  കുടുലബങ്ങളക്കുള്ള സഇജനല ഓണക്കനിറനിനുള്ള സഭാധനങ്ങള
സമയബനനിതമഭായനി  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂള
കുടനികേളക്കുള്ള 5 കേനികലഭാ അരനിയലട വനിതരണവല അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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(ബനി) ഇലക്കഭാല്ലല ഓണത്തനിനു മുമ്പുള്ള 13 ദനിവസങ്ങളനില് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേള,
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ഓണചന്തകേള  എനനിവ  മുകഖന  176.86  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വനിറ്റുവരവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് സബ്സനിഡനി ഇനങ്ങളുലട വനിറ്റുവരവട്ട് 64.68 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവട്ട് കനരനിടഭാന് ശക്തമഭായ
വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്
മുകഖന  ഇതട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലപഭാതു
വനിപണനിയനില്  നനിനല  ശരഭാശരനി  50%  വലര  കുറഞ്ഞ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
13  ഇനല  അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനിതരണല
ലചേയവരുനതട്ട്.

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലള്ള  വനില്പനക്കുപുറലമ  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10  മുതല് 20 ശതമഭാനല വലര വനിലക്കുറചട്ട് ഫതീലസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നല്ല  ഗുണകമനയള്ള  കഗഭാതമ്പട്ട്  ലപഭാടനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേനികലഭായട്ട്  15  രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിലലഫഡട്ട്  ആട  14,000
കറഷന്  കേടകേള  വഴെനിയല  സലലപ്ലകകേഭാ  വല്പനശഭാലകേള  വഴെനിയല  വനിതരണല
ലചേയവരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ചേഭായലപഭാടനി,  മല്ലനിലപഭാടനി,  മുളകുലപഭാടനി,  ലവളനിലചണ,
പുളനി,  ഏലല,  മഞ്ഞളലപഭാടനി,  ഉപട്ട്  എനതീ ഉല്പനങ്ങള സലലപ്ലകകേഭായലട  സസന്തല
ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില് കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല
ലപഭാതുവനിപണനി  വനിലലയക്കഭാള  ഏകേകദശല  20-30  ശതമഭാനല  വനിലക്കുറവനില്
വനിറ്റുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  മറട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങളുല,  എഫട്ട്.എല.സനി.ജനി.
ഉല്പനങ്ങളുല എല.ആര്.പനി.-ലയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലകയക്കഭാള 5 മുതല് 30% വലര
വനിലക്കുറവനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഇങ്ങലന  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്
സലലപ്ലകകേഭാ  സജതീവമഭായനി  ഇടലപടട്ട്  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലവസ്തുക്കളുലട
വനിലക്കയറല  ഫലപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  നനിയനനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേലളടുത്തു
വരുന.

സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് വകുപട്ട് വഴെനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട വനിതരണല

271 (1515)  ശതീ  .    എല  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില് സമപ്ലസട്ട് വകുപട്ട്  വഴെനി  വനിതരണല നടത്തുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന
എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വകുപ്പു മുകഖന വനിതരണല ലചേയ്യുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനിലല എണയനിലല
മഭായല  കേലര്നനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  കൂടുതല്  സലവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലഖല  വഴെനി  വനിതരണല  ലചേയ്യുന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ക്രനിയഭാത്മകേവല  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചകപഭാരുന. ടനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട സലഭരണവല വനിതരണവല
മുഖലമഭായല  വഹനിക്കുനതട്ട്  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡഇണുകേളനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
വനിലടടുക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ജനില്ലഭാ  സലലപ്ല  ഓഫതീസര്മഭാര്  ബനലപട
എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡഇണുകേളനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  എനനിവയലട
കലഭാടട്ട്  മുന്കൂറഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുകേയല  ആയതനില്  നനിനട്ട്  കറഷന്  ലമഭാത്ത
വലഭാപഭാരനികേള  വനിലടടുക്കുകേയല  ലചേയ്യുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനല
വനിലടടുക്കുനതനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  എല്ലഭാ  വനിവരങ്ങളുല  പ്രകതലകേല  കരഖലപടുത്തനി
സതീല്  ലചേയട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുന.  കൂടഭാലത  കറഷന്  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളനില്  നനിനല
കറഷന്  ഡനികപഭാകേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷല  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരല
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  വനിതരണ  സമയത്തുല  കറഷനനിലഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  പ്രകതലകേല
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സഭാമ്പനിള  പഭായറ്റുകേള  നല്കുന.  കൂടഭാലത  എല്ലഭാ  കറഷന്
കേടകേളനില്  നനിനല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണല
കറഷനനിലഗട്ട്  ഇന്ലസകര് മുതലള്ള പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
മഭാത്രമല്ല  ഗുണനനിലവഭാരല  സലബനനിചള്ള  പരഭാതനി  ലഭലമഭായഭാല്  കനരനിടട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന.

സലലപ്ലകകേഭായലട ഒഇടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലൂലട വനിതരണല ലചേയ്യുന ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട
ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  ഒരു  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗല
നനിലവനിലണട്ട്.

സലലപ്ലകകേഭായലട  കേസഭാളനിറനി  മഭാനസലനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന  രതീതനിയനില്
ഓകരഭാ  ഡനികപഭാകേളനിലലയല  കേസഭാളനിറനി  അഷസറന്സട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ലഭനിക്കുന
സഭാധനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരല ഉറപ്പുവരുത്തുകേയല സലലപ്ലകകേഭായലട വനിജനിലന്സട്ട്
വനിഭഭാഗല സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേയല ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന്  കേടകേളനില്  നനിനല  ഗുണനനിലവഭാരല  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണല  കറഷനനിലഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  മുതലള്ള  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്
ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  വകുപട്ട്  വഴെനി  നനിലവനില്  എണ  വനിതരണല  ലചേയ്യുനനില്ല.
സലലപ്ലകകേഭാ മുകഖന വനിതരണല ലചേയ്യുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനിലല എണയനിലല മഭായല
കേലര്നനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേഭാനനിയനിലല  കേഇണ്സനില്
കഫഭാര്  ഫുഡട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെനില്  (സനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.)
സഇകേരലമുണട്ട്.  കൂടഭാലത റതീജനിയണല് അനലറനിക്കല് ലഭാബുകേളനിലല സഇകേരലങ്ങളുല
ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചവരുന.
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സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്

272 (1516) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സമപ്ലസട്ട്  സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  മവപനിന്
മണ്ഡലത്തനിലല  കുഴെനിപനിള്ളനി  സര്വ്വതീസട്ട്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കട്ട്  ലകേടനിടല
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സനദത പ്രകേടനിപനിച ലകേഭാണ്ടുല, ടനി സലത്തട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട്
അനുവദനിക്കണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണ്ടുല നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച തുടര് നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സൂപര്മഭാര്ക്കറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലഭനിക്കഭാന്
കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ടനി  നനികവദനത്തനികനല്  സഭാധലതഭാപഠനല  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുവഭാന് സലലപ്ലകകേഭായലട എറണഭാകുളല കമഖലഭാ മഭാകനജര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാകുനമുറയട്ട്,  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലഭലതകൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഇഇ വനിഷയത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് വകുപട്ട്

273 (1517) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലലപ്ലകകേഭായനില്  ലഡപക്യൂകടഷനനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവര്  ഉളലപലട
സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  വകുപനില്  ആലകേ  എത്ര  കപര്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുനലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  വകുപനില്  എത്രകപര്  ഏലതല്ലഭാല  തസനികേയനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനലവനല സലലപ്ലകകേഭായനില് എത്രകപര് ഏലതല്ലഭാല തസനികേയനില് നനിനഭാണട്ട്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനലതനല വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) നനിലവനില് ആലകേ 2917 ജതീവനക്കഭാര്.

1075/2017.
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(ബനി)

ലപഭാതുവനിതരണ വകുപട്ട് സലലപ്ലകകേഭാ ആലകേ

തസനികേ എണല തസനികേ എണല

(1) (2) (3) (4) (5)

കറഷനനിലഗട്ട് കേണ്കട്രെഭാളര് 1 അഡതീഷണല്  ജനറല്
മഭാകനജര്

1 2

ലഡപക്യൂടനി  കറഷനനിലഗട്ട്
കേണ്കട്രെഭാളര്/വനിജനിലന്സട്ട്
ഓഫതീസര്

4 ഇല്ല  - 4

ജനില്ലഭാ  സലലപ്ലഓഫതീസര്/
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി/
അക്കഇണട്ട്സട്ട് ഓഫതീസര്

18 റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്/
മഭാകനജര്
അഡനിനനികസഷന്

6 24

തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ്ലഓഫതീസര്/
സനിറനി  കറഷനനിലഗട്ട്  ഓഫതീസര്/
സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട്

116 അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് മഭാകനജര് 72 188

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്
സലലപ്ല  ഓഫതീസര്/
ജൂനനിയര് സൂപ്രണട്ട്

121 ജൂനനിയര് മഭാകനജര് 63 184

കറഷനനിലഗട്ട്  ഇന്ലസകര്/
ലഹഡട്ട്  അക്കഇണന്റെട്ട്/
ലഹഡട്ട് കഭാര്ക്കട്ട്

343 സതീനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് -1 388 731

സതീനനിയര് കഭാര്ക്കട്ട് 257 സതീനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്-11 357 614

കഭാര്ക്കട്ട് 357 ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് 211 568

ലലഡ്രൈവര് 87 ഇല്ല - 87

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 238 ഇല്ല - 238

കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് 

51 കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

3 54
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(1) (2) (3) (4) (5)

മടപനിസ്റ്റട്ട് 105 ലലടപനിസ്റ്റട്ട് 1 106

അറന്ഡര് 15 ഇല്ല - 15

പഭാര്ടട്ട് ലലടല സസതീപര് 102 ഇല്ല - 102

ആലകേ ജതീവനക്കഭാര് 2917

സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല ലനല്
കേര്ഷകേരനില് നനിനല സലഭരനിച ലനലട്ട് ല

274 (1518)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-7-2016-നട്ട് കശഷല സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലയനിലല ലനല്കേര്ഷകേരനില് നനിനല എത്ര ലനലട്ട് ല സലഭരനിച;

(ബനി) ആയതട്ട് എന്തട്ട് വനിലയഭാണട്ട് സലഭരനിചലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മുഴുവന്  വനിലയല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ലനലട്ട് ല  സലഭരനിച
വകേയനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കുവഭാനുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര;  തഭാലൂക്കടനിസഭാനത്തനില്
വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ എത്രയഭായനിരുന;
1-3-2016-ലല  കേണക്കനിലന്റെ  വനിശദഭാലശല  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  അതു  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) 1-7-2016 -നട്ട് കശഷല പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിലല ലനല് കേര്ഷകേരനില് നനിനല

സലലപ്ലകകേഭാ ലനലട്ട് ല സലഭരനിചനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

(ഡനി)  1-3-2016 -നട്ട്  113.40  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേ

യഭായനിട്ടുണഭായനിരുന. 2015-16  രണഭാല സതീസണനില് കേര്ഷകേരനില് നനിനട്ട് സലഭരനിച

ലനല്ലനിലന്റെ സലഭരണ വനില മുഴുവനുല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി കേഴെനിഞ.
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സലലപ്ലകകേഭാ സഭാപനങ്ങള 

275  (1519)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനവഭാസകമറനിയ  നനിരവധനി  കമഖലകേളനില്  കേണ്സക്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ
കഷഭാപ്പുകേള നനിലവനിലനില്ലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  തതീരകദശകമഖലകേളനില്  കൂടുതല്
സമപ്ലകകേഭാ സഭാപനങ്ങള തുറക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സഹകേരണ വകുപനില് നനിനല വനിവരല കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  നനിലവനില്
സലലപ്ലകകേഭായലട വനില്പനശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള
ഇല്ലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര് ആരലഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് സലലപ്ലകകേഭാ
നനിലവനില് മുന്ഗണന നല്കുനതട്ട്. എനനിരുനഭാലല ബനലപട തകദ്ദേശ സസയലഭരണ
സഭാപനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  അടനിസഭാന
സഇകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന  മുറയട്ട്,  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാമൂഹനികേമഭായല  വഭാണനിജലമഭായല  ഗുണകേരമഭാലണനട്ട്  കേണഭാല്,  ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാരുലട  ലഭലതയല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  തഭാനൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറകേള  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കകേഭാതമലഗലല തഭാലൂക്കനിലല കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലട എണല

276  (1520)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുല  പുതുക്കനിയ കറഷന്  കേഭാര്ഡുല  എന മുതല്
വനിതരണല ലചേയ്യുവഭാന് സഭാധനിക്കുല;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തല്ലഭാല നടപടനികേള ആണട്ട് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനിലല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാതമലഗലല  തഭാലൂക്കനിലല  ആലകേ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലട  എണല
എത്ര;  പുതുക്കുവഭാന് നലനിയ അകപക്ഷകേള എത്ര;  പുതുതഭായനി അകപക്ഷ നലനിയവര്
എത്ര; തരല തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരല

(എ) 2017  മഭാര്ചട്ട് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി വനിതരണല നടത്തുവഭാന് കവണ നടപടനി

സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി &സനി) മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലസഭാന തലത്തനില്

റഭാങ്കനിലഗട്ട്  നടത്തനി  കേരടട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മുതല്  പുതുക്കനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള

നല്കേഭാന്  കേഴെനിയന  വനിധത്തനില്  സമയക്രമല  തയഭാറഭാക്കനി  നടപടനി  സസതീകേരനിച

വരുന.

(ഡനി) കകേഭാതമലഗലല തഭാലൂക്കനിലല ആലകേ കറഷന് 

കേഭാര്ഡുകേളുലട എണല = 62,649

പുതുക്കുവഭാന് നല്കേനിയ അകപക്ഷകേള = 60,952

പുതുതഭായനി അകപക്ഷ നല്കേനിയവര് = 48

മതീനങ്ങഭാടനി എഫട്ട്.സനി.ലഎ. ഡനികപഭായലട സലഭരണകശഷനി

277 (1521)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിലല  മതീനങ്ങഭാടനിയനിലല  എഫട്ട്.സനി.ഐ.  ഡനികപഭായലട

സലഭരണ കശഷനി എത്രയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപഭാ  സസകേഭാരല  കേമ്പനനിക്കട്ട്  ഭക്ഷല  സലഭരണത്തനിനഭായനി

വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ

വനിശദഭാലശല ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  മതീനങ്ങഭാടനി  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  ഡനികപഭായലട  സലഭരണ  കശഷനി  10,000

ലമട്രെനികേട്ട് ടണഭാണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത ഡനികപഭാ സസകേഭാരല കേമ്പനനിക്കട്ട് വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുനതട്ട് സലബനനിച

ലപ്രഭാകപഭാസലകേലളഭാനല നനിലവനിലനില്ല.
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ലപഭാതുവനിതരണ കമഖലയനിലല അഴെനിമതനി

278 (1522) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലപഭാതുവനിതരണ  രലഗത്തട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എല്ലഭാ

തലങ്ങളനിലല അഴെനിമതനി വലഭാപകേമഭായനിരുനലവന പരഭാതനിയലട അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുകനഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത കമഖല അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാകേഭാത്ത അവസയല അളവനിലല ലവടനിപ്പുല തടയഭാന്
എന്തു മഭാര്ഗമഭാണട്ട് അവലലബനിചനിരനിക്കുനതട്ട് ;

(ഡനി)  കറഷന് വലഭാപഭാരനികേള ഉനയനിചനിടനിട്ടുള്ള ആവശലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്  ;
ഇതനികനഭാടുള്ള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലഖലയനിലല  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുലട  ദുരുപകയഭാഗല,
ലപഭാതു വനിപണനിയനിലല കേരനിഞന്ത, പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട്  എനനിവ തടയനതനിനട്ട് ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധന  സലവനിധഭാനല  വകുപട്ട്  തലത്തനിലണട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണ  രലഗലത്ത  ടനി
ദുഷട്ട് പ്രവണതകേള തടയനിടുനതനിനഭായനി എല്ലഭാ കേഭാലത്തുല നനിരന്തരല പരനികശഭാധനകേള
നടത്തഭാറണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിതരണ ശലഖലയനിലല കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട ദുരുപകയഭാഗല
തടയനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനഭാ  സലവനിധഭാനല  വകുപ്പുതലത്തനിലണട്ട്.
വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  മഭാത്രമഭായല  കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല്
ലമകട്രെഭാളജനി  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസലരകൂടനി  ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണ്ടുല  നനിരവധനി
പരനികശഭാധനകേളുല  ലറയ്ഡുകേളുല  നടത്തനി  നനിയമലലഘനല  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  പനിഴെ  ഉളലപലടയള്ള  നടപടനികേള   സസതീകേരനിചട്ട്  വരുന.
2016  ജനുവരനി മുതല് കമയട്ട്  വലര സലസഭാനത്തുടനതീളല  20199  ലപഭാതുവനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങള  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി.  ഓണല,  ബക്രതീദട്ട്  കേഭാലത്തട്ട്  കറഷന്
സഭാധനങ്ങളുലട തനിരനിമറനി/മറനിചട്ട്  വനില്പന എനനിവ തടഞ്ഞട്ട് അവയലട ലഭലതയല
വനിതരണവല  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനഭായനി  വകുപ്പുതല  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്
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കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില്ല/കമഖലഭാതല  ലസഷലല്  സസഭാഡുകേളുല
സലസഭാനതലത്തനില്  ഫ്ലലളയനിലഗട്ട്  സസഭാഡുകേളുല  രൂപതീകേരനിച.  ഇപ്രകേഭാരല
രൂപതീകേരനിക്കലപട  103  സസഭാഡുകേള  25-8-2016  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിചവനനിരുന.
കൂടഭാലത  വനിലക്കയറല  സലബനനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല  ടനി  സസഭാഡുകേളുലട  പരനികശഭാധനയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള
ദനിവകസന  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുമഭായനി  25-8-2016  മുതല്  സനിവനില്
സലലപ്ലസട്ട് കേമ്മേതീഷണകററനില് കേണ്കട്രെഭാള റൂല  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  വരുന.
ഇതനിനുപുറകമ തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില്ല/കമഖലഭാതല കേണ്കട്രെഭാള റൂമുകേളുല രൂപതീകേരനിചനിരുന.

(സനി)  ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിലവനിവര  പടനികേ,  വനിതരണകതഭാതട്ട്,
കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  നനില  എനനിവ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണുന  വനിധല  പ്രദര്ശനിപനിക്കണ
ലമനട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ  എനട്ട്
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  നനിയമലലഘനല  നടത്തുനവര്
ലക്കതനിലര  1966-ലല  ലകേ.ആര്.ഒ.  പ്രകേഭാരവല  1968-ലല  ലകേ.ലകേ.സനി.  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരവല  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  എല്ലഭാ
ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ത്രഭാസ്സുകേളുലട
ഡനിസട്ട് കപ്ല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുല
വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)

• സലസഭാനലത്ത കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളുലട കേമ്മേതീഷന് വര്ദനിപനിക്കുകേ.

• ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  കൃതലമഭായ  അളവനിലല  തൂക്കത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവനില് കേടകേളനില് എത്തനിക്കുകേ, കഡഭാര് ലഡലനിവറനി സമ്പ്രദഭായല നടപനിലഭാക്കുകേ.

• കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിലള്ള
കേമ്മേതീഷന്  വലവസക്കട്ട്  പകേരല  ലലലസന്സനി,  ലസയനില്സ്മെഭാന്  എനനിവര്ക്കട്ട്
മഭാനലമഭായ കവതനല അനുവദനിക്കുകേ.

• കറഷന്  വലഭാപഭാരനികേളുലട  ലപന്ഷന്  പ്രഭായല  60  വയസ്സഭാക്കുകേ,
ഇ.എസട്ട്.ലഎ. ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് എനനിവ നടപനിലഭാക്കുകേ ഇവയഭാണട്ട് കറഷന്
വലഭാപഭാരനികേള ഉനയനിചനിട്ടുള്ള ആവശലങ്ങള.

ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല നടപനിലഭാക്കുനകതഭാലടഭാപല കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളുലട
ആവശലങ്ങളുല പരനികശഭാധനിചവരുന.
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തതീരലലമത്രനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള

279  (T*1523)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരമമത്രനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില്  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  സനിവനില്  സമപ്ലസനില്
നനിനല സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് അനുവദനിക്കണലമനഭാവശലലപടട്ട് നനികവദനല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ഉണട്ട്. തതീരലലമത്രനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് സലലപ്ലകകേഭാ 2013 ജൂലലല മഭാസല
വലര സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് അവശല ഭക്ഷല വസ്തുക്കള ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  ഇഇ
ഇനത്തനില് സലലപ്ലകകേഭായട്ട് ഉണഭാകുന നഷ്ടല ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് നനികേത്തനിയനിരുന.
എനഭാല് പനിനതീടട്ട്  ഇഇ നഷ്ടല നനികേത്തുവഭാന് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് സനദമഭാകേഭാതനി
രുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  തതീരലലമത്രനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  സലലപ്ലകകേഭാ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതട്ട്  നനിറകത്തണനിവനതട്ട്.  2013  ജൂലലല  മഭാസല
വലര  തതീരലലമത്രനി  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  അവശലഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള വനിതരണല ലചേയ വകേയനില് നനിലവനില് സലലപ്ലകകേഭായട്ട്  11,13,288  രൂപ
ലഭനിക്കുവഭാനുണട്ട്. കമല് കുടനിശ്ശേനികേ ഉളലപലട ആവശലമഭായ ഫണട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
വഴെനി ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഓണക്കനിറട്ട്

280 (1524) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   മടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  കുറഞ്ഞ  വനിലയട്ട്  എല്ലഭാവര്ക്കുല

ലഭലമഭാകുന  എനട്ട്  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  സലവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഒരുക്കനിയലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാവലപട  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന  ഓണക്കനിറനില്  എലന്തഭാലക്ക
സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  കേരനിഞന്തയല  പൂഴനിവയ്പുല  തടയനതനിനട്ട്  എലന്തല്ലഭാല
നടപടനികേള സസതീകേരനിചലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരല

(എ)  2016-ലല  ഓണല-ബക്രതീദട്ട്  ഉതവകേഭാലത്തട്ട്  സലസഭാനത്തുടനതീളല
ഓണചന്തകേള  സലഘടനിപനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായവനിലയട്ട്  പചക്കറനികേള
ഉളലപലടയള്ള  അവശലവസ്തുക്കള  ആവശലഭാനുസരണല  ലഭലമഭാക്കനി.  14  ജനില്ലഭാ
ലഫയറകേള, 75  തഭാലൂക്കട്ട് ലഫയറകേള, 71  ഓണല മഭാര്ക്കറ്റുകേള എനനിവ മുകഖന
പചക്കറനികേള ഉളലപലടയള്ള അവശല ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി.
മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേളനില്ലഭാത്ത  25  പഞഭായത്തുകേളനില് ഓണചന്തകേള സലഘടനിപനിച.
മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറകേളനില്ലഭാത്ത  മറ്റു  7  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലമഭാലലബല്  മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാറകേള  വഴെനി  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനി.  കൂടഭാലത
സലലപ്ലകകേഭായലട  എല്ലഭാ  ചേനില്ലറ  വനില്പനശഭാലകേളുല  ഒഭാണക്കഭാലലത്ത  ഉത്രഭാടല
വലരയള്ള  അഞ്ചുദനിവസല  ഓണല  മനിനനിലഫയറകേളഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച.  ഇപ്രകേഭാരല
സലസഭാനത്തുടനതീളല 1464 ഓണചന്തകേള പ്രവര്ത്തനിച.

(ബനി)  ഇഇ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  16.06  ലക്ഷല  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലബങ്ങളക്കട്ട്
2 കേനികലഭാ മട/കുറവ അരനി, 200 ഗ്രഭാല മുളകേട്ട്, 100 ഗ്രഭാല കതയനില എനനിവയടങ്ങനിയ
സഇജനല ഓണക്കനിറട്ട് വനിതരണല സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലൂലട നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എല്ലഭാ  സലലപ്ലകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലല  അവശലഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട
കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുല അവയലട ദുരുപകയഭാഗല തടയനതനിനുല എസട്ട്.പനി.
റഭാങ്കനിലള്ള ഉകദലഭാഗസലന്റെ (വനിജനിലന്സട്ട് ഓഫതീസര്)  കനതൃതസത്തനില് വനിജനിലന്സട്ട്
സസഭാഡുകേള, ഇകന്റെണല് ഓഡനിറട്ട് വനിഭഭാഗല എനനിവര് മുകഖന പരനികശഭാധന നടത്തനി.

ഓണല-ബക്രതീദട്ട്  കേഭാലയളവനില്  അവശലവസ്തുക്കളുലടയല  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലടയല കേരനിഞന്ത, പൂഴെട്ട് ത്തനിവയട്ട് എനനിവ തടഞ്ഞട്ട് അവയലട ലഭലതയല
നലഭായവനില  വനിപണനവല  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  വകുപ്പുതല  പരനികശഭാധന
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില്ല/കമഖലഭാതല  ലസഷലല്
സസഭാഡുകേളുല സലസഭാനതലത്തനില് ലലഫയനിലഗട്ട് സട്ട് കേസഭാഡുകേളുല രൂപതീകേരനിച. ഇപ്രകേഭാരല
രൂപതീകേരനിക്കലപട  103  സട്ട് കേസഭാഡുകേള  25-8-2016  മുതല് പ്രവര്ത്തനിച വനനിരുന.
കൂടഭാലത വനിലക്കയറല സലബനനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല
ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല ടനി
സട്ട് കേസഭാഡുകേളുലട  പരനികശഭാധന  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  ലലദനലദനിന  പരനികശഭാധനയലട
വനിശദഭാലശങ്ങള  കശഖരനിക്കുനതനിനഭായനി  25-8-2016  മുതല്  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്
കേമ്മേതീഷണകററനില് കേണ്കട്രെഭാള റൂല രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിചവരുന. ഇതനിനട്ട് പുറകമ
തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില്ല/കമഖലഭാതല കേണ്കട്രെഭാള റൂമുകേളുല പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.
1075/2017.
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ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായല

281 (1525) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എല  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   നഇഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായല അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുല കേഭാരലക്ഷമ

മഭാക്കുനതനിനുല സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുവനിതരണ പ്രക്രനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട് നനിരതീക്ഷണ സലവനിധഭാനത്തനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതുലകേഭാണ്ടുള്ള  ലമചലമലന്തനല  ഇതട്ട്  എങ്ങലന
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാലമനല അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലമഭാത്തവനിതരണ  ശലഖല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനി
ലഭാക്കുനതു ലകേഭാണ്ടുള്ള കനടങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്?

ഉത്തരല

(എ) ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായല അഴെനിമതനിരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുല കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുനതനിനുല  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  വകുപനില്  എന്ഡട്ട് -ടു-എന്ഡട്ട്  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്
നടപഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരങ്ങള  പൂര്ണമഭായല
ഡനിജനിലലറസട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന് കേടകേള പൂര്ണമഭായല  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന്  കേടകേളനിലലല്ലഭാല  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ലസയനില്   (ഇ-കപഭാസട്ട്)  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുല  കറഷന്  കേടകേളനില്
നടക്കുന  എല്ലഭാ  ഇടപഭാടുകേളുല  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുല  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
കറഷന്  കേടകേളനിലലത്തുന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  തനിരനിചറനിയനതനിനട്ട്  ആധഭാര്
അലല്ലങ്കനില്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/ബഭാര്  കകേഭാഡട്ട്  കപഭാലള്ള  ബദല്  മഭാര്ഗങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുല തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന് കേടകേളനില് കഡഭാര്  ലഡലനിവറനി
മുകഖന കനരനിടട്ട്  കറഷന് സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ ട്രെഭാന്സഭാക്ഷനുല
തതമയല  ബനലപട  ട്രെഭാന്സരന്സനി  കപഭാര്ടല്  വനികേസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.
സതഭാരലമഭായ  ഒരു  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലവനിധഭാനവല  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലഖലയനിലല  കറഷന്
സഭാധനങ്ങളുലട  തനിരനിമറനി/മറനിച  വനില്പന  എനനിവ  തടയനതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധനഭാ  സലവനിധഭാനല  വകുപട്ട്  തലത്തനിലണട്ട്.  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ
ഉകദലഭാഗസര്  മഭാത്രമഭായല  കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  വകുപനിലല
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ഉകദലഭാഗസലരകടനി  ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണ്ടുല  നനിരവധനി  പരനികശഭാധനകേളുല ലറയ്ഡുകേളുല
നടത്തനി  നനിയമലലഘനല  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  പനിഴെ
ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 2016  ജനുവരനി മുതല് കമയട്ട് വലര
സലസഭാത്തുടനതീളല  ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  20199  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനി.  ഓണല,  ബക്രതീദട്ട്  കേഭാലത്തട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  തനിരനിമറനി/മറനിചട്ട്
വനില്പന എനനിവ തടഞ്ഞട്ട് അവയലട ലഭലതയല വനിതരണവല ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
വകുപ്പുതല  പരനികശഭാധന  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്/
ജനില്ല/കമഖലഭാ  തല  ലസഷലല്  സസഭാഡുകേളുല  സലസഭാനതലത്തനില്  ലലഫയനിലഗട്ട്
സസഭാഡുകേളുല  രൂപതീകേരനിച.  ഇപ്രകേഭാരല  രൂപതീകേരനിക്കലപട  103  സസഭാഡുകേള
25-8-2016  മുതല്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  കൂടഭാലത  വനിലക്കയറല  സലബനനിചട്ട്
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമുള്ള
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുല ടനി സസഭാഡുകേളുലട പരനികശഭാധന നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
ലലദനലദനിന  പരനികശഭാധനയലട  വനിശദഭാലശങ്ങള  ദനിവകസന  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
നല്കുനതനിനുമഭായനി  25-8-2016  മുതല്  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്  കേമ്മേതീഷണകററനില്
കേണ്കട്രെഭാള  റൂല  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചവനനിരുന.  ഇതനിനട്ട്  പുറകമ  തഭാലൂക്കട്ട്/
ജനില്ല/കമഖലഭാതല കേണ്കട്രെഭാള റൂമുകേള രൂപതീകേരനിചനിരുന.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിതരണ  പ്രക്രനിയ  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  നനിരതീക്ഷണ  സലവനിധഭാന
ത്തനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇഇ  പദതനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലനയല  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതല  കൃതലമഭായനി
ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുല.  തനിരനിമറനി  പൂര്ണമഭായല  തടയഭാന്
സഭാധനിക്കുല.  കറഷന് കേടകേളനില് കഡഭാര് ലഡലനിവറനി  മുകഖന കറഷന് സഭാധനങ്ങള
എത്തനിക്കുനതുമൂലല  കറഷന്  കേടകേളനില്  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുല.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുല  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണല
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  തതമയല  തലന  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലല  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുല
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധല  ട്രെഭാന്സരന്സനി  കപഭാര്ടല്  സജമഭാകുല.
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുല  പരഭാതനിയലട  തല്സനിതനി
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുല പരഭാതനിക്കഭാരനുല ഉകദലഭാഗസര്ക്കുല യഥഭാസമയല സഭാധനിക്കത്തക്ക
വനിധല ഒരു സതഭാരലമഭായ പരഭാതനിപരനിഹഭാര സലവനിധഭാനല നനിലവനില് വരുല.  ഓകരഭാ
കമഖലയനിലലയല  കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  സനിതനി,  വഭാഹനങ്ങളുലട  സഞഭാരല  തുടങ്ങനിയവ
കപഭാര്ടലനിലൂലട തതമയല അറനിയനിക്കുനതനിനഭായനി ഒരു Decision Support System
(DSS) നനിലവനില് വരുല. ഇപ്രകേഭാരല ഓകരഭാ കേണനിയല പരസരല കയഭാജനിപനിചലകേഭാണട്ട്
സതഭാരലമഭായ ഒരു ലപഭാതുവനിതരണ സലവനിധഭാനല നനിലവനില് വരുല.
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(സനി)  ജസ്റ്റനിസട്ട്  വഭാദസഭാ  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ലപഭാതുവനിതരണല  സലബനനിചള്ള
നനികവദനിത  പനി.  ഹരന്  കേമ്മേതീഷന്  റനികപഭാര്ടനിലല  പരഭാമര്ശനിക്കലപടനിരനിക്കുന ഒരു
സപ്രധഭാന  കേഭാരലല  വനിതരണ  ശലഖലയനില്  നനിനഭാണട്ട്  കചേഭാര്ചയല  തനിരനിമറനിയല
പ്രധഭാനമഭായല  നടക്കുനലതനഭാണട്ട്.  ലമഭാത്ത  വനിതരണ  ശലഖല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലഭാക്കനിയഭാല്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുല.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഒരു
മുനപഭാധനിയഭാണട്ട്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണല.  നനിലവനില്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഉടമസതയനില്  ലമഭാത്തവലഭാപഭാര  ഡനികപഭാകേളനില്ല  (സലലപ്ലകകേഭായലട  ഡനികപഭാകേള
ഒഴെനിലകേ).  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കനരനികടഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള  മുകഖനകയഭാ
ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാര  വനിതരണല  നടത്തുകേയഭാലണങ്കനില്  കൃതലമഭായ  അളവനില്  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള യഥഭാസമയല കറഷന് കേടകേളനില് എത്തനിക്കഭാനുല ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുലട
ദുരുപകയഭാഗല തടയഭാനുല സഭാധനിക്കുല.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

282 (1526)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല എല്ലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലല സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള
നനിലവനിലകണഭാ; നൂറനഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിലല ഇടകപഭാണ് ജലഗ്ഷനനില് സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട്
ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  ലകേടനിട
സഇകേരലങ്ങള  നല്കേനിയഭാല്  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്  അനുവദനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലല  സലലപ്ലകകേഭായലട
വനില്പനശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനില്  7  പഞഭായത്തുകേളനില്  സലലപ്ലകകേഭായലട
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. നൂറനഭാടട്ട് പഞഭായത്തനിലല ഇടകപഭാണ്
ജലഗ്ഷനനില്  സൂപര്  മഭാര്ക്കറട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിടനില്ല.
സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള ഇല്ലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളനില് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേള
ആരലഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സലലപ്ലകകേഭാ  നനിലവനില്  മുന്ഗണന  നല്കുനതട്ട്.
എനനിരുനഭാലല  ഇഇ  വനിഷയത്തനില്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്,  നൂറനഭാടട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്  നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  അടനിസഭാന   സഇകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില്;  സഭാധലതഭാ  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാമൂഹനികേമഭായല,
വഭാണനിജലപരമഭായല  ഗുണകേരമഭാലണനട്ട്  കേണഭാല്;  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലഭലതയല  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  നൂറനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  ഇടകപഭാണ്  ജലഗ്ഷനനില്
സൂപര് മഭാര്ക്കറട്ട് ആരലഭനിക്കുനതനിനട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കകേഭാതമലഗലലത്ത സനിവനില് സലലപ്ലസട്ട് സബട്ട് ഡനികപഭാ

283  (1527)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലഗലലത്ത  സനിവനില്  സമപ്ലസട്ട്  സബട്ട്  ഡനികപഭാ,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
ഡനികപഭായട്ട് കേതീഴെനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സബട്ട് ഡനികപഭാലയ സസതന തഭാലൂക്കട്ട് ഡനികപഭാ ആക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  എകട്ട്റന്ഷന്  കഗഭാഡഇണനിനുപകേരല  പുതനിയ  ഡനികപഭാ
ആരലഭനിക്കുനതട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  അപരലഭാപ്തത,  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
തുടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളമൂലല അപ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല ഉചഭക്ഷണ വനിതരണല

284  (1528)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്
ഓണത്തനിനട്ട്  5 കേനികലഭാ  അരനി  നല്കേനിലക്കഭാണനിരുനതട്ട്  എത്ര  ജനില്ലകേളനില്  ഓണത്തനിനട്ട്
മുന്പട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനി; ഇതട്ട് മുടങ്ങുവഭാന് ഉണഭായ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അരനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്  മുന്കൂര്  തയഭാലറടുപ്പുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എഫട്ട്.സനി.ഐ കഗഭാഡഇണനില് കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ഇല്ലഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  ഉചഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്
5  കേനി.  ഗ്രഭാല  ലസഷലല് അരനിയലട  വനിതരണല നനിലവനില് അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
സ്കൂളുകേളനില് നനിനല ഇന്ഡന്റെട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  വനിതരണല പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.
ഓണക്കഭാലത്തനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ഒരു  ജനില്ലയനിലല  5  കേനി.  ഗ്രഭാല  അരനിയലട  വനിതരണല
പൂര്ണമഭായല  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനില്ല.  29-8-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  5-9-2016-നട്ട്  ഡനി.പനി.ലഎ.-യലട  നനിര്കദ്ദേശഭാ
നുസരണല സലലപ്ലകകേഭാ ഡനികപഭായനില് കസ്റ്റഭാക്കുള്ള അരനി ഉടന് തലന വനിതരണല
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-ല് നനിനല ടനി  പദതനി
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നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ അരനി ലഭലമല്ല എനട്ട് ഡനി.പനി.ലഎ. 5-9-2016-ലല കേത്തനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരല  8504.090  ലമ.  ടണ്  അരനി  ലപഭാതു
വനിപണനിയനില് നനിനല വഭാങ്ങനി ഓണത്തനിനട്ട് മുമ്പുള്ള  4  ദനിവസത്തനിനകേല വനിതരണല
ലചേയ്യുനതട്ട്  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  എല്ലഭാ  നടപടനികേളുല  സലലപ്ലകകേഭായലട
ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട് എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  29-8-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  5-9-2016-നട്ട്
ഡനി.പനി.ലഎ.-യലട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണല  സലലപ്ലകകേഭാ  ഡനികപഭായനില്  കസ്റ്റഭാക്കുള്ള
അരനി  ഉടന്  തലന  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശല  നല്കേനിയനിരുന.
എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-ല് നനിനല ടനി  പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ അരനി ലഭലമലല്ലനട്ട്
ഡനി.പനി.ലഎ. 5-9-2016-ലല കേത്തനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

എഫട്ട്.സനി.ലഎ. കഗഭാഡഇണനിലല കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ പൂര്ണ വനിവരങ്ങള ലഭലമല്ല.

സര്ക്കഭാര് സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട വനിപണനിയനില് ഇടലപടല് 

285 (1529)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുവനിതരണ സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയലട വനിറട്ട് വരവട്ട് നടനനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട വനിപണനിയനില് ഇടലപടതനിനഭാല് എത്ര
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  വനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ശരഭാശരനി  എത്ര  ശതമഭാനല  കുറവനിലഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സലവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  വനില്പന
നടത്തനിയതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ഇലക്കഭാല്ലല ഓണത്തനിനു മുമ്പുള്ള 13 ദനിവസങ്ങളനില് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറകേള,
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ഓണചന്തകേള  എനനിവ  മുകഖന  176.86  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വനിറ്റുവരവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില് സബ്സനിഡനി ഇനങ്ങളുലട വനിറ്റുവരവട്ട് 64.68 കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇഇ ഒഭാണക്കഭാലത്തട്ട് പ്രകതലകേ ഓണചന്തകേള സലഘടനിപനിക്കുനതനിനുല
സലലപ്ലകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള വഴെനിയള്ള അവശലഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനിലള്ള വനില്പനയ്ക്കുല, ബനി.പനി.എല്. കുടുലബങ്ങളക്കുള്ള സഇജനല ഓണക്കനിറട്ട്
വനിതരണത്തനിനുല,  എല്ലഭാ  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിനുമുള്ള  ലസഷലല്  പഞസഭാര
വനിതരണത്തനിനുമഭായനി ആലകേ 81.42 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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(സനി)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  വര്ദനവനിലന  കനരനിടഭാന്
ശക്തമഭായ  വനിപണനിയനിടലപടല്  പദതനി  നനിലവനിലണട്ട്.  സനിവനില്  സലലപ്ലസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  ഇതട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുവനിപണനിയനില് നനിനല ശരഭാശരനി 50% വലര കുറഞ്ഞ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  13  ഇനല അവശലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി വനിതരണല
ലചേയവരുനതട്ട്. വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലള്ള  വനില്പനക്കുപുറകമ  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10  മുതല് 20 ശതമഭാനല വലര വനിലക്കുറചട്ട് ഫതീലസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന. ഇതട്ട്  കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി,  മല്ലനിലപഭാടനി,  മുളകുലപഭാടനി,  ലവളനിലചണ, പുളനി,
ഏലല,  മഞ്ഞളലപഭാടനി,  ഉപട്ട്  എനതീ  ഉല്പനങ്ങള   സലലപ്ലകകേഭായലട  സസന്തല
ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില് കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷല
ലപഭാതുവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശല  20  മുതല്  30  ശതമഭാനല  വലര
വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  മറട്ട്  അവശല  സഭാധനങ്ങളുല,  FMCG
ഉല്പനങ്ങളുല  MRP ലയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30  ശതമഭാനല
വലര വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

സലഭരനിക്കുന ലനല്ലനിലന്റെ തഭാങ്ങുവനില

286  (1530)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലഭരനിക്കുന ലനല്ലനിനട്ട് ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര സർക്കഭാർ നല്കുന തഭാങ്ങുവനില
എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  നനിരക്കട്ട്  എന  മുതലഭാണട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വനലതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  ലനല്ലനിലന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  വര്ദനിപനിചനിട്ടുല  സലസഭാന
സർക്കഭാർ തഭാങ്ങുവനില വര്ദനിപനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ലനല്ലനിലന്റെ  തഭാങ്ങുവനില  കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനട്ട്  14.70  രൂപയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നല്കുനതട്ട്.

(ബനി) 22-9-2016 മുതല് പ്രഭാബലലത്തനില് വന.

(സനി)  ലനല്ലനിലന്റെ  സലഭരണ  വനില  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കട്ട്  സലസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്
കബഭാണസട്ട് ഉത്തരവട്ട് വരുന മുറയട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുനതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ പദതനി

287 (1531) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എല  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള

കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രല സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണല പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
യനിലല്ലങ്കനില്  സലസഭാനത്തനിലന്റെ  അധനികേ ഭക്ഷലധഭാനലവനിഹനിതല  ലവടനിക്കുറയ്ക്കുലമനട്ട്
കകേന്ദ്രല മുനറനിയനിപട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണല  പരഭാജയലപടുത്തുവഭാന്  കറഷന്  ലമഭാത്ത
വലഭാപഭാരനികേള  ശമനിക്കുനതഭായ  കേഭാരലല  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അതനിലനതനിലര എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രല  സമയപരനിധനി
നനിശയനിചനിരുന.  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണ  പദതനിക്കട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  സമയപരനിധനി
നനിശയനിചനിടനില്ല.

(ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലല 10(1)(ബനി) പ്രകേഭാരല മുന്ഗണനപടനികേ
പ്രസനിദതീകേരണല പൂര്ത്തനിയഭാകുനതുവലര സലസഭാനത്തനിനട്ട് നനിലവനില് ലഭലമഭാകുന
അളവനില് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള ലഭനിക്കുവഭാന് അര്ഹതയലണനട്ട് നനിയമല അനുശഭാസനിക്കുന.
എനഭാല്  നനിയമല  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കകേന്ദ്രല  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപടനികേളഭാ
രലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.

കറഷന് കേടകേളനിലല സഭാധനങ്ങള കേരനിഞന്തയനില് വനിറഴെനിക്കുനതട്ട്
തടയവഭാന് നടപടനി

288 (1532)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ലപഭാതു  വനിതരണകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിതരണല  ലചേയ്യുന  സഭാധനങ്ങള
കൃതലമഭായ അളവനിലല്ല ലകേഭാടുക്കുനതട്ട് എന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) കറഷന്കേടകേളനിലൂലട വനിതരണല ലചേകയണ സഭാധനങ്ങള കേരനിചന്തയനില്
വനിറഴെനിക്കലപടുനതട്ട്  തടയനതനിനഭായനി  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കറഷന്  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണല  ലചേകയണ സഭാധനങ്ങള  കേരനിഞന്തയനില്
വനിറഴെനിക്കലപടുനതട്ട്  തടയനതനിനഭായനി  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്,
വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  വനിലവനിവരല  എനനിവ ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാണത്തക്ക വനിധല
പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമനട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലഭാ  ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ത്രഭാസകേളുലട  ഡനിസ ട്ട്കപ്ല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
കേഭാണത്തക്ക വനിധല ക്രമതീകേരനിക്കണലമനല വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത സനിവനില്
സ ലലപ്ലസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറനിലൂലടയല  എല്ലഭാ  പത്ര-ദൃശല-ശവല
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയല  പ്രതനിമഭാസ   വനിതരണകത്തഭാതട്ട്  മഭാസഭാദലത്തനില്  തലന
പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  ഇഇ  വലവസകേള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ
എനട്ട്  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയല  നനിയമലലഘനല  നടത്തുന
വര്ലക്കതനിലര  1966-ലല കകേരള കറഷനനിലഗട്ട് ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരവല  1968-ലല കകേരള
ലകേറസനിന് കേണ്കട്രെഭാള ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരവല നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

സലലപ്ലകകേഭായനിലല ജതീവനക്കഭാര് 

289 (1533) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവല
സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലലപ്ലകകേഭായനില്  ആലകേ  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണട്ട്;
ഏലതല്ലഭാല  തസനികേയനില്  എത്ര  വതീതല,  ഏലതല്ലഭാല  വനിഭഭാഗല  (ലഡപക്യൂകടഷന്,
സനിരല, തഭാത്ക്കഭാലനികേല)ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2015-16  വര്ഷല  സലലപ്ലകകേഭായനില്  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല
പഭാക്കനിലഗട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല ശമ്പളമനിനത്തനില് എത്ര രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) സലലപ്ലകകേഭായനില് ആലകേ 7526 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്.

ലഡപക്യൂകടഷന് - 1122

സനിരല  - 2084

തഭാത്ക്കഭാലനികേല - 4320. വനിശദഭാലശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2015-16  വര്ഷല  സ ലലപ്ലകകേഭായനില്  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുല
പഭാക്കനിലഗട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുല  ശമ്പളയനിനത്തനില്  35,06,12,649  രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1075/2017.
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ചേഭാലക്കുടനിയനില് ലലഹപര് മഭാര്ക്കറട്ട്

290  (1534)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില്  സനിവനില്സമപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനു  കേതീഴെനില്  മഹപര്
മഭാര്ക്കറ്റുല  ഗലഭാസട്ട്  ഔടട്ട്  ലലറ്റുല  ലപകട്രെഭാള  ബങ്കുല  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

ലപകട്രെഭാള/ഡതീസല്  ബങ്കുല  ഗലഭാസട്ട്  ഒഇടട്ട് ലലറ്റുല  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  ലപഭാതു
കമഖലഭാ ഓയനില് കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്.  ഓയനില് കേമ്പനനികേള  അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുന
മുറയട്ട്  സഇകേരലപ്രദമഭായ  സലല  ദതീര്ഘകേഭാല  ലതീസനിനട്ട്/സഇജനലമഭായനി
ലഭനിക്കുലമങ്കനില്  സലലപ്ലകകേഭാ  ലപകട്രെഭാള  ബങ്കട്ട്/ഗലഭാസട്ട്  ഒഇടട്ട് ലലറട്ട്  ആരലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേനിഴെകക്ക  ചേഭാലക്കുടനി  വനികല്ലജട്ട്  സര്കവ്വ
നമ്പര്  439/1-ല്  ചേഭാലക്കുടനി  കബഭായ്സട്ട്  ലലഹസ്കൂള  ഗ്രഇണനികനഭാടനുബനനിചട്ട്
0.1568  ലഹകര്  ഭൂമനി  (38.74  ലസന്റെട്ട്)  സലലപ്ലകകേഭായട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
റവനക്യൂ വകുപട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ഭൂമനി ലലകേമഭാറനി
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ഒരു  ലലഹപര്മഭാര്ക്കറ്റുല  ലപകട്രെഭാള  ബങ്കുല  ആരലഭനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

ഫുഡട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ഓഫട്ട് ഇന്തലയലട സസകേഭാരലവല്ക്കരണല

 291 (1535) ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷട്ട് കുറപട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഫുഡ്കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  (എഫട്ട്.സനി.ഐ.)  സസകേഭാരല

വല്ക്കരനിചട്ട്  റനിലയന്സനിനുല  അദഭാനനിക്കുല  നല്കുനതനിനട്ട്  നതീക്കമുള്ളതഭായനി
പറയലപടുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനിലപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷലധഭാനല സരക്ഷയ്ക്കുല ഡനികപഭായനിലല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്
സരക്ഷയ്ക്കുല  ലവല്ലുവനിളനിയയര്ത്തുന  പ്രസ്തുത  നടപടനിയനില്  നനിനല
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന  പനിന്തനിരനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇടലപടല്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എഫട്ട്.സനി.ഐ.  ഡനികപഭാകേള  സസകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കുനതട്ട്  ഉപകഭഭാക
സലസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിലന്റെ  ഭക്ഷലസരക്ഷലയ  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമനതട്ട്
ഗഇരവമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;  എങ്കനില്  എലന്തങ്കനിലല  ബദല്  നനിര്കദ്ദേശല  മുകനഭാടട്ട്
വചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരല
(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില്ല.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ. സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കുനതട്ട് സലബനനിചട്ട്

ഇതുവലര ലപ്രഭാകപഭാസല് ഒനലതലനയനിലല്ലനട്ട് എഫട്ട്.സനി.ലഎ. കകേരള റതീജനിയണല്
ലഡപക്യൂടനി ജനറല് മഭാകനജര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല്ല.
കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണല

292  (1536)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുമസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഭക്ഷലവല  സനിവനില്  സമപ്ലസല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി
നല്കുകമഭാ:

കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണല  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്  കേഴെനിയല;
കറഷന്കേഭാര്ഡനിലല  വനിവരങ്ങളനില്  ലതറട്ട്  വരഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
എടുക്കുകമഭാ;  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്  സമയത്തട്ട്  വരുന  ലതറ്റുകേളനില്  കേഭാര്ഡുടമകേലള
ബുദനിമുടനിക്കഭാലത ലചേയ ലകേഭാടുക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല
കറഷന്കേഭാര്ഡനിലല വനിവരങ്ങളനില് ലതറ്റുകേള വരഭാത്ത തരത്തനില് 2017 മഭാര്ചട്ട്

മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണല  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  പ്രനിന്റെനിലഗട്ട്  സമയത്തട്ട്  ലതറ്റുണഭാവകേയഭാലണങ്കനില്
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു ബുദനിമുട്ടുല  വരഭാലത  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

293  (1537)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡഇണുകേള  സസകേഭാരലവത്ക്ക
രനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കൂടനി
സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേലള  ഏല്പനിക്കുനതനിനട്ട്  തതസത്തനില്  അലഗതീകേഭാരല  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയല  സലരക്ഷണവല
സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേലള  ഏല്പനിക്കുനതട്ട്  പലതരത്തനിലള്ള  ഭവനിഷലത്തുകേളുല
ക്ഷണനിച  വരുത്തുലമന  കേരുതുനകണഭാ;  ഇതുസലബനനിച  സലസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡഇണുകേളനിലല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേലള ഏല്പനിക്കുനതനിനട്ട്  അലഗതീകേഭാരല
നല്കേനിയനിടനില്ല.  എനഭാല് എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനിലല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധകേരുലട
കുറവട്ട് നനികേത്തുനതനിനട്ട് പുറത്തുനനിനള്ള ആളുകേലള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.
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ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമല

294  (1538)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  'ഭക്ഷലസരക്ഷ  നനിയമല'  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുനതുമൂലല ഉണഭാകുന ഗുണങ്ങളുല കദഭാഷങ്ങളുല എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത നനിയമല കദഭാഷകേരമല്ലഭാത്ത വനിധല കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കു
നതനിനട്ട് മുന് സര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കനിലല നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുകനഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമല  കറഷന്  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുന  വനിധല
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  2013-ലല  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല  സലസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
നനിലവനില്  96 ലക്ഷല ആയനിരുന ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗല ആളുകേളുലട എണല ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അനുബനപ്രകേഭാരല  1,54,80,040  (ഒരു  കകേഭാടനി
അമ്പത്തനിനഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി എണ്പതനിനഭായനിരത്തനി  നഭാല്പതട്ട്)  ആയനി  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപട്ടുവരുനതുല ഒരു അലഗത്തനിനട്ട്  5  കേനികലഭാഗ്രഭാല ഭക്ഷല ധഭാനലല
വതീതല  ലഭനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണവല  സമ്പൂര്ണ  കേമ്പക്യൂടര്
വല്ക്കരണവല  നടപഭാക്കുനതനിലൂലട  കറഷന്  വനിതരണത്തനിലല  കേഭാരലക്ഷമതയല
സതഭാരലതയല പൂര്ണമഭായനി ഉറപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.

(ബനി) 5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലല നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല  29-ാം
നമ്പര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തല  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനിലൂലട  വനിജഭാപനല
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,  2013  കകേരള  സലസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013 -ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  7-7-2014-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  21/14/ഭ.സനി.സ.വ.
പ്രകേഭാരല  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുനതനിനഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശയനിക്കുകേയല  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുല  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റല
(RCMS)  പ്രകേഭാരമുള്ള  നനിലവനിലല  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിലല  വനിവരവല  ഉളലപടുത്തനി
പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറല തയഭാറഭാക്കനി 1-1-2015 മുതല് വനിവരകശഖരണത്തനിനഭായനി
കറഷന് കേടകേളനിലൂലട  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് വനിതരണല ലചേയ്യുകേയല  19-1-2015  മുതല്
സലസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  സലഘടനിപനിച  9442  കഫഭാകടഭാ  കേലഭാമ്പുകേളനിലൂലട  കദശതീയ
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  13-ാം  വകുപട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന  പ്രകേഭാരല
കുടുലബത്തനിലല  മുതനിര്ന  വനനിതയലട  കഫഭാകടഭാ  എടുക്കുകേയല  ലചേയ.  18  വയസട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭായ  വനനിത കുടുലബത്തനില് ഇല്ലഭാത്ത പക്ഷല മുതനിര്ന പുരുഷലന്റെ കഫഭാകടഭാ
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എടുക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്. പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറങ്ങളനിലൂലട ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങള
സനി.ഡനിറട്ട്, അക്ഷയ, കുടുലബശതീയലട ലഎ.റനി. യൂണനിറഭായ ഉനതനി എനതീ സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി  ലചേയട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച.  ഡഭാറഭാ
എന്ട്രെനികേളുലട  പനിഴെവകേള  തനിരുത്തുനതനിനുല  ആവശലമഭായ  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലകവണനി  ഇഇ  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനിയലട  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  കറഷന്
കേടകേളനിലൂലട  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  വനിതരണല  ലചേയ.  ഇഇ  പ്രനിന്റെഇട്ടുകേള  തനിരനിലകേ
ലഭലമഭാക്കനി  കമല്പറഞ്ഞ  ഏജന്സനികേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഡഭാറഭാ  എന്ട്രെനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

(സനി)  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉടമകേള  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമല,

2013  അനുസരനിചട്ട്  അവകേഭാശലപട  കറഷന് വനിഹനിതല  കൃതലമഭായല  സതഭാരലമഭായല

കേഭാരലക്ഷമമഭായല  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഇ-കപഭാസട്ട്  ലമഷതീന്  മുകഖനയള്ള

വനിതരണത്തനിലൂലട സഭാധലമഭാകുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കുന്ദമലഗലല കേണ്സക്യൂമര് കകേഭാടതനി ലകേടനിടല

 295 (1539)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുന്ദമലഗലത്തട്ട് വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കേണ്സക്യൂമര്

കകേഭാടതനി  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനല  ആരലഭനിചനിടനില്ല  എനകേഭാരലല  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനി  ഇകപഭാള  എവനിലടയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടകേലക്കടനിടത്തനിലഭാലണങ്കനില് കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷല നല്കേനിയ വഭാടകേ

എത്രയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനിലഭാണട്ട്  കഫഭാറല  പ്രവര്ത്തനിച

വരുനതട്ട്. 

(സനി) കഫഭാറല വഭാടകേലക്കടനിടത്തനിലല്ല പ്രവര്ത്തനിചവരുനതട്ട്.
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സലസഭാനലത്ത ലപകട്രെഭാള പമ്പുകേള

 296  (1540)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവല  സനിവനില്  സമപ്ലസല  വകുപ്പുമനനി  സദയല  മറപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത ലപകട്രെഭാള പമ്പുകേളനില് പമ്പട്ട് തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

സമയമത്രയല ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് അവകേഭാശലപട സഇജനലവഭായനനിറക്കല്, ജലല, മറട്ട്

സഇകേരലങ്ങള  എനനിവ  ലഭലമഭാക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എലന്തങ്കനിലല

നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാറനിമഭാറനി  വരുന  ഗവണ്ലമന്റുകേള  ഓകരഭാ  ഉപകഭഭാകദനിനത്തനിലല

ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  അവകേഭാശല  സലരക്ഷനിക്കുലമനട്ട്  ഉറപട്ട്

നല്കുലമങ്കനിലല ആയതട്ട് സസകേഭാരല പമ്പട്ട് മുതലഭാളനിമഭാലരലക്കഭാണട്ട് നടപഭാക്കനിക്കനിടഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണല വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അയല്  സലസഭാനങ്ങള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുന  ശുഷ്കഭാന്തനി

കേഭാണനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  ലപകട്രെഭാള  പമ്പുകേളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  അവകേഭാശലപട

സഇജനല വഭായ നനിറയല്, ജലല, മറട്ട് സഇകേരലങ്ങള എനനിവ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ടനി  സഇകേരലങ്ങള  ലപകട്രെഭാള  പമ്പുകേളുലട  എല്ലഭാ  പ്രവര്ത്തന  സമയങ്ങളനിലല

ലഭലമഭാണട്ട്  എനട്ട്  എണക്കമ്പനനികേളുലട  സലസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്

അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  എണക്കമ്പനനികേളുല  ലപകട്രെഭാള  പമ്പട്ട്  ഉടമസരുല  തമ്മേനിലള്ള

ഉടമ്പടനി  പ്രകേഭാരല  എല്ലഭാ  പമ്പുകേളനിലല  കമല്പറഞ്ഞ  സഇകേരലങ്ങള  നനിര്ബന

മഭാക്കനിയനിട്ടുലണനല ടനി സഇകേരലങ്ങള ലപകട്രെഭാള പമ്പുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുനലണനട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ബനലപട  എണക്കമ്പനനികേള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി

പമ്പുകേളനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറണട്ട് എനല എണക്കമ്പനനികേളുലട സലസഭാനതല

കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരല  സഇകേരലങ്ങള  എല്ലഭാ  പമ്പുകേളനിലല

ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് എണക്കമ്പനനികേളുലട

സലസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശല നല്കുനതഭാണട്ട്.
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അളവട്ട് തൂക്കങ്ങളനിലല വലഭാപകേ ക്രമകക്കടട്ട്

297  (1541)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവല സനിവനില് സമപ്ലസല വകുപ്പുമനനി സദയല മറപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കേചവട  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനിലല
അളവട്ട്  തൂക്കങ്ങളനില്  വലഭാപകേ  ക്രമകക്കടട്ട്  ഉള്ളതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  ലതീഗല്
ലമകട്രെഭാളജനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനിലല  ത്രഭാസ്സുകേള  സതീല്  പതനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനി കേര്ശനമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകമഭാ;  ലലഘനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കേടുത്ത ശനിക്ഷ
നല്കുന  കേഭാരലല  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  എന്തഭാലണന  കൂടനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന  കേര്ശന
മഭാക്കുനനില്ല എന പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരല

(എ)  സലസഭാനലത്ത  കേചവട  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനിലല
അളവട്ട്  തൂക്കങ്ങളനില്  ക്രമകക്കടട്ട്  നടക്കുനകണഭാ  എനട്ട്  മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  വകുപട്ട്  നനിരന്തരമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള,  പ്രതനിമഭാസമുള്ള
പ്രകതലകേ  മനിനല്  പരനികശഭാധനകേള,  ശബരനിമല  അടക്കമുള്ള  ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്
പ്രകതലകേ മനിനല് പരനികശഭാധനകേള എനനിവ നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിലല ത്രഭാസ്സുകേള സതീല് പതനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  വകുപട്ട്  നനിരന്തരല  സലവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  ആഫതീസകേളനില്  വചല  വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട്  സഇകേരലപ്രദമഭായ
മറട്ട്  സലങ്ങളനില്  വചല  കേലഭാമ്പുകേള  സലഘടനിപനിചലകേഭാണട്ട്  ത്രഭാസ്സുകേള
സതീല്  ലചേയലകേഭാടുക്കുന രതീതനിയല,  ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  ഉകദലഭാഗസര് വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളനില്  കപഭായനി  അളവതൂക്ക  ഉപകേരണങ്ങള  സതീല് ലചേയ ലകേഭാടുക്കുന
രതീതനിയല  ഇതനിനഭായനി  അവലലബനിചവരുന.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ലലഘനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ 10,000 രൂപയല ഒരു വര്ഷല തടവലവലര ലഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേളഭാണട്ട്  ലതീഗല്  ലമകട്രെഭാളജനി  ഉകദലഭാഗസര്
നടത്തനിവരുനതട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷല  ഏപ്രനില്  മുതല്  ആഗസ്റ്റട്ട്
വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയതനിലന
തുടര്നട്ട്  10788  കകേസകേള  കേലണടുക്കുകേയല  2,86,50,500  രൂപ  പനിഴെ
ഇഇടഭാക്കുകേയല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദലല  നമ്പര്  1235,  1266,  1295,  1317,  1338
1349, 1351,  1369,  1395, 1409 എനനിവ എ   ഡനിറനിലഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ)
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II. പ്രസക്ടോവന

മനി  .    സസ്പീക്കര് : ഓര്ഡര്...ഓര്ഡര്.....  ബഹുമക്ടോനന്യരക്ടോയ നനിയമസഭക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേര്
സഭക്ടോകേവക്ടോടതനില് തുടരുന്ന സമരരം അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബന്ധപപടട്ട് ചര്ച
പചയക്ടോനക്ടോയനി  കേകനികനതക്ടോക്കളുപട  കയക്ടോഗരം  കചരുകേയുണക്ടോയനി.  ബഹുമക്ടോനപപട
മുഖന്യമനനിയുരം പ്രതനിപക കനതക്ടോവുമുള്പപപടയുള്ള ആളുകേള് കയക്ടോഗതനില് പപങ്കെടുത.
ചര്ച  വളപര  സസൗഹക്ടോര്ദ്ദപരമക്ടോയനിരുന.  പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരതനിനരം സമവക്ടോയതനിനരം
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  സക്ടോധനിചനിടനിപല്ലെങ്കെനിലരം  വനിഷയതനിപന്റെ  വനിവനിധ  വശങ്ങള്  പരസരരം
ചര്ച  പചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  സഭക്ടോനടപടനികേള്  തടസ്സപപടക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനരം
സഭക്ടോനടപടനിക്രമങ്ങള്  നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതനിനരം  ഇരു  വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെയുരം
സഹക്ടോയരം പചയര് അഭന്യര്തനിക്കുകേയുരം ആ അഭന്യര്തനകയക്ടോടട്ട്  ഇരുപകവുരം നല്ലെ
നനിലയനില്  കയക്ടോജനിക്കുകേയുരം  പചയ്തതക്ടോയനി  സഭപയ  അറനിയനിക്കുന.  കയക്ടോജനിപരം
വനികയക്ടോജനിപരം  ജനക്ടോധനിപതന്യതനില്  ഒഴനിച്ചുകൂടക്ടോനക്ടോവക്ടോതതക്ടോപണെന്നട്ട്  നമുപക്കല്ലെക്ടോവര്
ക്കുമറനിയക്ടോരം.  നയങ്ങളനിലരം അഭനിപ്രക്ടോയവന്യതന്യക്ടോസങ്ങള് തുടരുരം.  അതട്ട് പ്രകേടനിപനിക്കക്ടോനള്ള
കവദനിയക്ടോണെട്ട് സഭ.  സഭ നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതട്ട് ജനക്ടോധനിപതന്യ സരംവനിധക്ടോനതനിപന്റെ
പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയ  കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  അതനിനക്ടോല്  സഭയനിപല  സമരരം  അവസക്ടോനനിപനിചട്ട്
നടപടനിക്രമങ്ങള്  നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോമക്ടോജനികേര്  സഹകേരനിക്കണെപമന്നട്ട്
അഭന്യര്തനിക്കുന. 

പ്രതനിപകകനതക്ടോവട്ട് (ശസ്പീ  .    രകമശട്ട് പചന്നനിതല) : സര്,  കചക്ടോകദന്യക്ടോതരകവള
നനിര്തനിവചട്ട്  അങ്ങട്ട്  കേകനികനതക്ടോക്കളുപട  കയക്ടോഗരം  വനിളനിചതനില്  വളപരകയപറ
സകനക്ടോഷമുണട്ട്.  അങ്ങട്ട്  ഇവനിപട  സൂചനിപനിചതുകപക്ടോപല  സഭക്ടോനടപടനികേള്
അനനിശനിതമക്ടോയനി തടസ്സപപടുതകേയുരം  പ്രധക്ടോന പ്രശ്നങ്ങള് ചര്ച പചയപപടക്ടോപത
കപക്ടോകുകേയുരം  പചയ്യുന്നതനികനക്ടോടട്ട്  പ്രതനിപകതനിനട്ട്  കയക്ടോജനിപനില്ലെ.  കകേരളസ്പീയ
സമൂഹതനില്  ഉയര്നവന്ന  കേക്ടോതലക്ടോയ  ചനില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചു
പകേക്ടോണക്ടോണെട്ട് ഞങ്ങള്  സമരതനികലക്കട്ട് കേടനവന്നതട്ട്.  അങ്ങട്ട് വനിളനിച ചര്ചയനില്
പല  കേക്ടോരന്യങ്ങളുരം  നമ്മള്  ചര്ച  പചയ.  ആ  ചര്ച  തുടരുപമന്നട്ട്  ഞക്ടോന്
പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഞങ്ങള്ക്കട്ട് പല കേക്ടോരന്യങ്ങളനിലരം ഗവണ്പമന്റെട്ട് നനിലപക്ടോടുകേകളക്ടോടട്ട്
അഭനിപ്രക്ടോയവന്യതന്യക്ടോസമുണട്ട്.  അതട്ട്  കൂടുതല്  ചര്ചയട്ട്  വനിഷയസ്പീഭവനികക്കണ
കേക്ടോരന്യമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഇന്നപത സഭക്ടോനടപടനികേള് ഞങ്ങള് ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
അങ്ങയുപട   അഭന്യര്തന  മക്ടോനനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  സഭക്ടോനടപടനികേള്   തടസ്സപപടുതക്ടോന്
ഞങ്ങള്  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നനില്ലെ.  എരം.എല്.എ.-മക്ടോര്  നനിരക്ടോഹക്ടോരരം  കേനിടക്കുന്ന
സക്ടോഹചരന്യതനില് ഇന്നപത സഭക്ടോനടപടനികേകളക്ടോടട്ട് കയക്ടോജനിച്ചു കപക്ടോകേക്ടോന്  നനിവൃതനി
യനില്ലെക്ടോതതുപകേക്ടോണട്ട് ഞങ്ങള് സഭ ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. 
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(ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അരംഗങ്ങള് സഭ
ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.) 

ശസ്പീ  .    പനി  .    പജ  .    കജക്ടോസഫട്ട് :  സര്,  സതന്യക്ടോഗ്രഹ സമരരം അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന്
ഫലപ്രദമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ഞക്ടോനരം  എപന്റെ
കേകനിയനില്പപട അരംഗങ്ങളുരം സഭ ബഹനിഷ്കരനിക്കുന. 

(ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  ശസ്പീ.  പനി.  പജ.  കജക്ടോസഫരം
അകദ്ദഹതനിപന്റെ കേകനിയനില്പപട  അരംഗങ്ങളുരം സഭ ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.) 

മുഖന്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  സസക്ടോശയ  പമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  പ്രശ്നരം  സഭ  തുടങ്ങനിയ  ദനിവസരം  മുതല്  നമ്മള്  ചര്ച
പചയപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഈ വനിഷയരം  അടനിയനരപ്രകമയമക്ടോയനി    സഭയനില്
വന്നതക്ടോണെട്ട്.  അതുകേഴനിഞട്ട്  പതക്ടോടടുത  ദനിവസരം  ഇവനിപട  സമരരം  നടക്കുന്ന
സക്ടോഹചരന്യതനില്,  പുറത  നടക്കുന്ന  സമരതനിപന്റെ  പ്രശ്നതനിന്കമല്  ചര്ച
നടതക്ടോന് ആകരക്ടോഗന്യ വകുപമനനി തയക്ടോറക്ടോപണെന്ന വനിവരരം സഭയനില് 27-ാം തസ്പീയതനി
ഞക്ടോന്  അറനിയനിക്കുകേയുരം  അതനസരനിചട്ട്  27-ാം  തസ്പീയതനി  ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനി
സമര സമനിതനിക്കക്ടോപര വനിളനിചട്ട് ചര്ച നടതകേയുരം പചയ.  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ സസ്പീക്കര്
വനിളനിച്ചുകചര്ത കയക്ടോഗതനില്,  പ്രതനിപക കനതക്ടോക്കളുമക്ടോയനി നടതനിയ ചര്ചയനില്
ബഹുമക്ടോനന്യരക്ടോയ  ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനിയുരം  പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരന്യ  വകുപമനനിയുരം
പപങ്കെടുത.  ഈ വനിഷയരം അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോനള്ള നനിലപക്ടോടല്ലെ പ്രതനിപകതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗതനനിനണക്ടോയതട്ട്.  ഇവനിപട  ഉയര്നവന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്
അവസക്ടോനരം ബക്ടോക്കനിനനില്ക്കുന്നതട്ട് പരനിയക്ടോരരം പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി ബന്ധപപട
പ്രശ്നമക്ടോണെട്ട്. അവനിപട 100 കുടനികേപളയക്ടോണെട്ട് പ്രകവശനിപനിക്കുന്നപതങ്കെനില് 50 കുടനികേപള
സര്ക്കക്ടോര് ലനിസനില് നനിന്നക്ടോണെട്ട് എടുകക്കണതട്ട്.  അതനില് 20  കുടനികേള് 25,000  രൂപ
ഫസ്പീസനില്  പഠനിക്കുന്നവരക്ടോപണെങ്കെനില്  30  കുടനികേള്   2,50,000  രൂപ  ഫസ്പീസനിലക്ടോണെട്ട്
പഠനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇങ്ങപന  പഠനിക്കുന്ന  30  കുടനികേളുപട  പ്രശ്നവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടക്ടോണെട്ട്
സഭക്ടോനടപടനികേള്  അലകങ്കെക്ടോലപപടുതന്ന  തരതനില്  ഇതരതനിപലക്ടോരു  സമരരം
നടതക്ടോന് പ്രതനിപകരം തയക്ടോറക്ടോയതട്ട്.  പരനിയക്ടോരരം പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജട്ട്  പപപടന
തപന്ന സര്ക്കക്ടോര് ഏപറ്റെടുക്കുരം, അകതക്ടോടുകൂടനി ആ കകേക്ടോകളജട്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേസ്പീഴനിലക്ടോകു
പമന്നട്ട്  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ മുന്മുഖന്യമനനികയക്ടോടട്ട്  ഞക്ടോന് പവളനിപപടുതനിയതക്ടോണെട്ട്. അകപക്ടോള്
അകദ്ദഹരം   അഭനിപ്രക്ടോയപപടതട്ട്,  പകേക്ടോചനിയനില്  ഞങ്ങള്  ഏപറ്റെടുതകപക്ടോള്  പഴയ
കുടനികേള്ക്കട്ട് ഫസ്പീസനിളവട്ട് പകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിഞനിടനിപല്ലെന്നക്ടോണെട്ട്. അതരപമക്ടോരു സക്ടോഹചരന്യരം
വന്നക്ടോല് ആ കുടനികേള്ക്കട്ട് അധനികേ ബക്ടോധന്യതയനില്ലെക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് ആവശന്യമക്ടോയ എല്ലെക്ടോ
കേക്ടോരന്യങ്ങളുരം സര്ക്കക്ടോര് ശദനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട് അകപക്ടോള് ഞക്ടോന് വന്യക്തമക്ടോക്കനിയതട്ട്.  ആ
തസ്പീരുമക്ടോനതനില്തപന്നയക്ടോണെട്ട് ഇകപക്ടോഴരം സര്ക്കക്ടോര് നനില്ക്കുന്നതട്ട്. 
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ഇവനിപട മപറ്റെക്ടോരു കേക്ടോരന്യരം പറഞതട്ട്, സസക്ടോശയ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേളനിപല
അഡനിഷനമക്ടോയനി ബന്ധപപടട്ട്  വനിദന്യക്ടോര്തനികേളനില് നനിന്നട്ട് തലവരനിപണെവുരം മറ്റുമക്ടോയനി
കകേക്ടോഴ  വക്ടോങ്ങുന്ന  രസ്പീതനി  സരംബന്ധനിചക്ടോണെട്ട്.  അങ്ങപന  കകേക്ടോഴ  വക്ടോങ്ങുന്നതട്ട്
സരംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷനിക്കുപമന്നട്ട്  സഭയനില്  ഞക്ടോന് പറഞതക്ടോണെട്ട്.
ഇന്നട്ട്  അങ്ങയുപട  മുന്നനില്  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  ചര്ച  പചയ്യുകമക്ടോള്  പഴയ  ആഭന്യനര
മനനികൂടനിയക്ടോയ  പ്രതനിപക  കനതക്ടോവട്ട്  പറഞതട്ട്  ഇസൗ  പ്രശ്നരം  വനിജനിലന്സട്ട്
അകനസഷനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോവുപമന  കതക്ടോനന്നനില്ലെ,  കക്രരംബക്ടോഞട്ട്
അകനസഷനിക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുരം  നല്ലെപതന്നക്ടോണെട്ട്.  എനനിക്കതനില്  തര്ക്കനികക്കണ
കേക്ടോരന്യമനില്ലെ.  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിപയപക്കക്ടോണ്ടുരം അകനസഷനിപനിക്കക്ടോരം.  അതനിനട്ട്  യക്ടോപതക്ടോരു
തടസ്സവുമനില്ലെ.  കക്രരംബക്ടോഞനിപനപക്കക്ടോണട്ട്  അകനസഷനിപനിക്കക്ടോപമനരം  പറഞ.
ഇകപക്ടോള്  എല്ലെക്ടോ  മക്ടോധന്യമങ്ങളുരം  റനികപക്ടോര്ടട്ട്  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  സമൂഹതനിനക്ടോപകേ
അറനിയക്ടോവുന്ന കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്. രണട്ട് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേള് പതറ്റെക്ടോയ പ്രകവശനരസ്പീതനി
സസസ്പീകേരനിചകപക്ടോള്  ആ  രണട്ട്  കകേക്ടോകളജുകേളുപടയുരം  പ്രകവശന  നടപടനികേളക്ടോപകേ
റദ്ദക്ടോക്കുന്ന  നനിലയനികലക്കട്ട്  പജയനിരംസട്ട്  കേമ്മനിറ്റെനി  കപക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതക്ടോണെട്ട്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നനിലപക്ടോടട്ട്.  കനരപത ചനില  സസക്ടോശയ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേള്
വഴനിവനിട  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏപതങ്കെനിലപമക്ടോരു  കകേക്ടോകളജനിപനതനിപര
എപനങ്കെനിലരം  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  ഇതനിനമുമട്ട്  കേഴനികഞക്ടോ?  കേഴനിഞ
നക്ടോലഞ്ചുവര്ഷപത  അനഭവമല്ലെ  ഇകപക്ടോഴണക്ടോയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സസക്ടോശയ  പമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജുകേള്ക്കട്ട്  കൃതന്യമക്ടോയ  ലക്ഷ്മണെകരഖയുണട്ട്.  അതനിനപറകത  അവര്ക്കട്ട്
നനില്ക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അവ  ലരംഘനിചക്ടോല്  കേര്ക്കശമക്ടോയ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുപമന്ന  കേക്ടോരന്യരം  ഉറപക്ടോണെട്ട്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്നയക്ടോണെട്ട്  ഇസൗ  പ്രശ്നതനില്
സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിച  നനിലപക്ടോടനിനട്ട്  കേകനി  വന്യതന്യക്ടോസപമകനന്യ വനിദന്യക്ടോര്തനികേളുരം
രകകേര്തക്ടോക്കളുരം  ബഹുജനങ്ങളുരം  പനിന്തുണെ  നല്കുന്നതട്ട്.  മുഖന്യമനനി  കയക്ടോഗരം
വനിളനിക്കുന്നനിപല്ലെന്നട്ട്  ഇവനിപട  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അങ്ങയുപട  മുന്നനില്  വചട്ട്
കേകനികനതക്ടോക്കനക്ടോരുപട  കയക്ടോഗരം  നടക്കുന്ന  സമയതട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  ചര്ച
കവണെപമന്നട്ട്  പ്രതനിപകകനതക്ടോവട്ട്  ആവശന്യപപടതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണെട്ട്
ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനിയുമക്ടോയനി  ചര്ച  നടതനിയതട്ട്.  അതനില്  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ
പ്രതനികേരണെരം  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗതനനിനണക്ടോകേക്ടോതതനിനക്ടോലക്ടോണെട്ട്  ചര്ച
അലസനിയതട്ട്. അപല്ലെങ്കെനില് ഇതരപമക്ടോരു സമരതനിപന്റെ ആവശന്യരം വരുമക്ടോയനിരുന്നനില്ലെ.
ഞക്ടോന് ഇന്നട്ട് അങ്ങയുപട മുന്നനില്വച്ചു,  മുഖന്യമനനിപയന്ന നനിലയട്ട് പ്രകതന്യകേരം കയക്ടോഗരം
വനിളനിക്കണെപമനകണക്ടോപയനരം കവണെപമങ്കെനില് വനിളനിക്കക്ടോപമനരം പറഞ.  അതനിപന്റെ
ആവശന്യമനിപല്ലെന്നക്ടോണെട്ട് അകപക്ടോള് പറഞതട്ട്.  അവര് ആവശന്യപപട സമയപതക്ടോപക്ക
ചര്ച  നടതക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  തയക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്
യക്ടോപതക്ടോരു  തരതനിലള്ള  പനിടനിവക്ടോശനിയുമനില്ലെ.  വനിദന്യക്ടോര്തനികേളുപട  തക്ടോല്പരന്യരം
സരംരകനിക്കപപടണെപമന്ന കേക്ടോരന്യതനില് മക്ടോത്രകമ പനിടനിവക്ടോശനിയുള. 
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III ശദ കണെനിക്കല്

(1) അനധനികൃത ഭൂമനി ഏപറ്റെടുക്കല്

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  സരംസക്ടോനതട്ട്   വനിവനിധ  വന്യക്തനികേളുരം
സക്ടോപനങ്ങളുരം  ഏകേകദശരം  അഞട്ട്  ലകതനിലധനികേരം  ഏക്കര്  ഭൂമനി  നനിയമ
വനിരുദമക്ടോയനി കകേവശരം വചനിരനിക്കുന്നതക്ടോയനി ശസ്പീ. രക്ടോജമക്ടോണെനികേന്യരം, കസറ്റെട്ട് പസഷന്യല്
ഓഫസ്പീസര്  ആന്റെട്ട്  കേളകര്,  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  ലക്ടോന്റെട്ട്  പസകന്  കേപണതനിയനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. സസക്ടോതനന്യതനിനമുമട്ട് ഇരംഗസ്പീഷട്ട് കേമനനികേള് കകേവശരംവച ഭൂമനിയക്ടോണെട്ട്
മഹക്ടോഭൂരനിപകവുരം.  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണെ  നനിയമരം  നടപനിലക്ടോക്കനിയ  സന്ദര്ഭതനില്,
വനികദശതട്ട്  രജനിസര്  പചയ്ത  കേമനനികേള്  കകേവശരംവച  ഭൂമനിക്കട്ട്  ഭൂപരനിഷ്കരണെ
നനിയമതനിപല  ഇളവുകേള്  ബക്ടോധകേമല്ലെ.  കതക്ടോടരം  ഭൂമനിയക്ടോപണെങ്കെനില്കപക്ടോലരം  ഇസൗ
ഭൂമനിപയല്ലെക്ടോരം സസകമധയക്ടോ  സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയക്ടോയനി മക്ടോറനിയതക്ടോണെട്ട്. ഇവയനില് പലതുരം 99
വര്ഷപത പക്ടോടക്കക്ടോലക്ടോവധനി കേഴനിഞവയക്ടോണെട്ട്.  വനികദശ കേമനനികേളുരം പസൗരനക്ടോരുരം
ഭൂപരനിഷ്കരണെ  നനിയമതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  കുടനിയക്ടോയ്മയട്ട്  അര്ഹരപല്ലെന്നട്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട കഹകക്കക്ടോടതനി വന്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 1-1-1970  മുതല് വനികദശസ്പീയര്
കകേവശരംവച  പകേ.എല്.ആര്.  പക്ടോടഭൂമനിയുരം  പകേ.എല്.ആര്.  (കകേരള  ലക്ടോന്റെട്ട്
റനികഫക്ടോരംസട്ട്) ആകട്ട് പ്രകേക്ടോരരം സര്ക്കക്ടോരനില് നനികനിപ്തമക്ടോകകേണതക്ടോണെട്ട്. 1947-നകശഷരം
FERA  (Foreign  Exchange  Regulation  Act)  നനിയമപ്രകേക്ടോരവുരം   വനികദശ
കേമനനികേള്ക്കട്ട്  ഇനന്യയനില് ഭൂമനി  കകേവശരം വയ്ക്കുന്നതനിനരം ഏജന്സനികേള് മുകഖന
കേമനനികേള്  നടതന്നതനിനരം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെകയക്ടോ  റനിസര്വട്ട്  ബക്ടോങ്കെട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇനന്യയുപടകയക്ടോ പ്രകതന്യകേ അനമതനി ആവശന്യമക്ടോണെട്ട്. കമല്പറഞ നനിയമങ്ങപളക്ടോനരം
പക്ടോലനിക്കക്ടോപത  കുറുക്കുവഴനികേളനിലൂപട  ഭൂമനി  കകേവശരം  വചട്ട്  അനഭവനിക്കുന്ന
കേമനനികേളുപടയുരം  വന്യക്തനികേളുപടയുരം  കകേ വശമുള്ള  ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുകക്കണതക്ടോണെട്ട്.
ഇതനിനകേരം പസഷന്യല് ഓഫസ്പീസര് കേമനനികേള്ക്കുരം വന്യക്തനികേള്ക്കുമക്ടോയനി 121 കപരുപട
കപരനില്  2,68,508  ഏക്കര് ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനിനള്ള ഉതരവുകേളനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനികദശ കേമനനികേള് കകേവശരം വയ്ക്കുന്ന ഭൂമനിയനില് പഷയറക്ടോയനി സരംസക്ടോനതനനിനരം
വരുന്ന വരുമക്ടോനരം വനികദശരക്ടോജന്യങ്ങളനികലക്കട്ട് ഒഴകുനണട്ട്. 1973-ല്  FERA  നനിയമരം
നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുരം  ഇസൗ  സനിതനി  തുടരുകേയക്ടോണെട്ട്.  ടക്ടോറ്റെക്ടോ,  ഹക്ടോരനിസണ്  മലയക്ടോളരം
ലനിമനിറ്റെഡട്ട്,  വയനക്ടോടട്ട്  നനിനള്ള ഒരു രക്ടോജന്യസഭക്ടോ  പമമര്,  ഒരു എകട്ട്  എരം.എല്.എ.
തുടങ്ങനി നനിരവധനി ആളുകേളുപട പപകേവശരം ഇതുകപക്ടോലള്ള ഭൂമനിയുണട്ട്.  ടക്ടോറ്റെക്ടോ  കേമനനി
ആധക്ടോരപ്രകേക്ടോരരം 1,01,034 ഏക്കര് ഭൂമനി കകേവശരം വചനിട്ടുണട്ട്. ഹക്ടോരനിസണ് മലയക്ടോളരം
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ലനിമനിറ്റെഡട്ട് പകേക്ടോല്ലെരം, പതനരംതനിട, കകേക്ടോടയരം, ഇടുക്കനി, വയനക്ടോടട്ട്, തൃശ്ശൂര്, എറണെക്ടോകുളരം
എന്നസ്പീ ഏഴട്ട്  ജനില്ലെകേളനിലക്ടോയനി  74,333.92  ഏക്കര് ഭൂമനി  കകേവശരം വചനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി
കേണെക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   പകേക്ടോല്ലെരം,  പതനരംതനിട,  കകേക്ടോടയരം,  ഇടുക്കനി  എന്നസ്പീ  നക്ടോലട്ട്
ജനില്ലെകേളനിപല ഭൂമനി ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനിനട്ട് 18 ഉതരവുകേള് ഇതനിനകേരം പുറപപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇസൗ ഉതരവുപ്രകേക്ടോരരം  38,170  ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കക്ടോരനില് നനികനിപ്തമക്ടോകകേണതക്ടോണെട്ട്.
വയനക്ടോടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണെക്ടോകുളരം  ജനില്ലെകേളനിപല  ഭൂമനി  അളന്നട്ട്  തനിടപപടുതനിയനിടനില്ലെ.
ഇതനില്  വയനക്ടോടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  മക്ടോത്രരം  30,000  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വരുരം.  ഇതരരം
ഭൂമനിപയല്ലെക്ടോരം ഭരണെഘടനയനിപല 96-ാം വകുപട്ട് പ്രകേക്ടോരരം അതക്ടോതട്ട് സര്ക്കക്ടോരുകേളനില്
നനികനിപ്തമക്ടോകകേണതക്ടോണെട്ട്. കഹകക്കക്ടോടതനി പസഷന്യല് ഓഫസ്പീസറുപട കേപണതലകേള്
അരംഗസ്പീകേരനിച്ചുപവങ്കെനിലരം  എചട്ട്.എരം.എല്.  ഭൂമനിയനില്  തല്സനിതനി  തുടരക്ടോനള്ള
ഉതരവുകേളക്ടോണെട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വയനക്ടോടനില്   ഭൂമനി  സര്കവ്വേ  നടതന്നതട്ട്
കകേക്ടോടതനി കസ പചയ്തനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കസ  പനിന്വലനിക്കക്ടോനളള  നടപടനി സര്ക്കക്ടോര്
സസസ്പീകേരനിക്കണെരം.  രണട്ട്  തരതനിലക്ടോണെട്ട്  വനികദശകേമനനികേള്  ഭൂമനി  കകേവശരം
വചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒന്നട്ട്,  തനിരുവനിതക്ടോരംകൂര്,  പകേക്ടോചനി  സര്ക്കക്ടോരുകേള്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഗ്രക്ടോന്റുകേള്;  ഗ്രക്ടോന്റെട്ട്  ഒരനിക്കലരം  ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശമക്ടോയനിരുന്നനില്ലെ;  ജനക്ടോവകേക്ടോശരം
സര്ക്കക്ടോരനില്  തപന്നയക്ടോയനിരുന.  രണട്ട്,  കേര്ശന  വന്യവസകേളനിലൂപട  നല്കേനിയ
പക്ടോടഭൂമനി,  സര്ക്കക്ടോരുരം  സസകേക്ടോരന്യ  വന്യക്തനികേളുരം  നല്കേനിയ  ഭൂമനി,  വനികദശനികേളുപട
കപരനില് ഇതരരം ഭൂമനികേളുപട കപക്ടോക്കുവരവട്ട് രക്ടോജഭരണെകേക്ടോലതതപന്ന തടഞനിരുന.
വനികദശനികേള്  കകേവശരം  വച  പല  ഭൂമനിയുരം  അമക്ടോല്ഗകമഷന്  ഓഫട്ട്  കേമനസ്പീസട്ട്
നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  കുറുക്കുവഴനികേളനിലൂപട,  ആധക്ടോരരം  നടതക്ടോപത  കകേമക്ടോറ്റെരം
നടതകേയക്ടോണെട്ട് പചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരന് ഒരു പസന്റെട്ട്  ഭൂമനി വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള്
രജനികസ്ട്രേഷന്  ഫസ്പീസരം  സക്ടോമട്ട്  ഡഡ്യൂടനിയുരം  നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  അടയണെരം.  ഇപതക്ടോന
മനില്ലെക്ടോപതയക്ടോണെട്ട്  കകേരളതനില്  കേമനനികേളുപട  കലലരം  വഴനി  ആയനിരക്കണെക്കനിനട്ട്
ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഇവര്  കകേമക്ടോറ്റെരം  പചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേക്ടോടനിക്കണെക്കനിനട്ട്  രൂപയക്ടോണെട്ട്
രജനികസ്ട്രേഷന്  ഇനതനില് ഗവണ്പമന്റെനിനട്ട്  നഷരം  വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇസൗ  കേമനനികേള്
നടതന്ന കതക്ടോടങ്ങളനില് കേടുത പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി വനിരുദ നടപടനികേളക്ടോണെട്ട് തുടരുന്നതട്ട്.
2011-പല  കബക്ടോണെസട്ട്  പ്രശ്നരംകപക്ടോലരം  എചട്ട്.എരം.എല്.  കേമനനികേള്  ഇതുവപര
പസറ്റെനില്  പചയ്തനിടനില്ലെ.  മക്ടോത്രമല്ലെ,  തല്സനിതനി  തുടരക്ടോനള്ള  കകേക്ടോടതനി  ഉതരവനിപന
മറനികേടന്നട്ട്  ഭൂമനിയുരം  ഭൂമനിയനിപല  പകേടനിടങ്ങളുരം  ലസ്പീസനിനട്ട്  നല്കേക്ടോനള്ള  നടപടനികേളുരം
എചട്ട്.എരം.എല്.  നടതനണട്ട്.  നടപടനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച  അഞട്ട്  ലകതനിലധനികേരം
സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കേക്ടോലതക്ടോമസമുണക്ടോകുനണട്ട്.  പസഷന്യല്
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ഓഫസ്പീസര്ക്കട്ട്  നക്ടോലട്ട്  ക്ലറനിക്കല്  സക്ടോഫട്ട്  മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതട്ട്.  കകേക്ടോടതനികേളുപട
ഇടപപടലകേളുരം  ഇതനില്  കേക്ടോലതക്ടോമസരം  ഉണക്ടോക്കുനണട്ട്.  നനിരവധനി  കകേസ്സുകേളക്ടോണെട്ട്
കഹകക്കക്ടോടതനിയനിലരം  സപ്രസ്പീരം  കകേക്ടോടതനിയനിലരം  തുടരുന്നതട്ട്.  അതനിനക്ടോല്  പ്രകതന്യകേ
നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണെതനിലൂപട  ഭരണെഘടനയുപട  96-ാം  വകുപപ്രകേക്ടോരരം  സര്ക്കക്ടോരനില്
ലഭന്യമക്ടോകകേണ  മുഴവന്  ഭൂമനിയുരം  ഏപറ്റെടുക്കക്ടോന്  അടനിയനര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനി
കക്കണതുണട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണെ  നനിയമപ്രകേക്ടോരരം  ഒരു  വന്യക്തനി  കകേവശരം  വയക്ടോവുന്ന
പരമക്ടോവധനി ഭൂമനി 15 ഏക്കറക്ടോണെട്ട്. ഇസൗ നനിയമപരനിധനിക്കുള്ളനില് ഭൂമനി കകേവശരം വയ്ക്കുന്ന
നനിരവധനി കേര്ഷകേരുണട്ട്. ഉദക്ടോഹരണെമക്ടോയനി, വയനക്ടോടട്ട് ജനില്ലെയനില് 500 ഏക്കര് വരുന്ന
എചട്ട്.എരം.എല്.  ഭൂമനി  രണക്ടോയനിരകതക്ടോളരം  വരുന്ന  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരുപട  കകേ വശമക്ടോണെട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന്നതട്ട്.  ഇവരുപട  ഭൂമനി  സരംരകനിക്കക്ടോനരം  നനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനരം
കപക്ടോക്കുവരവട്ട് നടതക്ടോനമുള്ള തടസ്സങ്ങള് നസ്പീക്കക്ടോന് പ്രകതന്യകേ തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോകേണെ
പമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന.

റവനഡ്യൂവുരം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണെവുരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്) :  സര്,
സരംസക്ടോനപത  വനിവനിധ  സക്ടോപനങ്ങളുരം  സക്ടോമൂഹന്യ-സക്ടോരംസക്ടോരനികേ  സരംഘടനകേളുരം
പക്ടോടക്കക്ടോലക്ടോവധനി കേഴനിഞനിട്ടുരം പക്ടോടരം പുതുക്കക്ടോപതയുരം പക്ടോടക്കുടനിശനികേ അടയക്ടോപതയുരം
ഭൂമനി  കകേവശരം  വചനിരനിക്കുന്നതക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ശദയനില്പപടനിട്ടുണട്ട്.
അപ്രകേക്ടോരമുള്ള ഭൂമനി തനിരനിപകേ ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനികനക്ടോ  നനിയമപരമക്ടോയനി പക്ടോടക്കുടനിശനികേ
ഇസൗടക്ടോക്കനി  പക്ടോടരം  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനികനക്ടോ  ആവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സര്ക്കക്ടോര്
തലതനില് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  വനികദശ കേമനനികേളുരം വന്യക്തനികേളുരം സക്ടോപനങ്ങളുരം
അനധനികൃതമക്ടോയനി  കകേവശരം  വചനിരനിക്കുന്നതുരം  കകേമക്ടോറ്റെരം  പചയ്തനിട്ടുള്ളതുമക്ടോയ
എല്ലെക്ടോ  ഭൂമനി  സരംബന്ധനിച്ചുരം  അകനസഷണെരം  നടതക്ടോനരം  രജനിസര്  പചയക്ടോപത
അനധനികൃതമക്ടോയനി  കകേവശരം  വചനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുക്കക്ടോനമക്ടോയനി  പസഷന്യല്
ഒക്ടോഫസ്പീസറക്ടോയനി  ശസ്പീ.  എരം.  ജനി.  രക്ടോജമക്ടോണെനികേന്യരം,  പഎ.എ.എസട്ട്.-പന  ചുമതല
പപടുതകേയുരം  അകദ്ദഹരം  വനിശദമക്ടോയ  റനികപക്ടോര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുരം  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില് നനിയമവനിരുദമക്ടോയനി കകേവശരം വചനിരനിക്കുന്ന പക്ടോകന്റെഷന് ഒഴനിപനിചട്ട്
ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനിനട്ട്  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണെരം  നടതന്നതട്ട്  ഉചനിതമക്ടോപണെനരം
1957-പല ഭൂസരംരകണെ നനിയമപ്രകേക്ടോരരം നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്, ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലരം
കകേക്ടോടതനി  കകേസ്സുകേളനില്പപടട്ട് തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോകേക്ടോപത  വരുപമനരം  വന്യക്തനികേള്ക്കുരം
സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുരം  പരമക്ടോവധനി  കകേവശരം  വയക്ടോവുന്ന  ഭൂമനിക്കട്ട്  സസ്പീലനിരംഗട്ട്
ഏര്പപടുതണെപമനരം  എകസറ്റുകേപള  ഭൂപരനിഷ്കരണെ  നനിയമതനിപന്റെ  പരനിധനിയനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരണെപമനമുള്ള  ശനിപക്ടോര്ശ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  റനികപക്ടോര്ടട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
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പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  നനിയമവകുപനിപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയരംകൂടനി
കതടനിയതനിനകശഷരം തുടര്നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  മറ്റെട്ട്  അനധനികൃത കേകയറ്റെരം
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കകേരള  ഭൂസരംരകണെ  നനിയമപ്രകേക്ടോരമുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതനിപനതനിപര  നനിരവധനി  കകേസ്സുകേള്  നനിലവനിലണട്ട്.
കകേക്ടോടതനികേള്  കസ  ഉതരവുകേള്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കസ  ഉതരവുകേള്
പവകക്കറ്റെട്ട്  പചയ്യുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കസ  ഉതരവട്ട്
റദ്ദക്ടോക്കനിക്കനിട്ടുന്ന  മുറയ്കക്കക്ടോ,  ഇസൗ  കകേസ്സുകേളനിപല  വനിധനിക്കട്ട്  വനികധയമക്ടോയനികടക്ടോ
കമല്നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന് :  സര്,  രണട്ട് പസന്റെട്ട് മുതല് പകതക്കര് വപരയുള്ള
ഭൂമനിപയല്ലെക്ടോരം വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി കേര്ഷകേരുപട കകേവശമുണട്ട്. ഇസൗ ഭൂമനി ആധക്ടോരരം പചയ്തട്ട്,
രജനിസര്  പചയ്തട്ട്  വക്ടോങ്ങനിയതക്ടോണെട്ട്.  കേര്ഷകേരുപട  കേക്ടോരന്യതനില്  നനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുരം
പചയ്തനിരുന.  അടുതകേക്ടോലതട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി
ഇപതല്ലെക്ടോരം  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  ഭൂമനിയുപട  കകേമക്ടോറ്റെവുരം
നടക്കുന്നനില്ലെ;  നനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനമനില്ലെ.  അതനിനക്ടോല്  കലക്ടോണ്  എടുക്കക്ടോകനക്ടോ
വനില്പന നടതക്ടോകനക്ടോ കേഴനിയുന്നനില്ലെ.  ഇതരരം നടപടനികേപളല്ലെക്ടോരം പൂര്തനിയക്ടോകുന്നതു
വപര ഇവ നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നതട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് വലനിയ കദക്ടോഹമുണക്ടോക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. കേക്ടോപനി,
കതയനില  തുടങ്ങനിയ  കതക്ടോടങ്ങളനില്  വസ്പീടട്ട്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസ്സങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  അതനിനക്ടോല്  നനിയമപരമക്ടോയ  എല്ലെക്ടോ  കേക്ടോരന്യങ്ങളുരം  പൂര്തനിയക്ടോ
കുന്നതുവപര സക്ടോധക്ടോരണെ കേര്ഷകേര്ക്കുണക്ടോകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് എനട്ട്
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന് :   രണട്ട് പസന്റെട്ട് മുതല് വനിവനിധ അളവുകേളനിലക്ടോയനി രണട്ട്
ഏക്കറുരം അഞട്ട് ഏക്കറുരം വപര കകേവശരം വചട്ട് അനഭവനിച്ചുവരുന്ന കൃഷനിക്കക്ടോരുപട
കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  അരംഗരം  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണെനിചതട്ട്.  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്
നനിലവനിലളള   നനിയമ  വന്യവസയകേതട്ട്  നനിനപകേക്ടോണട്ട്  മക്ടോത്രകമ  അനനിമ
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  എങ്കെനിലരം  വളപര  ചുരുങ്ങനിയ  രസ്പീതനിയനില്
രകണക്ടോ  അകഞക്ടോ  പകതക്ടോ  പസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  കകേവശരം  വചനിരനിക്കുന്ന  കൃഷനിക്കക്ടോരുപട
കേക്ടോരന്യതനില് എനട്ട് തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുപമന്നട്ട് നനിയമപരമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിചട്ട്
ആവശന്യമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

(ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര  സസ്പീറ്റെനില്  ഇല്ലെക്ടോതനിരുന്നതനിനക്ടോല്  രണക്ടോമപത
ശദകണെനിക്കല് അവതരനിപനിക്കപപടനില്ലെ.)
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IV സബ്മനിഷന്

(1) ധനസഹക്ടോയരം

ശസ്പീ.  സനി.  പകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന്  : സര്,  പസപ്റ്റെരംബര്  29-ാം തസ്പീയതനി രക്ടോവനിപല
9.20-നട്ട് വനിഴനിഞരം തുറമുഖ നനിര്മ്മക്ടോണെതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പുലനിമുടട്ട് നനിറയക്ടോന് പക്ടോറ
കേഷണെങ്ങള് ഇറക്കനിയതനിനകശഷരം അമനിത കവഗതയനില് വന്ന  ഒരു ടനിപര് കലക്ടോറനി
പതനിപനട്ടുരം  ഇരുപതുരം  വയസ്സുള്ള  രണട്ട്  കുടനികേള്  സഞരനിച  കമക്ടോകടക്ടോര്
കബ ക്കനിലനിടനിചതനിപനതടര്ന്നട്ട്  അവര്  ദക്ടോരുണെമക്ടോയനി  മരണെപപടുകേയുണക്ടോയനി.
അമനിതഭക്ടോരരം കേയറ്റെനിയുള്ള ടനിപറുകേളുപട അമനിതകവഗത ജനങ്ങളനില് വലനിയ ഭയമക്ടോണെട്ട്
സൃഷനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഭക്ടോരരം  കേയറ്റുന്നതട്ട്  സരംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില്  ചനില  നനിയമങ്ങളു
പണങ്കെനിലരം അവ കേര്ശനമക്ടോയനി പക്ടോലനിക്കുന്നതനില് അധനികേക്ടോരനികേള് കവണത്ര ജക്ടോഗ്രത
പുലര്തന്നനില്ലെ.  അവ കേര്ശനമക്ടോയനി പക്ടോലനിക്കക്ടോന്കവണ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണെ
പമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന.

മരണെപപട ബക്ടോല, പനി.ജനി.-ക്കട്ട് അഡനിഷന് ലഭനിപചങ്കെനിലരം തുടര് പഠനതനിനള്ള
സക്ടോഹചരന്യമനില്ലെക്ടോതതനിനക്ടോല് ബനിസറ്റെട്ട് കേമനനിയനില് കജക്ടോലനിക്കട്ട് കപക്ടോകുകേയക്ടോയനിരുന.
രണട്ട്  കുടുരംബങ്ങളുരം  നനിര്ദന  കുടുരംബങ്ങളക്ടോണെട്ട്.  ശവസരംസക്ടോരതനിനകപക്ടോലരം
സസനമക്ടോയനി ഭൂമനിയനില്ലെ. ഇസൗ കുടുരംബങ്ങളുപട ആശയമക്ടോയനിരുന ബക്ടോലവുരം വനിപനിനരം.
ഇവരുപട മരണെരം വലനിയ നഷമക്ടോണെട്ട്  ആ കുടുരംബങ്ങള്ക്കട്ട് വരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ
കുടുരംബങ്ങള്ക്കട്ട്  ആവശന്യമക്ടോയ  ധനസഹക്ടോയരം  നല്കുന്നതനിനരം  സ്കൂള്,  ഓഫസ്പീസട്ട്
സമയങ്ങളനില്  ഇതരരം  വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിരതനിലനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിയനണെ
കമര്പപടുതന്നതനിനരം ആവശന്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന.

10.00 AM]

മുഖന്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  ടനിപര്  കലക്ടോറനികേളുപട
മത്സരകയക്ടോടരം അനവധനി മനഷന്യ ജസ്പീവനകേള് കേവരുനണട്ട്.  ഇവയുപട അമനിതകവഗത
നനിയനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  13-1-2006-ല്  പുറപപടുവനിച  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവുവഴനി
ടനിപനിരംഗട്ട് പമക്കക്ടോനനിസരം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന എല്ലെക്ടോ വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കുരം സസ്പീഡട്ട് ഗകവര്ണെര്
നനിര്ബന്ധമക്ടോക്കനിയനിരുന. 15-12-2012-പല സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവുപ്രകേക്ടോരരം രക്ടോവനിപല  8
മണെനി  മുതല്  10  മണെനി  വപരയുരം  പപവകുകന്നരരം  3  മണെനി  മുതല്  5  മണെനി  വപരയുരം
സരംസക്ടോനപത  കറക്ടോഡുകേളനില്  ഇതരരം  വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഗതക്ടോഗത  നനികരക്ടോധനരം
ഏര്പപടുതനിയനിരുന. എന്നക്ടോല് പ്രസ്തുത ഉതരവട്ട് നനിര്മ്മക്ടോണെ കമഖലപയ സക്ടോരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കുനപണന്ന കേക്ടോരന്യരം സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ശദയനില്പപടതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
17-2-2014-ല് നനിയനണെരം രക്ടോവനിപല 9 മണെനി മുതല് 10 മണെനി വപരയുരം പപവകുകന്നരരം
4 മണെനി മുതല് 5 മണെനിവപരയുമക്ടോക്കനി ഉതരവട്ട് പുറപപടുവനിച്ചു. ബഹുമക്ടോനപപട അരംഗരം

1075/2017.
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സൂചനിപനിചതുകപക്ടോപല  29-9-2016-നട്ട്  രക്ടോവനിപല  9  മണെനികയക്ടോടുകൂടനി  തനിരുവനനപുരരം
ജനില്ലെയനില്  മക്ടോരക്ടോയമുടരം  പപകടക്ടോള്  പമനിനട്ട്  സമസ്പീപരം  TN  57  BA-6458  നമര്
പഹവനി  ടനിപര്  കലക്ടോറനിയുരം  KL  19  E-5397  നമര്  ബജക്ടോജട്ട്  പള്സര്  കമക്ടോകടക്ടോര്
പപസക്കനിളുരം കൂടനിയനിടനിചതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി കമക്ടോകടക്ടോര് പപസക്കനിളനില് യക്ടോത്ര പചയ്തനിരുന്ന
20  വയസ്സുള്ള  ബക്ടോല,  18  വയസ്സുള്ള  വനിപനിന്  എന്നസ്പീ  പചറുപക്കക്ടോര്
മരണെപപടുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസസ്തുത  ടനിപര്  വക്ടോഹനരം  തമനിഴട്ട് നക്ടോടനില്  രജനിസര്
പചയ്തനിട്ടുള്ളതക്ടോണെട്ട്.  വക്ടോഹനതനിപന്റെ കരഖകേളുരം പപഡ്രെെവറുപട പപലസന്സട്ട് വനിവരങ്ങളുരം
ഇതുവപര  ഹക്ടോജരക്ടോക്കനിയനിടനില്ലെ.  മക്ടോരക്ടോയമുടരം  കപക്ടോലസ്പീസട്ട്  കസഷനനില്  ടനിപര്  കലക്ടോറനി
പപഡ്രെെവപറ  പ്രതനിയക്ടോക്കനി  1084/2016  നമരക്ടോയനി  കകേസട്ട്  രജനിസര്  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
30-9-2016-ല്  ബഹുമക്ടോനപപട  പക്ടോറശക്ടോല  എരം.എല്.എ.-യുരം  ജനില്ലെക്ടോ  കേളകറുരം
കേരക്ടോറുകേക്ടോരുപട  പ്രതനിനനിധനികേളുമക്ടോയനി  നടന്ന  ചര്ചയനില്  ഇരു  കുടുരംബങ്ങള്ക്കുമക്ടോയനി
30  ലകരം  രൂപ  നല്കേക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മരണെപപടവരുപട  കുടുരംബങ്ങള്ക്കട്ട്
മുഖന്യമനനിയുപട  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  നനിധനിയനില്  നനിന്നട്ട്  അടനിയനര  സഹക്ടോയരം
അനവദനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഇതരപമക്ടോരപകേടരം സരംഭവനിചക്ടോല് വക്ടോഹനതനിപന്റെ കരഖകേളുരം
പപഡ്രെെവറുപട  പപലസന്സട്ട്  വനിവരങ്ങളുരം  ഹക്ടോജരക്ടോകക്കണതുണട്ട്.  എന്നക്ടോല്  ഇതുവപര
അവ ഹക്ടോജരക്ടോക്കനിയനിടനില്ലെ.  ഇതനിപന്റെ യഥക്ടോര്ത സനിതനിപയനക്ടോപണെന്നട്ട്  പരനികശക്ടോധനിചട്ട്
കേപണകതണതുണട്ട്.  പപര്മനിറ്റുരം മതനിയക്ടോയ കരഖകേളുമനില്ലെക്ടോപത ഇതരരം വക്ടോഹനങ്ങള്
ഓടുനകണക്ടോപയന്ന  പരനികശക്ടോധന  കേര്ശനമക്ടോകക്കണതക്ടോപണെന്നക്ടോണെട്ട്  ഇതനില്നനിന്നട്ട്
വന്യക്തമക്ടോകുന്നതട്ട്. ആയതനിനക്ടോല് ഇസൗ പരനികശക്ടോധന കൂടുതല്  കേര്ശനമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

(2) ഭക്ടോരതപഴയുപട സരംരകണെരം

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദട്ട്  മുഹസനിന്  .    പനി :  സര്,  എപന്റെ  മണ്ഡലതനിപന്റെ  പ്രധക്ടോന
ഭക്ടോഗങ്ങളനിലൂപട കേടനകപക്ടോകുന്ന നദനിയക്ടോണെട്ട് ഭക്ടോരതപഴ. ഇന്നട്ട് ഭക്ടോരതപഴയുപട അവസ
പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോണെട്ട്.   ഭക്ടോരതപഴയുപട  പല  പ്രകദശങ്ങളുരം  കേകയറനി  അവനിപട   കൃഷനി
പചയ്യുകേയുരം  പകേടനിടങ്ങള്  നനിര്മ്മനിക്കുകേയുരം  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അവനിപട  മണെലൂറ്റെല്
രൂകമക്ടോയനി  തുടര്നപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇവ പരനികശക്ടോധനിക്കുന്ന പടക്ടോമനിയനിലള്ള
സസക്ടോഡനിനട്ട്  വക്ടോഹനരം  കപക്ടോലമനില്ലെ.  അവനിടപത  ഏറ്റെവുരം  വലനിയ  പ്രശ്നരം  മക്ടോലനിനന്യ
നനികകപമക്ടോണെട്ട്.  നഗരസഭയുപടയുരം  മറ്റെട്ട്  പഞക്ടോയതകേളുപടയുരം  അഴക്കുചക്ടോലകേള്
പചന്നവസക്ടോനനിക്കുന്നതട്ട്  ഭക്ടോരതപഴയനിലക്ടോണെട്ട്.  അതട്ട്  തടയക്ടോനള്ള  യക്ടോപതക്ടോരു
സരംവനിധക്ടോനവുമനില്ലെ. ഏകേകദശരം പതനിപനടട്ട് വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമട്ട് അവ ക്ലസ്പീന് പചയക്ടോനള്ള
സരംവനിധക്ടോനമുണക്ടോയനിരുപന്നങ്കെനിലരം ഇകപക്ടോള് ആ സരംവനിധക്ടോനവുമനില്ലെക്ടോതക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
അറവട്ട് മക്ടോലനിനന്യങ്ങളുരം അവനിപട നനികകപനിക്കുനണട്ട്.  ചനില പ്രകദശങ്ങളനില് സര്ക്കക്ടോര്
പനിടനിപചടുത വക്ടോഹനങ്ങള് ഭക്ടോരതപഴയുപട തസ്പീരതക്ടോണെട്ട് ഡമട്ട് പചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഈ
സലരം  സക്ടോമൂഹന്യവനിരുദരുപട  കകേന്ദ്രമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുണട്ട്.  നഗരസഭയുപട  ബസട്ട്
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സക്ടോന്റെനിപല  കേരംഫര്ടട്ട്  കസഷനനില്നനിന്നട്ട്  കനരനിടക്ടോണെട്ട്  കടക്ടോയട്ട് ലറ്റെട്ട്  മക്ടോലനിനന്യങ്ങള്
ഭക്ടോരതപഴയനികലക്കട്ട് ഒഴകേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ചനില ആളുകേള് പസപ്റ്റെനികേട്ട് ടക്ടോങ്കെട്ട് വപര
ഭക്ടോരതപഴയനില്  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുപണന്നക്ടോണെട്ട് പറയപപടുന്നതട്ട്.  ഷടറനിട  കേടമുറനികേളനില്
തക്ടോമസനിക്കുന്ന  അനന്യസരംസക്ടോന  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  പ്രക്ടോഥമനികേ  കേക്ടോരന്യങ്ങള്
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നതട്ട്  ഇസൗ പുഴയനിലക്ടോണെട്ട്.  ഭക്ടോരതപഴയനിപല നൂറട്ട്  മനില്ലെനി  വക്ടോടറനില്  1100-
ഓളരം  കകേക്ടോളനികഫക്ടോരം  ബക്ടോകസ്പീരനിയയക്ടോണെട്ട്  കേപണതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതരതനില്
ജലതനില്  മക്ടോലനിനന്യരം  കേലര്ന്നതനിനക്ടോല്  മഞപനിതരം  കപക്ടോലള്ള  കരക്ടോഗങ്ങള്
പടര്നപനിടനിക്കുനണട്ട്.  കേകയറ്റെരം  ഒഴനിപനിക്കക്ടോനരം  ഭക്ടോരതപഴ  ക്ലസ്പീന്  പചയക്ടോനരം
കേടകേളനില്നനിനരം  മറ്റുമുള്ള  കവസ്റ്റുകേള്  പുഴയനികലക്കട്ട്  ഒഴക്കുന്നതട്ട്  തടയക്ടോനമുള്ള
അടനിയനര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന. 

മുഖന്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയന്)  :  സര്,  കകേരള  ഇറനികഗഷന്  ആന്റെട്ട്
വക്ടോടര് കേണ്സര്കവഷന് ആകട്ട് പ്രകേക്ടോരരം ജലക്ടോശയങ്ങളനില് ഗക്ടോര്ഹനികേ-വന്യക്ടോവസക്ടോയനികേ
മക്ടോലനിനന്യങ്ങള്  പുറനള്ളക്ടോന്  പക്ടോടനിപല്ലെന്നട്ട്  വന്യവസയുണട്ട്.  മലനിനസ്പീകേരണെ
നനിയനണെതനിനക്ടോയനി  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങള്  മുകഖന  നടപടനി
പപകേപക്കക്ടോളന്നതനിനട്ട്   പഞക്ടോയതട്ട് രക്ടോജട്ട് ആകനില് കഭദഗതനികേള് വരുതനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
കകേരള നനിയമസഭയുപട പരനിസനിതനി സരംബന്ധനിച സമനിതനി 17-7-2009-ല് സമര്പനിച
റനികപക്ടോര്ടനിപല  ശനിപക്ടോര്ശകേള്  അരംഗസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  12-10-2014-ല്  പുറപപടുവനിച
സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവുപ്രകേക്ടോരരം  സരംസക്ടോനപത  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുപട  സമഗ്ര
പക്ടോരനിസനിതനികേ സരംരകണെരം ഉറപക്ടോക്കനി കുടനിപവള്ളരം സരംരകനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
നനിര്കദ്ദശങ്ങള് നല്കുകേയുരം   തകദ്ദശസസയരംഭരണെ സക്ടോപനങ്ങപളയുരം  മലനിനസ്പീകേരണെ
നനിയനണെ  കബക്ടോര്ഡനിപനയുരം  ഇതനിനക്ടോയനി  ചുമതലപപടുതകേയുരം  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ഭക്ടോരതപഴയുപട  ഇരുകേരകേളനിലരം  സനിതനി  പചയ്യുന്ന  ഗ്രക്ടോമ-നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിലള്ള
മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള്,  കഹക്ടോടലകേള്  തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനരം  പുറനള്ളപപടുന്ന  പപജവ
മക്ടോലനിനന്യങ്ങള്, സസസ്പീകവജട്ട് എന്നനിവ പുഴയുപട മലനിനസ്പീകേരണെതനിനട്ട് കേക്ടോരണെമക്ടോകുനണട്ട്.
മലനിനസ്പീകേരണെ  നനിയനണെ  കബക്ടോര്ഡട്ട്  കേഴനിഞ  വര്ഷങ്ങളനില്  പുഴയനിപല
കമക്ടോണെനിറ്റെറനിരംഗട്ട്  കസഷനകേളനില്  നടതനിയ  പരനികശക്ടോധനകേളനില്  കകേക്ടോളനികഫക്ടോരം
ബക്ടോകസ്പീരനിയയുപട  സക്ടോന്നനിദന്യരം  കേപണതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ടോരതപഴയുപട  മലനിനസ്പീകേരണെരം
സരംബന്ധനിചട്ട്  കദശസ്പീയ  ഹരനിത  പപടബഡ്യൂണെല്  സസകമധയക്ടോ  കകേപസ്സടുക്കുകേയുരം
23-5-2016-പല  ഉതരവുപ്രകേക്ടോരരം  ഭക്ടോരതപഴയുപട  മലനിനസ്പീകേരണെരം  സരംബന്ധനിചട്ട്
റനികപക്ടോര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനികലക്കക്ടോയനി അഞരംഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിപയ രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  സമനിതനി  ഭക്ടോരതപഴയനിപല  മലനിനസ്പീകേരണെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പഠനിചട്ട്  അവ
തടയുന്നതനിനരം  നദനിയുപട  പുനരുജസ്പീവനതനിനമുതകുന്ന  നടപടനികേള്  ശനിപക്ടോര്ശ
പചയണെപമന്നട്ട് ബഹുമക്ടോനപപട കദശസ്പീയ ഹരനിത പപടബഡ്യൂണെല് ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
സമനിതനിയുപട ശനിപക്ടോര്ശകേളനികനല് സരംസക്ടോന മലനിനസ്പീകേരണെ കബക്ടോര്ഡട്ട് തുടര്നടപടനി
പപകേപക്കക്ടോളന്നതക്ടോണെട്ട്.  പതരപഞടുപനിനമുമ്പുതപന്ന  നനിളയുപട  സരംരകണെവുമക്ടോയനി
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ബന്ധപപട പ്രശ്നങ്ങള് ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യ മുന്നണെനി പരസന്യമക്ടോയനി പറഞനിട്ടുള്ള
കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  ഇകപക്ടോള്  ഹരനിതകകേരളരം  പദതനിയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പ്രഖന്യക്ടോപനിക്കപപട
കേക്ടോരന്യങ്ങളനില്  ഒരു  ഭക്ടോഗരം  നനിലവനിലള്ള  കുളങ്ങളുരം  കതക്ടോടുകേളുരം
പുനരുജസ്പീവനിപനിക്കലക്ടോണെട്ട്. അതനിപന്റെ രണക്ടോരം ഘടരം കകേരളതനിപല എല്ലെക്ടോ നദനികേപളയുരം
ശരനിയക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  വസ്പീപണടുക്കലക്ടോണെട്ട്.  അതനികലറ്റെവുരം  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യമുള്ള
നദനികേളനിപലക്ടോന്നക്ടോണെട്ട്  ഭക്ടോരതപഴ.  ഭക്ടോരതപഴപയ  സരംരകനിചട്ട്  ശുദമക്ടോയ  പവള്ളരം
ലഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്   സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രതനിജക്ടോബദമക്ടോണെട്ട്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  കകേരളതനിപല  എല്ലെക്ടോ  നദനികേളുരം  സരംരകനിക്കുപമന്നക്ടോണെകല്ലെക്ടോ
പ്രഖന്യക്ടോപനരം.  ചനില നദനികേള് കറക്ടോള് കമക്ടോഡലക്ടോയനി എടുതകൂകട?  ഇകന്നക്ടോ നക്ടോപളകയക്ടോ
കഡക്ടോ.  പകേ.  പജ.  കയശുദക്ടോസനിപന്റെ  കനതൃതസതനില്  ആലവപഴയുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്
മലനിനസ്പീകേരണെതനിപനതനിപരയുള്ള ഒരു നസ്പീക്കരം നടക്കുനണട്ട്. 

ശസ്പീ  .    പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയന് :  സര്,  എല്ലെക്ടോ  നദനികേളുരം  സരംരകനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള്  തപന്നയക്ടോണെട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  ഹരനിത  കകേരളരം
പദതനിയുപട അരംബക്ടോസനിഡറക്ടോകേക്ടോന് സന്നദനക്ടോപണെന്നട്ട് കഡക്ടോ.  പകേ.  പജ.  കയശുദക്ടോസട്ട്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലെക്ടോ  നദനികേളുരം  സരംരകനിക്കുകേ  എന്നതുതപന്നയക്ടോണെട്ട്  ലകന്യരം.
ആദന്യരം  കുളങ്ങളുരം  കതക്ടോടുകേളുരം  വസ്പീപണടുക്കക്ടോനള്ള  നടപടനിയക്ടോണെട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
രണക്ടോരം ഘടമക്ടോയനി നദനികേളനികലക്കുരം കേക്ടോയലകേളനികലക്കുരം കേടക്കക്ടോരം.  

(3) പടയഭൂമനി കകേമക്ടോറ്റെരം

ശസ്പീ  .   എസട്ട്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന്: സര്, കതക്ടോടരം പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട്  വസ്പീടനില്ലെക്ടോത പ്രശ്നരം
വളപര  ഗസൗരവമക്ടോയനി  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  ഏപറ്റെടുതനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരന്യരം
നമുക്കറനിയക്ടോരം.  1958-ല്   ഇ.എരം.എസട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലഘടതനില്  258
ഏക്കര് ഭൂമനി കതക്ടോടരം പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട് വസ്പീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി മക്ടോറ്റെനിവചനിരുന. അതട്ട്
പകേ.ഡനി.എചട്ട്. ആകനസരനിച്ചുരം  ലക്ടോന്റെട്ട് കബക്ടോര്ഡട്ട് അവക്ടോര്ഡനസരനിച്ചുരം ആവര്തനിചട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണെട്ട്.  2010-ല്  ശസ്പീ.  പകേ.  പനി.  രക്ടോകജന്ദ്രന്  റവനഡ്യൂ  വകുപമനനി
യക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള്  3400  കപര്ക്കട്ട്  5-10  പസന്റെട്ട് ഭൂമനി  വചട്ട്  പടയരം നല്കേനിയകപള്
770  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  ലഭനിച്ചു.  ഇകപക്ടോള്  ആ  ഭൂമനിയനില്  പലരുരം  വസ്പീടുവചട്ട്
തക്ടോമസനിച്ചുവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകതക്ടോപട
ബക്ടോക്കനി  2630  കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി ലഭനിചനിടനില്ലെ.  എന്നക്ടോല് ഇവര്ക്കട്ട്  പടയമുള്ളതനിനക്ടോല്
കേരരം ഒടുക്കനിവരുന്ന സക്ടോഹചരന്യമക്ടോണെട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്. ഇകപക്ടോള് ഗവണ്പമന്റെട്ട് കതക്ടോടരം
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട്  വസ്പീടുവചട്ട്  നല്കുന്നതനിനക്ടോയനി  തുകേ  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതുരം  ആ
നടപടനിക്രമങ്ങളുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനള്ള  തക്ടോല്പരന്യരം  കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ളതുമക്ടോണെട്ട്.
അതുപകേക്ടോണട്ട്  2630  കതക്ടോടരം പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട്  5  പസന്റെട്ട് വസ്പീതരം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള,
കേരപമക്ടോടുക്കുന്ന പടയ ഭൂമനിയനില് വസ്പീടട്ട് വയക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ സഹക്ടോയരം ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനള്ള
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നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണെപമന്നട്ട്  അഭന്യര്തനിക്കുന. 

റവനഡ്യൂവുരം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണെവുരം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്) :  സര്,
ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനില്  കദവനികുളരം  തക്ടോലൂക്കനിപല  കുറ്റെന്യക്ടോര്വക്ടോലനിയനില്  2300  കപര്ക്കട്ട്
5  പസന്റെട്ട്  ഭൂമനിവസ്പീതരം  നല്കേനിയ  പടയങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചട്ട്  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കട്ട്
നനിയമക്ടോനസരണെരം ഭൂമനി നല്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് 20-8-2015-പല
26533 എ-2/2015  നമര് കേതപ്രകേക്ടോരരം നനിര്കദ്ദശരം നല്കേനിയനിരുന.  ആയതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് അര്ഹത തനിടപപടുതന്നതനിനരം തുടര്നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന
തനിനമക്ടോയനി  കദവനികുളരം  ആര്.ഡനി.ഒ.-പയയുരം  കദവനികുളരം  തഹസസ്പീല്ദക്ടോപരയുരം  ചുമതല
പപടുതനിയനിട്ടുളളതക്ടോണെട്ട്.  കമല്പറഞ  പടയരം  സരംബന്ധനിചട്ട്  ആകകപങ്ങ
ളുള്ളതനിനക്ടോല്  വനിജനിലന്സട്ട്,  കദവനികുളരം  ആര്.ഡനി.ഒ.  എന്നനിവര്  മുഖക്ടോനരരം
അകനസഷണെരം  നടനവരുന.  അകനസഷണെരം  പൂര്തനിയക്ടോകുന്ന  മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതുരം അര്ഹതപപടവര്പക്കല്ലെക്ടോരം പടയരം നല്കുന്നതുമക്ടോയനിരനിക്കുരം. 

(4) ഇലകനിക്കല് പസകന്

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജന് : സര്, തൃശ്ശൂര് ഇസൗസട്ട് ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷപന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള
ഏറ്റെവുരം  വലനിയ  ഇലകനിക്കല്  പസകനക്ടോണെട്ട്   ഒല്ലൂരനിപല  പടനിക്കക്ടോടട്ട്  ഇലകനിക്കല്
പസകന്.  ഇസൗ പസകപന്റെ വനിസസ്പീര്ണ്ണരം 140 ചതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെറക്ടോണെട്ട്. നനിലവനില്
ഇസൗ പസകപന്റെ കേസ്പീഴനില് 143 ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന് ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേളുരം 18000-തനിലധനികേരം
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുമുണട്ട്. എപന്റെ മണ്ഡലതനില് മക്ടോത്രമല്ലെ തൃശ്ശൂര് കകേക്ടോര്പകറഷനനികലയ്ക്കുരം
സമസ്പീപ  പഞക്ടോയതകേളനികലക്കുരം  പവള്ളരം  പമട്ട്  പചയ്യുന്ന  പമനിരംഗട്ട്  കസഷനകേള്
പടനിക്കക്ടോടട്ട്  പസകപന്റെ  കേസ്പീഴനിലക്ടോണെട്ട്.  മക്ടോത്രമല്ലെ,  കകേരളതനിപല  ശകദയമക്ടോയ
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയ പസ്പീചനി ഡക്ടോരം റനിസര്കവക്ടോയര്,  പസ്പീചനി കഹഡല് പവര് ജനകററ്റെനിരംഗട്ട്
കസഷന്,  പസ്പീചനി  ടൂറനിസരം  പഡസനികനഷന്  പസന്റെര്,  പകേ.എഫട്ട്.ആര്.പഎ.,  കകേരള
എഞനിനസ്പീയറനിരംഗട്ട്  റനിസര്ചട്ട്   ഇന്സനിറ്റെഡ്യൂടട്ട്,  ബനക്ടോന  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിറ്റെഡ്യൂടട്ട്,  കസറ്റെട്ട്
സസ്പീഡട്ട്  ഫക്ടോരം   തുടങ്ങനിയ  150-ലധനികേരം  സര്ക്കക്ടോര്  സക്ടോപനങ്ങളുരം  3000-കതക്ടോളരം
കേചവട  സക്ടോപനങ്ങളുരം  300-ലധനികേരം  വന്യക്ടോവസക്ടോയനികേ കേണെകനകേളുപമല്ലെക്ടോരം
പ്രസ്തുത  പസകപന്റെ  കേസ്പീഴനിലക്ടോണെട്ട്.  മണ്ഡലതനിപല  പ്രധക്ടോനപപട  മൂന്നട്ട്  ആദനിവക്ടോസനി
സകങ്കെതങ്ങള്  ഇസൗ  പസകന്റെ  കേസ്പീഴനിലക്ടോണെട്ട്.  പസകന്  ആസക്ടോനത നനിനരം
40 കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് അകേപല ഒളകേര ആദനിവക്ടോസനി കകേക്ടോളനനി, 25 കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് അകേപല
മണെനിയന്കേനിണെര് കകേക്ടോളനനി,  13  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  അകേപല എസട്ട്  സനി.  കകേക്ടോളനനിയക്ടോയ
തക്ടോമരപവള്ളചക്ടോല് എന്നനിവയുമുണട്ട്.  18  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  കദര്ഘന്യമുള്ള  33  പകേ.  വനി.
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ഫസ്പീഡറനിപന്റെ  പമയനിന്റെനന്സരം  ഇസൗ  പസകപന്റെ  കേസ്പീഴനിലക്ടോണെട്ട്.  കദശസ്പീയപക്ടോത
ആറുവരനിയക്ടോക്കുന്നതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള  എല്ലെക്ടോ  പമയനിന്റെനന്സട്ട്  പ്രവൃതനികേളുരം  ഇസൗ
പസകനനില്  നനിനരം  ഇകപക്ടോള്  നനിര്വ്വേഹനിക്കപപകടണതുണട്ട്.  വനപ്രകദശമക്ടോയതു
പകേക്ടോണട്ട്  എല്ലെക്ടോ  ദനിവസവുരം  മരരംവസ്പീണെട്ട്  കവദദ്യുതനി  മുടങ്ങുന്ന  സനിതനിയുണട്ട്.  ഇസൗ
സക്ടോഹചരന്യതനില്  നനിലവനിപല  പരനിമനിതമക്ടോയ  ഉകദന്യക്ടോഗസപരയുരം  സരംവനിധക്ടോനങ്ങളുരം
ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  പസകന്  മുകന്നക്ടോട്ടു  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത
സനിതനിയക്ടോണെട്ട്.  കവദദ്യുതനി  പ്രസരണെതനിനരം പ്രവക്ടോഹതനിനരം  തടസ്സരം കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുരം   കവക്ടോള്കടജട്ട് കക്ടോമവുമുണട്ട്. ഇസൗ സക്ടോഹചരന്യതനില് നനിലവനില്  പടനിക്കക്ടോടട്ട്
പസകന്  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കപളയുരം  പതക്ടോടടുത  പുത്തൂര്,  നടതറ  പസകന്
പ്രകദശപത  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കപളയുരം  കചര്തട്ട്  ഇസൗ  പസകന്  വനിഭജനിചട്ട്  പസ്പീചനി
ആസക്ടോനമക്ടോക്കനി  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  പസകന്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണെപമന്നട്ട്
അഭന്യര്തനിക്കുന.      

കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്) : സര്,

പസ്പീചനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് പസകന് അനവദനിക്കുന്നതനിനള്ള പപ്രക്ടോകപക്ടോസല

കേപളക്ടോനരം  നനിലവനിലനില്ലെ.  പുതനിയ  പസകനകേള്  ആരരംഭനിക്കണെപമനള്ള

സബ്മനിഷപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  പടനിക്കക്ടോടട്ട്   ഇലകനിക്കല്  പസകന്  വനിഭജനിചട്ട്

പൂത്തൂര്, നടതറ  എന്നസ്പീ പസകനകേളനിപല ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കപള ഉള്പപടുതനി പസ്പീചനി

കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചട്ട് പസകന് ഓഫസ്പീസട്ട് ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള  നനിര്കദ്ദശരം സരംബന്ധനിചട്ട്

പരനികശക്ടോധന നടതനി.  നനിലവനിലള്ള പസകന് ആഫസ്പീസനിപന്റെ പരനിധനി  50  ചതുരശ

കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെറനില്  കൂടുകേയുരം  ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്  25000-തനിലധനികേമക്ടോവുകേകയക്ടോ

അപല്ലെങ്കെനില് പരനിധനി  100  ചതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെറനില് കൂടുകേയുരം   ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്

20000-തനില്  അധനികേമക്ടോവുകേകയക്ടോ  പചയ്യുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനിലക്ടോണെട്ട്  സക്ടോധക്ടോരണെ

ഗതനിയനില് നനിലവനിലള്ള പസകന്  ആഫസ്പീസകേള് വനിഭജനിചട്ട്  പുതനിയ ഇലകനിക്കല്

പസകന്  ആഫസ്പീസട്ട്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  റനിസര്കവക്ടോയര്   ഏരനിയ  ഉള്പപപട

140  ചതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള  പടനിക്കക്ടോടട്ട്  ഇലകനിക്കല്  പസകന്

ആഫസ്പീസനിപന്റെ കേസ്പീഴനില് 18000 ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുരം 37 ചതുരശകേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള

നടതറ ഇലകനിക്കല് പസകപന്റെ കേസ്പീഴനില് 16475  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുരം  55 ചതുരശ

കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള പുത്തൂര് പസകപന്റെ കേസ്പീഴനില്  13731  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളു

മക്ടോണുള്ളതട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരരം പടനിക്കക്ടോടട്ട്,  പുത്തൂര്,  നടതറ എന്നസ്പീ
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പസകനകേള് വനിഭജനതനിനട്ട് പക്ടോകേമക്ടോയനിടനിപല്ലെനള്ളതക്ടോണെട്ട് ഇന്നപത അവസ.  

(5) പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. സബട്ട് ഡനിവനിഷന്

ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് : സര്, തക്ടോനൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല  മുഴവന്
ഭക്ടോഗങ്ങളുരം  തനിരൂരനിപന്റെ  പകുതനിയനികലപറ  ഭക്ടോഗങ്ങളുരം  ഉള്പപടുന്നതക്ടോണെട്ട്  തനിരൂര്
സബ്ഡനിവനിഷന്.  തനിരൂര് ഇസൗസട്ട്, തനിരൂര് പവസട്ട്, പപക്ടോന്മണരം, തക്ടോനക്ടോളൂര്, തക്ടോനൂര്
ഇസൗസട്ട്,  തക്ടോനൂര്  പവസട്ട്  എന്നസ്പീ  6  കമഖലകേളനിലക്ടോയനി  വന്യക്ടോപനിചട്ട്  കേനിടക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്
തനിരൂര്  സബ്ഡനിവനിഷന്.  ഒകന്നകേക്ടോല്  ലകരം  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുരം  500-ലധനികേരം
ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേളുമുള്ള  വനിശക്ടോലമക്ടോയ  കമഖലയക്ടോണെനിതട്ട്.  ഇക്കക്ടോരണെതക്ടോല്  തക്ടോനൂര്
കമഖലയനിപല  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട് ഒകടപറ ബുദനിമുട്ടുരം സമയ-സക്ടോമതനികേ നഷവുരം
സരംഭവനിക്കുകേയുരം  അറ്റെകുറ്റെപണെനികേള്ക്കുരം  മനികേച  കസവനതനിനരം  കവഷമന്യരം
കനരനിടുകേയുരം  പചയ്യുന.  സക്ടോധക്ടോരണെ  മൂന്നട്ട്  കമഖലകേളക്ടോണെട്ട്  ഒരു  സബ്ഡനിവനിഷപന്റെ
കേസ്പീഴനില് വരുന്നതട്ട്.   പരനിധനിയുപട ഇരടനിയക്ടോണെട്ട്  തനിരൂര് സബ്ഡനിവനിഷന്  കമഖല.
ആയതനിനക്ടോല്  തക്ടോനൂര്  കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി  ഒരു  സബ്ഡനിവനിഷന്  രൂപസ്പീകേരനിചക്ടോല്
ജനങ്ങള്ക്കുരം  കബക്ടോര്ഡനിനരം  വളപരകയപറ  കനടങ്ങള്  ലഭനിക്കുപമന്നതനിനക്ടോല്
അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന. 

കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്) : സര്,
തനിരൂര്  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷപന്റെ  കേസ്പീഴനിലള്ള  തനിരൂര്  ഇസൗസട്ട്  സബ്ഡനിവനിഷന്
വനിഭജനിചട്ട് തക്ടോനൂര് ആസക്ടോനമക്ടോയനി പുതനിയ സബ്ഡനിവനിഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള
പപ്രക്ടോകപക്ടോസല് പരനികശക്ടോധനിച്ചു.  തനിരൂര്  ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷപന്റെ കേസ്പീഴനില് തനിരൂര്
ഇസൗസട്ട്,  ആലതനിയൂര്,  പുതനതക്ടോണെനി,  വളക്ടോകഞരനി  എന്നസ്പീ  നക്ടോലട്ട്
സബ്ഡനിവനിഷനകേളക്ടോണുള്ളതട്ട്.  തനിരൂര്  ഇസൗസട്ട്  സബ്ഡനിവനിഷപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  ആറട്ട്
ഇലകനിക്കല്  പസകനകേളക്ടോണുള്ളതട്ട്.  331  ചതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  വനിസ്തൃതനിയുള്ള
തനിരൂര്  ഇസൗസട്ട്  സബ്ഡനിവനിഷപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  ഏകേകദശരം  94000  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്ക
ളക്ടോണുള്ളതട്ട്.  ടനി  സബ്ഡനിവനിഷപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  492  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേളുരം
294.38  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് എചട്ട്.റ്റെനി.  കലനരം  1507  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര് എല്.റ്റെനി.  കലനമുണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള മറ്റെട്ട് സബ്ഡനിവനിഷനകേളുമക്ടോയനി തക്ടോരതമന്യരം പചയ്യുകമക്ടോള് വനിസ്തൃതനിയുപട
കേക്ടോരന്യതനില്  40-ാംസക്ടോനതട്ട് മക്ടോത്രമുള്ള ടനി സബ്ഡനിവനിഷന്, ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുപട
എണ്ണതനിപന്റെ കേക്ടോരന്യതനില് 11-ാം സക്ടോനതരം ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേളുപട എണ്ണതനിപന്റെ
കേക്ടോരന്യതനില്  21-ാം  സക്ടോനതരം  എചട്ട്.റ്റെനി.,  എല്.റ്റെനി.  കലനകേളുപട  നസ്പീളതനിപന്റെ
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കേക്ടോരന്യതനില്  യഥക്ടോക്രമരം  74,  70  എന്നസ്പീ  സക്ടോനങ്ങളനിലമക്ടോണുള്ളതട്ട്.
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട കേസ്പീഴനില് ആകറക്ടോ അതനിലധനികേകമക്ടോ ഇലകനിക്കല്  പസകനകേളുള്ള
15 ഇലകനിക്കല് സബ്ഡനിവനിഷനകേളുണട്ട്. പുതനിയതക്ടോയനി സബ്ഡനിവനിഷന് ആഫസ്പീസട്ട്
ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അധനികേമക്ടോയനി  മക്ടോനവകശഷനി  ആവശന്യമക്ടോയനി  വരുന്നതനിനക്ടോലരം
പുതനിയ തസനികേകേള് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസ്സങ്ങളുള്ളതനിനക്ടോലരം ഇകപക്ടോള് പുതനിയ
സബ്ഡനിവനിഷന്  ആഫസ്പീസകേള്  ആരരംഭനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ലെ.  കേക്ടോരന്യകമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നനിലവനിലള്ള ആഫസ്പീസകേളുപട പുനനഃക്രമസ്പീകേരണെരം പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വരനികേയക്ടോണെട്ട്.  അകതക്ടോപടക്ടോപരം ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട് പമചപപട കസവനരം നല്കുന്നതനിനള്ള
സരംവനിധക്ടോനങ്ങളുരം നടപനിലക്ടോക്കുനണട്ട്.  ആയതനിനക്ടോല് തനിരൂര് ഇസൗസട്ട് സബ്ഡനിവനിഷന്
വനിഭജനിചട്ട് തക്ടോനൂര് ആസക്ടോനമക്ടോയനി പുതനിയ സബ്ഡനിവനിഷന് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരന്യരം
ഇകപക്ടോള് പരനിഗണെനയനിലനില്ലെ. 

V ഗവണ്പമന്റെട്ട് പ്രകമയരം

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലള്ള ഭകന്യധക്ടോനന്യ വനിതരണെരം 

ഭകന്യവുരം സനിവനില് സകപസരം വകുപമനനി (  ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോതമന്): സര്,
"2013-ല് പക്ടോര്ലപമന്റെട്ട്  പക്ടോസ്സക്ടോക്കുകേയുരം  2013  ജൂകല  5-നട്ട്  നനിലവനില് വരനികേയുരം
പചയ്ത  കദശസ്പീയ  ഭകന്യ  ഭദത  നനിയമരം  നമ്മുപട  സരംസക്ടോനതട്ട്  നടപനിലക്ടോക്കുവക്ടോന്
യുദകേക്ടോലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.
എന്നക്ടോല്  നനിയമരം  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  നടപനില്  വരക്ടോത  സക്ടോഹചരന്യതനില്  നമ്മുപട
സരംസക്ടോനതനിനട്ട്  ലഭനിച്ചുപകേക്ടോണനിരുന്ന  അധനികേ  ധക്ടോനന്യവനിഹനിതരം  കകേന്ദ്രരം
നനിര്തലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇകപക്ടോള്  സരംസക്ടോനപത  എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗതനിനട്ട്
ലഭനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന സബ്സ്ഡനി നനിരക്കനിലള്ള  ഭകന്യധക്ടോനന്യങ്ങളുപട  വനിതരണെരം
കൂടനി  അവസക്ടോനനിപനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭ  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതനിരനിക്കുന.   ഇതുമൂലരം
കകേരളതനിപന്റെ  പപക്ടോതുവനിതരണെരരംഗരം  അകങ്ങയറ്റെരം  തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരന്യരം
സരംജക്ടോതമക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.   സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  നനിയമരം  നടപനിലക്ടോക്കുവക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനരം കകേപക്കക്ടോളളുകേയുരം അതനിന്പ്രകേക്ടോരരം നടപടനികേള് പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരനികേയുരം
പചയ്യുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനില്  കകേന്ദ്ര  തസ്പീരുമക്ടോനരം  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കണെപമനരം
സക്ടോറ്റെഡ്യൂടറനി  കറഷനനിരംഗട്ട്  സരംവനിധക്ടോനരം  നനിലവനിലള്ള  കകേരളതനിനട്ട്  ലഭനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  കറഷന്  വനിഹനിതരം  തുടര്നരം  ലഭന്യമക്ടോക്കണെപമനരം  ഈ  സഭ
അഭന്യര്തനിക്കുന" എന്ന പ്രകമയരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന. 
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കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി (  ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  ) : സര്,
ഞക്ടോന് പ്രകമയപത പനിനക്ടോങ്ങുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പ്രകമയതനിനട്ട് കഭദഗതനികേപളക്ടോനരം ലഭനിചനിടനില്ലെ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലക്ടോതമന് :  സര്,  പക്ടോര്ലപമന്റെട്ട്  2013-ല് പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിയ ഭകന്യ
ഭദത  നനിയമരം   സരംസക്ടോനതട്ട്  നടപക്ടോക്കനിയനിപല്ലെന്ന  കേക്ടോരണെതക്ടോല്  ഗുരുതരമക്ടോയ
പ്രതന്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള്  ഉളവക്ടോക്കുന്ന  നടപടനികേള്  കകേന്ദ്രരം  സസസ്പീകേരനിച്ചു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  മലയക്ടോളനികേളുപട  കദശസ്പീകയക്ടോത്സവമക്ടോയ  ഓണെതനിനട്ട്
പ്രകതന്യകേ  പരനിഗണെന  ലഭനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുകപക്ടോലരം  നമുക്കട്ട്  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി
നല്കേനിപക്കക്ടോണനിരുന്ന അഡ്കഹക്ടോകേട്ട് അകലക്ടോടട്ട്പമന്റെട്ട് കകേന്ദ്രരം  തടഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
28-9-2016-പല  കകേന്ദ്ര  കേന്യക്ടോബനിനറ്റെട്ട്  തസ്പീരുമക്ടോനമനസരനിചട്ട്  കകേരളതനിപല
എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗതനിനട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്ന ആനകൂലന്യങ്ങളുരം അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
എ.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കട്ട് 8.30 രൂപയട്ട് ലഭനിചനിരുന്ന അരനി ഇനനിമുതല് 22.54
രൂപയ്ക്കുരം 6.10 രൂപയട്ട് ലഭനിചനിരുന്ന കഗക്ടോതമട്ട് 15.25 രൂപയ്ക്കുരം മക്ടോത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുള.
പസപ്റ്റെരംബറനിപല  കേണെക്കുപ്രകേക്ടോരരം  6261459  എ.പനി.എല്.  കുടുരംബങ്ങളക്ടോണെട്ട്
സരംസക്ടോനതള്ളതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമക്ടോസരം  36056  ടണ്  അരനി,  11777  ടണ്
കഗക്ടോതമട്ട് എന്നനിങ്ങപനയക്ടോണെട്ട് ലഭനിചനിരുന്നതട്ട്.  37.10  കകേക്ടോടനി രൂപയട്ട് ലഭനിചനിരുന്ന
ഇസൗ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കട്ട്  ഇനനി 99.22 കകേക്ടോടനി രൂപ നല്കകേണനിവരുരം.  62.12 കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  അധനികേ  ബക്ടോധന്യതയക്ടോണെട്ട്  ഉണക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നതട്ട്.  ഇകതക്ടോപടക്ടോപരം
എ.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗതനിപല 66% വരുന്ന എ.പനി.എല്. എസട്ട്.എസട്ട്. വനിഭക്ടോഗതനിനട്ട്
2  രൂപ  നനിരക്കനില്  അരനി  വനിതരണെതനിനട്ട്  16.47  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പ്രതനിമക്ടോസരം
അധനികേമക്ടോയനി  പചലവഴനികക്കണനിവരുരം.  ഇസൗ  സനിതനിവനികശഷരം   സരംസക്ടോനതനിനട്ട്
ഒരനിക്കലരം  തക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതല്ലെ.  സരംസക്ടോനതട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന്ന കറഷന് സമ്പ്രദക്ടോയരം തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോകുപമന്നട്ട്  പ്രകതന്യകേനിചട്ട്  പറകയണതനില്ലെകല്ലെക്ടോ.
പക്ടോര്ലപമന്റെട്ട്  2013-ലക്ടോണെട്ട്  ഭകന്യ  ഭദത  നനിയമരം  പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിയതട്ട്.  എന്നക്ടോല്  2016
ഏപ്രനില്  വപര  അധനികേക്ടോരതനിലനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്
പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയ  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  മക്ടോത്രരം  നനിര്വ്വേഹനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്  കേടനകപക്ടോയതട്ട്.
2012-ല്  കറഷന്  കേക്ടോര്ഡട്ട്  പുതുകക്കണതക്ടോയനിരുന.  2013-ല്  ഇസൗ  വന്യവസകൂടനി
വന്നകപക്ടോള് അപതല്ലെക്ടോരം കചര്തട്ട് അകപകക്ടോകഫക്ടോറരം പൂരനിപനിചട്ട്  വനിവരകശഖരണെരം
നടതനി  എന്നല്ലെക്ടോപത  മറ്റെട്ട്  കേക്ടോരന്യങ്ങപളക്ടോനരം  നനിര്വ്വേഹനിചനിരുന്നനില്ലെ.  മക്ടോത്രമല്ലെ,  മുന്
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അവസക്ടോന  നക്ടോളുകേളനില്  വന്യവസയട്ട്  വനികധയമക്ടോയനി  തക്ടോലൂക്കുതല
റക്ടോങ്കെനിരംഗട്ട്  നനിശയനിചക്ടോണെട്ട്  പ്രകയക്ടോറനിറ്റെനി  ലനിസട്ട്  തയക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതതട്ട്.
അങ്ങപന  പ്രകയക്ടോറനിറ്റെനി ലനിസട്ട് തയക്ടോറക്ടോക്കനി പകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് തക്ടോലൂക്കനിലരം എറണെക്ടോകൂളരം
സനിറ്റെനി  കറഷനനിരംഗട്ട്  പരനിധനിയനിലരം  പ്രസനിദപപടുതനിയകപക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളരം  അപക്ടോകേതകേളക്ടോണെട്ട്
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കബക്ടോധന്യമക്ടോയതട്ട്.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  തക്ടോലൂക്കുതല  റക്ടോങ്കെനിരംഗട്ട്  രസ്പീതനി  ഒഴനിവക്ടോക്കനി
സരംസക്ടോനക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  റക്ടോങ്കെനിരംഗട്ട്  നനിശയനിക്കക്ടോന്  ഇന്നപത  ഗവണ്പമന്റെട്ട്
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുത.  എല്ലെക്ടോ കറഷന് കേക്ടോര്ഡട്ട് അരംഗങ്ങളുപടയുരം ആധക്ടോര് കേക്ടോര്ഡട്ട് നമര്
കശഖരനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനിയക്ടോണെട്ട്  ആദന്യരം  സസസ്പീകേരനിചതട്ട്.  സരംസക്ടോന  അടനിസക്ടോനതനില്
റക്ടോങ്കെനിരംഗട്ട്  നനിശയനിചട്ട്,  അവര്  അന്നട്ട്  കശഖരനിച  വനിവരകശഖരണെവുമക്ടോയനി
ബന്ധപപടുതനി  പ്രകയക്ടോറനിറ്റെനി  ലനിസട്ട്  പൂര്തനിയക്ടോക്കുകേപയന്ന  ഭക്ടോരനിച  ഉതരവക്ടോദനിതസമക്ടോണെട്ട്
കേഴനിഞ  ദനിവസങ്ങളനിപലല്ലെക്ടോരം  പചയപകേക്ടോണനിരുന്നതട്ട്.  ഒകകക്ടോബര്  5-നട്ട്  കേരടട്ട്
പ്രകയക്ടോറനിറ്റെനി  ലനിസട്ട്  സരംസക്ടോനതട്ട്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുപമന്നട്ട്  എനനിക്കട്ട്
ഉറപനിച്ചുപറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  മക്ടോര്ചട്ട്  1-നട്ട്  പുതനിയ  കറഷന്  കേക്ടോര്ഡട്ട്  വനിതരണെരം
പചയപകേക്ടോണട്ട്  നക്ടോഷണെല്  ഫഡട്ട്  പസകേഡ്യൂരനിറ്റെനി  ആകട്ട്  (എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.)
സരംസക്ടോനതട്ട്  നടപക്ടോക്കക്ടോനള്ള  തസ്പീവ്രമക്ടോയ  പരനിശമതനിലക്ടോണെട്ട്  ഏര്പപട്ടു
പകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മക്ടോര്ചട്ട്  1-നട്ട്  മുമട്ട്  കറഷന്  കേക്ടോര്ഡട്ട്  വനിതരണെരം  പചയക്ടോനരം
ഏപതങ്കെനിലരം  ഒരു  ജനില്ലെ  കപലറ്റെക്ടോയനി  പതരപഞടുതട്ട്  എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.
നടപക്ടോക്കക്ടോനമുള്ള  കേഠനിനമക്ടോയ ശമരം നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന സന്ദര്ഭതനിലക്ടോണെട്ട്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  വസ്പീണ്ടുരം  കകേരളതനിപന്റെകമല്  ഇസൗ  ഭക്ടോരരം  അടനികചല്പനിചട്ട്
സക്ടോറ്റെഡ്യൂടറനി കറഷന് സമ്പ്രദക്ടോയരം നനിലനനിന്നനിരുന്ന നമ്മുപട സരംസക്ടോനപത ജനങ്ങപള
കേണ്ണുനസ്പീര്  കുടനിപനിക്കുന്ന  സനിതനിയനികലക്കട്ട്  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  പകേക്ടോപണതനിചതട്ട്.
സരംസക്ടോനപത  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിരുന്ന  ഭകന്യധക്ടോനന്യരം  പഴയതുകപക്ടോപല
ലഭനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് കകേന്ദ്രരം സസസ്പീകേരനിക്കണെരം.  എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.
സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  നക്ടോരം  നടപനിലക്ടോക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  വളപര  സതക്ടോരന്യമക്ടോയുരം
കേര്ക്കശമക്ടോയുരം ആ നനിയമരം നടപനിലക്ടോക്കനി ഗവണ്പമന്റെട്ട് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുപമന്നക്ടോണെട്ട് ഇസൗ
സന്ദര്ഭതനില്  എനനിക്കട്ട്  അറനിയനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
പഎകേകേകണന്യന പ്രകമയരം പക്ടോസ്സക്ടോക്കണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന.  

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്  :  സര്,  കകേരളതനില്  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം  കുറഞ
നനിരക്കനില്  ഭകന്യധക്ടോനന്യങ്ങള്  വനിതരണെരം  പചയ്യുകേപയനള്ളതട്ട്  ആശസക്ടോസകേരമക്ടോയ
കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  പപക  അത്രമക്ടോത്രരം   ധക്ടോരക്ടോളനിതരം  കേക്ടോണെനിക്കക്ടോനള്ള  സക്ടോമതനികേ
സനിതനി  കകേരളതനിനകണക്ടോപയന്നട്ട്  ചനിനനികക്കണ  കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  ഇവനിപട  കുകറ
ക്കക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി സക്ടോറ്റെഡ്യൂടറനി കറഷനനിരംഗട്ട് സമ്പ്രദക്ടോയരം നനിലനനില്ക്കുന.  സക്ടോധനങ്ങള്
കുറഞ നനിരക്കനില് ലഭനിക്കുന്ന സമ്പ്രദക്ടോയരം എല്ലെക്ടോവരുരം ഇഷപപടുന്നതക്ടോണെട്ട്.  പപക
നമ്മുപട പരനിമനിതമക്ടോയ റനികസക്ടോഴ്സസട്ട് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകമക്ടോള് മുന്ഗണെന പകേക്ടോടുകക്കണതട്ട്
പക്ടോവപപട  ആളുകേള്ക്കക്ടോയനിരനിക്കണെരം.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെട്ട്  2013-ല് പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിയ
ഭകന്യ ഭദത നനിയമരം നടപക്ടോക്കക്ടോന് നനിരവധനി പ്രക്ടോവശന്യരം ആവശന്യപപടനിരുനപവങ്കെനിലരം
സരംസക്ടോനരം  സമയരം  ആവശന്യപപട്ടുപകേക്ടോണനിരുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനിലക്ടോണെട്ട്  ഇതരതനില്
നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതട്ട്.   ഇത്രയുരം വര്ഷങ്ങള് കേഴനിഞനിട്ടുരം  ഭകന്യ ഭദത നനിയമരം
നടപക്ടോക്കുന്ന  കേക്ടോരന്യതനില്  കകേരളരം  വസ്പീഴ്ച  വരുതനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇസൗ



329

സക്ടോഹചരന്യതനില്  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗതനില്പപടവര്ക്കുമക്ടോത്രമല്ലെ,  എ.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗതനില്പപട ആളുകേള്ക്കുരം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സക്ടോധനങ്ങള് നല്കുന്ന
സമ്പ്രദക്ടോയരം തക്ടോങ്ങക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  സരംസക്ടോന ഗവണ്പമന്റുകേള്ക്കട്ട് സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നതനിനട്ട് സസക്ടോതനന്യമുണട്ട്.  പകക കകേന്ദ്രതനിപന്റെകമല് ആ ബക്ടോധന്യത വരക്ടോന്
പക്ടോടനില്ലെ.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  ഏറ്റെവുരം  അടനിതടനിലള്ള,  അതക്ടോയതട്ട്  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭക്ടോഗതനില്പപട  ആളുകേള്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോപണെനള്ള
നനിലപക്ടോടക്ടോണെട്ട്  കകേന്ദ്രരം  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഞക്ടോന്  ഇസൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  കുറ്റെരം
പറയുകേയല്ലെ,  മുന്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  കേക്ടോണെനിച  അനക്ടോസയുപട  തുടര്ചയക്ടോണെനിതട്ട്.
ഇകപക്ടോപഴങ്കെനിലരം   ഇസൗ  ധക്ടോരക്ടോളനിതതനിപന്റെ  ആവശന്യമുകണക്ടോപയന്നട്ട്   ഗസൗരവമക്ടോയനി
ചനിനനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്. ഇസൗ  പ്രകമയതനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  കകേരളപത
പസ്പീഡനിപനിക്കുന്ന  നനിലപക്ടോടട്ട് സസസ്പീകേരനിക്കുനപവനള്ള പരക്ടോമര്ശരം ശരനിയല്ലെ.  അതനില്
എപന്റെ വന്യതന്യസമക്ടോയ അഭനിപ്രക്ടോയരം ഞക്ടോന് കരഖപപടുതന.  ഗവണ്പമന്റെട്ട് പ്രകമയരം
പക്ടോസ്സക്ടോക്കുന്നതനില് എനനിക്കട്ട്  വനികരക്ടോധമനില്ലെ.  പകക അതനില്  ഞക്ടോന്കൂടനി  കൂട്ടുനനിന
പവന്നട്ട്  വരക്ടോന്  പക്ടോടനില്ലെ.  എനനിക്കതനില്  വന്യതന്യസ  അഭനിപ്രക്ടോയമുണട്ട്.  പക്ടോവപപട
ആളുകേള്ക്കട്ട് മക്ടോത്രരം സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കണെരം.  നനിലവനിപല വനിലയട്ട്  സക്ടോധനങ്ങള്
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനള്ള  സക്ടോഹചരന്യരം  മറ്റുള്ളവര്ക്കുണട്ട്.  അതക്ടോണെട്ട്  വക്ടോസവതനില്
കൃഷനിക്കക്ടോകരക്ടോടട്ട്  നമുക്കട്ട്  പചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ന  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഹക്ടോയരം.  അവരുപട
വരുമക്ടോനരം  വര്ദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സക്ടോഹചരന്യമുണക്ടോക്കുന്നതട്ട്  വലനിപയക്ടോരു  പസ്പീഡനിപനിക്കലക്ടോയനി
കേണെക്കക്ടോകക്കണ കേക്ടോരന്യമനിപല്ലെന്നക്ടോണെട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയക്ടോനള്ളതട്ട്.

ഭകന്യവുരം സനിവനില് സകപസരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .   തനികലക്ടോതമന്  ) : സര്,
നനിയമരം  നടപക്ടോക്കുന്നതനിലണക്ടോയ  കേക്ടോലതക്ടോമസതനിനട്ട്  ഉതരവക്ടോദനി  ഇസൗ
ഗവണ്പമന്റെല്ലെ.  ഇസൗ  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനകശഷരം  നടപടനി
ക്രമങ്ങള് ഓകരക്ടോനരം പക്ടോലനിചട്ട് ആകട്ട് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് ശമനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന കുറ്റെപപടുതനിയതല്ലെ.  കകേരളതനിനട്ട് അര്ഹതപപട അരനിയുരം
കഗക്ടോതമ്പുരം മറ്റുല്പന്നങ്ങളുരം   വസ്പീഴ്ചയനില്ലെക്ടോപത  നല്കേണെപമന്ന റനികേസസക്ടോണെട്ട്  ഇവനിപട
നടതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു കേക്ടോരന്യരംകൂടനി  പറയക്ടോനണട്ട്,  ഏകേകദശരം  26000  കേനികലക്ടോ
ലനിറ്റെര്  മപണ്ണണ്ണ  നമുക്കട്ട്  ലഭനിച്ചുപകേക്ടോണനിരുന്നതനില്നനിന്നട്ട്  10000  കേനികലക്ടോ  ലനിറ്റെര്
പവടനിക്കുറചട്ട്  16000  കേനികലക്ടോ  ലനിറ്റെറക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  സക്ടോറ്റെഡ്യൂടറനി  കറഷനനിരംഗട്ട്
സമ്പ്രദക്ടോയരം  നനിലനനിന്നനിരുന്ന  ഇസൗ  സരംസക്ടോനപത  അകങ്ങയറ്റെരം  സമ്മര്ദ്ദതനിലരം
ദുനഃഖകേരമക്ടോയ അവസയനിലരം എതനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിനട്ട് 3 വര്ഷരം
ലഭനിചനിട്ടുരം ഇസൗ ആകട്ട് നടപക്ടോക്കക്ടോന് കവണത്ര ഗസൗരവരം കേക്ടോണെനിചനില്ലെ.  എന്നക്ടോല് ഇസൗ
ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നട്ട്  നക്ടോലമക്ടോസരംപകേക്ടോണട്ട്  പചയക്ടോവുന്നതനിപന്റെ
പരമക്ടോവധനി കേക്ടോരന്യങ്ങള് പചയ. 6  മക്ടോസമക്ടോണെട്ട് ഞങ്ങള് കൂടുതലക്ടോയനി കകേന്ദ്രകതക്ടോടക്ടോ
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വശന്യപപടതട്ട്.  കുകറക്കൂടനി  അഡസക്ടോന്സട്ട്  പചയ്തട്ട്  നനിയമരം  നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള
കേഠനിന  പരനിശമരം  നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  പ്രകമയരം  ഐകേകേകണന്യന
പക്ടോസ്സക്ടോക്കണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ബഹുമക്ടോനപപട  ഭകന്യവുരം  സനി വനില് സകപസരം വകുപമനനി

അവതരനിപനിച  പ്രകമയതനിനട്ട്  പ്രതനിപകതനിപന്റെ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  പനിന്തുണെയുപണന്നട്ട്

പ്രതനിപകകനതക്ടോവട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുപണന്നക്ടോണെട്ട് പചയര് മനസ്സനിലക്ടോക്കുന്നതട്ട്.  

പ്രകമയപത ...

അനകൂലനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

പ്രകമയരം സഭ അരംഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

VI റനികപക്ടോര്ടട്ട് സമര്പണെരം

സക്ടോമതനികേ കേക്ടോരന്യങ്ങള് സരംബന്ധനിച സബ്ജകട്ട് കേമ്മനിറ്റെനി   VIII-  പന്റെ ആനകേക്ടോലനികേ

റനികപക്ടോര്ടട്ട്

ധനകേക്ടോരന്യവുരം കേയറുരം വകുപമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര്,

സക്ടോമതനികേ  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  സരംബന്ധനിച  VIII-ാംനമര്  സബ്ജകട്ട്  കേമ്മനിറ്റെനിയുപട

പചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന്  സമനിതനിയുപട  2016  മക്ടോര്ചട്ട്  31  വപരയുള്ള  ആനകേക്ടോലനികേ

റനികപക്ടോര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : റനികപക്ടോര്ടട്ട് സമര്പനിചനിരനിക്കുന.

VII ധനകേക്ടോരന്യരം

2016-17   സക്ടോമതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെനിപല

ധനക്ടോഭന്യര്തനകേളനികനലള്ള ചര്ചയുരം കവക്ടോപടടുപരം

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ബഹുമക്ടോനപപട  കവദദ്യുതനിയുരം  കദവസസവുരം  വകുപമനനിക്കട്ട്

കവദദ്യുത പദതനികേള് എന്ന XXXIX-ാംനമര് ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപടയുരം തുറമുഖവുരം

മഡ്യൂസനിയവുരം പുരക്ടോവസ്തു സരംരകണെവുരം വകുപമനനിക്കട്ട് തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം
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നമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപടയുരം  കപരനില്  കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള

ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേള്ക്കുകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  യഥക്ടോക്രമരം

കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള്  2016-17  സക്ടോമതനികേ വര്ഷപത പചലവുകേള് പൂര്തസ്പീ

കേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനവദനിക്കണെപമന്ന പ്രകമയങ്ങള് അവതരനിപനിക്കക്ടോവുന്നതക്ടോണെട്ട്.

കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  ) : സര്,
കവദദ്യുത  പദതനികേള്  എന്ന  XXXIX-ാംനമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപട  കപരനില്
കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കുകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത
പചലവുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അനവദനിക്കണെപമന്ന  പ്രകമയരം  ഞക്ടോന്
അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവുരം  മഡ്യൂസനിയവുരം  പുരക്ടോവസ്തു  സരംരകണെവുരം  വകുപമനനി
(ശസ്പീ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  കേടന്നപള്ളനി)  :  സര്,  തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാംനമര്
ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപട  കപരനില്  കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്
പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കുകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത  പചലവുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
അനവദനിക്കണെപമന്ന പ്രകമയരം ഞക്ടോന് അവതരനിപനിക്കുന. 

ബഡ്ജറ്റെട്ട് എസനികമറ്റെട്ട് 2016-17

ധനക്ടോഭന്യ

ര്തന

നമര്

ധനക്ടോഭന്യ

ര്തന

യുപട

കപരട്ട് 

24-02-2016-ല്

സഭ  പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടട്ട്  ഓണ്

അക്കസൗണട്ട് തുകേ

റവനഡ്യൂ   മൂലധനരം

(രൂപ)    (രൂപ)

14-07-2016-ല്

സഭ  പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടട്ട്  ഓണ്

അക്കസൗണട്ട് തുകേ

റവനഡ്യൂ   മൂലധനരം

(രൂപ)   (രൂപ)

സഭയുപട  കവക്ടോടനിനട്ട്

സമര്പനിക്കുന്ന

ധനക്ടോഭന്യര്തനയു

പട തുകേ

റവനഡ്യൂ   മൂലധനരം

(രൂപ)   (രൂപ)

ആ

പകേ

(

രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

XXXI

X

കവദന്യ

ത

46,31,

86,000

20,64,0

0,000

3

34,73,

15,48,0

0,000

5

57,8

25,80,0

0,000

8

83,6
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പദതനി

കേള് 

90,00

0

9,83,

000

9,83,

000

  

XL

തുറമുഖ

ങ്ങള് 

1

18,79,

65,00

0

39,30,33

,000

1

14,09,

74,00

0

29,47,7

5,000

2

23,4

9,55,

000

49,12,9

2,000

7

72,6

2,47,

000

വന്യവസക്ടോയവുരം കസക്ടോര്ട്സരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന്) : സര്,
ഞക്ടോന് പ്രകമയങ്ങപള പനിനക്ടോങ്ങുന.

ധനകേക്ടോരന്യവുരം കേയറുരം വകുപമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എരം  .   കതക്ടോമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര്,
കവദദ്യുത പദതനികേള് എന്ന XXXIX-ാംനമര് ധനക്ടോഭന്യര്തനപയയുരം തുറമുഖങ്ങള്
എന്ന  XL-ാംനമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനപയയുരം  സരംബന്ധനിക്കുന്ന  ചടരം  236(3)
പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസക്ടോവന ഞക്ടോന്  കമശപറതവയ്ക്കുന. 

(പ്രതനിപക  ബഹനിഷ്കരണെപത  തുടര്ന്നട്ട്  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കപപടനില്ലെ.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  രണട്ട്  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപളയുരം  സരംബന്ധനിച  ചര്ച  ഒന്നനിച്ചു
നടതക്ടോവുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

ശസ്പീ  .   എരം  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന് : സര്, കവദദ്യുതനി, തുറമുഖരം എന്നനിവ സരംബന്ധനിച
ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള  ഞക്ടോന്  പനിന്തുണെയ്ക്കുന.  കവദദ്യുതനി  ബള്ബനിപലതകമക്ടോള്
പ്രസരനിക്കുന്ന  പ്രകേക്ടോശമല്ലെ  ടഡ്യൂബനിപലതകമക്ടോള്  കേനിട്ടുന്നതട്ട്.  കവദദ്യുതനി  കറഡനികയക്ടോ
വനിലൂപട കേടതനിവനിടുകമക്ടോള് പക്ടോട്ടുകകേള്ക്കുകേയുരം പടലനിവനിഷനനിപലതകമക്ടോള് അതട്ട് ദൃശന്യവുരം
ശവന്യവുമക്ടോയനി മക്ടോറുകേയുരം പചയ്യുന; ഫക്ടോനനിപലതകമക്ടോള് കേക്ടോറ്റെട്ട് വരനികേയുരം ഇ.സനി.ജനി.
പമഷസ്പീനനിപലതകമക്ടോള്  അതട്ട്  ഹൃദയസന്ദനരം  കരഖപപടുതകേയുരം  ലനിഫനികലക്കട്ട്
കേടതനിവനിടുകമക്ടോള് അതട്ട്  നപമ്മ ലകന്യസക്ടോനകതക്കട്ട് എതനിക്കുകേയുരം പചയ്യുന.
എന്നക്ടോല്  കകേരളതനില്  കവദദ്യുതനി  കമഖലയനില്  ലകന്യസക്ടോനരം  കകേവരനിക്കക്ടോന്
തടസ്സങ്ങള്  നനിരവധനിയക്ടോണെട്ട്.  ഈ സക്ടോഹചരന്യതനില്  വനിസ്മയകേരമക്ടോയ വനിജയതനി
ളക്കവുമക്ടോയനി അധനികേക്ടോരതനില് വന്ന ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യ മുന്നണെനി ഗവണ്പമന്റെട്ട്
ഈ കമഖലയനിലളള പ്രതനിസന്ധനി മറനികേടന്നട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണ കവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനികലക്കട്ട്
കകേരളപത  നയനിക്കക്ടോന്  നടതന്ന  എല്ലെക്ടോ  ശമങ്ങപളയുരം  സര്വ്വേക്ടോത്മനക്ടോ  പനിന്തുണെ
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യ്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  നമ്മുപട  സരംസക്ടോനതട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉപകയക്ടോഗരം  76.74  ദശലകരം
യൂണെനിറ്റെക്ടോണെട്ട്.  പ്രതനിദനിന  ആഭന്യനര  കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനരം  21.29  ദശലകരം
യൂണെനിറ്റെക്ടോണെട്ട്.  55.45  ദശലകരം  യൂണെനിറ്റെട്ട്  കവദദ്യുതനിയക്ടോണെട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  അധനികേമക്ടോയനി
കവണതട്ട്.  സരംസക്ടോനരം  65  ശതമക്ടോനകതക്ടോളരം  കവദദ്യുതനി  പുറതനനിന്നട്ട്  വക്ടോങ്ങുന.
കകേന്ദ്ര  കവദദ്യുതനി  നനിയമവുരം  കകേന്ദ്ര  കേരടട്ട്  കവദദ്യുതനി  നനിയമവുരം  കകേരളതനിനട്ട്
ആപതക്ടോണെട്ട്.  കവദദ്യുതനി  കമഖലപയയുരം  സമദ്ഘടനപയയുരം തകേര്ക്കുന്ന നനിയമമക്ടോണെട്ട്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനികന്റെതട്ട്.  പുതനിയ  ആണെവ  തക്ടോപനനിലയങ്ങള്  സക്ടോപനിക്കക്ടോത
സരംസക്ടോനങ്ങള്ക്കട്ട് കവദദ്യുതനി വനിഹനിതരം നല്കകേണതനിപല്ലെന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
തസ്പീരുമക്ടോനരം പുനനഃപരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണെട്ട്.  വന് പക്ടോരനിസനിതനികേ മലനിനസ്പീകേരണെമുണക്ടോകു
പമന്നതനിനക്ടോല് കകേരളരംകപക്ടോലള്ള പരനിസനിതനി  ദുര്ബല സരംസക്ടോനങ്ങളനില് പുതനിയ
തക്ടോപ  ആണെവനനിലയങ്ങള്  സക്ടോപനിക്കുന്നതട്ട്  അഭനിലഷണെസ്പീയമല്ലെ.  സരംസക്ടോനതട്ട്
ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള്  പരമക്ടോവധനിയുണട്ട്.  കകേരളരംകപക്ടോപല  പുതനിയ  കവദദ്യുത
കസക്ടോതസ്സുകേള്ക്കട്ട്  സക്ടോധന്യത  കുറഞ  സരംസക്ടോനങ്ങള്ക്കട്ട്,  കകേന്ദ്ര  പദതനി
വനിഹനിതപത  ആശയനികച  മതനിയക്ടോകൂ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഈ  നയതനിപനതനിപര
കകേരളരം  ഒറ്റെപക്കടക്ടോയനി  അണെനിനനിരക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട്  അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്.  കകേരളരം
ഇത്രമക്ടോത്രരം  ഗതനികകേടനിപലതനിയതട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണെട്ട്.
ഊര്ജ  നയമനില്ലെക്ടോയ്മ,  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണെതനിപല  പകേടുകേക്ടോരന്യസത  എന്നനിവ
സരംസക്ടോനപത ഗുരുതര കവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനിയനികലക്കക്ടോണെട്ട്  പകേക്ടോപണതനിചതട്ട്.
പദതനികേള്  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കക്ടോന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്
കേഴനിഞനില്ലെ.  ഫലപ്രദമക്ടോയ  ജല  ഊര്ജനയരം  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോപത  കവദദ്യുതനി  വന്
വനിലയട്ട്  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനട്ട്  പനിന്നനില്  കകേക്ടോടനികേളുപട  കേമ്മസ്പീഷനക്ടോപണെന്ന വക്ടോര്തയക്ടോണെട്ട്
അന്നട്ട്  പത്രങ്ങളനില്  വക്ടോയനിചതട്ട്.  നക്ടോടനിപന്റെ  വനികേസനതനിനട്ട്  ഊര്ജ  ഉല്പക്ടോദന
സക്ടോധന്യതകേപള പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനപപടുതണെപമന്ന നയവുമക്ടോയനിടക്ടോണെട്ട്  ഇടതുപക
ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനി  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതട്ട്.  വക്ടോയു,  പവള്ളരം
എന്നനിവകപക്ടോപലതപന്ന  പവളനിചരം  നല്കുന്നതനിനരം  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  മുന്കേപയടുക്കണെരം.
തടസ്സങ്ങളനില്ലെക്ടോപത  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  നല്കുകേ,  Uninterrupted  power
supply, consumer is the master  എന്നതക്ടോണെട്ട് ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കപക്ടോളനിസനി.
പുതനിയ  കേണെകന്  ലഭനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള്  ലഘൂകേരനിചതട്ട്  ശകദയവുരം
അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹവുമക്ടോണെട്ട്.  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം  കവദദ്യുതനി  എതനിക്കുകേ  എന്ന  പദതനി
2006-2011-പല  സര്ക്കക്ടോര്  ആവനിഷ്കരനിചകപക്ടോള്  ഇനന്യയനിപല  ആദന്യ  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദദ്യുതസ്പീകേരണെ ജനില്ലെകേളക്ടോയനി   പക്ടോലക്കക്ടോടുരം  ആലപഴയുരം തൃശ്ശൂരുരം എറണെക്ടോകുളവുരം
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മക്ടോറുകേയക്ടോയനിരുന.  140  അസരംബനി  മണ്ഡലങ്ങളനില്  86   എണ്ണരം  സമ്പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം
കവദദ്യുതസ്പീകേരനിക്കപപട്ടു.  മപറ്റെല്ലെക്ടോരം  തകേര്തതുകപക്ടോപല  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്
ഈ  കമഖലപയയുരം  തകേര്ക്കുകേയക്ടോയനിരുന.  അന്നട്ട്  സര്വ്വേസ്പീസട്ട്  കേണെകന്
ആവശന്യമുള്ളവര്ക്കട്ട് അതനിനകവണ മുഴവന് പചലവുരം വഹനിചക്ടോല് മക്ടോത്രകമ കേണെകന്
നല്കേക്ടോന് കേഴനിയൂപവന്ന കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ തസ്പീരുമക്ടോനരം ജനങ്ങള്ക്കട്ട് ഇരുടടനിയക്ടോയനി.  ഈ
ഗവണ്പമന്റെട്ട്  2017  മക്ടോര്കചക്ടോടുകൂടനി  കകേരളപത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനികലക്കട്ട്
എതനിക്കുന്നതനിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുപട  ഗതനികവഗരം  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
എല്ലെക്ടോവനിധ  ഊര്ജ  കസക്ടോതസ്സുകേപളയുരം  നമുക്കട്ട്  ആശയനികക്കണതുണട്ട്.
ജലകസക്ടോതസ്സുകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള  ഉല്പക്ടോദനതനിനട്ട്  പ്രക്ടോമുഖന്യരം  നല്കേക്ടോന്
കേഴനിയണെരം.  പക്ടോരനിസനിതനികേ വന്യവസപയ തകേനിടരം മറനിക്കക്ടോത വനിധതനില് പചറനിയ
പദതനികേള്ക്കട്ട്  മുന്ഗണെന നല്കേക്ടോന് കേഴനിയണെരം. 18-ാം പവര് സര്കവ്വേ പ്രകേക്ടോരരം
കകേരളതനിപന്റെ  കവദദ്യുതനി  ആവശന്യകേത  കേണെക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  2020-ല്
5500  പമഗക്ടോവക്ടോട്ടുരം  2030-ല്  10500  പമഗക്ടോവക്ടോട്ടുരം  എന്നക്ടോണെട്ട്.  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
കവദദ്യുതനി  ആവശന്യകേത  കനരനിടുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  വന്കേനിട  പദതനികേളുരം
കകേരളതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോണെട്ട്.  പ്രകൃതനിവക്ടോതകേ  ഇന്ധനങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗപപടുതനി
ആധുനനികേ സക്ടോകങ്കെതനികേവനിദന്യയനില് അധനിഷനിതമക്ടോയ വന്കേനിട കവദദ്യുത പദതനികേള്
സക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള നടപടനികേള് ആരരംഭനികക്കണതുണട്ട്. 

 ഏറ്റെവുരം ശകദയമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടപപടലകേളക്ടോണെട്ട് 100 ദനിവസതനിനകേരം തുറമുഖ

കമഖലയനില് നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  തുറമുഖ വനികേസനവുരം നവസ്പീകേരണെവുരം അവയുമക്ടോയനി

ബന്ധപപട  അടനിസക്ടോന  സസൗകേരന്യവനികേസനവുരം  ഏപറ  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യകതക്ടോപടയക്ടോണെട്ട്

ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യമുന്നണെനി  കേക്ടോണുന്നതട്ട്.  555  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെറക്ടോണെട്ട്  നമ്മുപട

കേടകലക്ടോരരം.  കേടകലക്ടോരപത  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചട്ട്  മുഖന്യതുറമുഖമക്ടോയ  പകേക്ടോചനിപയക്കൂടക്ടോപത

17 പചറനിയ തുറമുഖങ്ങളുണട്ട്.  അതനില് നക്ടോലട്ട് ഇടതരരം തുറമുഖങ്ങളക്ടോണെട്ട് വനിഴനിഞരം,

കബപ്പൂര്,  അഴസ്പീക്കല്,  പകേക്ടോല്ലെരം.  സരംസക്ടോനപത  മനിക്കവക്ടോറുരം  തുറമുഖങ്ങള്

കേക്ടോലനികേമക്ടോണെട്ട്.  പചറുകേനിട  ഇടതരരം  കേപലകേള്  കകേകേക്ടോരന്യരം  പചയക്ടോനള്ള

അടനിസക്ടോന  സസൗകേരന്യങ്ങള്  കവണത്ര  ഇല്ലെക്ടോതതനിപന്റെ  അപരന്യക്ടോപ്തതയുമുണട്ട്.

പശക്ടോതല സസൗകേരന്യ വനികേസനരം, പചറനിയ തുറമുഖങ്ങളുപട വനികേസനരം, കേടല്തസ്പീര

കേപല്  ഗതക്ടോഗത  വനികേസനരം,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖതനിപല  40  ടണ്  കേപണയ്നര്

ഹക്ടോന്ഡ  ട്ട് ലനിരംഗട്ട്  പക്രയനിന്,  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതട്ട്  ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗട്ട്  നടതക്ടോനള്ള

നടപടനി, പകേക്ടോചനി-കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടട്ട് യക്ടോത്രക്ടോക്കപല് സര്വ്വേസ്പീസനിനള്ള നടപടനി, വനിഴനിഞരം
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തുറമുഖതട്ട്  ഇലകകക്ടോണെനികേട്ട്  കവ  ബനിഡ്ജട്ട്  സക്ടോപനിക്കല്  തുടങ്ങനി  ഏറ്റെവുരം

ശകദയമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടപപടല് നടതക്ടോന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  തുറമുഖങ്ങളുപടയുരം  മറ്റെട്ട്

അനബന്ധ  സസൗകേരന്യങ്ങളുപടയുരം  ഏകേസ്പീകൃത  വനികേസനരം  അനക്ടോയക്ടോകസന

നനിര്വ്വേഹനിക്കക്ടോനരം  ഈ  കമഖലയനിലക്ടോവശന്യമക്ടോയ  സസകേക്ടോരന്യ  വനികദശ  നനികകപരം

ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനമക്ടോയനി  കകേരള  മക്ടോരനികടരം  കബക്ടോര്ഡട്ട്  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോനള്ള

തസ്പീരുമക്ടോനരം ഏപറ സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണെട്ട്.  

കകേവലരം  നൂറട്ട്  ദനിവസരം  പകേക്ടോണട്ട്  കകേരളപത  വനിസ്മയനിപനിച  വനിജയ

കനടങ്ങളുമക്ടോയനി  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നറുകമക്ടോള്  അസഹനിഷ്ണുതയുപട

പക്ടോരമന്യതനിപലതനിയ പ്രതനിപകരം സമരക്ടോഭക്ടോസവുമക്ടോയനി  രരംഗതനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.

യു.ഡനി.എഫട്ട്. തകേര്ന്നടനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. മഹക്ടോകേവനി കുമക്ടോരനക്ടോശക്ടോപന്റെ കേരുണെയനില്

വക്ടോസവദതയുപട  ഛനിന്നഭനിന്നമക്ടോക്കപപട  മക്ടോരംസപനിണ്ഡപത  കനക്ടോക്കനി  ഉപഗുപ്തപന്റെ

വനിലക്ടോപകേക്ടോവന്യരംകപക്ടോപല  സസയരം  ശനിഥനിലമക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ

നനിരക്ടോശക്ടോഭരനിതനക്ടോയ കേക്ടോവല്ക്കക്ടോരനക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട് പ്രതനിപക കനതക്ടോവട്ട്.

യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  കേകനികേപളല്ലെക്ടോരം  ഒപന്നക്ടോന്നക്ടോയനി  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകുന്നതക്ടോണെട്ട്

കേഴനിഞ  പതരപഞടുകപക്ടോപട  നമ്മള്  കേണതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.പനി.  കേഴനിഞ

പതരപഞടുകപക്ടോടുകൂടനി  ആവനിയക്ടോയനികപക്ടോയനി.  കകേരള  കകേക്ടോണ്ഗ്രസട്ട്  (എരം)  ഇന്നട്ട്

യു.ഡനി.എഫട്ട്-പന്റെ കൂപടയനില്ലെ.  കകേരളക്ടോ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസട്ട്  (എരം)  വനിടകപക്ടോള് പലകപക്ടോഴരം

ഇവനിപട  പ്രകമയരം  അവതരനിപനിക്കുകമക്ടോള്  പനിന്തുണെ  ആര്ജനിക്കുന്നതനിനകവണനി

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനരം മറ്റെട്ട് കനതക്ടോക്കളുപമല്ലെക്ടോരം ശസ്പീ. പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനികയക്ടോപടക്ടോപരം

കപക്ടോകുന്ന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണെട്ട്  നമ്മള്  കേണതട്ട്.  അകപക്ടോള്  ശസ്പീ.  പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനി

തനിരനിഞനനിന്നട്ട് പക്ടോടുകേയക്ടോണെട്ട്: 

ചനിറകേറ്റെ പകനിക്കട്ട് പുതനിപയക്ടോരു ചനിറകുമക്ടോയട്ട് 

പനിറപകേ വരപല്ലെ  വരപല്ലെ

അവസക്ടോനരം അവസക്ടോനരം അവസക്ടോനരം ഈ യക്ടോത്ര 

അവസക്ടോനരം അവസക്ടോനമകല്ലെ. 

മുസസ്പീരം  ലസ്പീഗട്ട്  പനറനികകേടുകേള്ക്കട്ട്  കകേക്ടോണെനി  വച്ചുപകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ലസ്പീഗട്ട്
അരംഗങ്ങള്ക്കക്ടോപണെങ്കെനില്  സമരതനിനട്ട്  ഇവനിപട  പമയനിന്  കറക്ടോളനില്ലെ.  എല്ലെക്ടോ

1075/2017.
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സമരങ്ങള്ക്കുരം  കകേക്ടോറസട്ട്  ആണെട്ട്.  അനകസഷന്യ  പകേക്ടോടുത  കരക്ടോഗനിപയകപക്ടോപല,
നക്ടോടകേങ്ങളനില്  prose മറന്ന  കേഥക്ടോപക്ടോത്രങ്ങപളകപക്ടോപല  ലസ്പീഗനിപന്റെ  അരംഗങ്ങള്
സഭക്ടോതലതനില് പതക്കുവടക്കട്ട് നടക്കുന്ന ദയനസ്പീയ സനിതനിക്കക്ടോണെട്ട്  സഭ സക്ടോകന്യരം
വഹനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനിപന്റെ  സനിതനി  എനക്ടോണെട്ട്?  ഇവനിപട
അടനിയനരപ്രകമയതനിനട്ട്  കനക്ടോടസ്പീസട്ട്  പകേക്ടോടുതതട്ട് ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനക്ടോയനിരുന.
എന്നനിടട്ട്  ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനട്ട് പ്രകമയരം അവതരനിപനിക്കക്ടോനള്ള അനമതനി
ഇല്ലെക്ടോതക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണട്ട്  പ്രതനിപകകനതക്ടോവട്ട്  കഗക്ടോള് അടനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതട്ട്.  ശസ്പീ.
തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണപന്റെ ആത്മഗതരം ഇതക്ടോയനിരുന:

എവനിപടന വന്നനിത്ര കേടുകേയ്പുവക്ടോയനില് 

അറനിയക്ടോതുഴന ഞക്ടോന് നനില്പക്ക. 

അതക്ടോണെട്ട്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസട്ട്.  'ഐ'  ഗ്രൂപനിപന്റെയുരം  'എ'  ഗ്രൂപനിപന്റെയുരം  പടല
പനിണെക്കങ്ങള്  തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനകവണനി  ദുര്ബലമക്ടോയ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  പനിടനിച്ചു
നനില്ക്കുന്നതനിന  കവണനിയുള്ള  സമരക്ടോഭക്ടോസവുമക്ടോയനിടക്ടോണെട്ട്  രരംഗതനിറങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഈ തകേര്ചയനില്നനിന്നട്ട്  കേരകേയറക്ടോനള്ള എല്ലെക്ടോ ശമവുരം  കകേരളതനിപല ജനങ്ങള്
പുചനിച്ചുതളപമന്ന കേക്ടോരന്യതനില് യക്ടോപതക്ടോരു തര്ക്കവുമനില്ലെ. 

കപക്ടോലസ്പീസട്ട്  മര്ദ്ദനപതക്കുറനിചട്ട്   പ്രതനിപകരം  വനിലപനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതട്ട്  കേറന്സനി  കനക്ടോടനിപന്റെ  വലനിപവുരം  എണ്ണവുരം  കനക്ടോക്കനി
കകേരളതനില്  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങള്  അനവദനിക്കുകേയുരം  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസരം
കേചവടമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയുരം  പചയ്ത  ദുഷ്പചയ്തനികേള്പക്കതനിരക്ടോയനി  യുവജനങ്ങളുരം
വനിദന്യക്ടോര്തനികേളുരം   കപ്രക്ടോജസലമക്ടോയ  സമരതനിനട്ട്  കനതൃതസരം  പകേക്ടോടുത.  അകപക്ടോള്
കകേരള കപക്ടോലസ്പീസട്ട് അവപര പതരുകവക്ടോരങ്ങളനില്  മൃഗതുലന്യമക്ടോയനി  കവടയക്ടോടുകേയക്ടോയനിരുന.
വനിദന്യക്ടോര്തനികേളുപടയുരം  യുവക്ടോക്കളുപടയുരം  മക്ടോരംസചസ്പീളുകേളുരം  രക്തതള്ളനികേളുരം
പതരുകവക്ടോരങ്ങളനില്  ഒഴകേനിയകപക്ടോള്  എവനിപടയക്ടോയനിരുന  വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  കപ്രമരം
നടനിക്കുന്ന  കകേരളതനിപല  യൂതട്ട്  കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സുകേക്ടോരുരം  പകേ.എസട്ട്.യു.-ക്കക്ടോരുരം.  ഈ
സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര വളപര കബക്ടോധപൂര്വ്വേമുള്ള പ്രഖന്യക്ടോപനമക്ടോണെട്ട് പ്രതനിപകതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗതനനിനമുണക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളതനിപല  ചനില  മക്ടോധന്യമങ്ങള്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അമൂല്കസ്പ്രേയുരം  ഫക്ടോരകരം  കുടനിചട്ട്  പകേക്ടോഴതവളര്ന്നവരല്ലെ  ഇന്നട്ട്
ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യമുന്നണെനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന  നയനിക്കുന്നതട്ട്.  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരുപട,
കൃഷനിക്കക്ടോരപന്റെ, കേര്ഷകേപതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുപട തക്ടോല്പരന്യങ്ങള്ക്കനസൃതമക്ടോയനി സമസ
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വനിഭക്ടോഗരം  ജനങ്ങളുപടയുരം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കട്ട്  പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണെക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
കപ്രക്ടോജസലമക്ടോയ  സമരങ്ങള്  നടതനി  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതനിപന്റെ  ഹൃദയതനില്
സക്ടോനമുറപനിച  കനതക്ടോക്കളക്ടോണെട്ട്  ഇന്നട്ട്  കകേരളതനിപല  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യ
മുന്നണെനി ഗവണ്പമന്റെനിപന നയനിക്കുന്നപതന്ന സതന്യരം നക്ടോരം തനിരനിചറനിയണെരം. 

സഭയനില്  മുഖന്യമനനിപയ  ഒറ്റെതനിരനിഞട്ട്  ആക്രമനിക്കുവക്ടോനള്ള  നനിലപക്ടോടുരം
നടപടനികേളുമക്ടോയനിരുന  ഇക്കഴനിഞ  ഏതക്ടോനരം  ദനിവസങ്ങളക്ടോയനി  പ്രതനിപകരം
സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നതട്ട്.  അഴനിമതനിക്കഥകേള്  പടച്ചുവനിടട്ട്,  അപവക്ടോ ദപ്രചരണെങ്ങളുപട
പകേക്ടോടുങ്കെക്ടോറ്റുയര്തനിയനിട്ടുരം ഉലഞകപക്ടോകേക്ടോത രക്ടോഷസ്പീയ വന്യക്തനിതസതനിപന്റെ ഉടമയക്ടോണെട്ട്
ഇന്നട്ട്  കകേരളരം  ഭരനിക്കുന്നപതന്ന  തനിരനിചറനിവട്ട്  പ്രതനിപകതനിനണക്ടോകുന്നതട്ട്
നന്നക്ടോയനിരനിക്കുരം.  പ്രതനിസന്ധനിക്കട്ട് മുന്നനില് ശനിരസ്സട്ട് കുനനിക്കക്ടോപത, നപടലട്ട് ല്ല് വളയക്ടോപത,
ഇരടചങ്കുറകപക്ടോപട കകേരളപത നയനിക്കുന്നതനിനട്ട്   പനിന്ബലവുരം പനിന്തുണെയുകമകേക്ടോന്
ജനക്ടോധനിപതന്യ  കകേരളരം  മുഖന്യമനനികയക്ടോപടക്ടോപവുരം  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യ
മുന്നണെനികയക്ടോപടക്ടോപവുമുപണന്ന സതന്യരം  നക്ടോരം തനിരനിചറനിയണെരം.  

ഇക്കഴനിഞ  നൂറുദനിവസക്കക്ടോലപത  ഉജസലമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഭരണെനനിര്വ്വേഹണെതനിപന്റെ
ഫലമക്ടോയനി   പപന്ഷന്തുകേ  ജനങ്ങളുപട  പപകേവശപമതനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രഖന്യക്ടോപനിചതട്ട്.  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്  ഇപ്രക്ടോവശന്യപത  ഓണെരം  പപക്ടോടനി
പപക്ടോടനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന.   കേഴനിഞ  ഓണെതനിനട്ട്   വസ്പീടമ്മമക്ടോരുരം  സകഹക്ടോദരനിമക്ടോരുരം
തക്ടോടനിക്കട്ട്  പപകേപകേക്ടോടുതട്ട്  എങ്ങപനയക്ടോണെട്ട് ഓണെരം ആകഘക്ടോഷനികക്കണതട്ട്;  എവനിപട
നനിന്നക്ടോണെട്ട് സക്ടോധനരം വക്ടോകങ്ങണതട്ട്;  എപനക്ടോരു തസ്പീ വനിലയക്ടോണെട്ട് എപന്നല്ലെക്ടോരം ഓര്തട്ട്
കേഷപപടുകേയക്ടോയനിരുന.  എന്നക്ടോല്  ഇസൗ  ഓണെക്ടോകഘക്ടോഷതനിപന്റെ  കവളയനില് പപക്ടോതു
കേകമക്ടോളതനില്  ഇടപപട്ടുപകേക്ടോണട്ട്;  പപക്ടോതു  വനിതരണെശരംഖലപയ  ശകദയമക്ടോയ
രസ്പീതനിയനില്  പുനനഃസരംഘടനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  ജനങ്ങളുപട  വസ്പീട്ടുമുറ്റെകതക്കട്ട്  നനികതന്യക്ടോപകയക്ടോഗ
സക്ടോധനങ്ങള്  എതനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്  കേഴനിഞപവന്നതട്ട്
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  പതനിനക്ടോയനിരക്കണെക്കനിനട്ട്  രൂപയുപട  പപന്ഷന്
കുടനിശനികേയക്ടോയനിരുന  ഉണക്ടോയനിരുന്നതട്ട്.  ഓണെക്ടോകഘക്ടോഷ  കവളയനില്  എല്ലെക്ടോ  കകമ
പപന്ഷനകേളുരം യഥക്ടോസമയരം വനിതരണെരം പചയക്ടോന് ഇസൗ ഗവണ്പമന്റെനിനട്ട്  കേഴനിഞ.
പതനിനക്ടോയനിരവുരം ഇരുപതനിനക്ടോയനിരവുരം അമതനിനക്ടോയനിരവുരം  രൂപ വപര പപന്ഷനക്ടോയനി
ഒരു വസ്പീടനികലക്കട്ട് എതനിയ അനഭവരം കകേരളതനിലണട്ട്.  ആ പപന്ഷന്തുകേ കേയനില്
കേനിടനിയകപക്ടോള്  കേര്ഷകേപതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുരം  അവശവനിഭക്ടോഗതനില്പപടവരുരം  ഇസൗ
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ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടട്ട്  നന്ദനി  പ്രകേക്ടോശനിപനിക്കുകേയുരം  അവരനില്  നനിന്നട്ട്  സകനക്ടോഷക്ടോശ
അടര്നവസ്പീഴകേയുമക്ടോയനിരുന.  വസ്പീടമ്മമക്ടോര്  കചക്ടോദനിക്കുന്നതട്ട്  ഇങ്ങപനയുരം  ഒരു
സര്ക്കക്ടോകരക്ടോ  എന്നക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനില്  ഇത്രയുരം  കവഗതനില്  ഇങ്ങപനപയക്ടോരു
ആനകൂലന്യരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ  എന്നക്ടോയനിരുന  അവരുപട  കചക്ടോദന്യരം.
അവരുപടപയല്ലെക്ടോരം കേണ്ണസ്പീപരക്ടോപക്ടോന് ഇസൗ സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട് കേഴനിഞ.  

വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  പകേക്ടോല്ലെപത  കേശുവണനി  ഫക്ടോകറനി  പൂടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോയനിരുന.
കകേരളതനില്  സര്വ്വേനക്ടോശതനിപന്റെ  വനിതട്ട്  വനിതചട്ട്  മുകന്നറനിയ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്പമന്റെട്ട് പരമരക്ടോഗത വന്യവസക്ടോയ കമഖലകയക്ടോടട്ട്  വച്ചുപുലര്തനിയ അവഗണെനക്ടോ
മകനക്ടോഭക്ടോവതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  അവനിപട  പണെനിപയടുക്കുന്ന  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്
നനിതന്യദുരനിതതനിപന്റെ  നടുക്കയതനികലക്കട്ട്  വലനിപചറനിയപപടുകേയക്ടോയനിരുന.  ആ
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുപട  കേണ്ണസ്പീപരക്ടോപക്ടോന്  വന്യവസക്ടോയ  വകുപമനനിയുരം  കകേരളതനിപല
ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യമുന്നണെനി  ഗവണ്പമന്റുരം  മുന്കേപയടുതട്ട്  അവരുപട
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കട്ട് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കനി. കകേരളതനില് 40 കേശുവണനി വന്യവസക്ടോയശക്ടോലകേള്
തുറനപ്രവര്തനിചകപക്ടോള് 18000-കതക്ടോളരം കേശുവണനിപതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട് കജക്ടോലനി
പുനനഃസക്ടോപനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ. കജക്ടോലനി മക്ടോത്രമല്ലെ  അതനികനക്കക്ടോളുപരനി സസനരം
ജസ്പീവന്  തപന്ന  അവരുപട  കേയനില്  തനിരനികചല്പനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന  ഇടതുപക
ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനി  ഗവണ്പമന്റെട്ട്.  ക്രമസമക്ടോധക്ടോന  പരനിപക്ടോലനതനിപന്റെ
കേക്ടോരന്യതനിലക്ടോയക്ടോലരം  ജനങ്ങള്ക്കട്ട് പപസസരജസ്പീവനിതരം നല്കുന്ന കേക്ടോരന്യതനിലക്ടോയക്ടോലരം
എല്ലെക്ടോ തലതനിലരം കകേരളതനിപല സക്ടോധക്ടോരണെ ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങപള,  പക്ടോര്ശസവത്ക്കരനിക്കപപട
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങപള  സമൂഹതനിപന്റെ  മുഖന്യധക്ടോരയനികലക്കട്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിന
കവണനിയുള്ള   ഉജസലമക്ടോയ  ഇടപപടലക്ടോണെട്ട്   ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അതനിലപരനി  ജനങ്ങളുപട  സക്ടോമൂഹന്യ  ജസ്പീവനിതതനിലനിടപപട്ടുപകേക്ടോണട്ട്,  ഉന്നത
സക്ടോരംസക്ടോരനികേ,  ധക്ടോര്മ്മനികേ  മൂലന്യങ്ങള്  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  ശക്തമക്ടോയ
ഇടപപടലകേളനിലൂപട  കകേരളപത  മുകന്നക്ടോട്ടുനയനിക്കക്ടോന്  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്
കേഴനിഞപവന്നതക്ടോണെട്ട്  അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ കേക്ടോരന്യരം.   ജനങ്ങള് പതരപഞടുത ഇസൗ
ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നൂറുദനിവസപത  വനിസ്മയകേരമക്ടോയ  വനിജയതനിളക്കവുമക്ടോയനി  നമ്മുപട
മുന്നനില്  നനില്ക്കുകമക്ടോള്  വരുരം  നക്ടോളുകേളനിലരം  ഈ  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  തപന്ന
അധനികേക്ടോരതനില് വരുപമന്ന കേക്ടോരന്യതനില് സരംശയമനില്ലെ.   പകേടുതനികേളനില് നനിന്നട്ട് രക
കനടക്ടോനള്ള   തസ്പീരുമക്ടോനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനി
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ഗവണ്പമന്റെനിപന  അധനികേക്ടോരരം  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ള  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോരനിപന
എങ്ങപന  സരംരകനിക്കണെപമന്നറനിയക്ടോരം.  ഇതട്ട്  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരപന്റെയുരം  കൃഷനിക്കക്ടോരപന്റെയുരം
അദസക്ടോനനിക്കുന്ന ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളുപടയുരം തക്ടോല്പരന്യങ്ങള് സരംരകനിക്കുന്ന സര്ക്കക്ടോരക്ടോണെട്ട്.
ആ അര്തതനില് തസ്പീര്ചയക്ടോയുരം വരുരംനക്ടോളുകേളനിലരം എല്ലെക്ടോ കമഖലകേളനിലരം നമ്മുപട
പകേക്ടോച്ചുകകേരളരം  മുകന്നറ്റെമുണക്ടോക്കുരം.  പപവദദ്യുതനി,  തുറമുഖരം  എന്നസ്പീ  കമഖലകേളനില്
ഉജസലമക്ടോയ  കനടമുണക്ടോക്കനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള്  തസ്പീര്ചയക്ടോയുരം  കേകനിരക്ടോഷസ്പീയ
കഭദമകനന്യ  കകേരളതനിപല  ഗവണ്പമന്റെനിപന  ഇസൗ  നക്ടോടട്ട്  പനിനക്ടോങ്ങുപമന്ന  ശുഭക്ടോപ്തനി
വനിശസക്ടോസകതക്ടോപട  ഇസൗ  ധനക്ടോഭന്യര്തനപയ  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  പനിനക്ടോങ്ങനിപക്കക്ടോണട്ട്
അവസക്ടോനനിപനിക്കുന. 

(അദന്യകകവദനിയനില് മനി. പഡപഡ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   പകേ  .   പജ  .   മക്ടോകനി :  സര്, ഞക്ടോന് ഇസൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള  പനിന്തുണെയ്ക്കുന.

കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലപത  മക്ടോന്ദന്യത  നനിറഞതുരം  അഴനിമതനിവല്ക്കരനിക്ക

പപടതുമക്ടോയ ദുര്ഭരണെതനില് നനിനരം കകേരളജനത കമക്ടോചനരം കനടനിയ സന്ദര്ഭതനില്

ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനിയുപട  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടനിപന  സക്ടോധൂകേരനിക്കുന്ന

ഇസൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനയട്ട് പൂര്ണ്ണപനിന്തുണെ നല്കുന.

പപവദദ്യുതനി  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കുരം  സരംസക്ടോനതനിനക്ടോകേമക്ടോനവുരം  കകേക്ടോടനികേളുപട

ബക്ടോധന്യത  അടനികചല്പനിക്കുന്ന  നയങ്ങളക്ടോയനിരുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്

സസസ്പീകേരനിച്ചുകപക്ടോന്നനിരുന്നതട്ട്.  റനിലയന്സട്ട്  കപക്ടോപലയുള്ള  സസകേക്ടോരന്യകമഖലയട്ട്

പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട  പണെരം  കേക്ടോര്നതനിനവക്ടോനള്ള  സരംരരംഭങ്ങളക്ടോണെട്ട്  മുന്

സര്ക്കക്ടോര്   ഒരുക്കനിയതട്ട്.  പറഗുകലറ്റെറനി  കേമ്മസ്പീഷപന  2013-ല്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.

അറനിയനിച ഉയര്ന്ന ഇന്ധനവനില കേക്ടോരണെരം പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുരം റനിലയന്സമക്ടോയുള്ള

കേരക്ടോര്  പുതുക്കനിയനിപല്ലെന്ന  തസ്പീരുമക്ടോനതനിനട്ട്  വനിരുദമക്ടോയനി,  പപവദദ്യുതനി  പറഗുകലറ്റെറനി

കേമ്മസ്പീഷപന കനക്ടോക്കുക്കുതനിയക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണട്ട് പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. 2015  ഒകകക്ടോബറനില്

ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  തക്ടോപനനിലയവുമക്ടോയനി രണ്ടുവര്ഷകതക്കട്ട് കേരക്ടോര് പുതുക്കക്ടോപനടുത

തസ്പീരുമക്ടോനരം  പപവദദ്യുതകക്ടോമതനിനട്ട്  ആശയപമന്ന  വന്യക്ടോകജന  അഴനിമതനി

ലകന്യമനിട്ടുളളതക്ടോയനിരുന.  പപവദദ്യുതനി  ഉകപയക്ടോഗനിചക്ടോലരം  ഇപല്ലെങ്കെനിലരം  രണ്ടുവര്ഷ

ക്കക്ടോലകതക്കട്ട് ഫനികഡട്ട്  കകേക്ടോസക്ടോയനി 43.6  കകേക്ടോടനി  രൂപ, 44.7 കകേക്ടോടനി രൂപ എന്ന

ക്രമതനില്  88.3  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കബക്ടോര്ഡനിനട്ട്  നല്കകേണ  ബക്ടോധന്യതയുരം
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പരനിഗണെനിക്കുകമക്ടോള്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ  വനികേലമക്ടോയ  നയമക്ടോണെട്ട്  പവളനിചതക്ടോയതട്ട്.

പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  2015  വപര  കകേവലരം  498  കകേക്ടോടനി  രൂപയട്ട്  മക്ടോത്രരം  പപവദദ്യുതനി

വക്ടോങ്ങനിയകപക്ടോള്,  ഫനികഡട്ട് പഡകപക്ടോസനിറ്റെക്ടോയനി നല്കേനിയതട്ട് 1688 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണെട്ട്.

പക്ടോന്റെട്ട്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  പചലവക്ടോയതട്ട്  620  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനിരുനപവന്നതട്ട്

ഓര്കക്കണതക്ടോണെട്ട്.  അധനികേ  വനിലയക്ടോയതുപകേക്ടോണ്ടുതപന്ന  കേഴനിഞ  കേക്ടോലയളവനില്

നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയ  പപവദദ്യുതനിയക്ടോണെട്ട്  ഇവരനില്  നനിനരം  വക്ടോങ്ങനിയതട്ട്.  എന്നക്ടോല്  കേരക്ടോര്

പ്രകേക്ടോരരം പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  പണെരം നല്കേക്ടോന്  ബക്ടോദന്യസരക്ടോയനിരുന.  ഇസൗ നഷരം

സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോര്  ചക്ടോര്ജട്ട്  വര്ദനയുപട  രൂപതനില്  സഹനികക്കണനിവരുന.

ഇതുകപക്ടോപല തപന്നയക്ടോണെട്ട്  2015-16 -ല് കകേന്ദ്ര പൂളനില് നനിനമുള്ള  319  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്

പപവദദ്യുതനി  കവപണന്നട്ട്  വചട്ട്  സസകേക്ടോരന്യകമഖലയനില്  നനിന്നട്ട്  പ്രതനിദനിനരം

11 കകേക്ടോടനിയനിലധനികേരം രൂപ മുടക്കനി 22.8 ദശലകരം യൂണെനിറ്റെട്ട് പപവദദ്യുതനി വക്ടോങ്ങനിയതട്ട്.

ഇതട്ട്  അഴനിമതനിയുപട  പ്രതന്യക  ഉദക്ടോഹരണെമക്ടോണെട്ട്.   യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ

കേക്ടോലപത  ആഭന്യനര ഉല്പക്ടോദനവുരം ഉപകഭക്ടോഗവുരം പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് ഇസൗ കമഖലയനിപല

പകേടുകേക്ടോരന്യസത കൂടുതല് വന്യക്തമക്ടോകുരം.  ജല പപവദദ്യുകതക്ടോല്പക്ടോദനതനില് കേക്ടോരന്യമക്ടോയ

പുകരക്ടോഗതനി മുന് സര്ക്കക്ടോര് സൃഷനിചനിരുന്നനിപല്ലെന്നക്ടോണെട്ട് കേണെക്കുകേള് വന്യക്തമക്ടോക്കുന്നതട്ട്.

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭരണെകേക്ടോലതട്ട്  2010-11-ല്  ഉല്പക്ടോദനിപനിചനിരുന്ന

7100  മനിലന്യണ്  യൂണെനിറ്റെട്ട്  കവദദ്യുതനിയനില്  നനിനരം  ഒരു  പമചവുരം  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്

ഉണക്ടോക്കനിയനിടനില്ലെ.  2014-15-പല കേണെക്കുപ്രകേക്ടോരരം പവറുരം 7314 മനിലന്യണ് യൂണെനിറ്റെക്ടോണെട്ട്

ഉല്പക്ടോദനരം.  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോര്  പപവദദ്യുതനി  കമഖലയനില്  പക്ടോരമകരന്യതര  ഉസൗര്ജ

കസക്ടോതസ്സുകേളുപട  പുകരക്ടോഗതനി  ലകന്യരംവചട്ട്  അപനര്ടട്ട്  കപക്ടോലള്ള  ഏജന്സനികേപള

പുതനിപയക്ടോരു  പനക്ടോവനികലക്കട്ട്  നയനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  പപവദദ്യുതനിരരംഗതട്ട്  സമൂലമക്ടോയ

മക്ടോറ്റെതനിനട്ട്  മുകന്നക്ടോട്ടുവന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  എല്ലെക്ടോ  വസ്പീടുകേളനിലരം  പപവദദ്യുതനി

എതനിക്കുപമന്ന  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രഖന്യക്ടോപന  ലകന്യരം  ചുരുങ്ങനിയ  കേക്ടോലരം

പകേക്ടോണ്ടുതപന്ന  ലകന്യതനിപലതപമന്നക്ടോണെട്ട്  നവമക്ടോധന്യമ  വനിവരസക്ടോകങ്കെതനികേ

സരംവനിധക്ടോനങ്ങളനിലൂപട വന്യക്തമക്ടോകുന്നതട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ വനികേല രക്ടോഷസ്പീയലകന്യരം

മുന്നനിര്തനി ജനങ്ങപള കേബളനിപനിച സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം പക്ടോളനികപക്ടോയതട്ട്

ഇസൗ  രരംഗകതക്ടോടുള്ള  അവരുപട  മകനക്ടോഭക്ടോവതനിനട്ട്  ദൃഷക്ടോനമക്ടോണെട്ട്.  ഇവനിപടയക്ടോണെട്ട്

വനിവനിധ  പചറുകേനിട  പപവദദ്യുത  പദതനികേളുപടയുരം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പ്രസരണെ

പപലനകേളുപടയുരം  നനിര്മ്മക്ടോണെവുരം  നവസ്പീകേരണെവുരം  വഴനി  പപവദദ്യുകതക്ടോല്പക്ടോദന രരംഗതട്ട്
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ശദ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഇസൗ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഇടപപടല് പ്രക്ടോധക്ടോനന്യമര്ഹനിക്കുന്നതട്ട്.

കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പകേടുകേക്ടോരന്യസതയട്ട്  വനിപരസ്പീതമക്ടോയനി  വനിവനിധ  കകേന്ദ്ര

സഹക്ടോയങ്ങള്  കനടനിപയടുക്കുകേ വഴനി  ഈ രരംഗതട്ട്   കശക്ടോഭനമക്ടോയ  ഭക്ടോവനി  ഞക്ടോന്

കേക്ടോണുകേയക്ടോണെട്ട്.  പപവദദ്യുതനി  ഉപകഭക്ടോഗതനില്  ഗണെന്യമക്ടോയ  കുറവട്ട്  ലകന്യമനിടട്ട്

എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബട്ട്  സക്ടോപനിക്കുവക്ടോനള്ള  നസ്പീക്കരം  പ്രതസ്പീക  നല്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.

പപവദദ്യുത  പദതനികേപള  കകേക്ടോര്തനിണെക്കനിപക്കക്ടോണ്ടുള്ള  പപഹഡല്  ടൂറനിസരം

നൂതനമക്ടോയ  പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങള് സൃഷനിക്കപപടുരം.  എല്.എന്.ജനി.  പപപപനിടല്

പൂര്തനിയക്ടോകുന്നകതക്ടോടുകൂടനി  വക്ടോതകേ  ഇന്ധനരം  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  പപവദദ്യുതനി

ഉല്പക്ടോദന പ്രതനിസന്ധനിക്കട്ട്  തക്ടോങ്ങക്ടോവുരം. വയനക്ടോടട്ട് ജനില്ലെയനിപല ബക്ടോണെക്ടോസര സക്ടോഗറനില്

ഡക്ടോരം-കടക്ടോപട്ട്  കസക്ടോളക്ടോറനില്  നനിന്നട്ട്  പ്രതനിവര്ഷരം  5  ലകരം  യൂണെനിറ്റെട്ട്  ഉല്പക്ടോദനരം

പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതട്ട്  ശുഭസൂചകേമക്ടോണെട്ട്. 

കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേകമതക്കുറവുരം   പക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോക്കല്
പരനിമനിതനിയുരം  കേക്ടോരണെരം  ഉയര്ന്ന  വനിലയട്ട്  പപവദദ്യുതനി  വക്ടോകങ്ങണനി  വന്നതുമൂലരം
കബക്ടോര്ഡനിപന നഷതനികലയട്ട് നയനിക്കുകേവഴനി സക്ടോധക്ടോരണെ ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കട്ട് കനപര
ചക്ടോര്ജട്ട്  വര്ദനപവന്ന  അമനിതഭക്ടോരരം  അടനികചല്പനിക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതട്ട്.
പക്ടോരമകരന്യതര  ഉസൗര്ജ  കസക്ടോതസ്സനിപന്റെ  കേക്ടോരന്യതനില്  ഡക്ടോരം-കടക്ടോപട്ട് കസക്ടോളക്ടോര്
നനിലയങ്ങള്  ഉള്പപപടയുളള  കസക്ടോളക്ടോര്  പദതനി  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോ
പമന്നനിരനിപക്ക ജനങ്ങളനില് ഇന്നട്ട്  'കസക്ടോളക്ടോര്'  എന്ന വക്ടോക്കട്ട്  അഴനിമതനിയുപട  മപറ്റെക്ടോരു
പരന്യക്ടോയരം സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്; അതുവഴനി കകേരള ജനതപയ  അപഹക്ടോസന്യരക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ശമനിചതട്ട്.  എന്നക്ടോല്  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോര്  പക്ടോരമകരന്യതര  ഉസൗര്ജ
കസക്ടോതസ്സനിനട്ട്  ആധുനനികേമുഖരം  നല്കേക്ടോനക്ടോണെട്ട്  തയക്ടോപറടുക്കുന്നതട്ട്.  കൂടക്ടോപത
എഫട്ട്.എ.സനി.ടനി.-യുപട  സലതട്ട്  സക്ടോപനിക്കക്ടോനകദ്ദശനിക്കുന്ന  പകേക്ടോചനി  എണ്ണ
ശുദസ്പീകേരണെ ശക്ടോലയുപട ഉകപക്ടോല്പന്നമക്ടോയ പപറ്റെട്ട്കകേക്ടോക്കട്ട് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള പപവദദ്യുത
പദതനി ഇസൗ രരംഗപത മപറ്റെക്ടോരു ചുവടുവയ്പക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിപന്റെ പമക്ടോതരം ഉസൗര്ജ
സക്ടോപനിതകശഷനിപയ  വനിവനിധ  നനിര്മ്മക്ടോണെ  പുനരുദക്ടോരണെ  പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂപട
പമചപപടുതവക്ടോന്  ഇസൗ  സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിച  നടപടനികേള്  ഇസൗ  രരംഗപത
വനികേസനതനിനതകുന്നതക്ടോണെട്ട്.  പ്രതനിമക്ടോസരം  120  യൂണെനിറ്റെനിനട്ട്  തക്ടോപഴ  ഉപകഭക്ടോഗമുള്ള
ഗക്ടോര്ഹനികേ,  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്  ചക്ടോര്ജട്ട്  വര്ദനവനിനട്ട്  നല്കേനിയ
ഇളവനിനള്ള  സബ്സനിഡനിതകേ  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനക്ടോയുള്ള  കേരുതല്
ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അടനിസക്ടോന  വര്ഗ്ഗകതക്ടോപടക്ടോപമക്ടോപണെനള്ളതനിനട്ട്  പതളനിവക്ടോണെട്ട്.
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കേഴനിഞ വര്ഷരം ഇസൗയനിനതനില്  200  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം രൂപ പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്
നല്കുവക്ടോനണക്ടോയനിട്ടുരം ഒരു രൂപ കപക്ടോലരം വകേയനിരുതക്ടോന് യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്
മനസ്സട്ട്  വചനില്ലെക്ടോപയന്നതനില്  അവകരക്ടോടട്ട്  സഹതപനിക്കക്ടോകന  തരമുള.  ടക്ടോന്സ്മനിഷന്
കകേക്ടോറനികഡക്ടോര്  നനിര്മ്മക്ടോണെരം  ഫലപ്രക്ടോപ്തനിയനിപലതക്ടോത  കേക്ടോരണെരം  കൂടരംകുളരം
നനിലയതനില് നനിനള്ള പപവദദ്യുതനിയുരം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കക്ടോര് വനിഭക്ടോവന പചയ്തട്ട്
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനകദ്ദശനിച  ഒറസ്പീസ്സയനിപല  കബദരണെനി  പദതനിയുരം  നഷപപടതട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ  വനികേലമക്ടോയ  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടനിനദക്ടോഹരണെമക്ടോണെട്ട്.  അഞട്ട്
വര്ഷതനിനളളനില്  25000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  പപവദദ്യുതനിയക്ടോണെട്ട്  സസകേക്ടോരന്യ
കമഖലയനില് നനിന്നടക്കരം വക്ടോങ്ങനിയതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നതട്ട്.  അതനികനക്ടോപടക്ടോപരം പപവദദ്യുതനി
കേടരം  5627  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിക്കുകേയുരം  പചയ.  രക്ടോജന്യതനിപന്റെ
പപവദദ്യുതനി  വനിതരണെ  സക്ടോപനങ്ങളുപട  പ്രവര്തന  മനികേവനിപന്റെ  കററ്റെനിരംഗനില്
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  ശരക്ടോശരനിക്കുരം  തക്ടോപഴ  'ബനി'  കഗ്രഡക്ടോണെട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
കേഴനിഞ അഞട്ട് വര്ഷതനിനനിടയനില് പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട ഉതരവക്ടോദനിതസമനില്ലെക്ടോയ്മ
കേക്ടോരണെരം  ജസ്പീവന്  പപക്ടോലനിഞകപക്ടോയ  അടനിസക്ടോന  ജസ്പീവനക്കക്ടോപരയുരം  കേരക്ടോര്
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപളയുരം  കവദനകയക്ടോപട  ഈയവസരതനില്  ഞക്ടോന്  ഓര്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ഇസൗ  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കട്ട്  മതനിയക്ടോയ  സരക  ഉറപവരുതക്ടോനള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണെരം. 

കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  1963-പല  കമജര് കപക്ടോര്ടട്ട്  ടസട്ട്സട്ട് ആകനസരനിചക്ടോണെട്ട്
നമ്മുപട രക്ടോജന്യതട്ട്  തുറമുഖങ്ങള് പ്രവര്തനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരളതനിപല ഏകേ വന്കേനിട
തുറമുഖമക്ടോണെട്ട് പകേക്ടോചനി.  പ്രതനിവര്ഷരം ഒരു ലകരം കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം രൂപയുപട മൂലന്യമുള്ള
ചരക്കുകേള്  വനിനനിമയരം  പചയ്യുകേവഴനി പകേക്ടോചനി  തുറമുഖരം  സരംസക്ടോനതനിപന്റെ
സക്ടോമതനികേ  വന്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  രരംഗതട്ട്  നനിര്ണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ  സസക്ടോധസ്പീനരം
പചലതനിയനിരുന.  കേപല്  വഴനിയുള്ള  ചരക്കട്ട്  കേടതലനില്  കേപണയ്നര്  പസകന്
വന്നകതക്ടോടുകൂടനി  അതനിപനക്ടോപപമതക്ടോന്  1995-ല്  രക്ടോജസ്പീവട്ട്  ഗക്ടോന്ധനി  കേപണയ്നര്
പടര്മനിനല്  തുറമുഖ  ഉടമസതയനില്  സക്ടോപനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടതട്ട്
പഎ.സനി.ടനി.ടനി. സക്ടോപനിക്കക്ടോനണക്ടോക്കനിയ  കേരക്ടോറനില്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  സരംഘടനകേളുപട
എതനിര്പട്ട് അവഗണെനിചട്ട്  ആര്.ജനി.സനി.ടനി.  കൂടനി  ഡനി.പനി.-കവള്ഡനിനട്ട് പപകേമക്ടോറനി. 2011 -ല്
ആര്.ജനി.സനി.ടനി. അടച്ചുപൂടനിയതുമൂലരം ആയനിരകതക്ടോളരം പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട് പതക്ടോഴനില്
നഷപപടുകേയുരം  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടരം  കേപണയ്നര്  പടര്മനിനല്  പകേക്ടോചനി തുറമുഖതനിനട്ട്
ബക്ടോധന്യതയക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയുരം  പചയ.  കേപല്  ചക്ടോനലനിപന്റെ  ആഴരം  നനിലനനിര്തക്ടോനള്ള
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വരുമക്ടോനരംകപക്ടോലരം  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടരം  പടര്മനിനലനില്  നനിനരം  പകേക്ടോചനി  തുറമുഖതനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  യക്ടോപതക്ടോരു  വനിധതനിലള്ള  പതക്ടോഴനിലവസരങ്ങളുരം  ഇവനിപട
സൃഷനിക്കപപടനിടനില്ലെ.  പ്രതനിവര്ഷരം  100  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം രൂപ നഷതനിലക്ടോണെട്ട് പകേക്ടോചനി
തുറമുഖരം പ്രവര്തനിക്കുന്നതട്ട്.  മറ്റെട്ട്  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂപട തുറമുഖമുണക്ടോക്കുന്ന വരുമക്ടോനവുരം
വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടരം  പടര്മനിനലനിനകവണനി  പചലവഴനികക്കണനിവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതുമൂലരം
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുപടയുരം  പപന്ഷന്കേക്ടോരുപടയുരം  ആനകൂലന്യങ്ങള്കപക്ടോലരം  തടഞ
വചനിരനിക്കുന.  മനിനനിമരം  ഗന്യക്ടോരന്റെനി  ഉറപക്ടോക്കനി  ഡനി.പനി.  കവള്ഡുമക്ടോയനി  പുതനിയ
കേരക്ടോറുണക്ടോക്കുകേ, പഡ്രെെഡ്ജനിരംഗട്ട് പചലവട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് വഹനിക്കുകേ, നക്ടോവനികേകസന,
കേപല്ശക്ടോല  എന്നസ്പീ  സക്ടോപനങ്ങള്  ആനപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  ഇതനിനള്ള  പചലവട്ട്
വഹനിക്കുകേ,  ഡനി.പനി.  കവള്ഡുമക്ടോയുള്ള  കേരക്ടോര്  റദ്ദക്ടോക്കനി  തുറമുഖതനിനട്ട്  പടര്മനിനല്
പപകേമക്ടോറുകേ, കകേക്ടോസല് കേപണയ്നര് പപകേകേക്ടോരന്യരം പചയക്ടോന് രക്ടോജസ്പീവട്ട് ഗക്ടോന്ധനി പടര്മനിനല്
പുന:സക്ടോപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനി  ഒകടപറ  ആവശന്യങ്ങളുന്നയനിചട്ട്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്  മൂന്നട്ട്
വര്ഷമക്ടോയനി  പ്രകകക്ടോഭതനിലക്ടോണെട്ട്.  ഇക്കക്ടോരന്യങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ശദയനില്പപടുതനി പകേക്ടോചനി  തുറമുഖപത പ്രതനിസന്ധനിയനില് നനിന്നട്ട്  കേരകേയറ്റെക്ടോനരം
പകേക്ടോചനി  തുറമുഖതനിപന്റെ  അവകേക്ടോശമക്ടോയ ആര്.ജനി.സനി.ടനി.  പുനനഃസക്ടോപനിക്കക്ടോനരം
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കണെരം. ബഹുമക്ടോനപപട മുഖന്യമനനി പകേക്ടോചനി തുറമുഖരം സന്ദര്ശനിക്കുന്നതട്ട്
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട്  വലനിയ  ആത്മവനിശസക്ടോസരം  നല്കുരം.  കകേരളതനിപല  പചറുകേനിട
തുറമുഖങ്ങളുപട  അടനിസക്ടോനസസൗകേരന്യങ്ങള്  പമചപപടുതനി,  നല്ലെ  മക്ടോര്ക്കറ്റെനിരംഗനിലൂപട
കേടല്മക്ടോര്ഗ്ഗരം  കകേക്ടോസല്  ഷനിപനിരംഗട്ട്  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിചക്ടോല്  പകേക്ടോചനി  തുറമുഖതനിനട്ട്
കൂടുതല്  ചരക്കട്ട്  ലഭനിക്കുകേയുരം  പ്രവര്തനരം  പമചപപടുകേയുരം  പചയ്യുരം.  കേഴനിഞ
കേക്ടോലങ്ങളനില്  നനിനരം  വന്യതന്യസമക്ടോയനി  തുറമുഖങ്ങപള  ചരക്കുഗതക്ടോഗതതനിലരം
യക്ടോത്രക്ടോസസൗകേരന്യതനിലരം  പമചപപട  രസ്പീതനിയനില്,  ഫലപ്രദമക്ടോയനി വനിനന്യസനിക്കക്ടോനള്ള
ഇസൗ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ശമരം ഈ രരംഗപത ആധുനനികേവല്ക്കരണെതനിനതകുന്നതക്ടോണെട്ട്.
തുറമുഖങ്ങളുപടയുരം മറ്റെട്ട്  അനബന്ധ സസൗകേരന്യങ്ങളുപടയുരം ഏകേസ്പീകൃതമക്ടോയ വനികേസനരം
അനക്ടോയക്ടോകസന  നനിര്വ്വേഹനിക്കക്ടോനതകുന്ന  കകേരള  മക്ടോരനിപപടരം  കബക്ടോര്ഡട്ട്,  ചുരുങ്ങനിയ
കേക്ടോലയളവനിനള്ളനില്   കബപ്പൂര്,  അഴസ്പീകക്കക്ടോടട്ട്  എന്നസ്പീ  തുറമുഖങ്ങളുപട  നവസ്പീകേരണെ
പ്രവര്തനങ്ങള്,  പകേക്ടോചനി-അഴസ്പീകക്കക്ടോടട്ട്  യക്ടോത്രക്ടോകേപല്  സര്വ്വേസ്പീസട്ട്  നടപടനി,
വനിഴനിഞപത  ചരക്കുനസ്പീക്കരം  സഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനട്ട്  പവയ്ബനിഡ്ജട്ട്  സക്ടോപനിക്കല്,
വനിഴനിഞരം  തുറമുഖതനിനള്ള  പക്ടോരനിസനിതനികേ  അനമതനി  കനടനിപയടുക്കല്  എന്നസ്പീ
കേക്ടോരന്യങ്ങളനിലള്ള സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടനിപന ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനിക്കുന.  
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കകേരളതനില് യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഉപണന്നട്ട്  അറനിയനിക്കക്ടോന് കവണനിയക്ടോണെട്ട് ഇകപക്ടോള്

ഇതരതനിപലക്ടോരു  സമരവുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതട്ട്.  കേഴനിഞ  ദനിവസരം  നടന്ന

സമരതനില്  മഷനിക്കുപനി  പ്രകയക്ടോഗരം  കേക്ടോണെനിചതട്ട്  നമുക്കറനിയക്ടോരം.  കകേരളതനിപല

ജനങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ  സമരപത  പുചനിച്ചുതള്ളനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  എങ്ങപന

പയങ്കെനിലരം  ഇതനില്  നനിന്നട്ട്  പനിനക്ടോറക്ടോനള്ള  തസരയുമക്ടോയക്ടോണെട്ട്  പ്രതനിപകരം  മുകന്നക്ടോട്ടു

കപക്ടോകുന്നതട്ട്.  നൂറട്ട്  ദനിവസമക്ടോയകപക്ടോള്തപന്ന  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനി

സര്ക്കക്ടോരനിപന  കകേരള  ജനത  പനഞനികലറ്റെനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇസൗ  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള

പനിന്തുണെച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജട്ട് :  സര്,  വനിഴനിഞരം  പദതനിപയ  അനക്ടോരക്ടോഷ

സരംഘങ്ങള്  കേണ്ണുവയ്ക്കുന്നതുപകേക്ടോണട്ട്  പ്രകതന്യകേരം  ശദനിക്കണെപമന്നട്ട്  മുന്കൂറക്ടോയനി

പറയുകേയക്ടോണെട്ട്.

കകേരളരം ഇലകനിസനിറ്റെനിയുപട കേക്ടോരന്യതനില് അല്പരം പനിറകകേക്ടോടക്ടോപണെന്ന സതന്യരം

നനികഷധനിചനിടട്ട്  കേക്ടോരന്യമനില്ലെ. ഇലകനിസനിറ്റെനി 10 -18 രൂപയട്ട് വക്ടോങ്ങനി ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്

പകേക്ടോടുക്കുന്നതുമൂലരം വലനിയ നഷരം സരംഭവനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കകേരളരം മുഴവന്

എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേളക്ടോക്കനിയക്ടോല് അതനിനട്ട്  പരനിഹക്ടോരമക്ടോകുരം.  എപന്റെ നനികയക്ടോജകേ

മണ്ഡലതനില്,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കട്ട്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേള്

പകേക്ടോടുക്കക്ടോപമന്നട്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  പറഞ,  എ.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കട്ട്

ഗവണ്പമന്റെട്ട്  പകേക്ടോടുക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്  നല്ലെതട്ട്.  അപല്ലെങ്കെനില്  ആസനി  വനികേസന

ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിചട്ട്  നല്കേക്ടോനള്ള  അനവക്ടോദരം  ധനകേക്ടോരന്യ  വകുപമനനി  തരണെരം.

കേക്ടോരണെരം,  എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബട്ട്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകമക്ടോള്  100  രൂപ  പപവദദ്യുതനി

ചക്ടോര്ജട്ട് വരുനപണങ്കെനില് അതട്ട്  20  രൂപയക്ടോയനി ചുരുങ്ങുരം.  അങ്ങപന പപവദദ്യുതനി

വക്ടോങ്ങുന്നതനില് നനിന്നട്ട് ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡനിപനയുരം കകേരളതനിപല ജനങ്ങപളയുരം

രകനിക്കക്ടോരം,  അതുകപക്ടോപല  കകേരളപത  പൂങ്കെക്ടോവനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയുരം  പചയക്ടോരം.

അതുപകേക്ടോണട്ട് കകേരളതനിപല മുഴവന് എരം.എല്.എ.-മക്ടോരുരം ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്

ഇസൗ കമഖലയനില് വനിനനികയക്ടോഗനിക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട് എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയരം.

അതുകപക്ടോപല നമ്മപളകപക്ടോപല ദക്ടോനരം പചയ്യുന്നവര് ആരുണട്ട്? മുല്ലെപപരനിയക്ടോറനില്
നനിന്നട്ട്  25  ടനി.എരം.സനി.  ജലവുരം  പറമനിക്കുളതനനിന്നട്ട്  30  ടനി.  എരം.സനി.  ജലവുരം
കേക്ടോകവരനിയനില് നനിന്നട്ട്  147  ടനി.എരം.സനി.  ജലവുരം   ശനിരുവക്ടോണെനിയനില് നനിന്നട്ട്  മുഴവന്
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പവളളവുരം തമനിഴക്ടോടട്ട് പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.  നമ്മള് ജലരം ദക്ടോനരം പചയക്ടോന് കവണനി
ജനനിചവരകല്ലെ?  എന്നക്ടോല്  കകേരളരം  പവളളതനിപന്റെ  കേക്ടോരന്യതനില്  പടനിണെനിയനിലക്ടോണെട്ട്.
അതുപകേക്ടോണട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില് ഗവണ്പമന്റെട്ട്  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കണെപമന്ന
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണുള്ളതട്ട്.  മുല്ലെപപരനിയക്ടോറനിപല ജലതനില് നനിന്നട്ട് തമനിഴക്ടോടട്ട് ഇലകനിസനിറ്റെനി
ഉത്പക്ടോദനിപനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  എഗ്രനിപമന്റെട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനമുമ്പുതപന്ന  അവര്  ഇലകനിസനിറ്റെനി
ഉത്പക്ടോദനിപനിച്ചു.  അക്കക്ടോരന്യതനില്  നമുക്കട്ട്  എനട്ട്  പചയക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചു;  അതട്ട്
വലനിപയക്ടോരു  പ്രശ്നമകല്ലെ?   ഇക്കക്ടോരന്യതനില്   മുഖന്യമനനിയുപട  കനതൃതസതനില്  ഉടന്
തപന്ന ചര്ച ആരരംഭനിക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട് എപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയരം.  

വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ  സമരപതപറ്റെനി  ഒരു  വക്ടോക്കട്ട്  പറയക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ബഹുമക്ടോനപപട മുഖന്യമനനി പറഞ മറുപടനിയനസരനിചട്ട്, മുപതട്ട് സസ്പീറ്റെനിനട്ട് 1.50 ലകരം
രൂപ  എന്നതട്ട്  2.50  ലകരം  രൂപയക്ടോക്കനി  എനള്ളതക്ടോണെട്ട്  പ്രശ്നരം.  ഇതനിന
കവണനിയക്ടോകണെക്ടോ  നനിയമസഭ  ഇത്രയുരം  ദനിവസരം  മുടങ്ങനിയതട്ട്;  അക്കക്ടോരന്യരം  ചര്ച
പചയകണ;  അതട്ട് ശരനിയക്ടോകണെക്ടോ?  സഭ തടസ്സപപട്ടുപവന്നട്ട് മക്ടോത്രമല്ലെ ഇവനിപട നമ്മള്
കേക്ടോണുന്ന പ്രധക്ടോനപപട  കേക്ടോരന്യരം,  ബഹുമക്ടോനപപട  പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനി,  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
അരംഗങ്ങള്  കപക്ടോകുന്നതനിന  മുകമ  ഇവനിപട  നനിന്നട്ട്   ഓടുന്നതുകേണ്ടു.   പപഡകവക്ടോഴ്സട്ട്
പചയ്തതനിനകശഷരം  രക്ടോത്രനി  വല്ലെ  ബക്ടോന്ധവവുമുകണക്ടോ; അപതനട്ട്  ഇടപക്ടോടക്ടോണെട്ട്?
ശസ്പീ.  രകമശട്ട്  പചന്നനിതല  പറഞതസ്പീരുന്നതനിനമുമട്ട്   ശസ്പീ.  പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനി
ചക്ടോടനികയക്ടോടനി.  പപഡകവക്ടോഴ്സട്ട് പചയകേഴനിഞക്ടോല് രക്ടോത്രനി സമയതട്ട് ഒളനിച്ചു കേചവടതനിനട്ട്
കപക്ടോകേക്ടോകമക്ടോ?   അതനിനട്ട്  തുലന്യമക്ടോയനികപക്ടോയനി  ഇസൗ  പ്രവൃതനി. വളപര
കമക്ടോശമക്ടോയനികപക്ടോയനിപയന്നട്ട്  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  പറ്റെനില്ലെ.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  ഇസൗ  സമരരം
അവസക്ടോനനിപനിക്കണെരം.  എരം.ഇ.എസട്ട്.-പന്റെ പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ശസ്പീ.  ഫസല് ഗഫൂര് രണട്ട്
ലകതനി  പതനിനക്ടോയനിരരം  രൂപ  നനിരക്കനില്  ഇസൗ  കേക്ടോറ്റെഗറനിയനില്  ഫസ്പീസട്ട്
വക്ടോങ്ങനിക്കക്ടോപമന്നട്ട് പ്രഖന്യക്ടോപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഗവണ്പമന്റെട്ട് തലതനില് ചര്ച നടതനിയകപക്ടോള്
രണ്ടുലകതനി  പതനിനക്ടോയനിരരം  രൂപയട്ട്  അഡനിഷന്  നടതക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോപണെന്നട്ട്
പറയക്ടോതതട്ട്  ദുരൂഹതയുള്ള  കേക്ടോരന്യമക്ടോണെട്ട്.  അകദ്ദഹരം  അങ്ങപന  പറഞ
സക്ടോഹചരന്യതനില്  വസ്പീണ്ടുപമക്ടോരു  ചര്ച  ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖന്യമനനിയുപട
കനതൃതസതനില്  നടതന്നതട്ട്  നല്ലെതക്ടോയനിരനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട്  എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയരം.
ബഹുമക്ടോനപപട  മുഖന്യമനനിയുരം  ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനിയുരം  ഇക്കക്ടോരന്യങ്ങള്
വനിശദസ്പീകേരനിചതക്ടോണെട്ട്.  ചര്ചയുപട കേക്ടോരന്യങ്ങള് വനിശദമക്ടോയനി   ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനി
സഭയനില് പറഞതക്ടോണെട്ട്.   ആകരക്ടോഗന്യ  വകുപമനനിയുമക്ടോയനി  നടതനിയ ചര്ചയനിലരം
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രണട്ട് ലകതനി പതനിനക്ടോയനിരരം രൂപയട്ട് അഡനിഷന് നടതക്ടോന് തയക്ടോറക്ടോപണെന്നട്ട് ഗഫൂര്
സക്ടോഹനിബട്ട് പറഞനില്ലെ.  ഇകപക്ടോഴക്ടോണെട്ട്  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടട്ട്  പ്രഖന്യക്ടോപനരം നടതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അപതന്തുപകേക്ടോണട്ട്  ഉണക്ടോയനി  എന്നതട്ട്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതട്ട്
ഉചനിതമക്ടോയനിരനിക്കുപമന്ന അഭനിപ്രക്ടോയരം കൂടനി കരഖപപടുതനിപക്കക്ടോണട്ട് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന. 

11.00 AM]

ശസ്പീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമക്ടോര്  :  സര്,  ഈ  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള  ഞക്ടോന്

അനകൂലനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  പകേടുകേക്ടോരന്യസതമൂലരം തകേര്ന്ന

കവദദ്യുതനികമഖലപയ  സരംരകനിക്കക്ടോനരം  കേക്ടോരന്യകമമക്ടോക്കക്ടോനരം  ജകനക്ടോപകേക്ടോര

പ്രദമക്ടോക്കക്ടോനരം സര്ക്കക്ടോര് നടതന്ന ശമങ്ങപള ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനിക്കുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ

കവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനിലൂപട  കകേരളരം  ഇനന്യക്കട്ട്  മക്ടോതൃകേയക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.  അതനിനട്ട്

മുന്കേപയടുത ബഹുമക്ടോനപപട കവദദ്യുതനി വകുപമനനിപയ പ്രകതന്യകേരം അഭനിനന്ദനിക്കുന.  

പുതന്  സക്ടോമതനികേ  വന്യവസനിതനിയനിലൂപട  ആഭന്യനര-വനിദന്യക്ടോഭന്യക്ടോസ-

കവദദ്യുതനി  കമഖലകയയുരം  സര്ക്കക്ടോര്  അധസ്പീനതയനിലള്ള  സക്ടോപനങ്ങപളയുപമക്ടോപക്ക

വനികദശ-സസകേക്ടോരന്യ  കുതകേകേള്ക്കക്ടോയനി  വസ്പീതരം  വച്ചുപകേക്ടോടുക്കുകേയുരം  അതനിനനസൃതമക്ടോയനി

നനിയമനടപടനികേപളടുക്കുകേയുരം  പചയ്ത  യു.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റെനിനനസൃതമക്ടോയനി

മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന  ബനി.പജ.പനി.  ഗവപണ്പമന്റെനിപനകപക്ടോപല കേഴനിഞ കകേക്ടോണ്ഗ്രസട്ട്

ഗവണ്പമന്റുരം  സസകേക്ടോരന്യ-വനികദശ  കുതകേകേള്ക്കുകവണനിയക്ടോണെട്ട്  ഇവനിപട  ഭരണെരം

നടതനിയനിരുന്നതട്ട്.  അതരതനിലള്ള ഭരണെരംമൂലരം അഴനിമതനി  സക്ടോമക്ടോനന്യവല്ക്കരനിക്ക

പപടുകേയുരം  മനനിമക്ടോര്  ദനിനരംപ്രതനി  ബഡ്ജറ്റെട്ട്   വനിറ്റെഴനിക്കുകേയുരം  പചയ്തട്ട്  ബക്ടോര്

കകേക്ടോഴയനിലൂപടയുരം  കസക്ടോളക്ടോര്  വനിവക്ടോദങ്ങളനിലൂപടയുരം  കേടനകപക്ടോയ  ഒരു

ഗവണ്പമന്റെക്ടോയനിരുന  കേഴനിഞ  കേക്ടോലഘടങ്ങളനിലണക്ടോയനിരുന്നതട്ട്.  അവരക്ടോണെട്ട്

സസക്ടോശയ  കകേക്ടോകളജനിപന്റെ  കപരനില്  ഇവനിപട  സമരരം  നടതന്നപതനള്ളതട്ട്

അപഹക്ടോസന്യമക്ടോണെട്ട്.  

2003-പല  ഇലകനിസനിറ്റെനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലെനിപന  അനകൂലനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്
കവക്ടോട്ടുപചയ്തതനില്  ബനി.പജ.പനി.-യുരം  കകേക്ടോണ്ഗ്രസരം  മുസസ്പീരം  ലസ്പീഗുമടക്കമുള്ള
കേകനികേളക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നപതങ്കെനില് അതനിപന എതനിര്ക്കക്ടോന്  ഇടതുപക പ്രസക്ടോനരം
മക്ടോത്രമക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നതട്ട്.  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരക്ടോയ  ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്  ഗുണെകേരമക്ടോകുന്ന
രസ്പീതനിയനികലയട്ട്  മക്ടോറ്റെനിപയടുക്കക്ടോപത  ടക്ടോറ്റെ,  ബനിര്ള,  റനിലയന്സട്ട്  അടക്കമുള്ള സസകേക്ടോരന്യ
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കേമനനിക്കക്ടോര്ക്കുകവണനിമക്ടോത്രരം  ഇലകനിസനിറ്റെനി  ബനില്  പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണുണക്ടോയതട്ട്.
സരംസക്ടോനതനിനട്ട്  കകേക്ടോടനികേളുപട  ബക്ടോധന്യത  അടനികചല്പനിചട്ട്  റനിലയന്സനിപന്റെ
ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  തക്ടോപനനിലയവുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേരക്ടോര്  രണട്ട്  വര്ഷകതയ്ക്കുകൂടനി
നസ്പീടക്ടോനള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനരം  കകേക്ടോടനികേളുപട  അഴനിമതനിക്കട്ട്  ലകന്യമനിട്ടുപകേക്ടോണട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
ഉതരവനിടതക്ടോണെട്ട്.  നയപരമക്ടോയ  തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോപണെന്നട്ട്  പറഞക്ടോണെട്ട്  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്
അധനികേഭക്ടോരരം വരുതന്ന ഈ തസ്പീരുമക്ടോനരം സര്ക്കക്ടോര് എടുതതട്ട്. ഈ കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരരം
കവദദ്യുതനിയുപട ഫനികഡട്ട് കകേക്ടോസട്ട് കബക്ടോര്ഡട്ട് നല്കകേണനിവരുരം.  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോത
കവദദ്യുതനിക്കുകപക്ടോലരം  കപസ  പകേക്ടോടുകക്കണ  അവസക്ടോവനികശഷമക്ടോണെട്ട്  കേഴനിഞ
സര്ക്കക്ടോര്  ഉണക്ടോക്കനിപയടുതതട്ട്.  228  കകേക്ടോടനികയക്ടോളരം  രൂപയക്ടോണെട്ട്   അതനില്നനിന്നട്ട്
നഷമക്ടോയതട്ട്.  സസകേക്ടോരന്യ  കേമനനിക്കക്ടോര്ക്കട്ട്  ഗുണെകേരമക്ടോകുന്ന  രസ്പീതനിയനില്
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-പയ മക്ടോറ്റെനിപയടുത. 11  പകേ.വനി.  ഫസ്പീഡറനികലക്ടോ ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറനികലക്ടോ
എല്.ടനി.  കലനനികലക്ടോ  ഉണക്ടോകുന്ന  ഏതട്ട്  തകേരക്ടോറുരം  എല്ലെക്ടോ  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കകളയുരം
ഒരുകപക്ടോപല ബക്ടോധനിക്കുരം.  പവര്കേട്ടുരം കവക്ടോള്കടജട്ട് കക്ടോമവുരം  ഒഴനിവക്ടോക്കനിപകേക്ടോടുകക്കണ
അവസക്ടോവനികശഷരം  നമുക്കുണക്ടോകുന്നതട്ട്  റനിലയന്സട്ട്  അടക്കമുള്ള  സസകേക്ടോരന്യ
കേമനനിക്കക്ടോര്ക്കുകവണനിയക്ടോണെട്ട്.   കലസന്സനി  റദ്ദക്ടോക്കല്  അനകചദരം  70  (ബനി)
പ്രകേക്ടോരരം ഇതനിപന്റെ എല്ലെക്ടോ ബക്ടോധന്യതകേളുരം  ഗവണ്പമന്റെനിനണക്ടോകുന.  പക്ടോരമകരന്യതര
ഊര്ജ  കസക്ടോതസ്സുകേപളല്ലെക്ടോരം  സസകേക്ടോരന്യ  കമഖലയട്ട്  വനിട്ടുപകേക്ടോടുതപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരരം  വനിപടക്ടോഴനിഞപതനള്ളതട്ട്  നക്ടോരം  തനിരനിചറനിയണെരം.
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതട്ട്  കവദദ്യുതനി  വക്ടോങ്ങനി  വനില്പന
നടതനിയതട്ട് സസകേക്ടോരന്യ കേമനനിക്കക്ടോര്ക്കട്ട് കവണനിയക്ടോയനിരുന എനള്ളതട്ട് വന്യക്തമക്ടോണെട്ട്.
1522 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണെട്ട് ഇതനിലൂപട നഷരം വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവപണ്മെന്റെട്ട്
ഭരനിക്കുകമക്ടോള്  സക്ടോമതനികേ  ബക്ടോധന്യത  5900  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോപണെന്നട്ട്
മനസ്സനിലക്ടോക്കുന്നകതക്ടോപടക്ടോപരം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭരണെകേക്ടോലതട്ട്
കവദദ്യുതനി  കമഖല  ആര്ക്കുകവണനിയക്ടോണെട്ട്  ഉപകയക്ടോഗപപടുതനിയപതനകൂടനി  നക്ടോരം
മനസ്സനിലക്ടോക്കണെരം. യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഭരനിക്കുന്ന കേക്ടോലഘടങ്ങളനില് കവദദ്യുതനി കമഖലയനില്
ഇതരതനിലള്ള  സസകേക്ടോരന്യ  കുതകേ  കേമനനിക്കക്ടോപര  സഹക്ടോയനിക്കുന്ന  പ്രവണെതകേ
ളക്ടോണുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതട്ട്
മൂനതവണെയക്ടോണെട്ട്  കവദദ്യുതനി  ചക്ടോര്ജട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്.   ഇപതല്ലെക്ടോരം  സക്ടോധക്ടോരണെ
ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങപളയക്ടോണെട്ട് ബക്ടോധനിച്ചുപകേക്ടോണനിരുന്നതട്ട്.  സസൗജനന്യ കവദദ്യുതനി കേണെകന്
നനിര്തലക്ടോക്കല്,  കവദദ്യുതനി  ചക്ടോര്ജട്ട്  ആകഗക്ടോള  നനിലവക്ടോരതനികലയട്ട്  ഉയര്തന്ന
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നനിലപക്ടോടുകേള്, പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട കപക്ടോസ്റ്റുരം ടവറുകേളുപമല്ലെക്ടോരം സസകേക്ടോരന്യകമഖലയട്ട്
പകേക്ടോടുക്കുന്ന  അവസക്ടോവനികശഷരം,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  മസ്പീറ്റെര്  കേമനനി  അടച്ചുപൂടനിയ
സക്ടോഹചരന്യങ്ങള്  എന്നനിവ  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലഘടങ്ങളനിലണക്ടോയനി
എനള്ളതട്ട്  സസകേക്ടോരന്യ  കേമനനിക്കക്ടോര്ക്കുകവണനിയുള്ള  നയപരനിപക്ടോടനികേളുപടയുരം
പതറ്റെക്ടോയ  നയങ്ങളുപടയുരം   ഫലമക്ടോയനിടക്ടോണെട്ട്.  ഇവരുപട  അഴനിമതനി  തനിരനിചറനിഞ
ജനതയക്ടോണെട്ട്  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതന്യ  മുന്നണെനിപയ  അധനികേക്ടോരതനികലറ്റുന്നതനിനട്ട്
കേളപമക്ടോരുക്കനിയതട്ട്. ഇവര് ഉന്നയനിക്കുന്ന ആവശന്യങ്ങപളക്ടോനരം ജനങ്ങള് ഉള്പക്കക്ടോള്ളനി
പല്ലെനകൂടനി  മനസ്സനിലക്ടോക്കണെരം.  

തുറമുഖവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്  ചനില  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  പറയക്ടോനണട്ട്.  കേയ്പമരംഗലവുരം
പകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂരുരം  ഉള്പപപടയുള്ള  പ്രകദശതക്ടോണെട്ട്  മുസനിരസ്പീസട്ട്  പദതനി  നടപനിലക്ടോക്കനി
പക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ബഹുമക്ടോനപപട  ധനകേക്ടോരന്യ  വകുപമനനിയുരം  സഹകേരണെ
വകുപമനനിയുരം  തുറമുഖ  വകുപമനനിയുപമല്ലെക്ടോരം  കേഴനിഞ  ദനിവസരം  അവനിപട
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുരം  ആ  പദധതനിക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണ  പനിന്തുണെ  നല്കുകേയുമുണക്ടോയനി.
പുരക്ടോവസ്തു വകുപമക്ടോയനി ബന്ധപപടട്ട് കചരമക്ടോന് പള്ളനിയുരം അഴസ്പീകക്കക്ടോടട്ട് പസന്റെട്ട് കതക്ടോമസട്ട്
പള്ളനിയുരം പകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് അമലവുരം ജൂതനക്ടോരുപട  സനിനകഗക്ടോഗുരം    മതസസൗഹക്ടോര്ദ്ദരം
ഊടനിയുറപനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനികലക്കട്ട് പകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് പൂര്ണ്ണ പനിന്തുണെയുണക്ടോകേണെപമന്നട്ട്
അഭന്യര്തനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട് ഈ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി പനിന്തുണെച്ചു പകേക്ടോണട്ട്
എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് അവസക്ടോനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    നക്ടോണു : സര്, ഞക്ടോന് ഈ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള പനിനക്ടോങ്ങുന.
എല്ലെക്ടോ  കുടുരംബങ്ങളനിലരം  കവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എല്ലെക്ടോ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിപലയുരം  മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റെനി/പഞക്ടോയതട്ട്  ഭരണെസമനിതനികേള്  ഒരുമനിച്ചു
കചര്ന്നട്ട്  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കുന.  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  അകങ്ങയറ്റെരം  ഗുണെകേരമക്ടോയ
പദതനിയക്ടോണെനിതട്ട്.   അതരപമക്ടോരു  പദതനിക്കട്ട്  മുന്കേപയടുക്കുന്ന   ബഹുമക്ടോനപപട
മനനിപയ ഞക്ടോന് അഭനിനന്ദനിക്കുന.  

മപറ്റെക്ടോരു  പ്രശ്നരം,  കുടനിപവള്ള  പദതനിയക്ടോണെട്ട്.  കുടനിപവള്ള  പദതനികേള്ക്കട്ട്
പുഴകേളനില്നനിന്നക്ടോണെട്ട്  പവള്ളപമടുക്കുന്നതട്ട്.  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലരം  ജനകററ്റെറുകേള്
തക്ടോലക്ടോലനികേമക്ടോയനി  തകേരക്ടോറക്ടോകുന്നതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  ദനിവസങ്ങകളക്ടോളരം  കുടനിപവള്ളരം
ലഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത  അവസയുണട്ട്.  ഇതരരം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കട്ട്  പരനിഹക്ടോരരം
കേക്ടോണെക്ടോന്  തക്ടോമസരം  കനരനിടുന്നതനിപന്റെ   ഫലമക്ടോയനി  എരം.എല്.എ.-മക്ടോര്  നനികതന്യന
ജനങ്ങളനില്നനിനരം  ആകകപരം  ഏറ്റുവക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതട്ട്  വളപര  കവഗരം
പരനിഹരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. കകേക്ടോര്പകറഷനകേളനിലരം മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റെനികേളനിലരം
പഞക്ടോയതകേളനിലരം  കുടനിപവള്ളരം ലഭനിക്കക്ടോത അവസ എങ്ങപന പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
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സക്ടോധനിക്കുപമനള്ളതനിപന സരംബന്ധനിചട്ട് ഗസൗരവമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിക്കണെരം.

ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള്  വനിജയനിക്കണെപമങ്കെനില്  പുഴകേളനില്  പവള്ളരം
ആവശന്യമക്ടോണെട്ട്.  ഇകപക്ടോള്  പുഴകേളനില്  പവള്ളരം   കുറവക്ടോണെട്ട്.  കുറച്ചുദനിവസങ്ങള്
കേഴനിയുകമക്ടോള് ജലകവദദ്യുതനിയുപട ലഭന്യത ഉകദ്ദശനിചതനിലരം കുറയുന്ന സക്ടോഹചരന്യമുണക്ടോകുരം.
എരം.എല്.എ.  ഫണനില്  നനിന്നട്ട്  സനിഗ്നല്  കലറ്റുകേള്  മുനനിസനിപക്ടോലനിറ്റെനികേള്ക്കട്ട്
നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകേല്കടക്ടോണെനിപല  ഉകദന്യക്ടോഗസരക്ടോണെട്ട്  സസൗകരക്ടോര്ജരം  ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്
അതരരം  സനിഗ്നല്  കലറ്റുകേള്  പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള്
കുറഞട്ട്  കവദദ്യുതനി പ്രതനിസന്ധനിയുണക്ടോകുകമക്ടോള് മറ്റു സരംസക്ടോനങ്ങപള അകപകനിചട്ട്
കകേരളതനില് ലഭന്യമക്ടോകുന്ന സസൗകരക്ടോര്ജരം ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട് അതനിനട്ട് പരനിഹക്ടോരരം
കേപണതക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട് എനനിക്കട്ട് കതക്ടോനന്നതട്ട്. അങ്ങപന സസൗകരക്ടോര്ജരം
ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  കവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  നനിനരം  കകേരളപത  രകനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുരം. അതരരം പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  പചലവഴനിക്കുന്ന പണെരം കുറയരുതട്ട്.  

കേല്ക്കരനിയുപട  ഉപകയക്ടോഗരംമൂലമുണക്ടോകുന്ന  പക്ടോരനിസനിതനികേ  തകേരക്ടോറുകേപളപറ്റെനി
പലഭക്ടോഗതനനിനരം വനിമര്ശനങ്ങളുണക്ടോയനി. ഇകപക്ടോള്തപന്ന കകേരളതനിപല പുഴകേള്
പലതുരം  വറ്റെനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  നമ്മള്  പ്രതസ്പീകനിച  രസ്പീതനിയനില്  നദനികേളനില്
നനിന്നട്ട്  പവള്ളരം  ലഭനിക്കുന്നനില്ലെ.   കുറച്ചുമക്ടോസങ്ങള്  കേഴനിയുകമക്ടോള്  നദനികേളനിപല
പവള്ളവുരം  മലസ്പീമസമക്ടോകുരം  ഇങ്ങപന  വരുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനില്  നദസ്പീജലപത
മക്ടോത്രരം  ആശയനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  കകേരളതനില്  ആവശന്യതനിനനസരനിചട്ട്  കവദദ്യുതനി
ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ  എനളള  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  നമ്മുപട  മുന്നനിലള്ള
പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണെട്ട്.  നമ്മുപട   പ്രധക്ടോനപപട സമതട്ട് സൂരന്യതക്ടോപമക്ടോണെട്ട്.  ഇന്ഡന്യയനില്
മഹക്ടോരക്ടോഷ  ഉള്പപപടയുള്ള മനിക്ക സരംസക്ടോനങ്ങളനിലരം  പണ്ടുമുതകല സസൗകരക്ടോര്ജരം
ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന.  സൂരന്യതക്ടോപപത  എങ്ങപന  ഉപകയക്ടോഗ
പപടുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുപമന്ന  കേക്ടോരന്യരം  പരനികശക്ടോധനിക്കണെരം.  സൂരന്യതക്ടോപരം  ഉപകയക്ടോഗ
പപടുതനി  കകേരളതനിപല  കവദദ്യുതനികക്ടോമരം  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  എപനല്ലെക്ടോരം  പചയക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുപമന്നതട്ട്  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഗസൗരവമക്ടോയനി  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  പരനികശക്ടോധനി
കക്കണതക്ടോണെട്ട്.   സസക്ടോതനന്യരം  കേനിടനിയ  സമയതട്ട്  കനപക്ടോളുരം  ഇന്ഡന്യയുരം  തമ്മനില്
ഒരു  കേരക്ടോറുണക്ടോക്കുന്നതട്ട്  സരംബന്ധനിചട്ട്  പണ്ഡനിറ്റെട്ട്  ജവഹര്ലക്ടോല്  പനഹ്റു
ആകലക്ടോചനിചനിരുന്നതക്ടോണെട്ട്.  കേക്ടോരണെരം, അവനിപട വലനിയ ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുണട്ട്.  അവ
ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  കനപക്ടോളനിനരം  ഇന്ഡന്യയ്ക്കുരം  സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി  പമചമുണക്ടോക്കക്ടോവുന്ന
രസ്പീതനിയനില്  കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേ
ളുണക്ടോയനിരുന.  പല കേക്ടോരണെങ്ങളക്ടോല് അതട്ട് മുടങ്ങനിയതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി ജലകവദദ്യുത
പദതനികേള്  ലഭനിക്കക്ടോനള്ള  സക്ടോധന്യത  ഇല്ലെക്ടോതക്ടോയനി.  കകേരളതനിനട്ട്  അപതങ്ങപന
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ഉപകയക്ടോഗപപടുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം;  കേക്ടോറ്റെനില്  നനിന്നട്ട്  എങ്ങപന  കവദദ്യുതനി
ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോരം എന്നനിവ സരംബന്ധനിചട്ട് നമ്മളക്ടോകലക്ടോചനിക്കണെരം.  ചനില കമഖലകേളനില്
സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി  കൂടുതല്  പണെരം  പചലവഴനികക്കണനിവരുരം.  സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി
കേഴനിവുള്ളവര്ക്കട്ട് സസനമക്ടോയനി എങ്ങപന സസൗകരക്ടോര്ജമുണക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുപമന്നതട്ട്
സരംബന്ധനിച്ചുളള  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്  നല്കുകേയുരം  പക്ടോവപപട  ആളുകേള്ക്കുരംകൂടനി
ഇതട്ട്  ലഭന്യമക്ടോകുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  പദതനികേള്  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഗസൗരവമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചനിക്കുകേയുരം പചയണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്   ഈ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള
പനിനക്ടോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ആന്സലന് : സര്,  ഞ ക്ടോന്  ഈ  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള
പനിന്തുണെയ്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിപന്റെ ചനിരകേക്ടോല അഭനിലക്ടോഷമക്ടോണെട്ട്  വനിഴനിഞരം തുറമുഖ
പദതനി.  ഈ  പദതനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്   മുന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്,
ബനി.പജ.പനി.  ഗവണ്പമന്റുമക്ടോയനി  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  ധക്ടോരണെ  പരപക്ക  ചര്ച  പചയ
പപടുന്നതക്ടോണെട്ട്.  അദക്ടോനനിപയന്ന  കകേക്ടോര്പകററ്റെട്ട്  മുതലക്ടോളനിക്കട്ട്  ഇഷരംകപക്ടോപല  ലക്ടോഭരം
പകേക്ടോയ്യുന്നതനിനരം  പണെമുണക്ടോക്കുന്നതനിനമുള്ള  ഒരു  കേരക്ടോറക്ടോയനിരുന  അതട്ട്.  ആ
പദതനിയുപട മറപനിടനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  അന്നപത ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നടതനിയനിട്ടുള്ള അഴനിമതനിപയ
സരംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശക്ടോധനിക്കണെരം.  ആ  ഘടതനില്  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജട്ട്
300  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണെരം  ഉന്നയനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിഴനിഞരം
തുറമുഖപത യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമല്ലെക്ടോതക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള ശമമക്ടോണെട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭക്ടോഗതനനിനരം  ഉണക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതരപമക്ടോരു  ഘടതനിലക്ടോണെട്ട്
വനിഴനിഞതനനിന്നട്ട്  കകേവലരം  30  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  അകേപലയുള്ള  കുളചലനില്  ഒരു
തുറമുഖരം  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള  നടപടനി  ആരരംഭനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  വനിഴനിഞത
നനിന്നട്ട്  കകേവലരം  140  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  അകേപലയുള്ള  തൂതക്കുടനിയനില്  നനിലവനിലള്ള
തുറമുഖപത  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമക്ടോക്കുന്നതനിനകവണനി  യക്ടോപതക്ടോരു  തടസ്സവുമനില്ലെക്ടോപത
കകേക്ടോടനിക്കണെക്കനിനട്ട്  രൂപ മുന് യു.പനി.എ.  ഗവണ്പമന്റുരം ഇകപക്ടോഴപത എന്.ഡനി.എ.
ഗവണ്പമന്റുരം  വക്ടോരനിപക്കക്ടോടുക്കുകമക്ടോള്  വനിഴനിഞരം  പദതനിപയ  സരംബന്ധനിച
നനിലപക്ടോടുകേള്  പരനികശക്ടോധനിക്കപപകടണതക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിപല  തുറമുഖങ്ങള്
കുകറക്കൂടനി ആകേര്ഷകേമക്ടോക്കുന്ന തരതനിലരം അതനിപന്റെ സസൗകേരന്യങ്ങള് വര്ദനിപനിക്കുന്ന
തരതനിലമുള്ള ഇടപപടലകേള് ഉണക്ടോകകേണതുണട്ട്.  

കകേരളതനിപന്റെ  കേക്ടോല്  നൂറ്റെക്ടോണട്ട്   മുമ്പുള്ള  ചരനിത്രരംകൂടനി  പരനികശക്ടോധനിചകശഷരം
മക്ടോത്രകമ  ഇന്നപത  കവദദ്യുതനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  പ്രശ്നങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേടകക്കണ
തക്ടോയനിട്ടുള.   1996  വപര  കകേരളതനിപല  കവദദ്യുതനിരരംഗരം  എങ്ങപനയക്ടോയനിരുന?
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വളപര  പ്രയക്ടോസകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ള  അവസയക്ടോണെട്ട്  അന്നട്ട്  സക്ടോമൂഹനികേരരംഗത
ണക്ടോയനിരുന്നതട്ട്.  മൂനരംനക്ടോലരം  മണെനിക്കൂര്  അപ്രഖന്യക്ടോപനിത  പവര്കേട്ടുരം  രക്ടോത്രനി
കേക്ടോലങ്ങളനില്  രണ്ടുരംമൂനരം  മണെനിക്കൂര്  കലക്ടോഡ്പഷഡനിരംഗുരം  ഏര്പപടുതനിയ  ഒരു
കേക്ടോലഘടമുണക്ടോയനിരുന.  പകേ.  കേരുണെക്ടോകേരനരം   ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ആന്റെണെനിയുരം
മുഖന്യമനനിയക്ടോയനിരുന്ന കേക്ടോലഘടതനില് കകേരളതനില് ഒരു കേചവട സക്ടോപനരംകപക്ടോലരം
പ്രവര്തനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  തരതനിലള്ള  ശക്തമക്ടോയ  കവദദ്യുതനി  നനിയനണെരം
ഏര്പപടുതനിയനിരുന.  കകേരളതനില്  25  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമട്ട്  ഒരു  ഫ്ളവര്
മനില്കപക്ടോലരം  പ്രവര്തനിപനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ശക്തമക്ടോയ
നനിയനണെരം  ഉണക്ടോയനിരുനപവന്നതട്ട്  നമുക്കറനിവുള്ളതക്ടോണെട്ട്.  40  കവക്ടോള്ടനിപന്റെ  ഒരു
ബള്ബട്ട്  മക്ടോത്രകമ  കേചവട  സക്ടോപനങ്ങളനില്  പ്രകേക്ടോശനിപനിക്കക്ടോന്  അവകേക്ടോശ
മുണക്ടോയനിരുനള.  കൂടുതല് പ്രകേക്ടോശമുള്ള ബള്ബുകേള് ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോല് കേണെകന്
കേടട്ട് പചയ്യുന്ന അവസയക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നതട്ട്. 1996-ല് എല്.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്പമന്റെട്ട്
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നകപക്ടോള്  അന്നപത  കവദദ്യുതനി  മനനിയക്ടോയനിരുന്ന
ശസ്പീ.  പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയനക്ടോണെട്ട്  ഇസൗ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രശ്നപത  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
കകേകേക്ടോരന്യരം പചയ്തട്ട്  1058  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട് കവദദ്യുതനി അധനികേമക്ടോയനി ഉല്പക്ടോദനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്
കവദദ്യുതനിയുപട  കേക്ടോരന്യതനില്   സസയരംപരന്യക്ടോപ്തത  കകേവരനിചതട്ട്.   അതനിനകശഷരം
ശസ്പീ.  എസട്ട്.  ശര്മ്മയുരം,  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബക്ടോലനരം  ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണെകതക്ടോപട
നടതനിയനിട്ടുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  കവദദ്യുതനിരരംഗതട്ട്  ശകദയമക്ടോയ  മുകന്നറ്റെമക്ടോണു
ണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഖക്ടോവട്ട്  എ.  പകേ.  ബക്ടോലന്  കവദദ്യുതനി  മനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണെട്ട്
86  നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് കവദദ്യുതനി ലഭന്യത പൂര്ണ്ണതയനികലക്കട്ട് എതനിക്കക്ടോന്
കേഴനിഞതട്ട്.  പക്ടോലക്കക്ടോടട്ട്,  ആലപഴ,  എറണെക്ടോകുളരം,  തൃശ്ശൂര് എന്നസ്പീ നക്ടോല ജനില്ലെകേളനില്
കവദദ്യുതനിയുപട കേക്ടോരന്യതനില് പൂര്ണ്ണത കകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2011-ലക്ടോണെട്ട്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അധനികേക്ടോരരം  വനിപടക്ടോഴനിഞതട്ട്.
കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലപത സനിതനിപയനക്ടോണെട്ട്?  കവദദ്യുതനിയുപട കേക്ടോരന്യതനില്
ഏപതങ്കെനിലരം  തരതനിലള്ള  പുകരക്ടോഗതനി  കകേവരനിക്കുവക്ടോന്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്പമന്റെനിനട്ട് കേഴനിഞനിട്ടുകണക്ടോ?  യക്ടോപതക്ടോരു നടപടനിയുരം സസസ്പീകേരനിചനിപല്ലെന്നട്ട് മക്ടോത്രമല്ലെ,
പകേക്ടോടനിയ  അഴനിമതനിയുപട  കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി  ഈ  രരംഗപത  മക്ടോറ്റെനി.   കവദദ്യുതനിയുപട
കേക്ടോരന്യതനില് കകേരളപത മനിച സരംസക്ടോനമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിപനക്കുറനിചട്ട്   ആകലക്ടോചനി
ക്കുന്നതനിനപകേരരം എല്ലെക്ടോ കമഖലകയയുരം അഴനിമതനിയുപട കകേന്ദ്രമക്ടോക്കുന്ന നടപടനിയക്ടോണെട്ട്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.   L&T  കേമനനിയനില്  നനിന്നട്ട്  ഗുണെനനിലവക്ടോരമനില്ലെക്ടോത  56000-
കതക്ടോളരം  മസ്പീറ്റെറുകേളക്ടോണെട്ട്  വക്ടോങ്ങനി  സക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കപള

1075/2017.
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ഇത്രകയപറ  ബുദനിമുടനിക്കുകേയുരം  ദുരനിതതനിലക്ടോഴ്ത്തുകേയുരം  പചയ്ത  പകേടുകേക്ടോരന്യസതയുപട
കകേന്ദ്രമക്ടോയനിരുന കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലതട്ട് കവദദ്യുതനി വകുപട്ട് കകേകേക്ടോരന്യരം
പചയ്തനിരുന്ന  മനനിയുരം  വകുപതലവനക്ടോരുരം.  മൂനപ്രക്ടോവശന്യരം  കവദദ്യുതനി  ചക്ടോര്ജട്ട്
അമനിതമക്ടോയനി  വര്ദനിപനിച്ചു.   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെനിനട്ട്  കവദദ്യുതനി
പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്ന കേക്ടോരന്യതനില് ഒരനിഞട്ട് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ.
കവദദ്യുതനിയുപട കേക്ടോരന്യതനില് പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ദുരനരം കനരനിട ഒരു സരംസക്ടോനമക്ടോക്കനി
കകേരളപത  മക്ടോറ്റെക്ടോന്   അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സമസ്പീപനങ്ങളക്ടോണെട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്പമന്റെട്ട്  സസസ്പീകേരനിചതട്ട്.  2015  ജൂണ്  മക്ടോസകതക്ടോടുകൂടനി  കകേരളതനിപല  എല്ലെക്ടോ
ഭവനങ്ങളനിലരം  കവദദ്യുതനി  എതനിക്കുപമന്നട്ട്  മുന്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  പ്രഖന്യക്ടോപനിചനിടട്ട്
കേക്ടോരന്യങ്ങള്    എവനിപട  എതനി?   2016  ജൂണ്  ആയനിട്ടുകപക്ടോലരം  ആ  പദതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞനില്ലെ. സഖക്ടോവട്ട് കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രപന്റെ കനതൃതസതനില്,
കവദദ്യുതനിവകുപട്ട്  2017  മക്ടോര്ചട്ട്  31-നകേരം  കകേരളതനിപല  മുഴവന്  വസ്പീടുകേളനിലരം
കവദദ്യുതനി എതനിക്കുപമന്നട്ട് പ്രഖന്യക്ടോപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതനിയുള്ളവര് പടലനിവനിഷനനില്
വനികനക്ടോദ പരനിപക്ടോടനികേള് കേണ്ടു രസനിക്കുകമക്ടോള്, ലകക്കണെക്കനിനട്ട് വരുന്ന പക്ടോവപപട
കുടുരംബങ്ങള്,  മപണ്ണണ്ണ വനിളക്കുരം മറ്റു സസൗകേരന്യങ്ങളുരം ഉപകയക്ടോഗപപടുതനി ജസ്പീവനിതരം
മുകന്നക്ടോടട്ട്  പകേക്ടോണ്ടു  കപക്ടോകുകമക്ടോള്  ഉള്ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്കപക്ടോലരം  കവദദ്യുതനി  എതനിച്ചു
പക്കക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  ചടുലമക്ടോയ  നസ്പീക്കരം  ഈ  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  നടതകേയക്ടോണെട്ട്.
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ മപറ്റെക്ടോരു മുഹൂര്തതനിനകൂടനി കകേരളരം സക്ടോകന്യരം വഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ഇനന്യയനിപല  മറ്റു  സരംസക്ടോനങ്ങളനിപലല്ലെക്ടോരം  നമ്മള്  കപക്ടോകുന്നതക്ടോണെട്ട്.  അവനിപട
ഗവണ്പമന്റുകേള്  പല  പദതനികേളുരം  പ്രഖന്യക്ടോപനിക്കക്ടോറുണട്ട്.  പകക  പടണെപ്രകദശങ്ങ
പളക്ടോഴനിചക്ടോല് കവദദ്യുതനി പ്രകേക്ടോശരം കേക്ടോണെക്ടോത ഉള്പ്രകദശങ്ങളനിപല ലകക്കണെക്കനിനട്ട്
കുടുരംബങ്ങളുരം പതരുവുകേളുരം മറ്റു സരംസക്ടോനങ്ങളനിലണട്ട്.  കേറണട്ട് കപക്ടോയക്ടോല് എകപക്ടോള്
വരുപമന്നട്ട്  അറനിയക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  അവസയക്ടോണെട്ട്   തമനിഴക്ടോടനില്  കപക്ടോലമുള്ളതട്ട്.
പതരം  പനണസ്തുരം  മണെനിക്കൂര്  കേറണനില്ലെക്ടോത  അവസയക്ടോണെട്ട്.  അവനിപടയുള്ള
വസ്പീടുകേളനില് ഇന്പവര്ടറുകേള് ഇപന്നക്ടോരു അവശന്യ വസ്തുവക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നക്ടോല്
കകേരളരം കവദദ്യുതനിയുപട കേക്ടോരന്യതനില് മനിച സരംസക്ടോനമക്ടോയനി മക്ടോറനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ഒടനവധനി  വനിഷയങ്ങളനില്  മക്ടോറ്റെങ്ങള്  വരുതക്ടോന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇലകനികേട്ട്
ഉപകേരണെങ്ങള്, കകേബനിളുകേള് എന്നനിവ വക്ടോങ്ങനിയതനില് പകേക്ടോടനിയ അഴനിമതനി കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതട്ട്  നടന്നനിട്ടുണട്ട്.  അപതല്ലെക്ടോരം  അകനസഷണെ  വനികധയമക്ടോ
കക്കണതുരം നടപടനി സസസ്പീകേരനികക്കണതുമക്ടോണെട്ട്.  

എപന്റെ  മണ്ഡലവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  ചനില  വനിഷയങ്ങള്കൂടനി  സൂചനിപനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
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പനയക്ടോറ്റെനിന്കേരയനിപല  ഇലകനിക്കല്  പസകന്  ഓഫസ്പീസട്ട്  ഇന്നട്ട്   ഇരുപതനിനക്ടോയനിര
തനിലധനികേരം ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുള്ള ഒരു ഓഫസ്പീസക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിട്ടുണട്ട്.   പപരുമഴതൂര്
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചട്ട്   നഗരപ്രകദശതട്ട് മപറ്റെക്ടോരു ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷന് ഓഫസ്പീസട്ട്  കൂടനി
തുടങ്ങക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണെരം.   പനയക്ടോറ്റെനിന്കേരയനില് നനിലവനിലള്ള
66  പകേ.  വനി.  സബ്കസഷന്  110 പകേ.വനി.   സബ്കസഷന്  ആക്കുന്നതനിന
കവണനിയുളള  നനിര്മ്മക്ടോണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പുകരക്ടോഗതനിയനിലക്ടോണെട്ട്.  പനയക്ടോറ്റെനിന്കേര
മണ്ഡലതനിപന്റെ  പ്രക്ടോനപ്രകദശങ്ങളക്ടോയ  പചങ്കെല്,  കേക്ടോകരക്ടോടട്ട്,  കുളത്തൂര്,  തനിരുപുറരം
എന്നനിവനിടങ്ങളനിപല  കവദദ്യുതനി  പ്രശ്നരം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഉദനിയന്കുളങ്ങര
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചട്ട്  പുതനിപയക്ടോരു  കവദദ്യുതനി  സബ്കസഷന്  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതണെപമന്നട്ട്  ഈ  അവസരതനില്  അഭന്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ഏറ്റെവുരം വലനിയ പ്രശ്നരം കനരനിടുന്നതട്ട് കവദദ്യുതനി കലനകേളക്ടോണെട്ട്. നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്
അടനിയനരമക്ടോയനി  അണര്  കകേബനിള് സനിസരം  പകേക്ടോണ്ടുവരണെരം.  അക്കക്ടോരന്യതനില്
കുകറക്കൂടനി  മുകന്നകറണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.  മുമട്ട്  കറക്ടോഡുകേളുരം  ശരനിയക്ടോയ  പക്ടോതകേളുരം
ഇല്ലെക്ടോതനിരുന്നകപക്ടോള്  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്ക്കൂടനി കലനകേള്  വലനിചനിട്ടുണട്ട്.
പതനിറ്റെക്ടോണ്ടുകേള്ക്കുകശഷരം ആ പ്രകദശങ്ങളനിപലക്ടോപക്ക  കവദദ്യുതനി കലന് സഗമമക്ടോയനി
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  തരതനിലള്ള  പക്ടോതകേള്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  പറമ്പുകേള്ക്കുരം
വസ്പീടുകേള്ക്കുരം പുതനിയ വസ്പീടട്ട്  നനിര്മ്മക്ടോണെതനിനരം തടസ്സമക്ടോയനി  നനില്ക്കുന്ന കവദദ്യുതനി
കലനകേള്  കറക്ടോഡുകേളനിലരം  പക്ടോതകേളനിലമക്ടോയനി  ക്രമസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്  ജനങ്ങള്ക്കു
ണക്ടോയനിരനിക്കുന്ന  ബുദനിമുടട്ട് പരനിഹരനിക്കപപകടണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.  സലപരനിമനിതനി
കേക്ടോരണെരം കറക്ടോഡട്ട് കസഡുകേളനില്  സക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്ന  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേള് പലകപക്ടോഴരം
അപകേടകേരമക്ടോയ  അവസകേളനികലക്കട്ട്  എതനിപപടുന.  ടക്ടോന്കസക്ടോര്മറുകേപള കുകറക്കൂടനി
സരകനിതമക്ടോയ  പ്രകദശങ്ങളനില്  മക്ടോറ്റെനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനകവണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
ആരരംഭനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.    

ഇന്നട്ട്  സഭയനില്  പ്രതനിപകമനില്ലെ.  അവര്  ആകലക്ടോചന  നടതനിപക്കക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കേഴനിഞ ഒരക്ടോഴ്ചയക്ടോയനി നനിയമസഭയുപട പ്രവര്തനങ്ങപള സരംഭനിപനിക്കക്ടോനള്ള
മുദക്ടോവക്ടോകേന്യരം  ഉയര്തനിപക്കക്ടോണട്ട്  സമരരരംഗതട്ട്  വന്നവരക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിപല
സസകേക്ടോരന്യ  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേള്ക്കട്ട്  എന്തുരം  നടതന്നതനിനള്ള  സസൗകേരന്യരം
പചയപകേക്ടോടുതട്ട്  പകേടഴനിച്ചുവനിട  സമസ്പീപനരം  സസസ്പീകേരനിച  ആളുകേളക്ടോണെട്ട്  ഇന്നട്ട്  ആ
പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിപല  വനിദന്യക്ടോര്തനി  പ്രകവശനവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്
നനിയമസഭയകേതരം  പുറതരം  സമരരം  നടതന്നതട്ട്.   സമരരം  എങ്ങപനപയങ്കെനിലരം
തസ്പീര്തകേനിടനിയക്ടോല് മതനിപയന്ന സമസ്പീപനമക്ടോണെട്ട്  ഇന്നട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇപന്നക്ടോരു
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യു.ഡനി.എഫട്ട്  എരം.എല്.എ.  പറഞതട്ട്,  എങ്ങപനപയങ്കെനിലരം  സമരരം  തസ്പീര്ത
തരണെരം;  കേക്ടോരണെരം, ഇനനി കേനിടകക്കണതട്ട് ഞങ്ങപളക്ടോപക്കയക്ടോപണെന്നക്ടോണെട്ട്. 5  ദനിവസരം
നനിരക്ടോഹരരം  കേനിടന്നകപക്ടോള്തപന്ന  അവര്  വശരംപകേട്ടു, അവര്  നടതനിയ
സമരങ്ങപളക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിപട  പറഞ.  അവര്  എനട്ട്  സമരരം  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്?
കകേരളതനിപല  വനിദന്യക്ടോര്തനി  യുവജനപ്രസക്ടോന  സമര  ചരനിത്രപമടുതകനക്ടോക്കനിയക്ടോല്
പതനിപലക്ടോരു  ശതമക്ടോനരം  സമരരംകപക്ടോലരം  നടതവക്ടോന്  കകേരളതനിപല  യൂതട്ട്
കകേക്ടോണ്ഗ്രസനികനക്ടോ  പകേ.എസട്ട്.യു.  അടക്കമുള്ള  പ്രസക്ടോനങ്ങള്കക്കക്ടോ  കേഴനിഞനിടനില്ലെ.
കകേരളതനിപല  വനിദന്യക്ടോര്തനി യുവജന പ്രസക്ടോന കനതക്ടോക്കള് 14-ഉരം 16-ഉരം ദനിവസരം
നനിരക്ടോഹക്ടോരവ്രതരം അനഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒടനവധനി സമരമുഖങ്ങളനില്  കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ ക്രൂര
മര്ദ്ദനതനിനനിരയക്ടോയനിട്ടുണട്ട്. നക്ടോല്പതുരം അന്പതുരം അറുപതുരം ദനിവസരം ജയനിലറയനില്
കേനിടന്നട്ട് ശനിക അനഭവനികക്കണനി വന്നനിട്ടുണട്ട്.  അവനിപടപയക്ടോനരം എതക്ടോതതക്ടോണെട്ട്
പകേ.എസട്ട്.യു.-വുരം യൂതട്ട് കകേക്ടോണ്ഗ്രസരം നടതനിയ സമരരം.  പരനിയക്ടോരരം പമ ഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജനിപല  കകേവലരം  മുപതട്ട്  കുടനികേളുപട  ഫസ്പീസമക്ടോയനി  ബന്ധപപടക്ടോണെട്ട്  സമരരം
നടതന്നതട്ട്.    അതുസരംബന്ധനിചട്ട് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോപമന്നട്ട് ബഹുമക്ടോനപപട മുഖന്യമനനി
പറഞതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ആ സമരരം പനിന്വലനിക്കക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോയനി.  എനട്ട്
ധക്ടോരണെയുപട  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണെട്ട്  സമരരം  പനിന്വലനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനപവന്നട്ട്
പറയക്ടോന്കപക്ടോലരം  കേഴനിയക്ടോത  അവസയനികലയട്ട്  ഇന്നട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന.
ഇവനിപട  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജട്ട്  ശസ്പീ.  പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനിപയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.
ശസ്പീ. പകേ. എരം. മക്ടോണെനിപക്കതനിരക്ടോയനി ഒകടപറ കകേസ്സുകേളുണട്ട്. ആ കകേസ്സുകേളനില് നനിനരം
തടനിയൂരക്ടോന്  കവണനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്-ല്  നനിന്നട്ട്  ഇറങ്ങനി  പുറപപടട്ട്  നടുഭക്ടോഗതട്ട്
എതനിനനില്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ശസ്പീ.  പകേ.  എരം.  മക്ടോണെനി  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉമക്ടോയനി
സഹകേരനിച്ചു  കപക്ടോകേക്ടോകമക്ടോപയന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ഒന്നട്ട്  പതക്ടോടട്ട്  കനക്ടോക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
ശസ്പീ. പകേ. എരം. മക്ടോണെനിയുപട ആഗ്രഹരം നടക്കനില്ലെ,   ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യ മുന്നണെനി
ഗവണ്പമന്റെട്ട് ശക്തമക്ടോയനി,  കകേസട്ട് നടപടനികേളുമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുരം. ശസ്പീ. പകേ. എരം.
മക്ടോണെനി  നനിയമസഭയനില്  പ്രതനിപകതനികനക്ടോപടക്ടോപരം തപന്ന സമരസപപട്ടുപകേക്ടോണ്ടുള്ള
സമസ്പീപനരം സസസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതരതനില്  രക്ടോഷസ്പീയതനില് ശനിഖണ്ഡനി കവഷരം
പകേട്ടുന്ന  ആളുകേപള  ഒറ്റെപപടുതനിപക്കക്ടോണട്ട്  കകേരളതനിപല  സക്ടോമക്ടോനന്യ  ജനങ്ങളുപട
ജസ്പീവനിത  സക്ടോഹചരന്യങ്ങള്  പമചപപടുതന്നതനിനകവണ  ഒടനവധനി  കകമ
പ്രവര്തനങ്ങളുമക്ടോയക്ടോണെട്ട്  ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യ മുന്നണെനി ഗവണ്പമന്റെട്ട് മുകന്നക്ടോടട്ട്
കപക്ടോകുന്നതട്ട്. ഐശസരന്യപൂര്ണ്ണവുരം സമദ്സമൃദനിയുമക്ടോയ ഈ നക്ടോടനിപന അഴനിമതനിയുപട
കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റെനിയ  എല്ലെക്ടോ  അഴനിമതനി  രക്ടോജക്ടോക്കനക്ടോപരയുരം  കേല്തറുങ്കെനിലടയക്ടോന്
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കേഴനിയുന്ന  രൂപതനിലള്ള  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതട്ട് ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനി അടക്കമുള്ള
11  മനനിമക്ടോര്പക്കതനിരക്ടോയനി  136  കകേസകേളക്ടോപണെടുതനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ  കകേസകേളുപട
നനിജസനിതനി അകനസഷനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള് നടക്കുകമക്ടോള് കകേരളതനില്
യു.ഡനി.എഫട്ട്. എന്ന പ്രസക്ടോനരം ഇല്ലെക്ടോതക്ടോകേക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്. അതട്ട് കകേരളതനില്
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമപല്ലെന്ന  രൂപതനില്  മക്ടോറനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. കകേക്ടോണ്ഗ്രസട്ട്
കേഴനിഞക്ടോല് ലസ്പീഗുരം കജക്കബട്ട് കകേക്ടോണ്ഗ്രസരം കചര്ന്ന രണട്ട് കേകനികേള് മക്ടോത്രമക്ടോയനി
കകേരളതനിപല  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  അവകശഷനിക്കുകമക്ടോള്,  ആ  മൂന  കേകനികേളുരം  മൂന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  രക്ടോഷസ്പീയ  സക്ടോഹചരന്യരം  കകേരളതനില്  നടക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചരന്യതനില് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ അവസരവക്ടോദ നയതനിപനതനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള
ശക്തമക്ടോയ മുകന്നറ്റെരം കകേരളജനത നടതക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.   അതക്ടോണെട്ട് കേഴനിഞ
ഒരക്ടോഴ്ചക്കക്ടോലമക്ടോയനി പ്രഖന്യക്ടോപനിച സമരതനിപന്റെ യഥക്ടോര്ത വസ്തുത പറഞട്ട് മനസ്സനിലക്ടോ
ക്കുന്നതനിനട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്-കനക്ടോ  കകേക്ടോണ്ഗ്രസനികനക്ടോ  കേഴനിയക്ടോതപതന്നട്ട്  സൂചനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്
ഈ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള പനിനക്ടോങ്ങനിപക്കക്ടോണട്ട് എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന.

ശസ്പീ  .    വനി  .    പകേ  .    സനി  .    മമ്മതട്ട് കകേക്ടോയ : സര്,  ഞക്ടോന് ഇസൗ ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള
അനകൂലനിക്കുന.  നദനികേളുപട കേക്ടോരന്യതനിപലന്നകപക്ടോപല തുറമുഖങ്ങളുപട കേക്ടോരന്യതനിലരം
കകേരളരം സമന്നമക്ടോണെട്ട്. 17 പചറുകേനിട തുറമുഖങ്ങള് കകേരളതനിലണട്ട്.  കകേരളതനിപല
വലനിപയക്ടോരു  വനിഭക്ടോഗരം  ജനങ്ങള്  തുറമുഖങ്ങപള  ആശയനിചക്ടോണെട്ട്  ജസ്പീവനിക്കുന്നതട്ട്.
വനിവനിധ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില്പപട  അഭന്യസവനിദന്യരുരം അല്ലെക്ടോതവരുമക്ടോയ  നനിരവധനി
ആളുകേള്  ഇവനിപട  പണെനിപയടുക്കുനണട്ട്.   കകേരളതനിപന്റെ  പപരുമയുരം  സഗന്ധവുരം
രുചനിയുരം  കേടല്  കേടന്നതട്ട്  ഈ  തുറമുഖങ്ങളനിലൂപടയക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിപല
മനിക്കവക്ടോറുപമല്ലെക്ടോ  വലനിയ  പടണെങ്ങളുരം  വളര്ന്നതട്ട്  ഈ  തുറമുഖങ്ങളുപട
സക്ടോമസ്പീപന്യതനിലക്ടോണെട്ട്.  പണ്ടുകേക്ടോലരം  മുതല്തപന്ന  വക്ടോണെനിജന്യക്ടോവശന്യതനിനട്ട്  കകേരളരം
ആശയനിചതട്ട്  തുറമുഖങ്ങപളയക്ടോണെട്ട്.   ചുരുക്കതനില്,  കകേരളതനിപന്റെ  സമദ്ഘടന
രൂപപപടുതന്നതനിലരം  വന്യവസക്ടോയപത  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനിപനിക്കുന്നതനിനരം തുറമുഖങ്ങള്
സപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  പങ്കെട്ട്  നനിര്വ്വേഹനിചനിട്ടുണട്ട്.  സക്ടോമൂഹന്യ-സക്ടോമതനികേ  ഘടനയനില്
സപ്രധക്ടോനമക്ടോയ തുറമുഖങ്ങളുപട വനികേസനതനിനരം അഭനിവൃദനിക്കുരംകവണനി പദതനികേള്
രൂപപപടുതണെപമന്നട്ട് പറയുകമക്ടോള് കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം ഇസൗ കമഖലയനില്
സര്ക്കക്ടോര്  എനക്ടോണെട്ട്  പചയ്തപതന്നട്ട്  പരനികശക്ടോധനികക്കണനിവരുരം.  കേഴനിഞ  അഞ്ചു
വര്ഷക്കക്ടോലരം  കകേരളരം ചര്ച പചയ്തതട്ട് വനിഴനിഞരം  തുറമുഖപതക്കുറനിചട്ട് മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്.
ഇന്നട്ട്  വനിഴനിഞരം  കേരക്ടോര്  പ്രക്ടോബലന്യതനില്  വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  അതനിപനക്കുറനിചട്ട്
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പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോപത കപക്ടോകേക്ടോന് കേഴനിയനില്ലെ.  ഏറ്റെവുരം  വനിചനിത്രമക്ടോയ നനിബന്ധനകേളുപട
ഒരു  പപരുമഴയക്ടോണെട്ട്  വനിഴനിഞരം  തുറമുഖ  പദതനിക്കട്ട്  അദക്ടോനനി  ഗ്രൂപമക്ടോയനി  ഒപവച
കേരക്ടോര്.  കകേരളതനിപന്റെ  ഡ്രെെസ്പീരം കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി  അവതരനിപനിച വനിഴനിഞരം പദതനിക്കട്ട്
പമക്ടോതരം  കവണനിവരുന്നതട്ട് 7525 കകേക്ടോടനി രൂപപയന്നക്ടോണെട്ട് കേണെക്കക്ടോക്കനിയതട്ട്. ഇതനില്
5071  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  അതക്ടോയതട്ട്  67.4  ശതമക്ടോനരം  മുതല്മുടക്കുന്നതട്ട്  കകേരള
സര്ക്കക്ടോരക്ടോണെട്ട്.  ബക്ടോക്കനി  32.6  ശതമക്ടോനരം,  അതക്ടോയതട്ട്  2454  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുന്നതട്ട് അദക്ടോനനി ഗ്രൂപക്ടോണെട്ട്. പദതനിക്കക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് ഏപറ്റെടുതട്ട്  നല്കുന്ന
ഭൂമനിയുപട 30 ശതമക്ടോനരം അദക്ടോനനിക്കട്ട് മറ്റെക്ടോവശന്യങ്ങള്ക്കട്ട് വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോരം. നനിലവനില്
204  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുതട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുപണന്നക്ടോണെറനിയുന്നതട്ട്.  പദതനി
പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതട്ട്  2019-ലക്ടോണെട്ട്.  പനിന്നസ്പീടട്ട്  2039  വപര ഇരുപതട്ട് വര്ഷക്കക്ടോലരം
പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  ലക്ടോഭരം  അദക്ടോനനി  ഗ്രൂപനിനക്ടോണെട്ട്.  20  വര്ഷതനിനകശഷരം,  2059  വപര
ലക്ടോഭതനിപന്റെ ഒരുശതമക്ടോനരം മക്ടോത്രരം സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട് ലഭനിക്കുരം. 40  വര്ഷരം കേഴനിഞക്ടോല്
കേരക്ടോര്  വസ്പീണ്ടുരം പുതുക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്   വനിചനിത്രമക്ടോയ കേരക്ടോറക്ടോണെട്ട്.
പദതനിയുപട  67  ശതമക്ടോനരം  തുകേ  മുതല്മുടക്കുന്ന  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്  20  വര്ഷതനിന
കശഷരം  ലക്ടോഭതനിപന്റെ  ഒരു  ശതമക്ടോനമക്ടോണെട്ട്  കേനിട്ടുന്നതട്ട്.  കേരക്ടോര്  ഒപനിട്ടുകേഴനിഞ.
ഇകപക്ടോപഴനക്ടോണെട്ട്  സനിതനി? അദക്ടോനനി ഗ്രൂപട്ട് മുടകക്കണ 2454 കകേക്ടോടനി രൂപയനില്  900
കകേക്ടോടനി രൂപ വയബനിലനിറ്റെനി ഗന്യക്ടോപട്ട് ഫണട്ട് എന്ന കപരനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് നല്കുന.
ബക്ടോക്കനി  1684  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണെട്ട്  അദക്ടോനനി  ഗ്രൂപട്ട്  മുടകക്കണതട്ട്.  എന്നക്ടോല്
നക്ടോളനിതുവപര  ഒരു  ചനില്ലെനിക്കക്ടോശുരം  മുടക്കനിയനിട്ടുമനില്ലെ.  കകേരളരം  നല്കേനിയ  100  കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  പണെനികേള്  മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്  ഇകപക്ടോള്  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുതപന്ന  കേടലനില്
കേല്ലെനിടുന്നതനിനക്ടോണെട്ട്  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇസൗ കേരക്ടോറനില്  300  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണെരം അന്നപത ഭരണെകേകനിപക്കതനിപര ഉയര്ന്നനിരുന.  ഇകപക്ടോള്
കേടലനില്  കേല്ലെനിടുന്ന  പണെനിയനിലരം   അദക്ടോനനി  ഗ്രൂപട്ട്  പവടനിപട്ട്  നടതന്നതക്ടോയനി
ആകരക്ടോപണെമുയരുന.  ഒരു ടണ് കേരനിങ്കെല്ലെനിനട്ട്   1200  രൂപയക്ടോണെട്ട് എസനികമറ്റെട്ട്  തുകേ.
എന്നക്ടോല്  440  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്  കേസക്ടോറനികേള്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   80  ലകരം  ടണ്
കേരനിങ്കെലട്ട് ല്ല്  കവണനിവരുപമന്നക്ടോണെട്ട്  കേണെക്കട്ട്.  ഇതനികനക്കക്ടോപളക്ടോപക്ക  വലനിയ
ഭസ്പീഷണെനിയക്ടോണെട്ട്  വനിഴനിഞരം  തുറമുഖ  വനികേസനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
നടപടനികേളുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കനരനികടണനിവരുന്നതട്ട്.  കുളചലനില്  36000  കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  പുതനിയ  തുറമുഖ  നനിര്മ്മക്ടോണെതനിനക്ടോണെട്ട്  കകേന്ദ്രരം  അനമതനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. നനിലവനിലള്ള എല്ലെക്ടോ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുരം ലരംഘനിക്കുന്ന ഇസൗ നസ്പീക്കരം
വനിഴനിഞരം  തുറമുഖ  വനികേസനതനിനട്ട്  വന്ഭസ്പീഷണെനിയക്ടോണെട്ട്  ഉയര്തന്നതട്ട്.  ഒരു
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തുറമുഖതനിപന്റെ  കശഷനി  90  ശതമക്ടോനരം  പപകേവരനിക്കുകേകയക്ടോ  നനിര്മ്മക്ടോണെരം
പൂര്തനിയക്ടോയനി 15 വര്ഷരം കേഴനിയുകേകയക്ടോ പചയ്തക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ ആ തുറമുഖതനിനട്ട് 100
ചതുരശ  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  ചുറ്റെളവനില്  മപറ്റെക്ടോരു  തുറമുഖരം   അനവദനിക്കക്ടോവൂപവന്നക്ടോണെട്ട്
ആസൂത്രണെ  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  നനിര്കദ്ദശരം.   എന്നക്ടോല്  വനിഴനിഞരം  തുറമുഖതനനിനരം
കകേവലരം  30  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  ദൂരരം മക്ടോത്രമുള്ള കുളചലനിലക്ടോണെട്ട് തുറമുഖതനിനട്ട് അനമതനി
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിപന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണെവുരം  അദക്ടോനനിക്കുതപന്ന  ലഭനിചക്ടോല്
അതനിശയനികക്കണതനില്ലെ.   ഇന്നട്ട്  ഏഷന്യന് രക്ടോജന്യങ്ങളനില്   കൂടുതല് ചരക്കുനസ്പീക്കരം
നടക്കുന്നതട്ട്  പകേക്ടോളരംകബക്ടോ,  സനിരംഗപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനിലക്ടോണെട്ട്.  ഇതനില്  പകേക്ടോളരംകബക്ടോ
തുറമുഖവുമക്ടോയക്ടോണെട്ട് വനിഴനിഞതനിനട്ട് മത്സരനികക്കണനി വരുന്നതട്ട്.  വനിഴനിഞരം പദതനി
2019-ലക്ടോണെട്ട്  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  യഥക്ടോസമയരം  പൂര്തസ്പീകേരനി
ചനിപല്ലെങ്കെനില് 2020-ല് പണെനിതസ്പീരുന്ന കുളചല് തുറമുഖവുമക്ടോയനി  മത്സരനികക്കണനി വരുരം.
അങ്ങപന  വന്നക്ടോല്  തുറമുഖതനിനകവണനി  സര്ക്കക്ടോര്  മുടക്കുന്ന  തുകേ  കേടലനില്
കേല്ലെനിടതുകപക്ടോപലയക്ടോകുകേയുരം  മൂന്നരകക്കക്ടോടനി  ജനങ്ങളുപട   വനികേസന  സസപ്നങ്ങപള
തകേര്ക്കുകേയുരം പചയ്യുരം.  

മധന്യകകേരളതനിപന്റെ  വനികേസന  സസപ്നങ്ങള്ക്കട്ട്  ഏപറ  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം
നല്കുന്നതക്ടോണെട്ട്  പകേക്ടോചനി  തുറമുഖ  വനികേസനരം.  കേഴനിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷക്കക്ടോലപത
വനികേസന പദതനികേപളക്ടോനരംതപന്ന പകേക്ടോചനി തുറമുഖ വനികേസനപത ശക്തനിപപടുതക്ടോന്
സഹക്ടോയനിചനിടനില്ലെ.  ഏപറ പകേക്ടോടനികഘക്ടോഷനിക്കപപട വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടരം കേപണയ്നര് പടര്മനിനല്
വലനിയ  പ്രതസ്പീകയക്ടോണെട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  എന്നക്ടോല്  നക്ടോളനിതുവപര
പടര്മനിനല്  കശഷനിയുപട  35-40  ശതമക്ടോനതനിനപറരം  ചരക്കുനസ്പീക്കരം  നടന്നനിടനില്ലെ.
കേഴനിഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷരം  വലനിയ  പ്രയക്ടോസമനില്ലെക്ടോപത  പനിടനിച്ചുനനിന്നതട്ട്  കേകബക്ടോടക്ടോഷട്ട്
നനിയമതനില് ഇളവട്ട്  ലഭന്യമക്ടോയതുപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്. ഇന്നട്ട് ഇസൗ ഇളവട്ട് പ്രക്ടോബലന്യതനിലനില്ലെ.
പുതനിയ ഇളവുകേപളക്ടോനരം കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെട്ട് പ്രഖന്യക്ടോപനിചനിട്ടുമനില്ലെ. 2012 പസപ്റ്റെരംബറനിലക്ടോണെട്ട്
അവസക്ടോനരം  കേകബക്ടോടക്ടോഷട്ട് നനിയമതനില്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷകതക്കട്ട്  ഇളവനവദനിചതട്ട്.
ഇകപക്ടോള്  നക്ടോലട്ട്  വര്ഷരം  കേഴനിഞ.  പുതനിയ  തസ്പീരുമക്ടോനരം  വരുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്പമന്റെനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  സമ്മര്ദ്ദവുരം കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത
നനിനമുണക്ടോയനിടനിപല്ലെന്നതട്ട്  കഖദകേരമക്ടോണെട്ട്.  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലരം  ഒരു
തുറമുഖ  വകുപമനനി  ഉണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോപയന്നട്ട്  ആപരങ്കെനിലരം  സരംശയനിചക്ടോല്  പതറ്റെട്ട്
പറയക്ടോനക്ടോകേനില്ലെ.  തുറമുഖരം,  ഫനിഷറസ്പീസട്ട്  എന്നസ്പീ  വകുപകേളുപട  കേക്ടോരന്യങ്ങപളക്ടോനരം
അവരുപട  ശദയനിലണക്ടോയനിരുന്നനില്ലെ.  അന്നട്ട്  അബ്കേക്ടോരനികേളുപട  പനിന്നക്ടോപലയക്ടോയനിരുന
തുറമുഖ വകുപമനനിപയന്നട്ട് പറഞക്ടോലരം പതറ്റെക്ടോകേനില്ലെ.  പകേക്ടോചനി തുറമുഖ ടസട്ട് ഭസ്പീമമക്ടോയ
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കേടബക്ടോദന്യതയനിലക്ടോണെട്ട്.  ടസനിപന്റെ  പലനിശയുരം  പനിഴപലനിശയുരം  എഴതനിതള്ളക്ടോന്
കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെട്ട് തയക്ടോറക്ടോയതുപകേക്ടോണട്ട് മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട് ഇകപക്ടോള് പനിടനിച്ചുനനില്ക്കുന്നതട്ട്.
ഭസ്പീമമക്ടോയ  ഡ്രെെഡ്ജനിരംഗട്ട്  പചലവക്ടോണെട്ട്  തുറമുഖ  ടസനിപന  കൂടുതല്  കേടബക്ടോദന്യത
യനിലക്ടോക്കുന്നതട്ട്. വര്ഷരം 150 കകേക്ടോടനി രൂപപയങ്കെനിലരം ഇതനിനട്ട് പചലവക്ടോക്കുനണട്ട്. ഇസൗ
പചലവട്ട്  കേപല്  ചക്ടോലകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  കകേക്ടോസട്ട്ഗക്ടോര്ഡട്ട്,  കനവനി  എന്നസ്പീ
വകുപകേള്  പഷയര്  പചയ്യുന്നതനികനക്ടോ  കകേന്ദ്രഗവണ്പമന്റെട്ട്  നല്കുന്നതനികനക്ടോ
തയക്ടോറക്ടോകുന്നനില്ലെ. അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനികക്കണതുണട്ട്. 

പ്രക്ടോചസ്പീനകേക്ടോലരം  മുതല്തപന്ന  കകേരളപപരുമ  കലക്ടോകേരക്ടോജന്യങ്ങപള  അറനിയനിച
മലബക്ടോറനിപല  ഏറ്റെവുരം  പ്രധക്ടോന  തുറമുഖമക്ടോയ  കബപ്പൂര്  തുറമുഖരം  എപന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലക്ടോണെട്ട്.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടനിനട്ട്  മക്ടോത്രമല്ലെ കകേന്ദ്രഭരണെ പ്രകദശമക്ടോയ
ലകദസസ്പീപനിനരം  ഇസൗ  തുറമുഖതനിപന്റെ  വനികേസനരം  പ്രധക്ടോനമക്ടോണെട്ട്.  കേഴനിഞ  അഞട്ട്
വര്ഷരം  കകേരളരം  ഭരനിചവര്  കബപ്പൂര്  തുറമുഖ  വനികേസനതനിനക്ടോയനി  സസസ്പീകേരനിച
നടപടനികേപളല്ലെക്ടോരം  കേടലക്ടോസ്സനില്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഒതുങ്ങനി.  നക്ടോഷണെല്  പപഹകവയട്ട്
സമസ്പീപമുളളതുരം  10  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെറനിനള്ളനില്  പറയനില്കവ  കസഷന്,  30  കേനികലക്ടോ
മസ്പീറ്റെറനിനള്ളനില്  എയര്കപക്ടോര്ടട്ട്  എന്നനിവയുള്ളതുമക്ടോയ  കബപ്പൂര്  തുറമുഖതനിപന്റെ
വനികേസന  സക്ടോധന്യതകേള്  അനനമക്ടോണെട്ട്.  എന്നക്ടോല്  ഇസൗ  തുറമുഖരം  ഇന്നട്ട്
അസസൗകേരന്യങ്ങളക്ടോല്  പഞരുങ്ങുകേയക്ടോണെട്ട്.  സലപരനിമനിതനി  ഇസൗ  തുറമുഖതനിപന്റെ
വനികേസനതനിനട്ട്  വലനിപയക്ടോരു  തടസ്സമക്ടോണെട്ട്.  ജനങ്ങള്  തനിങ്ങനിപക്ടോര്ക്കുന്ന  ഒരു
പ്രകദശമക്ടോണെട്ട് കബപ്പൂര്.  ഇവനിപട കപക്ടോര്ടനിപന്റെ വനികേസനതനിനക്ടോയനി  സലപമടുക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചുപവങ്കെനിലരം   ഗതക്ടോഗതതനിപന്റെകയക്ടോ  ഉള്നക്ടോടന്  ഗതക്ടോഗതതനിപന്റെകയക്ടോ
വനികേസനതനിനട്ട് എപനങ്കെനിലരം പദതനികേളുണക്ടോയതക്ടോയനി അറനിയനില്ലെ.  കകേരളതനിപല
20  ശതമക്ടോനരം  ചരക്കുനസ്പീക്കരം  ജലഗതക്ടോഗതതനിലൂപടയക്ടോക്കക്ടോന്  വനിഭക്ടോവന  പചയ്തതട്ട്
ജലഗതക്ടോഗത  കമഖലപയ  ശക്തനിപപടുതപമന്ന  കേക്ടോരന്യതനില്  സരംശയമനില്ലെ.
കപക്ടോര്ട്ടുകേളുപട വനികേസനതനിനട്ട് 15 കകേക്ടോടനി  രൂപ ബഡ്ജറ്റെനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
അഴസ്പീക്കല് കപക്ടോര്ടനിപന്റെ വനികേസനതനിനട്ട് 500 കകേക്ടോടനി രൂപയുരം ആലപഴ കപക്ടോര്ടനിപന
മറസ്പീന കപക്ടോര്ടക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനട്ട്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം വകേയനിരുതനിയ നടപടനിപയ
സസക്ടോഗതരം  പചയ്യുന.  കകേരളതനിപല തുറമുഖങ്ങളുപട  നഷപ്രതക്ടോപരം  വസ്പീപണടുക്കു
ന്നതനിനള്ള  ഉകതജകേമക്ടോയനി  ഇസൗ  ബഡ്ജറ്റെട്ട്  മക്ടോറുപമന്നക്ടോണെട്ട്  ഞക്ടോന്  കേരുതുന്നതട്ട്.
കബപ്പൂര്  കകേക്ടോവനിലകേതനിപന്റെ  ഭൂമനി  ഏപറ്റെടുക്കക്ടോന്  തസ്പീരുമക്ടോനനിച്ചുപവങ്കെനിലരം  കേഴനിഞ
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലതട്ട്  ഇസൗ തസ്പീരുമക്ടോനരം ഫയലകേളനില്  ഉറങ്ങനി.  ഈ സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതനിനകശഷരം  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  ആരരംഭനിച്ചു
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പവനളളതട്ട്  ആശസക്ടോസകേരമക്ടോണെട്ട്.  കപക്ടോര്ടനിപന്റെ  ഭൂമനി  ഏത്രയുരംകവഗരം  ഏപറ്റെടുക്കുന്നതനിനരം
ആവശന്യമക്ടോയ  തുകേ  വകേയനിരുതന്നതനിനരം  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണെരം.  വര്ഷതനില്
എല്ലെക്ടോ  സസ്പീസണെനിലരം  ആവശന്യമക്ടോയ  ജലവനിതക്ടോനരം  ഇസൗ  കപക്ടോര്ടനിപന്റെ  പ്രകതന്യകേതയക്ടോണെട്ട്.
പ്രസ്തുത  കപക്ടോര്ടട്ട്   വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ   പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതന്ന
കതക്ടോപടക്ടോപരം സനില്ക്കനിപന്റെ അധസ്പീനതയനിലള്ള ഭൂമനി   ഏപറ്റെടുക്കക്ടോനള്ള നടപടനി  കൂടനി
സസസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്. 

മപറ്റെക്ടോന്നട്ട്,  പതരുവട്ട്  വനിളക്കുകേള്  സക്ടോപനിക്കക്ടോനള്ള  അവകേക്ടോശരം  തകദ്ദശ
സസയരംഭരണെ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കട്ട് വനിട്ടുപകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. എന്നക്ടോല് അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
പടകനിക്കല് സക്ടോകഫക്ടോ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോകരക്ടോ മറ്റെട്ട്  സരംവനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോ ഇല്ലെക്ടോപതയക്ടോണെട്ട്
ആ അവകേക്ടോശരം  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  തകദ്ദശസസയരംഭരണെസക്ടോപന ഭരണെക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്
വല്ലെക്ടോത  ദുരവസയക്ടോണെട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  അനഭവനിക്കുന്നതട്ട്.  പതരുവുവനിളക്കുകേള്
കേതനിക്കുന്നതനിനരം ആവശന്യമക്ടോയ സക്ടോകങ്കെതനികേസഹക്ടോയരം നല്കുന്നതനിനമുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിചട്ട്  ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  തകദ്ദശഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങപള  സഹക്ടോയനിക്കണെരം.
ഒനകേനില്  ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  കനരനിടട്ട്  നടതകേകയക്ടോ  അപല്ലെങ്കെനില്
അവര്ക്കക്ടോവശന്യമക്ടോയ  സക്ടോകങ്കെതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധപര  നനിയമനിക്കുകേകയക്ടോ  പചയണെപമന്നട്ട്
പറഞപകേക്ടോണട്ട്  ഇസൗ  ധനക്ടോഭന്യര്തനപയ  ഒരനിക്കല്കൂടനി  പനിന്തക്ടോങ്ങനിപക്കക്ടോണട്ട്
നനിര്തന.                                                    

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടനി  .    പപടസണ്  മക്ടോസര് : സര്,  ഈ  ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള  ഞക്ടോന്
അനകൂലനിക്കുന.  സരംസക്ടോനപത  മുഴവന്  ഭവനങ്ങപളയുരം  പ്രകേക്ടോശരം
പരക്കുന്നവയക്ടോയനി  പരനിവര്തനരം  പചയ്യുന്നതനിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണെട്ട്
ആദരണെസ്പീയനക്ടോയ  പപവദദ്യുതനി  വകുപമനനി  ഏപറ്റെടുതനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  2017  മക്ടോര്ചട്ട്
മക്ടോസകതക്ടോപട രക്ടോജന്യപത ആദന്യപത സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതനി ലഭന്യ സരംസക്ടോനമക്ടോയനി
കകേരളരം  മക്ടോറുകേയക്ടോണെട്ട്.  എല്ലെക്ടോരം  ശരനിയക്ടോകുപമന്നട്ട്  പറഞതട്ട്  പവറുരം  വക്ടോക്കക്ടോപണെന്നട്ട്
പ്രചരനിപനിചവര് ഇകപക്ടോള് തലയനില് മുണനിടട്ട് നടകക്കണ ഗതനികകേടനിലക്ടോണെട്ട്. 'പവളനിചരം
ദുനഃഖമക്ടോണുണ്ണസ്പീ, തമസ്സകല്ലെക്ടോ സഖപ്രദരം'  എന്നക്ടോയനിരുന കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷരം ഭരനിച
വലതുപക  മുന്നണെനിയുപട  മുദക്ടോവക്ടോകേന്യപമന്നട്ട്  എല്.പകേ.ജനി.  കുടനികേള്ക്കുകപക്ടോലരം
അറനിയക്ടോരം.  കനക്ടോപടണ്ണല്  യനരം  സസനമക്ടോയുള്ള  മനനിമക്ടോരക്ടോയനിരുന  അന്നട്ട്  സൂപര്
സക്ടോറുകേള്. ഈ തക്ടോരപദവനിക്കട്ട് അര്ഹരക്ടോയവര് പപവദദ്യുതനി വകുപനില് ഉണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ
എന്നറനിയനില്ലെ.  അവര്ക്കുരം  ഇരുടക്ടോയനിരുന  സഖപ്രദരം.  മക്ടോനവലക്ടോയനി  കനക്ടോപടണ്ണനി
എത്രപയത്ര  രക്ടോവുകേപള  അവര്  നനിദക്ടോവനിഹസ്പീനങ്ങളക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുരം.  ഒന്നനിനരം
പതളനിവനില്ലെക്ടോത കേക്ടോലമക്ടോയനിരുന അതട്ട്.  ആ ഇരുണ യുഗപതക്കുറനിച്ചുള്ള നനിരവധനി
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വനിവരങ്ങള്  പുറതനനിനരം  കകേടനിട്ടുണട്ട്.  കമയട്ട്  മക്ടോസരം  31-ാം  തസ്പീയതനിയനിപല
പത്രവക്ടോര്ത അതനിനട്ട്   പതളനിവക്ടോണെട്ട്.  'പപവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്   5700  കകേക്ടോടനി  രൂപ
കേടതനിലക്ടോണെട്ട്  '  എന്നക്ടോണെട്ട്  തലപക്കടട്ട്.  2011-ല്  1066  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനിരുന്ന
കേടമക്ടോണെട്ട് ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ ആരന്യക്ടോടന് മുഹമ്മദുരം കൂടരുരം കേഷപപടട്ട്  5700  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റെനിയതട്ട്. കകേരളതനിപന്റെ പപവദദ്യുതനി ആവശന്യകേത 700 പമഗക്ടോവക്ടോടക്ടോണെട്ട്.
6  ശതമക്ടോനരം വചട്ട് ഓകരക്ടോ വര്ഷവുരം ആവശന്യരം വര്ദനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട് പപക്ടോതുപവയുള്ള
കേണെക്കട്ട്.  900-1000  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  പപവദദ്യുതനി  പുതുതക്ടോയനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട്
മക്ടോത്രകമ  ഈ  അവസയനില്  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കുവക്ടോന്  കേഴനിയുമക്ടോയനിരുനള.  എന്നക്ടോല്
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോര്  5  വര്ഷതനിനള്ളനില്  പുതുതക്ടോയനി  ഉണക്ടോക്കനിയതട്ട്  കകേവലരം
36  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  പപവദദ്യുതനി  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരുന.  കകേരളതനിനട്ട്  പുറതള്ള  സസകേക്ടോരന്യ
ഉല്പക്ടോദകേരനില്  നനിനരം  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില്  പപവദദ്യുതനി  വക്ടോങ്ങനിയക്ടോണെട്ട്  മുന്
സര്ക്കക്ടോര്  കേമ്മനി  നനികേതനിയതട്ട്.  2012-13-ല്  7199  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ഇക്കക്ടോരന്യതനിനക്ടോയനി  പചലവഴനിച്ചു.  2012  മുതല് പപവദദ്യുതനി ചക്ടോര്ജട്ട് വര്ദനിപനിചട്ട്,
3000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  അധനികേഭക്ടോരരം  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുപട  തലയനില്  പകേടനിവച
ഗവണ്പമന്റെക്ടോണെട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്.   2016  മക്ടോര്ചട്ട്  മക്ടോസപത  ശരക്ടോശരനി
ഉപകഭക്ടോഗരം   72.71   ദശലകരം  യൂണെനിറ്റെക്ടോയനിരുന.  ആഭന്യനര  ഉല്പക്ടോദനരം  20.21
ദശലകരം യൂണെനിറ്റെട്ട് മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്,  അതക്ടോയതട്ട്  27.81  ശതമക്ടോനരം.  ഇറക്കുമതനി പചയ്തതട്ട്
52.5  ദശലകരം  യൂണെനിറ്റെക്ടോണെട്ട്,  അതക്ടോയതട്ട്  72.97  ശതമക്ടോനരം.  ഈ  ക്രമതനില്
7,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണെട്ട്  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവുരം  ഇറക്കുമതനിക്കുകവണനി  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
പചലവഴനിചതട്ട്.  സസകേക്ടോരന്യ  കുതകേകേള്ക്കട്ട് സര്ക്കക്ടോര്  പണെരം  ദക്ടോനരം  പചയ്ത
സരംഭവങ്ങളുരം അക്കക്ടോലതട്ട് അരകങ്ങറനി.  റനിലയന്സനില് നനിനരം പപവദദ്യുതനി വക്ടോങ്ങക്ടോന്
228  കകേക്ടോടനി രൂപ നല്കേനി കേരക്ടോറനികലര്പപടനിരുന.  കേരക്ടോര്പ്രകേക്ടോരരം ഒപരക്ടോറ്റെ യൂണെനിറ്റെട്ട്
പപവദദ്യുതനികപക്ടോലരം  വക്ടോങ്ങക്ടോതനിരുന്നനിട്ടുരം  2015  ഒകകക്ടോബറനില്  അവസക്ടോനനിച   കേരക്ടോര് 

(അദന്യകകവദനിയനില്  മനി. സസ്പീക്കര്)

പുതുക്കനി  87.83  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണെട്ട്  കേഴനിഞ  പഫബ്രുവരനിയനില്  പകേക്ടോചനിയനിപല

ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.  തക്ടോപപപവദദ്യുത നനിലയതനിനട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  'കേക്ടോടനിപല തടനി,

കതവരുപട  ആന,  വലനിപയടക്ടോ  വലനി'  അതക്ടോണെട്ട്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണെകേക്ടോലതട്ട്

നടനപകേക്ടോണനിരുന്നതട്ട്.  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നട്ട്

മൂന്നരമക്ടോസരം  പകേക്ടോണട്ട്  എത്ര പപപടന്നക്ടോണെട്ട്  മക്ടോറ്റെരം  ദൃശന്യമക്ടോയതട്ട്.   നൂറട്ട്  സൂരന്യന്മക്ടോര്

ഉദനിച്ചുയരുന്നതുകപക്ടോപലയക്ടോണെട്ട്  പ്രകേക്ടോശരം  പരതന്നതട്ട്.   ഈ സര്ക്കക്ടോര്  സമ്പൂര്ണ്ണ
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പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം  ലകന്യമക്ടോക്കനി  അതനികവഗരം മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.  മനിതമക്ടോയ

നനിരക്കനില്  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം  പപവദദ്യുതനി  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനള്ള  പദതനികേളുരം  തയക്ടോറക്ടോയനി

കേഴനിഞ.  വനിതരണെകശഷനി കൂടക്ടോന് പവര് ഗ്രനിഡട്ട് കകേക്ടോര്പകറഷപന്റെ സഹക്ടോയകതക്ടോടു

കൂടനി പപഹ കവക്ടോള്കടജട്ട്  ഡയറകട്ട് കേറണട്ട് കപ്രക്ടോജകട്ട് നടപക്ടോക്കക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.

400  പകേ.വനി.  ഇടമണ്-പകേക്ടോചനി  ടക്ടോന്സ്മനിഷന്  പപലന്  ഉടന്  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനരം

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്  200  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കസക്ടോളക്ടോര്  പക്ടോന്റെട്ട്  പ്രവര്തനകമമക്ടോക്കക്ടോനമുള്ള

നടപടനികേള് ആയനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  'ഊര്ജമക്ടോണെട്ട് അഖനിലസക്ടോരമൂഴനിയനില്'

എനപറഞക്ടോല് ഒട്ടുരം അതനിശകയക്ടോക്തനിയക്ടോവനില്ലെ. മനഷന്യപുകരക്ടോഗതനിയനില് ആദന്യപത

ഊര്ജരം തസ്പീയക്ടോയനിരുന. കദവകലക്ടോകേതനനിനരം അഗ്നനി കേവര്പന്നടുതട്ട് മനഷന്യര്ക്കട്ട്

നല്കേനിയ   പപ്രക്ടോമനിതഡ്യൂസട്ട്  എന്ന  കദവപന്റെ  ദുരനകേഥ  യവന പുരക്ടോണെതനിലണട്ട്.

കേടകലക്ടോരതട്ട്  പക്ടോറയനില്  ബന്ധനിതനക്ടോയ  പപ്രക്ടോമനിതഡ്യൂസനിപന്റെ  കേരള്  പകേല്  മുഴവന്

കേഴകേനക്ടോര്  പകേക്ടോതനിപറനിക്കുരം.  രക്ടോത്രനി  കേരള്  പനിപന്നയുരം  വളരുരം.  പപവദദ്യുതനി

കമഖലയനില് ഇന്നട്ട് അനഭവനിക്കുന്ന പല കനടങ്ങളുരം കവദനയുപട കേടല് നസ്പീനനിക്കടന്നട്ട്

എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കക്ടോരുകേള്  കനടനിതന്നതക്ടോണെട്ട്.  ആധുനനികേ  കലക്ടോകേതനിപന്റെ

ഊര്ജരൂപരം  പപവദദ്യുതനിയക്ടോണെട്ട്.  2016-17  കേക്ടോലയളവനില്  സരംസക്ടോനതനിപന്റെ

ഊര്ജ  ഉപകഭക്ടോഗരം  23814  ദശലകരം  യൂണെനിറ്റെക്ടോയനിരനിക്കുപമന്നട്ട്  പറഗുകലറ്റെറനി

കേമ്മസ്പീഷന്  കേണെക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017-18-ല്  അതട്ട്  25005  ദശലകരം

യൂണെനിറ്റെക്ടോയനിരനിക്കുരം.  ഇതനില്  70  ശതമക്ടോനരം  ഇറക്കുമതനി  പചയ്യുന്ന  ഇന്നപത

അവസപയ തനിരുതനിക്കുറനിക്കുന്ന നടപടനികേളക്ടോണെട്ട് ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതന്യമുന്നണെനി

സര്ക്കക്ടോര് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളപതന്നതട്ട്  ആശസക്ടോസകേരമക്ടോണെട്ട്. 

സസനിരമക്ടോയ ഊര്ജ കസക്ടോതസട്ട് സൂരന്യനക്ടോണെട്ട്.   ഉറവ വറ്റെക്ടോത ആ ഊര്ജ
കസക്ടോതസ്സനിപനയക്ടോണെട്ട്  ഇനനി  സരകനിതമക്ടോയ  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനതനിനട്ട്
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേ. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുള്ള 200 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  സസൗകരക്ടോര്ജ പദതനി
നപല്ലെക്ടോരു  തുടക്കമക്ടോണെട്ട്.  വരുന്ന  അഞ്ചുവര്ഷതനിനള്ളനില്  500  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്
സസൗകരക്ടോര്ജ പദതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുപമന്ന ബഹുമക്ടോനപപട മനനിയുപട പ്രസക്ടോവന
പ്രതന്യക്ടോശയുപട  പുതനിയ  വക്ടോതക്ടോയനങ്ങളക്ടോണെട്ട്  തുറക്കുന്നതട്ട്.  ബക്ടോണെക്ടോസരസക്ടോഗറനില്
400  കേനികലക്ടോവക്ടോടട്ട്  ഡക്ടോരം കടക്ടോപട്ട് സസൗകരക്ടോര്ജ നനിലയരം ആഗസട്ട് മക്ടോസരം കേമ്മസ്പീഷന്
പചയ്തനിരുന. കസക്ടോളക്ടോര് പക്ടോനലകേള് സക്ടോപനിചട്ട് പപവദദ്യുതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്ന പദതനി
സര്ക്കക്ടോര്  ഓഫസ്പീസകേളനില്  നടപക്ടോക്കക്ടോനള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനരം  അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹമക്ടോണെട്ട്.
യു.എസട്ട്.എ.-യനിപല  കേക്ടോലനികഫക്ടോര്ണെനിയയനിലക്ടോണെട്ട്  വലനിയ  സസൗകരക്ടോര്ജ  പദതനിയുള്ളതട്ട്.
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10  ലകരം  വസ്പീടുകേള്  അതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോണെട്ട്.  കകേരളതനിലരം  അതരതനിലള്ള
സസൗകരക്ടോര്ജ  പദതനിക്കട്ട്  വന്  സക്ടോദന്യതകേളുണട്ട്.  കകേരളതനിപല  70  ലകരം
വസ്പീടുകേളനില്  50  ലകരം  വസ്പീടുകേളുരം  കസക്ടോളക്ടോര്  പക്ടോനല്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന
രസ്പീതനിയനിലള്ളവയക്ടോണെട്ട്. 

കസക്ടോളക്ടോര് എന്നട്ട് കകേള്ക്കുകമക്ടോള് കരക്ടോമക്ടോഞരം പകേക്ടോളന്ന ചനിലപരക്ടോപക്കയുണട്ട്.
കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര് കകേരള ജനതയട്ട്  അപതക്ടോരു കപടനി  സസപ്നമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റെനി  എന്നതട്ട്
യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമക്ടോണെട്ട്.  എന്നക്ടോല്  കകേരളതനിപന്റെ  പപവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനിക്കട്ട്
സരകനിതമക്ടോയ പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗരം കസക്ടോളക്ടോര് എനര്ജനിയക്ടോണെട്ട്.  ഇകപക്ടോഴപത പ്രധക്ടോന
പ്രതനിബന്ധരം അതനിപന്റെ ഉയര്ന്ന പ്രക്ടോരരംഭ പചലവക്ടോണെട്ട്.  അപനര്ടനിപന്റെ സബ്സനിഡനി
ലഭനിചക്ടോലരം  1.5  കേനികലക്ടോവക്ടോടട്ട്  പക്ടോനലനിനട്ട്  ഒരു ലകരം രൂപകയക്ടോളരം പചലവഴനികക്കണ
സനിതനിയക്ടോണുള്ളതട്ട്. സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയനി പനിന്നക്ടോക്കരം നനില്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട് സസൗജനന്യമക്ടോയുരം
അല്ലെക്ടോതവര്ക്കട്ട്  75  ശതമക്ടോനരം  സബ്സനിഡനികയക്ടോടുകൂടനിയുരം  ഗുണെനനിലവക്ടോരമുള്ള
കസക്ടോളക്ടോര്  പക്ടോനല്  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനള്ള  പദതനിക്കക്ടോണെട്ട്  രൂപരം  നല്കകേണതട്ട്.
മൂനനക്ടോലട്ട്  വര്ഷതനിനളളനില്  കകേരളരം  കവദദ്യുതനി  കമഖലയനില്  സസയരംപരന്യക്ടോപ്തത
കകേവരനിക്കുപമന്ന  കേക്ടോരന്യതനില് സരംശയമനില്ലെ.  

തുറമുഖ വകുപട്ട്   സരംബന്ധനിചട്ട് ചനില കേക്ടോരന്യങ്ങള് പറയക്ടോനണട്ട്.  കകേരളതനിപന്റെ
പടനിഞക്ടോപറ  അതനിര്തനിയനില്  580  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റെര്  നസ്പീളതനില്  സമുദതസ്പീരവുരം
അതനികനക്ടോടട്ട്  കചര്ന്നട്ട്  വലതുരം  പചറുതുമക്ടോയ  അനവധനി  പടണെങ്ങളുമുണക്ടോയനിട്ടുരം
കകേരളതനിപന്റെ  വനികേസനതനിനട്ട് ചക്ടോലകേ ശക്തനിയക്ടോയനി മക്ടോറുന്ന ഒരു തുറമുഖ ശരംഖല
രൂപപപടുതക്ടോന് നമുക്കട്ട് കേഴനിഞനിടനില്ലെ.  പുതനിയ സര്ക്കക്ടോര് പുതനിയ സസപ്നങ്ങള് നനിറരം
ചക്ടോലനിപചഴതുകേയക്ടോണെട്ട്.  2020-ഓടുകൂടനി  ചരക്കട്ട്  ഗതക്ടോഗതതനിപന്റെ  ഗണെന്യമക്ടോയ  പങ്കെട്ട്
കേപല് ഗതക്ടോഗതമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്ന വനികേസന പരനിപക്ടോടനികേള്ക്കക്ടോണെട്ട് തുടക്കരം കുറനിക്കുന്നതട്ട്.
വനിഴനിഞരം,  അഴസ്പീക്കല്,  പപക്ടോന്നക്ടോനനി,  തങ്കെകശരനി  എന്നസ്പീ  തുറമുഖങ്ങളുപട  വനികേസനരം
പൂര്തനിയക്ടോക്കുപമന്ന  ഉറപക്ടോണെട്ട്  കേനിട്ടുന്നതട്ട്.  അഴസ്പീക്കല്,  കബപ്പൂര്,  തങ്കെകശരനി  എന്നസ്പീ
തുറമുഖങ്ങളുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടുതനി  ആഴ്ചകതക്ടോറുമുള്ള ചരക്കട്ട്  ഗതക്ടോഗതരം  ആരരംഭനിക്കക്ടോനള്ള
പദതനിയുരം  തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോയനി  അറനിയുന.  പകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖതനിപന്റെ  ആഴരം
6  മസ്പീറ്റെര്  വര്ദനിപനിക്കക്ടോനരം  10  ഏക്കര്  സലരം  നനികേതനി  അനബന്ധ  സസൗകേരന്യങ്ങ
പളക്ടോരുക്കക്ടോനമുള്ള  പദതനികേള്  ഞങ്ങളുപട  സസപ്നരം  സക്ടോകക്ടോത്ക്കരനിക്കുപമന്നട്ട്
പ്രതസ്പീകനിക്കുന. പകേക്ടോല്ലെരം -  കകേക്ടോടപറരം കദശസ്പീയ ജലപക്ടോതയുരം ഞങ്ങളുപട സസപ്നമക്ടോണെട്ട്.
'പകേക്ടോചനി കേണവനട്ട് അചനി കവണ' എന്നതട്ട് സര്ഗ്ഗക്ടോത്മകേമക്ടോയ ഒരു പചക്ടോല്ലെക്ടോണെട്ട്. പകേക്ടോചനി
എന്നക്ടോല്  ഉന്നതവുരം  കേക്ടോയനികേവുമക്ടോയ  ജസ്പീവനിതക്ടോനഭവങ്ങളുപട  കവദനിയക്ടോപണെന്നക്ടോണെട്ട്
അതനിനര്തരം. മുസനിരനിസട്ട് എന്നകന്നക്കുമക്ടോയനി ഇല്ലെക്ടോതക്ടോയകപക്ടോള് കേടലമ്മ കേനനിഞതന്ന
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സസക്ടോഭക്ടോവനികേ  തുറമുഖമക്ടോണെട്ട്  പകേക്ടോചനി.  കകേരളരം  തുടങ്ങുന്നതുരം  അവസക്ടോനനിക്കുന്നതുരം
അവനിപടയക്ടോണെട്ട്.  പകേക്ടോചനിപയ  കകേരളതനിപന്റെ  കേവക്ടോടമക്ടോക്കനിയതട്ട്  തുറമുഖവുരം
കേപല്ശക്ടോലയുമക്ടോണെട്ട്.  എന്നക്ടോല്  പകേക്ടോചനി  കേപല്  നനിര്മ്മക്ടോണെശക്ടോല  ക്രൂരമക്ടോയ
അവഗണെനപയയക്ടോണെട്ട്  കനരനിടുന്നതട്ട്.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  ഇതരരം  സക്ടോപനങ്ങപള
സരംരകനിക്കക്ടോനള്ള  പദതനികേള്ക്കട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയനര  ശദ  നല്കേണെപമന്നട്ട്
സൂചനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട് ഇവനിപട അവതരനിപനിക്കപപട ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള   ഒരനിക്കല്കൂടനി
അനകൂലനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട് നനിര്തന.                                       

ശസ്പീ  .    എ  .    എരം  .    ആരനിഫട്ട് :  സര്,  ഇവനിപട  അവതരനിപനിച ധനക്ടോഭന്യര്തനകേപള
ഞക്ടോന്  അനകൂലനിക്കുന.   പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനിപനയുരം  പ്രതനിപകപത  മറ്റെട്ട്  കുകറ
കനതക്ടോക്കപളയുരം  വളര്തനിപയടുക്കുന്നതനിനട്ട്  പവള്ളവുരം വളവുരം ഊര്ജവുപമല്ലെക്ടോമക്ടോയനി
പ്രവര്തനിച ലസ്പീഡര്  പകേ.  കേരുണെക്ടോകേരന്,  ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയപന
ഏറ്റെവുരം  മനികേച  മനനിപയന്നക്ടോയനിരുന  ഒരു  ഘടതനില്  വനികശഷനിപനിചതട്ട്.  ഏറ്റെവുരം
മനികേച  മനനിയക്ടോയനി  ശസ്പീ.  പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയപന  അകദ്ദഹരം  വനികശഷനിപനിച
സക്ടോഹചരന്യരം ഞക്ടോന് പറയക്ടോരം. ശസ്പീ. പനിണെറക്ടോയനി വനിജയന് 1996-പല ഇ. പകേ. നക്ടോയനക്ടോര്
മനനിസഭയനില്  കവദദ്യുതനിയുരം  സഹകേരണെവുരം  വകുപമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോള്
1998  ഒകകക്ടോബറനിലക്ടോണെട്ട് പക്ടോര്ടനി സരംസക്ടോന പസക്രടറനിയക്ടോയനി പതരപഞടുക്കപപടതട്ട്.
പക്ടോര്ടനി  സരംസക്ടോന  പസക്രടറനിയക്ടോയനി  പതരപഞടുക്കപപട്ടു  കേഴനിഞകപക്ടോള്  ലസ്പീഡര്
പകേ.  കേരുണെക്ടോകേരന്  അന്നപത  ഗവണ്പമന്റെനിപന  ആകകപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ആ
മനനിസഭയനില്  പകേക്ടോള്ളക്ടോവുന്ന  ഒരു  മനനികയ  ഉണക്ടോയനിരുനള,  അയക്ടോപള  പക്ടോര്ടനി
പസക്രടറനിയക്ടോക്കനി  എന്നക്ടോണെട്ട്  പറഞതട്ട്.  ആ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  ആകകപനിക്കക്ടോന്
കവണനിയക്ടോണെട്ട് പറഞപതങ്കെനില്കപക്ടോലരം സഖക്ടോവട്ട് പനിണെറക്ടോയനി വനിജയന് പകേക്ടോള്ളക്ടോവുന്ന
ഒരു  മനനിയക്ടോയനിരുനപവന്നട്ട്  പകേ.  കേരുണെക്ടോകേരന്  അന്നട്ട്  പ്രതനിപക്ടോദനിചതട്ട്
ഞക്ടോകനക്ടോര്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  എക്കക്ടോലപതയുരം കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സനിപന്റെ തലമുതനിര്ന്ന കനതക്ടോവക്ടോയ
പകേ.  കേരുണെക്ടോകേരനക്ടോല്  പ്രശരംസനിക്കപപട  സഖക്ടോവട്ട്  പനിണെറക്ടോയനി  വനിജയന്
കകേരളതനിപന്റെ മുഖന്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന്ന സന്ദര്ഭതനിലക്ടോണെട്ട് കവദദ്യുതനി വകുപനിപന്റെയുരം
മറ്റെട്ട് വകുപകേളുപടയുരം ചര്ചയനില് ഞങ്ങപളല്ലെക്ടോരം പപങ്കെടുക്കുന്നതട്ട്.  സഖക്ടോവട്ട് പനിണെറക്ടോയനി
വനിജയന് പക്ടോര്ടനി  സരംസക്ടോന പസക്രടറനിയക്ടോയതുമുതല്  നസ്പീണ  15  വര്ഷക്കക്ടോലമക്ടോണെട്ട്
അകദ്ദഹപത  കവടയക്ടോടനിയതട്ട്.  അന്നപത  കവദദ്യുതനി  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  നനിനരം
കകേരളപത കേരകേയറ്റെക്ടോന്കവണനി ധസ്പീരവുരം സമകയക്ടോചനിതവുരം യുക്തവുമക്ടോയ നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിചതനിപന്റെ  കപരനിലള്ള  കവടയക്ടോടലക്ടോയനിരുന  അതട്ട്. എല്ലെക്ടോ  പത്രങ്ങപളയുരം
ഉപകയക്ടോഗപപടുതനിപക്കക്ടോണ്ടുള്ള  കവടയക്ടോടലനിപന്റെ  ഒരു  പരമര  തപന്നയുണട്ട്.
അതനിപനപയല്ലെക്ടോരം അതനിജസ്പീവനിചട്ട് സഖക്ടോവട്ട് പനിണെറക്ടോയനി വനിജയന് ഇന്നട്ട് കകേരളതനിപന്റെ
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മുഖന്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  അതട്ട്  തന്യക്ടോഗതനിപന്റെയുരം  സഹനതനിപന്റെയുരം  നസ്പീറുന്ന
അനഭവങ്ങളുപട പ്രതനിഫലനമക്ടോണെട്ട്. ഇകപക്ടോള് അകദ്ദഹരം മുഖന്യമനനിയക്ടോയതനിനകശഷവുരം
കവടയക്ടോടല് തുടരുകേയക്ടോണെട്ട്. അകദ്ദഹരം കകക്ടോഭനിചട്ട് സരംസക്ടോരനിചതനിപനപചക്ടോല്ലെനിയക്ടോയനിരുന സഭ
സരംഭനിപനിക്കക്ടോന്  കനക്ടോക്കനിയതട്ട്.  ഇവനിപട  ഉപകയക്ടോഗനിച  പദപ്രകയക്ടോഗങ്ങള്
എപനക്ടോപക്കയക്ടോയനിരുന?  അനന്യഗ്രഹജസ്പീവനി,  രക്ടോകസന്,  സസക്ടോശയപക്കക്ടോള്ളയട്ട്  കുട
പനിടനിക്കുന്നവന് എന്നനിങ്ങപനയുള്ള ധക്ടോരക്ടോളരം  പ്രകയക്ടോഗങ്ങളക്ടോണെട്ട്  നടതനിയതട്ട്.  മനികേച
മനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോഴരം  പക്ടോര്ടനി  പസക്രടറനി  ആയനിരുന്നകപക്ടോഴപമല്ലെക്ടോരം  നടതനിയ
ആക്രമണെങ്ങള്  മുഖന്യമനനിയക്ടോയകപക്ടോഴരം തുടരുകേയക്ടോണെട്ട്.  നനിരനരമക്ടോയ മക്ടോധന്യമകവടയ്ക്കുരം
രക്ടോഷസ്പീയ പകേകപക്ടോക്കലനിനരം ഇരയക്ടോകുന്ന ഒരു വന്യക്തനി സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം പ്രതനികേരനിക്കുരം.
നമ്മപളല്ലെക്ടോവരുരം  മനഷന്യരകല്ലെ;  കകക്ടോഭരം  കേക്ടോണെനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  നമ്മപളല്ലെക്ടോരം  ഉമ്മന്
ചക്ടോണനിമക്ടോരക്ടോകണെക്ടോ;  അകദ്ദഹതനിനക്ടോപണെങ്കെനില് അപതല്ലെക്ടോരം പറ്റുരം.  എല്ലെക്ടോ കേക്ടോപടന്യങ്ങളുരം
മറച്ചുവയക്ടോനള്ള  അനനിതരസക്ടോധക്ടോരണെമക്ടോയ  കവഭവരം  അകദ്ദഹതനിനണട്ട്.  അതരതനില്
അനനിതരസക്ടോധക്ടോരണെമക്ടോയ  കവഭവവുരം  വസ്പീഴന്നനിടപമല്ലെക്ടോരം  വനിദന്യയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റെക്ടോനള്ള
കേഴനിവുരം എല്ലെക്ടോരം മറച്ചുപനിടനിചട്ട്  കേക്ടോപടന്യതനിപന്റെ ആള്രൂപമക്ടോയനി മക്ടോറക്ടോനരം  സക്ടോധക്ടോരണെ
മനഷന്യര്ക്കട്ട് കേഴനിയനില്ലെ. അകപക്ടോള് സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം നസ്പീരസരം പ്രകേടനിപനികക്കണനിവരുരം;
ആത്മക്ടോര്തതപയ  അരംഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുരം പചയ്യുരം.  പകക  കേപടതകേളുരം കുടനിലതകേളുരം
തനിരനിചറനിയക്ടോനള്ള  കേഴനിവട്ട്  കകേരളതനിപല  ജനങ്ങള്ക്കുണട്ട്.  ഇനനിപയങ്കെനിലരം  ഈ
കവടയക്ടോടല്  അവസക്ടോനനിപനിചട്ട്  പചയകപക്ടോയ  കദക്ടോഹങ്ങള്പക്കല്ലെക്ടോരം  പ്രക്ടോയശനിതരം
പചയക്ടോനള്ള  സനനസ്സട്ട്  കേക്ടോണെനിക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പ്രതനിപകകതക്ടോടട്ട്
പറയക്ടോനള്ളതട്ട്. 

2001 മുതല് 2005 വപര ബഹുമക്ടോനന്യനക്ടോയ എ. പകേ. ആന്റെണെനിയുപടയുരം പനിന്നസ്പീടട്ട്
ഒന്നര വര്ഷക്കക്ടോലരം ശസ്പീ. ഉമ്മന് ചക്ടോണനിയുപടയുരം കനതൃതസതനില് അഞട്ട് വര്ഷക്കക്ടോലരം
യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ ഭരണെമക്ടോയനിരുന. ആ കേക്ടോലരം ആരുരം മറനകപക്ടോകേരുതട്ട്. ഉചയട്ട് മുമ്പുരം
ഉചയ്ക്കുകശഷവുരം  ഒന്നര മണെനിക്കൂര് വസ്പീതരം  കലക്ടോഡ്പഷഡനിരംഗുരം രക്ടോത്രനി അര മണെനിക്കൂര്
പവര്കേട്ടുമക്ടോയനിരുന. പകേല് മൂന്നട്ട് മണെനിക്കൂര് കലക്ടോഡ്പഷഡനിരംഗുരം രക്ടോത്രനി അര മണെനിക്കൂര്
പവര്കേട്ടുരം. 8  മണെനിയക്ടോകുകമക്ടോള് കേടകേകമക്ടോളങ്ങള് അടയണെപമന്നതക്ടോയനിരുന  2005
വപരയുള്ള കകേരളതനിപന്റെ  സനിതനി.   അതുകേഴനിഞക്ടോണെട്ട്  കകേരളരം  അന്ധകേക്ടോരതനില്
നനിന്നട്ട്  പവളനിചതനികലയട്ട്  വരക്ടോന് തുടങ്ങനിയതട്ട്.   2006-2011  -ല് ശസ്പീ.  വനി.  എസട്ട്.
അച്ചുതക്ടോനന്ദപന്റെ കനതൃതസതനിലള്ള മനനിസഭയനിപല കവദദ്യുതനി വകുപമനനിയക്ടോയനിരുന
ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന്.  ഇനന്യയനിപല 28 സരംസക്ടോനങ്ങളനില്, ഏറ്റെവുരം നല്ലെ ഊര്ജ
സരംരകണെ പ്രവര്തനതനിനള്ള അവക്ടോര്ഡട്ട് ശസ്പീ.  എ.  പകേ.  ബക്ടോലനട്ട് കകേക്ടോണ്ഗ്രസ്സനിപന്റെ
സമുന്നതനക്ടോയ  കനതക്ടോവുരം  അന്നപത  കകേന്ദ്ര  ഊര്ജ  വകുപമനനിയുമക്ടോയ
ശസ്പീ. സശസ്പീല് കുമക്ടോര് ഷനിന്പഡ ആണെട്ട് നല്കേനിയതട്ട്.  സഖക്ടോവട്ട് എ. പകേ. ബക്ടോലപനയക്ടോണെട്ട്
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ഏറ്റെവുരം  നല്ലെ  കവദദ്യുതനി  വകുപമനനിക്കുള്ള  അവക്ടോര്ഡട്ട്  പകേക്ടോടുതട്ട്  ആദരനിചതട്ട്.
അപതക്ടോനരം മറനകപക്ടോകേരുതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം അന്നക്ടോണെട്ട് തുടങ്ങനിയതട്ട്.
ജനില്ലെകേള്കതക്ടോറുരം  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം  നടപനിലക്ടോക്കനി.  85  അസരംബനി
മണ്ഡലങ്ങപളയുരം നക്ടോലട്ട് ജനില്ലെകേപളയുരം സമ്പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി കവദദ്യുതസ്പീകേരനിക്കപപടവയക്ടോയനി
പ്രഖന്യക്ടോപനിച്ചു.  ആലപഴ ജനില്ലെയനില് സമ്പൂര്ണ്ണ കവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം നടപക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ
പ്രഖന്യക്ടോപനരം  വനിവനിധ പരനിപക്ടോടനികേകളക്ടോപട നടന്നതട്ട് എപന്റെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിപല
എരമല്ലൂരനില് വചക്ടോണെട്ട്.  ആദനിവക്ടോസനിക്കുടനിലകേളനില് ആദന്യമക്ടോയനി കവദദ്യുതനി എതനിയതട്ട്
അക്കക്ടോലതക്ടോണെട്ട്.  പവര് ഒരു ഡനിമക്ടോന്റെക്ടോയനിരുന എന്നതക്ടോണെട്ട് അന്നപത കേക്ടോലപത
പ്രകതന്യകേത.  അന്നട്ട്  34  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കവദദ്യുതനിവപര  കേക്ടോറ്റെനില്  നനിനരം  ഉത്പക്ടോദനിപനിച്ചു.
കവദദ്യുതനി  ഉത്പക്ടോദനതനില്  ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണെകതക്ടോപടയുള്ള സമസ്പീപനരം  അന്നപത
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  സസസ്പീകേരനിചതുപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട് ഇങ്ങപനപയങ്കെനിലരം   പനിടനിച്ചു
നനില്ക്കക്ടോന് ഇന്നട്ട് സക്ടോധനിക്കുന്നതട്ട്. 

12.00 Noon]

പക്ടോരമകരന്യതര  ഊര്ജ  കസക്ടോതസ്സുകേളനിലൂപടയുള്ള  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനതനില്
പ്രധക്ടോനപപടതക്ടോണെട്ട്  കസക്ടോളക്ടോര്.  കസക്ടോളക്ടോര് ഊര്ജപമന്നതട്ട് ഒരു അശസ്പീല പദമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റെനിപയന്നതക്ടോണെട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ കേഴനിഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കക്ടോലപത ഭരണെകനടരം.
വസ്പീടനില്  കസക്ടോളക്ടോര്  യൂണെനിറ്റെട്ട്  സക്ടോപനിചട്ട്  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോപമന്നട്ട്
ഏപതങ്കെനിലപമക്ടോരു  ഭര്തക്ടോവട്ട്  ഭക്ടോരന്യകയക്ടോടട്ട്  പറഞക്ടോല്  ഉടപന  ഭക്ടോരന്യയുപട  മുഖരം
ചുമക്കുരം;  ഭക്ടോരന്യ  ഭര്തക്ടോവനിപന  സൂകനിച്ചു  കനക്ടോക്കുരം.  ഇതരതനിലള്ള
ഹതഭക്ടോഗന്യന്മക്ടോരക്ടോയ ഭര്തക്ടോക്കന്മക്ടോപര സൃഷനിചതക്ടോണെട്ട് യു.ഡനി.എഫട്ട്.-പന്റെ  കസക്ടോളക്ടോര്
നയരം.  കസക്ടോളക്ടോര്  എനര്ജനിയനില്  നനിനരം  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനരം  എന്ന
ആശയപതതപന്ന തകേര്ത.  ആ കേറ കേഴകേനിക്കളഞട്ട് അതനിപന്റെ വനിശസക്ടോസന്യത
വസ്പീപണടുക്കക്ടോന്   ബഹുമക്ടോനപപട  പപവദദ്യുതനിയുരം  കദവസസവുരം  വകുപമനനി  ശസ്പീ.
കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് വലനിയ ശമരം നടകതണതുണട്ട്. സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഈ ഗവണ്പമന്റെട്ട് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നയുടപന ബഹുമക്ടോനപപട
പപവദദ്യുതനി  വകുപമനനി  ഗസൗരവബുദന്യക്ടോ  ഏപറ്റെടുക്കുകേയുരം   എല്ലെക്ടോ  ജനില്ലെകേളനിലരം
അകദ്ദഹരം കപക്ടോകുകേയുരം ആവശന്യമക്ടോയ കേര്മ്മ പദതനികേള് സമയപമടുതട്ട് ചര്ച പചയ്തട്ട്
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുരം പചയ. 

ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പദതനികേപളക്കുറനിചട്ട്  പത്രങ്ങളനില്
മനിക്കവക്ടോറുരം  എല്ലെക്ടോ  ദനിവസവുരം  പരസന്യരം  വരക്ടോറുണട്ട്.  അക്കൂടതനില്  ഈയടുത
ദനിവസവുരം  ഒരു  പരസന്യരം  വന.   1100  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്  പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കക്ടോന്
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കേഴനിഞ  എന്നതക്ടോണെട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  വലനിപയക്ടോരു  കനടമക്ടോയനി  പറഞതട്ട്.
അപതക്ടോരു  വലനിയ  കനടരം  തപന്നയക്ടോണെട്ട്.  എന്നക്ടോല്  സസക്ടോതനന്യതനിപന്റെ  70-ാം
പനിറന്നക്ടോള്  ആകഘക്ടോഷനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനിലരം  1100  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനില്  പപവദദ്യുതനി
എതനിയനിരുന്നനില്ലെ  എന്ന  സനിതനിയക്ടോണെട്ട്  ഇതട്ട്  കേക്ടോണെനിക്കുന്നതട്ട്.  പപവദദ്യുതനിപയതക്ടോത
ഗ്രക്ടോമങ്ങള്  ഇനനിയുമുണട്ട്.  കകേരളതനിപല  മുഴവന്  വസ്പീടുകേളനിലരം   പപവദദ്യുതനി  എന്ന
ലകന്യതനികലയക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  കപക്ടോകുന്നതട്ട്.  ഇതരപമക്ടോരു  ആത്മക്ടോര്തതയുരം
പ്രതനിബദതയുരം  എല്.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ നയമകല്ലെ?

സമ്പൂര്ണ്ണ  പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനികലയട്ട്  കപക്ടോകുകമക്ടോള്  നമ്മള്  കുറച്ചുകൂടനി
മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.  മഴ  കുറവക്ടോയതുകേക്ടോരണെരം  ജലപപവദദ്യുത
പദതനികേളനില്നനിനള്ള  കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനതനില്  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  അതുകപക്ടോപല
കകേന്ദ്ര ഊര്ജനയരം നപമ്മ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലക്ടോഴക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന തരതനിലള്ളതക്ടോണെട്ട്.
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുരം  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദന  രരംഗതള്ള  പ്രതനിസന്ധനികേള്
പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  ബക്ടോധന്യതയുള്ള  ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അതനില്നനിന്നട്ട്  പനിന്മക്ടോറുകേയക്ടോണെട്ട്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പനിന്തുണെകയക്ടോടുകൂടനി  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനതനില്
60  ശതമക്ടോനകതക്ടോളരം  സസകേക്ടോരന്യവല്ക്കരണെരം  നടന  കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
അതക്ടോണെട്ട്  നയരം.  നക്ടോരം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനികലക്കട്ട്  കപക്ടോകുകമക്ടോള്
കകേന്ദ്രതനിപന്റെ  ഊര്ജ  നയതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള  ഇതരരം  പ്രതനിസന്ധനികേകളയുരം
അഭനിമുഖസ്പീകേരനികക്കണനിവരുരം.  അവ  മുന്കൂടനി  കേക്ടോകണെണതുണട്ട്.  നമുക്കട്ട്  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ
സര്ക്കക്ടോരനിപനകപക്ടോപലയക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  തമനിഴക്ടോടനിനട്ട്  പവള്ളരം  പകേക്ടോടുക്കുന്ന
കേക്ടോരന്യതനില്  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ  സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നനിലപക്ടോടട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;   അങ്ങപന സസസ്പീകേരനിചക്ടോല് ഇന്ഡന്യയനില് നമുക്കുള്ള
സക്ടോനരം  എനക്ടോയനിരനിക്കുരം?  അങ്ങപനയുള്ള  ഭക്ടോനന്   തസ്പീരുമക്ടോനങ്ങളനികലപക്കക്ടോനരം
കപക്ടോകേക്ടോന്  നമുക്കട്ട്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  ബഹുമക്ടോനപപട  സപ്രസ്പീരംകകേക്ടോടതനിപയയുരം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിപനയുരം  പവല്ലുവനിളനിച്ചു  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  നമുക്കട്ട്
നമ്മുകടതക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേളുരം വസ്പീകണെങ്ങളുമുണക്ടോകേണെരം.  അതനസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം നടപക്ടോക്കുകമക്ടോള്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട ബുദനിമുട്ടുകേള്
വര്ദനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്  നനിശനിത  പരനിധനിക്കപറമുള്ള  പസകന്
ഓഫസ്പീസകേള്  വനിഭജനിക്കണെരം.  ആലപഴയനില്  അങ്ങട്ട്  പപങ്കെടുത  കയക്ടോഗതനില്
അക്കക്ടോരന്യരം സരംബന്ധനിചട്ട് ഞക്ടോന് പറഞനിരുന. അരൂര്, കുതനിയകതക്ടോടട്ട്, അരൂക്കുറ്റെനി
തുടങ്ങനിയ കമഖലകേളനിപലല്ലെക്ടോരം ഇരുപതനിനക്ടോലക്ടോയനിരതനിലധനികേരം ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോണുള്ളതട്ട്.
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ഇകപക്ടോഴപത സക്ടോഫട്ട് പക്ടോകറ്റെണ് വച്ചുപകേക്ടോണട്ട് ഇതട്ട് നടപക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ലെ. കേറണട്ട്
കപക്ടോയക്ടോല് ജനരം വലനിയ പ്രകകക്ടോഭതനികലക്കട്ട് കപക്ടോകുരം.  നടപനിലക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരന്യങ്ങള്
ഫലവതക്ടോകേണെപമങ്കെനില്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട  എണ്ണരം  വര്ദനിപനിക്കക്ടോനരം  പസകന്
ഓഫസ്പീസകേള് വനിഭജനിക്കക്ടോനമക്ടോവശന്യമക്ടോയ ക്രമസ്പീകേരണെങ്ങള് വരുതണെരം. 

ഒന-രണട്ട് നനിര്കദ്ദശങ്ങള് കൂടനിയുണട്ട്.  പടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര് തക്ടോമസനിക്കുന്ന
വസ്പീടനിനട്ട്  മുകേളനിലൂപട  കപക്ടോകുന്ന  പഹവനി  ഇലകനികേട്ട്  പപലനകേള്  മക്ടോറ്റെനിയനിപല്ലെങ്കെനില്
അവര്ക്കട്ട് വസ്പീടട്ട് പുതുക്കനിപണെനിയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  ഇക്കക്ടോരന്യരം  ബഹുമക്ടോനപപട മനനി
ദയവക്ടോയനി ശദനിക്കണെരം. അന്നപത കയക്ടോഗതനിലരം ഞക്ടോന് ഇക്കക്ടോരന്യരം പറഞനിരുന.
പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരുപടയുരം  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗതനില്പപടവരുപടയുരം  വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട്
മുകേളനില്ക്കൂടനി  കപക്ടോകുന്ന  പഹവനി  ഇലകനികേട്ട്  പപലനകേള്  മക്ടോറ്റെണെപമങ്കെനില്
ലകക്കണെക്കനിനട്ട്  രൂപ പകേക്ടോടുക്കണെരം.  അപല്ലെങ്കെനില് അനമതനി പകേക്ടോടുക്കനില്ലെ.  പണെരം
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  അവര്ക്കട്ട്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  ഇക്കക്ടോരന്യരം  പല  തവണെ  ഞക്ടോനനിവനിപട
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണെട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹക്ടോരരം  കേക്ടോണുപമന്നട്ട്  മുന്  മനനിമക്ടോപരക്ടോപക്ക
പറഞനിരുനപവങ്കെനിലരം പ്രശ്നരം പരനിഹരനിക്കപപടനിടനില്ലെ.  ഇക്കക്ടോരന്യരം ഗസൗരവകതക്ടോപട
കേണെക്കനിപലടുതട്ട്   കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ പചലവനില് അവ മക്ടോറ്റെനിവയക്ടോനരം  പക്ടോവപടവര്ക്കട്ട്
വസ്പീടട്ട് വയക്ടോനള്ള സസൗകേരന്യങ്ങള് പചയ പകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ   അവര്ക്കട്ട് കവപറ സലവുരം
വസ്പീടുരം  പകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ  പചയക്ടോനള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണെരം.  എപനങ്കെനിലരം
പുനനഃക്രമസ്പീകേരണെരം അക്കക്ടോരന്യതനില് നടപക്ടോക്കണെരം. നനിലവനില് അവര്ക്കട്ട് പചറനിയ വസ്പീടട്ട്
വലതക്ടോക്കക്ടോന്   സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  അതുകപക്ടോല  മഴ  വന്നക്ടോല്   കേറണ്ടുണക്ടോകേനില്ലെ.  ഇതരതനില്
കേറണട്ട് കപക്ടോകുന്നതട്ട് ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനള്ള കേക്ടോരന്യങ്ങള് സരംബന്ധനിചട്ട് ആകലക്ടോചനിക്കണെരം.

സമുകദക്ടോല്പന്ന  കേയറ്റുമതനി  കമഖലയക്ടോയ  അരൂരനില് കേറണട്ട്  കപക്ടോയക്ടോലണക്ടോകേക്ടോവുന്ന
ഭവനിഷന്യതകേള്  വലതക്ടോണെട്ട്.  ഇതരതനിലള്ള  കമഖലകേപളയുരം  ദസസ്പീപുകേപളയുരം
പസന്സനിറ്റെസ്പീവട്ട്  കമഖലകേളക്ടോയനി  ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  തനിരനിക്കണെരം.  അവയട്ട്
പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം  പകേക്ടോടുതട്ട്  അവനിടപത  ഊര്കജക്ടോല്പക്ടോദന  വര്ദനവനിനരം
സരംരകണെതനിനരം പ്രകതന്യകേ പദതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കണെരം. 

ഞക്ടോന് നനിയമസഭയനില്വന്ന കേക്ടോലരംമുതല് കകേള്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട് മറസ്പീനക്ടോ ബസ്പീചനിപന്റെ
മക്ടോതൃകേയനില്  ആലപഴ  കപക്ടോര്ടട്ട്  മറസ്പീനക്ടോ കപക്ടോര്ടട്ട്  കേരം  ബസ്പീചക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുപമനളളതട്ട്.
ഇതവണെപത  ബഡ്ജറ്റെനില്  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പ്രക്ടോഥമനികേ  പചലവുകേള്ക്കക്ടോയനി
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  അതനികപക്ടോപഴങ്കെനിലരം നടപക്ടോക്കണെരം.  

എനനിനക്ടോണെട്ട് ഇകപക്ടോള്  സസക്ടോശയ സമരരം നടതന്നതട്ട്? ഈ സമരരം ഇകപക്ടോള്

1075/2017.



368 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 3, 2016

പക്ടോന്  പചയ്തട്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഈ  സഭയനില്  നടകക്കണ  ധനക്ടോഭന്യര്തന
ചര്ചകേള് എനക്ടോയനിരുന? ഈ സഭയനില് ഇന്നട്ട് ധനക്ടോഭന്യര്തനകേളുമക്ടോയനി ബന്ധപപട
ചര്ചകേളക്ടോണെട്ട്  നടകക്കണതട്ട്.  കേഴനിഞ  അഞട്ട്  പകേക്ടോല്ലെക്കക്ടോലരം   മനനിയക്ടോയനിരുന്ന
ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബു  സമക്ടോദനിച  സസതനിപനക്കുറനിച്ചുരം  വഴനിവനിട  രസ്പീതനികേപളക്കുറനിച്ചുരം
ഓകരക്ടോരുതരുകടയുരം  കപരനിലണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള സമക്ടോദന്യങ്ങപളക്കുറനിച്ചുരം  ബനിനക്ടോമനികേപളക്കുറനിച്ചുരം
ശസ്പീ. പകേ. എരം. മക്ടോണെനിയുമക്ടോയനി ബന്ധപപട  കകേക്ടോഴ ഇടപക്ടോടുകേപളക്കുറനിച്ചുപമല്ലെക്ടോരം ഈ
സഭയനില്  ചര്ച  പചയപപകടണതകല്ലെ?  നനികുതനി  പവടനിപനിപന  സരംബന്ധനിച്ചുള്ള
കേക്ടോരന്യങ്ങപളല്ലെക്ടോരം ചര്ച പചയപപകടണതക്ടോയനിരുന. ഇപതല്ലെക്ടോരം കനരപത  സഭയനില്
ചര്ച പചയപപടനിടനികല്ലെ? ഈ ചര്ച ഇവനിപട നടക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനള്ള ഒരു സരംരകണെ
കേവചമക്ടോണെട്ട്  30  വനിദന്യക്ടോര്തനികേളുപട  കപരുരംപറഞട്ട്  സമരരം  നടതന്നതട്ട്.
ഇതനില്നനിന്നട്ട്  രകപപടക്ടോനള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയ  ഈ  സമരരം  ഒരു  സമരക്ടോഭക്ടോസമക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയക്ടോണെട്ട്. ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബുവനിപന്റെ  കപരനിലള്ള  അഴനിമതനിപയല്ലെക്ടോരം  പുറത
വന്നകപക്ടോള് പകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെട്ട് മസൗനവ്രതതനിലക്ടോയനിരുന.  അകദ്ദഹപത
സമ്മര്ദ്ദതനിലക്ടോക്കനി  പ്രസക്ടോവന  ഇറക്കുന്ന  സനിതനി  വന്നനികല്ലെ?  ഇതരരം
കേക്ടോരന്യങ്ങപളക്ടോപക്ക  ചര്ച  പചയപപടുപമന്നട്ട്  ഭയന്നട്ട്  അതനില്നനിന്നട്ട്  രകപപടക്ടോനള്ള
കുതനങ്ങളുമക്ടോയനി  പ്രതനിപകരം  സമരതനിനനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഇതട്ട്  കകേരളതനിപല
പ്രബുദരക്ടോയ ജനങ്ങള് തനിരനിചറനിയുപമന്നട്ട് സൂചനിപനിച്ചുപകേക്ടോണട്ട് ഞക്ടോന് നനിര്തന. 

പപവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്):  സര്,
പ്രതനിപകരം  സഭയനിലനില്ലെക്ടോതതട്ട്  പപവദദ്യുതനി  വകുപനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള  ചര്ച
ഫലപ്രദമക്ടോകുന്നതനിനട്ട് സഹക്ടോയനിചനിടനില്ലെ, അവര്കൂടനി ചര്ചയനില് പപങ്കെടുക്കണെമക്ടോയനിരുന.
നമ്മുപട  സരംസക്ടോനപത  ഏറ്റെവുരം  സപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണെട്ട്  ഊര്ജരം.
സരംസക്ടോനരം  ഊര്ജ  പ്രതനിസന്ധനിയനിലൂപടയക്ടോണെട്ട്  കേടന  കപക്ടോകുന്നതട്ട്.
ഇസൗ   പ്രതനിസന്ധനിയുപട  കേക്ടോരണെക്കക്ടോര്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  തപന്നയക്ടോണെട്ട്.  കേഴനിഞ
5  വര്ഷക്കക്ടോലരംപകേക്ടോണട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കക്ടോകനക്ടോ  ഊര്ജ
സരംഭരണെതനികനക്ടോ  ഉല്പക്ടോദനതനികനക്ടോ  ആവശന്യമക്ടോയ  പുതനിയ  സമസ്പീപനങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോകനക്ടോ  ശമനിക്കക്ടോപത  അനന്യസരംസക്ടോനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്   ഉസൗര്ജരം
വക്ടോങ്ങനി  നമ്മുപട  സരംസക്ടോനതനിപന്റെ  ആവശന്യങ്ങള്  നനിറകവറ്റുന്ന  രസ്പീതനിയനികലക്കട്ട്
കപക്ടോയതനിപന്റെ  ദുരനമക്ടോണെട്ട്  സരംസക്ടോനരം  ഇന്നട്ട്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
സരംസക്ടോനതനിപന്റെ വനികേസനരം സക്ടോധന്യമക്ടോക്കണെപമങ്കെനില് ഉസൗര്കജക്ടോല്പക്ടോദന കമഖലയനില്
സജസ്പീവമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടപപടലകേള് നടകതണതക്ടോയനിട്ടുണട്ട്. 100 ദനിവസരം പൂര്തസ്പീകേരനിച
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ഈ സര്ക്കക്ടോര്  ഉസൗര്കജക്ടോല്പക്ടോദന കമഖലയനില് തനികേഞ ലകന്യകബക്ടോധകതക്ടോടു
കൂടനി  മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോകേക്ടോനള്ള  പരനിശമമക്ടോണെട്ട്  നടതന്നതട്ട്.  ഇവനിപട  സരംസക്ടോരനിച
ബഹുമക്ടോനപപട  എരം.എല്.എ.-മക്ടോപരല്ലെക്ടോവരുരം  സര്ക്കക്ടോര്  ഇതുവപര  സസസ്പീകേരനിച,
കേഴനിഞ  മൂന്നരമക്ടോസക്കക്ടോലരം  സസസ്പീകേരനിച  നടപടനികേള്ക്കട്ട്  നല്ലെ  പനിന്തുണെ
നല്കേനിയനിട്ടുപണനള്ളതട്ട്  ചക്ടോരനിതക്ടോര്തന്യജനകേമക്ടോണെട്ട്. ഉസൗര്കജക്ടോല്പക്ടോദനരരംഗതട്ട്
ഇന്നട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകവണനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്
എല്ലെക്ടോ  എരം.എല്.എ.-മക്ടോരുപടയുരം  ആത്മക്ടോര്തമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സഹകേരണെമുണക്ടോകേണെരം.
എങ്കെനില്  മക്ടോത്രകമ   ഇന്നട്ട്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഗുരുതരമക്ടോയ  അവസയനില്  നനിന്നട്ട്
നമുക്കട്ട്  രകപപടക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അടുത  5  വര്ഷക്കക്ടോലയളവനിനള്ളനില്
കലക്ടോകകേക്ടോതര നനിലവക്ടോരതനില്  എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം  പപവദദ്യുതനി  ലഭന്യമക്ടോക്കുകേ  എന്ന
ലകന്യരം  പപകേവരനിക്കക്ടോനള്ള  പദതനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിപന്റെ  ആദന്യഘടമക്ടോണെട്ട്
2017 മക്ടോര്കചക്ടോടുകൂടനി  സരംസക്ടോനപത സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെ സരംസക്ടോനമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുന്നതനിനകവണനിയുള്ള  ക്രനിയക്ടോത്മകേവുരം  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേവുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പദതനികേള്
ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന് ശമനിക്കുന്നതട്ട്. എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം പപവദദ്യുതനി എതനിക്കക്ടോന്
ആഗ്രഹനിക്കുകമക്ടോള്  സമൂഹതനിപല  ദുര്ബല  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങപളയക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്
ലകന്യരംവയ്ക്കുന്നതട്ട്.  കറക്ടോഡട്ട്,  കതക്ടോടട്ട് പുറകമക്ടോക്കട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് തക്ടോമസനിക്കുന്ന,
വളപര  പക്ടോവപപട  ആളുകേള്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  വസ്പീടുണട്ട്;  വസ്പീപടന്നട്ട്  പറയക്ടോന്കപക്ടോലരം
കേഴനിയനില്ലെ. അടുത കേക്ടോലതട്ട് പക്ടോലക്കക്ടോടട്ട് ജനില്ലെയനില് ഒരനഭവമുണക്ടോയനി. പ്രക്ടോയരം പചന്ന
മൂന്നട്ട്  അമ്മമക്ടോര്  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  വസ്പീടനില്  പപവദദ്യുതനി  കേണെകന്  ഇല്ലെക്ടോതതനിപന്റെ
ദുരനകേഥ  ഒരു  മക്ടോധന്യമരം  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചു.  ബന്ധപപട  ഉകദന്യക്ടോഗസകരക്ടോടട്ട്
അകനസഷനിചകപക്ടോള്  അറനിയക്ടോന്  സക്ടോധനിചതട്ട്   അവപരക്ടോരു  കതക്ടോടട്ട്  പുറകമക്ടോക്കനില്
തക്ടോമസനിക്കുകേയക്ടോപണെന്നക്ടോണെട്ട്.  വസ്പീടനില്  കേറന്റെട്ട്  വരണെപമന്നതക്ടോണെട്ട്  അവരുപട
ജസ്പീവനിതതനിപല  വലനിയ ആഗ്രഹരം.  അവനിപട കപക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിചകപക്ടോള്  മസ്പീറ്റെര്
സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  ചുവരനില്ലെ.  പപവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട  കനതൃതസതനില്
വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട്   ചുവര്  നനിര്മ്മനിചട്ട് കവദദ്യുതനി കേണെകന് നല്കേനി.   പതക്ടോടടുത ദനിവസരം
അകത  മക്ടോധന്യമരം  തപന്ന  ആ  ചനിത്രവുരം  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച്ചു.  അങ്ങപനയുള്ള
ആളുകേപളയക്ടോണെട്ട് ഗവണ്പമന്റെട്ട് ലകന്യരം വയ്ക്കുന്നതട്ട്. ഏതു വനിഭക്ടോഗതനിലള്ളവകരക്ടോടക്ടോണെട്ട്
സര്ക്കക്ടോര്  കൂടുതല്  ശദ  പതനിപനികക്കണപതനള്ളതക്ടോണെട്ട്  പ്രധക്ടോനപപട  പ്രശ്നരം.
സമൂഹതനിപല  അശരണെരുരം  ആലരംബഹസ്പീനരുരം  ദുരനിതരം  കപറുന്നവരുരം
പക്ടോര്ശസവല്ക്കരനിക്കപപടവരുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  സക്ടോധക്ടോരണെക്കക്ടോരക്ടോയ  മനഷന്യര്ക്കക്ടോണെട്ട്  ഇസൗ
സര്ക്കക്ടോര്  മുന്ഗണെന  നല്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങപനയുള്ളവര്ക്കട്ട്  കവദദ്യുതനി  കേണെകന്



370 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 3, 2016

നല്കേക്ടോന്  കവണനിയക്ടോണെട്ട്  സമ്പൂര്ണ്ണ പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം പ്രഖന്യക്ടോപനിചതട്ട്;  അല്ലെക്ടോപത
സമന്നന്മക്ടോര്ക്കട്ട്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനല്ലെ.  വസ്പീടനിനട്ട്  നമരനില്ലെക്ടോതവര്ക്കട്ട്  പപവദദ്യുതനി,  വക്ടോടര്
കേണെകനകേള്ക്കട്ട് അകപകനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനില്ലെ. അതരക്കക്ടോര്ക്കട്ട്  പപവദദ്യുതനി
ലഭന്യമക്ടോക്കുകേ എന്ന ലകന്യതനികലക്കക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര് നസ്പീങ്ങുന്നതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് : സര്,  വസ്പീടനിനട്ട്  നമരനിപല്ലെങ്കെനിലരം  വസ്തുവനിപന്റെ
ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശമനിപല്ലെങ്കെനിലരം   പപവദദ്യുതനി  കേണെകന്  നല്കുപമന്നട്ട്   കകേക്ടോടയതട്ട്
നടന്ന  മസ്പീറ്റെനിരംഗനില്  വചട്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  മനനി  വന്യക്തമക്ടോക്കനിയതക്ടോണെട്ട്.  പകക
ഇകപക്ടോഴരം  പപവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡനില്  ഇതരരം  കേക്ടോരന്യങ്ങള്  പറഞട്ട്  കേണെകന്
നനികഷധനിക്കുനണട്ട്. 

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപളളനി സകരന്ദ്രന് : സര്,  അതനിനള്ള സക്ടോധന്യത ഒട്ടുരം തപന്നയനില്ലെ.
എവനിപടപയങ്കെനിലമുപണങ്കെനില് അക്കക്ടോരന്യരം പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോരം.  ഇക്കക്ടോരന്യതനില് കേര്ശന
നനിര്കദ്ദശരം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുസരംബന്ധനിചട്ട് തകദ്ദശസസയരംഭരണെ സക്ടോപനങ്ങള്ക്കട്ട്
ഉതരവട്ട്  പകേക്ടോടുതനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണെട്ട്  അതരരം
വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട്  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  നമര്  പകേക്ടോടുകക്കണതട്ട്.  പപവദദ്യുതനി,  വക്ടോടര്
കേണെകനകേള്,  കവക്ടോടര്  പടനികേയനില്  കപരട്ട്  കചര്ക്കല്  എന്നനിങ്ങപനയുള്ള
കേക്ടോരന്യങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  മപറ്റെക്ടോനരം  കനക്ടോക്കക്ടോപത  വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട്  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  നമര്
പകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവട്ട് നനിലവനിലണട്ട്. ആ ഉതരവട്ട് നടപനിലക്ടോകക്കണതട്ട്
തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല  പസക്രടറനിമക്ടോരക്ടോണെട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉതരവട്ട്
നടപനിലക്ടോക്കക്ടോത  സക്ടോഹചരന്യതനില്  അവരുപട  കപരനില്  കേര്ശന  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട് സക്ടോധനിക്കുരം.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീരം : സര്,  പല  പഞക്ടോയതട്ട്  പസക്രടറനിമക്ടോരുരം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റെട്ട് പകേക്ടോടുക്കക്ടോപമന്നട്ട് സമ്മതനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശസ്പീ  .    രക്ടോജു എബഹക്ടോരം : സര്,  വയറനിരംഗട്ട്  നടതക്ടോത നനിരവധനി വസ്പീടുകേളുണട്ട്.
അതരരം   വസ്പീടുകേള്  വയറനിരംഗട്ട്  പചയക്ടോന്  പണെരം  മുടക്കുന്നതട്ട്  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണെട്ട്.  ശരക്ടോശരനി രണ്ടു ലകരം രൂപ മുതല് അഞ്ചു ലകരം രൂപ വപര
മുടക്കനിയക്ടോണെട്ട്  ഇസൗ  പഞക്ടോയതകേള്  വസ്പീടുകേളുപട  വയറനിരംഗട്ട്  നടതന്നതട്ട്.  മറ്റു
ബക്ടോദന്യതകേള്  പഞക്ടോയതനികന്റെകയക്ടോ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപടകയക്ടോ  കമല്  വരക്ടോപത
എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കട്ട്  കേണെകന് നല്കേനിയക്ടോല്  സമ്പൂര്ണ്ണ
പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനികലപക്കതരം.  അതനിനള്ള  സകപക്ടോര്ടക്ടോണെട്ട്  കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ
ഭക്ടോഗതനനിനമുണക്ടോകകേണതട്ട്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  സര്,  ഇതുസരംബന്ധനിചട്ട് നനിരവധനി പരക്ടോതനികേള്
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പകേക്ടോടുതനിട്ടുപണങ്കെനിലരം ഇതുവപര യക്ടോപതക്ടോരു നടപടനിയുരം അക്കക്ടോരന്യതനിലണക്ടോയനിടനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ബക്ടോബു  :  സര്,  ജനില്ലെകേളനില്  വനിളനിച്ചുകചര്ത  കയക്ടോഗതനില്
ബഹുമക്ടോനപപട  പപവദദ്യുതനി  വകുപമനനി   പ്രഖന്യക്ടോപനിപചങ്കെനിലരം  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ
സക്ടോപനങ്ങളുരം  ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  അധനികേക്ടോരനികേളുരം  പരസരരം  അതനിപന്റെ
ഉതരവക്ടോദനിതസരം പപകേമക്ടോറുകേയക്ടോണെട്ട്.  യഥക്ടോര്തതനില്  സക്ടോധക്ടോരണെ ജനങ്ങള്ക്കക്ടോണെട്ട്
സമ്പൂര്ണ്ണ  പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനിപന്റെ  ഗുണെരം  ലഭനികക്കണപതനള്ളതുപകേക്ടോണട്ട്
രണ്ടുവകുപകേളുരം കയക്ടോജനിചട്ട്  ചര്ച പചയ്തട്ട്  വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട് തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ നമര് നല്കേനി
പപവദദ്യുതനി എതനിക്കക്ടോനള്ള സരംവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ ഇതട്ട് ഗുണെകേരമക്ടോയനി
വരനികേയുള.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന് :  സര്,  'നഞ'  എനപറഞക്ടോണെട്ട് ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതട്ട്.
പ്രക്ടോയമക്ടോയ,  ഉണെങ്ങക്ടോറക്ടോയ  പതങ്ങട്ട്  മുറനിചട്ട്   കേഴകക്കക്ടോലപകേക്ടോണട്ട്  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള
വസ്പീടുകേളക്ടോണെവ.  അതനിനകപക്ടോലരം നമര് കേനിട്ടുന്നനില്ലെ.  അതുപകേക്ടോണട്ട് ഈ നടപടനികേള്
കവഗതനിലക്ടോക്കണെരം. 

തകദ്ദശസസയരംഭരണെവുരം  നഡ്യൂനപകകകമവുരം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തസ്പീര്തക്ടോടനവുരം
വകുപമനനി  (കഡക്ടോ  .    പകേ  .  ടനി  .    ജലസ്പീല്)  :  സര്,   ഇസൗ വനിഷയരം  സരംസക്ടോനതനിപന്റെ
വനിവനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  നനിര്മ്മക്ടോണെരം  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട്  നമര്
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങളുപട  പസക്രടറനിമക്ടോര്ക്കട്ട്  അടനിയനരമക്ടോയനി
നനിര്കദ്ദശരം  നല്കുരം.  ഇതുവപര  1000  സസയര്  ഫസ്പീറ്റുള്ള  വസ്പീടുകേള്ക്കക്ടോയനിരുന
കവദദ്യുതനി  കേണെകന്  ലഭനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നക്ടോല്  1500  സസയര്  ഫസ്പീറ്റെട്ട്  വപരയുള്ള
വസ്പീടുകേള്ക്കട്ട് ലഭന്യമക്ടോക്കണെപമന്നക്ടോവശന്യപപടട്ട് തകദ്ദശസസയരംഭരണെ വകുപട്ട്,   പപവദദ്യുതനി
വകുപനിനട്ട് കേതട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കറഷന് കേക്ടോര്ഡട്ട്, പഎ.ഡനി. കേക്ടോര്ഡട്ട്,  ഇലകനിസനിറ്റെനി,
വക്ടോടര്,  ഗന്യക്ടോസട്ട് കേണെകനകേള് എന്നനിവ  ഒരു വസ്പീട്ടുകേക്ടോരനട്ട് ലഭനിക്കതക്ക വനിധതനില്
തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  വസ്പീട്ടുനമര്  പകേക്ടോടുക്കണെപമന്നട്ട്  ഇസൗ  സഭക്ടോസകമ്മളനരം  തസ്പീരുന്നതനിന
മുന്പുതപന്ന ബന്ധപപടവര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദശരം നല്കേക്ടോരം.    

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീരം : സര്,   പണെമനില്ലെക്ടോതതുപകേക്ടോണട്ട്  ചനില വസ്പീടുകേള്
വയറനിരംഗട്ട്  പചയക്ടോന്  ഉടമസര്ക്കട്ട്  സക്ടോധനിക്കുന്നനില്ലെ.  4000  രൂപയക്ടോകുപമന്നക്ടോണെട്ട്
പറയുന്നതട്ട്.  അങ്ങപനയുള്ളവപര  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്  എരം.എല്.എ.   ഫണനില്നനിന്നട്ട്
പണെരം പചലവഴനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ?

കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി (ശസ്പീ  .   കേടകേരംപളളനി സകരന്ദ്രന്  ) : സര്,
2012-പല  സര്ക്കക്ടോര്  ഉതരവട്ട്   നനിലവനിലണട്ട്.  5  കേക്ടോരന്യങ്ങള്ക്കട്ട്  തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ
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വസ്പീട്ടുനനമര്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ബന്ധപപട  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങളുപട
പസക്രടറനിമക്ടോര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശരം നല്കേനിപക്കക്ടോണ്ടുള്ള  സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവക്ടോണെട്ട്.  അവ
നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനില്  ഉകദന്യക്ടോഗസര്  പപവമനസന്യരം  കേക്ടോട്ടുന.  ബഹുമക്ടോനപപട
തകദ്ദശസസയരംഭരണെ വകുപമനനി അതനില് 1500 സസയര് ഫസ്പീറ്റെട്ട് വപരയുള്ള  വസ്പീടുകേള്
എന്നട്ട്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അവ  സക്ടോമക്ടോനന്യരം  കഭദപപട,   പചറുതല്ലെക്ടോത  വസ്പീടുകേളക്ടോണെട്ട്.
'അധനികൃതമക്ടോകണെക്ടോ അനധനികൃതമക്ടോകണെക്ടോ  എന  കനക്ടോക്കക്ടോപത'  എന്നക്ടോണെട്ട്  ആ
ഉതരവനില്   പറയുന്നതട്ട്.   'ഇപതക്ടോനരം  തപന്ന  ആ  ഭൂമനിയുപട  ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശരം
പതളനിയനിക്കക്ടോനള്ള കരഖകേളല്ലെ',  എപന്നക്ടോരു ക്ലക്ടോസട്ട് കൂടനി അതനിലള്പപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
വക്ടോടര്  കേണെകകനക്ടോ  പപവദദ്യുതനി  കേണെകകനക്ടോ  എടുക്കക്ടോനള്ള  ആവശന്യതനിനക്ടോയനി
മക്ടോത്രരം  ഉപകയക്ടോഗനികക്കണതക്ടോപണെന്നട്ട്  കൃതന്യമക്ടോയനി  പറയുനണട്ട്.  അതട്ട്  പുതുക്കനി
1500  സസയര് ഫസ്പീറ്റെക്ടോക്കനി പുതനിയ ഉതരവട്ട് പുറപപടുവനിക്കക്ടോപമന്നക്ടോണെട്ട് ബഹുമക്ടോനപപട
മനനി പറഞതട്ട്. നനിശയമക്ടോയുരം ആ ഉതരവട്ട് നടപനിലക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ ശക്തമക്ടോയ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്  നക്ടോരം പചകയണപതന്നക്ടോണെട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയക്ടോനള്ളതട്ട്.

ശസ്പീ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷട്ട് :  സര്,  പപവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡുകേളനിപല  ഒഴനിവുകേപള
സരംബന്ധനിചട്ട് ധക്ടോരക്ടോളരം  പരക്ടോതനികേള് ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേക്ടോലതട്ട് പല തസനികേകേളനിലക്ടോയനി ഒഴനിഞകേനിടന്ന ഒഴനിവുകേള് നനികേതക്ടോന് അന്നപത
സര്ക്കക്ടോര് തയക്ടോറക്ടോയനില്ലെ.  പുതനിയതക്ടോയനി ആരരംഭനിചനിട്ടുള്ള പസകന് ആഫസ്പീസകേളനില്
അതനിനനസൃതമക്ടോയ  തസനികേകേള്  സൃഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇപല്ലെങ്കെനില്  തസനികേകേള്
സൃഷനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,  അതനിനള്ള  മറുപടനി  അവസക്ടോനരം
പറയുന്നതക്ടോണെട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ  പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെതനിപന്റെ  കേക്ടോരന്യതനില്  ജനകേസ്പീയ
സമനിതനികേള് രൂപസ്പീകേരനിചട്ട് പ്രവര്തനരം നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള് മനസ്സനിലക്ടോക്കനിയതട്ട്
സരംസക്ടോനതട്ട്  115000  വസ്പീടുകേളനില്  ഇനനിയുരം  പപവദദ്യുതനി  എതനിയനിടനിപല്ലെന്നക്ടോണെട്ട്.
ഇതനില്  18000  പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുരംബങ്ങളുരം  35000  പടനികേജക്ടോതനി  കുടുരംബങ്ങളുരം
85000  ദക്ടോരനിദന്യ കരഖയട്ട് തക്ടോപഴയുള്ള കുടുരംബങ്ങളുമക്ടോണെട്ട്.  ഇതനില്  60000-കതക്ടോളരം
വസ്പീടുകേളുപട വയറനിരംഗട്ട് നടതക്ടോനപണന്നക്ടോണെട്ട്  കേക്ടോണുന്നതട്ട്. വയറനിരംഗട്ട് നടതന്നതനിനട്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട  എരം.എല്.എ.  പറഞതുകപക്ടോപല,  ഒരു  വസ്പീടനിനട്ട്  ഏകേകദശരം
അയക്ടോയനിരകമക്ടോ  ആറക്ടോയനിരകമക്ടോ  രൂപയക്ടോണെട്ട്  കവണനിവരുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  പഞക്ടോയതട്ട്
ഫണനില്നനിനരം അനവദനിക്കണെരം.  നക്ടോലക്ടോയനിരരം  രൂപ  പചലവട്ട്  വരുന്ന രസ്പീതനിയനിലരം
വയറനിരംഗട്ട്  പചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  അതരതനില്  ആരുരം  വയറനിഗട്ട്  പചയരുതട്ട്.
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അങ്ങപനയുള്ളവ കവഗരം കകേടക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധന്യതയുള്ളതനിനക്ടോല് പമചപപട സക്ടോധനങ്ങള്
ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോയനിരനിക്കണെരം  വയറനിരംഗട്ട് പചകയണതട്ട്.   

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ബക്ടോബു  . :  സര്,  ഇകപക്ടോള്  പഞക്ടോയതകേളുപട  പദതനി
പൂര്തസ്പീകേരണെതനിപന്റെ സമയമക്ടോണെട്ട്. പദതനി ആസൂത്രണെരം കേഴനിഞട്ട് ഡനി.പനി.സനി.-യനില്
നനിനരം  അരംഗസ്പീകേക്ടോരരം  വക്ടോങ്ങനിയ  സമയമക്ടോണെട്ട്.  ഇതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  ഫണനില്
പഞക്ടോയതകേള്ക്കട്ട്  അവരുപട  വനിഹനിതരം  വയക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത   സക്ടോഹചരന്യമുണട്ട്.
അതുപകേക്ടോണട്ട് നനിര്ബന്ധമക്ടോയുരം പഞക്ടോയതട്ട് ഫണനില്നനിനരം  നനിശനിത ശതമക്ടോനരം
വയ്കക്കണതക്ടോപണെന്ന ഉതരവട്ട് പഞക്ടോയതട്ട് വകുപനില്നനിനരം വരണെരം.  

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,  ഏപതങ്കെനിലരം  പഞക്ടോയതകേളനില്
പഞക്ടോയതട്ട്  സമനിതനികേള്  മുഖരം  തനിരനിഞനനില്ക്കുകേയക്ടോപണെങ്കെനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്
ഇങ്ങപനപയക്ടോരഭനിപ്രക്ടോയരം വരുന്നതട്ട്.   

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  സര്,  പല  പഞക്ടോയതകേളുരം  അതനിനള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നനില്ലെ.  ഇപതക്ടോരു വലനിയ പ്രശ്നമക്ടോണെട്ട്.

ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്,  ഡനി.പനി.സനി. നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  അതനില്  യക്ടോപതക്ടോരു  പ്രശ്നവുമനില്ലെ.  തക്ടോല്പരന്യമനില്ലെക്ടോയ്മയക്ടോണെട്ട്
പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണെരം.  വലനിയ  തുകേ  പചലവഴനികക്കണനി  വരുന്നനില്ലെ.  പചറനിയ  തുകേ
മക്ടോത്രമക്ടോണെട്ട്  ഇതനില്  പചലവഴനികക്കണനിവരുന്നതട്ട്.  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  നടപടനി
അവരുപട ഭക്ടോഗതനനിനമുണക്ടോകേണെരം. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജട്ട് : സര്, ഇതട്ട് vague ആയനി പറഞകപക്ടോയക്ടോല് പറ്റെനില്ലെ.
മനനി  vague  ആയനി  പറഞകപക്ടോകുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഒരു  പഞക്ടോയതട്ട്  അതനിനള്ള
വനിഹനിതരം  വയ്ക്കുന്നനിപല്ലെങ്കെനില്  എന്തുപചയ്യുരം;  അതനിനള്ള  തസ്പീരുമക്ടോനമുണക്ടോകേകണ?
അതനിനട്ട്  കേഴനിഞനിപല്ലെങ്കെനില് എരം.എല്.എ.  ഫണനില്നനിനരം തുകേ അനവദനിക്കണെരം.
അങ്ങട്ട്  അതനികലയ്പക്കക്ടോനരം  വരക്ടോപത  പവറുപത  പറഞകപക്ടോയക്ടോല്  മതനികയക്ടോ?
എരം.എല്.എ.  ഫണട്ട്  പകേക്ടോടുതക്ടോപലനക്ടോ  കുഴപരം?  ഇതനിപനല്ലെക്ടോപമക്ടോരു  തസ്പീരുമക്ടോനരം
ഇവനിപട പ്രഖന്യക്ടോപനിക്കണെരം.  പവറുപത പറഞകപക്ടോകുന്നതട്ട് ശരനിയല്ലെ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  ബഹുമക്ടോനപപട വകുപമനനി മറുപടനി പറയുനണട്ട്.

തകദ്ദശസസയരംഭരണെവുരം  നഡ്യൂനപകകകമവുരം  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തസ്പീര്തക്ടോടനവുരം
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വകുപമനനി  (കഡക്ടോ  .    പകേ  .    ടനി  .    ജലസ്പീല്)  :  സര്,   പഞക്ടോയതകേളനില്  വന്യക്തനിഗത
ആനകേലന്യങ്ങള്ക്കട്ട്  എരം.എല്.എ.  ഫണട്ട്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  ഇകപക്ടോള്   കേഴനിയനില്ലെ.
ഒരു  വസ്പീടനിപന്റെ  മുന്നനിലള്ള  പപക്ടോതുവഴനിയനിലൂപട  പപവദദ്യുതനി  കേണെകന്  വലനിച്ചു
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം. അകങ്ങക്ടോടട്ട് കേണെകന് പകേക്ടോടുകക്കണതുരം സസനമക്ടോയനി വയറനിരംഗട്ട്
പചകയണതുരം  അവര്  തപന്നയക്ടോണെട്ട്.  ഗ്രക്ടോമപഞക്ടോയതകേള്ക്കട്ട്  ഇതരതനിലള്ള
വന്യക്തനിഗത  ആനകൂലന്യരം  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അവരുപട  പഞക്ടോയതനില്
അങ്ങപനയുള്ള  ആപരങ്കെനിലമുപണങ്കെനില്  അതട്ട്  ബന്ധപപട  പഞക്ടോയതകേള്ക്കട്ട്
പചയക്ടോവുന്നതക്ടോണെട്ട്.  പക്ടോന് ഫണട്ട് എങ്ങപന വനിനനികയക്ടോഗനിക്കണെപമന്നട്ട് തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോനള്ള
അധനികേക്ടോരരം  ബന്ധപപട  തകദ്ദശഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കക്ടോണെട്ട്.  നമുക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദശരം
നല്കേക്ടോകന  കേഴനിയുകേയുള.  അതനികനക്കക്ടോള്  മുന്ഗണെനയുള്ള  മപറ്റെപനങ്കെനിലരം
പദതനികേള്  അവരുപട  പഞക്ടോയതനിലപണങ്കെനില്  അതനിനവര്  മുന്ഗണെന
നല്കേനിയക്ടോല്  അങ്ങപന  നല്കേരുപതന്നട്ട്  നമുക്കട്ട്  പറയക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.
സക്ടോധക്ടോരണെഗതനിയനില് പക്ടോവപപട ആളുകേള്ക്കട്ട് പപവദദ്യുതനി കേണെകന് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വയറനിരംഗട്ട്  നടതന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  തുകേ  പഞക്ടോയതകേള്  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുനണട്ട്.
പഞക്ടോയതട്ട്  അക്കക്ടോരന്യതനില്  വക്ടോശനി  കേക്ടോണെനിക്കുപമന്നട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതക്ടോനന്നനില്ലെ.
തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി നമരനിടട്ട്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  ഉതരവട്ട്   പുതുക്കക്ടോന്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുയക്ടോണെട്ട്.  ആ  ഉതരവനിറങ്ങനി  ഒരു  മക്ടോസതനിനള്ളനില്  നമരനിട്ടു
പകേക്ടോടുക്കക്ടോതതട്ട്  ആപരങ്കെനിലരം  ശദയനില്പപടുതകേയക്ടോപണെങ്കെനില്  ബന്ധപപട
തകദ്ദശസസയരംഭരണെ പസക്രടറനിപക്കതനിപര അപല്ലെങ്കെനില് ബന്ധപപട ഉകദന്യക്ടോഗസപനതനിപര
ശക്തമക്ടോയ നടപടനി ഗവണ്പമന്റെട്ട് സസസ്പീകേരനിക്കുരം.  

കവദദ്യുതനിയുരം കദവസസവുരം വകുപമനനി ( ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന്  ) : സര്,
ഇസൗ  പദതനി  പ്രഖന്യക്ടോപനിക്കുന്ന  ഘടതനില്തപന്ന  ഇപതങ്ങപന  പപകേകേക്ടോരന്യരം
പചയണെപമനരം ആപരല്ലെക്ടോരം കചര്ന്നട്ട് നനിര്വ്വേഹനിക്കണെപമനരം പറഞനിട്ടുണക്ടോയനിരുന.
വസ്പീടുകേള്  വയറനിരംഗട്ട്  പചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  എരം.എല്.എ.  ഫണട്ട്  വന്യക്തനികേള്ക്കട്ട്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  വനിഷമരം  പകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്  പഞക്ടോയതട്ട്  സമനിതനികേള്ക്കട്ട്
ആ ഉതരവക്ടോദനിതസരം നല്കേനിയതട്ട്.  പഞക്ടോയതട്ട് സമനിതനികേള് മക്ടോത്രമല്ലെ, ചനിലകപക്ടോള്
ചനില  വന്യക്തനികേള്  കസക്ടോണ്സര്  പചയക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുവരുരം.  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരുപട
സഹകേരണെകതക്ടോടുകൂടനി  ഒരു  പഞക്ടോയതനില്  ആയനിരക്കണെക്കനിനട്ട്  വസ്പീടുകേപളക്ടോനരം
വയറനിരംഗട്ട്  പചയക്ടോനണക്ടോകുകേയനില്ലെ.  പഞക്ടോയതനില്  ചനിലകപക്ടോള്  കേഷനിചട്ട്  അന്പകതക്ടോ
അറുപകതക്ടോ  വസ്പീടുകേള്  മക്ടോത്രകമ  വയറനിരംഗട്ട്  പചയ്തട്ട്  പകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോയനി  വരുകേയുള.
അതനിനട്ട് ചനില വന്യക്തനികേള് തയക്ടോറക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുവരക്ടോരം. ഒരു വസ്പീടട്ട് നല്ലെ നനിലവക്ടോരതനില്
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വയറനിരംഗട്ട്  പചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ആറക്ടോയനിരകമക്ടോ  ആറക്ടോയനിരതനി അഞ്ഞൂകറക്ടോ  രൂപ മക്ടോത്രകമ
കവണനിവരുകേയുള. ആ നനിലയനില് വന്യക്തനികേപളയുരം സക്ടോപനങ്ങപളയുരം ഗ്രൂപകേപളയുരം
കസക്ടോണ്സര്മക്ടോപരയുപമല്ലെക്ടോരം  ഉകപയക്ടോഗപപടുതനിപക്കക്ടോണട്ട്  വസ്പീടുകേളുപട  വയറനിരംഗട്ട്
കമല്പറഞ  രസ്പീതനിയനില്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുരം  ബക്ടോക്കനിയുള്ള   കപക്ടോസട്ട്  നനിര്തനി
പപലന്  വലനിക്കുന്ന  വലനിയ  കജക്ടോലനികേള്  ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ  ഫണ്ടുരം
എരം.എല്.എ.,  എരം.പനി.  ഫണ്ടുപമക്ടോപക്ക ഉപകയക്ടോഗപപടുതനിയുരം പചയക്ടോന് കേഴനിയുരം.
ഇതനിനക്ടോയനി  ഞങ്ങപളക്ടോരു  കേണെക്കട്ട്  തയക്ടോറക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്  ഏകേകദശരം  160  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണെട്ട് ഇതട്ട് വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പചലവട്ട് വരുന്നതട്ട്.  വനിദൂര കകേക്ടോളനനികേളനില്
പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇസൗ  തുകേ  അപരന്യക്ടോപ്തമക്ടോണെട്ട്.  പപവദദ്യുതനി  പപലന്
വലനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനരംവകുപനിപന്റെ  അനമതനി  കവണനിവരുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനിലരം
നനിലവനിലള്ള  പപവദദ്യുതനി  ശരംഖല  എതനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധന്യമല്ലെക്ടോത  വനിദൂര
കകേക്ടോളനനികേളനിലരം Decentralised and  Distributed Generation  and Micro Grid
വഴനി പപവദദ്യുതസ്പീകേരണെരം സക്ടോധന്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഓകരക്ടോ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിലരം
പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ തുകേയുപട  50%,  പരമക്ടോവധനി  ഒരു കകേക്ടോടനി
രൂപ  കകേരള  കസറ്റെട്ട്  ഇലകനിസനിറ്റെനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  ലനിമനിറ്റെഡുരം  ബക്ടോക്കനി  തുകേയുരം
സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി  പനികന്നക്ടോക്കരം  നനില്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  വസ്പീടട്ട്  വയറനിരംഗട്ട്  പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിന
കവണനിവരുന്ന  തുകേയുരം  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്,  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ
സക്ടോപനങ്ങള്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപട ഫണട്ട്,  സന്നദ സരംഘടനകേളനില് നനിനള്ള
സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയരം  എന്നസ്പീ  കസക്ടോതസ്സുകേളനില്  നനിന്നട്ട്  സസരൂപനിക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്
സര്ക്കക്ടോര്  ലകന്യരം വയ്ക്കുന്നതട്ട്. 

ശസ്പീ  .    എസട്ട്  .    രക്ടോകജന്ദ്രന് :  സര്,  സരംസക്ടോനതട്ട് എല്ലെക്ടോവര്ക്കുരം ആവശന്യമക്ടോയ
പപവദദ്യുതനി  ഇടുക്കനിയനില്നനിനമക്ടോണെട്ട്  കേനിട്ടുന്നതട്ട്.  ആദനിവക്ടോസനി  കകേക്ടോളനനികേള്
ധക്ടോരക്ടോളമുള്ള  ഒരു  ജനില്ലെയക്ടോണെട്ട്  ഇടുക്കനി.  ഇസൗ  പദതനിയനികലക്കട്ട്  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  അപരന്യക്ടോപ്തമക്ടോണെട്ട്.  പപവദദ്യുതനിയനില്ലെക്ടോത  പ്രക്ടോകദശനികേ
കമഖലകേള്  പപവദദ്യുതസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനവദനിച  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ബഹുമക്ടോനപപട മനനി മനസ്സട്ട് കേക്ടോണെനിക്കണെരം. 

ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്, ഞക്ടോന് ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ആവര്തനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്,
ഓകരക്ടോ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനിലരം  പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ
തുകേയുപട അന്പതട്ട് ശതമക്ടോനരം, പരമക്ടോവധനി ഒരു കകേക്ടോടനി രൂപ പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുരം
ബക്ടോക്കനി തുകേയുരം സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി പനികന്നക്ടോക്കരം നനില്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട് വസ്പീടട്ട് വയറനിരംഗട്ട്
പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള  തുകേയുരം  പടനികേജക്ടോതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്,  തകദ്ദശ
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സസയരംഭരണെ  സക്ടോപനങ്ങള്,  ജനപ്രതനിനനിധനികുളപട  ഫണട്ട്,  സന്നദ  സരംഘടനകേളനില്
നനിനള്ള സക്ടോമതനികേ സഹക്ടോയരം എന്നസ്പീ കസക്ടോതസ്സുകേളനില്നനിനരം സമക്ടോഹരനിചട്ട് ഇസൗ
കപ്രക്ടോജകട്ട് മക്ടോര്ചട്ട്  31-ഓടുകൂടനി പ്രഖന്യക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട് ഗവണ്പമന്റെട്ട് ലകന്യരം വയ്ക്കുന്നതട്ട്.
അതനിനട്ട് എല്ലെക്ടോ സഹക്ടോയവുരം ഉണക്ടോകേണെപമന്നക്ടോണെട്ട് അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്. 

ശസ്പീ  .   പകേ  .   കുഞനിരക്ടോമന് : സര്,  സരംസക്ടോനതട്ട്   പപവദദ്യുതനിപയതക്ടോത ഒരു
പ്രകദശമക്ടോണെട്ട്   എപന്റെ  മണ്ഡലരം  ഉള്പക്കക്ടോളന്ന  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്  ജനില്ലെ.  അവനിപട
പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം  രണട്ട്  തടസ്സങ്ങളക്ടോണെട്ട്  കനരനിടുന്നതട്ട്.
അതനിപലക്ടോന്നട്ട്,  വനരംവകുപനിപന്റെ  ഭക്ടോഗതനനിന്നക്ടോയതനിനക്ടോലക്ടോണെട്ട്  ഇസൗ  പദതനി
മുടങ്ങനികപക്ടോയതട്ട്.  വനരംവകുപനിപന്റെ ഭക്ടോഗതനനിനള്ള  തടസ്സരം നസ്പീക്കനി കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്
ജനില്ലെയനിപല  എല്ലെക്ടോ  പ്രകദശതരം,  പ്രകതന്യകേനിചട്ട്  കഫക്ടോറസട്ട്  ഏരനിയയനില്  പപവദദ്യുതനി
എതനിക്കുന്നതനിനള്ള  എപനങ്കെനിലരം  നടപടനികേള്  ഇസൗ  പദതനി  പ്രകേക്ടോരരം  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് :  സര്,  വനകമഖല  ഉള്പപടയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്  പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനള്ള  പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്  ഇസൗ
പദതനിയനിലണട്ട്.  വനരം വകുപമനനി ബന്ധപപട ഉകദന്യക്ടോഗസരുമക്ടോയനി കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചന
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റുരം   സരംസക്ടോന  വന  നനിയമങ്ങളനില്  ചനില
ഇളവുകേള്  പ്രഖന്യക്ടോപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനില്  ചനില  മക്ടോറ്റെങ്ങള്  വന്നനിട്ടുമുണട്ട്.
അപതല്ലെക്ടോരം ഉപകയക്ടോഗപപടുതനിയക്ടോല് പരമക്ടോവധനി വനകമഖലയനിലരം പപലന് വലനിചട്ട്
പപവദദ്യുതനി  എതനിക്കുന്നതനിനള്ള  സക്ടോഹചരന്യമുണക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  പപവദദ്യുതനി
വനിതരണെതനില് കലക്ടോകകേക്ടോതര നനിലവക്ടോരതനികലക്കട്ട് ഉയരക്ടോനക്ടോണെട്ട് സര്ക്കക്ടോര്  ലകന്യരം
വയ്ക്കുന്നതട്ട്.  പപവദദ്യുതനി വനിതരണെതനിപന്റെ ഗുണെനനിലവക്ടോരതനിലരം മറ്റെട്ട് കസവനങ്ങളനിലരം
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട  പ്രവര്തനരം  പമചപപടുകതണതുണട്ട്.  കകേരളതനില്
നനിനരം  ഇന്പവര്ടറുകേളുരം  പസബനിപപലസറുകേളുരം  ഡസ്പീസല്  ജനകററ്റെറുകേളുരം
അപ്രതന്യകമക്ടോയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  പപവദദ്യുതനി  വനിതരണെതനില്  കലക്ടോകകേക്ടോതര
നനിലവക്ടോരതനിപലതനിപയന്നട്ട് കേണെക്കക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ.  അതനിനട്ട് കേഴനിയണെപമങ്കെനില്
പപവദദ്യുതനി  പ്രസരണെ,  വനിതരണെ  ശരംഖല  ശക്തനിപപടുതക്ടോനരം  ആവശന്യതനിനട്ട്
പപവദദ്യുതനി ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനരം കേഴനിയണെരം. കകേരളതനിപന്റെ സസനരം പപവദദ്യുതനിനനിലയങ്ങള്
സക്ടോപനിചട്ട്  ആവശന്യതനിനള്ള  പപവദദ്യുതനി  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  മുനനിയ
പരനിഗണെന  നല്കുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നയരംമക്ടോറ്റെരംമൂലരം  മറ്റെട്ട്
സരംസക്ടോനങ്ങളനിപല പുതനിയ കകേന്ദ്ര പദതനികേളനില് നനിനള്ള പപവദദ്യുതനി വനിഹനിതരം
പ്രതസ്പീകനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  അതനിനക്ടോല്  നമ്മുപട  പപവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനരം
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വര്ദനിപനിക്കുകേപയന്ന  ലകന്യരം  വച്ചുപകേക്ടോണട്ട്,  ആദന്യപടനിയക്ടോയനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
പദതനികേള് പുനരുജസ്പീവനിപനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേള് സര്ക്കക്ടോര് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
60  പമഗക്ടോവക്ടോടനിപന്റെ പള്ളനിവക്ടോസല് എകേട്ട് സന്ഷന്, 40  പമഗക്ടോവക്ടോടനിപന്റെ കതക്ടോടനിയക്ടോര്
പദതനി  ഇവപയല്ലെക്ടോരം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  പദതനികേളനില്  സക്ടോമക്ടോനന്യരം  വലനിയ
പദതനികേളക്ടോണെട്ട്.  ഇസൗ രണട്ട് പദതനികേളനിപലയുരം തടസ്സങ്ങള് മക്ടോറ്റെനി മൂന്നട്ട്  മക്ടോസതനിനകേരം
നനിര്മ്മക്ടോണെരം  പുനരക്ടോരരംഭനിക്കക്ടോന്  നനിര്കദ്ദശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനക്ടോയനി  ഒരു
സമയക്രമവുരം തയക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനസരനിചട്ട്  മുകന്നക്ടോട്ടു കപക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധനിചക്ടോല്
വരുന്ന  മൂന്നട്ട്  വര്ഷതനിനള്ളനില്  ആപകേ  100  (60  പമഗക്ടോവക്ടോട്ടുരം  40  പമഗക്ടോവക്ടോട്ടുരം
കൂടനികചര്ന്നട്ട്)  പമഗക്ടോവക്ടോടനിപന്റെ  പദതനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചട്ട്  കേമ്മസ്പീഷന്  പചയക്ടോന്
കേഴനിയുപമന്നക്ടോണെട്ട് കേരുതുന്നതട്ട്.  കൂടക്ടോപത 149 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട് കശഷനിവരുന്ന 14 പചറുകേനിട
ജലകവദദ്യുത  പദതനികേള്  ഒരു  വര്ഷതനിനകേരം  നനിര്മ്മക്ടോണെരം  ആരരംഭനിക്കക്ടോനള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പപരുവണ്ണക്ടോമുഴനി  6  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  പഴശനി  സക്ടോഗര്
7.5 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  ചനിന്നക്ടോര് 24 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  ലക്ടോഡ്രെെരം  3.5 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  അപര് പചങ്കുളരം
24  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  ഒളനിക്കല്  5  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  പൂവക്ടോരരംകതക്ടോടട്ട്   3  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  മര്മ്മല
7  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  പചമ്പുക്കടവട്ട്  III  7.5  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  മക്ടോങ്കുളരം  40  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  പസ്പീചക്ടോടട്ട്
3  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്, പവകസണ് കേല്ലെക്ടോര് 5  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്, മരനിപഴ 6 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്, വക്ടോലരംകതക്ടോടട്ട്
7.5   പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട് എന്നനിവയക്ടോണെട്ട്  പതനിനക്ടോലട്ട് പചറുകേനിട ജലകവദദ്യുത പദതനികേള്.
വന്കേനിട  പദതനികേളുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്  വരുന്ന  പക്ടോരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള്
മുന്കൂടനി  കേണ്ടുപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  ഇതരതനിലള്ള  പചറുകേനിട
ജലകവദദ്യുത പദതനികേള് പകേക്ടോണ്ടു വരുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേളനികലയട്ട് സജസ്പീവമക്ടോയനി
ഏര്പപടതട്ട്.  ഇപ്രകേക്ടോരരം  149  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കശഷനിവരുന്ന  പചറുകേനിട  ജലകവദദ്യുത
പദതനികേള്  അടനിയനരമക്ടോയനി  ആരരംഭനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട്  കേരുതുന്നതട്ട്.  കൂടക്ടോപത  ഭൂതതക്ടോന്പകേടട്ട്-24  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,
പപരുകനനരുവനി-6 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  അപര് കേല്ലെക്ടോര് -2  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  പപരനിങ്ങല്ക്കുതട്ട് -24
പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്,  കേക്കയരം-3  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  എന്നനിങ്ങപന  നനിര്മ്മക്ടോണെരം  ആരരംഭനിച
പദതനികേള്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലയളവനില്തപന്ന  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനികേള് ആരരംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതുവഴനി 2 വര്ഷതനിനകേരം
59  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കശഷനി വര്ദനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ലകന്യരം.  ഇതരതനില്
മൂന്നട്ട്  വര്ഷതനിനകേരം  300  പമഗക്ടോവക്ടോടനിലധനികേരം  വര്ദനവട്ട്  ഊര്ജ  കമഖലയനില്
കകേവരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ  നനിലയനിലള്ള
സജസ്പീവമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങളുമക്ടോയക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതട്ട്.  കസക്ടോളക്ടോര്
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പക്ടോനലമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  വനിഷയരം  ഇവനിപട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഈ
ഗവണ്പമന്റെട്ട്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നയുടന്തപന്ന  സജസ്പീവമക്ടോയനി  ഏപറ്റെടുത  ഒരു
കപ്രക്ടോജകക്ടോണെതട്ട്. 200 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട് കശഷനിയുള്ള കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട് കസക്ടോളക്ടോര് പക്ടോര്ക്കനിപന്റെ
നനിര്മ്മക്ടോണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചട്ട്  കേമ്മസ്പീഷന്  പചയ്യുന്നതനിനള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.    

ശസ്പീ  .   വനി  .   പകേ  .   സനി  .   മമ്മതട്ട് കകേക്ടോയ : സര്,  കസക്ടോളക്ടോര് എന്ന കപരട്ട്  മക്ടോറ്റെനി കവപറ

ഏപതങ്കെനിലരം  നല്ലെ  കപരട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  ശമനിക്കണെരം.  കേക്ടോരണെരം,  ഈ  കപരട്ട്

കകേള്ക്കുന്നതുതപന്ന നക്ടോണെകക്കടക്ടോണെട്ട്.  

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട് കസക്ടോളക്ടോര് പക്ടോര്ക്കനിപന്റെ
ആദന്യഘടമക്ടോയ  50  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  കപ്രക്ടോജകട്ട്  2016  ഡനിസരംബര്
മക്ടോസതനിലരം  ബക്ടോക്കനി  150  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  കപ്രക്ടോജകട്ട്  അടനിയനരമക്ടോയനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനമക്ടോണെട്ട്  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനപുറപമ  200  പമഗക്ടോവക്ടോടനിപന്റെ
മപറ്റെക്ടോരു  കസക്ടോളക്ടോര്  പക്ടോര്ക്കട്ട്  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്  ജനില്ലെയനില്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനള്ള
പ്രക്ടോഥമനികേ  ചര്ചകേളുരം  ആരരംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  200  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കസക്ടോളക്ടോര്  കവദദ്യുതനി
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനള്ള  പടണര് നടപടനികേള്  ഉടന്  ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത
കസക്ടോളക്ടോര്  പദതനികേള്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുപട  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന
സലരം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. ഇതരരം പദതനികേളനിലൂപട മപറ്റെക്ടോരു 100 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്
പദതനി കൂടനി പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. പക്ടോലക്കക്ടോടട്ട്, ഇടുക്കനി ജനില്ലെകേളനില് കേക്ടോറ്റെനില് നനിനരം
100  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കശഷനിയുള്ള  ഒരു  പദതനി  കൂടനികചര്ക്കുന്നതനിനരം  നടപടനി
ആരരംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  ലഭന്യത  വര്ദനിപനിക്കുന്നകതക്ടോപടക്ടോപരം  പ്രസരണെ
കലനകേളുരം  സബ്കസഷനകേളുരം  കൂടനികചര്തക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  എല്ലെക്ടോ  സലങ്ങളനിലരം
തടസ്സരം കൂടക്ടോപത കവദദ്യുതനി എതനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ.  

ശസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജട്ട് : സര്, കേക്ടോറ്റെനില് നനിനള്ള കവദദ്യുതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്ന
പദതനിയനില്  ഇടുക്കനി ജനില്ലെപയ മക്ടോറ്റെനി  മലകയക്ടോര കമഖല ഉള്പപടുതനിയക്ടോല്  കൂടുതല്
പ്രകയക്ടോജനരം  ലഭനിക്കുരം.  അതുകപക്ടോപല  എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബട്ട്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോപണെങ്കെനില്
കവദദ്യുതനി ഉപകഭക്ടോഗരം അഞനിപലക്ടോന്നക്ടോയനി  കുറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.   എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണെട്ട്
അതരരം നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതട്ട്? 

ശസ്പീ  .   കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്, ഞക്ടോന് ആ വനിഷയതനികലക്കട്ട് വരനികേയക്ടോണെട്ട്.
220  പകേ.വനി.  സബ്കസഷന്  -  2,  110  പകേ.വനി.സബ്കസഷന്  -7,  66  പകേ.വനി.
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സബ്കസഷന്-1,  33  പകേ.വനി.  സബ്കസഷന്  -  11  എന്നനിവയക്ടോണെട്ട്  2017  മക്ടോര്ചട്ട്
മക്ടോസതനിനള്ളനില്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  ലകന്യമനിട  21  സബ്കസഷനകേള്.  ഈ
കപ്രക്ടോജക്ടുകേളുപട  നനിര്മ്മക്ടോണെരം  കനരപത  ആരരംഭനിച്ചുപവങ്കെനിലരം  അടുതകേക്ടോലതക്ടോണെട്ട്
അതനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചട്ട്  കവഗരം  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചതട്ട്. 

മപറ്റെക്ടോരു പ്രധക്ടോനപപട കേക്ടോരന്യരം, 400 പകേ.വനി., 220  പകേ.വനി.  സബ്കസഷനകേളുപട
അപരന്യക്ടോപ്തതമൂലരം കേടുത കവക്ടോള്കടജ്കക്ടോമവുരം കവദദ്യുതനി തടസ്സവുരം സരംസക്ടോനതട്ട്
അനഭവപപടുനണട്ട്. കൂടക്ടോപത പുതനിയ പ്രസരണെ കലനകേള് വലനിക്കക്ടോന് എതനിര്പരം
കനരനിടുനണട്ട്.  ഈ  സക്ടോഹചരന്യതനില്  നൂതന  സക്ടോകങ്കെതനികേ  വനിദന്യകേളുപകയക്ടോഗനിചട്ട്
നനിലവനിലള്ള  പ്രസരണെ  കലനകേള്  ഉയര്ന്ന  കവക്ടോള്കടജനികലക്കട്ട്  ഉയര്തന്ന
തടക്കമുള്ള ബൃഹതക്ടോയ  Transgrid  2.0  എന്ന പദതനിക്കട്ട് രൂപരം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പതനിനക്ടോയനിരരം കകേക്ടോടനി രൂപ മുതല്മുടക്കക്ടോവശന്യമുള്ള ഈ പദതനിക്കട്ട് കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിന്നട്ട് സഹക്ടോയരം ലഭന്യമക്ടോക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിപലക്ടോരു  400  പകേ.വനി.  സബ്കസഷനരം
ഇരുപതട്ട്  220  പകേ.വനി.  സബ്കസഷനമക്ടോണെട്ട് പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കുള്ളതട്ട്. 5  വര്ഷരം
പകേക്ടോണട്ട്  പുതുതക്ടോയനി  അഞട്ട്  400  പകേ.വനി.  സബ്കസഷനകേളുരം  ഇരുപതനിനക്ടോലട്ട്
220  പകേ.വനി. സബ്കസഷനകേളുരം നനിര്മ്മനിക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്  ലകന്യമനിടുന്നതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര് :  സര്,  നഗരങ്ങളനിലരം  ഗ്രക്ടോമങ്ങളനിലമുള്ള
കവദദ്യുതനി കലനകേളനില് പലതുരം പഴയ രസ്പീതനിയനിലക്ടോണെട്ട് തുടരുന്നതട്ട്. പ്രസരണെ നഷരം
ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി യു.ജനി.  കകേബനിളുകേള് വന്യക്ടോപകേമക്ടോക്കുന്നതട്ട് ഗുണെകേരമക്ടോകേനികല്ലെ?
അതട്ട്  ചനില  നഗരങ്ങളനില്  നനിലവനിലണട്ട്.  അതനിനള്ള  പദതനി  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-
ക്കുകണക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി സകരന്ദ്രന് : സര്,  യു.ജനി.  കകേബനിള് തപന്നയക്ടോണെട്ട് ലകന്യരം
വയ്ക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസസ്തുത പദതനിക്കട്ട് പചലവട്ട് കൂടുതലക്ടോയതനിനക്ടോല് അതുസരംബന്ധനിച്ചുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  വരുരംകേക്ടോലങ്ങളനില്  അതനികലക്കുള്ള  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  നസ്പീങ്ങുരം.
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-പയ  ജനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുരം  വനിശസക്ടോസതനിപലടുതപകേക്ടോണട്ട്
ഇന്പവര്ടറുകേളുരം പസബനികലസറുകേളുരം ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതനിനട്ട് പരന്യക്ടോപ്തമക്ടോയ രസ്പീതനിയനില്
കവദദ്യുതനി  വനിതരണെശരംഖല  പമചപപടുകതണതുണട്ട്.  എല്ലെക്ടോ  മുനനിസനിപല്
കകേക്ടോര്പകറഷന്  കമഖലകേളനിലരം  Ring  Main  Electrical  Power  Distribution
System  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യമക്ടോക്കനിയക്ടോല്  ഒന്നനിലധനികേരം  സബ്കസഷനകേളുരം  ഫസ്പീഡറുകേളുരം
വഴനി ഓകരക്ടോ പ്രകദശതരം ഒന്നനിലധനികേരം കസക്ടോതസ്സുകേളനില് നനിന്നട്ട് കവദദ്യുതനി ലഭന്യത
ഉറപവരുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുരം.  ഇതുവഴനി  കവദദ്യുതനി  തകേരക്ടോര്മൂലമുള്ള  വന്യക്ടോപകേമക്ടോയ
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കവദദ്യുതനി തടസ്സരം  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.  അകതക്ടോപടക്ടോപരം  UG Cable,  ABC
Conductor,  Covered  Conductor എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  സനിസരം  ഇരംപ്രൂവ്പമന്റെട്ട്
വര്ക്കുകേള് ആസൂത്രണെരം പചയ്തട്ട് കവദദ്യുതനി തടസ്സരം ഗണെന്യമക്ടോയനി കുറയക്ടോനരം നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഗ്രക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില് കുറഞതട്ട് രണട്ട് സബ്കസഷനകേളനില്
നനിനള്ള  ഫസ്പീഡറുകേള്  ഓകരക്ടോ  പ്രകദശതരം  എതനിക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്  ലകന്യമനിടുന്നതട്ട്.
ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന കസവനരം   മനികേചതക്ടോകേക്ടോന് നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.
ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്  കകേരളതനില്  ഏതട്ട്  സലതനനിനരം  പരക്ടോതനി  കരഖപപടു
തക്ടോനക്ടോയനി 1912 എന്ന നമര് ഏര്പപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. 1912-കലക്കുള്ള കഫക്ടോണ്വനിളനി
ഇനനിമുതല് സസൗജനന്യമക്ടോയനിരനിക്കുരം. 

അതുകപക്ടോപല  കവദദ്യുതനി  കേണെകന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനള്ള  അകപക  ഒറ്റെ
കപജക്ടോക്കനി  ചുരുക്കനി  നടപടനിക്രമങ്ങള്   ലളനിതമക്ടോക്കക്ടോന്  പറഗുകലറ്റെറനി  കേമ്മസ്പീഷനട്ട്
നനിര്കദ്ദശരം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്  നല്കകേണ  വനിവനിധ
കസവനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബന്ധപപട  ചടങ്ങള്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  ഇലകനിസനിറ്റെനി
പറ ഗുകലറ്റെറനി  കേമ്മസ്പീഷനക്ടോണെട്ട്.  ഇതനസരനിചട്ട്  പുതനിയ  കവദദ്യുതനി  കേണെകന്
ലഭനിക്കുന്നതുരം ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുപട കപരട്ട്  മക്ടോറ്റുന്നതുരം  സരംബന്ധനിച നടപടനിക്രമങ്ങള്
കകേരള  ഇലകനിസനിറ്റെനി  സകപ  കകേക്ടോഡട്ട്,  2014-ല് പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുനണട്ട്.
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവനിനട്ട്  പുതനിയ  സര്വ്വേസ്പീസട്ട്  കേണെകന്  ലഭനിക്കക്ടോന്  അകപകകേപന്റെ
തനിരനിചറനിയല്  കരഖ,  ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശരം  പതളനിയനിക്കുന്നതനിനള്ള  കരഖ,  സനിര
കമല്വനിലക്ടോസരം പതളനിയനിക്കുന്ന കരഖ,  തകദ്ദശസസയരംഭരണെ സക്ടോപനങ്ങള് നല്കുന്ന
പ്രകതന്യകേ അനമതനി,  വയറനിരംഗട്ട് പൂര്തസ്പീകേരണെ സര്ടനിഫനിക്കറ്റെട്ട്,  ഇലകനിക്കല് ഇന്പസകറുപട
അനമതനി തുടങ്ങനി പല കരഖകേളുരം ഹക്ടോജരക്ടോകക്കണതുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്
ബുദനിമുട്ടുണക്ടോക്കുന്നതക്ടോയനി ശദയനില്പപടതനിപനതടര്ന്നട്ട് അവരുപട കവഷമന്യങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലഘൂകേരനിചട്ട്   തനിരനിചറനിയല്  കരഖയുരം
ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശരം  പതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖയുരം  മക്ടോത്രരം  ലഭന്യമക്ടോക്കനിയക്ടോല്  കവദദ്യുതനി
കേണെകന്  ലഭന്യമക്ടോകുന്ന  വനിധതനില്  ചടങ്ങളനില്  മക്ടോറ്റെരം  വരുതക്ടോന്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുരം
സര്ക്കക്ടോരുരം കകേരള ഇലകനിസനിറ്റെനി പറഗുകലറ്റെറനി കേമ്മസ്പീഷകനക്ടോടട്ട് ആവശന്യപപടനിട്ടുണട്ട്.  

100  ചതുരശ  മസ്പീറ്റെറനില്  തക്ടോപഴ  വനിസസ്പീര്ണ്ണമുള്ള  ഗക്ടോര്ഹനികേക്ടോവശന്യങ്ങള്ക്കുള്ള
പകേടനിടങ്ങള്ക്കട്ട് ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശരം പതളനിയനിക്കുന്ന കരഖയനില്ലെക്ടോപത തപന്ന കവദദ്യുതനി
കേണെകന്  നല്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  പുതനിയ  സര്വ്വേസ്പീസട്ട്  കേണെകന്  ലഭനിക്കുന്നതനിനരം
ഉടമസക്ടോവകേക്ടോശ  മക്ടോറ്റെതനിനള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളുപട  ലഘൂകേരണെതനികനക്ടോപടക്ടോപരം
തപന്ന  അകപകക്ടോ  ഫക്ടോറരം  കൂടുതല്  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനരം  എസനികമറ്റെട്ട്
തയക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള കേക്ടോലതക്ടോമസരം ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി  അകപകകേപന്റെ കേണെകഡട്ട്
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കലക്ടോഡനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് അകപകകേന് നല്കകേണ തുകേ കേണെക്കനിലക്ടോക്കുന്ന
രസ്പീതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനരം  100  പകേ.വനി.എ.-ക്കട്ട്  മുകേളനിലള്ള  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കട്ട്
മുന്കൂടനി  അകപക  നല്കേക്ടോനള്ള  അവസരരം  നല്കുന്നതനിനമുള്ള  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്
ഇതനില്  ഉള്പപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കവദദ്യുതനി  പറഗുകലറ്റെറനി  കേമ്മസ്പീഷനട്ട്  സമര്പനിച
നനിര്കദ്ദശരം അരംഗസ്പീകേരനിചക്ടോല് 2017 മക്ടോര്ചനിനള്ളനില് നടപടനിക്രമങ്ങളുപട ലഘൂകേരണെരം
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. നടപനിലക്ടോക്കുരം. ഇതുവഴനി കൂടുതല് ഉപകഭക്ടോക്തൃ സരംതൃപ്തനി കനടുവക്ടോനരം
കകേരളപത  ഒരു  വന്യവസക്ടോയ  സസൗഹൃദ  സരംസക്ടോനമക്ടോക്കക്ടോനരം  സക്ടോധനിക്കുരം.  കകേരള
ഇലകനിസനിറ്റെനി സകപ കകേക്ടോഡട്ട്, 2014  ചടങ്ങള് പ്രകേക്ടോരരം അകപകകേന് പണെമടചട്ട്
30  ദനിവസതനിനള്ളനില്  പുതനിയ  സര്വ്വേസ്പീസട്ട്  കേണെകന്  ലഭനിക്കണെപമന്നട്ട്
പ്രസക്ടോവനിചനിട്ടുണട്ട്. എന്നക്ടോല് ഉപകഭക്ടോക്തൃ സരംതൃപ്തനി മുന്നനിര്തനി സര്വ്വേസ്പീസട്ട് കേണെകന്
കൂടുതല്  കവഗതനില്  ലഭന്യമക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണെട്ട്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലകന്യമനിടുന്നതട്ട്.
ഇതനസരനിചട്ട്  പുതനിയ  കപക്ടോകസക്ടോ  കലകനക്ടോ  സക്ടോപനികക്കണക്ടോത  കേണെകനട്ട്
2  പ്രവൃതനി  ദനിവസതനിനള്ളനിലരം  സകപക്ടോര്ടട്ട്  കപക്ടോസനിപന്റെ  ആവശന്യമുളളതുരം
അതുകപക്ടോപല മറ്റെട്ട് കേണെകനകേള്ക്കുരം 7 ദനിവസതനിനള്ളനിലരം ഓവര് പഹഡട്ട്  കലന്
വലനികക്കണ കേണെകനകേള്ക്കട്ട്  15  ദനിവസതനിനള്ളനിലരം കേണെകന് നല്കുന്നതനിനള്ള
തസ്പീരുമക്ടോനപമടുതനിട്ടുണട്ട്. 

കേക്ടോലവര്ഷരം  കമക്ടോശമക്ടോയതുമൂലമുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിപയ  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഇവനിപട
പരക്ടോമര്ശനിചതട്ട്   ശരനിയക്ടോണെട്ട്.  കേക്ടോലവര്ഷരം  കുറഞതുമൂലരം   ജലസരംഭരണെതനിലരം
വന്കതക്ടോതനിലള്ള കുറവട്ട് വന്നനിട്ടുണട്ട്. ഇസൗ വര്ഷരം നക്ടോളനിതുവപരയുള്ള കേണെക്കുപ്രകേക്ടോരരം
പ്രതസ്പീകനിചനിരുന്നതനിപന്റെ  ഏകേകദശരം  58  ശതമക്ടോനരം  നസ്പീപരക്ടോഴക്കട്ട്  മക്ടോത്രകമ
സരംസക്ടോനതട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളളൂ.  30-09-2016  വപരയുള്ള കേണെക്കുപ്രകേക്ടോരരം  2014  ദശ
ലകരം യൂണെനിറ്റെട്ട് കവദദ്യുതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനള്ള ജലതനിപന്റെ കുറവട്ട് ഉണക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.
കേഴനിഞ  പതട്ട്  വര്ഷപത  ശരക്ടോശരനി  പ്രകേക്ടോരരം  ഇസൗ  വര്ഷരം  ലഭനികക്കണ
നസ്പീപരക്ടോഴക്കട്ട്  7200  ദശലകരം യൂണെനിറ്റെട്ട് കവദദ്യുതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനള്ള ജലമക്ടോണെട്ട്;
തല്സക്ടോനതട്ട് 5200 ദശലകരം യൂണെനിറ്റെട്ട് കവദദ്യുതനി ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോനള്ള പവള്ളരം
മക്ടോത്രകമ ജലസരംഭരണെനികേളനില് ഇസൗ വര്ഷരം പ്രതസ്പീകനിക്കുനളളൂ. എന്നക്ടോല് മധന്യകേക്ടോല-
ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല കേരക്ടോറുകേള് മുകഖനയുരം  ഡനി.ബനി.എഫട്ട്.ഒ.ഒ. പ്രകേക്ടോരരം 2016  ഡനിസരംബര്
മുതല് ലഭന്യമക്ടോകക്കണനിയനിരുന്ന കവദദ്യുതനി 2016  ജൂണ് മുതല് ലഭന്യമക്ടോക്കുകേ വഴനിയുരം
പവര് എകട്ട്കചഞ്ചുകേളനില് നനിന്നട്ട് നനിരക്കട്ട് കുറവുള്ള സമയങ്ങളനില് കവദദ്യുതനി വക്ടോങ്ങനി
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുരം  ജലകവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനരം  കുറചട്ട്  ജലസരംഭരണെനികേളനിപല  പവള്ളരം
വരുരം  മക്ടോസങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേരുതനി  വയക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017  മക്ടോര്ചട്ട്-ജൂണ്
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കേക്ടോലയളവനിപല  അധനികേ ഉപകഭക്ടോഗരം  കേണെക്കനിപലടുതട്ട്  200 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കവദദ്യുതനി
കൂടനി  ഡസ്പീപട്ട്  ഇ-ബനിഡനിരംഗട്ട്  വഴനി  ലഭന്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല്  കവ ദദ്യുതനി  പവര്
എകട്ട്കചഞ്ചുകേളനില് നനിന്നട്ട് വക്ടോങ്ങനി ജല കവദദ്യുകതക്ടോല്പക്ടോദനരം കുറയ്ക്കുക്ടോനള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 2016  ആഗസട്ട്-പസപ്റ്റെരംബര് മക്ടോസങ്ങളനില് നസ്പീപരക്ടോഴക്കനിലണക്ടോയ
ഗണെന്യമക്ടോയ കുറവട്ട് പരനിഗണെനിചട്ട് 2017 മക്ടോര്ചട്ട് മുതല് ജൂണ് വപരയുള്ള കേക്ടോലയളവനില്
അധനികേമക്ടോയനി 150 പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട് കവദദ്യുതനി വക്ടോങ്ങക്ടോനള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനണട്ട്.
കേക്ടോലവര്ഷരം കുറഞതുമൂലമുണക്ടോകുന്ന പ്രതനിസന്ധനിയുരം പരസ്പീകക്ടോ സമയമക്ടോയ മക്ടോര്ചട്ട്-
ഏപ്രനില്  മക്ടോസങ്ങളനിലണക്ടോകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുരം  മറനികേടക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  കേരുതല്
കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  ഇതനിനകേരം  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുപണനള്ള  കേക്ടോരന്യരം  കൂടനി  സഭപയ
അറനിയനിക്കക്ടോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.

കേക്ടോയരംകുളരം  നനിലയതനിപന്റെ  പ്രതനിസന്ധനിപയ  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഇവനിപട
പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. കേക്ടോയരംകുളരം നനിലയരം ഇനനി ഡനിസട്ട് മക്ടോന്റെനില് പചയ്യുന്നതക്ടോണെട്ട്
നല്ലെപതന്നട്ട്   ബഹുമക്ടോനപപട  കകേന്ദ്രമനനി  അഭനിപ്രക്ടോയരം  പ്രകേടനിപനിചതട്ട്  ഞക്ടോന്  ഇസൗ
സന്ദര്ഭതനില്  ഓര്മ്മനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  കേക്ടോരണെരം,  കൂടുതല്  വനിലപകേക്ടോടുതട്ട്  കവദദ്യുതനി
വക്ടോകങ്ങണനിവരുന്നതക്ടോണെട്ട്  കേക്ടോയരംകുളരം  നനിലയതനിപന്റെ  ഇന്നപത  അവസ.  അതട്ട്
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്  തക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതല്ലെ.  പപക  കവദദ്യുതനി  ലഭന്യമല്ലെക്ടോത
സക്ടോഹചരന്യരം വന്നക്ടോല് കേക്ടോയരംകുളരം നനിലയരം നമുപക്കക്ടോരു സഹക്ടോയനിയക്ടോയനി വര്തനിക്കുരം.
അതുപകേക്ടോണട്ട് പ്രസസ്തുത നനിലയരം നനിലനനിര്തനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകകേണതുണട്ട്. ഇന്നട്ട് അതട്ട്
കേനത  പ്രതനിസന്ധനിപയ  കനരനിടുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഒരു  യൂണെനിറ്റെട്ട്  കവദദ്യുതനികപക്ടോലരം
കേക്ടോയരംകുളരം  തക്ടോപകവദദ്യുത  നനിലയതനില്  നനിന്നട്ട്  വക്ടോങ്ങുന്നനിപല്ലെങ്കെനിലരം  ഫനികഡട്ട്
ചക്ടോര്ജക്ടോയനി  ഭസ്പീമമക്ടോയ  തുകേ  നല്കകേണനിവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  കേരക്ടോറടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണെട്ട്
പ്രസ്തുത  തുകേ  നല്കുന്നതട്ട്.  2015-16-ല്  207.13  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഫനികഡട്ട്
ചക്ടോര്ജനിനതനില്   നല്കകേണനി  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  തുകേ  കുറയണെപമന്ന  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ആവശന്യരം  അരംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഇതുസരംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുതനിട്ടുണക്ടോയനിരുന.
ഇകപക്ടോള്  പ്രതനിവര്ഷരം  299  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നല്കകേണനിവരനികേയക്ടോണെട്ട്.  അതട്ട്
യഥക്ടോര്തതനില് പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട് വലനിയ ബക്ടോധന്യതയക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിട്ടുപണന്നതട്ട്
വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോണെട്ട്. 

പകേക്ടോചനി  ബനി.എസട്ട്.ഇ.സട്ട്.  നനിലയവുമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കവദദ്യുതനി  വക്ടോങ്ങല്
കേരക്ടോറനിപന  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഇവനിപട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ബനി.എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.
കകേരള പവര് ലനിമനിറ്റെഡട്ട്  പകേക്ടോചനിയനില്  165  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  സക്ടോപനിതകശഷനിയുള്ള ഒരു
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തക്ടോപ  കവദദ്യുതനനിലയരം  സക്ടോപനിചട്ട്  2000-തനില്  വക്ടോണെനിജന്യക്ടോടനിസക്ടോനതനില്
കവദദ്യുകതക്ടോത്പക്ടോദനരം  തുടങ്ങനിയതക്ടോണെട്ട്.  കകേരള  സരംസക്ടോന  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്
സമയക്ടോസമയങ്ങളനിലള്ള  കവദദ്യുതനി  ആവശന്യങ്ങള്  നനിറകവറ്റുന്നതനിനക്ടോയനി
ബനി.പകേ.പനി.എല്.-മക്ടോയനി  3-5-1999-ലക്ടോണെട്ട്  കേരക്ടോര്  ഒപനിടതട്ട്.  ടനി.സനി.സനി.എല്.
പക്ടോടക്കരക്ടോര്  നല്കേനിയ  ഇരുപകതക്കര്  സലതക്ടോണെട്ട്  പ്രസ്തുത  നനിലയരം  സനിതനി
പചയ്യുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിലയരം  പ്രവര്തനകമമക്ടോകുന്നതുമുതല്  15  വര്ഷക്കക്ടോല
കതയക്ടോയനിരുന കേരക്ടോര്.  ഇസൗ  കേരക്ടോര്പ്രകേക്ടോരരം  ഇരുകേകനികേളുരം  തയക്ടോറക്ടോകുന്നപകരം
കേരക്ടോര്  അടുത  10  വര്ഷക്കക്ടോലയളവനികലയട്ട്  നനിബന്ധനകേള്ക്കട്ട്  വനികധയമക്ടോയനി
വസ്പീണ്ടുരം  പുതുക്കക്ടോവുന്നതക്ടോപണെനരം  കേരക്ടോറനിലണക്ടോയനിരുന.  3-5-1999-പല  കേരക്ടോര്
31-10-2015-നട്ട്  അവസക്ടോനനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചരന്യതനില്  20-5-2015-ല്  കചര്ന്ന
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഡയറകര്  കബക്ടോര്ഡട്ട്  കയക്ടോഗരം  പ്രസ്തുത  കേരക്ടോര്  ചനില
നനിബന്ധനകേള്ക്കട്ട്  വനികധയമക്ടോയനി  രണട്ട്  വര്ഷകതക്കട്ട്  കൂടനി  നസ്പീടക്ടോന്  തതസതനില്
അരംഗസ്പീകേക്ടോരരം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പക്ടോന്റെനിനട്ട്  കേക്ടോലപഴക്കരംമൂലരം  വനിലയനിടനിവട്ട്
വന്നനിട്ടുള്ളതനിനക്ടോല്  നനിലവനിപല  തക്ടോരനിഫരം  മറ്റെട്ട്  നനിബന്ധനകേളുരം  കേക്ടോലക്ടോനസൃതമക്ടോയനി
മക്ടോറ്റെനിപക്കക്ടോണക്ടോയനിരനിക്കണെരം  കവദദ്യുതനി  വക്ടോങ്ങല്  കേരക്ടോറനികലര്പപകടണപതനരം
ഡയറകര്  കബക്ടോര്ഡട്ട്  കയക്ടോഗരം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  കകേരള  സരംസക്ടോന
കവദദ്യുതനി പറഗുകലറ്റെറനി കേമ്മസ്പീഷപന്റെ അനമതനിക്കട്ട് വനികധയമക്ടോയനിടക്ടോയനിരനിക്കുപമനള്ള
കേക്ടോരന്യവുരം  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  ബനി.പകേ.പനി.എല്. പക്ടോന്റെട്ട്  കകേരളതനില്  സനിതനി
പചയ്യുന്നതനിനക്ടോല് അനര് സരംസക്ടോന ടക്ടോന്സ്മനിഷന് കലനനിപന്റെ നനിയനണെങ്ങള്ക്കട്ട്
അതട്ട്  വനികധയമല്ലെ.  കൂടക്ടോപത  കലക്ടോഡട്ട്  പസന്റെറനില്  സനിതനി  പചയ്യുന്ന
പക്ടോന്റെക്ടോയതുപകേക്ടോണട്ട് ടക്ടോന്സ്മനിഷന് കലന് വഴനിയുള്ള നഷവുമുണക്ടോകുന്നനില്ലെ. ഇപതല്ലെക്ടോരം
കേണെക്കനിപലടുതക്ടോണെട്ട് രണ്ടു വര്ഷകതക്കട്ട് കൂടനി കവദദ്യുതനി വക്ടോങ്ങല് കേരക്ടോര് നസ്പീടക്ടോന്
കബക്ടോര്ഡട്ട് തതസതനില് അരംഗസ്പീകേക്ടോരരം  നല്കേനിയതട്ട്. പ്രകൃതനിവക്ടോതകേ വനില കുറയുകേയുരം
ആവശന്യതനിനട്ട്  ലഭന്യമക്ടോകുകേയുരം  പചയ്തക്ടോല്  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലക്ടോടനിസക്ടോതനില്  പ്രകൃതനി
വക്ടോതകേമുപകയക്ടോഗനിചട്ട്  പ്രവര്തനിപനിക്കക്ടോന്  ബനി.പകേ.പനി.എല്.  പക്ടോന്റെട്ട്  ഉപകയക്ടോഗനി
ക്കക്ടോവുന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഗന്യക്ടോസട്ട്  കപപട്ട്  കലന്  കേടനകപക്ടോകുന്നതട്ട്  പ്രസ്തുത  പക്ടോന്റെനിനട്ട്
സമസ്പീപതകൂടനിയക്ടോണെട്ട്.  ഗന്യക്ടോസട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  കേണെകനിവനിറ്റെനിയുരം
പക്ടോന്റെനിനണട്ട്.  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  നനിര്കദ്ദശനിക്കുന്ന  നനിബന്ധനകേള്ക്കട്ട്  വനികധയമക്ടോയനി
പുതുക്കനിയ  തക്ടോരനിഫരം  കേരക്ടോറുരം  അനമതനിക്കക്ടോയനി  കകേരള  സരംസക്ടോന  കവ ദദ്യുതനി
പറഗുകലറ്റെറനി  കേമ്മസ്പീഷന്  മുമക്ടോപകേ  3-10-2015-നട്ട്  ബനി.പകേ.പനി.എല്.  അകപക

1075/2017.
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സമര്പനിചനിരുന.  28-10-2015-നട്ട്  അകപക  പരനിഗണെനിക്കുകേയുരം  കേമ്മസ്പീഷന്
നല്കേനിയ പഡയട്ട് ലനി ഓര്ഡറനസരനിചട്ട് രണ്ടു വര്ഷകതക്കട്ട് കേരക്ടോര് നസ്പീടക്ടോന് ഡയറകര്
കബക്ടോര്ഡട്ട്  കയക്ടോഗരം  തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കക്ടോനനിടയക്ടോയ  സക്ടോഹചരന്യരം  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയുരം
പചയപകേക്ടോണട്ട് കേമ്മസ്പീഷന് മുമക്ടോപകേ വനിശദമക്ടോയ റനികപക്ടോര്ടട്ട്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ബനി.പകേ.പനി.എല്.-ഉരം പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-ഉരം കൂടനി ചര്ച പചയ്തട്ട്
തക്ടോരനിഫനിലരം  കേരക്ടോറനില്  ഉള്പപടുകതണ  കേക്ടോരന്യങ്ങളനില്  തസ്പീരുമക്ടോനതനിപലതനി
പുതുക്കനിയ കേരക്ടോര് കേപയക്ടോപട്ട് പതനിചകശഷരം കേമ്മസ്പീഷപന്റെ അനമതനിക്കക്ടോയനി സമര്പനിക്കക്ടോന്
നനിര്കദ്ദശനിചനിരുന.  നനിലവനിലള്ള  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല  കേരക്ടോറുകേളുരം  എന്.റ്റെനി.പനി.സനി.-യുപട
ഉടമസതയനിലള്ള കേക്ടോയരംകുളരം നനിലയരം സക്ടോന്റെട്ട്-കബ പക്ടോന്റെക്ടോയനി നനിലനനിര്തകേയുരം
പചയ്ത  സക്ടോഹചരന്യതനില്  ബനി.പകേ.പനി.എല്.-മക്ടോയുള്ള  കേരക്ടോര്  നസ്പീടനി  നല്കുന്നതട്ട്
നയപരമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഇക്കക്ടോരന്യതനില്  ഉചനിതമക്ടോയ തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കക്ടോന്
ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടട്ട്  അകപകനിചനിരുന.  യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണ്പമന്റെട്ട്  കേരക്ടോര്  രണ്ടു
വര്ഷകതയ്ക്കുകൂടനി നസ്പീട്ടുന്നതനിനള്ള തസ്പീരുമക്ടോനതനിനട്ട് തതസതനില് അരംഗസ്പീകേക്ടോരരം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അരംഗസ്പീകേക്ടോരരം  ലഭനിച  സക്ടോഹചരന്യതനില്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.
വനിവനിധ തലങ്ങളനിലക്ടോയനി  ബനി.പകേ.പനി.എല്.-മക്ടോയനി  വനിശദമക്ടോയ  ചര്ചകേള്
നടതനിപയങ്കെനിലരം കേരക്ടോറനില്  ഉള്പപടുകതണ കേക്ടോരന്യങ്ങളനിലരം തക്ടോരനിഫനിലരം കയക്ടോജനിച
തസ്പീരുമക്ടോനതനിപലതക്ടോന് കേഴനിഞനിടനില്ലെ. വനികയക്ടോജനിപള്ള കേക്ടോരന്യങ്ങള് ഉള്പപടുതനിയ
കേരടട്ട്  കേരക്ടോറുരം  മറ്റെട്ട്  വനിശദക്ടോരംശങ്ങളുരം  കൂടനി  25-4-2016-ല്  പകേ.ഇ.ആര്.സനി-ക്കട്ട്
മുമക്ടോപകേ  കബക്ടോര്ഡട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സരംസക്ടോന  കവദദ്യുതനി  പറഗുകലറ്റെറനി
കേമ്മസ്പീഷന്  22-6-2015, 10-8-2016  എന്നസ്പീ തസ്പീയതനികേളനില് വനിശദമക്ടോയ ഹനിയറനിരംഗട്ട്
നടതകേയുരം 16-8-2016-നട്ട് പഡയട്ട് ലനി ഓര്ഡര് പുറപപടുവനിക്കുകേയുരം പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   

ബനി.പകേ.പനി.എല്. കേരക്ടോര്  പുതുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒന്നക്ടോരം  വര്ഷരം  വക്ടോര്ഷനികേ
ഫനികട്ട്ഡട്ട്  ചക്ടോര്ജക്ടോയനി  ആവശന്യപപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്  43.06  കകേക്ടോടനി  രൂപയുരം  രണക്ടോരം
വര്ഷകതയട്ട് 44.75 കകേക്ടോടനി രൂപയുമക്ടോണെട്ട്.  ഫനികട്ട്ഡട്ട് ചക്ടോര്ജട്ട് ഒരു യൂണെനിറ്റെനിനട്ട് ഒന്നക്ടോരം
വര്ഷരം  0.3903  രൂപയുരം  രണക്ടോരം  വര്ഷരം  0.4069  രൂപയുമക്ടോണെട്ട്.  എന്നക്ടോല്
പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.-പന്റെ  നനിര്കദ്ദശരം  യൂണെനിറ്റെനിനട്ട്  0.297  രൂപയക്ടോണെട്ട്.  ഒരു
വര്ഷകതയട്ട്   32.70  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണെട്ട്.  ഇസൗ നനിര്കദ്ദശരം  പകേ.ഇ.ആര്.സനി.-പയ
അറനിയനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ഡയറകര്  കബക്ടോര് ഡനിനട്ട്  ചര്ച  നടതനി
തസ്പീരുമക്ടോനതനിപലതക്ടോന് കേഴനിയക്ടോതതനിനക്ടോല് തസ്പീരുമക്ടോനരം നസ്പീടനിവയ്ക്കുകേയുണക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.
കേഴനിയുന്നത്ര കവഗരം  അക്കക്ടോരന്യതനിപലക്ടോരു തസ്പീരുമക്ടോനപമടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുപമന്നക്ടോണെട്ട്
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കേരുതുന്നതട്ട്.   

എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേളുപട  വനിതരണെപത  സരംബന്ധനിചട്ട്  ഇവനിപട
സൂചനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതുവപര  ഇ.ഇ.എസട്ട്.എല്. 75  ലകരം  ബള്ബുകേള്
എതനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 72.5 ലകകതക്ടോളരം ബള്ബുകേള് വനിതരണെരം പചയ.  തുടര്
വനിതരണെതനിനക്ടോയനി  20  ലകരം  ബള്ബുകേള്ക്കുള്ള  ഓര്ഡര്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടക്ടോപത  ഒരു  കകേക്ടോടനി  ബള്ബുകേള്  ഇ-പടന്ഡര്  വഴനി  വക്ടോങ്ങനി  വനിതരണെരം
പചയ്യുന്നതനിനള്ള  നടപടനികേള്  പകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.എല്.  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന;  അവ
ലഭന്യമക്ടോകുന്ന മുറയട്ട്  വനിതരണെരം പചയ്യുരം.   ഇതനിന  പുറപമ  കകേരള  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്
ഇന്പവസട്ട്  പമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ ധനസഹക്ടോയകതക്ടോപട സക്ടോധക്ടോരണെ ബള്ബുകേളുരം
സനി.എഫട്ട്.എല്.-ഉരം  മക്ടോറ്റെനി  എല്.ഇ.ഡനി.  വനിളക്കുകേള്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
2016-2017-ല്  തുടങ്ങനി  മൂന്നട്ട്  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലക്ടോയനി  250  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മുതല്മുടക്കുള്ള  ഒരു  പദതനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  സജസ്പീവ  പരനിഗണെനയനിലക്ടോണെട്ട്.
3.75  കകേക്ടോടനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേള്  വനിതരണെരം  പചയക്ടോനക്ടോണെട്ട്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിലവനില് കറക്ടോഡുകേളനിലരം വസ്പീടുകേളനിലമുള്ള എല്ലെക്ടോ സനി.എഫട്ട്.എല്.-കേളുരം
സക്ടോധക്ടോരണെ ബള്ബുകേളുരം മക്ടോറ്റെനി എല്.ഇ.ഡനി. ബള്ബുകേളക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള നസ്പീക്കമക്ടോണെട്ട്
സര്ക്കക്ടോര് നടതന്നതട്ട്. എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്. വന്യതന്യക്ടോസമനില്ലെക്ടോപത  വസ്പീടുകേളനില്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന എല്ലെക്ടോ ബള്ബുകേളുരം എല്.ഇ.ഡനി.  ബള്ബുകേളക്ടോക്കുരം.  ഇസൗ പദതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  മൂനവര്ഷരം  കവണനിവരുപമന്നക്ടോണെട്ട്  കേണെക്കക്ടോക്കുന്നതട്ട്.  250
കകേക്ടോടനി രൂപയുപട മുതല്മുടക്കട്ട് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്ന ഈ പദതനിക്കക്ടോയനി കേനിഫ്ബനിയനില്
കപ്രക്ടോജകട്ട് റനികപക്ടോര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   

മസ്ദൂര്-കേക്ടോഷന്യര്  നനിയമനപത  സരംബന്ധനിചട്ട്  ശസ്പീ.  റ്റെനി.  വനി.  രക്ടോകജഷട്ട്
സൂചനിപനിചതട്ട്  പ്രധക്ടോനപപട  പ്രശ്നമക്ടോണെട്ട്.  വനിവനിധ  ജനില്ലെകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുഖക്ടോനനിരരം  30-9-2013-പല  റക്ടോങ്കെട്ട്  ലനിസനില്നനിനരം  കുറച്ചുകപപര  (മസ്ദൂര്)
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  തനിരുവനനപുരതട്ട്  100  കപപരയക്ടോണെട്ട്  നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
പകേക്ടോല്ലെരം  -37,   പതനരംതനിട  -39,  കകേക്ടോടയരം  -96,  ആലപഴ-242,  ഇടുക്കനി-58,
എറണെക്ടോകുളരം- 166,  തൃശ്ശൂര്  -418,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടട്ട്  -451,  പക്ടോലക്കക്ടോടട്ട്  -339,  മലപറരം-
300,  കേണ്ണൂര്  -119,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്  -3,  വയനക്ടോടട്ട്  -90  എന്നനിങ്ങപനയുരം നനിയമനരം
നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇടുക്കനി,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്,  വയനക്ടോടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പനിന്നക്ടോക്ക
ജനില്ലെകേളനിപല  നനിയമനതനില്  കുറവട്ട്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  അവനിപട  ആവശന്യമക്ടോയ
ജസ്പീവനക്കക്ടോപര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  മസ്ദൂര്മക്ടോരുപട
നനിയമനരം ഒരു പ്രധക്ടോനപപട  വനിഷയമക്ടോണെട്ട്.  പതക്ടോഴനില്രഹനിതരക്ടോയനിട്ടുള്ള പരമക്ടോവധനി
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ആളുകേള്ക്കട്ട്  പതക്ടോഴനില്  പകേക്ടോടുക്കണെപമനള്ളതക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പ്രഖന്യക്ടോപനിത
നയരം.  പനിന്നക്ടോക്കരം  നനില്ക്കുന്ന  ജനില്ലെകേളനിലക്ടോണെട്ട്  കൂടുതല്  മസ്ദൂര്മക്ടോപര
ആവശന്യമുള്ളതട്ട്.   ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്,  വയനക്ടോടട്ട്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്,  പകേക്ടോല്ലെരം തുടങ്ങനിയ
ജനില്ലെകേള്ക്കട്ട്  മുന്തൂക്കരം  പകേക്ടോടുതപകേക്ടോണട്ട്  അവനിപട  കൂടുതല്  മസ്ദൂര്മക്ടോപര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.   

അപനര്ടട്ട്  പുതനിയ  ചനില  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുവരുനണട്ട്.  കവണത്ര
വനിഷകനക്ടോടുകൂടനി  അപനര്ടനിപന  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിപനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ
കേക്ടോലങ്ങളനില് ശമനിചനിരുന്നനില്ലെ.  അപനര്ടനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് കവണ രസ്പീതനിയനില്
നടതക്ടോനള്ള  ജനില്ലെക്ടോ  ഓഫസ്പീസകേകളക്ടോ  ആവശന്യമക്ടോയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോകരക്ടോ  ഇല്ലെക്ടോത
അവസയക്ടോണുളളതട്ട്.  അപനര്ടനിനട്ട് ധക്ടോരക്ടോളരം കപ്രക്ടോജക്ടുകേളുപണങ്കെനിലരം   അപതക്ടോപക്ക
ഇരംപനിപമന്റെട്ട്  പചയ്യുന്നതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ ജസ്പീവനക്കക്ടോരനില്ലെ.  അപനര്ടനിപന  പുനരുദരനിക്കക്ടോനരം
വനിപുലമക്ടോയ പദതനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോനമുള്ള പരനിപക്ടോടനികേള് തയക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
രണ്ടുമുതല്  100  കേനികലക്ടോവക്ടോട്ടുവപര  കശഷനിയുള്ള  ശരംഖലക്ടോബന്ധനിത  റൂഫട്ട്-കടക്ടോപട്ട്
കസക്ടോളക്ടോര്  പവര്  പക്ടോന്റുകേള്  വന്യക്തനികേള്ക്കുരം  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുരം  കകേന്ദ്ര  ഉസൗര്ജ
മനക്ടോലയതനിപന്റെയുരം സരംസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെയുരം സക്ടോമതനികേ സഹക്ടോയകതക്ടോപട
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനളള ഒരു പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  ഇതുപ്രകേക്ടോരരം  ആപകേ
19  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്  കസക്ടോളക്ടോര്  പവര്  പക്ടോന്റുകേള്  30  ശതമക്ടോനരം  കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനിയുരം
7,200 രൂപ സരംസക്ടോന സബ്സനിഡനിയുരം  നല്കേനി സക്ടോപനിക്കക്ടോന് ഉകദ്ദശനിക്കുന.  

മപറ്റെക്ടോന്നട്ട്, 1  മുതല്  5  കേനികലക്ടോവക്ടോട്ടുവപര കശഷനിയുള്ള ഓഫട്ട്-ഗ്രനിഡട്ട്  റൂഫട്ട്-കടക്ടോപട്ട്
കസക്ടോളക്ടോര്  പവര് പക്ടോന്റുകേള്  എല്ലെക്ടോ  വനിഭക്ടോഗതനിലമുള്ള  ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കക്ടോയനി
സക്ടോപനിച്ചു നല്കുന്നതനിനള്ള പദതനിയക്ടോണെട്ട്.  ഈ പദതനിയനിലൂപട  6.4  പമഗക്ടോവക്ടോടട്ട്
കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കക്ടോന്  ലകന്യമനിടുനണട്ട്.  കേനികലക്ടോവക്ടോടനിനട്ട്  22500 രൂപ
സരംസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  സബ്സനിഡനിയുരം  30  ശതമക്ടോനരം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്
സബ്സനിഡനിയുരം പ്രകയക്ടോജനപപടുതനിപക്കക്ടോണക്ടോണെട്ട് ഇസൗ കപ്രക്ടോജകട്ട് നടപനിലക്ടോക്കുന്നതട്ട്.
പ്രതനിദനിനരം  0.75  മുതല്  ഒരു  മസ്പീറ്റെര്  കേഡ്യൂബട്ട്  കശഷനിയുള്ള  5500  ബകയക്ടോഗന്യക്ടോസട്ട്
പക്ടോന്റുകേള്  8000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കുരം.  6  മസ്പീറ്റെര്
കേഡ്യൂബനിനട്ട് മുകേളനില്  കശഷനിയുള്ള  ബകയക്ടോഗന്യക്ടോസട്ട്   പക്ടോന്റുകേള്,  മസ്പീറ്റെര്  കേഡ്യൂബനിനട്ട്
4000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കേക്ടോനള്ള  പദതനിയുമുണട്ട്.
8550 കേദ്യുബനികേട്ട്  മസ്പീറ്റെര്  ഉല്പക്ടോദനകശഷനിയുള്ള  ബകയക്ടോഗന്യക്ടോസട്ട്  പക്ടോന്റുകേള്  വസ്പീടുകേളനിലരം
സക്ടോപനങ്ങളനിലരം  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കേനി  വനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത  രസ്പീതനിയനില്  കജവമക്ടോലനിനന്യ
നനിര്മ്മക്ടോര്ജനരം നടപനിലക്ടോക്കുന്നതനിനള്ള ഒരു പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കവദദ്യുതനിയുരം  ഖനനിജ  ഉല്പന്നങ്ങളുരം  സരംരകനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഇ.റ്റെനി.സനി.-
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എഫട്ട്.പനി.സനി.  മക്ടോതൃകേയനിലള്ള തക്ടോരതകമന്യന ഉയര്ന്ന കശഷനിയുള്ള കസക്ടോളക്ടോര് വക്ടോടര്
ഹസ്പീറ്റെനിരംഗട്ട്  സമ്പ്രദക്ടോയരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദശനിക്കുന. പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം  ഗക്ടോര്ഹനികേ,
വക്ടോണെനിജന്യ,  വന്യക്ടോവസക്ടോയനികേ,  ആതുരക്ടോലയ  കമഖലയട്ട്  3000  രൂപ/സസയര്  മസ്പീറ്റെര്,
സരംസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  സബ്സനിഡനികയക്ടോടുകൂടനി  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കുന്ന  പ്രതനിദനിനരം
7  ലകരം ലനിറ്റെര്  ചൂടുപവള്ളരം  ലഭന്യമക്ടോകുന്ന  ഒരു പദതനിയക്ടോണെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
എസട്ട് .സനി/എസട്ട്.ടനി കടക്ടോടല് ഹസൗസനിരംഗട്ട് സസ്പീരം ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കക്ടോയനി  4000  പമചപപട
വനിറകേടുപകേള് 2500 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് സക്ടോപനിച്ചു നല്കുന്ന പദതനിയുരം
സ്കൂള്,  അരംഗന്വക്ടോടനി,  പബനികേട്ട്  ഇന്സനിറ്റെഡ്യൂഷന്സട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  6000  രൂപ
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  1500  പമചപപട  വനിറകേടുപകേള്  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കുന്ന
തനിനളള  പദതനിയുരം  നടപനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദശനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനിപല
ഗുണെകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കക്ടോയനി ഒന മുതല് അഞട്ട് എചട്ട്.പനി. വപര കശഷനിയുള്ള കസക്ടോളക്ടോര്
വക്ടോടര്  പമ്പുകേള്  (ആപകേ  കശഷനി  400  എചട്ട്.പനി.)  50,000  രൂപ  സര്ക്കക്ടോര്
സബ്സനിഡനികയക്ടോടുകൂടനി  സക്ടോപനിച്ചു  നല്കുന്ന  പദതനിയക്ടോണെതട്ട്.  കസക്ടോളക്ടോര്
കകേക്ടോണ്പസന്കടറ്റെഡട്ട്  കേളകര്  ഉപകയക്ടോഗനിചട്ട്  സസ്പീരം  ജനകറഷന്  സനിസരം  (ആപകേ
കശഷനി 1500 മസ്പീറ്റെര് സസയര്)  സസയര് മസ്പീറ്റെറനിനട്ട് 2000 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്
സക്ടോപനിചട്ട്  പക്ടോചകേ-വന്യക്ടോവസക്ടോയനികേ ആവശന്യങ്ങള് നനിറകവറ്റുന്നതനിനരം  ബകയക്ടോമക്ടോസട്ട്
അധനിഷനിത സസ്പീരം ജനകറഷന് സനിസരം പഡകമക്ടോണ്കസ്ട്രേഷനകവണനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനമുളള
ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേക്ടോറ്റെനില് നനിനരം കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദനിപനിക്കുന്നതനിന
കവണനിയുള്ള സക്ടോധന്യതക്ടോപഠനതനിനക്ടോയനി 100 മസ്പീറ്റെര് ഉയരമുള്ള 4 വനിന്ഡട്ട് കമക്ടോണെനിറ്റെറനിരംഗട്ട്
കസഷന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനള്ള  പദതനിക്കക്ടോയനി  ഒരു  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനി
പ്രവൃതനികേള് ആരരംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. അകയ ഉസൗര്ജ കമഖലയനിപല ഗകവഷണെ പ്രവര്തനങ്ങളുപട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വനിവനിധ  ഇന്നകവഷന്  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള്ക്കുരം  ഇതുസരംബന്ധമക്ടോയ  മറ്റു
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമക്ടോയനി  ഒരു കകേക്ടോടനി  രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  പക്ടോരമകരന്യതര
ഉസൗര്ജകമഖലയുപട പ്രചക്ടോരണെതനിന കവണനി കബക്ടോധവത്ക്കരണെ പ്രവര്തനങ്ങളുരം
പരനിശസ്പീലന പരനിപക്ടോടനികേളുരം നടതക്ടോനക്ടോയനി 40 ലകരം രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  

അപനര്ടനിപല  ജസ്പീവനക്കക്ടോരുപട  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  ധനകേക്ടോരന്യ
വകുപമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചന  നടതന്നതക്ടോണെട്ട്.  അപനര്ടനിപന്റെ  ജനില്ലെക്ടോ  ഓഫസ്പീസകേള്
ശക്തനിപപടുതനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  അപനര്ടനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സക്ടോധക്ടോരണെ
ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഗുണെകേരമക്ടോയനി  എതനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  എനര്ജനി
മക്ടോകനജു പമന്റെട്ട്  പസന്റെറനിപന്റെ  (ഇ.എരം.സനി.)  പ്രവര്തനങ്ങള്  പമചപപട  തരതനില്
നടതന്നതനിനള്ള പരനിശമങ്ങള് നടതനണട്ട്.  മൂന വര്ഷതനിനകേരം  സരംസക്ടോനപത
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കവദദ്യുതനി  ഉല്പക്ടോദന  രരംഗതരം  പ്രസരണെ  വനിതരണെ  കമഖലയനിലരം  കുതനിച്ചുചക്ടോടരം
നടതന്നതനിനള്ള കേക്ടോരന്യങ്ങപളക്കുറനിചട്ട്  ആകലക്ടോചനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  10-12 വര്ഷമക്ടോയനി
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  ചനില  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളുണട്ട്.  കൂടരംകുളരം  ആണെവ  കവദദ്യുതനി
നനിലയതനില്  നനിന  കേനികടണ  കവദദ്യുതനി  പ്രസരണെനഷരം  കൂടക്ടോപത  പകേക്ടോണ്ടു
വരുന്നതനിനട്ട്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ള ഇടമണ്-പകേക്ടോചനി കലനനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്
സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള  പരനിശമരം  നടതനണട്ട്.
സരംസക്ടോനതനിപന്റെ  പല  ഭക്ടോഗതരം  18-ഉരം  14-ഉരം  വര്ഷങ്ങള്ക്കട്ട്  മുമട്ട്  ആരരംഭനിച
പദതനികേള് എങ്ങുപമതക്ടോപത നനില്ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഒന്നര ദശവര്ഷക്കക്ടോലരം കേഴനിഞ
പദതനികേള്  അടനിയനരമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ഒരു  പ്രവര്തന
പരനിപക്ടോടനിപയക്കുറനിചട്ട്   ആകലക്ടോചനിചനിട്ടുണട്ട്.  സരംസക്ടോനതട്ട്  കവദദ്യുതനി  കമഖലയനില്
ഒരു  മുകന്നറ്റെരം  സൃഷനിക്കക്ടോന്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുന്ന  വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ  പ്രവര്തന
പരനിപക്ടോടനികേളുമക്ടോയക്ടോണെട്ട് കവദദ്യുതനി കബക്ടോര്ഡുരം ഗവണ്പമന്റുരം മുകന്നക്ടോട്ടു കപക്ടോകുന്നതട്ട്. 

1.00 PM]

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സകരഷട്ട് കുറുപട്ട്  :  സര്,  കകേക്ടോടയരം പടകട്ട്കറ്റെല്സനിപന്റെ  കവദദ്യുതനി
കേണെകന് വനികചദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ഒരു പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനമക്ടോപണെനള്ളതട്ട്
കേണെക്കനിപലടുതട്ട് കവദദ്യുതനി കബക്ടോര്ഡട്ട്  ലസ്പീനനിയന്റെട്ട് ആറ്റെനിറ്റെഡ്യൂഡട്ട്  എടുക്കണെപമന്നക്ടോണെട്ട്
എനനിക്കട്ട്  അഭന്യര്തനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്.

ശസ്പീ  .    കേടകേരംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന് : സര്,  നനിശയമക്ടോയുരം  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങകളക്ടോടട്ട്  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  ലസ്പീനനിയന്റെക്ടോയനിട്ടുള്ള  ആറ്റെനിറ്റെഡ്യൂഡക്ടോണെട്ട്
എടുക്കുന്നതട്ട്.  ആയനിരക്കണെക്കനിനട്ട് കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണെട്ട് കവദദ്യുതനി ചക്ടോര്ജനിനതനില്
കകേരളതനിപല  വനിവനിധ  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡനിനട്ട്
നല്കേക്ടോനള്ളതട്ട്.  സരംസക്ടോനപത  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഗവണ്പമന്റെട്ട്
നല്കുന്ന  ധനസഹക്ടോയതനില്  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡനിനട്ട്  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനള്ള  കപസ
മക്ടോത്രരം പകേക്ടോടുക്കുകേയനിപല്ലെന്ന  നനിലപക്ടോടട്ട് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട് കവദദ്യുതനി കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ
മുകന്നക്ടോട്ടുള്ള  പ്രവര്തനതനിനട്ട്  ആശക്ടോസന്യമപല്ലെന്നട്ട്  പറയക്ടോന്  ഞക്ടോന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.
കവദദ്യുതനി  കുടനിശനികേ  അടചനിപല്ലെങ്കെനിലരം  ആശുപത്രനികേളനിപല  കവദദ്യുതനി  കേണെകന്
കേടട്ട്  പചയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ലെ;  വന്യവസക്ടോയ  വകുപനിപന്റെ  കേസ്പീഴനിലള്ള  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളുരം  അടയ്കക്കണ  പണെരം  അടയ്ക്കുന്നനില്ലെ;  വക്ടോടര്  അകതക്ടോറനിറ്റെനി
കകേക്ടോടനിക്കണെക്കനിനട്ട്  രൂപ  അടയക്ടോനണട്ട്;  അവനിപട  കേണെകന്  കേടട്ട്  പചയക്ടോനരം
സക്ടോധനിക്കനില്ലെ.  മറ്റെട്ട്  സരംസക്ടോനങ്ങള്  ആയനിരക്കണെക്കനിനട്ട്  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കവദദ്യുത
കമഖലയക്ടോയനി  നസ്പീക്കനി വയ്ക്കുകമക്ടോള് നമ്മുപട സരംസക്ടോനരം യക്ടോപതക്ടോരു തുകേയുരം നസ്പീക്കനി
വയ്ക്കുന്നനില്ലെ  എനള്ളതക്ടോണെട്ട്  യക്ടോഥക്ടോര്തന്യരം.  പപവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡട്ട്  സസനമക്ടോയനി
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പണെരം  സമക്ടോഹരനിചട്ട്  സസയരം  നനിലനനില്ക്കക്ടോന്  ശമനിക്കുകമക്ടോള്,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള്  അവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേയനില്നനിന്നട്ട്  കവദദ്യുതനി  കബക്ടോര്ഡനിനട്ട്
നല്കേക്ടോനള്ള  തുകേകൂടനി  നല്കേക്ടോനള്ള  നനിലപക്ടോടട്ട്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  തയക്ടോറക്ടോകേണെരം.
ബഹുമക്ടോനപപട പകേ.  സകരഷട്ട് കുറുപട്ട് പറഞ കേക്ടോരന്യരം സരംബന്ധനിചട്ട് പരനികശക്ടോധനിചട്ട്
ആവശന്യമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോരം.  ധനക്ടോഭന്യര്തന  പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിതരണെപമന്നട്ട്
അഭന്യര്തനിക്കുന.

തുറമുഖവുരം  മഡ്യൂസനിയവുരം  പുരക്ടോവസ്തു  സരംരകണെവുരം  വകുപമനനി
(ശസ്പീ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി) :  സര്,   തുറമുഖ വകുപനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള ചര്ചയനില്
പപങ്കെടുതട്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  അരംഗങ്ങള്  ഇവനിപട  ഉന്നയനിച  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്ക്കുരം
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്ക്കുരം  നന്ദനി  കരഖപപടുതന.  തുറമുഖ  വകുപനിപന്റെ  മുകന്നക്ടോട്ടുള്ള
പ്രയക്ടോണെതനിനട്ട് അവപയല്ലെക്ടോരം പ്രകയക്ടോജനരം പചയ്യുപമന്നക്ടോണെട്ട് ഞക്ടോന് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതട്ട്. 

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട്  മുതല്  വനിഴനിഞരം  വപരയുള്ള   തുറമുഖ  ശരംഖലകേപള

ഇനന്യയനിപല  സപ്രധക്ടോന പങ്കെട്ട് വഹനിക്കുന്ന തുറമുഖങ്ങളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റെക്ടോനക്ടോണെട്ട് സര്ക്കക്ടോര്

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.

വനിഴനിഞരം  പദതനി   സരംബന്ധനിച ചനില നനിര്കദ്ദശങ്ങളുരം ആശങ്കെകേളുരം ചര്ചയനില്

വരനികേയുണക്ടോയനി.  കേരക്ടോറനിപന്റെ  വനിവനിധ  വശങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണെട്ട്.

സരംസക്ടോനതനിപന്റെ സസപ്ന  പദതനിയക്ടോയ  വനിഴനിഞരം പദതനി കേക്ടോലക്ടോവധനിക്കുള്ളനില്

തപന്ന  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനള്ള  ശമങ്ങളക്ടോണെട്ട്  ആരരംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതുസരംബന്ധനിചട്ട് ബഹുമക്ടോനപപട മുഖന്യമനനിയുപട കനതൃതസതനില്  പ്രധക്ടോനമനനിപയ

കേണട്ട് സരംസക്ടോരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനനിടയനിലക്ടോണെട്ട്  കുളചല് പദതനിയുപട  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്

ഉയര്നവന്നതട്ട്.  കുളചല്  പദതനി  സരംബന്ധനിച  ആശങ്കെകേള്   സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണെട്ട്.

അക്കക്ടോരന്യവുരം  പ്രധക്ടോനമനനിപയ  കനരപത  തപന്ന  കേതനിലൂപട  മുഖന്യമനനി

അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  വനിഴനിഞരം പദതനിയുപട പൂര്തസ്പീകേരണെതനില് യക്ടോപതക്ടോരക്ടോശങ്കെയുരം

ആവശന്യമനില്ലെ,  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയങ്ങപളല്ലെക്ടോരം നല്കുപമന്ന ഉറപക്ടോണെട്ട്

ബഹുമക്ടോനപപട പ്രധക്ടോനമനനി നല്കേനിയതട്ട്. വനിഴനിഞരം പദതനി സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി

പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനള്ള ശമങ്ങളക്ടോണെട്ട് സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

മപറ്റെക്ടോരു  കേക്ടോരന്യരം,  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടതക്ടോണെട്ട്.  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടവുരം
പകേക്ടോചനിയുരം കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  കനരനിടട്ട് നടതന്ന തുറമുഖ പദതനികേളക്ടോണെട്ട്.  സരംസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ചനില  നടപടനിക്രമങ്ങളുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടതട്ട്  ഇക്കഴനിഞ
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ഗവണ്പമന്റെട്ട് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നകശഷരം ഏതക്ടോണട്ട്  21  ശതമക്ടോനകതക്ടോളരം റവനഡ്യൂ
വരുമക്ടോനരം വര്ദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇകപക്ടോള് 40000  ടനി.ഇ.യു. ചരക്കട്ട് മക്ടോസക്ടോമക്ടോസരം
കകേകേക്ടോരന്യരം പചയ്യുനണട്ട്.   ഇസൗ വര്ഷരം  50  ശതമക്ടോനരം കേപക്ടോസനിറ്റെനി യൂടനികലസട്ട്
പചയക്ടോന് കേഴനിയുപമന്നക്ടോണെട്ട്  ഇകപക്ടോഴള്ള കേണെക്കട്ട്.  ആ നനിലയട്ട്  പ്രവര്തനങ്ങളനില്
പുകരക്ടോഗതനി  പ്രക്ടോപനിച്ചുകേഴനിഞക്ടോല്  വല്ലെക്ടോര്പക്ടോടരം  സരംബന്ധനിച്ചുണക്ടോകുന്ന  ഉത്കേണയട്ട്
പരനിഹക്ടോരരം കേക്ടോണെക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുരം.  ഇസൗ പദതനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
പകേക്ടോചനി  തുറമുഖതനിനട്ട്  എപനങ്കെനിലരം  പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസയുണക്ടോക്കുന്ന സനിതനിയുണക്ടോയക്ടോല്
അതട്ട് മക്ടോറ്റെനി വക്ടോണെനിജന്യ വരുമക്ടോനരം വര്ദനിപനിക്കക്ടോനള്ള ശമങ്ങളുരം നടന പകേക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  രണക്ടോഴ്ച മുമട്ട് ഞക്ടോനരം സലരം എരം.എല്.എ.  ശസ്പീ. എസട്ട്. ശര്മ്മയുരം  മറ്റെട്ട്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുരം ഉകദന്യക്ടോഗസരുരം അവനിപട സന്ദര്ശനരം നടതകേയുണക്ടോയനി.  അതനിപന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങപളല്ലെക്ടോരം  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള  ശമങ്ങള്
ആരരംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കകേരള മക്ടോരനികടരം കബക്ടോര്ഡട്ട് രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട് സരംബന്ധനിചട്ട് ചനില ആശങ്കെകേള്

ഉയര്തകേയുണക്ടോയനി.  2015-ല്  നനിയമസഭ  ഇതുസരംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  ബനില്

പക്ടോസ്സക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ആ  ബനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിനട്ട്  അയച്ചുപകേക്ടോടുപതങ്കെനിലരം

രക്ടോഷപതനിയുപട അനമതനി ലഭനിചനിടനില്ലെ.  അതനിനട്ട് ചനില തടസ്സവക്ടോദങ്ങള് ഉന്നയനിചനിരനി

ക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  ആ  തടസ്സരം  നനിലനനില്ക്കുന്നനിടകതക്ടോളരം  കേക്ടോലരം  പ്രസ്തുത  കബക്ടോര്ഡട്ട്

രൂപസ്പീകേരണെവുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  അതുപകേക്ടോണട്ട്  നനിയമസഭയനില്

വസ്പീണ്ടുരം  ഒരു  ബനില്  അവതരനിപനികക്കണനി  വരുപമന്നക്ടോണെട്ട്  അതുസരംബന്ധനിചട്ട്

സൂചനിപനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്. 

പകേക്ടോചനി തുറമുഖതനിപന്റെ ആഴരം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിപനക്കുറനിചട്ട് ചനില അരംഗങ്ങള്

സൂചനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  വര്ഷരംകതക്ടോറുരം  124  കകേക്ടോടനി  രൂപകയക്ടോളരം  വരുന്ന  സക്ടോമതനികേ

ബക്ടോദന്യതയുണട്ട്. പകേക്ടോചനി തുറമുഖതനിപന്റെ പ്രക്ടോധക്ടോനന്യരം കേണെക്കനിപലടുതട്ട് ആവശന്യമക്ടോയ

തുകേ  പചലവഴനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന്  നനിര്വ്വേക്ടോഹമനിപല്ലെനള്ളതക്ടോണെട്ട്  സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിച്ചു

പകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന നനിലപക്ടോപടനകൂടനി ചൂണനിക്കക്ടോണെനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. 

ബഹുമക്ടോനപപട  വനി.  പകേ.  സനി.  മമ്മതട്ട്  കകേക്ടോയ  കബപ്പൂര്  തുറമുഖപത

ക്കുറനിചട്ട്  സൂചനിപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കബപ്പൂര്-അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതട്ട്  നക്ടോല്പതട്ട്

എഫട്ട്. ടനി. കേപണയ്നര് ഹക്ടോന്ഡ് ലനിരംഗട്ട് പക്രയനിന് സക്ടോപനിചനിട്ടുണട്ട്. കബപ്പൂര്, അഴസ്പീക്കല്

തുറമുഖങ്ങപള,  വക്ടോണെനിജന്യപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  കകേന്ദ്രങ്ങപളന്ന  നനിലയട്ട്  അവയുപട
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പ്രവര്തനങ്ങള് വന്യക്ടോപനിപനിക്കുരം. വന്യവസക്ടോയ-വക്ടോണെനിജന്യവത്കേരണെതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി

കേപല്  ഗതക്ടോഗതരം,  ചരക്കട്ട്  ഗതക്ടോഗതരം  എന്നനിവ  വര്ദനിപനിക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേള്

സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്,  കബപ്പൂരനിപന ലകദസസ്പീപുമക്ടോയനി ബന്ധപപടുതന്ന യക്ടോത്രക്ടോക്കപല്

പ്രവര്തനകമമക്ടോക്കക്ടോനള്ള നടപടനികേള് ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

ആലപഴ  മറസ്പീന,  കേണ്ണൂര്-അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖ  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കട്ട്
50 കകേക്ടോടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയനില് ഉള്പപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്. മറ്റെട്ട് പദതനി പ്രവര്തനങ്ങളുരം
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. സരംസക്ടോനതട്ട് ഏപറക്കക്ടോലമക്ടോയനി
നനിശലക്ടോവസയനിലള്ള  പചറുതുരം  വലതുമക്ടോയ  തുറമുഖങ്ങപള  പ്രവര്തനകമമക്ടോക്കക്ടോനള്ള
നടപടനികേള് ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.

മണെല്  വക്ടോരല്  സരംഘങ്ങളുപട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ചനില  തുറമുഖങ്ങളുപട
പ്രവര്തനതനിനട്ട്  വനിഘക്ടോതരം  സൃഷനിക്കുന്നതട്ട്  ഗുരുതര   പ്രതന്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങളുണക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
മണെല്  മക്ടോഫനിയക്ടോ  സരംഘമക്ടോണെട്ട്  ഇതനിപന്റെ  പനിന്നനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ
പ്രശ്നതനിനട്ട് പരനിഹക്ടോരരം കേക്ടോണെക്ടോനക്ടോയനി   ആവശന്യമക്ടോയ കയക്ടോഗങ്ങള് കൂടുകേയുരം  കവണ
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുരം  പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പപക്ടോന്നക്ടോനനി  തുറമുഖപത  മണെല്
ഖനനവുമക്ടോയനി  ബന്ധപപടട്ട്  ബഹുമക്ടോനപപട  സസ്പീക്കറുപട  സക്ടോന്നനിദന്യതനില്
തകദ്ദശസസയരംഭരണെ  വകുപമനനി  കഡക്ടോ.  പകേ.  ടനി.  ജലസ്പീല്,  പ്രനിന്സനിപല് പസക്രടറനി,
ഡയറകര്  തുടങ്ങനിയവര്  പപങ്കെടുത  കയക്ടോഗ  തസ്പീരുമക്ടോനമനസരനിചട്ട്  തുറമുഖ
പരനിസരതനനിന്നട്ട്  കേപല്യക്ടോനരം  സഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനരം  പചളനിയുരം  മറ്റുരം  കേലര്ന്നട്ട്
ഉപരസമുള്ള  മണെല്  സരംസരനിചട്ട്  വനിപണെന  രരംഗപതതനിക്കക്ടോനമുള്ള   നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സരംസരനിച  മണെല്  സര്ക്കക്ടോര്  നനിശയനിക്കുന്ന  വനിലയട്ട്  തുറമുഖ
വകുപനിപന്റെ  കനതൃതസതനില്തപന്ന  വനിറ്റെട്ട്  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഉപകേക്ടോരപ്രദമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണെട്ട്
തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കട്ട്  പതക്ടോഴനിലരം  പപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കട്ട്
ശുദമക്ടോയ  മണെലരം  ലഭന്യമക്ടോക്കുകേപയന്ന  ഒരു  പദതനിയക്ടോണെട്ട്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുരം
ഉകദ്ദശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  മണെല് വക്ടോരല് സരംഘതനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ഒരു പരനിധനിവപര
നനിയനനിക്കക്ടോന് പപക്ടോന്നക്ടോനനി കമക്ടോഡല് മണെല് ഖനനരം പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോടുകൂടനി
കേഴനിയുപമനമക്ടോണെട്ട്  വനിശസക്ടോസരം.  അതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  നടപടനിക്രമങ്ങളനസരനിചട്ട്
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണെട്ട് തസ്പീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സരംസക്ടോനപത എല്ലെക്ടോ തുറമുഖങ്ങളുപടയുരം
പപക്ടോതുവക്ടോയ  വനികേസനതനിനകവണനി  ഇവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്. 

യക്ടോത്രക്ടോക്കപല് ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള നടപടനികേളുരം സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകേക്ടോചനി-
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കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടട്ട്  യക്ടോത്രക്ടോക്കപല് ആരരംഭനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്  ആദന്യപത നടപടനി.  അതനിനള്ള
അനമതനിയുരം മറ്റെട്ട് സക്ടോകങ്കെതനികേ സസൗകേരന്യങ്ങളുരം ലഭന്യമക്ടോകക്കണതനിനക്ടോല്  ആരരംഭനിക്കുന്ന
തസ്പീയതനി  ഇകപക്ടോള്  തസ്പീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയനില്ലെ.  ഗ്രസ്പീസനില്നനിന്നട്ട്  അതനിപന്റെ
പപഹകഡ്രെെക്ടോകഫക്ടോയനില് ഇവനിപട എതനിചനിട്ടുണട്ട്. ഒരു യക്ടോത്രക്ടോക്കപല് എന്ന നനിലയനിലള്ള
സസൗകേരന്യങ്ങള്  ഏര്പപടുതന്നതനിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  പകേക്ടോചനി  കപക്ടോര്ടനില്
നടനപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്.  മറ്റെട്ട് സക്ടോകങ്കെതനികേക്ടോനമതനികൂടനി ലഭനിച്ചുകേഴനിഞക്ടോല് കേപല്
പ്രവര്തനകമമക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുപമന്നക്ടോണെട്ട്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതട്ട്.  500  കകേക്ടോടനി  രൂപ
നസ്പീക്കനിവചട്ട്  ഇസൗ  വര്ഷരം  തപന്ന  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതനിപന്റെ  പ്രവര്തനരം  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമക്ടോക്കക്ടോനള്ള  നടപടനികേളക്ടോണെട്ട് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ  കേക്ടോരന്യങ്ങപളല്ലെക്ടോരം
എതനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത  കേക്ടോലതക്ടോണെട്ട്  കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനികലക്കുള്ള  മൂന്നട്ട്
പക്രയനിനകേള് അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖതനിറക്കനിയതട്ട്.  അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖതനിനട്ട് കുറച്ചുകൂടനി
ആഴരം കൂടനിയക്ടോല്  നല്ലെ നനിലയനിലള്ള വക്ടോണെനിജന്യബന്ധരം വര്ദനിപനിപചടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുരം.
അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖതനനിനരം ലകദസസ്പീപനികലക്കട്ട് യക്ടോത്രക്ടോക്കപല് ആരരംഭനിക്കുന്നതനിപനക്കുറനിച്ചുരം
ആകലക്ടോചനിക്കുനണട്ട്.  കബപ്പൂര്,  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖകതക്കുള്ള  നക്ടോല്പതട്ട്  എഫട്ട്.ടനി.
കേപണയ്നര്  ഹക്ടോന്ഡട്ട് ലനിരംഗട്ട്  പക്രയനിന്  35  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പചലവഴനിചക്ടോണെട്ട്  അവനിപട
എതനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. അതനിപന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളുരം ആരരംഭനിക്കുന്ന കേക്ടോരന്യരം  സൂചനിപനിക്കക്ടോനക്ടോ
ഗ്രഹനിക്കുകേയക്ടോണെട്ട്. 

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡട്ട് തുറമുഖതട്ട് ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കുള്ള കേസക്ടോര്കടഴ്സട്ട് പണെനി പൂര്തനിയക്ടോയനിട്ടുണട്ട്.
കബപ്പൂര്, അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖങ്ങളനില് വനി.ടനി.എരം.എസട്ട് (Vessel Travel Management
System)  ഏര്പപടുതന്നതനിനക്ടോയനി  2.8  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പചലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഴസ്പീക്കല്
തുറമുഖതനിപന്റെ  മറ്റെട്ട്  നനിര്മ്മക്ടോണെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സമയബന്ധനിതമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീ
കേരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുപമന്നക്ടോണെട്ട്  വനിശസക്ടോസരം.  വനിഴനിഞരം തുറമുഖതനിനട്ട്  കനസര്ഗ്ഗനികേമക്ടോയ,
പ്രകൃതനിദതമക്ടോയ ആഴമുണട്ട്.  വനിഴനിഞരം തുറമുഖ പദതനി പൂര്തനിയക്ടോകുന്നകതക്ടോടുകൂടനി
പകേക്ടോളരംകബക്ടോ തുറമുഖതനിപന്റെ ഭസ്പീഷണെനി ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനരം പതനിപനടക്ടോയനിരരം കേപണയട്ട് നറുകേള്
ഒന്നനിചട്ട്  കേയറ്റെക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  മദര്ഷനിപട്ട്  പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനരം  കേഴനിയുരം.  അനര്കദ്ദശസ്പീയ
പ്രക്ടോധക്ടോനന്യമുള്ള  വനിഴനിഞരം  തുറമുഖതനിപന്റെ  പ്രവര്തനരം  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോള്
പകേക്ടോളരംകബക്ടോ  ഉള്പപപടയുള്ള  തുറമുഖങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഇനന്യയുപട  വക്ടോണെനിജന്യപരമക്ടോയ
ബന്ധരം  കകേരളതനിനട്ട്  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുരം.  അതുകൂടനി  കേണെക്കനിപലടുതപകേക്ടോണ്ടുള്ള
കേക്ടോരന്യങ്ങളനികലയക്ടോണെട്ട് കപക്ടോകുന്നതട്ട്.  പകേക്ടോല്ലെരം തുറമുഖതനനിനരം മറ്റെട്ട് തുറമുഖങ്ങളനികലക്കുരം
ലകദസസ്പീപനികലക്കുരം  യക്ടോത്രക്ടോക്കപല്  ആരരംഭനിക്കുന്നതനിനള്ള  പദതനി  ആസൂത്രണെരം
പചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  തുറമുഖതനിപന്റെ പദതനി പ്രകദശതനിപന്റെ ആഴരം 10 മസ്പീറ്റെറക്ടോയനി വര്ദനിപനിചട്ട്
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വലനിയ  ചരക്കുകേള്  പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനള്ള  ആകലക്ടോചനയുമുണട്ട്.  ഉതരവക്ടോദപപടവരുപട
കയക്ടോഗരം  വനിളനിച്ചുകചര്തട്ട്  പകേക്ടോല്ലെതട്ട്  ചരക്കുകേള്  ലഭന്യമക്ടോക്കക്ടോനള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചരക്കനിപന്റെ  ലഭന്യതകൂടനി  ഉറപവരുതനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ
അനര്കദ്ദശസ്പീയ  പ്രക്ടോധക്ടോനന്യമുള്ള  വക്ടോണെനിജന്യക്കപലകേളുപട  യക്ടോത്ര  സഗമമക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അതനിനക്ടോവശന്യമക്ടോയ നടപടനിക്രമങ്ങള് പപവകേക്ടോപത സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.
ഇത്രയുരം  കേക്ടോരന്യങ്ങളക്ടോണെട്ട്  ഇവനിപട  സൂചനിപനിക്കക്ടോനള്ളതട്ട്.  ബഹുമക്ടോനപപട  അരംഗങ്ങള്
ചൂണനിക്കക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദശങ്ങളുരം  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളുരം  പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുന്നതനിനട്ട്
സലലഭന്യതയുപട പ്രശ്നമുപണങ്കെനിലരം അവപയല്ലെക്ടോരം പരനിഗണെനിചട്ട് ആവശന്യമക്ടോയ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണെട്ട്.  അതക്ടോതട്ട് പ്രകദശപത എരം.എല്.എ.-മക്ടോര്,  ജനില്ലെക്ടോ കേളകര്മക്ടോര്,
ജനില്ലെക്ടോ  ഭരണെക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്  തുടങ്ങനിയവരുപട  സക്ടോന്നനിദന്യതനില്  ചര്ച  നടതനി
സലലഭന്യത ഉറപവരുതന്നതനിനള്ള നടപടനികേള്കൂടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതക്ടോപണെന്നറനിയനിച്ചു
പകേക്ടോണട്ട് ഇസൗ ധനക്ടോഭന്യര്തന പക്ടോസ്സക്ടോക്കനിതരണെപമന്നട്ട് അഭന്യര്തനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പപവദദ്യുത  പദതനികേള്  എന്ന  XXXIX-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപട  കപരനില്  കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്
പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കുകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത  പചലവുകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
അനവദനിക്കണെപമന്ന പ്രകമയപത.......

അനകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയരം പക്ടോസ്സക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗ്രക്ടോന്റെട്ട് അനവദനിചനിരനിക്കുന.

തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭന്യര്തനയുപട  കപരനില്
കേക്ടോരന്യവനിവരപടനികേയനില്  സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭന്യര്തനയ്ക്കുകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണെനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത
പചലവുകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനവദനിക്കണെപമന്ന പ്രകമയപത.......

അനകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയരം പക്ടോസ്സക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗ്രക്ടോന്റെട്ട് അനവദനിചനിരനിക്കുന. 

ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്  ....സഭ ഇകപക്ടോള് പനിരനിയുന്നതുരം നക്ടോപള രക്ടോവനിപല  8.30-നട്ട്
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വസ്പീണ്ടുരം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമക്ടോണെട്ട്.

(2016  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസരം  4-ാം  തസ്പീയതനി  പചക്ടോവ്വേക്ടോഴ്ച  രക്ടോവനിപല  8.30-നട്ട്
സകമ്മളനിക്കുന്നതനികലക്കക്ടോയനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷരം 1.17-നട്ട് പനിരനിഞ.)
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