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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര്  31, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 19

നനിയമസഭ  2016 ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 31-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ. പനി. ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദലങ്ങളുലട
പടനികേയനിലല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഒഭാര്ഡര്.... ഓര്ഡര്.... കചേഭാദലലാം നമ്പര് *601

സസബര് കുറകൃതലങ്ങള

1 (*601) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി  :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട്  :

 ശതീ  .   ടനി  .  എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര്  :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുസസന തങ്ങള: തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലതലസ്ത  രതീതനിയനിലുള്ള  സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചു  വരുന
സഭാഹചേരലത്തനില് ഐ.റനി.  കമഖല കൂടുതല് ശകനിലപടുത്തുനതനിനുലാം ആധുനതീകേരണ
ഗകവഷണ പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കുനതനിനുമുള്ള പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സസബര് കുറകൃതലങ്ങളുലട അകനന്വേഷണത്തനില് ഐ.റനി. വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി)  ഐ.റനി.  രലാംഗത്തട്ട്  അതനികവഗത്തനില്  ഉണഭാകുന  മഭാറങ്ങളലക്കഭാപലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഐ.റനി.  വനിഭഭാഗകത്തയലാം സസബര് കുറഭാകനന്വേഷണ വനിഭഭാഗകത്തയലാം
സജ്ജമഭാക്കഭാന ആവശലമഭായ പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
269/2019.
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മുഖലമനനിക്കുകവണനി ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    ജനി  .
സുധഭാകേരന  ): സര്,  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയകേലയന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സസബര്  ലസല്ലുകേളുലാം  സസബര്
കുറകൃതലങ്ങളലക്കതനിലര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനന്വേഷണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് ഒരു സസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുലാം ഇതനിനുപുറലമ,  കപഭാലതീസട്ട്
ആസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  സഹലടകേട്ട്  എനകേന്വേയറനി  ലസല്ലുലാം  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.
സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായനി  ലതളനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  സസബര്
കഫഭാറനസനികേട്ട് ടൂളുകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  സസബര് കുറകൃതലങ്ങള അകനന്വേഷനിചട്ട്
കേലണത്തുനതനിനട്ട്  ഒരു  സതീനനിയര്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  കനതൃതന്വേത്തനില്
സസബര്  കുറഭാകനന്വേഷണ  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കുറകൃതലങ്ങള തടയനതനിനട്ട് ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി
സസബര് കഡഭാലാം ലടകകഭാപഭാര്ക്കനില് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സസബര് കുറകൃതലങ്ങള
തടയനതനിനട്ട് കൂടുതല് പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) C-DAC, CERT-K, FSL, IT Mission, Cyber Dom എനതീ ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാറുണട്ട്.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയട്ട്  ആവശലമഭായ  ആധുനനികേ  കസഭാഫട്ട് ലവയര്,
ലമഭാസബല് ആപനികക്കഷന എനനിവ വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായലാം  സസബര്  കഡഭാലാം  നല്കേനിവരുന.  ഈ  കേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  സസബര്
കഡഭാലാം  ടഭാഫനികേട്ട്  സുരക്ഷലയ  മുനനനിര്ത്തനി  Think  Traffic  Mobile  Application
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം Reserve Bank of India-യമഭായനി കചേര്നട്ട് ATM/OTP/Mobile
wallet  തടനിപട്ട്  എനനിവ തടയനതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേളുലാം  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടുതല് പരനിഷ്കരണ നടപടനികേള ഗസൗരവതരമഭായനി ആകലഭാചേനയനിലുണട്ട്.

ശതീ.  പനി.  ലകേ.  കുഞഭാലനിക്കുടനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള : സര്,
സസബര് കുറകൃതലങ്ങള ആകഗഭാളതലത്തനില് ജനങ്ങളക്കുലാം  കപഭാലതീസനിനുലാം  ലവല്ലുവനിളനി
സൃഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തതീവ്രവഭാദലാം  മുതല് കുടുലാംബ ബന്ധങ്ങളുലട ശനിഥനിലതീകേരണലാം വലര
അതനിര്വരമ്പുകേളനിലഭാലത ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങള വലഭാപനിചനിരനിക്കുന. നമ്മുലട നഭാടനില്
അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി  വലഭാപകേമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  എ.ടനി.എലാം.  തടനിപ്പുകേളുലാം
എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ചയലമഭാലക്ക  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുലാം  സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള
തടയനതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകനില്  എലന്തങ്കനിലുലാം  പരനിമനിതനികേള
നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?  ഇത്തരലാം  പരനിമനിതനികേള  തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനികേള ബന്ധലപട ആകനില് ലകേഭാണ്ടുവരഭാന സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുവരുകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  കകേരളത്തനിലല കപഭാലതീസട്ട് ആകട്ട് ഉപകയഭാഗനിചല
സസബര് കുറങ്ങള സകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുനതട്ട്. അതനിനട്ട് 2000-ല് ഇന്തലന പഭാര്ലലമന്റെട്ട്
പഭാസഭാക്കനിയ  The  Information  Technology  Act-ഉലാം  2008-ല്  ലകേഭാണ്ടുവന
കഭദഗതനിയമഭാണട്ട് പധഭാനമഭായമുള്ളതട്ട്. സസബര് കകേസുകേള അന്തര്കദശതീയ സന്വേഭഭാവലാം
കൂടനിയള്ളതഭാണട്ട്.  അന്തര്കദശതീയ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  കുറങ്ങളക്കട്ട്
രഭാജലങ്ങലള  തമ്മേനില്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയ്യുന  നനിയമങ്ങലളഭാനലാം  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.  ഇന്തലഭാ  ഗവണ്ലമന്റുതലന  കുറചട്ട്  രഭാജലങ്ങളുമഭായനി  മഭാത്രകമ
international  law-ലല  Extradition  treaty  ഒപനിടനിട്ടുള.  കലഭാകേലത്ത ഒരു രഭാജലവലാം
എലഭാ രഭാജലങ്ങളുമഭായനി  Extradition treaty  ഒപനിടനിടനില.  അതട്ട് എളുപമല.  കേഭാരണലാം
അകമരനിക്കയലട നയമഭാണതട്ട്. അവര്ക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുള്ള രഭാജലങ്ങളുമഭായനി അവര് ഒപനിടനില.
അങ്ങലന നനിരവധനി പശ്നങ്ങളുണട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് The Information Technology Act-
2000-ഉലാം  അതനിനട്ട്  2008-ല്  ലകേഭാണ്ടുവന  കഭദഗതനിയലടയലാം   അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
നടപടനികേലളടുക്കുനതട്ട്.   കപഭാലതീസട്ട്  നനിയമത്തനിലുലാം  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്.  ശകമഭായ
നടപടനി  എടുത്തുവരനികേയഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന,  സസബര് കഡഭാലാം ഇവ കൂടഭാലത
കകേന്ദ്രത്തനില് കവലറ സലാംവനിധഭാനവമുണട്ട്.  വളലര തൃപനികേരമഭായ ഒരു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലുള്ളതട്ട്.  കേഭാരണലാം,  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  നടന  സഹലടകേട്ട്  തടനിപനില്
ഏതഭാനുലാം  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്ത്തലന  റുമഭാനനിയക്കഭാലര  പനിടനികൂടനിലയനതട്ട്  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ/സസബര്  ലസലനിലന്റെ  പവര്ത്തന  മനികേവനിലന്റെ  വലനിയ  ഒരു
ലപഭാനതൂവല് തലനയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള  : സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒളനികേലഭാമറകേള  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുനതട്ട്  വഴെനി  വലകനികേള  അറനിയഭാലത  സന്വേകേഭാരല  ദൃശലങ്ങള  പകേര്ത്തുന
തരത്തനിലുള്ള കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം കേലഭാമറകേള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം
വനില്ക്കുനതനിനുലാം എലന്തങ്കനിലുലാം നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില്
ഉകദ്ദേശലശുദനി കബഭാദലലപടഭാലത ഇത്തരലാം കേലഭാമറകേള വനില്ക്കുനതട്ട് കുറകൃതലങ്ങള
ലപരുകുനതനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കുനലണനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഗസൗരവമഭായനി  കേഭാണുനകണഭാ;
എങ്കനില്  സന്വേകേഭാരല  വലകനികേളക്കുലാം  മറ്റുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ഉകദ്ദേശലശുദനി
കബഭാദലലപടഭാലത  ഒളനികേലഭാമറകേള  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് മുകനഭാട്ടുവരുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  : സര്, ഒളനികേലഭാമറകേള എന അര്ത്ഥത്തനിലുള്ള കേലഭാമറകേള
ഒനലാം  വനില്ക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സമ്മേതനിക്കഭാറനില.  നനിയമലാം  ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
രഹസലമഭായനി  ചേനില  കേഭാരലങ്ങള  പകേര്ത്തുനതനിനുകവണനിയഭാണകലഭാ  അതട്ട്.
അലതലഭാലാം  അതതീവ  ഗസൗരവതരമഭായ  കുറകൃതലങ്ങളഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാറനില. അങ്ങലന ഉണഭാക്കുകേകയഭാ വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ ലചേയ്യുന
വലകനികേലളപറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  തരനികേകയഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  രഹസല  കപഭാലതീസനിനട്ട്
വനിവരലാം കേനിട്ടുകേകയഭാ ലചേയഭാല് ശകമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുലാം.  
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ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട്    : സര്,  സസബര് കുറഭാകനന്വേഷണ നടപടനികേള
ശകമഭാക്കണലമനഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം നമ്മുലട  നഭാടനില് നടക്കുന സലാംഭവങ്ങള
നമ്മേകളഭാടട്ട് ആവശലലപടുനതട്ട്. ഇനലത്ത മഭാതൃഭൂമനി പത്രത്തനില് ലപരുമ്പഭാവൂര് നനിനള്ള
ഒരു വഭാര്ത്തയണട്ട്.  ഒരു പഭാര്ടനി ലസക്രടറനി തലന്റെ നഗ്ന കഫഭാകടഭാ എടുത്തട്ട് വഭാട്സട്ട്-
ആപനിലൂലട  പചേരനിപനിചതട്ട്  വളലര  വനിവഭാദമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുറഭാകനന്വേഷണ
നടപടനികേള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കണലമനഭാണട്ട് അലതഭാലക്ക സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  2010-നുകശഷലാം  നല  രതീതനിയനിലുള്ള  ഐ.ടനി.  കകേഭാഴ്സുകേള  ഇല.
ജനങ്ങളക്കഭായഭാലുലാം  കപഭാലതീസനിനഭായഭാലുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  നല്കേഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഇകപഭാള  കവണത്ര  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കേഭാറനില.
മലറഭാരു പധഭാനലപട കേഭാരലലാം,   ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  അകദ്ദേഹലത്ത
വധനിക്കുലമനട്ട് പറഞട്ട് വനികദശത്തുനനിനലാം ഒരു കകേഭാള വന.  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഇന്റെര്ലനറട്ട്  കകേഭാളുകേള  ലടയ്സട്ട്  ലചേയഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇല.  അകതക്കുറനിച്ചുലാം
നമ്മുലട  സസബര്  ലസലനില്  ഐ.ടനി.  ലസഷലലനിസ്റ്റനിലന  നനിയമനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേതലയ  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
തനിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതു കപഭാലല സസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  സസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  കസ്റ്ററട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  നനഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജനിലന്റെ  രണഭാലാം  നനിലയനിലഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ
ഇനസ്റ്റകലഷന  കപഭാലുള്ള  കേഭാരലങ്ങളുലട  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ ലകേല്കടഭാണനിനഭാണട്ട്.  സസബര് കുറങ്ങള കുറചട്ട് വര്ദനിക്കുനലണന
കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണട്ട്.   മൂനഭാലാം  കലഭാകേ  രഭാജലമഭായ  ഇന്തലയനില്  സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായലാം
അതനിലന്റെ വര്ദനവണട്ട്.  പലക്ഷ എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം സസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന
സഭാപനിക്കഭാന ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  അതട്ട് ആവശലമുലണങ്കനില് പരനിഗണനിക്കഭാന
ആഭലന്തര  വകുപനികനഭാടട്ട്  പറയഭാവനതഭാണട്ട്.  കഫസ്ബുക്കനിലലഭാലക്ക  ശരനിയലഭാത്ത
ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  വരനികേയഭാണട്ട്.  കഫസ്ബുക്കനിനട്ട്  രണട്ട്  ഗുണമുലണനട്ട്
എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  സഭാമൂഹനികേമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  കവഗലാം  ആശയവനിനനിമയലാം
നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുലമനതഭാണട്ട് മറട്ട് പനിന്റെട്ട് മതീഡനിയയനില് നനിനള്ള വലതലഭാസലാം. പനിന്റെട്ട്
മതീഡയയഭാണട്ട്  വനിശന്വേഭാസലത.   മറ്റുള്ളവയട്ട്  കുറചട്ട്  ചേഭായട്ട് വലാം  ചേരനിവലമഭാലക്ക വനഭാലുലാം
പനിന്റെട്ട്  മതീഡനിയയഭാണട്ട്  വനിശന്വേഭാസലതയളള  കമഖല.  ലടലനിവനിഷനുകപഭാലുലാം  അത്ര
വനിശന്വേഭാസലതയനില.  കഫസ്ബുക്കനിനട്ട്  അത്രകപഭാലുമനില.  നല  നല  കേഭാരലങ്ങള
കഫസ്ബുക്കനില് അവതരനിപനിക്കഭാന നമുക്കട്ട് കേഴെനിയലാം. നല കേഭാരലങ്ങളലക്കഭാലക്ക വലനിയ
തരത്തനിലുള്ള  സകപഭാര്ടഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  മറട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  കേഭാരലങ്ങലളപറനി
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ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിചനിടനില.  സസബര്  കുറങ്ങള  സകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനില്
ഇന്തലയനിലല  ഏറവലാം  മനികേച  കസ്റ്ററഭാണട്ട്  കകേരളലമനള്ളതുലാം  ബന്ധലപട  കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  പവര്ത്തന  മനികേവട്ട്  സമ്മേതനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  ഐ.ടനി.
പരനിജഭാനമുള്ളവലരത്തലനയഭാണട്ട്  അവനിലട  നനിയമനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇനനി
ആവശലമുലണങ്കനില്  അതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിനുണഭായ  പശ്നലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗസൗരവതരമഭായനി
അകനന്വേഷനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള  : സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട
മറുപടനിയനില് തലന സസബര് കുറകൃതലങ്ങളലക്കതനിലര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട്
അകനന്വേഷണലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  ഒരു  സസബര്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷന  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനലണനട്ട്  പറയന.  ഇനലത്ത  മഭാധലമലാം  പത്രത്തനില്,
അതതീവ സുരക്ഷ പുലര്കത്തണ തനിരുവനന്തപുരലത്ത സസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന
തതീലര  സുരക്ഷനിതമലഭാലതയഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനലതനലാം  സസബര്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്   പവര്ത്തനിക്കുന ലസര്വ്വറുകേള പരനിപഭാലനലാം നടത്തഭാന
പുറലാം കേഭാരഭാറുകേഭാര്ക്കഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  വഭാര്ത്തകേളനിലൂലട പറയന. പസ്തുത
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ഇനഫര്കമഷന  ലടകകഭാളജനി,  ഇനഫര്കമഷന
കേമ്മേമ്മ്യൂണനികക്കഷന  ലടകകഭാളജനി  എനനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള സസബര് കുറകൃതലങ്ങള
തടയനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  മഭാധലമലാം  പത്രത്തനില്  വന  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടുകേയണഭായനി.  സന്വേന്തലാം കലഖകേലന്റെ ഒരു വഭാര്ത്തയഭാണതട്ട്.     അതനില്
സസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  കപഭാലതീസട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  രണഭാലാം
നനിലയനിലഭാലണനലാം  അതനിലന്റെ  ഇനസ്റ്റകലഷന  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ലകേല്കടഭാണനി
നഭാലണനലാം  പറയനണട്ട്.  പലക്ഷ  ലകേല്കടഭാണ്  അതട്ട്  സന്വേകേഭാരല  ഏജന സനിക്കട്ട്
സബട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  ലകേഭാടുത്തുലവനഭാണട്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കപഭാലതീസുലാം  സുരക്ഷഭാ
വനിഭഭാഗവലാം   അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  അപരനിചേനിതരഭായ  ആളുകേളക്കട്ട്  അവനിലട
പകവശനിക്കഭാകനഭാ കേയറനിയനിറങ്ങഭാകനഭാ  കേഴെനിയലമനട്ട് കേരുതുനനില.  എലഭാ സഹലടകേട്ട്
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഇനസ്റ്റകലഷന ഉലണങ്കനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദലഭാഗസരല കവലറ
ആളുകേളഭാണട്ട്  ഇനസ്റ്റഭാള  ലചേയ്യുനതട്ട്.  അതനികന്റെതഭായ  സുരക്ഷനിതതന്വേലാം  ഉണഭാകുലാം.
സുരക്ഷനിതതന്വേത്തനിനട്ട്  തകേരഭാറഭായ  ഒനലാംതലന  അവനിലട  സലാംഭവനിചനിടനില.   എനഭാല്
സസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  സന്വേകേഭാരല  കമഖലയമഭായനി  ലകേഭാളഭാബകററട്ട്
ലചേയ്യുലമനഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടനില് പറയനതട്ട്.  അവനിലടയള്ള സസൗകേരലങ്ങള ഇവനിലടയലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല്  ഒരുപഭാടട്ട്  ലമചമുണഭാകുനതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  പല  അലാംഗങ്ങളുലാം  പറഞതുകപഭാലല  ഇവനിലട
വനിവനിധ  തരത്തനിലുളള  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
ലവബ്ലലസറട്ട്  തലന  ഹഭാക്കട്ട്  ലചേയലപടുന.  സര്ക്കഭാര്  ലവബ്ലലസറട്ട്  ഹഭാക്കട്ട്
ലചേയഭാല്  ആലകേ  തകേനിടലാം  മറനിയലാം.  എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ച,  സതീകേലള
ആത്മഹതലയനികലയട്ട്  കപരനിപനിക്കുന  തരത്തനിലുളള  സലാംഭവങ്ങള  എനനിവലയലഭാലാം
നടക്കുന. സഭാമൂഹലകദഭാഹ  നടപടനികേളക്കുകവണനി ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനിയലട
വളര്ചലയ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്   തടയകേയഭാണട്ട്  ലലസബര് ലസലനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലാം.
കകേരളത്തനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി
നനിയനനിക്കുനതനിനഭായനി കപഭാലതീസനിനട്ട് സമഭാന്തരമഭായ ഒരു ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുലാം പകതലകേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  അതനിനട്ട്  ഒരു  തലവകനയലാം  ജതീവനക്കഭാലരയലാം  സൃഷനിക്കഭാന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ലലസബര്  ലസലനിനട്ട്  ഒരു  ഉയര്ന
ഉകദലഭാഗസനുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ആഭലന്തര  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വരുന
സഭാപനമഭായതനിനഭാല്  ഇതനിനുമഭാത്രമഭായനി  ഒരു  പകതലകേ  വകുപ്പുണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കനില.  ഇതനിലനത്തലന  കൂടുതല്  ശകവലാം  ദൃഢവമഭായ  സലാംവനിധഭാനമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ നഭാലട്ട് വര്ഷലാം (2013-
2016)  1,273  ലലസബര് കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് വനികദശനികേള
ഉളലപട  ആറട്ട്  കകേസ്സുകേളുണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ച  ലചേയ
റുകമനനിയക്കഭാരഭായ ഗബനികയല് മരനിയന, എഫട്ട്. ബനി. കഫഭാറനിയന, ലകേ. ലകേ. വനികര്,
ഇ.  കഫഭാറനിന എനതീ നഭാലുകപരുലാം ഇന്തലഭാക്കഭാരനഭായ ഒരഭാളുമുളലപലട അഞ്ചുകപലരയലാം
പനിടനിചനിട്ടുണട്ട്.  വളലര  കവഗലാം  തലന  അവലര  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.
എ.ടനി.എലാം.-ലന്റെ  നനിയനണമുള്ള  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യലട  അശദലകേഭാണട്ട്
ഉണഭായതഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  കകേബനിളുകേള  ലകേടനിടത്തനിനു  പുറത്തഭാണട്ട്  കേനിടനതട്ട്.
കകേബനിളനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  മുറനിച്ചുമഭാറനി  അവനിലട  അവര്  പകതലകേ  തരത്തനിലുളള
ഇനസ്ട്രുലമന്റെട്ട് വചട്ട് അതുവഴെനി കബഭാലാംലബയനിലനിരുനഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്. ഇന്റെര്നഭാഷണല്
ലലവലനികലഭാ നഭാഷണല് ലലവലനികലഭാ ആണട്ട്.  അതനിനുളള ഇന്റെര്നഭാഷണല് കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന  ഇതുവലര  ഉണഭായനിടനില.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിജയകേരമഭായനി
ലപഭാരുതുകേയഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്  നല  വനിജയമഭാണട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുളളലതനഭാണട്ട്
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പറയഭാനുളളതട്ട്.  ഹഭാക്കനിലാംഗട്ട്,  ലതഫട്ട്,  ലലസബര്  സ്റ്റഭാക്കനിലാംഗട്ട്,
ലഎഡന്റെനിറനി  ലതഫട്ട്,  മകലഷല  കസഭാഫട്ട് ലവയര്,  ലലചേല്ഡട്ട്  ലസഭാളനിസനിറനിലാംഗട്ട്
എനനിങ്ങലന ആറട്ട്  തരത്തനിലുളള  ലലസബര് കുറങ്ങള ഇകപഭാള ലവളനിലപടനിട്ടുണട്ട്.
സതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം ലസഭാളനിസനിറട്ട് ലചേയട്ട്, അവകരഭാടട്ട് നല കേഭാരലങ്ങള പറഞട്ട്
അവലര ലതറനികലയട്ട് നയനിക്കുന പവണത സഭാര്വ്വത്രനികേമഭാണട്ട്. അതട്ട് കകേരളത്തനിലുലാം
ഇന്തലയനിലുലാം, കലഭാകേത്തട്ട് എലഭായനിടത്തുമുണട്ട്. ഇതനിലനലയലഭാലാം ശകമഭായനി കനരനിടഭാന
കേഴെനിയലാം.  ഏതട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലലയയലാം  മദര്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കനരനിടഭാന കേഴെനിയലമന കേഭാരലത്തനില് യഭാലതഭാരു സലാംശയവമനില.
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ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്:  സര്,  ലടലനികഫഭാണ്  കചേഭാര്ത്തല്  ലലസബര്
കുറകൃതലലമന  നനിലയനില്  പരനിഗണനിക്കലപടുന  ഒനഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  വനിജനിലനസട്ട്
ഡയറകര്  തലന്റെ  ലടലനികഫഭാണ്  കചേഭാര്ത്തുന  എലനഭാരു  പരഭാതനി  തനനിട്ടുണട്ട്.
അതുസലാംബന്ധനിച്ചുളള അകനന്വേഷണലാം ഏതുവലരയഭായനി; അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ പരഭാതനിയനില്
കേഴെമ്പുലണനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  കേഭാലയളവനിനുളളനില്  അകനന്വേഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിലന്റെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കടക്കലാം  വലകമഭായനി  ഇസൗ  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയളള
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനികയഭാടട്ട്  കനരനിടട്ട്   കചേഭാദനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹലാം  അതട്ട്
വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ  അകനന്വേഷണ  പുകരഭാഗതനി  എനനിക്കനികപഭാള
വലകമഭാക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  കഫഭാണ്  കചേഭാര്ത്തല്  ഒരു  ലലസബര്  കുറലാം  മഭാത്രമല,
കനരലത്ത മുതല്  ഇന്തലഭാ രഭാജലലത്ത നനിയമത്തനിലുളളതഭാണട്ട്.  ഇന്തലന ലടലഗഭാഫട്ട്
ആകട്ട്  5 (2)  പകേഭാരലാം രഭാഷ്ട്ര സുരക്ഷ,  ജനങ്ങളക്കട്ട് കസവനലാം നല്കുകേ എനനിവയട്ട്
എതനിരഭായനി  വരുന  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുവഭാദകത്തഭാലട
കചേഭാര്ത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  ലടലനിഗഭാഫട്ട്  കഭദഗതനി  ചേടലാം  2007  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന
ആഭലന്തര  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിയഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുനതട്ട്.  വകുപട്ട്
7  പകേഭാരമലഭാലത  നടത്തുന  എലഭാ  കചേഭാര്ത്തലുകേളുലാം  ഇന്തലന  പതീനല്  കകേഭാഡലാം
സനി.ആര്.പനി.സനി.-യലാം  ഇനഡലന  എവനിഡനസട്ട്  ആകലാം  അനുസരനിചട്ട്  ഗുരുതരമഭായ
കുറകൃതലമഭാണട്ട്.  ലലസബര്  അതനില്  ബന്ധലപടുലനങ്കനില്  ലലസബര്
കുറകൃതലമഭായനിമഭാറുലാം.  ഇസൗ വലവസ പകേഭാരമലഭാലത, ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അനുവദനിക്കഭാലത,
കചേഭാര്ത്തുനലതലഭാലാം  കുറകൃതലമഭാണട്ട്.  സന്വേകേഭാരല  വലകനികേളുലട  സന്വേകേഭാരലതയ്ക്കുളള
സുരക്ഷനിതതന്വേലാം  ഫണലമന്റെല് ലലററഭാണട്ട്.  ആ ഫണലമന്റെല് ലലററട്ട്സനിലന കചേഭാദലലാം
ലചേയഭാല്  ലടലനികഫഭാകണഭാ,  ലമഭാലലബകലഭാ  ആലരങ്കനിലുലാം  വഭാങ്ങുകമഭാ?  ലമഭാലലബല്
കേമ്പനനികേലളലഭാലാം  പൂടനികപഭാവകേയനികല;  അലതലഭാലാം  നനിയമഭാനുസൃതമുളളതകല;
നനിയമത്തനില്  69,  69(A),  69(B)  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  രഭാജലത്തനിലന്റെ
അഖണ്ഡതയ്ക്കുലാം സുരക്ഷനിതതന്വേത്തനിനുലാം  കവണനി കേമ്പമ്മ്യൂടറനില് ലഭനിക്കഭാവന ഏലതഭാരു
വനിവരവലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന: സര്, ലഎ.ടനി. ആകട്ട് 2000-ത്തനിലല 79(A) വകുപ്പു
പകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  ലചേയ്യുനവലര  ഒരു  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  എകഭാമനിനര്
കനഭാടട്ട് ലചേകയണതുണട്ട്. അതട്ട് കനഭാടനിലലഫ ലചേയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട് പല കകേസ്സുകേളനിലുലാം
ആധനികേഭാരനികേമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനനില.  അതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലലസബര്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുളളതട്ട്. കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിക്കുനതനുസരനിചട്ട് എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
കമഖലയനിലുലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടുതല്  ലലസബര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  കവണലമനട്ട്
കനരലത്ത ഇവനിലട ഒരു ലമമ്പര് പറഞ. ഇക്കഭാരലലാം ആഭലന്തര വകുപട്ട് ഗസൗരവമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

പതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് (ശതീ  .   രകമശട്ട് ലചേനനിത്തല): സര്, കകേരളത്തനില് മഭാത്രമല
ഇന്തലയനിലലഭാടഭാലകേ ലലസബര് കുറങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലനതനിരഭായനി
പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  ഒരു  നനിയമമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ലഎ.ടനി.
ആകനിലല  66  (A),  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ആകനിലല  118  D  എനതീ വകുപ്പുകേള ഒരു
വലകനിയലട  ഫണലമന്റെല്  ലലററട്ട്  എനള്ള  നനിലയനില്  അടുത്തകേഭാലത്തട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  റദ്ദേഭാക്കുകേയണഭായനി.  അതുകേഭാരണലാം  ലലസബര്
കുറകൃതലങ്ങള  തടയഭാന  വളലര  പയഭാസമഭാണട്ട്.  നമുക്കനിനനി  ആലകേ  ലചേയഭാന
കേഴെനിയനതട്ട്  കകേരള  ലഎ.പനി.സനി.  ആകട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനികേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  നമുക്കനികപഭാള ലഎ.ടനി.  ലസല്,
ലലഹലടകേട്ട്  ലസല്,  ലലസബര്  ലസല്  എനനിവയലാം  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിച
ലലസബര്  കഡഭാമുലാം  ഉണട്ട്.  ഈ  കുറകൃതലങ്ങള  തടയഭാനുള്ള  നടപടനികേള
എഫകതീവഭാക്കുന കേഭാരലത്തനില് സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
ഇകപഭാള എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട് തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    ജനി  സുധഭാകേരന:  സര്,  പധഭാനലപട  കചേഭാദലമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
സുപതീലാംകകേഭാടതനി  66  (A)  വകുപട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ
നടപടനികേളുലാം വളലര സൂക്ഷ്മതകയഭാലടയലാം ജഭാഗതകയഭാലടയലാം സന്വേതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  കദശതീയ  നനിയമലാം  ആയതുലകേഭാണ്ടുലാം  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിയമങ്ങലളഭാനലാം
ലപഭാതുവഭായനിടനില  എനതുലകേഭാണ്ടുലാം  കകേരളലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നഭാലാം  ശകമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനനി  എലന്തലഭാലാം  പുതനിയ  കേഭാരലങ്ങള
കവണലമനതു  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  കകേരളത്തനില്  നമ്മുലട  ലഎ.പനി.സനി.,  അലലങ്കനില്
സനി.ആര്.പനി.സനി.  നനിയമങ്ങളനില്  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുനതു  സലാംബന്ധനിച്ചുലമലഭാലാം
നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ശനിവകസനഭാ  കനതഭാവട്ട്
ബഭാല് തഭാക്കകറയട്ട് എതനിരഭായനി ഒരു ലകേഭാച്ചുലപണ്കുടനി  കപഭാസ്റ്റനിട്ടു. ശനിവകസനക്കഭാര്
കകേസട്ട് ലകേഭാടുത്തതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആ കുടനിലയ അറസ്റ്റട്ട് ലചേയട്ട് റനിമഭാന്റെട്ട് ലചേയ. പകക്ഷ
റനിലതീസട്ട് ലചേയ കശഷലാം കുടനി  വതീണ്ടുലാം ഈ കപഭാസ്റ്റട്ട് തലന ഇട്ടു. കകേഭാണ്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂഷലന്റെ
19(1)  പകേഭാരലാം ഇതട്ട്  തലന്റെ ഫണലമന്റെല് ലലററഭാലണനഭാണട്ട്  വഭാദനിചതട്ട്.  അതനിനട്ട്
കപഭാസനിറതീവലാം  ലനഗറതീവമഭായ  വശങ്ങളുമുണട്ട്.  കപഭാസനിറതീവഭായ  വശത്തനിനു
കവണനിയഭാണട്ട് സുപതീലാംകകേഭാടതനി വഭാദനിചതട്ട്.  ലനഗറതീവഭായ വശങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേഭാഭഭാവനികേമഭായലാം അധനികേഭാരനികേള സന്വേതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട്  :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട ഇനഡലന പധഭാനമനനിലയ
സലാംബന്ധനിചട്ട്  കഫസ്ബുക്കനില്  വലനഭാരു  പരഭാമര്ശലത്ത  ലചേഭാലനിയള്ള  കകേസനിനട്ട്
ആസദമഭായ കേഭാരലത്തനിലഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനി  ലഎ.ടനി.  ആകനിലന്റെ
66  (A)  വകുപട്ട്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയലകേഭാണട്ട്  ഇടലപടതട്ട്.  പകക്ഷ അതുനനിമനിത്തലാം  ആര്ക്കുലാം
ആലരക്കുറനിച്ചുലാം  എന്തുലാം  പറയഭാവന  നനിലയനികലയട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാംകകേഭാടതനിയലട  ആ  വനിധനിലയത്തുടര്നട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
പശ്നങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  സഭാധനിക്കുകേയള.  പകക്ഷ  എലഭാ
അതനിരുകേളുലാം  ലലാംഘനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പുറത്തു  പറയഭാന  ലകേഭാള്ളഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള
കമഭാശലപട പതനികേരണങ്ങളഭാണട്ട് വനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനട്ട് എവനിലടലയങ്കനിലുലാം
ഒരു  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  കേഴെനിയത്തക്ക  വനിധത്തനിലുള്ള  ഇടലപടല്
നടത്തഭാന  കേഴെനിയകമഭാ;  ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  കനരകത്ത  ബഹുമഭാനലപട  ഒരു  ലമമ്പറുലട
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മറുപടനി  പറഞകപഭാള  ഞഭാന  പറഞതഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
ഗുണവശവമുണട്ട്,  ഗുണവശമഭാണട്ട്  ആ  ലപണ്കുടനിയലട  ഫണലമന്റെല്  ലലററട്ട്,
കകേഭാണ്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂഷനനിലല 19 (1)  പകേഭാരലാം അഭനിപഭായ സന്വേഭാതനലലത്ത അപ്ലഹല്ഡട്ട്
ലചേയ, അതനിലന നമുക്കട്ട് കചേഭാദലലാം ലചേയഭാന പറ്റുകേയനില.  ഇതനിനട്ട് നനികഷധഭാത്മകേമഭായ
വശങ്ങളുണട്ട്.  അതുവലര  ചേഭാര്ജട്ട് ലചേയ വചനിരുന എലഭാ കകേസ്സുകേളുലാം ശനിക്ഷനിക്കഭാലത
കപഭായനി. ആര്ക്കുലാം എന്തുലാം പറയഭാലാം. പകക്ഷ മസൗലനികേഭാവകേഭാശങ്ങലള കചേഭാദലലാം ലചേയ്യുന
ഒനലാം  നമുക്കട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  പറ്റുകേയനില.  അതട്ട്  കചേഭാദലലാം  ലചേയട്ട്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞഭാല്  ഏകേഭാധനിപതലമഭായനികപഭാകുലാം.  അതട്ട്  ഇന്തലന  കകേഭാണ്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂഷകനഭാ,
നമ്മുലട  ഒരു  ലഡകമഭാക്രഭാറനികേട്ട്  ലപഭാളനിറനിക്കല്  പഭാര്ടനികക്കഭാ  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയഭാന
പറ്റുകേയനില.  ഇതട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് മുനപട്ട് ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അനഭാവശലലാം
പറഞഭാല് ലഫയ്സ്ബുക്കനില് തലന വനിമര്ശനലാം വരുനണട്ട്. കസ്റ്ററനിലന്റെ ക്രനിമനിനല്
നനിയമത്തനില് എലന്തങ്കനിലുലാം മഭാറലാം കവകണഭാ എനതട്ട് കൂടഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് മഭാത്രകമ
ലചേയഭാന സഭാധനിക.

ശതീ  .    ലഎ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട്:  സര്,  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡനിനുകവണനി  കശഖരനിക്കുന
വലകനികേളുലട  ബകയഭാലമടനികേട്ട്  വനിവരങ്ങള  സന്വേകേഭാരല  കേമ്പനനികേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?   ഇവനിലട  ഒരു
ലമഭാലലബല്  കേമ്പനനി,  പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ലചേല്ലുന കേസ്റ്റമകറഭാടട്ട്   ഫനിലാംഗര്
പനിന്റെട്ട്  കരഖലപടുത്തഭാന പറയലാം.   ഫനിലാംഗര്  പനിന്റെട്ട്  കരഖലപടുത്തുകമ്പഭാള ഡനിസട്ട് കപ
ലചേയലപടുനതട്ട്  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡനിലല  വനിവരങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ, ഇതട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  പരഭാതനി  വനതഭായനി
അറനിയനില.  എന്തഭായഭാലുലാം അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  ലലസബര് ലനറനില് കുരുങ്ങുന പലരുലാം
കേസൗമഭാരക്കഭാരഭാണട്ട്,  അതുലകേഭാണ്ടു തലന സമൂഹലത്ത രക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയനവനിധലാം
വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അവകബഭാധമുണഭാക്കഭാന  കേഴെനിയന  പഭാഠല
പദതനി ലകേഭാണ്ടുവരഭാന ബന്ധലപട വകുപട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അതട്ട്  ഒരു  നല  നനിര്കദ്ദേശമഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീര്ചയഭായലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പഭാഠല  പദതനിയനില്
അനഭാവശലമഭായ  ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുണട്ട്,  ആവശലമഭായവ  ഇല.  ലകേഭാച്ചു
കുഞങ്ങകളയലാം,  സതീകേകളയലാം  ഇങ്ങലന സകന്തഭാഷനിപനിചട്ട്  റതീസട്ട്  ലചേയട്ട്,  അവരുലട
മനസട്ട്  സന്വേഭായത്തമഭാക്കനിയതനിനു  കശഷലാം  അവലര  അപകേതീര്ത്തനിലപടുത്തുകേ,
നശനിപനിക്കുകേ, തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള ധഭാരഭാളമഭായനി നടക്കുന. ലലസബര് ലലലനുകേള
വഴെനിയളള  ചേഭാറനിലാംഗനില്  ആത്മഹതല നടനനിട്ടുളള  എത്രകയഭാ  കകേസ്സുകേള കലഭാകേത്തട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കസഭാഷലല് മതീഡനിയക്കട്ട്  കവണനിയഭാലണനളള കകേവലമഭായ
സങ്കല്പലാം  തനികേച്ചുലാം  ലതറഭാണട്ട്.  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  കസഭാഷലല്  കപഭാഗസനിനട്ട്
കവണനിയളളതഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണനിയളള  കേലഭാമ്പയനിന  നടക്കുനണട്ട്.  നമുലക്കലഭാലാം
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്   ആരഭാധകേര്  ഉണട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം
കുഞങ്ങകളയലാം  സതീകേകളയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഏതട്ട്  അറലാം  വലരയലാം  കപഭാകേഭാന
നനിശ്ചയദഭാര്ഢലമുളള ഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട് കകേരളത്തനില് ഉളളതട്ട്,  അങ്ങലന കപഭാകുകേയലാം
ലചേയ്യുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞതു
കപഭാലല ഇസൗ നവമഭാധലമങ്ങള  വനതനിനുകശഷലാം,  മഭാധലമങ്ങളുലട  ഇടയനില്  കുറചട്ട്
ആളുകേളക്കട്ട്  പകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പലക്ഷ  അതനില്  കൂടുതല്  കദഭാഷങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുലണനളളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  സമൂഹത്തനില്  മഭാനലമഭായനി  ജതീവനിക്കുന
ആളുകേലള  കമഭാശലപട  രതീതനിയനില്  ചേനിത്രതീകേരനിക്കഭാന  ഇനട്ട്  നവമഭാധലമങ്ങള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട്  പറഞതുകപഭാലല  66 (എ)  വകുപട്ട് സുപതീലാം കകേഭാടതനി റദ്ദു  ലചേയ കശഷലാം
ഇനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം  കുറകൃതലങ്ങള  ഉണഭായഭാല്  നവമഭാധലമങ്ങളുലട  വനികദശത്തുളള
ആസഭാനത്തട്ട്  ബന്ധലപടുകമ്പഭാള  ഇസൗ  വകുപട്ട്  റദ്ദേഭാക്കനിയതനിലന്റെ  കപരനില്  മറുപടനി
ലഭനിക്കുനനില  എനതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  കുറഭാകനന്വേഷണത്തനില്
സഹകേരനിക്കുനതനിനഭായനി നവമഭാധലമങ്ങളഭായ ലഫയ്സട്ട് ബുക്കട്ട്, വഭാടട്ട്സട്ട് ആപട്ട്, ടന്വേനിറര്
തുടങ്ങനിയവയലട  വനികദശത്തുളള  ആസഭാനവമഭായനി  എലന്തങ്കനിലുലാം  ധഭാരണ
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?  കകേസ്സുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ഇസൗ
ആസഭാനകത്തയട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്,  എത്ര  എണ്ണത്തനിനട്ട്  നമുക്കട്ട്  മറുപടനി
കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട് ? 
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ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, ഞഭാന ഇവനിലട കനരകത്ത കേണക്കു പറഞനിരുന.
നമ്മുലട  ആസഭാനമഭാണട്ട്,  അലഭാലത  ഇന്തലക്കട്ട്  ലവളനിയനില്  നമുക്കട്ട്  അയയഭാന
കേഴെനിയകേയനില.  1273 ലലസബര് കകേസ്സുകേള 4  വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് നമ്മുലട കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  എ.ടനി.എലാം.
കേവര്ചയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  21  കകേസ്സുകേള  ഇസൗ  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയതഭാണട്ട്.   4 കകേസ്സുകേളനില് പതനികേലള പനിടനിച്ചു, 3 കകേസ്സുകേളനില് കുറപത്രലാം നല്കേനി
ബഭാക്കനി കകേസ്സുകേള അകനന്വേഷനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. കനരലത്ത പറഞതുകപഭാലല നമ്മുലട
കപഭാലതീസട്ട്  റുകമനനിയക്കഭാലര  ലപലടന  തലന  പനിടനിച്ചു.  കദശതീയമഭായ  കേണക്കട്ട്
നമ്മേലളക്കഭാള കമഭാശമഭാണട്ട്. ഇന്തലയനില് 2013-ല് 5693 കകേസ്സുകേളുലാം, 2014-ല് 9622
കകേസ്സുകേളുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്.  2013-ല്  330-ഉലാം,  2014-ല്  5752
കകേസ്സുകേളനിലുലാം പതനികേലള അറസ്റ്റട്ട് ലചേയ.  ലലസബര് കുറകൃതലങ്ങളുലട കേഭാരലത്തനില്
കദശതീയ  ശരഭാശരനിയനില്  4.7  ശതമഭാനമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  പങ്കഭാളനിത്തലാം,
മണനിപ്പൂരനിലഭാണട്ട്  ഏറവലാം  കുറവട്ട്  0.1  ശതമഭാനലാം.  എനഭാല്  മഹഭാരഭാഷ്ട്രയനില്  19.5
ശതമഭാനവലാം ഉത്തര്പകദശനില് 18.1 ശതമഭാനവലാം കേര്ണ്ണഭാടകേയനില് 10.6 ശതമഭാനവലാം
രഭാജസഭാനനില് 7.2 ശതമഭാനവലാം ലതലുങ്കഭാനയനില് 7.3 ശതമഭാനവമഭാണട്ട്. 

കറഷന ലമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിതരണലാം

2(*602) ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേലള ഒഴെനിവഭാക്കനി എഫട്ട്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡസൗണുകേളനില് നനിനട്ട്

കറഷന  സഭാധനങ്ങള  എടുത്തട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സലാംഭരണ  ശഭാലകേളനില്  സൂക്ഷനിചട്ട്
വനിതരണത്തനിനട്ട്  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയനിൽ  കറഷന  സഭാധനങ്ങളുലട
കേരനിഞ്ചന്തയലാം മറനിച്ചുവനില്പനയലാം തടയഭാന എലന്തലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുനതട്ട്, വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തലഭാലാം?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന): സര്, 

എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡസൗണനില്  നനിനലാം  മദലതല  സലാംഭരണശഭാലകേളനികലയട്ട്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  തൂക്കലാം,  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡസൗണനില്
നനിനലാം  കസ്റ്റഭാലക്കടുക്കുന  സമയത്തു  തലന  അതഭാതട്ട്  മദലതലവനിതരണ
സലാംഭരണശഭാലകേളനിലല കേലാംപമ്മ്യൂടറനില് ലഭലമഭാകുന തരത്തനിലുലാം,  മദലതല സലാംഭരണ
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ശഭാലകേളനില് നനിനലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള കറഷന കേടകേളനില് എത്തനികചരുന കവളയനില്
തലന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  തൂക്കലാം,  ഇനലാം,  വനിഹനിതലാം  മുതലഭായ  വനിവരങ്ങള
ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ  കഫഭാണനില്  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  നനിര്കദ്ദേശമഭായനി  എത്തുന
സലാംവനിധഭാനലാം ഉളലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനു പുറകമ, എഫട്ട്.സനി.ലഎ.
കഗഭാഡസൗണനില് നനിനലാം മദലതല സലാംഭരണശഭാലകേളനികലയ്ക്കുലാം, അവനിലട നനിനട്ട് കറഷന
കേടകേളനികലയ്ക്കുമുളള വഭാഹനത്തനില് ജനി.പനി.എസട്ട്. ഘടനിപനിക്കുകേവഴെനി അവയലട നതീക്കലാം
ഇലകകഭാണനിക്കലഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനവലാം,  വനിതരണശലാംഖല  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനവലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  സലലപകകേഭാലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
സലലപകകേഭാ തയഭാറഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  കമല്പറഞ സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
കസഭാഫറട്ട് ലവയര്  ആപനികക്കഷനുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ നഭാഷണല്
ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016  നവലാംബര്  മഭാസകത്തഭാലട
കമല്പടനി  പദതനിയലട  ലലപലറട്ട്  കപഭാജകട്ട്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലുലാം,  2017  ഏപനില്
ഒനഭാലാം തതീയതനികയഭാലട സലാംസഭാനത്തുടനതീളവലാം നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    ലലഹബനി ഇസൗഡന:  സര്,  ഉപകഭഭാകഭാക്കള വഭാങ്ങഭാത്ത ബനി.പനി.എല്.,
എ.പനി.എല്.  അരനി ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുലാം,  കറഷന വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി ഗൂഢഭാകലഭാചേന
നടത്തനി  ലപഭാതുമഭാര്ക്കറനില്  വനില്ക്കുനതട്ട്  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലുലാം  നമ്മുലട
ശദയനില്ലപടുകേയലാം  മഭാധലമങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേയമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനലാം  വരുകമ്പഭാള  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം,  കറഷന
വലഭാപഭാരനികേളുലാം ഒത്തു കചേര്നട്ട് പഴെയതുകപഭാലല ലപഭാതുവനിപണനിയനില് വനില്ക്കഭാനുളള
സഭാധലതകേലള എങ്ങലനയഭാണട്ട് ലചേറുക്കഭാന സഭാധനിക്കുനതട്ട്? 

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, കനരകത്ത പറഞ  മറുപടനിയനില് നനിന തലന
വളലര  വലകമഭാണട്ട്,  ഇനനി  വളലര  സുതഭാരലമഭായനി  മഭാത്രകമ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം
നടക്കുകേയളള.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനട്ട്  അരനിയലാം  മറട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം
എടുത്തഭാല്  അതട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന  വഭാഹനങ്ങളനില്  ജനി.പനി.എസട്ട്.  ഘടനിപനിചട്ട്,
മദലതലകപഭായനിന്റെട്ട്  ഉലണങ്കനില്  അവനിലടയലാം  അതനിലന്റെ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കനി,  അവനിലട  നനിനലാം  എ.ആര്.ഡനി.-യനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകമ്പഭാഴലാം  എലഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഒരുക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്.  എ.ആര്.ഡനി.-യനില്
ഗുണകഭഭാകഭാക്കള  ലചേനട്ട്  e-pos  machine-ല്  അവരുലട  തളളവനിരല്
അമര്ത്തനിയഭാല്  അവര്ക്കട്ട്  എത്രകേനികലഭാ  അരനി,  എത്രകേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പട്ട്  എനതട്ട്
സതീനനില് ലതളനിയലാം.  അതനുസരനിച്ചുളള  ധഭാനലങ്ങള ലകേഭാടുത്തഭാല് മഭാത്രകമ  ബനിലട്ട് ല
ലസറനിലഭാകൂ എന രൂപത്തനിലുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 13

ശതീ  .   ലലഹബനി   ഈഡന: സര്, അങ്ങട്ട് നല്കേനിയ മറുപടനി ഇസൗ കപഭാസസനിലന്റെ
ഫസ്റ്റട്ട്  കസ്റ്റജട്ട്  ആണട്ട്.  അതട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുമഭായനിരനിക്കുലാം. ഇതനിലന്റെ ലസക്കന്റെട്ട് കസ്റ്റജനിലഭാണട്ട് ഗൂഢഭാകലഭാചേന നടക്കുനതട്ട്.
ഞഭാന കചേഭാദനിചതട്ട്  ബനി.പനി.എല്.,  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര് വഭാങ്ങഭാത്ത
അരനി  ലപഭാതുമഭാര്ക്കറനില്  വനില്ക്കുനതട്ട്  തടയഭാന  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകുകമഭാ;
അതുകപഭാലല തലന തമനിഴഭാടനില് സസൗജനലമഭായനി ലകേഭാടുക്കുന അരനി കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിപണനിയനികലയട്ട്  അതനിര്ത്തനി  വഴെനി  കേളളക്കടത്തട്ട്  നടത്തനി ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  അതനില്
മഭായലാം  കചേര്ത്തട്ട്  വനില്ക്കഭാറുണട്ട്.  അത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  തടയഭാന  ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള വഴെനി സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇനനി മുതല് പകയഭാറനിറനി ആന്റെട്ട്
കനഭാണ്  പകയഭാറനിറനി,  ഇസൗ  രണ്ടു  തരത്തനിലുളള  കേഭാര്ഡകേളഭാണട്ട്  ഉണഭാകുകേ.  ഇനനി
കറഷന  കേടകേളനില്  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനികലകയഭാ,  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനികലകയഭാ,  എ.എ.ലലവ.  വനിഭഭാഗത്തനികലകയഭാ  അരനി  വഭാങ്ങഭാതനിരുനനിടട്ട്
കേളളക്കണക്കട്ട്  എഴതഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ലകേഭാടുത്തു
കേഴെനിഞഭാല്  കസ്റ്റഭാക്കട്ട്  ലപഭാസനിഷന  എലഭാപകേഭാരത്തനിലുലാം,  ടനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം
ഡനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം  കേമ്മേതീഷണകററനില്  ഇരനിക്കുനവര്ക്കുലാം  കേഭാണഭാന  പറ്റുന
രൂപത്തനിലുളള  വളലര  സുതഭാരലമഭായ  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  വരുനതുവഴെനി,  ഒരു  മണനി
അരനികയഭാ കഗഭാതകമ്പഭാ കചേഭാരഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.  നമ്മുലട വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
വളലര  ലപര്ലഫകഭായനി  നടക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  തമനിഴഭാടനില്  നനിനലാം  വരുന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് കൃത്രനിമലാം  നടക്കുനതഭായനി വഭാര്ത്തകേള വരുനണട്ട്,  ഏതഭായഭാലുലാം
ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനകതഭാടുകൂടനി  നമ്മുലട  ലപഭാതുവനിതരണ  രലാംഗത്തട്ട്
നടക്കുന ക്രമകക്കടുകേലളലഭാലാം അവസഭാനനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  കറഷന  കേഭാര്ഡകേളുലട  മുനഗണനഭാക്രമലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  പരഭാതനികേളഭാണട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പല
സലത്തുലാം  അതട്ട്  വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്നനിനലാം  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
തലത്തനികലയട്ട് വരുനണട്ട്. ഇസൗ പരഭാതനികേളനില് സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന
എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?  ഇകപഭാള  തഭാലൂക്കട്ട്
തലത്തനില് പരഭാതനികേള കകേളക്കുനതനിനുലാം ജനിലഭാതലത്തനില് അതനിലന്റെ അപതീലുകേള
കകേളക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  സലാംവനിധഭാനമുള്ളതട്ട്.  ഇതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്
അസസൗകേരലങ്ങളുണഭാക്കുനണട്ട്.  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  തലന  വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
പരഭാതനികേളക്കട്ട്  തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാനുലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഇതുവലര ഏഴെട്ട് ലക്ഷത്തനില്പരലാം പരഭാതനികേളഭാണട്ട്
ഇനലലത്ത  കേണക്കുപകേഭാരലാം  ലഭനിചതട്ട്.  ഏറവലാം  കൂടുതല്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതട്ട്
ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്നനിനഭാണട്ട്.  എലഭാ  പഞ്ചഭായത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലള  അടനിസഭാനലപടുത്തനിയലാം  പഭാകദശനികേ  ലവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആ കേമ്മേനിറനി എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് മഭാത്രലാം നഭാലട്ട്,
അഞ്ചട്ട്  സനിറനിലാംഗുകേള  നടത്തനി.  ഇടുക്കനി,  കകേഭാടയലാം   ജനിലകേളനിലുലാം  സനിറനിലാംഗുകേള
നടനകേഴെനിഞ.  അവനിലടലയഭാലക്ക  വളലര  ഫലപദമഭായനി  പവര്ത്തനങ്ങള
മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അല്പലാം  സമയലമടുത്തഭാലണങ്കനിലുലാം  അര്ഹതലപടവലര
ഉളലപടുത്തുവഭാനുലാം  അനര്ഹരഭായവലര  ഒഴെനിവഭാ ക്കഭാനുമുള്ള  പക്രനിയ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.  ആ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്: സര്, കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട മറനിചട്ട് വനില്പനയലാം
കേരനിഞ്ചന്തയലാം തടയനതനിനഭായനി ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വളലര  വലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനികേളുണട്ട്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം എത്ര കറഷന ലമഭാത്തവലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്,  അതനില്  എത്ര  സഭാപനങ്ങളനില്  ക്രമകക്കടട്ട്
കേലണത്തഭാന  കേഴെനിഞ?   എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്?  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്  ഒരു
കഹഭാളലസയനില്  കേടയലാം  അതുകപഭാലല  മലറഭാരു  കഹഭാളലസയനില്  കേടയലാം
സലലപകകേഭാ  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ധഭാരഭാളലാം  കറഷന  കേടകേള  സലസന്റെട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
അതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കറഷന  കേടകേളലക്കതനിലരയലാം  കഹഭാളലസയനില്
കേടകേളലക്കതനിലരയലാം വളലര കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതനിലന്റെ
ഒരു  ലപഭാതുവഭായ  വനിവരലാം  മഭാത്രലമ  നല്കേഭാന  സഭാധനിക.  കൃതലമഭായനി
പറയണലമങ്കനില് കനഭാടതീസട്ട് കവണലാം. 

ശതീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,
ഭക്ഷലഭാധനിഷനിത കക്ഷമ പദതനികേളക്കട്ട് ആവശലമഭായ ശഭാസതീയ സലാംഭരണ ശഭാലകേള
കദശതീയ  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലല  24(v)(ab)  അനുസരനിചട്ട്  ഉണഭാകേണ
ലമനള്ളതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം  രണട്ട്
സലാംഭരണശഭാലകേലളങ്കനിലുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുനതനിനട്ട്
29-8-2016-ല് 11/2016 ആയനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുന. ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതലഭാലാം  കബഭാക്കുകേളനില്   പുകരഭാഗതനി  ഉണഭായനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  അങ്ങട്ട് പറഞതട്ട് വളലര പധഭാനലപട ഒരു
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ലപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  ശഭാസതീയമഭായനി  നടത്തണലമങ്കനില്
നമുക്കട്ട്  ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട്  കപഭായനിന്റെനില്  കഗഭാഡസൗണുകേള  കവണതുണട്ട്.  അത്തരലാം
കഗഭാഡസൗണുകേള  സന്വേന്തമഭായനി  സലലപകകേഭായട്ട്കപഭാലുലാം  വളലര  ചുരുക്കമഭായനിടട്ട്
മഭാത്രലമയള.  നമ്മേള അഭയലാം പഭാപനിക്കുനതട്ട് ലവയര്ഹസൗസനിലാംഗട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കഗഭാഡസൗണുകേലളയഭാണട്ട്. ഇകപഭാള എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യമഭായള്ള ചേര്ചയനില് അവരുലട
സസൗകേരലങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാലമനട്ട്  പറഞനിട്ടുണട്ട്.  നനിരവധനി  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലാം  കഗഭാഡസൗണുകേള  തരഭാലമനട്ട്  ഇകങ്ങഭാടട്ട്  വഭാഗഭാനലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തുള്ള  ഇത്തരലാം  കഗഭാഡസൗണുകേള  ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുകവണനി
പകയഭാജനലപടുത്തഭാന കേഴെനിയലാം. എനഭാലുലാം നമുക്കട്ട് നല ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങളുള്ള
സലാംഭരണ ശഭാലകേള ഉണഭായഭാകല മതനിയഭാകൂ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
വളലര  നലലഭാരു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  കബഭാക്കുതലത്തനില്
സലാംഭരണശഭാലകേള  തുടങ്ങഭാന സലലാം കേലണത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയണലമനട്ട് എലഭാ
ജനിലഭാകേളകര്മഭാകരഭാടുലാം  പറഞതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിരവധനി  കേളകര്മഭാര്
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.    ഭഭാവനിയനില്  പടനിപടനിയഭായനി
സലാംഭരണശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുവഭാന  കേഴെനിയലമനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  2013-ല്  ആണട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ആകട്ട്
നനിലവനില്  വനതട്ട്.  ഏകേകദശലാം  മൂനട്ട്  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  ഇസൗ  നനിയമലാം  കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  അതുലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്
എത്രകകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് നഷലാം സലാംഭവനിചതട്ട്?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  അതനിലന്റെ  കൃതലമഭായ  കേണലക്കടുത്തഭാല്
മഭാത്രലമ പറയഭാന കേഴെനിയ.  കനരലത്ത ആറട്ട് രൂപയട്ട് നല്കേനിയ അരനി ഇകപഭാള മൂനട്ട്
രൂപയ്ക്കുലാം  അഞ്ചട്ട്  രൂപയട്ട്  ലഭനിചനിരുന  കഗഭാതമ്പട്ട്  രണ്ടുരൂപയ്ക്കുമഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.
നഭാഷണല്  ഫുഡട്ട്  ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ആകട്ട്  (എന.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.) പകേഭാരലാം  പറയന
14.25  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളനില്  10.25  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്
ധഭാനലലാം   മൂനട്ട്  രൂപയട്ട്   അരനിയലാം  രണട്ട്  രൂപയട്ട്  കഗഭാതമ്പുമഭായനിടഭാണട്ട്  തരുനതട്ട്.
ആയനിനത്തനില് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയലട  ലമചലാം  നമുക്കുണട്ട്.  അതട്ട്  കനരലത്ത
നടപഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ കപരനില് അതനികന്റെതഭായ നഷവമുണട്ട്.  

ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  ഇനട്ട്  നമ്മുലട  മുന മുഖലമനനി  ശതീ.  ഉമ്മേന
ചേഭാണനി സഭാറനിലന്റെ 74-ാാമതട്ട് ജന്മദനിനമഭാണട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് പനിറനഭാള ആശലാംസകേള
കനരുകേയഭാണട്ട്.  



16 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

മനി  .    സതീക്കര്:   സഭയനില്  നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാംകൂടനി  ഒനനിചട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്
പനിറനഭാള ആശലാംസനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  ഞഭാന  പറഞതട്ട്  കറഷന  കേടകേളനില്
ഇനട്ട്  പല  രതീതനിയനിലുള്ള  ലതറഭായ  പവണതകേള  കേണ്ടുവരുനണട്ട്.  ആ  ലതറഭായ
പവണതയട്ട്  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേലള  ഒരു  പരനിധനിവലര  കപരനിപനിക്കുനതട്ട്
അവര്ലക്കഭാരു നനിശ്ചനിത  വരുമഭാനമനിലഭാലയനള്ളതുലകേഭാണഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ ദനിവസലാം
അവരുലട സമര പരനിപഭാടനികേളുലാം മറ്റുമുണഭായനിരുന. അതുലകേഭാണട്ട് ഇവരുലട കുടുലാംബലാം
കപഭാറ്റുനതനിനഭാവശലമഭായ  ഒരു  നനിശ്ചനിത  ശമ്പളലാം  ലകേഭാടുക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  ഒരു
പരനിധനിവലര  ലതറഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്നനിനലാം  അവലര  പനിനതനിരനിപനിക്കഭാനുലാം  നല
രതീതനിയനില് കറഷന കേടകേള മുകമ്പഭാട്ടുലകേഭാണ്ടു കപഭാകേഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.  അതട്ട് സര്ക്കഭാര്
കനരനിടട്ട്  ഇടലപട്ടുലകേഭാണട്ട് പരനിഹരനിക്കുകമഭാ?  അതട്ട്  കറഷന വഭാങ്ങുന ആളുകേളക്കട്ട്
വളലര ഉപകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം. ആ കേഭാരലങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലുകണഭാ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  കറഷന  കേടകേളനില്  നടക്കുനതനികനക്കഭാള
കൂടുതല്  ക്രമകക്കടുകേള  നടക്കുനതട്ട്  കഹഭാളലസയനില്  കേടകേളനിലഭാണട്ട്.
ഇലതലഭാലാം  എത്രകയഭാ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നമ്മേള  കേണ്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇസൗ  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുനകതഭാടുകൂടനി  ആ  ക്രമകക്കടുകേളലക്കലഭാലാം
ഒരവസഭാനമുണഭാകുവഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കറഷന  കേടക്കഭാര്ക്കട്ട്  വരുമഭാനമനിലലന
കേഭാരലലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  നമ്മേള  ചേര്ച  ലചേയ്യുന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇസൗ  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില്വരുകമ്പഭാള  അവര്ക്കട്ട്  കേമ്മേതീഷനലഭാലത  കവലറഭാരു  നയഭാലലപസ
കേനിടഭാനുള്ള സഭാധലതയനില. ആ പശ്നങ്ങലളലഭാലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനനിലുണട്ട്, അലതലഭാലാം
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട് അവരുലട വരുമഭാനലാം എങ്ങലന വര്ദനിപനിക്കഭാലമനതനിലനപറനി
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാംതലന കറഷന കേടകേളനിലൂലട മറട്ട്  കസവനങ്ങള
കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എങ്ങലന  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാലമനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം,
അങ്ങലന കറഷന കേടകേലള ലപഭാതുലവ നവതീകേരനിക്കുകേയലാം ലലവവനിദല വല്ക്കരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുകേ എന കേഭാരലലാംകൂടനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പക്കലുണട്ട്. അതട്ട്  പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന:  സര്,  ഇതട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപനിലഭാക്കുന കറഷന
വനിതരണവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിപവകേരമഭായ  ഒരു മഭാറമഭാണട്ട്.  അവനിലട  നടക്കുന
അഴെനിമതനിയലാം  മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുലമലഭാലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന ഇതട്ട്  സഹഭായകേരമഭാകുലാം.
പകക്ഷ ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് തടനിപട്ട് നടത്തനി അതനിലന്റെ ലഭാഭലാം ലകേഭായ്യുനവര് വളലര
വലനിലയഭാരു  ലവല്ലുവനിളനി  ഉയര്ത്തഭാന  സഭാധലതയണട്ട്.   അകപഭാള  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
സലാംവനിധഭാനമലഭാലത  നമ്മുലട  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലമമ്പര്മഭാര്ക്കുലാം  എലാം.എല്.എ.മഭാര്ക്കുലാം
ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലമലഭാലാം  അലലഡന്വേസട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിയന  തരത്തനില്  ഇസൗ
സനിസ്റ്റലത്ത  ആരുലാം   അടനിമറനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന   കേഴെനിയന  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാംകൂടനി
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഇസൗ  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ
പകയഭാജനലത്തപറനി  പറഞലതലഭാലാം  ശരനിയഭാണട്ട്.  അതനിലനലഭാലാം  കേഭാവലഭായനി
നനില്കക്കണതട്ട്  ഇസൗ  സലാംസഭാനലത്ത  ജനങ്ങളഭാണട്ട്.  അവരുലട  തഭാല്പരലങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയന  ഏറവലാം  സമഗമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭായഭാണട്ട്   ഇസൗ
പദതനിലയ കേഭാണുനതട്ട്. അതുലകേഭാണട്ട് നമുലക്കലഭാലാം അതനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തമുണട്ട്.
സമനിതനികേള എങ്ങലന കവണലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം. നമ്മേലളലഭാവരുലാം
ഒറലക്കടഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  ഒരു  ക്രമകക്കടുലാം  ഇലഭാലത  പഭാവങ്ങളക്കട്ട്
കറഷന  ലകേഭാടുക്കുന  സലാംവനിധഭാനലത്ത  വളലര  ഫലപദമഭായനി  മുകനഭാടട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  അതനിലന  അടനിമറനിക്കഭാന  ആരട്ട്  വനിചേഭാരനിചഭാലുലാം
നടക്കനിലലനട്ട് പറയഭാനുള്ള ഇചഭാശകനി നമുക്കുണഭാവണലാം.

ശതീ  .    വനി  .  ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേലള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനത്തനിലൂലട അഴെനിമതനിയലാം കേരനിഞ്ചന്തയലാം പൂഴനിവയ്പ്പുലമലഭാലാം  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. സഭാധഭാരണ കറഷന കേടക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇനട്ട് മുകനഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഒരു  രൂപയലട  അരനി  എടുക്കുകമ്പഭാള
അത്രയലാം കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ തുകേ അടചഭാല് അവര്ക്കട്ട് അതട്ട് ലഭനിക്കുലാം,  അരനിയലട വനില
മൂനട്ട് രൂപയഭാകുകമ്പഭാള  മൂനനിരനിടനി തുകേ അടച്ചുകവണലാം അവര് കസ്റ്റഭാലക്കടുക്കഭാന. ഈ
രതീതനിയനില് വലനിലയഭാരു ഇനലവസ്റ്റട്ട്ലമന്റെട്ട് നടത്തുകമ്പഭാള അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള റനികടണ്
ഉണഭാകുനനില  എനതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  വലനിയ  യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം.  ദശഭാബ്ദങ്ങളഭായനി  ഈ
കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുന  ഇവര്ക്കട്ട്  മഭാസശമ്പളലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന
തയഭാറഭാകേണലാം,  കേഭാരണലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനില്ത്തലന  അതനിനുള്ള
വലവസയലണനഭാണട്ട്  ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്. അതനിലന്റെ ഒരു ലഷയര് നല്കേഭാന
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാണട്ട്. ആ സഭാധലത ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട് കറഷന
കേട ഉടമകേളക്കുലാം അകതഭാലടഭാപലാം കറഷന സഭാധനങ്ങള തൂക്കനി വനില്ക്കുന ഒരഭാളക്കുലാം
മഭാസലാംകതഭാറുലാം ശമ്പളലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി ഇതനികനഭാലടഭാപലാം ഉണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  കറഷന കേടകേള പവര്ത്തനിക്കുകമ്പഭാള ഈ
പറയന  പയഭാസങ്ങലളലഭാലാം  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉണഭാകേഭാന
സഭാധലതയണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  അവരുലട  വരുമഭാനലാം  എങ്ങലന  വര്ദനിപനിക്കഭാ
ലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട് വളലര ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്. ശമ്പളലാം
ലകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രലാം വനിഹനിതലാം നല്കുനനിലഭാലയന വസ്തുത മനസനിലഭാക്കണലാം.
നമുക്കട്ട് നല്കുന പധഭാനലപട ആനുകൂലലലാം എനപറയനതട്ട്,  10.25 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്
ടണ് അരനി  മൂനട്ട് രൂപയ്ക്കുലാം രണട്ട് രൂപയ്ക്കുലാം നല്കുനണട്ട്.  എനഭാല് അതട്ട് കമകലഭാട്ടുള്ള
അരനിയലട വനിലയനില് വലതലഭാസമുണട്ട്. രണട്ട് കേഭാറഗറനി തനിരനിചഭാണട്ട്  അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുലാം
നല്കുനതട്ട്.  ഇവനിലട മുനഗണനക്കഭാര്ക്കട്ട് എന്തട്ട് വനില,  എ.എ.സവ.ക്കഭാര്ക്കട്ട് എന്തട്ട്
വനില,  കനഭാണ്പകയഭാറനിറനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  എന്തട്ട്  വനില  എനതുസലാംബന്ധനിച  കേഭാരലങ്ങള
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  തതീരുമഭാനലമടുത്തുകേഴെനിഞഭാല്  തതീര്ചയഭായലാം
ഈ  സഭയനില്  അക്കഭാരലലാം  പറയനതഭാണട്ട്.  കറഷന  കേടകേള  നവതീകേരനിക്കുലാം/
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സവവനിദലവല്ക്കരനിക്കുലമനട്ട് ലതരലഞടുപ്പുകേഭാലത്തട്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതലമുനണനി
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അവരുലട മഭാനനിലഫകസ്റ്റഭായനില് പരഭാമര്ശനിചനിരുന. അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുലാം
മലണ്ണണ്ണയലാം  പഞ്ചസഭാരയലാം  മഭാത്രമല  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അവശല
സഭാധനങ്ങളകൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന  സലാംവനിധഭാനമഭായനി  കറഷന  കേടകേലള  മഭാറഭാന
എങ്ങലന  സഭാധനിക്കുലാം  എനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള പനിനഭാലല പറയഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കറഷന  കേടക്കഭാര്  തൃപരലലങ്കനില്  ഈ  പദതനി  ആലകേ
അവതഭാളത്തനിലഭാകുലാം. അക്കഭാരലത്തനില് ഒരു സലാംശയവമനില.  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  കറഷന കേടക്കഭാര് തൃപരഭാകുലാം.  കേള്ളക്കചവടലാം
നടത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  അവര്ക്കട്ട്  നനിലനനില്ക്കഭാന  സഭാധനിക   എന  അവസ
മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  നല  നനിലയനില്  കേചവടലാം  നടത്തനി  അവര്ക്കട്ട്  വരുമഭാനലാം
ഉണഭാക്കുനതനിനുള്ള  എലഭാ  സലാംവനിധഭാനവലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉറപ്പുവരുത്തുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള
അകപക്ഷകേളനികന്മല്  ഏഴെട്ട്  ലക്ഷത്തനില്പരലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുലണനട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  അതുസലാംബന്ധനിച
പരനികശഭാധനയലാം  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കലുലാം  അതതട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനികലഭാ
നഗരസഭകേളനികലഭാ  മഭാത്രമഭായനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആകക്ഷപവലാം  പരഭാതനിയലാം
നല്കേനിയവലര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനികേളുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ആകക്ഷപങ്ങളനിലുലാം  പരഭാതനികേളനിലുലാം
തതീര്പ്പുകേല്പനികക്കണതട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന  തലങ്ങളനിലുള്ള
ലവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനികേളഭാണട്ട്.  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനികേളുലട  പരനികശഭാധനയനില്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  മലറലന്തങ്കനിലുലാം  ആകക്ഷപലാം  നനിലനനില്ക്കുകേ
യഭാലണങ്കനില് ജനിലഭാതല അപതീല് കേമ്മേനിറനിയനില് വചട്ട്  അതനിനട്ട്  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കുലാം.
ഇകപഭാള ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട് എനതീ ജനിലകേളനില് ലവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മേനിറനി  സനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയലാം  നൂറട്ട്  കേണക്കനിനട്ട്  പരഭാതനികേളനികന്മല്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ.  വളലര നല റനിസളടഭാണട്ട് അവനിലട നനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്.
ജനങ്ങളുലട അവകേഭാശങ്ങള/ആകക്ഷപങ്ങള അര്ഹതലപടതഭാലണങ്കനില് അലതലഭാലാം
പരനിഹരനിച്ചുലകേഭാടുക്കുലാം.  ഒരു കേഭാരണവശഭാലുലാം അവലര അവഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടു
കപഭാകേനില.  പകയഭാറനിറനി/കനഭാണ് പകയഭാറനിറനി    ലനിസ്റ്റനില്   ആലരലയലഭാലാം ഉളലപടുത്തണലാം
എനതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കൃതലമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
അതനികന്മല്  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  കുറചട്ട്  സമയലാം
കവണനിവരുലാം എനള്ളകതയള.  
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സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന കഹഭാടലുകേൾ

3(*603) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി.:
ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശ:
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ  അമനിതനനിരക്കട്ട്മൂലലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ

ജനങ്ങള  ബുദനിമുട്ടുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  സബ് സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  നല്കുന  കഹഭാടലുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് എലന്തഭാലക്ക ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത കഹഭാടലുകേള
മുകഖന നല്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  സബ് സനിഡനി  നനിരക്കനില്  സഭാധനങ്ങള
നല്കുനതനിനട്ട് സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന):  സര്,

(എ-സനി)  നനിലവനില്  സസപകകേഭാ  ഭക്ഷണശഭാലകേളുലട  പവര്ത്തനലാം
നടത്തുനനില.  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങള നല്കുന കഹഭാടലുകേള
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  ശബരനിമല
സതീസണനില്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളുലട  നലഭായവനില  കഹഭാടലുകേള  പവര്ത്തനിക്കുകേ
യഭാലണങ്കനില്  അവയട്ട്  സസപകകേഭാ  ബളക്കട്ട്  നനിരക്കനില്  സഭാധനങ്ങള  സസപ
ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന  പനി  .:  സര്,  നമ്മുലട  നഭാടനിലല  കഹഭാടലുകേളനില്
നനിലവനില്  ഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  വളലരകയലറ  വനില  ഈടഭാക്കുനണട്ട്.   കകേരളത്തനിലന്റെ
60-ാം വഭാര്ഷനികേലാം ആകഘഭാഷനിക്കുന  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് തമനിഴഭാടനിലല അമ്മേ
കഹഭാടല് കപഭാലല,  നമ്മേള കകേരളഭാ  കഹഭാടല് ആരലാംഭനിചട്ട്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ഭക്ഷണലാം നല്കുന സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുകത്തണതുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനില്
ഇലഭാലയനട്ട് പറഞ സനിതനിക്കട്ട് കഹഭാടലുകേളനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരനട്ട് നലഭായവനിലയട്ട്
കബസട്ട് ഭക്ഷണലമങ്കനിലുലാം ഉറപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള  കഹഭാടലുകേളനില്  ഭക്ഷണ
സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  ഏകേതീകേരനിച  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുകേ  എനതനില്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായ
ധഭാരഭാളലാം  ബുദനിമുട്ടുകേളുണട്ട്.  കേഴെനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇതുസലാംബന്ധനിച
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ഒരു ബനില് അവതരനിപനിക്കഭാന ശമലാം നടത്തനിലയങ്കനിലുലാം   അതട്ട്  നടനനില.  പസ്തുത
വനിഷയലാം  എങ്ങലന   സകേകേഭാരലലാം  ലചേയഭാലമനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  ഓകരഭാ  കഹഭാടലുകേളുലാം  ഭക്ഷണത്തനിലന്റെ  കേന്വേഭാളനിറനികപഭാലുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാലത  കതഭാനന  വനില  ഈടഭാക്കുനലവനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  ആകക്ഷപങ്ങള
ഉയര്നവരുനണട്ട്. ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  എലഭാവനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളുലടയലാം
അഭനിപഭായലാം  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  എങ്ങലന  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  നടപനില്
വരുത്തഭാലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  .:  സര്,  തഭാലൂക്കട്ട്-ജനില-ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കുലാം  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കുലാം
അവരുലട  സബസ്റ്റഭാകന്റെഴനിനുലാം  പലകപഭാഴലാം  ഭക്ഷണലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  അവസ
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  അവര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷണലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
എലന്തങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഇകപഭാള ഇതനികന്മല്  ഒരു സലാംവനിധഭാനവലാം
നനിലവനിലനില.  സനദ  സലാംഘടനകേളഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചുമതലകേള
ഏലറടുക്കുനതട്ട്.  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സസപസുലാം  വകുപനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനട്ട്
യഭാലതഭാരു  പരനിശമവലാം  നടത്തുനനില.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  ശദനികക്കണ
വനിഷയമഭായതനിനഭാല്  ഇതനികന്മല്  എന്തട്ട്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കു
ലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  മഭാകവലനി  കഹഭാടല്  നടത്തുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്  അങ്ങലനലയഭാനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനനില
എനഭാണട്ട്  പറഞതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനഭാധനിപതല  മുനണനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഖഭാവട്ട്  ഇ.  ചേന്ദ്രകശഖരന  നഭായര്  ഭക്ഷല
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുനകപഭാഴെഭാണട്ട്  പഭാവലപട ആളുകേളക്കട്ട് ഭക്ഷണലാം നല്കുനതനിനു
കവണനി മഭാകവലനി കഹഭാടല് ആരലാംഭനിചതട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല
മുനണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകപഭാള  അതട്ട്  നനഭായനി
നടത്തനിവനനിരുന.  കേഴെനിഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്  അതട്ട്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്.  നലഭായ  വനിലയട്ട്  ഭക്ഷണലാം  നല്കുലമനഭാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല മുനണനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പകേടന പത്രനികേയനില് പറഞനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആയതനിനഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗസൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് പഭാവലപട
ആളുകേളക്കട്ട്  നലഭായ  വനിലയട്ട്  ഭക്ഷണലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  പണട്ട്  മഭാകവലനി  കഹഭാടലുകേള  നടത്തനിയ
സന്ദര്ഭലാം  വലതലസ്തമഭായനിരുന.  അനട്ട്  നമുക്കട്ട്  യണനികവഴല്  കറഷനനിലാംഗട്ട്
ഉണഭായനിരുന.   ഇനട്ട്  ടഭാര്ജറഡട്ട്  കറഷന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.
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കകേന്ദ്രലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അര്ഹതലപട  അരനികപഭാലുലാം  നല്കേഭാതനിരനിക്കുന
പശ്ചഭാത്തലമഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  ലഭനിക്കുന
അരനിലകേഭാണട്ട്   കറഷന  വനിതരണലാം  നടത്തനിയഭാല്  മഭാത്രകമ  നമുക്കട്ട്  എത്ര  കസവട്ട്
ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുലമനട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയ.  ഇകപഭാള  1434  കക്ഷമ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുലാം നല്കുനണട്ട്. ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളനില് എന്തട്ട്
ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുലമനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഈ  പദതനി  നടപനില്
വരുത്തനിയതനിനുകശഷകമ  പറയഭാന  സഭാധനിക.  തമനിഴഭാടനില്  അമ്മേ  കഹഭാടല്
നടത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ  അരനി  അവര്ക്കുണട്ട്.  നമുക്കനിവനിലട  അരനിയനില.
ഏതഭായഭാലുലാം  കുടുലാംബശതീ  പസഭാനലാം  കപഭാലുള്ള  സലാംഘടനകേള  മുകനഭാടട്ട്  വരഭാന
തയഭാറഭാകുലമങ്കനില് നമുക്കട്ട്  അത്തരലാം സഭാപനങ്ങലള സഹഭായനിക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
തതീര്ചയഭായലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം. 

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ:  സര്,  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ
പധഭാനഘടകേമഭായ  സതീ  ശഭാകതീകേരണത്തനിലന്റെ  മുകനഭാടനിയഭായനി  കുടുലാംബത്തനിലല
മുതനിര്ന  വനനിതഭാ  അലാംഗത്തനിലന  കേഭാര്ഡടമയഭാക്കുന  നടപടനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതീകേള  നടത്തുന  ഭക്ഷണശഭാലകേള
നനിരവധനിയണട്ട്,  ഇവര്  നടത്തുന  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  അരനിയലാം  മറട്ട്
പലവലഞ്ജന  സഭാധനങ്ങളുലാം  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, സനിവനില് സസപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ഇകപഭാള
തലന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഉല്പനങ്ങള  നല്കുനതട്ട്.  13  ഉല്പനങ്ങള
മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  അനപതുലാം  അനപത്തനിരണട്ട്  ശതമഭാനവലാം  വനിലക്കുറവനില്
നല്കുനണട്ട്.  അതട്ട്  തുടരുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം  ആ  സബ്സനിഡനി
ഉല്പനങ്ങളുലട  വനില  വരുന  5  വര്ഷക്കഭാലകത്തയട്ട്  ഉയര്ത്തനില  എനട്ട്  ഇസൗ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരസലമഭായനി  പഖലഭാപനിചതഭാണട്ട്.  അതനില്  ഒരു  മഭാറവലാം  ഉണഭാവനില.
അകതഭാലടഭാപലാം  സബ്സനിഡനി  ഇലഭാത്ത  ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററനികനക്കഭാള
കുറഞ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് ഇകപഭാള കകേഭാര്പകറഷന നല്കേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. അതട്ട്
തുടരുലാം.  മഹനിളകേളക്കട്ട്  മഭാത്രമല  എലഭാവര്ക്കുലാം  നല്കുലാം.  ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡടമകേളഭായ മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം, ഇനനിമുതല് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് വരുന
മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം ആ അവകേഭാശലാം തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം ഉണഭാകുലാം. 

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  അങ്ങയലട  മറുപടനി  സതീ  സമൂഹത്തനിനട്ട്
നതീതനിപരമഭായനി  അര്ഹനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  വരുകമ്പഭാള
ലപഭാതുകേകമ്പഭാളലാം  വനിലക്കയറത്തനിലന്റെ  സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിലഭാകേഭാന  സഭാധലതയണട്ട്.
സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിലകുറചട്ട്  ആഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നമ്മുലട  ഗഭാമങ്ങളനില്
ലപഭാതു  മഭാകവലനി  കഹഭാടലുകേള,  ഒരു  ഗഭാമത്തനില്  ഒരു കഹഭാടലലങ്കനിലുലാം  തുടങ്ങഭാന
അകങ്ങയട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  മഭാകവലനി  കഹഭാടല്  തുടങ്ങുനതനില്
പഭാകയഭാഗനികേ പശ്നങ്ങളുണട്ട്.  മുനപട്ട് അതട്ട് തുടങ്ങനിയനിടട്ട്  എന്തുലകേഭാണട്ട് നനിനകപഭായനി
എനള്ള പശ്നങ്ങള നമ്മുലട മുനപനിലുണട്ട്.  ആ സന്ദര്ഭമല ഇകപഭാള.  അനട്ട് നമുക്കട്ട്
ആവശലത്തനിനട്ട്  അരനി  സുഭനിക്ഷമഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  തനനിരുന.  ഇനട്ട്  നമുക്കട്ട്
ആവശലത്തനിനുള്ള  അരനി  ലഭനിക്കുനനില.  നമുക്കട്ട്  16  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  അരനി
കേനികടണ  സഭാനത്തട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ്ണഭാണട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.   ഇതട്ട്
വച്ചുലകേഭാണട്ട്  നമ്മേള  പുതനിലയഭാരു  സനിസ്റ്റത്തനികലയട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടട്ട് നമ്മുലട കേയനിലല കസവനിലാംഗ്സട്ട് ഉള്ളതട്ട്,  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം നമുക്കട്ട്
എത്രതരുലാം. ഇസൗ പശ്നങ്ങലളലഭാലാം വച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് ഭഭാവനിയനില് അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങലള
കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയനതട്ട്. 

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി: സര്, അടുക്കളയലട വഭാതനില് അടചനിടട്ട് കഹഭാടലുകേളുലട
വഭാതനിലനിനട്ട്  മുനപനില്  കേമ്മ്യൂ  നനില്ക്കുന  പവണത  കൂടനി  വരുന  സന്ദര്ഭത്തനില്
കഹഭാടലുകേളനിലല ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളുലട വനില നനിയനനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി
അടനിയന്തരമഭായനി  എടുകക്കണതട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
പധഭാനലപട  ആശുപത്രനികേളനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലലങ്കനിലുലാം
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ഉല്പനങ്ങള  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  വനില  നനിയനനിക്കഭാ
നഭാവശലമഭായ നടപടനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഞഭാന  ഇതനിനട്ട്  മറുപടനി  പറഞതഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ പഭാകയഭാഗനികേ പശ്നങ്ങള ധഭാരഭാളമുണട്ട്.  ഏതഭായഭാലുലാം കഹഭാടലുകേള വലനിയ
തതീലവടനിലക്കഭാള്ളയഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്. ഭക്ഷണലാം കേഴെനിചട്ട് കേഴെനിഞട്ട് പണലാം ലകേഭാടുക്കഭാന
ലചേല്ലുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  കേഴെനിചതട്ട്  മുഴവന  ദഹനിച്ചുകപഭാകുന  രൂപത്തനിലുള്ള  ബനില്
ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ആ  പശ്നങ്ങലള  നമുക്കട്ട്  എങ്ങലന  കനരനിടഭാലമനതനിലനക്കുറനിചട്ട്
സതീരനിയസഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ശബരനിമല സതീസണ് വരനികേയഭാണട്ട്.  രണട്ട്
മൂനട്ട്  ജനിലകേളനിലല  കഹഭാടല്  വലഭാപഭാരനികേലള  വനിളനിചട്ട്  ഏകേതീകൃതമഭായ  ഓകരഭാ
ലഎറലാംസട്ട്  ഇത്ര  വനിലയട്ട്  നല്കേണലമന രൂപത്തനിലുള്ള  ചേര്ച നടത്തഭാന   ശമലാം
നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  ആദല  പടനിയഭായനി  അതട്ട്  വനിജയനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  മറട്ട്
സലങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഒകടലറ  പഭാകയഭാഗനികേ
പശ്നങ്ങളുലണങ്കനിലുലാം  ജനങ്ങള ഏറവലാം കൂടുതല് പയഭാസമനുഭവനിക്കുന ഈ രലാംഗത്തട്ട്
എങ്ങലന ഫലപദമഭായനിടട്ട്  ഇടലപടഭാലാം  എനതനിലന സലാംബന്ധനിചട്ട്   ഇനനിയലാം ചേര്ച
ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട്: സര്, ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട് ഭകജനങ്ങള ഓകരഭാ ദനിവസവലാം
എത്തനികചരുന  ഒരു  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  ശബരനിമല.  ശബരനിമലയനിലലത്തനികചരുന
ഭകജനങ്ങളക്കട്ട്  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  ഭക്ഷണലാം  ലഭലമഭാകേഭാറനില.  അവര്
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ചൂഷണത്തനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുകേയഭാണട്ട്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ശബരനിമല
കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മഭാകവലനി  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  ആരലാംഭലാം  കുറനിചനിരുന.  മഭാകവലനി
കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  ആരലാംഭലാം  കുറനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  അവനിലട  നലഭായമഭായ  വനിലയട്ട്
ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാകേഭാനുള്ള  ഒരവസരലാം  ഒരുക്കനിയനിരുന.  അതട്ട്  തുടര്ന
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ,  ഇകപഭാള
അങ്ങലനലയഭാരു  നടപടനിയനികലയട്ട്  കപഭാകുനനില  എനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞതട്ട്.  അങ്ങലനയഭാലണങ്കനില്  ഒരു  പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തനിലക്കഭാണട്ട്
ശബരനിമലയനില് വരുന ഭകജനങ്ങളലക്കങ്കനിലുലാം ചൂഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
കവണനി നലഭായമഭായ വനിലയട്ട് ഭക്ഷണലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ഭക്ഷല-സനിവനില് സസപസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്
കഹഭാടല് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിചനിടനില.  അതനിനട്ട് ഒരുപഭാടട്ട്  പഭാകയഭാഗനികേ പശ്നങ്ങളുണട്ട്.
എനഭാല് ഏലതങ്കനിലുലാം  സനദ സലാംഘടനകേകളഭാ  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങകളഭാ മുകനഭാടട്ട്
വനഭാല് തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം അവലര  സഹഭായനിക്കുനതഭാണട്ട്. ശബരനിമല സതീസണുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനിലല  കഹഭാടലുടമകേളുലട
കയഭാഗലാം അടനിയന്തരമഭായനി വനിളനിക്കുനണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞതുകപഭാലല ചേനില നനിര്ദ്ദേനിഷ
ലഎറലാംസട്ട് ഇത്ര വനിലയട്ട്  നല്കേണലമന രൂപത്തനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
മുനപനിലുണട്ട്.  അതട്ട്  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  ചേര്ച ലചേയട്ട്  അതനികന്മല് ഒരു തതീര്പ്പുണഭാക്കഭാന
കേഴെനിയലമനഭാണട്ട്  പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  ശബരനിമല  സതീസണനില്  ഇസൗ  രണട്ട്
ജനിലകേളനിലഭാണട്ട് ഏറവലാം പധഭാനമഭായനി കഹഭാടലുകേഭാര് തതീലവടനിലക്കഭാള്ള നടത്തുനതട്ട്.
മറട്ട്  സലങ്ങളനിലുലാം  ഉണഭാകേഭാലാം.  ആ  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ചേര്ച  നടത്തഭാന
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  യ.പനി.എ.  സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന കദശതീയ ഭക്ഷല
ഭദതഭാനനിയമലാം  കേഴെനിഞ  3  വര്ഷമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്
ഉളവഭായനിട്ടുള്ള പശ്നങ്ങള അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന അങ്ങയലട ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എടുക്കുന നടപടനികേള ലപഭാതുകവ ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട സനിവനില് സസപ സട്ട്
വകുപട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന
നനിലവനില് കകേഭാനനിയനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് കേന്വേഭാളനിറനി ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയള്ളതട്ട്. നഭാലട്ട്
റതീജനിയണുകേളനിലുലാം  കേന്വേഭാളനിറനി  ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പയറട്ട്
വര്ഗ്ഗങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  ഉണഭാകുന  എനട്ട്  പറയലപടുന  മഭായലാം  കചേര്ക്കല്
ഉളലപലടയള്ള പശ്നങ്ങലള കനരനിടഭാന കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  അതട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആകലഭാചേനയനിലുള്ള
കേഭാരലമഭാണട്ട്. നനിലവനില് സസപകകേഭായലടകേതീഴെനില് സനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി. കകേഭാനനിയനില്
ഒരു യണനിറട്ട് വളലര ഫലപദമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ ഫുഡട്ട്
ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  നനിരവധനി  കകേന്ദ്രങ്ങളുണട്ട്.  ഇനനിയലാം  അത്തരലാം
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കകേന്ദ്രങ്ങള  കൂടുതലഭായനിടട്ട്  ഉണഭാകകേണതട്ട്  ആവശലമഭാണട്ട്.  മഭായലാം  കചേര്ന
ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം  ധഭാരഭാളമഭായനി  വനിറഴെനിക്കലപടുന
സലാംസഭാനലമന  നനിലയനില്  ആ  രലാംഗത്തട്ട്  കൂടുതല്  ശദനികക്കണതുണട്ട്
എനള്ളതുലകേഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  ലമഭാസബല്  ലഭാബട്ട്  കവണലമന  തരത്തനിലഭാണട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം അക്കഭാരലങ്ങളനികലയട്ട് കപഭാകുനതഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം-ഫുഡട്ട് അലവനസട്ട്

4(*604) ശതീ  .   ജനി  .  എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :
  ശതീ  .   വനി  .  ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള  ഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  പകേരലാം
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ഫുഡട്ട് അലവനസട്ട് തുകേ നലഭാന വലവസ ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  കൂടനി  അരനിയലാം  കഗഭാതമ്പുലാം  കൂടഭാലത  പധഭാന
പലവലഞ്ജനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാന ന ടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഷന കേടകേളനില് ബകയഭാലമടനികേട്ട് യനങ്ങള വയ്ക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  കക്ഷമ  ലപനഷനുകേള,  ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  കസവനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ഈ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട നല്കേഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന): സര്,

(എ)  2013-ലല  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  വകുപട്ട്  (8)  പകേഭാരലാം  നനിയമലാം
വലവസലചേയ്യുന ഭക്ഷല/കപഭാഷകേഭാഹഭാര വനിഹനിതലാം ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് നല്കേഭാന
പറഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്,  നനികഷധനിക്കലപടുന  പകയഭാജനലാം  ഭക്ഷലഭദതഭാ
അലവനസഭായനി (Food Security allowance) ഓകരഭാ വലകനിക്കുലാം അവരുലട ബഭാങ്കട്ട്
അക്കസൗണട്ട് വഴെനി നല്കുനതനിനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതുപകേഭാരലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഫുഡട്ട്  ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  അലവനസട്ട്  റൂളസട്ട്,  2015  എന  കപരനില്  പകതലകേ  ചേടവലാം
21-01-2015-ല് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  ലല  ബഡ്ജറനില്  കറഷന കേടകേലള  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അവ
പലചേരക്കട്ട് സഭാധനങ്ങള കൂടനി നലഭായവനിലയട്ട് വനില്ക്കുവഭാനുള്ള കേടകേളഭായനി രൂപമഭാറലാം
വരുത്തുനതട്ട്  പരനിഗണനിക്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ആധഭാര്  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കസൗണ്ടുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന  പക്രനിയ
പൂര്ത്തനിയഭാവകേയലാം,  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  ലപഭാതുവനിതരണ
വകുപനിലന്റെ  ഡഭാറഭാകബസുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇത്തരലാം
കസവനങ്ങള നല്കേഭാന കേഴെനിയകേയള. ഇസൗ പവര്ത്തനങ്ങള നടന വരനികേയഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ശദനികക്കണ  കേഭാരലലാം,  ആകരഭാഗല  വനിദഗ്ദ്ധര്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ഒരു  ഗഭാമതീണനട്ട്  പതനിദനിനലാം  ശരഭാശരനി  2300  കേകലഭാറനി
ഭകക്ഷലഭാര്ജ്ജലാം  ആവശലമഭാലണനഭാണട്ട്.  എനഭാല്  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന
5  കേനികലഭാ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ലകേഭാണട്ട്  പരമഭാവധനി  ലഭനിക്കഭാന  സഭാധലതയള്ളതട്ട്
333 കേകലഭാറനി ഭകക്ഷലഭാര്ജ്ജലാം മഭാത്രമഭാണട്ട്. അരനിയഭാഹഭാരലാം മുഖലമഭായനിടട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ള
മലയഭാളനിലയ സലാംബന്ധനിചട്ട്  പയറട്ട്  വര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം എണ്ണയലാം പഞ്ചസഭാരയലാം ഉളലപലട
ഭകക്ഷലഭാര്ജ്ജലാം  ലഭലമഭാകുന  ധഭാനലങ്ങള  കൂടനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാല്  മഭാത്രകമ
യഥഭാര്ത്ഥ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാകൂ എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
അതട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനി ആവശലമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്, അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുലാം മഭാത്രമല മറട്ട് ധഭാനലങ്ങളുലാം
നല്കുലമനഭാണട്ട് ആകനില് പറയനതട്ട്. അതട്ട് ഇനനിയള്ള ദനിവസങ്ങളനികല അറനിയഭാന
കേഴെനിയ.  ഒരു  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  25  കേനികലഭാ  അരനിയഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിരുനലതങ്കനില്  ഒരു കുടുലാംബത്തനിലല പകയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിലല  ഒരലാംഗത്തനിനട്ട്
5  കേനികലഭാ  അരനി  വതീതലാം  നല്കുനണട്ട്.  അകപഭാള  5  അലാംഗങ്ങളുള്ള  ഒരു  വതീടനില്
25  കേനികലഭാ  അരനി  കേനിട്ടുലാം.  18  അലാംഗങ്ങളുള്ള  വതീടനില്  90  കേനികലഭാ  അരനി  കേനിട്ടുലാം.
18 അലാംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വതീടമ്മേ എലന ഇനലല വനിളനിചനിരുന. അവര്ക്കട്ട് 90 കേനികലഭാ
അരനി കേനിട്ടുലാം. കേകലഭാറനിലയഭാലക്ക പനിനതീടട്ട് കൂടഭാലാം. 

2. തനിരുത്തനിയ ഉത്തരലാം 

273-ാം  നമ്പര്  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയ  മറുപടനി
തനിരുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്
തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി കഡഭാ.  ലകേ. ടനി.  ജലതീല് 2016 ഒകകഭാബര് 28-നട്ട് നല്കേനിയ
മറുപടനിലയ ആധഭാരമഭാക്കനിയള്ള ഉപകചേഭാദലങ്ങള

സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി

(*273) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്:
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്:
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി:
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട് ശബരതീനഭാഥന:  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:  

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗഭാമതീണ ജനതയലട വരുമഭാന കസഭാതസട്ട് ലമചലപടുത്തനി
ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി
എങ്ങലനയഭാണട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  സകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേലള സഹഭായനിക്കഭാന
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേലള
എങ്ങലനയഭാണട്ട്  ശഭാകതീകേരനിചതട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ? 

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണവലാം  നമ്മ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല്): സര്, 

(എ)  കനരലത്ത  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലന  പദതനി  (IWMP)
സന്വേതനമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  PMKSY-യലട  നഭാലട്ട്
ഘടകേങ്ങളനില്  ഒനഭായനി  അതട്ട്  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലന
പദതനിയനുസരനിചട്ട്  ഇതനിനകേലാം  സലാംസഭാനലത്ത  2760  Joint  Liability  Group
(J.L.G)  കേളക്കഭായനി  7,41,00,000  (ഏഴ  കകേഭാടനി  നഭാല്പലത്തഭാനട്ട്  ലക്ഷലാം)  രൂപ
പഭാരലാംഭ  മൂലധനമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആടട്ട്  വളര്ത്തല്,  കകേഭാഴെനി  വളര്ത്തല്,
സജവപചക്കറനി കൃഷനി, ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ തയല് യണനിറട്ട്, അചഭാര്, പപടലാം,
കേറനിപസൗഡര്  യണനിറ്റുകേള,  ഇസൗറ,  മുള  മുതലഭായവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കേരകേസൗശല
വസ്തുക്കളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനനിവയഭാണട്ട് പദതനിക്കട്ട് കേതീഴെനില് നടന വരുനതട്ട്.

(ബനി) മണ്ണട്ട്, ജലലാം, സജവ സമ്പത്തട്ട് എനതീ അടനിസഭാന പകൃതനി വനിഭവങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കലുലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കലുലാം,
ഗഭാമതീണ ജനതയലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം അഭനിവൃദനിലപടുത്തലുമഭാണട്ട് സലാംകയഭാജനിത
നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനിയലട ലക്ഷലലാം.

(സനി)  പദതനിയലട  നനിര്വ്വഹണ ഏജനസനിയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങനിയ  Water  Shed  Development  Team  (WDT)  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പദതനിയലട നനിര്വ്വഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന.  കബഭാക്കട്ട് പസനിഡന്റെട്ട് അധലക്ഷനഭായനി
കബഭാക്കട്ട്തല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പദതനി പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
കമല്കനഭാടലാം വഹനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  ജനിലഭാ
പഞ്ചഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റെട്ട് അദലക്ഷനഭായള്ള  Watershed Cell Cum Data Centre
(WCDC)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംകയഭാജനിത  നതീര്ത്തട  പരനിപഭാലന  പദതനിയലട
ആസൂത്രണവലാം  നനിര്വ്വഹണവലാം  ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനിക്കഭാണട്ട്,  DPC-ലയ
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മേനിറനിയലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. 
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ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കകേരള നനിയമസഭയലട  ചേരനിത്രത്തനില്
അപൂര്വ്വമഭായനിടഭാണട്ട്  തനിരുത്തനിയ  ഉത്തരങ്ങളക്കട്ട്  കഫഭാറനില്തലന  വതീണ്ടുലാം
ഉപകചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുവഭാനുള്ള അവസരലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്
ശരനിയഭാലണങ്കനില്  30  വര്ഷലാം  മുമ്പട്ട്  ശതീ.  വനി.  എലാം.  സുധതീരന  നനിയമസഭഭാ
സതീക്കറഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ആണട്ട്  25-3-1986-നട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  അവസരലാം
ലഭനിചതട്ട്.  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവകൂടനി  ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്  ഇത്തരലാം  ഒരു
അവസരലാം  നലനിയതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കലറ  ഞഭാന  പകതലകേലാം
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   

മനി  .    സതീക്കര് :  1986  മഭാര്ചട്ട്  24-നട്ട്  ശതീ.  വനി.ലജ.  തങ്കപലന്റെ കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഒരു  റൂളനിലാംഗുണഭായനിരുന.  തനിരുത്തനിയ  ഉപകചേഭാദലലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
9.30-9.35-നുള്ളനിലഭാണട്ട്.  അതട്ട് അഞ്ചു മനിനനിട്ടുലകേഭാണട്ട് തതീര്ക്കുകേ എനളളതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  സര്,  അങ്ങട്ട് ഓര്മ്മേനിപനിചതട്ട് നനഭായനി.  സഭ
അറനിഞനിരനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.  അങ്ങലയ  അഭനിനന്ദനികക്കണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.
സമയക്കുറവലകേഭാണട്ട്  ഞഭാന  കചേഭാദലലാം  ചുരുക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടുതല്  കമഖലയനികലക്കട്ട്
ഇസൗ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  Integrated  Watershed  Management
Programme  (IWMP)  2010-11-ലഭാണട്ട്  നമ്മുലട  രഭാജലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  83  കപഭാജകകേളക്കഭാണട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിയതട്ട്.
64  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി അതട്ട് ഫലപദമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. ഇസൗ വര്ഷലാം ഏതഭാണട്ട്
304  കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിക്കഴെനിഞ. ഇതനില് 11  കകേഭാടനി രൂപ
നമുക്കട്ട്  ഇതനിനകേലാം  ലഭനിച്ചു.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മറട്ട്  കബഭാക്കുകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി  ഇസൗ
പദതനിയലട പകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ശമനിക്കുനതട്ട്.   

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : സര്, ഇസൗ സലാംകയഭാജനിത പദതനി ഒരു സന്വേതന
പദതനിയഭായനിരുന. PMKSY-യലട നഭാലട്ട് ഘടകേങ്ങളനില് ഒനഭായനിടഭാണട്ട് വരുനതട്ട്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കനരലത്ത  ഇസൗ  പദതനിക്കുകവണനി  അനുവദനിചനിരുന  പണലാം
ഇകപഭാള ലഭലമഭാകണഭാ അതനില് എലന്തങ്കനിലുലാം കുറവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

കഡഭാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലതീല് : സര്, കനരലത്ത ഇതട്ട് IWMP ആയനിരുന സമയത്തട്ട്
90  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം  10  ശതമഭാനലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായനിരുന.
എനഭാല്  പനിനതീടട്ട്  അതട്ട്  പനി.എലാം.ലകേ.എസട്ട്.സവ.ആയനി  മഭാറലപടകപഭാള
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  60  ശതമഭാനവലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  40  ശതമഭാനവമഭായനിടട്ട്
മഭാറുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.   
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  സലാംകയഭാജനിത നതീര്ത്തട പരനിപഭാലന പദതനി
പധഭാനമനനി കൃഷനി സനിഞ്ചഭായനി കയഭാജനയഭായനി മഭാറനിയകപഭാള 19-7-2016-ല് അങ്ങട്ട്
നല്കേനിയ  ഉത്തരത്തനില്  9  ശതമഭാനലാം  ദഭാരനിദലലഘൂകേരണ  പദതനികേളക്കഭായനി
മഭാറനിവയ്ക്കുലമനട്ട്  പറഞനിരുന.  അതനിലന  തുടര്നണഭായ  സലാംഭവവനികേഭാസങ്ങളഭാണട്ട്
കചേഭാദലലാം  മഭാറുനതനിനുള്ള  കേഭാരണമഭായതട്ട്.   ഇസൗ  നഭാലട്ട്  ഘടകേങ്ങളനില്  ഏറവലാം
പധഭാനലപടതട്ട്  മണ്ണട്ട്,  ജലലാം,  സജവസമ്പത്തട്ട്  എനനിവ  വര്ദനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട്.  182  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേള  മുകഖന  നടപഭാക്കുന  ഇസൗ
പദതനികേളക്കട്ട്  വഭാടര്ലഷഡട്ട്  ലസല്  കേലാം  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെറനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കബഭാക്കുതലത്തനിലുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്
മലണ്ണഭാലനിപട്ട്  തടയനതനിനട്ട്  80  ശതമഭാനലാം  പണലാം  കേയഭാല  പദതനിക്കഭായനി
മഭാറനിവചഭാല് മഭാത്രകമ വരളച കപഭാലുള്ള ദുരന്തങ്ങള നമുക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കേഴെനിയ.
ആ നനിലയട്ട് കേഭാരലങ്ങള തനിരനിച്ചുവനിടുനതനിനട്ട് ഗസൗരവതരമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?  

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല്:  സര്,  എലഭാ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കുലാം
കേര്ക്കശമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണട്ട്.   അതനുസരനിചഭാണട്ട്  പദതനി  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ
9 ശതമഭാനലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളക്കഭായനി  നതീക്കനിവയഭാലമനട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.
അതുകപഭാലല  ഭരണലചലവനിനഭായനി  10  ശതമഭാനവലാം  മണ്ണട്ട്,  ജല  സലാംരക്ഷണലാം
എനനിവയഭായനി  56 ശതമഭാനവലാം  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
10  ശതമഭാനവലാം  മറ്റു  ലചേലവകേളക്കഭായനി  അഞ്ചു  ശതമഭാനവലാം  നതീക്കനിവയ്ക്കുണലാം.
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  സന്വേന്തമഭായനി  ഇസൗ  വലവസയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  നനിലവനില്
സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ശതീ. എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി, not in the seat.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന:  സര്,  നമ്മുലട  നഭാടനിലല  മണ്ണട്ട്,  ജലലാം,
സജവസമ്പത്തട്ട്  എനതീ  അടനിസഭാന  പകൃതനി  വനിഭവങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ
എനള്ളതഭാണട്ട്  ഇസൗ  കപഭാജകനിലന്റെ  പധഭാനലപട  ലക്ഷലലാം.  ഇസൗ  കപഭാജകകേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലയബനിലനിറനി  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  ഏഴെര  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനികേളക്കട്ട് മൂലധനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് അങ്ങട്ട് പറയനണട്ട്.  ഇസൗ പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള അതഭാതട്ട് പകദശങ്ങളനിലല പകതലകേതകേള കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്,
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട് എലന്റെ മണ്ഡലലാം ഉളലപടുന മലകയഭാര കമഖലകേളനില് ഇസൗറ, മുള,
കതന  തുടങ്ങനിയവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
സലത്തനിലന്റെ  പകതലകേതകേള  മനസനിലഭാക്കനി  അതനിനനുസൃതമഭായ  കപഭാജകകേള
തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല് :  സര്,  ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  കബഭാക്കനിലുലാം  വഭാടര്ലഷഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ടതീലാം  എന  കപരനില്
സഭാകങ്കതനികേവനിദഗ്ദ്ധര്  അടങ്ങുന  ഒരു  വനിലാംഗുതലനയണട്ട്.  അവരഭാണട്ട്  ഓകരഭാ
പകദശത്തനിലന്റെയലാം  പകതലകേതകേളക്കനുസൃതമഭായനി  ഇതനിനനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ള
പദതനികേള ലതരലഞടുക്കുനതട്ട്.  

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്…..ഓര്ഡര്….. കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.)
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3.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

യവജന കേമ്മേതീഷലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

5 (*605) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ലപഭാഫ  .    ലകേ  .  യ  .    അരുണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജന  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) യവജനങ്ങളുലട കക്ഷമലാം മുനനനിര്ത്തനി അവലര വനിദലഭാസമ്പനരഭാക്കുനതനിനുലാം
ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  യവജനങ്ങളുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
കവണനി  എലന്തലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പസ്തുത  കേമ്മേതീഷന  നടത്തുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യവജനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്
ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനിഗണനിക്കുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനില്
അദഭാലത്തുകേള നടത്തുനകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മദലലാം,  മയക്കുമരുനട്ട്,  റഭാഗനിലാംഗട്ട്,  സസബര്  കുറകൃതലങ്ങള
എനനിവയ്ലക്കതനിലരയലാം  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ,  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗലലാം  എനനിവ
സലാംബന്ധനിച്ചുലാം യവഭാക്കളക്കനിടയനില് കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ) അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  യവഭാക്കളക്കട്ട്  ലമചലപട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം,  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
കനടനിലയടുക്കുനതനിനുലാംകവണനി  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ,
പൂര്ണ്ണമഭായ  ശഭാകതീകേരണവലാം  മനികേവലാം  കനടുനതനിനുകവണനി  യവഭാക്കളുലട  കേഴെനിവട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുകേയലാം  കനര്വഴെനിക്കട്ട്  നയനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുകേ,  യവഭാക്കളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള കതടുനതനിനുള്ള
കപഭാതഭാഹനപരവലാം  വനിദലഭാഭലഭാസപരവമഭായ  ഗകവഷണങ്ങള  ഏലറടുക്കുകേ,
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തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പധഭാന  പവര്ത്തനങ്ങള.  യവജനങ്ങളുലട
അവകേഭാശങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി അവര് സമര്പനിക്കുന പരഭാതനിയനിനകമലുലാം
കേമ്മേതീഷനട്ട്  കനരനിടട്ട്  കബഭാദലലപടുനതനിലുലാം  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനി
ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുനണട്ട്.  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഇടലപടല്
ആവശലമഭായ  കമഖലകേളനില്  കേമ്മേതീഷന  കനരനിടട്ട്  ഇടലപടട്ട്  അവയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുനണട്ട്.

(സനി) ജനിലഭാതലത്തനില് അദഭാലത്തുകേള നടത്തനി വരുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  കകേഭാകളജുകേള,  ഇതര  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,
ലലലബറനികേള,  യവജന കബ്ബുകേള തുടങ്ങനി യവതതീ/യവഭാക്കളുലട പഭാതനിനനിധലമുള്ള
എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലസമനിനഭാറുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  അവലര  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുധഭാരയലട
ഭഭാഗമഭാക്കുനതനിനുള്ള ശമമഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്. അതുവഴെനി സഭാമൂഹല പതനിബദതയള്ള
ഒരു തലമുറലയ വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ എനതുലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ കേടമയഭാണട്ട്.

നതീതനി ആകയഭാഗട്ട് നനിലവനില് വനതനിനട്ട് അനുസൃതമഭായ മഭാറങ്ങള

6 (*606) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  പകേരലാം  നതീതനി
ആകയഭാഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വനകശഷലാം ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് കകേരളത്തനിനഭായനി
അനുവദനിചലതനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  നതീതനി  ആകയഭാഗനില്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം തലത്തനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനവലാം വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട ആസൂത്രണവലാം തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം സുദൃഢമഭാക്കഭാന എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  നനിലവനില്  വന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഓകരഭാ
പദതനിയലടയലാം ലപഭാകപഭാസലുകേള ഏതട്ട് തടനില് നനിനഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനലതനലാം
അതനിനട്ട്  എന്തട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം
നനിലവനിലുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ)  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  പകേരലാം  നതീതനി  ആകയഭാഗട്ട്  വനകശഷലാം  നതീതനി
ആകയഭാഗനില് നനിനട്ട് കകേരളത്തനിനു മഭാത്രമഭായനി പദതനികേള അനുവദനിചനിടനില. 

നതീതനി ആകയഭാഗനില് പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡട്ട്  വനിവനിധ  വനികേസന
വകുപ്പുകേളുമഭായനി ആസൂത്രണ പപ്ര്രകേനിയയനില് സഹകേരനിചട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  എലഭാ
വനികേസന  വകുപ്പുകേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുന  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുലട  അവകലഭാകേനലാം
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനില്  നടത്തഭാറുണട്ട്.  പദതനി  നടത്തനിപനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം
കപഭാരഭായ്മകേള/തടസങ്ങള വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കനരനിടുനലണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  ആസൂത്രണകബഭാര്ഡട്ട്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത,
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിഭവലഭലതയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എലഭാ  വകുപ്പുതലവനമഭാരുമഭായലാം,
വകുപ്പു  ലസക്രടറനിമഭാരുമഭായലാം  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡട്ട്  പദതനി  ചേര്ച
നടത്തഭാറുണട്ട്. 

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഞ്ചവല്സര  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതുലകേഭാണ്ടുലാം
പദതനി/പദതനിയനിതര കഭാസനിഫനികക്കഷന ഇലഭാതഭാക്കനിയതുലകേഭാണ്ടുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പഭാനനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  പകേരമഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കലപട  നതീതനി
ആകയഭാഗനിനട്ട്  സമര്പനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാകങ്ങണ  ആവശലമനില.  കകേരളസര്ക്കഭാര്
പഞ്ചവല്സര പദതനിയമഭായനി മുനകപഭാട്ടു കപഭാവകേയലാം അതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാടതനികേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസുകേളുലട ബഭാഹുലലലാം

7*(T*607) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .     ലകേ  .  സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എ  .  എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദതീര്ഘകേഭാലലാം കകേഭാടതനികേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസുകേളുലട ബഭാഹുലലലാം
നതീതനിനലഭായ  സലാംവനിധഭാനത്തനിനു  മുനനിലല  വലനിയ  ലവല്ലുവനിളനിയഭാലണന
ബഹു. സുപതീലാംകകേഭാടതനി ചേതീഫട്ട് ജസ്റ്റനിസനിലന്റെ അഭനിപഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  കകേഭാടതനികേള  സമഭാനമഭായ
പതനിസന്ധനി കനരനിടുനലവനതട്ട് മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കകേഭാടതനികേളനില്  ലകേടനിക്കനിടക്കുന  സനിവനില്,  ക്രനിമനിനല്
കകേസുകേലള  അവയലട  ഗസൗരവലാം  കേണക്കഭാക്കനി  തരലാം  തനിരനിചട്ട്  എത്രയലാം  കവഗലാം
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിചട്ട്  കകേസുകേളുലട
ബഭാഹുലലലാം  കുറചട്ട്,  നതീതനിനലഭായ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ജനങ്ങളുലട  വനിശന്വേഭാസലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുതകുന സതന്വേര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .  പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ & ബനി ) ഉണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസുകേള
കവഗത്തനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുകവണനി  സനിവനില്  ക്രനിമനിനല്  കകേസ്സുകേലള
അവയലട  ഗസൗരവലാം  കേണക്കഭാക്കനി തരലാം  തനിരനിക്കഭാനുള്ള ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കകേസുകേള ഒനനിച്ചു കചേര്ക്കല്,  തരലാം  തനിരനിക്കല്,
പകതലകേ സന്വേഭഭാവമുള്ള കകേസുകേള ലസഷലല് കകേഭാടതനികേളനികലയട്ട് ലലകേമഭാറലാം ലചേയല്
തുടങ്ങനിയവ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലചേന  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി
പഭാധഭാനലലാം  അര്ഹനിക്കുന കകേസുകേലള ഇനലാം തനിരനിക്കുകേയലാം,  കേതീഴെട്ട്  കകേഭാടതനികേളുലട
നടത്തനിപട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി
നല്കേനി  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  കകേഭാടതനികേളനികലയലാം
5  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതല്  പഴെക്കമുള്ള  കകേസുകേള  2016  വര്ഷത്തനില്  തലന
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട് ലസഷലല് ലലഡ്രെെവട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  അലത;  KELSA,  DLSA,  തഭാലൂക്കട്ട്  ലതീഗല്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേനിറനി
തുടങ്ങനിയവയലട ആഭനിമുഖലത്തനില് അദഭാലത്തുകേള നടത്തഭാറുണട്ട്. നഭാഷണല് ലതീഗല്
എയ്ഡട്ട്  അകതഭാറനിറനിയലട  നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം  KELSA-യലട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
എലഭാ  മഭാസങ്ങളനികലയലാം  രണഭാലാം  ശനനിയഭാഴ്ച  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിനകമല്
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം തഭാലൂക്കഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം നഭാഷണല് കലഭാകേട്ട്  അദഭാലത്തുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഉളഗഭാമ  പകദശങ്ങളനിലല  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
അദഭാലത്തുകേള നടത്തുനതനിനഭായനി ലമഭാലലബല് കലഭാകേട്ട് അദഭാലത്തട്ട് വഭാന സര്വ്വതീസട്ട്
നടത്തുനണട്ട്.  2016  വലര  1,420  കലഭാകേട്ട്  അദഭാലത്തുകേള  8  നഭാഷണല്  കലഭാകേട്ട്
അദഭാലത്തുകേള എനനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  1,17,047  കകേസുകേള  32,363
pre-litigation  കകേസുകേള  എനനിവ  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  352,84,21,946  രൂപ
നലഭായ തതീര്പഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

269/2019.
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ദ്രുതവലാം ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുമുള്ള വളര്ചയഭായനി പദതനികേള

8 (*608) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ദ്രുതവലാം  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുമുള്ള
വളര്ചയഭായനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന  പധഭാന  പശ്നങ്ങളനില്  ഒനഭായ
യവജനങ്ങളക്കനിടയനിലല  ലതഭാഴെനില്രഭാഹനിതലലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനില് ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം കേലണത്തുനവരുളലപലട
തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  വനികേസനത്തനിലന്റെ  സദ്ഫലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന
പദതനികേളുലണങ്കനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ദ്രുതവലാം  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുമുള്ള
വളര്ചയഭായനി  പഖലഭാപനിക്കലപട  പധഭാന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ലഎ.ടനി.,  ടൂറനിസലാം  കമഖലകേളനിലുലാം  ഇലകകഭാണനികട്ട്  തുടങ്ങനി  ആധുനനികേ
വലവസഭായ  കമഖലകേളനിലുലാം  കൃഷനി,  വഭാണനിജലലാം,  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായലാം  തുടങ്ങനിയ
കമഖലകേളനിലുലാം  കൂടുതല്  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപമഭായ
വനിവനിധങ്ങളഭായ പദതനികേള പഖലഭാപനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്. യവജനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയള്ള
ലലവദഗ്ദ്ധല  വനികേസന  പദതനികേളക്കട്ട്  ഉസൗനല്  നല്കുനതുലാം  കപലസ്മെന്റെട്ട്  ലനിങ്കട്ട്ഡട്ട്
എലാംകപഭായബനിലനിറനി  കപഭാഗഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന
തഭാണട്ട്.  പുതുതഭായനി  പഖലഭാപനിക്കലപട  പദതനികേളനില്  യവജനങ്ങളക്കനിടയനിലല
ലതഭാഴെനില്രഭാഹനിതലലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പദതനികേള  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(സനി) പരമ്പരഭാഗത കമഖലയനില് ഉപജതീവന മഭാര്ഗലാം കേലണത്തുനവരുളലപലട
തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  വനികേസനത്തനിലന്റെ  സദ്ഫലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന
2016 -17  പദതനി  കേഭാലയളവനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  വനിഹനിതവലാം
ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പദതനി വനിഹനിതലാം
(രൂപ ലക്ഷത്തനില്)

കേരകേസൗശല ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സഹഭായലാം (asha) 30.00

ലലകേത്തറനി  കമഖലയനിലല  കപഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം
വനികേസനത്തനിനുമഭായള്ള പദതനികേള

1,000.00

ലലകേത്തറനി കമഖലയനില് സന്വേയലാം ലതഭാഴെനില് സൃഷനിക്കല്/ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്റെനികക്കറര്

250.00

കപഭാതഭാഹനവലാം കക്ഷമവലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള 98.00

ഖഭാദനി  നൂല്  ഉല്പനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  ഉല്പഭാദന
കപഭാതഭാഹനവലാം ഉതവബത്തയലാം

400.00

കതനതീച വളര്ത്തല് വലവസഭായ വനികേസനലാം 6.00

പകതലകേ ലതഭാഴെനില്ദഭാന പരനിപഭാടനി (ഖഭാദനി വലവസഭായലാം)  550.00

എയര്കപഭാര്ടട്ട് പരനിസരങ്ങളനില് പക്ഷനി ശലലലമഭാഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനികേള

9 (*609) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന കവലഭാമയഭാന പരനിധനിയനില് അപകേടങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുളള
മുനകേരുതലുകേള  സന്വേതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എയര്കപഭാര്ടട്ട്  പരനിസരങ്ങളനില്  പക്ഷനിയനിടനിച്ചുളള  അപകേട  സഭാദലത
കൂടുതലഭാലണന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പക്ഷനി
ശലലലമഭാഴെനിവഭാക്കഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  )   : 

(എ) എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളുലട രണട്ട് കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനില് ലഭാകന്റെണ് ലലകേറ്റുകേള
നനികരഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. എയര്കപഭാര്ടനിനട്ട് സമതീപലാം
കുനകൂടുന  മഭാലനിനലങ്ങളഭാണട്ട്  പക്ഷനികേള  ഇടനിച്ചുള്ള  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്. ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങള നതീക്കലാം ലചേകയണതട്ട് തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ
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സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്,  ഇതനിനഭായനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുകക്കണതുണട്ട്.  മഭാലനിനലങ്ങള
നനികക്ഷപനിക്കുനവര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
അധനികേഭാരമുണട്ട്.  മഭാലനിനലലാം  വലനിലചറനിയന  പവണത  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി
കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനവലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം വനിമഭാനത്തഭാവളലാം സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം ചേര്ച
ലചേയഭാന  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ഒരു  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിചട്ട്  കചേര്ക്കുകേയണഭായനി.  പസ്തുത
കയഭാഗത്തനില് ചുവലടപറയന തതീരുമഭാനങ്ങള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട് :

• മഭാലനിനലലാം ദനിനലാംപതനി നതീക്കലാം ലചേയ്യുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

• നനിലവനിലല  നനികക്ഷപനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  മഭാലനിനലഭാവശനിഷങ്ങള  തനിരുവനന്തപുരലാം
നഗരസഭയലാം എയര്കപഭാര്ടട്ട് അകതഭാറനിറനിയമഭായനി കചേര്നട്ട് അടനിയന്തനിരമഭായനി
നതീക്കലാം ലചേയ്യുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

•എയര്കപഭാര്ടനിനട്ട്  ചുറ്റുലാം  മഭാലനിനലലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള
ശഭാശന്വേതപരനിഹഭാര  പദതനികേളക്കട്ട്  നഗരസഭയലാം  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
അകതഭാറനിറനിയലാം കചേര്നട്ട് കപഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചു.

• മഭാലനിനലലാം  വലനിലചറനിയഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
 നടത്തുകേ.  തുടര്നലാം  മഭാലനിനലലാം  വലനിലചറനിയകേയഭാലണങ്കനില്  പനിഴെ
 ഉളലപലടയള്ള ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

• രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം  എയര്കപഭാര്ടനിലന്റെ  ചുറ്റുമുള്ള
കറഭാഡകേളനില്  നഗരസഭ  ലലനറട്ട്  സന്വേഭാഡട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
കപഭാലതീസനിലന്റെ നനിരതീക്ഷണലാം ശകമഭാക്കഭാന കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്

 നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, ലകേഭാചനി വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങളനില് അതഭാതട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട
കനതൃതന്വേത്തനില്  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  പക്ഷനിശലലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
എടുക്കഭാറുണട്ട്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള മതലങ്ങളുലട പരനികശഭാധന

10 *(T*610) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  വനില്പനക്കഭായനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന
മതലങ്ങളനില് ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട് ഹഭാനനികേരമഭായ രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള കചേര്ക്കുനതഭായലാം
വൃത്തനിഹതീനമഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  സലാംസരനിക്കുനതഭായമുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഇവ  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രലാം  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  കേടത്തനി  വനിടുനതനിനു
കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  ഹഭാനനികേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  കചേര്ത്ത  മതലങ്ങള
വനില്ക്കുനവര്ക്കുലാം  വനിതരണക്കഭാര്ക്കുലമതനിലര  ശകമഭായ  നടപടനികേള  സകേലക്കഭാളകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്  )   : 

(എ) ഉണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് 14 ജനിലകേളനിലലയലാം വനിപണനികേളനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
മതലത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  കശഖരനിചട്ട്
അനലറനിക്കല് ലഭാബുകേളനിലുലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള  CIFT
(Central Institute of Fisheries Technology) എന ഗകവഷണ സഭാപനത്തനിലുലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  കഗഭാവ,
തൂത്തുക്കുടനി,  മലാംഗലഭാപുരലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനഭാണട്ട്  വനകതഭാതനില്  മതലലാം
എത്തുനതട്ട്. ഇത്തരലാം മതലത്തനിലന്റെ സഭാമ്പനിള മതല ലമഭാത്ത കേചവട കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
നനിനലാം കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത ബഹുമഭാനലപട മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായ മതലത്തനിന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചതനില്  എലന്തങ്കനിലുലാം  രഭാസവസ്തുക്കള  ഉള്ളതഭായനി
കേലണത്തനിയനിടനില.

എനഭാല്  മതലലാം  കകേടുകൂടഭാലത  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
ലഎസനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്  കഫഭാര്മഭാലനിലന്റെ  അലാംശലാം
കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട്  നഭാലട്ട്  ലഎസട്ട്  ഫഭാകറനികേള  പൂട്ടുകേയലാം  അവയലട
പവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത
വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  വരുനതുളലപലട
യള്ള  മതലലാം  ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുകവണനി  തമനിഴഭാടട്ട്,
കേര്ണ്ണഭാടകേ, കഗഭാവ എനതീ സലാംസഭാനങ്ങളനിലല ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കട്ട്
ഇസൗ  വനിഷയത്തനിലന്റെ  ഗസൗരവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  അടനിയന്തര  ഇടലപടലുകേള
നടത്തുനതനിനുലാം പസ്തുത സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനട്ട് കകേരളത്തനികലയട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരുന
മതലത്തനില്  കഫഭാര്മഭാലനിന  അടക്കമുള്ള  രഭാസവസ്തുക്കള  ഇല  എനട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  ആവശലലപടട്ട്  കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി  കേടനവരുന  മതലത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ലഭാബുകേളനില്
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അയചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. എനഭാല് ലമഭാലലബല് ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനികേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മതലലാം  ലചേകേട്ട്  കപഭാസ്റ്റനില്  വചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  ലസനടല്  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലടകകഭാളജനിയലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള മതലലാം  ഉളലപലടയള്ള
എലഭാ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലടയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പതനിജഭാബദമഭാണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  രഭാസവസ്തുക്കകളഭാ,  കഫഭാര്മഭാലനികനഭാ
കചേര്ത്തനിട്ടുലണനട്ട്  കേലണത്തനിയഭാല്  കപഭാസനികേമ്മ്യൂഷന  അടക്കമുള്ള  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ഇത്തരലാം നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള തുടര്നഭാല് മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനട്ട്  ലകേഭാണ്ടുവരുന  മതലലാം  ലചേകേട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  വച്ചുതലന
തടയനതനിനുമുളപലടയള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

11 (*611) കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ആന്റെനികേറപ്ഷന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തന  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലമലന്തങ്കനിലുലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട്  കസ്റ്റഷകനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  കലഭാക്കപട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,
അഴെനിമതനിക്കുറങ്ങലള മഞ, ചുമപട്ട് എനതീ നനിറങ്ങളനില് കഭാസനിസഫ ലചേയല് എനതീ
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  ഔകദലഭാഗനികേ  വനികരഭാധങ്ങളുലട  കപരനിലുലാം  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയയനിലുളലപലടയള്ള  പബനിസനിറനിക്കുകവണനിയലാം  വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ദുരുപകയഭാഗലാം ലചേയ്യുന പവണത തടയഭാന പഭാപമഭായ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ആ വകുപനില്
വരുത്തഭാന കവണ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി
കേറപ്ഷന  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തന  ചേടങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിടനില. എനഭാല് സുപതീലാം കകേഭാടതനിയകടയലാം കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയകടയലാം
വനിവനിധ  വനിധനികേളുലടയലാം  ബഹു.  ഗവര്ണര്  നയപഖലഭാപനത്തനില്  പഖലഭാപനിച
സതീകറഭാ  കടഭാളറനസട്ട്  റ്റു  കേറപ്ഷന  എന  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിലന്റെയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലനസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  സര്ക്കുലറുകേള  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭാ
ഡയറകര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട് കസ്റ്റഷകനഭാടനുബന്ധനിചട്ട് കലഭാക്കപട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിനഭായനി
വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭാ  ഡയറകര്  സമര്പനിച  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  അഴെനിമതനിക്കുറങ്ങലള  നനിറങ്ങളനില്  കഭാസനിലലഫ
ലചേയ്യുനതട്ട് സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശലമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  വനിജനിലനസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്യുന  പവണത
ശദയനില്ലപടനിടനില.  അഴെനിമതനിനനികരഭാധന  നനിയമങ്ങലളപറനിയലാം  അഴെനിമതനിയലട
പനിവന്റെനിവട്ട് വനിജനിലനസട്ട് പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയലാം വനിവനിധ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില്
കബഭാധവത്കേരണലാം  (Awareness Creation)  വനിജനിലനസനിലന്റെ എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടകത്തണതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സതീകറഭാ കടഭാളറനസട്ട് റ്റു കേറപ്ഷന എന
നയത്തനിലന്റെ  വനിജയത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  അഴെനിമതനി  കബഭാധവത്കേരണലാം
വളലര ശകമഭായലാം വനിപുലമഭായലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലന്റെ വനിപുലതീകേരണലാം

12 (*612) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര് പകദശത്തുള്ള കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളനില് ഗണലമഭാലയഭാരു പങ്കട്ട്
തനിരുവനന്തപുരലത്ത ആര്.സനി.സനി.യനില് ചേനികേനിത കതകടണനി വരുന സഭാഹചേരലലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നമ്മ്യൂകനിയര്  ലമഡനിസനിന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയള്ള  നൂതന
സലാംവനിധഭാനലാം മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലനിലഭാത്തതട്ട് വടക്കന ജനിലകേളനിലുള്ളവലര
വനിദഗ് ദ  ചേനികേനിതയഭായനി  ആര്.സനി.സനി.ലയകയഭാ  സന്വേകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലളകയഭാ
ആശയനിക്കഭാന  നനിര്ബന്ധനിതരഭാക്കുനതു  പരനിഗണനിചട്ട്  മലബഭാര്  കേഭാനസര്
ലസന്റെറനിലന്റെ വനിപുലതീകേരണലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനലത്ത പനി.ജനി.  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങ്കനില്
അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം അതുലകേഭാണ്ടുണഭാകുന കനടങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്  ):  

(എ)  ഉണട്ട്.  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനില്  ചേനികേനിതയ്ലക്കത്തുന
കരഭാഗനികേളനില്  ചേനിലര്  സന്വേന്തലാം  ഇഷപകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  ആര്.സനി.സനി.യനില്
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ചേനികേനിതയഭായനി  കപഭാകുനണട്ട്.  ചേനില  കരഭാഗനികേള  ആദലലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം
ആര്.സനി.സനി.യനിലുലാം  പനിനതീടട്ട്  സന്വേന്തലാം  ഇഷപകേഭാരകമഭാ  കഡഭാകര്മഭാരുലട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണകമഭാ മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലുലാം ചേനികേനിത കതടനി വരുനണട്ട്.

(ബനി) നമ്മ്യൂകനിയര് ലമഡനിസനിന സലാംവനിധഭാനലാം ഒഴെനിച്ചുള്ള ചേനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള
ഇനട്ട്  എലാം.സനി.സനി.  യനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാനസര്  ചേനികേനിതയനിലല
അതലഭാധുനനികേ  ചേനികേനിതഭാ  രതീതനിയഭായ  വനിത്തുകകേഭാശ  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത  ഏറവലാം
ആധുനനികേമഭായ  രണട്ട്  ലതീനനിയര്  ആകനിലകറററുലാം  എലഭാ  തരത്തനിലുള്ള  കേഭാനസര്
ശസക്രനിയകേളുലാം  കേഭാനസര്  നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  അതലഭാധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഇനട്ട്  എലാം.സനി.സനി.  യനില് ഉണട്ട്.  നമ്മ്യൂകനിയര് ലമഡനിസനിന  എന
സലാംവനിധഭാനലാം  2016 -17  കേഭാലഘടത്തനില്  ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്.  എലാം.സനി.സനി.ലയ
കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാരലാംഗലത്ത മനികേച ഗകവഷണ പഠന കകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തുവഭാന
മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന  9-ാം  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനിയനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയണഭായനി.

(സനി) 9-ാം ഗകവണനിലാംഗട്ട് കബഭാഡനിയനില് എലാം.സനി.സനി.ലയ പനി.ജനി. ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ഓകങ്കഭാളജനി  സയനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ആയനി  ഉയര്ത്തുവഭാന  തതന്വേത്തനില്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  ഏകേകദശലാം  600  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  പനി.ജനി.  ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  എന  നനിലയനില്  എലാം.സനി.സനി.-ലയ
ഉയര്ത്തുകേയഭാലണങ്കനില് കേഭാനസര് ചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തട്ട്  ആവശലമഭായ മഭാനവകശഷനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന ഏറവലാം ഉനതനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പഠന കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറുനതഭാണട്ട്.

മഭാതൃകേഭാപരമഭായ സതീസുരക്ഷ

13 (*613) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുസലങ്ങളനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  സതീസുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത കപഭായതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലടയനിന  ഉളലപലടയള്ള  ലപഭാതുവഭാഹനങ്ങളുലാം  ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളുലാം
ലപഭാതുനനിരത്തുകേളുലാം പലകപഭാഴലാം സതീ-സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത കപഭാകുനതട്ട്
തനിരുത്തഭാന എലന്തഭാലക്ക മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
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(സനി)  സന്വേയലാം  രക്ഷയഭായനി  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയളലപലടയള്ള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പചേരനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  അപമഭാനത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുനവര്  പരഭാതനി  നല്കേനിയഭാല്  വതീണ്ടുലാം
അവകഹളനപഭാത്രങ്ങള  ആകുന  സനിതനി  മഭാറഭാനുലാം  തന്വേരനിതഗതനിയനില്  വനിചേഭാരണ
നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടുക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയന  അവസ  സൃഷനിചട്ട്
നനിയമപഭാലനസലാംവനിധഭാനത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  കവണ  ഇടലപടലുകേള
നടത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  )   : 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള
സലാംഭവങ്ങള  ഇസൗ  അടുത്തനിലടലയങ്ങുലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.  പധഭാനലപട
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  ലടയനിന/ബസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ലപഭാതുവഭാഹനങ്ങളനിലുലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര  ബതീറട്ട്  ഡമ്മ്യൂടനിക്കഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുള്ളതുലാം  സതീകേളക്കട്ട്  ഏതു  സമയവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്ര
ഒരുക്കുനതനിനഭായനി  'ഷതീ  ഓകടഭാ'  കപഭാലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി
വരുനതുലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ലപടഭാല്
തന്വേരനിതഗതനിയനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതട്ട്  പഭാലനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്  സൂക്ഷ്മമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിച്ചു  വരുനതുമഭാണട്ട്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം
സതീകേളലക്കലതനിലരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള കേലണത്തനി തടയനതനിനട്ട്  അതലഭാധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള  വഭാഹനങ്ങളനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  മഭാത്രമുള്ള
പനിങ്കട്ട്  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  പദതനി  പവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന.  ലപഭാതു  സലങ്ങളനില്
സതീകേളനില്  ആത്മവനിശന്വേഭാസലാം  വളര്ത്തുന  തരത്തനില്  സന്വേയലാം  പതനികരഭാധലാം,
കേസൗണ്സലനിലാംഗട്ട് എനനിവയനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം എനനിവ നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ലടയനിന  ഉളലപലടയള്ള  ലപഭാതുവഭാഹനങ്ങളുലാം  ലതഭാഴെനിലനിടങ്ങളുലാം
ലപഭാതുനനിരത്തുകേളുലാം  സതീ  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  കേരുതല്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പധഭാനലപട  എലഭാ  സലങ്ങളനിലുലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  കസവനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയലാം  പനിങ്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്,  പനിങ്കട്ട്  ബതീറട്ട്,  വനനിതഭാ  ലഹല്പട്ട്
ലലലന എനനിവ 24 മണനികറുലാം പവര്ത്തനിച്ചു വരുന.

(സനി)  സതീകേളുലട  സുരക്ഷയഭായനി  റയനില്കവ  കസ്റ്റഷന,  ബസട്ട്  സ്റ്റഭാന്റെട്ട്
ഉളലപലടയള്ള ലപഭാതുസലങ്ങളനില് CCTV  കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. e-mail,
whatsapp എനനിവ വഴെനിയലാം പരഭാതനി നല്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
കൂടഭാലത ലഎ കസഫട്ട് ആപട്ട് കപഭാലുള്ള നനിരവധനി സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
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(ഡനി)  അപമഭാനത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുനവര്  പരഭാതനി  നല്കേനിയഭാല്  വതീണ്ടുലാം
അവകഹളനപഭാത്രങ്ങള  ആകുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  കുറമറ  അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനി  കുറഭാകരഭാപനിതര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  എലഭാ  ലതളനിവകേളുലാം
കശഖരനിചട്ട് കകേഭാടതനിയനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട് ഇകപഭാള തലന നനിര്കദ്ദേശലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.

സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന-സഭാധനങ്ങളുലട വനിതരണ പദതനി

14 (*614) ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബശതീ  യണനിറ്റുകേള,  വനനിതഭാ  സന്വേഭാശയ  സലാംഘങ്ങള  എനനിവ
മുകഖന  സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  സഭാധനങ്ങള
ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലഭായനിടത്തുലാം എത്തഭാന കേഴെനിയന ഗതഭാഗത സസൗകേരലലമന നനിലയനില്
ഓകടഭാറനിക്ഷകേലള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സഭാധനങ്ങള  വതീടുകേളനിലുലാം
ഫഭാറ്റുകേളനിലുലാം എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഓണ്സലനഭായനി  ഓര്ഡര്  നലനിയഭാല്  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം
സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ) : 

(എ) നനിലവനില് പദതനിയനില.

(ബനി&സനി) കമല് മറുപടനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി

15 (*615) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സന്വേഭാശയത്തനിനുലാം ശുചേനിതന്വേത്തനിനുലാം ഊനല് നല്കുന ഹരനിത കകേരളലാം
പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  ബഹുജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  എന്തു
മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
കേര്മ്മേകസനയലട  ഇടലപടല്  ഏതട്ട്  വനിധത്തനിലഭായനിരനിക്കുലമനലാം  ഈ  കസനയനില്
ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരഭാണുണഭാവകേലയനലാം  ഇവരുലട
പവര്ത്തനലാം  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  എന്തു  സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളലതനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയലട  രൂപകരഖയലാം  നടത്തനിപനിനുള്ള  സമയക്രമവലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) : 

(എ)  ശുചേനിതന്വേ ലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
എനതീ  കമഖലകേളനില്  ഉസൗനല്  നല്കുന  ബൃഹത്തഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാണട്ട്
ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി.

(ബനി) ആസൂത്രണത്തനിലുലാം നനിര്വ്വഹണത്തനിലുലാം തുടര് നടത്തനിപനിലുലാം സഭാമൂഹനികേ
ഓഡനിറട്ട്  ഉറപഭാക്കനി  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുകേ.
ഇതനികലയഭായനി  ഓകരഭാ  പദതനിയനിലുലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
അവര്ക്കഭാവശലമഭായ കശഷനിവര്ദനവലാം പരനിശതീലനവലാം നല്കുലാം.

(സനി)  പദതനിയനില്  ഉളലപട  മനിഷനുകേളുകടയലാം  കേര്മ്മേകസനകേളുകടയലാം
പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ഫലപഭാപനിയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള
നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം.  പദതനികേളുലട ഗുണഫലങ്ങള,  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ്ടുന
നഭാഴെനികേക്കല്ലുകേള, ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയള്ള ജനസസൗഹൃദ നടത്തനിപട്ട്, സഭാമൂഹനികേ
നനിരതീക്ഷണലാം എനനിവ ഉറപഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതഭാണട്ട്. 

ജനിലഭാതല കേര്മ്മേകസന (Task Force)

അദലക്ഷന : ജനിലഭാ കേളകര്.

അലാംഗങ്ങള : ജനിലഭാ പഭാനനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസര്,
  പടനികേജഭാതനി വകുപട്ട്, പടനികേവര്ഗ്ഗ വകുപട്ട്,

ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്, കുടുലാംബശതീ, 
സഭാമൂഹലകക്ഷമ വകുപട്ട്, നഗരഭാസൂത്രണലാം,
ഗഭാമവനികേസനലാം, കൃഷനി, ജലവനിഭവലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ആകരഭാഗലലാം, വഭാടര് അകതഭാറനിറനി, ജലനനിധനി എനനിവയലട ജനിലഭാ
ഓഫനിസര്മഭാര്, ആര്.ഡനി.ഒ./സബട്ട് കേളകര്, 
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ജനിലഭാ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനി  ഓകരഭാജനിലഭാതല  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴനിനുലാം  ഒരു
പൂര്ണ്ണസമയ ഉകദലഭാഗസന കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് എന നനിലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന
തഭാണട്ട്.  പസ്തുത  ഏകകേഭാപനത്തനിനട്ട്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  ഒരു
സലാംസഭാനതല എലാംപകവര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനിയലാം ഉണഭായനിരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പദതനിയലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

ചേക്കയലട ഒസൗഷധമൂലലലാം

16 (*616) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേക്കയലട ഒസൗഷധമൂലലലത്ത സലാംബന്ധനിച ഗകവഷണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ആയഷട്ട് വകുപട്ട് സഹഭായലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് സഹഭായലാം നല്കുന രതീതനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  പദതനിയലട
വനിശദ വനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ചേക്കയനില് നനിനലാം ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള ഒസൗഷധലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന
തഭായനി അറനിവകണഭാ; എങ്കനില് അതു സലാംബന്ധമഭായ വനിശദവനിവരലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്  ) : 

(എ & ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ചേക്കയനില് നനിനലാം ഒസൗഷധങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭായനി അറനിവനില.

നമ്മ്യൂകബഭാണ് സതീനനിലാംഗട്ട് കപഭാഗഭാലാം

17 (*617) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവജഭാത  ശനിശുക്കളനില്  വരഭാന  സഭാധലതയള്ള  ജനനിതകേ  കരഭാഗങ്ങള
പഭാരലാംഭത്തനില്തലന  കേലണത്തുനതനിനട്ട്  നമ്മ്യൂകബഭാണ്  സതീനനിലാംഗട്ട്  കപഭാഗഭാലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  കപഭാഗഭാലാം  മുകഖന  ഏലതഭാലക്ക  ജനനിതകേ  കരഭാഗങ്ങള
കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം ലഭാബുകേളനില് പസ്തുത പരനികശഭാധനഭാ സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബുകേളനിലുലാം  ഈ
കപഭാഗഭാലാം നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്  )   : സര്,

(എ)  നവജഭാതശനിശുക്കളനില് വരഭാന സഭാധലതയള്ള ജനനിതകേ ലമറകബഭാളനികേട്ട്
കരഭാഗങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കുനതനിനഭായള്ള "നമ്മ്യൂകബഭാണ് സതീനനിലാംഗട്ട് കപഭാഗഭാലാം" പസവലാം
നടക്കുന 44 സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നഭാലട്ട്  ജനനിതകേ  ലമറകബഭാളനികേട്ട്  കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട്  ഇസൗ  കപഭാഗഭാമനിലൂലട
കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന കേഴെനിയനതട്ട്.

1. കേണ്ജനനിറല് ലലഹകപഭാലലതകറഭായനിഡനിസലാം.

2. കേണ്ജനനിറല് അപ്ര്രഡതീനല് ലലഹപര്കപസനിയ.

3. ഫനിലലനല് കേതീകറഭാനൂറനിയ.

4. ജനി-6  പതീഡനി ലഡഫനിഷലനസനി  -  എനതീ കരഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന
കേഴെനിയനതട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേയള്ള നഭാലട്ട് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലഭാബുകേളനിലഭാണട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ സസൗകേരലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. കസ്റ്ററട്ട് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് & കനിനനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, തനിരുവനന്തപുരലാം.

2. റതീജനിയണല് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലകബഭാറടറനി, എറണഭാകുളലാം.

3. റതീജനിയണല് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലകബഭാറടറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

4. റതീജനിയണല് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലകബഭാറടറനി, കേണ്ണൂര്.

(ഡനി)  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കമല്കനഭാടവലാം  പരനിചേയസമ്പനരഭായ
സയന്റെനിഫനികേട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുകടയലാം  ലഭാബ്ലടകതീഷലനമഭാരുകടയലാം  കസവനവലാം
ആവശലമഭായ പരനികശഭാധനകേള ആയതനിനഭാല് നനിലവനില് കസ്റ്ററട്ട് പനി.എചട്ട്. ലഭാബനിലുലാം
റതീജനിയണല്  പനി.എചട്ട്.ലഭാബനിലുലാം  മഭാത്രകമ  ടനി  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ലഭലമഭായനിട്ടുള.  പത്തനലാംതനിട  പുതുതഭായനി  നനിലവനില് വരുന റതീജനിയണല് പബനികേട്ട്
ലഭാബനികലയ്ക്കുലാം കൂടനി  (പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിയകമ്പഭാള)  പസ്തുത പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാന കേഴെനിയലാം.
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കേഭായനികേനയലാം

18 (*618) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭായനികേ നയത്തനിനട്ട് രൂപലാം നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ
ലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കസഭാര്ട്സനിലന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
നയത്തനില് ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  നയലാം  എന  പസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമഗമഭായ  കേഭായനികേനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) "കേഭായനികേ പരനിശതീലന സസൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണട്ട് യഥഭാര്ത്ഥ
കേഭായനികേപതനിഭകേലള  കേലണത്തനി  സമഗപരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ"  എനതു
കേഭായനികേ  നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  കേഭായനികേരലാംഗവമഭായനി  ബന്ധമുള്ള  വനിവനിധ
അകസഭാസനികയഷനുകേളുലാം  വലകനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേഭായനികേ ആവശലലാം  മുനനനിര്ത്തനി വലകവലാം സമഗവമഭായ ഒരു
നയലാം ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  ചേര്ചകേളുലാം അഭനിപഭായങ്ങളുലാം കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ഒരു ലപഭാതു അഭനിപഭായലാം
രൂപതീകേരനിചട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട് കേഭായനികേനയലാം പസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി

19 (*619) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   എസട്ട്  .  ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനികേളുലട നനിലവനിലല
സനിതനി വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പദതനികേളക്കുള്ള കേണ്സളടന്റെനിലന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഏതു
സഭാപനമഭാണട്ട്; എലന്തഭാലക്ക ചുമതലകേള ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  സലലാം  ഏലറടുപനിനഭായനി  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
അലലലനലമന്റെട്ട്  നനിശ്ചയനിചട്ട്  സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പദതനികേളക്കുള്ള ഫണനിലാംഗട്ട് രതീതനിയലാം ഏജനസനിയലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികേളക്കട്ട്
11-9-2015-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  74/2015/പനി.ഡബ്ളമ്മ്യൂ.ഡനി.  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട്  12-8-2015-നട്ട്
വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനു
ബന്ധനിച്ചുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല  കേണ്സളടന്റെഭായനി
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  നനിയമനിച്ചു.  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  19.54716  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  8.2819
ലഹകര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം കകേരള റഭാപനിഡട്ട് ടഭാനസനിറട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേളക്കഭായനി  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  4.7593  ലഹകറുലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1.4474 ലഹകറുലാം സന്വേകേഭാരലഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനി.

(ബനി) ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.ലയ  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.യലട ചുമതലകേള തഭാലഴെ പറയന:

1. സലലമടുപനിനഭാവശലമഭായ വനിശദവനിവരങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകേ.

2. ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ പഭാതയനില് ആവശലമഭായ കമല്പഭാലങ്ങളുലട രൂപകരഖയലാം
എസ്റ്റനികമറ്റുലാം തയഭാറഭാക്കുകേ.

3. ലലപപ്പുകേളുലാം കകേബനിളുകേളുലാം മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാനുള്ള രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേ.

4. ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  കകേഭാച്ചുകേളുലട  രൂപകേല്പനയലാം  ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ വനിവരണങ്ങളുലാം തയഭാറഭാക്കുകേ.

5. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  
സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദശലാം/വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.
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(സനി)  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കഭായനി
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  19.54716  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  8.2819
ലഹകര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം കകേരള റഭാപനിഡട്ട് ടഭാനസനിറട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്
ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര്,  പടലാം  എനതീ  സലങ്ങളനില്  കമല്പഭാലങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2.77  ലഹകര്  സന്വേകേഭാരല  ഭൂമനിയലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  കസ്റ്റഷനുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.4474  ലഹകര് സന്വേകേഭാരല ഭൂമനിയലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം ലലലറട്ട്
ലമകടഭാ  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.9893  ലഹകര് സന്വേകേഭാരല  ഭൂമനിയലാം
ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനിയലാം  8-9-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്.)
നമ്പര്  67/2016/പനി.ഡബ്ളമ്മ്യൂ.ഡനി.  പകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലലമടുപനിനുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അതഭാതട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലലാം
ഏലറടുക്കുന നടപടനികേള തന്വേരനിതലപടുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു ലഡപമ്മ്യൂടനി കേളകര്/സബട്ട്
ഡനിവനിഷണല്  ഒഭാഫതീസറുലാം  ആവശലമഭായ  മറ്റു  സ്റ്റഭാഫനികനയലാം  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച
എസട്ട്.പനി.വനി.  (Special  Purpose  Vehicle)  ആയ  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനസനിറട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡട്ട്  ആണട്ട്  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  സലകമലറടുപനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുനതട്ട്.  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ രൂപകരഖയ്ക്കുലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങളക്കുലാം അനുസൃതമഭായഭാണട്ട് സലലമടുപട്ട് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) പദതനിലചേലവനിലന്റെ 20% കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം, 20% കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം,
ബഭാക്കനി  60%  തകദ്ദേശ/വനികദശ  ഏജനസനികേളനില്  നനിനട്ട്  വഭായയഭായലാം
കേലണത്തണലമനഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതു  കൂടഭാലത  ലലഫഓവര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സലകമലറടുപട്ട്  എനനിവയട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  KIIFB  മുകഖന
കേലണത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  വഭായ  ഫ്രഞ്ചട്ട്
ഏജനസനിയഭായ  എ.എഫട്ട്.ഡനി.-യനില്  നനിനട്ട്  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് കസവനലാം വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട
നവതീകേരനിക്കൽ

20 (*620) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഫതീല്ഡതല  വകുപ്പുകേള  കൂടുതല്  ജനസസൗഹൃദ
പരമഭാക്കഭാന  എലന്തഭാലക്ക  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട  ലപലടനള്ള  വനികേഭാസലാം  ബഭാങ്കനിലാംഗട്ട്,
സന്വേകേഭാരല വലഭാപഭാരകമഖലകേളനില് വമ്പനിച മഭാറങ്ങള വരുത്തുകേയലാം അവലയ കൂടുതല്
ജനസസൗഹൃദപരമഭാക്കുകേയലാം ലചേയതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ചുവടുപനിടനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അവരുലട  പരഭാതനികേള,
നനികവദനങ്ങള  എനനിവയലട  നതീക്കലാം  സന്വേന്തലാം  ലമഭാസബല്  കഫഭാണനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട  നനിരതീക്ഷനിക്കത്തക്ക  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  കസവനലാം  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  നവതീകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ഇത്തരത്തനില്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇകതവലര ലചേയ കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; സന്വേതന കസഭാഫട്ട് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല് ജനകേതീയമഭാക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  കമഖലയനില്  സമഗവലാം
വനികേസകനഭാനമുഖവമഭായ  പരനിഷ്കരണങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശകേള
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  6-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  16/2016/ഉ.ഭ.പ.വ
പകേഭാരലാം  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അചേതതഭാനന്ദന ലചേയര്മഭാനുലാം  ശതീ.  സനി.  പനി.  നഭായര്,
ശതീമതനി  നതീലഭാഗലാംഗഭാധരന  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായലാം  4-ാം  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  30-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  21/2016
ഉ.ഭ.പ.വ.  പകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പരനിഗണനഭാ  വനിഷയങ്ങളനില്  ചുവലട
പരഭാമര്ശനിക്കുന വനിഷയങ്ങള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട് :

1.  സലാംസഭാനലത്ത  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ഘടനയലാം  പവര്ത്തനവലാം
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  ലമചലപടുത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

2. ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം,  അഴെനിമതനി,  സന്വേജനപക്ഷപഭാതലാം
എനനിവ  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഫലപദമഭായ  ഭരണലാം  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുകേ.

3. കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണകേരമഭായ
വനിധത്തനില്  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  വലഭാപനവലാം  നൂതനമഭായ  ഭരണ
നനിര്വ്വഹണ രതീതനിയലാം ഉപഭാധനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.  കൂടഭാലത ജനസസൗഹൃദപരമഭായ
മറട്ട്  വനിഷയങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  ശനിപഭാര്ശകേള  നല്കുവഭാനുലാം  കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

269/2019.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 49

എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി  വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തണലാം എന
വലവസ ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനില് സലലാം മഭാറങ്ങളക്കട്ട് വലകവലാം
സുതഭാരലവലാം  നനിര്വ്വചേനിക്കലപടതുമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  പുതനിയതഭായനി  പല  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാവന
തരത്തനില്  ഒരു  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷന,  ലഎ.ടനി.മനിഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  അതനിലൂലട
പരഭാതനികേളുലടയലാം പശ്നങ്ങളുലടയലാം തല്സനിതനി അറനിയഭാന കേഴെനിയലാം.

(ഡനി  &  ഇ)  എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം നനിര്ബന്ധനിതമഭായനി വനിവരങ്ങള നല്കേണലമനലാം,
ലകേടനിക്കനിടക്കുന  ഫയലുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം,  ഡമ്മ്യൂടനിസമയത്തട്ട്
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് നനിര്ബന്ധമഭായലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് ധരനിക്കണലമനലാം,
പഞ്ചദനിനതതന്വേലാം  കൃതലമഭായനി  പരനിപഭാലനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടഭാലത  നനികവദനങ്ങളക്കുലാം
പരഭാതനികേളക്കുലാം ലലകേപറട്ട് രസതീതട്ട് നല്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   ഇ-ഓഫതീസട്ട് പദതനി
വഴെനി ഫയല് നതീക്കലാം സുതഭാരലമഭാക്കുകേയലാം ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി വഴെനി വനിവനിധ റവനമ്മ്യൂ
സര്ടഫനിക്കറ്റുകേള  ഓണ്ലലലനഭായനി  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയവരുന.  വനിവരഭാവകേഭാശ
നനിയമപകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷകേളുലാം  ഇതനിലൂലട  സമര്പനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.  കൂടുതല്
സര്ടഫനിക്കറ്റുകേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  ഇതുവഴെനി  ലഭലമഭാക്കഭാന  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  ഫ്രണട്ട്സട്ട്  ജനകസവനകകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനിയലാം  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനിയലാം
വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സസൗകേരലപദമഭായ  രതീതനിയനില്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.

കകേരള കസ്റ്ററട്ട്  ലലവഡട്ട്  ഏരനിയ ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന ഡഭാറ ലസന്റെറുകേള
എനനിവ  ഒരുക്കനിയതട്ട്  വഴെനി  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  ആപനികക്കഷനുകേളക്കട്ട്  കവണ
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാണട്ട്.  ഡഭാറഭാലസന്റെര്  നവതീകേരണലാം/കസൗഡട്ട്
ഇനഫ്രഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ശഭാകതീകേരണലാം,  ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി  ഓപകറഷന  ലസന്റെറുകേളുലട
സജ്ജതീകേരണലാം,  ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപനിപനിക്കല്,  കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ലലവഡട്ട്
ഏരനിയ  ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്  (KSWAN)  നവതീകേരണലാം  എനതീ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. സന്വേതന കസഭാഫട്ട് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം കൂടുതല്
ജനകേതീയമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  2011-ല്  ലഎ.സനി.കഫഭാസട്ട്  എന
കപരനില്  ഒരു  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* സന്വേതന  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  വലഭാപനവലാം
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നനിര്മ്മേഭാണവലാം  വനിപുലതീകേരണവലാം  മുനനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  പരനിപഭാടനികേള
സഭാപനലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  സന്വേതന കസഭാഫട്ട് ലവയര്  കമഖലയനില്
രഭാജലത്തനിലന്റെ  മറട്ട്  ഭഭാഗങ്ങകളക്കഭാള  തനപരമഭായ  കനതൃതന്വേലാം  നനിലനനിര്ത്തുനതട്ട്
സഭാധലമഭാക്കത്തക്കവനിധലാം  കകേരളത്തനിലല  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ലമചപടുത്തഭാനുലാം പഭാകദശനികേമഭായനി ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കപരണ
നല്കുവഭാനുലാം  കവണനി  സന്വേതന കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  ശകനി  പകയഭാജനലപടുത്തുകേ
എനതഭാണട്ട് സഭാപനലത്ത സലാംബന്ധനിച കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്.

ഭക്ഷലഗകവഷണ വനികേസന കേസൗണ്സനില്

21 (*621) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സസപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതട്ട് ഭക്ഷല ഇനങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
ഭക്ഷല ഗകവഷണ വനികേസന കേസൗണ്സനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭക്ഷല  ഗുണനനിലവഭാര  നനിരതീക്ഷണ  ലകബഭാറടറനി,
ഭക്ഷല  സലാംസരണ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം,  തകദ്ദേശതീയ ഭക്ഷല  സഭാകങ്കതനികേ കകേഭാകളജട്ട്
എനനിവ സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷല  സലാംസരണ-മൂലലവര്ദനിത  പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കവണ പധഭാന
ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  പസ്തുത കേസൗണ്സനില് എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ) : 

(എ)  ഏറവലാം  മനികേച  ഗുണകമനമയള്ള  പഭാചേകേത്തനിനുതകുന  തരത്തനിലുള്ള
ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുകേ,  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില്
സന്വേതീകേഭാരലമഭായ  ഗുണകമനമയലാം  സുരക്ഷനിതതന്വേവലാം  ഉറപ്പുനല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  ആധുനനികേ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  മനികേച  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുകേ;  ഇവയഭാവശലമഭായ മഭാനവകശഷനി വനികേസനിപനിക്കുകേ എനതീ
ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  കേസൗണ്സനില്  കഫഭാര്  ഫുഡട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കകേരള  (സനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല കകേഭാനനിയനില് രൂപതീകേരനിചട്ട്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
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(ബനി&സനി) സനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.-യലട  കേതീഴെനില്  (1)  ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന  ലഭാബട്ട്  (എഫട്ട്.കേത.എലാം.എല്.)  (2)കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനഡനിജനിനസട്ട്
ഫുഡട്ട്  ലടകകഭാളജനി  (സനി.എഫട്ട്.റനി.ലകേ.)  (3)  ഫുഡട്ട്  കപഭാസസനിലാംഗട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെര്  (എഫട്ട്.പനി.റനി.സനി.)  എനനിവ  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  (4)
ഫുഡ്പഭാര്ക്കട്ട്  (എഫട്ട്.പനി.)  (5)  ഒസൗഷധ പരനികശഭാധനശഭാല  (6)   പഴെലാം  പചക്കറനി
ഭക്ഷലസലാംസരണശഭാല എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ഭക്ഷലഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  ലഭാബനില്  (എഫട്ട്.കേത.എലാം.എല്.)
ലലമകക്രഭാബകയഭാളജനി  ലഭാബുലാം  ലകേമനിക്കല്  ലഭാബുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  യനവല്കൃത
സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലട  പവര്ത്തനിക്കുന.  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  എലഭാവനിധ  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനിലുലാം,  ജലത്തനിലുലാം
അടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  സൂക്ഷ്മഭാണുക്കലളയലാം  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങലളയലാം  വനിശകേലനലാം
ലചേയഭാനുലാം  അവയലട  ഗുണകമനമയലാം,  സുരക്ഷനിതതന്വേവലാം,  കപഭാഷകേമൂലലവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം സഹഭായനിക്കുന. ഇവ NABL അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് ഇനഡനിജനിനസട്ട് ഫുഡട്ട് ലടകകഭാജളനി (സനി.എഫട്ട്.റനി.ലകേ.)-യനില്
"ഫുഡട്ട്  ലടകകഭാളജനി  &കേന്വേഭാളനിറനി  അഷുറനസട്ട്"  വനിഷയത്തനില്  മൂനവര്ഷലത്ത
ബനിരുദകകേഭാഴ്സുലാം രണ്ടു വര്ഷലത്ത പഠനലലദര്ഘലമുള്ള ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദ കകേഭാഴ്സുലാം
നടത്തനിവരുന.

ഫുഡട്ട്  കപഭാസസനിലാംഗട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറനില്  (എഫട്ട്.പനി.റനി.സനി.)
ഉല്പഭാദനത്തനിലുലാം,  ഭക്ഷല  സുരക്ഷയനിലുലാം,  ഗുണകമനമയനിലുലാം,  തഭാല്പരലവലാം
അറനിവമുള്ള  യവജനങ്ങളക്കുലാം,  ഭകക്ഷലഭാദ്പഭാദന  രലാംഗത്തട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന
മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം,  മറട്ട്  കജഭാലനിക്കഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത
ഭകക്ഷലഭാദ്പഭാദനലാം,  ഭക്ഷലസുരക്ഷ,  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള,  ഗുണകമനമയള്ള
ഉല്പനങ്ങള  എനനിങ്ങലന  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന
വനിഷയങ്ങലള കുറനിചട്ട് ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് അറനിവട്ട് നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  സനി.എഫട്ട്.ആര്.ഡനി.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  1250  ടണ്  പഴെലാം,
പചക്കറനി  എനനിവ  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം  സലാംസരനിക്കുനതനിനുലാം  ശതീതതീകൃത  പഭാണ്ഡനികേ
ശഭാലയലാം  2  ടണ് പചക്കറനി,  പഴെലാം ഉണക്കുവഭാനുള്ള സലാംസരണശഭാലയലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട്
വരുന.

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തുന പദതനി

22 (*622) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തുന
പദതനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഏതട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലനയഭാണട്ട് ഓൾ  ഇന്തല ഇൻസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലമഡനിക്കൽ  സയൻസസനിലന്റെ
പദവനിയനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുവഭാന  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  സകേലക്കഭാണ
നടപടനി വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലകേ  .  ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്  )  : 

(എ & ബനി) ഗവര്ണറുലട  2016-17  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗത്തനില്
സലാംസഭാനത്തനിലല എലഭാ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേകളയലാം മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  PMSSY  എന  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
ആലപ്പുഴെ  എനതീ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനികേള
ശകനിലപടുത്തഭാനുള്ള ശമലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന ഓള ഇന്തല ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ലമഡനിക്കല്  സയനസസനിലന്റെ  പദവനിയനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായള്ള
കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്. കപഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്
തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സനിറനിസണ് കകേഭാള ലസന്റെര് സലാംവനിധഭാനലാം

23 (*623) ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനിറനിസണ്  കകേഭാള  ലസന്റെര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി സകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന ലക്ഷലങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിചട്ട് ജനങ്ങളക്കുള്ള സലാംശയങ്ങള ദുരതീകേരനിയ് ക്കഭാന എലന്തലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള നല്കുന കസവനങ്ങലള സലാംബന്ധനിചട്ട്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  സലാംശയങ്ങളക്കട്ട്  ലടലനികഫഭാണ്  മുകഖന  നനിവൃത്തനി
വരുത്തുകേ എന ലക്ഷലലാം മുനനില് കേണ്ടുലകേഭാണഭാണട്ട് സനിറനിസണ് കകേഭാള ലസന്റെറനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്. ജനങ്ങളക്കട്ട് വനിവനിധ കമഖലകേലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള
നല്കുനതനിനുലാം  പരഭാതനികേള  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(സനി) ആലകേ 65 വകുപ്പുകേള/സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കവണനിയള്ള കസവനങ്ങളഭാണട്ട്
ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.

അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേള  അവരുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുവരുന  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  വനിവരങ്ങള  ജനങ്ങളുമഭായനി  പങ്കട്ട്  വയഭാനുമഭായനി  കകേഭാള  ലസന്റെര്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേകയഭാ  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ലവബ്ലലസറട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള അനുമതനി നല്കുകേകയഭാ പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശകേ കരഖകേള ലലകേമഭാറുകേകയഭാ ലചേയഭാറുണട്ട്.

നനിലവനില് ലടലനികഫഭാണ് അധനിഷനിതമഭായ പരഭാതനി പരനിഹഭാര രതീതനി മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്.  ഭഭാവനിയനില്  ലവബ്ലലസറട്ട്/ഇ-ലമയനില്/എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  അധനിഷനിത
കസവനലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കുകേള

24 (T*624) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കതങ്ങയലട  ഉല്പഭാദനലാം,  സലാംസരണലാം,  വനിപണനലാം  എനനിവ  ലക്ഷലലാം
വച്ചുലകേഭാണട്ട് നഭാളനികകേര വനികേസന പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനികകേര  വനികേസന  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ&ബനി) കതങ്ങയലട  ഉല്പഭാദനലാം,  സലാംസരണലാം,  വനിപണനലാം  എനനിവ
ലക്ഷലലാം  വച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.സനി.യലട  കേതീഴെനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില്  കവളലാം  വനികലജനിലല  കുറലഭാടനിയനില്  നഭാളനികകേര  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി  115  ഏക്കര്  സലലാം
അഡന്വേഭാനസട്ട്  ലപഭാസഷനനില്  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ജനിലഭാ  കേഭാര്ഷനികേ  ഫഭാമുകേളുലട  സലലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  മൂലലവര്ദനിത
കേഭാര്ഷനികകേഭാല്പനങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിയള്ള  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുലട
ശലാംഖല സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  2016-17 വര്ഷലാം  500  കകേഭാടനി രൂപ ബഡ്ജറനില്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലകേളനില്  കൃഷനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  നഭാളനികകേര
അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടുന.  നഭാളനികകേരത്തനില്  നനിനലാം
മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  അതുവഴെനി  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  നഭാളനികകേര  അകഗഭാ
പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനിക്കുനതനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

സലാംയക ലലജവലലവവനിധല പരനിപഭാലന സമനിതനി

25 (*625) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന സജവസവവനിധല  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനില് സലാംയക
സജവസവവനിധല പരനിപഭാലന സമനിതനി എനഭാണട്ട് രൂപതീകൃതമഭായലതനലാം ഇതനിലല
അലാംഗങ്ങള ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പമ്പഭാ  നദനിയലട  പുനരുജ്ജതീവന  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  പസ്തുത  സമനിതനിയലട
കമല്കനഭാടത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  ഫണട്ട്  എവനിലടനനിനഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പമ്പഭാനദനിയലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തട്ട് പസനിഡന്റെട്ട്
അദലക്ഷനഭായനി രൂപതീകേരനിച പസ്തുത സമനിതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനി
ക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 55

(ഇ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടന  സതീസണ്  ആരലാംഭനിക്കഭാനനിരനിലക്ക,  പസ്തുത
സമനിതനി മുകഖന പമ്പഭാനദനിയലട പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള അടനിയന്തര പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനതനിനുലാം  ഇതനിനഭായനി  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കുളലപലട  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ലലജവലലവവനിധല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കനതൃതന്വേത്തനില്
പമ്പഭാനദനിയലട  പുനരുജ്ജതീവന പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
സലാംയക ലലജവലലവവനിധല പരനിപഭാലന സമനിതനി 21-8-2015-നട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
അലാംഗങ്ങളുലട  വനിവരങ്ങള  അടങ്ങുന  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പമ്പഭാനദനിയലട പുരുദഭാരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി നദനി ഒഴകേനി
വരുന  കമഖലകേളനിലല  മലനിനതീകേരണലാം,  ലലജവലലവവനിധല  കശഭാഷണലാം,
നദനിനശതീകേരണലാം,  കേടനകേയറലാം  മുതലഭായവ  തകദ്ദേശസഭാപനത്തനിലന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനില്  തലന  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  കേര്മ്മേപദതനിയലട
അടനിസഭാനലാം.  പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംയക
സജവസവവനിധല പരനിപഭാലന സമനിതനിയനിലൂലട വനികകേന്ദ്രതീകൃത-ജനകേതീയ മഭാതൃകേയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  സലാംയക  ലലജവലലവവനിധല  പരനിപഭാലന  സമനിതനിയലട
പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  പകതലകേമഭായനി  ഫണട്ട്  അനുവദനിചനിടനില.  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള ഇസൗ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഫണട്ട് ആവശലലപടുന പക്ഷലാം ആയതു
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ലലജവലലവവനിധല കബഭാര്ഡനിനട്ട് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീയതലത്തനില്തലന  മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  എനഭാല്  സമനിതനിലയ  മനികേച  രതീതനിയനില്  ശഭാകതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിഞനിടനില.  സമനിതനിയലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനുകവണനിയള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനലാം  തുടങ്ങുനതനിനു  മുമ്പട്ട്  ലലജവ  ലലവവനിധല
പരനിപഭാലന സമനിതനിയലട  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്,  പമ്പഭാനദനിയലട  പരനിപഭാലനത്തനിനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം
പഞ്ചഭായത്തുതലത്തനില്  വനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാതൃകേയനില് ജനകേതീയ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
എപകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കഭാലാം  എനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതനികലയട്ട്
നവലാംബര് ആദലവഭാരലാം സമനിതനിയലട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
പസ്തുത കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലട ലവളനിചത്തനില് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന നടപടനി

26 (*626) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  ഈ സര്ക്കഭാര്  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട്  ഭരണലാം  കൃതലനനിഷകയഭാലടയലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം  ആകണഭാ
നടക്കുനലതനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എന്തഭാണട്ട്;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കൃതലസമയത്തട്ട് ഓഫതീസനില് എത്തുനതനിനുലാം തനിരനിലകേ
കപഭാകുനതനിനുലാം സഹഭായകേരമഭാകുന രതീതനിയനില് ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  യഭാത്രഭാസസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  എന്തട്ട്  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
ഇകപഭാള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവലാം അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭായ സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട
ഇ-ഗകവണനസട്ട്,  എലാം-ഗകവണനസട്ട് എനനിവ വലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫയല്  നതീക്കലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുന.
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ലതഭാഴെനില്പരമഭായ  കേഴെനിവലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന.
കേഭാരലക്ഷമമഭായ സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് എന ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണനനിര്വ്വഹണ
ത്തനിലന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ലമചപടുത്തുനതനിനഭായനി  4-ാാമതട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസവനലാം  യഥഭാസമയലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാലട കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. പസൗരഭാവകേഭാശകരഖ
പുറലപടുവനിചട്ട്  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനി  വരുന.
വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനില്  കൂടനി
വനിശന്വേസ്തതയലാം സുതഭാരലതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കേഴെനിയനണട്ട്.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കൃതലനനിഷ  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനഭായനി  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ബകയഭാലമടനികേട്ട്  പഞ്ചനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ലപഭാതുഗതഭാഗത സലാംവനിധഭാനലാം നല്കുന ഒരു സഭാപനലമന നനിലയനില്
ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  കേഴെനിയനത്ര സര്വ്വതീസുകേള ഓപകററട്ട് ലചേയ്യുകേയലാം ഓഫതീസട്ട്
സമയത്തനിനനുസരനിചട്ട് ലഷഡമ്മ്യൂളുകേള ക്രമതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് നഗരഭാതനിര്ത്തനിയനിലുള്ള ഓഫതീസുകേളനില് സമയലാം ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജതീവനിതലലശലതീ കരഭാഗങ്ങള

27 (*627) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജതീവനിതസശലനി  കരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരുനതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമൂഹലത്ത  പകമഹ  കരഭാഗമുകമഭാക്കഭാന  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേലര
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തനിയ  സപലറട്ട്  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി വലഭാപകേമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലകേ.ലകേ.  ലലശലജ
ടതീചര്) : 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗങ്ങള  വര്ദനിച്ചു  വരുനതഭായഭാണട്ട്
ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിവനിധ  കേണക്കുകേളുലാം  പഠനങ്ങളുലാം  സൂചേനിപനിക്കുനതട്ട്.  ആധുനനികേ
വല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം  നഗരവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ജനങ്ങളുലട
ജതീവനിതലലശലനിയനില് വന കേഭാതലഭായ മഭാറമഭാണട്ട് ഇസൗ കരഭാഗങ്ങള വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനതട്ട്.  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ  ഭക്ഷണരതീതനി,  വലഭായഭാമമനിലഭായ്മ,  മദലലാം,
പുകേയനില  തുടങ്ങനിയ  ലഹരനിപദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാടുള്ള  ആസകനി  എനനിവയഭാണട്ട്  ഇസൗ
കരഭാഗലാം വര്ദനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരണമഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടുനതട്ട്.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേലര  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പകമഹകരഭാഗ
നനിര്ണ്ണയവലാം  അതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  കേലണത്തുനതനിലന്റെ  പഠനവലാം
നടത്തുനതനിനഭായനി  അചേതതകമകനഭാന  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  ലഹല്ത്തട്ട്   സയനസട്ട്
സ്റ്റഡതീസട്ട് എന സഭാപനലാം കകേരള ഡയബറനികേട്ട് പനിവനഷന കപഭാഗഭാലാം എന ഒരു
പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിലന്റെ  ലലപലറട്ട്  സ്റ്റഡനി,  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്
നടത്തുകേയലാം  കുടുലാംബശതീ  കവഭാളണനിയര്മഭാലര  പരനിശതീലനിപനിചട്ട്  ജതീവനിതലലശലതീ
കരഭാഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണവലാം സര്കവ്വയലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം  കേഴെനിഞനിട്ടുമഭാത്രകമ  പദതനി  വലഭാപകേമഭാക്കുന
കേഭാരലലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയള.
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എലലറസനിലാംഗട്ട് കകേരള ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന

28 (*628) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിലന  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള,  പധഭാന
നനിയമങ്ങള,  സുരക്ഷഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി  ക്രമങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ഉളലപടുത്തനിയ  ലമഭാസബല്  ആപനികക്കഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഴെനിമതനിലക്കതനിലര  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിജനിലനസനിനട്ട്  പരഭാതനി
നല്കുനതനിനട്ട്  'എസറസനിലാംഗട്ട്  കകേരള'  എന  ലമഭാസബല്  ആപനികക്കഷന
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ) ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന രൂപതീകേരനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിച പഭാരലാംഭ 
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  'എലലറസനിലാംഗട്ട്  കകേരള'  ലമഭാലലബല്  ആപനികക്കഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം പവര്ത്തനക്ഷമത ലലകേവരനിചനിടനില.
പരതീക്ഷണഭാര്ത്ഥലാം  Playstore -ല് ലമഭാലലബല് ആപട്ട് upload ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേലള ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി

29 (*629) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാഗഭാനലാം ലചേയ ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിനു  തതീയനിടഭാനനിടയഭായ  സലാംഭവത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്,
സലാംസഭാനത്തട്ട് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  എത്രമഭാത്രലാം ഫലപദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന
മുന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേഴെനിഞലവനട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള  അനഭാസയലാം  അലലാംഭഭാവവലാം
ലകേഭാണട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കത്തക്കവനിധലാം സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് എന്തു നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേലള  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തഭാന
എന്തു ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുലനനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):  

(എ)  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  അകതഭാലടഭാപലാം  കകേരള  സലാംസഭാന
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2012  പകേഭാരലാം  റവനമ്മ്യൂ  വകുപട്ട്  പുറലപടുവനിച
കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുലട പടനികേയനില് ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം ഉളലപടുനനില.  ഇസൗ
നനിയമത്തനിലന്റെ അപരലഭാപത അവകലഭാകേനലാം ലചേയട്ട് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിനട്ട്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  കഭദഗതനി  വരുകത്തണതനിലന്റെ  ആവശലകേത പരനികശഭാധനിക്കഭാവന
തഭാണട്ട്.

(ബനി)  കസവനലാം  കൃതലസമയത്തട്ട്  നല്കുനതനില്  ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തട്ട്
നനിനലാം  വതീഴ്ചയണഭാകുനപക്ഷലാം  ഉത്തരവഭാദലപട  ഉകദലഭാഗസനനില്  നനിനലാം  പനിഴെ
ഇസൗടഭാക്കുനതനിനുലാം  അചടക്ക  നടപടനിക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനതനിനുലാം  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനില് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാകക്കണതുണട്ട്.

(സനി)  അഴെനിമതനിമുകവലാം  ജനസസൗഹൃദവമഭായ  ഒരു  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  പതനിജഭാബദമഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേലള
മഭാറ്റുകേ എനതഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം. അതനിനഭായനി സമഗമഭായ ശനിപഭാര്ശകേള നല്കുനതനിനട്ട്
പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിച ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സനിവനില് സലലപസട്ട്
വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്കേരണലാം

30 (*630) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവലാംബര്  1  മുതല്  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുനതട്ട്
എ.പനി.എല്.  അരനി  വനിതരണലത്ത  ഏതട്ട്  വനിധത്തനില്  ബഭാധനിക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  കകേന്ദ്ര  നനിയമപകേഭാരലാം  സബ്സനിഡനി  ആനുകൂലലലാം  നനികഷധനിക്ക
ലപടുനവര്ക്കട്ട്  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് എന്തട്ട് ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സുതഭാരലവലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം
ജനങ്ങകളഭാടട്ട്  ഉത്തരവഭാദലപടതുമഭായ  ഒരു  ലപഭാതു  വനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി  സനിവനില്
സലലപസട്ട്  വകുപനിലന  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(ഡനി)  ഇതനിലനറ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന  കേഭാര്ഡകേളുലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള
സലാംബന്ധനിക്കുന മറട്ട് വനിവരങ്ങളുലാം ഡനിജനിറസലസട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ലപഭാതു  ജനങ്ങളുലട  പരഭാതനി  പരനിഹരനിയ്ക്കുനതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം,
ടഭാനസരനസനി കപഭാര്ടല് എനനിവ സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലലപസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  )  : 

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമപകേഭാരലാം  14.25  ലമ.ടണ് ആണട്ട് വഭാര്ഷനികേ
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ആയനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനില്  10.13  ലക്ഷലാം
ലമ.ടണ് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  1.54  കകേഭാടനി ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുവഭാന
കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുനവര്ക്കട്ട്  5  കേനികലഭാഗഭാലാം
ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ഒരഭാളനിനുലാം  35  കേനികലഭാഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡനിനുലാം
നല്കുനതഭാണട്ട്.  മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നല്കുനതനിനഭായനി  4.12  ലക്ഷലാം
ലമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം പതനിവര്ഷലാം ലഭനിക്കുലാം.

കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്ത  ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ശരഭാശരനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
ലലടഡട്ട്ഓവര് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട് ലപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങലള  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാനനിടയലണനലാം
ആയതനിനഭാല് അഡ്കഹഭാക്കട്ട് ഉളലപലട സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു കശഷവലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ
നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ധഭാനല  വനിലയനില്  ഉണഭാകുന  മനിചലാം  ഫലപദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കറഷന  കേടകേളനിലലലഭാലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ലസയനില്   (ഇ-കപഭാസട്ട്)  ലമഷതീനുകേള   സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  കറഷന  കേടകേളനില്
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നടക്കുന എലഭാ ഇടപഭാടുകേളുലാം കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം കറഷന കേടകേളനിലലത്തുന
ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തനിരനിചറനിയനതനിനട്ട്  ആധഭാര്  അലലങ്കനില്  സ്മെഭാര്ടട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട്/ബഭാര്കകേഭാഡട്ട്  കപഭാലുള്ള  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാകഭാവനിനുലാം  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള  തതമയലാം  തലന  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം  ലപഭാതു  ജനങ്ങളക്കുലാം
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം ടഭാനസഭാരനസനി കപഭാര്ടല് സജ്ജമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട നതീക്കലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭാകുന രതീതനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം നടത്തുനതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

(ഇ) ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ജനിലഭാ തലത്തനിലുള്ള
ചുമതല  'എ.ഡനി.എമ്മേനിനുലാം',  സലാംസഭാന  തലത്തനിലുള്ള  ചുമതല  സലാംസഭാന
ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്കപരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനുലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിതരണലാം  സലാംബന്ധമഭായ  കേണക്കുകേളുലാം  ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിവരങ്ങളുലാം
സുതഭാരലമഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  ഓണ്ലലലന
സുതഭാരലതഭാ കപഭാര്ടല് (Transparency Portal)  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഓണ്ലലലന  അകലഭാകക്കഷന  കപഭാര്ടല്  NIC
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് പരതീക്ഷനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തൃവനിവരങ്ങള വകുപനിലന്റെ
ലവബ്ലലസറനില് പസനിദതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സതീകേളുകടയലാം, കുടനികേളുകടയലാം വനികേഭാസത്തനിനഭായനി ഒരു വകുപട്ട്

1 (5191) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സതീകേളുലടയലാം,  കുടനികേളുലടയലാം  വനികേഭാസത്തനിനഭായനി  ഒരു
വകുപട്ട്  സൃഷനിക്കുലമനട്ട്  24-6-2016-ലല  നനിയമസഭയനിലല  പസലാംഗത്തനില്
ബഹുമഭാനലപട ഗവര്ണ്ണര് പസ്തഭാവനിച പകേഭാരലാം എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള ഇതുവലര
സന്വേതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സതീകേലള വനികേസന പക്രനിയയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാനുലാം,  അവര്ലക്കതനിലരയള്ള
അതനിക്രമങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാനുലാം  ലനിലാംഗ  സമതന്വേലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം  കവണനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേരളലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഒരു ലനിലാംഗ-സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനി
നഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളുകടയലാം,  കുടനികേളുകടയലാം വനികേഭാസത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ വകുപട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുന  വനിഷയത്തനില്  പഠനലാം  നടത്തനി  ആറുമഭാസത്തനിനകേലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  17-9-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  436/2016/സഭാനതീവ.
പകേഭാരലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  മുന  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതന്ദ്രലന
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട പവര്ത്തനങ്ങള സമയബന്ധനിത
മഭായനി നടന വരുന.

(ബനി)  സതീകേലള വനികേസന പക്രനിയയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാനുലാം,  അവര്ലക്കതനിലരയള്ള
അതനിക്രമങ്ങള തടയനതനിനുമഭായനി "ലജന്റെര് കപഭാളനിസനി"  രൂപതീകേരനിചട്ട് സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലല  ശനിശു  വനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
ഇതനികലയഭായനി  ശനിശു  വനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്മഭാലര  ഉളലപടുത്തനി  TOT
(Training of Trainers)  ശനില്പശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലമതനിലരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തഭാലഴെത്തടനില്  നനിനലാം
തടയനതനിനട്ട്  ഒരു  പരനിധനി  വലര  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സ്കൂള  കേസൗണ്സകലഴട്ട്
വഴെനിയലാം  NSS  (National  Service  Scheme),  SPC  (Students  Police  Cadet)
വഴെനിയലാം  സ്കൂളതലലാം  മുതല്  ലനിലാംഗസമതന്വേലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
നല്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലനിലാംഗസമതന്വേലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി ധനകേഭാരല വകുപട്ട്
ലജന്റെര് ബഡ്ജററനി ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഇതനിലന്റെ കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരളലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഒരു ലനിലാംഗസസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലജന്റെര്  കപഭാളനിസനി,  ടഭാനസ്ലജന്റെര്  കപഭാളനിസനി  എനനിവ  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലനിലാംഗപരനിവര്ത്തനിതരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനതല ടഭാനസ്ലജന്റെര് ജസ്റ്റതീസട്ട് കബഭാര്ഡലാം ജനിലഭാതല
ടഭാനസ്ലജന്റെര്  ജസ്റ്റതീസട്ട്  കബഭാര്ഡലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  സ്കൂളതലത്തനില്  ടഭാനസ്ലജന്റെര്  കുടനികേലള  കേലണത്തുനതനിനുലാം
അവര്ക്കട്ട്  പകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  അവരുലട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങള ഒരുക്കുനതനികലയഭായനി സ്കൂള
ടതീകചഴനിനട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടഭാനസ്ലജന്റെറുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് അവരുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന CBO
(Community Based Organisation) യമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് ലകേഭാണട്ട് 14 ജനിലകേളനിലുലാം
സനില് ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നടത്തുവഭാനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു വരുന. ടഭാനസ്ലജന്റെറനിനട്ട്
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 63

സുതഭാരലകകേരളലാം പദതനി

2 (5192) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനമഭായ  'സുതഭാരലകകേരളലാം'
പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് എലന്തങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുളള അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സുതഭാരല  കകേരളലാം  പദതനിയലട  നടത്തനിപനില് എലന്തങ്കനിലുലാം  മഭാറങ്ങള
വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഈ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച  തുകേ
എത്ര; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സുതഭാരലകകേരളലാം  പദതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനിലഭാകേളകര്  ലചേയര്മഭാന
ആയനിട്ടുള്ള  നഭാലലാംഗ  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്
കചേര്നട്ട് സുതഭാരലകകേരളലാം പദതനിയനിലൂലട ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേള
തതീര്പഭാക്കുനതനിനട്ട്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തഭാനുലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനിയനിനകമല് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളനിനകമല് അകപക്ഷകേന
സലാംതൃപനഭാകണഭാ  എനട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ഉറപട്ട്  വരുകത്തണതഭാണട്ട്.  ലഎ&പനി.ആര്.
വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
വകുപ്പുതലത്തനില് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  മുഖലമനനിക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേള  ഏകേതീകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  പരനിഹരനിക്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  മുഖലമനനിയലട  ലപഭാതുജന  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനമഭായ
"ലസ്ട്രേയനിറട്ട്  കഫഭാര്കവഡട്ട്"ലസല്  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്  ലസക്രകടറനിയറനില്
പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സുതഭാരലകകേരളലാം  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗട്ട്
പരനിപഭാടനി തുടര്നലാം നടത്തുനതനിനഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സുതഭാരലകകേരളലാം  പദതനിക്കഭായനി
300 ലക്ഷലാം രൂപ "2220-60-800-77”എന ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി

3 (5193)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കഭാറഭായ  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി നതീടനിലകേഭാടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുലണങ്കനില്,  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ

ഒഴെനിവകേളുലാം  3-6-2016-നകേലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയണലമനട്ട്
27-5-2016-ലല  ഉ.പ.സനി.3/38/16/ഉഭപവ  സര്ക്കുലര്  മുകഖന  എലഭാ
വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ഇതു  കൂടഭാലത  2017-ലല  പതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള  2 016
ലസപ്റലാംബര്  30-ഓടു കൂടനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന  17-8-2016-
ലല  ഉ.പ.സനി3/104/16/ഉഭപവ.  സര്ക്കുലര്  മുകഖന,  വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  30-6-2016-നട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുനതുലാം  30-12-2016  വലരയള്ള
കേഭാലയളവനില്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുനതുമഭായ  എലഭാ  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേകേളുകടയലാം
കേഭാലഭാവധനി ചേനില വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി 31-12-2016 വലര 6 മഭാസകത്തയട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

4  (5194)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഭരണ  പരനിഷ്കരണ  ശുപഭാര്ശകേള  നല്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പവര്ത്തന  കമഖലയനില്
എലന്തലഭാലാം  സലാംഗതനികേളഭാണട്ട്  ഉളലപടുനതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എലന്തലഭാലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗങ്ങള  ആലരലഭാമഭാലണനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  നല്കുന
ആനുകൂലലങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ ഓഫതീസട്ട് പവര്ത്തനത്തനിനട്ട് സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് ഓകരഭാ
കേമ്മേതീഷന  അലാംഗത്തനിനുലാം  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേള  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  ഓകരഭാ
ജതീവനക്കഭാരനുലാം  നല്കകേണ ശമ്പളലാം,  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള,  ഓകരഭാ  മഭാസകത്തക്കുലാം
കേമ്മേതീഷലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ലചേലവഭാകുന  ലമഭാത്തലാം  തുകേ  എനനിവ
എത്രയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. (അനുബന്ധ*മഭായനി കചേര്ക്കുന)

(ബനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പവര്ത്തനകമഖലയലാം  പരനിഗണനഭാ  വനിഷയവലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  30-8-2016  ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  21/16  ഉ.ഭ.പ.വ.  പകേഭാരലാം
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. (അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.)

(സനി) ശതീ. വനി. എസട്ട്. അച സ്തുതഭാനന്ദന   -ലചേയര്മഭാന

ശതീ. സനി. പനി. നഭായര് - ലമമ്പര്

ശതീമതനി നതീലഭാഗലാംഗഭാധരന -ലമമ്പര് (പഭാര്ടട്ട്-സടലാം)

ലചേയര്മഭാനട്ട്  കേലഭാബനിനറട്ട്  മനനിയലട  പദവനിയലാം  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനിയലട  പദവനിയമഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ശതീമതനി  നതീലഭാഗലാംഗഭാധരന
പഭാര്ടട്ട്-ലലടലാം  അലാംഗമഭായഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ഡനി)  തസ്തനികേകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പതനിപഭാദനിക്കുന  30-8-2016-ലല
സ.ഉ. (എലാംഎസട്ട്.) 21/16 ഉ.ഭ.പ.വ. അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പളലാം,  മറഭാനുകൂലലങ്ങള ഓകരഭാ മഭാസകത്തക്കുമുള്ള പവര്ത്തന ലചേലവട്ട് എനനിവ
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. 

കകേരള സനിവനില് സര്വ്വതീസനിലന ഡയറകകററട്ട് രൂപത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

5  (5195)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സനിവനില് സര്വ്വതീസനില് ഫയല് തതീര്പഭാക്കുനതനിനുള്ള നനിലവനിലല
നടപടനിക്രമങ്ങള  വളലര  സങ്കതീര്ണ്ണമഭാണട്ട്  എന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
269/2019
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(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാതൃകേയനില് ഡയറകകററട്ട് രൂപത്തനില് കകേരള സനിവനില്
സര്വ്വതീസനിലന  ക്രമലപടുത്തുനതട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുലമനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി പസ്തുത നടപടനിക്കട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിലപഭാടട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  7-6-2016-ല്  ഇക്കഭാരലലാം  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയലാം  ഇസൗ  വനിഷയലാം
സലാംബന്ധനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര
വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിലയ  ചുമതലലപടുത്തുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂമനി സസൗജനലമഭായനി വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കട്ട് നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങ്ങള

6 (5196)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള  പണനിയനതനിനട്ട്  ഭൂമനി
സസൗജനലമഭായനി  വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങള
പഭാലനിക്കലപടനിടനില എന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  പസ്തുത  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഏലറടുത്ത  ഭൂമനിയലട  വനിലകയഭാ
ആശനിതര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സര്വ്വതീസനില്  നനിയമനകമഭാ  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇത്തരത്തനില്  എത്ര  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടലാം പണനിയനതനിനട്ട് ലപഭാനലാംവനില നടപടനി പകേഭാരലാം ഭൂമനി
സസൗജനലമഭായനി വനിട്ടു നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) നനിലവനില് ഇത്തരത്തനില് കകേസ്സുകേള തതീര്പഭാക്കഭാനനില.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി

7 (T*5197)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സടബമ്മ്യൂണലനില്  കകേസുകേളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലലാം  സടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  പവര്ത്തനക്ഷമതലയ
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേസുകേളുലട എണ്ണത്തനിലുണഭാകുന വര്ദനവനിനനുസരനിച്ചുള്ള പവര്ത്തന
സസൗകേരലലാം  സടബമ്മ്യൂണലനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനില്  കവണത്ര  ശദ  നല്കുനനിലലന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കകേസുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കലപടുനകണഭാലയന കേഭാരലലാം
വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  സടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  സുഗമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  ലലകേമഭാറനിക്കനിടനിയ  കകേസുകേളുളലപലട
26440 കകേസ്സുകേള നഭാളനിതുവലര കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ലലടബമ്മ്യൂണലനില് ഫയല്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം കൂടുനതനിനനുസരനിചട്ട് കജഭാലനിഭഭാരലാം വര്ദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  

(ഡനി) പവര്ത്തനലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനഭായനി ലലടബമ്മ്യൂണലനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന
ശനിപഭാര്ശകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുന.

എല്.ഡനി.ലലടപനിസ്റ്റുമഭാരുലട റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

8 (5198)  ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എല്.ഡനി.  സടപനിസ്റ്റുമഭാരുലട പുതനിയ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം പസനിദതീകേരനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയലട കഷഭാര്ടട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിച തതീയതനിയലാം, ലവരനിഫനികക്കഷന
നടത്തനിയ തതീയതനിയലാം ലവരനിഫനികക്കഷന അറനിയനിപട്ട് നല്കേനിയ രതീതനിയലാം ജനിലകേള
തനിരനിചട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിയമഭാനുസൃതമഭായഭാകണഭാ കമല് നടപടനികേള എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിച കശഷവലാം ലവരനിഫനികക്കഷന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത  ലനിസ്റ്റട്ട്  പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അനഭാവശലമഭായ  ധൃതനി
കേഭാണനിചതനിനു പനിനനിലല കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദലപടുത്തനിയ തതീയതനി വലരയള്ള ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
പഴെയ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 31-8-2016-നട്ട്

(ബനി)  28-7-2016 മുതല്  6-8-2016  വലരയള്ള  വനിവനിധ  തതീയതനികേളനിലഭാണട്ട്
ചുരുക്കപടനികേ പസനിദതീകേരനിചതട്ട്. 1-8-2016 മുതല് 22-8-2016 വലര തതീയതനികേളനില്
പമഭാണ  പരനികശഭാധന  നടനനിട്ടുണട്ട്.  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  SMS,  Profile
Message,  Telephone,  പത്രക്കുറനിപട്ട്,  PSC  Website-ലല  അറനിയനിപട്ട്,  തപഭാല്
എനതീ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനില് പനി.എസട്ട്.സനി.അറനിയനിപട്ട് നല്കേനിയനിരുന.

(സനി) അലത. 

(ഡനി) ഇല.

(ഇ)  31-8-2016-നട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  പസനിദതീകേരനിക്കുകേ  എന  കേമ്മേതീഷന
തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.

(എഫട്ട്)  പഴെയ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന  തതീയതനി
വലര  എഴതനി  അറനിയനിച  ഒഴെനിവനികലയട്ട്  ടനി  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുനതഭാലണനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

അക്ഷയ ലസന്റെറുകേള

9 (5199) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

25-2-2016-ലല  G.O.  (MS)NO.12/16/ITD  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
അനുവദനിച  അനപതട്ട്  അക്ഷയ  ലസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസങ്ങള
ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് നനിലവനിലുള്ള WP(C) No.6080/2016-ലല
17-2-2016  തതീയതനിയനിലല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം പുതനിയ അക്ഷയ ലസന്റെര്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് ബഹു. കകേഭാടതനി കസ്റ്റ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കസ്റ്റ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണനി
കേഭാരലവനിവരണ പത്രനികേ ബഹു.  കകേഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി കസ്റ്റ
ഒഴെനിവഭാക്കുന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ ലസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.
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അതനിഥനി സല്ക്കഭാരങ്ങള

10  (5200)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മനനിമഭാര്  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരങ്ങളക്കഭായനി
ലചേലവഴെനിച തുകേയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട്

11 (5202)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വ്വതീസനില് കകേന്ദ്ര സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം എത്ര
കപലരയഭാണട്ട് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  എത്ര കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്  പസ്തുത ആവശലത്തനിനഭായനി
മഭാറനി ലവചനിട്ടുളളതട്ട്; ഇതനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട് ഏലതലഭാലാം കപഭാസ്റ്റുകേളനിലഭാ
ലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനില്
ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലല സലാംവരണ തതന്വേലാം പഭാലനികക്കണതുകണഭാ ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്വ്വതീസനില്നനിനലാം  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനില്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളവരനില് നനിലവനില് എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  വനിഭഭാഗങ്ങള എത്രയലണന
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  (എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട്)  റൂളസട്ട്,  1963  പകേഭാരലാം
ലഡപമ്മ്യൂടനി  കേളകര്  തസ്തനികേയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  ആയനി
കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ഇസൗ  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  കകേന്ദ്ര  സര്വ്വതീസനില്  നനിനലാം
ആലരയലാം നനിയമനിചനിടനില.

(ബനി) നനിലവനില് മഭാറനിവചനിടനില.

(സനി&ഡനി)   ബഭാധകേമല.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംസഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന

 12 (5203) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനില് നനിലവനില് എത്ര അലാംഗങ്ങളുലട
ഒഴെനിവണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി) വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനില് അലാംഗങ്ങലള നനിയമനിക്കുനതു സലാംബന്ധനിചട്ട്
സഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയനികന്മല്  അപതീല്  കപഭാകുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  മുമ്പഭാലകേ  എത്ര  അപതീല്
കകേസുകേളുലാം പരഭാതനികേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്;

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  നനികേത്തനി  കേമ്മേതീഷലന്റെ
പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അഞ്ചട്ട്.

(ബനി)  വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനനില് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുനതനിനട്ട് അലാംഗങ്ങലള
ലതരലഞടുക്കുനതനിനുകവണനി  48308/സനിഡനിഎന5/2015/ലപഭാഭവ.  തതീയതനി
2-12-2015,  48308/സനിഡനിഎന5/2015  ലപഭാഭവ.  തതീയതനി  21-1-2016 എനതീ
വനിജഭാപനങ്ങള  പുറലപടുവനിചട്ട്  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  മുന മുഖലമനനി,  വലഭാവസഭായനികേ  വകുപ്പുമനനി,  മുന  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട്  എനനിവരടങ്ങുന  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി,  പതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിലന്റെ
വനികയഭാജനക്കുറനികപഭാലട  പഭാനല്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആയതട്ട്  ഗവര്ണ്ണറുലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയമുണഭായനി.  ഗവര്ണ്ണര്  പഭാനല്  അലാംഗതീകേരനിചനില.
തുടര്നട്ട് പഭാനലനില് ഉളലപട അലാംഗങ്ങള കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട് ഫയല് ലചേയ.  മുന
ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിച  പഭാനലനില്നനിനട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന
ബഹു.ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭാലയങ്കനിലുലാം  പസ്തുത  ഉത്തരവനിലനതനിലര  അപതീല്
ഫയല് ലചേയ്യുകേയലാം ഉത്തരവട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് കസ്റ്റ ലഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  അലാംഗങ്ങളഭായനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയലപടവരുലട  ലതരലഞടുപട്ട്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കൂടഭാലത  തയഭാറഭാക്കനിയ  ചുരുക്കപടനികേയനില്  നനിനഭാലണനട്ട്
കബഭാധലമഭായതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അപതീല്  ഫയല്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  30-9-2016-ലല  കേണക്കു  പകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷനനില്  8877  അപതീല്
കകേസുകേളുലാം 2600 പരഭാതനികേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ഇ)  ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കകേസട്ട്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുക്കുലാം.

സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്

13  (5204)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്വ്വതീസനിലുള്ള  ഗസറഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ടഭാനസ്ഫര്,
നനിയമനലാം,  അചടക്കനടപടനി  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഉപകദശലാം
നല്കുനതനിനഭായനി സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
പസ്തുത കബഭാര്ഡനിലല അലാംഗങ്ങളഭാലരഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉപകദശലാം സന്വേതീകേരനിച കശഷമഭാകണഭാ 2016 കമയട്ട്
മഭാസലാം മുതല് ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേകേളനില് ടഭാനസ്ഫര് നടത്തനിയലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കേടഭാശന്വേഭാസ പദതനി

 14 (5205) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ആളുകേളക്കഭാണട്ട് മുഖലമനനിയലട കേടഭാശന്വേഭാസ
പദതനി പകേഭാരലാം സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലനടുത്ത വഭായകേളുലട
തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപനിഭതീഷണനി  കനരനിടുന  ആളുകേളക്കഭാണട്ട്
വഭായഭാപലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവലാം കേടഭാശന്വേഭാസവലാം അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2016-ലല
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സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്118/2016/ധന. പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഒറത്തവണ കേടഭാശന്വേഭാസ
പദതനി  പകേഭാരലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡട്ട്,  പടനികേ-ജഭാതനി,  പടനി-വര്ഗ്ഗ,  പനിനഭാക്കകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  കകേരള
സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,   കകേരള  സലാംസഭാന
വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന,  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം
റവനമ്മ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  വഭായ  ലഭലമഭാക്കനിയവര്ക്കഭാണട്ട്  കേടഭാശന്വേഭാസവലാം
പലനിശയനിളവലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.

കമല്  പകേഭാരമുള്ള  വഭായഭാസഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വഭായലയടുത്ത  (അര്ഹതഭാ
പടനികേയനില് ഇടലാം കനടനിയ)  വലകനി/നനിയമഭാനുസൃത അനന്തരഭാവകേഭാശനിയലട ചുവലട
കചേര്ക്കുലാംപകേഭാരമുള്ള  അര്ഹതഭാ  തുകേയഭാണട്ട്  കേടഭാശന്വേഭാസത്തനിലന്റെ  (പൂര്ണ്ണമഭായലാം
എഴതനിത്തളനതനിലന്റെ) ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.

(i) റവനമ്മ്യൂ വകുപനില്നനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള Low Income Group Housing
(LIGH), Middle Income Group Housing (MIGH) വഭായകേളനിലല കുടനിശനികേ തുകേ.

(ii)കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനില് നനിനട്ട് തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  (എല്.ലഎ.ജനി.)അനുവദനിചതുലാം,  മുതലുലാം  പലനിശയലാം
പനിഴെപലനിശയലാം  ഉളലപലട  മുതലനിലന്റെ  200%  എങ്കനിലുലാം  തനിരനിചടവട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭായ വഭായകേള.

(iii)  വഭായഭാ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനട്ട് അനുവദനിക്കലപട പരമഭാവധനി അഞ്ചുലക്ഷലാം
രൂപവലരയള്ള വഭായകേളനില് മുതലുലാം പലനിശയലാം പനിഴെപലനിശയലാം ഉളലപലട മുതലനിലന്റെ
200%  എങ്കനിലുലാം  തനിരനിചടവട്ട്  നടത്തനിയതനില്  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുന  തുകേ  കമല്
പകേഭാരമുള്ള വഭായഭാസഭാപനങ്ങളനില് നനിനട്ട് വഭായലയടുത്ത  (അര്ഹതഭാ പടനികേയനില്
ഇടലാം  കനടനിയ)  വലകനി/നനിയമഭാനുസൃത  അനന്തരഭാവകേഭാശനിയലട  ചുവലടകചേര്ക്കുലാം
പകേഭാരമുള്ള  അര്ഹതഭാ  തുകേയഭാണട്ട്  പലനിശ/പനിഴെപലനിശ  എഴതനിത്തളനതനിലന്റെ
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുനതട്ട്.

(i)  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനില്നനിനട്ട്  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  (എല്.ലഎ.ജനി.)  അനുവദനിചതുലാം  മുതലുലാം  പലനിശയലാം
പനിഴെപലനിശയലാം  ഉളലപലട  മുതലനിലന്റെ  150%  എങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര  അടച്ചു
തതീര്ത്തതുമഭായ  വഭായയനില്  ബഭാക്കനി  നനില്ക്കുനതുലാം  മുതലനിലന്റെ  200%
എത്തുനതുവലരയള്ളതുമഭായ തുകേ. 24  പതനിമഭാസ ഗഡക്കളഭായനി തനിരനിചടയണലമന
നനിബന്ധനയനില് പലനിശയലാം പനിഴെപലനിശയലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കുനതഭാണട്ട്.
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(ii)  റവനമ്മ്യൂ വകുപട്ട് ഒഴെനിലകേയള്ള വഭായഭാസഭാപനത്തനില്നനിനട്ട് തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചതുലാം  മുതലുലാം  പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം
ഉളലപലട  മുതലനിലന്റെ  150%  എങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര  അടച്ചു  തതീര്ത്തതുമഭായ
വഭായയനില് ബഭാക്കനി നനില്ക്കുനതുലാം മുതലനിലന്റെ  200%  എത്തുനതുവലരയള്ളതുമഭായ
തുകേ  24  പതനിമഭാസ ഗഡക്കളഭായനി തനിരനിചടയണലമന നനിബന്ധനയനില് പലനിശയലാം
പനിഴെപലനിശയലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി നല്കുനതഭാണട്ട്.

സമഭാശന്വേഭാസ പദതനി പകേഭാരലാം കജഭാലനി

15  (5206)  കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015  നവലാംബര്  26-നട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കേണലാംകുളത്തട്ട്  മഭാനകഹഭാളനില്
വതീണട്ട്  മരണലപട  ഓകടഭാ  സഡ്രെെവര്  നസൗഷഭാദനിലന്റെ  ഭഭാരലയട്ട്  സമഭാശന്വേഭാസ  പദതനി
പകേഭാരലാം  കജഭാലനി  നല്കുലമന  മുഖലമനനിയലട  വഭാഗഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനികയഭാ;
ഇലലങ്കനില് എന്തു ലകേഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനില എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനില്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള,
ബന്ധലപട  ഫയലനിലന്റെ  നമ്പര്,  ഫയലനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  സഹനിതലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  8-7-2016-ലല  ലപഭാകപഭാസലനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ലപഭാതുഭരണ വകുപനില് 811959/C1/16/GAD നമ്പര് ഫയലഭായനി
ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  പസ്തുത  ഫയല്  24-10-2016-ല്  റവനമ്മ്യൂ  വകുപനില്
ലഭനിക്കുകേയലാം  753862/റനി1/16/റവ.  നമ്പര്  ഫയലഭായനി  ഇസൗ  വകുപനില്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിച്ചു വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

സന്വേകേഭാരല മഭാധലമങ്ങളനില് കസവനലാം അനുഷനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലട
വനിവരങ്ങള

16 (5207) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സന്വേകേഭാരല  ലടലനിവനിഷന  ചേഭാനലുകേളനിലുലാം
സന്വേകേഭാരല  എഫട്ട്.എലാം.  കറഭാഡനികയഭായനിലുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം  മഭാസനികേകേളനില്
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എഴതുനതനിനുലാം  സതീരനിയലുകേള,  കഡഭാകേതലമന്റെറനികേള  എനനിവയനില്  അഭനിനയലാം
ഉളലപലടയള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിനട്ട്
വനിരുദമഭാകേഭാലതയലാം  കജഭാലനിക്കുലാം  കജഭാലനിസമയത്തനിനുലാം  തടസമുണഭാകേഭാലതയലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങള  സകേപറനിയലാം  അലഭാലതയലാം  ഏര്ലപടുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് വലവസയകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുനതനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുന
അകപക്ഷകേള  പകതലകേ  കകേസഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാറുകണഭാ;
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് കമല്പറഞ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ലപടുനതനിനട്ട് പകതലകേ
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അങ്ങലനയള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  നനിലവനില്
ഏര്ലപടുനവരുമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട  കപരുവനിവരവലാം  ഏലതഭാലക്ക  കമഖലയനില്
പവര്ത്തനിക്കുനലവനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  സന്വേകേഭാരല  ലടലനിവനിഷന  ചേഭാനലുകേളനിലുലാം
സന്വേകേഭാരല  എഫട്ട്.  എലാം.  കറഡനികയഭായനിലുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം  സതീരനിയലുകേള,
കഡഭാകേതലമന്റെറനികേള എനനിവയനില് അഭനിനയലാം ഉളലപലടയള്ള പവര്ത്തനങ്ങളനില്
ഏര്ലപടുനതനിനുലാം 1960-ലല കകേരള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപരുമഭാറചടങ്ങളനില്
നനിലവനില്  വലവസയനില.  എനഭാല്  ഒരു സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനട്ട്  ഒസൗകദലഭാഗനികേ
കൃതലനനിര്വ്വഹണത്തനിനട്ട്  വനിഘഭാതമഭാകേഭാത്ത  വനിധത്തനില്  പതനിഫലലാം  കൂടഭാലത
സഭാമൂഹനികേ  ജതീവകേഭാരുണല  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേല-സഭാഹനിതല-ശഭാസ
കമഖലയനില് വലകപഭാഴലാം പവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേഭാറുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാഷന്വേല് സന്വേതീപര്മഭാര്

17 (5208)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് പതനിനഞ്ചട്ട് വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി
കജഭാലനിലചേയ വരുന കേഭാഷന്വേല് സന്വേതീപര്മഭാര് എത്ര കപരുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുലട പതനിമഭാസ കവതനലാം എത്രലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാഷന്വേല്  സന്വേതീപര്മഭാരുലട  പതനിമഭാസ  കവതനലാം  10,000  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ഒഴെനിവട്ട് വരുന പഭാര്ടട്ട്-സടലാം സന്വേതീപര് തസ്തനികേയലട 50% തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
കേഭാഷന്വേല് സന്വേതീപര്മഭാലര ലപഭാകമഭാടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേഭാഷന്വേല്  സന്വേതീപര്മഭാരുലട  പതനിമഭാസ  കവതനലാം  20-1-2016-ലല
ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  7/2016  ധന.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  6000  രൂപയഭായനി  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി&ഡനി) കവതനലാം ഉയര്ത്തനി നനിശ്ചയനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

ജൂനനിയര് ഇനസ്ട്രേകര് (അരനിത്തലമറനികേട്ട് കേലാം കഡ്രെെഭായനിലാംഗട്ട്) തസ്തനികേ.

18  (5209)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലന  വകുപനില്,  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  528/2012
പകേഭാരലാം ജുനനിയര് ഇനസ്ട്രേകര് (അരനിത്തലമറനികേട്ട് കേലാം കഡ്രെെഭായനിലാംങട്ട്)  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
സലാംസഭാനതല  എഴത്തു  പരതീക്ഷയഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ
തതീയതനിയലാം  എഴത്തു പരതീക്ഷ നടന തതീയതനിയലാം  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  പസനിദതീകേരനിച
തതീയതനിയലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത തസ്തനികേയലട കഷഭാര്ടട്ട് ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടവരുലടലയലഭാലാം അസല്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് പൂര്ത്തനിയഭായ
തതീയതനി വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ  നടത്തുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  തതീരുമഭാനലാം
സകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ലനിസ്റ്റട്ട്  എനട്ട്
പസനിദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര് 528/2012-ജൂനനിയര് ഇനസ്ട്രേകര് (അരനിത്തലമറനികേട്ട് കേലാം
കഡ്രെെഭായനിലാംഗട്ട്) തസ്തനികേയലട വനിജഭാപനലാം പസനിദതീകേരനിചതട്ട് 15-11-2012-ല് ആണട്ട്.
28-3-2014-ല് എഴത്തു പരതീക്ഷ  (OMR Test)  നടന. 22-12-2015-ല് കഷഭാര്ടട്ട്
ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപട  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ലവരനിഫനികക്കഷന 5-3-2016-ല് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇന്റെര്വമ്മ്യൂ തതീയതനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.
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ലനിഫട്ട് സൂപര്ലലവസര്മഭാരുലട ചുമതലകേള

19  (5210)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസക്രകടറനിയറനില് ലനിഫട്ട് സൂപര്സവസര്മഭാരുലട എത്ര തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട് എനട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനിഫട്ട് സൂപര്സവസര്മഭാരുലട ചുമതല എലന്തലഭാലമനട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലനിഫട്ട്  ഓപകററര്മഭാരുലട  ഷനിഫട്ട്-ഇന-ചേഭാര്ജട്ട്  എന  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേലാം
സൂപര്സവസര്മഭാര്  നനിര്വ്വഹനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തഭാറുകണഭാ; ആയതനിനട്ട് ആലരയഭാണട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ലനിഫട്ട്  ഓപകററര്മഭാര്ക്കുലാം  സൂപര്സവസര്ക്കുലാം  യണനികഫഭാലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  യണനികഫഭാലാം  അലവനസട്ട്
നല്കുനകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  യണനികഫഭാലാം  അലവനസട്ട്  സകേപറ്റുകേയലാം  എനഭാല്  യണനികഫഭാലാം
ധരനിക്കഭാലത  ഡമ്മ്യൂടനി  ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയ്യുന  വനിവരലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനി,  ഹഭാജര്,  ലപരുമഭാറലാം  എനതീ  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഓഫതീസര്
ആലരനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  യണനികഫഭാലാം ധരനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  ലനിഫട്ട്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,
ഡമ്മ്യൂടനി  സമയലാം  കൃതലമഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കഭാലത ലനിഫനില്നനിനലാം  മഭാറനി  നനില്ക്കുകേ
എനതീ  വതീഴ്ചകേള  കബഭാധപൂര്വ്വലാം  നടത്തുന  ലനിഫട്ട്  ഓപകററര്,  സൂപര്സവസര്
തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനവലര  കേലണത്തുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  അതനില്  തഭാലഴെ  പറയനവര്
കസവനമനുഷനിച്ചുവരുന:

1. ശതീ. എ. നസതീര്

2. ശതീ. ബനി. കമഭാഹനകുമഭാര്

3. ശതീ. ജനി. ലജ. കജഭായട്ട് കുമഭാര്
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(ബനി) ഉണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) ഉണട്ട്. ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനട്ട് ലനിഫട്ട് സുപര്ലലവസര്മഭാലര
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) യണനികഫഭാലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. യണനികഫഭാലാം അലവനസട്ട് നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ഇ) ഇത്തരത്തനില് ലഭനിച പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലനിഫനിലന്റെ ചേഭാര്ജ്ജുള്ള സഭാര്ജന്റെനിനഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനികന്മലുള്ള ചുമതല.

(എഫട്ട്) പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപനഷന പഭായലാം

20  (5211)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില് ഏലതങ്കനിലുലാം സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  പഭായലാം  ഉയര്ത്തനി
നല്കുകേകയഭാ, കേഭാലഭാവധനി നതീടനിനല്കുകേകയഭാ ലചേയട്ട് ഉത്തരവ പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പ്പുകേളുലാം കേഭാലഭാവധനി നതീടനിനല്കേഭാനുള്ള കേഭാരണവലാം സഹനിതലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

പുതനിയതഭായനി രൂപതീകേരനിച കേമ്മേതീഷനുകേള

21  (5212)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ
കേമ്മേതീഷനുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഇസൗ കേമ്മേതീഷനുകേളുലട പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി എത്ര പുതനിയ തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കലപടനിട്ടുലണനലാം ഓകരഭാ തസ്തനികേയലടയലാം ശമ്പള ലസയനിലുലാം അലവനസുകേളുലാം
എത്ര വതീതമഭാലണനമുളള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള  വഴെനി  എത്ര  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനങ്ങള
അധനികേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനികക്കണനി  വരുലമനലാം  ആയതനിലന്റെ  ലചേലവകേളക്കഭായനി
ഏകേകദശലാം  എന്തട്ട്  തുകേ  ഒരു  വര്ഷലാം  വനിനനികയഭാഗനികക്കണനിവരുലമനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ നനിയമനങ്ങള വഴെനി ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനലതന വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല പവൃത്തനി ദനിവസങ്ങള

22  (5214)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  ആഴ്ചയനില്  6  ദനിവസലാം  രഭാവനിലല  10  മുതല്
സവകുകനരലാം  5  മണനി വലര പവര്ത്തനിയ്ക്കുനതനില്നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനി ആഴ്ചയനില്
5  പവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാന  ഏലതങ്കനിലുലാം  വനിധത്തനിലുള്ള  ചേര്ചകേകളഭാ
കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേകളഭാ ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട
ചേര്ചകേകളഭാ കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേകളഭാ ആരലാംഭനിചനിടനില.  

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം

23 (5215) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചേര്ചയനില് എലന്തലഭാലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് മുഖലമനനി മുകനഭാട്ടു വചനിട്ടുള്ള
ലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എന മുതല് ലപരുമഭാറചടലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  1960-ലല കകേരള സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപരുമഭാറചടങ്ങള  ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  പസ്തുത  ചേടങ്ങളനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തഭാറുണട്ട്.
ലപരുമഭാറചടങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭായനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നനിരുനനില.  എനഭാല്
ജനങ്ങള  ആഗഹനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ളതുലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ  ഭരണലാം  കേഭാഴ്ച
വയ്ക്കുനതനിനുലാം സനിവനില് സര്വ്വതീസട്ട് ലമചലപടുത്തുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  4-7-2016-നട്ട്
സലാംഘടനഭാ പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  മുഖലമനനി ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കയഭാഗത്തനിലന്റെ
മനിനുട്സട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

ലലവദതതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയലപടഭാത്ത
സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള

24  (5216)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിലചങ്കനിലുലാം സവദതതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില
എന  കേഭാരണത്തഭാല്  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഉത്ഘഭാടനലാം  മുടങ്ങനി
ക്കനിടക്കുനണട്ട്; വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എലന്തങ്കനിലുലാം
തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിലചങ്കനിലുലാം ലലവദതതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില
എന കേഭാരണത്തഭാല് ഉദ്ഘഭാടനലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
സനിവനില് പവൃത്തനികേള ഒരു വനിധലമങ്കനിലുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച (വഭാതനിലുകേളുലാം ജനലുകേളുലാം
വചട്ട്)  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ലലവദതതതീകേരണ  കജഭാലനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇകപഭാള  നടനട്ട്  ലകേഭാണനിരനിക്കുന  സനിവനില്  പവൃത്തനികേള
ഏകേകദശലാം  പൂര്ത്തനിയഭായവയലട  ലലവദതതതീകേരണ  പവൃത്തനികേളുലട  തല്സനിതനി
അടക്കമുള്ള പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഇലകനിക്കല് വനിഭഭാഗലാം ശഭാകതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല്  നനിലവനിലുണട്ട്.  പവൃത്തനികേള  പലതുലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകുനവയഭായതുലകേഭാണട്ട് ജനിലഭാതലത്തനില്കൂടുതല് ശദയലാം ഏകകേഭാപനവലാം
ഉണഭാവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. പധഭാന പവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

269/2019.
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അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്, കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേകേളുലട കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട്

25 (5217) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എനതീ
തസ്തനികേകേളുലട എനടനി കകേഡറനിലല സഭാലാംങ്ഷനഡട്ട് ലസ്ട്രേങ്തട്ട് എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേകേളുലട  കകേഡര്  ലസ്ട്രേങ്തട്ട്  അവസഭാനമഭായനി  പുനര്
നനിര്ണയനിചതട്ട്  എനഭാണട്ട്;  പസ്തുത  ഉത്തരവകേള  ഏലതഭാലക്ക;  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനു കശഷലാം പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഒകരഭാനനിലുലാം  എത്ര  എണ്ണലാം  വതീതലാം  സൃഷനിച്ചു;  പസ്തുത  ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരത്തനില് സൃഷനിച പുതനിയ തസ്തനികേകേളനില് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില് സൃഷനിച പുതനിയ തസ്തനികേകേള കൂടനി ഉളലപടുത്തനി കകേഡര്
ലസ്ട്രേങ്തട്ട്  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനില്  എലന്തങ്കനിലുലാം  തടസലാം  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ
ലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട് പുനര് നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് -373

കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കഗഡട്ട്  II -89

(ബനി) അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ തസ്തനികേയലട കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട് അവസഭാനമഭായനി പുനര്
നനിര്ണ്ണയനിചതട്ട്  6-4-2006-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2498/2006/ലപഭാഭവ.
പകേഭാരമഭാണട്ട്.  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേയലട കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട് തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി പുനര്നനിര്ണ്ണയനിചതട്ട്  19-6-2015-
ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 4560/15/ലപഭാഭവ. പകേഭാരമഭാണട്ട്. പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം* ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 81

(സനി)  ഉണട്ട്.  14  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനിലൂലട  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ
43  തസ്തനികേകേളുലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  1  തസ്തനികേയലാം സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  1-9-2016-ലല  സ.  ഉ.  (ലലകേ)നമ്പര്  131/2016/ലപഭാഭവ.  പകേഭാരലാം
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  സൃഷനിചനിട്ടുള്ള  തസ്തനികേകേലളഭാഴെനിലകേ  ബഭാക്കനിലയലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട്  പുനര്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ഭനിനകശഷനിയള്ള ഉകദലഭാഗസര്

26  (5218)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനിലല ഭനിനകശഷനിയളള ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭായനി
ലപഭാകമഭാഷന സലാംവരണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലപഭാകമഭാഷനനില്  സലാംവരണലാം
ഏര്ലപടുത്തണലാം  എന  നനിര്കദ്ദേശലാം  എവനിലട  നനിലനങ്കനിലുലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംവരണലാം ലചേയനിടനില. നനിലവനിലല സര്വ്വതീസട്ട് ചേടങ്ങളനില് ലപഭാകമഭാഷനട്ട്
സലാംവരണലാം വലവസ ലചേയനിടനില.

(ബനി) ഇല.

സര്വ്വകേലഭാശഭാല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനലാം

27  (5219)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനികലക്കട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.
എനഭാണട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഏലതഭാലക്ക യണനികവഴനിറനികേളുലട നനിയമനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
പസ്തുത ലനിസ്റ്റനിലല ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള പരനിഗണനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

269/2019
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(സനി)  പസ്തുത തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര കപര് ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്
വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞ്ചട്ട്ലമന്റെട്ട്,  ലഡപമ്മ്യൂകടഷന,  കേരഭാര് തുടങ്ങനിയ രതീതനികേളനില് കജഭാലനി
കനഭാക്കനി വരുനലവനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  10-8-2016-നട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)  1. കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാല

2. കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല

3. കേണ്ണൂര് സര്വ്വകേലഭാശഭാല

4. എലാം.ജനി. സര്വ്വകേലഭാശഭാല

5. കൂസഭാറട്ട്

6. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

7. കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദ പഠന സര്വ്വകേലഭാശഭാല

8. കകേരള ലവററനിനറനി & അനനിമല് സയനസട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല

9. നഭാഷണല് യണനികവഴനിറനി കഫഭാര് അഡന്വേഭാനസട്ട് ലതീഗല് സ്റ്റഡതീസട്ട്

10. കകേരള യണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് സയനസട്ട്

11. തുഞ്ചലത്തഴത്തചന മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല

12. ശതീ ശങ്കരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത സര്വ്വകേലഭാശഭാല.

(സനി)  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  എലാം.  ജനി.
സര്വ്വകേലഭാശഭാല, കകേരള  ലവററനിനറനി  &അനനിമല്  സയനസട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,
എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,
തുഞ്ചലത്തഴത്തചന  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല,  ശതീ  ശങ്കരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  എനതീ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  നനിലവനില്  ആരുലാം  തലന  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  അകറഞ്ചട്ട്ലമന്റെട്ട്,
ലഡപമ്മ്യൂകടഷന, കേരഭാര് തുടങ്ങനിയ രതീതനികേളനിലുലാം കജഭാലനി കനഭാക്കുനനില.

കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്  52  കപര്  കജഭാലനി
ലചേയവരുന. ഇതനില് 42 കപര് അനുവദനിക്കലപട തസ്തനികേകേളക്കട്ട് പുറകമയള്ളവരഭാണട്ട്.

കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്
145 കപര് ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുന.
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കകേരള  ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദപഠന  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-നനിലവനില്  കേഭാലനിക്കറട്ട്
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനിലല 2 അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര് ലഡപമ്മ്യൂകടഷനനില് കജഭാലനി ലചേയവരുന.

നുവഭാല്സട്ട് -   3 കപര് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനികനഭാക്കുന.

കകേരള  യണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സയനസട്ട് -  31 അസനിസ്റ്റന്റുമഭാര്
ലഡപമ്മ്യൂകടഷന വലവസയനില് കജഭാലനിലചേയവരുന.

ലകേഭാചനിന  യണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  സയനസട്ട്  &  ലടകകഭാളജനി   -  നനിലവനില്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് ഒരഭാള ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.

ലപഭാതുജനങ്ങളുലട പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് ഡനിജനിറല് സലാംവനിധഭാനലാം

28 (5220) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ഓഫതീസനില്
ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേളുലട  പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  ഡനിജനിറല്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  പരനിഹഭാരലാം
നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാനുലാം എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  ഇതുവലര എത്ര പരഭാതനികേളഭാണട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളനില് നനിനലാം സന്വേതീകേരനിചതട്ട്;
അതനില് എത്ര പരഭാതനികേളക്കഭാണട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേണതട്ട്; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  മുഖലമനനിക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേളുലാം  തപഭാല്
മുകഖന  വരുന  പരഭാതനികേളുലാം  അകപക്ഷകേളുലാം  ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി  ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  പുതനിയ  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  മുകഖനയള്ള  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പരഭാതനികേളുലാം  അകപക്ഷകേളുലാം  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഡഭാറഭാ
എനടനി  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  പത്തട്ട്  കേസൗണറുകേളുള്ള  പകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
ലസക്രകടറനിയറനില്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട  പരഭാതനികേളുലാം  അനുബന്ധകരഖകേളുലാം
സഭാന  ലചേയട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിന്റെ  വനിവരകശഖരത്തനില്  കചേര്ക്കുന.  തുടര്നട്ട്
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പരഭാതനികേളുലട  സഭാന  ലചേയ  കകേഭാപനി  മുഖലമനനിയലട  ഉത്തരകവഭാ  നനിര്കദ്ദേശകമഭാ
ഉളലപടുത്തനി ഓണ്ലലലനഭായനിത്തലന ബന്ധലപട ലസക്രടറനികയറട്ട് വകുപ്പുകേളനികലയ്കക്കഭാ,
വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേളകക്കഭാ,  ജനിലഭാ  കേളകര്കക്കഭാ  അയച്ചു  ലകേഭാടുക്കുന.  ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളുലട സന്വേഭഭാവലാം അനുസരനിചട്ട്  13  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
കസഭാഫട്ട് ലവയറനില് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ബന്ധലപട ഓഫതീസുകേളനില് ഇവ
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കമല്നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  ഓണ്ലലലനഭാകയഭാ  തപഭാല്  മുകഖനകയഭാ
റനിപഭാര്ട്ടുകേള തനിരനിലകേ അയയ്ക്കുനതനിനുലാം സലാംവനിധഭാനലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കനരനിട്ടുലാം,  ഓണ്ലലലനഭായലാം പരഭാതനികേള സമര്പനിക്കഭാലാം.  cmo.kerala.gov.in  എന
ലവബ്ലലസറനില് കപരട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയകശഷലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ കഫഭാറലാം വഴെനി പരഭാതനികേള
നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനിയനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള  ഒഴെനിലകേ  26-5-2016  മുതല്  26-10-2016  വലര  ആലകേ  37340
പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനില് നഭാളനിതുവലര  30081  പരഭാതനികേള പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി
കമല്നടപടനിക്കട്ട് അയച്ചു ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് മുമ്പഭാലകേ ഉനയനിചനിട്ടുള്ള ആവശലങ്ങള

29 (5222) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  മുമ്പഭാലകേ
ഉനയനിചനിട്ടുള്ള  ആവശലങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  അതനികനഭാടുള്ള  കകേന്ദ്രപതനികേരണലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉനയനിച  ഏലതങ്കനിലുലാം  ആവശലലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനകേലാം  നടപനിലഭാക്കുകേകയഭാ,  നനിരസനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി കകേരളസര്ക്കഭാര് ഉനയനിച

പധഭാന  ആവശലങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  ലടയനിന  യഭാത്രക്കഭാരുലട
സുരക്ഷയട്ട്  ഏറവലാം  ഉയര്ന  പരനിഗണന  നല്കേനിവരുനതഭായനി  ലറയനില്കവ
അധനികേഭാരനികേള  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേലള  സലാംബന്ധനിച  കൂടുതല്
വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കഡഭാ. എലാം.എ. ഉമ്മേന കേമ്മേനിറനി

30  (5223)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2009-ല് കഡഭാ.എലാം.  എ.  ഉമ്മേന കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനികന്മല്

എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല്  ലസല്

രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവകേള

ഉണഭായനിട്ടുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  എത്തനിയതനിനട്ട്  കശഷലാം  മലപ്പുറലാം

ജനിലയനില് എല്.ഡനി.സനി.  നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ;  പനി.എസട്ട്.സനി.  യനികലക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം

കനരനിടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2007-നട്ട് മുനപുള്ള പത്തട്ട് വര്ഷക്കഭാലലത്ത വനികകേന്ദ്രതീകേരണഭാസൂത്രണലാം,

വനികേസനലാം  എനനിവ  വനിലയനിരുത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനികലയഭായനി

രൂപതീകേരനിച  കഡഭാ.  എലാം.എ.  ഉമ്മേന  കേമ്മേനിറനി  2009-ല്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനില്,

കജഭാലനിഭഭാരലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  ലതരലഞടുക്കലപട

വനിഷയങ്ങളനില് പഭാഥമനികേ വനിവര കശഖരണത്തനിനഭായനി സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് ഉകദലഭാഗസലന

ഓകരഭാ  പഞ്ചഭായത്തനിലുലാം  ഒനവതീതവലാം  മുനസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന  തലത്തനില്

ആവശലഭാനുസരണവലാം  നനിയമനികക്കണ  ആവശലമുലണനട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുകേയലാം

ആയതനിനട്ട്  1219  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് തസ്തനികേകേള ആവശലമഭായനി വരുലമനട്ട് ടനി കേമ്മേനിറനി

മുമ്പഭാലകേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കട്ട്  ഡയറകര്  സമര്പനിചനിരുന

കുറനിപനില് വലകമഭാക്കനിയനിരുനലവനലാം പരഭാമര്ശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാന പഭാനനിലാംഗട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട്  ഒരു  സ്റ്റഡനിഗ്രൂപട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിവനിവരക്കണക്കട്ട്

വകുപനിലുലാം  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലല സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് യണനിറനിലുലാം  ഒരു വര്ക്കട്ട്  സ്റ്റഡനി
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നടത്തനി  വര്ക്കട്ട്  കലഭാഡനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായള്ള  തസ്തനികേകേള  കേണക്കഭാക്കനി

അധനികേമഭായനി കേലണത്തുന ജതീവനക്കഭാലര തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട്

ആവശലമഭായനി  വരുന  പുതുതഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്

പുനര്വനിനലസനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ടനി കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി) 109  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഹഭാഡ പദതനി

31  (T*5224)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജനസനി  (ഹഭാഡ)  യലട  പദതനി  പകേഭാരലാം

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ഏലതഭാലക്ക പവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇകപഭാള

പുതുതഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായള്ള ലപഭാകപഭാസലുകേള ആരട്ട് മുകഖനയഭാണട്ട് സമര്പനികക്കണലതനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റഭാനനിയനില്  ഹഭാഡയലട  പദതനികേള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം

ഇതനിനഭായനി എത്ര രൂപ ലചേലവഴെനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബന്ധ*മഭായനി കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  ബന്ധലപട  എലാം.എല്.എ.  മഭാര്  മുകഖന  മലകയഭാര  വനികേസന

ഏജനസനിയലട ലചേയര്മഭാനട്ട് ലപഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിക്കണലാം.  

(സനി)  മലകയഭാര  വനികേസന ഏജനസനിയലട പവര്ത്തന പരനിധനിയനില് റഭാനനി

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഒരു പഞ്ചഭായത്തുലാം നനിലവനില് ഉളലപടുനനില.

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പതനിമൂനഭാലാം പഞ്ചവതര പദതനി

32 (5225) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പതനിമൂനഭാലാം  പഞ്ചവതര  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  തുകേയലട  പദതനിയഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്;  ഈ  തുകേ
എങ്ങലന  സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  പദതനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുലാം
നടത്തനിപനിനുലാം ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പതനിമൂനഭാലാം  പഞ്ചവതര  പദതനിയനില്  കൂടുതല്  പരനിഗണനയലാം
പഭാധഭാനലവലാം നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പതനിമൂനഭാലാം പഞ്ചവതരപദതനി തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാം  ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന
ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനില്  വനിവനിധ  കമഖലകേള/ഉപ  കമഖലകേളനിലഭായനി  43  കേര്മ്മേ
സമനിതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം  ഇസൗ  സമനിതനികേളുലട  കയഭാഗലാം  നടനവരനികേയലാം
ലചേയ്യുന. ഇവയലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാവലാം പതനിമൂനഭാലാം പഞ്ചവതര
പദതനിയലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പതനിമൂനഭാലാം
പഞ്ചവതര പദതനിയലട സമതീപനകരഖ  (Approach paper)  പുറത്തനിറക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചു  വരുന.  പതനിമൂനഭാലാം  പഞ്ചവതര  പദതനിയലട  ആദല
വര്ഷമഭായ  2017-18  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയലട പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അടങ്കല്  തുകേ
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനഭായനി ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള, വനിവനിധ ലപഭാകഫഭാര്മകേള
എനനിവ  ഇതനിനകേലാം  നല്കേനി  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പു
കമധഭാവനികേള,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രടറനിമഭാര്,  മനനിമഭാര് എനനിവരുമഭായള്ള ചേര്ചകേള
ഒകകഭാബര്,  നവലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില്  നടക്കുനതഭാണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
2017-18-ലന്റെ പദതനി കരഖ ലഫബ്രുവരനി 2017-നട്ട് പുറത്തനിറങ്ങുനതനിനുലാം പതനിമൂനഭാലാം
പഞ്ചവല്സര പദതനിയലട  പദതനികരഖ  2017-18-ലന്റെ ആദല പഭാദത്തനില് തലന
പുറത്തനിറക്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി&സനി) പതനിമൂനഭാലാം  പഞ്ചവതരപദതനിയലട  കേര്മ്മേസമനിതനികേളുലട
റനികപഭാര്ടട്ട്,  സമതീപന കരഖ എനനിവയട്ട് അന്തനിമ രൂപലാം നല്കേനി അലാംഗതീകേരനിചകശഷലാം
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മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലപഭാതുകരഖയഭായനി  പസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  പദതനി തുകേയലട അടങ്കല്,
സമഭാഹരണലാം,  നടത്തനിപട്ട്  എനനിവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.
പതനിമൂനഭാലാം  പഞ്ചവതര  പദതനിയലട  സമതീപന  കരഖയലട  കേരടട്ട്  അന്തനിമ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

33 (5226) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    സഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തട്ട്  പഠനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കജഭാലനി
ലഭനിക്കഭാത്തതു മൂലലാം വഭായ  കുടനിശനികേ ഉണഭാകുകമ്പഭാള ബഭാങ്കുകേള ജപനി നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സന്വേകേഭാരല  ഏജനസനികേള  മുകഖന  വഭായ  എടുത്തട്ട്  കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയവലര ഭതീഷണനിലപടുത്തുന എന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി പകേഭാരലാം കലഭാണ് കുടനിശനികേ തതീര്ത്ത
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  'സനിബനില് കസഭാര്'  റനിമഭാര്ക്കട്ട്  ഉള്ളതനിനഭാല്  ബഭാങ്കട്ട്  കജഭാലനിക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനനിലലന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇടലപടട്ട് ആവശലമഭായ പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തു പഠനിചട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  വഭായ
കുടനിശനികേ  ആകുന  അക്കസൗണ്ടുകേളനില്,  പരമഭാവധനി  അനുവദനതീയമഭായ  കേഭാലഭാവധനി
നതീടനിലക്കഭാടുത്ത  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുള.
അങ്ങലനയള്ള  കകേസുകേളനില്  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയനില്
നനിയമഭാനുസൃമഭായ  ഇളവകേള  ലകേഭാടുത്തട്ട്,  വഭായ  അടച്ചു  തതീര്ക്കുവഭാനുലാം  ബഭാങ്കുകേള
അവസരലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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34  (T* 5227)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ലമഭാത്തലാം  കൃഷനിഭൂമനി  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനില്  ദതീര്ഘകേഭാല
വനിളകേളഭായ ലതങ്ങട്ട്,  കേഭാപനി,  കതയനില,  കുരുമുളകേട്ട്,  ജഭാതനി,  ഏലലാം,  കേവങ്ങട്ട് തുടങ്ങനിയ
വനിളകേളുലട കേഴെനിഞ  40  വര്ഷലത്ത  (1976-2016)  ഭൂവനിസ്തൃതനി,  ലമഭാത്ത ഉല്പഭാദനലാം,
ഉല്പഭാദനക്ഷമത എനനിവ കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹ്രസന്വേകേഭാല  വനിളകേളഭായ  ലനലട്ട് ല,  പചക്കറനി,  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  വഭാഴെ,
കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേരനിമ്പട്ട്  എനതീ  വനിളകേളുലട  കേഴെനിഞ  40  വര്ഷലത്ത
(1976-2016)  ഭൂവനിസ്തൃതനി,  ലമഭാത്തലാം  ഉല്പഭാദനലാം,  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  എനനിവ
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലമഭാത്തലാം കൃഷനി ഭൂമനിയനില് കൃഷനി ലചേയ്യുനതട്ട്, കൃഷനിക്കട്ട് ഉപയകമഭായതുലാം
എനഭാല്  കൃഷനിലചേയഭാത്തതുലാം,  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപയകമലഭാത്തതട്ട്,
ജലകസചേന  സസൗകേരലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ലഭലമലഭാത്തതട്ട്  എനനിവയലട  കേഴെനിഞ  40
വര്ഷലത്ത  (1976-2016)  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കക്രഭാഡതീകേരനിച  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'കേഭാര്ഷനികേ  സനിതനി  വനിവര  കേണക്കട്ട്  2014-15'  പകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഭൂമനി
21,98,298  ലഹകറഭാണട്ട്.  കക്രഭാഡതീകേരനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം* ആയനി
കചേര്ക്കുന.

(ബനി)  ലനലട്ട് ല,  പചക്കറനി, വഭാഴെ, കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള, കേരനിമ്പട്ട് എനതീ വനിളകേളുലട
കക്രഭാഡതീകേരനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം* ആയനി  കചേര്ക്കുന.  പയറു  വര്ഗ്ഗങ്ങലള
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്. നനിയമത്തനില് ഇളവട്ട്

35 (5228)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തതീരകദശത്തുലാം  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലന്റെ  തതീരത്തുലാം  തഭാമസനിചട്ട്  വരുന
പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  മറനിടങ്ങളനില്  സന്വേന്തമഭായനി  ഭൂമനി  ഇലഭാത്ത  പക്ഷലാം  വതീടട്ട്  പുതുക്കനി
പണനിയനതനിനട്ട്  സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  നനിയമത്തനില് ഇളവട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

തതീരകദശത്തുലാം,  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിലന്റെ  തതീരത്തുലാം  തഭാമസനിച്ചു  വരുനവരുലട
അലാംഗതീകൃത ഭവനങ്ങള  (1991  ലഫബ്രുവരനി  19-നു മുനപട്ട്  നനിര്മ്മേനിചവ)  അകത തറ
വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനില്  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  തതീരകദശ  നനിയനണ
വനിജഭാപനലാം പകേഭാരലാം അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  വലവസയണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കൂടുതല് ഇളവകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

സനിലസ്റ്റഡനിലല ജനിവനക്കഭാരുലട കസവന-കവതന വലവസകേള

36  (5229)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സയനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലടകകഭാളജനി  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള
സനിലസ്റ്റഡനിലല  (CSTED)  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവന-കവതന  വലവസകേള
സലാംബന്ധനിച  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  ഉത്തരവനിനകമല്  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  30/A1  തതീയതനി  22-7-2016  നമ്പര്
ഫയലനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ബഹു. കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവനിനനുസൃതമഭായനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ശമ്പളകമഭാ മറട്ട് ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ ലഭനിക്കഭാത്ത പശ്നലാം പരനിഹരനിചട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി
ശമ്പളവലാം ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പരഭാതനിക്കഭാരഭായ ജതീവനക്കഭാലര സനിലസ്റ്റഡനിലന്റെ റഗുലര് ജതീവനക്കഭാരഭായനി
പരനിഗണനിക്കണലമനഭാണട്ട്  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. അതനുസരനിചട്ട്
അവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളകുടനിശനികേയലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നലഭാനുലാം  പസ്തുത  കകേഭാടതനി
വനിധനിയനില്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  സന്വേന്തമഭായനി  വരുമഭാനമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേലണത്തനി
നടത്തനിവരുന  ലസഭാലലസറനിയഭാണട്ട്  സനിലസ്റ്റഡട്ട്.  പസ്തുത  സഭാപനലാം  സര്ക്കഭാര്
ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന-എയ്ഡട്ട്  സഭാപനമല.  2012  മുതല്  കേഭാരലമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടക്കഭാത്തതുമൂലലാം  സനിലസ്റ്റഡട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനി  കനരനിടുനതനിനഭാല്
ജതീവനക്കഭാരുലട  കവതന  വലവസകേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഇതുവലര  കേഴെനിഞനിടനില.
സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെട്ട്-ഇന-എയ്ഡട്ട്  സഭാപനമലഭാത്തതനിനഭാല്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ബഭാധലത സനിലസ്റ്റഡനിനഭാണട്ട്.

(സനി)  സനിലസ്റ്റഡനിലന്റെ  ധനലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.
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ജവഹര്ലഭാല് ലനഹ്റു കടഭാപനിക്കല് ലബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട്
ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടനിലല നനിയമനങ്ങള

37 (5230) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജ.എന.റനി.ബനി.ജനി.&ആര്.ലഎ.യനില്  2003-നട്ട്  കശഷലാം  എത്ര
തഭാത്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്/ദനിവസ കവതന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സനിര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര് കേഭാലയളവനില് കജഭാലനി  ലചേയനിരുന തസ്തനികേയനിലഭാകണഭാ സനിര
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാലത  പുതനിയ  തസ്തനികേ
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ലഭാബുകേളനിലുലാം കപഭാജകകേളനിലുലാം കജഭാലനി ലചേയ വനനിരുനവലര ഓഫതീസട്ട്
തസ്തനികേയനില്  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട്
സനിരലപടുത്തനിയതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്  അനുബന്ധമഭായ ചേടങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലജ.എന.റനി.ബനി.ജനി.  &  ആര്.ലഎ-യനില്  2006-നട്ട്  കശഷലാം  എത്ര
തസ്തനികേകേളനില്  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണനലാം  അവയനില്  ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിക്കഭാലത പുനനഃക്രമതീകേരണത്തനിലൂലട
സൃഷനിക്കലപട തസ്തനികേകേള ഏലതലഭാലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പസ്തുത സഭാപനത്തനില്  2003-നട്ട്  കശഷലാം ഓഫതീസട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെഭായലാം,
ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് കേതീപറഭായലാം കജഭാലനി ലചേയട്ട് വരുനവര് സനിരനനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ലതഭാട്ടുമുൻപട്ട് ഏതു തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട് കജഭാലനി ലചേയനിരുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  19  തഭാത്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ
പരനിസനിതനി കേസൗണ്സനിലുലാം, ലജ.എന.റനി.ബനി.ജനി. &ആര്.ലഎ.-യലാം സനിര നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  നനിയമനത്തനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനില.
തസ്തനികേകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി * കചേര്ക്കുന.  

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,
ലറകക്കഭാര്ഡട്ട്  കേതീപര്  എനതീ  തസ്തനികേകേളനില്  സനിരലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
ചേടങ്ങള നനിലവനിലനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  6  ലലടപനിസ്റ്റട്ട്  തസ്തനികേ  പുനനഃക്രമതീകേരനിചട്ട്  3  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേ
സൃഷനിചതനിനട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  2  ലഭാബട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
തസ്തനികേകേളക്കട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭലമഭായനിടനില.

(ജനി)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  ലഭാബട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  സനില്ഡട്ട്  വര്ക്കര്  എനതീ
തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട് കജഭാലനി ലചേയനിരുനതട്ട്.

സനി.ഡനി.പനി.ഒ. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനള്ള നനിയമനലാം

38  (5231)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  40/2011  പകേഭാരലാം  4-8-2015-നട്ട്  നനിലവനില്വന
സനി.ഡനി.പനി.ഒ. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനട്ട് ഇതട്ട് വലര എത്രകപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയതനില്  എത്ര
എന.ലജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഈ എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവനികലക്കട്ട്  നനിലവനിലുള്ള റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില് നനിനട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  4 -8-2015-ല്  നനിലവനില്  വന  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  പകേഭാരലാം
48  കപലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് നഭാളനിതുവലര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ എന.ലജ.ഡനി.
ഒഴെനിവകേളുലാം ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 5 എന.ലജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനിയ്ക്കുള്ളനില് വരുന എന.ലജ.ഡനി. ഒഴെനിവകേളനില്
പസ്തസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള

39  (5232)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ആസഭാന  ഓഫതീസനിലുലാം  ജനിലഭാ
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ആയനി എത്ര പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുണട്ട്; പസ്തുത
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  എത്ര  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള കൂടുതല് ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
നനിയമനലാം നല്കുനതനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി.യനില് അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള പഭായപരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്
പടനികേ  നനിലവനിലുള്ള,  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന
വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

യണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ

40 (5233) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) യണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് പനി. എസട്ട്. സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് പനി. എസട്ട്. സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളലതനലാം
നനിലവനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട് അസഡന്വേസട്ട് നല്കേനിലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പസ്തസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എത്രയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

10-8-2016-ല് പഭാബലലത്തനില് വന.

(ബനി) 725 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ. നനിലവനില് 610 ഒഴെനിവകേളക്കട്ട് നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി.

(സനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ഏറവലാം  കുറഞതട്ട്  ഒരു  വര്ഷവലാം
കൂടനിയതട്ട്  മൂനട്ട്  വര്ഷവമഭാണട്ട്.  ഒരു വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം പുതനിയ ഒരു റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
പസനിദതീകേരനിക്കുനപക്ഷലാം നനിലവനിലല ലനിസ്റ്റനിലന്റെ പഭാബലലലാം ഇലഭാതഭാവനതഭാണട്ട്.

സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ

41  (5234)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്
എത്ര  ഒഴെനിവകേളഭാണുളളലതനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  ഏലതഭാലക്ക
സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇതനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനലാം,
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്ത ഒഴെനിവകേള എത്രലയനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടുത്ത  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനുളളനില്  ഓഫതീസട്ട്  സൂപണട്ട്,  ലസലക്ഷന
കഗഡട്ട്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  സതീനനിയര്  കഗഡട്ട്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എനതീ
തസ്തനികേകേളനില് നനിനട്ട് എത്ര ഉകദലഭാഗസര് വനിരമനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവനിധ സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില് കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് 256
ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.

1. കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയനില്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ നനിലവനിലനില. L.D Typist തസ്തനികേയനില് 36 ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.

2. കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല- കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  14
ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.

3. കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-നനിലവനിലുള്ള  ലലടപനിസ്റ്റട്ട്  കേലാം  ലസ്റ്റകനഭാഗഭാഫര്
തസ്തനികേ  പുനനഃപരനിവര്ത്തനലാം  ലചേയട്ട്  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  ലസ്റ്റകനഭാഗഭാഫര്
തസ്തനികേകേളഭാക്കുന പക്രനിയ നടന വരനികേയഭാണട്ട്. ഇതനിനട്ട് കശഷകമ  ഒഴെനിവകേള
നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്, പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയകേയള.

4. എലാം.ജനി.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  62
ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.

5. കുസഭാറട്ട്  -  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനില്  21  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനില് ഉണട്ട്.

6. കകേരള  കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല-  കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്
98 ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് ഉണട്ട്.

7. കകേരള  ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദ  പഠന  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില് 5 ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.

8. കകേരള  ലവററനിനറനി  &അനനിമല്  സയനസട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് 20 ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.

9. നുവഭാല്സട്ട് - കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ നനിലവനിലനില.

10.  എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല് സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കലപടനില.
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11. കകേരള  യണനികവഴനിറനി  ഓഫട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സയനസട്ട്-കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കലപടനിടനില.

12.  തുഞ്ചലത്തഴത്തചന  മലയഭാള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേ സനിരഭാടനിസഭാനത്തനില് അനുവദനിചനിടനില.

13.  ശതീ.  ശങ്കരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-കേമ്പമ്മ്യൂടര്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴെനിവകേള ഇല.

(ബനി)  1.  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിടനില.

2. കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല -എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

3. കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല- നനിലവനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില.

4. എലാം.ജനി.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-61  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 1  ഒഴെനിവട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്.

5. കുസഭാറട്ട് - 21 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

6. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല- 24 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
74 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്. 

7. കകേരള  ഫനിഷറതീസട്ട്-സമുദ  പഠന  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

8. കകേരള ലവററനിനറനി & അനനിമല് സയനസട്ട് സര്വ്വകേലഭാശഭാല-20 ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

9. നുവഭാല്സട്ട്- തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില

10.എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-തസ്തനികേ
സൃഷനിചനിടനില.

11. കകേരള യണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് സയനസട്ട്-തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.

12.തുഞ്ചലത്തഴത്തചന മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല-തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.

13. ശതീശങ്കരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാല- നനിലവനില് ഒഴെനിവകേള ഇല.

(സനി) 1.  കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാല-അടുത്ത രണട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  13 കപര്
വനിരമനിക്കുന.
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2. കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-2017-ല്  പസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിനലാം
1 ആള വനിരമനിക്കുനണട്ട്. 2018-ല് വനിരമനിക്കുനവരുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കലപടനിടനില.

3. കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-ആരുലാം തലന വനിരമനിക്കുനനില.

4. എലാം.ജനി.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-15  ഓളലാം  ഉകദലഭാഗസര്  വനിരമനിക്കുലമനട്ട്
കേണക്കഭാക്കലപടുന.

5. കുസഭാറട്ട്-ഓഫതീസട്ട് സൂപണട്ട് -1, കേമ്പമ്മ്യൂടര് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലസലക്ഷന കഗഡട്ട് -1.

6. കകേരള കേഭാര്ഷനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല-പസ്തുത തസ്തനികേകേളനില് 2016-ല് ഒനലാം
2017-ല് 7-ഉലാം 2018- ല് 2-ഉലാം ഉകദലഭാഗസര് വനിരമനിക്കുന.

7. കകേരള ഫനിഷറതീസട്ട്  -സമുദപഠന സര്വ്വകേലഭാശഭാല-2017-ല് ഒനലാം  2018-ല്
ഒനലാം ഓഫതീസട്ട് സൂപണ്ടുമഭാര് വനിരമനിക്കുന.

8. കകേരള  ലവററനിനറനി  &  അനനിമല്  സയനസട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-ഓഫതീസട്ട്
സൂപണട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില് 2 കപര് വനിരമനിക്കുന.

9.  നുവഭാല്സട്ട് - തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.

10.  എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം ലടകകഭാളജനിക്കല്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-തസ്തനികേ
സൃഷനിചനിടനില.

11. കകേരള യണനികവഴനിറനി ഓഫട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് സയനസട്ട് - തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.

12.തുഞ്ചലത്തഴത്തചന മലയഭാള സര്വ്വകേലഭാശഭാല -തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.

13. ശതീശങ്കരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  സര്വ്വകേലഭാശഭാല-ഓഫതീസട്ട്  സൂപണട്ട്
തസ്തനികേയനില് നനിനട്ട് ഒരഭാള വനിരമനിക്കുലാം.

വനികലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഒഭാഫതീസര് കഗഡട്ട് - II നനിയമനലാം

42 (5235) ശതീ  .   ബനി  .    സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് വനികലജട്ട് എകട്ട്റനഷന ഓഫതീസര് കഗഡട്ട്-II
നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില് ഈ റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റട്ട് എനഭാണട്ട് നനിലവനില് വനലതനലാം കേഭാലഭാവധനി എനട്ട് അവസഭാനനിക്കുലമനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനട്ട്  ഇതുവലര  എത്ര  കപലര  നനിയമനിച്ചുലവനട്ട്
ജനറല്, സലാംവരണ വനിഭഭാഗങ്ങള തനിരനിചട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തസ്തുത തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് അവസഭാനമഭായനി എത്ര ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലവനലാം  അവയനില്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുളളവ  എത്രലയനലാം  കപരുലാം
കമല്വനിലഭാസവലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

12-04-2016-നട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില് വന. ഇസൗ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ ഏറവലാം കുറഞ
കേഭാലഭാവധനി  ഒരു വര്ഷവലാം പരമഭാവധനി  3  വര്ഷവമഭാണട്ട്.  ഒരു വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
ഇകത തസ്തനികേയനികലയട്ട്  പുതനിയ റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനില് വരുന സഭാഹചേരലത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനട്ട്  ഇതുവലര  11  കപലര  നനിയമനിച്ചു.  ഒ.സനി.-7,
ഒ.ബനി.സനി.-4.

(സനി)  18-8-2016-നട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  31  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കുലാം
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലന  കഗഡട്ട്- II റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

43  (5236)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലന കഗഡട്ട്  -II  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് എനഭാണട്ട് നനിലവനില്
വനലതനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  എത്ര  കപരഭാണട്ട്
ഉളലപടനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഈ  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനട്ട്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം പസ്തുത തസ്തനികേയനിലുള്ള എത്ര
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളനികലയ്ക്കുലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  അവരനില് എത്ര കപര് സര്വ്വതീസനില് പകവശനിചനിട്ടുലണനലാം എത്ര
എന.ലജ.ഡനി. കവക്കനസനികേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ദതീര്ഘകേഭാലത്തനിനട്ട്  കശഷമുണഭായ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റഭായതനിനഭാല്  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ആറുമഭാസകത്തക്കു കൂടനി ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നല്കേഭാനുലാം പരമഭാവധനി
കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാനുമഭായനി  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി*  കചേര്ക്കുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

269/2019



98 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വ്വതീസനില് ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തട്ട് ഇനലസകര് കഗഡട്ട്
- II തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനലാം

44  (5237)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  2014,  2015  വര്ഷങ്ങളനില്
571/2014,  137/2015  എനതീ  കേഭാറഗറനി  നമ്പരുകേളനില്  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്
സര്വ്വതീസനില്  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇനലസകര്  കഗഡട്ട്  -  II  തസ്തനികേയനിലല
നനിയമനത്തനിനട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  വനിജയവലാം  സഭാനനിററനി  ഇനലസകര്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കയഭാഗലതയഭായനി  ആവശലലപടനിരുനലതങ്കനിലുലാം  ഈ
തസ്തനികേയനില് ഡനികപഭാമക്കഭാലരയലാം ഉളലപടുത്തനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  പഠനിചട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  കജഭാലനിക്കഭായനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുന ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള അവഗണനിചട്ട്ലകേഭാണട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  ഇത്തരലാം
ഒരു നനിലപഭാടട്ട് സന്വേതീകേരനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  തസ്തനികേയനില്  ആകരഭാഗലവകുപനില്  എലഭാ  വര്ഷവലാം
ഡനികപഭാമക്കഭാര്ക്കഭായനി  അവസരങ്ങള  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള,  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്
സര്വ്വതീസനില്  സഭാനനിററനി  ഇനലസകര്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്  9
വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അവസരലാം  ലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  എന  വസ്തുത
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ടനി തസ്തനികേയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുകമ്പഭാള
ആവശലലപട  കയഭാഗലതയളളവലര  മഭാത്രലാം  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപടുത്തഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഡയറകകററട്ട്  ഒഭാഫട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സര്വ്വതീസനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  നടത്തുന  രണട്ട്  വര്ഷലത്ത  ഡനികപഭാമഭാ  ഇന  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇനലസകകഴട്ട്
കകേഭാഴട്ട്  കയഭാഗലത  മുനനിസനിപല്  കകേഭാമണ്  സര്വ്വതീസനിലല  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തട്ട്
ഇനലസകര്  തസ്തനികേയലട  ലതരലഞടുപനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുവഭാന  കകേരള  പബനികേട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന തനിരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ഒരു വര്ഷലത്ത സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളുലട
ഉയര്ന കയഭാഗലതയഭായനി കേണക്കഭാക്കനി ആയനിരുന പസ്തുത തതീരുമഭാനലാം.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലലകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇസൗ  വനിഷയലാം കകേരളഭാ  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  പരനിഗണന
യനിലുള്ള വനിഷയമഭാണട്ട്.  പസ്തസ്തുത കകേസനില് കകേരള പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന
പതനിസഭാനത്തഭാണട്ട്.  കകേരളഭാ  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  റൂളസട്ട്  ഓഫട്ട്
ലപഭാസതീഡതവര്  പകേഭാരലാം  ഒരു  തസ്തനികേയലട  നനിയമനത്തനിനട്ട്  വനിജഭാപനലാം
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പുറലപടുവനിക്കുകേ, റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേ, അലലഡന്വേസട്ട് ലചേയ്യുകേ എനനിവലയലഭാലാം
ഭരണഘടനഭാ സഭാപനമഭായ പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് വരുന
വനിഷയമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള
ഉളലപടുത്തുനതനില് സര്ക്കഭാര് ഇടലപടുനതട്ട് ഉചേനിതമല.

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട് - II തസ്തനികേ

45 (5238) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലമഡനിക്കല് ഇനഷന്വേറനസട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് വകുപനില് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട് - II
തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  വനിജഭാപനലാം  ക്ഷണനിചനിരുനതട്ട്
എനഭാണട്ട്;

(ബനി) പരതീക്ഷയട്ട് കശഷലാം പസ്തുത നനിയമനത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിരുന;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  നനിയമനത്തനിനുള്ള  അന്തനിമ  പടനികേ  പസനിദതീകേരനികചഭാ;
ഇലലങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-12-2015-ല്

(ബനി&സനി) ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട് - II തസ്തനികേയലട പരതീക്ഷ നടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി) തനിരുവനന്തപുരലാം-1
ലകേഭാലലാം-3
എറണഭാകുളലാം-1
തൃശ്ശൂര്-1
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-1

കദശതീകയഭാദ്ഗഥന സമനിതനി

46 (5239) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീകയഭാദ്ഗഥനത്തനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന
സമനിതനി ഏതഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  സമനിതനിയലട  അദലക്ഷനുലാം  അലാംഗങ്ങളുലാം  ആലരലഭാമഭാലണനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന സമനിതനി കയഭാഗത്തനില് സലാംസഭാന മുഖലമനനിമഭാര്ക്കുള്ള
അവകേഭാശങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) ഏറവലാം ഒടുവനില് പസ്തുത സമനിതനികയഭാഗലാം കചേര്നതട്ട് എനഭാലണനലാം ആ
കയഭാഗത്തനിലന്റെ മുഖല വനിഷയലാം എന്തഭായനിരുനലവനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന  സമനിതനി  (National  Integration  Council)  യഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് കദശതീകയഭാദ്ഗഥനത്തനിനഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന സമനിതനി.

(ബനി&സനി) ബഹു.  പധഭാനമനനി  അദലക്ഷനഭായ  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന
സമനിതനിയനില് കകേന്ദ്രകേഭാബനിനറട്ട്  മനനിമഭാര്,  കലഭാകേസഭയനികലയലാം രഭാജലസഭയനികലയലാം
പതനിപക്ഷകനതഭാക്കള,  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയലാം  കകേന്ദ്രഭരണ  പകദശങ്ങളനികലയലാം
മുഖലമനനിമഭാര്,  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുലട  കനതഭാക്കള,  കകേന്ദ്ര
കേമ്മേതീഷനുകേളനിലല  ലചേയര്കപഴണ്മഭാര്,  പത്രപവര്ത്തകേര്,  മറ്റു  വലകനികേള
എനനിവലരയഭാണട്ട്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  16-ാം  സമനിതനിയനില്
ആലകേ 148 അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീകയഭാദ്ഗഥന സമനിതനി അവസഭാനകയഭാഗലാം കചേര്നതട്ട്  23-9-2013
തതീയതനിയനിലഭാണട്ട്.  മതസസൗഹഭാര്ദ്ദേലാം,  മതസര്ദ ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള,
സതീ സുരക്ഷ, പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട് കനലരയള്ള കുറകൃതലങ്ങള തടയല്,
ഇസൗ വനിഭഭാഗത്തനിനുകവണനിയള്ള വനികേസന പദതനികേള നടപഭാക്കല്, സമൂഹത്തനിലല
എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുകടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
സലാംഘര്ഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയവയഭായനിരുന  16-ാം
കദശതീകയഭാദ്ഗഥനസമനിതനി കയഭാഗത്തനിലന്റെ മുഖലവനിഷയങ്ങള.

ലസര്ടട്ട് - കകേരള 

47 (5240) ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .  ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനഫര്കമഷന ലടകകഭാളജനി കമഖലയനിലല ലസകേമ്മ്യൂരനിറനി സലാംബന്ധമഭായ
പശ്നങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  'ലസര്ടട്ട്-കകേരള'  (CERT-K)  എന
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 101

(ബനി)  'ലസര്ടട്ട്-കകേരള'യലട  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ലവബ്ലലസറ്റുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ  പഭാളനിചകേള  കേണ്ടു
പനിടനിക്കുനതനിനുലാം  അതനിനു  കവണ  സുരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുനതനിനുലാം
എലന്തലഭാലാം മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് പസ്തുത സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഉള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 'ലസര്ടട്ട് - കകേരള'- യലട പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• സുരക്ഷ ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  :  കസ്റ്ററട്ട്  ഡഭാറഭാ  ലസന്റെറനില് കഹഭാസ്റ്റട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം
പുതുതഭായനി  വനികേസനിപനിചതുമഭായ സര്ക്കഭാര് ലവബ്ലലസറ്റുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ
പഭാളനിചകേള കേലണത്തനി അവ നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ സുരക്ഷഭാ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നല്കേനി  ലവബ്ലലസറ്റുകേലള  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുകേ.
നനിലവനിലുള്ള  ലവബ്ലലസറ്റുകേളുലട  സമയഭാനുസൃതമഭായ  സുരക്ഷഭാ
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുകേ.  കകേരള സര്ക്കഭാര് ലവബ്ലലസറ്റുകേളനില് ഉണഭാകുന
ഹഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ശമങ്ങള  വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്  ലവബ്ലലസറ്റുകേലള
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ.

• വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലലസബര്  സുരക്ഷഭാഭതീക്ഷണനികേലള
ക്കുറനിച്ചുലാം  അവയലട  പരനിണനിതഫലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  കബഭാധവത്കേരണവലാം
പരനിശതീലനവലാം നല്കുകേ.

• സര്ക്കഭാര്  വനിവരലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഉളലക്കഭാളന നയത്തനിലന്റെ രൂപതീകേരണത്തനില് പങ്കട്ട് വഹനിക്കുകേ.

• സര്ക്കഭാര്  ലവബ്ലലസറ്റുകേളനില്  ഉണഭാകുന  ഹഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ശമങ്ങള
വനിശകേലനലാം ലചേയട്ട്  അവകലഭാകേന റനിപഭാര്ട്ടുലാം  കലഭാഗ്സുലാം  'ലസര്ടട്ട്  -ഇന്തല'-യട്ട്
സമര്പനിക്കുകേ.

(സനി) പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ലവബ്ലലസറ്റുകേള കസ്റ്ററട്ട് ഡഭാറഭാ ലസന്റെറനില് കഹഭാസ്റ്റട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  മുനകൂര്  സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് ലവബ്ലലസറ്റുകേള രണ്ടു വര്ഷത്തനില് ഒരനിക്കകലഭാ അഥവഭാ
എലന്തങ്കനിലുലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുന  മുറയ്കക്കഭാ  സുരക്ഷഭാ  ഓഡനിറനിലാംഗനിനട്ട്
വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  ലലസബര് സുരക്ഷഭാ ഭതീക്ഷണനി  കനരനിടഭാന  സഭാധലതയള്ളതുലാം
കേഭാലപഴെക്കലാം വനതുമഭായ കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള പുതുക്കനി അവ കുറമറതഭാക്കുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള യഥഭാസമയലാം നലനിവരുനണട്ട്.
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എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഇ-ഗകവണനസട്ട്

48 (5241) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഇ-ഗകവണനസട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള  ഡനിജനിറല്  കകേരള  ഉദലമത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
ഉളലപടുത്തനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന ഡഭാറ ലസന്റെര്,  കസ്റ്ററട്ട്  ലലവഡട്ട്
ഏരനിയ  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  മുതലഭായ  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായ  കകേരള  ലഎ.ടനി.മനിഷന
ഇ-ഗകവണനസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  കേണ്സളടനസനി  കസവനങ്ങളുലാം
നല്കേനി വരുന.

ഇ-ഗകവണനസട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസരുലട  ലഎ.ടനി.  പഭാഗല്ഭലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത,  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദലയലട
വലഭാപനലാം  തന്വേരനിതലപടുത്തുനതനിനുകവണനി  ലതരലഞടുക്കലപട  ഉകദലഭാഗസലര
ഉളലപടുത്തനി ലവര്ചന്വേല് ലഎ.ടനി.കകേഡര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത,  വനിവനിധ ഇ-ഗകവണനസട്ട് ആപനികക്കഷനുകേള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ഒരു ഏകേതീകൃത എലാം-ഗകവണനസട്ട് ലമഭാലലബല് ആപനികക്കഷന സലാംസഭാന ലഎ.ടനി.
മനിഷന വഴെനി വനികേസനിപനിച്ചുവരുന.

എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് ആപനികക്കഷനുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി  വകുപ്പുതല  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട കേതീഴെനിലുള്ള പദതനികേള, അതഭാതട്ട് വകുപ്പുകേള തലനയഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹണ
നനിയനണലാം  നടത്തുനതട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള ലലകേലക്കഭാളനതനിനഭായനി മുഖലമനനി തലവനഭായനിട്ടുള്ള
സ്റ്റനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം,  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള അലപകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലലസബര് പഭാര്ക്കട്ട്

49  (5242)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സസബര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഒനഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  കേമ്പനനികേളഭാണട്ട്  സസബര്  പഭാര്ക്കനില്  വരുനലതനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലലസബര്പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഒനഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനലാം  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലല  പധഭാന  ഘടകേമഭായ  7  നനില
ലകേടനിടലാം  ഡനിസലാംബറനില്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയട്ട്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയലമനട്ട് കേരുതുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനില്
ഇതനിനകേലാം ആറട്ട് ലഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേള ഏകേകദശലാം  30,000  ചേ.അടനി സലലാം ബുക്കട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലതീസട്ട്  എഗനിലമന്റെട്ട്  ആകുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  കേമ്പനനികേളുലട  വനിശദ
വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.

ഡനിജനിറല് ഇന്തല പബനികേട്ട് ഇന്റെര്ലനറട്ട് അകസട്ട് കപഭാഗഭാലാം

50  (5243)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡനിജനിറല്  ഇന്തല  പബ്ളനിക്കട്ട്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  അകസട്ട്  കപഭാഗഭാലാം  എന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയലട  സലാംസഭാനലത്ത നഭാളനിതുവലരയള്ള പവര്ത്തനങ്ങള,
ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എനനിവയലട  കേണക്കു  സഹനിതലാം  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയനിന കേതീഴെനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഈ വര്ഷലാം നടപനിലഭാക്കഭാന
കപഭാകുന  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഈ  വര്ഷലത്ത  കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭാലണനലാം  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  രൂപ
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.
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മരണമടയന ലലസനനികേരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് പഖലഭാപനിക്കുന വഭാഗഭാനങ്ങള

51  (5245)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസനനികേ കസവനത്തനിലനിരനിലക്ക ഭതീകേരഭാക്രമണങ്ങളനിലുലാം  അലഭാലതയലാം
മരണമടയന സസനനികേരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിക്കുന
വഭാഗഭാനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാ  എന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള സഹഭായങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി നഭാളനിതുവലര
നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത  എത്ര കകേസുകേള നനിലവനിലുലണനലാം  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
വഭാഗഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  പഭാലനിക്കലപടഭാനുള്ളലതനലാം  ജനില  തനിരനിച്ചുലാം  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുമുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില്  നല്കുന  എലഭാതരലാം  വഭാഗഭാനങ്ങളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പഭാലനിക്കലപടുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലലസനനികേ കസവനത്തനിലനിരനിലക്ക ഭതീകേരഭാക്രമണങ്ങളനിലുലാം  അലഭാലതയലാം
മരണമടയന  ലലസനനികേരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള,  ലലസനനികേ  കക്ഷമ  വകുപട്ട്  മുഖഭാന്തനിരലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന,
ആനുകൂലലങ്ങള യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) i.  മുഖലമനനിയലട ലലസനനികേ കക്ഷമനനിധനിയനില് നനിനള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  02  അകപക്ഷകേള  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

1. ശതീമതനി ഷതീജ ലകേ.
W/o.  late Nb Sub പദതീപട്ട്. ലകേ. വനി. (കേണ്ണൂര്)

2. ശതീമതനി സനിന. എസട്ട്. ആര്.
W/o.  late SI. ജനി. ജയചേന്ദ്രന (തനിരുവനന്തപുരലാം)

ii. ധതീരതഭാപുരസഭാര കജതഭാക്കളക്കുള്ള ഗഭാന്റെനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള 02
അകപക്ഷകേള നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

1. ശതീമതനി പഭഭായനിനനി റനി. പനി.
W/o. late  വനിഷ. പനി. ഉണ്ണനി, 
കസനഭാലമഡല് (പഭാലക്കഭാടട്ട്).

2. ശതീമതനി ബതീനഭാ കജഭാജന കതഭാമസട്ട്,
W/o. late കകേണല് കജഭാജന കതഭാമസട്ട്, 
അകശഭാകേട്ട് ചേക്ര (പത്തനലാംതനിട).
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iii.  ആശനിതനനിയമനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്ലപടുന  04  അകപക്ഷകേള   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ശതീമതനി ഷതീജ. ലകേ
W/o. late Nb Sub പദതീപട്ട്. ലകേ. വനി. (കേണ്ണൂര്).

2. ശതീമതനി സഭാലുകമഭാള.പനി
W/o.late L/Nk.സുധതീഷട്ട് ബനി. (ലകേഭാലലാം).

3. ശതീമതനി സസൗമല. ആര്. എസട്ട്.
W/o. late LEM (P) ലനിജു ലഭാറനസട്ട് (തനിരുവനന്തപുരലാം).

4. ശതീമതനി നതീതു വര്ഗ്ഗതീസട്ട്
Sister of late Spr നയ്കജഭാ വര്ഗ്ഗതീസട്ട് (കേണ്ണൂര്).

(സനി)  ലലസനനികേ കസവനത്തനിലനിരനിലക്ക ഭതീകേരഭാക്രമണങ്ങളനിലുലാം അലഭാലതയലാം
മരണമടയന ലലസനനികേരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിക്കുന
എലഭാ വഭാഗഭാനങ്ങളുലാം യഥഭാസമയലാം പഭാലനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

52  (5246)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന  കശഷലാം  കേടുത്തുരുത്തനി
എലാം.എല്.എ.യലട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  ലഭലമല  എന  പറയനതട്ട്  പുതനിയ
കസഭാഫട്ട്  ലവയറനിലല  തകേരഭാറഭാലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ കസഭാഫട്ട് ലവയര് ലഡവലപ്ലമന്റെനിലല കപഭാരഭായ്മകേള മനസനിലഭാക്കനി
പഴെയ  കസഭാഫട്ട് ലവയറഭായ  ഐഡനിയഭാസട്ട്  (Ideas)-ലന്റെ  നവതീകേരനിച  രൂപലാം
തയഭാറഭാക്കഭാന ശമനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.മഭാര്,  എലാം.പനി.മഭാര്  എനനിവലര  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ധനസഹഭായ
വനിതരണലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  പകതലകേ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  ഉത്തരവകേള
പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമല.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) 29-4-2015-ലല ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) 2248/15/റവനമ്മ്യൂ നമ്പര് ഉത്തരവനിലന്റെ

പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന. 

(ഇ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  അത്തരലാം

ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിചനിടനില. എനഭാല് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനിയനില്

നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  പരനിധനി  ഉയര്ത്തനി  3-9-2016-ലല

സ.ഉ.  (കേലയഴത്തട്ട്)  നമ്പര്  492/16/റവ.പകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

53 (5247)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2011-16  കേഭാലഘടത്തനില്

ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനുവദനിച  തുകേ  മുഴവന  വലകനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ

എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇനനിയലാം  തുകേ  ലഭലമഭാക്കഭാനുലണനട്ട്

വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി പസ്തുത തുകേ ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.  മുഖലമനനിയലട

ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേളനിനകമല്

അടനിയന്തരമഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനി

54 (5248) ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല പളരുത്തനി സപപട്ട് സലന കറഭാഡനില് പുത്തന
പറമ്പനില് വതീടനില് ഷലാംസുവനിലന്റെ മകേന ഷനിഹഭാസട്ട് അപകേടത്തനില് മരണമടഞതനിലന
തുടര്നട്ട്  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  കേനിട്ടുനതനിനഭായനി
15-2-2016-ല്  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനികന്മല്  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് പസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല പളരുത്തനി ലലപപട്ട് ലലലന കറഭാഡനില്
പുത്തന  പറമ്പനില്  വതീടനില്  ശതീ.  ഷലാംസുവനിലന്റെ  മകേന  അപകേടത്തനില്
മരണമടഞതനിലനത്തുടര്നട്ട്  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്
കേനിട്ടുനതനിനഭായനി സമര്പനിചതഭായനി പറയന അകപക്ഷ റവനമ്മ്യൂ വകുപനില് ലഭനിചതഭായനി
കേഭാണുനനില.  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ശതീ.  ഷലാംസുവനിനട്ട്  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ നനിധനി

55 (5249)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം
മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി അകപക്ഷനിചവരുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപകേഭാരലാം എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശന്വേഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം ലസപലാംബര്  15
വലര ഏകേകദശലാം 28,300 ഓളലാം അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനു  കശഷലാം  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  20815  കപര്ക്കട്ട്
33,04,87,646  രൂപ  (മുപത്തനിമൂനട്ട്  കകേഭാടനി  നഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി എണ്പകത്തഴെഭായനിരത്തനി
അറുനൂറനി നഭാല്പത്തഭാറട്ട് രൂപ മഭാത്രലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേരനിപ്പൂര് വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനലാം

56  (5250)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരനിപ്പൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണട്ട് കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  കുടനിലയഭാഴെനിപനിക്കുന  കുടുലാംബങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനഭായള്ള
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സര്ലവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതു
ലകേഭാണട്ട്  കുടനിലയഭാഴെനിപനികക്കണ  കുടുലാംബങ്ങലളപറനിയള്ള  വനിവരലാം  ലഭലമഭായനിടനില.
485.3  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയലാം
അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനിലയ  നനിയമനിച്ചുലാം  സഭാമൂഹല  പതലഭാഘഭാത  പഠനത്തനിനട്ട്
ഏജനസനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയലാം  ഡയറകട്ട്  പര്കചസനിനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയലാം  24-10-2016-ല്  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  66/2016  ഗതഭാ.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില്

57 (5251) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി ലമകടഭാ ലറയനില് എന കേമ്മേതീഷന ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ലമകടഭാ മഭാതൃകേയനില് 'ലലലറട്ട് ലമകടഭാ' എവനിലടലയലഭാലാം തുടങ്ങുനതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ആയതനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി ഉളലപലടയള്ള വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  'ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ'യലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  എനട്ട്  മുതല്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വലരയള്ള  റതീചട്ട്  വണ്,  2017  ഏപനില്
മഭാസലാം  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനിയലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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1. ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വലരയള്ള  ഒനഭാലാം  റതീചനിലല  വയഡകനിലന്റെ
100  ശതമഭാനവലാം  ടഭാക്കനിലന്റെ  96  ശതമഭാനവലാം,  ലലവദതതതീകേരണത്തനിലന്റെ  65
ശതമഭാനവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ.

2. ഇസൗ റതീചനിലല  കസ്റ്റഷനുകേളുലട കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  സ്ട്രേക്ചര് 100  ശതമഭാനവലാം,
പഭാറട്ട്കഫഭാലാം, കമല്കര എനനിവയലട 78 ശതമഭാനവലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ.

3. മുടലാം ഡനികപഭായനിലല സബ്കസ്റ്റഷന ചേഭാര്ജ്ജട്ട് ലചേയ കേഴെനിഞ.

4. ആര്.ഡനി.എസട്ട്.ഒ. ടയല് റണ് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5. നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  രണട്ട്  ലടയനിനുകേള  ഡനികപഭായനില്
എത്തനിക്കഴെനിഞ.  ബഭാക്കനി ലടയനിനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള ഫഭാകറനിയനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

6. ഇസൗ  റതീചനികലക്കു  കവണതഭായ  മറ്റു  പവൃത്തനികേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ
പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനില്
ലടകകഭാസനിറനി  മുതല്  കേരമന  (21.821 കേനി.മതീ.,  19  കസ്റ്റഷനുകേള)  വലരയലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നഗരത്തനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് മുതല് മതീഞ്ചന്ത (13.33 കേനി.മതീ., 14
കസ്റ്റഷനുകേള)  വലരയമഭാണട്ട്  ഡനി.പനി.ആര്.  പകേഭാരലാം  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നലനിയ  പദതനികരഖ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പദതനിയലട  ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായനി
ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.ലയ  നനിയമനിക്കുകേയണഭായനി.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കഭായനി തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  19.54.716  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  8.2819  ലഹകര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം  കകേരള  റഭാപനിഡട്ട്  ടഭാനസനിറട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  കേഴെനിഞ.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനികയഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളര്,  പടലാം എനനിവനിടങ്ങളനില് കമല്പഭാലങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  സലലമടുപനിനുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി
കേഴെനിഞ.  ലലലറട്ട്  ലമകടഭാ  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
1.4474  ലഹകര് സന്വേകേഭാരല ഭൂമനിയലാം,  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  1.9893  ലഹകര് സന്വേകേഭാരല
ഭൂമനിയലാം,  ഏലറടുക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലലമടുപനിനുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അതഭാതതട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിക്കഴെനിഞ.

(സനി) കകേന്ദ്രഭാനുമതനി ലഭലമഭായ കശഷലാം ലലലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. പഭാരലാംഭ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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കേഭാകവരനി ജലത്തനിലല സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം

58 (T* 5252) ലപഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുസസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാകവരനി  ജലത്തനിലല  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന
ഏലതഭാലക്ക പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  സടബമ്മ്യൂണല്  തതീരുമഭാനലാം  എന്തഭായനിരുന  എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനട്ട് ഉത്ഭവനിചട്ട് അനല സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട് ഒഴകുന
നദനികേളനില്  നനിനട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലമഭാത്തലാം  ലഭനിക്കുന  ലവള്ളത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനി,  ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി,  ലചേങ്കലഭാര് സതീമനിലല
പടനികശരനി  ഡഭാലാം,  കേബനനി  സബട്ട്  കബസനിനനിലല  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  3  ലചേക്കട്ട്
ഡഭാമുകേള,  പഭാമ്പഭാര്  സബട്ട്  കബസനിനനിലല  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കേഭാന്തല്ലൂര്
പഞ്ചഭായത്തനിലല  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചേന  പവൃത്തനികേള,  ഭവഭാനനി  കബസനിനനിലല
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  അടപഭാടനിയനില്  4  ലചേക്കട്ട്  ഡഭാലാം,  6  ലനിഫട്ട്  ഇറനികഗഷന
സതീമുകേള എനതീ പവൃത്തനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  കേബനനി,  ഭവഭാനനി,  പഭാമ്പഭാര് എനതീ കേഭാകവരനി  സബട്ട്  കബസനിനുകേളനില്
വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി കേഭാകവരനി ടനിബമ്മ്യൂണല് അവഭാര്ഡട്ട് പകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട്
കേബനനി കബസനിനനില് -21 ടനി.എലാം.സനി. യലാം, ഭവഭാനനി കബസനിനനില് -6 ടനി.എലാം.സനി യലാം,
പഭാമ്പഭാര് കബസനിനനില് -3 ടനി.എലാം.സനി. യലാം ജലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പശ്ചനിമഘടത്തനില്  നനിനലാം  ഉത്ഭവനിചട്ട്  വയനഭാടനിലൂലട
ഒഴകേനി  കേര്ണ്ണഭാടകേയനികലയട്ട്  ഒഴകുന  കേഭാകവരനി  കപഭാഷകേ  നദനിയഭായ  കേബനനിയനില്
നനിനട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് 96 ടനി.എലാം.സനി.യലട വഭാര്ഷനികേ ജലലഭലതയണട്ട്. കകേരളത്തനിലല
പശ്ചനിമഘടത്തനില് നനിനട്ട്  (ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില്)  ഉത്ഭവനിചട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടനികലക്കട്ട് ഒഴകുന കേഭാകവരനിയലട കപഭാഷകേ നദനിയഭായ പഭാമ്പഭാറനില് നനിനലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  15  ടനി.എലാം.സനി.യലട  വഭാര്ഷനികേ  ജല  ലഭലതയണട്ട്.  കൂടഭാലത  തമനിഴെട്ട്
നഭാടനില് നനിനട്ട് ഉത്ഭവനിചട്ട് കകേരളത്തനിലൂലട ഒഴകേനി വതീണ്ടുലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനികലക്കട്ട് ഒഴകുന
കേഭാകവരനിയലട  കപഭാഷകേ  നദനിയഭായ  ഭവഭാനനിയനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  36
ടനി.എലാം.സനി.യലട വഭാര്ഷനികേ ജലലഭലതയണട്ട്.
*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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അന്തര് സലാംസഭാന നദതീജലക്കരഭാര്

59 (5253) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായള്ള അന്തര് സലാംസഭാന നദതീജലക്കരഭാറനിലന്റെ ലലാംഘനങ്ങളനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയലട  നഷലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  തുടര്  നഷലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാര്  ലലാംഘനങ്ങള  മുകഖന  ഇകതവലരയണഭായനിട്ടുള്ള  നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ വനിവര കശഖരണത്തനിനുലാം,
പരനിഹഭാര നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം കേമ്മേതീഷലന നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  വനിവനിധ കേഭാലയളവകേളനില് പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനിയനില്
തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്  വലവസഭാലലാംഘനങ്ങള  കേഭാരണലാം  പധഭാനമഭായലാം
ലലവദതകതഭാല്പഭാദനരലാംഗത്തുലാം കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലുലാം സഭാരമഭായ നഷമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്
വലവസഭാലലാംഘനങ്ങലളലഭാലാം തലന ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം
കകേരളലാം യഥഭാസമയലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. മുനപട്ട് നടത്തനിയ
കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേന  ചേര്ചകേളനിലുലാം  കകേരളലാം  ഇക്കഭാരലലാം  ശകമഭായനി
ഉനയനിചനിരുന.  നനിലവനിലല  കേരഭാറനില്,  കേരഭാര്  ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിരഭായനി
നഷപരനിഹഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള വലവസയനില.

എനഭാല്  2012-13  ജലവര്ഷത്തനില്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്
വലവസഭാലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര 16-4-2013-നട്ട് ബഹു. സുപതീലാം കകേഭാടതനിയനില് ഒരു
അസല് അനലഭായവലാം (2  ഓഫട്ട്  2013),  ഒരു ഇടക്കഭാല ഹര്ജനിയലാം  (1  ഓഫട്ട്  2013),
ഫയല്  ലചേയ്യുകേയണഭായനി.  ഇസൗ  ഹര്ജനിയനില്  ലലവദതകതഭാല്പഭാദന  രലാംഗത്തുലാം
കേഭാര്ഷനികേകമഖലയനിലുമഭായനി  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഉണഭായ  നഷലാം  കേണക്കഭാക്കനി  ആലകേ
56,12,22,548  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനിലന്റെ  തുടര്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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(സനി)  2012-13  ജല  വര്ഷത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  ലലാംഘനങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കേണക്കഭാക്കനിയ  കകേരളത്തനിനുണഭായ  56,12,22,548  രൂപയലട
നഷമലഭാലത കേരഭാര് ലലാംഘനങ്ങള മുകഖന ഇകതവലരയണഭായനിട്ടുള്ള ലമഭാത്തലാം നഷലാം
എത്രലയനട്ട് കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില. ആയതട്ട് കേണക്കഭാക്കനി നഷപരനിഹഭാരലാം
കനടനിലയടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി

60 (T* 5254) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ജലലാം
നല്കേനിയതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സലാംയക ജലക്രമതീകേരണ സമനിതനികയഭാഗലാം വനിളനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത കേരഭാറുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഇരു സലാംസഭാനങ്ങളനിലലയലാം ഉനത
ഉകദലഭാഗസര് ലപഭാള്ളഭാചനിയനില് വചട്ട് ചേര്ച നടത്തനിയതനിലന തുടര്നണഭായ ധഭാരണ
എന്തഭായനിരുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ജലദസൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുന ചേനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിലല കേര്ഷകേര്ക്കുലാം
കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെലയ  ആശയനിക്കുന  പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ആശന്വേഭാസലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  ജലലാം
കേടത്തുകമ്പഭാള കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശലപട ജലലാം കനടനിലയടുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ
അടനിയന്തര ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  10-10-2016-നട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലല  ലപഭാള്ളഭാചനിയനില്  വചട്ട്  നടന
ഉകദലഭാഗസതല  ചേര്ചയനില്  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  ലമഭാത്തലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കണലമനട്ട്
കകേരളലാം ആവശലലപട്ടുലവങ്കനിലുലാം തമനിഴഭാടട്ട്,  കകേരളത്തനിനട്ട്  10-10-2016  മുതല്  2016
ഒകകഭാബര്  ഒനഭാലാം  ലലദന്വേവഭാരത്തനിലന്റെ  അവസഭാനലാം  വലര  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കുറഞതട്ട് 300 കേതലസകട്ട് എന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേഭാലമനട്ട് സമ്മേതനിച്ചു. കൂടഭാലത
ഒകകഭാബര്  രണഭാലാം  ലലദന്വേവഭാരത്തനില്  സലാംയക  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡട്ട്
(ലജ.ഡബത.ആര്.ബനി.)  കയഭാഗലാം  കചേരഭാലമനലാം  അതുവലര  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്
കുറഞതട്ട്  200  കേതലസകട്ട്  എന  കതഭാതനില്  ജലലാം  നല്കേഭാലമനലാം  സമ്മേതനിച്ചു.
ഇപകേഭാരലാം സമ്മേതനിചതനികനക്കഭാള കൂടുതല് ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016  നവലാംബര്
മഭാസത്തനിലല രണട്ട് അര്ദമഭാസങ്ങളനിലുലാം  2016  ഡനിസലാംബറനിലല  1-ാം അര്ത്ഥമഭാസത്തനിലുലാം
കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള മുഴവന ജലവലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  10-10-2016-നട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലല  ലപഭാള്ളചനിയനില്  ലവചട്ട്  നടന
ഉകദലഭാഗസതല  ചേര്ചയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കനിയതനിനഭാല്  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പകദശലത്ത  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമത്തനിനുലാം
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള്ള ജലദസൗര്ലഭലത്തനിനുലാം  ഒരു  പരനിധനിവലര  തഭാല്കേഭാലനികേ
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നലാം പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള ജല
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ജലകസചേന  വകുപ്പുലാം,  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  തുടര്നലാം
പരമഭാവധനി ശമനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(ഡനി)  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  കകേരളലാം
അടനിയന്തര ഇടലപടലുകേള നടത്തുനണട്ട്. 

പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് പദതനി

61  (5255)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാര് പകേഭാരലാം കേഴെനിഞ അഞ്ചു വര്ഷലാം
തമനിഴഭാടനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനികക്കണ  ലവള്ളത്തനിലന്റെയലാം  ലഭനിക്കുന
ലവള്ളത്തനിലന്റെയലാം അളവട്ട് എത്രലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  ജലലാം  ലഭലമഭാകുനനിലലന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  അന്തര് സലാംസഭാന  നദതീജലക്കരഭാര്  പകേഭാരലാം
ഒരു  ജലവര്ഷലാം  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7250  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.യലാം  കകേരള
കഷഭാളയഭാര് സലാംഭരണനിയനില് 12300 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.യലാം അപര് നതീരഭാറനിലല തനതട്ട്
നതീലരഭാഴക്കുമഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം.

269/2019.
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കേഴെനിഞ  അഞ്ചട്ട്  ജല  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിച  ജലത്തനിലന്റെ
അളവകേള വലകമഭാക്കുന പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Water
Year

Quantity in
Mcft at Kerala

Sholayar

Quantity net
Accepted at

Manacadavu in Mcft

Upper Nirar Quantity
received in Mcft

2011-12 12321 7250+562=7812 960

2012-13 10663 5574 763

2013-14 12950 7250+271=7521 950

2014-15 12725 7250+217=7467 974

2015-16 11113.73 7250+42=7292 1131.49

(ബനി)  ഉണട്ട്.  നടപട്ട്  ജലവര്ഷത്തനില്  നഭാളനിതുവലര  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്
പദതനിയനില്  നനിനട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശലപട  ജലലാം  ലഭനിചനിടനില.  ചേനിറ്റൂര്
പകദശലത്ത  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള  ജല  ദസൗര്ലഭലലത്തക്കറനിചട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്
ഡയറകര്,  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  റഗുകലഷന  ഡനിവനിഷന,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  സൂചേന
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഴെയലട ലഭലതക്കുറവലാം,  ആളനിയഭാര് ഡഭാമനിലല
ഉപകയഭാഗ  കയഭാഗലമഭായ  ജലത്തനിലന്റെ  കുറഞ  അളവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  ചേനിറ്റൂരനിലല
കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന പറമ്പനിക്കുളലാം ഡഭാമനിലല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന
ലവള്ളലാം  ആളനിയഭാര്  റനിസര്കവഭായറനില്  എത്തനിചട്ട്  അവനിലട  നനിനട്ട്  മണക്കടവനില്
നല്കേണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ജലകസചേന  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്,  ലഎ.എസട്ട്.ഡബത.  27-8-2016-നട്ട്  തലന  കകേഭായമ്പത്തൂരനിലല
തമനിഴഭാടട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിരുന.

കൂടഭാലത  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ബഹു.  കകേരള മുഖലമനനി ബഹു.  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്
മുഖപ്ര്രമനനിക്കട്ട്  16-9-2016-നട്ട്  കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  സലാംയക  ജല  ക്രമതീകേരണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലജ.ഡബത.ആര്.ബനി.)  കയഭാഗലാം  21-10-2016-നട്ട് കചേരണലമനഭാവശല
ലപടട്ട്  കകേരളലാം  4-10-2016-നട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട്  കേത്തട്ട്  അയചനിരുന.  ഇതനികനഭാടുള്ള
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ  പതനികേരണലാം  അനുകൂലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ബന്ധലപട  കേരഭാര്
വലവസകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി  21-10-2016-നട്ട്  തലന  ലജ.ഡബത.ആര്.ബനി.യലട
കയഭാഗലാം  കചേരണലമനട്ട്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  7-10-2 016-നട്ട്  കകേരളലാം  വതീണ്ടുലാം
കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.
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ഇതനിനുപുറകമ  2016  ഒകകഭാബര്  ഒനഭാലാം  ലലദന്വേവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പകദശകത്തയട്ട്  ലഭലമഭാകകേണ  700  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.
ജലലാം  540  കേതലസകട്ട്  എന  കതഭാതനില്  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  നല്കേണലമനട്ട്
ആവശലലപടനിരുന. എനഭാല് വളലര കുറഞ കതഭാതനിലഭാണട്ട് തമനിഴഭാടട്ട് മണക്കടവനില്
ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിവനതട്ട്.  ഇതനിലന തുടര്നട്ട് രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണലമനഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരള
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി 8-10-2016-നട്ട് ബഹു. തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മനനിക്കട്ട്
കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  കൂടഭാലത  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഇസൗ
പശ്നത്തനില് ഇടലപടട്ട്  കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള ജലലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴഭാടനിനട്ട് നല്കേണലമനഭാവശല ലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ബഹു. കകേരള ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നട്ട്  ബഹു.  കകേന്ദ്ര  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം
കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.

10-10-2016-നട്ട് തമനിഴഭാടനിലല ലപഭാള്ളഭാചനിയനില് ലവചട്ട് ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില്
ഒരു ചേര്ച നടത്തുകേയമുണഭായനി.  ഇസൗ ചേര്ചയനില് കകേരളത്തനിനട്ട്  10-10-2016  മുതല്
ഒകകഭാബര് ഒനഭാലാം ലലദന്വേവഭാരത്തനിലന്റെ അവസഭാനലാം വലര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  300
കേതലസകട്ട്  എന  കതഭാതനില്  ജലലാം  നല്കേഭാലമനട്ട്  സമ്മേതനിച്ചു.  26-10-2016-നട്ട്
ജലക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കയഭാഗലാം കചേരഭാലമനലാം അതുവലര ഒകകഭാബര് രണഭാലാം
ലലദന്വേവഭാരത്തനില് 200 കേതലസകട്ട് എന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേഭാലമനലാം സമ്മേതനിച്ചു.

26-10-2016-ല് കൂടനിയ പസ്തുത കയഭാഗത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള
ജലലഭലത പരമഭാവധനി ഉറപ്പുവരുത്തഭാന കകേരളലാം ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനി.എ.പനി.കേരഭാര്  പകേഭാരമുളള  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ബന്ധലപട
ജലകസചേന  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം,  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  സനിതനിഗതനികേള
സൂക്ഷ്മമഭായനി നനിരതീക്ഷനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

അന്തര് സലാംസഭാന നദതീജലക്കരഭാറുകേള

62 (T* 5256) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലമഭാത്തലാം  എത്ര  ഡഭാമുകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ഓകരഭാ
ഡഭാമനിലന്റെയലാം കപരുലാം ജലസലാംഭരണകശഷനിയലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  അന്തര്സലാംസഭാന  നദതീജലക്കരഭാറുകേള  പകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
കകേരളലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ഡഭാമനില്  നനിനലാം  എത്ര  ജലലാം  വതീതലാം  നല്കേഭാന
ബഭാദലസമഭാലണനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അണലക്കട്ടുകേള  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാകണഭാ; ഉലണങ്കനില് അതട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അന്തര്സലാംസഭാന  നദതീജലക്കരഭാര്  പകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഓകരഭാ
കപഭാജകനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകകേണ ജലലാം എത്രലയനതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  2010-11  മുതല്  2015-16  കേഭാലയളവട്ട് വലര എത്ര
ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില്  എത്ര  സവദതതനി
ഉല്പഭാദന യണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  അവ ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം കപരുലാം ഉല്പഭാദന
കശഷനിയലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് ലമഭാത്തലാം 83 ഡഭാമുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. കകേരളത്തനിലല
ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  24  ഡഭാമുകേള/ബഭാകരജുകേളുലാം,  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേതീഴെനില് 58 ഡഭാമുകേളുമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. അവയലട
കപരുലാം  ജലസലാംഭരണ  കശഷനിയലാം  ഉളലപടുന  പടനികേ  അനുബന്ധ*മഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയലട കേതീഴെനില് ഒരു ഡഭാമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. ഇതട്ട് കപപഭാറ
ഡഭാലാം ആണട്ട്, ഇസൗ ഡഭാമനിലന്റെ സലാംഭരണകശഷനി 70 million m3 ആണട്ട്.

(ബനി) കകേരളവലാം തമനിഴഭാടുലാം തമ്മേനിലുള്ള ശനിരുവഭാണനി കുടനിലവള്ള പദതനി കേരഭാര്
അനുസരനിചട്ട് കകേരളലാം ഒഭാകരഭാ വര്ഷവലാം  1.3  ടനി.എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  ജലലാം കേവനിയഭാലത
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലല  കകേഭായമ്പത്തൂര്  മുനസനിപല്  ടസൗണനികലയലാം  ലതഭാടടുത്തുള്ള
സലങ്ങളനികലയലാം കുടനിലവള്ള ആവശലങ്ങളക്കട്ട് കവണനി നല്കകേണതഭാണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാര് പകേഭാരലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട് കകേരളത്തനിലല
ഡഭാമുകേളനില് നനിനട്ട് ലഭനിക്കഭാവന ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് തഭാലഴെപറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്:

1.  പറമ്പനിക്കുളലാം,  ലപരുവഭാരനിപള്ളലാം,  തുണക്കടവട്ട് എനതീ ഡഭാമുകേളനില് നനിനലാം
14 ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് തനിരനിച്ചുവനിടഭാവനതഭാണട്ട്.

2. ചേഭാലക്കുടനി  നദതീതടത്തനില്  നനിനലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  12.3
ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം അളന പുറത്തട്ട് വനിടതനിനുകശഷലാം ബഭാക്കനി വരുന അധനികേ ജലലാം
തമനിഴഭാടനിനട്ട് അവകേഭാശലപടതഭാണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1886-ലല മുലലപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാര് പകേഭാരലാം ലപരനിയഭാര് നദനിയലട ഏറവലാം
തഭാഴ്ന്ന നനിരപനില് നനിനലാം 155 അടനിയലട ലപഭാക്കലാം വലര കകേഭാണ്ടൂര് ലലലനനില് ചുറലപട
ഏകേകദശലാം  8000  ഏക്കര്  ജലസലാംഭരണനിയലാം  അതനിനടുത്തു  തലന  മലറഭാരു  100
ഏക്കര് സലവലാം  999  വര്ഷകത്തയട്ട് തമനിഴഭാടനിനട്ട് പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
കേരഭാര് പകേഭാരലാം കമല്പറഞ പകദശകത്തയട്ട് വരുനകതഭാ, അതനിലൂലട ഒഴകുനകതഭാ,
വതീഴനകതഭാ,  അതനില്  നനിനള്ളകതഭാ  ആയ  ജലലാം  മുഴവന  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട്
അവകേഭാശലപടതഭാണട്ട്. (1886-ലല പഭാടക്കരഭാര് നനിലവനിലനില എനഭാണട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ
വഭാദലമങ്കനിലുലാം  7-5-2014-ലല സുപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയനില് ഇസൗ കേരഭാറനിനട്ട് സഭാധുത
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.)

(സനി) ഉണട്ട്.

മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് കകേരളത്തനിനട്ട് ഒരു ജലവര്ഷലാം ലഭനികക്കണ ജലലാം 7250
എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  യലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഒരു  ജലവര്ഷലാം
ലഭനികക്കണ ജലലാം 12300 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.യമഭാണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനിയനില് നനിനട്ട്  2010-11  മുതല്  2015-16  വലര
ജലവര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിച  ജലത്തനിലന്റെ  അളവകേള  വലകമഭാക്കുന
പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Water
Year

Quantity in
MCFT at

Kerala Sholayar

Quantity net
Accepted at

Manacadavu  MCFT

Upper Nirar Quantity
received in  MCFT

2010-11 12334 7250+509=7759 1561

2011-12 12321 7250+562=7812 960

2012-13 10663 5574 763

2013-14 12950 7250+271=7521 950

2014-15 12725 7250+217=7467 974

2015-16 11113.73 7250+42=7292 1131.49

കലഭാവര് നതീരഭാര്  ഡഭാമനികന്റെയലാം,  പറമ്പനിക്കുളലാം  ലപരുവഭാരനിപള്ളലാം,  തുണക്കടവട്ട്
എനതീ  ഡഭാമുകേളുലട  വൃഷനിപകദശത്തുള്ള  ജലലാം  ഒരുമനിചട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  16350
എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-ക്കട്ട് അധനികേമഭായനി വന 2500 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. ജലലാം 2007-08
ജല  വര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അര്ഹതലപടതഭായനി.  ഇതട്ട്  തുടര്നള്ള
ജലവര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  ചുവലട  ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന
വനിധലാം ഗഡക്കളഭായനി ലഭനിച്ചു വരുന:
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Parambikulam Group Express Yield Receipt

Water Year Eligible Quantity in
MCFT

Quantity received in
MCFT

Remarks

2010-11 0 509

2011-12 0 562

2012-13 0 0

2013-14 0 271

2014-15 0 217

2015-16 0 42

ശനിരുവഭാണനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  അഞ്ചട്ട്  കേതലസകട്ട്  ജലലാം
കകേരളത്തനിലന്റെ കേതീഴെട്ട്  നദതീതട അവകേഭാശലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി ലഭനികക്കണ
തഭാണട്ട്.  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  riparian  requirement-നഭായനി  അഞ്ചട്ട്  കേതലസകട്ട്  ജലലാം
കൃതലമഭായനി കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  സനിസ്റ്റത്തനില് തമനിഴഭാടനികന്റെയലാം കകേരളത്തനികന്റെയലാംകൂടനി
ലവള്ളലാം സലാംയകമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ലലവദതത നനിലയങ്ങളുലട  കപരുലാം
ഉല്പഭാദനകശഷനിയലാം തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

ലലവദതതനി നനിലയത്തനിലന്റെ കപരട്ട് ഉല്പഭാദനകശഷനി (MW)

1.തമനിഴഭാടട്ട് കഷഭാളയഭാര് പവ്വര് ഹസൗസട്ട് -1 70 MW

2.തമനിഴഭാടട്ട് കഷഭാളയഭാര് പവ്വര് ഹസൗസട്ട് -2 25 MW

3. സര്ക്കഭാര് പദതനി 30 MW

4. ആളനിയഭാര് 2.5 MW

5. തനിരുമൂര്ത്തനി 1.95 MW

6. കേഭാടഭാമ്പഭാറ പവ്വര് ഹസൗസട്ട് 400 M W

മുലലപരനിയഭാറനിലല ജലലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് തമനിഴഭാടനില് 4  ലലവദതതനി യണനിറ്റുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇവയനില് നനിനലാം കേഴെനിഞ വര്ഷലാം ഉല്പഭാദനിപനിച ലലവദതതനിയലട
അളവകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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 Unit No. Total consumption in kwh

I 80997000

II 124164000

III 165306000

IV 63000

കേഭാകവരനിയലട  കപഭാഷകേ  നദനിയഭായ  ഭവഭാനനിയലട  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് കലഭാവര് ഭവഭാനനിയനില് കലഭാവര് ഭവഭാനനി പവ്വര്ഹസൗസുലാം,  കലഭാവര് ഭവഭാനനി
RBC പവ്വര് ഹസൗസുലാം പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

പവ്വര് ഹസൗസുകേളുലട കപരുലാം അവയലട ഉല്പഭാദനകശഷനിയലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പവ്വര് ഹസൗസുകേളുലട കപരട്ട് Installed capacity (MW)

1. കലഭാവര് ഭവഭാനനി പവ്വര് ഹസൗസട്ട് 8 MW

2. കലഭാവര് ഭവഭാനനി RBC പവ്വര് ഹസൗസട്ട് 7.5 MW

മഭാധലമ പവര്ത്തകേരുലട ആകരഭാഗല ഇനഷന്വേറനസട്ട് പദതനി

63  (5257)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാധലമപവര്ത്തകേരുലട ആകരഭാഗല ഇനഷന്വേറനസട്ട് പദതനിയലട പതീമനിയത്തനിലന്റെ
50  ശതമഭാനലാം  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുകനഭാ;  എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബഡ്ജറട്ട് സലാംബന്ധമഭായനി ഇസൗ വകുപനില് ലഭലമഭായ കരഖകേള പരനികശഭാധനിചതനില്
നനിനലാം  മഭാധലമ  പവര്ത്തകേരുലട  ആകരഭാഗല  ഇനഷന്വേറനസട്ട്  പദതനിയലട
പതീമനിയത്തനിലന്റെ  50%  തുകേ  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല്  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  25
ലക്ഷലാം  രൂപ  കനഭാണ്  പഭാന  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ  വര്ഷവലാം
ഇകത  തുകേ  തലനയഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  മുന  വര്ഷലത്ത  ധനവനിനനികയഭാഗ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  ഓഡനിറഡട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുലാം  കകേരള  പത്രപവര്ത്തകേ  യണനിയന
(KUWJ) ഹഭാജരഭാക്കുന മുറയട്ട് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത തുകേ ധനവകുപനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരസലങ്ങള

64 (5258) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിലനറ പരസലങ്ങള ഏലതലഭാലാം വനിധത്തനിലഭാണട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്;
ആയതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനട്ട്  100  ദനിവസലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിലനറ
പരസലങ്ങള  പസനിദതീകേരനിയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എന്തു  തുകേ  ലചേലവഭായനി;  ആയതട്ട്
പസനിദതീകേരനിചതട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  പരസല  കേമ്പനനികേലള
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;  ആലണങ്കനില് പരസല കേമ്പനനികേലള ലതരലഞടുക്കഭാന
ലടനഡര് വനിളനിചനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 'സര്ക്കഭാറനിലനറ 100 ദനിവസലാം' പരസലലാം എത്ര പത്രങ്ങളനില് പൂര്ണ്ണമഭായലാം
വനനിട്ടുണട്ട്;  ഇവ  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില്  വനനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതട്ട്
പദര്ശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തട്ട് നനിരക്കഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്; വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  അവസഭാന  കേഭാലത്തട്ട്  പരസലങ്ങള
എങ്ങലനയഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുളളതട്ട്; ആയതനിനട്ട് പഭാലനിച നടപടനിക്രമങ്ങള എന്തഭാണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  മുനണനി കേഴെനിഞ ലതരലഞടുപട്ട് കേഭാലത്തട്ട് നല്കേനിയ
പരസലങ്ങള ലചേയ കേമ്പനനിയട്ട്  തലന ഇസൗ സര്ക്കഭാര് പരസലങ്ങള നല്കേനിലയന
ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  നനിജസനിതനി
എലന്തനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  കേലഭാമ്പയനിനുകേള,  തനിയറര്,  ലറയനില്കവ,  KSRTC,
പസനിദതീകേരണങ്ങള,  ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങള,  FM  കറഡനികയഭാകേള,  ലവബട്ട്
മതീഡനിയ  എനനിവ  വഴെനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരസലങ്ങള  പസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനു  പുറകമ  ലമഭാലലബല്  എകനിബനിഷന  വഭാഹനങ്ങള  വഴെനിയലാം  പരസലലാം
നല്കേഭാറുണട്ട്.  വകുപനിലന്റെ  മതീഡനിയ  ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപട  പസനിദതീകേരണങ്ങളക്കട്ട്
വകുപട്ട്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുലാം,  ലനകഗഭാസനികയഷന  മുകഖനയലാം  പരസല
ഏജനസനികേലള കേന്വേകടഷന/ തഭാത്പരല പത്രലാം ക്ഷണനിച്ചുമഭാണട്ട് പരസലലാം നല്കുനതട്ട്.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനട്ട് 100 ദനിവസലാം പൂര്ത്തനിയഭായതനിലന്റെ
പരസലങ്ങള പസനിദതീകേരനിച വകേയനില് നഭാളനിതുവലര തുകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.
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തുകേ  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  തുടര്ന  വരുനകതയള.  പത്ര-ദൃശല
മഭാധലമങ്ങള  വഴെനിയലാം,  FM  കറഡനികയഭാകേള,  ലവബട്ട്  മതീഡനിയ,  കഹഭാര്ഡനിലാംഗുകേള,
കബഭാര്ഡകേള,  കപഭാസ്റ്ററുകേള,  കഫഭാളഡറുകേള എനനിവ വഴെനിയലാം പരസല പചേരണലാം
നടത്തുയണഭായനി.  ഇതനിനഭായനി  പരസല  കേമ്പനനികേലള  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.
കേന്വേകടഷന/തഭാത്പരലപത്രലാം ക്ഷണനിചഭാണട്ട് പരസല ഏജനസനികേലള ലതരലഞടുത്തതട്ട്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  100  ദനിവസലാം സലാംബന്ധനിച പരസലലാം  80  പത്രങ്ങളക്കട്ട്
പസനിദതീകേരണത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പൂര്ണ്ണമഭായലാം വനനിട്ടുകണഭാ എനതട്ട്
പത്രസഭാപനങ്ങള  ബനില്ലുകേള  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
അതനിനനുസരനിചഭാണട്ട് ബനില് തുകേ അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ദൃശല മഭാധലമങ്ങളനില് പരസലലാം
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ദൃശലമഭാധലമങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായലാം ബനില് സമര്പനിചനിടനിലഭാത്ത
തനിനഭാല് നനിരക്കട്ട് നനിര്ണ്ണയ നടപടനികേള തുടര്നട്ട് വരുനകതയള.

(ഡനി) മുകേളനില് പതനിപഭാദനിച നടപടനിക്രമങ്ങള തലനയഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചതട്ട്.

(ഇ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  സര്ക്കഭാര് പരസലങ്ങള പനി.ആര്.ഡനി.  കനരനിടഭാണട്ട്
മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് നല്കുനതട്ട്.

കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ലപഭാതുജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കുന പദതനി

65 (5259) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങകളയലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങകളയലാം
കേറനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനങ്ങളുലട
പതനികേരണങ്ങള  സമഭാഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ഇനഫര്കമഷന  ആന്റെട്ട്  പബനികേട്ട്
റനികലഷനസട്ട് വകുപട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പസ്തുത  വകുപട്ട്  പകതലകേ  ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്ക  കമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിയനിലൂലട എലന്തലഭാലാം ലക്ഷലങ്ങള സകേവരനിയഭാനഭാണുകദ്ദേശനി
ക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങലളയലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങലളയലാം
കുറനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് ജനസമ്പര്ക്കകമളകേള, എകനിബനിഷനുകേള,
ലസമനിനഭാറുകേള,  ചേനിത്രപദര്ശനങ്ങള  എനനിവ  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം,
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എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  എകനിബനിഷന  വഭാഹനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലമഭാലലബല്  എകനിബനിഷനുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു  വരുന.
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ദൃശലമഭാകേത്തക്ക  വനിധലാം  വനിവനിധ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വതീഡനികയഭാവഭാളുകേള സഭാപനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങകളയലാം വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങകളയലാം കുറനിചട്ട് പചേഭാരണലാം ലചേയവരുന.  തനികയററുകേള,  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റഷനുകേള,  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസുകേള  എനനിവയനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങകളയലാം  വനികേസനപവര്ത്തനങ്ങകളയലാം  കുറനിചട്ട്  പരസലലാം  ലചേയ
വരുന.

(ബനി&സനി) ലപഭാതുജന  സമ്പര്ക്കകമളകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്  ഇകപഭാള
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.

സന്വേപ്ന സഭാഫലലലാം പദതനി

66 (5260) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കഭായനി സന്വേപ്ന സഭാഫലലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  സകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
ലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലടലയഭാലക്ക സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്;
ഏലതലഭാലാം  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനികലയട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത കേഭാരണങ്ങളഭാല് ലചേറനിയ
കുറങ്ങളക്കട്ട് വനികദശ ജയനിലുകേളനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിചട്ട് കമഭാചേനിതരഭാകുന മലയഭാളനികേളക്കട്ട്
അവരുലട  നഭാടനില്  തനിരനിലചത്തുവഭാന  നനിവൃത്തനിയനിലഭാലത  വനിഷമനിക്കുന
സഭാഹചേരലത്തനില്  സന്വേപ്ന  സഭാഫലലലാം  പദതനിയനിലൂലട  സസൗജനല  വനിമഭാന  ടനിക്കറട്ട്
നല്കേനി അവലര നഭാടനിലലത്തഭാന സഹഭായനിക്കുന.

(സനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലല  ഇന്തലന  എലാംബസനികേള,  വനിവനിധ  പവഭാസനി
സലാംഘടനകേള എനനിവരുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
കലഭാകേത്തനിലല ഏതട്ട് രഭാജലത്തനില് നനിനലാം നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി ഇസൗ
പദതനി പവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്.
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പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി

67 (5261)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭായവര്  അടയ്ക്കുന  കക്ഷമനനിധനി
വനിഹനിതലാം  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ആനുകൂലലങ്ങകളഭാലട  തനിരനിച്ചു
നല്കേഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒസൗടട്ട്  പഭാസനില്  വനവര്ക്കുലാം  കക്ഷമനനിധനി  വനിഹനിതലാം  അടചട്ട്
അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2008-ലല  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലട  കക്ഷമ  ആകനിലല  വലവസകേള
പകേഭാരലാം  അലാംഗങ്ങളഭായവര്  അടയ്ക്കുന  കക്ഷമനനിധനി  വനിഹനിതലാം  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള തനിരനിലകേ നല്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് വലവസയനില.

(ബനി)  ഒസൗടട്ട് പഭാസനില് തനിരനിലകേ വനവര്ക്കട്ട് നനിലവനില് പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡനില്  അലാംഗതന്വേലാം  അനുവദനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷകേന
വനികദശത്തഭായനിരുന  എനട്ട്  ലതളനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം
സഭാധുതയണഭായനിരുന എന.ആര്.ലഎ. ബഭാങ്കട്ട് അക്കസൗണ്ടുലാം കജഭാബട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി ഒഭാഫതീസട്ട്

68 (5262)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി ഓഫതീസട്ട് ഏര്ലപടുത്തുവഭാന 
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാന്തന്വേനലാം പദതനി തുകേ ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി
സമയബന്ധനിത സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന
വനിഷയലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസുലാം
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളുലാം  മലപ്പുറത്തട്ട്
കകേഭാടയലനില്  ലലയ്സണ്  ഓഫതീസുലാം  പവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  ജനിലഭാ
കേളകകററ്റുകേളനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന  കനഭാര്ക്ക  ലസല്ലുകേള  വഴെനി  പവഭാസനി
കക്ഷമനനിധനി കഫഭാറങ്ങളുലാം മറ്റുലാം വനിതരണലാം ലചേയ വരുനണട്ട്.
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(ബനി)  സഭാന്തന്വേന പദതനിയനികലയട്ട് ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനിനകമല് അതഭാതട്ട്
റതീജനിയണല്/ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേള  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ
ലപഭാകഫഭാര്മയനില്  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  വഴെനി  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കുന.  സര്ക്കഭാര്
ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹതയള്ളവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ഫണട്ട്
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയലാം വരുന.

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കലപടുനവരുലട  എണ്ണത്തനിലുലാം  തുകേയനിലുലാം  വലനിയ
വര്ദനവട്ട്  ഉണഭായതനിനഭാല്  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതകത്തക്കഭാള  കൂടുതല്  തുകേ
ആവശലമഭായനി  വരുനണട്ട്.  ഇതനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാന്തന്വേന പദതനി

69 (5263) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനികദശത്തട്ട്  വചട്ട്  അപകേടത്തനില്  പരനികക്കറവര്ക്കുലാം  മരണലപടുനവരുലട
അവകേഭാശനികേളക്കുലാം  'സഭാന്തന്വേന'  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനികദശത്തട്ട്  വചട്ട്  മരണലപടുന  പവഭാസനിയലട  അവകേഭാശനികേളക്കട്ട്
മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

വനികദശത്തട്ട് വചട്ട് അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുകേയലാം എനഭാല് നഭാടനിലലത്തനി ചേനികേനിത
തുടരുകേയലാം  ലചേയഭാല്  ഇസൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  വലര
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം നലനി വരുനണട്ട്.

ഇസൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ചുവലട കചേര്ക്കുന.

• അകപക്ഷകേലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമഭാനലാം  1,00,000
രൂപയനിലധനികേമഭാവഭാന പഭാടനില.

• കുറഞതട്ട് 2 വര്ഷലാം പവഭാസനി ആയനിരുനനിരനിക്കണലാം.

• പവഭാസനി തനിരനിലചത്തനിയ കേഭാലലാം മുതല് കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള വനികദശത്തട്ട്
എത്രവര്ഷലാം കജഭാലനി ലചേയനിരുനകവഭാ അത്രയലാം വര്ഷത്തനിനകേലാം പരമഭാവധനി
10 വര്ഷലാം എന കേഭാലയളവനിനുള്ളനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരനിക്കണലാം.

• അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  സഹഭായലാം  സന്വേതീകേരനിക്കുകമ്പഭാഴലാം
അകപക്ഷകേനട്ട് കജഭാലനിയണഭായനിരനിക്കുവഭാന പഭാടനില.
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ആവശലമുള്ള കരഖകേള

ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

▶ പഭാകസഭാര്ടട്ട്

▶ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്

▶ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

▶ ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

▶ ലമഡനിക്കല് ബനില്ലുസ്തുകേള.

മരണഭാനന്തര സഹഭായലാം

▶ പഭാകസഭാര്ടട്ട്

▶ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്

▶ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

▶ അകപക്ഷകേലന്റെ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട്

▶ മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

▶ പവഭാസനിയമഭായള്ള ബന്ധലാം ലതളനിയനിക്കുന കരഖ.

വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം

▶ പഭാകസഭാര്ടട്ട്

▶ കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്

▶ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

▶ തകദ്ദേശ  സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനില്  നനിനള്ള  വനിവഭാഹ
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ പകേര്പട്ട്

▶ പവഭാസനിയമഭായള്ള ബന്ധലാം ലതളനിയനിക്കുനതനിനുള്ള കരഖ.

www.norkaroots.net എന ലവബ്സസറനില്  നനിനലാം  ജനിലഭാ  ലസല്ലുകേളനില്
നനിനലാം അകപക്ഷഭാ കഫഭാറലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ആവശലമഭായ  കരഖകേള സഹനിതലാം  പൂരനിപനിച  അകപക്ഷകേള കേളകകറ്റുകേളനില്
പവര്ത്തനിക്കുന കനഭാര്ക്കഭാ ലസല്ലുകേളനില് സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അകപക്ഷകേളനിനകമല്
അതഭാതട്ട് റതീജനിയണല്/ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേള മുഖഭാന്തനിരലാം അകനന്വേഷണലാം നടത്തുകേയലാം

http://www.norkaroots.net/
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ആവശലമഭായ എലഭാ അസല് കരഖകേളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ  മറട്ട് കരഖകേള
അകപക്ഷകേരനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  അകനന്വേഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഹഡട്ട്
ഓഫതീസനികലയട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ലഹഡട്ട്  ഒഭാഫതീസനില്  ലഭനിക്കുന
അകനന്വേഷണ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിക്കുകേയലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയലാം ലചേയ്യുന.

   പവഭാസനികേളുലട കക്ഷമലാം

 70  (5264)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗമലഭാത്ത  പവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
എലന്തങ്കനിലുലാം പദതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  ആകനില്  പറഞനിരനിക്കുനതുകപഭാലല  ഇസൗ  പദതനിയനില്
അലാംഗമലഭാത്തവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന  'പകതലകേ  സഹഭായ
നനിധനി' യലട രൂപതീകേരണലാം എതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ലപനഷന
ലഭനിക്കുനവരുലട  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതുവലര  എത്ര  തുകേ
വനിതരണലാം ലചേയ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കക്ഷമനനിധനിയനില്  അലാംഗമലഭാത്ത  പവഭാസനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി
തഭാലഴെപറയന പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്:

•സഭാന്തന്വേന പദതനി

• കേഭാരുണലലാം പദതനി 

•ലചേയര്മഭാന ഫണട്ട്

•ലതഭാഴെനില് ലലവദഗ് ദല പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

•പതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന കപഭാഗഭാലാം

•കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസട്ട് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര്

•എമര്ജനസനി  റനിപഭാടനികയഷന  ഫണട്ട്  (അടനിയന്തര  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
പവഭാസനികേലള തനിരനിലചത്തനിക്കഭാനുള്ള പദതനി)

•പവഭാസനി നനിയമസഹഭായ പദതനി

•സന്വേപ്ന സഭാഫലലലാം
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•കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്
(NDPREM). 

(ബനി)  2015  ഒകകഭാബര്  6-ാം  തതീയതനി  പകതലകേ  സഹഭായനനിധനി
രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  അനുവദനികക്കണ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്  നനിനലാം  ലപനഷന
ലലകേപറ്റുനവര് ആലകേ 3186 കപരഭാണട്ട്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ ചുവലട കചേര്ക്കുന.
ലപനഷന ഇനത്തനില്  2016  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാംവലര ആലകേ 2,81,95,350  രൂപ
വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ജനില 1 എ 1 ബനി 2 എ എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 179 337 1 517

ലകേഭാലലാം 249 398 8 655

പത്തനലാംതനിട 71 77 3 151

ആലപ്പുഴെ 97 133 3 233

കകേഭാടയലാം 16 39 4 59

ഇടുക്കനി 2 -- -- 2

എറണഭാകുളലാം 36 74 4 114

തൃശ്ശൂര് 94 149 8 251

പഭാലക്കഭാടട്ട് 50 95 4 149

മലപ്പുറലാം 78 179 2 259

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 136 213 4 353

വയനഭാടട്ട് 4 11 -- 15

കേണ്ണൂര് 152 189 4 345

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 24 58 1 83

      ആലകേ 1188 1952 46 3186



128 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

കനഭാര്ക്കയലട പവര്ത്തനങ്ങള

71 (5265)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാര്ക്കയലട പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ
എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സനി.ഇ.ഒ.ആയനി ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസലന നനികയഭാഗനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാര്ക്കയലട  ദനിലനി,  മുലാംസബ,  ലചേസന  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
ഓഫതീസുകേളനില് കുറഞതട്ട് പത്തട്ട് ഉകദലഭാഗസലരലയങ്കനിലുലാം നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  തലസഭാനങ്ങളനിലല  കനഭാര്ക്കയലട
ഓഫതീസുകേളനികലക്കട്ട്  അവനിലട  സനിര  തഭാമസമഭാക്കനിയ  മലയഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനില്
നനിനട്ട് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് നടത്തുകമഭാ; എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചുകേള മുകഖന ആയതനിനട്ട്
അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന  കകേരളതീയര്,  തനിരനിലകേ
എത്തനിയവര്,  ഇന്തലയനിലല  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുനവര്,
വനികദശകത്തക്കട്ട്  കജഭാലനി  കതടനികപഭാകുനവര്  എനതീ  നഭാലു  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്  ഒകടലറ  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  കക്ഷമ-
പുനരധനിവഭാസ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരനികേയലാം ലചേയ്യുന. വനികദശകത്തയലാം ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനികലയലാം  മറുനഭാടന  മലയഭാളനികേളുലട  കക്ഷമലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായലാം
പശ്നങ്ങളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കതടുനതനിനഭായലാം ധഭാരഭാളലാം പഭാന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്.  മടങ്ങനിലയത്തനി  നഭാടനില്  സനിര  തഭാമസമഭാക്കനിയ  പവഭാസനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുള്ള പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കനഭാണ്  പഭാന  പദതനികേളഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  അറകസ്റ്റഷന,  പവഭാസനി
തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനിയവയലാം  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവലയലഭാലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വനിശകേലനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം  കവണ്ടുന  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) ഇസൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  കനഭാര്ക്കയലട  ദനിലനി,  മുലാംസബ,  ലചേസന  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
ഓഫതീസുകേളുലട  പവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസരുലട  എണ്ണലാം തലന
മതനിയഭാകുനതഭാണട്ട്.  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിമനിതനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  കൂടുതല്  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിക്കുന  വനിഷയലാം  തലഭാലലാം
പരനിഗണനയനിലനില.

269/2019.
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(ഡനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടട്ട്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  കകേരളത്തനിനു  പുറത്തുള്ള
മലയഭാളനികേളുലട ഇടയനില് കൂടുതല് വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം കസവനങ്ങള കവഗത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയഭാണട്ട്  ലചേസന,  ബകറഭാഡ,  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ലലഹദരഭാബഭാദട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  സഭാറലലലറട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കനഭാര്ക്ക വകുപനിലന്റെ പഭാന പദതനികേലളലഭാലാം തലന കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സട്ട്
വഴെനി  നടപഭാക്കനി  വരുനതനിനഭാലുലാം,  ആയതുവഴെനി  സര്ക്കഭാര്  പണലാം  ലലകേകേഭാരലലാം
ലചേകയണതനിനഭാലുലാം സര്ക്കഭാര് ചേടങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി മഭാത്രകമ ഉകദലഭാഗസലര
ടനി ഓഫതീസുകേളനില് നനിയമനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

പവഭാസനി ലപനഷന

72 (5266) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനിലല ലപനഷന തുകേ മനിനനിമലാം  500  രൂപയഭാലണന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  ലപനഷനുകേളുലാം  മനിനനിമലാം
1,000 രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുലാം  പവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  ലപനഷന  അലാംശദഭായലാം
അടക്കുനവര്ക്കട്ട്  ഇത്രയലാം  ലചേറനിയ തുകേ നല്കുനതട്ട്  വനികവചേനപരമഭാകണഭാലയനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പവഭാസനി  ലപനഷനുലാം ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

അവശതയനുഭവനിക്കുന പവഭാസനികേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

73 (5267) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനികദശത്തു  നനിനലാം  തനിരനിച്ചുവനട്ട്കജഭാലനിയനിലഭാലത  അവശതയനുഭവനിക്കുന
പഴെയകേഭാല പവഭാസനികേളഭായ മുഴവന കപലരയലാം ഉളലപടുത്തനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായ
പദതനി പഖലഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

രണട്ട്  വര്ഷലമങ്കനിലുലാം  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷലാം  തനിരനിലകേ
നഭാടനിലലത്തനി  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന  പവഭാസനികേളക്കട്ട്  കവണനി  'സഭാന്തന്വേന'  പദതനി
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം മരണഭാനന്തര ധനസഹഭായലാം,
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ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  എനനിവ  നലനി  വരുന.  ഇത്തരലാം
പവഭാസനികേളക്കുലാം  അവര്  കചേര്നട്ട്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേറനി,  ടസ്റ്റട്ട്,  ലസഭാലലസറനി
തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്  സന്വേയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ലലകേതഭാങ്ങല് നല്കുന കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്
കപഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM) എന പുനരധനിവഭാസ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  പദതനിയനില്  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  മൂലധന
ലചേലവട്ട്  വരുന പദതനിക്കട്ട്  15%  മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം  ആദല  4  വര്ഷലാം  3%
പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നലനി ബഭാങ്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുന.

വനികദശത്തട്ട്  നനിനലാം  തനിരനിച്ചുവന  പഴെയകേഭാല  പവഭാസനികേലള  മുഴവന
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  തലഭാലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലട ചൂഷണലാം

74  (5268)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ ഈദട്ട് അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് എയര് ഇന്തല ഉളലപലടയള്ള
വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള പവഭാസനികേളനില് നനിനലാം അമനിത യഭാത്രഭാകലനി ഈടഭാക്കനിയതഭായ
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് നനിനലാം കകേരളത്തനിലലത്തഭാന വണ്കവ ടനിക്കറനിനട്ട്
25,000 രൂപയനിലധനികേലാം ഈടഭാക്കനിയ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  മുലാംസബ,  കഗഭാവ,  സഹദഭാബഭാദട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ലസകറുകേളനികലയട്ട്  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള ചുരുങ്ങനിയ നനിരക്കഭാണട്ട്  ഈടഭാക്കനിയലതന
വസ്തുത പരനിഗണനിചട്ട് പവഭാസനി മലയഭാളനികേലള വനിമഭാനക്കമ്പനനികേളുലട ചൂഷണത്തനില്
നനിനലാം രക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഴെനിഞ ഇസൗദട്ട്/ഓണലാം അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് യ.എ.ഇ.യനില്
നനിനലാം  തനിരുവനന്തപുരകത്തയ്ക്കുള്ള  എയര്ക്രഭാഫ്റ്റുകേളനില്  ഉയര്ന  നനിരക്കട്ട്
ഇസൗടഭാക്കനിയതുമഭായനി ബന്ധലപട പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന
ഡയറകകറഭാടട്ട്  അഭലര്ത്ഥനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഗതഭാഗത  വകുപട്ട്  കേത്തട്ട്  അയചനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം പലതവണ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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75 (5269) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്  മടങ്ങനിവന  പവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസലാം
മുനനനിര്ത്തനി  കനഭാര്ക്ക  വകുപട്ട്  മുഖഭാന്തനിരലാം  പുതുതഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മടങ്ങനിവരുന  പവഭാസനികേളക്കഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  സമഗ
പുനരധനിവഭാസ പദതനി വനിജയകേരമഭായനി നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപത പതനിബന്ധമഭായനി തതീര്നനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സസൗദനിയനിലല  നനിതഭാഖത്തട്ട്  നനിയമലാം,  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലല
സന്വേകദശനിവത്ക്കരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  മൂലലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷലപട  പവഭാസനികേളുലട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  സുസനിര  വരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  കനഭാര്ക്കവഴെനി
നടപഭാക്കുന  പദതനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ബജറട്ട്  വനിഹനിതലാം  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ആയതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനകത്തയട്ട്  മടങ്ങനിവന  പവഭാസനികേളുലട  പുനരധനിവഭാസലാം
മുന  നനിര്ത്തനി  അവലര  പകതലകേ  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്,  സന്വേയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ലലകേതഭാങ്ങല്  നല്കുന  “കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപഭാജകട്ട്  കഫഭാര്
റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)”എന  പദതനി  നടപഭാക്കനി  വരുന.
ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  രണ്ടുവര്ഷലാം  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷലാം  സനിരമഭായനി
നഭാടനില് മടങ്ങനിലയത്തനിയ പവഭാസനികേകളയലാം,  അവര് കചേര്നട്ട് രൂപതീകേരനിച കേമ്പനനി,
ടസ്റ്റട്ട്,  ലസഭാലലസറനി  തുടങ്ങനിയവകയയലാം  പദതനിയലട  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  വരുന
പദതനികേളക്കട്ട്  15%  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയലാം  ആദല  നഭാലു  വര്ഷലാം  3%  പലനിശ
സബനിസനിഡനിയലാം  നലനി  ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്  ഇസൗ  പദതനി.  കൂടഭാലത
തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പവഭാസനികേളക്കഭായനി  ഒരു  സമഗ  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനുകവണ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  നലഭാന ലഎകേലരഭാഷ്ട്രസഭയലട
കേതീഴെനിലുള്ള യ.എന.ഡനി.പനി.യമഭായലാം ലസന്റെര് കഫഭാര് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് സ്റ്റഡതീസുമഭായലാം
പഭാഥമനികേ  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  തുടര്നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  തനിരനിലകേലയത്തുന  പവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കട്ട്  സുസനിര  വരുമഭാന
മഭാര്ഗ്ഗലാം  കേലണത്തുകേ എന ഉകദലശലകത്തഭാലട ഒരു സമഗ പുനരധനിവഭാസ പദതനി
സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനിലല
ഇന്തലന  എലാംബസനികേള,  വനികദശ  മലയഭാള  പമുഖര്,  പവഭാസനി  മലയഭാളനി
സലാംഘടനകേള എനനിവയലട സഹകേരണവലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായവലാം അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.
കനഭാര്ക്ക വകുപട്ട് നനിലവനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പദതനിയഭായ
കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)
മുകഖന  സന്വേയലാം  ലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  മൂലധന
സബ്സനിഡനിയലാം പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നലനി ബഭാങ്കട്ട് കലഭാണ് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  കജഭാലനി  നഷലപടട്ട്  മടങ്ങനിവരുന
പവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള NDPREM പദതനിക്കഭായനി
നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  12  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
പദതനിയലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം  കുടുതല്  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം അധനികേമഭായനി 12 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി പദതനി വനിഹനിതലാം
അനുവദനിക്കഭാലമനട്ട് ധനമനനി ബജറട്ട് പസലാംഗത്തനില് പസ്തഭാവനിചനിരുന. പസ്തുത തുകേ
ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയനില് ഉളലപടുത്തഭാന ധനവകുപനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി

76  (5270)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന പരനിസരങ്ങളനിലുലാം
മറ്റുലാം  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന  വഭാഹനങ്ങള  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളക്കട്ട്  മുമ്പനിലുലാം
പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം  നനിര്ത്തനിയനിടുനതുമൂലലാം  അപകേടമുണഭാകുനതുലാം  ഗതഭാഗത
തടസങ്ങള ഉണഭാകുനതുലാം ആളുകേള മരണലപടുനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളക്കട്ട് മുമ്പനിലുലാം പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം
ഇത്തരത്തനില്  അപകേടകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  നനിര്ത്തനിയനിട  വഭാഹനങ്ങള  നതീക്കലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗതഭാഗത തടസമുണഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്,  എനഭാല് ഇതുമൂലലാം
ആളുകേള മരണലപടുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  കകേസുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പനിടനിലചടുത്ത
വഭാഹനങ്ങള  കകേഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  അതനിലന്റെ  ഉടമസര്ക്കട്ട്  വനിട്ടു
നല്കുനണട്ട്.  അവകേഭാശനികേളനിലഭാലത  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില്  സൂക്ഷനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങലള  KP Act 2011 Section 56  പകേഭാരലാം ലപഭാതുകലലലാം നടത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  വരുനതുലാം  ഇപകേഭാരലാം  അവകേഭാശനികേളനിലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങലള
G.O.  (MS)  No.550/2014/Fin,  dated  15-12-2014  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  MSTC
LTD. കേമ്പനനി മുഖഭാന്തനിരലാം E-Auction ലചേയവരുന.
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 അതനിക്രമലാംതടയല് നനിയമപകേഭാരലാം എടുത്ത കകേസ്സുകേള

77  (5271)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗകേഭാര്ലക്കതനിലര
യള്ള അതനിക്രമലാം തടയല് നനിയമ പകേഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ബലഭാതലാംഗ കകേസ്സുകേള
എത്ര എണ്ണമുണട്ട്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി  പതനികേലള
ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ലക്കതനിലര
യള്ള അതനിക്രമലാം തടയല് നനിയമപകേഭാരലാം  766  ബലഭാതലാംഗ കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇതനില് 13 കകേസ്സുകേളനികന്മല് പതനികേലള ശനിക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം നല്കേനി പനിനവലനിച ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള

78  (5272)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 5 വര്ഷകേഭാലത്തനിനനിടയട്ട് നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കേനി
എത്ര ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള പനിനവലനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  വര്ഗ്ഗതീയ  സന്വേഭഭാവമുള്ള  വകുപ്പുകേള  കചേര്ത്ത  എത്ര  കകേസ്സുകേള
പനിനവലനിക്കഭാന നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കേനി;

(സനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  സലാംഘര്ഷവമഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേള  കചേര്ത്ത  എത്ര
കകേസ്സുകേളക്കട്ട് നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കേനി;

(ഡനി)  കകേഭാണ്ഗസട്ട്,  മുസതീലാം  ലതീഗട്ട്,  കകേരളഭാ  കകേഭാണ്ഗസട്ട്,  ആര്.എസട്ട്.പനി.
കസഭാഷലലനിസ്റ്റട്ട്  ജനത എനതീ പഭാര്ടനികേളനില്ലപട പവര്ത്തകേര് പതനികേളഭായ എത്ര
കകേസ്സുകേള ഇപകേഭാരലാം പനിനവലനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  ഇതനിലലലഭാലാംകൂടനി  എത്ര  പതനികേള  ഉണഭായനിരുന;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) 1649 ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള.  

(ബനി) 32 കകേസ്സുകേള.

(സനി) 1118 കകേസ്സുകേള.

(ഡനി) പനിനവലനിച കകേസ്സുകേളുലട എണ്ണലാം

കകേഭാണ്ഗസട്ട്-405
മുസതീലാം ലതീഗട്ട്-210
കകേരള കകേഭാണ്ഗസട്ട്-13
ആര്.എസട്ട്.പനി.-2
കസഭാഷലലനിസ്റ്റട്ട് ജനത-3
5201 പതനികേള. 

(ഇ) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി * കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

യ. എ. പനി. എ. കകേസ്സുകേള

79  (5273)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം എത്ര കകേസ്സുകേളനില് യ. എ. പനി. എ.
ചുമത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഖലഭാപനിത  നയത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  സഭാധഭാരണ
കകേസ്സുകേളനില് കപഭാലുലാം യ.  എ.  പനി.  എ.  ചുമത്തുന കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13  കകേസ്സുകേള  (ഇടതുപക്ഷ തതീവ്രവഭാദ/മഭാകവഭായനിസ്റ്റട്ട് പവര്ത്തനവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്-9  കകേസ്സുകേള;  ഇസഭാമനികേട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  പവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്-3
കകേസ്സുകേള; കേള്ളകനഭാടട്ട് കകേസട്ട് - 1).

(ബനി)  യ.എ.പനി.എ.  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  ദുരുപകയഭാഗലാം
ലചേയ്യുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ബനി. ലജ. പനി. ഹര്ത്തഭാല്

80  (5274)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  13-ാം  തതീയതനി  ബനി.ലജ.പനി.സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി  പഖലഭാപനിച  ഹര്ത്തഭാലനില്  ഉണഭായ  ആക്രമണ  സലാംഭവങ്ങളനില്
ബനി.ലജ.പനി.  പവര്ത്തകേര്ലക്കതനിലര  എത്ര  കകേസുകേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  ആക്രമണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ  നഭാശനഷലാം
തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ നഭാശനഷലാം പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം-9, ലകേഭാലലാം-7, പത്തനലാംതനിട-3, ആലപ്പുഴെ-4, കകേഭാടയലാം -6,
ഇടുക്കനി-4, എറണഭാകുളലാം-7, തൃശ്ശൂര് -6, പഭാലക്കഭാടട്ട്-8, മലപ്പുറലാം -11, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-7,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-6 കകേസ്സുകേള വതീതലാം ആലകേ 78 കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഹര്ത്തഭാലുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില് നടന അക്രമസലാംഭവങ്ങളനില് 2,06,000 (രണട്ട് ലക്ഷത്തനി ആറഭായനിരലാം)
രൂപയലട നഭാശനഷലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലപഭാതുമുതല് നഷലാം വനനിട്ടുള്ള എലഭാ സലാംഭവങ്ങളനിലുലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
PDPP  (Prevention  of  Damage  to  Public  Property)  Act  പകേഭാരലാം  കകേസട്ട്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലഎ. എസട്ട്. ബന്ധലാം

81  (5275)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഎ.എസട്ട്.  ബന്ധലത്ത തുടര്നട്ട്  എത്ര കപലര ഇതു വലര കപഭാലതീസട്ട്
പനിടനികൂടനിയനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനില് മലയഭാളനികേള എത്ര;

(ബനി)  ഇവരനില്  മലയഭാളനികേളുലട  കപരുലാം,  അഡ്രെെസ്സുലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലഎ.എസട്ട്. പവര്ത്തനലാം സലാംസഭാനത്തു നനിനലാം പഭാലട തുടച്ചു നതീക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ) 3  കപലര കകേരള കപഭാലതീസുലാം, 7  കപലര എന.ലഎ.എ.-യലാം പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതനില് 7 കപര് മലയഭാളനികേളഭാണട്ട്.  

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുനതനിനട്ട് നനിര്വ്വഭാഹമനില.

ഉദുമ മണ്ഡലത്തനിലല യ. ഡനി. എഫട്ട്. സഭാനഭാര്ത്ഥനിലക്കതനിരഭായ കകേസട്ട്

82  (5276)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ  നനിയമസഭഭാ  ലതരലഞടുപനില്  ഉദുമ  മണ്ഡലത്തനിലല
യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സഭാനഭാര്ത്ഥനി പരസലമഭായനി  കേള്ളകവഭാടട്ട്  ലചേയണലമനട്ട്  ആഹന്വേഭാനലാം
ലചേയ്യുനതഭായനി  പറയലപടുന  വതീഡനികയഭാ  കനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേള  കചേര്ത്തഭാണട്ട്  കകേസട്ട്  എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അകനന്വേഷണ ചുമതല ആര്ക്കഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അകനന്വേഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആലരലയങ്കനിലുലാം കചേഭാദലലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) അകനന്വേഷണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള സനിതനി എന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് കബക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന ലലക്രലാം
341/16/u/s.  171  F,  r/w  116 IPC  പകേഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ കകേസനില് കബക്കല്
കപഭാലതീസട്ട് സബട്ട് ഇനലസകറഭാണട്ട് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിവരുനതട്ട്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) കകേസട്ട് ഇകപഭാള അകനന്വേഷണഭാവസയനിലഭാണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനില് സന്വേതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങള

83 (5277) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് വഭാഹന പരനികശഭാധനകേളനില് സന്വേതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഡനി.ജനി.പനി.കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
എലന്തലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വഭാഹനപരനികശഭാധനകേളനില് സന്വേതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനി പുറലപടുവനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട പകേര്പട്ട് അനുബന്ധ
മഭായനി* കചേര്ക്കുന.

എന. എല്. സനി. ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

84  (5278)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിടയര് ലചേയ ജതീവനക്കഭാരുലട ഗഭാറ്റുവനിറനി,  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്
അചടക്കനടപടനിയലട  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  തടഞവയഭാന
നനിലവനില് വലവസയകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; 

(ബനി)  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  സബട്ട്  ഇനലസകറഭായനിയനിരനിലക്ക  31-3-2015-നട്ട്
സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം വനിരമനിച കുഞഹമ്മേദട്ട്.  ലകേ,  കേലട വതീടട്ട്,  മുടഭാകഞ്ചരനി  പനി.ഒ.
എനയഭാളക്കട്ട് ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള എന.എല്.സനി.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
സനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  ഇതുവലരയലാം  നല്കേനി
യനിടനിലലനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത ഉകദലഭാഗസനട്ട് ഗഭാറ സ്തുവനിറനി ലഭനിക്കഭാന കവണനി എന.എല്.സനി.
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) KSR Part III ചേടലാം 3 (a) പകേഭാരലാം വകുപ്പുതല നടപടനികയഭാ ജൂഡതീഷലല്
നടപടനികയഭാ  ഉണഭാകുനപക്ഷലാം  പസ്തുത  നടപടനിക്രമങ്ങള  അവസഭാനനിക്കുനതുവലര
ലപഭാവനിഷണല്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കഭാവനതഭാലണനലാം  ഡനി.സനി.ആര്.ജനി.
തടഞവയഭാവനതഭാലണനലാം  വലവസയണട്ട്.  

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  സബട്ട് ഇനലസകറഭായനിരനിലക്ക  31-3-2015-നട്ട് സര്വ്വതീസനില് നനിനലാം
പനിരനിഞ  ശതീ.  കുഞഹമ്മേദനിലനതനിലര  29-10-2014-ല്  തുടങ്ങനിയ  അചടക്ക
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  അചടക്ക നടപടനി തതീര്പഭാക്കുന മുറയട്ട് എന.എല്.സനി.
നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.

എലഭാ ബസ് സ്റ്റഭാന്റുകേളനിലുലാം കപഭാലതീസട്ട് എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റട്ട്

85  (5279)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാനലപട  എലഭാ  ബസ് സ്റ്റഭാന്റുകേളനിലുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റട്ട് സഭാപനിക്കണലമന ആവശലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അതനിനഭായനി നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് സലാംസഭാനലത്ത പധഭാനലപട എലഭാ ബസട്ട് സ്റ്റഭാന്റുകേളനിലുലാം കപഭാലതീസട്ട്
എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റട്ട് സഭാപനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ കസവനങ്ങള നല്കേനി
വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  എയ്ഡ്കപഭാസ്റ്റട്ട്  സഭാപനിചനിടനിലഭാത്ത  ബസട്ട്സ്റ്റഭാന്റുകേളനില്
കപഭാലതീസട്ട്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ബസ് സ്റ്റഭാന്റെനിനുള്ളനില് കപഭായനിന്റെട്ട്
ഡമ്മ്യൂടനിയലാം നനിരന്തരമഭായ കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ഗതഭാഗതതടസലാം സൃഷനിക്കുന ഭഭാരവഭാഹനങ്ങള

86  (5280)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രഭാവനിലല  6.00  മുതല്  10.00  മണനിവലരയള്ള
സമയങ്ങളനില് കേലട്ട് ല, മണല് മുതലഭായ സഭാധനങ്ങള കേയറനിയ ഭഭാരവഭാഹനങ്ങള സ്കൂള
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സന്വേകേഭാരല ലചേറുവഭാഹനങ്ങളക്കുലാം തടസലാം സൃഷനിചട്ട് നനിരത്തുകേളനില്
ഓടുനതുമൂലലാം  കൃതലസമയത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മറട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  എകത്തണവര്
അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  ആഭലന്തര
വകുപനിലന്റെ കതതൃതന്വേത്തനില് എന്തട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗതഭാഗത തടസലാം  സൃഷനിക്കുന ഭഭാരവഭാഹനങ്ങള ഉളലപലടയള്ള  മറട്ട്
വഭാഹനങ്ങളലക്കതനിലര വഭാഹന പരനികശഭാധനയളലപലടയള്ള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സന്വേതീകേരനിചട്ട്
നനിയമനടപടനി സകേലക്കഭാളകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 139

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് നഗരങ്ങളനിലല തനിരകക്കറനിയ പധഭാനലപട കറഭാഡകേളനിലുലാം
മറ്റുലാം ഭഭാരലാം കേയറനിയ വലനിയ ചേരക്കട്ട് വഭാഹനങ്ങള,  ടനിപറുകേള എനനിവയട്ട് ഓഫതീസട്ട്
സമയങ്ങളനില്  പകവശന  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം
ബുദനിമുടട്ട് ഇകപഭാള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.  

(ബനി&സനി)  നഗരങ്ങള,  തനിരകക്കറനിയ  സലങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുലാം ഓഫതീസുകേളനികലയ്ക്കുലാം തനിരനിച്ചുമുള്ള യഭാത്ര സുഗമമഭാക്കുനതനികലയഭായനി
ആവശലമഭായ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര  ടഭാഫനികേട്ട്  ഡമ്മ്യൂടനിക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിചട്ട്
ഗതഭാഗത  കുരുക്കുകേളുലാം  മറ്റുലാം  നനിയനനിചട്ട്  വരുന.  കൂടഭാലത  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വഭാഹനങ്ങള  ഇസൗ  കമഖലകേളനികലയട്ട്  വരുനതട്ട്  തടയകേയലാം,
വഭാഹന  പരനികശഭാധന  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുലാം വരുനണട്ട്.

മണല് മഭാഫനിയലക്കതനിലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള

87 (5281)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം മണല് മഭാഫനിയലക്കതനിലര
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനധനികൃതമഭായനി മണല് കേടത്തനിയ എത്ര വഭാഹനങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാര്
വനകശഷലാം പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പനിടനിലചടുത്ത വഭാഹനങ്ങള എവനിലടയഭാണട്ട്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഉടമകേളക്കട്ട്
അവ  തനിരനിച്ചുനല്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  അതനിനു  സന്വേതീകേരനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡലമന്തഭാണട്ട്;
എത്ര കേഭാലഭാവധനിക്കു കശഷമഭാണട്ട് തനിരനിച്ചു നല്കുകേ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മണല് കേടത്തനി എന കുറലാം  ലചേയതനിലന്റെ കപരനില്
വഭാഹനങ്ങള  ഉടമകേളക്കട്ട്  തനിരനിച്ചുനല്കേഭാലത  നശനിപനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര
വഭാഹനങ്ങള ഇങ്ങലന നശനിപനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അനധനികൃതമഭായനി  മണല് വഭാരനിയ എത്ര കതഭാണനികേള ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
നല്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പനിടനിലചടുത്ത കതഭാണനികേള എവനിലടയഭാണട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഉടമകേളക്കട്ട്
അവ തനിരനിച്ചു നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  അനധനികൃതമഭായനി  മണല്  വഭാരുന  കതഭാണനികേലള  പനിടനികൂടനി
തകേര്ക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏതട്ട്  നനിയമവലാം  വകുപ്പുലാം  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഇങ്ങലന
ലചേയ്യുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം അനധനികൃത മണല്
ഖനനവലാം  കേടത്തുലാം  തടയനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  റവനമ്മ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്
തലങ്ങളനില്  റവനമ്മ്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംയക  സന്വേഭാഡട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുനണട്ട്. കൂടഭാലത മണല് അനധനികൃതമഭായനി കൂടനി വചനിരനിക്കുനകതഭാ വഭാഹനത്തനില്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനകതഭാ കേണഭാല് ആയതട്ട്  പനിടനിലചടുക്കുകേയലാം ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര
KPRD&  RRS Act,  MMDR Act  എനനിവ പകേഭാരലാം നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.  

(ബനി) അനധനികൃതമഭായനി മണല് കേടത്തനിയതനിനട്ട് പനിടനിലചടുത്ത വഭാഹനങ്ങളുലട
എണ്ണലാം-  തനിരുവനന്തപുരലാം-14,  ലകേഭാലലാം-11,  ആലപ്പുഴെ-10,  കകേഭാടയലാം-2,  ഇടുക്കനി-4,
എറണഭാകുളലാം-2,  മലപ്പുറലാം- 240,  പഭാലക്കഭാടട്ട്-27,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-12,  കേണ്ണൂര്-23,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-217,  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  ജനിലകേളനില്  വഭാഹനലാം
പനിടനിലചടുത്തനിടനില.

(സനി)  പനിടനിലചടുത്ത  വഭാഹനങ്ങള  വനിവനിധ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം,
തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്, ആര്.ഡനി.ഒ. പരനിസരത്തുമഭാണട്ട് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേരള നദതീതതീര
സലാംരക്ഷണവലാം  മണല്വഭാരല്  നനിയനണവലാം  നനിയമലാം  23  (എ)  4  വകുപനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി  വഭാഹന  ഉടമ  ആവശലലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  വഭാഹനത്തനിനട്ട്  ജനിലഭാ
കേളകര് നനിശ്ചയനിക്കുന വനില ഇസൗടഭാക്കനി നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയട്ട്
വഭാഹനലാം വനിടുതല് ലചേയ്യുന.

(ഡനി) നശനിപനിക്കഭാറനില. അനധനികൃതമഭായനി മണല് കേടത്തനിയതനിനട്ട് പനിടനികൂടുന
വഭാഹനങ്ങള തനിരനിലചടുക്കുനതനിനട്ട്  ഉടമകേളക്കട്ട്  അവസരലാം  നല്കേഭാറുണട്ട്.  ആയതു
പകേഭാരലാം  പനിഴെയലാം  വനിലയലാം  അടയഭാത്ത  കകേസുകേളനില്  വഭാഹനലാം  കലലലാം  ലചേയട്ട്
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് മുതല്കട്ടുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം-3,
ആലപ്പുഴെ-5, മലപ്പുറലാം-90, എറണഭാകുളലാം-1, കേണ്ണൂര്-2, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-1 കതഭാണനികേള
പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്. മറ്റു ജനിലകേളനില് കതഭാണനികേള പനിടനിലചടുത്തനിടനില.

(എഫട്ട്)  പനിടനിലചടുത്ത  കതഭാണനികേള  ബന്ധലപട  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്
സൂക്ഷനിച്ചു വരുന. സബട്ട് ഡനിവനിഷണല് മജനികസ്ട്രേറട്ട് വനിചേഭാരണ നടത്തനി നനിശ്ചയനിക്കുന
പനിഴെത്തുകേ ഒടുക്കുനപക്ഷലാം കതഭാണനികേള വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ഉടമകേളക്കട്ട്
വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന.

(ജനി) അനധനികൃതമഭായനി മണല് വഭാരുന കതഭാണനികേള പനിടനികൂടനി തകേര്ക്കഭാറനില.
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കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട ലപരുമഭാറ ദൂഷലത്തനിനുലാം
അധനികേഭാരദുര്വനിനനികയഭാഗത്തനിനുലമതനിലര നടപടനി

88  (5282)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് വനിവനിധ ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
യള്ള  ലപരുമഭാറദൂഷലലാം,  അധനികേഭാര  ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ  പരഭാതനികേള
ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം  അകനന്വേഷനിചട്ട്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  അചടക്ക  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ
ലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ അഞ്ചട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര
എത്ര  പരഭാതനികേളഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനില്  എത്ര  പരഭാതനികേളനിലഭാണട്ട്
അകനന്വേഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അചടക്ക  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
അവകശഷനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  ഉകദലഭാഗസനുലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില്
വനിഴെനിഞലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  പരനിധനിയനില്  തഭാമസനിക്കുനതുമഭായ  ലഹഡട്ട്
കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള  ശതീ.  സുകരഷട്ട്  കുമഭാറനിലനതനിലര  (കഗഡട്ട്  എസട്ട്.ഐ.  റനി.  9291)
അയല്ക്കഭാരലന്റെ അതനിരട്ട്  കേകയറനിയതനിനുലാം  ലതറനിവനിളനിചതനിനുലാം  ഭതീഷണനിലപടുത്തനിയതനിനുലാം
2015  ഒകകഭാബര് മഭാസലാം ആഭലന്തര ലസക്രടറനിക്കട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചനിരുകനഭാ;  പസ്തുത
പരഭാതനി  ലഭനിചട്ട്  ഒരു  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  നടപടനി  എടുക്കഭാതനിരുനലതന്തു  ലകേഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിഴെനിഞലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  നനിനലാം  ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്
പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം  പതനിയഭായ  കപഭാലതീസുകേഭാരനുലാം  എനഭാണട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേള
ഹഭാജരഭാക്കനിയലതനലാം  അവ ആഭലന്തര ലസക്രടറനിക്കട്ട്  എനഭാണട്ട്  അയച്ചുനല്കേനിയ
ലതനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പരഭാതനിക്കഭാരന  വനിഴെനിഞലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  സമര്പനിച
കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  എനഭാണട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാരന  ആഭലന്തര  ലസക്രടറനിക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്;

(എഫട്ട്)  പതനിസഭാനത്തുള്ള  ഉകദലഭാഗസലന  രക്ഷലപടുത്തഭാനുള്ള
കബഭാധപൂര്വ്വമഭായ  ശമലാം  നടക്കുനകണഭാലയനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;
പസ്തസ്തുത  പരഭാതനിയനില്  കവഗലാം  അകനഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറക്കഭാരലനതനിലര
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  അചടക്ക  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  വനിവരലാം  സഭയലട  കമശപ്പുറത്തട്ട്
വയ്ക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  ഗസൗരവപൂര്വ്വലാം  തലന  അകനന്വേഷനിക്കുകേയലാം
ആവശലമഭായ  കകേസുകേളനില്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  അചടക്ക  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചു
വരനികേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  15685  പരഭാതനികേളഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  159
പരഭാതനികേളനില് അകനന്വേഷണ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലഭനിചനിരുന.  ശതീ.അഗസ്റ്റനിന എനയഭാള എ.എസട്ട്.ലഎ.  കഗഡട്ട്  9291
ശതീ.  സുകരഷട്ട്  കുമഭാറനിലനതനിലര  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനിനകമല്  വനിശദമഭായ
അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അകനന്വേഷണത്തനില്  പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം
എതനിര്കേക്ഷനിയലാം  ബനക്കളഭാലണനലാം  വസ്തു  സലാംബന്ധമഭായ  തര്ക്കമഭാണട്ട്
പരഭാതനിക്കഭാധഭാരലമനലാം പസ്തുത വസ്തു തര്ക്കലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് തഹസനില്ദഭാര്
ഓഫതീസനില്  നനിനലാം  സര്കവ്വ  ഉകദലഭാഗസലരത്തനി  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുള്ള
തഭായലാം അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വനിഴെനിഞലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനില്  നനിനലാം  ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്
പരഭാതനിക്കഭാരന  ശതീ.  അഗസ്റ്റനിന  ലജ.  തയഭാറഭാക്കനിയ  പനിന്റെഡട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റെട്ട്
26-2-2016  തതീയതനിയനിലുലാം,  എതനിര്കേക്ഷനിയഭായ ശതീ.  സുകരഷട്ട്  കുമഭാര്  (കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസന)  29-11-2015  തതീയതനിയനിലുമഭാണട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേള  നലനിയനിരുനതട്ട്.
ഇസൗ കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റുകേള സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിടനില.

(ഇ) 2-4-2016-ല് 

(എഫട്ട്)  പരഭാതനിക്കഭാരലന്റെ  പരഭാതനിക്കഭാധഭാരമഭായ  വനിഷയത്തനില്  തഭാലൂക്കട്ട്
തഹസനില്ദഭാര് പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തനിയതഭായഭാണട്ട്  അകനന്വേഷണത്തനില് ലവളനിവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ടനിയഭാനട്ട്  മറ്റു  പരഭാതനികേള  എലന്തങ്കനിലുലാം  ഇനനിയലാം  അവകശഷനിക്കുലനങ്കനില്  ഉചേനിത
മഭാര്കഗ്ഗന ഉനയനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം കതടഭാവനതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല അലാംഗസലാംഖല

89  (5283)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല ആലകേ അലാംഗസലാംഖല എത്ര;  ജനില
തനിരനിചട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  റനിസര്വട്ട്  കപഭാലതീസനിലലയലാം  ബറഭാലനിയനുകേളനിലലയലാം
അലാംഗസലാംഖല എത്ര വതീതലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല അലാംഗസലാംഖല നനിശ്ചയനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തഭാണട്ട്;  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസനഭാലാംഗങ്ങള  ഉകണഭാലയനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  എത്ര  കുറവഭാണട്ട്;
പസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിറനികേളനില്  കപഭാലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനഭാലാംഗങ്ങള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  പലകപഭാഴലാം  ക്രമസമഭാധഭാന  പശ്നങ്ങളുലാം  ടഭാഫനികേട്ട്  പശ്നങ്ങളുലാം
ഉണഭാകുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) തനിരുവനന്തപുരലാം സനിറനിയനില് കബക്കറനി ജലാംഗ്ഷനടുത്തട്ട് നനിയമസഭയനില്
നനിനലാം  മനനിമഭാരുലാം  മറട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുലാം  ലസക്രകടറനിയറനികലയട്ട്  കപഭാകുന  വഴെനി
പഭാലത്തനിനടനിയനിലല  കപഭായനിന്റെനിനടുത്തട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസനിലന  സനിരമഭായനി
നനിയമനിക്കുകമഭാ; നനിലവനില് ഒരു സബട്ട് ഇനലസകറുലാം ഒരു കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സ്റ്റബനിളുലാം
ഉലണങ്കനിലുലാം ടഭാഫനികേട്ട് തനിരക്കട്ട് കനഭാക്കഭാലത അവര് ലഹല്മറട്ട് ലചേക്കനിലാംഗട്ട് നടത്തുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  തനിരക്കുള്ള  സലങ്ങളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  ടഭാഫനികേട്ട്
ശദനിക്കഭാലത  ലതഭാടടുത്തട്ട്  ലഹല്മറട്ട്  പരനികശഭാധനയലാം  സതീറട്ട്  ലബല്റട്ട്
പരനികശഭാധനയലാം നടത്തുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില് പരഭാതനി
ലഭനിചഭാല് ആഭലന്തര വകുപട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പധഭാന  സനിറനികേളനിലുലാം  തനിരക്കുള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം  ടഭാഫനികേട്ട്
ശദനിക്കുവഭാന  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്
കരഖഭാമൂലലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല  ആലകേ  അലാംഗസലാംഖല-52076.
ബറഭാലനിയനനിലല  അലാംഗസലാംഖല-8703.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  അലാംഗസലാംഖല  റനിസര്വട്ട്
കപഭാലതീസനിലന്റെ എണ്ണലാം ഉളലപലട ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി* ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന.

(ബനി)  പനി&എ.ആര്.ഡനി.  നടത്തനിയ  വര്ക്കട്ട്  സ്റ്റഡനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
ജനസലാംഖല കപഭാലതീസട്ട് അനുപഭാതലാം 500:1  എന  കതഭാതനിലഭാകേണലമനട്ട് ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  500:1  എന കതഭാതട്ട്  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള
കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട എണ്ണത്തനില് കുറവണട്ട്. 500:1 എനട്ട് അനുപഭാതത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട് കസനഭാഗലാംങ്ങളുലട എണ്ണലാം കേണക്കഭാക്കുനതനിനഭായനി ശഭാസതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഉളലപടുത്തനി വനിശദമഭായ പഠനലാം ആവശലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. നനിലവനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ടഭാഫനികേട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട
കുറവട്ട്  ഡമ്മ്യൂടനി  സമയലാം  ക്രമതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന  സമതീപനമഭാണട്ട്
അനുവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  സനിറനിയനില്  കബക്കറനി  ജലാംഗ്ഷനടുത്തട്ട്  സനിരമഭായനി
കപഭാലതീസനിലന നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടഭാഫനികേട്ട്  നനിരക്കട്ട്  കനഭാക്കഭാലത ടഭാഫനികേട്ട്  ഡമ്മ്യൂടനിക്കട്ട്
നനികയഭാഗനിക്കലപട കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര് വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ) ശദയനില്ലപടനിടനില. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്) സലാംസഭാനലത്ത ടഭാഫനികേട്ട് നനിയനണത്തനിനുലാം വഭാഹന പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം
ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധലപട  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. അവ കേര്ശനമഭായലാം പഭാലനിച്ചു വരുനണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിലല സലലാംമഭാറങ്ങള

90  (5284)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്
എ. എസട്ട്. ഐ., എസട്ട്. സനി. പനി. ഒ., സനി. പനി. ഒ. തസ്തനികേകേളനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനി
വരുന എത്ര ജതീവനക്കഭാലര സലലാം മഭാറനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  പസ്തുത സലലാം മഭാറങ്ങള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചഭാകണഭാ നടത്തനിയതട്ട്
എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭായനി നടത്തനിയ സലലാംമഭാറങ്ങള
റദ്ദേഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്
നനിനലാം  177  എ.എസട്ട്.ലഎ.  മഭാലരയലാം  741  എസട്ട്.സനി.പനി.ഒ.  മഭാലരയലാം  1891
സനി.പനി.ഒ. മഭാലരയലാം സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പസ്തുത സലലാംമഭാറങ്ങലളലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്

(സനി) ബഭാധകേമല.
269/2019.
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കപഭാലതീസട്ട് കേലാംപയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി

91  (5285)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി
മുമ്പഭാലകേ  എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചു;  അതനില്  എത്ര  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കനി;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേസ്റ്റഡനിയനില്  എത്രകപര്
മരണലപടുകേയണഭായനി;  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  എന്തു  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച്ചു  എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കേസ്റ്റഡനിയനില്  2  കപര്  മരണലപടുകേയണഭായനി.  ഇസൗ
സലാംഭവങ്ങളനില്  അകനന്വേഷണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  6  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര
സലസന്റെട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ലക്കതനിലര വകുപട്ട്തല നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളുലട നവതീകേരണലാം

92  (5286)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിലന്റെ ആവശലകേത ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന നവതീകേരണത്തനിനട്ട് കവണനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണകനിവനിറനി
ലഭലമഭാകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില് ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണകനിവനിറനി ലഭലമഭാക്കഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനി
ക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനലയ കേഭാരലക്ഷമവലാം ജനസസൗഹൃദവമഭാക്കുനതനിനട്ട്
വനിപുലമഭായ  പുതനിയ  പദതനികേള  ആകലഭാചേനിക്കുന.  ലലസബര്  കസസനിലന്റെ
ദുരുപകയഭാഗലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലലസബര്  ലലക്രലാം  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷനുലാം
പരനിശതീലനത്തനിനുമുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  മുനഗണന
നല്കുനതഭാണട്ട്.  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  നനിലവഭാരമുയര്ത്തനി  സ്മെഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനുകേളഭായനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപടനിലയടുക്കുലാം. കുറവഭാളനികേലളയലാം,
കുറകൃതലങ്ങലളയലാം  കുറനിച്ചുള്ള  അകനന്വേഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനുകവണനി 'ലലക്രലാം ആന്റെട്ട് ക്രനിമനിനല് ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  &  സനിസ്റ്റലാം'
ശലാംഗലയനില്  എലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷകനയലാം  ഉളലപടുത്തുലാം.  സതീകേളുലടയലാം
കുടനികേളുകടയലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  കൂടുതല്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  4  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  (മലയഭാലപ്പുഴെ,  ആലപ്പുഴെ
വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന,  തങ്കമണനി,  മുഴെക്കുനട്ട്)  ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനിയള്ള എലഭാ
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണകനിവനിറനി ലഭലമഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണകനിവനിറനിക്കഭായനി നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലല വര്ക്കട്ട് കലഭാഡട്ട്

93 (5287)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലല വര്ക്കട്ട് കലഭാഡട്ട് സലാംബന്ധനിച
കേലാംപഭാരനിറതീവട്ട് സ്റ്റഡനി റനികപഭാര്ടട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഈ സ്റ്റഡനി റനികപഭാര്ടട്ട് പകേഭാരലാം വര്ക്കട്ട് കലഭാഡട്ട്
കൂടുതലുള്ളതഭായനി  കേഭാണുന  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  ഏലതലഭാലമനളള  പടനികേ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസട്ട് വകുപനിലന സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപട്ട്
നടത്തനിയ വര്ക്കട്ട്  സ്റ്റഡനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലല ശനിപഭാര്ശകേള
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പടഭാമ്പനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  വനിഭജനിചട്ട്
ലകേഭാപലാം കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന തുടങ്ങഭാനുലാം വടകേര കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന വനിഭജനിക്കഭാനുലാം
റനികപഭാര്ടനില്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വര്ക്കട്ട്
കലഭാഡട്ട്  കൂടുതലുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളുലട  പടനികേ  റനികപഭാര്ടനില്
പരഭാമര്ശനിചനിടനില.

കപഭാലതീസട്ട് പരനിശതീലനക്കഭാലലത്ത അഡന്വേഭാനസട്ട് ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്

94 (5288)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് പരനിശതീലനകേഭാലലാം സര്വ്വതീസഭായനി പരനിഗണനിചട്ട്  പരനിശതീലനലാം
വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  അഡന്വേഭാനസട്ട്  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്
പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശഷലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം റനിലതീവട്ട് ലചേയട്ട് മറ്റു സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  കപഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മറട്ട് സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട് കപഭായ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുന
200  രൂപ  കപഴണല്  കപ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട്  മുമ്പുള്ള  ലസയനിലനിലഭാണട്ട്
എനള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  അഡന്വേഭാനസട്ട്  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്  നല്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലല  കസവനലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളനികലതനില്  നനിനലാം
വലതലസ്തമഭായതനിനഭാല്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നല്കേനിവരുന
ആനുകൂലലങ്ങള  ടനി  സര്വ്വതീസനില്  നനിനലാം  വനിടുതല്  ലചേയട്ട്  മറ്റു  സര്വ്വതീസുകേളനില്
കചേരുനവര്ക്കട്ട് നല്കേഭാന വലവസയനില.

ജനസസൗഹൃദ കപഭാലതീസട്ട് നയലാം നടപഭാക്കഭാന നടപടനി

95 (5289) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .  എഫട്ട്  .  കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .  എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനസസൗഹൃദ  കപഭാലതീസട്ട്  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  കനരനിടുന
ലവല്ലുവനിളനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പതനിചഭായ തകേര്ക്കുന രതീതനിയനില്
സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  പവര്ത്തനിചതനിനുലാം  ഗുണഭായനിസലാം,
ലപരുമഭാറദൂഷലലാം,  അചടക്കരഭാഹനിതലലാം  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര മഭാധലമങ്ങളനില് വന വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇപകേഭാരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എത്ര  പരഭാതനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
മുമ്പഭാലകേ വനനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളനികന്മല്  നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  അചടക്ക  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസവലാം
കേഭാലതഭാമസവലാം  ഉണഭാകുനകണഭാലയനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര
പരഭാതനികേളനില്  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  നനിനട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കഭാനുലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയള്ള പരഭാതനികേളനില് കപഭാലതീസുകേഭാലര
സലാംരക്ഷനിക്കുന  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ശമങ്ങലള  അതനിജതീവനിക്കഭാന  എന്തട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയവലാം പതനിചഭായയലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്
ഭയപഭാടനിലഭാലത  കപഭാലതീസനിലന  സമതീപനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  വനിധത്തനില്
കപഭാലതീസട്ട്  സര്ക്കനിള  ഇനലസകര്  തസ്തനികേയനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുലട  നനിയമനലാം,
സലലാംമഭാറലാം,  അചടക്ക  നടപടനികേള  എനനിവ  ആഭലന്തരവകുപനിലന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള
കമല്കനഭാടത്തനില് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിച  പരഭാതനികേളനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനികേളുകണഭാ  എന  വനിവരലാം
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(സനി)  നതീതനിപൂര്വ്വമഭായ  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തനി  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  അചടക്ക
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുനതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഇത്തരത്തനില് എലന്തങ്കനിലുലാം പരഭാതനികേളുകണഭാ എന കേഭാരലലാം
വകുപ്പുതലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയള്ള പരഭാതനികേളനില് കപഭാലനിസുകേഭാലര
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  പകതലകേ  ശമങ്ങലളഭാനലാം  നടക്കുനതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലലമങ്കനില്  ഉചേനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ലലകേലക്കഭാളനതഭാണട്ട്.
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ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കലഭാക്കല് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനികലയട്ട് സലലാം മഭാറലാം

96 (5290) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ടനിബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  6-1-2015-ലല  OA  നമ്പര്
2380/14  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  51  കപഭാലതീസുകേഭാലര  മറ്റുജനിലകേളനില്  നനിനലാം  ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല  കലഭാക്കല്  കസ്റ്റഷനുകേളനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനുളള  നടപടനികേളക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി) പസ്തസ്തുത ഉത്തരവനില് സന്വേതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(ബനി)  ബഹു.  ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  കമല്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  23-2-2015-നട്ട്
സലാംസഭാന ലപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  പരഭാതനിക്കഭാരുലട  ഹനിയറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയണഭായനി.
1993 മുതല് 2014 വലര ലകേഭാലലാം കലഭാക്കല് കപഭാലതീസട്ട് വനിഭഭാഗത്തനികലയ്ക്കുള്ള അന്തര്
ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറത്തനില്  51  കപഭാലതീസുകേഭാരുലട  കുറവണഭായനിട്ടുലണനട്ട്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  കേലണത്തുകേയലാം  പസ്തുത  കുറവട്ട്,  കലഭാക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനില്
തുടര്നണഭാകുന  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുകമ്പഭാള  ബറഭാലനിയന  മുഖഭാന്തനിരലാം  വന
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരുലട  അവകേഭാശങ്ങലള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാത്തവനിധലാം
നയപരമഭായനി പരനിഹരനിക്കണലമനട്ട്  21-3-2015-ലല ഇ 4-99584/2014/പനി.എചട്ട്.കേത.
നമ്പര് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
തുടര്നട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തു നനിനള്ള  11-1-2016-ലല  ഇ  4-198681/2015/
പനി.എചട്ട്.കേത.  നമ്പര് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം അന്തര് ജനിലഭാ സലലാം മഭാറത്തനിലുണഭായ കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള അനുപഭാതലാം 20 ശതമഭാനമഭായനി ഉയര്ത്തഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ബഹു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ  OA  നമ്പര്  2380/14  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് നടപഭാക്കുനതനിനഭായള്ള സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയലട 21-3-2015-ലല
ഇ 4-99584/2014/പനി.എചട്ട്.കേത.  നമ്പര് കേത്തട്ട് ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങനിയകശഷലാം ലകേഭാലലാം
സനിറനി,  ലകേഭാലലാം  റൂറല്  ജനിലകേളനിലഭായനി  നഭാളനിതുവലര  174  കലഭാക്കല്  സനിവനില്
കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  138  ഒഴെനിവകേള
ജനിലഭാ  എ.ആര്.കേലഭാമ്പനില്  നനിനലാം  കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനികലയട്ട്
ടഭാനസ്ഫര് നല്കേനിയലാം കശഷനിച 36 ഒഴെനിവകേള മറ്റു ജനിലകേളനില് നനിനലാം അന്തര് ജനിലഭാ
സലലാം മഭാറലാം മുഖഭാന്തനിരവലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം  51  കപരുലട കുറവട്ട്
കേലണത്തനിയതനില്  19  എണ്ണലാം നനിലവനില് പരനിഹരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം കശഷനിച  32  എണ്ണലാം
തുടര്നണഭാകുന ഒഴെനിവകേളനിനകമല് ആനുപഭാതനികേമഭായനി നനികേത്തുനതുമഭാണട്ട്.
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കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനുകേളനിലല ലലഡ്രെെവര് തസ്തനികേ

97 (5291) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലല  ലലഡ്രെെവര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം
നടത്തഭാത്തതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലനറ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേയനിലുളള  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എനതട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ.എ.പനി.  മൂനഭാലാം ബറഭാലനിയന വനിഭഭാഗത്തനില് ലലഡ്രെെവര് തസ്തനികേയലട
ഒഴെനിവകേള നനിരവധനി ഉണഭായനിട്ടുലാം,  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് ഉണഭായനിട്ടുലാം നനിയമനലാം
നടക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിലുളള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിപനിചട്ട് ലലഡ്രെെവര് തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം കവഗത്തനിലഭാക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുന മുറയട്ട് യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയവരുന.

(സനി&ഡനി)  ലകേ.എ.പനി.  3-ാം  ബറഭാലനിയനനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റബനിള
ലലഡ്രെെവര് തസ്തനികേകേള സലാംബന്ധനിചട്ട് ബഹു.കകേരളഭാ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ലലടബമ്മ്യൂണല്
മുമ്പഭാലകേ ശതീ.  അരുണ് എലാം-ഉലാം  മറ്റുള്ളവരുലാം  ഫയല് ലചേയ ഒ.എ.നമ്പര്  820/16
കകേഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില്  ബഹു.കകേരളഭാ
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ലലടബമ്മ്യൂണലനിലന്റെ അന്തനിമ ഉത്തരവട്ട് ലഭനിലചങ്കനില് മഭാത്രകമ തുടര്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള

98 (5292) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുവഭായര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്,  ഗുരുവഭായര്  നഗരങ്ങളനില്
ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനത്തനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ വനിധത്തനില് നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള
(എലാം.എല്.എ.യലട പകതലകേ വനികേസന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്)  സഭാപനിചനിരുനതട്ട്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആഭലന്തര വകുപട്ട് തനതട്ട് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലകേല്കടഭാണ് കപഭാലുള്ള
സഭാപനങ്ങളനില് റനിപയറനിലാംഗനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചേഭാവക്കഭാടട്ട് നഗരത്തനില് ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനത്തനിനട്ട് സഹഭായകേരമഭായ
വനിധത്തനില് എലാം.എല്.എ.-യലട പകതലകേ വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സഭാപനിച
നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുനതനിനുലാം/റനിപയര്
ലചേയ്യുനതനിനുലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയനില് നനിനലാം ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന
മുറയട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. ഗുരുവഭായര് നഗരത്തനില് സഭാപനിചനിരനിക്കുന
18 നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.

ഓകടഭാറനിക്ഷ/ടഭാകനി വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലാം

99  (T*5293)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഓകടഭാറനിക്ഷ/ടഭാകനി വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുന
സലാംവനിധഭാനലാം എപകേഭാരമഭാണട്ട്; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകടഭാ/ടഭാകനി  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  സ്റ്റഭാന്റെട്ട്  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
അനധനികൃതമഭായനി വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കട്ട് ലചേയ്യുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല്  വകുപട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് സലലാം, ഹഭാളടനിലാംഗട്ട് സലലാം, കേഭാര്ടട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട് എനനിവ പകേഭാരലാം
ബന്ധലപട  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓകടഭാറനിക്ഷ/
ടഭാകനി വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്. ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് എതനിര്പ്പുകണഭാ
എനറനിയനതനിനഭായനി കനഭാടതീസട്ട് പതനിച്ചുലാം,  പത്രപരസലങ്ങള നല്കേനിയലാം ലഭനിക്കുന
പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിചട്ട്,  ബന്ധലപട  ആര്.ടനി.ഒ.  യനില്  നനിനലാം  മുനകൂര്
അനുമതനി വഭാങ്ങനി സ്റ്റഭാന്റെട്ട് അനുവദനിക്കുന.  

(ബനി&സനി)  ഓകടഭാ/ടഭാകനി  വഭാഹനങ്ങളക്കട്ട്  സ്റ്റഭാന്റെട്ട്  ഇലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
അനധനികൃതമഭായനി  വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപകേഭാരലാം
കേര്ശന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

അപകേടങ്ങളമൂലലാം നനിരഭാലലാംബരഭാകുന കുടുലാംബങ്ങലള രക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി പദതനി

100 (5294) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നടന;  ഇതനില്  മരണലപടവരുലട  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  അപകേടങ്ങളമൂലലാം നനിരഭാലലാംബരഭാകുന കുടുലാംബങ്ങലള രക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
ഒരു പകതലകേ നനിധനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടങ്ങളനില്  ജതീവന  നഷലപടുനതനില്  70  ശതമഭാനത്തനിലധനികേലാം
കപര്  18-നുലാം  34-നുലാം  ഇടയട്ട്  പഭായമുള്ളവരഭാലണന  വസ്തുത  പരനിഗണനിചട്ട്
കമല്പറഞ പദതനിക്കട്ട് അടനിയന്തര പരനിഗണന നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  (25-5-2016 മുതല്
22-10-2016 വലര)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നടന വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളുകടയലാം മരണലപടവരുകടയലാം
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

ജനില വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള മരണലപടവര്

തനിരുവനന്തപുരലാം സനിറനി 1003 73

തനിരുവനന്തപുരലാം റൂറല് 1224 126

ലകേഭാലലാം സനിറനി 717 74

ലകേഭാലലാം റൂറല് 603 67

പത്തനലാംതനിട 624 44

ആലപ്പുഴെ 1179 130

കകേഭാടയലാം 1047 82

ഇടുക്കനി 394 35

എറണഭാകുളലാം സനിറനി 1084 69

എറണഭാകുളലാം റൂറല് 1441 139

തൃശ്ശൂര് സനിറനി 561 50

തൃശ്ശൂര് റൂറല് 1089 110

പഭാലക്കഭാടട്ട് 1001 147

മലപ്പുറലാം 965 145

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 582 61

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് 710 92

വയനഭാടട്ട് 260 28

കേണ്ണൂര് 768 83

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 416 35

               ആലകേ 15668 1590
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(ബനി&സനി)  അപകേടത്തനില്ലപടുനവര്ക്കുള്ള ചേനികേനിതഭാ സഹഭായത്തനിനു പുറകമ
ദഭാരുണ മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന കകേസുകേളനില് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശന്വേഭാസനനിധനിയനില്
നനിനട്ട് വലവസകേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി ഓകരഭാ ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നനിരഭാലലാംബരഭാകുന
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്.

പകതലകേ നനിധനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനഭായള്ള പദതനി സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വനിജനിലനസട്ട് കകേസുകേള പനിനവലനിക്കല്

101 (5295) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  5  വര്ഷ  കേഭാലത്തനിനനിടയനില്  എത്ര  വനിജനിലനസട്ട്
കകേസ്സുകേള പനിനവലനിക്കഭാനഭാണട്ട് നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന  വനിജനിലനസട്ട്  കകേസുകേള
പനിനവലനിക്കഭാനഭാണട്ട്  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതു  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  5  വര്ഷ കേഭാലത്തനിനനിടയനില്  17  വനിജനിലനസട്ട്
കകേസ്സുകേള  പനിനവലനിക്കഭാന  നനിരഭാകക്ഷപ  പത്രലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

ബനനനിയമന വനിഷയത്തനില് വനിജനിലനസട്ട് അകനന്വേഷണലാം

102 (5296) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ബനനനിയമന  വനിഷയത്തനില്
വനിജനിലനസട്ട് കകേലസടുത്തട്ട് അകനന്വേഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്-  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളനില്,  ആലരലയഭാലക്ക  നനിയമനിചപകേഭാരലാം  ഏതട്ട്  മനനിക്കട്ട്
അലലങ്കനില്  രഭാഷ്ട്രതീയക്കഭാര്ക്കട്ട്  എതനിലരയഭാണട്ട്  അകനന്വേഷണലമനട്ട്  കപരുസഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  നനിയമനിചവരുലാം,  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള

ബന്ധലമലന്തനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ബന  നനിയമനത്തനിലനതനിലര  അകനന്വേഷണലാം ആവശലലപടട്ട്  നനിലവനില്

എത്ര  പരഭാതനികേള  വനിജനിലനസനിനട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുലണനട്ട്  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  പസ്തുത

പരഭാതനി തനവര് ആലരഭാലക്കലയനട്ട് കപരുസഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇസൗ വനിഷയത്തനില് വനിജനിലനസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില.

(ഡനി)  അഞ്ചട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ശതീ.വനി.മുരളതീധരന,  ശതീ.രകമശട്ട്

ലചേനനിത്തല, ശതീ.ലകേ.സുകരന്ദ്രന, ശതീ.ജനികജഭാ കജഭാണ്.ലകേ, (ഇ -ലമയനില് പരഭാതനി)

എനനിവര്  മുന വലവസഭായ വകുപട്ട് മനനിലക്കതനിലരയലാം ശതീ.ഷഭാജഹഭാന എനയഭാള

മതലബന്ധന വകുപട്ട് മനനിലക്കതനിലരയലാം പരഭാതനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാടതനികേളനിലല മഭാധലമ വനിലക്കട്ട്

103 (5297) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടതനിയനില്  മഭാധലമ  വനിലക്കനിലലനട്ട്  മുഖലമനനിയലാം  ലലഹകക്കഭാടതനി

രജനിസ്ട്രേഭാറുലാം  വലകമഭാക്കുകമ്പഭാഴലാം  കകേഭാടതനികേളനില്  മഭാധലമ  പവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്

അഭനിഭഭാഷകേരനില് നനിനട്ട് മര്ദ്ദേനകമല്ക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മുഖലമനനിയലാം ലലഹകക്കഭാടതനി ചേതീഫട്ട് ജസ്റ്റനിസുലാം ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ചേര്ച

നടത്തുകേയണഭാകയഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് കകേഭാടതനിയനിലല മഭാധലമ വനിലക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം നതീക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഇതനിനകേലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം  കകേസുകേള

രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടതനിയനില്  നനിനലാം  മഭാധലമ  പവര്ത്തകേലര  ഒരു  സലാംഘലാം

അഭനിഭഭാഷകേര് ബലലാം പകയഭാഗനിചട്ട് ഇറക്കനി വനിടതഭായ സലാംഭവലാം ശദയനില്പടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമപവര്ത്തകേരുലാം തമ്മേനിലുണഭായ സലാംഘര്ഷങ്ങളക്കട്ട്

പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനികലയഭായനി  ബഹു.  മുഖലമനനിയലട  കനതൃതന്വേത്തനില്
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എറണഭാകുളലാം  ഗസ്റ്റട്ട്ഹസൗസനില്  വചട്ട്  കചേര്ന  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം

അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകയക്കഭാവന

സലാംഘര്ഷങ്ങള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി  അഡന്വേകക്കറട്ട്  ജനറല്  ലചേയര്മഭാനഭായലാം

മഭാധലമ പവര്ത്തകേരുകടയലാം അഭനിഭഭാഷകേരുകടയലാം പതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനിയലാം

ഒരു സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കു പുറകമ കപഭാലതീസുകേഭാരുമഭായനി ബന്ധലപട

വനിഷയങ്ങളനില് സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയലാം ബന്ധലപട ജനിലയനിലല ജനിലഭാ

കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിയലാം സമനിതനിയനില് ഉളലപടുനതഭാണട്ട്.

ഇതനിനു  പുറകമ,  മുഖലമനനി  അഡന്വേകക്കറട്ട്  ജനറലനികനഭാലടഭാപലാം  ബഹു.

ലലഹകക്കഭാടതനി ചേതീഫട്ട് ജസ്റ്റനിസനിലന കനരനില് കേഭാണുകേയലാം മഭാധലമ പവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്

കകേഭാടതനികേളനില്  പകവശനിക്കുനതനിനട്ട്  തടസമുണഭാവനില  എനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയലാം

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങള  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  തരത്തനില്

കനരനിടുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനിലുള്ള

പശ്നങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  14-7-2016-നട്ട്  കശഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  12

കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  (തനിരുവനന്തപുരലാം സനിറനി-5,  ആലപ്പുഴെ-1,  ലകേഭാചനി

സനിറനി-6)  ഇതനില്  6  എണ്ണലാം അഭനിഭഭാഷകേര് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  5  എണ്ണലാം മഭാധലമ

പവര്ത്തകേര് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതുലാം ഒലരണ്ണലാം ഇരുകൂടരുലാം പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

ഗുരുവഭായര് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന

104 (5298) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് 

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗുരുവഭായരനിനട്ട്  ലതഭാടടുത്തുള്ള  പകദശങ്ങള  കേണഭാണകശരനിയനില്  സനിതനി

ലചേയ്യുന ഗുരുവഭായര് കസ്റ്റഷന പരനിധനിയനിലഭാക്കനിയതട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കു

നതനിനഭാല് അതനിര്ത്തനി പുനര്വനിഭജനലാം നടത്തനി കുര ഞനിയര്, കപരകേലാം പകദശങ്ങള

ലടലാംബനിള കസ്റ്റഷലന്റെ പരനിധനിയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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ഇത്തരലമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കഫഭാറനസനികേട്ട് കകേസുകേളുലട പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം

105 (5299)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  കഫഭാറനസനികേട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  കകേസുകേള
പരനികശഭാധന ഫലലാം കേഭാത്തട്ട് കേനിടക്കുനണട്ട്;

(ബനി) ഡനി.എന.എ.പരനികശഭാധനയട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് എവനിലടയഭാണട്ട് സലാംവനിധഭാനമുള്ളതട്ട്;
കൂടുതല്  സലത്തട്ട്  ഡനി.എന.എ.പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കഫഭാറനസനികേട്ട് ലഭാബുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുലാം ;വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  കഫഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്
30-9-2016 വലര 5218 കകേസ്സുകേള പരനികശഭാധനയഭായണട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലത്ത  കഫഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്
സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  തൃശ്ശൂരനിലല  റതീജനിയണല്  കഫഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്
ലകബഭാറടറനിയനില് ഡനി.എന.എ.  പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കഫഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളുലട  നവതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുലാം ലകേഭാചനി  റതീജനിയണല്  കഫഭാറനസനികേട്ട്
സയനസട്ട് ലഭാബട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  DNA Kit, Lab Wares, Cyber
Forensic  Tool  തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലകേമനിക്കല്സട്ട് തുടങ്ങനിയവ
വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  എ.എലാം.സനി.-ക്കുലാം  മറ്റുമഭായനി  2016-2017-ല്  425  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയട്ട്  ലലസബര്
കഫഭാറനസനികേട്ട്  വര്ക്കട്ട്  കസ്റ്റഷന  തുടങ്ങുനതനിനുലാം,  ഡനി.എന.എ.  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം  തുടങ്ങുനതനിനുലാം  350  ലക്ഷലാം  രൂപ  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയനിട്ടുമുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സഹഭായപദതനിയനില് 111 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഉതവങ്ങളുലാം കേഭാര്ണനിവലുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി
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106 (5300) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉതവങ്ങള,  കേഭാര്ണനിവലുകേള,  എകനിബനിഷനുകേള  എനനിവ

സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  ആവശലമഭാകണഭാ;  എങ്കനില്  അകപക്ഷ

സമര്പനികക്കണ  നടപടനിക്രമലാം  എന്തഭാലണനലാം  അനുമതനി  നല്കകേണ  അധനികൃതര്

ആരഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കമളകേള നടത്തുന സലങ്ങളനിലല സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആരഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുള്ളലതനട്ട്

വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാനമനിലഭാലത കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനവര്

ലക്കതനിലര  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള  സകേലക്കഭാള്ളഭാന  നനിയമമുകണഭാ;  എങ്കനില്

ആയതനിലനറ വനിശദശഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;  പസ്തുത നനിയമമനുസരനിചട്ട് കേഴെനിഞ പത്തട്ട്

വര്ഷത്തനിനനിടയനില് എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  പത്തനലാംതനിട  ചേനിറഭാറനില്  സന്വേകേഭാരല  ഗ്രൂപട്ട്  വസകന്തഭാതവത്തനിലന്റെ

കപരനില്  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാനമനിലഭാലത  പവര്ത്തനിപനിചനിരുന  ആകേഭാശ

ലത്തഭാടനിലനില്  നനിനട്ട്  വതീണട്ട്  അഞ്ചു  വയസ്സുള്ള  കുടനി  മരനിച  സലാംഭവലാം  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ആയതനികന്മല് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം മരനിച കുടനിയലട

കുടുലാംബത്തനിനു നല്കേനിയ സഹഭായവലാം എന്തഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അധനികേഭാരനികേളുലട  ഉദഭാസതീനത  കേഭാരണമഭാണട്ട്  വനികനഭാദ  സലാംരലാംഭങ്ങള

മരണത്തനിനുലാം കേഷനഷങ്ങളക്കുലാം കേഭാരണമഭാകുനലതനട്ട് അഭനിപഭായമുകണഭാ; എങ്കനില്

ഇത്തരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം, അനുമതനി

നല്കുനതനിനട്ട്  അധനികേഭാരമുള്ള  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനലാം,  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള

സലാംബന്ധനിച  നനിയമഭാവലനി  എനനിവയനില്  വലകത  വരുത്തഭാന  നടപടനികേള

സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  ഉതവങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന  കേഭാര്ണനിവലുകേള,

എകനിബനിഷനുകേള എനനിവയട്ട് അനുമതനി ആവശലമഭാണട്ട്.  1963-ലല കപസസട്ട് ഓഫട്ട്

പബനികേട്ട് റനികസഭാര്ടട്ട് ആകട്ട്, അതനിനനുസരനിചട്ട്   1965-ലല ചേടങ്ങള എനനിവ പകേഭാരലാം

പഭാകദശനികേ  ഭരണകൂടങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  സലത്തട്ട്  സനിരമഭാകയഭാ

തഭാലഭാലനികേമഭാകയഭാ വനികനഭാദ പരനിപഭാടനികേള, പദര്ശനങ്ങള എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപന ലസക്രടറനിക്കട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്. 

പദര്ശനലാം/വനികനഭാദപരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  21 ദനിവസലാം മുമ്പട്ട് അകപക്ഷ

സലത്തനിലന്റെ ലസചട്ട്, ഉടമസതഭാകരഖ, ലഹല്ത്തട്ട് ഇനലസകറുകടയലാം, ഇലകനിക്കല്

ഇനലസകറുകടയലാം  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസറുലടയലാം  നനിരഭാകക്ഷപ  സഭാക്ഷലപത്രലാം,

ലമക്കഭാനനിക്കല്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഫനിറട്ട്ലനസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എനനിവ  സഹനിതലാം

അകപക്ഷ സമര്പനിചട്ട് നനിശ്ചനിത ഫതീസട്ട് അടയ്കക്കണതഭാണട്ട്. 

ബന്ധലപട തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ലസക്രടറനിയഭാണട്ട് അനുമതനി

നല്കുകേ.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലസനസനിലാംഗട്ട് അകതഭാറനിറനിക്കുലാം നനിരഭാകക്ഷപ സഭാക്ഷലപത്രലാം

അനുവദനിക്കുനവര്ക്കുലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്. 1963-ലല കകേരള കപസസട്ട് ഓഫട്ട് പബനികേട്ട് റനികസഭാര്ടട്ട് ആകനിലല

വലവസകേള പകേഭാരലാം സലസനസട്ട് കനടഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ, കനടനിയ സലസനസനിലല

വലവസകേള  ലലാംഘനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയഭാല്  മജനികസ്ട്രേടട്ട്  മുമ്പഭാലകേയള്ള

കുറ സഭാപനത്തനികന്മല്  പസ്തുത  ആകനിലല   16-ാം  വകുപ്പു  പകേഭാരലാം  500  രൂപ

വലരയള്ള പനിഴെ ശനിക്ഷ ചുമത്തഭാവനതഭാലണനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപകേഭാരലാം

ശനിക്ഷയഭായനി ചുമത്തുന പനിഴെ 1898-ലല ക്രനിമനിനല് ലപഭാസതീജനിയര് കകേഭാഡട്ട് പകേഭാരലാം

ഈടഭാക്കഭാവനതഭാലണനലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിയമനഭാനുസൃത

സലസനസട്ട്  എടുത്തനിടനിലഭാത്ത  കകേസുകേളനില്  പനിഴെ  ശനിക്ഷയ്ക്കു  പുറലമ  ചേടപകേഭാരലാം

ലഭലമഭാകക്കണ  സലസനസട്ട്  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കഭാവനതഭാലണനലാം  വലവസ

ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

10 വര്ഷത്തനിനനിലട  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  കകേസുകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
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കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്. ടനി കമള നനിര്ത്തനിവയണലമനട്ട് ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട് 9-9-2016-ല്

ചേനിറഭാര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  കമള  നനിര്ത്തനിവയനിച്ചു.

സലാംഘഭാടകേര്ലക്കതനിലര കപഭാലതീസട്ട് കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

മരനിച  കുടനിയലട  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്,  22-9-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)നമ്പര്

3763/16/റവ.  പകേഭാരലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  2,00,000   രൂപയലാം,  24-9-2016-ലല

സ.ഉ.  (കേലയഴത്തട്ട്)  നമ്പര്  520/16/റവ.  പകേഭാരലാം  അധനികേ  ധനസഹഭായമഭായനി

7,50,000 രൂപയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  അഭനിപഭായമനില. 

സര്ക്കനിള ഇനലസകര്മഭാലര ലപഭാകമഭാടട്ട് ലചേയട്ട് ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി.മഭാരഭാക്കനി

നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

107  (5301)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  വനനിതഭാ  സര്ക്കനിള  ഇനലസകര്മഭാര്ക്കട്ട്

സഭാനക്കയറലാം നല്കേനി ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി. മഭാരഭാക്കനി എലഭാ കപഭാലതീസട്ട് ജനിലകേളനിലുലാം

(19 എണ്ണലാം) നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയഭായള്ള  67505/K2/2015/Home  നമ്പര് ഫയല് ആഭലന്തര

വകുപനില്  വളലരക്കഭാലമഭായനി  ലപന്റെനിലാംഗനില്  ഇരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനിലല  കകഭാസ്ഡട്ട്  വനനിതഭാ

വനിഭഭാഗത്തനിലല  21  വനനിതഭാ ഇനലസകര്മഭാലര വനനിതഭാ ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി.മഭാരഭായനി

സഭാനക്കയറലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  21  തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കണലമനട്ട്  സലാംസഭാന

കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  ആവശലലപടനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ലപഭാകമഭാഷനുകവണനി  മഭാത്രലാം

തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ടനി  വനിവരലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി

25-4-2016-ലല  67505/ലകേ2/2015/ആഭലന്തരലാം നമ്പര് കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം സലാംസഭാന

കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിലയ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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മകഞ്ചഷനിലന്റെ ദുരൂഹ മരണലാം

108  (5302)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഉദുമ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  മുദനിയക്കഭാല്  സന്വേകദശനി  മകഞ്ചഷട്ട്
വയനഭാടട്ട്  സവത്തനിരനിയനിലല  സവത്തനിരനി  വനികലജട്ട്  ലക്ഷന്വേറനി  സഭാ  റനികസഭാര്ടനില്
18-7-2015-ല് ദുരൂഹസഭാഹചേരലത്തനില് മരണലപട സലാംഭവലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സലാംഭവമഭായനി ബന്ധലപട കകേസട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
കസ്റ്ററട്ട് സക്രലാംബഭാഞ്ചനിനട്ട് സകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സക്രലാം  ബഭാഞ്ചട്ട്  അകനന്വേഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സക്രലാംബഭാഞ്ചട്ട്  അകനന്വേഷണലാം കുറമറരതീതനിയനില് നടത്തണലമനഭാവശല
ലപടട്ട്  ആക്ഷന കേമ്മേനിറനിയലാം  പകരതലന്റെ പനിതഭാവലാം  നല്കേനിയ ഹര്ജനിയനില് നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കകേസട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  സക്രലാംബഭാഞ്ചനിനട്ട്  സകേമഭാറനിയനിടനില.  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  സവത്തനിരനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  സക്രലാം  നമ്പര്
333/2015 കകേസട്ട് വയനഭാടട്ട് ജനിലഭാ സക്രലാംബഭാഞ്ചട്ട് ഡനിസവ.എസട്ട്.പനി. അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനിവരുന. 

(ഡനി) മ കഞ്ചഷനിലന്റെ ദുരൂഹമരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്, സതലസന്ധമഭായ അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനി കുറവഭാളനികേലള മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ശനിക്ഷനിക്കണലമനട്ട് അഭലര്ത്ഥനിച്ചുലകേഭാണട്ട്,
മരണലപട  മകഞ്ചഷനിലന്റെ  അമ്മേ  ആശ  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിച  2  പരഭാതനികേളുലാം
മകഞ്ചഷനിലന്റെ  ദുരൂഹമരണലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഉനതതല  അകനന്വേഷണലാം
ആവശലലപടട്ട് മകഞ്ചഷട്ട് ആക്ഷന കേമ്മേനിറനി കേണ്വതീനര് പതനിഭഭാ രഭാജന സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിച ഒരു പരഭാതനിയലാം സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം അകനന്വേഷണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന
സക്രലാംബഭാഞ്ചനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയവ  സക്രലാംബഭാഞ്ചട്ട്  എചട്ട്.എചട്ട്.ഡബമ്മ്യൂ.-III,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കപഭാലതീസട്ട് സൂപണട്ട് മുഖഭാന്തനിരലാം അകനന്വേഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം, ടനി
കകേസനിലന്റെ  അകനന്വേഷണലാം  നടത്തുന  ജനിലഭാ  സക്രലാംബഭാഞ്ചനിലന്റെ  അകനന്വേഷണലാം
ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  ആലണനലാം,  സലാംസഭാന  സക്രലാംബഭാഞ്ചട്ട്  അകനന്വേഷനികക്കണ
ആവശലമനിലഭാലയനലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടട്ട് ദുരന്തലാം

109  (5303)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം പുറനിങ്ങല് ലവടനിലക്കടട്ട് ദുരന്തലാം സലാംബന്ധനിച അകനന്വേഷണത്തനിനട്ട്
ജുഡതീഷലല് കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേമ്മേതീഷലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനട്ട് അവസഭാനനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷലന്റെ  അകനന്വേഷണ  വനിഷയങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016 ഏപനില് 22-ാം തതീയതനി.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  കേഭാലഭാവധനി  21-10-2016-നട്ട്  അവസഭാനനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം
കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. 

സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്

110  (5304)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  രഭാമപുരലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എചട്ട്.എസട്ട്.-ല്
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  അനുവദനിക്കണലമന  അകപക്ഷ  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ടനി  സ്കൂളനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കുന  സ്കൂളുകേളുലട  അകപക്ഷകേളനില്  പദതനിയലട
ജനിലഭാ/സലാംസഭാനതല  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയലട  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരലാം  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാണ്ടു വരുന. 

269/2019.
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കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന നഭായരുലട ആത്മഹതല

111  (5305)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുനലൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന അതനിര്ത്തനിയനില്  കേരവഭാളര്  പകദശത്തട്ട്
15-10-2016-ല് കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന നഭായര്  എനയഭാള ആത്മഹതല ലചേയനിരുകനഭാ;
ടനിയഭാലന്റെ ആത്മഹതലക്കുറനിപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ആത്മഹതലഭാക്കുറനിപനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;

(സനി)  അപകേഭാരലാം  കേഭാരണലാം  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്  പസ്തുത
ആത്മഹതലഭാക്കുറനിപനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് കകേസട്ട് നമ്പരുലാം പതനികേളുലട കപരുലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആത്മഹതല ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വലകമഭാക്കനിയനിരുന. 

(സനി)   കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പുനലൂര് കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന സക്രലാം
നമ്പര് 2083/2016 u/s 306, 34 IPC പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനന്വേഷണലാം
നടത്തനിവരുന.  അകനന്വേഷണലത്ത  ബഭാധനിക്കുലമനള്ളതനിനഭാല്  പതനികേളുലട
കപരുവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുനതട്ട് ഉചേനിതമല. 

കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡമഭാര്

112  (5307)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി,  ഓചനിറ എനതീ കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനില് നനിലവനില്
എത്ര കഹഭാലാംഗഭാര്ഡമഭാര് കജഭാലനിലചേയ്യുനലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കദശതീയ പഭാതയനിലല ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട് അനുഭവലപടുന പുതനിയകേഭാവട്ട്,
പുത്തനലതരുവട്ട്,  വവ്വഭാക്കഭാവട്ട്,  ചേങ്ങനകുളങ്ങര കബഭാക്കട്ട് ജലാംഗ്ഷന എനനിവനിടങ്ങളനില്
കഹഭാലാംഗഭാര്ഡമഭാലര നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  സബ്ഡനിവനിഷനനില്  കൂടുതല്  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡകേലള
നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നഗരത്തനിലുലാം,  സമതീപഭഭാഗലത്ത കദശതീയപഭാതയനിലുമുള്ള
ഗതഭാഗതത്തനിരക്കട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  കൂടുതല്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര
നനികയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനില്  11  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡകേളുലാം,  ഓചനിറ
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനില്   6  കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡകേളുലാം നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്. 

(ബനി)  നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

തതീവ്രവഭാദത്തനിലനതനിലര ജനകേതീയ കേലഭാമ്പയനിന

113 (5308) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകഗഭാള  ഭതീകേര  സലാംഘടനയഭായ  ഐ.എസട്ട്.-ലന്റെ  അലാംഗങ്ങലളന
സലാംശയനിക്കുനവലര സലാംസഭാനത്തു നനിനലാം അറസ്റ്റട്ട് ലചേയതനിലന്റെയലാം, നനിരവധനി കപര്
ആ  സലാംഘടനയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തു  പവര്ത്തനിക്കുനലണന
വഭാര്ത്തയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാലതീസനിനട്ട്  ജഭാഗത  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വര്ഗ്ഗതീയ കചേരനിതനിരനിവണഭാക്കനി ഭതീകേരവഭാദലാം  വളര്ത്തഭാന ഈ സലാംഘലാം
ശമനിക്കുലമനതനിനഭാല് സലാംസഭാനലത്ത മറ്റു തതീവ്രവഭാദ പസഭാനങ്ങലളയലാം കേര്ശന
നനിരതീക്ഷണത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതവനിശന്വേഭാസനികേലള ഉളലപലട അണനിനനിരത്തനി തതീവ്രവഭാദത്തനിലനതനിലര
ജനകേതീയ കേലഭാമ്പയനിന നയനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  തതീവ്രവഭാദ  പവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധമുലണനട്ട്  സലാംശയനിക്കുന
വലകനികേളുലടയലാം  പസഭാനങ്ങളുലടയലാം  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 
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സതീകേളലക്കതനിരഭായ അതനിക്രമങ്ങള തടയനതനിനട്ട് നടപടനി

114 (5309) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സതീകേളലക്കതനിരഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  തടയനതനിനട്ട്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്

നനിനട്ട് വലതലസ്തമഭായനി ഫലപദമഭായ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുലട എണ്ണലാം കൂടനിയഭാല് വനനിതകേളക്കട്ട്
എതനിരഭായ  കകേസുകേളനികന്മലുള്ള  നടപടനികേളുലട  കവഗലാം  കൂടുലാം  എനതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് കൂടുതല് വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേളനിലുലാം വനിമന ആന്റെട്ട് ചേനില്ഡ്രെെന ജസ്റ്റനിസട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി വനനിതകേലള നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനനിതഭാ  ലഹല്പട്ട്  സലന  നമ്പറനിലനക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്
കബഭാധവലരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനി
വരുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളലക്കതനിരഭായള്ള  അതനിക്രമങ്ങള,  കുറകൃതലങ്ങള  എനനിവ
കേലണത്തുനതനിനുലാം,  സതീ  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  PINK  POLICE
MOBILE  PATROLLING  എന  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   സതീകേളക്കട്ട്
സദനലാംദനിന ജതീവനിതത്തനില് കനരനികടണനിവരുന അതനിക്രമങ്ങലള ലചേറുക്കുനതനിനുള്ള
കേഭായനികേവലാം,  മഭാനസനികേവലാം,  സഭാമൂഹലമഭായനി  ലളനിത  പതനികരഭാധ  തനങ്ങള
അഭലസനിപനിക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  സന്വേയരക്ഷഭാ  പരനിശതീലനവലാം  നല്കേനി
വരുനണട്ട്. 

(ബനി)  വനനിതകേളലക്കതനിരഭായ കകേസുകേളനികന്മലുള്ള അകനന്വേഷണ നടപടനികേള
വളലര  കവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറപത്രലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച്ചു  വരുന.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  തഭാമസലാം  വരുത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   വനനിതഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  അലാംഗബലലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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(ഡനി)  വനനിതഭാ  ലഹല്പട്ട്  സലന  നമ്പറനിലനക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  വനനിതഭാ  ലസല്ലുകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്
സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,  അലാംഗനവഭാടനികേള,  കുടുലാംബശതീ  യണനിറ്റുകേള,
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.  കകേഭാളനനികേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ
കഭാസ്സുകേള നടത്തഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാലത ബസട്ട് സ്റ്റഭാന്റുകേള,  ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷന എനതീ
ലപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം,  ബസുകേളനിലുലാം  ലടയനിനുകേളനിലുലാം  വനനിതഭാ  ലഹല്പട്ട്  സലന
നമ്പര് പദര്ശനിപനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

സക്രലാം നമ്പര് 331/2015

115 (5310)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.പനി.എ.ഖലതീല്  പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ  സക്രലാം  നമ്പര്  331/2015
കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജനിലയനില് ഏതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലഭാണു രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) കകേസനിനഭാസദമഭായ സലാംഭവലാം നടന സലലാം ഏതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷലന്റെ
പരനിധനിയനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംഭവലാം  നടനസലലാം  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  വരുന  കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷനനില്  അല  കകേസട്ട്  രജനിസനിറര്  ലചേയനിട്ടുള്ളലതങ്കനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത കകേസനിലന്റെ എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-ല് എത്ര പതനികേളുണട്ട്; കപരുവനിവരലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-ല് പതനികേളഭാലണനട്ട് പറയനവലര കചേഭാദലലാം ലചേയ്യുകേകയഭാ
അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ്യുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  കകേസനിനഭാസദമഭായ  സലാംഭവലാം
എന്തഭായനിരുനലവനലാം,  നനിലവനിലല സനിതനി എന്തഭാലണനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
കകേസനിലന്റെ  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്ഷതീറട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
എകപഭാഴെഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പസ്തുത  കകേസട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനനിലഭാണട്ട്  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷന പരനിധനിയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  കകേസനിനഭാസദമഭായ സലാംഭവലാം നടന സലലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കസ്റ്റഷന പരനിധനിയനിലഭാണട്ട് ഉളലപടുനതട്ട്. ആയതനിനഭാല് ടനി കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയതട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലഭാണട്ട്. 
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(ഡനി&ഇ) 26-4-2015 തതീയതനി രഭാവനിലല 8.00 മണനിക്കുലാം 27-4-2015 തതീയതനി
18.00  മണനിക്കുലാം  ഇടയനില്  അനലഭായക്കഭാരനഭായ  പനി.എ.  ഖലതീല്,  S/o.  പനി.എചട്ട്.
അബ്ദുള്ള എനയഭാളുലട പരഭാതനി പകേഭാരലാം അലമഭാരയനില് സൂക്ഷനിചതഭായ  114പവന
സന്വേര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങള കേളവട്ട് കപഭായതനിനട്ട് ഇന്തലന ശനിക്ഷഭാ നനിയമത്തനിലല 454, 380
എനതീ  വകുപ്പുകേള  പകേഭാരമുള്ള  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  സക്രലാം
331/2015  പകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേയലാം എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-ല് പതനിലയനട്ട്
സലാംശയനിക്കുന  അനലഭായക്കഭാരലന്റെ  വതീടനില്  കജഭാലനി  ലചേയനിരുനതഭായ  നസതീമ,
W/o.  സനിയഭാവള്ള,  ഏറുമഭാടട്ട്,  മടനികക്കരനി,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന  സതീലയ  കചേഭാദലലാം
ലചേയ്യുകേയലാം സലത്തുനനിനലാം കേനിടനിയ വനിരലടയഭാളങ്ങള എടുത്തു ഒത്തുകനഭാക്കുകേയലാം
ഇതനിനുപുറകമ  തനിരുവനന്തപുരലാം  കഫഭാറനസനികേട്ട്  സയനസട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്
സലാംശയനിക്കുനയഭാലള  കപഭാളതീഗഭാഫട്ട്  ലടസ്റ്റനിനട്ട്  വനികധയയഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല്  കകേസനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ  ലതളനിവകേലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ടനിയഭാലള  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയനിടനില.   ഇകപഭാള  ഈ  കകേസട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഡപമ്മ്യൂടനി
കപഭാലതീസട്ട് സൂപണട്ട് അകനന്വേഷനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേസനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിടനില.

 അഴെനിമതനിയലാം സകേകലനിയലാം അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള

116 (5311)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിലല  അഴെനിമതനിയലാം  സകേകലനിയലാം
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായലാം അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനി
ട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനട്ട് കശഷലാം എത്ര അഴെനിമതനി,
സകേകലനി കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് എത്ര ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണട്ട്;
ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വ്വതീസനിലല  അഴെനിമതനിയലാം  സകേകലനിയലാം
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി
കേറപ്ഷന  ബമ്മ്യൂകറഭായലട  കനതൃതന്വേത്തനില്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുന. പരഭാതനികേളനികന്മല് അകനന്വേഷണലാം, മനിനല് പരനികശഭാധന, തന്വേരനിത
പരനികശഭാധന,  വനിജനിലനസട്ട്  അകനന്വേഷണലാം,  ഓഫതീസട്ട്  സന്ദര്ശനങ്ങള,
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എനനിവ നടത്തുനണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില്
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കേണ്ടുവരുന  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധമഭായ  വനിഷയങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
"കേണ്കേറന്റെട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ”(Concurrent Vigilance) എന കപരനില് വനിജനിലനസട്ട്
ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ  ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലല  അഴെനിമതനി  തടയകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്
പകദശലത്ത  വനിജനിലനസട്ട്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  വനിലഭാസവലാം  കഫഭാണ്  നമ്പരുലാം
ഉളലപലടയള്ള  വനിവരങ്ങള  ഓകരഭാ  ഓഫതീസനിലുലാം  പദര്ശനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  “Zero
tolerance  to  corruption”എന  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബമ്മ്യൂകറഭാ
പവര്ത്തനിക്കുന.  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമങ്ങലളപറനിയലാം  അഴെനിമതനി
തുടച്ചുനതീക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  പനിവന്റെതീവട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  പവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനിയലാം  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനണട്ട്.   സലാംസഭാന
സനിവനില് സര്വ്വതീസനിലലയലാം സര്ക്കഭാര് ഇതര ഓഫതീസുകേളനിലലയലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേര്ക്കുലാം വഭായനശഭാലകേള മുഖഭാന്തനിരവലാം,  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
പരനിശതീലന  കഭാസുകേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം,  അഴെനിമതനിയലട  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  അഴെനിമതനിലയപറനി  വനിവരലാം
നല്കുനതനിനഭായനി  വനിസനില്  കബഭാവര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുനണട്ട്.
സമൂഹത്തനിലല  അഴെനിമതനി  തുടച്ചുനതീക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില്
വനിജനിലനസട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണത്തനിലന്റെ  സദ്ഫലങ്ങള
ജനങ്ങളനില് എത്തനിക്കുവഭാനുലാം സലാംതൃപവലാം അകതസമയലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ സനിവനില്
സര്വ്വതീസട്ട്  വഭാര്ലത്തടുക്കുനതനിനുമഭായനി  “Zero  tolerance  to  corruption”എന
നയത്തനിലന്റെ വനിജയത്തനിനഭാവശലമഭായ അഴെനിമതനി നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന കബഭാധവല്ക്കരണലാം
വളലര  ശകമഭായലാം  വനിപുലമഭായലാം  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനിലുലാം  ദൃശല-അചടനി
മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനതനിനുകശഷലാം 174 അഴെനിമതനി
കകേസുകേളുലാം  6  സകേകലനി  കകേസുകേളുലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേസുകേളുലട
അകനന്വേഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  തുടര്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള. 

അതനികവഗ വനനിതഭാ കകേഭാടതനികേള

117  (5312)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനനിതകേളലക്കതനിലര ഉണഭാകുന അതനിക്രമങ്ങള പകേഭാരലാം എടുത്തനിട്ടുളള
കകേസ്സുകേളനില് സതന്വേരമഭായനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനട്ട് അതനികവഗ വനനിതഭാ കകേഭാടതനികേള
സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനനിതകേളലക്കതനികരയളള  അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എത്ര
കകേസുകേള സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്  എനട്ട്  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയലട  ജനില
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതീകേളലക്കതനിലരയള്ള  കുറങ്ങള  വനിചേഭാരണ
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  അതനികവഗ  വനനിതഭാ  കകേഭാടതനികേള  നനിലവനിലനില.
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിലരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയനതനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  3  അഡതീഷണല്  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലസഷനസട്ട്  കകേഭാടതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലകേളനിലല
കകേഭാടതനികേള യഥഭാക്രമലാം 27-1-2013, 5-3-2016 എനതീ തതീയതനികേളനില് പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കകേഭാടതനി  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സഹകക്കഭാടതനി സന്വേതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)   26,376  കകേസുകേള  30-9-2016  വലര  രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

ഓടുകമഞ കകേഭാടതനി ലകേടനിടങ്ങളുലട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

118  (T 5313)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓടുകമഞ  കകേഭാടതനി  ലകേടനിടങ്ങള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കണലമന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്  കകേഭാടതനി  ലകേടനിടലാം  ഓടനിട  പഴെയ  ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  എനതട്ട്  ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പസ്തുത  ലകേടനിടലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  കകേഭാടതനിയലട  ലകേടനിട  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിച
ശനിപഭാര്ശ  സഹകക്കഭാടതനി,  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയഭായനി  നല്കേനിയനിടനില.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  അകപക്ഷകേലളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില  എനഭാണട്ട്  സഹകക്കഭാടതനി
രജനിസ്ട്രേഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 169

പഭാലക്കഭാടട്ട് കകേഭാടതനി സമുചയലാം

119  (T5314)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനി  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പരനിഷ്കരനിച
രൂപകരഖ സഹകക്കഭാടതനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത ലകേടനിടത്തനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറട്ട്
ലസഷലല്  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി
നനിര്ദ്ദേനിഷ  മഭാതൃകേയനില്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുവഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  (ലകേടനിട
വനിഭഭാഗലാം) ചേതീഫട്ട് എ ഞ്ചനിനതീയകറഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത, കകേഭാടതനി സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സലലാം  സലാംരക്ഷനിത  സ്മെഭാരകേമഭായ  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കകേഭാടയട്ട്
സമതീപത്തഭായതനിനഭാല് ബന്ധലപട അധനികേഭാരനികേളുലട അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണട്ട്. 

ഒറപഭാലലാം കകേഭാര്ടട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട്

120 (5315)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് എത്ര
തുകേ അനുവദനിചനിരുന; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒറപഭാലലാം  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.) 565/2012/PWD തതീയതനി   31-3-2012 പകേഭാരലാം 925 ലക്ഷലാം രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാര്ടട്ട്  കകേഭാലാംപകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായള്ള
ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കനിലല ഒറപഭാലലാം വനികലജനിലുള്ള  35.75  (Sy. No.107/1A2 B, 1A1)
ലസന്റെട്ട് വസ്തു ജുഡതീഷലറനി വകുപനിനട്ട് ഇതുവലര സകേമഭാറലാം ലചേയ ലഭനിചനിടനില.  വസ്തു
സകേമഭാറത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകകറഭാടട്ട്,
സഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാര് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഫയര് എന.ഒ.സനി.

121  (5316)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഹലലറസട്ട്  ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  ഫയര്  എൻ.ഒ.സനി.
നല്കുനതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണചടലാം  അനുസരനിചട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന  പഭാനുകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ പരനിജഭാനലാം  ഫയര് കഫഭാഴട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
ഉകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള  ന ടത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ
ലടകനിക്കല് ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണചടലാം സലാംബന്ധനിച അതലഭാവശല അറനിവട്ട് ഫയര്കഫഭാഴട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണചടലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുകമ്പഭാള  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസമ്മ്യൂ
വകുപനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട് വഭാങ്ങുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസമ്മ്യൂ  വകുപനില്  നനിലവനില്  ഫയര്  എൻ.ഒ.സനി.
സലാംബന്ധനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിച്ചുളള  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂള,  കകേരള  പഞ്ചഭായത്തട്ട്
ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  റൂള എനനിവ പകേഭാരലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഓഫട്ട് അപ്രൂവല് ആവശലമുള്ള
ബഹുനനില ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ബന്ധലപട തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനത്തനില്നനിനലാം
അഗ്നനിശമന  രക്ഷഭാവകുപനികലയട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  അഗ്നനിശമന
രക്ഷഭാവകുപനില്നനിനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഓഫട്ട്  അപ്രൂവല്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിച്ചു  വരുനതട്ട്.  അഗ്നനിശമന  രക്ഷഭാ  വകുപനില്നനിനലാം
രണ്ടുവനിധത്തനിലഭാണട്ട്  കനിയറനസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  മുനപട്ട്  ചേടങ്ങള അനുസരനിച്ചു തയഭാറഭാക്കനിയ പഭാനുകേള പകേഭാരലാം
അഗ്നനി  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഫയര്  കസഫനി  കനിയറനസട്ട്
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  അകപക്ഷകേന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ഓഫട്ട്  അപ്രൂവലനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള  ലകേടനിടലാം,  വകുപനിലല
ഉകദലഭാഗസരുലട കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ നനിയമ പകേഭാരമുള്ള എലഭാ
അഗ്നനിശമന രക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് കബഭാധലലപടകശഷലാം
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഓഫട്ട്  അപ്രൂവലുലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട
നടപടനിക്രമങ്ങള  അഗ്നനിശമന  രക്ഷഭാ  വകുപനിലന്റെ  Standing  Order  No.01/16,
Addendum to Standing Order No. 01/16, How to apply and get “Certificate
of  Approval”  for  Buildings  from  the  Department  of  Fire  &  Rescue
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Services  എന  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലുലാം  വനിശദമഭായനി  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ
പകേര്പ്പുകേള  അഗ്നനിശമന  രക്ഷഭാ  കസവന  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്സസറഭായ
www.fire.kerala.gov.in-ല് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  അഗ്നനിസുരക്ഷഭാ സലാംബന്ധമഭായ കേഭാരലങ്ങള പഭാനുകേള പകേഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിജഭാനലാം  ഫയര്  കഫഭാഴട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുണട്ട്. നഭാഷണല് ഫയര് സര്വ്വതീസട്ട് കകേഭാകളജനില് പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കലപടുന  (Diploma,  Advanced  Diploma)  ഓഫതീസര്മഭാരുലട
പഭാഠലപദതനിയനില് ഇതട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
നടനവരുന. 

(ഡനി)  നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  

ജനില എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 20

ലകേഭാലലാം 10

കകേഭാടയലാം  5

ആലപ്പുഴെ  1

പത്തനലാംതനിട  4

എറണഭാകുളലാം 95

ഇടുക്കനി  3

പഭാലക്കഭാടട്ട് 41

മലപ്പുറലാം 36

തൃശ്ശൂര് 82

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 29

വയനഭാടട്ട്  2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  7

കേണ്ണൂര്  6

                              ആലകേ 341

http://www.fire.kerala.gov.in/
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അങ്കമഭാലനി ഫയര് കസ്റ്റഷന

122 (5317)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  അങ്കമഭാലനി  ഫയര്  കസ്റ്റഷന
പരനിധനിയനില് ഏലതഭാലക്ക പകദശങ്ങള ഉളലപടുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അങ്കമഭാലനിയനിലല  ഫയര്  കസ്റ്റഷനനില്  1994  കമഭാഡല്  വഭാഹനവലാം
പവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത  ജതീവന  രക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഉളളലതന  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  അങ്കമഭാലനി  ഫയര്  കസ്റ്റഷനനില്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ജതീവന
രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട് ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അങ്കമഭാലനി  ഫയര്കസ്റ്റഷനട്ട്  പുതനിയ  വഭാഹനവലാം  ജതീവന  രക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുനതനിനുലാം  മുങ്ങല്  വനിദഗ്ധന്മഭാരുലട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണ  അടനിയന്തര  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അങ്കമഭാലനി  ഫയര്  കസ്റ്റഷന  പരനിധനിയനില്  അങ്കമഭാലനി,  ലനടുമ്പഭാകശരനി,
കേഭാലടനി,  കേഭാഞ്ഞൂര്,  ശതീമൂലനഗരലാം,  മൂക്കന്നൂര്,  തുറവൂര്,  മഞപ,  അയനപുഴെ,
മലയഭാറ്റൂര്,  പഭാറക്കടവട്ട്,  കേറുകുറനി,  ലചേങ്ങമ്മേനഭാടട്ട്,  കുനകേര  എനതീ  പകദശങ്ങള
ഉളലപടുനണട്ട്. 

(ബനി)  അങ്കമഭാലനി നനിലയത്തനില് അഞ്ചട്ട്  വഭാഹനങ്ങള നനിലവനിലുള്ളതനില് ഒരു
എമര്ജനസനി ലടണര് 1994  കമഭാഡലനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത കസ്റ്റഷനനില് ലഭലമഭായ
ഉപകേരണങ്ങളനില് സഹകഡ്രെെഭാളനികേട്ട്  ലറസമ്മ്യൂ  ടൂളസട്ട്,  റബര് ഡനിങ്കനി  ആന്റെട്ട്  എഞ്ചനിന
എനനിവ പവര്ത്തനക്ഷമമല. 

(സനി)  

ബതീത്തനിലാംഗട്ട് അപഭാരറസട്ട് 2 ലസറട്ട്

ലചേയനിനസഭാ 2 എണ്ണലാം

കഫഭാടട്ട് പമ്പട്ട് 1

അകമഭാണനിയ സമ്മ്യൂടട്ട് 1

സലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട് 13 എണ്ണലാം

സലഫട്ട് കബഭായട്ട് 17 എണ്ണലാം
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ഇനഫ്കളറബനിള ടവര്സലറട്ട് 1 എണ്ണലാം

കസ്മെഭാക്കട്ട് എകട്ട്കഹഭാസ്റ്റട്ട് കബഭാവര് 1 എണ്ണലാം

സലഫട്ട് ഡനിറകര് 1 എണ്ണലാം

സതീകറഭാ കടഭാര്ക്കട്ട് ബഭാഞ്ചട്ട് 3 എണ്ണലാം

അലുമനിനനിയലാം എകട്ട്റനഷന ലഭാഡര് 1 എണ്ണലാം

ഷനികയഴട്ട് 1

ഫയര് എകട്ട്റനിലാംഗുഷര് 8 എണ്ണലാം 

നമ്മ്യൂമഭാറനികേട്ട് ജഭാകട്ട് 1

എഫട്ട്.എലാം.പനി.ബനി. 2 എണ്ണലാം

(ഡനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  കസ്റ്ററട്ട്  പഭാന  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  39  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ആയവ  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്
അങ്കമഭാലനി നനിലയത്തനിലന്റെ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

സലാംസഭാന അഗ്നനിശമന കസനയനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  മുങ്ങല് പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുള്ള സമയബന്ധനിത നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ലകേഭാടഭാരക്കര ഫയര് കസ്റ്റഷനനികലയട്ട് പുതനിയ ഉപകേരണങ്ങള

123 (5318) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര ഫയര് കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട് പുതനിയ ഉപകേരണങ്ങള, വഭാഹനലാം
എനനിവ ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി സമര്പനിച നനികവദനത്തനില് സന്വേതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലകേഭാടഭാരക്കര ഫയര്കസ്റ്റഷന പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചകശഷലാം എലന്തലഭാലാം
പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലയത്തനികലക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ലപഭാതുജന
സുരക്ഷഭാര്ത്ഥലാം ലകേഭാടഭാരക്കര ഫയര്  കസ്റ്റഷനനില് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 



174 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

1 ലമഭാസബല് ടഭാങ്കട്ട് യണനിറട്ട് 1

2 ആലാംബുലനസട്ട് 1

3 കഫഭാടട്ട് പമ്പട്ട് 2

4 സഹകഡ്രെെഭാളനികേട്ട് ലറസമ്മ്യൂ ടൂളസട്ട്  1യണനിറട്ട്

5 നമ്മ്യൂമഭാറനിക്കട്ട് ബഭാഗ്സട്ട്  1 ലസറട്ട്

6 കപഭാര്ടബനിള പമ്പട്ട് 1

7 സ്കൂബഭാ ലസറട്ട് 1

8 ലചേയനിനസഭാ 2

9 ഫയര് കപഭാസനിമനിറനി സമ്മ്യൂടട്ട് 1

10 സലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട് 6

11 സലഫട്ട് കബഭായട്ട് 8

12 ബനി.എ. ലസറട്ട് 2

13 കഫഭാളഡനിലാംഗട്ട് സ്ട്രേചര് 2

14 കസഫനി ലബല്റട്ട് 7

ആറനമുളയനില് ഫയര് കസ്റ്റഷന

124  (5319)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  വള്ളലാംകേളനി,  മഭാരഭാമണ്  കേണ്ലവനഷന,  ലചേറുകകേഭാല്പ്പുഴെ
കേണ്ലവനഷന, ആറന്മുള വള്ളസദല തുടങ്ങനി ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേള പലങ്കടുക്കുന
ചേടങ്ങുകേളുലടയലാം സകമ്മേളനങ്ങളുലടയലാം പഭാധഭാനലലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്,  കകേഭാഴെകഞ്ചരനിയനികലഭാ,
ആറന്മുളയനികലഭാ  ഒരു  ഫയര്  കസ്റ്റഷന  സഭാപനികക്കണതനിലന്റെ  ആവശലകേത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനുള്ള സഭാഹചേരലങ്ങള എങ്ങലനയഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തുന
ലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആറന്മുള കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനില് ഒരു സതീഡട്ട് കബഭാടട്ട് ആവശലമഭാലണനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെകഞ്ചരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഫയര്   കസ്റ്റഷന
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് സല പരനികശഭാധന നടത്തനിലയങ്കനിലുലാം അനുകയഭാജലമഭായ സലലാം
ലഭലമഭായനിടനില.  അനുകയഭാജലമഭായ പഞ്ചഭായത്തട്ട്/റവനമ്മ്യൂ വകേ ഭൂമനികയഭാ ലകേടനിടകമഭാ കേനിട്ടുന
മുറയട്ട് ഫയര് കസ്റ്റഷന ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. ഇതനിനഭായനി വനിശദമഭായ ഒരു ലപഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
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ഫയര്മഭാനമഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

125  (5320)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫയര്  &  റസത  വകുപനില്  എത്ര  ഫയര്മഭാനമഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  ലനിസ്റ്റട്ട്  എനഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വനലതനലാം
പസ്തുത ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള  അടനിയന്തരമഭായനി നനികേത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 532. 

(ബനി) റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനില. പുതനിയ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന സന്വേതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി) നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേളനില് 393 ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന ഒഴെനിവകേള അടനിയന്തരമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

ഇ-ഗസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കുന സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് നനിയമസഭാധുത

126 (5321) ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ഗസറട്ട്  ഓണ്സലനനില് പസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്  എനമുതലഭാണട്ട്
ആരലാംഭനിചലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-ഗസറനില് പസനിദതീകേരനിക്കുന അനന്തരഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്
നനിയമസഭാധുതയകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്  ഗസറട്ട്  വഴെനി
പസനിദതീകേരനിക്കുന പരസലലാം അനന്തരഭാവകേഭാശ സര് ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുനനിലലന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  അയയ്ക്കുന  പരസലങ്ങളക്കട്ട്
ഓണ്സലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുലാം,  സര്ക്കഭാര്  പസനില്  ഇ-ഗസറനില്
പസനിദതീകേരനിക്കുന  പരസലങ്ങളക്കട്ട്  ഡനിജനിറല്  ഒപട്ട്  വഴെനി  നനിയമസഭാധുത
നല്കുവഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 22-5-2007  മുതല് പസനിദതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  അവകേഭാശനികേലള  വനിചേഭാരണ  ലചേയട്ട്  ലമഭാഴെനി  കരഖലപടുത്തനി
വനികലകജഭാഫതീസര് സമര്പനിക്കുന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തഹസനില്ദഭാര്
ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  തയഭാറഭാക്കനി  ഗസറനില്  പസനിദതീകേരനികക്കണതുലാം  30
ദനിവസങ്ങളക്കകേലാം ആകക്ഷപങ്ങള ലഭനിചനിടനിലലങ്കനില് അവകേഭാശനികേലള നനിശ്ചയനിചട്ട്
സഭാക്ഷലപത്രലാം നല്കേഭാവനതുമഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന പസനിദതീകേരനിക്കുന ഗസറനിലന്റെ ഒരു
പകേര്പഭാണട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് എളുപത്തനില് ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ലവബ്സസറനില്
പസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

കകേരള സര്വ്വതീസട്ട് ചേടങ്ങളുലട അചടനി

127  (5322)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  &  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  റൂളസട്ട്,  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലട  ശനിക്ഷണ  നടപടനി  മഭാനുവല്,  കകേരള  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്
(കഭാസനിഫനികക്കഷന,  കേണ്കടഭാള  &  അപതീല്)റൂളസട്ട്,  1960-ലല  കകേരള
ഗവ.സര്വന്റെട്ട്സട്ട്  കകേഭാണ്ഡകട്ട്  റൂളസട്ട്,  കകേരള  ഗവ.  സര്വന്റെട്ട്സട്ട്  ലമഡനിക്കല്
അറനഡനസട്ട് റൂര്സട്ട് എനതീ സര്വതീസട്ട് പുസ്തകേങ്ങള സര്ക്കഭാര് പസട്ട് വഴെനി ഇകപഭാള
അചടനിക്കുനനിലലന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയലട  പസനിദതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അചടനി  വകുപനില്  നനിനലാം
അനുമതനി കതടനിയനിരുകനഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തട്ട് അഭനിപഭായമഭാണട്ട് കരഖലപടുത്തനിയ
ലതന വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള സര്വ്വതീസട്ട് ചേടങ്ങള സലാംബന്ധനിച ഇത്തരലാം പുസ്തകേങ്ങള സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുളള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  &  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  റൂളസട്ട്,  കകേരള
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സര്വന്റെട്ട്സട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  റൂളസട്ട്  എനനിവ  പരനിഷ്കരനിക്കുന  മുറയട്ട്
അചടനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ശനിക്ഷണ നടപടനി മഭാനുവല് എന പുസ്തകേലാം സര്ക്കഭാര് പസനില് ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത
അചടനി വകുപനിന കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ ജനിലഭാ കഫഭാറലാം കസ്റ്റഭാറുകേളനില്നനിനലാം ടനി പുസ്തകേലാം
വനില്പന  നടത്തുനണട്ട്.  കകേരള  സനിവനില്  സര്വ്വതീസട്ട്  (കഭാസനിഫനികക്കഷന,
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കേണ്കടഭാള  &  അപതീല്)  റൂളസട്ട്  എന  പുസ്തകേത്തനിലന്റെ  പരനിഷ്കരനിച  പതനിപ്പുകേള
അചടനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസര്വന്റെട്ട്സട്ട്
ലമഡനിക്കല് അറനഡനസട്ട്  റൂളസട്ട്  എന സര്വ്വതീസട്ട്  പുസ്തകേലാം സര്ക്കഭാര് പസനില്
അചടനിക്കുനനില. 

അചടനി വകുപനില് ലസഷലല് റൂളസട്ട്

128  (5323)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസ്റ്റനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അചടനി  വകുപനില് ലസഷലല്  റൂളസട്ട്  (എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര്.616/2016)
നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള കേരടട്ട് റ റൂളസനില് പസനിദതീകേരനിചതനിനട്ട് വലതലസ്തമഭായനി ഓഫട്ട്
ലസറട്ട്,  റതീഡനിലാംഗട്ട്,  ലമഷതീന  എനതീ  ലസക്ഷനുകേളനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  മഭാറങ്ങളുലട
കേഭാരണലമലന്തനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ലകേ.എസട്ട്. ആന്റെട്ട് എസട്ട്.എസട്ട്.ആര്. നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാകണഭാ ഈ മഭാറങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരടട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് റൂളസട്ട് പകേഭാരലാം ലമഷതീന വനിഭഭാഗത്തനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
കഫഭാര്മഭാന  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  സഭാനക്കയറത്തനിനട്ട്  ഓഫട്ട്  ലസറട്ട്  ഓപകററര്
കഗഡട്ട്-ഒനട്ട്  ജതീവനക്കഭാലര  പരനിഗണനിചനിരുലനങ്കനിലുലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  റ റൂളസട്ട്
പസനിദതീകേരനിചകപഭാള അവലര പനിന്റെര് സതീനനിയര്കഗഡട്ട് എന തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള
സഭാനക്കയറത്തനിനഭായഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയതട്ട്  എന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഏതട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം അനുസരനിചഭാണട്ട് ഇപകേഭാരത്തനിലുള്ള മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  വരുത്തനിയ  മഭാറലാംമൂലലാം  അര്ഹമഭായ  സഭാനക്കയറലാം
നനികഷധനിക്കലപടനിരനിക്കുന ഓഫട്ട് ലസറട്ട് ഓപകററര് കഗഡട്ട് -1 ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നതീതനി
ലഭലമഭാക്കഭാന  കേരടട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  റൂളസനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന  വനിധത്തനികലക്കട്ട്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കഫഭാര്മഭാന  തസ്തനികേയലട  നനിയമന രതീതനിയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര്.616/2016 അനുസരനിചട്ട് പനിന്റെനിലാംഗട്ട് വനിഭഭാഗലത്തയലാം
ഓഫട്ട് ലസറട്ട് വനിഭഭാഗലത്തയലാം ഒനനിചട്ട് കചേര്ത്തട്ട് സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയകപഭാള ഒരു
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഉയര്ന  കപ  ലസയനില സ്തുള്ള  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
സഭാനക്കയറലാം കേനിടനിയകപഭാൾ  ഓഫട്ട് ലസറട്ട് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള
കപ ലസയനില് തസ്തനികേകേളനികലക്കഭാണട്ട് സഭാനക്കയറലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.  ആന്റെട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.ആര്.  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
അനുസരനിചഭാകണഭാ;

(ഇ)  എസട്ട്.ആര്.ഒ.നമ്പര്.616/2016-ല്  കേരടട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  റൂളസനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതനിനു  വനിരുദമഭായനി  റതീഡനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ലപഭാതുവഭായ
കകേഭാപനി  കഹഭാളഡര്  തസ്തനികേയനിലുള്ളവലര  റതീഡര്  കഗഡട്ട്-2  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള
269/2019.
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സഭാനക്കയറത്തനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയതട്ട് ഏതട്ട് മഭാനദണ്ഡ ലാം അനുസരനിചഭാലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  അചടനി വകുപനില് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പസസട്ട് സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്
സര്വ്വതീസട്ട്  റൂളസട്ട്  30-9-2016-ലല  GO.(P)  No.19/16/H.Edn.  പകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം (SRO. No.616/2016) ആയതു 30-9-2016-ലല 1695-ാം പകേഭാരലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗസറനില് വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുമുണട്ട്.  പസ്തുത വനികശഷഭാല് ചേടത്തനില്
സലാംഭവനിച  ലതറ്റുകേള,  വനിട്ടുകേളയല്  തുടങ്ങനിയവ  ചൂണനികേഭാടനി  ചേനില  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കസ്റ്റഷനറനി വകുപനിലല ക്രമകക്കടട്ട്

129 (5324) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസ്റ്റഷനറനി  വകുപനില്  കേഴെനിഞ  ലതരലഞടുപട്ട്  സലാംബന്ധമഭായനി
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനിയതനില് ക്രമകക്കടട്ട് നടനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാങ്ങനിയ സഭാധനങ്ങളുലട വനിലയനില് വലനിയ വര്ദനവട്ട് ഉണഭായതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ വഭാങ്ങലുകേലള സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭായ ഒരു അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  ലതരലഞടുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വഭാങ്ങനിയ സഭാധനങ്ങളുലട വനിലയടക്കമുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല. 

(സനി)  നനിലവനില്  അകനന്വേഷണലാം  നടകത്തണ  സഭാഹചേരലലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്
കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുനനില. 

(ഡനി)  ലതരലഞടുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വഭാങ്ങനിയ കസ്റ്റഷനറനി സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലയടക്കമുള്ള  വനിശദമഭായ  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  *ഇലക്ഷന
കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് പസ്തുത ഇനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

കസ്റ്റഷനറനി വകുപനില് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനിയതനിലല ക്രമകക്കടട്ട്

130 (5325) ശതീ  .   എലാം  .   സന്വേരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  കസ്റ്റഷനറനി വകുപനില് സഭാധനങ്ങള
വഭാങ്ങനിയതനില് വലഭാപമഭായ ക്രമകക്കടട്ട് ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വഭാങ്ങനിയ  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലലനതുലാം  അനഭാവശല
അളവനില് സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങനികടനിയതഭാലണനമുള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  സമഗമഭായ  അകനന്വേഷണലാം
നടത്തുനതനിനുലാം കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ബനി)  സഭാധഭാരണ  നനിലയനില്  കസ്റ്റഷനറനി  സഭാധനങ്ങള  ആവശലമഭായ
അളവനിലഭാണട്ട്  വഭാങ്ങഭാറുള്ളതട്ട്.  വകുപനിലന്റെ  പരനിമനിതമഭായ  ഫണനില്  നനിനലകേഭാണട്ട്
ആവശലമഭായ സഭാധനങ്ങള നനിലവനിലുള്ള നനിയമങ്ങളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാണട്ട് വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതട്ട്. 

(സനി&ഡനി) അകനന്വേഷണലാം നടകത്തണ സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില.

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പസ്സുകേളുലട ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം

131 (5326) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പസ്സുകേളുലട ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമയബന്ധനിതമഭായലാം ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയലാം അചടനി കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപദമഭായ  ലവബട്ട്  ഓഫട്ട് ലസറട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പസ്സുകേളുലട ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനഭായനി
ഓഫതീസട്ട് ആകടഭാകമഷന COMPOSE PROJECT നടപഭാക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാപനമഭായ  NIC-മഭായനി  കചേര്നട്ട്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ആയതട്ട്  അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലല
അചടനി സസൗകേരലങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കല്, അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഒരു
പനിന്റെനിലാംഗട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്, പനിന്റെനിലാംഗട്ട് മമ്മ്യൂസനിയലാം എനനിവ സഭാപനിക്കല്, തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള
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പഠനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  1-10-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)
2661/16/ഉവനിവ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സമയബന്ധനിതമഭായലാം ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയലാം അചടനി കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉതകുന  ആധുനനികേ  ലമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപദമഭായ  ലവബട്ട്  ഓഫട്ട് ലസറട്ട്
ലമഷതീനുകേള മണ്ണന്തല, വഭാഴൂര്, ലഷഭാര്ണ്ണൂര് എനതീ പസ്സുകേളനില് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ജലപഭാതകേള

132  (5327)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള പധഭാന ജലപഭാതകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജലഗതഭാഗതമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുനതനിനുലാം
നനിലവനിലുള്ളവ ശകനിലപടുത്തുനതനിനുലാം എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനി
ക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാവളലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നതീകലശന്വേരലാം വലരയള്ള 590.18  കേനി.മതീ.
നതീളലാം  വരുന ലവസ്റ്റട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  കേനഭാലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത നനിലവനിലുള്ള പധഭാന
ജലപഭാത. ഇതനില് ലകേഭാലലാം മുതല് തൃശൂര് കകേഭാടപ്പുറലാം വലരയള്ള 168  കേനികലഭാമതീററുലാം
ഉകദലഭാഗമണ്ഡല് കേനഭാല്  (23 കേനി.മതീ.), ചേമ്പക്കര കേനഭാല്   (14 കേനി.മതീ.) എനനിവയലാം
കദശതീയ  ജലപഭാത-3-ല്  ഉളലപടുന.  കകേഭാടപ്പുറലാം  മുതല്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വലര
160 കേനി. മതീ. ദൂരലാം പഭാതയലാം കൂടനി കദശതീയ ജലപഭാതയനില് ഉളലപടുത്തനി, 26-3-2016
തതീയതനിയനില്  പഭാബലലത്തനില്  വന  National  Waterways  Act  2016  പകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ആലപ്പുഴെ-ചേങ്ങനഭാകശരനി കേനഭാല്,  ആലപ്പുഴെ-
കകേഭാടയലാം  അതനിരമ്പുഴെ  കേനഭാല്,  കകേഭാടയലാം-സവക്കലാം  എനതീ  ഫതീഡര്  കേനഭാലുകേളുലാം
National Waterways Act 2016  പകേഭാരലാം കദശതീയജലപഭാതഭാ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാവളലാം  മുതല്  ലകേഭാലലാം  വലരയള്ള  74.18  കേനി.
മതീററുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മുതല്  നതീകലശന്വേരലാം  വലരയള്ള  188  കേനി.  മതീററുലാം  നനിലവനില്
സലാംസഭാന ജലപഭാതയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  12-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന, 13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന, നബഭാര്ഡട്ട്,
കസ്റ്ററട്ട്  ഫണട്ട്  എനനിവയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വനിവനിധ  സലങ്ങളനിലഭായനി
ജലപഭാതകേളുലട  വതീതനിയലാം  ആഴെവലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം,  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം, ഉപ്പുലവള്ളലാം തടയനതനിനട്ട് കലഭാക്കുകേള സഭാപനിച്ചുലാം, ലജടനികേള, കേഭാര്കഗഭാ
ലടര്മനിനലുകേള  എനനിവ  സഭാപനിച്ചുലാം  ഉയരലാം  കുറവള്ള  പഭാലങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
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പുനര്നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജലപഭാതകേള  നവതീകേരനിചട്ട്  വരുന.  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി 125.32 കകേഭാടനി രൂപ
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതനികലയ്ക്കുള്ള പദതനികേള അടനിയന്തരമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയമഭാണട്ട്. 

ആറനിങ്ങലനില് പവര്ത്തനിച്ചു വനനിരുന സ്റ്റതീല് ഫഭാകറനി

133  (5328) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആറനിങ്ങലനില്  പവര്ത്തനിച്ചു  വനനിരുനതുലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പവര്ത്തനലാം
നനിലചതുമഭായ  സ്റ്റതീല്  ഫഭാകറനി  സനിതനി  ലചേയ്യുന  സലത്തനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി
എത്രയഭാലണനലാം ഇതനിലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശലാം ആര്ക്കഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ആറനിങ്ങലനില്  പവര്ത്തനിച്ചു  വനനിരുനതുലാം  വര്ഷങ്ങളഭായനി  പവര്ത്തനലാം
നനിലചതുമഭായ സ്റ്റതീല് ഫഭാകറനി സനിതനി ലചേയ്യുന സലത്തനിലന്റെ വനിസ്തൃതനി 1  ഏക്കര്
ആണട്ട്.  ഇന്തലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഉടമസഭാവകേഭാശത്തനിലുള്ള  പസ്തുത  സലലാം
ഇകപഭാള എലാം.എസട്ട്.എലാം.ഇ.  ലടയനിനനിലാംഗട്ട് ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  (MSME, TI)  ഏറ്റുമഭാനൂരനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലഭാണട്ട്. 

സലഫട്ട് സയനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്

134  (5329) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം കകേന്ദ്രമഭാക്കനി സലഫട്ട് സയനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  ഇതനിനു കവണനിയള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  സജവ  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം,
ആകേര് ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അനുബന്ധ ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള സലഫട്ട്  സയനസട്ട്
പഭാര്ക്കനില്  ഉണഭാവലാം.  ജതീവശഭാസ  വലവസഭായങ്ങളക്കുലാം,  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  പകയഭാജനലപടുന  ഒരു  വനിജഭാനകകേന്ദ്രമഭായനി  സലഫട്ട്
സയനസട്ട് പഭാര്ക്കട്ട് പവര്ത്തനിക്കുനതഭാണട്ട്. കേഭാര്ഷനികേ സജവ സഭാകങ്കതനികേത, സമുദ
വനിഭവ  സജവ  സഭാകങ്കതനികേത,  ബകയഭാ  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്,  ബകയഭാ  ലമഡനിക്കല്സട്ട്,
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ബകയഭാ  ഫഭാര്മസമ്മ്യൂടനിക്കല്സട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വലതലസ്ത  സജവശഭാസ  കമഖലകേളുലട
ഗകവഷണ പദതനികേളക്കുലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ഉല്പഭാദന പക്രനിയകേളക്കുലാം
പഭാര്ക്കട്ട് അവസരലമഭാരുക്കുലാം.  അതലഭാധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ഇനകുകബഷന
ലസന്റെര്, ലകബഭാറടറനി തുടങ്ങനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഈ പഭാര്ക്കനിലന്റെ സവനികശഷതകേളഭാണട്ട്. 

ലചേറുകേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്  ഉടന  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  പഭാകേത്തനില്
സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുപുറകമ  വനകേനിട  സജവ  ശഭാസ  കേമ്പനനികേള
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  ഇവനിലട  ഏര്ലപടുത്തുനണട്ട്.
ആകഗഭാളതലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  വനകേനിട  സജവ  ശഭാസ  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്
പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങഭാന  പരലഭാപമഭാകുന  വനിധത്തനില്  കപഭാട്ടുകേള  വനികേസനിപനിചട്ട്
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനി  ലകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.  ലചേറുകേനിട
കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ഉല്പഭാദനലാം  തുടങ്ങഭാന  സഭാധനിക്കുന  വനിധത്തനില്  ലവറട്ട്
ലഭാബട്ട്, സഡ്രെെ ലഭാബട്ട് സസൗകേരലങ്ങള ഇവനിലട ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്. 

ബകയഭാ ലടകകഭാളജനി വലവസഭായലാം

135  (5330) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .  ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബകയഭാ  ലടകകഭാളജനി  അധനിഷനിതമഭായ  വലവസഭായങ്ങള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
നയലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളലാം  ആസഭാനമഭായനി  പവര്ത്തനിചട്ട്  കലഭാകേമഭാര്ക്കറനില്  ഇടലാം
കനടനിയനിട്ടുള്ള ബകയഭാ ലടകകഭാളജനി കേമ്പനനികേളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലലജവ-സഭാകങ്കതനികേ കമഖലയമഭായനി ബന്ധലപട്ടുള്ള ഉല്പനങ്ങളുണഭാക്കുന
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനത്തനിനട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബകയഭാ  ലടകകഭാളജനിയധനിഷനിതമഭായ  വലവസഭായങ്ങള  നല  രതീതനിയനില്
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കണലമനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം. 

(ബനി)  കേനിനഫ്ര  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സഹലടകേട്ട്  പഭാര്ക്കനില്  കലഭാകേ  മഭാര്ക്കറനില്
ഇടലാം കനടനിയ  M/s Ubio Biotechnology Systems Pvt.  Ltd.,  M/s Greenleaf
Extractions  Pvt.  Ltd.,  M/s  Prasan  Solutions  (India)  Private  Ltd.  എനതീ
സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 
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(സനി)  സജവ സഭാകങ്കതനികേ കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് കേളമകശരനിയനിലുള്ള കേനിനഫ്ര സഹലടകേട്ട് പഭാര്ക്കനികനഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് ഒരു
ബകയഭാലടകകഭാളജനി/ബകയഭാലടകകഭാളജനി അധനിഷനിത വലവസഭായങ്ങള എനനിവയഭായനി
കേനിനഫ്ര ഒരു വലവസഭായ പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭായ
ജലലാം,  സവദതതനി,  കറഭാഡട്ട്,  വനികേസനിപനിച  കപഭാട്ടുകേള എനനിവ ഒരുക്കനിയഭാണട്ട്  ഈ
പഭാര്ക്കട്ട്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവ കൂടഭാലത വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ഏകേജഭാലകേ
സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി വലവസഭായലാം സഭാപനിക്കുനതുമഭായനി ബന്ധലപട എലഭാ അനുബന്ധ
അനുമതനികേളുലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഈ പഭാര്ക്കനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  കേനിനഫ്ര  പഭാര്ക്കുകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
അവരുലട ഭൂമനിയലട രജനികസ്ട്രേഷനട്ട് സ്റ്റഭാമ്പട്ട് ഡമ്മ്യൂടനി  ഇനത്തനിലുലാം രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസട്ട്
ഇനത്തനിലുലാം തുകേ ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഒളവണ്ണ ടൂള റൂലാം കേലാം ലടയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്

136  (5331)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ഒളവണ്ണ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
ടൂള റൂലാം കേലാം ലടയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനില് നനിലവനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളലതനലാം,
ഏലതലഭാലാം കേഭാറഗറനിയനിലഭായഭാണട്ട് ഇവര് പവര്ത്തനിച്ചുവരുനലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത സഭാപനലാം പവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  അതലഭാവശലമഭായ ലമഷതീന
ഓപകററര്,  ലഹല്പര്  എനതീ  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  സനിരലാം  നനിയമനലാം
നടത്തഭാതനിരനിക്കുനതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സനിരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ലഭനികക്കണ  ശമ്പള
വര്ദനവട്ട്,  യഭാത്രഭാബത്ത  തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലലങ്ങള  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനനിലഭാലയനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത സഭാപനത്തനിലല സനി.എന.സനി.  ലമഷനിനറനികേള പവ ര്ത്തനിപനിക്കുന
പകതലകേ  സവദഗ്ധലമുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഐ.ടനി.ഐ.  ഫനിറര്,  ലമഷതീനനിസ്റ്റട്ട്
എനനിവയനില് നനിയമനിതരഭാവന ഉകദലഭാഗസലരക്കഭാള കുറഞ ശമ്പള ലസയനിലഭാണട്ട്
നല്കേനിവരുനലതനതട്ട്  ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിചട്ട്  അര്ഹമഭായ  ശമ്പള
ലസയനില് നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് 15 ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്.

ടൂള റൂലാം മഭാകനജര് -1

അക്കസൗണട്ട്സട്ട് മഭാകനജര് -1

ഡനിസസന എഞ്ചനിനതീയര് -1

ടൂള റൂലാം എഞ്ചനിനതീയര് -2
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അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ടൂള റൂലാം എഞ്ചനിനതീയര് -6

സനി.എന.സനി. ഓപകററര് -3

സഡ്രെെവര് -1

(ബനി)  പസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  ലസഷലല്  റൂള  രൂപതീകേരനിചനിടനില.  റൂള
നനിലവനില് വരുന മുറയട്ട് സനിരലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്. 

(ഡനി)  ശദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  സനിഡ്കകേഭാ  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറകകറഭാടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

ഭക്ഷല സലാംസരണ മനിഷന

137 (5332) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല സലാംസരണ മനിഷലന്റെ  ചുവടട്ട്  പനിടനിചട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മനിഷന  ഇകനവലര  രൂപതീകേരനിക്കലപടനിടനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേറുകേനിട  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  യണനിറ്റുകേള,  കഹഭാടലുകേള,  തട്ടുകേടകേള
എനനിവയട്ട്  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മനിഷലന്റെ  പദതനികേളനിലുളലപടുത്തനി  സഹഭായങ്ങള
നല്കേഭാനഭാകുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മനിഷനനില്  നനിനട്ട്  ഇകനവലര  ലഭനിച
സബ്സനിഡനി സഹഭായങ്ങള എങ്ങലനയഭാണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  രലാംഗലത്ത  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം
യവസലാംരലാംഭകേലരയലാം  കുടുലാംബശതീ  ഉളലപലടയള്ള  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേ
സലാംഘങ്ങലളയലാം ഈ രലാംഗകത്തയട്ട് ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം എലന്തഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട്
ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല് മനിഷന ഓണ് ഫുഡട്ട് കപഭാസസനിലാംഗട്ട്  (NMFP)-ലന്റെ കേതീഴെനില്
കകേരള സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാന ഭക്ഷലസലാംസരണ മനിഷന  (SFPM)  എന പദതനി
രൂപതീകേരനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പസ്തുത  സതീലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന  ഭക്ഷലസലാംസരണ  മനിഷന
(SFPM) കകേരളയലട പവര്ത്തനവലാം നനിര്ത്തനി. 
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(ബനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഭക്ഷല സലാംസരണ മനിഷന നനിര്ത്തലഭാക്കനിലയങ്കനിലുലാം
ഭക്ഷല  സലാംസരണ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി  എന്റെര്പണര്
സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം (ESS) എന ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. പലക്ഷ കഹഭാടലുകേളുലാം
തട്ടുകേടകേളുലാം ഈ സതീമനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുനനില. 

(സനി)  2012  ഏപനില്   1  മുതല്   2015  ഏപനില്  1  വലര  കേഭാലയളവനില്
സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാന  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  മനിഷനട്ട്   (SFPM)  11.14  കകേഭാടനി  രൂപ
ധനസഹഭായലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ലഭനിചനിരുന.  ആ  തുകേ  മുഴവനുലാം  നഭാഷണല്
മനിഷന ഓണ് ഫുഡട്ട് കപഭാസസനിലാംഗട്ട് (NMFP)  സതീമനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇപകേഭാരമഭാണട്ട്. 

• 9.32  കകേഭാടനി  രൂപ  23  വനിവനിധതരലാം  ഭക്ഷല  സലാംസരണ  ശഭാലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ധനസഹഭായവലാം 

• 0.48  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  48  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  വനികേസന
(EDP) പരനിപഭാടനികേള നടത്തഭാനുലാം

• 0.65  കകേഭാടനി  രൂപ  ഭക്ഷല  സലാംസരണലത്ത  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
കപഭാല്സഭാഹന പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായലാം

• 0.69 കകേഭാടനി രൂപ ഭരണപരമഭായ ചേനിലവകേളക്കുലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. 

(ഡനി) ഭക്ഷല സലാംസരണ രലാംഗകത്തയട്ട് യവസലാംരലാംഭകേലരയലാം സതീ സലാംരലാംഭകേകരയലാം
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരള സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള എന്റെര്പണര്
സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം (ESS)-ല് ഇനലസന്റെതീവ്സട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

• ലമഭാത്തലാം  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%,  20  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
കേവനിയഭാത്ത തുകേ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായമഭായനി ലഭനിക്കുലാം. 

• കമല്  15%  ത്തനിനട്ട്  പുറകമ-സതീ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  യവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം
5%  അധനികേ  സഹഭായലാം,  30   ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയഭാത്ത  തുകേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ആയനി ലഭനിക്കുലാം. 

അതനികവഗ ലറയനില്പഭാത

138 (T*5333) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി 

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



186 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  മുതല്  കേണ്ണൂര്  വലരയള്ള  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അതനികവഗ
ലറയനില്പഭാതയലട  സഭാധലതഭാ  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  അതനികവഗ  പഭാതയലട  അസലനലമന്റെനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള പുതനിയ അസലനലമന്റെനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത പദതനിയലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനലതനലാം  അതട്ട്  എങ്ങലന സന്വേരൂപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി) തനിരുവനന്തപുരലാം മുതല് കേണ്ണൂര് വലരയള്ള അതനികവഗ ലറയനില്പഭാതയലട
430  കേനി.മതീറര്  ദൂരത്തനില്  180  കേനി.മതീറര്  തൂണനിനട്ട്  മുകേളനിലുലാം  105  കേനി.മതീറര്
ഭൂമനിക്കടനിയനില്  കൂടനിയലാം  ബഭാക്കനി  ദൂരലാം  ഭൂമനിയനില്  ചേഭാലുകേളുണഭാക്കനിയലാം
വരമ്പുകേളുണഭാക്കനിയലാം  ആയനിരനിക്കുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ.   നനിര്ദ്ദേനിഷ  ലറയനില്പഭാത
കറഭാഡനില് നനിനലാം മഭാറനി ജനവഭാസലാം കുറഞതുലാം ചേതുപട്ട് പകദശങ്ങളനിലുലാം കൂടനിയഭാണട്ട്
കേടനകപഭാകുനതട്ട്.   തനിരുവനന്തപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  ലചേങ്ങന്നൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ലകേഭാചനി,
തൃശ്ശൂര്,  വളഭാകഞ്ചരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  കസ്റ്റഷനുകേള
ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  തനിരുവനന്തപുരലാം  ലകേഭാച്ചുകവളനിക്കട്ട്  സമതീപമഭായനിരനിക്കുലാം  പധഭാന
ഡനികപഭായലാം കസ്റ്റഷനുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സഹസതീഡട്ട്  ലറയനില്  കകേഭാറനികഡഭാറനിനഭായള്ള  വനിശദമഭായ
കപഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉലണങ്കനില്  അവ
ഒഴെനിവഭാക്കനി  അസലനലമന്റെട്ട്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  അതനികവഗ  ലറയനില്പഭാതയട്ട്  ഉകദ്ദേശലാം  90,663/-  കകേഭാടനിരൂപ  (എലഭാ
നനികുതനിയലാം  ഉളലപലട)  ലചേലവട്ട്  വരുനതഭാലണനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  സന്വേരൂപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അന്തനിമ
തതീരുമഭാനലാം സകേലക്കഭാണനിടനില.  

രഭാജകുമഭാരനി കുളപഭാറചഭാലനിലല അപഭാരല് പഭാര്ക്കട്ട്

139  (5335)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉടുമ്പനകചേഭാല മണ്ഡലത്തനിലല രഭാജകുമഭാരനി കുളപഭാറചഭാലനില് അപഭാരല്

പഭാര്ക്കട്ട് സമുചയലാം പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എത്ര രൂപ മുടക്കനിയഭാണട്ട് ഈ ലകേടനിടലാം പണനി കേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; പണനി

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടട്ട് എത്ര വര്ഷമഭായനി;

(സനി) ഈ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ആലകേ വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം എത്രയഭാണട്ട്;

(ഡനി) നനിലവനില് ഈ ലകേടനിടലാം ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് കകേഭാടനികേള മുടക്കനി പണനികേഴെനിപനിച ഇവനിലട അഭലസ്തവനിദലരഭായ

ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കുനതനിനുതകുന  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനി

ലകേഭാണ്ടുവരുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന ജനിലഭാ

വലവസഭായ ഓഫതീസലറ ചുമതലലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  6.70  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട് മുതല് മുടക്കട്ട്.   പസ്തുത

ലകേടനിടലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട് 31-12-2012 ലഭാണട്ട്. 

(സനി) ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ആലകേ വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം 55000 ചേതുരശ അടനിയഭാണട്ട്. 

(ഡനി&ഇ)  ലകേടനിടലാം  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  വലവസഭായ

സലാംരലാംഭകേലര കേലണത്തുനതനിനട്ട് കേനിനഫ്ര വനിവനിധ സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി പല ഘടത്തനില്

ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  ഇകപഭാഴലാം  അതനിനുകവണനിയള്ള  ശമങ്ങള

തുടരുന. പസ്തസ്തുത ലകേടനിടലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം പകയഭാജനലപടുന രതീതനിയനില് സലാംരലാംഭകേലര

കേലണത്തഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

(എഫട്ട്) ഇടുക്കനി ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രവമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി ആവശലമഭായ

നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങള

140 (5336) ശതീ  .   പനി  .   ഉസബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള,  കേമ്പനനി,  കബഭാര്ഡട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന  എനനിവയനില്  ലചേയര്മഭാന,
മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകര് തസ്തനികേയനില് നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;



188 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

(ബനി) ഓകരഭാരുത്തരുലടയലാം കപരട്ട് വനിവരങ്ങളുലാം കയഭാഗലതയലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  കമധഭാവനികേളഭായനി  നനിയമനിചവലര
പനിരനിച്ചുവനിട  സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആലരലയലഭാലമനലാം  ഏതു
സഭാപനമഭാലണനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃത നനിയമനത്തനില് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര അഴെനിമതനി നനികരഭാധന
നനിയമത്തനിലല വകുപ്പുകേള പകേഭാരലാം കേര്ശന ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ലപഭാഫഷണലനിസലാം

141 (5337) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ലപഭാഫഷണലനിസലാം
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിയമനങ്ങളനില്
എലന്തലഭാലാം മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ലക്ഷലലാം  സകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ചേതീഫട്ട്  എകനികേമ്മ്യൂടതീവട്ട്
ഓഫതീസര്,  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  ജനറല്  മഭാകനജര്  തുടങ്ങനിയ  ഉനതതല
നനിയമനങ്ങളനികലക്കട്ട്  കദശതീയതലത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്
ഉളലപടുന  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനി  ടനി  സമനിതനിയലട
ശനിപഭാര്ശകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലതരലഞടുപട്ട് നടത്തുവഭാനുലാം നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്
വനിജനിലനസട്ട് കനിയറനസട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി ആയതട്ട് കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം
കൂടഭാലത  പസ്തസ്തുത  നനിയമനങ്ങളനില്  സുതഭാരലതയലാം  നനിഷ്പക്ഷതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
ലപഭാഫഷണലുകേലള  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  
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ലഭലനിലന്റെ ഓഹരനി

142 (5338)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഭല്  ഇ.എലാം.എല്.  കേമ്പനനിയനിലല  ലഭലനിലന്റെ  ഓഹരനി
കേലയഭാഴെനിയനലവനട്ട് കേഭാണനിചട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം 12-8-2016, 6-9-2016,
19-9-2016 തതീയതനികേളനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന സർക്കഭാർ പസ്തുത ഓഹരനികേള വഭാങ്ങുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ലഭല്  ഇ.എലാം.എല്.  രൂപതീകേരണ സമയത്തട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം
ലഭല്ലുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  സലാംയക  സലാംരലാംഭകേ  ഉടമ്പടനിയനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഒരു  കേക്ഷനി
ഓഹരനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുന  പക്ഷലാം  സന്വേതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള
സലാംബന്ധനിചട്ട് വലവസകേളുണഭായനിരുനകവഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലയനില്  തലന  നനിലനനിര്ത്തഭാന
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലഭല്  ഇ.എലാം.എല്.  കേമ്പനനിയനിലല  ലഭലനിലന്റെ
ഓഹരനി  കേലയഭാഴെനിയനലവനട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേത്തട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരുന.  

(സനി) ലഭല് ഇലകനിക്കല് ലമഷതീനസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് രൂപതീകേരണ സമയത്തട്ട് കകേരള
സര്ക്കഭാരുലാം ലഭല്ലുലാം തമ്മേനിലുള്ള സലാംയക സലാംരലാംഭകേ ഉടമ്പടനിയനിലല വകുപട്ട് നമ്പര് 4-ല്
ഓഹരനികേളുലട  സകേമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച  നടപടനികേള  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം കേക്ഷനി ഓഹരനി ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുന പക്ഷലാം
ഇതനിനഭായനി  മകറ  കേക്ഷനിയലട  എഴതനിനല്കേനിയ  സമ്മേതലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  ഈ
ഉടമ്പടനിയലട തതീയതനി മുതലുള്ള ആദല നഭാലട്ട് വര്ഷലാം കേഴെനി ഞട്ട് ഉടമ്പടനിയനിലല വകുപട്ട്
നമ്പര് 4.2-ലല നനിബന്ധനകേള മുഴവനുലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഓഹരനി ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള
സമ്മേതലാം  നല്കേഭാവനതഭാലണനലാം  ഉടമ്പടനിയനില്  പതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓഹരനികേള
സകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുവഭാന  ഡയറകര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അനുമതനിയലാം  ലഭനികക്കണതുണട്ട്.
വകുപട്ട് നമ്പര് നഭാലനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ഡനി) ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് അന്തനിമ തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.  

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങള

143  (5339)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം വലവസഭായ വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനിലുള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒകകഭാബര്  15  വലര  എത്ര
നനിയമനങ്ങള നടത്തനി; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് വനിട ഏലതങ്കനിലുലാം തസ്തനികേകേളനില് ഇസൗ
കേഭാലയളവനില്  കേമ്മേതീഷലന  മറനികേടനട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഏലതഭാലക്ക സഭാപനങ്ങളനില്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

വസഗഭാമലാം പദതനി
144 (5340) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനനിതകേലള സലാംരലാംഭകേ രലാംഗകത്തക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 'വസഗഭാമലാം' എന കപരനില് ഒരു പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
പസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വസഗഭാമലാം  പദതനി  വഴെനി  എത്ര  വനനിതകേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കേഭാന
കേഴെനിയലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനനിതകേലള സലാംരലാംഭകേ രലാംഗകത്തക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംരലാംഭകേ
സഹഭായ  പദതനിയനില്  15%  അടനിസഭാന  സബ്സനിഡനിലയക്കഭാള  5%  അധനികേ
സബ്സനിഡനി  നല്കേനിവരുന.  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായത്തനില്  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള
വനനിതകേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കനി അവരുലട കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  വസഗഭാമലാം  എന  പദതനിയലാം  തഭാരതകമലന  തഭാഴ്ന്ന  ജതീവനിത
നനിലവഭാരത്തനില്  ജതീവനിക്കുന  ആര്ടനിസഭാനസട്ട്  കുടുലാംബങ്ങലള  സതീ  ശഭാകതീകേരണ
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ത്തനിലൂലട സന്വേയലാം പരലഭാപമഭാക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട ഗൃഹസ എന പദതനിയലാം
സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  കകേരള  ആര്ടനിസഭാനസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന മുഖഭാന്തരലാം നടപഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറകറുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  കകേരള
ആര്ടനിസഭാനസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  മുഖഭാന്തരലാം  വസഗഭാമലാം  പദതനി
നടപഭാക്കനിവരുന.  പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായത്തനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള വനനിതകേളക്കട്ട്
ലതഭാഴെനില് ലഭലമഭാക്കനി അവരുലട കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ഈ
പദതനിയലട  പധഭാന  ലക്ഷലലാം.  ഓകരഭാ  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  60  വനനിതകേലള
ലതരലഞടുത്തട്ട്  വനിവനിധതരലാം  വസങ്ങള  തയ്ക്കുനതനിനുലാം  വസങ്ങളനില്
ഓര്ണലമകന്റെഷന  നടത്തനി  മൂലലവര്ദനവട്ട്  വരുത്തുനതനിനുലാം  മൂനരമഭാസലത്ത
പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ, പരനിശതീലനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനവര് രൂപതീകേരനിക്കുന വനനിത
വലവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതു  കസവനകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുകേ
എനതഭാണട്ട്  ഈ പദതനിലകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  വസഗഭാമലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട
ഏകേകദശലാം  ആയനിരകത്തഭാളലാം  വനനിതകേളക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്  ലതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയലമനട്ട് കേണക്കഭാക്കുന. 

ടഭാവനകൂര് ബനിവകറജസട്ട് ലനിമനിറഡനിലന്റെ സഭാവരജലാംഗമ വസ്തുക്കള സകേമഭാറലാം
ലചേയല്

145 (5341) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേടകേലാംപള്ളനി  വനികലജനില്  വലവസഭായ
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന  ടഭാവനകൂര്  ബനിവകറജസട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന
സഭാപനത്തനിലന്റെ  സഭാവരജലാംഗമ  വസ്തുക്കള  1999- ാാമതട്ട്  വര്ഷലാം  കേഭാത്തലനികേട്ട്
സനിറനിയന ബഭാങ്കനിനട്ട് സകേമഭാറലാം ലചേയനിരുകനഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തസ്തുത  സഭാവര  ജലാംഗമ  വസ്തുക്കള  സകേമഭാറലാം  ലചേയഭാനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാവനകൂര്  ബനിവകറജസട്ട്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  സഭാവരജലാംഗമ  വസ്തുക്കള
കേഭാത്തലനികേട്ട്  സനിറനിയന  ബഭാങ്കനിനട്ട്  സകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന  കേമ്പനനിയലട  ഒഫതീഷലല്
ലനികേന്വേനികഡററനിലന  അധനികേഭാരലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  വലവസഭായവകുപട്ട്  3-4-1995-ല്
പുറലപടുവനിച  ജനി.ഒ  (ആര്.റനി)  316/95/ഐ.ഡനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?



192 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

ഉത്തരലാം
(എ) സകേമഭാറലാം ലചേയനിരുന. 

(ബനി)  പസ്തുത  കേമ്പനനി  ലനികേന്വേനികഡഷനനിലഭാണട്ട്.  യണനിറനികന്മലുണഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയഭാണട്ട് കേഭാരണലാം. 

(സനി)  3-4-1995-ല്  പുറലപടുവനിച  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  316/95/ഐ.ഡനി.
ഉത്തരവനിനഭാസദമഭായ ഫയല് കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷലാം നശനിപനിചതനിനഭാല് ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കുന. 

ഖഭാദനി ആന്റെട്ട് വനികലജട്ട് ഇനഡസ്ട്രേതീസട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് ലസക്രടറനി

146  (5342)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഖഭാദനി  ആന്റെട്ട്  വനികലജട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേതീസട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലസക്രടറനി
സഭാനത്തുനനിനലാം ശതീ. രഭാമചേന്ദ്രന ഐ.എ.എസട്ട്.-ലന സലലാംമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി പസ്തുത തസ്തനികേയനില് ആലരയഭാണട്ട് നനിയമനിചതട്ട്;  ടനിയഭാളുലട
കയഭാഗലത സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ തസ്തനികേയനില് ഇകപഭാള നനിയകനഭായനിട്ടുള്ള ഉകദലഭാഗസന ഏതു
വകുപനില് നനിനഭാണട്ട് നനിയമനിതനഭായതട്ട്; പസ്തസ്തുത വകുപനില് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ തസ്തനികേ
എന്തഭായനിരുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി) 30-9-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)1007/2016/വലവ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പകേഭാരലാം  ഭൂജലവകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലല  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലല
സഹകഡ്രെെഭാജനികയഭാളജനിസ്റ്റഭായ  ശതീ.  വനി.  ജയകുമഭാരന  പനിള്ളലയ  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡട്ട്
ലസക്രടറനിയഭായനി  ലഡപമ്മ്യൂകടഷന  വലവസയനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാലന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതകേള ഇപകേഭാരമഭാണട്ട്. 

1. എലാം.എസട്ട്.സനി. ജനികയഭാളജനി

2. എലാം.ബനി.എ.

ഭരണനനിര്വ്വഹണത്തനിലല സമൂലമഭാറലാം

147 (5343) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല കേഭാര്ഷനികേ വളര്ച മന്ദതീഭവനിയ്ക്കുകേയലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ യണനിറ്റുകേള
നഷത്തനിലഭാകുകേയലാം  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങള  തകേര്ച  കനരനിടുകേയലാം
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വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വഭാണനിജലവല്ക്കരനിക്കലപടുകേയലാം  ലപഭാതു  ആകരഭാഗലസലാംവനിധഭാനലാം
ദുര്ബലലപടുകേയലാം ലചേയനിട്ടുള്ള ഈ പശ്ചഭാത്തലത്തനില് ഈ അവസലക്കഭാരു സമൂല
മഭാറലാം ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാന എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  തഭാലഴെപറയന  നഭാലട്ട്
ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള അഞ്ചട്ട്  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  മനിഷന
മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരല  (ഡനി)  വകുപനിലന്റെ
28-9-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  41/2016/ആ.സഭാ.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. സമ്പൂര്ണ്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി. 

2. ജന സസൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള. 

3. സമഗ വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി.

4.  ശുചേനിതന്വേലാം-മഭാലനിനല സലാംസരണലാം, കൃഷനി വനികേസനലാം, ജലവനിഭവ സലാംരക്ഷണലാം
എനതീ മൂനട്ട് കമഖലകേളക്കുലാം ഊനല് നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി. 

സഭാധഭാരണക്കഭാരുലടയലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയലാം ജതീവനിത സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേളഭാണനിവ.  ചേനിടകയഭാലടയള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ  ഗുണഫലങ്ങള  ഉറപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലലാം.  ലപഭാതുകമഖലഭാ  യണനിറ്റുകേളുലട  വളര്ചയട്ട്  വനിഘഭാതമഭായ
ലകേടുകേഭാരലസതയലാം  അഴെനിമതനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയട്ട്  വലഭാവസഭായനികേ
പുകരഭാഗതനി ഉറപ്പുവരുത്തുന പുതനിയ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

നനിര്കദ്ദേശട്ട് പദതനി

148  (5344)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  യദക്കപല്  രൂപകേല്പന  കകേന്ദ്രമഭായ
നനിര്കദ്ദേശട്ട് പദതനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട അന്തനിമ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായളള ഫയല് കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല
മനഭാലയലാം തനിരനിചയചതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അഞ്ചു വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് തറക്കലനിട ഇസൗ പദതനിക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
40 ഏക്കര് ഭൂമനി സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിയ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

269/2019.
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള നഭാമമഭാത്രമഭായ മലബഭാര് പകദശത്തട്ട്
അനുവദനിചട്ട്  കേനിടനിയ  ഇസൗ  സഭാപനലാം  നനിലനനിര്ത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  പതനികരഭാധ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പവര്ത്തനിക്കുന
നനിര്കദ്ദേശട്ട് (National Institute for Research and Development in Defenceship
building) കനരനിടട്ട് നടത്തനിവരുന ഈ പദതനിക്കുകവണനി രണര കകേഭാടനി ലചേലവനില്
ഒരു  തഭാലഭാലനികേ  ലഹഡട്ട്ഓഫതീസട്ട്  മന്ദനിരലാം  8000  സന്വേയര്  ഫതീറട്ട്  വനിസ്തൃതനിയനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സസറനില് തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട ലടയനിനനിലാംഗട്ട് വര്ക്കട്ട് കഷഭാപ്പുകേളുലാം
ഐ.ഐ.റനി.യമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാജകകേളുലാം
തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ.   ഈ  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുനതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ഔകദലഭാഗനികേ  അറനിയനിലപഭാനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭനിചനിടനില.  

(സനി) പസ്തുത പദതനിക്കുകവണനി 40.52 ഏക്കര് സലലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ലനന്മഭാറ ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് ആയര്കവദ ജനറല് ഡനിലസനസറനി

149  (5345)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനന്മഭാറ  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  ആയര്കവദ  ജനറല്  ഡനിലസനസറനി
ഇലഭാലയന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  ആയര്കവദ  വനിഷ  ചേനികേനിതഭാകകേന്ദ്രത്തനില്  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട് കജഭാലനി ലചേയ്യുനതട്ട് എനലാം, സനിരലാം കഡഭാകര് ഇലഭാതഭായനിടട്ട് എത്ര
വര്ഷമഭായനി എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആയര്കവദ വനിഷചേനികേനിതഭാ കകേന്ദ്രത്തനില് ജനറല് ഡനിലസനസറനി കൂടനി
അനുവദനിചട്ട്  പസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  അറനഡര്,  പഭാര്ടട്ട്സടലാം സന്വേതീപര് തസ്തനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി
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ലചേയവരുന.  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കലപടനിടനില.  8-7-2005  മുതല്
സനിരലാം ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (വനിഷ) ഇല. ടനി ഒഴെനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മലറഭാരു ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് അധനികേ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില്  ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനില് ഇല.  

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കഡഭാകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

150  (5346)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്
സനിരനനിയമനമനിലഭാലത  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഒഴെനിഞട്ട്  കേനിടക്കുന  കഡഭാകര്മഭാരുലട
തസ്തനികേകേള നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുളള കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഒഴെനിഞട്ട്  കേനിടക്കുന  തസ്തനികേകേളനില്  കഡഭാകര്മഭാലര
ലഭലമഭാക്കുനതരത്തനില് നനിലവനിലുളള തസ്തനികേകേള ജനിലയട്ട്  നഷലപടഭാത്തതരത്തനില്
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന കഡഭാകര്മഭാരുലട തസ്തനികേകേള തഭാലഴെപറയലാം
പകേഭാരമഭാണട്ട്: 

ജനിലഭാ ആശുപത്രനി  ,   കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്

ചേതീഫട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട്-ലറസകററതീവട്ട് ലമഡനിസനിന

ലമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് - ജനറല് ലമഡനിസനിന

ലമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് - അനകസ്തഷല 

ലമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് - പതീഡനിയഭാടനികട്ട്

ജൂനനിയര് ലമഡനിക്കല് കേണ്സളടന്റെട്ട് 

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് - സസകേലഭാടനി

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് - സര്ജറനി
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ആര്.എലാം.ഒ., ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേള

ഈ തസ്തനികേകേളനിലലലഭാലാം തലന അഡ്കഹഭാക്കട്ട് വലവസയനില് കഡഭാകര്മഭാലര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പനികനഭാക്ക ജനിലയഭായ കേഭാസര്കഗഭാഡനില് ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട് കഡഭാകര്മഭാലര
നനിയമനിക്കുനതനില്  മുനതൂക്കലാം  നല്കുനണട്ട്.  എനഭാല്  ഗഭാമതീണ/ദുര്ഘട  ഗഭാമതീണ
കമഖലകേളനില് കഡഭാകര്മഭാര് കജഭാലനിയനില് പകവശനിക്കുനതനിനട്ട് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന
സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  ലസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനില്  ഒഴെനിവള്ള  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനി

151 (5347) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം  കുടുലാംബകക്ഷമവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവര  വനിനനിമയ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്
പകയഭാജനലപടുത്തുനതനിനഭായനി ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയനില്  ചേനികേനിതയമഭായനി  ബന്ധലപട  എലന്തലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആലരഭാലക്ക  കചേര്നഭാണട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ പദതനിക്കുള്ള കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയലട  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ആശുപത്രനിയനിലല  ഒ.പനി.  രജനികസ്ട്രേഷന,  ഒ.പനി.  കേണ്സളകടഷന,
ഫഭാര്മസനി,  ലകബഭാറടറനി,  ഐ.പനി.,  ഓപകറഷന  തനികയറര്  എനനിങ്ങലനയള്ള
കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിതയമഭായനി  ബന്ധലപട  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഈ പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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(സനി&ഡനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം സലാംയകമഭായനിടഭാണട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം 86.69 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. 

ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനി

152  (5348)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ലഹല്ത്തട്ട്  എന  കപരനില്  ഒരു  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനി നടത്തനിപനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള വനിവര കശഖരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുതല്  എലഭാ  ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങലളയലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വത്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഇ-ലഹല്ത്തട്ട് പദതനിയലട പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത
പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട്. 

വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായത്തഭാല് കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേലാംപമ്മ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുകേ. 

കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുള്ള എലഭാ അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ബന്ധലപട  മറട്ട്  ലപഭാതുജനസഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കൃത  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേ. 

കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള്ള  എലഭാ  അകലഭാപതനി  ആശുപത്രനികേലളയലാം
ബന്ധലപട മറട്ട്  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങലളയലാം ഒരു സവഡട്ട്ഏരനിയ ലനറട്ട്
വര്ക്കനിലൂലട കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പമ്മ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുകേ. 

കകേരളത്തനിലല സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുള്ള എലഭാ അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ചേനികേനിത  നടത്തുനവരുലട  ചേനികേനിതഭാ  വനിവരങ്ങള  കേമ്പമ്മ്യൂടറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം
പനിനതീടട്ട് തുടര്ചേനികേനിതയഭായനി വതീണ്ടുലമത്തുകമ്പഭാള അവ പസ്തുത ആശുപത്രനികേളനിലല
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ. 

(ബനി) പദതനിയലട സഭാകങ്കതനികേ വശങ്ങലള സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരകശഖരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായ കുടുലാംബ ആകരഭാഗല വനിവരകശഖരണലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാലട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്. 
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(സനി) ഉണട്ട്.  പഭാഥമകേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള
വലരയള്ള എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേലളയലാം ഈ പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.
7 ജനിലകേള വതീതലാം 2 ഘടങ്ങളനിലഭായനിടഭാണട്ട് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

ഇതരസലാംസഭാന ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കനിടയനില് പകേര്ചവലഭാധനികേള 

153 (5349)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കനിടയനില്  പകേര്ചവലഭാധനികേള
വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചവലഭാധനികേള  തടയനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതന്വേത്തനില്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ലമഡനിക്കല്  പരനികശഭാധന
നടത്തുനതനിനുള്ള 'കസഫട്ട് കകേരള' പദതനി ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 'കസഫട്ട് കകേരള'  എന പദതനി ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി  'ലഹല്ത്തനി കകേരള'
എനട്ട് പുനര് നഭാമകേരണലാം ലചേയ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

മഭായലാം കചേര്ത്ത ഭക്ഷലവസ്തുക്കള 

154  (5350)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് മഭായലാം കചേര്ത്ത ഭക്ഷല വസ്തുക്കള വനിറഴെനിക്കുനതട്ട് തടയനതനിനട്ട്
വകുപട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിയമസഭഭാനനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ഫുഡട്ട് കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  നനിയനണത്തനില്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസുകേളുലാം
ഇവലര  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പവര്ത്തനിക്കുന  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത തനിരുവനന്തപുരലാം, എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പവര്ത്തനിക്കുന  ലമഭാസബല്  വനിജനിലനസട്ട്  സന്വേഭാഡട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 199

ഇത്തരലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനയട്ട് അയയഭാറുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
ഭക്ഷല  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള  കേലണത്തനിയഭാല്  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  2006-ലല
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമപകേഭാരലാം നപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇതുകൂടഭാലത  ഉതവ  ആകഘഭാഷകവളകേളനില്  പകതലകേ  സന്വേഭാഡകേള
രൂപതീകേരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്. 

മഭാതൃ-ശനിശു മളടനി ലസഷലഭാലനിറനി യണനിറട്ട്

155 (5351)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാനന്തവഭാടനി  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  മഭാതൃ-ശനിശു  മളടനി  സ് ലപഷലഭാലനിറനി
യണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കണലമന  ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  മഭാനന്തവഭാടനി  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനില്  സതീകേളക്കുകവണനി
മഭാത്രമഭായലാം കുടനികേളക്കുകവണനി മഭാത്രമഭായലാം ഓകരഭാ വഭാര്ഡട്ട് പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

ആശനിത നനിയമനലാം

156  (5352)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  ഗവ.കഹഭാമനികയഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  നഴനിലാംഗട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ആയനിരനിലക്ക  അന്തരനിച  ശതീ.  എസട്ട്.  സജനികുമഭാറനിലന്റെ  വനിധവ  ശതീമതനി  അനനില,
അണവനിളവതീടട്ട്,  ലവള്ളല്ലൂര് പനി.ഒ,  കേനിളനിമഭാനൂര് എനയഭാള ആശനിതനനിയമനത്തനിനട്ട്
സമര്പനിച അകപക്ഷയനികന്മല് എന്തു നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അവര്ക്കട്ട് ഏതു തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫയല്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്
ഓഫതീസനിലഭാണുള്ളതട്ട്; ബന്ധലപട ഫയല് നമ്പര് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ആശനിത നനിയമനത്തനിനട്ട് എനഭാണട്ട് അകപക്ഷനിചതട്ട്;

(ഇ) പസ്തസ്തുത ഫയല് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വനനിട്ടുലണങ്കനില്
കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി ശതീമതനി  അനനിലയട്ട്  നനിയമനലാം നല്കേഭാന
എന്തു നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അകപക്ഷ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  അകനന്വേഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
25-10-2016-ല് കഹഭാമനികയഭാപതനി വകുപട്ട്  ഡയറകകററനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അകപക്ഷ
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനത്തനിനഭാണട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) കഹഭാമനികയഭാപതനി ഡയറകകററനിലഭാണട്ട് ഫയല് ഉള്ളതട്ട്. 

(ഡനി) 30-4-2014-നട്ട്. 

(ഇ) അകപക്ഷഭാ തതീയതനി സജനികുമഭാര് മരണലപട തതീയതനിക്കട്ട് മുമ്പുള്ളതഭായതനിനഭാല്
അകപക്ഷ  കേളകകററനില്  നനിനലാം  നനിരസനിപനിചതനിനഭാലഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(എഫട്ട്)  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ആകരഭാഗലകമഖലയനിലല സനിരനനിയമനലാം

157  (5353)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്
എത്ര കപര്ക്കട്ട് സനിരനനിയമനലാം നല്കേനിലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേയനില്  എത്ര  കപര്ലക്കനട്ട്  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനില് 991 കപര്ക്കുലാം ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 330 കപര്ക്കുലാം നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ആകരഭാഗല വകുപനിലല നനിയമനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം 1*

ആയലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  നനിയമനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധലാം 2* ആയലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

ഏകേതീകൃത ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം

158 (5354)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില്  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലകമഖലയനില്  ഒരു  ഏകേതീകൃത
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമലാം ഉണഭാക്കുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ആകരഭാഗല ഇനഷന്വേറനസട്ട് പദതനി

159 (5355) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) ആകരഭാഗല ഇനഷന്വേറനസട്ട് പദതനിയനില് എത്ര സന്വേകേഭാരല ആശുപത്രനികേള

അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണട്ട്;
(ബനി)  ഈ വര്ഷലാം എത്ര സന്വേകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള പസ്തസ്തുത പദതനിയനില്

നനിനലാം പനിനമഭാറനി ;എങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം എന്തട്ട്;

(സനി) പദതനിയലട നടത്തനിപട്ട് ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഇനഷുറനസട്ട് കേമ്പനനിയനിലഭാണട്ട്
നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  വര്ഷലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ) പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലമചലപട ചേനികേനിത കേനിട്ടുനതനിനട്ട് ആവനിഷ്കരനിച
പസ്തുത പദതനി കൂടുതല് ലമചലപടുത്തുവഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 149 (നൂറനി നഭാല്പത്തനി ഒനപതട്ട്)

(ബനി) ഒനട്ട്, അസതീസനിയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ലകേഭാലലാം സന്വേകമധയഭാ പനിന്മഭാറനി. 

(സനി)  ഐ.സനി.ഐ.സനി.ഐ.  ലലഭാലാംബഭാര്ഡട്ട്  ജനറല്  ഇനഷന്വേറനസട്ട്
കേമ്പനനിയനിലഭാണട്ട് പദതനി നടത്തനിപട്ട് നനിക്ഷനിപമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി) സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി 225 കകേഭാടനി രൂപയലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 75
കകേഭാടനി രൂപയലാം ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സലാംയക  സലാംരലാംഭമഭാണട്ട്
ആര്.എസട്ട്.ബനി.സവ-ചേനിസട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇനഷന്വേറനസട്ട്  പദതനി.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ലമചലപട  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുന  മുറയട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം
അനുബന്ധമഭായ  പരനിഷ്കഭാരകത്തഭാലട  പദതനി  ലമചലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന
തഭായനിരനിക്കുലാം. 
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ആശനിത നനിയമനപകേഭാരലാം വനിജതീഷനിനട്ട് കജഭാലനി 

160  (5356)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  എലപ്പുള്ളനി  സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  കനഴനിലാംഗട്ട്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ആയനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കലവ  മരണലപട  വനിജയകൃഷ്ണലന്റെ  ആശനിത
നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ജനി.ഒ.  (Ms)  No.  378/2013/ആ.കു.വ.  തതീയതനി
5-9-2013  പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഇറക്കനിയ ഉത്തരവട്ട് അനുസരനിചട്ട് എന്തു നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനപകേഭാരലാം  മകേന  വനിജതീഷനിനട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുവഭാന
ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസലാം എന്തഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര് 249/2013/
ലപഭാ.ഭ.വ.  തതീയതനി  02/09/2013  പകേഭാരലാം ആകരഭാഗല വകുപനില് 113  കര്ക്കുമഭാരുലട
സൂപര് നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേ സൃഷനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതട്ട്  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷലാം വരുന ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് നനിലവനിലല നനിയമങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ആയനി,  നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട
പടനികേയനില് ശതീ.  വനിജതീഷനിലന്റെ ക്രമനമ്പര്  55  ആണട്ട്.   തദനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ
നനിയമനലാം നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

161  (5357)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന കേനിഡ്നനി  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  പകതലകേ
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
ഉളലപടുത്തനിയനിരുകനഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് തുകേ എത്രയഭായനിരുന എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചട്ട് അധനികേ തുകേ
ബജറനില് ഉളലപടുത്തനികയഭാ; എങ്കനില് തുകേ എത്ര;
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(ഡനി)  തുകേ  എനകത്തക്കട്ട്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനഭാവലമനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉളലപടുത്തനിയനിരുനനില.

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല.  

ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കട്ട്-പഭാഥമനികേ ആശുപത്രനികേളനിലല ഒപ്കറഭാലമറട്ട്റനിസ്റ്റട്ട് തസ്തനികേ

162 (5358) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കട്ട്-പഭാഥമനികേ  ആശുപത്രനികേളനിലല
ഒപ്കറഭാലമറട്ട്റനിസ്റ്റട്ട് തസ്തനികേയലട അനുവദനതീയമഭായ കപഭാസ്റ്റട്ട് എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) പസ്തുത കപഭാസ്റ്റുകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  പസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 349

(ബനി) പതനിനഭാറട്ട്, വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(സനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  തല  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കബഭാക്കട്ട്  തല
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന  സമഭാഹൃത
ലപഭാകപഭാസലനില് ടനി തസ്തനികേ ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്. 

മണലൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് കകേരള അലക്രഡനികറഷന സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സട്ട് കഫഭാര്
കഹഭാസനിറല്സട്ട് പദവനി

163  (5359)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(എ)  മണലൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  കകേരള  അലക്രഡനികറഷന
സ്റ്റഭാനകഡര്ഡ്സട്ട് കഫഭാര് കഹഭാസനിറല്സട്ട്(KASH) എന പദവനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര്  ജനിലയനില്  പസ്തുത  പദതനി  ലഭനിച  മറട്ട്  ആശുപത്രനികേള
ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  മണലൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.  യനില്  ഒ.പനി.  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ലഭാബട്ട്,
ജനകററര് എനനിവ സഭാപനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) മറട്ട് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  മണലൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  ദനിവകസന  160-ഓളലാം  ഒ.പനി.  ഉണട്ട്.
ഒ.പനി.-വനിപുലതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  നപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസകറഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന.എചട്ട്.എലാം.-സനി.എചട്ട്.പനി.  (സമഗ  ആകരഭാഗല  പദതനി)  മുകഖന  ലഭാബട്ട്
നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭായ  കവളഡ്ബഭാങ്കട്ട്  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ജനകററര്, ലഭാബനികലക്കട്ട് ഹതീമകറഭാളജനി അനസലസര്, കേമ്പമ്മ്യൂടര്
എനനിവ ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  

മഴെക്കഭാല കരഭാഗപതനികരഭാധ പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി നനിയമനിച ജതീവനക്കഭാര്

164  (5360)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് മഴെക്കഭാല കരഭാഗ പതനികരഭാധ പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
2012-ല് നനിയമനിച ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് കേഴെനിഞ  10  മഭാസമഭായനി ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുനനില
എന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലമഭാസബല് ഫുഡട്ട് ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട് ലഭാബട്ട്

165 (5361) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയലട ലമഭാസബല് ഫുഡട്ട് ലടസ്റ്റനിങട്ട് ലഭാബനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം ഏതട്ട് രതീതനിയനിലഭാലണനലാം,  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ഭക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
പസ്തുത ലഭാബട്ട് എങ്ങലന സഹഭായകേരമഭാകുലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ലഭാബനിലന്റെ കസവനലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  കഹഭാടലുകേളനില്  നനിനട്ട്  പനിടനിലചടുക്കുന  ഭക്ഷല  സഭാമ്പനിളുകേളുലട
പരനികശഭാധന ഇതുവലര  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിരുകനഭാ;
ലമഭാസബല് ലഭാബനിലന്റെ വരകവഭാലട എന്തട്ട് മഭാറമഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമഭാസബല്  ഫുഡട്ട്  ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേള  രലണണ്ണമഭാണട്ട്  ഈ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  അതനില്  ഒരു
ലഭാബനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  9-9-2016-ല്  നടന.  ഈ  ലഭാബനില്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അനലനിസ്റ്റട്ട് ലകബഭാറടറനിയനിലല ഉകദലഭാഗസന്മഭാലര നനിയമനിചട്ട് ലഭാബനിലന്റെ
പവര്ത്തലാം  നടത്തുനതഭാണട്ട്.  ഈ  ലഭാബുകേള  പധഭാനമഭായലാം  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണട്ട്  പവര്ത്തനലാം നടത്തുനതട്ട്.  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്കൂടനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന
പഭാല്,  എണ്ണ,  മറട്ട് ആഹഭാര പദഭാര്ത്ഥങ്ങള എനനിവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാര
മനിലഭാത്തവയഭാലണങ്കനില്  ഉടനതലന  തനിരനിചയയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത
ഉതവകമഖലകേളനില് ലഭാബുകേളുലട പവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ലഭലമല. 

(സനി)  എലഭായ്കപഭാഴലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിടനില.
ചേനില  അവസരങ്ങളനില്  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  എണ്ണലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകമ്പഭാള
സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധന  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാറനില.
ലമഭാസബല് ലഭാബുകേളുലട വരകവഭാടുകൂടനി  റതീജനിയണല് ലഭാബുകേളനില് അയയ്കക്കണ
സഭാമ്പനിളുകേളുലട എണ്ണലാം കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളുലട
പരനികശഭാധന സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം കേഴെനിയനതഭാണട്ട്. 

എയ്ഡ്സട്ട്  കരഭാഗനികേളുലട പുനരധനിവഭാസലാം 

166 (5362) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എയ്ഡ്സട്ട്  കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനവട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;കേഴെനിഞ അഞ്ചുവര്ഷലത്ത കേണക്കട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) രകദഭാനലാം വഴെനി എയ്ഡ്സട്ട് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര് എത്ര കപരുലണനഭാണട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി) എയ്ഡ്സട്ട് കരഭാഗനികേലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാന എന്തട്ട് പദതനിയഭാണട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  സലാംസഭാനലത്ത  എചട്ട്.ഐ.വനി.  ബഭാധനിതരുലട  കേഴെനിഞ  അഞ്ചട്ട്
വര്ഷലത്ത കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം എചട്ട്.ഐ.വനി. ബഭാധനിതരുലട എണ്ണലാം

2011 2160
2012 1909
2013 1740
2014 1750
2015 1494
(ബനി)  രകദഭാനലാം  വഴെനി  ഒരു വലകനിക്കുലാം എയ്ഡ്സട്ട്  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചതഭായനി

നഭാളനിതുവലര കേലണത്തനിയനിടനില. 

(സനി) കകേരളത്തനിലല എചട്ട്.ഐ.വനി. അണുബഭാധനിതലര പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനവലാം  നനിലവനിലനില.  ഇവര്ക്കട്ട്  സസൗജനല
ചേനികേനിതകേളുലാം മറട്ട്  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ പദതനികേളുമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് സസൗജനലമഭായനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്. 

ആകരഭാഗലവകുപനിലല തഭാല്ക്കഭാലനികേ സഡ്രെെവര്മഭാര്

167 (5363)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് 10 വര്ഷലാം കസവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ തഭാലഭാലനികേ
ലലഡ്രെെവര്മഭാരനില്  എത്രകപലര  ഇതുവലര  സനിരലപടുത്തനി  നനിയമനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  10  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  സനിര നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത എത്ര
അകപക്ഷകേര് ഉലണനലാം ഇവലര എകപഭാള സനിരലപടുത്തുലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 13  കപലര. 

(ബനി) ആറട്ട്.  ഇവലര സനിരലപടുത്തുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല അരനിമ്പൂര് പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

168  (5364)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതയള്ള  അരനിമ്പൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്
കരഭാഗനികേളക്കുള്ള  മരുനട്ട്  കൂടുതലഭായനി  സൂക്ഷനികക്കണനി  വരുനതനിനഭാല്  മരുനട്ട്
സൂക്ഷനിക്കുന  ഫഭാര്മസനി,  ഏ.സനി.  ആക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനിലല  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  കമല്കരയനില്  നനിനലാം
ഓടനിളകേനി വതീണട്ട് വഭാര്ഡനിലുള്ള കരഭാഗനികേളക്കട്ട് അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി
കമല്കരയട്ട് തഭാലഴെ തടടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മരുനട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഫഭാര്മസനി  ഏ.സനി.  ആക്കുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷന തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ വകുപട്ട്  മുകഖന
നല്കേനി  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കരഭാഗനികേള കേനിടക്കുന വഭാര്ഡകേള തടടനിചട്ട് സുരക്ഷനിതമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കൃത്രനിമ മുടകേളുലടയലാം മഭായലാം കചേര്ത്ത പഭാലനിലന്റെയലാം വനിപണനലാം

169 (T*5365) ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃത്രനിമ  മുടകേളുലടയലാം  മഭായലാം  കചേര്ത്ത  പഭാലനിലന്റെയലാം
വനിപണനലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതുലാം മഭായലാം കചേര്ത്തതുലാം കൃത്രനിമമഭായതുമഭായ
പഭാല്,  മുട  എനനിവയലട  വനില്പനയലാം  ഇറക്കുമതനിയലാം  തടയനതനിനട്ട്  സന്വേതീകേരനിച
സലാംവനിധഭാനങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതുളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  ബഭാനഡകേളനിലുള്ള  പഭാലനിലന്റെ
സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനയ്ലക്കടുക്കുകേയലാം  അതനില്  നനിശ്ചനിത  നനിലവഭാരലാം  ഇലഭാലത
വനില്പന നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപ്പുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുലാം
*T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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കേര്ശന നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. അനല സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ലകേഭാണ്ടുവരുന
പഭാലനികന്റെതട്ട് ഉളലപലടയള്ള സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില് തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  പുതുതഭായനി
തുടങ്ങനിയ  ലമഭാസബല്  ഫുഡട്ട്  ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനിലന്റെ  കസവനലാം  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള
ഉളലപലടയള്ള  സലങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനയഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത മലറഭാരു  ലമഭാസബല് ഫുഡട്ട് ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയലട കസവനലാം കൂടനി ഈ
വര്ഷലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
നനിരത്തനിലനിറക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല് കൃത്രനിമ പഭാകലഭാ കൃത്രനിമ മുടകേകളഭാ കകേരളത്തനില്
വനില്പന നടത്തുനതഭായനി കേലണത്തനിയനിടനില. 

കുറനിചനി സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്

170 (5366)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാ ജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കുറനിചനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല
സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ് അനുസരനിച്ചുള്ള ജതീവനക്കഭാര്
ഇലലനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് പസ്തുത പശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സനി.എചട്ട്.സനി.  സചേനികവഭാത്തമപുരത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുനതനിനഭായനി  ആശുപത്രനികേളുലട  സ്റ്റഭാന്റെസഡകസഷനനില്  കബഭാക്കുതല
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാളട പനനി

171  (5367)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജന്തുജനല  കരഭാഗമഭായ  മഭാളട  പനനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാളട പനനി ജനങ്ങലള ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജന്തുജനല  കരഭാഗമഭായ  മഭാളട  പനനി  തനിരുവനന്തപുരലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്നനിനട്ട് നഭാലട്ട് കകേസ്സുകേളുലാം മലപ്പുറത്തുനനിനട്ട്  2014-ലുലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് നനിനട്ട്
2016-ലുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടവലാം  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപ്പുലാം സലാംയകമഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുലാം സതീനനിലാംഗട്ട് കേലഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തനി
പഭാലുലാം പഭാലുല്പനങ്ങളുലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് അണുവനിമുകമഭാക്കനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
അവകബഭാധലാം  നല്കേനി.  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച്ചുലവനട്ട്  സലാംശയനിച  പശുക്കലള  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

കൂടഭാലത  തനിരുവനന്തപുരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  പവര്ത്തനിക്കുന
സലാംസഭാന സഭാലാംക്രമനികേ പതനികരഭാധ നനിയനണ ലസലനിലന്റെ കേതീഴെനില് 7 ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന റതീജനിയണല് പനി.ഇ.ലഎ.ഡനി.  ലസല്ലുകേള വഴെനി
മഭാളട  പനനിയലട  കരഭാഗലക്ഷണലാം,  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം,  വനിദഗ്ദ്ധ  ചേനികേനിത,
കരഭാഗസലാംക്രമണലാം,  കരഭാഗനനിയനണലാം  എനനിവയനില്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ കഭാസ്സുകേള നല്കേനിവരുന.

കകേഭാഡൂരനിലന മലപ്പുറലാം ലഹല്ത്തട്ട് കബഭാക്കനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന  നടപടനി

172  (5368)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  കകേഭാഡൂര്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  മങ്കട
ലഹല്ത്തട്ട് കബഭാക്കനിലഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭരണപരമഭായ  സസൗകേരലത്തനിനട്ട്  കകേഭാഡൂരനിലന  മലപ്പുറലാം  ലഹല്ത്തട്ട്
കബഭാക്കനികലക്കട്ട് മഭാറണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് നഭാളനിതുവലര സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്  പരനിധനിയനില്ലപടുന  കകേഭാഡൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം നനിലവനില് മങ്കട ലഹല്ത്തട്ട് കബഭാക്കനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട് ഭരണപരമഭായ സദനലാംദനിന കേഭാരലങ്ങളുലട കമല്കനഭാടലാം,

269/2019.



210 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

പദതനി  ആസൂത്രണലാം,  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗലാം  എനനിവ സലാംബന്ധനിചട്ട്  പയഭാസങ്ങള
കനരനിടുനതഭായനി  കകേഭാഡൂര്  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഭരണസമനിതനിയലാം  മലപ്പുറലാം  കബഭാക്കട്ട്
പഞ്ചഭാത്തട്ട് ഭരണസമനിതനിയലാം അറനിയനിചനിരുന. ഇസൗ പയഭാസങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതട്ട്
ആകരഭാഗല  വകുപനിനുലാം  ഗുണകേരമഭായതനിനഭാല്  കകേഭാഡൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലന  മങ്കട  ലഹല്ത്തട്ട്  കബഭാക്കനില്നനിനലാം  മലപ്പുറലാം  ലഹല്ത്തട്ട്
കബഭാക്കനികലക്കട്ട് മഭാറനി നല്കേഭാവനതഭാലണനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിരുന.  എനഭാല്  കകേഭാഡൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ  ലതീന  മങ്കട
കബഭാക്കനില്നനിനലാം  മഭാറനി  മലപ്പുറലാം  കബഭാക്കനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാക്കനി  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
പവര്ത്തനങ്ങളുലട  കബഭാക്കട്ട്  കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനഷന  പൂകക്കഭാട്ടൂര്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാക്കനിയഭാല് എലഭാ തരത്തനിലുമുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള സുഗമമഭായനി
മുകനഭാടട്ട് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ഒഭാഫതീസര് റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കുനതഭായലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുന
തഭാലണനലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേലള ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളഭായനി ഉയര്ത്തല്

173 (5369) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതത :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേലള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭായനി

ഉയര്ത്തനി പഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ എനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി) ഇപകേഭാരലാം പഖലഭാപനിക്കുനതനിനുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചഭാകണഭാ  മുനസര്ക്കഭാര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേലള  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളഭായനി പഖലഭാപനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേലള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭായനി
ഉയര്ത്തനിലയങ്കനിലുലാം  അതനിനനുസരനിച്ചുളള  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിചനിടനില  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇതു  പരനിഹരനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേലള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിനുളള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പഖലഭാപനിചനിരുന.

(ബനി) പസ്തുത ആശുപത്രനികേളനിലല ഒ.പനി., ലഎ.പനി., ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള
എനനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ആശുപത്രനികേലള  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളഭായനി
ഉയര്ത്തനിയതട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനിലല വനിവനിധ സഭാപനങ്ങലള
ജനിലഭാതലലാം,  തഭാലൂക്കട്ട്  തലലാം,  കബഭാക്കട്ട്  തലലാം  എന  രതീതനിയനില്  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം
സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്  മതനിയഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സമഭാഹൃത  ലപഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറകകററനില്  തയഭാര്  ലചേയവരുനണട്ട്.  അതനില്  ഉളലപടുത്തനി  കമല്
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ഒരു  ജനിലയനില്  ഒരു  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനി,  ഒരു  തഭാലൂക്കനില്  ഒരു
തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനി,  ഒരു റവനമ്മ്യൂ കബഭാക്കനില് ഒരു സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം
എനനിങ്ങലന സഭാപനങ്ങലള ഒരു നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സസൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സന്വേകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിതഭാ നനിരക്കുകേള ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന
നടപടനി

174 (5370) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചേനികേനിതഭാരലാംഗത്തട്ട്  സന്വേകേഭാരലകമഖലയലട  പങ്കഭാളനിത്തലാം
എത്രകത്തഭാളമുലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സന്വേകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലല ചേനികേനിതഭാ നനിരക്കുകേള ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനിലതട്ട്  ഏതു  വനിധത്തനില്  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം
അതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിലവനില്  സന്വേകേഭാരല  ചേനികേനിതഭാലയങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലല.  എനഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  സന്വേകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
ചേനികേനിതഭാസഭാപനങ്ങളുലടയലാം പവര്ത്തന നനിലവഭാരലാം ആവശലമഭായ നനിയമലാം മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്
(രജനി.  &  റഗു.)   ബനില്  2016-നട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില് നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല്
എസ്റ്റഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട് ബനില് നനിയമമഭാകുനകതഭാലട മഭാത്രകമ സന്വേകേഭാരല ആശുപത്രനികേള,
ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളുലട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.

സതക്കഭാടട്ട് പടനിണനിപുരയട്ട് സമതീപമുള്ള സപമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്

175  (5371)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേനിടത്തനി ചേനികേനിതയഭായനി പുതുക്കനി പണനിത ഗുരുവഭായര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്
ലപട  ലലതക്കഭാടട്ട്  പടനിണനിപുരയട്ട്  സമതീപമുളള  ലലപമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്
കേനിടത്തനി ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സതക്കഭാടട്ട്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  നനിലവനില്  മനിനനി  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭായനിടഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്  ഒരു
ഏക്കറനില്  തഭാലഴെ  സലമഭാണുള്ളതട്ട്.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  ഒരു  പഴെയ
ലകേടനിടവലാം ഓഫതീസട്ട്,  ഫഭാര്മസനി,  കസ്റ്റഭാര്,  കഡഭാകകഴട്ട്  റൂലാം എനനിവ പവര്ത്തനിക്കുന
പുതനിയ ഒരു ലകേടനിടവമഭാണുള്ളതട്ട്.  7 കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനിലുള്ള ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്
ലഹഡ്കേന്വേഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനിയനിലുലാം 6 കേനികലഭാമതീറര് അകേലലയഭായള്ള കദവസന്വേലാം വകേ
ആശുപത്രനിയനിലുലാം കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ലഭലമഭാണട്ട്. ടനി പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില്
കേനിടത്തനി ചേനികേനിത തുടങ്ങുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ആലത്തുര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആയര്കവദ ആശുപത്രനികേള

176 (5372)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ആയര്കവദ
ആശുപത്രനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത ആശുപത്രനികേളനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ളതട്ട് എത്രലയനലാം
എന.എചട്ട്.എലാം.  പദതനിപകേഭാരലാം  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  ഏലതഭാലക്കലയനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ളവയനില് ഡനിലസനസറനികേള, ആശുപത്രനികേള
എനനിവ പകതലകേലാം തരലാം തനിരനിചട്ട് പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ആലത്തുര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനികലഭാ
എന.എചട്ട്.എലാം.  പദതനി  പകേഭാരകമഭാ  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനികേള  നനിലവനിലനില.
സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന
ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, ആലത്തുര്

2.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, എരനിമയര്

3.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, കകേഭാരഞ്ചനിറ

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, കുഴെല്മന്ദലാം

5.ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, കമലഭാര്കകേഭാടട്ട്

6.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, വണഭാഴെനി

7. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനി, വനിളയഞ്ചഭാത്തനൂര്.

കനത്രകരഭാഗ ശസക്രനിയയ്ക്കുള്ള ഉപകേരണങ്ങള

177  (5373)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനത്രകരഭാഗ  ശസക്രനിയയ്ക്കുളള  ഉപകേരണങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  പല
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഇതട്ട് പകയഭാജനലപടുത്തഭാലത ഉപകേരണങ്ങള നശനിച്ചുകപഭാകുന
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി  എത്ര
കഡഭാകര്മഭാരുലട  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  കനത്രകരഭാഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളളതട്ട്  എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില് എത്ര തസ്തനികേകേളനില് കഡഭാകര്മഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്;
ഇവയനില് ഏലതഭാലക്ക ആശുപത്രനികേളനില് കനത്രകരഭാഗ ശസക്രനിയ ഉപകേരണങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുലാം  പകയഭാജനലപടുത്തഭാത്തതട്ട്  എനനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സസൗകേരലങ്ങള  പകയഭാജനലപടുത്തഭാത്തതനിനഭാല്  കേഭാഴ്ച  പരനികശഭാധന
കകേന്ദ്രങ്ങള  മഭാത്രമഭായനി  ആശുപത്രനികേള  പരനിമനിതലപട്ടു  കപഭാകുന  സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ?



214 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  5  തസ്തനികേകേളുണട്ട്.
ഇതനില്  4  തസ്തനികേകേളനില്  കനത്രകരഭാഗ  വനിദഗ്ദ്ധര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന.  ഇടുക്കനി
ജനിലഭാശുപത്രനിയനില്  ഇകപഭാള  തനികയറര്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  പറനിയ  അവസയനില്
അലഭാത്തതനിനഭാല്  ശസക്രനിയ  നടക്കുനനില.   ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭാക്കഭാന  കവണ
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇടുക്കനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  2
തസ്തനികേകേളുണട്ട്.   രണനിലുലാം  കഡഭാകര്മഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന.  ഇവനിലട  കനത്രകരഭാഗ
ശസക്രനിയ ഉപകേരണങ്ങള പകയഭാജനലപടുത്തുനണട്ട്.

(സനി)  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ശസക്രനിയയ്ക്കുകവണനി  സസൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുത്തുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാശുപത്രനിയനിലല ലകബഭാറടറനിയലട പവര്ത്തനലാം

178  (5374)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലല ലകബഭാറടറനിയലട  പവര്ത്തനലാം
കശഭാചേനതീയമഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ലകബഭാറടറനി  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എലഭാവനിധ  ലടസ്റ്റുകേളുലാം  പസ്തുത  ലകബഭാറടറനിയനില്
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള  വലകമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പരനിമനിതമഭായ സലലഭലതയലാം ലഭാബട്ട്  ലടകതീഷലന്മഭാരുലട കുറവലാം
വര്ക്കട്ട്  ബഞ്ചുകേളുലടയലാം  റഭാക്കുകേളുലടയലാം  കുറവലാം  പകതലകേ  കേളക്ഷന  കസഭാണ്
ഇലഭാത്തതുലാം ഇസൗ ലകബഭാറടറനികേളുലട പരനിമനിതനികേളഭാണട്ട്.

(ബനി) ലകബഭാറടറനി നവതീകേരണത്തനിനുള്ള ലപഭാകപഭാസല് ആശുപത്രനി സൂപണട്ട്
മുകഖന ജനിലഭാ പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം 2016-17  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്-
ലപടുത്തനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  അനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിലൂലട
ലകബഭാറടറനിയലട  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  സ.ഉ.
എലാം.എസട്ട്.  നമ്പര്  192/16  തതീയതനി  7-10-2016  പകേഭാരലാം ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്
ഒരു ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന തസ്തനികേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് കരഭാഗനികേളക്കുണഭാകുന
അസസൗകേരലങ്ങള

179  (5375)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്
കരഭാഗനികേളക്കുണഭാകുന അസസൗകേരലങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അവ എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  അവ പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
ലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപത,  കഡഭാകര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,
പഭാരഭാലമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാര്  എനനിവരുലട  അപരലഭാപത,  ലഭാബട്ട്,  എകട്ട്കറ
തുടങ്ങനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  രഭാത്രനി  കേഭാലങ്ങളനില്  കസവനസജ്ജമലഭാത്തതത,
മരുനകേളുലടയലാം  കറഡനികയഷന  ലമഷതീന,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീന,
ഓപകറഷനഭാവശലമഭായ സഭാമഗനികേള എനനിവയലട ലഭലതക്കുറവട്ട്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനി

180 (5376) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1-7-2011  മുതല് 31-3-2016  വലര ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടത്തനിയ  പവൃത്തനികേളുലാം  അതനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിച  തുകേയലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-7-1996  മുതല്  31-3-2011  വലരയള്ള കേഭാലയളവനികലക്കട്ട് എത്ര തുകേ
വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് ലചേലവഴെനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനട്ട് നഭാളനിതുവലര ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിക്കട്ട്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  എലന്തലഭാലാം  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട് *.

(ബനി)  അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട് *.

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനിക്കട്ട് വനികേസന പദതനികേളുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് തുകേലയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.
പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയറനിലന്റെ  ആവശലത്തനിനഭായനി  3  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകകററനില്നനിനലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട  കപഭാജകനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള ചേര്ചകേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് സതീകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം ആശുപത്രനി

181  (5377)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  സതീകേളുകടയലാം  കുടനികേളുകടയലാം  ആശുപത്രനി
സഭാപനിക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആശുപത്രനി  സഭാപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  ഏതുഘടത്തനിലഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  ആശുപത്രനികേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
ജനിലകേളനില്  അവ  സഭാപനിക്കുനതഭാലണന  2011-12,  2012-13  വര്ഷങ്ങളനിലല
ബഡ്ജറട്ട് പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് പുതനിയ കകേഭാടയനില്
ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  സലത്തട്ട്  സതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം
ആശുപത്രനി തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  3822/13/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  16-11-2013,  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  2644/15/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  17-8-2015  എനനിവ  പകേഭാരലാം
യഥഭാക്രമലാം  360  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  200  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പസ്തുത ആശുപത്രനിയലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട് പുതനിയ കകേഭാടയനില് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള
സലത്തട്ട്  സതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  ആശുപത്രനി  തുടങ്ങുനതനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  പഴെയ  ജനിലഭാശുപത്രനിയലട  നഭാലട്ട്
* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനുലാം ടനി സലത്തട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുന മരങ്ങള കലലലാം
ലചേയട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  സലലാം  പനി.ഡബത.ഡനി.  ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നല്കുനതനിനുലാം
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപകേഭാരലാം  മരങ്ങള  മുറനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള പുര്ത്തതീകേരനിച്ചു. പഴെയ ലകേടനിടങ്ങള ലപഭാളനിചട്ട് നതീക്കുനതനിനഭാവശല
മഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകകററനില് പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങള

182 (5378)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ആകരഭാഗലകുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് എത്ര
ഓഫതീസുകേള/സഭാപനങ്ങള/ആശുപത്രനികേള/ഡനിലസനസറനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്
എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തസ്തനികേകേള ഇതനിനഭായനി സൃഷനിക്കലപടനിട്ടുലണനലാം ,ഇതനില് എത്ര
ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  സൃഷനിക്കലപട  തസ്തനികേകേളനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുലണനട്ട് തസ്തനികേ തനിരനിച്ചുലാം, വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കഭാലത ദനിവസകവതന പകേഭാരവലാം കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം
എത്രകപര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനലണനലാം  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേയനിലഭാണട്ട്  ഇവര്
കജഭാലനിലചേയ്യുനലതനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേരഭാര്/ദനിവസകവതനപകേഭാരലാം  തുടര്ചയഭായനി  കജഭാലനിലചേയവരുനവര്
എത്രകപരുലണനലാം  എത്ര  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഇവര്  കജഭാലനി  ലചേയവരുനലവനലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള സഭാപനങ്ങള
അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി) തസ്തനികേകേള: 1797, ഇതനില് 1570 സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്യുന.

(സനി)   ആകരഭാഗല  വകുപനില്  പുതുതഭായനി  സൃഷനിക്കലപട  തസ്തനികേകേളനില്  7
ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലമഡനിക്കല് ലടകതീഷലന -5 ഒഴെനിവട്ട്

ലഡന്റെല് സഹജതീനനിസ്റ്റട്ട് -1 ഒഴെനിവട്ട്

കേഭാഷന്വേഭാലനിറനി ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് -1 ഒഴെനിവട്ട്

(ഡനി)  ദനിവസകവതന  പകേഭാരവലാം  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കജഭാലനി
ലചേയ്യുനവരുലട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ക്കുന*.

(ഇ)  തുടര്ചയഭായനി  180  ദനിവസത്തനില് കൂടുതല് ആരുലാം തലന കേരഭാര്/ദനിവസ
കവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനനില.  രകണഭാ  മൂകനഭാ  ദനിവസലത്ത
ഇടകവളക്കുകശഷമഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  പുനര്നനിയമനലാം  നല്കുനതട്ട്.   ലടകനിക്കല്
കയഭാഗലത  ഉള്ളവലര  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലമുണഭാകുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിചവരുലട  കസവനലാം  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ആശുപത്രനികേളുലട
പവര്ത്തനലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനുലാം കവണനിയഭാണട്ട് ഇപകേഭാരലാം നനിയമനലാം നടത്തുനതട്ട്.

നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേള

183  (5379)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  പനി.എചട്ട്.സനി.,
സനി.എചട്ട്.സനി.  ഉളലപലടയള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്  സ്റ്റഭാഫുകേളുലട  കുറവള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഒഴെനിവട്ട് നനികേത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  മുണ  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്
ഇകപഭാള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ഇല  എനതുലാം  രഭാത്രനി  തുറനട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനനില
എനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തസ്തുത മണ്ഡലത്തനിലല കേസൗക്കഭാടട്ട് ആയര്കവദ ആശുപത്രനിയലട ലടണര്
ന ടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ;  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  ഉടലന  അനുവദനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എടക്കര,  വഴെനിക്കടവട്ട്,  മ റൂകത്തടലാം  എനതീ
പനി.എചട്ട്.സനി.കേള,  ചുങ്കത്തറ  സനി.എചട്ട്.സനി.,  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി
എനനിവയഭാണട്ട് നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപത്രനികേള.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഇവയനില്  പനി.എചട്ട്.സനി.  എടക്കര,  സനി.എചട്ട്.സനി.  ചുങ്കത്തറ  എനനിവയനില്
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലനില.  പനി.എചട്ട്.സനി.  വഴെനിക്കടവട്ട്  (മുണ)-ല്  ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന,
ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇനലസകര്  കഗഡട്ട്  I,  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെട്ട്  എനതീ
ഒഴെനിവകേളുലാം  പനി.എചട്ട്.സനി.  മുകത്തടത്തനില്  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇനലസകറുലട  ഒഴെനിവലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.  ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് കഡഭാകര്മഭാരുലട 5 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്-1,  ലഭാബട്ട്  ലടകതീഷലന-1,  ലമഡനിക്കല്  ലറകക്കഭാഡ്സട്ട്
സലകബറനിയന-1,  ആശുപത്രനി  അറനഡന്റെട്ട്  കഗഡട്ട്  II-15  എനതീ  ഒഴെനിവകേളുലാം
നനിലവനിലുണട്ട്.

ആയതനില്  സനി.എലാം.ഒ.  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവട്ട്  പുതുതഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.
അസഡന്വേസട്ട് ലചേയ്യുന മുറയ്ക്കുലാം കേണ്സളടന്റെട്ട് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള ലപഭാകമഭാഷന
മുകഖനയലാം  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  അനകസ്തഷല  ഒഴെനിവട്ട്  ലസഷലഭാലനിറനി
കയഭാഗലതയള്ള കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനലാം ഓപ്ഷന സന്വേതീകേരനിച്ചുലാം നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള  നടനവരുന.  മറട്ട്  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി)  വഴെനിക്കടവട്ട് (മുണ) പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് നനിലവനില് കേനിടത്തനി
ചേനികേനിതഭാസസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്. 1-9-2016 മുതല് 18-10-2016 വലര കഡഭാകറുലടയലാം
സ്റ്റഭാഫനിലന്റെയലാം  അഭഭാവലാംമൂലലാം  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  തടസലപടനിരുന
ലവങ്കനിലുലാം  19-10-2016  മുതല് ജതീവനക്കഭാരുലട കസവനലാം ലഭലമഭായതനിലനത്തുടര്നട്ട്
കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാസസൗകേരലലാം  പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഎ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം
പവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാല്  രഭാത്രനി  സമയത്തട്ട്  ആശുപത്രനിലയ  ആശയനിക്കുന
കരഭാഗനികേളക്കുലാം ചേനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭലമഭാകുന.

(സനി)  18-7-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  343/16/ആ.കു.വ.  പകേഭാരലാം
എടക്കര ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല കേക്കഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസനസറനിക്കട്ട്
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല് അതനികലക്കട്ട് അധനികേ തസ്തനികേകേള അനുവദനതീയമലഭാത്തതഭാലണനട്ട് കമല്
ഉത്തരവനില്ത്തലന വലകമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പുതനിയ കറഡനികയഷന ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന
നടപടനി

184  (5380)  ശതീ  .    പനി  .    ഉസബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കേലഭാനസര്
കരഭാഗനികേലള  ചേനികേനിതനിക്കഭാനുപകയഭാഗനിക്കുന  കറഡനികയഷന  ലമഷതീനുകേള
കേഭാലഹരണലപടതഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് ആയതനിനട്ട് സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലുലാം  കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണത്തനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി ലമഷതീനുകേള ഇലലന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പുതനിയ
ലമഷതീനുകേള അടനിയന്തരമഭായനി സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേനില  കറഡനികയഷന  ലമഷതീനുകേള  കേഭാലഹരണലപടതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി) കകേഭാടയലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എനതീ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
കേഭാനസര്  ചേനികേനിതയഭാവശലമഭായ  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ലതീനനിയര്  ആകനിലകററര്  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളുലട പവര്ത്തനലാം

185  (5381)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേള നല്കുന കുടനിലവള്ള പഭാക്കറ്റുകേള
(300  ml)  ശുദതീകേരനിക്കഭാത്ത  ലവള്ളമഭാലണന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
എന്തട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേള നല ന ആഹഭാരസഭാധനങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പലകപഭാഴലാം
വൃത്തനിഹതീനമഭായ അന്തരതീക്ഷത്തനിലഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ഭക്ഷണങ്ങള തയഭാറഭാക്കുനലതന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളക്കട്ട് പവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള സലസനസട്ട് നല്കുനതട്ട്
ആരഭാണട്ട്;  കകേരളത്തനില്  എത്ര  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്എന
വനിവരലാം ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കനില് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന  സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട്
വലകമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  പരഭാതനികേള  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  കുടനിലവള്ള  പഭാക്കറ്റുകേളുലട
സഭാമ്പനിളുകേള  ഫുഡ്കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്  അയചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയഭാലണനട്ട്  കേലണത്തനിയഭാല്  2006-ലല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ഗുണനനിലവഭാര നനിയമപകേഭാരലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് ശുചേനിതന്വേമനിലലനട്ട് കേലണത്തനിയഭാല്
കനഭാടതീസട്ട് നല്കുകേകയഭാ പനിഴെയതീടഭാക്കുകേകയഭാ ലചേയഭാറുണട്ട്.  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേള
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  പകതലകേ  സന്വേഭാഡകേള  രൂപതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   ഗുരുതരമഭായ
സഭാഹചേരലങ്ങള കേലണത്തനിയഭാല് അത്തരലാം കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളുലട സലസനസട്ട്
റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  സലസനസട്ട്  നല്കുനതട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ഫുഡ്കസഫനി  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലഭാലകേ  2037  കേഭാററനിലാംഗട്ട്
യണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  സലസനസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  തഭാലഴെ
കചേര്ക്കുന:

ജനില കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 236

ലകേഭാലലാം 298

പത്തനലാംതനിട 53

ആലപ്പുഴെ 126

കകേഭാടയലാം 65

ഇടുക്കനി 55

എറണഭാകുളലാം 926

തൃശ്ശൂര് 44

പഭാലക്കഭാടട്ട് 59

മലപ്പുറലാം 83

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 69

വയനഭാടട്ട് 3

കേണ്ണൂര് 17

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 3
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(ഡനി)  ജനിലകേളനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേള  ഫുഡട്ട്  കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരുലട  പകതലകേ  സന്വേഭാഡകേള  തൂപതീകേരനിചട്ട്  നനിരന്തര  പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുന.  കേഭാററനിലാംഗട്ട് യണനിറ്റുകേളുലട ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള പഭാചേകേലാം ലചേയ്യുന
സലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിയമഭാനുസൃതമഭാലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.  പഭാചേകേത്തനില്
ഏര്ലപടുത്തുന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അസുഖങ്ങള  ഇലഭാലയനള്ള  കഡഭാകറുലട
സഭാക്ഷലപത്രലാം  സഭാപനത്തനില്  ഉകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.
പഭാചേകേത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ലവള്ളലാം  സുരക്ഷനിതമഭാലണന  ലഭാബട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സഭാപനത്തനിലുലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന.  കേഭാററനിലാംഗട്ട്  യണനിറ്റുകേളനില് ഭക്ഷലകയഭാഗലമലഭാത്ത
ഭക്ഷണലാം  കേലണത്തനിയഭാല്  അവ  അവനിലട  വച്ചുതലന  നശനിപനിക്കുന.  കൂടഭാലത
കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി പനിഴെ ഇസൗടഭാക്കുന. ഗുരുതരമഭായ സഭാഹചേരലമുലണങ്കനില് കേഭാററനിലാംഗട്ട്
യണനിറനിലന്റെ സലസനസട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയഭാറുമുണട്ട്.

നനിരഭാലലാംബരഭായ കരഭാഗനികേളക്കഭായള്ള ആശന്വേഭാസനടപടനികേള

186 (5382) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കുലാം  നനിരഭാലലാംബരഭായ  വൃദജനങ്ങളക്കുലാം
ആശന്വേഭാസലാം നല്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഹഭായനികേളനിലഭാത്ത  അവശരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  നനിരഭാലലാംബരഭായ
വൃദജനങ്ങളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  നല്കുനതനില്
വനിമുഖത  കേഭാട്ടുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
പരനിഹഭാര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒറയട്ട് വതീടുകേളനില് കേഴെനിയന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് അടുത്ത ആശുപത്രനികേളനിലലത്തനി
ചേനികേനിത  കതടഭാന  വഭാഹന  സസൗകേരലമുളലപലടയള്ളവ  ഏര്ലപടുത്തഭാന
പഭാലനികയറതീവട്ട് കസവന വനിഭഭാഗലത്ത സജ്ജമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കുലാം  നനിരഭാലലാംബരഭായ  വൃദജനങ്ങളക്കുലാം
സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപട്ട് വകയഭാജന ആകരഭാഗല പദതനിയനിലൂലടയലാം സഭാന്തന്വേന
ചേനികേനിതഭാ  പദതനിയനിലൂലടയലാം  വനിവനിധതരലാം  കസവനങ്ങള  നല്കേനിവരുന.
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ആശുപത്രനികേളനില് ജറനിയഭാടനികേട്ട് വഭാര്ഡകേളുലാം ജറനിയഭാടനികേട്ട് കനിനനിക്കുകേളുലാം വകയഭാജന
സസൗഹൃദ  ശസൗചേഭാലയങ്ങളുലാം  സജ്ജതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  ഇസൗ  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്.
സഭാന്തന്വേന  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി  വഴെനി  ശയഭാവലലാംബരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഭവന
സന്ദര്ശനത്തനിലൂലട  ആകരഭാഗല  പരനിചേരണലാം  നല്കേനിവരുന.   കദശതീയ  ആകരഭാഗല
മനിഷലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഗുരുതര
കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കഭായനി  ലസക്കന്റെറനി  ലകേയര്  സഭാന്തന്വേന  ചേനികേനിത  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി)  എലഭാ സര്ക്കഭാര് ജനറല് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം വകയഭാജന വഭാര്ഡകേളുലാം
വകയഭാജന  കനിനനിക്കുകേളുലാം  സജ്ജതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്നനിനലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാന്തന്വേന ചേനികേനിത മഭാത്രലാം കവണനിവരുനവര്ക്കഭായനി
പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്  വഭാര്ഡകേളുലാം  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാരനിലഭാത്ത  നനിരഭാലലാംബരഭായ
വൃദജനങ്ങളക്കഭായനി  സബ്സ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട്  വഭാര്ഡകേളുലാം  മനിക്ക  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിരഭാലലാംബരഭായ  കരഭാഗനികേലള  ആശുപത്രനികേളനില്  പകവശനിപനിക്കുനനില
എന  വഭാര്ത്ത  ഇതുവലര  ശദയനില്ലപടനിടനില.  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
ഉചേനിതമഭായ പരനിഹഭാര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുള്ള  സപമറനി  ലകേയര്  സഭാന്തന്വേന  ചേനികേനിത
തകദ്ദേശസന്വേയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതന്വേത്തനിലഭാണട്ട് നല്കേനിവരുനതട്ട്. 

പുകേവലനിയലട ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് അവകബഭാധലാം

187 (5383)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുകേവലനിയലട ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കനിടയനില്  അവകബഭാധലാം
നല്കുനതനിനട്ട് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

സനിഗരറട്ട് &  അദര് ടുബഭാകക്കഭാ കപഭാഡകട്ട്സട്ട് ആകട്ട് (കകേഭാട്പ)  നനിയമത്തനിലന്റെ
ചുവടുപനിടനിചട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  100  വഭാര  ചുറളവനില്  പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള
വനില്ക്കുനതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേളുലാം  പരനിസരങ്ങളുലാം  പുകേയനില
വനിമുകമഭായനി  പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ഇതട്ട്  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുലാം കേര്ശന ജഭാഗത പുലര്ത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  18  വയസനില്
തഭാലഴെയള്ളവര് പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള വനില്ക്കുനതുലാം ഇസൗ പഭായക്കഭാര് പുകേയനില
സകേവശലാം  വയ്ക്കുനതുലാം  നനിയമപകേഭാരലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   സനിഗരറട്ട്  വനില്പന
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കകേന്ദ്രങ്ങളനില് 18 വയസനിനട്ട് തഭാലഴെയളളവര്ക്കട്ട് പുകേയനില ഉല്പനങ്ങള വനില്ക്കനില
എന സചേനിത്ര മുനറനിയനിപട്ട് കബഭാര്ഡകേളുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ  ലസമനിനഭാറുകേള,  എകനിബനിഷനുകേള,
മതരങ്ങള,  കൂടനടത്തലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലാം  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ആകരഭാഗല വകുപട്ട് കനരനിട്ടുലാം ആഭലന്തര വകുപ്പുമഭായനി കചേര്നലാം
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം പരനിസര പകദശങ്ങളനിലുലാം ലറയ്ഡകേള നടത്തുകേയലാം അനധനികൃത
പുകേയനില  ഉല്പനങ്ങള  പനിടനിലചടുക്കുകേയലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില് കനത്ര പരനികശഭാധകേരുലട കുറവട്ട്

188  (5384)  ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ജനില, തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം കനത്ര പരനികശഭാധകേരുലട (Optometrist) കുറവട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  എത്ര  കനത്ര  പരനികശഭാധകേരുലട
തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിവണട്ട്;  ഇതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. ജനിലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് തല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കബഭാക്കട്ട്
തല  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന  സമഭാഹൃത
ലപഭാകപഭാസലനില് ടനി തസ്തനികേ ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പതനിനഭാറുലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനില്  2-ഉലാം  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനിലല
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചട്ട്
വരുന.  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകകററനില്  ഒഫഭാല്മനികേട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ
9 ഒഴെനിവകേള (പടനികേജഭാതനി-7, പടനികേവര്ഗ്ഗലാം-2) സൂപര് നമ്മ്യൂമററനിയഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ആകരഭാഗല കേനിരണലാം പദതനി

189 (5385)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയ 'ആകരഭാഗലകേനിരണലാം' പദതനിയനിലൂലട
നഭാളനിതുവലര  എത്രകപര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്;
ഇതനികലക്കഭായനി എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഈ പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല  കേനിരണലാം  പദതനിയനിലൂലട  നഭാളനിതുവലര  1,86,95,021
കുടനികേളക്കട്ട്  (18  വയസനിനു  തഭാലഴെയള്ള)  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി 16,99,52,298 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇസൗ പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കുനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിടനില.

വയനഭാടനില് ആരലാംഭനിക്കുന ശതീചേനിത്ര ആശുപത്രനി

190 (5386) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാരുലാം  കചേര്നട്ട്  വയനഭാടനില്
ആരലാംഭനിക്കുന  ശതീചേനിത്ര  ആശുപത്രനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനലാം  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  തുകേ
വകേയനിരനിത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീചേനിത്ര  ആശുപത്രനിയലട  ഒരു  സബട്ട്  ലസന്റെര്,  സനി.എചട്ട്.സനി.
നനിലവഭാരത്തനില്  അതഭായതട്ട്  10  Bedded  Hospital-നുകവണ  ലപഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. നബഭാര്ഡട്ട് RIDF-XXI-ല് ഉളലപടുത്തനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  (ആര്.റനി.) 489/16/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  15-2-2016  പകേഭാരലാം  250  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയനിലൂലട  ഇസൗ  സഭാപനത്തനിനട്ട്  കവണനി  1,90,21,000  രൂപ
ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകറുലട ശതീര്ഷകേത്തനില് വകേയനിരുത്തനി തുകേ വയനഭാടട്ട്
ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ബഡ്ജറനില്  തുകേലയഭാനലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
269/2019.
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നനിര്ദനരഭായ കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സസൗജനല ചേനികേനിത

191 (5387) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദനരഭായ  കേഭാനസര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സസൗജനല  ചേനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ഈ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് സസൗജനല ചേനികേനിത ഉറപഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളുലട  എണ്ണലാം വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി

തനിരുവനന്തപുരലാം  റതീജനിയണല്  കേഭാനസര്  ലസന്റെറനിലന്റെ  കേഭാനസര്  രജനിസ്ട്രേനി
പകേഭാരമുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
പതനിവര്ഷലാം  50,000  പുതനിയ  കരഭാഗനികേള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടുനതഭായലാം
ഇരുപതനിനഭായനിരലാം  മരണങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുനതഭായലാം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്നനിനള്ള
കേണക്കുകേള സൂചേനിപനിക്കുന.

(ബനി)  കേഭാനസര്  ചേനികേനിത  സദര്ഘലകമറനിയതുലാം  ഏലറ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭഭാരലാം
ഉണഭാക്കുനതുമഭാണട്ട്. നനിര്ദനരഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഇസൗ ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  ആര്.എസട്ട്.ബനി.സവ./ചേനിസട്ട് പസട്ട്-ബനി.പനി.എല്.  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  70,000
രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം

2.  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട് 2,00,000 രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം

3.  ആര്.ബനി.എസട്ട്.ലകേ./ആകരഭാഗല കേനിരണലാം-18 വയസ്സുവലരയള്ള കുടനികേളക്കട്ട്
സസൗജനല ചേനികേനിത

4. സഭാമൂഹല നതീതനി വകുപനിലന്റെ തഭാകലഭാലലാം പദതനി

5.  എസട്ട്.എലാം.എ.പനി.-ആകരഭാഗല  വകുപനില്നനിനട്ട്  50,000  രൂപ  വലര
ധനസഹഭായലാം
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6.  സുകൃതലാം-ബനി.പനി.എല്.  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അര്ബുദ  ചേനികേനിതഭാ
ലയങ്ങളനില് സസൗജനല ചേനികേനിത

7. മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നനിര്ദനരഭായ കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കഭായനി കഹഭാമനികയഭാ
വകുപനിനകേതീഴെനില്  കചേതന  എന  കപരനില്  സസൗജനല  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ
സസൗകേരലകത്തഭാടുകൂടനി ലപയനിന & പഭാലനികയറതീവട്ട് ലകേയര് ലസന്റെര്

8.  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായ  പദതനികേലളഭാനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികനഭാക്കലാം നനില്ക്കുന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് മലബഭാര് കേഭാനസര് ലസന്റെറനിലന്റെ കപഷലന്റെട്ട്
ലവല്ലഫയര് ഫണനില്നനിനലാം സസൗജനല ചേനികേനിത നല്കേനി വരുന.

ആശനിതനനിയമനലാം കേഭാത്തനിരനിക്കുനവര്

192  (5388)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം വഴെനി കജഭാലനി ലഭനികക്കണവരുലട
കപരുലാം കമല്വനിലഭാസവലാം, തസ്തനികേയലാം സതീനനികയഭാരനിറനിയലാം തനിരനിചട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതട്ട്  തതീയതനി  വലരയളളവര്ക്കഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശനിതനനിയമനലാം  വഴെനി  കജഭാലനി  ലഭനിക്കുവഭാന  അര്ഹരഭായവര്
വര്ഷങ്ങകളഭാളലാം കേഭാത്തനിരനികക്കണനി വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  സൂപര്നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുനതട്ട്  ഉളലപലടയളള  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് ആശനിത നനിയമനലാം വഴെനി കജഭാലനി ലഭനികക്കണവരുലട
വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം* ആയലാം  ലമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  കജഭാലനി
ലഭനികക്കണവരുലട വനിവരലാം അനുബന്ധലാം* ആയലാം കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) 7-1-2013-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര് 04/2013/ആ.കു.വ.
പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായതുലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറുലട 28-4-2014-ലല നടപടനിക്രമലാം
നമ്പര് ഇ.ഡനി.1-37617/2014/ആ.വ.ഡ.  പകേഭാരലാം  കര്ക്കഭായനി  ആശനിത നനിയമനലാം
ലഭനിചതട്ട് ശതീ. അനു ഇ.യഭാണട്ട്. ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 27-6-2014-ലല
അകപക്ഷകേനഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി ആശനിതനനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  സൂപര്  നമ്മ്യൂമററനി  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കഭാന  പഭാടനിലലനട്ട്  WP(C)  No.  33621/2015,  5960/2016  കകേസ്സുകേള
പരനിഗണനിക്കകവ ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  സഹകക്കഭാടതനി  25-2-2016-ല് ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലചേടനികുളങ്ങര പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

193  (5389)  ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലചേടനികുളങ്ങര  കക്ഷത്രത്തനിലന്റെയലാം,  കേഭായകുളലാം  തനിരുവല  സലാംസഭാന
പഭാതയകടയലാം  സമതീപത്തട്ട്  സനിതനിലചേയ്യുന  ലചേടനികുളങ്ങര  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിലന  എലഭാ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനിയ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്  കബഭാക്കനില്  കുറത്തനിക്കഭാടട്ട്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്
കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  ലചേടനികുളങ്ങര  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.   ടനി
കബഭാക്കനിനുകേതീഴെനില് ലചേടനികുളങ്ങര കൂടഭാലത ലചേനനിത്തല പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം,
തഴെക്കര  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  എനതീ  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങള
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ലചേടനികുളങ്ങര  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനട്ട്
ഏകേകദശലാം  6  കേനികലഭാ  മതീറര്  ലതക്കട്ട്  മഭാറനി  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയലാം
ഏകേകദശലാം  5  കേനികലഭാമതീറര്  വടക്കുമഭാറനി  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ടനി  ആശുപത്രനികേളനില്  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  24  മണനികറുലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  സ്റ്റഭാനകഡര്സഡകസഷലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു  റവനമ്മ്യൂ
കബഭാക്കനില് ഒരു സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് സസൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തഭാനുലാം
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്. കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി
ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സനിക്കനിളലസല് അനതീമനിയ, ഹതീകമഭാഫതീലനിയ എനതീ കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിച
ആദനിവഭാസനി-കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗ ജനവനിഭഭാഗങ്ങള

194  (5390)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ,  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  എനതീ  കരഭാഗങ്ങള
ബഭാധനിച  ആദനിവഭാസനി-കഗഭാത്രവർഗ്ഗ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മരുനലാം  മറട്ട്
ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് പതനിമഭാസലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനലനടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എന മുതലഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് തുടങ്ങനിയലതനലാം പസ്തുത
പദതനിപകേഭാരലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുലവനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നഭാളനിതുവലരയഭായനി
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് നലനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) എത്ര മഭാസലത്ത ധനസഹഭായലാം കുടനിശനികേയലണനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കകേരള സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ  മനിഷനുലാം  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  സനിക്കനിളലസല്  അനതീമനിയ
കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുലാം  മറട്ട്
ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷനുലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന.  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  1000/-  രൂപയലാം  ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിലല  സനിക്കനിളലസല്
അനതീമനിയ ബഭാധനിതര്ക്കട്ട് 2000/-രൂപയലാം പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപട്ട്
ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല സനിക്കനിള ലസല് അനതീമനിയ ബഭാധനിതര്ക്കട്ട് പതനിമഭാസലാം
2000 രൂപയലാം അനുവദനിക്കുന.

(ബനി)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  2014  മുതലുലാം  സനിക്കനിള  ലസല്
അനതീമനിയ കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  (ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗലാം) 2012  മുതലുലാം ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന.  1138  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.  സനിക്കനിള  ലസല്  അനതീമനിയ
ബഭാധനിച സടബല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുലട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ
14  കപര്ക്കട്ട്  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.
സനിക്കനിള ലസല് അനതീമനിയ ബഭാധനിതരുലട വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  2016  ജൂണ്  മഭാസലാം  വലരയള്ള
ധനസഹഭായലാം കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സനിക്കനിള ലസല്
അനതീമനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  കുടനിശനികേയലട  വനിവരലാം  കശഖരനിചട്ട്
നല്കുനതഭാണട്ട്. 

രഭാസവസ്തുക്കള കചേര്ത്ത മതലലാം

195  (5391)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലലാം കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന രഭാസവസ്തുക്കള കചേര്ത്തട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം
വനില്പന നടത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതു പരനികശഭാധനിക്കഭാന എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി) നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം അപരലഭാപമഭാലണനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  പുതനിയതഭായനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  കചേര്ക്കുന  മഭായവലാം  മതലത്തനില്  കചേര്ക്കുന
രഭാസവസ്തുക്കളുലട സഭാനനിദലവലാം കേലണത്തുനതനിനുകവണനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലഭാബുകേളനിലുലാം
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  Central  Institute  of  Fisheries
Technology  (CIFT)  എന  ഗകവഷണസഭാപനത്തനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ലമഭാസബല് ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേളനില് മതലത്തനിലന്റെ പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുനതനിനുള്ള  സഭാദലതകേള  Central  Institute  of  Fisheries  Technology
(CIFT) എന ഗകവഷണസഭാപനത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കഡഭാകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

196 (5392)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, സനി.എചട്ട്.സനി.,
പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള  ദതീര്ഘനഭാളുകേള  ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനി.എലാം.ഇ.,  ഡനി.എലാം.ഒ.  ഓഫതീസുകേളനില് ഇതനിനഭായനി  ഒരു ലസഷലല്
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന കശഷലാം പസ്തുത കേഭാറഗറനികേളനില്
എത്ര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  സനി.എചട്ട്.സനി.,  പനി.എചട്ട്.സനി.  എനനിവനിടങ്ങളനിലലയലാം  എനടനി
കകേഡര് തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.യനില്നനിനലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയലാം  ലപഭാകമഭാഷന  തസ്തനികേകേള  ഡനി.പനി.സനി.
മുകഖന ലപഭാകമഭാഷന  നടത്തനിയലാം  നനികേത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.
ജനിലഭാ ആശുപത്രനി,  സനി.എചട്ട്.സനി.,  പനി.എചട്ട്.സനി.  എനനിവനിടങ്ങളനിലല കഡഭാകര്മഭാരുലട
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വലവസയനിലുലാം  കഡഭാകര്മഭാലര
നനിയമനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനലാം
ഓപ്ഷന  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റുമഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അത്തരലമഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് സര്ജലന്റെ 700 പതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട
ഒഴെനിവകേള തഭാലഴെപറയലാം പകേഭാരമഭാണട്ട്:

പകതഭാളജനി-5
സമകക്രഭാബകയഭാളജനി-1
കഫഭാറനസനികേട്ട് ലമഡനിസനിന-6
ഫനിസനികയഭാളജനി-1
ഓറല് മഭാകനികലഭാ  കഫഷലല് സര്ജറനി-1
അനകസ്തലഷല-3
ഓഫഭാല്കമഭാളജനി-3
സര്ജറനി-6
നമ്മ്യൂകറഭാ സര്ജറനി-1
ലതഭാറഭാസനികേട്ട് സര്ജറനി-3
കറഡനികയഭാ ലതറഭാപനി-2
സഗനകക്കഭാളജനി-11
ഇ.എന.ടനി.-3
ഒഭാര്കത്തഭാപതീഡനികട്ട്-2
ജനറല് ലമഡനിസനിന-11
സസകേലഭാടനി-2
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പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനി

197 (5393) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാന  ജനസലാംഖലയലട  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കപരഭാണട്ട്
പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എത്തുനതട്ട്;  ഇതുവർദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബ  കഡഭാകര്  എന  സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുനതുവഴെനി  ഏതട്ട്
ലചേറനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം ലസഷലലനിസ്റ്റുകേലള കതടനികപഭായനി  അനഭാവശലപണലചലവട്ട്
വരുത്തുന  ലസഷലസലകസഷന  ഭ്രമത്തനിനട്ട്  കുറവട്ട്  വരുത്തഭാനഭാകുലമനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഗവര്ണ്ണറുലട നയപഖലഭാപന പസലാംഗത്തനില് ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കരഭാഗപതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഉസൗനല്  നല്കുനതനിനഭായനി  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറ്റുലമനട്ട്
പഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിച്ചുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കഡഭാകര്മഭാര്  വഴെനി  ലമചലപട
കനിനനിക്കല്  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  പരനിശതീലനലാം  നല്കകേണ  കമഖലകേള
തനിടലപടുത്തുന പക്രനിയ എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ആര്.സനി. വഴെനി നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  5.73 ശതമഭാനലാം കപര്.

അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിച്ചുലാം കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിച്ചുലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലട പവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലലപടുത്തുന
തനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണകകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി അവനിടങ്ങളനിലല ആകരഭാഗല പശ്നങ്ങള കേലണത്തനി പരനിഹരനിക്കഭാന
സജ്ജമഭാക്കുനതനിലൂലട  ഓകരഭാ  പകദശലത്തയലാം  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുലാം  ജതീവനിത
സശലനി  കരഭാഗങ്ങളുലാം  കേലണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗ
സഭാനനിദലവലാം അവയട്ട് കേഭാരണമഭാകുന ഘടകേങ്ങളുലാം കേലണത്തനി പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുനതനിലൂലട  കരഭാഗപതനികരഭാധവലാം  നനിയനണവലാം  പഭാഥമനികേ  കമഖലയനില്
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ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പകേര്ചവലഭാധനികേളലഭാത്ത  കരഭാഗങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്
ഒരു  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  സമ്പ്രദഭായലാം  വനികേസനിപനിലചടുക്കഭാനുലാം  ലക്ഷലമനിടുനണട്ട്.
കൂടഭാലത  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലലാം  മുതലുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്  സ്റ്റഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്
അനുസരനിചട്ട്  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കലപടുനതനിലൂലട  ലമചലപട  കസവനലാം  പഭാഥമനികേ  തലത്തനില്
നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയലാം ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  കഡഭാകര്മഭാലര  കതടനികപഭാകുന പവണത
കുറയകേയലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

വൃക്കകരഭാഗങ്ങള തടയനതനിനഭായനി നടപടനികേള

198 (5394) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വൃക്കകരഭാഗങ്ങള വലഭാപകേമഭാകുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് വര്ദനിച്ചുവരുന വൃക്കകരഭാഗങ്ങള തടയനതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ജനിലഭാ,  ജനറലഭാശുപത്രനി  മുതല്  പനി.എചട്ട്.സനി.  തലലാംവലര  വൃക്ക
കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പധഭാന  കേഭാരണങ്ങളഭായ  രകഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പകമഹലാം  എനതീ
ജതീവനിതസശലനി കരഭാഗങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള്ള സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇസൗ  കരഭാഗങ്ങള  കനരലത്ത  കേലണത്തുനതനിലൂലടയലാം  ചേനികേനിതയനിലൂലടയലാം  മറട്ട്
ജതീവനിതസശലനി  മഭാറങ്ങളനിലൂലടയലാം  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കുനതുവഴെനി  ഇസൗ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വൃക്കകരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലത  കുറയന.  ജനിലഭാ,
ജനറലഭാശുപത്രനി മുതല് കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രലാം വലര നടത്തുന കേലഭാമ്പുകേളനിലൂലട
ജതീവനിതസശലനി  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടത്തനിവരുന.
എലഭാ ആഴ്ചയലാം  NCD Clinics  സബ്ലസന്റെര് തലലാം വലരയള്ള സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  പുറലമ  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലസഷലഭാലനിറനി
കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയണട്ട്.  വൃക്കകരഭാഗനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ആവശലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  കവണ  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  35  സഭാപനങ്ങളനില്
ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇനനി വരുലാം വര്ഷത്തനില് 44 ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേള മഭാന്ദലവനിരുദ
പഭാകക്കജനില്നനിനള്ള തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് സഭാപനിക്കുവഭാന അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജതീവനിതസശലനി കരഭാഗപതനികരഭാധ നനിയനണമഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് സമൂഹത്തനില്
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുന പരനിപഭാടനികേളുലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കേക്കഭാടട്ട് പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

199  (5395)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാടുകുറനി പഞ്ചഭായത്തനിലല കേക്കഭാടട്ട് പനി. എചട്ട്. സനി. യലട കപരട്ട് 'കേഭാടുകുറനി
ഗഭാമ പഞ്ചഭായത്തട്ട് പഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം,  കേഭാതനിക്കുടലാം പനി.  ഒ.'  എനഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനഭായനി സമര്പനിച അകപക്ഷയനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ഇതനിനഭായനി അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്. 

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളനിലഭാത്ത ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേള

200  (5396)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  പലയനിടത്തുലാം  കയഭാഗലരഭായ  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള  ഇലഭാലത
ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് കേര്ശന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഒസൗഷധ വലഭാപഭാര സലസനസനിനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള തലന
രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  കസവനലാം  ഉറപഭായതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  സലസനസട്ട്
നല്കുനതട്ട്.  രഭാജലത്തട്ട്  മരുനല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  വനില്പനയലാം
നനിയനനിക്കുനതട്ട്  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  ആകട്ട്  1940-ഉലാം  അതനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  ചേടങ്ങള  പകേഭാരവമഭാണട്ട്.  ഒരു  മരുനട്ട്  വനില്പനശഭാലയനില്  മരുനട്ട്
വനില്പനയലട  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി  രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  കസവനലാം
കേര്ശനമഭാലണനട്ട് റൂള 65(2)  പകേഭാരലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടുട്ട്.  ലമഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേള
പസ്തുത  നനിബന്ധന പഭാലനിക്കുനകണഭാ എനട്ട്  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനണട്ട്. 2015-16-ല് ഇസൗ റൂളുകേള ഉളലപലടയള്ള വനിവനിധ ലലാംഘനങ്ങളുലട
ശനിക്ഷയഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ഏകേകദശ  598  കേടകേളുലട  സലസനസുകേള
നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവനികലയട്ട്  സലസനഡട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  വകുപനില്
പവര്ത്തനസജ്ജമഭായനിട്ടുള്ള  XLN  Software-ലൂലട  ഓകരഭാ  മരുനട്ട്  കേടകേളനികലയലാം
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റനിലന്റെ  കസവനലാം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്  ഇലഭാത്ത  കേടകേള,  ഒരു  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റട്ട്
ഒനനില്  കൂടുതല്  കേടകേളനില്  കസവനലാം  എനനിവ  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനട്ട്
സുഗമമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  കേലണത്തുന
പക്ഷലാം സതന്വേര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
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ഭക്ഷലസുരക്ഷയഭായനി പകതലകേ സന്വേഭാഡകേള

201 (5397) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലസുരക്ഷയഭായനി പകതലകേ സന്വേഭാഡകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് അവയലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉതവ സതീസണനില് മഭാത്രലാം ഇത്തരലാം സന്വേഡകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ
അപഭാകയഭാഗനികേത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ഇത്തരലാം പകതലകേ സന്വേഭാഡകേളുലട പവര്ത്തനലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
സനിരമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓണലാം,  ക്രനിസ് തുമസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ആകഘഭാഷകവളകേളനില്  പകതലകേ
സന്വേഭാഡകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഫുഡ്കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  111
തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിഞട്ട്  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇസൗ  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  ഫുഡ്കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേ
യഭാണട്ട്.  എലഭാ  തസ്തനികേകേളനികലക്കുലാം  ഫുഡ്കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
എടുക്കുനകതഭാടുകൂടനി  പകതലകേ  സന്വേഭാഡകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  സനിരമഭായനി
നനിലനനിര്ത്തഭാന കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് സമഗ ആകരഭാഗലരക്ഷഭാ പദതനി

202 (5398) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  സമഗ  ആകരഭാഗലരക്ഷഭാപദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലല  കപഭാഷകേഭാഹഭാരക്കുറവട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പടനികേ വര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗക്കഭാര് തഭാമസനിക്കുന പകദശങ്ങളനില് പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കനിനനിക്കുകേളുലാം  ഫലപദമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുവഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  മരുനകേള  കൃതലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില് നനിനലാം സമഗ ആകരഭാഗല രക്ഷഭാ
പദതനി  പകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കമല്പറഞ  കസവനലാം
നടത്തനിവരുന.  കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനിക്കുന കരഭാഗനികേളക്കുള്ള ഭക്ഷണലാം 150 രൂപയ്ക്കുലാം
കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കട്ട്  200  രൂപ  തുകേയഭായലാം  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കുന.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളനില്  എകട്ട്കറ,  ലബഡട്ട്,
ലഭാബട്ട്,  സഭാനനിലാംഗട്ട്,  തനിമനിര  ശസക്രനിയയലാം  ഇസൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  നടത്തനിവരുന.
ആശുപത്രനിയനില്  ലഭലമലഭാത്ത  മരുനകേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകൃത  ലമഡനിക്കല്
കസ്റ്റഭാറനില് നനിനലാം വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ലചേലവകേളുലാം നല്കുന.  കൂടഭാലത ഗുരുതരമഭായ
കരഭാഗമുള്ള  കരഭാഗനികേലള  മറട്ട്  ആശുപത്രനിയനികലയട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള
ലചേലവകേളുലാം ഗുരുതരമഭായ കരഭാഗത്തഭാല് വതീടനിലുള്ള കരഭാഗനികേലള ആശുപത്രനിയനികലയട്ട്
ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള  ലചേലവകേളുലാം  തനിരനിലകേ  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനുള്ള
ലചേലവകേളുലാം  ഇസൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്  ഇലഭാത്ത
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പകേരലാം ആലള വചട്ട് 200 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി) കേനിടപട്ട് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് 150 രൂപയലട ഭക്ഷണലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി) ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപട്ട് വരുത്തഭാനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

108  ആലാംബുലനസുകേള

203  (5399)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ എത്ര 108 ആലാംബുലനസുകേളുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇവയനില് പവര്ത്തനിക്കഭാത്തവ ഉലണങ്കനില് കേഭാരണലമന്തഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  43  (നഭാല്പത്തനി  മൂനട്ട്)  108  ആലാംബുലനസുകേളുണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില് സര്വ്വതീസനിനഭായള്ള 25 വഭാഹനങ്ങളനില് 11 വഭാഹനങ്ങള
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്. 3 വഭാഹനങ്ങള അറകുറപണനികേളക്കഭായനി വര്ക്കട്ട്കഷഭാപനിലഭാണട്ട്.
11  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  ലടസ്റ്റട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് സര്വ്വതീസനിനഭായള്ള 18  വഭാഹനങ്ങളനില്  16  വഭാഹനങ്ങള
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്.  2  വഭാഹനങ്ങളുലട ഫനിറട്ട്നസട്ട് ലടസ്റ്റട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന കഗഡട്ട് II തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

204  (5400)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്
നനിനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവകേളുലട  പടനികേ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി
അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  ലഭാബട്ട്  ലടകതീഷലന  കഗഡട്ട്-II  തസ്തനികേകേളുലട  എണ്ണലാം
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുലട കപരട്ട് സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വനകശഷലാം എത്ര തസ്തനികേകേള ഈ
കേഭാറഗറനിയനില്  പുതുതഭായനി  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്;  എവനിടങ്ങളനിലലഭാലക്ക;  പടനികേ  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന കഗഡട്ട് - II തസ്തനികേയലട പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ;  എനലാം എനഭാണട്ട് പസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട് എനലാം
അറനിയഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ഒഴെനിവള്ള  എത്ര  തസ്തനികേകേള  ഇകതവലര  പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(എഫട്ട്)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണട്ട്  അസഡന്വേസട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എത്ര കപര് കജഭാലനിയനില് പകവശനിചനിട്ടുണട്ട്;  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള
എത്രയഭാണട്ട്  എനലാം പസ്തുത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്
നനിനലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപട വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള

നമ്പര് തസ്തനികേ ഒഴെനിവകേള

1 2 3

1. ജൂനനിയര് ലഭാബട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് 6

2. സഡ്രെെവര് കേലാം ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട് 1

3. റനിസപ്ഷനനിസ്റ്റട്ട് 1

4. വഭാചട്ട്മഭാന 1

5. സര്ജന്റെട്ട് 2

6. എല്.ഡനി. സടപനിസ്റ്റട്ട് 1

7. ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ലടകതീഷലന 9

8. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, അനകസ്തഷല 3

9. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ഒഫഭാല്കമഭാളജനി 3

10. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, കേഭാര്ഡനികയഭാ
വഭാസ്കുലര് സര്ജറനി

3

11. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, കറഡനികയഭാ
ലതറഭാപനി

2

12. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ഓര്കത്തഭാപതീഡനികട്ട് 2

13. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, സഗനകക്കഭാളജനി 11

14. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ഇ.എന.റനി. 3

15. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ജനറല്
ലമഡനിസനിന

11

16. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ജനറല് സര്ജറനി 6

17. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, നമ്മ്യൂകറഭാ സര്ജറനി 1

18. സതീനനിയര് ലക്ചേറര്, നഴനിലാംഗട്ട് വനിഭഭാഗലാം 8

19. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, കഫഭാറനസനികേട്ട്
ലമഡനിസനിന

6

20. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ഫനിസനികയഭാളജനി 1 (എസട്ട്.ടനി.)

21. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, ലഡന്റെല് വനിഭഭാഗലാം 8
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1 2 3

22. ലക്ചേറര്, സമകക്രഭാബകയഭാളജനി 1

23. ലക്ചേറര്, പകത്തഭാളജനി 1

24. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപഭാഫസര്, പകത്തഭാളജനി 4

(ബനി)

നമ്പര് കപരട്ട് തസ്തനികേകേളുലട എണ്ണലാം

1. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം 65

2. എസട്ട്.എ.റനി., തനിരുവനന്തപുരലാം 11

3. റതീജനിയണല് ഇനസ്റ്റനിറമ്മ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്
ഒഫഭാല്കമഭാളജനി, തനിരുവനന്തപുരലാം

2

4. ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം 2

5. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാടയലാം 56

6. ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാടയലാം 2

7. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ആലപ്പുഴെ 58

8. ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട്, ആലപ്പുഴെ 2

9. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 53

10. ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 12

11. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര് 76

12. ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര് 2

13. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ഇടുക്കനി 12

14. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, മകഞ്ചരനി 8

15. ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,
തനിരുവനന്തപുരലാം

6

16. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ആശുപത്രനി,
തനിരുവനന്തപുരലാം

17

17. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാനനി 6

18. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, പഭാരനിപള്ളനി 21

(സനി) പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് 21 തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്. 26-9-2012-നഭാണട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട്.

(ഇ) 25 ഒഴെനിവകേള.
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(എഫട്ട്)  നനിലവനിലല  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേയനില്  നനിനലാം  197  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  10  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-ലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

205  (5401)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ ഇന്റെകഗറഡട്ട്  സചേല്ഡട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
സതീമനിലനറ  (ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഴെനിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷലത്ത
പവര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച  തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച  തുകേ  എനനിവ  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന
പദതനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം ഈ വര്ഷലത്ത കകേന്ദ്ര- സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാലണനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എത്ര  തുകേ  ഇകതവലര
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട് എനലാം വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇസൗ വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  നടപനിലഭാക്കനിവരുന
വനിവനിധ പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

നഭാഷണല് ഫഭാമനിലനി ലബനനിഫനിറട്ട് സതീലാം

206  (5402)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാഷണൽ ഫഭാമനിലനി ലബനനിഫനിറട്ട് സതീലാം (NFBS) പകേഭാരലാം ലഭനിച എത്ര
അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കേഭാലത  നനിലവനിലുളളലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ജനിലതനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാലത കേനിടക്കുനതനിനുളള കേഭാരണലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ലകേടനിക്കനിടക്കുന
അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുനതനിനുലാം സതന്വേര നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

അലാംഗനവഭാടനികേള മുകഖന മരുനട്ട് വനിതരണലാം

207  (5403)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗനവഭാടനികേള  മുകഖന  മരുനട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനകണഭാലയനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതഭാലക്കയനിനലാം മരുനകേളഭാണട്ട് അലാംഗനവഭാടനികേള മുകഖന വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുലട  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  വനിതരണലാം
നടത്തുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അലാംഗനവഭാടനികേള മുകഖന മരുനട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  അലാംഗനവഭാടനികേള  മുകഖന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  മരുനകേളുലട  ഇനലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

Paracetamol  tablets  500 mg.,  Paracetamol  suspension 125  mg/600
ml., Albandazole Tablets 400 mg, White field ointment 15 gm, povidone
iodine ointment & solution 25 gm, Carminative Mixture (CPC formulate)
250 ml, IFA tablets (small) elemental iron 20 mg & Folic acid 0.01 mg,
Benzyl Benzoate Application 500 ml, ORS Powder (WHO formula), Zinc
Sulphate drops 15 ml, Cotton bandage 5 cm & 5 mtr & 1 dozen, Gentian
Violet 100 ml, Betadine Antiseptic lotion 200 ml, Multivitamin tablets & B
complex, Calcium citrate 500 mg, Carmicide Paediatrics suspension, Folic
Acid 1 mg, Sterilised bandage, Saline nasal drops, Zinc sulphate tab 20 mg.

(സനി)  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  പദതനി  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭാണട്ട്.  പസ്തുത
പദതനി  പകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  അങ്കണവഭാടനിക്കുലാം  പതനിവര്ഷലാം  1,000  രൂപ  ലചേലവനില്
ലമഡനിസനിന  കേനിറട്ട്  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  വലവസ  ലചേയ്യുന.   ആയതട്ട്
പകേഭാരലാം ലമഡനിസനിന കേനിറനില് ഉളലപടുകത്തണ മരുനട്ട് നനിശ്ചയനിക്കഭാന ഡയറകര്
ഓഫട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലമഡനിസനിന  കേനിറനിലല  മരുനകേള  പനി.എചട്ട്.സനി.  കഡഭാകര്,  ലജ.പനി.എചട്ട്.എന.
എനനിവരുലട കമല്കനഭാടത്തനില് വനിതരണലാം നടത്തുന.

269/2019.



242 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. കസഭാടട്ട് അഡനിഷന

208 (5404)  ലപഭാഫ  .  ആബനിദട്ട്  ഹുസസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന  തനിടുക്കത്തനില്  നടത്തനിയതനിലൂലട  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  അഡനിഷന  കേനിടനിയ  കുടനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  ഹയര്
ഓപ്ഷന നനിലനനില്ക്കുന കകേഭാകളജുകേളനിലല കവക്കനസനികേൾക്കട്ട് കവണനി,  കസഭാടട്ട്
അഡനിഷനനില്  പലങ്കടുക്കുവഭാന  അവസരലാം  ലഭനിചനിലലന  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുന  കുടനികേളക്കട്ട്  ലമറനിറട്ട്  അടനിമറനിക്കഭാത്ത
രതീതനിയനില് ലപഭാലസകസട്ട് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉയര്ന  റഭാങ്കുള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളക്കഭാള  തഭാഴ്ന്ന  റഭാങ്കുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം, കകേഭാടയലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് അഡനിഷന
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) തുടര്നള്ള വര്ഷങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനില് അപഭാകേതകേള വരഭാലത കുറമറ
രതീതനിയനില്  ലപഭാലസകസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കട്ട്  രണട്ട്
കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്  നടത്തുവഭാനഭായനി
കകേന്ദ്രഭാനുമതനിയള്ളതട്ട്.  എനഭാല് നനിലവനിലല പുതുക്കനിയ കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് ലഷഡമ്മ്യൂള
പസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  നടത്തനിയ  ഒരു  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  ഉളലപലട  മൂനട്ട്
കകേന്ദ്രതീകൃത  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴ്സുകേളനില്
2016  ലസപ്റലാംബര്  22-നകേലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാരുലാം  സന്വേഭാശയ
മഭാകനജ് ലമന്റെ സ്തുകേളുലാം  ചേര്ചയനിലൂലട  ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള  കേരഭാറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പകേഭാരലാം സന്വേഭാശയ ലമഡനിക്കല്/ലഡന്റെല്
കകേഭാകളജുകേളനിലല സര്ക്കഭാര് സതീറ്റുകേളനിലല പകവശനലാം  2016  ലസപ്റലാംബര്  26-നട്ട്
അവസഭാനനിപനികക്കണതുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ലഭലമഭായ  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സതീറ്റുകേളുലാം
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നനികേത്തുനതനിനഭായഭാണട്ട്  2016  ലസപ്റലാംബര്  24-നട്ട്  ഒരു  കസഭാടട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആയതനിനപകേഭാരലാം  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ലഭനിച  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
അതതട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില് പകവശനലാം കനടുനതനിനട്ട്  2016  ലസപ്റലാംബര്  26  വലര
സമയലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയനിരുന.  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത
കപഭാലസകസനിലല  വലവസകേള  പകേഭാരമഭാണട്ട്  കസഭാടട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ആള  ഇന്തലഭാ  കേന്വേഭാടയനില്  ഒഴെനിവവനതനിനഭാല്  സലാംസഭാന  കേന്വേഭാടയനികലക്കട്ട്
മടക്കനിനല്കേനിയ  ഏതഭാനുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേളുലാം
ശതീകഗഭാകുലലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  പുതുതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കേനിയ  50
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. സതീറ്റുകേളുലാം ശതീ ശങ്കര ദന്തല് കകേഭാകളജട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കേനിയ
25  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  സതീറ്റുകേളുലാം  നനികേത്തുനതനിനഭായനി  ഒരു  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന
പകവശനലാം അവസഭാനനിപനികക്കണ്ടുന അവസഭായ തതീയതനിയഭായ 2016 ലസപ്റലാംബര്
30-നട്ട് നടത്തുകേയണഭായനി.  2016  ലസപ്റലാംബര്  26-നുകശഷലാം സന്വേകേഭാരല സന്വേഭാശയ
ലമഡനിക്കല്/ലഡന്റെല് കകേഭാകളജുകേളനില് പകവശനലാം കനടനിയനിരുന വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
വതീണ്ടുലാം  അകലഭാടട്ട്  ലചേയഭാന  പഭാടനിലലന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനിലല  വലവസ
പകേഭാരലാം  അത്തരലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ടനി  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷനനില്  പലങ്കടുപനിക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  സന്വേഭാശയ  ലമഡനിക്കല്/ലഡന്റെല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
പകവശനലാം  കനടനിയനിട്ടുള്ളവലരക്കഭാള  തഭാഴ്ന്ന  റഭാങ്കുള്ള  ഏതഭാനുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജനില്  പകവശനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണഭാകേഭാലാം.  സന്വേഭാശയ  ലമഡനിക്കല്/
ലഡന്റെല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പകവശനലാം  കനടനിയനിരുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
പരനിഗണനിചഭാല്  അതനിലന്റെ  ഫലമഭായണഭാകുന  ഒഴെനിവകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നഷമഭാകുമഭായനിരുന.  കൂടഭാലത  അവ  2016  ലസപ്റലാംബര്  26-നുകശഷലാം
മഭാകനജ് ലമന്റെ സ്തുകേളക്കട്ട്  വനതുകേ  ഫതീസട്ട്  ഇസൗടഭാക്കനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സതീറ്റുകേളഭായനി
നനികേത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലമനതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഇസൗ  നയലാം  സര്ക്കഭാര്  വര്ഷങ്ങളഭായനി
പനിന്തുടര്നവരുനതട്ട്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനികലക്കട്ട്  24-9-2016-ല് നടത്തനിയ
കസഭാടട്ട്  അഡനിഷനനില്  9  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  30-9-2016-നട്ട്  നടത്തനിയ
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില് ലഭലമഭായ ആള ഇന്തലഭാ കേന്വേഭാട സതീറ്റുകേളനില് 15 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
പകവശനലാം  ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  റഭാങ്കട്ട്  കേഭാറഗറനി  തനിരനിച്ചുള്ള  ലനിസ്റ്റട്ട്  അനുബന്ധലാം-I
ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*  കപഭാലസകസുലാം  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുകേളുലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള
റഭാങ്കട്ട്  ക്രമത്തനിലല  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അവസഭാന  കകേന്ദ്രതീകൃത
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം  2  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./ബനി.ഡനി.എസട്ട്.  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  ലഭലമഭായ  എലഭാ
സര്ക്കഭാര് സതീറ്റുകേളുലാം നനികേത്തഭാന കേഴെനിയന രതീതനിയനിലുള്ള ഏറവലാം പഭാകയഭാഗനികേമഭായ
നടപടനിയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് വര്ഷങ്ങളഭായനി സകേലക്കഭാണ്ടുവരുനതട്ട്. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
ബഹു.  സഹകക്കഭാടതനിയനില്  വനിവനിധ  കകേസുകേളനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അനുകൂലമഭായ
വനിധനിയഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട്

209  (5405)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില് നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

210  (5406)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലലമടുപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
അടുത്ത  വര്ഷലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  പകവശനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒനഭാലാംഘടമഭായനി  അക്കഭാദമനികേട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ  ലടണര്  വനിളനിച  പണനി
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി
25  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപത്രനിയലടയലാം  അനുബന്ധ
സസൗകേരലങ്ങളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിച  കപഭാജകട്ട്
അലാംഗതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട് ലടണര് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 25.06 ലഹകര് സലലാം ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയ്ക്കുലാം  ലമഡനിക്കല്
കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള പകവശനിപനിക്കുന
തഭായനിരനിക്കുലാം.
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ഡ്രെെഗട്ട് ലവയര്ഹസൗസുകേള

211 (5407) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനകേള സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം സന്വേന്തമഭായനി
ലകേടനിടങ്ങളുള്ള ഡ്രെെഗട്ട് ലവയര് ഹസൗസുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടകേയട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുന  ജനിലഭാ  ഡ്രെെഗട്ട്  ലവയര്ഹസൗസുകേള
എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണുള്ളലതനലാം  പതനിമഭാസ  വഭാടകേ  എത്രയഭാലണനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭതീമമഭായ  വഭാടകേ  നല്കുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  ജനിലഭാ  ഡ്രെെഗട്ട്  ലവയര്
ഹസൗസുകേളക്കട്ട്  സന്വേന്തമഭായനി  ലകേടനിടമുണഭാക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
എങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മരുനകേള സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി നനിലവനില്
13  ജനിലകേളനില്  സന്വേന്തമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളുണട്ട്.  അവയനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
എറണഭാകുളലാം,  ലകേഭാലലാം ജനിലകേളനിലല ലകേടനിടങ്ങള കേഭാരുണല കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനി
ഡനികപഭാകേളഭായലാം മറട്ട്  ജനിലകേളനികലതട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലയ്ക്കുള്ള സസൗജനല
മരുനകേളുലട  സലാംഭരണ-വനിതരണ  ശഭാലകേളുമഭായഭാണട്ട്  പവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.   ടനി
ലകേടനിടങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

1. തനിരുവനന്തപുരലാം (ഡനി.എലാം.ഒ. കകേഭാമ്പസൗണട്ട്)

2. ലകേഭാലലാം (കതവള്ളനി)
3. ആലപ്പുഴെ (ജനിലഭാ ആശുപത്രനിക്കട്ട് സമതീപലാം)

4. ഇടുക്കനി (മുടലാം, സപനഭാവട്ട്)
5. കകേഭാടയലാം (ജനിലഭാ ആശുപത്രനിക്കട്ട് സമതീപലാം)

6. എറണഭാകുളലാം (ജനറല് ആശുപത്രനി കകേഭാമ്പസൗണട്ട്)
7. തൃശ്ശൂര്

8. പഭാലക്കഭാടട്ട് (ജനിലഭാ ആശുപത്രനി കകേഭാമ്പസൗണട്ട്)
9. മലപ്പുറലാം - തനിരൂര്

10. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - മലഭാപറമ്പട്ട്
11. വയനഭാടട്ട് (മഭാനന്തവഭാടനി ജനിലഭാ ആശുപത്രനിക്കട്ട് സമതീപലാം)

12. കേണ്ണൂര് (കേക്കഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട്)
13. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് (കേഭാഞങ്ങഭാടട്ട്).
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(ബനി)  നനിലവനില് വഭാടകേയട്ട് പവര്ത്തനിക്കുന ജനിലഭാ ഡ്രെെഗട്ട്  ലവയര്ഹസൗസുകേള
പത്തനലാംതനിട,  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  ടനി  മരുനട്ട്
സലാംഭരണശഭാലകേളുലട  പതനിമഭാസ  വഭാടകേ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ഉണട്ട്.  കേണ്ണൂര്,  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര് എനതീ
അഞ്ചട്ട്  ജനിലകേളനില്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  ശഭാസതീയ  ലവയര്  ഹസൗസുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല  മരുനട്ട്  സലാംഭരണശഭാല  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ
കദശതീയ ആകരഭാഗല ദസൗതലത്തനില് നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

മരുനട്ട് പരനികശഭാധന കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി നടപടനി

212 (5408) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന
ലഭാബുകേളുലട  എണ്ണലാം  കുറവഭായതനിനഭാല്  പരനികശഭാധനകേള  ശരനിയഭായ  വനിധത്തനില്
നടക്കുനനില  എനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  മരുനട്ട്  പരനികശഭാധന
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി പുതനിയ ലഭാബുകേള തുടങ്ങുനതട്ട് ഉളലപലട എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  എടുക്കുന  മനിക്കവഭാറുലാം  കകേസുകേളനിലുലാം
തതീലര  ലചേറനിയ  പനിഴെ  ഒടുക്കനി  കകേസനില്  നനിനട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന  അവസഭാവനികശഷലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന  ഫലപദമഭായ  സലാംസഭാന  ചേടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നനിലവനില്  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന  മരുനട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.   ഇവനിലട  പതനിവര്ഷലാം  8000-കത്തഭാളലാം
മരുനട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കുന.  കേഴെനിഞ 5

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വര്ഷങ്ങളനിലല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള 4  ശതമഭാനത്തനില് തഭാലഴെ മഭാത്രമഭാണട്ട് വരുനതട്ട്.
മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനില് രഭാജലത്തട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം
മുനപന്തനിയനിലഭാണട്ട്.  മരുനട്ട് പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലലപടുത്തുനതനിനഭായനി
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാനനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇവകൂടനി പഭാബലലത്തനി
ലഭാകുനകതഭാടുകൂടനി കകേരള വനിപണനിയനില് വനിറഴെനിക്കുന ആലകേ മരുനട്ട് ബഭാന്റുകേളുലട
ഏകേകദശലാം  10  ശതമഭാനലാം  സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങ്കനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ  മരുനകേലള  minor/Major  defects
കേഭാറഗറനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് കമജര് ആയനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന
മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  അകനന്വേഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിയമനടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചു
വരുന.  പസ്തുത നനിയമ ലലാംഘനങ്ങള നടത്തുന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര കകേന്ദ്ര
നനിയമമഭായ ഡ്രെെഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാലസ്മെറനികേട്ട് ആകനില് പതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന പനിഴെകയഭാ
തടകവഭാ കപഭാലലയള്ള നനിയമ നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുനതട്ട് ബഹു.  കകേഭാടതനിയലട
അന്തനിമ തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായഭാണട്ട്.  സമനര് ഡനിഫകട്ട്സട്ട് ആയനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടുന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടട്ട്  വനിശദതീകേരണലാം ആവശലലപടുകേയലാം തുടരകനന്വേഷണലാം
നടത്തനി  ഇവര്ലക്കതനിലര  സലസനസട്ട്  സലസനഷന,  കേഭാനസകലഷന
ഉളലപലടയള്ള വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

നനികരഭാധനിച മരുനനിലന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം വനില്പനയലാം തടയനതനിനട്ട് നടപടനി

213  (5409)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനിക്കുലാം മതലത്തനിനുമുള്ള കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം എനകപരനില് മഭാരകേമഭായ
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേള  അടങ്ങനിയ  ലസകപഭാസനിന  എന  മരുനട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വലഭാപകേമഭായനി വനിറ്റുവരുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കനരലത്ത  നനികരഭാധനിച  ഈ  മരുനട്ട്  സലസനസട്ട്
കപഭാലുമനിലഭാലതയഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിര്മ്മേനിക്കുനലതന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  നല്കേനിയ  കകേഭാഴെനിയലട  ഇറചനിയലാം  ലകേഭാഞ്ചട്ട്
അടക്കമുള്ള  മതീനുലാം  കേഴെനിക്കുനതട്ട്  മനുഷലരനില്  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗലപശ്നങ്ങള
സൃഷനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് മരുനനിലന്റെ ഉല്പഭാദനവലാം വനില്പനയലാം തടയനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സകേലക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  Coastal  Aquaculture  Authority,  Ministry  of
Agriculture,  Government  of  India,  Aqua  Culture-ലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി
ആന്റെനി ബകയഭാടനിക്കുകേള ഉളലപലടയള്ള മരുനകേള അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള ലസലപഭാസനിന
എന  മരുനട്ട്  യഭാലതഭാരുവനിധ  ഡ്രെെഗട്ട്  സലസനസുലാം  കൂടഭാലത  ലവററനിനറനി
ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള  ഫുഡട്ട്  സപനിലമന്റെഭായനി  ബഭാലാംഗ്ലൂരനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  കേമ്പനനി
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയതട്ട്  ഡ്രെെഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  ഉല്പനലാം  ഫുഡട്ട്  സപനിലമന്റെഭായനി
വനകതഭാതനില്  കശഖരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ആസഭാനമഭായള്ള  ഒരു ഏജനസനിലക്കതനിലര  നനിയമനടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം
തുടര്നടപടനികേളക്കഭായനി പസ്തുത കസ്റ്റഭാക്കുലാം അനുബന്ധ കരഖകേളുലാം ബഹു. ജുഡതീഷലല്
ഫസ്റ്റട്ട് കഭാസട്ട് മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ഉണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്  നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള  ഉല്പനങ്ങള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനനില.  എനനിരുനഭാലുലാം  അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ഇവനിലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ഇത്തരലാം  നനികരഭാധനിത  ഉല്പനങ്ങളുലട
വനിതരണലാം  തടയനതനികലയഭായനി  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  അകനന്വേഷണലാം
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വലഭാപകേമഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

മലനിനതീകേരണ നനിയനണ പദതനി

214 (T*5410) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
എലന്തഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമചലപട  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാന  വലവസഭായ
വകുപനിലുലാം  അനുബന്ധ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  കപഭാതഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്  നല്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജലമലനിനതീകേരണ  (നനിവഭാരണവലാം  നനിയനണവലാം)  നനിയമലാം,  1974
പകേഭാരവലാം  1981-ലല വഭായ നനിയമ പകേഭാരവലാം കൂടഭാലത പരനിസനിതനി നനിയമലാം/ചേടവലാം
ആയതനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള മറട്ട്  ചേടങ്ങളുലടയലാം നടപനിലഭാക്കല്
സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനില്  നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.
ടനി നനിയമത്തനിലല/ചേടങ്ങളനിലല വലവസകേള പഭാലനിക്കലപടുനലവനട്ട് ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 249

നനിബന്ധനകേള  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള,
ഉത്തുലാംഗ  ലകേടനിടങ്ങള,  ഹസൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേള  എനനിവയ്ലക്കലഭാലാം  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  സഭാപനഭാനുമതനി/പവര്ത്തനഭാനുമതനി  നല്കുനതട്ട്.
ടനി  നനിബന്ധനകേള  പഭാലനിക്കലപടുനലവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  ഓണ് സലന
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം  സര്സവലനസട്ട്  കേലഭാമറകേള
സഭാപനിച്ചുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത തതമയ വഭായ
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് പടലാം,  പഭാമൂടട്ട്
ജലാംഗ്ഷനനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല കേണനിനതവസട്ട് ആമ്പനിയന്റെട്ട് എയര് കേന്വേഭാളനിറനി
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഡനിസട്ട് കപ  കസ്റ്റഷന  കൂടുതല്  സലങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത
മുഴവന ആശുപത്രനികേളനില് നനിനള്ള ബകയഭാ ലമഡനിക്കല് മഭാലനിനലലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  ‘IMAGE’എന  സഭാപനത്തനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില്
കൂടുതല് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണവമഭായനി  ബന്ധലപട  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള
ലപഭാതുജനങ്ങള  അറനിയനതനികലക്കുലാം  ടനി  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്
അവലര  സനദരഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയള്ള  അലവയര്നസട്ട്  കേലഭാലാംലപയനിനട്ട്
രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  ശുചേനിതന്വേ  മനിഷലന്റെ  പനിന്തുണകയഭാലട  തകദ്ദേശ
സന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതന്വേത്തനില്  തഭാലഴെപറയന  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1.ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം  വതീടുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിറനി തലത്തനിലുലാം.

2. നനിലവനിലുള്ള ലപഭാതു പഭാന്റുകേളുലട അറകുറപണനികേളുലാം അപ്ഗകഡഷനുലാം.

3. ലമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ലഫസനിലനിറനി.

4. കസഭാടര് ഹസൗസട്ട്, ക്രനിമകറഭാറനിയലാം.

5. മഴെക്കഭാല പൂര്വ്വ ശുചേതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള.

6.  എലഭാ വതീടുകേളക്കുലാം കേകസട്ട് സസൗകേരലലാം,  വൃത്തനിയലാം ലവടനിപ്പുമുള്ള ലപഭാതു
കടഭായട്ട് ലറട്ട്.

7. പഭാകക്കജട്ട് ലസപ്കറജട്ട് ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള.

8.  പുനരുപകയഭാഗ  സഭാധലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
കപരനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പകൃതനി  സസൗഹൃദ  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുമുള്ള
കേലഭാലാംലപയനിന,  ബദല്  ഉല്പനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കല്,  ബദല്  ഉല്പന  സലാംരലാംഭങ്ങള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

9. വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പവര്ത്തനങ്ങള.

10. കശഷനി വനികേസന പരനിപഭാടനികേള.
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(ബനി)  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  സഹഭായ  പദതനി
പകേഭാരലാം  എലാം.എസട്ട്.എലാം.ഇ.  കമഖലയനിലല  ഉല്പഭാദന  യണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കട്ട്  നനിബന്ധനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
15%  സബ്സനിഡനി  നല്കുനണട്ട്.  ബകയഭാ  ഡതീകഗഡബനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  യണനിറട്ട്,
പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കവസ്റ്റട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേതീസട്ട്  തുടങ്ങനിയ  വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങലള  മുനഗണനഭാ
കമഖലയഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  10%  അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  സലാംരലാംഭകേതന്വേ  സഹഭായ
പദതനിയനില് നല്കേനിവരുന.

കൂടഭാലത,  ലമചലപട  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
ഉപഭാധനികേള ഏര്ലപടുത്തനി പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുള്ള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  എലഭാ
വര്ഷവലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണ അവഭാര്ഡകേള കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില്
നല്കേനിവരുന.

മലനിനതീകേരണ നനിയനണലാം

215 (5411)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  നദനികേള  മലനിനമഭാക്കുന  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
കേലണത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇത്തരലാം
ലചേറുകേനിട,  വനകേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  എപകേഭാരമുള്ള
നടപടനിയഭാണട്ട് നനിലവനില് സന്വേതീകേരനിച്ചു വരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം വലവസഭായ സഭാപനങ്ങലള നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തങ്കനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത നദനികേലള വലഭാവസഭായനികേ മലനിനതീകേരണത്തനില് നനിനട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  മലനിനതീകേരണലാം  നടത്തുന  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങലള
നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  യഥഭാസമയലാം  നടപടനിലയടുക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുകമ്പഭാള  തലന  അവ  പുറന്തളന  മലനിന
വസ്തുവനിലല  ഘടകേങ്ങളുലട  അളവനിലന്റെ  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചഭാണട്ട്  അനുമതനി
നല്കുനതട്ട്.  ടനി  നനിബന്ധന  പഭാലനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം
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അപകേഭാരമലഭാലത മലനിനവസ്തു പുറന്തളന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിരഭായനി  കബഭാര്ഡട്ട്
നടപടനിലയടുക്കഭാറുമുണട്ട്.  പശ്നപരനിഹനിരത്തനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കഭാന  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാറുണട്ട്.  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  കകഭാഷര്  ഇന്റെനഷന  കനഭാടതീസുകേളുലാം
കകഭാഷര്  ഓര്ഡറുകേളുലാം  നല്കുന.  കബഭാര്ഡട്ട്  കകഭാഷര്  ഓര്ഡര്  നല്കുന
സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  ജലലാം,  സവദതതനി  എനനിവ  വനികചദനിക്കുവഭാന  ബന്ധലപട
അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന.   വലവസഭായ  കമഖലയഭായ  ഏലൂരനില്
ദനിവസലാം  മുഴവന  പവര്ത്തനിക്കുന  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള  ലപരനിയഭാര്  നദനിയലട
ഇരുകേരകേളനിലഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  നദനിയനികലക്കട്ട്
പുറലാംതളനവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  സഹഭായനിക്കുന.   കൂടഭാലത
തഭാരതകമലന  മലനിനതീകേരണ  സഭാധലത  കൂടുതലുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  തല്സമയ
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള കബഭാര്ഡട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
ജലകസഭാതസ്സുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന  ജല  ഗുണനനിലവഭാര
ഡയറകറനി വലഭാവസഭായനികേ മഭാലനിനലലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില് കേലരുനകണഭാലയനലാം
ഉലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുലാം
സഹഭായനിക്കുന.  കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന  അനുമതനികേളുലട  തുടര്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം പരഭാതനികേളനികന്മല് അകനന്വേഷണലാം നടത്തനി നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി) നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുനണട്ട്. ടനി നടപടനികേള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന
തഭാണട്ട്.

വനിധവഭാ വനിവഭാഹ കപഭാതഭാഹന പദതനി

216  (5412)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിധവഭാ വനിവഭാഹ കപഭാതഭാഹന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ
എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  പദതനിയലട  കപരട്ട്,  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  ഇവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  രൂപയലട  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂലട  നല്കേനി
വരുനതട്ട് എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണ വനിധലാം ഇവ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനിധവഭാ വനിവഭാഹ കപഭാതഭാഹന പദതനി  'മലാംഗലല'  എന കപരനിലഭാണട്ട്
അറനിയലപടുനതട്ട്.  വനിധവകേളഭാകുന  സതീകേളക്കട്ട്  കേഴെനിവലാം  പഭാപനിയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
നനിലയമുള്ള  അവസരത്തനില്  സലാംരക്ഷകേര്  ഉണഭായനിരനിക്കുകേയലാം  അവസഭാന
നഭാളുകേളനില്  അവലര  ആരുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനനിലലന  അവസ  ഉടലലടുക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന  അവസരത്തനില്  സതീ  ശഭാകതീകേരണവലാം  പുനരധനിവഭാസവലാം  എന
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ആരലാംഭനിച പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

(സനി) 25,000/- രൂപയലട ധനസഹഭായലാം.

(ഡനി) (i) ഇസൗ പദതനിയലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കള സലാംസഭാനലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
ദഭാരനിദല കരഖയനില് തഭാലഴെയള്ളവരഭായനിരനിക്കണലാം.

(ii)  ഭര്ത്തഭാവനിലന്റെ  മരണലാംമൂലലാം  വനിധവയഭായവരുലാം  നനിയമപകേഭാരലാം
വനിവഭാഹബന്ധലാം കവര്ലപടുത്തനിയതട്ട് നനിമനിത്തലാം വനിധവയട്ട് സമഭാനമഭായനി തതീര്നനിട്ടുള്ള
കുടുലാംബങ്ങളനില്ലപട വനനിതകേളുമഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിയലട പരനിധനിയനില്ലപടുനതട്ട്.

(iii)  കമല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരനില്  1-4-2007-നട്ട് കശഷലാം പുനര് വനിവഭാഹലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളവര് ഇസൗ പദതനിയലട ഗുണകഭഭാകഭാക്കളഭായനിരനിക്കുലാം.

(iv) പുനര് വനിവഭാഹലാം ബന്ധലപട വനിവഭാഹ രജനിസ്ട്രേഭാര് മുമ്പഭാലകേ രജനിസ്റ്റര് ലചേയ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഹഭാജരഭാക്കുനവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയള.

(v) 18-നുലാം 50-നുലാം മകധല പഭായമുള്ള വനിധവകേളുലട പുനര് വനിവഭാഹത്തനിനഭാണട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കുനതട്ട്.

(vi)  അകപക്ഷകേള  തഭാലഴെപറയന  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അകപക്ഷകേര്
തഭാമസനിക്കുന കബഭാക്കനിലല ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര് മുകഖന ബന്ധലപട
ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട് :

1. ആദല വനിവഭാഹത്തനിലല ഭര്ത്തഭാവനിലന്റെ മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

2. വനിവഭാഹ ബന്ധലാം കവര്ലപടുത്തനിയതട്ട് സലാംബന്ധനിച കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട്.

3.  സലാംസഭാനലാം അലാംഗതീകേരനിച ബനി.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റനില് അലാംഗമഭാലണനതനിനട്ട്
ലതളനിവട്ട്.

4.  അകപക്ഷകേയലട ജനനത്തതീയതനി ലതളനിയനിക്കുനതനിനുള്ള മതനിയഭായ കരഖ
(സ്കൂള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫക്കറട്ട് തുടങ്ങനിയവ)

5.  പുനര് വനിവഭാഹലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ
പകേര്പട്ട്.
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വകയഭാജന കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരണലാം

217  (5413)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുതനിര്ന  പസൗരനമഭാരുലട  കക്ഷമകേഭാരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനഭായനി
വകയഭാജന കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എലന്തഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  പരനിഗണനയനില്
വരുകേ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ആശന്വേഭാസ കേനിരണലാം പദതനി

218 (5414) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആശന്വേഭാസ കേനിരണലാം പദതനി പകേഭാരലാം എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ജനിലകേള കതഭാറുലാം
വനിതരണലാം ലചേകയണലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനില്  കുടനിശനികേയഭായനിട്ടുളള  തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം
സകേപറ്റുനവരുലട പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

ക്രമ നമ്പര് ജനില തുകേ

1 2 3

1. തനിരുവനന്തപുരലാം 51,35,550

2. ലകേഭാലലാം 35,94,072

3. പത്തനലാംതനിട 5,58,600

4. ആലപ്പുഴെ 24,82,200

5. കകേഭാടയലാം 19,72,425
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1 2 3

6. ഇടുക്കനി 7,36,575

7. എറണഭാകുളലാം 31,30,050

8. തൃശ്ശൂര് 28,03,500

9. പഭാലക്കഭാടട്ട് 33,41,100

10. മലപ്പുറലാം 43,82,700

11. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 42,70,875

12. വയനഭാടട്ട് 6,45,225

13. കേണ്ണൂര് 25,54,125

14. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 42,70,875

ആലകേ 3,98,77,872

(ബനി)  2016  ലഫബ്രുവരനി  വലരയള്ള  ധനസഹഭായലാം  2016  ലസപ്റലാംബറനില്
അനുവദനിച്ചുകേഴെനിഞ.  2016  മഭാര്ചട്ട്  മുതലുള്ള  കുടനിശനികേ  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം പദതനിയനില്  ഉളലപട  4534
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ ലപനഷനുകേള

219 (5415)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  അഗതനിമന്ദനിരങ്ങള,  വകയഭാജന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എനനിവനിടങ്ങളനിലല  അര്ഹരഭായ  പല  അകന്തവഭാസനികേളക്കുലാം  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ
ലപനഷനുകേള ലഭനിക്കുനനിലഭാലയന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇത്തരത്തനില് അര്ഹരഭായവലര ഈ ലപനഷന പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  അഗതനിമന്ദനിരങ്ങള,  വകയഭാജന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എനനിവനിടങ്ങളനിലല അര്ഹരഭായ എലഭാ അകന്തവഭാസനികേളക്കുലാം സഭാമൂഹനികേ സുരക്ഷഭാ
ലപനഷന ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ആവശലമഭായ നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) 30-1-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  9/2016/സഭാനതീവ.
പകേഭാരലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വരുമഭാനപരനിധനിക്കുള്ളനില് കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം
വരുനതുലാം  അനഭാഥ/അഗതനി/വൃദ  മന്ദനിരങ്ങള  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിലല
അകന്തവഭാസനികേളുമഭായവര്ക്കട്ട്  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷനട്ട്  അര്ഹതയണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  സഭാപനങ്ങളനിലല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട്  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുവഭാന ബന്ധലപട വൃദസദന സൂപണ്ടുമഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം

220  (5416)  ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം അകപക്ഷകേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഹു.  മനനിയലട  ഓഫതീസനില് നനിനലാം പസ്തുത അകപക്ഷ എനഭാണട്ട്
വകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയലതനലാം  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  ഫയലനിലന്റെ  നമ്പരുലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഫയലനികന്മല്  നഭാളനിതുവലര  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ  ഫയലനില്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനില്  ഗുരുതരമഭായ  വതീഴ്ച
സലാംഭവനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് അകനന്വേഷനിചട്ട് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത ഫയലനില് ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസര് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേളുലട
വനിശദവനിവരങ്ങള, കപരുകേള, തസ്തനികേകേള, തതീയതനികേള സഹനിതലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയത്തനില്  അര്ഹമഭായ  വര്ദന
വരുത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന  ഓണകററനിയലാം  12,500  രൂപയനില്  നനിനലാം  ലഎ.ഇ.ഡനി.  ടതീചര്മഭാര്ക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന ശമ്പളലാം ആക്കനി വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്
ടനി അകപക്ഷയനില് അഭലര്ത്ഥനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.



256 കകേരള നനിയമസഭ ഒകേട്ട് കടഭാബര് 31, 2016

(ബനി)  ആകരഭാഗല  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  മനനിയലട  ആഫതീസനില്  നനിനലാം
4-8-2016-നഭാണട്ട് സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര്ക്കട്ട് ടനി കേത്തട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സഭാമൂഹല
നതീതനി  ഡയറകകററനിലല  ഫയല്  നമ്പര്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്./എ 6-1478/2016
ആണട്ട്.

(സനി)  ഫയല്  നമ്പര്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്./എ 6-1478/2016  പകേഭാരമുള്ള
അകപക്ഷയനികന്മല്  11-8-2016-നട്ട്  ലസക്ഷന  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിചനിരുന.
കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം 12,500 രൂപയനില് നനിനലാം 14,000 രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  4-3-2016-ലല
ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്./എ 6-1478/2016  നമ്പരഭായ കേത്തട്ട് പകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുനതനി
നഭാല്  ആയതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനമഭാകുന  മുറയട്ട്  പുതനിയ  ലപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  പസ്തുത ഫയലനില് ഗുരുതര വതീഴ്ചലയഭാനലാം
തലന സലാംഭവനിചനിടനില.

(ഡനി)  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്./എ 6-1478/2016  നമ്പര്  ഫയല്  ലസക്ഷന
കഭാര്ക്കഭായ  ശതീ.  പകേഭാശട്ട്  കുമഭാര്  11-8-2016-നട്ട്  സൂപണനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
12-8-2016-നട്ട്  സൂപണഭായ  ശതീമതനി  വതമ്മേ,  കസ്റ്ററട്ട്  കപഭാഗഭാലാം  ഓഫതീസറഭായ
ശതീമതനി  ചേനിത്രകലഖയട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയ.  കസ്റ്ററട്ട്  കപഭാഗഭാലാം  ഓഫതീസര്
12-8-2016-നട്ട് തലന കജഭായനിന്റെട്ട് ഡയറകറഭായ ശതീമതനി ജലജയട്ട് ഫയല് സമര്പനിച്ചു.
കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്  16-8-2016  തതീയതനിയനില്  കസ്റ്ററട്ട്  കപഭാജകട്ട്  ഡയറകറഭായ
ശതീ. വനി. എസട്ട്. കവണുവനിനട്ട് ഫയല് സമര്പനിച്ചു. കസ്റ്ററട്ട് കപഭാജകട്ട് ഡയറകര് ഫയല്
റനിമഭാര്കനിനഭായനി  17-8-2016-നട്ട്  സതീനനിയര്  സൂപണഭായ  ശതീ.  ബഭാഹുകലയന
നഭായര്ക്കട്ട്  നല്കേനി.  സതീനനിയര്  സൂപണട്ട്  ഫയലനില്  റനിമഭാര്ക്കട്ട്സട്ട്  കരഖലപടുത്തനി  
22-8-2016-നട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  കപഭാജകട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  ഫയല്  മടക്കനിനല്കേനി.  തുടര്നട്ട്
നനിലവനില്  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസല്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്./എ 6-1478/2016 നമ്പര് പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ടനി  ലപഭാകപഭാസലനില്  തതീരുമഭാനമഭാകുന  മുറയട്ട്  പുതുക്കനിയ
ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുവഭാന സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.

(ഇ)  സസകക്കഭാ കസഭാഷലല് സര്വ്വതീസട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച
മുഴവന  സ്കൂളനിലുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയകശഷലാം  കനിനനിക്കുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം,
കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലട കയഭാഗലത എനനിവ പരനികശഭാധനിചകശഷലാം സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്
മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സചേല്ഡട്ട് ലവല്ലഫയര് കേമ്മേനിറനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

221  (5417)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014  ലല  കകേരള  ജുവലലനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  (Care  and  Protection  of
children)  ചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം  ലലചേല്ഡട്ട്  ലവല്ഫയര്  കേമ്മേനിറനിയലട  കേഭാലപരനിധനി
എത്രയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുളള  ലലചേല്ഡട്ട്  ലവല്ഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള
എത്രകേഭാലമഭായനി പവര്ത്തനിച്ചു വരുനലവനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലലചേല്ഡട്ട്  ലവല്ഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളുലട  കേഭാലപരനിധനി  അവസഭാനനിച്ചു
ലവങ്കനില് പസ്തുത കേമ്മേനിറനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014-ലല  കകേരള  ജുവസനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  (ലകേയര്  ആന്റെട്ട്  ലപഭാടക്ഷന
ഓഫട്ട്  ചേനില്ഡ്രെെനസട്ട്)  ചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം  സചേല്ഡട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളുലട
കേഭാലഭാവധനി മൂനട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള കേമ്മേനിറനികേളുലട കേഭാലഭാവധനി സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

സചേല്ഡട്ട് ലവല്ലഫയര്
കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിക്കലപട
തതീയതനി

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
നമ്പര്

1. തനിരുവനന്തപുരലാം, ലകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം,
ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം

27-12-2011 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
63/2011/എസട്ട്.

ഡബത.ഡനി. തതീയതനി
27-12-2011

2. ഇടുക്കനി, തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം,

കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

6-2-2013 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
13/2013/എസട്ട്.

ലജ.ഡനി. തതീയതനി 
6-2-2013

3. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, വയനഭാടട്ട് 14-6-2013 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര്
47/2013/എസട്ട്.

ലജ.ഡനി. തതീയതനി 
14-6-2013

പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലലയലാം  സചേല്ഡട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളുലട
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച്ചു.  എനഭാല്  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്നഭാലുലാം  അടുത്ത  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കലപടുനതുവലര  നനിലവനിലല  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  തുടരഭാലമന ചേടലത്ത  [കകേരള
ജുവസനല് ജസ്റ്റനിസട്ട്  (ലകേയര് ആന്റെട്ട് ലപഭാടക്ഷന ഓഫട്ട് ചേനില്ഡ്രെെനസട്ട്  ]  ചേടങ്ങള
2014-ലല  ചേടലാം  25)  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  സചേല്ഡട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള
തുടര്നട്ട് പവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ  സചേല്ഡട്ട്  ലവല്ലഫയര്  കേമ്മേനിറനികേള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

269/2019.
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അലാംഗനവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശമ്പള വര്ദനവട്ട്

222 (5418)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. കപഭാജകനിനു കേതീഴെനില് പവര്ത്തനിക്കുന അലാംഗനവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  ശമ്പള  വര്ദനവട്ട്  പസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
നല്കേഭാത്തതനിലനറ കേഭാരണലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ  കകേഭാപനി  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  എന  മുതല്
വര്ദനിപനിച കവതനലാം നല്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  25-2-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  21/2016/സഭാനതീവ.
പകേഭാരലാം  അലാംഗനവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലട  പതനിമഭാസ  ഓണകററനിയലാം  10,000
രൂപയഭായലാം  അലാംഗനവഭാടനി  ലഹല്പറുലട  ഓണകററനിയലാം  7,000  രൂപയഭായലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  16-2-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര് 636/2016/തസന്വേഭവ.
25-2-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  21/2016/സഭാനതീവ.  എനതീ ഉത്തരവകേള
പകേഭാരലാം  ടനി  തുകേ  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  തനതട്ട്  ഫണനില്  നനിനലാം
നല്കുനതനിനുലാം  ഉത്തരവഭായനിരുന.  എനഭാല്  ടനി  തുകേ  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  വര്ദനവട്ട്  ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
സഭാധനിചനിടനില.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  പുതുക്കനിയ  ബജറട്ട്
പസലാംഗത്തനില് അലാംഗനവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ഓണകററനിയത്തനിലന്റെ  50  ശതമഭാനലാം
സര്ക്കഭാരുലാം  കശഷനിക്കുന  50  ശതമഭാനലാം  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
വഹനിക്കണലമന  പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത
അലാംഗനവഭാടനി  പവര്ത്തകേരുലട  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ആലകേ
ആവശലമഭായ  തുകേയലട  50  ശതമഭാനലാം  തുകേയഭായ  1,44,81,92,400  രൂപ
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിഹനിതമഭായനി  30-8-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
409/2016/സഭാനതീവ. പകേഭാരലാം അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിരുന. 2016 ആഗസ്റ്റട്ട് മഭാസലാം
മുതല്  വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയലാം  നല്കുനതനിനുലാം  1-4-2016  മുതലുള്ള  കുടനിശനികേ
തുടര്നട്ട്  മഭാറനി  നല്കുനതനിനുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറകര്  1-9-2016-ലല ഉത്തരവട്ട്
നമ്പര്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  ബനി6-5820/2016  പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി

223 (5419) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകയഭാമനിത്രലാം  പദതനി  ത്രനിതല  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  കൂടനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് എലന്തങ്കനിലുലാം സഭാകങ്കതനികേ തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ത്രനിതല പഞ്ചഭായത്തുകേളുലട വഭാര്ഷനികേ പദതനിയമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്
ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം
സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇസൗ  സഭാകങ്കതനികേ  തടസലാം  മറനികേടനട്ട്  ത്രനിതല
പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് കൂടനി ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  തടസമുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി) വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി കകേഭാര്പകറഷന/മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പകദശത്തട്ട്
മഭാത്രമഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  2011-ല് ഉത്തരവഭായനിരുനതട്ട്.  ടനി  പദതനി  2014  മുതല്
കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന മുകഖന നടപഭാക്കനിവരുന. 6-5-2013-ലല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  1209/2013/തസന്വേഭവ.  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ
കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷനട്ട്  പസ്തുത  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി
തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നല്കേനിവരുന.  ടനി  പദതനിയലട  ആദലഘട
പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനില്  44  നഗരസഭകേളനില്  പദതനി
നടപഭാക്കനിവരുന.  പദതനി എലഭാ മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണ
നടപടനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഉത്തരവകേളനില്
നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന  തരത്തനില്  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന  കബഭാക്കട്ട്/പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സന്വേന്തമഭായനി സലവലാം ലകേടനിടവലാം ഇലഭാത്ത അലാംഗനവഭാടനികേള

224  (5420)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനമഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സന്വേന്തമഭായനി സലവലാം ലകേടനിടവലാം
ഇലഭാത്ത എത്ര അലാംഗനവഭാടനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  അലാംഗനവഭാടനികേളക്കട്ട്  സന്വേന്തമഭായനി  സലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമഭായനി  വകുപട്ട്  തലത്തനില്  നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തഭാലക്കലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ലനനമഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  സന്വേന്തമഭായനി  സലവലാം  ലകേടനിടവലാം

ഇലഭാത്ത  29  അലാംഗനവഭാടനികേള  പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  സലവലാം ലകേടനിടവലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് വകുപട്ട് തലത്തനില് സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള അനുബന്ധലാം ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.+

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഇലാംഹഭാനസട്ട്

225 (5421)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാനസനികേ ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുനവര്ക്കട്ട്  സസൗജനല ചേനികേനിതയലാം മരുനലാം
നല്കുന കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഇലാംഹഭാനസനില് നനിനലാം ഇകപഭാള മരുനകേള ലഭനിക്കഭാത്ത
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലാംഹഭാനസനില്  നനിനലാം  അവശലമരുനകേള
മുടക്കമനിലഭാലത ലഭനിക്കഭാനുലാം ചേനികേനിതകേള സസൗജനലമഭായനി  നല്കേഭാനുലാം നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിടനില.  ഇലാംഹഭാനസട്ട്  നടത്തുന സഭാമൂഹല/ജനിലഭാ മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
പദതനിയനിലൂലട  സസൗജനല  ചേനികേനിതയലാം  മരുനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  കകേരള
ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം  മരുനകേള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അലാംഗനവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ലപനഷന മഭാനദണ്ഡലാം

226 (5422)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അലാംഗനവഭാടനി  ടതീചര്മഭാര്ക്കുലാം  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം  വനിരമനിക്കല്  പഭായലാം
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇവരുലട  ലപനഷന സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  അലാംഗനവഭാടനി  പവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുനതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1.  കകേരള  അലാംഗനവഭാടനി  വര്കക്കഴട്ട്  &  ലഹല്കപഴട്ട്  കക്ഷമനനിധനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ ലപനഷനട്ട് അര്ഹതയള.

2.  പസ്തുത അലാംഗലാം കക്ഷമനനിധനി വനിഹനിതലാം അടയ്ക്കുനതനില് മുടക്കലാം വരുത്തഭാന
പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന.

3.  അലാംഗനവഭാടനി  വര്ക്കര്/ലഹല്പര്  ആയനി  കുറഞതട്ട്  10  വര്ഷക്കഭാലലാം
കസവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളവര്ക്കഭാണട്ട് നനിലവനില് ലപനഷന നല്കേനിവരുനതട്ട്.  ഇപകേഭാരമുള്ള
കസവനത്തനില് ബഭാലവഭാടനികേളനിലല കസവനവലാം കേണക്കനിലലടുക്കുനതഭാണട്ട്.

4.  അലാംഗനവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി
ടനിയഭാളക്കട്ട് 62 വയസഭാകുന ദനിവസലാം ടനിയഭാള സര്വ്വതീസനില് ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.

കുടനികേളുലട ശദയ്ക്കുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പവര്ത്തനിക്കുന സഭാപനങ്ങള

227  (5423)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-ലല  കകേരള  ജുവസനല്  ജസ്റ്റതീസട്ട്  (care  and  protection  of
children)  ചേടങ്ങള  പകേഭാരലാം  കുടനികേളുലട  ശദയ്ക്കുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയണലമന  വലവസ
നനിലവനിലുകണഭാലയനലാം ഉലണങ്കനില് ഇകതവലര കകേരളത്തനില് എത്ര സഭാപനങ്ങള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുലണനലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എലന്തങ്കനിലുലാം  കേഭാലപരനിധനി
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകതവലര  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയഭാത്ത  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട് സന്വേതീകേരനിക്കുനലതനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 2000-ലല ജുവസനല് ജസ്റ്റനിസട്ട് (ലകേയര് ആന്റെ ലപഭാടക്ഷന ഓഫട്ട്
ചേനില്ഡ്രെെന)  ആകട്ട്,  2014-ലല  ജുവസനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  (ലകേയര്  ആന്റെട്ട്  ലപഭാടക്ഷന
ഓഫട്ട്  ചേനില്ഡ്രെെന)  ചേടങ്ങളനിലല  ചേടലാം  36  1(a)  പകേഭാരവലാം  കുടനികേളുലട  ശദയലാം
സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന എലഭാ ചേനില്ഡ്രെെനസട്ട് കഹഭാമുകേളുലാം രജനിസ്റ്റര്
ലചേയണലമനട്ട് വലവസയണട്ട്.
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അപകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്  മൂനട്ട്  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ലജ.  ലജ.
രജനികസ്ട്രേഷന നല്കേനിയനിട്ടുള.  അവയലട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ചേനില്ഡ്രെെനസട്ട് കഹഭാലാം, മയനഭാടട്ട് ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്, ലകേഭാലലാം.

2.  അഞ്ജനലാം  ചേനില്ഡ്രെെനസട്ട്  കഹഭാലാം,  കേന്വേയനികലഭാണ്  കസഭാഷലല്  സര്വ്വതീസട്ട്
ലസഭാസസറനി, ഫഭാത്തനിമ കറഭാഡട്ട്, ലകേഭാലലാം.

3. ലസന്റെട്ട്. വനിനലസന്റെട്ട് കഗളസട്ട് കഹഭാലാം, കകേഭാണ്ലവന്റെട്ട് കറഭാഡട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

2015-ലല ജുവസനല് ജസ്റ്റനിസട്ട് (ലകേയര് ആന്റെട്ട് ലപഭാടക്ഷന ഓഫട്ട് ചേനില്ഡ്രെെന)
ആകനിലല  വകുപട്ട്  41  പകേഭാരലാം  2016  ജനുവരനി  15  മുതല്  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്
രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിരനികക്കണതഭാലണനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.

എനഭാല്  ചേനില  ഓര്ഫകനജട്ട്  അധനികൃതരുലാം  അവരുലട  സലാംഘടനയലാം
ബഹു.  സഹ കക്കഭാടതനി  മുനപഭാലകേ  സമര്പനിച  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
WP(c)  No.13869/2016 &  WP(c)  No.14858/2016 7-4-2016  മുതല്  3  മഭാസ
കേഭാലകത്തയട്ട്  തല്സനിതനി  തുടകരണതഭാലണനട്ട്  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിരുന.   പനിനതീടട്ട്  WP(C)  No.13869/2016(G)  dated  7-7-2016
ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  എടുക്കുനതനിലന്റെ  സമയപരനിധനി  നഭാലട്ട്
മഭാസകത്തയ്ക്കുകൂടനി  ദതീര്ഘനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരളഭാ  സഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  2015  ജുവസനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  (ലകേയര്  ആന്റെട്ട്  ലപഭാടക്ഷന  ഓഫട്ട്
ചേനില്ഡ്രെെന)  ആകനിലല  ലസക്ഷന  41  പകേഭാരലാം  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയണലമന  വലവസ
2016  നവലാംബര്  7-ാം  തതീയതനി  വലര  ബഹു.  സഹകക്കഭാടതനിയലട  കസ്റ്റ
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.

സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനില്
വതീഴ്ച  വരുത്തുനവര്ലക്കതനിലര  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
അങ്ങലനയള്ളവര്ക്കട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  വലരയള്ള  തടകവഭാ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
കുറയഭാത്ത  സഫകനഭാ  രണ്ടുലാം  കൂടനികയഭാ  ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.   (2015
ജുവസനല്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  ആകനിലല  ലസക്ഷന  42).   കൂടഭാലത  രജനികസ്ട്രേഷനട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  തഭാമസനിക്കുന  ഓകരഭാ  30  ദനിവസവലാം  പകതലകേ  കുറമഭായനി
പരനിഗണനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

ആശന്വേഭാസകേനിരണ് പദതനി

228 (5424)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശന്വേഭാസകേനിരണ്  പദതനി  പകേഭാരലാം  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  അവരുലട
ആശനിതര്ക്കുലാം  നൽകേനിവരുന  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; ഇവരുലട നനിലവനിലുള്ള ഓണകററനിയലാം എത്രയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  കേനിടപട്ട്  കരഭാഗനികേലള  പരനിചേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കരഭാഗനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇത്തരലാം കരഭാഗനികേളുലട ആശനിതര് ആര്ക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്;  ഇതനിനട്ട്
പകതലകേ  അകപക്ഷ  കഫഭാലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  കകേഭാപനി
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ആശന്വേഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  മഭാനസനികേ,  ശഭാരതീരനികേ

ലവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുനവലരയലാം  100%  അന്ധത ബഭാധനിചവലരയലാം കേനിടപനിലഭായ
കരഭാഗനികേലളയലാം  സദനലാംദനിന  കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  പരസഹഭായലാം  ആവശലമഭാവകേയലാം
ലചേയ്യുന  അവസയനിലുള്ളവലരയലാം  പരനിചേരനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  പതനിമഭാസലാം  525  രൂപ
നനിരക്കനില് നല്കേനിവനനിരുനതട്ട്  21-10-2016  മുതല്  600  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേനിടപട്ട്  കരഭാഗനികേലള  പരനിചേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം  പദതനി
പകേഭാരലാം  കരഭാഗനികേളുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.
തഭാലഴെപറയനവയഭാണട്ട് ടനി പദതനിയലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള:

1.  കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന പകദശങ്ങളനില്
22,375 രൂപയലാം പഞ്ചഭായത്തുകേളനില് 20,000 രൂപയലാം വലര.

2. മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേള, ഓടനിസലാം, ലസറനിബല് പഭാളസനി, ബുദനിമഭാന്ദലലാം ഇവ
ബഭാധനിചവരുലട കേഭാരലത്തനില് വരുമഭാനപരനിധനി ബഭാധകേമല.

3.  വരുമഭാനലാം  ലതളനിയനിക്കുന  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയ  ബനി.പനി.എല്.  കറഷന
കേഭാര്ഡട്ട്/വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കരഭാഗനിയലട
കപരനില് ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

4.  അകപക്ഷകയഭാലടഭാപമുള്ള  നനിര്ദ്ദേനിഷ  മഭാതൃകേയനില്  സര്ക്കഭാര്  കഡഭാകര്
നല്കുന ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കവണലാം.

5.  വനിധവ,  വഭാര്ദകേല,  കേര്ഷകേ  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  തുടങ്ങനി  മറട്ട്  കക്ഷമ
ലപനഷനുകേള  ലഭനിക്കുനതട്ട്  ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് തടസമല.

കരഭാഗനികേളുലട  ആശനിതര്  ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയലട  നനിശ്ചനിത
അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറത്തനില്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്സവസര്,  ശനിശുവനികേസന
പദതനി ഓഫതീസര് എനനിവരുലട ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം  പദതനിക്കട്ട്  പകതലകേ  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ കകേഭാപനി അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* സലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഡനിലസബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം

229  (5425)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  ഡനിലസബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നല്കുനതനില്

ലമഡനിക്കല് കബഭാര്ഡനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാവനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന ലമഡനിക്കല് കബഭാര്ഡനിലന്റെ

ഘടനയലാം  കബഭാര്ഡനില്  ചുമതല  നനിര്വ്വഹനിക്കുന  കഡഭാകര്മഭാരുലട  വനിശദഭാലാംശവലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്

സമര്പനിക്കലപട,  ഡനിലസബനിലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറനിനുളള  എത്ര  അകപക്ഷകേള

തതീര്പഭാകേഭാലതയലണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  അകപക്ഷകേള

സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ജനി.ഒ.(പനി)  161/97/എചട്ട്&എഫട്ട്.ഡബത.  തനിരുവനന്തപുരലാം  തതീയതനി

15-5-1997  പകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന  ലമഡനിക്കല്

കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഘടന തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

ലചേയര്മഭാന - ബന്ധലപട സഭാപനത്തനിലല കമലധനികേഭാരനി

അലാംഗങ്ങള - 1. പതീഡനിയഭാടനിസ്റ്റട്ട്

2. ഓര്കത്തഭാ പതീഡതീഷലന

3. ഒഫഭാല്കമഭാളജനിസ്റ്റട്ട്

4. ഇ.എന.ടനി. സര്ജന

5. സസകേലഭാടനിസ്റ്റട്ട്.

(സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് സമര്പനിക്കലപട

ഡനിലസബനിലനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറനിനുള്ള  138  അകപക്ഷകേള ആലകേ  തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.

പസ്തുത അകപക്ഷകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 265

വൃദജനങ്ങളുലട സുരക്ഷ

230 (5426) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .  ടനി  .   സടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകയഭാജനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുനതുലാം

അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  മഭാനസനികേവലാം  ശഭാരതീരനികേവമഭായ  പരനിചേരണലാം,  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  എനനിവ  നല്കുനതനിനട്ട്  ബനക്കള  തയഭാറഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതുലാം
പരനിഗണനിചട്ട്,  അവരുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലന്തഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വൃദജനങ്ങളുലട  സുരക്ഷയട്ട്  മക്കള  തയഭാറഭാകേഭാതനിരുനഭാല്  അവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വൃദസദനങ്ങളനില്  അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട്  മതനിയഭായ  ശദ  ലഭനിക്കുന
എനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;
ആയതട്ട് ഫലപദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ; വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ബനക്കള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
വകയഭാജനങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനകേതീഴെനില്  16
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  സനദ  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന  566  വൃദസദനങ്ങളുലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വൃദസദനങ്ങളനില്  60  വയസട്ട് കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്
വരുമഭാന  പരനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ലപനഷന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇന്ദനിരഭാ  ഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വഭാര്ദകേലകേഭാല  ലപനഷന
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  60  വയസട്ട്  കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്  1000  രൂപയലാം  75  വയസട്ട്
കേഴെനിഞവര്ക്കട്ട്  1500  രൂപയമഭാണട്ട്  നനിലവനില്  ലപനഷനഭായനി  നല്കേനിവരുനതട്ട്.
തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  മരുനട്ട്,  വസലാം  എനനിവ  സസൗജനലമഭായനി  തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത ഭഭാരതതീയ ചേനികേനിതഭാ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട
വകയഭാ അമൃതലാം എന ആയര്കവ്വദ ചേനികേനിതഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കകേരള
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  വഴെനി  വകയഭാമനിത്രലാം  എന  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  65  വയസനിനട്ട്  മുകേളനില്  പഭായമുള്ളവര്ക്കട്ട്
ലമഭാസബല്  ലകേയര്  യണനിറട്ട്,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയര്,  സസൗജനല  ആലാംബുലനസട്ട്
കസവനലാം,  ലഹല്പട്ട്  ലഡസട്ട്,  ലമഭാസബല്  കനിനനികേട്ട്  എനതീ  സസൗകേരലങ്ങള
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.
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ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വകയഭാജന  ആകരഭാഗല  പദതനി  പകേഭാരലാം
ആശുപത്രനികേളനില്  വകയഭാജന  ചേനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
സസൗജനല ചേനികേനിത നല്കുനതനിനുലാം പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഇനഷന്വേറനസട്ട്  പദതനികേളുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെ
സഭാപനങ്ങളനിലൂലട  വൃദ  ജനങ്ങള സ്തുലട  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി
പകയഭാജനലപടുത്തനിവരുന.  സഭാന്തന്വേന  ചേനികേനിതഭാ  പദതനിയനിലൂലട  നനിരഭാലലാംബരുലാം
ശയഭാവലലാംബരുമഭായ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഭവന സന്ദര്ശനത്തനിലൂലടയലാം ആശുപത്രനികേളനിലൂലടയലാം
സസൗജനല  കസവനലാം  നല്കേനിവരുന.  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള  വൃദസദനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഗഭാന്റെനിനട്ട്  അനുമതനിയള്ള
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഒരു അകന്തവഭാസനിക്കട്ട്  1000  രൂപ നനിരക്കനില് പതനിമഭാസ ഗഭാന്റെട്ട്
നല്കുന.   ആകരഭാഗല  ശുശ്രൂഷയലട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  സലലത്ത
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുലട (അകലഭാപതനി, ആയര്കവ്വദലാം, കഹഭാമനികയഭാപതനി) സസൗജനല
സവദല പരനികശഭാധന ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ബനി.പനി.എല്.
നനിരക്കനില് കറഷന നല്കുന.

(ബനി)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലടയലാം  മുതനിര്ന  പസൗരന്മഭാരുലടയലാം  കക്ഷമവലാം
പരനിരക്ഷയലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിയമലാം  2007  പകേഭാരലാം  മഭാതഭാപനിതഭാക്കലള
സലാംരക്ഷനികക്കണ  ഉത്തരവഭാദനിതന്വേലാം  മക്കളക്കുലാം  മക്കളനിലഭാത്തയഭാളഭാലണങ്കനില്
ബനവനിനുമഭാണട്ട്.  മക്കളക്കട്ട്  മഭാതഭാപനിതഭാക്കലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു
സഭാഹചേരലവമനിലഭാത്ത  ഘടത്തനില്  മഭാത്രകമ  സഭാപനപരമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കലപടഭാറുള.

(സനി)  വൃദസദനങ്ങളനിലല തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട് മതനിയഭായ ശദയലാം സലാംരക്ഷണവലാം
ലഭനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്  വനിലയനിരുത്തുനതനിനട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളുലട  ശരനിയഭായ  ഭരണ നനിര്വ്വഹണത്തനിനുലാം
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാംകവണനി  വലകവലാം  പഭാകയഭാഗനികേവമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം
വലവസകേളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമടങ്ങുന  ഒരു  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  മഭാനന്വേല്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട് കേമ്മേനിറനികേളനില് സഭാപനത്തനിലല തഭാമസക്കഭാരുലട
പശ്നങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി  അവര്ക്കട്ട്  മതനിയഭായ  ശദയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം
നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  വൃദസദനങ്ങളനില്  ഗഭാന്റെട്ട്  നല്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്,  കലഭാക്കല്  ഫണട്ട്  ആഡനിറട്ട്  വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് തുടങ്ങനിയവര് സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുന.  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  സഭാപനലാം  സന്ദര്ശനിചട്ട്
അകന്തവഭാസനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  കസവനലാം  നല്കുന.   തകദ്ദേശ  സന്വേയലാംഭരണ
വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്,  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  കനതൃതന്വേത്തനിലുള്ള  ജനിലഭാ  തല
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനിലല  പവര്ത്തനങ്ങലള
നനിരതീക്ഷനിക്കുന.
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ഭനിനകശഷനിയള്ള ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

231 (5427)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞ്ചട്ട്  വഴെനി   കജഭാലനി  ലചേയലകേഭാണനിരനിലക്ക,
പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനലാം  നടന  കേഭാരണത്തഭാല്,  179  ദനിവസലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത  160  ദനിവസലാം മഭാത്രലാം കജഭാലനി ലചേയട്ട് പനിരനിഞകപഭായ ഭനിനകശഷനിയള്ള
ജതീവനക്കഭാലര സനിരലപടുത്തുനതനിനട്ട് എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട്
വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  നനിര്ബന്ധമഭായനി  പനിരനിഞട്ട്
കപഭാകകേണനിവന പസ്തുത ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള, ലസഷലല് റൂളനില് കഭദഗതനി വരുത്തനി
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേഞ്ചട്ട് മുകഖന 1-1-1993 മുതല് 31-12-2003
വലര  കേഭാലയളവനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  179  ദനിവസലാം  കസവനമനുഷനിച
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് സനിരനനിയമനലാം നല്കേനിവരുന. 179 ദനിവസലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവലര സനിരലപടുത്തുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ലസറനിബല്പഭാളസനി കരഭാഗലാം

232 (5428)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലസറനിബല്പഭാളസനി  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  എലന്തലഭാലാം
ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലസറനിബല്പഭാളസനി  ഉളലപലടയള്ള  എലഭാ  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  സ്കൂള,
കകേഭാകളജട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്. ലസറനിബല്പഭാളസനി
ചേനികേനിതയനിലുള്ള  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി  കകേഭാര്പസട്ട്
ഫണനില്  നനിനള്ള  പലനിശയനിനത്തനില്  നനിനലാം  പരമഭാവധനി  5000  രൂപ
അനുവദനിക്കുന.  നഭാഷണല്  ടസ്റ്റട്ട്  ആകട്ട്  1999-ലന്റെ  വലവസകേള  പകേഭാരലാം
ലസറനിബല്പഭാളസനി കരഭാഗബഭാധനിതരഭായ കുടനികേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ലതീഗല്
ഗഭാര്ഡനിയനഷനിപട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നല്കേനിവരുന.
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ലസറനിബല്പഭാളസനി  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേലള  പരനിചേരനിക്കുനയഭാളക്കട്ട്
ആശന്വേഭാസകേനിരണലാം പദതനിയനിലൂലട  525  രൂപ നനിരക്കനില് പതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.

ലസറനിബല്പഭാളസനിമൂലലാം ചേലനസവകേലലമുള്ള കരഭാഗലാം ബഭാധനിച കുടനികേളക്കട്ട്
കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന സവകേലല നനിര്ണ്ണയ
കേലഭാമ്പനിലൂലട  ലമഡനിക്കല്  കബഭാര്ഡട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡലാം
തല്സമയലാം നല്കേനിവരുന.

ലസറനിബല്പഭാളസനി  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ  ലതറഭാപനികേളുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  നല്കുന  സഭാപനമഭായ  തൃശ്ശൂര്  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുടയനിലല  National
Institute  of  Physical  Medicine  &  Rehabilitation-ലല  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം
ഒരുക്കുനതനിനുള്ള  ധനസഹഭായലാം  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  മുകഖന
നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത  ലസറനിബല്പഭാളസനി  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കട്ട്
കകേരളത്തനിലല ലതരലഞടുത്ത ആശുപത്രനികേളനിലൂലട സസൗജനല ചേനികേനിത തഭാകലഭാലലാം
എന പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന. സസൗജനല ചേനികേനിത നടപനിലഭാക്കനിവരുന
ആശുപത്രനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

1. റതീജനിയണല് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, തനിരുവനന്തപുരലാം.

2. എസട്ട്.സനി.റനി.ലഎ.എലാം.എസട്ട്.റനി., തനിരുവനന്തപുരലാം.

3. എസട്ട്.എ.റനി. ആശുപത്രനി, തനിരുവനന്തപുരലാം.

4. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, തനിരുവനന്തപുരലാം.

5. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാടയലാം.

6. ലഎ.എലാം.സനി.എചട്ട്., കകേഭാടയലാം.

7. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

8. ഗവ. ലചേസ്റ്റട്ട് കഹഭാസനിറല്, തൃശ്ശൂര്.

9. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

10. ലഎ.എലാം.സനി.എചട്ട്., കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

11. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, എറണഭാകുളലാം.

12. പരനിയഭാരലാം സഹകേരണ ആശുപത്രനി, കേണ്ണൂര്.

13. മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര്, കേണ്ണൂര്.
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14. ജനറല് കഹഭാസനിറല്, ആലുവ.

15. ICCONS, ലഷഭാര്ണ്ണൂര്.

16. ICCONS, തനിരുവനന്തപുരലാം.

17. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, മകഞ്ചരനി.

18. ഗവ. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ആലപ്പുഴെ.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ലപഭാതുശസൗചേഭാലയങ്ങള

233  (5429)  ശതീ  .    എലാം  .    സന്വേരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ലപഭാതു ശസൗചേഭാലയങ്ങള,  ലപഭാതു സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതു  സലങ്ങളനികലയലാം  ബസട്ട്  സ്റ്റഭാനഡകേള,  ലറയനില്കവ
കസ്റ്റഷനുകേള,  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനികലയലാം  ലപഭാതു
ശസൗചേഭാലയങ്ങള അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  കൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയന തരത്തനില്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി പകതലകേ പദതനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുകൂടനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയന
തരത്തനില്  റഭാമ്പുകേള,  കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേള,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  സസൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്.   ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  ചേടങ്ങളനില്  ഇതനുസരനിചട്ട്  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അലാംഗനവഭാടനികേളനില് നനിയമനത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

234  (5430)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഡക്ക  കബഭാക്കനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വരുന  മൂളനിയഭാര്,  കബഡഡക്ക,
കുറനികക്കഭാല്,  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  അലാംഗനവഭാടനികേളനില്  വര്ക്കര്മഭാരുലടയലാം
ലഹല്പര്മഭാരുലടയലാം നനിയമനത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്,  മുനപരനിചേയലാം
പൂര്ണ്ണമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാലത  തയഭാറഭാക്കനിയതഭാലണനള്ള  പരഭാതനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  മുനപരനിചേയലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് പസ്തസ്തുത ലനിസ്റ്റട്ട് പുതുക്കനി തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് എലന്തങ്കനിലുലാം നടപടനി
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഡഡക്ക  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ഒരു  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
കബഡഡക്ക  പഞ്ചഭായത്തനിലല  സമഭാഹൃത  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിലല  8-ാം
നമ്പരുകേഭാരനിയലാം 6-1-2007-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 02/07/സഭാകക്ഷവ. പകേഭാരലാം
നനിലവനില്  വന  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിലല  18-ാം  നമ്പരുകേഭാരനിയലാം  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുവഭാന  ബഭാക്കനിയള്ളവരനിലല  രണഭാമലത്ത  ആളുമഭായ  ശതീമതനി  സുജഭാത  ലകേ.
2007-ലല സതീനനികയഭാരനിറനി ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില് വനകശഷമുള്ള തലന്റെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
കസവനലാംകൂടനി പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള സമഭാഹൃത ലനിസ്റ്റനില് തലന്റെ മുനനിലുള്ളവകരക്കഭാള
പവര്ത്തന പരനിചേയമുലണനലാം ആകേയഭാല് സമഭാഹൃത ലനിസ്റ്റനില് തഭാന പനിന്തള്ളലപട്ടു
എനള്ള  പരഭാതനി  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്  മുകഖന  ലഭനിചതഭായലാം
ആയതനിനുള്ള  മറുപടനി  പരഭാതനിക്കഭാരനിക്കുലാം  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്ക്കുലാം
നല്കേനിയതഭായലാം  കേഭാറഡക്ക  അഡതീഷണല്  ശനിശു  വനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 6-1-2017-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 02/07/സഭാകക്ഷവ. 10-11-2010-ലല
സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  79/2010/സഭാകക്ഷവ.  എനനിവ പകേഭാരലാം നനിലവനില് വന
സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റുകേളനിലല  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുവഭാന  അവകശഷനിക്കുനവരുലട
ലനിസ്റ്റനിലല  കസവന  സദര്ഘലലാം  മഭാത്രലാം  കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട്  സമഭാഹൃത  ലനിസ്റ്റട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.   കമല് ഉത്തരവകേള പകേഭാരലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനില്
വനകശഷമുള്ള  കസവന  പരനിചേയലാം  സമഭാഹൃത  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുവഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനില.

സഭാമൂഹനികേ സഹഭായ പദതനി (NSAP)

235  (5432)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ സഭാമൂഹനികേ സഹഭായ പദതനി (NSAP)യലട
സലാംസഭാനലത്ത നഭാളനിതുവലരയള്ള പവര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച
തുകേ എനനിവ ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഈ  വര്ഷലത്ത  കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്രയഭാലണനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ വര്ഷലാം ഇകതവലര
എത്ര രൂപ ലചേലവഴെനിലചനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.
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കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് - മുനഗണനഭാ പടനികേ

236 (5433)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡട്ട് നല്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുനഗണനഭാ പടനികേ
പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ലനിസ്റ്റനില് പരഭാതനിയള്ളവര്ക്കട്ട് അതട്ട് നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  തലത്തനില്  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരടട്ട് മുനഗണനഭാ പടനികേ 5-10-2016-ല് പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കറഷനകേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ പതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട് കഫഭാറലാം വഴെനി
ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള  കഡറഭാ  എനടനി  നടത്തുകേയലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുകേയലാം കേരടട്ട്  പടനികേ
സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനിലുലാം,  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനലാം,
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ഓഫതീസട്ട്/സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,
കറഷനകേടകേള എനനിവനിടങ്ങളനിലുലാം പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേരടട്ട്  പടനികേയനില്  പരഭാതനിയള്ളവര്ക്കട്ട്  ലവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേറനി
മുമ്പഭാലകേ പരഭാതനി സമര്പനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പരഭാതനിക്കഭാരനട്ട്
ലവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേറനി  മുമ്പഭാലകേ  അവകേഭാശ  വഭാദങ്ങളുലട  കരഖകേള
സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം  അതനികന്മല്  പരഭാതനിയലണങ്കനില്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
അപകലറട്ട് കേമ്മേറനിയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പഞ്ചഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള ലവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേറനി
കേരടട്ട്  പടനികേയലട  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനില് പരഭാതനി സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്-പകയഭാറനിറനി, കനഭാണ് പകയഭാറനിറനി വനിഭഭാഗങ്ങള

237 (5434) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം 
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയതഭായനി വനിതരണലാം ലചേയഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള കറഷന 
കേഭാര്ഡകേൾ പകയഭാറനിറനി, കനഭാണ് പകയഭാറനിറനി എനനിങ്ങലന രണഭായനി തരലാം 
തനിരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനിൽ കേഭാര്ഡടമകേലള പകയഭാറനിറനി,  കനഭാണ് പകയഭാറനിറനി എനനിങ്ങലന
രണട്ട് വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി തരലാം തനിരനിക്കഭാന സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അര്ഹതയലണങ്കനിലുലാം പകയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടഭാലത കപഭായവരുലട
പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേൾ  സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണത്തനിനട്ട്  മുമ്പഭായനി  ആകക്ഷപങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്, അദലഭാപകേര്, ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടുക്കുനവര്,  സന്വേന്തമഭായനി  ഒകരക്കറനിനുകമല്
ഭൂമനിയള്ളവര്,  സന്വേന്തമഭായനി  1000  ചേതുരശ അടനിയട്ട്  കമല് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീകടഭാ,
ഫ്ളഭാകറഭാ  ഉള്ളവര്,  നഭാലട്ട്  ചേക്രവഭാഹനമുള്ളവര് എനനിവര് മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനില്
നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കലപടുലാം.  എനഭാല്  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന  കഭാസട്ട്  4
തസ്തനികേ  വലരയള്ള  ജതീവനക്കഭാലര  മുനഗണനഭാ   വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. മുനസര്ക്കഭാര് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തഭാന തഭാലൂക്കട്ട്
തല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  ആണട്ട്  നടത്തനിയനിരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  മഭാറനി  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനതല
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി) 2013-ലല കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കലനിനഭായനി  കേരടട്ട്  പടനികേ  20-10-2016-നട്ട്
കറഷനകേടകേള,  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്
സലലപ/സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനകമല് ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുമുലണങ്കനില് ബന്ധലപട തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ
ഓഫതീസനില് പത്തട്ട് ദനിവസത്തനിനകേലാം പരഭാതനി നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ
ഓഫതീസര്  ലഭലമഭായ  പരഭാതനി  സന്വേതീകേരനിചട്ട്  ലതളനിലവടുപനിനഭായനി  ലവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മേറനി  മുമ്പഭാലകേ  അവകേഭാശ  വഭാദങ്ങളുലട  കരഖകേളുമഭായനി  ഹഭാജരഭാകേഭാന
പരഭാതനിക്കഭാരലന  അറനിയനിക്കുകേയലാം  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയലാം  പടനികേയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.
ലവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേറനിയലട  തതീരുമഭാനത്തനിലനതനിലര  പരഭാതനിയലണങ്കനില്
അപകലറട്ട്  കേമ്മേറനിലയ  സമതീപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  അപകലറട്ട്  കേമ്മേറനിയലട  തതീരുമഭാന
പകേഭാരലാം അന്തനിമ പടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് ഓണകററനിയലാം അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

238  (5435)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിച മഭാതൃകേയനില് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം
നടപനിലഭാകക്കണതട്ട് എനഭായനിരുന;

(ബനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നനിശ്ചനിത  സമയത്തനിനുളളനില്
നടപനിലഭാക്കഭാത്തത സ്തുമൂലലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അരനിയലട  അളവനില് കുറവവരുത്തനിയതട്ട്
തരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയലാം  എനഭാണട്ട്
പതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷൻ
കേടകേള കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിരുനകവഭാ; ഉലണങ്കനില് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്;

(ഡനി) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം പഭാബലലത്തനില് വനഭാല് വനിതരണലാം ലചേകയണ
സഭാധനങ്ങളുലട അളവട്ട്  കുറയനതുമൂലലാം  കേമ്മേതീഷനനില് ഗണലമഭായ കുറവട്ട്  വരുനതു
ലകേഭാണട്ട്  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേള  പതനിസന്ധനിയനിലഭാകുലാം  എന  വനിലയനിരുത്തൽ
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് നനിശ്ചനിത തുകേ ഓണകററനിയലാം നല്കേനി അവലര
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2013-ലല ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നനിലവനില് വനട്ട് 365 ദനിവസത്തനിനകേലാം
നടപഭാക്കണലമനഭാണട്ട് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്
എ.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള അരനിയ്ക്കുലാം, കഗഭാതമ്പനിനുലാം 2016 നവലാംബര് മുതല് ഭക്ഷല
ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുനതട്ട്  വലരയള്ള  കേഭാലകത്തയട്ട്  തഭാങ്ങുവനില  നനിരക്കനികല
നല്കേഭാന കേഴെനിയകേയള എനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ലഭലമഭായനിരുനലവങ്കനിലുലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില് നടത്തനിവരുനതഭായനി കകേന്ദ്രലത്ത ധരനിപനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
2016 നവലാംബര് മുതല് പഭാബലലലാം നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപകേഭാരമുള്ള
ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള അനുവദനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.
ടനി  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാകുനതനിനട്ട്  പുറകമ
269/2019.
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ലഭനിക്കുന ലലടഡട്ട് ഓവര് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് നനിലവനില് എ.പനി.എല്. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലഭലമഭായനിരുന അകത വനിലയനില് തലന ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വത്കേരണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് കേകമ്പഭാണന്റെട്ട്  1-നട്ട്  7.3  കകേഭാടനി
രൂപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിചനിരുന. കറഷന കേടകേള
കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിര്ദ്ദേനിഷ മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരമുള്ള
രണഭാമലത്ത കേകമ്പഭാണന്റെനിലഭാണട്ട് ഉളലപടുനതട്ട്. ഇതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
ഇതുവലരയലാം ലഭലമഭായനിടനില.

(ഡനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല  ധഭാനല
വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  അളവനില്  കേഭാരലമഭായ  കുറവട്ട്  വരുനതഭായനി  കേഭാണുനനില.
ആയതനിനഭാല് കേമ്മേതീഷനനില് ഗണലമഭായ കുറവട്ട് വരഭാനുള്ള സഭാധലത കേഭാണുനനില.

(ഇ) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഷന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് അറനിയഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം

239 (5436) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് അറനിയഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  കറഷന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ഓകരഭാ  അഴ്ചയനിലുലാം
അര്ഹതലപട  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  അളവട്ട്,  ഗുണകമന്മ,  വനില  ഇവ  സലാംബന്ധനിച
കേഭാരലങ്ങള  ഗുണകഭഭാകഭാവനിലന്റെ  ലമഭാസബല്  കഫഭാണനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മുനഗണനഭാ/മുനഗണകനതര  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളുലട  പടനികേ  വകുപനിലന്റെ  കപഭാര്ടലനില്
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസന്വേയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
കറഷന  കേടകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാണട്ട്.  കറഷന
ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട് ലഭനികക്കണ ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുലാം
civilsupplieskerala.gov.in  എന  കപഭാര്ടലനില്  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിലന്റെ  എനഡട്ട്  ടു  എനഡട്ട്  കേമ്പമ്മ്യൂടലലറകസഷന
പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഓകരഭാ കേഭാര്ഡടമയ്ക്കുലാം അവരവരുലട അര്ഹതലപട
വനിഹനിതലാം,  ലലകേപറനിയ  വനിഹനിതലാം,  ബഭാക്കനിയള്ള  വനിഹനിതലാം,  തുടങ്ങനിയവ
എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖന  അറനിയനിക്കുവഭാന  പദതനിയണട്ട്.  കൂടഭാലത  കറഷന
കേടകേളനിലല കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ നനിലവഭാരവലാം അറനിയനിക്കുവഭാന പദതനിയണട്ട്.
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കുറമറ രതീതനിയനില് കറഷന വനിതരണലാം

240 (5437)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഷന  വനിതരണലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന  പവര്ത്തനങ്ങലള
സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന കേടകേള
കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം, ബകയഭാലമടനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുനതനിനുലാം,
കറഷന  സഭാധനങ്ങളുലട  നതീക്കലാം  കഫഭാണ്  ലമകസജട്ട്  വഴെനി  ജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം,  ജനി.പനി.എസട്ട്.  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങള  മുകഖന  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുലട  ചേരക്കു  നതീക്കലാം  നടത്തുനതനിനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  14348  കറഷന  കേടകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില കറഷന കേടകേളുലട എണ്ണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 1889

ലകേഭാലലാം 1423

പത്തനലാംതനിട 833

ആലപ്പുഴെ 1253

കകേഭാടയലാം 989

ഇടുക്കനി 700

എറണഭാകുളലാം 1346

തൃശ്ശൂര് 1200

പഭാലക്കഭാടട്ട് 938

മലപ്പുറലാം 1242

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 972

വയനഭാടട്ട് 317

കേണ്ണൂര് 858

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 388
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ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം-കറഷന വതീടുകേളനില് എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

241 (5438)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള എത്ര
കേഭാര്ഡടമകേളക്കഭാണട്ട് കറഷന നഷമഭാകുനതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന  വതീടുകേളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  14.25  ലക്ഷലാം
ലമടനികേട്ട് ടണ് ആണട്ട്. കകേരളത്തനില് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രമഭായനിടട്ട് 10.25
ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ആവശലമഭായനി വരുലാം. ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  187  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അര്ഹരഭായ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ബഭാക്കനിയള്ള 4 ലക്ഷലാം ലമ.ടണ് ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാന കേഴെനിയലാം.
ആയതനിലന്റെ വനിതരണക്രമലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില.  

എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളക്കുള്ള സബ്സനിഡനി

242  (5439)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.പനി.എല്,  എ.പനി.എല്.  കേഭാർഡടമകേൾക്കുള്ള  സബ്സനിഡനി
എത്രയഭാലണനലാം  ഇതനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വനിഹനിതങ്ങള  എത്രയഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബ്സനിഡനിക്കഭായനി  എത്ര തുകേയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നല്കേനിയലതനമുളള  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.പനി.എല്,  എ.എ.ലലവ,  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് പതനിമഭാസലാം
അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്,  പഞ്ചസഭാര,  മലണ്ണണ്ണ  എനനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാഴള്ള
സബ്സനിഡനിയലട  വനിവരങ്ങളുലാം  ഇതനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ആലകേ സബ്സനിഡനി- 376.5 കകേഭാടനി രൂപ

(പതനിമഭാസലാം)

ഏകേകദശലാം

കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം- 331.9 കകേഭാടനി രൂപ

(പതനിമഭാസലാം)

ഏകേകദശലാം

സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം- 44.6 കകേഭാടനി രൂപ

(പതനിമഭാസലാം)

ഏകേകദശലാം

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ബനി.പനി.എല്.,  എ.എ.ലലവ.,  എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുവനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
അരനി,  കഗഭാതമ്പട്ട്,  പഞ്ചസഭാര,  മലണ്ണണ്ണ  എനനിവ  നലനിയ  വകേയനില്  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  (2016  ഒകകഭാബര് വലര) 2323.15  കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്, സബ്സനിഡനിയഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് നലനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനി.ബനി.ലഎ. അകനന്വേഷണലാം കനരനിടുന വലകനിയലട സലലപകകേഭാ നനിയമനലാം

243  (5440)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ബനി.ഐ.  അകനന്വേഷണലാം  കനരനിടുന  ശതീ.  ആര്.എന.  സതതീശന
എന  വലകനിലയ,  അസഭാധഭാരണ  നടപടനിയനിലൂലട  ലമഡനിക്കല്  ബനിസനിനസട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ തലപത്തട്ട് നനിയമനിച നടപടനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എന്തട്ട്  മഭാനദണ്ഡലാം വചഭാണട്ട്,  മഭാകവലനി  ലമ ഡനിക്കല് കസ്റ്റഭാറുകേളനികലയട്ട്  2004-2006
കേഭാലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  പര്കചസനിലാംഗട്ട്  വഴെനി  മരുനകേള  വഭാങ്ങനി  കൂടനിയ  വകേയനില്
സനിവനില്  സസപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കകേഭാടനികേളുലട  നഷമുണഭാക്കനിയ  കകേസനില്
അകനന്വേഷണലാം കനരനിടുന ടനിയഭാലന നനിയമനിചതട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനിയമനലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന  അടനിയന്തര  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ശതീ. ആര്.എന. സതതീഷട്ട് ലഡപമ്മ്യൂടനി മഭാകനജരുലട
ലപകമഭാഷനുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സനി.ബനി.ലഎ.  അധനികൃതരനില്  നനിനലാം  അഭനിപഭായലാം
ആരഭാഞനിരുന.  30-3-2015-ലല  DP/CHN/2015/1416/3/23(A)/2007/SPE/
KER നമ്പര്  കേത്തുപകേഭാരലാം  ടനി  കകേസട്ട്  ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ടനിയഭാനട്ട്
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പകമഭാഷന  നല്കുനതനിനട്ട്  സനി.ബനി.ലഎ.ക്കട്ട്  യഭാലതഭാരു  എതനിര്പ്പുമനിലലനലാം
അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിലനതുടര്നട്ട്  26-8-2016-ല്  നടന  കബഭാര്ഡട്ട്
മതീറനിലാംഗനില്  ടനിയഭാനട്ട്  പകമഭാഷന  നല്കുവഭാന  തനിരുമഭാനനിച്ചു.  കൂടഭാലത  ലസഷലല്
ബനിസനിനസട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലല  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്
വനിഭഭാഗവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ലചേയ്യുവഭാന
കേഴെനിയലമനതനിനഭാലഭാണട്ട്  ടനിയഭാനട്ട്  ലമഡനിക്കല്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ചുമതല  കൂടനി
നല്കേനിയതട്ട്.

(ബനി)  ലമഡനിക്കല്  കസ്റ്റഭാറുകേളുലട  നനിലവനിലല  പവര്ത്തനത്തനില്  ടനിയഭാലന്റെ
പവര്ത്തനലാം  പതനികൂലമഭാലണനട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  പുനനഃപരനികശഭാധന  നടപടനി
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്  

വനില നനിരതീക്ഷണ ലസല്ലുകേള

244 (5441) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കൃതലമഭായ  വനിലയട്ട്
ലഭനിക്കുനലണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  വനില  നനിരതീക്ഷണ  ലസല്ലുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനില  നനിരതീക്ഷണ  ലസല്ലുകേളുലട  വനിപുലതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
ഹഭാര്ഡ് ലവയര്/കസഭാഫട്ട് ലവയര് നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവകേളക്കഭായനി നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പസ്തസ്തുത  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനലവനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം  വനില  നനിരതീക്ഷണ  ലസല്ലുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) വനില  നനിരതീക്ഷണ  ലസല്ലുകേളുലട  വനിപുലതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  10.80  ലക്ഷലാം
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്  ഹഭാര്ഡട്ട്  ലവയര്/കസഭാഫട്ട്  ലവയര്
വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തുകേലയഭാനലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.   
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പഭാചേകേവഭാതകേ സനിലനിണറനില് നനിനള്ള അപകേടങ്ങള

245 (5442) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാചേകേ വഭാതകേ സനിലനിണറനില് നനിനള്ള അപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന
തഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഴെക്കലാം  ലചേനതുലാം,  കേഭാലഭാനുസൃത  പരനികശഭാധനയനിലഭാത്തതുമഭായ
സനിലനിണറുകേളഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  അപകേടങ്ങളുണഭാക്കുനലതനതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തുന  സനിലനിണറുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധന
കേര്ശനമഭാക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിശ്ചനിത  കേഭാലപരനിധനി  കേഴെനിഞ  സനിലനിണറുകേള  വനിതരണത്തനിനട്ട്
വരുനനിലലനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരത്തനില്  ചേനില  കകേസ്സുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം
അപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി&സനി)  പഭാചേകേവഭാതകേ സനിലനിണറുകേളുലട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി
സനിലനിണറുകേള  കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റുകേളനില്  വചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
പരനികശഭാധനകേളനില്  കയഭാഗലലമനട്ട്  കേലണത്തുനവയനില്  മഭാത്രലാം  പഭാചേകേവഭാതകേലാം
നനിറയ്ക്കുന.  ഇതനിനുകശഷലാം  കബഭാടട്ട് ലനിലാംഗട്ട്  പഭാന്റുകേളനില്  വച്ചുലാം  വനിതരണ
ഏജനസനികേളനില്  വച്ചുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാറുള  എനലാം
പരനികശഭാധനയനില് ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമല എനട്ട് കേഭാണുന സനിലനിണറുകേള യഭാലതഭാരു
തരത്തനിലുലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളനില്  എത്തുനനില  എനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തഭാറുണട്ട്  എനലാം
ഇതുകൂടഭാലത  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കഭായനി  വനിതരണ ഏജനസനികേള  കസഫനി  കനിനനിക്കുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  വതീടുകേളനില്  നനിര്ബന്ധനിത  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം
ലചേയഭാറുണട്ട്  എനലാം  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലട  സലാംസഭാനതല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  അടുത്ത  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉണഭായ  സനിലനിണര്
അപകേടങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  ബന്ധലപടവരുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ
ചേര്ചയനില്  ഉരുത്തനിരനിയലപട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിനകമല്  തുടര്നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുകേയലാം ലചേയ്യുന.
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കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമലാം

246 (5443) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിലനഭാഴെനിവഭാക്കലപടുനവര്ക്കട്ട്  കറഷന  ഉത്പനങ്ങള  നല്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം

247 (5444)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2013-ല്  പഭാസഭാക്കനിയ  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തഭാലക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
ലചേകയണനിയനിരുനതട്ട് ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് വതീഴ്ച സലാംഭവനിചനിരുകനഭാ;
എങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  എത്ര  തവണ  നതീടനി  നല്കേനിയനിരുന;
നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം പരഭാജയലപടതട്ട് ശദയനില്ലപടനിരുകനഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  5-7-2013  മുതല്  പഭാബലലലാം  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല
29-ാം നമ്പര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനഡല അസഭാധഭാരണ ഗസറനിലൂലട വനിജഭാപനലാം
ലചേയലപട  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം,  2013  കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  2-12-2013-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  53/2013/ഭ.സനി.സ.വ.
പകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എനഭാല്  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  വനിധത്തനിലുള്ള
തഭാലഴെപറയന അടനിസഭാന പവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനത്തട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിയമലാം പവൃത്തനിപഥത്തനില് ലകേഭാണ്ടുവനനിരുനനില:
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(i) അര്ഹരഭായ  മുനഗണന/മുനഗണകനതര  കുടുലാംബങ്ങലള  കേലണത്തല്   
(identification of priority house holds)  

(ii) വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery)   

(iii) കറഷന  സഭാധനങ്ങള  ഓണ്ലലലനനിലൂലട  അനുവദനിക്കല്
(online allocation)  

(iv) പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം (Grievance Redressal Mechanism)

കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  മുകേളനില്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന  പകേഭാരലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള തന്വേരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന. 

(സനി)  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനി  നല്കേനിയനിടനില.  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 1-4-2017-നട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് സമ്പൂര്ണ്ണമഭായനി ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനില് പതനിസന്ധനി

248 (5445)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏലതങ്കനിലുലാം റദ്ദേട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
കനരനിടുന പതനിസന്ധനി എലന്തലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുനതനിനട്ട് നനിലവനിലല തഭാലൂക്കട്ട് തല
റഭാങ്കനിലാംഗനിനട്ട്  പകേരലാം  സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേ,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന  കഭാസട്ട്  IV(ഓഫതീസട്ട്  അറനഡന്റെട്ട്)  തസ്തനികേ  വലരയള്ള
ജതീവനക്കഭാര്  ഉളലപടുന  കേഭാര്ഡകേലള  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുകേ,
സന്വേകേഭാരല  ലമഭാത്ത  വനിതരണ  ശഭാലകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്
കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില് സലാംഭരണ ശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ,  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
സലലപകകേഭാ  മുഖഭാന്തരലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  ലപഭാതുവനിതരണ പക്രനിയ ഇലകകഭാണനികേട്ട്
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ആയനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  ഉതകുന  തരത്തനിലുള്ള  സുതഭാരലവലാം  കേരുത്തുറതുമഭായ
സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള  തന്വേരനിതഗതനിയനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര
കേലണത്തുനതനിനഭായനി നനിശ്ചയനിചനിരുന തഭാലൂക്കട്ട്തല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് മഭാറനി സലാംസഭാനതല
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കേരടട്ട്  പടനികേ  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുനസര്ക്കഭാര്
ലകേല്കടഭാണനിലന ആണട്ട് വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന നനികയഭാഗനിചനിരുനതട്ട്.
എനഭാല്  ഇതു  മഭാറനി  സലലപകകേഭാലയ  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള
കനഭാഡല് ഏജനസനിയഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  31-3-2017-നകേലാം  കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം  പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി
നടനവരുന.

ഭക്ഷല സലാംഭരണശഭാലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

249 (5446) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  സലാംഭരണ  ശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ വനിതരണത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം
പകയഭാജനകേരമഭാകുലാം എനഭാണട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  തലത്തനിലഭാണട്ട്  ഇവ  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  29-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
നനിലവനിലല സന്വേകേഭാരല ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാര്ക്കട്ട് പകേരലാം സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില്
കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  സലാംഭരണശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
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കൂടഭാലത കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനിവനില്
സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സന്വേന്തലാം  നനിലയനിലുലാം  ഭക്ഷല  സലാംഭരണശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന  ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
അധതീനതയനില്  വലനിയതുറയനില്  ഭക്ഷല  സലാംഭരണശഭാല  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ
തഭാലൂക്കുകേളനില് സലലാം അനുവദനിചട്ട്  കേനിട്ടുനതനുസരനിചട്ട്  ഭക്ഷല സലാംഭരണശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന സലലപകകേഭാ ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  

(ബനി)  സന്വേകേഭാരല ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാലര ലപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തട്ട് നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതുമൂലലാം  ലപഭാതു  വനിതരണ  രലാംഗത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കേരനിഞ്ചന്തയലാം
പൂഴനിവയ്പ്പുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷല
ഭദതഭാ  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  യനില്  നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കുന
ധഭാനലങ്ങള സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം സലലപകകേഭായലട സന്വേന്തലാം സലാംഭരണ ആവശലങ്ങള
നനിറകവറ്റുനതനിനുലാം ഇതട്ട് സഹഭായകേരമഭാകുലമനട്ട് പതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  152  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  കഗഭാഡസൗണ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ഡനി)  കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് കഗഭാഡസൗണ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  നലണലമനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ഭക്ഷല സലാംഭരണശഭാലകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

250 (5447) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങളുലട  വനിതരണലാം  സുഗമമഭായനി
നടത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനി
ക്കുനതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭക്ഷല  സലാംഭരണ  ശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം തലത്തനിലഭാണട്ട് ഭക്ഷലസലാംഭരണ ശഭാലകേള നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുലണനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിതരണലാം  സുഗമമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കദശതീയ

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന  രതീതനിയനില്  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ നടപടനിയഭായനി ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്
2016  നവലാംബര്  1  മുതല്  പസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണത്തനിലന്റെ  കനഭാഡല്  ഏജനസനിയഭായനി
സലലപകകേഭാലയ നനികയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര് 11/2016/  ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.
പകേഭാരലാം 29-8-2016-ല് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  29-8-2016-ലല  സ.ഉ  (ലലകേ)നമ്പര്  11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
നനിലവനിലല സന്വേകേഭാരല ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാര്ക്കട്ട് പകേരലാം സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില്
കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  സലാംഭരണശഭാലകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനിവനില്
സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സന്വേന്തലാം  നനിലയനിലുലാം  ഭക്ഷല  സലാംഭരണശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  152  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലഭാണട്ട്  കഗഭാഡസൗണ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

(ഡനി)  കബഭാക്കട്ട് പഞ്ചഭായത്തട്ട് അടനിസഭാനത്തനില് കഗഭാഡസൗണ് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  നലണലമനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലനിയനിട്ടുണട്ട്

ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാനനിയമലാം നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലമുള്ള കറഷന നനികരഭാധനലാം

251  (5448)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം ഇതനിനകേലാം നടപഭാക്കനിയനിടനിലലങ്കനില്
അതു കേഭാരണലാം ദഭാരനിദലകരഖയട്ട് മുകേളനിലുള്ള വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് (എ.പനി.എല്.) കുറഞ
നനിരക്കനില് കറഷന നല്കുനതട്ട് കകേന്ദ്രലാം തടഞനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) എങ്കനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ലക്ഷലാം കുടുലാംബങ്ങലളയഭാണട്ട് ഈ കറഷന
നനികരഭാധനലാം  ബഭാധനിക്കുകേലയനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  എനകത്തക്കട്ട്  കറഷന  വനിതരണലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതു  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കട്ട്  ഇനനി  കറഷന  സഭാധനങ്ങള
നല്കുകേലയന വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുലമന  ഉറപനിനകമല്  കകേന്ദ്ര
നനിലപഭാടനില് മഭാറലാം വരുത്തുകേയലാം നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന നനിരക്കനില് ഭക്ഷലധഭാനലലാം
അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

കറഷന സഭാധനങ്ങള കേടകേളനില് എത്തനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

252 (5449) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  കേടകേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടലാം
സസപകകേഭാലയ ഏല്പനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  കേടകേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില്
എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  കമല്കനഭാടലാം  സസപകകേഭാലയ  ഏല്പനിക്കുനതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  എലന്തലഭാലാം  തയഭാലറടുപ്പുകേളുലാം  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  ആണട്ട്  സസപകകേഭാ
ലചേകയണനി വരുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്. 3-10-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  15/2016/ഭ.സനി.സ.വ.
നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പകേഭാരലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ
സലാംവനിധഭാനവലാം വനിതരണ ശലാംഖലഭാ മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനവലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഏജനസനിയഭായ സലലപകകേഭാലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  FCI
കഗഭാഡസൗണനില്  നനിനലാം  മധലതല  സലാംഭരണ  ശഭാലകേളനികലയ്ക്കുലാം  അവനിലട  നനിനലാം
കറഷനകേടകേളനികലക്കുമുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട നതീക്കലാം ഉളലപടുന.  ഇതനിനട്ട് പുറകമ
FCI  കഗഭാഡസൗണനില്  നനിനലാം  മധലതല  സലാംഭണശഭാലകേളനികലയ്ക്കുലാം  അവനിലട  നനിനലാം
കറഷന കേടകേളനികലയ്ക്കുമുള്ള വഭാഹനങ്ങളുലട നതീക്കലാം ജനി.പനി.എസട്ട്.  സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഒരുക്കുനണട്ട്.

(സനി)  FCI കഗഭാഡസൗണനില്  നനിനലാം  മധലതല  സലാംഭരണ  ശഭാലകേളനികലയ്ക്കുലാം
അവനിലട നനിനലാം കറഷന കേടകേളനികലയ്ക്കുലാം കറഷന സഭാധനങ്ങള എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഒരുക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
സലലപകകേഭാ തയഭാറഭാക്കനി വരുനണട്ട്.
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ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുലട ലപഭാതുവനിതരണ പക്രനിയയലട നനിരതീക്ഷണലാം

253 (5450) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സഹബനി ഈഡന :

` ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലമഭാത്തലാം  ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങളുലട  ലപഭാതു  വനിതരണ
പക്രനിയ  ഇലകടഭാണനിക്കട്ട്  ആയനി  നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ബന്ധലപട കറഷന കേടകേളനിലുലാം ബന്ധലപട ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
കഗഭാഡസൗണുകേളനിലുലാം എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുകക്കണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  പസ്തുത  ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിക്കുനതനിനട്ട്
ലലകേലക്കഭാകളളണലതനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  കറഷന  കേടകേളനിലലലഭാലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്

ലസയനില്  (ഇ  -കപഭാസട്ട്)  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം  കറഷന  കേടകേളനില്
നടക്കുന  എലഭാ  ഇടപഭാടുകേളുലാം  കേമ്പമ്മ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
കറഷന  കേടകേളനിലലത്തുന  ഗുണകഭഭാകഭാക്കലള  തനിരനിചറനിയനതനിനട്ട് ആധഭാര്
അലലങ്കനില്  സ്മെഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/ബഭാര്കകേഭാഡട്ട്  കപഭാലുള്ള  ബദല്  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന കേടകേളനില് സലലപകകേഭാ മുകഖന
കഡഭാര്  ലഡലനിവറനി  വഴെനി  കനരനിടട്ട്  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുനതഭാണട്ട്.
ജനി.പനി.എസട്ട്.  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  ആധുനനികേ  ലടകകഭാളജനിയലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ചേരക്കുനതീക്കലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഓകരഭാ  ടഭാനസഭാക്ഷനുലാം
തതമയലാം  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  കേഭാണഭാനഭാകുന
വനിധത്തനില് ഒരു ടഭാനസഭാരനസനി കപഭാര്ടല് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം പദതനിയണട്ട്.
കൂടഭാലത സുതഭാരലമഭായ ഒരു പരഭാതനിപരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനവലാം കേമ്പമ്മ്യൂടലലറകസഷലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  

മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാറുകേള

254 (5451) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  പഞ്ചഭായത്തുകേള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  അവനിലട  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സലലപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  32
ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
പദതനിയണട്ട്.  ഇതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
ബന്ധലപട  ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട്  ടനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്,  നനിലവനിലുള്ള  നനിബന്ധനകേള
സലലപകകേഭായലട  ലഹഡട്ട്  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  നല്കേനിയതനിനട്ട്  പുറകമ
പഞ്ചഭായത്തുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഉസൗര്ജ്ജനിത  ശമങ്ങള
നടത്തുനതനിനട്ട്  സലലപകകേഭായലട  5  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം  ബന്ധലപട
ഡനികപഭാ മഭാകനജര്മഭാര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി,  തുടര് നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.

സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപട്ട് സലാംഭരനിക്കുന ലനലനിലന്റെ മറനിച്ചുവനില്ക്കല്

255 (T* 5452) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേര്ഷകേരനില് നനിനലാം സനിവനില് സസപസട്ട് വകുപട്ട് സലാംഭരനിക്കുന ലനലട്ട് ല,
സന്വേകേഭാരലമനില്ലുകേളനിലലത്തുകമ്പഭാള ഇവ മറനിച്ചുവനിറട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത അരനിയഭായനി
മഭാറനി  കറഷന  കേടകേളനിലൂലട  വനിതരണത്തനിനഭായനി  എത്തുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.  

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കറഷനകേടകേളുലട ലലലസനസട്ട് റദ്ദേഭാക്കല്

256  (5453)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഏറവലാം  കുറവട്ട്  ഇനലസക്ഷന  നടക്കുന തഭാലൂക്കട്ട്
സസപ ഓഫതീസനിലന്റെ കപരട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
ഓകരഭാ തഭാലൂക്കട്ട് സസപ ഓഫതീസുലാം നനിലവനിലല സര്ക്കഭാര് വനതനിനട്ട് കശഷലാം എത്ര
തവണ കറഷന കേടകേളനിൽ ഇനലസക്ഷന നടത്തനി എനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;
* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  കറഷനകേടകേളക്കട്ട്  2010  മുതല്  വനിവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല് സലസനഷന നൽകേനി; അവ (ARD നമ്പറുകേള) ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട് ;
എത്ര  കേടകേളുലട  സലസനഷന  പനിനവലനിച്ചു;  ആയതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലസനഷന  ആയ  കേടകേളക്കട്ട്  വതീണ്ടുലാം  സലസനസട്ട്  പുതുക്കനി
നല്കേഭാതനിരനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനലസക്ഷനുകേളുലട  എണ്ണലാം  തഭാരതകമലന  കുറവഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  ഏറനഭാടട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ആഫതീസനിലഭാണട്ട്.  സ്റ്റഭാഫനിലന്റെ  എണ്ണലാം  കുറവഭായതനിനഭാലഭാണട്ട്
ഇങ്ങലന സലാംഭവനിചതട്ട്.

ഏറനഭാടട്ട് - 304

നനിലമ്പൂര് - 689

ലപരനിന്തല്മണ്ണ - 498

തനിരൂരങ്ങഭാടനി - 727

തനിരൂര് - 617

ലകേഭാകണഭാടനി - 362

ലപഭാനഭാനനി - 309

(ബനി) ഏറനഭാടട്ട് - 29 എണ്ണലാം

46, 40, 211, 228, 1, 9, 39, 186, 122, 88, 180, 5, 03, 44, 02, 147, 42,
72, 212, 13, 14, 163, 120, 183, 118, 35, 184, 198, 87

(18 എണ്ണലാം സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു.) 

നനിലമ്പൂര്  - 10   എണ്ണലാം

156, 26, 126, 90, 146, 207, 164, 160, 58, 07 

(6 എണ്ണലാം സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു.)

ലപരനിന്തല്മണ്ണ  - 4   എണ്ണലാം

11, 65, 20, 183 

(4 എണ്ണലാം സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു.)
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തനിരൂരങ്ങഭാടനി  - 33   എണ്ണലാം

3, 5, 7, 9, 10, 26, 31, 33, 38, 47, 48, 53, 65, 72, 73, 75, 77, 79, 82,
91, 93, 94, 118, 119, 123, 124, 132, 146, 148, 161, 163, 175, 178.

(10 എണ്ണലാം സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു.)

തനിരൂര്  -60   എണ്ണലാം

38, 24, 127, 192, 103, 190, 256, 42, 71, 14, 26, 142, 180, 91, 165, 79,
223, 12, 252, 206, 96, 19, 23, 29, 32, 141, 245, 251, 255, 5, 215, 260, 55,
87, 147, 168, 201, 210, 149, 200, 15, 85, 220, 221, 107, 101, 36, 49, 112,
137, 76, 174, 25, 61, 16, 44, 231, 37, 39, 117

(3 എണ്ണലാം സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു.) 

ലകേഭാകണഭാടനി   - 1   എണ്ണലാം

കേട നമ്പര് 05, സലസനഷന പനിനവലനിചനിടനില.

ലപഭാനഭാനനി   -14   എണ്ണലാം

3, 4, 15, 18, 27, 32, 41, 54, 57, 66, 70, 91, 100, 130

(8 കേടകേളുലട സലസനഷന പനിനവലനിച്ചു)

ലലലസനസനികേളക്കട്ട്  കുറഭാകരഭാപണ  ലമകമ്മേഭാ  നല്കേനി  വനിശദതീകേരണലാം
സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയതനിനുകശഷലാം  വനിശദതീകേരണലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ലകേ.ആര്.ഒ.യട്ട്  (കകേരള  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഓര്ഡര്)  വനികധയമഭായനി  കമലധനികേഭാരനിയലട
വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സലസനഷന പനിനവലനിക്കഭാകനഭാ സനിരമഭായനി
റദ്ദു ലചേയഭാകനഭാ ഉത്തരവഭാകുനതട്ട്.

(സനി)  ഗുരുതരമഭായ  കുറലാം  ലചേയ്യുനവരുലട  ലലലസനസട്ട്  സനിരമഭായനി  റദ്ദു
ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  സലസനഷനനിലുള്ള  കറഷന  ഡനികപഭാ  ലലലസനസനികേളക്കട്ട്
കുറപത്രലാം  നല്കുകേയലാം  വനിശദതീകേരണലാം  സന്വേതീകേരനിക്കുകേയലാം  കനരനില്  വനിചേഭാരണ
നടത്തുകേയലാം  ലചേയട്ട്  സലസനഷനട്ട്  കേഭാരണമഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലട
ഗസൗരവത്തനിനനുസരനിചട്ട് ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

ക്രമകക്കടട്ട് നടത്തനിയ കറഷന ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളലക്കതനിലര നടപടനി

257 (5454) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന ഭക്ഷലധഭാനല ലമഭാത്തവലഭാപഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന നടപടനി 
എത്രകത്തഭാളമഭായനി;

269/2019.
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(ബനി) 2011-16 കേഭാലയളവനില് എത്ര കറഷന ലമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളലക്കതനിലര
ക്രമകക്കടട്ട് നടത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില് നടപടനി സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016 ജൂണ് മുതല് 2016 ലസപ്റലാംബര് അവസഭാനലാം വലര കമല്പറഞ
പകേഭാരലാം  ക്രമകക്കടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  സന്വേതീകേരനിച  നടപടനി
എലന്തനട്ട് വലകമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം

നടത്തുനതനിനുലാം സലലപകകേഭാലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 991 കകേസുകേള എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തനിയ  കറഷന  ലമഭാത്ത
വലഭാപഭാര  ഡനികപഭാ  ലലലസനസനികേളക്കട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  പനിഴെ  തുകേ  ഇസൗടഭാക്കുനതനിനുലാം  കുറവട്ട്/കൂടുതല്  കേണ
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  വനില  ഇസൗടഭാക്കുനതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഗുരുതരമഭായ  ക്രമകക്കടുകേള  കേലണത്തനിയ  കകേസുകേളനില്  ലലലസനസനിയലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം സനിരമഭായനി റദ്ദേട്ട് ലചേയതടക്കമുള്ള നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ലപഭാതുവനിതരണ കമഖലയനിലല ഇടലപടലുകേള

258 (5455)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനകശഷലാം  ലപഭാതുവനിതരണ
കമഖലയനില് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുനസര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലത്തട്ട് പസ്തുത കമഖലയനില് നടന ക്രമകക്കടുകേള
ഈ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനികന്മല് സന്വേതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തലഭാലമനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  കൃതലമഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയലപടുനതട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തഭാന നനിലവനിലുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തലഭാലമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുളള സലാംവനിധഭാനത്തനിലല കപഭാരഭായ്മകേള എലന്തലഭാലമനലാം ഇവ
പരനിഹരനിക്കഭാന  സന്വേതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേള  എലന്തലഭാലമനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയനിലല കറഷന സഭാധനങ്ങളുലട തനിരനിമറനി/മറനിച്ചു
വനില്പന  എനനിവ  തടയനതനിനഭായനി  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്
മഭാത്രമഭായലാം  കപഭാലതീസട്ട്,  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസലരകടനി
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  നനിരവധനി  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ലറയ്ഡകേളുലാം  നടത്തനി
നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  കനഭാടതീസട്ട്  നലനി  പനിഴെ  ഉളലപലടയള്ള
നടപടനികേള സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുന. ഓണലാം,  ബക്രതീദട്ട് കേഭാലത്തട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില/കമഖലഭാതല
ലസഷലല്  സന്വേഭാഡകേളുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ലലഫയനിലാംഗട്ട്  സന്വേഭാഡകേളുലാം
രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇപകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കലപട  103  സന്വേഭാഡകേള  25-8-2016  മുതല്
പവര്ത്തനിചനിരുന.  കൂടഭാലത  വനിലക്കയറലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലട
പരഭാതനികേള  സന്വേതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  സന്വേഭാഡകേളുലട
പവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം മറ്റുമഭായനി സനിവനില് സലലപസട്ട് കേമ്മേതീഷണകററനില്
കേണ്കടഭാള റൂലാം പവര്ത്തനിച്ചു വനനിരുന. ഇതനിനട്ട് പുറകമ തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില/കമഖലഭാതല
കേണ്കടഭാള  റൂമുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില
വര്ദനവനിലന  കനരനിടുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലലപകകേഭാ  വഴെനി  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന  13  ഇനലാം അവശല സഭാധനങ്ങളുലട  വനില അടുത്ത
അഞ്ചട്ട്  വര്ഷകത്തയട്ട്  വര്ദനിപനികക്കണതനില  എനട്ട്  തനിരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്
വനിപണനിയനിടലപടലനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയഭായ  70  കകേഭാടനി  രൂപ  150  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു.

ഇസൗ ലകേഭാലലാം  ഓണലാം,  ബക്രതീദട്ട്  ഉതവകേഭാലത്തട്ട് കേഴെനിഞലകേഭാലങ്ങകളക്കഭാള
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  വനിപണനിയനിടലപടല്  സലലപകകേഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
നനിലവനിലുള്ള വനില്പനശഭാലകേള ഉളലപലട  1464  ഓണചന്തകേള സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
പവര്ത്തനിപനിച്ചു.  ഇതു  കൂടഭാലത  16.06  ലക്ഷലാം  BPL  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സസൗജനല
ഓണക്കനിറട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ.  സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്  5  കേനികലഭാ വതീതലാം സസൗജനല അരനി
വനിതരണലാം  ലചേയ.  ഇത്തരലാം  വനിപണനിയനിടലപടലനിലൂലട  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിച്ചു.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ലപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിലവനിവരപടനികേ,  വനിതരണകതഭാതട്ട്,
കസ്റ്റഭാക്കനിലന്റെ  നനില  എനനിവ  ഉപകഭഭാകഭാക്കള  കേഭാണുന  വനിധലാം  പദര്ശനിപനിക്കണ
ലമനട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ ലലാംഘനലാം നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര ശകമഭായ
നടപടനി സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിനട്ട് പുറകമ എലഭാ ലപഭാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
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ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ത്രഭാസ്സുകേളുലട  ഡനികസ്പ്ലേ  ഉപകഭഭാകഭാക്കള
കേഭാണത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കറഷന
സഭാധനങ്ങളുലട വനിലവനിവരലാം,  വനിതരണകതഭാതട്ട് എനനിവ വകുപനിലന്റെ ലവബട്ട് ലലസറനില്
പസനിദലപടുത്തുനതനിനട്ട്  പുറകമ  എലഭാ  ദൃശല,  ശവല  പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട
പരസലലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത കറഷന വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  കൃതലമഭായലാം  ബനില്  നലണലമനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  കപഭാരഭായ്മ  ശദയനില്ലപടനിടനില.
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഖലഭാപനിത  നയലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമലാം ഇസൗ വര്ഷലാം പഭാബലലത്തനില് വരുനകതഭാലട ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം
കൂടുതല് സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം ഫലപദവമഭാകുലമനട്ട് കേരുതുന.

കഹഭാടലുകേളനിലല അമനിതവനില

259  (5456)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടലുകേള  അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുനലവന  പരഭാതനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഹഭാടലുകേളനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനില
ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള
സന്വേതീകേരനിലചനട്ട് വലകമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കഹഭാടലുകേളനില്  വനിലവനിവരപടനികേ
ഉപകഭഭാകഭാക്കള  കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  പദര്ശനിപനിക്കുനതട്ട്  നനിയമലാംമൂലലാം
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ഉറപട്ട് വരുത്തുനതനിനഭായനി വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര്
മഭാത്രമഭായലാം  റവനത,  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  എനതീ  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
കചേര്നലാം നനിരന്തരലാം  പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുനവര്
ലക്കതനിലര  1977-ലല  Kerala  Food  Stuffs  (Display  of  Prices  by  Catering
Establishments)  Order,  1977-ലലയലാം  1980-ലലയലാം  Kerala  Essential
Commodities (Maintenance of Accounts and Display of Prices and Stocks)
Order  എനനിവ  പകേഭാരവലാം  ശകമഭായനി  നടപടനി  സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  എനഭാല്
കഹഭാടലുകേളുലട  നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട്  അവനിലട  നല്കുന  ഭക്ഷണത്തനിനട്ട്  നനിരക്കട്ട്
നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിനനില.
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വവ്വഭാക്കഭാവനില് മഭാകവലനി കസ്റ്റഭാര്

260 (5457) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വവ്വഭാക്കഭാവട്ട് കകേന്ദമഭാക്കനി മഭാകവലനി
കസ്റ്റഭാര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനികസ്റ്റഭാര് ആരലാംഭനിക്കണലമനട്ട് ആവശലലപട കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല വവ്വഭാക്കഭാവട്ട് എന സലലാം കുലകശഖരപുരലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലഭാണട്ട്
സനിതനി ലചേയ്യുനതട്ട്.  കുലകശഖരപുരലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് സലലപകകേഭായലട രണട്ട്
വനില്പനശഭാലകേള  നനിലവനില്  പവര്ത്തനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  സലലപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേള  ഒനലാം  തലനയനിലഭാത്ത  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  മഭാകവലനി  കസ്റ്റഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സലലപകകേഭാ  നനിലവനില്  മുനഗണന  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.
എനനിരുനഭാലുലാം  കുലകശഖരപുരലാം  പഞ്ചഭായത്തനില്  മുനഭാമലതഭാരു  വനില്പനശഭാല
വവ്വഭാക്കഭാവനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള്ള
500  ചേ.  അടനിയനില്  കുറയഭാലതയള്ള  ആജതീവനഭാന്ത  വഭാടകേരഹനിത  ലകേടനിടവലാം,
അടനിസഭാന സസൗകേരലലാം ഏര്പടുത്തുനതനിനഭായനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഗഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്
അനുവദനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  സഭാധലതഭാപഠനത്തനിലന്റെയലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലഭലതയകടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  സകറഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സന്വേതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

പധഭാനമനനി ഉജ്ജന്വേല് കയഭാജന പദതനി

261 (5458) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  എല്.പനി.ജനി.  കേണക്ഷന  നല്കുന
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  പധഭാനമനനി  ഉജ്ജന്വേല്  കയഭാജന  (PMUY)  യലട
സലാംസഭാനലത്ത നഭാളനിതുവലരയള്ള പവര്ത്തനങ്ങള,  ലഭനിച തുകേ,  വനിനനികയഭാഗനിച
തുകേ എനനിവ സഹനിതലാം ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
കപഭാകുന  പദതനികേള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം
എത്രയഭാലണനലാം  ഇകതവലര  എത്ര  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്  എനലാം
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പധഭാനമനനി ഉജ്ജന്വേല് കയഭാജന പൂര്ണ്ണമഭായലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതമഭായ
പദതനിയഭാണട്ട്. ഇതനില് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് യഭാലതഭാരു പകങ്കഭാ അധനികേഭാരകമഭാ
ഇല. സലാംസഭാനത്തട്ട് 1.4 ലക്ഷലാം എല്.പനി.ജനി. കേണക്ഷനുകേള ഇസൗ പദതനി പകേഭാരലാം
അനുവദനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനലാം  ആയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  പദതനിലയപറനി  എലഭാ  ജനിലഭാ
പഞ്ചഭായത്തുകേളക്കുലാം വനിവരലാം  നല്കുകേയലാം  ഗുണകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  കബഭാധവത്കേരണലാം
നല്കുകേയലാം  കയഭാഗലരഭായവരനില് നനിനട്ട്  അകപക്ഷ സന്വേതീകേരനിച്ചുവരുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
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കയഭാഗലരഭായ  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഇസൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സസൗജനല  കേണക്ഷനുകേള
നല്കുകേയലാം ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ തുകേ എണ്ണക്കമ്പനനികേള വഴെനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനികേളക്കട്ട്  നല്കുകേയമഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്  എനട്ട്  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലട
സലാംസഭാനതല കകേഭാ -ഓര്ഡനികനറര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനഭാല് ഇസൗ പദതനിയലട
നടത്തനിപനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് യഭാലതഭാരു തരത്തനിലുള്ള ഫണ്ടുലാം ലഭലമഭാകുനനില.

ലപഭാതുവനിതരണത്തനിനുള്ള ഭക്ഷല സഭാധനങ്ങളുലട സൂക്ഷനിക്കല്

262 (5459) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുവനിതരണത്തനിന സ്തുള്ള  ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങള
സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സന്വേകേഭാരല  കഗഭാഡസൗണുകേളനില്  ഇവ  സൂക്ഷനിക്കഭാറുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  ഭക്ഷല  സഭാധനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  സന്വേകേഭാരല  കഗഭാഡസൗണുകേലള
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലകമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലപഭാതുവനിതരണത്തനിനുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സൂക്ഷനിക്കു
നതനിനട്ട് നനിലവനില്  287  സന്വേകേഭാരല ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാരുലാം  30  കകേഭാ -ഓപകററതീവട്ട്
ലസഭാലലസറനികേളുലാം  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഉടമസതയനില്
11 കഗഭാഡസൗണുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  സൂക്ഷനിക്കഭാറുണട്ട്.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനലാം റനിലതീസനിലാംഗട്ട്  ഓര്ഡര്
എഴതനി  സന്വേകേഭാരല  ലമഭാത്ത  വനിതരണക്കഭാരുലട  ലചേലവനില്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
അവരുലട കഗഭാഡസൗണനില് സൂക്ഷനിചട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ ഓഫതീസനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന
അകതഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റട്ട്  പകേഭാരലാം  അതഭാതട്ട്  കറഷന  കേടകേളനില്  എത്തനിക്കുന  ചുമതല
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കമഖലയനിലുലാം  നനിലവനില്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതട്ട്  സന്വേകേഭാരല
ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാരഭാണട്ട്. 

(സനി) 29-8-2016-ലല സ.ഉ. (ലലകേ)  നമ്പര് 11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  പകേഭാരലാം
നനിലവനിലല സന്വേകേഭാരല ലമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാര്ക്കട്ട് പകേരലാം സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില്
കബഭാക്കട്ട് തലത്തനില് സലാംഭരണശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  152  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം  കഗഭാഡസൗണ്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സലലാം  കേലണത്തനി  നലണലമനട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേളുലട കേതീഴെനില് കഗഭാഡസൗണ്
ലഭലമഭായനിട്ടുലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  വഭാടകേയട്ട്  എടുക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സന്വേതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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ലപകടഭാള പമ്പുകേളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന ഇന്ധനത്തനില് മഭായലാം

263 (5460)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സസപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപകടഭാള  പമ്പുകേളനില്  ഇന്ധനത്തനില്  മഭായലാം
കചേര്ക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  മഭായലാം  കചേര്ക്കുനതട്ട്  തടയഭാന  സന്വേതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഉപകഭഭാകഭാവനിനട്ട്  ലപകടഭാള  പമ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന
ഇന്ധനത്തനിലന്റെ  പരനിശുദനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കബഭാധലലപടഭാന  നനിലവനില്  എന്തട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്; ഇതട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തസ്തുത  കമഖലയനില്  ഇത്തരലാം  പശ്നങ്ങള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങള ഏലതലഭാലാം;  ജനിലഭാ  തലത്തനില്/തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില്
അതട്ട് ആലരലഭാലാം;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി)  എലഭാ  ലപകടഭാള പമ്പുകേളനിലുലാം  ഉപകഭഭാകഭാക്കളക്കട്ട്  ലപകടഭാളനിലന്റെയലാം
ഡതീസലനിലന്റെയലാം  ഗുണപരനികശഭാധന  നടത്തുവഭാനുള്ള  പക്രനിയ  കരഖലപടുത്തനിയ
കബഭാര്ഡകേള  പദര്ശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്  എനലാം  വനില്പനക്കഭാര്  ദനിനലാം  കതഭാറുലാം
ഗുണപരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്  എനലാം  ഇതട്ട്  കൂടഭാലത  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനതനിനഭായനി  എണ്ണക്കമ്പനനികേള  പതനിവട്ട്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം
പമ്പുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിക്കുന സഭാമ്പനിളുകേള ലകബഭാറടറനികേളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുനലണനലാം  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലട
സലാംസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഭക്ഷല  ലപഭാതു  വനിതരണ  വകുപനിലല  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ഓഫതീസര്
റഭാങ്കനില് കുറയഭാത്ത തസ്തനികേയനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കുലാം, ലഡപമ്മ്യൂടനി
കപഭാലതീസട്ട് സൂപണട്ട്/അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കേമ്മേതീഷണര് എനതീ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
ലപകടഭാള  പമ്പുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ഉണട്ട്.  ഇതു  കൂടഭാലത
എണ്ണക്കമ്പനനി  ഉകദലഭാഗസര്  കൃതലമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  എലഭാ
എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലടയലാം ആന്റെനി അഡളടകറഷന ലസല് മനിനല് പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയലാം  ലചേയഭാറുലണനട്ട്  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുലട
സലാംസഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  T5201,  5213,  5221,  5244,  5306,  5334,  5431
എനതീ നമ്പര് കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞ്ചനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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വരള്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  റൂള്  50  അനുസരനിച്ചുള്ള കനക്ടോടസ്പീസസ,  റൂള്  300  പ്രകേക്ടോരമുള്ള ഒര
പ്രസക്ടോവന  ഇതതെലക്ടോയ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  നടതക്ടോനനിരനിക്കുന്ന  വനിഷയവുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടക്ടോണസ.  അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതെരണയ  നനിര്ബന്ധമക്ടോകണക്ടോ  എന്നസ
പ്രതെനിപക്ഷകതക്ടോടസ  ആരക്ടോഞ്ഞകപ്പെക്ടോള് ഇതെസ  കവണതമന്നസ  ആവശശ്യതപ്പെട  സനിതെനിക്കസ
റൂള് 50 അനുവദനിക്കുകേയക്ടോണസ. 

മഴയുതട  ലഭശ്യതെക്കുറവുമൂലയ  സയസക്ടോനയ  കനരനിടുന്ന  വരള്ചയുയ
കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമവുയ കൃഷനി നക്ടോശവുയമൂലയ ഉളവക്ടോയനിട്ടുള്ളതെക്ടോയനി പറയതപ്പെടുന്ന അതെസ്പീവ
ഗുരതെരമക്ടോയ സനിതെനിവനികശഷവുയ വരള്ച കനരനിടക്ടോന് കകേതക്കക്ടോകള്ളണ്ട അടനിയന്തര
നടപടനികേളയ കേണക്കനിതലടുതസ സയസക്ടോനതത വരള്ചക്ടോബക്ടോധനിതെ സയസക്ടോനമക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിചസ പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരതനിനസ കൂടുതെല് കകേന്ദ്രസഹക്ടോയയ കനടനിതയടുക്കുന്ന കേക്ടോരശ്യയ
സഭക്ടോ  നടപടനികേള്  നനിര്തനിവചസ  ചര്ച  തചയ്യണതമന്നസ  ആവശശ്യതപ്പെടസ  സര്വ്വശസ്പീ
വനി.  എസസ.  ശനിവകുമക്ടോര്,  പനി.  ഉകബദുള്ള  എന്നസ്പീ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  അയഗങ്ങള്
റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരയ കനക്ടോടസ്പീസസ നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  

റവനന്യുവുയ ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്) :  സര്,
റൂള്  300  പ്രകേക്ടോരയ   നടതക്ടോനനിരന്ന  പ്രസക്ടോവനയുതട  ഉള്ളടക്കമക്ടോണസ  പ്രസ്തുതെ
വനിഷയവുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ പറയക്ടോന് കപക്ടോകുന്നതെസ. തതെക്കുപടനിഞ്ഞക്ടോറന് കേക്ടോലവര്ഷയ
നമ്മുതട സയസക്ടോനതസ കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ വളതര കുറവക്ടോയനിരന. കകേന്ദ്ര കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ
നനിരസ്പീക്ഷണ കകേന്ദ്രയ കേണക്കക്ടോക്കനിയതെനുസരനിചസ 34 ശതെമക്ടോനയ മഴ കുറവക്ടോണുണ്ടക്ടോയതെസ.
അതെനിതന  തുടര്ന്നസ  കകേന്ദ്ര  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  നനിരസ്പീക്ഷണ  കകേന്ദ്രയ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതെസ
വരന്ന  വടക്കുകേനിഴക്കന്  കേക്ടോലവര്ഷയ  90  ശതെമക്ടോനയ  മുതെല്  100  ശതെമക്ടോനയവതര
ലഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധശ്യതെയുതണ്ടന്നക്ടോയനിരന.  എന്നക്ടോല്  ഒകകക്ടോബര്  മുതെല്  ഡനിസയബര്
വതര ലഭനിച കേണക്കനുസരനിചസ  വടക്കുകേനിഴക്കന് കേക്ടോലവര്ഷതനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യതനിലയ
69 ശതെമക്ടോനതനിതന്റെ കുറവക്ടോണുണ്ടക്ടോയതെസ. ഇഇൗ സനിതെനി കേണക്കനിതലടുതസ ഒകകക്ടോബര്
മക്ടോസയ  13-ാം  തെസ്പീയതെനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പെനിതന്റെ
മനനിയടക്കമുള്ളവരമക്ടോയനി  ഇഇൗ  കേക്ടോരശ്യതതക്കുറനിചസ  ചര്ച  തചയ്യുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
നമ്മുതട  സയസക്ടോനയ  കനരനിടുന്ന  കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ,  ജലകസചനതനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
തവള്ളതനിതന്റെ  ലഭശ്യതെ,  അതെശ്യക്ടോവശശ്യയ  കവണ്ടനിവരന്ന  എലക്ടോ  രയഗങ്ങളനിതലയുയ
തവള്ളതനിതന്റെ  ലഭശ്യതെക്കുറവസ   തുടങ്ങനിയവ   സയബന്ധനിചസ   ചര്ച   തചയസ   തവള്ളയ
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ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതെനില്  വരകതണ്ട  നനിയനണമുള്തപ്പെതടയുളള  കേക്ടോരശ്യങ്ങതള
സയബന്ധനിചസ  വശ്യക്തമക്ടോയ  ഒര  നനിര്കദ്ദേശയ  തപക്ടോതുവനില്  നല്കുന്നതെനിനക്ടോയനി
തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അതെനിനുകശഷയ  മുഖശ്യമനനി  പതങ്കെടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ
അകദ്ദേഹതനിതന്റെ അദശ്യക്ഷതെയനില് 28-10-2016-ല് കസ്റ്റേറസ ഡനിസക്ടോസ്റ്റേര് മക്ടോകനജുതമന്റെസ
അകതെക്ടോറനിറനി  (SDMA)-യുതട  ഒര  കയക്ടോഗയ  കചരകേയുയ  ആ  കയക്ടോഗതനില്വചസ
സയസക്ടോനതത മുഴുവന് ജനിലകേളയ വരള്ചക്ടോ ബക്ടോധനിതെമക്ടോയനി നനില്ക്കുന്ന സക്ടോഹചരശ്യയ
കേണക്കനിതലടുതസ  സയസക്ടോന  ജനിലകേതളയക്ടോതകേ  വരള്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിതെ  ജനിലകേതളന്ന
നനിലയനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടതക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ  തചയ.  നനിയമസഭക്ടോ
സകമളനയ  നടക്കുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  അതെസ  സഭയനില്  പറയണതമനളളതു
തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഇഇൗ കേക്ടോരശ്യയ ഇവനിതട റൂള്  300  അനുസരനിചസ  പറയക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെസ.
ഇഇൗ സക്ടോഹചരശ്യതനില് ഇവനിതട ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോതല, വരള്ച മൂലവുയ മഴയുതട
കുറവുമൂലവുയ  സയസക്ടോനയ  തപക്ടോതുവനില്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചസ
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  സക്ടോധക്ടോരണ  ഗതെനിയനില്  എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലയ
നടകതണ്ട മുതന്നക്ടോരക്കങ്ങള്ക്കക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
നവയബര്,  ഡനിസയബര്  മക്ടോസതത  മഴയക്ടോണസ  നമുക്കസ  പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കക്ടോന്
വകേനല്കുന്നതെസ.  സയസക്ടോനതസ  ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന  വരള്ചയുകടതെക്ടോയ  എലക്ടോ
ലക്ഷണങ്ങളയ വനകചര്ന്നനിരനിക്കുന എന്നതെനിതന്റെ അനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ സയസക്ടോനതത
തമക്ടോതമക്ടോയനി  വരള്ചക്ടോ  ബക്ടോധനിതെ  കമഖലയക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണതമന്ന  തെസ്പീരമക്ടോനയ
എടുതനിരനിക്കുന്നതെസ. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമക്ടോര്:  സര്,  നമ്മുതട  സയസക്ടോനയ  അതെസ്പീവഗുരതെര
മക്ടോതയക്ടോര പക്ടോരനിസനിതെനികേ തെകേര്ചയുതട വക്കനികലയസ കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  കകേരളതനില്
തകേക്ടോടുയചൂടുയ  വരള്ചയുയ  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  പശക്ടോതലതത
ക്കുറനിചസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കകേരള  സയസക്ടോനതത
വരള്ച  ബക്ടോധനിതെ  സയസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണതമന്ന  വനിഷയതത
സയബന്ധനിചക്ടോണസ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലൂതട  ഉന്നയനിക്കക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നതെസ.
കകേരളതനില്  ഇതുവതര  കേണ്ടനിടനിലക്ടോത  രസ്പീതെനിയനില്  അതെനിഭയങ്കെരമക്ടോയ  വരള്ച
കനരനിടക്ടോന്  കപക്ടോകുന്ന അവസരതനില്,   സയസക്ടോനതത  140  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡല
ങ്ങളനിതലയുയ ജനപ്രതെനിനനിധനികേളനിരനിക്കുന്ന നനിയമസഭയനില് വളതര വനിശദമക്ടോയ ചര്ച
നടതനി  ഇതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്തമന്റെസ
മുകന്നക്ടോട്ടുവരണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന.  

ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മനനിയുതട വനിശദസ്പീകേരണതനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് നമ്മുതട
സയസക്ടോനതസ  തതെക്കുപടനിഞ്ഞക്ടോറന്  കേക്ടോലവര്ഷതനില്  ഇതുവതര  34  ശതെമക്ടോനയ
മഴയുതട  കുറവുണ്ടക്ടോയനി  എന്നതെസ  എലക്ടോ  പത്രമക്ടോധശ്യമങ്ങളനിലയ  ഇതെനിനകേയ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ
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തചയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  കകേരളതനിനസ  ആതകേ  2039  മനിലസ്പീമസ്പീറര്  മഴയക്ടോണസ
ലഭനികക്കണ്ടനിയനിരന്നതെസ.  ജൂണ്  മുതെല്  തസപ്റയബര്  വതര  1352  മനിലസ്പീമസ്പീറര്  മഴ
കകേരളതനില്  ലഭനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷതനിനനിടയനില്  ഏറവുയ  കുറവസ  മഴയക്ടോണസ
കകേരളതനിനസ  ലഭനിചതെസ.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരയ ഒര സയസക്ടോനയ
വരള്ച ബക്ടോധനിതെപ്രകദശമക്ടോതണന്നസ വനിലയനിരതതപ്പെടുന്നതെസ മഴയുതട അളവനിലണ്ടക്ടോകുന്ന
കുറവസ,  ഭൂഗര്ഭജലതനിതന്റെ അഭക്ടോവയ,  സൂരശ്യതെക്ടോപതനിലണ്ടക്ടോകുന്ന വര്ദന,  മണനിതന്റെ
ഉപരനിതെലതനില് ജലക്ടോയശതനിതന്റെ അളവനിലണ്ടക്ടോകുന്ന കുറവസ,  വൃക്ഷങ്ങളനിതല പചപ്പെസ
നഷ്ടമക്ടോകേല്,  റനിസര്കവക്ടോയറുകേളനിതല ജലനനിരപ്പെസ കുറയല്,  വരള്ചയുതട ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള
മരണങ്ങള്,  കേനകേക്ടോലനികേളനില്  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന  മക്ടോറങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവയനിലൂതടയക്ടോണസ.
ഇന്നസ കകേരളതനിതന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില് ഇവതയലക്ടോയ പ്രകേടമക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണുള്ളതെസ.  തുലക്ടോവര്ഷയ  ഇന്നതല  തചറുതെക്ടോയനി  ആരയഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.
ആറുദനിവസക്കക്ടോലയ  നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുതമന്നക്ടോണസ  പറയതപ്പെടുന്നതെസ.  നവയബര്,
ഡനിസയബര് മക്ടോസങ്ങളനില് നമള് പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന മഴ ലഭശ്യമക്ടോകുതമന്നസ കേരതുന്നനില.
കേക്ടോരണയ  ഒഇൗകദശ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട  ആളകേളമക്ടോയനി  ഡനിസ്കസസ
തചയകപ്പെക്ടോള് അക്കക്ടോരശ്യയ സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  തുലക്ടോവര്ഷയ തചറനിയ കതെക്ടോതെനില്
ആരയഭനിതചങ്കെനിലയ  100  ശതെമക്ടോനയ  മഴ  തപയക്ടോല്കപക്ടോലയ  ഇടവപ്പെക്ടോതെനിയനില്വന്ന
കുറവുകേള്  നനികേതക്ടോന്  കേഴനിയുതന്നക്ടോര  സക്ടോഹചരശ്യമല.  വയനക്ടോടസ  ജനിലയനില്  60
ശതെമക്ടോനയ  മഴയുതട  ലഭശ്യതെക്കുറവുണ്ടസ;  തെനിരവനന്തപുരയ,  പതനയതെനിട,  ആലപ്പുഴ,
കകേക്ടോടയയ,  ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറയ,  പക്ടോലക്കക്ടോടസ  തുടങ്ങനിയ ജനിലകേളനില് ഏകേകദശയ
30-45 ശതെമക്ടോനതനിനുയ തകേക്ടോലയ,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ,  കേണ്ണൂര്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡസ തുടങ്ങനിയ
ജനിലകേളനില് 25-30 ശതെമക്ടോനതനിനുയ എറണക്ടോകുളയ ജനിലയനില് 23  ശതെമക്ടോനതനിനുയ
ഇടയസ  മഴയുതട  ലഭശ്യതെക്കുറവുണ്ടസ.  തപക്ടോതുകവ  കകേരളതനില്  കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ
അനുഭവതപ്പെടുനതണ്ടങ്കെനിലയ  പക്ടോലക്കക്ടോടസ,  ഇടുക്കനി,  വയനക്ടോടസ  ജനിലകേളനിതല  ചനില
പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ  അതെനിരൂക്ഷമക്ടോണസ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേരളതനിലള്ള
തെണസ്പീര്തടങ്ങള്  കേണസ്പീര്തടങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോറുന്ന  സനിതെനിയുണ്ടസ.  തതെക്കന്
ജനിലകേളനിതല ഡക്ടോമുകേളനില് ജലനനിരപ്പെസ കുറവക്ടോണസ, വടക്കന് ജനിലകേളനിതല ഡക്ടോമുകേളനില്
ജലനനിരപ്പെസ വളതരയധനികേയ തെക്ടോഴ്ന്ന സനിതെനിയക്ടോണസ.  രണ്ടുദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ള ദസ്പീപനികേ
പത്രതനില് കതെക്കടനി ഡക്ടോമനിതല ജലനനിരപ്പെസ  കുറവക്ടോതണന്നസ സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
'കേക്ടോലവര്ഷയ  ചതെനിച്ചു,  കകേരളതത  കേക്ടോതനിരനിക്കുന്നതെസ  തകേക്ടോടുയ  വരള്ച'  എനള്ള
വക്ടോര്ത കകേരളകേഇൗമുദനി, ഹനിന്ദു തുടങ്ങനിയ പത്രങ്ങളനില് വരനികേയുണ്ടക്ടോയനി. 

ശക്ടോസക്ടോയകകേക്ടോട തെടക്ടോകേതനില് 33  അടനി തവള്ളയ ഉണ്ടക്ടോയനിരന്നനിടതസ ഇകപ്പെക്ടോള്
16  അടനി  തവള്ളയ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഒക്ടോകരക്ടോ  പ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള
ഡക്ടോമുകേളനിതല  ജലനനിരപ്പെസ  തെക്ടോഴ്ന്ന  അവസരതനില്  കബക്ടോട്ടുയക്ടോത്രകേള്  നനിര്തനി
വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതെനിരൂക്ഷമക്ടോയ കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ  ഉണ്ടക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
ഇഇൗ പശക്ടോതലതനില് ഇതെനിതന കനരനിടക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ
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വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കൃഷനിനക്ടോശയ,  കുടനിതവള്ള  ദഇൗര്ലഭശ്യയ,  കവദന്യുതെനി  പ്രതെനിസന്ധനി
എന്നനിവ  ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുന.  വക്ടോടര്  മക്ടോകനജസ തമന്റെനിതന്റെ  അഭക്ടോവമക്ടോണസ  ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനയ.  3000  മനിലസ്പീമസ്പീറര്   മഴയുയ  44  നദനികേളയ  33  ഡക്ടോമുകേളയ  45  ലക്ഷയ
കേനിണറുകേളയ  സമൃദമക്ടോയ  വനസമ്പത്തുമുള്ള  കകേരളതനില്  വരള്ചയുയ
കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമവുയ  രൂക്ഷമക്ടോകുനണ്ടസ.  ഇതെസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ഒര
ജലനയയ  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതനിനസ  ആവശശ്യമക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  കചക്ടോകദശ്യക്ടോതര
കവളയനില്  ഇക്കക്ടോരശ്യയ  മനനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതനിനസ
ആവശശ്യമക്ടോയ മഴ ലഭനിചക്ടോല്കപ്പെക്ടോലയ  വരള്ച ഒര യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയക്ടോണസ.
അതെനിതനക്കുറനിചസ സര്ക്കക്ടോര് വനിശദമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിക്കണയ.  ജൂണ് മുതെല് നവയബര്
വതര  70  ശതെമക്ടോനയ   മഴ  ലഭനിക്കുകമ്പക്ടോള് ജലലഭശ്യതെ  15  ശതെമക്ടോനയ മക്ടോത്രകമയുള.
50  ശതെമക്ടോനതനില്  കൂടുതെല്  ജലലഭശ്യതെ  ആവശശ്യമുള്ള  കവനല്ക്കക്ടോലതസ
10  ശതെമക്ടോനതനില്  തെക്ടോതഴയക്ടോണസ  കകേരളതനില്  മഴ  ലഭനിക്കുന്നതെസ.  ഇതെനിനുള്ള
കേക്ടോരണയ  ജലസയഭരണതനിതല  പരക്ടോജയവുയ  തതെറക്ടോയ  ജലവനിനനികയക്ടോഗ
രസ്പീതെനികേളമക്ടോണസ എനള്ളതെനില് യക്ടോതതെക്ടോര സയശയവുമനില.  കകേരളതനിനസ ലഭശ്യമക്ടോകുന്ന
മഴതയ  കേരതെനിവച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  നമ്മുതട  സമൂഹതനിനസ  ആവശശ്യമക്ടോയ  രസ്പീതെനിയനില്
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യതമക്ടോരക്കുകേ  എനള്ളതെക്ടോണസ  പ്രധക്ടോനയ.
ഇകപ്പെക്ടോള്  മഴ  തപയക്ടോല്  ആ  തവള്ളയ  രണ്ടുദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  കേടലനില്
എതനികചരകേയക്ടോണസ.  പണ്ടുകേക്ടോലതക്ടോതണങ്കെനില് ആ തവള്ളയ കേടലനില് എതനികചരക്ടോന്
മക്ടോസങ്ങതളടുക്കുയ.  വനനശസ്പീകേരണയ,  നഗരവത്കേരണയ,  തെടയണകേളതട  അഭക്ടോവയ
തുടങ്ങനിയവതയക്ടോതക്കയക്ടോണനിതെനിനസ കേക്ടോരണയ.  

തചക്കസ  ഡക്ടോമുകേള്  കകേരളതനില്  നനിര്മനിക്കുതമന്നസ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
തചക്കസ  ഡക്ടോമുകേള്  നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള്  കമനര്  തചക്കസ  ഡക്ടോമുകേള്  നനിര്മനിചക്ടോല്
തവള്ളതനിതന്റെ  കവഗതെ  കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  തവള്ളയ  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതെക്ടോണസ.
മഴക്കുഴനികേള്  ഇലക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ  ജലനനിരപ്പെസ  ഒലനിച്ചുകപക്ടോകുന.  ഇതുമൂലയ
കേനിണറുകേളതടയുയ  കുളങ്ങളതടയുയ  തവള്ളയ  റസ്പീ-ചക്ടോര്ജസ  തചയ്യക്ടോനുള്ള  അവസരയ
നഷ്ടതപ്പെടുന.  എലക്ടോവസ്പീടുകേളതടയുയ  മുറതസ  ഇകപ്പെക്ടോള് കടല് ഇടുന്നതുമൂലയ  തവള്ളയ
ഒലനിച്ചുകപക്ടോകുന്ന  സനിതെനിയക്ടോണുള്ളതെസ.  കേനിണറുകേളയ  കുളങ്ങളയ  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
നനികേത്തുന്നതെസ തെടയുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

കേക്ടോവുകേളയ  കുളങ്ങളയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനസ  കദവസസയ  കബക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടസ   ഒര വലനിയ പദതെനിക്കസ  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോര് രൂപയ തകേക്ടോടുതതെനിതന്റെ
ഫലമക്ടോയനി  കകേരളതനിതല  മുഴുവന്  കുളങ്ങളയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കക്ഷത്രങ്ങളമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെട്ടുള്ള കുളങ്ങളയ മറസ  കുളങ്ങളയ
സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനുയ ജലകസക്ടോതെസ്സുകേള് മലനിനമക്ടോകുന്നതെസ  തെടയുന്നതെനിനുയ  നടപടനി
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സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  ഇതെനിതനക്ടോതക്ക  കപക്ടോലസ്പീസസ  സക്ടോഹക്ടോയകതക്ടോതട  ശക്തമക്ടോയ
നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോകുകേയുയ കവണയ.  കപ്രവറസ  കലക്ടോബനികേളതട കനതൃതെസതനില്
കപക്ടോലസ്പീസനിതന്റെ  സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  ശുദജലയ  തപക്ടോലല്യൂടസ  തചയ്യുന്നതെനിനുള്ള
ശമങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോള് ആരയഭനിക്കുയ. തെമനിഴക്ടോടനില് rain harvesting പദതെനി ആരയഭനിചതെസ
വളതര വനിജയകേരമക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുണ്ടസ.  കകേരളതനിലയ പുതുതെക്ടോയനി നനിര്മനിക്കുന്ന
ഭവനങ്ങളനില്  rain  harvesting  പദതെനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കണയ.  നനിലവനിലള്ള വസ്പീടുകേള്,
ഓഫസ്പീസുകേള് തുടങ്ങനിയവയസ ഒര കേടസ ഓഫസ കഡറസ തകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ മഴക്കുഴനികേള്
നനിര്മനിക്കുന്നതെനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവുയ നല്കേണയ. ശുദജലക്ഷക്ടോമതനിനസ ഒര കേക്ടോരണയ
തതെറക്ടോയ ജലവനിനനികയക്ടോഗ രസ്പീതെനികേളക്ടോണസ. 

കേക്ടോര്ഷനികേ  വനിഭക്ടോഗതനില്  14,62,375  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളയ  കേക്ടോര്ഷനികേ
ഇതെരവനിഭക്ടോഗതനില്  1,10,382  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളയ  വശ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  വനിഭക്ടോഗതനില്
1139  ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളയ  ഉള്തപ്പെതട  16  ലക്ഷകതക്ടോളയ  ആളകേളക്ടോണസ  ജല
അകതെക്ടോറനിറനിയുതട ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോയുള്ളതെസ. 300 കകേക്ടോടനി രൂപ വക്ടോടര് അകതെക്ടോറനിറനിക്കസ
വനിതെരണ നഷ്ടയ വരനികേയക്ടോണസ. വരള്ച കനരനിടുകമ്പക്ടോള് കുടനിതവള്ളയ കേനിട്ടുന്നനില, മലനിന
ജലമക്ടോണസ ജനങ്ങള്ക്കസ ലഭശ്യമക്ടോകുന്നതെസ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  തെക്ടോങ്കെള്  പറയുന്ന  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  വളതര  ശകദയമക്ടോണസ.
ജലനയമക്ടോണസ  ഇവനിതട  അവതെരനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  പകക്ഷ  വരള്ച  എങ്ങതന
കനരനിടണതമനളളതെക്ടോണസ അടനിയന്തര പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമുളള വനിഷയയ.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട്ടുള്ള
കേക്ടോരശ്യങ്ങള് വളതര വനിശദമക്ടോയനി ചര്ച തചയസ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണതമന്നക്ടോണസ എനനിക്കസ
ഇഇൗ അവസരതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ.  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് നഗരവത്കേരണയ,
ഫക്ടോറ്റുകേള്  തുടങ്ങനിയവ  ഉണ്ടക്ടോയനി.  പത്തുയ  മുന്നൂറുയ  കുടുയബങ്ങള്  ഫക്ടോറ്റുകേളനില്
തെക്ടോമസനിക്കുകമ്പക്ടോള് ജലതനിതന്റെ അളവസ വളതര കൂടുതെലക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കതപ്പെടുനണ്ടസ.
ഫക്ടോറ്റുകേളനില്  മഴക്കുഴനികേള്  സക്ടോപനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  മഴതവള്ളയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനി
നക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഇതെസ  ജലനയതനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
വകരണ്ടതെക്ടോതണങ്കെനിലയ  കുടനിതവള്ളവുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട്ടുള്ള  ബുദനിമുടസ  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന
സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ആവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ
എന്നക്ടോണസ ഇക്കക്ടോരശ്യതതക്കുറനിചസ സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ. 

ഓകരക്ടോ  ജനിലകേളയ  അതെനിരൂക്ഷമക്ടോയ  വരള്ച  കനരനിടക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നതെനിനക്ടോല്
സയസക്ടോനതത  വരള്ച  ബക്ടോധനിതെ  സയസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കണയ.   ഓകരക്ടോ
ജനിലകേളനിലയ  ഓകരക്ടോ  മനനിമക്ടോര്ക്കുയ  അവരവരതട  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കുയ  ചുമതെല  നല്കേനിതക്കക്ടോണ്ടസ  അടുത  കമയസ  വതരയുള്ള
കേക്ടോലഘടതനിതല പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
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വരള്ച  രൂക്ഷമക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  കേക്ടോര്ഷനികേ  വക്ടോയ്പകേള്ക്കസ
തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ പ്രഖശ്യക്ടോപനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  കസ്റ്റേറസ തലവല് ബക്ടോങ്കുകേള്  തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകമ്പക്ടോള്  പലനിശയനിളവസ  തകേക്ടോടുക്കുനണ്ടസ.  പ്രക്ടോകദശനികേ  സഹകേരണ
സയഘങ്ങളയ  പ്രക്ടോകദശനികേ  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേളയ  പലനിശയനിളവസ  നല്കുന്നനില.
അതെനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കേക്ടോര്ഷനികേ  വക്ടോയ്പകേള്ക്കക്ടോണസ
തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ നല്കുന്നതെസ. വയനക്ടോടസ ജനിലയനില് കുടനികേതള പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനസ വക്ടോയ്പ
എടുക്കക്ടോറുണ്ടസ.  കേര്ഷകേര്  എടുക്കുന്ന  എലക്ടോ  വക്ടോയ്പകേള്ക്കുയ  തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ.  

ജലസുഭനിക്ഷമക്ടോയനിരന്ന  കകേരളയ  ഇന്നസ  ജലദരനിദ്രമക്ടോയ  കകേരളമക്ടോയനി  മക്ടോറുന.
വരക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന രൂക്ഷമക്ടോയ വരള്ച കനരനിടക്ടോന് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുഖശ്യമനനിയുതടയുയ
ചസ്പീഫസ തസക്രടറനിയുതടയുയ കനതൃതെസതനില് ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള് വനിശദമക്ടോയനി വനിലയനിരതനി
കകേന്ദ്രസഹക്ടോയയ  കനടനിതയടുക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേണയ. 

റവനല്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
ഇവനിതട  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  അയഗയ  ഇഇൗ  വനിഷയയ  അവതെരനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുമുമ്പുതെതന്ന
കകേരളതത പൂര്ണമക്ടോയനി വരള്ച ബക്ടോധനിതെ പ്രകദശമക്ടോയനി പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെക്ടോയനി ഞക്ടോന്
അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഇതെനില് ഏറവുയ പ്രധക്ടോനതപ്പെട വനിഷയയ അതെക്ടോണകലക്ടോ.  മറസ
ധക്ടോരക്ടോളയ കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില് അകദ്ദേഹയ വനിലതപ്പെട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളതമക്ടോതക്ക
മുകന്നക്ടോട്ടുവചനിട്ടുണ്ടസ.  അതതെലക്ടോയ  സസസ്പീകേക്ടോരശ്യവുമക്ടോണസ.  വരള്ച  ബക്ടോധനിതെ  പ്രകദശമക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തുടര്നടപടനികേള് കേടങ്ങള്ക്കുളള  തമക്ടോറകടക്ടോറനിയതനിതന്റെ
വനിഷയങ്ങള്,  വനിവനിധ  സക്ടോപനങ്ങള്  സസസ്പീകേരനികക്കണ്ട  നടപടനികേള്  തുടങ്ങനി  മറസ
കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്ടോതക്ക  ഇതെനില്  വരന്നതെക്ടോണസ.  മക്ടോത്രമല,  13-10-2016-നസ  കചര്ന്ന
കയക്ടോഗതനില് ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസതനിതല മഴക്കുറവുയ മറസ സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളയ വനിശദമക്ടോയ
ചര്ചയസ വനികധയമക്ടോക്കനി ചുവതട കചര്ക്കുന്ന തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള് എടുതനിരനിക്കുന എന്ന
രസ്പീതെനിയനില്  സയസക്ടോനതത  എലക്ടോ  ജനിലകേതളയുയ  വരള്ച  ബക്ടോധനിതെമക്ടോയനി
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിച  കേക്ടോരശ്യയ  ഞക്ടോന്  കനരതത  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  അതെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആവശശ്യമക്ടോയ  വനിജക്ടോപനയ  പുറതപ്പെടുവനിക്കക്ടോന്  സയസക്ടോനതത
ദുരനിതെക്ടോശസക്ടോസ കേമസ്പീഷണതറ ചുമതെലതപ്പെടുതനി.  ഫനിനക്ടോന്സസ വകുപ്പുയ കൃഷനി വകുപ്പുയ
ചര്ച  തചയസ  കസ്റ്റേറസ  തലവല്  ബക്ടോകങ്കെഴസ  കേമനിറനി  കയക്ടോഗയ  കചര്ന്നസ  ആവശശ്യമക്ടോയ
പ്രകദശങ്ങളനില് കേര്ഷകേരതട കേടങ്ങള്ക്കസ തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ പ്രഖശ്യക്ടോപനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുഖശ്യമനനി വരള്ചയുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ എലക്ടോ ജനിലക്ടോ കേളകര്മക്ടോരമക്ടോയുയ
വസ്പീഡനികയക്ടോ  കകേക്ടോണ്ഫറന്സസ  നടത്തുവക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  റവനല്യൂ,
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനിമക്ടോര് എലക്ടോ ജനിലകേളനിലയ കനരനിടസ വരള്ചക്ടോ പ്രതെനികരക്ടോധപ്രവര്തനയ
വനിലയനിരത്തുന്നതെനിനക്ടോയനി  കയക്ടോഗയ  കചരന്നതെനിനുയ  ചസ്പീഫസ  തസക്രടറനി  എലക്ടോ
ആഴ്ചയനിലയ വസ്പീഡനികയക്ടോ കകേക്ടോണ്ഫറന്സസ മുഖക്ടോന്തരയ വരള്ച പ്രഖശ്യക്ടോപനിച ജനിലകേളതട
വരള്ചക്ടോ  പ്രതെനികേരണ  പ്രവര്തനയ  അവകലക്ടോകേനയ  തചയ്യുന്നതെനിനുയ
തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ജനുവരനി  2017-ല്  സയസക്ടോനതസ  ദുരന്തപ്രതെനികേരണ
നനിധനിയനില്നനിന്നസ  അതുവതരയുള്ള തചലവസ  പരനിഗണനിചസ  വരള്ചക്ടോബക്ടോധനിതെ സനിതെനി
ഗുരതെരമക്ടോയനി  തുടരകേയക്ടോതണങ്കെനില്  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തപ്രതെനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിന്നസ
അധനികേ  തുകേ  ആവശശ്യതപ്പെട്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെനിനസ  തമകമക്ടോറക്ടോണ്ടയ
നല്കുവക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.  വരള്ചക്ടോ  പ്രതെനികരക്ടോധ  പ്രതെനികേരണ
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  വനിശദമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  സര്ക്കുലര്
ഇറക്കുവക്ടോന്  ദുരന്ത  നനിവക്ടോരണ  വകുപ്പെനിതന  ചുമതെലതപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ജനിലക്ടോ
കേളകര്മക്ടോര്ക്കസ  26  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അടങ്ങനിയ  കുറനിപ്പെസ  ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  സയസക്ടോനതസ  ഏറവുയ  വലനിയ  വരള്ച  വനകചരന  എന്നസ
മനസനിലക്ടോക്കനി  13-10-2016-നസ  തെതന്ന  മുന്കൂടനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുതട
സക്ടോന്നനിദശ്യതനില്  കയക്ടോഗയ  കചരക്ടോനുയ  ബന്ധതപ്പെട  മനനിമക്ടോരതട  സക്ടോന്നനിദശ്യതനില്
ആകലക്ടോചനകേള് നടതനി നടപടനികേളമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുയ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.
ഇവനിതട ബഹുമക്ടോനതപ്പെട അയഗയ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച കേക്ടോരശ്യങ്ങള്-വക്ടോടര് റസ്പീ-ചക്ടോര്ജനിയഗസ
സയവനിധക്ടോനയ  ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതെനിതന്റെ  ആവശശ്യകേതെ,  മഴക്കുഴനികേള്  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
നനിര്മനികക്കണ്ടതെനിതന്റെ  ആവശശ്യകേതെ,  സയസക്ടോനതസ  ലഭനിക്കുന്ന  മഴയനില്  ഒര
തുള്ളനിതവള്ളയകപക്ടോലയ  നഷ്ടതപ്പെടക്ടോതതെ  സയരക്ഷനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനയ
ഉറപ്പെക്ടോകക്കണ്ടതെനിതനക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിശദക്ടോയശങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവതയക്ടോതക്ക  ചര്ച
തചയതെക്ടോണസ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ഭരണ-പ്രതെനിപക്ഷ വശ്യതെശ്യക്ടോസമനിലക്ടോതതെ ഒറതക്കടക്ടോയനി
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണ്ടതെക്ടോതണന്ന കേക്ടോരശ്യവുയ എലക്ടോവര്ക്കുയ അറനിയക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  ഏറവുയ
കൂടുതെല് മഴ കുറഞ്ഞനിട്ടുള്ള ജനിലകേളതട കേക്ടോരശ്യങ്ങള് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട അയഗയ ഇവനിതട
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചു.  ഓകരക്ടോ  ജനിലതെനിരനിചസ  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലവര്ഷതനില്  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
മഴയുതട അളവുകേള് പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് ആലപ്പുഴയനില് 64,  കേണ്ണൂര് 78,  എറണക്ടോകുളയ 54,
ഇടുക്കനി 66,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡസ  88,  തകേക്ടോലയ  54,  കകേക്ടോടയയ  57,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  86,
മലപ്പുറയ 72,  പക്ടോലക്കക്ടോടസ 78,  പതനയതെനിട 46,  തെനിരവനന്തപുരയ 86,  തൃശ്ശൂര് 78,
വയനക്ടോടസ  74  ശതെമക്ടോനയ  എന്നനിങ്ങതന   കുറവുണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതെക്ടോയക്ടോണസ  കേക്ടോണുന്നതെസ.
വനിവനിധ  ജനിലകേളനിതല  കൃതെശ്യമക്ടോയ  കേണക്കുകേളള്തപ്പെതട  കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  നനിരസ്പീക്ഷണ
കകേന്ദ്രയ  സമര്പ്പെനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേളമുണ്ടസ.  ഇതെനിതന്റെ  രൂക്ഷതെ  കേണക്കനിതലടുതക്ടോണസ
13-10-2016-നുതെതന്ന ഇഇൗ ഗഇൗരവകമറനിയ വനിഷയയ ചര്ച തചയ്യക്ടോന് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
മുഖശ്യമനനിയുതട കനതൃതെസതനില് കയക്ടോഗയ വനിളനിച്ചുകചര്തതെസ. 
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ശസ്പീ  .   തകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ കുമക്ടോര്: സര്, ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി
ഇവനിതടയുണ്ടസ.  വക്ടോടര് അകതെക്ടോറനിറനിയുതട തെകേരക്ടോറനിലക്ടോയ കമക്ടോകടക്ടോറുകേള് മക്ടോറനി വയക്ടോന്
മക്ടോത്രകമ പണയ തകേക്ടോടുക്കുകേയുള എന്നസ ഒര ഉതരവനില് പറയുനണ്ടസ. 100  മസ്പീറര്
തതപപ്പെസ ഇടക്ടോല് പടനികേജക്ടോതെനി കകേക്ടോളനനിയനില് ജലയ ലഭനിക്കുയ എന്നക്ടോതണങ്കെനില്കപ്പെക്ടോലയ
തകേക്ടോടുക്കുകേയനില  എന്നക്ടോണസ  ഉതരവനില്  പറയുന്നതതെന്നക്ടോണസ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്
പറയുന്നതെസ. വരള്ച സയബന്ധനിചസ  മുന്കൂടനി ഞങ്ങള് ചര്ച നടതനിയനിരന. വക്ടോടര്
അകതെക്ടോറനിറനിയനില്  കകേടക്ടോയ  കമക്ടോകടക്ടോറുകേള്  മക്ടോറക്ടോന്  മക്ടോത്രകമ  പണമുള  എന്നക്ടോണസ
അവര്  പറയുന്നതെസ.  അതരതനില്  പണയ  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  ജനങ്ങള്ക്കസ  ഗുണയ
കേനിട്ടുതമന്നസ കതെക്ടോനന്നനില. 

ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   മക്ടോതെന്യു ടനി  .   കതെക്ടോമസസ): സര്, ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മനനി
സൂചനിപ്പെനിച  13-10-2016-തല  കയക്ടോഗതനില്തതന്ന  ഇതുസയബന്ധനിചസ  കൃതെശ്യമക്ടോയ
തെസ്പീരമക്ടോനമുണ്ടസ. ജലലഭശ്യതെയുള്ള സലങ്ങളനില് കപപ്പെസ തതലന് ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിചസ തവള്ളയ
തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനമുണ്ടസ.  എവനിതടതയങ്കെനിലയ   തതെറനിദക്ടോരണയുതണ്ടങ്കെനില്  അതെസ
തെനിരതനി തകേക്ടോടുക്കുന്നതെക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഞക്ടോന്  ദസ്പീര്ഘമക്ടോയനി  പറയുന്നനില.  ജനിലക്ടോ
കേളകര്മക്ടോര്ക്കസ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുള്ള  26  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്   ഇതതെലക്ടോയ  ഉള്തപ്പെടുനണ്ടസ.
വരള്ച ബക്ടോധനിതെ കമഖലകേളനില് എങ്ങതന ജലയ എതനിക്കണയ, ജലയ വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
ദുരപകയക്ടോഗയ തചയ്യതപ്പെടക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോനുള്ള മുന്കേരതെലകേള്,  കസക്ടോഷശ്യല്  ഒക്ടോഡനിറനിയഗസ
തുടങ്ങനി എലക്ടോ കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കേനികയക്ടോസ്കുകേള് സക്ടോപനിചസ
തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഓകരക്ടോ  തെകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളയ  ജലയ  ലഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുന്നതെസ. 

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  എനനിക്കസ  പറയക്ടോനുള്ളതെസ  തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ
വകുപ്പുമനനികയക്ടോടക്ടോണസ.  കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ  പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതെനില്  കേക്ടോലതെക്ടോമസയ  ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള  കേക്ടോരണയ  കറക്ടോഡസ
കുഴനിക്കുന്നതെനിലള്ള തെടസമക്ടോണസ.  എതന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില് പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോറക്ടോയ
ഒര വര്ക്കസ ഇക്കക്ടോരണതക്ടോല് തെടസതപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. കറക്ടോഡസ കുഴനിചസ ഉപകയക്ടോഗ
ശൂനശ്യമക്ടോക്കുന്നതെനികനക്ടോടസ  നമുക്കക്ടോര്ക്കുയ  കയക്ടോജനിപ്പെനില.  പകക്ഷ  കുടനിതവള്ളതനിതന്റെ
കേക്ടോരശ്യതനില്  എതന്തങ്കെനിലയ  ക്രമസ്പീകേരണമുണ്ടക്ടോക്കനിയനിതലങ്കെനില്  ഇഇൗ  അവസരതനില്
പുതെനിയ  തതപപ്പെസ  തതലന്  ഇടുന്നതെനിനസ  ബുദനിമുട്ടുണ്ടക്ടോകുയ.  അതെനിനസ  വശ്യക്തമക്ടോതയക്ടോര
കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷനുണ്ടക്ടോക്കണയ.

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ  രജനികസ്ട്രേഷനുയ   വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):
സര്,  കകേരളതനില്  എലക്ടോ  സലത്തുയ  കറക്ടോഡസ  കുഴനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
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ശസ്പീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജസ  കേക്ടോശസ  വക്ടോങ്ങനി  കറക്ടോഡസ  കുഴനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  റനിലയന്സനിനുയ
ബനിര്ലയ്ക്കുതമക്ടോതക്ക  ഓര്ഡര്  തകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കറക്ടോഡസ  വശങ്ങളനില്കൂടനി
കുഴനിക്കക്ടോതതെ  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  കറക്ടോഡനിതന്റെ  മധശ്യതനില്ക്കൂടനിതതന്ന  കുഴനിക്കുന.
അതുകേഴനിഞ്ഞസ  ഓവര്  എസ്റ്റേനികമറസ  എടുക്കുകേയുയ  തചയ്യുയ.  ഇങ്ങതന  തതപസ
കചക്ടോര്ത്തുകേയക്ടോണസ തചയ്യുന്നതെസ.  ശസ്പീ.  മക്ടോതെന്യു ടനി.  കതെക്ടോമസുയ ഞക്ടോനുയകൂടനി ചര്ച തചയസ
കറക്ടോഡസ കുഴനിക്കുന്നതെനിനസ ഒര തതഗഡസ തതലന് ഇറക്കനി.  കറക്ടോഡനിനസ തതസഡുതണ്ടങ്കെനില്
അവനിതട  കുഴനിക്കണയ  അതലങ്കെനില്  ടക്ടോര്  കപക്ടോര്ഷതന്റെ  അരനികേനില്  കുഴനിക്കണയ.
എവനിതടതയങ്കെനിലയ  കറക്ടോഡനിതന്റെ  മധശ്യതനില്  കുഴനികക്കണ്ടനി  വന്നക്ടോല്,  രണ്ടസ
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  എസ്റ്റേനികമറസ  എടുക്കുകേയുയ  കുഴനിക്കുകമ്പക്ടോഴുയ  അടയ്ക്കുകമ്പക്ടോഴുയ
സൂപ്പെര്തതവസസ  തചയ്യുകേയുയ  കവണയ.  ഇതെനിതനലക്ടോയ  പൂര്ണ  അധനികേക്ടോരയ
തകേക്ടോടുതതങ്കെനിലയ  ഇതതെക്ടോനമല  നടക്കുന്നതെസ.  അവനിതടയുള്ള  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്
കേള്ളക്കളനി നടത്തുന്നതെസ ഞങ്ങളതട ശദയനില്തപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.  റനിലയന്സനിനുയ ആദനിതെശ്യ
ബനിര്ലയ്ക്കുതമക്ടോതക്കക്കൂടനി  ഒന്നരലക്ഷയ  കേനികലക്ടോമസ്പീററക്ടോണസ  കുഴനിക്കക്ടോന്  അനുവക്ടോദയ
തകേക്ടോടുതനിരനിക്കുന്നതെസ. നനിയമക്ടോനുസരണയ കറക്ടോഡുകേള് കുഴനിക്കുന്നതെനിനസ ഒര തെടസവുമനില.
എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കുയ  അവനിതട  കപക്ടോയനി സൂപ്പെര്തതവസസ  തചയ്യക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  പലരയ
ഇതെനിതനക്കുറനിചസ  തതെറനിദരനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. നനിയമക്ടോനുസരണയ  തചയ്യുന്നതെനില്
യക്ടോതതെക്ടോര തെടസവുമനില. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ കുമക്ടോര്:  സര്,  കേടനിയഗനിനുതെതന്ന വക്ടോടര് അകതെക്ടോറനിറനി
നക്ടോലര  കകേക്ടോടനി  രൂപ  എതന്റെ  മണ്ഡലതനില്  തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.  പകക്ഷ  ആ  തുകേ
ഉപകയക്ടോഗനിചസ  അവനിതട കേടനിയഗസ  നടതനിയ സലങ്ങള് അടയക്ടോതതെ പനി.ഡബന്യു.ഡനി.
മറസ സലങ്ങളനികലയസ തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  വനിവരക്ടോവകേക്ടോശയവഴനി കചക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള്
പറയുന്നതെസ  നക്ടോലര  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അവനിതട  ഉപകയക്ടോഗനിചനിട്ടുതണ്ടന്നക്ടോണസ.  പകക്ഷ
ഇവനിതട  തചയനിടനില.  ആ  തുകേ  മറസ  എവനിതടകയക്ടോ  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മനനി  ആ കേക്ടോരശ്യയകൂടനി ശദനിക്കണയ. 

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്: സര്, ഒര മണ്ഡലതനിനസ മനിനനിമയ ഒര കകേക്ടോടനി രൂപ വചസ
200  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തകേക്ടോടുതനിടസ  മൂന്നസ  മക്ടോസമക്ടോയനി.  മുമ്പസ   കുഴനി  അടയക്ടോതതെ  ഇഇൗ
തുകേയുതട  75  ശതെമക്ടോനവുയ  അവര്  എടുക്കുമക്ടോയനിരന.  എന്നക്ടോല്  ഇകപ്പെക്ടോള്  അതെസ
എടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതെനിനക്ടോല്  അവര്ക്കസ  തെക്ടോല്പ്പെരശ്യമനില.  ഇതതെക്ടോതക്ക  നമുക്കസ
മക്ടോറണയ.  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  അവരവരതട  മണ്ഡലങ്ങളനില്  അനുവദനിക്കതപ്പെട
കപ്രക്ടോഗക്ടോയ  കനക്ടോക്കനി  നടതനിയനിതലങ്കെനില്  ബുദനിമുടക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുന്
മുഖശ്യമനനിയുതട  മണ്ഡലതനില് ഒര പ്രശ്നവുമനില.  അങ്ങസ  ഡയറക്ഷന് തകേക്ടോടുതക്ടോല്
മതെനി. നനിയമക്ടോനുസരണയ തചയ്യുന്നതെനിനസ ഒര തെടസവുമനില. 



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 305

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  നമള് വരള്ചതയക്കുറനിചസ ചര്ച തചയ്യക്ടോന്
കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  എന്നക്ടോല്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  സസ്പീക്കറുള്തപ്പെതട  അറനികയണ്ട
പ്രധക്ടോനതപ്പെട വനിഷയയ നമ്മുതട എയ.എല്.എ.  കഹക്ടോസ്റ്റേലനില് ആവശശ്യതനിനസ  ടക്ടോപ്പുയ
മറ്റുയ  ഇലക്ടോതതെനിനക്ടോല്  തവള്ളയ  ലസ്പീക്കക്ടോയനികപ്പെക്ടോകുന  എനളളതെക്ടോണസ.  അതെസ
ഗഇൗരവമക്ടോയനിതതന്ന  ഇഇൗ  സഭ  ചര്ച  തചകയ്യണ്ടതെക്ടോണസ.  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  തവള്ളയ
ലസ്പീക്കക്ടോകുന്നതെസ കേക്ടോണുകമ്പക്ടോള് സങ്കെടയ കതെക്ടോനകേയക്ടോണസ. പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി. ഉകദശ്യക്ടോഗസര്
വരക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഇങ്ങതന സയഭവനിക്കുന്നതതെന്നക്ടോണസ ഉകദശ്യക്ടോഗസര് പറയുന്നതെസ.
ഇതെസ മുന്കൂടനി കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ നമള് ഇഇൗ വനിഷയതനില്  ഇടതപടണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഹഇൗസസ  കേമനിറനികയക്ടോടസ  ഇതുസയബന്ധനിചസ  പരനികശക്ടോധനിചസ
റനികപ്പെക്ടോര്ടസ നല്കേക്ടോന് പറയക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  തമമ്പര്  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളക്ടോതടലക്ടോയ  തപക്ടോതുവനില് കയക്ടോജനിപ്പെക്ടോതണന്നസ  ഞക്ടോന് ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുകേ
യുണ്ടക്ടോയനി. കേളകര്മക്ടോര്ക്കസ നല്കേനിയ 26 നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില് അകദ്ദേഹയ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച
മനിക്കവക്ടോറുയ  എലക്ടോ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  ഉള്തപ്പെടുനണ്ടസ.  എലക്ടോവരതടയുയ  സഹകേരണയ
ആവശശ്യമുള്ളതുയ  ഭരണ-പ്രതെനിപക്ഷ  വശ്യതെശ്യക്ടോസമനിലക്ടോതതെ  കകേകേക്ടോരശ്യയ  തചകയ്യണ്ടതു
മക്ടോയ വനിഷയമക്ടോണനിതെസ. ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് ഒരമക്ടോന്തവുയ
ഉണ്ടക്ടോകേനില. ഇവനിതട ബഹുമക്ടോനതപ്പെട അയഗയ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച വനിഷയയ സയബന്ധനിചസ
സഭക്ടോ നടപടനികേള്  നനിര്തനിവചസ ചര്ച തചകയ്യണ്ട ആവശശ്യമനില.    

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനിയുതട  വനിശദസ്പീകേരണതനിതന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ അവതെരണക്ടോനുമതെനി  നനികഷധനിക്കുന. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതെരണതനിനസ  അനുമതെനി നനികഷധനിച്ചു.)

10.00 am]

പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  തചന്നനിതല  ):  സര്,  വളതര ഗുരതെരമക്ടോയ
വരള്ചയക്ടോണസ    കകേരളയ  കനരനിടക്ടോന് കപക്ടോകുന്നതെസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനിയുയ  ഇഇൗ
വനിഷയയ  അവതെരനിപ്പെനിച  ശസ്പീ.  വനി.  എസസ.  ശനിവകുമക്ടോറുയ  വനിഷയതനിതന്റെ
കേക്ടോഠനിനശ്യതതപ്പെറനി  വളതര  വനിശദമക്ടോയനി  ഇവനിതട  പ്രതെനിപക്ടോദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
ഇതവണ കേനികടണ്ട മഴ കേനിടനിയനിതലന്നസ  മക്ടോത്രമല,  ഇനനി കേനിട്ടുകമക്ടോതയന്ന സയശയയ
കൂടനി  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇതെനിതന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  കകേരളതനിതല  ഡക്ടോമുകേളനില്
തവള്ളമനില,  കവദന്യുതെനി  ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  കുറയുന,  കൃഷനിക്കക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ജലയ
ലഭശ്യമലക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ  ബുദനിമുട്ടുകേള് അനുഭവതപ്പെടുന,  ജല കസക്ടോതെസ്സുകേളനിലക്ടോതതെ
കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമമുണ്ടക്ടോകുന.  തപരനിയക്ടോറനില്  നനിന്നക്ടോണസ  തകേക്ടോചനി  നഗരതനിതല
269/2019.
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ആളകേള്ക്കസ  കുടനിതവള്ളയ  നല്കുന്നതെസ.  അവനിതട  ഗുരതെരമക്ടോയ  ശുദജലക്ഷക്ടോമയ
കനരനിടുകേയക്ടോണസ.  ഇതരതനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  കകേരളതമക്ടോടക്ടോതകേയുണ്ടസ.  ഞക്ടോന്
ഇഇൗയനിതട  വയനക്ടോടനില്  കപക്ടോയനിരന.  അവനിതട  മുള്ളന്തകേക്ടോലനി,  പുല്പ്പെള്ളനി  എന്നസ്പീ
രണ്ടസ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില്  മണനിരകേള്  ചക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  ഇതെസ  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന്ന
കേക്ടോഠനിനശ്യകമറനിയ വരള്ചയുതട സൂചനയക്ടോതണന്നക്ടോണസ കേര്ഷകേര് പറയുന്നതെസ.  ഇടുക്കനി,
വയനക്ടോടസ  തുടങ്ങനിയ  ജനിലകേളനില്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലകേളനില്   വലനിയ  കതെക്ടോതെനിലള്ള
പ്രതെനിസന്ധനി  ഉണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുന.  പക്ടോലക്കക്ടോടസ  ജനിലയനില്  ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന  ചൂടസ
വര്ദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന.  കകേരളയ  വലനിയ  രസ്പീതെനിയനിലള്ള  വരള്ച  കനരനിടക്ടോന്
കപക്ടോകുനതവനള്ളതെക്ടോണസ  ഇതെനിലൂതട  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതെസ.  വക്ടോര്ഡസ
അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ ഇകപ്പെക്ടോള് മഴ  തപയ്യുന്നതെസ. ഒര വക്ടോര്ഡനില് തപയക്ടോല് അടുത
വക്ടോര്ഡനില്  തപയ്യക്ടോറനില.  വക്ടോര്ഡസ  അടനിസക്ടോനതനില്  മഴ  ലഭനിക്കുന്നതെസ  പുതെനിയ
പ്രതെനിഭക്ടോസമക്ടോണസ. സയസക്ടോനതസ ഉണ്ടക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന ഗുരതെരമക്ടോയ അവസ,
കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വശ്യതെനിയക്ടോനതനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില് ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതെക്ടോതണന്നക്ടോണസ
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ.  ആകഗക്ടോളതെക്ടോപനയ  വര്ദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
കേക്ടോലമക്ടോണനിതെസ.  യൂകറക്ടോപ്പെനില്കപക്ടോലയ  കേക്ടോലക്ടോവസയനില്  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ള  വലനിയ  മക്ടോറയ
പഠനക്ടോര്ഹമക്ടോയ  വനിഷയമക്ടോണസ.  കകേരളതത  സയബന്ധനിചനിടകതക്ടോളയ,  കേക്ടോര്ഷനികേ
പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമര്ഹനിക്കുന്ന  സയസക്ടോനതമന്ന  നനിലയനില്  വളതര  ഗുരതെരമക്ടോയ
പ്രതെനിസന്ധനിയക്ടോണസ  കനരനിടുന്നതെസ.  വരള്ച  കേക്ടോരണയ,  കേര്ഷകേര്ക്കസ  ബുദനിമുടസ
അനുഭവനികക്കണ്ടനിവരന,  കവദന്യുതെനി ക്ഷക്ടോമതനികലയസ കകേരളയ നസ്പീങ്ങക്ടോന് കപക്ടോകുന,
കേര്ഷകേര്ക്കസ  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  ലഭനിക്കക്ടോതതുയ  ലഭനിക്കുന്ന  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കസ  വനില
ലഭനിക്കക്ടോതതുയ  കേക്ടോരണയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേടങ്ങള്  അടയക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  അവസ
യുണ്ടക്ടോകുന.  തപക്ടോതുതവ  കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  വലനിയ  തെകേര്ച  കനരനിടക്ടോന്
കപക്ടോകുനതവനള്ളതെക്ടോണസ  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യയ.  13-10-2016-നസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
മുഖശ്യമനനിയുതട അദശ്യക്ഷതെയനില് കചര്ന്ന കയക്ടോഗതനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്  ചനില
നടപടനികേള്  കകേതക്കക്ടോണ്ടതെക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  ഇവനിതട
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  എറണക്ടോകുളയ  ജനിലയനില്  അതരതനില്  കയക്ടോഗയ
വനിളനിച്ചുതവങ്കെനിലയ പല ജനിലകേളനിലയ ജനിലക്ടോ കേളകര്മക്ടോര് ജനപ്രതെനിനനിധനികേളതട കയക്ടോഗയ
വനിളനിചനിടനില.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  എയ.എല്.എ.മക്ടോരടങ്ങുന്ന  ജനപ്രതെനിനനിധനികേളതട
കയക്ടോഗയ  വനിളനിചക്ടോല്  അങ്ങസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  26  ഇന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
എതന്തലക്ടോമക്ടോതണന്നസ എയ.എല്.എ.മക്ടോര്ക്കുയകൂടനി മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  കേളകര്മക്ടോര്
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  കയക്ടോഗയ  കചരകേയുയ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്
തെഹസസ്പീല്ദക്ടോര്മക്ടോരതട  കനതൃതെസതനില്  കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കുകേയുയ  കവണയ.
എയ.എല്.എ.മക്ടോതരക്കൂടനി പതങ്കെടുപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  കയക്ടോഗയ കചര്ന്നക്ടോല് ശസ്പീ.  തകേ.  ബനി.
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ഗകണഷസ  കുമക്ടോര്  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോതലയുള്ള  കപപ്പെസ കലന്  എകസറന്ഷന്,
കമക്ടോകടക്ടോര് കകേടക്ടോകുകേ തുടങ്ങനിയ തചറനിയ പ്രശ്നങ്ങള് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്
ചര്ച  തചയസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  വരള്ചയുയ  തവള്ളതപ്പെക്ടോക്കവുയ
ഉണ്ടക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ  നനിശനിതെ  തുകേ  കഫനക്ടോന്സസ  കേമസ്പീഷതന്റെ
വകേയക്ടോയനി എലക്ടോ വര്ഷവുയ സയസക്ടോനങ്ങള്ക്കസ അനുവദനിക്കക്ടോറുണ്ടസ. 'In addition to
that' അതെലക്ടോതതെയുള്ള കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയയ ലഭനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ അങ്ങയുതട
ശദയനില്തപ്പെടുതക്ടോനുള്ളതെസ.  അതെനിനുകവണ്ടനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെനിനസ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
തമകമക്ടോറക്ടോണ്ടയ  തകേക്ടോടുക്കണയ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതെനിയനില്  മറസ  സയസക്ടോനങ്ങളനിതല
കപക്ടോലള്ള വരള്ച കകേരളതനിലണ്ടക്ടോകേനില.  ആടുമക്ടോടുകേള് ചതതക്ടോടുങ്ങുന്ന തെരതനിലള്ള
വരള്ചയുയ മരഭൂമനികേളള്ള രക്ടോജസക്ടോനനിതല വരള്ചയുയ കകേരളതനിതല വരള്ചകയക്ടോടസ
തെക്ടോരതെമശ്യയ തചയക്ടോല്  കകേരളതനില് വരള്ചയനിതലന്നസ കകേന്ദ്ര ടസ്പീമനിനസ കേതണ്ടതക്ടോന്
കേഴനിയുയ. ഇവനിടതത വരള്ചയുതട സസഭക്ടോവവുയ വടകക്ക ഇന്തശ്യന് സയസക്ടോനങ്ങളനിതല
വരള്ചയുതട സസഭക്ടോവവുയ വശ്യതെശ്യസമക്ടോണസ. വടക്കന് സയസക്ടോനങ്ങളനിതല വരള്ചയനില്
ചൂടുതകേക്ടോണ്ടസ  ആളകേള് മരനിക്കക്ടോറുണ്ടസ.  രക്ടോജസക്ടോനനിതല കധക്ടോല്പൂര് എന്ന സലതസ
50  ഡനിഗനി  ചൂടക്ടോണസ അനുഭവതപ്പെടുന്നതെസ.  അവനിടതത കേനകേക്ടോലനികേള്  ചക്ടോകേക്ടോറുണ്ടസ.
അവനിടതത  drought  situation-ഉയ  കകേരളതനിതല  drought  situation-ഉയ തെമനില്
ഒരനിക്കലയ  തെക്ടോരതെമശ്യതപ്പെടുതക്ടോന്  കേഴനിയനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  റവനല്യൂ
വകുപ്പുമനനി  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ഉകദശ്യക്ടോഗസരമക്ടോയനി  ചര്ച  തചയസ  തമകമക്ടോറക്ടോണ്ടയ
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിനസ  സമര്പ്പെനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കഭശ്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ.
കകേന്ദ്ര  ടസ്പീയ  ഇവനിതട  വരണയ.  തവള്ളതപ്പെക്ടോക്ക  സമയതസ  കകേന്ദ്ര  ടസ്പീയ  എതനിയനിടസ
യക്ടോതതെക്ടോര കേക്ടോരശ്യവുമനില.  നക്ടോണശ്യ വനിളകേളയ മറസ കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേളയ നശനിക്കുന്നതുയ
ഡക്ടോമുകേള്  വറനി  വരളന്നതുയ  കുടനിതവള്ള  കസക്ടോഴസ  ഇലക്ടോതെക്ടോകുന്നതുയ  വക്ടോടര്തബഡസ
തെക്ടോഴുന്നതുമക്ടോയ കകേരളതനിതന്റെ പ്രകതെശ്യകേ സക്ടോഹചരശ്യയ കേണക്കനിതലടുതസ സമഗമക്ടോയ
അകനസഷണയ  നടത്തുന്നതെനിനസ  കകേന്ദ്ര  ടസ്പീമനിതന   എതനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയക്ടോണസ
ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതെസ. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെക്ടോവസ
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോതല,  ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിലയ  മനനിമക്ടോതര  ചുമതെലതപ്പെടുതനി
കയക്ടോഗങ്ങള്  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  സയവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.
മണ്ഡലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കുന്നതുള്തപ്പെതടയുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
കേളകര്മക്ടോര്ക്കസ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ;  അതെസ  എത്രയുയകവഗയ  നടതക്ടോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ
തകേക്ടോടുക്കക്ടോയ. പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെക്ടോവസ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോതല,  ദുരന്ത  പ്രതെനികേരണ
നനിധനിയനില്  നനിന്നസ  വരള്ച  കനരനിടുന്നതെനിനസ  അധനികേ  തുകേ  ആവശശ്യതപ്പെടസ  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിനസ  തമകമക്ടോറക്ടോണ്ടയ  നല്കേക്ടോന്  സയസക്ടോന  ദുരനിതെക്ടോശസക്ടോസ  കേമസ്പീഷതന
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ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന  ചുമതെലതപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചനിചസ മറസ കേക്ടോരശ്യങ്ങള് തചയ്യുന്നതെക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ  തചന്നനിതല:  സര്,  ദുരന്ത നനിവക്ടോരണ കേമസ്പീഷനനിതല ആളകേള്
കകേന്ദ്രതനില്  കപക്ടോകുന്നതെനില്  തതെറനില.  രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയനി  മുഖശ്യമനനിയുയ  റവനല്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുയകൂടനി  കകേന്ദ്രതനിതല  ബന്ധതപ്പെട  മനനിമക്ടോതരക്കൂടനിക്കണ്ടക്ടോല്
തപക്ടോളനിറനിക്കല്  കപ്രക്ടോസസക്ടോവുകേയുയ  ഇതെസ  സയസക്ടോനതനിതന്റെ  ശക്തമക്ടോയ
ആവശശ്യമക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ   കേക്ടോണുകേയുയ  തചയ്യുയ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതെനിയനില്
കകേന്ദ്രതനിതന്റെ  കനക്ടോയസസ  അനുസരനിചസ  തുകേ  ലഭനിക്കക്ടോന്  ബുദനിമുടക്ടോണസ.  മുന്  റവനല്യൂ
വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ  ഇവനിതടയുണ്ടസ; അകദ്ദേഹതനിനറനിയക്ടോയ. പലകപ്പെക്ടോഴുയ
കകേരളതനിതന്റെ  വരള്ച  കകേന്ദ്രതനില്  അവതെരനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അതെനിതന്റെ  രൂക്ഷതെ
മനസനിലക്ടോകേക്ടോറനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  വളതര  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ഇഇൗ  വനിഷയയ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമന്റെനില്  അവതെരനിപ്പെനിചസ,  കവണതമങ്കെനില്  കകേന്ദ്ര  സയഘതത
കകേരളതനിതലതനിചസ  വസ്തുതെകേള്  കബക്ടോദശ്യതപ്പെടുതനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ
ആവശശ്യക്ടോനുസരണമുള്ള  പണയ  ലഭനിക്കുകേയുള.  കേര്ഷകേരതട  കേടങ്ങള്ക്കസ
തമക്ടോറകടക്ടോറനിയമുണ്ടസ.  വയനക്ടോടസ,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനിതല  കേര്ഷകേരനില്  കൂടുതെലയ
കേടതമടുതനിട്ടുളളതെസ  നക്ടോഷണകലസ്ഡസ  ബക്ടോങ്കുകേളനില്  നനിന്നല,  സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേളനില്  നനിന്നക്ടോണസ.  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേള്  തമക്ടോറകടക്ടോറനിയയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകേകയക്ടോ,  എഴുതെനിതളകേകയക്ടോ  തചയ്യണതമങ്കെനില്  സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേള്ക്കുള്ള  സഹക്ടോയയ  സയസക്ടോന  ഗവണ്തമന്റെസ  നല്കേണയ.  ആ  നനിലയനില്
കകേന്ദ്രതനിതന്റെ  അധനികേ  സഹക്ടോയയ  കേനിടനിയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  വരള്ചക്ടോ  ദുരനിതെക്ടോശസക്ടോസ
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നടതക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  അക്കക്ടോരശ്യതനില്
ഗവണ്തമന്റെസ  ജക്ടോഗതെ കേക്ടോണനിക്കുകേയുയ ഇവനിതടതയടുത നടപടനികേള് ഫലപ്രദമക്ടോയനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്  ബന്ധതപ്പെട  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്ക്കസ  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കുകേയുയ
കവണയ.  കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ  രൂക്ഷമക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ദുരന്ത
നനിവക്ടോരണതനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ഫണ്ടസ  കേതണ്ടതനി  വക്ടോടര്  അകതെക്ടോറനിറനിക്കസ
തകേക്ടോടുകക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  കമക്ടോകടക്ടോറുകേള്  കകേടക്ടോവുന്ന  പ്രശ്നതനിനു  കൂടനി
നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണതമന്നസ  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടസ  അഭശ്യര്തനിക്കുന.  ഇഇൗ
വനിഷയതനിതന്റെ  ഗഇൗരവയ  ഗവണ്തമന്റെസ  ഉള്തക്കക്ടോണ്ട  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  വക്ടോക്കഇൗടസ
ഉകപക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി  ഉണ്ടക്ടോകേണതമന്നസ
അഭശ്യര്തനിക്കുന. 

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. തഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)
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III ശദ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  ചനികേനിതക്ടോസഇൗകേരശ്യങ്ങളതട അപരശ്യക്ടോപ്തതെ

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജസ
ആശുപത്രനിയുതട കശക്ടോചനസ്പീയക്ടോവസ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ശദയനില് തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണസ
ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  വനിഷയയ  അവതെരനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  കകേരളതനിതല  ആദശ്യതത
ഗവണ്തമന്റെക്ടോയ  ഇ.എയ.എസസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതക്ടോണസ  ഇഇൗ  തമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജുയ ആശുപത്രനിയുയ ആരയഭനിചതെസ.  ഇകപ്പെക്ടോള് വടക്കന് കകേരളതനിതന്റെയക്ടോതകേ
ആശയമക്ടോണസ  ആതുരശുശ്രൂഷക്ടോരയഗതത ഇഇൗ സക്ടോപനയ.   കകേരളതനില് ഏറവുയ
കൂടുതെല്  ആളകേള്  ചനികേനിത  കതെടനിതയത്തുന്ന  ഇഇൗ  ആശുപത്രനിയനില്  കരക്ടോഗനികേള്
വളതരയധനികേയ  ദുരനിതെമനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അവനിടതത  ഒഇൗടസ  കപഷശ്യന്റെസസസ
വനിഭക്ടോഗതനില്  പ്രതെനിദനിനയ  നക്ടോലക്ടോയനിരയ  മുതെല്  ആറക്ടോയനിരയവതര  ആളകേള്
എത്തുനണ്ടസ.  ഒര വര്ഷയ  18  ലക്ഷകതക്ടോളയ ആളകേളക്ടോണസ  അവനിതട  ഒ.പനി.യനില്
വരന്നതെസ. കേനിടതനി  ചനികേനിതയക്ടോയനി  ഇന്  കപഷശ്യന്റെസസസ  വനിഭക്ടോഗതനില്  വരന്നതെസ
എണ്പതെനിനക്ടോയനിരയ  മുതെല്  ഒരലക്ഷയ  വതര  ആളകേളക്ടോണസ.  ഏതെസ  വര്ഷതത
സ്റ്റേക്ടോറനിറനികസ കനക്ടോക്കനിയക്ടോലയ ഇതെസ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.  ഏഷശ്യയനിതല തെതന്ന
ഏറവുയ  കൂടുതെല്  പ്രസവയ  നടക്കുന്നതെസ  സസ്പീകേളതടയുയ  കുടനികേളതടയുയ
വനിഭക്ടോഗതനിലക്ടോണസ.  പക്ടോകതക്ടോളജനി വനിഭക്ടോഗതനിലക്ടോണസ  നമ്മുതട സയസക്ടോനത്തുതെതന്ന
ഏറവുയ കൂടുതെല് വനിവനിധ തടസ്റ്റുകേള് നടത്തുന്നതെസ.  സര്ജറനികേളതട എണതമടുതക്ടോലയ
ഏറവുയ  കൂടുതെലക്ടോണസ.  അവനിടതത  ജനറല്  തമഡനിസനിന്,  ഓര്കതക്ടോ
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെനിതലക്ടോതക്ക  ഓകരക്ടോ  വക്ടോര്ഡനിലയ  28  കപര്ക്കസ  കേനിടക്കക്ടോനുള്ള
സഇൗകേരശ്യമക്ടോണുള്ളതെസ.  അതെനിതന്റെ   അഡസ്പീഷണല്  ഭക്ടോഗതസ   36  കപര്ക്കസ  കൂടനി
കേനിടക്കക്ടോനുള്ള സഇൗകേരശ്യമുണ്ടസ. എന്നക്ടോല് 120 കപരനിലധനികേയ കരക്ടോഗനികേള് വരക്ടോന്തയനിലയ
ഓകരക്ടോ കേടനിലനിതന്റെ ഇടയനിലതമക്ടോതക്കയക്ടോയനി കേനിടകക്കണ്ട സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണസ.  സര്ജറനി
വക്ടോര്ഡനിലള്തപ്പെതട  അകലക്ടോടഡസ  തബഡനിതനക്കക്ടോള്  ഇരടനിയനിലധനികേയ  കരക്ടോഗനികേള്
കേനിടക്കുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടസ.  കേക്ടോര്ഡനികയക്ടോളജനി  കമഖലയനിലയ  കേക്ടോര്ഡനികയക്ടോ
തതെക്ടോറക്ടോസനികേസ സര്ജറനിയുതട കേക്ടോരശ്യതനിലതമക്ടോതക്ക പരനിമനിതെനിക്കുള്ളനില് നനിനതകേക്ടോണ്ടസ
ഒരപക്ടോടസ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  തചയ്യുനതണ്ടങ്കെനിലയ കേക്ടോലഹരണതപ്പെട  കേക്ടോതസ  ലക്ടോബുയ
തഎ.സനി.യു.  സഇൗകേരശ്യങ്ങളതട  അപരശ്യക്ടോപ്തതെയുയ  കേക്ടോരണയ  അതുയ  ബുദനിമുടനിലക്ടോണസ.
പകക്ഷ  ഇഇൗ  പരനിമനിതെനികേതളക്ടോതക്ക  ഉള്ളകപ്പെക്ടോഴുയ  അവനിടതത  കഡക്ടോകര്മക്ടോരയ
നനിലവനിലള്ള  സ്റ്റേക്ടോഫുകേളതമക്ടോതക്ക  ആതക്ടോര്തമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ  കുതറതയങ്കെനിലയ  ആശസക്ടോസയ  ആളകേള്ക്കുണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  1957-1959
കേക്ടോലതസ ആരയഭനിച ആശുപത്രനിതയന്ന നനിലയനില് ആ കേക്ടോലതത സ്റ്റേക്ടോഫസ പക്ടോകറണ്
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ആണസ ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  നനിലവനിലള്ളതെസ.  60  വര്ഷയ  മുമ്പുള്ള തെസനികേകേളക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ
അവനിതട  നനിലനനില്ക്കുന്നതെസ.  നനിലവനിലള്ള  തെസനികേകേളനില്കപ്പെക്ടോലയ  ആളനില.
അക്കക്ടോരശ്യതനില് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനികനക്ടോടസ വലനിയ അവഗണനയുയ
തകേക്ടോടുയ  ക്രൂരതെയുമക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലതസ  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്  കേക്ടോണനിചതെസ.
അവനിതട  വനിവനിധ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലക്ടോയനി  കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട  105  ഒഴനിവുകേളക്ടോണസ
ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതെസ.  ഇടക്കക്ടോലതസ  കേരക്ടോറടനിസക്ടോനതനില്  ആളകേതള  നനിയമനിക്കുന്നതെനിനസ
കവണ്ടനി രണ്ടുതെവണ ഇന്റെര്വല്യൂ നടതനിയനിട്ടുയ 19 കപരക്ടോണസ ആതകേ വന്നതെസ. എന്തക്ടോണസ
ആളകേള് വരക്ടോതതെസ,  അവര്ക്കസ  ശമ്പളമക്ടോയനി  35,000  രൂപ തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് മക്ടോത്രതമ
നമുക്കസ അവകേക്ടോശമുള.  അകതെസമയയ മകഞരനി തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനില്  60,000
രൂപ ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോതമന്നസ  കനരതത ഗവണ്തമന്റെസ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെക്ടോണസ.   ഇഇൗ
സക്ടോഹചരശ്യയ നനിലനനില്ക്കുന്നതുതകേക്ടോണ്ടസ അവനികടയസ ആളസ വരനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ
ഞക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലതസ  ക്രൂരമക്ടോയ  അവഗണനയക്ടോയനിരനതവന്നസ  പറഞ്ഞതെസ.
അതുകപക്ടോതലതെതന്ന പലകപ്പെക്ടോഴുയ തപ്രക്ടോകമക്ടോഷനക്ടോയനി കഡക്ടോകര്മക്ടോര് കപക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്
തെസനികേ  സഹനിതെമക്ടോണസ  തെനിരവനന്തപുരകതയയ  മറ്റുയ  തകേക്ടോണ്ടു  വരന്നതെസ.
അങ്ങതനയക്ടോണസ  ഇഇൗ  വലനിയ  ഗശ്യക്ടോപ്പെസ  വന്നതെസ.  കനരതത  തമഡനിസനിന്,  സര്ജറനി
വനിഭക്ടോഗതനില്  8  വസ്പീതെയ  സസ്പീനനിയര്  തറസനിഡന്റുമക്ടോരണ്ടക്ടോയനിരന.  അതെനികപ്പെക്ടോള്  2
വസ്പീതെമക്ടോയനി  കുറഞ.  നഴ്സുമക്ടോരതടയുയ  അറന്ഡര്മക്ടോരതടയുയ  മറസ  പക്ടോരക്ടോ  തമഡനിക്കല്
സ്റ്റേക്ടോഫനിതന്റെയുയ കുറവക്ടോണസ ഏറവുയ പ്രധക്ടോനതപ്പെട പ്രശ്നയ.  60 വര്ഷയ മുമ്പസ നനിശയനിച
സ്റ്റേക്ടോഫസ പക്ടോകറണ് അനുസരനിചക്ടോണസ ഇകപ്പെക്ടോഴുയ തുടരന്നതെസ. ഇരന്നൂറനികലതറ കഗഡസ-II
ജസ്പീവനക്കക്ടോരതട കുറവസ അവനിതടയുണ്ടസ.  അവനിടതത സൂപ്പെര് തസഷശ്യക്ടോലനിറനി കബക്ടോക്കസ
പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിചതെസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  പനി.തകേ.  ശസ്പീമതെനി  ടസ്പീചര്  ആകരക്ടോഗശ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന  അന്നതത  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  അവസക്ടോന  ഘടതനിലക്ടോണസ.
കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലമക്ടോയനിരന  അവനിതട  പുതെനിയ  തെസനികേകേള്
അനുവദനികക്കണ്ടനിയനിരന്നതെസ.  അന്നസ വകുപ്പെസ കകേകേക്ടോരശ്യയ തചയ മനനി ഇവനിതടയുണ്ടസ.
ഒര  തെസനികേകപക്ടോലയ  സൃഷ്ടനിക്കതപ്പെടനിടനില.  കേക്ടോര്ഡനികയക്ടോളജനി,  നല്യൂകറക്ടോളജനി,
തനകഫക്ടോളജനി,  നല്യൂകറക്ടോ  തമഡനിസനിന്,  ഗശ്യക്ടോകസ്ട്രേക്ടോ  എന്കറക്ടോളജനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിതല
തഎ.പനി., ഒ.പനി. വനിഭക്ടോഗയ സൂപ്പെര് തസഷശ്യക്ടോലനിറനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ. പകക്ഷ
ഒര  തെസനികേയുമനില.  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  ജസ്പീവനക്കക്ടോതര  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  അവനിതട
പ്രവര്തനങ്ങള്  മുകമ്പക്ടോട്ടുതകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതെസ.  നനിലവനില്  അവനിതടയുള്ള
കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട എണതനിതന്റെ സക്ടോധശ്യതെയനുസരനിച്ചുകപക്ടോലയ സര്ജറനികേള് നടതക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കക്ടോത സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണസ.  അതെനിനസ  കേക്ടോരണയ അനകസഷശ്യ കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട
കുറവക്ടോണസ.  സക്ടോങ്ഷന്ഡസ  തസ്ട്രേങ്തെസ  അനുസരനിചസ  34  അനകസഷശ്യ  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്
കവണ്ടസക്ടോനതസ  19  കപര്  മക്ടോത്രകമയുള.  തെനിരവനന്തപുരതസ  34  കപരയ  ഉണ്ടസ.
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കേക്ടോഷസക്ടോലനിറനിയനില്  3  തെനികയററുകേളണ്ടസ.  അപകേടങ്ങളയ  ആക്രമണങ്ങളയ  വന്നക്ടോല്
അവനികടയക്ടോണസ ആളകേതള തകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെസ. അതെനില് സര്ജറനി തെനികയറര് മക്ടോത്രമക്ടോണസ
പ്രവര്തനസജമക്ടോയനിട്ടുളളതെസ.  അവനിതടയുയ  ആവശശ്യമക്ടോയ  കഡക്ടോകര്മക്ടോരയ
അനകസഷശ്യ കഡക്ടോകര്മക്ടോരയ ഇല. കറഡനികയക്ടോ ഡയകഗക്ടോസനിസസ വനിഭക്ടോഗതനില് പണ്ടസ
എകസകറ മക്ടോത്രയ ഉണ്ടക്ടോയനിരന്ന കേക്ടോലത്തുള്ള അത്രയുയ കഡക്ടോകര്മക്ടോര് മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതെസ.
ഇകപ്പെക്ടോള്  സനി.ടനി.  സ്കക്ടോനുയ  എയ.ആര്.തഎ.  സ്കക്ടോനുയ  ഒതക്ക  സക്ടോപനിച്ചുതവങ്കെനിലയ
അവനിതട  എകസ കറ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെസ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  കേക്ടോലതസ  എത്ര
തെസനികേയുകണ്ടക്ടോ  അതുമക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതെസ.  തപക്ടോള്ളകലറ  ആളകേതള  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി
തകേക്ടോണ്ടുവരന, അവര്ക്കസ പ്രകതെശ്യകേമക്ടോയ വക്ടോര്ഡസ സഇൗകേരശ്യമനില.  ഒര പ്രകദശതത
ജനങ്ങളതട  ഏറവുയ  ദുരനിതെപൂര്ണമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോണസ  അവതെരനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ഇഇൗ
നനിലയനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  എലക്ടോ  കമഖലയനിലയ  ഉണ്ടസ.  കസക്ടോര്ട്സസ  തമഡനിസനിന്
ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടസ  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുയ  അവനിതട  തെസനികേകേളണ്ടക്ടോയനിടനില.  അവനിടതത
ആവശശ്യതനിനുള്ള  കുടനിതവള്ളതനിനുമക്ടോത്രമക്ടോയനി  പ്രതെനിദനിനയ  രണ്ടുലക്ഷയ  രൂപ
തകേക്ടോടുകക്കണ്ട സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടസ. അക്കക്ടോരശ്യതനില് ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെസ  ആതക്ടോര്തമക്ടോയനി
പരനിശമനിചക്ടോല്  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോവുന്നകതെയുള.  ശസ്പീമതെനി  ടസ്പീചര്  ആകരക്ടോഗശ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന  കേക്ടോലതസ  മലനിനജല  സയസ്കരണ  പക്ടോന്റെസ  അവനിതട
സക്ടോപനിച്ചുകേഴനിഞ. പകക്ഷ അതെനിതന്റെ കപപ്പെസ കലന് ഇടുന്നതെനിനക്ടോയനി അഞ്ചുവര്ഷയ
കേക്ടോതനിരനികക്കണ്ടനിവന. ആ കപപ്പെസ കലന് ഇടല് പൂര്തനിയക്ടോയനിട്ടുയ ഇകപ്പെക്ടോഴുയ അതെസ
പ്രവര്തനസജമക്ടോക്കനിയനിടനില.  തപക്ടോലല്യൂഷന് കേണ്കടക്ടോള് കബക്ടോര്ഡനിതന്റെ അനുമതെനി
ലഭനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  അവസക്ടോനമക്ടോയനി  അറനിയക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതെസ.  അതെസ
ചുറ്റുപക്ടോടുമുള്ള  ജനങ്ങള്ക്കുള്തപ്പെതട  ബുദനിമുട്ടുണ്ടക്ടോക്കുന.  കവസ്റ്റേസ  മക്ടോകനജസ തമന്റെനിതന്റെ
പ്രശ്നങ്ങളണ്ടസ.  ആശുപത്രനി വനികേസന  സമനിതെനിയുതട  പണയ  ഉപകയക്ടോഗനിചസ
ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങള് തചയ്യണതമനള്ള സക്ടോഹചരശ്യതനില് അതെനിതനക്ടോരപക്ടോടസ പരനിമനിതെനികേളണ്ടസ.
കനരതത കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഒര പ്രകതെശ്യകേ  സ്കസ്പീയ  അനുസരനിചസ ഒര വലനിയ
വനികേസന  പദതെനി  അനുവദനിക്കതപ്പെതടങ്കെനിലയ  അതെസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  എവനിതടയുയ
എതനിയനിടനില.  ഓകരക്ടോ  കേക്ടോലത്തുയ  അവനിടതത  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരശ്യ
വനികേസനതനിനുകവണ്ടനി  പലകപ്പെക്ടോഴക്ടോയനി  ഗവണ്തമന്റുകേള്  തുകേ  അനുവദനിതചങ്കെനിലയ
ആസൂത്രനിതെമക്ടോയനിടല  അതെസ  വനിനനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇനനിതയങ്കെനിലയ
അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരശ്യ  വനികേസന  കേക്ടോരശ്യതനില്  പണയ  ആസൂത്രനിതെമക്ടോയനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോകേണയ. അനകസഷശ്യ   കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട
എണയ  വര്ദനിപ്പെനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തെതന്ന  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
തപര്കഫക്ടോതമന്സസ  ഇരടനിയനിലധനികേമക്ടോയനി  തമചതപ്പെടുതക്ടോനുയ  ഗുണകമന്മയുള്ള
ചനികേനിത  തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുയ  കേഴനിയുയ.  അവനിടതത  തെനിരക്കസ  കുറയ്ക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  ജനിലക്ടോ-
തെക്ടോലൂക്കസ  ആശുപത്രനികേതള  തമതചപ്പെടുതക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  നമുക്കസ  കുതറയധനികേയ
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ആളകേതള  അകങ്ങക്ടോടസ  അയയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  ഇതെനിനുകവണ്ടനി  ബന്ധതപ്പെട
ഉകദശ്യക്ടോഗസരതട  ഒര  ഉന്നതെതെല  കയക്ടോഗയ  വനിളനിക്കുന്നതെനിനുയ  ഓകരക്ടോ
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെനിതന്റെയുയ  ചുക്കക്ടോന്  പനിടനിക്കുന്ന  ആളകേള്ക്കസ  അവരതട  പ്രശ്നങ്ങളയ
പരനിഹക്ടോര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ  അവതെരനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ഒര  പൂര്ണ  ദനിവസയ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ശനില്പ്പെശക്ടോല സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുയ  നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണയ. 

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്): സര്, മലബക്ടോര് കമഖലയനിതല മനിക്കവക്ടോറുയ എലക്ടോ ജനിലകേളനിതലയുയ ജനങ്ങളതട
ആശയ കകേന്ദ്രമക്ടോണസ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജസ.  ഇതെസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  1957-ല്  സക്ടോപനിതെമക്ടോയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.
പ്രഗത്ഭനക്ടോയനിട്ടുള്ള കഡക്ടോ. എ. ആര്. കമകനക്ടോന് കകേരളതനിതന്റെ ആകരക്ടോഗശ്യ വകുപ്പുമനനി
ആയനിരനിക്കുന്ന  സമയതക്ടോണസ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിതന്റെ  ആരയഭയ
കുറനിക്കുന്നതെസ.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജസ  മക്ടോത്രമല,  കകേരളതനിതല
ഗവണ്തമന്റെസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേതള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതെനിനുയ മനികേവനിതന്റെ
കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതെനിനുയ ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നയുടതനതെതന്ന
തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  എലക്ടോ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളയ
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുയ  അവനിടതത  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേതളലക്ടോയ  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പെസ
മനസനിലക്ടോക്കുകേയുയ  തചയനിട്ടുണ്ടസ.  ഞക്ടോന്   കനരനിടസ  ഓകരക്ടോ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെനികന്റെയുയ
പ്രകതെശ്യകേതെയുയ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിതന്റെ  ഇകപ്പെക്ടോഴതത  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളതമലക്ടോയ
കൃതെശ്യമക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടസ.  അതെനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കക്ടോനുയ
തസന്റെര് ഓഫസ എകലന്സക്ടോയനി കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിതന മക്ടോറക്ടോനുയ
ഈ ഗവണ്തമന്റെസ സന്നദമക്ടോതണന്നസ പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകേയുയ തചയനിട്ടുണ്ടസ.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ
തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുയ  തെനിരവനന്തപുരയ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുയ  എയനിയസസ
നനിലവക്ടോരതനിലള്ള  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുതമന്നസ  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചു.
എയനിയസസ  നനിലവക്ടോരതമന്നസ  പറയുകമ്പക്ടോള്  ചനിലകപ്പെക്ടോള്  അതെനിതനക്കക്ടോള്  തമചതപ്പെട
നനിലവക്ടോരതനികലയസ  മക്ടോറക്ടോന് സക്ടോധശ്യതെയുള്ള തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേളക്ടോണസ നമ്മുതട
തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേള്. പലകപ്പെക്ടോഴക്ടോയനി കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിതന്റെ
പശക്ടോതല സഇൗകേരശ്യങ്ങള് വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടസ. പതക്ഷ അവനിതട ചനികേനിതയ്തക്കത്തുന്ന
കരക്ടോഗനികേളതട  എണതനിനനുസരനിചസ  ആവശശ്യമക്ടോയ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളയ  തെസനികേകേളയ
സൃഷ്ടനിക്കതപ്പെടനിടനില.  1950-തല  സ്റ്റേക്ടോഫസ  പക്ടോകറണക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുമുള്ളതെസ.  ഇതെസ
കകേരളതനിതല  തമഡനിക്കല്  കമഖലയുതട  ആതകേ  പ്രകതെശ്യകേതെയക്ടോതണന്നസ  നനിരവധനി
തെവണ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ. ഓകരക്ടോ തെവണ ആകരക്ടോഗശ്യ കമഖലയനിതല പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ
മറുപടനി  പറയുകമ്പക്ടോഴുയ  കകേരളതനിതല  ആകരക്ടോഗശ്യ  കമഖലയനില്  ആവശശ്യമക്ടോയ
തെസനികേകേള്  സ സൃഷ്ടനിക്കതപ്പെടനികടയനില  എന്നക്ടോണസ  ഈ  സഭയനില്തതന്ന
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  1957-തല  സ്റ്റേക്ടോഫസ  പക്ടോകറണക്ടോണസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനില്
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ഇകപ്പെക്ടോഴുമുള്ളതെസ.  1961-തല  സ്റ്റേക്ടോഫസ  പക്ടോകറണ്  അനുസരനിചക്ടോണസ  ആകരക്ടോഗശ്യ
വനിഭക്ടോഗതനിതലലക്ടോയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.  അതെനിതന്റെ  വലനിയ  ചുരക്കയ  അവനിതട
അനുഭവതപ്പെടുനതവനള്ളതെസ  വസ്തുതെയക്ടോണസ.  തെസനികേകേളതട  എണതനില്
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിലയ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  വര്ദനവുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിചനിടനില.  സൂപ്പെര്  തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  വനിഭക്ടോഗയ,  സസ്പീകേള്ക്കുയ  കുടനികേള്ക്കുയ
കവണ്ടനിയുള്ള പ്രകതെശ്യകേ കബക്ടോക്കസ,  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കുള്ള കഹക്ടോസ്റ്റേലകേള്,  ആധുനനികേ
സഇൗകേരശ്യങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ  ലക്ടോബസ  തുടങ്ങനിയവതയലക്ടോയ  അവനിതടയുണ്ടസ.  അതുകപക്ടോതല
അവനിതട  കേക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗ  ചനികേനിതയക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ലസ്പീനനിയര്  ആകനിലകററര്
ഒതരണമുണ്ടസ.  പുതെനിയ  ചനില  കബക്ടോക്കുകേള്  നനിര്മനികക്കണ്ടതുയ  തെനികയററുകേതളക്ടോതക്ക
ആധുനനികേവത്കേരനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.  അവനിതടനനിന്നസ  കശഖരനിചനിട്ടുള്ള  വനിവരങ്ങള്
അനുസരനിചസ ചനില പ്രകതെശ്യകേ തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള് കകേതക്കക്ടോണ്ടനിട്ടുണ്ടസ.  ആശുപത്രനിയനിതല
തെനികയറര്  സയവനിധക്ടോനതമക്ടോതക്ക  വളതര  വനിപുലമക്ടോതണങ്കെനിലയ  അവനിതട
ആവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള കപക്ടോസ്റ്റേസ ക്രനികയഷന്  നടത്തുന്നതെനിനുയ  കരക്ടോഗനികേളതട
എണതനിനനുസരനിച്ചുള്ള സകപ്പെക്ടോര്ടനിയഗസ സ്റ്റേക്ടോഫുകേളതട എണയ വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുയ
ഈ ഗവണ്തമന്റെസ തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ചുരക്കയ ചനില കപക്ടോസ്റ്റുകേള് ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന
നനികേതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ബക്ടോക്കനിയുള്ളവ അടനിയന്തരമക്ടോയനി നനികേത്തുന്നതെക്ടോണസ.  അവനിതടതയക്ടോര
സസസ്പീകവജസ ടസ്പീറസതമന്റെസ  പക്ടോന്റെനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യയ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട അയഗയ പറഞ. പക്ടോന്റെനിതന്റെ
ഭഇൗതെനികേ  സഇൗകേരശ്യവുയ  തകേടനിടവുതമക്ടോതക്ക  ഒരക്കനിയനിട്ടുതണ്ടന്നലക്ടോതതെ  സസസ്പീകവജസ
ടസ്പീറസതമന്റെസ  പക്ടോന്റെസ  പ്രവര്തനസജമല.  അവനിതട  വലനിയ  പരക്ടോതെനികേള്
ഉയരകേയക്ടോണസ.  ഇത്രയുയ വലനിതയക്ടോര തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനില്നനിനള്ള കവസ്റ്റേസ ആ
പ്രകദശതക്ടോതകേ  ഒഴുകേനി  പരക്കുകേയുയ അവനിടതത  പുഴകേളനികലയ്ക്കുയ  മറ്റുയ
വനകചരകേയുയ തചയ്യുനതവന്നസ നനിരന്തരമക്ടോയനി റനികപ്പെക്ടോര്ടസ തചയ്യുകേയക്ടോണസ.  അവനിതട
ആദശ്യയ സന്ദര്ശനിചകപ്പെക്ടോള്തെതന്ന ഈ സസസ്പീകവജസ   ടസ്പീറസതമന്റെസ പക്ടോന്റെസ അടനിയന്തരമക്ടോയനി
പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതനിട്ടുണ്ടസ.  വളതര  തപതടനതെതന്ന
അതെസ  പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോകുയ.  അതെനിനുള്ള  നടപടനി  എടുത്തുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
അതുകപക്ടോതല  അവനിതട  സൂപ്പെര്  തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  കബക്ടോക്കസ  ആരയഭനിചനിടസ
പത്തുവര്ഷതനികലതറയക്ടോയനി.  പകക്ഷ  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  യക്ടോതതെക്ടോര  പ്രകയക്ടോജനവുമനില.
അവനിതട  450  കേനിടക്കകേളക്ടോകേക്ടോയ,  പകക്ഷ  25  തബഡസ  മക്ടോത്രകമ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുനള.  കേക്ടോരണയ  അവനിടതത  സ്റ്റേക്ടോഫസ  പക്ടോകറണ്  അങ്ങതനയക്ടോണസ.  കപക്ടോസ്റ്റേസ
ക്രനികയഷന്  നടന്നനിടനില.  അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സര്ക്കക്ടോര്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ. അവനിതടതയക്ടോര തടറസ്പീഷശ്യറനി കേശ്യക്ടോന്സര് തകേയര് തസന്റെറനിനസ
42  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിതചങ്കെനിലയ  തകേടനിട  നനിര്മക്ടോണയ  പൂര്തനിയക്ടോയനിടനില.
അവനിടതത സന്ദര്ശനകവളയനില് അതെസ പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി എടുതനിട്ടുണ്ടസ.
അതെനിതന്റെ  ഏതെസ  കമഖലയനിലക്ടോണസ  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.ആകണക്ടോ  അതലങ്കെനില്  കവതറ
ഏതതെങ്കെനിലയ  വനിഭക്ടോഗമക്ടോകണക്ടോ  തെടസതമതന്നലക്ടോയ  വനിശദമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചസ  അതെസ
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പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശയ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ
വന്നതെനിനുകശഷയ  പുതെനിയ  കേക്ടോഷസക്ടോലനിറനി  കബക്ടോക്കനിതന്റെ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്തനയ
ആരയഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.  അതുകപക്ടോതല സൂപ്പെര് തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  ഡനി.എയ.  ഉള്ള  (Pulmonary
Medicine)  ഏകേ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജക്ടോണസ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജസ.
അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  എന്കടക്ടോ  കബക്ടോങ്കെനിയര്  അള്ടക്ടോസഇൗണ്ടസ  സയവനിധക്ടോനയ
ഏര്തപ്പെടുതക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുതമന്നസ ഈ ഗവണ്തമന്റെസ തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.
'ആര്ദ്രയ'  പദതെനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനിതക്കക്ടോണ്ടസ  അവനിടതത  ഒ.  പനി.  കബക്ടോക്കുയ
ടക്ടോസ്ഫര്കമഷനുള്ള നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ.  കരക്ടോഗസ്പീ  സഇൗഹൃദവുയ
അതുകപക്ടോലതെതന്ന  പൂര്ണമക്ടോയുയ  ഇലകകക്ടോണനികേസ  സയവനിധക്ടോനതനിലൂതട  ഏറവുയ
ആധുനനികേമക്ടോയ  ഒ.പനി.കബക്ടോക്കുയ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ. കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിലയ അതുണ്ടക്ടോക്കുയ. ഇകപ്പെക്ടോള്
ഉള്ള  മൂന്നസ  ആയബുലന്സുകേള്ക്കുപുറകമ  മൂന്നസ  ആയബുലന്സുകൂടനി  അവനിതട
വക്ടോങ്ങുന്നതെക്ടോണസ.  അടുത ഒര വര്ഷതനിനുള്ളനില് അവനിതട കൂടുതെല് ആയബുലന്സസ
വക്ടോങ്ങുതമന്നക്ടോണസ  അറനിയനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ.  അനകസഷശ്യ  വനിഭക്ടോഗതനില്  34 കപര്
കവണ്ടനിടതസ  15  കപരക്ടോണുള്ളതെസ എന്നക്ടോണസ അവനിതടനനിനയ കശഖരനിച കേണക്കുകേള്
വശ്യക്തമക്ടോക്കുന്നതെസ.  അവനിടതത  ഇന്റെന്സസ്പീവസ  തകേയര്  യൂണനിറസ  ശക്തമക്ടോക്കക്ടോനുയ
അനസറനിസ്റ്റേനിതന നനിയമനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  പ്രവര്തനവുയ  നടത്തുയ.  അവനിതട  കുതറ
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  പനി.എസ് .സനി.  നനിയമനതമക്ടോനയ  നടക്കക്ടോതതെനിനക്ടോല്  അതെസ
പരനിഹരനിക്കക്ടോനുള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗവുയ  അതുകപക്ടോതല  പഠനിചനിറങ്ങുന്ന  നഴ്സുമക്ടോര്ക്കസ നനിര്ബന്ധ
കസവനയ  ഏര്തപ്പെടുതക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ  എന്ന  കേക്ടോരശ്യവുയ  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനണ്ടസ.
ജനില,  തെക്ടോലൂക്കസ  ആശുപത്രനികേള്  ശക്തമക്ടോക്കുന്ന  കേക്ടോരശ്യതത സയബന്ധനിചസ  ഇവനിതട
നനിരവധനി  തെവണ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെക്ടോണസ.  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  ആകരക്ടോഗശ്യകമഖലയനില്
സമഗമക്ടോയ  മക്ടോറമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്  ആഗഹനിക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനിയക്ടോണസ  സമഗ  പ്രക്ടോഥമനികേ  ആകരക്ടോഗശ്യ  ദഇൗതെശ്യയ  എന്നതെസ.
അതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തസക്കണ്ടറനി  വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെട  തെക്ടോലൂക്കസ,  ജനിലക്ടോ
ആശുപത്രനികേതള  ശക്തമക്ടോക്കക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചുതവനള്ളതെസ  ഈ  സഭക്ടോതെലതനില്
കനരതത  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെക്ടോണസ.  ജനിലക്ടോ  ആശുപത്രനികേള്  സൂപ്പെര്  തസഷശ്യക്ടോലനിറനി
ആക്കുന്നതെനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  ഒതക്ക  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരന.  അതെനുസരനിചസ  ജനിലക്ടോ
ആശുപത്രനികേള്  കൂടുതെല്  തമചതപ്പെടുത്തുയ.  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  വന്നനിടസ
അഞ്ചുമക്ടോസമക്ടോകുന്നതെനിനുമുകമ്പ  പതസ  കേക്ടോതസ ലക്ടോബസ  അനുവദനിച്ചുതവന്നസ  പറഞ.
അതെനില്  എതടണവുയ  ജനിലക്ടോ  ആശുപത്രനികേള്ക്കക്ടോണസ.  അവനിതട  കേക്ടോര്ഡനികയക്ടോളജനി
വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെട  ടസ്പീറസതമന്റെസ  കൂടുതെല്  ശക്തമക്ടോകുകേയുയ  ഓപ്പെകറഷതനക്ടോതക്ക
നടതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുയ  തചയ്യുകമ്പക്ടോള്  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനികലയ്ക്കുള്ള
അധനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  വരവസ  കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  തെക്ടോലൂക്കസ
കഹക്ടോസനിറലകേളനില്  42  എണതനില്  ഈ  വര്ഷയതെതന്ന  ഡയക്ടോലനിസനിസസ  യൂണനിറസ
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തുടങ്ങക്ടോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  അതുയ  ഒരവര്ഷക്കക്ടോലയതകേക്ടോണ്ടസ
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോകുയ.  തുടര്ന്നസ  എലക്ടോ  തെക്ടോലൂക്കസ  ആശുപത്രനികേളനിലയ  ഡയക്ടോലനിസനിസസ
യൂണനിറടക്കയ എലക്ടോ തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  സഇൗകേരശ്യവുയ തമചതപ്പെടുത്തുന്നതെക്ടോണസ.  കപ്രമറനി
തഹല്തസ തസന്റെറുകേതള കുടുയബക്ടോകരക്ടോഗശ്യ കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുതമന്നസ ഈ ഗവണ്തമന്റെസ
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ. 140 മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനയ ഒര കപ്രമറനി തഹല്തസ തസന്റെര് വസ്പീതെയ
തതെരതഞ്ഞടുക്കുകേയക്ടോണസ തചയ്യുന്നതെസ.  എങ്ങതനയക്ടോണസ കപ്രമറനി തഹല്തസ തസന്റെര്
തമചതപ്പെടുത്തുകേതയന്നസ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.  കപ്രമറനി  തഹല്തസ  തസന്റെറുകേള്
തമചതപ്പെടുത്തുന്നകതെക്ടോതട പനനിവന്നക്ടോല്കപ്പെക്ടോലയ ഇകപ്പെക്ടോള് തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനികലയസ
വരന്ന അവസ മക്ടോറനിതയടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.  അതെനിനുള്ള എലക്ടോ നടപടനിക്രമങ്ങളയ
സര്ക്കക്ടോര്  തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ.  തെസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതുള്തപ്പെതട  എലക്ടോ
കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ   ഗവണ്തമന്റെസ  പരനികശക്ടോധനിക്കുയ.  പനി.എയ.എസസ.എസസ.കവ. (പ്രധക്ടോന്
മനനി  സസക്ടോസശ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  കയക്ടോജന)  സ്കസ്പീമനില്  ഓപ്പെകറഷന്  തെനികയററുകേള്
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടസ.  നമുക്കസ  പനി.എയ.എസസ.എസസ.കവ.
സ്കസ്പീമനില്  150  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണസ കവണ്ടതെസ.  അതെനില്  125  കകേക്ടോടനി രൂപ തസന്ടല്
ഗവണ്തമന്റെക്ടോണസ തെരന്നതെസ.  25  കകേക്ടോടനി രൂപ കസ്റ്റേറസ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ തഷയറക്ടോണസ.
ആ  പണയ  കേനിടനിയ  ഉടന്  വളതര  തപതടനതെതന്ന  അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള
പദതെനികേള്  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടസ.  അവനിതട  19  ആധുനനികേ  ഓപ്പെകറഷന്
തെനികയററുകേകളക്ടോടുകൂടനിയ  ഏഴസ  നനില  സൂപ്പെര്  തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  തകേടനിടയ
നനിര്മനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനികേളക്ടോണസ  ആരയഭനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  അതുകപക്ടോതലതെതന്ന
എയ.സനി.ഐ.യുതട നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ ഒഴനിവുകേള് നനികേതക്ടോന് ആകലക്ടോചനിക്കുനണ്ടസ.
ഒര ലസ്പീനനിയര് ആകനികലറര് തമഷസ്പീന് കൂടനി  ആറസ  മക്ടോസതനിനുള്ളനില് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ
തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതനിട്ടുണ്ടസ.
നക്ടോല  മക്ടോസയ  കേഴനിയുകമ്പക്ടോകഴയ്ക്കുയ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിതന്റെ
കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇത്രകയതറ  തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങതളടുക്കുകേയുയ  ഇത്രകയതറ  അതെനിതന
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കക്ടോനുള്ള പ്രക്ടോരയഭ നടപടനികേള് ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ തചയ്തതെക്ടോര
കേക്ടോലഘടയ  ഉണ്ടക്ടോയനിടനില  എനള്ളതെക്ടോണസ  ആ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിതന്റെ ചരനിത്രയ
പരനികശക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള്   മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതെസ.  രണ്ടുവര്ഷക്കക്ടോലയതകേക്ടോണ്ടസ
ഇനള്ള  ഈ  പരക്ടോധസ്പീനതെകേള്  മക്ടോറനിതക്കക്ടോണ്ടസ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  തമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജനിതന  തസന്റെര്  ഓഫസ  എകലന്സക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയുയ  അവനിടതത
പ്രശ്നങ്ങള്തക്കലക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്  പ്രക്ടോരയഭ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  തചയ്യുയ.  ഈ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  പൂര്തനി
യക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ഇന്തശ്യയനിതല  തെതന്ന  ഏറവുയ  ആധുനനികേവുയ  സജവുമക്ടോയനിട്ടുതള്ളക്ടോര
തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജക്ടോയനി കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിതന മക്ടോറ്റുയ എന്നക്ടോണസ
പറയക്ടോനുള്ളതെസ.
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ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്: സര്, ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മനനി ഒര മസ്പീറനിയഗസ വനിളനിക്കുന്ന
കേക്ടോരശ്യയ  ഞക്ടോനനിവനിതട  ഉന്നയനിചനിരന.  അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയതെതന്ന  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
തചകയ്യണ്ട  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  അനകസഷശ്യ  വനിഭക്ടോഗതനിലള്ള  കുറവസ  ഉടതന
പരനിഹരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  നമുക്കസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഇരടനി  സര്ജറനികേള്
നടതക്ടോനക്ടോകുയ.  അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട  എണതനിലള്ള  കുറവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി കേരക്ടോര് അടനിസക്ടോനതനിലള്ള കഡക്ടോകര്മക്ടോരതട കവതെനതനില്
വര്ദനവുണ്ടക്ടോക്കണയ.   

ശസ്പീമതെനി  തകേ  .    തകേ  .    തതശലജ  ടസ്പീചര്:  ഫസ്പീസസ  സയബന്ധനിച  കേക്ടോരശ്യതമലക്ടോയ
ഒനകൂടനി  ചര്ച  തചയസ  തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുയ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.
പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല,  ഒര  തപക്ടോതു  മസ്പീറനിയഗസ  സയഘടനിപ്പെനിചസ  അതരതനിലള്ള
സഹക്ടോയങ്ങള്  സുതെക്ടോരശ്യമക്ടോയുയ  പരസശ്യമക്ടോയുയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതമന്നക്ടോണസ  കേരതുന്നതെസ.
ഇകപ്പെക്ടോള് ക്രനിസശ്യന് സഭയുതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി, തമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനിലള്ള കരക്ടോഗനികേള്ക്കസ
സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി  ഭക്ഷണയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള  ആഗഹയ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ  രൂപതെ
പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ഏതു  വനിഭക്ടോഗതനില്  നനിന്നക്ടോയക്ടോലയ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിനസ
അനുകൂലമക്ടോയനി  തപക്ടോതുജനങ്ങളനില്  നനിനയ  വരന്ന  സഹക്ടോയങ്ങള്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുയവനിധയ  ബഹുജനങ്ങതളയുയ  അവരതട  പ്രതെനിനനിധനികേതളയുതമലക്ടോയ
പതങ്കെടുപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഒര  മസ്പീറനിയഗസ  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കക്ടോന്
ആകലക്ടോചനിക്കുനണ്ടസ.  കനരതത  ഞക്ടോന്  അവനിതട  നടതനിയ  മസ്പീറനിയഗസ  മക്ടോത്രമല,
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  ബന്ധതപ്പെട  ആളകേതളതയലക്ടോയ
പതങ്കെടുപ്പെനിചസ; വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെസ എനളള രസ്പീതെനിയനില് ഒര മസ്പീറനിയഗസ സയഘടനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ
തെതന്ന  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  പ്രവര്തനയ  തമചതപ്പെടുതക്ടോനുള്ള  കൂടുതെല്
വനിപുലമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  പറയക്ടോനുള്ളതെസ.  അവകരക്ടോതടലക്ടോയ
നന്ദനിയുണ്ടസ. തപക്ടോതുസമൂഹവുയ ഗവണ്തമന്റുയ കചര്ന്നസ നമ്മുതട ആകരക്ടോഗശ്യസക്ടോപനങ്ങതള
കരക്ടോഗസ്പീസഇൗഹൃദവുയ ജനകേസ്പീയവുമക്ടോയനി മക്ടോറക്ടോന് മുകന്നക്ടോടസ  വരണതമനള്ള അഭശ്യര്തന
കൂടനിയുണ്ടസ.  

(2) പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി സ്കൂള് ജസ്പീവനക്കക്ടോര് അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിതന്റെ നതടലക്ടോണസ പ്രസ്പീതതപ്രമറനി
എഡല്യൂകക്കഷന്.  എയ.ബനി.ബനി.എസസ.-നുയ എഞനിനസ്പീയറനിയഗനിനുയ  പസസ  വണനിനുയ
പസസ  ടുവനിനുതമക്ടോതക്ക  വലനിയ  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ  തകേക്ടോടുക്കുന്ന  ഒര  തസക്ടോതതസറനിയക്ടോണസ
നമ്മുകടതെസ.  അതെനിതനക്കക്ടോളപരനി ഒര വനിദശ്യക്ടോര്തനി ജസ്പീവനിതെതനിതന്റെ തബയ്സസ/നതടലസ ല
എനപറയുന്നതെസ  പ്രസ്പീ  തതപ്രമറനി  രയഗതസ  ആ  കുടനിക്കസ  കേനിട്ടുന്ന  കകേക്ടോചനിയഗുയ
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചറുമക്ടോണസ. എന്നക്ടോല് ആ കമഖലയനില് കജക്ടോലനിതയടുക്കുന്ന അദശ്യക്ടോപകേതര
സയബന്ധനിചനിടകതക്ടോളയ,  ജസ്പീവനിതെതനിതന്റെ  നതലക്ടോര  പങ്കുയ  ഇഇൗ  കേഠനിനക്ടോധസക്ടോനതനി
കലര്തപ്പെടുകമ്പക്ടോഴുയ  അതെനിനനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രതെനിഫലകമക്ടോ  അയഗസ്പീകേക്ടോരകമക്ടോ  അവര്ക്കസ
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ലഭനിക്കുന്നനില എനള്ളതെക്ടോണസ.  ഗവണ്തമന്റുകേള് മക്ടോറനിമക്ടോറനി വരനതണ്ടങ്കെനില്കപ്പെക്ടോലയ
20  വര്ഷകതക്ടോളമക്ടോയനി  പ്രസ്പീതതപ്രമറനി  കമഖലയനില്  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
കജക്ടോലനിതയടുക്കുന്നവര്  നമുക്കനിടയനിലണ്ടസ.  30  വയസനില്  കജക്ടോലനിക്കസ  കേയറുന്ന  ഒര
അദശ്യക്ടോപനികേ  50  വയസനില്  കജക്ടോലനിയനില്  തുടരകമ്പക്ടോഴുയ  അവര്ക്കസ  കജക്ടോലനിയനില്
തസകേല്യൂരനിറനികയക്ടോ  കസവന  കവതെന  വശ്യവസകയക്ടോ  ഇല.  തമകറണനിറനി
ലസ്പീതവടുക്കക്ടോന്കപക്ടോലയ  അവര്ക്കസ  കേഴനിയക്ടോതതെ  കപക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടസ.
തമകറണനിറനി  ലസ്പീതവടുക്കുന്ന  ഒര  അദശ്യക്ടോപനികേയസ  പനിന്നസ്പീടസ  ആ  തതെക്ടോഴനില്
നഷ്ടതപ്പെടുകേയക്ടോണസ.  12-15  വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഒര  കമഖലയനില്  കജക്ടോലനിതയടുതസ
തമകറണനിറനി  ലസ്പീകവക്ടോ  മകറക്ടോ  എടുകക്കണ്ടനി  വരകമ്പക്ടോള്  നഷ്ടതപ്പെടുന്ന  തതെക്ടോഴനിലവസര
മക്ടോയനി  അതെസ  മക്ടോറുകേയുയ  ജസ്പീവനിതെതനിതന്റെ  നതലക്ടോര  ഭക്ടോഗയ  ഇതെനിനുകവണ്ടനി  കവസ്റ്റേസ
തചയതെക്ടോയനി അവര്ക്കസ അനുഭവതപ്പെടുകേയുമക്ടോണസ.  ഗവണ്തമന്റെസ തസകറനില്  9000-ഉയ
6500-ഉയ  രൂപ  ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ  അതെസ  ഇകപ്പെക്ടോള്
തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുമുണ്ടസ.  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  കവതെനക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  കജക്ടോലനി
തചയ്യുന്നവര്ക്കസ  ചുരങ്ങനിയതെസ  600  രൂപതയങ്കെനിലയ  തകേക്ടോടുക്കണതമന്നക്ടോണസ
ഗവണ്തമന്റെസ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതെസ.  എന്നക്ടോല്  അടുത  തെലമുറതയ
വക്ടോര്തതടുക്കുന്ന;  അവരതട  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിതന്റെ  ആദശ്യചുവടനില്  അവകരക്ടോടക്ടോപ്പെയ
നടക്കുന്ന  അദശ്യക്ടോപനികേമക്ടോരതട  ശമ്പളയ  9000-തനിലയ  അതെനിനുതെക്ടോതഴയുമക്ടോയനി
നനിര്കതണ്ടനിവരന്നതെസ കഖദകേരമക്ടോണസ.  നമുക്കസ അതെനിനകേതസ cutting across party
line  -  തഎകേശ്യകതക്ടോതട  ഒര  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുകക്കണ്ടതുണ്ടസ.  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
കമഖലതയ  ശക്തനിതപ്പെടുതക്ടോനുള്ള  എലക്ടോ  നസ്പീക്കങ്ങള്ക്കുയ  പ്രതെനിപക്ഷതനിതന്റെ
പരനിപൂര്ണ  പനിന്തുണയുണ്ടക്ടോകുയ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിനസ  പണയ  മക്ടോനദണ്ഡമക്ടോകേക്ടോതെനിരനി
ക്കുകേയുയ  നമ്മുതട  കേലക്ടോലയങ്ങതള  മതെയ  കവര്തെനിരനിക്കക്ടോതെനിരനിക്കുകേയുയ  തചയ്യണ
തമങ്കെനില്  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കമഖല  നനിലനനില്കക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
കമഖലയനികലയ്ക്കുള്ള  റനിക്രൂടനിയഗസ  നടക്കുന്നതെസ  പ്രസ്പീ  തതപ്രമറനി  തസകറനില്  നനിന്നക്ടോണസ.
അതെസ  എയ്ഡഡക്ടോതണങ്കെനിലയ  ശരനി,  ഗവണ്തമന്റെക്ടോതണങ്കെനിലയ  ശരനി.  എയ്ഡഡസ
കമഖലയനില്  ഗവണ്തമന്റെസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ആനുകൂലശ്യയ  തകേക്ടോടുക്കുന്നനിതലന്നസ  മക്ടോത്രമല,
മക്ടോകന ജസ തമന്റുയ  കലക്ടോക്കല്  കബക്ടോഡസ്പീസുതമക്ടോതക്ക  തകേക്ടോടുക്കുന്ന  വളതര  തുച്ഛമക്ടോയ
തുകേയക്ടോണസ  അവര്  തടയനിനനിയഗസ  നടതനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  സയതൃപ്തനിയനിലക്ടോത
അദശ്യക്ടോപനികേയുതടകയക്ടോ അദശ്യക്ടോപകേതന്റെകയക്ടോ അടുക്കകലയക്ടോണസ ഇഇൗ കുടനി ആദശ്യതത
ചുവടുമക്ടോയനി  നടന്നടുക്കുന്നതെസ.  അതെനിതന്റെ  ആഫ്ടര്  ഇഫകസസസ  ആ  കുടനിയുതട
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ കേക്ടോലയളവനില് ഉണ്ടക്ടോകുതമനള്ളതെസ വളതര കഖദകേരമക്ടോണസ. അതുതകേക്ടോണ്ടസ
അവര്തക്കക്ടോര  കസവന  കവതെന  വശ്യവസയുണ്ടക്ടോക്കനി  മനിനനിമയ  അവരതട
കുടുയബതനിതന്റെ തചലവുകേള് നടനകപക്ടോകേക്ടോനുള്ളതതെങ്കെനിലയ തകേക്ടോടുക്കണയ.  ചനിലതരക്ടോതക്ക
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളനികലയസ കപക്ടോയനിവരക്ടോനുള്ള പണയകപക്ടോലയ ഇതെനില് നനിനയ
കേനിടക്ടോതതെ വനിഷമനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ ഈ കമഖലയനിലള്ളവതര
മുകന്നക്ടോട്ടു  തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുയ  ഒര   കേരനിക്കുലയ  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോനുയ  സക്ടോധനിക്കണയ.  ഇതെസ
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കുടനികേളതട  കലണനിയഗസ  എകസപസ്പീരനിയന്സനിതന്റെ  ആദശ്യതത  തസ്റ്റേപ്പെക്ടോതണന്നസ
പറയുകമ്പക്ടോഴുയ  അവനിതട  കതെക്ടോന്നനിയതുകപക്ടോതല,  അവര്ക്കസ  ഇഷ്ടതപ്പെട കേക്ടോരശ്യങ്ങളക്ടോണസ
പലകപ്പെക്ടോഴുയ  പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ഇന്നസ  എയ.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ  ഒര  സസ്പീറസ
കേനിട്ടുന്നതെനികനക്കക്ടോള്  പ്രയക്ടോസമക്ടോണസ  ചനില  തതപ്രവറസ  സ്കൂളകേളനില്  എല്.തകേ.ജനി.-ക്കസ
ഒര സസ്പീറസ  കേനിടക്ടോന്.  അവര്  തകേ.ജനി.  1,  തകേ.ജനി.  2  എതന്നക്ടോതക്ക   പറയുനണ്ടസ.
ഇകപ്പെക്ടോള്  കമക്ടോണ്ടനികസക്ടോറനിയുതട  പുതെനിയ  സക്ടോപനങ്ങളയ  വരനണ്ടസ.  വലനിയ
സ്കൂളകേളനിതലക്ടോതക്ക തെതന്ന കമക്ടോണ്ടനികസക്ടോറനിക്കസ ഏറവുയ കൂടുതെല് പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ തകേക്ടോടുതസ
പഠനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ശമനിക്കുന.  പണമനിലക്ടോതതെനിതന്റെ കപരനില് കേസക്ടോളനിറനി എഡല്യൂകക്കഷന്
നനികഷധനിക്കതപ്പെടുന്നതെനിതന്റെ  ആദശ്യചുവടുതെതന്ന  ഇഇൗ  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി  തസകറനി
ലക്ടോതണങ്കെനില് അവനിതട ഒര കേരനിക്കുലവുയ അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചറുയ മറസ
കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  എതനിച്ചുതകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള  ഇനനികഷശ്യറസ്പീവുയ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനണ്ടക്ടോകേണയ.  നല  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി  തസകറുള്ള  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളനികലയസ,  അതെസ  ഗവണ്തമന്റെസ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോയക്ടോല് കപക്ടോലയ,  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ
ഒന്നക്ടോയ  കക്ടോസനിതല  അഡനിഷനസ  തെനിക്കുയ  തെനിരക്കുയ  അനുഭവതപ്പെടുനണ്ടസ. നമള്
മക്ടോതൃഭക്ടോഷക്ടോ കസ്നേഹനികേളക്ടോതണങ്കെനിലയ കേമല്യൂണനികക്കഷന് സ്കനിലനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യയ വരകമ്പക്ടോള്
മറ്റു ഭക്ടോഷകേള് കൂടനി തതകേകേക്ടോരശ്യയ തചയ്യക്ടോനുള്ള  അറനിവസ തചറുപ്രക്ടോയതനില് കേടനികേള്ക്കസ
കേനിട്ടുന്നതെനിതന  രക്ഷനിതെക്ടോക്കള്  സസക്ടോഗതെയ  തചയ്യുകേയക്ടോണസ.  നമള്  ആ
സതെശ്യതനിനുകനതര കേണടചനിടസ  കേക്ടോരശ്യമനില.  ഇയഗസ്പീഷസ  ടസ്പീകചഴനിതന്റെ ഒര പൂള് എലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളനികലയ്ക്കുയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  നമുക്കസ  കേഴനിഞ്ഞനിതലങ്കെനിലയ  ഒര  കസ്റ്റേര്
രൂപസ്പീകേരനിചനിടക്ടോതണങ്കെനില്കപ്പെക്ടോലയ  അവര്ക്കസ  അതെസ  ആകസസ  തചയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുന
തവന്നസ  ഉറപ്പുവരകതണ്ടതുണ്ടസ.  അതെനിനസ  എയ്ഡഡസ  കമഖലയനിലള്തപ്പെതട
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെയുയ എയ.എല്.എ. ഫണ്ടുയ മറ്റുയ ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതക്ടോന് കേഴനിയക്ടോവുന്ന
ഒര  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുകക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  Educational  Philosophy-യുതടയുയ
Behavioural  objectives-തന്റെയുതമക്ടോതക്ക കേക്ടോരശ്യതനില് അവര് പറയുന്നതെസ ടസ്പീചനിയഗസ
ആന്റെസ  കലണനിയഗസ  തതസകക്കക്ടോളജനിയുതട  ആരയഭതമന്നസ  പറയുന്നതെസ   പ്രസ്പീ  തതപ്രമറനി
തസകറക്ടോതണന്നക്ടോണസ. കുടനികേള്ക്കസ  independent thinking ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ, അവരതട
ക്രനികയറനിവനിറനിയുതട തബയ്സസ എനപറയുന്നതെസ പ്രസ്പീ തതപ്രമറനി തസകര് തെതന്നയക്ടോണസ.
ആ  നതടലസ ല  വളഞകപക്ടോകേക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോന്,  അതെനിനസ  ക്ഷതെകമല്ക്കക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോന്,
ഗവണ്തമന്റെസ കമഖലയനില് തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ കമഖല നനിലനനില്ക്കക്ടോന് പ്രസ്പീ തതപ്രമറനി
തസകറനിതല  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  ഉള്തപ്പെതടയുള്ള  ആളകേളതട  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരശ്യയ
ഉറപ്പുവരതക്ടോന് കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോയ ഇടതപടലണ്ടക്ടോകേണയ.  

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി  (തപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ):  സര്,  ശസ്പീ.  ഷക്ടോഫനി
പറമ്പനില്  എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതെസ  വളതര  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  വര്തമക്ടോനകേക്ടോല
പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമുളള  ഒര  വനിഷയയ  തെതന്നയക്ടോണസ.  സര്ക്കക്ടോര്  അതെനിതന  വളതര
കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയനി  കേക്ടോണുന.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലരമക്ടോസയ  കകേരളതനില്  ഏറവുയ
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അധനികേയ  പ്രചരനിചനിട്ടുളള  വനിഷയമക്ടോണസ  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതത  സയരക്ഷനിക്കുകേ
തയന്നതെസ.  അതെനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കകേന്ദ്രസ്പീകൃതെ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  വനികേസനിപ്പെനിക്കണതമന്ന
ഉകദ്ദേശശ്യകതക്ടോതടയക്ടോണസ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ രയഗതസ  ആധുനനികേവല്ക്കരണയ തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
ശമനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  തതവജക്ടോനനികേവുയ  ഫനികലക്ടോസഫനിക്കലക്ടോയനിട്ടുമുളള
സങ്കെല്പ്പെങ്ങള് ഉള്തക്കക്ടോണ്ടുതകേക്ടോണ്ടുതെതന്ന കവണയ ഇഇൗ കമഖലതയ വളര്തക്ടോതനന്ന
കേക്ടോരശ്യയ എലക്ടോവരയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  സയസക്ടോനതത സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളകേളനില്
രണ്ടസ  തെരതനിലളള  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനികേളക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിലവനിലളളതെസ.  ഒന്നസ,
സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ ഉടമസതെയനിലയ  നനിയനണതനിലയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരതനില
മുളള പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനികേള്. രണ്ടസ, പനി.ടനി.എ.-യുതട കനതൃതെസതനിലളള പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനികേള്.
സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചുയ  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്ക്കസ  അനുസൃതെമക്ടോയുയ
തെതന്നയക്ടോണസ  പനി.ടനി.എ.-കേളയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോതര  നനിയമനിചനിരന്നതെസ.  ആവശശ്യമക്ടോയ
സലസഇൗകേരശ്യങ്ങളയ  മറസ  ഭഇൗതെനികേ  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളയ  ലഭശ്യമക്ടോക്കണതമനയ
നടതനിപ്പെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  എലക്ടോ  തചലവുകേളയ  വഹനിക്കണതമനമുള്ള  നനിബന്ധന
കയക്ടോതടയക്ടോണസ  പനി.ടനി.എ.-കേള്ക്കസ  പണ്ടസ  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി  അനുവദനിചനിരന്നതെസ.
സര്ക്കക്ടോര് കനരനിടസ നടത്തുന്ന പ്രസ്പീ -തതപ്രമറനിയനിതല അകതെ ആനുകൂലശ്യങ്ങള് തെങ്ങള്ക്കസ
ലഭനിക്കണതമന്നസ  ആവശശ്യതപ്പെട്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  പനി.ടനി.എ.-യുതട  നനിയനണതനിലളള  പ്രസ്പീ-
തതപ്രമറനി  സ്കൂളനിതല ജസ്പീവനക്കക്ടോര് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട തതഹകക്കക്ടോടതെനിയനില് ഒര കകേസസ
ഫയല് തചയ. കകേക്ടോടതെനി നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചസ  സര്ക്കക്ടോര് അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന നനിശനിതെ
കയക്ടോഗശ്യതെയുയ  1:30  എന്ന അദശ്യക്ടോപകേ വനിദശ്യക്ടോര്തനി അനുപക്ടോതെവുയ പക്ടോലനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ
അദശ്യക്ടോപകേര്ക്കസ  5,000  രൂപയുയ  ആയമക്ടോര്ക്കസ  3,500  രൂപയുയ  അനുവദനിച്ചു.
അദശ്യക്ടോപകേര്  എസസ.എസസ.എല്.സനി.യുയ  അയഗസ്പീകൃതെ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  നനിന്നസ
പനി.പനി.ടനി.ടനി.സനി.(പ്രസ്പീ  കപ്രമറനി  ടസ്പീചര്  തടയനിനനിയഗസ  കകേക്ടോഴസ)-യുയ  പക്ടോസക്ടോയവരയ
ആയമക്ടോര്  ഏഴക്ടോയ  കക്ടോസസ  പക്ടോസക്ടോയവരയ  ആയനിരനിക്കണതമന്ന  നനിബന്ധനയക്ടോണസ
വചനിട്ടുളളതെസ.  ഒക്ടോണകററനിയയ  വനിതെരണയ  തചയ്യകവ,  പനി.ടനി.എ.  നനിയമനയ
നടതനിയനിട്ടുളള  വലനിതയക്ടോര  വനിഭക്ടോഗയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  നനിശനിതെ  കയക്ടോഗശ്യതെ
യനിലക്ടോതവരക്ടോതണന്നസ  കേണ്ടതനി.  എന്നക്ടോല്  സര്ക്കക്ടോര്  പനി.എസസ.സനി.  മുകഖന
നനിയമനിചവര്ക്കസ  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  എലക്ടോ  കയക്ടോഗശ്യതെയുയ  ഉണ്ടക്ടോയനിരന.  പനി.ടനി.എ.
നനിയമനിചവരനില്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കയക്ടോഗശ്യതെ കനടക്ടോത ജസ്പീവനക്കക്ടോരനില്  1 -8-2012-നസ ഒര
വര്ഷയ  സര്വ്വസ്പീതസങ്കെനിലയ  പൂര്തനിയക്ടോയവര്ക്കുകൂടനി  ഇഇൗ  ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.  24 -5-2014-തല ജനി.ഒ.  പ്രകേക്ടോരയ ഓണകററനിയയ അനുവദനിചസ നല്കേനി.
പുതെനിയ  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനികേള്  ആരയഭനിക്കുവക്ടോകനക്ടോ  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തുവക്ടോകനക്ടോ
പക്ടോടനിതലന്നസ കമല് ഉതരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരന. എന്നക്ടോല് പനിന്നസ്പീടസ 18-7-2014-ല്
പുറതപ്പെടുവനിച  മതറക്ടോര  ജനി.ഒ.  പ്രകേക്ടോരയ  1-8-2012-ല്  കജക്ടോലനി  തചയനിരന്ന
എലക്ടോവര്ക്കുയ കയക്ടോഗശ്യതെയുയ സര്വ്വസ്പീസുയ പരനിഗണനിക്കക്ടോതതെ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട കകേക്ടോടതെനി



320 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേക്ടോരയ  ഇകതെ  നനിരക്കനില്  ഓണകററനിയയ  നല്കേക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.
ഇതെക്ടോണസ പഴയ അവസ.  5000-ഉയ  3500-ഉയ  തകേക്ടോടുതനിരന്ന സക്ടോനതസ,  ഇഇൗ
സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നതെനിനുകശഷയ പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി അദശ്യക്ടോപകേര്ക്കസ 9,000
രൂപയുയ  ആയമക്ടോര്ക്കസ  6,500  രൂപയുമക്ടോയനി  ഓണകററനിയയ  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഇങ്ങതന
അയഗസ്പീകേരനിചസ  ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കുന്ന  തതപ്രമറനി  സ്കൂളകേളതട  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരശ്യ
വനികേസനതനിനക്ടോയനി ബഡ്ജറസ  പക്ടോന് ഫണ്ടനില് നനിന്നസ  ഫര്ണനിചര്,  കുടനികേള്ക്കുളള
കേളനികക്കക്ടോപ്പെസ, തബ ഡസ, തബഡ്ഷസ്പീറസ, പക്ടോയ തുടങ്ങനിയവ വക്ടോങ്ങുന്നതെനികലയക്ടോയനി ഫണ്ടുയ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടസ.  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ സയരക്ഷണവുയ Child Centered Education
എന്ന  സങ്കെല്പ്പെതനിതന്റെ  വനികേക്ടോസവുയ  വരന  എനളളതുതകേക്ടോണ്ടസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
തമമ്പര് അവതെരനിപ്പെനിച കേക്ടോരശ്യങ്ങള് വളതര കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നതെക്ടോണസ.  ഇഇൗ
രയഗതസ  വനിശദമക്ടോയ പഠനയ  നടതക്ടോനുയ  സര്ക്കക്ടോര് തെയ്യക്ടോറക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  അങ്ങസ എടുക്കുന്ന കപക്ടോസനിറസ്പീവസ നടപടനികേള്ക്കസ
പൂര്ണ  പനിന്തുണയുണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുയ.  കേരനിക്കുലയ  തസന്ടനിക്കക്ടോയനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
തപക്ടോതുവക്ടോയനി എലക്ടോവകരക്ടോടുയ പറയുകേ എനളളതെനിനപ്പുറകതയസ ഓകരക്ടോ കുടനിയുതടയുയ
സ്കനിലനിതന തഎഡന്റെനിതതഫ തചയ്യക്ടോന് കേഴനിയക്ടോവുന്ന തെരതനില്, child centric-ആയനി
അദശ്യക്ടോപകേതന്റെ  മനനഃസനിതെനി  കൂടനി  മക്ടോറണതമങ്കെനില്  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി  ടസ്പീകചഴനിനസ
തകേക്ടോടുക്കുന്ന കകേക്ടോഴനിതന  ആദശ്യയ  റസ്പീഡനിതതഫന്  തചകയ്യണ്ടനി  വരയ.  അതെസ  തചയ്യക്ടോന്
പ്രകതെശ്യകേയ പദതെനികേള് എതന്തങ്കെനിലയ ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ?  ഗവണ്തമന്റെസ തസകറനിതല
അദശ്യക്ടോപകേതര എങ്ങതന സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുതമനകൂടനി വശ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ? 

തപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ:  സര്,  ഇവനിതട  ഉന്നയനിച  അനുബന്ധ  കചക്ടോദശ്യയ
വളതര  പ്രസക്തമക്ടോണസ.  Child  Centered  Education  ആയനി  മക്ടോറുന്ന  സമയതസ,
ഇവനിതടയനിരനിക്കുന്ന  ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ  അദശ്യക്ടോപകേരയ  Teachers  Centered
Education-ലൂതട കേടനവന്നവരക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ പഠന രസ്പീതെനികേളനിലയ  Teachers
Centered  Education-തന്റെ  ഹക്ടോയഗസ  ഓവറുളളതെക്ടോണസ.  അതെസ  മക്ടോറനിതയടുക്കുകേ
എന്നതെക്ടോണസ  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  ലക്ഷശ്യയ.  അതെനുസരനിചസ  കേഴനിഞ്ഞ
തവളളനിയക്ടോഴ്ച  കകേരളതനിതല  തതപ്രമറനി  സ്കൂളകേളനിതല  എലക്ടോ  അദശ്യക്ടോപകേര്ക്കുയ
എങ്ങതന  പഠനിപ്പെനിക്കണതമനളള  പഠനിപ്പെനിക്കല്-ടസ്പീകചഴസ  തടയനിനനിയഗസ  എന്ന
രസ്പീതെനിയനില്  മക്ടോസ്റ്റേര്  തടയനികനഴനിനുളള  തടയനിനനിയഗസ  ആരയഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.  അതെസ
പൂര്ണമക്ടോയുയ  തതചല്ഡസ  തസന്ടനിക്കക്ടോണസ.  ഒര  കക്ടോസനില്  40  കുടനികേളതണ്ടങ്കെനില്
Teachers  Centered  Education-ല്  40 കുടനികേതളയുയ  ഒര യൂണനിറക്ടോയനി  കേണ്ടക്ടോണസ
പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  Child  Centered  Education  ആകുകമ്പക്ടോള്  അക്ഷരതനിതന്റെ
സ്ഫുടതെ എന്തക്ടോതണന്നസ കൃതെശ്യമക്ടോയനി എലക്ടോവര്ക്കുയ മനസനിലക്ടോക്കനി തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുയ  ഓകരക്ടോ
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കുടനിയുയ  'വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ'  അതലങ്കെനില്  'വനിദശ്യഭശ്യക്ടോസയ'  എന്നക്ടോകണക്ടോ ഉചരനിക്കുന്നതതെന്നസ
തെനിരനിചറനിയക്ടോനുയ ഓകരക്ടോ അക്ഷരതനിതന്റെയുയ കൃതെശ്യമക്ടോയനിട്ടുളള തസല് എന്തക്ടോതണന്നസ
മനസനിലക്ടോക്കനി അതെനുസരനിചസ തപ്രക്ടോനഇൗണ്സസ തചയ്യക്ടോനുയ പഠനിപ്പെനിചസ ഓകരക്ടോരതതരയുയ
വനികേസനിപ്പെനിതചടുക്കുകേതയന്നതെസ തെതന്നയക്ടോണസ തെനയ. അതെക്ടോണസ Teachers Centered
Education-ല്  നനിന്നസ  Child  Centered  Education-കലയ്ക്കുളള  മക്ടോറയ.  ആ
ഫനികലക്ടോസഫനിക്കക്ടോയനിട്ടുളള  മക്ടോറയ,  ഓകരക്ടോ  അദശ്യക്ടോപകേനുയ  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനിയനിലള്ളവര്
മക്ടോത്രമല ഉയര്ന്ന തെലതനിലളള എലക്ടോവരയ ഇഇൗ മക്ടോറയ കൃതെശ്യമക്ടോയനി പഠനിപ്പെനിക്കണയ.
എയ്ഡഡസ  കമഖലയനിലളളതെസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ആകലക്ടോചനയനിലനില.  സര്ക്കക്ടോര്,  തതപ്രമറനി
കേക്ടോരശ്യയ  മക്ടോത്രമക്ടോണസ  പറയുന്നതെസ.  തപക്ടോതുവക്ടോയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനിയനിലയ  ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിതന്റെ  രസ്പീതെനികേള്
തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് ശമനിക്കുയ.  മുമ്പസ  'കേളനിതപ്പെടനി'  എന്നസ  പറഞ്ഞ പുതെനിയ പക്ടോഠപുസകേയ
മുകന്നക്ടോടസ  വചതെസ  നനിങ്ങള്  പത്രങ്ങളനിലൂതട  കേണ്ടുകേക്ടോണുയ.  ആധുനനികേ  രസ്പീതെനിയനിലളള
child  centered  education-തന്റെ  സര്വ്വതെലങ്ങളയ  സമസ  തെലങ്ങളയ  സര്വ്വതെല
സര്ശനിയക്ടോയനി പ്രസ്പീ-തതപ്രമറനി മുതെല് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് തെതന്നയക്ടോണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ.  

IV സബ്മനിഷന്

(1)  മലപ്പുറയ കേശ്യക്ടോന്സര് തസന്റെര് & റനിസര്ചസ

ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടനിതന്റെ പ്രവര്തനയ

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉതതബദുളള:  സര്,  മലപ്പുറയ  കേശ്യക്ടോന്സര് തസന്റെര് ആന്റെസ  റനിസര്ചസ
ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടസ   എത്രയുയ  കവഗയ  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തസ്പീകേരനിചസ പ്രവര്തനയ ആരയഭനിക്കക്ടോന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കകേരളതനില്
ഓകരക്ടോ വര്ഷവുയ 35000-ഓളയ കപര് കേശ്യക്ടോന്സര് കരക്ടോഗ ബക്ടോധനിതെരക്ടോകുനതണ്ടന്നക്ടോണസ
കേണക്കുകേള് വശ്യക്തമക്ടോക്കുന്നതെസ. ഹൃകദ്രക്ടോഗയ കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് ഏറവുയ കൂടുതെല് മനുഷശ്യതന്റെ
ജസ്പീവതനടുക്കുന്ന കരക്ടോഗമക്ടോണസ  അര്ബുദയ.  സയസക്ടോനതത ജനസയഖശ്യയനില് മുമ്പനില്
നനില്ക്കുന്ന  ജനിലയക്ടോയ  മലപ്പുറതസ  കേശ്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗനികേളതട  എണയ
തപരകേനിവരനികേയക്ടോണസ.  2016  ജനുവരനി  മുതെല്  ഏപ്രനില്  വതര  അനഇൗകദശ്യക്ടോഗനികേ
കേണക്കസ പ്രകേക്ടോരയ ജനിലയനില് സര്ക്കക്ടോര് ആശുപത്രനികേളനില് ചനികേനിത കതെടനിതയത്തുന്ന
കേശ്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗനികേളതട  എണയ  2150  ആണസ.  മറസ  ആശുപത്രനികേതള
ആശയനികക്കണ്ടനി വരന്ന കരക്ടോഗനികേളതട എണയ  ഇതെനിലയ എത്രകയക്ടോ കൂടുതെലക്ടോണസ.
വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിതക്ടോ  സഇൗകേരശ്യങ്ങള്  ഇലക്ടോതതെനിനക്ടോല്  കേശ്യക്ടോന്സര്  കരക്ടോഗനികേള്
ചനികേനിതയ്ക്കുകവണ്ടനി  കേനികലക്ടോമസ്പീറകറക്ടോളയ  സഞരനികക്കണ്ട  സനിതെനിയക്ടോണസ  ഇനളളതെസ.
തെനിരവനന്തപുരയ  ആര്.സനി.സനി.-തയയക്ടോണസ  ഇഇൗ  കരക്ടോഗനികേള്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ
ആശയനിക്കുന്നതെസ. പക്ടോവതപ്പെട കുടുയബതനിതല തചറനിയ കുടനികേളടക്കയ ആര്.സനി.സനി.-

269/2019.
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കലയസ ചനികേനിത കതെടനിതയത്തുകേയക്ടോണസ. ഇഇൗ സക്ടോഹചരശ്യയ കേണക്കനിതലടുതക്ടോണസ മുന്
ഗവണ്തമന്റെസ  മലപ്പുറതസ  കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെര്  ആന്റെസ  റനിസര്ചസ  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടസ
ആരയഭനിക്കുന്നതെനിനുകവണ്ടനി തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെസ.  കേശ്യക്ടോന്സര് കരക്ടോഗയ നനിര്ണയനിക്കുന്നതെനിനുയ
മനികേച  ചനികേനിതക്ടോ  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  ഉപകേരണങ്ങള്  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനി  കരക്ടോഗയ
പൂര്ണമക്ടോയുയ  മക്ടോറനിതയടുക്കക്ടോനുമുളള  സയവനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോതടയക്ടോണസ  ഇഇൗ  തസന്റെര്
വനിഭക്ടോവന തചയതെസ.  340  കകേക്ടോടനി  രൂപ തചലവസ  പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന ഇഇൗ പദതെനിയുതട
പ്രക്ടോരയഭ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  2016-17  വര്ഷതത ബഡ്ജറനില്  10  കകേക്ടോടനി
രൂപ  വകേയനിരത്തുകേയുയ  കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെര്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
25  ഏക്കര് സലയ പക്ടോണക്കക്ടോടസ വനികലജനിതല ഇന്തകേല് സനിറനിയനില് വനിട്ടുനല്കേക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ തസന്റെറനിതന്റെ ശനിലക്ടോസക്ടോപനവുയ നടക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. 26-9-2016-ല്
എതന്റെ  കചക്ടോദശ്യതനിനസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്,  മലപ്പുറയ
കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെര്  ആന്റെസ  റനിസര്ചസ  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടനിനസ  25  ഏക്കര്  സലയ
അനുവദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ 3-2-2016-തല ജനി.ഒ. ആര്.ടനി.നമ്പര് 132/16/തഎ.ഡനി. പ്രകേക്ടോരയ
സര്ക്കക്ടോര് ഉതരവസ പുറതപ്പെടുവനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ഇഇൗ ഉതരവസ പ്രകേക്ടോരയ റവനല്യൂ വകുപ്പെനില്
നനിന്നസ  സലയ  പതെനിചസ  നല്കകേണ്ടതുണ്ടസ.  ഇതെനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
നടനവരനതവന്നക്ടോണസ  പറയുന്നതെസ.  ഇഇൗ  ജനി.ഒ.  ഇറങ്ങനി  9  മക്ടോസയ  ആയനിട്ടുയ
നടപടനിക്രമയ  നടനവരനതവനളള  മറുപടനിയക്ടോണസ  കേനിടനിയനിട്ടുളളതെസ.  ഇഇൗ
നടപടനിക്രമങ്ങള്  എകന്നയസ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  റവനല്യൂ  വകുപ്പെനില്
നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന  കുറകേരമക്ടോയ  അനക്ടോസയക്ടോണനിതെസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിചസ  മലപ്പുറയ  കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെര്
യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോക്കക്ടോന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ

മുഖശ്യമനനിക്കുകവണ്ടനി  തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ  രജനികസ്ട്രേഷനുയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,  തസക്ടോകസറസ്പീസസ  രജനികസ്ട്രേഷന് ആകസ  അനുസരനിചസ
2014  തഫബ്രുവരനി  14-നസ  മലപ്പുറയ  കേശ്യക്ടോന്സര് തസന്റെര്  &  റനിസര്ചസ  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടസ
രജനിസ്റ്റേര്  തചയ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  തചയര്മക്ടോനുയ  വശ്യവസക്ടോയ,  ആകരക്ടോഗശ്യ
വകുപ്പുമനനിമക്ടോര്  കവസസ  തചയര്മക്ടോന്മക്ടോരമക്ടോണസ.  25  അയഗ  ഗകവണനിയഗസ
കബക്ടോഡനിയുയ തസഷശ്യല് ഓഫസ്പീസതറയുയ നനിയമനിചസ കപ്രക്ടോജകസ ഓഫസ്പീസസ പ്രവര്തനയ
ആരയഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.  340  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തചലവസ  വരന്ന  300  കേനിടക്കകേളള്ള
ആശുപത്രനിയക്ടോണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ.  2013-14-തല  ബഡ്ജറസ  പ്രസയഗതനില്
ഇതെനിനക്ടോയനി  ഒര കകേക്ടോടനി  രൂപ വകേയനിരതനിയനിട്ടുതണ്ടങ്കെനിലയ നല്കേനിയനിടനില.  കകേരള
കസ്റ്റേറസ  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്  തഡവലപ്തമന്റെസ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഒര  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വക്ടോയ്പ
തകേക്ടോടുത്തു. ഇതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ കുറചസ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതനിയതെസ.  2014-15-കലയുയ
2015-16-കലയുയ ബ ഡ്ജറ്റുകേളനില് ഇതെനിനുകവണ്ടനി തുകേതയക്ടോനയ വകേയനിരതനിയനിടനില.  
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  2016-17  വര്ഷതത ബഡ്ജറനില്  10  കകേക്ടോടനി
രൂപ വകേയനിരതനിയനിട്ടുണ്ടസ. 

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്:  സര്,  അതെസ  ഗവണ്തമന്റെനിനസ  അറനിയനില.
ഇങ്ങതനതയക്ടോതക്ക പറഞ്ഞസ പറനിചതെക്ടോണസ പ്രശ്നതമന്നസ ഞക്ടോന് കനരതത പറഞ്ഞകലക്ടോ.
ആശുപത്രനി  പണനിയുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  നമുക്കസ  ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോയ.  3-2-2016-ല്
തകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള  132/2016/ഐ.ഡനി.  ഉതരവസ  പ്രകേക്ടോരയ
പക്ടോണക്കക്ടോടസ വശ്യവസക്ടോയ  വളര്ചക്ടോ  കകേന്ദ്രതനില്നനിനയ  30  ഏക്കര്  ഭൂമനി  റവനല്യൂ
വകുപ്പെനിനസ സറണ്ടര് തചയ്യുകേയുയ അതെനില്നനിന്നസ 25 ഏക്കര് ഭൂമനി മലപ്പുറയ കേശ്യക്ടോന്സര്
തസന്റെര്  &  റനിസര്ചസ  ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടനിനസ  പതെനിച്ചുനല്കേക്ടോന്  റവനല്യൂ  വകുപ്പെനില്  നനിനയ
നടപടനികേള് നടനവരനികേയുമക്ടോണസ.  എന്നക്ടോല് ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനയനില് ഉള്തപ്പെടുതക്ടോന്
നനിര്കദ്ദേശയ  സമര്പ്പെനിചകപ്പെക്ടോള്  ഇതെസ  വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിതന്റെ  കേസ്പീഴനില്
പരനിഗണനിക്കതപ്പെകടണ്ടതെതലനയ ആകരക്ടോഗശ്യ വകുപ്പെനിതന്റെ കേസ്പീഴനിലക്ടോണസ ഈ കപ്രക്ടോജകസ
നടപ്പെനിലക്ടോകക്കണ്ടതതെനയ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പെസ  അഭനിപ്രക്ടോയതപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.  അതെനിതന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില്  25-7-2016-നസ  തസക്ടോകസറനിയുതട  ഗകവണനിയഗസ  കബക്ടോഡനി
കചര്ന്നസ  മലപ്പുറയ  കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെറനിതന്റെ  കപ്രക്ടോജകനിതന്റെ  ഭക്ടോവനി  സയബന്ധനിചസ
തെസ്പീരമക്ടോനതമടുക്കണതമന്നസ  സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടസ  അഭശ്യര്തനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ഈ  വനിഷയയ
സര്ക്കക്ടോര് ഗഇൗരവമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരന.             

(2)   സലയ അനുവദനിക്കല്

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്:  സര്,  കകേരളപ്പെനിറവനിയുതട  60-ാം വക്ടോര്ഷനികേയ
നക്ടോതള ആകഘക്ടോഷനിക്കുകേയക്ടോണസ. കകേരള സക്ടോഹനിതെശ്യ അക്കക്ടോദമനി 1956-ല് പ്രവര്തനയ
തുടങ്ങനിയനിടസ  60  വര്ഷയ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  മലയക്ടോള  സക്ടോഹനിതെശ്യതനിനുയ
ഭക്ടോഷയ്ക്കുയ  വനിലതപ്പെട  സയഭക്ടോവനകേള്  നല്കേനിയ  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  സസന്തയ  ഭൂമനിയനിലല.  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  ഒര  രൂപ
നനിരക്കനില്  പക്ടോടതനിനസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനിയനിലക്ടോണസ  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.  കകേരള  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനിയുതട  ആസക്ടോനമക്ടോയ  തൃശ്ശൂരനില്
പക്ടോടതനിനസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനിക്കസ  സസന്തമക്ടോയനി
നല്കുന്നതെനിനസ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   

പടനികേജക്ടോതെനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകക്ഷമവുയ  നനിയമവുയ
സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ബക്ടോലന്): സര്,
കകേരള  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനി  ആരയഭനിചനിടസ  60  വര്ഷയ  പൂര്തനിയക്ടോതയങ്കെനിലയ
ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  സസന്തയ  സലതല  പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.  1956-ല്  തെനിരതകേക്ടോചനി
സര്ക്കക്ടോരക്ടോണസ  കകേരള  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനി  ആരയഭനിചതെസ.  1958-ല്  സക്ടോഹനിതെശ്യ
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അക്കക്ടോദമനിയുതട  ആസക്ടോനയ  തെനിരവനന്തപുരത്തുനനിന്നസ  തൃശ്ശൂരനികലയസ  മക്ടോറനി.  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനില്  തചമ്പുക്കക്ടോവസ  കദശയ  സര്കവ്വ  നമ്പര്  269-ല്  2  ഏക്കര്  26  തസന്റെസ
സലതസ  പഴയ  ജനിലക്ടോ  തസഷന്സസ  കകേക്ടോടതെനി  പ്രവര്തനിചനിരന്ന  തകേടനിടമക്ടോണസ
സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനിക്കസ  ലഭനിചതെസ.  തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ  വകുപ്പെനില്നനിന്നസ  പക്ടോട
വശ്യവസയനില് അനുവദനിച പ്രസ്തുതെ ഭൂമനിക്കസ പ്രതെനിമക്ടോസയ ഒര രൂപ തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ
വകുപ്പെനില്  അക്കക്ടോദമനി  അടച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അക്കക്ടോദമനിയുതട  പ്രധക്ടോന
തകേടനിടയ  കൂടക്ടോതതെ പുസകേശക്ടോല,  മണ്മറഞ്ഞ സക്ടോഹനിതെശ്യകേക്ടോരന്മക്ടോരതട എണഛക്ടോയക്ടോ
ചനിത്രങ്ങള് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന കപക്ടോര്തടയനിറസ ഗശ്യക്ടോലറനി,  ചങ്ങമ്പുഴ മന്ദനിരയ,  സുവര്ണ
ജൂബനിലനി  സക്ടോരകേ  മന്ദനിരയ  ഇതതെക്ടോതക്ക  ഈ  കകേക്ടോമ്പഇൗണ്ടനിലക്ടോണുള്ളതെസ.  ഇതതെലക്ടോയ
പരനിഗണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  സക്ടോഹനിതെശ്യ  അക്കക്ടോദമനി  നനിലവനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ വകുപ്പെനിതന്റെ ഉടമസതെയനിലള്ള തകേടനിടവുയ സലവുയ സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ
വകുപ്പെനിനസ  കകേമക്ടോറുന്നതെസ  സയബന്ധനിചസ  സര്ക്കക്ടോര്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചസ
വരനികേയക്ടോണസ.  

(3) അനധനികൃതെമക്ടോയനി കകേവശയ വചനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേക്ടോശസ:  സര്,  സസക്ടോതെനശ്യതനിനുമുമ്പസ  ഇയഗസ്പീഷസ  കേമ്പനനികേള്
കകേവശയ  വചനിരന്ന  ഭൂമനി  തെനിരനിച്ചുപനിടനിക്കക്ടോന്  ഗവണ്തമന്റെസ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിചനിരന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലഘടതനിലയ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
കഹകക്കക്ടോടതെനി  വനിധനിയുതട  അടനിസക്ടോനതനില്  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  കകേവശയ
വചനിരന്ന  ഭൂമനി  തെനിരനിച്ചുപനിടനിക്കക്ടോന്  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനി.  അഞസ
ലക്ഷകതക്ടോളയ  ഏക്കര്  ഭൂമനി  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  പല  ആളകേളതടയുയ
കകേവശമുതണ്ടന്നക്ടോണസ ഐ.  ജനി.  ശസ്പീ.  ശസ്പീജനിതനിതന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ടസ.  ഇതെനില് ഏറവുയ
കൂടുതെല് ഭൂമനി  അനധനികൃതെമക്ടോയനി കകേവശയ വചനിരനിക്കുന്നതെസ ഹക്ടോരനിസണ് മലയക്ടോളയ
പക്ടോകന്റെഷനക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഹകക്കക്ടോടതെനിയനില്  ഹക്ടോരനിസണനിനസ  എതെനിതര
കകേസസ  എതനിയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  കകേരള  ലക്ടോന്റെസ  കേണ്സര്വന്സനി  ആകസ  അനുസരനിചസ
കനക്ടോടസ്പീസസ നല്കേനി  നടപടനികേളമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയതെസ. അതുകപക്ടോതല ടക്ടോവന്കൂര് ടസ്പീ
കേമ്പനനി  തപരവന്തക്ടോനതസ  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  കകേവശയ  വചനിരനിക്കുന്ന  7373.67
ഏക്കര്  ഭൂമനി  തെനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെക്ടോണസ  ഉതരവനിടതെസ.  ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങള്  പരനികശക്ടോധന  നടതക്ടോന്
ശസ്പീ.  രക്ടോജമക്ടോണനികേശ്യയ  ഐ.എ.എസസ.-തന  ചുമതെലതപ്പെടുതനിയതെനുസരനിചസ
നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന  അവസരതനില്  കരഖകേള്  ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോന്
കേമ്പനനികയക്ടോടസ ആവശശ്യതപ്പെതടങ്കെനിലയ അവര്ക്കസ കരഖകേള് ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനി ഞ്ഞനില.
തുടര്ന്നസ ഈ സലതത മരയ മുറനിക്കരതതെനയ സലയ കകേമക്ടോറയ തചയ്യരതതെനയ
കേമ്പനനിക്കസ  റവനല്യൂ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള്  നല്കേരതതെന്നസ  റവനല്യൂ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്ക്കുയ
ജൂണ് മക്ടോസയ  10-ാം തെസ്പീയതെനി നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനി.  ഇതെനിതനതെനിതര ആഗസ്റ്റേസ  18-നസ
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കേമ്പനനി കഹകക്കക്ടോടതെനിയനില് റനിടസ ഹര്ജനി നല്കേനി. ആഗസ്റ്റേസ 30-നസ സനിയഗനിള് ബഞസ
പരനിഗണനയക്ടോയനി  നനിശയനിച്ചു.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  സതെശ്യവക്ടോങ്മൂലയ  നല്കേക്ടോനുള്ള
വനിശദക്ടോയശങ്ങള്  ആഗസ്റ്റേസ  18-നുതെതന്ന  ഗവണ്തമന്റെസ  പസ്പീഡര്  തമയനില്  മുകഖന
അറനിയനിക്കുകേയുയ  തചയ.  മക്ടോത്രമല  ആഗസ്റ്റേസ  22-നസ  തസഷശ്യല്  ഓഫസ്പീസര്
ശസ്പീ.  രക്ടോജമക്ടോണനികേശ്യവുയ  സയഘവുയ  പസ്പീ ഡതറ  കനരനിടസ  കേണ്ടസ  വനിശദക്ടോയശങ്ങള്
ധരനിപ്പെനിചതെക്ടോയനി   വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ കരഖകേള് തെതന്ന സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണസ.  എന്നക്ടോല്
സര്ക്കക്ടോര്  അഭനിഭക്ടോഷകേന്  സതെശ്യവക്ടോങ്മൂലയ  സമര്പ്പെനിക്കുകേകയക്ടോ  കകേസസ
പരനിഗണനിചകപ്പെക്ടോള് സമക്ടോനമക്ടോയ കകേസുകേളനില്  ഡനിവനിഷന് ബഞ്ചുകേള് സര്ക്കക്ടോരനിനസ
അനുകൂലമക്ടോയനി  വനിധനി  പറഞ്ഞതെസ  കകേക്ടോടതെനിതയ  അറനിയനിക്കുകേകയക്ടോ  തചയനില.
സര്ക്കക്ടോര്  അഭനിഭക്ടോഷകേര്  മനനഃപൂര്വ്വയ  കതെക്ടോറ്റുതകേക്ടോടുതതെനിനക്ടോല്  സനിതെനി  തുടരക്ടോന്
സനിയഗനിള്  ബഞസ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയക്ടോണസ  തചയതെസ.  കകേക്ടോടതെനി  വനിധനികേള്  അതെക്ടോതെസ
സമയതസ  തസഷശ്യല്  ഓഫസ്പീസതറ  അറനിയനിക്കക്ടോതതെ  അഡസ്പീഷണല്  അഡസകക്കറസ
ജനറലനിതന്റെ ഓഫസ്പീസസ ആ വനിധനി മറച്ചുവയ്ക്കുകേയക്ടോണസ തചയതെസ. വനിധനി എതെനിരക്ടോതണന്നസ
അറനിയക്ടോതതെ  തസഷശ്യല്  ഓഫസ്പീസര്  തസപ്റയബര്  മക്ടോസയ  24-നസ  കേമ്പനനികയക്ടോടസ
കരഖകേള് ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോന് ആവശശ്യതപ്പെട്ടു. ഇതെസ കകേക്ടോടതെനിയലക്ഷശ്യമക്ടോതണന്നസ ഒകകക്ടോബര്
20-നസ  സനിയഗനിള്  ബഞസ  വനിധനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
കേക്ടോലഘടതനില്  ഈ  കകേസുകേതളക്ടോതക്ക  പരനിഗണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരന്ന  അഡസകക്കറസ
ശസ്പീമതെനി സുശസ്പീലക്ടോ ഭടനിതന നനിങ്ങള് മക്ടോറനി.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  ഈ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
മുമ്പനില് ഞങ്ങളക്ടോരയ ആകക്ഷപങ്ങള് പറഞ്ഞനിടനില.   അഡസ്പീഷണല് അഡസകക്കറസ
ജനറല്  ശസ്പീ.  രഞനിതസ  തെമ്പക്ടോന്  ഈ  കകേസനിനസ  അനുകൂലമക്ടോതയക്ടോര  വനിധനി
ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നതെനിനുപകേരയ  ഹക്ടോരനിസണ്  കേമ്പനനി  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  വനിറഴനിച
തതെന്മലയനിതല  കതെക്ടോടതനിതന്റെ  ഒര  ഭക്ടോഗയ  വക്ടോങ്ങനിയ  തതെന്മല  സസകദശനി  ശസ്പീമതെനി
ആനന്ദവലനി  അമയുതട  പരക്ടോതെനിയനിലക്ടോണസ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പസ  ഹക്ടോജരക്ടോയതെസ.
ഹക്ടോരനിസണ്  കേമ്പനനിയുതട  പക്കല്നനിനയ  ശസ്പീമതെനി  ആനന്ദവലനി  അമ  വക്ടോങ്ങനിയ
ഭൂമനിക്കസ അനുകൂലമക്ടോയ ഉതരവസ ഉണ്ടക്ടോക്കനിതക്കക്ടോടുത്തു.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ഗവണ്തമന്റെസ
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് യക്ടോതതെക്ടോര  നടപടനിയുയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതെനിനക്ടോല് അനധനികൃതെമക്ടോയനി
കകേവശയ വചനിരനിക്കുന്ന ഭൂമനി തെനിരനിച്ചുപനിടനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനില.  അഞസ ലക്ഷകതക്ടോളയ
വരന്ന  ഭൂരഹനിതെരക്ടോയ  ആളകേള്ക്കസ  ഭൂമനി  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുനതവന്നസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട പടനികേജക്ടോതെനി വകുപ്പുമനനി സഭയനില് തെതന്ന പറഞ. അങ്ങസ തചയ്യുന്ന
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്തക്കക്ടോനയ  ഞങ്ങളക്ടോരയ  എതെനിരല.  ഞങ്ങള്  ഭൂമനി  തകേക്ടോടുക്കുതമന്നസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുയ  പറഞ.  ഭൂമനി  തകേക്ടോടുക്കുന്നതെസ
എങ്ങതനയക്ടോതണനള്ളതെനിതനക്കുറനിചസ അങ്ങസ ആകലക്ടോചനിക്കണയ.  അനധനികൃതെമക്ടോയനി
കകേവശയ  വചനിരനിക്കുന്ന  ഇതരയ  ഭൂമനികേള്  തെനിരനിതചടുക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനുപകേരയ  അഡസ്പീഷണല്  അഡസകക്കറസ  ജനറല്  ഉള്തപ്പെതടയുള്ള
ആളകേള്  ഇതരതനിലള്ള  നടപടനികേളമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടു  കപക്ടോയക്ടോല്  ഗവണ്തമന്റെസ
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പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുന്ന പദതെനികേള് എങ്ങതന നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ  എന്നതെനിതനക്കുറനിചസ
ആശങ്കെയുണ്ടസ. ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് അടനിയന്തര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

11.00 am]  

റവനല്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
ഹക്ടോരനിസണ് മലയക്ടോളയ പക്ടോകന്റെഷന് ലനിമനിറഡസ,  ടക്ടോവന്കൂര് റബ്ബര് ആന്റെസ ടസ്പീ തുടങ്ങനിയ
കേമ്പനനികേള് സയസക്ടോനതസ അനധനികൃതെമക്ടോയനി  കകേവശയ വചനിരനിക്കുന്ന സര്ക്കക്ടോര്
ഭൂമനി  തെനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതെനിനുയ  സസക്ടോതെനശ്യതനിനസ  മുന്പസ  ബനിടസ്പീഷസ  പഇൗരന്മക്ടോരയ
കേമ്പനനികേളയ  കകേവശയ  വചനിരന്നതുയ  സസക്ടോതെനശ്യതനിനുകശഷയ  നനിലവനില്  വന്ന
കകേന്ദ്ര-സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരകേള്  നനിയമയമൂലയ  കകേമക്ടോറനിയനിടനിലക്ടോതതുമക്ടോയ
സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  കകേരള  ഭൂസയരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  ഏതറടുക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി
ശസ്പീ. എയ. ജനി. രക്ടോജമക്ടോണനികേശ്യയ, തഎ.എ.എസസ.-തന കസ്റ്റേറസ തസഷശ്യല് ഓഫസ്പീസറക്ടോയനി
നനിയമനിചസ ഉതരവക്ടോയനിരന. വനിശദമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനകേള്ക്കുകശഷയ M/s മലയക്ടോളയ
പക്ടോകന്റെഷന്  യു.തകേ.  ലനിമനിറഡസ  എന്ന  വനികദശ  കേമ്പനനി  സയസക്ടോനതസ  വനിവനിധ
ജനിലകേളനിലക്ടോയനി 75,000 ഏക്കകറക്ടോളയ ഭൂമനിയുയ ടക്ടോവന്കൂര് റബ്ബര് ആന്റെസ ടസ്പീ കേമ്പനനിയുയ
അനുബന്ധ  കേമ്പനനികേളയ  കൂടനി  14040.43  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുയ  അനധനികൃതെമക്ടോയനി
കകേവശയ  വചനിരനിക്കുന്നതെക്ടോയനി  കേതണ്ടതനിയതെനിതനത്തുടര്ന്നസ,  38170.92  ഏക്കര്
ഭൂമനി  ഏതറടുക്കുന്നതെനിനസ  കകേരള  ഭൂസയരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ  ഉതരവസ
പുറതപ്പെടുവനിചനിരന. ഇഇൗ ഉതരവനിതനതെനിതര  കേമ്പനനികേള് ഫയല് തചയ കകേസനില്
തെല്സനിതെനി  തുടരവക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഹകക്കക്ടോടതെനി  ഉതരവക്ടോയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.
പ്രസസ്തുതെ കകേസ്സുകേളനില് വക്ടോദയ കകേട കഹകക്കക്ടോടതെനിയുതട സനിയഗനിള് ബഞസ വനിശദമക്ടോയ
വക്ടോദയ  കകേള്ക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  25-11-2015-ല്  ഡനിവനിഷന്  ബഞനിനസ  റഫര്  തചയസ
ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ടക്ടോവന്കൂര്  റബ്ബര്  ആന്റെസ  ടസ്പീ  കേമ്പനനിക്കുയ  അനുബന്ധ
കേമ്പനനികേളക്ടോയ പസ്പീരകമടസ  ടസ്പീ  കേമ്പനനി,  കബമൂര് എകസ്റ്റേറസ,  മക്ടോരനികഗക്ടോള്ഡസ എകസ്റ്റേറസ
എന്നനിവയ്ക്കുതമതെനിതര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
അനുമതെനിയനിലക്ടോതതെ  മരയ  മുറനിക്കുന്നതുയ  ഭൂമനി  കകേമക്ടോറുന്നതുയ  റവനല്യൂ  കരഖകേള്
നല്കുന്നതുയ തെടഞതകേക്ടോണ്ടസ 10-6-2016-നസ കസ്റ്റേറസ തസഷശ്യല് ഓഫസ്പീസര് നല്കേനിയ
ഉതരവനിതനതെനിതര ടക്ടോവന്കൂര് റബ്ബര് ആന്റെസ ടസ്പീ കേമ്പനനി കഹകക്കക്ടോടതെനിയനില് ഫയല്
തചയ  WP(C)26798/2016-ാംനമ്പര്  കകേസനില്  സമക്ടോനമക്ടോയ  മുന്കകേസുകേളതട
ഇടക്കക്ടോല  ഉതരവുകേളതട  ചുവടുപനിടനിചസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കകേക്ടോടതെനി  തെല്സനിതെനി
തുടരവക്ടോന്  30-8-2016-നസ ഉതരവക്ടോയനി.  കേമ്പനനികേള്ക്കസ ഭൂമനിയനിലള്ള അവകേക്ടോശതത
സക്ടോധൂകേരനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  അസല്  കരഖകേളമക്ടോയനി  21-10-2016-നസ  കനരനില്
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ഹക്ടോജരക്ടോകുന്നതെനിനസ  കസ്റ്റേറസ  തസഷശ്യല്  ഓഫസ്പീസര്  24-9-2016-നസ  ഹനിയറനിയഗസ
കനക്ടോടസ്പീസസ  അയച്ചു.  പ്രസ്തുതെ  കനക്ടോടസ്പീസനിതനതെനിതര  കേമ്പനനികേള്  കഹകക്കക്ടോടതെനിതയ
സമസ്പീപനിചനിട്ടുള്ളതുയ  സര്ക്കക്ടോര്  അഭനിഭക്ടോഷകേരതട  വക്ടോദയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതെ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഹകക്കക്ടോടതെനി  ഹനിയറനിയഗസ  നടപടനികേള്  ഒര  മക്ടോസകതയസ  കസ്റ്റേ
തചയനിട്ടുള്ളതുമക്ടോണസ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചസ   കസ്റ്റേറസ  തസഷശ്യല്  ഓഫസ്പീസര്
സര്ക്കക്ടോരനിനസ  സമര്പ്പെനിച  വനിശദമക്ടോയ  ഇടക്കക്ടോല  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല  ശനിപക്ടോര്ശകേള്
സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ.  

(4) കുനമല് അനുബന്ധ കുടനിതവള്ള പദതെനി

ശസ്പീ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന്: സര്,  രൂക്ഷമക്ടോയ കുടനിതവള്ളക്ഷക്ടോമയ പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കുനമല്  അനുബന്ധ  കുടനിതവള്ള  പദതെനി  എത്രയുയകവഗയ  കേമസ്പീഷന്
തചയ്യക്ടോന് നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണയ.  'കവഴക്ടോമ്പലനിതനകപ്പെക്ടോതല'  എത്രകയക്ടോ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി
കേക്ടോതനിരനിക്കുന്ന  രണ്ടുലക്ഷതനികലതറ  വരന്ന  ജനങ്ങളതട  ആവശശ്യമക്ടോണസ  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂതട ഞക്ടോന് ഉന്നയനിക്കുന്നതെസ. നനിരവധനി പഞക്ടോയത്തുകേതള ബക്ടോധനിക്കുന്ന
ഒര കമജര് കുടനിതവള്ള പദതെനിയക്ടോണനിതെസ.  ഇതരതമക്ടോര പദതെനിയുള്ളതുതകേക്ടോണ്ടസ മറസ
കുടനിതവള്ള  പദതെനികേള്  ഒനയതെതന്ന   തുടങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയുന്നനില.  95  ശതെമക്ടോനയ
പണനിയുയ  പൂര്തസ്പീകേരനിച ഇഇൗ പദതെനി എത്ര ദനിവസതനിനകേയ കേമസ്പീഷന് തചയ്യക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ.  

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതെന്യു  ടനി  .    കതെക്ടോമസസ  ):  സര്,  ഇഇൗ പദതെനിതയ
സയബന്ധനിചസ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  കൂടനിയ  ജനിലക്ടോതെല  അവകലക്ടോകേന  കയക്ടോഗതനില്
പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കുനമല് കുടനിതവള്ള പദതെനിക്കസ  10  ഘടകേങ്ങളക്ടോണുള്ളതെസ.
അതെനില്  8  ഘടകേങ്ങള്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇനനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള
2  ഘടകേങ്ങള്;  റക്ടോ-വക്ടോടര്  പമ്പനിയഗസ  ഹഇൗസനികലയ്ക്കുള്ള പവ്വര് കേണക്ഷനുയ പ്രധക്ടോന
ശുദജല  ഗക്ടോവനിറനി  തമയനിന്  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനുള്ള
പ്രവൃതനികേളമക്ടോണസ.  ശുദജല  ഗക്ടോവനിറനി  തമയനിന്  16  കേനികലക്ടോമസ്പീററനിലധനികേയ
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ബക്ടോക്കനിയുള്ളതെസ  തവറുയ  800  മസ്പീററക്ടോണസ.  അതെനില്  കറക്ടോഡസ
മുറനിച്ചു  കേടകക്കണ്ടതെസ  (പനി.ഡബ്ളന്യു.ഡനി  കറക്ടോഡുയ  പഞക്ടോയത്തു  കറക്ടോഡുമടക്കയ)
സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ അനുമതെനിക്കുകവണ്ടനി കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കുനമല് പഞക്ടോയതനില്
പുതുതെക്ടോയനി  തമറല്  തചയ  ഒലനിപ്പെനില്  പസ്പീടനികേ  കറക്ടോഡനില്  കപപ്പെസ  കലന്
സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനസ  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരതട  എതെനിര്പ്പെസ  നനിലവനിലണ്ടസ  എന്നക്ടോണസ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ
തചയ്യതപ്പെടനിരനിക്കുന്നതെസ.  നരനിപ്പെറ-തകേക്ടോയ്യക്ടോല്  ടക്ടോങ്കെനികലയ്ക്കുള്ള  ഇടുങ്ങനിയ  വഴനിയനില്
കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനസ  നരനിപ്പെറ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയതനിതന്റെ  സഹകേരണയ
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ആവശശ്യമക്ടോണസ.  കുറശ്യക്ടോടനി  പമ്പസ  ഹഇൗസനില്  പുതെനിയതെക്ടോയനി  സക്ടോപനിച
ടക്ടോന്കസ്ഫക്ടോര്മറനികലയസ  കവദന്യുതെനി  കേണക്ഷന്  ലഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്
പൂര്തനിയക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  കവദന്യുതെനി  കേണക്ഷന്  ലഭശ്യമക്ടോയക്ടോലടന്  ടയല്  റണ്  നടതനി
പദതെനി ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി കേമസ്പീഷന് തചയ്യക്ടോനുയ ഗക്ടോവനിറനി തമയനിന് സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനുള്ള
തെടസങ്ങള്  തെസരനിതെഗതെനിയനില്  പരനിഹരനിചസ  അടുത  വര്ഷയ  മക്ടോര്ചസ  31-നസ  മുന്പസ
പൂര്ണമക്ടോയനി കേമസ്പീഷന് തചയ്യക്ടോനുമക്ടോണസ ലക്ഷശ്യമനിടനിരനിക്കുന്നതെസ.

(5)  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ കുടനിതവള്ള പദതെനി

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്,  മലപ്പുറയ  ജനിലയനിതല  ഏറവുയ  വലനിയ
കുടനിതവള്ള  പദതെനിയക്ടോണസ  തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി  മണ്ഡലതനിതല  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  കുടനിതവള്ള
പദതെനി.  10  വനികലജുകേള്  ഉള്തക്കക്ടോള്ളനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  1996-ല്  എല്.തഎ.സനി.യുതട
സഹക്ടോയകതക്ടോതട  ആരയഭനിച  ഈ  പദതെനിയനില്  നനിന്നസ   2002-ല്  ഉദ്ഘക്ടോടന
സമയതസ  എല്.തഎ.സനി.  പനിന്വക്ടോങ്ങുകേയുയ  2008-ല്  നബക്ടോര്ഡനിതന്റെ
ധനസഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  ഇതെസ  പ്രവര്തനമക്ടോരയഭനിചസ  2006  തഫബ്രുവരനിയനില്
ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  കേമസ്പീഷന് തചയസ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  തചയ്യുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഇതുപ്രകേക്ടോരയ  145
ദശലക്ഷയ സയഭരണകശഷനിയുള്ള  6  ടക്ടോങ്കുകേള് നനിര്മനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റുകേതള
ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഇതെനിതല  തവള്ളയ തപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കസ എതനിച്ചുതകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഇഇൗ  വര്ഷയ  തെതന്ന  കുടനിതവള്ള  പ്രശ്നതനിനസ  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ.  ഇതെനിതന്റെ  വനിതെരണ  കലനനിതന്റെ  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോയക്ടോല്  45,000
കതക്ടോളയ  കുടുയബങ്ങള്ക്കസ  തവള്ളയ തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  അതെനിനക്ടോല്  വനിതെരണ
കലന്  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്കവണ്ടനി  പനി.ഡബ്ളന്യു.ഡനി.  കറക്ടോഡനിനസ  തപര്മനിഷന്
തകേക്ടോടുക്കണയ.  ഏകേകദശയ  20  കകേക്ടോടനി  രൂപതയങ്കെനിലയ  ഗവണ്തമന്റെസ  ഗക്ടോന്റെക്ടോയനി
തകേക്ടോടുതക്ടോല് മക്ടോത്രകമ ഇതെനിതന്റെ വനിതെരണ കലന് പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുകേയുള.
സര്ക്കക്ടോര്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇഇൗ  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇടതപടണതമനയ  ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനിയുതടയുയ  തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു  വകുപ്പുമനനിയുതടയുയ  ശദ  ഇക്കക്ടോരശ്യതനി
ലണ്ടക്ടോകേണതമനമക്ടോണസ എതന്റെ സബ്മനിഷന്.

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതെന്യു  ടനി  .    കതെക്ടോമസസ  ):  സര്,  സക്ടോമക്ടോനശ്യയ
ദസ്പീര്ഘമക്ടോയ മറുപടനിയക്ടോണസ.  അതെനിതന്റെ പ്രസക്ത ഭക്ടോഗങ്ങള് പറയുകേയുയ വനിശദമക്ടോയ
മറുപടനി കമശപ്പുറതസ വയ്ക്കുകേയുയ തചയ്യക്ടോയ.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പ്രസക്ത ഭക്ടോഗങ്ങള് പറഞ്ഞക്ടോല് മതെനി.

ശസ്പീ  .   മക്ടോതെന്യു ടനി  .   കതെക്ടോമസസ  :  വളതര ബൃഹതക്ടോയ ഒര പദതെനിയക്ടോണനിതെസ.  നക്ടോലസ
ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി 11326.27 ലക്ഷയ (113 കകേക്ടോടനി) രൂപയസ ഭരണക്ടോനുമതെനി ലഭനിചതെക്ടോണസ.
2016  മക്ടോര്ചനില്  ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി  കേമസ്പീഷന്  തചയതവങ്കെനിലയ  വനിതെരണ  കലനുകേള്
ഓകരക്ടോന്നക്ടോയനി ചക്ടോര്ജസ തചയവരന്നകതെയുള. ഫസ്പീസനിബനിളക്ടോയ  കലനുകേളനില് നനിനയ
അകപക്ഷകേള്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയസ  കേണക്ഷന്  നല്കേനി  വരനണ്ടസ.  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ
ജലവനിതെരണ  പദതെനിയനില്  തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി  മണ്ഡലതനിതല  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ,  മുതുവല്ലൂര്,
പുളനിക്കല്,  വക്ടോഴയൂര്,  തചറുകേക്ടോവസ  എന്നസ്പീ  പഞക്ടോയത്തുകേളയ  തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയുയ ഉള്തപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.  ഇതെസ ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി മക്ടോര്ചനില് കേമസ്പീഷന് തചയ.
ഇതെനിതന്റെ പ്രകയക്ടോജനയ ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനിയനിലയ ചസ്പീകക്കക്ടോടസ
മുതുവല്ലൂര്,  പുളനിക്കല്,  വക്ടോഴയൂര്,  തചറുകേക്ടോവസ,  കേരനിമണ,  വക്ടോഴക്കക്ടോടസ  എന്നസ്പീ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലയ  ലഭശ്യമക്ടോണസ.  ചനില  പദതെനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.
വനിതെരണ  ശയഖലയുതട  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കല്  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി,  പഞക്ടോയത്തുകേള്  എന്നസ്പീ  സക്ടോപനങ്ങളതട  അധസ്പീനതെയനിലള്ള
സലങ്ങളനിലക്ടോണസ  നടനവരന്നതെസ.  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുവക്ടോന്  അനുവക്ടോദയ
ലഭനിക്കുന്നതെനിനുകവണ്ടനി  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.  അധനികേക്ടോരനികേള്ക്കസ യഥക്ടോസമയയ  തുകേ
അനുവദനിക്കക്ടോറുണ്ടസ.  കറക്ടോഡസ  തറതസ്റ്റേക്ടോകറഷന്  ഇനതനില്  ഒന്നക്ടോയ  ഘടതനില്
9,13,43,195 രൂപ അടയക്ടോന് പനി.ഡബന്യു.ഡനി. ആവശശ്യതപ്പെടതെനില് 4,36,75,477 രൂപ
അടചനിട്ടുണ്ടസ.  ബക്ടോക്കനി തുകേ അടയ്ക്കുവക്ടോനുണ്ടസ.  ഭരണക്ടോനുമതെനി പ്രകേക്ടോരയ ഈയനിനതനില്
ഉള്തപ്പെടുതനിയനിരന്നതെസ  4,91,00,000  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോയതെനിനക്ടോല്  മുഴുവന്  പണയ
ലഭനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  റനികവസ്ഡസ  എസ്റ്റേനികമറസ  അയഗസ്പീകേക്ടോരതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചു വരനികേയക്ടോണസ.  ചനില സലങ്ങളനില് കപപ്പെസ കലന് സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനസ
അനുമതെനി  കേനിടക്ടോനുണ്ടസ.  ചനില  സലങ്ങളനില്  കജക്ടോയനിന്റെസ  തവരനിഫനികക്കഷന്
നടതക്ടോനുണ്ടസ.  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്  തവടനിതപ്പെക്ടോളനിച  കറക്ടോഡുകേള്
പനി.ഡബന്യു.ഡനി.,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി,  പഞക്ടോയതസ  അധനികേക്ടോരനികേള്  മുകഖനയക്ടോണസ
നന്നക്ടോകക്കണ്ടതെസ.  അതെനിതന്റെ  കജക്ടോയനിന്റെസ  കവരനിഫനികക്കഷന്  നടതനി  പ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  ശമങ്ങള്  തുടരന്നതെക്ടോണസ.  ദസ്പീര്ഘമക്ടോയ  മറുപടനി  ഞക്ടോന്
കമശപ്പുറതസ വയ്ക്കുകേയക്ടോണസ. (മറുപടനി അനുബന്ധയ* ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.) 

(6) തകേക്ടോചനിന് ടക്ടോയതവ തറയനില് മല്യൂസനിയയ

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ചക്ടോലക്കുടനി  ആസക്ടോനമക്ടോയനി  1905  -ല്
നനിര്മനിതെമക്ടോയ  തകേക്ടോചനിന്  കഫക്ടോറസ്റ്റേസ  ടക്ടോയതവ  കലക്ടോകേസക്ടോകങ്കെതെനികേ  അത്ഭുതെങ്ങളനില്
ഒന്നക്ടോയനിരന.  ചക്ടോലക്കുടനി  മുതെല്  പറമ്പനിക്കുളയ  വതര  49.5  കേനി.  മസ്പീ.  നസ്പീളതനില്
ബനിടസ്പീഷസ  തറയനില്കവ  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  വനിദശ്യയുയ  ജര്മന്  എന്ജനിന്  സക്ടോകങ്കെതെനികേ
വനിദശ്യയുയ  സമനസയനിപ്പെനിചസ  നനിര്മനിച  ടക്ടോയതവ  ഇന്നസ  നനിലനനിന്നനിരനതവങ്കെനില്
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണ്ടസ.
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കകേരളതത  യുതണകസ്കക്ടോ  കപതൃകേ  പടനികേയനില്  ഉള്തപ്പെടുതക്ടോന്  സഹക്ടോയകേര
മക്ടോകുമക്ടോയനിരന.  ഈ  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  അത്ഭുതെയ  കകേരളതനില്  ആദശ്യമക്ടോയനി
തടലനികഫക്ടോണ്,  വയര്തലസസ,  ജനകററര്,  കവദന്യുതെനി  എന്നനിവ  വഴനി  എതനിച്ചു.
രക്ടോജശ്യതനിതന്റെ  വക്ടോര്ഷനികേ ബഡ്ജറനിതന്റെ  1/5 തകേക്ടോചനി  ടക്ടോയതവയനില്  നനിന്നക്ടോയനിരന.
ഒനയ രണ്ടുയ കലക്ടോകേ മഹക്ടോയുദങ്ങളനില് ആവശശ്യമക്ടോയ തെടനി നല്കുന്നതുവഴനി ടക്ടോയതവ
പ്രകതെശ്യകേയ  ശദനിക്കതപ്പെട്ടു.  ടക്ടോയതവയുതട  നനിര്മക്ടോണതനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഇവനിതട
എതനിയ വനിവനിധ മതെ വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരതട പനിന്തെലമുറക്കക്ടോരയ അവരതട സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ
മതെ  സക്ടോപനങ്ങളയ  ഇനയ  ചക്ടോലക്കുടനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന.  ഈ  ചരനിത്ര
കപതൃകേതത സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനുയ  അടുത തെലമുറയസ  പരനിചയതപ്പെടുത്തുന്നതെനിനു
മക്ടോയനി  ടക്ടോയതവയുതട  അവകശഷനിക്കുന്ന ഭക്ടോഗങ്ങള് പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനസ  തകേക്ടോചനിന്
ടക്ടോയതവ  തറയനില്  മല്യൂസനിയയ  ചക്ടോലക്കുടനിയനില്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണതമന്നസ ഈ സബ്മനിഷനനിലൂതട അഭശ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.

തുറമുഖവുയ  മല്യൂസനിയവുയ  പുരക്ടോവസ്തു  സയരക്ഷണവുയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  കേടന്നപ്പെള്ളനി  ):  സര്,  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.,  ബനി.  ഡനി.
കദവസനി ഈ സബ്മനിഷനനിലൂതട ഉന്നയനിചസ വശ്യക്തമക്ടോക്കനിയതെസ ചരനിത്ര വസ്തുതെകേളക്ടോണസ.
ബനിടസ്പീഷസ  തറയനില്തവ  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  വനിദശ്യയുയ  ജര്മന്  എന്ജനിന്  സക്ടോകങ്കെതെനികേ
കവദഗ്ദ്ധശ്യവുയ  കചര്ന്നസ  സൃഷ്ടനിക്കതപ്പെട  ടക്ടോയതവ  അപൂര്വ്വ  ദൃശശ്യവനിസയമക്ടോണസ.
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.  വളതരയധനികേയ  തെക്ടോല്പ്പെരശ്യയ
കേക്ടോണനിക്കുന്നതെനിതന്റെയടനിസക്ടോനതനില് ഈ സക്ടോപനയ സന്ദര്ശനിചസ ഉദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരതടയുയ
ഉതരവക്ടോദനിതതപ്പെടവരതടയുയ  സക്ടോന്നനിദശ്യതനില്  നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.
ചക്ടോലക്കുടനിയനില്  ടക്ടോയതവയുതട  മല്യൂസനിയയ  സക്ടോപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ
പുരക്ടോവസ്തുവകുപ്പെനിതന്റെ  ആഭനിമുഖശ്യതനില്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  ചക്ടോലക്കുടനി  എയ.എല്.എ.
യുതട  അദശ്യക്ഷതെയനില്  3-6-2014-ല്  ഒര  കയക്ടോഗയ  കചരകേയുയ  പ്രസ്തുതെ
മല്യൂസനിയതനിനുകവണ്ടനി ബഹുമക്ടോനതപ്പെട എയ.എല്.എ.  തചയര്മക്ടോനക്ടോയനി ഒര സമനിതെനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  തചയനിരന്നതെക്ടോണസ.  തുടര്  നടപടനികേള്  കവണ്ടരസ്പീതെനിയനില്
ഉണ്ടക്ടോയനിടനിലക്ടോതയന്നതെക്ടോണസ  വസ്തുതെ.  പ്രസ്തുതെ  മല്യൂസനിയയ  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനസ
മുകന്നക്ടോടനിയക്ടോയനി  പ്രദര്ശനിപ്പെനികക്കണ്ട വസ്തുക്കളതട ലഭശ്യതെ, ആയതെസ കശഖരനിക്കുന്നതെനിനസ
അവലയബനികക്കണ്ട  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്,  ആവശശ്യമക്ടോയ  മനുഷശ്യ  വനിഭവകശഷനി  എന്നനിവ
സയബന്ധനിചസ  ഒര  സക്ടോധശ്യതെക്ടോ  പഠനയ  ആവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ടക്ടോയതവയുതട
അവശനിഷ്ടങ്ങള്  കേക്ടോടനിനുള്ളനിലക്ടോയതെനിനക്ടോല്  വനയ,  റവനല്യൂ   വകുപ്പുകേളതട  സഹക്ടോയ
സഹകേരണങ്ങളയ  കൂടക്ടോതതെ  മല്യൂസനിയയ  സജസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനസ  അനുകയക്ടോജശ്യമക്ടോയ
സലവുയ  കേതണ്ടകതണ്ടതുണ്ടസ.  ഈ  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ടക്ടോയതവ  മല്യൂസനിയയ
ആരയഭനിക്കുന്നതെസ സയബന്ധനിച സക്ടോധശ്യതെക്ടോ പഠനയ നടതനി അനുകയക്ടോജശ്യമക്ടോയ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  അതെനിനുമുന്പസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.  യുതട
സക്ടോന്നനിധശ്യതനില്  ചക്ടോലക്കുടനി  ടക്ടോയതവ  സനിതെനി  തചയ്യുന്ന  സലയ  സന്ദര്ശനിചസ
സനിതെനിഗതെനികേള് വനിലയനിരത്തുന്നതെക്ടോണസ.
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(7) തെസനികേ സൃഷ്ടനിക്കല്

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ:  സര്,  അരൂര്  മണ്ഡലതനിതല  തെസ്പീരകദശ
നനിവക്ടോസനികേളക്ടോയ മതശ്യതതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളയ  പടനികേജക്ടോതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോരയ
തെനിങ്ങനിപ്പെക്ടോര്ക്കുന്ന പ്രകദശതത ഏറവുയ വലനിതയക്ടോര ആശയ ആകരക്ടോഗശ്യകകേന്ദ്രമക്ടോണസ
തുറവൂര്  തെക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനി.  അരൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലതനില്  തെതന്നയുള്ള  ഒര
കേയറ്റുമതെനി സക്ടോപനയ ഉകദ്ദേശയ 80 ലക്ഷതനിലധനികേയ രൂപ മുടക്കനി 5 ഡയക്ടോലനിസനിസസ
യൂണനിറ്റുകേള് ആശുപത്രനിയനില് സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി സക്ടോപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അവനിടതത
തമ ഡനിക്കല്  ഓഫസ്പീസര്  പ്രകതെശ്യകേ  പരനിശസ്പീലനയ  കനടനി  വന്നതെനിനുകശഷമക്ടോണസ
ഇകപ്പെക്ടോള് ആ ഡയക്ടോലനിസനിസസ യൂണനിറസ പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ആ ഒര കഡക്ടോകറുതട
കസവനയ മക്ടോത്രമക്ടോണസ അവനിതട ഉള്ളതെസ. അവനിതട   ഡയക്ടോലനിസനിസസ തടകസ്പീഷശ്യന്മക്ടോരതട
തെസനികേ ഇല.  എചസ.എയ.സനി.  കേമനിറനി കൂടനി ഒ.പനി.  ടനിക്കറനിതന്റെ ചക്ടോര്ജസ വര്ദനിപ്പെനിചസ
കേനിടനിയ തുകേ തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ അവനിതട രണ്ടസ ഡയക്ടോലനിസനിസസ തടകസ്പീഷശ്യന്മക്ടോതര നനിയമനിചസ
ഈ  യൂണനിറ്റുകേള്  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  അവനിതട  ആറസ  യൂണനിറ്റുകേള്
പ്രവര്തനിക്കുനണ്ടസ.  നനിലവനിലള്ള  കഡക്ടോകര്  അവധനിതയടുതക്ടോല്  അതെസ
പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണസ.  പക്ടോവതപ്പെടവരക്ടോയ  നനിരവധനി
ആളകേള്  വനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയ  ഫസ്പീസക്ടോണസ  വക്ടോങ്ങുന്നതെസ.
കഡക്ടോകര്മക്ടോരതടയുയ സ്റ്റേക്ടോഫനിതന്റെയുയ തെസനികേ സൃഷ്ടനിചസ നല രസ്പീതെനിയനില് പ്രവര്തനിചക്ടോല്
ജനങ്ങള്ക്കസ അതെസ വളതര ഗുണപ്രദമക്ടോകുയ.   

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ):  സര്,  2010-ലക്ടോണസ തുറവൂര്  കേമല്യൂണനിറനി തസന്റെര് 24  കേനിടക്കകേകളക്ടോടുകൂടനി
തെക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനിയക്ടോയനി  ഉയര്തതപ്പെടതെസ.  അവനിതട  സക്ടോധക്ടോരണ  200  ഒ.പനി.യക്ടോണസ
വരന്നതെസ.  തെസ്പീരപ്രകദശത്തുള്ള  മതശ്യതതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളയ  പടനികേജക്ടോതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെടവരമക്ടോണസ ഈ സക്ടോപനതത ആശയനിക്കുന്നവരനില് ഭൂരനിഭക്ടോഗവുയ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  തമമ്പര്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോതല  ഒര  സസകേക്ടോരശ്യ  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ
സക്ടോപനതനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഈ  സക്ടോപനതനില്  ഡയക്ടോലനിസനിസസ  യൂണനിറസ
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടസ. 5  ഡയക്ടോലനിസനിസസ  യൂണനിറ്റുകേള്  സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി  അവനിതട
സക്ടോപനിച്ചു.  യൂണനിറസ  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ജസ്പീവനക്കക്ടോതര
നനിയമനിക്കുന്നതെനിനസ  എചസ.എയ.സനി.  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുക്കുകേയുയ എചസ.എയ.സനി.  ഫണ്ടനില്
നനിന്നസ  കവതെനയ  നല്കേനിതക്കക്ടോണ്ടസ  ജസ്പീവനക്കക്ടോതര/തടകസ്പീഷശ്യന്മക്ടോതര   നനിശയനിക്കുകേ
യക്ടോണസ  തചയതെസ.  ഈ  യൂണനിറസ  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനസ  തടയനിനനിയഗസ  കനടനിയ
തമഡനിക്കല്  ഓഫസ്പീസര്  കമല്കനക്ടോടയ  വഹനിച്ചുവരനണ്ടസ.  തുറവൂര്
തെക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനിയനില്  ജൂനനിയര്  കേണ്സള്ടന്റെനിതന്റെ  (ജനറല്  തമഡനിസനില്
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വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെട)  ഒര  തെസനികേയക്ടോണസ  നനിലവനിലള്ളതെസ.  ഈ  തെസനികേയനില്
കഡക്ടോകതറ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിശയനിചനിട്ടുണ്ടസ.  അതുകപക്ടോതല  തെതന്ന  4  കേക്ടോഷസക്ടോലനിറനി
തമഡനിക്കല്  ഓഫസ്പീസര്മക്ടോതര  17-8-2016-തല  ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടസ.
അവനിതട  കഡക്ടോകര്മക്ടോതര  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  തെതന്ന  നനിശയനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  തെക്ടോലൂക്കസ
ആശുപത്രനികേളനില്  തസഷശ്യക്ടോലനിറനി  സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഒര സമക്ടോഹൃതെ തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് സര്ക്കക്ടോര് ധനകേക്ടോരശ്യവകുപ്പെനികലയ്ക്കുയ കേശ്യക്ടോബനിനറനികലയ്ക്കുയ
അയചനിട്ടുണ്ടസ.  തെസനികേ അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്ന മുറയസ  തുറവൂര് തെക്ടോലൂക്കസ ആശുപത്രനിയുതട
സഇൗകേരശ്യങ്ങള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുയ  തെസനികേകേള്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതെനിനുയ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.

(8)  108 ആയബുലന്സനിതന്റെ പ്രവര്തനയ

ശസ്പീ  .    തകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര്,  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളനില്തപ്പെടുന്നവര്ക്കുയ  മറസ
അതെശ്യക്ടോഹനിതെങ്ങളനില്തപ്പെടുന്നവര്ക്കുയ  അടനിയന്തരസഹക്ടോയയ  എതനിക്കുകേതയന്ന
ലക്ഷശ്യകതക്ടോതടയക്ടോണസ  2010  കമയസ  മക്ടോസയ  108  ആയബുലന്സനിതന്റെ  പ്രവര്തനയ
ആരയഭനിചതെസ.  108  ആയബുലന്സനിതന്റെ സ്തുതെശ്യര്ഹമക്ടോയ പ്രവര്തനയമൂലയ  ഏതെക്ടോണ്ടസ
ഒര  ലക്ഷതനികലതറ  കരക്ടോഗനികേളതട  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കക്ടോനക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  നനിലവനില്
തെനിരവനന്തപുരയ ജനിലയനില്  25  ആയബുലന്സുകേളയ  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില്  18
ആയബുലന്സുകേളമക്ടോണസ  ഉള്ളതെസ.  എന്നക്ടോല്  ഈ  അടുത  കേക്ടോലതക്ടോയനി  108
ആയബുലന്സുകേളതട  പ്രവര്തനയ  ഏതെക്ടോണ്ടസ  നനിലച  അവസയക്ടോണസ.
കറക്ടോ ഡപകേടങ്ങളനില്തപ്പെടുന്നവര്ക്കസ  അടനിയന്തര  കവദശ്യസഹക്ടോയയ  ലഭശ്യമക്ടോക്കക്ടോന്
108  ആയബുലന്സുകേളതട  ദഇൗര്ലഭശ്യയമൂലയ  സക്ടോധനിക്കുന്നനില.  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
3  വര്ഷതനിലധനികേയ  പഴക്കമുള്ള  വക്ടോഹനങ്ങതള  ആയബുലന്സുകേളക്ടോയനി
നനിലനനിര്തക്ടോന്   സക്ടോധനിക്കുകേയനിതലന്നനിരനിതക്ക  ഇകപ്പെക്ടോള് 108  ആയബുലന്സുകേളനില്
അധനികേവുയ  6  വര്ഷതനിലധനികേയ  പഴക്കമുള്ളവയക്ടോണസ.  ഈ  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  108
ആയബുലന്സനിതന്റെ  പ്രവര്തനയ  കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  പുതെനിയ
ആയബുലന്സുകേള് വക്ടോങ്ങുന്നതെനികനക്ടോ അതലങ്കെനില് അടനിയന്തരമക്ടോയനി  അറകുറപ്പെണനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിചസ തടസ്റ്റേസ നടതനി നനിരതനിലനിറക്കുന്നതെനികനക്ടോ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ഇതെനിതന്റെ പ്രവര്തനയ മറ്റുജനിലകേളനില് കൂടനി വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന. 

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതെനി  തകേ  .    തകേ  .    തതശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ നക്ടോഷണല് തഹല്തസ മനിഷനുകേസ്പീഴനില് കകേരള
എമര്ജന്സനി  തമഡനിക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസസ  കപ്രക്ടോജകനിതന്റെ  (KEMP)  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണസ
108  ആയബുലന്സുകേള്  തെനിരവനന്തപുരയ  ജനിലയനില്  25  അഡസക്ടോന്സ്ഡസ  തതലഫസ
സകപ്പെക്ടോര്ടസ ആയബുലന്സുകേളമക്ടോയനി  2010-ല്  പ്രവര്തനയ ആരയഭനിചതെസ.  പബനികേസ-
തതപ്രവറസ  പക്ടോര്ട്ണര്ഷനിപ്പെസ  എന്ന കമക്ടോഡലനില് പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കനിയ പദതെനിയുതട



സബ്മനിഷന് 333

നടതനിപ്പെവകേക്ടോശയ തടണ്ടര് നടപടനികേളനിലൂതട ആദശ്യയ ചനികേനിതക്ടോ തഹല്തസ തകേയര്
എന്ന കേമ്പനനിക്കക്ടോണസ  നല്കേനിയനിരന്നതെസ. 2012 ഏപ്രനില് 21-ാം തെസ്പീയതെനി മുതെല്  18
ആയബുലന്സുകേളമക്ടോയനി  ഇഇൗ കപ്രക്ടോജകനിതന്റെ പ്രവര്തനയ ആലപ്പുഴ ജനിലയനികലയ്ക്കുയ
വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിച്ചു.  ടനി  കേമ്പനനിയുതട  കേരക്ടോര്  കേക്ടോലക്ടോവധനി  അവസക്ടോനനിചതെനിനക്ടോല്  2014
ഒകകക്ടോബറനില്  വസ്പീണ്ടുയ  തടണ്ടര്  വനിളനിക്കുകേയുയ  അതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ജനി.വനി.തകേ.ഇ.എയ.ആര്.തഎ.  എന്ന  കേമ്പനനി  ഇഇൗ  കപ്രക്ടോജകനിതന്റെ  പ്രവര്തനയ
ഏതറടുക്കുകേയുയ  തചയ.  പനിന്നസ്പീടസ  പ്രസ്തുതെ  പദതെനി  എലക്ടോ   ജനിലകേളനികലയ്ക്കുയ
വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  തടണ്ടര്  വനിളനിക്കുകേയുയ  അന്നതത  ഓപ്പെകററനിയഗസ
ഏജന്സനിയക്ടോയ  ജനി.വനി.തകേ.ഇ.എയ.ആര്.തഎ.  ഏറവുയ  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കസ
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുയ തചയ. ഇഇൗ നനിരക്കസ  ധനകേക്ടോരശ്യ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫസ തസക്രടറനി,
പക്ടോനനിയഗസ  തസക്രടറനി,  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പെസ  തസക്രടറനി  എന്നനിവരടങ്ങനിയ
തസക്രടറനിമക്ടോരതട  ഒര  കേമനിറനി  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുയ
നനിരക്കസ  കുറയക്ടോന് ആവശശ്യതപ്പെടുകേയുയ തചയ.  എന്നക്ടോല് തസക്രടറനിമക്ടോരതട കേമനിറനി
മുകന്നക്ടോട്ടുവച നനിരക്കുകേള്ക്കനുസരനിചസ  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന് സക്ടോധശ്യമതലന്നക്ടോണസ കേമ്പനനി
അറനിയനിചതെസ.  നനിലവനില്  പ്രവര്തനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരന്ന  തെനിരവനന്തപുരയ,  ആലപ്പുഴ
ജനിലകേളനിതല  108  ആയബുലന്സനിതന്റെ  പ്രവര്തനവുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്
സക്ടോദശ്യമതലനയ  കേമ്പനനി  അറനിയനിച്ചു.  ഇഇൗ  അവസരതനില്  കകേരള  തമഡനിക്കല്
സര്വ്വസ്പീസസസ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ജനിലക്ടോ ആകരക്ടോഗശ്യ കുടുയബകക്ഷമ തസക്ടോതതസറനിയുമക്ടോയനി
കചര്ന്നസ  108  ആയബുലന്സനിതന്റെ പ്രവര്തനയ മുകന്നക്ടോട്ടുതകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നതെക്ടോതണന്ന
അഭനിപ്രക്ടോയയ  തമഡനിക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസസ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  സര്ക്കക്ടോരനിനസ  സമര്പ്പെനിച്ചു.
ചുരങ്ങനിയ കേക്ടോലയളവനിനുള്ളനില് ആറസ വര്ഷകതക്ടോളയ പഴക്കമുള്ളതുയ ശരക്ടോശരനി രണ്ടര
ലക്ഷയ  കേനികലക്ടോമസ്പീറര്  സഞരനിചതുമക്ടോയ  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ  പ്രവര്തനിപ്പെനികക്കണ്ടതെസ.
അതെസ  പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  ഒര  ഓപ്പെകററനിയഗസ  ഏജന്സനിതയ  ലഭനിക്കക്ടോന്
വലനിയ ബുദനിമുടക്ടോയനിരന.  ആ വനിദൂര  സക്ടോദശ്യതെ മുന്നനിര്തനി കകേരള  തമഡനിക്കല്
സര്വ്വസ്പീസസസ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷതന്റെ നനിര്കദ്ദേശയ അയഗസ്പീകേരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഇഇൗ വക്ടോഹനങ്ങള്
ജനി.വനി.തകേ.ഇ.എയ.ആര്.തഎ.-ല്  നനിനയ  ഏതറടുതസ  ആകരക്ടോഗശ്യ  കുടുയബകക്ഷമ
തസക്ടോതതസറനിയുമക്ടോയനി കചര്ന്നസ പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി തമഡനിക്കല് സര്വ്വസ്പീസസസ
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനസ  തതകേമക്ടോറുകേയക്ടോണസ  തചയതെസ.  തെല്ഫലമക്ടോയനി  16-7-2015-മുതെല്
വക്ടോഹനങ്ങളയ  അതെനിതല  ജസ്പീവനക്കക്ടോരയ  അതെതെസ  ജനിലക്ടോ  ആകരക്ടോഗശ്യ  കുടുയബകക്ഷമ
തസക്ടോതതസറനിയുതട കേസ്പീഴനിലയ  കേണ്കടക്ടോള് റൂമുയ അതെനിതല ജസ്പീവനക്കക്ടോരയ  തമഡനിക്കല്
സര്വ്വസ്പീസസസ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷതന്റെ  കേസ്പീഴനിലമക്ടോണസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.  കകേരള
എമര്ജന്സനി തമഡനിക്കല് സര്വ്വസ്പീസസസ കപ്രക്ടോജകസ  (KEMP)  എന്ന പദതെനി കകേരള
തമഡനിക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസസ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷതന്റെ കമല്കനക്ടോടതനില് തപക്ടോതുകമഖലയനില്
നടതനിവരന. തെനിരവനന്തപുരയ ജനിലയനില്   നനിലവനില് 11 വക്ടോഹനങ്ങള് സര്വ്വസ്പീസസ
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നടത്തുനണ്ടസ.  14  വക്ടോഹനങ്ങളതട  ഫനിറസനസസ  തടസ്റ്റേനിനക്ടോയുള്ള  അറകുറപ്പെണനികേള്
വക്ടോഹനനനിര്മക്ടോതെക്ടോക്കളക്ടോയ  കഫക്ടോര്ഡ്സസ  കമക്ടോകടക്ടോഴനിതന്റെ  തെനിരവനന്തപുരതത
ആതെതതറസ്ഡസ വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെനില് നടനവരന. രണ്ടര ലക്ഷയ കേനികലക്ടോമസ്പീറര് ഓടനിയ
വണ്ടനികേളനില്  പലതുയ  ഇനനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  അവസയനി
ലക്ടോതണന്നതെക്ടോണസ  വസ്തുതെ.  അതെസ  ഓടനിയക്ടോല്  ജനങ്ങളതട  ജസ്പീവന് രക്ഷനിക്കുന്നതെനിനസ
പകേരയ  ജസ്പീവന്  നഷ്ടതപ്പെടുന്ന  അവസ  വരയ.  ഫനിറസനസസ  പരനികശക്ടോധന
വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെനില്  നടനവരനികേയക്ടോണസ.  ഇഇൗ  വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെനില്  വക്ടോഹനങ്ങളതട
അറകുറപ്പെണനികേള്  നടതക്ടോനുള്ള  ബക്ടോഹുലശ്യമുള്ളതെനിനക്ടോല്  പണനികേള്  തപതടന്നസ
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുകേനിട്ടുന്നനിതലന്നസ കേണ്ടകപ്പെക്ടോള്  കുറചസ വക്ടോഹനങ്ങള് തകേക്ടോലയ,  കകേക്ടോടയയ
ജനിലകേളനിലള്ള കഫക്ടോര്ഡ്സസ കമക്ടോകടക്ടോഴനിതന്റെ വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെനികലയസ മക്ടോറക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.
അതെനിന്പ്രകേക്ടോരയ കുറച്ചുവക്ടോഹനങ്ങള് ആ വര്കേസ കഷക്ടോപ്പെനികലയസ മക്ടോറനിയനിട്ടുണ്ടസ. ആലപ്പുഴ
ജനിലയനില്  അറകുറപ്പെണനികേള് നടത്തുന്ന 18 വക്ടോഹനങ്ങളനില് 16 എണവുയ പണനികേള്
തെസ്പീര്തസ ഫനിറസനസസ പൂര്തനിയക്ടോക്കനി സര്വ്വസ്പീസസ നടത്തുനണ്ടസ.  രണ്ടസ വക്ടോഹനങ്ങളതട
ഫനിറസനസസ  തടസ്റ്റേനിനക്ടോയുള്ള  അറകുറപ്പെണനികേള്  നടനവരനണ്ടസ.  ഇതെനില്  ചനിലതെസ
വലക്ടോത അവസയനിലള്ള വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോതണന്നസ കേക്ടോണുനണ്ടസ. 108  ആയബുലന്സസ
പദതെനി  സയസക്ടോനതമക്ടോടക്ടോതകേ  വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  പ്രവര്തനതചലവുകേള്
കേണക്കക്ടോക്കനി വനിശദമക്ടോയ തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് തമഡനിക്കല് സര്വ്വസ്പീസസസ
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷകനക്ടോടസ  ആവശശ്യതപ്പെടനിരന.  ഇതെനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  സമര്പ്പെനിച
റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല നനിരക്കുകേള് പുനനഃപരനികശക്ടോധനിചസ വനിശദമക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ടസ സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന്
കകേരള  തമഡനിക്കല്  സര്വ്വസ്പീസസസ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ഇഇൗ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  ലഭശ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയസ  തുടര്നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  മക്ടോത്രമല,  ഒര സമ്പൂര്ണ കടക്ടോമക്ടോതകേയര് സനിസ്റ്റേതതക്കുറനിചസ
ഗവണ്തമന്റെസ  ആകലക്ടോചനിക്കുനണ്ടസ.  അതുമക്ടോയനി   ബന്ധതപ്പെടസ   ആയബുലന്സുകേള്
കൂടുതെല് വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനുയ ഇതരയ പ്രവര്തനങ്ങള് കൂടുതെല് വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനുയ
സര്ക്കക്ടോര്  ആകലക്ടോചനിക്കുനണ്ടസ.  108  ആയബുലന്സുകേളതട  കേക്ടോരശ്യയ  കൂടനി  അതെനില്
ഉള്തപ്പെടുത്തുന്നതെക്ടോണസ. 

(9) സര്തവ്വ നടപടനികേളയ പദതെനികരഖയുയ പൂര്തനിയക്ടോക്കല്

ശസ്പീ  .    തഎ  .    സനി  .    ബക്ടോലകൃഷ്ണന്:  സര്,  വളതര  അടനിയന്തര  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യകതക്ടോടസ
കൂടനിയക്ടോണസ ഞക്ടോന് ഇഇൗ സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതെസ.  തകേക്ടോചനികയയുയ ബക്ടോയഗ്ലൂരനികനയുയ
തെമനില്  കനരനിടസ  ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  കകേരളതനിതന്റെ  ഭക്ടോവനി  വനികേസനതനിനുയ
പരനിസനിതെനി സയരക്ഷണതനിനുയ അതെശ്യക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നനിലമ്പൂര്-സുല്തക്ടോന് ബകതരനി
നഞന്കഗക്ടോഡസ  തറയനില്കവ  പക്ടോതെയസ  ബഡ്ജറനിതെര  വനിഭവ  വനിഭക്ടോഗതനില്
തറയനില്കവയുതട  അനുമതെനി  ലഭനിക്കുകേയുയ  സയയുക്ത  സയരയഭമക്ടോയനി  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്
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കകേരള  തറയനില്കവയുമക്ടോയനി  ധക്ടോരണക്ടോപത്രയ  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുയ  തചയ.  അപ്രകേക്ടോരയ
പക്ടോതെയുതട  തതഫനല്  തലക്ടോകക്കഷന്  സര്തവ്വയുയ  വനിശദമക്ടോയ  പദതെനികരഖയുയ
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് ഡനി.എയ.ആര്.സനി.-തയ ചുമതെലതപ്പെടുത്തുകേയുയ   തചയ. തചലവനിനക്ടോയനി
8  കകേക്ടോടനി  രൂപ  അനുവദനിചസ  24-6-2016-ല്  ഗവണ്തമന്റെസ  ഉതരവസ
പുറതപ്പെടുവനിചതെനിനുകശഷയ  അറനിയക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതെസ  വനയ  വകുപ്പെസ  ചനില  തെടസങ്ങള്
ഉന്നയനിചതെനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ഡനി.എയ.ആര്.സനി.-ക്കസ  പണയ
നല്കേക്ടോതതെനിനക്ടോല്  സര്കവ്വ  നടപടനികേള്  തെടസതപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോതണന്നക്ടോണസ.
വയനക്ടോടനില്  രക്ടോത്രനി  യക്ടോത്രക്ടോനനികരക്ടോധനയ  മക്ടോത്രമല,  ഇഇൗ  പക്ടോതെയുതട  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ
കേണക്കനിതലടുതസ  വയനക്ടോടസ   എയ.പനി.  ശസ്പീ.  എയ.തഎ.  ഷക്ടോനവക്ടോസസ  ഇഇൗ വനിഷയയ
പലവടയ  പക്ടോര്ലതമന്റെനില്  ഉന്നയനിക്കുകേയുയ  തചയ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
കേക്ടോലതസ  കകേരള  മുന്  മുഖശ്യമനനി,  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  കകേന്ദ്ര  തറയനില്കവ
മനക്ടോലയവുമക്ടോയനി  ചര്ചകേള്  നടതനിയതെനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  ഇഇൗ  പക്ടോതെയസ
കവണ്ടനിവരന്ന  തമക്ടോതയ  തചലവനിതന്റെ  51  ശതെമക്ടോനയ  കകേരളയ  വഹനിക്കക്ടോതമന്നസ
കേശ്യക്ടോബനിനറസ  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുക്കുകേയുയ  തചയ.  ഇഇൗ  പദതെനി  കകേരളതനിതന്റെ  ഒര
തപക്ടോതുവനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോകടക്ടോതട  കേണ്ടസ  ഇതെനിലള്ള   തെടസങ്ങള്   പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്)  :  സര്,
നമ്മുതട  ഗവണ്തമന്റുയ  തറയനില്കവ  മനക്ടോലയവുമക്ടോയനി  കകേരളതനിതന്റെ  അടനിസക്ടോന
തറയനില്  വനികേസനതനിനക്ടോയനി  ഒര  എഗനിതമന്റെനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണ്ടസ.  കേഴനിഞ്ഞ
തസപ്തയബര്  ഒന്നനിനസ  ഡല്ഹനിയനില്  സയസക്ടോന  ഗവണ്തമന്റെനിനുകവണ്ടനി  ഗതെക്ടോഗതെ
വകുപ്പുതസക്രടറനി,  ശസ്പീ.  കജശ്യക്ടോതെനിലക്ടോല്  തഎ.എ.എസസ.  ആണസ  ഒപ്പുവചതെസ.
51:49 എന്നതെക്ടോണസ  ഓഹരനി  പങ്കെക്ടോളനിതതനിതന്റെ  അടനിതറ.  ഇഇൗ  പടനികേയനില്
മുന്ഗണനയുള്ളതെക്ടോണസ  നനിലമ്പൂര്-സുല്തക്ടോന്  ബകതരനി-നഞന്കഗക്ടോഡസ  പക്ടോതെ.
വനിശദമക്ടോയ   പദതെനി  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന്  ഡല്ഹനി  തമകടക്ടോ  തറയനില്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷതന
ചുമതെലതപ്പെടുത്തുകേയുയ  തചലവനിനക്ടോയനി  8  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പെനിതന്റെ
അനുമതെനികയക്ടോടുകൂടനി  അനുവദനിചനിട്ടുമുണ്ടസ.  അതെനിനസ  24-6-2016-നസ ഗതെക്ടോഗതെ വകുപ്പെസ
ഉതരവസ  പുറതപ്പെടുവനിചനിട്ടുണ്ടസ.  രണ്ടസ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ  സര്വ്വസ്പീസസ  ടക്ടോകയ
ആദശ്യഘടതനില്  തമക്ടോബനിതതലകസഷന്  ചക്ടോര്ജക്ടോയനി  ഡനി.എയ.ആര്.സനി.
ആവശശ്യതപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.  ആവശശ്യതപ്പെട  തുകേ  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലള്ളതെക്ടോതണന്നസ
കേതണ്ടതനിയതെനിനക്ടോല് ഡനി.എയ.ആര്.സനി.-യുമക്ടോയനി തനകഗക്ടോസനികയഷന് നടത്തുവക്ടോനുയ
അതെനിനുകശഷയ  ഫയല്   സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോനുയ  ധനകേക്ടോരശ്യവകുപ്പെസ  ആവശശ്യതപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.
പൂര്തനിയക്ടോകുന്ന മുറയസ അതെനിതന്റെ നടപടനികേളമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുയ.
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(10)   തതബപ്പെക്ടോസസ നനിര്മക്ടോണയ

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷസ:  സര്,  മക്ടോകവലനിക്കര-കേണ്ടനിയൂര്  തതബപ്പെക്ടോസനിതന്റെ
നനിര്മക്ടോണയ  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ആരയഭനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  എന്.എചസ.-ഉയ  എയ.സനി.
കറക്ടോഡുതമക്ടോനമനിലക്ടോത  അതെനിരൂക്ഷമക്ടോയ  ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കസ  അനുഭവതപ്പെടുന്ന  ഒര
പടണമക്ടോണസ മക്ടോകവലനിക്കര.  തതബപ്പെക്ടോസനിതന്റെ  നനിര്മക്ടോണയ പൂര്തനികേരനിചക്ടോല് ആ
ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കനിനസ പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുയ.  അതെനിനസ ആവശശ്യമക്ടോയ സലയ
സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി  ഏതറടുതസ   ഭരണക്ടോനുമതെനി  ലഭനിചസ   തടണ്ടര്  നടപടനികേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിതചങ്കെനിലയ  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള്  ആരയഭനിചനിടനില.  ഇഇൗ  വനിഷയയ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനിയുതട  ശദയനില്തപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  കുറച്ചുകൂടനി
കവഗതനിലക്ടോക്കുന്നതെനിനസ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ  കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോയ
ഇടതപടലണ്ടക്ടോകേണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന.

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി ( ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന് )  : സര്,
മക്ടോകവലനിക്കര-കേണ്ടനിയൂര്  തതബപ്പെക്ടോസനിതന്റെ  ഒന്നക്ടോയ  ഘട  നനിര്മക്ടോണതനിനുകവണ്ടനി
11-2-2014-ല്  രണ്ടുകകേക്ടോടനി  രൂപയുതട  ഭരണക്ടോനുമതെനിയുയ  പ്രകതെശ്യകേക്ടോനുമതെനിയുയ
കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  രണ്ടസ  കകേക്ടോടനി  മുപ്പെതെസ  ലക്ഷയ  രൂപ  സക്ടോകങ്കെതെനികേക്ടോനുമതെനിയുയ
ലഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.  തതബപ്പെക്ടോസസ  കേടനകപക്ടോകകേണ്ടതെസ  ആഴമുള്ള  തചളനിനനിറഞ്ഞ  ഒര
പുഞയനില് കൂടനിയക്ടോണസ. അവനിതട മണസ നനിറയ്ക്കുന്നതെനിനസ എസ്റ്റേനികമറനില് വകേയനിരതനിയ
തുകേ കുറവക്ടോയതുതകേക്ടോണ്ടസ തടണ്ടര് തചയ്തതെങ്കെനിലയ കേരക്ടോറുകേക്ടോരക്ടോരയ മുകന്നക്ടോട്ടുവരന്നനില.
സുനനില് ചന്ദ്രന് എന്ന കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  115  ശതെമക്ടോനയ അധനികേ നനിരക്കനില് കേസകടഷന്
എല്.എയ.ആര്.  സഹനിതെയ  സമര്പ്പെനിതചങ്കെനിലയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  കേനിടനിയനിടനില.  തുടര്ന്നസ
ഗക്ടോവനിലനിനസ ആലപ്പുഴ ജനിലക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയുള്ള പ്രകതെശ്യകേ കേണ്കവയന്സനില് ഉള്തപ്പെടുതനി
പുതെനിയ  ഡനി.എസസ.ഒ.  വക്ടോങ്ങനി  എസ്റ്റേനികമറസ  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോന്  നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കേനിതയങ്കെനിലയ  കററസ  തെസ്പീരമക്ടോനമക്ടോകേക്ടോതതെ  നനില്ക്കുകേയക്ടോണസ.  കററസ  തെസ്പീരമക്ടോന
മക്ടോയക്ടോലടന് പണനി ആരയഭനിക്കുന്നതെക്ടോണസ. 

V പ്രകതെശ്യകേ പരക്ടോമര്ശയ
എയ.എല്.എ. ഫണ്ടസ ലഭശ്യമക്ടോകുന്നതെനിനസ കേക്ടോലതെക്ടോമസയ

ശസ്പീ  .   തകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ കുമക്ടോര് : സര്, എയ.എല്.എ. ഫണ്ടസ എനപറയുന്നതെസ
എലക്ടോ  എയ.എല്.എ.  മക്ടോരകടയുയ  ഒര  പ്രനിവനികലജക്ടോണസ.  എയ.എല്.എ.  ഫണ്ടനിനസ
എഴുതെനിതക്കക്ടോടുക്കുകമ്പക്ടോള്  വളതര കമക്ടോശമക്ടോയ  രസ്പീതെനിയനിലക്ടോണസ  എയ.എല്.എ.
മക്ടോകരക്ടോടുള്ള തകേക്ടോലയ ജനിലക്ടോ കേളകറുതട സമസ്പീപനയ.  കേക്ടോരണയ അവര് പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.
എടുത  എസ്റ്റേനികമറ്റുകേളയ  മറ്റുയ  അടങ്ങുന്ന  ഫയലകേള്  മക്ടോസങ്ങകളക്ടോളയ  വചസ
തെക്ടോമസനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഈ  പ്രശ്നയ  എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലയ  ഉണ്ടസ.  ഞങ്ങള്  വളതര
ബുദനിമുട്ടുകേയക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  സസ്പീക്കര്  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  അടനിയന്തരനടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അക്കക്ടോരശ്യയ  പരനികശക്ടോധനിചസ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.
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VI  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസ്സുകേള്

ചടയ 47 (2) അനുസരനിച്ചുള്ള പ്രകതെശ്യകേ ലനിസ്റ്റേസ പ്രകേക്ടോരയ

മുഖശ്യമനനിക്കുകവണ്ടനി  തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ  രജനികസ്ട്രേഷനുയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,  തെക്ടോതഴപ്പെറയുന്ന  കേടലക്ടോസ്സുകേള്  ഞക്ടോന്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

പതെനിമൂന്നക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുതട  ഏഴക്ടോയ  സകമളനതനിതല  2200,
പതെനിനഞക്ടോയ സകമളനതനിതല  164, 3590  എന്നസ്പീ നമ്പര്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടക്ടോത
കചക്ടോദശ്യങ്ങളതട  മറുപടനിയുയ  അവയസ  യഥക്ടോസമയയ  മറുപടനി  നല്കുവക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കക്ടോതെനിരന്നതെനിനുള്ള കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല് കസ്റ്റേറസതമന്റുകേളയ.  

VII റനികപ്പെക്ടോര്ടസ സമര്പ്പെണയ

(1)  ഭക്ഷശ്യവുയ  സനിവനില്  സതതപസുയ  സഹകേരണവുയ  സയബന്ധനിച
സബ്ജകസ കേമനിറനി  XI-തന്റെ  2015-16  സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷതത ധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളതട
പരനികശക്ടോധന  സയബന്ധനിച  അഞക്ടോമതെസ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല  ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മലള്ള
ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ടസ

സഹകേരണവുയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവുയ   വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   തമക്ടോയസ്പീന്):
സര്, ഭക്ഷശ്യവുയ സനിവനില് സതതപസുയ സഹകേരണവുയ സയബന്ധനിച സബ്ജകസ കേമനിറനി
XI-തന്റെ  2015-16  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷതത  ധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളതട  പരനികശക്ടോധന
സയബന്ധനിച അഞക്ടോമതെസ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മലള്ള ആക്ഷന് കടക്കണ്
റനികപ്പെക്ടോര്ടസ സമനിതെനി തചയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന്   സമര്പ്പെനിക്കുന.

(2)  സക്ടോമൂഹശ്യകസവനയ  സയബന്ധനിച  സബ്ജകസ  കേമനിറനി  XIII-തന്റെ  2015-16
സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷതത  ധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളതട  പരനികശക്ടോധന  സയബന്ധനിച
അഞക്ടോമതെസ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല ശനിപക്ടോര്കേളനികന്മലളള ആക്ഷന് കടക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ടസ

പടനികേജക്ടോതെനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയ  കക്ഷമവുയ  നനിയമവുയ
സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .  തകേ  .   ബക്ടോലന്):  സര്,
സക്ടോമൂഹശ്യകസവനയ സയബന്ധനിച സബ്ജകസ കേമനിറനി  XIII-തന്റെ 2015-16  സക്ടോമ്പതനികേ
വര്ഷതത  ധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളതട  പരനികശക്ടോധന  സയബന്ധനിച  അഞക്ടോമതെസ
റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതല  ശനിപക്ടോര്കേളനികന്മലളള  ആക്ഷന്  കടക്കണ്  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  സമനിതെനി
തചയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന് സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കതപ്പെടനിരനിക്കുന.

269/2019.
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VIII  വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ

(1)  തതെറനിദക്ടോരണക്ടോജനകേമക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ടസ സമര്പ്പെനിചതെസ സയബന്ധനിചസ

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതെസ്പീശന്: സര്, കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ കതെക്ടോടണ്ടനി വക്ടോങ്ങനിയതുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെട ഒര ആകരക്ടോപണതനിനസ  മറുപടനിയക്ടോയനി  ഞക്ടോന് നനിയമസഭയനില് വചതെസ
ഗവണ്തമന്റെസ  ഓര്ഡര്  അല എന്നക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  പറഞ്ഞതെസ.  ഞക്ടോന്
സഭയനില്  വചതുയ  27-ാം തെസ്പീയതെനി  കേസക്ടോടസ  തചയതുയ  22-7-2016-തല  സര്ക്കക്ടോര്
ഉതരവസ തെതന്നയക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  അകങ്ങയ്ക്കുയ  എലക്ടോ അയഗങ്ങള്ക്കുയ അതെസ
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോയ.  എതന്റെ  ആകരക്ടോപണയ,  118  രൂപയസ  വക്ടോങ്ങക്ടോമക്ടോയനിരന്ന
കതെക്ടോടണ്ടനിയുതട  തടണ്ടര്  നനിരസനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  124.50-രൂപയസ  വക്ടോങ്ങനിതയന്നക്ടോണസ.
118  രൂപയുതട  തടണ്ടര്  നനിരസനിച്ചുതവനള്ള  എതന്റെ  കസ്റ്റേറസതമന്റെനിനസ
പനിന്ബലകമകേക്ടോനുള്ള ഒര കരഖയക്ടോയനിടക്ടോണസ  ഞക്ടോന് ആ ഗവണ്തമന്റെസ ഉതരവനിതല
2-ാം കപജസ  ഉദരനിചതെസ.  അതെസ  കൃതെശ്യമക്ടോണസ.  അതെസ  ഈ സഭയുതട  മുമ്പക്ടോതകേയുണ്ടസ.
മൂനകേക്ടോരശ്യങ്ങളക്ടോണസ  പറഞ്ഞതെസ.  ഒറ  തടണ്ടര്  ആയതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  118  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഓഫര് റനിജകസ   തചയതെസ  എന്നസ മനനി പറഞ.  എന്നക്ടോല്  കേശുവണ്ടനി വനികേസന
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  132  രൂപയുതട  ജനി.ബനി.  കതെക്ടോടണ്ടനി റനിജകസ  തചയസ   പനിന്നസ്പീടസ  142
രൂപയുതട കതെക്ടോടണ്ടനി വക്ടോങ്ങനിചകപ്പെക്ടോള് അതുയ ഒറ തടണ്ടറക്ടോയനിരന. ഒറ തടണ്ടറനിലൂതട
കേശുവണ്ടനി വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് കതെക്ടോടണ്ടനി വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ഇകപ്പെക്ടോള് ഇവനിതട
റനിജകസ തചയതവന്നസ പറയുന്നതെസ നക്ടോലക്ടോമതത തടണ്ടറക്ടോണസ. ആ നക്ടോലക്ടോമതത തടണ്ടര്
വക്ടോങ്ങക്ടോമക്ടോയനിരന.  118  രൂപയുതട  തടണ്ടര്  റനിജകസ  തചയസ  124.50  രൂപയസ
ഉറപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള്  ഒന്നനിലധനികേയ  തടണ്ടര്  ഉണ്ടക്ടോയനിരന  എന്നക്ടോണസ  അവകേക്ടോശവക്ടോദയ.
ഒന്നനിലധനികേയ  തടണ്ടറുണ്ടക്ടോയനിരന.  10-ാം  ദനിവസയ  തടണ്ടര്  അനുവദനിച   'ഒലക്ടോയ
ഇന്തശ്യ'   എന്ന കേമ്പനനിക്കക്ടോണസ അതെസ  ലഭനിചതെസ.  ആ കേമ്പനനിയുതട ഉടമയുതട കപരസ
തതലജു  എന്നക്ടോണസ.  സച്ചുകുമക്ടോര്  എനപറയുന്ന  സകഹക്ടോദരതന്റെ  തടണ്ടറക്ടോണസ
കൂതടയുണ്ടക്ടോയനിരന്നതെസ. അതെസ ഞക്ടോന് കനരകത ഇവനിതട ഉയര്തനിക്കക്ടോണനിച്ചു,  'തെടനിപ്പെസ
തടണ്ടര്'.   ഒകര  ഓഫസ്പീസനില് വചസ  ഒകര  കേമ്പല്യൂടറനില്  ഒകര  തതെറ്റുകേള് വരതനിയ
സക്ടോധനങ്ങള്തെതന്ന  വചനിടസ  മൂന്നസ  തടണ്ടര്  ഉണ്ടക്ടോയനിരനതവന്നസ  പറയുന്നതെസ
തെടനിപ്പെക്ടോണസ. എനനിക്കസ ഒറക്കക്ടോരശ്യയ മക്ടോത്രകമ പറയക്ടോനുള. ഞക്ടോന് ഇവനിതട ഈ വനിഷയയ
അവതെരനിപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോകഴക്ടോ  ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  നടതനിയ  ചര്ചകേളനികലക്ടോ
മനനിതയകയക്ടോ ബന്ധതപ്പെട ആതരയുയ അപമക്ടോനനിക്കുന്ന തെരതനിലള്ള ഒര വക്ടോകക്കക്ടോ,
ആകരക്ടോപണകമക്ടോ  ആകക്ഷപകമക്ടോ  ഉന്നയനിചനിടനില.  നനിരന്തരമക്ടോയനി  ഞക്ടോന്  ഒര
വനിവരമനിലക്ടോതവനക്ടോതണനയ  തകേക്ടോള്ളരതെക്ടോതവനക്ടോതണനയ  ആവര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.
സഭയനില്  ഉള്ള  എതന്റെ  അവകേക്ടോശയ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഞക്ടോന്  ഇതെസ
ഉന്നയനിചതെസ. ഞക്ടോന് അതെനിതനക്ടോനയ മറുപടനി പറയുന്നനില. പനിന്നസ്പീടസ പറഞ്ഞതെസ   എനനിക്കസ
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കേശുവണ്ടനി  കേഴനിക്കക്ടോന്  മക്ടോത്രകമ  അറനിയുളതവന്നക്ടോണസ.  കേശുവണ്ടനി  വക്ടോങ്ങനിയതെസ
സയബന്ധനിചസ ഒര ആകരക്ടോപണയ ഉന്നയനിക്കക്ടോന് കേശുവണ്ടനിയനില് ഗകവഷണയ നടതനി
കഡക്ടോകകററസ  എടുക്കണതമന്നസ  എനനിക്കസ  ഇകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  മനസനിലക്ടോയതെസ.  ഞക്ടോന്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന.  നല  മദശ്യപക്ടോനനികേള്ക്കു  മക്ടോത്രകമ  ബക്ടോര്  കകേക്ടോഴതയപ്പെറനി
ആകരക്ടോപണയ  ഉന്നയനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുകള്ളക്ടോ;  അങ്ങതനയലകലക്ടോ;  ഞക്ടോന്  ഈ
വനിഷയതനില് ഈ സഭതയ തതെറനിദരനിപ്പെനിചനിടനില.  ഈ സഭയുതട കമശപ്പുറത്തുവച
എലക്ടോകരഖകേളയ ശരനിയക്ടോണസ.  ഞക്ടോന് ഈ സഭയനില് ആകരക്ടോപണയ ഉന്നയനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ
നടതനിയ  പ്രസയഗതനിതല  ഒര  വക്ടോചകേയ  കപക്ടോലയ  മക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിയനില  എന്നസ
അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി പറയക്ടോന് ഞക്ടോന് ആഗഹനിക്കുന. 

പടനികേജക്ടോതെനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവുയ നനിയമവുയ സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ
പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ബക്ടോലന്):  സര്, ഡനികബറബനിള്
ആയനിട്ടുള്ള ഒര കപക്ടോയനിന്റെസ തകേക്ടോണ്ടുവരകമ്പക്ടോള് ബന്ധതപ്പെട മനനിയുതട സക്ടോന്നനിദശ്യയ
ഇവനിതട ആവശശ്യമക്ടോണസ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഒര ഡനികബറ്റുമനില എനപറഞ്ഞതെസ.  ഇതെനില്
ഒര ഡനികബറ്റുമനില.  കേഴനിഞ്ഞദനിവസയ  മനനി  ചടയ  288  പ്രകേക്ടോരയ   വനിശദസ്പീകേരണയ
നല്കേനിയ  സമയതസ  ഇകദ്ദേഹയ  ഉണ്ടക്ടോയനിരന്നനില.  അകദ്ദേഹതനിനസ  സമയയ
നല്കേണതമന്നസ പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവസ   ആവശശ്യതപ്പെട്ടു. 

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ബക്ടോലന്:  സര്,  ഡനികബറബനിളക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒര വനിശദസ്പീകേരണയ
തകേക്ടോടുക്കുന്നതെനില് ഒര  തെടസവുമനില. പകക്ഷ ഡനിസല്യൂടസ ആയനിട്ടുള്ള ഒര കേക്ടോരശ്യതനില്,
ചര്ചയസ  വനികധയമക്ടോകക്കണ്ടതുയ  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറകയണ്ടതുമക്ടോയ
കേക്ടോരശ്യതനിതന്റെ  തമറനിറനികലയസ  കേടന്നസ  പറയുകമ്പക്ടോള്  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പുമനനി
കൂടനിയുണ്ടക്ടോകേണയ എന്നക്ടോണസ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതെസ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വകുപ്പുമനനിക്കസ  ഇനനിയുയ  പ്രസക്ടോവന  നടതക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.
വകുപ്പുമനനിക്കസ ഇനനിയുയ പ്രസക്ടോവന നടതക്ടോനുള്ള അനുവക്ടോദമുണ്ടകലക്ടോ;...(ബഹളയ)....

പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  തചന്നനിതല):  സര്,  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  വനിഷയയ  ഒര  ചര്ചയസ  വനികധയമക്ടോകക്കണ്ട
തെക്ടോതണന്നസ  പറഞ്ഞതെനിതന  ഞക്ടോന്  സസക്ടോഗതെയ  തചയ്യുകേയക്ടോണസ.  കവണതമങ്കെനില്
ചര്ചയക്ടോകേക്ടോയ.  അങ്ങസ  തതടയ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചക്ടോല്  മതെനി.  ..(ബഹളയ)....ഒര  വലനിയ
അഴനിമതെനിതയ സയബന്ധനിചസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട തമമ്പര് വനി.  ഡനി.  സതെസ്പീശന് ഉന്നയനിച
ആകരക്ടോപണതത  സയബന്ധനിചസ  ചര്ച   തചയ്യക്ടോതമന്നസ  ശസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബക്ടോലന്
പറഞ്ഞതെസ ഞങ്ങള് അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്: ...(ബഹളയ)....  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോകവ,  അകദ്ദേഹയ
അങ്ങതന  പറഞ്ഞനിടനില.  ദയവക്ടോയനി  കകേള്ക്കൂ  ഞക്ടോന്  പറയക്ടോയ.  അകദ്ദേഹയ
ഉന്നയനിചതെനില്നനിനയ എനനിക്കസ മനസനിലക്ടോയതെസ ചടയ  288  പ്രകേക്ടോരയ വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ
വനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേക്ടോന്  അനുവക്ടോദയ  തകേക്ടോടുതതെനില്  തതെറനില  എനയ
ഡനികബറബനിള്  കപക്ടോയനിന്റുതണ്ടങ്കെനില്  മനനിയുതടകൂടനി  സക്ടോന്നനിദശ്യതനിലക്ടോണസ  നലതെസ
എനയ  പറഞ.  ഡനികബറസ  തചയ്യണതമന്നസ  അകദ്ദേഹയ  ആവശശ്യതപ്പെടനിടനില.
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ഡനികബറനില.  മനനിക്കസ  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  എതന്തങ്കെനിലയ
പറയക്ടോനുതണ്ടങ്കെനില് പ്രസക്ടോവന നല്കേക്ടോന് ഇനനിയുയ അനുവക്ടോദയ നല്കുയ. 

(2)  സതെശ്യവനിരദവുയ അടനിസക്ടോനരഹനിതെവുമക്ടോയ പരക്ടോമര്ശയ

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമക്ടോര്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  തജയനിയസസ  മക്ടോതെന്യു
27-10-2016-നസ  ധനവനിനനികയക്ടോഗബനിലനിതന്റെ  ചര്ചയനില്  പതങ്കെടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ
സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള്   ഞക്ടോന്  25-10-2016-നസ  ഡനിമക്ടോന്റെസ  ഡനിസ്കഷനനില്  പതങ്കെടുതസ
സയസക്ടോരനിക്കതവ  പറഞ്ഞ  ചനില  പരക്ടോമര്ശങ്ങള്  അടനിസക്ടോനരഹനിതെവുയ
അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  സഭതയ  തതെറനിദരനിപ്പെനിക്കുന്നതുമക്ടോതണന്നസ  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
യഥക്ടോര്തതനില് 85 കകേക്ടോടനിരൂപ  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതസ പടനികേജക്ടോതെനി
വനികേസനവകുപ്പെസ   ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പെനിനസ  അനുവദനിചനിരനതവനള്ള  എതന്റെ
പരക്ടോമര്ശയ   നൂറുശതെമക്ടോനവുയ  തതെറക്ടോതണന്നക്ടോണസ  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതെസ.  അകദ്ദേഹയ
അങ്ങതന പറഞ്ഞതെസ ധക്ടോരണപ്പെനിശകേസ തകേക്ടോണ്ടക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ. 31-3-2015-നസ ഇറക്കനിയ
ഉതരവക്ടോണനിതെസ.  (ഉതരവസ  ഉയര്തനിക്കക്ടോടനി)  പടനികേജക്ടോതെനി  വനികേസനവകുപ്പെസ
85  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പെനിനസ  അനുവദനിച  ഉതരവനിതന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ  ഞക്ടോന്   ഈ  പരക്ടോമര്ശയ  നടതനിയതെസ.  ആയതെനിനക്ടോല്
അകദ്ദേഹയ നടതനിയ പരക്ടോമര്ശയ ശരനിയല, അതെസ പനിന്വലനിക്കണയ. 

IX  ധനകേക്ടോരശ്യയ

2016-17   സക്ടോമ്പതനികേ വര്ഷതത ബഡ്ജറനികലയ്ക്കുള്ള ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള
സയബന്ധനിച ചര്ചയുയ കവക്ടോതടടുപ്പുയ

മുഖശ്യമനനിക്കുകവണ്ടനി  തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ  രജനികസ്ട്രേഷനുയ  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്): സര്, സയസക്ടോന ഭരണതലവന്മക്ടോര്, മനനിമക്ടോര്, ആസക്ടോന
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്  എന്ന  II-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  4000
രൂപയുതടയുയ  നസ്പീതെനിനശ്യക്ടോയ നനിര്വ്വഹണയ എന്ന  III-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില്  2000  രൂപയുതടയുയ കപക്ടോലസ്പീസസ എന്ന  XII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില്  23,11,02,000  രൂപയുതടയുയ വശ്യവസക്ടോയങ്ങള് എന്ന  XXXVII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്  28,00,04,000  രൂപയുതടയുയ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള്
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന. 
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റവനല്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര്,
ഭൂനനികുതെനി  എന്ന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  1000  രൂപയുതട
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന. 

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്):  സര്,
തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ   എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്   1000
രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന  അനുവദനിക്കണതമന്ന  പ്രകമയയ  ഞക്ടോന്
അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.  

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി  (  തപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ  ): സര്,  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ,
കേക്ടോയനികേ വനികനക്ടോദയ,  കേല,  സയസ്കക്ടോരയ  എന്ന  XVII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില്  88,80,99,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന  അനുവദനിക്കണതമന്ന
പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്,  കവദശ്യസഹക്ടോയരയഗവുയ  തപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗശ്യവുയ  എന്ന  XVIII-ാം
നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  60,59,27,000  രൂപയുതടയുയ  സക്ടോമൂഹശ്യ
സുരക്ഷനിതെതെസവുയ  കക്ഷമവുയ  എന്ന  XLVI-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
131,00,06,000 രൂപയുതടയുയ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ
ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    മക്ടോതെന്യു  ടനി  .    കതെക്ടോമസസ  ): സര്,  ശുദജല
വനിതെരണവുയ  ശുചസ്പീകേരണവുയ  എന്ന  XX-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
2,000/-രൂപയുതടയുയ ജലകസചനയ എന്ന XXXVIII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില് 102,77,06,000 രൂപയുതടയുയ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള് അനുവദനിക്കണതമന്ന
പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

തെകദ്ദേശസസയയഭരണവുയ  നല്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുയ  വഖഫസ  ഹജസ  തെസ്പീര്തക്ടോടനവുയ
വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .   തകേ  .   ടനി  .   ജലസ്പീല്  ): സര്, നഗരവനികേസനയ എന്ന XXII-ാം നമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  10,00,04,000  രൂപയുതടയുയ  പഞക്ടോയതസ  എന്ന
XXXV-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  5,50,01,000  രൂപയുതടയുയ
ഗക്ടോമവനികേസനയ  എന്ന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  4,000
രൂപയുതടയുയ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള്  അനുവദനിക്കണതമന്ന  പ്രകമയയ  ഞക്ടോന്
അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

പടനികേജക്ടോതെനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവുയ  നനിയമവുയ
സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യവുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   തകേ  .   ബക്ടോലന്  ): സര്,
പടനികേജക്ടോതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറസ  പനികന്നക്ടോക്ക/നല്യൂനപക്ഷ  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്  എന്നനിവരതട
കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  5,000  രൂപയുതട
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.
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സഹകേരണവുയ വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    തമക്ടോയസ്പീന്  ):
സര്,  സഹകേരണയ  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
128,63,35,000  രൂപയുതടയുയ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  4,000  രൂപയുതടയുയ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള്
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

ഭക്ഷശ്യവുയ സനിവനില് സകപസുയ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    പനി  .    തെനികലക്ടോതമന്  ): സര്,
ഭക്ഷശ്യയ  എന്ന  XXX-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  20,00,01,000
രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന  അനുവദനിക്കണതമന്ന  പ്രകമയയ  ഞക്ടോന്
അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

മതശ്യബന്ധനവുയ  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേക്ടോഷല്യൂ  വശ്യവസക്ടോയവുയ
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (  തപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ  ): സര്,
മതശ്യബന്ധനയ  എന്ന  XXXIII-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
11,00,01,000  രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന്
അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതെക്ടോഗതെ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ): സര്,  ഗതെക്ടോഗതെയ എന്ന
XLI-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്  1,000  രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി  ആകരക്ടോഗശ്യവുയ  സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ  വകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീമതെനി  തകേ  .    തകേ  .    കശലജ  ടസ്പീചര്  ): സര്,  കൃഷനി  എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  123,85,34,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയയ ഞക്ടോന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന.

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (  തപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ  ): സര്,  ഞക്ടോന്
പ്രകമയങ്ങതള പനിന്തക്ടോങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതെക്ടോമസസ  : സര്,  റൂള്  286  അനുസരനിചക്ടോണസ  ഞക്ടോന് ഈ പ്രശ്നയ
ഉന്നയനിക്കുന്നതെസ.  ഇന്നസ  സഭയനില്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  എതനിയനിടനില.
മനനിസഭയനിതല  രണ്ടക്ടോയ  സക്ടോനക്കക്ടോരതനന്നസ  കേരതെനിയനിരന്നതെസ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
മുന്മനനി  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജതനയക്ടോണസ.  ആ  സക്ടോനകതയസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
എ.  തകേ.  ബക്ടോലന്  കേടനവന.  എന്നക്ടോല്  ഇന്നസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുതട
കപരനിലള്ള  എലക്ടോ  കചക്ടോദശ്യങ്ങള്ക്കുയ  ഉതരയ  പറയുന്നതെസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
ജനി. സുധക്ടോകേരനക്ടോണസ.  അതെസ ക്രമതനിലക്ടോകണക്ടോ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഇതതെക്ടോനയ ശരനിയല.   മുഖശ്യമനനിക്കസ  ഇന്നസ  അസഇൗകേരശ്യമുണ്ടസ.
അകദ്ദേഹയ ഒര മനനിതയ  ഓതെകറസസ തചയ.  അകത്രയുള.  അതെനിലപ്പുറതമക്ടോനയ
കേക്ടോകണണ്ട കേക്ടോരശ്യമനില.
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ശസ്പീ  .    തകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസസ  : സര്,  കകേരളതനിതന്റെ  2016-17  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള ഞക്ടോന് സര്വ്വക്ടോതനക്ടോ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണസ. വരക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന
5 വര്ഷക്കക്ടോലതത കകേരളതനിതല ഭരണതനിതന്റെ സമസ്പീപനയ എങ്ങതനയക്ടോയനിരനിക്കണ
തമന്നതെനിതന  സയബന്ധനിച  ആശക്ടോവഹമക്ടോയ  ഒര  ബഡ്ജറക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിതട  അവതെരനിപ്പെനിചതെസ.  5  വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഭരനിച്ചുമുടനിചസ
തെകേര്തസ  തെരനിപ്പെണമക്ടോക്കനിയ  കകേരളതത  കനരക്ടോയ  വഴനിക്കസ  നയനിക്കക്ടോനുള്ള
ശമകേരമക്ടോയ  പുറപ്പെക്ടോടക്ടോണസ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനിലൂതട  ഇവനിതട
വരച്ചുകേക്ടോണനിചതെസ.  നക്ടോതള  നവയബര്  1-ാം  തെസ്പീയതെനി  കകേരളതനിതന്റെ  ഏറവുയ
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ  60-ാം പനിറന്നക്ടോള്  ആകഘക്ടോഷനിക്കുകമ്പക്ടോള് ആ  60  വര്ഷതത
അടയക്ടോളങ്ങള് ഏതതെക്ടോതക്കയക്ടോതണന്നസ  പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.  കകേരള കമക്ടോഡല്
എന്നസ വനികശഷനിപ്പെനിക്കതപ്പെട്ടുതകേക്ടോണ്ടസ കകേരളയ കനടനിയ കനടങ്ങള് ഇന്നസ ഇന്തശ്യയനിലയ
ഇന്തശ്യക്കസ പുറത്തുയ വളതരയധനികേയ ചര്ച തചയ്യതപ്പെടുന്ന കേക്ടോലഘടമക്ടോണനിതെസ.  കകേരളയ
മക്ടോതൃകേയക്ടോയതെസ  ഇടതുപക്ഷതനില്  കൂടനിയക്ടോതണന്നസ  നമുക്കസ  പറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.
ഇന്തശ്യയക്ടോതകേ  മക്ടോതൃകേ  കേക്ടോണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  കകേരളയ  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമയ
നടപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതെസ.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമയ  തകേക്ടോണ്ടുവരണതമന്നസ  അഖനികലന്തശ്യക്ടോ
കകേക്ടോണ്ഗസസ  എത്രകയക്ടോ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പസ  നനിയമയ  പക്ടോസക്ടോക്കനിയതെക്ടോണസ.
1947 മുതെല് 1957 വതര കകേക്ടോണ്ഗസസ ഇന്തശ്യക്ടോ രക്ടോജശ്യയ   ഭരനിതചങ്കെനിലയ ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമയ  തകേക്ടോണ്ടുവന്നതെസ  മഹക്ടോനക്ടോയ  ഇ.എയ.എസസ.-തന്റെ  കനതൃതെസതനിലള്ള
ഗവണ്തമന്റെക്ടോണസ.  ഇന്തശ്യയക്ടോതകേ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി  കേക്ടോണനിച്ചുതകേക്ടോടുക്കക്ടോവുന്ന  ഒന്നക്ടോണസ
കകേരളതനിതല  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  നനിയമയ.  വന  നനിയമവുയ,  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേടക്ടോശസക്ടോസ
നനിയമവുയ  പബനികേസ  സര്വ്വസ്പീസസ  കേമസ്പീഷന് നനിയമവുയ  സഹകേരണ തസക്ടോകസറസ്പീസസ
നനിയമവുയ  കേര്ഷകേതതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  തപന് ഷനുയ  മക്ടോകവലനി  കസ്റ്റേക്ടോറുകേളയ  വനനിതെക്ടോ
കേമസ്പീഷനുയ  സ്കൂളകേളനിതല  ഉചക്കഞ്ഞനിയുയ  സമ്പൂര്ണ  സക്ടോക്ഷരതെയുയ
ജനകേസ്പീയക്ടോസൂത്രണവുയ ജനകമത്രനി  കപക്ടോലസ്പീസുയ  കുടുയബശസ്പീയുയ  ഓണയ-ക്രനിസ്തുമസസ-
റയസക്ടോന്  നക്ടോളകേളനിതല  വസ്പീടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  5  കേനികലക്ടോഗക്ടോയ  അരനി  നല്കേനിത്തുടങ്ങനി
കലക്ടോകേതമങ്ങുയ  കപരകകേട  കകേരള  കമക്ടോഡലകേള്  നക്ടോടനില്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതെസ
ഇടതുപക്ഷമക്ടോതണന്നസ  അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വയ  പറയക്ടോയ.  യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരണതനിലക്ടോകേതട
ദുര്ഭരണവുയ അഴനിമതെനിയുയ വനിവക്ടോദങ്ങളയ തകേടുകേക്ടോരശ്യസതെയുമക്ടോണസ നടമക്ടോടനിയതതെനള്ളതെസ
ഒര  വസ്തുതെയക്ടോണസ.  കകേന്ദ്ര  പദതെനികേള്  കനടനിതയടുക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.
ഗവണ്തമന്റെസ മുന്കേതയ്യടുതനിതലന മക്ടോത്രമല പദതെനി ഫണ്ടസ തചലവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോകേക്ടോത
സനിതെനിയനികലയ്തക്കതനിച്ചു.  കസക്ടോളക്ടോര് തെടനിപ്പെസ,  കേടകേയപള്ളനി ഭൂമനി തെടനിപ്പെസ,  ബഡ്ജറസ
വനില്പ്പെന,  തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള്  നഷ്ടതനിലക്ടോക്കല്,  ബക്ടോര്കകേക്ടോഴ  കകേസസ,
അഞക്ടോയ  മനനി  വനിവക്ടോദയ,  ശസ്പീ.  രകമശസ  തചന്നനിതലയസ  മനനിയക്ടോകേക്ടോനുള്ള
വനിവക്ടോദങ്ങള്,  ശക്ടോല കമകനക്ടോന് വനിവക്ടോദയ  തുടങ്ങനി  വനിവക്ടോദങ്ങളതട  ബഹളമക്ടോയനിരന
കേഴനിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷയ. 
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(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില്  പക്ടോനല് ഓഫസ തചയര്മക്ടോന് ശസ്പീ. എയ. ഉമര്)

അങ്ങതന  കേക്ടോക്കതതക്ടോള്ളക്ടോയനിരയ  വനിവക്ടോദങ്ങള്  തകേക്ടോഴുക്കുകമ്പക്ടോള്  ജനങ്ങതള
മറന.  ജനകക്ഷമയ ഇലക്ടോതെക്ടോയനി.  എലക്ടോ ജനകേസ്പീയ പ്രവര്തനങ്ങളയ യു.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോര്  അടത്തുവച്ചു.  അഞ്ചുവര്ഷതത  ഭരണയ  കകേരളതനിതന്റെ  ഖജനക്ടോവസ
കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനി,  കേരക്ടോറുകേക്ടോരതട  കുടനിശനികേ  3,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോക്കനിയനിടക്ടോണസ
കപക്ടോയതെസ.  കക്ഷമ തപന്ഷനുകേള്  1,230  കകേക്ടോടനി രൂപ ബക്ടോക്കനി വച്ചു.സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനി
വകുപ്പെസ  തപന്ഷന് കുടനിശനികേ  740  കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ  ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനികന്റെയുയ
ഡനി.എ.  കുടനിശനികേയുകടയുയ  ബക്ടോധശ്യതെ  16,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുമക്ടോക്കനിവച്ചു.  അഞസ
വര്ഷതനിനുള്ളനില് 80,000 കകേക്ടോടനി രൂപകയക്ടോളയ വക്ടോയ്പതയടുത്തു. ഇങ്ങതന ഖജനക്ടോവസ
കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ കേഴനിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷയ ഭരനിച യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര്
കകേരളതനിതല  ഭരണയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചതെസ.  ഇച്ഛക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  ഭരണ
നടപടനികേളനിലൂതട  മക്ടോത്രകമ  ഈ  അവസ  തെരണയ  തചയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കൂ  എന്നസ
ദൃഢനനിശയയ  തചയതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോര്
ഭരണ പ്രവര്തനങ്ങളനികലയസ കേടന്നതെസ.  ഈ തെനിരനിചറനികവക്ടോതട ചുമതെലകയറസ  നക്ടോലസ
മക്ടോസയ  തെനികേയുന്നതെനിനസ  മുന്പുതെതന്ന  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങതളയക്ടോതകേ
തതെക്ടോടറനിഞതകേക്ടോണ്ടസ  എല്.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര്  ആവനിഷ്കരനിച  പ്രവര്തന
പദതെനികേള് നനിരവധനിയക്ടോണസ.  സമ്പൂര്ണ പക്ടോര്പ്പെനിടയ,  ഹരനിതെ കകേരളയ,  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
ശക്ടോക്തസ്പീകേരണയ,  ജനസഇൗഹൃദ  സര്ക്കക്ടോര്  ആശുപത്രനികേള്,  ആയനിരയ  സ്കൂളകേതള
അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലവക്ടോരമുള്ളതെക്ടോക്കല്,  കക്ടോസസ  മുറനികേള്  തതഹതടകേസ  ആക്കുന്ന
പ്രവര്തനയ  എന്നനിവതയലക്ടോയ  എല്.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  അഭയഗുരയ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള പ്രവര്തന പദതെനികേളക്ടോണസ. നക്ടോതള നവയബര് ഒന്നക്ടോയ തെസ്പീയതെനി
പനിറക്കുകമ്പക്ടോള്  കകേരളയ  ഇന്തശ്യയനില്  മതറക്ടോര  കേക്ടോരശ്യതനില്കൂടനി  ശകദയമക്ടോകേക്ടോന്
കപക്ടോവുകേയക്ടോണസ. സമ്പൂര്ണ തവളനിയനിട വനിസര്ജനരഹനിതെ സയസക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളയ
മക്ടോറുകേയക്ടോണസ.  ഇന്തശ്യയതെസ  മക്ടോതൃകേയക്ടോണസ.  കകേവലയ  നക്ടോലസ  മക്ടോസങ്ങള്തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ
സമ്പൂര്ണ തവളനിയനിട വനിസര്ജനരഹനിതെ കകേരളമക്ടോയനി നക്ടോതള മക്ടോറക്ടോന് കപക്ടോകുന്നതെസ.
അതെനിതന്റെ  ഔപചക്ടോരനികേമക്ടോയ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  നക്ടോതള  നടക്കുയ.  ഈ  എല്.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോര്  നക്ടോലസ  വര്ഷയതകേക്ടോണ്ടസ  കനടുന്ന  ഏറവുയ  വലനിയ  കനടങ്ങളനില്  ഒന്നക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയക്ടോണസ ഇതെസ.

നമ്മുതട  കകേരളയ  ഒകടതറ  പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള്  കകേടനിട്ടുണ്ടസ.  ആ
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളനില്നനിതന്നലക്ടോയ  വശ്യതെശ്യസമക്ടോയനി  ഇവനിതട  കേഴനിഞ്ഞ  ഒര
മക്ടോസതനിനുമുന്പസ  ഒര  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടന.  ഈ  നക്ടോലസ  പ്രവര്തന  പദതെനികേള്
ഉദ്ഘക്ടോനയ  തചയസ  പ്രവര്തനയ  തുടങ്ങുന്നതെനിനുകവണ്ടനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകമ്പക്ടോള്,
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എന്തക്ടോണസ  പ്രശ്നതമനയ  പരനിഹക്ടോരയ  എങ്ങതനതയനയ  വനിഭവയ  എവനിതടനനിതന്നനയ
ആരക്ടോണസ  നടപ്പെക്ടോകക്കണ്ടതതെനയ  ചുമതെല  ആര്തക്കക്ടോതക്കതയനയ  കൃതെശ്യമക്ടോയ
ദനിശക്ടോകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനിയുള്ള  പ്രഖശ്യക്ടോപനമക്ടോണസ  ഈ  നക്ടോലസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളനിലൂതട
ഉണ്ടക്ടോയതെസ.  അതെസ  കകേരളതനിനസ  പുതെനിതയക്ടോര  അനുഭവമക്ടോണസ.  ചുരങ്ങനിയ
കേക്ടോലയതകേക്ടോണ്ടസ  ജനവനിശസക്ടോസയ  കനടനിയ  എല്.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതനതെനിതര
അവമതെനിപ്പെസ  ഉണ്ടക്ടോക്കുകേ,  വക്ടോചകേ  കേസര്ത്തുകേള്  നടതക്ടോനുള്ള  കവദനിയക്ടോക്കനി
നനിയമസഭക്ടോ  കവദനിതയ  മക്ടോറ്റുകേ  എന്നനിങ്ങതനയുള്ള  ഗൂഢ  ശമതനികലയക്ടോണസ
പ്രതെനിപക്ഷയ  ഇകപ്പെക്ടോള്  എതനിയനിട്ടുള്ളതെസ.  തുടക്കയ  മുതെല്  സസക്ടോശയ  പ്രശ്നയ
ഉയര്തനിതക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയമസഭതയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിചതെസ.  സസക്ടോശയ
പ്രശ്നയ  എലക്ടോവര്ക്കുയ  അറനിയക്ടോയ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ
കേക്ടോലഘടങ്ങളനില്നനിനയ വശ്യതെശ്യസമക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളയ കുടനികേള്ക്കസ  25,000 രൂപ ഫസ്പീസസ
നനിരക്കനില് അഡനിഷന് തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് ഏര്പ്പെക്ടോടുണ്ടക്ടോക്കനി. 20 കകേക്ടോകളജുകേതള സര്ക്കക്ടോര്
എഗനിതമന്റെനില്  ഒപ്പുവചസ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  നനിയനണതനിലള്ള  ഫസ്പീസസ
തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള സഇൗകേരശ്യമുണ്ടക്ടോക്കനി. ഇതതെലക്ടോയ  മറച്ചു വചസ  സസക്ടോശയ പ്രശ്നതമന്ന
പുകേമറ  സൃഷ്ടനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  പ്രതെനിപക്ഷയ  രയഗത്തു  വതന്നങ്കെനിലയ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതെനിയനില്നനിനയ കേരക്ടോറനിനസ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  ലഭനിചകതെക്ടോടുകൂടനി  പ്രതെനിപക്ഷയ
തെളര്നകപക്ടോയനി.  സസക്ടോശയ  പ്രശ്നതനില്  സസക്ടോശയ  മക്ടോകനജുതമന്റുകേള്  ഫസ്പീസസ
കുറയ്ക്കുതമന്നസ പ്രചരനിപ്പെനിച്ചു.  യു.ഡനി.എഫസ.-തല ചനില മക്ടോകനജുതമന്റുകേളയ യു.ഡനി.എഫസ.
ഘടകേക്ഷനികേളയ  കചര്ന്നസ  നടതനിയ കേള്ളക്കളനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുകടയുയ
സര്ക്കക്ടോരനികന്റെയുയ  ശരനിയക്ടോയ  ഇടതപടകലക്ടോതട  തപക്ടോളനിഞകപക്ടോയനി.  അകതെക്ടോടുകൂടനി
സമരയതെതന്ന  ഇലക്ടോതെക്ടോയനി,  മഷനിക്കുപ്പെനി  സമരമക്ടോയനി  അധനഃപതെനിച്ചു.  നവരക്ടോത്രനി
പൂജ കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് ഞങ്ങളനിവനിതട ശക്തമക്ടോയ സമരയ തകേക്ടോണ്ടുവരതമന പ്രഖശ്യക്ടോപനിചസ
പനിരനിഞകപക്ടോയ  യു.ഡനി.എഫസ.  നവരക്ടോത്രനിപൂജ  കേഴനിഞ്ഞകതെക്ടോടുകൂടനി  സസക്ടോശയ
പ്രശ്നയ  തെതന്ന വനിട്ടു.  പനിന്നസ്പീടവര്  വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന  ശസ്പീ.  ഇ.പനി.
ജയരക്ടോജനുയ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിക്കുതമതെനിരക്ടോയുള്ള  പടതയക്ടോരക്കകതക്ടോതട
യക്ടോണസ  ഈ  നനിയമസഭയനികലയസ  വന്നതെസ.  തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  നനിയമനവുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടസ   ബന്ധു  ഉള്തപ്പെട്ടു  എന്ന  കേക്ടോരണതനില്  ഇവനിതട  ചര്ച  വന്നകപ്പെക്ടോള്
ധക്ടോര്മനികേതെ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുതക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ  മുന്  വശ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  സഖക്ടോവസ
ഇ.പനി.  ജയരക്ടോജന്  മനനിസക്ടോനയ  രക്ടോജനി  വചതെസ.  അകതെക്ടോടുകൂടനി  പ്രതെനിപക്ഷയ
കേക്ടോറ്റുകപക്ടോയ  കപക്ടോതല  ഒര  വക്ടോക്കുകപക്ടോലയ  പറയക്ടോന്  പറക്ടോത  സനിതെനിയനിതലതനി.
കേഴനിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷക്കക്ടോലയ അഴനിമതെനി ഒതന്നക്ടോന്നക്ടോയനി പുറത്തു വന്നകപ്പെക്ടോള് തതെളനിവസ
കചക്ടോദനിച്ചുയ  ഖജനക്ടോവനിനസ  നഷ്ടമനിതലന്നസ  വക്ടോദനിച്ചുയ  മനനഃസക്ടോക്ഷനി  പറഞയ
അധനികേക്ടോരതനില് കേടനിച്ചുതൂങ്ങനിയ പ്രതെനിപക്ഷയ ശസ്പീ. ഇ.പനി. ജയരക്ടോജന് ധക്ടോര്മനികേമക്ടോയനി
ഈ  സക്ടോനയ  ഒഴനിഞ്ഞകതെക്ടോടുകൂടനി  ആയുധമനിലക്ടോത  സനിതെനിയനികലയ്തക്കതനി.
യു.ഡനി.എഫസ.  അല എല്.ഡനി.എഫസ.  എന്നസ മുഖശ്യമനനി ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്
പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ  അക്ഷരക്ടോര്തതനില്  യു.ഡനി.എഫസ.-നസ  കബക്ടോധശ്യതപ്പെട്ടു.  ഇകതെക്ടോടുകൂടനി
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യു.ഡനി.എഫസ.തന്റെ  ആവനക്ടോഴനികേളനില്  അമ്പനിലക്ടോതതെയക്ടോയനി.  യു.ഡനി.എഫസ.
ഭരണതനിതല ചനില കേടുയ തവട്ടുകേള്, മുന്മനനി ശസ്പീ. തകേ. ബക്ടോബു ഉള്തപ്പെതടയുള്ളവര്
കുടുങ്ങുതമന്നസ  ഉറപ്പെക്ടോയകപ്പെക്ടോള്  വനിജനിലന്സസ  ഡയറകര്  ശസ്പീ.  കജക്കബസ
കതെക്ടോമസനിതനതെനിതര  ചനില  ഉണ്ടയനിലക്ടോതവടനികേളമക്ടോയനി  പ്രതെനിപക്ഷയ  രയഗത്തുവന.
ഇലക്ടോത  നടപടനികേള്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളക്ടോയനി  ചനില  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  രയഗത്തുവന.
സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  നസ്പീതെനിപൂര്വ്വകേമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടനിതന്റെ  മുന്നനില്  അതുയ  ചസ്പീറനികപ്പെക്ടോയനി.
പടനികേജക്ടോതെനി പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകക്ഷമവുയ നനിയമവുയ സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ
പക്ടോര്ലതമന്റെറനികേക്ടോരശ്യവുയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബക്ടോലന്  ആദനിവക്ടോസനികേതള
ആകക്ഷപനിച്ചു എന്നസ വരതനിതസ്പീര്ക്കക്ടോനക്ടോയനിരന പനിന്നസ്പീടുള്ള ശമയ.  ആദനിവക്ടോസനി
കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ മുന്ഗണന തകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ പ്രവര്തനിക്കുന്ന സഖക്ടോവസ
എ. തകേ. ബക്ടോലന് തെതന്റെ പ്രസയഗതനില് എതന്തങ്കെനിലതമക്ടോര ആകക്ഷപമുകണ്ടക്ടോതയന്നസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവുകൂടനി  കചര്ന്നസ  പരനികശക്ടോധനികചക്ടോതടതയനയ
തെക്ടോനതെനിനസ  തെയ്യക്ടോറക്ടോതണനയ  വശ്യക്തമക്ടോക്കനിയകതെക്ടോടുകൂടനി  പ്രതെനിപക്ഷയ  അതെനില്നനിന്നസ
പനിന്വക്ടോങ്ങുന്ന ദയനസ്പീയമക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണസ ഇവനിതട കേണ്ടതെസ. 

അസതെശ്യങ്ങളയ  അപവക്ടോദങ്ങളയ  ആയുധമക്ടോക്കനി  സര്ക്കക്ടോരനിതന  തെക്ടോറടനിക്കുകേ
മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ  പ്രതെനിപക്ഷതനിതന്റെ  കേടമ  എന്നസ  പ്രതെനിപക്ഷയ  ആതപരനികശക്ടോധന
നടതണയ.  കകേരളതനിതന്റെ  മതെനനിരകപക്ഷതെ  തെകേര്തസ  വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തനികേളമക്ടോയനി
കൂട്ടുകൂടുന്ന  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ  ഈ  നയയ  തെനിരതണയ.  എല്.ഡനി.എഫസ.
ഉയര്ത്തുന്നതെസ  മക്ടോനവനികേതെയക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  എ.  തകേ.  ആന്റെണനി  തെതന്ന
കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ കകേരളതനിതല അവസ അതെനിദയനസ്പീയമക്ടോതണന്നസ  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
വര്ഗ്ഗസ്പീയ ശക്തനികേളമക്ടോയനി  ഒളനിഞയ തതെളനിഞയ നനിങ്ങള് കൂട്ടുകൂടുന.  എന്തനികനതറ
പറയണയ,  തെനിരവനന്തപുരതസ  ഡനി.പനി.സനി.യനികലയസ  നടന്ന  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്
ബനി.തജ.പനി.-തയ  ജയനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  നനിങ്ങള്  ബനി.തജ.പനി.കയക്ടോടുള്ള  കൂറസ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ.  കനമയ  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനിലയ  നനിങ്ങള്  ബനി.തജ.പനി.തയ  ജയനിപ്പെനിച്ചു.
വര്ഗ്ഗസ്പീയ  ശക്തനികേളമക്ടോയുള്ള  കൂട്ടുകൂടല്  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  കേഥ  കേഴനിക്കുയ.  ഇതെസ
കകേക്ടോണ്ഗസസ  രഹനിതെ  ഇന്തശ്യയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുതമന്ന  ബനി.തജ.പനി.യുതട  നയതനിനസ
കുകറക്ക ക്കൂടനി ശക്തനി പകേരക്ടോനക്ടോണസ കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ ഈ നയയ ഉപകേരനിക്കുകേതയന്നസ
കകേരളതനിതലയുയ  ഇന്തശ്യയനികലയുയ  ജനങ്ങള്  മനസനിലക്ടോക്കനിത്തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  നനിങ്ങളനിതെസ  തെനിരതണയ.  കകേരളതനിതല  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോര്  തതകേതക്കക്ടോളന്ന  ജനകക്ഷമകേരമക്ടോയ  പ്രവര്തനങ്ങതള
ക്രനിയക്ടോതകേമക്ടോയനി  നനിങ്ങള്  സമസ്പീപനിക്കണയ.  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളയര്ത്തുന്ന
കവദനിയക്ടോയനി ഈ നനിയമസഭതയ മക്ടോറണയ. അലക്ടോതതെ അസതെശ്യങ്ങളയ അപവക്ടോദങ്ങളയ
വക്ടോചകേ  കേസര്ത്തുകേളയ  നടത്തുന്ന  ഒര  കവദനിയക്ടോക്കനി  നനിയമസഭതയ  മക്ടോറരതെസ.
കകേരളതനിതല ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതെശ്യ മുന്നണനി സര്ക്കക്ടോര് നടത്തുന്ന വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങകളക്ടോടസ സര്വ്വക്ടോതനക്ടോ സഹകേരനിക്കക്ടോന് തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  
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ശസ്പീ  .    പനി  .    തകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബസ  :  സര്,  ഏറവുയ കുറഞ്ഞകേക്ടോലയ തകേക്ടോണ്ടസ ഏറവുയ
കൂടുതെല് ദുഷ സകപ്പെരസ  കകേള്പ്പെനിച ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള ഞക്ടോന്
ശക്തനിയക്ടോയനി  എതെനിര്ക്കുകേയക്ടോണസ.  പ്രതെനിപക്ഷതനിതന്റെ  കജക്ടോലനി  എളപ്പെമക്ടോക്കനി
തക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ ശസ്പീ.  തകേ.  വനി.  വനിജയദക്ടോസസ ഇവനിതട സയസക്ടോരനിചതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ ആറസ
മക്ടോസയതകേക്ടോണ്ടസ  ഇടതുപക്ഷതനിതന്റെ  ഭക്ടോഗതസ  എതന്തക്ടോതക്ക  കുറങ്ങളയ
കുറവുകേളമുണ്ടക്ടോയനി എന്നസ അകദ്ദേഹയതെതന്ന ഇവനിതട പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതുതകേക്ടോണ്ടസ ഞങ്ങളതട
കജക്ടോലനി കുതറ സുഗമമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. സമൂഹതനിതല എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗയ ജനങ്ങകളയുയ
നനിരക്ടോശരക്ടോക്കനിയക്ടോണസ ഇഇൗ ഭരണയ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതെസ. ആശനിതെ വതലനുയ ബന്ധു
കസ്നേഹനികേളയ  മക്ടോത്രമക്ടോയ  മനനിമക്ടോര്;  പരസര  വനിശസക്ടോസമനിലക്ടോത  കപക്ടോലസ്പീസസ
കമധക്ടോവനികേള്; വനിജനിലന്സനിതന ഭയതപ്പെടസ ജസ്പീവനിക്കുന്ന തഎ.എ.എസസ. ഉകദശ്യക്ടോഗസര്;
തതഹകക്കക്ടോടതെനിയനില്  അഭനിഭക്ടോഷകേ-മക്ടോധശ്യമ  പ്രവര്തകേ  കപക്ടോരസ;  നനിരന്തരയ
നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന രക്ടോഷസ്പീയ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളനില് ആശങ്കെകയക്ടോതട ജസ്പീവനിക്കുന്ന
തപക്ടോതുജനയ;  അരനിയനിലക്ടോത  കറഷന്  കേടകേള്;  ശമ്പളയ  നനികഷധനിക്കതപ്പെട
അദശ്യക്ടോപകേര്;  തവറുയ  വക്ടോചകേ  കേസര്ത്തുകേളനില്  മക്ടോത്രയ  ഒതുങ്ങുന്ന  വനികേസന
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള്  ഇങ്ങതന  നനിരക്ടോശമക്ടോത്രയ  നല്കുന്നതെക്ടോണസ  ഇഇൗ  ഭരണയ.  രണ്ടക്ടോയ
കലക്ടോകേ മഹക്ടോയുദതനിനസ കശഷയ തെനികേച്ചുയ ഒര ഉഇൗഷരഭൂമനിയക്ടോയനി മക്ടോറനിയ പക്ടോശക്ടോതെശ്യ
സമൂഹതത മനസനില് കേണ്ടക്ടോണസ മഹക്ടോനക്ടോയ ആയഗകലയ കേവനി ടനി.എസസ.  എലനിയറസ
'ദനി കവസ്റ്റേസ ലക്ടോന്ഡസ' എന്ന കേവനിതെ എഴുതെനിയതെസ.  ഇഇൗ അഞസ തകേക്ടോലതത ഇടതുപക്ഷ
ഭരണയ  തെസ്പീരകമ്പക്ടോകഴയസ  കകേരളവുയ  ഒര  ഊഷരഭൂമനിയക്ടോയനിമക്ടോറുയ,  അതെനിതനക്കുറനിചസ
എഴുതെക്ടോന്  എലനിയറനിതനകപ്പെക്ടോതല  മതറക്ടോര  കേവനി  ഉണ്ടക്ടോകുയ  എന്നസ  നമുക്കസ
പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കക്ടോയ.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  അഞസ  മക്ടോസതത  ഭരണയതകേക്ടോണ്ടസ  ഏതു
കമഖലയനിലക്ടോണസ  സര്ക്കക്ടോരനിനസ  കനടമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞതെസ;  തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളതട  തെലപ്പെതസ  കനതെക്ടോക്കളതടയുയ  ബന്ധുക്കളകടയുയ  തപക്ടോനമക്കതള
പ്രതെനിഷനിചതെക്ടോകണക്ടോ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കനടയ?  ഇടതുപക്ഷകതക്ടോടസ  അനുഭക്ടോവയ
പുലര്ത്തുന്ന  ഒര  പത്രതനിനസ  കപക്ടോലയ  ഇതെനില്  സഹനിതകേടസ  'മക്കകള,
തപക്ടോതുകമഖലതയ  തപക്ടോനകപക്ടോതല  കനക്ടോക്കകണ'  എന്ന  തെലതക്കകടക്ടോതട  വക്ടോര്ത
തകേക്ടോടുകക്കണ്ടനിവന.  കകേരളതനിതല തതെക്ടോഴനില്രഹനിതെരക്ടോയ പതെനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനസ
യുവജനങ്ങള്  പ്രതെസ്പീക്ഷകയക്ടോതട  കേക്ടോണുന്ന,  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതത  സമ്പദസ
വശ്യവസയുതട നതടലക്ടോയ വശ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനിനസ  സസന്തമക്ടോയനി ഒര മനനികപക്ടോലമനില
എന്നതെനില്പ്പെരയ നക്ടോണകക്കടസ കവതറയുകണ്ടക്ടോ?  സയസക്ടോനതത തടകസതതറല് മനില്ലുകേള്
മുഴുവന്  അടച്ചു  പൂട്ടുകേയക്ടോണസ.  ഏറവുയ  ഒടുവനില്  എതന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിതല
എടരനികക്കക്ടോടസ  സനിന്നനിയഗസ മനില്ലുയ കല ഓഫസ തചയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇഇൗ കമഖലയനില്
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ആയനിരക്കണക്കനിനസ തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്ടോണസ തതെക്ടോഴനിലനിലക്ടോതതെ പടനിണനിയനിലക്ടോയനിരനിക്കുന്നതെസ.
തതെക്ടോഴനിലനിനനിടയനില്  മരണതപ്പെട്ടുകപക്ടോയനിട്ടുളള  തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളതട  ആനുകൂലശ്യങ്ങള്
നല്കേക്ടോന്കപക്ടോലയ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോരനിനസ  സക്ടോധനിചനിടനില.  ഇടതുപക്ഷയ  ഭരനിക്കുകമ്പക്ടോള്
മനുഷശ്യതന്റെ തെലയ്ക്കുയ, തതെങ്ങനിതന്റെ കുലയ്ക്കുയ രക്ഷയുണ്ടക്ടോകേനിതലന്നസ മഹക്ടോനക്ടോയ സനി.എചസ.
മുഹമദസ  കകേക്ടോയ  സക്ടോഹനിബസ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുന്പസ  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില്  വചസ
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ.  ആ വക്ടോക്കുകേള് ഞക്ടോന് ഓര്ക്കുന.  വര്ഷങ്ങള് ഏതറ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ
സനി.പനി.തഎ.(എയ)  അറുതകേക്ടോല രക്ടോഷസ്പീയതനില് നനിന്നസ പനിന്മക്ടോറനിയനിടനില.  മനുഷശ്യതന്റെ
തെലയറുതസ ഒപ്പെതനിതനക്ടോപ്പെയ എതക്ടോന് ശമനിക്കുന്ന ബനി.തജ.പനി.യുയ ഉണ്ടസ അപ്പുറതസ.
കേണ്ണൂരനിതല  രക്ടോഷസ്പീയ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളനില്  തകേക്ടോലതപ്പെടവതരക്കുറനിച്ചുളള    പഠന
റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  എലക്ടോവരകടയുയ  കേണസ  തുറപ്പെനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  ഇര  പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോരനിലയ
തകേക്ടോലതപ്പെടവരനില് 70 ശതെമക്ടോനവുയ സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയനി പനികന്നക്ടോക്കയ നനില്ക്കുന്നവരയ
ശരക്ടോശരനി   18-നുയ  38-നുയ ഇടയസ  പ്രക്ടോയമുള്ളവരമക്ടോതണന്നതെക്ടോണസ വസ്തുതെ.  ഇതെനില്
5.33 ശതെമക്ടോനയ തതപ്രമറനി വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  കനടനിയവരയ ബക്ടോക്കനിയുളളവര് തതഹസ്കൂള്
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  മക്ടോത്രമുളളവരമക്ടോണസ.  സസന്തയ  മക്കകളയുയ  ബന്ധുക്കകളയുയ  ഉന്നതെ
ഉകദശ്യക്ടോഗങ്ങളനില് കുടനിയനിരത്തുവക്ടോന് ശമനിക്കുന്ന സനി.പനി.എയ. കനതെക്ടോക്കള് കേണ്ണൂരനിതല
പക്ടോവതപ്പെട  പക്ടോര്ടനിപ്രവര്തകേര്ക്കസ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസവുയ  തതെക്ടോഴനിലയ  നല്കേക്ടോതതെ,
തകേക്ടോലക്ടോനുയ  തകേക്ടോലതപ്പെടക്ടോനുയ  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണസ.  എത്ര  മനുഷശ്യതെസരഹനിതെവുയ
കേക്ടോടതവുയ നനിറഞ്ഞ നടപടനിയക്ടോണനിതെസ.  പയ്യന്നൂരനില് ഒറ രക്ടോത്രനിതകേക്ടോണ്ടസ മണനിക്കൂറു
കേളതട വശ്യതെശ്യക്ടോസതനില് രണ്ടു കപതരയക്ടോണസ തവടനിതക്കക്ടോന്നതെസ.  രക്ടോത്രനി 10.30-നസ ഒര
സനി.പനി.ഐ.  (എയ)  പ്രവര്തകേന്  തകേക്ടോലതപ്പെട്ടു,  12.30-നസ  ബനി.തജ.പനി.-ക്കക്ടോരതന
തകേക്ടോന്നസ പകേരയ വസ്പീടനി.  കകേരളയ ഒര ഭക്ടോന്തക്ടോലയമക്ടോതണന്നസ ഉറതക്ക പറയക്ടോന് സസക്ടോമനി
വനികവകേക്ടോനന്ദന് വകരണ്ടനിയനിരനിക്കുന. 

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  രയഗതസ  എന്തുമക്ടോറമക്ടോണസ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്  തകേക്ടോണ്ടുവന്നതെസ?
അനക്ടോദക്ടോയകേരമക്ടോയ  സ്കൂളകേള്  മുഴുവന്  ഏതറടുക്കുതമന്നസ  വസ്പീരവക്ടോദയ  മുഴക്കനിയ
സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  സ്കൂള്  ഏതറടുക്കല്  പരനിപക്ടോടനി  എങ്ങുതമതക്ടോതതെ  നനില്ക്കുകേയക്ടോണസ.
അടച്ചു പൂടനിയ നക്ടോലസ എയ്ഡഡസ സ്കൂളകേള്  ഏതറടുക്കുതമന്ന പ്രഖശ്യക്ടോപനവുയ കേഴനിഞ്ഞ
ജൂതതല 27 മുതെല് ഇഇൗ സ്കൂളകേള് പൂര്ണമക്ടോയുയ സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണതനിലക്ടോകുതമന്ന
വനിധതനില്  പുറതനിറക്കനിയ  വനിജക്ടോപനവുയ  തെനിരകതണ്ട  അവസയക്ടോണസ.
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരതനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യതനില്  ധക്ടോരണയക്ടോകുന്ന  മുറയസ  ഇഇൗ  സ്കൂളകേള്
സര്ക്കക്ടോരനില് നനിഷനിപ്തമക്ടോകുതമന്നക്ടോണസ  പുതെനിയ ഉതരവസ.  എന്നക്ടോല് ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
കേളകര്മക്ടോരയ  സ്കൂള്  മക്ടോകനജര്മക്ടോരമക്ടോയനി  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  ഒര  ചര്ചകപക്ടോലയ
നടതനിയനിടനില.  ഫലതനില് ഇഇൗ നക്ടോല സ്കൂളകേള്കപക്ടോലയ സര്ക്കക്ടോര് ഏതറടുതനിടനില.
പനിതന്നതയന്തനിനക്ടോണസ ഇഇൗ സ്കൂളകേള് സര്ക്കക്ടോര് ഏതറടുത്തു എനപറഞ്ഞസ നക്ടോട്ടുകേക്ടോതര
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കേബളനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ;  നക്ടോല  സ്കൂളകേള്  ഏതറടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതവരക്ടോകണക്ടോ
സയസക്ടോനതസ അനക്ടോദക്ടോയകേരയ എന്നസ വനികശഷനിപ്പെനിക്കതപ്പെടുന്ന 360-ലധനികേയ വരന്ന
സ്കൂളകേള് ഏതറടുക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നതെസ; തപക്ടോതുജനങ്ങതള ഇങ്ങതന വനിഡനികേളക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
സസക്ടോശയ  പ്രശ്നതനില്  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേളതട  എലക്ടോ  തെക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങളയ  ബലനികേഴനിച്ചു
തകേക്ടോണ്ടുളള  നടപടനികേളക്ടോണസ  സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിചതെസ.  പണമുളളവനസ  പഠനിക്കക്ടോന്
സഇൗകേരശ്യയ ഒരക്കനിതക്കക്ടോടുക്കുന്ന ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരക്ടോകണക്ടോ,  പക്ടോവതപ്പെടവതന്റെ സര്ക്കക്ടോര്.
All  are  equal,  but  some  are  more  equal   എന്നസ  അനനിമല്  ഫക്ടോയ  എന്ന
കനക്ടോവലനില്  കജക്ടോര്ജസ  ഓര്വല്  പണ്ടതത  കസക്ടോവനിയറസ  റഷശ്യതയ
കേളനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ഇവനിടതത  കേമല്യൂണനിസ്റ്റേസ  സര്ക്കക്ടോരയ  more  equal  ആയ
ആളകേതള സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനക്ടോണസ ശമനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ. 

ക്രമസമക്ടോധക്ടോന രയഗയ  ഇത്രയുയ തെകേര്ന്ന ഒര കേക്ടോലയ മുന്പസ ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ,
മനനഃസക്ടോക്ഷനിയുളളവതര  മുഴുവന്  കേരയനിച  സഇൗമശ്യക്ടോവധകക്കസനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
സുപ്രസ്പീയ  കകേക്ടോടതെനിയനില്  ശരനിയക്ടോയ  രസ്പീതെനിയനില്  കകേസ്സു  നടതക്ടോതതെനിനക്ടോല്
കഗക്ടോവനിന്ദചക്ടോമനിക്കസ  തകേക്ടോലക്കയറനില്  നനിനയ  രക്ഷതപ്പെടക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോയനി.
അകദ്ദേഹതനിനുകവണ്ടനി  പ്രതെനിഫലയകൂടനിയ  വക്കസ്പീലനിതന  ഏര്പ്പെക്ടോടക്ടോക്കനിയതെസ
മയക്കുമരന്നസ  മക്ടോഫനിയയക്ടോണസ  എന്നക്ടോണസ  പറയുന്നതെസ.  അകതെ  മക്ടോഫനിയതെതന്ന  ഇഇൗ
സര്ക്കക്ടോരനികനയുയ വനിലയ്ക്കു വക്ടോങ്ങനികയക്ടോ എന്നസ സയശയനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  ജനിഷ
വധകക്കസനിലയ  ഇതെസ  ആവര്തനിക്കുകമക്ടോ  എന്ന  ആശങ്കെയനിലക്ടോണസ  കകേരളയ.
എസസ.ഡനി.പനി.തഎ.  പ്രവര്തകേരക്ടോല്  തകേക്ടോലതപ്പെട  നസറുദസ്പീന്,  സനി.പനി.തഎ.(എയ)
പ്രവര്തകേരക്ടോല്  തകേക്ടോലതപ്പെട  അസയ  എന്നസ്പീ  യൂതസ  ലസ്പീഗസ  പ്രവര്തകേരതട
തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതനില്  പങ്കെക്ടോളനികേളക്ടോയ  മുഴുവന്  കപതരയുയ  ഇതുവതര  നനിയമതനിനസ
മുന്പനില് തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് സര്ക്കക്ടോരനിനസ കേഴനിഞ്ഞനിടനില. 

സയസക്ടോനതത കറഷന് വനിതെരണയ ആതകേ തെക്ടോറുമക്ടോറക്ടോയനിക്കഴനിഞ,  കറഷന്
വശ്യക്ടോപക്ടോരനികേള് തസക്രകടറനിയറസ മക്ടോര്ചസ നടതനി.  ഇനനി അരനി കേനിടക്ടോതതെ പടനിണനിയക്ടോയനി
കപക്ടോകുന്ന  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്  വന്നസ  തസക്രകടറനിയറസ  വളയുന്ന  കേക്ടോലയ
അതെനിവനിദൂരമലക്ടോതയനകൂടനി നമള് ഓര്കക്കണ്ടതുണ്ടസ. 

മുന്  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കക്ടോര്  അനുവദനിച  ഹയര്  തസക്കന്റെറനി  സ്കൂളകേളനിതല
തെസനികേകേളയ  അതെനിനുകശഷയ  വന്ന  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര്  അനുവദനിച  ഹയര്
തസക്കന്റെറനി സ്കൂളകേളനിതല തെസനികേകേളയ യു.ഡനി.എഫസ. സര്ക്കക്ടോര് തെതന്ന അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.
2014-15  അദശ്യയന  വര്ഷയ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര്  അനുവദനിച  പുതെനിയ
സ്കൂളകേളനിതലയുയ അധനികേ ബക്ടോച്ചുകേളനിതലയുയ തെസനികേകേള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനുളള
എലക്ടോ  നടപടനികേളയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുയ
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ബഹുമക്ടോനതപ്പെട തതഹകക്കക്ടോടതെനിയുതട കമല്കനക്ടോടതനില് അനുവദനിച ഈ തെസനികേകേള്
അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതെ  കുടനികേളതട  പഠനയ  അവതെക്ടോളതനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണസ.  സനിരമക്ടോയ
അദശ്യക്ടോപകേ നനിയമനങ്ങള് നടതക്ടോന് ഇതുവതര ഗവണ്തമന്റെസ ഉതരവുകേളനിറക്കക്ടോതതു
തകേക്ടോണ്ടുളള  പ്രയക്ടോസമക്ടോണസ  ഇഇൗ  കമഖലയനിലളളതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷതത
യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരണതനില് റനിക്കക്ടോര്ഡസ സൃഷ്ടനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ 1  മുതെല് 12 വതരയുളള മുഴുവന്
കക്ടോസ്സുകേളനികലയുയ പക്ടോഠപുസകേങ്ങള് പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ആ പക്ടോഠപുസകേങ്ങതള
ക്കുറനിചസ  ഒര  ആകക്ഷപകമക്ടോ  വനിമര്ശനകമക്ടോ  ഒര  കകേക്ടോണനില്  നനിനയ  ഉയരകേ
യുണ്ടക്ടോയനില. പകക്ഷ ഇകപ്പെക്ടോള് ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ വസ്പീണ്ടുയ പക്ടോഠശ്യപദതെനി പരനിഷ്കരണയ
തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണസ. പരനിഷതെസ പ്രവര്തകേരതട കമല്കനക്ടോടതനില്
പക്ടോഠശ്യപദതെനി  അടനിമറനിക്കക്ടോനുളള  നസ്പീക്കങ്ങളക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നടക്കുന്നതെസ.
ഏകേപക്ഷസ്പീയമക്ടോയ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങളക്ടോണസ  മുന്പതത  എല്.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോരനിതനതെനിതര  ജനകരക്ടോഷമുണ്ടക്ടോക്കനിയതെസ  എന്ന  കേക്ടോരശ്യയ  ഓര്മകവണയ.  ആ
സമയതക്ടോണസ ഇവനിതട മതെമനിലക്ടോത ജസ്പീവന് എന്ന പക്ടോഠപുസകേതത സയബന്ധനിച്ചുയ
അതുകപക്ടോതല  മഹക്ടോതജനിതയ  തെവളയക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടുളള  പടങ്ങളതമക്ടോതക്ക
പക്ടോഠപുസകേങ്ങളനില്  വന്നതെസ  എന്നസ  ആരയ  മറന  കപക്ടോയനിക്കക്ടോണനില.   'കസ്കക്ടോള്
കകേരള'യുതട തഹഡസ ഓഫസ്പീസസ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ നനിനയ മക്ടോറക്ടോനുയ മലപ്പുറയ ഉപകകേന്ദ്രയ
നനിര്തലക്ടോക്കക്ടോനുമുളള  നസ്പീക്കങ്ങളയ  അണനിയറയനില്  നടക്കുകേയക്ടോണസ.  കസ്കക്ടോള്
കകേരളയനില്  രജനിസ്റ്റേര്  തചയ്യുന്ന  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേളനില്  75  ശതെമക്ടോനവുയ  മലബക്ടോര്
കമഖലയനില്  നനിന്നക്ടോണസ.  അവര്ക്കസ  സഇൗകേരശ്യതനിനുകവണ്ടനിയക്ടോണസ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ
തഹഡക്ടോഫസ്പീസക്ടോക്കക്ടോനുയ മലപ്പുറതസ കനരകതയുളള റസ്പീജനിയണല് ഓഫസ്പീസസ തുടരക്ടോനുയ
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെസ തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെസ.  എന്നക്ടോല്  അടച്ചുപൂടനിയ സ്കൂളകേള് നടതക്ടോന്
ശമനിക്കുന്നതെനിനുപകേരയ  അതെസ  നസ്പീടനിതക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുയ  കമഖലക്ടോ  കകേന്ദ്രവുയ
അതുകപക്ടോതല തഹഡക്ടോഫസ്പീസുയ എലക്ടോയ ധൃതെനിപനിടനിചസ മക്ടോറക്ടോന് ശമനിക്കുകേയുയ തചയ്യുന്നതെസ
രക്ടോഷസ്പീയ  ലക്ഷശ്യങ്ങള്  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ആ  നസ്പീക്കങ്ങള്
ഉകപക്ഷനിക്കുവക്ടോന് ഗവണ്തമന്റെസ തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ വന്നതെനിനുകശഷയ
കസ്കക്ടോള്  കകേരള രൂപസ്പീകേരനിചസ  ആദശ്യ  കേഇൗണ്സനില് കേഴനിഞ്ഞതെനിനുകശഷയ അതെനിതന്റെ
നനിയമക്ടോവലനിയനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുളള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കസ  വനിരദമക്ടോയനി  28 ഓളയ  കപതര
പനിന്വക്ടോതെനിലനില്  കൂടനി  നനിയമനിക്കക്ടോനുയ  തെയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ  എന്നക്ടോണസ  ഞക്ടോന്
മനസനിലക്ടോക്കുന്നതെസ.

സര്ക്കക്ടോര്  വകുപ്പുകേള്  തെമനിലളള  ശസ്പീതെസമരമക്ടോണസ  ഇവനിതട  നടക്കുന്നതെസ.
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുയ  ധനകേക്ടോരശ്യവകുപ്പുയ  തെമനിലളള  ശസ്പീതെസമരതനില്
4000 തനികലതറ  അദശ്യക്ടോപകേര്ക്കസ  ശമ്പളമനിലക്ടോതെക്ടോയനിടസ  കേക്ടോലങ്ങളക്ടോയനി.
കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനസ  രൂപയുതട  പദതെനികേള്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂതട  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകമ്പക്ടോഴുയ
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ശമ്പളയ നല്കേക്ടോന് അതെനിതന്റെ ആയനിരതനിതലക്ടോര അയശയ മക്ടോത്രയ കവണ്ടുന്ന ഇവര്ക്കസ
അതെസ നല്കേക്ടോന് ഗവണ്തമന്റെസ തെയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നനില. പല അദശ്യക്ടോപകേ സയഘടനകേളകടയുയ
കനതെക്ടോക്കന്മക്ടോരയ,  അദശ്യക്ടോപകേരയ തസക്രകടറനിയറനിലയ നനിയമസഭയനിലതമക്ടോതക്ക വന്നസ
എയ.എല്.എ.  മക്ടോതര  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന ഒര അവസയക്ടോണസ  ഇന്നസ  കേക്ടോണക്ടോന്
കേഴനിയുന്നതെസ.  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതനിനസ  വലനിയ  വലനിയ  പദതെനികേളയ
അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ ഫണ്ടുയ  ഉണ്ടക്ടോകേണയ,  കേനിഫ്ബനി കപക്ടോലളള കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ വളതര
നലതെക്ടോണസ, അകതെ അവസരതനില് നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന കേക്ടോരശ്യങ്ങള് പ്രകതെശ്യകേനിചസ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസകമഖലയനില്  യഥക്ടോവനിധനി  നടക്കക്ടോന്  കവണ്ടനിയുളള  പരനിശമങ്ങള്കൂടനി
എലക്ടോ വകുപ്പുമനനിമക്ടോരതട ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതെക്ടോണസ.  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    തകേ  .    വനിജയന് :  സര്,  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള   അനുകൂലനിക്കുന.
കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലമക്ടോസയ  മുമ്പസ  പുതെനിയ  ഗവണ്തമന്റെസ  കകേരളതനില്  നനിലവനില്
വരന്നതെനിനുമുമ്പുള്ള  സക്ടോമ്പതനികേ-സക്ടോമൂഹനികേ-രക്ടോഷസ്പീയ  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങതളക്കുറനി
തചക്ടോതക്ക ഇഇൗ സഭയകേതസ  ഏതറ  തെവണ പ്രതെനിപക്ടോദനിക്കതപ്പെട്ടുകേഴനിഞ.  എന്നക്ടോല്
സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയനി അകങ്ങയറയ തെകേര്ന്നസ തെരനിപ്പെണമക്ടോയ ഒര സക്ടോഹചരശ്യതനിലക്ടോണസ
തതെരതഞ്ഞടുപ്പെസ  നടന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോരനില്നനിനയ  തെനികേച്ചുയ  വശ്യതെശ്യസമക്ടോയ
സക്ടോമ്പതനികേ  രക്ടോഷസ്പീയ  നനിലപക്ടോടസ  സസസ്പീകേരനിക്കുതമന്നസ  ജനങ്ങകളക്ടോടസ  പറഞ്ഞതെനിതന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ  വമ്പനിച  ഭൂരനിപക്ഷകതക്ടോടുകൂടനി  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതെസ.  അതെനിനനുസരനിചസ  മുന്ഗണന  നല്കേനിതക്കക്ടോണ്ടുള്ള
പദതെനികേള്  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോയ  ഒര  ബഡ്ജറക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരശ്യവകുപ്പുമനനി  കഡക്ടോ.  കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ  ഇവനിതട  അവതെരനിപ്പെനിചതെസ.
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ ഇതരതമക്ടോര സക്ടോഹചരശ്യതനില് ബഡ്ജറവതെരനിപ്പെനിക്കുകേതയന്നതെസ
തെതന്ന  ഏതറ  പ്രയക്ടോസമുള്ള  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.    സക്ടോമ്പതനികേ  രയഗതസ  അത്രകയതറ
അരക്ടോ   ജകേതെസവുയ വനികേസന മുരടനിപ്പുയ സൃഷ്ടനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരന്ന ഒര സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോയനിരന.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനില്  നനിനയ  വനിഭനിന്നമക്ടോയനി  ഒര  ജനപക്ഷപക്ടോതെ
സമസ്പീപനമക്ടോയനിരനിക്കുയ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെനിനുള്ളതെസ.  അതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ
കകേരളതനിതല  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ  വരന്ന  പക്ടോവതപ്പെട  മനുഷശ്യര്,  അമ്മൂമമക്ടോര്,
കേക്ടോരണവന്മക്ടോര് ഉള്തപ്പെതടയുള്ളവര്ക്കസ തപന്ഷന് ലഭനിക്കക്ടോതതെ കവഴക്ടോമ്പലനിതനകപ്പെക്ടോതല
കേക്ടോതനിരന്ന കേക്ടോലയളവനിനസ  അറുതെനി വരതനിതക്കക്ടോണ്ടസ,  ഒര മക്ടോസതത തപന്ഷന്
അഡസക്ടോന്സസ  നല്കേനിതക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ  അവര്ക്കസ  പണയ  നല്കേക്ടോന്  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ
തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതതെസ.  മക്ടോത്രമല  ആ  പണയ  ഓണയ,  ബക്രസ്പീദസ   ആകഘക്ടോഷനിക്കുന്ന
നക്ടോളകേളനില്  അവരതട  വസ്പീടുകേളനില്  എതനിച്ചുതകേക്ടോടുത്തു.  കകേരളതനിലക്ടോകേമക്ടോനയ
സകന്തക്ടോഷതനിതന്റെ കവലനികയറമക്ടോണസ എലക്ടോ വസ്പീടുകേളനിലമുണ്ടക്ടോയതെസ.  ചനില വസ്പീടുകേളനില്
അതെനിതന്റെ  ആകഘക്ടോഷയതെതന്നയുണ്ടക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോയനി.  ജനപക്ഷ
സമസ്പീപനതനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ  ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ അധനികേക്ടോരതനികലറനിയ
തതെന്നതെനിതന്റെ ചൂണ്ടുപലകേയക്ടോണസ  അതെസ  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  1991-ല് നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയ
സക്ടോമ്പതനികേ  പരനിഷ്കരണതതത്തുടര്ന്നക്ടോണസ  ഇന്തശ്യയനിലക്ടോകേമക്ടോനയ  സക്ടോമ്പതനികേ
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തെകേര്ചയുണ്ടക്ടോയതെസ.  അതെസ നമ്മുതട സയസക്ടോനതതയുയ  ഏതറ ബക്ടോധനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്
ഇന്നസ  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമക്ടോദനിയുതട  കനതൃതെസതനിലള്ള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ
അതെനികനക്കക്ടോള്   കവഗതെയനില്  ആ  നയയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള  നനിലപക്ടോടുകേള്,
കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കസ  പൂര്ണമക്ടോയുയ  അടനിയറവസ   വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  മുകന്നക്ടോടസ  കപക്ടോകുന്ന
നനിലപക്ടോടക്ടോണസ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ.  അതരതമക്ടോര സക്ടോഹചരശ്യതനിലക്ടോണസ  കകേരളതനിതല
ഗവണ്തമന്റെനിനസ  ഇഇൗ  പ്രതെനിസന്ധനികേതളതയലക്ടോയ  തെരണയതചയതകേക്ടോണ്ടസ  മുകന്നക്ടോടസ
കപക്ടോകകേണ്ട സക്ടോഹചരശ്യയ വരന്നതെസ.  കകേന്ദ്ര-സയസക്ടോന ബന്ധങ്ങള് തെതന്ന ഉലയ്ക്കുന്ന
നനിലപക്ടോടനികലയക്ടോണസ പുതെനിയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്തമന്റെസ കപക്ടോകുന്നതതെന്നതെക്ടോണസ ഇന്നതത
ഒരവസ.  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ അതെനിതനതെനിതര  രക്ടോജശ്യതനിതല ജനങ്ങളതട കയക്ടോജനിച ഒര
സമരനനിര  അണനിനനിരകക്കണ്ടതെസ  അനനിവക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇഇൗ ജനവനിരദ നയങ്ങളക്ടോല്
നടപ്പെനിലക്ടോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങതളക്ടോതക്കതെതന്ന ജനങ്ങള് ഏതറടുക്കണതമന്ന നനിലപക്ടോടക്ടോണസ
തുടര്നവരന്ന  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റുകേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ.  ആ  തവല്ലുവനിളനി
ഏതറടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ജനപക്ഷ  സമസ്പീപനങ്ങളമക്ടോയനി  കേകമ്പക്ടോളതനില്  എങ്ങതന
ഇടതപടക്ടോതമനയ  ജസ്പീവനിതെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ  എങ്ങതന  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന്
കേഴനിയുതമനമുള്ള  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  മുകന്നക്ടോടസ
കപക്ടോകുന്നതെസ.  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ ഇതതെക്ടോതക്ക നടപ്പെനിലക്ടോക്കണതമങ്കെനില് ചനില നനിലപക്ടോടുകേള്
സസസ്പീകേരനികക്കണ്ടതുതണ്ടന്നസ  അനുഭവതനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  സൂചനിപ്പെനിക്കതട.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലയളവനില്  തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുവകുപ്പുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട
ഒര കറക്ടോഡനിതന്റെ  പുനര്നനിര്മക്ടോണതനിനസ ഭരണക്ടോനുമതെനിക്കസ കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള് അന്നതത
പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  തസക്രടറനി  ഇഇൗ  കറക്ടോഡസ  വനവുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടതെക്ടോകണക്ടോതയന്നസ
കചക്ടോദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  തെക്ടോകഴയസ  ഒര  കുറനിപ്പെസ  തകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണസ.  നക്ടോല്പ്പെതനിയഞ്ചു
വര്ഷമക്ടോയനി തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു വകുപ്പെനിതന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള കറക്ടോഡക്ടോതണന്നസ തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു
തസക്രടറനിക്കുയ വകുപ്പെനിനുമറനിയക്ടോയ.  എന്നക്ടോല് അങ്ങതനതയക്ടോര കചക്ടോദശ്യയ കചക്ടോദനിചതെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറക്ടോ  ഡസ  പരനിഗണനിക്കക്ടോതതെ  വന.  ഞക്ടോന്  ഒര  വകുപ്പെനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ
പറഞ്ഞതതെങ്കെനിലയ എലക്ടോ വകുപ്പുകേളകടയുയ പ്രശ്നമനിതെക്ടോണസ.  ഒര വനിഷയയ തതകേകേക്ടോരശ്യയ
തചയ്യണതമങ്കെനില്  നക്ടോല്പ്പെതനിയഞസ  കടബനിളകേളനിലൂതട  കേടനകപക്ടോകകേണ്ടതുണ്ടസ.
ഇന്നതത  പരനിഷ്കൃതെ  സമൂഹതനില്,  ഇഇൗ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  പ്രക്രനിയയനില്  അതെനിതന
എങ്ങതന  ലഘൂകേരനിചസ  മുകന്നക്ടോടസ  കപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുതമന്നസ  തെസ്പീരമക്ടോനനിചക്ടോകല
ഇച്ഛക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടനി ഇവനിതട അവതെരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറ്റുകേള് നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിതയടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയുകേയുള.  അതെസ  കുടനിതവള്ളതനിതന്റെ  പ്രശ്നമക്ടോകേക്ടോയ,  മനുഷശ്യ  ജസ്പീവനിതെതനിതന്റെ
പ്രശ്നമക്ടോകേക്ടോയ.  അതെസ  മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുഖശ്യമനനി  പനിണറക്ടോയനി
വനിജയന്  ഉകദശ്യക്ടോഗസരതട  കയക്ടോഗയ  വനിളനിച്ചുകചര്തസ  ഇഇൗ  ഫയലകേളനിതലലക്ടോയ
കേണ്ണുനസ്പീരനിതന്റെ  കേഥകേളക്ടോണുള്ളതെസ,  അതെസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  സമയബന്ധനിതെമക്ടോയനി
ഇടതപടണതമന്നസ സൂചനിപ്പെനിചതെസ.  ഞക്ടോതനതന്റെ അനുഭവതനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ
കനരതത  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ഇവനിതട  സൂചനിപ്പെനിചതെസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിതെ
നയമക്ടോണസ  തപക്ടോതു  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  ശക്തനിതപ്പെടുത്തുകേതയന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ
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ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  അവര്  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  ഇക്കകണക്ടോമനികേസ,
അണ്ഇക്കകണക്ടോമനികേസ  പരനിധനി  നനിശയനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ,  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങള്
ലക്ടോഭക്കചവട  കമഖലയക്ടോതണന്നസ  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ,  അതെസ  നഷ്ടതനികലയസ  കപക്ടോകുന
എന്നസ  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന നനിലപക്ടോടസ സസസ്പീകേരനിചതെസ. അതെനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ
എയ്ഡഡസ  മക്ടോകനജര്മക്ടോര്  തപക്ടോനയവനിലയസ  സലയ  വനില്പ്പെന  നടത്തുന്നതെനിനുള്ള
അവസരമക്ടോക്കനി  ഇതെനിതന  മക്ടോറ്റുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യയ  ഉണ്ടക്ടോയതെസ.  കകേക്ടോടതെനിയനില്
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടസ സ്കൂള് മക്ടോകനജര്മക്ടോര്ക്കസ അനുകൂലമക്ടോയ വനിധനിയുണ്ടക്ടോക്കുന്ന സക്ടോഹചരശ്യയ
ഉണ്ടക്ടോയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങളണ്ടക്ടോയതെസ.  അതെനില്നനിനയ  കകേരളതത
പുറകകേക്ടോടസ  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോന്  ജനങ്ങകളക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  ജനങ്ങതള  കചര്ത്തുതകേക്ടോണ്ടസ,
ജനങ്ങളതട സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി ഇഇൗ തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതത ശക്തനിതപ്പെടുതക്ടോനുള്ള
നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണസ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുയ കകേരള ഗവണ്തമന്റുയ സസസ്പീകേരനിചതെസ.  അതെനിനസ
ഇന്നസ  വലനിയ  പനിന്തുണയക്ടോണസ  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്നനിനയ  രക്ഷനിതെക്ടോക്കളനില്
നനിനയ ലഭനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  ആ നനിലയനികലയസ കപക്ടോകേണതമന്ന ആഗഹമകല
ഇഇൗ നക്ടോടനിതല  സക്ടോധക്ടോരണ രക്ഷനിതെക്ടോക്കളതട  ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ  ജനപ്രതെനിനനിധനികേളതട
ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ  ഉയര്നവരന്നതെസ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിതന്റെ  ശക്തനിതയന്നസ  പറഞ്ഞക്ടോല്
നമ്മുതട  രക്ടോജശ്യതനിതന്റെ  മകതെതെരമൂലശ്യയ  നനിലനനിര്ത്തുകേതയന്നതെക്ടോണസ.
തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിലൂതട  പഠനിക്കുന്ന   വനിദശ്യക്ടോര്തനിയനിലക്ടോണസ   'എതന്റെ  നക്ടോടസ  '
'എതന്റെ വനിദശ്യക്ടോലയയ' 'എതന്റെ അദശ്യക്ടോപകേന്' എന്ന ചനിന്ത ഉയര്ന വരന്നതെസ. മറനിതെര
സക്ടോപനങ്ങള്  നടത്തുന്നവര്  ആ  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേതള  കുറയ  പറഞ്ഞനിടസ  കേക്ടോരശ്യമനില.
അവര്  കേക്ടോണുന്നതെസ  അവനിതട  പഠനിക്കുന്ന,  അവകരക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  നനില്ക്കുന്ന
സഹപക്ടോഠനികേതളയക്ടോണസ.  അതെസ  നമ്മുതട  മകതെതെര  മൂലശ്യങ്ങള്ക്കസ  സഹക്ടോയകേരമല.
അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസതനിനസ  ഊന്നല്  നല്കുന്ന  നനിലയനികലയ്ക്കുയ
ഗവണ്തമന്റെസ സ്കൂളകേതള അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ നനിലവക്ടോരങ്ങളനികലയസ മക്ടോറക്ടോനുള്ള കേക്ടോല്വയ്പ്പെസ
വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  നൂറസ  വനിദശ്യക്ടോലയങ്ങള്ക്കസ  തുടക്കയ  കുറനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒര  നനിലപക്ടോടസ
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  ഇതെസ  1957-ല്  തുടക്കയ  കുറനിചകപ്പെക്ടോഴുയ  ഇതെനിതനതെനിതരയുള്ള
ശബ്ദങ്ങളയര്ന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  നമുകക്കക്ടോര്മയുണ്ടസ.  അതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ
എലക്ടോ  ജക്ടോതെനി-മതെ  സയഘടനകേകളയുയ  കചര്ത്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ആ  ഗവണ്തമന്റെനിതന
തെക്ടോതഴയനിറക്കക്ടോന്  ജനക്ടോധനിപതെശ്യവനിരദ  നനിലപക്ടോടുകേള്  അന്നസ  സസസ്പീകേരനിചതതെന്ന
കേക്ടോരശ്യയ  കകേരളയ വനിസരനിക്കരതെസ. 

കേക്ടോര്ഷനികേ സമ്പദ്ഘടന ശക്തനിതപ്പെടുതക്ടോനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ആ  രയഗതസ  ഏതറ  മുകന്നക്ടോടസ  കപക്ടോകുന്ന  സമസ്പീപനങ്ങള്  തതകേതക്കക്ടോണ്ടനിട്ടുണ്ടസ.
കേരകൃഷനിയക്ടോയക്ടോലയ  തനല്വയലകേള്  സയരക്ഷനിക്കുന്ന  കേക്ടോരശ്യതനിലക്ടോയക്ടോലയ  തതജവ
കൃഷനിയനിലൂതട  വരയതെലമുറയുതട  ആകരക്ടോഗശ്യ  സയരക്ഷണയ  നമ്മുതട
ബക്ടോധശ്യതെയക്ടോതണന്നസ  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  ആ  നനിലയനികലയസ  കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള   സമസ്പീപനയ
തതകേതക്കക്ടോണ്ടനിട്ടുണ്ടസ.  

269/2019.
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ഭക്ഷശ്യ വകുപ്പുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ ഒകടതറ പ്രശ്നങ്ങള് ഇന്നസ നക്ടോടനിലണ്ടസ. കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  കദശസ്പീയ  ഭക്ഷശ്യ  സുരക്ഷക്ടോനനിയമയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേക്ടോലതെക്ടോമസയ വരതനിയതുതകേക്ടോണ്ടസ, കറഷന് കേക്ടോര്ഡുകേള് പുതുക്കുന്ന
നനിലപക്ടോടുകേള്  മക്ടോറനി  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  കുറമറ  രസ്പീതെനിയനില്  പ്രകയക്ടോറനിറനി  ലനിസ്റ്റേസ
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന്  ഇഇൗ  സഭ  ആവശശ്യതപ്പെടതെനുസരനിചസ  അതെനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണ്ടസ.  നവയബര്  5-ാംതെസ്പീയതെനി  വതര  തെസ്പീയതെനി  നസ്പീടനിയനിട്ടുണ്ടസ.
എങ്കെനില്കപ്പെക്ടോലയ  അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കസ  ആനുകൂലശ്യങ്ങള്  നഷ്ടതപ്പെടക്ടോതതെയുയ  അനര്ഹര്
കേടനകൂടക്ടോതതെയുയ ഇതെസ എങ്ങതന പരനിഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുതമന്നസ ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.
ബഡ്ജറനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുവക്ടോന്  നമ്മുതട  നക്ടോടനിതല
എലക്ടോവരകടയുയ  പരനിപൂര്ണമക്ടോയ  പനിന്തുണ  ആര്ജനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  വളതര
കവഗതെയനില്,  നമ്മുതട ഇഇൗ കേര്മ മണ്ഡലങ്ങളനികലയസ  വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്
നടത്തുന്നതെനിനസ  എലക്ടോവരകടയുയ  പനിന്തുണയുണ്ടക്ടോകേണതമനയ  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ
പ്രതെനിപക്ഷയ  കൂടനി  ഇഇൗ  പ്രകമയതത  അനുകൂലനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഒര  പുതെനിയ  കകേരള
സൃഷ്ടനിക്കുകവണ്ടനി പ്രവര്തനിക്കണതമനമക്ടോണസ എനനിക്കസ ആവശശ്യതപ്പെടക്ടോനുള്ളതെസ. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫസ:  സര്,  2016-17  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  എതെനിര്ക്കുകേയക്ടോണസ.  തെതന്റെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറസ മുഖശ്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനിയുതട  2016  തഫബ്രുവരനി  മക്ടോസതത  ബഡ്ജറനിതന്റെ
തുടര്ചയക്ടോതണന്നക്ടോണസ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറസ ചര്ചയനിലയ
ധനവനിനനികയക്ടോഗ  ബനിലനിതന്റെ  ചര്ചയനിലതമലക്ടോയ  സൂചനിപ്പെനിചതെസ.   പുതെനിയ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ സമസ്പീപനയ  ബഡ്ജറനിലണ്ടക്ടോവുകേതയന്നതെസ സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണസ.  മുന്
ബഡ്ജറനിതല വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള് പക്ടോലനിക്കുതമന്നസ അങ്ങസ പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി. എന്നക്ടോല് മുന്
ബഡ്ജറനില്  മുകന്നക്ടോട്ടുവച  പല  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കുയ  ഈ  ബഡ്ജറനിതന്റെ  സപനിതമന്റെറനി
ഡനിമക്ടോന്റെനില്   തപ്രക്ടോവനിഷന്  കേക്ടോണുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ബ ഡ്ജറനികനക്കക്ടോള്  ഇകപ്പെക്ടോള്
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച  ബഡ്ജറനില്   അധനികേ  തചലവക്ടോയനി  ചനില  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കസ  തുകേ
കസ്റ്റേറസതമന്റെനില്  ഉള്തപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ.   പകക്ഷ   സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ  വകുപ്പെനിതന്റെയുയ  മറസ
സക്ടോപനങ്ങളതടയുയ  അകലക്ടോകക്കഷന്  വസ്പീണ്ടുയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചകപ്പെക്ടോള്  കേഴനിഞ്ഞ
ബഡ്ജറനില് ഉള്തപ്പെടുതനിയ  പല സക്ടോപനങ്ങതളയുയ അറനികഞ്ഞക്ടോ അറനിയക്ടോതതെകയക്ടോ
വനിട്ടുകപക്ടോയനി. സക്ടോധക്ടോരണ ഗതെനിയനില് budget speech is a part of Budget എന്നക്ടോണസ
പറയുന്നതെസ.  പ്രസ്തുതെ  പ്രസയഗതനില്  പറയുന്ന  വക്ടോഗക്ടോനങ്ങളയ  പക്ടോലനിക്കതപ്പെകടണ്ട
തെക്ടോണസ.  അതെസ  പക്ടോലനിക്കക്ടോന്  അങ്ങസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണ്ടക്ടോ?  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖശ്യക്ടോപനിച  പല  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കുയ  തുകേ  മക്ടോറനിവചനിടനില.  തചങ്ങന്നൂരനിതല  ഗുര
തചങ്ങന്നൂര് സക്ടോരകേയ, ഉപ്പെളയനിതല ഉറുദു അക്കക്ടോദമനി, മകഞശസരതത തുള അക്കക്ടോദമനി,
അതുകപക്ടോതല  മകഞശസരതത  രക്ടോഷകേവനി  കഗക്ടോവനിന്ദകപ  സക്ടോരകേയ,  പക്ടോലക്ടോയനിതല
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മന്നയ  കേള്ചറല്  സ്റ്റേഡനി  തസന്റെര്,  തൃതക്ടോലയനിതല  വനി.ടനി.  ഭടതെനിരനിപ്പെക്ടോടസ  സക്ടോരകേയ,
വയനക്ടോടസ  സനി.  കകേശവന് സക്ടോരകേയ എന്നനിവയ്തക്കക്ടോനയ  തപ്രക്ടോവനിഷന്
ഉള്തക്കക്ടോള്ളനിചനിടനില.  ചനില  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  പ്രകതെശ്യകേമക്ടോയനി  പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുണ്ടസ.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  മറുപടനി പ്രസയഗതനില് കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനിതല ഈ പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകമക്ടോതയന്നസ വശ്യക്തമക്ടോക്കനിയക്ടോല് തകേക്ടോള്ളക്ടോയ.

അതുകപക്ടോതല ഡനിമക്ടോന്റെസ  നമ്പര്  XXXII-ല്  (ഡയറനി)   കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില്
ഞങ്ങള്  ക്ഷസ്പീര  കേര്ഷകേ  തപന്ഷന്  500  രൂപയനില്നനിന്നസ  750  രൂപയക്ടോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിചനിരന.  എലക്ടോ  തപന്ഷനുയ  ആയനിരയ  രൂപ  എന്നതെക്ടോണസ
എല്.ഡനി.എഫസ.തന്റെ  സമസ്പീപനയ.  പകക്ഷ  ഇവനിതട  സപനിതമന്റെറനി  ഡനിമക്ടോന്റെനില്
അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ഫണ്ടസ  വകേയനിരതനിക്കക്ടോണുന്നനില.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  തപന്ഷന്
ആയനിരയ രൂപയക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനിതലങ്കെനില് കനരതത പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതുകപക്ടോതല  750
രൂപതയങ്കെനിലമക്ടോക്കനി  മക്ടോറക്ടോന്  ശമനിചക്ടോല്  നന്നക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഞങ്ങള്  ഖജനക്ടോവസ
കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനിതയന്നക്ടോണസ  ഇവനിടതത  പ്രധക്ടോന  ആകക്ഷപയ.  ഞങ്ങള്
അധനികേക്ടോരതമക്ടോഴനിഞ്ഞസ മൂന്നസ മക്ടോസങ്ങള്ക്കുള്ളനില് ഏതെക്ടോണ്ടസ 4000 കകേക്ടോടനി രൂപകയക്ടോളയ
തപന്ഷന്  നല്കേക്ടോന്  അകങ്ങയസ  സക്ടോധനിച്ചു.  കേക്ടോലനിയക്ടോയ  ഖജനക്ടോവക്ടോതണങ്കെനില്
തപന്ഷന്  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ന  രസ്പീതെനിയനിലള്ള  തുകേ  സമക്ടോഹരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?   ഞങ്ങള് അധനികേക്ടോരതനില്നനിന്നസ ഒഴനിയുകമ്പക്ടോള് ധനകേക്ടോരശ്യ സനിതെനി
തമചതപ്പെടതെക്ടോയനിരന,  അകങ്ങയസ  കുടനിശനികേ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയവനിധതനിലള്ള
സക്ടോമ്പതനികേ  ഭദ്രതെ  ഉണ്ടക്ടോയനിരന.  ദയവക്ടോയനി  അക്കക്ടോരശ്യങ്ങള്കൂടനി
കേണക്കനിതലടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ഞങ്ങള്   ഖജനക്ടോവസ  കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനിതയന്നസ  പറയക്ടോന്
മുതെനിരരതെസ.

ജനി.എസസ.ടനി.  ചര്ചകേതളക്കുറനിചസ  പരക്ടോമര്ശനിച്ചു.  ജനി.എസസ.ടനി.  ചര്ചകേള്
പൂര്തനിയക്ടോകുകമ്പക്ടോള് ഇകപ്പെക്ടോഴതത നനിലയനിലക്ടോതണങ്കെനില് ഒന്നക്ടോമതത വര്ഷയ 2000
കകേക്ടോടനി  രൂപതയങ്കെനിലയ  കകേരളതനിനസ  അധനികേ  വരമക്ടോനയ  ലഭനിക്കുയ.  പനിന്നസ്പീടുള്ള
വര്ഷങ്ങളനില്  അതെസ  വര്ദനിക്കുയ.  അങ്ങതയ  സയബന്ധനിചനിടകതക്ടോളയ   അധനികേ
നനികുതെനി  വരമക്ടോനയ  ഇലക്ടോതതെതെതന്ന  ജനി.എസസ.ടനി.  മുകഖന  2000  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ലഭനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  ഇതെസ  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  കകേരളതനിതന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയസ
വളതരകയതറ  ശക്തനി  പകേരന്നതെക്ടോണസ.  ഭരണയ  ആരയഭനിചനിടസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  അഞസ
മക്ടോസക്കക്ടോലമക്ടോയനി.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതനക്കുറനിച്ചുള്ള വനിമര്ശനങ്ങളക്ടോണസ ഇവനിതട
സയസക്ടോരനിച ശസ്പീ.  തകേ.  വനി.  വനിജയദക്ടോസസ ഉള്തപ്പെതടയുള്ളവര് നടതനിയതെസ.  നനിങ്ങള്
ചര്ചയനില്  പറകയണ്ടതെസ  ഈ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  ഇനനികഷശ്യറസ്പീവനിതനക്കുറനിചക്ടോണസ.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  ആദശ്യതത  ആറസ  മക്ടോസക്കക്ടോലവുയ  നനിങ്ങളതട
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ആറുമക്ടോസക്കക്ടോലവുമക്ടോയനി തെക്ടോരതെമശ്യയ തചയസ കനക്ടോക്കൂ. ഇന്നസ  നനിങ്ങതള
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അനുകൂലനിച  കകേരളതനിതല  ജനവനിഭക്ടോഗതനിനസ  യക്ടോതതെക്ടോര  പ്രതെസ്പീക്ഷയുമനില.
ഗവണ്തമന്റെനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  ആഭശ്യന്തര  പ്രശ്നങ്ങളയ  തെര്ക്കങ്ങളയ  നനിങ്ങതള
അനുകൂലനിച  ജനസമൂഹതത  നനിരക്ടോശതപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ
തകേക്ടോലക്കക്ടോലയ കകേരളതനില് യു.ഡനി.എഫസ.  കകേവരനിച വമ്പനിച വനികേസന മുകന്നറയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതെ കപക്ടോകേക്ടോന് നനിങ്ങള്ക്കസ കേഴനിയനില.  ആരവങ്ങതളലക്ടോയ  തകേടടങ്ങനി
നനിങ്ങളതട കേക്ടോല് നനിലത്തുറപ്പെനിക്കുകമ്പക്ടോള് നനിങ്ങള്ക്കസ ഈ കേക്ടോരശ്യയ കബക്ടോദശ്യമക്ടോകുയ.
തമത്രക്ടോന് കേക്ടോയല് സയഭവയ,  സകന്തക്ടോഷസ  മക്ടോധവതന്റെ വസ്തു ഇടപക്ടോടസ  തുടങ്ങനിയ ചനില
പക്ടോളനിചകേള്  ഞങ്ങളതട  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ    സയഭവനിച്ചു.  എന്നക്ടോല്
ഇവതയലക്ടോയ   ഞങ്ങള്  തെനിരതനി.  പകക്ഷ  ആ  പക്ടോളനിചകേള്  ഒഴനിവക്ടോക്കനിയക്ടോല്
നക്ടോലരതക്കക്ടോലക്കക്ടോലയ കകേരളതനിതന്റെ വനികേസന രയഗതസ  ഗവണ്തമന്റെസ  കകേവരനിച
കനടങ്ങതള  നനിങ്ങള്ക്കസ  അവഗണനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില.  നനിങ്ങള്  അധനികേക്ടോരകമറസ
ആദശ്യയ  തചയ  കേക്ടോരശ്യയ,   ഞങ്ങളതട   2016  ജനുവരനി  1  മുതെലള്ള  കേശ്യക്ടോബനിനറസ
തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  ശസ്പീ.  എ.  തകേ.  ബക്ടോലന്  കേണ്വസ്പീനറക്ടോയ  ഒര
സബ്കേമനിറനിതയ  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോയനിരന.  2016  ജനുവരനി  മുതെല്  തഫബ്രുവരനി
വതരയുള്ള  കേക്ടോലയളവനികലതെക്ടോണസ  പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതെസ.  മക്ടോര്ചസ  4-നസ  ഇലക്ഷന്
കനക്ടോടനിഫനികക്കഷന് വന.  ഒര ആഴ്ചയനില് ഒര കേശ്യക്ടോബനിനറസ കയക്ടോഗയ എന്ന നനിലയനില്
ഏതെക്ടോണ്ടസ പകതക്ടോ പതെനിതനക്ടോകന്നക്ടോ കേശ്യക്ടോബനിനറസ കയക്ടോഗയ കേക്ടോണുയ.  രണ്ടസ മക്ടോസതത
കേശ്യക്ടോബനിനറസ   തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതെനിനസ  ഇകപ്പെക്ടോള്   അഞസ  മക്ടോസയ
ആയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. അകദ്ദേഹതനിതന്റെ സബ്കേമനിറനിക്കസ ഇകപ്പെക്ടോള് എന്തസ സയഭവനിച്ചു?
ഞങ്ങതള  കുറതപ്പെടുത്തുകമ്പക്ടോഴുയ  വനിമര്ശനിക്കുകമ്പക്ടോഴുയ  ഞങ്ങളതട  വസ്പീഴ്ചകേള്
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന് നനിങ്ങള്ക്കസ സക്ടോധനിക്കുന്നനില. രണ്ടസ മക്ടോസക്കക്ടോലതത കേശ്യക്ടോബനിനറസ
കയക്ടോഗതനില്  കകേതക്കക്ടോണ്ടതെക്ടോയനി  പറയുന്ന  തതെറക്ടോയ  തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്കവണ്ടനി  അഞസ  മക്ടോസക്കക്ടോലമക്ടോയനിട്ടുയ  സക്ടോധനിചനിടനില. ഇതെക്ടോണസ
നനിങ്ങളതട  സമസ്പീപനയ.  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കപക്ടോക്കസ  ഒചനിതന്റെ  കവഗതെയനിലക്ടോണസ.
കദശസ്പീയ  രക്ടോഷസ്പീയ  രയഗതസ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന  പനിന്നനിലക്ടോക്കക്ടോന്  നനിങ്ങള്ക്കസ
സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ? നനിങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ കുറച്ചുകേക്ടോലമക്ടോയനി തുടര്നവന്നകശലനി എന്തക്ടോണസ?
അന്ധമക്ടോയ കകേക്ടോണ്ഗസസ  വനികരക്ടോധയ,  ആ വനികരക്ടോധമക്ടോണസ  ഇന്തശ്യയനില് ബനി.തജ.പനി.
വരന്നതെനിനുള്ള  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോക്കനിയതെസ.  നനിങ്ങളതട  ഒന്നക്ടോയ  നമ്പര്  ശത
കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോണസ.  ബനി.തജ.പനി.  പനിന്നസ്പീടക്ടോണസ വരന്നതെസ.  നനിങ്ങളണ്ടക്ടോക്കനിയ രക്ടോഷസ്പീയ
കേക്ടോലക്ടോവസമൂലയ  ബനി.തജ.പനി.ക്കസ  അനുകൂലമക്ടോയ  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോയനി.
ആര്.എസസ.എസസ.,  ഫക്ടോസനിസ്റ്റേസ  സയഘടനയലക്ടോതയന്നസ  ശസ്പീ.  പ്രകേക്ടോശസ  കേക്ടോരക്ടോടസ
പറയുകമ്പക്ടോള്  ശസ്പീ.  സസ്പീതെക്ടോറക്ടോയ  തയച്ചൂരനി  പറയുന്നതെസ  ബനി.തജ.പനി.  ഫക്ടോസനിസ്റ്റേസ
സയഘടനയക്ടോതണന്നക്ടോണസ.  നനിങ്ങളതട  പക്ടോര്ടനിക്കുള്ളനില്കപ്പെക്ടോലയ  ബനി.തജ.പനി.തയ
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സയബന്ധനിച സമസ്പീപനതനില് ആഭശ്യന്തര തെര്ക്കങ്ങളണ്ടസ.  ഇന്തശ്യ എനപറയുന്നതെസ
കകേരളവുയ  ത്രനിപുരയുയ  മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ?  ബനി.തജ.പനി.ക്കസ  സസക്ടോധസ്പീനമുള്ള
സയസക്ടോനങ്ങളനില്  അവതര  നനിയനനിക്കണതമങ്കെനില്,  തെളയണതമങ്കെനില്  അതെനിനസ
കേഴനിയുന്ന  ഏകേ  പക്ടോര്ടനി  ഇന്തശ്യന്  നക്ടോഷണല്  കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോതണന്നസ  നനിങ്ങള്
തെനിരനിചറനിയണയ.  നനിങ്ങളതട  കകേക്ടോണ്ഗസസ  വനികരക്ടോധയ  ബനി.തജ.പനി.ക്കുയ
ആര്.എസസ.എസസ.നുയ  വളരന്നതെനിനുള്ള  വളക്കൂറുള്ള  മണക്ടോക്കനി  ഇന്തശ്യതയ  മക്ടോറ്റുയ.
മലതവള്ളപ്പെക്ടോചനിലനിതന  തെടുക്കക്ടോന്  മണല്ചനിറതകേക്ടോണ്ടക്ടോകേനില.  കകേരളവുയ  ത്രനിപുരയുയ
വനിചക്ടോരനിചക്ടോല് ബനി.തജ.പനി.തയ തെടയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില.  

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷസ:  മണല്ചനിറ എന്നസ  ഉകദ്ദേശനിചതെസ എന്തനിതനയക്ടോണസ? 

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ: ഇവനിതട ഉകദ്ദേശനിചതെസ ബനി.തജ.പനി.ക്കസ സസക്ടോധസ്പീനമുള്ള
ഇന്തശ്യന്  സയസക്ടോനങ്ങളനില്  അവനിതട  സക്ടോന്നനിദശ്യമനിലക്ടോത  സനി.പനി.ഐ.
(എയ)തനതക്കക്ടോണ്ടസ  തെടയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനിതലന്നക്ടോണസ.  

ശസ്പീ  .   എ  .  എയ  .   ആരനിഫസ: ഇന്തശ്യയനിലക്ടോതകേ വളര്ന്നസ പന്തലനിച ഒര പ്രസക്ടോനമല
സനി.പനി.ഐ.(എയ)  എന്നതെസ ഞങ്ങള്ക്കുയ അകങ്ങയ്ക്കുയ അറനിയക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  പകക്ഷ
ഇന്തശ്യയനിലക്ടോതകേ  പടര്ന്നസ  പന്തലനിച്ചുനനിന്ന  നനിങ്ങളതട  പക്ടോര്ടനി  440-ല്  നനിന്നസ  44
സസ്പീറനികലയസ  ഒതുങ്ങനിയതെസ  ഞങ്ങളതട  കുറയ  തകേക്ടോണ്ടക്ടോകണക്ടോ?  അക്കക്ടോരശ്യയ
വശ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫസ:  വര്ഗ്ഗസ്പീയതെതയ  തചറുക്കുന്നതെനില്  നനിങ്ങളതട
കകേക്ടോണ്ടനിബല്യൂഷന് ഞങ്ങള് തചറുതെക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നനില.  നനിങ്ങള് മനസനിലക്ടോകക്കണ്ടതെസ
ഇന്തശ്യന്  നക്ടോഷണല്  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന  മക്ടോറനിനനിര്തനിതക്കക്ടോണ്ടസ  ബനി.തജ.പനി.തയ
തചറുക്കക്ടോന് ഇന്തശ്യയനില് സക്ടോധനിക്കനില എന്ന കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ. ശസ്പീ. ഒ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലനിതന
സഭയനില് ഞങ്ങള് തകേക്ടോണ്ടുവന എന്നസ ഇവനിതട ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുഖശ്യമനനി കേഴനി ഞ്ഞ
ദനിവസയ സൂചനിപ്പെനിച്ചു. നനിങ്ങള് ഞങ്ങതള കുറതപ്പെടുതനി. ഒര കേക്ടോരശ്യയ മനസനിലക്ടോക്കണയ,
ഞങ്ങളതട  കനതര  ഒര  വനിരല്  ചൂണ്ടുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങളതട  കനതര  നക്ടോലസ  വനിരലകേള്
ചൂണ്ടതപ്പെടുന.  വടനിയൂര്ക്കക്ടോവസ,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡസ,  മകഞശസരയ,  പക്ടോലക്കക്ടോടസ
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിങ്ങള്  മൂന്നക്ടോയ  സക്ടോനതക്ടോയനി.  അതതെങ്ങതന  സയഭവനിച്ചു?
വടനിയൂര്ക്കക്ടോവനില്  ശസ്പീ.  തകേ.  മുരളസ്പീധരന്  പരക്ടോജയതപ്പെടുതനിയതെസ  ബനി.തജ.പനി.
സയസക്ടോന  പ്രസനിഡന്റെനിതനയക്ടോണസ.  കകേരളതനില്  കനമതസ  മക്ടോത്രയ  കകേക്ടോണ്ഗസസ
മൂന്നക്ടോയ  സക്ടോനതസ  കപക്ടോതയങ്കെനില്  നക്ടോലസ  സസ്പീറനില്  സനി.പനി.ഐ.(എയ)  മൂന്നക്ടോയ
സക്ടോനകതയസ  കപക്ടോയനി.  എന്തുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇങ്ങതന  സയഭവനിചതെസ?  നനിങ്ങളതട
സമസ്പീപനയ  തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇപ്രകേക്ടോരയ  സയഭവനിചതെസ.  അന്ധമക്ടോയ  കകേക്ടോണ്ഗസസ
വനികരക്ടോധയ  നനിങ്ങള്  ഉകപക്ഷനിക്കണയ.  ഇന്തശ്യയനില്  ബനി.തജ.പനി.യുതട  വളര്ച
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തെടയണതമങ്കെനില് നനിങ്ങള് കകേക്ടോണ്ഗസ്സുമക്ടോയനി സഹകേരനിക്കണയ.  അലക്ടോതതെ നനിങ്ങള്
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയക്ടോല്  ബനി.തജ.പനി.ക്കസ  അനുകൂലമക്ടോയ  രക്ടോഷസ്പീയ  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോകുയ.
കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് നല്കേനിയ വക്ടോഗക്ടോനയ പക്ടോലനിക്കക്ടോന് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ധനകേക്ടോരശ്യ
വകുപ്പുമനനി തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.   

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷസ:  സര്,  ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള
പനിന്തുണയകേയക്ടോണസ.  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതനിതന്റെ  സക്ടോമ്പതനികേ  സനിതെനി  വളതര
പരനിതെക്ടോപകേരമക്ടോണസ.  യു.ഡനി.എഫസ.  തെക്ടോളയ  തതെറനിച  ഇഇൗ  ധനവശ്യവസതയ
കനര്വഴനിയനിലക്ടോക്കുകേ  എന്ന  ഭഗസ്പീരഥ  പ്രയത്നമക്ടോണസ  ഇവനിതട  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  നനിര്വ്വഹനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  നമ്മുതട  നക്ടോടനില്
വനികേസനമുണ്ടക്ടോകേണതമങ്കെനില്  വനികേസന  മുകന്നറതനിനസ  വന്  മൂലധന  നനികക്ഷപയ
ഉറപ്പുവരകതണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  എന്തക്ടോണസ നമ്മുതട സയസക്ടോനതനിതന്റെ ഇകപ്പെക്ടോഴതത
അവസ?  ഇവനിതട  ഖജനക്ടോവസ  കേക്ടോലനിയക്ടോയനിടനില,  ഖജനക്ടോവനില്  പണമുണ്ടക്ടോയനിരന
എതന്നക്ടോതക്കയുള്ള  തപക്ടോള്ളയക്ടോയ  ചനില  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  മുന്  മനനി
ഇവനിതട വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  എന്തക്ടോണസ കകേരളതനിതന്റെ അവസ?  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വരകമ്പക്ടോള് കകേരളതനിന്റെ കേടബക്ടോധശ്യതെ
75000  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനിരനതവങ്കെനില്  ഇന്നസ  അതെസ  കനതര
ഇരടനിയക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  55  വര്ഷയ  തകേക്ടോണ്ടസ  മുന്  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്
വരതനിവച  കേടതനിതന്റെ  അത്രയുയ  തുകേ  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ  അഞസ  വര്ഷതത
ഭരണയ തകേക്ടോണ്ടുണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ. 75394 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണസ കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷയ തകേക്ടോണ്ടസ
യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര് കകേരളതനിനസ വരതനിവച കേടബക്ടോധശ്യതെ. കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ
ഗവണ്തമന്റെസ പറഞ്ഞതെസ ഞങ്ങള്ക്കസ കവയ്സസ ആന്റെസ മസ്പീന്സക്ടോയുയ ഓവര് ഡക്ടോഫക്ടോയുയ
വക്ടോയ്പ  എടുകക്കണ്ടനി  വന്നനിടനില  എന്നക്ടോണസ.  എന്നക്ടോല്  ബഡ്ജറസ  കരഖകേള്
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ  2013-14-ല്    1139  കകേക്ടോടനി
രൂപയുയ  2014-15-ല്  2661  കകേക്ടോടനി  രൂപയുയ  വക്ടോയ്പ  എടുതനിട്ടുതണ്ടന്നക്ടോണസ.
കകേരളതനിതന്റെ ഇന്നതത അവസയനില് മക്ടോറമുണ്ടക്ടോകേണയ.  അതെനിനസ  കവണ്ടനിയക്ടോണസ
ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രവര്തനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞസ  വര്ഷക്കക്ടോലയ
ബഡ്ജറനില് ലക്ഷശ്യമനിടതുകപക്ടോതല നനികുതെനി പനിരനിക്കക്ടോന് യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിനസ
കേഴനിഞ്ഞനില.  അതെനിനുകവണ്ടനി  യക്ടോതതെക്ടോര  ശമവുയ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോര്
നടതനിയനില.  വനിഭവങ്ങള്  ലക്ഷശ്യമനിടപ്രകേക്ടോരയ  സമക്ടോഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതുയ
തചലവുകേള്  ലക്ഷശ്യമനിടതെനികനക്കക്ടോള്  വളതര  കൂടനിയതുമക്ടോണസ  ഇന്നതത
അഭൂതെപൂര്വ്വമക്ടോയ ധനപ്രതെനിസന്ധനിക്കസ  ഇടയക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതെസ.  നനികുതെനി  കചക്ടോര്ചയുതട
പഴുതുകേള് അടയ്ക്കുന്നതെനില് കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോണനിച ഉദക്ടോസസ്പീനമക്ടോയ നനിലപക്ടോടുയ
നനികുതെനി  കുടനിശനികേക്കക്ടോര്ക്കസ  സര്ക്കക്ടോര്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കസ്റ്റേ  ഉതരവുകേളമക്ടോണസ
കകേരളതത ഇതരതനിതലക്ടോര പ്രതെനിസന്ധനിയനികലയസ  നയനിചതെസ.  അതെനിനക്ടോണസ  ഇഇൗ
നനിയമസഭയനില് അയഗമക്ടോയനിട്ടുള്ള മുന് ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. തകേ. എയ. മക്ടോണനി
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ഇകപ്പെക്ടോള്  തവള്ളയ  കുടനിക്കുന്നതെസ.  ഖജനക്ടോവനിതല  പണയ  ധൂര്തടനിക്കുകേയക്ടോയനിരന.
സക്ടോമ്പതനികേ  അചടക്കയ  പക്ടോലനിക്കുന്നതെനില്  ഗുരതെരമക്ടോയ  വസ്പീഴ്ചയക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കക്ടോരനിനുണ്ടക്ടോയതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  നനികുതെനി
വരമക്ടോനതനിതന്റെ കതെക്ടോതതെടുത്തു കനക്ടോക്കനിയക്ടോല് 12 ശതെമക്ടോനതനികലയസ ഇടനിയുകേയക്ടോണസ
തചയതെസ.  എന്നക്ടോല്  കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  17
ശതെമക്ടോനമക്ടോയനിരന  നനികുതെനി  വരമക്ടോനയ.  ലക്ഷശ്യമനിടതെനികനക്കക്ടോള്  കൂടുതെല്  നനികുതെനി
പനിരനിചസ ബഡ്ജറസ ലക്ഷശ്യയ സക്ടോക്ഷക്ടോത്കേരനിച സയഭവയ കകേരളതനിലണ്ടക്ടോയതെസ  2006
മുതെല്  2011  വതര  കകേരളയ  ഭരനിച  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ,  കഡക്ടോ.  കതെക്ടോമസസ
തഎസകേസ ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന കേക്ടോലതക്ടോണസ. അതുതകേക്ടോണ്ടുതെതന്ന ഇഇൗ
മനനിയുതട  പ്രക്ടോഗല്ഭശ്യതനില്  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്ക്കസ  വനിശസക്ടോസമുണ്ടസ.
കകേരളതനില്  കൂടുതെല്  മുതെല്മുടക്കുണ്ടക്ടോയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  കകേരളതനിതന്റെ  പ്രശ്നങ്ങള്
നമുക്കസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  സര്ക്കക്ടോരനിനസ  കേടതമടുക്കക്ടോന്
തെടസമുള്ളതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  കേകമ്പക്ടോളതനില് നനിന്നസ  കേടതമടുക്കുന്നതെനിനുകവണ്ടനി കകേരള
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്  ഇന്തവസ്റ്റേസതമന്റെസ  ഫണ്ടസ  കബക്ടോര്ഡസ  രൂപസ്പീകേരനിചതെസ.  കേനിഫ്ബനി
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഓകരക്ടോ  വകുപ്പെനിലയ  തസഷശ്യല് പര്പ്പെസസ  തവഹനിക്കനിളണ്ടക്ടോക്കനി
വനികേസന പദതെനികേള് മുകന്നക്ടോടസ  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണസ സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ.
ഇതതെക്ടോര മക്ടോജനിക്കക്ടോണസ. കേനിഫ്ബനിതയ പലരയ പരനിഹസനിച്ചു. ഓയ കേനിഫ്ബനി ഓയ നമനഃ
എന്നസ  പറഞ്ഞ  ചനില  യു.ഡനി.എഫസ.  തമമ്പര്മക്ടോരണ്ടസ.  അവകരക്ടോടസ  ഞങ്ങള്ക്കസ
പറയക്ടോനുള്ളതെസ നനിങ്ങള്ക്കസ കറക്ടോകഡക്ടോ  പക്ടോലകമക്ടോ കവണതമങ്കെനില് കേനിഫ്ബനി കവണയ
കേനിഫ്ബനി  ഉതണ്ടങ്കെനികല  നനിങ്ങളതട  മണ്ഡലതനിലയ  വനികേസനയ  നടക്കൂ.  ഇവനിതട
അസക്ടോധശ്യമക്ടോയതെനിതന  സക്ടോധശ്യമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള   സക്ടോമ്പതനികേ  ശക്ടോസപരമക്ടോയ  ഒര
മക്ടോജനിക്കക്ടോണസ  കകേരളതനിതല  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി  കേക്ടോണനിക്കുന്നതെസ.  ഭക്ടോവനി
ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്ക്കുയ  സക്ടോമ്പതനികേ ശക്ടോസ വനിദശ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കുയ ഭക്ടോവനിയനില് ഒര
പഠനവനിഷയമക്ടോകുയ  കേനിഫ്ബനി  എന്ന  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോതതെക്ടോര  സയശയവുമനില.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കേനിഫ്ബനിതയ  പരനിഹസനിക്കക്ടോതതെ  അതെനിതന  പനിന്തുണയക്ടോയ.
കകേരളതനിതന്റെ  സമഗമക്ടോയ  വനികേസനമക്ടോണസ  നനിങ്ങള്  ലക്ഷശ്യമനിടുന്നതതെങ്കെനില്
കേനിഫ്ബനിതയ  പനിന്തുണയക്ടോന്  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോരനിതനക്ടോപ്പെയ  നനില്ക്കക്ടോന്  നനിങ്ങള്
തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ. ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ എന്തുതചയ എന്നസ കചക്ടോദനിക്കുനണ്ടസ. നനിങ്ങള് ഒര
തെവണ  തപന്ഷന്  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  പനിതന്ന  ആളകേള്ക്കസ  നസ്പീണ്ട
കേക്ടോതനിരനിപ്പെക്ടോയനിരന്നനികല?  രണ്ടു  വര്ഷയ  വതര  കേക്ടോതനിരനികക്കണ്ടനി  വന്നനികല?
ഇതവണ ആ സനിതെനി മക്ടോറനി.  ഗവണ്തമന്റെസ വക്ടോക്കുപക്ടോലനിച്ചു.  ഓണതനിനസ മുമ്പസ ഒര
മക്ടോസതത തപന്ഷന് മുന്കൂറക്ടോയനി തകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ കകേരള സര്ക്കക്ടോര് മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി.

ഇന്നതല  പതനയതെനിടയനിതല  ആറന്മുളയനില്  വനിതനിട്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  തെരനിശക്ടോയനി
കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില്  കൃഷനിയനിറക്കക്ടോന് കകേരള സര്ക്കക്ടോര് തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.  വശ്യവസക്ടോയ-
ആകരക്ടോഗശ്യ-വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  രയഗങ്ങളനിലയ  അടനിസക്ടോനസഇൗകേരശ്യ  വനികേസനയ,
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തുറമുഖങ്ങള്,   ടൂറനിസയ ഈ കമഖലകേളനിതലക്ടോതക്ക  വന് മുതെല്മുടക്കക്ടോണസ  സര്ക്കക്ടോര്
ലക്ഷശ്യമനിടുന്നതെസ.  അടുത അഞസ വര്ഷയ തകേക്ടോണ്ടസ അന്പതെനിനക്ടോയനിരയ കകേക്ടോടനി രൂപ
കകേരളതനില് മുതെല്മുടക്കനിതക്കക്ടോണ്ടസ ഇന്തശ്യയനിതല ഏറവുയ മനികേച സയസക്ടോനമക്ടോക്കനി
കകേരളതത  മക്ടോറക്ടോന്  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  കേടയ  വക്ടോങ്ങുകേ
തചലവഴനിക്കുകേ  എന്ന  കകേരളതനിതല  സക്ടോമ്പ്രദക്ടോയനികേമക്ടോയ  രസ്പീതെനി
അവസക്ടോനനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  വനികേസനതനിതന്റെ  പുതന്  പനക്ടോവുകേള്
തവടനിതതളനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോയനിരന.  കനരതത
സയസക്ടോരനിച ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ അയഗയ തകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫസ ഞങ്ങള്ക്കസ അന്ധമക്ടോയ
കകേക്ടോണ്ഗസസ  വനികരക്ടോധമക്ടോതണന്നസ  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  എവനിതടയക്ടോണസ  ഞങ്ങള്ക്കസ
അന്ധമക്ടോയ  കകേക്ടോണ്ഗസസ  വനികരക്ടോധയ?  2004-ല്  ബനി.തജ.പനി.  വസ്പീണ്ടുയ
അധനികേക്ടോരതനില് വരക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോന് ഞങ്ങള് നനിങ്ങള്ക്കസ  പനിന്തുണ നല്കേനി.  64 കപര്
ഞങ്ങള്ക്കുണ്ടക്ടോയനിരന.  ഞങ്ങള്  അതെനിനസ  കവണ്ടനി  ഒനയ  കചക്ടോദനിചനില.  ഒര
മനനിസക്ടോനയ കപക്ടോലയ ഞങ്ങള് കചക്ടോദനിചനില.  നനിങ്ങളമക്ടോയനി ഞങ്ങള്ക്കസ അഭനിപ്രക്ടോയ
വശ്യതെശ്യക്ടോസമുണ്ടസ.  പകക്ഷ ആ അഭനിപ്രക്ടോയ വശ്യതെശ്യക്ടോസയ  നനിങ്ങതള പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതെനിനസ
ഞങ്ങള്ക്കസ   തെടസമക്ടോയനിരന്നനില.  കേക്ടോരണയ  രക്ടോജശ്യതെക്ടോല്പരശ്യമക്ടോയനിരന  ഞങ്ങതള
നയനിചതെസ.  എന്തക്ടോണസ  കകേക്ടോണ്ഗസസ  എടുക്കുന്ന  നനിലപക്ടോടസ;  എന്തക്ടോണസ
കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  ഇകപ്പെക്ടോഴതത  അവസ?  ഏറവുയ  അവസക്ടോനയ  ഇകപ്പെക്ടോള്
ത്രനിപുരയനില്   പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെക്ടോവുയ   പനി.സനി.സനി.യുതട  ആകനിയഗസ  പ്രസനിഡന്റുയ
കകേക്ടോണ്ഗസസ  വനിട്ടുകപക്ടോയനി.  കനക്ടോര്തസ  ഇന്തശ്യന്  സയസക്ടോനങ്ങളനില്  മക്ടോത്രമല
ജവഹര്ലക്ടോല്  തനഹ്റുവുയ  ഇന്ദനിരക്ടോ  ഗക്ടോന്ധനിയുയ  രക്ടോജസ്പീവസ  ഗക്ടോന്ധനിയുതമക്ടോതക്ക
ജയനിച്ചുവന്ന  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  തെടകേമക്ടോയ  യു.പനി.-യനിതല  പനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരന്ന  റസ്പീത  ബഹുഗുണ  ബനി.തജ.പനി.യനികലയസ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.
എതന്തക്ടോര അവസയക്ടോണനിതതെന്നസ  നനിങ്ങള് ആകലക്ടോചനിചസ  കനക്ടോക്കൂ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
കകേക്ടോണ്ഗസസ  അയഗങ്ങകള,  ഇങ്ങതന കപക്ടോയക്ടോല് കമക്ടോദനി  സര്ക്കക്ടോര്  അഞസ  വര്ഷയ
പൂര്തനിയക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  വക്ടോസന്തനിയുയ  ലകനിയുയ  പനിതന്ന  ഞക്ടോനുയ  എന്നസ
പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  രക്ടോഹുലയ  പ്രനിയങ്കെയുയ  പനിതന്ന  കസക്ടോണനിയയുയ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി
കകേക്ടോണ്ഗസസ  അവകശഷനിക്കുതമന്ന  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോതതെക്ടോര  സയശയവുമനില.
എന്തക്ടോണസ  കേക്ടോരണയ?  ബനി.തജ.പനി.  ഉയര്ത്തുന്ന  അക്രകമക്ടോത്സുകേമക്ടോയ
വര്ഗ്ഗസ്പീയതെയ്തക്കതെനിരക്ടോയനി  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടസ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  നനിങ്ങള്ക്കസ
കേഴനിയുന്നനില.  ഇവനിതട  കകേക്ടോണ്ഗസസ  പ്രസനിഡന്റെസ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡസ  നനിന്നസ  ഒര ജക്ടോഥ
ആരയഭനിച  ഘടതനില്  ആര്.എസസ.എസസ.  കനതെക്ടോവക്ടോയ  കഗക്ടോപക്ടോലകൃഷ്ണന്
കകേസരനിയനില്  എഴുതെനിയ  കലഖനയ  ഗക്ടോന്ധനിയല  തനഹ്റുവക്ടോയനിരന
വധനിക്കതപ്പെകടണ്ടനിയനിരന്നതെസ  എന്നക്ടോണസ.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  പറയക്ടോന്,  എതെനിര്ക്കക്ടോന്
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ആര്ജവമുള്ള  ഒരക്ടോതളങ്കെനിലയ  അപ്പുറതത  ബഞനിലണ്ടക്ടോയനിരകന്നക്ടോ?  നനിങ്ങള്
ആകലക്ടോചനിചസ കനക്ടോക്കണയ. ഇവനിതട ഇരനിക്കുന്ന മുന് മുഖശ്യമനനി, ഇഇൗ നനിയമസഭയനിതല
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  അയഗയ  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  ആര്.എസസ.എസസ.  നടത്തുന്ന
അക്രമങ്ങതള ഇകന്നവതര ശക്തമക്ടോയ ഭക്ടോഷയനില് അപലപനിക്കക്ടോന് തെയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ?
അരവനിക്കര ഇലക്ഷതന്റെ സമയതസ നനിങ്ങള് എന്തക്ടോണസ പറഞ്ഞതെസ. ഇവനിതട മതരയ
യു.ഡനി.എഫസ.-ഉയ  ബനി.തജ.പനി.-യുയ  തെമനിലക്ടോണസ  എന്നക്ടോണസ.  എന്തനിനസ
കവണ്ടനിയക്ടോയനിരന ബനി.തജ.പനി.-ക്കസ ഇലക്ടോതെനിരന്ന അയഗസ്പീകേക്ടോരവുയ പനിന്തുണയുമുതണ്ടന്നസ
വരതനിതെസ്പീര്ക്കക്ടോന്  മുഖശ്യമനനി  ശമനിചതെസ?  നനിയമസഭക്ടോ  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനിതന്റെ
അവസക്ടോന ഘടതനില് കുടനക്ടോടസ കപക്ടോയനി മുന്മുഖശ്യമനനി പ്രസയഗനിചതതെന്തക്ടോണസ?  മുന്
മുഖശ്യമനനി  പറഞ,  ഇവനിതട  മതരയ  യു.ഡനി.എഫസ.-ഉയ  ബനി.തജ.പനി.-യുയ
തെമനിലക്ടോതണന്നസ.  ഇതെക്ടോണസ  നനിങ്ങള്  തചയ  കേക്ടോരശ്യയ.  ഒകര  സമയതസ
ഇടതുപക്ഷകതക്ടോടടുപ്പെമുള്ള നല്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കനിടയനില് ബനി.തജ.പനി.  ഭസ്പീതെനിയുണ്ടക്ടോക്കനി,
നല്യൂനപക്ഷതത  വഞനിക്കുകേ  അകതെസമയയ  ബനി.തജ.പനി.-യുതട  സഹക്ടോയയ  കതെടുകേ
എന്ന  തനറനിതകേട  രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോണസ  നനിങ്ങള്  പയറ്റുന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.
ഭരണകേക്ടോലതസ  18  സനി.പനി.തഎ.(എയ)  പ്രവര്തകേതര  ആര്.എസസ.എസസ.
പ്രവര്തകേര് ക്രൂരമക്ടോയനി തകേക്ടോലതപ്പെടുതനി.  ഞക്ടോന് കചക്ടോദനിക്കതട,  ആ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേയ
നടന്ന  ഘടതനില്  ആ  മരണയ  നടന്ന  ഏതതെങ്കെനിലയ  ഒര  വസ്പീടനില്  കപക്ടോകേക്ടോന്
അന്നതത  ആഭശ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന  ശസ്പീ.  രകമശസ  തചന്നനിതലകയക്ടോ
മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരന്ന  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനികയക്ടോ  തെയ്യക്ടോറക്ടോകയക്ടോ?
ആര്.എസസ.എസസ.  നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങതള നനിങ്ങള് കേണ്ടനിതലന്നസ നടനിക്കുകേയക്ടോണസ.
നക്ടോദക്ടോപുരതസ സമക്ടോധക്ടോനക്ടോന്തരസ്പീക്ഷയ തെലനിതകേര്തതെസ  18  വയസ്സുള്ള നനിഷ്കളങ്കെനക്ടോയ
ഷനിബനിതനന്ന തചറുപ്പെക്കക്ടോരതന അകേക്ടോരണമക്ടോയനി തവടനിതക്കക്ടോന്നതെനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ.
നനിങ്ങള്ക്കസ  നനികഷധനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?  അവനിതട   കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭക്ടോ
തതെരതഞ്ഞടുപ്പെസ കവളയനില്  2011-ല്  അഞസ ലസ്പീഗുകേക്ടോര് കബക്ടോയബസ  കസ്ഫക്ടോടനതനില്
മരനിച്ചു.  എന്തനിനക്ടോയനിരന  കബക്ടോയബുണ്ടക്ടോക്കനിയതെസ;   എത്രതയത്ര  സയഭവങ്ങള്
കകേരളതനിലണ്ടക്ടോയനി. ചക്ടോവക്കക്ടോടസ  മുനനിസനിപ്പെല്  തചയര്മക്ടോനക്ടോയനിരന്ന  സനി.പനി.തഎ.
(എയ)  കനതെക്ടോവസ  തകേ.  പനി.  വല്സലതന  തതെരഞ്ഞടുപ്പെസ  സ്കസക്ടോഡസ  പ്രവര്തനയ
നടത്തുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗുകേക്ടോര്   തകേക്ടോലതപ്പെടുതനിയതെസ.  കകേരളതനിതല  ഒര
പഞക്ടോയതസ പ്രസനിഡന്റുമക്ടോത്രകമ തകേക്ടോലതചയ്യതപ്പെടനിട്ടുള.  അതെസ കേണ്ണൂര് ജനിലയനിതല
രക്ടോമന്തളനി പഞക്ടോയതസ പ്രസനിഡന്റെക്ടോയ ഒ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിക്കണനക്ടോണസ.  എന്തക്ടോയനിരന
കേക്ടോരണയ?   പയ്യന്നൂരനില് പക്ടോര്ടനി  ഓഫസ്പീസനില് മണ്ഡലയ കേമനിറനി  കയക്ടോഗയ  കചര്ന
തകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  രക്ടോമന്തളനിയനില്  സയഘര്ഷയ  നടക്കുനതവനള്ള  വനിവരയ
അറനിഞ്ഞതെസ.  സഖക്ടോവസ  സുബഹ്മണശ്യ  കഷണക്ടോയനി  ഒ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിക്കണകനക്ടോടസ
രക്ടോമന്തളനിയനികലയസ കപക്ടോകേക്ടോന് ആവശശ്യതപ്പെട്ടു.  അകദ്ദേഹയ സയഘര്ഷയ ഇലക്ടോതെക്ടോക്കക്ടോന്
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ശമനിച്ചു.  പ്രവര്തകേതര  അവനിതട  നനിനയ  പനിന്തനിരനിപ്പെനിചസ  അവകരക്ടോതടക്ടോപ്പെയ
നടനവരകമ്പക്ടോള്  പുറകേനില്കൂടനിവന്നസ  അകദ്ദേഹതത  ചവനിടനി  വസ്പീഴനി  തെലയനില്
തചത്തുകേല്ലുതകേക്ടോണ്ടസ  അടനിചസ  അകദ്ദേഹതത  തകേക്ടോന്നതെസ  മുസസ്പീയലസ്പീഗുകേക്ടോരക്ടോണസ.
കകേരളതനിതന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ഒര  മുനനിസനിപ്പെല്  തചയര്മക്ടോന്  മക്ടോത്രകമ
തകേക്ടോലതചയ്യതപ്പെടനിട്ടുള.  അതെസ  തകേ.  പനി.  വതലനക്ടോണസ.  ഒര  പഞക്ടോയതസ
പ്രസനിഡന്റുമക്ടോത്രകമ  തകേക്ടോലതചയ്യതപ്പെടനിട്ടുള.  അതെസ  ഒ.  തകേ.  കുഞ്ഞനിക്കണനക്ടോണസ.
തകേക്ടോലപക്ടോതെകേനികേള്  ആരക്ടോതണന്നസ  മുസസ്പീയലസ്പീഗുകേക്ടോര്  മനസനിലക്ടോകക്കണ്ടതെക്ടോണസ.
നമുതക്കലക്ടോവര്ക്കുയ  ഒന്നനിക്കക്ടോയ.  നമളക്ടോരയ  അക്രമതത  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നവരല.
അക്രമതനിലൂതട  ഏതതെങ്കെനിലയ  ഒര  പ്രസക്ടോനതത  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുതമനയ ഞങ്ങള് കേരതുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ   ശസ്പീ.  സണനി  കജക്ടോസഫസ
കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ  എന്തക്ടോയനി  എന്നസ  കചക്ടോദനിച്ചു.  അതെസ  ഞങ്ങകളക്ടോടല
അവനിതടയനിരനിക്കുന്ന മുന്മുഖശ്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമന് ചക്ടോണ്ടനികയക്ടോടക്ടോണസ കചക്ടോദനികക്കണ്ടതെസ.
സക്ടോധക്ടോരണ ഉദ്ഘക്ടോടനയ  എന  പറഞ്ഞക്ടോല്  ഒര പ്രവൃതനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചക്ടോലക്ടോണസ
ഉദ്ഘക്ടോടനയ  നടക്കുന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ
ഉദ്ഘക്ടോടനതതക്കുറനിച്ചുള്ള  പതെനിവസ  സങ്കെല്പ്പെതത  തെനിരതനിതയഴുതെനി.  അന്നസ
നടന്നതതെലക്ടോയ  ഇന്സ്റ്റേക്ടോള്തമന്റെസ  ഉദ്ഘക്ടോടനമക്ടോയനിരന.  കേണ്ണൂര്  വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ,
തകേക്ടോചനി  തമകടക്ടോ  ഇവതയലക്ടോയ  ഇന്സ്റ്റേക്ടോള്തമന്റെസ  ഉദ്ഘക്ടോടനമക്ടോയനിരന.  ഞക്ടോന്
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഹബനി  ഇഇൗഡകനക്ടോടസ  കചക്ടോദനിക്കുന്നതെസ  തമകടക്ടോ  സര്വ്വസ്പീസസ
ആരയഭനികചക്ടോ;  ആ തമകടക്ടോയനില്  കേയറക്ടോന് ഒരവസരയ കേനിടനികയക്ടോ?  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ സണനി കജക്ടോസഫസ    ശസ്പീ.  ഉമന് ചക്ടോണ്ടനിതയ നശ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
കവണ്ടനി  ഏഴസ  മനിനനിതടടുത്തു  സയസക്ടോരനിച്ചു.  എന്തക്ടോണസ  പറഞ്ഞതെസ  ?  എകസ-പക്ടോര്ടനി
വനിധനിയക്ടോതണന്നക്ടോണസ.   എകസ-പക്ടോര്ടനി  വനിധനിയക്ടോയക്ടോല്  അതെസ  കകേക്ടോടതെനി  വനിധനിയകല?
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട അയഗയ അഡസകക്കറകല?  ഞങ്ങളയ എല്.എല്.ബനി.  പഠനിചവരക്ടോണസ.
സക്ടോമക്ടോനശ്യ  നനിയമങ്ങതളക്കുറനിച്ചുള്ള  ധക്ടോരണ  ഞങ്ങള്ക്കുമുണ്ടസ.  കകേക്ടോടതെനി  കനക്ടോടസ്പീസസ
കകേപ്പെറനിയനികല;  വക്കക്ടോലതസ  ഏര്പ്പെക്ടോടക്ടോക്കനിയനികല;  എന്നനിടസ  എന്തുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുന്മുഖശ്യമനനി കകേക്ടോടതെനിയനില് ഹക്ടോജരക്ടോകേക്ടോതതെസ? കസക്ടോളക്ടോര് കകേസനില്
പണനി കേനിടനി തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നകതെയുള.  ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫനിനസ ഇകപ്പെക്ടോള് ഒര
തചറനിയ  തവളനിപക്ടോടസ  ഉണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കേടമക്കുടനി,  തമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയല്
ഇതെനിതലക്ടോതക്ക തതെറ്റുപറനിതയന്നക്ടോണസ പറഞ്ഞതെസ.  സകന്തക്ടോഷസ മക്ടോധവന് ആരക്ടോയനിരന;
രക്ടോജശ്യതനിനുകവണ്ടനി  കപക്ടോരക്ടോടനിയ  ധസ്പീര  കദശക്ടോഭനിമക്ടോനനിയക്ടോയനിരകന്നക്ടോ?  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെസ അവസക്ടോന കേശ്യക്ടോബനിനറനില് മക്ടോര്ചസ  രണ്ടനിനസ   ധൃതെനിപനിടനിചക്ടോണസ എഴുതെനി
തകേക്ടോടുതതെസ  സകന്തക്ടോഷസ  മക്ടോധവതന്റെ  ബനിനക്ടോമനി  കേമ്പനനിക്കുകവണ്ടനി.  ഇതെസ
എന്തനിനുകവണ്ടനി  ആയനിരന?  ഇതെക്ടോയനിരന  കകേരളതനില്  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ
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നടന്നതെസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഡക്ടോ.  കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
യക്ടോയനിരന്ന  കേക്ടോലതസ  നക്ടോല്പകതെക്ടോളയ  ടഷറനികേള്  ഇന്തകേല്-തന  ഏല്പ്പെനിചനിരന.
അതെനില് ഒര ടഷറനി കേലശ്യക്ടോകശരനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലതനിലക്ടോയനിരന. ഇന്തകേലനിതന
ഏല്പ്പെനിച  പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിടനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ഒര  പുതെനിയ  ഏജന്സനിതയ
ചുമതെലതപ്പെടുതനി  ആ  ടഷറനിയുതട  നനിര്മക്ടോണയ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  ആവശശ്യമക്ടോയ
നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണയ  എന്നസ  അഭശ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.  മലയക്ടോള  ഭക്ടോഷയുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടസ  മക്ടോതൃഭക്ടോഷക്ടോ  അവകേക്ടോശ  ജക്ടോഥക്ടോ  സമക്ടോപനയ  ഇന്നസ  തെനിരവനന്തപുരതസ
നടക്കുകേയക്ടോണസ.  മക്ടോതൃഭക്ടോഷ ഒഇൗകദശ്യക്ടോഗനികേ ഭക്ടോഷയക്ടോകുയ എന്ന പ്രഖശ്യക്ടോപനയ ഇതുവതര
പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോയനിടനില.  അതെസ  പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കക്ടോന്  ഗവണ്തമന്റെസ  നനിലപക്ടോടസ
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടസ  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ
സൂചനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുള്ളതെസ  പല  സ്കൂളകേളയ  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേതള  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന്കവണ്ടനി
തപക്ടോതു വനിദശ്യക്ടോലയങ്ങളനില് ഇയഗസ്പീഷസ  മസ്പീഡനിയയ  ആരയഭനിക്കുനണ്ടസ.  അതെസ  ശരനിയല.
നമ്മുതട മസ്പീഡനിയയ മലയക്ടോളമക്ടോയനിരനിക്കണയ.  അതെസ നനിരതക്ടോഹതപ്പെടുതക്ടോന് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    തകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ:  സര്,  ഒര  ഡനിവനിഷനകലയുള.  ബക്ടോക്കനി
മലയക്ടോളമക്ടോണസ.  ആവശശ്യമുള്ള  രക്ഷനിതെക്ടോക്കള്ക്കസ  ഇയഗസ്പീഷസ  മസ്പീഡനിയതനില്
കചര്ക്കക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷസ:  സര്,  അതെസ  നമ്മുതട  കേണ്തസപ്റനിതനതെനിരക്ടോണസ.
നമ്മുതട  പഠനയ  മക്ടോതൃഭക്ടോഷയനിലക്ടോയനിരനിക്കണയ.  ഇതതെതന്റെ  അഭശ്യര്തനയക്ടോണസ.  ആ
അഭശ്യര്തന  കൂടനി  മനനിയുതട  മുമ്പക്ടോതകേ  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള
സര്വ്വക്ടോതനക്ടോ പനിന്തുണച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഞക്ടോന് എതന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരക്കുന.  

ശസ്പീ  .    കറക്ടോഷനി  അഗസ്റ്റേനിന്:  സര്,  2016-17  സക്ടോമ്പതനികേ  വര്ഷതത
ബഡ്ജറനികലയ്ക്കുള്ള ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളനില് കകേരളതനിതല പക്ടോവതപ്പെട കേര്ഷകേരതട
ദുരനിതെമക്ടോണസ എനനിക്കസ സൂചനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുള്ളതെസ. കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ
ഒകടതറ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെനില്  നനിന്നസ  കകേരളതനിതല  കേര്ഷകേര്
പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുനണ്ടസ.  ഇന്ഡശ്യക്ടോ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ   സര്കവ്വ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്
കൃഷനിക്കക്ടോരതട  ആവകറജസ  കേടയ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതെസ  6,48,000  രൂപയക്ടോണസ.
കകേരളതനിതല  സര്കവ്വ  ഫലയ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  ഇന്നതത  കേര്ഷകേരതട
ആവകറജസ  വരമക്ടോനയ  ഒര മക്ടോസതനില്  5000  രൂപയക്ടോതണന്നസ  മനസനിലക്ടോകുന്നതെസ.
ഇഇൗ നനിലയനില് ഒര കേര്ഷകേ കുടുയബതനിനസ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ എന്നതെക്ടോണസ
പരമ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യയ.  ഇന്ഡശ്യക്ടോ  ഗവണ്തമന്റെസ  മനിനനിമയ  കവജസക്ടോയനി
ജസ്പീവനിതെതനിതന്റെ സക്ടോധശ്യതെകേള്ക്കുകവണ്ടനി കേതണ്ടതനിയനിട്ടുള്ള  18000  രൂപതയങ്കെനിലയ
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ഒര കക്ടോസസ  കഫക്ടോര്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരനസ  കവണതമന്നക്ടോണസ.  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കസ   പരനിമനിതെനി
നനിശയനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഒര കുടുയബതനിനസ  18000  രൂപതയങ്കെനിലയ  കേതണ്ടതണതമന്ന
നനിലയനിലക്ടോണസ ഇന്നസ നമ്മുതട ശമ്പളനനിരക്കനില് വന്നനിരനിക്കുന്ന ശമ്പള പരനിഷ്കരണയ.
ഇഇൗ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്ടോതക്ക  പരനിഗണനിക്കുകമ്പക്ടോള്  കേര്ഷകേതര  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  ഒര
നനിയമവുയ ഒര നയവുമുണ്ടക്ടോകേണയ.  ഇന്നസ  കറഷന് കേക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  ചര്ച
നടന.  അനര്ഹരക്ടോയവതര ഒഴനിവക്ടോക്കനി അര്ഹരക്ടോയവതര തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് നടത്തുന്ന
ശമയ  ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണസ.  ഇതെസ  പൂര്ണമക്ടോയനി  പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കക്ടോന്   കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്
അതരതനിതലങ്കെനിലയ ബനി.പനി.എല്. കേക്ടോര്ഡുള്ളവര്ക്കസ ആനുകൂലശ്യങ്ങള് തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിയുയ.  ഇന്നസ  നമ്മുതട  വരമക്ടോനതനിനനുസരനിചസ  നമുക്കസ  ജസ്പീവനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുനകണ്ടക്ടോ എനള്ളതെക്ടോണസ ഏറവുയ പ്രധക്ടോനതപ്പെട കേക്ടോരശ്യയ.  വരവുയ തചലവുയ
തെമനില് വലനിയ അന്തരമക്ടോണുളളതെസ.  ഇന്നസ  കകേരളതനില്  ഒകരക്കര് ഭൂമനിയുള്ള ഒര
കേര്ഷകേന്  ബനി.പനി.എല്.  ആനുകൂലശ്യതനിനസ  അര്ഹതെക്ടോ  പടനികേയനില്  വരക്ടോനുളള
സക്ടോധശ്യതെ  വനിരളമക്ടോണസ.  നനിയമസഭയനിതല  ഭരണ  പ്രതെനിപക്ഷ  അയഗങ്ങള്  ഒരമനിചസ
ചനിന്തനികക്കണ്ട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണനിതെസ.  ബനി.പനി.എല്.  ആനുകൂലശ്യയ  ലഭനിക്കുന്നതെസ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  നനിയമങ്ങള്ക്കുയ  ചടങ്ങള്ക്കുയ  അനുസരനിചക്ടോതണങ്കെനിലയ
കകേരളതനിതല  സര്ക്കക്ടോര്  ഇഇൗ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലകയക്ടോടസ  ആഭനിമുഖശ്യയ
പുലര്തനിതക്കക്ടോണ്ടുതെതന്ന  അവതര  സയരക്ഷനിക്കുന്നതെനിനസ  പ്രകതെശ്യകേമക്ടോയ
നനിയമമുണ്ടക്ടോക്കണയ. കകേരളതനിതല ഒകരക്കറനില് തെക്ടോതഴമക്ടോത്രയ സലയ സസന്തമക്ടോയുളള
പക്ടോവതപ്പെട  കേര്ഷകേ  കുടുയബതനിനസ  ഇന്നസ  ലഭശ്യമക്ടോകുന്ന  ബനി.പനിഎല്.
ആനുകൂലശ്യതമങ്കെനിലയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്കവണ്ടനി  ഒര  പ്രകതെശ്യകേ  നനിയമയ  നനിയമസഭ
പക്ടോസക്ടോക്കണതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ  അകപക്ഷനിക്കുവക്ടോനുള്ളതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  ഇതെസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  ഒര  കേക്ടോര്ഷനികേ
നയതനിനസ  രൂപയതകേക്ടോടുത്തു.  ആ  കേക്ടോര്ഷനികേ  നയവുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട്ടുവരന്ന  ഒര
കേക്ടോരശ്യതനിലയ നമുക്കസ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധനിചനിടനില.  അതെനിനുകവണ്ടനി ഫക്ടോര്കമഴസ
ഇന്കേയ  ഗശ്യക്ടോരന്റെനി  ആകസ  നടപ്പെനിലക്ടോകക്കണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങളതട
ഉല്പക്ടോദന തചലവുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ വനില നനിര്ണയനിക്കുന്നതെനിനുള്ള ഒര അകതെക്ടോറനിറനി
തകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനിനുകവണ്ടനി  ശമനിക്കുയ  എന്നസ  പറഞ്ഞനിരനതവങ്കെനിലയ  ആ
നടപടനിയുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  വകുപ്പെനിതന്റെ  കപര
മക്ടോറനിയതുതകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ  കേര്ഷകേര്ക്കസ  കക്ഷമയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയനില.
കുടുയബക്ടോയഗങ്ങള് തെമനിലള്ള ഭൂമനി ഇടപക്ടോടനിതന്റെ ആധക്ടോര മുദ്രവനില വസ്തുവനിലയുതട മൂന
ശതെമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിചതെസ  ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനിതടങ്കെനിലയ  മക്ടോറയ  വരതക്ടോനുള്ള
തെസ്പീരമക്ടോനവുയ വനികേസന കുതെനിപ്പെനിനുകവണ്ടനി ധക്ടോരക്ടോളയ തുകേ കേതണ്ടതനി കകേരളതനിതന്റെ
വനികേസന  രയഗതസ  മക്ടോറയ  വരതക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നതുയ  ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണസ.
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അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ കേര്ഷകേതര സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് ഒര സ്കസ്പീയ തകേക്ടോണ്ടുവരണയ. ഒകരക്കറനില്
തെക്ടോതഴ  കൃഷനിഭൂമനിയുള്ള  ഒര  സക്ടോധക്ടോരണ  കേര്ഷകേനസ  അതെനില്  നനിനയ  കേനിട്ടുന്ന
ആദക്ടോയയതകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ  ജസ്പീവനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധശ്യമല.  മക്ടോരകേകരക്ടോഗതനിനസ  അടനിമയക്ടോയനി
തെസ്പീരന,  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  തചലവസ  തെക്ടോങ്ങക്ടോന്  കേഴനിയുന്നനില.  ആതഹതെശ്യ
ആരയഭനിക്കുന്നതെസ  നക്ടോണശ്യവനിളകേളതട വനിലയനിടനിവസ  തകേക്ടോണ്ടക്ടോതണനമക്ടോത്രയ കേരതെക്ടോന്
പക്ടോടനില  പ്രകൃതെനികക്ഷക്ടോഭയമൂലവുയ  നക്ടോണശ്യവനിളകേള്  നശനിച്ചു  കപക്ടോകുന.  ഒകരക്കറനില്
നനിനള്ള ആദക്ടോയയ തകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ ജസ്പീവനിക്കക്ടോന് സക്ടോധശ്യമലക്ടോത സക്ടോഹചരശ്യതനില്,
തസന്ടല്  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ  5000  രൂപയക്ടോണസ  പ്രതെനിമക്ടോസ
വരമക്ടോനതമന്നസ കേതണ്ടത്തുന്ന സക്ടോഹചരശ്യതനില്,  ഒര കക്ടോസസ  കഫക്ടോര് ജസ്പീവനക്കക്ടോരനസ
18000  രൂപ  കവണതമന്നസ  കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  സര്കവ്വയനില്  തെതന്ന  പറയുന്ന
സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ഇഇൗ  കേര്ഷകേതര  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  എത്ര  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മക്ടോറനിവചനിടക്ടോതണങ്കെനിലയ പുതെനിയ പദതെനിയുയ നയവുയ തകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  ബനി.പനി.എല്.
ആനുകൂലശ്യതനിനസ അര്ഹതെയുള്ളവര്ക്കസ ലഭനിക്കുന്ന അകതെ ആനുകൂലശ്യയ കേര്ഷകേര്ക്കുയ
ലഭശ്യമക്ടോക്കുന്നതെനിനസ  നടപടനിതയടുക്കണയ.  സയസക്ടോന  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  പണയ
മുടക്കനിതെതന്ന  കേര്ഷകേതര  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  ഒര  പുതെനിയ  ചടവുയ  നനിയമവുയ
രൂപസ്പീകേരനിക്കണയ. കകേരളതനില് എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുയ ഓണക്കക്ടോലതസ  തപന്ഷന്
തകേക്ടോടുതതങ്കെനിലയ   കേര്ഷകേ   തപന്ഷന്  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്   സക്ടോധനിചനിടനില  അതെസ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി തകേക്ടോടുക്കുന്നതെനിനസ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   തചറുകേനിട നക്ടോമമക്ടോത്ര
കേര്ഷകേതര അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ കേര്ഷകേകരക്ടോടസ പുലര്ത്തുന്ന ഒര നസ്പീതെനിയക്ടോണസ. ഇന്നസ
ഇടുക്കനിയനിതല  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനിലളളവര്  വലനിയ  ദുരനിതെമനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണസ.
അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  പരനിസനിതെനികലക്ടോല  പ്രകദശവുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട  വനിഷയങ്ങള്
അങ്ങയുതട  ശദയനില്തപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണസ.  2014  മക്ടോര്ചസ  10-നസ  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച
കനക്ടോടനിഫനികക്കഷന്  അനുസരനിചസ  കകേരളയ  ബകയക്ടോ  കഡകവഴനിറനി  കബക്ടോര്ഡനിതന്റെ
തവബ്കസറനില്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിച  അതെനിരകേകളക്ടോടുകൂടനി  ഇ.എസസ.എ.  ആയക്ടോണസ
നനിലനനില്ക്കുന്നതെസ.   ഇ.എസസ.എ.യനില്  നനിന്നസ  കൃഷനിയനിടവുയ  കതെക്ടോടയ  കമഖലയുയ
ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങളയ  ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  ഈ സക്ടോഹചരശ്യതനിലക്ടോണസ  2016
ഓഗസ്റ്റേസ 31-നസ കഹകക്കക്ടോടതെനിയനില് അപ്പെസ്പീല് ഫയല് തചയതെസ.  ആ അപ്പെസ്പീല് ഫയല്
തചയതെനില്  പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതെസ   കൃഷനിയനിടവുയ  കതെക്ടോടയ  കമഖലയുയ  ഒതക്ക
പരനിസനിതെനികലക്ടോല  പ്രകദശമക്ടോയനി  നനിലനനില്ക്കുന  എന്നക്ടോണസ.  അതെസ  പനിന്വലനിചസ
ഇടുക്കനിയനിതല ജനങ്ങളതട  ആശങ്കെയകേറ്റുന്നതെനിനക്ടോയനി  അന്തനിമ  വനിജക്ടോപനയ ഉടന്
ഇറകങ്ങണ്ടതെക്ടോയനിരനിക്കുന.  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന്ന  പടയ  നടപടനികേതളലക്ടോയ
പുനരക്ടോരയഭനിക്കണയ.  2010-തല  കഹകക്കക്ടോടതെനി  ഉതരവനിനസ  ആധക്ടോരമക്ടോതണന്ന
വക്ടോദതക്ടോല്  ജനിലക്ടോ  കേളകറുതട  ഉതരവനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  കദവനികുളയ,
ഉടുമ്പന്കചക്ടോല,  പസ്പീരകമടസ  തുടങ്ങനിയ  തെക്ടോലൂക്കുകേളനില്   നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന്ന
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കേണ്സ്ട്രേക്ഷന്  വര്ക്കുകേള്  പുനരക്ടോരയഭനിക്കക്ടോന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  റവനല്യൂ
അധനികൃതെരതട  കമല്കനക്ടോടതനില്  തകേക്ടോടുത  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതന്റെയുയ  തപക്ടോസഷന്
സര്ടനിഫനിക്കറനിതന്റെയുയ  അടനിസക്ടോനതനില്  പഞക്ടോയതനിനസ  അനുമതെനി  തകേക്ടോടുത്തു
തകേക്ടോണ്ടസ ആരയഭനിച നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഇകപ്പെക്ടോള് തെടസതപ്പെടനിരനിക്കുന്നതെസ
ഗഇൗരവതനില് കേക്ടോകണണ്ടതെക്ടോണസ.

ഏലയ  കമഖലയനില്  ഇന്നസ  വലനിയ  പ്രതെനിസന്ധനി  കനരനിടുകേയക്ടോണസ.  തഷയ്ഡസ
ഇറക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില  എന്നതെരതനില്  ഒര  കരഖ  വനയ  വകുപ്പെനില്നനിനയ  ഏലയ
കേര്ഷകേര്ക്കസ  തകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  തഷയ്ഡസ  ഇറക്കനിയനിതലങ്കെനില്  ഏലയ
ഉല്പ്പെക്ടോദനയ  കുറയുകേയുയ  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  പലതെരതനിലള്ള  കരക്ടോഗങ്ങള്
ബക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോവുകേയുയ  തചയ്യുയ.  കവദന്യുതെനി  സബ്സനിഡനിയുയ
നനിര്തലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന.  ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങളനിതലലക്ടോയ  സുവശ്യക്തമക്ടോതയക്ടോര  നടപടനി
ഉണ്ടക്ടോകേണയ.   

ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ വന്നതെനിനുകശഷയ കേക്ടോരണശ്യ ബനവലന്റെസ ഫണ്ടസ പ്രകേക്ടോരമുള്ള
യക്ടോതതെക്ടോര  ആനുകൂലശ്യങ്ങളയ  ലഭനിക്കക്ടോതതെ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരയ  നനിര്ദനരമക്ടോയ
ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേള്  ബുദനിമുട്ടുകേയക്ടോണസ.   അതെസ  പുനരക്ടോരയഭനിക്കക്ടോന്   നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വരള്ച  വളതര  കൂടുതെലക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യതനിതല  ബുദനിമുടസ
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  ഡനിസയബര്  മക്ടോസതനില്തെതന്ന  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പെസ  മുന്കേതയ്യടുതസ
ഇറനികഗഷന് വകുപ്പുമക്ടോയനി ആകലക്ടോചനിചസ എയ.എല്.എ.മക്ടോരതടയുയ   പഞക്ടോയത്തുതെല
സമനിതെനിയുതടയുയ  കനതൃതെസതനില്  പ്രക്ടോഥമനികേ മസ്പീറനിയഗുകേള്ക്കസ  തുടക്കയ കുറനിക്കണയ.
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെട  അര്ഹതെയുള്ള  കുടുയബങ്ങള്ക്കസ  ലഭനിക്കുന്ന
ആനുകൂലശ്യങ്ങള്  ഒകരക്കറനില്  തെക്ടോതഴ  ഭുമനിയുള്ള  കേര്ഷകേ  കുടുയബങ്ങള്ക്കസ  കൂടനി
ലഭനിക്കുനതണ്ടന്നസ ഉറപ്പുവരതക്ടോന് നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണയ.   

ശസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    നക്ടോണു:  സര്,  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  അനുകൂലനിക്കുന.
44  നദനികേളക്ടോല്  സമ്പന്നമക്ടോയനിരന്ന  കകേരളയ   ഇന്നസ  ഗുരതെരമക്ടോയ  ജലദഇൗര്ലഭശ്യയ
കനരനിടുകേയക്ടോണസ.  ഓകരക്ടോ  ജലകസചന  പദതെനികേള്ക്കുയ  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനസ
രൂപയക്ടോണസ  സര്ക്കക്ടോര്  തചലവഴനിക്കുന്നതെസ.  ഭൂഗര്ഭ  ജലതനിതന്റെ  കതെക്ടോതെസ
അപകേടകേരമക്ടോയവനിധയ  വളതര  തെക്ടോഴ്ന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  നമ്മുതട  നദനികേളനില്നനിന്നസ
അനശ്യസയസക്ടോനക്കക്ടോര് തവള്ളതമടുക്കുന്ന ഇഇൗ അവസരതനില് വരള്ചക്ടോ ഘടതനില്
ജലലഭശ്യതെ ഉറപ്പുവരതക്ടോന് കൂടക്ടോയ ശമയ നടകതണ്ടതുണ്ടസ. അതെനിനസ പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ
കകേരളതനിതല   നദനികേള്   സയരക്ഷനിക്കതപ്പെടണയ.  നദനികേളനില്  ശുദജലയ
ഉണ്ടക്ടോകേണതമങ്കെനില് കകേരളതനിതല വനകമഖല സയരക്ഷനിക്കതപ്പെടണയ. വനകമഖലതയ
സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  വനനശസ്പീകേരണതത  അനുകൂലനിക്കക്ടോതതെ,  വനനശസ്പീകേരണതനി



ധനകേക്ടോരശ്യയ 367

തനതെനിതര ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണയ.  അതെസ
സസസ്പീകേരനിചനിതലങ്കെനില്  തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  ജലലഭശ്യതെ  ഇലക്ടോതെക്ടോകുകേയുയ
ഭൂഗര്ഭജലയ തെകേരകേയുയ കുളങ്ങളനില്നനിനയ ലഭനിക്കുന്ന തവള്ളതനിതന്റെ കതെക്ടോതെസ തമതല
കുറഞവരനികേയുയ  തചയ്യുന്ന  വലനിതയക്ടോര  പ്രതെനിസന്ധനിയനികലയസ  കകേരളയ
നസ്പീങ്ങുതമനള്ള  കേക്ടോരശ്യതനില്  സയശയമനില.  കകേരളതനിനസ  സമസ്പീപത്തുള്ള
അനശ്യസയസക്ടോനങ്ങള്  കകേരളതനിനസ നല്കേക്ടോനുള്ള ജലയ നല്കേക്ടോതതെ കകേരളതനിതന്റെ
തെക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങള്ക്കസ വനിരദമക്ടോയക്ടോണസ പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റുകേള്
അലസതെ കേക്ടോണനിച ഇതരയ നടപടനികേള് ഒഴനിവക്ടോക്കനി കകേരളതനിതന്റെ തെക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങള്
സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ. 

ശസ്പീ.  തകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫസ  കേമല്യൂണനിസ്റ്റേസ പ്രസക്ടോനകതക്ടോടസ  നനിങ്ങള് ഞങ്ങതള
എതെനിര്തവരകലതയന്നസ  കചക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള്  എനനിക്കസ  ആകവശയ  കതെക്ടോനകേയുണ്ടക്ടോയനി.
1969-ല്  കകേക്ടോണ്ഗസസ  പനിളര്ന്നകപ്പെക്ടോള്  കേമല്യൂണനിസ്റ്റേസ  പക്ടോര്ടനികേളതട
സഹക്ടോയമനിലക്ടോയനിരതന്നങ്കെനില്  ഇന്തശ്യക്ടോരക്ടോജശ്യയ  ഇനള്ളതെനികനക്കക്ടോളയ  വളതര
മുകമ്പക്ടോട്ടുകപക്ടോകുമക്ടോയനിരന എനളളതെസ എനനിക്കുയ കതെക്ടോനകേയുണ്ടക്ടോയനി.   കേമല്യൂണനിസ്റ്റേസ
പക്ടോര്ടനികേളതട  സഹക്ടോയയ  തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  അന്നസ  കകേന്ദ്രതനില്  ശസ്പീമതെനി
ഇന്ദനിരക്ടോഗക്ടോന്ധനിക്കസ അധനികേക്ടോരതനില് തുടരക്ടോന് സക്ടോധനിചതെസ. 1969-തല  കകേക്ടോണ്ഗസസ
പനിളര്പ്പെനിനുകശഷയ കേമല്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരതട പനിന്തുണ ലഭനിചതെനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
അവര്ക്കസ  അധനികേക്ടോരതനില്  വരക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചു.  അതെസ  ശരനിയകല?  1969-തല
അവസക്ടോന കേക്ടോലഘടതനില് ഗുജറക്ടോതനില് കചര്ന്ന ഒര കയക്ടോഗതനില് എത്രകേക്ടോലയ
ഇന്തശ്യക്ടോ  രക്ടോജശ്യതനിതല  ജനങ്ങള്  തെതന്റെകൂതട  ഉതണ്ടന്നസ  ഇന്ദനിരക്ടോഗക്ടോന്ധനിക്കസ
കതെക്ടോനകന്നക്ടോ,  അതുവതര  അവര് ജനക്ടോധനിപതെശ്യതനിതന്റെ മുഖയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുതമനയ
ജനങ്ങള് തെന്നനില്നനിന്നസ കപക്ടോകുനതവന്നസ കതെക്ടോന്നനിയക്ടോല് അവരതട ആവരണയ മക്ടോറനി
ഏകേക്ടോധനിപതെനിയക്ടോയ ഇന്ദനിരക്ടോഗക്ടോന്ധനിതയ ജനതനിനസ കേക്ടോണക്ടോതമനയ   ശസ്പീ. തമക്ടോറക്ടോര്ജനി
കദശക്ടോയനി പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

ശസ്പീ  .    സണനി കജക്ടോസഫസ:  ഇന്നസ  ഇന്ദനിരക്ടോഗക്ടോന്ധനിയുതട രക്തസക്ടോക്ഷനി ദനിനമക്ടോണസ.
അകതെക്കുറനിചസ അങ്ങയുതട അഭനിപ്രക്ടോയയ എന്തക്ടോണസ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    നക്ടോണു: രക്തസക്ടോക്ഷനി  ദനിനയ  ബഹുമക്ടോനനികക്കണ്ടതെസ
തെതന്നയക്ടോണസ. ഞക്ടോന് അതെനിതന ബഹുമക്ടോനനിക്കുന. പകക്ഷ ഞക്ടോന് ഇവനിതട രക്ടോഷസ്പീയയ
പറയതട.  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യയ  അടനിയന്തക്ടോവരസയനികലയസ  കപക്ടോയനി.  ആരക്ടോണസ  ഇന്തശ്യന്
ജനക്ടോധനിപതെശ്യയ പുനനഃസക്ടോപനിചതെസ;  നനിങ്ങളക്ടോകണക്ടോ?  നനിങ്ങള് ഇന്തശ്യന് ജനക്ടോധനിപതെശ്യയ
തെകേര്ക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നനിന്നവരക്ടോണസ.  സമക്ടോധക്ടോനപരമക്ടോയനി  പ്രകക്ഷക്ടോഭയ
നടതനിയവതര  ജയനിലനില്  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി.  മര്ദ്ദേനകമറവതര  രക്ടോജശ്യതനിതന്റെ
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ജനക്ടോധനിപതെശ്യതനിതന്റെ  പക്ടോതെയനില്  തകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനിനസ  കേമല്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരനില്  ഒര
വനിഭക്ടോഗയ  ഞങ്ങതള  സഹക്ടോയനിച്ചു.  രക്ടോഷസ്പീയയ  പഠനിക്കക്ടോന്  ശമനിക്കക്ടോതതെ,
രക്ടോഷസ്പീയതനില്നനിന്നസ  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  ലക്ടോഭയ  മക്ടോത്രയ  ഉണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്
ശമനിക്കുന്നവരക്ടോയ ആളകേള്ക്കസ തമക്ടോറക്ടോര്ജനി കദശക്ടോയനിതയ അറനിയനില. പകക്ഷ ഇന്തശ്യക്ടോ
രക്ടോജശ്യതനിതല  ജനങ്ങള്ക്കസ  ജയപ്രകേക്ടോശസ  നക്ടോരക്ടോയണതനയുയ  തമക്ടോറക്ടോര്ജനി
കദശക്ടോയനികയയുയ മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ ഒര ജനക്ടോധനിപതെശ്യ രക്ടോജശ്യതനില്  1969 -
നുകശഷയ  ഞങ്ങള് വന്നതതെങ്ങതനതയന്നസ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കൂ.  നരസനിയഹ
റക്ടോവുവനിതന്റെ ഭരണകേക്ടോലതസ, ഇഇൗ രക്ടോജശ്യതനിതല നല്യൂനപക്ഷ സമുദക്ടോയതനില്തപ്പെടവര്,
കകേക്ടോണ്ഗസനിനസ  പനിന്തുണ നല്കേക്ടോകമക്ടോ എന്നക്ടോണസ  എതന്റെ കചക്ടോദശ്യയ.  ഡല്ഹനിയനിതല
ജുമക്ടോമസ്ജനിദനിതല  ഇമക്ടോയ  വടകക്ക  ഇന്തശ്യയനിതല  മുസസ്പീയ  നല്യൂനപക്ഷതനിതന്റെ  രക്തയ
പുരണ്ട  വസങ്ങളടക്കയ  എടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇന്തശ്യ  മുഴുവന്  നനിങ്ങള്തക്കതെനിരക്ടോയനി
നസ്പീങ്ങനിയ അവസരതനില്,  അടനിയന്തരക്ടോവസയസ  അനുകൂലമക്ടോയനി  കകേരളയ  മക്ടോത്രകമ
നനിങ്ങളതട  കൂതട  നനിനളള.  ബക്ടോബ്റനി  മസ്ജനിദസ  തെകേര്ക്കതപ്പെടതെസ  നരസനിയഹ റക്ടോവു
ഇന്തശ്യക്ടോരക്ടോജശ്യതനിതന്റെ പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരന്ന കേക്ടോലതക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതെക്ടോമസസ :  സര്,  വളതര  പരനിണനിതെപ്രജനക്ടോയ ഒര
തപക്ടോതുപ്രവതകേനക്ടോണസ ശസ്പീ.  സനി.  തകേ.  നക്ടോണു.  അകദ്ദേഹതനിനസ എലക്ടോ കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ
അറനിയക്ടോയ.  അകദ്ദേഹയ  പറയുന്നതെനികനക്ടോടസ  പരനിപൂര്ണമക്ടോയനി  കയക്ടോജനിക്കുന്നനിതലങ്കെനിലയ
ചനില കേക്ടോരശ്യങ്ങളണ്ടസ.  എതന്റെ കചക്ടോദശ്യയ,  നരസനിയഹ റക്ടോവൂ ഗവണ്തമന്റെസ ഇന്തശ്യക്ടോ രക്ടോജശ്യയ
ഭരനിക്കുകമ്പക്ടോള്, ബക്ടോബ്റനി മസ്ജനിദസ വനിഷയതനില്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട സുപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതെനി
ഒര  കേമസ്പീഷതന  നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുയ  അതെനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  മക്ടോത്രകമ
പ്രവര്തനിക്കക്ടോവ ക്കൂതവന്നസ  ശക്തമക്ടോയ  നനിര്കദ്ദേശയ  തകേക്ടോടുക്കുകേയുയ  തചയ.    സുപ്രസ്പീയ
കകേക്ടോടതെനിയുതട നനിയനണതനില് കേക്ടോരശ്യങ്ങള് നടക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ ബക്ടോബ്റനി മസ്ജനിദസ
തപക്ടോളനിക്കതപ്പെടുന്നതെസ.  അങ്ങസ  അതെസ  മറനതകേക്ടോണ്ടസ   ഇങ്ങതന  പറയുന്നതെസ
ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?

1.00 pm]

ശസ്പീ  .   സനി  .   തകേ  .   നക്ടോണു: എ. ബനി. വക്ടോജ്കപയനി ഉള്തപ്പെതടയുള്ള പക്ടോര്ലതമന്റെനിതല
ഭൂരനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള്,  സുപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതെനി തുടങ്ങനി ഇന്തശ്യയനിതല  എലക്ടോ ഏജന്സനികേളയ
എന്തുവനില  തകേക്ടോടുത്തുയ  ബക്ടോബറനി  മസ്ജനിദസ  സയരക്ഷനിക്കണതമന്നസ  പറഞ്ഞനിട്ടുയ
ബക്ടോബറനി  മസ്ജനിദസ  സയരക്ഷനികചക്ടോ?  ബക്ടോബറനി  മസ്ജനിദസ  തെകേര്തസ  തെരനിപ്പെണമക്ടോക്കനി
ഒര  പക്ടോറസകഫക്ടോയ  കപക്ടോതല  ആക്കനിയതെനിനുകശഷയ  അന്നതത  പ്രധക്ടോനമനനി
ശങ്കെരക്ടോചക്ടോരശ്യതര കേക്ടോണക്ടോന് കപക്ടോയനിരന, അതതെക്ടോതക്ക ചരനിത്രമക്ടോണസ. അതെസ എകന്നക്ടോടസ
കചക്ടോദനിചനിടസ  ഫലമനില.  അതെനിനുകശഷയ  വനി.  പനി.  സനിയഗസ  പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോവുകേയുയ
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മണ്ഡല്  കേമസ്പീഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയുയ  തചയ.  ബനി.തജ.പനി.-യനില്നനിന്നസ
ഇന്തശ്യയനിതല ജനങ്ങതള രക്ഷനിചതെസ കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോതണന്നസ നനിങ്ങള് പറയുമകലക്ടോ. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന്  : സര്,  ഇവനിതട  വനി.പനി.  സനിയഗസ  പ്രധക്ടോനമനനി
യക്ടോയതെക്ടോയനി  അങ്ങസ  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ഇടതുപക്ഷതനിതന്റെയുയ  ബനി.തജ.പനി.-യുതടയുയ
ആര്.എസസ.എസസ.-തന്റെയുയ പനിന്തുണകയക്ടോടുകൂടനിയകല വനി.പനി.  സനിയഗസ  അധനികേക്ടോരതനി
തലതനിയതെസ. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    നക്ടോണു:  സര്,  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതെസ  വളതര  ശരനിയക്ടോണസ.
വനി.പനി.  സനിയഗസ  ഗവണ്തമന്റെനിനസ  പനിന്തുണ  നല്കേനിയതെസ  ഇടതുപക്ഷ  കേക്ഷനികേളയ
ബനി.തജ.പനി.-യുമക്ടോണസ.  മണ്ഡല് കേമസ്പീഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  നടപ്പെക്ടോക്കനിയ വനി.പനി.  സനിയഗസ
ഗവണ്തമന്റെനിതന തെകേര്ക്കുകേയുയ പനിന്തുണ പനിന്വലനിക്കക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ തചയ
ബനി.തജ.പനി.-തയ  പക്ടോര്ലതമന്റെനില്  പനിന്തുണചതെസ  കകേക്ടോണ്ഗസക്ടോയനിരന.  ഇതതെലക്ടോയ
കരഖയനിലള്ളതെക്ടോണസ.  ഇവനിടതത  ബഹുഭൂരനിപക്ഷയ വരന്ന ഹനിന്ദുക്കള് പടനികേജക്ടോതെനി
പടനികേവര്ഗ്ഗവുയ  നല്യൂനപക്ഷങ്ങളമക്ടോണസ.  അവരതട തെക്ടോല്പരശ്യമക്ടോണസ മണ്ഡല് കേമസ്പീഷന്
റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  നടപ്പെക്ടോക്കുകേ  എനള്ളതെസ.  ഞങ്ങള്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നക്ടോല്  മണ്ഡല്
കേമസ്പീഷന്  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  നടപ്പെക്ടോക്കുതമന്നസ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞനിരന.
എന്.ടനി.ആറനിതന്റെ  പക്ടോര്ടനിയുയ  ബനി.തജ.പനി.യുതമലക്ടോയ  ഒരമനിചസ  പ്രകേടനപത്രനികേയുതട
കൂതടയുണ്ടക്ടോയനിരന.  പകക്ഷ  മണ്ഡല്  കേമസ്പീഷന്  നടപ്പെക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള്  എതെനിര്ത്തു.
അന്നസ  കകേക്ടോണ്ഗസനികനക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  കചര്ന്നസ  വനി.പനി.  സനിയഗസ  ഗവണ്തമന്റെനിതന
തെകേര്തവരക്ടോണസ  നനിങ്ങള്.  ചരനിത്രയ  ഇതെക്ടോണസ.  നനിങ്ങള്  ഭരനിക്കുനതവന്നസ  ഞക്ടോന്
സമതെനിക്കുന.  എന്നക്ടോല്  ഇതതെലക്ടോയ  തചയനിട്ടുയ  നനിങ്ങള്  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യതസ
നനിലനനില്ക്കുനണ്ടസ. ഇതെസ ഇഇൗ രക്ടോജശ്യതനിതന്റെ ഗുണമക്ടോതണന്നസ പറയക്ടോകമക്ടോ? കനരതത
ശസ്പീ.  തകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫസ  രക്ടോഷസ്പീയതതക്കുറനിചസ  പറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള്,  നമതളകപ്പെക്ടോലള്ളവര്
ഇവനിതട ഇരനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഇതതെക്ടോന പഞ്ഞനിതലങ്കെനില് ശരനിയല എന്ന ഒര സമര്ദ്ദേയ
അറനിയക്ടോതതെ വനകപക്ടോകുന. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    സസരക്ടോജസ :  സര്,  ഇഇൗ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  പൂര്ണമക്ടോയുയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  അഴനിമതെനിയുയ  ജസ്പീര്ണതെയുയ  ദുര്ഗന്ധപൂരനിതെമക്ടോക്കനി  മക്ടോറനിയ  ഒര
കേക്ടോലതനിതന്റെ  സക്ടോയക്ടോഹ്നതനില്  ഇവനിതടതയക്ടോര  പുതുയുഗയ  പനിറന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
കകേരളതനിതന്റെ സമസ്പീപ ഭൂതെകേക്ടോലയ നമ്മുതട ചരനിത്രതനിതല കേളങ്കെതനിതന്റെ കേക്ടോലഘടയ
എന്നക്ടോയനിരനിക്കുയ ഭക്ടോവനിയനില് അറനിയതപ്പെടുകേ എന്ന കേക്ടോരശ്യതനില് ഒര സയശയവുമനില.
കേസ്പീഴടക്കനിയ രക്ടോഷങ്ങള് തകേക്ടോള്ളയടനിച  ചക്രവര്തനിമക്ടോതരക്കുറനിച്ചുയ  രക്ടോജക്ടോക്കന്മക്ടോതര
ക്കുറനിച്ചുയ നമള് ധക്ടോരക്ടോളയ കേഥകേള് കകേടനിട്ടുണ്ടസ.  എന്നക്ടോല് ഇവനിതട തതെരതഞ്ഞടുത
ജനങ്ങതളയുയ  പനിറന്ന  നക്ടോടനിതനയുയ  തകേക്ടോള്ളയടനിച  ഒര  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ
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വക്ടോര്തകേളക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലതസ  കകേരളതനില്  തുടര്ചയക്ടോയനി  വന
തകേക്ടോണ്ടനിരന്നതെസ. തകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരക്ടോയ രക്ടോജക്ടോക്കന്മക്ടോര്ക്കുയ ചക്രവര്തനിമക്ടോര്ക്കുയ പനിന്നസ്പീടസ
എന്തു  സയഭവനിച്ചു  എനയ  തകേക്ടോള്ളമുതെല്  തകേക്ടോണ്ടസ  അവര്  പടുത്തുയര്തനിയ
തകേക്ടോടക്ടോരങ്ങള്ക്കുയ  മഹക്ടോസഇൗധങ്ങള്ക്കുയ  ചരനിത്രതനില്  പനിന്നസ്പീടസ  എന്തുസയഭവനിച്ചു
എനയ നക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതുണ്ടസ. മലയക്ടോളതനിതന്റെ പ്രനിയതപ്പെട കേവനി കേടമനനിട
രക്ടോമകൃഷ്ണന്  ഒരനിക്കതലഴുതെനി  "എലക്ടോ  കകേക്ടോടകേളയ  പുരക്ടോവസ്തുവക്ടോയനി  മക്ടോറുയ,  എലക്ടോ
സുല്തക്ടോന്മക്ടോര്ക്കുയ  ഇരളടഞ്ഞ  ഗുഹകേളനിലൂതട  പക്ടോലക്ടോയനയ  തചകയ്യണ്ടതെക്ടോയനി
വരയ".  ഏകേക്ടോധനിപതെനികേളയ  തകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരമക്ടോയ  ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്തക്കക്ടോതക്കയുയ
ഇരളടഞ്ഞ  ഗുഹകേളനിലൂതട  പക്ടോലക്ടോയനയ  തചകയ്യണ്ടനി  വരതമന്നക്ടോണസ  പ്രവചന
തുലശ്യമക്ടോയ  മകനക്ടോഭക്ടോവകതക്ടോതട  കേവനി  എഴുതെനിയതെസ.   എകപ്പെക്ടോഴുയ  ചടതമക്ടോതക്ക
ഉദരനിക്കുന്ന ധക്ടോരക്ടോളയ ആളകേളണ്ടസ. 281(2)(8)(9) ചടതമക്ടോതക്ക വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല്
ഇങ്ങതന  പറയുന്നതെസ  ശരനിയല  എന്നസ  കബക്ടോധശ്യതപ്പെടുയ.  എന്നക്ടോലയ
പറയണതമനതണ്ടങ്കെനില്  തതധരശ്യമക്ടോയനി  പറയക്ടോയ.  പറയുന്നതെനില് എനനിക്കസ
വനികരക്ടോധതമക്ടോനമനില.  എനനിക്കസ  പറയക്ടോനുള്ളതതെക്ടോക്ക ഞക്ടോന് പറയുകേതെതന്ന തചയ്യുയ.
ഞക്ടോന്  സൂചനിപ്പെനിചതെസ,  ചരനിത്രതനിതല  ഏകേക്ടോധനിപതെനികേള്ക്കസ  വന്ന  അനുഭവയ
അതെക്ടോതണങ്കെനില്  ജനക്ടോധനിപതെശ്യതനിതല  അവസരങ്ങളപകയക്ടോഗനിചസ  രക്ടോഷതനിതന്റെയുയ
നക്ടോടനിതന്റെയുയ  സമ്പതസ  തകേക്ടോള്ളയടനിചവതര  കേക്ടോതനിരന്നതെസ  എന്തക്ടോയനിരനതവന്നസ
കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭക്ടോ  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്  നമുക്കസ  മനസനിലക്ടോയനി.  ദയക്ടോരഹനിതെമക്ടോയ
ജനകേസ്പീയ  വനിചക്ടോരണയസ  വനികധയരക്ടോയവര്  പ്രബുദമക്ടോയ  കകേരള  രക്ടോഷസ്പീയതനിതന്റെ
പുറകമ്പക്ടോക്കനികലയസ  അതെനികവഗയ  വലനിതചറനിയതപ്പെടുന്ന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണസ  നക്ടോയ  സക്ടോക്ഷശ്യയ
വഹനിചതെസ.  പഴയകേക്ടോലതത തകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരക്ടോയ രക്ടോജക്ടോക്കന്മക്ടോരതട  തകേക്ടോടക്ടോരങ്ങള്ക്കസ
പുരക്ടോവസ്തുവനിതന്റെ  മൂലശ്യതമങ്കെനിലമുതണ്ടങ്കെനില്  ഇവതരതയലക്ടോയ  ഏറവുയ  അഭനിശപ്തവുയ
നനിരക്ടോശക്ടോഭരനിതെവുമക്ടോയ  കേക്ടോലഘടതനിതന്റെ  ഓര്മയക്ടോയനി  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരനിക്കുയ  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന ഭക്ടോവനി  കകേരളയ വനിലയനിരത്തുകേയുയ ഓര്മനിക്കുകേയുയ
തചയ്യുകേ  എന്ന  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഒര  സയശയവുയ  എനനിക്കനില.  അഴനിമതെനിയുതട
കൂതരതങ്ങന്നകപക്ടോതല  സമസ  രയഗവുയ  തെകേര്ക്കതപ്പെട  ഭരണമക്ടോയനിരന  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരണയ.  എലക്ടോ  രയഗത്തുയ  മുരടനിപ്പെക്ടോയനിരന.  നനികുതെനി  പനിരനിവസ
അടനിമറനിക്കതപ്പെട്ടു. എല്.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ ഭരണകേക്ടോലതസ 2006-2011 കേക്ടോലഘടതനില്
കകേരളതനിതല  റവനല്യൂ  വരമക്ടോനയ  17.40   ശതെമക്ടോനമക്ടോയനിരന്നതെസ  തുടര്നവന്ന
യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരണകേക്ടോലതസ   12.94  ആയനി  കുറയുകേയക്ടോണസ  തചയതെസ.  നനികുതെനി
പനിരനിവസ  അടനിമറനിക്കതപ്പെടതെസ  ആര്ക്കുകവണ്ടനിയക്ടോയനിരന.  ആരതട  തെക്ടോല്പരശ്യങ്ങളക്ടോണസ
സയരക്ഷനിക്കതപ്പെടതെസ.  എന്നക്ടോല്  റവനല്യൂ  തചലവസ  എല്.ഡനി.എഫസ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
കേക്ടോലതസ  13.15  ശതെമക്ടോനമുണ്ടക്ടോയനിരന്നതെസ  21.04  ശതെമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദനിക്കുന്ന
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കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണസ  നമള്  കേണ്ടതെസ.  സയസക്ടോനതനിതന്റെ  റവനല്യൂ  വരമക്ടോനതനില്
61  ശതെമക്ടോനവുയ  തെനതെസ  നനികുതെനികേളക്ടോതണന്നനിരനിതക്ക  ആ നനികുതെനി  പനിരനിവനില്
കുറകേരമക്ടോയ  അലയഭക്ടോവമക്ടോണസ  യു.ഡനി.എഫസ-തന്റെ  കേക്ടോലത്തുണ്ടക്ടോയനിരന്നതെസ.
ബഡ്ജറനിതല  നനികുതെനി  പനിരനിവസ  സയബന്ധനിച  ലക്ഷശ്യയ  സക്ടോക്ഷക്ടോത്കേരനിചതെസ
സയബന്ധനിചസ  ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്ടോകജഷസ  ഇവനിതട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
ചരനിത്രതനിലക്ടോദശ്യമക്ടോയനി  ബഡ്ജറനിതന്റെ  ലക്ഷശ്യയ  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെക്ടോയനിരന  അന്നതത  എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെസ.  ചരനിത്രയ
തെനിരതനിയ ഗവണ്തമന്റെക്ടോയനിരന അതെസ. ഞങ്ങള് ചരനിത്രയ തെനിരത്തുന്നവരക്ടോണസ. ആ
കനടങ്ങതള പനിറകകേക്ടോടടനിപ്പെനിചവരക്ടോണസ  നനിങ്ങതളന്നസ  പറയക്ടോതതെ വയ്യ.  കകേരളതനിതന്റെ
സമ്പദ്ഘടനയുതട വളര്ച എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലഘടതനില് 7.61
ശതെമക്ടോനമക്ടോയനിരനതവങ്കെനില്  യു.ഡനി.എഫസ-തന്റെ  കേക്ടോലതസ  അതെസ  ഒര  ശതെമക്ടോനയ
കുറയുന്നതെനിനക്ടോണസ നമള് സക്ടോക്ഷശ്യയ വഹനിചതെസ.  എല്.ഡനി.എഫസ.  ഭരണതമക്ടോഴനിയുന്ന
സമയതസ  കകേരളതനിതല  തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനിതല  ലക്ടോഭയ  666  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോയനിരന്നതെസ അഞസ വര്ഷതത യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ ഭരണയ കേഴനിയുകമ്പക്ടോള് 460
കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട  നഷ്ടമക്ടോണസ  കേക്ടോണനിക്കുന്നതെസ.  666  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട
ലക്ടോഭമുണ്ടക്ടോക്കനിയ കകേരളതനിതന്റെ തപക്ടോതുകമഖലതയ 5  തകേക്ടോലയ തകേക്ടോണ്ടസ  460  കകേക്ടോടനി
രൂപയുതട  നഷ്ടമുണ്ടക്ടോക്കനിയ  കമഖലയക്ടോക്കനി  മക്ടോറക്ടോന്  കലക്ടോകേതനില്  യു.ഡനി.എഫസ-
നലക്ടോതതെ  മതറക്ടോര  ശക്തനിക്കുയ  കേഴനിയനില.  ഇഇൗതയക്ടോര  ഘടതനിലക്ടോണസ
കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  രണ്ടക്ടോമതത  കനതെക്ടോതവന്നസ  കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്  തെതന്ന  പറയുന്ന
ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ എ.  തകേ.  ആന്റെണനി കകേരളതനില്വന്നസ നടതനിയ പ്രസക്ടോവന നക്ടോയ
ഓര്കക്കണ്ടതെസ.  കകേരളതനിതന്റെ  വശ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ  വനികേസനതനിനസ  യു.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോരനിനസ  ഒര  തെക്ടോല്പരശ്യവുമനിതലന്നസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എ.  തകേ.  ആന്റെണനി  അന്നസ
തവടനിത്തുറന്നസ  പറയുകേയക്ടോണസ  തചയതെസ.  അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  അകദ്ദേഹയ  മുന്
എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന മുക്തകേണയ  പ്രശയസനിക്കക്ടോനുയ  വശ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പെനിതന്റെ  സമസ്പീപനങ്ങതള  ശക്ടോഘനിക്കക്ടോനുയ  ശമനിച്ചുതവനള്ളതുയ  വസ്തുതെയണസ.
ഇവനിതടയനിരനിക്കുന്ന  പ്രതെനിപക്ഷക്ടോയഗങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എ.  തകേ.  ആന്റെണനിയുതട
അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങതള  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഓര്ക്കുനണ്ടക്ടോകുതമന്നക്ടോണസ  ഞക്ടോന്  കേരതുന്നതെസ.
അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  അഴനിമതെനിയുതട  കൂതരങ്ങക്ടോയനി  കകേരളയ  മക്ടോറനി.  കഗക്ടോഡ്സസ  ഓണ്
കേണ്ടനി  എന്നസ  പരക്ടോമര്ശനിക്കതപ്പെടുന്ന  കകേരളയ  ലക്ടോന്റെസ  ഓഫസ  കേറപ്ഷനക്ടോയനി
മക്ടോറുന്നതെക്ടോണസ  ഇഇൗ  കേക്ടോലഘടതനില്  നമള്  കേണ്ടതെസ.  കസക്ടോളക്ടോര്  ഒഴനിതകേ  12,000
കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട  അഴനിമതെനിയക്ടോകരക്ടോപണങ്ങള്  ഉയര്നവരനികേയുയ  136
അഴനിമതെനികക്കസ്സുകേള് കകേരളതനില് എടുക്കതപ്പെടുകേയുയ തചയ്യുന്ന സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോയനി.
മുഖശ്യമനനിയുയ മറസ മനനിമക്ടോരതമലക്ടോയ ശനിക്ഷ കേക്ടോതസ കകേക്ടോടതെനി വരക്ടോന്തയനില് ഇരനിക്കുന്ന
കേക്ടോലഘടമക്ടോയനിരന  യു.ഡനി.എഫസ.  കേക്ടോലഘടയ.  യു.ഡനി.എഫസ  ഭരണതനിതന്റെ
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അവസക്ടോനകേക്ടോലതതക്കുറനിചസ  ഇവനിതട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  മതരക്ടോടനിസക്ടോന
തനിലള്ള  കമക്ടോഷണമക്ടോണസ  അക്കക്ടോലതസ  നടന്നതെസ.  തമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയല്,  കേരണ
എകസ്റ്റേറസ,  കേടമക്കുടനി  പക്ടോടയ  തുടങ്ങനിവതയലക്ടോയ  നമ്മുതട  മുമ്പനിലണ്ടസ.  സകന്തക്ടോഷസ
മക്ടോധവനസ  128  ഏക്കര് ഭൂമനി  തെസ്പീതറഴുതെനിതക്കക്ടോടുക്കക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിച ഗവണ്തമന്റെക്ടോയുയ
വനിജയസ  മലശ്യതയന്ന  ഇന്തശ്യയനിതല  പക്ടോവയ  ദരനിദ്രനസ  20  ഏക്കര്  ഭൂമനി
എഴുതെനിതക്കക്ടോടുക്കക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിച ഗവണ്തമന്റെക്ടോയുയ യു.ഡനി.എഫസ. ഗവണ്തമന്റെസ മക്ടോറനി.
യു.ഡനി.എഫസ  ഭരണകേക്ടോലതസ  67  കേര്ഷകേരക്ടോണസ   ആതഹതെശ്യ  തചയതെസ.  3
ലക്ഷയവരന്ന  കകേരളതനിതല  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ജനങ്ങള്ക്കസ  തെലചക്ടോയക്ടോന്
ഒരപനിടനി മണനിലക്ടോത  നക്ടോടനിലക്ടോണസ സകന്തക്ടോഷസ മക്ടോധവതന്റെയുയ വനിജയസ മലശ്യയുതടയുയ
കേക്ടോല്ക്കല് കകേരളതനിതന്റെ ഭൂമനി തെസ്പീതറഴുതെനിതക്കക്ടോടുക്കക്ടോന് നനിങ്ങള് തെയ്യക്ടോറക്ടോയതെസ.  ഇഇൗ
തെസ്പീരമക്ടോനതതയക്ടോണസ  തകേ.പനി.സനി.സനി  പ്രസനിഡന്റെസ  'തകേക്ടോള്ള'  എന്ന വക്ടോക്കുതകേക്ടോണ്ടസ
വനികശഷനിപ്പെനിചതെസ.  തകേക്ടോള്ളതയനയ  തെസ്പീതവടനിതക്കക്ടോള്ളതയനയ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ
സമുന്നതെകനതെക്ടോക്കന്മക്ടോരക്ടോല്  വനികശഷനിപ്പെനിക്കതപ്പെട  ഭരണമക്ടോയനിരന  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫസ.  ഭരണയ.   അനധനികൃതെമക്ടോയനി  സസതസ  സമ്പക്ടോദനിക്കക്ടോന്  ഒര  സസതസ
സയഭരണ സയഘടനിതെ പ്രയത്നമക്ടോയനി  മുന് യു.ഡനി.എഫസ-തന്റെ ഭരണയ മക്ടോറനി.    ചനില
കലക്ടോക്കറുകേള്  കേക്ടോലനിയക്ടോക്കക്ടോന്  ചനിലര്  തനകടക്ടോടകമക്ടോടുന.  ചനില  കലക്ടോക്കറുകേള്
തുറക്കുകമ്പക്ടോള്  പതനക്ടോഭസസക്ടോമനി  കക്ഷത്രതനിതല  'ബനി'  നനിലവറയക്ടോകണക്ടോ  'എ'
നനിലവറയക്ടോകണക്ടോ  തുറക്കതപ്പെടതതെന്ന  സയശയമക്ടോണസ  മക്ടോധശ്യമങ്ങളനിതല  വക്ടോര്തകേള്
കകേള്ക്കുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കസ  കതെക്ടോനന്നതെസ.  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  പണയ  സമ്പക്ടോദനിക്കുകേ,
സസര്ണവുയ  തവള്ളനിയുയ  വജ്രവുയ  സമ്പക്ടോദനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയക്ടോണസ  അന്നനിവനിതട
നടന്നതെസ. ഇങ്ങതന സയഘടനിതെമക്ടോയനി കകേരളതത തകേക്ടോള്ളയടനിച പണതനിതന്റെ  ചനില
ഭക്ടോഗങ്ങള്  പുറത്തുവനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.   ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  അവസരതനില്
മതക്ടോയനിയുതട സുവനികശഷയ  10-ാം അദശ്യക്ടോയയ  9-ാം വക്ടോചകേയ  ഓര്മതപ്പെടുതക്ടോന്
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണസ.  “നനിങ്ങള് തപക്ടോനയ തവള്ളനിയുയ സമ്പക്ടോദനിക്കരതെസ,  നനിങ്ങളതട
മടനിശസ്പീലകേളനില് നക്ടോണയങ്ങളയ കവണ്ട”ഇതെക്ടോണസ ആ ഭക്ടോഗതസ പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നതെസ.
ഇതതെക്ടോന്നസ വക്ടോയനിചനിരതന്നങ്കെനില് എതന്തങ്കെനിലയ മക്ടോറയ  ഉണ്ടക്ടോകുമക്ടോയനിരനതവന്നക്ടോണസ
എനനിക്കസ  കതെക്ടോനതെസ.  ആ  കേക്ടോലഘടയ  മുതെല്  ഇങ്ങതനയക്ടോണസ  കേരതെതപ്പെടനിരന്നതെസ.
അതെസ  നനിങ്ങതളക്കുറനിചസ  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതക്ടോതട  എഴുതെനിയതെക്ടോതണന്നക്ടോണസ
ബലമക്ടോയുയ  നശ്യക്ടോയമക്ടോയുയ  ഞക്ടോന്  സയശയനിക്കുന്നതെസ.  ഇതരയ  വനിഷയങ്ങള്
ഉയര്നവരകമ്പക്ടോതഴലക്ടോയ  അന്നസ  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞതെസ,  നനിയമയ  നനിയമതനിതന്റെ
വഴനികയ കപക്ടോകുതമന്നക്ടോണസ.  നനിയമതത ചങ്ങലയനിടക്ടോല് എങ്ങതനയക്ടോണസ  അതെനിതന്റെ
വഴനികയ  കപക്ടോകുന്നതെസ?  നനിയമയ  നനിയമതനിതന്റെ  വഴനിയനില്  കപക്ടോയക്ടോല്
എങ്ങതനയനിരനിക്കുതമന്നസ ഇകപ്പെക്ടോള് ബക്ടോയഗ്ലൂരനില് നനിനയ വരന്ന വക്ടോര്തകേള് നമതള
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ഓര്മതപ്പെടുത്തുനണ്ടസ.  അകപ്പെക്ടോതഴലക്ടോയ അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതെസ എതന്റെ മന:സക്ടോക്ഷനിക്കസ
നനിരക്കുന്നതെസ  തചയ്യുതമന്നക്ടോണസ.  മന:സക്ടോക്ഷനി  എന്നതെസ  നല  വക്ടോക്കക്ടോതണങ്കെനിലയ
ജനക്ടോധനിപതെശ്യതനില്  മന:സക്ടോക്ഷനിക്കനുസരനിചസ  തചയ്യുതമന്നസ  പറയുന്നതെസ  നല
പ്രകയക്ടോഗമല.  നനിങ്ങളതട  മന:സക്ടോക്ഷനി  തെലനിതപ്പെക്ടോളനി  മന:സക്ടോക്ഷനിയക്ടോതണങ്കെനില്
അതെനിന്റെ  പക്ടോപഭക്ടോരയ  ഇഇൗ  നക്ടോടസ  കപറണകമക്ടോതയനളളതെക്ടോണസ  കചക്ടോദശ്യയ.  ആ
മന:സക്ടോക്ഷനിതയക്കുറനിചക്ടോണസ ബക്ടോയഗ്ലൂരനിതല വക്ടോര്തകേള് അടയക്ടോളതപ്പെടുത്തുന്നതതെനയ
എനനിക്കസ  കതെക്ടോനന.  ഇതരയ  അന്തരസ്പീക്ഷതനിലക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  തെലകശരനി
അയഗയ സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള്,  ഇനനിതയക്ടോര 50 തകേക്ടോലകതയസ കകേരളതനില് ഞങ്ങള്
അധനികേക്ടോരതനില്  തുടരതമന്നസ  പറഞ്ഞതെസ.  അതെനിതന  പരനിഹസനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ
വടനിയൂര്ക്കക്ടോവസ  എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതെസ,  50  തകേക്ടോലയ  കവകണക്ടോ  35
കപക്ടോകരതയന്നക്ടോണസ.  തെനിരനിചസ   പരനിഹസനിക്കക്ടോന് ഞക്ടോന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  ഞങ്ങളല
അതെസ   തെസ്പീരമക്ടോനനികക്കണ്ടതെസ,  നനിങ്ങതള  മടക്കനിതക്കക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  ഞങ്ങള്
തെസ്പീരമക്ടോനനിചക്ടോലയ  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്  തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കകണ്ട?  എന്തക്ടോണസ
തെമനിഴക്ടോടനിതല അനുഭവയ.  കേക്ടോമരക്ടോജസ നക്ടോടക്ടോതരകപ്പെക്ടോതല മഹക്ടോരഥന്മക്ടോരക്ടോയ കകേക്ടോണ്ഗസസ
കനതെക്ടോക്കന്മക്ടോതര  സയഭക്ടോവന  തചയ,  ഒര  കേക്ടോലതസ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ
ഇഇൗറനിലമക്ടോയനിരന്ന   തെമനിഴകേതസ  1967-ലക്ടോണസ   കകേക്ടോണ്ഗസസ  അധനികേക്ടോരതനില്
നനിന്നസ പുറത്തുകപക്ടോകകേണ്ടനിവന്നതെസ.  ഭക്തവല്സലനക്ടോയനിരന അന്നതത മുഖശ്യമനനി.
ഇന്നസ തകേക്ടോലയ  50  ആയനിട്ടുയ ഇഇൗ നനിമനിഷയ  വതര തെനിരനിച്ചുവരക്ടോന്  കകേക്ടോണ്ഗസനിനസ
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  ഇഇൗറനിലതമന്നസ  വനികശഷനിക്കതപ്പെടുന്ന  നക്ടോടക്ടോണസ
ഉതര് പ്രകദശസ. കേക്ടോല് നൂറക്ടോണ്ടസ കേഴനിഞ. എന്.ഡനി. തെനിവക്ടോരനിയക്ടോണസ അവസക്ടോനതത
മുഖശ്യമനനി.  പനിന്നസ്പീടസ  കകേക്ടോണ്ഗസസ  അവനിതട  തെനിരനിച്ചുവന്നനില.  ബയഗക്ടോളനിതല
അവസക്ടോനതത  കകേക്ടോണ്ഗസസ  മുഖശ്യമനനി  സനിദക്ടോര്ത  ശങ്കെര്  റക്ടോയസ  ആയനിരന.
ഇകപ്പെക്ടോള് തകേക്ടോലയ 40 ആയനിട്ടുയ ബയഗക്ടോളനിതന്റെ മണനില് കകേക്ടോണ്ഗസനിനസ തെനിരനിച്ചുവരക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞനില.  ഗക്ടോന്ധനി  പനിറന്ന  ഗുജറക്ടോതനിലയ  ഒറസ്പീസയനിലയ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന
അധനികേക്ടോരഭഷ്ടരക്ടോക്കതപ്പെടനിടസ കേക്ടോല്നൂറക്ടോണ്ടസ പനിന്നനിടുകേയക്ടോണസ. എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ നനിങ്ങള്
തെനിരനിച്ചുവരന്നനില?  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  പക്ടോര്ലതമന്റെറനി  ചരനിത്രതനില്   പുറത്തുകപക്ടോയ
ചരനിത്രകമയുള, കപക്ടോയ വഴനിയനില് തെനിരനിച്ചുവന്ന ചരനിത്രമനില. ആ ചരനിത്രതനികലയക്ടോണസ
കകേരളവുയ  മക്ടോറുന്നതെസ.  ഇതെസ  സമസ്പീപ  ഭൂതെകേക്ടോല  ഇന്തശ്യന്  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെസ
അനുഭവങ്ങളതട  അടനിസക്ടോനതനില്  നനിങ്ങള്ക്കസ  വനിശകേലനയ  തചയ്യക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ  കതെക്ടോനന്നതെസ.  ഇവനിതട  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  ഇരനിക്കൂര്
എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതെസ  ഒര  വനിരല്  ചൂണ്ടുകമ്പക്ടോള്  മൂന്നസ  വനിരല്  തെനിരനിതകേ
ചൂണ്ടുതമന്നക്ടോണസ.  ഞങ്ങതളയല ചൂണ്ടുന്നതെസ.  സഭയനില് സന്നനിഹനിതെനക്ടോയനിട്ടുള്ള  മുന്
ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പുമനനി  സസന്തയ  മണ്ഡലതനില്   ഭൂരനിപക്ഷകതക്ടോതട  ജയനിച്ചു.
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്   തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്  ആ  ഭക്ടോഗതതലക്ടോയ  ആരക്ടോണസ  ജയനിചതെസ?
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എങ്ങതനയക്ടോണസ വളതര തചറനിയ ഇടകവളയനില് നടന്ന തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില് ബനി.തജ.പനി.
വലനിയ  നനിലയനില്  ജയനിക്കുകേയുയ  അതുകേഴനിഞ്ഞസ  നനിയമസഭക്ടോ  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്
തെനിരനിച്ചുവരനികേയുയ  തചയതെസ.  അതെനിതന്റെ  മറസ  ഗണനിതെശക്ടോസപരമക്ടോയ  കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചന
കേളനികലയ്തക്കക്ടോനയ  ഞക്ടോന്  കേടക്കുന്നനില.  ബനി.തജ.പനി.-തയ  തെരക്ടോതെരയ  കപക്ടോതല
സഹക്ടോയനിക്കുകേയുയ  അവര്ക്കസ  പനിന്തുണ  തകേക്ടോടുക്കുകേയുയ  തചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനയ
സമസ്പീപകേക്ടോലതസ   നക്ടോയ  കകേടനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  പശുവനിറചനി  കേഴനിക്കുന്നവര്  ഇന്തശ്യവനിടസ
കപക്ടോകേണതമന്നസ  പറഞ്ഞതെസ  ഉതര്ഖണ്ഡനിതന്റെ  മുഖശ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഹരസ്പീഷസ
റക്ടോവതക്ടോയനിരന.  ഇതെസ  ഞങ്ങളതട  അഭനിപ്രക്ടോയമതലന്നസ  പറയക്ടോന്  തെകന്റെടമുള്ള ഒറ
കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോതരയുയ  കകേരളതനിതന്റെ മണനില് ഞങ്ങളക്ടോരയ  കേണ്ടനില.  കപക്ടോലസ്പീസസ
അക്കക്ടോഡമനിയനില്  ബസ്പീഫസ  നനികരക്ടോധനിചസ  ആര്.എസസ.എസസ.-കനക്ടോടസ  തഎകേശ്യദക്ടോര്ഢശ്യയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിചവരക്ടോണസ  നനിങ്ങള്.  ഇവനിതട  മുന്മുഖശ്യമനനി  ഇരനിപ്പുണ്ടസ.  എസസ.തഎ.തയ
തകേക്ടോലക്ടോന് ശമനിച ആര്.എസസ.എസസ ക്രനിമനിനലകേളതട കപരനിലള്ള കകേസസ അവര്ക്കസ
പരസ്പീക്ഷ  എഴുതെക്ടോന്  തെടസമക്ടോകുതമന്നസ  പറഞ്ഞസ  പനിന്വലനിചവരക്ടോണസ  നനിങ്ങള്.
ഇതരതനില്  ബനി.തജ.പനി.-കയക്ടോടസ  തഎകേശ്യദക്ടോര്ഢശ്യയ  പ്രകേടനിപ്പെനിചതെസ  നനിങ്ങളക്ടോണസ,
മറനിചസ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതെയ്തക്കതെനിരക്ടോയ  കപക്ടോരക്ടോടതനില്  കകേക്ടോണ്ഗസസ  ആതക്ടോര്തമക്ടോയ
സമസ്പീപനയ  പുലര്തനിയക്ടോല്  പനിന്തുണയക്ടോന്  ഞങ്ങള്ക്കസ  ഒരമടനിയുയ  ഉണ്ടക്ടോയനിടനില.
അക്കക്ടോരശ്യതനില്  മക്ടോത്രമല,  ഒര  കേക്ടോരശ്യതനിലയ  ഞങ്ങള്ക്കസ  അന്ധമക്ടോയ  രക്ടോഷസ്പീയ
വനികരക്ടോധമനില.  അടനിയന്തരക്ടോവസ  ഉള്തപ്പെതടയുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന
അതെനിശക്തമക്ടോയനി  എതെനിര്ക്കുകമ്പക്ടോള്തതന്ന  1969-ല്  ഇന്തശ്യന്  പക്ടോര്ലതമന്റെനില്,
ബക്ടോങ്കെസ  കദശസക്ടോല്ക്കരണ  നനിയമവുയ  പ്രനിവനി  തപഴസ നനിര്തലക്ടോക്കലയ
തകേക്ടോണ്ടുവന്നകപ്പെക്ടോള്   ഇന്ദനിരക്ടോ  ഗക്ടോന്ധനിയുതട  ഗവണ്തമന്റെനിനസ  അനുകൂലമക്ടോയനി
കകേതപക്ടോക്കക്ടോന്  അന്നതത  ഇടതുപക്ഷതനിനസ  ഒര  മടനിയുയ  ഉണ്ടക്ടോയനിരന്നനിതലന്നസ
നനിങ്ങള്  ഓര്ക്കണയ.  ഞങ്ങള്  വനിഷയക്ടോധനിഷനിതെമക്ടോയനി  നക്ടോടനിതന്റെ  ഉതമ
തെക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങതളയക്ടോണസ ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നതതെന്നസ പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോന് ആഗഹനിക്കുകേ
യക്ടോണസ.  ഇത്രയുതമലക്ടോമക്ടോയനിട്ടുയ  ഒര  പക്ടോഠവുയ  പഠനിക്കക്ടോന്  നനിങ്ങള്
തെയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നനിതലനള്ളതെനിതന്റെ  സൂചനയക്ടോണസ  സമസ്പീപ  സമയങ്ങളനില്  നടന്ന
സമരക്ടോഭക്ടോസയ.  സമയക്കുറവുതകേക്ടോണ്ടസ  ഞക്ടോന്  അതെനികലയസ  കൂടുതെല്  കേടക്കുന്നനില.
എണനിയക്ടോതലക്ടോടുങ്ങക്ടോത  സമരങ്ങളതട  രണസരണകേളനിരമ്പുന്ന  കകേരളതനിതന്റെ
മണനില്  മഷനിക്കുപ്പെനി  സമരതമന്ന  അകങ്ങയറയ  അപമക്ടോനകേരമക്ടോയ  സമരതനിനകല
കകേക്ടോണ്ഗസസ  കനതൃതെസയ  തകേക്ടോടുതതെസ.  അവസക്ടോനയ  നനിരക്ടോഹക്ടോര  സമരവുയ  നമള്
കേണ്ടു. തൃതക്ടോല തമമ്പര് നനിരക്ടോഹക്ടോരയ കേനിടന്നതെസ അതക്ടോഴതനിനുകശഷയ. പനികറ ദനിവസയ
ഉചയൂണക്ടോയകപ്പെക്ടോകഴയ്ക്കുയ നനിരക്ടോഹക്ടോരയ കേഴനിഞ.  ഉകപക്ഷനിചതുയ  തെശ്യക്ടോഗയ തചയതുയ ഒര
കബക്കസ ഫക്ടോസ്റ്റേസ.  ഒര കബക്കസ ഫക്ടോസ്റ്റേസ തെശ്യക്ടോഗയ തചയതെനിനസ നൂറകേണക്കനിനസ ഫകകേള്
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നഗരതനിലക്ടോതകേ സക്ടോപനിച്ചു.  ആകറഴസ ദനിവസയ നനിരക്ടോഹക്ടോരയ കേനിടന്ന ശസ്പീ.  കഹബനി
ഇഇൗഡനുയ ശസ്പീ.  ഷക്ടോഫനി പറമ്പനിലയ  ഇവനിതടയുണ്ടസ.  അവരതട ഫകകേള് ഒരനിടത്തുയ
കേണ്ടനില. 6 മണനിക്കൂര്  ഉപവക്ടോസതനിനുകവണ്ടനി നൂറുകേണക്കനിനസ ഫകസ കബക്ടോര്ഡുകേള്
സക്ടോപനിച  രക്ടോഷസ്പീയ  അല്പ്പെതരയ  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്  തെനിരനിചറനിയുനണ്ടസ.
ഇതതെലക്ടോയ  സമരതമന്ന  വക്ടോക്കനിതന  അധനികക്ഷപനിക്കലക്ടോണസ;  സമരകകേരളതത
അപമക്ടോനനിക്കലക്ടോണസ.  നനിങ്ങള്  ഇഇൗ  കപക്ടോക്കക്ടോണസ  കപക്ടോകുന്നതതെങ്കെനില്  50  തകേക്ടോലയ
കേഴനിഞ്ഞക്ടോലയ  പചതതെക്ടോടുതമന്നസ  എനനിക്കസ  കതെക്ടോനന്നനില.  ഡല്ഹനിയനിതല  അനുഭവയ
നമ്മുതട  മുമ്പനിലണ്ടസ.  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലയ  ഡല്ഹനി ഭരനിചവര് കേഴനിഞ്ഞ തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്
സയപൂജശ്യരക്ടോയനി  മക്ടോറനി.  കേയ്യനിലനിരനിപ്പെസ  നലതെതലങ്കെനില്  ഇഇൗ  തതെരതഞ്ഞടുപ്പെനില്
ഞങ്ങള്ക്കസ  സയഭവനിചതെസ  എലക്ടോവര്ക്കുയ  സയഭവനിക്കുയതമന്നക്ടോണസ  ഇന്നതല   എതന്റെ
മണ്ഡലമക്ടോയ തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില് ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ നടപടനികേതള അഭനിനന്ദനിക്കക്ടോന്
കൂടനിയ സര്വ്വകേക്ഷനി കയക്ടോഗതനില്  കകേക്ടോണ്ഗസസ  കനതെക്ടോവസ  പ്രസയഗനിചതതെനകൂടനി
നനിങ്ങതള ഓര്മതപ്പെടുതനിതക്കക്ടോണ്ടസ നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസസ  .    ജയലക്ടോല് :  സര്,  ഇഇൗ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള പൂര്ണമക്ടോയുയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  രക്ടോജശ്യതസ  ഉയര്തനിക്കക്ടോട്ടുന്ന
രക്ടോഷസ്പീയ  ബദലക്ടോണസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറസ.  "നനിങ്ങള്  പരസര  സഹവര്തനിതെസതനിലൂതട
പരമമക്ടോയ  കശയസസ  കനടുകേ"  എന്ന  ഭഗവത്ഗസ്പീതെയനിതല   വചനയ  ഞക്ടോന്
ഓര്ക്കുകേയക്ടോണസ.  എലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗയ  ജനങ്ങളതടയുയ  കക്ഷമയ  മുന്നനില്  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ
മതെനനിരകപക്ഷവുയ  അഴനിമതെനിരഹനിതെവുയ  സമഭക്ടോവനയനിലധനിഷനിതെവുമക്ടോയ  ഒര
വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടക്ടോണസ  എല്.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനികന്റെതെസ.  മനുഷശ്യതനന്നതു
കപക്ടോതലതെതന്ന പ്രകൃതെനിക്കുയ തുലശ്യ പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമക്ടോണസ ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതെശ്യ മുന്നണനി
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കന്നതെസ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  മനുഷശ്യതരയുയ  മണനിതനയുയ
ജലതതയുയ മരതതയുയ എന്തനിനസ സഇൗകരക്ടോര്ജതതകപ്പെക്ടോലയ വനിറസ കേക്ടോശക്ടോക്കനി കേസ്പീശ
വസ്പീര്പ്പെനിച  ഭരണമക്ടോയനിരന  യു.ഡനി.എഫസ.  കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതെസ.  ഇന്നസ
മണനിനുയ  മനുഷശ്യനുയ  മരങ്ങള്ക്കുയ  ജലതനിനുയ  ജസ്പീവജക്ടോലങ്ങള്ക്കുതമലക്ടോയ  തുലശ്യ
പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ  നല്കേനിതകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒര  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിലൂതടയക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷ
ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്തമന്റെസ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതെസ.  ധനകശഷനി
പരനിമനിതെതമങ്കെനിലയ  വനികേസനവുയ അടനിയന്തരക്ടോശസക്ടോസവുയ  തെടസതപ്പെടക്ടോന് പക്ടോടനിതലന്ന
വക്ടോശനിയക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി ഗവണ്തമന്റെനിനുള്ളതെസ.  ധനകശഷനി
ആര്ജനിചതെനിനുകശഷയമക്ടോത്രയ  വനികേസനയ  എനകേരതെനിയക്ടോല്  കകേരളയ  പനികന്നക്ടോടസ
കപക്ടോകുതമന്നസ  മനസനിലക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടസ  ഒരവശതസ  മൂലധനതനിനസ  'കേനിഫ്ബനി'-തയ
പുതെനിയ  നനിയമങ്ങള്  ഉള്തപ്പെടുതനി  ശക്തനിതപ്പെടുത്തുകേയുയ  മറുവശതസ  ജനങ്ങള്ക്കസ
ആശസക്ടോസ പദതെനി പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകേയുയ തചയ്യുന്ന ഒര രക്ടോഷസ്പീയ ബദലക്ടോണസ ഇടതുപക്ഷ
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ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  കകേരളതനിനസ  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതെസ.  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെയുയ
ബനി.തജ.പനി.യുതടയുയ ഗവണ്തമന്റുകേള് നമ്മുതട രക്ടോജശ്യതസ നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടനിരന്ന
തതെറക്ടോയ  സക്ടോമ്പതനികേ  നയ  സമസ്പീപനമക്ടോണസ  ഇതരതനില്  സക്ടോധക്ടോരണ
ജനങ്ങളനില്നനിന്നസ കകേക്ടോണ്ഗസസ അപ്രതെശ്യക്ഷമക്ടോകേക്ടോനുള്ള കേക്ടോരണതമന്ന യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യയ
ഇനനിതയങ്കെനിലയ  തെനിരനിചറനിയണയ.  ബനി.തജ.പനി.യുതടയുയ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെയുയ
ഗവണ്തമന്റുകേള്  ഭരണതനിലനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  നമ്മുതട  രക്ടോജശ്യതസ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയ
സക്ടോമ്പതനികേനയ  സമസ്പീപനതമനപറയുന്നതെസ  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റുകേള്ക്കസ  വക്ടോരനികക്കക്ടോരനി
തകേക്ടോടുക്കുകേയുയ പക്ടോവതപ്പെടവനസ കേക്ടോലനിപക്ടോത്രയ മക്ടോത്രയ ദക്ടോനയ തചയ്യുകേയുയ തചയ്യുന്ന ഒര
സമസ്പീപനമക്ടോയനിരനതവങ്കെനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്തമന്റെസ
കകേരളതനില് ഉയര്ത്തുന്ന രക്ടോഷസ്പീയ ബദല് രക്ടോജശ്യതനിനക്ടോതകേതതന്ന മക്ടോതൃകേയക്ടോണസ.
പക്ടോവതപ്പെടവര്  തപക്ടോട്ടുയ  ചസ്പീപ്പുയ  കേണക്ടോടനിയുയ  കേണ്മഷനിയുയ  ഉപ്പുയ  മുളകുതമക്ടോതക്ക
വക്ടോങ്ങുന്നതെനിലൂതട നനികുതെനി പണമക്ടോയനി സമക്ടോഹരനിക്കുന്ന തുകേ ഖജനക്ടോവനിതലത്തുകമ്പക്ടോള്
ഇഇൗ നക്ടോടനിതല പക്ടോവതപ്പെടവനസ എങ്ങതന പ്രകയക്ടോജനപ്പെടുതക്ടോതമന്ന തെരതനികലയ്ക്കുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  പുലര്ത്തുന്നതെസ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  സമ്പൂര്ണ
കവദന്യുതെസ്പീകേരണയ കനടക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന രക്ടോജശ്യതത ആദശ്യ സയസക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളയ
മക്ടോറക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ. രണ്ടരലക്ഷകതക്ടോളയ വരന്ന പക്ടോവതപ്പെടവരതട  വസ്പീടുകേളനില്
ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  കവദന്യുതെനിയനിതലന്നസ  മനസനിലക്ടോക്കനിതകേക്ടോണ്ടസ  അങ്ങതനതയക്ടോര  പുതെനിയ
സമസ്പീപനതനികലയസ  ഗവണ്തമന്റെസ  വരനികേയക്ടോണസ.  തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോലയങ്ങള്
സയരക്ഷനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ,  പക്ടോവതപ്പെടവതന്റെ  മക്കള്ക്കസ  പഠനിക്കക്ടോനുള്ള
തപക്ടോതുവനിദശ്യക്ടോലയങ്ങള്  അന്തക്ടോരക്ടോഷ  നനിലവക്ടോരതനികലയസ  ശക്ടോക്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനസ
മൂലധനതനിതന്റെ  കുറവുവരക്ടോതതെ  ആ  തവല്ലുവനിളനി  ഏതറടുക്കുന്ന  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ
ജനപക്ഷ  ഗവണ്തമന്റെക്ടോണസ.  പക്ടോവതപ്പെടവതന്റെ  ശരണക്ടോലയമക്ടോയ  തപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗശ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങതള യക്ടോതതെക്ടോര പരനിമനിതെനിയുയ ബക്ടോധനിക്കക്ടോതതെ ശക്തനിതപ്പെടുത്തുന്നതെനികലയസ ഇഇൗ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള് ആശക്ടോവഹമക്ടോയനി  മുകമ്പക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  ഇതെസ
കകേരളതനിതല  ജനങ്ങളനില്  വലനിയ  പ്രതെസ്പീക്ഷയക്ടോണസ  ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതെസ.  എത്ര
ആകക്ഷപനിചക്ടോലയ  ജനമനസ്സുകേളനില്നനിന്നസ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറനിതന്റെ  ഇതരയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങതള  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുതട  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിതന
തുടച്ചുനസ്പീക്കക്ടോന്  കേഴനിയനിതലന്നസ  പ്രതെനിപക്ഷയ  ഓര്ക്കുന്നതെസ  നലതെക്ടോണസ.  വനിലക്കയറയ
പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനികേള്  ഭക്ഷശ്യ  വകുപ്പുമനനി  ആവര്തനിചസ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുന.  കകേരളതനില് മക്ടോകവലനി  കസ്റ്റേക്ടോറുകേള്വഴനി വനിതെരണയ തചയ്യുന്ന  13
ഇനയ  നനികതെശ്യക്ടോപകയക്ടോഗ  സക്ടോധനങ്ങള്ക്കസ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി
ഭരണതനിലനിരനിക്കുന്ന ഇഇൗ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലവുയ  ഒര  നയക്ടോകപസ  കൂടക്ടോതതെയുള്ള
സമസ്പീപനമക്ടോയനിരനിക്കുതമന്നസ  ഇച്ഛക്ടോശക്തനികയക്ടോടുകൂടനി  പറയക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന   ഭക്ഷശ്യ
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വകുപ്പെക്ടോണുളളതെസ.  എലക്ടോയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
വനികേസന കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോണസ.  കക്ഷമ തപന്ഷനുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെട്ടുണ്ടക്ടോയനിരന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള്  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യയ  അനുഭവനിചതെകല?  നക്ടോടനിതല  ആ  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യയ
തെനിരനിചറനിയക്ടോതതെ  ഇവനിതട  മുന്  മനനിമക്ടോര്  ഉള്തപ്പെതടയുള്ളവര്  സയസക്ടോരനിക്കുന്നതു
കകേള്ക്കുകമ്പക്ടോള്  ഞങ്ങള്ക്കസ  വനിഷമമുണ്ടസ.  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യങ്ങള്  തെനിരനിചറനിയണയ.
പരമ്പരക്ടോഗതെ വശ്യവസക്ടോയ കമഖലയുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെട്ടുള്ള ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഇടതപടല്
കകേരളയ  കേണ്ടതെകല?   കേശുവണ്ടനി  വശ്യവസക്ടോയതനിതന്റെ  ഇഇൗറനിലമക്ടോയ  തകേക്ടോലയ
ജനിലയനില്  തെകേര്ന്നസ തെരനിപ്പെണമക്ടോയ കേശുവണ്ടനി കമഖലതയ ശക്ടോക്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനു
കവണ്ടനി ഗവണ്തമന്റെസ ആവനിഷ്കരനിചസ നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതെനികേള് ശകദയമക്ടോണസ.
കകേരളതനില്  വരക്ടോന്  കപക്ടോകുന്ന  രൂക്ഷമക്ടോയ  കുടനിതവള്ള  പ്രശ്നയ  അഡസസ
തചയ്യുന്നതെനിനുയ  കൃഷനിയുയ  ജലകസചനവുയ  കൂടനികചര്ത്തുതകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒര
സങ്കെല്പ്പെതനികലയസ  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യതനിതല  ജനമനസ്സുകേതള  കൂടനിതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  കൃഷനിയനിലൂതട  ജലസമ്പതസ  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ
പ്രകൃതെനിതയയുയ മനുഷശ്യതനയുയ ഒരകപക്ടോതല സഹവര്തനിതെസതനിലൂതട തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി
നമ്മുതട രക്ടോജശ്യതനിതന്റെ തവല്ലുവനിളനികേതള അതെനിജസ്പീവനിക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണസ
ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനിയുതട  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനില്  പുലര്ത്തുന്നതെസ.
യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെസ വനിറ്റുതുലച കൃഷനിയനിടങ്ങതളലക്ടോയ തെനിരനിതചടുതസ കൃഷനിതയ
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  മനുഷശ്യതനയുയ  പ്രകൃതെനിതയയുയ  ഒര
സഹവര്തനിതെസതനിലൂതട  തകേക്ടോണ്ടുവന്നസ  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ ശക്ടോശസതെമക്ടോയ പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള നതലക്ടോര സമസ്പീപനമക്ടോണസ
ഇഇൗ  ബഡ്ജറനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്തമന്റെസ
പുലര്തനിയനിട്ടുള്ളതെസ. രക്ടോഷസ്പീയ  വനിവക്ടോദങ്ങള്തകേക്ടോണ്ടസ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനിയുതട  ഇതരയ  പ്രവര്തനങ്ങതള  ആകക്ഷപനിചസ  അതെനിതന്റെ  മൂലശ്യയ
തചറുതെക്ടോക്കക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നതെസ ഇഇൗ രക്ടോജശ്യതനിനുയ നക്ടോടനിനുയതെതന്ന ആപതക്ടോതണന്നസ
തെനിരനിചറനികയണ്ടതെക്ടോണസ.  കുടനിതവള്ള പ്രശ്നവുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട റവനല്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുയ  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിയുതമലക്ടോയ രക്ടോവനിതല ഇവനിതട മറുപടനി പറഞ.
പതക്ഷ,  ജനിലകേളനിലള്ള  അതരയ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  കൂറച്ചുകൂടനി  കവഗതെ
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  യഥക്ടോസമയയ  ഫണ്ടസ  അനുവദനിച്ചുതവന്നസ  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുയ  അതരയ
പ്രവൃതനികേള് കൃതെശ്യസമയതസ ജലവനിഭവ വകുപ്പെനിതനതകേക്ടോണ്ടസ ഏതറടുപ്പെനിക്കക്ടോനുയ അതെസ
ഇഇൗ വരള്ചയ്ക്കുകവണ്ടനിതെതന്ന പ്രകയക്ടോജനതപ്പെടുതക്ടോനുയ ശദനിക്കണയ.  രക്ടോജശ്യതനിനു
തെതന്ന  മക്ടോതൃകേയക്ടോയ  ഇഇൗ  വനികേസന  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടസ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനിയുതട സയഭക്ടോവനയക്ടോയതുതകേക്ടോണ്ടസ  ആരസ  തചയ്യുനതവന്നസ  കനക്ടോക്കക്ടോതതെ എന്തസ
തചയ്യുനതവന്നസ കനക്ടോക്കനി അതെനിതന പനിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒര രക്ടോഷസ്പീയ സയസ്കക്ടോരതനികലയസ
കകേരളതത വളര്തനിതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് നമുക്കസ കേഴനിയണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന.  
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തപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തെങ്ങള്: സര്,  ഞക്ടോന്  ഈ
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  എതെനിര്ക്കുകേയക്ടോണസ.  ബഡ്ജറസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  മുതെല്
ധനക്ടോഭശ്യര്തന ചര്ചകേളതട മറുപടനി പ്രസയഗതനില്വതര മനനിമക്ടോരതട സസപ്നങ്ങളതട
കേണക്കുകേളയ വനികേലമക്ടോയ പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളയ മക്ടോത്രമുണ്ടക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണസ നമുക്കനിവനിതട
കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിചതെസ.  കകേരളതനില് എലക്ടോകപര്ക്കുയ വസ്പീടസ,  എലക്ടോകപര്ക്കുയ തവള്ളയ,
തതെരവസ  നക്ടോയകേളനിലക്ടോത  കകേരളയ,  മക്ടോലനിനശ്യമുക്തമക്ടോയ  കകേരളയ  എന്നനിങ്ങതന
വരക്ടോനനിരനിക്കുന്ന  പദതെനികേളയ  പ്രവര്തനങ്ങളതമക്ടോതക്ക  മനനിമക്ടോരതടയുയ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെയുയ  ഒര  സസപ്നമക്ടോയനി  അവതെരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോയനിരന  ഗവണ്തമന്റെസ
ഇവനിതട  തചയതെസ.  ബഡ്ജറനില്തെതന്ന  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ  ധനകേക്ടോരശ്യ  വകുപ്പുമനനി
സക്ടോപനങ്ങള്  അനുവദനിക്കുകേകയക്ടോ  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തുകേകയക്ടോ  തചയ്യനില
എനപറഞതകേക്ടോണ്ടസ അപ്രഖശ്യക്ടോപനിതെ നനിയമന നനികരക്ടോധനയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോയനിരന.
എതന്റെ  പ്രനിയതപ്പെട  സുഹൃതസ  ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്ടോകജഷസ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളതട
കേണക്കുപറഞതകേക്ടോണ്ടസ  ലസ്പീഗനിതന  ആകക്ഷപനിക്കുന്നതെസ  കേണ്ടു.  കകേരളതനിതല
കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലങ്ങളനിതല  മുഴുവന്  രക്ടോഷസ്പീയ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളതട  കേണതക്കടുതസ
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ഏറനിയ  പങ്കുയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-തന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നക്ടോയനിരന
തവന്നസ വശ്യക്തമക്ടോകുയ.  ഷനിബനിതന്റെ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേകക്കസക്ടോണസ ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്ടോകജഷസ
ഇവനിതട  സൂചനിപ്പെനിചതെസ.  അതെസ  വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ  പ്രക്ടോകദശനികേ  സയഘടനതനിതന്റെ
കപരനിലണ്ടക്ടോയ  ഒര  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേമക്ടോതണന്നസ  നമുതക്കലക്ടോകപര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  ആ
തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതനിതന്റെ കപരനില് അവനിതട ഉണ്ടക്ടോയ സയഘടനതനില് അറസ്റ്റേസ തചയ
പ്രനിയതപ്പെട അസസ ലമനിതന കകേക്ടോടതെനി തവറുതതെ വനിടനിട്ടുയ പുറത്തുവചസ വനിചക്ടോരണ തചയസ
നനിഷ്ഠൂരമക്ടോയനി  തകേക്ടോലതചയതെസ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)കേക്ടോരക്ടോയനിരനതവന്നസ  വളതര
വശ്യക്തമക്ടോയനി  എലക്ടോ  മക്ടോധശ്യമങ്ങളയ  കകേക്ടോടതെനിയുതമക്ടോതക്ക  പറഞകേഴനിഞ്ഞതെക്ടോണസ.
വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോലണ്ടക്ടോയ  ആ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേയ  തതെക്ടോടസ
കകേരളതനിലണ്ടക്ടോയ  ഏതറ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങള്  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  ആരക്ടോയനിരന
പ്രതെനികേതളന്നസ  നമുക്കസ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  മുസസ്പീയ  വനിദശ്യക്ടോര്തനി  തഫഡകറഷതന്റെ
പ്രനിയതപ്പെട  ഒര  സകഹക്ടോദരന്  അരനിയനില്  ഷുക്കൂറനിതന  ഏതെസ  തെരതനിലക്ടോണസ
സനി.പനി.ഐ.(എയ)-കേക്ടോര്  വനിചക്ടോരണ  നടതനി  പക്ടോടതസ  വളഞവചസ  ആക്രമനിചസ
പചയക്ടോയനി  തകേക്ടോന്നതതെന്നസ  ഈ  സയസക്ടോനതസ  എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  അതെനില്
ആരക്ടോണസ പ്രതെനികേതളന്നസ നമുക്കറനിയക്ടോയ.  ഒകടതറ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങള് തപരനിങ്ങളതസ
മക്ടോവനിലൂടസ  മുഹമദസ,  ആലപ്പുഴയനിതല  റഷസ്പീദസ,  നക്ടോദക്ടോപുരതത  വക്ടോരനിയന്കുന്നതസ
കുഞ്ഞഹമദസ  ഹക്ടോജനി,  ജക്ടോതെനികയരനിയനിതല  യൂസഫസ  ഹക്ടോജനി  അങ്ങതന  എത്രതയത്ര
കകേസ സ്തുകേളക്ടോണസ.  ആ കകേസ സ്തുകേതളക്ടോതക്ക പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് അതെനിതന്റെതയലക്ടോയ പനിന്നനില് 
സനി.പനി.ഐ.(എയ)കേക്ടോരക്ടോയനിരന എന്നസ വളതര വശ്യക്തമക്ടോണസ. സനി.പനി.തഎ.(എയ)-തന്റെ
സയസക്ടോന തസക്രടറനിയക്ടോയ ശസ്പീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലകൃഷ്ണതന്റെ പ്രസക്ടോവനയക്ടോയനിരന
കകേരളതത  അക്രമരക്ടോഷസ്പീയതനികലയസ  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കപ്രരനിപ്പെനിചതതെന്നസ  ഈ
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സഭതെതന്ന  പലകപ്പെക്ടോഴക്ടോയനി  ചര്ച  തചയതുയ  പറഞ്ഞതുമക്ടോണസ.  ആ  തെരതനിലക്ടോണസ
ഞക്ടോന്  സൂചനിപ്പെനിചതെസ  കകേരളതനിതല  രക്ടോഷസ്പീയ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളതട
കേണതക്കടുതക്ടോല് അവനിതട സനി.പനി.തഎ.(എയ)  ആയനിരനിക്കുയ മുന്നനില്.  ഒര ഭക്ടോഗതസ
സനി.പനി.തഎ.(എയ)-ഉയ  മറുഭക്ടോഗതസ  ഭക്ടോരതെസ്പീയ  ജനതെക്ടോ  പക്ടോര്ടനിയുയ  ഒപ്പെതനിതനക്ടോപ്പെയ
നനിനതകേക്ടോണ്ടസ  പരസരയ  മതരനിചസ  അക്രമങ്ങളയ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങളയ
നടത്തുകേയക്ടോണസ.  കകേരളതനിതല രക്ടോഷസ്പീയ ചരനിത്രതമടുതസ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് വസ്പീണ്ടുയ
ഒനകൂടനി വശ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ സനി.പനി.തഎ.(എയ)  ഏതെസ കേക്ടോലതതക്ടോതക്ക
അധനികേക്ടോരതനില് വന്നനിട്ടുകണ്ടക്ടോ ആ കേക്ടോലഘടങ്ങളനില് മുഴുവന് അക്രമ രക്ടോഷസ്പീയങ്ങളതട
പരമ്പര  കകേരള  സയസക്ടോനതസ  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ  എന്നക്ടോണസ.  ശസ്പീ.  രക്ടോകജഷനിനസ
ലസ്പീഗനിതനതെനിതര   പറയക്ടോന്  കേനിടനിയ  ഒരവസരതനില്  പറകയണ്ടതെസ  പറഞതവന്ന
തെരതനില്  പറഞതകേക്ടോണ്ടസ  മക്ടോറനിവയക്ടോയ.  കകേരളതത  സയബന്ധനിചനിടകതക്ടോളയ
പുതെനിയ  ഒര  യുഗമക്ടോണസ  ആരയഭനിക്കുന്നതതെന്നസ  ശസ്പീ.  റനി.  വനി.  രക്ടോകജഷസ
പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.   ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന് രക്ടോജനിവചകതെക്ടോതട  ആ യുഗയ  ഭരണ
രയഗതസ  ആരയഭനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഈ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന  ചര്ചയനില്
പതങ്കെടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ   കകേരളതനിതല പ്രശ്നങ്ങതളക്കുറനിചസ  ധക്ടോരക്ടോളയകപര് സയസക്ടോരനിച്ചു.
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കമഖലയനില്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന   പ്രവര്തനങ്ങള്
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  അവനിതടതയക്ടോതക്ക  തതെറക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേളക്ടോണസ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
വകുപ്പെനില്നനിനയ ഗവണ്തമന്റെനില്നനിനയ ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ എന്നസ കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.
കകേരളതനില്  അനുവദനിച  ഹയര്  തസക്കന്റെറനി  സ്കൂളകേളനില്  അദശ്യക്ടോപകേതര
നനിയമനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  ഇതുവതര
സസസ്പീകേരനിചനിടനില  എന്നസ  മുന്  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിതട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
അതുമക്ടോത്രമല,  മുപ്പെതെസ  തകേക്ടോലതനിനുകശഷയ  കകേരളതനില്  അനുവദനിച
കകേക്ടോകളജുകേളനിലയ കകേക്ടോഴ്സുകേളനിലയ ഇതുവതര കപക്ടോസ്റ്റേസ ക്രനികയഷന് നടതക്ടോതതെ ഉന്നതെ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  രയഗയ   പുറകകേക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന  അവസക്ടോവനികശഷയ  മക്ടോറനി   കകേക്ടോകളജസ
തെലങ്ങളനിലയ  ഹയര്  തസക്കന്റെറനി  തെലങ്ങളനിലയ  കപക്ടോസ്റ്റേസ  ക്രനികയഷന്
നടതക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കമഖലയനില്
പക്ടോഠശ്യപദതെനി പരനിഷ്കരണയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുതമനയ മൂന്നസ ഘടങ്ങളനിലക്ടോയനി കകേരളതനിതല
വനിദശ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കസ  പുസകേങ്ങള്  വനിതെരണയ  തചയ്യുതമനയ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചുകേണ്ടു.  ഇവനിതട  കേരനിക്കുലയ  കേമനിറനിയുണ്ടസ,
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വനിചക്ഷണന്മക്ടോരണ്ടസ.  അതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  നടകതണ്ട
പ്രവര്തനങ്ങതളക്കുറനിചസ  ആകലക്ടോചനിക്കുന്ന  സമനിതെനികേളണ്ടസ.  പതക്ഷ  ആ
സമനിതെനികേകളക്ടോതടക്ടോനയ  ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോതതെ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടതനിതക്കക്ടോണ്ടസ
പക്ടോഠശ്യപദതെനി  പരനിഷ് ക്കരനിക്കുതമന്നസ  പറയുന്ന  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനിയുതട
വനികേലമക്ടോയ  നയങ്ങതളക്കുറനിചസ  സയസക്ടോനതത  അദശ്യക്ടോപകേ  സയഘടനക്ടോ
കനതെക്ടോക്കന്മക്ടോര് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയുയ എതന്റെ ധക്ടോരണ ശരനിയക്ടോതണങ്കെനില് വരക്ടോനനിരനിക്കുന്ന
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ദനിവസങ്ങളനില്  അവതരക്ടോരമനിച്ചുകൂടനി  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കമഖലയനില്  സയഭനക്ടോവസ
സൃഷ്ടനിക്കുന്ന അവസകപക്ടോലയ സയജക്ടോതെമക്ടോകുന്ന സമയയ വരക്ടോനനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഈ
രക്ടോജശ്യയ  സസതെനമക്ടോകുന്നതെനിനുമുമ്പസ  ബനിടസ്പീഷുകേക്ടോകരക്ടോടസ  പടതവട്ടുന്ന കേക്ടോലഘടങ്ങളനില്
ബനിടസ്പീഷസ  വനികരക്ടോധതനിതന്റെ  കപരനില്  ഇയഗസ്പീഷസ  ഭക്ടോഷ  പഠനിക്കരതെസ
എനപറഞതകേക്ടോണ്ടസ  അതരയ  സക്ടോപനങ്ങളണ്ടക്ടോക്കക്ടോതതെ  മക്ടോറനിനനിന്ന  മുസസ്പീയ
സമുദക്ടോയയ രക്ടോജശ്യതനിനസ സസക്ടോതെനശ്യയ കേനിടനിയതെനിനുകശഷയ ഈ രക്ടോജശ്യതസ അവരതട
നനിലനനില്പ്പെനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  കപക്ടോരക്ടോടങ്ങള്  നടത്തുന്നതെനിനനിടയസ  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
കമഖലയനികലയസ കേടനകപക്ടോകേക്ടോതതെ അവര് സക്ടോമ്പതനികേമക്ടോയുയ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസപരമക്ടോയുയ
സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയുയ  പുറകകേക്ടോട്ടുനനിന്ന  ഒരവസക്ടോ  വനികശഷയ  ഇന്തശ്യക്ടോ  രക്ടോജശ്യതസ
സയജക്ടോതെമക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ. അതെനിതനക്ടോര പരനിഹക്ടോരതമന്ന നനിലയനിലക്ടോണസ 1986-ല്  കദശസ്പീയ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ   നയയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുകേയുയ  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളമക്ടോയനി   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്തമന്റെസ  മുകന്നക്ടോട്ടുവരനികേയുയ  തചയതെസ.  അതെനിലൂതട  കകേരളതനില്  ഏരനിയ
ഇന്റെന്സസ്പീവസ  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനില്  ആരയഭനിച  42-ഓളയ  സ്കൂളകേളനിതല  95-ഓളയ
അദശ്യക്ടോപകേര്ക്കസ  ഇനയ  നനിയമനക്ടോയഗസ്പീകേക്ടോരയ  ലഭനിക്കക്ടോതതെയുണ്ടസ.   ഗവണ്തമന്റെസ
ഉതരവനിലൂതട  എയ്ഡഡസ  ആയനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ  തചയനിട്ടുയ  അവര്ക്കസ  ശമ്പളയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത
പരനിതെക്ടോപകേരമക്ടോയ അവസക്ടോവനികശഷയ കകേരളതനിലണ്ടസ.  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ സനിവനില്
സകപസസ  വകുപ്പുമനനി   തപക്ടോതുവനിതെരണ  രയഗതസ  യക്ടോതതെക്ടോര  പ്രയക്ടോസങ്ങളമനില
എന്നക്ടോണസ  ഇവനിതട  പറഞ്ഞതെസ.  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹയ  കനരനിട്ടുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
പ്രയക്ടോസങ്ങതളക്കുറനിചസ  കറഷനനില്  കുരങ്ങക്ടോത  ജസ്പീവനിതെങ്ങള്  എനപറഞ്ഞസ
ഇന്നതത  പത്രതനില്  വളതര  വശ്യക്തമക്ടോയനി  തകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
സസ്പീശക്ടോക്തസ്പീകേരണ  രയഗതസ  കകേരളതനിതല  വനനിതെക്ടോ  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുയ
വനനിതെക്ടോ  കേമസ്പീഷനുമുണ്ടക്ടോയനിട്ടുയ  ഒര  വനനിതെക്ടോ  വകുപ്പുതെതന്ന  തകേക്ടോണ്ടുവരതമന്നസ
പറയുന്നനിടതസ  നനിലവനിലള്ള  സസ്പീ  സുരക്ഷയസ  ഗുണകേരമക്ടോകുന്ന  രൂപതനില്,
നനിലവനിലള്ള വശ്യവസനിതെനികേതള ശക്ടോക്തസ്പീകേരനിക്കുന്ന തെലങ്ങളനികലയസ   കകേരളതനിതല
ഗവണ്തമന്റെസ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതെനിനുപകേരയ മതറക്ടോര തെലതനികലയസ കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.
അതുകപക്ടോതലതെതന്ന കകേരളതനിതല കറക്ടോഡുകേളനില് കകേരള സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള
വക്ടോഹനങ്ങള്  അനവധനിയുണ്ടസ  എന്നസ  കകേരളതനിതല  പത്രങ്ങള്  മുഴുവന്
വനിളനിച്ചുപറയുനണ്ടസ.  

1.42 pm]

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫസ തചയര്മക്ടോന് ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്)

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷസ :  സര്,  ഇഇൗ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  പൂര്ണമക്ടോയുയ
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണസ.   തുടക്കയ നന്നക്ടോയക്ടോല് പകുതെനി നന്നക്ടോയനി എന്നക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ
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അഞ്ചുമക്ടോസക്കക്ടോലയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യമുന്നണനി  ഗവണ്തമന്റെസ  കകേരളതനില്
ഉജസലമക്ടോയ  തുടക്കമക്ടോണസ  കുറനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  ഒര  പകക്ഷ,  പ്രതെനിപക്ഷയ  ആഗഹനിച
തുടക്കമക്ടോവനില,  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്  ആഗഹനിച  തുടക്കമക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കക്ടോരനികന്റെതെസ.  കേക്ടോലനിയക്ടോയ  ഖജനക്ടോവക്ടോയനിരന  ഇടതുപക്ഷതത  യു.ഡനി.എഫസ.
ഏല്പനിചതെസ. ആ കേക്ടോലനിയക്ടോയ ഖജനക്ടോവനില് നനിന്നസ ജനകക്ഷമകേരമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങള്
മുടങ്ങക്ടോതതെ  തുടര്നകപക്ടോകുകേ  എന്ന  വലനിയ  ഉതരവക്ടോദനിതെസമക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കക്ടോരനിനുള്ളതെസ.  ആ  ഉതരവക്ടോദനിതെസയ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേ  എന്ന
കേടമയക്ടോണസ  ഇടതുപക്ഷയ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.
സയസക്ടോനതനിതന്റെ  റവനല്യൂ  വരമക്ടോനയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേ,  ആ  വരമക്ടോനതനില്
നനിനതകേക്ടോണ്ടസ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  ധൂര്ത്തുയ
അഴനിമതെനിയുയ  ഒഴനിവക്ടോക്കുകേ,  സമയബന്ധനിതെമക്ടോയനി  പദതെനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേ
എന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള്   സര്ക്കക്ടോര്  തുടര്നകപക്ടോകകേണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  കേഴനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ  കേക്ടോലതസ  റവനല്യൂ  വരമക്ടോനയ  17.4  ശതെമക്ടോനയ  നനിരക്കനില്
വര്ദനിക്കുകമ്പക്ടോള്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  അതെസ  12.94
ശതെമക്ടോനമക്ടോയനി  കുറയുകേയക്ടോണസ  തചയതെസ.  2015-തല  സനി.  ആന്റെസ  എ.ജനി.  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ
തെതന്ന പറയുന്നതെസ, വനിഭവസമക്ടോഹരണതനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യതനില് ഗുരതെരമക്ടോയ പനിഴവക്ടോണസ
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കേക്ടോലത്തുണ്ടക്ടോയനിരന്നതതെന്നക്ടോണസ.  തചലവഴനിക്കതപ്പെടുന്ന
ഫണ്ടസ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കതപ്പെടുനകണ്ടക്ടോ  എനള്ളതുയ  ഗഇൗരവമക്ടോയനി
പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  2016  മക്ടോര്ചസ  31-തന്റെ  കേണക്കനുസരനിചസ
തെകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്  തചലവഴനിചനിട്ടുളളതെസ  47.48  ശതെമക്ടോനയ  തുകേ
മക്ടോത്രമക്ടോണസ. 4900 കകേക്ടോടനി രൂപകയക്ടോളയ തചലവഴനിക്കക്ടോതതെ കേനിടക്കുനതവനള്ളതെക്ടോണസ.
ഇക്കക്ടോരശ്യയ  ഗവണ്തമന്റെസ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുയ  തുടര്ന്നസ  അതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
വരക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനങ്ങള്   ഒരകക്കണ്ടതുമക്ടോണസ.  1957  മുതെല്
2011  വതരയുള്ള  ഗവണ്തമന്റുകേള്  55  വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഭരനിചകപ്പെക്ടോള്  കകേരളതനിതന്റെ
തപക്ടോതുകേടയ  75673  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനിരന.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കക്ടോലയ  തകേക്ടോണ്ടസ
കകേരളതനിതന്റെ  തപക്ടോതുകേടയ  75384  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വര്ദനിചസ  151057  കകേക്ടോടനി
രൂപയനികലയസ   മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന.  എനനിക്കുകശഷയ  കകേരളതനിതന്റെ  മുന്മുഖശ്യമനനി
ശസ്പീ.  ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി പ്രസയഗനിക്കുനണ്ടസ,  അകദ്ദേഹയ ഇതെസ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കണയ. ഇഇൗ
തപക്ടോതുകേടതനിതന്റെ  ഭസ്പീമമക്ടോയ  വര്ദനവസ  നമുക്കസ  വലനിയ  സക്ടോമ്പതനികേ
പ്രതെനിസന്ധനിയുണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ഒര  കേണ്സല്യൂമര്  സയസക്ടോനതമന്ന  നനിലയനില്
കകേരളതനികലയസ   85  ശതെമക്ടോനവുയ  സക്ടോധനങ്ങള്  വരന്നതെസ  തചക്കസ  കപക്ടോസ്റ്റുകേള്
വഴനിയക്ടോണസ.  അതെനിനക്ടോല്  തചക്കസ  കപക്ടോസ്റ്റുകേതള  ആധുനനികേവത്കേരനിചസ  കേള്ളക്കടതസ
അവസക്ടോനനിപ്പെനിചസ  നനികുതെനി  വരമക്ടോനയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതെസ്പീശന്  അദശ്യക്ഷനക്ടോയ  കേമനിറനിയുതട  ഒര
റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  ഇവനിതട വച്ചു.  നമ്മുതട സയസക്ടോനതനിതന്റെ തപക്ടോതുവനിഭവയ കകേരളതനിതല
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എകനികേല്യൂടസ്പീവസ,  അതെനിനസ  കനതൃതെസയ  തകേക്ടോടുക്കുന്ന  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്  എങ്ങതനയക്ടോണസ
ഫലപ്രദമക്ടോയനി  തതകേകേക്ടോരശ്യയ  തചയ്യക്ടോതെനിരനിക്കുകേ  എന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  ആ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുനണ്ടസ.  കമക്ടോഡതതണകസഷന്  ഓഫസ  ഗവണ്തമന്റെസ  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എ.ഡനി.ബനി.  ഫണ്ടസ  തചലവഴനിചതെനില്;  93  പദതെനികേള്  തപക്ടോതുഭരണ
വകുപ്പെക്ടോണസ  തചലവഴനിക്കുന്നതെസ.  പരനികശക്ടോധനയുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തപക്ടോതുഭരണ
വകുപ്പെനികനക്ടോടസ   നനിയമസഭക്ടോ കേമനിറനി  എങ്ങതനയക്ടോണസ പണയ തചലവഴനിചതെസ;  എത്ര
പണമക്ടോണസ  തചലവഴനിചതെസ;  ഏതെസ  കമഖലയനിലക്ടോണസ  തചലവഴനിചതെസ  എന്നതെനിതന
സയബന്ധനിച വനിവരങ്ങള് കചക്ടോദനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഒര കേണക്കുയ നല്കേക്ടോന് കേഴനിയുന്നനില.
നമ്മുതട  തപക്ടോതു  വനിഭവങ്ങള്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  തചലവഴനികക്കണ്ടതെനിതന  സയബന്ധനിചസ
വശ്യക്തമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടസ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെനിനുണ്ടക്ടോകേണയ.  ആ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ കകേരളതനിതന്റെ മുഖശ്യമനനി അധനികേക്ടോരകമതറടുതയുടന് ഉകദശ്യക്ടോഗസതര
വനിളനിച്ചുകൂടനി,  കകേരളതനിതല  ഉകദശ്യക്ടോഗസ  സമൂഹകതക്ടോടക്ടോയനി  പറഞ്ഞതെസ,  ഇവനിതട
ഓകരക്ടോ ഫയലനിലമുള്ളതെസ ഓകരക്ടോ ജസ്പീവനിതെമക്ടോണസ എന്നസ.  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ കേക്ടോലതസ
അവനിതട  ഫയലകേള്  ഉറങ്ങുകേയക്ടോയനിരന.  ഫയലകേള്  ഉറങ്ങുന്നതെസ
അവസക്ടോനനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ആ  ഫയലകേള്ക്കസ  ജസ്പീവന്  വയ്പനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനമക്ടോണസ
കകേരളതനിതല മുഖശ്യമനനി  സസസ്പീകേരനിചതെസ.   തപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദസ  ഹുതതസന്  തെങ്ങള്,
ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ അടക്കമുള്ള അയഗങ്ങള് ഒരപക്ടോടസ കചക്ടോദശ്യങ്ങള് കചക്ടോദനിച്ചു.
വനികേലമക്ടോയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനമക്ടോയനിരന്നനികല  ഇടതുപക്ഷയ  നടതനിയതതെന്നസ.  ഏതെക്ടോണസ
വനികേലമക്ടോയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ.  നക്ടോതള  നവയബര്  മക്ടോസയ  ഒന്നക്ടോയ  തെസ്പീയതെനിയക്ടോണസ,
കകേരളപ്പെനിറവനിയുതട  അറുപതെക്ടോയ  വക്ടോര്ഷനികേമക്ടോണസ.  എത്രകയക്ടോ  ഫലപ്രദമക്ടോയ
പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങള് സക്ടോദശ്യമക്ടോക്കനിയനിടക്ടോണസ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്തമന്റെസ അഞ്ചുമക്ടോസക്കക്ടോലയ
പൂര്തസ്പീകേരനിചസ  നവയബര്  മക്ടോസയ  ഒന്നക്ടോയ  തെസ്പീയതെനി  കകേരളപ്പെനിറവനിയുതട
ആകഘക്ടോഷങ്ങളനികലയസ  കപക്ടോകുന്നതെസ.  സമ്പൂര്ണ  തതവദന്യുതെസ്പീകേരണയ,  1,16,000
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള്ക്കസ സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി തതവദന്യുതെനി തകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ   നവയബര്   ഒന്നക്ടോയ  തെസ്പീയതെനി  അറുപതെക്ടോയ  കകേരളപ്പെനിറവനി
ആകഘക്ടോഷങ്ങളനികലയസ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്തമന്റെസ കപക്ടോകുന്നതെസ. അതെനിനസ യു.ഡനി.എഫസ.
ഇടതുപക്ഷതത  അയഗസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഒഇൗടസ  ഓഫസ  ബഡ്ജറക്ടോയനി,  20000  കകേക്ടോടനി
രൂപയുതട  കേനിഫ്ബനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ  നടതനി.  കേനിഫ്ബനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച  നനികുതെനി
വരമക്ടോനതനിനപ്പുറതക്ടോയനി  എങ്ങതനയക്ടോണസ  വനിഭവയ  സമക്ടോഹരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേ.
അങ്ങതന സമക്ടോഹരനിചസ കകേരളതനിതന്റെ ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര് വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
20000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട  കേനിഫ്ബനി  പക്ടോകക്കജസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചസ;  6000  കകേക്ടോടനി
രൂപയുതട  പദതെനികേളതട  ഡനി.പനി.ആര്.  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി;  അതെനിനസ  അനുമതെനി
തകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ നവയബര്  ഒന്നക്ടോയ തെസ്പീയതെനി അറുപതെക്ടോമതെസ
കകേരളപ്പെനിറവനി  ആകഘക്ടോഷങ്ങളനികലയസ  കപക്ടോകുന്നതെസ.  നനിങ്ങള്  കുടനിശനികേയക്ടോക്കനിയ
3500  കകേക്ടോടനി രൂപയുതട കക്ഷമ തപന്ഷനുകേള് പരനിപൂര്ണമക്ടോയനി തകേക്ടോടുത്തുതെസ്പീര്ത്തു
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തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇഇൗ  ആകഘക്ടോഷങ്ങളനികലയസ  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കക്ടോര്  കപക്ടോകുന്നതെസ.
യു.ഡനി.എഫസ.-നസ  എങ്ങതനയക്ടോണസ  ഹൃദയതനില്  തതകേവച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇഇൗ
ഗവണ്തമന്റെനിതന  വനിമര്ശനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേ.  174720  ശഇൗചക്ടോലയങ്ങള്
നനിര്മനിച്ചുതകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇന്തശ്യയനിതല  ആദശ്യതത  ഒ.ഡനി.എഫസ.  കസ്റ്റേറക്ടോയനി
കകേരളയ  മക്ടോറുന്നതെസ  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  ഒര  തപക്ടോന്തൂവലക്ടോണസ.  അങ്ങതന  ഒര
പ്രഖശ്യക്ടോപനയ നടതനി അതെസ യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്തമന്റെസ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതെസ.  കകേരളതനിതന്റെ തെരനിശക്ടോയ ഭൂമനികേളക്ടോതകേ കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയസ
പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ  നനിലയനികലയസ  മക്ടോറക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളക്ടോണസ  ഇവനിതട
സസസ്പീകേരനിക്കുകേ.  

ഇവനിതട  മുസസ്പീയ  ലസ്പീഗസ  കചക്ടോദനിചതെസ  തകേക്ടോല  തചയ്യതപ്പെടതെസ  സനി.പനി.തഎ.(എയ)
മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ  എന്നക്ടോണസ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ  കുറയുന്നതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോകണക്ടോ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേ
മുണ്ടക്ടോകുന്നതതെന്നസ ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ കചക്ടോദനിച്ചു,  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോതല  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേയ  ആരയ  നടതക്ടോന്  പക്ടോടനില.
തഎ.എ.എസസ.  കകേക്ടോചനിയഗസ  കക്ടോസനില്  ഇരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോകണക്ടോ;  മതണണ  വനിളക്കസ
തപക്ടോടനിതതറനിചക്ടോകണക്ടോ നനിങ്ങളതട അഞക്ടോളകേള് നരനിക്കക്ടോകടരനി സൂപ്പെനിയുതട പറമ്പനില്
മരനിച്ചുവസ്പീണതെസ.  വക്ടോലനിലക്ടോപുഴ  സ്കൂളനില്  അദശ്യക്ടോപകേനക്ടോയനിരന്ന  തജയനിയസസ
അഗസ്റ്റേനിതനയുയ  മുനനിസനിപ്പെല്  തചയര്മക്ടോനക്ടോയനിരന്ന  തകേ.  പനി.  വതലതനയുയ
ഒ.തകേ.  കുഞ്ഞനിക്കണതനയുയ  ആരക്ടോണസ  തകേക്ടോനതെള്ളനിയതെസ,  ലസ്പീഗകല?
പനണ്ടുവര്ഷക്കക്ടോലയ  സമക്ടോധക്ടോനമുണ്ടക്ടോയനിരന്ന  നക്ടോദക്ടോപുരതനിതന്റെ  മണനില്
കേഇൗമക്ടോരക്കക്ടോരന്  സഖക്ടോവസ  ഷനിബനിതന  തകേക്ടോലതപ്പെടുതനി  ഇഇൗ  നക്ടോടസ
സയഘര്ഷഭരനിതെമക്ടോക്കനിയതെസ  ലസ്പീഗകല?  കജക്ടോബനി  ആന്ഡ്രൂസനിതന  കേതലറനിഞ്ഞസ
തകേക്ടോലതപ്പെടുതനിയതുയ  വയനക്ടോടനിതല  കുടനിയപ്പെതന  തകേക്ടോലതപ്പെടുതനിയതുയ  ലസ്പീഗക്ടോണസ.
സനി.എചസ.  മുഹമദസ  കകേക്ടോയയസ  അകേമ്പടനി കസവനിചസ  കപക്ടോയ  ലസ്പീഗുകേക്ടോരക്ടോണസ
പഇൗകലക്ടോസനിതന  കുതനിതക്കക്ടോലതപ്പെടുതനിയതെസ.  ആ  ലസ്പീഗക്ടോകണക്ടോ  പരനിശുദ
മക്ടോലക്ടോഖമക്ടോരക്ടോകേക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നതെസ.  കകേരളതനിതല  അവസക്ടോനതത  രക്ടോഷസ്പീയ
തകേക്ടോലപക്ടോതെകേയ  നടതനിയതെസ  ലസ്പീഗക്ടോണസ.  ഏതെസ  പക്ടോര്ടനിയുമക്ടോകേതട,  ആരയ  തകേക്ടോല
തചയ്യതപ്പെടക്ടോന്  പക്ടോടനില.  നനിങ്ങള്  കേണ്ണൂരനിതനക്കുറനിചസ  വക്ടോചക്ടോലമക്ടോകുന്നകലക്ടോ.  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില് അവസക്ടോനതത രക്ടോഷസ്പീയ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേയ നടതനിയതെസ ലസ്പീഗക്ടോണസ. ഇവനിതട
ശസ്പീ.  തകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫസ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചു,  എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ  നനിയമസഭക്ടോ  സമനിതെനി
പരനികശക്ടോധനിചസ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  വയ്ക്കുന്നനില.  Ready  to  wait,  കേക്ടോതനിരന  കേക്ടോണക്ടോന്
കപക്ടോകുന്നകതെയുള.  നനിങ്ങളതട  കേക്ടോലതസ  നടതനിയ  എലക്ടോ  തെസ്പീതവടനിതക്കക്ടോള്ളകേളയ
അകനസഷനിചസ  കുറക്കക്ടോരക്ടോയവതര  ശനിക്ഷനിക്കുന്ന  നനിലയനികലയസ  ഇഇൗ  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കക്ടോര്  മക്ടോറുയ.  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  ബക്ടോയഗ്ലൂരയ  കേനിട്ടുയ  എന്നതെനിനസ  തതെളനിവസ  ഇകപ്പെക്ടോള്
കകേരളയ കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയകല. ഇവനിതട യു.ഡനി.എഫസ.-തല യുവ എയ.എല്.എ.-
മക്ടോര്  കൂത്തുപറമ്പനിതനക്കുറനിചസ  പറയുന്നതെസ  കേക്ടോലതനിതന്റെ  കേക്ടോവശ്യനസ്പീതെനിയക്ടോണസ.  ശസ്പീ.



384 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

ശബരസ്പീനക്ടോഥനുയ ശസ്പീ.  ഷക്ടോഫനി പറമ്പനിലയ ശസ്പീ.  തതഹബനി ഇഇൗഡനുയ ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.
ബല്റക്ടോമുയ അടക്കമുള്ള യു.ഡനി.എഫസ-തല യുവ എയ.എല്.എ.-മക്ടോര് കൂത്തുപറമ്പനിതല
ആ  രക്തസക്ടോക്ഷനികേളതട  കേലറകേള്ക്കു  മുന്നനില്  മക്ടോപ്പെനിരക്കുകേയക്ടോണസ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
കേചവടതതക്കുറനിചസ  പറയുകമ്പക്ടോള് നനിങ്ങള് കൂത്തുപറമ്പസ  രക്തസക്ടോക്ഷനികേതളക്കുറനിചസ
പറയുന. കൂത്തുപറമ്പനിതല രക്തസക്ടോക്ഷനികേള് തചയതെസ ശരനിയക്ടോതണന്നസ യു.ഡനി.എഫസ.
ഇകപ്പെക്ടോള്  ആവര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കൂത്തുപറമ്പനില്  ഞങ്ങളതട  രക്ടോജസ്പീവനുയ  മധുവുയ
ബക്ടോബുവുയ  കറക്ടോഷനുയ  ഷനിബുലക്ടോലയ  മരനിച്ചുവസ്പീണതെസ  ഓകടക്ടോറനിക്ഷയനിടനിചല,  അവതര
തവടനിതവചസ  തകേക്ടോലതപ്പെടുതനിയതെക്ടോണസ.  ആരക്ടോണസ  തവടനിവചസ  തകേക്ടോലതപ്പെടുതനിയതെസ?
നനിങ്ങളതട കേക്ടോലതസ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ തകേക്ടോള്ളയ്തക്കതെനിരക്ടോയനി കപക്ടോരക്ടോടയ നടത്തുകമ്പക്ടോള്
അവതര  തവടനിവചസ  തകേക്ടോലതപ്പെടുതനി.  ആ  തകേക്ടോലപക്ടോതെകേങ്ങള്  നനിങ്ങള്
തുടര്നതകേക്ടോകണ്ടയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കകേക്ടോണ്ഗസസ  ഇവനിതട  പരനിശുദമക്ടോകേക്ടോന്
ശമനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അക്രമ രക്ടോഷസ്പീയതതക്കുറനിചസ പറയുന.  നനിലമ്പൂരനിതല നനിങ്ങളതട
പക്ടോര്ടനി  ഓഫസ്പീസനിലകല  നനിങ്ങള്  ഇട്ടുകേളയുന്ന  വസങ്ങള്   മക്ടോറനിവയ്ക്കുന്ന,
തുണ്ടുകപപ്പെറുകേള്  ഒതുക്കനിവയ്ക്കുന്ന,  നനിങ്ങള്  കേഴനിക്കുന്ന  ഭക്ഷണതനിതന്റെ  എചനില്
എടുത്തുവയ്ക്കുന്ന  നനിരപരക്ടോധനിയക്ടോയ  ഒര  സസ്പീതയ  നനിലമ്പൂരനിതല  പക്ടോര്ടനി
ഓഫസ്പീസനിനകേതസ തകേക്ടോന്നസ  മൂലയനിരതനി ഒര തപക്ടോടക്കുളതനികലയസ തെള്ളനിയതെസ. ആ
നനിങ്ങളക്ടോകണക്ടോ  അക്രമരക്ടോഷസ്പീയതതക്കുറനിചസ  പറയുന്നതെസ.  നനിങ്ങളതട  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതകല ലക്ടോല്ജനി  തകേക്ടോള്ളന്നൂരയ മധു ഇഇൗചരത്തുയ തൃശ്ശൂരനില്
തകേക്ടോല  തചയ്യതപ്പെടതെസ.  ഹനസ്പീഫ  തകേക്ടോല  തചയ്യതപ്പെട്ടു.  നനിങ്ങളക്ടോകണക്ടോ
തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതതക്കുറനിചസ  പറയുന്നതെസ.  നനിങ്ങളതട  തകേക്ടോടനി  പനിടനിക്കുന്നവര്,
നനിങ്ങളതട മുദ്രക്ടോവക്ടോകേശ്യയ വനിളനിക്കുന്നവര്,  നനിങ്ങളതട പ്രതെശ്യയ ശക്ടോസകതക്ടോടസ  കചര്ന്നസ
ഒരമനിചസ  സഞരനിക്കുന്നവര്  അന്നതത  യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ
ഏതതെങ്കെനിലയ മനനി നനിങ്ങളതട പക്ടോര്ടനിയനില്തപ്പെട ആളകേള് തകേക്ടോല തചയ്യതപ്പെടുകമ്പക്ടോള്
ആ  വസ്പീടനികലയസ  കപക്ടോകേക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോകയക്ടോ.  ഇഇൗ  രക്ടോജശ്യതസ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതെകയക്ടോടസ
സന്ധനിതചയ്യുന്ന  സമസ്പീപനയ  ഇടതുപക്ഷയ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  നനിങ്ങളതട  പക്ടോര്ടനി
വര്ഗ്ഗസ്പീയതെകയക്ടോടസ  സന്ധനി തചയ്യുന്ന നനിലപക്ടോടക്ടോണസ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ
കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷതനിനസ വര്ഗ്ഗസ്പീയതെതയ പ്രതെനികരക്ടോധനികക്കണ്ടതെക്ടോയനി വരന്നതെസ.
രക്ടോജശ്യതസ  കേല്ബുര്ഗനിതയ,  ബന്സക്ടോതരതയ,  കരക്ടോഹനിതെസ  തവമുലതയ  ഒതക്ക
തകേക്ടോനതെളളന.  ആര്.എസസ.എസസ.  കകേരളതനികലയസ  വരകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങള്
എതെനിര്ക്കുനകണ്ടക്ടോ;  നനിങ്ങള്  എതെനിര്ക്കുന്നനിലക്ടോതയന്നസ  മക്ടോത്രമല,  നനിങ്ങള്
ആര്.എസസ.എസസ.-നസ വളരക്ടോന് ആവശശ്യമക്ടോയ സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഒര
സനി.തഎ.-തയ  ആക്രമനിചസ  തകേക്ടോലതപ്പെടുതക്ടോന്  ശമനിച  കകേസനിതല  പ്രതെനികേതള,
ആ കകേസനില് നനിന്നസ വനിടുതെല് തചയ്യക്ടോന് ആവശശ്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിചതെസ പഴയ
മുഖശ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനിയുതട  കേക്ടോലതകല;  കകേരളതനില്  ഏറവുയ  വലനിയ
വര്ഗ്ഗസ്പീയ വനികദസഷ പ്രസയഗയ നടതനിയ പ്രവസ്പീണ് തതെക്ടോഗക്ടോഡനിയയുതട കകേസസ എഴുതെനി
തെളളനിയതെസ  യു.ഡനി.എഫസ.തന്റെ  സര്ക്കക്ടോരകല;  നനിങ്ങള്  വര്ഗ്ഗസ്പീയതെകയക്ടോടസ  സന്ധനി
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തചയ്യുന.   ഇവനിതട  ബക്ടോബ്റനി  മസ്ജനിദസ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചു.  ബക്ടോബ്റനി  മസ്ജനിദസ
ആകേതട;  ഗുജറക്ടോതസ വയശഹതെശ്യയക്ടോകേതട;  എന്തുമക്ടോകേതട;  ഇഇൗ രക്ടോജശ്യതസ വര്ഗ്ഗസ്പീയതെ
ഭസ്പീകേരമക്ടോയനി  നമ്മുതട  നക്ടോടനിതല  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ  നക്ടോയകേന്മക്ടോതര,  മതെനല്യൂനപക്ഷങ്ങതള,
ദളനിതെതര  അക്രമനിക്കുകമ്പക്ടോള് അവതര സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് കകേക്ടോണ്ഗസസ ഒര നടപടനിയുയ
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ആ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതെതയ  പ്രതെനികരക്ടോധനിക്കുന്ന,  ഇടതുപക്ഷതനിതന്റെ
ശക്തനികകേന്ദ്രമക്ടോയ  കകേരളതനിതല  ഏറവുയ  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  ജനിലയക്ടോണസ  കേണ്ണൂര്.
അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  കേണ്ണൂര്  ജനിലതയ  ആക്രമനിക്കുവക്ടോന്  ആര്.എസസ.എസസ.
തെയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നതെസ.  സഇൗമശ്യയുതടയുയ ജനിഷയുതടയുയ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതതക്കുറനിചസ ഇവനിതട
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചു. ജനിഷയുതട തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതനിതല പ്രതെനികേതള പനിടനിചതെസ ഇടതുപക്ഷ
ഗവണ്തമന്റെക്ടോണസ.  സഇൗമശ്യ തകേക്ടോലപക്ടോതെകേതനില് ഏറവുയ വലനിയ വസ്പീഴ്ച സയഭവനിചതെസ
കപ്രക്ടോസനികേല്യൂഷനക്ടോതണനയ  കപ്രക്ടോസനികേല്യൂഷന്  തസല്ഫസ  കഗക്ടോള്  അടനിചനിരനിക്കുന
തവനമക്ടോണസ  സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതെനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതെസ.  ആരതട  കപ്രക്ടോസനികേല്യൂഷനക്ടോണസ;
ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  കേക്ടോലതത  കപ്രക്ടോസനികേല്യൂഷനസ  ഗുരതെരമക്ടോയ  വസ്പീഴ്ച
പറനിയനിരനിക്കുനതവന്നക്ടോണസ സുപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതെനി പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതെസ. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി
മറുപടനി  പറയണയ.   ശസ്പീമതെനി  കമനകേ  ഗക്ടോന്ധനി  നക്ടോയതയ  തകേക്ടോലക്ടോന്  പക്ടോടനിതലന്നസ
പറയുന. നനിങ്ങള് നക്ടോയതയ തകേക്ടോലക്ടോന് പക്ടോടനിലക്ടോതയന്നസ പറയുന്ന കമനകേക്ടോ ഗക്ടോന്ധനിക്കസ
എതെനിരക്ടോകണക്ടോ;  കസ്നേഹസമ്പന്നമക്ടോയ  പരക്ടോമര്ശയ  നടതനിയ  തകേ.പനി.സനി.സനി.
പ്രസനിഡന്റെസ  ശസ്പീ.  വനി.  എയ.  സുധസ്പീരനസ  എതെനിരക്ടോകണക്ടോ?  നനിലപക്ടോടസ  വശ്യക്തമക്ടോക്കണയ.
ആദര്ശ രക്ടോഷസ്പീയയ,  സയസ്കക്ടോര രക്ടോഷസ്പീയതമന്നസ ആവര്തനിചസ  പറയുന്ന കകേക്ടോണ്ഗസസ
പക്ടോര്ടനിയുതട  പക്ടോപ്പെരതമക്ടോണസ  ഇതെസ  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ഇടതുപക്ഷ  ജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനി ഗവണ്തമന്റെസ,  നനിങ്ങള് കേക്ടോലനിയക്ടോക്കനിയ ഖജനക്ടോവനില് നനിന്നസ  ഇഇൗ നക്ടോടനില്
ഒകടതറ ജനകക്ഷമകേരമക്ടോയ പ്രവര്തനങ്ങള് സയഘടനിപ്പെനിചസ മുകന്നക്ടോടസ കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ഒരപകക്ഷ,  നനിയമസഭയകേതസ  പ്രതെശ്യക്ഷമക്ടോയനി  എതെനിര്ക്കുതമങ്കെനിലയ  നനിങ്ങള്ക്കുയ
ഹൃദയതനില്  തതകേ  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെനിതന  അനുകൂലനികക്കണ്ടതെക്ടോയനി
വരയ. 

ശസ്പീ  .    രക്ടോജു എബഹക്ടോയ:  സര്,  ഈ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  അനുകൂലനിക്കുന.
ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  2016-17-തല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച  നനിരവധനി
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കുളള  തുടക്കമക്ടോണസ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേളനില്
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതെസ.   തപക്ടോതുസലങ്ങളനിലയ  തതലബറനികേളനിലതമലക്ടോയ  തതവതതഫ
കേണക്ഷന് നല്കുതമന്നസ  ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി നടതനിയ ബഡ്ജറസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള   നടപടനികേള്  ഇവനിതട  ആരയഭനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതുകപക്ടോതല
അചന്കകേക്ടോവനില്,  കേയ്പമയഗലയ  അടക്കമുളള  നനിരവധനി  കപക്ടോലസ്പീസസ  കസ്റ്റേഷനുകേളതട
പ്രവര്തനങ്ങള് ആരയഭനിക്കക്ടോന്  കടക്ടോക്കണ് തപ്രക്ടോവനിഷന്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.
അരൂര്,  തകേക്ടോയനിലക്ടോണ്ടനി,  തകേക്ടോങ്ങക്ടോടസ,  തെനിരവനന്തപുരയ  തസക്രകടറനിയറസ,

269/2019.
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പതനക്ടോഭസസക്ടോമനി കക്ഷത്രയ അടക്കമുളള സലങ്ങളനില് പുതെനിയ ഫയര് കസ്റ്റേഷനുകേള്
ആരയഭനിക്കക്ടോനുളള പണവുയ  ഒന മുതെല് എടക്ടോയ കക്ടോസസ വതര സ്കൂള് കുടനികേള്ക്കുളള
യൂണനികഫക്ടോമുകേള്  വനിതെരണയ  തചയ്യക്ടോനുളള  കടക്ടോക്കണ്  തപ്രക്ടോവനിഷനുയ  ഇഇൗ
സപനിതമന്റെറനി  ഡനിമക്ടോന്റെനില്  വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതുകപക്ടോതല  ചരനിത്രപ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ
നല്കേനിയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനമക്ടോണസ  മുഖശ്യമനനിയുതട  കേടക്ടോശസക്ടോസ  പദതെനി.  ആ
പദതെനിക്കുകവണ്ടനി കടക്ടോക്കണ് തപ്രക്ടോവനിഷനടക്കയ ഇഇൗ ബഡ്ജറനില് പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളള
നനിരവധനി  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  കവണ്ടനിയുളള  പ്രഖശ്യക്ടോപനങ്ങളയ  നടപടനികേളയ
ആരയഭനിചനിരനിക്കുന.  എതന്റെ  കസ്നേഹനിതെന്മക്ടോര്  അപ്പുറത്തുനനിനയ  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസങ്ങളനില് പ്രസയഗനിചതെസ,  ഇതെസ സസപ്ന  ബഡ്ജറക്ടോതണനയ ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങതളക്ടോനയ
നടക്കക്ടോന് കപക്ടോകുന്നനിലക്ടോതയനമക്ടോണസ. ആദശ്യ അഞ്ചുമക്ടോസയ തെനികേയുന്നതെനിനസ മുമ്പുതെതന്ന
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  നടപ്പെക്ടോക്കുതമനളളതെനിതന്റെ  ഏറവുയ  വലനിയ  തതെളനിവസ  തെതന്ന,
ഇഇൗ  സപനിതമന്റെറനി  ഡനിമക്ടോന്റെനില്  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  കകേരളതനിനസ  പുതെനിയ  മക്ടോതൃകേ
സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന് ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുഖശ്യമനനിയുയ ധനകേക്ടോരശ്യ മനനിയുയ  മനനിസഭയനിതല മറസ
മനനിമക്ടോരയ  കനതൃതെസയ  നല്കുനതവനളളതെക്ടോണസ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  നമുക്കസ  കേക്ടോണക്ടോന്
കേഴനിയുന്നതെസ.  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  ആരതട  പക്ഷതക്ടോതണനളളതെസ  പ്രധക്ടോനതപ്പെട
പ്രശ്നമക്ടോണസ.  ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ കകേരളതനിതല പക്ടോവതപ്പെട ആളകേളതട പക്ഷതക്ടോണസ.
ഇവനിതട  ശസ്പീ.  ആര്.  രക്ടോകജഷസ  അടക്കമുളള,  ഞങ്ങളതട  ആളകേതളക്ടോതക്ക  പറഞ്ഞ
പ്രധക്ടോനതപ്പെട വനിഷയയ, ഇവനിതട വസ്പീടനിലക്ടോതവര്ക്കസ വസ്പീടസ തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള്
വസ്പീണ്ടുയ  ആരയഭനിക്കുന.  കകേരളതനില്  വസ്പീടനിലക്ടോതവര്ക്കസ  വസ്പീടസ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനി ശസ്പീ.  വനി.എസസ.  അച്ചുതെക്ടോനന്ദന് സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ കേക്ടോലതസ ആരയഭനിചതെക്ടോണസ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനി  വന്നകപ്പെക്ടോള്  അവതെരനിപ്പെനിച
ആദശ്യതത ബഡ്ജറനില് തെതന്ന ഇ.എയ.എസസ.  ഭവന പദതെനി റദ്ദേക്ടോക്കുനതവന്നക്ടോണസ
പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ.  പകേരയ   പദതെനി  ഉണ്ടക്ടോകുതമന്നക്ടോണസ  ഞങ്ങള്  പ്രതെസ്പീക്ഷനിചതെസ.
സയസക്ടോനതസ  പകേരയ  ഒര  പദതെനിയുയ  തകേക്ടോണ്ടുവന്നനില.  ഇന്ദനിരക്ടോ  ആവക്ടോസസ
കയക്ടോജനയനിലൂതട  നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയനി  വസ്പീടസ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോകന  ഇവനിതട  കേഴനിഞളള.
അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  കകേരളതനിതല  പക്ടോവതപ്പെടവര്ക്കസ  വസ്പീടസ  കേനിടക്ടോതതെ  കപക്ടോയതെസ.
അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇവനിതട  എലക്ടോവര്ക്കുയ വസ്പീടസ  നല്കുന്ന ഏറവുയ മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ
നടപടനി,  കേഴനിഞ്ഞ വനി.എസസ.  സര്ക്കക്ടോരനിനസ  തുടര്ചയക്ടോയനി,  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോര്  തചയ്യക്ടോതതെ  കപക്ടോയ  തകേക്ടോടുയ  പക്ടോപതനിതന്റെ  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന്
കവണ്ടനിയക്ടോണസ  എലക്ടോവര്ക്കുയ  വസ്പീടസ  നല്കുന്ന  ഒര  പദതെനി  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ
പക്ടോവതപ്പെടവരതട പക്ഷത്തു നനില്ക്കുന്ന ഗവണ്തമന്റെക്ടോതണന്നസ പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുന്നതെസ.
കകേരളതനില്  ആദശ്യമക്ടോയക്ടോണസ  ഒര  മുഖശ്യമനനി  പക്ടോവതപ്പെട  നനിരവധനി  ആളകേള്ക്കസ
സഹക്ടോയയ  ലഭനിക്കുന്ന  കേടക്ടോശസക്ടോസ  പദതെനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിക്കുന്നതെസ.  നവയബര്  1-നസ
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സമ്പൂര്ണമക്ടോയനി  ശുചനിമുറനികേളളള സയസക്ടോനമക്ടോയനി  കകേരളയ മക്ടോറുകമ്പക്ടോള്  വസ്പീണ്ടുയ
ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതെശ്യ മുന്നണനി ഗവണ്തമന്റെസ, സഖക്ടോവസ ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന്
നയനിക്കുന്ന  ഗവണ്തമന്റെസ,  പക്ടോവതപ്പെടവരതട  പക്ഷതക്ടോതണന്നസ  ഒരനിക്കല്  കൂടനി
തതെളനിയനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ആ  നനിലയനിലളള  നടപടനികേളക്ടോണസ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ.
ആദശ്യമക്ടോയക്ടോണസ  വനിലക്കയറമനിലക്ടോത  ഓണതത  കകേരളയ  കേണ്ടതെസ.  സ്കൂളകേള്
സക്ടോര്ടക്ടോക്കുന്ന  രൂപതനികലയ്ക്കുളള  നടപടനികേളക്ടോണസ  ഇന്നസ  കകേരള  ഗവണ്തമന്റെസ
ആരയഭനിചനിരനിക്കുന്നതെസ.  ഒര  ശമകേരമക്ടോയ  ദഇൗതെശ്യമക്ടോണസ  ഇവനിതട
ഏതറടുക്കുന്നതതെനളള  കേക്ടോരശ്യതനില്  സയശയമനില.  കേക്ടോരണയ,  39,841  രൂപയക്ടോണസ
ആകളക്ടോഹരനി  കേടയ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷയ  തകേക്ടോണ്ടസ  യു.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്തമന്റെസ
വരതനിവച കേടയ എന്നസ പറയുന്നതെസ ഒര ലക്ഷയ കകേക്ടോടനി രൂപയനില് അധനികേമക്ടോണസ.
അങ്ങതനയക്ടോണനിതെസ  ഏതെക്ടോണ്ടസ  ഒന്നരലക്ഷയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയനികലയസ  മക്ടോറനിയതെസ.  ആ
വലനിയ  കേടതനില്  നനിനതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഇവനിതട  ബഡ്ജറസ  അവതെരനിപ്പെനിചതെസ.  ആ
ബഡ്ജറസ അവതെരനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള് ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി വളതര പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യകതക്ടോടുകൂടനി
കേനിഫ്ബനിതയക്കുറനിചസ  പറഞ.  എത്ര  പരനിഹക്ടോസ  രൂപതനിലക്ടോണസ  കേനിഫ്ബനിതയ
സയബന്ധനിച  ആകക്ഷപങ്ങള്  പ്രതെനിപക്ഷ  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  നടതനിയതെസ.
നവയബര്  7-ാം തെസ്പീയതെനി  4,000  കകേക്ടോടനി രൂപയുതട ആദശ്യഘട പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കസ
കേനിഫ്ബനി  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുക്കക്ടോന്  കപക്ടോവുകേയക്ടോണസ.  ഇവനിതട  ഉയര്തനിയ
പരനിഹക്ടോസങ്ങള്  പനിന്വലനിക്കുകമക്ടോതയന്നക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  സുഹൃത്തുക്കകളക്ടോടസ
എനനിക്കസ  കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുളളതെസ.  നനിങ്ങള്  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  വനികേസനതത
സയബന്ധനിചസ  പ്രസയഗനിച്ചു.  ഞക്ടോതനക്ടോനയ  അതെനിതനപ്പെറനി  പറയുന്നനില.  ഏതെസ
വനികേസനമക്ടോണസ  നനിങ്ങള്  നടതനിയതെസ?  45  മസ്പീറര്  വസ്പീതെനിയനില്  കകേരളതനില്  ഒര
കറക്ടോഡസ നനിര്മനിക്കക്ടോന് കേഴനികഞ്ഞക്ടോ; കേഴനിഞ്ഞനില. ഇവനിതട പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ
ഗവണ്തമന്റെസ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ നക്ടോലവരനി പക്ടോതെകപക്ടോലയ നനിര്മനിക്കക്ടോന്
നനിങ്ങള്ക്കസ  കേഴനിഞ്ഞനിലക്ടോതയന്നസ  പറഞ്ഞക്ടോല്  കകേരളതനിതല  വനികേസനകതക്ടോടസ
നനിങ്ങളതട സമസ്പീപനയ എന്തക്ടോയനിരന. ഒര നക്ടോലവരനി പക്ടോതെ കപക്ടോലയ ആധുനനികേമക്ടോയ
കേക്ടോലഘടതനില്  നനിര്മനിക്കക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിനസ
കേഴനിഞ്ഞനിലക്ടോതയന്നസ  പറയുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങള്  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  ആരതട
തെക്ടോല്പ്പെരശ്യങ്ങള്  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കവണ്ടനിയക്ടോണസ  ഭരണയ  നടതനിയതെസ?  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസയ ശസ്പീ.  സണനി കജക്ടോസഫസ,  കേണ്ണൂര് വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ പൂര്തനിയക്ടോക്കണതമന്നസ
പറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള് ഞങ്ങളയ  കേയ്യടനിച്ചു.  അന്നതത ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി കേണ്ണൂര്
വനിമക്ടോനതക്ടോവളയ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  തചയ്യുന്ന  പടയ  ഞങ്ങള്  കേണ്ടു.  ഉദ്ഘക്ടോടനയ
കേഴനിയുകമ്പക്ടോള് മുഖശ്യമനനിയുയ  ശസ്പീ.  സണനി കജക്ടോസഫുതമലക്ടോയ  വനിമക്ടോനതനില് കേയറനി
കനതര തെനിരവനന്തപുരതസ വരതമന്നസ ഞങ്ങള് വനിചക്ടോരനിച്ചു. ഇകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ അറനിയുന്നതെസ
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അവനിതട  വനിമക്ടോനയ  തപക്ടോങ്ങണതമങ്കെനില് ഇനനിയുയ  വര്ഷങ്ങള്  എടുക്കുതമന്നസ,  എന്തസ
തെടനിപ്പെക്ടോണസ.  ശസ്പീ.  തതഹബനി ഇഇൗഡന് പ്രസയഗനിചകപ്പെക്ടോള്, തമകടക്ടോ നനിര്മക്ടോണയ ഉടന്
പൂര്തനിയക്ടോക്കണതമന്നസ  മുഖശ്യമനനികയക്ടോടസ  അഭശ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ശസ്പീ.  തതഹബനി
ഇഇൗഡനുയ അന്നതത മുഖശ്യമനനിയുതമലക്ടോയ ഉദ്ഘക്ടോടനയ തചയ തമകടക്ടോയനില് കേയറനി
സുന്ദരമക്ടോയ  യക്ടോത്ര  നടത്തുനതവന്നക്ടോണസ  ഞങ്ങള്  പ്രതെസ്പീക്ഷനിചതെസ.  ഇതരയ
തെടനിപ്പുകേളതട അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ...എന്തനിനുകവണ്ടനിയക്ടോയനിരന ഇതരയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
നടതനിയതെസ?  നനിങ്ങള്  ഇഇൗ  പണയ  മുഴുവന്  കേടതമടുതസ  കകേരളതനിതന്റെ
പുകരക്ടോഗതെനിക്കുകവണ്ടനി, വനികേസനതനിനുകവണ്ടനി നടതനിയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള് കകേരളതനിതല
ജനങ്ങകളക്ടോടസ  പറയക്ടോന്  കേഴനികഞ്ഞക്ടോ;  പറയക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ
കകേരളതനിതല ജനങ്ങള് നനിങ്ങള്ക്കസ എതെനിരക്ടോയനി തെസ്പീരമക്ടോനയ എടുതതെസ.  നനിങ്ങളയ
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റുയ  കചര്തന്നടുത  സമസ്പീപനങ്ങള്  കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്
അനുഭവനിക്കുകേയക്ടോണസ. 

2.00 pm]

റബ്ബറനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യതനില് 2012 മുതെല് പ്രതെനിപക്ഷ എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  ഇവനിതട
നനിരവധനി  തെവണ  സബ്മനിഷനുകേള്,  ശദക്ഷണനിക്കല്  പ്രകമയങ്ങള്,
അടനിയന്തരപ്രകമയയ എലക്ടോയ തകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുയ കകേന്ദ്രതനില് കപക്ടോയനി ഒര നനികവദനയ
തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ. സര്ക്കക്ടോരനിനസ കേഴനികഞ്ഞക്ടോ?  നനിങ്ങള് ശമനിചനില.
നനിങ്ങള്  ഇവനിടതത  റബ്ബര്  ഫക്ടോകറനി  ഉടമകേള്തക്കക്ടോപ്പെമക്ടോയനിരന.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
എലക്ടോ ഇറക്കുമതെനിയുയ  വന്നകപ്പെക്ടോള്  മക്ടോറനിനനിന.  ബനി.തജ.പനി.  വന്നകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  ഒര
നനികവദനയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനി  ഡല്ഹനിക്കസ  കപക്ടോയതെസ.
കേസ്തൂരനിരയഗന്,  ഗക്ടോഡ്ഗനില്  പ്രശ്നതനില്  ഒതക്ക  എന്തസ  സമസ്പീപനമക്ടോണസ  എടുതതെസ.
അന്നതത  പ്രതെനിപക്ഷ  ഉപകനതെക്ടോവസ  ശസ്പീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന്  ഇവനിതട
പ്രകമയയ  തകേക്ടോണ്ടുവന്നകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  അതെനിതന  പനിന്തുണയക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോയതെസ.
കകേരളതനിതല മലകയക്ടോര കൃഷനിക്കക്ടോരതട തനഞത്തുകൂടനി മക്ടോത്രകമ ഇതെസ നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്
ഞങ്ങള് അനുവദനിക്കൂ എന്നസ പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ  ഇവനിടതത ഇടതുപക്ഷ ജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനിയക്ടോണസ.  നനിങ്ങള്  നടപ്പെക്ടോക്കനിയതെക്ടോണസ  ഈ  തകേക്ടോടുയ  കദ്രക്ടോഹയ.  ഇതരയ
കദ്രക്ടോഹനടപടനികേളക്ടോണസ  നനിങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷക്കക്ടോലയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതെസ.
കകേരളതനിതല  ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന്  നനിങ്ങള്ക്കസ  കേഴനി ഞ്ഞനില.
ഇകപ്പെക്ടോള് എതന്തക്ടോര കപക്ടോരക്ടോടമക്ടോണസ.  

സസക്ടോശയ ഫസ്പീസനിതന്റെ വര്ദനവസ വന്നകപ്പെക്ടോള് എത്ര ദനിവസമക്ടോണസ നനിയമസഭ
സയഭനിചതെസ. ഹര്തക്ടോല് നടത്തുകേയനിതലന്നസ പ്രഖശ്യക്ടോപനിചസ ഉണക്ടോവ്രതെമനിരന്ന ആളകേള്
മുഴുവന് ഹര്തക്ടോലനിതന്റെ പ്രഖശ്യക്ടോപനവുമക്ടോയനി  മുകന്നക്ടോടസ.  നനിയമസഭ എനപറഞ്ഞക്ടോല്
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സമക്ടോധക്ടോനതനിതന്റെ  തവഞക്ടോമരയ  വസ്പീശുന്ന  കകേന്ദ്രമക്ടോതണന്നസ  പറഞ്ഞസ
പ്രചരനിപ്പെനിച്ചുനടന്ന  ആളകേള്  പതസ  പനണ്ടസ  ദനിവസക്കക്ടോലയ  എന്തസ  ന സൃതമക്ടോണസ
ഇവനിതട  നടതനിയതെസ.  കപക്കൂത്തുകേള്  എന്ന  വക്ടോക്കുകപക്ടോലയ  മക്ടോറനിനനില്ക്കുയ.  ഇതെസ
ആര്ക്കുകവണ്ടനിയക്ടോയനിരന?  നനിങ്ങള്  ഭരനിച  അഞസ  വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഇവനിടതത
സസക്ടോശയ  മക്ടോകനജുതമന്റുകേള്  കേശ്യക്ടോപനികറഷന്  ഫസ്പീസക്ടോയനി  വക്ടോങ്ങനിക്കൂടനിയതെസ  1000
കകേക്ടോടനി  രൂപയനികലതറയക്ടോണസ.  ആ  കേശ്യക്ടോപനികറഷന്  ഫസ്പീസസ  നനിര്തലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
തെസ്പീരമക്ടോനതമടുത  ശക്തമക്ടോതയക്ടോര  മുഖശ്യമനനിയുയ   ഗവണ്തമന്റുമക്ടോണസ  ഇനള്ളതെസ.
ഇന്തശ്യക്ടോരക്ടോജശ്യതസ  ആദശ്യമക്ടോയനി  കേശ്യക്ടോപനികറഷന്  ഫസ്പീസസ  നനിര്തലക്ടോക്കനിയ  കസ്റ്റേറക്ടോയനി
കകേരളയ  മക്ടോറുകേയക്ടോയനിരന.  ആ  ഗവണ്തമന്റെനിതന  നനിങ്ങള്  അനുകൂലനിക്കുതമന്നസ
ഞങ്ങള്  പ്രതെസ്പീക്ഷനിച്ചു.  പകക്ഷ  നനിങ്ങള്  അവര്തക്കക്ടോപ്പെമക്ടോയനിരന.  അതെനിനുകവണ്ടനി
യക്ടോയനിരന  നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയ  ഫസ്പീസസ  വര്ദനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള്  നനിങ്ങള്  ഈ  സമര
ആഭക്ടോസങ്ങള് മുഴുവന് നടതനിയതെസ. ആ സക്ടോപനയ നടതനിതക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേകണ്ട.  

ശസ്പീ.  കജക്കബസ കതെക്ടോമസനിതന മറയക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടസ എങ്ങതനതയങ്കെനിലയ പുകേചസ
പുറത്തുചക്ടോടനിക്കക്ടോന്കവണ്ടനി  എത്ര  അടനിയന്തര  പ്രകമയങ്ങളക്ടോണസ  ഇവനിതട  വന്നതെസ.
നനിങ്ങളതട ഭക്ടോഗത്തുനനിനയ ഏതതെങ്കെനിലയ തതെറസ കേണ്ടക്ടോല് ഈ ഗവണ്തമന്റെസ തെനിരത്തുയ.
പകക്ഷ  കജക്കബസ  കതെക്ടോമസനിതനകപ്പെക്ടോതലയുള്ള  പതസ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്  ഈ
കകേരളതനിലണ്ടക്ടോയനിരതന്നങ്കെനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞസ വര്ഷക്കക്ടോലയ ഐകേശ്യജനക്ടോധനിപതെശ്യ
മുന്നണനി ഈ കകേരളതത അഴനിമതെനിയുതട കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുമക്ടോയനിരകന്നക്ടോ?  ഇവനിതട
നല  ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്  ഇതലതന്നക്ടോനയ  ഞങ്ങള്  പറയുന്നനില.  പകക്ഷ  നതലക്ടോര
വനിഭക്ടോഗയ  ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോതര  അഴനിമതെനിയുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോക്കനിമക്ടോറക്ടോനക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെസ  ശമനിചതെസ.  അതെസ  കേണ്ടുപനിടനിക്കുകമ്പക്ടോള്  എതന്തക്ടോര  വനിഭക്ടോന്തനിയക്ടോണസ.
പ്രക്ടോരയഭ വക്ടോദയ കഹകക്കക്ടോടതെനിയനില് വരകമ്പക്ടോള് ശസ്പീ.  കജക്കബസ കതെക്ടോമസനിതനതെനിതര
കകേതസടുക്കക്ടോന് വകുപ്പുതണ്ടന്നസ സനി.ബനി.ഐ.  കപക്ടോലയ ചക്ടോടനിക്കയറനി പറയുകേയക്ടോണസ.
പ്രക്ടോരയഭവക്ടോദയ  കപക്ടോലയ  കകേടനില.  കഫക്ടോണുകേള്  കചക്ടോര്തതപ്പെടുകേയക്ടോണസ.  ആളകേള്
ഭയതപ്പെടുകേയക്ടോണസ.  എന്തനിനക്ടോണസ ഭയതപ്പെടുന്നതെസ;  ആര്ക്കുകവണ്ടനിയക്ടോണസ ഭയതപ്പെടുന്നതെസ?
ഇവനിതട കുകറ കേക്ടോരശ്യങ്ങള് പുറത്തുവരക്ടോനുണ്ടസ.  ആ കേക്ടോരശ്യങ്ങള് പുറത്തുവരതട.  കകേരള
സമൂഹയ  അതെസ  പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അങ്ങതന  പുറത്തുവരകമ്പക്ടോള്  അതെനിതന
സസക്ടോഗതെയ തചയ്യുകേയക്ടോണസ കവണ്ടതെസ.  

ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷക്ടോ  നനിയമയ-ഇവനിതട  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനി  പനി.  തെനികലക്ടോതമന് 
മറുപടനി  പറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള്  പറഞ്ഞകലക്ടോ,  എന്തുതകേക്ടോണ്ടക്ടോയനിരന  മൂന്നസ  വര്ഷക്കക്ടോലയ
നനിങ്ങള്   ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷക്ടോ  നനിയമയ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോതെനിരന്നതെസ.  700
കകേക്ടോടനികയക്ടോളയ രൂപയുതട ഒര ആകക്ഷപവുയ അഴനിമതെനിയക്ടോയനി അകദ്ദേഹയ ഉന്നയനിചനില.
കകേരളതനിതല തമക്ടോതയ  അരനി  വനിതെരണക്കക്ടോരതട  തെക്ടോല്പരശ്യയ  സയരക്ഷനിക്കക്ടോന്
കവണ്ടനിയക്ടോയനിരന  നനിങ്ങള്  മൂന്നസ  വര്ഷക്കക്ടോലയ  ഈ  ഭക്ഷശ്യസുരക്ഷക്ടോ  നനിയമയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോതെനിരന്നതതെന്നസ  പറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള്  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  അവതെരനിപ്പെനിച
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ശസ്പീ.  അനൂപസ കജക്കബസ  അനങ്ങനിയനില.  അനങ്ങക്ടോന് കേഴനിയനില.  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഭക്ഷശ്യ
സുരക്ഷയുതട  കപരനില്  നനിങ്ങളനിവനിതട  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  തകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണസ.
നനിങ്ങള് അടനിയന്തര പ്രകമയയ തകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനില് ഒര പ്രശ്നവുമനില.  പകക്ഷ അതെസ
തകേക്ടോണ്ടുവരകമ്പക്ടോള്  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നസ  വര്ഷക്കക്ടോലയ  എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇതെസ
നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോതെനിരനതവന്നസ മറുപടനി  പറകയണ്ട ബക്ടോദശ്യതെ നനിങ്ങള്ക്കുതണ്ടന്ന കേക്ടോരശ്യയ
ഓര്ക്കണയ.  

നനിസക്ടോയ  കകേസസ-അതെനിതന്റെ  അകനസഷണയ  നടതണതമന്നസ  ഞക്ടോന്
ആവശശ്യതപ്പെടുന.  നനിസക്ടോയ  തകേക്ടോലതചയ   മദശ്യവയസ്കതന്റെ  രക്തക്കറ  പുരണ്ട
ഉടുപ്പുകപക്ടോലയ  കേളഞ.  അകദ്ദേഹതനിതന്റെ  മരണതമക്ടോഴനി  എടുക്കക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോയനില.
നനിഗൂഢതെകേളതട നനിഗൂഢതെയനികലയസ കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ. ഇവനിടതത ഓകരക്ടോ കകേസ സ്തുകേളയ
അങ്ങതനയക്ടോണസ  കകേകേക്ടോരശ്യയ  തചയ്യതപ്പെടതെസ.  അവനിതടയക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
പ്രതെനിപക്ഷ കനതെക്ടോവനിതന രവനി പൂജക്ടോരനി ഭസ്പീക്ഷണനിതപ്പെടുത്തുന്നതെസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മുന്
മുഖശ്യമനനി  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനിതക്കതെനിതര  പരക്ടോതെനി  തകേക്ടോടുത  എയ.  തകേ.  കുരവനിളതയ
ഭസ്പീഷണനിതപ്പെടുതനിയതുയ  ഇകതെ  രവനി  പൂജക്ടോരനി  തെതന്നയക്ടോണസ.   എവനികടയക്ടോണസ
നനിഗൂഢതെകേള് കപക്ടോകുന്നതെസ?  അതുതകേക്ടോണ്ടസ സഗഇൗരവമക്ടോയ കേക്ടോരശ്യങ്ങളക്ടോണസ  ഇവനിതട
ചര്ച  തചയ്യതപ്പെകടണ്ടതെസ.  ബക്ടോയഗ്ലൂര്  കകേക്ടോടതെനിയനിതല  കകേസസ  വന്നകപ്പെക്ടോള്  ഞക്ടോന്
അറനിഞ്ഞനിലക്ടോതയന്നസ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി പറഞ.   അകദ്ദേഹയ ഇന്നനിവനിതട
വന്നനിട്ടുണ്ടസ.  ഇവനിതട  വലനിതയക്ടോര  മഞ്ഞസ  ഉരകുന്നതെനിതന്റെ  തുടക്കമക്ടോണസ  കസക്ടോളക്ടോര്
കകേതസന്നസ  അന്നസ  ഞങ്ങള് പറഞ.  അറനിഞ്ഞനിതലനള്ള അകദ്ദേഹതനിതന്റെ വക്ടോദയ
ശരനിയല.  ഇവനിതട  23-ാം  തെസ്പീയതെനി  വക്കക്ടോലതസ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  അവനിതട
രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ  അകസക്ടോസനികയറസസനിനസ  കകേസസ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.  ഇവനിതട  സമന്സസ
കകേപ്പെറനിയ രജനിസ്റ്റേറുണ്ടസ.  അറനിഞ്ഞനിതലന്നസ പറഞതകേക്ടോണ്ടസ ഇത്ര പ്രമക്ടോദമക്ടോയ ഒര
കകേസനില്നനിന്നസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനിക്കസ  ഒഴനിഞമക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിയുകമക്ടോ?
ഒഴനിഞമക്ടോറക്ടോന്  കേഴനിയനില.  വളതര  ഗഇൗരവമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങതള  കകേരളയ
കനരനികടണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  

ബനി.തജ.പനി.-ക്കസ  ബനി.ഡനി.തജ.എസസ.  പനിന്തുണ  തകേക്ടോടുതകപ്പെക്ടോള്  ഇടതുപക്ഷ
മുന്നണനിയുതട  കവക്ടോട്ടുകേള്  മുഴുവന്  ഒലനിച്ചുകപക്ടോകുതമന്നസ  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടസ  അവസക്ടോന
നക്ടോളകേളനില്  നടതനിയ  എലക്ടോ  കേടുയതവട്ടുകേളതടയുയ  തകേക്ടോള്ളക്കഥകേള്
പുറത്തുതകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  ഇവനിതട  കനക്ടോടസ  എണ്ണുന്ന  യനയ  ഒന്നസ  മക്ടോത്രകമയുള
എന്നക്ടോണസ  കേരതെനിയതെസ.  ഏറവുയ  കൂടുതെല്  കനക്ടോടസ  എണ്ണുന്ന  യനയ  വനിറതെസ
കകേരളതനിലക്ടോതണന്നസ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  അതെനിതന്റെ  കേമ്പനനി  പറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള്
വളതരയധനികേയ  നനിഗൂഢതെകേളനികലയസ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
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വളതര  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്  അകനസഷനിക്കക്ടോന്  അഴനിമതെനിക്കക്ടോരലക്ടോത
കേരതരക്ടോയ  കൂടുതെല്  ഉകദശ്യക്ടോഗസതര  രയഗതനിറക്കനി  ഇതരയ  അഴനിമതെനി
കേക്ടോണനിചവതര  കേല്ത്തുറുങ്കെനില്  അടയക്ടോനുള്ള   കേക്ടോരശ്യകശഷനി  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ
കേക്ടോണനിക്കണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഈ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനതയ ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  ഈ  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേതള  എതെനിര്ക്കുന.
പുതെനിയതെക്ടോയനി  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്ന  ഗവണ്തമന്റെസ  തചയ്യുന്ന  നല  കേക്ടോരശ്യങ്ങതള
ഞങ്ങള്  എതെനിര്ക്കുകേയനില,  അനുകൂലനിക്കുതമന്നസ  ആദശ്യ  സകമളനതനില്തെതന്ന
യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ  എലക്ടോ  കനതെക്ടോക്കളയ  ഈ  സഭയനില്  പറഞ്ഞതെക്ടോണസ.
എലക്ടോതനികനയുയ  എതെനിര്ക്കുന്ന  നനികഷധക്ടോതകേമക്ടോയ  സമസ്പീപനമല  ഞങ്ങള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ.  നലതെസ തചയക്ടോല് അനുകൂലനിക്കുയ.  തതെറസ തചയക്ടോല് എതെനിര്ക്കുയ.
ഇവനിതട  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ അവസക്ടോന കേക്ടോലതത തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങതളക്കുറനിചസ
പറഞ.  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  വന്നനിടസ  അഞസ  മക്ടോസയ  ആയനികല.   അതെനിനസ  സബസ
കേമനിറനിതയ  വച്ചു.  എന്തക്ടോണസ  ആ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  ഒര  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുക്കക്ടോന്
കവകുന്നതെസ.  ആരക്ടോണസ  നനിങ്ങള്ക്കസ  തെടസയ  നനില്ക്കുന്നതെസ?  അഴനിമതെനിതയന്നസ
പറഞ്ഞസ  മക്ടോറനിവച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന  ഓകരക്ടോ  തെസ്പീരമക്ടോനവുയ  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളതട
സമര്ദ്ദേയ  തകേക്ടോണ്ടസ  ശരനിതയന്നസ  കബക്ടോദശ്യതപ്പെടുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങള്  ആ  തെസ്പീരമക്ടോനയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണസ.  തനലസ ല സയഭരണതനിനസ മനില്ലുടമകേള് തകേക്ടോടുകക്കണ്ട കേമസ്പീഷന്
വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  അതെസ  നനിങ്ങള് മക്ടോറനിവച്ചു.  തനലസ ല  എടുകക്കണ്ട സമയതസ   എടുക്കക്ടോന്
മനില്ലുടമകേള് തെയ്യക്ടോറക്ടോയനില.  അഴനിമതെനിയുതണ്ടനപറഞ്ഞസ നനിങ്ങള് മക്ടോറനിവച  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെസ  എടുത   അവസക്ടോനതത  തെസ്പീരമക്ടോനയ  അകതെപടനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്
നനിങ്ങള് തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.  പക്ടോലക്കക്ടോടസ നനിന്നസ തനലസ ലല എടുക്കക്ടോന് ഒര മക്ടോസയ തെക്ടോമസനിച്ചു;
അതെനിനുകേക്ടോരണയ  അഴനിമതെനി  സയബന്ധനിചസ  നനിങ്ങതളടുത  തെസ്പീരമക്ടോനയ
കവകേനികപ്പെക്ടോയതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ.  ഞക്ടോതനക്ടോന  പറയതട,  അഴനിമതെനിയുതട  കപരനില്
മക്ടോറനിവചനിരനിക്കുന്ന മതറക്ടോര  തെസ്പീരമക്ടോനയ,  mentally  challenged  (Cerebral  palsy)
ആയ,  ഓടനിസമുള്ള കുടനികേതള പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതുയ അവര്ക്കസ ആശസക്ടോസയ നല്കുന്നതുയ
അവര്ക്കസ  എതന്തങ്കെനിലയ  സഹക്ടോയയ  തചയ്യുന്നതുമക്ടോയ  288  സ്കൂളകേള്  ഇവനിതടയുണ്ടസ.
അതെനില്  287  സ്കൂളകേള്  സസകേക്ടോരശ്യകമഖലയനിലക്ടോണസ.  സയസക്ടോനതസ  നടക്കുന്ന
വലനിതയക്ടോര തതെറസ, ഇവനിതട പസസ ടു വതര എലക്ടോ വനിദശ്യക്ടോര്തനികേള്ക്കുയ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ
സഇൗജനശ്യമക്ടോതണന്നതെക്ടോണസ.  എന്നക്ടോല്  ഒര വനിഭക്ടോഗയ  കുടനികേള്ക്കു  മക്ടോത്രയ  സഇൗജനശ്യ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസമനില;  അവരക്ടോണസ ഇഇൗ വനിഭക്ടോഗതനില്തപ്പെട പ്രകതെശ്യകേ പരനിഗണന കവണ്ട
കുടനികേള്. ഞങ്ങള് കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയ ഒര തെസ്പീരമക്ടോനതമടുത്തു; ഇതെനിതന്റെ ഭക്ടോരയ ഒന്നനിചസ
ഏതറടുക്കക്ടോന് കേഴനിയക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ 100 കുടനികേളള്ള സ്കൂളകേള് എയ്ഡഡസ ആക്കുകേ;
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അങ്ങതന  33  സ്കൂളകേള്  എയ്ഡഡസ   ആക്കനി.  രണ്ടക്ടോയഘടതനില്  50  കുടനികേളള്ള
സ്കൂളകേളയ 25  കുടനികേളള്ള ബഡ്സസ സ്കൂളകേളയ (തെകദ്ദേശസസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങളതട
സ്കൂളകേളക്ടോണസ  ബഡ്സസ  സ്കൂളകേള്)  എയ്ഡഡസ   ആക്കുകേ  എനള്ളതെക്ടോയനിരന.
എന്നക്ടോല്  നനിങ്ങള്  അതെസ  തെടഞവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  എന്തസ  അഴനിമതെനിയക്ടോണസ?
എനനിക്കസ  ഒകന്നപറയക്ടോനുള,  നനിങ്ങള് അതെസ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കണയ.  അഴനിമതെനിതയങ്കെനില്,
നനിങ്ങള്  കവതറ  ആതരയുയ  അകനസഷനിച്ചു  കപക്ടോകകേണ്ട;  അതെനിതന്റെ  ഉതരവക്ടോദനി
ഞക്ടോനക്ടോണസ;  എതന്റെ  കപരനില്  കകേതസടുക്കുകേ;  ഞക്ടോന്  ആ  കുറയ  ഏല്ക്കക്ടോന്
തെയ്യക്ടോറക്ടോണസ.  കേക്ടോരണയ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  നനിലനനിന്നനിരന്ന  അനസ്പീതെനി  തെസ്പീര്ക്കുന്നതെനിനു
കവണ്ടനി  എടുതനിട്ടുള്ള  നടപടനിയക്ടോണനിതെസ.  നനിങ്ങള്  മക്ടോറനിവചനിരനിക്കുന്ന  മതറക്ടോര
തെസ്പീരമക്ടോനയ,  12  പുതെനിയ  എയ്ഡഡസ  കകേക്ടോകളജുകേള്  തകേക്ടോടുക്കുന്നതെനിതനടുതതെക്ടോണസ.
അതെനില് 10 എയ്ഡഡസ കകേക്ടോകളജുകേളയ ഒതരക്ടോറ വനിദശ്യക്ടോലയയ കപക്ടോലമനിലക്ടോത തകേക്ടോച്ചു
സമുദക്ടോയങ്ങള്ക്കസ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുളളതെക്ടോണസ.  ഇവനിതട  തഷഡല്യൂള്ഡസ  കടബസ,
വനിശസകേര്മ,  ധസ്പീവര,  വണനികേ  കവശശ്യസയഘയ  തുടങ്ങനിയ  സമുദക്ടോയങ്ങള്ക്കസ
കകേക്ടോകളജനില.  അകനകേയ  കകേക്ടോകളജുകേളള്ള  ഒര  സയസക്ടോനമക്ടോണനിതെസ.  അതെസ
ഇവനിതടയുള്ള എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കുയ കവകണ്ട?  

ശസ്പീ  .    എയ  .    സസരക്ടോജസ  :  സര്,  ഓകരക്ടോ ജക്ടോതെനിയുയ ഉപജക്ടോതെനിയുയ തെനിരനിചസ  വസ്പീതെയ
വചസ തകേക്ടോടുക്കുന്നതെസ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ കമഖലയനില് നല ഫലമക്ടോകണക്ടോ ഉണ്ടക്ടോക്കുകേ?

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  : സര്,  ഇന്നസ  മറസ  എന്തനിതനക്കക്ടോളയ  വലതെസ
വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസമക്ടോണസ.  കേചവടതമക്ടോനമല.  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  വരകമ്പക്ടോള്
പടനികേജക്ടോതെനിക്കക്ടോര്ക്കസ  ഒര  കകേക്ടോകളജുകപക്ടോലയ   ഉണ്ടക്ടോയനിരന്നനില.   ഞങ്ങള്  മൂന്നസ
കകേക്ടോകളജുകേള് അനുവദനിച്ചു. രണ്ടസ കകേക്ടോകളജുകേള്ക്കസ സലമനില; ഗവണ്തമന്റെസ സലയ
തകേക്ടോടുത്തു. മൂന്നക്ടോമതത കകേക്ടോകളജനിനസ തകേടനിടയ വയക്ടോന് സലമുണ്ടസ; തകേടനിടയ തകേടക്ടോന്
കപസയനില;  ഗവണ്തമന്റെസ  ഒര  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തകേക്ടോടുത്തു.   ഇവനിതട  എലക്ടോ
വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കുയ  നസ്പീതെനി  കേനിടണയ.  അതെനിനുകവണ്ടനി  എടുതനിട്ടുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനമക്ടോണസ.
അഴനിമതെനിയുതണ്ടങ്കെനില് നനിങ്ങള് അതെനിനസ നടപടനിതയടുക്കുകേ.  തതെറസ തചയനിട്ടുതണ്ടങ്കെനില്
അതെസ  തുറന്നസ  പറയുകേ.  അഴനിമതെനിയുതട കപരസ  പറഞ്ഞസ ആതരയുയ കപടനിപ്പെനികക്കണ്ട.
അഴനിമതെനിയുതണ്ടങ്കെനില്  നടപടനിതയടുക്കണയ.  നനിങ്ങതള  ആരസ  തെടസതപ്പെടുത്തുന?
അതെലക്ടോതതെ  മുകമ്പക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്ന  നടപടനി  ഒരനിക്കലയ  ശരനിയല.  ഒര  ഗവണ്തമന്റെസ
ഓകരക്ടോകരക്ടോ കക്രസനിസസ വരകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ അതെനിനകേതസ ഇടതപടസ പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ.
ഇവനിതട  മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി  അഭനിഭക്ടോഷകേരയ  മക്ടോധശ്യമപ്രവര്തകേരയ  തെമനില്  തെര്ക്കയ.
ഇതെസ കകേരളതനിനസ അപമക്ടോനമകല?  കകേരളയ കപക്ടോലള്ള ഒര സയസക്ടോനതസ ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനതപ്പെട  രണ്ടു  വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണസ  മക്ടോധശ്യമങ്ങളയ   ജുഡനിഷശ്യറനിയുയ.  ആ  തെര്ക്കയ
തെസ്പീര്ക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോതതെസ  എന്തക്ടോണസ;  അതെനില്  ഇടതപടകണ്ട;  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണകണ്ട?
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സസക്ടോശയ  കകേക്ടോകളജനിതല  ഫസ്പീസനിതനക്കുറനിചസ  ഒര  നനിസക്ടോര  ഫസ്പീസസ
വര്ദനതവന്നക്ടോണസ   ഇവനിതട  പറഞ്ഞതെസ.  നനിങ്ങള് സമരയ  തചയതെസ  പതെനിനക്ടോയനിരയ
രൂപ  കൂടനിയകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ.  ഗവണ്തമന്റെസ  തമറനിറസ  സസ്പീറനില്  പതെനിനക്ടോയനിരയ  രൂപ
കൂടനിയകപ്പെക്ടോള്  മനനിമക്ടോതര  തെടഞ;  തപക്ടോതുമുതെല്  നശനിപ്പെനിച്ചു;  കപക്ടോലസ്പീസനിതന
ആക്രമനിച്ചു. ഇകപ്പെക്ടോള് 65,000 രൂപയക്ടോണസ തമരനിറസ സസ്പീറനില് കൂടനിയനിട്ടുള്ളതെസ. ശസ്പീ. രക്ടോജു
എബഹക്ടോമനിതന്റെ  ഒര  കചക്ടോദശ്യയ  വളതര  പ്രസക്തമക്ടോണസ.  ഇഇൗ  കകേക്ടോകളജസ
നടതനിതക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോനുള്ള  വരമക്ടോനയ  കവകണ്ട;  വരമക്ടോനയ  കവണയ  ഞങ്ങള്
അതെനിതന  അനുകൂലനിക്കുന.  എന്നക്ടോല്  ആ  വരമക്ടോനയ  ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെസ  തമരനിറസ
സസ്പീറനില് നനിനയ ആകേരതെസ. അവനിതട ഒര കനക്ടോമനിനല് ഇന്ക്രസ്പീസസ മക്ടോത്രകമ ആകേക്ടോവൂ.
ആ വരമക്ടോനയ മക്ടോകനജുതമന്റെസ  കേസക്ടോടയനില് നനിതന്നടുക്കുന്ന വനിദശ്യക്ടോര്തനികേളനില് നനിന്നസ
ഇഇൗടക്ടോക്കണയ.  ശസ്പീ.  എ.  തകേ.  ആന്റെണനി  ഇതു  തകേക്ടോണ്ടുവരന്ന  അവസരതനില്
പറഞ്ഞതെസ, രണ്ടസ സസക്ടോശയ കകേക്ടോകളജസ സമയ ഒര ഗവണ്തമന്റെസ കകേക്ടോകളജസ  എന്നക്ടോണസ.
ഇതെക്ടോണസ അന്നതത ആശയയ. 

ശസ്പീ  .   രക്ടോജു എബഹക്ടോയ: സര്, നനിങ്ങള് 80 ലക്ഷയ രൂപ മുതെല് ഒര കകേക്ടോടനി രൂപ
വതര  കേശ്യക്ടോപ്പെനികറഷന്  ഫസ്പീ  വക്ടോങ്ങനിയ  സക്ടോനതക്ടോണസ  അങ്ങസ  ഇകപ്പെക്ടോള്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോതല 65,000  രൂപയുതട വര്ദനവുണ്ടക്ടോയതെസ.  ഒര കകേക്ടോടനി രൂപയുതട
സക്ടോനതക്ടോണസ  65,000 രൂപ.  ഏതെക്ടോണസ വലതെസ? 

ശസ്പീ  .    ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി  : സര്,  ഇതെക്ടോകരക്ടോടസ പറയക്ടോനക്ടോണസ ശസ്പീ.  രക്ടോജു എബഹക്ടോയ;
കേശ്യക്ടോപ്പെനികറഷന് ഫസ്പീസനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യതനില് അതെസ വക്ടോങ്ങനിയനിടനിലക്ടോതയന്നസ പറയുകമ്പക്ടോള്
ആളകേള് പരനിഹസനിക്കുകേയനികല; അറനിയനികല? ഇവനിതട ഗവണ്തമന്റെസ തമറനിറസ സസ്പീറനില്
ഗവണ്തമന്റെസ  ഫസ്പീസസ  എനള്ള  നനിലയക്ടോണസ.  അതെസ  ക്രകമണ  കൂടക്ടോന്  തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.
അതെനിനകേതസ  പ്രശ്നങ്ങളനില.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലത്തുള്ള  രണ്ടസ
പദതെനികേതളക്കുറനിചസ എനനിക്കസ ധനകേക്ടോരശ്യമനനികയക്ടോടസ അഭശ്യര്തനിക്കക്ടോനുണ്ടസ.  നനിങ്ങള്
അതെസ  നനിര്തലക്ടോക്കരതെസ.  ഒന്നസ,  കകേക്ടോകനിയര്  ഇയപക്ടോന്റെസ  സര്ജറനി  സ്കസ്പീയ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്തമന്റെസ  അതെസ  642  കപര്ക്കസ  തചയ.  അതെനിതന്റെ  വക്ടോറന്റെനി  5  തകേക്ടോലമക്ടോണസ.
ഏതെക്ടോനുയ  ദനിവസയ  കേഴനിയുകമ്പക്ടോള്  ആദശ്യ  ബക്ടോചനിതന്റെ  വക്ടോറന്റെനി  പസ്പീരനിയഡസ
കേഴനിയുകേയക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെസ  ആ  കേമ്പനനിക്കക്ടോതര  വനിളനിചസ  സയസക്ടോരനിച്ചു.
ഏതെക്ടോണ്ടസ  രണ്ടുവര്ഷയ  കൂടനി  നസ്പീടനിതക്കക്ടോടുക്കക്ടോന്  സമതെനിചനിരന.   ഈ  പദതെനി
തുടരക്ടോനുയ  വക്ടോറന്റെനി  നസ്പീടനിക്കനിടക്ടോനുമുള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനികേതളടുക്കണതമന്നസ
പറയക്ടോനക്ടോഗഹനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതുകപക്ടോതലതെതന്ന  കേക്ടോരണശ്യ  തബനവലന്റെസ  ഫണ്ടസ,
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  1200  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തകേക്ടോടുത്തു.  ഗവണ്തമന്റെസ
വരമക്ടോനമല;  കലക്ടോടറനിയനില്  നനിനള്ള  വരമക്ടോനതനില്  നനിന്നസ  മക്ടോറനിവചസ
തകേക്ടോടുതതെക്ടോണസ.  അതെസ കകേവലയ ഒര ചനികേനിതക്ടോ സഹക്ടോയയ മക്ടോത്രമല.  നമുക്കസ ഇന്നസ
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ഏറവുയ  തമചതപ്പെട  രസ്പീതെനിയനിലള്ള ചനികേനിത  കകേരളതനില് നനിന്നസ  കേനിട്ടുയ.  എന്നക്ടോല്
അതെനിതന്റെ കകേക്ടോസ്റ്റേസ വളതര കൂടുതെലക്ടോയനിരനിക്കുയ. മുന്  ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന
ശസ്പീ.  തകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയുയ  കകേരളതനിതന്റെ  തമക്ടോതയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ
കനടനിയ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കുയ  പക്ടോവതപ്പെടവര്ക്കുയ  തമചതപ്പെട  ചനികേനിത
പ്രക്ടോപശ്യമക്ടോകുന്നതുമക്ടോയ  കേക്ടോരണശ്യ തബനവലന്റെസ ഫണ്ടസ  പദതെനി  തുടരണയ. 

ഇവനിതട  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  ധനകേക്ടോരശ്യ  മക്ടോകനജുതമന്റെനിതന
വനിമര്ശനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ചനിലര് പറഞ.  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ കേക്ടോലതസ  മൂലധനതചലവസ
കേഴനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫസ. ഗവണ്തമന്റെനികനക്കക്ടോള് 153 ശതെമക്ടോനവുയ   പദതെനിതചലവസ
95 ശതെമക്ടോനവുയ നനികുതെനികയതെര വരമക്ടോനയ 336 ശതെമക്ടോനവുയ വക്ടോണനിജശ്യനനികുതെനിക്കുള്ള
വരമക്ടോനയ 92.82  ശതെമക്ടോനവുമക്ടോണസ വര്ദനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതെസ.    റവനല്യൂ കേമനി കൂടനിയുണ്ടസ;
ഞക്ടോന് സമതെനിക്കുന.  റവനല്യൂ കേമനി കൂടനിയതെനിതന്റെ കേക്ടോരണയ എന്തക്ടോണസ?  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  ആകരക്ടോഗശ്യ-വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ  കമഖലയനില്  വളതരക്കൂടുതെല്  തുകേ
തചലവഴനിച്ചു.  നനിങ്ങള് വലനിയ അഭനിമക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി സക്ടോമൂഹശ്യ സുരക്ഷക്ടോ തപന്ഷന്
തകേക്ടോടുത  കേക്ടോരശ്യയ  പറയുനണ്ടകലക്ടോ;  തചയ  കേക്ടോരശ്യതത  ഞക്ടോന്  എകപ്പെക്ടോഴുയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുയ,   നശ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കുയ.  സക്ടോമൂഹശ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  തപന്ഷന്  12.9  ലക്ഷയ
ആയനിരന്നതെസ 34.43 ലക്ഷമക്ടോയനി വര്ദനിപ്പെനിച്ചു. നനിങ്ങളതട കേക്ടോലതസ 592 കകേക്ടോടനി രൂപ
തകേക്ടോടുത  സക്ടോനതസ  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ  അവസക്ടോനവര്ഷയ  3,016  കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  ഇറങ്ങനികപ്പെക്ടോകുന്ന  സമയതസ  മൂന  മക്ടോസതത
കുടനിശനികേയക്ടോണുണ്ടക്ടോയനിരന്നതെസ.  ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണസ  ഞങ്ങള്
ധനകേക്ടോരശ്യ  മക്ടോകനജുതമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യതനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങതള  കേണ്ടതെസ.  നനിങ്ങള്
എതെനിര്ത്തുതവങ്കെനിലയ ഞങ്ങള് പങ്കെക്ടോളനിത തപന്ഷന്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനി.  ഒര ലക്ടോഭവുയ
ഈ  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുതകേക്ടോലക്കക്ടോലവുയ  ഉണ്ടക്ടോയനിടനില.  പത്തുശതെമക്ടോനയ  കൂടുതെല്
വനിഹനിതെയ  ഇവര്ക്കുകവണ്ടനി  അടയണയ.  എന്നനിട്ടുയ  പങ്കെക്ടോളനിത  തപന്ഷനുമക്ടോയനി
മുകന്നക്ടോടസ നസ്പീങ്ങനിയതെസ കകേരളതനിതന്റെ ഭക്ടോവനി മുന്നനില്  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ.  അതലങ്കെനില്
20  തകേക്ടോലയ കേഴനിയുകമ്പക്ടോള് തപന്ഷന് ബക്ടോധശ്യതെ തകേക്ടോണ്ടസ ഈ സയസക്ടോനയ മുങ്ങുയ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കഡക്ടോ.  കതെക്ടോമസസ  ഐസകേസ,  പങ്കെക്ടോളനിത  തപന്ഷകനക്ടോടസ  ഈ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  സമസ്പീപനതമന്തക്ടോതണന്നസ  അങ്ങയുതട   ഒര  മറുപടനി  ഞങ്ങള് 
പ്രതെസ്പീക്ഷനിക്കുന.  സക്ടോമ്പതനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള്ക്കസ നടുവനിലയ പത്തു ശതെമക്ടോനയ അധനികേ
തചലവസ  വരതനിതക്കക്ടോണ്ടസ  ഞങ്ങള്  അതെസ  ഏതറടുതതെസ  ഈതയക്ടോര
ഉകദ്ദേശകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണസ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് അന്നസ എതെനിര്ത നനിങ്ങളതട ഇന്നതത
നനിലപക്ടോടസ അറനിയക്ടോന് ഞങ്ങള്ക്കസ തെക്ടോല്പ്പെരശ്യമുണ്ടസ.

അ  ഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫസ  തസക്രടറനി  ശസ്പീ.  തകേ.  എയ.  എബഹക്ടോമനിതന്റെ വസ്പീടനിതല
നനിയമവനിരദമക്ടോയ  തറയ്ഡനിതനക്കുറനിചസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ഇവനിതട
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പറഞ്ഞതെസ  ഞക്ടോന്  സസക്ടോഗതെയ  തചയ്യുന.  തതെറസ  പറനിതയന്നസ  അകദ്ദേഹയ  സമതെനിച്ചു.
അകനസഷനിക്കക്ടോന്  ഉതരവനിട്ടു,  നല  കേക്ടോരശ്യയ.  ഒര  എസസ.പനി.  വനിചക്ടോരനിചക്ടോല്  ഈ
സയസക്ടോനതത  രണ്ടക്ടോയ  സക്ടോനതനിരനിക്കുന്ന  ഉന്നതെ  ഉകദശ്യക്ടോഗസതനതെനിതര
നനിയമവനിരദമക്ടോയനി ഇതുകപക്ടോതല കകേകേക്ടോരശ്യയ തചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  പതണ്ടക്ടോതക്ക
പനികറദനിവസയ പത്രയ വന്നക്ടോകല വക്ടോര്ത അറനിയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള. ശസ്പീ. തകേ.എയ.
എബഹക്ടോമനിതന്റെ  വസ്പീടനില്  തറയ് ഡസ  നടക്കുനതവന്നസ  ഇവനിടതത  ദൃശശ്യമക്ടോധശ്യമങ്ങളനി
തലലക്ടോയ വക്ടോര്ത വന്നനിട്ടുയ അതെസ നനിര്തനിവയക്ടോന് ശമനിക്കക്ടോതെനിരന്നതതെന്തസ എന്നതെസ
ആ  സയശയതത  ബലതപ്പെടുത്തുന.  അതെനിലപരനി   ഫനിനക്ടോന്സസ  ഇന്തസക്ഷന്
വനിയഗനിതന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ടനിതന്റെ പശക്ടോതലതനില് ഇതെസ  കകേവലയ ഒര എസസ.പനി.-യനില്
മക്ടോത്രയ ഒതുങ്ങനി നനില്ക്കുന്ന വസ്പീഴ്ചയക്ടോതണന്നസ കകേരളതനില് ആരയ വനിശസസനിക്കുകേയനില.
ഇവനിതട അക്രമതതക്കുറനിചസ പറഞ.  അക്രമതത സയബന്ധനിചസ  യു.ഡനി.എഫസ.-തന്റെ
നനിലപക്ടോടസ  വളതര  വശ്യക്തമക്ടോണസ.  ആരതട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നസ  അക്രമയ  വന്നക്ടോലയ
എതെനിര്ക്കുയ.  ആര്.എസസ.എസസ.-തന  ഞങ്ങളക്ടോരയ  തവള്ളപൂശനിയനിടനില.
ആര്.എസസ.എസസ.-തന്റെ  സമസ്പീപനകതക്ടോടുയ  നനിലപക്ടോടനികനക്ടോടുയ  ഒരനിക്കലയ  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ച
തചയനിടനിലക്ടോത  പക്ടോര്ടനിയക്ടോണസ  യു.ഡനി.എഫസ.  യക്ടോതതെക്ടോര  സയശയവുയ  കവണ്ട.
ആര്.എസസ.എസസ.-തന  പനിന്തക്ടോങ്ങനിയവരണ്ടസ.  അതെനിനസ  ഓകരക്ടോ  രക്ടോഷസ്പീയ
സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളയ അവര് പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ.  ഞങ്ങള് ഒര രക്ടോഷസ്പീയ സക്ടോഹചരശ്യതനിലയ
കൂടനിയനിടനില. എവനിതടതയങ്കെനിലയ കൂടനിയതെക്ടോയനി ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചക്ടോല് ആ നനിമനിഷതനില്
അതെസ തെനിരത്തുയ. ആര്.എസസ.എസസ-നസ എതെനിരക്ടോയനിട്ടുള്ള കേക്ടോരശ്യങ്ങള് പറ ഞതകേക്ടോണ്ടസ
അതെസ  ഞങ്ങള് ക്കസ  കചരന്ന  കയക്ടോഗശ്യതെയല,  തതെക്ടോപ്പെനിയല   എന്നസ  പറയുകേയക്ടോണസ.
കേണ്ണൂരനിതല  അക്രമയ  സയബന്ധനിചസ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  വന്നകപ്പെക്ടോള്  ചര്ച
നടത്തുതമന്നസ  പറഞ്ഞനിടസ  ഇതുവതര  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനികയക്ടോ  മനനിമക്ടോകരക്ടോ
ഇടതപടസ  ചര്ച  നടതനിയനിടനില.   ഉകദശ്യക്ടോഗസ  തെലതനില്   ചര്ച  നടന.  ആ
ചര്ചയുതട  അടനിസക്ടോനതനില്  ഒര  കകേക്ടോ ഡസ  ഓഫസ  കകേക്ടോണ്ടകസ  ഉണ്ടക്ടോക്കനിതയനയ
അതെസ മക്ടോര്കനിസ്റ്റേസ പക്ടോര്ടനി തെള്ളനിതയനയ പത്ര വക്ടോര്ത കേണ്ടു.  അതെനില് കൂടുതെല് ഒനയ
എനനിക്കസ  അറനിയനില.  അതെക്ടോതണങ്കെനില്  എന്തക്ടോണസ  സനിതെനി?  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
മുഖശ്യമനനികയക്ടോ   മനനിമക്ടോകരക്ടോ  കകേക്ടോണ്ഫറന്സസ  വനിളനിക്കുന്നനില.  ഉദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര്
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന  കകേക്ടോഡസ  ഓഫസ  കകേക്ടോണ്ടകസ  ഒരവനിധതനിലയ  സനി.പനി.എയ.
അയഗസ്പീകേരനിക്കനിലക്ടോതയനള്ള  നനിലപക്ടോതടടുത്തുതവന്നസ  പറഞ്ഞതെസ  എലക്ടോവതരയുയ
ഭയതപ്പെടുത്തുന്ന കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  അടനിയന്തരമക്ടോയനി മുഖശ്യമനനി തെതന്ന കനരനിടസ ഇടതപടസ
ചര്ച  നടതനി  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കണയ.  അക്കക്ടോരശ്യതനില്  പ്രതെനിപക്ഷത്തു  നനിനയ
പൂര്ണമക്ടോയ സഹകേരണയ ഉണ്ടക്ടോകുയ.  സമക്ടോധക്ടോനമക്ടോണസ ഏറവുയ പ്രധക്ടോനയ.  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസയ  ഞക്ടോന്  കേണ്ണൂര്  കപക്ടോയനിരന.  രക്ടോഷസ്പീയ  വശ്യതെശ്യക്ടോസമനിലക്ടോതതെ  നനിരവധനി
ആളകേള്  എത്രയുയ  കവഗയ  അതെനിനസ  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കണതമന്ന  അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണസ
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതെസ.
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ഇവനിതട  തമകടക്ടോതയക്കുറനിചസ  ശസ്പീ.  രക്ടോജു  എബഹക്ടോയ  പറഞ.  അവനിതട
തമകടക്ടോയുതട ഉദ്ഘക്ടോടനമല  തടസ്റ്റേസ  റണ് ആണസ നടതനിയതെസ.  ഡനി.എയ.ആര്.സനി.
യക്ടോണസ  നമ്മുതട  അകഡസസര്  അവരക്ടോണസ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളലക്ടോയ  തചയ്യുന്നതെസ.
ഡനി.എയ.ആര്.സനി.  എവനിതടതയക്ടോതക്ക  ഇതെസ  നടതനിയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ  അവനിതടതയക്ടോതക്ക
നടത്തുന്നതെക്ടോണസ  തടസ്റ്റേസ  റണ്.  ടയല്  റണ്  പനിന്നസ്പീടസ  പക്ടോളതനില്  കൂടനി  നടതനി.
ഗഇൗണ്ടനില് തകേക്ടോണ്ടുവരന്ന വക്ടോഗണുകേള് ഓടനിക്കുന്നതെനിനുകവണ്ട തടസ്റ്റേസ റണ് ആണസ
നടതനിയതെസ.  അതെനിതന്റെ അടുതയക്ടോഴ്ച  മുതെല് ടയല് റണ് തുടങ്ങനി.  2016 നവയബര്
1-നസ  സര്വ്വസ്പീസസ ആരയഭനിക്കക്ടോനക്ടോണസ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെസ തെസ്പീരമക്ടോനനിചതെസ. ഇകപ്പെക്ടോള്
അതെസ  നസ്പീടനിയതെസ  എന്തുതകേക്ടോണ്ടക്ടോതണന്നസ  എനനിക്കസ  അറനിയനില.  എന്തക്ടോയക്ടോലയ
കേമസ്പീഷന് തചയ സലങ്ങളനിതലലക്ടോയ ടയല് റണ് കസക്ടോ സസ്പീഡനിലയ കഹ സസ്പീഡനിലയ
ഓടനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  സര്വ്വസ്പീസസ  നടത്തുന്നതെനിനസ  കസ്റ്റേഷനുകേളനില്  പണനി
തെസ്പീരക്ടോത  തെടസമുകണ്ടക്ടോതയന്നസ  എനനിക്കറനിയനില.  ഏതെക്ടോയക്ടോലയ  വക്ടോഗണുയ  പക്ടോളവുയ
തറഡനിയക്ടോണസ.  കേണ്ണൂര് വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യയ പറഞ. വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനില്
വനിമക്ടോനയ ഇറങ്ങനിയക്ടോണസ അന്നതത ഉതവയ നടതനിയതെസ.  അവനിതട കഫറസ ലക്ടോന്റെസ
തചയ.  

ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മക്ടോതെന്യു  ടനി  .    കതെക്ടോമസസ):  സര്,  കേണ്ണൂര്
എയര്കപക്ടോര്ടനില്  കഫറസ  ലക്ടോന്റെസ  തചയതെനിനുകശഷയ  എന്തു  സയഭവനിച്ചുതവന്നക്ടോണസ
അറനികയണ്ടതെസ?

ശസ്പീ  .    ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  കേണ്ണൂര് സസകദശനിയക്ടോയ ശസ്പീ.  നമ്പശ്യക്ടോര്,  ഇന്തശ്യന്
എയര്കഫക്ടോഴനിതല  ഏറവുയ  സസ്പീനനിയറക്ടോയ  ഒര  കപലറസ  ആണസ.  അകദ്ദേഹമക്ടോണസ
അവനിതട വനിമക്ടോനയ തകേക്ടോണ്ടനിറക്കനിയതെസ.  എതന്റെ സസന്തയ നക്ടോടനില് വനിമക്ടോനയ ഇറക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിചതെനില് എനനിക്കസ അഭനിമക്ടോനമുതണ്ടന്നസ അകദ്ദേഹയ പറഞ.  റണ്കവയുതട പണനി
പൂര്ണമക്ടോയുയ  തടര്മനിനലനിതന്റെ  പണനി  80  ശതെമക്ടോനതനിലധനികേവുയ  പൂര്തനിയക്ടോയനി.
അങ്ങതന ഓകരക്ടോന്നനിതന്റെയുയ കേണക്കസ അസയബനിയനില്  മുഖശ്യമനനി തെതന്ന മറുപടനി
തെന്നനിട്ടുണ്ടസ.  

വനികേസനകേക്ടോരശ്യതനില് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെസ മുകന്നക്ടോടസ വച ഒരകേക്ടോരശ്യതനിലയ
വസ്പീഴ്ച വരതനിയനിടനില. വനിഴനിഞ്ഞയ പദതെനി, ആയനിരയ ദനിവസതനിനുള്ളനില്  തെസ്പീര്ക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുയ.   ഉദ്ഘക്ടോടനയ നനിങ്ങള് നടതണയ,  അതെനില് ഒര തതെറ്റുയ ഇല.  പതക്ഷ
കുതറ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്  ശനിലക്ടോസക്ടോപനയ  കൂടനി  നടതണയ,  തുടങ്ങനി  വയണയ.  പണനി
പൂര്തനിയക്ടോക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  മക്ടോത്രമക്ടോകേരതെസ.  ഫണ്ടനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യയ
സയബന്ധനിചസ ഒര തെസ്പീരമക്ടോനതമടുക്കക്ടോന് കപക്ടോകുനതവന്നസ പറഞ.  നനിങ്ങള് ആരയ
അറനിയക്ടോതതക്ടോര കേക്ടോരശ്യയ ഉണ്ടസ. 400 കകേക്ടോടനി രൂപ നനിങ്ങതള ഏല്പ്പെനിചക്ടോണസ ഞങ്ങള്
കപക്ടോന്നനിരനിക്കുന്നതെസ.  തപകടക്ടോള്-ഡസ്പീസലനിതന്റെ  1  രൂപ തസസസ.  ഇകപ്പെക്ടോള് അതെസ  400
കകേക്ടോടനി രൂപ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ. അതെനില് 200 കകേക്ടോടനി രൂപ തപക്ടോതുമരക്ടോമതനിനുയ ബക്ടോക്കനി
200  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഹഇൗസനിയഗനിനുയ  നല്കേക്ടോനക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെസ
തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരന്നതെസ.  നനിങ്ങള്ക്കസ  ഇഷ്ടമുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനയ  അതുസയബന്ധനിചസ
എടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.
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ഭക്ഷശ്യധക്ടോനശ്യങ്ങളതട കേക്ടോരശ്യതനില് ബനി.തജ.പനി.  ഗവണ്തമന്റെസ ഉണ്ടക്ടോക്കുന്ന ചനില
പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടസ.  നമുക്കസ ആവശശ്യതനിനുള്ള ഭക്ഷശ്യധക്ടോനശ്യങ്ങള് കേനിടനികയ മതെനിയക്ടോകൂ.
കദശസ്പീയ  ഭക്ഷശ്യനയയ  വന്നകപ്പെക്ടോള്  നനിങ്ങള്  എന്തക്ടോണസ  കവകേനിയതതെന്നസ  കചക്ടോദനിച്ചു.
നമള് യു.പനി.എ. ഗവണ്തമന്റെനികനക്ടോടസ കഫറസ തചയ്യുകേയക്ടോയനിരന.  10 ലക്ഷയ ടണ്
ആണസ നമുക്കസ അനുവദനിക്കുന്നതെസ.  16 ലക്ഷമക്ടോണസ നമള് ഡനിമക്ടോന്റെസ തചയതെതെസ. 14.25
ഔകദശ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ധനകേക്ടോരശ്യവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ): സര്,
അറുപതുകേളതട  മദശ്യതനില്  കകേക്ടോണ്ഗസസ  തതഹക്കമക്ടോന്റെക്ടോണസ  അന്നതത
ഭക്ഷശ്യസമരതനിനനിടയനില് കകേരളതനില് വന്നസ  ഒര കക്രക്ടോണനികേസ ഫുഡസ തഡഫനിസനിറസ
കസ്റ്റേറസ  എന്ന  നനിലയനില്  സ്റ്റേക്ടോറല്യൂടറനി  കറഷനനിയഗസ  സയവനിധക്ടോനയ  ആരയഭനിക്കക്ടോന്
ഒത്തുതെസ്പീര്പ്പുണ്ടക്ടോക്കനിയതെസ.  ഇതെക്ടോണസ  കകേരളതനിതന്റെ  ചരനിത്രയ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  എത്ര
ബനി.പനി.എല്. എന്നസ കനക്ടോക്കക്ടോതതെ കകേരളതനിനസ ഭക്ഷശ്യധക്ടോനശ്യതനിനസ  അര്ഹതെയുതണ്ടന്നസ
കബക്ടോദശ്യതപ്പെടുതക്ടോന് എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ നനിങ്ങളതട കനതൃതെസതനിനസ  കേഴനിയക്ടോതതെകപക്ടോയനി?

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  ഞങ്ങള്  അതെസ  കബക്ടോദശ്യതപ്പെടുതനി.  അതെനിതന്റെ
ഫലമക്ടോയനി  10 ലക്ഷയ  തമടനികേസ  ടണ്  ഭക്ഷശ്യ  ധക്ടോനശ്യങ്ങള്  നനിയമക്ടോനുസൃതെയ
കേനിടക്ടോനുണ്ടക്ടോയനിരന്ന  സക്ടോനതസ  ഒഇൗകദശ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  14.25  ലക്ഷയ  തമടനികേസ  ടണ്
അനുവദനിച്ചു.  അതെനിനുപുറതമ നമുക്കസ ആവശശ്യക്ടോനുസരണയ അഡ്കഹക്ടോകേസ അകലക്ടോടസതമന്റെസ
തെന്നനിരന. അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ബനി.പനി.എല്.  കേക്ടോര്ക്കസ ചനിലകപ്പെക്ടോള് അഞ്ചുകേനികലക്ടോയുയ
ചനിലകപ്പെക്ടോള് ഒന്പതെസ കേനികലക്ടോയുയ  തകേക്ടോടുത്തുതകേക്ടോണ്ടനിരന്നതെസ.  നമള് 16   ½ ലക്ഷയ
തമടനികേസ ടണ് ആണസ കചക്ടോദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരന്നതെസ. അതെനില് 14.25 ലക്ഷയ തമടനികേസ ടണ്
അയഗസ്പീകേരനിച്ചുകേനിടനി. ബക്ടോക്കനിയുയ അഡ്കഹക്ടോകേസ അകലക്ടോടസതമന്റെക്ടോയനി കേനിടനിതക്കക്ടോണ്ടനിരന. 

ഭക്ഷശ്യവുയ സനിവനില് സതതപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പനി  .    തെനികലക്ടോതമന്): സര്,
ആകസ  പ്രകേക്ടോരയ  നമുക്കസ  14.25 ലക്ഷയ  തമടനികേസ  ടണ്  കേനിട്ടുനണ്ടസ.  അഡ്കഹക്ടോകേസ
അകലക്ടോടസതമന്റെസ ഉള്തപ്പെതട 16 ലക്ഷയ തമടനികേസ ടണ്  നമുക്കസ ഉപകഭക്ടോഗമുണ്ടക്ടോയനിരന.
ആ ഉപകഭക്ടോഗതത കബസസ  തചയസ  അകലക്ടോടസതമന്റെസ  കേനിടനിയനില.  അതെക്ടോണസ  വനിഷയയ.
ഇനനി  അഡ്കഹക്ടോകേസ  അകലക്ടോടസതമന്റെസ  നമുക്കസ  ഇല.  അതെസ  വളതര  കനിയറക്ടോയനി  അവര്
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ. ആകനില് അങ്ങതന പറയുനമനില. 

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി:  ഇതതെക്ടോതക്കയക്ടോണസ  കേഴനിഞ്ഞ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്തമന്റെസ
ഞങ്ങകളക്ടോടുയ  പറഞ്ഞതെസ,  പകക്ഷ  നമള്  അഡ്കഹക്ടോകേസ  അകലക്ടോടസതമന്റെസ  വക്ടോങ്ങനി.
നമുക്കസ  ഇനനിയുയ  പറയണയ.  കഡക്ടോ.  കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ  ഇവനിതട  പറഞ്ഞകേക്ടോരശ്യയ
വളതര  പ്രസക്തമക്ടോണസ.  നമള്  സ്റ്റേക്ടോറല്യൂടറനി  കറഷനനിയഗസ  തുടങ്ങുന്ന  സമയതസ
കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഒര ഉറപ്പുണ്ടസ. അതെസ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ ഇഇൗ പതസ
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എനള്ളതെസ  പതെനിനക്ടോലയ  പതെനിനക്ടോറുയ  ലക്ഷയ  ടണ്  ആയതുയ  അഡ്കഹക്ടോകേസ
അകലക്ടോടസതമന്റെസ  കേനിടനിതക്കക്ടോണ്ടനിരന്നതുയ.  ഇനനിയക്ടോതണങ്കെനിലയ  നമുക്കസ  എന്തക്ടോകണക്ടോ
ആവശശ്യയ  അതെസ  കനടനിതയടുക്കണയ. ഇഇൗ  ഗവണ്തമന്റെനികനക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  പ്രതെനിപക്ഷയ
ഒറതക്കടക്ടോയനി നനില്ക്കുയ. ആ കേക്ടോരശ്യതനില് യക്ടോതതെക്ടോര സയശയവുമനില. 

ഹനിന്ദുസക്ടോന്  നല്യൂസസ  പ്രനിന്റെസ  കപ്രക്ടോജകസ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ  ഏതറടുത
കകേരളതനിതല  ഒര  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  കപ്രക്ടോജകക്ടോണസ.  അതെസ  തതപ്രവതതറസസ  തചയ്യക്ടോന്
തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കസ്റ്റേറസ  ഗവണ്തമന്റെനിനസ  അതെനികനക്ടോടുള്ള  തറകസക്ടോണ്സസ
കുറച്ചുകൂടനി ആകസ്പീവക്ടോകയ മതെനിയക്ടോവുകേയുള. ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് മുഖശ്യമനനി  ഇടതപടണയ,
സക്ടോധനിക്കുതമങ്കെനില് ഇഇൗ നനിയമസഭ പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോക്കണയ. 500  ഏക്കര് സലയ
നമതളടുത്തു തകേക്ടോടുതതെക്ടോണസ. അസയസ്കൃതെ വസ്തുക്കള് ഇത്രയുയ കേക്ടോലയ  വലനിയ നഷ്ടയ
സഹനിചക്ടോണസ  തകേക്ടോടുതനിരന്നതെസ.  ഒര  ദനിവസയ  അതെസ  തതപ്രവതതറസസ
തചയ്യുകേതയനപറഞ്ഞക്ടോല് അതെനിതന എതെനിര്ക്കക്ടോന് ഗവണ്തമന്റെസ ശക്തമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോടസ
വകന്ന മതെനിയക്ടോകൂ.  വനിഭക്ടോഗസ്പീയതെ  വളര്തക്ടോന് കകേന്ദ്രഗവണ്തമന്റുയ ബനി.തജ.പനി.-യുയ
നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള്തക്കതെനിതര  ഒന്നക്ടോയനി  നനിന്നസ  കപക്ടോരക്ടോടണയ.  അതെനിനസ
പ്രതെനിപക്ഷതനിതന്റെ  പൂര്ണ  പനിന്തുണ  ഉണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഞങ്ങള്  അക്കക്ടോരശ്യതനില്
ഒര വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയ്ക്കുയ തെയ്യക്ടോറതലന്നസ പറയക്ടോന്  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണസ. 

ശസ്പീനക്ടോരക്ടോയണ ഗുരകദവതന്റെ  'നമുക്കസ  ജക്ടോതെനിയനില'  എന്ന പ്രഖശ്യക്ടോപനതനിതന്റെ
ശതെക്ടോബ്ദനി തകേക്ടോണ്ടക്ടോടുന്ന അവസരമക്ടോണനികപ്പെക്ടോള്. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫസ. ഗവണ്തമന്റെസ
ഗുരകദവതനക്കുറനിചസ  എസസ.എസസ.എല്.സനി.  വതരയുള്ള  പക്ടോഠശ്യപദതെനിയനില്
ഉള്തപ്പെടുതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  കുകറക്കൂടനി  പക്ടോഠശ്യഭക്ടോഗങ്ങള്  ഉന്നതെ  കക്ടോസ സ്തുകേളനികലയ്ക്കുകൂടനി
കചര്ക്കണയ.  ഗുരകദവതനക്കുറനിച്ചുള്ള  പഠനവുയ  ഗകവഷണവുയ  നടതനിതക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന്  ജക്ടോതെനിയനിലക്ടോ  പ്രഖശ്യക്ടോപനതനിതന്റെ  ശതെക്ടോബ്ദനിവര്ഷയകൂടനി  പ്രകയക്ടോജന
തപ്പെടുതണയ. കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷയ ഞങ്ങള് തുടങ്ങനിവച  നടപടനിക്രമയ  തുടരണയ. 

ഇവനിതട  ബക്ടോയഗ്ലൂര്  കകേസനിതനക്കുറനിചസ  പറഞ,  ആ  കകേസസ  എതന്ന
സയബന്ധനിചനിടകതക്ടോളയ  ഒര  ബന്ധവുമുള്ളതെല,  എനനിക്കസ  സമന്സസ
കേനിടനിയനിടനിതലതന്നക്ടോനയ ഞക്ടോന് പറഞ്ഞനിടനില.  എതന്ന കകേടനിടനിതലകന്ന പറഞ്ഞനിട്ടുള.
സമന്സസ  കേനിടനി,  ഞക്ടോന്  ഒര  അഡസകക്കറനിതന  ചുമതെലതപ്പെടുതനി.  പകക്ഷ  പത്രനികേ
തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് അകദ്ദേഹതനിനസ അവസരയ കേനിടനിയനില.  ജഡ്ജസ തമന്റെനിതന്റെ കകേക്ടോപ്പെനിയുണ്ടസ.
അതെനിനകേതസ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതെസ  എകസപക്ടോര്ടനി  വനിധനിതയന്നക്ടോണസ.  അതുമക്ടോത്രവുമല,
ഹക്ടോജരക്ടോയ  അഡസകക്കറസസനിതന്റെ  ലനിസ്റ്റേനില്   എതന്റെ   അഡസകക്കറനിതന്റെ  കപരസ
പറഞ്ഞനിടനില.  ആ  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  ഞക്ടോന്  നനിയമപരമക്ടോയനി  അതെനിതന  കനരനിടുയ.
എനനിക്കസ യക്ടോതതെക്ടോര ബന്ധവുമുള്ളതെല. ഒരവനിധതനിലയ കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനി വരകേയനില.
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വക്കസ്പീലന്മക്ടോരക്ടോയനിട്ടുള്ള  തമമ്പര്മക്ടോതര  ഞക്ടോന്  ഇഇൗ  ജഡ്ജസ തമന്റെസ  കേക്ടോണനിക്കക്ടോയ.
ജഡ്ജസ തമന്റെനില്  കപക്ടോലയ  എനനിക്കസ  ഒര  കറക്ടോളള്ളതെക്ടോയനി  പറയുന്നനില.  പകക്ഷ
എകസപക്ടോര്ടനി  വനിധനി   വന്നതെക്ടോണസ.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  ഒര  ആശങ്കെയുയ  എനനിക്കനില.
കേക്ടോരണയ  എതന്റെ  നനിരപരക്ടോധനിതെസയ  പരക്ടോതെനിക്കക്ടോരന്  തകേക്ടോടുത  പരക്ടോതെനിയനിലയ  ആ
ജഡ്ജസ തമന്റെനിലമുണ്ടസ.  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രയ  മതെനി.  അതെസ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുയ,
എതന്റെ നനിരപരക്ടോധനിതെസയ പൂര്ണമക്ടോയുയ തതെളനിയനിക്കുയ യക്ടോതതെക്ടോര സയശയവുമനില.    

ധനകേക്ടോരശ്യവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ): സര്,
സക്ടോധക്ടോരണഗതെനിയനില് സപനിതമന്റെറനി ഡനിമക്ടോന്റെസസസ കഫക്ടോര് ഗക്ടോന്റെസസനില് ആ ധനകേക്ടോരശ്യ
വര്ഷതനില്   നടന്നനിട്ടുള്ള  അധനികേ  തചലവുകേള്,  ബഡ്ജറസ  പ്രസയഗതനില്
ഉള്തക്കക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  പുതെനിയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  എന്നനിവയക്ടോണസ  ഉള്തപ്പെടുന്നതെസ.  പുതെനിയ
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കസ  അക്കഇൗണ്ടസസനില് തഹഡ്ഡുണ്ടക്ടോക്കനി  സപനിതമന്റെറനി  ഡനിമക്ടോന്റെസസസ  കഫക്ടോര്
ഗക്ടോന്റെനില്വചസ  പക്ടോസക്ടോക്കനിതയങ്കെനില്  മക്ടോത്രകമ  അഡസ്പീഷണല്  ആതെതതറകസഷന്
തകേക്ടോടുതസ  ബജറനില്  നനിനയ  പണയ  തചലവഴനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.
ഇതവണതത പ്രകതെശ്യകേതെ,  എതന്റെ ബജറസ  പ്രസയഗതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളള മുഴുവന്
പുതെനിയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കുയ  സപനിതമന്റെറനി  ഡനിമക്ടോന്റെസസസ  കഫക്ടോര്  ഗക്ടോന്റെസസസ
പക്ടോസക്ടോകുന്നകതെക്ടോടുകൂടനി  ബഡ്ജറസ  തഹഡ്ഡുണ്ടക്ടോകുയ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതെനിയനില്
വര്ഷക്ടോവസക്ടോനമക്ടോണസ  ഇങ്ങതന  തചയ്യുന്നതെസ.   അതെനില്  നനിനയ  വശ്യതെശ്യസമക്ടോയനി,
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളലക്ടോയ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.
അഞ്ചുമക്ടോസയ  തകേക്ടോണ്ടസ  തചയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്കുറനിചസ  പലരയ  ഇവനിതട  ചര്ച  തചയ.
അക്കക്ടോരശ്യങ്ങള്  തെതന്ന  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  മതെനി. ചനില  പദതെനികേള്ക്കസ
തെറക്കലനിടണതമന്നക്ടോണസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുന്  മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞതെസ.  അങ്ങയുതട
ഉപകദശയ ഞങ്ങള് സസസ്പീകേരനിക്കുന. കകേരളതനില് ഇടക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന തെറക്കല്ലുകേളതട
എണയ ഒര വനിസയകേരമക്ടോയ പ്രതെനിഭക്ടോസമക്ടോയനിരനിക്കുയ എന്നതെനില് ഒര  സയശയവുയ
കവണ്ട. ഏകേകദശയ 20,000 കകേക്ടോടനി രൂപയുതട പുതെനിയ പദതെനികേള് പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെനില്
5000-6000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുകടതെസ  ഭൂമനി  ഏതറടുക്കലക്ടോണസ.  ബക്ടോക്കനി  15,000  കകേക്ടോടനി
രൂപയുതട  പ്രവൃതനികേള്ക്കുള്ള  തെറക്കലനിടകണ്ട;  നനിങ്ങളതട  മണ്ഡലങ്ങളനിലള്ള
ആശുപത്രനികേള്ക്കുയ,  സ്കൂള്  നവസ്പീകേരണതനിനുയ,  പക്ടോലയ,  കറക്ടോഡസ,  തുടങ്ങനിയവയുതട
നനിര്മക്ടോണപ്രവൃതനികേള്ക്കുയ  ഇനനി  വരന്ന  നക്ടോലഞ്ചു  മക്ടോസതനിനുള്ളനില്
തെറക്കലനിടണമകലക്ടോ?  അതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  ഞക്ടോന്  പറഞ്ഞതെസ  അതതെക്ടോര  പ്രതെനിഭക്ടോസ
മക്ടോയനിരനിക്കുതമന്നസ.  അഞ്ചുമക്ടോസയ തകേക്ടോണ്ടസ ഞങ്ങളനിട തെറക്കല്ലുകേളതട എണയ നനിങ്ങള്
അഞസ  വര്ഷയതകേക്ടോണ്ടസ  ഇടതെനിന്റെത്രയുയ  വന്നനിടനിലക്ടോതയന്നതെസ  വലനിയ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനി
പറകയണ്ട. ഇനനിയുള്ള മക്ടോസങ്ങള് കനക്ടോക്കനികക്കക്ടോള,  വരന്ന 7-ാം തെസ്പീയതെനി കേനിഫ്ബനി
കബക്ടോര്ഡസ  കയക്ടോഗയ  കചരകേയക്ടോണസ.  ഇതുതെതന്ന  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുമക്ടോസതത  എതന്റെ
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പ്രധക്ടോനതപ്പെട കനടതമന്നസ ഞക്ടോന് പറയുയ.  സക്ടോധക്ടോരണഗതെനിയനില് ഒര ഓര്ഡനിനന്സസ
ഇറക്കനി, നനിയമനനിര്മക്ടോണവുയ നടതനി  അതെനിതന്റെ കബക്ടോര്ഡസ കയക്ടോഗയ കചര്ന്നനിടക്ടോണസ
ആദശ്യതത  4000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട  പദതെനികേള്ക്കസ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  നല്കുന്നതെസ.
പദതെനികേള്ക്കസ അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  നല്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  സക്ടോധക്ടോരണ എസ്റ്റേനികമറസ  കപക്ടോരക്ടോ,
കറക്ടോഡക്ടോതണങ്കെനിലയ  ഡനി.പനി.ആര്.  തെതന്ന കവണതമന്നക്ടോണസ  ഇന്സനിസ്റ്റേസ  തചയ്യുന്നതെസ.
അതെക്ടോയതെസ  ഭൂമനി  ഏതറടുതനിട്ടുകണ്ടക്ടോ;  അതെനിതന്റെ  ഡനിതതസന്  എന്തക്ടോണസ;  തുടങ്ങനിയ
കേക്ടോരശ്യങ്ങതളലക്ടോയ  വശ്യക്തമക്ടോയനി  ഇഇൗ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിലണ്ടക്ടോയനിരനിക്കണയ.  കൂടക്ടോതതെ,  ആ
കറക്ടോഡസ/പക്ടോലയ  തുടങ്ങനിയവതകേക്ടോണ്ടസ  എത്രകപര്ക്കസ  ഗുണയ  ലഭനിക്കുതമന്ന  കകേക്ടോസ്റ്റേസ
തബനനിഫനിറസ  അനക്ടോലനിസനിസസ  നടതനിയനിരനിക്കണയ.  ഇതരതനില്  വനിശദമക്ടോയ
ഡനി.പനി.ആര്.  തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി,  ഏതെക്ടോണ്ടസ  നക്ടോലക്ടോയനിരകതക്ടോളയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട
പദതെനികേള്, നവയബര് 7-ാം തെസ്പീയതെനി  കേനിഫ്ബനി നനിയമയ പക്ടോസക്ടോക്കനി രണ്ടുദനിവസയ
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല് അതെനിതന്റെ തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങളനികലയസ കപക്ടോകുയ.  ഇതെസ വലനിതയക്ടോര മക്ടോറമക്ടോണസ
സയസക്ടോനതസ  വരതക്ടോന്  കപക്ടോകുന്നതെസ.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  ഇവനിതടയനിരനിക്കുന്ന
ആര്ക്കുയ  ഒര  സയശയവുയ  കവണ്ട,  എതന്തങ്കെനിലയ  സയശയമുതണ്ടങ്കെനില്  കേനിഫ്ബനി
നനിയമതനിതന്റെ  അവസക്ടോനഘട  ചര്ചയനില്  നമുക്കസ  ദൂരസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.  ഇതെസ  തെനികേച്ചുയ
വയബനിളക്ടോയനിട്ടുള്ള  കപ്രക്ടോഗക്ടോമക്ടോണസ.  നനിങ്ങളതട  ഭരണകേക്ടോലതസ  എസസ.ബനി.തഎ.
കേശ്യക്ടോപ്പെനിറല്  വനിശദമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചസ  വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.
യഥക്ടോര്തതനില്  SEBI  അടക്കമുള്ള  സക്ടോപനങ്ങള്  വളതര  ആകവശകതക്ടോടു
കൂടനിയക്ടോണസ  പ്രതെനികേരനിക്കുന്നതെസ.  കേക്ടോരണയ,  SEBI-യുയ  RBI-യുയ  ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്  നനികക്ഷപതനിനസ  പണയ   സയഭരനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോധശ്യതെതയ  ഇത്ര
ചനിടയക്ടോയനി  ഒര സയസക്ടോനയ  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുത്തുന്നതെനില് സകന്തക്ടോഷമുള്ളതുതകേക്ടോണ്ടസ
അവരക്ടോണസ  പരനിശസ്പീലനതനിനസ  വരന്നതെസ.  ഇവനിടുതത  ഉകദശ്യക്ടോഗസതര
പരനിശസ്പീലനതനിനസ അകങ്ങക്ടോട്ടു തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോതമന്നക്ടോണസ അവര് പറയുന്നതെസ. ഇതെക്ടോണസ
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്  തഡവലപ്തമന്റെസ  സയബന്ധനിചസ  പറയക്ടോനുള്ളതെസ.  കക്ഷമ
തപന്ഷനുകേള് ആയനിരയ രൂപയക്ടോക്കനിയതെസ തചറനിയ കേക്ടോരശ്യമക്ടോകണക്ടോ? നക്ടോലസ മനിഷനുകേള്
10-ാം  തെസ്പീയതെനി  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  തചയ്യതപ്പെടക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയകല;  എലക്ടോവര്ക്കുയ  വസ്പീടസ
എന്നതെസ  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോകേക്ടോന്  കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  എലക്ടോവര്ക്കുയ  വസ്പീടസ  നല്കുന്നതെനിനസ
മുതമ്പക്ടോതക്കയുണ്ടക്ടോയനിരന്ന ധനപരമക്ടോയ തെടസങ്ങള് ഇന്നസ  ഇല.  ഭൂരഹനിതെര്ക്കസ ഭൂമനി
കേതണ്ടത്തുന്നതെനിനുള്ള  പ്രശ്നമക്ടോണസ  ആതകേ  തെടസമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നതെസ.  അലക്ടോതതെ
പണതനിതന്റെ  പ്രശ്നമനില.  രണ്ടുവര്ഷയ  തകേക്ടോണ്ടസ  കവകണക്ടോ;  മൂന്നസ  വര്ഷയ  തകേക്ടോണ്ടസ
കവകണക്ടോ  എന്നസ  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതക്ടോല്  മതെനിയക്ടോകുയ.  വരള്ച  സയബന്ധനിചസ  ഇന്നസ
അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  ഉണ്ടക്ടോയനിരന.  വരള്ച  കനരനിടുന്നതെനിനസ  സമഗമക്ടോയ
തതെക്ടോഴനിലറപ്പെസ  പദതെനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനിതക്കക്ടോണ്ടസ ജലസയരക്ഷണതനിനു
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കവണ്ടനിയുള്ള  വലനിയ  കേശ്യക്ടോയതപയ്ന്  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.
സക്ടോനനികടഷന്,  തതജവ പചക്കറനി,   ആശുപത്രനി,  സ്കൂള് നവസ്പീകേരണയ തുടങ്ങനിയവയസ
ലക്ഷശ്യമനിടുകേയുയ,  നക്ടോലസ  മണ്ഡലങ്ങളനിതല  സ്കൂളകേളനില്  പരസ്പീക്ഷണക്ടോടനിസക്ടോനതനില്
20-ാം  തെസ്പീയതെനി  ആകുകമ്പക്ടോകഴക്കുയ  കേമ്പല്യൂടറുകേള് നല്കുകേയക്ടോണസ.  അതെനിതന്റെ
യടനിസക്ടോനതനില്  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ഇകപ്പെക്ടോള്  വനിളനിക്കക്ടോന്  കപക്ടോകുന്ന
എയ.എല്.എ.മക്ടോരതട കയക്ടോഗതനില് ബക്ടോക്കനിയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളനില്  എങ്ങതനയക്ടോണസ
ഈ പദതെനി നടപ്പെക്ടോക്കുന്നതെസ എന്ന വനിശദക്ടോയശങ്ങള് പറയുയ.  എയ്ഡഡസ സ്കൂളകേളനില്
സര്ക്കക്ടോര്  പണയ  കേമ്പല്യൂടറുകേള്  നല്കുന്നതെനിനലക്ടോതതെ  മറസ  തകേടനിടക്ടോവശശ്യങ്ങള്ക്കു
കവണ്ടനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതക്ടോനക്ടോവനില.  മനിനനിസ്റ്റേര്  കപക്ടോയ  തപക്ടോതു  ചടങ്ങനില്  വചസ
അവനിടതത  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീ.  തജയനിയസസ  മക്ടോതെന്യു  പറഞ   ഇതെസ നമുക്കസ
നടതണയ,  ഇതെനിനസ  ജനങ്ങളതട  സഹകേരണയ  കവണതമന്നസ.  ഒര
പതെനിതനട്ടുവയസ്സുകേക്ടോരന്  അയക്ടോളതട  മക്ടോലയൂരനിതക്കക്ടോടുത്തു.  ചനില  കുടനികേള്  കേമല്,
കമക്ടോതെനിരയ  എന്നനിവ  നല്കേനി.  10  ലക്ഷയ  രൂപ   ആ  കവദനിയനില്  വചസ  പനിരനിഞ.
ഇതെക്ടോണസ  ജനങ്ങളതട  പ്രതെനികേരണയ.  എത്ര  ആകവശകതക്ടോതടയക്ടോണസ  ജനങ്ങള്
ഇങ്ങതനയുള്ള കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കസ മുന്തതകേ എടുക്കുന്നതതെന്നതെസ ഉതമ ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണസ.
5  മക്ടോസയ   തകേക്ടോണ്ടസ  എന്തുതചയ  എന്നസ  കചക്ടോദനിചസ  ഒരപക്ടോടസ  ബുദനിമുകടണ്ടതെനില;
ഏതെക്ടോയക്ടോലയ  അടുത  നനിയമസഭക്ടോ  സകമളനയ  ആകുകമ്പക്ടോകഴക്കുയ  ഈ
സയശയങ്ങള്തക്കക്ടോതക്ക  അറുതെനി  വരയ  എതന്നനനിക്കസ  ഉറപ്പുണ്ടസ.  ശസ്പീ.  തകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫസ എകന്നക്ടോടസ കചക്ടോദനിച ഒര പ്രധക്ടോനതപ്പെട കചക്ടോദശ്യമനിതെക്ടോണസ. ഖജനക്ടോവസ ഇത്രയസ
കേക്ടോലനിയക്ടോയനിരതന്നങ്കെനില്  എങ്ങതനയക്ടോണസ  ഇത്രയധനികേയ  തപന്ഷന്  തകേക്ടോടുക്കക്ടോന്
കേഴനിഞ്ഞതതെന്നസ.   ഇകപ്പെക്ടോള്  47  ലക്ഷയ  കപര്ക്കക്ടോണസ  തപന്ഷന്  തകേക്ടോടുതതെസ.
തപന്ഷതന്റെ  രസ്പീതെനി  സയബന്ധനിചസ  നമതളലക്ടോവരയ  കൂടനി  ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.
കകേരളതനിലക്ടോതകേ  60  വയസനിനുമുകേളനില് പ്രക്ടോയമുള്ള  47  ലക്ഷയ കപരണ്ടക്ടോയനിരന.
അതെനില് സര്ക്കക്ടോര് തപന്ഷകണഴസ,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് തപന്ഷകണഴസ,  ഇ.പനി.എഫസ.
തപന്ഷകണഴസ എലക്ടോയ കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  10-15  ലക്ഷയ വരയ.  പല രസ്പീതെനിയനില് വരന്ന
മനിസ് യൂസസ  തെടയക്ടോന്  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  കകേരളതത  സമ്പൂര്ണ  തപന്ഷന്
സയസക്ടോനമക്ടോക്കനി  മക്ടോറക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  കവതറ  ചര്ച  തചയ്യക്ടോയ.
3200  കകേക്ടോടനി രൂപ തചലവക്ടോക്കനിയതെസ  ഖജനക്ടോവനില് ഒരപക്ടോടസ പണയ ഉണ്ടക്ടോയനിടല.
2500 കകേക്ടോടനി രൂപ  മക്ടോര്ക്കറസ കബക്ടോകറക്ടോയനിയഗസ നടതനി. ബക്ടോക്കനി നനിങ്ങളതട കേക്ടോലതസ
തചയനിരന്നതുകപക്ടോതല തെതന്ന കേടയ  വക്ടോങ്ങനി തതകേകേക്ടോരശ്യയ  തചയ.   ഇങ്ങതന  കേടയ
വക്ടോങ്ങനി  നമുക്കസ  കപക്ടോകേക്ടോന്  പറനില.   ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുന്മുഖശ്യമനനി  പറഞ്ഞതെസ,
എങ്ങതനയക്ടോണസ  നനിങ്ങള്ക്കസ  ധനകേക്ടോരശ്യ  മക്ടോകനജ് തമന്റെനിതനപ്പെറനി  അഭനിമക്ടോനയ
തകേക്ടോള്ളക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതതെന്നസ  മനസനിലക്ടോകുന്നനിതലന്നക്ടോണസ.  കേമനി  അല്പയ
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കൂടനികപ്പെക്ടോയനി.   കുറചക്ടോകണക്ടോ കൂടനിയതെസ;   ഇന്തശ്യക്ടോ  രക്ടോജശ്യതസ  ഏറവുയ  വലനിയ റവനല്യൂ
കേമനിയുള്ള സയസക്ടോനയ ഇതെകല? റവനല്യൂ കേമനി പരനിപൂര്ണമക്ടോയുയ ഇലക്ടോതെക്ടോക്കുന്നതെനിനസ
നനിങ്ങളതട ഭരണ കേക്ടോലതസ പ്രതെനിവര്ഷയ  3000  കകേക്ടോടനി രൂപ.  ഈ വര്ഷയ  2000,
അടുത വര്ഷയ ആയനിരയ എന്ന നനിലയനില് കകേന്ദ്ര ധനകേക്ടോരശ്യ കേമസ്പീഷന് നല്കുന.
ഇതതെക്ടോതക്ക  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുയ  ഒര  തബല്ലുയ  കബക്കുമനിലക്ടോത  രസ്പീതെനിയക്ടോണസ.  ഈ  പണയ
തചലവക്ടോക്കനിയതെസ  മുഴുവന്  അനക്ടോവശശ്യമക്ടോതണന്നസ  നമളക്ടോരയ  പറയുകേയനില.
ആവശശ്യവുയ  അനക്ടോവശശ്യവുയ  നനിര്ണയനിക്കുന്നതെസ  നമ്മുതട  വരമക്ടോനവുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടുതനിയക്ടോണസ. ആ ഒര വസ്പീണ്ടുവനിചക്ടോരമനിലക്ടോത മക്ടോകനജ് തമന്റെസ നല ധനകേക്ടോരശ്യ
മക്ടോകനജ് തമന്റെസ അല. നമുക്കസ കതെക്ടോനന്നതുകപക്ടോതല പണതമടുതസ തചലവഴനിക്കുന്നതെനിനസ
എന്തനിനക്ടോണസ  മക്ടോകനജ് തമന്റെസ?   തചലവക്ടോക്കനിയക്ടോല്  കപക്ടോകര?  സക്ടോമ്പതനികേ  ശക്ടോസയ
തെതന്ന  പറയുന്നതെസ  നനിങ്ങളതട  ആഗഹങ്ങള്  അനന്തമക്ടോണസ,  അതെസ
നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്  പരനിമനിതെമക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
തതെരതഞ്ഞടുക്കണയ.  അതെക്ടോണസ  സക്ടോമ്പതനികേ  ശക്ടോസതനിതന്റെ  നനിര്വ്വചനയ.  ആ
തതെരതഞ്ഞടുപ്പെസ  ഉണ്ടക്ടോയനില.  ഓകരക്ടോന്നസ  കതെക്ടോനന്നതുകപക്ടോതല  തചലവഴനിചതെനിതന്റെ
ഫലമക്ടോയനി ധനകേക്ടോരശ്യയ കുളമക്ടോയനി.  നനിങ്ങളതട ഭരണതനിതന്റെ ആദശ്യതത രണ്ടുവര്ഷയ
എല്.ഡനി.എഫസ.  ഭരണകേക്ടോലയകപക്ടോതല  ഏതെക്ടോണ്ടസ  20  ശതെമക്ടോനയ റവനല്യൂ വരമക്ടോനയ
കൂടനിയനികല? പനിതന്ന  10 ശതെമക്ടോനമക്ടോയനി ഇടനിയുകമ്പക്ടോഴുയ ആര്ക്കുയ ഒര കവവലക്ടോതെനിയുയ
കതെക്ടോന്നനിയനിലകലക്ടോ?  എന്തക്ടോണസ  ഇതെനിനുകേക്ടോരണയ;  എങ്ങതനയക്ടോണസ  ഇതെസ
കുതഴനിയുന്നതെസ?  ഏതെക്ടോണ്ടസ  60  ശതെമക്ടോനയ  അസസനിയഗസ  ഓഫസ്പീകസഴ്സുയ
ആറുമക്ടോസതനില് തെക്ടോതഴ മക്ടോത്രമകല ഒര കപക്ടോസ്റ്റേനില് ഇരന്നനിട്ടുള. എന്തസ പണപ്പെനിരനിവസ
നടതക്ടോനക്ടോണസ?  എങ്ങതനയക്ടോണസ  അകങ്ങയസ  ഭയങ്കെരമക്ടോയ  ഒര  ധനകേക്ടോരശ്യ
മക്ടോകനജ് തമന്റെക്ടോയനിരനതവന്നസ  പറയക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതതെന്നസ  എനനിക്കസ  വനിശസസനിക്കക്ടോന്
കേഴനിയുന്നനില.  മൂലധനതചലവസ വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടസ.  നമ്മുതട തമക്ടോതയ തചലവസ  5  വര്ഷയ
കൂടുകമ്പക്ടോള്  ഇരടനിയനികലതറ  കൂടനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.   അതതെക്ടോര  മനിടുക്കല.
യഥക്ടോര്തതനില്  നമള്   കേടയ  വക്ടോങ്ങുന്ന  തുകേയനില്  എത്ര  ശതെമക്ടോനയ  നനിങ്ങള്
മൂലധനതചലവനിനുകവണ്ടനി  തചലവഴനിച്ചു,  നമള്  ഏതെക്ടോണ്ടസ  50  ശതെമക്ടോനയ  വതര
എതനിചനിരന്നതെസ  കുറഞ്ഞസ  കുറഞ്ഞസ  20  ശതെമക്ടോനതനിതലതനി.  കേടയ
എടുതതെനിതനക്കുറനിചസ ഒര കവവലക്ടോതെനിയുമനില. ഞക്ടോന് നനിയമസഭയനില് വന്നസ ഇത്രയുയ
വര്ഷമക്ടോയനിട്ടുയ  കേടയ  കമടനിക്കുന്നതെനിതനതെനിതര  പ്രസയഗനിചനിടനില.  കുതറയക്ടോയനി,
ഇരടനിയക്ടോയനി  എതന്നക്ടോതക്ക  പലരയ  പ്രസയഗനിക്കുനണ്ടസ.  യഥക്ടോര്തതനില്
ഇരടനിയക്ടോകുയ.  എലക്ടോ  അഞ്ചുവര്ഷമക്ടോകുകമ്പക്ടോഴുയ  കേടയ  ഇരടനിയക്ടോകുയ.  കവണതമങ്കെനില്
അതെനിതനക്കുറനിചസ  നമുക്കസ  പ്രസയഗനിക്കുകേയുയ  തചയ്യക്ടോയ.  അതെല  പ്രശ്നയ.  കേടയ
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എന്തനിനുകവണ്ടനി  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചു;  കേടയ  ദുരപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനിയതെനിതന്റെ  ഫലമക്ടോയനി
അതെസ ഒര ജഡഭക്ടോരമക്ടോയനി നമ്മുതടകമല് വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  അഞ്ചുവര്ഷയ  മൂലധനതചലവസ  153  ശതെമക്ടോനയ
വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടസ. 24,032  കകേക്ടോടനി രൂപ.  പദതെനിതചലവസ  95  ശതെമക്ടോനയ  വര്ദനിചനിട്ടുണ്ടസ.
കേടയ വക്ടോങ്ങനിയ  തുകേയനില് മൂലധനതചലവക്ടോയുയ പദതെനിതചലവക്ടോയുയ വന്നനിട്ടുള്ള തുകേ
വരനണ്ടസ. 

കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ : സര്, ഞക്ടോന് പറഞ്ഞതെസ അക്കക്ടോലയളവനില്
നമ്മുതട  തമക്ടോതയ  തചലവസ  20  ശതെമക്ടോനയ  വചക്ടോണസ   വര്ദനിചതെസ.  അതെനികനക്ടോടസ
തെക്ടോരതെമശ്യതപ്പെടുത്തുകമ്പക്ടോള്  നനിങ്ങളതട  മൂലധനതചലവനിതന്റെ  വര്ദനവസ  തചറനിയ
കതെക്ടോതെനിലക്ടോണസ.  അതുതെതന്ന അവസക്ടോന വര്ഷയ  മൂലധനതചലവനിനുകവണ്ടനി മക്ടോറനിവച
1,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കൂടനി  മൂലധനതചലവനികലയസ  വരവസ  വയ്ക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ
മൂലധനതചലവനിനസ  കുതെനിപ്പുണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  ഇകപ്പെക്ടോള്  തമചതപ്പെടുന്ന  സനിതെനിയുകണ്ടക്ടോ;
19 ശതെമക്ടോനയ വളര്ന്നകപ്പെക്ടോള് നനികുതെനിവരമക്ടോനയ കൂടക്ടോന് കപക്ടോകുകേയക്ടോതണന്നസ ഞക്ടോന്
വനിചക്ടോരനിച്ചു.  ഒര  കവനല്  മഴ  വന്നകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോലവര്ഷമക്ടോതണന്നസ  തതെറനിദരനിചതെസ
കപക്ടോതലയക്ടോയനി. തപതടന്നസ നന്നക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്ന രൂപതനിലലക്ടോയനിരന ഇതെനിതന്റെ
കേനിടപ്പെസ.  പകക്ഷ  നമുക്കസ  ഈ  വര്ഷയ  അവസക്ടോനനിക്കുകമ്പക്ടോകഴക്കുയ  അതെനിതന
ഒരനനിലയനില് തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് പറ്റുയ.  അടുതവര്ഷമക്ടോകുകമ്പക്ടോള് പൂര്ണമക്ടോയുയ പഴയ
നനിലയനികലയസ  വരതക്ടോന്  പറണയ.  അവനിതടയക്ടോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.  എന്നതെസ
മഹക്ടോഭക്ടോഗശ്യതമനപറയുന്നതെനില്  സങ്കെടയ  വരന്നതെസ.  കേക്ടോരണയ  ആദശ്യവര്ഷയ
കപക്ടോക്കക്ടോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  നമള്  പനിരനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രയ  കപക്ടോരക്ടോ.  ഇന്റെര്കസ്റ്റേറസ
വശ്യക്ടോപക്ടോരമക്ടോണസ  ഗണശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതെസ.   അപ്പുറതസ  പനിരനിചക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  നമുക്കസ
കേനിട്ടുകേയുള. അവര് പനിരനിചനിതലങ്കെനില് നമുക്കസ കേനിട്ടുകേയനില.  കകേന്ദ്രമക്ടോണസ പനിരനിക്കക്ടോന്
കപക്ടോകുന്നതതെന്ന ഒര സഇൗകേരശ്യമുണ്ടസ. വക്ടോറസ കപക്ടോതലതെതന്ന ജനി.എസസ.ടനി.-യുതട ആദശ്യ
വര്ഷയ  കമക്ടോശമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ആദശ്യതത  രണ്ടസ  വര്ഷയകേഴനിഞ്ഞസ  പനിന്നസ്പീടുള്ള  3
വര്ഷയതകേക്ടോണ്ടസ കമക്കപ്പെസ തചയ്യണയ.  അതെസ  വലനിതയക്ടോര മഹക്ടോഭക്ടോഗശ്യമക്ടോതണന്നസ ഞക്ടോന്
കേരതുന്നനില.  അങ്ങസ അവസക്ടോന രണ്ടസ മക്ടോസയ എടുത തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങതളക്കുറനിചസ പല
പ്രക്ടോവശശ്യയ കചക്ടോദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.   എനനിക്കസ  ആദശ്യയ  പറയക്ടോനുള്ളതെസ,  ഇത്രയുയ നല
കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്ടോതക്ക തചയ്യക്ടോന് അവസക്ടോനയ വതര കേക്ടോതനിരനികക്കണ്ടനിയനിരകന്നക്ടോ? എലക്ടോയ
കമക്ടോശമക്ടോതണന്നസ ഞങ്ങളയ പറയുന്നനില.   ഞങ്ങള് പരനികശക്ടോധനിചസ കമക്ടോശമുള്ളതതെക്ടോതക്ക
മക്ടോറനി. നലതതെക്ടോതക്ക ഞങ്ങള് തുടരന. എന്തക്ടോതണനള്ള പരനികശക്ടോധന തെസ്പീര്ന്നനിടനില.
സസല്പയ നസ്പീണ്ടുകപക്ടോയനി.  കവഗയ തെസ്പീര്ക്കക്ടോയ.  തെസ്പീരകമ്പക്ടോള് അതെനില് പ്രതെശ്യക്ഷമക്ടോയനി
അഴനിമതെനിയുള്ളതെനിനസ  നടപടനിയുണ്ടക്ടോകുയ.  ചനില  കേക്ടോരശ്യങ്ങകളക്ടോടസ  ഞങ്ങള്ക്കസ
കയക്ടോജനിപ്പെനിതലങ്കെനിലയ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞതെസ  പനിന്വലനിക്കുകേ  പ്രയക്ടോസമക്ടോണസ.
അതെനുസരനിച്ചുള്ള  നടപടനിയക്ടോയനിരനിക്കുയ  സസസ്പീകേരനിക്കുകേ.  നല  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
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മുകന്നക്ടോട്ടുതകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോയ.  അങ്ങതനതയക്ടോര  സമസ്പീപനമലക്ടോതതെ  ഈ  രണ്ടസ  മക്ടോസയ
നടതനിയ  മുഴുവന്  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്ന  സമസ്പീപനയ  കകേതക്കക്ടോള്ളക്ടോന്
ഞങ്ങള്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  കേര്ഷകേ  തപന്ഷതനക്കുറനിചസ  ശസ്പീ.  കറക്ടോഷനി  അഗസ്റ്റേനിന്
പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരതനില്  വന്നതെനിനുകശഷയ  കേര്ഷകേ
തപന്ഷന്  130  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തകേക്ടോടുത്തു.   ഏറനിവന്നക്ടോല്  മൂന്നസ  മക്ടോസതത
കുടനിശനികേയക്ടോണുള്ളതെസ.  

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതെക്ടോമസസ :  സര്, 7 മക്ടോസതത കുടനിശനികേയുണ്ടസ.

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  ഐസകേസ  : സര്,  അതെസ  നനിങ്ങളതട  കേക്ടോലതത
7  മക്ടോസയ ആയനിരനിക്കുയ.  ഞങ്ങള് അധനികേക്ടോരതനില് വന്നതെനിനുകശഷയ  130  കകേക്ടോടനി
രൂപ  തകേക്ടോടുത്തുതവന്നസ  പറഞ.  അതെനികനക്കക്ടോള്  വലനിയ  കുടനിശനികേ
ബക്ടോക്കനിയുതണ്ടങ്കെനില്  പഴയ  കുടനിശനികേയക്ടോണസ.  കേര്ഷകേ  തപന്ഷന്  സ്കസ്പീമനിലക്ടോത
പരനിപക്ടോടനിയക്ടോണസ.  ബക്ടോക്കനിതയലക്ടോതനിനുയ  സ്കസ്പീമുണ്ടസ,  കബക്ടോര്ഡസ  ഉണ്ടസ,  അതെനില്
അയഗതെസതമടുക്കണയ,  പണവുയ അടയണയ.  ഇതെനിനസ അതതെക്ടോനമനില.  തുടങ്ങനിയകപ്പെക്ടോഴുയ
ഇല,  ഇകപ്പെക്ടോഴുമനില.  അതെക്ടോതെസ  കേക്ടോലതസ  കൃഷനി  ഓഫസ്പീസര്മക്ടോര്  അവനിതടയുള്ള
ആളകേള്ക്കസ വനിതെരണയ തചയ്യുന്ന ഏര്പ്പെക്ടോടക്ടോണതെസ. ഇനനി അങ്ങതന കപക്ടോകേക്ടോന് പറനില.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ഒര  സ്കസ്പീമുണ്ടക്ടോക്കണയ.  നമുക്കസ
കൃഷനിക്കക്ടോതര സഹക്ടോയനിക്കക്ടോയ.  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    സുനനില് കുമക്ടോര്  ): സര്,  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്
കൃഷനി  വകുപ്പെസ  എടുതനിരനിക്കുന്ന  തെസ്പീരമക്ടോനയ  -  ഇതെനിനുള്ള  മക്ടോനദണ്ഡയ  2  തഹകര്
ഭൂമനിയുയ  60  വയസ്സുമക്ടോണസ.  ഈ  രസ്പീതെനിയനിലള്ള  മക്ടോനദണ്ഡതനില്  ഒരപക്ടോടസ
അനര്ഹരക്ടോയുള്ളവര്  കേയറനിപ്പെറനിയനിട്ടുണ്ടസ.  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബക്ടോര് ഡസ  നനിങ്ങളതട
കേക്ടോലതത ഒര ഉതരവനിലൂതട വന്നനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ. ആ കബക്ടോര്ഡനിതന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്
തപന്ഷനുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടുതക്ടോനക്ടോണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ.  അങ്ങതന  വരകമ്പക്ടോള്
ഇക്കക്ടോരശ്യതനില്  വശ്യവസയുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കേര്ഷകേരതട  തപന്ഷന്  ഒര
കേക്ടോരണവശക്ടോലയ  മുടക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിതലനള്ളതുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ  കനരതത
അകനക്ടോമലനിയുതണ്ടങ്കെനില്കപ്പെക്ടോലയ  ഓണതനിനസ  1000  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദനിപ്പെനിചസ
തകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഉതരവസ  പുറതപ്പെടുവനിക്കുകേയുയ  ആയതെനിനസ  34  കകേക്ടോടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുയ  ആതകേ  144  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഈ  ഗവണ്തമന്റെസ  വന്നതെനിനുകശഷയ
തപന്ഷന് തുകേയനികലയസ തകേക്ടോടുക്കുകേയുയ തചയനിരനിക്കുന്നതെസ.  

ശസ്പീ  .    തകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫസ :  സര്,  എലക്ടോ  തപന്ഷനുകേളയ  1,000
രൂപയക്ടോക്കുതമന്നക്ടോയനിരന  എല്.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  പ്രഖശ്യക്ടോപനയ.
ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേ  തപന്ഷന്  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  500  രൂപയക്ടോണസ.  അതെസ  750
രൂപതയങ്കെനിലമക്ടോക്കണയ.  അതലങ്കെനില്  ആ  കമഖലയനില്  നനിന്നസ  ആളകേള്
തകേക്ടോഴനിഞകപക്ടോകുകേയുയ ക്ഷസ്പീകരക്ടോത്പക്ടോദനയ കുറയുകേയുയ തചയ്യുയ.  



ധനകേക്ടോരശ്യയ 405

കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ : സര്, അങ്ങതന 750 രൂപയുതട തക്രഡനിറസ
വനിട്ടുതെരക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിടനില.  ക്ഷസ്പീരകേര്ഷകേക്കുയ തപന്ഷന്  1,000  രൂപയക്ടോയനിരനിക്കുയ.
കകേരളതനിതല  കക്ഷമ  തപന്ഷനുകേതളലക്ടോയ  മനിനനിമയ  1,000  രൂപയക്ടോക്കനി
മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  1,500  രൂപയുള്ളതെസ  കുറയനില.  രണ്ടസ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്കുറനിചസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഒന്നസ,  കകേക്ടോകനിയര് ഇയപക്ടോകന്റെഷന്
പദതെനി നനിര്തരതതെന്നക്ടോണസ.  ഒരനിക്കലയ നനിര്തനില.  

ശസ്പീ  .    ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ അഞസ മക്ടോസമക്ടോയനി  ഒനയ നടന്നനിടനില.
ഓകരക്ടോ  ദനിവസവുയ  അതെനിനസ  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമുണ്ടസ.  അഞസ  വയസസ  കേഴനി ഞ്ഞക്ടോല്  ഈ
ഓപ്പെകറഷന് നടതക്ടോന് പറനില. അഞസ മക്ടോസതത കേക്ടോലതെക്ടോമസയ വന്നനിട്ടുണ്ടസ.  അതെസ
എത്രയുയ കവഗയ തുടങ്ങണയ.  

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്  ): സര്,  അങ്ങസ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോഞ്ഞനിടക്ടോണസ.  ഈ ഗവണ്തമന്റെസ വന്നതെനിനുകശഷയ
35 കപരതട കകേക്ടോകനിയര് ഇയപക്ടോകന്റെഷന് ഓപ്പെകറഷന് നടതനിക്കഴനിഞ. ബക്ടോക്കനി 67
എണമുതണ്ടന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ  കതെക്ടോനന്നതെസ.   ഇകപ്പെക്ടോള്  തെതന്ന  കേമനിറനി  കചര്ന്നസ
അത്രയുയ  കപരതട  ഇയപക്ടോകന്റെഷന്   ഓപ്പെകറഷന്  നടതക്ടോനുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനയ
എടുതനിട്ടുമുണ്ടസ.  

ശസ്പീ  .    ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി  : സര്,  ഞക്ടോന്  ഓകരക്ടോ  ദനിവസവുയ  ഇതെസ
അകനസഷനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.   35  എണതനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യയ  എനനിക്കറനിയനില.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതസ  എലക്ടോയ കനിയര് തചയസ ഓര്ഡര് ആക്കനിയ 26
എണതനിതന്റെ  ഓപ്പെകറഷനക്ടോണസ  നടതനിയതെസ.  ബക്ടോക്കനി  9  എണതനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യയ
എനനിക്കറനിയനില.  

ശസ്പീമതെനി  തകേ  .    തകേ  .    കശലജ  ടസ്പീചര്  : സര്,  അങ്ങകയക്ടോടസ  ഞക്ടോന്
തെര്ക്കനിക്കുന്നനില.   ഞക്ടോന്  മനിനനിസ്റ്റേറക്ടോയനി  വന്നതെനിനുകശഷമക്ടോണസ  അതെനിതന്റെ  കേമനിറനി
കചര്ന്നതെസ.  അങ്ങയുതട  കേക്ടോലതസ  അതെനിനസ  എന്തസ  തെസ്പീരമക്ടോനമക്ടോണസ
എടുതതതെന്നതെനിതന്റെ മുന് ഫയതലക്ടോനയ ഞക്ടോന് കനക്ടോക്കനിയനിടനില.  ഈ ഗവണ്തമന്റെസ
വന്നകപ്പെക്ടോള് തെസ്പീരമക്ടോനയ എടുതസ അതുവതരയുള്ളതെസ തചയ.  അതെനിനുകശഷയ ഇത്രയുയ
തപറസ്പീഷന്  കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടസ.  അതെനിതന്റെ  കേമനിറനി  കചരക്ടോനുള്ള  തെസ്പീരമക്ടോനവുയ
എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ.

കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ : സര്, കേക്ടോരണശ്യ സ്കസ്പീമനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യതനില്
എന്തക്ടോണസ  സയശയമുള്ളതെസ.  അതെസ  തുടരകേയക്ടോണസ.  കേക്ടോരണശ്യതയന്നസ  പറയുന്നതെസ
ചുരക്കയ ചനിലരകടതെല.  ആര്.എസസ.ബനി.കവ.  പദതെനിക്കസ പണയ അടയ്ക്കുന്ന മുഴുവന്
ആളകേള്ക്കുയ  കേക്ടോരണശ്യയുതട  തബനനിഫനിറസ  ഓകടക്ടോമക്ടോറനിക്കക്ടോയനി  നല്കേക്ടോന്  പറ്റുന്ന
രസ്പീതെനിയനില്  ഒര ഇന്ഷസറന്സസ  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിതനക്കുറനിചസ  അകലക്ടോചനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേ
യക്ടോണസ.  അതെസ  സയബന്ധനിചസ  വനിശദമക്ടോയ  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുക്കുന്നതുവതര  കേക്ടോരണശ്യ
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ഇന്നതതകപ്പെക്ടോതല തുടരയ. ഇതെനിനസ പുറതമ ഒ.പനി. ടനിക്കറസ കേക്ടോണനിച്ചുതവന്നസ പറഞ്ഞക്ടോല്
3,000 രൂപ ധനകേക്ടോരശ്യ വകുപ്പുമനനി ഒപ്പെനിട്ടുതകേക്ടോടുക്കുന്ന ഒര പരനിപക്ടോടനി ഉണ്ടക്ടോയനിരന.
അതെസ അവസക്ടോനനിപ്പെനിച്ചു.  അതെനില് ഒര നശ്യക്ടോയമനില.  എനനിക്കറനിയക്ടോയ എങ്ങതനയക്ടോണസ
തകേക്ടോടുക്കുന്നതതെന്നസ.  അങ്ങതന  തപക്ടോതുപണതനില്  ധക്ടോരക്ടോളനിതയ  പക്ടോടനില.
അകതെസമയയ  കേക്ടോരണശ്യയനില്  മുന്വര്ഷകതക്കക്ടോള്  കൂടുതെല്  പണയ  ഈ  വര്ഷയ
തചലവക്ടോകുതമനതെതന്നയക്ടോണസ  ഞക്ടോന് കേരതുന്നതെസ.  പങ്കെക്ടോളനിത തപന്ഷതനക്കുറനിചസ
കചക്ടോദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  

ശസ്പീ  .    തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്  : സര്,  ഇവനിടതത പ്രധക്ടോന പ്രശ്നയ,  അകപക്ഷ
തകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുക്കുന്നതെനിലള്ള  കേക്ടോലതെക്ടോമസമക്ടോണസ.
കേക്ടോരണശ്യയനില്  അകപക്ഷനിക്കണതമങ്കെനില്  ഈ  കപ്രക്ടോസസനില്കൂടനിതയക്ടോതക്ക  അവര്
വരണയ.  ഓപ്പെകറഷന്  കഡറസ  ഫനികസ  തചയനിട്ടുയ  ഈ  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എടുക്കക്ടോന്
കവകേനികപ്പെക്ടോയക്ടോല്  പനിന്നസ്പീടസ  തുകേ  കേനിടനിയക്ടോലയ  അവര്ക്കസ  ഗുണമനിലക്ടോത
രൂപതനികലയസ  കപക്ടോകുയ.   അതുതകേക്ടോണ്ടസ  അതെസ  സസ്പീഡസ-അപ്പെസ  തചയ്യുന്നതെനിനുള്ള
നടപടനിതയടുക്കുകമക്ടോ; 

   കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  ഐസകേസ :  സര്,  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  അങ്ങസ
പറഞ്ഞതെനിതന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ഇതെനിതന്റെ സയസക്ടോനതെല കേമനിറനി എലക്ടോ മക്ടോസവുയ
ഒര  നനിശനിതെ  ദനിവസയ  കയക്ടോഗയ  കചര്ന്നസ  ആ  മക്ടോസയ  അതുവതര  വന്ന  എലക്ടോ
അകപക്ഷകേളയ  പരനിഗണനിക്കുന്ന  രസ്പീതെനിയുണ്ടക്ടോക്കക്ടോയ.  നമ്മുതട  തപക്ടോതു
ആശുപത്രനികേളക്ടോതണങ്കെനില്  അതെനിനസ  അപ്പെകപ്പെക്ടോള്  പണയ  കകേമക്ടോകറണ്ടതെനില.
അവനിതട  ഒര  അക്കഇൗണ്ടുകപക്ടോതലതെതന്നയുണ്ടസ.  അവനിതടയക്ടോതണങ്കെനില്  ബുദനിമുടസ
വരനികേയനില.  

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമക്ടോര്  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ
കേക്ടോരണശ്യ  പദതെനികപക്ടോതലതെതന്ന  കേശ്യക്ടോന്സര്  ചനികേനിതയക്ടോയനി   ബനി.പനി.എല്.-
കേക്ടോര്ക്കുകവണ്ടനി ആവനിഷ്കരനിച ഒര പദതെനിയക്ടോണസ സുകൃതെയ പദതെനി.  അതെനിനസ തുകേ
തകേക്ടോടുക്കുന്നനില, ചനികേനിതക്ടോ ധനസഹക്ടോയയ മുടങ്ങുനതവനള്ള വക്ടോര്തകേള് കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസങ്ങളനില്  ദൃശശ്യമക്ടോധശ്യമങ്ങളനില്  വരനികേയുണ്ടക്ടോയനി.  ആര്.സനി.സനി.-യനിലയ
എയ.സനി.സനി.-യനിലയ  5  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലയ  എറണക്ടോകുളയ  ജനറല്
ആശുപത്രനിയനിലമക്ടോണസ  അന്നസ  സുകൃതെയ  പദതെനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതെസ.    സഇൗജനശ്യ
ചനികേനിതയക്ടോണസ.  അതെനിനുകവണ്ടനി  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ
തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണ്ടസ.   മറസ  തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലയ  തുകേ  എതക്ടോനുണ്ടസ.   അതെസ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി നല്കുന്നതെനിനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
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ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ ടസ്പീചര്  : സര്,  ഈ പറയുന്ന കുടനിശനികേകേള് ഈ
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലത്തുണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതെല.  ഇതെസ മക്ടോധശ്യമങ്ങളനില് വക്ടോര്ത വന്നകപ്പെക്ടോള്
തെതന്ന ഞക്ടോന് പരനികശക്ടോധനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതസ തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
കുടനിശനികേ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ  ചനില  കഹക്ടോസനിറലകേള്  തെടസയ
പറയുകേയക്ടോണുണ്ടക്ടോയതെസ,  ഈ പരനിപക്ടോടനി  നനിര്തലക്ടോക്കനിയതെല.   അകപ്പെക്ടോള് തെതന്ന
ഇടതപട്ടു.  കുടനിശനികേയുതട കേക്ടോരശ്യയ നമുക്കസ ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോയ.  ഇകപ്പെക്ടോള് ഈ പദതെനി
യക്ടോതതെക്ടോര തെടസവുമനിലക്ടോതതെ നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ഉതരവസ തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.  

ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമക്ടോര്  : സര്, കുടനിശനികേ തകേക്ടോടുത്തുതെസ്പീര്ക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ;

ശസ്പീമതെനി തകേ  .   തകേ  .   കശലജ ടസ്പീചര്  : സര്, കുടനിശനികേ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
കേക്ടോലത്തുള്ളതെക്ടോണസ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ചനികേനിത നടക്കുനണ്ടസ.

   കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  ഐസകേസ :  സര്,  ഇതുകപക്ടോതല  ഒര  ഡസണ്
ചനികേനിതക്ടോ  പദതെനികേളണ്ടസ  ഓകരക്ടോ  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലയ.  ഇതതെലക്ടോയ  വലനിതയക്ടോര
പരനിധനിവതര  പക്ടോടകണജനിനസ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ആളകേള്ക്കസ  ആവശശ്യമുണ്ടസ.
ആവശശ്യക്കക്ടോരനസ  കേനിട്ടുകമക്ടോ  ഇലകയക്ടോ  എന്നതെസ  നമ്മുതട  ഔദക്ടോരശ്യതത
ആശയനിചക്ടോണനിരനിക്കുന്നതെസ. 

3.00 pm]

ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  നയപ്രഖശ്യക്ടോപനതനില്  പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  ഇവയക്ടോതകേ
സയകയക്ടോജനിപ്പെനിചസ സമഗമക്ടോയ ഒര സമ്പൂര്ണ ഇന്ഷസറന്സസ കപ്രക്ടോഗക്ടോമക്ടോക്കനി മക്ടോറക്ടോന്
കപക്ടോവുകേയക്ടോണസ.  അങ്ങതനയക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ഇതെസ  പലതെരതനിലള്ള  തകേക്ടോച്ചുതകേക്ടോച്ചു
സ്കസ്പീമുകേളക്ടോയനി നനില്ക്കുകേയനില. ഇതതെക്ടോര പുതെനിയ കേക്ടോരശ്യമക്ടോതണന പറഞ്ഞസ അതെനിതന്റെ
കപരനില്  ആരയ  തെര്ക്കനിക്കക്ടോന്  വരണ്ട.  കേക്ടോരണയ  അങ്ങസ  മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരന്ന
സമയതസ  പ്രസയഗതനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുയ  എന്നക്ടോല്  മനനിമക്ടോരക്ടോരയ  അവരതട
അവകേക്ടോശയ  അടനിയറ  വയക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറലക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ  നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  പറക്ടോതതെ
കപക്ടോയതുമക്ടോയ നതലക്ടോര കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ. നമുക്കതെസ തചയ്യക്ടോന് കനക്ടോക്കക്ടോയ.

പങ്കെക്ടോളനിത തപന്ഷന് സയബന്ധനിചസ നയപരമക്ടോതയക്ടോര തെസ്പീരമക്ടോനയ സര്ക്കക്ടോര്
എടുതനിടനില. അടുത്തുതെതന്ന അതുസയബന്ധനിച തെസ്പീരമക്ടോനയ എടുക്കുയ. ഞക്ടോന് കൂടുതെല്
ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നനില.  എനനിക്കസ പറയുവക്ടോനുള്ളതെസ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്,
നനിങ്ങളതട  മണ്ഡലതനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃതനികേളണ്ടസ.  അതെനില്  ഒര
തതെറനിദക്ടോരണയുള്ളതെസ,  70  എനപറഞ്ഞകപ്പെക്ടോള്   കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നസ  70
എന്നക്ടോകണക്ടോ  എന്നതെക്ടോണസ.  അല.  ഓണ്കഗക്ടോയനിയഗസ  വര്ക്കുകേളതട  70  ആണസ.
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കനരതത  അചടനിച്ചു  നല്കേനിയ  ബഡ്ജറനിതല  വര്ക്കുകേളനില്തപ്പെടുന്ന  തുകേയുയ
കേനിഫ്ബനിയുയ  കൂടനി  കചര്ന്നക്ടോല്  മനിനനിമയ  70  വരണയ  എനള്ളതെക്ടോണസ.  ചനില
ദഇൗര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ സയഭവങ്ങള് എതന്റെ ആഫസ്പീസനില് വന്നതുതകേക്ടോണ്ടസ തുടര്ന്നസ  ആ
ലനിസ്റ്റേസ തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞനില.  അതെക്ടോണസ പ്രശ്നയ.

ശസ്പീ  .   രകമശസ തചന്നനിതല: സര്, പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.-യനില് ധക്ടോരക്ടോളയ കറക്ടോഡുകേളണ്ടസ.
പല കറക്ടോഡുകേളയ തപക്ടോളനിഞ കേനിടക്കുകേയക്ടോണസ.  അതതെക്ടോനയ കേനിഫ്ബനിയനില് വരന്ന
കറക്ടോഡുകേളല.  അതെനില്  കമജര്  കറക്ടോഡുകേളക്ടോണസ  വരന്നതെസ.  ഇകപ്പെക്ടോള്തതന്ന
പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.-ക്കസ മരക്ടോമത്തു പണനികേള്ക്കുകവണ്ടനി തകേക്ടോടുത തുകേ വളതര കുറവക്ടോണസ.
അതെനുസരനിചസ  കുകറ  പണയ  അവര്ക്കസ  നല്കേനിയക്ടോല്  ഇനള്ള  ഈ  കറക്ടോഡുകേളതട
കശക്ടോചശ്യക്ടോവസ മക്ടോറക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ.   അതെനിനുസ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ : സര്, നമുക്കനിതെസ തമക്ടോതതനില് കേക്ടോണക്ടോയ.
5  കകേക്ടോടനി രൂപയസ മുകേളനില് വരന്നതെനില്  ചനിലതതെക്ടോഴനിതകേ എലക്ടോയ കേനിഫ്ബനിയുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെട്ടു  വരന.  5  കകേക്ടോടനി  രൂപവതരയുള്ള  ഇടതരയ  വര്ക്കുകേള്തക്കക്ടോതക്ക
എയ.എല്.എ.-മക്ടോരതട  അസറസ  ഫണ്ടുണ്ടസ.  കനരതത  ശസ്പീ.  ഉമന്  ചക്ടോണ്ടനി
മുഖശ്യമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അയഗസ്പീകേരനിച  ബഡ്ജറസ  ഔടസ കലയനില്നനിന്നസ  ഒനയ
മക്ടോറനിയനിടനില.  ബക്ടോക്കനിയുള്ളതെനില്  ആവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  അപ്പെകപ്പെക്ടോള്
ആവശശ്യമനുസരനിചസ തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കക്ടോയ.

ശസ്പീ  .    തതഹബനി  ഈഡന്:  സര്,  തചറു  കറക്ടോഡുകേള്ക്കുയ  പഞക്ടോയതസ
കറക്ടോഡുകേള്ക്കുയകവണ്ടനി  അസറസ  തഡവലപ്തമന്റെസ  ഫണ്ടനില്നനിന്നസ  പണയ
അനുവദനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  എന്നക്ടോല്  കമജര്  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളതട
തമയനിന്റെനന്സനിനുയ റസ്പീ ടക്ടോറനിയഗനിനുയ കവണ്ടനി നമുക്കസ അസറസ ഫണ്ടസ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കനില.

കഡക്ടോ  .    ടനി  .     എയ  .    കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ : സര്,  ഇതതെലക്ടോയ  ബഡ്ജറസ
കേണ്തസ്ട്രേയനിനുള്ളനില് നനില്ക്കണയ.  ഏതു കേക്ടോലത്തുയ അങ്ങതനയക്ടോണസ  നടക്കുന്നതെസ.
കേനിഫ്ബനിയുതട  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഇനനി  കേണ്തസ്ട്രേയനിനനില,  വക്ടോയ്പതയടുക്കക്ടോന്  പറ്റുയ.
എങ്കെനിലയ  അഡസ്പീഷണലക്ടോയനിട്ടുള്ള  ചനില  അതെശ്യക്ടോവശശ്യ  വര്ദനവുകേളയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ
നല്കേക്ടോന് നനിശയമക്ടോയുയ നമുക്കസ സക്ടോധനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉതതബദുള്ള: സര്, യു.ഡനി.എഫസ. സര്ക്കക്ടോര് ബഡ്ജറനില് പ്രഖശ്യക്ടോപനിച
പദതെനികേതളക്ടോനയ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോതതെ  അതുകപക്ടോതല  നടപ്പെക്ടോക്കുതമന്നസ  അങ്ങസ
പറഞ്ഞനിരന.  മലപ്പുറയ കേശ്യക്ടോന്സര് തസന്റെര് ആന്റെസ റനിസര്ചസ ഇന്സ്റ്റേനിറല്യൂടനിനുകവണ്ടനി
കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് അന്നതത മുഖശ്യമനനി ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി  10
കകേക്ടോടനി രൂപ പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിരന്നതെക്ടോണസ. ഇന്നസ രക്ടോവനിതല ഞക്ടോതനക്ടോര സബ്മനിഷനനിലൂതട
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ഇക്കക്ടോരശ്യതത സയബന്ധനിചസ ഉന്നയനിചകപ്പെക്ടോള് മുഖശ്യമനനിക്കുകവണ്ടനി മറുപടനി പറഞ്ഞ
തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതെസ അങ്ങതന ഒര സയഭവമനില എന്നക്ടോണസ. 10
കകേക്ടോടനി രൂപ പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ നനിയമസഭക്ടോ കരഖയനിലണ്ടസ. 

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ :  സര്,  ബഡ്ജറസ  കരഖ എനപറഞ്ഞസ
അക്കഇൗണ്ടനില്  കരഖതപ്പെടുതനിയതെനില്  ഒരമക്ടോറവുയ  ഉണ്ടക്ടോവനില.  ബഡ്ജറസ
പ്രസയഗതനില്  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്,  പ്രസയഗനിക്കുന്ന  ആളയ  പ്രസയഗവുയ
മക്ടോറുകമ്പക്ടോള്  മക്ടോറുതമനള്ളതെനില്   എന്തക്ടോണസ  സയശയയ.  കനരതതയുള്ള  എതന്റെ
ബഡ്ജറസ  പ്രസയഗതനില്,  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ  സക്ടോപനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്ന
സബ്സനിഡനിയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിരന്ന  ഒര  സക്ടോപനതമങ്കെനിലയ  യു.ഡനി.എഫസ.
സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ ആദശ്യതത ബഡ്ജറനിതലക്ടോന്നസ കേക്ടോണനിച്ചു തെരക്ടോന് പറ്റുകമക്ടോതയന്നസ ഞക്ടോന്
തവല്ലുവനിളനിക്കുകേയക്ടോണസ. ഇതെക്ടോണസ പക്ടോരമ്പരശ്യയ. എന്നക്ടോല് ഇതവണ അങ്ങതനയല. 

ശസ്പീ  .    ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി:  സര്,  ബഡ്ജറസ പ്രസയഗതനില് വരന്ന തുകേ ബഡ്ജറസ
കഡക്ടോകേന്യുതമന്റെനില് ഇതലങ്കെനില് ബന്ധതപ്പെട വകുപ്പെസ  ആ പ്രസയഗതനിതന്റെ പക്ടോരഗക്ടോഫസ
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ കടക്കസഅപ്പെസ തചയ്യണയ.  വകുപ്പെനില്നനിന്നസ കടക്കസഅപ്പെസ തചയ
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഫനിനക്ടോന്സനില്നനിന്നസ  സക്ടോങ്ഷന്  തകേക്ടോടുക്കുയ.  അതെക്ടോണസ  സനിസ്റ്റേയ.
അങ്ങതന വന്നനിട്ടുള്ള ഒനയ നനികഷധനിചനിടനില.

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്  ):  സര്,
ശരനിയക്ടോയ  മറുപടനി  ഞക്ടോനനിവനിതട  സബ്മനിഷനനില്  തെന.  ഒര  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ബഡ്ജറനില് ഉണ്ടക്ടോയനിരനതവനയ  10  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെസ  ഇലക്ടോയനിരന
എനയ.  അതെസ  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതെക്ടോമസസ  തഎസക്കുയ  പറഞ.  അകദ്ദേഹയ
പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  അതെനിതനപ്പെറനി  സയശയനിക്കക്ടോതതെ,  തതപസ  കവണതമങ്കെനില്
എതനിക്കുയ.

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ :  സര്,  കേശ്യക്ടോന്സര്  തസന്റെര്
വനിപുലസ്പീകേരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  എയ.എല്.എ.-യുയ  അവനിടതത
കഡക്ടോകര്മക്ടോരയ  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനിടസ  ആകലക്ടോചനിചസ  10  കകേക്ടോടനി
രൂപതയനള്ളതെസ  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  തചലവഴനിചനിടക്ടോതണങ്കെനിലയ  പുതെനിയ  ലസ്പീനനിയര്
ആകനിലകററര്,  മറസ  എകേന്യുപ്തമന്റുകേള്,  തുടങ്ങനിയവ  വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനസ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.   

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസസ  കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  എറണക്ടോകുളയ  ജനിലയനിതല  ഒര
തപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനമക്ടോയ  ഗസക്ടോളനിയക്ടോര്  റകയക്ടോണ്സസ  ഏതറടുക്കുതമന്നസ  അങ്ങസ
ബഡ്ജറസ  പ്രസയഗതനില്  പറഞ്ഞനിരന.  അവനിതട  71  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട
കേടബക്ടോധശ്യതെയുണ്ടസ. 2000  തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള്ക്കസ തകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള തുകേയക്ടോണസ.  പകക്ഷ
ഇതെനിനസ തുകേ മക്ടോറനി വചനിടനില.  ഈ തുകേ എങ്ങതന തകേക്ടോടുക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ?
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കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ  തഎസകേസ :  സര്,  ഈ  പറഞ്ഞ  തുകേകേതളക്ടോതക്ക
ഉചനിതെമക്ടോകണക്ടോ,  ഇത്രമക്ടോത്രയ  കവണ്ടതെക്ടോകണക്ടോ  തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  നനിശയമക്ടോയുയ
ഫനിനക്ടോന്സസ  വകുപ്പെനിനസ  പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടനി  വരയ.  അങ്ങതന  ഒര  പരനികശക്ടോധന
നടന്നനിടനില.  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ചര്ച  തചയസ  അതുസയബന്ധനിചസ  തെസ്പീരമക്ടോനയ
എടുക്കുന്നതെക്ടോണസ.

ശസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷസ :  സര്,  2010-ല്  അങ്ങുതെതന്ന  ധനകേക്ടോരശ്യ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന  കേക്ടോലതസ  കകേരളതനില്  നനിരവധനി  ടഷറനികേള്  അനുവദനിചസ
ഇന്തകേല്-തന  ഏല്പ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോതയങ്കെനിലയ  പനിന്നസ്പീടസ  ഇന്തകേല്  പനിന്മക്ടോറനി.
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ കേക്ടോലതസ നനിരവധനി തെവണ അതെസ പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  മുകഖന
തചയ്യണതമന്നസ  ആവശശ്യതപ്പെതടങ്കെനിലയ  തെസ്പീരമക്ടോനയ  ഉണ്ടക്ടോയനില.  ആ  കേക്ടോരശ്യതനില്
തപതടതന്നക്ടോര തെസ്പീരമക്ടോനയ ഉണ്ടക്ടോകുകമക്ടോ?

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ :  സര്,  ഇന്തകേല്-തന കുറയ പറയണ്ട.
കേക്ടോരണയ നമ്മുതട തപന്ഷന് ടഷറനിയുയ പക്ടോരലല് ടഷറനിയുയ കേഴനിഞ്ഞകപ്പെക്ടോള് പനിതന്ന
ഇന്തകേലല  തെസ്പീരമക്ടോനനികക്കണ്ടതെസ.  തുടരണകമക്ടോതയന്നസ  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പെസ
തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കകണ്ട;  അതെനിതനക്ടോര തെക്ടോല്പ്പെരശ്യമുണ്ടക്ടോയനില.  അങ്ങതനയക്ടോണസ കപക്ടോയതെസ.
നമുക്കസ രണ്ടക്ടോമതെസ അതെസ റനികവവസ തചയ്യക്ടോയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: രക്ടോവനിതല മുതെല് ചര്ചയനില് ഒനയ പറയനില. ചര്ച തുടങ്ങനിയക്ടോല്
രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയ  ആക്രമണമക്ടോണസ.  അതുകേഴനിഞ്ഞസ  മറുപടനി  പറയുന്ന  സമയതസ
കേക്ടോരശ്യങ്ങതളക്ടോതക്ക പറഞതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    തനലനിക്കുന്നസ :  സര്,  കേക്ടോരണശ്യ തബനവലന്റെസ ഫണ്ടസ സ്കസ്പീമനില്
മയഗലക്ടോപുരതത ആശുപത്രനികേതളക്കൂടനി ഉള്തപ്പെടുതണതമനള്ളതെസ ഏതറ നക്ടോളതത
ആവശശ്യമക്ടോയനിരന.  അങ്ങതെസ  അനുവദനിചതെനില്  എനനിക്കസ  വളതരയധനികേയ
സകന്തക്ടോഷമുണ്ടസ.  അതെനില് ഞക്ടോന് അങ്ങതയ അഭനിനന്ദനിക്കുന. അതെനിതന്റെ ഓര്ഡറനില്
പറയുന്നതെസ  ആ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  നടതനി  ഡനിസ്ചക്ടോര്ജസ
തചയതെനിനുകശഷയ ബനില്ലുകേള് കേക്ടോരണശ്യ തബനവലന്റെസ ഫണ്ടസ സ്കസ്പീയ ആഫസ്പീസുകേളനില്
എതനിചക്ടോല്  പണയ  അനുവദനിക്കുതമന്നക്ടോണസ.  അതെനിതലക്ടോര  വശ്യതെശ്യക്ടോസയ
വരതനിക്കൂകട?

കഡക്ടോ  .   ടനി  .    എയ  .   കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ: സര്, അക്കക്ടോരശ്യയ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോയ.

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്: സര്, കേനിഫ്ബനി-ക്കസ പ്രവൃതനി നടപ്പെക്ടോക്കുന്നതെനിനസ
ആവശശ്യമക്ടോയ ഫണ്ടസ  നമുക്കസ  കേതണ്ടതക്ടോന് കേഴനിയുതമന്നസ  അങ്ങനിവനിതട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
നല കേക്ടോരശ്യയ. 10 കകേക്ടോടനി രൂപയസ മുകേളനില് വരന്ന വര്ക്കുകേതളക്ടോതക്ക പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്
പ്രയക്ടോസമനില  എനപറഞ.  പകക്ഷ  കനരതത  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.-ക്കസ
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കേനിടനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന തപകടക്ടോള് തസസ്സുയ  കറക്ടോഡസ  ഫണ്ടസ  കബക്ടോര്ഡനിതന്റെ ഫണ്ടുയ
കേനിഫ്ബനിയനികലയസ  കപക്ടോയനി.  യഥക്ടോര്തതനില്  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വതരയുള്ള
തമയനിന്റെനന്സസ,  മറ്റു  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  എന്നനിവതയലക്ടോയ  ഏതെസ  ഫണ്ടസ  ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണസ
ഇനനി  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.-ക്കസ  തചയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുകേ;  നമുക്കക്ടോതണങ്കെനില്  ഇപ്രക്ടോവശശ്യയ
അകലക്ടോകക്കഷന്  വളതര  കുറവക്ടോയനിടക്ടോണസ  കേക്ടോണുന്നതെസ.  10  കകേക്ടോടനി  രൂപയുതട
വര്ക്കുകേള്  നടപ്പെക്ടോക്കുന്നതുകപക്ടോതലതെതന്ന  ഇതരതനിലള്ള  വര്ക്കുകേള്ക്കസ
ആവശശ്യമക്ടോയ  ഫണ്ടസ  കൂടനി  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.-ക്കസ  തകേക്ടോടുതനിതലങ്കെനില്  കകേരളതനില്
ഇതതെങ്ങതന നടക്കുതമന്നസ സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ :  സര്,  കറക്ടോഡസ ഫണ്ടസ കബക്ടോര്ഡനിനസ ഈ
തസസനിതന്റെ ഒര നനിശനിതെ ശതെമക്ടോനയ തകേക്ടോടുതനിരന.  കറക്ടോഡസ ഫണ്ടസ കബക്ടോര്ഡനിനസ
അതുവചസ  ലനിവകറജസ  തചയ്യക്ടോന്  പറ്റുന്നതെനിതന്റെ  നൂറു  മടങ്ങസ  കപ്രക്ടോജകക്ടോണസ
തകേക്ടോടുക്കുന്നതെസ.  അകപ്പെക്ടോള്  അതെസ  സക്ടോധക്ടോരണ  ബഡ്ജറസ കേണ്തസ്ട്രേയനിനനില്
തചയ്യുന്നതുകപക്ടോതല  തചയ്യണയ.  സയസക്ടോന  ബഡ്ജറനിനുകവണ്ടനി  വക്ടോയ്പതയടുതസ
ഉള്തക്കക്ടോള്ളനിക്കക്ടോന്  പറ്റുമക്ടോയനിരതന്നങ്കെനില്  പ്രശ്നമനില.  പകക്ഷ  അതെസ  പറനില.
എഫസ.ആര്.ബനി.എയ.  ആക്ടുണ്ടസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ പുറകത പറ.  പുറതസ വക്ടോയ്പതയടുക്കുന്നതെസ
ബഡ്ജറനിനുള്ളനികലയസ തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുയ പറനില. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എയ  .    ഷക്ടോജനി: സര്,  2 കകേക്ടോടനി രൂപ നസ്പീര്ക്കടവനിതല ഒര ഫനിഷനിയഗസ
ഹക്ടോര്ബറനിനുകവണ്ടനി  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞനിരന.  വളതര  പക്ടോവങ്ങള്
തെക്ടോമസനിക്കുന്ന  ഒര  പ്രകദശമക്ടോണസ.  അതെസ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോതതെ  ഈ  ബഡ്ജറനില്
തകേക്ടോണ്ടുവരണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.  

കഡക്ടോ  .    ടനി  .    എയ  .    കതെക്ടോമസസ തഎസകേസ :  സര്,  അതുസയബന്ധനിചസ ഫനിഷറസ്പീസസ
വകുപ്പുമനനി  പറയുയ,  നമുക്കതെസ  ചര്ച  തചയ്യക്ടോയ.  ഞക്ടോന്  എങ്ങതനയക്ടോണസ  മതറക്ടോര
വകുപ്പെനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യയ പറയുന്നതെസ.

ഈ ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള് പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : സയസക്ടോന  ഭരണതലവന്മക്ടോര്,  മനനിമക്ടോര്,  ആസക്ടോന
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോര് എന്ന II-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില് 4,000 രൂപയുതട
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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നസ്പീതെനിനശ്യക്ടോയ നനിര്വ്വഹണയ എന്ന  III-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്
2,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കപക്ടോലസ്പീസസ എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില് 23,11,02,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് .....................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ....................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വശ്യവസക്ടോയങ്ങള്  എന്ന  XXXVII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
28,00,04,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഭൂനനികുതെനി എന്ന VI-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില് 1,000  രൂപയുതട
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ  എന്ന  XV-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  1,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.



ധനകേക്ടോരശ്യയ 413

വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസയ,  കേക്ടോയനികേ വനികനക്ടോദയ,  കേല,  സയസ്കക്ടോരയ  എന്ന  XVII-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  88,80,99,000/-രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത,

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് .......................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് .......................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 
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18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 
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42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 



416 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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കവദശ്യസഹക്ടോയരയഗവുയ  തപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗശ്യവുയ  എന്ന  XVIII-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  60,59,27,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ  : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

269/2019.
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18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനിഅമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 
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42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 
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67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.  പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 



422 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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സക്ടോമൂഹശ്യ  സുരക്ഷനിതെതെസവുയ  കക്ഷമവുയ  എന്ന  XLVI-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  131,00,06,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 
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18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 
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42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ.ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 
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67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി.. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. റനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര്

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ശുദജലവനിതെരണവുയ ശുചസ്പീകേരണവുയ എന്ന XX-ാം നമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില് 2,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ  : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 
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19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനിഅമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്



430 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 
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68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 
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21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ജലകസചനയ   എന്ന  XXXVIII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
102,77,06,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 
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19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

269/2019.
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43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 
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68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 
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21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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നഗരവനികേസനയ  എന്ന  XXII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
10,00,04,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോനസ

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന്

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന്

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള്

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന്

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന്

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല്
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18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന്

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന്

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനിഅമ

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന്

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി.

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന്
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42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന്

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര് 

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര്

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന്

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര്

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന്



ധനകേക്ടോരശ്യയ 441

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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പഞക്ടോയതസ  എന്ന  XXXV-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
5,50,01,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന്

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന്

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള്

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

10.ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന്

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

12.ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി

14.ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ

15.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന്

16.  കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്

17.  ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല്

18.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന്
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19.  ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20.  ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി

21.  ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന്

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന്

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി.

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന്

42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്
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43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന്

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര് 

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര്

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന്

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര്

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. റനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന്

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ
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68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി.

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര്

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ
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21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന് 

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില്

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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ഗക്ടോമവനികേസനയ  എന്ന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
4,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന്

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന്

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള്

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന്

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന്

16.  കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്

17.  ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല്

269/2019.
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18.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന്

19.  ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20.  ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി

21.  ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന്

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന്

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി.

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന്
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42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന്

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര് 

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര്

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന്

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര്

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന്



ധനകേക്ടോരശ്യയ 451

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി.

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര്

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര്

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി.. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന് 

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന്

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന്

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന്

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില്

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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പടനികേജക്ടോതെനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു പനികന്നക്ടോക്ക/നല്യൂനപക്ഷ വനിഭക്ടോഗങ്ങള് എന്നനിവരതട
കക്ഷമയ  എന്ന  XXV-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  5,000  രൂപയുതട
ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന്

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന്

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ

6.    തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന്

7.    ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന്

8.    ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള്

9.    ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്

10.  ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന്

11.   ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

12.  ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ

13.   ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി

14.  ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ

15.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന്

16.  കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്

17.  ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല്
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18.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന്

19.  ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20.  ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി

21.  ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന്

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന്

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന്

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന്

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി.

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര്

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന്
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42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന്

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന്

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര് 

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര്

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന്

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര്

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന്
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67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.പനി.

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര്

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10.  ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ

11.  ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ

12.  ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13.  ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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സഹകേരണയ  എന്ന  XXVII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
128,63,35,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13.   ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 
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18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 
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42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്   

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര്

50.  ശസ്പീ. മ സ്തുലക്കര രത്നക്ടോകേരന്

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 
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67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 
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20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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വനികനക്ടോദസഞക്ടോരയ  എന്ന  XLII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
4,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6.    തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7.    ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8.    ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9.    ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10.  ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11.   ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12.  ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13.   ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14.  ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16.  കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17.  ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 
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19.  ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20.  ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21.  ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്
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43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്
269/2019.
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70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദസ. പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 
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26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കൃഷനി എന്ന  XXIX-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്  123,85,34,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  
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2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6.    തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7.    ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8.    ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9.    ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11.   ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16.  കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17.  ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18.  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19.  ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20.  ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21.  ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 
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29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി 
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57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 

11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 



ധനകേക്ടോരശ്യയ 471

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്
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36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര്- ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഭക്ഷശ്യയ എന്ന  XXX-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്  20,00,01,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6.    തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7.    ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8.    ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9.    ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  
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10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള

22.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23.  ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24.  ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25.  ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26.  ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27.  ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28.  ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29.  ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30.  ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31.  ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32.  ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33.  ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 
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34.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35.  ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36.  ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37.  ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38.  ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39.  ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40.  ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42.  ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44.  ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45.  ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46.  ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47.  ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48.  ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49.  ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50.  ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51.  തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52.  ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53.  ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54.  ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55.  ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56.  ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57.  ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  
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58.  ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59.  ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60.  ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61.  ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62.  ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63.  ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64.  ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65.  ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66.  ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67.  കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68.  ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69.  ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70.  ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 
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11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്
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36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

മതശ്യബന്ധനയ  എന്ന  XXXIII-ാം  നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
11,00,01,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6. തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7. ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8. ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 

9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 
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11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13.   ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 

33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 
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35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 
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59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ.പനി.  

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9.     ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 
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11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

269/2019.
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35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്

36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഗതെക്ടോഗതെയ  എന്ന  XLI-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  1,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത 

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ............................

ശസ്പീ  .   തകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫസ : സര്, ഞക്ടോന് കപക്ടോള് ആവശശ്യതപ്പെടുന. 

(സഭക്ടോയഗങ്ങള് തെക്ടോതഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടസ കരഖതപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ. തകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് 

3. ശസ്പീമതെനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശസ്പീ. തകേ. ആന്സലന് 

5. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫസ 

6.    തപ്രക്ടോഫ. തകേ. യു. അരണന് 

7.    ശസ്പീ. എ. തകേ. ബക്ടോലന് 

8.    ശസ്പീമതെനി ഇ. എസസ. ബനിജനികമക്ടോള് 
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9. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

10. ശസ്പീ. തകേ. ദക്ടോസന് 

11. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോ എബഹക്ടോയ  

13. ശസ്പീമതെനി ഗസ്പീതെക്ടോ കഗക്ടോപനി 

14. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജസ എയ. കതെക്ടോമസസ 

15. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

16. കഡക്ടോ. തകേ. ടനി. ജലസ്പീല്      

17. ശസ്പീ. ജനി. എസസ. ജയലക്ടോല് 

18. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന് 

19. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് തഫര്ണക്ടോണ്ടസസ

20. ശസ്പീ. വനി. കജക്ടോയനി 

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേള 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

23. ശസ്പീ. തകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

24. ശസ്പീ. തകേ. കുഞ്ഞനിരക്ടോമന് 

25. ശസ്പീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് 

26. ശസ്പീ. വനി. തകേ. സനി. മമതെസ കകേക്ടോയ

27. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

28. ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ 

29. ശസ്പീ. തകേ. തജ. മക്ടോകനി 

30. ശസ്പീമതെനി തജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

31. ശസ്പീ. എ. സനി. തമക്ടോയസ്പീന് 

32. ശസ്പീ. മുഹമദസ മുഹസനിന്. പനി. 
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33. ശസ്പീ. മുരളനി തപരതനലനി 

34. ശസ്പീ. സനി. തകേ. നക്ടോണു 

35. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ 

36. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ കുമക്ടോര് 

37. ശസ്പീമതെനി യു. പ്രതെനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന് കേടലണ്ടനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന്

41. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജന് 

42. ശസ്പീ. എസസ. രക്ടോകജന്ദ്രന്

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷസ 

44. ശസ്പീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷസ 

45. ശസ്പീ. തകേ. രക്ടോജു 

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ 

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന്

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടന്നപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. തകേ. തകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. മുലക്കര രത്നക്ടോകേരന് 

51. തപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥസ 

52. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടസ റസക്ടോഖസ

53. ശസ്പീ. എസസ. ശര്മ  

54. ശസ്പീ. എ. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

55. ശസ്പീ. സനി. തകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

56. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 
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57. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര്  

58. ശസ്പീമതെനി തകേ. തകേ. കശലജ ടസ്പീചര് 

59. ശസ്പീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന് 

60. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമക്ടോര് 

61. ശസ്പീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമക്ടോര്

62. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

63. ശസ്പീ. തകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ

64. ശസ്പീ. എയ. സസരക്ടോജസ

65. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. കടസണ് മക്ടോസ്റ്റേര്

66. ശസ്പീ. പനി. തെനികലക്ടോതമന് 

67. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതെക്ടോമസസ ഐസകേസ 

68. ശസ്പീ. തകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസസ

69. ശസ്പീ. ഇ. തകേ. വനിജയന്

70. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ. പനി. 

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. തകേ. അബ്ദു റബ്ബസ 

4. തപ്രക്ടോഫ. ആബനിദസ ഹുകസന് തെങ്ങള്

5. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശസ 

6. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദസ കേബസ്പീര് 

7. ശസ്പീ. മഞ്ഞളക്ടോയകുഴനി അലനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ കജക്കബസ 
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11. ശസ്പീ. അന്വര് സക്ടോദതസ 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

14. ശസ്പീ. പനി. തകേ. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി 

16. ശസ്പീ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

18. കഡക്ടോ. എന്. ജയരക്ടോജസ 

19. ശസ്പീ. തകേ. സനി. കജക്ടോസഫസ 

20. ശസ്പീ. പനി. തജ. കജക്ടോസഫസ 

21. ശസ്പീ. പനി. തകേ. കുഞ്ഞക്ടോലനിക്കുടനി 

22. ശസ്പീ. കമക്ടോന്സസ കജക്ടോസഫസ 

23. ശസ്പീ. തകേ. മുരളസ്പീധരന്  

24. ശസ്പീ. എന്. എ. തനലനിക്കുന്നസ 

25. ശസ്പീ. ഉമന് ചക്ടോണ്ടനി 

26. ശസ്പീ. തെനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് 

27. ശസ്പീ. രകമശസ തചന്നനിതല

28. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

29. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസ്റ്റേനിന്

30. ശസ്പീ. തകേ. എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന്

31. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

32. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

33. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമ്പനില് 

34. ശസ്പീ. തകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

35. ശസ്പീ. വനി. എസസ. ശനിവകുമക്ടോര്
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36. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫസ 

37. ശസ്പീ. സനി. എഫസ. കതെക്ടോമസസ 

38. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതെക്ടോമസസ

39. ശസ്പീ. പനി. ഉകബദുള്ള

40. ശസ്പീ. എയ. ഉമര് 

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : അനുകൂലനിക്കുന്നവര് - 70

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് - 40

നനിഷ്പക്ഷതെ പക്ടോലനിക്കുന്നവര് - ആരമനില.

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ചര്ച കൂടക്ടോതതെ പക്ടോസക്ടോക്കുന്ന ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തനകേള്

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ജനിലക്ടോ  ഭരണവുയ  പലവകേയുയ  എന്ന  XI-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  1,28,01,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന;  ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

കസ്റ്റേഷനറനിയുയ അചടനിയുയ മറസ  ഭരണപരമക്ടോയ സര്വ്വസ്പീസുകേളയ എന്ന  XIV-ാം
നമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  2000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന;  ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

തപന്ഷനുയ പലവകേയുയ എന്ന  XVI-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്
4,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.
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കുടുയബകക്ഷമയ  എന്ന  XIX-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
100,00,00,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ഭവനനനിര്മക്ടോണയ എന്ന XXI-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട കപരനില്  1,000
രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

വക്ടോര്തക്ടോവനിതെരണവുയ പ്രചരണവുയ എന്ന  XXIII-ാംനമ്പര് ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട
കപരനില് 1,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................



വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ 489

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

തതെക്ടോഴനിലയ  തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികക്ഷമവുയ പ്രവക്ടോസനികക്ഷമവുയ  എന്ന  XXIV-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  1,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണ
തമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

പലവകേ  സക്ടോമ്പതനികേ  സര്വ്വസ്പീസുകേള്  എന്ന  XXVIII-ാംനമ്പര്
ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്  5,00,01,000  രൂപയുതട  ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന
അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രശ്നതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.........................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര്.........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

ക്ഷസ്പീരവനികേസനയ  എന്ന  XXXII-ാംനമ്പര്  ധനക്ടോഭശ്യര്തനയുതട  കപരനില്
2,000 രൂപയുതട ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന അനുവദനിക്കണതമന്ന പ്രകമയതത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര് ............................

പ്രതെനികൂലനിക്കുന്നവര് ...........................

ഉപധനക്ടോഭശ്യര്തന പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന; ഗക്ടോന്റെസ അനുവദനിചനിരനിക്കുന.

X വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മതശ്യബന്ധനവുയ ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ
കേക്ടോഷന്യു  വശ്യവസക്ടോയവുയ  വകുപ്പുമനനിക്കസ  ചടയ  288  പ്രകേക്ടോരയ  വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ
വനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  അതെനിനുമുമ്പസ  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  പറയതട,  ഇഇൗ
കേക്ടോരശ്യതനില് സഭയനില് ഉയര്ന വന്ന കേക്ടോരശ്യതത സയബന്ധനിചസ ചടയ  288 പ്രകേക്ടോരയ
വനിശദസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  മതെനിയക്ടോയ  അവസരയ  ഇരവനിഭക്ടോഗതനിനുയ  അനുവദനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞതെക്ടോയനിടക്ടോണസ  തചയര്  മനസനിലക്ടോക്കുന്നതെസ.   ഇനനി  ഇതെനിനുകശഷയ  കൂടുതെല്
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  സഭയനില്  വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ്ടതുതണ്ടന്നസ  കതെക്ടോനന്നനില.  അകങ്ങയസ
ചുരക്കനിപ്പെറയക്ടോയ.
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മതശ്യബന്ധനവുയ  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേക്ടോഷന്യു  വശ്യവസക്ടോയവുയ
വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതെനി തജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ  ): സര്, ഇന്നസ  ബഹുമക്ടോനശ്യനക്ടോയ അയഗയ
വനി. ഡനി. സതെസ്പീശന് സഭയനില് ചനില വനിശദസ്പീകേരണങ്ങള് നല്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. ഇന്നതല
ഞക്ടോന് നനിയമസഭയനില് വച മറുപടനി ഗവണ്തമന്റെസ ഉതരവസ അലക്ടോതയന്നസ  പറയുന്നതെസ
വക്ടോയനിചസ  കനക്ടോക്കക്ടോതതെ  പറയുന്നതെക്ടോണസ.  കേശുവണ്ടനി  ഇറക്കുമതെനി  തചയ്യുന്നതുമക്ടോയനി
ബന്ധതപ്പെടസ  ഇ-തടണ്ടറനിതന്റെ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള്  നനിശയനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇറക്കനിയ  നക്ടോലസ
ഉതരവുകേളനില്  രണ്ടസ  ഉതരവുകേള്  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിചക്ടോണസ  പര്കചസസ
ഓര്ഡതറനപറഞ്ഞസ  സഭതയ തതെറനിദരനിപ്പെനിചതെസ. അതെനില് ഒന്നനില് വനികദശത്തുനനിനയ
തതഹ സസ്പീസസ തസയനില് നടത്തുകമ്പക്ടോള്  കതെക്ടോടണ്ടനി ലഭശ്യമലക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ കലക്ടോക്കല്
പര്കചസസ നടതക്ടോതമനയ രണ്ടക്ടോമകതതെസ ഇ-തടണ്ടര് കപ്രക്ടോസസസ എങ്ങതനതയക്ടോതക്ക
ആയനിരനിക്കണതമനമക്ടോണസ.  അകദ്ദേഹയ  അതെനിതന  ദുര്വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനയ  തചയതകേക്ടോണ്ടസ
ഒര്ജനിന്  ഏതതെന്നസ  തസല്ഫസ  സര്ടനികഫ  തചയ്യണതമന്ന  വശ്യവസതയ  കേടനിയഗസ
തടസ്റ്റേനിനസ  കതെക്ടോടണ്ടനി  തെരന്നതെക്ടോരക്ടോകണക്ടോ  അവതരതതന്ന  നനികയക്ടോഗനിച്ചുതവന്നസ
പറഞ്ഞതെസ  ശരനിയല.   കേണ്ടസ്പീഷനനില്  തെതന്ന  ഒര്ജനിന്  ഡനികയര്  തചയ്യക്ടോനുള്ള
വശ്യവസയുയ  കേടനിയഗസ  തടസ്റ്റേസ  ആര്ക്കക്ടോണസ  നടകതണ്ടതതെന്ന  വശ്യവസയുയ
പറയുനണ്ടസ. അകദ്ദേഹയ വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനനിക്കുന്നതെസ ആദശ്യതത കേടനിയഗസ തടസ്റ്റേസ, രണ്ടക്ടോമതത
കേടനിയഗസ  തടസ്റ്റേസ  എന്നക്ടോണസ.   അങ്ങതനതയക്ടോര  കേടനിയഗസ  തടസ്റ്റേനില.  ഒര  കേടനിയഗസ
തടകസ്റ്റേയുള.  കൃതെശ്യമക്ടോണസ  അതെനിതല  വശ്യവസ.  ആ  വശ്യവസയുതട  ഉതരവനിതന
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോടനി  പര്കചസസ  ഓര്ഡതറന്നസ  പറഞ്ഞതെക്ടോണസ  ശരനിയലക്ടോതയന്നസ  ഞക്ടോന്
പറഞ്ഞതെസ.  ഞക്ടോന് തെകലദനിവസതത വനിശദസ്പീകേരണതനില് കൃതെശ്യമക്ടോയനി  22/07-തല
ഉതരവുയ  01/08-തല  ഉതരവുയ  ഇവനിതട  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോടനി.  ഇന്നനികപ്പെക്ടോള്  അകദ്ദേഹയ
വനിശദസ്പീകേരണയ  നടതനിയതെസ,  ഗവണ്തമന്റെസ  ഉതരവസ  അലക്ടോതയന്നസ  ഞക്ടോന്
പറഞതവന്നക്ടോണസ.  ഗവണ്തമന്റെസ  ഉതരവുതെതന്നയക്ടോണസ.  ഗവണ്തമന്റെസ ഉതരവനില്
പറഞ്ഞ  കേക്ടോരശ്യയ  ഇതെക്ടോണസ,  അകദ്ദേഹയ  വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനനിചതെല  സതെശ്യതമന്നസ  മക്ടോത്രമക്ടോണസ
ഞക്ടോനനിവനിതട വനിശദസ്പീകേരനിചതെസ. കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ജനി. ബനി. എന്ന തവതതററനി കേനിടനിയനിടസ
അതെസ  വക്ടോങ്ങനിയനിതലന്നസ പറഞ്ഞതെസ  വസ്തുതെക്ടോവനിരദമക്ടോണസ. അകദ്ദേഹയ കബക്ടോധപൂര്വ്വയ
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്   വളതചക്ടോടനിചസ  തതെറനിദരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇവനിതട  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
ജനി.ബനി.-യുതട  (Guinea Bissau)  ഒര്ജനിതന്റെ കതെക്ടോടണ്ടനി കേസകടഷന് കേനിടനിയതെസ റനിജകസ
തചയനിടനില.  ആദശ്യയ തഎവറനി കകേക്ടോസ്റ്റേനികന്റെതെക്ടോണസ റനിജകസ തചയതെസ.  ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെസ
വന്നസ,   ആദശ്യതത  രണ്ടസ  തടണ്ടറനിലയ  ഒര  കേസകടഷനുയ  കേനിടനിയനില.  മൂന്നക്ടോമതത
തടണ്ടര്  കേനിടനിയതെസ  തഎവറനി  കകേക്ടോസ്റ്റേക്ടോണസ.  ഗുണനനിലവക്ടോരതനിതന്റെ  കപരനിലയ
വനിലക്കൂടുതെല്തകേക്ടോണ്ടുയ അതെസ  റനിജകസ  തചയ.  പനിന്നസ്പീടസ  ജനി.  ബനി.  വന.  ആദശ്യമക്ടോയനി
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേനിടനിയ ആ ജനി.ബനി.  തെതന്ന  ഉറപ്പെനിച്ചു.  ആദശ്യയ കേനിടനിയതെനിതന തെള്ളനി
പനിതന്ന  രണ്ടക്ടോമതെസ  എടുത്തുതവന്നക്ടോണസ  അകദ്ദേഹയ  വശ്യക്ടോഖശ്യക്ടോനനിചതെസ.  കേക്ടോതപ്പെകനിതന്റെ
തടണ്ടറനികനയുയ ഇതെനികനയുമക്ടോണസ  പത്തുദനിവസയ എന്നസ അകദ്ദേഹമനിവനിതട  തെക്ടോരതെമശ്യയ
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തചയതെസ.   കേക്ടോതപ്പെകനിനസ കേനിടനിയനിരന്ന  1886  കഡക്ടോളറനികന്റെതെസ കുറഞ്ഞ കററക്ടോതണനയ
അകതെസമയയ  142  രൂപ  തകേക്ടോടുതസ   കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഒരക്ടോഴ്ച  കേഴനിഞ്ഞസ
വക്ടോങ്ങനിതയനമക്ടോണസ  അകദ്ദേഹയ ഉന്നയനിച ആകക്ഷപയ.  ആ പറയുന്ന കററനില്തെതന്ന
ഉദരനിക്കക്ടോന് ഇഇൗ അവസരയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണസ. 1886  കഡക്ടോളര് ജൂതതല 16-നസ
ആണസ  കേക്ടോതപ്പെകനിതന്റെ  തടണ്ടര്,  അതെസ  തതഹ  സസ്പീസസ  തസയനിലക്ടോണസ.  തതഹ  സസ്പീസസ
തസയനിതലന്നസ പറഞ്ഞക്ടോല് അതെസ നക്ടോടനികലയസ വന്നക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള് ഏര്തപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ള
ഇയകപക്ടോര്ടസ ഡല്യൂടനി തകേക്ടോടുക്കണയ. ആ ഇയകപക്ടോര്ടസ  ഡല്യൂടനിതയന്നസ പറയുന്നതെസ ആയനിരയ
ടണനിനസ  176 കഡക്ടോളര് വരയ.  അതെനിതന കപക്ടോര്ടനില് തകേക്ടോണ്ടുവരകമ്പക്ടോള് കനിയറന്സസ
ചക്ടോര്ജസ  33.5  കഡക്ടോളര് വരയ.  അകപ്പെക്ടോള് ഇഇൗ  1886  കഡക്ടോളറനിനസ   കേക്ടോതപ്പെകസ കേസക്ടോടസ
തചയതെസ  അതെനിതന  കഡക്ടോളര്  കററനികലയസ  മക്ടോറനിയക്ടോല്  കേക്ടോതപ്പെകസ  അന്നസ
വക്ടോങ്ങനിയനിരനതവങ്കെനില്  അതെനിനസ  2095  കഡക്ടോളര്  വനില  വരയ.   ആ  കേക്ടോലതത
വനിലയുമക്ടോയനി  കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  അതെസ  അധനികേമക്ടോതണന്നസ  പറഞ്ഞസ   റനിജകസ  തചയ.
സനി.വനി.സനി.-യുതടതെതന്ന  മക്ടോനദണ്ഡമുണ്ടസ.  സനി.വനി.സനി.-യുതട  മക്ടോനദണ്ഡയ ഇ-തടണ്ടറനിനസ
ആള് ഇന്തശ്യക്ടോ പക്ടോകറണക്ടോണസ.  കകേരളതനിനസ മക്ടോത്രയ ഒര പക്ടോകറണല.  ആള് ഇന്തശ്യക്ടോ
പക്ടോകറണനില് ആദശ്യതത മൂന്നസ പ്രക്ടോവശശ്യവുയ എടുക്കക്ടോന് ഒരക്ടോളമനില. രണ്ടക്ടോമതെസ ജനി. ബനി.
കേനിടനിയതെസ നക്ടോലക്ടോമതത പ്രക്ടോവശശ്യമക്ടോണസ. അതതെടുക്കക്ടോയ, സനി.വനി.സനി.-യുതട മക്ടോനദണ്ഡയ
അനുസരനിച്ചുതെതന്ന എടുക്കക്ടോയ.  അതെസ  അങ്ങതനയക്ടോണസ  എടുതതെസ.  അതെസ  കലക്ടോക്കല്
പര്കചസക്ടോണസ.  കലക്ടോക്കല്  പര്കചതസന്നസ  പറയുകമ്പക്ടോള്  തതഹ  സസ്പീസസ
തസയനിലനിനകേതസ  ഇലക്ടോത  ഇയകപക്ടോര്ടസ   ഡല്യൂടനിയുയ  കനിയറന്സസ  ചക്ടോര്ജുതമലക്ടോയ
ഉള്തക്കക്ടോളയ.  അങ്ങതന  കനിയറന്സസ  ചക്ടോര്തജലക്ടോയ  ഉള്തക്കക്ടോണ്ടസ  142  രൂപയസ
വക്ടോങ്ങനിയതെസ കേടനിയഗസ തടസ്റ്റേസ നടത്തുകമ്പക്ടോള് നമുക്കസ 135 രൂപകയ ആയനിട്ടുള. അതെനിതന
ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതെസ്പീശന് പറയുന്ന തെരതനില്  കഡക്ടോളര്  കററനികലയസ  മക്ടോറ്റുകമ്പക്ടോള്
2017  കഡക്ടോളകറ  വരനള.  ഒരക്ടോഴ്ചയസ  മുമ്പസ  കേക്ടോതപ്പെകനിനസ  കേസക്ടോടസ  തചയസ  റനിജകസ
തചയതെനിനസ  2095  കഡക്ടോളര്  വരയ.  ഇഇൗ  1886  കഡക്ടോളര്  മക്ടോത്രമല.   അതെനിതന്റെ
ഇയകപക്ടോര്ടസ  ഡല്യൂടനിയുയ  മറ്റുതമലക്ടോയ  വരകമ്പക്ടോള്,  നക്ടോടനില്,  ഫക്ടോകറനി  പടനിക്കല്
എത്തുകമ്പക്ടോള്  2095  കഡക്ടോളറക്ടോണസ.  നമള്  രണ്ടക്ടോമതെസ  വക്ടോങ്ങുകമ്പക്ടോള്  ഫക്ടോകറനി
പടനിക്കല്  സക്ടോധനതമത്തുകമ്പക്ടോള്  2017  കഡക്ടോളകറയുള.  എനപറഞ്ഞക്ടോല്
78  കഡക്ടോളര്  കുറവസ.  ഞക്ടോന്  അന്നനിവനിതട  പറഞ്ഞതെസ  കലക്ടോക്കല്  പര്കചസക്ടോണസ
നടതനിയതെസ, തതഹ സസ്പീസസ തസയനിലല. തതഹ സസ്പീസസ തസയനിലനിനകേതസ ഇറക്കുമതെനി
തചയ്യുകമ്പക്ടോള് വരന്ന വശ്യതെശ്യക്ടോസയ അറനിയക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടല  **** കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയനി
അഴനിമതെനിയക്ടോകരക്ടോപണയ  ഉന്നയനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ആ  അഴനിമതെനി  ആകരക്ടോപണതമന്നസ
പറയുന്നതെസ …

(ബഹളയ..)

*** സഭക്ടോദശ്യക്ഷതന്റെ ഉതരവനിന് പ്രകേക്ടോരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്പീക്കയ തചയ.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതെക്ടോമസസ : സര്, ചര്ചയനില് സക്ടോപനിതെ തെക്ടോല്പ്പെരശ്യക്കക്ടോര്ക്കുകവണ്ടനി
എന്നസ  മനനി പറഞ.  ചട പ്രകേക്ടോരയ അതെസ പക്ടോടനില.  അതെനിതന്റെ പശക്ടോതലതനില്
ചര്ച കവണയ.  അതെനിനസ വനിശദസ്പീകേരണയ പറയണയ. അങ്ങസ  അനുവദനിക്കണയ.  ......
(ബഹളയ..)...........

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചടയ  288  അനുസരനിചസ  ചര്ചയനില.  ഒര  നനിര്വ്വക്ടോഹവുമനില.
രക്ടോവനിതല ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതെസ്പീശന് പറഞ്ഞതുയ  അകദ്ദേഹയ നടതനിയ കേണ്ക്ലൂഷനുയ
ഞക്ടോന് കകേടനിരന.  ദയവക്ടോയനി അയഗങ്ങള് സസ്പീറനിലനിരനിക്കണയ. പസ്പീസസ...

ശസ്പീമതെനി  തജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ :  1.75  കകേക്ടോടനി  ...(ബഹളയ)......  അകദ്ദേഹയ
പറഞ്ഞതെസ നനിലനനില്ക്കുന്ന ആകരക്ടോപണമല.  ഒര കേക്ടോരശ്യയ  കൂടനി  പറയുവക്ടോന് ഞക്ടോന്
ആഗഹനിക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ  കേക്ടോഷല്യൂ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്  നടന്ന
അഴനിമതെനി ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതസ നടക്കക്ടോന്  അനുവദനിക്കനില.   ഒരക്ടോകളയുയ
ഒര തെരതനിലയ അഴനിമതെനി നടതക്ടോന് അനുവദനിക്കുന്ന പ്രശ്നകമയനില....(ബഹളയ).....
കേക്ടോഷല്യൂ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  തുറക്കരതതെന്നസ  ആഗഹനിച  സസകേക്ടോരശ്യ  കലക്ടോബനികേളതട
ഇയഗനിതെതനിനസ  വനിരദമക്ടോയനി  അവര്ക്കുണ്ടക്ടോയ  കമക്ടോഹഭയഗമക്ടോണസ  ശസ്പീ.  വനി.ഡനി.
സതെസ്പീശന്  ഇവനിതട  ആവര്തനിചസ  ആകക്ഷപമുന്നയനിക്കുന്നതെസ.  ...(ബഹളയ).....
ഇതെനിതന്റെ  അടനിതറ നഷ്ടതനിതന്റെ  കപരനിലല.  ഇഇൗ കേഴനിഞ്ഞതുയ പനിന്നസ്പീടുള്ളതുമക്ടോയ
പര്കചസസ ഓര്ഡറുകേള് തെമനിലള്ള വശ്യതെശ്യക്ടോസയ,  എടുത കതെക്ടോടണ്ടനി വനില്ക്കുന്നതുയ
പരനിപ്പുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടക്ടോണസ  നഷ്ടലക്ടോഭങ്ങള്  പറയുന്നതെസ.   ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  ഞക്ടോന്
പറയുവക്ടോന് ആഗഹനിക്കുന. കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലയ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില് നടന്ന
തെസ്പീതവടനിതക്കക്ടോള്ള ഇഇൗ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ കേക്ടോലതസ അനുവദനിക്കുന്ന പ്രശ്നകമയനില....  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ഇനനി ചര്ചയനില. ദയവക്ടോയനി  അയഗങ്ങള് സസ്പീറനിലനിരനിക്കൂ. 

ശസ്പീമതെനി തജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ:  തകേക്ടോലതത തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളതട തെക്ടോല്പ്പെരശ്യയ
സയരക്ഷനിക്കക്ടോന് ഇഇൗ ഗവണ്തമതന്റെടുത നനിലപക്ടോടനിതനതെനിരക്ടോയനി  കമക്ടോഹഭയഗയ  വന്ന
മുതെലക്ടോളനിമക്ടോരതട  വനിടുപണനി  തചയസ  ഇവനിതട  നടത്തുന്ന  ആകക്ഷപങ്ങള്,  അതെസ
തകേക്ടോലതത ജനങ്ങള്  തെള്ളനിക്കളയുയ.    തകേക്ടോലതത തതെക്ടോഴനിലക്ടോളനികേകളക്ടോടസ ശസ്പീ. വനി.
ഡനി. സതെസ്പീശനസ മക്ടോപ്പെസ പറകയണ്ടനിവരയ എനമക്ടോത്രയ ഞക്ടോന് പറയുകേയക്ടോണസ.   

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതെക്ടോമസസ :   സര്,  ചടയ  287 അനുസരനിചസ   ചര്ച  തചയ
വനിഷയതനില് തമമ്പര്ക്കസ  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന് അവകേക്ടോശമുണ്ടസ. ...(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഇതെസ  ചടയ  288  ആണസ.  അകങ്ങയസ  എതന്തങ്കെനിലയ
പറയക്ടോനുതണ്ടങ്കെനില് എഴുതെനിതകന്നക്ടോള.  ഞക്ടോന് ഒര കേക്ടോരശ്യയ പറകഞ്ഞക്ടോതട,  രക്ടോവനിതല
ശസ്പീ. വനി. ഡനി.  സതെസ്പീശതന്റെ  പ്രസയഗവുയ  വനിശദസ്പീകേരണവുയ  കകേട്ടു.   അകദ്ദേഹതനിതന്റെ
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കേണ്ക്ലൂഷന് എങ്ങതനയക്ടോണുണ്ടക്ടോയനിരന്നതതെന്നസ നമുതക്കലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ. നനിങ്ങള്
ഇഇൗ  തചയ്യുന്നതെസ  ശരനിയല.  ചര്ച  തചയ്യക്ടോന്  നനിങ്ങള്  എതന്തങ്കെനിലയ  കനക്ടോടസ്പീസസ
തെന്നനിട്ടുകണ്ടക്ടോ?  എഴുതെനിതരക്ടോതതെ  എഴുകന്നറ്റുനനിന്നക്ടോല്  ചര്ച  തചയ്യക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോ?
ഇതെനിതനലക്ടോയ ചനില നടപടനിക്രമങ്ങളനികല?  ഇതെസ  ആദശ്യമക്ടോയനിടക്ടോകണക്ടോ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെക്ടോകവ  സഭയനില്  ആകരക്ടോപണമുയരന്നതെസ?  ഒര  ആകരക്ടോപണയ
വന്നക്ടോല് അതെസ വസ്പീണ്ടുയ വസ്പീണ്ടുയ അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുയ ഡനികബറസ തചയ്യലക്ടോകണക്ടോ? 

പ്രതെനിപക്ഷ  കനതെക്ടോവസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  തചന്നനിതല):  സര്,  ഇവനിതട  288
അനുസരനിചസ  അങ്ങസ  കപഴണല്  എകസപകനഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതെനില്
ഒരപക്ടോകേതെയുമനില.  പകക്ഷ  ബഹുമക്ടോനശ്യയക്ടോയ  മനനി  തെതന്റെ  വശ്യക്തനിപരമക്ടോയ
വനിശദസ്പീകേരണതനിനസ  പകേരയ  മതറക്ടോരയഗതനിതനതെനിതര  ഗുരതെരമക്ടോയ
ആകരക്ടോപണമുന്നയനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അതെക്ടോണസ   ഇവനിതട  പ്രശ്നയ.  അതെസ
ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  അതെസ  ഒരനിക്കലയ  നശ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതെല.****
അയഗതനിതനതെനിതര  ഇവനിതട  ഉന്നയനിച  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്,  ഒരയഗയ  ഒരക്ടോകരക്ടോപണയ
ഉന്നയനിക്കുകമ്പക്ടോള്  അകദ്ദേഹതനിതന്റെ  ഉകദ്ദേശ  ശുദനിതയ  കചക്ടോദശ്യയ  തചയ്യുകേയക്ടോണസ.
അങ്ങതനയുള്ള  ഭക്ടോഗങ്ങള്  സഭക്ടോനടപടനികേളനില്  ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോന്  പക്ടോടനില.   മനനിക്കസ
കപഴണല്  എകസപകനഷന്  തകേക്ടോടുക്കക്ടോയ.   ആ  നടപടനി  ശരനിയല.   അങ്ങതെസ
പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  അതെസ സഭക്ടോകരഖകേളനില് നനിനയ നസ്പീക്കയ തചയ്യണതമന്നസ ഞക്ടോന്
അഭശ്യര്തനിക്കുകേയക്ടോണസ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോയ. 
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സയസക്ടോനതസ വര്ദനിച്ചുവരന്ന വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  കകേരളതനില്  വര്ദനിച്ചുവരന്ന  കറക്ടോഡപകേടങ്ങതളക്കുറനിച്ചുയ
അതെനിനുളള  പരനിഹക്ടോര  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങതളക്കുറനിച്ചുയ  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.  ശബരസ്പീനക്ടോഥന്
നല്കേനിയ കനക്ടോടസ്പീസനികന്മലളള ചര്ച ആരയഭനിക്കുകേയക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:  സര്,  കകേരളതനില്  വര്ദനിച്ചുവരന്ന
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങതളക്കുറനിച്ചുയ  അതെനിനുളള  പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങതളക്കുറനിച്ചുമുളള  ചര്ച
ഞക്ടോന്  ആരയഭനിക്കുകേയക്ടോണസ.  നക്ടോതള  നവയബര്  1  ആണസ.  കലക്ടോകേതതമ്പക്ടോടുമുള്ള
മലയക്ടോളനികേള് കകേരളപ്പെനിറവനിയുതട 60-ാം വക്ടോര്ഷനികേയ നക്ടോതള ആകഘക്ടോഷനിക്കുകേയക്ടോണസ.
നനിയമസഭയനിലയ  ഇതുസയബന്ധനിച  ആകഘക്ടോഷങ്ങള്  നടത്തുനണ്ടസ.  ഈ
അവസരതനില്  ഒര  തെനിരനിഞ്ഞസ  കനക്ടോടയ  നടതനിയക്ടോല്  മലയക്ടോളനികേള്ക്കസ

*** സഭക്ടോദശ്യക്ഷതന്റെ ഉതരവനിന് പ്രകേക്ടോരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്പീക്കയ തചയ.
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അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോനുള്ള  ഒകടതറ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളതണ്ടന്നസ  മനസനിലക്ടോകുയ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
രയഗത്തുയ  സസ്പീ  ശക്ടോക്തസ്പീകേരണതനിലയ  സക്ടോക്ഷരതെയനിലയ  ആകരക്ടോഗശ്യ  രയഗത്തുയ
കേലയനിലയ സയസ്കക്ടോരതനിലയ ചനിന്തയനിലതമലക്ടോയ മലയക്ടോളനികേള് മറക്ടോതരക്കക്ടോളയ ഒരപടനി
മുന്നനിലക്ടോണസ.  പതക്ഷ  ഇതെനിതനക്കുറനിചസ  നമള്  അഭനിമക്ടോനനിക്കുകമ്പക്ടോഴുയ  ഊറയ
തകേക്ടോളകമ്പക്ടോഴുയ നമ്മുതട നക്ടോടനിനസ അപമക്ടോനമക്ടോയനി,  നമുക്കസ കേളങ്കെമക്ടോയനി ഒര അഞക്ടോയ
സക്ടോനയ  കകേരളതനിനുതണ്ടന്നസ  നക്ടോയ  മനസനിലക്ടോക്കണയ.  2015-തല കകേന്ദ്ര  കറക്ടോഡസ
ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ ആന്റെസ കഹകവ മനക്ടോലയതനിതന്റെ കേണക്കുകേള് പ്രകേക്ടോരയ രക്ടോജശ്യതത
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളതട  എണയ  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  കകേരളതമന്ന  ഈ  തകേക്ടോച്ചു
സയസക്ടോനതനിനസ അഞക്ടോയ സക്ടോനമക്ടോണുള്ളതെസ.    കകേരളകതക്കക്ടോള് രകണ്ടക്ടോ മുകന്നക്ടോ
ഇരടനി  ജനസയഖശ്യയുള്ള  സയസക്ടോനങ്ങളക്ടോണസ  കേര്ണക്ടോടകേയുയ  മധശ്യപ്രകദശുയ
മഹക്ടോരക്ടോഷയുയ തെമനിഴക്ടോടുയ.   കകേവലയ മൂന്നസ  കകേക്ടോടനി  ജനങ്ങള് മക്ടോത്രയ  തെക്ടോമസനിക്കുന്ന
കകേരളതനില് 2015-ല് ആകനിഡന്റെസമൂലയ 4196 മരണങ്ങളയ  43325 പരനിക്കുകേളമക്ടോണസ
ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതെസ.  39014  കറക്ടോഡസ  ആകനിഡന്റുകേളമുണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ഈ  കേണക്കുകേള്
കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  ശദനികക്കണ്ട  കവതറക്ടോര  കേക്ടോരശ്യയ  കൂടനിയുണ്ടസ.   Fatal  അതലങ്കെനില്
അതെസ്പീവ ഗുരതെരയ, grievous injury അതലങ്കെനില് കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ പരനിക്കസ, minor injury
അതലങ്കെനില് നനിസക്ടോര പരനിക്കസ, non-injury അതലങ്കെനില് പരനിക്കനിലക്ടോയ്മ  എന്നനിങ്ങതന
നക്ടോലസ വനിഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണസ  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് കേമനിറനികേള് ഇതെനിതന തെരയതെനിരനിക്കുന്നതെസ.
കകേരളതനിതല  39014  അപകേടങ്ങളതട  കേണക്കസ  കനക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള്  78  ശതെമക്ടോനയ
അപകേടവുയ  കഫറല്  കേക്ടോറഗറനിയനിലയ  ഗസ്പീവനിയസസ  ഇന്ജുറനി  കേക്ടോറഗറനിയനിലമക്ടോണസ
ഉള്തപ്പെടുന്നതെസ.  മുകേളനില്  പരക്ടോമര്ശനിച  അഞസ  സയസക്ടോനങ്ങളനില്   ഈ  കേക്ടോറഗറനി
വളതര  കുറവക്ടോണസ.   കകേരളതനില്  ഒര  ദനിവസയ  ആകനിഡന്റുകേളനില്  11  ആളകേള്
മരനിക്കുകേയുയ  77  ആളകേള്ക്കസ  ഗുരതെരമക്ടോയ  പരനികക്കല്ക്കുകേയുയ  തചയ്യുന
എന്നതെക്ടോണസ കേണക്കസ. ആകനിഡന്റെസ സയബന്ധമക്ടോയനി 107 കകേസ്സുകേളക്ടോണസ കകേരളതമന്ന
തകേക്ടോച്ചു  സയസക്ടോനതസ  എലക്ടോ  ദനിവസവുയ  നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  ഇതരയ
ആകനിഡന്റുകേള്  സയഭവനിക്കുന്നതെസ   പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  കറക്ടോഡസ  ഡനികസനനിയഗനിതല
അശക്ടോസസ്പീയതെ  തകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ.  58  ശതെമക്ടോനയ  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളയ  നടക്കുന്നതെസ  കസ്റ്റേറസ
കഹകവയനികലക്ടോ  നക്ടോഷണല്  കഹകവയനികലക്ടോ  അല,   ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളനിലയ
പഞക്ടോയതസ  ഫണ്ടുയ  എയ.എല്.എ.  ഫണ്ടുയ  എയ.പനി.  ഫണ്ടുയ  ഉപകയക്ടോഗനിചസ
നനിര്മനിക്കുന്ന  തചറനിയ  കറക്ടോഡുകേളനിലമക്ടോണസ.   കറക്ടോഡസ  കസഫനിതയക്കുറനിചസ  നമള്
തെസ്പീതര കബക്ടോധവക്ടോന്മക്ടോരല. ഇതരയ ഫണ്ടുകേള് ഉപകയക്ടോഗനിചസ കറക്ടോഡസ നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള്
ജനസക്ടോന്ദ്രതെയുള്ള രണ്ടസ സലങ്ങതള തെമനില് കൂടനിമുടനിക്കുന്നതെനിനക്ടോണസ ഏറവുയ കൂടുതെല്
ശദനിക്കുന്നതെസ. ഇവനിതട കറക്ടോഡുകേള് നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള് കറക്ടോഡസ കസഫനിതയക്കുറനികചക്ടോ
കറക്ടോഡസ  ഡനികസനനിയഗനിതനക്കുറനികചക്ടോ  നമള്  ചനിന്തനിക്കുന്നനില.  കറക്ടോഡസ
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ഡനികസനനിയഗനിനുകവണ്ടനി ഇന്തശ്യന് കറക്ടോഡസ  കകേക്ടോണ്ഗസസ എതന്നക്ടോര സക്ടോപനമുണ്ടസ.
അവര്  എലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളനികലയുയ  ഡനികസനനിയഗസ  ആതസകസ  ഏതറടുക്കണതമന്നസ
കേര്ക്കശമക്ടോയനി  പറയുനതണ്ടങ്കെനിലയ  കറക്ടോഡസ  ഡനികസന്  നമ്മുതട  കറക്ടോഡുകേളതട
അവസക്ടോന  വക്ടോക്കക്ടോയനി  ഒരനിക്കലയ  മക്ടോറുന്നനില.   അതെനികനക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  കറക്ടോഡുകേളനില്
കുണ്ടുകേളയ  കുഴനികേളയ  ഹമ്പുകേളയ  സസ്പീഡസ  കബക്കറുകേളയ  ഉണ്ടക്ടോക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്
പലതെവണ  ഈ  സഭയനില്  സയസക്ടോരനിചനിട്ടുണ്ടസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മനനിമക്ടോര്കപക്ടോലയ
നമ്മുതട  നക്ടോടനിതല  കറക്ടോ ഡുകേളനിതല  കുഴനികേളതട  എണയതെതന്ന  നനിയമസഭയനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുണ്ടസ.   കറക്ടോഡസ  ഡനികസനുയ  കറക്ടോഡസ  കസഫനിയുയ  വന്നക്ടോല്  മക്ടോത്രതമ
അപകേടങ്ങള്  കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  തതെറ്റുകേള്  മനുഷശ്യസഹജമക്ടോണസ.
മനുഷശ്യസഹജമക്ടോയ  തതെറ്റുകേള്മൂലമുള്ള  കറക്ടോഡസ  ആകനിഡന്റെസ  കുറയ്ക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷശ്യകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണസ വനികേസനിതെ രക്ടോജശ്യങ്ങളനില് കറക്ടോഡസ ഡനികസന് തചയ്യുന്നതെസ.
കമക്ടോകടക്ടോര് തവഹനിക്കനിള്  ഓടനിക്കുന്ന ആളകേള്ക്കു മക്ടോത്രമല, കേക്ടോല്നടയക്ടോത്രക്കക്ടോതരയുയ
കസക്കനിള് സവക്ടോരനിക്കക്ടോതരയുയ പരനിഗണനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ അവര് കറക്ടോഡസ ഡനികസന്
തചയ്യുന്നതെസ. അതരതനിലതള്ളക്ടോര കറക്ടോഡസ ഡനികസനനിയഗസ വന്നക്ടോല് മക്ടോത്രകമ നമ്മുതട
നക്ടോടനിതല  ആകനിഡന്റുകേളതട  എണയ  കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.   രണ്ടക്ടോമതത
കേക്ടോരശ്യയ,  കഡവര്മക്ടോരതട അശദയക്ടോണസ.  കറക്ടോഡസ കസഫനി പഠനങ്ങള് പ്രകേക്ടോരയ  97
ശതെമക്ടോനയ കറക്ടോഡസ ആകനിഡന്റുകേളയ നടക്കുന്നതെസ കഡവര്മക്ടോരതട അശദമൂലമക്ടോണസ.
ശരനിയക്ടോയ  കഡവനിയഗസ  സസഭക്ടോവമനിലക്ടോയ്മ,  അമനിതെ  കവഗയ,  മതരകയക്ടോടയ,  ലഹരനി
ഉപകയക്ടോഗയ,  മദശ്യപക്ടോനയ,  ടക്ടോഫനികേസ നനിയമ ലയഘനയ,  അപകേടകേരമക്ടോയ പക്ടോര്ക്കനിയഗസ,
ഇടത്തുനനിനയ  വലത്തുനനിനമുള്ള  ഓവര്കടക്കനിയഗസ  എന്നനിവയക്ടോണസ
കറക്ടോഡപകേടതനിനുള്ള  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണങ്ങള്.   കറക്ടോഡസ  ആകനിഡന്റെസ  സയബന്ധനിച
കേണക്കുകേള് പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയക്ടോതണങ്കെനില് മരനിക്കുന്നതെനില് 70 ശതെമക്ടോനയ ആളകേളയ
18 വയസനിനുയ 35 വയസനിനുയ ഇടയനിലള്ളവരക്ടോണസ. ഏകേകദശയ 40 ശതെമക്ടോനയ കറക്ടോഡസ
ആകനിഡന്റുകേളയ നടക്കുന്നതെസ ഇരചക്രവക്ടോഹനങ്ങള്മൂലമക്ടോണസ.  ഇരചക്രവക്ടോഹനങ്ങതള
നനികരക്ടോധനിക്കണതമകന്നക്ടോ  കഹസസ്പീഡ നില്  കപക്ടോകുന്ന  വണ്ടനികേതള  നനികരക്ടോധനിക്കണ
തമകന്നക്ടോ  ഞക്ടോന്  ഒരനിക്കലയ  പറയുന്നനില.  പതക്ഷ  നമള്  ശദനികക്കണ്ട  ഒര
കേക്ടോരശ്യമുണ്ടസ,  ഇകപ്പെക്ടോള് സക്ടോധക്ടോരണ കബക്കനില്കപ്പെക്ടോലയ  100  കേനികലക്ടോമനിറര് സസ്പീഡനില്
കപക്ടോകേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്ന അവസയുണ്ടസ.  മുന്കേക്ടോലങ്ങളനില് ഏറവുയ തെക്ടോതഴതടനിലള്ള
കബക്കുകേള്ക്കസ സസ്പീഡസ ലനിമനിറ്റുണ്ടക്ടോയനിരന.  തടകകക്ടോളജനി മക്ടോറുകമ്പക്ടോള് തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ
നല കബക്കുകേള്  നനിരതനില്  വരയ.  നല  കബക്കുകേള്  എനപറഞ്ഞക്ടോല്  രണ്ടസ
ലക്ഷയ  രൂപയനില്  കൂടുതെലള്ള  കബക്കുകേള്  മക്ടോത്രമല  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ.  ഇന്നസ
സക്ടോധക്ടോരണ കബക്കുകേളനിലക്ടോണസ ഏറവുയ കൂടുതെല് ആകനിഡന്റുണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  
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ശസ്പീ  .    തകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്:  സര്,  അങ്ങസ പറയുന്നതെസ വളതര കേറകക്ടോണസ.
തചറുപ്പെക്കക്ടോരതട  പ്രകതെശ്യകേനിചസ  19  വയസനിനുയ  24  വയസനിനുയ  ഇടയനിലള്ളവരതട
മരണ  നനിരക്കസ  വര്ദനിക്കുന്നതെനിനുള്ള  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണയ  അമനിതെകവഗതെയുയ
പലകപ്പെക്ടോഴുയ  വക്ടോഹനങ്ങള്  ഇടതുവശത്തുകൂടനി  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഓവര്കടക്കസ
തചയ്യുന്നതുമക്ടോണസ.  ഇതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  തെടയുന്നതെനിനസ  ഫലപ്രദമക്ടോയ   യക്ടോതതെക്ടോര
നടപടനിയുയ ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോറനില എന്നതെസ യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമകല?   

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  ഇകപ്പെക്ടോഴതത നല്യൂജനകറഷന് കബക്കുകേളയ
ആകനിഡന്റെനിതന്റെ  എണയ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനണ്ടസ.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  അങ്ങയുതട
അഭനിപ്രക്ടോയതമന്തക്ടോണസ? 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:   സര്,  രണ്ടസ  തമമ്പര്മക്ടോരയ  സൂചനിപ്പെനിചതെസ
ശരനിയക്ടോണസ.   ഇവനിതട  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  ശദനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.  എയ.എല്.എ.  എന്ന
നനിലയനില്  എതന്നക്കക്ടോണക്ടോന്  ധക്ടോരക്ടോളയ  ആളകേള്  എയ.എല്.എ.  കഹക്ടോസ്റ്റേലനിലയ
മണ്ഡലതനിതല  ഓഫസ്പീസനിലയ  വരക്ടോറുണ്ടസ.  രക്ടോഷസ്പീയ  പക്ടോരമ്പരശ്യയ  ഇലക്ടോത,
രക്ടോഷസ്പീയതനില്  വനിശസക്ടോസമനിലക്ടോത  ഒര  വശ്യക്തനിതയങ്കെനിലയ  ഒര  ദനിവസയ  എതന്റെ
ഓഫസ്പീസനില്  വരക്ടോറുണ്ടസ.  ഇവര്  വരന്നതെസ  വനികേസന  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  ചര്ച
തചയ്യുന്നതെനികനക്ടോ  കറക്ടോഡനിതന്റെകയക്ടോ  ആശുപത്രനിയുതടകയക്ടോ  കേക്ടോരശ്യയ  പറയുന്നതെനികനക്ടോ
അല.  നല്യൂ  ജനകറഷന്  കബക്കസ  ബുക്കനിയഗുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടക്ടോണസ  ഇവതരലക്ടോയ
വരന്നതെസ.  

ശസ്പീ  .   കഹബനി ഈഡന്: സര്, 1000 സനിസനി മുതെല് 1500 സനിസനി വതരയുള്ള
കബക്കുകേളക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ഇറങ്ങുന്നതെസ.  ഇതരയ  കബക്കുകേള്   നമ്മുതട
കറക്ടോഡുകേള്ക്കസ  പരശ്യക്ടോപ്തമല.  ആയതെനിനക്ടോല്  ഇതരയ  കബക്കുകേള്
നനിരതനിലനിറങ്ങുന്നതെനിതനക്കുറനിച്ചുള്ള ഒര അഭനിപ്രക്ടോയയ കൂടനി അങ്ങയുതട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നസ
ഉണ്ടക്ടോകുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:   സര്,  നനികരക്ടോധനയ എലക്ടോ പ്രശ്നതനിനുയ
പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നനില.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ പുതെനിയ കമക്ടോകടക്ടോര്  തവഹനിക്കനിള്
അതമന്റെസതമന്റെസ  അനുസരനിചസ  ഇന്തശ്യയനില്  വരന്ന  എലക്ടോ  കബക്കുകേളനിലയ  2019-
നുള്ളനില്  എ.ബനി.എസസ.-ഉയ  കേകമ്പന്ഡസ  കബക്കനിയഗസ  സനിസ്റ്റേവുയ  കവണതമനള്ള
നനിബന്ധനയുണ്ടസ.  പതക്ഷ  കകേരളതനിതല  കറക്ടോഡുകേളതട  തപക്ടോതുസസഭക്ടോവയ
പരനിഗണനിചസ,  പ്രകതെശ്യകേനിചസ  ഇടുങ്ങനിയ  കറക്ടോഡുള്ള  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതസ
ഇതുകപക്ടോലള്ള  കബക്കുകേള്  ഉണ്ടക്ടോക്കുന്ന  അപകേടങ്ങള്  നനിരവധനിയക്ടോണസ.
ആയതെനിനക്ടോല് സ്ട്രേനികക്ടോയ തറഗുകലഷനുയ പണനിതഷ്മെന്റുയ അതെസ കമക്ടോണനിറര് തചയ്യക്ടോനുള്ള
സയവനിധക്ടോനവുയ നമ്മുതട നക്ടോടനിലണ്ടക്ടോകേണതമന്നക്ടോണസ എതന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ.  
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ശസ്പീ  .    തകേ  .    ആന്സലന്:  സര്,  ജനസക്ടോന്ദ്രതെ കൂടനിയ നമ്മുതട സയസക്ടോനതസ,
കബക്കുകേള്  120-ഉയ  140-ഉയ  180-ഉയ  കേനി.മസ്പീ.  സസ്പീഡനില്   കപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന
രസ്പീതെനിയനിലക്ടോണസ ഇറക്കുന്നതെസ. കകേരളതനിതന്റെ പ്രകതെശ്യകേ സക്ടോഹചരശ്യയ കേണക്കനിതലടുതസ
70  കേനികലക്ടോമസ്പീററനിനപ്പുറതസ  കബക്കനിതന്റെ  സസ്പീഡസ  ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോതെനിരനിക്കുന്നതെനിനുള്ള
നനിയമപരമക്ടോയ  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതക്ടോല്  കറക്ടോഡപകേടയ  ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയുയ  ആഡയബര
കബക്കുകേള് തചറുപ്പെക്കക്ടോതര സസക്ടോധസ്പീനനിക്കുന്നതെസ തെടയുകേയുയ തചയ്യക്ടോയ. 

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസസ കുന്നപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയനി നനിര്മനിക്കതപ്പെടനിരനിക്കുന്ന
ഹമ്പുകേള് അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോക്കുന്നതെനിനസ ഒര പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണമക്ടോണസ. തപരമ്പക്ടോവൂരനില്
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ  ഹമ്പനില് ഇടനിച്ചുണ്ടക്ടോയ വക്ടോഹനക്ടോപകേടതനില്  രണ്ടസ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്
മരനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഇതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട  അങ്ങയുതട  അഭനിപ്രക്ടോയയകൂടനി
കരഖതപ്പെടുത്തുകമക്ടോ? 

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:  സര്,  ഇതുകപക്ടോലള്ള  ഒടനവധനി
ആകനിഡന്റുകേള്  സയഭവനിക്കുനണ്ടസ.  ഞക്ടോന്  അതെനികലയസ  വരക്ടോയ.  കറക്ടോഡുകേളനില്
വണ്ടനികേളതട  തപരപ്പെയ  ഇന്നസ   വലനിതയക്ടോര  പ്രശ്നമക്ടോണസ.  1965-ല്  കകേരളതനില്
എലക്ടോയകൂടനി  13000  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണുണ്ടക്ടോയനിരന്നതെസ.  എന്നക്ടോല്  ഇന്നതത
കേണക്കനുസരനിചസ കകേരളതനില്  95  ലക്ഷയ വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണുള്ളതെസ.  കകേരളതനിതന്റെ
തമക്ടോതയ ജനസയഖശ്യ  3,14,00,000  ആണസ.  കകേരളതനിതല കുടുയബങ്ങളതട എണയ
ഏകേകദശയ  ഒര  കകേക്ടോടനികയക്ടോളമക്ടോണസ.  ഒര  വസ്പീടനിനസ  ഒര  വക്ടോഹനതമന്ന  നനിലയനില്
മലയക്ടോളനികേള്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  സക്ടോധക്ടോരണ  രക്ടോജശ്യങ്ങതളലക്ടോയ  വനികേസനയ
എനപറയുകമ്പക്ടോള്  പബനികേസ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ  സനിസ്റ്റേയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതെനിതന
ക്കുറനിചക്ടോണസ  പറയുന്നതെസ.  കചന,  ജപ്പെക്ടോന്,  യു.എസസ.എ.,   യു.തകേ.  എന്നസ്പീ
രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്  ആളകേള് പബനികേസ ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടക്ടോണസ കൂടുതെലക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതെസ.
എയ.ടനി.-യുതട  കേഥകേളനില്  പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നതുകപക്ടോതല  വടക്കന്  മലബക്ടോറനിതലകയക്ടോ
മലബക്ടോറനിതലകയക്ടോ  വലനിയ  നക്ടോയര്  തെറവക്ടോടുകേളതട  മുറതസ  ഗജകകേസരനിമക്ടോതര
നനിര്ത്തുന്നതുകപക്ടോതല വസ്പീടനിതന്റെ മുന്നനില് രകണ്ടക്ടോ മൂകന്നക്ടോ കേക്ടോര് വയ്ക്കുന്നതെസ ഭൂഷണമക്ടോയനി
കേക്ടോണുന്നതെക്ടോണസ മലയക്ടോളനികേള് തചയ്യുന്ന തതെറസ.  

ശസ്പീ  .    സണനി  കജക്ടോസഫസ :  സര്,  കചനയുതട  തെലസക്ടോനമക്ടോയ  ബസ്പീജനിയഗസ
കേഴനിഞ്ഞ  കേക്ടോലഘടതനില്  ഞക്ടോന്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അവനിതട   വക്ടോഹനയ
വക്ടോങ്ങണതമങ്കെനില്  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  അനുമതെനി  കവണയ.  ഇതരയ  അനുമതെനിക്കക്ടോയനി
ഇരപതെസ ലക്ഷയ അകപക്ഷകേളക്ടോണസ ലഭനിചതെസ.  എറണക്ടോകുളത്തുള്ള ഒര എ ഞനിനസ്പീയര്
വക്ടോഹനയ  വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനസ  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിടസ  ഒന്നര  വര്ഷമക്ടോതയങ്കെനിലയ
അകദ്ദേഹതനിനസ  ഇതുവതര  അനുമതെനി  ലഭനിചനിടനില.  ഇതരതനില്  വക്ടോഹനങ്ങള്
വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനസ നനിയനണയ ഏര്തപ്പെടുത്തുന്ന കേക്ടോരശ്യയ ആകലക്ടോചനിക്കുകമക്ടോ;   അതെനിതന്റെ
ആവശശ്യമുകണ്ടക്ടോ?  

269/2019.
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ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:  സര്,  ഇതെസ  ആശയപരമക്ടോയനി  കേറകക്ടോണസ.
ടനിപ്പെറുകേളനിലയ കപ്രവറസ ബസ്സുകേളനിലയ തകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലയ സസ്പീഡസ
ഗവര്ണര്  ഉള്തപ്പെതടയുള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  തചയ്യക്ടോന്  ശമനിക്കുനതവങ്കെനിലയ  അതെനിതന്റെ
ഇയപനിതമകന്റെഷന്  കൃതെശ്യമക്ടോയനി  നടക്കുന്നനില.  മനിക്ക  വക്ടോഹനങ്ങളയ
ഇടതുഭക്ടോഗത്തുകൂടനിയക്ടോണസ  ഓവര്കടക്കസ  തചയ്യുന്നതെസ.  ഞക്ടോന്  ഇന്തശ്യയനിലടനസ്പീളയ
കേക്ടോറനിലയ  ബസനിലയ  യക്ടോത്ര  തചയനിട്ടുള്ള  വശ്യക്തനിയക്ടോണസ.  കകേരളതനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണസ
ഇതരതമക്ടോര  ഓവര്കടക്കനിയഗസ  കേണ്ടനിട്ടുള്ളതെസ.  നമതളക്കക്ടോളയ  reckless
കഡവനിയഗുള്ള  പഞക്ടോബനില്കപ്പെക്ടോലയ  ഇതരയ  പ്രവണതെ  കേണ്ടനിടനില.  എനനിക്കസ
കുതറകയതറ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  പറയുവക്ടോനുണ്ടസ.  സമയപരനിമനിതെനി  കേക്ടോരണയ  കൂടുതെല്
കേക്ടോരശ്യങ്ങളനികലയസ  കേടക്കുന്നനില.  ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ  ശക്ടോശസതെ  പരനിഹക്ടോര
മുണ്ടക്ടോകേണതമങ്കെനില്  കഡവര്മക്ടോരതട  ആറനിറല്യൂഡനില്  മക്ടോറമുണ്ടക്ടോകേണതമന്നക്ടോണസ
എനനിക്കസ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ.  അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ  കബക്ടോധവല്ക്കരണ  പരനിപക്ടോടനികേളയ
സര്ക്കക്ടോര്  നടതണയ.  ജലഗതെക്ടോഗതെ  സഇൗകേരശ്യതതക്കുറനിചസ   പലകപ്പെക്ടോഴുയ  ഈ
സഭയനില് ചര്ച തചയനിട്ടുള്ളതെക്ടോണസ.  ഏകേകദശയ 600 കേനികലക്ടോമസ്പീറര് കകേക്ടോസ്റ്റേസ കലനുയ
44  നദനികേളമുള്ള  സയസക്ടോനമക്ടോണസ  കകേരളയ.  ഇവനിതട  ഒര  കകേക്ടോടനി  വണ്ടനികേള്
നനിരതനില്  ഇറങ്ങക്ടോതെനിരനിക്കണതമങ്കെനില്  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  പരനിസനിതെനി  സഇൗഹൃദമക്ടോയ
ജലഗതെക്ടോഗതെ സഇൗകേരശ്യയ നമ്മുതട നക്ടോടനിലണ്ടക്ടോകേണയ.  

(അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. തഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ആകനിഡന്റുകേള്  നടക്കുകമ്പക്ടോള്  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  ശദനികക്കണ്ടതെസ
ആകനിഡന്റെനില്തപ്പെടുന്ന  ആളകേളതട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  ആകനിഡന്റെനില്തപ്പെടുന്ന
ആളകേകളയുയതകേക്ടോണ്ടസ  എന്.എചസ.-ല്കൂടനി  ചസ്പീറനിപ്പെക്ടോഞ്ഞസ  തെനിരവനന്തപുരയ
തമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനില്  വരക്ടോറുണ്ടസ.  ആളകേതള  തപതടന്നസ  അടുത്തുള്ള  സര്ക്കക്ടോര്
ആശുപത്രനിയനികലക്ടോ  സസകേക്ടോരശ്യ  ആശുപത്രനിയനികലക്ടോ  തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോതണങ്കെനില്
ഒനരണ്ടസ  മണനിക്കൂറനില്  അവര്ക്കക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ചനികേനിത  ഫസ്പീയക്ടോയനി  നല്കേണയ.
അതെനിതനക്ടോര ഫണ്ടസ സര്ക്കക്ടോര് കേതണ്ടതണതമന്ന ഒര തചറനിയ നനിര്കദ്ദേശയ മുകന്നക്ടോടസ
വയ്ക്കുകേയക്ടോണസ. 

മനി  .   തഡപല്യൂടനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ....

ശസ്പീ  .    തകേ  .    എസസ  .    ശബരസ്പീനക്ടോഥന്:  സര്,  അതുകപക്ടോതല പല സലങ്ങളനിലള്ള
കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള കമക്ടോകടക്ടോര് തവഹനിക്കനിള് തഡവലപ് തമന്റെസ
ആകനിതന്റെ അതമന്റെസതമന്റെനില് ഗുഡസ സമരനിറന് ലക്ടോതയക്കുറനിചസ പറയുനണ്ടസ. ആകനിഡന്റെസ
നടക്കുകമ്പക്ടോള്  ഏറവുയ  കൂടുതെല്  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതെസ  അടുത്തുള്ള  ആളകേളക്ടോണസ.
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കപ്രവറസ  തമകമ്പഴസ  ബനില്  അവതെരനിപ്പെനിചസ  ശസ്പീ.  കഹബനി  ഇഇൗഡനുയ  ഇക്കക്ടോരശ്യയ
സൂചനിപ്പെനിചനിരന.  അതെക്ടോയതെസ,  ആകനിഡന്റെസ  നടക്കുകമ്പക്ടോള്  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന്
തെയ്യക്ടോറക്ടോകുന്ന  ആളകേള്ക്കസ  ലസ്പീഗലക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഇന്സുകലഷന്  നല്കേക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്
തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  ഇതരക്കക്ടോര്ക്കസ   കകേസനികന്റെയുയ  വശ്യവഹക്ടോരതനികന്റെയുയ  പുറകകേ
കപക്ടോകകേണ്ടനി  വന്നക്ടോല്  ഇതുകപക്ടോതലയുളള  ആളകേതള  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനുള്ള  മനസസ
കുറയുയ. സമയപരനിമനിതെനിമൂലയ ഞക്ടോന് ചുരക്കുകേയക്ടോണസ. 

മതറക്ടോര കേക്ടോരശ്യയ  എനനിക്കസ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ,  പതസ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുന്പസ,
2006 ഒകകക്ടോബര് 19-ാം തെസ്പീയതെനി ഇഇൗ സഭയനില് സമക്ടോന സസഭക്ടോവമുള്ള വനിഷയയ ചടയ
130  അനുസരനിചസ   എതന്റെ  അച്ഛന്   ജനി.  കേക്ടോര്തനികകേയന്  ഇവനിതട  പ്രകമയമക്ടോയനി
അവതെരനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടസ.  അതെസ്പീവ  ഗുരതെരമക്ടോയ  അപകേടങ്ങളതട  കേക്ടോരണങ്ങതളക്കുറനിചസ
പഠനിചസ  പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  ഒര  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതെനിതയ
നനിയമനിക്കുന്നതെനിതനക്കുറനിച്ചുള്ള  പ്രകമയമക്ടോണസ  അകദ്ദേഹയ  അന്നസ  സഭയനില്
അവതെരനിപ്പെനിചതെസ.  അതെനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2007-ല് ശസ്പീ.  വനി.  എസസ.  അച്ചുതെക്ടോനന്ദന്
മുഖശ്യമനനിയുയ ശസ്പീ.  മക്ടോതെന്യു  ടനി.  കതെക്ടോമസസ  ഗതെക്ടോഗതെ വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനിരന്നകപ്പെക്ടോള്
കകേരള  കസ്റ്റേറസ  കറക്ടോഡസ  ഫണ്ടസ  കബക്ടോര്ഡസ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  അതെനിനുകശഷയ  കറക്ടോഡസ
ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ  ഫണ്ടസ  വന,  പതക്ഷ ഇതതെക്ടോതക്ക തചയനിട്ടുയ  നമ്മുതട നനിരത്തുകേളനില്
മരനിക്കുന്ന  ആളകേളതട  എണയ  വര്ദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  എതന്റെ
മണ്ഡലതനിതല  തനടുമങ്ങക്ടോടസ-ആരശ്യനക്ടോടസ  കറക്ടോഡസ  ബനി.എയ.&ബനി.സനി.
ആയതെനിനുകശഷയ  11  കപര്  മരനിച്ചു.  അതെനിതനക്കുറനിചസ  പറയണതമന്നക്ടോകലക്ടോചനിചസ
ചര്ചയ്ക്കുകവണ്ടനി  പഠനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  മനിനനിഞ്ഞക്ടോന്നസ  രക്ടോത്രനി  എനനിക്കസ
പരനിചയമുളള തെഇൗഫസ്പീകേസ എന്ന 18 വയസ്സുള്ള ഒര ബക്ടോലന് അകതെ കറക്ടോഡനില്, അകതെ
ആകനിഡന്റെസ  കഹക്ടോടസ  കസക്ടോടനില്  അമനിതെകവഗയ  കേക്ടോരണയ  മക്ടോരതെനി  800  മറനിഞ്ഞസ
മരനിക്കുന്നതെസ. ഇതുകപക്ടോതലയുള്ള അവസ നമ്മുതട നക്ടോടനില് മക്ടോറണയ. അതെനിനുകവണ്ടനി
നനിയമങ്ങളണ്ടക്ടോക്കുകേയുയ ശക്തമക്ടോയനി ആ നനിയമങ്ങള് പക്ടോലനിക്കക്ടോന് കവണ്ടനി കഫക്ടോഴ്സുയ
തസ്ട്രേങ്തുയ അതെനികനക്കക്ടോള് കൂടുതെല് ഒര മനസ്സുയ സര്ക്കക്ടോരനിനുണ്ടക്ടോകേണതമന്നസ മക്ടോത്രയ
പറഞതകേക്ടോണ്ടസ ഞക്ടോന് എതന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    മുരളനി  തപരതനലനി:  സര്,  കേയ്യുയ  തെലയുയ  പുറതനിടരതെസ,  ഇടതുവശയ
കചര്ന്നസ  കപക്ടോകുകേ  എനള്ളതതെക്ടോതക്ക  പൂര്ണമക്ടോയുയ  പക്ടോലനിക്കുകേയക്ടോതണങ്കെനില്
കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  അപകേടങ്ങളനിലക്ടോതതെ  നമുക്കസ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കകേരള
പനിറവനിയുതട  അറുപതെക്ടോയ  വക്ടോര്ഷനികേതനില്  കകേരളതനില്  വര്ദനിച്ചുവരന്ന
കറക്ടോഡപകേടങ്ങകളയുയ  അതെനിനുള്ള  പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങകളയുയ  കുറനിച്ചുള്ള  ചര്ചയസ
വളതരകയതറ  പ്രക്ടോധക്ടോനശ്യമുണ്ടസ.  കേഴനിഞ്ഞ പത്തു വര്ഷതനിനുള്ളനില് ഇന്തശ്യയനില്  10
ലക്ഷയ കപരതട ജസ്പീവനക്ടോണസ കറക്ടോഡുകേളനില് തപക്ടോലനിഞ വസ്പീണനിട്ടുള്ളതെസ. ഒഇൗകദശ്യക്ടോഗനികേ
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കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ രക്ടോജശ്യതസ കറക്ടോഡപകേടങ്ങളതട കേക്ടോരശ്യതനില് മുന്നനില് നനില്ക്കുന്നതെസ
തെമനിഴസ നക്ടോടസ,  മഹക്ടോരക്ടോഷ,  മധശ്യപ്രകദശസ,  കേര്ണക്ടോടകേ  സയസക്ടോനങ്ങളക്ടോണസ.  പതക്ഷ
കകേരളസ്പീയര്ക്കസ  അഭനിമക്ടോനനിക്കക്ടോന്  വകേതയക്ടോനമനില.  തതെക്ടോട്ടുപനിന്നക്ടോതല  നമളയ  ആ
സക്ടോനത്തുതണ്ടന്ന  വസ്തുതെ  ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ  നമള്  കേക്ടോകണണ്ടതുണ്ടസ.  രക്ടോജശ്യതത
അപകേടങ്ങളനില്  30  ശതെമക്ടോനവുയ  കകേരളമടക്കമുള്ള  ഇഇൗ  അഞസ
സയസക്ടോനങ്ങളനിലക്ടോണസ  നടക്കുന്നതതെന്നതെക്ടോണസ  കേണക്കുകേള്  വശ്യക്തമക്ടോക്കുന്നതെസ.
കറക്ടോഡപകേടങ്ങളനില്  ഇരയക്ടോകുന്നവരനില്  പകുതെനി  കപരയ  ഇരപതെനിനുയ
അന്പതെനിനുമനിടയനില്  പ്രക്ടോയമുള്ളവരക്ടോതണനള്ള  കേണക്കുകേളയ  പുറത്തുവരനണ്ടസ.
ഇതെനിതന്റെ ഫലമക്ടോയനി നനിരവധനി കുടുയബങ്ങള് അനക്ടോഥരക്ടോകുന്ന ഒര സനിതെനിവനികശഷയ
നമുക്കസ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്മൂലമുള്ള  മരണതനിനസ  നനിരവധനി
ഘടകേങ്ങളതണ്ടനള്ള  കേക്ടോരശ്യയ  പ്രകമയയ  അവതെരനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.
ശബരസ്പീനക്ടോഥന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കഡവനിയഗനിതന  സയബന്ധനിച  ശരനിയക്ടോയ
ധക്ടോരണയനിലക്ടോയ്മ,  പുതുതെലമുറയസ  ഇരചക്രവക്ടോഹനങ്ങകളക്ടോടുള്ള ഭമയ,  അതുണ്ടക്ടോക്കുന്ന
വര്ദനവസ,  ടനിപ്പെര്കലക്ടോറനി-ബസസ  കഡവര്മക്ടോരതട  അമനിതെ  കവഗതെ,  ശരനിയക്ടോയനി
ഉറങ്ങക്ടോതതെ  കഡവസ  തചയ്യുന്നതെസ,  കറക്ടോഡുകേളതട  കശക്ടോചനസ്പീയക്ടോവസ,  കറക്ടോഡസ
നനിയമങ്ങള്  ലയഘനിക്കുന്ന  അവസ,  മദശ്യപനിച്ചുള്ള  കഡവനിയഗസ,  സസ്പീറസ  തബല്റസ,
തഹല്മറസ  എന്നനിവ  ഇലക്ടോതതെ  കഡവസ  തചയ്യുന്ന  സനിതെനി,  കഡവസ  തചയ്യുകമ്പക്ടോള്
തമക്ടോകബല്  കഫക്ടോണനിലള്ള  സയഭക്ടോഷണങ്ങള്  ഇങ്ങതന  നനിരവധനി  ഘടകേങ്ങളണ്ടസ.
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷതത  കേണക്കുകേള്  കേക്ടോണനിക്കുന്നതെസ  ആതകേ  39014
അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോയതെനില്  37950-ഉയ  കഡവര്മക്ടോരതട  വസ്പീഴ്ചമൂലമുണ്ടക്ടോയ
അപകേടങ്ങളക്ടോതണന്നക്ടോണസ.  കകേരളയ കേണനികേണ്ടുണരന്നതെസ തെതന്ന കറക്ടോഡപകേടങ്ങതളന്ന
ഇഇൗ  തെനിന്മതയ  കേണ്ടുതകേക്ടോണ്ടക്ടോണസ.  അപകേടമരണങ്ങളതട  വക്ടോര്തകേള്  നനിറഞ്ഞ
പത്രതക്ടോളകേളക്ടോണസ  ദനിവസവുയ  നമള്  കേക്ടോണുന്നതെസ.  ഇന്നസ  തെതന്ന
സൂചനിപ്പെനിക്കതപ്പെടതെക്ടോണസ,  തപരമ്പക്ടോവൂരനില് അമനിതെ കവഗതനില് വന്ന കേക്ടോര്  സ്കൂളനിനസ
മുന്നനിലള്ള ഹമ്പനിലനിടനിചസ  തതെക്ടോടസ  മുന്നനിലള്ള തകേടനിടതനിതന്റെ സണ് തഷയ്ഡസ വതര
കപക്ടോയനി  തെടനി  മറനിഞ്ഞസ  രണ്ടുകപര്  മരണതപ്പെടതെസ.  അപകേടരഹനിതെമക്ടോയ  യക്ടോത്രയസ
സുരക്ഷനിതെ  കറക്ടോഡുകേള്  അനനിവക്ടോരശ്യമക്ടോതണന്നതെനില്  തെര്ക്കമനില.  ഏതതെക്ടോര
സമൂഹതനികന്റെയുയ  വളര്ചയസ  കറക്ടോഡുകേളതട  വനികേസനയ  വളതര  അനനിവക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.
എന്നക്ടോല്  കറക്ടോഡസ  വനികേസനിചതുതകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രയ  സക്ടോമൂഹശ്യ  പുകരക്ടോഗതെനിയുണ്ടക്ടോകേണ
തമന്നനില.  ബനി.ഒ.ടനി.  വശ്യവസയനില്  വലനിയ കറക്ടോഡുകേള് അയല് സയസക്ടോനങ്ങളനില്
വനികേസനിപ്പെനിചനിട്ടുണ്ടസ.  പതക്ഷ  അതെനുസരനിചസ  അവനിടതത  ജനങ്ങളനില്,  അവരതട
ജസ്പീവനിതെ  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങളനില്  വലനിയ  തമചതപ്പെടതലക്ടോനയ  ഉണ്ടക്ടോയനിടനിതലനള്ളതെസ
കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുയ.  കറക്ടോഡസ  സുരക്ഷയുതട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടപ്പെക്ടോതെകേള്,  ടക്ടോഫനികേസ
തഎലന്റുകേള്, പക്ടോര്ശസ ചക്ടോലകേള് എന്നനിവ നനിര്ബന്ധമക്ടോയുയ ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതുണ്ടസ.
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ശസ്പീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റക്ടോയ:  സര്,  കറക്ടോഡസ സുരക്ഷയുതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നടപ്പെക്ടോതെകേള്
കവണതമന്നസ  തെക്ടോങ്കെള്  പറഞ.  വളതര  നല  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  പുറകേനില്  വരന്ന
വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കസ  യക്ടോതതെക്ടോര  മുന്നറനിയനിപ്പുയ  തകേക്ടോടുക്കക്ടോതതെ  സസകേക്ടോരശ്യ  ബസ്സുകേള്
കറക്ടോഡനിതന്റെ നടുവനില് തപതടന്നസ കബക്കസ തചയസ ആളകേതള കേയറ്റുകേയുയ ഇറക്കുകേയുയ
തചയ്യുന്നതെനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണസ  ഏറവുയ  കൂടുതെല്  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  മറസ  വനികേസനിതെ  രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലള്ളതുകപക്ടോതല  കറക്ടോഡനിതന്റെ  കസഡനില്
ബസ്സുകേള്ക്കസ നനിര്തക്ടോന് ബസസ കബകേള് നനിര്മനിക്കുകേ എന്നതെസ വളതര പ്രധക്ടോനതപ്പെട
ഒര  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  കേനിഫ്ബനി  വഴനിതയക്ടോതക്ക  നല  നനിലവക്ടോരതനിലള്ള  കറക്ടോഡുകേള്
നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള്  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.  വകുപ്പെസ  ഇക്കക്ടോരശ്യയ  പരനിഗണനിക്കണതമന്ന
ആവശശ്യയ തെക്ടോങ്കെള്ക്കുകണ്ടക്ടോ?

ശസ്പീ  .   മുരളനി തപരതനലനി: സര്, ശരനിയക്ടോയ ആവശശ്യമക്ടോണസ അങ്ങസ മുകന്നക്ടോട്ടുവചതെസ.
പക്ടോതെകയക്ടോരങ്ങളനില്  അനധനികൃതെമക്ടോയനി  നസ്പീണ്ട  നനിരകേളക്ടോയനി  വക്ടോഹനങ്ങള്  പക്ടോര്ക്കസ
തചയ്യുന്ന  അവസ  തെടകയണ്ടതുണ്ടസ.  അതുകപക്ടോതല,  വക്ടോഹന  ഗതെക്ടോഗതെതനിനുയ
കേക്ടോല്നട യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുയ തെടസമുണ്ടക്ടോക്കുന്ന രസ്പീതെനിയനില് കേലസ ല,  തമറല്, പൂഴനി തുടങ്ങനി
നനിരവധനി സക്ടോധനങ്ങള് അനനിയനനിതെമക്ടോയനി  കറക്ടോഡരനികേനില് നനികക്ഷപനിക്കുന്നതുമൂലയ
ധക്ടോരക്ടോളയ അപകേടങ്ങള് സമൂഹതനില് ഉണ്ടക്ടോകുനണ്ടസ.  ഇതെസ നനിയനനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  നടകതണ്ടതുണ്ടസ.  സുരക്ഷനിതെമക്ടോയ  കഡ വനിയഗനിനസ
കഡവര്മക്ടോര്ക്കസ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ തെരതനില് കറക്ടോഡുകേളനില് കസന് കബക്ടോര്ഡുകേള്
പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുനതണ്ടങ്കെനിലയ  അതതെലക്ടോയ  പരസശ്യ  കബക്ടോര്ഡുകേളക്ടോയനി  മക്ടോറുന്ന  ഒര
സനിതെനിവനികശഷയ വരന്നതെസ കഡവര്മക്ടോരതട ശദ തെനിരനിച്ചുവനിടുന്നതെനിനുയ അതുവഴനി
അപകേടങ്ങള്  ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി  ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെനിനുയ  ഇടയക്ടോകുനണ്ടസ.  കറക്ടോഡസ
ഗകവഷണതനിലയ ഡനികസനനിയഗനിലയ കകേരളയ വളതര പനിന്നനിലക്ടോയതെനിനക്ടോല് നൂതെന
സക്ടോകങ്കെതെനികേവനിദശ്യകേള്  പ്രകയക്ടോജനതപ്പെടുതനി  കറക്ടോഡുകേള്  സുരക്ഷനിതെമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനികേളയ അമനിതെകവഗതെയുയ മദശ്യപനിച്ചുള്ള കഡവനിയഗുയ നനിയനനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
സയവനിധക്ടോനങ്ങളയ  ഉണ്ടക്ടോകേണയ.  ബസ്സുകേള്ക്കസ  വക്ടോതെനില്  നനിര്ബന്ധമക്ടോതണന്നസ
നനിയമമുതണ്ടങ്കെനിലയ  ആ  വക്ടോതെനിലകേള്  കേണ്ടകര്മക്ടോര്  കസഡനികലക്കസ  വലനിച്ചുതകേടനി
തുറന്നസ  വച്ചുതകേക്ടോണ്ടു  കപക്ടോകുന്നതെനിന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  തൂങ്ങനിനനിന്നസ  യക്ടോത്ര
തചയ്യുന്ന അവസക്ടോവനികശഷവുമുണ്ടസ.  ആകടക്ടോമക്ടോറനികേസ കഡക്ടോറുകേളടക്കയ തുറനവയ്ക്കുന്നതു
തകേക്ടോണ്ടസ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  കറക്ടോഡനികലയസ  തതെറനിചസ  വസ്പീണസ  മരണമടയുന്ന  വക്ടോര്തകേളയ
നമള് കേക്ടോണുനണ്ടസ.  കേക്ടോല്നടക്കക്ടോര്ക്കസ കറക്ടോഡസ മുറനിചസ കേടക്കുന്നതെനിനക്ടോണസ സസ്പീബക്ടോ
കലന് സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളതതെങ്കെനിലയ  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  സനിഗല് സയവനിധക്ടോനതനില് ചുവന്ന
കലറസ തതെളനിയുകമ്പക്ടോള് സസ്പീബക്ടോ കലനനികലയസ വണ്ടനി കേയറനി നനിര്തനി യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കസ
കേടനകപക്ടോകേക്ടോന്  പറക്ടോത  സനിതെനിവനികശഷമക്ടോണസ  കേക്ടോണുന്നതെസ.  ഇതരയ
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അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  പരനികക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കസ  പ്രഥമശുശ്രൂഷ  നല്കുന്നതെനിനു
കവണ്ടനി കകേരള കപക്ടോലസ്പീസസ  Save Our Fellow  Traveller (SOFT)  എന്ന പുതെനിയ
പദതെനിക്കസ  രൂപയ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.  തെനിരവനന്തപുരതക്ടോണസ  അതെനിതന്റെ
തുടക്കതമന്നക്ടോണസ ഞക്ടോന് മനസനിലക്ടോക്കുന്നതെസ. കസക്ടോഫസ എന്ന സയവനിധക്ടോനയ സയസക്ടോന
വശ്യക്ടോപകേമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേതളടുകക്കണ്ടതുണ്ടസ. ഓകരക്ടോ വര്ഷവുയ 5 ലക്ഷയ
പുതെനിയ  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ  നമ്മുതട  നനിരത്തുകേളനില്  ഇറങ്ങുന്നതെസ.  ഇവയനില്
ഭൂരനിപക്ഷവുയ  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലക്ടോണസ  ഇറങ്ങുന്നതെസ.  വക്ടോഹനവല്ക്കരണതനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കസ,  പക്ടോര്ക്കനിയഗസ  സലതനിതന്റെ  അപരശ്യക്ടോപ്തതെ,  സുരക്ഷക്ടോ
പ്രശ്നങ്ങള്,  അപകേടങ്ങള്,  വര്ദനിച്ചുവരന്ന  അന്തരസ്പീക്ഷ  മലനിനസ്പീകേരണയ  തുടങ്ങനി
ധക്ടോരക്ടോളയ  ദൂഷശ്യഫലങ്ങള്  നമ്മുതട  പടണങ്ങള്  ഇന്നസ  അനുഭവനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേ
യക്ടോണസ.  കറക്ടോഡുകേളതട വനികേസനതനിനസ ഭൂമനി ആവശശ്യമക്ടോണസ.  മറസ സയസക്ടോനങ്ങളനില്
നനിനയ  വശ്യതെശ്യസമക്ടോയനി  ഭൂമനി  ലഭശ്യതെ  കകേരളതനില്  കുറവക്ടോതണന്ന  കേക്ടോരശ്യയ
നമുക്കറനിയക്ടോയ.  അപകേടങ്ങള്  കൂടുതെല്  നടക്കുന്ന  കദശസ്പീയ  പക്ടോതെയനില്  ചരക്കസ
ഗതെക്ടോഗതെവുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ തഹവനി വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ ഓടുന്നതെസ.  ചരക്കസ ഗതെക്ടോഗതെയ
തറയനില്തവവഴനി ആക്കുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ നമള് ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.
കറക്ടോഡനിതന്റെ ആറനിരടനി ഇന്ധനക്ഷമതെയുണ്ടസ തറയനില് ഗതെക്ടോഗതെതനിനസ എന്നസ നമുക്കസ
കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ.  1257  കേനികലക്ടോമസ്പീററുള്ളതെക്ടോണസ  കകേരളതനിതല  തറയനില്തവ
ശയഖല. ചരക്കസ നസ്പീക്കതനിനസ മക്ടോത്രമക്ടോയനി ഒര തറയനില്പ്പെക്ടോതെ പണനിയുകേയക്ടോതണങ്കെനില്
കകേവലയ  8  മസ്പീറര്  വസ്പീതെനിയനില്  മക്ടോത്രയ  ഭൂമനി  ഏതറടുതക്ടോല്  മതെനിയക്ടോകുയ.  മറസ
കറക്ടോഡുകേള്ക്കസ  വലനിയ  വസ്പീതെനിയനില്  ഭൂമനി  ഏതറടുകക്കണ്ട  അവസയുണ്ടസ.
കദശസ്പീയപക്ടോതെയനില്  കേക്ടോറുകേളയ  ഇരചക്രവക്ടോഹനങ്ങളയ  കേയറനി  വരന്ന  വലനിയ
കലക്ടോറനികേള്  ധക്ടോരക്ടോളയ  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോക്കുനണ്ടസ.  അതതെക്ടോഴനിവക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടസ
അതതെലക്ടോയ  തറയനില്തവ  വഴനി  തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനയ  എങ്ങതന
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന്  കേഴനിയുതമന്ന  കേക്ടോരശ്യയ  ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.  മുന്പസ  ശസ്പീ.  തകേ.
എസസ. ശബരസ്പീനക്ടോഥന് സൂചനിപ്പെനിച ജലഗതെക്ടോഗതെയ പ്രധക്ടോനതപ്പെട ഒര കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.

ശസ്പീ  .    തകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖക്ടോദര്:  സര്,  കറക്ടോഡനിലൂതട  അപകേടകേരമക്ടോയ
ഇന്ധനങ്ങള്  തകേക്ടോണ്ടുവരന്നതുമൂലയ  സമസ്പീപകേക്ടോലതസ  കകേരളതനില്   വലനിയ
അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  കറക്ടോഡസ  സുരക്ഷതയക്കുറനിചസ  സയസക്ടോരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ
സന്ദര്ഭതനില്,  ജനസക്ടോന്ദ്രതെയുള്ള  കകേരളതനില്  ഇതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്
പ്രകതെശ്യകേമക്ടോയ ശദ ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതെകല?    

ശസ്പീ  .   മുരളനി തപരതനലനി : സര്, ഒര പ്രധക്ടോനതപ്പെട കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
തമമ്പര് സൂചനിപ്പെനിചതെസ. ഏറവുമധനികേയ ഇന്ധനക്ഷമതെയുള്ള പരനിസനിതെനി സഇൗഹൃദമക്ടോയ
ഗതെക്ടോഗതെ  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോണസ  ജലഗതെക്ടോഗതെയ.  1650  കേനി.മസ്പീ.  നസ്പീളമുള്ള  ജലപക്ടോതെയക്ടോണസ



ചടയ 58 അനുസരനിച്ചുളള ചര്ച 503

നമുക്കുള്ളതെസ. എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ ചരക്കസ ഗതെക്ടോഗതെതനിനസ കറക്ടോഡനിനുപകേരയ ജലഗതെക്ടോഗതെയ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുകൂടക്ടോ  എനള്ള  കേക്ടോരശ്യയ  നക്ടോയ  ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ  ആകലക്ടോചനിക്കണയ.  ഒര
കേക്ടോലതസ പ്രബലമക്ടോയനിരന്ന കകേരളതനിതല ആഭശ്യന്തര ജലഗതെക്ടോഗതെയ കവഗതെകയറനിയ
ഗതെക്ടോഗതെ മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളതട ആവനിര്ഭക്ടോവകതക്ടോടുകൂടനി പുറന്തള്ളതപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. അതെസ
തെനിരനിച്ചു തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് നമുക്കസ കേഴനിയണയ. കുറഞ്ഞ തചലവനില് അപകേടങ്ങളനിലക്ടോതതെ
വന്കതെക്ടോതെനില്  ചരക്കു  ഗതെക്ടോഗതെയ  നടതക്ടോന്  കേഴനിയുന്ന  ഇഇൗ  മക്ടോര്ഗ്ഗതതപ്പെറനി
ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ  ചനിന്തനികക്കണ്ട  സമയയ  അതെനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയണസ.  ജലഗതെക്ടോഗതെ
പക്ടോതെകേതള  പുനരദരനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  നടത്തുന്ന  ഏതതെക്ടോര  ശമവുയ  ഇഇൗ
കമഖലയനിതല  ജനങ്ങളതട  സക്ടോമ്പതനികേ  മുകന്നറതനിനസ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയനിരനിക്കുയ.
കബക്ടോടസ  തജടനികേള്,  കേക്ടോര്കഗക്ടോ  ലക്ടോന്റെനിയഗസ  സലങ്ങള്  എന്നനിവയ്ക്കുചുറ്റുയ  നടക്കുന്ന
സക്ടോമ്പതനികേ  പ്രവര്തനങ്ങള്  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയ  തതെക്ടോഴനില്  ലഭശ്യതെയുയ
തതെക്ടോഴനിലവസരങ്ങളയ ഉണ്ടക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരശ്യങ്ങളക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ
വനിധതനിലള്ള ജലഗതെക്ടോഗതെ പക്ടോതെതയ സയബന്ധനിചസ  വളതര ഗഇൗരവപൂര്വ്വയ നമള്
ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതുണ്ടസ.  കറക്ടോഡുവനികേസനയ  മക്ടോത്രമല  ഗതെക്ടോഗതെ  വനികേസനതമന്നതെസ
നക്ടോയ  തെനിരനിചറനികയണ്ടതെക്ടോണസ.  കറക്ടോഡസ,  ജലഗതെക്ടോഗതെയ,  തറയനില്,  തെസ്പീരക്കടല്
കവശ്യക്ടോമയക്ടോന ഗതെക്ടോഗതെയ തുടങ്ങനിയവ ആധുനനികേ സകങ്കെതെങ്ങളതട സഹക്ടോയകതക്ടോതട
വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  സമഗ  ഗതെക്ടോഗതെ  നയയ  രൂപതപ്പെടുതക്ടോനുയ
കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  ഇകപ്പെക്ടോള്  ചര്ച  തചയ്യതപ്പെടുന്ന  ഇഇൗ  വനിഷയതനിനസ
പരനിഹക്ടോരമക്ടോകൂ എന്നസ സൂചനിപ്പെനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ ഞക്ടോന് നനിര്ത്തുകേയക്ടോണസ.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്:  സര്,  വളതര  ഗഇൗരവതെരമക്ടോയ  ഒര  വനിഷയതത
സയബന്ധനിചക്ടോണസ  സഭ  ചര്ച  തചയ്യുന്നതെസ.  സുരക്ഷനിതെമക്ടോയ  ഗതെക്ടോഗതെയ
വനികേസനതനില്  അതെനിപ്രക്ടോധക്ടോനശ്യയ  അര്ഹനിക്കുന്ന  ഘടകേമക്ടോതണന്ന  കേക്ടോരശ്യതനില്
തെര്ക്കമനില.  കകേരളയ  അതെനികവഗയ  വളര്നതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന നഗരസമക്ടോനമക്ടോയ ഒര
ഭൂപ്രകദശമക്ടോണസ.  വര്തമക്ടോനകേക്ടോലതസ  സയസക്ടോനത്തുണ്ടക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന
പുകരക്ടോഗതെനിയുതട സൂചനയക്ടോണസ  വക്ടോഹനങ്ങളതട വര്ദനവസ.  നമ്മുതട സയസക്ടോനതസ
പ്രതെനിവര്ഷയ  അഞ്ചുലക്ഷതനിലധനികേയ  വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിരതനിലനിറങ്ങുനണ്ടസ.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  അപകേടങ്ങളയ  തപരകുകേയക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  നക്ടോലമക്ടോസതനിനനിടയനില്
എതന്റെ  മണ്ഡലതനില്  ഗശ്യക്ടോസസ  കേയറനിവന്ന  നക്ടോലസ  ടക്ടോങ്കെര്  കലക്ടോറനികേളക്ടോണസ
അപകേടതനില്തപ്പെടതെസ.  ജനങ്ങതള ഭസ്പീതെനിതപ്പെടുത്തുന്ന തെരതനിലള്ള അവസയക്ടോണസ
സയജക്ടോതെമക്ടോയനിട്ടുള്ളതെസ.  ഇതെനിനുള്ള  മൂലകേക്ടോരണയ  കറക്ടോഡനിതന്റെ  അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ
നനിര്മക്ടോണവുയ  അലസമക്ടോയ  കഡവനിയഗുമക്ടോണസ.  കഡവര്മക്ടോര്  കലസന്സസ
എടുക്കുകമ്പക്ടോഴുയ  പുതുക്കുകമ്പക്ടോഴുയ  മക്ടോത്രമക്ടോണസ  അവരതട  കേക്ടോഴ്ചശക്തനി  പരനികശക്ടോധനയസ
വനികധയമക്ടോകുന്നതെസ.  അതുതെതന്ന  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  അര്തതനില്  സര്ടനിഫനിക്കറസ
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ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന എന്നലക്ടോതതെ  മറസ  പരനികശക്ടോധനകേതളക്ടോനയ  നടക്കുന്നനില.  കേക്ടോഴ്ചശക്തനി
പരനികശക്ടോധനയനില എനള്ളതുയ അപകേടങ്ങള് ക്ഷണനിച്ചുവരത്തുന്ന ഒര ഘടകേമക്ടോണസ.
അതുകപക്ടോതല ടക്ടോഫനികേസ നനിയമങ്ങതള സയബന്ധനിച്ചുള്ള ഒര അവകബക്ടോധയ ജനങ്ങളനില്
വളര്തക്ടോന്  ഇനനിയുയ  നമുക്കസ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  പ്രകതെശ്യകേനിചസ  നമ്മുതട  തചറുപ്പെക്കക്ടോര്
ടക്ടോഫനികേസ  നനിയമങ്ങള്  ലയഘനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടുള്ള  കഡവനിയഗക്ടോണസ  നനിരതനില്
നടത്തുന്നതതെനള്ളതെസ  നനിരന്തരയ  യക്ടോത്ര  തചയ്യുന്ന  ഒരക്ടോതളന്ന  നനിലയനില്  എനനിക്കസ
കനരനിടസ  കബക്ടോദശ്യമുള്ള  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  ഇടതുവശത്തുകൂടനി  ഓവര്കടക്കസ  തചയ്യക്ടോന്
പക്ടോടനിതലന്ന  നനിയമമുള്ളകപ്പെക്ടോള്  ആ  നനിയമയ  ലയഘനിക്കക്ടോനുള്ള  പ്രവണതെയക്ടോണസ
തപക്ടോതുവനില് കേക്ടോണുന്നതെസ.   കഡവനിയഗസ  എന്നതെനിനുപകേരയ  വണ്ടനി കഡവസ  തചയസ
കപക്ടോകുന്ന  ഒരവസയക്ടോണസ  കറക്ടോഡനിലടനസ്പീളയ  കേക്ടോണക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതെസ.  ഇരചക്ര
വക്ടോഹനങ്ങളതട  തപരപ്പെയ  നനികരക്ടോധനിക്കണതമന്നസ  ഞക്ടോന്  പറയുന്നനില.  നനിയനണ
വനികധയമക്ടോകുന്നനിതലങ്കെനില്  അപകേടങ്ങളയ  മരണങ്ങളയ  നനിരന്തരയ  തപരകേനി
തക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുതമനള്ള  കേക്ടോരശ്യതനില്  യക്ടോതതെക്ടോര  സയശയവുമനില.  നല്യൂ  ജനകറഷന്
ഇരചക്ര വക്ടോഹനങ്ങള് വന്നകതെക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണസ അപകേടങ്ങളതട എണയ വര്ദനിചനിട്ടുള്ള
തതെന്നസ കേക്ടോണക്ടോന് കേഴനിയുയ.  അതെസ നക്ടോഷണല് കഹകവയനില് മക്ടോത്രമല ഗക്ടോമപ്രകദശ
ങ്ങളനിതല  കറക്ടോഡുകേളനില്  കപക്ടോലയ  ചസ്പീറനിപ്പെക്ടോയുന്ന  കബക്കുകേളക്ടോണസ  ഇന്നസ  നമുക്കസ
കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ.  യക്ടോതതെക്ടോര നനിയനണവുമനിലക്ടോതതെ,  അപകേടതതക്കുറനിചസ
യക്ടോതതെക്ടോര  ധക്ടോരണയുമനിലക്ടോതതെ  സസന്തയ  ജസ്പീവനുകപക്ടോലയ  വനില  കേല്പ്പെനിക്കക്ടോതതെയുള്ള
യക്ടോത്രയക്ടോണസ  തചറുപ്പെക്കക്ടോര്  നടതനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  അണുകുടുയബങ്ങളക്ടോണസ
നമ്മുതട  സയസക്ടോനത്തുള്ളതെസ.  ഒകന്നക്ടോ  രകണ്ടക്ടോ  കുടനികേളള്ള  വസ്പീടുകേളനിതല  കുടനികേള്
അകേക്ടോലതനില്  തപക്ടോലനിഞകപക്ടോകുന്നതെസ  ആ  കുടുയബങ്ങതള  അനക്ടോഥമക്ടോക്കുന്ന
അവസ  സയജക്ടോതെമക്ടോക്കുന  എനള്ളതെസ  ഗഇൗരവതെരമക്ടോയനി  കേണ്ടസ  കലസന്സസ
നല്കുകമ്പക്ടോള്  കുറച്ചുകൂടനി  ഗഇൗരവതെരമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയുയ  നനിരസ്പീക്ഷണവുയ
ഏര്തപ്പെടുതണയ.  18  വയസനിലക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  കലസന്സസ  നല്കുന്നതെസ.
18  വയസനില്  കലസന്സസ  നല്കേണകമക്ടോ  എനള്ള  കേക്ടോരശ്യവുയ  പരനികശക്ടോധനയസ
വനികധയമക്ടോക്കണതമന്ന അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണസ എനനിക്കുള്ളതെസ.  കേക്ടോരണയ  18  വയസസ  നല
ത്രനിലനില്  നനില്ക്കുന്ന  പ്രക്ടോയമക്ടോണസ.   കലസന്സസ  കേനിടനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്  പനിതന്ന
യക്ടോതതെക്ടോനയ  കനക്ടോകക്കണ്ടതെനിതലന്നക്ടോണസ  അവരതട  പക്ഷയ.  അതുകപക്ടോതല
മദശ്യപനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടുയ  ലഹരനി  പദക്ടോര്തങ്ങളപകയക്ടോഗനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടുമുള്ള  കഡവനിയഗനിനസ
പരനികശക്ടോധന ഗഇൗരവതെരമക്ടോയനി നടക്കുന്നനില എനള്ളതെക്ടോണസ വസ്തുതെ. ഇതെസ കുറച്ചുകൂടനി
ഗഇൗരവതെരമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനകേള്ക്കസ വനികധയമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള സന്ദര്ഭയ ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതുണ്ടസ.
കറക്ടോഡുകേളനിതല  അനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  പക്ടോര്ക്കനിയഗുയ  കറക്ടോഡുകേള്  മറക്ടോവശശ്യങ്ങള്ക്കസ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  അവസയുയ  നനിയനനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയണയ.  കറക്ടോഡുകേള്
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ഗതെക്ടോഗതെതനിനുള്ളതെക്ടോതണന്ന അവസ നനിലനനിര്തക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോകേണയ.
പുതെനിയ  വക്ടോഹനങ്ങള്  രജനിസ്റ്റേര്  തചയ്യുന്നതെനിനസ  എതന്തങ്കെനിലയ  നനിയനണങ്ങള്
തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് കേഴനിയുകമക്ടോ എനള്ളതെസ പരനികശക്ടോധനയസ വനികധയമക്ടോക്കണയ. യക്ടോതതെക്ടോര
നനിയനണവുമനിലക്ടോതതെയക്ടോണസ  ഇന്നസ  കകേരളതനില്  വക്ടോഹനങ്ങള്  രജനിസ്റ്റേര്
തചയതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  അഞ്ചുലക്ഷയ  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ  പുതെനിയതെക്ടോയനി
ഇറങ്ങനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  കകേരളതനിതല ജനസക്ടോന്ദ്രതെയസ അനുകയക്ടോജശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഗതെക്ടോഗതെസഇൗകേരശ്യയ  നമുക്കനില  എനള്ളതെസ  ഒര  യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോണസ.  ഉള്ള
സഇൗകേരശ്യങ്ങള്  എങ്ങതന  നമുക്കസ  പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോക്കനി  എടുക്കക്ടോതമനള്ളതെസ
സയബന്ധനിച്ചുള്ള  ഗഇൗരവതെരമക്ടോയ  അകനസഷണമക്ടോണസ  നമുക്കക്ടോവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതെസ.
കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്  ഇതന്നക്ടോര  വക്ടോര്തയലക്ടോതെക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  എത്ര
വനിലതപ്പെട  ജസ്പീവനുകേളക്ടോണസ  തപക്ടോലനിഞകപക്ടോകുന്നതെസ.  ചനില  അപകേടങ്ങള്
കേക്ടോണുകമ്പക്ടോള്  നമുക്കസ  അത്ഭുതെയ  കതെക്ടോനയ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  ഞക്ടോന്  യക്ടോത്ര
തചയ്യുന്നതെനിനനിടയസ കേല്ലുവക്ടോതുക്കലനിനസ സമസ്പീപയ ഒര ഇലകനികേസ കപക്ടോസ്റ്റേനിതന്റെയുയ  കസ്റ്റേ
കപക്ടോസ്റ്റേനിതന്റെയുയ ഇടയസ അന്തരസ്പീക്ഷതനില് ഒര കേക്ടോറസ കേയറനിയനിരനിക്കുന. എങ്ങതന ആ
കേക്ടോര്  അവനിതട  എതനിതയനള്ളതെസ  യക്ടോതതെക്ടോര  നനിശയവുമനില.  ഇതരതനിലള്ള
കഡവനിയഗുയ  അപകേടങ്ങളമക്ടോണസ  നമ്മുതട  കറക്ടോ ഡുകേളനില്  നടനതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ
എന്നസ  കബക്ടോദശ്യതപ്പെടസ  കകേരള  സയസക്ടോനതനിതന്റെ  ഏറവുയ  ഗഇൗരവമുള്ള  ഒര
വനിഷയമക്ടോയനി ഇതെനിതന കേണ്ടസ ആവശശ്യമക്ടോയ പരനിഹക്ടോര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    കമക്ടോന്സസ  കജക്ടോസഫസ :  സര്,  കറക്ടോഡുകേള്  തമചതപ്പെടതെക്ടോയക്ടോലയ
കമക്ടോശമക്ടോയക്ടോലയ  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന.  കറക്ടോഡുകേള്  തമചതപ്പെടക്ടോല്  അമനിതെകവഗവുയ
അശദയുയമൂലയ  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന.  കറക്ടോഡസ  കമക്ടോശമക്ടോയക്ടോല്  കുഴനിയനില്  വസ്പീണസ
അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന.  അപകേടങ്ങള്  കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുയ  ജസ്പീവന്കപക്ടോലയ
നഷ്ടതപ്പെടുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള്  പരമക്ടോവധനി  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുയകവണ്ടനി  ഗവണ്തമന്റെനിനസ
എതന്തലക്ടോയ  ഇടതപടലകേള്  നടതക്ടോന്  കേഴനിയുതമന്നസ  ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.
അപകേടങ്ങള്  കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനിനക്ടോയനി  Road  Safety  measures
ശക്തനിതപ്പെടുത്തുന്നതെനിനുളള  നടപടനികേള്ക്കസ  ഗവണ്തമന്റെസ  കനതൃതെസയ  തകേക്ടോടുക്കണ
തമനള്ളതെക്ടോയനിരനിക്കണയ ഇഇൗ ചര്ചയുതട  റനിസള്ടസ. സയസക്ടോനതസ കറക്ടോഡസ കസഫനി
കേഇൗണ്സനില്  ഇഇൗ   ലക്ഷശ്യകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണസ  നനിലവനില്  വന്നതെസ.  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.
മനനിയക്ടോകേക്ടോനുള്ള അവസരയ കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതുതകേക്ടോണ്ടസ ഒര കേക്ടോരശ്യയ  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന്
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കസ്റ്റേറസ  തലവല്  കേഇൗണ്സനില്  നനിലവനില്  വന്നകപ്പെക്ടോള്
എടുതനിട്ടുള്ള  സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ  തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങളക്ടോണസ  ജനിലക്ടോതെലതനികലയസ  കറക്ടോഡസ
കസഫനി കേഇൗണ്സനില് വശ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുകേ,  പഞക്ടോയത്തുതെലയവതരയുയ മുനനിസനിപ്പെല്തെലയ
വതരയുയ  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  കേഇൗണ്സനിലണ്ടക്ടോക്കുകേ,  അപകേടങ്ങള്  കുറച്ചു  തകേക്ടോണ്ടു
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വരന്നതെനിനുകവണ്ടനി ജനപങ്കെക്ടോളനിതകതക്ടോടുകൂടനി ഉകദശ്യക്ടോഗസരയ ജനപ്രതെനിനനിധനികേളയ
കചര്ന്നസ  ഇഫകസ്പീവക്ടോയ  ഇടതപടല്  നടത്തുകേ  എന്നനിവ.  ഇതെനിതന  വലനിതയക്ടോര
മൂവ്തമന്റെക്ടോയനി  കകേരളതനില്  തകേക്ടോണ്ടുവരണതമന്നതെക്ടോയനിരന  മതറക്ടോര  പ്രധക്ടോന
തെസ്പീരമക്ടോനയ.  പകക്ഷ,  അതെനികലയ്തക്കക്ടോനയ  കപക്ടോകേക്ടോന്  നമുക്കസ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
ഇതതെലക്ടോയ ജനിലക്ടോതെലതനില് രൂപസ്പീകേരനിച്ചുതവന്നസ പറയുന്നതെലക്ടോതതെ ജനിലക്ടോതെല കറക്ടോഡസ
കസഫനി  കേഇൗണ്സനില്  കൂടക്ടോകറയനില.  ഇതതെക്ടോതക്ക  ഗവണ്തമന്റെസ
പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  കറക്ടോഡസ  ഡനികസനുകേതളക്കുറനിചസ  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.
ശബരസ്പീനക്ടോഥന്  ഇവനിതട  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതെസ  വളതര  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.
പലകപ്പെക്ടോഴുയ  നനിലവനിലള്ള  കറക്ടോഡസ  നന്നക്ടോക്കനി  കപക്ടോകേക്ടോതമന്നസ  ആകലക്ടോചനിക്കുകമ്പക്ടോള്
ഡനികസന്  നല്കുന്നതെനിനുള്ള   സക്ടോഹചരശ്യങ്ങള്  പരനിമനിതെമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  കറക്ടോഡസ
മക്ടോര്ക്കനിയഗനിനുകപക്ടോലയ  ഫണ്ടനില  എനള്ള   പ്രശ്നയ  ഇവനിതട  നനിലനനില്ക്കുനണ്ടസ.
തകേ.എസസ.ടനി.പനി.  ഒഴനിതകേയുളള  കറക്ടോഡുകേളനില്  കറക്ടോഡസ  മക്ടോര്ക്കനിയകഗക്ടോ
ദനിശക്ടോകബക്ടോര്ഡുകേള്  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  വയക്ടോകനക്ടോ  നമുക്കസ  കേഴനിയുന്നനില.  ഇതരയ
പ്രശ്നങ്ങതളലക്ടോയ പരനിഹരനിക്കതപ്പെകടണ്ടവയക്ടോണസ.  ഹമ്പനിതന്റെ തതെക്ടോടടുത്തു  ഹമ്പസ എന്നസ
എഴുതെനിവചക്ടോല് ഒര പ്രകയക്ടോജനവുമനില.  നല കറക്ടോഡനില് നല കവഗതനില് വക്ടോഹനയ
വരകമ്പക്ടോള്  ഇഇൗ  കബക്ടോര്ഡസ  കേക്ടോണുന്നനില.  ഹമ്പനില്  ചക്ടോടനി  ആളകേള്  മറനിഞ
കേഴനിയുകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  കബക്ടോര്ഡസ  കേക്ടോണുന്നതെസ.  വനികദശ രക്ടോജശ്യങ്ങളനിതല മക്ടോതൃകേ ഇവനിതട
ആരയ  ശദനിക്കുന്നനില.  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതസ  തകേ.എസസ.ടനി.പനി.  കറക്ടോഡുകേളനില്
അതെസ  മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി  തചയനിട്ടുണ്ടസ.  ഹമ്പസ  അതെശ്യക്ടോവശശ്യമുള്ളനിടതസ  മക്ടോത്രയ  വയ്ക്കുകേ,
അകതെക്ടോതടക്ടോപ്പെയ ഹമ്പുണ്ടസ എന്നസ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്ന വനിധതനില് കുറച്ചു ദൂരയ
മക്ടോറനി  മുന്കൂറക്ടോയനി  കബക്ടോര്ഡുകേള് സക്ടോപനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ. ഇതരയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങതളലക്ടോയ
ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതെനിനുള്ള  ഒര  ഇടതപടല്  ഉണ്ടക്ടോകേണയ.  ഇതുകപക്ടോലള്ള
കേക്ടോരശ്യങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി കറക്ടോഡസ കസഫനി ഫണ്ടസ നനിലവനിലതണ്ടങ്കെനിലയ പലകപ്പെക്ടോഴുയ ഇതെസ
കവണ്ടതുകപക്ടോതല  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നനിതലന്ന  ആകക്ഷപമുണ്ടസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കറക്ടോഡസ
കസഫനി ഫണ്ടനിനസ കൂടുതെല് തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതെനിനുയ പ്രസ്തുതെ തുകേ  ഫലപ്രദമക്ടോയനി
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതെനിനുയ  ഇഇൗ  ചര്ചയുതട  തവളനിചതനില്  അപകേടങ്ങള്
കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനിനുമുള്ള  ഒര  കേര്മ  പരനിപക്ടോടനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതെനിനുയ
ഗവണ്തമന്റെസ  തെയ്യക്ടോറക്ടോകേണതമന്നസ  അഭശ്യര്തനിക്കുന. 

4.00 pm ]

ശസ്പീ  .    സനി  .    തകേ  .    നക്ടോണു:  സര്,  നമ്മുതട  നക്ടോടനിതല ഓകരക്ടോ  കുടുയബതനികലയുയ
നനിരവധനി  കപരക്ടോണസ  നനികതെശ്യന  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളനില്തപടസ  മരണമടയുന്നതെസ.
നക്ടോഷണല്  കഹകവയനില്  കൂടനി  വക്ടോഹനങ്ങള്  കപക്ടോകുകമ്പക്ടോള്  ഇന്നയനിന്ന
സലങ്ങളനില് സനിരമക്ടോയനി  അപകേടങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോറുതണ്ടന്നസ  ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോകരക്ടോടസ
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പലതെവണ  വനിളനിച്ചു  പറഞ്ഞക്ടോലക്ടോണസ  സൂചനക്ടോ  കബക്ടോര്ഡുകേള്   വയ്ക്കുന്നതെസ.   ഇഇൗ
വനിഷയയ സര്ക്കക്ടോര് ഗഇൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോകണണ്ടതുണ്ടസ. കറക്ടോഡസ കസഫനി അകതെക്ടോറനിറനിയുതട
പ്രവര്തനയ  നല  രസ്പീതെനിയനില്  നടക്കുനകണ്ടക്ടോ  എനള്ളതെസ  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
2005-ല്  42,000-കതക്ടോളയ  വക്ടോഹന  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോയനി.  അതെസ  2011
ആയകപ്പെക്ടോള്  35,000 ആയനി  കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിച്ചു.  എനനിക്കസ  കതെക്ടോനന്നതെസ,  ശസ്പീ.
കമക്ടോന്സസ  കജക്ടോസഫസ പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി മനനിയുയ  ശസ്പീ.  മക്ടോതെന്യു  ടനി.  കതെക്ടോമസസ  ഗതെക്ടോഗതെ
വകുപ്പുമനനിയുയ  ആയനിരന്ന  സന്ദര്ഭതനില്  ഇഇൗ  അപകേടങ്ങള്  കുറയക്ടോന്
സക്ടോധനിച്ചുതവനള്ളതെക്ടോണസ.  മുമ്പസ  ഞക്ടോന്  ഗതെക്ടോഗതെ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന്ന
കേക്ടോലഘടതനിലയ  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  അകതെക്ടോറനിറനിയുതട  പ്രവര്തനങ്ങള്
വനിലയനിരതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  എതന്റെ നക്ടോടനിലയ ആര്.ടനി.  ഓഫസ്പീസുകേളണ്ടസ.  അവനിതട ഓകരക്ടോ
ദനിവസവുയ പുതെനിയ വക്ടോഹനങ്ങള് രജനിസ്റ്റേര് തചയസ നനിരതനിലനിറങ്ങുകേയക്ടോണസ. കറക്ടോഡനിനസ
വസ്പീതെനി കുറവക്ടോണസ,  വസ്പീതെനികൂടക്ടോനുള്ള കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില് നമള് വനിജയനിക്കുന്നനില.  എതന്റെ
മണ്ഡലതനില് ഒര മക്ടോസതനില് എത്രകപര് വക്ടോഹന അപകേടയമൂലയ  മരണതപ്പെടുന
എനള്ളതെനിതന്റെ  കേണതക്കടുക്കുകമ്പക്ടോള്  എനനിക്കസ  കവദനയുണ്ടസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
അതെനിതന്റെ  കേണതക്കടുപ്പെനികലയസ  കപക്ടോകുന്നനില.  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോകുകമ്പക്ടോള്
ചക്ടോനലകേളനില്  വക്ടോര്തകേള് വരന്ന അവസരതനില് മക്ടോത്രയ ശദനിചക്ടോല് കപക്ടോരക്ടോ,
ഇഇൗ  വനിഷയയ  സയബന്ധനിചസ  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി  എന്തസ  തചയ്യക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുതമനള്ളതെനിതനക്കുറനിചസ  ആകലക്ടോചനിക്കണയ.  ഈ  ചര്ചയുതട  ഫലമക്ടോയനി
കറക്ടോഡസ കസഫനി അകതെക്ടോറനിറനിയുതട പ്രവര്തനങ്ങള് സജസ്പീവമക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കണയ.
അതെനിനുകവണ്ടനി  ആഭശ്യന്തരയ,  ഗതെക്ടോഗതെയ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളതട   ഇടതപടല്
അതെശ്യക്ടോവശശ്യമക്ടോണസ.  ഏഞല്സസ  എനപറയുന്ന  തചറുപ്പെക്കക്ടോരതട  ഒര  സയഘടന
എതന്റെ നക്ടോടനില് വടകേരയനില് വളതര  കസ്ട്രേക്ടോങ്ങക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കുനണ്ടസ.  അവനിതട
എതന്തങ്കെനിലയ  ഒര  സയഭവമുണ്ടക്ടോയക്ടോല്  ഓടനിതയതനി  ആശുപത്രനിയനില്
തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുയ  രക്തയ  നല്കേക്ടോനുയ  മറ്റുയ  കനതൃതെസയ  നല്കുന്ന  ആ
സയഘടനയനില്തപ്പെടവര്  മുന്നനില്  ഉണ്ടക്ടോകുയ.  ഒര  അപകേടവുയ  പറക്ടോതെനിരനിക്കക്ടോന്
ഉതെകുന്ന  രൂപതനിലള്ള  പ്രചരണങ്ങള്  അവനിതട  നടത്തുനണ്ടസ.  തഹല്മറസ
ധരനിക്കക്ടോതതെ  കമക്ടോകടക്ടോര്  കബക്കനില്  കപക്ടോകുന്നവതര  തെടയണയ.  തഹല്മറസ
ധരനിചനിരതന്നങ്കെനില്   ഒര  തപണ്കുടനിയുതട  ജസ്പീവന്  രക്ഷതപ്പെടുമക്ടോയനിരന്ന  അവസ
ഞക്ടോന് കേക്ടോണുകേയുണ്ടക്ടോയനി. ആ കുടനി കേക്ടോലനിക്കറസ യുണനികവഴനിറനിയനില് പനി.എചസ.ഡനി.-ക്കസ
പഠനിക്കുകേയക്ടോയനിരന.  ആ  കുടനിയുതട  വണ്ടനിയനില്  ഒര  ബസസ  വന്നസ  തചറുതെക്ടോയനി
തെട്ടുകേയക്ടോയനിരന.  അകപ്പെക്ടോള് തെതന്ന ആ കുടനിയുതട ജസ്പീവന് നഷ്ടതപ്പെട്ടു.   എത്രകയക്ടോ
കുടുയബങ്ങളതട  നനിലനനില്പ്പെനിതന  തെകേര്ക്കുന്ന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണസ  നമ്മുതട  നക്ടോടനില്
ഉണ്ടക്ടോയനിതക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.  ഇതതെക്ടോര  വലനിയ  പ്രശ്നമക്ടോണസ.  സയസക്ടോനതസ
വര്ദനിച്ചുവരന്ന വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങതള  സയബന്ധനിചസ  ചര്ചതചയ്യുന്നതെനിനക്ടോയനി  കുറചസ
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സമയയ മക്ടോത്രകമ ലഭനിക്കുനള.  നമ്മുതട നക്ടോടനിതന സയബന്ധനിചസ വളതര പ്രധക്ടോനതപ്പെട
ഇഇൗ  വനിഷയയ  കുറച്ചുകൂടനി  വനിശദമക്ടോയനി  ചര്ച  തചയ്യണയ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുയ   ഗതെക്ടോഗതെ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുമുള്ള  എതന്റെ
വനിനസ്പീതെമക്ടോയ  അഭശ്യര്തന  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്  എങ്ങതന  കുറയക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുയ
എനള്ളതെക്ടോയനിരനിക്കണയ നമ്മുതട ലക്ഷശ്യയ. സ്കൂള് സമയതക്ടോയനിരനിക്കുയ വലനിയ വലനിയ
ടക്കുകേള്  നനിരത്തുകേളനില്  കൂടനി  കേടനകപക്ടോകുന്നതെസ.  അതെസ  അപകേട  സക്ടോധശ്യതെ
വര്ദനിപ്പെനിക്കുന.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  വളതര  ആസ ക്കൂത്രനിതെമക്ടോയ  രൂപതനില്
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്  കുറയക്ടോന്  ആവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
കകേരളതനിതല  തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ,  ഗതെക്ടോഗതെയ,  ആഭശ്യന്തരയ  തുടങ്ങനിയ  എലക്ടോ
വകുപ്പുകേതളയുയ കയക്ടോജനിപ്പെനിചസ വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള് കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരന്നതെനിനസ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വളതര ഫലപ്രദമക്ടോതയക്ടോര ചര്ചയക്ടോണസ ഇവനിതട നടതനിയനിട്ടുള്ളതെസ
എന്നതെസ  നമ്മുതട  നക്ടോടനിതല  ജനങ്ങള്ക്കസ  മനസനിലക്ടോകേണയ.  കൂടക്ടോതതെ  ഗതെക്ടോഗതെയ,
തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ തുടങ്ങനിയ പ്രധക്ടോനതപ്പെട വകുപ്പുകേള് കകേകേക്ടോരശ്യയ തചയ ഇകപ്പെക്ടോഴതത
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയ  ശസ്പീ.  മക്ടോതെന്യു  ടനി.കതെക്ടോമസസ,  ശസ്പീ.  കമക്ടോന്സസ  കജക്ടോസഫസ
എയ.എല്.എ.  തുടങ്ങനിയ  ആളകേതളതയലക്ടോയ  ഉള്തപ്പെടുതനി  ഒര  സമനിതെനിയുണ്ടക്ടോക്കനി
ഇഇൗ വനിഷയയ വളതര ഗഇൗരവകതക്ടോതട കേണ്ടസ അതെനിനനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനികേളമക്ടോയനി
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണതമന്നക്ടോണസ എനനിക്കസ വനിനസ്പീതെമക്ടോയനി അഭശ്യര്തനിക്കക്ടോനുള്ളതെസ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള:  സര്,  മനുഷശ്യജസ്പീവതന  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  വളതര
പ്രധക്ടോനതപ്പെട ഒര വനിഷയമക്ടോണസ ഇകപ്പെക്ടോള് ഇവനിതട ചര്ച തചയതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ.
കേഴനിഞ്ഞ ആറുവര്ഷതത അപകേടങ്ങളതട കേണക്കസ പരനികശക്ടോധനിക്കുകമ്പക്ടോള് ഒക്ടോകരക്ടോ
വര്ഷവുയ വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള് വര്ദനിച്ചുവരന്നതെക്ടോയനി കേക്ടോണക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ. 2011-ല്
35,216  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളനില്  41,379  കപര്ക്കസ  പരനികക്കല്ക്കുകേയുയ  4,145  കപര്
മരണതപ്പെടുകേയുയ തചയനിട്ടുണ്ടസ.  പനിന്നസ്പീടസ ഓകരക്ടോ വര്ഷവുയ അതെസ വര്ദനിചസ  2015-ല്
39,014  അപകേടങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോകുകേയുയ  43,735  കപര്ക്കസ പരനികക്കല്ക്കുകേയുയ  4,196
കപര് മരണതപ്പെടുകേയുയ  തചയ.  2016-ല്  ഇതുവതര  നടന്ന  അപകേടങ്ങളതട
കേണതക്കടുതസ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  മുന്കേക്ടോല  റനികക്കക്ടോര്ഡുകേള്  കഭദനിക്കുന്ന
ലക്ഷണമക്ടോണസ  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ.  അഞസ  മക്ടോസതനിനകേയ  15,017
അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോയതെനില്  18,729  കപര്ക്കസ പരനികക്കല്ക്കുകേയുയ  1,921  കപര്
മരണതപ്പെടുകേയുയ  തചയ.  ഇങ്ങതന  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്  വര്ദനിക്കുകേയുയ
നനിരവധനികപര്ക്കസ  ജസ്പീവഹക്ടോനനി  സയഭവനിക്കുകേയുയ  തചയനിട്ടുയ  ഇതെസ  നനിയനനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കക്ടോത  അവസ  കകേരളതനില്  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണസ.  അപകേടങ്ങള്ക്കസ
കേക്ടോരണങ്ങള്  പലതെക്ടോണസ.  തമക്ടോതയ  ജനസയഖശ്യയുതട  ഏകേകദശയ  മൂന്നനിതലക്ടോന്നസ
വക്ടോഹനങ്ങള്  ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേരളതനിലണ്ടസ.   ജനനിക്കുന്ന  കുഞങ്ങള്  ഉള്തപ്പെതട
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മൂനകപര്ക്കസ  ഒന്നനിലധനികേയ  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  കകേരളതനിലള്ളതെസ.
കകേരളതനില്  ഒര  കകേക്ടോടനി  5  ലക്ഷയ  വക്ടോഹനങ്ങള്  രജനിസ്റ്റേര്  തചയനിട്ടുണ്ടസ.
ഇതെനിനുപുറകമ  ഒക്ടോകരക്ടോ  ദനിവസവുയ  ശരക്ടോശരനി  80  വക്ടോഹനങ്ങതളങ്കെനിലയ  പുതുതെക്ടോയനി
രജനിസ്റ്റേര്  തചയതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  വക്ടോഹനങ്ങളതട  തപരപ്പെതനിനസ
അനുസൃതെമക്ടോയനി  കറക്ടോഡസ  വനികേസനയ  നടക്കുന്നനില.   നനിലവനിലള്ള  കറക്ടോഡുകേള്ക്കസ
വസ്പീതെനികൂടക്ടോന്  കേഴനിയുന്നനില  എനമക്ടോത്രമല  ഉള്ള  കറക്ടോഡുകേള്  കപക്ടോലയ  പലവനിധ
എന്കക്രക്ടോചസതമന്റെസ  കേക്ടോരണയ ഇടുങ്ങനി  വരനികേയക്ടോണസ.   കറക്ടോഡുകേള് വസ്പീതെനി  കൂടക്ടോനുള്ള
സയവനിധക്ടോനയ  ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  അതുകപക്ടോതല  അമനിതെ  കവഗതെയുയ
വക്ടോഹനങ്ങള്  തെമനിലള്ള  അനക്ടോകരക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ  മതര  ഓടവുയ  കഡവര്മക്ടോരതട
അശദയുയ  മദശ്യപനിചസ  വക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കുന്നതുയമൂലയ  എത്രകയക്ടോകപരതട  ജസ്പീവന്
നഷ്ടതപ്പെടസ തകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. മദശ്യപനിചസ വക്ടോഹനകമക്ടോടനിചസ ആളകേതള തകേക്ടോന്നക്ടോലയ
കസ്റ്റേഷനനില്  കപക്ടോയക്ടോല്  ജക്ടോമശ്യയ  കേനിട്ടുനതവന്ന  ഒരവസ  നമ്മുതട  നക്ടോടനിലണ്ടസ.
കബക്ടോധപൂര്വ്വയ കഡ വറുതട അശദതകേക്ടോണ്ടസ മക്ടോത്രയ സയഭവനിച അപകേടമക്ടോതണങ്കെനില്
കേടുത ശനിക്ഷക്ടോനടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ  കേക്ടോല്നട  യക്ടോത്രക്കക്ടോതര  പൂര്ണമക്ടോയുയ
അവഗണനിക്കുന്ന  കറക്ടോഡസ  സയസ്കക്ടോരമക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോണക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്നതെസ.
സുരക്ഷനിതെമക്ടോയനി  കറക്ടോഡസ  മുറനിചസ  കേടക്കക്ടോനുള്ള  ഇടങ്ങള്  കവണ്ടത്രയനില.   സസ്പീബക്ടോ
കലനനില് കൂടനി കധരശ്യമക്ടോയനി കറക്ടോഡസ മുറനിചസ കേടക്കക്ടോതമന്നസ വനിചക്ടോരനിചക്ടോല് അവനിതടയുയ
വക്ടോഹനങ്ങള്  വന്നസ  തെടനിയനിടുന്ന അവസ ഉണ്ടക്ടോകുയ.   സസ്പീബക്ടോ  കലന്  കേക്ടോല്നട
യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കസ  സഞരനിക്കക്ടോനുള്ളതെക്ടോണസ  അവനിതട  എത്തുകമ്പക്ടോള്  ശദകവണതമന്ന
കബക്ടോധയ  കഡവര്മക്ടോരനില്  ഉണ്ടക്ടോക്കനിതയടുകക്കണ്ടതെക്ടോയുണ്ടസ.  എലക്ടോ  ടഇൗണുകേളനിലയ
കറക്ടോഡ്കസഡനിലക്ടോണസ  വക്ടോഹനങ്ങള് പക്ടോര്ക്കസ തചയനിരനിക്കുന്നതെസ, ഓകടക്ടോറനിക്ഷയക്ടോയനി
പ്രകതെശ്യകേ  പക്ടോര്ക്കനിയഗസ  ഒനമനില.  കേക്ടോല്നട  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കസ   നടന  കപക്ടോകേക്ടോന്
ഫുട്പക്ടോത്തുകേള് ഇല. എലക്ടോ ടഇൗണുകേളനിലയ കേക്ടോല്നട യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കസ  ഫുട്പക്ടോത്തുകേള്
ആവശശ്യമക്ടോണസ.  ഫുട്പക്ടോത്തുകേളനിലൂതട  സുരക്ഷനിതെമക്ടോയനി  സഞരനിക്കുന്നതെനിനസ
ബക്ടോരനികക്കഡുകേള് നനിര്ബന്ധമക്ടോയുയ  സക്ടോപനിക്കണയ.  കറക്ടോഡസ  വനികേസനതനിനസ
യക്ടോതതെക്ടോര  സക്ടോധശ്യതെകേളമനിലക്ടോത  ടഇൗണുകേളനില്  പരമക്ടോവധനി  തതഫ  ഓവറുകേള്
നനിര്മനിക്കണയ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡസ  മുതെല് തെനിരവനന്തപുരയ വതര ജലഗതെക്ടോഗതെ പക്ടോതെ
നനിര്മനിക്കുന്നതെസ സയബന്ധനിചസ കനരതത ഒര നനിര്കദ്ദേശമുണ്ടക്ടോയനിരന എന്നലക്ടോതതെ
കേക്ടോരശ്യമക്ടോയ  ഒര  പ്രവര്തനവുയ  അതുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  ഉണ്ടക്ടോയനിടനില.  നമ്മുതട
സയസക്ടോനതസ ജലഗതെക്ടോഗതെ പക്ടോതെയ്ക്കുള്ള എലക്ടോ സക്ടോധശ്യതെകേളമുണ്ടസ. ആ സക്ടോധശ്യതെകേള്
പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനതപ്പെടുതനി  അതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  പദതെനികേള്ക്കസ  ഗവണ്തമന്റെസ
രൂപയ നല്കേണയ.  അടുത കേക്ടോലതക്ടോയനി സ്കൂള് വക്ടോഹനങ്ങള് അപകേടതനില്തപ്പെടസ
നനിരവധനി  കുടനികേള്  മരണതപ്പെടുന്ന  സക്ടോഹചരശ്യമുണ്ടക്ടോകുന.  കേക്ടോലഹരണതപ്പെട  സ്കൂള്
ബസ സ്തുകേള്  മക്ടോറനി  പുതെനിയ  ബസ്സുകേള്  നല്കേക്ടോന്  എയ.എല്.എ.  മക്ടോരതട  ആസനി
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വനികേസന  ഫണ്ടനില്നനിന്നസ  പണയ  അനുവദനിചക്ടോല്കപക്ടോലയ  അതെസ  വക്ടോങ്ങക്ടോന്
കേക്ടോലതെക്ടോമസയ  കനരനിടുന.  വനിദശ്യക്ടോലയങ്ങള്ക്കസ  വക്ടോഹനയ  വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനക്ടോയനി
എയ.എല്.എ.  ഫണ്ടസ  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  എത്രയുയകവഗയ  വക്ടോഹനയ  വക്ടോങ്ങക്ടോനുള്ള
സയവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോക്കണയ.  മലപ്പുറതസ  ഗവണ്തമന്റെസ  കഗള്സസ  ഹയര്  തസക്കന്റെറനി
സ്കൂളനിതല  ബസസ കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ അപകേടതനില്തപ്പെടുകേയുയ ഒര വനിദശ്യക്ടോര്തനിനനി
മരണതപ്പെടുകേയുയ  പനി.ടനി.എ.  മസ്പീറനിയഗനിനസ  വന്ന  രക്ഷകേര്തക്ടോക്കള്ക്കടക്കയ
ഗുരതെരമക്ടോയനി പരനികക്കല്ക്കുകേയുയ തചയ. വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സയഭവ സലവുയ
മരണതപ്പെട വനിദശ്യക്ടോര്തനിനനിയുതട വസ്പീടുയ സന്ദര്ശനിച്ചു. എന്നക്ടോല് ഒര മക്ടോസയ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ
മരണതപ്പെട  കുടനിയുതട  കുടുയബതനികനക്ടോ  പരനികക്കറവരതട  ചനികേനിതയ്കക്കക്ടോ
ധനസഹക്ടോയയ നല്കേനിയനിടനില.  ഇക്കക്ടോരശ്യതനില് ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില് വലനിയ പരക്ടോതെനി
നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇഇൗ  കേക്ടോരശ്യയകൂടനി  ഞക്ടോന്  ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ
ശദയനില്തപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണസ.  ഇതരയ  സയഭവങ്ങളണ്ടക്ടോയക്ടോല്  വനികലജസ  ഓഫസ്പീസസ
മുകഖന  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  വക്ടോങ്ങനി  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ധനസഹക്ടോയയ  നല്കുന്നതെനിനുള്ള
സയവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോക്കണയ.  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന്ന  സലങ്ങളനില്  അപകേടങ്ങള്
ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  ഫണ്ടസ  എങ്ങതന  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോയ  എന്നതെസ
സയബന്ധനിച്ചുള്ള വശ്യവസ ഇകപ്പെക്ടോള് നനിലവനിലകണ്ടക്ടോ എന്നറനിയനില.  കറക്ടോഡസ കസഫനി
ഫണ്ടസ  എങ്ങതനയക്ടോണസ  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതെസ  എന്നതുസയബന്ധനിചസ  വശ്യക്തമക്ടോയ
ധക്ടോരണയനില.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിചസ  സനിരമക്ടോയനി
അപകേടമുണ്ടക്ടോകുന്ന  സലങ്ങളനില്  അപകേടയ  ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതെനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ  :  സര്,  ചടയ  58  പ്രകേക്ടോരയ  ഇതരതമക്ടോര ചര്ചയസ
മുന്കേതയ്യടുത  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.  ശബരസ്പീനക്ടോഥനിതന  ഞക്ടോന്  അഭനിനന്ദനിക്കുന.
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങളമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട  കേണക്കുകേള്  എലക്ടോവരയ  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
കലക്ടോകേതനില്  12 ലക്ഷയ  കപരക്ടോണസ  ഒര വര്ഷയ  അപകേടതനില്  മരനിക്കുന്നതെസ.  50
ലക്ഷയ കപര്ക്കസ പരനിക്കസ പറ്റുനണ്ടസ. കലക്ടോകേക്ടോകരക്ടോഗശ്യ സയഘടനയുതട കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ
ഒന്നര ലക്ഷയ കപര് ഇന്തശ്യയനില് അപകേടതനില്തപ്പെടുന.  ഒക്ടോകരക്ടോ 15 മനിനനിടനിലയ ഒര
അപകേടയ  നടക്കുന  എന്നതെക്ടോണസ  കകേരളതനിതല  കേണക്കസ.  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്
നടക്കുന്നതെനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യവുയ  കേക്ടോരണവുയ  പരനിഹക്ടോരവുയ  ഇവനിതട  ഇരനിക്കുന്ന
എലക്ടോവര്ക്കുയ  അറനിയക്ടോയ.  എന്നക്ടോല് നടപടനികേളക്ടോണസ  നമുക്കസ  തചയ്യക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോതതെ
വരന്നതെസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ഒക്ടോകരക്ടോ  നടപടനിയുയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  ചര്ചയുയ
അതെനിനസ പരനിഹക്ടോരവുമുണ്ടക്ടോകേണയ.  നമ്മുതട വക്ടോഹനക്ടോപകേട നനിരക്കുയ മരണനനിരക്കുയ
വര്ദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. വക്ടോഹനക്ടോപകേടതനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യകേക്ടോരണങ്ങള് പറഞ്ഞ
കൂടതനില് എലക്ടോവരയ പറഞ്ഞ ഒര കേക്ടോരശ്യയ വക്ടോഹനതനിതന്റെ കവഗതെ തെതന്നയക്ടോണസ.
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കവഗതെതയപ്പെറനി  പറയുകമ്പക്ടോള്  ജനപ്രതെനിനനിധനികേളക്ടോയ  നമള്  തെതന്ന
ആതപരനികശക്ടോധന നടകതണ്ടതുതണ്ടന്നക്ടോണസ എനനിക്കസ കതെക്ടോനന്നതെസ.  നമള് ഒര
ദനിവസയ  ശരക്ടോശരനി  പതങ്കെടുക്കുന്ന  തപക്ടോതു  പരനിപക്ടോടനികേളതട  എണവുയ  പതങ്കെടുക്കുന്ന
സമയവുയ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് സക്ടോധക്ടോരണ സഞരനിക്കക്ടോവുന്ന കവഗതെതയക്കക്ടോള് കൂടനിയ
കവഗതെയനിലക്ടോണസ നമളയ സഞരനിക്കുന്നതതെന്നസ മനസനിലക്ടോകുയ.  നമ്മുതട മനനിമക്ടോര്ക്കസ
സമയപരനിമനിതെനിയുതണ്ടങ്കെനിലയ  അവതരലക്ടോയ  തപക്ടോതുപരനിപക്ടോടനികേളനില്  പതങ്കെടുക്കക്ടോന്
നനിര്ബന്ധനിതെരക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  അവനിതട  എതനികചരക്ടോനുള്ള  വശ്യഗതെയനില്  നമള്
കവഗതനില്  സഞരനിക്കക്ടോന്  നനിര്ബന്ധനിതെരക്ടോകുന.  നനിയമയ  പരനിപക്ടോലനികക്കണ്ട
നമളടക്കയ  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  ഇതതെലക്ടോയ  ലയഘനിക്കക്ടോന്  നനിര്ബന്ധനിതെരക്ടോയനിതസ്പീരന
എന്നതതെക്ടോര  വസ്തുതെയക്ടോണസ.  അതുകപക്ടോതല  അപകേടതനിനസ  ഏറവുയ  കൂടുതെല്
കേക്ടോരണമക്ടോകുന്ന  വസ്തുതെകേള്  മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോണസ  അപകേടനനിരക്കസ
കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  കേഴനിയുന്നതെനിനുള്ള  ഇടതപടല്  നമള്  നടകതണ്ടതെസ.
അക്കക്ടോരശ്യതനില് ഇവനിതട  എലക്ടോവരയ പരക്ടോമര്ശനിച പ്രധക്ടോനതപ്പെട ഒരക്ടോശയമക്ടോണസ  ടൂ
വസ്പീലറുകേളതട  കവഗതെ.  ടൂ  വസ്പീലറുകേളതട  കവഗതെ  നനിയനനികക്കണ്ടതെസ
അതെശ്യക്ടോവശശ്യമക്ടോണസ.  വളതരക്കുറചസ വക്ടോഹനങ്ങള് മക്ടോത്രമക്ടോണസ ഇന്തശ്യയനില് ഇയകപക്ടോര്ടസ
തചയ്യുന്നതെസ.  മറ്റുള്ളവ  വനികദശ  കേമ്പനനികേളക്ടോതണങ്കെനിലയ  ഇവനിതടയുള്ള
യൂണനിറ്റുകേളനില്നനിന്നക്ടോണസ  ഉല്പക്ടോദനയ  നടക്കുന്നതെസ.  ഓകരക്ടോ  സയസക്ടോനതനിതന്റെയുയ
ജനസക്ടോന്ദ്രതെയുയ  കറക്ടോഡസ  ഗതെക്ടോഗതെ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളയ  കേണക്കനിതലടുതസ  ഓകരക്ടോ
സയസക്ടോനതനിതന്റെയുയ  കേപ്പെക്ടോസനിറനി  അനുസരനിചസ  വക്ടോഹനങ്ങളനില്  കവഗതെ
നനിയനണയ  ഏര്തപ്പെടുതണതമന്നസ  ഇന്തശ്യക്ടോ  ഗവണ്തമന്റെസ  മക്ടോനുഫക്ടോക്കചഴനികനക്ടോടസ
ആവശശ്യതപ്പെടണയ.  നല്യൂ  ജനകറഷന്  അപകേടതനില്തപ്പെടുന്നതെസ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി
കകേന്ദ്ര ഗതെക്ടോഗതെ വകുപ്പെസ  ഇടതപടല് നടതനി നനിയനണയ ഏര്തപ്പെടുതണയ.  പല
രക്ടോജശ്യങ്ങളയ അങ്ങതന തചയ്യുനണ്ടസ. 

ശസ്പീ  .   തകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്: സര്, നല്യൂ ജനകറഷന് മദശ്യപനിച്ചുയ മയക്കുമരന്നസ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുയ  വക്ടോഹനയ  ഓടനിക്കുന്ന  പ്രവണതെ  വര്ദനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ.  അടുത
സമയതസ  റനിലസ്പീസക്ടോകുന്ന  പല  സനിനനിമകേളയ  മദശ്യതതയുയ  മയക്കുമരന്നനിതനയുയ
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണസ  തചയ്യുന്നതെസ.  ഇഇൗ പ്രവണതെ നനിരതക്ടോഹതപ്പെടുകതണ്ട
തെക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ :  മദശ്യപനിചസ  വക്ടോഹനയ  ഓടനിക്കുന്നതെസ  സയബന്ധനിച
കേക്ടോരശ്യങ്ങള് ഇവനിതട ചര്ചയനില് പതങ്കെടുത എലക്ടോവരയ പറഞകേഴനിഞ. 
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ശസ്പീമതെനി യു  .   പ്രതെനിഭ ഹരനി: സര്, ഇഇൗ കേക്ടോലഘടതനിതല ഏറവുയ പ്രസക്തമക്ടോയ
വനിഷയതത  സയബന്ധനിചക്ടോണസ  ചര്ച  നടക്കുന്നതെസ.  എലക്ടോവരയ  അപകേടതതപ്പെറനി
പറഞ. അപകേടതനില്തപ്പെടുന്നവതര യഥക്ടോവനിധനി ആശുപത്രനിയനില് എതനിചസ കടക്ടോമക്ടോ
തകേയര്  സയവനിധക്ടോനതനികലയസ  എതനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയക്ടോത  സക്ടോഹചരശ്യമക്ടോണുള്ളതെസ.
ഞക്ടോന്  ജനപ്രതെനിനനിധനി  ആയതെനിനുകശഷയ  ഇരപതനിയകഞക്ടോളയ  തചറുപ്പെക്കക്ടോരതട
മരണയ  കേക്ടോകണണ്ട  ദഇൗര്ഭക്ടോഗശ്യകേരമക്ടോയ  അനുഭവയ  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  യഥക്ടോവനിധനി
ചനികേനിത  ലഭനിക്കക്ടോതതെനിനക്ടോല്  brain  injured  ആയനിടക്ടോണസ  അവര്  മരനിക്കുന്നതെസ.
നക്ടോഷണല് തതഹകവയുതട സമസ്പീപത്തുള്ള ആശുപത്രനികേളനിതലങ്കെനിലയ കടക്ടോമക്ടോ തകേയര്
സയവനിധക്ടോനയ  കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോയനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള സയവനിധക്ടോനയ  ഏര്തപ്പെടുത്തുന്നതു
കൂടനി ചര്ചയുതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വരണയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന്  .    ഷയസസ്പീര്:  സര്,  ഗള്ഫസ  രക്ടോഷങ്ങളനില്  മദശ്യപനിചസ
വക്ടോഹനകമക്ടോടനിചക്ടോല്  ജയനിലനില്  കേനിടകക്കണ്ടനിവരന്നതെക്ടോയനി  പറഞകകേടനിട്ടുണ്ടസ.
എന്നക്ടോല്  ഇവനിതട  തതഫനടചക്ടോല്  മക്ടോത്രയ  മതെനിയക്ടോകുയ.  മദശ്യപനിചസ
വക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കുന്നവര്തക്കതെനിതര  കേര്ശന  നനിയമനടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണതമന്ന
അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണുള്ളതെസ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫസ :  സര്,  ഇതെസ  ഇവനിതട  എലക്ടോവരയ  പ്രകേടനിപ്പെനിച
അഭനിപ്രക്ടോയയ  തെതന്നയക്ടോണസ.  മദശ്യപക്ടോനവുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  കൂടുതെല്  ചര്ച  നടന.
സസ്പീഡസ  നനിയനണമക്ടോണസ ഏറവുയ അഭനികേക്ടോമശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള കേക്ടോരശ്യയ.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
തകേക്ടോണ്ടുവരന്ന  ബനിലനില്  അപകേടതനില്തപ്പെടുന്നവതര  ആശുപത്രനികേളനില്
എതനിക്കുന്നവര്ക്കസ കപ്രക്ടോതക്ടോഹനവുയ സമക്ടോനവുയ നല്കുന്ന നനിയമയ തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  എന്നസ  മനനി  പ്രസക്ടോവനിച്ചു.  ഇവനിതട  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന
തതെങ്ങതനയക്ടോതണന്നസ  കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോനുയ  ശനിക്ഷനിക്കക്ടോനുമുള്ള  ഇച്ഛക്ടോശക്തനിയക്ടോണസ
ഏറവുയ  പ്രധക്ടോനയ.  കേശ്യക്ടോമറകേള്  വശ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  സക്ടോപനിക്കണയ.  കേശ്യക്ടോമറകേള്
തതെളനിവുകേളക്ടോണസ.  വക്ടോഹനങ്ങളതട  കവഗതെ,  ഇടതുവശങ്ങളനില്ക്കൂടനിയുള്ള
ഓവര്കടക്കനിയഗസ  തുടങ്ങനിയ കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  കേശ്യക്ടോമറ  വച്ചു കേണ്ടുപനിടനിചക്ടോല്  തെല്ക്ഷണയ
തതെളനികവക്ടോടുകൂടനി തതഫന് ഇഇൗടക്ടോക്കണയ.  തതഡവനിയഗസ തതലസന്സനിതന്റെ കേക്ടോരശ്യതനില്
തുടര്ചയക്ടോയനി മൂന്നസ തെവണ വയകലഷനുണ്ടക്ടോയക്ടോല് പനിന്നസ്പീടസ തതലസന്സസ നല്കേക്ടോത
വനിധതനില്  കേര്ശനമക്ടോയ നനിലപക്ടോടസ  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഇങ്ങതനയുള്ള
ശനിക്ഷക്ടോനടപടനികേള് ശക്തനിതപ്പെടുതനി  നനിയനണങ്ങള് ഏര്തപ്പെടുതനിയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള് കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള. 

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമ്പനില് :  അങ്ങസ  സൂചനിപ്പെനിച  ശനിക്ഷയുതട   കേക്ടോരശ്യയ  മത്രമല,
Blame തചയ്യുന്ന student community  ഏറവുയ കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതക്ടോന്
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കേഴനിയുന്ന കഫക്ടോഴക്ടോണസ. പക്ടോലക്കക്ടോടസ ജനിലയനില് തഹല്മറസ അവയര്തനസനിതന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
നടതനിയ  കേക്ടോമ്പയനിനനില്   പസസ  വണ്,  പസസ  ടു   സ്കൂളകേളനിതല  വനിദശ്യക്ടോര്തനികേളയ
സ്റ്റുഡന്റെസസസ കപക്ടോലസ്പീസുയ ജനകമത്രനി കപക്ടോലസ്പീസുയ കചര്ന്നസ കറക്ടോഡനില് വന്നസ തഹല്തമറസ
ധരനിക്കക്ടോതതെ  കപക്ടോകുന്ന  കബക്കുകേക്ടോതര  തെടഞ്ഞസ  "കചടക്ടോ,  എതന്റെ  പ്രക്ടോയതനിലള്ള
മകേകനക്ടോ മകേകളക്ടോ നനിങ്ങളതട വസ്പീടനിലമുണ്ടക്ടോകുയ.  നനിങ്ങള്ക്കസ എതന്തങ്കെനിലയ പറനിയക്ടോല്
അവര്ക്കസ ആരക്ടോണസ ഉണ്ടക്ടോവുകേ"  എന്നസ വളതര സനിയപനിളക്ടോയനി  കചക്ടോദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
മകറതെസ  കഫനനിതനക്കക്ടോളയ  ഇഫകസ്പീവക്ടോയനി  ആളകേള്  തഹല്തമറസ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന്
തുടങ്ങനിയതെക്ടോയനി  അന്നസ  കപക്ടോലസ്പീസസ  തെതന്ന  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അതരതനില്
സ്റ്റുഡന്റെസസസ  കഫക്ടോഴനിതന  കൂടുതെല്  കപക്ടോസനിറസ്പീവക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കനികല? 

ശസ്പീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫസ : സ്റ്റുഡന്റെസസസ കപക്ടോലസ്പീസസ കകേഡറനിതന്റെ സഹക്ടോയകതക്ടോതട
കമക്ടോകടക്ടോര് തവഹനിക്കനിള്സസ ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുതമന്റെസ പലയനിടത്തുയ ഇതരതനില് തചയതെക്ടോണസ.
ആ  ദനിവസകതയസ  കുറചസ  ഇയപക്ടോകസ  ഉണ്ടക്ടോവുകേയുയ  ആളകേള്  കവഗതെ  കുറചസ
കപക്ടോവുകേയുയ തചയ്യുയ.  പനികറ  ദനിവസയ വസ്പീണ്ടുയ പഴയപടനിയക്ടോണസ.  പക്ടോഠശ്യപദതെനിയുതട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടക്ടോഫനികേസ  നനിയമങ്ങള്  പഠനിപ്പെനിക്കണതമന്ന  നനിര്കദ്ദേശയ  കനരതത
തെതന്നയുണ്ടസ.  ചനില സലങ്ങളനില് അതരതനില് പഠനിപ്പെനിക്കക്ടോന് തെസ്പീരമക്ടോനനിക്കുകേയുയ
തചയനിട്ടുണ്ടസ.  അതരതനില് ടക്ടോഫനികേസ നനിയമങ്ങള് കേര്ശനമക്ടോയനി പക്ടോഠശ്യപദതെനിയുതട
ഭക്ടോഗമക്ടോക്കനി ഭക്ടോവനി തെലമുറതയ ടക്ടോഫനികേസ സയസ്കക്ടോരമുള്ളവരക്ടോയനി രൂപതപ്പെടുതനിതയടുക്കണയ.  

ശസ്പീ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷസ : സര്, അങ്ങനിവനിതട കല സന്സനിതനക്കുറനിചസ സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
നനിരതനിലനിറങ്ങുന്ന വക്ടോഹനങ്ങളതട എണവുയ   വക്ടോഹനയ ഓടനിക്കക്ടോനുള്ള കലസന്സസ
തകേക്ടോടുക്കുന്ന  ആളകേളതട  എണവുയ   ഓകരക്ടോ  ദനിവസവുയ  കൂടുകേയക്ടോണസ.  വനികദശ
രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്  കലസന്സസ  കേനിട്ടുകേതയന്നസ  പറയുന്നതെസ  വലനിയ  കേടമ്പയക്ടോണസ.
കകേരളതനില് അങ്ങതനയനില. കേര്ശനമക്ടോയ മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ നടപടനികേളതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
മക്ടോത്രകമ കലസന്സസ നല്കേക്ടോവൂ എന്ന അഭനിപ്രക്ടോയയ അകങ്ങയ്ക്കുകണ്ടക്ടോ?

ശസ്പീ  .   എ  .   എയ  .   ആരനിഫസ : തടസ്റ്റുയ  പ്രക്ടോകനിക്കല് തടസ്റ്റുയ പക്ടോസക്ടോതയന്നസ വശ്യക്തതെ
വരതനിമക്ടോത്രമക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  കലസന്സസ  നല്കുന്നതെസ.  തടസ്റ്റേനിനസ  പ്രകതെശ്യകേ
കചക്ടോദശ്യക്ടോവലനിയുമുണ്ടസ.  ഇതതെക്ടോതക്ക പഠനിചസ പക്ടോസക്ടോയനി കലസന്സസ ലഭനിചക്ടോല് പനിതന്ന
അഭശ്യക്ടോസനിയക്ടോയനി മക്ടോറനി എന്തുയ തചയ്യക്ടോനുള്ള കലസന്സക്ടോയനി  അതെനിതന മക്ടോറ്റുകേയക്ടോണസ.
അതരതനില്  ഒരപറയ  ആളകേള്  മക്ടോറുന്നതെനിതന്റെ  പരനിണനിതെഫലമക്ടോയനിടക്ടോണസ
അപകേടങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  ഒരക്ടോള്   ശദകയക്ടോതട  വണ്ടനി  ഓടനിചക്ടോലയ  എതെനിതര
വരന്നവകനക്ടോ  പനിന്നക്ടോതല  വരന്നവകനക്ടോ  ഇതതെക്ടോനയ  പക്ടോലനിക്കുന്നനിതലങ്കെനില്
നമുതക്കന്തുതചയ്യക്ടോന്  കേഴനിയുയ?  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ   നനിയമങ്ങള്  കേര്ശനമക്ടോക്കുകേയുയ
ശനിക്ഷക്ടോ  നടപടനികേള്  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  തചയ്യണയ.  എലക്ടോയ  നനിയനനികക്കണ്ട
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കപക്ടോലസ്പീസനിതന്റെ  വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിയമയ  ലയഘനിചസ  കപക്ടോകേക്ടോറുണ്ടസ.   കപക്ടോലസ്പീസസ
വക്ടോഹനങ്ങള് ഒരനിക്കലയ കലറസ  ഡനിയ തചയ്യക്ടോറനില.  കലറസ  ഡനിയ തചയക്ടോല്  അവര്
എകന്തക്ടോ  കുറയ  തചയതുകപക്ടോതലയക്ടോണസ  അവരതട  ഭക്ടോവയ.  കബക്കസ  യക്ടോത്രനികേതര
ഓടനിചനിടസ  പനിടനിക്കുന്നതെനിതന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  എത്രകയക്ടോ  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോകുനണ്ടസ.
നനിയമയ  പരനിപക്ടോലനിക്കക്ടോന് ബക്ടോധശ്യസരക്ടോയവര്,  തചയ്സസ  തചയക്ടോല് അപകേടതനില്
തപ്പെടുതമന്നസ   അറനിഞതകേക്ടോണ്ടസ  തചയ്സസ  തചയ്യുന്ന  അനുഭവങ്ങളമുണ്ടസ.  ചര്ചയുതട
അടനിസക്ടോനതനില്  എതന്തലക്ടോയ  കേക്ടോരശ്യങ്ങളക്ടോണസ  നനിര്വ്വഹനികക്കണ്ടതതെന്നതെസ
സയബന്ധനിചസ ബന്ധതപ്പെട ഉകദശ്യക്ടോഗസര് മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കണയ. ഇവനിതട കറക്ടോഡസ
കസഫനി  കേഇൗണ്സനിലയ   കറക്ടോഡസ  കസഫനി  അകതെക്ടോറനിറനിയുമുണ്ടസ.  ധക്ടോരക്ടോളയ  ഫണ്ടസ
ഉതണ്ടങ്കെനിലയ  അതെനിതന്റെ  വനിനനികയക്ടോഗതത  സയബന്ധനിചസ  ചനില  പരക്ടോതെനികേതളക്ടോതക്ക
യുണ്ടസ. ഏകേകദശയ 46-ഓളയ കകേക്ടോടനി രൂപ മറക്ടോവശശ്യങ്ങള്ക്കക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിചതെക്ടോയനി
മലയക്ടോള മകനക്ടോരമ പത്രതനില് വക്ടോര്തയുണ്ടക്ടോയനിരന.  കചര്തല മുതെല് മണ്ണുതനി
വതര  സുരക്ഷക്ടോ പക്ടോതെയക്ടോയനി  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കറക്ടോഡനിതന്റെ  മസ്പീഡനിയനനില്
റനിഫകറനില,  യു-കടണ്  ഇന്ഡനികക്കഷനനില,  വക്ടോഹനങ്ങള്  വന്നസ  കസഡനിതല
കേക്ടോനയനില്  വസ്പീഴുകേയക്ടോണസ.  സുരക്ഷക്ടോ  പക്ടോതെതയന്നസ  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചനിടതക്ടോണസ
അരക്ഷനിതെക്ടോവസ  ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  ഇതരതനിലള്ള  പ്രതെനിസന്ധനികേള്  മറനികേടക്കക്ടോന്
ഓകരക്ടോ  ജനിലയനിലയ  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന  അപകേടങ്ങള്  കേണക്കക്ടോക്കനി  ഓകരക്ടോ  ജനിലയ്ക്കുയ
പ്രകതെശ്യകേമക്ടോയനി  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  കേഇൗണ്സനില്  ഉണ്ടക്ടോക്കുകേയുയ  അവ
വര്ഷതനിതലക്ടോരനിക്കല് കൂടുകേയുയ ഫണ്ടസ വനിനനികയക്ടോഗതതക്കുറനിചസ  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതസ
പനിരനിയുകേയുയ തചയ്യുന്ന കകേവലയ പതെനിവസ സമനിതെനികേളക്ടോയനി   മക്ടോറക്ടോതതെ  കറക്ടോഡുകേളനില്
ഉണ്ടക്ടോകുന്ന അപകേടങ്ങള് അവകലക്ടോകേനയ തചയ്യുകേയുയ  അതെനിലക്ടോതെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിയുന്ന
നടപടനികേളനികലയസ കപക്ടോകുകേയുയ തചയ്യുകേ എനള്ളതെക്ടോണസ പരനിഹക്ടോര മക്ടോര്ഗ്ഗയ. ഇതെനിതന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  അതരതനിലള്ള   തെസ്പീരമക്ടോനമുണ്ടക്ടോകേണയ.  ആ  തെസ്പീരമക്ടോനയ  എകനികേല്യൂടസ
തചയ്യുകമ്പക്ടോള് മുകേള്തലയ  മുതെല് തെക്ടോതഴതലയ വതര  അവകലക്ടോകേനയ  നടതണയ.
അവകലക്ടോകേനതനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  അപകേടങ്ങളതട  എണയ  കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടു
വരക്ടോനുള്ള  ഇടതപടലകേള്  ഉണ്ടക്ടോകേണതമന്നസ  പറഞതകേക്ടോണ്ടുസ  ഇഇൗ  ചര്ചയസ
മുന്കേതയ്യടുത  ശസ്പീ.  തകേ.എസസ.  ശബരസ്പീനക്ടോഥനിതനയുയ  ചര്ചയസ   അനുവക്ടോദയ  തെന്ന
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട സസ്പീക്കതറയുയ അഭനിനന്ദനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ നനിര്ത്തുന. 

 (അദശ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ശസ്പീ  .   കറക്ടോജനി എയ  .   കജക്ടോണ്: സര്,  സയസക്ടോനയ കനരനിടുന്ന അതെസ്പീവ ഗുരതെരമക്ടോയ
ഇഇൗ  പ്രശ്നതതക്കുറനിചസ  ചര്ച  തചയ്യക്ടോന്  മുന്കേതയ്യടുത  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.
ശബരസ്പീനക്ടോഥനിതനയുയ ചര്ച അനുവദനിച ബഹുമക്ടോനതപ്പെട സസ്പീക്കതറയുയ ഞക്ടോന് ആദശ്യയ
തെതന്ന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണസ.  കലക്ടോകേതസ  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളതട
9 ശതെമക്ടോനയ മക്ടോത്രമക്ടോണസ 52 ശതെമക്ടോനയ രജനികസ്റ്റേര്ഡസ വക്ടോഹനങ്ങള് ഉള്ള വനികേസനിതെ
രക്ടോജശ്യങ്ങളനില്  ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ.  അകപ്പെക്ടോള്  അപകേടങ്ങളതട  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണയ
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വക്ടോഹനങ്ങളതട  എണയ  മക്ടോത്രമതലന്നക്ടോണസ  ഇതെനില്  നനിനയ  വശ്യക്തമക്ടോകുന്നതെസ.  91
ശതെമക്ടോനയ  അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോകുന്നതെസ   തഡവലപ്പെനിയഗസ  രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലയ  അണ്ടര്
തഡവലപ്പെനിയഗസ രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലമക്ടോതണനള്ളതെസ യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടുതെതന്ന
കറക്ടോഡനിതന്റെ  അവസയുയ  ഡനികസനുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട്ടുള്ള   കേക്ടോരശ്യങ്ങളയ  അതെസ്പീവ
ഗഇൗരവമക്ടോയനി  പരനിഗണനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  രക്ടോജശ്യത്തുണ്ടക്ടോകുന്ന കറക്ടോഡപകേടങ്ങളതട  10
ശതെമക്ടോനതനിലധനികേയ  കകേരളതനില്  തെതന്നയക്ടോണസ  നടക്കുന്നതതെന്ന  വളതര
ലജക്ടോകേരമക്ടോയ   അവസ   നമള്  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണണയ.  ഒര  കകേക്ടോടനിയനിലധനികേയ
വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ  ഇന്നസ  സയസക്ടോനതസ  രജനിസ്റ്റേര്   തചയനിട്ടുള്ളതെസ.  ഒര  ദനിവസയ
ഒര  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഓഫസ്പീസനിതന്റെ  കേസ്പീഴനില്  ഏകേകദശയ  45-50  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോണസ
പുതെനിയതെക്ടോയനി  രജനിസ്റ്റേര്  തചയസ  കറക്ടോഡുകേളനില് ഇറക്കുന്നതെസ.  അതെനില്നനിനയ ഓകരക്ടോ
ദനിവസവുയ നനിരതനിലനിറങ്ങുന്ന വക്ടോഹനങ്ങളതട എണതതക്കുറനിചസ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോവുന്ന
തെക്ടോണസ.  ഇതെസ  നനിരല്സക്ടോഹതപ്പെടുത്തുന്നതെനിനസ   മറസ  രക്ടോജശ്യങ്ങളനില് നനിലനനില്ക്കുന്നതു
കപക്ടോതല  പബനികേസ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്കടഷന്  സനിസ്റ്റേയ   കൂടുതെല്  ഇഫകസ്പീവക്ടോകക്കണ്ടതെസ
അതെശ്യക്ടോവശശ്യമക്ടോണസ.  പല  വനികദശ  രക്ടോജശ്യങ്ങളനിലയ  പബനികേസ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്കടഷന്
ഫസ്പീയക്ടോയനി  തകേക്ടോടുക്കുനണ്ടസ.  സസകേക്ടോരശ്യ  വക്ടോഹനങ്ങളതട  ഉപകയക്ടോഗയ  കുറയ്ക്കുന്നതെനിനു
കവണ്ടനിയക്ടോണസ  അതരതനിതലക്ടോര  നടപടനി  അവനിടതത  ഗവണ്തമന്റുകേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെസ. രണ്ടക്ടോമതത കേക്ടോരശ്യയ,  ചനില വശ്യക്തനികേളതട കപരനില്  ഒന്നനിലധനികേയ
വക്ടോഹനങ്ങള് രജനിസ്റ്റേര് തചയനിട്ടുണ്ടസ. ഒരക്ടോള്   ഒന്നനില്ക്കൂടുതെല് വക്ടോഹനങ്ങള് രജനിസ്റ്റേര്
തചയസ വക്ടോങ്ങുനതണ്ടങ്കെനില് രണ്ടക്ടോമതുയ മൂന്നക്ടോമതുയ വക്ടോങ്ങുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കസ  അധനികേ
ടക്ടോകസ  ചുമത്തുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  സര്ക്കക്ടോര്  ആകലക്ടോചനികക്കണ്ടതെക്ടോണസ.  അതുകപക്ടോതല
നക്ടോയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന  ഏറവുയ  വലനിയ  വനിഷയയ  ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കക്ടോണസ.
ഇവനിടതത  കറക്ടോഡനിതന്റെ  സക്ടോഹചരശ്യയ  നമുക്കറനിയക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  ഉദക്ടോഹരണയ
പറഞ്ഞക്ടോല്  എറണക്ടോകുളത്തുനനിനയ  ആലവ  വതര  വളതരയധനികേയ
ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കക്ടോണസ.  അതെനിനുകശഷയ  കറക്ടോഡസ  അല്പ്പെയ  ഫസ്പീയക്ടോയക്ടോല്  നഷ്ടതപ്പെട
സമയയ കേവര് തചയ്യക്ടോനക്ടോയനി അമനിതെകവഗതെയനില്  വക്ടോഹനങ്ങള് ഓടനിക്കുകേയക്ടോണസ.
വസ്പീണ്ടുയ അങ്കെമക്ടോലനി എത്തുകമ്പക്ടോള്  ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കക്ടോണസ.  അങ്കെമക്ടോലനി കേഴനിയുകമ്പക്ടോള്
വസ്പീണ്ടുയ  കവഗതെ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രവണതെ  എലക്ടോ  കഡ വര്മക്ടോതരയുയ
സയബന്ധനിച്ചുണ്ടക്ടോകുനണ്ടസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കറക്ടോഡുകേളനിതല  ഗതെക്ടോഗതെക്കുരക്കസ
ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി അങ്കെമക്ടോലനി ഉള്തപ്പെതട സയസക്ടോനതസ ഗുരതെരമക്ടോയ ടക്ടോഫനികേസ
അനുഭവതപ്പെടുന്ന  സലങ്ങളനിതലലക്ടോയ  കബപ്പെക്ടോസസ  സയവനിധക്ടോനയ  നനിര്മനിചസ
സുഗമമക്ടോയ ടക്ടോഫനികേസ  ഗതെക്ടോഗതെയ ഉറപ്പുവരതക്ടോന് നമുക്കസ കേഴനിയണയ. 

ശസ്പീ  .   അന്വര് സക്ടോദതസ : സര്, നമ്മുതട സമൂഹതനില് നനിയമയ അറനിയക്ടോതമങ്കെനിലയ
അറനിയനിതലന്നസ  നടനിചസ   വക്ടോഹനയ  ഓടനിക്കുന്നവരക്ടോണസ  കൂടുതെലയ  അപകേടങ്ങള്
ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നതെസ.  മദശ്യപനിച്ചുയ  തഹല്തമറസ  ധരനിക്കക്ടോതതെയുയ  വക്ടോഹനങ്ങള് ഓടനിക്കുന.
എതന്റെ  ഒരനുഭവയ  പറയക്ടോയ.  ഞക്ടോന്  തചറുപ്പെകേക്ടോലതസ   തഹല്തമറസ  വയക്ടോതതെ
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കബക്കനില്  യക്ടോത്രതചയ.  കപക്ടോകുന്നവഴനിയനില്  തഹല്തമറസ  ധരനിക്കുകേയുയ  അടുത
നനിമനിഷയ  അപകേടയ  സയഭവനിക്കുകേയുയ  തചയ.  ആ  അപകേടതനില്  ഞക്ടോന്
ധരനിചനിരന്ന  തഹല്തമറസ  തപക്ടോടനിതപ്പെക്ടോളനിഞകപക്ടോയനി.അന്നസ  ആ  തഹല്തമറസ
ധരനിചനിലക്ടോയനിരതന്നങ്കെനില്... ജസ്പീവന് അപകേടതനിലക്ടോകുമക്ടോയനിരന.  

ശസ്പീ  .    കറക്ടോജനി  എയ  .    കജക്ടോണ് :  എനനിക്കസ  6  മനിനനിറക്ടോണസ   അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതെസ.
ഇവനിതട  പ്രതെനിപക്ടോദനിച  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  ഇനനി  ആവര്തനിക്കുന്നനില.  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ
അപകേടങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നതെസ  ടക്ടോങ്കെര്  കലക്ടോറനികേളയ  സസകേക്ടോരശ്യ  ബസ്സുകേളതട  മതര
ഓടവുമക്ടോണസ.   ടക്ടോങ്കെര്  കലക്ടോറനികേതള  സയബന്ധനിചസ  ദുരന്ത  നനിവക്ടോരണ  അകതെക്ടോറനിറനി
കൃതെശ്യമക്ടോയ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളയ സര്ക്കക്ടോരനിനസ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണ്ടസ.   ടക്ടോങ്കെര്
കലക്ടോറനികേള്  രക്ടോത്രനികേക്ടോലങ്ങളനില്  ഓടുന്നതെനിനസ,  ഓകരക്ടോ  ജനിലക്ടോ  അതെനിര്തനികേളനിലയ
ചക്ടോയകയക്ടോ  കേക്ടോപ്പെനികയക്ടോ  തകേക്ടോടുക്കുന്നതെനിനുള്ള  സഇൗകേരശ്യയ  ഒരക്കുന്നതെനിനസ  ദുരന്ത
നനിവക്ടോരണ  അകതെക്ടോറനിറനി  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷതത  മണ്സൂണ്  സര്ക്കുലറനില്  കപക്ടോലയ
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണ്ടസ.  അതരയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്
സര്ക്കക്ടോര്  സസസ്പീകേരനിക്കണതമന്നക്ടോണസ  എനനിക്കസ  പറയക്ടോനുള്ളതെസ.  ഇന്നസ  നമ്മുതട
സയസക്ടോനതസ  ഏകേകദശയ  45  കഹകവ  പകടക്ടോള്  ടസ്പീമുകേളക്ടോണസ  നനിലവനിലള്ളതെസ.
തഹല്തമറനിലക്ടോതതെ  വക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കുന്ന  ആളകേതള  പനിടനിക്കുകേ  എന്ന
കജക്ടോലനിമക്ടോത്രമക്ടോണസ ഇകപ്പെക്ടോള് ഇവര് പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി തചയതകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതെസ. ഇതെനിതന
ഒര  മള്ടനി  പര്പ്പെസസ-മള്ടനി  ഏജന്സനി-ടക്ടോഫനികേസ  എന്കഫക്ടോഴസതമന്റെസ  സനിസ്റ്റേമക്ടോക്കനി
തഡവലപസ  തചയ്യുന്നതെനിനസ  സക്ടോധനിക്കണയ.  ഇഇൗ  കഹകവ  പകടക്ടോള്   ടസ്പീമനില്
നനിലവനിലള്ളതെസ ഒര കഡവറുയ രണ്ടസ കകേക്ടോണ്സ്റ്റേബനിള്മക്ടോരയ ഒര കഗഡസ എസസ.തഎ.-
യുമക്ടോണസ.  ഇവര്ക്കസ ഫലപ്രദമക്ടോയനി കഹകവയനിതല ഗതെക്ടോഗതെ പ്രശ്നങ്ങളനിലനിടതപടക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയനില.  എന്തുതകേക്ടോണ്ടസ ഒര കടക്ടോമക്ടോ തകേയര് നഴനിതന കഹകവ പകടക്ടോള്
ടസ്പീമനില്  ഉള്തപ്പെടുത്തുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  നമുക്കക്ടോകലക്ടോചനിച്ചുകൂടക്ടോ;  പല  ആശുപത്രനികേള
മക്ടോയുയ  ബന്ധതപ്പെട്ടുകേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ആശുപത്രനികേള്  സഇൗജനശ്യമക്ടോയനി  അതരതനിലള്ള
കടക്ടോമക്ടോ  തകേയര്  നഴ്സുമക്ടോതര  കഹകവ  പകടക്ടോള്  ടസ്പീമനികലയസ  നല്കുവക്ടോന്  തെയ്യക്ടോറക്ടോണസ
എനള്ളതെസ യക്ടോഥക്ടോര്തശ്യമക്ടോണസ. ആശുപത്രനിയുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ അവതര നമുക്കസ ഇഇൗ
ടസ്പീമനില്  ഉള്തപ്പെടുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.  അതുകപക്ടോതലതെതന്ന  കഹകവയനിലയ
പ്രധക്ടോനതപ്പെട  നനിരത്തുകേളനിലയ  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന  അനധനികൃതെ  കേകയ്യറങ്ങള്,
നനിര്മക്ടോണങ്ങള്,  തെക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ  നനിര്മക്ടോണങ്ങള്,  പരസശ്യ  കബക്ടോര്ഡുകേള്
സക്ടോപനിക്കല്  എന്നനിവ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി  കഹകവ  പകടക്ടോള്  ടസ്പീമനിതന
സജമക്ടോക്കണയ.  അതെനിനുള്ള കൃതെശ്യമക്ടോയ മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് അവര്ക്കസ നല്കേക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കണയ.  അസനിസ്റ്റേന്റെസ   കമക്ടോകടക്ടോര്  തവഹനിക്കനിള്   ഇന്തസകര്മക്ടോരതട  മനിനനിമയ
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കയക്ടോഗശ്യതെ 10-ാം കക്ടോസ്സുയ   ഡനികപക്ടോമയുയ അതലങ്കെനില് ഏതതെങ്കെനിലയ വര്ക്കസകഷക്ടോപ്പെനില്
കജക്ടോലനി  തചയ   എകസപസ്പീരനിയന്സുയ   മക്ടോത്രമക്ടോണസ. ഗതെക്ടോഗതെയ   അതലങ്കെനില്  കറക്ടോഡസ
കസഫ്ടനി  എനപറയുന്നതെസ വളതര സങ്കെസ്പീര്ണമക്ടോയ ഒര വനിഷയമക്ടോണസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ
ഇക്കക്ടോരശ്യങ്ങള് മനസനിലക്ടോക്കുന്ന,  കൃതെശ്യമക്ടോയ  പരനിശസ്പീലനയ  ലഭനിച  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ
വനിഭക്ടോഗതനികലകയക്ടോ  അതലങ്കെനില്  നല  കേസക്ടോളനികഫഡക്ടോയ  മറക്ടോളകേതളകയക്ടോ  ഇഇൗ
സര്വ്വസ്പീസനികലയസ  തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കണയ.  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി
സ്കൂളകേളയ  കകേക്ടോകളജുകേളമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  ടക്ടോഫനികേസ  അവകബക്ടോധതതക്കുറനിചസ
പറയക്ടോറുണ്ടസ.  സനിവനില് സര്വ്വസ്പീസനില്കപക്ടോലയ ടക്ടോഫനികേസ മക്ടോകനജസ തമന്റെനിതനക്കുറനിചസ ഒര
തമക്ടോഡല്യൂള് മക്ടോത്രമക്ടോണസ പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതെസ.  ബനി.എഡസ,  ടനി.ടനി.സനി. കപക്ടോലള്ള കകേക്ടോഴ്സുകേളനില്
ടസ്പീചര്മക്ടോതര  ടക്ടോഫനികേസ  അതവയര്തനസനിതനക്കുറനിചസ  കബക്ടോധവക്ടോന്മക്ടോരക്ടോക്കുകേയുയ  അതെസ
പക്ടോഠശ്യപദതെനിയുതട ഭക്ടോഗമക്ടോക്കുകേയുയ തചയക്ടോല് മക്ടോത്രകമ  ഗതെക്ടോഗതെ പ്രശ്നങ്ങതളക്കുറനിചസ
പുതുതെലമുറയനില് അവകബക്ടോധമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ഇകപ്പെക്ടോള് നനിലവനിലള്ള
നനിയമങ്ങള്  കൃതെശ്യമക്ടോയനി  ഇയപനിതമന്റെസ  തചയ്യുന്നതെനിനസ  രക്ടോഷസ്പീയതനിനതെസ്പീതെമക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെയുയ  ജനപ്രതെനിനനിധനികേളതടയുയ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നസ  ക്രനിയക്ടോതകേമക്ടോയ
ഇടതപടലണ്ടക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തെസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  നമ്മുതട  സയസക്ടോനതസ
കറക്ടോഡപകേടങ്ങള് കുറച്ചുതകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുയ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വളതര  പ്രധക്ടോനതപ്പെട  ഒര   വനിഷയയ  ചടയ  58  അനുസരനിചസ
കനക്ടോടസ്പീസസ  നല്കേനി  സഭയുതട  ശദയനില് തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന് ശമനിചതെനിനസ  ശസ്പീ.  തകേ.
എസസ.  ശബരസ്പീനക്ടോഥനിതന  ഞക്ടോനക്ടോദശ്യമക്ടോയനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണസ.  സഭയുതട
നടപടനിക്രമങ്ങളതട  സക്ടോധശ്യതെകേളയ  അവസരങ്ങളയ  പരമക്ടോവധനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനി
ഇതരയ ശകദയമക്ടോയ ചര്ചകേളനില് ഇടതപടല് നടതക്ടോന് പ്രകതെശ്യകേനിച്ചുയ  പുതെനിയ
അയഗങ്ങള്  കേക്ടോണനിക്കുന്ന  തെക്ടോല്പ്പെരശ്യവുയ  ശകദയമക്ടോണസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
മനനിമക്ടോരതട  മറുപടനിക്കുമുമ്പസ  ഒര  കേക്ടോരശ്യയ  ഒരനിക്കല്കൂടനി  സഭയുതട
ശദയനില്തപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണസ.  

XII അറനിയനിപ്പെസ 

കകേരളപ്പെനിറവനി ആകഘക്ടോഷയ

മനി  .   സസ്പീക്കര്:    തഎകേശ്യകകേരള പനിറവനിയുതട 60-ാം വക്ടോര്ഷനികേമക്ടോയ നക്ടോതള സഭ
രക്ടോവനിതല  കചര്ന്നസ  നടപടനിക്രമങ്ങതളക്ടോനമനിലക്ടോതതെ  കേക്ഷനികനതെക്ടോക്കളതട
പ്രസയഗകതക്ടോടുകൂടനി പനിരനിയക്ടോനക്ടോണസ തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതെസ.  സഭ പനിരനിഞ്ഞതെനിനുകശഷയ
നനിയമസഭക്ടോ കകേക്ടോയപകനില്തതന്ന വനിപുലമക്ടോയ ഒര സകമളനയ കചരനണ്ടസ.  മുഴുവന്
നനിയമസഭക്ടോ  സക്ടോമക്ടോജനികേരയ  അതെനില്  പങ്കെക്ടോളനികേളക്ടോകേണയ.  രക്ടോവനിതല  9  മണനികയക്ടോടു
കൂടനിതതന്ന  കേലക്ടോ  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേ  പരനിപക്ടോടനികേള്  ആരയഭനിക്കുയ.  ഉചവതരയക്ടോണസ
സകമളനയ  നടക്കുന്നതെസ.   കവ കേനിടസ  നനിയമസഭക്ടോ  സക്ടോമക്ടോജനികേര്ക്കക്ടോയനി  തമകമ്പഴസ
കലക്ടോഞനില്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള ശസ്പീ.  ഷഹബസസ  അമന് അവതെരനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഗസല്
സന്ധശ്യയനിലയ സഭക്ടോയഗങ്ങള് കുടുയബസകമതെയ പതങ്കെടുക്കണതമന്നസ അഭശ്യര്തനിക്കുന.



518 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 31, 2016

ചര്ച (തുടര്ച)

ഗതെക്ടോഗതെ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  സര്,  ഇവനിതട
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട   സസ്പീക്കര്   സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോതല  നമ്മുതട  അയഗങ്ങള്  വളതര
പ്രധക്ടോനതപ്പെട വനിഷയതനിനക്ടോണസ  ഇന്നസ  സഭയുതട സമയയ ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനിയതെസ.
അതരതനിലക്ടോയനിരനിക്കണയ സഭക്ടോ  പ്രവര്തനയ എന്ന അങ്ങയുതട നനിരസ്പീക്ഷണവുയ
വളതരകയതറ  സസക്ടോഗതെക്ടോര്ഹമക്ടോണസ.  വനിശദമക്ടോയ  മറുപടനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
തപക്ടോതുമരക്ടോമതസ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിതട  നടത്തുയ.  ഞക്ടോന്  ഒനരണ്ടസ  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്
മക്ടോത്രമക്ടോണസ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോഗഹനിക്കുന്നതെസ.  അപകേടങ്ങള്  കുറയ്ക്കുകേയുയ
അപകേടമുണ്ടക്ടോയക്ടോല്  അടനിയന്തര  ചനികേനിതയുയ  സുരക്ഷയുയ  ഉറപ്പുവരത്തുകേയുയ
കവണയ.   കറക്ടോഡസ നനിയമങ്ങള് പക്ടോലനിക്കുകേ എന്നതെക്ടോണസ അപകേടങ്ങള് കുറയക്ടോനുള്ള
പരനിഹക്ടോര  മക്ടോര്ഗ്ഗയ.  കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്   കുറയ്ക്കുന്നതെനിനസ  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ
വലനിതയക്ടോര  കേശ്യക്ടോമ്പയനിനക്ടോയനി നടതക്ടോന് എലക്ടോവരതടയുയ സഹകേരണമക്ടോവശശ്യമക്ടോണസ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ജസ്റ്റേനിസസ  ചന്ദ്രകശഖര്  ദക്ടോസസ  കേമസ്പീഷന്  ഇഇൗ  ദനിശയനികലയസ
വനിരല്ചൂണ്ടുന്ന  നനിരവധനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുവചനിട്ടുണ്ടസ.  അതെനില്  ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനയ,  വനിദശ്യക്ടോലയങ്ങളതട  സക്ടോധശ്യതെകേള് പ്രകയക്ടോജനതപ്പെടുത്തുകേ എനള്ളതെക്ടോണസ.
വനിദശ്യക്ടോലയങ്ങളനില്  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  നടത്തുന്നതെസ  സയബന്ധനിചസ വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി  ചര്ച  തചയസ  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണുന്നതെക്ടോണസ.  ഇന്റെര്വല്യൂകേളനില്  5
ശതെമക്ടോനയ  മക്ടോര്ക്കനിതനങ്കെനിലയ  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനിയുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെട  കചക്ടോദശ്യങ്ങള്
ഉള്തപ്പെടുത്തുകേ  എതന്നക്ടോര  നനിര്കദ്ദേശവുയ  മുകന്നക്ടോട്ടുവചനിട്ടുണ്ടസ.  തഹല്തമറസ
ധരനിക്കുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ ഇവനിതടയുയ നല അഭനിപ്രക്ടോയമല ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുളളതെസ.  പതക്ഷ,
തഹല്തമറസ  ധരനികച  പറ്റുകേയുള.  കേക്ടോരണയ,  സസന്തയ  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കുന്നതെനിനു
കവണ്ടനിയുള്ള  കേര്ശനമക്ടോയ  ഒര  നനിയമമക്ടോണതെസ.  ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനക്ടോ
സയവനിധക്ടോനതനിലതട  80  ശതെമക്ടോനയ  ആളകേള്  ഇകപ്പെക്ടോള്  തഹല്തമറസ  ധരനിക്കുന്ന
ശസ്പീലതനികലയസ വന്നനിട്ടുണ്ടസ. അതു 100 ശതെമക്ടോനമക്ടോക്കനി വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്
ഇവനിതട  ഉത്കേണതപ്പെടതുകപക്ടോതല  18  വയസനിനുയ  20  വയസനിനുയ  ഇടയനിലള്ള
ഇരചക്രവക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കുന്ന  തചറുപ്പെക്കക്ടോരതട  ദക്ടോരണമക്ടോയ  മരണയ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന്
ഒര പരനിധനിവതര സക്ടോധനിക്കുയ എന്നക്ടോണസ കേരതുന്നതെസ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള  : സര്,  2014-തല  കേണക്കനുസരനിചസ  തഹല്തമറസ
ധരനിചനിരന്ന  587  കപരയ തഹല്തമറസ  ധരനിക്കക്ടോത  325  കപരമക്ടോണസ മരണതപ്പെടതെസ.
തഹല്തമറസ ധരനിചവരക്ടോണസ കൂടുതെലക്ടോയനി മരണതപ്പെടനിട്ടുള്ളതെസ.

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  തഹല്തമറസ  ധരനിക്കുന്നതെനുസരനിചസ
മരണനനിരക്കസ കുറയക്ടോന് കേഴനിയുതമനതെതന്നയക്ടോണസ കേതണ്ടതനിയനിട്ടുള്ളതെസ.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതെക്ടോമസസ :  സര്,  കകേരളതനിനസ  പുറത്തുള്ള  സയസക്ടോനങ്ങളനി
തലക്ടോതക്ക  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനി  കേഇൗണ്സനിലയ  കകേരളതനികലതെസ  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനി
അകതെക്ടോറനിറനിയുമക്ടോണസ.  കകേരളതനില്  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനി  ഫണ്ടക്ടോയനി  500  കകേക്ടോടനി
രൂപയുണ്ടസ.  അതെസ  കേക്ടോരശ്യമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗതപ്പെടുതനിയനിടനില.  കകേരളതനില്
ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ  കേമസ്പീഷണര്ക്കസ  തെതന്നയക്ടോണസ  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനി  അകതെക്ടോറനിറനിയുതട
ചുമതെല.  കകേരളതനിനസ  പുറതസ  ഇതെനിതനക്ടോതക്ക  രണ്ടക്ടോളകേളക്ടോണസ.   ജനിലക്ടോതെല
കേഇൗണ്സനിലനില്  ജനപ്രതെനിനനിധനികേളക്ടോയ  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കസ  യക്ടോതതെക്ടോര
പങ്കെക്ടോളനിതവുമനില.   എയ.എല്.എ.മക്ടോരനിലക്ടോതതുതകേക്ടോണ്ടസ  ഒരപറയ  ഉകദശ്യക്ടോഗസര്
കേക്ടോരശ്യങ്ങള് തെസ്പീരമക്ടോനനിച്ചുകപക്ടോകുകേയക്ടോണസ.  ഇഇൗ കേഇൗണ്സനിലനില് ജനപ്രതെനിനനിധനികേതള
ഉള്തപ്പെടുതക്ടോന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  സയസക്ടോന  അകതെക്ടോറനിറനിയുയ  ജനിലക്ടോ
കേഇൗണ്സനിലതമക്ടോതക്ക  പ്രവര്തനിക്കുന്നതെസ  2006-ല്  ഇവനിതട  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  കറക്ടോഡസ
കസഫ്ടനി  അകതെക്ടോറനിറനി  നനിയമതനിതന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണസ.  അതെനില്  മക്ടോറങ്ങള്
വരതണതമങ്കെനില്  നനിയമ  കഭദഗതെനി  തകേക്ടോണ്ടുവകരണ്ടതെക്ടോണസ.  സഭയുതട
തപക്ടോതുവനികേക്ടോരമതെക്ടോതണങ്കെനില് അതെനിതനക്കുറനിചസ ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  

പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവസ  (ശസ്പീ  .    രകമശസ  തചന്നനിതല):  സര്,  സഭ  ഇന്നസ  ഏറവുയ
നന്നക്ടോയനി ചര്ചതചയ  ഒര  വനിഷയമക്ടോണനിതെസ.  കകേരളതനില്  കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്
വര്ദനിച്ചുവരന.  കപക്ടോലസ്പീസസ,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ,  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.,  തഹല്തസ  എന്നസ്പീ
നക്ടോലവകുപ്പുകേള്കൂടനി  കചര്ന്നക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  ഇന്നതത  സക്ടോഹചരശ്യതനില്
കറക്ടോഡപകേടങ്ങള്  കുറയക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  അപകേടമുണ്ടക്ടോകുകമ്പക്ടോഴുള്ള  ആദശ്യതത
ഒര  മണനിക്കൂറനിതന  കഗക്ടോള്ഡന്  അവര്  എനപറയുയ.  ഈ  ഒരമണനിക്കൂറനിനകേയ
വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  നമുക്കസ  ആ  വശ്യക്തനിതയ
രക്ഷതപ്പെടുതനിതയടുക്കക്ടോന്  കേഴനിയുകേയുള.  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതെക്ടോമസസ  പറഞ്ഞതെസ
നൂറുശതെമക്ടോനയ  ശരനിയക്ടോണസ.  കറക്ടോഡസ  കസഫ്ടനി  ഫണ്ടസ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോതതെനിതന്റെ
പരനിണനിതെഫലമക്ടോയനി  അപകേടങ്ങള്  വര്ദനിച്ചുവരന,  ആളകേള്  മരനിക്കുന.
അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കപക്ടോലസ്പീസസ,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ,  തഹല്തസ,  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.  എന്നസ്പീ
നക്ടോലവകുപ്പുകേതള  സയകയക്ടോജനിപ്പെനിചസ  കകേരളതനിതന്റെ  കറക്ടോഡസ  സുരക്ഷയ്ക്കുകവണ്ടനിയുള്ള
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന്  അങ്ങസ  മുന്കേതയ്യടുക്കണയ  എന്നക്ടോണസ  എതന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയയ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  അതെസ  ശരനിയക്ടോയ  ഒര  നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണസ.
സയസക്ടോന  കപക്ടോലസ്പീസസ  കമധക്ടോവനി,  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.  കമധക്ടോവനി,  നക്ടോറസപക്ടോക്കനിതന്റെ
കമധക്ടോവനി,   ഡനി.എചസ.എസസ.  എന്നനിവതരലക്ടോയ   തെതന്നയക്ടോണസ  ഇകപ്പെക്ടോഴതത കറക്ടോഡസ
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കസഫനി  അകതെക്ടോറനിറനിയനിതല  അയഗങ്ങള്.  എന്നനിരന്നക്ടോലയ  ഈ  കേമനിറനികേളതട
പ്രവര്തനയ  സയസക്ടോനതെലയ  മുതെല്  തെക്ടോതഴതലയ  വതര  കേക്ടോരശ്യക്ഷമമക്ടോക്കണ
തമന്നതെക്ടോണസ അങ്ങയുതട നനിര്കദ്ദേശതനിതന്റെ കേക്ടോതെല് എന്നസ ഞക്ടോന് കേരതുന.  അതെസ
കേണക്കനിതലടുത്തുതകേക്ടോണ്ടുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതെക്ടോണസ.  മതറക്ടോന്നസ,
കടക്ടോമക്ടോതകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള്  സക്ടോപനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  അപകേടതനില്തപ്പെടവര്ക്കസ
എത്രയുയതപതടന്നസ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  ആശസക്ടോസ  നടപടനികേതളതനിക്കുകേ
എനള്ളതെക്ടോണസ.  ഇതുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെടസ എമര്ജന്സനി തമഡനിക്കല് സ്കസ്പീയ എതന്നക്ടോര
പുതെനിയ  സ്കസ്പീമനിനസ  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പെസ  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  തെക്ടോലൂക്കസ
ആശുപത്രനികേതള  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചസ  കടക്ടോകമക്ടോതകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനുയ
ആയബുലന്സുകേള് വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ പ്രവര്തന തചലവനികലയസ ഒറതവണ
സഹക്ടോയമക്ടോയുയ  അകതെക്ടോറനിറനിയനില്നനിന്നസ  പണയ  നല്കേണതമന്നസ  ആവശശ്യതപ്പെട്ടു
തകേക്ടോണ്ടുള്ള തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് കേനിടനിയനിട്ടുണ്ടസ. 

ആകരക്ടോഗശ്യവുയ സക്ടോമൂഹശ്യനസ്പീതെനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  തഹല്ത്തുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ  ചര്ച  തചകയ്യണ്ട  വനിഷയയതെതന്ന
യക്ടോണനിതെസ. കമക്ടോര്ടക്ടോലനിറനി കററസ കുറയ്ക്കുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ എസസ.ഡനി.ജനി.-യുതട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
വര്കേസ കഷക്ടോതപ്പെക്ടോതക്ക  നടതനി  തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതനിട്ടുണ്ടസ.  അതെനില്  ഒര  എകസതപര്ടസ
ഗ്രൂപ്പെനിതന ചുമതെലതപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതെസ കടക്ടോമക്ടോതകേയറുമക്ടോയനി ബന്ധതപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള്
തെതന്നയക്ടോണസ.  ഇവനിതട ബഹുമക്ടോനതപ്പെട പ്രതെനിപക്ഷകനതെക്ടോവസ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതെസ ഒര
പ്രധക്ടോനതപ്പെട  വനിഷയമക്ടോണസ.  ആകനിഡന്റെസ  നടന്നനിടസ  ആദശ്യതത  ഒര
മണനിക്കൂറനിനനിടയനിലക്ടോണസ  ഭൂരനിപക്ഷയ  മരണവുയ  സയഭവനിക്കുന്നതെസ.  ഒനകേനില്
കേക്ടോര്ഡനിയക്ടോകേസ  അറസ്റ്റേക്ടോയനിരനിക്കുയ  അതലങ്കെനില്  രക്തയ  വക്ടോര്നകപക്ടോയനി  മരണയ
സയഭവനിക്കുന്നതെക്ടോയനിരനിക്കുയ.  അതെസ  മനസനിലക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടുതെതന്ന  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുമക്ടോസതനിനനിടയനില്  ഞങ്ങള്  എസസ.ഡനി. ജനി.  പ്രഖശ്യക്ടോപനിചതെനിതന്റെകൂതട
കടക്ടോമക്ടോതകേയറനിതന്റെ  കേക്ടോരശ്യയ  വനിശദമക്ടോയനി  ചര്ചതചയസ  നല  തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടസ.  പ്രധക്ടോനതപ്പെട ആശുപത്രനികേതള നല കടക്ടോമക്ടോതകേയര് സനിസ്റ്റേമുള്ള
ആശുപത്രനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേ,  അതെനിതന്റെ  കൂതട  ഏറവുയ  അതെശ്യന്തക്ടോധുനനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ള
ആയബുലന്സുകേള് സജസ്പീകേരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ അപകേടങ്ങളനില്തപ്പെടുന്നവതര  തപതടന
തെതന്ന  തതെക്ടോടടുത  ആശുപത്രനിയനിതലതനിചസ  ജസ്പീവന്  രക്ഷനിക്കുകേ  എനള്ളതെക്ടോണസ.
ഇതെനിനസ  മറസ  കമഖലകേളനില്കപക്ടോയനി  പനിക്കപ്പെസ  തചയസ  തകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനടക്കയ  540
ആയബുലന്തസങ്കെനിലയ  കവണ്ടനിവരതമന്നതെനിനക്ടോല് അതരതനിലള്ള ആയബുലന്സുകേള്
വക്ടോങ്ങുന്നതെനിനുയ കടക്ടോമക്ടോതകേയര് സനിസ്റ്റേയ ഒരക്കുന്നതെനിനുയ കവണ്ടനി ഒര തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്
തെയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  അകതെക്ടോറനിറനിക്കുയ  കേനിഫ്ബനിക്കുയ  തകേക്ടോടുതനിട്ടുണ്ടസ.
ഞങ്ങളതട തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് പക്ടോസക്ടോയനിക്കനിടനിയക്ടോല് കമക്ടോര്ടക്ടോലനിറനി കററസ നലരസ്പീതെനിയനില്
കുറയക്ടോന്  കേഴനിയുതമന്നസ  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പെസ  വനിശസസനിക്കുന.  ഇതെനിനുള്ള
ഒരക്കങ്ങതളലക്ടോയ ആകരക്ടോഗശ്യ വകുപ്പെസ തചയ്യുനണ്ടസ. 
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ശസ്പീ  .    പനി  .    തകേ  .    ബഷസ്പീര്:  സര്,  കേര്ണക്ടോടകേയനിതലക്ടോതക്ക  കറക്ടോഡപകേടയ
സയഭവനിചക്ടോല് അപകേടയ സയഭവനിച ആളനിനസ  സസകേക്ടോരശ്യ ആശുപത്രനിയനിലക്ടോതണങ്കെനില്
കപ്പെക്ടോലയ  അടനിയന്തര ചനികേനിതയക്ടോയനി  അവനിടതത സര്ക്കക്ടോര്  25,000  രൂപ വതര
നല്കുനണ്ടസ. അതെനിതനക്കുറനിചസ അകങ്ങയസ ചനിന്തനിച്ചുകൂതട?

ശസ്പീമതെനി തകേ  .    തകേ  .    കശലജ ടസ്പീചര്  : സര്,  സമ്പൂര്ണ കടക്ടോമക്ടോതകേയര് സനിസ്റ്റേയ
വരന്ന  മുറയസ  ഇതരതനിലള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്,  അതെക്ടോയതെസ  സസകേക്ടോരശ്യ
ആശുപത്രനികേളക്ടോണസ  കഹകവയനില്  തതെക്ടോടടുത്തുള്ളതതെങ്കെനില്  അവനിതട  ആദശ്യയ
എതനിക്കുന്നതെനിനുയ  ചനികേനിതയക്ടോവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  മറസ  സയവനിധക്ടോനങ്ങള്
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കനതൃതെസതനില്  നടത്തുന്നതെനിനുയ  ആവശശ്യമക്ടോയ  വനിശദമക്ടോയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടക്കയ ഈ തപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലനിലണ്ടസ എന്നറനിയനിക്കുകേയക്ടോണസ.  

ശസ്പീ  .    എ  .    തകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര്,  ഈ  കേക്ടോരശ്യതനില്  ആകരക്ടോഗശ്യ  വകുപ്പെസ
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അടുത  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  അകതെക്ടോറനിറനി  കയക്ടോഗയ
പരനികശക്ടോധനിചസ അനുകൂലമക്ടോയ തെസ്പീരമക്ടോനതമടുക്കുന്നതെക്ടോണസ. ഇവനിതട ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതു
കപക്ടോതല  പനി.ഡബന്യു.ഡനി.,  ആകരക്ടോഗശ്യയ,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ,  കപക്ടോലസ്പീസസ  എന്നസ്പീ  നക്ടോലസ
വകുപ്പുകേളയ  സയയുക്തമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചനിചസ  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളയ  അതെനികന്മലള്ള
മരണനനിരക്കുയ കുറയക്ടോനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ നടപടനികേള് തെസരനിതെതപ്പെടുത്തുന്ന തെക്ടോണസ. ഇവനിതട
വക്ടോഹനങ്ങള് തപരകുന, വക്ടോഹനങ്ങള് കേനിട്ടുന്നതെനിനുയ വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കസ കലസന്സസ
കേനിട്ടുന്നതെനിനുയ  ഒര  തെടസവുമനില  എന്നതുയ  വലനിതയക്ടോര  പ്രശ്നമക്ടോണസ.  കേക്ടോരണയ
ബക്ടോങ്കുകേളനില്  വക്ടോയ്പയകപക്ഷനിചക്ടോല്  അടുത  നനിമനിഷയ  വക്ടോയ്പ  കേനിട്ടുന്ന  ഏകേ
സയവനിധക്ടോനയ വക്ടോഹനങ്ങളതട വക്ടോയ്പ മക്ടോത്രമക്ടോണസ. അതെസ ഇന്തശ്യക്ടോ ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ ഒര
നയമക്ടോണസ.  ആ  നയതനിതന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   നവയബര്  മക്ടോസയ  8-ാം  തെസ്പീയതെനി
ഇന്തശ്യയനിതല  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ  മനനിമക്ടോര്  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  ബനില്ലുമക്ടോയനി  ബന്ധതപ്പെടസ
കദശസ്പീയ  തെലതനില്  തെനിരവനന്തപുരത്തുവചസ  ഒര  കയക്ടോഗയ  നടത്തുന്നതെനിനസ
തെസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ. ആ കയക്ടോഗതനില് ഈ ബനിലനില് വരകതണ്ട മക്ടോറങ്ങള്
സയബന്ധനിചസ  ചര്ച  തചയ്യുന്നതെക്ടോണസ.  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളയ  അതുമൂലമുണ്ടക്ടോകുന്ന
മരണനനിരക്കുയ  കുറയ്ക്കുന്നതെനിനക്ടോവശശ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളതട  കേക്ടോരശ്യതനില്  ഗവണ്തമന്റെസ
എലക്ടോ  വകുപ്പുകേളമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചനിചസ  ആവശശ്യമക്ടോയ  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്
നടത്തുന്നതെക്ടോണസ.  

തപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന്  ) :  സര്,
ജനങ്ങള്  ഒന്നടങ്കെയ  ആഗഹനിക്കുന്ന  ചര്ചയക്ടോണസ  ഇവനിതട  നടന്നതെസ.  അതെനിനസ
അങ്ങകയക്ടോടുയ  പ്രകമയയ  അവതെരനിപ്പെനിച  ശസ്പീ.  തകേ.  എസസ.  ശബരസ്പീനക്ടോഥനികനക്ടോടുയ
ചര്ചയനില് പതങ്കെടുത എലക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേകരക്ടോടുയ ഞങ്ങള് കേടതപ്പെടനിരനിക്കുന. നമ്മുതട
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മഇൗലനികേക്ടോവകേക്ടോശമക്ടോണസ  ഇന്തശ്യയനിതലവനിതടയുയ  സുരക്ഷനിതെമക്ടോയനി  യക്ടോത്ര തചയ്യുകേ
എന്നതെസ.  ഇത്രയധനികേയ  ജസ്പീവന്  തപക്ടോലനിയുകേവഴനി  ഭരണകൂടയതെതന്ന   ഭരണഘടനക്ടോ
വശ്യവസ ലയഘനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  ഇന്തശ്യയനില്  2001  മുതെല്  2015  വതര  571444
കറക്ടോഡപകേടങ്ങള് നടന. അതെനില് തപക്ടോലനിഞ്ഞ ജസ്പീവനുകേള് 54686 ആണസ. മരണയ
വര്ദനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ.  വക്ടോഹനങ്ങളതട  എണയ   വര്ദനിക്കുന,  വസ്പീതെനിയനിലക്ടോത
നനിലവക്ടോരമനിലക്ടോത  കറക്ടോഡുകേള്,  കറക്ടോഡുകേളനില്  അനശ്യപദക്ടോര്തങ്ങളതട  കുനകൂടല്,
കഡവര്മക്ടോരതട  അനക്ടോസ,  നനിരതരവക്ടോദനിതെസയ,  വക്ടോഹനങ്ങളതട  പഴക്കയ,
ബഹുജനങ്ങളതട  ഗതെക്ടോഗതെ  കബക്ടോധമനിലക്ടോയ്മ  എന്നനിവതയലക്ടോയ  ഇതെനിനകേതസ
വരനണ്ടസ.  ശരനിക്കുയ  കറക്ടോഡസ  നനിര്മക്ടോണതനിതന്റെ  കപക്ടോരക്ടോയ്മതകേക്ടോണ്ടുണ്ടക്ടോകുന്ന
അപകേടങ്ങള് തവറുയ മൂനശതെമക്ടോനമക്ടോണസ. 97  ശതെമക്ടോനയ അപകേടങ്ങളയ കറക്ടോഡനിതന്റെ
സക്ടോകങ്കെതെനികേ  പനിഴവുതകേക്ടോണ്ടതലന്നക്ടോണസ  കപക്ടോലസ്പീസനിതന്റെ  പഠനയ  വശ്യക്തമക്ടോക്കനി
യനിരനിക്കുന്നതെസ.

കകേരളതനില്  ഒര  വര്ഷയ  ശരക്ടോശരനി  30000  മുതെല്  36810  വതര
അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുനണ്ടസ.   പരനിക്കുപറ്റുന്നവരതട  എണയ  വര്ഷതനില്   40000
കേടക്കുന.   4000  മുതെല്  4300  കപര്  മരനിക്കുനണ്ടസ.   30000-തനിനുയ  40000
തനിനുമനിടയ്ക്കുള്ള  കകേസുകേള്  രജനിസ്റ്റേര്  തചയ്യതപ്പെടുനണ്ടസ.  ഗതെക്ടോഗതെ  അചടക്കയ
പക്ടോലനിക്കതപ്പെടുന്നകതെയനില.  കറക്ടോഡസ  നനിര്മക്ടോണതനിനസ  ആവശശ്യമക്ടോയ  ആധുനനികേ
സയവനിധക്ടോനതതപ്പെറനി   ചര്ച തചയ്യക്ടോയ.  പുതെനിയ കേക്ടോലതനിനസ  പുതെനിയ  നനിര്മക്ടോണയ
പറയുനണ്ടസ.  ഇന്തശ്യന്  കറക്ടോഡ്സസ  കകേക്ടോണ്ഗസനിതന്റെ  തെസ്പീരമക്ടോനങ്ങള്
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലക്ടോതതെ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനികയ  പറ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  കകേരളതനിതല
പനി.ഡബന്യു.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളനിലയ നക്ടോഷണല് തതഹകവകേളനിലയ തതഹകവ തപ്രക്ടോടക്ഷന്
ആകസ നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് കേഴനിഞ്ഞ മക്ടോസതത കേശ്യക്ടോബനിനറനില് തെസ്പീരമക്ടോനതമടുതനിരനിക്കുകേ
യക്ടോണസ.  അതെസ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകമ്പക്ടോള് ആരയ തെതന്ന ശനിപക്ടോര്ശയക്ടോയനി വരക്ടോന് പക്ടോടനില.
നമള്   കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചനിചനികട  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയുള.   ഓകരക്ടോ  സലത്തുയ  അതഞടസ
മക്ടോസയ മുതെല് ഒര വര്ഷയ വതര ചര്ച തചയക്ടോകല അതെസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന് കേഴനിയൂ.
കദശസ്പീയപക്ടോതെകേള്  മക്ടോത്രകമ  ഇകപ്പെക്ടോള്  നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനള.  ഭൂമനി
കേനിടക്ടോനുള്ള  പ്രയക്ടോസയ  കേക്ടോരണയ  ബക്ടോക്കനി  പ്രധക്ടോന  കറക്ടോഡുകേതളലക്ടോയ
രണ്ടുവരനിയക്ടോക്കണയ.  കേക്ടോല്നടക്കക്ടോതര  ഇവനിതട  ആര്ക്കുകവണയ?  ഇഇൗ
രക്ടോജശ്യത്തുള്ളവര്തക്കലക്ടോയ  കേക്ടോറുകേളനിലയ  ആധുനനികേ  വക്ടോഹനങ്ങളനിലയ  കപക്ടോകേക്ടോന്
പറ്റുകമക്ടോ?  ഇകപ്പെക്ടോള്  കേക്ടോല്നടക്കക്ടോതര  ആര്ക്കുയ  കവണ്ട.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  ഇകപ്പെക്ടോള്
കേക്ടോല്നടപ്പെക്ടോതെകേള്  ഇല.  അതെസ  വലനിയതെരതനില്  അപകേടതനിനസ  കേക്ടോരണമക്ടോകുയ.
കറക്ടോഡനിതലലക്ടോയ  അനക്ടോവശശ്യ  വസ്തുക്കള്  കൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.  അനധനികൃതെ
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നനിര്മക്ടോണങ്ങളക്ടോണസ  നടക്കുന്നതെസ.  കനരതത  ഞക്ടോന്  പറഞ,  തതഡവര്മക്ടോരതട
അനക്ടോസ  കേക്ടോരണയ  57  ശതെമക്ടോനയ  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന.  അവരതടതയലക്ടോയ
തതലസന്സസ  കേശ്യക്ടോന്സല്  തചയ്യണയ.  അതെനിനുകവണ്ടനി  ആരയ  വക്ടോദനികക്കണ്ട.
യൂണനിയനക്ടോതണന്നസ  പറഞ്ഞനിടസ  കേക്ടോരശ്യമനില.  തുടര്ചയക്ടോയനി  റക്ടോഷസ  തതഡവനിയഗസ
നടത്തുന്നവര്  വണ്ടനി  ഓടനിക്കക്ടോന്  അര്ഹരല.   കേഴനിഞ്ഞ  എല്.ഡനി.എഫസ.
ഗവണ്തമന്റെനിതന്റെ  കേക്ടോലതസ  ഒര  സസകേക്ടോരശ്യ  രക്ടോഷസ്പീയ  പരനിപക്ടോടനിക്കക്ടോയനി  ഞക്ടോന്
ഗള്ഫനില്  കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള് മനസനിലക്ടോക്കനിയതെസ  അവനിതട  തതലസന്സുള്ള എലക്ടോവരയ
മൂന മക്ടോസതനിതലക്ടോരനിക്കല് കക്ടോസനിനസ തചകന്ന മതെനിയക്ടോകൂ. അതെസ ഉകദശ്യക്ടോഗസനക്ടോകേതട,
സക്ടോപനതനിതന്റെ  മക്ടോകനജര്മക്ടോരക്ടോകേതട,  ഏതെസ  പ്രമക്ടോണനിയക്ടോയക്ടോലയ  തചന്നനിതലങ്കെനില്
തതലസന്സസ കപക്ടോകുയ. നക്ടോലസ കക്ടോസക്ടോണുള്ളതെസ,  അവതരക്ടോതക്ക അവനികടക്കസ കപക്ടോകുന്ന
കപക്ടോക്കസ  കേക്ടോണണയ.  ഇവനികടയുയ  അതെസ  തകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  തതഡവര്മക്ടോതര
പഠനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  എലക്ടോ  ജനിലകേളനിലയ  സ്കൂളണ്ടക്ടോക്കണയ.  അതതെക്ടോതക്ക  നടക്കുന്ന
കേക്ടോരശ്യമക്ടോണസ.  അവര്  അവനിതട  വന്നസ  പഠനിക്കണയ.  അലക്ടോതതെ  ശനിപക്ടോര്ശകേളതട
അടനിസക്ടോനതനില്  തതലസന്സസ  തകേക്ടോടുക്കുന്നതു  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  തതെറക്ടോയനിടസ  വണ്ടനി
ഓടനിചതെനിനസ  ഒര  തതഡവതറ  കേസ്റ്റേഡനിയനിതലടുതക്ടോല്  നമള്  കപക്ടോയനി
ഇറക്കനിതക്കക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണസ.  ഒര  സനിവനില്  തസന്സസ  നമുക്കനില.  അതെക്ടോണസ
പക്ടോശക്ടോതെശ്യരയ  നമളയ  തെമനിലള്ള  വശ്യതെശ്യക്ടോസയ.  ഒരപക്ടോടസ  ഗുണങ്ങള്  നമുക്കുണ്ടസ,
വശ്യതെശ്യക്ടോസമനിതെക്ടോണസ.  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല് ലനിക്കര് കേമ്പനനിയനില്നനിനയ ഒര കബക്ടോടനില്
തതവന് വക്ടോങ്ങനിയ ഒരക്ടോള്,  അതെനിനകേതസ ഒര പക്ടോമ്പസ ചത്തുകേനിടന്നതുതകേക്ടോണ്ടസ കകേസസ
തകേക്ടോടുത്തു.  പതസ  ലക്ഷയ  പഇൗണ്ടക്ടോണസ  ബനിടനനിതല  കകേക്ടോടതെനി  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി
വനിധനിചതെസ. കേക്ടോരണയ  ഇതെസ  കുടനിചക്ടോല്  അയക്ടോള്  മരനിക്കുയ,  അയക്ടോളതട  ഭക്ടോരശ്യയ്ക്കുയ
കുടനികേള്ക്കുയ ആരമനിലക്ടോതതെ വരയ.  അതെക്ടോണസ സനിവനില് തസന്സസ.  ഒര കേനകേക്ടോലനി
അടുത പുരയനിടതനില്  trespass  തചയക്ടോല് അവനിതട തതഫനുണ്ടസ.  അങ്ങതനതയക്ടോര
തതലഫനിതനപ്പെറനി  ഇവനിതട  ചനിന്തനിക്കക്ടോന്കപക്ടോലയ  കേഴനിയനില.  അകപ്പെക്ടോള്  നമുക്കസ
രക്ടോഷസ്പീയമക്ടോയനി പ്രബുദതെയുണ്ടസ,  പകക്ഷ സനിവനില് തതലഫസ  കമക്ടോശമക്ടോണസ.  അതതെലക്ടോയ
അപകേടതനിനസ  കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ടക്ടോഫനികേസ  നനിയമയ  ഇവനിതട  ആരക്ടോണസ
പക്ടോലനിക്കുന്നതെസ?  കപക്ടോലസ്പീസുകേക്ടോര്ക്കുതെതന്ന  ടക്ടോഫനികേസ  കവണ്ട,  കലക്ടോക്കല്  കപക്ടോലസ്പീസസ
മതെനി.  കേക്ടോരണയ കേക്ടോശസ  വക്ടോങ്ങക്ടോയ.  യൂകറക്ടോപശ്യന് രക്ടോജശ്യങ്ങളനില് ടക്ടോഫനിക്കക്ടോണസ  ഏറവുയ
പ്രധക്ടോനയ.  എലക്ടോ  ജയഗ്ഷനുകേളനിലയ  ടക്ടോഫനികേസ  കവണയ.  ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര
കേമസ്പീഷതനക്ടോതക്ക  ഇതുകപക്ടോലള്ള  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  എഴുതുതമന്നക്ടോണസ  എതന്റെ  പ്രതെസ്പീക്ഷ.
തമക്ടോതതബലനില് സയസക്ടോരനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ തതഡവസ  തചയ്യുന്നതെനിതനപ്പെറനി  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
തമമ്പര് സനി.  തകേ.  നക്ടോണുകവടന് സയസക്ടോരനിചകലക്ടോ.  മൂന കപരക്ടോണസ  മരനിചതെസ.  ഇതെസ
തകേക്ടോലക്കുറമകല,  അയക്ടോതള എന്തക്ടോണസ തചകയ്യണ്ടതെസ?  ഒനയ തചയ്യുന്നനില.  മരനിചവര്
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മരനിച്ചു.  അയക്ടോള് തമക്ടോതതബലമക്ടോയനി കപക്ടോയനി.  സസ്പീഡനില് ഓവര്കടക്കസ തചയ്യല് -  ഒര
മനിനനിസ്റ്റേറക്ടോയ  എതന്റെ  കേക്ടോറനിതന്റെ  ഇടതുവശത്തുകൂടനി  എകപ്പെക്ടോഴുയ  ഓവര്കടക്കസ
തചയ്യുനണ്ടസ. നമള് സൂക്ഷനിക്കുന്നതുതകേക്ടോണ്ടസ ഇടനിക്കുന്നനില. വണ്ടനി ഓടനിക്കുന്നവര്ക്കസ
ഒര  മരശ്യക്ടോദയനില,  കദശസ്പീയപതെക്ടോകേതയ  ഒര  ബഹുമക്ടോനവുമനില.  നമളക്ടോതണങ്കെനില്
കപക്ടോലസ്പീസനിതന വനിളനിക്കുനമനില,  അതതെക്ടോതക്ക പ്രശ്നങ്ങളക്ടോണസ.  അകബക്ടോധക്ടോവസയനില്
വക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കുകേയക്ടോണസ  പലരയ.  എവനിതടയുയ  പക്ടോര്ക്കനിയഗക്ടോണസ.  നടക്കക്ടോന്
സലമനില.  ആവശശ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കബക്ടോര്ഡുകേളയ  മുന്നറനിയനിപ്പുകേളമനില.  നക്ടോഷണല്
തതഹകവയനില്  മരങ്ങതളലക്ടോയ  ചക്ടോഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണസ.  നക്ടോഷണല്  തതഹകവയുതട
സമസ്പീപമുള്ള  നമ്മുതട  വസ്പീടുകേള്  എകപ്പെക്ടോഴക്ടോണസ  തെകേരന്നതതെന്നസ  അറനിയക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കനില.  കകേബനിളകേളയ  തൂണുകേളയ  കറക്ടോഡനില്  തവറുതതെയനിടുകേയക്ടോണസ.  രക്ടോത്രനി
കേക്ടോലങ്ങളനില്  കപക്ടോലസ്പീസസ  വണ്ടനി  കപക്ടോലയ  കലറസ  ഡനിയ  തചയ്യുന്നനില.
തതെരവുവനിളക്കുകേളതട  അഭക്ടോവവുമുണ്ടസ.  പനിതന്ന  ആതര  കുറയ  പറയക്ടോന്  പറ്റുയ.
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട മനനി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റേനിസസ ടനി.  തകേ.  ചന്ദ്രകശഖര് ദക്ടോസസ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്
ഇതതെലക്ടോമുണ്ടസ. ഇതെനിനസ പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണക്ടോന് പനി.ഡബന്യു.ഡനി., ഉപരനിതെല ഗതെക്ടോഗതെയ,
കറക്ടോഡസ സുരക്ഷക്ടോ സമനിതെനി, തെകദ്ദേശസസയയഭരണ സക്ടോപനങ്ങള്, കപക്ടോലസ്പീസസ, കമക്ടോകടക്ടോര്
തവഹനിക്കനിള് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടസതമന്റെസ, പനി.ആര്.ഡനി., വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ വകുപ്പെസ, ആകരക്ടോഗശ്യ വകുപ്പെസ
ഇവയുതട സയയുക്ത നസ്പീക്കയ കവണയ.  

തഡയനികനജസ  സഇൗകേരശ്യങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോകേണയ.  കറക്ടോഡനിനസ  സമമക്ടോയനികട  അതെസ
പക്ടോടുള.  പുതെനിയ  കറക്ടോഡുകേള്  നനിര്മനിക്കുകമ്പക്ടോള്  തഡയനികനജസ  കറക്ടോഡനിനസ
അടനിയനിലക്ടോയനിരനിക്കുയ,  തഡയനികനജനിതന്റെ  മുകേളനില്കൂടനി  വക്ടോഹനങ്ങള്  കപക്ടോകുയ.
സുരക്ഷക്ടോ  സയവനിധക്ടോനങ്ങള്,  ക്രക്ടോഷസ  ബക്ടോരനിയര്  തുടങ്ങനിയവയുയ  ഉണ്ടക്ടോകേണയ.
കറക്ടോഡനിതന്റെ ഉപരനിതെലവുയ വശങ്ങളയ തെമനിലള്ള  ഉയരയ  കേക്ടോരണയ എത്രയക്ടോളകേള്
മരനിക്കുന.  ഒര വണ്ടനി ചസ്പീറനിപ്പെക്ടോഞകപക്ടോയക്ടോല് തതസക്കനിള് യക്ടോത്രക്കക്ടോരന്  തെക്ടോതഴ
വസ്പീണസ  മരനിക്കുന.   നമ്മുതട  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്,  അവതര  കുറയ  പറയുകേയല.
തെക്ടോജ സ മഹല് നനിര്മനിചതുസ അവര് തെതന്നയക്ടോണസ.  അതുയ നസ്പീതയ,  ഇതുയ നസ്പീതയ എന
പറകയണ്ടനിവരയ.  രണ്ടുയ ഒരക്ടോള് തെതന്നയക്ടോണസ.  അതതെക്ടോതക്ക മക്ടോറണയ.  അതുകപക്ടോതല
സസ്പീഡസ  കേണ്കടക്ടോളറുകേള്  കവണ്ടത്രയനില.  ഓവര്സസ്പീഡസ  ഡനിറകര്
സക്ടോപനികക്കണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ. അപകേടകേരമക്ടോയനി വണ്ടനി ഓടനിക്കുന്നവരതട തതലസന്സസ
കേശ്യക്ടോന്സല് തചയ്യണയ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട ഗതെക്ടോഗതെ വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി  ചര്ചതചയസ
കഡവര്മക്ടോര്ക്കസ കക്ടോസസ തകേക്ടോടുക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി ജനിലകേള്കതെക്ടോറുയ സ്കൂളകേള് തുടങ്ങണയ,
അവനിതട  കപക്ടോയക്ടോല്  അവര്ക്കുതെതന്ന  ആതക്ടോഭനിമക്ടോനമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  കപക്ടോസ്റ്റുകേളയ
കകേബനിളകേളയ  കറക്ടോഡരനികേനികലയസ  മക്ടോറണയ.  അതെനിനസ  ബന്ധതപ്പെട  വകുപ്പുകേള്
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നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കകേണ്ടതെക്ടോണസ.  ബഹുജനങ്ങതള  ഗതെക്ടോഗതെ  കബക്ടോധമുള്ളവരക്ടോക്കണ
തമന്നതെസ  ഏറവുയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോണസ.  അതെസ  ഇന്നസ  കകേരളതനിലനില.  കറക്ടോഡുസുരക്ഷ
പക്ടോഠശ്യപദതെനിയനില് ഉള്തപ്പെടുത്തുകേതെതന്ന കവണയ.  അതെനിനസ  ഇവനിടതത ചര്ചയുതട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തെസ്പീരമക്ടോനയ ഉണ്ടക്ടോകേണയ.  കറക്ടോഡസ നനിര്മക്ടോണതനില് വനിട്ടുവസ്പീഴ സചയനിലക്ടോത
നനിലയുണ്ടക്ടോകേണയ. പനി.ഡബന്യു.ഡനി.,  കപക്ടോലസ്പീസസ,  ഗതെക്ടോഗതെ  വകുപ്പെസ,  പ്രക്ടോകദശനികേ
സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള്  എന്നനിവയുതട   കൂടക്ടോയ്മയുണ്ടക്ടോകേണയ.   കകേരളതനില്
വക്ടോഹനതപ്പെരപ്പെയ പ്രതെനിവര്ഷയ 19 ശതെമക്ടോനമക്ടോണസ. കറക്ടോഡസ വനികേസനയ 7 ശതെമക്ടോനകമ
കൂടുനള.  ആ  തതവരദശ്യയ  എങ്ങതനയക്ടോണസ  പരനിഹരനിക്കുകേ.  ഇന്തശ്യയനില്  ഏറവുയ
കൂടുതെല്  കറക്ടോഡസ  സക്ടോന്ദ്രതെയുള്ള കകേരളതനില്  100  ചതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീററനിനസ  853
കേനികലക്ടോമസ്പീറര് കറക്ടോഡുണ്ടസ,  ഇന്തശ്യയനില് തമക്ടോതതനില് കനക്ടോക്കുകേയക്ടോതണങ്കെനില് തവറുയ
387  കേനികലക്ടോമസ്പീറകറയുള.  നമള്  നക്ടോടനിതന്റെ  ആവശശ്യമക്ടോയ  പബനികേസ  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ടസ
ഉകപക്ഷനിചനികല. ബസ്സുകേള് ധക്ടോരക്ടോളയ വര്ദനിപ്പെനിക്കണയ. നനിനതകേക്ടോണ്ടസ ആരയ യക്ടോത്ര
തചയ്യക്ടോന്  പക്ടോടനില.  ഇരന്നസ  തെതന്ന  യക്ടോത്രതചയ്യണയ.  കലക്ടോ  കഫക്ടോര്  ബസനിനസ  നല
സഇൗകേരശ്യമനികല.  അതെനിനകേതസ എ.സനി.-തയക്ടോതക്കയുണ്ടസ,  ഒര പ്രശ്നവുമനില ഇതതെലക്ടോയ
നമുക്കസ  തചയ്യക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ.  ഇകപ്പെക്ടോള് ബസ്സുകേളതട  എണയ പകുതെനിയക്ടോയനി  കുറഞ.
കേക്ടോറുകേളതട എണയ അഞനിരടനിയക്ടോയനി വര്ദനിച്ചു.  കമക്ടോകടക്ടോര് തതസക്കനിളകേളതട എണയ
ആയനിരയ മടങ്ങക്ടോണസ  വര്ദനിചനിരനിക്കുന്നതെസ.  പണ്ടസ  സ്കൂളനില് പഠനിക്കുകമ്പക്ടോള് നമ്മുതട
നക്ടോടനില് എവനിതടതയങ്കെനിലയ കമക്ടോകടക്ടോര് തതസക്കനിള് ഉണ്ടക്ടോയനിരകന്നക്ടോ? നക്ടോടനിന് പുറതസ
ജക്ടോലവനിദശ്യക്കക്ടോരന്  വരകമ്പക്ടോഴക്ടോണസ  നമള്  കമക്ടോകടക്ടോര്  തതസക്കനിള്  കേക്ടോണുന്നതെസ.
ഏറവുയ  കൂടുതെല്  അപകേടങ്ങളണ്ടക്ടോകുന്നതെസ  കേക്ടോറുകേളയ  ഇരചക്ര
വക്ടോഹനങ്ങളയമൂലമക്ടോണസ.  അവയുതട  ഉപകയക്ടോഗയ  പരമക്ടോവധനി  കുറയണയ.
ആവശശ്യമനിലക്ടോതതെ തതവകുകന്നരങ്ങളനില്  പത്രക്ടോസസ കേക്ടോണനിക്കക്ടോന്  കേക്ടോല്നടക്കക്ടോരതട
അവകേക്ടോശയ  നനികഷധനിച്ചുതകേക്ടോണ്ടസ  വക്ടോഹനങ്ങള്  കറക്ടോഡനില്  തകേക്ടോണ്ടനിടനിടസ
കപക്ടോകുകേയക്ടോണസ  ഓകരക്ടോരതരയ.  ആ വണ്ടനിതയലക്ടോയ  തെതന്ന കപക്ടോലസ്പീസസ  ഉറപ്പെക്ടോയുയ
പനിടനിക്കണയ.  ആവശശ്യതനിനസ  വണ്ടനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കണയ.  ഇതെസ  ഒര ആഡയബരമല.
ഇയഗണ്ടനിതലക്ടോതക്ക   ഒര  കേക്ടോര്  ഒര  മക്ടോസയ  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തെലനിതപ്പെക്ടോളനിച്ചുകേളയുയ.
ഇവനിതട  ഉടുതപ്പെക്ടോതക്ക  പുതെപ്പെനിചസ  വലനിയ  പൂജയക്ടോണസ,  ഭയങ്കെര  സയഭവമക്ടോണസ.  ഇതെസ
തവറുതമക്ടോര  തമറലക്ടോണസ.  അതെനിതന്റെ  തപയനിന്റെസ  കപക്ടോയനിക്കഴനിഞ്ഞക്ടോല്  ഒനമനില.
അതെനിനക്ടോല്  തപക്ടോതുവക്ടോഹനങ്ങളതട  എണയ  കൂടണയ.  2015-ല്  കകേരളതനില്
വക്ടോഹനങ്ങളതട എണയ ഒര കകേക്ടോടനി ചനിലസക്ടോനമക്ടോയനിരന. ഇക്കക്ടോലതസ കകേരളതനില്
കറക്ടോഡുകേളതട നസ്പീളയ  3.73  ലക്ഷമക്ടോണസ.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ 8.33  ലക്ഷയ വക്ടോഹനങ്ങള്
കകേരളതനില്  രജനിസ്റ്റേര്  തചയ.  ഇഇൗ  സക്ടോഹചരശ്യതനില്  വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള്
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ വര്ദനിക്കുയ.  കദശസ്പീയ കേണക്കസ പ്രകേക്ടോരയ ഒര വര്ഷയ  39,000-ല്
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പരയ അപകേടങ്ങള് കകേരളതനില് നടക്കുനണ്ടസ. 2015-ല് 4200 -ഒക്ടോളയ കപര് മരനിച്ചു.
ഇകപ്പെക്ടോള് കകേരളതനില്  (ഇതെസ  റനികപ്പെക്ടോര്ടസ  തചയ്യുകമ്പക്ടോള്)  ഒര കകേക്ടോടനി  ആറസ  ലക്ഷയ
വക്ടോഹനങ്ങള്  നനിലവനിലണ്ടസ.  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നസ  വര്ഷയ  38,000  തതലസന്സുകേള്
കേശ്യക്ടോന്സല്  തചയനിട്ടുണ്ടസ.  അമനിതെ  കവഗതെയസ  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴസ  മക്ടോസതനിനുളളനില്
53,930  കകേസ്സുകേളയ  അടയക്ടോള  ലയഘനതനിനസ,  അതെക്ടോയതെസ  തതസന്  കബക്ടോര്ഡസ
ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുയ  അതെനിക്രമനിചസ  കപക്ടോയതെനിനസ  33,000  കകേസ്സുകേളയ  മദശ്യപനിച്ചുളള
തതഡവനിയഗനിനസ 17,500 കകേസ്സുകേളയ ഓവര് കലക്ടോഡനിനസ  37,200 കകേസ്സുകേളയ രജനിസ്റ്റേര്
തചയ്യുകേയുണ്ടക്ടോയനി.   പനിഴയനിനതനില്  ആറസ  വര്ഷങ്ങളനിലക്ടോയനി  6.34  കകേക്ടോടനി  രൂപ
ഖജനക്ടോവനികലയസ  വരവുണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ഗവണ്തമന്റെസ  നനിരസ്പീക്ഷണ  കേശ്യക്ടോമറ
സയവനിധക്ടോനമുള്തപ്പെതട  ഒരപക്ടോടസ  നല  കേക്ടോരശ്യങ്ങള്  തചയ്യുനണ്ടസ.  വനിദശ്യക്ടോഭശ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളതട  പരനിധനിയനില്  വക്ടോഹന  പരനികശക്ടോധനയുണ്ടസ,  കുടനികേളതട  വക്ടോഹന
ഉപകയക്ടോഗയ  കനക്ടോക്കുനണ്ടസ,  സസ്പീഡസ  ഗവര്ണറുണ്ടസ,  കറക്ടോഡസ  കസഫനി  നടപടനിയുണ്ടസ,
ജസ്റ്റേനിസസ ചന്ദ്രകശഖരദക്ടോസസ കേമസ്പീഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ടസ നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന് ആഗഹനിക്കുനണ്ടസ.
കറക്ടോഡസ  തമയനിന്റെനന്സസ  ചസ്പീഫസ  എഞനിനസ്പീയതറ  നനിയമനിക്കക്ടോന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കസക്ടോഷശ്യല്  ഓഡനിറസ  വരനണ്ടസ.   ഇതെനിതലലക്ടോയ  സര്ക്കക്ടോര്  ശക്തമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടസ
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണസ.  സര്ക്കക്ടോരനിതന്റെ  ശുഭയക്ടോത്രക്ടോ  പദതെനിയുണ്ടസ.  സര്ക്കക്ടോരയ
കപക്ടോലസ്പീസുയ   കനരകത  പറഞ്ഞ  വകുപ്പുകേളയ  കചര്ന്നക്ടോണസ  ഇതെസ  നടത്തുന്നതെസ.
കബക്ടോധവല്ക്കരണമക്ടോണസ ലക്ഷശ്യയ.  ടക്ടോഫനികേസ അപകേടങ്ങള്  25  ശതെമക്ടോനയ കുറയ്ക്കുകേ,
ഗുരതെരമക്ടോയ അപകേടങ്ങള് 20 ശതെമക്ടോനയ കുറയ്ക്കുകേ, കേക്ടോല് നടയക്ടോത്രകേക്ടോര്ക്കസ സുരക്ഷ,
ടക്ടോഫനികേസ  നനിയമങ്ങള്  പക്ടോലനിക്കുകേ,  തുടങ്ങനിയവയക്ടോണസ  ലക്ഷശ്യയ.  ആധുനനികേ
സക്ടോകങ്കെതെനികേ  വനിദശ്യകേളക്ടോയ  ഓകടക്ടോമക്ടോറനികേസ  ടക്ടോഫനികേസ  എന്കഫക്ടോഴസതമന്റെസ  സനിസ്റ്റേയ,
ഹക്ടോന്ഡ്തഹല്ഡസ  സസ്പീഡസ  റഡക്ടോര്,  ആധുനനികേ  ബസ്പീതസ  അനതതലസര്  ആന്റെസ
ആല്കക്കക്ടോ മസ്പീറര്,  കമക്ടോകഡണ് ടക്ടോഫനികേസ  കസ്റ്റേറസ  കേമക്ടോന്റെസ  ആന്റെസ തസന്ടല് തസകര്,
ടക്ടോഫനികേസ  പക്ടോര്ക്കസസസ  ആന്റെസ  തമക്ടോതതബല്  ടക്ടോഫനികേസ  മുതെലയക്ടോവ  വഴനി  ഗതെക്ടോഗതെയ
തമചതപ്പെടുത്തുന്നതെനിതനക്കുറനിചസ  ഗഇൗരവമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണസ. കറക്ടോഡസ
നനിര്മക്ടോണതനിനക്ടോയനി  റബ്ബര്,  കവസ്റ്റേസ  പക്ടോസ്റ്റേനിക്കസ,  സനിമന്റെസ തതടല്സസ,  കസ്റ്റേക്ടോണ്
തതടല്സസ  തുടങ്ങനിയ  നൂതെന  സക്ടോകങ്കെതെനികേ  വനിദശ്യകേള്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകമ്പക്ടോള്
കറക്ടോഡുകേളനിലൂതട  കുറച്ചുകൂടനി  നല  നനിലയനില്  സഞരനിക്കക്ടോന്  കേഴനിയുയ.
അകമരനിക്കയനിതല ടക്ടോഫനികേസ സനിദക്ടോന്തതമന്നസ പറയുന്നതെസ എതെനിതര വരന്ന വക്ടോഹനയ
ഇടനിക്കക്ടോനക്ടോണസ  വരന്നതതെന്നസ  നമള്  കേരതെണതമന്നക്ടോണസ.  അവനിതട  കപക്ടോയനിട്ടുളള
എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോയ.  കകേരളതനിലക്ടോതണങ്കെനില്  നമതള  ഉറപ്പെക്ടോയുയ  ഇടനിക്കക്ടോന്
കവണ്ടനിയക്ടോണസ  വരന്നതതെന്നസ  കേരതെണയ.  മകറതെസ  ഇടനിക്കക്ടോനല വരന്നതെസ,  പതക്ഷ,
കകേരളതനില് നതമ ഇടനിക്കക്ടോന് തെതന്നയക്ടോണസ വരന്നതെസ.  അതെക്ടോണസ കകേരളതനിതന്റെ
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പ്രകതെശ്യകേതെ.  ടക്ടോഫനികേസ  കപക്ടോലസ്പീസസ  വളതര  പ്രധക്ടോനമക്ടോണസ.  ധക്ടോരക്ടോളയ  ടക്ടോഫനികേസ
കപക്ടോലസ്പീസുണ്ടസ അവര്ക്കസ നല തടയനിനനിയഗസ തകേക്ടോടുകക്കണ്ടതെക്ടോയനിട്ടുണ്ടസ.  ബഹുമക്ടോനതപ്പെട
കേക്ടോയയകുളയ  എയ.എല്.എ.  ശസ്പീമതെനി  യു.  പ്രതെനിഭ  ഹരനി  ഒര കനക്ടോടസ  ഇവനിതട  തെന.
അവര്  പറയുന്നതെസ  ശരനിയക്ടോണസ.  അമ്പലപ്പുഴയുതടയുയ  തെകേഴനിയുതടയുയ  ഇടയ്ക്കുളള
സലമക്ടോണസ  കേരമക്ടോടനി.  അവനിതട  തതപപ്പെസ  ഇറക്കനിയനിടനിരനിക്കുകേയക്ടോണസ.   ഒരക്ടോള്
കമക്ടോകടക്ടോര് തതസക്കനിള്  ഓടനിച്ചുവന്നസ തതപപ്പെനില് ഇടനിച്ചുമരനിച്ചു.  ഇതരയ കേക്ടോരശ്യങ്ങളനില്
ഉകദശ്യക്ടോഗസന്മക്ടോരനില്  നനിനയ  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോരനില്  നനിനയ  വസ്പീഴ്ചയക്ടോണസ
സയഭവനിക്കുന്നതെസ.  അവരനില്  നനിന്നസ  പണയ  ഇഇൗടക്ടോക്കക്ടോനുളള  നനിയമയ  വരണയ.
അവര്ക്കങ്ങതന  ഒഴനിഞമക്ടോറക്ടോനക്ടോകേനില,  കേക്ടോരണയ  സമയയ  കേഴനിഞ്ഞക്ടോല്  തതപപ്പെസ
എടുത്തുമക്ടോറണയ.  അതുകപക്ടോലളള  സക്ടോമഗനികേള്  അവനിതട  സൂക്ഷനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടനില.
ഇങ്ങതന  മരനിക്കുന്നവരതട  കുടുയബങ്ങള്ക്കസ  ഒക്ടോകരക്ടോ  കേക്ടോലത്തുയ  മുഖശ്യമനനിയുതട
മഹക്ടോമനസ്കതെതകേക്ടോണ്ടസ  കേശ്യക്ടോബനിനറനില്  വചസ  കുറചസ  തതപസ  തകേക്ടോടുതക്ടോല്  പ്രശ്നയ
തെസ്പീരകമക്ടോ;  പ്രശ്നയ  തെസ്പീരനില.  ഇതരതനിലള്ള  അതെസ്പീവ  ഗുരതെരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ
മക്ടോറമുണ്ടക്ടോകേണയ.  മക്ടോറതനിതന്റെ  ആരയഭയ  കുറനിക്കക്ടോന്  ഈ  ചര്ച  ഉപകേരനിക്കുയ.
പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  കപക്ടോലസ്പീസസ,  ആകരക്ടോഗശ്യയ,  ഗതെക്ടോഗതെയ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേള്  കചര്ന്നസ
ബഹുമക്ടോനതപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുതട  സക്ടോന്നനിദശ്യതനില്   ചര്ച  നടതനി  നമുക്കസ
കേക്ടോരശ്യങ്ങള് മുകന്നക്ടോട്ടു തകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോവുന്നതെക്ടോണസ. 

ശസ്പീ  .    തതഹബനി  ഇഇൗഡന്:  സര്,  അണ്  സയന്റെനിഫനികേസ  കറക്ടോഡസ
കേണ്സ്ട്രേക്ഷതനക്കുറനിച്ചുയ ഡനിതതസനനിതനക്കുറനിച്ചുയ പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.
ആതണങ്കെനിലയ  തെകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോതണങ്കെനിലയ  കറക്ടോഡസ  ടക്ടോര്
തചയ്യുന്നതെസ സര്ഫസനില് നനിനയ വളതര ഉയരതനിലക്ടോണസ.  അതെസ ഓകരക്ടോ പ്രക്ടോവശശ്യയ
റസ്പീടക്ടോര്  തചയ്യുന്നതെസ  കനരകത തചയതെനിതന്റെ മുകേളനിലക്ടോണസ.   ബനി.എയ.  &   ബനി.സനി.
ആതണങ്കെനില്  നക്ടോലടനി  ഉയരയ  ഇതെനിനസ  വരനികേയക്ടോണസ.  എലക്ടോവര്ഷവുയ  ഇതെസ
ഉയര്നവരനികേയക്ടോണസ.   ഇതെനിതന്റെ കേണ്സ്ട്രേക്ഷനനില് സര്ഫസനിനസ  അനുകയക്ടോജശ്യമക്ടോയ
രസ്പീതെനിയനില് നസ്പീക്കയ തചയ്യക്ടോനുളള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധക്ടോകേരന് :  സര്,  അതെക്ടോണസ  തചകയ്യണ്ടതെസ.  പതക്ഷ,  അതെക്ടോണസ
തചയ്യക്ടോതതെസ.  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോര്  പഴയ  കേല്ലുയ  മണ്ണുയതെതന്ന  തെനിരനിചനിടുകേയക്ടോണസ.
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് ഇങ്ങതന കനക്ടോക്കനിതക്കക്ടോണ്ടു നനിന്നസ സൂപ്പെര്തതവസസ തചയ്യുകേയക്ടോണസ.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്തമന്റെസ,  നക്ടോഷണല്  തതഹകവയസ  ഇതെസ  മക്ടോറനി  പുതെനിയതെസ  നനിറയക്ടോന്
സമതെനിക്കനില.  ഒര കേനി.  മസ്പീററനിനസ ഒര കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണസ തെരന്നതെസ.  തെനിരവനന്ത
പുരതസ  കറക്ടോഡ്സസ ആന്റെസ ബനിഡ്ജസസ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് വഴനി ഒര കേനി.  മസ്പീററനിനസ  14
കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണസ  തചലവക്ടോകുന്നതെസ.  അതുതകേക്ടോണ്ടസ  തെനിരവനന്തപുരതസ  നമ്മുതട
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കറക്ടോഡനിനസ  ഒര  കുഴപ്പെവുമനിലകലക്ടോ.  അങ്ങതനയുളള  കറക്ടോഡസ  നനിര്മനിക്കക്ടോനക്ടോണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതെസ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ  പറഞ്ഞതുകപക്ടോതല  ഇഇൗ  ചര്ച  അതെനിനസ
സഹക്ടോയകേരമക്ടോകേതട.  

ഓര്ഡര്....................ഓര്ഡര്..........സഭ  ഇകപ്പെക്ടോള്  പനിരനിയുന്നതുയ  നക്ടോതള
രക്ടോവനിതല 9.00-മണനിക്കസ വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുന്നതുമക്ടോണസ.  

(2016  നവയബര് മക്ടോസയ  1-ാം തെസ്പീയതെനി തചക്ടോവ്വക്ടോഴ്ച്ച  രക്ടോവനിതല  9.00-മണനിക്കസ
വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുന്നതെനിനക്ടോയനി സഭ കവകുകന്നരയ 5.07-നസ പനിരനിഞ.)
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അനുബന്ധയ

(ചസ്പീകക്കക്ടോടസ കുടനിതവള്ള പദതെനിതയ സയബന്ധനിചസ  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി)

ശസ്പീ. മക്ടോതെന്യു ടനി. കതെക്ടോമസസ  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില് സഭയുതട   കമശപ്പുറത്തുവച

ഭക്ടോഗങ്ങള് ചുവതട കചര്ക്കുന.) 

1.  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  കുടനിതവള്ള  പദതെനിക്കക്ടോയനി  ഒന്നക്ടോയ  ഘടതനില്  NABARD-

RIDF  XIV-ല്  8072.27  ലക്ഷയ രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണക്ടോനുമതെനിയുയ,  രണ്ടക്ടോയ ഘടതനില്

SLSSC  2013-ല്  2200  ലക്ഷയ രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണക്ടോനുമതെനിയുയ,  മൂന്നക്ടോയ ഘടതനില്

NABARD-RIDF  XVIII  1254  ലക്ഷയ  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണക്ടോനുമതെനിയുയ   നക്ടോലക്ടോയ

ഘടതനില് SLSSC 2014-ല് 800 ലക്ഷയ രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണക്ടോനുമതെനിയുയ നക്ടോളനിതുവതര

ലഭനിച്ചു.  കപ്രക്ടോജകസ റനികപ്പെക്ടോര്ടസ പ്രകേക്ടോരയ ചസ്പീകക്കക്ടോടസ,  മുതുവല്ലൂര്,  കുഴനിമണ,  തചറുകേക്ടോവസ,

വക്ടോഴയൂര്, വക്ടോഴക്കക്ടോടസ,  പുളനിക്കല് എന്നസ്പീ പഞക്ടോയത്തുകേളനിലക്ടോയനി ഏകേകദശയ 362 കേനി.

മസ്പീറര് വനിതെരണ ശയഖല ആവശശ്യമുള്ളതെക്ടോയനി മനസനിലക്ടോക്കുന.  ഇതെനില് ഏകേകദശയ

196  കേനി. മസ്പീറര് സക്ടോപനിക്കക്ടോന് അനുമതെനി നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.

2.  2016  മക്ടോര്ചനില്  ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി  കേമസ്പീഷന്  തചയതവങ്കെനിലയ  വനിതെരണ

കലനുകേള്  ഓകരക്ടോന്നക്ടോയനി  ചക്ടോര്ജസ  തചയസ  വരന്നകതെയുള.  ഫസ്പീസനിബനിളക്ടോയ

കലനുകേളനില് നനിനയ  അകപക്ഷകേള് വരന്ന മുറയസ കേണക്ഷന് നല്കേനി വരനണ്ടസ.

ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  ജല  വനിതെരണ  പദതെനിയനില്  തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി  മണ്ഡലതനിതല

ചസ്പീകക്കക്ടോടസ,  മുതുവല്ലൂര്,  പുളനിക്കല്,  വക്ടോഴയൂര്,  തചറുകേക്ടോവസ  എന്നസ്പീ  പഞക്ടോയത്തുകേള്

ഉള്തപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.  ഈ പദതെനി ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി മക്ടോര്ചസ മക്ടോസതനില് കേമസ്പീഷന് തചയ.

ഇതെനിതന്റെ പ്രകയക്ടോജനയ ഭക്ടോഗസ്പീകേമക്ടോയനി തെക്ടോതഴപ്പെറയുന്ന സലങ്ങളനില് ലഭശ്യമക്ടോണസ.

തകേക്ടോകണ്ടക്ടോടനി മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി

ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  പദതെനി  പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോയകതെക്ടോടുകൂടനി  19  ലക്ഷയ  കശഷനിയുള്ള

കചപ്പെനിളനിക്കുന്നസ  ടക്ടോങ്കെനില്  ശുദസ്പീകേരനിച  ജലയ  എതനിയനിട്ടുണ്ടസ.  ഇവനിതട  നനിനയ

നനിലവനിലള്ള  കേക്ടോകളക്ടോതസ,  കബക്ടോക്കസ  ഓഫസ്പീസസ  എന്നനിവനിടങ്ങളനിതല  ടക്ടോങ്കുകേളനില്

തവള്ളതമതനിചസ  അറുപകതെക്ടോളയ  ടക്ടോപ്പുകേളനിലൂതട  ജലവനിതെരണയ  നടത്തുനണ്ടസ.

പുതുതെക്ടോയനി  180  ഗക്ടോര്ഹനികേ  കേണക്ഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  1500  ഓളയ  പുതെനിയ

കേണക്ഷനുകവണ്ടനി അകപക്ഷകേളയ ലഭനിചനിട്ടുണ്ടസ.   കപപ്പെസ  കലനുകേള് സജസ്പീവമക്ടോയ

സലങ്ങളനില് മക്ടോത്രകമ കേണക്ഷന് നല്കേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

269/2019.
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ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  പഞക്ടോയതസ-  ചസ്പീകക്കക്ടോടസ പദതെനി പ്രവര്തനക്ഷമമക്ടോയകതെക്ടോടുകൂടനി
8  പുതെനിയ കേണക്ഷനുകേള് നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  കപപ്പെസ കലനുകേള് ഉള്ള ഭക്ടോഗങ്ങളനില്
പുതെനിയ കേണക്ഷന് നല്കുന്ന പ്രവൃതനി നടനവരന.  ഇതെനിനക്ടോയനി ചുള്ളനികക്കക്ടോടുള്ള
23.04 ലക്ഷയ കശഷനിയുള്ള ടക്ടോങ്കെക്ടോണസ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതെസ.

മുതുവല്ലൂര്  പ ഞക്ടോയതസ-  മുതുവല്ലൂര്  പഞക്ടോയതനില്  കപപ്പെസ  കലന്  ഉള്ള
ഭക്ടോഗങ്ങളനില് പുതെനിയ കേണക്ഷന് നല്കുന്ന പ്രവ സൃതനികേള് നടനവരന.

പുളനിക്കല്  പഞക്ടോയതസ-  ഈ  പഞക്ടോയതനില്  കകേക്ടോമ്പറമ്പസ  28.79  ലക്ഷയ
കശഷനിയുള്ള  ടക്ടോങ്കെസ,  9.42  ലക്ഷയ  കശഷനിയുള്ള  കഹസ്കൂള്  ടക്ടോങ്കെസ  എന്നനിവയനില്
ചസ്പീകക്കക്ടോടസ  പദതെനിയുതട ശുദസ്പീകേരനിച ജലയ എതനിയനിട്ടുണ്ടസ.   നനിലവനില് വനിതെരണ
കപപ്പെസ കലന് ഇലക്ടോതതെനിനക്ടോല് കേണക്ഷന് നല്കേനിയനിടനില.

വക്ടോഴയൂര് പഞക്ടോയതസ-  വക്ടോഴയൂര് പഞക്ടോയതനില് 30.21 ലക്ഷയ കശഷനിയുള്ള
മുണ്ടകേകശരനി  ടക്ടോങ്കെനില്  തവള്ളയ എതനിയനിട്ടുണ്ടസ.   ഇവനിതട  നനിനയ കവദശ്യരങ്ങക്ടോടനി
സബസ വഴനി വക്ടോഴയൂര് ഭക്ടോഗത്തുള്ള കപപ്പെസ കലന് ഉള്ള ഭക്ടോഗങ്ങളനില് ജല വനിതെരണയ
എത്തുനണ്ടസ.   പുതെനിയ  അകപക്ഷയനികന്മല്  കേണക്ഷന്  നല്കുന്ന  നടപടനി
നടനവരന.  

തചറുകേക്ടോവസ പഞക്ടോയതസ- തചറുകേക്ടോവസ പഞക്ടോയതനില് നനിലവനില് മുണ്ടകേകശരനി
ടക്ടോങ്കെനില് നനിനയ കവദശ്യരങ്ങക്ടോടനി  സബസ വഴനിയക്ടോണസ  ജലയ  വനിതെരണയ നടത്തുന്നതെസ.
നനിലവനില് കപപ്പെസ കലന് ഉള്ള ഭക്ടോഗങ്ങളനില് കേണക്ഷന് നല്കുനണ്ടസ.  ഇതുവതര
പുതെനിയതെക്ടോയനി  150  കേണക്ഷനുകേള്  നല്കേനിയനിട്ടുണ്ടസ.  പുതെനിയ  കേണക്ഷതന്റെ
പ്രവൃതനികേള് നടനവരനണ്ടസ.

കുഴനിമണ, വക്ടോഴക്കക്ടോടസ പഞക്ടോയതസ - വനിതെരണ ശയഖലയുതട കപപ്പെസ കലന്
സക്ടോപനിക്കല് പുകരക്ടോഗമനിച്ചു വരന.

3.  വനിതെരണ  ശയഖലയുതട  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കല്  PWD/
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി/പഞക്ടോയതസ  എന്നസ്പീ  സക്ടോപനങ്ങളതട  അധസ്പീനതെയനിലള്ള
സലങ്ങളനിലക്ടോണസ  നടനവരന്നതെസ.   കപപ്പെസ  കലന് സക്ടോപനിക്കുവക്ടോന് അനുവക്ടോദയ
ലഭനിക്കുന്നതെനിനുകവണ്ടനി  PWD  അധനികേക്ടോരനികേള്ക്കസ  യഥക്ടോസമയയ  തുകേ  ഒടുക്കക്ടോറുണ്ടസ.
കറക്ടോഡസ  തറതസ്റ്റേക്ടോകറഷന് ഇനതനില് ഒന്നക്ടോയ ഘടതനില്  9,13,43,195  രൂപ  PWD
അടയ്ക്കുവക്ടോന്  ആവശശ്യതപ്പെടതെനില്  4,36,75,477  രൂപ  അടചനിട്ടുണ്ടസ.  ബക്ടോക്കനി
4,76,67,718  രൂപ  അടയ്ക്കുവക്ടോനുണ്ടസ.  ഭരണക്ടോനുമതെനി  പ്രകേക്ടോരയ  ഈ  ഇനതനില്
ഉള്തപ്പെടുതനിയതെസ  4,91,00,000  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോയതെനിനക്ടോല്  മുഴുവന്  പണവുയ
അനുവദനിക്കുന്നതെനിനസ പദതെനിയുതട റനികവസ് ഡസ എസ്റ്റേനികമറസ അയഗസ്പീകേക്ടോരതനിനക്ടോയുള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചു വരന.
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രണ്ടക്ടോയ ഘടതനില് ആദശ്യയ PWD ആവശശ്യതപ്പെട 25,19,194 തുകേ അടയ്ക്കുകേയുയ
തുടര്ന്നസ  PWD  ആവശശ്യതപ്പെട  5,11,24,280  രൂപയുതട കൃതെശ്യതെ ഉറപ്പുവരത്തുന്നതെനി
കലയക്ടോയനി  PWD-കയക്ടോടസ  ഒര  കജക്ടോയനിന്റെസ  ഇന്തസക്ഷനസ  ആവശശ്യതപ്പെടനിട്ടുണ്ടസ.
രണ്ടക്ടോയ ഘടതനില് ഭരണക്ടോനുമതെനി പ്രകേക്ടോരയ ഈ ഇനതനില് ഉള്തപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതെസ
323  ലക്ഷയ  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോയതെനിനക്ടോല്  മുഴുവന്  സയഖശ്യയുയ  അടയ്ക്കുന്നതെനിനസ
PWD-യുമക്ടോയനി കജക്ടോയനിന്റെസ ഇന്തസക്ഷന് നടതനിയകശഷയ മക്ടോത്രകമ സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

മൂന്നക്ടോയ  ഘടതനിതന്റെ  കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനസ  മുകന്നക്ടോടനിയക്ടോയനി
PWD-യുതട  കറക്ടോഡസ  കേടനിയഗസ  സക്ടോയഗ്ഷനുകവണ്ടനി  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണ്ടസ.
ഇതെനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  തുകേ  എത്രതയന്നസ  PWD-യനില്  നനിനയ  അറനിയനിചനിടനില.
ഇതെനിനക്ടോയനി 125 ലക്ഷയ രൂപ കപ്രക്ടോജകനില് ഉള്തക്കക്ടോള്ളനിചനിട്ടുണ്ടസ. നക്ടോലക്ടോയ ഘടതനില്
കപപ്പെസ  കലന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതെനിനുകവണ്ടനി  കറക്ടോ ഡസ  തറതസ്റ്റേക്ടോകറഷന്  ഇനതനില്
173.17 ലക്ഷയ രൂപ വകേയനിരതനിയനിട്ടുണ്ടസ. 

കപപ്പെസ കലന് സക്ടോപനിക്കക്ടോന് കവണ്ടനി തവടനിതപ്പെക്ടോളനിച കറക്ടോഡുകേള് ബന്ധതപ്പെട
PWD, മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറനി, പഞക്ടോയതസ അധനികേക്ടോരനികേള് മുകഖനയക്ടോണസ നന്നക്ടോകക്കണ്ടതെസ.


