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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 നവലാംബര്  8,  ചചഭാവ

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                       [നമ്പര് 25

നനിയമസഭ  2016  നവലാംബര് മഭാസലാം  8-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള
(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലക്കട്ട്  അനുവദനിക്കചപട  കചഭാദലങ്ങളുചട

പടനികേയനിചല നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്..................ഓര്ഡര്.............കചഭാദലലാം നമ്പര് *751

ആള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട്

1(*751) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന്  :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം:  സര്,  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആള  ഇനലഭാ  ഇന്സനിടറ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ചമഡനിക്കല്  സയന്സസട്ട്
(എയനിലാംസട്ട്) സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നതീക്കമുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എയനിലാംസട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എയനിലാംസട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  കേചണത്തനി  ആയതനിചന്റെ
വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനട്ട് ചചകേമഭാറുന്നതനിനുലാം ചസഷലല് ഓഫതീസചറ നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം
മുന്സര്ക്കഭാര് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  വതീഴ്ചകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  എയനിലാംസട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1486/2019
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആള ഇനലഭാ  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ചമഡനിക്കല്
സയന്സസനിനട്ട്  (എയനിലാംസട്ട്)  തുലലമഭായ  ഒരു  സഭാപനലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  ഒന്നനിലധനികേലാം  സലങ്ങള കേചണത്തനി അറനിയനിക്കണചമനലാം,  ടനി
ഭൂമനി  സസൗജനല  നനിരക്കനിലഭായനിരനിക്കണചമനലാം  ടനി  ഭൂമനിയനികലയട്ട്  നല്ല കറഭാഡുമഭാര്ഗലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണചമനലാം  ജലലാം/ചചവദദ്യുതനി  എന്നനിവയചട  ലഭലത  പരലഭാപ്തമഭായനിരനിക്കണ
ചമനമുള്ള നനിബന്ധനകേള ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല കുടലാംബകക്ഷമ
വകുപ്പുമനനി  മുഖഭാനരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  19-6-2014-ല്  കകേരള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  (അനുബന്ധലാം),* ടനി  നനിബന്ധനകേള
പഭാലനിച്ചുചകേഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് തഭാചഴെപറയന്ന നഭാലട്ട് സലങ്ങള
കേചണത്തുകേയലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരലഭാപ്തമഭാചണന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന 16-7-2014-ല് അനുബന്ധലാം* പ്രകേഭാരലാം അറനിയനിക്കുകേയമുണഭായനി. 

1. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിചല കേനിനഭാലൂരനില് ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യചട
പക്കലുള്ള സലലാം (200 ഏക്കര്)

2. തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  ചനയഭാറനിന്കേര  ചനട്ടുകേഭാല്കത്തരനിയനിലുള്ള
തുറന്ന ജയനിലനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള സലലാം (263.45 ഏക്കര്)

3. കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള സലലാം (248.21 ഏക്കര്)

4. എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിചല കേളമകശ്ശേരനിയനില് ഹനിന്ദുസഭാന് ചമഷതീന്
ടൂളസനിചന്റെ  (എചട്ട്.എലാം.റനി.)  അധതീനതയനിലുള്ള  സലലാം  (200
ഏക്കര്) 

തുടര്ന്നട്ട്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഘടലാംഘടമഭായനി ചതരചഞ്ഞടക്കചപട സലാംസഭാനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ആള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ചമഡനിക്കല് സയന്സസട്ട് നനിലവഭാരമുള്ള സഭാപനലാം
അനുവദനിക്കുന്നചതനലാം  2015-16-ചല വഭാര്ഷനികേ ബഡ്ജറനില് ഇനലന് യൂണനിയനട്ട്
കേതീഴെനിലുള്ള അഞട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളഭായ ജമ്മു കേഭാശതീര്, പഞഭാബട്ട്, ഹനിമഭാചല് പ്രകദശട്ട്,
ആസഭാലാം,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് എന്നനിവയഭാണട്ട് ആള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ചമഡനിക്കല്
സയന്സസട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  സഭാപനലാം  ഇസൗ  ഘടത്തനില്  അനുവദനിചചതനലാം  ഇനനി
തുടര്നള്ള ഘടങ്ങളനില് കകേരള സലാംസഭാനത്തനിനുലാം ടനി സഭാപനലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാചണനലാം
കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല കുടലാംബകക്ഷമ വകുപ്പുമനനി മുഖഭാനരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് 7-5-2015-ല്
ഇസൗ  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  (അനുബന്ധലാം)*  ആയതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി
സഭാപനലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  4-6-2016-ല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ഓര്മ്മേക്കുറനിപട്ട് അയചനിട്ടുമുണട്ട്. (അനുബന്ധലാം)*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  ചസഷലല് ഓഫതീസചറ ഇതുവചര  നനിയമനിചനിടനില്ല.  കമല്പറഞ്ഞ നഭാലട്ട്
സലങ്ങള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിചഭാല് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല്ല.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന്:  സര്,  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം,  ആനരഭാവയവങ്ങളുചട
രഭാസപരനികശഭാധന  എന്നതീ  കേഭാരലങ്ങളനില്  സലാംസഭാന  ആഭലനര  വകുപനിചന
സഹഭായനിക്കഭാന്  കേഴെനിയന്ന  എയനിലാംസട്ട്  കകേരളത്തനില്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനലസലാംസഭാന
കലഭാബനികേളുലാം  സസകേഭാരല  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുലാം  തടസലാം  നനില്ക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  അങ്ങചനചയങനില്  അതട്ട്  അതനിജതീവനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ
നടപടനി ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  അങ്ങചന  ഒരു  കലഭാബനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  യഭാചതഭാരു  ചതളനിവലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിടനില്ല.  എയനിലാംസട്ട്
ഇവനിചട  അനുവദനിചട്ട്  കേനിട്ടുന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  അതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ചചലുത്തഭാന് തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .     ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന്:  സര്,  ആതുര  ശുശ്രൂഷഭാരലാംഗത്തട്ട്  വന്  മുകന്നറമുണഭാക്കഭാന്
സഭാധലതയള്ള  ആള  ഇനലഭാ  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ചമഡനിക്കല്  സയന്സസട്ട്  കകേരളത്തനില്
ആവശലമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില്  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതങനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്
എയനിലാംസട്ട്  പദവനി  നല്കേനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഴെനിയകമഭാ;  ആ വഴെനിക്കട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം എചനങനിലുലാം ശമമുകണഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  നനിലവനിലുള്ള ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേചള
ഏറവലാം  മനികേച  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
എയനിലാംസട്ട്  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഇസൗ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേചള ഉയര്ത്തണചമന്നട്ട്
ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  രണലാം  രണഭാണട്ട്.  എയനിലാംസനിചന്റെ  ഒരു  ഘടകേലാം  ഇവനിചട
സഭാപനിക്കുകേചയന്നതട്ട്  മചറഭാരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേചള
എയനിലാംസട്ട് പദവനിയനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന്:  സര്,  കകേരളത്തനിചന്റെ  ചനിരകേഭാല  ആവശലമഭാണട്ട്
എയനിലാംസട്ട്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  ഒരു  ചമഡനിക്കല്  സലാംവനിധഭാനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
രൂപചപടത്തുകേ എന്നതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഇതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
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കേചത്തഴുതനിയകപഭാള  പരനിഗണനിക്കഭാചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിരുനചവങനിലുലാം  അതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരമുണഭായനില്ല.  ഇനലയനില്  ഏറവലാം  കൂടതല്  അകലഭാപതനി  മരുന്നട്ട്  കേഴെനിചട്ട്
ജതീവനിക്കുന്നവരുലാം  കരഭാഗലാംചകേഭാണട്ട്  വലയന്നവരുലാം  പല  പുതനിയ  കരഭാഗങ്ങളുലാം
വനിരുന്നനിചനത്തുകേയലാം ചചയ്യുന്ന ഇസൗ സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇത്തരത്തനില് ഒരു ചമഡനിക്കല്
ഗകവഷണ  പഠന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭാകക്കണതട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണനി
സലമുളചപചട  കേചണത്തണചമന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളല്ലഭാലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  കേഭാരലങ്ങള  ഇഴെഞ്ഞനിഴെഞ്ഞട്ട്  നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  കവണ
രതീതനിയനിലുള്ള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലുത്തനി  അതട്ട്  കനടനിചയടക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിതചന്ന
കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിചയ കേഭാണുകേയലാം എയനിലാംസട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് അനുവദനിചട്ട്
തരണചമന്നട്ട് ആവശലചപടകേയലാം ചചയ്തതനുസരനിചട്ട് അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കഭാചമന്നഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതട്ട്.  നമ്മേള നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്ന സലങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്  സഭാധലതകേള  ആരഭായന്നതനിനുമഭായനി  ഒരു  വനിദഗ
സലാംഘചത്ത  അയയണചമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  ആവശലചപടകേയലാം  അതനുസരനിചട്ട്  അയയഭാചമന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  നല്കുകേയലാം
ചചയ്തനിരുന.  പകക്ഷ ഇതുവകരയലാം  അങ്ങചനചയഭാരു വനിദഗ്ദസലാംഘലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
വന്നനിടനിചല്ലനള്ളതഭാണട്ട് വഭാസ്തവലാം.  ഇതനിനഭായനി സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പരമഭാവധനി
സമ്മേര്ദ്ദേലാം ചചലുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ കുകറ ദനിവസങ്ങളഭായനി മലയഭാളലാം ദനിനപത്രങ്ങളനില്
എയനിലാംസട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് വലനിയ വഭാര്ത്തകേളഭാണട്ട് വനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കകേരള
കേസൗമുദനി  ദനിനപത്രലാം  എഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനനിചയ  കൂട്ടുപനിടനിചട്ട്  എയനിലാംസട്ട്
അടനിമറനിക്കഭാന്  സസകേഭാരല  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  ശമനിക്കുനചവന്നഭാണട്ട്.
എയനിലാംസനിചന്റെ വരവട്ട്  വനിപ്ലവകേരമഭായ മഭാറങ്ങളഭായനിരനിക്കുലാം  സൃഷനിക്കുകേ.  ചടകകഭാളജനി
ടഭാന്സ്ഫറനിചന്റെ സഭാധലതകേള ഉളചപടത്തനി വനികേസസര രഭാജലങ്ങളുചട സഭാകങതനികേവനിദല
സസനമഭാക്കഭാന് കൂടതല് മനുഷലവനിഭവകശഷനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴെനിയന്ന തരത്തനിലുള്ള ഒരു
വലനിയ പദതനിയഭാണട്ട്  രണട്ട്  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  എയനിലാംസട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് ഇവനിചട പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്. ഈ സഭയചട പ്രകതലകേ ശദപതനികയണ ഒരു
വനിഷയമഭാണനിതട്ട്. ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഒഭാകരഭാ സലാംസഭാനകത്തയലാം ആകരഭാഗലലാം,
ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  തുടങ്ങനിയവയമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിവനിധ  കമഖലകേളനികലയട്ട്  ആവശലമഭായ
കേഭാരലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകതലകേമഭായനി  മഭാര്ക്കനിടന്നതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.
അല്ലഭാചത  ഒരു  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ആവശലകേത  പരനിഗണനിചല്ല.  കനരചത്ത
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ഉളചപചടയള്ളവര് ഇസൗ വനിഷയലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
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മുന്നനില് അവതരനിപനിചതഭാണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ആവശലകേത കകേന്ദ്രചത്ത കബഭാധലചപടത്തനി
ഇതട്ട് കനടനിചയടക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു പ്രകതലകേ സലാംഘചത്ത അവനികടയട്ട് അയയണലാം.
കകേരളലാം  ഉയര്ത്തനിപനിടനിച  ആകരഭാഗല  കമഖലയചട  കനടത്തനിനനുകൂലമഭായ  ഒരു
സലാംവനിധഭാനമഭായനി ഇതനിചന മഭാറഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കുകമഭാ
എന്നതഭാണട്ട് എചന്റെ കചഭാദലലാം.

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇതനിനുകവണനി എത്ര സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ചചലുത്തഭാനുലാം  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  കപഭായതനിനു
കശഷലാം ഞഭാന് കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിചയ സന്ദര്ശനിചകപഭാള എയനിലാംസനിചന്റെ
കേഭാരലലാം പ്രകതലകേലാം സൂചനിപനിചനിരുന. കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെയലാം ബഹുമഭാനചപട
പ്രധഭാനമനനിയകടയലാം സമ്മേതകത്തഭാടകൂടനി  ഒരു വനിദഗ സലാംഘചത്ത അയയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനമുണഭാക്കഭാചമന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി
പറഞ്ഞനിരുന്നതട്ട്.  ഇനനി  ഒരു  പ്രകതലകേസലാംഘലാം  ഇവനിചടനനിനലാം  കപഭാകകേണതുചണങനില്
അക്കഭാരലലാം ആകലഭാചനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ആള  ഇനലഭാ  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്
ഓഫട്ട്  ചമഡനിക്കല്  സയന്സസനിനുകവണനി  നഭാലട്ട്  സലങ്ങളഭാണട്ട്  നമ്മേള
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  ഏതഭാണട്ട്  അനുകയഭാജലചമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കചടചയന്ന  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  കനരചത്ത  സസതീകേരനിചതട്ട്.  അങ്ങചനചയഭാരു
നനിലപഭാചടടക്കുന്നതനിനു പകേരലാം  കകേരളത്തനിനുതചന്ന ഒരു സലലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാര് ഒരു സലലാം നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട് അനുമതനി നല്കേണചമന്നട്ട് പറയന്നതഭായനിരനിക്കുലാം
കൂടതല് ഉചനിതചമന്നട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനന. പ്രകതലകേ പ്രതനിനനിധനിസലാംഘലാം കപഭായഭാലുലാം
അവര്  ഇതുതചന്നയഭായനിരനിക്കുലാം  പറയകേ.  നനിങ്ങളുചട  ഒരു  സലാംഘലാം  വരണലാം,
പരനികശഭാധനിക്കണലാം  ഇസൗ  നഭാലട്ട്  സലങ്ങളനില്  ഏതഭാണട്ട്  നല്ലചതന്നട്ട്  നനിങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കണചമന്നട്ട്  ആവശലചപടന്നതനിനുപകേരലാം  ഏതട്ട്  സലമഭാചണന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്
അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്  നല്ലതട്ട്.  അകപഭാള  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിലപഭാചടനഭാചണന്നട്ട്
അറനിയഭാമകല്ലഭാ.

ശതീ  .    ഉമ്മേന് ചഭാണനി:  സര്,  നഭാലട്ട്  സലങ്ങള സജസട്ട് ചചയഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവശലചപടതട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം  അവരുചട  സലാംഘലാം  വന്നട്ട്
ചതരചഞ്ഞടക്കുചമന്നഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  അല്ലഭാചത  നമുക്കട്ട്  ഒരു  സലലാം  ചതരചഞ്ഞടക്കഭാന്
ബുദനിമുട്ടുണഭായനിടല്ല,  അന്നട്ട്  ചതരചഞ്ഞടക്കഭാമഭായനിരുന.  പകക്ഷ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനില്
നനിനലാം കേനിടനിയ നനിര്കദ്ദേശലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാന് കേഴെനിയന്ന നഭാലട്ട്
സലങ്ങള കപഭായനിന്റെസൗടട്ട് ചചയഭാനഭായനിരുന. ഞങ്ങള കപഭായനിന്റെസൗടട്ട് ചചയ്തതനുസരനിചട്ട് അവര്
വന്നട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു.
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ഞഭാന് നനിങ്ങളുചട നനിലപഭാടട്ട് ചതറഭാചണന്നല്ല
പറയന്നതട്ട്. നഭാലട്ട് സലങ്ങള നമ്മേള നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുലാം ഇതുവചര അവരുചട ഭഭാഗത്തു
നനിനലാം  യഭാചതഭാരു  പ്രതനികേരണവമുണഭായനിടനില്ല.  സലാംഘലാം  വരുചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിടട്ട്
വന്നനില്ല,  ഒരു പരനികശഭാധനയലാം നടന്നനിടനില്ല.  നമുക്കനിനനി പറയഭാവന്നതട്ട് ഇതനില് ഇന്ന
സലമഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  പ്രനിഫര്  ചചയ്യുന്നതട്ട്  നനിങ്ങള  അവനിടകത്തയട്ട്  അനുവദനിച്ചു
തരണചമന്നഭാണട്ട്. അകപഭാള അവര്ക്കട്ട് എനഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയഭാമകല്ലഭാ;
അങ്ങചനചയഭാരു നനിലപഭാടട്ട് നമുക്കട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാമകല്ലഭാ.

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  കകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളുചട  സസപ്നമഭാണട്ട്
എയനിലാംസട്ട്. എചന്റെ കചഭാദലലാം, കകേരളത്തനില്നനിനലാം യകഥഷലാം കകേന്ദ്ര മനനിമഭാരുലാം  കകേന്ദ്ര
ഭരണത്തനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  പങഭാളനിത്തവചമഭാചക്ക  ഉണഭായനിരുന്ന  ഒരു  കേഭാലമുണഭായനിരുന.
എന്നഭാല്  കേത്തയയലനില്  മഭാത്രമഭായനി  എയനിലാംസട്ട്  എന്ന  സസപ്നലാം  പരനിണമനിച്ചുചവന്നതനില്
തര്ക്കമനില്ല.  കേത്തുകേളക്കപ്പുറത്തട്ട് എയനിലാംസട്ട്  കകേരളത്തനികലയട്ട്  ചകേഭാണവരഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ശക്തമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേലാം ചചലുത്തുകമഭാചയന്നഭാണട്ട് എചന്റെ കചഭാദലലാം.

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരകമറ
കശഷലാം  കേത്തയയ്ക്കുകേ  മഭാത്രമല്ല  ചചയ്തതട്ട്.  ഞഭാന്  കനരചത്ത  സൂചനിപനിച്ചു,  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിയലാം ഞഭാനുലാം ഒചക്ക കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിചയ കേണട്ട്  ഇക്കഭാരലങ്ങചളല്ലഭാലാം
സലാംസഭാരനിചതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞതുകപഭാചല  ഇസൗ  നഭാലട്ട്
സലങ്ങളനില് ഒരു സലലാം നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണട്ട് വതീണലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനികലയട്ട്
കേത്തയയഭാചമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്ന  നഭാലട്ട്  സലങ്ങള  കപഭായനിന്റെസൗടട്ട്  ചചയഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ആവശലചപടതട്ട്.  ഒരു  സലത്തട്ട്  എചനങനിലുലാം  കുറവചണങനില്  മകറ  സലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ആവശലചപടതട്ട്.  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നഭാലട്ട്  സലങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി.
അതുകേഴെനിഞ്ഞട്ട് രണമഭാസലാം കേഴെനി ഞ്ഞകപഭാള അവര് ഒരു ചചക്കട്ട് ലനിസട്ട് അയച്ചുതന.
ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ചറയനില്,  കറഭാഡട്ട്,  വഭാടര്  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഏര്ചപടത്തണചമന്നട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ആവശലചപടനിരുന. പ്രസ്തുത ആവശലലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം
അതഭാതട്ട്  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചട  റനികപഭാര്ടട്ട്  സഹനിതലാം  ചചക്കട്ട്  ലനിസനിനട്ട്  മറുപടനി
അയയ്ക്കുകേയലാം  ചചയ.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലാം  ഞഭാനുലാം
ഡല്ഹനിയനില്കപഭായനി  പ്രധഭാനമനനികയയലാം  രണട്ട്  കകേന്ദ്രമനനിമഭാചരയലാം  കേഭാണുകേയണഭായനി,
കേത്തയയ്ക്കുകേ  മഭാത്രമല്ല  ചചയ്തതട്ട്.  അതുകേഴെനിഞ്ഞട്ട്  ഇവനിചട  ആര്.സനി.സനി.-യചട
തറക്കല്ലനിടഭാന് കകേന്ദ്രമനനി വന്നകപഭാഴുലാം ഇക്കഭാരലലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് സലാംസഭാരനിച്ചു. കകേന്ദ്ര
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ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ഇതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നനില്ല  എന്നഭാണട്ട്  അന്നട്ട്  ഞങ്ങകളഭാടട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒരു വര്ഷമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  പറഞ്ഞുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഡ്ജറട്ട് വരുന്ന പശഭാത്തലത്തനില് ഇപ്രഭാവശലചമങനിലുലാം നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
എയനിലാംസട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയലാം  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയലാം  ഡല്ഹനിയനില്കപഭായനി  സലാംസഭാരനിക്കുകേയലാം  വളചര  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ചചലുത്തുകേയലാം  ചചയ്തനിചല്ലങനില്  ഈ  വര്ഷവലാം  നമുക്കതട്ട്  ലഭനിക്കനില്ല.  രഭാഷതീയ
തഭാല്പരലങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പല തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം
എടക്കുന്നതട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനയലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനികനയലാം എയനിലാംസനിചന്റെ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുചമന്നട്ട് ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി
തചന്റെ പ്രസലാംഗത്തനില് സൂചനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇകപഭാള പനി.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട് .ലവ.
സതീലാം അനുസരനിചട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  അതനികന്റെതഭായ
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്സട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട്
125 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു.

മനി  .   സതീക്കര്: പ്ലതീസട്ട്..... അങ്ങട്ട് ഉത്തരലാം പറയഭാനുലാം പ്രസ്തഭാവന നടത്തഭാനുലാം ഈ
സമയലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് ശരനിയല്ല.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട്
125  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുപരനിയഭായനി  എയനിലാംസട്ട്  കമഭാഡലനികലയട്ട്
ചകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്;   എയനിലാംസട്ട്
കമഭാഡല് എന്നതുചകേഭാണട്ട് ബഹുമഭാനചപട മനനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനഭാണട്ട്?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇവനിചട  എയനിലാംസട്ട്  കമഭാഡല്
എനപറയകമ്പഭാള എയനിലാംസനിലുള്ള ചനില സസൗകേരലങ്ങള കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  ഉണഭാകേണചമന്നനില്ല.  എന്നഭാല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
എയനിലാംസനിചന്റെ  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  നല്ല സസൗകേരലമുള്ള  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജഭാണട്ട്.
എയനിലാംസനില്  എചനങനിലുലാം  കൂടതല്  നനിലവഭാരമുചണങനില്  അതട്ട്  ഇവനിടചത്ത
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനി  ആ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിചട്ട് ഉയര്ത്തുകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.
ഇവനിചട പനി.എലാം.എസട്ട്.എസട്ട് .ലവ.  മഭാത്രമല്ല,  കകേരള ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്
എചനഭാചക്ക  ചചയഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന  എന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഒരു
കചഭാദലലാം തയഭാറഭാക്കനിത്തന്നഭാല് ഞഭാന് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്. ഈ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നല്ല  പരനിശമലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി സൂചനിപനിചതുകപഭാചല പ്രകതലകേ സലലാം
തചന്ന  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  വതീണലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന  കേഭാണുകേകയഭാ,
കേത്തയയ്ക്കുകേകയഭാ ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള ചകേഭാരടനി
ഗഭാന്ധനിഗ്രഭാലാം തസകേട്ട്  കരഭാഗ ആശുപത്രനി വകേ  110  ഏക്കര് സലലാം ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
എന്.എചട്ട്.  47-കനഭാടട്ട്  കചര്നകേനിടക്കുന്ന ഈ സലലാം ചകേഭാചനി എയര്കപഭാര്ടനിചന്റെ
പത്തട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  അടത്തഭാണട്ട്.  എയനിലാംസനികനഭാ  അചല്ലങനില്  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിചല
മകറചതങനിലുലാം  കപ്രഭാജക്ടനികനഭാ  ഈ  സലലാം  പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇവനിചട  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് അയച ചചക്കട്ട് ലനിസട്ട് പ്രകേഭാരലാം എല്ലഭാ സസൗകേരലങ്ങളുമുള്ള നഭാലട്ട്
സലലാം  ചതരചഞ്ഞടത്തട്ട്  അയച്ചു.  അതനിചനക്കഭാളുപരനി  മചറഭാരു  സലചത്തക്കുറനിചട്ട്
ആകലഭാചനികക്കണതുകണഭാചയന്നട്ട് പനിന്നതീടട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  അനഭാരഭാഷ  റഭാങനിലാംഗനില്  സലാംസഭാനചത്ത
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേചളഭാനലാം ഇതുവചര സഭാനലാം കനടനിയനിടനിചല്ലങനിലുലാം രഭാജലചത്ത
ഉന്നത നനിലവഭാരമുള്ള പല ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളചക്കഭാപലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന ഒരു
സഭാപനമഭാണട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി
മഭാതൃഭുമനി മനിഷന് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് എന്ന പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ
സഭാഹചരലത്തനില്  എയനിലാംസട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  അതനിചന  ഉയര്ത്തനിചക്കഭാണവരുന്നതനിനഭാകണഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;  അതല്ല  കലഭാകേ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  അതനിചന
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള ശമലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന
സഹഭായനിക്കുകേ  എന്ന  ദസൗതലത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്  മഭാതൃഭൂമനി  മനിഷന്  വന്നതട്ട്.
കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  5  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേചള  ഉന്നത  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക  ചചയഭാന്  അവകശഷനിക്കുനകവഭാ  അചതല്ലഭാലാം  ചചയഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്.  അങ്ങചന  ഉന്നത  നനിലവഭാരത്തനിചലത്തുകമ്പഭാഴെഭായനിരനിക്കുലാം
ചനിലകപഭാള കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  അതട്ട് ഉയരുകേ.  പടനിപടനിയഭായനി ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടത്തണചമന്നഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനലാം  നടത്തനിയകപഭാള  വനിവനിധ  കമഖലകേളനിലുള്ള
വലക്തനികേളുലാം സഭാപനങ്ങളുലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഈ പരനിശമചത്ത സഹഭായനിക്കഭാന്
ഒരുക്കമഭാചണന്നട്ട് പറഞ്ഞട്ട് മുകന്നഭാട്ടുവരുനണട്ട്.  അതനിചലഭാന്നഭാണട്ട് മഭാതൃഭുമനി  മനിഷന്.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടത്തുന്നതനിനുള്ള
സഹഭായലാം  നല്കേഭാചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞുചകേഭാണഭാണട്ട്  മഭാതൃഭുമനി  മനിഷചന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അതുമഭായനി  സഹകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാതൃഭുമനി  മനിഷന്
ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള മറട്ട് പലരുലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട് സഹഭായ വഭാഗ്ദഭാനവമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുവന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇചതഭാചക്ക  എങ്ങചന  ഉപകയഭാഗചപടത്തണചമന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  ഇചതല്ലഭാലാംകൂടനി  കചരുകമ്പഭാള  നല്ല  നനിലവഭാരമുള്ള
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് മഭാറുചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.
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ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന്:  സര്,  എയനിലാംസട്ട് കപഭാചല   പലതുലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് നല്കുനചവന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചചങനിലുലാം ഇചതഭാനലാം നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഭനിക്കുന്നനില്ല  എന്നതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  ഉമ്മേന്  ചഭാണനി  കകേരളത്തനില്
മുഖലമനനിയഭായനിരുന്ന സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ചസന്ടല് യൂണനികവഴനിറനി
ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ആ യൂണനികവഴനിറനിയചട  തറക്കല്ലനിടല് പരനിപഭാടനി  നടക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തനിലഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രമനനിയലാം  മുഖലമനനിയലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  അനുവദനിക്കുചമന്നട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പലതരത്തനിലുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചചങനിലുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം യഭാചതഭാരു  നടപടനിയലാം
ഉണഭാകുന്നനില്ല.  അതുകപഭാചലയഭാണട്ട്  എയനിലാംസലാം മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുലാം.  കകേരളത്തനിനട്ട്
എചനഭാചക്കകയഭാ  ലഭനിക്കുനചവന്നട്ട്  പത്രക്കഭാചരല്ലഭാലാം  ചകേഭാടനികഘഭാഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പകക്ഷ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഇചതഭാനലാം  നല്കുന്നനില്ല  എന്നതഭാണട്ട്  വസ്തുത.
എയനിലാംസനികനഭാചടഭാപലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ചകേഭാണ
വരുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  കവണ  രതീതതീയനില്  ഇടചപടണചമന്നഭാണട്ട്
എചന്റെ അഭലര്തന.

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇവനിചട  എല്ലഭാവരുലാം  ആഗ്രഹലാം
പ്രകേടനിപനിചതുകപഭാചല  എയനിലാംസട്ട്  കകേരളത്തനില്  ചകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള  ശമലാം
നടത്തഭാലാം.  അതനിനുകശഷലാം മറട്ട് കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തട്ട്  കകേരളലാം  എല്ലഭാ  കേഭാലഘടങ്ങളനിലുലാം
മഭാതൃകേ കേഭാണനിചനിട്ടുള്ള സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.  ഈ മഭാതൃകേ ചനികേനിതഭാ രലാംഗത്തട്ട് മഭാത്രമല്ല
അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിലുമുണട്ട്.  അടത്തകേഭാലത്തട്ട് ബഹുമഭാനലനഭായ
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട്  തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്   സന്ദര്ശനിചട്ട്  മടങ്ങനിയകപഭാള
ഏതഭാണട്ട്  അര  മണനിക്കൂകറഭാളലാം  ലനിഫനില്  കുടങ്ങനികപഭായനി.  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുചട
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം എനപറയന്നതട്ട് ഏറവലാം അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: ഇവനിചട എയനിലാംസഭാണട്ട് കചഭാദലലാം.

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  എയനിലാംസനില് ചകേഭാടക്കുന്ന സസൗകേരലങ്ങള നമ്മേള
ഇവനിചട  ഒരുക്കണലാം.  അചല്ലങനില്  ഇതനിചന്റെ   യഭാചതഭാരു  ആവശലവമനില്ല.  നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തട്ട്  അഞട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുണട്ട്.  ഈ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  ലനിഫ്റ്റുകേളുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  അങ്ങട്ട്  കനരനിടട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  കപഭാകുകമ്പഭാള  ദയവഭായനി  അങ്ങട്ട്
ലനിഫനില് കേയറരുതട്ട്.  ലനിഫനില് കേയറനിയഭാല് ചനിലകപഭാള ഒരു മണനിക്കൂര് കേഴെനികഞ്ഞ
അകങ്ങക്കട്ട്  ഇറങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കൂ.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ബഹുമഭാനലയഭായ മനനി ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  ലനിഫനില്
കുടങ്ങനിയ  വനിവരലാം  അറനിഞ്ഞ  ഉടചന  അവനിടചത്ത  സൂപ്രണനിചനയലാം  പ്രനിന്സനിപലനിചനയലാം
ഞഭാന്  വനിളനിചനിരുന.  ലനിഫനില്  പരനിധനിയനില്  കൂടതല്  ആളക്കഭാര്  കേയറനിയതു
ചകേഭാണഭാണട്ട് അതട്ട് നനിനകപഭായചതന്നഭാണട്ട് ആദലലാം പുറത്തുവന്ന വഭാര്ത്ത.   എന്നഭാല്
അത്രയധനികേലാം  ആളുകേള  കേയറനിയനിടനില്ലഭാചയന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനികനഭാടട്ട്  ഇക്കഭാരലചത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിചകപഭാള  അറനിയഭാന്  സഭാധനിചതട്ട്.
ഏതഭായഭാലുലാം  ഞഭാന്  അകദ്ദേഹലാം  പറഞ്ഞതട്ട്  മുഖവനിലയ്ചക്കടക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുചട
ചമ ഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള മനികേവറ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കണചമന്നട്ട് പറയകമ്പഭാള ഇചതല്ലഭാലാം
തചന്നയഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല
അഞട്ട്  ലനിഫ്റ്റുകേള  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കകേടഭായനിക്കനിടക്കുന  എന്നഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയകപഭാള എനനിക്കട്ട് മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചതട്ട്.  അതട്ട് നന്നഭാക്കഭാന് ലനിഫട്ട്
സഭാപനിച  കേമ്പനനിക്കഭാര്  വരുന്നനിചല്ലന്നട്ട്  പറഞ്ഞകപഭാള  ഞഭാന്  അവരുമഭായനി
സലാംസഭാരനിചട്ട് അ ഞട്ട് ലനിഫ്റ്റുലാം  നന്നഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  ലനിഫ്റ്റുലാംകൂടനി  നന്നഭാക്കണലാം.  ഞഭാന്  ഒരുതവണ
അവനിചട  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി   സര്ക്കഭാര് ഉടചന സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന്:  സര്,  എയനിലാംസട്ട്  ഉളചപചടയള്ള  ചമഡനിക്കല്
സഭാപനങ്ങള  വരണചമന്നട്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്  നമ്മുചട  നഭാടനില്   കരഭാഗത്തനിചന്റെ  അളവട്ട്
വര്ദനിക്കുന്നതനിചന്റെ  സൂചനയഭാണട്ട്.  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  വടകേര,
തലകശ്ശേരനി  കമഖലകേളനില്  കേലഭാന്സര്/വൃക്ക  കരഭാഗങ്ങള  എന്നനിവ
വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. കരഭാഗത്തനിചന്റെ അളവട്ട് വലഭാപകേമഭായതനിനഭാല് അതനിചനക്കുറനിചട്ട്
ഒരു  പഠനലാം  നടത്തഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകകേണതുണട്ട്.  വൃക്ക  മഭാറനിവയല്
ഉളചപചടയള്ള  ശസ്ത്രകനിയയട്ട്  അന്പതുലാം  അറുപതുലാം  ലക്ഷലാം  രൂപവചര
ചചലവഭാകുനണട്ട്. അവനിടചത്ത ജനങ്ങളക്കട്ട് ഇതട്ട് തഭാങ്ങഭാന് സഭാധനിക്കുന്നനില്ല. പലകപഭാഴുലാം
ആളുകേള തുകേ പനിരനിചചടത്തഭാണട്ട് ഇത്തരലാം ശസ്ത്രകനിയകേള നടത്തുന്നതട്ട്. കേലഭാന്സര് കരഭാഗവലാം
ഇതുകപഭാചല വലഭാപകേമഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഈ കമഖലയനില് ഇത്തരലാം അസഖങ്ങള വലഭാപകേമഭായനി
വരുന്നതട്ട്  എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നതനിചന കുറനിചട്ട്  പഠനലാം നടത്തഭാന് ഒരു ഏജന്സനിചയ
ചുമതലചപടത്തുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭാകുന്നതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് കുറചട്ട് പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര് കേലഭാന്സര് ചസന്റെറനിചന്റെ
കനതൃതസത്തനില് കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  മഭാഹനി പ്രകദശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള്ള ഒരു പഠനലാം
നടത്തനി  രജനിസര്  തയഭാറഭാക്കനി  വചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള  പഠനങ്ങള
ഇനനിയലാം നടത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്. സര്ക്കഭാര് ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് രജനിസര് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേലഭാന്സറനിചനക്കുറനിചട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  വനിവരണലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില്
ലഭനിക്കുചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
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ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് പദതനി

2 (*752) ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു  :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്  :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനല്ലനി  :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട്: തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  കവണ  അടനിസഭാനസസൗകേരലങ്ങള  എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;
മകറചതങനിലുലാം  സലാംസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  പദതനിയചട
കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി, ഇതട്ട് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്,
മഭാതൃകേഭാപദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  അതനിചന്റെ  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്): സര്, 

ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് പദതനിക്കഭായനി  ആശുപത്രനികേളനില് കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള,  സര്വറുകേള,
പ്രനിന്റെറുകേള  എന്നതീ  ഹഭാര്ഡട്ട്  ചവയറുകേളുലാം  ചനറട്ട് വര്ക്കനിനഭാവശലമഭായ  വയറനിലാംഗട്ട്,
ജനകററര്,  യ.പനി.എസട്ട്.  കകേബനിളുകേളുലാം  ഇലകനികേട്ട്-ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കേണക്ഷനുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ഫതീല്ഡട്ട്  തലങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനവലാം  വനിവരകശഖരണവലാം
നടത്തുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  ഏകേകദശലാം  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  Tablet  Pc-യലാം
ആവശലമുണട്ട്.

കകേരളത്തനിചല പദതനി കപഭാചല സമഗ്രമഭായ പദതനി മചറഭാരു സലാംസഭാനത്തുലാം
ഇകപഭാള നനിലവനിലനില്ല. തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനിചല കവളനി, ചചറുന്നതീയൂര്, ഉഴെമലയല് എന്നതീ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള, മണമ്പൂര്, ചവള്ളനഭാടട്ട് എന്നതീ കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട്
ചസന്റെറുകേള,  ചനിറയനിന്കേതീഴെട്ട്,  കഫഭാര്ടട്ട്  എന്നതീ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള,  കപരൂര്ക്കട
ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനി,  ലതക്കഭാടട്ട്  ഗവണ് ചമന്റെട്ട്  വനിചമന്  ആന്റെട്ട്  ചനില്ഡ്രന്സട്ട്  ചസഷലഭാലനിറനി
ആശുപത്രനി,  ജനറല്  ആശുപത്രനി,  ടനി.ബനി.  ചസന്റെര്,  പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്,
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നതീ  കമത്തനില്  13  സഭാപനങ്ങളനി ല്  മഭാതൃകേഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭായനിരനിക്കുലാം സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.

ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു: സര്, വളചര മഭാതൃകേഭാപരവലാം കേഭാലഭാനുസൃതവമഭായ ഒരു
ശമമഭാണട്ട്  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയനിലൂചട  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നതട്ട്.
ഇതുമൂലലാം  വളചര  പ്രയഭാസമനുഭവനിക്കുന്ന  ചപഭാതു  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ
കകേന്ദ്രത്തനിചലത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ചപഭാതുവനില്  ലഭനിക്കഭാനനിടയള്ള  സസൗകേരലങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ലശലജ ടതീചര്: സര്, കരഭാഗനിയചട ആകരഭാഗലലാം സലാംബന്ധനിച എല്ലഭാ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  രജനിസറനില് കരഖചപടത്തുന എനള്ളതഭാണട്ട്  ഏറവലാം
പ്രധഭാനചപട  കേഭാരലലാം.  വളചര  വനിശദമഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡനിചന
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഇതനില്  കചര്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അതനിനപ്പുറലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ
തരത്തനിലുള്ള  വനിവരകശഖരണത്തനിനഭാവശലമഭായ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില്  കരഭാഗനിയചട  ആകരഭാഗല  വനിവരലാം  മഭാത്രമല്ല  ആ  പ്രകദശത്തുണഭാകുന്ന
പകേര്ചവലഭാധനിയചട സഭാധലതകേള, കനഭാണ് കേമ്മേറ്റ്യൂണനിക്കബനിള ഡനിസതീസട്ട് തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങളുലാം ഉളചപടലാം. കൂടഭാചത വതീടനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശവമുണഭാകുലാം. അവനിചട
ശസൗചഭാലയമുകണഭാ,  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകണഭാ  അതനിചന്റെ  സലാംഭരണ  രതീതനി
എങ്ങചനയഭാണട്ട്,  മഭാലനിനലസലാംസരണ  രതീതനി  എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്  എനതുടങ്ങനി
ആകരഭാഗലവമഭായനി ബന്ധചപട എല്ലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം കരഖചപടത്തുലാം.  കരഭാഗനികേളക്കുള്ള
സസൗകേരലങ്ങള  എല്ലഭാലാം   ഇസൗ  രജനിസറനില്  കരഖചപടത്തുന്നതനിനഭാല്  ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
മുഖഭാനരലാം  ഇസൗ  വനിവരലാം  എല്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളുമഭായലാം  പങ്കുവയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.
അതനിനഭാല്  വളചര  ചപചടനതചന്ന  അടനിയനര  ആവശലവമഭായനി  കഹഭാസനിറലനില്
കരഭാഗനി എത്തുകമ്പഭാള ഇസൗ രജനിസറനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കരഭാഗനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള
കഹഭാസനിറലനില് അറനിയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  കരഭാഗനിയചട ബഡട്ട് ഗ്രൂപട്ട്,  അടത്തകേഭാലത്തട്ട്
നടത്തനിയ  ചനികേനിതകേള,  ഏചതങനിലുലാം  മരുന്നനിനട്ട്  കരഭാഗനി  അലര്ജനിക്കഭാകണഭാ
എന്നതടക്കലാം  വളചര  ചപചടന്നട്ട്  വനിവരങ്ങള  ഒരു  വനിരല്ത്തുമ്പനില്  ലഭലമഭാകുന്ന
അവസ വരുകമ്പഭാള ചനികേനിത വളചര ഫലപ്രദവലാം എളുപവമഭാകുലാം.  കഹഭാസനിറലനില്
എത്തുകമ്പഭാള  ഏതട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനികലയഭാണട്ട്  കപഭാകകേണചതനലാം  വളചര  ചപചടന്നട്ട്
ഒ.പനി.  ടനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  സഭാധലതയടക്കലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന
കരഭാഗനിസസൗഹൃദമഭായനി  ആശുപത്രനികേള  മഭാറുലാം.  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ഇതുവഴെനി  എല്ലഭാ
സസൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു:  സര്,  ഏചറ  പ്രകയഭാജനകേരമഭായ  നനിരവധനി
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കരഭാഗനികേളക്കുലാം ജനങ്ങളക്കുലാം ലഭനിക്കുകേ എന്നട്ട്
ഇവനിചട  വലക്തമഭാക്കനി.  എനനിക്കട്ട്  കചഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വളചര  പഭാവചപട
ദഭാരനിദലമനുഭവനിക്കുന്ന  നനിതലകരഭാഗനികേളഭായ  ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേളുണട്ട്.  ഇവര്ചക്കല്ലഭാലാം
മരുനകേള  സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
ഒരുക്കുനണട്ട്.  എന്നഭാല് ഒരനിക്കലുലാം ഇവര്ക്കട്ട് ഇസൗ മരുനകേള ലഭനിക്കഭാറനില്ല.  ഓകരഭാ
വര്ഷകത്തയ്ക്കുലാം ആവശലമഭായ മരുനകേള മുന്കൂടനി ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിചല
കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഇചന്റെന്റെനിലൂചട  ഡനി.എലാം.ഒ.  വഴെനി  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.-ല്  അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്
സമ്പ്രദഭായലാം.  എന്നഭാല് ഇസൗ മരുന്നട്ട്  ലഭനിച്ചുവരുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം കരഭാഗനിക്കട്ട്  വളചരകയചറ
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്ന സഭാഹചരലമഭാകുലാം.  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കുകേവഴെനി
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കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളക്കുലാം  ആജതീവനഭാനലാം  മരുന്നട്ട്  കേഴെനികക്കണനിവരുന്നവര്ക്കുലാം  കവണ
മരുന്നട്ട്  മുന്കൂടനി  കേണക്കഭാക്കഭാന്  യഭാചതഭാരു  പ്രയഭാസവമുണഭാകേനില്ല.  അത്തരത്തനില്
ആവശലമഭായ മരുന്നട്ട് സലാംസഭാനചത്ത എല്ലഭാ ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കനി ജതീവനിതഭാനലലാംവചര മരുന്നട്ട് കേഴെനികക്കണനിവരുന്ന പഭാവചപട കരഭാഗനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  കരഖചപടത്തനി
അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  മരുന്നട്ട്  പ്രസ്തുത  ചസന്റെറുകേള  വഴെനി  മുന്കൂടനി  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇചന്റെന്റെട്ട്  എടക്കുന്ന  സമയത്തട്ട്
ആവശലകേത  അനുസരനിചട്ട്  മരുന്നട്ട്  എടത്തനിചല്ലങനില്  ചപചടന്നട്ട്  മരുന്നട്ട്  കുറയന്ന
അവസയണഭാകുലാം.  ഇത്തവണ  അങ്ങചനചയഭാരു  പ്രയഭാസമനുഭവചപടഭാന്  സഭാഹചരലമുണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞതവണ  എടത്ത  ഇചന്റെന്റെട്ട്  മതനിയഭാവഭാത്തതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കഷഭാര്കടജട്ട്  വരുകമഭാ
എചന്നഭാരു ഭയമുണഭായനിരുന.  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-
ചഹല്ത്തട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഓകരഭാ കഹഭാസനിറലുമഭായനി ബന്ധചപടത്തുന്നതനിനഭാല് അവനിചടയള്ള
മരുനകേളുചട  കഷഭാര്കടജട്ട്  ചപചടന്നട്ട്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  സഗമമഭായനി  ചകേ.എലാം.
എസട്ട്.സനി.എല്.-മഭായനി  ബന്ധചപടന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം. അതനുസരനിചട്ട് മരുന്നനിചന്റെ
സലപ്ല വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിയലാം. മഭാത്രമല്ല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഹഭായപദതനികേള
ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാംകപഭാചല  ഒരുമനിചട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാല്  കരഭാഗനിക്കട്ട്
തഭാന് ഏതട്ട് സഹഭായപദതനിയനിലഭാണട്ട്  ഉളചപടകേ എന്നട്ട് മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം ഇസൗ
പദതനി ചകേഭാണട്ട് സഭാധലമഭാകുലാം.  അതുവഴെനി അത്തരലാം സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം
മരുന്നനിചന്റെ  കഷഭാര്കടജട്ട്  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്
പറഞ്ഞതുകപഭാചല  കരഭാഗനികേളക്കഭാവശലമഭായ  മരുന്നട്ട്  കൃതലസമയത്തട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  സര്,  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ അഞട്ട്
മഭാസമഭായനി  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടചപടലുകേള അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  പല
ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളുലാം  ആവശലത്തനിനട്ട്  മരുനലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുമനില്ലഭാചത  പൂടനികപഭാകുകമഭാ
എന്നട്ട്  ആളുകേള  സലാംശയനിചനിരനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  കേടനവന്നതട്ട്.
ഒടനവധനി നടപടനികേള ഇസൗ കമഖലയനില് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന, അതട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട്
ആശസഭാസലാം  നല്കുന.  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലുലാം
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലുചമഭാചക്ക കരഭാഗനികേള ഏറവലാം കൂടതല് കേഷചപടന്നതട്ട്  ഒ.പനി.
വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇവനിചട മണനിക്കൂറുകേകളഭാളലാം  കേഭാത്തനിരനികക്കണനിവരുന.  എകട്ട്കറ,
സഭാനനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  എടക്കുന്നതനിനുലാം  ലഭാബനിലുചമഭാചക്ക  കേഭാത്തനിരനികക്കണ
സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളചപടത്തനി  ഒരു  ലപലറട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  എന്ന  നനിലയട്ട്  കേറ്റ്യൂ  നനില്ക്കഭാചത  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കഡഭാക്ടചറ കേഭാണുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
പ്രഖലഭാപനിച  'ആര്ദലാം  മനിഷന്'-ചന്റെ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാംതചന്ന  കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭാക്കനി
ആശുപത്രനികേചള മഭാറ്റുകേ എന്നതഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒ.പനി.  ബ്കളഭാക്കുകേളുചട
ടഭാന്സ്ഫര്കമഷനഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
ഒ.പനി.  കബഭാക്കുകേള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വളചര ചപചടന്നട്ട് കടഭാക്കചണടക്കഭാനുലാം
ആവശലമഭായ  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനികലക്കട്ട്  രജനിസര്  ചചയഭാനുലാം  കേറ്റ്യൂ  സനിസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി
ചകേഭാണട്ട് കരഭാഗനികേളക്കഭാവശലമഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട് എളുപത്തനില് എത്തനികചരഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതുമഭായനി  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയലാം  സലാംകയഭാജനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
രണലാംകൂടനികചരുകമ്പഭാള ഇസൗ പറഞ്ഞ ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനല്ലനി:  സര്,  ആകരഭാഗല നനിലവഭാരത്തനിചന്റെ അളവകകേഭാലഭായ
ആകരഭാഗല സൂചനികേകേളനില് ഇനലയനിചല മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങകളക്കഭാള ഏചറ മുന്നനില്
നനില്ക്കുന്ന  കകേരളത്തനില്  ഏതട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  ചചന്നഭാലുലാം  അതുവചരയള്ള
ചനികേനിതഭാ വനിവരങ്ങള അറനിയഭാനുലാം ആവര്ത്തനിച്ചുള്ള അനഭാവശല പരനികശഭാധനകേള
ഒഴെനിവഭാക്കനി  ചചലവട്ട്  കുറയഭാനുലാം  കേഴെനിയന്ന  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനി  വളചര
മഭാതൃകേഭാപരമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  ഇസൗ പദതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഇതട്ട്
വനിജയകേരമഭാകേണചമങനില് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കമഖലചയ ശക്തനിചപടകത്തണതുണട്ട്.
അതനികലയഭായനി  അവനിചട  ആവശലഭാനുസരണലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയലാം  നഴ്സുമഭാരുകടയലാം
കസവനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ലശലജ ടതീചര്: സര്, തതീര്ചയഭായലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.
ഇകപഭാള ഏഴെട്ട് ജനില്ലകേചളയഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ചതരചഞ്ഞടത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിന്നട്ട് അനുവദനിച്ചുകേനിടനിയ ഫണട്ട് അടനിസഭാനമഭാക്കനി ഏഴെട്ട് ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട് ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  ഞഭാന് കനരചത്ത പറഞ്ഞ സലങ്ങളനില് ലപലറട്ട്
കപ്രഭാജക്ടഭായനി അതട്ട് നടപനിലഭാക്കനി അതനിചന്റെ വനിജയലാം പരനികശഭാധനിചകശഷലാം ഇസൗ ഏഴെട്ട്
ജനില്ലകേളനിലുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിചന
തുടര്ന്നട്ട്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  ഇതട്ട് വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയകമഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  വളചര  വനിപുലമഭായ  ആശുപത്രനി
ശലാംഖലകേളുലാം  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചമഭാചക്കയചണങനിലുലാം  1961-ചല  സഭാഫട്ട്
പഭാകറണഭാണുള്ളതട്ട്.  അതുവചഭാണട്ട് നമ്മേള ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളല്ലഭാലാം നടത്തുന്നതട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം എത്രകയഭാ തവണ ഇവനിചട മറുപടനി പറയകമ്പഭാള ഞഭാന് പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  പുതനിയ  കപഭാസ്റ്റുകേള  കനികയറട്ട്  ചചയ്തഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇസൗ
പദതനികേചളല്ലഭാലാം  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കൂ.  കൂടതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫലാം  ഒചക്ക  ആവശലമഭാണട്ട്.  അതനിനഭായനി  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രയതത്തനിലഭാണട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട്.
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ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട്:  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടകൂടനി  കരഭാഗനികേളുചട  കൃതലമഭായ  ബകയഭാഡഭാറ  ലഭനിക്കുലാം.  ഫലപ്രദമഭായ
ചനികേനിത നടത്തഭാന് കവണനിയഭാണട്ട് ഇതട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്. അത്തരത്തനില് ചനികേനിത
നല്കേണചമനചണങനില്  ചസഷലലലസ്ഡട്ട്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.
കേഭാലഭാകേഭാലലാം  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുന്ന  സര്ക്കഭാരുകേള  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.-നട്ട്
കമഭാതതീതമഭായനി സതീറട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാറുണട്ട്. അതുചകേഭാണമഭാത്രലാം ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ചനികേനിത  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയനില്ല.  ഇതനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളുചട  എണ്ണവലാം  വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്.  അത്തരത്തനില്  ചസഷലലലസ്ഡട്ട്
കഡഭാക്ടര്മഭാചര  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പനി.ജനി.  സതീറട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ ടതീചര്:  സര്,  പനി.ജനി.  കേഴെനിഞ്ഞ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്
മുഴുവന്  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനികലയട്ട്  വരുന്നനില്ല  എന്നതഭാണട്ട്  ഏറവലാം  ബുദനിമുട്ടുള്ള
കേഭാരലലാം. അവചര സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനികലയട്ട് ചകേഭാണവരുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളുചട  വര്ദനവട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  കരഭാഗത്തനിനുള്ള  ചനികേനിതകയക്കഭാള
പ്രഭാധഭാനലലാം കരഭാഗലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗല നനികകേതനനിചല ജതീവന്
മശഭായനി എന്ന  ലവദലചനക്കുറനിചട്ട്  നമ്മേള  വഭായനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം നനിരവധനി അതനിവനിദഗരഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാരുണട്ട്. അതനില് റനിടയര് ചചയ്തവരുലാം
സര്വതീസനിലുള്ളവരുമുണട്ട്.  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗചപടത്തനി  കകേരളത്തനിചന്റെ
ഏതട്ട് കകേഭാണനിലനിരുനലാം ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് മുതല് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജു
വചര  ഇത്തരലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കസവനലാം  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗചപടത്തഭാന്
കേഴെനിയന്നവനിധത്തനിലുള്ള  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി
ചകേഭാണവരഭാന് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ ടതീചര് :  സര്,  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയവലാം കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധവലാം
വളചര പ്രധഭാനചപടതഭാണട്ട്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആകരഭാഗല നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിലൂന്നനി
ചകേഭാണള്ള ഒരു ചനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായലാം സസതീകേരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്.  അതനികലറവലാം
പ്രധഭാനമഭായതട്ട്  ലപ്രമറനി  ചനികേനിതഭാരലാംഗലാം  ശക്തമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല ദസൗതലചമന്ന കപരനില് ഒരു പ്രകതലകേ രതീതനിതചന്ന പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലരലാംഗലാം
ചമചചപടത്തഭാന്കവണനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  പരനിണമനിപനിചട്ട്  അവനിചട കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം  എളുപത്തനില്
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സഭാധലമഭാകുന്ന തരത്തനില് ഇടചപടന്നതനിനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്.  ആ
സഭാഹചരലത്തനില് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  എങ്ങചനയഭായനിരനിക്കണചമന്നതനിചന
കുറനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  അവനിചടയള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കേഴെനിവകേള
ചമചചപടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട് കേഴെനിയന്ന രതീതനിയനില് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കേഴെനിവട്ട് ചമചചപടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ചടയനിലാംഗട്ട്
നല്കേഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം ഊന്നല് നല്കേഭാന് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  2013-ല്  ഇ-ചഹല്ത്തട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനലാം ലഭനിച  100  കകേഭാടനികയഭാളലാം  ഉറുപനികേ  കകേരളത്തനിചല മുഴുവന്

ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളക്കുലാം കവണനിയള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

ഏതുവചരയഭായനി?  മനനിയചട  മറുപടനിയനില്നനിനലാം  9  കകേന്ദ്രങ്ങചളയഭാണട്ട്  ലപലറട്ട്

കപ്രഭാജക്ടഭായനി എടത്തചതന്നട്ട് പറയന.  ഇവനിചട ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട് കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി

രൂപ  ചചലവഴെനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങചളപറനിപറയന.  വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല  കമഖലകേളനില്

കകേരളലാം കനടനിയ കനടങ്ങളനില് നഭാലാം അഭനിമഭാനലാം ചകേഭാള്ളുനണട്ട്.  ആകരഭാഗല പദതനി

സമഗ്രമഭായനി  ചമചചപടത്തഭാന്  ഒരു  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  ഗവചണ്മെന്റെനില്

സമര്പനിക്കുകമഭാ?  കകേരളത്തനിചല ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനില് രണട്ട് നഴ്സുമഭാചരയലാം ഒരു

കഡഭാക്ടചറയലാം നനിയമനിചഭാല് ഓകരഭാ ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിലുലാം ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  പകത്തഭാ

പതനിനകഞഭാ  ആളുകേചള  കേനിടത്തനിചനികേനിതനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്

അതനിനഭായനി  കൂടതല്  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഴെനിയലാം.  ഇതനിനുള്ള  ഒരു

സമഗ്ര പദതനി കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സമര്പനിക്കഭാന് തയഭാറുകണഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ലശലജ ടതീചര് : സര്, ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് പറഞ്ഞതട്ട്

നന്നഭായനി. 2013-ല് വളചര പ്രധഭാനചപട ഒരു പദതനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിന്നട്ട്

അനുവദനിചട്ട് കേനിടനിയനിടട്ട്  പനിന്നതീടള്ള രണവര്ഷക്കഭാലലാം കുറകേരമഭായ അനഭാസയഭാണട്ട്

കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  കേഭാണനിചതട്ട്.  തുടക്കത്തനില്ത്തചന്ന  അചതഭാനലാം  പറകയചണന്നട്ട്

കേരുതനിയഭാണട്ട്  മനിണഭാതനിരുന്നതട്ട്.   ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  വന്നകപഭാള ആ പദതനിയചട

കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിയഭാറഭായനിരുന. എന്നഭാല്  ശദനിചട്ട് ഇടചപടതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഇകപഭാള

ആ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നചതന്നട്ട് ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് അറനിയണലാം.

സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  96  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  ഇസൗ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്

അനുവദനിചതട്ട്.  ഇസൗ  പണലാം  മതനിയഭാകുകേയനില്ല.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഏഴെട്ട്  ജനില്ലകേളനില്

നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിചന

കുറനിചട്ട് ആകലഭാചനിക്കഭാചമന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്: സര്, സലാംസഭാനത്തട്ട് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഏറവലാം നല്ല
ചനികേനിത ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ആശുപത്രനികേളനില് സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള ബഹുമഭാനലയഭായ
മനനിയചട  ശമചത്ത  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  2013-ല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
സഹഭായമുണഭായനിട്ടുലാം  കകേരളത്തനിചല ലപ്രമറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളനിചല  സനിതനി
അതലനലാം  ദയനതീയമഭായനിരുന.  കേഴെനിഞ്ഞ  നനിയമസഭയനില്  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന
ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  ഇക്കഭാരലങ്ങള പലതവണ പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.  ലപ്രമറനി
ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിചല ഒരു കഡഭാക്ടര് ചടയനിനനിലാംഗനിനട്ട്  കപഭായഭാല് പകേരലാം ആളനില്ല.
ഞഭാന് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം ഒരു ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനില് കപഭായകപഭാള അവനിചടയള്ള
ഒരു  കഡഭാക്ടര്  ഒരഭാഴ്ചചത്ത  ചടയനിനനിലാംഗനിനട്ട്  കപഭായതനിനഭാല്  ആ  ചസന്റെര്
പൂടനിയനിടനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  പഭാവചപടവര് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഹഭായത്തനിനട്ട്  ആദലലാം
ആശയനിക്കുന്നതട്ട്  ലപ്രമറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേചളയഭാണട്ട്.  അതുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്
കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിചനയഭാണട്ട് ആശയനിക്കുകേ. ഇതട്ട് രണനിലുലാം സമഗ്രമഭായ മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിചല്ലങനില്  ചപഭാതുജന  കസവനചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞനിടട്ട്  കേഭാരലമനില്ല.    ഇക്കഭാരലത്തനില്
എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ  ടതീചര് :  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  ചമമ്പര്
പറഞ്ഞതുകപഭാചല കകേരളത്തനിചല ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളനിചല  നനില വളചര
കശഭാചനതീയമഭായനിരുന.  ആവശലമഭായ കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്ലഭാത്ത അവസയണഭായനിരുന.
അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജനഭാരുചട പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലുള്ളകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഇങ്ങചന
ഒരു സനിതനി കകേരളത്തനിചല ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളക്കുണഭായനിരുന്നതട്ട്. ഇസൗ
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജനഭാരുചട  ലനിസനിചന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  ജൂണ്  30-നട്ട്  തതീരുകേയഭായനിരുന.  അതനില്നനിന്നട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  രണര
വര്ഷമഭായനി  ഒരു  നനിയമനവലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തനിയനില്ല.  ഇസൗ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
അടനിയനരമഭായനി കേലഭാബനിനറട്ട്  കയഭാഗത്തനില് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയടക്കലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട്
ആ  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാംവചര  നതീടനി.  അടനിയനരമഭായനി
ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാനഭാവശലചപടതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 750 ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുകേയലാം  ആ  ലനിസനില്  നനിനലാം  380  ഓളലാം  കപചര  അസനിസന്റെട്ട്
സര്ജന്മഭാരഭായനി  ഇകപഭാള  നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയമഭാണട്ട്.  അതനില്ക്കൂടതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാചര
നനിയമനിക്കഭാന്  ആഗ്രഹമുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  കജഭായനിന്
ചചയഭാന് തയഭാറഭാകുന്നനില്ല.  ഇസൗ സനിതനി ചമചചപടത്തഭാന് നന്നഭായനി ഇടചപടനിട്ടുണട്ട്.
പൂടനിക്കനിടന്ന  ചനില  ലപ്രമറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  ഇകപഭാള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനണട്ട്.  കശഷനിക്കുന്നവചയയലാം
ചമചചപടത്തഭാന് വരുലാംനഭാളുകേളനില് ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

മനി  .    സതീക്കര് :  ബന്ധചപട  കചഭാദലങ്ങളുലാം  ഉപകചഭാദലങ്ങളുലാം  ഉപകചഭാദലങ്ങളക്കുള്ള
മറുപടനിയലാം  ബതീഫഭായഭാല് സസൗകേരലപ്രദമഭാകുലാം.

ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : സര്.......

മനി  .    സതീക്കര് :  അകങ്ങക്കട്ട് എചനങനിലുലാം പറയഭാനുചണങനില് എഴുതനിത്തന്നഭാല്
മതനി.  

1486/2019
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കകേഭാടതനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടത്തല്    

3 (T*753) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു  . :

ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : 

ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനി :   തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) ഓകരഭാ വകുപനിചലയലാം കജഭാലനിഭഭാരലാം പഠനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച കേമ്മേതീഷചന്റെ
ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം,  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്  784  തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കഭാനുള്ള
ലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനില് എചനങനിലുലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേതീഴെട്ട്  കകേഭാടതനികേളനിചല  സനിവനില്,  കനിമനിനല്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുകേള
ഇന്റെകഗ്രറട്ട്  ചചയണചമന്ന  2003  -  ചല ഒന്നഭാലാം  ജുഡതീഷലല് കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക തടസങ്ങളഭാണുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചനകഗഭാഷലബനിള ഇന്സ്ട്രുചമന്റെട്ട്സട്ട് ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള ചചക്കട്ട് കകേസകേള
6  മഭാസത്തനിനകേലാം  തതീര്പഭാക്കണചമന്ന  വലവസ  പഭാലനിക്കചപടഭാത്തതനിനഭാല്
കകേസകേള  കുനകൂടന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ) : സര്,

(എ) ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷഭാര വകുപനിചന്റെ O&M വര്ക്കട്ട് സഡനി ശനിപഭാര്ശ
പ്രകേഭാരലാം മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനികേളനില് സൃഷനികക്കണതഭായ 784 തസ്തനികേകേളനില് 224 ക്ലറനിക്കല്
തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി
കേണക്കനിചലടത്തട്ട് ബഭാക്കനി തസ്തനികേകേള ഉടചന സൃഷനിക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനില്ല.

(ബനി)  കേതീഴെട്ട്  കകേഭാടതനികേളനിചല  സനിവനില്,  കനിമനിനല്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുകേള
ഇന്റെകഗ്രറട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ 3 വര്ഷചത്ത സഭാറനിസനികട്ട് പരനികശഭാധനിചതനില്, തതീര്പഭാകക്കണ
ചചക്കട്ട് കകേസകേളുചട എണ്ണലാം കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനി കേഭാണുന.  ഇത്തരലാം കകേസകേള
ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  3  ചസഷലല്  ചജ.എഫട്ട്.എലാം.സനി.  കകേഭാടതനികേള
അധനികേമഭായനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുന.  കൂടഭാചത ചനകഗഭാഷലബനിള
ഇന്സ്ട്രുചമന്റെട്ട്സട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  50  മുന്സനിഫട്ട്
കകേഭാടതനികേളക്കട്ട്  മജനിസതീരനിയല് അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണു :  സര്, 2003 -  ല് കകേഭാടതനികേളുചട പരനിഷരണചത്ത
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കേമ്മേനിറനിയചട  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  തഭാചഴെത്തടനിലുള്ള  കനിമനിനല്/
സനിവനില് കകേഭാടതനികേചള ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ഇന്ഡലയനില് നടപഭാക്കഭാത്ത
മൂന്നട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനില് ഒന്നട്ട് കകേരളമഭാചണനപറയന്നതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ?   കകേഭാടതനികേളനിചല
കകേസ്സുകേള  വളചരകവഗലാം  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകക്കണതട്ട്  ജനങ്ങചള
സലാംബന്ധനിചനിടകത്തഭാളലാം അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനിലടക്കലാം കകേസ്സുകേള
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  ജഡ്ജനിമഭാചര  നനിശയനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതു
ചകേഭാണട്ട്  റനിടയര്ചചയ്ത  ജഡ്ജനിമഭാചര  നനിയമനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്  സപ്രതീലാം
കകേഭാടതനികപഭാലുലാം  ആകലഭാചനിക്കുന്ന ഇസൗ ഘടത്തനില് കകേഭാടതനികേളനിചല  കകേസട്ട്  തതീര്പഭാക്കഭാന്
സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാചടടക്കണലാം, അതനിനഭാവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കണലാം. 784
കപചര നനിയമനിക്കഭാനുള്ളതനില്  224  കപചര മഭാത്രകമ ഇതുവചര നനിയമനിക്കഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളു.
അതനിചന്റെ ബുദനിമുടട്ട് സമൂഹചത്ത ബഭാധനിക്കുന്ന  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന് :  സര്,  സനിവനില്,  കനിമനിനല് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേള
ഇന്റെകഗ്രറട്ട് ചചയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഗമനിച്ചുവരുന എനതചന്നയഭാണട്ട് മറുപടനി
പറഞ്ഞതട്ട്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുലാം.  കകേഭാടതനികേളനില്
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസ്സുകേളുചട  കേഭാരലലാം  അകദ്ദേഹലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.
അതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്. നമ്മുചട സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഹകക്കഭാടതനിയനില് ആചകേ 1,65,387
കകേസ്സുകേളഭാണട്ട്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതട്ട്.  സനിവനില്  ഇനത്തനില്  1,28,358  കകേസ്സുകേളുലാം
കനിമനിനല് വനിഭഭാഗത്തനില്  37,029  കകേസ്സുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്
ആചകേ 15,07,330 കകേസ്സുകേളഭാണട്ട് ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതട്ട്. അതനില് സനിവനില് ഇനത്തനില്
4,16,349  കകേസ്സുകേളുലാം കനിമനിനല് രലാംഗത്തട്ട്  10,90,981  കകേസ്സുകേളുമഭാണട്ട്. കകേസ്സുകേള
കവഗലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഹകക്കഭാടതനിതചന്ന  ചനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞു,  അക്കഭാരലവലാം  ഗസൗരവമഭായനി
പരനികശഭാധനികക്കണതഭാണട്ട്.  തസ്തനികേകേള  കൂടതലഭായനി  അനുവദനികക്കണതനില്ല  എന്ന
നനിലപഭാടല്ല,  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  കേണക്കനിചലടത്തട്ട്  തലഭാലലാം  ഇങ്ങചന  ഒരു
നനിലപഭാചടടത്തതഭാണട്ട്.  തുടര്ന്നട്ട്  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേതചന്ന ചചയ്യുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണു:  സര്,  ഇ -കകേഭാര്ടട്ട് സഭാപനിചതനിചന്റെ ഫലമഭായനി ചചക്കട്ട്
കകേസ്സുകേളനില് വളചര കവഗലാം തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. അതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
മറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാക്കണലാം.  പഭാവചപടവചര  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഇസൗ  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ചചക്കട്ട്  കകേസ്സുകേളുചട  കേഭാരലത്തനില്
ഇകപഭാളത്തചന്ന  ആവശലമഭായ  ഇടചപടലുകേള  നടത്തുനണട്ട്.  മൂന്നട്ട്  ചസഷലല്
ചജ.എഫട്ട്.എലാം.സനി. കകേഭാടതനികേള അധനികേമഭായനി രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞ  മൂനവര്ഷചത്ത  കേണക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ചചക്കട്ട്  കകേസ്സുകേളുചട
എണ്ണത്തനില് വര്ദനവല്ല, കുറവഭാണട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന്:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഏകേകദശലാം  306  സനിവനില്
കകേഭാടതനികേളുലാം  171  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 7630  സനിവനില് കകേഭാടതനി
ജതീവനക്കഭാരുലാം  2794  കനിമനിനല് കകേഭാടതനി ജതീവനക്കഭാരുമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ഇസൗ
കകേഭാടതനികേളനില് ഇരനിക്കഭാകനഭാ നനില്ക്കഭാകനഭാ സലമനില്ലഭാത്ത സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതട്ട്.
കടഭായട്ട് ചലറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കപഭാലുമനില്ലഭാത്ത  പല  കകേഭാടതനികേളുമുണട്ട്.  മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാചര
നനിയമനിക്കഭാത്ത കകേഭാടതനിയമുണട്ട്. ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാടയനില് നഭാലട്ട് ദനിവസലാം ഒരു കകേഭാടതനിയനിലുലാം രണട്ട്
ദനിവസലാം  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനിയനിലുമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുന്നതട്ട്.  ഈ
സഭാഹചരലത്തനില്  മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാചര  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനികക്കണതുണട്ട്.  ശഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട
കകേഭാടതനിയനിലുളചപചട  മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  കകേഭാടതനികേളുചട  പശഭാത്തലസസൗകേരലലാം
വര്ദനിപനികക്കണതുണട്ട്.  പരനിമനിതമഭായ  സസൗകേരലങ്ങള  മഭാത്രകമ  ഇകപഭാള  പല
കകേഭാടതനികേളനിലുമുള.  അതട്ട് നല്ല രതീതനിയനില് ചമചചപടകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര്
ഇതനില് ഒരു  കേഭാരലലാംകൂടനി  ചചയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
സര്ക്കഭാര്  അവതരനിപനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറനില്  കകേഭാടതനികേളുചട  സസൗകേരലചത്തക്കുറനിചട്ട്
പറയഭാറുണട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ചസകടറനി
ചചഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാറുമഭായനി കേഭാരലങ്ങള ചര്ച ചചയണചമന്നട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
അടത്ത ബഡ്ജറട്ട് മുതല് അത്തരചമഭാരു രതീതനികൂടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,   ബഹുമഭാനചപട   മുഖലമനനി  ഇവനിചട  സഭാമ്പത്തനികേ
ബുദനിമുടനിചനക്കുറനിചട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഉത്തരലാം  'ബനി'-ല്  കേതീഴെട്ട് കക്കഭാടതനികേളനിചല സനിവനില്,
കനിമനിനല് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേള ഇന്റെകഗ്രറട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി പറഞ്ഞു. അതട്ട് എത്രയലാംകവഗലാം നടപഭാക്കണലാം. ഒരു ദനിവസലാം ചനിറ്റൂരനിചല
മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്നനിന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കേനിട്ടുന്ന  വരുമഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്. അദഭാലത്തട്ട് നടത്തുകമ്പഭാള 3 കകേഭാടനി രൂപവചര വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്.
സനിവനില്  കകേഭാടതനിയനില്  600  കകേസ്സുകേളുലാം  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  10,000
കകേസ്സുകേളുമഭാണട്ട്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  കകേസ്സുകേള  ചചകേകേഭാരലലാം
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് ചവറുലാം  14  ജതീവനക്കഭാരുലാം സനിവനില് കകേസ്സുകേള ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് 54
ജതീവനക്കഭാരുമഭാണുള്ളതട്ട്. രണട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുകേളുലാം ഒന്നനിച്ചുകചര്ത്തഭാല് നനിലവനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  10,600  കകേസ്സുകേള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.   പുതനിയ
തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കഭാചതതചന്ന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  കൂടതല്  വരുമഭാനലാം  കേനിടഭാനുള്ള
സഭാദലതയണട്ട്.  അതനിനഭാല്  രണട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുകേളുലാം അടനിയനരമഭായനി ഇന്റെകഗ്രറട്ട്
ചചയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 21

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സനിവനില്,  കനിമനിനല് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേള
കേതീഴെട്ട് കക്കഭാടതനികേളനില് ഇന്റെകഗ്രറട്ട് ചചയഭാന് തചന്നയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. അതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനചവന്നഭാണട്ട്  കനരചത്ത  വലക്തമഭാക്കനിയതട്ട്.  അതട്ട്
തസരനിതചപടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനില് ആദലചത്ത അഞട്ട് ജനില്ലഭാ
കകേഭാടതനികേള അനുവദനിചതനില് ഒചരണ്ണലാം ആലുവയനിലഭാണട്ട് സഭാപനിചതട്ട്.  കകേഭാടതനി
സഭാപനിതമഭായനിടട്ട്  200 വര്ഷലാം തനികേയകേയഭാണട്ട്.  മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനിയലാം മുന്സനിഫട്ട്
കകേഭാടതനിയമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  അവനിചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അവനിചട  ഒരു  ഫഭാമനിലനി
കകേഭാര്ടട്ട്  കൂടനി  ഇകപഭാള  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിചന്റെ  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.  അതുകപഭാചലതചന്ന ആലുവയനില് സബ്കകേഭാടതനിയലാം എലാം.എ.സനി.റനി.-യലാം
ഇല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ചപരുമ്പഭാവൂരുലാം  പറവൂരുലാം  വചഭാണട്ട്  കകേസ്സുകേള  നടത്തുന്നതട്ട്.
യഭാത്രഭാചചലവട്ട്  കേഭാരണലാം  ജനങ്ങള  വളചരയധനികേലാം  ബുദനിമുട്ടുനണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്
അവനിചടചയഭാരു എലാം.എ.സനി.റനി.-യലാം സബ്കകേഭാടതനിയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആ കകേഭാടതനി സഭാപനിചട്ട് 200 വര്ഷമഭായതുചകേഭാണട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
വളചര  കമഭാശമഭായ  നനിലയനിലഭാണട്ട്.  പുതനിയ  ഒരു  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  പണനികയണതട്ട്
അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഒരു  പുതനിയ  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  പണനിയഭാന്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇചതല്ലഭാലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്
മറുപടനി പറകയണ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്. 200 വര്ഷമഭായതട്ട് നല്ല കേഭാരലമഭാണട്ട്. ആ ചകേടനിടലാം
ഒരു പുരഭാവസ്തുവഭായനി സൂക്ഷനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  ചചയര്  ഉപകചഭാദലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  വലക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചടയലാം  ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  ലഭനിച  അവസരങ്ങളുചടയലാം  കൃതലമഭായ
വനിവരത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  മുന്നനിരയനില്നനിന്നട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  കേയ്യുയര്ത്തനിയഭാല്
പനിന്നനിരയനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  അവസരലാം  നഷചപടലാം.  അതുചകേഭാണട്ട്  കുറചട്ട്  വനിട്ടുചകേഭാടത്തഭാല്
അവര്ക്കട്ട്  കചഭാദലങ്ങള  കചഭാദനിക്കഭാന്  അവസരലാം  കേനിട്ടുലാം.  ചചയറനിചന്റെ  മുന്നനില്  മറട്ട്
മഭാര്ഗമനില്ല.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്  ഓഫട്ട്  ജസനിസട്ട്  എന്നതട്ട്
ആഭലനര  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  ആഭലനര  വകുപട്ട്  ചസകടറനിക്കഭാണട്ട്  അതനിചന്റെ
ചുമതല.  നനിയമവലാം  നതീതനിനനിര്വഹണവലാം  ഒരു  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  ചകേഭാണവരഭാന്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ലഹബനി  ഇസൗഡന്:  സര്,  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്   തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുചട
അനുമതനികയഭാടകൂടനി  മഭാത്രകമ  ഏചതഭാരു  സഭാപനവലാം  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കൂ.
ബഹുനനിലചക്കടനിടമഭാചണങനില്  അതനിനട്ട്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  കസഫനി,  ഏവനികയഷന്  ക്ലനിയറന്സട്ട്
അടക്കമുള്ള അനുമതനി കവണനിവരുലാം. ഏചതങനിലുലാം തരത്തനില് കകേഭാടതനികേചള ഇതനില്
നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കകേഭാടതനികേള തുടങ്ങുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില് തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളുചട
അനുമതനി  വഭാങ്ങുന്നതുകപഭാചലതചന്ന,  സര്വതീസട്ട്  ടഭാകട്ട്  മുതലഭായ കേഭാരലങ്ങള അടയ്ക്കുന്നതനില്
നനിന്നട്ട്  ഏചതങനിലുലാം  കകേഭാടതനികേചള  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അചല്ലങനില്  ഇകപഭാള
പണനിതതീര്ന്ന,  പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുന്ന,  നനിയമവനിരുദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങചള
ചറഗുലലറസട്ട് ചചയഭാന് എചനങനിലുലാം നനിയമലാം സര്ക്കഭാര് ചകേഭാണവരുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  എചന്റെ അറനിവനില്ചപടനിടകത്തഭാളലാം  അങ്ങചനയള്ള
കേഭാരലങ്ങളനില്ല. ഏചതങനിലുലാം പ്രകതലകേ പ്രശ്നങ്ങളുചണങനില് ശദയനില്ചപടത്തനിയഭാല്
ആവശലമഭായ പരനികശഭാധന നടത്തഭാലാം.

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ:  സര്,  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനി  ജതീവനക്കഭാരുചട
പ്രശ്നങ്ങള ആഭലനര വകുപനില് പല വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് ലകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  മഭാറലാംവരുത്തനി  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലതുകപഭാചല  ലഭാ  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ
ചുമതലയനില് ചകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട് സഭാദലമഭാകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  അക്കഭാരലലാം  ഇതുവചര  ഒരു  പ്രശ്നമഭായനി
വന്നനിടനില്ല. ഇചതഭാരു പ്രകതലകേ പ്രശ്നമഭായനി കേണക്കഭാക്കനി പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഗ്രഭാമ  കകേഭാടതനികേള പഞഭായത്തതീരഭാജട്ട്   സലാംവനിധഭാനത്തനില്

വരുചമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  അതനിചന്റെ  കുചറ  നടപടനികേള  നടന്നതഭായലാം  പത്രങ്ങളനില്

കേഭാണുന.  കകേരളത്തനില്  ഗ്രഭാമ  കകേഭാടതനികേള ഉടചന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കട്ട്

തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുകണഭാ;  അചല്ലങനില്  അവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഗ്രഭാമതീണ  കകേഭാടതനികേള  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്

ഇതനിനകേലാംതചന്ന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  15  ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലയങ്ങള  ഇകപഭാളത്തചന്ന

പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചടയമലാംഗലലാം,  ചനടങണലാം,  പഭാറശ്ശേഭാല,  അഴുത,

കേല്പറ,  ഇരനിടനി,  ചകേഭാടവള്ളനി,  പഭാമ്പഭാടനി,  വടവകകേഭാടട്ട്,  ചപഭാന്നഭാനനി,  പുലമകനഭാള,

ചചവക്കലാം,  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം,  ചചഭാക്ലനി,  ചവസട്ട്  എകളരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ഇകപഭാളത്തചന്ന

ഗ്രഭാമതീണ  കകേഭാടതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ  കകേഭാടതനികേചളപറനിയള്ള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുമുണട്ട്.
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ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  നനിയമലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രഭാപലമഭാകുന്ന
തരത്തനികലയട്ട്  മഭാറഭാന്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നല്ല  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കുനചണന്നട്ട്
നയപ്രഖലഭാപനത്തനില്ത്തചന്ന പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങചനചയങനില് ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലങ്ങളുള്ള
സലത്തട്ട് അഡതീഷണല് കകേഭാടതനികേള അനുവദനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ചകേഭാടഭാരക്കരയനില് കേഴെനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  ആധുനനികേ
കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നല്ല രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുമുകേളനിലുള്ള നനില
വളചര  കസഷലസഭാണട്ട്.  ഒരു  അഡതീഷണല്  ജനില്ലഭാ  കകേഭാടതനികൂടനി  അവനിചട
അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  കകേഭാടതനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിചന്റെ
നടപടനികമങ്ങള  നമുക്കറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങളല്ല.  ജുഡതീഷലറനിയമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനി അതനികന്റെതഭായ ശനിപഭാര്ശകേളകൂടനി  കേണക്കനിചലടത്തഭാണട്ട്  നടപടനികേളനികലയട്ട്
കേടക്കുന്നതട്ട്. അങ്ങചനയണഭാകുന്ന ഘടത്തനില് അതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട്: സര്, ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ഗ്രഭാമ നലഭായഭാലയങ്ങള
പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിച  കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞു.  നതീതനിനനിര്വഹണചത്ത  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട് സഹഭായകത്തഭാചട ആ പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പകക്ഷ  പലകപഭാഴുലാം  അതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടതല്  അസസൗകേരലമുണഭാക്കുനണട്ട്.  ഇരനിടനിയനില്
ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലയലാം  ആരലാംഭനിചകപഭാള  അതനിചന്റെ  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷന്  പരനിധനിയനില്
കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിചന പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഉളചപടത്തനിയനിരനിക്കുന.  മടന്നൂരനില് ഫസട്ട്
ക്ലഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേടട്ട്  കകേഭാടതനി  നനിലനനില്ചക്ക  കൂടഭാളനി,  കേതീഴെല്ലൂര്  പഞഭായത്തനിചല
ആളുകേളക്കട്ട്  രണട്ട്  മുനനിസനിപല്  പ്രകദശലാം  കേടന്നട്ട്  പഭായത്തുള്ള  ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലത്തനികലക്കട്ട്
വകരണനിവരുന.  കേഭാരണലാം  ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലയത്തനിചന്റെ  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷന്  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട്  അതനിര്ത്തനിയഭാണട്ട്.  ചതഭാടടത്തുള്ള  പ്രകദശങ്ങള  കവചറ  കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തഭായതുചകേഭാണട്ട്  ഇതനില്  ഉളചപടത്തനിയനിടനില്ല.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഗ്രഭാമ
നലഭായഭാലയങ്ങളുചട  ജൂറനിസ്ഡനിക്ഷന്  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സസൗകേരലപ്രദമഭായ
രൂപത്തനില് കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച
വനിഷയലാം  പരനികശഭാധന  അര്ഹനിക്കുന്ന  ഒന്നഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന എന്നതട്ട് ശരനിയഭാണട്ട്. അതട്ട് കബഭാക്കനിചന്റെ ഘടനയമഭായനി ബന്ധചപട
കേഭാരലമഭായനിരനിക്കുലാം.  സഭാധഭാരണനനിലയനില്  ഒരു  കബഭാക്കനില്  ഒരു  ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലയലാം
എനപറയന്നതനില്  ചതറട്ട്  പറയഭാന്  കേഴെനിയനില്ല.  അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങചളല്ലഭാലാംകൂടനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതഭായനിവരുലാം.  ഇസൗ  പ്രശ്നലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാകണണതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗ്രഭാമ  നലഭായഭാലയലാം  എന്ന

നനിലയനില്  കബഭാക്കടനിസഭാനത്തനില്  കകേഭാടതനികേള  സഭാപനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ചനനഭാറ

നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  രണട്ട്  കബഭാക്കട്ട്  പഞഭായത്തുകേളുണട്ട്.  കകേസട്ട്  സലാംബന്ധനിച

ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  30  മുതല്  80  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  കപഭാകകേണ അവസയഭാണട്ട്

നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ചനനഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുള്ള രണട്ട്  കബഭാക്കട്ട്

പഞഭായത്തുകേളനില് ഒന്നനിചലങനിലുലാം ഗ്രഭാമതീണ കകേഭാടതനി സഭാപനിക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഗ്രഭാമതീണ കകേഭാടതനികേള സഭാപനിച്ചു തുടങ്ങനിയ

സഭാഹചരലത്തനില്  എല്ലഭാവരുലാം  ഇസൗ  ആവശലലാം  ഉന്നയനിച്ചുചവനവരുലാം,  അതട്ട്

സസഭാഭഭാവനികേമഭാണട്ട്. അതനിചന്റെ മുറപ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കഭാവന്ന സലങ്ങളനില് അനുവദനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  കകേഭാടതനികേളുചട അതനിര്ത്തനി നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്

ജനില്ലഭാ  കേളക്ടറുലാം  എസട്ട്.പനി.-യലാം  ചസഷന്  ജഡ്ജനിയലാം  കചര്ന്ന  ഒരു  കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്.

ഞഭാന് മനസനിലഭാക്കനിയനിടകത്തഭാളലാം  40  വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ഇങ്ങചനചയഭാരു കേമ്മേനിറനി

കൂടനിയനികടയനില്ല, എനനിക്കട്ട് അനുഭവമുള്ളതഭാണട്ട്. ബഹുമഭാനചപട ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ശക്തമഭായ

നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിചട്ട്  കകേഭാടതനികേളുചട  അതനിര്ത്തനി  സലാംബന്ധമഭായ  തര്ക്കലാം

ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന് ഇസൗ കേമ്മേനിറനി  കൂടഭാനുള്ള അവസരലാം സൃഷനിക്കുകമഭാ;  ഇവനിചട  സനിവനില്

കകേസനിചന്റെ  എണ്ണലാം  വളചര  കുറവഭാണട്ട്.  എന്നനിട്ടുലാം  ആ  കകേസ്സുകേള  തതീരഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം

വക്കതീലനഭാരഭാണട്ട്.  കകേസട്ട്  അവധനിക്കട്ട്  വചഭാകല  അവര്ക്കട്ട്  ഫതീസട്ട്  ലഭനിക്കുകേയള.

വക്കതീലനഭാര്  എകന്നഭാടട്ട്  ക്ഷമനിക്കണലാം.  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമലാം  വന്നതനിനഭാല്  കകേരളത്തനില്

സനിവനില് കകേസനിനട്ട് പ്രസക്തനിയനില്ല.  അതുചകേഭാണട്ട് സനിവനില് കകേസ്സുകേള എത്രയലാം കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള ശക്തമഭായ ഇടചപടല് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് നടത്തുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, വക്കതീലനഭാരനില് കൂടതല് കകേസള്ളവചരയഭാണട്ട്

കേക്ഷനികേള  കകേസട്ട്  ഏല്പനിക്കുന്നതട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  കൂടതല്  കകേസ്സുകേളുള്ളതനിനഭാല്

കകേസ്സുകേള  നതീണകപഭാകുന്നതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനണഭാകേഭാലാം,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം

പറഞ്ഞ  കേഭാരണമഭാചണന്നട്ട്  കതഭാനന്നനില്ല.  കൂടതല് കകേസ്സുള്ള വക്കതീലനഭാചര  കകേസട്ട്

ഏല്പനിക്കഭാനഭാണട്ട്  എകപഭാഴുലാം  കേക്ഷനികേള  തഭാല്പരലലാം  കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  ചനില

പ്രയഭാസങ്ങള ഉണഭാക്കുനണഭാകുലാം. മറട്ട് കേഭാരലങ്ങള എനഭാചണന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

പ്രകതലകേ പ്രശ്നങ്ങള ഉന്നയനിചഭാല് അതട്ട് ബന്ധചപടവരുചട ശദയനില്ചപടത്തുകേയലാം

പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് ആവശലചപടകേയലാം ചചയഭാലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  പരമഭാവധനി  ഉപകചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മറുപടനി  നല്കേനി  ബഹുമഭാനചപട

മുഖലമനനി നചല്ലഭാരു മഭാതൃകേ സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് ചസല് 

  4  (*754) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്:
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന്  :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട്:
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട്  : തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ചസല്ലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തന ഘടന എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചസല്ലനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  എചനല്ലഭാമഭാണട്ട്;  ആയവ
മുന്നനിര്ത്തനി ചസല്ലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തൃപ്തനികേരമഭാകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  ചസല്ലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  ചചലവഴെനിക്കുന്ന
തുകേചയത്രയഭാചണന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  ചസല്ലനില്  കസവനലാം  അനുഷനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസരുചട  തസ്തനികേ
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്,

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചല  ചനില  വലഭാജ  നനിയമനങ്ങളുലാം  നനിയമന
തടനിപ്പുകേളുലാം  ചവളനിചത്തുവന്നതനിചനത്തുടര്ന്നഭാണട്ട്  2001  ജനുവരനി  1  മുതല്  2010
ഡനിസലാംബര്  31  വചരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  നടന്ന  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  14-12-2010-ചല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്.40/2010/ഉഭപവ പ്രകേഭാരലാം
ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷഭാര  വകുപനിനുകേതീഴെനില് ചസഷലല് ചസല് രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  തുടര്ന്നട്ട്  1-3-2011-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  73/11/ചപഭാഭവ  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷഭാര വകുപനില് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട്
ചസല്  രൂപതീകേരനിചതട്ട്.  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസരടങ്ങുന്ന  ആറട്ട്  ടതീലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേളനില് കമല്കേഭാലയളവനില് പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് മുകഖന കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിച  ജതീവനക്കഭാരുചട  സര്വതീസട്ട്  ബുക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
ഓഫതീസകേളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനി  ടനി  നനിയമനങ്ങളുചട
നനിജസനിതനി  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ചചയവരുന.  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങളക്കു
പുറകമ അറന്ഡന്സട്ട്  രജനിസര്,  കേഭാഷസല് ലതീവട്ട്  രജനിസര്,  കേലഭാഷട്ട്  ബുക്കട്ട് തുടങ്ങനിയ
രജനിസറുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രസ്തുത  ചസല്ലനിചന  ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കൂടഭാചത സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില് ആകേസനികേ പരനികശഭാധന  (sudden  inspection)
നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഇസൗ  വകുപനിചന  അധനികേഭാരചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം
ഉണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുനകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട്  ചസല്  തൃപ്തനികേരമഭായനി  നടത്തനിവരുന.  എല്ലഭാ  മഭാസവലാം  ആദലവഭാരലാം
അഡതീഷണല് ചസകടറനിയചട കനതൃതസത്തനിലുലാം മൂനമഭാസലാം കൂടകമ്പഭാള പ്രനിന്സനിപല്
ചസകടറനിയചട കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം ചസല്ലനിചന്റെ അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കൂടനി പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

(സനി)  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷഭാര  വകുപനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് ചസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ചസല്ലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം
ഫണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല.

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസരുചട  തസ്തനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്:   സര്,  ഒരു  പ്രകതലകേ കേഭാലഘടത്തനിചല  വലഭാജ
നനിയമനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിചതഭാണട്ട്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് ചസല്. ഓകരഭാ വകുപ്പുകേളനിലുമുണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പബനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുനകണഭാ എന്നട്ട് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് വനിജനിലന്സട്ട്
ചസല്  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ചചറുപക്കഭാരഭാണട്ട്  കജഭാലനിക്കഭായനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനില്  വകുപ്പുകേള  വതീഴ്ച
വരുത്തുനകണഭാചയന്നട്ട് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ചസല്  കൃതലമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുനകണഭാ; ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഇതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചകയണ  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര്  ഗസൗരവമഭായഭാണട്ട്  കേഭാണുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനിയചട
കനതൃതസത്തനിലുള്ള  ഒരു  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  കൃതലമഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുനകണഭാചയന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനിചയ
ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഘടത്തനിലുലാം  മനനിസഭ  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ചര്ച
ചചയ്യുകേയണഭായനി.  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പുകരഭാഗതനിയലാം  എത്ര
ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചവന്നതുലാം  മനനിസഭയചട  മുമ്പഭാചകേ  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനി
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയണചമന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്: സര്, ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാത്ത
വകുപ്പുകേള  ഇകപഭാഴുമുണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  കജഭാലനികേനിടഭാചത വലയന്ന ചചറുപക്കഭാരുചട
എണ്ണലാം  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാത്ത
വകുപ്പുകേളനിചല ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ശക്തമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഒഴെനിവകേളുണഭായനിട്ടുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയഭാതനിരനിക്കുകേയഭാചണങനില്  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  ശക്തമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട് കജഭാസഫട്ട്: സര്, സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല വലഭാജ നനിയമനങ്ങളുലാം
നനിയമനത്തടനിപ്പുകേളുലാം  ചവളനിചത്തുവന്നകപഭാഴെഭാണട്ട്  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷഭാര
വകുപനിനുകേതീഴെനില് അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  ചസല് രൂപതീകേരനിചട്ട്   പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചചതന്നട്ട്  അങ്ങട്ട്  സൂചനിപനിചനിരുന.  ഇങ്ങചന  പരനികശഭാധനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഏചതങനിലുലാം  കകേസ്സുകേള  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇകപഭാള  നടത്തനിവരുന്ന  പരനികശഭാധന  എന്നട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലാം;
ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  കകേചസടത്തനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഇകപഭാള അതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള പൂര്ണ്ണമഭായ
വനിവരങ്ങള  എചന്റെ  കേയനിലനില്ല.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  പറയഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയള.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ഇ-കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

5(*755) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭക്ഷല  വനിതരണത്തനിനട്ട്  ഇ-കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള
നടപഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് എചനല്ലഭാലാം സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇ-കറഷന്  നടപഭാക്കഭാന്  ഭരണതലത്തനില്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഷന്കേഭാര്ഡുടമകേളുചട  മുഴുവന്  വനിവരങ്ങളുലാം  ഡനിജനിലറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചനയലാം  ബകയഭാചമടനികേട്ട്  ആതന്റെനികക്കഷന്
മുകഖന  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  ശരനിയഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുമഭാത്രലാം  കറഷന്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

സലാംസഭാനത്തട്ട് നനികരഭാധനിത ലഹരനി വസ്തുക്കളുചട ലഭലത

6(*756) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മയക്കു  മരുനലാം  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  ഉളചപചട
നനികരഭാധനിത  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുചട  ലഭലത  വര്ദനിച്ചു  വരുന്നതഭായ  വഭാര്ത്തയചട
നനിജസനിതനി ആഭലനര വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മദല  നനികരഭാധനത്തനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  മറ്റു  ലഹരനി  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം കുറകൃതലങ്ങള വര്ദനിച്ചു വരുന്നതട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി തടയഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഇത്തരലാം  സഭാധനങ്ങള  വന്കതഭാതനില്
കേടത്തുനചണന്ന  വഭാര്ത്തയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  എലകസട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്
ചചകേട്ട് കപഭാസട്ട്, ചറയനില്കവ കസഷന്, ബസട്ട് കസഷന് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചട്ട് ഇതു തടയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. കേഴെനി ഞ്ഞ മൂനവര്ഷചത്ത കേണക്കുകേള അനുബന്ധലാം
ആയനി കേഭാണഭാവന്നതഭാണട്ട്.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  മദലനനികരഭാധനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മറട്ട്  ലഹരനി  വസ്തുക്കള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേരളത്തനില് മയക്കുമരുന്നട്ട്, പുകേയനില ഉല്പന്നമഭായ പഭാന്മസഭാല
തുടങ്ങനിയ  നനികരഭാധനിത  ലഹരനിപദഭാര്തങ്ങളുചട  വനില്പനയലാം  വനിപണനവലാം  ഉല്പഭാദനവലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  അതനിചനതനിചര  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശനമഭായ
നനിയമനടപടനികേള  NDPA  Act,  COTPA,  Kerala  Police  Act  2011,  J.J.  Act
എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പകടഭാളനിലാംഗട്ട്,  ഷഭാകഡഭാ കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്,  ബതീറട്ട്
പകടഭാളനിലാംഗട്ട് തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ കമഖലകേളനില് കപഭാലതീസട്ട്
സഭാന്നനിദലലാം ഉറപഭാക്കനിയലാം ജനലമത്രനി കപഭാലതീസട്ട്,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്,
റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  അകസഭാസനികയഷന് തുടങ്ങനിയവയചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഴെനി  ലഹരനി
വസ്തുക്കള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലവലാം അല്ലഭാചതയമുള്ള കുറകൃതലങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ചപടന്നവര്ചക്കതനിചര  ഉചനിതമഭായ
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഹരനിവസ്തുക്കള
വന്കതഭാതനില് കകേരളത്തനികലയട്ട്  കേടത്തുനചണന്ന മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേളുചടയലാം  മറ്റുലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിചന്റെ  രഹസലഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗവലാം
ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  എലകസട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  ചറയനില്കവ
കസഷന്,  ബസട്ട് സഭാന്റുകേള,  കൂടഭാചത അനലസലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കലബര്
കേലഭാമ്പുകേള  തുടങ്ങനിയവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനി  ലഹരനിവസ്തുക്കളുചട
വലഭാപനവലാം വനില്പനയലാം ഇതുമൂലമുള്ള കുറകൃതലങ്ങളുലാം തടയന്നതനിനട്ട്  ജഭാഗരൂകേരഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  എലകസട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  കകേരളഭാ  ആന്റെനി  നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്
ചസഷലല് ആക്ഷന് കഫഭാഴട്ട്  (KANSAF)  മയക്കുമരുന്നട്ട്  കേടത്തട്ട്  തടയന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ
നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്  കേണ്കടഭാള  ബറ്റ്യൂകറഭായചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  മയക്കുമരുന്നട്ട്
കേടത്തനിചനതനിചര ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സനിഡ്കകേഭാ നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള

7(*757) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സനിഡ്കകേഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സഭാപനത്തനിചന്റെ  ഉല്പന്ന  വനിപണനത്തനിചല  കപഭാരഭായ്മകേള

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരക്കുറവലാം  ഉയര്ന്ന  വനിലയലാം

സഭാപനത്തനിചന്റെ വനിപണനരലാംഗചത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചതു  പരനിഹരനിക്കഭാന്

ശദനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണരലാംഗത്തട്ട്  ഉപകേരഭാറുകേള  നല്കേനി,  കൂടനിയ  നനിരക്കട്ട്  ഈടഭാക്കുന്നതുലാം

ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  അഭഭാവവലാം  സഭാപനത്തനിചന്റെ

സല്കപരനിനട്ട് കേളങമഭായനി തതീര്ന്നതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാൻ നടപടനിയണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉന്നതതലത്തനിലുലാം  മധലതലത്തനിലുലാം  മഭാകനജ് ചമന്റെനില്  ചപ്രഭാഫഷണലനിസലാം

സഭാധലമഭാക്കനി സഭാപനചത്ത കേരകേയറഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സഭാപന കമധഭാവനി വനിജനിലന്സട്ട് കകേസനില് പ്രതനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

ആയതനിനുള്ള സഭാഹചരലലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സനിഡ്കകേഭായചട  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനത്തനിചല  കപഭാരഭായ്മകേള  ശദയനില്

ചപടനിടനില്ല.  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  കററട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  വലവസ

പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  വനിപണനലാം  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരമല്ലഭാത്ത  ഉത്പന്നങ്ങളുചട

വനിപണനത്തനിചല  കപഭാരഭായ്മ  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  ശദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ

കമഖലയഭാവശലമഭായ  ബനിറ്റുമനിന്,  വഭാകട്ട്  മുതലഭായവ  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്

നനിനലാം വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട് വനിപണനലാം നടത്തുന്നതട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണത്തനിനട്ട് നടപടനിചയടത്തനിട്ടുണട്ട്.

സനിഡ്കകേഭാ  ഏചറടത്തനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃ ത്തനികേള  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയലാം

സമയബന്ധനിതമഭായലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സഭാപനത്തനിചന്റെ  മുന്  കമധഭാവനി  ശതീ.  സജനി  ബഷതീര്  വനിജനിലന്സട്ട്

കകേസനില് പ്രതനിയഭാണട്ട്.  കമനലാംകുളലാം മണല് കകേസട്ട്,  ഒല്ലൂര് വലവസഭായ കമഖലയനിചല

ഭൂമനി തനിരനിമറനി എന്നനിവയനില് ശതീ. സജനി ബഷതീറനിചനതനിചര വനിജനിലന്സട്ട് കകേസണട്ട്.

സനിഡ്കകേഭായനിചല  പ്രവര്ത്തനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിചല  കമധഭാവനിചക്കതനിചര

വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേളുള്ളതഭായനി ഇതുവചര ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.
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സഭാര്ടപട്ട് വനികല്ലജട്ട് പദതനിയചട രണഭാലാം ഘട പദതനി

8(*758) ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാര്ടട്ട്അപട്ട്  വനികല്ലജട്ട്  പദതനിയചട  രണഭാലാംഘടത്തനിനട്ട്
തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാചയനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനമനനിയചട സഭാര്ടട്ട്അപട്ട് ഇനല പദതനിയമഭായനി ബന്ധചപടത്തനിയഭാകണഭാ
രണഭാലാം ഘട പദതനി വനികേസനിപനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യവജനങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേ സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനിചയടക്കുന്നതനിനട്ട്  ഈ
പദതനി എങ്ങചനചയല്ലഭാലാം സഹഭായനിക്കുചമന്നഭാണട്ട് കേരുതുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ-സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശഭാസ്ത്രസഭാകങതനികേ  വകുപനിചന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാചട
ചടകകഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് കമഭാബ്മനി എന്ന സസകേഭാരല കേമ്പനനി ആരലാംഭനിച
പദതനിയഭാണട്ട് സഭാര്ടപട്ട് വനികല്ലജട്ട്. 2015-ല് സഭാര്ടപട്ട് വനികല്ലജട്ട്, ഭസൗതനികേ ഇങ്കുകബഷന്
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള  അവനിചട  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന സഭാര്ടപട്ട്
കേമ്പനനികേളനില്  തുടരുവഭാന്  തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  തുടര്നലാം  അവനിചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുള്ള
അവസരലാം  നല്കേനി  കകേരളഭാ  സഭാര്ടപട്ട്  മനിഷനട്ട്  കേതീഴെനില്  ചകേഭാണവന  എന്നചതഭാഴെനിചഭാല്
സഭാര്ടപട്ട് വനികല്ലജനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് വനിവര സഭാകങതനികേ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള
കകേരളഭാ  സഭാര്ടപട്ട്  മനിഷനട്ട്  കനരനികടഭാ  അല്ലഭാചതകയഭായള്ള  യഭാചതഭാരു
നനിയനണവമനില്ലഭായനിരുന.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ധനസഹഭായകമഭാ  നനിയനണകമഭാ
ഇല്ലഭാതനിരുന്ന പദതനിയഭായനിരുന്നതനിനഭാല് മറട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമല്ല.

ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിചല വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങള

9(*759) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയഷട്ട്  വകുപട്ട്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  ഭഭാരതതീയ
ചനികേനിതഭാ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിചല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനള്ള  കസവനലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് കൂടതലഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിചല വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങള തമ്മേനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  ആകരഭാഗലകേരമല്ലഭാത്ത  മതരലാം  ചനില  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  പൂര്ണ്ണമഭായ
കസവനലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസമഭാവന എന്ന കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സനിദ,  യനഭാനനി  എന്നനിവ  കപഭാലുള്ള  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം
ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  കൂടതല്  സസൗകേരലചമഭാരുക്കനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആ
കമഖലയചട കൂടനി ഗുണഫലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്): 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയഷട്ട്  വകുപട്ട്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  ഭഭാരതതീയ
ചനികേനിതഭാ  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിചല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  ആയര്കവദ,  സനിദ,
യനഭാനനി,  കയഭാഗ,  പ്രകൃതനി  ചനികേനിത  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  കസവനലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടതലഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കയഭാഗ,  സനിദ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലഭാത്ത  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനികേകളഭാടട്ട്  കചര്ന്നട്ട്  ആയഷട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങുകേയലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാചരയലാം  കയഭാഗ  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാചരയലാം
നനിയമനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  8  ജനില്ലകേളനില്  ആയഷട്ട്  ഗ്രഭാമലാം  എന്ന  പദതനിയനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  ചഹല്പര് തുടങ്ങനിയവചരയലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയഷട്ട് കഹഭാളനിസനികേട്ട്
ചസന്റെറുകേളനില് യനഭാനനി,  സനിദ കഡഭാക്ടര്മഭാചരയലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 14  ജനില്ലകേളനിചല
തനിരചഞ്ഞടക്കചപട  പടനികേജഭാതനി  കകേഭാളനനികേളനില്  ഹരനികേനിരണലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള  എല്ലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങകളയലാം  ഉളചപടത്തനിയള്ള  ചമഡനിക്കല്
കേലഭാമ്പഭാണട്ട് നടത്തനിയതട്ട്.

(ബനി) അത്തരത്തനില് ഒരു പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(സനി)  സനിദ,  യനഭാനനി  എന്നനിവകപഭാലുള്ള  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതഭാ
ഗുണഫലങ്ങള  ജനങ്ങളനികലയ്ചക്കത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  കൂടതല്
സസൗകേരലചമഭാരുക്കനി ജനങ്ങളക്കട്ട് ആ കമഖലയചടകൂടനി  ഗുണഫലങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി
ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന തര്ക്ക പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനങ്ങള

10 (*760) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .    ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന ഭക്ഷല കേമ്മേതീഷചന നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനചമടത്തനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  നനിലവനിചല  ഭക്ഷല  ഉപകദശകേ  സമനിതനിക്കട്ട്  സമഭാനമഭായനി  എനട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമത്തനില് വലവസ ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്):

(എ&ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനിചന്റെ  ചസക്ഷന്  15  പ്രകേഭാരലാം
ചപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തുള്ള പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം
ജനില്ലഭാതല പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഓഫതീസര്മഭാചര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാരമുള്ള കയഭാഗലതകേളുചടയലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കണചമന്നട്ട്
അനുശഭാസനിക്കുന.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ജനില്ലഭാതല  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി അഡതീഷണല് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് മജനികസ്ട്രേറട്ട്/ചഡപറ്റ്യൂടനി കേളക്ടര് (ജനറല്)
ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനിചന്റെ  ചസക്ഷന്
16  പ്രകേഭാരലാം  കസറട്ട്  ഫഡട്ട്  കേമ്മേതീഷചന  നനികയഭാഗനിക്കണചമന്നട്ട്  അനുശഭാസനിക്കുന.
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷന് നനിലവനില് വരുന്നതുവചരയള്ള ചുമതല
സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിയമത്തനിചന്റെ ചസക്ഷന് 29  പ്രകേഭാരലാം എല്ലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  2001-ചല
പനി.ഡനി.എസട്ട്. (കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്) അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള വനിജനിലന്സട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള  സലാംസഭാന,  ജനില്ലഭാ,  കബഭാക്കട്ട്,  കറഷന്കേട  തലത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലകേചക്കഭാള്ളണചമനലാം ഇതനിചല അലാംഗങ്ങളുചട
ഘടന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിശയനിക്കണചമനലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

ചനികേനിതയഭായള്ള യൂണനികവഴല് പ്രതീചപയ്ഡട്ട് സതീലാം

11 (*761) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങള ചനികേനില്സയഭായനി ഭതീമമഭായ തുകേ ചചലവഭാകക്കണ
സഭാഹചരലലാം ഉചണന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചനികേനില്സയഭായനി  യൂണനികവഴല്  പ്രതീചപയ്ഡട്ട്  സതീമനിചന്റെ  പരനിരക്ഷ
നല്കുന്ന പദതനി ഏതുഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏതട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനിയചട സഹഭായകത്തഭാചടയഭാണട്ട് ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  എന്നട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
1486/2019
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ടതീചര്):

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലങ്ങള സലാംബന്ധനിചട്ട് അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട് ചസകടറനി (എചട്ട്. &
എഫട്ട്. ഡബദ്യു.ഡനി.) അദലക്ഷനഭായലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്, ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള  എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളുമഭായ  വനിദഗ  സമനിതനി  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളചപടകത്തണ  ചനികേനിതഭാ
പരനികശഭാധനഭാ  ചപ്രഭാസതീഡദ്യുവറുകേളുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  കേരടട്ട്
ലനിസ്റ്റുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  ഇകപഭാള  വനിദഗര്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലതുമഭായനി
തഭാരതമലചപടത്തനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  നടപഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വണ് ലടലാം ഫതീ മതീല്സട്ട് കഫഭാര് ദനി നതീഡനി

12 (*762) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളചത്ത  പടനിണനി  രഹനിത  സലാംസഭാനമഭാക്കഭാന്  'വണ്  ലടലാം  ഫതീ
മതീല്സട്ട്  കഫഭാര്  ദനി  നതീഡനി'  എന്ന  പദതനി  ചകേഭാണവരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുചടചയല്ലഭാലാം  പങഭാളനിത്തമഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയചട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കുടലാംബശതീയചടയലാം സസകേഭാരലകമഖലയചടയലാം പങഭാളനിത്തലാം പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  ഇല്ല.
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സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുലാം വലവസഭായങ്ങളുലാം തമ്മേനിലുള്ള
ബന്ധലാം

13 (*763)ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുലാം
വലവസഭായങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  ബന്ധലാം  ശക്തനിചപടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  വളര്ചയട്ട്  ഇവചയ  എങ്ങചന  പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എചനല്ലഭാലാം?

മുഖല മനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ&ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങകളയലാം
ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങകളയലാം വലവസഭായ കമഖലയമഭായനി ബന്ധചപടത്തനി സലാംയക്ത
പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂചട  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വലവസഭായ  വളര്ചയട്ട്  ഉപയക്തമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇവചയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭകമഖലയമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന്ന ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനചമടത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി  ചചറുകേനിട-
ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ  കമഖലയട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  രൂപകരഖകേളുലാം  സഭാകങതനികേ  പരനിജഭാനവലാം
നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  കടഭാക്കണ്  ചപ്രഭാവനിഷന്
ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സതീലാം തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

കദശതീയ ജലപഭാത

14 (*T764) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ജലപഭാതകേളനില്  എത്ര  ഭഭാഗമഭാണട്ട്  കദശതീയ
ജലപഭാതയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ചകേഭാല്ലലാം  മുതല്  കകേഭാവളലാം  വചരയള്ള  ഭഭാഗലാം  പ്രഖലഭാപനിത  കദശതീയ
ജലപഭാതയചട കേതീഴെനില് വരുനകണഭാ; ഇചല്ലങനില് എന്തുചകേഭാചണന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ജലപഭാതയചട  ഭഭാഗലാം  വൃത്തനിയഭാക്കുകേയഭാചണങനില്  അതട്ട്
ടൂറനിസത്തനിനുലാം ജലഗതഭാഗതത്തനിനുലാം വളചര പ്രകയഭാജനകേരമഭായനിരനിക്കുലാം എന്ന വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖല മനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  590.18  കേനി.മതീറര് നതീളലാം വരുന്ന സലാംസഭാന ഉളനഭാടന് ജലപഭാതയനില്
328 കേനി.മതീ.  ദൂരലാം (ചകേഭാല്ലലാം മുതല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വചര) നഭാഷണല് വഭാടര്കവ ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ ജലപഭാത-III ആയനി വനിജഭാപനലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാചത ഇതനിചന്റെ
ഉപകേനഭാലുകേളഭായ ഉകദലഭാഗമണ്ഡല് കേനഭാല്,  ചമ്പക്കര കേനഭാല്,  കകേഭാടയലാം-ലവക്കലാം
കേനഭാല്, ആലപ്പുഴെ - ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി കേനഭാല്, ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയലാം-അതനിരമ്പുഴെ കേനഭാല്
എന്നതീ പഭാതകേചളയലാം കദശതീയ ജലപഭാതയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇല്ല.  നനിലവനിലുള്ള  നഭാഷണല്  വഭാടര്കവ  ആക്ടട്ട്  2016  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാവളലാം-ചകേഭാല്ലലാം  ജലപഭാതചയ  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിടനില്ല.
കേഭാരണലാം കകേഭാവളലാം  മുതല് ചകേഭാല്ലലാം  വചരയള്ള ഭഭാഗത്തട്ട്  ചകേഭാല്ലലാംകതഭാടട്ട്,  ടനി.എസട്ട്.
കേനഭാല്, വര്ക്കല തുരപട്ട്, പഭാര്വതതീ പുത്തനഭാര് തുടങ്ങനിയ ഭഭാഗങ്ങളനില് അനധനികൃത
കേകയറലാംമൂലലാം കദശതീയ ജലപഭാത മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള്ള വതീതനി നനിലവനിലനില്ല.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാവളലാം മുതല് ചകേഭാല്ലലാം വചരയള്ള പഭാതയനില്
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  സലാംസഭാന  ജലപഭാതയചട  നനിലവഭാരത്തനിലുലാം  അളവകേളനിലുലാം
പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തനി  നവതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പുനരുദഭാരണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ജലപഭാതയചട  ആഴെലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേ,
വശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,  ജലപഭാതയചട  കുറുകകേയള്ള  നനിര്മ്മേനിതനികേള  പുനനഃനനിര്മ്മേനിക്കുകേ,
നനിര്ദ്ദേനിഷ  വതീതനിയനില്  കുറവവന്ന  സലങ്ങളനില്  വതീതനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  നടത്തനി  വതീതനി  നനിലനനിര്ത്തുകേ  എന്നതീ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്.

സനിമന്റെനിചന്റെ കൃത്രനിമക്ഷഭാമവലാം വനിലക്കയറവലാം തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി

15 (*765) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   ചജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  നനിര്മ്മേഭാണകമഖല  കനരനിടന്ന  പ്രതനിസന്ധനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം  സൃഷനിചട്ട്  സനിമന്റെട്ട്  കേമ്പനനികേള  അനലഭായമഭായ  കതഭാതനില്  വനില
വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  അയല്സലാംസഭാനങ്ങളനില്  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള
വനിലയചട  ഇരടനിയനിലധനികേലാം  വനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്
നതീതനികേരനിയഭാനഭാകേഭാത്തതഭാണട്ട് എന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനിമന്റെനിചന്റെ  കൃത്രനിമക്ഷഭാമവലാം  വനിലക്കയറവലാം  തടയന്നതനിനട്ട്
ഏചതല്ലഭാലാം രതീതനിയനില് ഇടചപടഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട് അറനിയനിയഭാകമഭാ?

മുഖല മനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ-സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  വളചര
കൂടതലഭാചണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്ന്നട്ട്  29-7-2016-ല്
അന്നചത്ത  ബഹുമഭാനചപട  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  ഒരു
കയഭാഗലാം കചര്ന.  പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില് സനിമന്റെട്ട് വനിതരണക്കഭാര് ഉന്നയനിച പ്രധഭാന
പരഭാതനി,  സനിമന്റെട്ട് ഉല്പഭാദകേര് കനരനിടട്ട്  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള കപഭാചലയള്ളവര്ക്കട്ട്
കുറഞ്ഞ  വനിലയട്ട്  സനിമന്റെട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനചവനലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം
ചചകയണ  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  യഭാചതഭാരു  മുന്നറനിയനിപ്പുലാം  കൂടഭാചത  കമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന  എനമഭാണട്ട്.  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്  സനിമന്റെനിചന്റെ  വനില  കകേരളത്തനിചല
വനിലകയക്കഭാള  വളചര കുറവഭാചണന്നതട്ട്  ഒരു വസ്തുതയഭാണട്ട്.  സനിമന്റെനിചന്റെ  ഉല്പഭാദകേരുമഭായനി
പ്രകതലകേലാം ചര്ച നടത്തനി ഇക്കഭാരലത്തനില് സഭാധലമഭായ ഇടചപടല് നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.    സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് കകേരളത്തനില് ആവശലമുള്ള സനിമന്റെനിചന്റെ 10 ശതമഭാനലാം മഭാത്രകമ
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനള. വനിപണനിയനിചല സഭാന്നനിദലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് വനിപണനി വനിലകയക്കഭാള 25 രൂപ കുറവഭായഭാണട്ട് ചനില്ലറവനില്പന
വനില  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ  അടഞ്ഞുകേനിടന്നനിരുന്ന
കചര്ത്തലയനിചല സനിമന്റെട്ട് ലഗ്രന്റെനിലാംഗട്ട് യൂണനിറട്ട് തുറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാചത  ചകേഭാചനിന്  കപഭാര്ടട്ട്  ടസനില്നനിന്നട്ട്  പഭാടത്തനിചനടത്ത  സലത്തട്ട്  ക്ലനിങറുലാം
സനിമന്റുലാം ഇറക്കുമതനി ചചയ്തട്ട് ഉല്പഭാദനവലാം വനിപണനവലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു
പദതനിയലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടത്തകേഭാലത്തുണഭായ  ചനില  പ്രശ്നങ്ങചളത്തുടര്ന്നട്ട്
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളഭായ  സസതീറട്ട്നര്  കഗ്രഡട്ട്  ചുണ്ണഭാമ്പുകേലട്ട് ല,  കേല്ക്കരനി,  ലഭാറലററട്ട്
എന്നനിവ  ലഭലമഭാകേഭാത്തതു  കേഭാരണലാം  വഭാളയഭാര്  യൂണനിറനില്  ഉല്പഭാദനലാം  നനിര്ത്തനി
വയ്കക്കണതഭായനി  വന.  എന്നഭാല്  ചകേഭാചനിന്  കപഭാര്ടനില്  കസഭാക്കുണഭായനിരുന്ന
ക്ലനിങറനില്  8000  ടണ്  വഭാളയഭാര്  യൂണനിറനികലയട്ട്  ചകേഭാണകപഭായനി  സനിമന്റെട്ട്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മലബഭാര്  സനിമന്റെട്ട്സനിചന്റെ
ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  കനരനിടട്ട്  ഇറക്കുമതനി  ചചയലാം
വനിപണനിയനില് ഒരു മഭാറമുണഭാക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുന്നതട്ട്.
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ജനറനികേട്ട് മരുനകേള സസൗജനലമഭായനി നല്കുന്ന പദതനി

16 (*766) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാന്റെഡട്ട്  മരുന  കേമ്പനനികേളുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  സഭാധഭാരണ
ജനങ്ങളക്കട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ള  ജനറനികേട്ട്  മരുനകേള
സസൗജനലമഭായനി നല്കുന്ന പദതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനറനികേട്ട്  മരുനകേളുചട  കശഖരണലാം,  വനിതരണലാം  എന്നനിവയട്ട്
ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനചമനഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിതരണത്തനിനട്ട്  കശഖരനിച  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായ സലാംഭവങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതനികനല് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ചനികേനിതയഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേചള സമതീപനിക്കുന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ബഭാന്റെഡട്ട്  മരുനകേമ്പനനികേളുചട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷണലാം
നല്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  ജനറനികേട്ട്  മരുനകേള  സസൗജനലമഭായനി  നല്കുന്ന
പദതനി  2012  നവലാംബര് മഭാസലാം  1-നട്ട്  ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്  5  സര്ക്കഭാര്
ചമഡനിക്കല്കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  (തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്),  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനറല്
ആശുപത്രനികേളനിലുമഭായനി  ആരലാംഭനിച  കമല്  പദതനി  2013  ഒകക്ടഭാബര്  2  മുതല്
സലാംസഭാനചത്ത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിച്ചു.  മരുനകേളുലാം
അനുബന്ധ ഉല്പന്നങ്ങളുമഭായനി 939 ഇനങ്ങള (അവശലമരുന പടനികേ പ്രകേഭാരലാം 518,
റഭാഷണല്  ഡ്രഗട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  314,  കേലഭാന്സര് കരഭാഗ  ചനികേനിതയഭായള്ള  107
എണ്ണലാം)  പ്രസ്തുത  മരുനപടനികേയനില്  ഉളചപടനിരുന.  ആകരഭാഗല  വകുപനിചലയലാം
ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചലയലാം  വനിദഗ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപട  കേമ്മേനിറനി
കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  കയഭാഗലാം  കചരുകേയലാം  കമല്  മരുനപടനികേയനിചല  ഓകരഭാ
ഇനങ്ങളുലാം ചുവചട സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില് സൂക
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി പരനിഷരനിക്കുകേയലാം ചചയവരുന.
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പ്രധഭാന മഭാനദണ്ഡങ്ങള  :

1. പ്രസ്തുത ഇനത്തനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേ ഇന്ഡന്റെട്ട്

2. വനിതരണക്കഭാചര ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

3. പ്രസ്തുത ഇനത്തനിനട്ട് കദശതീയ മരുനപടനികേയനിലുള്ള സഭാനലാം

4. പ്രസ്തുത  മരുന്നനിനട്ട്  പകേരലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്ന
മരുന്നനിചന്റെ ലഭലത/ചസസനിഫനികക്കഷന്

5. മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനിചല ജനറനികേട്ട് മരുന്നട്ട് നയലാം

അതനുസരനിചട്ട്,  നനിലവനില്  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗചനികേനിതയ്ക്കുള്ള
65  ഇനലാം  മരുനകേള  ഉളചപചട  590  ഇനലാം  മരുനകേളുലാം
അനുബന്ധസഭാമഗ്രനികേളുമഭാണട്ട് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായള്ള
അവശലമരുനപടനികേയനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന ആകരഭാഗല  വകുപനിനുലാം  ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുലാം
കേതീഴെനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കഭാവശലമഭായ  മരുനകേളുലാം  അനുബന്ധ
സഭാമഗ്രനികേളുലാം പ്രസ്തുത വകുപട്ട് കമലധനികേഭാരനികേള നല്കുന്ന വഭാര്ഷനികേ ഇന്ഡന്റെനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കശഖരനിചട്ട് വനിവനിധ ജനില്ലഭാ മരുന്നട്ട് സലാംഭരണകകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന
നല്കേനിവരുന്നതട്ട് കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനമഭായ  വനിവര  സഭാകങതനികേ  മനിഷചന്റെ  (ഐ.റനി.  മനിഷന്)  ചവബ്കപഭാര്ടല്
മുകഖന  കദശതീയതലത്തനില്  ക്ഷണനിക്കചപടന്ന  മതര  സസഭഭാവമുള്ള  സതഭാരല  ഇ-
ചടണര്  നടപടനികമങ്ങളനിലൂചടയഭാണട്ട്  ജനറനികേട്ട്  മരുനകേളുചട  സലാംഭരണലാം
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  മരുനകേളുലാം  അനുബന്ധ  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  സലാംഭരനിചട്ട്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  തനികേച്ചുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  21  ജനില്ലഭാ
സലാംഭരണശഭാലകേളഭാണട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ളതട്ട്. ടനി സലാംഭരണശഭാലകേളനിചലല്ലഭാലാം
തചന്ന  ചഹവനി  ഡറ്റ്യൂടനി  റഭാക്കുകേള,  ശതീതതീകേരണ  റലാം,  തഭാപനനിലയലാം  ഊഷഭാവലാം
നനിയനനിതമഭായ  റലാം,  ലഹവഭാലദ്യു  റലാം,  ആന്സനിലറനി  റലാം,  ഐ.എല്.ആര്,  ചപല്ലറട്ട്സകേള
എന്നനിവകയഭാടകൂടനിയ  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയചട  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  സലാംസഭാനചത്ത
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള കകേഭാര്പകറഷചന്റെ സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി ബന്ധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഫസട്ട് എകട്ട്പയറനി ഫസട്ട് ഔടട്ട് എന്ന മഭാനദണ്ഡത്തനില് കസഭാഫട്ട് ചവയര് മുഖഭാനനിരലാം
മഭാത്രലാം  മരുനകേള വനിതരണലാം ചചയവരുന.  ടനി  മരുനകേള ആശുപത്രനികേളനികലയട്ട്
എത്തനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  മൂടചപട  വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  2008-ല് ചസന്ടല് പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനിയനില്നനിനലാം ലകേമഭാറനി
ക്കനിടനിയ  സലാംഭരണശഭാലകേളുലാം  ചസന്ടല്  പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനിവഴെനി  സലാംഭരനിച
മരുനകേളുലാം ലകേമുതലഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്.
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  നല്കുന്ന
ഇന്ഡന്റെനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായഭാണട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മരുനകേള സലാംഭരനിചട്ട് വനിതരണലാം
ചചയവരുന്നതട്ട്.  ഇന്ഡന്റെട്ട് ചചയ്ത കതഭാതട്ട് മരുനകേള പൂര്ണ്ണമഭായലാം ആശുപത്രനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനു
പുറചമ റഭാഷണല് ഡ്രഗട്ട് ലനിസട്ട്  (RDL)  പദതനിയനില് സലാംഭരനിച ഇനങ്ങള പ്രധഭാന
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളകപഭാലുലാം  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  അവയലാം  ഉപകയഭാഗ
ശൂനലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  2012-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  1990/2012/ആ.കു.വ
തതീയതനി  16-6-2012  അനുസരനിചട്ട്  കേഭാലഹരണചപടതുലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതുലാം
കേരനിമ്പടനികേയനില് ഉളചപടതുലാം ചസന്ടല് പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനിവഴെനി  ലകേമഭാറനിയതുമഭായ
ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായ  ഇനങ്ങള  കേണലാംകനഷന്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ
ഇന്ഡന്റെനിനനുസൃതമഭായനി ആശുപത്രനികേള  മരുനകേള  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം
രൂക്ഷമഭായനി  തുടര്ന്നകപഭാള അടത്ത  ആറുമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിയന്ന
മരുനകേളുചട  ജനില്ലഭാ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  പടനികേ  എല്ലഭാ  മഭാസചത്തയലാം
ആദലവഭാരത്തനിനുള്ളനില്തചന്ന  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  കമധഭാവനിക്കുലാം  ആകരഭാഗല-
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  കമധഭാവനിക്കുലാം  മുന്കൂര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
നല്കേനിവരുനണട്ട്.

എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷന് ഫണട്ട്

17 (*767) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന പ്രവഭാസനികേചള  അടനിയനര
ഘടങ്ങളനില് സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് ''എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷന് ഫണട്ട്'' നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഈ നനിധനിയചട വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ആഭലനര  കേലഭാപലാം  രൂക്ഷമഭായ  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  പ്രവഭാസനികേചള
നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനിയകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം ഈ ഫണട്ട് വഴെനി
എന്തു തുകേ ചചലവഴെനിച്ചുചവനലാം ഏചതല്ലഭാലാം കകേസകേളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന പ്രവഭാസനികേചള  അടനിയനര
ഘടങ്ങളനില് സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് "എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷന് ഫണട്ട്”നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) അടനിയനര സഭാഹചരലത്തനില്, കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേചള
ഇനലയനില്  എത്തനിക്കുകമ്പഭാള  അവനിചടനനിനലാം  അവചര  വതീടകേളനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചചലവട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഹനിച്ചുവരുന. എമര്ജന്സനി റനിപഭാടനികയഷനുകവണനി
14-10-2015-ല് സര്ക്കഭാര്  50,00,000  രൂപ അനുവദനിചനിരുന.  ഈ തുകേ യമന്,
ഇറഭാക്കട്ട്,  ലനിബനിയ,  ചചലന്ന  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  എമര്ജന്സനി  റനിപഭാടനികയഷനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചനിരുന.  എന്നഭാല് അനുവദനിചതനികനക്കഭാള കൂടതല് തുകേ ആവശലമഭായനി
വന്നതനിനഭാല്  20-10-2016-ല്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  98,33,889  രൂപ  കൂടനി
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അനുമതനിയണട്ട്.  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് പ്രവഭാസനികേചള ഇനലയനില്
എത്തനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെഭാണട്ട്.  ഇനലയനില്  എത്തനിയ  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേചള  അവരുചട  വതീടകേളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചചലവട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് വഹനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എമര്ജന്സനി  റനിപഭാടനികയഷനു
കവണനി  2014-15,  2015-16  വര്ഷചത്ത  അധനികേലാം  ചചലവഭായ  98,33,889  രൂപ
അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കേലഭാപലാം  രൂക്ഷമഭായനിരുന്ന  ഇറഭാക്കട്ട്,  ലനിബനിയ
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം കകേരളതീയചര നഭാടനിചലത്തനിച വകേയനില്  78,65,149  രൂപ,
ചചലന്ന  ചവള്ളചപഭാക്കവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  മലയഭാളനികേചള  നഭാടനിചലത്തനിച
വകേയനില് 53,261 രൂപ, 2016-ല് ലനിബനിയയനില്നനിനലാം കകേരളതീയചര നഭാടനിചലത്തനിച
വകേയനില്  വനിമഭാന  ടനിക്കറനിനട്ട്  18,77,030  രൂപ,  ചകേഭാചനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്
ചഹല്പട്ട്  ചഡസട്ട്  സഭാപനിച  വകേയനില്  38,449  രൂപ  എന്നനിങ്ങചനയഭാണട്ട്
ചചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത,  ഈ സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം സസൗദനിഅകറബലയനിചല
91  മലയഭാളനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേചള  നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കകേരളലാം,
ഡല്ഹനി,  മുലാംലബ  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ചഹല്പട്ട്  ചഡസട്ട്  സഭാപനിച  വകേയനിലുലാം
തനിരനിചകേ വന്ന പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  യഭാത്ര ചചലവനിനഭായനി  തുകേ നല്കേനിയ വകേയനിലുലാം
3,26,262 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേലഭാന്സര് ബഭാധനിതരുചട എണ്ണലാം

18(*768) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  തരലാം  കേലഭാന്സര്  ബഭാധനിചവരുചട  എണ്ണലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തനിയഭാല്  ചനികേനിതനിചട്ട്
കഭദമഭാക്കഭാവന്ന  ചബസട്ട്  കേലഭാന്സര്  ഉളചപചടയള്ള  കേലഭാന്സര്  നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട്
പദതനി ആവനിഷരനിക്കരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലുള്ള  കരഭാഗ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം  ചനികേനിതയ്ക്കുമഭായനി
ഫലപ്രദമഭായ എചനല്ലഭാലാം പ്രചരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ജതീവനിത  ലശലനിയലാം  ജതീവനിത  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  ഈ  അസഖത്തനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനചണന്ന  കേചണത്തലനിചന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  ജനങ്ങളനില്  അവകബഭാധലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ചചയ്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര് ):

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേളുചട എണ്ണലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായഭാണട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല്  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെറനിചല
രജനിസ്ട്രേനിയചട  കേണക്കുകേള  സൂചനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രതനിവര്ഷലാം  അന്പതനിനഭായനിരത്തനില്പരലാം
പുതനിയ  കരഭാഗനികേള  രജനിസര്  ചചയചപടന്നതഭായലാം  ഇരുപതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം
മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായലാം കേണക്കഭാക്കചപടന.

(ബനി)  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില്തചന്ന  നനിര്ണ്ണയനിക്കചപടഭാവന്നതുലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്ക
ചപടഭാല് ചമചചപട ചനികേനിത നല്കേഭാവന്നതുമഭായ വദനഭാര്ബുദലാം (ഓറല് കേലഭാന്സര്),
സ്തനഭാര്ബുദലാം (ബസട്ട് കേലഭാന്സര്), ഗര്ഭഭാശയ കേലഭാന്സര് (ചസര്വനിക്കല് കേലഭാന്സര്)
എന്നതീ  കേലഭാന്സറുകേളക്കഭാണട്ട്  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ  നനിയനണ  പരനിപഭാടനിയനിലൂചട
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് മുന്തൂക്കലാം നല്കുന്നതട്ട്. ഇതനിനഭായനി എല്ലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം  റതീജനിയണല്  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെറുകേളനില്വചട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ജനില്ലയനിചല വനിവനിധ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില് വനിനലസനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനു  പുറചമ  ഗ്രഭാമ/നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്  കേലഭാന്സര്  നനിര്ണ്ണയ  കേലഭാമ്പുകേള
നടത്തുകേയലാം പ്രഭാരലാംഭ ദശയനിലുള്ള കേലഭാന്സറുകേള കേചണത്തുകേയലാം ചചയ്യുന.

(സനി)  എല്ലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  കേലഭാന്സര്  ചകേയര്  പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്   സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  സ്കൂള,  കകേഭാകളജട്ട്  കുടനികേളക്കഭായനി  എകനിബനിഷന്,
കപഭാസര്  പ്രദര്ശനലാം,  ആകരഭാഗല  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  മതരങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
റതീജനിയണല്  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെറുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  എല്ലഭാ കേലഭാന്സര് കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ കേലഭാമ്പനികനഭാടമനുബന്ധനിചട്ട്
കേലഭാന്സര് കരഭാഗചത്തക്കുറനിച്ചുലാം അതുണഭാവഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം ആകരഭാഗല
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  ജതീവനിതലശലനിയലാം ജതീവനിത സഭാഹചരലങ്ങളുലാം കേലഭാന്സര് കരഭാഗവമഭായനി
ഏചറ ബന്ധചപടനിരനിക്കുന. കേലഭാന്സര് കരഭാഗ നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട് ജതീവനിതലശലനിയനില്
കേഭാതലഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനി
തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്  ആകരഭാഗലപരമഭായ  സമതീപനലാം  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.
ഈ ലക്ഷലങ്ങള മുന്നനിര്ത്തനി സലാംസഭാന ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
ജതീവനിതലശലതീ  കരഭാഗനനിയനണ  പരനിപഭാടനിയനില്  ആകരഭാഗല  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം
കരഭാഗങ്ങള കനരകത്ത കേചണത്തുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഖഭാദനി കമഖലയനിചല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുവഭാന്
നടപടനി

19(*769) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഖഭാദനി  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉയര്ത്തനി  നല്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനില്  പ്രതീ-കപ്രഭാസസനിലാംഗനിനട്ട്  ചസമനി  ആകടഭാകമഷന്,
കസഭാളഭാര്  ചചവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ചചറുയനങ്ങള  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  ഖഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  8-1-2010  മുതല്  മനിനനിമലാം
കവതനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഉല്പഭാദന  ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്,  ഉതവബത്ത,
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ആനുകൂലലങ്ങള,  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  പരനിരക്ഷ,  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പരനിരക്ഷ,  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  അസനിസന്സനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
വനിഹനിതലാം തുടങ്ങനിയ സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ഇതര ചതഭാഴെനില്
കമഖലയമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ചചയ്യുകമ്പഭാള പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായമഭായ ഖഭാദനിയനില്
കൂലനി  കുറവഭാചണങനിലുലാം  മറട്ട്  കക്ഷമ  ആനുകൂലലങ്ങള  വളചര  ചമചചപട  നനിലയനില്
നല്കേനിവരുന്നതനിനഭാല്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ചമചചപടത്തഭാന്
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കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഖഭാദനിയചട  വനിലനനിലവഭാരലാം  നനിശയനിക്കുന്ന  കകേഭാസട്ട്  ചഭാര്ടട്ട്
പരനിഷരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  2-10-2016  മുതല്  ഖഭാദനിചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  കവതനത്തനില്
40%  മുതല്  60%  വചര  വര്ദനവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജതീവനിത  സൂചനികേ
ഉയരുന്നതനിനനുസരനിചട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതന  പ്രകേഭാരമുള്ള  ക്ഷഭാമബത്ത  നല്കുനണട്ട്.
ഖഭാദനി  കമഖല  ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനട്ട്  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗുലാം
ശക്തനിചപടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  2016-17  വര്ഷലാം  ഓണലാം  വചര  84  കകേഭാടനി
രൂപയചട  വനില്പന  ഉയര്ത്തുവഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിചല
ഏറ്റുകുടക്കയനില്  ലസ്ലൈവര്  കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,  ഖഭാദനി
ഉല്പന്നങ്ങളക്കട്ട് വനിപുലമഭായ പ്രചഭാരണലാം,  ബഭാന്റെട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്,  കതനതീച വളര്ത്തല്
വലവസഭായ  വനികേസനലാം,  ഗ്രഭാമതീണ  വലവസഭായങ്ങളുചട  യൂണനിറട്ട്  ശക്തനിചപടത്തല്,
ചറഡനിചമയ്ഡട്ട്  വസ്ത്ര  യൂണനിറട്ട്,  ഗ്രഭാമതീണ  എണ്ണയഭാടട്ട്  യൂണനിറട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. മനിനനിമലാം കവതനലാം ഉയര്ത്തുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഖഭാദനി  ഉല്പഭാദന  കമഖലയനില്  പ്രതീ-കപ്രഭാസസനിലാംഗനിനട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭായനി
യനവല്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കസഭാളഭാര് ലവദദ്യുതനി പ്രകയഭാജനചപടത്തനി
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട അധസഭാനഭഭാരലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ഉല്പഭാദന വര്ദനവനിനുലാം ഉതകുന്ന
സഭാകങതനികേ  പരനിഷഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ഐ.ഐ.റനി.  ഉളചപചടയള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട പദതനി ആവനിഷരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

നദതീജലലാം പങനിടന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച കേരഭാറുകേള

20(*770) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയല് സലാംസഭാനങ്ങളഭായ തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേലാം  എന്നനിവയമഭായനി
നദതീജലലാം പങനിടന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച കേരഭാറുകേള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഓകരഭാ  കേരഭാറനിചലയലാം  വലവസയനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനികക്കണ ചവള്ളത്തനിചന്റെ അളവട്ട് എത്രയഭാചണനലാം ഈ അളവനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എന
മുതല് എനവചരയഭാണട്ട് ചവളളലാം ലഭനികക്കണചതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത കേരഭാറുകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ജലലാം ലഭനിക്കുനകണഭാ;
ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  എചനല്ലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ജലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപട സമനിതനികേളനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  കേരഭാര് പഭാലനിക്കഭാത്ത സലാംസഭാനങ്ങളുചട കപരനില് കകേരളലാം ഏചതങനിലുലാം
കകേഭാടതനികേളനില്  വലവഹഭാരലാം  നല്കുകേകയഭാ  ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടത്തുകേകയഭാ ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  നദതീജലലാം  പങനിടന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  കേരഭാറുകേള
പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹമഭായ  ജലലാം  ലഭനിക്കുനചവന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനല്ലഭാലാം
മഭാര്ഗങ്ങള അവലലാംബനിയഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  നദതീജലലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കകേരളലാം തമനിഴഭാടമഭായനി  മൂന്നട്ട്
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ചപടനിട്ടുണട്ട്. 29-5-1970-ല് കകേരളവലാം തമനിഴഭാടലാം 9-11-1958 മുതല്
മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലകത്തഭാചട ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.)
കേരഭാര്,  19-8-1973-ല്  ഒപ്പുവച  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിചവള്ള  പദതനി  കേരഭാര്,  1886
ഒകക്ടഭാബര്  29-നട്ട് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് മഹഭാരഭാജഭാവലാം,  ചസകടറനി  ഓഫട്ട് കസറട്ട്  കഫഭാര്
ഇനല ഇന് കേസൗണ്സനിലുലാം ഒപ്പുവച ചപരനിയഭാര് പഭാടക്കരഭാര്, 1970-ചല മുല്ലചപരനിയഭാര്
അനുബന്ധകേരഭാറുകേള  എന്നനിവയഭാണട്ട്  അവ  (ചപരനിയഭാര്  പഭാടക്കരഭാറനിനട്ട്  നനിയമസഭാധുത
ഇചല്ലന്നഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാചടങനിലുലാം  7-5-2014-ചല  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിയനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിടനില്ല).  നദതീജലലാം  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് നനിലവനില് കേര്ണ്ണഭാടകേയമഭായനി കേരഭാറുകേചളഭാനലാം തചന്നയനില്ല.

(ബനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനില്നനിന്നഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ജലവര്ഷലാം
മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7250  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-യലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  സലാംഭരണനിയനില്
12300 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-യമഭാണട്ട് കകേരളത്തനിചന്റെ വനിഹനിതലാം. ജൂലല 1 മുതല് ജൂണ്
30  വചരയള്ള  കേഭാലയളവഭാണട്ട്  ഒരു  ജലവര്ഷലാം.  ഒകക്ടഭാബര്  1  മുതല്  ജനുവരനി
31 വചരയള്ള  അപര്നതീരഭാറനിചല  തനതു  നതീചരഭാഴുക്കുലാം  കകേരളത്തനിനട്ട്  അവകേഭാശചപടതഭാണട്ട്.
ഇതനിനുപുറചമ പറമ്പനിക്കുളലാം സനിസലാം ഡഭാമുകേളുചടയലാം കലഭാവര് നതീരഭാര് ഡഭാമനിചന്റെയലാം
തനതുനതീചരഭാഴുക്കട്ട്  16350  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  കേവനിയകേയഭാചണങനില്  അധനികേമഭായനി
വരുന്ന ജലത്തനില് 2500 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. ജലലാം കകേരളത്തനിചല ചനിറ്റൂര് പ്രകദശചത്ത
ജലകസചനത്തനിനുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  ജലലാം  ചഭാലക്കുടനിപുഴെയനികലയ്ക്കുലാം  വനികടണതഭാണട്ട്.
ശനിരുവഭാണനി  കുടനിചവള്ള  പദതനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  കേതീഴെട്ട് നദതീതട  അവകേഭാശലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ശനിരുവഭാണനി അണചക്കടനില്നനിന്നട്ട് 5.0 കേദ്യുചസകട്ട് എന്ന
കതഭാതനില് കകേരളത്തനികലയട്ട് ജലത്തനിചന്റെ ഒഴുക്കട്ട് നനിലനനിര്കത്തണതഭാണട്ട്. ചപരനിയഭാര്
പഭാട കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട് ജലലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ള വലവസയനില്ല.
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(സനി)  കകേരളത്തനിനട്ട് പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.)യനില്നനിന്നട്ട്
മഴെക്കുറവള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  അര്ഹതചപട  ജലലാം  ലഭനിക്കഭാറനില്ല.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ആളനിയഭാര്  പദതനിയചട  കമല്കനഭാടലാം  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭായനി  കകേരളലാം
കജഭായനിന്റെട്ട് വഭാടര് ചറഗുകലഷന് ഡനിവനിഷന്, പഭാലക്കഭാടനിചന ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനു കേതീഴെനില് രണട്ട് സബട്ട് ഡനിവനിഷനുകേളുലാം ഏഴെട്ട് ചസക്ഷന് ഓഫതീസകേളുമുണട്ട്. ഈ
ഓഫതീസകേളുചട  കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്  സലാംയക്ത  കഗജനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത
കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം കനടനിചയടക്കുന്നതനിനട്ട് പരമഭാവധനി ശമനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുന.
പനി.എ.പനി. കേരഭാറനിചല വലവസകേള അനുസരനിചട്ട് ജലകമതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിചന്റെ
കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനികലയലാം  തമനിഴഭാടനികലയലാം  ജലകസചന-ലവദദ്യുതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  ചതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാചര ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള ഒരു നഭാലലാംഗ സമനിതനിയഭാണട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് വഭാടര്
ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്.  കകേരളത്തനികലയലാം  തമനിഴഭാടനികലയലാം  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്
സലാംയക്തമഭായനി  കരഖചപടത്തുന്ന  അളചവടപട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  ജലത്തനിചന്റെ
കേണക്കട്ട് ഓകരഭാ ലദസവഭാരത്തനിലുലാം തയഭാറഭാക്കുന. അതനിചല തര്ക്കങ്ങള കജഭായനിന്റെട്ട്
വഭാടര് ചറഗുകലഷന് കബഭാര്ഡട്ട് കൂടന്ന അവസരത്തനില് ചര്ചചചയ്തട്ട് പരനിഹരനിചഭാണട്ട്
ചവള്ളത്തനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  തനിടചപടത്തുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  രതീതനിയനില്
കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  വര്ഷത്തനില്  പലതവണ  കൂടകേയലാം
ആവശലമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങചളടക്കുകേയലാം  ചചയവരുന.  കകേരളത്തനിനട്ട്  പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണ  ജലലാം,  സലാംയക്ത  ജല  കമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
(ചജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.)  കയഭാഗങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  വഭാദമുഖങ്ങള  ഉയര്ത്തനി  കകേരളത്തനിചന്റെ
ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്  പരമഭാവധനി  കനടനിചയടക്കഭാറുണട്ട്.  ആവശലമുള്ള  സന്ദര്ഭത്തനില്
സര്ക്കഭാര്തലത്തനിലുലാം കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് കവണ ഇടചപടലുകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്.  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിചവള്ള  പദതനി  കേരഭാറനിചല  വലവസകേള  അനുസരനിച്ചുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിചന്റെ കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനികലയലാം തമനിഴഭാടനികലയലാം ജലകസചന വകുപ്പുകേളുചട ചതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാചര ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള ഒരു നഭാലലാംഗ സമനിതനിയഭാണട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട്
കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡട്ട്.  ഈ കയഭാഗങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള സജതീവമഭായനി
പചങടത്തട്ട്  സലാംസഭാന  തഭാല്പരലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണ  ഉചനിതമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  2012-13 ജലവര്ഷത്തനില് കകേരളത്തനിനട്ട് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം അര്ഹതചപട
ജലലാം പനി.എ.പനി.-യനില്നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് തമനിഴഭാടനിചന്റെ, പനി.എ.പനി. കേരഭാര്
വലവസഭാ  ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിരഭായനി  16-4-2013-നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്
ഒരു അസല് അനലഭായവലാം (2 ഓഫട്ട് 2013) ഒരു ഇടക്കഭാല ഹര്ജനിയലാം (1 ഓഫട്ട് 2013)
ഫയല് ചചയ്യുകേയണഭായനി.  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയനില് കകേസനിചന്റെ തുടര്നടപടനി
കമങ്ങള നടനവരുന്നകതയള. കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം കകേരളത്തനിനട്ട് നല്കേഭാത്ത
തമനിഴഭാടനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനയലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഇ)  കകേരളത്തനിനട്ട്  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനില്നനിന്നഭാണട്ട്
പ്രധഭാനമഭായലാം ജലലാം ലഭനിക്കുന്നതട്ട്. പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനിയചട കമല്കനഭാടലാം
നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭായനി  കകേരളലാം  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്  ഡനിവനിഷന്,
പഭാലക്കഭാടനിചന ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുകേതീഴെനില് രണട്ട് സബട്ട് ഡനിവനിഷനുകേളുലാം ഏഴെട്ട്
ചസക്ഷന്  ഓഫതീസകേളുമുണട്ട്.  ഈ  ഓഫതീസകേളുചട  കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്  സലാംയക്ത
കഗജനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജലലാം  കനടനിചയടക്കുന്നതനിനട്ട്
പരമഭാവധനി  ശമനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന.  പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനിചല  വലവസകേള  അനുസരനിചട്ട്
ജലകമതീകേരണലാം  നടത്തുന്നതനിചന്റെ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്
ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനികലയലാം  തമനിഴഭാടനികലയലാം  ജലകസചന-
ലവദദ്യുതനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  ചതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാചര  ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള
ഒരു  നഭാലലാംഗ  സമനിതനിയഭാണട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്.
കകേരളത്തനികലയലാം  തമനിഴഭാടനികലയലാം  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസര്  സലാംയക്തമഭായനി
കരഖചപടത്തുന്ന  അളചവടപട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  ജലത്തനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  ഓകരഭാ
ലദസവഭാരത്തനിലുലാം  തയഭാറഭാക്കുന.  അതനിചല  തര്ക്കങ്ങള  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്
ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  കൂടന്ന  അവസരത്തനില്  ചര്ച  ചചയ്തട്ട്  പരനിഹരനിചഭാണട്ട്
ചവള്ളത്തനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  തനിടചപടത്തുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  രതീതനിയനില്
കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  വര്ഷത്തനില്  പലതവണ  കൂടകേയലാം
ആവശലമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങചളടക്കുകേയലാം   ചചയവരുന.  കകേരളത്തനിനട്ട്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്
പ്രകേഭാരലാം ലഭനികക്കണ ജലലാം സലാംയക്ത ജലകമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ  (ചജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.)
കയഭാഗങ്ങളനില്  ശക്തമഭായ  വഭാദമുഖങ്ങള  ഉയര്ത്തനി  കകേരളത്തനിചന്റെ  ബന്ധചപട
ഉകദലഭാഗസര് പരമഭാവധനി കനടനിചയടക്കഭാറുണട്ട്. കൂടഭാചത സര്ക്കഭാര്തലത്തനിലുലാം കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള്ള  ജല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  സമകയഭാചനിതമഭായ  ഇടചപടലുകേള
നടത്തനിവരഭാറുണട്ട്.

പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനില് കേരഭാര് ലലാംഘനങ്ങളുമഭായനി  (violation  of  agreement)
ബന്ധചപട വനിഷയങ്ങളുലാം അതനിചന്റെ പ്രതനിവനിധനികേളുലാം വലക്തമഭായനി പ്രതനിപഭാദനിചനിടനില്ല.
എന്നഭാല് കേരഭാര് ഖണ്ഡനികേ 5(iv)(f) പ്രകേഭാരലാം കേരഭാറുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ഉയര്നവരുന്ന
എല്ലഭാ തര്ക്കവലാം സലാംശയവലാം വലതലഭാസവലാം കചഭാദലവലാം ഇരുപഭാര്ടനികേളുലാം സമ്മേതനിക്കുന്നപക്ഷലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന്  ആര്ബനികടറചറ  സമതീപനിക്കഭാചമന്നട്ട്  വലവസയണട്ട്.  ശനിരുവഭാണനി
കുടനിചവള്ള  പദതനി  കേരഭാറനിചല  വലവസകേള  അനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിചന്റെ കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട്  കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനികലയലാം  തമനിഴഭാടനികലയലാം  ജലകസചന  വകുപ്പുകേളുചട  ചതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാചര
ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള  ഒരു  നഭാലലാംഗ  സമനിതനിയഭാണട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡട്ട്.  ഈ  കയഭാഗങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിചന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേള  സജതീവമഭായനി
പചങടത്തട്ട് സലാംസഭാന തഭാല്പരലങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള ഉചനിതമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  ശനിരുവഭാണനി  കേരഭാറനിലുലാം  പനി.എ.പനി.
കേരഭാറനിലുള്ളതുകപഭാചല ആര്ബനികടഷനട്ട് വലവസയണട്ട്. [ഖണ്ഡനികേ (f)(xx)]
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ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതസ സഹകയഭാഗട്ട് കയഭാജന

21 (*771) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനല്ലനി :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  മഭാതൃതസ  സഹകയഭാഗട്ട്  കയഭാജന
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഗര്ഭനിണനികേള, പഭാലൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്, കുടനികേള എന്നനിവരുചട ആകരഭാഗല-
കപഭാഷകേഭാഹഭാര  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടത്തുന്നതനിനട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിയഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതസ  സഹകയഭാഗട്ട്  കയഭാജന
നനിലവനില് പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതസ സഹകയഭാഗട്ട് കയഭാജന പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലങ്ങള ചുവചട
കചര്ക്കുന:

1. ഗര്ഭകേഭാലചത്ത  പരനിചരണവലാം  മറട്ട്  കസവനങ്ങളുലാം  ഉറപഭാക്കുന്ന
കതഭാചടഭാപലാം  സരക്ഷനിതമഭായ  പ്രസവവലാം  6  മഭാസലാംവചരയള്ള
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ  മുലയൂടലുലാം  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  ഉചനിതമഭായ  മറട്ട്
നടപടനികേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുകേ.

2. 6  മഭാസലാം  വചര  സമ്പൂര്ണ്ണ മുലയൂടല്  സഹനിതമുള്ള  ശനിശുക്കളുചടയലാം
കുടനികേളുചടയലാം  ആകരഭാഗല  കപഭാഷണ  പരനിപഭാലനകേഭാരലത്തനില്
അമ്മേമഭാര്ക്കട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നല്കുകേ.

3. ഗര്ഭനിണനികേളുചടയലാം  പഭാലൂട്ടുന്ന  അമ്മേമഭാരുചടയലാം  ആകരഭാഗല
കപഭാഷണ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ.
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(സനി)  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം  ചമകറണനിറനി
ചബനനിഫനിറഭായനി  6,000   രൂപ  ലഭനിക്കുന.  സ്ത്രതീയചടയലാം  അവര്  പ്രസവനിക്കുന്ന
കുഞ്ഞനിചന്റെയലാം  ആകരഭാഗല/കപഭാഷണ  സലാംബന്ധമഭായ  ചുവചട  കചര്ക്കുലാംപ്രകേഭാരമുള്ള
നനിബന്ധനകേള പഭാലനിക്കുന്ന മുറയഭാണട്ട് ഈ സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലലലാം നല്കുന്നതട്ട്.

1. ഗര്ഭകേഭാല  രജനികസ്ട്രേഷന്  ഗര്ഭനിണനിയഭായനി  4  മഭാസത്തനിനകേലാം
അങണവഭാടനി വഴെനികയഭാ ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെര് വഴെനികയഭാ രജനിസര്
ചചയണലാം.  ഗര്ഭകേഭാലയളവനില്  രണട്ട്  ആന്റെനികനറഡട്ട്  ചകേയര്
ചചക്കപനികനഭാചടഭാപലാം അയണ് ആന്റെട്ട് കഫഭാളനിക്കഭാസനിഡട്ട്
ഗുളനികേകേള, ടനി.ടനി. എന്നനിവചയടത്തനിരനിക്കണലാം.

2. ജനനലാം രജനിസര് ചചയ്യുന്നകതഭാചടഭാപലാം  കുഞ്ഞനിനട്ട് ബനി.സനി.ജനി.,
ഡനി.പനി.റനി  1,  2,  3,  ഒ.പനി.വനി.  എന്നനിവ  നല്കേനിയനിരനിക്കണലാം.
പ്രസവലാംകേഴെനിഞ്ഞട്ട്  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം  നവജഭാതശനിശുവനിചന്റെ
കപഭാഷണലാം,  വളര്ച  നനിരതീക്ഷണലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗനിനട്ട്  പചങടത്തനിരനിക്കണലാം.  ആദല ആറട്ട്  മഭാസലാം
മുലപഭാല്  മഭാത്രകമ  നല്കേനിയനിട്ടുള  എനലാം  കുടനിക്കട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലനിചമന്റെറനി
ഭക്ഷണലാം ചകേഭാടത്തുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്  എനലാം കുടനിയചട മഭാതഭാവട്ട്
ഉറപട്ട് വരുകത്തണതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  9,45,00,000  രൂപ  (ഒന്പതട്ട് കകേഭാടനി നഭാല്പത്തനിയഞട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ
മഭാത്രലാം)യഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ആത്മഹതലകേള തടയന്നതനിനുള്ള നടപടനി

22 (*772)ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനലയനിചല  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങചളക്കഭാള  കകേരളത്തനില്  ആത്മഹതലകേളുചട
എണ്ണലാം  ചപരുകുന്നതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടലാംബലാം മുഴുവനഭായനി ആത്മഹതല ചചയ്യുന്ന പ്രവണത
ഏറനിവരുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;
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(സനി) ആത്മഹതല പ്രവണത തടയന്നതനിനഭായനി മനശഭാസ്ത്രകേസൗണ്സലര്മഭാരുചട
കസവനലാം  ഉപകയഭാഗചപടത്തുകമഭാ;  അവചര  ഏചതഭാചക്ക  തലങ്ങളനില്  ഉപകയഭാഗ
ചപടത്തുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ജതീവനിതനനിപുണനഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ) നഭാഷണല് ലകലാം ചറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട് ബറ്റ്യൂകറഭായചട 2014-ചല കേണക്കുകേള
പ്രകേഭാരലാം  ഇനലയനിചല  ശരഭാശരനി  ആത്മഹതലഭാനനിരക്കട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്
10.6(10.6/L) ആണട്ട്. കകേരളത്തനിനട്ട് അഞഭാലാം സഭാനമഭാണട്ട് (23.9/L) ഉള്ളതട്ട്. കസറട്ട്
ലകലാം  ചറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  ബറ്റ്യൂകറഭായചട  2015-ചല  കേണക്കുകേള  അനുസരനിചട്ട്
ലവവഭാഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉളചപചടയള്ള  കുടലാംബപ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്  ആത്മഹതലയചട
ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  കേഭാരണലാം  (40%).  പലതരത്തനിലുള്ള  ശഭാരതീരനികേ  കരഭാഗങ്ങള
(15%),  മകനഭാകരഭാഗങ്ങള  (9%),  മദലമയക്കുമരുനകേളുചട  ദുരുപകയഭാഗലാം  (5%)
മുതലഭായവയഭാണട്ട് മറട്ട് പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല. 

കുടലാംബ ആത്മഹതല എനള്ള പ്രകയഭാഗലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ശരനിയല്ല.  മനിക്കകപഭാഴുലാം
ഇചതഭാരു  ആത്മഹതലയലാം  ബഭാക്കനി  അലാംഗങ്ങളുചട ചകേഭാലപഭാതകേവലാം  ആചണന്നട്ട്  മനിക്ക
സലാംഭവങ്ങളുലാം  സൂകമഭായനി  പരനികശഭാധനിചഭാല്  മനസനിലഭാകുന്നതഭാണട്ട്.
ആത്മഹതലയചട പ്രധഭാന കേഭാരണമഭായ കുടലാംബപ്രശ്നങ്ങള തചന്നയഭാണട്ട് മനിക്കകപഭാഴുലാം
ഇതനിനുലാം കേഭാരണലാം. കകേരളതീയരുചട മഭാറനിവരുന്ന കുടലാംബ പശഭാത്തലങ്ങളുലാം സഭാമൂഹല
വലവസനിതനികേളുലാം  കേചവട  സലാംസഭാരവലാം  മദലമയക്കു  മരുനകേളുചട  വര്ദനിച
ഉപകയഭാഗവചമല്ലഭാലാം ഇതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങളഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിക്കചപടന.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട ലസകേലഭാടനി വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആത്മഹതലഭാ
പ്രതനികരഭാധ  ക്ലനിനനിക്കുകേള  നടത്തനിവരുന.  ലസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേള,  ക്ലനിനനിക്കല്
ലസകക്കഭാളജനിസ്റ്റുകേള,  ലസകേലഭാടനികേട്ട്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്മഭാര്  എന്നനിവരുചട
കസവനലാം ഈ ക്ലനിനനിക്കുകേളനിചലത്തുന്ന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലഭലമഭാണട്ട്. മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ഐ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ചനികേനിതയനിലുള്ള
കരഭാഗനികേളുചട കരഭാഗഭാവസ ലസകേലഭാടനിസ്റ്റുകേളുലാം ക്ലനിനനിക്കല് ലസകക്കഭാളജനിസ്റ്റുകേളുലാം
ലസകേലഭാടനികേട്ട്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്മഭാരുലാം  അടങ്ങുന്ന  ടതീലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയലാം
ആത്മഹതലഭാ  പ്രവണത  മുന്കൂടനി  തനിരനിചറനിയകേയലാം  ആയതനിചന്റെ  ലക്ഷണലാം



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 51

കേഭാണനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അവശലലാംകവണ കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം  മറട്ട്  ചനികേനിതകേളുലാം നല്കേനി
വരുന.  ഏതഭാനുലാം  ജനില്ല/ജനറല്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഇവരുചട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തുന്ന
ആത്മഹതലഭാ  പ്രതനികരഭാധ  ചപഭാതുജന  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയനിലുലാം  ലസകേലഭാടനികേട്ട്
കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്മഭാരുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കകേഭാലാംപ്രനിചഹന്സതീവട്ട് ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് പരനിപഭാടനിയചട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സ്കൂള മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനിയനില് ക്ലനിനനിക്കല് ലസകക്കഭാളജനിസ്റ്റുകേളുചട
കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടലാംബപ്രശ്നങ്ങളനില്
മഭാനസനികേ  പ്രയഭാസലാം  അനുഭവനിക്കുന്ന  കേസൗമഭാര  പ്രഭായക്കഭാരഭായ  ചപണ്കുടനികേളക്കട്ട്
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ചതരചഞ്ഞടക്കചപട സ്കൂളുകേളനില്
ലസകക്കഭാകസഭാഷലല് പദതനി പ്രകേഭാരലാം സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാചര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജനില്ലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനിയചട  ഭഭാഗമഭായലാം  നഭാഷണല്
ചഹല്ത്തട്ട് മനിഷചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള സ്കൂള ചഹല്ത്തട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാമനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായലാം ജതീവനിത
നനിപുണനഭാ വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കേനിവരുന.  ലപ്രമറനി തലലാംമുതല് ഹയര്ചസക്കന്റെറനി
തലലാംവചരയള്ള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ജതീവനിത  നനിപുണന  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  പഭാഠലഭഭാഗങ്ങള  എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.റനി.  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളചപടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില് കകേഭാകളജുകേളനില്
അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസനിസനിഷന്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (ASAP)  പഠനിതഭാവനിചനഭാപലാം
കസഭാളര് സകപഭാര്ടട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (SSP) എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.
സഭാകങതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ബനിരുദതലത്തനിലുലാം  ഡനികപ്ലഭാമതലത്തനിലുലാം
ജതീവനിത  നനിപുണനഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  സനിലബസനില്  ഉളചപടത്തുകേയലാം  വകുപനിനു
കേതീഴെനിലുള്ള  മറട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  ഇന്റെക്ഷന്  ചടയനിനനിങ്ങനില്  ഉളചപടത്തനി
ജതീവനിത നനിപുണനഭാ വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കേനി പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയലാം ചചയ്യുനണട്ട്. 

അവയവദഭാനലാം

23 (*773) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അവയവദഭാനത്തനിനട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  വലക്തനികേളുചട  ഭഭാരനിച  ആശുപത്രനി

ചചലവട്ട് സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്ന പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;
(ബനി)  എത്ര ലക്ഷലാം രൂപ വചര ചനികേനിതഭാ ചചലവനിനത്തനില് നല്കുവഭാനഭാണട്ട്

പദതനിയനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;
(സനി) അവയവദഭാനത്തനിചന്റെ മഹതസലാം കൂടതല് കപരനില് എത്തനിക്കുവഭാന് നൂതന

പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി) പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.

വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന്ന മതലങ്ങള

24 (*T 774) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികദശരഭാജലങ്ങളനില് നനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന്നതുലാം ശതീതനികേരനിചതുമഭായ
മതലങ്ങള പച മതലങ്ങള എന്ന വലഭാകജന സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിപണനലാം ചചയ്യുന്നതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മതലങ്ങള കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി മഭാരകേ രഭാസലഭായനനികേളനില് മുക്കനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് നനിയമലാംമൂലലാം നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  അറബട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  മറ്റുചമത്തുന്ന  ഇത്തരലാം  മതലങ്ങള  ജനങ്ങളുചട
ആകരഭാഗലചത്ത  നശനിപനിക്കുന്നതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്ന  മതലലാം  ഉളചപചടയള്ള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാരനനിയമവലാം  അനുബന്ധചടങ്ങളനിലുലാം  അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം
ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാചണനലാം  ഗുണകമനയള്ളതഭാചണനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  മഭാത്രകമ  സൂക്ഷനിക്കഭാന്
അനുവദനിക്കുകേയള.  നനിശനിത നനിലവഭാരലാം പുലര്ത്തഭാത്തകതഭാ മഭാരകേരഭാസലഭായനനികേള മൂക്കനി
സൂക്ഷനിക്കുന്നകതഭാ ആയ മതലത്തനിചന്റെ ഇറക്കുമതനി അനുവദനിക്കഭാറനില്ല.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(സനി)  രഭാജലത്തട്ട്  മതലലാം  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
Department  of  Animal  Husbandry,  Dairy  and  Fisheries  എന്നതീ വകുപ്പുകേള
അനുവദനിക്കുന്ന ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  ചപര്മനിറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  ടനി  ചപര്മനിറനില്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്ന  മതലത്തനിചന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേള  തുറമുഖങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര  ഫഡ്കസഫനി  സഭാന്കഡഴട്ട്  അകതഭാറനിറനിയചട
നനിയനണത്തനിലുള്ള  ആതലറസ്ഡട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയലാം ഭക്ഷലസരക്ഷഭാഗുണനനിലവഭാര നനിയമവലാം അനുബന്ധചടങ്ങളനിലുലാം
അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷലകയഭാഗലമഭാചണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷലാം മഭാത്രകമ
രഭാജലത്തട്ട് വനില്പനയഭായനി അനുവദനിക്കഭാറുള.

പ്രമുഖ വസ്ത്രശഭാലകേളനിലുലാം കഗഭാഡസൗണുകേളനിലുലാം നടത്തനിയ വനിജനിലന്സട്ട്
പരനികശഭാധന

25 (*775) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗരങ്ങളനിചല  പ്രമുഖ
വസ്ത്രശഭാലകേളനിലുലാം അവരുചട കഗഭാഡസൗണുകേളനിലുലാം അഗനിസരക്ഷ, ആകരഭാഗല സരക്ഷ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള,  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അനുമതനി  മുതലഭായ
കേഭാരലങ്ങളനില്  വതീഴ്ചയചണന്ന  പരഭാതനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലന്സട്ട്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; പരനികശഭാധനയനില് ചവളനിചപട കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  വസ്ത്രശഭാല  കഗഭാഡസൗണനില്  ഉണഭായ  തതീപനിടത്തത്തനിചന്റെ
പശഭാത്തലത്തനില്  എല്ലഭാ  പ്രമുഖ  വസ്ത്രശഭാലകേളനിലുലാം  ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  അഗനിസരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം അടനിയനരമഭായനി പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  വസ്ത്രവലഭാപഭാരശഭാലകേളനിചല കശഭാചനതീയമഭായ കജഭാലനി സഭാഹചരലവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച
കനഭാടതീസനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ ജനില്ലകേളനിചല പ്രമുഖ വസ്ത്ര വലഭാപഭാരശഭാലകേളനില് വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി
കേറപ്ഷന്  ബറ്റ്യൂകറഭാ  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനിയതനിചന്റെ  വനിശദവനിവരലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന:
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1. തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനിചല  പ്രമുഖ വസ്ത്ര വലഭാപഭാരശഭാലകേളഭായ
രഭാമചന്ദ്രന്  ചടകേട്ട് സയനില്സട്ട്,  കേലലഭാണ്  സഭാരതീസട്ട്,  കപഭാത്തതീസട്ട്
ചടകേട്ട് സയനില്സട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നടത്തനിയ മനിന്നല് പരനികശഭാധന
യനില് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കകേരള മുനനിസനിപല് ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
റളസട്ട്  (ചകേ.എലാം.ബനി.ആര്.)-ചന്റെ  ലലാംഘനമുള്ളതഭായലാം  അഗനിസരക്ഷഭാ
മഭാര്ഗങ്ങള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് പഭാലനിക്കുന്നനിചല്ലനലാം ചതഭാഴെനിലഭാ
ളനികേളക്കഭാവശലമഭായ ഇരനിപനിടങ്ങള,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല എനമുള്ള കേഭാരലങ്ങള കേചണത്തഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതുലാം കമല്വനിഷയങ്ങളനില് QV17/16/TVM,  QV18/
16/TVM,  QV19/16/TVM  എന്നതീ  നമ്പരുകേളനിലഭായനി  സതസരഭാ
കനസഷണങ്ങള  നടനവരുന്നതുമഭാണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം  കഫഭാര്ടട്ട്
കസഭാണല് ഓഫതീസനില് നടത്തനിയ മനിന്നല് പരനികശഭാധനയമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  അടക്കുളരങ്ങയനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  രഭാമചന്ദ്രന്
ചടകേട്ട് സയനില്സനില്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്
ഏരനിയയനില് ഇലകനിക്കല് കേമ്പറ്റ്യൂടര് റമുകേള  പണനിതനിരനിക്കു
ന്നതഭായലാം  ചകേ.എലാം.ബനി.ആര്.  1999  ചടലാം  117-ചന്റെ  ലലാംഘനലാം
നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതഭായലാം കേചണത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
QV23/2015/SIU-II  നമ്പരഭായനി  സതസരഭാകനസഷണലാം  നടന
വരുന.

2. എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനിചല  പ്രമുഖ  വസ്ത്രവലഭാപഭാരശഭാലകേളഭായ
ചചലന്ന  സനില്കട്ട്,  ശതീമഭാടനി,  ജയലകനി  സനില്കട്ട്  എന്നനിവനിട
ങ്ങളനിചല  വനനിതകേളുചട  കശഭാചനതീയമഭായ  കജഭാലനി  സഭാഹചരല
വമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നടത്തനിയ  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനയനിചല
കേചണത്തലുകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് QV 01/16/EKM/Labour,
QV02/16/EKM/Labour,  QV  03/16/EKM/Labour  എന്നതീ
നമ്പരുകേളനിലഭായനി  മൂന്നട്ട് സതസരഭാകനസഷണങ്ങള നടനവരുന.

3. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിചല  പ്രമുഖ  വസ്ത്രവലഭാപഭാരശഭാലകേളഭായ
ജയലകനി ചടകേട്ട് സയനില്സട്ട്,  കേലലഭാണ് സനില്കട്ട്,  കേലലഭാണ് കകേന്ദ്ര
ചടകേട്ട് സയനില്സട്ട് കഷഭാപട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നടത്തനിയ മനിന്നല്
പരനികശഭാധനയനില്  നഭാലട്ട് മണനിക്കൂര് കജഭാലനി  ചചയ്തവര്ക്കട്ട്  ഒരു
മണനിക്കൂര്  വനിശമലാം  അനുവദനിക്കണചമന്ന  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കു
കേകയഭാ  സ്ത്രതീ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഇരനിപനിടങ്ങകളഭാ
ശുചനിമുറനികേകളഭാ  ഏര്ചപടത്തുകേകയഭാ  സ്ത്രതീ  ജതീവനക്കഭാരുചട  കുടനികേചള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് കഷട്ട് സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടത്തുകേകയഭാ നനിയമഭാ
നുസരണലാം  ഏര്ചപടകത്തണ  അഗനിശമന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടത്തുകേകയഭാ ചചയ്തനിടനില്ല എന്നതീ അപഭാകേതകേള കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  കഷഭാപട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേകമഴലല്  എസഭാബനിഷട്ട് ചമന്റെട്ട്  ചടങ്ങളനില്
അഗനിസരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടത്തുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  നടപനില്വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ചതഭാഴെനില്  വകുപനിചല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസറ്റ്യൂ  സര്വതീസസനിചന്റെ
പരനികശഭാധനകേളുലാം നടനവരുന.
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കദശതീയ ചഗയനിലാംസമഭായനി ബന്ധചപട അഴെനിമതനി

26 (*776) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നടന്ന കദശതീയ ചഗയനിലാംസമഭായനി ബന്ധചപട
അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  ധനകേഭാരല  വനിഭഭാഗവലാം,  സനി&എജനി-യലാം
നടത്തനിയ പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടനിചല കേചണത്തലുകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റണ്  കകേരള  റണ്  എന്ന  കപരനില്  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസനിചന്റെ
പ്രചരണത്തനിനഭായനി  ചടണര് നല്കേഭാചത  മലയഭാള  മകനഭാരമ  കേമ്പനനി  ലനിമനിറഡനിനട്ട്
കേരഭാര്  നൽകേനിയതനില്  ഉണഭായ  നഷലാം  എത്രചയന്നട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത്രചയന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് സമഗ്രമഭായ അകനസഷണലാം
നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  കദശതീയ  ചഗയനിലാംസമഭായനി  ബന്ധചപട  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങചള
കുറനിചട്ട് ധനകേഭാരല വനിഭഭാഗവലാം സനി.ആന്റെട്ട്എ.ജനി.യലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയനിടനില്ല.
എന്നഭാല്  35-ാംകദശതീയ ചഗയനിലാംസമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
വരവചചലവ  കേണക്കുകേളുലാം  അക്കസൗണ്ന്റെട്ട്  ജനറലുലാം  കകേരള  കസറട്ട്  ആഡനിറട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുലാം  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിക്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചടണര്  നല്കേഭാചത  കേരഭാര്  നല്കേനിയതുമൂലമുള്ള  നഷചത്തക്കുറനിചട്ട്
ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് പരഭാമര്ശമനില്ല.  എന്നഭാല് നടപടനികമങ്ങളനില് സലാംഭവനിച
വതീഴ്ചകേചള സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാമര്ശമുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

ഖഭാദനി ഗ്രഭാമവലവസഭായ കമഖലയചട വനിപുലതീകേരണലാം

27 (*T 777) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമവലവസഭായ കമഖലയനിചല  'വരുമഭാന ഉറപ്പു
പദതനി' വനിപുലമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് ഏതുവനിധത്തനിചലന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ഷലാം  മുഴുവന്  ചതഭാഴെനില്
നല്കേഭാന്  കേഴെനിയചമന്നട്ട് കേരുതുനകണഭാ; എങനില് എങ്ങചനചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവചര  നനിലനനിര്ത്തഭാനുലാം,  കൂടതല്
കപചര ആകേര്ഷനിക്കഭാനുമുള്ള പരനിഷഭാരങ്ങള നടപഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ)  ചതഭാഴെനില്  വകുപ്പുവഴെനി  നടപഭാക്കുന്ന  വരുമഭാനപൂരകേ  പദതനി  (Income
Support  Scheme)യചട ആനുകൂലലലാം സലാംസഭാനചത്ത ഖഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഖഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി
2016-17  വര്ഷത്തനില്  27  കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനചത്ത മുഴുവന്
ഖഭാദനി  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  കേഭാരലവലാം  കവതന
വര്ദനവട്ട് ഏര്ചപടത്തുന്ന കേഭാരലവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഖഭാദനി  വലവസഭായ  രലാംഗത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മുഴുവന്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
വര്ഷലാം മുഴുവന് ചതഭാഴെനില് നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇവര്ക്കട്ട്
ചതഭാഴെനിലുപകേരണങ്ങള നല്കുന്നതനിനുലാം ചതഭാഴെനിലനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം
ചസമനി  ആകടഭാകമഷന്  നടപഭാക്കഭാനുലാം  ഇടതടവനില്ലഭാചത  അസലാംസ്കൃത  സഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  ഉല്പന്നങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  കശഖരനിചട്ട്  മുടക്കലാംകൂടഭാചത
കവതനലാം നല്കുന്നതനിനുമുള്ള സസൗകേരലങ്ങളുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

28 (*778) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ചചയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  വനില,  മരുനകേളുചട  പരസലങ്ങള
എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചട്ട് സസതീകേരനിയ്ക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേര്ശനമഭായ  നനിയമങ്ങള  നനിലവനിലുചണങനിലുലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതുലാം
നനികരഭാധനിചതുമഭായ  പല  മരുനകേളുലാം  വലഭാപഭാരനികേള  വനില്ക്കുന്ന  സഭാഹചരലമുള്ളതനിനഭാല്
വകുപനിചല  എന്കഫഭാഴട്ട്ചമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗചത്തയലാം  ചടസനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗചത്തയലാം  കൂടതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ലശലജ
ടതീചര്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  ഗുണനനിലവഭാരലാം  എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  നനിയമങ്ങള  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാസട്ട് ചമറനികേട്ട്  ചടങ്ങളനിലുലാം  നനിയമങ്ങളനിലുലാം
വനിശദമഭായനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  മരുനകേളുചട വനില സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കേഭാരലങ്ങള
എസന്ഷലല് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്  ആകനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള ഡ്രഗ്സട്ട് ലപ്രസട്ട് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡറനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  മരുനകേളുചട  പരസലങ്ങചള  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
കേഭാരലങ്ങള  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാജനികേട്ട്  ചറമഡതീസട്ട്  ഒബ്ജക്ഷനബനിള  ആക്ടനില്
പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.  ഇവചയല്ലഭാലാം  തചന്ന  ഇനലന്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ
കകേന്ദ്രനനിയമങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇചതല്ലഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  അധനികേഭാരചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിചനയഭാണട്ട്.  ഈ  നനിയമങ്ങളുചടയലാം  ചടങ്ങളുചടയലാം
ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളഭായ  ലലസന്സട്ട്  സചസന്ഷന്,
കേലഭാന്സകലഷന്  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേളുലാം  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന്  തുടങ്ങനിയ  നനിയമ
നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മരുനകേളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം,  നനികരഭാധനിച മരുനകേളുചട വനില്പന ഇവ
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കേഭാരലങ്ങളുചട  ചുമതല  സലാംസഭാന  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനഭാണട്ട്.
മരുനകേളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് എല്ലഭാ നനിയമങ്ങളുലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കുനചണന്നട്ട്
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത കൂട്ടുവഭാന് തനിരുവനനപുരത്തുലാം എറണഭാകുളത്തുമുള്ള
ലകബഭാറടറനികേള കൂടഭാചത തൃശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, കകേഭാന്നനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പുതനിയ
ഡ്രഗ്സട്ട്  ചടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

ആന്റെനി ചടററനിസട്ട് സട്ട് കേസഭാഡട്ട്

29 (*779) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആന്റെനി  ചടററനിസട്ട്  സ് കേസഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഘടനയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

എചനല്ലഭാലാം;

(സനി)  സ് കേസഭാഡനില്  എത്ര  അലാംഗങ്ങചളയഭാണട്ട്  ഉളചപടത്തഭാന്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എത്ര  നഭാളക്കകേലാം  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്

ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ) തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.

(ബനി-ഡനി)  ബഭാധകേമല്ല.

മനനിമഭാരുചട സസത്തട്ട് വനിവരലാം

30 (*780) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി   .  ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനനിമഭാരുചട സസത്തട്ട് വനിവരലാം സര്ക്കഭാര് ചവബ്ലസറനില് പ്രസനിദതീകേ

രനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭരണലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം  സതഭാരലവലാം  ആക്കുചമന്ന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.

പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ ഈ നടപടനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ പ്രഖലഭാപനിത ലക്ഷലത്തനിനട്ട് വനിരുദമഭായ എചനങനിലുലാം നടപടനികേള

മനനിമഭാരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  മഭാസത്തനിനനിചട  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) അചത.

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലക്ഷലത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  മനനിമഭാരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്

നടപടനികേള ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

പനി.എസട്ട്.സനി. ജതീവനക്കഭാരുചട കജഭാലനിഭഭാരലാം

1  (6301)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കജഭാലനിഭഭാരത്തനിനനുസരനിചട്ട്  കൂടതല്  ജതീവനക്കഭാചര  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ഭസൗതനികേ
സസൗകേരലങ്ങള ചമചചപടത്തുകേയലാം ചചയ്യുകമഭാ;

(ബനി)  സര്വകേലഭാശഭാല,  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡട്ട്,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  സഭാപനങ്ങളുചട  നനിയമന  ചുമതല  പുതുതഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  കൂടതലഭായനി  എത്ര  ജതീവനക്കഭാചര
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് അനുവദനിചനിരുചന്നന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യൂണനികഫഭാലാംഡട്ട്  കഫഭാഴനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേ പരതീക്ഷ,  പുതുതഭായനി നനിയമനലാം
ലഭനിയ്ക്കുന്നവരുചട സര്വതീസട്ട്  ചവരനിഫനികക്കഷന്,  പരതീക്ഷ നടത്തനിപനിനുള്ള പ്രകതലകേ
ഡറ്റ്യൂടനി  തുടങ്ങനി  പുതുതഭായനി  നനിരവധനി  ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
നല്കുകമ്പഭാഴുലാം മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാചരക്കൂടനി  അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-യചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങചള സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടതല്  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കണചമന്നട്ട്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  നനിന്നട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  തതീയതനി
സഹനിതലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) കൂടതലഭായനി ജതീവനക്കഭാചര അനുവദനിചനിടനില്ല.

(സനി&ഡനി)  കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനനില് 307 അധനികേ തസ്തനികേകേള കൂടനി
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  Estt.II(3)32735/09/GW  നമ്പര് കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ചപ്രഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിന്കമല് അധനികേ ബഭാധലത  കേണക്കഭാക്കനി
അറനിയനിക്കഭാന്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  21-11-2015-ചല  38551/ചസഷലല്  ഇ 1/15/
ചപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട്
ആവശലചപടകേയലാം  ചചയ.  16-12-2015  തതീയതനിയനിചല  Estt.II(3)32735/09/
GW നമ്പര് കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിന്നട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയ വനിവരങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് ഫയല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയചപട ഒഴെനിവകേള

2  (6302)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമല്ക്കുകമ്പഭാള  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേളനിചലയലാം
ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിരുനകവഭാ
എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത പ്രഖലഭാപന പ്രകേഭാരലാം ഏചതല്ലഭാലാം വകുപ്പുകേള ഒഴെനിവകേള
യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിരുനചവനലാം  യഥഭാസമയലാം
ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  അചടക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിചല ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലനിസനില്
നനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിചയനലാം  ഇനനിയലാം  ഈ  വര്ഷലാം  എത്ര
ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്  നനിലവനിലുള്ള  എല്ലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം
3-6-2016-നകേലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുവഭാന്  വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  25-5-2016  മുതല്  30-9-2016 വചര  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്ത  ഒഴെനിവകേളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ലനിസനില്നനിനലാം  37  കപര്ക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  ഒരു  എന്.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടന്ന  ഒഴെനിവകേളനികലയട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചകയണ ഒഴെനിവകേള

3(6303) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ട്ടു  ചചയഭാചത
പൂഴനിവയ്ക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  നനിജസനിതനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് നലനിയ
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാലനിക്കുന്നനിചല്ലന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തഭാലഭാലനികേക്കഭാചരയലാം,  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവചരയലാം
നനിലനനിര്ത്തഭാന് കവണനി,  ഒഴെനിവകേള നനിയമഭാനുസൃതലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന എന്ന പരഭാതനിചയക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിലവനിലുള്ള എല്ലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം  2017-ചല പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  എല്ലഭാ  വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലലാം
അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനിചയ  ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പബനികേട്ട്
സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാചത  പൂഴ് ത്തനിവയ്ക്കുന്നതഭായ
പരഭാതനികേള  ലഭനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധചപട  ഓഫതീസകേളനില്  ഉകദലഭാഗസ
ഭരണ  പരനിഷഭാര  (അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്)  വകുപട്ട്  തസരനിത  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയലാം  ഒഴെനിവകേള  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കൂടഭാചത  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാന്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചകയണ ഒഴെനിവകേള

4(6304)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി. എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി നനിലവനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുവഭാനഭായനി  കശഷനിക്കുനചണനലാം  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി
റനികപഭാര്ട്ടു ചചയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന 25-5-2016  മുതല് 30-9-2016
വചരയള്ള കേഭാലയളവനില് 12598 കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുള്ളതുലാം  എന്നഭാല്  ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിടനില്ലഭാത്തതുമഭായ  തസ്തനികേകേളുചട  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുവഭാന് വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം/  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള പുകരഭാഗതനി എല്ലഭാ മഭാസവലാം
ചതീഫട്ട് ചസകടറനി തലത്തനില് അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് ആക്ടട്ട്

5  (6305)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട്
ആക്ടനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  നനിര്മ്മേനിക്കചപട  ഏചതല്ലഭാലാം  ചടങ്ങളനിലഭാണട്ട്  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  പ്രനിന്സനിപല്  ആക്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലല്ലഭാചത  ഏചതല്ലഭാലാം
സഭാഹചരലത്തനില് ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന് അധനികേഭാരമുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2006-ചല റളസട്ട് കഫഭാര് ദ അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് ഒകേദ്യുകപഷന് ഓഫട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസര്വന്റെട്ട്  കേസഭാര്കടര്സട്ട്  ഇന്  കകേരള  എന്ന  ചടങ്ങള  ഏതട്ട്
പ്രനിന്സനിപല് ആക്ടനിചന്റെ പനിന്ബലത്തനില് ഇറക്കനിയതഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള  എസട്ട്.ആര്.ഒ.  ആയനി  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
കമശപ്പുറത്തട്ട് ചവയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള  നനിയമസഭയചട  ഏചതങനിലുലാം  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയചട
സൂഷപരനികശഭാധനയ്ക്കു  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എന്നട്ട്;  ഏതട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്
ആയനിരുന; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) പ്രസ്തുത ചടങ്ങളക്കട്ട് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
അതനിനുള്ള സഭാഹചരലലാം എനഭായനിരുന;  പ്രസ്തുത ചടങ്ങളക്കട്ട് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം
നല്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിയകമഭാപകദശലാം  കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആയതട്ട്
കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി) 2006-ചല റളസട്ട് കഫഭാര് ദ അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് ഒകേദ്യുകപഷന് ഓഫട്ട്
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചസര്വന്റെട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്  ഇന് കകേരള എന്ന ചടങ്ങള ഒരു പ്രനിന്സനിപല്
ആക്ടനിചന്റെ പനിന്ബലത്തനില് പുറചപടവനിചതല്ല.

(ഡനി) പ്രസ്തുത ചടങ്ങള എസട്ട്.ആര്.ഒ. ആയനി പുറചപടവനിചനിടനില്ല. 28-2-2006-ചല
സ.ഉ.(ലകേ) നമ്പര് 11/2006/ചപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ടനി ചടങ്ങള പുറചപടവനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള  നനിയമസഭയചട  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനിയചട  സൂക
പരനികശഭാധനയട്ട് സമര്പനിചനിടനില്ല.

(എഫട്ട്)  പ്രസ്തുത  ചടങ്ങള  1-3-2006  മുതലഭാണട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന്നതട്ട്.
പ്രസ്തുത ചടങ്ങളക്കട്ട് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.
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ഭരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഇ-ഗകവണന്സട്ട് രതീതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

6 (6306)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ഭരണലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  രതീതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് എപ്രകേഭാരമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  നടക്കുന്ന  വകുപ്പുകേളനില്  ഐ.ടനി.  മനിഷചന്റെ

വനിദഗരുചട കസവനവലാം നനിരതീക്ഷണവലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനില്  ഇ-ഗകവണന്സനിചന്റെ  സഭാധലതകേള

പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗചപടത്തഭാന് തതീരുമഭാനചമടത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനികേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി

വകുപ്പുതല കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ഗകവണന്സട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി

ബന്ധചപട  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ലകേചക്കഭാള്ളുന്നതനിനഭായനി  മുഖലമനനി

തലവനഭായനിട്ടുള്ള  സനിയറനിങ്ങട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനി  തലവനഭായനിട്ടുള്ള

അചപകട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  എല്ലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ഇ-

ഗകവണന്സട്ട്  ആപ്ലനികക്കഷനുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള

അടനിസഭാനതലത്തനിലുള്ള  ചവബ്ലസറ്റുകേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി

ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അറനിയനിപ്പുകേള  നല്കേഭാനുലാം  അവരുമഭായനി  ആശയവനിനനിമയലാം

നടത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ഇ-ചപ്രഭാകേദ്യുര്ചമന്റെട്ട്,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്

എന്നതീ  ആപ്ലനികക്കഷനുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  വളചരയധനികേലാം

വകുപ്പുകേള/ഓഫതീസകേള  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  ചനില

വകുപ്പുകേള  ഫയലുകേള  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ഡനി.ഡനി.എഫട്ട്.എസട്ട്.

മുതലഭായ  ആപ്ലനികക്കഷനുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി  കപപര്രഹനിത  ഓഫതീസകേളഭായനി

മഭാറുന്നതനിനുള്ള  ചുവടട്ട് വയട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  വനിവനിധ  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്

ആപ്ലനികക്കഷനുകേള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു ചകേഭാണള്ള ഒരു ഏകേതീകൃത എലാം-ഗകവണന്സട്ട്

ചമഭാലബല്  ആപ്ലനികക്കഷന്  സലാംസഭാന  ഐ.ടനി.  മനിഷന്  വഴെനി  വനികേസനിപനിച്ചു

വരുനണട്ട്.
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ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ഡഭാറ  ചസന്റെര്,  കസറട്ട്

ലവഡട്ട് ഏരനിയ ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,  വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സട്ട് മുതലഭായ അടനിസഭാന

സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്. ഡഭാറഭാ ചസന്റെര് നവതീകേരണലാം/ക്ലസൗഡട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്

ശഭാക്തതീകേരണലാം,  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ഓപകറഷന്  ചസന്റെറുകേളുചട  സജ്ജതീകേരണലാം,  ഇ-

ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപനിപനിക്കല്, കകേരള കസറട്ട് ലവഡട്ട് ഏരനിയ ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്

(KSWAN) നവതീകേരണലാം എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന. ഇ-ഗകവണന്സട്ട്

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുചട ഐ.ടനി.

പ്രഭാഗല്ഭലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത,  സര്ക്കഭാര്

തലത്തനില് വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലയചട വലഭാപനലാം തസരനിതചപടത്തുന്നതനിനുകവണനി

തനിരചഞ്ഞടക്കചപട  ഉകദലഭാഗസചര  ഉളചപടത്തനി  ചവര്ചസല്  ഐ.ടനി.  കകേഡര്

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഇ-ഗകവണന്സട്ട്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്ന

തനിനഭാവശലമഭായ സഭാകങതനികേ പനിന്തുണ നല്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ഐ.ടനി.

മനിഷചന ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരമുള്ള കേണ്സല്ടന്സനി കസവനങ്ങള

കകേരള  സലാംസഭാന  ഐ.ടനി.  മനിഷന്  നല്കേനിവരുനമുണട്ട്.  ചനില  പദതനികേളുചട

കമല്കനഭാടത്തനിനുള്ള കേമ്മേനിറനികേളനില് ഐ.ടനി. മനിഷന് പ്രതനിനനിധനിചയ ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ദളനിതട്ട് ലകസ്തവരുചട ഉന്നമനലാം

7(6307) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ദളനിതട്ട് ലകസ്തവര് സഭാമ്പത്തനികേമഭായലാം സഭാമൂഹനികേമഭായലാം

അവശത  അനുഭവനിക്കുന്നവരഭാചണന്ന  കേഭാരലലാം  കേണക്കനിചലടത്തട്ട്  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്

സലാംവരണലാം ഏര്ചപടകത്തണതഭാചണന്ന കേഭാരലത്തനില് നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടത്തനി ദളനിതട്ട് ലകസ്തവര്

കനരനിടന്ന വനികവചനലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ശമനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ദളനിതട്ട്  ലകസ്തവരുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നല്കുന്ന

ആനുകൂലലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനില്നനിന്നട്ട്  മതപരനിവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  ലകസ്തവര്ക്കട്ട്
നനിലവനില്  ഉകദലഭാഗത്തനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലുലാം  സലാംവരണലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.
ഉകദലഭാഗത്തനില്  OX  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടത്തനിയലാം  ചപ്രഭാഫഷണല്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്
SIUC  നഭാടഭാര്ചക്കഭാപവലാം ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില്  അദര് ബഭാക്കട്ട് കവര്ഡട്ട്
കനിസലചനഭാപവമഭാണട്ട് സലാംവരണലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് പരനിവര്ത്തനിത ലകസ്തവചര ഒ.ഇ.സനി.-യനില്
ഉളചപടത്തനി  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  നല്കുന്ന  എല്ലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. പനിന്നഭാക്ക സമുദഭായ വനികേസന വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഓവര്സതീസട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്, എലാംകപ്ലഭായബനിലനിറനി എന്ഹഭാന്ചസന്റെട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,
അഡസകക്കറട്ട്സട്ട്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  ചപഭാതു സസകേഭാരല  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട ഓകടഭാചമഭാലബല് രലാംഗത്തട്ട്
ചതഭാഴെനില് എന്നതീ പദതനികേളനില് പദതനി മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട് കയഭാഗലതയള്ള
പരനിവര്ത്തനിത  ലകസ്തവര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  അതനിനുപുറചമ
കകേരള  സലാംസഭാന  പരനിവര്ത്തനിത  ലകസ്തവ  ശനിപഭാര്ശനിത  വനിഭഭാഗ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് മുകഖന കുറഞ്ഞ പലനിശ നനിരക്കനില് നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന വഭായഭാ
പദതനികേളുചട പടനികേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

വഭായഭാ 
പദതനികേള

പരമഭാവധനി
വഭായ തുകേ

പലനിശ 
നനിരക്കട്ട്

തനിരനിചടവട്ട്
കേഭാലഭാവധനി

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കൃഷനിഭൂമനി വഭായ 2,00,000 5.5% 100
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

2 ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വഭായ 2,00,000 5% 144
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

3 ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിത
വഭായ

3,00,000 5% 120
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

4 ഭവന പുനരുദഭാരണ വഭായ 50,000 6% 120
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

5 വനിവഭാഹ വഭായ 1,00,000 4% 60
മഭാസത്തവണകേളഭായനി
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(1) (2) (3) (4) (5)

6 സസയലാംചതഭാഴെനില് വഭായ 5,00,000 6% 60
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

7 വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ 5,00,000 4.5% 60
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

8 വലക്തനിഗത വഭായ 1,00,000 8% 36
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

9 സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുള്ള
വലക്തനിഗത വഭായ

2,00,000 10% 60
മഭാസത്തവണകേളഭായനി

കകേരള  സലാംസഭാന  പനിന്നഭാക്ക  സമുദഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്ന വഭായഭാ പദതനികേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

സലലാം വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനട്ട് അനുവദനിച ധനസഹഭായലാം

8(6308) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീമതനി അചഭാമ്മേ, കേഭാക്കഭാനനിയനില്, ചതഭാടപുഴെ എന്നയഭാളുചട ഭൂമനി പുറപ്പുഴെ
കപഭാളനിചടകനിക്കനിനട്ട്  വനിട്ടുനല്കേനിയതനിനട്ട്  അനുവദനിച  നഷപരനിഹഭാരലാം  നഭാളനിതുവചര
നല്കേനിയനില്ലചയന്ന പരഭാതനി ലഭലമഭായനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേ  പുറപ്പുഴെ  കപഭാളനിചടകനിക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നല്കേനിയ  ഭൂമനിയചട  അളവട്ട്  എത്രയഭാചണനലാം  ഭൂമനി  ഏചറടത്തതട്ട്  എന്നഭാചണനലാം
ഇവര്ക്കട്ട്  എത്ര  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നചതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുകൂലമഭായ  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുലാം,  സലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നല്കേനിയ വതീടമ്മേയട്ട് അര്ഹതചപട നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കഭാചത കപഭായ
സഭാഹചരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  വഭാടകേയ  തഭാമസനിച്ചുവരുന്ന  അകപക്ഷകേയട്ട്  സലലാം  വനിട്ടു
നല്കേനിയതനിനട്ട്  നല്കേഭാന്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  നഷപരനിഹഭാരലാം  അടനിയനരമഭായനി
ചകേഭാടക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അകപക്ഷകേയനില്നനിനലാം  ചതഭാടപുഴെ  തഭാലൂക്കനില്  പുറപ്പുഴെ  വനികല്ലജനില്
കബഭാക്കട്ട്  12-ല് സര്കവ നമ്പര്  570/3-ല്ചപട  0.1910  ചഹക്ടര് സലവലാം സര്കവ
നമ്പര് 570/1-ല്ചപട 0.3010 ചഹക്ടര് സലവലാം 14-5-2009-നട്ട് ഏചറടത്തനിട്ടുള്ളതുലാം
25-4-2006-ചല  എല്.എ.സനി.  09/09/ബനി1-ചല  അവഭാര്ഡട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആചകേ
13,02,685  രൂപ  കേക്ഷനിക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കേക്ഷനി  ടനി  തുകേ  ലകേപറനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
കേക്ഷനിയചട റഫറന്സട്ട് അകപക്ഷചയ തുടര്ന്നട്ട് വനിഷയലാം കകേഭാടതനിയചട പരനിഗണനയട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയലാം  91/10-ാംനമ്പറഭായനി  ചതഭാടപുഴെ  സബട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്
രജനിസര് ചചയ്യുകേയലാം  ടനി  എല്.എ.ആര്.  കകേസനില്  28-3-2014-ല് ബഹുമഭാനചപട
കകേഭാടതനി  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  പലനിശ  സഹനിതലാം  33,45,108
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം
അടനിയനരമഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയനില്  ചകേടനിവയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആശനിത നനിയമനലാം

9(6309)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എചനല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആശനിത നനിയമനത്തനിനട്ട്  വരുമഭാന പരനിധനി  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഉചണങനില് എത്രയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനട്ട്  വരുമഭാന  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാന പരനിധനി  6 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാധലമ ഉപകദഷഭാക്കള

10 (6311)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിക്കട്ട് എത്ര മഭാധലമ ഉപകദഷഭാക്കളുണട്ട്;  അവരുചട കപരുവനിവരലാം
ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട  നനിയമനലാം  ഏതട്ട്  തസ്തനികേയനിലഭായനിരുന  നടത്തനിയചതനലാം
അന്നചത്ത ശമ്പള ചസയനില് എത്രയഭായനിരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലഭാര്ചക്കങനിലുലാം ശമ്പള വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
പരനിഷരനിച  ശമ്പള  ചസയനില്  എത്രയഭാണട്ട്;  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കശഷലാം  മൂന
മഭാസത്തനിനുള്ളനില് ശമ്പള വര്ദനവനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  9-6-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  3715/2016/ചപഭാഭവ  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയചട മതീഡനിയ അലഡസസറഭായനി  ശതീ.  കജഭാണ്
ബനിടഭാസനിചനയലാം  4-6-2016-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3620/2016/ചപഭാഭവ പ്രകേഭാരലാം ശതീ.
പ്രഭഭാകേര വര്മ്മേചയ ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയചട  അലഡസസര്  (പ്രസട്ട്)  ആയലാം
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ശതീ. കജഭാണ് ബനിടഭാസനിനട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്രനിന്സനിപല് ചസകടറനി തസ്തനികേയട്ട്
തുലലമഭായ റഭാങ്കുലാം സഭാറസലാം ഉണഭായനിരനിക്കുചമനലാം അകദ്ദേഹലാം കസവനമനുഷനിക്കുന്നതട്ട്
പ്രതനിഫലലാം കൂടഭാചതയഭായനിരനിക്കുചമനലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് വലവസ ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ശതീ.  പ്രഭഭാകേര  വര്മ്മേചയ  ₹ 77,400-115200  എന്ന  ശമ്പചസയനിലനില്  നനിയമനിക്കുകേയലാം
പനിന്നതീടട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  പദവനിയചട  പ്രഭാധഭാനലവലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസവലാം  കജഭാലനിഭഭാരവലാം
കേണക്കനിചലടത്തട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടകൂടനി  6-10-2016-ചല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  6381/16/ചപഭാഭവ  പ്രകേഭാരലാം  ₹ 93,000-1,20,000  ആയനി  ശമ്പള
ചസയനില് ഉയര്ത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സതഭാരല കകേരളലാം പരനിപഭാടനി

11(6313)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിക്കു കനരനിട്ടു പരഭാതനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
'സതഭാരലകകേരളലാം'  പരനിപഭാടനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ദൂരദര്ശന് വഴെനി  ജനങ്ങളുചട പരഭാതനികേള മുഖലമനനിചയ അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പരനിപഭാടനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എനഭാണട്ട് കേഭാരണചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് പരഭാതനി അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം മുഖലമനനിചയ കനരനിടട്ട്
ബന്ധചപടന്നതനിനുമുള്ള  മകറചതല്ലഭാലാം  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗങ്ങളഭാണട്ട്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല്ല. ദൂരദര്ശന് വഴെനി ജനങ്ങളുചട പരഭാതനികേള മുഖലമനനി കനരനില്
കകേളക്കുന്ന  പരനിപഭാടനി  തുടര്ന്നട്ട്  നടത്തുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനിക്കട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  അല്ലഭാചതയലാം  പരഭാതനികേള
നല്കുന്നതനിനുള്ള  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങചളഭാനലാംതചന്ന  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില്ല.
ചപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂചട  മുഖലമനനിക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
ഏകേതീകൃത  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  പരനിഹരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  മുഖലമനനിയചട
ചപഭാതുജന പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനമഭായ  "സട്ട് ചടയനിറട്ട്  കഫഭാര്കവഡട്ട് ചസല്"
2016 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല് ചസകകടറനിയറനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസട്ട്

12(6314)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്
മകറചതങനിലുലാം സലാംസഭാനത്തനിചന്റെതഭായ മഭാതൃകേ ഉകണഭാ;

(ബനി)  സനിവനില് സര്വതീസനികലക്കുള്ള റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട് രതീതനിയലാം മറ്റുലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഏചതങനിലുലാം വനിധത്തനിലുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 24-9-2013-ചല ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)7725/2013/ജനിഎഡനി., 16-8-2014-ചല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)228/2014/ജനിഎഡനി, 5-1-2015-ചല ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്) 1/2015/
ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനചമടത്തനിരുന.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിനട്ട്
ആധഭാരമഭായ  ശതീ.  ഭരതട്ട്  ഭൂഷണ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനില്  മഹഭാരഭാഷ,  തമനിഴഭാടട്ട്,  ബതീഹഭാര്,
ഉത്തര്പ്രകദശട്ട്,  കേര്ണ്ണഭാടകേ  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്
തനിരചഞ്ഞടപട്ട് രതീതനികേള പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്
പുനരവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി  ആഭലനരവലാം  വനിജനിലന്സലാം  അഡതീഷണല്  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനി
അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള ചസകടറനിമഭാരുചട ഒരു ആറലാംഗകേമ്മേനിറനി  16-8-2016-ചല ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി)322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി. ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കേമ്മേനിറനി
സര്വതീസട്ട് സലാംഘടനകേളുചട അഭനിപ്രഭായങ്ങള കതടനിവരനികേയഭാണട്ട്.

സനിവനില് സര്വതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരുചട അനധനികൃത സസത്തട്ട് സമ്പഭാദനലാം

13(6315)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  അനധനികൃത സസത്തട്ട്
സമ്പഭാദനലാം കേചണത്തുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില് എചനല്ലഭാലാം നനിയമങ്ങളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട് എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഏചതങനിലുലാം  കകേസ്സുകേള  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  അനധനികൃത സസത്തട്ട്
സമ്പഭാദനലാം കേചണത്തുന്നതനിനട്ട് 1988-ചല അഴെനിമതനി നനികരഭാധന നനിയമലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിരഭായനി  നനിലവനില്
അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസകേളുചട  വനിവരങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

ശതീമതനി നനിസഭാകമഭാള, എടവനക്കഭാടട്ട് സമര്പനിച പരഭാതനി

14(6316)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനില് എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേയനില് തകന്റെതല്ലഭാത്ത
കേഭാരണത്തഭാല്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാചത  കപഭായതട്ട്  പുനപരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കണചമന്നട്ട്
അകപക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ശതീമതനി  നനിസഭാകമഭാള,  എടവനക്കഭാടട്ട്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികനല്
സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശതീമതനി  നനിസഭാകമഭാള  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനിക്കു
സമര്പനിച, 26-5-2016-ചല 5340 മനിസകലനനിയസട്ട്, 15-7-2016-ചല 7365 മനിസകലനനിയസട്ട്,
15-7-2016-ചല  7369  മനിസകലനനിയസട്ട്  എന്നതീ  നമ്പറുകേളനില്  സസതീകേരനിച
അകപക്ഷകേളനിന്കമല് സസതീകേരനിച ഫയല് നടപടനികേള സലാംബന്ധനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനില്
നനിയമനലാം  നല്കേണചമന്ന  ശതീമതനി  നനിസഭാകമഭാള.  ചകേ.ചകേ.-യചട  അകപക്ഷ
സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ടനിയഭാള  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ടനിബറ്റ്യൂണലനില്  ഫയല്  ചചയ്ത  കകേസട്ട്  ടനിബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  അകപക്ഷ  ഇകപഭാള  പരനിഗണനിക്കുവഭാന്
നനിര്വഭാഹമനിചല്ലന്ന വനിവരലാം അകപക്ഷകേചയ അറനിയനിക്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

ഇരുമ്പനലാം ചനിത്രപ്പുഴെയനിചല വനിഷജല മലനിനതീകേരണലാം

15(6317)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുമ്പനലാം  ചനിത്രപ്പുഴെയനിചല  വനിഷജല  മലനിനതീകേരണലാംമൂലലാം  കൃഷനിക്കു
പയക്തമല്ലഭാതഭായനി തതീര്ന്ന 60  ഏക്കകറഭാളലാം വരുന്ന പഭാടകശഖരചത്ത സലാംബന്ധനിചട്ട്
ഇവനിടചത്ത കേര്ഷകേരുചട പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രകദശലാം  ചകേഭാചനിന്  റനിലഫനറനിചയ  ചകേഭാകണഭാ  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുള്ള  വനികേസനഭാവശലങ്ങളകക്കഭാ  ഏചറടക്കണചമന്ന  കേര്ഷകേരുചട  ആവശലത്തനില്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തട്ട്  ചകേഭാചനിന്  റനിലഫനറനിക്കട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാവന്ന
പദതനികേചളഭാനലാം  നനിലവനിലനില്ല.  ഇരുമ്പനലാം  ചനിത്രപ്പുഴെയനിചല  വനിഷജല  മലനിനതീകേരണലാംമൂലലാം
കൃഷനിക്കുപയക്തമല്ലഭാതഭായനിത്തതീര്ന്ന  പഭാടകശഖരവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  WP(C)No.25487/13
(Irumpanam-Chithrapuzha  Peedithia  Karshaka  Sangham  Vs.  State  of
Kerala)  എന്ന കകേസട്ട് ലഹകക്കഭാടതനിയചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ടനി
കകേസനില്  വനിധനിനലഭായത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് കേഭാലഭാവധനി

16(6318) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  വരുന്ന  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് ചുരുങ്ങനിയ കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില് ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നനില്ല എന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചല  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്  ഒഴെനിവകേളുണഭാകുന്ന
മുറയ്ക്കുതചന്ന  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  നനിശനിത  കേഭാലയളവനില്  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നനിചല്ലന്നട്ട്
ശദയനില്ചപടതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2012-ചല  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിചല മൂന്നഭാലാം വകുപനിന്പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുലാം ഓകരഭാ വകുപട്ട്
കമധഭാവനിയലാം ഓകരഭാ തകദ്ദേശസഭാപനവലാം ഓകരഭാ നനിയമഭാധനിഷനിത നനികേഭായവലാം അവ
ഓകരഭാനലാം നല്കുന്നതഭായ കസവനങ്ങളുചട കൂടത്തനില് അതതട്ട് ഓഫതീസനിചല വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതുലാംകൂടനി  കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുചട  പടനികേയനില്  ഉളചപടത്തനി
വനിജഭാപനലാം  പുറചപടവനിക്കണചമന്നട്ട്  8-2-2016-ചല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  22488/
എ.ആര്.12(1)/15/ഉഭപവ പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

17(6319)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നനിചല്ലന്ന
വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്-വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസകേളനില്നനിനലാം  യഥഭാസമയലാം  കസവനലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിചന  തുടര്ന്നട്ട്  ഉണഭായ  ഓഫതീസട്ട്  അതനികമങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്  ഇത്തരലാം  ആകമണങ്ങളുചട  പശഭാത്തലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിചന്റെ അപരലഭാപ്തത അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തട്ട്
കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി  നനിയമലാം  കൂടതല്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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പരമ്പരഭാഗത അറനിവട്ട് സലാംരക്ഷണലാം

18(6320) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാര്ലചമന്റെനില്  അവതരനിപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  Traditional
Knowledge  Protection  Bill  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  സസനമഭായള്ള  പരമ്പരഭാഗത
അറനിവകേചള ഏചതഭാചക്ക തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയക്ത ബനില്ലനില് ഉളചപടത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലാം ഏചതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള ശനിപഭാര്ശകേള കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  സസനമഭായ  പരമ്പരഭാഗത  അറനിവകേള  നഷചപടഭാ
തനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഏചതഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പഭാര്ലചമന്റെനില്  അവതരനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
Knowledge  Protection  Bill-ചന്റെ  പകേര്പട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില്ല.
മറനിചട്ട്  National  Intellectual  Property  Rights  Policy  മലയഭാളത്തനികലയട്ട്
വനിവര്ത്തനലാം ചചയ്തട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ആവശലചപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
അതനിനഭാല്  ബനില്ലനില്  എനട്ട്  വലവസകേളഭാണുള്ളചതന്നട്ട്  വലക്തമല്ല.  അതുചകേഭാണട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് സസനമഭായള്ള പരമ്പരഭാഗത അറനിവകേചള എചനഭാചക്ക തരത്തനില്
ബഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ല.

(ബനി)  “Traditional  Knowledge  Protection  Bill”എന്ന  വനിഷയവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് യഭാചതഭാരു ശനിപഭാര്ശയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിടനില്ലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പരമ്പരഭാഗതമഭായ അറനിവകേള നഷചപടഭാതനിരനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  സര്ക്കഭാര്  2008-ല്  Intellectual  Property  Rights
Policy  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  അതനുസരനിചട്ട്  Supervisory  Council  on  Intellectual
Property  (SCIP)  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗത  അറനിവകേള
നഷചപടഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
കേരടട്ട്  ബനില്  തയഭാറഭാക്കനിചയങനിലുലാം  സലാംസഭാന  നനിയമസഭയട്ട്  ഈ  വനിഷയത്തനില്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാന്  ക്ഷമതയനില്ലഭാചയന്ന  നനിയമവകുപനിചന്റെയലാം  ബഹുമഭാനചപട
അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനിചന്റെയലാം  ഉപകദശചത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  ബനില്  അവതരനിപനിക്കഭാനുള്ള
ശമലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തനിവച്ചു.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ഈ  വനിഷയത്തനില്
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സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായന്നപക്ഷലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
അതനികനലുള്ള അഭനിപ്രഭായലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  1970-ചല
കപറന്റെട്ട് ആക്ടനിചന്റെ വകുപട്ട് 2 (എലാം) പ്രകേഭാരലാം കപറന്റെട്ട് എന്നഭാല് ഈ ആക്ടനിന് കേതീഴെനില്
കേണപനിടത്തങ്ങളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  കപറന്റെട്ട്  എന്നര്തമഭാകുന.  അതുകപഭാചല,
ഈ  ആക്ടനിചന്റെ  വകുപട്ട്  3  (പനി)  പ്രകേഭാരലാം  Traditional  Knowledge  അചല്ലങനില്
പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  അറനിയഭാവന്ന  അറനിവകേളുചട  ഘടകേത്തനിചന്റെകയഭാ  ഘടകേങ്ങളുകടകയഭാ
കൂടനികചര്ക്കകലഭാ  അതനിചന്റെ  ഡറ്റ്യൂപ്ലനികക്കഷകനഭാ  invention  ആകുകേയനില്ലഭാചയനലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  Traditional  Knowledge  കപറന്റെട്ട്  ആക്ടനിചന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്നതല്ല. 

ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില്
ഉളചപടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

19(6321) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിചല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേള
നനിലവനിലുചണങനിലുലാം  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയഭാത്തതനിനഭാല്  റഭാങട്ട്
ലനിസനില്ചപടവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നനില്ല എന്ന സനിതനിവനികശഷലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതട്ട്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളചപടത്തുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതട്ട്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന്നകതഭാടകൂടനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  പുകരഭാഗതനി
ലകേവരനിക്കഭാനഭാകുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
ശനിക്ഷഭാ നടപടനി വലവസ ചചയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലുണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള
അതതട്ട്  മഭാസലാംതചന്ന  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയണചമന്ന
ഉത്തരവകേള/നനിര്കദ്ദേശലാം പലകപഭാഴുലാം പഭാലനിക്കചപടന്നനില്ല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്
ചപടനിട്ടുണട്ട്.  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2012-ചല  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിചല മൂന്നഭാലാം വകുപനിന്പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുലാം ഓകരഭാ വകുപട്ട്
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കമധഭാവനിയലാം ഓകരഭാ തകദ്ദേശസഭാപനവലാം ഓകരഭാ നനിയമഭാധനിഷനിത നനികേഭായവലാം അവ
ഓകരഭാനലാം നല്കുന്നതഭായ കസവനങ്ങളുചട കൂടത്തനില് അതതട്ട് ഓഫതീസനിചല വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതുലാംകൂടനി  കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുചട  പടനികേയനില്  ഉളചപടത്തനി
വനിജഭാപനലാം  പുറചപടവനിക്കണചമന്നട്ട്  8-2-2016-ചല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  22488/
എ.ആര്.12(1)/15/ഉഭപവ പ്രകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഇക്കഭാരലലാം  ഉളചപടത്തനിയതനിനഭാല്  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചകയണതട്ട് അതതട്ട് ഉകദലഭാഗസരുചട ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണട്ട്. അപ്രകേഭാരലാം
ചചയഭാതനിരുന്നഭാല് പ്രസ്തുത നനിയമത്തനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളക്കട്ട്
വനികധയമഭാകകേണനിവരുലാം.

(ഡനി)  നനിയക്ത ഉകദലഭാഗസര് കസവനലാം നല്കുന്നതനില് കേഭാരണമനില്ലഭാചത വതീഴ്ച
വരുത്തനിയഭാലുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തനിയഭാലുലാം  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ശനിക്ഷ
ചുമത്തുന്നതനിനുലാം കസവനഭാവകേഭാശ ആക്ടനിചല വകുപട്ട് 8 പ്രകേഭാരലാം വലവസയണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേള അഴെനിമതനിമുക്തമഭാക്കഭാന് പദതനി

20(6323)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേള അഴെനിമതനിമുക്തമഭാക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം  എചനങനിലുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  എത്രകത്തഭാളലാം  ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുചണന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഴെനിമതനി  വനിമുക്ത  കകേരളലാം  എന്ന  സര്ക്കഭാര്  നയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേള  അഴെനിമതനി  മുക്തമഭാക്കഭാന്  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്
ബറ്റ്യൂകറഭാ  വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കനികയറതീവട്ട്  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കുലര്  6/16,  സര്ക്കുലര്  24/16  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  ചബനനിഫനിറട്ട്
ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ഓഡനിറട്ട്,  സര്ക്കുലര്  9/16  പ്രകേഭാരലാം  ഇന്പുടട്ട്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ഓഡനിറട്ട്,
സര്ക്കുലര്  16/16  പ്രകേഭാരലാം  കേണ്കേറന്റെട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്,  സര്ക്കുലര്  21/16,  22/16
എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  എന്വകയഭാണ്ചമന്റെട്ട്  റനിസട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  എന്നനിവയനില്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബറ്റ്യൂകറഭാ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) നടപടനികേള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളുചട ഏകകേഭാപനലാം

21(6324)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ വകുപ്പുകേള ഏകകേഭാപനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതട്ട്
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  ബഭാധനിക്കുന്നതുലാം  തദസഭാര  ജനങ്ങളുചട  എതനിര്പനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രകതലകേനിചട്ട് ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ജലവനിഭവ വകുപ്പുകേളുചട ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മമൂലലാം
വളചര നല്ല രതീതനിയനില് ടഭാറനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കറഭാഡുകേള ചചപപനിടലനിനുകവണനി
ചവടനിചപഭാളനിക്കഭാറുണട്ട് എന്ന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സഭാഹചരലങ്ങളനില് ചചപപനിടല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ചചയ്യുകേയഭാചണങനില് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ ലഭാഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയചമന്നതട്ട്
കേണക്കനിചലടത്തട്ട്  ഒന്നനില്  കൂടതല്  വകുപ്പുകേള  ചചകയണന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ചനിടകയഭാചട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡനിചല  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം
കുടനിചവള്ളത്തനിനഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപനില്നനിനലാം  ലപപട്ട്  ലലന്  ഇടന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള  നല്കേനിയഭാല്  അതട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതല്ല.
ഇത്തരലാം സഭാഹചരലങ്ങളനില് ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിചന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനിക്കഭായനി
അകപക്ഷ  ലഭനിചഭാല്  മരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിചലയലാം  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനികലയലാം  ബന്ധചപട
എഞനിനതീയര്മഭാര് സലാംയക്തമഭായനി സലപരനികശഭാധന നടത്തനി യക്തമഭായ തതീരുമഭാന
ചമടകക്കണതഭാചണനലാം  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  സനിരമഭായനി  കറഭാഡട്ട്  ചവടനിചപഭാളനിക്കുന്നതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കണചമനലാം,  ടഭാര്ചചയ്ത ഭഭാഗലാം  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനി കറഭാഡനിചന്റെ  ഏറവലാം
പുറചത്ത അതനിര്ത്തനികയഭാടകൂടനിമഭാത്രലാം ലപപട്ട് ലലനുകേളുലാം,  കകേബനിളുകേളുലാം ഇകടണ
തഭാചണനലാം,  വകുപ്പുകേളനിചല  എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്  മഭാത്രകമ
ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന്  പഭാടള  എനമുള്ള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപപട്ട്  ലലന്  ഇടന്നതനുസരനിചട്ട്  റതീകസഭാകറഷന്  പ്രവൃത്തനികേള
നടത്തുകേയമഭാണട്ട്  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  മുന്കൂര്  അനുമതനി  വഭാങ്ങഭാചത  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്.  എന്നതീ വകുപ്പുകേള കറഭാഡുകേള ചവടനിചപഭാളനിക്കുന്നതട്ട് ടനി
കറഭാഡനിചന്റെ  കകേടപഭാടകേളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം
സഭാഹചരലങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേളനില്  അവരവരുചട  ഏകതതട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  നടകത്തണ
തഭായനിട്ടുള്ളചതന്ന  വനിവരങ്ങള  കനരചത്തതചന്ന  അറനിയനിക്കുന്നപക്ഷലാം  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
കേഴെനിഞ്ഞയടചന  ചവടനിചപഭാളനിക്കുന്നതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാവന്നതുലാം  ഒന്നനില്ക്കൂടതല്  വകുപ്പുകേള
ചചകയണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  ചനിടകയഭാചട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാവന്നതുമഭാകുന.  ഇതനികലയഭായനി  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേള  കയഭാജനിചട്ട്
തതീരുമഭാനചമടക്കുന്നതനികലയട്ട് ചര്ചകേളനിലൂചട നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചടയലാം ചപന്ഷന്കേഭാരുചടയലാം ചനികേനിതയഭായനി
പദതനികേള

22(6325)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചടയലാം,  ചപന്ഷന്കേഭാരുചടയലാം  ചനികേനിതയഭായനി
എചനങനിലുലാം പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗങ്ങള,  അപകേടങ്ങള  എന്നനിവമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന
ജതീവനക്കഭാരുചടയലാം  ചപന്ഷന്കേഭാരുചടയലാം  ചനികേനിതയ്ക്കു  സഹഭായകേരമഭായ  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷരനിചട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ശമ്പള  പരനിഷരണ  റനികപഭാര്ടനിചല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചനികേനിതഭാ ചചലവകേളക്കഭായനി  1960-
ചല  Kerala  Government  Servant's  Medical  Attendance  Rules  പ്രകേഭാരലാം
ചമഡനിക്കല്  റതീ-ഇലാംകപചഴ്മെന്റെട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  ചപന്ഷന്കേഭാര്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  കേതീഴെനില്
ഉളചപടന്നനില്ല.  പകേരലാം  പ്രതനിമഭാസ  ചപന്ഷകനഭാചടഭാപലാം  300  രൂപ  ചമഡനിക്കല്
അലവന്സഭായനി നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പത്തഭാലാം  ശമ്പള പരനിഷരണ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  രണഭാലാം  ഭഭാഗ  റനികപഭാര്ടനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചപന്ഷന്കേഭാര്ക്കട്ട്  ആകരഭാഗല
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനചമടത്തനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച നടപടനികമങ്ങള ധനകേഭാരലവകുപനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന.
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനചമഭാനലാം ലകേചക്കഭാണനിടനില്ല.
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ചടയനിനുകേളുചട സമയകമലാം

23(6326)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ചടയനിനുകേള  ഒഭാടന്നതട്ട്  ദശഭാബലാം  മുമ്പുള്ള  സമയ
കമത്തനിലഭാചണനള്ള വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഇരടപഭാത നനിലവനിലുള്ള സലങ്ങളനില് കവഗത വര്ദനിപനിച്ചുലാം  സ്ലൈഭാക്കട്ട്
ലടലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയലാം സമയലാം ലഭാഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചടയനിനുകേളുചട  സമയകമലാം  നനിശയനിക്കുന്നതുലാം  ഇരടപഭാത  നനിലവനിലുള്ള
സലങ്ങളനില്  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതുലാം  സ്ലൈഭാകേട്ട്  ലടലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  സമയലാം
ലഭാഭനിക്കുന്നതുമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ചറയനില്കവ  വകുപനിചന്റെ  അധനികേഭാര
പരനിധനിയനിലഭാണട്ട്.

വനിരമനിചനിട്ടുലാം തുടരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്

24(6328) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില്ലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി  (സര്ക്കഭാര്,  അര്ധ
സര്ക്കഭാര്,  കബഭാര്ഡട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്)  വനിരമനിചനിട്ടുലാം  സര്വതീസനില്  തുടരുന്ന  എത്ര
ജതീവനക്കഭാരുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം  ചപന്ഷന് പറനിയ ജതീവനക്കഭാചര
കേരഭാര്/തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുചണങനില് പനിരനിച്ചു വനിടഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേരളപനിറവനിയചട അറുപതഭാലാം വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷലാം

25(6329) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളപനിറവനിയചട  അറുപതഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷലാം  വനിപുലമഭായ
രതീതനിയനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എചനഭാചക്ക
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് നടത്തുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ അറുപതട്ട് വര്ഷലാം വനിവനിധ രലാംഗങ്ങളനില് സലാംസഭാനലാം കനടനിയ
കനടങ്ങളുലാം  നമുക്കുണഭായ  കകേഭാടങ്ങളുലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  വനിശകേലനലാം  ചചയ്തട്ട്
സലാംസഭാനചത്ത സസനിര വനികേസന പഭാതയനില് ചകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ഈ ആകഘഭാഷത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലകേചക്കഭാള്ളുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകഘഭാഷപരനിപഭാടനികേളനില്  സമൂഹത്തനിചല  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപട
വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  സഭാന്നനിധലലാം  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  അവരുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  നൂതന
പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുകമഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളപനിറവനിയചട  അറുപതഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷലാം  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ഉദ്ഘഭാടന പരനിപഭാടനികേള നവലാംബര് ഒന്നനിനട്ട്
നനിയമസഭഭാ  മന്ദനിരത്തനില്  പ്രകതലകേലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  പനലനില്  നനിയമസഭയലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കചര്ന്നട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  2016  നവലാംബര്  1
മുതല്  2017  ഒകക്ടഭാബര്  31 വചര  ഒരു  വര് ഷലാം  നതീണനനില്ക്കുന്ന  ആകഘഭാഷ
പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  വജ്രകകേരളലാം  "തതീലാം  കസഭാലാംഗട്ട്"  ,  കഡഭാകേദ്യുചമന്റെറനി,
ചമഗഭാ ഇവന്റെട്ട്, എകട്ട്ബനിഷനുകേള, പ്രഭഭാഷണങ്ങള, ചപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്, ശനില്പശഭാലകേള,
കകേരള@ഇന്റെറഭാക്ടതീവട്ട്  മറ്റ്യൂസനിയലാം,  ആദല  നനിയമസഭയനിചല  അലാംഗങ്ങളുചട  കുടലാംബസലാംഗമലാം
തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ അറുപതട്ട് വര്ഷലാം വനിവനിധ രലാംഗങ്ങളനില് സലാംസഭാനലാം കനടനിയ
കനടങ്ങളുലാം  നമുക്കുണഭായ  കകേഭാടങ്ങളുലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  വനിശകേലനലാംചചയ്തട്ട്
സലാംസഭാനചത്ത സസനിര വനികേസനപഭാതയനില് ചകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള
ഈ ആകഘഭാഷത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രഗത്ഭരഭായ  നമ്മുചട  രഭാഷതീയ  കനതഭാക്കളുകടയലാം  മുന്ഭരണകേര്ത്തഭാക്കളുകടയലാം
വനിലകയറനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ഉപകദശങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്,  സമൂഹത്തനിചല
എല്ലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങളുചടയലാം സഭാന്നനിധലലാം  ഉറപഭാക്കനിചക്കഭാണഭാണട്ട്  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.

സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസട്ട്

26(6330)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചസകകടറനിയറട്ട്, പനി.എസട്ട്.സനി., കലഭാക്കല് ഫണട്ട് ആഡനിറട്ട് എന്നനിവയനിചല ലഭാസട്ട്
കഗ്രഡട്ട് തസ്തനികേകേചള സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസനില് ഉളചപടത്തുന്നതു സലാംബന്ധനിച
നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇനനി  എചനഭാചക്ക  നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതനിനുകവണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചസകകടറനിയറട്ട്,  പനി.എസട്ട്.സനി.,  കലഭാക്കല്  ഫണട്ട്  ഓഡനിറട്ട്  എന്നനിവയനിചല
ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  സര്വന്റെട്ട്സട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  നടത്തുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസട്ട് നടപഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)   ചസകകടറനിയറനിചല ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാചര  കകേരള  ചസകകടറനിയറട്ട്
സകബഭാര്ഡനികനറട്ട് സര്വതീസനില് ഉളചപടത്തുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് 3-2-2016-ല് സ.ഉ.
(പനി)നമ്പര്  8/16/ചപഭാഭവ  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  4-2-2016-ചല
എസട്ട്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  107/2016  ആയനി വനിജഭാപനലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിജഭാപനലാം
നനിയമസഭഭാ സമനിതനിയചട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

മനനിമഭാരുചടയലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെയലാം കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളുചട
ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട്

27(6331) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മനനിമഭാരുകടയലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിചന്റെയലാം കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല്കേനിയതനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി
കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡനില്  ചപന്  നമ്പര്  കരഖചപടത്തഭാചത
നല്കേനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെ കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ചപന് നമ്പര്
ഇല്ലഭാചത  മറട്ട്  തഭാലഭാലനികേ  ഔകദലഭാഗനികേ  സന്ദര്ശകേര്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതുകപഭാചലയള്ള
ഐ. ഡനി. കേഭാര്ഡഭാകണഭാ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെ കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ചപന് നമ്പര്
ഇല്ലഭാചത  ഐ.ഡനി.കേഭാര്ഡട്ട്  നലനിയതുമൂലലാം  ശമ്പളവലാം  മറട്ട്  അലവന്സകേളുലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കനരനിടന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഗണനിചട്ട്  മനനിമഭാരുചട  സഭാഫനിനട്ട്
നല്കേനിയതു കപഭാലുള്ള ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുള്ള മനനിമഭാരുചടയലാം പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെയലാം
കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനിചല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഐഡന്റെനിറനി
കേഭാര്ഡട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല്കേനിയതനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി
കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡനില്  ചപന്  നമ്പര്  കരഖചപടത്തഭാചത
നല്കേനിയനിടനില്ല.  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്ന  അകതരതീതനിയനിലുള്ള
ആഭലനര വകുപനിചന്റെ ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡഭാണട്ട് (ചപന് നമ്പര് കരഖചപടത്തഭാത്തതട്ട്)
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെ കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട് നനിലവനില് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ടനി  സഭാഫലാംഗങ്ങള  ചസകകടറനിയറനിചല  ഉകദലഭാഗസര്  അല്ലഭാത്തതനിനഭാല്,  ഐ ഡന്റെനിറനി
കേഭാര്ഡനില് ചപന് നമ്പര് കരഖചപടത്തഭാറനില്ല.

(സനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകകടറനിയറട്ട്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ഇന്സ്ട്രേക്ഷന്സനിചല
വലവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെ കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിചന്റെ  കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
വകുപദലക്ഷനഭാര്,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കേമ്പനനികേള/കകേഭാര്പകറഷനുകേള/
കബഭാര്ഡുകേള എന്നനിവയചട എലാം.ഡനിമഭാര്/ചചയര്മഭാന്മഭാര്,  മുനനിസനിപല് കകേഭാര്പകറഷനനിചല
കമയര്മഭാര്,  മുനനിസനിപല് ചചയര്മഭാന്മഭാര്,  ജനില്ലഭാ കേസൗണ്സനിലനിചല ചചയര്മഭാന്മഭാര്
എന്നനിവര്ക്കട്ട്  ആഭലനര  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള  ചപന്നമ്പര്
കരഖചപടത്തഭാത്തതുലാം  സഭാര്ടട്ട്  അല്ലഭാത്തതുമഭായ  കജഭായനിന്റെട്ട്  ചസകടറനി  ഒപനിട  5
വര്ഷചത്ത  കേഭാലഭാവധനിയള്ള  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നല്കുന്നതട്ട്.
എന്നഭാല്  മനനിമഭാരുചട  കപഴണല്  സഭാഫനിചല  ചപന്നമ്പരുള്ള സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
ചസകകടറനിയറനിചല ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കുന്ന അകത രതീതനിയനിലുള്ള ചപന് നമ്പര്
കരഖചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  സഭാര്ടട്ട്  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നല്കുന്നതട്ട്.
മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്ന  അകതരതീതനിയനിലുള്ള  ആഭലനര
വകുപനിചന്റെ  ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡഭാണട്ട്  (ചപന്  നമ്പര്  കരഖചപടത്തഭാത്തതട്ട്)  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവനിചന്റെ  കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ടനി
സഭാഫലാംഗങ്ങള  ചസകകടറനിയറനിചല  ഉകദലഭാഗസരല്ലഭാത്തതനിനഭാല്,  ഐഡന്റെനിറനി
കേഭാര്ഡനില് ചപന് നമ്പര് കരഖചപടത്തഭാറനില്ല.

(ഡനി) പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനിചന്റെ ചപന് നമ്പരുള്ള കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട്
മനനിമഭാരുചട സഭാഫനിനട്ട് നല്കേനിയതുകപഭാലുള്ള സഭാര്ടട്ട് ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന്ന
വനിഷയലാം അകപക്ഷ നല്കുന്ന മുറയട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

1486/2019
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ചസകകടറനിയറനിനട്ട് പുറത്തട്ട് സനിതനിചചയ്യുന്ന ചസകകടറനിയറനിചല
ഭരണവകുപ്പുകേള

28(6332) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസകകടറനിയറനിനുപുറത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചസകകടറനിയറനിചല
ഭരണവകുപ്പുകേള ഏചതല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചസകകടറനിയറനിനു പുറത്തട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഓഫതീസകേളനില്
നനിന്നട്ട് ഫയലുകേള നഷമഭാകുന്ന അവസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഫയലുകേളുചട സരക്ഷയലാം ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമതയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  പുറത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഓഫതീസകേചള  ചസകകടറനിയറട്ട്
അനകട്ട് -2 ല് ചകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അനകട്ട്  II-ല്  ലഭലമഭായ  സലലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  ചസകകടറനിയറനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇലക്ഷന്  വകുപ്പുളചപചട  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചസകകടറനിയറനിചല തഭാഴ്ന്നവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

29(6334)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകകടറനിയറനില്  തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  (കലഭാ
ചപയ്ഡട്ട്  എലാംകപ്ലഭായതീസട്ട്)  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുചണന്നട്ട്  തസ്തനികേ  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചസകകടറനിയറനില് തഭാഴ്ന്ന വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നതീക്കനി
വചനിരനിക്കുന്ന  അസനിസന്റെട്ട്/കേമ്പറ്റ്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്/കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്  അസനിസന്റെട്ട്
തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  ലബ  ടഭാന്സ്ഫര്  മുകഖനയള്ള  തുച്ഛമഭായ  ഒഴെനിവകേളനില്  യഥഭാസമയലാം
നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ചസകകടറനിയറനില് തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം തസ്തനികേകേളനില് വരുന്ന
ഒഴെനിവകേള  കേഭാലതഭാമസമനില്ലഭാചത  അപകപഭാള  തചന്ന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസകകടറനിയറനിചല  തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട
വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റുമഭാരുചട  20 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  കലഭാ
ചപയ്ഡട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട മറട്ട് തസ്തനികേകേളനില് ഒഴെനിവകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  തഭാഴ്ന്ന  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  ലബ  ടഭാന്സ്ഫര്
മുകഖനയള്ള ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം നനികേത്തനിവരുന.

(സനി) ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റുമഭാരുചട ഒഴെനിവകേള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയവരുന.  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ലബ  ടഭാന്സ്ഫര്  വഴെനി  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേള
 യഥഭാസമയലാം സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസട്ട് തയഭാറഭാക്കനി ചപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കേനിവരുന.

ചസകകടറനിയറനില് ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

30(6335)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസകകടറനിയറനിചല  ഫയലുകേളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം,
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം 'ഇ-ഓഫതീസട്ട്' സലാംവനിധഭാനലാം മഭാത്രമഭാകണഭാ ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനി
ക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനനിമഭാരുചട  ഓഫതീസകേള  അടക്കമുള്ള  ചസകകടറനിയറനിചല  ഓഫതീസകേളനില്
ഉകദലഭാഗസര്  ഫയലുകേളുചടയലാം  പരഭാതനികേളുചടയലാം  ചലനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  ഇ-
ഓഫതീസട്ട്,  ഐഡനിയഭാസട്ട്  തുടങ്ങനിയവയനില്  കരഖചപടത്തഭാത്തതുമൂലലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
സഭാമഭാജനികേര്ക്കുലാം ഉണഭാവന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ പ്രയഭാസലാം ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമ  വകുപനിചല  ഫയലുകേള  ടഭാക്കട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട്  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  ഐഡനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-ഓഫതീസനിനു  പുറചമ  നനിയമ  വകുപനില്  ലഭാ  ഇന്ഫര്കമഷന്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്
സനിസലാം  (ലനിലാംസട്ട്)  വഴെനിയലാം  ആഭലനരലാം,  വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപ്പുകേളനില്  ഐഡനിയഭാസട്ട്
വഴെനിയലാം  തപഭാലുകേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുകേയലാം  ചചയ്യുന.
അകതഭാചടഭാപലാം മുഖലമനനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കുന്ന പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചസ്ട്രേയനിറട്ട്
കഫഭാര്കവഡട്ട് എന്ന പരഭാതനി പരനിഹഭാര കകേന്ദ്രവലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
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(ബനി&സനി) ഇല്ല. ഇ-ഓഫതീസട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുവഴെനി എല്ലഭാ ഫയലുകേളുചടയലാം

ചലനലാം  സനിറനിസണ്  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  കപഭാര്ടല്  (http://eoffice.kerala.gov.in)  വഴെനി

അറനിയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  ഫനിസനിക്കലഭായനി  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  ഫയലുകേളുചട

ചരണപഥവലാം കരഖചപടത്തുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഇ-ഓഫതീസനില് നനിലവനിലുണട്ട്.

ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട ഫയലുകേളുചട ചരണപഥലാം കരഖചപടത്തണചമന്നട്ട് എല്ലഭാ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില് ലഭാ  ഇന്ഫര്കമഷന്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സനിസലാം  (ലനിലാംസട്ട്)  വഴെനി

ലകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്ന ഫയലുകേളുചട ചരണപഥലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് രതീതനിയനില് അറനിയവഭാനുള്ള

സലാംവനിധഭാനമനില്ല.  എന്നഭാല്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  ആവശലചപടന്ന  മുറയട്ട്

ലനിലാംസനില്  യൂസര്  ഐ.ഡനി.-യലാം  പഭാസട്ട് കവര്ഡുലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം

നനിയമ (കനഭാഡല്) വകുപനില് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ഇ)  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലവമഭായനി  ബന്ധചപട

ഇ-ഓഫതീസനില്  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  ഫയലുകേളുചട  വനിവരങ്ങള  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സനിറനിസണ്

ഇന്റെര്കഫസട്ട്  മുകഖന  ഐ.ഡനി.കയഭാ  പഭാസട്ട് കവര്കഡഭാ  ഇല്ലഭാചതതചന്ന  ഇന്റെര്ചനറനിലൂചട

അറനിയവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം (http://eoffice.kerala.gov.in).

ഐ.എ.എസട്ട്., ഐ.പനി.എസട്ട്., ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്. ഒഴെനിവകേള

31(6336)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.

തുടങ്ങനിയ തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു വകുപ്പുകമധഭാവനി തചന്ന പല വകുപ്പുകേളുചട ചുമതല വഹനികക്കണനി

വരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  ഉകദലഭാഗസരുചട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  എത്രയലാം  കവഗലാം

നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നപക്ഷലാം ഈ വനിഷയത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാകുചമന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസനിചന്റെ രൂപതീകേരണലാം എന്നട്ട്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഐ.എ.എസട്ട്.,  ഐ.പനി.എസട്ട്.,  ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  കകേഡറുകേളനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേള യഥഭാകമലാം 231, 172, 107 എന്നനിങ്ങചനയഭാണട്ട്. ഓകരഭാ
കകേഡര് റനിവറ്റ്യൂവനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇത്തരത്തനില് തസ്തനികേകേളുചട എണ്ണലാം നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്
ഭഭാവനിയനികലക്കുള്ള  തസ്തനികേകേളുചട  ആവശലകേതയലാം  കകേന്ദ്ര  ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനികലക്കുലാം
ചടയനിനനിലാംഗനിനുലാം നനികയഭാഗനിക്കചപടഭാവന്ന ഉകദലഭാഗസരുചട എണ്ണവലാം കചര്ത്തഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  ഐ.എ.എസട്ട്./ഐ.പനി.എസട്ട്./ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  തസ്തനികേകേളനിലുള്ള
ഒഴെനിവകേള എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുവഭാന് സഭാകങതനികേ തടസമുണട്ട്.

(ബനി)  ഐ.എ.എസട്ട്./ഐ.പനി.എസട്ട്./ഐ.എഫട്ട്.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുചട
കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  കകേഡര്  റനിവറ്റ്യൂവനിലുലാം  കൂടതല്  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കചപകടണതനിചന്റെ ആവശലകേത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന കബഭാദലചപടത്തനി
പരമഭാവധനി  തസ്തനികേകേളുലാം  ഉകദലഭാഗസകരയലാം  കകേരള  കകേഡറനില്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി&ഡനി)   ഉണട്ട്.  24-9-2013-ചല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)7725/2013/ജനിഎഡനി,
16-8-2014-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്.)228/2014/ജനിഎഡനി,  5-1-2015-ചല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്) 1/2015/ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേരള
അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ
കശഷലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  പുനരവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി  ആഭലനരവലാം
വനിജനിലന്സലാം അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട് ചസകടറനി അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള ചസകടറനിമഭാരുചട ഒരു
ആറലാംഗകേമ്മേനിറനി  16-8-2016-ചല  ജനി.ഒ.  (ആര്  ടനി.)322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേനിറനി  സര്വതീസട്ട്  സലാംഘടനകേളുചട  അഭനിപ്രഭായങ്ങള
കതടനിവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ. കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് അനുമതനിയനില്ലഭാചത പഠനിപനിക്കഭാന് കപഭായതട്ട്

സലാംബന്ധനിച പരഭാതനി

32(6337)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് ചകേ.റനി.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  എലാം.ഡനി.  ആയനിരനിചക്ക

അനുമതനിയനില്ലഭാചത  റനി.ചകേ.എലാം.  എ ഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനില്  പഠനിപനിക്കഭാന്  കപഭായതട്ട്

അകനസഷനിക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്

പരഭാതനി നല്കേനിയതട്ട് ആരഭാചണനലാം എന്നഭാണട്ട് നല്കേനിയചതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;



86       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  8, 2016

(ബനി)  ലഭനിച  പ്രതനിഫലലാം  തനിരനിചടച്ചു  എന്നട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  അകദ്ദേഹലാം  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
രസതീതട്ട്  വലഭാജമഭാചണനലാം  ശതീ.  കജക്കബട്ട്  കതഭാമസനിചന്റെ  അക്കസൗണനില്  നനിനലാം
റനി.ചകേ.എലാം.  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  അക്കസൗണനികലയട്ട്  പണലാം  തനിരനിചട
ചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണചമനലാം പരഭാതനിയനില് ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പരഭാതനിയനില്  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു;  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ; ഇചല്ലങനില് എന്തുചകേഭാണട്ട്;

(ഡനി)  അകദ്ദേഹലാം കപഭാര്ടട്ട്  ഡയറക്ടറഭായനിരനിചക്ക നടത്തനിയ കമകക്കടകേചളക്കുറനിചട്ട്
ഫനിനഭാന്ഷലല് ഇന്ചസക്ഷന് വനിങട്ട് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനികനല് അകനസഷണവലാം നടപടനിയലാം
ആവശലചപടട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എന്നഭാണട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചതട്ട്;  അതനികനല്
എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  19-9-2015-ല് കകേന്ദ്ര ആഭലനര വകുപട്ട്  മുകഖന ശതീ.  സതലന്
നരവൂര് എന്ന വലക്തനി പരഭാതനി നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ശതീ.  കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് ഐ.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് എതനിചര നടത്തനിയനിരുന്ന
വനിജനിലന്സനിചന്റെ  കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷലല്  എന്കേസയറനി  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള  ആവശലമനിചല്ലന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  വനിവരലാം  കകേന്ദ്ര
ആഭലനര മനഭാലയചത്ത അറനിയനിക്കുകേയലാം ചചയ.

(ഡനി)   പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില്ല.

ഹഭാഡ നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

33(*T 6338) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനി (ഹഭാഡ) രൂപതീകേരനിചതട്ട്
എന്നഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഹഭാഡ  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനികേസന  പദതനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാചണനലാം
പദതനികേളക്കഭായനി ചചലവഴെനിച തുകേ എത്രയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) 14-11-2011-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)60/2011/പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  എന്ന ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  1955-ചല  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ചകേഭാചനി  സഭാഹനിതല,  ശഭാസ്ത്രതീയ,  ധര്മ്മേസലാംഘങ്ങള
രജനിസ്ട്രേഭാക്കല്  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  2012  കമയട്ട്  മഭാസലാം  28-ാം  തതീയതനി  മലകയഭാര
വനികേസന ഏജന്സനി രജനിസര് ചചയ.

(ബനി) വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികനിചല ജതീവനക്കഭാര്

34(6339)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുന്ദമലാംഗലലാം  ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്ന  സ്കൂള  ഓഫട്ട്
മഭാത്തമഭാറനികനില് നനിലവനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്,  സനിരലാം,  തഭാത്ക്കഭാലനികേലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായള്ള
ജതീവനക്കഭാരുചട കപരു വനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന് വലവസയനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുചട ഓകരഭാരുത്തരുകടയലാം
നനിലവനിലുള്ള കേഭാലഭാവധനി ഏതുവചരയഭാണുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  തഭാത്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരനില് ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  നനിലവനില് നല്കേനി
വരുന്ന കവതനലാം എത്ര വതീതമഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) തഭാത്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുചട നനിയമന രതീതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് 13 ജതീവനക്കഭാര് കജഭാലനി ചചയവരുന.

(ബനി&സനി)  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വലവസയനില്  ജതീവനക്കഭാരനില്ല.  കഡഭാ.  എലാം.
മഭാണനിക്കലാം-ചപ്രഭാഫസര് &  ഡയറക്ടര് (ഇന്-ചഭാര്ജട്ട്),  കഡഭാ.  വനിജയരഭാജന് എ.ചകേ.-
അകസഭാസനികയറട്ട്  ചപ്രഭാഫസര്,  ശതീ.  ബനില്ലനി  ഫഭാന്സനിസട്ട്-അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്
ഓഫതീസര്,  ശതീ.  ശതീജനിത്തട്ട്  കുറുകങ്ങഭാടട്ട്-സനിസലാം  അനലനിസട്ട്,  ശതീ.  രഭാകജഷട്ട്
കുരലഭാകക്കഭാസട്ട്-ലലകബറനിയന്,  ശതീ.  നനിധനിന് ബഭാബു എലാം.-അസനിസന്റെട്ട്  എന്നനിവര്
സനിരലാം  തസ്തനികേയനിലുലാം  ശതീമതനി  സബനിജ  ചകേ.സനി.-ക്ലറനിക്കല്  അസനിസന്റെട്ട്,
ശതീ.  ശശനിധരന് വനി.പനി.-ചമയനിന്റെനന്സട്ട് എഞനിനതീയര്,  ശതീ.  രഭാകകേഷട്ട്  പനി.എന്.-
ഇലകതീഷലന്,  ശതീ.  ചറജനിന്  ദഭാസട്ട്  ചകേ.-ജനറല്  ചഹല്പര്,  ശതീമതനി  ഷനിജനില
വനി.ചകേ.,  ശതീമതനി  പുഷ്പ  യ.വനി.,  ശതീമതനി  സനിനുഷ  ടനി.ചകേ.  എന്നനിവര്  സസതീപര്
തസ്തനികേയനിലുലാം തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി കജഭാലനി ചചയവരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)   ക്ലറനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട്,  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്  എഞനിനതീയര്,  ഇലകതീഷലന്
എന്നനിവര്ക്കട്ട്  പ്രതനിമഭാസലാം  18,000  രൂപയലാം  ജനറല്  ചഹല്പര്,  സസതീപര്മഭാര്
തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 16,500 രൂപയലാം കവതനലാം നല്കേനിവരുന.

(ഇ)  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  ലഭലമഭായ  കയഭാഗലരഭായ  അകപക്ഷകേരനില്
നനിനലാം  തനിരചഞ്ഞടക്കചപടവര്ക്കട്ട്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

35(6341)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടത്തട്ട്  തനിരനിചടവനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയ
വനിദലഭാര്തനികേളനില്നനിനലാം ബഭാങ്കുകേള നടത്തനിവരുന്ന റവനദ്യു റനിക്കവറനി നടപടനികേള
നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  60%-ത്തനില്  കുറവട്ട്  മഭാര്ക്കുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  കലഭാണ്  നല്കുന്നതനില്
ബഭാങ്കുകേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നനികഷധഭാത്മകേ  നനിലപഭാടട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായചയടത്തട്ട്  മനനഃപൂര്വമല്ലഭാചത  കുടനിശ്ശേനികേ  വന്ന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്/കലഭാകേട്ട്  അദഭാലത്തട്ട്  മുകഖന  ഇളവകേകളഭാചട
വഭായഭാ  ബഭാധലത  തതീര്ക്കുവഭാന്  ബഭാങ്കുകേള  അവസരചമഭാരുക്കുനണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാചത
തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  കൂടതല്  കവണനിവരുന്ന  ചതഭാഴെനിലനില്ലഭായ്മ  വരുമഭാനത്തനിചന്റെ,
അപരലഭാപ്തത  തുടങ്ങനിയ  അവസരങ്ങളനില്  തനിരനിചടവട്ട്  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിചക്കഭാടക്കുവഭാന്
പദതനിയണട്ട്.

(ബനി)  ചമരനിറടനിസഭാനത്തനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിദലഭാര്തനിക്കുലാം
മഭാര്ക്കനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാങ്കുകേള വഭായ  നനികഷധനിക്കഭാറനില്ല.  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്
കേസഭാടയനില്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുമഭാത്രകമ  മനിനനിമലാം  മഭാര്ക്കട്ട്
പരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുള.

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

36(6342)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ  റനിക്കവറനി നടപടനികേള ബഭാങ്കുകേള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയതു
നനിമനിത്തലാം കേടചക്കണനിയനിലഭായ വനിദലഭാര്തനികേചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബജറനില്
പ്രഖലഭാപനിച  ആനുകൂലലങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ  റനിക്കവറനി നടപടനികേള ബഭാങ്കുകേള ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിയതട്ട്
നനിമനിത്തലാം കേടചക്കണനിയനിലഭായ വനിദലഭാര്തനികേചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി 2016-17-ചല
ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് ഒരു പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ പദതനിയനിന്പ്രകേഭാരലാം
കുടനിശ്ശേനികേയഭായ വഭായഭാതുകേ മഭാത്രലാം തനിരനിചട്ട് ബഭാധലത അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ബഭാങ്കുകേള
സമ്മേതനിചഭാല്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ  വഭായ  തനിരനിചടയഭാന്  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായനി
ക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  ചതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കുന്നതുവചര  തനിരനിചടവനിനട്ട്  കമഭാറകടഭാറനിയലാം
നല്കേഭാന്  ബഭാങ്കുകേള  തയഭാറഭാകേണചമനലാം  അനസൗപചഭാരനികേ  കമഖലയനില്  കജഭാലനി
എടക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അവരുചട  ശമ്പളത്തനിചന്റെ  നഭാലനിചലഭാന്നനികലചറ  തനിരനിചടവഭായനി
ഈടഭാക്കഭാന് പഭാടനിചല്ലനലാം ഈ പദതനിയനില് വലവസ ചചയ്യുന. ഈ പദതനിയചട
നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് പദതനിയചട വനിശദമഭായ മഭാര്ഗകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംസഭാനതല ബഭാകങഴട്ട് സമനിതനിയമഭായനി ചര്ച നടത്തനിവരുന.

സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുന്ന കകേന്ദ്ര പദതനികേള

37(6343)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കകേരളത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
കേഴെനിഞ്ഞ  അഞട്ട്  വര്ഷങ്ങളനില്  ഏത്ര  രൂപ  ഏചതല്ലഭാലാം  പദതനികേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്
എന്നതനിചന്റെ  വര്ഷലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം
അനുവദനിച തുകേ എത്രചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് 2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര ചചലവഴെനിച തുകേ എത്രചയനലാം പ്രസ്തുത
തുകേയചട ധനവനിനനികയഭാഗ സഭാക്ഷലപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയലാം  ചചലവഴെനിക്കഭാന് ബഭാക്കനിയള്ള തുകേ എത്രചയനലാം ഈ തുകേ
ചചലവഴെനിച്ചു തതീര്കക്കണ കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനുവദനിച  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ചചലവഴെനിക്കഭാതനിരുന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണക്കഭാരഭായ
ഉകദലഭാഗസര് ആചരഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അനുവദനിച  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  ചചലവഴെനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത  തുകേ  തനിരനിചകേ  എടത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പദതനി  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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ചപണ്കുടനികേളുചട എണ്ണത്തനില് കുറവട്ട്

38(6344) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആണ്കുടനികേചള  അകപക്ഷനിചട്ട്  ചപണ്കുടനികേളുചട  എണ്ണത്തനില്  കുറവട്ട്  വരുനചണന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി
എചനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത  ആണ്കുടനികേളുചടയലാം  ചപണ്കുടനികേളുചടയലാം  എണ്ണലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള  ആനസല്  സര്കവയനിലൂചട  കശഖരനിക്കുനണട്ട്.  ആയതട്ട്  2011-ചല
കേഭാകനഷുമഭാരനി കേണക്കുമഭായനി തഭാരതമലലാം ചചയ്തതനില് ചപണ്കുടനികേളുചട എണ്ണത്തനില്
കനരനിയ  കുറവട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  2011-ചല  കേഭാകനഷുമഭാരനി  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനചത്ത  child sex  ratio  964  ആണട്ട്. 2015-16 ICDS  ആനസല് സര്കവ
പ്രകേഭാരലാം  ആയതട്ട്  961  ആണട്ട്.  തൃശൂര്  ജനില്ലയനില്  child  sex  ratio  2001-ചല
കേഭാകനഷുമഭാരനി  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  958  ആയനിരുന്നതട്ട്  2011-ചല കേഭാകനഷുമഭാരനിയനില്
950  ആയനി  കുറഞ്ഞു.  ആയതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പദതനിയഭായ  "കബഠനി  ബചഭാകവഭാ  കബഠനി
പഠഭാകവഭാ"  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം നനിലവനില് ടനി പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയലാം ചചയ്യുന.

ഉല്പഭാദന കമഖലയട്ട് മുപതട്ട് ശതമഭാനലാം വകേയനിരുത്തഭാന് നടപടനി

39(6345) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്
30 ശതമഭാനചമങനിലുലാം  ഉല്പഭാദന  കമഖലയട്ട്  വകേയനിരുത്തണചമനള്ള  വലവസ
ഏര്ചപടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില് പ്രസ്തുത നനിബന്ധനയട്ട് ഏതട്ട്
തതീയതനി മുതലഭാണട്ട് പ്രഭാബലലലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  20
ശതമഭാനലാം തുകേ ഉല്പഭാദന കമഖലയഭായനി വകേയനിരുകത്തണതഭാചണന്നട്ട് 30-6-2016-ചല
സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2037/2016/തസസഭവ  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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സനി.ആര്.ഇസഡട്ട് സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷകേള

40(6346) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതട്ട് ആരഭാണട്ട്; വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ചുമതലകേള
എചനല്ലഭാമഭാണട്ട്;  സനി.ആര്  ഇസഡട്ട്  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചന  എചനങനിലുലാം  ചുമതല  ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
എചനല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി)  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് എത്ര എണ്ണത്തനില് തതീരുമഭാനലാം എടത്തു;

(ഡനി)  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട് സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്ന രതീതനി
എങ്ങചനചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള,  ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കചപട  സയന്റെനിസ്റ്റുകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ചടകനിക്കല് റനികപഭാര്ടട്ട് സഹനിതലാം സമര്പനിക്കുകേയലാം കകേരള കകേഭാസല്
കസഭാണ്  മഭാകനജ് ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്  തതീരുമഭാനചമടക്കുകേയമഭാണട്ട്
ചചയ്യുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  കകേരള  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന ചുമതലചപടത്തനിയനിടനില്ല. എന്നഭാല് അകപക്ഷകേളനില്
തതീരുമഭാനചമടക്കുന്ന  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിയനിചല
ചമമ്പര്  ചസകടറനി  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ചമമ്പര്
ചസകടറനിയഭാണട്ട്.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള മുകഖന ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള
ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കചപട  സയന്റെനിസ്റ്റുകേളുചട  ചടകനിക്കല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സഹനിതലാം
കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗനില്  വയ്ക്കുകേയലാം
അകതഭാറനിറനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന  തതീരുമഭാനലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങചളയലാം
അകപക്ഷകേചനയലാം അറനിയനിക്കുകേയമഭാണട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.



92       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  8, 2016

ലജവ ലവവനിദല രജനിസര്

41(*T 6347) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലജവ ലവവനിദല രജനിസര് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ
നനിര്ദ്ദേശങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങള  ഏചതഭാചക്ക  രതീതനിയനില്
പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2002-ചല ലജവലവവനിധല ആക്ടട്ട്, വകുപട്ട് 41, കകേന്ദ്ര ലജവലവവനിധല
ചടങ്ങള 2004, ചടലാം 22(6), കകേരള സലാംസഭാന ലജവലവവനിധല ചടങ്ങള 2008,
ചടലാം  20(7)  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലഭാ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നനിയമഭാനുസൃതലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ലജവലവവനിധല പരനിപഭാലന
സമനിതനികേളുചട  (ബനി.എലാം.സനി.)  കമല്കനഭാടത്തനില്  സലാംസഭാന  ലജവലവവനിധല
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട  ലജവലവവനിധല  രജനിസര്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലജവലവവനിധല
രജനിസര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്  ഒരു  നനിര്ബന്ധനിത  പദതനിയഭാക്കുകേയലാം  അതട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അവരുചട  പ്ലഭാന്
ഫണനില് നനികന്നഭാ തനതു ഫണനില് നനികന്നഭാ നനിശനിത തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
അനുമതനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട് മുകഖന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആചകേ  1034  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുള്ളതനില് 854
ലജവലവവനിധല രജനിസറുകേള (ഏകേകദശലാം 83%) ഇതുവചര പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനില്  815  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം  37  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  രണട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം
ഉളചപടന.  41  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  11  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  ഒരു
കകേഭാര്പകറഷനനിലുലാം  (ആചകേ 53)  ലജവലവവനിധല രജനിസര് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  അവകശഷനിക്കുന്ന 85 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം 39
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  3  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  (ആചകേ  127)  ലജവലവവനിധല
രജനിസര് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(സനി)  ലജവലവവനിധല  രജനിസറനില്  കരഖചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  വനിവരങ്ങള

അടനിസഭാനമഭാക്കനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  തലത്തനില്

ലജവലവവനിധല സലാംരക്ഷണ പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ലജവലവവനിധല രജനിസറനിചന ഒരു ബഞ്ചുമഭാര്ക്കഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാം

ഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  അവരുചട  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആസൂത്രണലാം

ചചയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  രജനിസറനില്  കരഖചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  അറനിവകേചള

കകഭാഡതീകേരനിചട്ട്,  അവയചട  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കശഖരനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങളനില്

നനിനലാം  ലജവലവവനിധല  പ്രഭാധഭാനലവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമുള്ളതഭായ  സലങ്ങചള

ബകയഭാലഡകവഴനിറനി  ചഹറനികറജട്ട്  ലസറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ചതരചഞ്ഞടക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  കമഖലയനിചല  ലജവലവവനിധല  സലാംരക്ഷണലാം  എന്ന  നനിയമപരമഭായ

ബഭാധലത നടപനില് വരുത്തുവഭാന് ലജവലവവനിധല രജനിസറനില് ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുള്ള

ആവഭാസ ലജവലവവനിധലങ്ങചള സലാംരക്ഷനികക്കണ ഉദലമത്തനിനഭാണനിതട്ട്.

കേസ്തൂരനി രലാംഗന് റനികപഭാര്ടട്ട്

42(6348) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തൂരനി  രലാംഗന് റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  പശനിമഘടത്തനില്

ഉളചപടന്ന കകേരളത്തനിചല  123  വനികല്ലജുകേളനിചല  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങള

സലാംബന്ധനിച  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത പരനിസനിതനികലഭാല കമഖലചയ സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉമ്മേന്. വനി. ഉമ്മേന്

തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്ര  വന ലാം  -  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  പുറചപടവനിച  ഓഫതീസട്ട്

ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില് സലാംഭവനിച പനിശകുകുള തനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശങ്ങള ഏചതഭാചക്ക വനികല്ലജുകേളനിചല

എത്ര ചതുരശ കേനികലഭാമതീറര് പ്രകദശലാം എന്നതു സലാംബന്ധനിചട്ട് അനനിമ വനിജഭാപനലാം

പുറചപടവനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനിചല  123  വനികല്ലജുകേളനിചല  13108  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്
പ്രകദശലാം  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി  (ESA)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന്  കേമ്മേനിറനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ടനി  റനികപഭാര്ടനിചല  ചനില  അപഭാകേതകേള  കകേന്ദ്ര  വനലാം-
പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനി  9993.7  ചതുരശ
കേനികലഭാമതീറര്  ആയനി  നനിജചപടത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനലാം
പുറചപടവനിക്കുകേയലാം ചചയ. തുടര്ന്നട്ട് വനപ്രകദശമനിചല്ലന്നട്ട് കേചണത്തനിയ 4 വനികല്ലജുകേചള കൂടനി
പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളുചട  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  119  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി
ആചകേ  9839.3  ചതുരശ  കേനികലഭാമതീറര്  പ്രകദശലാം  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി
നനിജചപടത്തണചമന്നട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.  റനിസര്വട്ട് വനലാം,
സലാംരക്ഷനിത പ്രകദശലാം, കലഭാകേലപതൃകേ പ്രകദശങ്ങള എന്നനിവ മഭാത്രകമ ESA  ആയനി
പരനിഗണനിക്കഭാവൂ എനലാം ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അലാംഗതീകേരനിചതഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിടനില്ല.

(സനി)  ഇ.എസട്ട്.എ.-യചട  വലഭാപ്തനി  13108  ച.കേനി.മതീ.-യനില്  നനിന്നട്ട്  3114.3
ച.കേനി.മതീ.  കൃഷനിസലലാം,  വഭാസസലലാം,  പ്ലഭാകന്റെഷന് ഒഴെനിവഭാക്കനി  9993.7  ച.കേനി.മതീ.
ആയനി കമചപടത്തനി.

(ഡനി)  അനനിമ വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിചനിടനില്ല.

കകേന്ദ്ര ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ വകുപനിനു കേതീഴെനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുചട പഠന

ഗകവഷണ സസൗകേരലങ്ങള

43(6349) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന,  കകേന്ദ്ര ശഭാസ്ത്ര സഭാകങതനികേ വകുപനിനട്ട്

കേതീഴെനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  പഠന  ഗകവഷണ  സസൗകേരലങ്ങള  കകേരളത്തനിചല

വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം  ഇതനിനകേലാം  എത്രകത്തഭാളലാം  പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാന്

കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുചണന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാചടകകഭാളജനി,  ശതീ  ചനിത്ര
തനിരുനഭാള  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ചമഡനിക്കല്  സയന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ചടകകഭാളജനി,
നഭാഷണന് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  കഫഭാര് ഇന്റെര്ഡനിസനിപ്ലനിനറനി സയന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചടകകഭാളജനി,
ഇനലന്  കസസട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഓര്ഗലനകസഷന്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാന സർക്കഭാർ അവകലഭാകേനലാം ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളനിചല  അധലഭാപകേരുചട  കസവനവലാം  സഭാപനങ്ങളുചട
സഭാകങതനികേ  സഹകേരണവലാം  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഇടചപടല് നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന,  കകേന്ദ്ര  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുചട  പഠന  ഗകവഷണ  സസൗകേരലങ്ങള  കകേരളത്തനിചല
വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം  എത്രകത്തഭാളലാം  പ്രകയഭാജനചപടനചവന്നട്ട്
പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില്ല.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള രഭാജതീവട്ട്
ഗഭാന്ധനി  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാചടകകഭാളജനി,  ശതീചനിത്ര  തനിരുനഭാള  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്
കഫഭാര് ഇന്റെര്ഡനിസനിപ്ലനിനറനി സയന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചടകകഭാളജനി, ഇനലന് കസസട്ട് റനിസര്ചട്ട്
ഓര്ഗലനകസഷന് എന്നതീ സഭാപനങ്ങള കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.  ടനി സഭാപനങ്ങളുചട കസവനവലാം സഭാകങതനികേ
സഹകേരണവലാം  കകേരളത്തനിചല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഗകവഷകേര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാകുലാം
വനിധലാം ഈ സഭാപനങ്ങളുചട കസവനലാം ഉപകയഭാഗചപടകത്തണതുണട്ട്.

പരനിയഭാരലാം വനികല്ലജനിചന പരനിസനിതനികലഭാല പ്രകദശ  പടനികേയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനു നടപടനി

44(6350)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തുരനി  രലാംഗന്  റനികപഭാര്ടനില്  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശമഭായനി
ഉളചപടനിട്ടുണഭായനിരുന്ന പരനിയഭാരലാം  വനികല്ലജനിചന അതനിരപനിള്ളനി,  പരനിയഭാരലാം  എന്നതീ
രണ  വനികല്ലജുകേളഭാക്കനി  വനിഭജനിക്കചപട  സഭാഹചരലത്തനില്  പുതനിയ  പരനിയഭാരലാം
വനികല്ലജനിചന  പരനിസനിതനികലഭാല  പ്രകദശ  പടനികേയനില്നനിന്നട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേളനിന്കമലുള്ള  നടപടനികേള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരനിയഭാരലാം വനികല്ലജനിചന പരനിസനിതനി കലഭാല പ്രകദശ പടനികേയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   പുതനിയ  പരനിയഭാരലാം  വനികല്ലജനിചന  പരനിസനിതനികലഭാല  പടനികേയനില്
നനിന്നട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നട്ട് 4-11-2015 തതീയതനിയനിചല 3812/എ 2/2015/പരനി. നമ്പര്
സര്ക്കഭാര് കേത്തട്ട് മുകഖന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

എല്.ബനി.എസട്ട്.-ല് ഗസട്ട് ലക്ചറര് നനിയമനലാം

45(6351)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ബനി.എസട്ട്.-ല് ഗസട്ട് ലക്ചറര് അടനിസഭാനത്തനില് അദലഭാപകേചര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനല്ലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഗസട്ട്  ലക്ചറര് റഭാങട്ട്  ലനിസനില് ഉളചപടട്ട്,  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂവനില് പചങടത്തട്ട്,
ചമരനിറനില്  ആദലസഭാനചത്തത്തനിയവര്ക്കട്ട്,  മുന്കേഭാലത്തട്ട്  കേരഭാര്  വലവസയനില്
പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ്തനിട്ടുചണനള്ള  കേഭാരണത്തഭാല്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാതനിരുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുന്കേഭാലത്തട്ട് കേരഭാര് വലവസയനില് കജഭാലനി ചചയ്തവചര റഭാങട്ട് ലനിസനില്
ഉളചപടഭാല്  ഒഴെനിവഭാക്കണചമനള്ള  ഏചതങനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉചണങനില് ഉത്തരവനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  എല്.ബനി.എസട്ട്.  ചസന്റെര്  നടത്തനിവരുന്ന  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്
അദലഭാപകേരഭായനി ഗസട്ട് ലക്ചറര്മഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളക്കനുസരനിച്ചുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്.  പനി.ജനി.ഡനി.സനി.എ.  കകേഭാഴട്ട്  പഠനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
എലാം.ചടകേട്ട്/ബനി.ചടകേട്ട്/എലാം.സനി.എ.  ബനിരുദവലാം  ഇവരുചട  അഭഭാവത്തനില്  പനി.ജനി.ഡനി.സനി.എ.
ഫസട്ട്  ക്ലഭാസനില്  പഭാസഭായവകരയലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കേമ്പറ്റ്യൂടലറസ് ഡട്ട്
ഫനിനഭാന്ഷലല്  അക്കസൗണനിലാംഗട്ട്  യൂസനിലാംഗട്ട്  ടഭാലനി  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലാം.കകേഭാലാം+
ഡനി.സനി.എഫട്ട്.എ.+ഒരു  വര്ഷചത്ത  പ്രവൃത്തനി  പരനിചയലാം  ഉള്ളവചരയഭാണട്ട്
പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.  ഹഭാര്ഡട്ട് ചവയര് കകേഭാഴ്സുകേള പഠനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ബനി.ചടകേട്ട് ഇന്
കേമ്പറ്റ്യൂടര് സയന്സട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേചളയലാം ഇവരുചട അഭഭാവത്തനില് ഡനികപ്ലഭാമ ഇന്
കേമ്പറ്റ്യൂടര് ഹഭാര്ഡട്ട് ചവയര് ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ഉള്ളവചരയലാം നനിയമനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(സനി)  അത്തരലാം ഉത്തരവകേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.
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ചപഭാതു നനിയമനത്തനിനുള്ള ചതരചഞ്ഞടപട്ട് നടപടനികമങ്ങള

46(6352) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  ചപഭാതു  നനിയമനത്തനിനട്ട്

ചതരചഞ്ഞടക്കചപടന്നതനിനട്ട്  നനിശനിത  പ്രഭായപരനിധനി  വലവസ  എന്നട്ട്  മുതലഭാണട്ട്

പ്രഭാബലലത്തനില് വന്നചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ; കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന്

ചപഭാതുനനിയമനത്തനിനട്ട് ചതരചഞ്ഞടക്കചപടന്നതനിനട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിക്കുന്ന

സമയത്തട്ട് നനിശനിത പ്രഭായപരനിധനി പൂര്ത്തനിയഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കമല്പറഞ്ഞ  വലവസ  വനിഘഭാതമഭാവന്നതട്ട്  ശദയനില്

വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ള വലവസയചട കപഭാരഭായ്മമൂലലാം ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുണഭാകുന്ന

ചതഭാഴെനിലവസരനഷലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  ഉത്തരവട്ട്  നല്കുകമഭാ;

എങനില്  ചപഭാതു  നനിയമനത്തനിനുള്ള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  വനിജഭാപന

കേഭാലയളവനില്  നനിശനിത  കുറഞ്ഞ  പ്രഭായപരനിധനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട

അകപക്ഷയലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാചണന്ന കഭദഗതനി ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുള്ള വലവസയട്ട്

കേതീഴെനില് ഉളചപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ഓണ്ലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം

മുകഖന  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  വനിജഭാപന  കേഭാലയളവനില്  നനിശനിത

പ്രഭായവലാം വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയമുള്ള മുഴുവന് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുകടയലാം അകപക്ഷ

സസതീകേരനിചട്ട്  ചപഭാതു  നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ചതഭാഴെനില്  അവസര

സമതസലാം ലഭലമഭാവന്നചതന്നതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  വനിജഭാപനലാം  ചചയ്ത  എത്ര

തസ്തനികേകേളനില്  ചതരചഞ്ഞടപട്ട്  പ്രകനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാവന്നതനിനട്ട്  അവകശഷനിക്കുനചവന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ചപഭാതുനനിയമനത്തനിനുള്ള ചതരചഞ്ഞടപട്ട് നടപടനികമങ്ങള സമയ

ബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനിലവസരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

അടനിയനര ഉത്തരവട്ട് നല്കുകമഭാ;

1486/2019



98       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  8, 2016

(ഇ)  സര്വതീസനിചല  മുഴുവന്  ഒഴെനിവകേളുലാം  ഓണ്ലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന
കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവട്ട് നല്കുകമഭാ ;
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ഏചതഭാചക്ക  വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നട്ട്
എത്ര  ഒഴെനിവകേള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  എഴുതനി  അറനിയനിചനിട്ടു
ചണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  1977-ചല  PUBLIC  SERVICES  (DATE  FOR  DETERMINATION
OF AGE FOR ELIGIBILITY FOR APPOINTMENT) RULES (SRO No.
32/77)  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിക്കുന്ന വര്ഷചത്ത ജനുവരനി ഒന്നഭാലാം
തതീയതനിയനിചല  പ്രഭായപരനിധനി  കേണക്കഭാക്കണചമന്ന  വലവസ  പ്രഭാബലലത്തനില്
വന്നതട്ട്.  ജനുവരനി ഒന്നട്ട് വചട്ട് പ്രഭായലാം കേണക്കഭാക്കനിയഭാല് ആ വര്ഷലാം നടത്തുന്ന എല്ലഭാ
നനിയമനങ്ങളനിലുലാം പചങടക്കഭാചമന്ന ഭഭാരത സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശചത്ത തുടര്ന്നഭാണട്ട്
കമല്പ്രകേഭാരമുള്ള ചടലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) 30-9-2016 വചരയള്ള കേണക്കനുസരനിചട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  വനിജഭാപനലാം
ചചയ്തതനില്  2597  തസ്തനികേകേളുചട  ചതരചഞ്ഞടപട്ട്  പ്രകനിയ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതഭായനി  അവകശഷനിക്കുന.  ആയവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കുള്ള
നടപടനികമങ്ങള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-യചട  e-vacancy
software  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗചപടത്തണചമനലാം  അതനിനുള്ള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കണചമനലാം എല്ലഭാ നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം 1-12-2015-ചല
14816/ഉപ.സനി 3/15/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് പരനിപത്രലാം മുകഖന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേള 30-9-2016 വചര
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത ഒഴെനിവകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

47(6353) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസനില്നനിനലാം  സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട്  അധലഭാപകേചര
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭഭാവനിയനില് ഇതനില് അധലഭാപകേചര ഉളചപടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 24/09/2013-ചല ജനി.ഒ.(ആര് ടനി.) 7725/2013/ജനിഎഡനി,  16-8-2014-ചല
ജനി.ഒ.(എലാം എസട്ട്.)228/2014/ജനിഎഡനി, 5-1-2015-ചല ജനി.ഒ.(എലാം എസട്ട്.) 1/2015/
ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് 18 വകുപ്പുകേചള ഉളചപടത്തനി
കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനചമടത്തനിരുന.
ഇതനില് സ്കൂള/കകേഭാകളജട്ട് അദലഭാപകേര് ഉളചപടനിടനില്ല. ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ
കശഷലാം കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട് പുനരവകലഭാകേനലാം ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി
ആഭലനരവലാം വനിജനിലന്സലാം അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട്  ചസകടറനി  അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള
ചസകടറനിമഭാരുചട ആറലാംഗ കേമ്മേനിറനി 16-8-2016-ചല ജനി.ഒ(ആര്.ടനി) 322/2016/പനി &
എ.ആര്.ഡനി ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനിലുള്ള തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എല്.ഡനി. ലടപനിസട്ട് നനിയമനലാം

48(6354) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ഡനി.  ചചടപനിസട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്  ഉളചപടവര്  നനിയമനവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് 14-10-2016-നട്ട് മുഖലമനനിക്കട്ട് പരഭാതനി സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അതനിചന്റെ നനിലവനിചല അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്നനിനലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിചല  എല്.ഡനി.  ലടപനിസട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസനില്
ഉളചപടവര് മുഖലമനനിക്കട്ട്  നഭാളനിതുവചര നനിരവധനി നനികവദനങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല്  14-10-2016  തതീയതനിയനില് ഒരു നനികവദനവലാം ലഭനിചതഭായനി കേചണത്തഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില്ല.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്ന  മുറയഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

49(6355) ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  ചചയര്മഭാന്,  ചമമ്പര്മഭാര് തുടങ്ങനിയവരുചട പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചനഭാപലാം  അവരുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തഭാന്  പ്രകതലകേ
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  മുന്പഭാചകേ  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷനനില്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  ഫയലുകേള  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കഭാന്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇങ്ങചന വനിവനിധ സബട്ട് കേമ്മേനിറനികേള മുന്പഭാചകേ ആറട്ട് മഭാസത്തനിനട്ട്
കമല് ചകേടനി കേനിടക്കുന്ന ഫയലുകേളുചട എണ്ണലാം തതീയതനി വചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദല പ്രകയഭാജനചപടത്തനി
ചകേഭാണള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ലകേചക്കഭാണവരുന.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി One time
Registration,  One  Time  Verification  എന്നതീ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചട്ട്
വനിജയകേരമഭായനി  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പരതീക്ഷഭാ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കവഗത്തനില്  റഭാങട്ട്  പടനികേകേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  Online  പരതീക്ഷഭാ  സമ്പ്രദഭായലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികലക്കഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  Online  പരതീക്ഷഭാകകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതുമുതല് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതു വചരയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
സഭാകങതനികേവനിദല  പ്രകയഭാജനചപടത്തനി  നടപടനികേള  കൂടതല്  കൃതലതകയഭാടലാം
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാടലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനികലയഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു  ഭരണഘടനഭാസഭാപനമഭായ  പനി.എസട്ട്.സനി.-യചട  ചചയര്മഭാന്,
അലാംഗങ്ങള എന്നനിവരുചട പ്രവര്ത്തനലാം ഭരണഘടനഭാനുസൃതമഭായനി സസയലാം നനിയനണത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭാണട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള  മുമ്പഭാചകേ  പരനിഗണനയട്ട്  വരുന്ന
ഫയലുകേളനിന്കമല്  തതീര്പ്പുകേല്പനിചട്ട്  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.
അക്കഭാഡമനികേട്ട്  സബ്കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേയള്ള  30-3-2016-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  സമര്പനിച  ഒരു
ഫയല്  ഒഴെനിചകേ  മറട്ട്  സബ്കേമ്മേനിറനികേളുചട  മുമ്പഭാചകേ  ആറുമഭാസത്തനികലചറയഭായനി
ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലുകേള ഒനലാംതചന്നയനില്ല.

മറട്ട് ജനില്ലകേളനികലയ്ക്കുള്ള സലലാംമഭാറലാം

50(6356) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന  സനിവനില്  സര്വതീസനില്  നനിലവനില്  എല്.ഡനി.സനി.  തസ്തനികേയനില്
നനിന്നട്ട്  യ.ഡനി.സനി.  ആയലാം  കഗ്രഡട്ട്  രണട്ട്  തസ്തനികേയനില്  നനിന്നട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  ഒന്നട്ട്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കുകമ്പഭാള സതീനനികയഭാറനിറനി  നഷചപടഭാചത മറ്റു
ജനില്ലകേളനികലക്കട്ട്  സലലാംമഭാറലാം  ലഭനിക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിച  വലവസകേളനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം  യ.ഡനി.ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള
ചപ്രഭാകമഭാഷന് സലാംസഭാനതലത്തനില് നടത്തുന്ന വകുപ്പുകേളനില് ബന്ധചപട വകുപനിചന
ഒറ യൂണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കനി എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  യ.ഡ നി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട് തസ്തനികേകേളുചട
അനുപഭാതലാം  അനുവദനിക്കചപട  തസ്തനികേകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ
തചന്ന എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാചരയലാം  യ.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കുമഭാചരയലാം  കഗ്രഡട്ട്  കേണക്കനിചലടക്കഭാചത
ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനില്  സലലാംമഭാറലാം  നടത്തഭാവന്നതഭാചണനലാം  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,
യ.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ജനില്ലഭാതലത്തനില്  നടത്തുന്ന
വകുപ്പുകേളനില്  എല്.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  യ.ഡനി.ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേകേളുചട  അനുപഭാതലാം
നനിശയനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനില്ലചയ ഒറ യൂണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതഭാചണനലാം 16-3-
1989-ചല G.O(P)No.5/89/P&ARD പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത ഒന്നനില്
അധനികേലാം കഗ്രഡട്ട് ഉള്ള തസ്തനികേകേളനിചല ജതീവനക്കഭാചര സലാംബന്ധനിചട്ട് തഭാഴ്ന്ന കഗ്രഡനില്
നനിനലാം  ഉയര്ന്ന  കഗ്രഡനികലയ്ക്കുള്ള  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  നടത്തുന്ന
വകുപ്പുകേളനില്  ബന്ധചപട  വകുപനിചന  ഒറ  യൂണനിറഭാക്കനി  കേണക്കഭാക്കനി,  വലതലസ്ത
കഗ്രഡുകേളുചട  അനുപഭാതലാം  അനുവദനിക്കചപട  തസ്തനികേകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണട്ട്  വലതലസ്ത  കഗ്രഡുകേളനിചല  കജഭാലനിയചട  സസഭഭാവലാം  ഒന
തചന്നയഭാചണങനില് അത്തരലാം ജതീവനക്കഭാചര കഗ്രഡ ട്ട്  കേണക്കനിചലടക്കഭാചത സലലാം
മഭാറലാം നടത്തുന്നതഭാചണനലാം ചപ്രഭാകമഭാഷചന്റെ കേഭാരലത്തനില് ജനില്ലചയ ഒറ യൂണനിറഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന്ന  വകുപ്പുകേളനില്  നനിയമനവലാം  സലലാംമഭാറവലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  തഭാഴ്ന്ന
കഗ്രഡുലാം ഉയര്ന്ന കഗ്രഡുലാം തമ്മേനിലുള്ള അനുപഭാതലാം നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനില്ലചയ ഒറ
യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതഭാചണനലാം  7-1-1991-ചല  G.O(P)No.1/91/P&ARD
പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളക്കട്ട് കഭദഗതനികേള വരുത്തനിയനിടനില്ല.

ചസകകടറനിയറട്ട് അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

51(6357)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  ചസകകടറനിയറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  റഭാങട്ട്  ലനിസനില് എത്ര കപര്
ഉളചപടനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനിസനില്നനിനലാം  ഇതുവചര  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
കേഭാറഗറനി തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  ഇകപഭാള  എത്ര  ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്ത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര് 638/14 പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് വന്ന അസനിസന്റെട്ട്/ആഡനിറര്
തസ്തനികേയചട റഭാങട്ട് പടനികേയനില് 3333 കപര് ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 93  കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന:

ചപഭാതുഭരണ വകുപട്ട് - 47

അഡസകക്കറട്ട് ജനറല് ഓഫതീസട്ട് - 10 

ധനകേഭാരല വകുപട്ട് - 4 

കകേരള കസറട്ട് ആഡനിറട്ട് വകുപട്ട് - 11

കകേരള പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന് - 21 

ആചകേ - 93

(സനി) നനിലവനില് 12 ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിയമന ശനിപഭാര്ശഭാ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

അഗ്രനിക്കളചര് അസനിസന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് II തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനലാം

52(6358) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഗ്രനിക്കളചര്  അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള
നനിയമനത്തനിനട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അടത്ത പനി.എസട്ട്.സനി.  വനിജഭാപനലാം
എന്നട്ട് പുറചപടവനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഉചണനലാം  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഗ്രനിക്കളചര്  അസനിസന്റെട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനിലുള്ള  പുതനിയ
വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിക്കുന്നതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം ലകേചക്കഭാണനിടനില്ല.

(ബനി) ടനി തസ്തനികേയചട റഭാങട്ട് പടനികേ 17-11-2016-ല് അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)   നനിലവനിലുള്ള  36  ഒഴെനിവകേളനില്  5  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
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ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, ജലകസചന വകുപ്പുകേളനില് ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട്  II,
ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട് III തസ്തനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

53(6360)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്,  ജലകസചന  വകുപ്പുകേളനില്  ഓവര്സനിയര്  കഗ്രഡട്ട്  II,
ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട്  III  തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനില് പനി.എസട്ട്.സനി.  റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്ത
ഒഴെനിവകേള എത്രചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത തസ്തനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  പുറചപടവനിച  തതീയതനിയലാം,  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിച തതീയതനിയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്, ജലകസചന വകുപനില് ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട് II, കഗ്രഡട്ട്
III  തസ്തനികേകേളുചട  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  എന്നകത്തയട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട് II-ല് 473 ഒഴെനിവകേളുലാം ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട് III-ല്
687 ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  രണ  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുമഭായനി  15-10-2012  തതീയതനിയനില്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓവര്സനിയര് കഗ്രഡട്ട് II-ചന്റെ കഷഭാര്ടട്ട് ലനിസട്ട്
25-11-2015  തതീയതനിയനിലുലാം  ഓവര്സനിയര്  കഗ്രഡട്ട്  III-ചന്റെ  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്   17-2-2016
തതീയതനിയനിലുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  കവഗത്തനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

ഐ.ടനി. അധനിഷനിത കസവനങ്ങള

54(6361)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഐ.പനി.  അധനിഷനിത  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നതനിനഭായനി
എത്ര  സഭാപനങ്ങചള  ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  ശമ്പള  ഇനത്തനിലുലാം  മറട്ട്  ഇതര  ഇനത്തനിലുമഭായനി
ആവശലമഭായ തുകേ എത്ര;
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(ബനി)  നനിലവനില്  ഈ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കേരുതല് ധനലാം എത്ര എനലാം മഭാര്ചട്ട്  31  വചര പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഈ കേരുതല്
ധനലാം  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാചയനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  മഭാര്ചട്ട്  31  വചര  ലഭനിക്കഭാവന്ന
വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള എചനല്ലഭാചമന്നട്ട് സഭാപനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവര്ത്തനലാം നനിലച്ചു കപഭാകുന്ന രതീതനിയനില് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി
കനരനിടന്ന  സഭാപനങ്ങള  ഏചതല്ലഭാലാം;  ഈ  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുവഭാന്  സഭാപനങ്ങള
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിട്ടുള്ള പദതനികേള എചനല്ലഭാചമന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിയനില്  സഭാപനങ്ങചള  ചകേഭാചണത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉണഭായ കേഭാരണങ്ങള എചനല്ലഭാചമനലാം ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസര് ആചരല്ലഭാചമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഐ.ടനി.  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  കസവനങ്ങള
നല്കുന്നതട്ട് കകേരള സലാംസഭാന ഐ.ടനി.  മനിഷന് മുഖഭാനനിരമഭാണട്ട്.  ഐ.ടനി.  മനിഷന്
കനരനിട്ടുലാം  ഫണട്ട്സട്ട്,  അക്ഷയ  എന്നതീ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനിയലാം  കസവനങ്ങള  നല്കേനി
വരുന.  ഇതുകൂടഭാചത വനിവനിധ വകുപ്പുകേള അവരുചട സസനലാം കപഭാര്ടലുകേള വഴെനിയലാം
വനിവനിധ കസവനങ്ങള നല്കേനിവരുനണട്ട്. കകേരള കസറട്ട് ഐ.ടനി. മനിഷനട്ട് 2017 മഭാര്ചട്ട്
31 വചര പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം പ്ലഭാന് &  കനഭാണ് പ്ലഭാന്
ബഡ്ജറട്ട്  ചപ്രഭാവനിഷന്  ഉണട്ട്.   ഇതട്ട്  പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്.   ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിന്നട്ട്
അനുവദനിക്കുന്ന സഹഭായധനലാം (Grant-in-aid) ആണട്ട് വരുമഭാന കസഭാതസട്ട്.

ഇനലാം വനിഹനിതലാം (ലക്ഷത്തനില്)

കകേരളഭാ കസറട്ട് ഐ.ടനി. മനിഷന് 9110

ചസകകടറനിയറട്ട് ഐ.ടനി. ചസല് 33

അക്ഷയ കപ്രഭാജക്ടട്ട് 300

നഭാഷണല് ഇ-ഗകവണന്സട്ട് ആക്ഷന് പ്ലഭാന് 3615

ശമ്പളലാം (കനഭാണ് പ്ലഭാന്) 129.55

ശമ്പകളതരലാം (കനഭാണ് പ്ലഭാന്) 39.70

                                 ആചകേ 13227.25

(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന ഐ.ടനി. മനിഷനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിയനില്ല.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല്ല.
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ഐ.ടനി. കേമ്പനനികേളനിചല കവതന ചൂഷണലാം

55(6362)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില്  നടക്കുന്ന  കവതന  ചൂഷണലാം  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതട്ട് തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നവര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഐ.ടനി.  കമഖലയനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  9-8-2011-ചല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  111/2011/ചതഭാഴെനില്,  ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവതനലാം
നനിശയനിചട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഐ.ടനി. കേമ്പനനികേളനില് വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം
കമതീകേരനിക്കല്

56(6363)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പല ചഎ. ടനി.  കേമ്പനനികേളനിലുലാം വനനിതഭാ
ജതീവനക്കഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം കമതീകേരനിചട്ട് നല്കേഭാത്തതട്ട് സ്ത്രതീ സരക്ഷചയ തചന്ന
ബഭാധനിക്കുന്നതഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇവരുചട കജഭാലനി
സമയലാം കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഇടചപടലുകേള നടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ചഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം,  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനിലുലാം  മതനിയഭായ  സ്ത്രതീ
സരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുകണഭാചയന്നതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്
ഇത്തരലാം  ചതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനില്  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  കനചര  ഉണഭാകേഭാവന്ന  അതനികമങ്ങള
തടയന്നതനിനഭാവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനചമഭാരുക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.   ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഐ.ടനി.  കേമ്പനനികേളനില്  പലതുലാം  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിചല  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കുകവണനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഫലമഭായനി  അതഭാതട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിചല സമയകമമഭാണട്ട്  പഭാലനിക്കുന്നതട്ട്.
തന്മൂലലാം രഭാത്രനി ഷനിഫ്റ്റുകേളനില് വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കജഭാലനി ചചകയണനിവരുന.
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ലവകേനിയലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിലുലാം കജഭാലനിചചയ്യുന്ന വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരുചട സരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സരക്ഷഭാ  ജതീവനക്കഭാരുചട  അകേമ്പടനികയഭാചട  വഭാഹന  സസൗകേരലലാം,
കേഭാമ്പസട്ട്  മുഴുവനുലാം  മതനിയഭായ  ചവളനിചലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സസൗകേരലങ്ങള,  സനി.സനി.ടനി.വനി.
കേലഭാമറ  സലാംവനിധഭാനലാം,  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ജതീവനക്കഭാര്,  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിചല  കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ സരക്ഷഭാ കമതീകേരണങ്ങള എല്ലഭാ ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം
ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചതഭാഴെനിലനിടങ്ങളനില്  സ്ത്രതീകേളക്കുകനചര  ഉണഭാകേഭാവന്ന  അതനികമങ്ങള
തടയന്നതനിനുകവണനി  ആന്റെനി  വനിമന്  ഹരഭാസട്ട്ചമന്റെട്ട്  ചസല്,  ചപറതീഷന്  കേമ്മേനിറനി,
വനിജനിലന്സട്ട് ചസല് എന്നനിവയലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

അക്ഷയ പദതനി

57(*T 6364) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദലയചട  ഗുണഫലങ്ങള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
പ്രഭാപലമഭാക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട  ആരലാംഭനിച  അക്ഷയ പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) അക്ഷയ ചസന്റെറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതല്ലഭാലാം സര്ക്കഭാരനിതര കസവനങ്ങളഭാണട്ട് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഏചതല്ലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി
ലഭനിയ്ക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയചട  ഗുണഫലങ്ങള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്
പ്രഭാപലമഭാക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിച അക്ഷയ പദതനിയനിന്
കേതീഴെനില്  2600-ലധനികേലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മനികേച  രതീതനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ത്രനിതല  തനിരചഞ്ഞടപട്ട്  പ്രകനിയയനിലൂചട  കയഭാഗലതയചട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അക്ഷയ  സലാംരലാംഭകേചര  തനിരചഞ്ഞടക്കുന്നതട്ട്.   അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട ബഭാന്ഡനിലാംഗട്ട് ഘടലാംഘടമഭായനി ജനില്ലകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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സലാംരലാംഭകേചര  പുതനിയ  കസവനങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്  കബഭാധവഭാന്മഭാരഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
അവകബഭാധ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. പുതനിയ പദതനികേചളയലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങചളയലാം
കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങചള  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഡനിജനിറല്  ഇനല  പദതനിയമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്
കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  കേലഭാചമ്പയനിനുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാചത
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളഭായ രജനികസ്ട്രേഷന് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ കസവനങ്ങള,
ശുചനിതസ മനിഷന് രജനികസ്ട്രേഷന്, ലമനനിലാംഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട്, കകേരള ഫഭാര്മസനി
കേസൗണ്സനില് തുടങ്ങനിയവയചട കസവനങ്ങളുലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് പബനികേട്ട്-ലപ്രവറട്ട് പങഭാളനിത്ത
രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  (PPP).  കദശതീയ ഇ-ഗകവണന്സട്ട് പദതനിയചട കേതീഴെനില് സര്ക്കഭാര്
കസവനങ്ങള  (G2C,  G2B,  G2G,  G2G&G2E)  കവഗത്തനിലുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം
അക്ഷയവഴെനി  ജനങ്ങളനിചലത്തനിക്കുനണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല  ഗവണ്ചമന്റെനിതര  ഏകേജഭാലകേ
കസവനങ്ങളുലാം  സഭാധഭാരണ  നനിരക്കനില്  ഇതുവഴെനി  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.   ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
അക്ഷയയചട കസവനലാം കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു
അക്ഷയ കകേന്ദ്രചമങനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കസവനങ്ങള
ജനങ്ങളനികലചക്കത്തനിക്കുകമ്പഭാള സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കസവന നനിരക്കുകേളഭാണട്ട്
അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള ഈടഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഒരു സസകേഭാരല ഇന്റെര്ചനറട്ട് കേകഫ സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്ന
കസവനങ്ങളുളചപചട

(1) ആധഭാര്

(2) ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേനികയഭാസട്ട്

(3) ഇന്ഷസറന്സട്ട് കസവനങ്ങള

(4) ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേനികയഭാസട്ട് (13 കദശസഭാല്കൃത ബഭാങ്കുകേളുചടയലാം മറ്റു
ചഷഡറ്റ്യൂളഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുചടയലാം  കേതീഴെനിലഭായനി  1779  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങള  ബഭാങനിലാംഗട്ട് കേനികയഭാസട്ട് നടത്തനിവരുന.)

(5) KASE രജനികസ്ട്രേഷന്

(6) കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ SPV കസവനങ്ങള

(7) LIC യചട Micro Insurance പദതനികേള

(8) പ്രവഭാസനി വനിദലഭാവനികേഭാസട്ട് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
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(9) ചവകസണ് യൂണനിയന് മണനി ടഭാന്സ്ഫര്

(10) കകേരള മഭാടനികമഭാണനി

(11) ചവഹനിക്കനിള ST രജനികസ്ട്രേഷന്

(12) IRCTC

(13) Easy Lab

(14) Mobile TopUp

(15) Red-Bus Ticket Booking

(16) പഞമനി ടഭാക്കതീസട്ട്

(17) ബനി.എസട്ട്.എന്.എല്. ബനില്.

(ഡനി) (1) ആധഭാര്

(2) ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് വഴെനി വനിവനിധ റവനറ്റ്യൂ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള, വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി,  ഇലകനിസനിറനി,  വനിവനിധ യൂണനികവഴനിറനി,  വനിവരഭാ
വകേഭാശലാം  സലാംബന്ധനിച  അകപക്ഷകേള,  കേളചറല്  ചവല്ഫയര്
അലാംശദഭായലാം  മുതലഭായവയചട  ഫതീസട്ട്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ലലന്വഴെനി  ജനില്ലഭാകേളക്ടര്ക്കട്ട്
പരഭാതനിയലാം അകപക്ഷകേളുലാം സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

(3) ഇന്ഷസറന്സട്ട് കസവനങ്ങള

(4) രജനികസ്ട്രേഷന് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനിചന്റെ കസവനങ്ങള

(5) ഇ-ഗ്രഭാന്റെട്ട്സട്ട്

(6) ഇലക്ഷന് ID കേഭാര്ഡട്ട്

(7) ഫഡട്ട്  എസഭാബനിചഷന്റെട്ട്  ലലസന്സനിലാംഗട്ട്  &  രജനികസ്ട്രേഷന്
അകപക്ഷ

(8) ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്

(9) ആലാം ആദ്മനി ബതീമഭാ കയഭാജന

(10) ചകേ.എന്.ആര്.ചകേ.-യചട അലാംശഭാദഭായലാം സസതീകേരനിക്കല്

(11) ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില് രജനികസ്ട്രേഷന്
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(12) ഹജ്ജട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്

(13) ശുചനിതസ മനിഷന് രജനികസ്ട്രേഷന്

(14) കകേഭാമണ് സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ SPV കസവനങ്ങള

(15) കകേരള ചമഡനിക്കല് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് എന്ടന്സട്ട്

(16) ലമനനിലാംഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട്

(17) കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് ആപ്ലനികക്കഷന്

(18) ഫഭാര്കമഴട്ട് ഡഭാറഭാ എന്ടനി

(19) SC/ST പ്രതീചമടനികേട്ട് ഡഭാറഭാ എന്ടനി

(20) ഡയറനി  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ചവല്ഫയര്  കബഭാര്ഡട്ട്
രജനികസ്ട്രേഷന്

(21) MVD ആപ്ലനികക്കഷന്

(22) ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

(23) ഫഡട്ട് കസഫനി രജനികസ്ട്രേഷന്

(24) കകേരള ഫഭാര്മസനി കേസൗണ്സനില്

എ.ബനി.സനി. സര്ടനിഫനിക്കറ്റുള്ള കകേഡറ്റുകേളക്കട്ട് ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്

58(6365)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എ.ബനി.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കേഭാരസമഭാക്കനിയ  എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയള്ള  ഏചതല്ലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിചല  നനിയമനങ്ങളക്കഭാണട്ട്
ചവയനികറജട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  അതട്ട് എത്ര ശതമഭാനലാം നല്കുനണട്ട്;  ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനികേച  ചടയനിനനിലാംഗുലാം  അചടക്ക  കബഭാധവലാം  കേരസമഭാക്കനിയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  എന്.സനി.സനി.  കകേഡറ്റുകേളക്കട്ട്  എ.ബനി.സനി.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
നല്കുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് കേണക്കനിചലടത്തട്ട്,  ഇത്തരക്കഭാചര സനിവനില് സര്വതീസനികലക്കട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്ന  എല്ലഭാ
തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുലാം  ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കപഭാലതീസട്ട്,  കഫഭാറസട്ട്,  ജയനില്,  ഫയര്കഫഭാഴട്ട്,  എലകസട്ട്
എന്നതീ വകുപ്പുകേളനിചല യൂണനികഫഭാലാം തസ്തനികേയനിചല നനിയമനങ്ങളക്കഭാണട്ട് ചവയനികറജട്ട്
മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  'എ'  സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്  2%,  'ബനി'  സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്  3%,  'സനി'
സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് 5% എന്നനിങ്ങചനയഭാണട്ട് ചവയനികറജട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

വനിമുക്തഭടനഭാര്ക്കട്ട് ചവയനികറജട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്

59(6366)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിമുക്തഭടനഭാര്ക്കട്ട്  ഇന്ഡലഭാ  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നല്കുന്ന  ഡനിഗ്രനി
സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പനി. എസട്ട്. സനി. നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി നല്കേനി
വന്നനിരുന്ന  ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കുന്നനില്ല  എനള്ള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രതനികൂല സഭാഹചരലങ്ങളനില് കസവനമനുഷനിക്കുന്ന ഒരു ചചസനനികേനട്ട്
സര്വതീസട്ട് കേഭാലയളവനില് ഒരു ചറഗുലര് ഡനിഗ്രനി കനടകേചയന്നതട്ട് പ്രയഭാസമഭായനിരനിചക്ക
ഗവണ്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്ഡലഭാ അവര്ക്കട്ട് നല്കുന്ന ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് പനി. എസട്ട്.
സനി. അലാംഗതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിമുക്തഭടനഭാര്ക്കട്ട്  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  ചവയനികറജട്ട്
മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  13-3-2012-ചല G.O.(P) No. 15/12/P&ARD  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  15  വര്ഷലാം കസവനമുള്ള  Exservicemen/Defence  Personal-നട്ട്
SSLC/തത്തുലല കയഭാഗലതയള്ളപക്ഷലാം ബനിരുദലാം  മനിനനിമലാം  കയഭാഗലതയഭായനി  നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
Class III തസ്തനികേകേളക്കട്ട് കയഭാഗലത കനടനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  വനിമുക്തഭടനഭാര്ക്കട്ട്  അവരുചട  കസവന  കേഭാലയളവനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങളനില് ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  Gallantry
Award-ഉലാം മറട്ട്  അവഭാര്ഡുകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് കസവന കേഭാലത്തനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
നല്കേനിവരുന്ന  ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കനിനുപുറകമ  പ്രകതലകേ  ചവയനികറജട്ട്  മഭാര്ക്കുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മുഖലമനനിയചട ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

60(6367)  ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേടത്തുരുത്തനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നല്കേനി  ചനികേനില്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  കേനിടഭാത്ത  തഭാചഴെപറയന്ന
കരഭാഗനികേളുചട  അകപക്ഷയനികനല്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആയതനിചന്റെ  ജനി.ഒ.നമ്പരുലാം  കകേഭാപനിയലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിടനില്ലഭാചയങനില്  ആയതനിചന്റ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 1. ചറജനി വനി. എന് DRF No.581/2016 dtd 4-1-2016
2.  കടഭാമനി  കുരലന്  DRF  No.651/2016  dtd  4-1-16  3.  ലതീലഭാ  രഭാജന്  DRF
No.606/2016 dtd 4-1-2016 4. തങപന് DRF No.62332/2015 dtd 26-9-2015
5.  ശതീമതനി  അന്നമഭാര്കക്കഭാസട്ട്,  മുറനിയലാംകേല്ലുങല്,  പൂഴെനികക്കഭാല്,കേടത്തുരുത്തനി,
കകേഭാടയലാം  6.  തങമ്മേ,  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  കകേഭാളനനി,  അമ്മേലാംകുടനി,  കകേഭാടയലാം  7.  വഭാസനനി
പ്രകേഭാശട്ട്,  വടകക്ക  ചനിറയനില്,  കേപനിക്കഭാടട്ട്,  കേല്ലറ  പനി.  ഒ.,  കകേഭാടയലാം  8.  സണ്ണനി
കജഭാസഫട്ട്, CMDRF No.80744/15 dtd 19-12-2015 9.  ചബന്നനി ചതനലാംകുകന്നല്,
കേഭാടഭാമ്പഭാക്കട്ട്,  ഞതീഴൂര്, കകേഭാടയലാം 10. അമ്മേനിണനി ബഭാബു, ലപനഭാറനില്, പൂഴെനികക്കഭാല്,
കേടത്തുരുത്തനി,  കകേഭാടയലാം. 11.  വല്സ,  കേളരനിക്കല്,  കേതീഴൂര്,  കകേഭാടയലാം  12.  രവതീന്ദ്രന്
നഭായര് M.K.,  മഠത്തനില്പറമ്പനില്, കേല്ലറ(P.O.),  കകേഭാടയലാം 13.  തങപന്, CMDRF
No.14390/2013  dtd  16.5.2013  14.  തങപന്,  അനനിത്തഭാനലാം  6470/2015  dtd
15-5-2015 15. ആന്സനി, 6119/2014 dtd 22-2-2014.

ഉത്തരലാം

മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  കമ  നമ്പര്  1,  2,  3
അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  4-3-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2079/16/റവ  പ്രകേഭാരലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമ നമ്പര് 4-ചല അകപക്ഷകേനട്ട് 20-11-2015-ചല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 6072/2015/റവ പ്രകേഭാരവലാം കമ നമ്പര് 15-ചല അകപക്ഷകേയട്ട്
9-12-2015-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  6583/2015/റവ പ്രകേഭാരവലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  യഥഭാകമലാം  അനുബന്ധലാം  * ആയനി
കചര്ക്കുന.   കമ  നമ്പര്  5  മുതല്  14  വചരയള്ള  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചതഭായനി
കേഭാണുന്നനില്ല.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

61(6368) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  മങട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിന്നട്ട്  എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികനല്  നഭാളനിതുവചര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  ഏചതങനിലുലാം  അകപക്ഷയനികനല്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനലാം എടത്തനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചല്ലങനില്  പ്രസ്തസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികനല്  എകപഭാള  ധനസഹഭായലാം
നല്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

(ബനി-ഡനി)  മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായത്തനി
നുള്ള  അകപക്ഷകേളനികനല്  അടനിയനരമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുനണട്ട്.

തനിരൂരങ്ങഭാടനി അസലാംബനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ചപടവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം

62(6369)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നതനിനു കശഷലാം തനിരൂരങ്ങഭാടനി  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ചപട  ആര്ചക്കങനിലുലാം  മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
ചനികേനിതഭാ  സഹഭായ  നനിധനിയനില്  നനികന്നഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനികന്നഭാ
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് അവരുചട വനിവരങ്ങളുലാം അനുവദനിച
തുകേയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2015 ചസപ്റലാംബര് 2-നട്ട് മുങ്ങനി മരണചപട മുഹമ്മേദട്ട് റനിസഭാന് ,S/o ശതീ.
കുഞ്ഞനികക്കഭായ  എ.  സനി.,  അമ്മേഭാരമ്പത്തട്ട്  ചനിന്നലാം  വതീടനില്,  കൃഷനി  ഭവന്  കറഭാഡട്ട്,
ഉള്ളണലാം  പനി.  ഒ.,  പരപനങ്ങഭാടനി,  മലപ്പുറലാം  എന്നയഭാളുചട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  മുഖലമനനിയചട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
എത്ര രൂപയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

(ബനി)  ശതീ.  കുഞ്ഞനികക്കഭായ എ.സനി.,  അമ്മേഭാരമ്പത്തട്ട് ചനിന്നലാം വതീടനില്,  കൃഷനി
ഭവന്  കറഭാഡട്ട്,  ഉള്ളണലാം  പനി.ഒ.,  പരപനങ്ങഭാടനി,  മലപ്പുറലാം  എന്നയഭാളുചട  മുഖലമനനിയചട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  ലഭനിചതഭായനി
കേഭാണുന്നനില്ല.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

63(6370) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടന്നല് കുകത്തറട്ട് മരണചപട ഭഭാസരചന്റെ ഭഭാരല ശതീമതനി മണനി ഭഭാസരന്,
പറകങ്ങഭാടനിയനില്,  വഭാത്തനികുളലാം,  ചതകക്കക്കര  പനി.ഒ.,  മഭാകവലനിക്കര,  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  അകപക്ഷയനികനല്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇചല്ലങനില്  അടനിയനരമഭായനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേടന്നല് കുകത്തറട്ട്  മരണചപട ഭഭാസരചന്റെ ഭഭാരല ശതീമതനി  മണനി
ഭഭാസരന്,  പറകങ്ങഭാടനിയനില്,  വഭാത്തനിക്കുളലാം,  ചതകക്കക്കര  പനി.ഒ.,  മഭാകവലനിക്കര,
മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചതഭായനി  പറയന്ന അകപക്ഷ റവനറ്റ്യൂ വകുപനില് ലഭനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നനില്ല.
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ശതീമതനി മണനി ഭഭാസരനട്ട് മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് നദതീജല കേരഭാര്

64(6371)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  നദതീജല  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
നഭാളനിതുവചര ലഭനിച ചവള്ളത്തനിചന്റെ അളവട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
1486/2019
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ഉത്തരലാം

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  നടപട്ട്
ജലവര്ഷ  (2016-17)ത്തനില്  31-10-2016  വചര  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനിച  ജലത്തനിചന്റെ
അളവട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന.

മണക്കടവട്ട് വനിയര് :  

ലദസവഭാരലാം ലഭനിച ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് (എലാം.സനി.
എഫട്ട്.ടനി.യനില്)

ജൂലല I 130

ജൂലല II 96

ആഗസട്ട് I 152

ആഗസട്ട് II 160

ചസപ്തലാംബര് I 314

ചസപ്തലാംബര് II 328

ഒകക്ടഭാബര് I 215

ഒകക്ടഭാബര് II 303

ആചകേ 1698

കകേരള കഷഭാളയഭാര് :

കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസനില്നനിന്നട്ട്  ലവദദ്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുകശഷലാം
അളന്നട്ട് പുറകത്തയട്ട് വനിട ജലലാം.

ലദസവഭാരലാം ലഭനിച ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് (എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.യനില്)

(1) (2)

ജൂലല I 55.05

ജൂലല II 16.85

ആഗസട്ട് I 96.23

ആഗസട്ട് II 130.60
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(1) (2)

ചസപ്തലാംബര് I  386.47

ചസപ്തലാംബര് II 468.34

ഒകക്ടഭാബര് I 210.19

ഒകക്ടഭാബര് II 402.62

ആചകേ
1766.35

ഇതനിനുപുറകമ  31-10-2016-ല്  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  4734.4  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.
ജലലാം കകേരള കഷഭാളയഭാര് റനിസര്കവഭായറനിലുണട്ട്.

നതീരഭാറനില് നനിനലാം ചപരനിയഭാറനികലക്കുള്ള റതീലതീസട്ട്

ലദസവഭാരലാം ലഭനിച ജലത്തനിചന്റെ അളവട്ട് 
(എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-യനില്)

ഒകക്ടഭാബര് I 167.57

ഒകക്ടഭാബര് II 144.44

ആചകേ 312.01

പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് കേരഭാര്
65(*T 6372) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :
ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  കേരഭാറനിചല  വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത

സനിതനിവനികശഷലാം നനിലവനിലുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനികക്കണ ജലലാം നനിശനിത

കേഭാലയളവകേളനില് ലഭനിക്കഭാറുകണഭാചയന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;
(സനി)  ഇചല്ലങനില്  അതു  ലഭലമഭാക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലാം

സസതീകേരനിക്കഭാറുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  നടപട്ട് ജലവര്ഷ (2016-17)ത്തനില് മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം ലഭനിചനിടനില്ല.  കൂടഭാചത കകേരള കഷഭാളയഭാറനിചല ജലവനിതഭാനലാം  2016
ചസപ്തലാംബര്  1-നട്ട്  പൂര്ണ്ണ  ജലനനിരപഭായ  (ഫള  റനിസര്കവഭായര്  ചലവല്)  2663
അടനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിലുലാം  2016  ചസപ്തലാംബര്  2  മുതല്  2658  അടനിയനില്
നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് തയഭാറഭായനില്ല.

(ബനി) കകേരളത്തനിനട്ട് പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി (പനി.എ.പനി.)യനില്നനിന്നട്ട്
മഴെക്കുറവള്ള വര്ഷങ്ങളനില് അര്ഹതചപട ജലലാം ലഭനിക്കഭാറനില്ല.

(സനി)   പനി.എ.പനി.  കേരഭാറനിചല  വലവസകേള  അനുസരനിചട്ട്  ജലകമതീകേരണലാം
നടത്തുന്നതനിചന്റെ  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  ചറഗുകലഷന്
കബഭാര്ഡട്ട് ആണട്ട്.  കകേരളത്തനിചലയലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചലയലാം ജലകസചന – ലവദദ്യുതനി
വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല ചതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാചര ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണള്ള ഒരു നഭാലലാംഗ
സമനിതനിയഭാണട്ട് കജഭായനിന്റെട്ട് വഭാടര് ചറഗുകലഷന് കബഭാര്ഡട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട് പനി.എ.പനി.
കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണ  ജലലാം  സലാംയക്ത  ജലകമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
(ചജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.)  കയഭാഗങ്ങളനില്  ശക്തമഭായനി  ആവശലചപടകേയലാം  കകേരള
സര്ക്കഭാര്,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില് ചകേഭാണവന്നട്ട് സമകയഭാചനിതമഭായനി
ഇടചപടട്ട് കകേരളത്തനിചന്റെ ജലവനിഹനിതലാം പരമഭാവധനി കനടനിചയടക്കുകേയലാം ചചയവരുന.
ഈ  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടത്തഭാറുമുണട്ട്.  2012-13  ജല
വര്ഷത്തനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹതചപട  ജലലാം  പനി.എ.പനി.-യനില്
നനിന്നട്ട്  ലഭനിചനിടനില്ല.  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിചന്റെ പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസഭാ ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിരഭായനി
16-4-2013-നട്ട്  ബഹു.സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല് അനലഭായവലാം  (2  ഓഫട്ട്
2013), ഒരു ഇടക്കഭാല ഹര്ജനിയലാം (1 ഓഫട്ട് 2013) ഫയല് ചചയ്യുകേയണഭായനി.  ബഹു.
സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് കകേസനിചന്റെ തുടര്നടപടനികേള നടനവരുന.

മുല്ലചപരനിയഭാറനില് പുതനിയ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

66(6373)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുല്ലചപരനിയഭാറനില്  പുതനിയ ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  തമനിഴെട്ട്
നഭാടട്ട് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ചര്ച നടത്തനി സമവഭായത്തനില് എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ഏചതഭാചക്ക  വകുപ്പുകേളുചട  അനുമതനിയഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്
എചനഭാചക്ക തുടര്നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 117

(സനി)  പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില്
നനിനലാം എചനങനിലുലാം പ്രതനികൂല പരഭാമര്ശലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ എചനഭാചക്ക;
ഇവ ഒഴെനിവഭാക്കഭാൻ എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ലക്ഷക്കണക്കനിനട്ട്  ജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  ഭതീക്ഷണനിയഭായനി
വകന്നയഭാവന്ന ഡഭാലാം ചപഭാടല് എന്ന ദുരനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി അടനിയനരമഭായനി ഇവനിചട
പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നനിലവനില്  അനുമതനികേള
ഒനലാംതചന്ന  ലഭനിചനിടനില്ല.  എന്നഭാല്  പുതനിയ  ഡഭാമനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിയഭായള്ള  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം  (EIA  Study)
ചപരനിയഭാര്  കേടവ  സകങതത്തനില്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കദശതീയ  വനലജതീവനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
(National Board for Wild Life)  അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷനിക്കുകേയലാം അവരുചട
12, 13  ആഗസട്ട്  2014  തതീയതനികേളനില് കൂടനിയ   31-ാാമതട്ട്  മതീറനിലാംഗനില് അനുവഭാദലാം
ലഭനിക്കുകേയലാം  ചചയ.  EIA  പഠനത്തനിചന്റെ  കടലാംസട്ട്  ഓഫട്ട്  റഫറന്സട്ട്  (ToR)  അലാംഗതീകേരനിച്ചു
കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനില് അകപക്ഷനിക്കുകേയലാം  Expert
Appraisal  Committee  (EAC)  അവരുചട  3-4  ജൂണ്  2015-ല് കൂടനിയ  84-ാാമതട്ട്
മതീറനിലാംഗനില്  ഇതട്ട്  പരനിഗണനിക്കുകേയലാം  ചചയ.  എന്നഭാല്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി
വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  ഇരുസലാംസഭാനങ്ങളുചടയലാം  സമവഭായത്തനില്  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  ഡഭാലാം
പണനിയവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള എനലാം കൂടഭാചത NBWL കകേരളത്തനിനട്ട് EIA പഠനലാം
നടത്തുവഭാന് അനുമതനി തന്നതനിചനതനിചര തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില് കകേസട്ട്
ഫയല് ചചയ്ത സഭാഹചരലത്തനില് സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയചട വനിധനിപ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലാം
എടക്കഭാചമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  EAC  മതീറനിലാംഗനിചന്റെ  മനിനനിറട്ട്സനില്
കരഖചപടത്തുകേയണഭായനി.  പുതനിയ  അണചക്കടനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഇരു
സലാംസഭാനങ്ങളുചടയലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയചട
വനിധനിപ്രകേഭാരലാം മഭാത്രകമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവൂ എന്നതനിനഭാല് അകപക്ഷയചട
ഫയല്  കക്ലഭാസട്ട്  ചചയ്യുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി  കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം
കേത്തട്ട് നമ്പര്  J-12011/13/2015-IA/I dated  17-7-2015  പ്രകേഭാരലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  NBWL  അവരുചട  18  ആഗസട്ട്  2015-ചല  35-ാാമതട്ട് മതീറനിലാംഗനില്
EIA പഠനലാം നടത്തുവഭാന് നല്കേനിയ അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം ചചയ.
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സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയചട വനിധനിയനില് പുതനിയ അണചക്കടനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
മഭാത്രകമ ഇരു സലാംസഭാനങ്ങളുചടയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശലമുള. പുതനിയ അണചക്കടനിനഭായള്ള
പഠനങ്ങളകക്കഭാ  അനുബന്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളകക്കഭാ  വനിലക്കനില്ല.  ഇപ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിചനതനിചര  ഏകേപക്ഷതീയമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിചനതനിചര  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയങ്ങചള  വനിവരലാം  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
കകേരളത്തനിനട്ട്  EIA  പഠനലാം  നടത്തുവഭാന്  NBWL  നല്കേനിയ  അനുമതനി  റദ്ദേഭാക്കണചമന്നട്ട്
കേഭാണനിചട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ കകേസട്ട്  (IA  No.  27 of  2015)  13-4-2016-നട്ട്
സപ്രതീലാം കകേഭാടതനി തള്ളുകേയണഭായനി.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട് പ്രസ്തുത വനിഷയലാം കേഭാണനിചട്ട്
കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയത്തനിനട്ട് കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ഉചനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണചമന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിലപഭാടട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  മുല്ലചപരനിയഭാര് പഴെയ ഡഭാലാം സരക്ഷനിതമഭാചണന്നട്ട് എകട്ട്ചപര്ടട്ട്
കേമ്മേനിറനിയലാം  2006-ല് സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയലാം  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലാം  കേചണത്തനി
യനിട്ടുചണങനിലുലാം പുതനിയ ഡഭാലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇരു സലാംസഭാനങ്ങളുലാം തമ്മേനില് ഒരു
ധഭാരണയഭാകവണതുചണനലാം കകേരളത്തനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനുകമല് അടനികചല്പനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനിചല്ലനലാം ഒ.എസട്ട്. 3/2006-ചന്റെ 7-5-2014-ചല സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയചട
വനിധനിനലഭായത്തനില്  പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്.   അകതസമയലാം  ഇരു  സലാംസഭാനങ്ങളുചടയലാം
ധഭാരണയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  ഡഭാലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
വതീണലാം കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട് എന്നട്ട്  7-5-2014-ചല ബഹുമഭാനചപട
സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയചട വനിധനിനലഭായത്തനില്  (Feeding  on  issue No.  9 Para 215)
വലക്തമഭാക്കുനണട്ട്.  7-5-2014-ചല  വനിധനിചക്കതനിചര  കകേരളലാം  റനിവറ്റ്യൂ  ചപറതീഷന്
ഫയല്  ചചയ്ചതങനിലുലാം  2-12-2014-നട്ട്  അതട്ട്  തള്ളനിക്കളഞ്ഞു.  കകേരളത്തനിചല
ജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സസത്തുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  ഡഭാലാം  പണനിയണലാം
എനതചന്നയഭാണട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടട്ട്.  പുതനിയ ഡഭാമനിനട്ട്  കവണ പരനിസനിതനി
ആഘഭാത പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള എടക്കുകേയലാം ഇതനിനഭായനിടട്ട്  MOEF-ചന
സമതീപനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചനതനിരഭായനി  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില്   IA  File  ചചയ്തനിരുന്നതനിനഭാല്  ബഹു.
സപ്രതീകകേഭാടതനിയചട  വനിധനി  വരുന്നതുവചര  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ഡനിഫര്  ചചയ.
ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  MOEF-ചന്റെ ചവബ്ലസറനില്നനിനലാം ചപ്രഭാകപഭാസല് ഒഴെനിവഭാക്കനി.
പ്രസ്തുത ഹര്ജനി 13-4-2016-ല് കകേഭാടതനി പരനിഗണനിക്കുകേയലാം അതട്ട് തള്ളനിക്കളയകേയലാം
ചചയ.   IA-യചട  വനിധനിയചട  പശഭാത്തലത്തനില്  MOEF-ചന്റെ  ഏകേപക്ഷതീയമഭായ
നനിലപഭാടനിചനതനിചര കകേരള സര്ക്കഭാര് MOEF-ചന സമതീപനിക്കുകേയണഭായനി.
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(ഡനി)  പുതനിയ  ഡഭാമനിനട്ട്  കവണ  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള എടക്കുകേയലാം ഇതനിനഭായനി MOEF-ചന സമതീപനിക്കുകേയലാം ചചയ.  പ്രസ്തുത
ഡഭാലാം  പണനിയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലലാം വനലജതീവനി  സകങതമഭായതനിനഭാല് പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ  NBWL-നട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  നഭാഷണല്  കബഭാര്ഡട്ട്
കഫഭാര്  ലവല്ഡട്ട്  ലലഫനിചന്റെ  ആഗസട്ട്  2014-നട്ട്  കൂടനിയ   31-ാാമതട്ട്  സഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
കേമ്മേനിറനി ചപ്രഭാകപഭാസലനിനട്ട് ശനിപഭാര്ശ നല്കുകേയമുണഭായനി.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട് ചതീഫട്ട്
ലവല്ഡട്ട് ലലഫട്ട് വഭാര്ഡന് പഠനത്തനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച
മുറയട്ട്  പഠനത്തനിചന്റെ  ToR  തയഭാറഭാക്കനി  MOEF-നട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ചചയ.
ഇതനിചനതനിചര തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് ബഹുമഭാനചപട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയനില്  I.A.
File  ചചയ്തനിരുന്നതനിനഭാല്  ബഹു.  സപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയചട  വനിധനി  വരുന്നതുവചര
ചപ്രഭാകപഭാസല്  MOEF  ഡനിഫര്  ചചയ.  കകേരളത്തനിചന്റെ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  മനഭാലയത്തനിചന്റെ
ചവബ്ലസറനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതഭായനി  അറനിയനിക്കുകേയമുണഭായനി.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്
നഭാഷണല്  കബഭാര്ഡട്ട്  കഫഭാര്  ലവല്ഡട്ട്  ലലഫട്ട്  നല്കേനിയ  ശനിപഭാര്ശയലാം  റദ്ദേട്ട്
ചചയ്യുന്നതഭായനി  അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ബഹു.  സപ്രതീലാം
കകേഭാടതനിയനില് ഡഭാമനിനഭായള്ള പരനിസനിതനി ആഘഭാത പഠനലാം നടത്തുന്നതനിചനതനിചര
ഫയല്  ചചയ്ത  I.A.  13-4-2016-ല്  ബഹു.  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  തള്ളനിക്കളഞ്ഞ
സഭാഹചരലത്തനില്  ഈ  കേഭാരലലാം  കേഭാണനിചട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  വനലാം  പരനിസനിതനി
മനഭാലയത്തനിചന  സമതീപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനില്നനിനലാം
അറനിയനിപട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനിരമനിച പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ചപന്ഷന്
67(6374)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  2000-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനിരമനിച  പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷന്

നല്കേനി തുടങ്ങനികയഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി) ഇചല്ലങനില് എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട് ചപന്ഷന് നല്കേഭാത്തചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
(സനി) ചപന്ഷന് എന മുതല് നല്കേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)   ഇല്ല.  2-3-2016-ചല  സ.ഉ  (ലകേ)  നമ്പര്  4/2016/ഐ  &

പനി.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  2000-നു മുമ്പട്ട്  വനിരമനിച പത്രപ്രവര്ത്തകകേതര ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
കക്ഷമ  ചപന്ഷന്  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവനിചന്റെയലാം
അകതഭാചടഭാപമുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചടയലാം പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.
30-4-2016  വചര  354  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനിചല
കരഖകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയള്ളവര്ക്കട്ട് ചപന്ഷന് കേമ്മേനിറനിയചട അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ചപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  2-3-2016-ചല സ.ഉ (ലകേ) നമ്പര് 4/2016/ഐ & പനി.ആര്. പ്രകേഭാരലാം
കക്ഷമ ചപന്ഷന് പദതനിക്കട്ട് 2016 ജനുവരനി മഭാസലാം മുതല് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലമുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സസൗദനി അകറബലയനിചല കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനിചല മലയഭാളനികേള

68(6375)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനിൽ  നഷചപടട്ട്  സസൗദനി  അകറബലയനിചല  കലബർ  കേലഭാമ്പുകേളനിൽ
കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്ന എത്ര മലയഭാളനികേചള നഭാളനിതുവചര കകേരളത്തനിചലത്തനിക്കഭാൻ കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇവർക്കട്ട്  ചതഭാഴെനിലുടമകേളനിൽനനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലലങ്ങൾ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേൾ എചനല്ലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചതഭാഴെനില് നഷചപടട്ട്  സസൗദനി  അകറബലയനിചല  കലബര് കേലഭാമ്പുകേളനില്
കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്ന മലയഭാളനികേള ഇകപഭാഴുലാം നഭാടനികലയട്ട് വനചകേഭാണനിരനിക്കുന.  കനഭാര്ക്ക
റടട്ട്സനിചന്റെ  മുലാംലബ,  നറ്റ്യൂഡല്ഹനി,  എറണഭാകുളലാം  ഓഫതീസട്ട്  മുകഖന  ലഭലമഭായ
കേണക്കനുസരനിചട്ട് ഇതുവചര 124 മലയഭാളനികേള നഭാടനിചലത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചതഭാഴെനിലുടമകേളനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനു
കവണനി കനഭാര്ക്ക റടട്ട്സനിനട്ട് ലഭനിച പരഭാതനികേള എലാംബസനികേള, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്  എന്നനിവയചട  ശദയനില്  ചകേഭാണവരനികേയലാം  ചതഭാഴെനില്
കകേഭാടതനിയനിലുലാം മറട്ട് കകേഭാടതനികേളനിലുലാം ആ രഭാജലചത്ത നനിയമങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി
വലവഹഭാരങ്ങള  ഫയല്ചചയ്തട്ട്  അവയനില്  വഭാദലാംനടത്തനി  തതീര്പ്പുണഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലാംബസനി മുഖഭാനരലാം നനിയമസഹഭായലാം നല്കുകേയലാം ചചയവരുന.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള
നനിയമസഹഭായലാം കൂടതല് ഫലവത്തഭായ രതീതനിയനില് നല്കുന്നതനിനട്ട് പ്രവഭാസനി ലതീഗല്
അസനിസന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

വലഭാജ റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്, വനിസ തടനിപട്ട് എന്നനിവയ്ചക്കതനിചര കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള

69(6376)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലഭാജ  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെട്ട്,  വനിസ  തടനിപട്ട്  എന്നനിവയ്ചക്കതനിചര  സലാംസഭാന
പ്രവഭാസനികേഭാരല വകുപനിനു കേതീഴെനില് ഫലപ്രദമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
ആസൂത്രണലാം ചചയ്തട്ട് നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വനിസ തടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസകേള വര്ദനിച്ചു വരുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്,
ദൃശല,  ശവല,  പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പ്രകതലകേ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നടപഭാക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  'വനിസ  തടനിപനിചനതനിചരയള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം'  എന്ന  പദതനി
മുഖഭാനരലാം  വനികദശ  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റുമഭായനി  ബന്ധചപട  ചൂഷണങ്ങള,  വനിസ  തടനിപട്ട്
എന്നനിവയ്ചക്കതനിചരയള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള വനിവനിധ ദൃശല,  ശവല
പത്ര മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട നല്കേനിവരുനണട്ട്.

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി കക്ഷമനനിധനി നനിയമത്തനില് കഭദഗതനികേള

70(6377) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി കക്ഷമനനിധനി നനിയമത്തനില് ഏചതഭാചക്ക തരത്തനിലുള്ള
കഭദഗതനികേള വരുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനിയനില്പരലാം  രൂപ വരുന്ന പ്രവഭാസനി നനികക്ഷപചത്ത
ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആകലഭാചനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി ഒരു സമഗ്ര പുനരധനിവഭാസ പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി കക്ഷമനനിധനി നനിയമത്തനില് കഭദഗതനികേള വരുത്തുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  നഭാടനിചല  ബനിസനിനസട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങളനില്  പ്രവഭാസനികേള  പണലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനചത്ത  നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേചള  പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുചട
ശദയനില്  ചകേഭാണവരുന്നതനിനുലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുവഭാന്
സന്നദതയള്ളവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ലകേത്തഭാങ്ങല്  നല്കുകേചയന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചടയലാം
കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസട്ട്  ചഫസനിലനികറഷന്  ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനികക്ഷപതല്പരരഭായ  പ്രവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഈ  ചസന്റെര്  വനിവനിധ  അനുമതനികേള
കനടന്നതനില്  ഒരു  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനചത്ത
നനികക്ഷപ  സലാംരലാംഭ  സഭാധലതകേചളക്കുറനിചട്ട്  തഭാല്പരലമുള്ള  നനികക്ഷപകേര്ക്കട്ട്  സമഗ്രമഭായ
വനിവരങ്ങള ഈ കകേന്ദ്രലാം ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
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കസവനങ്ങള :

. സസയലാം സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുന്ന പ്രവഭാസനി

മലയഭാളനികേളക്കുലാം  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  സസയലാംചതഭാഴെനില്

പരനിശതീലനലാം നല്കുകേ.

. വനിവനിധ കമഖലയനില് നനികക്ഷപങ്ങള നടത്തുവഭാന് ആഗ്രഹനി

ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  പദതനിനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തയഭാറഭാ

ക്കല്, പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, ചസമനിനഭാറുകേള

. പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  അനുമതനി  കതടന്നതനിനട്ട്  സഹഭായലാം

നല്കേല്

. പ്രവഭാസനികേള  തുടങ്ങുന്ന  കേമ്പനനികേളുചട  ചവര്ചസല്  ഓഫതീസകേള,

ചസകകടറനിയല് സര്വതീസകേള

. പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കട്ട് അകപക്ഷകേള/

കരഖകേള തയഭാറഭാക്കല്, കരഖകേളുചട ചമഭാഴെനിമഭാറലാം

. പഭാകസഭാര്ടട്ട് തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള അകപക്ഷകേള ഓണ്ലലനഭായനി

സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഹഭായനിക്കല്

. പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കഭായനി ബനി.പനി.ഒ.

സഭാപനിക്കല്

. മറട്ട് കേണ്സളടന്സനി കസവനങ്ങള.

(സനി)   മടങ്ങനിവന്ന  പ്രവഭാസനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  അവചര

പ്രകതലകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി പരനിഗണനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനികമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്,

സസയലാംചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ലകേത്തഭാങ്ങല്

നല്കുന്ന  "കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്

(NDPREM)” എന്ന പദതനിയണട്ട്. അതനിനുപുറകമ തനിരനിചകേചയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി

ഒരു  സമഗ്ര  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനുകവണ  പഠനലാം  നടത്തനി

റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന്  ഐകേലരഭാഷ  സഭയചട  കേതീഴെനിലുള്ള യ.എന്.ഡനി.പനി.-യമഭായലാം

ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  സഡതീസമഭായലാം  പ്രഭാഥമനികേ  ചര്ചകേള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് സര്ക്കഭാര് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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എലാം.എസട്ട്.പനി. കകേഭാണ്സബനിള (മലപ്പുറലാം) നനിയമനലാം

71(6379)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാറഗറനി നമ്പര് 012/2015 പ്രകേഭാരമുള്ള എലാം.എസട്ട്.പനി. കകേഭാണ്സബനിള
(മലപ്പുറലാം)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  പടനികേയനില്  നനിനലാം  ഇതുവചര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
നനിയമനലാം ലഭനിച്ചുചവന്നതട്ട് പടനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിചല  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഇനനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാനുചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21-6-2016-നട്ട് നനിലവനില് വന്ന റഭാങട്ട് പടനികേയനില് നനിനലാം 250 കപര്ക്കട്ട്
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിവനിധ  സലാംവരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  റഭാങട്ട്
ലനിസനിചല  സഭാനലാം  അനുസരനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതനിചന്റെ  പടനികേ  തനിരനിച്ചുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

OC - 220

Ezhava - 217

SC - 268

ST - SL-4

Muslim - 219

LC/AI - 336

OBC - 234

Viswakarma - 284

SIUCN/AI - Within OC

Hindu N - 474

OX - 608

Dheevara - 582
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(ബനി&സനി) 2016  ഡനിസലാംബര് 31  വചരയള്ള കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട 180
ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലയട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  വര്ഷചത്ത
ഒഴെനിവകേചളല്ലഭാലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തതനിനഭാല്  ഇനനി  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുവഭാന്
ബഭാക്കനി ഇല്ല.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് കുടനികേചള കജഭാലനിക്കട്ട് ചകേഭാണവരുന്നതട്ട്
തടയഭാന് നടപടനി

72(*T 6380)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  ആവശലമഭായ  കരഖകേളനില്ലഭാചത
പതനിമൂന്നട്ട് വയസട്ട് മുതലുള്ള കുടനികേചള വനിവനിധ കജഭാലനികേളക്കഭായനി സലാംസഭാനകത്തയട്ട്
ചകേഭാണവരുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  95  ചപണ്കുടനികേളുലാം  50  ആണ്കുടനികേളുമുളചപടന്ന  ഇത്തരലാം  ഒരു
സലാംഘചത്ത  ഈയനിചട  പഭാറശഭാല  ചറയനില്ചവ  കപഭാലതീസട്ട്  പനിടനികൂടനിയതഭായനി
അറനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  എങനില്,  ദനിവസങ്ങകളഭാളമുള്ള യഭാത്രയനില് മതനിയഭായ ഭക്ഷണലാം കപഭാലുലാം
നല്കേഭാചതയഭാണട്ട് ഈ കുടനികേചള ചകേഭാണവന്നചതന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ലകേചക്കഭാണ  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കചയനലാം  ഭഭാവനിയനില്
ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  തടയഭാന്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  ലകേചക്കഭാള്ളുചമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  97  ചപണ്കുടനികേളുലാം  48  ആണ്കുടനികേളുമുളചപടന്ന  ഒരു  സലാംഘചത്ത
പഭാറശഭാല ചറയനില്കവ കപഭാലതീസട്ട് പനിടനികൂടനിയതഭായനി അറനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   ഇക്കഭാരലത്തനിനട്ട്  പഭാറശ്ശേഭാല ചറയനില്കവ കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന് ലകലാം
നമ്പര് : 314/2016 u/s. 370 IPC of 79 of JJ Act (Care & Protection) പ്രകേഭാരലാം
റഭാബനി  നഭാരഭായണന്  മനിശ,  ജയകുമഭാര്  എന്നനിവചര  അറസട്ട്  ചചയ്യുകേയലാം  അവര്ചക്കതനിചര
കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനസഷണലാം  നടനവരനികേയലാം  ചചയ്യുന.  ഇത്തരലാം
കുറകൃതലങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്  കുറക്കഭാചര  കേചണത്തനി  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ചനിതറ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

73(6381)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനിതറയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  സൃഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചനിതറയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  തുടങ്ങഭാന്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് അകതഭാചടഭാപലാം ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിരുന്നനില്ല.  ഇക്കഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ആദഭായ നനികുതനി വകുപനിചന്റെ ചറയ്ഡട്ട്

74(6382)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടട്ട്  നടത്തുന്ന  മുത്തുറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനില്  ആദഭായ
നനികുതനി വകുപട്ട് ചറയ്ഡട്ട് നടത്തനിയ വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ആരുചടചയഭാചക്ക  അനധനികൃത സമ്പഭാദലങ്ങളഭാണട്ട്  മുത്തുറട്ട്
സഭാപനങ്ങളനില്  ഉണഭായനിരുന്നചതന്ന  വനിവരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ചചകേമഭാറനിക്കനിടനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അവരുചട കപരട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  വനിവരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിചല്ലങനില്  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

കേരടട്ട് സലമഭാറ ഉത്തരവകേള സഭാമൂഹനികേ മഭാധലമങ്ങളനില്
പ്രചരനിപനിചവര്ചക്കതനിചരയള്ള നടപടനി

75(6383) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തനിചന്റെയലാം  ഡനി.ജനി.പനി.-യചട  ഓഫതീസനിചന്റെയലാം
രഹസല സസഭഭാവലാം  നഷചപടന്ന തരത്തനില് കേരടട്ട്  സലമഭാറ  ഉത്തരവട്ട്  സഭാമൂഹനികേ
മഭാധലമങ്ങളനില് പ്രചരനിപനിചതഭായള്ള വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കേരടട്ട്  സലമഭാറ  ഉത്തരവട്ട്  സഭാമൂഹനികേ  മഭാധലമങ്ങളനില്
പ്രചരനിപനിചവര്ക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;ഇചല്ലങനില്  എന്തുചകേഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട് സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനു  മുന്കപതചന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുചട  സലമഭാറ  പടനികേ  വഭാട്സട്ട്
ആപനിലൂചട പ്രചരനിച്ചു എനലാം മറ്റുലാം സൂചനിപനിച്ചുചകേഭാണള്ള പത്ര വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പത്രവഭാര്ത്തയനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങളനില് കേഴെമ്പുകണഭാചയന്ന
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

കകേരള കപഭാലതീസനില് ഹവനില്ദഭാരഭായനി നനിയമനിക്കഭാന് അനുമതനി

76(6384) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 16-9-2014-ചല  G.O.  (MS)  No.  183/2014/Home  പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ
കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  മനികേവട്ട്  ചതളനിയനിചനിട്ടുള്ള  കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള  കകേരള  കപഭാലതീസനില്
ഹവനില്ദഭാരഭായനി നനിയമനിക്കഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനികമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;  നടപടനികമങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാചണനലാം,  നനിയമനലാം
എന്നകത്തക്കട്ട് നല്കേഭാന് കേഴെനിയചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത നനിയമനലാം അടനിയനരമഭായനി നടത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  16-9-2014-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  183/2014/
ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കേഭായനികേ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ആചകേ  107  കപചര  കകേരളഭാ
കപഭാലതീസനില്  ഹവനില്ദഭാര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തനിരചഞ്ഞടക്കുവഭാന്  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാകുന. അതട്ട് ചലറനികട്ട് - 21, കവഭാളതീകബഭാള - 6, ബഭാസറട്ട്കബഭാള - 8,
ഫട്കബഭാള  -  6,  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  -  12,  വഭാടര്കപഭാകളഭാ  -  12,  ഹഭാന്ഡ്കബഭാള  -  12,
ജൂകഡഭാ - 10, കേകനഭായനിലാംഗട്ട് - 10, കേയഭാക്കനിലാംഗട്ട് - 10.

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിയമനത്തനിനഭായനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയലാം അകപക്ഷകേളുചട
സൂക  പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷലാം നനിശനിത കയഭാഗലതയള്ളവചര കേഭായനികേ മനികേവട്ട്
ചതളനിയനിക്കഭാനുള്ള ടയല്സനില് പചങടക്കഭാന് ചതരചഞ്ഞടത്തു.  കകേരള കപഭാലതീസനിചല
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസഭാട  നനിയമനത്തനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  വനിദഗ്ധ  സമനിതനി  ടയല്സട്ട്
നടത്തനി സമര്പനിച ചസലക്ടട്ട് ലനിസട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.
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(സനി) സഭാകങതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് കേകനഭായനിലാംഗട്ട്, കേയഭാക്കനിലാംഗട്ട്, കവഭാളതീകബഭാള എന്നതീ
കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനിചല ചതരചഞ്ഞടപട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.  നനിലവനില് 74  കപരുചട
പടനികേയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  ചസലക്ടട്ട് ലനിസനിചന്റെ വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം സര്ക്കഭാര് ഈ
വനിഷയത്തനില് അനനിമ തതീരുമഭാനലാം എടക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേരള കപഭാലതീസനില് കകേഭാണ്സബനിള ലഡ്രവര്

77(6385) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ പത്തട്ട് വര്ഷങ്ങളക്കുളളനില് കകേരള കപഭാലതീസനില് എത്ര പുതനിയ
വഭാഹനങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന എന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങളുചട  എണ്ണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ലഡ്രവര്
തസ്തനികേ സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഡ്രവര്  തസ്തനികേയനിലല്ലഭാത്തവര്  കപഭാലതീസട്ട്  വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഴെനിഞ്ഞ  10  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ഇരുചകവഭാഹനങ്ങള  ഉളചപചട
വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള 4177 വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഉണട്ട്.  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  ലഡ്രവനിലാംഗനില്  പ്രഭാവതീണലമുള്ള  അലാംഗതീകൃത
ലഡ്രവനിലാംഗട്ട് ലലസന്സള്ള കസനഭാലാംഗങ്ങളുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാറുണട്ട്.

കകേരള കപഭാലതീസനില് കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുചട നനിയമനലാം

78(6386)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാന്ഡ്കബഭാള,  ജൂകഡഭാ  എന്നതീ  ടതീമുകേളനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  കകേരള
കപഭാലതീസനില്  ചസലക്ഷന് ലഭനിച്ചുചവനലാം  ഇതനില്  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  ലഭനിച്ചുചവനലാം
ഇവര് ആചരഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചസലക്ഷന് ലഭനിചവരുചട കപരുവനിവരലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര് 183/2014/ആഭല. തതീയതനി

16-9-2014 പ്രകേഭാരലാം ഹഭാന്ഡ്കബഭാള വനിഭഭാഗത്തനില് 12 കപചരയലാം ജൂകഡഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് 10

കപചരയലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചസലക്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കപഭാലതീസനിചല കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട

നനിയമനത്തനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച സമനിതനി സമര്പനിച പ്രസ്തുത ചസലക്ടട്ട് ലനിസട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കകേരള ലഹകക്കഭാടതനിയചട വനിധനിനലഭായത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അടച

നടപഭാതയചട തടസലാം

79(6387) ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയചട  7-7-2015-ചല  WP(C)/6171/15-ചല വനിധനി

നലഭായത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പൂജപ്പുര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് സബട്ട്ഇന്ചസക്ടര്

അടച നടപഭാതയചട തടസലാം നതീക്കനികയഭാ; ഇചല്ലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കമല്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മറ്റ്യൂസനിയലാം  സനി.ചഎ.  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  എതനിര്

സതലവഭാങ്മൂലലാം  ഫയല്  ചചയകവഭാ;  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

80(6388) ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനയഭാറനിന്കേര  മണ്ഡലത്തനിചല  ചചങല്-കേഭാകരഭാടട്ട്-കുളത്തുര്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേള

അതനിരു പങനിടന്ന പ്ലഭാമുട്ടുകേടയനില് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചന്റെ

നടപടനി എടത്തു തുടങ്ങനികയഭാ; എന്നട്ട് നടപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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കജഭാലനി വഭാഗ്ദഭാനലാം നല്കേനി തടനിപട്ട്

81(6389)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013-ല്,  അകമരനിക്കയനില് കജഭാലനി വഭാഗ്ദഭാനലാം നല്കേനി തടനിപട്ട് നടത്തനിയ
കസഭാബനി കജഭാര്ജ്ജട്ട്,  പതീറര് വനില്സണ് എന്നനിവര്ചക്കതനിചര ചകേഭാചനി  തഭാലൂക്കട്ട് ഇടചക്കഭാചനി
വനികല്ലജനില്  റബനിന്സണ്,  അകജഷട്ട്,  ശരത്തട്ട്,  വനികജഷട്ട്,  ശനിവദഭാസന്,  ശലഭാലാം  എന്നനിവര്
16-7-2016-നട്ട്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില്  (G160704839)  സസതീകേരനിച  നടപടനി
എചനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണ കുടലാംബത്തനില്ചപട ചതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ ടനി യവഭാക്കളക്കട്ട്
നഷമഭായ പണലാം എന്നകത്തയട്ട് തനിരനിചകേ ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  റബനിന്സണ്,  ചകേ.  എ.  അകജഷട്ട്,  ശരതട്ട്,  വനികജഷട്ട്,  ടനി.  ചകേ.
ശനിവദഭാസന്,  ശലഭാലാം ചകേ.എസട്ട്.  എന്നനിവര് സമര്പനിച പരഭാതനി അകനസഷണത്തനിനുലാം
അനനര  നടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  പരഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  മറുപടനി  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
എറണഭാകുളലാം കറഞട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ഇന്ചസക്ടര് ജനറലനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കജഭാലനി  വഭാഗ്ദഭാനലാം  ചചയ്തട്ട്  തടനിപട്ട്  നടത്തനിയ  കേഭാരലത്തനിനട്ട്  കസഭാബനി
കജഭാര്ജ്ജട്ട്,  പതീറര്  വനില്സണ് എന്നനിവര്ചക്കതനിരഭായനി  കമല്പറയന്ന പരഭാതനിക്കഭാര്
ആവലഭാതനിക്കഭാരഭായനി  പള്ളുരുത്തനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  യഥഭാകമലാം  1703/14,
1702/14, 1731/14, 1732/14, 1701/14  നമ്പരുകേളനിലഭായലാം എറണഭാകുളലാം ചസന്ടല്
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് ലകലാം 2364/13 u/s. 406, 420, 34 IPC  ആയലാം രജനിസര്
ചചയ്ത കകേസനികലയട്ട് സമഭാനമഭായ തടനിപനിനനിരയഭായ ഇടചക്കഭാചനി സസകദശനി ശനിവദഭാസട്ട്
എന്നയഭാചള കേക്ഷനി കചര്ത്തനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി കകേസകേളുചട അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കകേഭാടതനികേളനില് കുറപത്രങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   നഷചപട പണലാം സലാംബന്ധമഭായ
കേഭാരലത്തനിനട്ട് ബഹു. കകേഭാടതനിയഭാണട്ട് തതീരുമഭാനചമടകക്കണതട്ട്.

കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡട്ട് പരനിശതീലനലാം

82(6390)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആഭലനര വകുപനിന് കേതീഴെനില് കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡട്ട് നനിലവനില്വന്നചതന്നഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് എത്ര യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന;  ഓകരഭാ യൂണനിറനികലയലാം
കഡഭാഗുകേളുകടയലാം, ലകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നവരുചടയലാം വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ചഎ.റനി.ബനി.പനി.,  ബനി.എസട്ട്.എഫട്ട്.  തലങ്ങളനില് റനി.ഒ.റനി.,  റനിഫഷ് ചമന്റെട്ട്
ചടയനിനനിലാംഗട്ട് പഭാസഭായവരുചട നഭാളനിതുവചരയള്ള പൂര്ണ്ണ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കദശതീയ,  അനര്കദ്ദേശതീയ  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച  പരനിശതീലകേരുചട  വനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പരനിശതീലകേര്  കനതൃതസലാം  നല്കേനി  നടത്തനിയ  പരനിശതീലനങ്ങളുചട
വനിവരലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  തൃശൂര്  ചകേ.ഇ.പനി.എ.-യനില്  കഡഭാഗട്ട്/പരനിശതീലകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ  പരനിശതീലനലാം  സനിദനിച  പരനിശതീലകേരുചട
കസവനലാം കഡഭാഗട്ട്  സസഭാഡുകേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  വലഭാപകേമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തുതചന്ന കഡഭാഗ്സസഭാഡനിനട്ട്
ശഭാസ്ത്രതീയ പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്  നടത്തുന്ന  ചചദര്ഘലകമറനിയ  പരനിശതീലനങ്ങളനില്
പചങടക്കുന്ന  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കഭായനി  ചചലവഭാകുന്ന  തുകേയലാം,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പരനിശതീലനലാം
സലാംഘടനിപനിചഭാല്  ഉണഭാകുന്ന  ചചലവലാം  കേണക്കഭാക്കനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലത കുറഞ്ഞ രതീതനിയനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡട്ട് പരനിശതീലനത്തനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരത്തട്ട്  1959-ല് മൂന്നട്ട് അല്കസഷലന് നഭായട്ട് കുടനികേളുമഭായനി
കുറഭാകനസഷണ സഹഭായത്തനിനഭായനി കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡട്ട് നനിലവനില് വന.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി&ഡനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഇ)  കകേരളഭാ കപഭാലതീസനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കഡഭാഗട്ട് ചടയനിനനിലാംഗനിചന്റെ ഏകേ
കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  അക്കഭാദമനിയനിലുള്ളതട്ട്.  ആചകേ  53  ചകേന്നലുകേള  ഉണട്ട്.
പരനിശതീലനലാം  നല്കേഭാന്  അനുഭവജഭാനമുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  നനിലവനിലുണട്ട്.
പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം ഹഭാന്ഡട്ട് ലര്  ചടയനിനനികേളക്കുലാം തഭാമസനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  3
ബഭാരക്കുകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  പരനിശതീലനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ഇന്കഡഭാര്  ക്ലഭാസ്സുകേള
(ഹഭാന്ഡട്ട് ലര്  മഭാര്ക്കട്ട്)  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  സസൗകേരലലാം  അക്കഭാദമനിയനിലുണട്ട്.  ഇന്കഡഭാര്
ക്ലഭാസ്സുകേളനില്  എടകക്കണന്ന  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങള  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്
മണ്ണുത്തനി ചവറനിനറനി യൂണനികവഴനിറനിയനില് നനിനലാം മറ്റുലാം ഫഭാക്കല്റനികേചള ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നഭായകേളക്കട്ട്  കുളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സസനിമ്മേനിലാംഗട്ട്  പൂള  തുടങ്ങനി  ഒടനവധനി
സസൗകേരലങ്ങള അക്കഭാദമനിയനിചല ശസഭാനപരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിലുണട്ട്.   നഭാളനിതുവചര
അക്കഭാദമനിയനിചല ശസഭാനപരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം 103 നഭായകേളുലാം അവരുചട
ഹഭാന്ഡട്ട് ലര്മഭാരുലാം  പരനിശതീലനലാം  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളഭാ
കപഭാലതീസനിചല നനിലവനിലുള്ള എല്ലഭാ കഡഭാഗുകേളുലാം അക്കഭാദമനിയനില്നനിനലാം പരനിശതീലനലാം
ലഭനിചവയഭാണട്ട്.  അക്കഭാദമനിയനിചല  ശസഭാനപരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ടഭാക്കര്,
സനിഫര്, ഗഞ ഡനിറക്ഷന്, ആല്ക്കകഹഭാള ഡനിറക്ഷന്, സഭാന്ഡല് വഡട്ട് ഡനിറക്ഷന്
എന്നനിങ്ങചനയള്ള ചടയനിഡുകേളനില് പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച
പരനിശതീലകേരുചട കസവനലാം കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡുകേളുചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
നനിലവനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് തചന്ന കഡഭാഗട്ട് സസഭാഡനിനട്ട്  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള്ള ശഭാസ്ത്രതീയ പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ജനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് കഡഭാഗ്സസഭാഡനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലന  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഉള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

ചകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാചര നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

83(6391)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാചര  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാള്ളപലനിശക്കഭാചര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങചളയലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടകേഭാചരയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  ചകേഭാള്ളപലനിശ,  നനിയമവനിരുദ  സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടകേള  എന്നനിവ  ശദയനില്ചപടഭാല്  അത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം  അനധനികൃത
സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടട്ട്  നടത്തുന്നവരുചട  വതീടകേളുലാം  ചറയ്ഡട്ട്  ചചയ്തട്ട്  അനധനികൃത
കരഖകേളുലാം മറ്റുലാം പനിടനിചചടത്തട്ട് Kerala Money Lending Act, Kerala Prohibition
of Charging  Exorbitant Interest Act,  ഇനലന് ശനിക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചല വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനിയമ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.
കൂടഭാചത ഇക്കഭാരലത്തനില് ദൃശലമഭാധലമങ്ങള വഴെനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വനിവനിധ കകേസകേളനില്ചപടട്ട് ജയനിലനിലഭാകുന്ന ആദനിവഭാസനികേള

84(*T 6392) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ കകേസ്സുകേളനില്ചപടട്ട് ജയനിലനിലഭാകുന്ന ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ജഭാമലലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ജയനിലുകേളനില് തചന്ന കേഴെനികയണനിവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആള  ജഭാമലകമഭാ  നനികുതനി  ചതീകടഭാ  ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല്  ജഭാമലലാം  ലഭനിചട്ട്
പുറത്തനിറങ്ങഭാവന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  നനിരക്ഷരതമൂലവലാം  ജഭാമലലാം  നനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസചര ലഭനിക്കഭാത്തതു മൂലവലാം പടയമനില്ലഭാത്തതു മൂലവലാം അവര്ക്കട്ട്
അതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന്നനില്ല എന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  അനുഭവനിക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ
നനിയമ സഹഭായലാം നല്കേഭാന് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവര്ക്കഭായനി കകേരള ലതീഗല് സര്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനി (ചകേല്സ)-യചട
കസവനങ്ങള പ്രകയഭാജനചപടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ജനില്ലഭാ  ലതീഗല്  സര്വതീസസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയചട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  സസൗജനല
നനിയമസഹഭായ സലാംവനിധഭാനലാം എല്ലഭാ ജയനിലുകേളനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  അഭനിഭഭാഷകേരുചട  കസവനലാം  ഇകപഭാള  ജയനിലുകേളനില്
ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരള ലതീഗല് സര്വതീസസട്ട് അകതഭാറനിറനി (ചകേല്സ)യചട കസവനങ്ങള
ഇകപഭാള ജയനിലുകേളനില് ലഭനിക്കുനണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

85(6393)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസട്ട് കസനചയ കൂടതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  അതലഭാധുനനികേ  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നടത്തചപടന്ന
കുറകൃതലങ്ങള  ചതളനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനചയ  പരലഭാപ്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലവദഗ്ധലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയട്ട്  കൂടതല്  അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസനചയ  കൂടതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കുറകൃതലലാം ചതളനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് അതലഭാധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദലകേചള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ ശഭാസ്ത്രതീയ കുറഭാകനസഷണത്തനിനട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ലസബര്  കുറകൃതലങ്ങളുചട
അകനസഷണത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  സഭാകങതനികേ  പരനിജഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനിയള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  പരനിഗണനിച്ചു വരുന.

കപഭാലതീസട്ട് ചസഷലല് യൂണനിറ്റുകേളനിചല സലലാംമഭാറലാം

86(6394)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസനിചല  ചസഷലല് യൂണനിറ്റുകേളനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കു
എത്ര കേഭാലലാം തുടരഭാചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  (2014  കമയട്ട്  29-നട്ട്)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനി  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവനില്  പറയന്ന  കേഭാരലചമനഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ചചകലാംബഭാഞട്ട്
കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് യൂണനിറനില് നനിന്നട്ട് ഉകദലഭാഗസചര സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ഉകദലഭാഗസരുചട കപരുവനിവരവലാം മഭാറചപട സലവലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലലാം  മഭാറചപട  ഉകദലഭാഗസനഭാര്  എത്രകേഭാലമഭായനി  ചചകലാംബഭാഞട്ട്
കേഭാസര്കകേഭാഡട്ട് യൂണനിറനില് കജഭാലനി ചചയ്തവരഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇക്കഭാരലത്തനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തനിചല  നമ്പര്  9/2014
തതീയതനി  29-5-2014  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ലഡറക്ടതീവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സനി.പനി.ഒ.,  എസട്ട്.സനി.പനി.ഒ.,
എ.എസട്ട്.ഐ.  റഭാങനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  5  വര്ഷലാം  വചര  ചസഷലല്  യൂണനിറ്റുകേളനില്
തുടരഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ഭരണ സസൗകേരലഭാര്തലാം ചസഷലല് യൂണനിറനില്
കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നവചര  സലലാം  മഭാറ്റുന്നതനികനഭാ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനി  നല്കുന്നതനികനഭാ
സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് യഭാചതഭാരു തടസവമനില്ല.  ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധലാം  * ആയനി കചര്ക്കുന.

(സനി&ഡനി)  ലകലാം  ബഭാഞനിനട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  യൂണനിറട്ട്
നനിലവനിലനില്ലഭാത്തതഭാകുന.  ഒ.സനി.ഡബദ്യു  -IV,  കേണ്ണൂര് യൂണനിറനിചന്റെ സബട്ട് യൂണനിറട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ടനി
സബട്ട്  യൂണനിറനില്  നനിനലാം  സലലാം  മഭാറചപട  ഉകദലഭാഗസരുചട  കപരുവനിവരവലാം
മഭാറചപട സലവലാം അനുബന്ധലാം *  ആയനി കചര്ക്കുന.

(ഇ) പ്രസ്തുത വനിവരലാം അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ക്കുന.

കപഭാലതീസട്ട് നനിയമനത്തനിനട്ട് ലകേക്കൂലനി

87(6395) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴെ ജനില്ലയനില് കപഭാലതീസട്ട് നനിയമനത്തനില് ലകേക്കൂലനി വഭാങ്ങനി എന്ന
കകേസനില്  ശതീമതനി  ശരണല,  കുറത്തറയനില്  പഭാനൂര്,  പല്ലന  പനി.ഒ.,  എന്നയഭാചള
കപഭാലതീസട്ട് അറസട്ട് ചചയ്തനിരുനകവഭാ;

(ബനി) ടനിയഭാളുചട കപരനില് കകേചസടത്തനിട്ടുകണഭാ; അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;
അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതട്ട് ആരഭാണട്ട്;

(സനി)  ടനി  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എത്ര  കകേസകേള  എടത്തനിട്ടുണട്ട്;  പ്രഥമ
ദൃഷലഭായള്ള അകനസഷണത്തനില് ആരുചടചയങനിലുലാം കപരട്ട് കപഭാലതീസനിനട്ട്  നല്കേനിയനിരുനകവഭാ;
എങനില് അതട്ട് ആരുചട കപരഭാചണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹരനിപഭാടട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് സനി.ആര്.പനി.സനി.  164  പ്രകേഭാരലാം കസറട്ട്ചമന്റെട്ട്
നല്കേനിയനിരുനകവഭാ; പ്രസ്തുത കസറട്ട്ചമന്റെട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിഷയവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്

ശതീമതനി  ശരണല എന്നയഭാള പ്രതനിയഭായ  34  കകേസകേള ലകലാംബഭാഞട്ട്  വനിഭഭാഗലാം

അകനസഷനിച്ചു  വരുന.  18  കകേസകേള  ലകലാംബഭാഞട്ട്  ആന്റെനി  ലപറസനി  ചസല്

ചഡപറ്റ്യൂടനി സൂപ്രണട്ട് ശതീ.  എലാം.  ഇക്ബഭാലുലാം  16  കകേസകേള ലകലാംബഭാഞട്ട് സഭാറട്ട്സട്ട്

ചഡപറ്റ്യൂടനി സൂപ്രണട്ട് ശതീ. എലാം. രഭാധഭാകൃഷ്ണന് നഭായരുലാം അകനസഷനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ടനി വനിഷയവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  34 കകേസകേള ലകലാംബഭാഞട്ട് വനിഭഭാഗലാം

അകനസഷനിക്കുന.  അകനസഷണത്തനില് ശരണല, അജനിത, സകരന്ദ്രന്, പ്രദതീപട്ട്,  ശലാംഭു,

രഭാകജഷട്ട്, സധനി, പ്രദതീപട്ട് (സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്), ലനസല് എന്നനിവര് ടനി

കകേസനില് ഉളചപടനിട്ടുചണന്നട്ട് ചവളനിവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നല്കേനിയനിടനില്ല.

കേഞഭാവട്ട് കേടത്തു കകേസകേള

88(6396)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില് ഇക്കഴെനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിചട  കേഞഭാവ

കേടത്തുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് എത്ര കപചര പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  2013  വര്ഷത്തനില്  67  പ്രതനികേചളയലാം

2014-ല്  44  പ്രതനികേചളയലാം  2015  വര്ഷത്തനില്  66  പ്രതനികേചളയലാം  2016

(30-10-2016  വചര)-ല്  109  പ്രതനികേചളയലാം  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലകസട്ട്  വകുപട്ട്

കേഴെനിഞ്ഞ 3 വര്ഷത്തനിനനിചട 54 കപചര പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാലതീസട്ട്  2013  വര്ഷത്തനില്  37  കകേസകേളുലാം  2014  വര്ഷത്തനില്  38

കകേസകേളുലാം  2015  വര്ഷത്തനില്  58  കകേസകേളുലാം  2016  (30-10-2016  വചര)

വര്ഷത്തനില്  72  കകേസകേളുലാം രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  എലകസട്ട് വകുപട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ  3

വര്ഷത്തനിനനിചട 51 കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
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വനിസനില് കബഭാവര് സലാംവനിധഭാനലാം

89(6397) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴെനിമതനികേചളക്കുറനിചട്ട്  ഓണ്ലലനനില്  പരഭാതനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ഏര്ചപടത്തനിയ വനിസനില് കബഭാവര് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഈ സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി
എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചുചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  പരഭാതനികേളനികനല്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിചയനലാം  എത്ര
പരഭാതനികേളനില് അഴെനിമതനി കേചണത്തനിചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലഭാജ പരഭാതനികേള സനിരമഭായനി നല്കുന്നവര്ചക്കതനിചര എചനങനിലുലാം
നടപടനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു സര്ക്കഭാര് വകുപനികലഭാ സസകേഭാരല സഭാപനത്തനികലഭാ എചനങനിലുലാം
നനിയമവനിരുദമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുനചവന്നട്ട്  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  വനിവരലാം
നല്കുന്ന ആളനിചനയഭാണട്ട് വനിസനില് കബഭാവര് എനപറയന്നതട്ട്.   വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടറുചട
സര്ക്കുലര് 05/2016 പ്രകേഭാരലാം വനിസനില് കബഭാവര് സനിസലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. അഴെനിമതനികേചള
കുറനിചട്ട് ഓണ്ലലനനില് പരഭാതനി നല്കുന്നതനികലയഭായനി  www.publicvigil.in  എന്ന
ചവബ്ലസറട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വനിസനില് കബഭാവര് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി ഓണ്ലലന് പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  വലഭാജ  പരഭാതനികേള  സനിരമഭായനി  നല്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  നടപടനികേചളഭാനലാം
സസതീകേരനിചനിടനില്ല.

ആദനിവഭാസനി കമഖലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സഭായധ സലാംഘങ്ങള

90(*T 6398)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതലഭാധുനനികേ  ആയധങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സഭായധ  സലാംഘങ്ങള
ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി) ആധുനനികേ അമ്പട്ട് മുതല് അതലഭാധുനനികേ യനവത്കൃത കതഭാക്കുകേള വചര
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് ഇസൗ സലാംഘങ്ങള പ്രഭാപ്തരഭാചണന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏചതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനി പ്രഭാപനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആദനിവഭാസനികേചള ചഭാകവറുകേളഭാക്കനി,  രഭാഷതീയവലാം കേഭായനികേവമഭായ കനടലാം
ലക്ഷലലാം  വച്ചുചകേഭാണള്ള  ഏചതങനിലുലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇതനിനു  പനിന്നനിലുകണഭാചയന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013 ജനുവരനി മഭാസലാം മുതല് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വടക്കന് ജനില്ലകേളനിചല
വനപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സമതീപപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  സഭായധരഭായ  സലാംഘങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ഇവര് നനികരഭാധനിത സലാംഘടനയഭായ സനി.പനി.ഐ.
മഭാകവഭായനിസട്ട് എന്ന സലാംഘടനയനിചല അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.

(ബനി) അതലഭാധുനനികേ ആയധങ്ങള അവരുചട പക്കല് ഉള്ളതഭായനി വനിവരങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം, വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്
എന്നതീ  ജനില്ലകേളനിലഭാണട്ട്  ഈ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  നഭാളനിതുവചര  അത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  നതീക്കലാം  ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.
അത്തരലാം നതീക്കലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിചല കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന കഹഭാലാം
ഗഭാര്ഡുകേളുചട എണ്ണലാം

91(6399)  ശതീ  .    ചകേ  .    സകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനിചല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന
കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡുകേളുചട എണ്ണലാം കസഷന് അടനിസഭാനത്തനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  190/2009/കഹഭാലാം.  തതീയതനി  26-11-2009
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഇവചര  ഏചതഭാചക്ക  കജഭാലനികേളക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുനചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടഭാഫനികേട്ട് നനിയനണത്തനിനട്ട് മഭാത്രകമ ഇവചര നനികയഭാഗനിക്കഭാന് പഭാടള
എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  മറ്റു  ജനില്ലകേളനിചലകപഭാചലയള്ള  ഡറ്റ്യൂടനി  സലാംവനിധഭാനലാം
കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡുകേളക്കഭായനി കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  

കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേളുചട എണ്ണലാം

എരുകമലനി 4

മണനിമല 4

കേറുകേചഭാല് 7

ലവക്കലാം 14

തലകയഭാലപറമ്പട്ട് 7

കകേഭാടയലാം (ടഭാഫനികേട്ട്) 11

കുമരകേലാം 5

പഭാമ്പഭാടനി 5

മണര്ക്കഭാടട്ട് 4

ഏറ്റുമഭാനൂര് 11

കുറുവനിലങ്ങഭാടട്ട് 4

ചപഭാന്കുന്നലാം 4

ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി (ടഭാഫനികേട്ട്) 13

തൃചക്കഭാടനിത്തഭാനലാം 7

ചനിങ്ങവനലാം 9

പഭാലഭാ 9

കകേഭാടയലാം (ഈസട്ട്) 2

ഗഭാന്ധനിനഗര് 9

കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി 2

മുണക്കയലാം 4

കേടത്തുരുത്തനി 9

കകേഭാടയലാം ചസന്ടല് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് 1

ആചകേ 145
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(ബനി) കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡുകേചള തഭാചഴെപറയന്ന കജഭാലനികേളക്കഭായനി നനികയഭാഗനിക്കഭാന്
കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്:

1. ഫയര് ലഫറനിലാംഗട്ട് & ചറസറ്റ്യൂ ഓപകറഷന്സട്ട്.

2. ടഭാഫനികേട്ട് കേണ്കടഭാള ആന്റെട്ട് ചറഗുകലഷന്സട്ട്.

3. ചഫസനിവല് ചബനവസട്ട്.

4. ഫലാംഗ്ഷന്സട്ട് ചബനവസട്ട്.

5. നഭാഷണല് കേലഭാമനിറതീസട്ട് - സനിവനില് ഡനിഫന്സട്ട് ഓപകറഷന്സട്ട്.

6. ഇലക്ഷന് സമയചത്ത ചസഷലല് കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിള.

7. സഭാറനികേട്ട് ചപ്രഭാടക്ഷന് ഡറ്റ്യൂടതീസട്ട്.

8. പകടഭാള അസനിസന്സട്ട്.

9. കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി കപഭാലതീസനിലാംഗട്ട്.

(സനി) ടഭാഫനികേട്ട് നനിയനണത്തനിനു മഭാത്രകമ കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേചള നനികയഭാഗനിക്കഭാവൂ എന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിടനില്ല.  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേചള കജഭാലനികേളക്കട്ട്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ബന്ധചപട  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  സഭാഹചരലങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി
ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില്  കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡുകേചള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി  ചചയ
വരുന. കഹഭാലാം ഗഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് ചചയഭാന് കേഴെനിയന്ന കമല്പറഞ്ഞ മറട്ട് കജഭാലനികേളക്കുലാം
ഇവചര ഉപകയഭാഗചപടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

സനിഗല് തകേരഭാറുകേളമൂലലാം ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

92(6400)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  ടസൗണനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സനിഗല്  ലലറ്റുകേള
കേത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ ലലറ്റുകേളുചട അറകുറപണനികേള
ഏതട്ട് ഏജന്സനിയഭാണട്ട് നടത്തുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപചടനണഭാകുന്ന  സനിഗല്  തകേരഭാറുകേളമൂലമുണഭാകുന്ന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് കൂടതല് ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസനിചന നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിഗല് കപഭായനിന്റെനിനട്ട്  50  മതീറര് ചുറളവനില്  2016-ല് ഇതുവചര എത്ര
അപകേടങ്ങള നടനചവനലാം എത്രകപര് മരനിചനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സനിഗല്  ലലറ്റുകേള  സനിരമഭായനി  കേത്തഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.
തനിരുവനനപുരത്തുള്ള  എ.ഡനി.ഡനി.  നറ്റ്യൂസട്ട്  ഇനല  എന്ന  സസകേഭാരല  സഭാപനലാം
മുകഖനയഭാണട്ട് കേരുനഭാഗപള്ളനി ടസൗണനിചല സനിഗല് ലലറ്റുകേളുചട അറകുറപണനികേള
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി) സഭാകങതനികേ തകേരഭാകറഭാ ലവദദ്യുതനി മുടക്കകമഭാ ഉള്ള സമയത്തട്ട് സനിഗല്
ലലറ്റുകേള  കേത്തഭാതനിരുന്നഭാല്  ടനി  സലത്തട്ട്  കൂടതല്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസചര
ടഭാഫനികേട്ട് ഡറ്റ്യൂടനിക്കഭായനി നനികയഭാഗനിചട്ട് വരുനണട്ട്.

(സനി)  2016-ല്  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ടസൗണനില്  സനിഗല്  ലലറനിനട്ട്  50  മതീറര്
ചുറളവനില്  അപകേട  മരണങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിടനില്ല.  ഈ  കേഭാലയളവനില്
3 അപകേടങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

93(6401)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില് സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചകേ.എ.പനി.-1 എറണഭാകുളലാം ജനില്ലഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുചട റഭാങട്ട്
ലനിസനില് നനിനലാം  ഡനിസലാംബര്  2016-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാനഭാകുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; മുഴുവന് ഒഴെനിവകേളുലാം നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  നനിലവനില്  30  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം 2016 ഡനിസലാംബര് വചരയള്ള കപഭാലതീസട്ട് കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലയട്ട്  ആന്റെനിസനികപററനി  കവക്കന്സനിയഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  175  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട  അലഡസസട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനലാം  ചകേ.എ.പനി.-1  ബറഭാലനിയനനികലയട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവര്ക്കുള്ള
നനിയമന  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  2017  ഡനിസലാംബര്  വചരയള്ള
ആന്റെനിസനികപററനി ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചമഭാലബല് ആപ്ലനികക്കഷന് പദതനി

94(6402) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിചന സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള, പ്രധഭാന നനിയമങ്ങള,
സരക്ഷഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കപഭാലതീസട്ട്
നടപടനി  കമങ്ങള,  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനങ്ങള എന്നനിവ ഉളചപടത്തനിയ
ചമഭാലബല് ആപ്ലനികക്കഷന് നനിലവനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇല്ല എങനില് എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത ചമഭാലബല്
ആപ്ലനികക്കഷന് പദതനിയചട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു
വരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  കപഭാലതീസനില്  വനിവനിധ  മഭാഫനിയഭാ  ബന്ധമുള്ളവര്  തുടങ്ങനി  കനിമനിനല്
തടനിപട്ട്,  ചകേഭാലപഭാതകേലാം തുടങ്ങനി നനിയമ വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഉളചപട എത്ര
കപര്  നനിലവനിലുണട്ട്  (റഭാങ്കുകേള തനിരനിചട്ട്)  എനലാം  ഇവരുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  പ്രകതലകേമഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  വന്നനിടനില്ല.  ചമഭാലബല്  ആപ്ലനികക്കഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കകേരള കപഭാലതീസനില് ചകേഭാലപഭാതകേലാം തുടങ്ങനിയ നനിയമവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ഉളചപട കപഭാലതീസകേഭാര് ഇല്ല.

നനിയമവഭാഴ്ച ഉറപ്പുനല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

95(6403) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കമസമഭാധഭാനലാം  ഭദമഭാക്കഭാനുലാം,  അഴെനിമതനിക്കട്ട്  വനിരഭാമമനിടഭാനുലാം,
ലസസരജതീവനിതലാം ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം,  നനിയമവഭാഴ്ച ഉറപ്പു നല്കുന്നതനിനുലാം നഭാളനിതുവചര എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായ പനിങട്ട് പകടഭാള,  പനിങട്ട് ഫൂടട്ട്ബതീറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏതു തരത്തനിലഭായനിരുന; നനിലവനിചല സര്ക്കഭാര് ഇതനില്
എന്തു മഭാറലാം വരുത്തനിചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സ്ത്രതീകേളക്കഭായള്ള  വനിമണ്  ചസല്ഫട്ട്  ഡനിഫന്സട്ട്  ചസന്റെറുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  കപഭാലതീസനികലയ്ക്കുള്ള  റനിക്രൂടട്ട്ചമന്റെനിനട്ട്  ലനിലാംഗവലതലഭാസലാം  ബഭാധകേമഭാകേഭാത്തവനിധലാം
നനിയമനങ്ങള പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ചചറു പടണങ്ങളനില് കപഭാലതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള റമുകേള,  പരമഭാവധനി സലങ്ങളനില്
നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറകേള,  എ.ടനി.എലാം.  കേളനിലുളചപചട  കൂടതല്  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി
എന്നനിവ  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കമസമഭാധഭാനലാം ഭദമഭാക്കഭാനുലാം ലസസരജതീവനിതവലാം നനിയമ
വഭാഴ്ചയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  കേര്ശനമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പകേല്-രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനിചല പകടഭാളനിലാംഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടത്തനിയലാം കേര്ശനവലാം രഹസലവമഭായ നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനി മുന്കേരുതല് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുലാം സമഭാധഭാന അനരതീക്ഷലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയലാം സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം
സരക്ഷചയ മുന്നനിര്ത്തനി പനിങട്ട് കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളുലാം,  പനിങട്ട് ബതീറ്റുലാം ഏര്ചപടത്തനിയലാം
നനിയമവഭാഴ്ച  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സ്ത്രതീകേളനിലുലാം  കുടനികേളനിലുലാം  സരക്ഷഭാ
അവകബഭാധലാം  സൃഷനിച്ചുലാം  ജനലമത്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം  കപഭാലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വലഭാപനിപനിച്ചുലാം  സസയലാംരക്ഷഭാ  ഉപഭാധനികേചളക്കുറനിചട്ട്  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  അറനിവട്ട്  നല്കേനിയലാം
എല്ലഭാറനിനുലാം  ഉപരനി  കുറലാം  ചചയ്യുന്നവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലാം
വരുന.  അഴെനിമതനിചക്കതനിചര വകുപ്പുതലത്തനില് നനിരതീക്ഷണവലാം കേര്ശന നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  പനിങട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളുലാം, പനിങട്ട് ബതീറ്റുലാം ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  സ്ത്രതീകേളക്കഭായള്ള വനിമണ് ചസല്ഫട്ട്  ഡനിഫന്സട്ട്  ചസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.
എന്നഭാല്  സ്ത്രതീ  സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ആരലാംഭനിച  നനിര്ഭയ പദതനിയചട
കേതീഴെനില് സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി ചസല്ഫട്ട് ഡനിഫന്സട്ട് ക്ലഭാസകേള സ്കൂളുകേളുലാം കകേഭാകളജുകേളുലാം
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  റസനിഡന്ഷലല്  അകസഭാസനികയഷന്,  കുടലാംബശതീ
യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവയചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  ചസല്ഫട്ട്  ഡനിഫന്സനിചനപറനിയലാം
സ്ത്രതീ  സരക്ഷഭാ  നനിയമങ്ങചളപറനിയലാം  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  സ്ത്രതീകേളക്കനിടയനില്
നല്കേനിവരുന.

(ഡനി)  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി  കൂടതല്  വനനിതകേചള
ഉളചപടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സലാംസഭാനചത്ത  പ്രധഭാനചപട  നഗരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കേണ്കടഭാള
റമുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതനിനുപുറചമ  പ്രധഭാനചപട  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം
ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട്/ചറയനില്കവ കസഷന് പരനിസരങ്ങളനിലുലാം നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
എ.റനി.എലാം.  ചസന്റെറുകേളനില് സരക്ഷ ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധചപട ബഭാങട്ട്
അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ടസൗണുകേളനിചല തനിരക്കട്ട്

96(*T 6404)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ദനിചട്ട് വരുന്ന വഭാഹനഭാധനികേലലാംമൂലലാം കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതലാം ദുഷ്ക്കരമഭാകുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില് ടസൗണുകേളനിചല വഴെനികയഭാരചത്ത അനധനികൃത പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്, കേചവടലാം
എന്നനിവയ്ചക്കതനിചര എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചട്ട് വരുന്നതട്ട്;

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിചല  ചകേഭായനിലഭാണനി-പകയഭാളനി  ടസൗണുകേളനിചല
തനിരക്കട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതലാം  തടസചപടഭാതനിരനിക്കഭാന്കവണനി  തനിരകക്കറനിയ  ടസൗണുകേളനില്
അനധനികൃതമഭായനി വഭാഹനലാം പഭാര്ക്കട്ട് ചചയ്യുന്നവചര കേചണത്തനി നനിയമ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  അനധനികൃതമഭായനി  പഭാത  കേകയറനി  കേചവടലാം  ചചയ്യുന്നവര്ചക്കതനിചര
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  വഭാഹന  ഗതഭാഗതലാം  സഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

കലഭാക്കപട്ട് മര്ദ്ദേനലാം

97(6405) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2015  ഡനിസലാംബര്  5-നട്ട് കകേഭാതമലാംഗലലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് അരുണ്രഭാജട്ട്
എന്ന  ദളനിതട്ട്  വനിദലഭാര്തനിക്കട്ട്  കലഭാക്കപട്ട്  മര്ദ്ദേനലാം  ഏറതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കകേസട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഈ  കകേസനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സനിതനി  എനഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അമല്  രഭാജനിചന്റെ  സകഹഭാദരന്
അരുണ് രഭാജട്ട്  ബഹുമഭാനചപട കകേഭാതമലാംഗലലാം  JFMC-I  -ല് ചകേഭാടത്ത അനലഭായലാം
CMP 51/2016  നമ്പറഭായനി ഫയലനില് സസതീകേരനിചട്ട്  Cr.PC.  156(3)  പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട്
രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനികലയട്ട്
അയച്ചുകേനിടനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാതമലാംഗലലാം കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് Cr.
80/2016, u/s. 3(1) (VIII) of SC/ST (PoA) Act 1989 & Sec. 326, 324, 323,
341,  294  (b),  506,  34  IPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്തട്ട്  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
ഡനിലവ.എസട്ട്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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തതീവ്രവഭാദനി സലാംഘങ്ങളുലാം നനികരഭാധനിത സലാംഘടനകേളുലാം

98(6406) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാന്നനിദലലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ള
തതീവ്രവഭാദനി  സലാംഘങ്ങള,  മറ്റു  നനികരഭാധനിത  സലാംഘടനകേള,  ചഎ.എസട്ട്.  തുടങ്ങനി  വനികദശ
തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തന  സലാംഘങ്ങള  ഏചതല്ലഭാലാം  എനലാം  ഇവയചട  പ്രവര്ത്തനലാം
സലാംബന്ധനിച കദശതീയ അകനസഷണ ഏജന്സനികേള നല്കേനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള എചനല്ലഭാചമനലാം
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്ണൂരനിചല കേനകേമല സലാംഭവലാം ഉളചപചട ഇസൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില്
അറസട്ട്  ചചയചപടവരഭായ  തതീവ്രവഭാദ  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്  എത്ര  എനലാം
കേഴെനിഞ്ഞ യ.ഡനി.എഫട്ട്. സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ഇത്തരലാം എത്ര കകേസകേള രജനിസര്
ചചയ  എനലാം  എത്ര  കകേസനില്  പ്രതനികേചള  പനിടനികൂടനി  എനലാം  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചഎ.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തനലാം  നടക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടതട്ട്  എന്നഭാണട്ട്  എനലാം  ആഭലനര  വകുപ്പുലാം  കദശതീയ
അകനസഷണ  ഏജന്സനികേളുലാം  ഇതു  തടയവഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനല്ലഭാലാം
എനലാം ഇതനില് ഉളചപട സലാംസഭാനത്തുള്ളവര് ആചരല്ലഭാലാം എനലാം ഇവരനില് എത്ര
കപര് കേസഡനിയനിലഭായനി, എത്ര കപര് രഭാജലലാം വനിട്ടു എനലാം വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചഎ.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തനലാം തടയഭാന് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എചനല്ലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവഭായനിസട്ട് തതീവ്രവഭാദ സലാംഘടനയചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള കകേരളത്തനില്
നടക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇസ്ലൈഭാമനികേട്ട്  കസറട്ട്  എന്ന  ആകഗഭാള  നനികരഭാധനിത
ഭതീകേരസലാംഘടന  ആകഗഭാളതലത്തനില്  ഭതീകേരത  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  സൃഷനിക്കുനചണങനിലുലാം
ഇനലയനില്  ഈ  സലാംഘടനയചട  അത്തരത്തനിലുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിരുന്നനില്ല. എന്നഭാല് സമതീപകേഭാലത്തട്ട് പല ഇനലഭാക്കഭാരുലാം ഈ സലാംഘടനകയഭാടട്ട്
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  തുടങ്ങനിയ  മഭാധലമങ്ങള  വഴെനി  ആഭനിമുഖലലാം  പുലര്ത്തനി  വരുന്നതഭായലാം
കകേരളത്തനില്  സസഭാധതീനമുണഭാക്കഭാനുലാം  യവഭാക്കചള  ഈ  സലാംഘടനയനികലയട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്
ചചയ്യുവഭാനുലാം  ശമനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സലാംഘടനയചട
പ്രവര്ത്തനകത്തഭാടട്ട്  ആഭനിമുഖലമുള്ള  ചനിലചര  കേനകേമലയനില്വചട്ട്  രഹസലകയഭാഗലാം
നടത്തകവ കദശതീയ അകനസഷണ ഏജന്സനി പനിടനികൂടകേയലാം ഇതുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള്ള
കകേസട്ട് ഇകപഭാള അകനസഷണഭാവസയനിലുമഭാണട്ട്. കദശതീയസരക്ഷയമഭായനി ബന്ധചപട
വനിഷയമഭായതനിനഭാല് കൂടതല് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടത്തഭാന് നനിര്വഭാഹമനില്ല.
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(ബനി)  ഇസ്ലൈഭാമനികേട്ട്  കസറട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കേണ്ണൂരനിചല  കേനകേമല
സലാംഭവലാം ഉളചപചട ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് (25-5-2016 മുതല് 23-10-2016
വചര) 10  കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇടതുപക്ഷ തതീവ്രവഭാദ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് 6 കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  (ഇതനില് 3
കപര്  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  രജനിസര്  ചചയ്തനിട്ടുള്ള
കകേസകേളനിചല  പ്രതനികേളഭാണട്ട്).  കേഴെനിഞ്ഞ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്
ഇസ്ലൈഭാമനികേട്ട് കസറട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  1  കകേസട്ട് രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
ഇടതുപക്ഷ  തതീവ്രവഭാദ  പ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  151  കകേസകേള  രജനിസര്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 19 കകേസകേളനിലഭായനി 29 കപചര അറസട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  (ഇവരനില്
ചനിലര് ഒന്നനിലധനികേലാം കകേസകേളനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളവരഭാണട്ട്).

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ഇസ്ലൈഭാമനികേട്ട്  കസറട്ട്  എന്ന  സലാംഘടനകയഭാടട്ട്  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയ തുടങ്ങനിയ മഭാധലമങ്ങളവഴെനി ആഭനിമുഖലലാം പുലര്ത്തനി വന്ന ചനില വലക്തനികേളുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതഭാനുലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി  കപഭാലതീസനിചന്റെ നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഐ.എസട്ട്.  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയവഭാനഭായനി  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മറട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചവളനിചപടത്തുവഭാന്
നനിര്വഭാഹമനില്ല.  കേണ്ണൂരനിചല കേനകേമല സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട്  കേസഡനിയനിലഭായ
ആളക്കഭാരുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  എന്.ഐ.എ.-യചട
അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  ഈ  കകേസനിചന്റെ  മറട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചവളനിചപടത്തുന്നതട്ട്
ഉചനിതമല്ല.

(ഡനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടത്തുന്നതനിനട്ട് നനിര്വഭാഹമനില്ല.

കഫഭാറന്സനികേട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിചല തസ്തനികേകേള

99(6408)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസനിചല  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫര്/
വതീഡനികയഭാഗ്രഭാഫര്മഭാരുചട  കവണത്ര  തസ്തനികേകേള  നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതു പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില്  അതനില്  എത്രയലാം  ചപചടന്നട്ട്  അനുകൂല
തതീരുമഭാനമുണഭാവകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1486/2019
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കകേരള  കപഭാലതീസനില്  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  സയന്സട്ട്  ലഭാബുകേളനില്
ഉളചപചട  കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫര്മഭാരുചട  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം സലാംസഭാനചത്ത നനിലവനിചല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനി കേണക്കനിചലടത്തട്ട്
പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  നനിര്വഭാഹമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള
കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫര്മഭാര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  വതീതനിച്ചു നല്കേനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട് കമധഭാവനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വഭാഹനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് കപഭാലതീസനില് നനിയമസഭാധുതസമുള്ളവര്

100(6409) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  കപഭാലതീസനില്  നനിയമപരമഭായനി
അധനികേഭാരമുള്ളവര് ആചരഭാചക്കചയന്നതട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അഡതീഷണല്  സബട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്,  അസനിസന്റെട്ട്  സബട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്,
സബട്ട് ഇന്ചസക്ടര്,  ഇന്ചസക്ടര്,  ചഡപറ്റ്യൂടനി  സൂപ്രണട്ട് ഓഫട്ട് കപഭാലതീസട്ട്,  സൂപ്രണട്ട്
ഓഫട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  തുടങ്ങനി  ആര്ചക്കഭാചക്ക  വഭാഹനപരനികശഭാധന  നടത്തഭാചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇരുചകവഭാഹനങ്ങളനില്  സഞരനിക്കുന്ന  ഷഭാകഡഭാ  കപഭാലതീസകേഭാര്
വഭാഹനങ്ങള തടഞ്ഞു നനിര്ത്തനി പരനികശഭാധനിക്കഭാന് അധനികേഭാരമുള്ളവരഭാകണഭാ എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  പഭാലനികക്കണ  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനിയമപ്രകേഭാരലാം സബട്ട് ഇന്ചസക്ടര് റഭാങ്കുലാം അതനിനു
മുകേളനിലുമുള്ള ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭാണട്ട് വഭാഹനങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് നനിയമപരമഭായനി
അധനികേഭാരമുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഇപറയന്നവരനില്  അസനിസന്റെട്ട്  സബട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്  (എ.എസട്ട്.ഐ.)
ഒഴെനിചകേ മചറല്ലഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം വഭാഹനലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  അധനികേഭാരമുള്ളവരല്ല.
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(ഡനി)  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  പഭാലനികക്കണ

പ്രധഭാനചപട നടപടനികേള ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

1. തനിരകക്കറനിയ  ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലുലാം  ചകേഭാടലാം  വളവകേളനിലുലാം  കേയറനിറ

ക്കങ്ങളനിലുലാം  ഇടങ്ങനിയ  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  പഭാലത്തനിചന്റെ  മുകേളനിലുലാം

വഭാഹന പരനികശഭാധന പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

2. പതനിവട്ട്  പരനികശഭാധനയനില്  പരമഭാവധനി  വതീഡനികയഭാ  കേവകറജട്ട്

നടകത്തണതഭാണട്ട്.

3. വഭാഹന  പരനികശഭാധന  നടത്തുകമ്പഭാള  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്ന

ഉകദലഭാഗസന്  പരനികശഭാധന  വഭാഹനത്തനിചന്റെ  അരനികേനിചലത്തനി

വഭാഹന പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

4. വഭാഹനത്തനിലുള്ള യഭാത്രക്കഭാകരഭാടട്ട് മഭാനലമഭായനി ചപരുമഭാകറണതഭാണട്ട്.

5. പതനിവട്ട്  പരനികശഭാധനക്കനിടയനില് ഒകര സമയലാം ഒന്നനില് കൂടതല്

വഭാഹനങ്ങചള തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തഭാ

തനിരനിക്കഭാന് പ്രകതലകേലാം ശദ ചചലുകത്തണതഭാണട്ട്.

സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് (എസട്ട്.പനി.സനി.) പദതനിക്കട്ട്  പ്ലഭാന് ഫണട്ട്

101(6412) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപ്പു  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്

(എസട്ട്.പനി.സനി.) പദതനിക്കട്ട് പ്ലഭാന് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇചല്ലങനില്  എനഭാണട്ട്  കേഭാരണലാം;  എകപഭാള  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുലാം;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി  (എസട്ട്.പനി.സനി.)  കേഴെനിഞ്ഞ  തവണ  അനുവദനിചനിരുന്ന

തുകേയനില്നനിനലാം  എചനങനിലുലാം  വലതലഭാസലാം  വരുത്തഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

എങനില് എങ്ങചനചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എസട്ട്.പനി.സനി. പദതനി യ.പനി. സ്കൂളുകേളനില്ക്കൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   നടപട്ട്  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്
പദതനിക്കട്ട് 1070 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പദതനി മറട്ട് വകുപ്പുകേള
കൂടനി സഹകേരനിചട്ട് നടകത്തണ പദതനി ആയതനിനഭാല് 1070 ലക്ഷലാം രൂപയനില് നനിനലാം
500 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി പദതനിയനില് കുറവവരുത്തുന്നതനിനുലാം ബഭാക്കനിതുകേ കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിയചട ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചനയഭാറനിന്കേര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

102(6413)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനയഭാറനിന്കേര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ഒറചപട സലത്തട്ട് സനിതനി ചചയ്യുന്നതു
കേഭാരണലാം  പരഭാതനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  എത്തനിചപടഭാനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ശദക്കുറവലാം
ഉണഭാകുന്നതട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ചനയഭാറനിന്കേര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പഴെയ സലത്തു
(ആശുപത്രനി  ജലാംഗ്ഷനനില്)  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില്
എന്നട്ട് നടപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചനയഭാറനിന്കേര കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് സനിതനി ചചയ്യുന്നതട്ട് ഒറചപട സലത്തഭാചണനലാം
അതനിനഭാല്  പരഭാതനിക്കഭാര്  എത്തനിചപടഭാന്  ബുദനിമുട്ടുനചണനലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ
ശദക്കുറവട്ട് ഉചണനമുള്ള കേഭാരലങ്ങചളഭാനലാം ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

വനിപനിന് കജഭാണനിചനയലാം സഹൃത്തനിചനയലാം കപഭാലതീസട്ട് അകേഭാരണമഭായനി മര്ദ്ദേനിച
സലാംഭവലാം

103(6414) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015  ചസപ്തലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  ചനയഭാറനിന്കേര  മുനനിസനിപല്
കസ ഡനിയത്തനിനടത്തട്ട്  വചട്ട്  യൂത്തട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാവട്ട്  ബഭാലരഭാമപുരലാം  കേരനിലാംപ്ലഭാവനിള
ശലഭാലാംഭവനനില് വനിപനിന്കജഭാസനിചനയലാം സഹൃത്തനിചനയലാം കപഭാലതീസട്ട് അകേഭാരണമഭായനി
മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവത്തനില് കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപ്ലയനിന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  O.P.No.495/2015/
എന്ന നമ്പരനില് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പരഭാതനിയനില് 23-6-2016-ല് ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് പുറചപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഓര്ഡറനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉത്തരവനില് കുറക്കഭാരഭായ കപഭാലതീസകേഭാര്ചക്കതനിചര എത്ര നഭാളക്കകേലാം
അചടക്ക നടപടനി ലകേചക്കഭാള്ളണചമന്നഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കപഭാലതീസട്ട് കേലാംപ്ലയനിന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനിയചട ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കുറക്കഭാരഭായ
കപഭാലതീസകേഭാര്ചക്കതനിചര അചടക്ക നടപടനി എടത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇചല്ലങനില് ഇതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഉത്തരവട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി ലകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  അചടക്ക  നടപടനി  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  തതീര്പഭാക്കുന്നതഭാചണന്നട്ട്
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനി  അറനിയനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ആയതട്ട്  കരഖചപടത്തനി  O.P.No.  495/2015-ചല  പരഭാതനി  അവസഭാനനിപനിചട്ട്
സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്  കേലാംപ്ലയനിന്റെട്ട്സട്ട്  അകതഭാറനിറനി  23-5-2016-നട്ട്  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  കുറഭാകരഭാപനിതരഭായ  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  തനിരുവനനപുരലാം
ററല് നഭാര്കക്കഭാടനികേട്ട്  ചസല് ഡനിലവ.എസട്ട്.പനി.  അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുവഭാന് തനിരുവനനപുരലാം കറഞട്ട് കപഭാലതീസട്ട് ഇന്ചസക്ടര് ജനറല് ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതട്ട് പ്രകേഭാരലാം അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയമഭാണട്ട്.

കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിയചട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസനിചനക്കുറനിചട്ട് അകനസഷണലാം

104(6415) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസൗമല വധകക്കസനില് ജയനിലനില് കേഴെനിയന്ന പ്രതനി കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിയചട
സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസനിചനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസട്ട് എവനിചട നനിന്നഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസനിചനക്കുറനിചട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിചല്ലങനില്
അകനസഷണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസൗമല  വധകക്കസനില്  ജയനിലനില്  കേഴെനിയന്ന  കഗഭാവനിന്ദചഭാമനിയചട
സഭാമ്പത്തനികേ  കസഭാതസനിചനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.  എന്നഭാല് സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസനിചനക്കുറനിചട്ട് വനിവരകശഖരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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ചസകകടറനിയറനിചല വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനിയചട പരഭാതനി

105(6416)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസകകടറനിയറനിചല ഒരു വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനി  തചന്ന മചറഭാരു ജതീവനക്കഭാരന്
പതീഡനിപനിക്കുവഭാന്  ശമനിച്ചുചവന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  14-10-2016-ല്  തനിരുവനനപുരലാം
കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷനനില് കരഖഭാമൂലലാം പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് പ്രസ്തസ്തുത പരഭാതനിയനികനല് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു;

(സനി) സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള്ള ചചലലാംഗനികേ അതനികമലാം തടയല് നനിയമത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രസ്തുത  വലക്തനിചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്
എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്;

(ഡനി) അടനിയനരമഭായനി പരഭാതനി അകനസഷനിചട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് കേര്ശന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചസകകടറനിയറനിചല  ഒരു  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാരനിചയ  മചറഭാരു  ജതീവനക്കഭാരന്
അസഭലലാം  വനിളനിച്ചുപറഞ്ഞട്ട്  ഭതീഷണനിചപടത്തനി  എനലാം  സന്ദര്ശകേരുചട  മുന്നനില്വചട്ട്
വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനിയ്ക്കുകനചര ജതീവനക്കഭാരന് ഹഭാജര്ബുക്കട്ട് വലനിചചറനിഞ്ഞു എനലാം
കേഭാണനിചട്ട്  കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  14-10-2016  തതീയതനിയനില് ഒരു
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  ലഭനിച പരഭാതനിയചട അടനിസഭാനത്തനില് കേകന്റെഭാണ്ചമന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
കസഷന്  ചചകലാം  1322/2016  u/s  294(b),  354,  506  (i)IPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്
രജനിസര് ചചയ്തട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

വനിജനിലന്സനിചന്റെ സദ്ഭരണലാം ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

106(6417) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപട്ട്  'സദ്ഭരണലാം  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്'  എന്ന
കപരനില് ഫയല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുനകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചനഭാചക്ക  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വനിജനിലന്സനിചന ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അടനിമറനിച
ബഭാര്  കകേഭാഴെ  കകേസട്ട്,  പഭാറ്റൂര്,  കേടകേലാംപള്ളനി,  കേളമകശ്ശേരനി  ഭൂമനി  തടനിപട്ട്  കകേസ്സുകേള,
പഭാകമഭാലനിന്,  ലടറഭാനനിയലാം  അഴെനിമതനി  കകേസ്സുകേള  തുടങ്ങനിയവ  പുനരകനസഷനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സദ്ഭരണലാം  ഓഡനിറനിലാംഗനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇതുവചര  ശദയനില്ചപട
കേഭാരലങ്ങള ചവളനിചപടത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 18-6-2016-ചല വനി.എ.സനി.ബനി.  സര്ക്കുലര്  3/2016  അനുസരനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്
ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറഭാ ആസഭാനത്തട്ട് ആറുമഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് എന്ന
കമത്തനില് സദ്ഭരണലാം ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുനണട്ട്.

(ബനി) അഴെനിമതനി നനികരഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികനലുള്ള സസഭാധതീനലാം, അധനികേഭാര
ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം,  സസജനപക്ഷപഭാതലാം,  കൃതല  നനിര്വഹണത്തനിചല  കമകക്കടകേള,
നതീതനിനനിര്വഹണത്തനിചല തടസലാം തുടങ്ങനിയവ സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലന്സനിനുള്ളനിചല
എല്ലഭാ അകനസഷണ ഫയലുകേളുലാം  (QV,  VC,  VE,  SC  ഫയലുകേള)  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  കേഭാലകകമണ  സദ്ഭരണ  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിച്ചുള്ള  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കലഭാണട്ട്,  വനിജനിലന്സട്ട്  വകുപനില്  ഇകപഭാള
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് നടത്തുന്ന സദ്ഭരണ ഓഡനിറനിലാംഗനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(സനി)  ബഭാര് കകേഭാഴെ, ചചടറഭാനനിയലാം അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേള വനിജനിലന്സട്ട് കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശചത്ത  തുടര്ന്നട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  പുനരകനസഷണലാം  നടത്തനിവരുന.
പഭാകമഭാലനിന് കകേസനില് ഒരു ചസഷലല് കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂടചറ  27-7-2016-നട്ട്  നനിയമനിചട്ട്
വനിചഭാരണ നടപടനികേള നടത്തഭാനുള്ള ശമങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചു.  കേടകേലാംപള്ളനി,  കേളമകശ്ശേരനി ഭൂമനി
തടനിപട്ട്  കകേസ്സുകേള  ബഹു.  ചചഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സനി.ബനി.ചഎ.-ക്കട്ട്
തുടരകനസഷണത്തനിനഭായനി  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാറ്റൂര്  ഭൂമനി  കേകയറലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
സതസരഭാകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ഡനി)  കേറ്റ്യൂ.വനി,  വനി.സനി.,  വനി.ഇ.  ഫയലുകേള  തുടര്ചയഭായനി  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം കുറവകേളുലാം നറ്റ്യൂനതകേളുലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണചമനലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  അപഭാകേതകേള
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  മുന്കേരുതലുകേള കവണചമനലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കേചണത്തനിയ ചനില
നറ്റ്യൂനതകേളനില്  കമല്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
സദ്ഭരണത്തനിചന്റെ  പത്തട്ട്  തതസങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ  വകുപനിനുള്ളനിലുലാം  സദ്ഭരണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു നൂതന മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  രതീതനിയഭായഭാണട്ട്  സദ്ഭരണ ഓഡനിറനിലാംഗനിചന
വനിജനിലന്സട്ട് പ്രകയഭാജനചപടത്തുന്നതട്ട്.
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വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറഭായനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള

107(6418) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഴെനിമതനിവനിരുദ  പ്രവര്ത്തകേചര  ഉളചപടത്തനി  സലാംസഭാനചത്ത  വനിജനിലന്സട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിചപടത്തണചമനലാം കസഭാഷലല് ഓഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കണചമനലാം
ആവശലചപട്ടുചകേഭാണള്ള എചനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറഭായനില്
നനിലവനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്;  അതട്ട്  നനികേത്തഭാന്  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചവന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറഭാചയ ശക്തനിചപടത്തഭാന്
ഏചതങനിലുലാം  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില്
അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബറ്റ്യൂകറഭായനില്  നനിലവനില്
മനിനനിസതീരനിയല് സഭാഫനിചന്റെ 10 ഒഴെനിവകേളുലാം എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് സഭാഫനിചന്റെ 75 ഒഴെനിവകേളുലാം
ഉണട്ട്.  മനിനനിസതീരനിയല് തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.   എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) വനിജനിലന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ബറ്റ്യൂകറഭായനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബറ്റ്യൂകറഭാ  ഡയറക്ടര്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര്

108(6419) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിജനിലന്സട്ട്  ഡയറക്ടര്  സഭാനത്തുനനിനലാം  തചന്ന  ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നട്ട്
ശതീ. കജക്കബട്ട് കതഭാമസട്ട് കരഖഭാമൂലലാം അവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉചണങനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള അകദ്ദേഹലാം  കേത്തനില് കരഖചപട
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കേത്തനികനല് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വലക്തനിപരമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് വനിജനിലന്സട്ട് ഡയറക്ടര് സഭാനത്തു നനിന്നട്ട്
മഭാറണചമന്നട്ട് ആവശലചപടനിരുന.

(സനി) തല്സഭാനത്തട്ട് തുടരഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.

മുക്കുന്നനിമല ഖനനലാം

109(6420) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്  പള്ളനിചല്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  മൂക്കുന്നനിമല
ഖനനവമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ ; ഉചണങനില്
വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) ടനി അകനസഷണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുക്കുന്നനി മലയനില് അനധനികൃത ഖനനലാം നടത്തഭാന് അനുമതനി നല്കേനിയ മുഴുവന്
കപചരയലാം മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി ശനിക്ഷനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി ലകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം നനിലവനിലനില്ല.

എന്നഭാല്  മുക്കുന്നനിമലയനിചല  ഖനനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  വനി.  സനി.  03/14/

എസട്ട്.ചഎ.യ.-2,  വനി.സനി. 06/15/എസട്ട്.ചഎ.യ.-2  എന്നതീ വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേള

അകനസഷണഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേളുചട അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ബഹു.  ചചഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മുക്കുന്നനിമലയനില്  സര്ചവ  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി)  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസകേളുചട  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ

കുറഭാകരഭാപനിതര്ചക്കതനിചര  ഉചനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയള.

അകനസഷണലാം പുകരഭാഗതനിയനില് ആണട്ട്.
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ചകേഭാല്ലകങഭാടട്ട് കകേന്ദ്രമഭായനി മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനി

110(*T  6423)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനിറ്റൂര്  തഭാലൂക്കനില്ചപട  2  കപഭാലതീസട്ട്  സര്ക്കനിളുകേള  ഉളചപചട  2
ഡനിവനിഷനുകേളനിലഭായനി  8  കഫഭാറസട്ട്  കറഞ്ചുകേളുലാം  ചകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്,  ചനനഭാറ  എചചകസട്ട്
കറഞ്ചുകേളുലാം  ഉളചപട  ചകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്  കമഖലയനില്ചപട  കകേസകേള  ചചവകുന്നതുമൂലലാം
സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന വന്സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചനിറ്റൂര്  കകേഭാടതനിയനില്നനിന്നട്ട്  കകേസകേള
കവര്തനിരനിചട്ട്  ചകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്  കകേന്ദ്രമഭായനി  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനി  തുടങ്ങഭാന് ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്
നനിന്നട്ട് ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനി  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന്  ചചവകുന്നതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സസഭാഭഭാവനികേ
മഭായണഭാകുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ നഷലാം സലാംഭവനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചനിറ്റൂര്  ജുഡതീഷലല് ഫസട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനിയചട
അധനികേഭാര പരനിധനിയനില് മഭാറലാം വരുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  ചകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്  ജുഡതീഷലല് ഫസട്ട്
ക്ലഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരനിക്കണചമന്ന  ശനിപഭാര്ശ  ചചഹകക്കഭാടതനിയചട
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

111(6424) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .  വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനരതീതനിയലാം  അതട്ട്  ഏങ്ങചന കകേഭാടതനികേളുചട
പ്രവര്ത്തനരതീതനിയനില്നനിനലാം വലതലസ്തമഭായനിരനിക്കുചമനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(സനി)  ഇവയനിചല  നലഭായഭാധനികേഭാരനികേചള  നനിയമനിക്കുന്ന  രതീതനി  എനഭാണട്ട്;
മുന്സനിഫമഭാരുലാം  മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാരുലാം  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  കകേസ്സുകേള  എല്ലഭാലാം  ലകേകേഭാരലലാം
ചചയഭാന്  പ്രഭാപ്തനിയള്ളവരുലാം  നനിഷ്പക്ഷരുമഭാണട്ട്  നലഭായഭാധനികേഭാരനികേള  എന്നട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നചതങ്ങചനചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സഭാമൂഹനികേ,  സഭാമ്പത്തനികേ  വലതലഭാസങ്ങചളഭാനമനില്ലഭാചത  എല്ലഭാ  ജനങ്ങളക്കുലാം
നതീതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനിടഭാണട്ട്  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഗ്രഭാമഭാനലഭായഭാലയ ആക്ടനിചല 45  ചഭാപ്റര് അനുസരനിചഭാണട്ട് നലഭായഭാലയലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.
മറട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്നനിനട്ട്  വലതലസ്തമഭായനി  ഇനലന്  എവനിഡന്സട്ട്  ആക്ടനില്
പ്രസക്തമല്ലഭാത്ത  ചമഭാഴെനികേള,  റനികപഭാര്ടട്ട്,  കരഖകേള  ഗ്രഭാമനലഭായഭാധനികേഭാരനിക്കട്ട്  യക്തചമന്നട്ട്
കേരുതഭാവന്ന  മറട്ട്  കരഖകേള  എന്നനിവ  ചതളനിവഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയത്തനില്
കകേസകേള ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത സഭാക്ഷനി വനിസ്തഭാരലാം  കപഭാലുള്ള നടപടനി
കമങ്ങള  സഭാധഭാരണ  കകേഭാടതനി  നടപടനികമങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയ ആക്ടട്ട്  2008  ചസക്ഷന്  (5)  പ്രകേഭാരലാം ചചഹകക്കഭാടതനിയമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചട്ട്  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  നലഭായഭാധനികേഭാരനിചയ  നനിയമനിക്കുന.
കമല്പറഞ്ഞ  ആക്ടനിചല  ചസക്ഷന്  6-ല്  നലഭായഭാധനികേഭാരനിയചട  കയഭാഗലതചയപറനി
വനിശദതീകേരനിക്കുന.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ജുഡതീഷലല്  ഫസട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേറനിചന്റെ
കയഭാഗലതയഭാണട്ട് നലഭായഭാധനികേഭാരനിക്കട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  നനിയമനത്തനിനുകവണനി
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  വനിജഭാപനലാം  പുറചപടവനിക്കുനണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ജുഡതീഷലല്
സര്വതീസനില്  തനിരചഞ്ഞടക്കചപടന്ന  മുന്സനിഫട്ട്  മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാചര  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്
അടനിസഭാനത്തനില് നലഭായഭാധനികേഭാരനിയഭായനി നനിയമനിക്കുന.

ഫയര് ആന്റെട്ട് ചറസറ്റ്യൂസ്ക്യൂൂ സര്വതീസട്ട്

112(6425) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലഹരണചപട ഫയര് സര്വതീസട്ട്  റള പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ന ടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  സര്വതീസനിചന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) 15 വര്ഷത്തനില് കൂടതല് പഴെക്കമുള്ള എത്ര വഭാഹനങ്ങള ഫയര് ആന്റെട്ട്
ചറസറ്റ്യൂ സര്വതീസനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്; പ്രസ്തുത വകുപനില് ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള
വഭാഹനങ്ങളുചട എത്ര ശതമഭാനമഭാണട്ട് ഇചതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 1962-ചല കകേരള ഫയര്കഫഭാഴട്ട്  ആക്ടട്ട് പരനിഷരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഒരു പുതനിയ
നനിയമലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  ഫയര്  കഫഭാഴട്ട്  ആക്ടട്ട്
പരനിഷരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.  ചടയനിനനിലാംഗട്ട് അക്കഭാദമനി നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
1  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചു;   നഭാഷണല്  സനിവനില്  ഡനിഫന്സട്ട്  അക്കഭാദമനിയനിലുലാം
ചഎ.എലാം.ജനി.-യനിലുലാം കേമ്പറ്റ്യൂടര് ഉളചപചട വനിദഗ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി;  അഗനിരക്ഷഭാ
പരനിശതീലന അക്കഭാദമനിയനിചല വനിവനിധ കകേഭാഴ്സുകേളുചട സനിലബസട്ട് കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷരനിച്ചു.  അപകേടകേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  അഗനിശമന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാന്കഡര്ഡട്ട് ഓപകറഷന് ചപ്രഭാസതീഡസര്
തയഭാറഭാക്കനി;   നതീനല്,  മുങ്ങല്,  സ്കൂബഭാ ചചഡവനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവയനില്  വനിദഗ  പരനിശതീലനലാം,
അസനിസന്റെട്ട്  കസഷനഭാഫതീസര്,  ലതീഡനിലാംഗട്ട്  ഫയര്മഭാന്,  ചചഡ്രവര്  ചമക്കഭാനനിക്കട്ട്,  ചചഡ്രവര്
ചമക്കഭാനനിക്കട്ട്  എലനിജനിബനിലനിറനി  എന്നതീ  കകേഭാഴ്സുകേളനില്  കൂടതല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി.

(സനി) 15  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴെക്കമുള്ള  52  വഭാഹനങ്ങള ഫയര്  &  ചറസറ്റ്യൂ
വകുപനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത വകുപനില് ഉപകയഭാഗത്തനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങളുചട 9
ശതമഭാനമഭാണനിതട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഫയര് ആന്റെട്ട് ചറസറ്റ്യൂ കസഷന് ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

113(6426) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസദ്യു  കസഷന്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതട്ട്
ഏതട്ട് വര്ഷത്തനിലഭായനിരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  രൂപ  ചചലവഴെനിചഭാണട്ട്  പ്രസ്തസ്തുത  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചചതന
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ചകേടനിടലാം നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അറകുറപണനികേളക്കഭായനി
നഭാളനിതുവചര എത്ര രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസദ്യു  കസഷന്  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത
അവസ വളചര കശഭാചനതീയമഭാചണന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനു എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഭരണഭാനുമതനി എകപഭാള ലഭലമഭാകുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(എഫട്ട്)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷന്  സഭാഫട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  എങനില്  എത്ര  രൂപയചട  എസനികമറഭാചണനലാം  ഇതനിനു  ഭരണഭാനുമതനി
എകപഭാള ലഭലമഭാക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1981-ലഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ-ജനി)  അഗനിരക്ഷഭാ  നനിലയവലാം  ഫഭാമനിലനി  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുലാം  പുതുക്കനി  പണനിയന്നതനിനട്ട്
ആചകേ 8 കകേഭാടനി രൂപയചട എസനികമറ്റുലാം പ്ലഭാനുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിരുചന്നങനിലുലാം അവയനില് ചനില
കഭദഗതനികേള ആവശലമഭാചണന്നട്ട് കേണതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുതുക്കനിയ പ്ലഭാനുലാം
എസനികമറ്റുലാം  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേഭാന്  ചപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിചന  ചുമതലചപട
ത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ഉടമ്പന്കചഭാല, ചനടങണലാം ഫയര് & ചറസറ്റ്യൂ കസഷനുകേള

114(6427) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉടമ്പന്കചഭാല തഭാലൂക്കനിചല ഏകേ ഫയര്  &  ചറസദ്യു കസഷനനില് എത്ര
തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എത്ര  തസ്തനികേകേള  നനിലവനില്  ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്
കേനിടക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത ഏറവലാം വലനിയ തഭാലൂക്കുകേളനില്ചപടന്നതുലാം ഗതഭാഗത
സസൗകേരലങ്ങള  കുറവള്ളതുമഭായ  ഇവനിചട  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  കസഷന്  ഫള
ചസ്ട്രേങ്തട്ട്  ഫയര്  കസഷന്  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;
ഫയര് & ചറസദ്യു കസഷനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഉപകേരണങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി) കേസനിക്കട്ട് ചറകസഭാണ്സട്ട് ചവഹനിക്കനിള, അപകേട സലങ്ങളനില് ഉകപയഭാഗനി
ക്കുന്നതനിനഭായള്ള അസ ചചലറട്ട്,  ജനകററര്,  റബര് ഡനിങനി,  സ്കൂബ ചസറട്ട്  തുടങ്ങനിയ
ഉപകേരണങ്ങള  ഇവനിചട  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്  ഇവ
അടനിയനരമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവനിചട  അനുവദനിച  കേഭാലപഴെക്കലാം  ചചന്ന  വഭാഹനലാം  ചചഹകറഞട്ട്
കമഖലയനില്  അനുകയഭാജലമല്ലഭാത്തതനിനഭാല്  അടനിയനരമഭായനി  പുതനിയ  വഭാഹനലാം
അനുവദനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  ചനടലാംകേണലാം ഫയര്  &  ചറസറ്റ്യൂ കസഷന് ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനഭായനി
കേചണത്തനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം കേല്കുനല് വനികല്ലജനില്ചപടന്നതുമഭായ സലലാം വകുപട്ട്
ഏചറടത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇചല്ലങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  നനിലവനില്  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  ഫയര്
കസഷനട്ട് പുതനിയ ചകേടനിടലാം പണനിയന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉടമ്പന്കചഭാല  തഭാലൂക്കനിചല  ഏകേ  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷനഭായ
ചനടങണലാം ഫയര് കസഷനനിലുള്ള തസ്തനികേകേളുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന തസ്തനികേകേള

അസനിസന്റെട്ട് കസഷന് ആഫതീസര്-1 അസനിസന്റെട്ട് കസഷന് ആഫതീസര്- 1

ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന് -2 ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന് -1

ചചഡ്രവര് ചമക്കഭാനനിക്കട്ട് - 1 ഇല്ല

ഫയര്മഭാന്  ചചഡ്രവര്  -കേലാം  
-പമ്പട്ട് ഓപകററര്- 4

ഫയര്മഭാന്  ചചഡ്രവര്-കേലാം-  
പമ്പട്ട് ഓപകററര് - 2

ഫയര്മഭാന് -8 ഫയര്മഭാന് - 2

പഭാര്ടട്ട്ചചടലാം സസതീപര് - 1 പഭാര്ടട്ട് ചചടലാം സസതീപര് - 1

ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ചനടങണലാം  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ചറസറ്റ്യൂ
കസഷനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഉപകേരണങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ബനി.എ.  ചസറട്ട് - 1

ചചയനിന് സഭാ - 3

കപഭാര്ടബനിള പമ്പട്ട് - 1

ബുള്ളറട്ട് വനിത്തട്ട് വഭാടര് മനിസട്ട് - 1

 എലാം.റനി.- യലാം അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളുലാം - 1

ഫ്കളഭാടട്ട് പമ്പട്ട് - 1

ചചലഫട്ട് ജഭാക്കറട്ട് - 2 

ചചലഫട്ട് കബഭായട്ട് - 2

അലുമനിനതീയലാം എകറന്ഷന് ലഭാഡര് - 1
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(സനി&ഡനി)   ഇല്ല.  2016-17-ചല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ആയവ
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ചനടങണലാം നനിലയത്തനിചന്റെ കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ&എഫട്ട്)  ഇല്ല.  പ്രസ്തസ്തുത  സലലാം  വകുപനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ഫയര്
കസഷന് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയലാം ധനഭാനുമതനിയലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ചനയഭാറനിന്കേര ഫയര് കസഷന്

115(6428) ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനയഭാറനിന്കേര ഫയര്കസഷനനില് പുതനിയ ഫയര് ലഹഡ്രന്റെട്ട് സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 15-20 വര്ഷലാം പഴെക്കമുള്ള ഫയര് വഭാഹനങ്ങള, വഭാടര് കലഭാറനി എന്നനിവ
മഭാറനി  നൂതന രതീതനിയനിലുള്ള  മൂന്നട്ട്  ഫയര്  വഭാഹനങ്ങളുലാം  പുതനിയ വഭാടര്  കലഭാറനിയലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്  എന്നട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനയഭാറനിന്കേര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആസഭാനത്തട്ട്  സനിതനിചചയ്യുന്ന  ഫയര്
കസഷനട്ട് അതനിചന്റെ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ജതീവനക്കഭാരുചട കസവനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
ഇചല്ലങനില് ജതീവനക്കഭാരുചട എണ്ണലാം ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജലഭാശയ അപകേടങ്ങള ഉണഭാകുകമ്പഭാള ആവശലമഭായനി  വരുന്ന സ്കൂബ
ചസറട്ട്  (രണട്ട്  എണ്ണലാം)  പ്രസ്തസ്തുത  ഫയര് കസഷനട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  ഫയര്  ചചഹഡ്രന്റെട്ട്  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഫയര് &  ചറസറ്റ്യൂ സര്വതീസസട്ട് വകുപട്ട് ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വഭാഹനങ്ങളുലാം  അഗനിരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനഭായനി  38.56
കകേഭാടനി  രൂപയചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുന്ന  മുറയട്ട്  ആവശലമഭായവ  ചനയഭാറനിന്കേര
നനിലയത്തനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  ചനയഭാറനിന്കേര  നനിലയത്തനില്  ചുവചട  പറയന്ന  ജതീവനക്കഭാരുചട
കസവനലാം നനിലവനില് ലഭനിക്കുനണട്ട്:

കസഷന് ആഫതീസര് 1

അസനിസന്റെട്ട് കസഷന് ആഫതീസര് 1

ലതീഡനിലാംഗട്ട് ഫയര്മഭാന് 4

ചചഡ്രവര് ചമക്കഭാനനിക്കട്ട് 1

ഫയര്മഭാന് ചചഡ്രവര്-കേലാം-പമ്പട്ട് ഓപകററര് 9

ഫയര്മഭാന് 21

നനിലവനില് ഫയര്മഭാന് തസ്തനികേയനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് മൂന്നട്ട് ഒഴെനിവകേള ഉള്ളതട്ട്.  ടനി
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ആറര ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനില് 325 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവഴെനിചട്ട് 50 സ്കൂബഭാ
ചസറ്റുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. സ്കൂബഭാ ചസറ്റുകേള വഭാങ്ങുന്ന മുറയട്ട്
ചനയഭാറനിന്കേര നനിലയത്തനിനട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനിചഭാരണ തടവകേഭാര്

116(6429) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ജയനിലുകേളനില്  വനിചഭാരണ  തടവകേഭാരഭായനി  എത്ര  ഇതര
സലാംസഭാനക്കഭാര് ഉണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  സ്ത്രതീകേളുകടയലാം  പുരുഷന്മഭാരുചടയലാം  കേണക്കുകേള  പ്രകതലകേലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 492.

(ബനി) പുരുഷനഭാര് - 455

സ്ത്രതീകേള - 37.

തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജയനില് വഭാര്ഡന്മഭാരുചട ശമ്പളലാം

117(6430)  ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജയനില് വകുപനില് ജയനില് വഭാര്ഡന് തസ്തനികേയനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
കജഭാലനി  കനഭാക്കനി  വരുന്നവരുചട  ശമ്പളലാം  എത്ര  രൂപയഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ശമ്പള വര്ദനവട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  സമഭാന  തസ്തനികേകേളനില്  ഉണഭായ  ശമ്പള  വര്ദനവട്ട്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജയനില് വഭാര്ഡന്മഭാര്ക്കുകൂടനി അനുവദനിച്ചു നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ശമ്പളലാം  വര്ദനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഇറങ്ങനിയ  ഉത്തരവകേള  ഏചതല്ലഭാലാം;
വനിശദവനിവരലാം പകേര്പട്ട് സഹനിതലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജയനില് ചപഭാത്തനി യൂണനിറ്റുകേളനില് ആത്മഭാര്തമഭായലാം ഉയര്ന്ന കസവന
മകനഭാഭഭാവകത്തഭാചടയലാം  കജഭാലനി  ചചയവരുന്ന  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജയനില്  വഭാര്ഡന്മഭാര്ക്കട്ട്
ഇന്ചസന്റെതീവട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രഖലഭാപനിചനിടനിചല്ലങനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഏര്ചപടത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജയനില് വകുപനിചല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജയനില് വഭാര്ഡന്മഭാര്ക്കുലാം ചകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.
വഴെനി  നനിയമനിക്കചപടന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  വലതലസ്ത  ശമ്പളമഭാണട്ട്  നല്കുന്നചതന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ഒകര തസ്തനികേയനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്നവര്ക്കട്ട് ഒകര
നനിരക്കനില് ശമ്പളലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 7-10-2016-ചല സ.ഉ.   (സഭാധഭാ) 3050/2016/ആഭലനരലാം എന്ന
ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  ജയനില്  വകുപനില്  അസനിസന്റെട്ട്  പ്രനിസണ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  കജഭാലനി
ചചയവരുന്ന ദനിവസ കവതനക്കഭാരുചട  കവതനലാം 700  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  7-10-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  3050/2016/ആഭലനരലാം  (പകേര്പട്ട്
ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.)*

(ഡനി) നനിലവനില് ഇന്ചസന്റെതീവട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിടനില്ല.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില്
ഇല്ല.

(ഇ)  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട നനിരക്കനില് ശമ്പളലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനില്
ഇല്ല.

കകേരള ബുകട്ട് ആന്റെട്ട് പബനിഷനിലാംഗട്ട് ചസഭാചചസറനിയനിചല ചപന്ഷന്കേഭാര്

118(6431) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബുകട്ട്  ആന്റെട്ട്  പബനിഷനിലാംഗട്ട്  ചസഭാലസറനിയനില്നനിനലാം  ഇകപഭാള
ചപന്ഷന് വഭാങ്ങുന്ന എത്ര കപരഭാണുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

1486/2019
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(ബനി) ഇവര്ക്കട്ട് എനമുതലുള്ള ചപന്ഷനഭാണട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷന്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചപന്ഷന് മുടങ്ങുന്നതനിചനക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഏചതങനിലുലാം സബട്ട്
കേമ്മേനിറനിചയ  ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  ഈ  കേമ്മേനിറനി  ഇതുവചര  കയഭാഗലാം
കചര്ന്നനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഈ സഭാപനത്തനിചല ചപന്ഷകനഴട്ട് ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുന്ന സമരലാം
ഒത്തുതതീര്ക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 96 ചപന്ഷണര്മഭാരുലാം 7 ഫഭാമനിലനി ചപന്ഷണര്മഭാരുമഭാണുള്ളതട്ട്.

(ബനി) I.A.No.  5003 of  2014 in  WP (C)  No.  19009 of  2012  നമ്പര്
കകേസനികനലുള്ള  8-4-2014-ചല  ചചഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ചകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  എലാംകപ്ലഭായതീസട്ട്  കകേഭാണ്ടനിബറ്റ്യൂടറനി  ചപന്ഷന്  ആന്റെട്ട്  ജനറല്
ചപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട് ഫണട്ട് ചറഗുകലഷന്സട്ട്  2014-ചല കക്ലഭാസട്ട്  9 (3)  പ്രകേഭാരമുള്ള  7-ാം
ചപന്ഷന്  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  തതീരുമഭാന  പ്രകേഭാരവലാം   2014  ജൂണ്  മഭാസലാം  മുതല്
ചപന്ഷന് നല്കേനി തുടങ്ങനി.

(സനി)  കകേരള  ബുകട്ട്  ആന്റെട്ട്  പബനിഷനിലാംഗട്ട്  ചസഭാചചസറനിയനില്  ചപന്ഷന്
അനുവദനിച്ചുചകേഭാണള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള അനുബന്ധലാം* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) G.O. (Ms) No. 62/16/ഉവനിവ തതീയതനി 1-3-2016 നമ്പര് ഉത്തരവനിചന
കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചകേ.ബനി.പനി.എസനിചന്റെ  ഗകവണനിങട്ട്  കബഭാഡനിയചട  സബട്ട്
കേമ്മേനിറനിചയ ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  3-11-2016-ല്  11  മണനിക്കട്ട് കയഭാഗലാം കചര്ന്നട്ട് ചര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

വയനഭാടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്രസനിചല സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്

119(6432) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രസനില്  എത്ര  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്;
ഇവരുചട എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) വനിജനിലന്സട്ട് കകേസട്ട് കനരനിടന്ന ഏചതങനിലുലാം ഉകദലഭാഗസചന സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  മറനികേടന്നട്ട്  വയനഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രസനില്  എസട്ട്.എല്.ആര്.
ജതീവനക്കഭാരനഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ജതീവനക്കഭാരചന്റെ കപരട്ട്, ഏതട്ട് തതീയതനി
മുതല് ഈ സഭാപനത്തനില് കജഭാലനി ചചയ വരുന എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വയനഭാടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്രസനിലുലാം വയനഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ കഫഭാറലാം കസഭാറുകേളനിലുലാം
എത്ര ജതീവനക്കഭാര് മൂന്നട്ട് വര്ഷത്തനില് കൂടതലഭായനി കജഭാലനി ചചയ വരുന; ഇവരുചട
എണ്ണലാം,  തസ്തനികേ,  ഏതട്ട്  തതീയതനി  മുതല് കജഭാലനി  ചചയവരുന എന്നതീ വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  പ്രസനില്  30  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

തസ്തനികേ എണ്ണലാം

ചഡപറ്റ്യൂടനി സൂപ്രണട്ട് - 1

സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് - 1

സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കട്ട് - 2

ക്ലഭാര്ക്കട്ട് - 3

എല്.ഡനി. ചചടപനിസട്ട് - 1

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് - 1

വഭാചട്ട്മഭാന് കഗ്രഡട്ട് 2 - 1

അസനിസന്റെട്ട് കഫഭാര്മഭാന് - 2

കേമ്പറ്റ്യൂടര് കഗ്രഡട്ട് 1 - 1

റതീഡര് കഗ്രഡട്ട് 2 - 1

കപ്ലറട്ട് കമക്കര് കഗ്രഡട്ട് 2 – 1

ഓഫട്ട് ചസറട്ട് ഓപകററര് കഗ്രഡട്ട് 1  – 1

ഓഫട്ട് ചസറട്ട് ഓപകററര് കഗ്രഡട്ട് 2 – 1

സതീനനിയര് കഗ്രഡട്ട് ചചബന്റെര് - 2
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ഒന്നഭാലാം കഗ്രഡട്ട് ചചബന്റെര് - 2

രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട് ലഭാസ്ക്കര് -  3

രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട് ഇലട്ട് കതീഷലന് - 1

രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട് കഗറട്ട് കേതീപര് - 1

ഒന്നഭാലാം കഗ്രഡട്ട് പ്രനിന്റെര് - 1

എസട്ട്.എല്. ആര് . - 3

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി) വയനഭാടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് പ്രസനിലുലാം വയനഭാടട്ട് ജനില്ലഭാ കഫഭാറലാം കസഭാറനിലുമഭായനി
11  ജതീവനക്കഭാര്  മൂന  വര്ഷത്തനില്  കൂടതലഭായനി  കജഭാലനി  ചചയവരുന.  വയനഭാടട്ട്
ജനില്ലഭാ  കഫഭാറലാം  കസഭാറനില്  ഇതുവചര  തസ്തനികേകേചളഭാനലാം  സൃഷനിചനിടനില്ല.  വനിശദമഭായ
വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

തസ്തനികേ കജഭാലനി  ചചയ  വരുന്ന
തതീയതനി

സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് (1) - 20-5-2013

ഓഫട്ട് ചസറട്ട് ഓപകററര് കഗ്രഡട്ട് - 2 (1) – 3-6-2013

 രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട്  ലഭാസ്ക്കര് (1) – 9-11-2012

എസട്ട്.എല്.ആര് (2) - 1-3-2006

രണഭാലാം കഗ്രഡട്ട് ലഭാസ്ക്കര് (1) – 4-7-2012

സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കട്ട്  (2) - 7-5-2004,
30-10-2000

വഭാചട്ട്മഭാന് കഗ്രഡട്ട് 2 -  18-3-2013

ഓഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട് 2 – 11-5-2007

ഓഫട്ട് ചസറട്ട് ഓപകററര് കഗ്രഡട്ട് 1 – 25-8-2013

ചപന്ഷന് ബുക്കുകേളുലാം സര്വതീസട്ട് ബുക്കുകേളുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി

120(6433) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചപന്ഷന്  ബുക്കുകേളുലാം  സര്വതീസട്ട്  ബുക്കുകേളുലാം  ലഭനിക്കുവഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  സര്ക്കഭാര്  വനില  നനിശയനിചട്ട്  നല്കേഭാത്തതട്ട്
ചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടന്നതട്ട്  എന്ന  വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ബുക്കുകേള അടനിയനരമഭായനി ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ആവശലക്കഭാര്ക്കട്ട്  ചപന്ഷന്  ബുക്കുകേളുലാം  സര്വതീസട്ട്  ബുക്കുകേളുലാം
വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനികലക്കഭായനി  അചടനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ജനില്ലഭാ  കഫഭാലാം
കസഭാറുകേളനിലുലാം തനിരുവനനപുരലാം ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചസന്ടല് പ്രസനിചല പബനികക്കഷന്
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ജലപഭാത

121(*T 6434) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏചതല്ലഭാലാം  ജലഗതഭാഗത  പഭാതകേളഭാണട്ട്  കദശതീയ
ജലപഭാതകേളഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഏതു  തരത്തനിലുള്ള  ഇടചപടലഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പ്രതനികേരണലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാവളലാം മുതല് നതീകലശസരലാം വചര വലഭാപനിച്ചു കേനിടക്കുന്ന 590.18 കേനി.മതീ.
നതീളമുള്ള  ചവസട്ട്  കകേഭാസട്ട്  കേനഭാലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനചത്ത  ഉളനഭാടന്  ജലപഭാത.
ആയതനിനഭാല് ഒന്നഭാലാംഘടമഭായനി  ചകേഭാല്ലലാം  മുതല് തൃശ്ശൂര് കകേഭാടപ്പുറലാം വചരയള്ള  168
കേനി.മതീറര് ജലപഭാതചയയലാം ഉകദലഭാഗമണ്ഡല് കേനഭാല് (23  കേനി.മതീ.)  ചമ്പക്കര കേനഭാല്
(14  കേനി.മതീ.)  എന്നതീ  ഉപകേനഭാലുകേചളയലാം  "നഭാഷണല്  വഭാടര്കവ  ആക്ടട്ട്  1992”പ്രകേഭാരലാം
കദശതീയ ജലപഭാതകേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. രണഭാലാം ഘടമഭായനി 2016 മഭാര്ചട്ട് 25-ചല
ഭഭാരത സര്ക്കഭാര് ഗസറട്ട് വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം "നഭാഷണല് വഭാടര്കവ ആക്ടട്ട് 2016”
അനുസരനിചട്ട്  ചകേഭാല്ലലാം  കകേഭാടപ്പുറലാം  പഭാതചയ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വചര  160  കേനി.മതീ.

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം  ആലപ്പുഴെ-ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  കേനഭാല്,  ആലപ്പുഴെ-കകേഭാടയലാം-അതനിരമ്പുഴെ
കേനഭാല്,  കകേഭാടയലാം-ചചവക്കലാം  കേനഭാല്  എന്നതീ  ഉപകേനഭാലുകേളുലാം  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ജലപഭാതകേളുചട കമല്കനഭാടലാം ഇന്ലഭാന്ഡട്ട്
വഭാടര്കവയ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല ആണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേഭാവളലാം മുതല് നതീകലശസരലാം  വചര വലഭാപനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന ചവസട്ട്
കകേഭാസട്ട്  കേനഭാലനില് ചകേഭാല്ലലാം  മുതല് തൃശ്ശൂര് കകേഭാടപ്പുറലാം  വചരയള്ള ജലപഭാതചയയലാം
ഉപകേനഭാലുകേചളയലാം  'നഭാഷണല് വഭാടര്കവ  ആക്ടട്ട്  1992'  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ ജലപഭാതയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാംഘടമഭായനി  25-3-2016-ചല  ഭഭാരതസര്ക്കഭാര്  ഗസറട്ട്
വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം  'നഭാഷണല് വഭാടര്കവ ആക്ടട്ട്  2016'  അനുസരനിചട്ട്  ചകേഭാല്ലലാം-
കകേഭാടപ്പുറലാം  ജലപഭാതചയ കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വചര  ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം  ഉപകേനഭാലുകേചള
കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം   ചതക്കട്ട്  കകേഭാവളലാം  മുതല്  ചകേഭാല്ലലാം  വചരയലാം  വടക്കട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് മുതല് കഹഭാസ്ദുര്ഗട്ട് വചരയള്ള ഭഭാഗലാംകൂടനി നഭാഷണല് വഭാടര്കവയചട
പരനിധനിയനില്  ഉളചപടത്തണചമന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനികനഭാടട്ട്  അഭലര്തനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പ്രതനികേരണലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.   NATPAC- ചന്റെ
പഠനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വര്ക്കല തുരങത്തനിചന്റെ സഭാന്നനിദലലാംമൂലലാം കകേഭാവളലാം
മുതല്  ചകേഭാല്ലലാം  വചരയള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  കദശതീയ  ജലപഭാത  നനിലവഭാര
ത്തനികലയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാകങതനികേമഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേളുചണനലാം  നഭാഷണല്
വഭാടര്കവ ആക്ടനില് ഭഭാവനിയനില് കഭദഗതനികേള വരുത്തുകമ്പഭാള കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ആവശലങ്ങള  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാചണനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.

കേകനഭാലനി കേനഭാല്

122(*T 6435)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേകനഭാലനി  കേനഭാല്  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വളചര മുമ്പുതചന്ന സര്കവ ഉളചപചടയള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ജലപഭാത  നനിലവനില്  വന്നഭാല്  ലഭനിക്കുന്ന  കനടങ്ങള  വനിലയനി
രുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കദശതീയ  ജലപഭാതഭാ  പദതനികേളുചട  കൂടത്തനില്  കേകനഭാലനി
കേനഭാല്  ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  ഇതുവചര
പൂര്ത്തനിയഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ജലപഭാത സലാംബന്ധനിച പദതനികേള എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേകനഭാലനി കേനഭാല് കദശതീയ ജലപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  സര്കവ  ഉളചപചടയള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ബനി)   കദശതീയ  ജലപഭാതഭാനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള കേനഭാല് വരനികേയഭാചണങനില്
ചചലവ കുറഞ്ഞ രതീതനിയനില് ചരക്കുഗതഭാഗതത്തനിനുലാം യഭാത്രഭാ കബഭാട്ടുകേള ഓപകററട്ട്
ചചയ്യുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയലാം.  അതുവഴെനി കറഭാഡട്ട് മഭാര്ഗമുള്ള ഗതഭാഗതത്തനിചന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം
ജലപഭാതവഴെനിയഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.   കൂടഭാചത  അപകേടകേരമഭായ  ചരക്കുകേളുചട
കറഭാഡുമഭാര്കഗനയള്ള  കേടത്തട്ട്  ജലപഭാതയനിലൂചട  മഭാറ്റുന്നതുമൂലലാം  കറഭാഡട്ട്  സരക്ഷ
കൂടതല് ചമചചപടത്തഭാനുലാം അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
അകതഭാചടഭാപലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാര  വനികേസനലാം,  നഗരസസൗന്ദരലവല്ക്കരണലാം
തുടങ്ങനിയവയലാം കനടങ്ങളനില് ഉളചപടന.

(സനി&ഡനി)   കേകനഭാലനി  കേനഭാല്  ഉളചപടന്ന  ജലപഭാതയചട  കേല്ലഭായനി  പുഴെ
വടകക്കക്കരവചരയള്ള  ജലപഭാത  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  പ്രലഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള കേനഭാലുലാം അതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള ഭൂമനിയചട അതനിര്ത്തനിനനിര്ണ്ണയവലാം
കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുന്നതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള നടനവരുന.  കദശതീയ
ജലപഭാത വനികേസനവലാം തുടര് നടപടനിയലാം  Inland Waterways Authority of India-
യചട കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്.

മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലചത്ത ബന്ധു നനിയമനങ്ങള

123(6437) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുചട  തലപത്തട്ട്  മനനിമഭാർ  ഉൾപചടയള്ള  രഭാഷതീയ  പ്രവർത്തകേരുചട
ബന്ധുക്കളുചട നനിയമനങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഏചതഭാചക്ക  സഭാപനങ്ങളനില്  ആചണന്നട്ട്  കപരുസഹനിതലാം,  ആരുചട  ബന്ധു  ആചണന്നട്ട്
ഉളചപചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുചട  തലപത്തട്ട്  മനനിമഭാര്  ഉളചപചടയള്ള  രഭാഷതീയ  പ്രവര്ത്തകേരുചട
ബന്ധുക്കളുചട നനിയമനങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.
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യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കവണനിയള്ള സലാംരലാംഭകേതസ പ്രസഭാനങ്ങള

124(6438) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നമ്മുചട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  പ്രസഭാനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് എചനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി) യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് കവണനിയള്ള പദതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബനിരുദധഭാരനികേളഭായ  യവതതീയവഭാക്കളഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ
പരനിഗണനയലാം കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കേഭാന് പദതനികേളുകണഭാ; അവ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിചല  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചചറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങചള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  കൂടതല് നനികക്ഷപലാം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ
പദതനി”വഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.   വനിവരസഭാകങതനികേ/
സഭാകങതനികേഭാനുബന്ധ  കമഖലകേളനിചല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സഭാര്ടപട്ട്  കബഭാക്സുകേള
നല്കുകേ,  അനര്കദ്ദേശതീയ  വനിനനിമയ  പദതനി,  കപറന്റെട്ട്  രജനിസര്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള
ചചലവട്ട്  തനിരനിചകേ  നല്കുന്ന  പദതനി  എന്നനിവ  കകേരള  സഭാര്ടപട്ട്  മനിഷചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില്  ചടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസട്ട്  ഇന്കേറ്റ്യൂകബഷന്  ചസന്റെര്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത വനിദലഭാര്തനി/യവ സലാംരലാംഭകേചര വളര്ത്തനിചയടക്കുന്നതനിനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന  ക്ലഭാസകേള,  കകേരള
എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്  വഴെനി  പരനിശതീലന ശനില്പശഭാലകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ   വനികേസന
ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.)  ക്ലബ്ബുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി
വഴെനി യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ചചറുകേനിട വലവസഭായലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ധനസഹഭായവലാം
5 % അധനികേ സബ്സനിഡനിയലാം കൂടനി 20 %  നല്കേനിവരുന.

(സനി) ബനിരുദധഭാരനികേളക്കഭായനി പ്രകതലകേ പദതനികേള നനിലവനിലനില്ല.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില് ഉളചപടത്തനി ചകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനില്
മനിനനിമഭാസട്ട് ചചലറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

125(6439)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-15-ല്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  ഉളചപടത്തനി  ചകേഭാകണഭാടനി
മണ്ഡലത്തനില്  80  സലത്തട്ട്  മനിനനിമഭാസട്ട്  ലലറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ചകേഭാല്ലചത്ത കകേരള ഇലകനിക്കല് ആന്റെട്ട് അചലയ്ഡട്ട് കേമ്പനനി
ലനിമനിറഡനിചന ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  മുഴുവനഭായലാം  സഭാപനിക്കുകേകയഭാ  സഭാപനിചവയട്ട്
ലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നല്കുകേകയഭാ ചചയഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മനിനനിമഭാസട്ട്  ലലറട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  മനിനനിമഭാസട്ട്  ചചലറട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ അഡസഭാന്സട്ട് തുകേ നഭാളനിതുവചര ലഭനിചനിടനില്ല.  എങനിലുലാം
കേമ്പനനിയചട  ഫണനില്നനിനലാം  കമല്പറഞ്ഞവയനില്  63  എണ്ണലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ചചവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അനുമതനിയലാം
അതനിനഭായനി ഫതീസലാം അടയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അഡസഭാന്സട്ട് തുകേ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
ചചവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില്  ഫതീസട്ട്  അടചട്ട്  അനുമതനി  വഭാങ്ങനി  മനിനനിമഭാസട്ട്  ചചലറനിനട്ട്
ചചവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  കശഷനിചവ  ഉടന്തചന്ന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ജപ്തനി നടപടനികേളനില്നനിനലാം ചചറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ യൂണനിറ്റുകേചള
സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് നടപടനി

126(6440) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല ചചറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായനികേള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി ഫണട്ട് വഴെനി സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാനഭായനി ചപഭാതുകമഖലഭാ ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിചന്നടത്ത  വഭായകേളനില്  ജപ്തനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജപ്തനി  നടപടനികേളനില്  മഭാനുഷനികേമഭായ  പരനിഗണനകേള  നല്കുവഭാനുലാം
തവണകേള അനുവദനിക്കുവഭാനുലാം ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) വലവസഭായമഭാന്ദലലാംമൂലലാം ക്ഷതീണലാം സലാംഭവനിച ഇത്തരലാം ചചറുകേനിട ഇടത്തരലാം
വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  എചനങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചമഭാറകടഭാറനിയലാം  കേഭാലഭാവധനി   കേഴെനിഞ്ഞ  വഭായകേളനില്  കുടനിശ്ശേനികേയള്ള
പക്ഷലാം  തുകേ  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  CGTMSE  Claim/റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി
തുടങ്ങനിയ നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള ബഭാങ്കുകേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.
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(ബനി)  റവനറ്റ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുന്പട്ട്  സഭാധലമഭായ
എല്ലഭാ പരനിഗണനകേളുലാം ബഭാങ്കുകേള നല്കേഭാറുണട്ട്. വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശകയഭാടട്ട് കൂടനി
ലഭലമഭായ  ബഭാങട്ട്  വഭായകേളനില്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  ചചകേത്തഭാങ്ങട്ട്  സഹഭായവലാം
നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  വലവസഭായ  മഭാന്ദലലാംമൂലലാം  ക്ഷതീണലാം  സലാംഭവനിച  ഇത്തരലാം  ചചറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്  ബഭാങട്ട്  വഭായ  പുനനഃകമതീകേരണലാം,  ഒറത്തവണ
തതീര്പഭാക്കല് പദതനി എന്നതീ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിവരുനണട്ട്.

ചചറുകേനിട വലവസഭായ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികമലാം

127(6441) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറുകേനിട വലവസഭായ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികമലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എചനഭാചക്ക കരഖകേളഭാണട്ട് ഹഭാജരഭാകക്കണചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഒരു ചചറുകേനിട വലവസഭായ സഭാപനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി
നല്കകേണതട്ട്  ബന്ധചപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനമഭാണട്ട്.  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭത്തനിചന്റെ  സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,  ഫഭാക്ടറതീസട്ട്  &
കബഭായനികലഴട്ട്,  ടസൗണ്  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്,  ചതഭാഴെനില്,  ചചമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി,  വനലാം,
ഇലകനിക്കല്  ഇന്ചസക്ടകററട്ട്,  ചകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,  അഗനിശമന  വനിഭഭാഗലാം  തുടങ്ങനിയ
ഏജന്സനികേളുചട/വകുപ്പുകേളുചട എന്.ഒ.സനി.-യചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി
നല്കുന്നതട്ട്.

ചവരൂര് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറട്ട്

128(6442) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ചവരൂര്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
എകസറനില് എത്ര യൂണനിറ്റുകേള ആണട്ട് നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിചട്ട് വരുന്നതട്ട്; കനരചത്ത
ആരലാംഭനിച ഏചതങനിലുലാം യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ എകസറനില് പുതനിയ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചകേടനിടങ്ങളുലാം
പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനിയലാം ലഭലമഭാകണഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  എകസറനില്  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  എചനല്ലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  നല്കേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നചതനലാം  അവര്  ഇസൗ  സസൗകേരലങ്ങള
എങ്ങചന പ്രകയഭാജനചപടത്തുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഹഭായങ്ങള നല്കേഭാന് ഏറവലാം ഒടവനിലഭായനി ഏര്ചപട
ത്തനിയനിരനിക്കുന്ന പുതനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 74 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 2 യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തന രഹനിതമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലഭലമല്ല.

(സനി)  ഇസൗ  എകസറനില്  ഭൂമനി/ചഷഡട്ട്  ഒഴെനിവവരുന്ന  മുറയട്ട്  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
നല്കേനിവരുന.  ചചവദദ്യുതനിയലാം ജലവലാം കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കുന.  ഗതഭാഗത
സസൗകേരലവലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിചട  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ബന്ധചപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ അനുമതനി ആവശലമനില്ല.  ഇസൗ സസൗകേരലങ്ങള
ഇവനിടചത്ത യൂണനിറ്റുകേള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് പ്രകയഭാജനചപടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  എല്ലഭാ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം   തുടക്കലാം  മുതല്  തചന്ന
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

വലവസഭായ എകസറ്റുകേളനിചല ഭൂമനിയചട വലവസഭാകയതര ഉപകയഭാഗലാം

129(6443) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലവസഭായ എകസറ്റുകേള എത്ര എണ്ണലാം ഉചണനലാം ഇതട്ട്
എവനിചടചയല്ലഭാമഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് എത്ര യൂണനിറ്റുകേള വതീതലാം ഉണട്ട്;

(സനി)  ഈ എകസറ്റുകേളനിചല എത്ര യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണട്ട്;  അവ
ഏചതല്ലഭാലാം;

(ഡനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  യൂണനിറ്റുകേളുചട  ഭൂമനിയലാം  മറട്ട്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  എനട്ട്
ചചയ്യുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത ഭൂമനി  വലവസഭാകയതര ആവശലങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  10  വലവസഭായ വനികേസന  ഏരനിയകേളുലാം  25  വലവസഭായ
വനികേസന കപ്ലഭാട്ടുകേളുലാം രണട്ട് കേയര് പഭാര്ക്കുകേളുലാം ഒരു ഫങ്ഷണല് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്
എകസറ്റുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  വനിശദമഭായ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  2583  യൂണനിറ്റുകേളക്കഭാണട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ
യൂണനിറ്റുകേളുചട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  യൂണനിറ്റുകേളുചട  ഭൂമനി  ചടപ്രകേഭാരലാം  തനിരനിചചടത്തട്ട്
അനുകയഭാജലരഭായ പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന.

(ഇ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

മലപ്പുറലാം കേലഭാന്സര് ചസന്റെര് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട്
യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി

130(6444) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം കേലഭാന്സര് ചസന്റെര് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന്
എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായ  ഗകവണനിലാംഗട്ട്  കബഭാഡനി  ഇതുസലാംബന്ധനിച
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് കയഭാഗലാം കചര്ന്നനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  എങനില്  എന്നഭാണട്ട്  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നചതനലാം  എചനല്ലഭാലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
എടത്തചതനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അതനുസരനിചട്ട് എചനല്ലഭാലാം തുടർനടപടനികേളഭാണട്ട് നഭാളനിതുവചര സസതീകേരനി
ചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) മലപ്പുറലാം കേലഭാന്സര് ചസന്റെര് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് എന്ന കപരനില്
1860-ചല  ചസഭാചചസറതീസട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്  ആക്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  2014  ചഫബ്രുവരനി
14-ാം  തതീയതനി  ഒരു  ചഭാരനിറബനിള  ചസഭാചചസറനി  രജനിസര്  ചചയ്യുകേയലാം  ബഹു.
മുഖലമനനി  ചചയര്മഭാനുലാം  ബഹു.  വലവസഭായ  ആകരഭാഗല  വകേപ്പുമനനിമഭാര്  ചചവസട്ട്
ചചയര്മഭാന്മഭാരുമഭായനി  25  അലാംഗ ഗകവണനിങട്ട്  കബഭാഡനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഇതനിനഭായനി  ഒരു  ചസഷലല്  ഓഫതീസചറ  നനിയമനിക്കുകേയലാം  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
മലപ്പുറത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
അനുസരനിചട്ട് 300 കേനിടക്കകേളുള്ള നനിര്ദ്ദേനിഷ ചസന്റെറനിനട്ട്  ഏതഭാണട്ട് 340 കകേഭാടനി രൂപ
ചചലവ വരുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. സഭാപനത്തനിചന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യനില്നനിനലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  വഭായയഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.
മലപ്പുറലാം  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെര്  ആന്റെട്ട്  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടനിനട്ട്  ഭൂമനി  പതനിച്ചു
നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള റവനറ്റ്യൂ വകുപട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി)   25-7-2016-ല് ചസഭാചചസറനിയചട  ഗകവണനിങട്ട്  കബഭാഡനി  ബഹു.
മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്  മലപ്പുറലാം  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെര്
കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ  ഭഭാവനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ചര്ച  ചചയ്യുകേയണഭായനി.
ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പദതനിയചട  ഭഭാവനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  സലാംബന്ധനിച
തതീരുമഭാനചമടക്കണചമന്നട്ട്  ഗകവണനിങട്ട്  കബഭാഡനി  സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ചപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങചള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന് പഭാകക്കജട്ട്

131(6445) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഷത്തനിലഭായ  എല്ലഭാ  ചപഭാതുകമഖല  സഭാപനങ്ങകളയലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിചട്ട്
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിനട്ട് ഒരു പഭാകക്കജനിനട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
എചനല്ലഭാലാം; വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാകക്കജനിചന്റെ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  മുന്കേഭാല പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇകപഭാഴെചത്ത അവസയലാം വനിശകേലനലാം ചചയ്തട്ട് നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുളചപചടയള്ള
സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വലവസഭായ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  42  സഭാപനങ്ങളുചടയലാം  പ്രഭാഥമനികേ  അവകലഭാകേന
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കയഭാഗങ്ങള  റനിയഭാബട്ട്  മുകഖന  നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഓകരഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി ആധുനനികേവത്ക്കരണവലാം
വനിപുലതീകേരണവലാം  ഉത്പഭാദന  ചചവവനിദലവല്ക്കരണവമുളചപചട  സസതീകേരനികക്കണ
നടപടനികേള സഭാമ്പത്തനികേ ലഭലതകൂടനി  കേണക്കനിചലടത്തുചകേഭാണട്ട് നടപനില് വരുത്തുവഭാനഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഉത്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചടയലാം  സഭാകങതനികേവനിദലയചടയലാം
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സഭാധലതയള്ള  ഉത്പന്നങ്ങളുചട
ചചവവനിദലവല്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജട്ട് ചമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനിട്ടുള്ള
സലാംകയഭാജനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനനഃരുദഭാരണലാം,  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട ശക്തനിചപടത്തല്,
എന്നനിവ  അതഭാതട്ട്  കമഖലകേളനിലുള്ള  വനിദഗരുചട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൂടനി  സസതീകേരനിച്ചു
ചകേഭാണഭായനിരനിക്കുലാം സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനചമടക്കുന്നതട്ട്.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട നഷവനിവരലാം

132(6446) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;  ജനില്ല  തനിരനിചട്ട്  ഈ  സഭാപനങ്ങളുചട  കപരട്ട്
വനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ലഭാഭത്തനില് ഓടന്ന ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള എചതഭാചക്കചയന്നട്ട്
കപരുസഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഏചതഭാചക്ക;  ഈ
സഭാപനങ്ങളുചട  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത നഷലാം  എത്ര തുകേ  വതീതചമന്നട്ട്
2010-11 മുതല് 2015-16 വചര എത്രചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ടനി  സഭാപനങ്ങളുചട
തലപത്തട്ട്  പുതനിയ  ആളുകേചള  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇവരുചട  കപരു
സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലവസഭായവകുപനിനു  കേതീഴെനില്  42  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അവയചട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം
ആയനി കചര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)   വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച
സഭാപനങ്ങളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

കമ 
നമ്പര്

 സഭാപനങ്ങള

1 മലബഭാര് സനിമന്റെട്ട്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

2 കകേരള കസറട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് 
ലനിമനിറഡട്ട്

3 ദനി കകേരള മനിനറല്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചമറല്സട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

4 കകേരള കസറട്ട് ഇലകകഭാണനികേട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് 
ലനിമനിറഡട്ട്

5 കഫഭാറസട്ട് ഇന്ഡസ്ട്രേതീസട്ട് (ടഭാവന്കൂര്) ലനിമനിറഡട്ട്

6 കകേരള കസറട്ട് മനിനറല് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്

7 ചകേല്കടഭാണ് ഇലകകഭാ സനിറഭാമനികട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

8 കകേരള ആര്ടനിസഭാന്സട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്

9 കകേരള കസറട്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എന്റെര്ചചപ്രസസട്ട് ലനിമനിറഡട്ട്

10 സതീല് ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല്സട്ട് കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്

*  കേനിന്ഫ 2015-16-ല് ഉളചപടത്തനിയനിടനില്ല.
(സനി)  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഇവയചട  2010-11  മുതല്

2015-16 വചരയള്ള നഷവലാം അനുബന്ധലാം  ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചവയനില് 15 സഭാപനങ്ങളുചട മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്മഭാചര മഭാറനി പുതനിയ
മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്മഭാചര നനിയമനിചനിരുന. ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധലാം  ആയനി
കചര്ക്കുന.*

ധഭാതുമണല് കേടത്തനിയതനിചന്റെ കപരനില് കകേസട്ട്
133(6447)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ധഭാതുമണല്  കേടത്തനിയതനിചന്റെ

കപരനില് എത്ര കപര്ചക്കതനിചര കകേസട്ട് എടത്തനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
ഉത്തരലാം 

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ധഭാതുമണല്  കേടത്തനിയതനിചന്റെ
കപരനില് കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിടനില്ല.
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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മഭാകവലനിക്കര പല്ലഭാരനിമലാംഗലലാം ഖഭാദനി സസൗഭഭാഗലയട്ട് ആസ്തനി വനികേസന പദതനി
തുകേ

134(6448) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  പല്ലഭാരനിമലാംഗലലാം  ഖഭാദനി  സസൗഭഭാഗലയട്ട്  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളചപടത്തനി  G.O.(RT)  No.  1226/2014/ID  dated  1-11-2014
പ്രകേഭാരലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വലവസഭായ  വഭാണനിജല  ഡയറക്ടര്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ചപ്രഭാകപഭാസലനിചന്റെ  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   മഭാകവലനിക്കര  പല്ലഭാരനിമലാംഗരലാം  ഖഭാദനി  സസൗഭഭാഗലയട്ട്  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില്  ഉളചപടത്തനി  G.O.(Rt)  No.  1226/2014/ID  dated  1-11-2014
പ്രകേഭാരലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  റനിലതീസട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയ
ചഹഡട്ട്  ഓഫട്ട്  അക്കസൗണട്ട്  4851-106-72-ല്  ആവശലമഭായ  തുകേ  ലഭലമല്ലഭാതനി
രുന്നതനിനഭാല്  ടനി  തുകേ  റതീ  അകപ്രഭാപ്രനികയറട്ട്  ചചയ  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ചപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭനിചനിരുനചവങനിലുലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനില്ല.
നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പുതനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കഭാന്  വലവസഭായ
വഭാണനിജല ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുചട ലഭാഭ-നഷ വനിവരങ്ങള

135(6449) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചു; ഇവയചട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  എണ്ണലാം  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  ഇവയചട  കപരു  വനിവരവലാം,
ഓകരഭാനലാം വരുത്തനിയ നഷത്തനിചന്റെ കേണക്കുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള 10 ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലുലാം 31 ചപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  നഷത്തനിലുമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിചതട്ട്.   ഇവയചട  കപരുവനിവരവലാം  ലഭാഭ
നഷകേണക്കുകേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം, പവര്ലൂലാം ഫഭാക്ടറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

136(6450) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സസൗജനലമഭായനി
യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന്ന  പദതനിയചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  വലവസഭായ  വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലകേത്തറനി യൂണനിറ്റുകേകളഭാ, ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം, പവര്ലൂലാം ഫഭാക്ടറനികേകളഭാ ഇല്ലഭാത്ത
പത്തനലാംതനിട കപഭാലുള്ള ജനില്ലകേളനിചല കുടനികേളക്കട്ട് യൂണനികഫഭാലാം വസ്ത്രങ്ങള എങ്ങചന
ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  ലകേത്തറനി  വസ്ത്രങ്ങള  ചതരചഞ്ഞടക്കുന്നതു  വഴെനി
ലകേത്തറനി കമഖലയട്ട് ഉണര്വണഭാക്കുകേചയന്ന ലക്ഷലലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം, വലഭാവസഭായനികേമഭായനി
പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ല  കപഭാലുള്ള  ജനില്ലകേളക്കട്ട്  ഇതനിചന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കഭാചത കപഭാകുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുലാം വനിധലാം പത്തനലാംതനിട ജനില്ലയനില് ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം ,
പവര്ലൂലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിചല  1-ാം ക്ലഭാസട്ട് മുതല്  8-ാം
ക്ലഭാസട്ട്  വചരയള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  സസൗജനല  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുചമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
ധനകേഭാരല  മനനിയചട  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  അതനിനുകവണനി  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  വലവസഭായവകുപട്ട്
അഡതീഷണല്  ചതീഫട്ട്  ചസകടറനി  ചചയര്മഭാനഭായള്ള  സലാംസഭാന  കേമ്മേനിറനിയലാം,
ജനില്ലകേളനില് ജനില്ലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല് മഭാകനജര് കനഭാഡല് ഓഫതീസറഭായ

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ജനില്ലഭാതല കേമ്മേനിറനിയമഭാണട്ട്.  1 -ാംക്ലഭാസട്ട്  മുതല്  8-ാം ക്ലഭാസട്ട്  വചരയള്ള വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
സസൗജനലമഭായനി  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  ചചകേത്തറനിയനില്  ചനയനല്കുന്നതനിനുകവണനി
25  ലക്ഷകത്തഭാളലാം വരുന്ന കുടനികേളക്കട്ട് ഏകേകദശലാം  130  ലക്ഷലാം മതീറര് തുണനി ആവശലമഭായനി
വരുന്നതഭായനി കേചണത്തനിയനിരുന.  എന്നഭാല് ഇസൗ പദതനിയചട ആദലവര്ഷലാം എന്ന
നനിലയ്ക്കുലാം  ഇസൗ  വര്ഷത്തനില്  അഞ്ചുമഭാസലാം  മഭാത്രകമ  സമയലഭലതയള  എന്നതുലാം
ചചകേത്തറനി കമഖലയനില് നനിനട്ട് 40 ലക്ഷലാം മതീറര് തുണനി മഭാത്രകമ ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയകേയള  എന്നതുലാം  കേണക്കനിചലടത്തട്ട്  5-10-2016-നട്ട്  ബഹു.  മുഖലമനനിയചട
സഭാന്നനിദലത്തനില് കചര്ന്ന കയഭാഗത്തനില് 1-ാം ക്ലഭാസട്ട് മുതല് 5-ാം ക്ലഭാസട്ട് വചരയള്ള
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് അടത്ത അധലയനവര്ഷലാം സസൗജനലയൂണനികഫഭാലാം നല്കുചമനലാം
ബഭാക്കനി വരുന്ന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള രതീതനിയനില് പണലാം നല്കേഭാചമനലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  160  വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപജനില്ലകേളക്കുലാം ചചകേത്തറനി യൂണനികഫഭാമനിചന്റെ
നനിറലാം  ചതരചഞ്ഞടക്കുന്നതനിനഭായനി  കേളര്  സഭാമ്പനിളുകേള നല്കുകേയലാം  ഇന്റെര്ചനറനില്
അപട്ട് കലഭാഡട്ട്  ചചയ്യുകേയലാം ചചയ.  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്നനിനലാം തുണനിയചട നനിറലാം,
അളവട്ട് എന്നനിവ ലഭലമഭാകക്കണതുണട്ട്.  പുതുക്കനിയ പദതനികരഖയചട അടനിസഭാനത്തനില് ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തഭാചകേ സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം ചനയ്യുന്നതനിനഭായനി കേചണത്തനിയ
തറനികേളനില്  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിചലയലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  യൂണനികഫഭാലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചനയ്ത്തുകേഭാചരയലാം  പുതുതലമുറയനിചല  ചനയ്ത്തുകേഭാചരയലാം
ഉളചപടത്തനിയഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് സലാംസഭാനത്തഭാചകേയള്ള
ചനയ്ത്തുചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുട്ട് ഇതനിചന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പത്തനലാംതനിടയനില് സ്കൂള
യൂണനികഫഭാലാം ചനയ്യുന്നതനിനട്ട് ചനയ്ത്തുകേഭാര് മുകമ്പഭാട്ടുവരനികേയഭാചണങനില് അവകരയലാം ഇസൗ
പദതനിയനില് ഉളചപടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല മനിനനി ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറ്റുകേള

137(6451) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് പഭായനിപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലുള്ള
നഭാലുകകേഭാടനിയനിലുലാം,  മഭാടപള്ളനി  പഞഭായത്തനിലുള്ള  മഭാമൂടനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മനിനനി
ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് എകസറ്റുകേളനില് ഇകപഭാള എത്ര യൂണനിറ്റുകേള വതീതലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ഈ  എകസറ്റുകേളനില്  ചകേടനിട
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സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഈ  എകസറ്റുകേളനില്  ഭൂമനി

ലഭലമഭാകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭായനിപഭാടട്ട്  മനിനനി വലവസഭായ എകസറനില്  10  യൂണനിറ്റുകേളനില്  9  എണ്ണലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  മഭാടപള്ളനി  മനിനനി  വലവസഭായ  എകസറനില്  ആചകേയള്ള  10
യൂണനിറ്റുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പഭായനിപഭാടട്ട്  മനിനനി  വലവസഭായ എകസറനിചല ഒരു
യൂണനിറട്ട് റതീ അകലഭാടട്ട്ചമന്റെനിനുള്ള നടപടനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലഭലമല്ല.

ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കേസഭാറനി, കഷര്, ഗ്രഭാചചനറട്ട് ഖനന
യൂണനിറ്റുകേള

138(6452) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില്ചപടന്ന പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിയമവനികധയമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എത്ര  കേസഭാറനി,  കഷര്,  ഗ്രഭാചചനറട്ട്  ഖനന
യൂണനിറ്റുകേള ഉണട്ട്; അവയചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിയമവനിരുദമഭായനി കേസഭാറനി,  കഷര്,
ഗ്രഭാചചനറട്ട്  ഖനന  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  അവയ്ചക്കതനിചര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില്ചപടന്ന പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിയമവനികധയമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 51 കേരനിങല് കേസഭാറനികേളുലാം 10 കഷര് യൂണനിറ്റുകേളുലാം ഉണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ചകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കനില് കേരതീപ്ര വനികല്ലജനില് കബഭാക്കട്ട്  നമ്പര്
7-ല് സര്കവ നമ്പര് 122/1, 2, 6, 8, 9, 15, 16, 10-2, 10, 17-ല്ചപട സലങ്ങളനിചല
അനധനികൃത  പഭാറഖനനലാം  20-9-2016-നട്ട്  ചകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവയകറഭാചടഭാപലാം
അളന്നട്ട്  തനിടചപടത്തുകേയലാം  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സല  ഉടമകേളക്കട്ട്
കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ചചമനനിലാംഗട്ട്  &   ജനികയഭാളജനി

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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വകുപനിചന്റെ  ചകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസനില്നനിനലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചചമലലാം
വനികല്ലജനില് കബഭാക്കട്ട്  നമ്പര്  15  ചല റതീ  സര്കവ നമ്പര്  362/2,  362/7,  361/21,
361/22-1,  361/22 -2-ല്ചപട  സലങ്ങളനിചല  അനധനികൃത  കേരനിങലട്ട് ല  ഖനനത്തനിചനതനിചര
സല ഉടമകേളക്കട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭാളകേലാം വനികല്ലജനില് സര്കവ നമ്പര്
444-ല്ചപട  സര്ക്കഭാര്  പഭാറ  പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലുലാം  അനധനികൃത
കേരനിങലട്ട് ല  ഖനനലാം  നടത്തനിയതനിനട്ട്  ചപര്മനിറ്റുടമയ്ചക്കതനിചര നനിയമ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവയറുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  വകുപനിചന്റെ
ചകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  ആഫതീസനില്നനിനലാം  28-7-2016-നട്ട്  സലാംയക്ത  സലപരനികശഭാധന
നടത്തനി  അനധനികൃത  ഖനനലാം  തനിടചപടത്തനി  ചപര്മനിറ്റുടമയട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചവളനിയലാം  വനികല്ലജനിചല  കുടവട്ടൂര്  മലയനില്  അനധനികൃത  പഭാറഖനനലാം
കേചണത്തനിയതനിചനതുടര്ന്നട്ട്  അതനിചനതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി
സല ഉടമകേളുചട ചചകേവശഭാവകേഭാശലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പ്ലഭാസനികേട്ട് വലവസഭായനികേള കനരനിടന്ന പ്രശ്നങ്ങള

139(6453) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  പ്ലഭാസനികേട്ട്  വലവസഭായനികേള  കനരനിടന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനികരഭാധനിചതുലാം  അല്ലഭാത്തതുമഭായ  കേലഭാരനിബഭാഗുകേള  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം  നനികുതനി  ചവടനിപട്ട്  നടത്തനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചകേഭാണവന്നട്ട്  യകഥഷലാം
വനിറഴെനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് അവ തടയന്നതനിനുലാം പ്ലഭാസനികേട്ട്  വലവസഭായനികേളുചട പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  റതീ-ലസക്ലനിലാംഗട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്ലഭാസനികേട്ട്  വലവസഭായനികേളുചട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിയമപരമഭായ
ഉപകദശങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം ചചയചകേഭാടക്കുനണട്ട്.
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(ഡനി)  വലവസഭായ  വഭാണനിജല  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലുള്ള
കകേഭാമണ് ചഫസനിലനിറനി സര്വതീസട്ട് ചസന്റെറനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു പ്ലഭാസനികേട്ട് റതീ ചചസക്ലനിങട്ട്
കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  ഇതട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാല്പരലമുള്ള
സലാംരലാംഭകേര് വന്നഭാല് അവര്ക്കട്ട് ആവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള വലവസഭായ വഭാണനിജല
വകുപട്ട് ചചയചകേഭാടക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

വനിദലഭാര്തനി - യവതലമുറചയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേ കമഖലകേളനികലയട്ട്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള

140(6454) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  വനിദലഭാര്തനി-യവതലമുറചയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേ
കമഖലയനികലക്കട്ട്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ  വലവസഭായ  രലാംഗത്തനിനട്ട്
ഉണര്വട്ട്  നല്കുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എചനഭാചക്ക  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദലയചട  സഭാധലതകേള  പ്രകയഭാജനചപടത്തനി
ചകേഭാണട്ട്  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേചര
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനഭാചക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  യവതലമുറയചട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേ ആശയങ്ങളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
അടനിത്തറ ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  എചനഭാചക്ക  സഹഭായങ്ങള ചചയ്യുവഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാര്തനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കഗ്രസട്ട്
മഭാര്ക്കട്ട്,  ഹഭാജര്  എന്നനിവ  നല്കുന്ന  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപട്ട്  കപഭാളനിസനി
നടപഭാക്കുനണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന ക്ലബുകേള
(ഇ.ഡനി.  ക്ലബുകേള)  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അവരുചട  നൂതന
ആശയങ്ങചള  സലാംരലാംഭമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്
മനിഷനനിലൂചട  ഇന്കേദ്യുകബഷന് സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  സതീഡട്ട്  ഫണനിലാംഗട്ട്,
ആകനികലറര്  സസൗകേരലലാം,  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  കബഭാക്സുകേള  നല്കുന്ന  പദതനി,  കപറന്റെട്ട്
രജനിസര് ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള ചചലവട്ട് തനിരനിച്ചുനല്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി, IOT, R&D
ലഭാബട്ട്  സസൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവയലാം  സഭാര്ടട്ട്  അപട്ട്  മനിഷനനിലൂചട  നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാചത ചതരചഞ്ഞടക്കചപട വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കദശതീയവലാം അനര്കദ്ദേശതീയവമഭായ
ചസമനിനഭാറുകേളനിലുലാം  മറട്ട്  പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം  പചങടക്കുന്നതനിനട്ട്  അവസരലാം  നല്കുനണട്ട്.
അങ്ങചന  ചതഭാഴെനില്  അകനസഷകേരനില്നനിന്നട്ട്  യവഭാക്കചള  ചതഭാഴെനില്ദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടന്നതട്ട്.
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(ബനി) ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദലയചട സഭാധലതകേള പ്രകയഭാജനചപടത്തുന്ന
സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് വഭായഭാ സസൗകേരലവലാം അടനിസഭാന സസൗകേരലവലാം,  വനിദഗ ഉപകദശവലാം
ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നല്കേനിവരുന.  പ്രകതലകേ  ആവശലങ്ങള  മുന്നനിര്ത്തനി
ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ചചലഫട്ട്
സയന്സട്ട്  പഭാര്ക്കട്ട്,  ചമഗഭാ  ഫഡട്ട്  പഭാര്ക്കുകേള,  ചചലറട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  പഭാര്ക്കുകേള,
ചപകടഭാചകേമനിക്കല് പഭാര്ക്കട്ട്,  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഹഭാര്ഡട്ട് ചവയര് പഭാര്ക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയവ
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു
സതീഡട്ട്  ഫണനിലാംഗട്ട്  സതീലാം  ചകേ.എസട്ട്.ചഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനിയനില് യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് മൂലധന നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ
20%  വചര  (പരമഭാവധനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപ)  സഹഭായധനമഭായനി  നല്കുന.  യവ
സലാംരലാംഭകേചര ഇനലന് ഏയ്ഞല് ചനറട്ട് വര്ക്കട്ട്,  ഇനലന് ചവര്ചദ്യുവല് കേലഭാപനിറല്
അകസഭാസനികയഷന്  തുടങ്ങനിയ  ഏജന്സനികേളുമഭായനി  ബന്ധചപടത്തനി  കൂടതല്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

ചകേല്കടഭാണനിചല സഭാകങതനികേ തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

141(6455) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേല്കടഭാണനില് 2014-നവലാംബര് മഭാസത്തനില് സഭാകങതനികേ തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിക്കുകേയണഭാകയഭാ; കമല്പറഞ്ഞ
വനി ജഭാപനത്തനിനുകവണനി  2015  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  എഴുത്തു  പരതീക്ഷ
നടത്തുകേയണഭാകയഭാ;.  എന്നഭാല് നഭാളനിതുവചര ഈ പറഞ്ഞ വനിജഭാപനത്തനികലക്കട്ട്
അഭനിമുഖകമഭാ തുടര്നടപടനികേകളഭാ ഉണഭായനിടനിചല്ലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
തുടര് നടപടനികേള നടക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എചനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞ  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  അഭനിമുഖലാം  നടത്തഭാന്  എചനങനിലുലാം
തടസലാം ഉകണഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞ  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  അഭനിമുഖ  പരതീക്ഷയചട  തതീയതനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; എന്നഭാല് എന്നകത്തക്കട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  2014  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  പുറചപടവനിച  വനിജഭാപനത്തനില്
ചമഭാത്തലാം അകപക്ഷകേരുചട എണ്ണലാം എത്ര;

(ഇ)  കമല്പറഞ്ഞ വനിജഭാപനത്തനിചന്റെ തുടര് നടപടനിക്കട്ട് ഇനനി സര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം  ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  അനുമതനി  നല്കേഭാനുകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്  ഇതനികലക്കട്ട്
ആവശലമഭായ ഉത്തരവട്ട് നല്കേനി,  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള നനിയമഭാനുസരണലാം ചതരചഞ്ഞടക്കുകമഭാ;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചകേല്കടഭാണനില് 2014 നവലാംബര് മഭാസത്തനില് സഭാകങതനികേ തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിക്കുകേയണഭായനി.  കമല്പറഞ്ഞ
വനിജഭാപനത്തനിനുകവണനി  2015  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  എഴുത്തുപരതീക്ഷ
നടത്തുകേയണഭായനി. തുടര്നള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതനിനനിടയനില് നനിയമസഭ
ഇലക്ഷകനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ചപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില്  വരനികേയലാം  ഇലക്ഷന്  കേമ്മേതീഷചന്റെ
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയലാം
ചചയ്തനിരുന. ഇകപഭാള നനിയമന നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ഇല്ല.

(സനി)   തതീയതനി നനിശയനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)   3978 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിരുന.

(ഇ) കമല്പറഞ്ഞ വനിജഭാപനത്തനിചന്റെ തുടര് നടപടനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
അഭനിമുഖ കബഭാര്ഡനികലയ്ക്കുള്ള കനഭാമനികനഷന് നല്കകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ചകേല്കടഭാണനില് അനധനികൃത നനിയമനലാം

142(6456) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേല്കടഭാണനില്  അനധനികൃത നനിയമനവലാം,  തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനവലാം
നടക്കുന്നതഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചകേല്കടഭാണനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  എത്ര  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്;
തസ്തനികേ, ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം എന്നനിങ്ങചന തരലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേളുചണങനില്,  ഈ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്
നനിന്നട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുനകവഭാ;  എങനില് ആവശലമഭായനി പരതീക്ഷകേള നടത്തനി
എന്നട്ട് നനിയമനലാം നലഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)   ചകേല്കടഭാണനില്  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  260  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.
തസ്തനികേ, ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം എന്നനിവ അനുബന്ധലാം ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്നനിന്നട്ട്  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിരുന.  ആവശലമഭായവയട്ട്  പരതീക്ഷകേള  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ചകേല്കടഭാണനില് സഭാകങതനികേ തസ്തനികേകേള

143(6457) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേല്കടഭാണനില് ഇരുപതനികലചറ സഭാകങതനികേ തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  രണട്ട്
വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിചനിരുകന്നഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര കപര് അകപക്ഷ നല്കേനിചയനലാം പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള
എഴുത്തുപരതീക്ഷയലാം  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂവലാം  നടത്തനി  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്നനിനലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അടനിയനരമഭായനി നനിയമനലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേല്കടഭാണനില്  പതനിചനഭാന്നട്ട്  സഭാകങതനികേ  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  രണ
വര്ഷലാം മുമ്പട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറചപടവനിചനിരുന. അവ ചുവചട കചര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് തസ്തനികേ
ചമഭാത്തലാം

ഒഴെനിവകേളുചട എണ്ണലാം

1 മഭാകനജര് 4

2 ചഡപറ്റ്യൂടനി മഭാകനജര് 1

3 അസനിസന്റെട്ട് മഭാകനജര് 4

4 സതീനനിയര് എഞനിനതീയര് 25

5 എഞനിനതീയര് 13

6 ചഡപറ്റ്യൂടനി എഞനിനതീയര് 3

7 അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് 3

8 സതീ. ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് 6

9 ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെട്ട് 12

10 സതീനനിയര് ഓപകററര് 5

11 ഓപകററര് 21
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(ബനി)  3978  കപര്  അകപക്ഷ  നല്കേനി.  എഴുത്തുപരതീക്ഷ  ആവശലമഭായവയട്ട്
എഴുത്തുപരതീക്ഷ  നടത്തനിയനിരുന.  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  നടത്തനിയനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില്ല.

(സനി)   ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ നടത്തനി റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട് ചചറുകേനിട വലവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലുള്ള
പദതനികേള

144(6458) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  ചചറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാകുന്ന  പദതനികേള  ഏചതഭാചക്കചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചചറുകേനിട  വലവസഭായ കമഖലയനിചല  സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനുലാം
സലാംരലാംഭകേചര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം ചചറുകേനിട വലവസഭായങ്ങചള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്
കൂടതല്  നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി"
വഴെനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  ചചറുകേനിട  വലവസഭായനികേചള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഘടനിപനിക്കചപട  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേളനിലൂചട  സലാംസഭാനചത്ത
ചചറുകേനിട വലവസഭായങ്ങളക്കട്ട് വനിപണന സഭാദലത വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചചലസന്സകേളുലാം  ക്ലനിയറന്സകേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാന
തലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  ക്ലനിയറന്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എന്റെര്പ്രണര് സകപഭാര്ടട്ട് സതീലാം പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  28-12-2012-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  156/2012/വലവ  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  "സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി",
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  "Prime  Minister's  Employment  Guarantee
Programme”എന്നനിവയനിലൂചട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി
വരുന.

(സനി)  ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കട്ട്  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖനകയഭാ  വലവസഭായ
വനികേസന  ഓഫതീസര്  മുകഖനകയഭാ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കഫഭാറത്തനികലഭാ  ഓണ്ചചലനഭാകയഭാ
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 
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തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കനില് കേരനിങല് ഖനനലാം

145(6459) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കനില് എത്ര കേരനിങല് കേസഭാറനികേളുലാം കഷര് കേനിണറുകേളുലാം
ലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനികയഭാചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;
അവയചട കപരുവനിവരങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കനിചല കഷര് യൂണനിറ്റുകേളുലാം,  കേരനിങല് കേസഭാറനികേളുലാം കൂടനി
എത്ര ടണ് കേരനിങല് ഖനനലാം ചചയ്ചതടക്കുനണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലൂചട  ലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിനട്ട്  എത്ര  രൂപ
വരുമഭാനലാം ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനുമതനി  ഇല്ലഭാചത  കേരനിങല്  ഖനനലാം  നടക്കുന്നനില്ല  എന്നട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ലമനനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലപനിള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലഭാവധനി  നല്കേനിചക്കഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 26 കേരനിങല് കേസഭാറനികേളുലാം ദതീര്ഘകേഭാല കേസഭാറനിയനിലാംഗട്ട് ലതീസട്ട് പ്രകേഭാരലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  22  കേരനിങല് കേസഭാറനികേളുലാം  ചചമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ
അനുമതനികയഭാചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാചത  കഷര്  യൂണനിറ്റുള്ള  കേസഭാറതീയനിലാംഗട്ട്
ലതീസടമകേളുചട  9  രജനികസര്ഡട്ട്  ചമറല്കഷര്യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുകൂടഭാചത  11  കഷര് യൂണനിറ്റുകേളക്കട്ട് ഡതീകലഴട്ട്  ചചലസന്സട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവയചട
കപരു വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇതുവചരയഭായനി  കേരനിങല്
കേസഭാറനികേളക്കുലാം കഷറുകേളക്കുലാം ആചകേ  1,27,500  ടഭാന്സനിറട്ട് പഭാസ്സുകേള വകുപനിചന്റെ
തൃശ്ശൂര് ജനില്ലഭാ ആഫതീസനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് കറഭായല്റനി
കപയട്ട് ചമന്റെട്ട്  സനിസലാം  (CRPS)  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂവനിസ്തൃതനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായ  സ്ലൈഭാബട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  ഖനനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനിയലാം  നനിശനിത  പഭാസ്സുലാം
നല്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ലതീസട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കേരനിങല്  കേസഭാറനികേചള  ആസദമഭാക്കനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഷര്  യൂണനിറ്റുകേള  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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കകേഭാമ്പസൗണനിലാംഗട്ട്  ഫതീസട്ട്  ഒടക്കുന്ന  (കജഭാചചസസനിനട്ട്  അനുസരനിചട്ട്)  രതീതനി  opt
ചചയ്തനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അനുവദനിക്കഭാവന്ന  പഭാസ്സുകേളുചട  എണ്ണലാം  പ്രകതലകേലാം  നനിജചപട
ത്തനിയനിടനില്ലഭാത്തതുമഭാണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ പ്രകേഭാരലാം  CRPS, RMCU  പ്രകേഭാരലാം ഖനനലാം
ചചയ്തട്ട് നതീക്കഭാവന്ന കേരനിങല്ലനിചന്റെ അളവനില് നനിഷര്ഷയനില്ലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(സനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കനിചല കേരനിങല്
കേസഭാറനികേള  കഷര്  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിന്നഭായനി  ഇതുവചരയഭായനി  2,01,38,960  രൂപ
സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇനലാം  തനിരനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  തഭാചഴെ  നല്കുന:
രജനികസര്ഡട്ട് ചമറല് കഷര് യൂണനിറ്റുകേളനില്നനിനലാം കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട് കറഭായല്റനി
ഇനത്തനില് ലഭനിച വരുമഭാനലാം:  97,00,000  രൂപ,  കേണ്കസഭാളനികഡറഡട്ട്  കറഭായല്റനി
കപയട്ട് ചമന്റെട്ട്  സനിസലാം  (CRPS)  പ്രകേഭാരലാം  കേസഭാറനികേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  :
81,25,000  രൂപ,  ഡതീകലഴട്ട്  ചചലസന്സട്ട്  മൂവ്ചമന്റെട്ട്  ചപര്മനിറട്ട്  വകേയനില്  ലഭനിച
വരുമഭാനലാം : 23,13,960 രൂപ.

(ഡനി)   തലപനിള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്ചപട  കേനിള്ളനിമലാംഗലലാം  ചചപങ്കുളലാം,  പഭാഞ്ഞഭാള,
തയ്യൂര്,  തനിരുവനിലസഭാമല,  ചതക്കുലാംകേര,  വടക്കഭാകഞരനി  വനികല്ലജുകേളനിചല  അനധനികൃത
കേരനിങല് ഖനന പ്രവൃത്തനി നടന്നനിരുന്ന സലങ്ങള ചചമനനിലാംഗട്ട് & ജനികയഭാളജനി വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം ആയതട്ട് നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് കറഭായല്റനി, വനില,
പനിഴെ  ഇനങ്ങളനില്  തുകേ  വസൂലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമ നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിമഭാന്റെട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  49,32,408
രൂപ സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചചകേത്തറനി വലവസഭായചത്ത കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി

146(6460) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ലകേത്തറനി  വലവസഭായചത്ത  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് ഗുണകമനയള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സബ്സനിഡനി നല്കുകമഭാ;
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(സനി) ലകേത്തറനി കമഖലയനില് സലാംരലാംഭകേതസവലാം, ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കേദ്യുകബററുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  കേടബഭാധലത  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
എഴുതനിത്തള്ളനി,  പുതനിയ  കേലഭാഷട്ട്  ചകഡനിറട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  സലാംഘങ്ങചള  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനിയള്ള ആര്.ആര്.ആര്.  (പുനരുജ്ജതീവനലാം,  നവതീകേരണലാം,
പുനനഃസലാംഘടന)  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചകേത്തറനി  കമഖലയചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി
കകേരളത്തനിചല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിചല  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അടത്ത
അദലയന വര്ഷലാം  1  മുതല് 5-ാം ക്ലഭാസട്ട് വചരയലാം തുടര്നള്ള വര്ഷലാം  8-ാം ക്ലഭാസ
വചരയലാം  ചചകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  സസൗജനലമഭായനി  നല്കുന്ന  പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചചകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുവഴെനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 200 ദനിനത്തനില്
കുറയഭാത്ത  ചതഭാഴെനില്  അവസരലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചചകേത്തറനി  കമഖലചയ
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഴെനിയചമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ചചകേത്തറനി  കമഖലചയ
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. മൂലധന സഹഭായ പദതനികേള

2. കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുമഭായള്ള പദതനികേള

3. കപ്രഭാതഭാഹനവലാം കക്ഷമവലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

4. ഉല്പഭാദനലാം, വനിപണനലാം, പരനിശതീലനലാം എന്നനിവയ്ക്കുള്ള പദതനികേള

5. ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് കകേരളത്തനിചല ചചകേത്തറനി
വലവസഭായചത്ത കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായ സര്കവ.

(ബനി) ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട് ഗുണകമനയള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സബ്സനിഡനി നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  ചചകേത്തറനി  കമഖലയനില്  സലാംരലാംഭകേതസവലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങളുലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിചല  ബഭാലരഭാമപുരത്തട്ട്  ഹഭാന്റെ ട്ട് ലൂലാം
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കുകബറര് സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള സസൗകേരലലാം അതുമഭായനി
ബന്ധചപട  കസവനങ്ങള,  സഭാകങതനികകേഭാപകദശലാം,  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഡനിചചസന്,
വനിപണനലാം  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  സസൗകേരലങ്ങള,  കേഭാരലക്ഷമതയള്ള  സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്  12
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മഭാസലാം വചര ഇന്കുകബററുകേളവഴെനി പ്രദഭാനലാം ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതുവഴെനി യൂണനിറ്റുകേള
തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട്  ബഭാങട്ട്  വഭായ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്,  കപ്രഭാജക്ടുകേളക്കട്ട്  മഭാര്ജനിന്മണനി
സഹഭായലാം  (30%  വചര)  നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  ചചകേത്തറനിയനികലഭാ  ചടകേട്ട് ചചസല്
ചടകകഭാളജനിയനികലഭാ  ഡനികപ്ലഭാമ  ഉള്ളവര്ക്കുലാം  ചചകേത്തറനി  ചനയനില്  10  വര്ഷചത്ത
പ്രവര്ത്തനപരനിചയലാം ഉള്ളവര്ക്കുലാം ഇസൗ പദതനിയനില് മുന്ഗണന നല്കുന.

(ഡനി)  റനിചചവല്,  റതീകഫഭാലാം  &  റതീസ്ട്രേക്ചറനിലാംഗട്ട് പഭാകക്കജട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏചറക്കുചറ
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  357  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുചടയലാം ഹഭാന്റെകനികന്റെയലാം കേടബഭാധലതയചട 100% മുതലുലാം 25% പലനിശയലാം
കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാചട  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  വഭായ  എന്.പനി.എ.  ആയതനിനുകശഷമുള്ള  75%  പലനിശയലാം
പനിഴെപലനിശയലാം  ധനസഹഭായസഭാപനലാം  എഴുതനിത്തള്ളണചമന്ന  വലവസയള്ളതഭാണട്ട്.
എന്നഭാല്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിചല  ധനകേഭാരലസഭാപനലാം  ഒഴെനിചകേ  മചറല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലുലാം  കേടബഭാധലത  പൂര്ണ്ണമഭായനി  എഴുതനിത്തള്ളനി  സലാംഘങ്ങളക്കഭാവശലമുള്ള
പുനര് വഭായ നല്കുകേയലാം ചചയവരുന. 

മലപ്പുറലാം സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട്ട് മനില്ലനിചല ഒഴെനിവകേള

147(6461) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാഫട്ട്  റള ചസറനില്ചമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  മലപ്പുറലാം  സഹകേരണ സനിന്നനിലാംഗട്ട്
മനില്ലനില്  ഓഫതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  അവ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് എന്നഭാണട്ട് നനിലവനില് വന്നതട്ട്; ഇതനിനകേലാം എത്ര കപചര
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുലാം
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഏചതങനിലുലാം കകേസകേള നനിലവനിലുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാഫട്ട് വനിഭഭാഗലാം ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര് അനുസരനിചട്ട് മലപ്പുറലാം സഹകേരണ
സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലനില്  ഓഫതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്.  എല്ലഭാ
സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലുകേളനിലുലാം  സഹകേരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ചസക്ഷന്  80
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചസക്ഷന്  80  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
മലപ്പുറലാം  സഹകേരണ  സനിന്നനിലാംഗട്ട്  മനില്ലനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണ്ണലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
നനിജചപടത്തുന്നതഭാണട്ട്. ഇതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്. 30-12-2014-നട്ട് റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വന.
ഇതനിനകേലാം 2 കപചര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   സഹകേരണ മനില്ലുകേളനില്  ചസക്ഷന്  80  പ്രകേഭാരമുള്ള കവതന ഘടന
നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള അലാംഗതീകേരനിച തസ്തനികേകേളനില് മഭാത്രലാം ഒഴെനിവകേള വരുന്ന മുറയട്ട്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)   നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട്  പടനികേയനിചല  രണട്ട്
വലക്തനികേള  ഫയല്  ചചയ്ത  റനിടട്ട്  ചപറതീഷന്  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലുണട്ട്.
ആയതനികനല് അനനിമ വനിധനി ആയനിടനില്ല. 

കകേഭാമളപുരലാം സനിന്നനിലാംഗട്ട് & വതീവനിലാംഗട്ട് മനില്ലനിചല പ്രതനിസന്ധനി

148(*T6462)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാമളപുരലാം സനിന്നനിലാംഗട്ട്&വതീവനിലാംഗട്ട് മനില്ലനിചല പ്രതനിസന്ധനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  ആറുമഭാസക്കഭാലമഭായനി  കേമ്പനനി  ഉത്പഭാദനിപനിച  ഉല്പന്നലാം
പകുതനികയഭാളലാം  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതുചകേഭാണണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങുന്നതനികനഭാ,  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കുന്നതനികനഭാ
സഭാധനിക്കുന്നനിചല്ലന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മനില്ലനിചന്റെ  രണഭാലാംഘടലാം  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുലാം
നല്കുവഭാനുള്ള ബഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേമ്പനനി  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പഠനിചട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങള
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)   ഗുണകമനയട്ട്  അനുസൃതമഭായ  വനില  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ചചദനലാംദനിന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ബുദനിമുടട്ട് അനുഭവചപടനണട്ട് എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   മനില്ലനിചന്റെ രണഭാലാം  ഘട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായള്ള  10.35  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ചടകേട്ട് ചചസല് കകേഭാര്പകറഷന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
ഡയറക്ടറുചട നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ചടകേട്ട് ചചസല്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  യൂണനിറ്റുകേളനിചല  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായള്ള  പുനരുദഭാരണ  പദതനി,  റനിയഭാബുമഭായനി  ചര്ച  ചചയ്തട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന് മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ചചകേത്തറനി പുനരുദഭാരണ പഭാകക്കജട്ട്

149(6463) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചചകേത്തറനി  പുനരുദഭാരണ  പഭാകക്കജട്ട്  (ആര്.ആര്.ആര്.
പഭാകക്കജട്ട്)  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനചത്ത  ചചകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
കേടബഭാധലത  ഒഴെനിവഭാക്കനി  നല്കേനി  സലാംഘങ്ങചള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.ആര്.ആര്.  പഭാകക്കജട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര ചടകട്ട്ചചറല് കേമ്മേതീഷണറുചട
27/9/13,  13/11/2015  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിചല  ഉത്തരവകേളനില്  കേലഭാഷട്ട്  ചകഡനിറട്ട്
എന്.പനി.എ.  ആയതട്ട്  വചരയള്ള മുഴുവന് കലഭാണ് തുകേയലാം  25  ശതമഭാനലാം  പലനിശ
തുകേയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നതഭാചണനലാം ബഭാക്കനി 75% പലനിശയലാം പനിഴെ
പലനിശയലാം  അതഭാതട്ട്  ബഭാങ്കുകേള  എഴുതനിത്തളളനി  31-3-2010-ല്  കേടബഭാധലത  പൂര്ണ്ണമഭായലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനി  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  പുതനിയ  കേലഭാഷട്ട്  ചകഡനിറട്ട്  അനുവദനിക്കണചമനലാം
വലവസ ചചയ്തനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന്നഭാല്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  ഇസൗ  ഉത്തരവകേചള
അവഗണനിച്ചുചകേഭാണട്ട് 31-3-2013 വചരയള്ള പലനിശയലാം പനിഴെപലനിശയലാം കേണക്കഭാക്കനി
സലാംഘങ്ങളുചട കപരനില് ഫണഡട്ട് കലഭാണഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  31-3-2010-നട്ട്  കശഷമുള്ള  പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം
ഫണഡട്ട്  കലഭാണഭായനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്  സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  കേലഭാഷട്ട്  ചകഡനിറട്ട്
ലഭനിക്കുവഭാന്  അര്ഹത  ഇല്ലഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ആക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇസൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ചചകേത്തറനി ആന്റട്ട് ചടകട്ട്ചചറല് ഡയറക്ടര്
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിനട്ട്  കൃതലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുലാം
അതട്ട് പഭാലനിക്കഭാചത സലാംഘങ്ങചള വതീണലാം കേടചക്കണനിയനിലഭാക്കനിയതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) 31-3-2013-നട്ട് കശഷലാം പ്രസ്തുത ബഭാങട്ട് ഒഭാകരഭാ ചചകേത്തറനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം  പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം  ഇനത്തനില്  ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള
തുകേയചട ലനിസട്ട് ഓകരഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  അപ്രകേഭാരലാം  ഫണഡട്ട്  കലഭാണഭായനി  വകേമഭാറനിയ  സലാംഘങ്ങളുചട  കപരുലാം
തുകേയലാം  ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  ലനിസട്ട്  നല്കുകമഭാ;  നനിലവനിലുള്ള  ഉത്തരവകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  ഇസൗടഭാക്കനിയ
പലനിശയലാം  പനിഴെപലനിശയലാം ഫണഡട്ട്  കലഭാണുലാം റദ്ദു  ചചയ്തട്ട്  ചചകേത്തറനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങചള  പ്രതനിസന്ധനിയനില്നനിനലാം  രക്ഷനിക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രവര്ത്തനിച ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര ശനിക്ഷഭാ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
മറട്ട്  ജനില്ലകേളനിചല  ചചകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ റനിചചവവല്, റതീകഫഭാലാം & റതീസ്ട്രേക്ചറനിലാംഗട്ട് പഭാകക്കജട്ട്
(ആര്.ആര്.ആര്. പഭാകക്കജട്ട്) പ്രകേഭാരലാം 357 ചചകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്
207.16  കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  163.04  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതവലാം 44.12 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായനിരുന. തനിരുവനനപുരലാം
ജനില്ല ഒഴെനിചകേയള്ള ജനില്ലകേളനിചല സലാംഘങ്ങളുചട,  ധനകേഭാരലസഭാപനങ്ങളനിചല വഭായ
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനട്ട്  സഭാധലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  സലാംഘങ്ങളുചട
എന്.സനി.ഡനി.സനി വഭായയലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം എഴുതനിത്തള്ളനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള വഭായ
തതീര്പഭാക്കനി പുതനിയ വഭായ  ലഭനിച സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് മഭാര്ജനിന് മണനി ഗ്രഭാന്റുലാം നല്കേനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്. ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ജനി)  സലാംഘങ്ങളുചട  ലനിസട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചുവരുന.
പ്രതനിസന്ധനിയനിലുള്ള സലാംഘങ്ങചള രക്ഷനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച  ജനില്ലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്  സഹകേരണ
വകുപഭാണട്ട്.  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനില്  വഭായ  ഒഴെനിവഭാക്കനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം
പ്രശ്നങ്ങള നനിലവനിലനില്ല. 

പരമ്പരഭാഗത ചചകേത്തറനി ചനയ ട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന് കേര്മ്മേ
പദതനികേള

150(6464) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ലകേത്തറനി  ചനയട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന്
എചനല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്തനിരനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ചചകേത്തറനി ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേര്മ്മേപദതനികേള
തഭാചഴെ കചര്ക്കുന:

1. ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുള്ള പ്രകചഭാദന പരനിപഭാടനി

2. സസയലാം ചതഭാഴെനില് പദതനികേള

3. ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം വനികല്ലജട്ട്

4. സലാംഘത്തനികന്റെയലാം ചനയ്ത്തുകേഭാരുകടയലാം ചഷഡു നവതീകേരണലാം

5. കഷഭാറലാം നവതീകേരണലാം

6. ചചകേത്തറനി വസ്ത്ര പ്രദര്ശനവലാം പ്രചഭാരണവലാം

7. ചചവദഗലവനികേസനലാം

8. ബഭാന്റെനിലാംഗട്ട്

9. ഡനിചചസന് ബഭാങ്കുകേളുലാം നൂതന ഡനിചചസനുകേളുലാം

10. മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുചട വനികേസനലാം

11. വനിപണന കമളയലാം ബയര് ചസല്ലര് മതീറ്റുലാം

12. കദശതീയ ചചകേത്തറനി കമള

13. ഇന്കുകബഷന് ചസന്റെര്

14. നഭാകനഭാ ലൂമുലാം കകേഭാടട്ട് ലൂമുലാം

15. അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുചട ലഭലത

16. സസൗജനല സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം പദതനി.

(ബനി)  ഇസൗ  കമഖലയനില്  കൂടതല്  ചതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസയലാം  ചതഭാഴെനില്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുറഞ്ഞതട്ട്  10  ലൂലാം
എങനിലുമുള്ള  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  സഹഭായലാം  നല്കുന.  ഇസൗ  പദതനി
അനുസരനിചട്ട് സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് 40% മഭാര്ജനിന് മണനി ഗ്രഭാന്റെട്ട് നല്കേനിവരുന.
ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  കമഖലചയ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധചപടത്തനി  ചചകേത്തറനിക്കട്ട്  കൂടതല്
വനിപണനി കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം വനികല്ലജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
എടത്തുവരുന.  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ചകേഭാല്ലലാം,

1486/2019
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തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലകേളനിചല  ചചകേത്തറനി  ക്ലസറുകേളക്കട്ട്  മൂലല
വര്ദനിത ഉല്പന്നങ്ങളുചട വനികേസന പദതനി അനുസരനിചട്ട് സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.
സലാംരലാംഭകേചര  സസനമഭായനി  യൂണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇന്കുകബഷന്
ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കുകേയലാം  ഇസൗ  ചസന്റെറനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  12  മഭാസക്കഭാലയളവനികലക്കട്ട്
സലസസൗകേരലങ്ങളുലാം  സഭാകങതനികേ  സഹഭായവലാം  പരനിശതീലനവലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രഭാപ്തവമഭാണട്ട്.  ചനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഗുണകമന്മയള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള സലഭമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെട്ട് ലൂലാം  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  കറഭാ
ചമറതീരനിയല് ഡനികപഭാ ബഭാലരഭാമപുരത്തുലാം കേണ്ണൂരുലാം ആരലാംഭനിച്ചു. കൂടഭാചത, 1-ാം ക്ലഭാസട്ട്
മുതല്  8-ാം ക്ലഭാസട്ട്  വചരയള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിചല  കുടനികേളക്കട്ട്  2
കജഭാഡനി ചചകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം വതീതലാം സസൗജനലമഭായനി നല്കുന്ന പദതനിയനിലൂചട
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വര്ഷത്തനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  200  ദനിവസചത്ത  ചതഭാഴെനില്
നല്കുവഭാന് കേഴെനിയചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ചചങ്ങന്നൂര് പ്രഭുറഭാലാം മനില്ലനിചല കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്

151(6465) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്,  ചടകട്ട്റയനില്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള  പ്രഭൂറഭാലാം  മനില്ലനില്  വര്ഷങ്ങളഭായനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  സൂപര്ലവസര്
തസ്തനികേയനിലുലാം  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  കജഭാലനിചചയ്യുന്നവചര  സനിരചപടത്തഭാത്തതട്ട്
എചനന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  നനികവദനങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുലാം
സനിരചപടത്തുന്നതട്ട് ലവകുന്നതട്ട് എന്തുചകേഭാചണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാചര  സനിരചപടത്തുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇനനി  എചനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള ആവശലമുണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാചര  എന്നട്ട്  സനിരചപടത്തുവഭാന്  കേഴെനിയചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  കകേരളഭാ  കസറട്ട്  ചടകേട്ട് ചചസല്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  21-4-2015-ല് നടന്ന
231-ാഭാമതട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  കയഭാഗലാം  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന
സൂപര്ചചവസര്മഭാചര സനിരചപടത്തഭാനുള്ള നനികവദനലാം പരനികശഭാധനിചനിരുന.  കകേരളഭാ കസറട്ട്
ചടകേട്ട് ചചസല്  കകേഭാര്പകറഷനനിചലയലാം  പ്രഭുറഭാലാം  മനില്സട്ട്  ഉളചപചടയള്ള  അതനിചന്റെ
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യൂണനിറ്റുകേളനികലയലാം സൂപര്ചചവസര്, ക്ലറനിക്കല് സഭാഫട്ട്/അസനിസന്റെട്ട്,  പറ്റ്യൂണ്/ അറന്റെര്
എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിചല സനിര നനിയമനങ്ങള കകേരളഭാ പബനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന്
മുകഖനയഭാണട്ട് നടകത്തണതട്ട്. ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം കമല്പറഞ്ഞ
നനികവദനലാം  നനിരസനിചനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  കേഭാരണങ്ങള  ചകേഭാണട്ട്  പ്രഭുറഭാലാം മനില്സനിചല
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാചര സനിരചപടത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. 

കകേരള ഖഭാദനി ഗ്രഭാമവലവസഭായ കബഭാര്ഡട്ട് വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ

152(6466) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗ്രഭാമ  വലവസഭായ  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  ബഭാക്കട്ട്സനിത്തട്ട്  ആന്റെട്ട്
കേഭാര്പന്റെറനി  വലവസഭായലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  1995-2005  വചരയള്ള കേഭാലഘടത്തനില്
വഭായ  എടത്തട്ട്  കേചവടലാം  നഷത്തനിലഭായ  അന്പതു  മുതല്  എഴുപതു  വയസട്ട്  വചര
പ്രഭായമുള്ളവര്ക്കട്ട് എതനിരഭായനി ജപ്തനി നടപടനികേള കബഭാര്ഡട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കുടലാംബങ്ങചള  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന പലനിശ,
പനിഴെപലനിശ  എന്നനിവ  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  മുതല്  വണ്  ലടലാം  ചസറനില്ചമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
തനിരനിചടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായഭാ  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  റവനറ്റ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേള
റവനറ്റ്യൂ  അധനികേഭാരനികേള  മുഖഭാനനിരലാം  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇത്തരലാം
നടപടനികേളക്കട്ട് പ്രഭായപരനിധനി നനിഷര്ഷനിചനിടനില്ല.

(ബനി)   പഭാകറണ്  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  പനിഴെപലനിശ  ഒഴെനിവഭാക്കനി  വണ്  ചചടലാം
ചസറനില്ചമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം തനിരനിചടവട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്ന വലവസ ഇകപഭാള നനിലവനിലുണട്ട്.
അതനിനഭായനി മുതലുലാം പലനിശയലാം അടയ്കക്കണതഭാണട്ട്. കകേന്ദ്ര ഖഭാദനി ഗ്രഭാമ വലവസഭായ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  പദതനിയലാം  ധനസഹഭായവലാം  ആയതനിനഭാല്  ഇസൗ  കേഭാരലങ്ങള  ഖഭാദനി
കേമ്മേതീഷന് മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. 

ഖഭാദനി സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് റനികബറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ

153(6467) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഖഭാദനി സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് റനികബറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുവഭാന് ബഭാക്കനിയകണഭാ;
ഉചണങനില് അവ എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ എന്നട്ട് നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 31-10-2016 വചര 24.39 കകേഭാടനി രൂപയചട റനികബറട്ട് കുടനിശ്ശേനികേയണട്ട്.

(ബനി)   നടപ്പുവര്ഷലാം  റനികബറട്ട്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  7.75  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനില്  2.62  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി
തുകേ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനിക്കനുസരനിചട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേരള കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജട്ട്

154(6468) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  എവനിചട  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിനട്ട് എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കകേരള  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവചര
എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം ജനില്ലയനിചല നഭാടകേലാം വനികല്ലജനില്  2-2-2016-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)
നമ്പര് 08/16/കേഭാ.യ.വ. പ്രകേഭാരലാം കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട് പകേരലാം ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട്
കസഭാര്ട്സട്ട് സയന്സട്ട് ആന്റെട്ട് അചചപ്ലഡട്ട് റനിസര്ചട്ട്  -  കകേരള (1 – SPARK)  എന്നട്ട്
പുനര് നഭാമകേരണലാം ചചയ്തട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  16-4-2015-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)നമ്പര്  12/15/കേഭാ.യ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്
കകേഭാകളജട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള ചചലവട്ട്
കകേരളഭാ  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനില്  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  വഹനിക്കുവഭാന്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  20-3-2015-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം  എസട്ട്.)നമ്പര്  117/2015/
റവനറ്റ്യൂ  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയലാം  ജനില്ലയനില്  കകേഭാടയലാം  തഭാലൂക്കനില്  നഭാടകേലാം  വനികല്ലജനില്
ചടസനില് ചകേമനിക്കല്സനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് പഭാടത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള 11.25 ഏക്കര് ഭൂമനി
ചമയങ്ങളടക്കലാം നനിരുപഭാധനികേലാം നഷപരനിഹഭാരലാം കൂടഭാചത സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് തനിരനിചകേ
ഏചറടത്തട്ട് ലഭാന്റെട്ട് ബഭാങനില് കചര്ക്കഭാനുലാം ഇസൗ ഭൂമനിയനില്നനിനലാം ആവശലമഭായ സലലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുവഭാനുലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  16-4-2015-ചല
സ.ഉ.(ചചകേ)നമ്പര്  12/15/കേഭാ.യ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
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പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിചന്റെ  ചസഷലല്
ഓഫതീസര് ചുമതല കകേരള കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനില് ചസകടറനിയഭായനിരുന്ന
കഡഭാ. ബനിനു കജഭാര്ജട്ട് വര്ഗതീസനിനട്ട് നല്കുകേയണഭായനി. സലത്തട്ട് കദശതീയ ചഗയനിലാംസട്ട്
ചസകകടറനിയറനില്നനിനലാം ലഭനിച 3 പ്രതീഫഭാബട്ട് യൂണനിറ്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രഭാരലാംഭ
ഘടചമന്ന നനിലയനില് ഡയറക്ടര്, ചപ്രഭാഫസര്, അസനിസന്റെട്ട് ചപ്രഭാഫസര് എന്നനിവരുചട ഓകരഭാ
തസ്തനികേകേളുലാം, 2 അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേകേളുലാം ഉളചപചട ആചകേ 5 തസ്തനികേകേള സൃഷനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭായനികേരലാംഗചത്ത സമഗ്ര പുകരഭാഗതനി

155(6469) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേ രലാംഗചത്ത സമഗ്ര പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്

ആസൂത്രണലാം ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള ഏചതല്ലഭാലാം കേളനിസലങ്ങളുലാം സസൗകേരലങ്ങളുമഭാണട്ട് ഇതനിനു

കവണനി പ്രകയഭാജനചപടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനികേളുചട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനല്ലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം

തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  വനിശദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ഘടലാം  ഘടമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുചമനലാം തുടക്കചമന്ന നനിലയനില് 25 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം വകേയനിരുത്തുന്നതഭായലാം ഇതനിനഭായള്ള 135

കകേഭാടനി രൂപ (2 കകേന്ദ്രങ്ങളനില് 10 കകേഭാടനി വതീതലാം) പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്

നനിനലാം കേചണത്തുന്നതഭാചണനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 14  ജനില്ലകേളനിലുലാം ഓകരഭാ മളടനി

പര്പസട്ട് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. (വനിശദഭാലാംശലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന)*

(സനി)  പദതനികേളുചട രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിടനില്ല. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങള

156(6470) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷമഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിനള്ള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കപ്രഭാതഭാഹനങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ കദശതീയ,  അനര്കദ്ദേശനിയ മതരങ്ങളനില് ചമഡലുകേള കനടനിയ
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  പഭാരനികതഭാഷനികേങ്ങളുചട  വനിശദ
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇസൗ ഇനത്തനില് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര തുകേ വതീതമഭാണട്ട്
ചചലവഴെനിചതട്ട് എന്നട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് നടന്ന കദശതീയ ചഗയനിലാംസനില് ചമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കജഭാലനി വഭാഗ്ദഭാനലാം ചചയ്തനിരുകന്നഭാ; എത്ര കപര്ക്കഭാണട്ട് കജഭാലനി
വഭാഗ്ദഭാനലാം  നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്;  ഇതനില്  ഗസറഡട്ട്  കജഭാലനി  ആര്ചക്കഭാചക്ക  വഭാഗ്ദഭാനലാം
ചചയ്തനിരുന;

(ഡനി)  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനികനഭാടകേലാം  കജഭാലനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ബഭാക്കനിയള്ളവര്ക്കട്ട്
കജഭാലനി നല്കേഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം എടക്കുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിചല) കേലഭാഷട്ട് അവഭാര്ഡട്ട് ഇനത്തനില് 5,90,42,581 രൂപയലാം
2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  1,50,00,000  രൂപയലാം   കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ
മതരങ്ങളനില് പചങടത്തട്ട് വനിജയനിച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് വനിതരണലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.
35-ാാമതട്ട്  കദശതീയ ചഗയനിലാംസനില് ചമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  കേലഭാഷട്ട്
അവഭാര്ഡനിനഭായനി  7,91,00,000  രൂപയലാം  അവരുചട  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  ടതീലാം
മഭാകനജര്ക്കുലാം  826500  രൂപയലാം  കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  ഇനത്തനില്  വനിതരണലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  2015  ജൂണനില്  ചചചനയനില്  കഹഭാകങഭാങ്ങനില്  വചട്ട്  നടന്ന
ഏഷലന് പവര് ലനിഫനിലാംഗട്ട് മതരത്തനില് പചങടത്തട്ട് സസര്ണ്ണ ചമഡല് കനടനിയ മുഹമ്മേ
എബനി വനിലഭാസലാം ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിചല 10-ാം ക്ലഭാസട്ട് വനിദലഭാര്തനിനനി കുമഭാരനി
സനി.  അശസതനി,  ചവള്ളനി ചമഡല് കനടനിയ ഇകത സ്കൂളനിചല പ്ലസട്ട്  ട  വനിദലഭാര്തനിനനി
കുമഭാരനി  എസട്ട്.  പനി.  ശതീക്കുടനി  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേനഭായ  ശതീ.  വനി.  സവനിനയനട്ട്  50,000  രൂപയലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത 31-ാഭാമതട്ട് റനികയഭാ ഒളനിമ്പനികനില് പചങടത്തട്ട്  11  കകേരളതീയ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട്  3,00,000   രൂപ വതീതമുള്ള പ്രകതലകേ കേലഭാഷട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  24-2-2015-ചല സ.ഉ. (ചചകേ)നമ്പര് 10/15/കേഭാ.യ.വ പ്രകേഭാരലാം  35-ാം
കദശതീയ  ചഗയനിലാംസനില്  സലാംസഭാന  ടതീമനിചന്റെ  മനികേച  പ്രകേടനലാം  കേണക്കനിചലടത്തട്ട്
വലക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില് ചമഡല് കനടനിയവരനില് നനിലവനില് കജഭാലനിയനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട്
വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടതീലാം
ഇനത്തനില്  സസര്ണ്ണചമഡല്  കനടനിയവരനിലുലാം  നനിലവനില്  കജഭാലനിയനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട്
വനിവനിധ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. വലക്തനിഗത ഇനത്തനില് ചമഡല് കനടനിയവര് - 27

2. ടതീലാം ഇനത്തനില് സസര്ണ്ണലാം കനടനിയവര് - 41

3. ടതീലാം ഇനത്തനില് ചവള്ളനി, ചവങല ചമഡല് കനടനിയവര്  - 83

4. ഗസറഡട്ട് തസ്തനികേ :

ശതീ. സജന് പ്രകേഭാശട്ട്   -   നതീനല്

കുമഭാരനി എലനിസബത്തട്ട് സൂസന് കകേഭാശനി  -    ചചറഫനിള ഷൂടനിലാംഗട്ട്

കുമഭാരനി അനനില്ഡ കതഭാമസട്ട്     -  അതട്ട് ലറനികട്ട്

കുമഭാരനി അനു ആര്.     -  അതട്ട് ലറനികട്ട്.

(ഡനി)  16-2-2016-ചല സ.ഉ.(എലാം എസട്ട്.)നമ്പര് 15/16/കേഭാ.യ.വ. പ്രകേഭാരലാം 68
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് (വലക്തനിഗത ഇനത്തനില്
ചമഡല് കനടനിയവര് 27 +  ടതീലാം ഇനത്തനില് സസര്ണ്ണലാം കനടനിയവര് 41) ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. ടതീലാം
ഇനത്തനില്  ചവള്ളനി,  ചവങല  ചമഡല്  കനടനിയ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കട്ട്  ലഭാഭത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഫട്കബഭാള അക്കഭാദമനി തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

157(6471) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില് ഫട്കബഭാള അക്കഭാദമനി  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജനില്ലയനില് ഫട്കബഭാള കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫട്കബഭാള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഏചതങനിലുലാം പുതനിയ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മകഞരനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകനില്  ഫട്കബഭാള  അക്കഭാദമനി  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) 2016-17-ചല ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനിനുള്ള മറുപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്
മലപ്പുറത്തട്ട്  ഒരു  ഫട്കബഭാള  ഹബട്ട്,  കേഭായനികേ  വകുപട്ട്  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനിയതനിനു
കശഷലാം സഭാപനിക്കുചമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസഡനിയലാം

158(6472) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനിചല ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  വന്ന  അപഭാകേത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധന
നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടനികനല് എചനല്ലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനിചല  ഇന്കഡഭാര്  കസഡനിയത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  അപഭാകേതകേള  ഉകണഭാചയന്നട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേഭായനികേ  യവജനകേഭാരല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടകററനിചല  കസഭാര്ട്സട്ട്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

നനിലമ്പൂര് ഇന്കഡഭാര് കസഡനിയലാം

159(6473) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  ഇന്കഡഭാര്
കസഡനിയത്തനിചന്റെ പണനി എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കസ ഡനിയലാം നനിര്മ്മേനികക്കണ ഏജന്സനി ആരഭാചണന്നട്ട് കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്
വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
ഏജന്സനിചയ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത കപ്രഭാജക്ടട്ട്  KIIFB  (കകേരള
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ഇന്ചവസട്ട്ചമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്)  വഴെനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

യവജനങ്ങളുചട കേഭായനികേക്ഷമത

160(6474) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  യവജനങ്ങളുചട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
മനികേച  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങചള  കേചണത്തുന്നതനിനുമഭായനി  എചനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ കമഖലയനിചല യവജനങ്ങളക്കട്ട് അവസരലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് കേഭായനികേ മതരങ്ങള, കമളകേള
എന്നനിവ നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലങ്ങള
പരനിഷരനിചട്ട് കേളനിസലങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  "രഭാജതീവട്ട്  ഗഭാന്ധനി  കഖല്  അഭനിയഭാന്"
(RGKA),  അര്ബന്  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  സതീലാം  (USIS),  നഭാഷണല്
കസഭാര്ട്സട്ട് ടഭാലന്റെട്ട്  സതീലാം  (NSTS),  എന്നതീ പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  "കഖകലഭാ
ഇന്ഡല" - നഭാഷണല് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് പദതനി
നനിലവനിലുണട്ട്.  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനിചല  യവജനങ്ങളക്കട്ട്  തങ്ങളുചട  കേലഭാകേഭായനികേ
കേഴെനിവകേള  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്,  കകേരള  സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്
'കകേരകളഭാതവലാം' സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം
കകേരകളഭാതവവമഭായനി കചര്നള്ള കേഭായനികേ മതരങ്ങള കൂടതല് പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  പുതനിയ  കേഭായനികേപ്രതനിഭകേചള  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  ഗ്രഭാമതലത്തനിലുള്ള
കേഭായനികേ മതരങ്ങളക്കട്ട് കൂടതല് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അവരുചട ശഭാരതീരനികേ
ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതരങ്ങളനില്  പചങടക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശദ  ചചലുത്തുന്ന  ഒരു  സമതീപനലാം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
അതനിനഭായനി  പുതനിയ  കേളനിസലങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഇകപഭാള  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എല്ലഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഒരു
കേളനിക്കളലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ കേരടട്ട് പദതനി കരഖ (DPR) കസഭാര്ട്സട്ട്
വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കനി ഘടലാം ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുചമനലാം, തുടക്കചമന്ന നനിലയനില് 23
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി കസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  5  കകേഭാടനി രൂപ വതീതവലാം, 2
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതവലാം  വകേയനിരുത്തുചമനലാം,  ഇതനിനഭായള്ള  135
കകേഭാടനി രൂപ ഒരു പ്രകതലകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില്നനിന്നട്ട് കേചണത്തുന്നതഭാചണനലാം
2016-17-ചല ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അണര് 17 കലഭാകേ കേപട്ട് ഫട്കബഭാള ടൂര്ണചമന്റെട്ട്

161(6475) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇനല അടത്ത വര്ഷലാം ആതനികഥയതസലാം വഹനിക്കുന്ന അണര് 17  കലഭാകേ
കേപട്ട്  ഫട്കബഭാള  ടൂര്ണചമന്റെനിനട്ട്  കകേരളലാം  കവദനിയഭാകുകമ്പഭാള  അതനിനുകവണനി
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള സസൗകേരലങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടട്ട് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതുലാം ഏര്ചപടകത്തണതുമഭായ
കേഭാരലങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടത്ത  വര്ഷലാം  ഇനലയനില്  നടക്കുന്ന അണര്  17  കലഭാകേ  കേപട്ട്  ഫട്കബഭാള
ടൂര്ണ്ണചമന്റെനിചന്റെ ചനില മതരങ്ങള ഫനിഫ കകേരളത്തനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത
മതരങ്ങള  എറണഭാകുളലാം  ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റു  കസഡനിയത്തനിലഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രധഭാന  കവദനി  കൂടഭാചത  ടതീമുകേളക്കട്ട്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
തഭാചഴെ പറയന്ന നഭാലട്ട് ഗ്രസൗണകേളകൂടനി തയഭാറഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്:

1.  മഹഭാരഭാജഭാസട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഗ്രസൗണട്ട്.

2. പനമ്പനിള്ളനി നഗര് കബഭായ്സട്ട് ചചഹസ്കൂള ഗ്രസൗണട്ട്

3. കഫഭാര്ടട്ട് ചകേഭാചനിന് കവളനി ഗ്രസൗണട്ട്

4. പകരഡട്ട് ഗ്രസൗണട്ട് കഫഭാര്ടട്ട് ചകേഭാചനിന്.

(ബനി)  മതര  നടത്തനിപനിനഭായനി  സരക്ഷഭാ  കമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ചപടകത്തണതുലാം
ചകേഭാചനി  നഗരലാം  വലത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനികക്കണതുലാം  ചപഭാതു  ഗതഭാഗത  സസൗകേരലലാം
ചമചചപടകത്തണതുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്  മതരചത്തപറനി  അവകബഭാധലാം  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ പ്രചഭാരണവലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏര്പടകത്തണ കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 203

യവ വനികേഭാസട്ട് പദതനി

162(6476) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട്  'യവ വനികേഭാസട്ട്'  പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എചനല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളചപട
ത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സസയലാം ചതഭാഴെനില്, സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസനലാം, കനതൃതസ പഭാടവ വനികേസനലാം
എന്നനിവയനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത
പദതനി പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനിന്കേതീഴെനില് കജഭാബട്ട്  ചഫസട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.   സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിപഭാടനി,  യൂത്തട്ട് ലതീഡര്ഷനിപട്ട്
കേലഭാമ്പട്ട്, സസയലാംചതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം, സഭാഹനിതല കേലഭാമ്പട്ട്, യൂത്തട്ട് അവഭാര്ഡട്ട്, കജഭാബട്ട് ചഫസട്ട്
എന്നതീ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് 'യവ വനികേഭാസട്ട്' പദതനിയനില് ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)   സസയലാം   ചതഭാഴെനില്,  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനലാം,  കനതൃതസ  പഭാടവ
വനികേസനലാം എന്നതീ പരനിപഭാടനികേചള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

(i) സസയലാംചതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം :

കകേരളത്തനിചല യവജനങ്ങളനില് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ചതഭാഴെനിലനില്ലഭായ്മ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവചര  സസയലാംചതഭാഴെനില്  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്
പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡനില്  അഫനിലനികയറട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുള്ള  ക്ലബുകേള/സന്നദ
സലാംഘടനകേള എന്നനിവ മുകഖനയലാം കബഭാര്ഡട്ട് കനരനിട്ടുലാം സസയലാം
ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  പ്രകദശത്തുനനിനലാം  സസയലാംചതഭാഴെനില്
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന്  തഭാല്പരലമുള്ള  യവജനക്ലബുകേള/സന്നദ
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സലാംഘടനകേള  എന്നനിവരനില്നനിനട്ട്  അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിചട്ട്
അവര് നല്കുന്ന കപ്രഭാജക്ടുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ
ക്ലബുകേള/സന്നദ സലാംഘടനകേളക്കട്ട് ഉചനിതമഭായ ധനസഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന.

(ii) സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസനലാം :

കകേരളത്തനിചല  യവജനങ്ങളനിചല  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേതസലാം
വളര്ത്തനി  അവചര  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങഭാന്  പ്രഭാപ്തരഭാ
ക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശതീലന പദതനി കകേരള സലാംസഭാന യവജന
കക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

(iii) കനതൃതസ പരനിശതീന കേലഭാമ്പട്ട് :

സഭാമൂഹനികേ  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാമുദഭായനികേ  രഭാഷതീയ  രലാംഗങ്ങളനില്
തല്പരരഭായ യവജനങ്ങളക്കട്ട് പുതനിയ ദനിശഭാകബഭാധലാം നല്കുകേ
എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  സലാംസഭാനചത്ത  യവജന  സലാംഘട
നകേളനിചല  കനതഭാക്കളക്കഭായനി  യൂത്തട്ട്  ലതീഡര്ഷനിപട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്
കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  സലാംഘടനിപനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  'യവ  വനികേഭാസട്ട്'  പദതനിയചട  കേതീഴെനില്  ആലപ്പുഴെ,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാടയലാം എന്നതീ ജനില്ലകേളനില് 2014-15, 2015-16 എന്നതീ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില്
'കജഭാബട്ട് ചഫസട്ട്' സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആലപ്പുഴെ,
മലപ്പുറലാം,  കകേഭാടയലാം എന്നതീ ജനില്ലകേളനില് നടത്തനിയ കജഭാബട്ട് ചഫസനില്  17143  കപര്
പചങടക്കുകേയലാം  1981  കപര്  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  ചചയചപടകേയലാം  ചചയ.  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കജഭാബട്ട്  ചഫസട്ട്  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  സലാംഘടനിപനിക്കചപടകേയലാം
5200 കപര് പചങടത്തതനില് 660 കപര് കഷഭാര്ടട്ട് ലനിസട്ട് ചചയചപടകേയലാം ചചയ.

യൂത്തട്ട് കേമ്മേതീഷന് ചചയര്കപഴണ്

163(6477) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിൽ  യൂത്തട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്കപഴണഭായനി  ആചരയഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി/വതീടട്ട് ലകേകയറലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ഇവര്ചക്കതനിചര കനിമനിനല് കകേസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വലക്തനിചക്കതനിചര  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേസട്ട്  എചനങനിലുലാം
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനല്ലഭാലാം;

(ഡനി)  യൂത്തട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്കപഴണ്  കപഭാലുള്ള  ഉന്നതസഭാനങ്ങളനില്
വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയഭായ  വലക്തനിചയ നനിയമനിചതട്ട്  ശരനിയഭാചണന്നട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കുമഭാരനി ചനിനഭാ ചജകറഭാലാം, 

ചനിനഭാ ലഭാന്റെട്ട്, ദനിവലഭാ നഗര്, 

പടത്തഭാനലാം പനി.ഒ., ചകേഭാല്ലലാം.

(ബനി)  കുമഭാരനി ചനിനഭാ ചജകറഭാമനിചനതനിചര കകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം CMP ആയനി
അയച്ചുകേനിടനിയ  പരഭാതനിയനികനല്  കുണറ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  ചചകലാം  നമ്പര്
1114/15/u/s 451, 43, 480, 506(i), 294(b), 34 IPC  പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര്
ചചയ്തട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനി കുറപത്രലാം ചകേഭാല്ലലാം  JFMC-1 മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിജനിലന്സട്ട് കകേസകേള നനിലവനിലനില്ല.

(ഡനി)  നനിയമനിതയഭായ  വലക്തനിയചട  കപരനില്  ഒരു  കകേസനില്  കുറപത്രലാം
സമര്പനിക്കചപട്ടു എന്നതട്ട് നനിയമനത്തനിനുള്ള അകയഭാഗലത അല്ല.

കകേരകളഭാതവലാം പരനിപഭാടനി

164(6478) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡട്ട് നടത്തുന്ന കകേരകളഭാതവലാം
പരനിപഭാടനിയചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചനല്ലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിവഴെനി  ലകേവരനിയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) കകേരകളഭാതവ മതരങ്ങള എത്ര ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട് നടത്തുന്നചതനലാം
അവ ഏചതഭാചക്കചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  സലാംസഭാനതല മതരങ്ങളനില് എത്ര കേലഭാ-കേഭായനികേ തഭാരങ്ങചളയഭാണട്ട്
പചങടപനികക്കണചതന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിക്കഭായനി  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡട്ട്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കചര്ന്നട്ട്  'കകേരകളഭാതവലാം'  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  നഗര-ഗ്രഭാമ
പ്രകദശത്തുള്ള  യവജനങ്ങളക്കട്ട്  പചങടക്കഭാന്  ഉതകുന്ന രതീതനിയനില്  കേലഭാകേഭായനികേ
മതരങ്ങളഭാണട്ട് കകേരകളഭാതവത്തനില് ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 15 വയസട്ട് തനികേഞ്ഞവരുലാം 40
വയസട്ട് കേഴെനിയഭാത്തവരുമഭായ യവജനങ്ങളക്കട്ട് മതരങ്ങളനില് പചങടക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലഭാണട്ട്  ആദലഘടത്തനിചല  മതരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കചപടന്നതട്ട്.
തുടര്ന്നട്ട്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  വനിജയനികേചള  കബഭാക്കുതല മതരങ്ങളനിലുലാം  പചങടപനിക്കുന.
കബഭാക്കുതല വനിജയനികേചളയലാം കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി തലങ്ങളനിലുള്ള മതര
വനിജയനികേചളയലാം  കനരനിടട്ട്  ജനില്ലഭാതല  മതരങ്ങളനില്  പചങടപനിക്കുന.   ജനില്ലഭാതല മതര
വനിജയനികേചള  സലാംസഭാനതല മതരങ്ങളനിലുലാം പചങടപനിക്കുന.

(ബനി) സ്കൂള, സര്വകേലഭാശഭാല കേകലഭാതവങ്ങളനില് പചങടക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
കേലഭാകേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേളക്കട്ട്  തങ്ങളുചട  കേഴെനിവട്ട്  പ്രകേടനിപനിക്കഭാനുള്ള
കവദനിചയഭാരുക്കുകേ,  അതനിലൂചട  കേലഭാകേഭായനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  കേഴെനിവറ  പ്രതനിഭകേചള
കേചണത്തുകേ എന്നതഭാണട്ട് കകേരകളഭാതവലാംചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടന്നതട്ട്.

(സനി)  കകേരകളഭാതവലാം  നഭാലട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  ഗ്രഭാമതലത്തനില്  വനിജയനിക്കുന്നവചര
ഉളചപടത്തനി  രണഭാലാംഘടചമന്ന  നനിലയനില്  കബഭാക്കുതലത്തനിലുലാം,  കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തലത്തനില്  വനിജയനിക്കുന്നവചര  ഉളചപടത്തനി  ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം  ജനില്ലഭാതല
വനിജയനികേചള ഉളചപടത്തനി അവസഭാനഘടചമന്ന നനിലയനില് സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം
കകേരകളഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന.

(ഡനി)  സലാംസഭാനതല കേലഭാ-കേഭായനികേ  മതരയനിനങ്ങളനില്  നനിലവനില്  6,104
കപരഭാണട്ട്  പചങടക്കുന്നതട്ട്.  കേലഭാമതരങ്ങളനില്  2940  കപരുലാം  കേഭായനികേ മതരയനിനങ്ങളനില്
3164 കപരുമഭാണട്ട് സലാംസഭാനതല മതരങ്ങളനില് പചങടക്കുന്നതട്ട്.

(ഇ)  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത പദതനി വനിഹനിതത്തനില്  4,20,00,000  രൂപ കകേരകളഭാതവത്തനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചകേഭാചനി കേപല്ശഭാല

165(6479) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
ചകേഭാചനി കേപല്ശഭാല, ഓഹരനി വനിറഴെനിചട്ട് സസകേഭാരലവത്കേരനിക്കഭാനുള്ള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നതീക്കചത്തക്കുറനിചട്ട് നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലഭാഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളുചട ഓഹരനികേള തുച്ഛ വനിലയട്ട്
വനിറട്ട്  ചപഭാതുസസത്തട്ട്  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  അടനിയറവവയ്ക്കുന്ന  നതീക്കത്തനില്
നനിനലാം പനിനഭാറഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലചപടകമഭാ;

(സനി) ചകേഭാചനി കേപല്ശഭാലചയ ചപഭാതുകമഖലയനില് തചന്ന നനിലനനിര്ത്തഭാനഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  രഭാജലഭാനരതലത്തനില്  കേപല്  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  കനരനിടന്ന  മതരചത്ത
അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  വനികേസന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ചകേഭാചനി
കേപല്ശഭാലയട്ട്  ഏതഭാണട്ട്  2,500  കകേഭാടനി  രൂപ  കേചണകത്തണനിവരുലാം.  ഇസൗ  തുകേ
കേടചമടത്തട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  ലഭാഭകേരമഭായനിരനിക്കനില്ല  എന്നഭാണട്ട്  കേമ്പനനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഫണട്ട്  സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  ഇനനിഷലല്  പബനികേട്ട്  ഓഫറനിലാംഗട്ട്
(IPO) നുള്ള ചകേഭാചനി കേപല്ശഭാലയചട നനിര്കദ്ദേശലാം സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരലങ്ങളക്കഭായള്ള
കകേന്ദ്ര  കേലഭാബനിനറട്ട്  കേമ്മേനിറനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കേമ്പനനികേള കസഭാക്കട്ട് എകട്ട്കചഞനില് ലനിസട്ട് ചചയണചമന്നഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നയലാം.  നനിലവനിലുള്ള നടപടനികമലാം അനുസരനിചട്ട് 25% ഓഹരനി ചപഭാതു വനിപണനിയനില്
ഉണഭായനിരനിക്കണചമന്നഭാണട്ട്  വലവസ.  ഇനനിഷലല്  പബനികേട്ട്  ഓഫറനിലാംഗട്ട്  (IPO)
സമഭാഹരണത്തനിലൂചടയലാം  ഓഹരനി  വനിറഴെനിക്കല്  നടപടനികേളനിലൂചടയലാം  25%  ഓഹരനികേള
ചപഭാതുവനിപണനിയനില്  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.   കേമ്പനനിയചട
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള മൂലധനലാം കേചണത്തുകേയഭാണട്ട് ഇകപഭാഴെചത്ത നടപടനികേളുചട
ലക്ഷലചമനലാം  ചകേഭാചനിന്  ഷനിപട്ട് യഭാര്ഡട്ട്  സസകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിചല്ലന്നട്ട്
കകേരളത്തനില്നനിനള്ള  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  അലാംഗങ്ങകളയലാം  കടഡട്ട്  യൂണനിയന്  ഭഭാരവഭാഹനികേകളയലാം
കകേന്ദ്ര ഷനിപനിലാംഗട്ട്  വകുപ്പുമനനി അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചകേഭാചനിന് ഷനിപട്ട് യഭാര്ഡട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്
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ഒരു കകേന്ദ്ര ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായതനിനഭാല്  അതനിചന്റെ  ഭരണപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഇടചപടന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പരനിമനിതനിയണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  ആ
സഭാപനത്തനിചന്റെ ഓഹരനി  വനിറഴെനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനി
ആവശലമനില്ല.  നനിലവനിലുള്ള  ഓഹരനി  വനിറഴെനിക്കല്  നയത്തനിചന്റെ  (disinvestment
policy) ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് കമല് നടപടനിയമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.

എന്.എചട്ട്. 49-ല് കേലുങ്കുകേള വതീതനി കൂട്ടുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

166(6481) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്.എചട്ട്.49  (ചകേഭാചനി-ധനുകഷഭാടനി)-ല്  കനരലമലാംഗലലാം  മുതല്  വഭാളറ
വചരയള്ള  ഭഭാഗത്തട്ട്  അപകേടകേരമഭായ  സലങ്ങളനില്  കേലുങ്കുകേള  വതീതനി  കൂട്ടുന്നതട്ട്
ഉളചപചടയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള കഫഭാറസട്ട്  വകുപനിചന്റെ ഇടചപടല്മൂലലാം തടസചപട
വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ടൂറനിസട്ട് കകേന്ദ്രമഭായ മൂന്നഭാറനികലക്കുള്ള കറഭാഡനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
തടസലാം നതീക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ചമഡനികക്കഭാ ലതീഗല് ചസഭാചചസറനി ഓഫട്ട് കകേരള നല്കേനിയ ഹര്ജനി

167(6482) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരുപത്തനിനഭാലു  മണനിക്കൂര്  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവനിചനതനിചര  ചമഡനികക്കഭാ  ലതീഗല്  ചസഭാലസറനി  ഓഫട്ട്  കകേരള
നല്കേനിയതഭായനി, 17-10-2016-ചല നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലലാം നമ്പര് 2854-നുള്ള
മറുപടനിയനില്,  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഹര്ജനിയചട  ഉള്ളടക്കലാം  എനഭാചണന്നട്ട്  പഠനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഹര്ജനിയചട കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത കകേസനില് ചമ ഡനികക്കഭാ ലതീഗല് ചസഭാലസറനി ഓഫട്ട് കകേരളയ്ക്കു
കവണനി കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭായ അഭനിഭഭാഷകേന് ആരഭായനിരുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  സര്ക്കഭാരനിനുകവണനി  ഹഭാജരഭായ  അഭനിഭഭാഷകേന്
ആരഭായനിരുനചവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) 17-10-2016-ചല നക്ഷത്ര ചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലലാം നമ്പര്  2854 -നുള്ള
മറുപടനിയനില്  ചമഡനികക്കഭാ  ലതീഗല്  ചസഭാലസറനി  ഓഫട്ട്  കകേരളയചട  ഹര്ജനിയനില്
ലവകുകന്നരലാം  അഞട്ട്  മണനിക്കുകശഷലാം  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  ചചകയണതനില്ലഭാചയന്നട്ട്
കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടനിട്ടുചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കഹഭാലാം കകേഭാ മഭാതൃകേയനില് അകലഭാപതനി മരുന്നട്ട്

168(6483) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മരുനകേള വലഭാപകേമഭായനി വനിറഴെനിക്കുന്ന കകേരളത്തനില്  'കഹഭാലാം
കകേഭാ' മഭാതൃകേയനില് അകലഭാപതനി മരുന നനിര്മ്മേഭാണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി വനിപണനിയനില്
ഇടചപടഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനിതലശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  മരുനകേള  ഉളചപചട  പ്രധഭാനചപട
മരുനകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം,  മരുന  വനിപണനിയനില്  ശക്തമഭായ  സഭാന്നനിധലലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് വലവസഭായ വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില് കകേരള  കസറട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  &
ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കല് ലനിമനിറഡട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മരുനകേള ഉളചപചട പ്രധഭാനചപട
മരുനകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം,  മരുന്നട്ട് വനിപണനിയനില് ശക്തമഭായ സഭാന്നനിധലലാം ഉറപഭാക്കഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഇ-സനിഗററട്ട്

169(6484) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇ-സനിഗററ്റുകേള നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

1486/2019
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(ബനി)  ഇവയചട  ലഭലതയലാം  വനില്പനയലാം  തടയഭാന്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  നനികരഭാധനലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണഭാ  എനറപ്പുവരുത്തുവഭാന്
ഭരണതലത്തനില് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് നടത്തുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇ-സനിഗററ്റുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിചനതനിരഭായനി ജനങ്ങചള കബഭാധവല്
ക്കരനിക്കഭാന് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുചട  1-8-2016
തതീയതനിയനിചല  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  പനി.എചട്ട്.5-59747/16/ആ.വ.ഡ.  പ്രകേഭാരലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്
സനിഗററ്റുകേള വനില്ക്കുന്നതുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതുലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാചര ഉപകയഭാഗചപടത്തനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കകേഭാട്പ  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  ഉളചപടത്തനി  ഇ-
സനിഗരറ്റുകേളുചട  വനിപണനലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടറുചട  ഉത്തരവട്ട്  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനിലൂചട നടത്തനിവരുന്ന പുകേയനില നനിയനണ നനിയമമഭായ
കകേഭാട്പ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-സനിഗററനിചന്റെ  വലഭാപനലാംകൂടനി
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   സലാംസഭാന
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ചഹല്ത്തനി കകേരള പദതനിയനിലൂചടയലാം ഇ-
സനിഗററനിചന്റെ വനിപണനലാം നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ നടപടനികേള ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം നടത്തുന്ന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് വനിലയനിരുത്തചപടനണട്ട്.

(ഡനി)  പുകേയനിലയചട ഉപകയഭാഗലാം ശതീലനിച വലക്തനികേളക്കട്ട് പുകേയനില ഇല്ലഭാചത
തചന്ന പുകേവലനിയചട അനുഭൂതനി ലഭനിക്കുചമന്ന ധഭാരണയനിലഭാണട്ട് ഇ-സനിഗററ്റുകേളക്കട്ട്
വനിപണനിയനില്  പ്രചഭാരലാം  ലഭനിചതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇ-സനിഗരറനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
നനികക്കഭാടനിന്  തുടങ്ങനിയ  പദഭാര്തങ്ങള  പുകേയനിലകപഭാചലതചന്ന  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്
ഹഭാനനികേരമഭായനി  ഭവനിക്കുചമന്നട്ട്  ജനങ്ങചള  കബഭാധലചപടത്തുന്നതനിനുള്ള  ആകരഭാഗല
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സനി-ചമറട്ട് നഴനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് കഹഭാസല്

170(6485) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  ചപരനിയ  പഞഭായത്തനിചല  ആയമ്പഭാറയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്  സനി-ചമറട്ട്  നഴനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  കഹഭാസല്  ചകേടനിടലാം
എവനിചടയഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കഹഭാസല്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സനി-ചമറനിനട്ട്  സസനമഭായനി
ഭൂമനിയള്ള വനിഷയലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് കഹഭാസല് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
തടസലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനി-ചമറട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട് നഴനിലാംഗട്ട്  ഉദുമയചട ആരലാംഭകേഭാലത്തട്ട് ഉദുമ ജലാംഗ്ഷനു
സമതീപലാം  1,15,000  രൂപയട്ട്  ഒരു  വഭാടകേചക്കടനിടത്തനില്  കഹഭാസല്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.
എന്നഭാല്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലയനില്  പുല്ലൂര്-ചപരനിയ  പഞഭായത്തനിചല  ആയമ്പഭാറയനില്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  നനിര്മ്മേനിച  സസനമഭായ  ചകേടനിടത്തനികലയട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാറനിയതനിചന
തുടര്ന്നട്ട്  18  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  കഹഭാസലനില്നനിന്നട്ട്  കകേഭാകളജനികലയട്ട്  കുടനികേള
ദനിവസവലാം യഭാത്ര ചചകയണനിവരുന്ന ബുദനിമുട്ടുലാം കഹഭാസലനിചന്റെ കേഭാലപഴെക്കത്തഭാലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുലാം  കേഭാരണലാം  കഹഭാസല്  പുല്ലൂര്  ചപരനിയ  പഞഭായത്തനിചല  ചഭാലനിങഭാലനില്  പുതനിയ
ചകേടനിടത്തനില് പ്രതനിമഭാസലാം  1,30,000  രൂപ വഭാടകേ ചകേഭാടത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി) ഫണട്ട് ലഭലമല്ലഭാത്തതഭാണട്ട് തടസലാം.

ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ചസന്റെറുകേള

171(6486)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഡതീ-അഡനിക്ഷന് ചസന്റെറുകേള ഏചതല്ലഭാലാം ജനില്ലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനില്ലയ്ക്കുകവണനി തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള

ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസങ്ങളുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിചല  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ചസന്റെര്

പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ചചസകേലഭാടനിസട്ട്,  ചചസകക്കഭാളജനിസട്ട്,  കസഭാഷലല്

വര്ക്കര്,  സഭാഫട്ട്  നഴട്ട്  എന്നതീ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനില്ലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ചസന്റെറനിനുകവണനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ചകേടനിടത്തനില്  ലവദദ്യുതതീകേരണവലാം  ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭായനിടനില്ല.  ഇസൗ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനിചന്റെ സഹഭായലാം ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഡതീ-അഡനിക്ഷന്  ചസന്റെറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേ
സലാംബന്ധമഭായ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സമഗ്ര ഇ-ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

172(6487) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഗ്ര  ഇ-ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  ഏതു  വനിഭഭാഗലാം  വഴെനിയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സമഗ്ര ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി സലാംബന്ധനിചട്ട് അഡതീഷണല് ചതീഫട്ട്
ചസകടറനി  (എചട്ട്  &  എഫട്ട്.  ഡബദ്യു.ഡനി.)  അദലക്ഷനഭായലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്,  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  വകുപ്പുകമധഭാവനികേള
എന്നനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമഭായ  വനിദഗ  സമനിതനി  ഇസൗ  പദതനിയനില്  ഉളചപടകത്തണ
ചനികേനിതഭാ പരനികശഭാധനഭാ ചപ്രഭാസതീഡദ്യുവറുകേളുലാം നനിരക്കുകേളുലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി. കേരടട്ട്
ലനിസ്റ്റുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  ഇകപഭാള വനിദഗര് മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനികലതുമഭായനി  തഭാരതമല
ചപടത്തനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 
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എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ, തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം ബഡട്ട് ബഭാങട്ട്

173(6488) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനടമങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതഭാചക്ക  ആശുപത്രനികേകളഭാടട്ട്
അനുബന്ധനിചഭാണട്ട് ബഡട്ട് ബഭാങട്ട് നനിലവനിലുള്ളചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ബഡട്ട്
ബഭാങട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ചനടമങ്ങഭാടട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ഒരു  രക്തസലാംഭരണ
യൂണനിറഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  ചനടമങ്ങഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  മറട്ട്
സര്ക്കഭാര് രക്തബഭാങ്കുകേള നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  നനിലവനിചല വലവസകേള അനുസരനിചട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം  2000  യൂണനിറനില്
കൂടതല്  രക്തലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണട്ട്  രക്ത  ബഭാങ്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്. 2000  യൂണനിറനില് തഭാചഴെയഭാണട്ട് രക്തത്തനിചന്റെ ആവശലകേതചയങനില് രക്ത
സലാംഭരണ  യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുകേ.  കകേരളത്തനിചല  14  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  34
സര്ക്കഭാര്  രക്തബഭാങ്കുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ഇതനില്  6  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപത്രനികേളുലാം 9 ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളുലാം 5 ജനറല് ആശുപത്രനികേളുലാം ഉളചപടന. കൂടഭാചത
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുലാം കേമ്മേറ്റ്യൂണറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറുകേളുലാം ഉളചപചട 53 സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കട്ട് രക്തസലാംഭരണ യൂണനിറ്റുകേളുണട്ട്. രക്തത്തനിചന്റെ ആവശലകേതയലാം മറട്ട്
വലവസകേളുലാം  പരനിഗണനിക്കഭാചത  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം  ബഡട്ട്
ബഭാങ്കുകേള സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

ആസനിഡട്ട് ആകമണലാം

174(6489) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആസനിഡട്ട് ആകമണലാം തടയന്നതനിനുലാം, അവയചട വനില്പന,
ലകേവശലാം  വക്കല്  ഇവ  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ആസനിഡട്ട്  ആകമണലാം  കനരനിടന്നവര്ക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന,  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലാം,
സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം സസൗജനല ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കണലാം എന്ന ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
ഓര്ഡര്  (G.O (Ms)  454/13)  ആകരഭാഗല കുടലാംബകക്ഷമ  (എഫട്ട്)  വകുപനില്നനിനലാം
ഇറങ്ങനിയതട്ട് ഇകപഭാള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;
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(സനി) എങനില് പല സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലാം ഈ ഉത്തരവട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല എന്നതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളചക്കതനിചര
എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സസൗജനല  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എചനല്ലഭാലാം നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട് പഭാലനികക്കണതട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആസനിഡട്ട്  ആകമണത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന്ന
വലക്തനിക്കട്ട്  3  ലക്ഷത്തനില് കുറയഭാചതയള്ള ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണ നടപടനികമങ്ങള എചനല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഹുമഭാനചപട സപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയചട വനിധനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില്
ആസനിഡുകേളുചട   ലകേ വശലാം  വയല്,   വനില്പന  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ചപടത്തനിചക്കഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നനിലവനിചല
ആസനിഡുകേളുചട  വഭാങ്ങല്,  ലകേവശലാം  വയല്,  വനില്പന എന്നനിവയട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്ചപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ആസനിഡട്ട്  ആകമണലാം  തടയന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  സപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  2006-ല്  പുറചപടവനിച  വനിധനിയചട
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  കപഭായ്സണ്  റള  1995-ചന്റെ  പരനിധനിയനില്  14-ഓളലാം
വനിവനിധ  ആസനിഡുകേള  ഉളചപടത്തുന്നതനികലയ്ക്കുലാം  ആസനിഡുകേളുചട  വഭാങ്ങല്,  സലാംഭരണലാം,
ഉപകയഭാഗലാം/വനില്പന്ന  എന്നനിവ  നനിയനനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കുമുള്ള  നനിയമങ്ങള  ഉളചപടത്തനി
പ്രസ്തസ്തുത റള കഭദഗതനി വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ഡനി&ഇ)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പുറചപടവനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുചട
പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

എയര് ആലാംബുലന്സട്ട് പദതനി

175(6490) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയര്  ആലാംബുലന്സട്ട്  പദതനി  ഉകപക്ഷനിച്ചുകവഭാ;  എങനില്  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  2016  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എയര്  ആലാംബുലന്സനിചന്റെ
കസവനലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുചണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയഭാചണങനില്  അടനിയനര  സഭാഹചരലങ്ങളനില്
ഇതനിനുപകേരമഭായനി ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനല്ലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എയര് ആലാംബുലന്സട്ട് പദതനി ഇതുവചര നടപഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ആര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(സനി) പകേരലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കനത്ര പരനികശഭാധകേരുചട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാന്
നടപടനി

176(6491) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജനില്ലഭാ, തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം സഭാമൂഹല ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ഉള്ള
കനത്ര പരനികശഭാധകേരുചട  (Opthometrist)  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാഴ്ച ലവകേലലമുള്ള അമ്മേമഭാര്ക്കട്ട് പ്രസവഭാനനര ധനസഹഭായലാം

177(6492) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഴ്ച  ചചവകേലലമുള്ള  അമ്മേമഭാര്ക്കട്ട്  പ്രസവഭാനനര  ധനസഹഭായലാം
നല്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എത്ര കേഭാലകത്തക്കഭാണട്ട് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി) പ്രതനിമഭാസലാം എനട്ട് തുകേ നല്കുലാം;

(ഡനി) ഇസൗ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 24 മഭാസലാം.

(സനി) പ്രതനിമഭാസലാം 2,000 രൂപ.

(ഡനി) കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭലമല്ല.

മഭാനസനികേകരഭാഗലാം മഭാറനിയവരുചട പുനരധനിവഭാസലാം

178(6493) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  കരഭാഗലാം  മഭാറനിയനിട്ടുലാം
വതീട്ടുകേഭാകരഭാ ബന്ധുക്കകളഭാ ഏചറടക്കഭാന് തയഭാറഭാകേഭാത്തവരുകണഭാ; എങനിൽ അങ്ങചന
എത്ര കപരുണട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ളവചര  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാന്  എചനങനിലുലാം  പദതനി
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗലാം മഭാറനിയവചര വതീടകേളനില് എത്തനിക്കഭാന്  'കേരുണ'  എന്ന സന്നദ
സലാംഘടന ശമലാം നടത്തനിയതുലാം എന്നഭാല് അവരുചട വതീട്ടുകേഭാര് അവചര ഏചറടക്കഭാന്
തയഭാറഭാകേഭാതനിരുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്  150 കപര്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാചട
കേനിടത്തനിചനികേനിത  ആവശലമനില്ലഭാത്ത  92  അകനവഭാസനികേചള  13  സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം
കകേരളത്തനിനട്ട് അകേത്തുള്ള മറട്ട് അലാംഗതീകൃതമഭായ 5 സഭാപനങ്ങളനികലയട്ട് 21 കപചരയലാം
കചര്ത്തട്ട്  ആചകേ  113  കപചര  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  ഡനിസ്ചഭാര്ജട്ട്  ചചയ്യുന്ന  കുകറ  കരഭാഗനികേചള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് ആന്റെട്ട് നറ്റ്യൂകറഭാ സയന്സസനിചന്റെ (ഇലാംഹഭാന്സട്ട്)
കേതീഴെനിലുള്ള പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രത്തനില് പുനരധനിവസനിപനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കേരുണ എന്ന സലാംഘടനയചട ആലാംബുലന്സട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  33
അകനവഭാസനികേചള  വതീടകേളനില്  എത്തനിച്ചു.  അതനില്  2  അകനവഭാസനികേചള  സസതീകേരനിക്കഭാന്
വതീട്ടുകേഭാര് തയഭാറഭാകേഭാതനിരുന്നതുചകേഭാണട്ട് തനിരനിച്ചുചകേഭാണവന്നനിട്ടുണട്ട്.
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ആശസഭാസ കേനിരണലാം പദതനി

179(6494) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :

ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .    ചകേ  .    സകരഷട്ട്  കുറുപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  അര്ഹരഭായ  കൂടതല്  കപര്ക്കട്ട്

ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആശസഭാസ കേനിരണലാം പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം  21-10-2016-ചല

സ.ഉ.(എലാം എസട്ട്.)നമ്പര് 51/2016/സഭാനതീവ.  പ്രകേഭാരലാം 525 രൂപയനില് നനിനലാം 6 00

രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ ആനുകൂലലലാം   അര്ഹരഭായ  കൂടതല്  കപര്ക്കട്ട്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം

180(6495) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസദ്ദേതീന് :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :

ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സരക്ഷനിത ഭക്ഷണലാം ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് രൂപതീകേരനിച ഭക്ഷല

സരക്ഷഭാ നനിയമ വലവസകേള സലാംസഭാനത്തട്ട് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇചല്ലങനില്  ഏചതഭാചക്ക  വലവസകേളഭാണട്ട്  ഇനനിയലാം  നടപഭാക്കഭാനുള്ളചതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭായലാം കചര്ക്കുന്നതു സലാംബന്ധനികചഭാ മറട്ട് കമകക്കടകേള സലാംബന്ധനികചഭാ

വനിലചപട  വനിവരങ്ങള  ലകേമഭാറുന്നവര്ക്കട്ട്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  നല്കുന്ന  വലവസ

നനിലവനിലുകണഭാ;  എങനില്  ആര്ചക്കങനിലുലാം  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  നലനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്ന

വനിവരലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006,  2011-ചല  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ റളസട്ട് ആന്റെട്ട് ചറഗുകലഷന് എന്നനിവ രഭാജലത്തഭാകേമഭാനലാം  2011  ആഗസട്ട്  5
മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തനിചക്കഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗസറനില്  വനിജഭാപനലാം
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ കകേന്ദ്ര നനിയമവലാം റഗുകലഷനുലാം അനുസരനിചട്ട് ഫഡട്ട് കസഫനി ആന്റെട്ട്
സഭാന്കഡര്ഡട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനലയലാം ചസന്ടല് അലഡസസറനി കേമ്മേനിറനിയലാം
ഇസൗ നനിയമലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ചുമതലചപട സഭാററ്റ്യൂടറനി കബഭാഡനികേളഭാണട്ട്.
ടനി സഭാററ്റ്യൂടറനി കബഭാഡനികേളുചട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ചടങ്ങള  രൂപചപടത്തനിയനിടനില്ല.
അതനിനഭാല് പഭാരനികതഭാഷനികേലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

റഭാന്നനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി

181(6496) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയചട  പുതനിയ  ഒ.പനി.
കബഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതു  ഘടലാം  വചരയഭായനി;  നനിര്മ്മേഭാണചചലവട്ട്  എത്ര,  എന്നട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം ലവകേഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  തടസങ്ങള
മഭാറനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിച്ചുകവഭാ  എനലാം  ആയതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എചനഭാചക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  പുതനിയ  ഒ.പനി.  കബഭാക്കനില്
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒ.പനി. കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം 90% വചര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണ
ചചലവട്ട് 5 കകേഭാടനി രൂപ. 23-12-2010-ല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി)  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിലവനിചല  ചകേടനിടകത്തഭാടട്ട്  കചര്ന്നഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സഭാധനങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലപരനിമനിതനി,
സഭാധനങ്ങളുചട  ലഭലതക്കുറവട്ട്,  നനിലവനിചല  ആശുപത്രനിയചട  പ്രവര്ത്തനചത്ത
ബഭാധനിക്കഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ലവകേഭാനുണഭായ
കേഭാരണലാം. നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.

(സനി)  ഒ.  പനി.  വനിഭഭാഗലാം,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്,  ലഭാബട്ട്  സസൗകേരലലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്
പ്രസ്തസ്തുത കബഭാക്കനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 
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ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി

182(6497) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  ഇൻഷസറൻസട്ട്  പദതനിയചട  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമല്ല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  ആവശലമഭായ  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  പദതനി
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് തടസമഭാകുന്നചതന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനട്ട് വനിഘഭാതമഭായനി നനില്ക്കുന്ന മറ്റുഘടകേങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള ലകേചക്കഭാള്ളുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ബനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.-ചനിസട്ട്  പദതനിക്കുകവണനി  യഥഭാസമയലാം  ആവശലമഭായ
ഫണട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.-ചനിസട്ട്  പദതനി  നടത്തനിപനിനട്ട്  നനിലവനില്  തടസങ്ങള
ഒനമനില്ല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം ചമചചപടത്തഭാനുലാം സസൗജനല ചനികേനിത
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം നടപടനി

183(6498) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനലാം  ചമചചപടത്തഭാനുലാം  സസൗജനല
ചനികേനിത ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.  പ്രകേഭാരലാം  കേനിടത്തനി
ചനികേനിതയട്ട്  എത്ര  തുകേ  ലഭനിയ്ക്കുനചവനലാം  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  വലവസകേള
എചനല്ലഭാചമനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്
ഓകരഭാ വര്ഷവലാം എത്ര തുകേ ലഭനിച്ചു; എത്ര കപര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനി; എത്ര തുകേ
ചചലവഭായനി; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടത്തഭാകമഭാ;
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(സനി) എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി നനിലവനിലുള്ള ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായ  പദതനികേള  ഏചതല്ലഭാലാം;  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഓകരഭാന്നനിചന്റെയലാം
വലവസകേള എചനല്ലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പൂര്ണ്ണ  സസൗജനല  ചനികേനിത  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  എല്ലഭാ  ചനികേനിത  ധനസഹഭായ
പദതനികേചളയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിന്  കേതീഴെനില്  തചന്ന  ഒരു  "ചപഭാതു  ആകരഭാഗല
സഹഭായ  സലാംവനിധഭാന  പദതനി"യഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജതീവനിതലശലതീകരഭാഗങ്ങള  തടയന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  സസൗജനല
മരുനവനിതരണലാം,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള,  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം
സനി.റനി. സഭാന് എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.  ചനിസട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം,  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള
ഒരു  കുടലാംബത്തനിനട്ട്  (പരമഭാവധനി  5  അലാംഗങ്ങള)  ഒരു  വര്ഷലാം  പദതനിയനില്  എലാം-പഭാനല്
ചചയ്തനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്നനിനലാം  30,000  രൂപ  വചര
സസൗജനല  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  ലഭലമഭാണട്ട്.  ഇസൗ  പദതനി  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാന്
പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സഭാധലതയള്ള  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.  കേഭാര്ഡട്ട്  ഉണഭായഭാല്
മതനിയഭാകുലാം.  പദതനി  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചവരുചട  വനിവരവലാം
അതനികലയഭായനി ചചലവഭാക്കനിയ തുകേയലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

Year Number of families
 (in Lakhs)

Amount received and
utilized 
(in crore)

2008-10 11.78 51.00

2010-11 18.75 80.00

2011-12 28.01 205.00

2012-13 28.28 310.00

2013-14 29.73 219.49

2014-15 31.94 236.00

2015-16 31.94 216.00

2016-17 32.53 167.03
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(സനി)  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  (ഒരു  കുടലാംബത്തനിചല  5  കപര്ക്കട്ട്)
ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ. കേഭാര്ഡട്ട് ഉണഭായഭാല് മതനിയഭാകുലാം.

(ഡനി)  ആര്.എസട്ട്.ബനി.ലവ.  ചനിസട്ട്  പ്ലസട്ട്,  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  പദതനിയഭാക്കുന്ന
പ്രകനിയ ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തലത്തനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ഫനിസനികയഭാ ചതറഭാപനി, ഓക്കുകപഷണല് ചതറഭാപനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ
കേസൗണ്സനില്

184(6499) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഫനിസനികയഭാ  ചതറഭാപനി  ഓക്കുകപഷണല്  ചതറഭാപനി
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  കേസൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനില്
ഉകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് അഭനിപ്രഭായലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  ഈ  കകേഭാഴ്സുകേള
പഭാസഭായനി  വരുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ചനികേനിതഭാ
രതീതനികേള നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുലാം വലഭാജ  ചനികേനിതഭാ രതീതനികേള തടയന്നതനിനുലാം
കേസൗണ്സനില് എന്ന ആശയലാം അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട് എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉണഭായനിരനിക്കുന്ന അനനിശനിതതസലാം വകുപ്പു തലത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  18-5-2016-ചല
എചട്ട്.ആര്.എലാം.പനി.  നമ്പര്  5066/2016  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഫനിസനികയഭാ
ചതറഭാപനി കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ കേസൗണ്സനില് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം  648987/
ചകേ2/16/ആ.കു.വ.  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഓക്കുകപഷണല്  ചതറഭാപനി
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ കേസൗണ്സനില് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അലലഡട്ട്&ചഹല്ത്തട്ട്  ചകേയര്  ചപ്രഭാഫഷണല്സട്ട്  ചസന്ടല്  കേസൗണ്സനില്
ബനില്  2015  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത ബനില് നനിലവനില്
വരുന്നകതഭാടകൂടനി  സലാംസഭാനചത്ത  എല്ലഭാ  സസതന  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനിലുകേളുലാം
സലാംസഭാന അലലഡട്ട്  &  ചഹല്ത്തട്ട് ചകേയര് ചപ്രഭാഫഷണല്സട്ട്  കേസൗണ്സനിലനില്
ഉളചപടത്തുവഭാനഭാണട്ട്  കേരടട്ട്  ബനില്ലനില്  വനിഭഭാവനലാം ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് മറട്ട്
അനനിശനിതതസങ്ങചളഭാനലാം തചന്ന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.



222       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  8, 2016

ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിചല നനിയമനങ്ങള

185(6500) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുലാം  അനുബന്ധ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേതീഴെനിലുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയല്ലഭാചത  എത്ര  നനിയമനങ്ങള
നടന്നനിട്ടുണട്ട്  എന്നട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  തനിരനിചട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം
നടന്നതനിചന്റെ ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില്
ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കചപടവരുചട കപരട്ട് വനിവരലാം, വനിലഭാസലാം എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നനിയമനങ്ങളനില്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ഇടചപടലുകേള
നടത്തനിയതനിനഭാല്  വയനഭാടട്ട്  ഡനി.എലാം.ഒ.  ആയനിരുന്ന  കഡഭാ.  പനി.  വനി.  ശശനിധരന്
ആത്മഹതല ചചയ്തതതഭായള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(സനി)  കഡഭാ.  പനി.  വനി.  ശശനിധരന്  ആത്മഹതല  ചചയഭാനനിടയഭായ  സലാംഭവലാം
ഗസൗരവത്തനില്  അകനസഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലയളവനില്
ആകരഭാഗല  വകുപനില്  നടന്നനിട്ടുള്ള  കമരഹനിത  നനിയമനങ്ങള,  നടപടനികേള,  അവനിഹനിത
ഇടചപടലുകേള എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചചല്ലഭാലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള എടത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖനയല്ലഭാചത നനിയമനലാം നല്കേനിയവരുചട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം
ആയനി കചര്ക്കുന*. ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ആചകേ 2665 നനിയമനങ്ങള.

തനിരുവനനപുരലാം 456

ആലപ്പുഴെ 127

കകേഭാടയലാം 348

തൃശ്ശൂര് 849

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 355

ഇടക്കനി 96

മലപ്പുറലാം (മകഞരനി) 434

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവരുചട

കപരുവനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം   ആയലാം  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചല

നനിയമനങ്ങള അനുബന്ധലാം ആയലാം കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണകേഭാലയളവനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് കമരഹനിത

നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിചയന്നട്ട്  കേഭാണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നഭാലട്ട്  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫറുചട തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

186(6501) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫറുചട തസ്തനികേ

സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് സഭാനനിലാംഗട്ട് ചമഷതീനുകേളുലാം,  സഭാനനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഉള്ള

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള ഏചതല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചമഷതീനുകേള  ഉള്ളതുലാം,  കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫര്  തസ്തനികേകേള

നനിലവനിലനില്ലഭാത്തതുമഭായ തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള ഏചതല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫര്  തസ്തനികേ

നനിലവനിലുണട്ട്. പ്രസ്തസ്തുത തസ്തനികേയനില് ഒരു സനിര ജതീവനക്കഭാരനി കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) ഉത്തരലാം  അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) ചകേഭാല്ലലാം - തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  ചനടകങ്ങഭാലലാം, കേടയല് 

ഇടക്കനി - തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, കേടപന

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, തഭാമരകശ്ശേരനി

വയനഭാടട്ട് - തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, സല്ത്തഭാന്ബകത്തരനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ആകരഭാഗല വകുപനിചല മഭാനവകശഷനി

187(6502) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിചല മഭാനവകശഷനി അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ചനികേനിത  കതടന്ന
കരഭാഗനികേളുചട  എണ്ണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയലാം,  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്
സഭാഫനിചന്റെയലാം  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദവനി  ഉയര്ത്തചപട  ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതുവചര  ലകേചക്കഭാണ
നടപടനികേള എചനല്ലഭാലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില് ജനില്ലഭാതല/തഭാലൂക്കട്ട്തല, കബഭാക്കട്ട്തല
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമുണഭായനിരനികക്കണ  സഭാഫനിചന
സലാംബന്ധനിച  ഒരു  സഭാകന്റെര്ലഡകസഷന്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില് മഭാനവകശഷനി  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിടനില്ല.
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനില്  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണ്ണലാം  തനിടചപടത്തുന്നതനിനഭായനി
വര്ക്കട്ട് സഡനി നടത്തുകേയലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  പദവനി  ഉയര്ത്തചപട  ആശുപത്രനികേളനില്
ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനനുബന്ധമഭായനി  സഭാകന്റെര്ലഡകസഷന്
ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം  അതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേയള്ള   ആകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങളനില്  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിചട്ട്  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദവനി  ഉയര്ത്തനി  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളഭാക്കനി  മഭാറനിയ  ആശുപത്രനികേളനില്  ഇനലന്  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട്  ഘടലാം  ഘടമഭായനിടഭാണട്ട്  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണവരുന്നതട്ട്. 
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ആകരഭാഗല വകുപനില് ഒഴെനിവള്ള ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് തസ്തനികേകേള

188 (6503) ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗലവകുപനില് 200 ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്
കേനിടക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി
ചപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനി നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-I-ചന്റെ അനര് ജനില്ലഭാ സലലാം
മഭാറലാം നടക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം എനഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് 110 ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ചഹല്ത്തട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡട്ട്  II  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസട്ട്
ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലടബറ്റ്യൂണല്  കസ  ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്
അതനികനലുള്ള അനനിമ ഉത്തരവട്ട് വരുന്ന മുറയട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന്വഴെനി പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനതല സതീനനികയഭാറനിറനിയഭാണട്ട്.   ഇസൗ വനിഷയലാം കകേഭാടതനിയചട
പരനിഗണനയട്ട് വനികധയമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മലബഭാര് കമഖലയനില് ആര്.സനി.സനി. മഭാതൃകേയനില് ആശുപത്രനി

189(6504) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മലബഭാര് കമഖലയനില് ആര്.സനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില് ഒരു
ആശുപത്രനി സഭാപനികക്കണതനിചന്റെ ആവശലകേത സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആവശലലാം നനിറകവറ്റുന്നതനികലക്കഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എചനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  നനിലവനില്  കേലഭാന്സര്  ചനികേനിതയഭായനി  മലബഭാര്
കേലഭാന്സര് ചസന്റെര് എന്ന കപരനില് ഒരു ചനികേനിതഭാ സഭാപനലാം നനിലവനിലുണട്ട്. പ്രസ്തുത
കമഖലയനില്  ആര്.സനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില്  പുതനിയ  ഒരു  ആശുപത്രനി  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം ഇകപഭാള ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
1486/2019
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സലാംസഭാന ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് അകതഭാറനിറനിയചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള

190(6505) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ചമന്റെല്  ചഹല്ത്തട്ട്  അകതഭാറനിറനിയചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തനമഭാകണഭാ
അകതഭാറനിറനി നടത്തുന്നചതന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മദലവലാം  മയക്കുമരുനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതുമൂലലാം
മകനഭാകരഭാഗനികേളഭാകുന്ന  ആളുകേളുചട  എണ്ണത്തനില്  വര്ദനവട്ട്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു
സലാംബന്ധനിചട്ട് എചനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് പ്രസ്തുത പഠനത്തനിചന്റ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1987-ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് ആക്ടനിചന്റെ
4-ാം  അനുകച്ഛദലാം  അനുസരനിചഭാണട്ട്  1993  നവലാംബര്  1-നട്ട്  കകേരളകസറട്ട്  ചമന്റെല്  ചഹല്ത്തട്ട്
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശത്തനിലുലാം  നനിയനണത്തനിലുമഭാണട്ട് ടനി അകതഭാറനിറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

ഇസൗ അകതഭാറനിറനിയചട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള തഭാചഴെപറയന്നവയഭാണട്ട്  :

1. സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കസവനങ്ങളുചടയലാം ടനി  ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന
സലാംബന്ധനിക്കുന്ന മറട്ട്  കേഭാരലങ്ങളുചടയലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലവമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മറട്ട്
അകതഭാറനിറനികേളുചടയലാം  ഉകദലഭാഗസരുചടയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
കമതീകേരണവലാം  വനികേസനവലാം  ഏകകേഭാപനവലാം  ചമന്റെല്  ചഹല്ത്തട്ട്
അകതഭാറനിറനിയചട ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്ചപടന.

2. സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ലസകേലഭാടനികേട്ട്  കഹഭാസനിറ
ലുകേളുചടയലാം ലസകേലഭാടനികേട്ട് നഴനിലാംഗട്ട് കഹഭാമുകേളുചടയലാം മറട്ട് മഭാനസനി
കേഭാകരഭാഗല  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചടയലാം  (മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  നനിരതീക്ഷണ
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വഭാര്ഡുകേള,  പകേല്  വതീടകേള,  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിചല  മകനഭാകരഭാഗ
ചനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗലാം,  സഞരനിക്കുന്ന  മകനഭാകരഭാഗ  ചനികേനിതഭാ
സസൗകേരലങ്ങള,  മകനഭാകരഭാഗ  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഹഭാഫട്ട്
കവ  കഹഭാമുകേള  തുടങ്ങനിയവയചടയലാം)  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുകേ.  

3. മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കമഖലയമഭായനി  ബന്ധചപട  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലുലാം
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഉപകദശലാം നല്കുകേ.

4. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആവശലഭാനുസരണലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലവമഭായനി
ബന്ധചപട മറട്ട് കേഭാരലങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.

5. കൂടഭാചത  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ലലസന്സട്ട്  നല്കുകേ  എന്നതുലാം
കകേരള ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് അകതഭാറനിറനിയചട ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ചസകടറനി  ചചയര്മഭാനുലാം
ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്  ഡയറക്ടര്,  കകേരള
സലാംസഭാന  ലതീഗല്  സര്വതീസട്ട്  അകതഭാറനിറനിയചട  ചമമ്പര്  ചസകടറനി,  കകേരള
സലാംസഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ചസകടറനി,  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ
വകുപനിചല  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  വനിഷയലാം  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  അഡതീഷണല്/
കജഭായനിന്റെട്ട്/ചഡപറ്റ്യൂടനി  ചസകടറനി,  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല
ലസ കേലഭാടനി  വനിഭഭാഗലാം  കമധഭാവനി,  തനിരുവനനപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ സൂപ്രണട്ട് തുടങ്ങനിയ ഒസൗകദലഭാഗനികേ അലാംഗങ്ങളുലാം ഒരു ലസകേലഭാടനിസട്ട്,
ഒരു  ക്ലനിനനിക്കല്  ലസകക്കഭാളജനിസട്ട്,  ഒരു  ലസകേലഭാടനികേട്ട്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്,
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ  ഒരു  പ്രതനിനനിധനി  തുടങ്ങനിയ  4  അനസൗകദലഭാഗനികേ
അലാംഗങ്ങളുലാം  കചര്ന്നഭാണട്ട്  കസറട്ട്  ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട്  അകതഭാറനിറനി.  ടനി  അകതഭാറനിറനി
വര്ഷത്തനില്  കുറഞ്ഞതട്ട്  2  തവണചയങനിലുലാം  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്. സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ഇസൗ അകതഭാറനിറനി
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരള കസറട്ട് ചമന്റെല് ചഹല്ത്തട്ട് അകതഭാറനിറനിയനികലയട്ട്
ലലസന്സനിനഭായനി  അകപക്ഷ  നല്കേനിയ  224  സഭാപനങ്ങളനില്  76  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
നഭാളനിതുവചര  ചടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ലലസന്സട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത,  മറട്ട്
7 സഭാപനങ്ങളക്കുകൂടനി ലലസന്സട്ട് നല്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനിയള്ള
സഭാപനങ്ങളുചട  അകപക്ഷകേള  ലലസന്സനിനഭായനി  ഉള്ള  നടപടനികമങ്ങളുചട
വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.
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2012-ചല  കകേരള  കസറട്ട്  ചമന്റെല്  ചഹല്ത്തട്ട്  റളസട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടകൂടനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം
ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കസറട്ട്  ചമന്റെല്  ചഹല്ത്തട്ട്  അകതഭാറനിറനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  നയലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷരനിചട്ട്  2013-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഹഭായലാം  നല്കേനി.
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനികേള  ഏചറടത്തട്ട്  നടത്തനി
വരുന.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കമഖലയനിചല പഠനങ്ങളക്കട്ട് കനതൃതസലാം നല്കേനിവരുന.
സലാംസഭാനചത്ത ജനങ്ങചള ബഭാധനിചനിട്ടുള്ള മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങളുചട സനിതനി
വനിവരക്കണക്കുകേള കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം ഒരു
സഭാമൂഹല  സര്കവ  നടത്തനി  അതനിചന്റെ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  മദലത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗവമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  തനിരുവനനപുരലാം
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പഠനറനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധലാം ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

കൃത്രനിമ പഭാലുത്പഭാദനലാം

191(6506) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കൃത്രനിമ  പഭാലുത്പഭാദനലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പഭാലനിചന്റെ  ഗുണകമന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഉത്പന്നങ്ങളനില്  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകയക്കഭാവന്ന
ഘടകേങ്ങള കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) പഭാലനിചന്റെ ഗുണകമന സലാംബന്ധനിചട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചള കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിചന്റെ  പ്ലഭാന്  സതീമനില്  ഉളചപടത്തനി  എല്ലഭാ  വര്ഷവലാം  പഭാല്
ഉപകഭഭാക്തൃ  മുഖഭാമുഖലാം  പരനിപഭാടനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  പഭാലനിചന്റെ
ഗുണകമന  സലാംബന്ധനിച  പരനികശഭാധനഫലങ്ങളുചട  പകേര്പട്ട്  ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ
വകുപനിചന്റെ ചവബട്ട് ലസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ഇല്ല. 

ഡന്റെല് അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന്/ഡന്റെല് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേള

192(6507) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡന്റെല് അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന്,  ഡന്റെല് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് എന്നതീ
തസ്തനികേകേളനിൽ എത്ര ഒഴെനിവകേളുചണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിരമനിക്കല് പ്രഭായലാം ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നതനിനു സമഭാനമഭായനി സൂപര് നറ്റ്യൂമറനി
കപഭാസട്ട് പരനിഗണനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഡന്റെല് അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന് - 1

ഡന്റെല് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെട്ട് - 6

(ബനി)  ഡന്റെല്  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജന്  തസ്തനികേയനിചല  ഒരു ഒഴെനിവട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഡന്റെല്  ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്  നനിയമനലാം  ചസഷലലനിസട്ട്  കയഭാഗലതയള്ള
കഡഭാക്ടര്മഭാരനില്നനിനലാം  ഓപ്ഷന്  സസതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ചചറുകേനിട കുപനിചവള്ളത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണ യൂണനിറട്ട്

193(6508) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചറുകേനിട  കുപനിചവള്ളത്തനിചന്റെ  (കുടനിചവള്ളലാം)  നനിര്മ്മേഭാണ-വനിതരണ
യൂണനിറട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ എചനല്ലഭാലാം അനുമതനികേളഭാണട്ട്
ലഭലമഭാകക്കണചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
കമങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  ലലസന്കസഭാ/രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  BIS

സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ  ഉള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനിചവള്ളലാം
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കുപനിയനില് വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന് അനുമതനി നല്കുകേയള.  2011-ചല
Food  Safety  &  Standards  (Food  Products  Standards  &  Food  Additives)
ചറഗുകലഷനനിചല  2-10-2008-ല്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.
ചചറുകേനിട  കമഖലയനിലുള്ള  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ടനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനികക്കണതഭാണട്ട്.
ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  ലലസന്കസഭാ/രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഓണ്ലലനനില് അകപക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്. 

ലപ്രമറനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറനിചന കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തഭാന്
പദതനി

194(6509) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഒഭാകരഭാ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുലാം  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തചപടന്ന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എചനല്ലഭാലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്
പുതനിയതഭായനി ലഭനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
ഗവര്ണറുചട  നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഉസൗന്നല്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുചമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനുസരനിച്ചുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  ചമചചപട  ക്ലനിനനിക്കല്  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന്
പരനിശതീലനലാം  നല്കകേണ  കമഖലകേള  തനിടചപടത്തുന്ന  പ്രകനിയ
എസട്ട്.എചട്ട്.എസട്ട്.ആര്.സനി.  വഴെനി  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിച്ചുലാം  കൂടതല്  ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിച്ചുലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലചപടത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനിയലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അകക്കഷല മരങ്ങളക്കട്ട് പകേരലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള നട്ടുവളര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
195(6510) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുചട  കേഭാമ്പസകേളനില്

ഇകപഭാഴുലാം അകക്കഷല മരങ്ങള വളരുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകക്കഷല മരങ്ങള വന്കതഭാതനില് ജലലാം വലനിചചടക്കുന്നതുലാം ആസ്തട്ട്മ കപഭാലുള്ള
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അലര്ജനി കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണമഭാകുചമനമുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം അദലഭാപകേര്ക്കുലാം ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്

ഇതട്ട് കേഭാരണമഭാകുന്ന സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകക്കഷല മരങ്ങളക്കട്ട് പകേരലാം ഫലവൃക്ഷങ്ങള ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

കേഭാമ്പസകേളനില് നട്ടു വളര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,

ആലപ്പുഴെ എന്നതീ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട കേഭാമ്പസകേളനില് അകക്കഷല മരങ്ങള

ഉണട്ട്.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇസൗ  വകുപനില്  ലഭനിചനിടനില്ല.  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  പരനികശഭാധനി

ക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

സസകേഭാരല ക്ലനിനനിക്കല് ലഭാബുകേള, സഭാന് ചസന്റെറുകേള  എന്നനിവയനില്

അനഭാവശല പരനികശഭാധനകേളുലാം അമനിതചഭാര്ജലാം

196(6511) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനില  സസകേഭാരല  ക്ലനിനനിക്കല്  ലഭാബുകേള/സഭാന്  ചസന്റെറുകേള

എന്നനിവയനില് അനഭാവശല പരനികശഭാധനകേളുലാം അമനിത ചഭാര്ജലാം ഇസൗടഭാക്കുന്ന വനിവരലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിചല  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിരക്കുലാം,

ജതീവനക്കഭാരുചട  കയഭാഗലതയലാം  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇചല്ലങനിൽ  പരനികശഭാധനകേളക്കുള്ള  ചഭാർജുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കയഭാഗലതയലാം

നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതട്ട് വലക്തമഭായനി കേഭാണുന്നവനിധലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

അതനിൽ  വതീഴ്ചവരുത്തുന്ന  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ആവശലമഭായ നനിയമപരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നനിലവനില് സസകേഭാരല ചനികേനിതഭാലയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിയനണത്തനിലല്ല.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനചത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,
ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എല്ലഭാ ചനികേനിതഭാ സപഭാനങ്ങളുചടയലാം
പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാചട കകേരള ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിചഷന്റെട്ട് (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2016-നട്ട്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കകേരള ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിചഷന്റെട്ട് ബനില് നനിയമമഭാകുന്നകതഭാചട
മഭാത്രകമ സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ചസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുചട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ചപടത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള്ളു. 

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള ഫഭാമനിലനി ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളഭായനി
ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി

197(6512) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചലയലാം  ഒകരഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രചത്ത ഫഭാമനിലനി ചഹല്ത്തട്ട് ചസന്റെറഭായനി ഉയര്ത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഫഭാമനിലനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിലൂചട  എചനഭാചക്ക
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടന്നതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാമനിലനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറനില്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  സസൗകേരലലാം
ഏര്ചപടത്തുകമഭാ;  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവരുചട  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഗവര്ണറുചട  നയപ്രഖലഭാപനത്തനില്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഘടലാംഘടമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രചത്ത ശദ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഒരു സമഗ്ര ആകരഭാഗല പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  ഊന്നല്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ
കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  കസവന കമഖലകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
അവനിടങ്ങളനിചല  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
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അവചയ സജ്ജമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. ഓകരഭാ പ്രകദശങ്ങളനിചലയലാം സഭാലാംകമനികേ കരഭാഗങ്ങളുലാം
ജതീവനിതലശലതീകരഭാഗങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  സലാംഘടനിതമഭായ  ശമത്തനിലൂചട
കേചണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്
സര്കവ നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  പകേര്ചവലഭാധനികേളല്ലഭാത്ത കരഭാഗങ്ങളുചട കേഭാരലത്തനില് ഒരു
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  സമ്പ്രദഭായലാം  വനികേസനിപനിചചടക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് അഭനിലഷനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  കേനിടത്തനി ചനികേനിത ആരലാംഭനിക്കഭാനല്ല മറനിചട്ട്  കചഭാദലലാം  (എ)-യചട  ഉത്തരത്തനില്
പരഭാമര്ശനിച രതീതനിയനിലുള്ള വനിവനിധ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനികേസനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലവലാം
പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. 

അവയവദഭാനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

198(6513) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കനത്രദഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ  പുകരഭാഗതനിയണഭായഭാല്
അന്ധരുചട എണ്ണലാം കുറയഭാന് കേഴെനിയചമന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് മരണഭാനനരമുള്ള കനത്രദഭാനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ കബഭാധവലരണലാം നടത്തുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ണ്ണമഭായനി  ചനികേനിതനിച്ചു  കഭദമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  രക്തജനല  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
രക്തമൂലകകേഭാശദഭാനവലാം  മജ്ജമഭാറനി  വയലുമഭാണട്ട്  പ്രതനിവനിധനിചയന്നതനിനഭാല്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്
മൂലകകേഭാശദഭാതഭാക്കളുചട ഒരു രജനിസ്ട്രേനി തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മരണഭാനനരമുള്ള കനത്രദഭാനലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കബഭാധവലരണലാം
നടത്തഭാറുണട്ട്.  സഞരനിക്കുന്ന കനത്രകരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം  (Mobile  Ophthalmic  Unit)
eye  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.  അവനിചട  കബഭാധവലരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നടത്തഭാറുണട്ട്. കനത്രദഭാന സമ്മേതപത്രലാം എല്ലഭാ കേലഭാമ്പുകേളനിലുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയലാം
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അവ തനിരനിചട്ട് സമര്പനിക്കുകേയലാം ചചയഭാറുണട്ട്.  എല്ലഭാ വര്ഷവലാം ആഗസട്ട്  25  മുതല്
ചസപ്റലാംബര്  8  വചര കദശതീയ അന്ധത നനിവഭാരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കനത്രദഭാന
പക്ഷഭാചരണലാം  നടത്തഭാറുണട്ട്.  അതുവഴെനി  കബഭാധവലരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  ചപഭാതുകയഭാഗങ്ങളുലാം
കറഡനികയഭാ പ്രഭഭാഷണലാം മുതലഭായവ സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്. Eye donation counsellors പല
വഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗലാം  മുതലഭായ  സലങ്ങള  സന്ദര്ശനിചട്ട്  കനത്ര
ദഭാനത്തനിചന്റെ ആവശലകേതചയപറനി കബഭാധവലരണലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാചത കനത്ര
ദഭാനത്തനിചന്റെ  മഹതസലാം  കബഭാദലചപടത്തുന്നതനിനഭായനി  സനയനലാം  എന്ന  ചടലനി
ഓഫഭാല്കമഭാളജനി യൂണനിറട്ട് തനിരുവനനപുരലാം കേണ്ണഭാശുപത്രനിയനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

പൂകക്കഭാടട്ട് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് കേനിടത്തനി ചനികേനിത

199(6514) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഗുരുവഭായൂര്  നഗരസഭഭാ  പ്രകദശത്തട്ട്  വരുന്ന  പൂകക്കഭാടട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രത്തനില്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പൂകക്കഭാടട്ട്  മനിനനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  കരഭാഗ

പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം മഭാതൃശനിശു  പരനിചരണത്തനിനുലാം  വനിവനിധ  കരഭാഗ  നനിയനണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ഉസൗന്നല് നല്കേനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള.  ആവകറജട്ട് ഒ.പനി. 150  ആയ ഇസൗ ആശുപത്രനിയനില്

നനിലവനില് ഒരു കഡഭാക്ടറുലാം സഭാഫട്ട് നഴ്സുലാം മറട്ട് അനുബന്ധ സഭാഫമഭാണുള്ളതട്ട്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാംഘടമഭായനി കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി വനികേസനിപനിചട്ട് കസവന

കമഖലകേള വനിപുലചപടത്തഭാന് ആകലഭാചനിചട്ട് വരുനണട്ട്.  ടനി ആശുപത്രനിക്കട്ട്  8  കേനി.  മതീ.

ചുറളവനിലഭായനി ഗുരുവഭായൂര് കദവസസലാം വകേ ആശുപത്രനി, 4.5  കേനി.  മതീ.  ചുറളവനിലഭായനി

ചഭാവക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  കഹഭാസനിറല്,  6  കേനി.  മതീ.  ചുറളവനിലഭായനി

കുന്ദലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി എന്നനിവ സനിതനി ചചയ്യുന.  ഇവനിടങ്ങളനില്  കേനിടത്തനി

ചനികേനിത സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്. 
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ചഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപത്രനി

200(6515) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശചത്ത  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  ഉളചപചട  നൂറുകേണക്കനിനട്ട്

കരഭാഗനികേൾ ദനിനലാംപ്രതനി ചനികേനിതയഭായനി എത്തുന്ന ചഭാവക്കഭാടട്ട് ഗവണ്ചമന്റെട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്

ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില്  മതനിയഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  ഇല്ലഭാത്തതട്ട്

ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കൂടതല്  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 1960-ചല സഭാഫട്ട് പഭാകറണ് കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷരനിക്കഭാന് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  തസ്തനികേകേള

ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  സൃഷനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന്ന

സമഭാഹൃത ചപ്രഭാകപഭാസലനില്  ടനി ആശുപത്രനിയലാം ഉളചപടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യൂണനിറ്റുകേള

201(6516) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചചയവരുന്ന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

ഉളചപചടയള്ള സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുചട പരനിമനിതനിമൂലലാം മൂകന്നഭാ നഭാകലഭാ തവണ

ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചചയ്തകശഷലാം  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനികലക്കട്ട്  മഭാകറണനിവരുന്ന

സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലുള്ളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനചപട  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്

യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  നടത്തുന്ന നനിര്ദനരഭായ

കരഭാഗനികേളുചട  ചനികേനിതഭാചചലവട്ട്  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  എടക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  സനിരമഭായനി ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
ആവശലമുള്ള  കരഭാഗനികേചള  മൂകന്നഭാ,  നഭാകലഭാ  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചചയ്തകശഷലാം  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്
ഡയഭാലനിസനിസനിചന്റെ ചവയനിറനിലാംഗട്ട് ലനിസനില് കപരട്ട് രജനിസര് ചചയ്തട്ട് കസ്ലൈഭാടട്ട് ലഭലമഭാകുന്നതു വചര
വതീടനിനടത്തുള്ള  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനികലയട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയഭാണട്ട്
ചചയ്യുന്നതട്ട്.  ഇവനിചട  11  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചമഷതീനനില്  3  ഷനിഫട്ട്  ചചയ്തനിട്ടുലാം  കൂടതല്
കരഭാഗനികേളുള്ളതുമൂലമഭാണട്ട് ഇതുചചയ്യുന്നതട്ട്. എന്നഭാല് തഭാല്ക്കഭാലനികേ വൃക്ക തകേരഭാറുള്ള
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  കവണനിവന്നഭാല് കരഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം കഭദമഭാകുന്നതു
വചരയള്ള ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ഇവനിചട ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചനില
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മഭാന്ദലവനിരുദ പദതനിയനില് ഉളചപടത്തനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുചട കേതീഴെനിലുള്ള
വനിവനിധ തലത്തനിലുള്ള 44 ആശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസന്റെര് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ചനില സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേഭാരുണല, ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനികേളഭായ  RSBY-യലാം  Chis  Plus  -ഉലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  കേഭാരുണല  ചബനവലന്റെട്ട്
ഫണനില്നനിനലാം  2,00,000  രൂപയലാം  RSBY  മുകഖന  30,000  രൂപയലാം  Chis  Plus
മുകഖന 70,000 രൂപയലാം ഇസൗ രതീതനിയനില് ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസഭാലസറനിക്കട്ട് മരുനകേള

202(6517) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  LSGD-DD2/296/2015  തതീയതനി  1-8-2015  എന്ന  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഓപണ്  ചടണര്  വഴെനികയഭാ,  സലപ്ലകകേഭാ  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  വഴെനികയഭാ  മരുനകേള
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം,  പ്രസ്തുത  മരുനകേള  ചകേഭാകണഭാടനി  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം
ആസഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസഭാലസറനിക്കട്ട്  ലകേമഭാറുന്നതനിനുലാം,
ചകേഭാകണഭാടനി  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസചറ  സര്ക്കഭാര്
ചുമതലചപടത്തുകേയകണഭാകയഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത കേത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നഭാളനിതുവചര എത്ര രൂപയചട
മരുനകേള  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  വഭാങ്ങനി,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ചസഭാലസറനിക്കട്ട്
ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(സനി) ഇചല്ലങനില് മരുനകേള വഭാങ്ങഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദനരഭായ  വൃക്കകരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സസൗജനലമഭായനി  ലഭനികക്കണ  മരുനകേള
ലഭനിക്കഭാചത  കപഭായ  സഭാഹചരലചത്തക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷനിചട്ട്,  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനികനല്  മരുനകേള  ഒനലാം  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്
വഭാങ്ങനി ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ചസഭാലസറനിക്കട്ട് ലകേമഭാറനിയനിടനില്ല.

(സനി)  ചകേഭാകണഭാടനി  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറനിചല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യൂണനിറനിനട്ട്  മരുനകേളുലാം  മറട്ട്  അനുബന്ധ  വസ്തുക്കളുലാം  വഭാങ്ങനിക്കല്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
കലഭാക്കല് ഫണട്ട് ആഡനിറട്ട് ഓഫതീസര് ആഡനിറട്ട് എന്കേസയറനി നമ്പര് 7/2015 തതീയതനി
19-2-2016 പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനി കേനിടനിയ ഒരു
സഭാപനത്തനില്  ചപഭാതുഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  ആര്ജ്ജനിച  ആസ്തനി  ഇത്തരലാം
ചസഭാലസറനികേളക്കട്ട്  ഏല്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  1994-ചല  കകേരള  പഞഭായത്തട്ട്  രഭാജട്ട്
നനിയമത്തനില് വലവസയനില്ല എന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിരനിക്കുന. തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
വകുപനിചന്റെ ഫണമഭായനി  ബന്ധചപട  ഇത്തരലാം  ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാള
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപട്ട് ഫണനിചന്റെ നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസനഭായ ചമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര് ആ ഫണനില്നനിനലാം മരുനലാം മറ്റുലാം  വഭാങ്ങനി ചസഭാലസറനിക്കട്ട്  നല്കേഭാന്
വലവസയനില്ല.

(ഡനി)  നനിലവനില്  കലഭാക്കല്  ഫണട്ട്  ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല്
മരുനകേള  വഭാങ്ങുവഭാന്  നനിര്വഭാഹമനില്ലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പദതനി  ചചയഭാതനിരുന്നതട്ട്.
മരുനകേള ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില്ല.

എലനിഞ്ഞനിപ്ര സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് ആവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങള

203(6518) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിചല എലനിഞ്ഞനിപ്ര പനി.എചട്ട്.സനി., സനി.എചട്ട്.സനി.-യഭായനി
ഉയര്ത്തചപചടങനിലുലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി കൂടതല് സഭാഫകേകളഭാ,  സസൗകേരലങ്ങകളഭാ
ഏര്ചപടത്തഭാത്തതുമൂലലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായനിട്ടുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലനിഞ്ഞനിപ്ര സനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് ആവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങളുലാം,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,
സഭാഫകേള  എന്നനിവചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ  വകുപട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്.)
നമ്പര്  60/2009,  തതീയതനി  2-3-2009  പ്രകേഭാരലാം  എലനിഞ്ഞനിപ്ര  ആശുപത്രനി
സനി.എചട്ട്.സനി.  ആയനി അപ്കഗ്രഡട്ട് ചചയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് കൂടതല് സഭാഫനിചന
നനിയമനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  എലനിഞ്ഞനിപ്ര  സനി.എചട്ട്.സനി.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ചമചചപടത്തഭാനുള്ള
സഭാന്കഡര്ലഡകസഷന്  ചപ്രഭാകപഭാസലനില്  കബഭാക്കട്ട്തല  സനി.എചട്ട്.സനി.  എന്ന
നനിലയനില് ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടകററനില്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന്ന  സമഭാഹൃത  ചപ്രഭാകപഭാസലനിലുലാം  എലനിഞ്ഞനിപ്ര  സനി.എചട്ട്.സനി.
ഉളചപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില് പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട് കനഴനിചന്റെ ഒരു ഒഴെനിവണട്ട്.  നനിശനിത
കയഭാഗലതയള്ള  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട്  നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം
നല്കുകമ്പഭാള ടനി ഒഴെനിവട്ട് നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

ലജവകൃഷനിയലാം ലജവഭക്ഷണ ശഭാലയലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി

204(6519) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) 'ലജവഭക്ഷണ ശഭാല' എന്ന ആശയലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഒരു ജനില്ലയനില് ഒരു ഭക്ഷണശഭാലചയങനിലുലാം ഇപ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളനിലുലാം  ലജവകൃഷനിയചട
ആവശലകേത ചവളനിചപടത്തുന്ന കപഭാസറുകേള പതനിപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗലാം  വരഭാചത  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാവന്ന  ലജവഇലക്കറനികേളുലാം  ലജവ
പചക്കറനികേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണലാം ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് നടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  'ലജവ  ഭക്ഷണലാം'  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു  കേലഭാമ്പയനിന്
ആകരഭാഗലവകുപട്ട് നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി&ഇ)  ജതീവനിതലശലതീ  കരഭാഗങ്ങചള  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലജവ ഇലക്കറനികേളുലാം ലജവ പചക്കറനികേളുലാം ഉപകയഭാഗനികക്കണതനിചന്റെ ആവശലകേതചയപറനി
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണട്ട്.
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ഡനിജനിറല് ചഹല്ത്തട്ട് ഡഭാറ

205(6520) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഭാളനിതുവചര  ആചകേയള്ള  കുടലാംബങ്ങളുചട  ഡനിജനിറല്
ചഹല്ത്തട്ട് ഡഭാറഭാ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചഹല്ത്തട്ട്  ഡഭാറഭാ  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിചല്ലങനില്  തയഭാറഭാക്കഭാന്  എനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത്ര
കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  മറ്റു ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനിലുണട്ട് എനലാം എത്ര കപരുചട കസവനലാം കൂടനി
ആവശലമുണട്ട് എനലാം വനിഭഭാഗലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആചകേയള്ള  കുടലാംബങ്ങളുചട  ഡനിജനിറല്  ചഹല്ത്തട്ട്  ഡഭാറഭാ  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.
ഇതനിനുകവണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിചല  ചവള്ളനഭാടട്ട്,
മണമ്പൂര്,  പുത്തന്കതഭാപട്ട്  എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കബഭാക്കുകേളനിചല  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി) ഇ-ചഹല്ത്തട്ട് പദതനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാചട ഡനിജനിറല്
ചഹല്ത്തട്ട്  ഡഭാറ  തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള  ആകരഭാഗലവനിവര  കശഖരണ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയലാം.

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

206(6521) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ ഇതുവചര  ചചയ്ത
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ചചലവഴെനിച  തുകേ  എത്രയഭാചണനലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ
സമഭാഹരനിചചതങ്ങചനയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേവശമുള്ള  ഫണട്ട്,  ഇകപഭാള  നടനവരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഇകപഭാള  നടനവരുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  രണഭാലാംഘട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെ ചമഭാത്തലാം നനിര്മ്മേഭാണ ചചലവട്ട്
എത്രയഭാചണനലാം ഈ തുകേ എങ്ങചനയഭാണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതുവചര 11,01,95,000 രൂപ ചചലവഴെനിച്ചു.

1. സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  - 19,95,000 രൂപ

2. നബഭാര്ഡട്ട് അസനിസന്സട്ട്(20%) - 5,82,00,000 രൂപ

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട് പഭാകക്കജട്ട് - 5,00,00,000 രൂപ

(ബനി) ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതലാം, നബഭാര്ഡട്ട് അസനിസന്സട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
പഭാകക്കജനിലൂചട  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണട്ട്  എന്നനിവവഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 5,28,37,367.28 രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം,  നബഭാര്ഡട്ട്  അസനിസന്സട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്  പഭാകക്കജനിലൂചട  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണട്ട്  എന്നനിവവഴെനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) എസനികമറട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് അടങല് തുകേ 282 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതലാം,  നബഭാര്ഡട്ട്  അസനിസന്സട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ചഡവലപ്ചമന്റെട്ട്
പഭാകക്കജനിലൂചട ലഭനിക്കുന്ന ഫണട്ട് എന്നനിവ വഴെനിയഭാണട്ട് തുകേ സമഭാഹരനിക്കുന്നതട്ട്. 

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിചല കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട ലപ്രവറട്ട് പ്രഭാക്ടതീസട്ട്

207(6522) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
ലപ്രവറട്ട് പ്രഭാക്ടതീസട്ട് കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിചനിടകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ലപ്രവറട്ട്  പ്രഭാക്ടതീസട്ട്  നടത്തുന്നതഭായ  പരഭാതനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് ലപ്രവറട്ട്  പ്രഭാക്ടതീസട്ട് കേര്ശനമഭായനി തടയന്നതനിനട്ട് ഈ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനല്ലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  ലപ്രവറട്ട്
പ്രക്ടതീസട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേര്ശനമഭായനി നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്. 1-10-2009-ചല
സ.ഉ.(പനി) 345/2009/ആ.കു.വ നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം  1960-ചല കകേരള സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുചട ചപരുമഭാറചടങ്ങളനില് ഇക്കഭാരലമുളചപടത്തനി കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. ശദയനില്ചപടനിട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി കേചണത്തുന്ന
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ചക്കതനിചര  കകേരളഭാ  സനിവനില്  സര്വതീസകേള  (തരലാംതനിരനിക്കലുലാം  നനിയനണവലാം
അപതീലുലാം)  ചടലാം,  1960-ചല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  അചടക്ക  നടപടനികേള  ലകേചക്കഭാണ
വരുനണട്ട്.

ചമഡനിക്കല് ഉകദലഭാഗസരുചട സലലാംമഭാറലാം

208(6523) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം,  മറട്ട്  ചമഡനിക്കല്
ഉകദലഭാഗസരുലാം  സലലാം  മഭാറനികപഭാകുകമ്പഭാള  പകേരലാം  ആള  വരഭാന്  തഭാമസലാം
വരുന്നതുമൂലലാം കരഭാഗനികേള ബുദനിമുട്ടുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  എചനങനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാചരയലാം  മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാചരയലാം
സലലാംമഭാറ്റുകമ്പഭാള കേഴെനിയന്നതുലാം  പകേരലാം  ആചള നനിയമനിചകശഷലാം മഭാത്രകമ  സലലാം
മഭാറചപട  ജതീവനക്കഭാചര  വനിടതല്  ചചയഭാറുള.  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
കേഭാരണങ്ങളഭാല് പകേരലാം ആചള  നനിയമനിക്കഭാചത ഒരു ജതീവനക്കഭാരചന സലലാംമഭാറലാം
ചചകയണനിവന്നഭാല്  ടനി  ജതീവനക്കഭാരചന്റെ  ചുമതല  ടനി  സഭാപനത്തനിചല  മചറഭാരു
ജതീവനക്കഭാരനട്ട്  നല്കേനിയനിടഭായനിരനിക്കുലാം  സലലാംമഭാറലാം  ലഭനിചയഭാചള  വനിടതല്
ചചയ്യുന്നതട്ട്.  ഒരു  കഡഭാക്ടര്  മഭാത്രമുള്ള  സഭാപനത്തനില്നനിനലാം  കഡഭാക്ടചറ  സലലാം
മഭാറ്റുകമ്പഭാള  സഭാപനത്തനിചന്റെ  സഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
ബുദനിമുടട്ട്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിടതല്  ചചയ്യുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  അടത്ത
ഏചതങനിലുലാം ആശുപത്രനിയനിചല കഡഭാക്ടര്ക്കട്ട് അധനികേ ചുമതല നല്കേനി പുതുതഭായള്ള
കഡഭാക്ടര് വരുന്നതുവചര നനിയമനിക്കുകേയഭാണട്ട് ചചയ്യുന്നതട്ട്.
1486/2019
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ആയര്കവദ മര്മ്മേ വനിഭഭാഗചത്ത ശക്തനിചപടത്തുവഭാന് നടപടനി

209(6524) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആയര്കവദ  ചനികേനിത  കതടനിചയത്തുന്ന  കരഭാഗനികേളനില്  ഏചറയലാം  മര്മ്മേ
ചനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലഭായനിട്ടുലാം,  മര്മ്മേവനിഭഭാഗ  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുചട  16  തസ്തനികേകേള
മഭാത്രകമ  സലാംസഭാനത്തഭാചകേയള  എന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് മനനിക്കട്ട് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനികനല് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിചല ഏകേ മര്മ്മേ ആശുപത്രനിയനില് കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
മര്മ്മേവനിഭഭാഗലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഇല്ലഭാത്തതുകേഭാരണലാം  ചനികേനിതകതടനിചയത്തുന്നവര്  കനരനിടന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കൂടതല്  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിചല 20 ബഡനില് കൂടതലുള്ള ആയര്കവദ ആശുപത്രനികേളനില്,
അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനിചലകപഭാചല 2 ചസഷലഭാലനിറനി   കഡഭാക്ടര്മഭാചരചയങനിലുലാം
നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം മര്മ്മേ വനിഭഭാഗചത്ത ശക്തനിചപടത്തുകേയലാം ചചയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്. പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല. ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കഫഭാറന്സനികേട്ട് സര്ജറനി വനിഭഭാഗത്തനിചല തസ്തനികേകേള

210(6525) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  സര്ജറനി
വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയലാം  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  വനിഭഭാഗക്കഭാരുകടയലാം മറട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുചടയലാം തസ്തനികേകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില് ഇകപഭാള എത്ര തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനചവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കഫഭാറന്സനികേട്ട് സര്ജറനി
വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചടയലാം  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  വനിഭഭാഗക്കഭാരുചടയലാം മറട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുചടയലാം തസ്തനികേകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുന.*

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേചളല്ലഭാലാം  തചന്ന  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷനട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഗകവഷണത്തനിനട്ട് സസൗകേരലങ്ങള

211(6526) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഗകവഷണത്തനിനട്ട് എചനഭാചക്ക
സസൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗകവഷണത്തനിനട്ട് ബഡ്ജറനില് പ്രകതലകേ തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഗകവഷണത്തനിചന്റെ ഫലമഭായനി എചനങനിലുലാം പുതനിയ കേണപനിടനിത്തങ്ങള
കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഗകവഷണ  പഠനത്തനിനഭായനി
State  Board  of  Medical  Research  വഴെനി  സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  Institutional  Research  Committee  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന ഫഭാക്കല്റനികേളുചടയലാം കപഭാസട്ട് ഗ്രഭാകജസറ്റുകേളുചടയലാം
ഗകവഷണ  പഠനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ചചയ്യുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എസട്ട്.ബനി.എലാം.ആര്.-നട്ട്  ബഡ്ജറനില് 5
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 17-8-2016-ചല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)  നമ്പര്  2273/
16/H&FWD പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  എസട്ട്.ബനി.എലാം.ആര്.-ല്
2011  മുതല്  2016  വചരയള്ള കേഭാലയളവനില് നടത്തനിയ ഗകവഷണ പഠനങ്ങളുചട
ഫലമഭായനി കേചണത്തനിയവയചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1. ഫഭാര്മസനി  വകുപനില്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില്  കകേരളത്തനില്
ലഭലമഭായ  നനിലകേഭാരകേലാം,  കേരനിമുള്ളട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ഒസൗഷധ
സസലങ്ങളനിചല ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ ഘടകേങ്ങള കേചണത്തുകേയലാം
ചചടനികേചള തനിരനിചറനിയവഭാനുലാം അവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഒസൗഷധങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമുള്ള പ്രഭാരലാംഭ പരതീക്ഷണങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

2. പപഭായ ഇലകേള ചഡങനി പനനിചയ പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന് ഉപകയഭാഗ
പ്രദമഭാചണന്നട്ട്  കേചണത്തുകേയലാം  ആയതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  പരതീക്ഷ
ണങ്ങളനിലൂചട ആദലഘടലാം വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

3. തുടര്ചയഭായനി  ഗര്ഭഛനിദലാം  ഉണഭാകുന്ന  സ്ത്രതീകേളനില്  നടത്തനിയ
പഠനത്തനില്  anti  thyroid  anti  bodies   ഗര്ഭഛനിദത്തനിനട്ട് ഒരു
പ്രധഭാന കേഭാരണമഭാചണന്നട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

4. 20  വയസനിനട്ട്  മുകേളനില്  പ്രഭായമുള്ളവരനില്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  കപര്ക്കുലാം
Metabolic  Syndrome  ഉള്ളതഭായനി  കേചണത്തനി.  ഇതട്ട്
ഇനലയനിലുലാം  കലഭാകേത്തനിചല  മറ്റുഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  നടത്തനിയ  പഠന
ഫലങ്ങള തഭാരതമലലാം ചചയ്യുകമ്പഭാള വളചര കൂടതലഭാണട്ട്.

5. കേണ്ണനിചല കൃഷ്ണമണനിയനില് വ്രണമുണഭാകുന്നതനിനട്ട് പ്രധഭാന കേഭാരണ
ങ്ങളനില്  ഒന്നട്ട്  Acanthamoeba  Species  ആചണന്നട്ട്  കേചണത്തുകേയലാം
ആയതട്ട്  ചനികേനിതനിചഭാല്  കേഭാഴ്ച  നഷചപടഭാചത  തടയഭാചമനലാം
പഠനങ്ങളനിലൂചട കേചണത്തനി. 

6. ആസ  കരഭാഗ  ബഭാധനിതരഭായ  കുടനികേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
Inhaled  Steroid-ചന്റെ  അളവനിചന  കുറനിചട്ട്  തഭാരതമലപഠനലാം
നടത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  രക്തത്തനിചല  ഗ്ലൂകക്കഭാസട്ട്,
ചകേഭാഴുപനിചന്റെ  അളവട്ട്  HbA1C  എന്നനിവയനില്  വലതലഭാസലാം
വരുന്നനിചല്ലന്നട്ട് കേചണത്തനി. 
ആലപ്പുഴെ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  4  കപ്രഭാജക്ടുകേള
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാടയലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ചമഡനിസനിനനില്,
കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാരുചട ആകരഭാഗല ശതീലങ്ങള എന്ന പഠനത്തനില്
18%  കേസൗമഭാരക്കഭാര്ക്കട്ട്  അപകേടകേരമഭായ  ആകരഭാഗല  ശതീലങ്ങള
ഉചണന്നട്ട് കേണപനിടനിച്ചു. 
തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ലമകകഭാബകയഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനില്
ചചള്ളുപനനിയചട  സഭാന്നനിദലചത്ത  കുറനിച്ചുലാം  ചമഡനിസനിന്
വനിഭഭാഗത്തനിര്  കേതീടനഭാശനിനനിമൂലമുള്ള  Inter-mediate  syndrome
ഉണഭാകുന്നതട്ട്  മുന്കൂടനി  കേഭാണഭാനുള്ള  കേഭാരണങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം
പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കേലഭാന്സര്, കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

212(6527) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേലഭാന്സര്-കേനിഡ്നനി  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ  പദതനികേളനിലൂചട  നല്കേനി
വരുന്ന ധനസഹഭായലാം കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേലഭാന്സര്-കേനിഡ്നനി കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കേനി വരുന്ന ചപന്ഷന്  1,000
രൂപയനില് നനിനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  കേലഭാന്സര്-
കേനിഡ്നനി  കരഭാഗനികേള  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്
വനിദഗ്ധ സമനിതനിചയ നനികയഭാഗനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേലഭാന്സര്-കേനിഡ്നനികരഭാഗനികേളുചട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേലഭാന്സര്  കരഭാഗ  ചനികേനിതഭാചചലവട്ട്  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  തഭാങ്ങഭാന്
കേഴെനിയഭാത്തതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  തഭാചഴെപറയന്ന
ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ പദതനികേള വഴെനി ആശസഭാസലാം നല്കേനിവരുന:

• സകൃതലാം

• കേഭാരുണല ചബനവലന്റെട്ട് ഫണട്ട്

• ചനിസട്ട് - പ്ലസട്ട് പദതനി

• ആകരഭാഗലകേനിരണലാം

• കേലഭാന്സര് സരക്ഷഭാ പദതനി (18 വയസനിനട്ട് തഭാചഴെയള്ള കുടനികേളക്കട്ട്)

• തഭാകലഭാലലാം പദതനി (18 വയസനിനട്ട് തഭാചഴെയള്ള കുടനികേളക്കട്ട്)

• പടനികേവര്ഗത്തനില്ചപട  കരഭാഗനികേളക്കഭായള്ള  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
രക്ഷഭാപദതനി

• മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

• ഇ.എസട്ട്.ചഎ. സതീലാം.
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പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഒനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം
നനില്ക്കുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  മലബഭാര്  കേലഭാന്സര്  ചസന്റെറനിചന്റെ  കപഷലന്റെട്ട്
ചവല്ചഫയര്  ഫണനില്നനിനലാം  സസൗജനല  ചനികേനിത  നല്കേനിവരുന.   കൂടഭാചത,
എലാം.സനി.സനി.യനില്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിതയനിലുള്ള  എല്ലഭാ  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  മൂനകനരലാം
ഭക്ഷണവലാം  കൂടനിരുപ്പുകേഭാര്ക്കട്ട്  ഉചഭക്ഷണവലാം  സസൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.
കേനിഡ്നനി  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭാകുന്ന  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനിചല കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 1,100 രൂപ നനിരക്കനിലുള്ള ധനസഹഭായലാം
'സമഭാശസഭാസലാം പദതനി' പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ മനിഷന്  മുകഖന കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേളഭായ
18  വയസനിനട്ട്  തഭാചഴെ  പ്രഭായമുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  സസൗജനല  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  കേലഭാന്സര് സരക്ഷ.  കേനിഡ്നനി കരഭാഗലാം ബഭാധനിചട്ട് ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്
വനികധയരഭാകുന്ന ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിചല കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 900 രൂപ
നനിരക്കനില്  അനുവദനിച്ചുവന്നനിരുന്ന  സമഭാശസഭാസ  പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള  ധനസഹഭായലാം
സ.ഉ.(എലാം.എസട്ട്.)നമ്പര്  66/2014/സഭാ.നതീ.വ.  തതീയതനി  1-8-2014  പ്രകേഭാരലാം  1,100
രൂപ നനിരക്കനില് വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഒരു  പ്രകതലകേ  കമഖലയനില്  അര്ബുദകരഭാഗലാം  കൂടനി  വരുനകണഭാ  എന്നതനിചന
സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലാം.സനി.സനി.-യചട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നഭാളനിതുവചര  പഠനങ്ങചളഭാനലാം
തചന്ന നടത്തനിയനിടനില്ല.  മലബഭാര് കമഖലകേളനില് കേലഭാന്സര് കരഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായനി
അനസൗകദലഭാഗനികേ  കേണക്കുകേള  സൂചനിപനിക്കുന്നതനിനഭാല്  2014-ല് എലാം.സനി.സനി.യനില്
ആരലാംഭനിച  മലബഭാര്  കപഭാപ്പുകലഷന്  കബഡ്സട്ട്  കേലഭാന്സര്  രജനിസ്ട്രേനി  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനില്ലകേളക്കുപുറകമ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,
പഭാലക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനില്ലകേളകൂടനി ഉളചപടത്തനി വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭാല്  കുറചട്ട്  വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഇസൗ  കമഖലകേളനില്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുചട  കേണക്കട്ട്  ഏകേകദശലാം  കൃതലമഭായനി  നല്കേഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.
മലബഭാര് കേലഭാന്സര് ചസന്റെറനിചന്റെ കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ കേതീഴെനില്
കേലഭാന്സര്  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനികന്റെയലാം  കേലഭാന്സര്  നനിയനണത്തനികന്റെയലാം
ഭഭാഗമഭായനി  മലബഭാര് കമഖലകേളനിചല വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില് ധഭാരഭാളലാം  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം,
കേലഭാമ്പുകേളുലാം നടത്തനി വരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത കേലഭാന്സര് ചകേയര് പദതനിയചട കേതീഴെനില്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  മലബഭാര്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സര്ക്കഭാര്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം കേലഭാന്സര് ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം എലാം.സനി.സനി.
നല്കേനിവരുന.  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനികലയലാം  ആശുപത്രനികേളനില് തുടര് കേതീകമഭാചതറഭാപനി
ചനികേനിത നല്കേഭാന്  കേഴെനിയന്ന തരത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  വനിഭഭാവനലാം
ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഇതുകൂടഭാചത കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം
ജനില്ലകേളനിചല  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളുമഭായനി  ചടലനിചമഡനിസനിന്വഴെനിയള്ള  ചനികേനിതഭാ
പദതനികേളുലാം ആകരഭാഗല തുടര് വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.
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(ഡനി) ആര്.സനി.സനി., എലാം.സനി.സനി. എന്നനിവനിടങ്ങളനില് 2011-15 കേഭാലയളവനില്
പുതുതഭായനി  രജനിസര്  ചചയചപട  കരഭാഗനികേളുചട  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്,  കകേരള
സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്  മുകഖന  ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട്  വനികധയരഭായനി  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിചവരുചട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് എന്നനിവ അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ജനങ്ങളക്കട്ട് നല്ല ഭക്ഷണവലാം നല്ല സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി

213(6528) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കഹഭാടലുകേളനില്  നല്ല  ഭക്ഷണവലാം  മഭാര്ക്കറനില്  നല്ല
സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനിന്കമല്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  പ്രകതലകേ  സയന്റെനിഫനികേ  ലഭാബട്ട്
ജനില്ലകേളനില് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസരുചട  കനതൃതസത്തനില്  കഹഭാടലുകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമവലാം  അനുബന്ധ  ചടങ്ങളനിലുലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്നതുപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.   അത്തരലാം നടപടനികേളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  ഗുരുതരമഭായ  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  കേചണത്തുന്നപക്ഷലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയല്,  ലഫന്,  കനഭാടതീസട്ട്  അഡ്ജറ്റ്യൂടനികക്കഷന്
അടക്കമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുമുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  കരഖഭാമൂലലാം ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികനലുലാം കടഭാളഫതീ മുഖഭാനനിരലാം
ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേളനികനലുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  നനിന്നട്ട്  കശഖരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലസഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷല
സരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചട  നനിയനണത്തനിലുള്ള  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അനലറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാചത ശബരനിമല കക്ഷത്രവമഭായനി ബന്ധചപട സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനിചവള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  പത്തനലാംതനിട
ജനില്ലയനില്  ഒരു  ലഭാബട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാചത,  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
സഞരനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  രണട്ട്  ചമഭാലബല്  അനലറനിക്കല്
ലകബഭാറടറനികേള  തുടങ്ങുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതനില്  ഒചരണ്ണത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തകനഭാദ്ഘഭാടനലാം
ഇതനികനഭാടകേലാം കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

* ലല ബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം മര്മ്മേ ആയര്കവദ ആശുപത്രനി

214(6529) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  പത്തട്ട്  കേനിടക്കകേളുള്ള  കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം  മര്മ്മേ  ആയര്കവദ
ആശുപത്രനി  നൂറട്ട്  കേനിടക്കകേളുള്ള  മര്മ്മേഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ആയതനികലക്കുള്ള നടപടനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; ഈ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
ആശുപത്രനിക്കട്ട്  കവണ  മര്മ്മേ  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്  തസ്തനികേകേള  പുതുതഭായനി
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം ആയര്കവദ ആശുപത്രനിയനില് കസഭാര്ട്സട്ട് ചമഡനിസനിന്
(Sports Medicine )വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കട്ട് വനിദഗ
ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  ചമഡനിസനിന്  ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്
(Sports  Medicine  Medical  Officer)തസ്തനികേയചട  കയഭാഗലത  എലാം.ഡനി.  (MD  )
മര്മ്മേ  അചല്ലങനില്  ശലലതനലാം  ആയനി  നനിജചപടത്തുന്നതട്ട്  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
ഈ വനിഷയത്തനില് സസതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗവ.  ആയര്കവദ മര്മ്മേ ആശുപത്രനി,  കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം മര്മ്മേ റനിസര്ചട്ട്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടഭായനി വനിജഭാപനലാം ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  250
ലക്ഷലാം  രൂപയചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  പുതുതഭായനി  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  കേഭാഞ്ഞനിരലാംകുളലാം  മര്മ്മേ  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനിയനില്  കസഭാര്ട്സട്ട്
ചമഡനിസനിന്  (Sports  Medicine)  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കസഭാര്ട്സട്ട്  ചമഡനിസനിന്
ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്  (Sports  Medicine  Medical  Officer)  തസ്തനികേയചട
കയഭാഗലത എലാം.ഡനി. (MD) മര്മ്മേ അചല്ലങനില് ശലലതനലാം ആയനി നനിജചപടത്തുന്നതട്ട്
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചല ഭക്ഷണകമലാം

215(6530) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കുതനിരവടത്തുള്ള  സര്ക്കഭാര്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ദനിവസലാം എത്ര കനരലാം ഭക്ഷണലാം നല്കുനചണനലാം അവ എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭക്ഷണകമലാം  ഏതു  കേഭാലലാം  മുതല്  ഉള്ളതഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസനിറലനില്  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുനകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്
നടത്തഭാന് പദതനിയകണഭാ; ഉചണങനില് എചനഭാചക്കയഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 6 കനരലാം.

(i) അതനിരഭാവനിചല - ചഭായയലാം ബഡലാം

(ii) പ്രഭാതല് - ഉപട്ട്മഭാവട്ട്/ഇഡലനി/കദഭാശ/കഗഭാതമ്പട്ട് കേഞ്ഞനി

(iii) രഭാവനിചല 10.30-നട്ട് പഭാല്

(iv) ഉചയട്ട് - ഉസൗണട്ട് (മതീന്/ഇറചനി/കകേഭാഴെനിമുട/പചക്കറനി എന്നനിവയനില്
ഏചതങനിലുലാം കചര്ന്നതട്ട്)

(v) ലവകുകന്നരലാം 3 മണനി -ചഭായ

(vi) രഭാത്രനി 7.30 നട്ട് -  കേഞ്ഞനി/കചഭാറട്ട്/ചചറുപയര്/കേടല

(ബനി)  30  വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി.  3  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം  ചപഭാതുവഭായനി
പരനിഷരനിച ഒരു ഭക്ഷണ വനിഭവങ്ങളുചട പടനികേ (ചമനു)യചട ചപ്രഭാകപഭാസല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട്
ഡയറക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി 400 കകേഭാടനി രൂപയചട
മഭാസര്പ്ലഭാന്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   ഇസൗ  ആശുപത്രനി  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയതട്ട്
1872-ല്  ആണട്ട്.  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പഴെയ  ചകേടനിടങ്ങളനില്  ചനിലതട്ട്  നവതീകേരനിക്കുകേയലാം
പുനരുദരനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  പഴെയ  ചകേടനിടങ്ങള  പുതുക്കനി
പണനികയണതുലാം കേഭാലത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ള മഭാറങ്ങള ഉളചക്കഭാകള്ളണതുലാം മഭാനസനികേ
കരഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  രതീതനികേളനിചല  നൂതന  പ്രവണതകേള  നടപനിലഭാകക്കണതുലാം
ആവശലമഭാണട്ട്.  ഇസൗ കകേന്ദ്രത്തനില് ചനികേനിതയട്ട് എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ചമചചപട
ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അടനിസഭാന  സസൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുകവണനിയള്ള  ഒരു  മഭാസര്പ്ലഭാന്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ചര്ചകേള
2012-ല്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  1000  കേനിടക്കകേളുലാം  (Multi  face  project)  നൂതന
സസൗകേരലങ്ങളുമുള്ള  ഒരു  അനഭാരഭാഷ  പഠനഗകവഷണ  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഇസൗ  സഭാപനചത്ത
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ ഒരു പദതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇസൗ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂചട  മഭാനസനികേ  കരഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  രലാംഗത്തട്ട്  കകേരളലാം



250       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര്  8, 2016

മുകന്നറുചമനലാം  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടതല്  ശക്തനി  പ്രഭാപനിക്കുചമനലാം
അതനിലൂചട മഭാനസനികേ കരഭാഗനികേകളഭാടട്ട് സമൂഹലാം വച്ചുപുലര്ത്തുന്ന അവജഭാ മനസനിതനി
ഒരു  പരനിധനിവചര  കുറയ്ക്കുവഭാന്  കേഴെനിയചമനലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.   കുടനികേളുചടയലാം കേസൗമഭാര
പ്രഭായക്കഭാരുചടയലാം മഭാനസനികേ ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷ, മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നട്ട് എന്നനിവയട്ട്
അടനിമചപട ആളുകേളുചട ചനികേനിത, പ്രകതലകേ നറ്റ്യൂകറഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം എന്നനിവയലാം ഇസൗ
പദതനിയനില്  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-ചല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്
(പുതുക്കനിയ ബജറട്ട്)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ആശുപത്രനിയനിചല പ്രകതലകേ
വനിപുലതീകേരണ പദതനിയനികലയട്ട് 100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഏങ്ങണനിയൂര് പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

216(6531) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഏങ്ങണനിയൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില് കരഭാഗനികേചള
കേനിടത്തനി ചനികേനിതനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഏങ്ങണനിയൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.  നനിലവനില്  മനിനനി  പനി.എചട്ട്.സനി.യഭാണട്ട്.  കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  മഭാതൃശനിശു  പരനിചരണത്തനിനുലാം  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലത്തനിനുലാം  പലവനിധ
കരഭാഗനനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം ഊന്നല് നല്കേനിവരുന്ന സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള.   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാം  ഘടമഭായനി
കുടലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  വനികേസനിപനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  കമഖല  വനിപുലചപടത്തു
ന്നതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള  ആകലഭാചനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഏങ്ങണനിയൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  അഞട്ട്
കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനിലഭാണട്ട്  കേനിടത്തനി ചനികേനിതയള്ള വഭാടഭാനപനിള്ളനി സനി.എചട്ട്.സനി.
സനിതനി ചചയ്യുന്നതട്ട്. 

ആശുപത്രനിയനില് പുതനിയ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

217(6532) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസഭാര്ടര് ആശുപത്രനിയനില് അനുവദനിച കടഭാമഭാ
ചകേയര് യൂണനിറനിനട്ട്  പുതനിയ ചകേടനിട  കബഭാക്കുലാം ചകേഭാരടനി  ഗഭാന്ധനി നഗര് തസഗ ട്ട് കരഭാഗ
ആശുപത്രനിയനിചല  ചനിതറനിക്കനിടക്കുന്ന  ചകേടനിടങ്ങചള  ഒരു  ചകേടനിട  സമുചയത്തനിനു
കേതീഴെനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ ചകേടനിടവലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുലാം എസനികമറ്റുകേളുലാം സഹനിതമുള്ള അകപക്ഷകേളനില് എചനങനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇചല്ലങനില് ഇതനിനഭായനി അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി അകതഭാറനിറനി വനിവനിധ കടഭാമഭാചകേയര് യൂണനിറ്റുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേയനില്  ബഭാക്കനിയണഭായനിരുന്ന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില് കടഭാമഭാചകേയര് യൂണനിറനിനട്ട്
പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനട്ട്  2,66,00,000  (രണട്ട്  കകേഭാടനി  അറുപത്തനിയഭാറട്ട്
ലക്ഷലാം)  രൂപയചട  എസനികമറട്ട്  ലഭനിചനിരുനചവങനിലുലാം  13-1-2016-ചല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)
149/16/ആ.കു.വ. എന്ന ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കടഭാമഭാചകേയര് യൂണനിറ്റുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിയ  തുകേയനില്  ബഭാക്കനിയണഭായനിരുന്ന  2,25,86,701  (രണട്ട്  കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനിയഞട്ട്
ലക്ഷത്തനി എണ്പത്തനി ആറഭായനിരത്തനി എഴുന്നൂറനി ഒന്നട്ട്) രൂപ കകേരള കറഭാഡട്ട് കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയനികലയട്ട് ടഷറനി ചചക്കട്ട് നമ്പര് SB/PC 5632273, SB/PC 5632274)
പ്രകേഭാരലാം  തനിരനിചടയ്ക്കുകേയണഭായനി.  ടനി  ഇനത്തനില്  ഇനനി  തുകേചയഭാനലാം  അവകശഷനിക്കുന്നനില്ല.
ചകേഭാരടനി ഗഭാന്ധനിഗ്രഭാലാം തസക്കട്ട് കരഭാഗഭാശുപത്രനിയനിചല ചനിതറനിക്കനിടക്കുന്ന ചകേടനിടങ്ങചള
ഒരു ചകേടനിട സമുചയത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള എസനികമറട്ട് സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിടനില്ല. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപത്രനിയനില് കൂടതല് കഡഭാക്ടര്മഭാചരയലാം
അനുബന്ധ ജതീവനക്കഭാചരയലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

218(6533) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കട്ട്  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനിചല  ഇകപഭാഴെചത്ത
സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്
ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  എന്.എചട്ട്.ആര്.എലാം.  സതീമനില്  എത്ര
ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ചചയ്യുനചവന്നതനിചന്റെ  കേണക്കട്ട്  അവരുചട  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില്  കൂടതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാചരയലാം  അനുബന്ധ
ജതീവനക്കഭാചരയലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കട്ട് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപത്രനിയനില് നനിലവനില്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം   ആയനി  ഉള്ളടക്കലാം
ചചയ്യുന.* 1961-ചല  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ്  അനുസരനിച്ചുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  ടനി  സഭാപനത്തനില്
നനിലവനിലനില്ല.

(ബനി)  12  കപര് എന്.ആര്.എചട്ട്.എലാം.  മുകഖന കജഭാലനി  ചചയ്യുന.  കേഭാറഗറനി
തനിരനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചനിതമഭായ നടപടനി ലകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേളനിചല അപഭാകേതകേള

219(6534)    ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില് പബ്ളനികേട്ട്  ചഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്  തസ്തനികേയനില് അനര്
ജനില്ലഭാ സലമഭാറലാം വഴെനി സതീനനികയഭാറനിറനി നഷമഭായനി ചപ്രഭാകമഭാഷനട്ട് അനര്ഹരഭാചണന്ന
വനിഷയത്തനില് ഡയറക്ടകററനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലുലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന പരഭാതനികേളനില്കനല്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില്  നടത്തനിയ ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേളനിചല
അപഭാകേതകേള കേചണത്തനി അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം, അര്ഹചര ഉളചപടത്തഭാനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിചല  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അപഭാകേതകേള
ചൂണനികേഭാടനി  ബഹു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ലടബൂണല്  മുന്പഭാചകേ  നനിലനനില്ക്കുന്ന
വലവഹഭാരങ്ങള തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലഭലമഭായ  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  സതീനനികയഭാരനിറനി  ലനിസനില്  ഉളചപട  അനര്ഹചര
കേചണത്തുകേയലാം അവരുചട റഭാങട്ട് പുനകമതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചരയള്ള അകനസഷണലാം

220(6535) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കലുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സലാംസഭാന
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ വകുപനിചല ഏചതങനിലുലാം ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര അകനസഷണത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ആരുചടചയല്ലഭാലാം  കപരനിലഭാണട്ട്  അകനസഷണലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം
അവര്ചക്കതനിചര എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
അവരുചട കപരട്ട് വനിവരലാം ചവളനിചപടത്തുകമഭാ; സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷണറുചട  ഉത്തരവനിചനതനിചര  ജതീവനക്കഭാരുചട  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് അതനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കലുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഏചതങനിലുലാം
ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവനിടനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) കചഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില്ല.

തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല ചകേ.എചട്ട്.ആര് .ഡബറ്റ്യൂ.എസട്ട്.
കപവഭാര് ഡട്ട്

221(6536)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  ചകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബദ്യു.എസട്ട്.
കപവഭാര്ഡനിചന്റെ വഭാടകേ പുതുക്കനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011-2016  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വഭാടകേയനിനത്തനില്  എനട്ട്
വര്ദനവഭാണട്ട് വരുത്തനിയതട്ട്;

(സനി)  കപവഭാര്ഡനിചന്റെ  വഭാടകേനനിരക്കനില്  ഭതീമമഭായ  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുവഭാനുണഭായ
സഭാഹചരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  ഡതീലകട്ട്  കപവര്ഡുകേളനില്
പുനരുദഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയലാം  ഡതീലകട്ട്,
ചസഷലല്  ഡതീലകട്ട്,  സൂപര്  ഡതീലകട്ട്  എന്നതീ  തരലാം  മുറനികേള  ഏകേതീകേരനിചട്ട്  സൂപര്
ഡതീലകട്ട്  ആക്കനി  മഭാറ്റുകേയലാം  വഭാടകേ  പ്രതനിദനിനലാം  600  രൂപ  നനിരക്കനില്  നനിശയനിക്കുകേയലാം
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  എ.സനി.  മുറനികേളനില്  പുതനിയ  എ.സനി.കേള,  കേനിടക്കകേള,
കസഭാഫകേള ഉളചപചട ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുകേയലാം 900 രൂപയഭായനിരുന്ന  എ.സനി.
മുറനിയചട വഭാടകേ 1,100 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുകേയലാം ചചയ്യുകേയണഭായനി.  മറട്ട് മുറനികേളുചട
വഭാടകേ നനിരക്കട്ട് അനുബന്ധലാം  ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  പഴെയ  കപവഭാര്ഡുകേളുചട
വഭാടകേ  നനിരക്കട്ട്  25-11-2011-ചലയലാം  25-5-2015-ചലയലാം  ചകേ.എചട്ട്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസട്ട്.-ചന്റെ
ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  രണട്ട്  പ്രഭാവശലമഭായഭാണട്ട്  പുതുക്കനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം  ആയനി കചര്ക്കുന.* എന്നഭാല് ടനി കേഭാലയളവകേളനില് ഡതീലകട്ട്
കപവഭാര്ഡുകേളനില് പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാതനിരുന്നതനിനഭാല് വഭാടകേ
പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം ചചയ്തനിടനില്ലഭായനിരുന.
* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  വഭാടകേയനിനത്തനില് ഭതീമമഭായ വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനിയനിടനില്ല.   ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജനിചല  ഡതീലകട്ട്  കപവഭാര്ഡുകേള  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായമനില്ലഭാചത  തചന്ന

ഏകേകദശലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയലാം  ആയതനിനട്ട്  ചചലവഴെനിച

തുകേയലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുണഭായ  ലവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജ്ജനിചന്റെയലാം  ചവള്ളക്കരത്തനിചന്റെയലാം

നനിരക്കട്ട്  വര്ദനവലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കകേണ  ശമ്പള  വര്ദനയലാം  കൂടനി

കേണക്കനിചലടത്തഭാണട്ട്  ചകേ.എചട്ട്.ആര് .ഡബറ്റ്യൂ.എസട്ട്.  കപവഭാര്ഡട്ട്  മുറനികേളുചട  വഭാടകേ

ആനുപഭാതനികേമഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

തനിരുവനനപുരലാം മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ കശഭാചനതീയഭാവസ

222(6537) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിചല  കശഭാചനതീയഭാവസയലാം

അവനിടചത്ത ശസൗചഭാലയങ്ങള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാകുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാകുന്ന  ശസൗചഭാലയങ്ങചള

പൂര്വസനിതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരമഭാര്ഗലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ രതീതനിയനിലുള്ള ശസൗചഭാലയലാം രൂപകേല്പന ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വളചര  പഴെക്കമുള്ള  ആശുപത്രനി  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്

കവണനി ഈ സര്ക്കഭാര് എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനചവന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനികേള  കകേടഭാക്കുന്ന  ശസൗചഭാലയങ്ങള  അറകുറപണനി

നടത്തനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  കരഭാഗനികേളുചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങ

ളുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  കവണ  മുന്കേരുതലുകേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേടപഭാടകേള

സലാംഭവനിച  ശസൗചഭാലയങ്ങള തഭാമസലാംവനിനഭാ അറകുറപണനികേള നടത്തനി ഉപകയഭാഗ

കയഭാഗലമഭാക്കുനണട്ട്.  അറകുറപണനികേളനിലൂചട  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവ  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനിലുള്ള

ശസൗചഭാലയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുവചര ഈ മഭാര്ഗങ്ങള തുടരുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  1-11-2016-ല്  തനിരുവനനപുരലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  സൂപ്രണട്ട്,

പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  വകുപനിചല സൂപ്രണനിലാംഗട്ട് എഞനിനതീയര്,  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്

മുതലഭായ  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  നടത്തനിയ  ചര്ചയനില്  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനിലുള്ള

ശസൗചഭാലയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പനി. ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി. വകുപനിചന ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  2016-17-ചല  ആദല  ബഡ്ജറനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ഉളചപചടയള്ള

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ചമചചപടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി  374  ലക്ഷലാം  രൂപ

നതീക്കനിവചനിരുന.  ഇതനിനുപുറചമ  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  തനിരുവനനപുരലാം

മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി മഭാസര്

പ്ലഭാന് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കഹഭാടലുകേളനിലുലാം കബക്കറനികേളനിലുലാം സൂക്ഷനിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള

223(6538) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം കബക്കറനികേളനിലുലാം മഭാലാംസലാം,  പചക്കറനി എന്നനിവ പകുതനി

പഭാകേലാം  ചചയ്തട്ട്  ഫനിഡ്ജനില്  സൂക്ഷനിചട്ട്  ആവശലത്തനിനട്ട്  ആഹഭാരപദഭാര്തങ്ങളഭായനി

തയഭാറഭാക്കനി നല്കുന്നതട്ട് ഭക്ഷല വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില് ഭക്ഷല

സരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര് എടത്ത നടപടനികേള എചനല്ലഭാചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലമനസട്ട്  180oC-ല്  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇത്തരലാം

കഹഭാടലുകേളനില് കവണചമന്ന നനിയമലാം പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള കഹഭാടലുകേളനില് മഭാലാംസലാം സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് ശരനിയഭായ രതീതനിയനിലചല്ലന്ന

കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  മഭാലാംസലാം  സൂക്ഷനികക്കണ  ഫതീസറനിചന്റെ  ഘടന

എനഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കഹഭാടലുകേളനിലുലാം  കബക്കറനികേളനിലുലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്

സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാകമഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള

കേലര്ന്നതുലാം പഴെകേനിയതുമഭായ ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള പനിടനിചചടക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ വകുപട്ട് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഫഡട്ട്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  കനതൃതസത്തനില്  നടത്തുന്ന
പരനികശഭാധനയനില് പചക്കറനി,  മതല-മഭാലാംസഭാദനികേള ഉളചപചടയള്ള ഭക്ഷലവസ്തുക്കള
പഭാകേലാം ചചയ്തതുലാം അല്ലഭാത്തതുലാം ഫനി ഡ്ജനില് സൂക്ഷനിക്കുന്നതട്ട് കേചണത്തനിയഭാല് ഉയര്ന്ന പനിഴെ
ചുമത്തുകേയലാം  ആവശലചമങനില്  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ഫഡട്ട് കസഫനി ആന്റെട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് ആക്ടട്ട് അനുസരനിചട്ട് ലമനസട്ട് 18
ഡനിഗ്രനിയനില്  സൂക്ഷനികക്കണ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  സൂക്ഷനിക്കഭാന്  സലാംവനിധഭാനമനില്ലഭാത്ത
സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ലമനസട്ട് 180 C-ല് calibrate ചചയ്തട്ട്  deep freezer-ല് മഭാലാംസലാം
സൂക്ഷനിക്കണചമന്നഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം.  24  മണനിക്കൂറുലാം  ലവദദ്യുതനി  മുടക്കലാം  കൂടഭാചത
ഫതീസര് പ്രവര്ത്തനിപനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  എല്ലഭാ കഹഭാടലുകേളക്കുലാം കബക്കറനികേളക്കുലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കള ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില് സൂക്ഷനിക്കുവഭാനുള്ള  30  ഇന മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതട്ട് പരനികശഭാധനയനില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമഭാണട്ട്.

(ഇ)  2006-ചല  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലുലാം  അനുബന്ധ
ചടങ്ങളനിലുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാടനിലഫഡട്ട്  ആയനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
മഭാത്രകമ  ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള അധനികേഭാരമുള.  ആയതട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭാകയഭാ  മകറചതങനിലുലാം  വകുപ്പുമഭാകയഭാ  കചര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്
നനിയമപരമഭായനി  കചഭാദലലാം  ചചയചപടഭാന്  സഭാദലതയള്ളതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ
ഉകദലഭാഗസര് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി  പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുള്ളതുലാം മഭാലനിനലലാം
കേലര്ന്നകതഭാ  പഴെകേനിയകതഭാ  ആയ  ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങള  കേചണത്തുന്ന  പക്ഷലാം
ബന്ധചപടവര്ചക്കതനിചര  2006-ചല  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലുലാം
അനുബന്ധ ചടങ്ങളനിലുലാം അനുശഭാസനിക്കുന്നതട്ട് പ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന് അടക്കമുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല പുതനിയ പദതനികേള

224(6539) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  എചനഭാചക്ക  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
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(ബനി)  ശനിശു  മരണനനിരക്കുലാം  മഭാതൃ  മരണനനിരക്കുലാം  കുറക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
ശദ നല്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞ  ചചലവനില്  ഗുണകമനയള്ള  ചനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിചല ജനില്ല/തഭാലൂക്കട്ട്/കബഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തട്ട് സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു
നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സസൗകേരലങ്ങള  കമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി ജനില്ല/ജനറല് ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് സസൗകേരലലാം
അടക്കമുള്ള സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി സസൗകേരലങ്ങളുലാം തഭാലൂക്കട്ട് തല ആശുപത്രനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറ്റുലാം  മറട്ട്  ചസഷലഭാലനിറനി  കസവനങ്ങളുലാം  വനിപുലചപടത്തഭാനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജതീവനിത  ലശലതീകരഭാഗങ്ങളടക്കമുള്ള  കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
ചമചചപട  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട
കസവനലാം വനിപുലചപടത്തനി കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭായനി മഭാറഭാനുലാം
യലണറ ഡട്ട്  കനഷന്സനിചന്റെ സസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങചള അടനിസഭാനമഭാക്കനി
കകേരളലാം  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തട്ട്  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  ആര്ജ്ജനികക്കണ  ലക്ഷലങ്ങള
തനിടചപടത്തനിചക്കഭാണള്ള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം  രൂപലാം  നല്കേനിവരുന.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പക്ഷഭാഘഭാത  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  പുരധനിവഭാസത്തനിനുലാം  ശതീ  ചനിത്തനിര
തനിരുനഭാള ഇന്സനിററ്റ്യൂട്ടുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
കസ്ട്രേഭാക്കട്ട്  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേരളത്തനിചല
ജതീവനിതലശലനി കരഭാഗങ്ങളുചട സഭാന്ദ്രതയലാം ഇതനികലയട്ട്  നയനിക്കുന്ന കേഭാരണങ്ങളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ കമഖലയനിചല വനിദഗരുമഭായനി സഹകേരനിച്ചു
ചകേഭാണട്ട് ഒരു ബൃഹതട്ട് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലുലാം  അര്ബുദ  ചനികേനിതയഭായനി  ജനില്ലഭാ  കേലഭാന്സര്  ചകേയര്  ചസന്റെര്
ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനുലാം  പഭാലനികയറതീവട്ട്  കേതീകമഭാ  ചതറഭാപനി  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  ആകരഭാഗല  മഭാര്ഗകരഖ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സസനിര  വനികേസന ലക്ഷലത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന ലക്ഷലങ്ങള 2020 ഓചട
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കഭാന് കവണനി കദശതീയ കുഷകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന പരനിപഭാടനി  വഴെനി
പ്രനിവലന്സ്കററട്ട്  0.1-ല്  നനിനലാം  (ജനില്ല/കബഭാക്കട്ട്/പഞഭായത്തട്ട്)  എല്ലഭാ  തലത്തനിലുലാം
കുറയ്ക്കുകേ,  കുടനികേളനിചല  കുഷകരഭാഗബഭാധ  കുറയ്ക്കുകേ,  കുഷകരഭാഗലാംമൂലലാം  കുടനികേളനിലുണഭാകുന്ന
അലാംഗലവകേലലലാം  പൂജലത്തനില്  തചന്ന  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  കുഷകരഭാഗ  ബഭാധനിതരനിചല
അലാംഗലവകേലലലാം  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ചകേഭാല്ലലാം
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ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പഭാല്  പദതനി  (Practical  Approach  to  Lung
Health) (ശസഭാസകകേഭാശഭാകരഭാഗലത്തനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ സമതീപനലാം പദതനി) മറട്ട് ജനില്ലകേളനില്ക്കൂടനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിയണട്ട്.  വയനഭാടട്ട്,  ഇടക്കനി  ജനില്ലകേളനില്  ക്ഷയകരഭാഗ
നനിവഭാരണ  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  പത്തനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  ടതീറട്ട്ചമന്റെട്ട്
സകപഭാര്ടട്ട് ഗ്രൂപനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട ക്ഷയകരഭാഗനികേളക്കുള്ള മരുന്നട്ട് മുടക്കമനില്ലഭാചത
നല്കേഭാന്  സഭാധനിക്കുന.  എമര്ജന്സനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്  ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ചകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  അതനിനുകവണ  ഉപകേരണങ്ങള
നല്കേഭാന് പദതനിയണട്ട്.  കൂടഭാചത ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ഈ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം സനി.റനി. സഭാന് ചമഷതീന് സഭാപനിക്കഭാനുലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലഭാ
ജനില്ലകേളനിലുലാം  സ്കൂള  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ
ജനില്ലയനിലുലാം ഒരു ക്ലനിനനിക്കല് ലസകക്കഭാളജനിസനിചന നനിയമനിചട്ട്  ആര്.ബനി.എസട്ട്.ചകേ.
നഴ്സുമഭാര്  കേചണത്തുന്ന  മഭാനസനികേ  ലവകേലലമുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  കേസൗണ്സലനിലാംഗട്ട്
നല്കുകേയലാം ആവശലചമങനില് അവചര ജനില്ലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  ടതീമനിചന്റെ പക്കല്
എത്തനിചട്ട് കവണ ചനികേനിത നല്കുകേയലാം ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി) മഭാതൃമരണ നനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി മഭാതൃമരണത്തനിനട്ട് ഏറവലാം കൂടതല്
കേഭാരണമഭായ  പനി.പനി.എചട്ട്,  ലഹപര്  ചടന്ഷന്  മുതലഭായവ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതലഭാസന്ന  നനിലയനില്  റഫറല്  ചചയവരുന്ന
അമ്മേമഭാര്  മരണചപടന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  അതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  കേണപനിടനിചട്ട്
പ്രതനിവനിധനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് Death Audit നടത്തനിവരുന. കൂടഭാചത, ആന്റെനികനറല്
കകേഭാര്ടനികകേഭാ സനികറഭായ്ഡട്ട്, 17 ആല്ഫഭാ ലഹകഡ്രഭാകനി കപ്രഭാജസനികറഭാണ് മുഖഭാനരലാം
പ്രതീകടലാം  കലബറനിചന  തടക്കുകേ,  കേസഭാളനിറനി  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം,  നവജഭാതശനിശു  റതീസസനികറഷന്,
ലഹകപഭാ  ഗ്ലളസതീമനിയ തടയകേ,  അണുബഭാധ  നനിയനണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുകേ,  ലഹകപഭാചതര്മനിയ  തടയകേ,  Continuous  Positive  Airway
Pressure (CPAP)  നടപനിലഭാക്കുകേ,  മുലയൂടല് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ആന്റെനികനറല്
USG  Scan  10  മുതല്  13  ആഴ്ചവചര  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ,  ആന്റെനികനറല്  USG
അകനഭാമലനി  Scan  18  മുതല്  20  ആഴ്ചവചര  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേ,  Infra  Partum
Monitoring,  Surfactant  Replacement  Therapy  (SRT)  തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളുലാം
ശനിശുമരണ നനിരക്കുലാം മഭാതൃമരണ നനിരക്കുലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് ചചയവരുനണട്ട്.

(സനി)  ജതീവനിതലശലനി കരഭാഗങ്ങളുചട മരുനകേള ജനില്ലഭാ  ജനറല് ആശുപത്രനി
മുതല് കുടലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രതലലാം വചര വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അര്ബുദ കരഭാഗ  ചനികേനിത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി എല്ലഭാ ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം കേതീകമഭാചതറഭാപനി സസൗകേരലലാം ഉളചപചടയള്ള ജനില്ലഭാ
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കേതീകമഭാചതറഭാപനി യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏചറ ചചലകവറനിയ പക്ഷഭാഘഭാത ചനികേനിത
ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ചപഭാതുകമഖലഭാ ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിചപടത്തനിചക്കഭാണലാം നനിലവനിലുള്ള
വനിവനിധ ചനികേനിതഭാ ഇന്ഷുറന്സട്ട് പദതനികേള ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലാം വനിപുലചപടത്തനിയലാം
കുറഞ്ഞ  ചചലവനില്  ഗുണകമനയള്ള  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തന
പരനിപഭാടനികേളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനിവരുന.  ദന  ചനികേനിത
സഗമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേയള്ള  ചഡന്റെല്  യൂണനിറ്റുകേള
അനുസരനിചട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകക്കണ  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ദന  ചനികേനിത  നനിരക്കനിചന്റെ
ഉത്തരവട്ട് പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ മനിക്കവഭാറുലാം എല്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഇതനിനകേലാം
തചന്ന നടപനിലഭാക്കനി കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല ശലാംഖല ശക്തനിചപടത്തഭാന് നടപടനി

225(6540) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം,  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  കുറഞ്ഞ
ചചലവനില് ഗുണകമനയള്ള കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എചനഭാചക്കചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  ശലാംഖല  ശക്തനിചപടത്തുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലവപനിന്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള
നനിലവനിലുചണനലാം,  കൂടതല്  കേഭാരുണലഫഭാര്മസനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കു
നകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം ഊന്നല് നല്കേനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കേമ്മേറ്റ്യൂസ്ക്യൂൂണനിറനി
ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളുലാം.   ഇവനിടങ്ങളനിചല  അടനിസഭാനസസൗകേരല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുവഴെനിയലാം  കദശതീയ ആകരഭാഗലദസൗതലലാം  അതഭാതട്ട്  സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  സഭാകന്റെര്ലഡസ് ഡ ട്ട്  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കബഭാക്കട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം സസൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചപ്രഭാകപഭാസല്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അധനികേ
തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലാം  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടലാംബഭാകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ,  സഭാഫട്ട് പഭാകറണ്
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അനുസരനിചട്ട് തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുകേ, തഭാലൂക്കട്ട്/ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുകേ,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്  സഭാപനിക്കുകേ,  തഭാലൂക്കട്ട്  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേചള
യഥഭാകമലാം  ചസഷലഭാലനിറനി,  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനി  സസൗകേരലങ്ങള
വനിപുലചപടത്തുകേ  എന്നനിവവഴെനി  ചമചചപടതുലാം  ഗുണകമനയള്ളതുമഭായ  കസവനലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുകവണ  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  മഴെക്കഭാലപൂര്വ
ശുചതീകേരണലാം,  ചകേഭാതുകേനിചന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  ഇടതടവനില്ലഭാചത  കുടനിചവള്ളലാം
ലഭലമഭാക്കല്,  കരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണലാം,  ചകേഭാതുകേട്ട്  നനിരതീക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനി
പകേര്ചവലഭാധനി  വരുന്നതട്ട്  മുന്കൂടനി  കേണപനിടനിചട്ട്  അപകപഭാള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാദലമഭാകുന.  കൂടഭാചത ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലുലാം
മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം സ്കൂളുകേളനിലുലാം ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനി  കേലഭാമ്പുകേളനിലുലാം
മറ്റുലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നനിലവനില് കേഭാരുണല കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി
ഫഭാര്മസനികേചളഭാനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.  ടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഭാരുണല
കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ആശുപത്രനികേളനില് ചപ്രഭാഫഷണല് കസഭാഷലല് വര്കക്കഴനിചന്റെ അഭഭാവലാം

226(6541) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ചപ്രഭാഫഷണല്  കസഭാഷലല്
വര്കക്കഴ് സനിചന്റെ അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം ചനികേനിത കതടനിവരുന്ന കരഭാഗനികേളുലാം ആശുപത്രനി
ജതീവനക്കഭാരുലാം  തമ്മേനില്  കേയഭാങളനി  ഉളചപചടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാകുന്നതട്ട്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കസഭാഷലല് വര്കക്കഴനിചന്റെ കസവനലാം  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലുലാം,  സലാംസഭാനചത്ത
പ്രമുഖ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഉള്ളതുകപഭാചല സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കുകേയഭാചണങനില്  തഭാലഭാലനികേമഭാകയഭാ,  കേരഭാര്
വലവസയനികലഭാ  എപ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  നടക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സഭാഫനിചന്റെ കുറവട്ട്

227(6542) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പുണ്ണനിത്തുറ  ആയര്കവദ  കകേഭാകളജനില്  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫനിചന്റെ
കുറവട്ട് കേഭാരണലാം അനുഭവചപടന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള കേഭാരണലാം നനിശനിത കയഭാഗലത ഇല്ലഭാത്തവര് ഇവരുചട
കജഭാലനികേള ചചകയണനിവരുന്ന സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫനിചന്റെ  കുറവട്ട്  പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി എന്.എചട്ട്.എലാം.  വഴെനി  5-ഉലാം  എചട്ട്.ഡനി.എസട്ട്.  വഴെനി  11-ഉലാം  നഴട്ട്
കേഭാറഗറനിയനില്ചപട ജതീവനക്കഭാചര ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് ആശുപത്രനിയനില്
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(സനി) ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

രക്തദഭാനത്തനിലൂചട എയ്ഡ്സട്ട് ബഭാധനിചവര്

228(6543) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രക്തദഭാനത്തനിലൂചട  എയ്ഡ്സട്ട്  ബഭാധനിചവരുചണന്ന  കദശതീയ
എയ്ഡ്സട്ട് നനിയനണ സലാംഘടനയചട (നഭാകക്കഭാ) കേണക്കട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പല രക്തബഭാങ്കുകേളുലാം രക്തലാം സസതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ കേര്ശന
വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  ഈ  സനിതനിവനികശഷലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കനിയചതന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  സരക്ഷനിത  രക്തദഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  അനഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുള്ള  സഭാകങതനികേ  വനിദലകേള  ലഭലമല്ലഭാത്തതുചകേഭാണഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന
രക്തലാം  സരക്ഷനിതമഭാചണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  പല  രക്തബഭാങ്കുകേളക്കുലാം  കേഴെനിയഭാത്തചതന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  സലാംസഭാനചത്ത  അലാംഗതീകൃത
രക്തബഭാങ്കുകേളക്കട്ട്  ഇത്തരലാം  സഭാകങതനികേവനിദലകേള  ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
സഹഭായങ്ങള നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല്  എയ്ഡ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഗലനകസഷനനില്നനിനലാം
വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കനിയ വനിവരങ്ങള മഭാദലമങ്ങള റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്തതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  കകേരളത്തനില്  രക്തലാം  സസതീകേരനിചതുവഴെനി
എയ് ഡ്സട്ട് ബഭാധനിചതഭായള്ള നഭാകക്കഭായചട റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള കകേസകേചളഭാനലാം
തചന്ന  കകേരള  സലാംസഭാന  എയ് ഡ്സട്ട്  നനിയനണ  ചസഭാലസറനിയചട  രക്ത
സരക്ഷനിതതസ വനിഭഭാഗത്തനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിടനില്ല.

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല രക്ത ബഭാങ്കുകേള ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റെട്ട്
നല്കുന്ന ലലസന്സട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ഈ രക്തബഭാങ്കുകേളനിചലല്ലഭാലാം തചന്ന
ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാചസറനികേട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  അഞട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്
(എചട്ട്.ഐ.വനി.,  ലഹപലററനിസട്ട്  സനി,  ചഹപലററനിസട്ട്  ബനി,  മകലറനിയ,  സനിഫനിലനിസട്ട്)
വനികധയമഭാക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ദഭാതഭാവനില്നനിനലാം  സസതീകേരനിക്കുന്ന  രക്തലാം  ആവശലമഭായ
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാചത രക്ത ബഭാങ്കുകേളക്കട്ട് ലലസന്സട്ട്  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം
ലലസന്സട്ട് പുതുക്കുകമ്പഭാഴുലാം കസറട്ട് ബഡട്ട് ടഭാന്സ്ഫറ്റ്യൂഷന് കേസൗണ്സനിലുലാം സലാംസഭാന
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ചമന്റുലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  തൃപ്തനികേരമഭാചണങനില്
മഭാത്രമഭാണട്ട് ലലസന്സട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില്  ലഭലമഭായ  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദല  എനപറയന്നതട്ട്
നറ്റ്യൂക്ലനികേട്ട്  ആസനിഡട്ട്  ചടസഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  സലാംസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  രക്ത  ബഭാങ്കുകേളനില്
നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭഭാരനിച  തുകേ  ആവശലമഭായനി  വരുലാം.  കൂടഭാചത  സഭാധഭാരണ
കരഭാഗനികേളനില് നനിനകപഭാലുലാം ഉയര്ന്ന തുകേ ചടസട്ട് ഫതീസഭായനി വഭാകങ്ങണതഭായലാം വരുലാം.
നനിലവനില്  നറ്റ്യൂക്ലനികേട്ട്  ആസനിഡട്ട്  ചടസ്റ്റുമഭായനി  വലനിയ  വലതലഭാസമനില്ലഭാത്ത  എലതീസ
ചടസഭാണട്ട് രക്ത ബഭാങ്കുകേളനില് നടത്തുന്നതട്ട്.  നറ്റ്യൂക്ലനികേട്ട്  ആസനിഡട്ട് ചടസട്ട് ചചയ്തഭാലുലാം
ഡനി &  സനി ആക്ടട്ട് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള എലതീസ ചടസ്റ്റുകേള ചചയ്തനിരനിക്കണലാം.  കൂടഭാചത
രക്തലാം വഴെനിയള്ള  എചട്ട്.ഐ.വനി.  അണുവലഭാപനലാം  തടയന്നതനിനുള്ള  ഏറവലാം  മനികേച
മഭാര്ഗങ്ങളനിചലഭാന്നഭായ  ആവര്ത്തനിച്ചുള്ള  സന്നദ  രക്തദഭാനലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള കസറട്ട് ബഡട്ട് ടഭാന്സ്ഫറ്റ്യൂഷന് കേസൗണ്സനില് തലസഭാന ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം
മറട്ട് സന്നദ സലാംഘടനകേളുമഭായനി കചര്ന്നട്ട് നടപഭാക്കനിവരുന.

ആകരഭാഗല വകുപനില് വനിവനിധ തസ്തനികേകേള

229(6544) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആകരഭാഗല  വകുപനില്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചട  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില്
തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണട്ട് എന്നതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അതട്ട്
ഏചതല്ലഭാലാം സഭാപനങ്ങളനിലഭാണട്ട് എന്നതട്ട് കൂടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

392 ഒഴെനിവകേള.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആകരഭാഗല വകുപനില് സലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി അകപക്ഷനിചവര്
230(6545) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  സലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേളുണട്ട്;

തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
(ബനി)  ഇതനില് എത്ര കപര് നനിലവനില് മറ്റു ജനില്ലകേളനില്  (സസനലാം ജനില്ലകേളനില്

അല്ലഭാചത) കജഭാലനി ചചയ്യുനചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(സനി)  ഇതനില് എത്ര കപര്  3  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി മറട്ട് ജനില്ലകേളനില് കജഭാലനി

ചചയ്യുന്നവരുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
(ഡനി) ഇവര്ക്കട്ട് എന്നട്ട് സലലാം മഭാറലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില്  സലലാം  മഭാറത്തനിനട്ട്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുചട

വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് ലഭനിചവയലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.* ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനില്  കനഭാണ്  ഗസറഡട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്
സതീനനിയര്  കഗ്രഡട്ട്  ലടപനിസനിചന്റെയലാം  ചസലക്ഷന്  കഗ്രഡട്ട്  ലടപനിസനിചന്റെയലാം
സതീനനിയര്  ക്ലഭാര്ക്കനിചന്റെയലാം  ഓകരഭാ  അകപക്ഷകേളുലാം  ഗസറഡട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്
(സതീനനിയര്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്/റതീജനിയണല്   ഡ്രഗ്സട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്/
സനി.ഐ.ഡനി.ഐ.എസട്ട്.) രണട്ട് അകപക്ഷകേളുലാം പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനില് മറട്ട്  ജനില്ലകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്നവരുചട വനിവരലാം
അനുബന്ധലാം ആയനി കചര്ക്കുന.*  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 139 കപരുലാം
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനില് 5 കപരുലാം മറട്ട് ജനില്ലകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന.

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനില്
കജഭാലനി  ചചയ്യുന്നവരുചട  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  ആയനി  കചര്ക്കുന*.  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  27  കപര്  മൂന്നട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  മറട്ട്  ജനില്ലകേളനില്
കജഭാലനി ചചയ്യുന.

(ഡനി) ഒഴെനിവകേള വരുന്നമുറയട്ട് സലലാം മഭാറലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ചമഡനിക്കല് കേഭാര്ഡട്ട്

231(6546) ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിചല കഹഭാടലുകേളനിലുലാം ചറകസഭാറന്റുകേളനിലുലാം പഭാചകേക്കഭാര് മുതല്
ക്ലതീനനിലാംഗട്ട്  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  വചര  ഇതരസലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ഇവരനില് പലരുലാം വൃത്തനിഹതീനമഭായ പരനിതസനിതനിയനില് ജതീവനിക്കുന്നവരുലാം കരഭാഗനികേളുമഭാചണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  അനലസലാംസഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനി കേലഭാമ്പുകേള സന്ദര്ശനിചട്ട് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട വലക്തനിശുചനിതസലാം, പരനിസര
ശുചനിതസലാം,  കുടനിചവള്ള  ശുചനിതസലാം  തുടങ്ങനിയവ  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചടയലാം  ചതഭാഴെനില്  വകുപനിചന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തഭാചട  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതുലാം  അനലസലാംസഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  വരകവഭാചട  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ  ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങള  ഇല്ലഭായ്മ
ചചയ്യുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  "ചഹല്ത്തനി കകേരള''
എന്ന കപരനില് സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി  ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ
പരനിപഭാടനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട വഭാസസലങ്ങളനില്
ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുലാം,  കബഭാധവത്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടത്തനി
വരുനണട്ട്.  മലമ്പനനി,  മനട്ട്,  കുഷലാം,  ക്ഷയലാം  തുടങ്ങനിയ  പകേര്ചവലഭാധനികേളുചട
നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി  സതീനനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കരഭാഗമുള്ളവചര  കേചണത്തനി  ചനികേനിതയട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആകരഭാഗല
പരനിരക്ഷയലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്  "ആവഭാസട്ട്”  എന്ന കപരനില് ഒരു ഇന്ഷസറന്സട്ട് ലനിങട്ട്ഡട്ട്
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.     

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് മഭായലാം

232(6547) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് മഭായലാം കചര്ത്തതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ നഭാലട്ട്
മഭാസക്കഭാലയളവനില് എത്ര കകേസ്സുകേള എടത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) ഏചതല്ലഭാലാം സഭാപനങ്ങളുചട കപരനിലഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  പഭാക്കറനിലഭാക്കഭാത്ത ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധനയചട
അടനിസഭാനത്തനില്  മഭായലാം  കചര്ത്തനിട്ടുചണങനില്  അതനിനട്ട്  ആചരയഭാണട്ട്  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനിക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  മഭായലാം  കചര്ക്കല്  കേചണത്തഭാനുലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തഭാനുലാം  ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാര് വകുപനില് ഉകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നൂറനിയനിരുപതട്ട്.
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(ബനി) അനുബന്ധലാം * ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത വലഭാപഭാരനിക്കട്ട്  ബനില്ലനികനല് വനിതരണലാം ചചയ്തനിട്ടുചണങനില് ആ ബനില്ലനില്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്നവര്ക്കുളചപചടയലാം  അല്ലഭാത്തപക്ഷലാം  ബന്ധചപട  വലഭാപഭാരനിചക്കതനിചരയലാം
നനിയമനടപടനിക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ചചയഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനവലഭാപകേമഭായനി ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുചട നനിയനണത്തനില് 14
അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലാം  ടനി  ഓഫതീസകേളനില്  തചന്ന  ഓകരഭാ  ഫഡ്കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  നനിയമസഭഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  ഫഡട്ട്
കസഫനി ഓഫതീസറുലാം തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ഒരു
അസനിസന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  ഓഫട്ട്  ഫഡട്ട്  കസഫനിയചട  കനതൃതസത്തനില്  രണട്ട്  ഫഡ്കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരടങ്ങുന്ന  സസഭാഡുമഭാണട്ട്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്.  കമല്  പരഭാമര്ശനിചതനില്  80  ഫഡ്കസഫനി
ഓഫതീസകേള പുതനിയതഭായനി നനിലവനില് വന്നനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് പൂര്ണ്ണകതഭാതനില്
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട കസവനലാം

233(6548) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട  കസവനലാം  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം ലഭലമല്ലഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം  കരഭാഗനികേള  ഏചറ  ബുദനിമുട്ടുകേള
അനുഭവനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപത്രനി  വചര  മഭാത്രലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഇവരുചട
കസവനലാം  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളനിലുലാം  ചചപ്രമറനി  ചഹല്ത്തട്ട്  ചസന്റെറുകേളനിലുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  നഭാളനിതുവചര  എചനങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടറുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭലമഭാകുന്ന മുറയട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അബ്ദുല് മജതീദട്ട് ചകേ.ചകേ.-യചട സര്വതീസട്ട് സലാംബന്ധമഭായ ഫയലുകേള

234(6549) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  പുറത്തൂര്  സനി.എചട്ട്.സനി.-  യനില്  ഫഭാര്മസനിസഭായനി  കജഭാലനി
ചചയ്തനിരുന്ന  അബ്ദുല്  മജതീദട്ട്  ചകേ.ചകേ.  യചട  സര്വതീസട്ട്  സലാംബന്ധമഭായ  സര്ക്കഭാര്
ഫയല്  നമ്പര്  17682/H2/2015/H&FWD-ചന്റെയലാം  ചഹല്ത്തട്ട്    ഡയറക്ടകററനിചല
ഫയല്  നമ്പര്  EE4/49266/2015-ചന്റെയലാം  നനിലവനിചല  സനിതനി  എനഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലുകേളനില്  തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുവഭാനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
എനഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുറത്തൂര്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  ഫഭാര്മസനിസഭായനി  കജഭാലനി
കനഭാക്കനി  വരചവ  120  ദനിവസചത്ത  അര്ദകവതനഭാവധനിക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുകേയലാം  തനിരനിചകേ
നനിശനിത  ദനിവസലാം  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേയലാം  ചചയ്തതനിനഭാല്  ശതീ.  അബ്ദുല്
മജതീദട്ട്  ചകേ.  ചകേ.  അനധനികൃതമഭായനി  കജഭാലനിയനില്നനിന്നട്ട്  വനിട്ടുനനില്ക്കുന്നതഭായനി
ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയ്തതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ടനിയഭാചനതനിചര
അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  കുറഭാകരഭാപണ  പത്രനികേ  നല്കുകേയമുണഭായനി
എനലാം  ആയതട്ട്  ടനിയഭാന്  ലകേപറഭാചത  തനിരനിചകേ  വന്നതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  പ്രമുഖ
പത്രങ്ങളനില്  കുറഭാകരഭാപണപത്രനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി  എനലാം  ടനിയഭാന്
ഇകപഭാള സര്വതീസനില് ഇചല്ലനമുള്ള വനിവരലാം മലപ്പുറലാം ജനില്ലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് 18-5-2016-ചല ഇ.ഇ.4-49266/
2015/ആ.വ.ഡ. നമ്പര് കേത്തു മുഖഭാനരലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
17682/എചട്ട്  2/15/ആ.കു.വ.  നമ്പരഭായ  ഫയലനില്  തുടര്  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-II തസ്തനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

235(6550) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-II  തസ്തനികേയനില് നൂറനിലധനികേലാം
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട 20 ലധനികേലാം
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുള്ള സഭാഹചരലത്തനില് പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം സഭാധലമഭാ
കുന്നചതങ്ങചനചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല വകുപനില് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-II  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നനില്ല എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ചപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(ഡനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങട്ട്  ലനിസനിലുള്ളവരനില്നനിനലാം  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തട്ട്
ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡട്ട്-II  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല്ല.  എന്നഭാല്  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  2  ഒഴെനിവകേളുലാം  ആകരഭാഗല
വകുപനില് 37  ഒഴെനിവകേളുലാം നനിലവനിലുള്ളതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി
ടനി ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില് നനിലവനില് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട
17  ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  ചഹല്ത്തട്ട്  ഇന്ചസക്ടര്മഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേ  ചുമതലകേള
നല്കേനിയഭാണട്ട് പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണ പരനിപഭാടനികേള നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.  ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തട്ട് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡട്ട്-1-ല് നനിനലാം ചഹല്ത്തട്ട്
ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡട്ട്  -  II  തസ്തനികേയനിചല  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസട്ട്  ബഹു.  കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനി കസ ചചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേഭാടതനിയനില് നനിനള്ള അനനിമവനിധനി
അനുസരനിചട്ട് ചപ്രഭാകമഭാഷന് നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങട്ട് ലനിസനില്നനിനലാം ഒഴെനിവകേള നനികേത്തനിവരുന.

ചകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല മൂന്നട്ട് പഭാലനികയറതീവട്ട് ചകേയര് ക്ലനിനനിക്കുകേളക്കട്ട്
വഭാഹനലാം

236(6551) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാകണഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  മൂന്നട്ട്  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ചകേയര്  ക്ലനിനനിക്കുകേളക്കട്ട്,
മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭാഹനലാം
വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ആകരഭാഗല  കുടലാംബകക്ഷമ  (എഫട്ട്.ഡബ)
വകുപട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറചപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പ്രസ്തുത പഭാലനികയറതീവട്ട്  ക്ലനിനനിക്കുകേളക്കട്ട്
വഭാഹനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ചകേഭാടകക്കണതട്ട്  ആരഭാചണനലാം  ഇതനിനട്ട്  ആര്ക്കഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ധനകേഭാരല വകുപട്ട് പ്രകതലകേ കകേസഭായനി പരനിഗണനിചട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുലാം
പഭാലനികയറതീവട്ട് ക്ലനിനനിക്കുകേളക്കട്ട് വഭാഹനലാം ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മലപ്പുറലാം  ഡനി,എലാം.ഒ.,  ചഹല്ത്തട്ട്  ഡയറക്ടകററട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ഫയലനില്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനി  വഭാഹനലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  14-1-2016-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  152/2016/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ക്കുന.

(സനി-ഇ) ചകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല പഭാലനികയറതീവട്ട് ചകേയര് ക്ലനിനനിക്കുകേളഭായ
പുളനിക്കല്,  വഭാഴെക്കഭാടട്ട്,  പഭാലനികയറതീവട്ട്  ചകേയര്  &  ഇന്നകവഷന് ചസന്റെര്,  തുറക്കല്
എന്നതീ സഭാപനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനിലുള്ളവയല്ല.
കൂടഭാചത  പ്രസ്തസ്തുത  ആവശലത്തനിനഭായനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  ഫണട്ട്  4210-02-800-95
(01)  കപ്രഭാജക്ടട്ട്സട്ട്  അണര് എല്.എ.സനി.എസനി.എസട്ട്.  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനിലഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തന  പരനിധനിയനില്ചപടതല്ല.  ആയതനിനഭാല്
പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനട്ട്
കേഴെനിയനില്ല.

കുടലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള

237(6552) ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആചകേയള്ള  കുടലാംബകക്ഷമ  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുചട  എണ്ണലാം
എത്ര എനലാം ഇതനില് എത്ര ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭാണട്ട് സസനമഭായനി സലവലാം ചകേടനിടവലാം
ഉള്ളതട്ട്എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടകേ  ചകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടലാംബകക്ഷമ
ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് സസനമഭായനി സലവലാം ചകേടനിടവലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ആചകേയള്ള കുടലാംബകക്ഷമ കകേന്ദ്രങ്ങളുചട എണ്ണലാം - 5403

സസനമഭായനി ചകേടനിടവലാം സലവലാം ഉള്ളതട്ട് - 4283

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം.  വഭാടകേചക്കടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടലാംബകക്ഷമ

ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് സലലാം കേചണത്തനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

ലകേചക്കഭാള്ളഭാന് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളഭാടട്ട് ആവശലചപടനിട്ടുണട്ട്.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള കുടലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

238(6553) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം കുടലാംബഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്ന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  എചനല്ലഭാലാം  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  കസവനങ്ങളുമഭാണട്ട്

പുതുതഭായനി ഏര്ചപടത്തുന്നചതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നട്ട്  നടപനില്  വരുത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടലാംബഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി അവനിടങ്ങളനിചല ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള കേചണത്തനി പരനിഹരനിക്കഭാന്
സജ്ജമഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  ഇതുവഴെനി  ഓകരഭാ
പ്രകദശചത്തയലാം സഭാലാംകമനികേ കരഭാഗങ്ങളുലാം ജനിവനിതലശലതീ കരഭാഗങ്ങളുലാം കേചണത്തനി
പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധവലാം  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലവലാം
വനിപുലചപടത്തഭാനുലാം  ആകലഭാചനിക്കുനണട്ട്.  പകേര്ചവലഭാധനികേളല്ലഭാത്ത  കരഭാഗങ്ങളുചട
കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  സമ്പ്രദഭായലാം  വനികേസനിപനിചചടക്കഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടനണട്ട്.  ഘടലാം ഘടമഭായനി ഈ കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള കൂടതല് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയട്ട്  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ചതരചഞ്ഞടക്കചപടന്ന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അധനികേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കചപടന്നതനിലൂചട  ചമചചപട  കസവനലാം  പ്രഭാഥമനികേ  തലത്തനില്  നല്കേഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.

കസഭാടട്ട് അഡട്ട് മനിഷന്
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239(*T 6554) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ചമറനിറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
അഡനിഷന്  കനടനിയവചര  അവര്  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഹയര്  ഓപ്ഷന്  സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട്
നടന്ന  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷനട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാചത,  ചമറനിറട്ട്  മറനികേടന്നട്ട്  കുറഞ്ഞ  റഭാങട്ട്
ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  അഡനിഷന്  നല്കേനിയതട്ട്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗക്കഭാചര കസഭാടട്ട് അഡനിഷനട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാത്തചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രശ്നലാം  പഠനിക്കുവഭാന് ഒരു വനിദഗ സമനിതനിചയ നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസഭാശയ ചമഡനിക്കല്/ചഡന്റെല് കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള അകലഭാടട്ട്ചമന്റുലാം
പ്രകവശനവലാം  സര്ക്കഭാരുലാം  പ്രസ്തുത  മഭാകനജട്ട് ചമന്റുകേളുമഭായനി  അതതട്ട്  അദലയന
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്  ഏര്ചപടന്ന  കേരഭാറനിചല  വലവസകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനിടഭാണട്ട്
നടത്തചപടന്നതട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം 2016 ചസപ്റലാംബര് 26-നട്ട് സസഭാശയ ചമഡനിക്കല്/
ചഡന്റെല്  കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനലാം,  കകേരള  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്
പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുണട്ട്.  കൂടഭാചത  2016  ചസപ്റലാംബര്  26-നട്ട്  കശഷലാം  സസകേഭാരല/
സസഭാശയ  ചമഡനിക്കല്/ചഡന്റെല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രകവശനലാം  കനടനിയനിരനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേചള വതീണലാം മകറചതങനിലുലാം കകേഭാകളജുകേളനികലയട്ട് അകലഭാടട്ട് ചചയ്യുവഭാകനഭാ
സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനികലയട്ട്  പുതുതഭായനി  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്  നടത്തഭാകനഭാ  കേഴെനിയനില്ല.
ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്  2016  ചസപ്റലാംബര്  30-നട്ട്  നടന്ന കസഭാടട്ട്  അഡനിഷനനില്
ഇത്തരലാം വനിദലഭാര്തനികേചള പചങടപനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ല.  മുന്വര്ഷങ്ങളനിലുലാം ഇകത
രതീതനി തചന്നയഭാണട്ട് പനിന്തുടര്നവന്നനിരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  കപ്രഭാചസക്ടസനിചലയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേളനിചലയലാം വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റുലാം പ്രകവശനവലാം
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  അടത്ത  അദലയനവര്ഷലാം  മുതല്  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്./  ബനി.ഡനി.എസട്ട്.
കകേഭാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനലാം  ഏകേതീകൃത  കേസൗണ്സലനിലാംഗട്ട്  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
ഈ പ്രശ്നത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭാകുചമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സതീനനികയഭാരനിറനി ലനിസട്ട്

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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240(6555) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  സഭാഫട്ട്  കനഴട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  2  സതീനനികയഭാരനിറനി
ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയകപഭാള,  ഡനി.എലാം.ഇ.,  ഡനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  ലബഫര്കക്കഷചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അനര്ജനില്ലഭാ സലലാംമഭാറലാം കനടനിയ ആയനിരത്തനില്പരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ശൂനലകവതനഭാവധനിയനില്  വനികദശ  കജഭാലനിക്കുകപഭായ  എണ്പത്തനിനഭാകലഭാളലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സതീനനികയഭാരനിറനി നനിലനനിര്ത്തനി ചകേഭാടത്തകപഭാള, മഭാതഭാപനിതഭാക്കചള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനര്ജനില്ലഭാ  സലലാം  മഭാറലാം  വഭാങ്ങനിയ  പത്തനില്  തഭാചഴെ
മഭാത്രലാം  വരുന്ന  ജവഭാചന്റെ  ആശനിതര്ക്കുലാം,  നനിശനിത  കയഭാഗലതയകടയലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുകടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില് സലലാം മഭാറലാം ലഭനിച പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ മറട്ട്  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം സതീനനികയഭാരനിറനി നനികഷധനിചതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേഭാലഹരണചപട  ഈ  സമ്പ്രദഭായലാം  തനിരുത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

കകേരള ആകരഭാഗല സര്വകേലഭാശഭാലയനില് ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്

241(6556) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വലവസ
പ്രകേഭാരലാം എത്ര കപര് കജഭാലനി ചചയ്യുനണട്ട്;

(ബനി)  ഇവര്  ഏചതല്ലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനിചചയ്യുന;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  നനിയമനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശമുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള ആകരഭാഗല സര് വകേലഭാശഭാലയനില്  58  കപര് ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്
വലവസയനില് തഭാചഴെപറയന്ന തസ്തനികേകേളനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന:

നമ്പര് തസ്തനികേ എണ്ണലാം
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1 രജനിസ്ട്രേഭാര് 1

2 ഡതീന് 3

3 അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ഓഫതീസര് 1

4 ചഡപറ്റ്യൂടനി രജനിസ്ട്രേഭാര് 1

5 അസനിസന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് 4

6 അസനിസന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് 1

7 ചസക്ഷന് ഓഫതീസര് 8

8 സതീനനിയര് കഗ്രഡട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 5

9 അസനിസന്റെട്ട് 23

10 ഹഭാര്ഡട്ട് ചവയര് ചടകതീഷലന് 1

11 ഡഭാറഭാ എന്ടനി ഓപകററര് 3

12 ലഡ്രവര് 1

13 ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട് 6

(സനി)  ആകരഭാഗല  സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളനിചല  നനിയമനലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിചല  നനിയമനലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചതു പ്രകേഭാരലാം നടനവരുന.

സസഭാശയ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള

242(6557) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സസഭാശയ ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് എന്.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  എന്.ഒ.സനി.  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ആയതനിചന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കഡഭാക്ടറുചട വലക്തമഭായ കുറനിപട്ട് ഉചണങനിലുലാം മരുനകേള നല്കേഭാത്ത
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ചമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളചക്കതനിചര നടപടനി

243(6558) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  കഡഭാക്ടറുചട  വലക്തമഭായ  കുറനിപട്ട്
ഉചണങനിലുലാം  മരുനകേള  നല്കേഭാത്ത  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളചക്കതനിചര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാര് വലക്തമഭായ കുറനിപട്ട് നല്കേനിയഭാലുലാം മരുനകേള നല്കേഭാത്ത
കസഭാറുകേളചക്കതനിചര എചനങനിലുലാം നടപടനികേള എടത്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനിയനില്  തചന്ന  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചമഡനിക്കല്
കസഭാറുകേളുചണന്ന കേഭാരലലാം ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാളര്ക്കട്ട് അറനിയഭാമഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം നടപടനി
എടക്കുന്നനിചല്ലന്ന കേഭാരലലാം വകുപട്ട് കമധഭാവനികേള റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാളറുചട  വലക്തമഭായ  അഭനിപ്രഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഡ്രഗട്ട് ലപ്രസട്ട് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡറനിചല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം മരുന്നട്ട്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാ വനിതരണക്കഭാകരഭാ മതനിയഭായ കേഭാരണങ്ങള ഇല്ലഭാചത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
മരുനകേള  നല്കുന്നതട്ട്  നനികഷധനിക്കുവഭാന്  പഭാടനിചല്ലന്നട്ട്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനില്  കഡഭാക്ടറുചട  വലക്തമഭായ  കുറനിപടനിയചണങനിലുലാം
മരുനകേള  നനികഷധനിക്കുന്ന  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളചക്കതനിചര  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ചപടഭാല്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാര് വലക്തമഭായ കുറനിപട്ട് നല്കേനിയഭാലുലാം മരുനകേള നല്കേഭാത്ത
കസഭാറുകേളചക്കതനിചരയള്ള  പരഭാതനികേള  ഒനലാം  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപനില്
ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേള ഒനലാംതചന്ന ലഭലമഭായനിടനില്ല
എന്ന വനിവരലാം വകുപട്ട് കമധഭാവനിയഭായ ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാളര് റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മതനിയഭായ  കേഭാരണങ്ങള  ഇല്ലഭാചത  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മരുനകേള
നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടകേകയഭാ ആയതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ലഭലമഭാകുകേകയഭാ
ചചയ്യുന്നപക്ഷലാം ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപട്ട് നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

1486/2019
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സലാംസഭാനത്തട്ട് വനില്ക്കചപടന്ന ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത മരുനകേള

244(6559) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്ക്കചപടന്ന അകലഭാപതനി,  ആയൂര്കവദലാം,  കഹഭാമനികയഭാപതനി,
മറട്ട്  ചനികേനിതകേള  ഇവയചട  മരുനകേളനില്  പല  കേമ്പനനികേളുചടയലാം  മരുനകേള
ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതഭാചണന്നട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് കകേരളത്തനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന ഏചതല്ലഭാലാം കേമ്പനനികേളുചട
മരുനകേളഭാണട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമനില്ലഭാത്തതഭാചണന്നട്ട് കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ; വനിതരണക്കഭാര്ചക്കതനിചര എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മരുനകേളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അതലഭാധുനനികേ  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തദസഭാര  മരുന  പരനികശഭാധന
കവഗത്തനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലഭാപകേമഭായ രതീതനിയനില് മരുനകേളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞതഭായനി
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണ്കടഭാള വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിതരണലാം
ചചയചപടന്ന  മരുനകേളനില്  98  ശതമഭാനലാം  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
ഇവനിചട വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നവയഭാണട്ട്.  കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട്
കശഷമഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള ഓകരഭാ ബഭാചട്ട് മരുനകേളുലാം വനിപണനിയനില് എത്തനിക്കുന്നതട്ട്. ഇതട്ട്
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണ്കടഭാള  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  വനിപണനിയനിചലത്തനിയ
കശഷവലാം  അവയചട  ചഷല്ഫട്ട്  ലലഫട്ട്  കേഭാലഭാവധനിയനിലുടനതീളലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  റഭാന്റെലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  തുച്ഛമഭായ ശതമഭാനലാം  മരുനകേള മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയചപടന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടനിട്ടുള്ള  മരുനകേളുചടയലാം
മരുന കേമ്പനനികേളുചടയലാം ലഭലമഭായ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി  *കചര്ക്കുന.
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ  മരുനകേചള  major/minor  defects  കേഭാറഗറനിയനില്
ഉളചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  major  defects  ആയനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടന്ന
മരുനകേളുചട നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചര വകുപട്ട് സമയബന്ധനിതമഭായനി അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  Minor  defects  ആയനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചചയചപടന്ന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടട്ട്  വനിശദതീകേരണലാം  ആവശലചപടകേയലാം
തുടര്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ഇവര് ചക്കതനിചര  ലലസന്സട്ട്  സചസന്ഷന്,  ലലസന്സട്ട്
കേഭാന്സകലഷന് ഉളചപചടയള്ള വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 275

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മരുനകേളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തനിരുവനനപുരത്തുലാം  എറണഭാകുളത്തുലാം  രണട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ചടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലചപടത്തുന്നതനിനഭായനി തൃശ്ശൂര്,
കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പുതനിയ ലകബഭാറടറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

കപഭാകകഭാ ആക്ടട്ട്

245(6560) ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചചലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങളനില്നനിനലാം കുടനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  2012-ചല
കപഭാകേട്ട് കസഭാ ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചചലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുന്ന കുടനികേളക്കട്ട്
നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  പ്രകതലകേ സതീലാം  ആവനിഷരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനില്  എചനങനിലുലാം  തടസലാം  നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;  ഇല്ലഭാചയങനില്  പ്രസ്തുത
വനിഷയത്തനില് അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങളനില്നനിനലാം കുടനികേളുചട സലാംരക്ഷണലാം (POCSO Act)
ചടലാം  2012-ചല  റള  7(5)  പ്രകേഭാരലാം  പതീഡനത്തനിനനിരയഭാകുന്ന  കുടനിക്കട്ട്  നഷ
പരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതട്ട്  കകേരളഭാ  വനിക്ടനിലാം  കകേഭാലാംപന്കസഷന്  സതീമനിചന്റെ  കനഭാഡല്
ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെഭായ  ആഭലനര  വകുപഭാണട്ട്.  ഈ  ഫണട്ട്  ലകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്
കകേരളഭാ  ലതീഗല്  സര്വതീസട്ട്  അകതഭാറനിറനി  (KELSA)-യമഭാണട്ട്.  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.
പദതനി നനിര്വഹണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലലലാംഗനികേ അതനികമങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുന്ന
കുടനികേളക്കട്ട്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതലകേ  സതീലാം  ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

എചന്റെ കൂടട്ട് പദതനി

246(6561) ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'എചന്റെ കൂടട്ട്'  പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭാകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അഗതനികേളുചട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  ചമചചപടത്തുന്നതനിനട്ട്
പ്രസ്തസ്തുത പദതനി എങ്ങചനചയല്ലഭാലാം പ്രകയഭാജനചപടചമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുചമതനിചര  നടക്കുന്ന  അതനികമങ്ങള  തടയകേ
എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട് 'എചന്റെ കൂടട്ട് '.  നനിരഭാലലാംബരഭായ
സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില് സരക്ഷനിതമഭായനി തഭാമസനിക്കുവഭാന് ഒരനിടലാം എന്ന
ആശയത്തനിലൂന്നനിയഭാണട്ട്  ഈ പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  'എചന്റെ  കൂടട്ട്'  പദതനി
ലപലറടനിസഭാനത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  രഭാത്രനികേഭാലത്തട്ട്  അനനിയറങ്ങഭാന്  ഇടമനില്ലഭാചത  ചതരുകവഭാരത്തട്ട്  ജതീവനിക്കുന്ന
തകദ്ദേശതീയരുലാം അനലസലാംസഭാനക്കഭാരുലാം നനിര്ദനരുമഭായ സ്ത്രതീകേളുലാം അവകരഭാചടഭാപമുള്ള
ചപണ്കുടനികേളുലാം  12  വയസനിനട്ട്  തഭാചഴെയള്ള  ആണ്കുടനികേളുലാം  ഈ  പദതനിയചട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണട്ട്.  കൂടഭാചത  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  വഭാഹനലാം  ലഭനിക്കഭാചതയലാം
ചപചടനണഭാകുന്ന ഹര്ത്തഭാല്,  പണനിമുടക്കട്ട്  എന്നനിവമൂലലാം  നഗരങ്ങളനില്  ഒറചപട്ടു
കപഭാകുന്ന സ്ത്രതീകേളുലാം കുടനികേളുലാം ഇതനിചന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാകുലാം.

(സനി)  സഭാമൂഹലവനിരുദരനില്നനിനള്ള  പതീഡനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  സ്ത്രതീകേചള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ,
പുനരധനിവഭാസലാം സഭാധലമഭാവകേയഭാചണങനില് ഇവചര പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ,  കുടലാംബ
പ്രശ്നങ്ങള മൂലമഭാണട്ട്  ചതരുവനിചലത്തനിചപടന്നചതങനില്  അവചര തനിരനിചട്ട്  കുടലാംബത്തനില്
എത്തനിക്കുകേ എന്നതീ തലങ്ങളനില് ഈ പദതനി പ്രകയഭാജനചപടന്നതഭാണട്ട്.

ലശശവ വനിവഭാഹ നനികരഭാധന നനിയമലാം

247(6562) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചചശശവ  വനിവഭാഹ  നനികരഭാധന  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  2015-ല്  എത്ര
കകേസകേള രജനിസര് ചചയ്തനിട്ടുചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിചന്റെ  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എചനങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലശശവ  വനിവഭാഹ  നനികരഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2015-ല്  രജനിസര്
ചചയ്തനിട്ടുള്ള കകേസകേളുചട ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവചട കചര്ക്കുന:
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ജനില്ല കകേസകേളുചട എണ്ണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 2

ചകേഭാല്ലലാം 1

കകേഭാടയലാം ...

ആലപ്പുഴെ ...

ഇടക്കനി 1

പത്തനലാംതനിട 1

എറണഭാകുളലാം 3

തൃശ്ശൂര് 4

മലപ്പുറലാം 5

പഭാലക്കഭാടട്ട് 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 2

വയനഭാടട്ട് 6

കേണ്ണൂര് ...

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ...

ആചകേ 30

(ബനി)  2008-ചല  ലശശവ  വനിവഭാഹ  നനികരഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ശനിശു

വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാചര  (സനി.ഡനി.പനി.ഒ.)  ലശശവ വനിവഭാഹ നനികരഭാധന

ഓഫതീസര്മഭാരഭായലാം സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറക്ടചറ മുഖല ലശശവ വനിവഭാഹ നനികരഭാധന

ഓഫതീസറഭായലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത ചടപ്രകേഭാരലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാചര ജനില്ലഭാതല

കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായലാം  ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനില്ലഭാ  ലചല്ഡട്ട്  ചപ്രഭാടക്ഷന്

ഓഫതീസറുചട കനതൃതസത്തനില് ലശശവ വനിവഭാഹത്തനിചനതനിചര  കബഭാധവല്ക്കരണ

പരനിപഭാടനികേള  അടക്കമുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനില്ലകേളനില്  ലശശവ

വനിവഭാഹലാം  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലശശവ  വനിവഭാഹ  നനികരഭാധന  ഓഫതീസര്മഭാരഭായ

ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം സൂപര്ലവസര്മഭാര്ക്കുലാം അങണവഭാടനി

പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വനിവഭാഹ ധൂര്ത്തനിചനതനിചര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

248(6563) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവഭാഹ ധൂര്ത്തനിചനതനിചര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ചകേഭാണ
വരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആര്ഭഭാട  വനിവഭാഹങ്ങളുലാം  വനിവഭാഹങ്ങകളഭാടട്ട്  അനുബന്ധനിച്ചുള്ള  ധൂര്ത്തുലാം
നനിയനനികക്കണതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാചണങനിലുലാം  ആയതട്ട്  പസൗരചന്റെ  അവകേഭാശങ്ങളനികനലുള്ള
നനിയനണമഭായതനിനഭാലുലാം  പലതുലാം  ഭരണഘടന  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  മസൗലനികേഭാവകേഭാശങ്ങളുചട
ലലാംഘനമഭാകേഭാലാം  എന്നതുചകേഭാണലാം  പസൗരചന്റെ  അവകേഭാശങ്ങളനികനലുള്ള  കേടനകേയറങ്ങള
സഭാധഭാരണ  കകേഭാടതനികേള  അനുവദനിക്കഭാറനില്ല.  ആയതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  നനിയനണങ്ങള
ശരനിയഭാലാംവനിധമല്ലഭാചതയഭായഭാല്  അങ്ങചനയള്ള  ഏതു  നനിയമവലാം  ഉത്തരവകേളുലാം
സര്ക്കുലറുകേളുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  കചഭാദലലാം  ചചയചപടഭാനനിടയണട്ട്.  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്
വനിവഭാഹധൂര്ത്തനിചനതനിചര നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  നഭാനഭാജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുകേയഭാണട്ട്  ആദലലാം  കവണതട്ട്  എന്നതനിനഭാല് മതകമലദല
ക്ഷന്മഭാരുമഭായലാം രഭാഷതീയകേക്ഷനികേളുമഭായലാം സഭാമൂഹലപ്രസഭാനങ്ങളുമഭായലാം ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു
സമവഭായത്തനിചലത്തുകേയലാം  പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം
കകേരള വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന് ചമമ്പര് ചസകടറനിക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിന്കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന മൂന്നട്ട്  കമഖലഭാ സ്ത്രതീധന
നനികരഭാധന  ഓഫതീസകേളവഴെനി  സ്ത്രതീധനചത്തക്കുറനിച്ചുലാം  വനിവഭാഹധൂര്ത്തനിചനക്കുറനിച്ചുലാം
വനിവഭാഹചചലവട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിചന  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  വലഭാപകേമഭായ  പ്രചഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയലാം കൂടഭാചത സമൂഹവമഭായനി ലദനലാംദനിനലാം ഏറവലാം കൂടതല് ഇടചപടലുകേള
നടത്തുന്ന അങണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുചട  പ്രതനിമഭാസ കപ്രഭാജക്ടട്ട്തല കയഭാഗത്തനില്
വനിവഭാഹധൂര്ത്തനിചനക്കുറനിച്ചുലാം  സ്ത്രതീധന  വനിപത്തനിചനക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയ  നടപഭാക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന.  എല്ലഭാ
വര്ഷവലാം നവലാംബര്  26-ാം തതീയതനി  സ്ത്രതീധന നനികരഭാധന ദനിനഭാചരണലാം ആചരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.  അതനികനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തഭാറുണട്ട്.
കൂടഭാചത സലാംസഭാനചത്ത എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം കകേരള വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന് നടത്തുന്ന
കേലഭാലയകജലഭാതനി,  വനിവഭാഹപൂര്വ  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്,  ചസമനിനഭാറുകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്
ആഡലാംബരരഹനിത വനിവഭാഹലാം ഒരു വനിഷയമഭായനി ചര്ച ചചയഭാറുണട്ട്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 279

പ്രഭാരലാംഭ ലവകേലല മുക്തനികകേന്ദ്രങ്ങള

249(6564) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏചതല്ലഭാലാം  ജനില്ലകേളനില്  പ്രഭാരലാംഭ  ലവകേലല  മുക്തനി
കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലുചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എവനിചടചയല്ലഭാലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിചല  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ  ലവകേലല  മുക്തനി  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള
സ സൃഷനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  National
Health  Mission-ചന്റെ  Rashtreeya  Bal  Swastya  Karyakram  (RBSK)  പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജനില്ലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടചപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.
സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷചന്റെ  എസട്ട്.ഐ.ഡനി.  കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
സനിരലാം ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടചപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്  എസട്ട്.ഐ.ഡനി.  പദതനിയനിന്
കേതീഴെനിലുള്ള ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടചപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേഭാണ ഘടത്തനിലഭായതനിനഭാല്
നനിലവനില് തസ്തനികേകേള സൃഷനിചനിടനില്ല.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിചല  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് എസട്ട്.ഐ.ഡനി. കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടചപടല്
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാവന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള
സൃഷനികക്കണതുള.

സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനനിചല എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടറുചട  നനിയമനലാം

250(6565) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ മനിഷനനിചല  എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടര് തസ്തനികേയചട
നനിയമന  രതീതനി  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷചന്റെ  ലബലഭാ
അനുസരനിചഭാകണഭാ നനിയമനലാം നടത്തുന്നചതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2006  മുതല്  2011  വചര സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനനില് നനിയമനിതരഭായ
എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്  ഡയറക്ടര്മഭാര്,  മഭാതൃ  വകുപനില്  ഏതു  തസ്തനികേയഭാണട്ട്  വഹനിചനിരുന്നചതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷചന്റെ ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം ഓഫട്ട് അകസഭാസനികയഷന്
പ്രകേഭാരലാം  സഭാമൂഹല  ശഭാസ്ത്രജര്/ഭരണതലത്തനില്  പ്രഭാഗത്ഭലമുള്ളവര്  (Social
Scientist/Administrator of eminence)  എന്നനിവചരയഭായനിരനിക്കണലാം എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട്
ഡയറക്ടറഭായനി  നനിയമനികക്കണതട്ട്.  ഈ  കമഖലകേളനിലുള്ളവചര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ
സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലുള്ളവരഭാചണങനില്  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വലവസയനികലഭാ  ആണട്ട്
നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  2009-ലഭാണട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 2009  മുതല്  2011  വചര കകേരള സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷനനില്
നനിയമനിതരഭായ എകനികേറ്റ്യൂടതീവട്ട് ഡയറക്ടര്മഭാരുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി  *

കചര്ക്കുന.

സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ പദതനികേള

251(6566) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചകേഭാണവന്ന  വനിവനിധങ്ങളഭായ  സഭാമൂഹല
സരക്ഷഭാ പദതനികേളനില് ഏചതല്ലഭാമഭാണട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.  കുടലാംബങ്ങളക്കുലാം ആകരഭാഗല ഇന്ഷുറന്സട്ട് പരനിധനിയനില്
വരുന്നവർക്കുലാം  ഏചറ  ആശസഭാസമഭായനിരുന്ന  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള കരഭാഗനികേളുചട ആശങ ദൂരതീകേരനിക്കഭാന്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചകേഭാണവന്ന  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ
മനിഷന് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേചളഭാനലാം തചന്ന നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില്ല.

മക്കള ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന മഭാതഭാപനിതഭാക്കള

252(*T 6567) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .  ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനല്ലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) മക്കള ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന മഭാതഭാപനിതഭാക്കള കനരനികടണനി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളനില്
ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചവല്ഫയര് ഓഫട്ട് കപരന്റെട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സതീനനിയര് സനിറനിസണ്സട്ട് ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലടബറ്റ്യൂണലുകേള  പുറചപടവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേള
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ  എന  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) മക്കള ഉകപക്ഷനിക്കുന്ന മഭാതഭാപനിതഭാക്കള കനരനികടണനിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ചപടഭാല് ജനില്ലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്  (ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്) വഴെനി
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  സഭാപനപരമഭായ  സലാംരക്ഷണലാം  ആവശലമുള്ളവചര  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്
വൃദസദനങ്ങളനികലഭാ  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  സന്നദ
സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  വൃദസദനങ്ങളനികലഭാ  പഭാര്പനിക്കഭാറുണട്ട്.  മക്കളനില്നനിന്നട്ട്
ജതീവനഭാലാംശലാം  ആവശലമുള്ള  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കട്ട്  ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്
(ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്) മുകഖന ചമയനിന്റെനന്സട്ട് ലടബറ്റ്യൂണലുകേളനില് കകേസട്ട്
ഫയല് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് കവണ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുചടയലാം  മുതനിര്ന്ന  പസൗരനഭാരുചടയലാം  കക്ഷമവലാം  പരനിരക്ഷയലാം
സലാംബന്ധനിച നനിയമലാം  2007-ചല വകുപട്ട്  7  പ്രകേഭാരലാം റവനറ്റ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസര്മഭാചര
പ്രനിലസഡനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ചമയനിന്റെനന്സട്ട്  ലടബറ്റ്യൂണലുകേളുലാം
വകുപട്ട്  15  പ്രകേഭാരലാം  ലടബറ്റ്യൂണലുകേളനിചല  ഉത്തരവകേളനികനല്  അപതീല്  നല്കുന്നതനിനഭായനി
ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാചര പ്രനിലസഡനിലാംഗട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അപകലറട്ട്
ലടബറ്റ്യൂണലുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലടബറ്റ്യൂണലുകേള  പുറചപടവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവകേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  ജനില്ലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഓഫതീസര്  (ചമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്)  മുകഖന  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

ആശഭാകേനിരണ് പദതനി

253(6568) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ശയഭാവലലാംബരഭായ (1) സതീന സൂസന് സഭാലാം, ചനിറകമല് വതീടട്ട്, ചചങ്ങന്നൂര്
(2)  കനികസഭാ  മഭാതദ്യു  സഭാലാം,  ശഭാസ്തപുറത്തട്ട്  തുണനിയനില്,  പുത്തന്കേഭാവട്ട്  ചചങ്ങന്നൂര്
എന്നതീ  കുടനികേളുചട  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കട്ട്  'ആശഭാകേനിരണ്'  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സഹഭായലാം
എത്തനിക്കഭാന് ലവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശഭാ  കേനിരണ്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  എന്നട്ട്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുചമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  ആശഭാകേനിരണ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നനില്ല.
എന്നഭാല് ശയഭാവലലാംബരഭായ കരഭാഗനികേചള  പരനിചരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസകേനിരണലാം
പദതനി മുകഖന പ്രതനിമഭാസലാം 600 രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന.  കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് മുകഖനയഭാണട്ട് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   സതീന
സൂസന് സഭാലാം, ചനിറകമല് വതീടട്ട്, ചചങ്ങന്നൂര് (2) കനികസഭാ മഭാതദ്യു സഭാലാം, ശഭാസ്തപുറത്തട്ട്
തുണനിയനില്, പുത്തന്കേഭാവട്ട്, ചചങ്ങന്നൂര് എന്നതീ കുടനികേളുചട രക്ഷനിതഭാക്കളുചട അകപക്ഷ കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷചന്റെ ഓഫതീസനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില്ല.  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷ ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലവസര്,  ശനിശുവനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്
എന്നനിവരുചട  ശനിപഭാര്ശകയഭാടകൂടനിയഭാണട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  മനിഷചന്റെ
ഓഫതീസനില് ലഭലമഭാകക്കണതട്ട്.  ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള
അകപക്ഷ  ശനിശുവനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചതനിചന്റെ  കരഖകേള
ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അകപക്ഷ  ലഭനിചഭാലുടന്  ആശസഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയചട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 കമഭാകടഭാര് ഘടനിപനിച മുചകവഭാഹനങ്ങളുചട വനിതരണലാം

254(6569) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസനി  ലവകേലലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര്  ഘടനിപനിച  മുചകവഭാഹനലാം
നലനിവരുന്ന പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരലാം മുചകവഭാഹനലാം അവസഭാനമഭായനി ചകേഭാടത്തതട്ട് എന്നഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമഭാകടഭാര്  ഘടനിപനിച  മുചകവഭാഹനത്തനിനുകവണനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവരനില്
എത്രകപര്ക്കട്ട് വഭാഹനലാം നല്കേഭാന് അവകശഷനിക്കുനചവനലാം ആയതനിചന്റെ വനിതരണലാം
എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയചമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഫണനിചന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്
വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.
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(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന
30-4-2016-നഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി മുചകവഭാഹനലാം വനിതരണലാം നടത്തനിയതട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനനില്  അകപക്ഷ
സമര്പനിച  3500  ഓളലാം കപര്ക്കട്ട് മുചകവഭാഹനലാം നല്കേഭാന് അവകശഷനിക്കുനണട്ട്.
ഫണനിചന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  മുചകവഭാഹനലാം
വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

ചസറനിബല് പഭാളസനി, ഓടനിസലാം, മഭാനസനികേ വളര്ചയനില്ലഭായ്മ തുടങ്ങനിയവമൂലലാം
കേഷത അനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

255(6570) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസറനിബല് പഭാളസനി,  ഓടനിസലാം,  മഭാനസനികേ വളര്ചയനില്ലഭായ്മ തുടങ്ങനിയവയഭാല്
കേഷത  അനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  പദതനി
ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്  തഭാമസനിക്കുന്ന  ഭവനങ്ങചള  വതീട്ടുകേരത്തനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചനിചട്ട് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചസറനിബല് പഭാളസനി,  ഓടനിസലാം,  മഭാനസനികേ വളര്ചയനില്ലഭായ്മ തുടങ്ങനിയവയഭാല്
കേഷത  അനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായ  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിടനില്ല.
പ്രസ്തുത ലവകേലലങ്ങള ഉളചപചട എല്ലഭാ അലാംഗപരനിമനിതരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന. ചസറനിബല് പഭാളസനി കരഭാഗലാം ബഭാധനിച കുടനികേചള
പരനിചരനിക്കുന്നയഭാളക്കട്ട്  ആശസഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയനിലൂചട  600  രൂപ  നനിരക്കനില്
പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.  ചസറനിബല് പഭാളസനി കരഭാഗലാം ബഭാധനിച
കുടനികേളക്കട്ട് വനിവനിധ ചതറഭാപനികേളുലാം വനിദലഭാഭലഭാസവലാം നല്കുന്ന സഭാപനമഭായ തൃശ്ശൂര്
ഇരനിങ്ങഭാലക്കുടയനിചല  National  Institute  of  Physical  Medicine  &
Rehabilitation-ചല ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം കകേരള
സഭാമൂഹല സരക്ഷഭാ മനിഷന് മുകഖന നല്കേനിവരുന.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിചല ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്ലവസര് തസ്തനികേ

256(6571) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനിചല
വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലവസര് തസ്തനികേ ഉളചപചട
വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില് എവനിചടചയല്ലഭാമഭാണട്ട് ഒഴെനിവകേള ഉള്ളതട്ട് എന്നതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനിനനിടയട്ട്  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്  വഴെനി  ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്
സൂപര്ലവസര്  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനിലുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  ഉണഭാകേഭാന്
സഭാധലതയള്ള ഒഴെനിവകേചള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
എന്നട്ട് മുതല്, എവനിചടചയല്ലഭാലാം എപ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുചമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനട്ട് കശഷലാം ചഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.
സൂപര്ലവസര്മഭാരുചട  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവകേള  ഏചതല്ലഭാലാം;
ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനില്ലയനിചല വനിവനിധ കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില്
ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

തസ്തനികേ
ഒഴെനിവകേളുചട 
എണ്ണലാം കേഭാരലഭാലയലാം

(1) (2) (3)

എല്.ഡനി. ലടപനിസട്ട് 1 ICDS കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ററല്

ചകേയര് കടക്കര് 3 ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാലാം, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് (2) 
ഒബ്സര്കവഷന് കഹഭാലാം, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് (1)

കമടണ് കഗ്രഡട്ട് I 3 ആഫര് ചകേയര് കഹഭാലാം, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, 
കഷഭാര്ടട്ട് കസ കഹഭാലാം, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
ഓളഡട്ട് ഏജട്ട് കഹഭാലാം, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
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(1) (2) (3)

സൂപ്രണട്ട് കഗ്രഡട്ട് III/ലചല്ഡട്ട് 
ചവല്ഫയര് ഇന്ചസക്ടര്

3 സൂപ്രണട്ട്, കഷഭാര്ടട്ട് കസ കഹഭാലാം, 
CWI, RAD ഓഫതീസട്ട് 
CWI, ഗവ. ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാലാം
കഫഭാര് കഗളസട്ട്

ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് ചപ്രഭാകബഷന് 
ഓഫതീസര് കഗ്രഡട്ട് II

2 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

വനി.ടനി.സനി. സൂപര്ലവസര് 1 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

സനി.ഡനി.പനി.ഒ. 1 ICDS 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് അര്ബന് 1

പനി.ടനി.എസട്ട്. 2 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് (HMDC) 
ICDS കുനമ്മേല്

കുക്കട്ട് 1 ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാലാം (കഗളസട്ട്) 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ആയ 1 ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാലാം (കഗളസട്ട്) 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

ക്ലഭാര്ക്കട്ട് 5 ICDS കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ററല്
ICDS പനലഭായനിനനി
ICDS കതഭാടന്നൂര്
ICDS ബഭാലുകശ്ശേരനി 
അഡതീഷണല്
ICDS പനലഭായനിനനി 
അഡതീഷണല്

ക്ലഭാര്ക്കട്ട്-ലടപനിസട്ട് 3 ICDS കുന്ദമലാംഗലലാം, ICDS 
ചകേഭാടവള്ളനി, ജനില്ലഭാ 
സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസട്ട്, 
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

സൂപര്ലവസര് 3 ICDS തൂകണരനി (2) 
ICDS കതഭാടന്നൂര് (1)
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(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനിനനിടയട്ട്  റനിടയര്ചമന്റെട്ട്
മുകഖന 2 ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുലാം.

ICDS ചകേഭാടവള്ളനി അഡതീഷണല്

റനിടയര്ചമന്റെട്ട് തതീയതനി : 31-3-2017

ICDS കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ററല്

റനിടയര്ചമന്റെട്ട് തതീയതനി : 31-1-2017

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം സൂപര്ലവസര്മഭാരുചട 4
സലലാംമഭാറ ഉത്തരവകേള പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്. പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

E3/21147/2016 തതീയതനി : 28-6-2016 (അനുബന്ധലാം (1))

E3/21147/2016 തതീയതനി : 10-8-2016 (അനുബന്ധലാം (2))

E3/26651/2016 തതീയതനി : 30-8-2016 (അനുബന്ധലാം (3))

E3/26651/2016 തതീയതനി : 28-9-2016 (അനുബന്ധലാം (4))

അങണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അവധനി

257(6572) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  പ്രഭാകദശനികേ  അവധനികേള  അങണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ബഭാധകേമഭാകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രഭാകദശനികേ അവധനികേള അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കൂടനി
ഭഭാവനിയനില് ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  ചകേഭാടക്കുന്ന  സസൗജനല  അഞട്ട്  കേനികലഭാ  അരനി,
അങണവഭാടനി കുടനികേളക്കു കൂടനി നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  പ്രഭാകദശനികേ  അവധനികേള  അങണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ബഭാധകേമല്ല.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  പദതനിയനിന്കേതീഴെനിലുള്ള  അങണവഭാടനികേളുചട  പ്രവര്ത്തന
മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ആയതുപ്രകേഭാരലാം ഒരു അങണവഭാടനിയനില്
പ്രതനിവര്ഷലാം 300 ഫതീഡനിലാംഗട്ട് ദനിനങ്ങള വലവസ ചചയ്യുന.  കൂടഭാചത അങണവഭാടനി
ലഭലമഭാക്കുന്ന  മറട്ട്  കസവനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം  മുടങ്ങഭാചതയലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  എല്ലഭാ
പ്രഭാകദശനികേ  അവധനികേളുലാം  അങണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കൂടനി  ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതട്ട്
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. പദതനിക്കട്ട് ഗുണകേരമല്ല.

(സനി)  സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് ചകേഭാടക്കുന്ന സസൗജനല അഞട്ട് കേനികലഭാ അരനി,  അങണവഭാടനി
കുടനികേളക്കുകൂടനി നല്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

അങണവഭാടനി കുടനികേളക്കഭായനി ഏകേതീകൃത പഭാഠലപദതനി

258(6573) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത അങണവഭാടനി കുടനികേളക്കഭായനി ഏകേതീകൃത പഭാഠലപദതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങനില്  പഭാഠലപദതനി  കരഖയചട
പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പഭാഠലപദതനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  എചനല്ലഭാലാം
പഠകനഭാപകേരണങ്ങള / പഠന വസ്തുക്കള / ചമറതീരനിയലുകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; അവയചട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അങണവഭാടനി കുടനികേളക്കഭായനി പ്രവര്ത്തന പുസ്തകേലാം, വര്ക്കര്മഭാര്ക്കഭായനി
ലകേപുസ്തകേലാം, തതീലാം ചഭാര്ട്ടുകേള, അനുബന്ധ ചമറതീരനിയലുകേള എന്നനിവ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുചണങനില്
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏകേതീകൃത പഭാഠലപദതനിയടനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയ കുടനികേളക്കുള്ള
പ്രവര്ത്തന പുസ്തകേലാം എല്ലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ലഭനിക്കുനചണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇചല്ലങനില് എല്ലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള ലകേചക്കഭാള്ളുചമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാഠലപദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന്ന  രതീതനിയനില്  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം
ആയമഭാര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  നല്കേഭാകമഭാ;
അങണവഭാടനി ആയമഭാര്,  വര്ക്കര്മഭാര്,  ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലവസര്മഭാര്,  മറട്ട്
ഉകദലഭാഗസര് എന്നനിവര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാനഭായനി സഭാപനിച/പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള ഏചതല്ലഭാലാം;

(ഇ)  ഓകരഭാ  പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയലാം  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള പടനികേ,  കമല്വനിലഭാസലാം,
കഫഭാണ് നമ്പര്, ഇ-ചമയനില്, പരനിശതീലന സസൗകേരലങ്ങള എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(എഫട്ട്)  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  നടത്തനിപനിലുലാം  പരനിശതീലന  ചമഭാഡറ്റ്യൂള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള  പങഭാളനികേളഭാകുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പുതനിയ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;
ഉചണങനില് എവനിചടചയഭാചക്കചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അങണവഭാടനി  കുടനികേളക്കഭായനി  ഏകേതീകൃത
പഭാഠലപദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  പഭാഠലപദതനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  തതീലാം
ചഭാര്ട്ടുകേള,  കുടനികേളക്കുള്ള വര്ക്കട്ട്  ബുക്കട്ട്,  കുടനികേളക്കുള്ള അസസട്ട്ചമന്റെട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,
പ്രതീ-സ്കൂള  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  എന്നനിവ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   അവയചട  പകേര്പ്പുകേള
ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.*  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കഭായനി ലകേപുസ്തകേലാം പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്
കസജനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഏകേതീകൃത പഭാഠലപദതനിയടനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയ കുടനികേളക്കുള്ള
പ്രവര്ത്തന പുസ്തകേലാം എല്ലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ലഭനിക്കുനചണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി&ഇ)  പരനിഷരനിച  പഭാഠലപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം  പരനിശതീലകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം  (TOT)  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കപ്രഭാജക്ടട്ട്തലത്തനില്  അങണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അങണവഭാടനി  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ടനി  പഭാഠലപദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന.  അങണവഭാടനി  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനില്  50
കപര്ക്കട്ട്  ഇരനിക്കഭാവന്ന ക്ലഭാസട്ട്  റലാം  50  കപര്ക്കുള്ള കേടനില്,  ചമത്ത,  തലയണ, 50
കപര്ക്കട്ട്  ഇരുന്നട്ട്  ഭക്ഷണലാം  കേഴെനിക്കഭാനുള്ള  സസൗകേരലലാം,  കേനിചണ്,  ലലബറനി,
അവശലസഭാധനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  അലമഭാരകേള  എന്നനിവ  ഉണഭാകുലാം.  ഓകരഭാ
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയലാം  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള  പടനികേ,  കമല്വനിലഭാസലാം,  കഫഭാണ്
നമ്പര് എന്നനിവ അനുബന്ധമഭായനി * കചര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ചമയനില് സസൗകേരലലാം ലഭലമല്ല.

(എഫട്ട്) പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളുചട നടത്തനിപനില് സര്ക്കഭാരനിതര സലാംഘടനകേള
പങഭാളനികേളഭാണട്ട്.  AWTC  ലതക്കഭാടട്ട്, AWTC  ചനയഭാറനിന്കേര, AWTC  ചകേഭാല്ലലാം,
AWTC  കകേഭാടയലാം,  AWTC  എറണഭാകുളലാം,  AWTC  തൃശ്ശൂര്,  AWTC  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
AWTC  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  AWTC  കേണ്ണൂര്,  AWTC  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  10  ചടയനിനനിലാംഗട്ട്
ചസന്റെറുകേള സലാംസഭാന ശനിശുകക്ഷമ സമനിതനിയചട പരനിധനിയനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  AWTC
ലകേമനലാം, ചടയനിന്ഡട്ട് നഴറനി ടതീകചഴട്ട് ചസഭാലസറനിയചട കേതീഴെനിലഭാണുള്ളതട്ട്.  AWTC

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ചപരുമ്പഭാവൂര് NSS  തഭാലൂക്കട്ട് യൂണനിയന് എറണഭാകുളത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനിലഭാണുള്ളതട്ട്.
AWTC  നടക്കഭാവട്ട്,  കദശതീയ  മഹനിളഭാ  സമഭാജത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലഭാണുള്ളതട്ട്,
MLTC (മനിഡനില് ചലവല് ചടയനിനനിലാംഗട്ട് ചസന്റെര്) എറണഭാകുളലാം രഭാജഗനിരനി കകേഭാകളജട്ട്
ഓഫട്ട് കസഭാഷലല് സയന്സനിനട്ട് കേതീഴെനിലഭാണുള്ളതട്ട്. എന്നഭാല് കമഭാഡറ്റ്യൂള നനിര്മ്മേഭാണലാം/
പരനിഷ്ക്കരണലാം സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്.

(ജനി)  സലാംസഭാനചത്ത അങണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുചട പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
പുതനിയ പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് പുനര്/സനിര നനിയമനലാം ലഭനിച  അലാംഗപരനിമനിതര്

259(6574) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  നതീതനി  വകുപനിചന്റെ  18-5-2013 ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  40/13,
7-8-2013-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  63/13  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  പുനര്/സനിര  നനിയമനലാം  ലഭനിച  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  ജതീവനക്കഭാചര
സര്വതീസനില് കമചപടത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  (ഡനി)  വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുള്ള
2617/2016/എസട്ട്.ചജ.ഡനി,  2851/2016/എസട്ട്.ചജ.ഡനി.  നമ്പര്  ഫയലുകേളനികനല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്  സൂചനിപനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരനില്
കനരചത്ത  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  സനിര  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലാം  ഉളചപടനിട്ടുള്ളതുലാം
എന്നഭാല് അവചരയലാം സര്വതീസനില് റഗുലലറസട്ട് ചചയ്തനിടനിചല്ലന്ന വസ്തുത പരനിഗണനിചട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയനര  പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ നയലാം

260(6575) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ നയലാം' പ്രഖലഭാപനലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനികേലഭാലാംഗ കക്ഷമത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേ വകുപട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  നയലാംചകേഭാണട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന  പദതനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമനയലാം,  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമവകുപട്ട്  രൂപതീകേരണലാം
എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലകേചക്കഭാള്ളഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എചനഭാചക്ക;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  'ഭനിന്നകശഷനിയള്ളവര്ക്കട്ട്  കവണനിയള്ള  സലാംസഭാന  നയലാം  2015'  

അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  22-9-2015-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  60/2015/സഭാ.നതീ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്
പുറചപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരുചട കക്ഷമലാം,  പുനരധനിവഭാസലാം,  വനികേസനലാം,  അവകേഭാശ
സലാംരക്ഷണലാം, അവസരസമതസത്തനിനുള്ള കേരുതല് നടപടനി,  ഭനിന്നകശഷനിയള്ളവരുചട
വലക്തനിസസഭാതനലത്തനിനുള്ള  തടസങ്ങള നതീക്കുകേ,  അവരുചട  പൂര്ണ്ണ പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നനിവയഭാണട്ട്  'ഭനിന്നകശഷനിയള്ളവര്ക്കട്ട്  കവണനിയള്ള  സലാംസഭാന
നയലാം 2015' ചകേഭാണട്ട് ലക്ഷലമഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിചല കുടനികേളക്കട്ട് പഠകനഭാപഭാധനികേള

261(6576) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അനഭാഥഭാലയങ്ങളനിചല
കുടനികേളക്കട്ട് പഠകനഭാപഭാധനികേള ലഭലമഭാക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ഇല്ലഭാത്ത
എത്ര അനഭാഥഭാലയങ്ങള ഈ വകുപനിനു കേതീഴെനിലുണട്ട്;

(സനി) ഇത്തരലാം അനഭാഥഭാലയങ്ങളനില് കേഴെനിയന്ന കുടനികേളക്കട്ട് പഠകനഭാപകേരണലാം
എന്ന രതീതനിയനില് കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള ലഭലമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ശദയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമുള്ള
കുടനികേളക്കഭായനി 10 ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാമുകേളുലാം 6 ചസഷലല് ചനില്ഡ്രന്സട്ട് കഹഭാമുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   പ്രസ്തുത  കഹഭാമുകേളനിചല  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനത്തനിനഭാവശലമഭായ എല്ലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കേനിവരുന.  ആയതനില്  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  ഉളചപടന.
ഇതനിനുപുറകമ  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  രജനിസര്  ചചയ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളനിചല കുടനികേളുചട വനിദലഭാഭലഭാസലാം അടക്കമുള്ള ചചലവകേളക്കഭായനി
ഒരു കുടനിക്കട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ നനിരക്കനില് സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെട്ട് നല്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  പഠനഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ഇല്ലഭാത്ത  15  ചനില്ഡ്രന്സട്ട്  കഹഭാമുകേള
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുണട്ട്.  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ഇല്ലഭാത്ത  അനഭാഥഭാലയങ്ങളുചട
വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ചനില്ഡ്രന്സട്ട്
കഹഭാമുകേളനികലയലാം  ചസഷലല് ചനില്ഡ്രന്സട്ട്  കഹഭാമുകേളനികലയലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനത്തനിനഭായനി
ആവശലഭാനുസരണലാം കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് സസയലാം ചതഭാഴെനില്

262(6577) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് സഭാമൂഹലകക്ഷമ വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് സസയലാം ചതഭാഴെനില്
കേചണത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസയലാം  ചതഭാഴെനില്  പദതനികേളുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  അലാംഗപരനിമനിതര്
അകപക്ഷകേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദചപട  ഉകദലഭാഗസര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഇവചര സഹഭായനിക്കുന്നനിചല്ലന്ന പരഭാതനിയനില് എടത്ത നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സസയലാം ചതഭാഴെനില് കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി രണട്ട് തരലാം വഭായകേള
അനുവദനിച്ചുവരുന.

1. എന്.എചട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.  വഭായഭാ  പദതനി:  എന്.എചട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.സനി.-യനില്
നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വഭായ  നല്കേനിവരുന.  ടനി
വഭായ  6  ശതമഭാനലാം  പലനിശ നനിരക്കനില് ഉകദലഭാഗസ ജഭാമലലാം/വസ്തു
ജഭാമലത്തനികനല് 5 വര്ഷചത്ത കേഭാലഭാവധനിക്കഭാണട്ട് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

2. ബഭാങട്ട്  കലഭാണ്  സബ്സനിഡനി  പദതനി:  സര്വതീസട്ട്  ഏരനിയഭാ
ബഭാങ്കുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്ന സസയലാം ചതഭാഴെനില്
വഭായഭാ  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലുള്ള
അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  പൂരനിപനിചട്ട്  വനികേലഭാലാംഗതസ  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ
സഭാക്ഷലചപടത്തനിയ പകേര്പട്ട്,  കറഷന് കേഭാര്ഡനിചന്റെ 1, 2  കപജനിചന്റെ
പകേര്പട്ട്,  രണട്ട് പഭാകസഭാര്ടട്ട് ലസസട്ട് കഫഭാകടഭാ എന്നനിവ സഹനിതലാം
കകേഭാര്പകറഷനനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  സര്വതീസട്ട്
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ഏരനിയഭാ  ബഭാങനികലയട്ട്  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുകേയലാം
വഭായ  അനുവദനിചതഭായനി  ബഭാങനിചന്റെ  അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്
വഭായ  തുകേയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നല്കുകേയലാം
ചചയ്യുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഫണനിചന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  മുന്ഗണനഭാകമത്തനില്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു വരുന.

(സനി) ഇത്തരത്തനിചലഭാരു പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

1995-ചല കപഴണ്സട്ട് വനിത്തട്ട് ഡനിചസബനിലനിറതീസട്ട് ആക്ടട്ട്

263(6578) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനല്ലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1995-ചല  കപഴണ്സട്ട്  വനിത്തട്ട്  ഡനിചസബനിലനിറതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ഒഴെനിവകേളനില് മൂന്നട്ട് ശതമഭാനലാം ഭനിന്നകശഷനിയള്ളവര്ക്കഭായനി
നതീക്കനിചവചനിട്ടുചണങനിലുലാം  അതനിനനുസ സൃതമഭായനി  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നനിചല്ലന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇതു  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇചല്ലങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ബഭാക്കട്ട് കലഭാഗട്ട്  ഉചണങനില്  ആയതു  പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള സലാംവരണലാം കൃതലമഭായനി പഭാലനിക്കുവഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  തഭാലഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ
വരുന്ന  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാചര  സനിരചപടത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമനങ്ങളനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കട്ട്  3  ശതമഭാനലാം
സലാംവരണലാം  നല്കേനിവരുന.  2004  മുതല്  2007  വചരയള്ള  ബഭാക്കട്ട് കലഭാഗട്ട്  ഒഴെനിവകേള
കേചണത്തനി നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  എലാംകപ്ലഭായ്ചമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചഞട്ട്  മുകഖന  1-1-1993  മുതല്  31-12-2003  വചര
കേഭാലയളവനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  179  ദനിവസലാം  കസവനമനുഷനിച  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്
സനിരനനിയമനലാം/പുനര്നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
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മഭാകവലനികസഭാറനില് അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനിലക്കുറവട്ട്  നടപഭാക്കല്

264(6579) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനി കസഭാറനില് അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനില അഞട്ട് വര്ഷകത്തക്കട്ട് കൂടനില്ല

എന്ന പ്രഖലഭാപനകത്തഭാചടഭാപലാം, ചപഭാതു വനിപണനിയനില് അവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനില

കുത്തചന കുറയന്നപക്ഷലാം, മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലുലാം ഈ വനിലക്കുറവട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിചല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  നനിലവനില്  സബ്സനിഡനി

നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ചചയവരുന്ന  13  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട  വനില

വര്ദനിപനിക്കനിചല്ലന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഈ  സഭാധനങ്ങളുചട

വനില  കുറയന്നപക്ഷലാം  അതനുസരനിചട്ട്  ഇവയചട  സബ്സനിഡനി  വനില്പനവനിലയലാം

വലതലഭാസചപടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനിചയടക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിചല ചചറുവട്ടൂരനില് മഭാകവലനികസഭാര്

265(6580) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  ചചറുവട്ടൂരനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

കേഭാലത്തട്ട് മഭാകവലനി കസഭാര് തുടങ്ങുന്നതനിനട്ട് എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആയതനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിചല ചനല്ലനിക്കുഴെനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല

ചചറുവട്ടൂരനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്,  ലഭനിച

നനികവദനത്തനികനല്  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  സലപ്ലകകേഭാ

എറണഭാകുളലാം  കമഖലഭാ  മഭാകനജര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധലതഭാ

പഠനത്തനിചന്റെയലാം,  ജതീവനക്കഭാരുചട ലഭലതയചടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് ചചറുവട്ടൂരനില്

പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
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മുക്കലാം ഫര്ക്കയനിചല കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് വനിതരണത്തനിനു കറഷന്
സഭാധനങ്ങള

266(6581) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുക്കലാം ഫര്ക്കയനിചല കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് വനിതരണത്തനിനട്ട് വഭാവഭാടട്ട്
സബട്ട്  ചസന്റെറനില്നനിനലാം  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കണചമന്ന  ആവശലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇതനിന്കമല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആവശലലാം പരനിഗണനിചട്ട് അനുമതനി നല്കുകമഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല്ല.

ശബരനി ബഭാന്റെട്ട് സഭാധനങ്ങളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം

267(6582) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലപ്ലകകേഭാ വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന ശബരനി ബഭാന്റെട്ട് സഭാധനങ്ങളുചട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയചട ഗുണനനിലവഭാരലാം ചമചചപടത്തുന്നതനിനട്ട് കൃതലവലാം കുറമറതുമഭായ
സനിരലാം  പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓകരഭാ  ശബരനി  ഉല്പന്നവലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്  നഭാഷണല്
അചകഡനികറഷന്  കബഭാര്ഡട്ട്  കഫഭാര്  ചടസനിലാംഗട്ട്  &  കേഭാലനികബഷന്  ലകബഭാറടറനി
(NABL)-യചട  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  വലതലസ്ത  ബഭാച്ചുകേള  കതഭാറുലാം
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരത്തനില്  എചനങനിലുലാം  വലതനിയഭാനലാം
കേണപനിടനിചഭാല് പ്രസ്തുത കസഭാക്കട്ട് പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുലാം ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള എടക്കുന്നതനിനുലാം
കേരഭാര് അവസഭാനനിപനിചട്ട് പുതനിയ ചടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള വലവസകേള കേരഭാറനില്
നനിലവനിലുണട്ട്.  ശബരനി  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംഘലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം
ഡനികപഭാതലത്തനിലുലാം  ആകേസനികേ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
ലഭാബനികലയട്ട് അയയ്ക്കുകേയലാം ചചയ്യുനണട്ട്.
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അനഭാഥ മന്ദനിരങ്ങളനിചല അകനവഭാസനികേളക്കട്ട് കറഷന് ചപര്മനിറ്റുകേള

268(6583) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനഭാഥ മന്ദനിരങ്ങളനിചല അകനവഭാസനികേളക്കട്ട് നനിലവനില് ഉണഭായനിരുന്ന
കറഷന് ചപര്മനിറ്റുകേള റദ്ദു ചചയ്യുന്നതഭാകയഭാ പുതുക്കനി നല്കേഭാത്തതഭാകയഭാ ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിചല  ഓര്ഫകനജുകേളക്കട്ട്  അനുവദനിചനിരുന്ന
കറഷന് ചപര്മനിറ്റുകേള പുതുക്കനി നല്കേഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓര്ഫകനജുകേളനിചല  അകനവഭാസനികേളക്കുള്ള  കറഷന്  ചപര്മനിറ്റുകേള
പുതുക്കനി നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില് പുതുക്കുവഭാനുള്ള അകപക്ഷ ലഭനിച കറഷന്
ചപര്മനിറ്റുകേള 31-3-2017 വചര പുതുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിലവനിലുള്ള കറഷന് ചപര്മനിറ്റുകേള എല്ലഭാലാംതചന്ന പുതുക്കനി നല്കുനണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള കേരഭാര്

269(6584) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേരഭാര്
നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട് ആര്ക്കഭാണട്ട്;

(ബനി) എത്ര തുകേയഭാണട്ട് കേരഭാര് നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്;

(സനി) നഭാളനിതുവചര എത്ര തുകേ ആയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) കറഷന് കേടകേള കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഇ-
കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കുന്നതനിനുലാം എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  ഇന്നര്ഷതീറ്റുകേള  പ്രനിന്റെട്ട്  ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  കകേരള
ബുക്കട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് പബനികക്കഷന്സട്ട് ചസഭാലസറനിക്കുലാം (ചകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.)  പുറലാംചട
പ്രനിന്റെട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ലഭാമനികനറട്ട്  ചചയ്തട്ട്  സഭാപനിള ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  സനി-ഡനിറനിനുമഭാണട്ട്  കേരഭാര്
നല്കേനിയനിരുന്നതട്ട്.
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(ബനി) ഇന്നര് ഷതീറ്റുകേള പ്രനിന്റെട്ട് ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് കേഭാര്ചഡഭാന്നനിനട്ട്  2.142 രൂപയലാം
പുറലാംചട പ്രനിന്റെട്ട്  ചചയ്തട്ട്  ലഭാമനികനറട്ട്  ചചയ്തട്ട്  സഭാപനിള ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേഭാര്ചഡഭാന്നനിനട്ട്
13.50 രൂപയമഭാണട്ട് കേരഭാര് ചചയ്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി) തുകേ നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഷന് കേഭാര്ഡുടമകേളുചട  മുഴുവന് വനിവരങ്ങളുലാം  ഡനിജനിലറസട്ട്
ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിചനയലാം  ബകയഭാചമടനികേട്ട്  ആതന്റെനികക്കഷന്
മുകഖന  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  ശരനിയഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനു  മഭാത്രലാം  കറഷന്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനട്ട്  കറഷന്  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  ഇ-
കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം-മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനിചല അപഭാകേതകേള

270(6585) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയ കറഷന് മുന്ഗണനഭാ കേരടട്ട് പടനികേയനില് കേടനകൂടനിയ അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുലാം
ഭരണതലത്തനില് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏകേകദശലാം എത്ര പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്;  അവയനില് എത്ര
എണ്ണലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനിചല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  പടനികേയനില്നനിനലാം
പുറത്തഭായ  കറഷന് കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം  നല്കേഭാന് എചനല്ലഭാലാം  നടപടനി
ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേരടട്ട്  മുന് ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  പരഭാതനികയഭാ  ആകക്ഷപകമഭാ  ഉചണങനില്
ചവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ പരഭാതനി നല്കേഭാവന്നതഭാണട്ട്.   ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്
അദലക്ഷനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിയലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനലാം,
വനികല്ലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  സലപ്ല  ഓഫതീസട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പരഭാതനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  23158  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  17214  പരഭാതനികേള
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  അര്ഹരഭായവചര  മുഴുവന്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

271(6586) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവലാംബര്  1  മുതല്  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാനനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത നനിയമപ്രകേഭാരലാം മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം ഗര്ഭനിണനികേളഭായ
സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുലാം  ഭക്ഷലസഹഭായലാം  നലഭാന്  ബഭാധലതയചണനള്ളതനിനഭാല്
ആയതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2010-ചല  ചസന്സസട്ട്  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിച  കറഷന്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  നനിരവധനിയഭാളുകേളക്കട്ട്  ഇടലാം  കേചണത്തഭാന്
സഭാധനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാല്  അവരുചട  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  കറഷന്
കേഭാര്ഡനില് കപരു വരുത്തുന്നതനിനുലാം എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുചമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  നനിയമത്തനിന്കേതീഴെനില്  കറഷന്  ചമഭാത്തവനിതരണശഭാലകേള
ഇല്ലഭാതഭാകുചമന്നതനിനഭാല്  അവനിടങ്ങളനിചല  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.
2010-11 വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഒരു ലപലറട്ട് കപ്രഭാജക്ടഭായനി 52 ജനില്ലകേളനില്
നടപനിലഭാക്കനിയ  ഈ  പദതനി  കകേരളത്തനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനില്ലയനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  9.45  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള റഭാങനിലാംഗട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കേരടട്ട്
മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ടനി പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത്തവര്ക്കട്ട്
പരഭാതനികേള നല്കേഭാന് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനലാം, വനികല്ലജട്ട് ഓഫതീസട്ട്, തഭാലൂക്കട്ട്
സലപ്ല ഓഫതീസട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചവരനിഫനികക്കഷന്
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കേമ്മേനിറനിയചടയലാം  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിയചടയലാം  തതീരുമഭാനത്തനില്  അനനിമ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം.  നനിലവനിചല  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കനി  നല്കേനിയകശഷലാം  കപരു
വനിവരങ്ങള ഉളചപടത്തുന്ന നടപടനി വകുപട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴുണഭാകുന്ന  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങചളക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് ചര്ച നടത്തനി തതീരുമഭാനചമടക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കറഷന് കേടകേളനില് ഇ-കപഭാസട്ട്  സഭാപനിക്കല്

272(6587) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എല്ലഭാ കറഷന് കേടകേളനിലുലാം ഇ-കപഭാസട്ട് എന്ന ഉപകേരണലാം
സഭാപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  വഞനിക്കചപടന്നനിചല്ലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
എചനല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഇസൗ ഉപകേരണലാം വഴെനി ഏര്ചപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനല്ലഭാലാം;

(സനി)  എന മുതലഭാണട്ട് ഇസൗ സലാംവനിധഭാനലാം കറഷന് കേടകേളനില് സഭാപനിക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന്  കേടകേളനിചലല്ലഭാലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ചസയനില്
(ഇ-കപഭാസട്ട്) ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഷന് കേടകേളനില് നടക്കുന്ന എല്ലഭാ
ഇടപഭാടകേളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനിചലത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്  ആധഭാര് അചല്ലങനില് സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/  ബഭാര്കകേഭാഡട്ട് കപഭാലുള്ള
ബദല് മഭാര്ഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കറഷന്  കേടകേളനില്നനിനലാം  കേനികടണ  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  അളവലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പ്രതനിമഭാസ കറഷന് വനിഹനിത വനിവരങ്ങള ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന
അറനിയനിക്കുകേ,  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനികചരുന്ന  വനിവരലാം  കേഭാര്ഡുടമചയ  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
സകന്ദശലാം വഴെനി  അറനിയനിക്കുകേ,  കൂടഭാചത ടഭാന്സഭാരന്സനി കപഭാര്ടല് മുകഖന ഓകരഭാ
ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തതമയലാം  തചന്ന  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  31-3-2017-നകേലാം  ചപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിചന്റെ  എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്
കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.
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കറഷന് കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന സഭാധനങ്ങളുചട അളവനില് ചവടനിപട്ട്

273(6588) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കറഷന് കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന സഭാധനങ്ങള
അളവനില്  കുറചഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതട്ട്  എന്ന വലഭാപകേ  പരഭാതനി  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാന് നനിലവനില് എനട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണുള്ളതട്ട്;

(സനി) നനിലവനിചല സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിചല  സലാംവനിധഭാനലാം  പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചനില മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചപഭാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂചട വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന കറഷന് സഭാധനങ്ങളുചട

വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  വനിലവനിവരപടനികേ, കസഭാക്കനിചന്റെ നനില എന്നനിവ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

കേഭാണത്തക്കവനിധലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കണചമന്നട്ട്  നനിയമലാംമൂലലാം  വലവസ  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാചത  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  നല്കുകമ്പഭാള  കേഭാര്ഡുടമകേള ക്കട്ട്  ബനില്  നല്കേണചമന്നട്ട്

നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കചപടനകണഭാ  എന്നട്ട്  വകുപനിചല

പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനഭാ  കവളയനില്  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം

നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര  കകേരളഭാ  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഓര്ഡറനിചല

ചടങ്ങളനുസരനിചട്ട്  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാചത

കറഷന് സഭാധനങ്ങളുചട വനിതരണകത്തഭാതട്ട്, വനിലവനിവരലാം എന്നനിവ എല്ലഭാ ദൃശല-ശവല-

പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  പരസലചപടത്തുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  വകുപനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ

ചവബ്ലസറനിലുലാം പ്രസനിദചപടത്തുന.

(സനി) ആണട്ട്.

(ഡനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എന്ഡട്ട്  -ട-

എന്ഡട്ട് കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന് നനിലവനില് വന കേഴെനിയകമ്പഭാള കറഷന് സലാംവനിധഭാനലാം

കൂടതല് സതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം ആകുന്നതഭാണട്ട്.
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കറഷന് കേടകേള ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില്  ചകേഭാണവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള

274(6589) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത കറഷന് കേടകേള ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില്
ചകേഭാണവരുന്നതനിനഭായനി  എചനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവചര  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നയത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന്കേടകേളുചട നവതീകേരണവലാം
മറ്റുലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  കറഷന്  കേടകേളനില്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനവലാം,  ബകയഭാചമടനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനവലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എന്ഡട്ട് ട എന്ഡട്ട് കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന് പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി
2015  ആഗസട്ട്  മുതല്  2016  ഏപ്രനില്  വചരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  ഒരു  കമഭാഡല്
ലപലറട്ട്  നടത്തനിയനിരുന.  കമഭാഡല്  ലപലറനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലകേളനിലുള്ള  22  കറഷന്  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്
കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ചസയനില്)  ചമഷതീന്  സഭാപനിചട്ട്  ബകയഭാചമടനികേട്ട്  ഐഡന്റെനിഫനികക്കഷന്
വഴെനികയഭാ  OTP  ആതന്റെനികക്കഷന് വഴെനികയഭാ  കേഭാര്ഡുടമചയ  തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട്  കറഷന്
നല്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടത്തനിയനിരുന.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിചല  6
കറഷന് കേടകേളനില് പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഓണ്ലലനഭായനി ബകയഭാചമടനികേട്ട് ആതന്റെനികക്കഷന്
നടത്തനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള തനിരനിചറനിഞ്ഞട്ട് കറഷന് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഒരു
പ്രതീ-ലപലറട്ട് പദതനിയലാം നടപഭാക്കനിയനിരുന.  രണട്ട് പദതനികേളക്കുലാം മുകന്നഭാടനിയഭായനി
കറഷന് കേടകേളനില് നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിരുന.  ഒകര നനിറത്തനില്
ചപയനിന്റെട്ട്  ചചയ്യുകേയലാം  അതലഭാവശലലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തുകേയലാം  തറ  ലടല്
പഭാകുകേയലാം  ഇലകനികേട്ട്  വയറനിലാംഗട്ട്  നവതീകേരനിക്കുകേയലാം  ചചയ.  കറഷന്കേടയചട  വയബനിലനിറനി
(ജതീവനക്ഷമത)  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  കവളഡട്ട്  ഫഡട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഒരു  പഠനലാം
നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കറഷന്  കേടകേളനിചലല്ലഭാലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  ബകയഭാചമടനികേട്ട്
വനിവരങ്ങള ഉളചപടത്തനി ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട് ചസയനില്)
ചമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
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ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം - സലപ്ലകകേഭായനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള

275(6590)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലപ്ലകകേഭായനില്
പുതുതഭായനി ഏചതല്ലഭാലാം തസ്തനികേകേള എത്ര വതീതലാം സൃഷനിക്കചപടചമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എണ്ണലാം തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  തസ്തനികേകേളനികലയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  കയഭാഗലതയള്ള
സലപ്ലകകേഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം-ചതറഭായ വനിവരങ്ങള നല്കേനി മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില്
ഉളചപടവര്

276(6591)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിച കേരടട്ട്
മുന്ഗണനഭാ ലനിസനിചന്റെ സര്കവ നടപടനികേള എന്നഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്;

(ബനി) മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില് ഉളചപടന്നതനിനഭായനി ചതറഭായ വനിവരങ്ങള നല്കേനി
ലനിസനില് കേയറനിക്കൂടനിയവചര കേണപനിടനിയ്ക്കുന്നതനിനുലാം,  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഭക്ഷല വകുപട്ട് എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-1-2015-നട്ട്.

(ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 2013 നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര കേചണത്തഭാന് കറഷന് കേടകേള വഴെനി പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡട്ട്
കഫഭാറലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയലാം ടനി കഫഭാറത്തനില് അകപക്ഷകേരുചട സതലപ്രസ്തഭാവന
ഉളചപടത്തുകേയലാം ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  അതനികനലഭാണട്ട് കേരടട്ട് പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
പഞഭായത്തനിചല  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയചട  പരനികശഭാധനയനില്  പരമഭാവധനി
അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.
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277(6592)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ചപഭാതുവനിതരണ രലാംഗത്തട്ട്

ഉണഭാവന്ന പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാപടനികേയനില്  ഉളചപടത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിശയനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചനല്ലഭാമഭാചണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വതീടനിചന്റെ സനിതനി,  മുന്ഗണനഭാകമലാം നനിശയനിക്കുന്നതനില് ഘടകേമഭാക്കനി

യനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാമഭാനലലാം  നല്ല  വതീടകേള  ഉചണങനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  വലനിയ

പ്രതനിസന്ധനി കനരനിടന്ന കുടലാംബങ്ങളുചണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  -  2013  കകേരളത്തനില്  നടപനില്  വരുകമ്പഭാള

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  14.25  ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനില്

മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കവണനിവരുന്നതട്ട്  10.25  ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  187

ലക്ഷകത്തഭാളലാം അര്ഹരഭായ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ബഭാക്കനിയള്ള 4 ലക്ഷലാം ചമടനികേട്ട് ടണ്

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിതരണലാം  ചചയഭാന്  കേഴെനിയലാം.   ആയതനിചന്റെ  വനിതരണകമലാം

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്,  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിചല

ജതീവനക്കഭാര്,  ആദഭായ  നനികുതനി  ഒടക്കുന്നവര്,  സസനമഭായനി  ഒകരക്കറനിനുകമല്  ഭൂമനിയള്ളവര്,

സസനമഭായനി 1000 ചതുരശ അടനിക്കുകമല് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള വതീകടഭാ ഫ്ളഭാകറഭാ ഉള്ളവര്,

നഭാലട്ട്  ചക  വഭാഹനമുള്ളവര്  എന്നനിവര്  മുന്ഗണനഭാ  കമത്തനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കചപടലാം.

എന്നഭാല്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപടന്ന  ക്ലഭാസട്ട്  4  തസ്തനികേവചരയള്ള  ജതീവനക്കഭാചര

മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുന്സര്ക്കഭാര്  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗക്കഭാചര കേചണത്തഭാന് തഭാലൂക്കട്ട്തല റഭാങനിലാംഗട്ട് ആണട്ട് നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്

മഭാറനി ഇകപഭാള സലാംസഭാനതല റഭാങനിലാംഗട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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278(6593) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരണലാം
ഏചതഭാചക്ക ജനില്ലകേളനില് പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാവധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു ജനില്ലയനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.

(ബനി)  31-3-2017-നകേലാം  ചപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിചന്റെ  എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്
കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന് പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയചമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

കറഷന് കേടകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം സതഭാരലമഭാക്കല്

279(6594) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കറഷന്  കേടകേള  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഷന്  കേടകേളുചട  പ്രവര്ത്തന  കേഭാലഭാവധനി
നനിജചപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര,  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഭാലൂക്കുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഷന്
കേടകേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷന്  കേടകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  സതഭാരലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന് കേടകേളനിചലല്ലഭാലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ചസയനില് (ഇ-
കപഭാസട്ട്)  ചമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനില്  നടക്കുന്ന  എല്ലഭാ
ഇടപഭാടകേളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനിചലത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്  ആധഭാര് അചല്ലങനില് സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/  ബഭാര്കകേഭാഡട്ട് കപഭാലുള്ള
ബദല്  മഭാര്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ചപടത്തുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനിയഭായ സലപ്ലകകേഭാചയ
ചുമതലചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സലപ്ലകകേഭാ തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.
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(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര,  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഭാലൂക്കുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കറഷന്
കേടകേളുചട വനിവരലാം യഥഭാകമലാം അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി) കറഷന്കേടകേളനില്നനിനലാം കേനികടണ ഉത്പന്നങ്ങളുലാം അളവലാം സലാംബന്ധനിചട്ട്
പ്രതനിമഭാസ കറഷന് വനിഹനിത വനിവരങ്ങള ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന
അറനിയനിക്കുകേ,  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനികചരുന്ന  വനിവരലാം  കേഭാര്ഡുടമചയ  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
സകന്ദശലാംവഴെനി  അറനിയനിക്കുകേ,  കൂടഭാചത  ടഭാന്സഭാരന്സനി  കപഭാര്ടല്  മുകഖന  ഓകരഭാ
ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തതമയലാം  തചന്ന  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില് വനിഭഭാവന ചചയ്യുനണട്ട്.

കൂടനിയ വനിലയനില് സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേഭാനുമതനി

280(6595) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  തതീകയറര്  കകേഭാലാംപ്ലക്സുകേകളഭാടലാം  മളടനിപ്ലക്സുകേകളഭാടലാം
കചര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേഫകറരനിയ,  സഭാകട്ട്  കഷഭാപ്പുകേള,  മറട്ട്  കേടകേള,
എയര്കപഭാര്ടനിചല കഷഭാപ്പുകേള ഇവയനില് എലാം.ആര്.പനി. നനിരക്കനികനക്കഭാളുലാം വനിലകൂടനി
സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുന എന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്
വനിലകൂടനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനട്ട്  പ്രകദശചത്ത  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപന.ങ്ങള  അചല്ലങനില്
സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് കകേരളത്തനില് ഏചതല്ലഭാലാം
സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രകതലകേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചല്ലങനില്  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; സഭാപനങ്ങളുചട കപരുവനിവരലാം ഉളചപചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് പ്രകതലകേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനിചല്ലങനില് ഇവര്ചക്കതനിചര
കേര്ശന കമല്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2011-ചല  ലതീഗല്  ചമകടഭാളജനി  (പഭാകക്കജ്ഡട്ട്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്)  ചടങ്ങളനിചല
MRP-കയക്കഭാള കൂടതല് വനില ഈടഭാക്കഭാന് പഭാടനില്ല എന്ന വലവസയട്ട് വനിരുദമഭായനി
എലാം.ആര്.പനി.  നനിരക്കനികനക്കഭാള വനിലകൂടനി സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി
നല്കുവഭാന് വലവസയനില്ല.  എടട്ട് സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു.  ടനി
സഭാപനങ്ങളുചട കപരട്ട് വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1. പത്മലാം തനികയറര്, മലപ്പുറലാം

2. വനിസയ തനികയറര്, ചപരനിനല്മണ്ണ

3. കസൗണ് തനികയറര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. പനി.വനി.എസട്ട്. ഫനിലനിലാം സനിറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

5. വനിനഭായകേ തനികയറര് കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്

6. കേഭാര്ണനിവല് തനികയറര്, ചകേഭാല്ലലാം

7. കേഭാകവരനി തനികയറര്, ആറനിങ്ങല്, തനിരുവനനപുരലാം

8. അഭനിലഭാഷട്ട് തനികയറര്, കകേഭാടയലാം.

(സനി)  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര  കമല്പറഞ്ഞ  ചടങ്ങള
അനുസരനിചട്ട് നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കറഷന് വനിതരണത്തനിനട്ട് ബകയഭാചമടനികേട്ട് കേഭാര്ഡട്ട്

281(6596) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഷന്  വനിതരണത്തനിനട്ട്  ബകയഭാ  ചമടനികേട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്
നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് വനിതരണത്തനിചല ഓകരഭാ ഘടവലാം സതഭാരലമഭാക്കഭാനുലാം കറഷന്
സഭാധനങ്ങളുചട  കചഭാര്ചയലാം  ചവടനിപ്പുലാം  തടയഭാനുലാം  എചനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളചപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ലകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട് പുതുക്കലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കപപര് കേഭാര്ഡട്ട് തചന്നയഭാണട്ട്
ഇകപഭാള വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  കറഷന്കേഭാര്ഡുകേളുചട അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം
ആധഭാര്  വനിവരങ്ങളുലാം  കശഖരനിചനിരുന.  കേഭാര്ഡലാംഗങ്ങളുചട  ബകയഭാചമടനികേട്ട്  വനിവരങ്ങള ഇ-
കപഭാസട്ട്  (ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ചസയനില്)  ചമഷതീനുകേള  മുകഖന
കശഖരനിചട്ട്  ആധഭാര്  ചസര്വര്  വഴെനി  ആതന്റെനികക്കറട്ട്  ചചയ്തട്ട്  കറഷന്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

1486/2019
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(ബനി)  കറഷന്കേടകേളനില്നനിനലാം  കേനികടണ  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  അളവലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പ്രതനിമഭാസ കറഷന് വനിഹനിത വനിവരങ്ങള ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന
അറനിയനിക്കുകേ,  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനികചരുന്ന  വനിവരലാം  കേഭാര്ഡുടമചയ  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
സകന്ദശലാം വഴെനി  അറനിയനിക്കുകേ,  കൂടഭാചത ടഭാന്സഭാരന്സനി കപഭാര്ടല് മുകഖന ഓകരഭാ
ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തതമയലാംതചന്ന  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗങ്ങചള  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന തലത്തനില്
റഭാങനിലാംഗട്ട് നടത്തനി കേരടട്ട് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമലാം 2013
വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന്നമഭാതനിരനി  കുടലാംബത്തനിചല  മുതനിര്ന്ന  സ്ത്രതീചയ  കേഭാര്ഡുടമയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  ക്ലഭാസട്ട്-4  ജതീവനക്കഭാചരകൂടനി  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളചപടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാട കൂടനി
കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടകൂടനി
വനിവനിധ  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്  കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന്  പദതനിയചട
വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം തസരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം
ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്ലലന്
പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനവലാം  (ഗ്രതീവന്സട്ട്  റനിഡ്രസല്  ആപ്ലനികക്കഷന്)
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് വനിതരണത്തനിനട്ട് എന്ഡട്ട് ട എന്ഡട്ട് പദതനി

282(6597) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഷന് വനിതരണത്തനിനട്ട്  എൻഡട്ട്  ട  എൻഡട്ട്  പദതനി
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് വനിതരണത്തനിചല ഓകരഭാ ഘടവലാം സതഭാരലമഭാക്കഭാനുലാം കറഷന്
സഭാധനങ്ങളുചട  കചഭാര്ചയലാം  ചവടനിപ്പുലാം  തടയഭാനുലാം  എചനല്ലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളചപടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില് എചനല്ലഭാലാം നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  വനിവരങ്ങളുചട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഡനിജനിറല് വല്ക്കരണലാം,

കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുചട  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം,  എ.ആര്.ഡനി.  ഓകടഭാകമഷന്  (കറഷന്

കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസട്ട്  ചമഷതീന്  സഭാപനിചട്ട്  വനിതരണലാം),  സതഭാരലമഭായ  പരഭാതനി

പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കുകേയലാം  സതഭാരലതഭാ  കപഭാര്ടല്  (Transparency  Portal)

സഭാപനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ  തുടങ്ങനിയ  സങതീര്ണ്ണ  ഘടകേങ്ങള  ഉളചപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്

എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്  കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന് പദതനി.  2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടകൂടനി

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടകൂടനി  വനിവനിധ

കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്  കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന്  പദതനിയചട

വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം തസരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) കറഷന്കേടകേളനില്നനിനലാം കേനികടണ ഉത്പന്നങ്ങളുലാം അളവലാം സലാംബന്ധനിച

പ്രതനിമഭാസ കറഷന് വനിഹനിത വനിവരങ്ങള ഓകരഭാ ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്. മുകഖന

അറനിയനിക്കുകേ,  കസഭാക്കട്ട്  എത്തനികചരുന്ന  വനിവരലാം  കേഭാര്ഡുടമചയ  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.

സകന്ദശലാം  വഴെനി  അറനിയനിക്കുകേ കൂടഭാചത  ടഭാന്സഭാരന്സനി  കപഭാര് ടല് മുകഖന ഓകരഭാ

ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തതമയലാം  തചന്ന  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം

ഒരുക്കുകേ തുടങ്ങനിയവ പുതനിയ സലാംവനിധഭാനത്തനില് വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങചള  കേചണത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  റഭാങനിലാംഗട്ട്

നടത്തനി  കേരടട്ട്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭക്ഷല  സരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  2013  വനിഭഭാവനലാം

ചചയ്യുന്നമഭാതനിരനി  കുടലാംബത്തനിചല  മുതനിര്ന്ന  സ്ത്രതീചയ  കേഭാര്ഡുടമയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേവനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  ക്ലഭാസട്ട്-4  ജതീവനക്കഭാചര  കൂടനി  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്

ഉളചപടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാചത  2017  മഭാര് ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാട കൂടനി

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടകൂടനി

വനിവനിധ  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  എന്ഡട്ട്  ട  എന്ഡട്ട്  കേമ്പറ്റ്യൂടലറകസഷന്  പദതനിയചട

വനിവനിധ ഘടകേങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം തസരനിതഗതനിയനില് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം

ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓണ്ലലന്

പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനവലാം  (ഗ്രതീവന്സട്ട്  റനിഡ്രസല്  ആപ്ലനികക്കഷന്)

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കറഷന് ചമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിതരണ ശ സൃലാംഖല

283(6598) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീ  .    സനി  .   കൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചപഭാതുവനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം അഴെനിമതനി രഹനിതവമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

കറഷന് ചമഭാത്തവലഭാപഭാര വനിതരണ ശലാംഖല സര്ക്കഭാര് ഏചറടക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

കറഷന് ചമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

14-7-2016-ല് ചര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം - എ.പനി.എല്. കേഭാര്ഡട്ട് ഉടമകേളുചട ആശങ

284(6599) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല സരക്ഷഭാനനിയമലാം കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയഭാല് എ.പനി.എല്.

കേഭാര്ക്കട്ട്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കറഷന്  നഷമഭാകുലാം  എന്ന  മഭാധലമവഭാര്ത്തകേള  ശദയനില്

ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വഭാര്ത്തയനില്  എചനങനിലുലാം  വഭാസ്തവമുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ജനങ്ങളുചട  ആശങ  അകേറനി  അവചര  വസ്തുത

അറനിയനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  4.00 ലക്ഷലാം ചമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം മുന്ഗണകനതര

വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുലാം.
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സനിവനില് സലപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനനില് ചപന്ഷന് പരനിഷരണലാം

285(6600) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സചചപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിന്നട്ട്  വനിരമനിക്കുന്ന  സനിരലാം

ജതീവനക്കഭാരുചട  തുച്ഛമഭായ  ചപന്ഷന്,  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുകടതട്ട്  കപഭാചല

പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ലഭലമഭായ  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചട്ട്  അനുകൂല

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലപ്ലകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  NPS  (നഭാഷണല്  ചപന്ഷന്

സനിസലാം) നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി

പദതനി നടപനില് വരുത്തുന്നതുമൂലലാം സലപ്ലകകേഭായട്ട് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത

ഉണഭാകുന്നനില്ല  എന്ന  വനിവരലാം  25-5-2015-ല്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  21-7-2016-ല്

തനിരുവനനപുരത്തുവചട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുലാം PFRDA-യലാം സലാംയക്തമഭായനി സലാംഘടനിപനിച

'NPS'   awareness  programme-ചന  തുടര്ന്നട്ട്  KSR  part  III  ബഭാധകേമല്ലഭാത്ത

സര്ക്കഭാര്  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങകളയലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങകളയലാം  NPS-ചന്റെ

കേതീഴെനില്  ചകേഭാണവരഭാനുള്ള  ഒരു  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാചണന്നട്ട് അറനിയന.

സലപ്ലകകേഭാ ലഹപര് മഭാര്ക്കറട്ട്

286(6601) ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ചപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയനില് കൂടനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന

സഭാധനങ്ങള  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലഭലമഭാകുന്നനില്ല  എനള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്

ചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലങ്ങളനില് ഒരു സചചപ്ലകകേഭാ ചചഹപര്മഭാര്ക്കറട്ട് വതീതലാം

തുടങ്ങുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാചയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില്ല.   നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്

20  കേനി.ഗ്രഭാലാം  അരനിയലാം  5  കേനി.ഗ്രഭാലാം  കഗഭാതമ്പുലാം  കേഭാര്ഡട്ട്  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  400  ഗ്രഭാലാം

പഞസഭാര  വതീതവലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  നല്കുനണട്ട്.   എ.എ.ലവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്

35 കേനി.ഗ്രഭാലാം അരനിയലാം കേഭാര്ഡട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് 400 ഗ്രഭാലാം പഞസഭാരയലാം പ്രതനിമഭാസലാം

നല്കുനണട്ട്.  എ.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  5  കേനി.ഗ്രഭാലാം അരനിയലാം ഒരു കേനി.ഗ്രഭാലാം

കഗഭാതമ്പുലാം പ്രതനിമഭാസലാം നല്കുനണട്ട്.  ലവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടനിനട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം

4  ലനിറര്  മചണ്ണണ്ണയലാം  ലവദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടനിനട്ട്  അര  ലനിറര്  മചണ്ണണ്ണയലാം

നല്കുനണട്ട്.   ചപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലവഴെനി  കമല്പറഞ്ഞ  പ്രകേഭാരലാം  വനിതരണലാം

നടത്തുന്ന  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ആവശലകേതയനുസരനിചട്ട്  പരലഭാപ്തമഭാകുന്നനില്ല

എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  സലപ്ലകകേഭായട്ട്  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയള്ള  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള

ലഹപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ചകേഭാല്ലലാം,  തനിരുവല്ല,

പനിറവലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനിലഭാണട്ട് ലഹപര് മഭാര്ക്കറട്ട് പദതനിയനില് പുതനിയ വനില്പന

ശഭാലകേള പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്.

ചപഭാതുവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേള

287(6602) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതുവനിതരണലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

എചനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ചചയ്യുന്നതട്ട്;

(ബനി) കറഷന്കേടകേള കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്ന പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

എങനില് സലാംസഭാനലാം മുഴുവന് പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരണമുളചപചടയള്ള ആധുനനികേവത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് പല

കേടയടമകേളക്കുലാം  സഭാകങതനികേ  പരനിജഭാനമനില്ലഭാത്തതട്ട്  തടസമുണഭാക്കുചമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്

കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതട്ട്  മറനികേടക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള

സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചപഭാതുവനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനിചല സതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം

കമകക്കടകേള തടയന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി) കറഷന് കേടകേളനിചലല്ലഭാലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട് കപഭായനിന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ചസയനില്

(ഇ-കപഭാസട്ട്) ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഷന് കേടകേളനില് നടക്കുന്ന എല്ലഭാ

ഇടപഭാടകേളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനിചലത്തുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള

തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്  ആധഭാര് അചല്ലങനില് സഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്/  ബഭാര്കകേഭാഡട്ട് കപഭാലുള്ള

ബദല്  മഭാര്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം

കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ചചയ്യുകമ്പഭാള  തതമയലാം  തചന്ന  ഉകദലഭാഗസ

തലത്തനിലുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം ടഭാന്സഭാരന്സനി

കപഭാര്ടല് സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. ഇതട്ട് മറനികേടക്കുന്നതനിനഭായനി ഇ-കപഭാസട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

വനിതരണലാം  ഇതുവഴെനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടയടമകേളക്കട്ട്  വനിദഗ

പരനിശതീലനലാം തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില് നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

കറഷന് കേടയടമകേളക്കട്ട് തുടര്ചയഭായ 6 പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള ഈ പദതനിയചട

വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട്ട് ചപ്രഭാകപഭാസലനില് വനിഭഭാവന ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനിചല പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം കേര്ശനമഭായനി തുടരുന്നതഭാണട്ട്.

സലപ്ലകകേഭായചട സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം

288(6603) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനട്ട്  ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലപ്ലകകേഭായനില്  അനനിയനനിതമഭായ  ചഡപറ്റ്യൂകടഷനുലാം,  വകുപനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട

ഉയര്ന്ന  ശമ്പളവലാം,  ചപന്ഷന്  കകേഭാൺടനിബറ്റ്യൂഷനുലാം  അടക്കലാം  സലപ്ലകകേഭായചട

സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനകയഭാ പഠനകമഭാ

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചല്ലങനില്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  കവണ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല്ല.  ഈ വനിഷയത്തനില് പരനികശഭാധന ആവശലമഭാചണന്നട്ട് കതഭാനന്നപക്ഷലാം

തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനികസഭാര്
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289(6604) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സലപ്ലസലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചപഭാന്വള,  മഭാറക്കര,  വളഭാകഞരനി,
ഇരനിബനിളനിയലാം,  കകേഭാടയല്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസഭാറനിചന്റെ
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാൻ ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുചട  ജനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലപ്ലകകേഭായചട  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി  കസഭാര്  എന്ന  പദതനി
പ്രധഭാനമഭായലാം  പനികന്നഭാക്ക  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങള,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേള,  തതീരകദശ
കമഖലകേള  തുടങ്ങനിയ  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായലാം  സഭാമൂഹലപരമഭായലാം  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന
കമഖലകേളനിചല ജനങ്ങളക്കട്ട് അവശലസഭാധനങ്ങള നലഭായവനിലയട്ട് എത്തനിക്കുകേ എന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചടയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  കകേഭാടയല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല
ചപഭാനള,  മഭാറക്കര,  വളഭാകഞരനി,  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം,  കകേഭാടയല്  എന്നതീ  പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിലവനില്  സലപ്ലകകേഭായചട  വനില്പനശഭാലകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
നനിലവനിചല സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത പഞഭായത്തുകേളനില് സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനിലുള്ള സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനികസഭാറുകേളുചട ജനില്ല
തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ക്കുന.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം - കേരടട്ട് മുന്ഗണനപടനികേ
290(6606) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാപടനികേ

കകേന്ദ്രലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് എത്ര അളവട്ട് ധഭാനലവനിഹനിതമഭാണട്ട് കകേന്ദ്രലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അനുവദനിചനിട്ടുള്ളചതനലാം  എത്ര  രൂപ  നനിരക്കനിലഭാണട്ട്  നല്കുന്നചതനലാം  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കേഴെനിഞ്ഞ  മൂന്നട്ട്  വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിരുന്ന  ധഭാനലവനിഹനിതത്തനിചന്റെ  അളവട്ട്  കകേന്ദ്രലാം
ചവടനിക്കുറചനിട്ടുകണഭാ; ഇത്തരത്തനില് ചവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതട്ട് ചപഭാതുവനിപണനിയനില് വനിലക്കയറത്തനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുചമന്നതട്ട് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എത്ര  കപരഭാണട്ട്  മുന്ഗണനഭാപടനികേയനില്  ഉളചപടനിട്ടുള്ളതട്ട്;  അവര്ക്കട്ട്
മചറചനഭാചക്ക ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട വനിതരണത്തനില് ചമഭാത്തവനിതരണക്കഭാചര ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിനട്ട്
പകേരലാം എനട്ട് സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഏര്ചപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2016  നവലാംബര്  മുതല്  എ.എ.ലവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  16807.490
ചമ.ടണ്,  4045.475  ചമ.ടണ്  എന്നതീ  കമത്തനിലുലാം  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
52073.178  ചമ.ടണ്, 12533.742  ചമ.ടണ് എന്ന കമത്തനിലുലാം അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുലാം
യഥഭാകമലാം മൂന്നട്ട്,  രണട്ട് രൂപഭാ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാകുലാം.  കേഴെനിഞ്ഞ മൂന്നട്ട് വര്ഷങ്ങളനില്
പ്രതനിവര്ഷലാം  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതമഭായനി  12.26  ലക്ഷലാം  ചമ.ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം
അഡ്കഹഭാക്കട്ട് വനിഹനിതമഭായനി  3.77  ലക്ഷലാം ചമടനികേട്ട് ടണ് ധഭാനലലാം ഉളചപചട  16.04
ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭായനി.  കദശതീയ
ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമത്തനിചല  ചഷഡറ്റ്യൂള  (4)  പ്രകേഭാരലാം  14.25  ലക്ഷലാം  ചമ.ടണ്
ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായനി ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  10.25  ലക്ഷലാം  ചമടനികേട്ട്  ടണ്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  പ്രതനിവര്ഷലാം  കവണനിവരുലാം.   ലടഡട്ട്ഓവര്  അകലഭാകക്കഷനഭായനി
നഭാലട്ട്  ലക്ഷലാം ചമടനികേട്ട്  ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണട്ട്  ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിക്കുന്ന  കനഭാര്മല് വനിഹനിതലാം  ഉളചപചടയള്ള  മുഴുവന്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം
പൂര്ണ്ണമഭായലാം വനിചടടത്തട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനലാം എന്ന നനിലയനില് കദശതീയ
ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
ചമഭാത്ത ഉപകഭഭാഗത്തനിചന്റെ ശരഭാശരനിക്കനുസൃതമഭായനി  ലടഡട്ട്  ഓവര് അകലഭാടട്ട്ചമന്റെട്ട്
കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട്  സഭാററ്റ്യൂടറനി  കറഷന്  നനിലനനില്ക്കുന്ന,  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ
സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളചത്തകപഭാചലചയഭാരു  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങചള
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുചമന്ന  കേഭാരലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  1,54,80,040  അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടതട്ട്.
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മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടന്ന  എ.എ.ലവ.  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേഭാര്ഡനിനട്ട്  35
കേനി.ഗ്രഭാമുലാം ബഭാക്കനിയള്ള അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് 5 കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലവലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  എഫട്ട്.സനി.ഐ.-യനില്നനിനലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  വനിചടടത്തട്ട്  കബഭാക്കട്ട്/  തഭാലൂക്കുതല
കഗഭാഡസൗണനില് കശഖരനിചട്ട്  എ.ആര്.ഡനി.  തലത്തനില് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം

291(6607) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന്
കേഭാര്ഡുകേള പുതുക്കുകേയലാം അധനികേ വനിവരങ്ങള കൂടനികചര്ക്കുകേയലാം ചചയ്യുന്ന നടപടനികേളമൂലലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് എചനല്ലഭാലാം പ്രയഭാസങ്ങളഭാണട്ട് കനരനികടണനി വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  എന്നട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  പുതുക്കല്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതനിനഭാല്
നനിലവനിചല  കറഷന്  കേഭാര്ഡനില് കപരട്ട്  കചര്ക്കഭാകനഭാ  കുറവട്ട്  വരുത്തുവഭാകനഭാ
കേഴെനിയന്നനില്ല.  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  2017  മഭാര്കചഭാടകൂടനി  പുതുക്കനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം  ചചയ്തകശഷലാം  കറഷന്കേഭാര്ഡനില്  കപരട്ട്  കൂടനികചര്ക്കഭാനുലാം  കുറവട്ട്
വരുത്തഭാനുമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം - കനടങ്ങളുലാം കകേഭാടങ്ങളുലാം

292(6608) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസരക്ഷഭാ നനിയമലാം കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന കനടങ്ങളുലാം കകേഭാടങ്ങളുലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എ.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട് കറഷന് ഇനത്തനില്

എചനല്ലഭാലാം സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് ലഭനിക്കുകേ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷല സരക്ഷഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  14.25  ചമ.ടണ് ആണട്ട്

വഭാര്ഷനികേ  അകലഭാടട്ട്ചമന്റെഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനില്  10.25

ലക്ഷലാം  ചമ.ടണ്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടന്ന  1.54  കകേഭാടനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്

നല്കുവഭാന്  കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില് ചപടന്നവര്ക്കട്ട്  5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം

ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ഒരഭാളനിനുലാം  35  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  എ.എ.ലവ.  കേഭാര്ഡനിനുലാം

നല്കുന്നതഭാണട്ട്.  മുന് ഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നല് കുന്നതനിനഭായനി  4.00 ലക്ഷലാം

ചമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഇതനിചന്റെ വനിതരണകത്തഭാതട്ട്,  വനില

എന്നനിവ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  നനിലവനില്  ലവദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടകേളക്കട്ട്  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്

ഒന്നട്ട് അചല്ലങനില് അര ലനിറര് വതീതവലാം ലവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാത്ത വതീടകേളക്കട്ട്  4  ലനിറര്

വതീതവലാം  മചണ്ണണ്ണ  നല്കുന്നതട്ട്  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭായതനിനുകശഷവലാം

തുടരുലാം.

അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനിലവര്ദനവട്ട് തടയന്നതനിനട്ട് നടപടനി

293(6609) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം അവശലസഭാധനങ്ങളുചട

വനിലയനില് വര്ദനവണഭാകുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  തടയന്നതനിനട്ട്  സനിവനില്  സലപ്ലസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ഈ

സര്ക്കഭാര് എനട്ട് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട് പ്രകേഭാരലാം വനിലക്കയറലാം തടയന്നതനിനട്ട്

കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  സനിവനില്  സലപ്ലസട്ട്  വകുപനിചന്റെ  ഇടചപടലനിലൂചട  അവശല

സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലയനില് എത്ര ശതമഭാനലാം  വര്ദനവട്ട്  തടയന്നതനിനഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്

എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണട്ട്. അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുണഭാകുന്ന അവശലസഭാധനങ്ങളുചട

ദസൗര്ലഭലലാം,  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം,  കേടത്തുകൂലനി  വര്ദനവട്ട്  മുതലഭായ

കേഭാരണങ്ങളഭാല് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളക്കട്ട് വനിലവര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.

ഉല്പഭാദകേ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞ്ഞതുമൂലലാം  ചവളനിചചണ്ണ,  അരനി,

കേടല,  വന്പയര്  എന്നനിവയചട  വനിലകേളനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്

വന്നകശഷലാം പരനിമനിതമഭായ വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനില് സനിവനില് സലപ്ലസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനട്ട് വനിപണനി ഇടചപടലനിനഭായനി  150

കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചതനില്  131.42  കകേഭാടനി  രൂപ  സനിവനില്  സലപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവശല  ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  നലഭായവനിലയട്ട്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ

അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിയതുമൂലലാം  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയ്പട്ട്,  ഊഹക്കചവടലാം  എന്നനിവമൂലമുള്ള

കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം, കൃത്രനിമ വനിലക്കയറലാം എന്നനിവ ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.  സബ്സനിഡനി  വനിലകേള  വര്ദനിപനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാലുലാം

സലപ്ലകകേഭായചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയതനിനഭാലുലാം  വനിപണനിയനില്  വനിലകേള

കമഭാതതീതമഭായനി  ഉയര്ന്നനിടനിചല്ലനലാം  മനിക്ക  ഇനങ്ങളുചടയലാം  വനില  കുറയന്നതഭായലാം

അനുബന്ധത്തനില്*  നനിനലാം  കേഭാണഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  സലപ്ലകകേഭാ  വനിപണന

ശലാംഖല വഴെനിയള്ള ഫലപ്രദമഭായ വനിപണനി ഇടചപടല് മുകഖന അവശല സഭാധനങ്ങള

നലഭായവനിലയട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  അനനിയനനിതമഭായ  ചപഭാതുവനിപണനി  വനില

വര്ദനവട്ട് ഒരു പരനിധനിവചര പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന് സഭാധനിക്കുനണട്ട്.

മളടനിപ്ലക്സുകേളനിചല ഫഡട്ട് സഭാളുകേളനില് ലതീഗല് ചമകടഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ

പരനികശഭാധന

294(6610) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .    ചകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സലപ്ലസലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  മളടനിപ്ലക്സുകേളനിചല  ഫഡട്ട്  സഭാളുകേളനില്  ലതീഗല്  ചമകടഭാളജനി

വകുപട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികനല്  എചനല്ലഭാലാം  തുടര്നടപടനികേളഭാണട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേചക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  MRP-കയക്കഭാള  കൂടതല്  വനില  ഈടഭാക്കനിയതനിനട്ട്  എടട്ട്

സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  Packaged  Commodities

Rules  18(2)  പ്രകേഭാരലാം  59,500  രൂപ  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുകേയലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  കനഭാണ്

സഭാന്കഡര്ഡട്ട് അളവനില് വനില്പന നടത്തനിയതനിനട്ട് നഭാലട്ട് violation കേചണത്തുകേയലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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Sec 11 of  Legal Metrology  Act  2009  പ്രകേഭാരലാം ഒരു കകേസട്ട് വകുപ്പുതലത്തനില്

രഭാജനി  ആക്കുകേയലാം  30,000  രൂപ  പനിഴെ  ഈടഭാക്കുകേയലാം  ചചയ.  മറ്റുള്ളവയനില്

കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന്  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  MRP  വലക്തമല്ലഭാചത  Pre-

Packaged Commodities Rules 18(1) പ്രകേഭാരലാം ഒരു കകേസട്ട് എടത്തനിട്ടുമുണട്ട്. MRP-

കയക്കഭാള കൂടതല് വനില ഈടഭാക്കനിയതനിനട്ട് നടപടനി എടത്ത സഭാപനങ്ങളുചട കപരട്ട്

വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.

1. പത്മലാം തനികയറര്, മലപ്പുറലാം

2. വനിസയ തനികയറര്, ചപരനിനല്മണ്ണ

3. കസൗണ് തനികയറര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. പനി.വനി.എസട്ട്. ഫനിലനിലാംസനിറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

5. വനിനഭായകേ തതീകയറര് കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്

6. കേഭാര്ണനിവല് തനികയറര്, ചകേഭാല്ലലാം

7. കേഭാകവരനി തനികയറര്, ആറനിങ്ങല്, തനിരുവനനപുരലാം

8. അഭനിലഭാഷട്ട് തനികയറര്, കകേഭാടയലാം

കനഭാണ്  സഭാന്കഡര്ഡട്ട്  അളവനില്  വനില്പന  നടത്തനിയതനിനട്ട്

നടപടനി എടത്ത സഭാപനങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന.

1. PVR Cinemas, ഒബ്കറഭാണ് മഭാള, എന്.എചട്ട്. ലബപഭാസട്ട്,

ഇടപള്ളനി

2. സനിനനി കപഭാളനി,  ചസന്ടല് സസയര് മഭാള,  എലാം.സനി. കറഭാഡട്ട്,

എറണഭാകുളലാം

3. D Cinema, ചഭാലക്കുടനി

4. Inox, കശഭാഭ മഭാള, തൃശ്ശൂര്.

അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുകേ,  കനഭാണ്  സഭാന്കഡര്ഡട്ട്  യൂണനിറനില്  വനില്പന

നടത്തുകേ,  നനിയമഭാനുസൃത  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  പഭായറനില്  കരഖചപടത്തഭാതനിരനിക്കുകേ

എന്നതീ കമകക്കടകേളഭാണട്ട് കേചണത്തനിയതട്ട്.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  6310,  6312,  6322,  6327,  6333,  6340,  6359,

6378,  6407,  6410,  6411,  6421,  6422,  6436,  6480,  6605  എന്നതീ നമ്പര്

കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല്ല.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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II  ഉത്തരത്തനിലലെ തനിരുത്തത

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത 53, 54, 163 എനന്നീ നമ്പര് കചടാദദ്യങ്ങളുലട ഉത്തരത്തനിലലെ
തനിരുത്തത

മനി  .    സന്നീക്കര്:  പതനിനടാലെടാവം  കകേരള നനിയമസഭയുലട  രണടാവം സകമ്മേളനത്തനിലലെ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത കചടാദദ്യവം നമ്പര് 53, 54, 163 എനനിവയത നല്കേനിയ ഉത്തരത്തനില് വന
ലതറത  തനിരുത്തനിലക്കടാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറതലമനത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനിക്കത  കമശപ്പുറത്തത
വയടാവുനതടാണത.

മുഖദ്യമനനി  (ശന്നീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന):  സര്,  പതനിനടാലെടാവം  കകേരള നനിയമസഭയുലട
രണടാവം  സകമ്മേളനത്തനിലലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത  കചടാദദ്യവം  നമ്പര്  53,  54,  163
എനനിവയത  നല്കേനിയ  ഉത്തരത്തനില്  വന  ലതറത  തനിരുത്തനിലക്കടാണ്ടുള്ള  കസ്റ്റേറതലമനത
ഞടാന കമശപ്പുറത്തത വയ്ക്കുന.*

9.30 AM]

III അടനിയന്തരപ്രകമയവം 

മനി  .    സന്നീക്കര്:  റൂള്  50  പ്രകേടാരമുള്ള  രണത  കനടാട്ടന്നീസുകേളടാണത  ലചയറനിനത
ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതത. ഒനത, സര്വ്വശന്നീ  അബ്ദുല് ഹമന്നീദത. പനി.,  സണനി കജടാസഫത, അനൂപത
കജക്കബത എനന്നീ അവംഗങ്ങള് ഒപ്പെനിട്ടതവം രണടാമകത്തതത,  ശന്നീ.  ലകേ.  എവം.  മടാണനിയുകടതമടാണത.
ലചയര് ശന്നീ.  അബ്ദുല് ഹമന്നീദത. പനി.-യുലട  കനടാട്ടന്നീസടാണത പരനിഗണനിക്കുനതത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    മടാണനി:  സര്,  ഇനത  എലന  അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനടാട്ടന്നീസത
പരനിഗണനിക്കുകേ,  ലനലെതല്ല്  കേനിളനിര്ത്തുകപടാവുകേയടാണത.  സഹകേരണ ബടാങ്കുകേലള സവംബനനിച്ചുള്ള
വനിഷയവം പനിനന്നീടത അനുവദനിക്കടാവം. നടാലള പരനിഗണനിക്കടാമകലടാ.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  അങ്ങയുലട  അഭദ്യര്ത്ഥന  മടാനനിചത  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവുമടായനി
ഞടാന സവംസടാരനിചനിരുന. പകക്ഷ ശന്നീ. അബ്ദുല് ഹമന്നീദത. പനി.-യുലട കനടാട്ടന്നീസത തലന
പരനിഗണനിക്കണലമന നനിലെപടാടടാണത പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത  അറനിയനിചതത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    മടാണനി:  സര്,  വനിഷയ  പ്രടാധടാനദ്യകത്തക്കടാള്  കേക്ഷനിബലെമടാണകലടാ
പ്രധടാനവം.  ഞടാന  ക്ഷമനിക്കുന.  അതത  സബ്മനിഷനടായനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടാന   അനുവദനിചടാല്
മതനി.

മനി  .   സന്നീക്കര്:  ശരനി. ചട്ടമടാണത പ്രധടാനവം.

സഹകേരണ ബടാങ്കുകേലള തകേര്ക്കുന നനിലെപടാടത

മനി  .    സന്നീക്കര്:  രടാഷന്നീയ തടാല്പരദ്യങ്ങള് മുനനനിര്ത്തനി  കകേരളത്തനിലലെ  14  ജനിലടാ
സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളനിലവം  ഒകരസമയവം  അകനന്വേഷണവം  നടത്തടാന  ലകേട്ടനിചമച

* ലലെബ്രറനിയനില് വചനിട്ടുണത.
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പരടാതനികേളുലട  അടനിസടാനത്തനില്  ഗവണ്ലമനത  ലകേലക്കടാണ  ദുരുകദ്ദേശപരമടായ
തന്നീരുമടാനവം  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  നനികക്ഷപവം  നടത്തനിയ  പതനിനടായനിരങ്ങളനില്
ആശങ്ക  ഉണടാക്കുവടാനുവം  സഹകേരണ  കമഖലെലയത്തലന  തകേര്ക്കടാനുവം  വഴനി
ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതടായനി  പറയലപ്പെടുന  ഗുരുതരമടായ  സനിതനിവനികശഷവം  സഭടാനടപടനികേള്
നനിര്ത്തനിവചത ചര്ച ലചയ്യണമനടാവശദ്യലപ്പെട്ടത സര്വ്വശന്നീ അബ്ദുല് ഹമനിദത. പനി., സണനി
കജടാസഫത, അനൂപത കജക്കബത എനന്നീ  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗങ്ങള് റൂള് 5 0 പ്രകേടാരവം
കനടാട്ടന്നീസത നല്കേനിയനിട്ടുണത.

സഹകേരണവുവം വനികനടാദസഞടാരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായന്നീന):
സര്,  കകേരള സഹകേരണ നനിയമപ്രകേടാരവം ജനിലടാസഹകേരണ ബടാങ്കുകേള് ഉള്ലപ്പെലട
എലടാ  സഹകേരണ  സവംഘങ്ങളനിലവം  പരനികശടാധന  നടത്തടാന  സഹകേരണസവംഘവം
രജനിസടാര്ക്കത  അധനികേടാരമുണത.  ഉകദദ്യടാഗസരുലട  കുറവുവം  കജടാലെനിഭടാരവുവം  കേടാരണവം
കുറച്ചുകേടാലെമടായനി ജനിലടാ സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളനില് പരനികശടാധന നടത്തടാന കേഴനിഞനിട്ടനില. മറത
പ്രടാഥമനികേ  സവംഘങ്ങളനില്  എലടാമടാസവുവം  കൃതദ്യമടായനി  പരനികശടാധന  നടക്കുനണത.
സഹകേരണസവംഘവം  രജനിസടാര്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനിയ  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനിലലെ  ജനറല്
മടാകനജര്മടാരുലട  12-7-2016-ല്  നടന  കയടാഗത്തനില്  ജനിലടാ  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളനിലലെ
ലദനവംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരനികശടാധനിക്കണലമന ആവശദ്യവം ഉയര്നവനനിരുന.
ജനിലടാ സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവം സവംബനനിചത നനിരവധനി പരടാതനികേള്
സഹകേരണസവംഘവം  രജനിസടാര്ക്കുവം  ഗവണ്ലമനനിനുവം  ലെഭനിചനിട്ടുണത.  അനധനികൃത
നനിയമനങ്ങള്, പനി.എസത.സനി. നനിയമനവം ലവകേനിപ്പെനിക്കല്, എ.ടനി.എവം. സടാപനിക്കല്,
സന്വേര്ണപ്പെണയവം  തടങ്ങനിയ പരടാതനികേളടാണത ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതത. സഹകേരണ വകുപ്പെനിലലെ
കജടായനിനത  രജനിസടാര്  (ജനറല്),  കജടായനിനത  ഡയറക്ടര്,  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനിലലെ
കജടായനിനത  ഡയറക്ടര്,  കേണ്കേറനത  ഓഡനിറര്,  ഓഡനിറര്മടാര്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവരുലട
ടന്നീമനിലനയടാണത  ഇഇൗ  പരനികശടാധനയ്ക്കുകവണനി  നനികയടാഗനിചനിട്ടുള്ളതത.  സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളനില്
ഓഡനിറത  പൂര്ത്തനിയടായ സടാഹചരദ്യത്തനില് ജനിലടാ ബടാങ്കുകേളനിലലെ പരനികശടാധനയടായനി
ഓഡനിറത  വനിഭടാഗലത്തക്കൂടനി  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തടാലമനള്ളതലകേടാണടാണത  ഇകപ്പെടാള്
പരനികശടാധനയത  തന്നീരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതത.  കേക്ഷനിരടാഷന്നീയ  തടാല്പരദ്യങ്ങള്  മുനനനിര്ത്തനി
ലകേട്ടനിചമച  പരടാതനികേളല,  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനിലലെ  ജനറല്  മടാകനജര്മടാരുലട   കയടാഗത്തനില്
അവര് ഉയര്ത്തനിയതത.  മുനകേടാലെങ്ങളനില് പരനികശടാധന നടക്കടാത്തതനിലന ഭടാഗമടായനി
നനിരവധനി  നനിയമവനികധയമലടാത്ത  കേടാരദ്യങ്ങള്  നടക്കുനലവനള്ള  വനിഷയമടാണത
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടതത.  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  പണവം  ലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുന   സടാപനങ്ങളടായത
ലകേടാണടാണത  അക്കടാരദ്യവം  കൃതദ്യമടായനി  പരനികശടാധനിച്ചുകപടാകുനതത.  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളുലട
വനിശന്വേടാസദ്യത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കടാനുവം  ലതറടായ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചയ്യുനലണങ്കനില്  അതത
തനിരുത്തടാനുമുള്ള  പരനികശടാധനടാ  സവംവനിധടാനമടാണത  ഇകപ്പെടാള്  തന്നീരുമടാനനിചനിട്ടുള്ളതത.
ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി  രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായനി  ഒരു  ദുരുകദ്ദേശവുവം  സര്ക്കടാരനിനനില.
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സന്വേടാഭടാവനികേമടായുണടാകുന പരനികശടാധന മടാത്രമടാണനിതത.  ഇതത  ഏലതങ്കനിലവം  ജനിലടാ
ബടാങ്കുകേലള  പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള  ദുരുകദ്ദേശത്തനിലന  ഭടാഗമടായനി  നടക്കുന  പരനികശടാധനയല.
രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായനി  ഗവണ്ലമനനിനത  എകന്തടാ  ദുരുകദ്ദേശമുലണനത  പറയുന  ഇഇൗ
പ്രകമയത്തനിലലെ  വസ്തുത  ശരനിയല.  പണമനിടപടാടത  നടത്തുന  സടാപനങ്ങളുലട  വനിശന്വേടാസദ്യത
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കടാനുവം  പരനികശടാധനയുലട  ഭടാഗമടായനി  കേലണത്തുന  കുറവുകേള്  പരനിഹരനിക്കടാനുവം
കവണനിയുള്ള  സവംവനിധടാനമടാണനിതത.

ശന്നീ  .    അബ്ദുല്  ഹമന്നീദത  .    പനി.  :  സര്,  കകേരളത്തനിലലെ  14  ജനിലടാ  സഹകേരണ
ബടാങ്കുകേളനില്  ഒകരസമയവം  രടാഷന്നീയ  ദുരുകദ്ദേശകത്തടാലട  അകനന്വേഷണ  സവംഘങ്ങലള
നനികയടാഗനിചത സര്ക്കടാര് ഒരു ഭന്നീകേരടാന്തരന്നീക്ഷവം സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയടാണത. പത്തവംഗ അകനന്വേഷണ
സവംഘലത്തയടാണത ഇഇൗ ദഇൗതദ്യനനിര്വ്വഹണത്തനിനടായനി സര്ക്കടാര് ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനി
രനിക്കുനതത.  സഹകേരണ  ചട്ടങ്ങള്ക്കുവം  നനിയമത്തനിനുമനുസൃതമടായനി  യഥടാസമയവം
ബടാങ്കുകേളനില് പരനികശടാധന നടനവരുനണത. ബടാങ്കുകേളനിലലെ ഇകനണല് ഓഡനിറനിനു
പുറകമ  സര്ക്കടാര്  നനികയടാഗനിച  കേണ്കേറനത  ഓഡനിറര്,  ഓഡനിറര്മടാര്,  നബടാര്ഡത
ഉകദദ്യടാഗസര്  ഇവലരലടാവം  ഓകരടാ  ഘട്ടത്തനിലവം  ബടാങ്കുകേളനിലലെ  ക്രയവനിക്രയങ്ങളുവം
സടാമ്പത്തനികേ ഇടപടാടുകേളുലമടാലക്ക സസൂകവം പരനികശടാധനിക്കുകേയുവം  ഓഡനിറത  പൂര്ത്തനിയടാക്കനി
ബടാങ്കുകേള്ക്കത  സര്ട്ടനിഫനിക്കറത  നല്കുകേയുവം  ലചയ്യുനണത.  സവംഘടാവംഗങ്ങളുലട
പ്രതനിനനിധനികേലള  പലങ്കടുപ്പെനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള  വടാര്ഷനികേ  ലപടാതകയടാഗവം  കചരടാറുണത.
ഇക്കഴനിഞ മടാസമടാണത ഇഇൗ പ്രക്രനിയ എലടാ ജനിലടാ ബടാങ്കുകേളുവം പൂര്ത്തനിയടാക്കനിയതത.
വടാര്ഷനികേ ലപടാതകയടാഗത്തനില് സവംഘങ്ങലള പ്രതനിനനിധന്നീകേരനിചത പലങ്കടുക്കുന അവംഗങ്ങളനില്
കകേരളത്തനിലലെ എലടാ രടാഷന്നീയ പടാര്ട്ടനികേകളടാടുവം ആഭനിമുഖദ്യവം പുലെര്ത്തുനവരുലണനത
എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവുനതടാണത.  ബടാങ്കുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവുവം  കേണക്കുകേളുവം  സവംബനനിചത
ഏലതങ്കനിലവം  ഒരു  വടാര്ഷനികേ  ലപടാതകയടാഗത്തനില്  അവംഗങ്ങള്  പരടാതനി  ഉനയനിചതടായനി
അറനിയനില. ഇഇൗ സടാഹചരദ്യത്തനിലെടാണത ജനിലടാ സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളുലട പ്രവര്ത്തനവം
സവംബനനിചത  പരടാതനികേള്  ലെഭനിചതനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  എനപറഞത  അകനന്വേഷണ
കേമ്മേന്നീഷലന നനികയടാഗനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള രജനിസടാറുലട ഉത്തരവത പുറത്തുവരുനതത. 2-11-2016-ലലെ
സനിബനി3/42204/16  നമ്പര് ഉത്തരവത ഇപ്രകേടാരമടാണത,  'വനിവനിധ ജനിലടാ സഹകേരണ
ബടാങ്കുകേളനില്  നടക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സവംബനനിചത  ധടാരടാളവം  പരടാതനികേള്
ലെഭനിക്കുനതടായനി  കേടാണുന.  ഇഇൗ സടാഹചരദ്യത്തനില്  തടാലഴപ്പെറയുന വനിഷയങ്ങള്
പരനികശടാധനിചത റനികപ്പെടാര്ട്ടത സമര്പ്പെനിക്കുനതനിനത പത്തവംഗ ടന്നീവം രൂപന്നീകേരനിചത ഉത്തരവടാകുന'.  16
വനിഷയങ്ങളടാണത അകനന്വേഷണത്തനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത. അതനിലന വനിശദടാവംശങ്ങളനികലെയത
ഞടാന കപടാകുനനില.  അതനില്പ്പെറയുന ഒരു വനിഷയവം,  ബടാങ്കനില് നടക്കുന പണടാപഹരണവം
സവംബനനിചടാണത.  ഇതത  വടാര്ത്തയടായനി  പുറത്തുവരുകമ്പടാള്  ജനിലടാ  സഹകേരണ
ബടാങ്കുകേളനില്  പണവം  നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന  പതനിനടായനിരക്കണക്കനിനടാളുകേളുലട  ആശങ്ക
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ഞടാനനിവനിലട  വനിശദന്നീകേരനികക്കണതനിലകലടാ.  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനില്  വനിശന്വേടാസമര്പ്പെനിചത
പണവം  നനികക്ഷപനിച  ഇടപടാടുകേടാകരയുവം  സഹകേടാരനികേകളയുവം  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനില്
നനിനവം അകേറടാന മടാത്രകമ പ്രസ്തുത ഉത്തരവത ഉപകേരനിക്കുകേയുള.  ഏലതങ്കനിലവം ഒരു
ബടാങ്കനില്  എലന്തങ്കനിലവം  ക്രമകക്കടത  നടനനിട്ടുലണങ്കനില്  അതത ലസസനിഫനിക്കടായനി
ചുണനിക്കടാണനിചത അകനന്വേഷണവം നടത്തനിയനിരുനലവങ്കനില് മനസനിലെടാകുമടായനിരുന. 14
ജനിലടാ സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളനിലവം ഗുരുതരമടായ ക്രമകക്കടത നടക്കുനലവന പ്രതന്നീതനി
ജനനിപ്പെനിക്കടാന മടാത്രകമ  ഇതത  ഉപകേരനിക്കുകേയുള.  കകേരളത്തനിലലെ ലെക്ഷക്കണക്കനിനത
സഹകേടാരനികേളുലട  വനിയര്പ്പുവം  അദ്ധന്വേടാനവുവം  മുടക്കനി  ഒരു  നൂറടാണ്ടുകേടാലെമടായനി
പടുത്തുയര്ത്തനിയതടാണത  ഇഇൗ  സഹകേരണ  സടാപനങ്ങള്.  ഒരു  ലെക്ഷവം  കകേടാടനി
രൂപയനിലെധനികേവം  സമ്പത്തുള്ള  കകേരളത്തനിലന  സമടാന്തര  സമ്പദ്ഘടനയടാണത  കകേരളത്തനിലലെ
സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേള്.  ഇഇൗ  ബടാങ്കുകേളനിലലെ  നനികക്ഷപവം  കകേരളത്തനിലലെ  കൃഷനിക്കടാരുകടതവം
സടാധടാരണക്കടാരുകടതമടാണത.  കകേരള  ബടാങ്കനിലന മറവനില്  ഇഇൗ പണവം ലകേടാള്ളയടനിക്കടാനുള്ള
ശമമടാണത നടക്കുനതത. ജനിലടാ ബടാങ്കുകേള് പനിരനിച്ചുവനിട്ടത, ഇഇൗ പണവം കകേരള ബടാങ്കനിനു
കവണനി സന്വേരൂപനിക്കടാനുള്ള ഏതത നന്നീക്കലത്തയുവം കകേരളത്തനിലലെ ഗടാമന്നീണ ജനതയുവം
ലെകക്ഷടാപലെക്ഷവം സഹകേടാരനികേളുവം സര്വ്വശകനിയുവം ഉപകയടാഗനിചത  എതനിര്ത്തത കതടാല്പ്പെനിക്കുവം.
എസത.ബനി.ടനി.  ഉള്ലപ്പെലട  അഞത  അകസടാസനികയറഡത  ബടാങ്കുകേലള  എസത.ബനി.ലഎ.-യനില്
ലെയനിപ്പെനിക്കടാനുള്ള  നന്നീക്കലത്ത  കേക്ഷനിരടാഷന്നീയത്തനിനതന്നീതമടായനി  ഒനനിചത  നടാവം
എതനിര്ക്കുകേയുണടായനി.  കകേരളത്തനിലലെ സഹകേരണ ബടാങ്കുകേളനില് നനിലെവനിലള്ള ത്രന്നീ
ടയര് സവംവനിധടാനത്തനില് ജനിലടാ ബടാങ്കുകേള് ഇലടാതടാക്കടാനുള്ള ശമവം എസത.ബനി.ടനി.,
എസത.ബനി.ലഎ.  ലെയന  നന്നീക്കത്തനിനത  സമടാനമടാണത.  നൂറടാണ്ടുകേളടായനി  രടാജദ്യത്തനിനത
മടാതൃകേയടായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  നനിലെനനില്ക്കുന
സമടാധടാനടാന്തരന്നീക്ഷവുവം ജനടാധനിപതദ്യ സന്വേഭടാവവുവം സന്വേയവംഭരണടാവകേടാശവുവം സങ്കുചനിത രടാഷന്നീയ
തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി തകേര്ക്കുന എലടാ നന്നീക്കങ്ങകളയുവം അതനിശകമടായനി എതനിര്ത്തു
കതടാല്പ്പെനിക്കുകേ  തലന  ലചയ്യുവം.  അതലകേടാണത  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  സൃഷനിക്കലപ്പെട്ട
അതന്നീവഗുരുതരമടായ ഇഇൗ സനിതനിവനികശഷവം സഭടാനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചത  ചര്ച
ലചയ്യണലമനത ഞടാന ആവശദ്യലപ്പെടുന.

സഹകേരണവുവം വനികനടാദസഞടാരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായന്നീന):
സര്,  രടാഷന്നീയ  തടാല്പ്പെരദ്യവം  മുനനനിര്ത്തനിയുള്ള  ഒരകനന്വേഷണ  സവംവനിധടാനമലലനത
ഞടാന  കനരലത്ത  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  സവംഘങ്ങലള  സവംബനനിച്ചുള്ള  നനിരവധനി  പരടാതനികേളനികന്മേല്
പരനികശടാധന  കവണലമനടാവശദ്യലപ്പെടുനതത  ബടാങ്കനിലന  ജനറല്  മടാകനജര്മടാര്
ഉള്ലപ്പെട്ട ഒരു കവദനിയനിലെടാണത.  നനിയമനത്തനിലന കേടാരദ്യത്തനിലവം വടായ്പ അനുവദനിക്കുന
കേടാരദ്യത്തനിലവം ബടാങ്കനിലന ലകേട്ടനിടവം പണനിയുന കേടാരദ്യത്തനിലവം വനിജനിലെനസത കകേസുകേളുള്ലപ്പെലട
ക്രമവനിരുദ്ധമടായ  നനിരവധനി  കേടാരദ്യങ്ങളുണത.  ഞടാന  അതനിലന  വനിശദടാവംശങ്ങളനി
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കലെയ്ലക്കടാനവം കപടാകുനനില.  അത്തരവം പ്രശ്നങ്ങള് നനിലെനനില്ക്കുകമ്പടാള് നനിയമവനികധയമലടാത്ത
കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചയ്യുനലണങ്കനില്  ഒരകനന്വേഷണത്തനിലൂലട  അതത  തനിരുത്തടാനുള്ള
പരനിശമവം  നടത്തുനതത  എങ്ങലനയടാണത  സഹകേരണ സവംഘങ്ങളുലട  വനിശന്വേടാസദ്യത
തകേര്ക്കുനതത?  സഹകേരണ  സവംഘങ്ങളുലട  വനിശന്വേടാസദ്യത  സവംരക്ഷനിക്കടാന  കവണനിയടാണത
പരനികശടാധനയനിലടാലത നനിരവധനി കേടാലെവം കപടായനിരുനതത.  ലപ്രമറനി  സവംഘങ്ങളനില്
ഇഇൗ  പരനികശടാധനയുണത.  നനിരവധനി  പരടാതനികേള്  പലെ  ഘട്ടങ്ങളനിലെടായനി  ലെഭനിചകപ്പെടാഴടാണത
ജനറല്  മടാകനജര്മടാരുലട  കയടാഗവം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി  പരനികശടാധനയത  തയ്യടാറടായതത.
ഇങ്ങലനലയടാരു  പരനികശടാധന  ആവശദ്യമടാലണനത  അവരുവം  ഉനയനിക്കുകേയടാണത
ലചയതത.   അതനിലന ഭടാഗമടായനി  സഹകേരണ ഉകദദ്യടാഗസരുലട ഒരു പരനികശടാധന
മടാത്രമടാണത  നടക്കുനതത.  അതത  ഏലതങ്കനിലവം  സഹകേരണ  സടാപനത്തനിലന
വനിശന്വേടാസദ്യതലയ തകേര്ക്കടാലനടാനമല.  നനിരവധനി പരടാതനികേള്,  വനിജനിലെനസത കകേസത
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളുലണനത  ഞടാന  പറഞകലടാ;  എലടാ  ബടാങ്കുകേലളയുവം
കുറനിചല,  16  ഇനവം  പരനിഗണനടാ  വനിഷയങ്ങള്  പറഞതത  ഉകദദ്യടാഗസര്ക്കുള്ള
മടാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളടാണത.  ഇതനില്  ഏലതങ്കനിലവം  ഉലണങ്കനില്  അതത  പരനികശടാധനിചത
തനിരുത്തടാനകവണനിയടാണത  ഇങ്ങലന  ലചയ്യുനതത.  നനിരവധനി  സലെത്തത  അനുമതനിയനിലടാലത
പുതനിയ  ബ്രടാഞ്ചുകേള്  ആരവംഭനിക്കുനണത.  അതനിലന  ഭടാഗമടായനി  നനിയമനവുമടായനി
ബനലപ്പെട്ടുവം  ആകക്ഷപങ്ങള്  വരനികേയടാണത.  ബടാങ്കത  ഏതടാലണനവം  ആരത  ഭരനിക്കുനലവനവം
കനടാക്കനിയല,  നനിയമവനികധയമലടാത്ത  കേടാരദ്യങ്ങള്  നടക്കരുലതന  കേടാരദ്യത്തനില്
മടാത്രമടാണത പരനികശടാധനയുള്ളതത. മുക്കുപണവം പണയവംവചത വടായ്പലകേടാടുക്കുനതമടായനി
ബനലപ്പെട്ടത  എത്ര  സലെത്തത  ആകക്ഷപമുണടായനി;  സന്വേര്ണത്തനിലന  ഇഇൗടത  എന
പറഞനിട്ടത  സന്വേര്ണമനിലടാലത  വടായ്പ  ലകേടാടുക്കുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടുവം  പരടാതനികേള്
വനതനിലനലയടാലക്ക ഭടാഗമടായനി ഓഡനിറര്മടാലര വചത പരനികശടാധനിപ്പെനിചതത ബഹുമടാനദ്യനടായ പനി.
അബ്ദുല്  ഹമന്നീദനിനത  ഉള്ലപ്പെലട  അറനിയടാവുനതടാണത.  കകേരളത്തനിലെടാലകേ  ഓഡനിറര്മടാലര  വചത
റടാനഡവം ലചക്കനിവംഗത  നടത്തനിയകപ്പെടാഴുണടായ ആകക്ഷപങ്ങളുവം നമ്മുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടതകല?
അത്തരവം കേടാരദ്യങ്ങളനില് പരനികശടാധന നടത്തുനതവം തനിരുത്തടാന സഹടായനിക്കുനതവം
സഹകേരണ  പ്രസടാനത്തനില്  ആളുകേള്ക്കത  ഇനള്ള  വനിശന്വേടാസദ്യത  സവംരക്ഷനിക്കടാനടാണത
ഇടയടാക്കുനതത.  എ.ടനി.എവം.  തടങ്ങണവം,  നമ്മുലട  ബടാങ്കുകേളനില്  കമടാകഡലണകസഷന
കവണവം,   അതനിലന  ഭടാഗമടായനി  അനുമതനി  ഇലടാലത  എന്തനിനടാണത  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള്
ലചയ്യുനതത?  എ.ടനി.എവം.  സവംവനിധടാനവം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനിനത  നനിയമവനികധയമടായ
മടാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട അനുമതനി കചടാദനിക്കുനതനിനുപകേരവം അതനിലടാലത അഡന്വേടാനസടായനി
ലകേട്ടനിടവം  വടാടകേയ്ലക്കടുത്തത  അത്തരവം  കേടാരദ്യങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിക്കുനതത  സഹകേരണ
പ്രസടാനത്തനിലനയുവം അതനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരുലടയുവം വനിശന്വേടാസദ്യത സവംരക്ഷനിക്കടാനടാകണടാ
സഹടായനിക്കുനതത?  നനിയമവനികധയമടായനി  സവംഘങ്ങലള  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനുവം
വനകപടായനിട്ടുള്ള കുറവുകേള് എലന്തനത കേലണത്തുനതനിനുവംകവണനി മടാത്രമടാണത ഇഇൗ
പരനികശടാധന  നടത്തുനതത.   ഇതത  വകുപ്പെത  65  പ്രകേടാരകമടാ  68  പ്രകേടാരകമടാ  ഉള്ള
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അകനന്വേഷണമല.  വകുപ്പെത 66 പ്രകേടാരമുള്ള ഒരു പരനികശടാധന മടാത്രമടാണത.  അതനിലന
ഭടാഗമടായനിട്ടടാണത  ഇതത  ലചയനിട്ടുള്ളതത.   കകേരള  ബടാങ്കനിനുകവണനി ലകേടാള്ളയടനിക്കടാന
എനടാണത ഇകപ്പെടാള് അകദ്ദേഹവം സൂചനിപ്പെനിചതത.  ഇടതപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനിയുലട
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  ഇഇൗ  സവംസടാനത്തനിലന  വനികേസനത്തനിനത  സഹടായകേരമടായ
രന്നീതനിയനില്  കകേരള  ബടാങ്കത  രൂപന്നീകേരനിക്കുലമനത  പറഞനിട്ടുള്ളതടാണത.  ആ  നയവം
ഗവര്ണര്  സഭയനില്  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുവം  ബഡ്ജറനില്  അതനിനടാവശദ്യമടായ  പണവം
നന്നീക്കനിവയ്ക്കുകേയുവം  ലചയ.  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  രൂപന്നീകേരനിചത  അതത  എങ്ങലന
നടപ്പെനിലെടാക്കടാന കേഴനിയുലമനള്ള പരനികശടാധന മടാത്രമടാണത നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതത.  ഞടാന
കനരലത്ത  സഭയനില്  ഇക്കടാരദ്യവം   പറഞ,  ആ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലെഭനിക്കുനമുറയത  ചര്ച
നടത്തനി  സവംസടാനത്തനിലന  ഭടാവനി  വനികേസനത്തനിനത  ചുരുങ്ങനിയ  പലെനിശയത  വടായ്പ
ലകേടാടുക്കടാനുവം  എന.ആര്.ലഎ.  നനികക്ഷപമുള്ലപ്പെലട  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാനുവം  ഉതകുന
രന്നീതനിയനില്  സവംസടാനത്തനിലന  അടനിസടാന  വനികേസനത്തനിനത  സഹകേരണ  കമഖലെലയ
പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തടാനുള്ള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശമടാണത  സര്ക്കടാര്  മുകനടാട്ടുവചനിട്ടുള്ളതത.
ലകേടാള്ളയടനിക്കടാന  എന  രന്നീതനിയനില്  അതനിലന  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കുനതത  തനികേച്ചുവം
രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടാണത.  ഇനലത്ത പത്രത്തനില് ഈ കേടാരദ്യത്തനില് യു.ഡനി.എഫത.-ലന
നനിലെപടാടത  വദ്യകമടായനിട്ടുണത.  അതനിലന  ഭടാഗമടായനിട്ടടാകേണവം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അബ്ദുല് ഹമന്നീദത. പനി. ഇങ്ങലനലയടാരു അടനിയന്തരപ്രകമയവം ഇഇൗ ഘട്ടത്തനില് ലകേടാണ്ടു
വനതത  എനടാണത  ഞടാന  കേരുതനതത.  ഞടാന  ഓകരടാ  ബടാങ്കനിലനയുവം  കപരത
എടുത്തുപറഞനിലകലടാ;  ക്രമകക്കടുകേള് നടന ബടാങ്കുകേളുലട ലെനിസവം മറ്റു കേടാരദ്യങ്ങളുവം
സര്ക്കടാരനിലന  കേയ്യനിലണത.  രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായ  എലന്തങ്കനിലവം  ഉകദ്ദേശവംവചത  ബടാങ്കുകേളുലട
വനിശന്വേടാസദ്യത  തകേര്ക്കുന  പരനിശമലമടാനവം  ഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗത്തുനനിനമുണടാകേനില.
സഹകേരണ പ്രസടാനങ്ങലള സഹടായനിക്കടാനുവം സഹകേരണ കമഖലെലയ ശകനിലപ്പെടുത്തടാനുമുള്ള
പരനിശമമടാണത  സര്ക്കടാര്  നടത്തുനതത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  അബ്ദുല്  ഹമന്നീദത.പനി.
സഹകേരണ  പ്രസടാനങ്ങളുലട  പ്രശ്നങ്ങള്  നല  രന്നീതനിയനില്  പരനികശടാധനിക്കുന
ഒരടാളടാണത.   ഇഇൗ  അകനന്വേഷണ വനിഷയത്തനിലള്ള എലടാ  വസ്തുതകേളുവം  സഹകേരണ
കമഖലെകേളനില് ഏറനികയടാ കുറകഞടാ പലെ സലെത്തുവം നടക്കുനലവനത അകദ്ദേഹത്തനിനത
ഉറപ്പുവരുത്തടാവുനതടാണത. അക്കടാരദ്യവം പരനികശടാധനിചത തനിരുത്തനികപ്പെടാകേടാന സഹടായനിക്കുകേയടാണത
കവണതത.  ഇഇൗ  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിലൂലട  അകദ്ദേഹവം  ഉനയനിച  കേടാരദ്യങ്ങള്
രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടാലണനപറഞത  ഞടാന  ആകക്ഷപനിക്കുനനില,  പലക്ഷ  വസ്തുതകേളനില
എനതനിലന അടനിസടാനത്തനില് ഇതത സഭനനിര്ത്തനിവചത ചര്ചലചകയ്യണ കേടാരദ്യമനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്  : ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിയുലട  വനിശദന്നീകേരണത്തനിലന  അടനിസടാനത്തനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനത അവതരണടാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണത്തനിനത അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)
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പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത (ശന്നീ  .    രകമശത ലചനനിത്തലെ  ): സര്, മനനി വളലര ലെടാഘവ
ബുദ്ധനികയടാടുകൂടനിയടാണത  ഇവനിലട  സവംസടാരനിചതത.  പകക്ഷ  ഇതനിലന  പനിനനിലള്ള
ഗൂഢലെക്ഷദ്യലത്തക്കുറനിചത എലടാവര്ക്കുവം കബടാധദ്യമുള്ളതടാണത. കകേരളത്തനിലലെ 14 ജനിലടാ
ബടാങ്കുകേളനിലവം അഴനിമതനിയുവം സന്വേജനപക്ഷപടാതവുവം നടക്കുനലവനവം മുക്കുപണങ്ങള്
പണയവം  വചത  പണലമടുക്കുനലവനമുള്ള  പ്രതന്നീതനി  സൃഷനിക്കുനതത  നമ്മുലട  സഹകേരണ
പ്രസടാനത്തനിനത  ഗുണകേരമടാകണടാ  എനത  മനനി  ആകലെടാചനികക്കണതടാണത.  സഹകേരണ
ബടാങ്കുകേളനില് ഇത്തരവം അപടാകേതകേളുലണങ്കനില് അതത പരനിഹരനിക്കടാനുള്ള നനിരവധനി
നടപടനികേള്  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിലവം  ചട്ടങ്ങളനിലമുണത.  ഇതനിലന  ലെക്ഷദ്യലമന്തടാലണന
വചടാല്  14  ജനിലടാ  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളനിലവം  ക്രമകക്കടുകേളുലണനത  വരുത്തനി
അവലയ പനിരനിച്ചുവനിട്ടത  ബടാങ്കുകേലള സന്വേന്തമടാക്കടാനുള്ള നടപടനിയടാണത  സര്ക്കടാരനിലന
ഭടാഗത്തുനനിനവം  ഉണടാകേടാന  കപടാകുനതത.  അതനിലന  വളലര  ഗഇൗരവകത്തടാടുകൂടനി
കകേരളത്തനിലലെ  സഹകേടാരനികേള്  കേടാണുകേയടാണത.   ഇതത  ജനടാധനിപതദ്യ വനിരുദ്ധമടായ
നടപടനിയടാണത.

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ):  ഇഇൗ 14 ബടാങ്കുകേളുവം
യു.ഡനി.എഫത.-കനതടാകണടാ?

ശന്നീ  .    രകമശത ലചനനിത്തലെ:  സര്,  അല.  പടാലെക്കടാടത  ബടാങ്കത നനിങ്ങളുകടതടാണത.
പടാലെക്കടാടത  ഒഴനിലകേയുള്ള  13  ബടാങ്കുകേളുവം  കസ്റ്റേറത  കകേടാ-ഓപ്പെകററന്നീവത  ബടാങ്കുവം  പനിരനിച്ചു
വനിടടാനുള്ള കുതനിതമടായ നന്നീക്കമടാണത ഇതനിലന പനിനനില് നടനലകേടാണനിരനിക്കുനതത.
97-ാം ഭരണഘടനടാ കഭദഗതനിക്കത വനിരുദ്ധമടായ നടപടനിയടാണനിതത.  കേടാരണവം 97-ാം
ഭരണഘടനടാ കഭദഗതനിയനില് 243 ZJ പ്രകേടാരവം വളലര വദ്യകമടായനി സൂചനിപ്പെനിക്കുനണത.  "(2)
The term of office of elected members of the board and its office bearers
shall be five years from the date of election and the term of office bearers
shall  be  conterminous  with  the  term  of  the  board:”അതടായതത
അഞ്ചുവര്ഷകത്തയത  കബടാര്ഡനിലന  ലതരലഞടുക്കുന,  കബടാര്ഡത  പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള  രന്നീതനി
ഇതനില് വദ്യകമടായനി പറയുനണത.  സഹകേരണ കമഖലെയുലട പുനരുദ്ധടാരണത്തനിനുവം
autonomy,  democracy  എനനിവ  നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനുവം  ലകേടാണ്ടുവന  97-ാം
ഭരണഘടനടാ  കഭദഗതനിയുലട  സനിരനിറനിലനതനിരടായനിട്ടുള്ള  നടപടനിയനികലെയത  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനത
കപടാകുനതനിലന  ആദദ്യപടനിയടാണത  ബഹുമടാനദ്യനടായ  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനനിയുലട
വളലര  മകനടാഹരമടായ  വനിശദന്നീകേരണവം.  ഒരു  പരനികശടാധന  മടാത്രമടാണത  എനടാണത
അകദ്ദേഹവം പറഞതത.  അതത  എങ്ങലന വനിശന്വേസനിക്കടാന കേഴനിയുവം;  കേടാരണവം,  ജനിലടാ
ബടാങ്കുകേളനില് അകനന്വേഷണ സവംഘലത്ത നനികയടാഗനിചതത  തനികേച്ചുവം  ഗൂഢലെക്ഷദ്യകത്തടാലടയടാണത
എനള്ളതനിനത ലതളനിവുകേള് ഞടാന ഹടാജരടാക്കടാവം.  എലടാ ബടാങ്കുകേളുവം ലപടാതകയടാഗവം
കചര്നത കേണക്കുകേള് അവതരനിപ്പെനിചത  അവംഗന്നീകേരനിക്കുകേയുവം നബടാര്ഡത,  സഹകേരണ
വകുപ്പെത,  മറത  ധനകേടാരദ്യ  സടാപനങ്ങള്,  കേണ്കേറനത  ഒടാഡനിറത  എനനിവയുലട  പരനികശടാധന
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പൂര്ത്തനിയടാക്കുകേയുവം  ലചയതടാണത.  പനിലന  എന്തനിനടാണത  വന്നീണ്ടുവം  ഒരകനന്വേഷണവം;
ഇവനിലട  അകനന്വേഷണലത്ത ആരുവം ഭയലപ്പെടുനനില.   അകനന്വേഷണവം നടത്തുനതനിനത
ഞങ്ങള്  എതനിരല.  ഇവനിലട  എലടാ  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനിലവം  അകനന്വേഷണവം  നടന
കേഴനിഞനിരനിക്കുന,  പരനികശടാധന  പൂര്ത്തന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.  വന്നീണ്ടുവം  ഒരു  പത്തവംഗ
അകനന്വേഷണസവംഘലത്ത  നനികയടാഗനിക്കുനതത  എന്തുലകേടാണടാണത;  അതവം  മനനിയുലട
പ്രകതദ്യകേ തടാല്പ്പെരദ്യപ്രകേടാരവം മനനി എനപറയുകമ്പടാള് ഗവണ്ലമനനിലന പ്രകതദ്യകേ
തടാല്പരദ്യപ്രകേടാരവം.  ഇഷമുള്ള  ഉകദദ്യടാഗസലര  കേലണത്തനി  പത്തവംഗ  കബടാര്ഡനിലന
നനികയടാഗനിക്കുനതനിലന പനിനനിലലെ ഗൂഢലെക്ഷദ്യവം എലടാവര്ക്കുവം മനസനിലെടാകുനതടാണത.
ഇതത  എന്തനിനടാണത  ഇവര്  ലചയ്യുനലതനത  പടാഴൂര്  പടനിക്കല്കപടായനി  പ്രശ്നവം
വയ്കക്കണ  കേടാരദ്യമനില.  ഇതത  13  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളുവം  പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള  ഒരു
തനമടാണത.  ഇതത  ജനടാധനിപതദ്യത്തനിലന കൂട്ടക്കുരുതനി തലനയടാണത.   ഭരണഘടനടാ
കഭദഗതനി വരനികേയുവം ഇഇൗ നനിയമസഭ പുതനിയ സഹകേരണ നനിയമവം പടാസടാക്കുകേയുവം
ലചയ  സടാഹചരദ്യത്തനില്  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേള്  പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള  നടപടനിയുലട
ആദദ്യലത്ത  ലസ്റ്റേപ്പെടായനികവണവം  ഇതനിലന  കേടാകണണതത.  അതലകേടാണടാണത  ഇതത
ജനടാധനിപതദ്യത്തനിലന  കൂട്ടക്കുരുതനിയടാലണനത  ഞങ്ങള്  പറഞതത.  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷവം സഹകേരണ കമഖലെയനില് ശടാന്തതയുവം സമടാധടാനവുവം ഉണടായനിരുന,
രടാഷന്നീയമടായ  അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസങ്ങളുവം  ഭനിനതകേളുമനിലടായനിരുന,  എലടാവലരയുവം
കയടാജനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണടാണത  യു.ഡനി.എഫത.  സഹകേരണകമഖലെലയ  മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടു
കപടായതത. ആ നല അന്തരന്നീക്ഷവം കകേരളത്തനില് ഇലടാതടാക്കടാന ബഹുമടാനദ്യനടായ എ.
സനി. ലമടായന്നീലനകപ്പെടാലലെയുള്ള ഒരടാള് മുകനടാട്ടുവരരുതത എനടാണത എലന അഭനിപ്രടായവം.
കേടാരണവം  അഞ്ചുവര്ഷവം  ഇവനിലട  യടാലതടാരുവനിധത്തനിലള്ള  സവംഘര്ഷവുമനിലടാലത
സഹകേരണ  കമഖലെ  പുഷനിലപ്പെടുകേയടാണുണടായതത.  ആ  അന്തരന്നീക്ഷവം  നനിലെനനിര്ത്തടാനുള്ള
ഉത്തരവടാദനിതന്വേവം ഈ ഗവണ്ലമനനിനുണത,  മനനിക്കുണത എനപറയടാന ആഗഹനിക്കുകേയടാണത.
സഹകേരണ കമഖലെലയ എങ്ങലന തകേര്ക്കുന; 350 കകേടാടനിയനികലെലറ രൂപ റബ്കകേടാ
വടായ്പ ലകേടാടുപ്പെനിച്ചു,  അതത കേനിട്ടടാക്കടമടായനി മടാറനിയനികല;  ആര്ക്കടാണത ഉത്തരവടാദനിതന്വേവം?
350  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ഇത്രയുവം  വലെനിലയടാരു കലെടാണനിലന സനിതനി  എന്തടാലണനത
എലടാകപരുവം  പരനികശടാധനികക്കണതടാണത.  കകേരള  ബടാങ്കനിലനക്കുറനിചത  അകദ്ദേഹവം  പറഞ.
ബടാങ്കുകേളുലട അമടാല്ഗകമഷലനതനിരടായനി  ഈ  സഭ  പ്രകമയവം  പടാസടാക്കനിയതടാണത.
അതത  കകേരളത്തനിലന  സനിരനിറനിനത  എതനിരടാണത.  ആര്.ബനി.ഐ.  അനനിയനനിതമടായനി
ഇടലപടുനലവനത  അങ്ങുതലന  ഇവനിലട  പറഞനിട്ടുണകലടാ.  ആര്.ബനി.ഐ.-യുലട
അനനിയനനിതമടായ  ഇടലപടല്  സഹകേരണ  കമഖലെലയ  തകേരടാറനിലെടാക്കുനണത,
പ്രശ്നങ്ങളുണടാക്കുനണത.  ഇതവഴനി  ആര്.ബനി.ഐ.-യത  ഇടലപടടാനുള്ള  അവസരവം
നമ്മേള് ലകേടാടുക്കുകേയടാണത.  കകേരള  ബടാങ്കനിനടായനി  ഒരു  എകതലപര്ട്ടത  കേമ്മേനിറനി
രൂപന്നീകേരനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.  ആ  എകതലപര്ട്ടത  കേമ്മേനിറനിയുലട  terms  of  reference
പലെതവം  നമുക്കത  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  വളലര  വദ്യകമടായനിത്തലന  ഇതനിലനതനിരടായ
നനിലെപടാടുകേള്  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണത  ഈ  കമഖലെയനിലള്ള  സവംഘടനകേള്  രവംഗത്തു
വരനികേയടാണത.  National  Federation of  State  Co-operative  Banks  പറയുനതത
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"The Proposed amalgamation/merger of Kerala  State Co-operative Bank
and the 14 District Central Co-operative Banks by Kerala Government may
lead to collapse of the entire co-operative credit delivery system/structure
in  Kerala.  Hence,  we  request  you  kindly  to  appreciate  the  need  to
recommend for continuation of the existing three tier co-operative credit
structure in the present form.”എനടാണത. സഹകേരണ കമഖലെയുലട ജനടാധനിപതദ്യലത്ത,
സന്വേയവംഭരണടാധനികേടാരലത്ത,  സഹകേടാരനികേളുലട  നനിലെനനില്പനിലന  കചടാദദ്യവം  ലചയ്യുന
നനിലെയനികലെയത,  ഈ ത്രന്നീ ടയര് സനിസ്റ്റേലത്ത തകേര്ക്കുന നടപടനിക്കത വഴനിലതളനിക്കുവം
എന  ആശങ്കയടാണത  ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതത.  കകേരള  ബടാങ്കനിലന  രൂപന്നീകേരണവം  കകേരളത്തനിലലെ
സഹകേരണ  പ്രസടാനലത്ത  തകേര്ക്കടാന  മടാത്രകമ  സഹടായനിക്കുകേയുള.  ഒരു
ലെക്ഷത്തനികലെലറ കകേടാടനി രൂപയുലട നനികക്ഷപവം നമ്മുലട ജനിലടാ ബടാങ്കുകേളനിലണത.  ആ
ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേളനില്  എങ്ങലന  ഈ  പണവം  വന?  പടാവലപ്പെട്ട  കേര്ഷകേരുലടയുവം
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലടയുവം  സടാധടാരണക്കടാരടായ  സഹകേടാരനികേളുലടയുവം  വനിയര്പ്പെനിലന
വനിലെയടാണത  ഈ  നനികക്ഷപവം.  കകേരളത്തനിലലെ  സമടാന്തര  സമ്പദത  വദ്യവസയടായ
സഹകേരണ കമഖലെലയ ഗവണ്ലമനനിലന ലകേപ്പെനിടനിയനിലലെടാതക്കടാനുള്ള  ഈ ശമവം
ജനടാധനിപതദ്യ  സവംവനിധടാനത്തനില്  ഒരനിക്കലവം  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുനതല.
സഹകേരണ കമഖലെയുലട വളര്ചയല,  തളര്ചയടാണത ഇതത  വഴനിലയടാരുക്കുനതത.  14
ജനിലടാ ബടാങ്കുകേളുവം പനിരനിച്ചുവനിടുന,  ത്രന്നീടയര് സനിസ്റ്റേവം ഇലടാതടാക്കുന,  സര്ക്കടാരനിലന
പരനിപൂര്ണ നനിയനണവം ഈ ബടാങ്കനില് ലകേടാണ്ടുവരുന. ഇതനിലന ഫലെമടായനി എലടാ
സഹകേടാരനികേളുവം അവരുലട നനികക്ഷപവം പനിനവലെനിക്കടാന തടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  സഹകേടാരനികേള്
നനികക്ഷപങ്ങള് പനിനവലെനിക്കുനകതടാലട വലെനിയ പ്രതനിസനനി സഹകേരണ കമഖലെയനി
ലണടാകുലമനള്ള കേടാരദ്യത്തനില് യടാലതടാരു സവംശയവുമനില.  അതലകേടാണത  14  ജനിലടാ
ബടാങ്കുകേളുവം പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള ആദദ്യലത്ത നടപടനി നനിങ്ങള് പനിനവലെനിക്കണവം.  അതത
ഭരണഘടനയുലട  അന്തസത്തയത  എതനിരടാണത.  കകേരള  നനിയമസഭ  പടാസടാക്കനിയ
സഹകേരണത്തനിലന പുതനിയ നനിയമത്തനിലനതനിരടാണത.  മടാത്രമല,  കകേരള  ബടാങ്കനിലന
രൂപന്നീകേരണവം  കകേരളത്തനിലലെ  സഹകേരണ  പ്രസടാനലത്ത  തകേര്ക്കുവം.  സടാധടാരണക്കടാരുവം
പടാവലപ്പെട്ടവരുവം  വനിശന്വേടാസപൂര്വ്വവം  സഹകേരണ  ബടാങ്കനികലെയത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  നനികക്ഷപങ്ങള്
പനിനവലെനിക്കടാനുള്ള  വഴനിലതളനിക്കുവം.  ഇനത  സടാധടാരണക്കടാര്ക്കത  വനിശന്വേടാസമുള്ള
ബടാങ്കടാണത സഹകേരണ ബടാങ്കുകേള്.  ആ ബടാങ്കുകേലള ഇലടാതടാക്കടാന മടാത്രകമ ഇതത
സഹടായനിക്കുകേയുള. സര്ക്കടാരനിലന വനികേസനപ്രവര്ത്തനത്തനിനത ഇനവം ബടാങ്കുകേളനില് നനിനവം
പണലമടുക്കുനണത. യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത ജനിലടാ  ബടാങ്കനില്നനിനത
പണലമടുത്തനിട്ടുണത.  ആ സവംവനിധടാനവം ഇകപ്പെടാഴുവം നമുക്കത തടരടാവം.  ലകേടാചനി ലമകടടായ്ക്കു
കവണനി  പണലമടുത്തു.  അകതടാലടടാപ്പെവം  നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  പണലമടുത്തനിട്ടുണത.
ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേള്  നനിലെനനില്ലക്കത്തലന  ആ  പണവം  നമുക്കത  ഉപകയടാഗനിക്കടാവുനതടാണത.
അതനിനുപകേരവം  ത്രന്നീടയര്  സനിസ്റ്റേവം  ഇലടാതടാക്കനി  സഹകേരണ  കമഖലെലയ  മുഴുവന
ഗളഹസവം ലചയ്യടാനുള്ള  ശമമടാണത  നടക്കുനതത.  ഇതത  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന
നനിവൃത്തനിയനില.  ശന്നീ.  എ. സനി.  ലമടായന്നീന മധുരത്തനില് ലപടാതനിഞ പടാഷടാണമടാണത
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നമ്മുലട മുമ്പനില് വനിളമ്പനിയതത. കകേരളത്തനിലലെ സഹകേരണ കമഖലെലയ തകേര്ക്കടാനുള്ള
ഈ  നന്നീക്കലത്തയുവം  കകേരള  ബടാങ്കനിലന  രൂപന്നീകേരണലത്തയുവം  ശകമടായനി  എതനിര്ക്കുലമനത
പറയടാന  ആഗഹനിക്കുകേയടാണത.  സഹകേരണ  കമഖലെയനില്  ഉണടാകേടാനകപടാകുന
ഗുരുതരമടായ ഭവനിഷദ്യത്തുകേലളക്കുറനിചത കബടാധദ്യമുള്ളതലകേടാണടാണത ഞങ്ങള് ഇതനിലന
എതനിര്ക്കുനതത.  കകേരളത്തനിലലെ  സഹകേരണ  ജനടാധനിപതദ്യലത്ത  തകേര്ക്കടാനുള്ള
നന്നീക്കത്തനിലവം  സഭടാനടപടനികേള്  നനിര്ത്തനിവചത  ചര്ച  ലചയ്യടാന  ഗവണ്ലമനത
തയ്യടാറടാകേടാത്തതനിലവം പ്രതനികഷധനിചത ഞടാനുവം എലന പടാര്ട്ടനിയുവം വടാക്കഇൗട്ടത ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമനത  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത
ശന്നീ.  രകമശത  ലചനനിത്തലെയുവം  അകദ്ദേഹത്തനിലന  പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട  അവംഗങ്ങളുവം
മുദടാവടാകേദ്യവം വനിളനിച്ചുലകേടാണത സഭവനിട്ടത പുറത്തുകപടായനി.)

ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞടാലെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  ഇതത  ദഇൗതദ്യ  സവംഘമല,  ദഇൗതദ്യ
കസനയടാണത.  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേലള  മുഴുവന  നശനിപ്പെനിക്കടാനുള്ള  ഒരു  ദഇൗതദ്യ
കസനതലനയടാണനിതത.  യടാലതടാരു  സവംശയവുമനില.  യു.ഡനി.എഫത.  ഇനലലെ  ചര്ച
ലചയലവനത പറഞ.  ചര്ച ലചകയ്യണ സനിതനിയുണകലടാ.  ബഹുമടാനദ്യനടായ മനനി
ലെളനിതവത്കേരനിചത  ഈ  വനിഷയവം  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയടാണുണടായതത.  അകദ്ദേഹവം
പറഞതത,  ഇലതടാരു ലചറനിയ പരനികശടാധനയടാണത,  കുഴപ്പെലമടാനമനില,  സടാധടാരണ
കനടാക്കടാറനികല  എലനലടാമടാണത.  ഇങ്ങലനലയടാലക്ക  പറഞനിട്ടത  പനിലന  പനിരനിച്ചു
വനിടടാന  കേഴനിയുകമടാ?  ഞങ്ങള്  കൂട്ടകത്തടാലട  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേള്  പനിരനിച്ചുവനിടനില,
സന്നീരനിയസടായനിട്ടുള്ള എലന്തങ്കനിലവം അലെനികഗഷന കേണടാല് കേറക്ടത ലചയ്യുവം അലലങ്കനില്
അതനികന്മേല് നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കുവം എനത അകങ്ങയത പറയടാമടായനിരുന.

സഹകേരണവുവം വനികനടാദസഞടാരവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായന്നീന):
സര്,  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളനില്  നടക്കുന  ക്രമകക്കടുകേലള  സവംബനനിചത  നടാട്ടുകേടാരുലടയുവം
സവംഘവം  ജന്നീവനക്കടാരുലടയുവം  ആകക്ഷപമുണത.  വയനടാടത  ബടാങ്കനില്നനിനത  എലടാ
യൂണനിയനുകേളുവം  സവംയുകമടായടാണത  പരടാതനി  പറഞനിരനിക്കുനതത.  അതനില്  ലെന്നീഗുവം
ഐ.എന.ടനി.യു.സനി.-ഉവം  മറത  പലെരുമുണത.  ഇത്തരലമടാരു  സവംഗതനിയുണടായടാല്
സന്വേടാഭടാവനികേമടായനി  പരനികശടാധനിചത  കേറക്ടത  ലചയ്യകണ?  ആ  നടപടനികേളനികലെയടാണത
സര്ക്കടാര് കപടായനിട്ടുള്ളതത.

ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞടാലെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  ഞടാന അതടാണത പറഞതത,  ആകേടാശത്തനിനത
തടാലഴയുള്ള  സകേലെ  കുറങ്ങള്ക്കുവംകൂടനി  ഒരു  ലെനിലസ്റ്റേടുത്തത  വചനിരനിക്കുകേയടാണത.
ശന്നീ.  എ.  ലകേ.  ബടാലെന  സന്വേന്തവം  ബടാങ്കുകേടാലരപ്പെറനിയുവം  അതതലന   പറഞ.
സന്നീരന്നീയസടായനിട്ടുള്ള അഴനിമതനി  എലടായനിടത്തുവം  നടക്കുനലവനടാണത
പറഞനിരനിക്കുനതത.  അതനിനകേത്തത  എകതടന്നീമടായ  അഴനിമതനിവലര  പറഞനിട്ടുണത.
പടാലെക്കടാടത  ബടാങ്കനിലനക്കുറനിചത  പറഞതത  കേണ്ണുകേനിട്ടടാതനിരനിക്കടാന  കവണനിയടാകണടാ
എലനനനിക്കറനിയനില.  സന്നീരന്നീയസടായനിട്ടുള്ള  അഴനിമതനിയുണടായനിട്ടുലണനത  പറഞനിട്ടത
ഇകപ്പെടാള് ബഹുമടാനദ്യനടായ മനനി പറയുന ലചറനിയ പരനികശടാധനകയ ഉളലവനത.
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എനടാല്പ്പെനിലന കൂട്ടകത്തടാലട പനിരനിച്ചുവനിടനില, അങ്ങലന നനിങ്ങള് കപടനിക്കണ, എനത
മനനി  പറയടാത്തലതന്തത?  അതടാണത  പ്രശ്നവം.  കൂട്ടമടായനി
പനിരനിച്ചുവനിടടാനടാലണനള്ളതടാണത ഇവംപ്രഷന. എനനിട്ടത കകേരള ബടാങ്കത ഉണടാക്കടാനുള്ള
ഒരു സവംഘവം കവലറയുണത,  രണത ദഇൗതദ്യകസനയുണത എനടാണത പറയുനതത.  അതത
മനനിക്കത എന്തുലകേടാണത കടാരനിലഫ ലചയകൂടടാ?

ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായന്നീന:  സര്,  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനത  സഹകേരണ
ജനടാധനിപതദ്യലത്ത  കേശടാപ്പെത  ലചയ്യടാന  സന്വേന്നീകേരനിച  നടപടനി  ഓര്മ്മേയനില്വചടാകുവം
അങ്ങത  ഇതത  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതത.  ഞടാന  വളലര  കൃതദ്യമടായനി  പറഞ,  സഹകേരണ
കമഖലെയുലട വനിശന്വേടാസവം സവംരക്ഷനിക്കണലമങ്കനില് നമ്മേള് കൂട്ടടായനി പരനിശമനിക്കണവം.
പരടാതനികേള്  അകനന്വേഷനിചത  ലതളനിവത  കേനിട്ടടായടാലെകല  അതനില്  എന്തുമടാത്രവം
വസ്തുതയുലണനത  അറനിയടാന  കേഴനിയൂ.  പരടാതനികേള്  ഉനയനിക്കുനതത  ബടാങ്കനിലന
ജനറല്  മടാകനജര്മടാരുള്ലപ്പെലടയുള്ള  ആളുകേളടാണത.  അവരുലട  കയടാഗത്തനിലെടാണത
ഇങ്ങലനലയടാരു  പരനികശടാധന  കവണലമനത  ആവശദ്യലപ്പെടുനതത.  മുനകേടാലെങ്ങളനില്
ഉണടായനിരുന. അതത കവലണനത പറകയണ കേടാരദ്യലമന്തടാണത?

മനി  .   സന്നീക്കര്:   ഇതത വടാക്കഇൗട്ടത പ്രസവംഗമടാണത.

ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞടാലെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  സകേലെ  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളുവം
ശരനിയടാക്കടാന  കപടാവുകേയടാലണനള്ള  ശ്രുതനി  പടര്ന  സനിതനിക്കത  അലതടാനത
കടാരനിലഫ  ലചയ്യുനതത  നലതകല.  ഇലലനടാലണങ്കനില്  ഈ  ഭന്നീതനിക്കത  യടാലതടാര
ടനിസടാനവുമനില.  അകനന്വേഷണവം  കവലണനത  ആരുവം  പറയുനനില.  ശരനിക്കുവം  അകനന്വേഷനിചത
ക്രമകക്കടത ഉലണങ്കനില് ആ ബടാങ്കുകേളുലട കപരനില് നടപടനിലയടുക്കുനതനില് ഞങ്ങള്
എതനിരല.  ഇകപ്പെടാഴുള്ള  ഇവംപ്രഷന  എന്തടാലണനവചടാല്  ലെനിസ്റ്റേത  ലചയത  ദഇൗതദ്യകസനലയ
നനികയടാഗനിചത  സകേലെതനികനയുവം  നശനിപ്പെനിചത  അടുത്തുതലന  ഒറ  ബടാങ്കത  ഉണടാക്കടാന
കപടാകുകേയടാണത എനതടാണത.  അതത നനടാകേനില.  കേടാരണവം,  കകേരളത്തനില് ത്രന്നീടയര്
സനിസ്റ്റേലമടാലക്ക വളലര ശകമടായനി കപടാവുകേയടാണത.  സടാധടാരണക്കടാരടാണത ഇതനിലന
ആശയനിക്കുനതത.  കകേരള ബടാങ്കത  എന ആശയവം ആരുലട ബുദ്ധനിയനില് കതടാനനിയ
കേടാരദ്യമടാലണനറനിയനില.  കകേരള ബടാങ്കത  എനതത നല ആശയമടായനിരനിക്കടാവം.  പലക്ഷ
നലവണവം  നടക്കുന  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേളുലട  ശകനി  അതനിലന  ഡന്നീലസനടലലെസ്ഡത
കഫടാമടാണത.  സര്ക്കടാരനിനത  എകപ്പെടാള്  കവണലമങ്കനിലവം  പണവം  അതനില്നനിനത  കേനിട്ടുമകലടാ.
ഇലതലടാവംകൂടനി ഒരു തഗ്ലകേത പരനിഷടാരത്തനിലൂലട ഒറ ബടാങ്കടാക്കനിയനിട്ടത വലടാത്ത സനിതനി
ഉണടാക്കുനതത വളലര അപകേടവം ലചയ്യുവം.  പണത എ.ലകേ.ജനി.  കഹടാസനിറലെനിലലെടാലക്ക
കേണതകപടാലലെ യു.ഡനി.എഫത.  വനടാല് ഇകങ്ങടാട്ടത പനിടനിലചടുക്കുകേ,  എല്.ഡനി.എഫത.
വനടാല്  അകങ്ങടാട്ടത  പനിടനിലചടുക്കുകേ,  നടാശവം  മടാത്രമടായനിരനിക്കുവം  ഫലെവം,  യടാലതടാരു
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സവംശയവുമനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  പറഞതകപടാലലെ  അകനന്വേഷണവം  നടത്തനി
സന്നീരനിയസടായനിട്ടുള്ള നടപടനിലയടുക്കുകേയടാലണങ്കനില് പ്രശ്നമനില.  അഴനിമതനിയുലണങ്കനില്
അകനന്വേഷനിക്കണവം,  അതനികന്മേല്  നടപടനിലയടുക്കണവം.  പകക്ഷ  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേള്
ഒട്ടടാലകേ പനിരനിച്ചുവനിടടാനുള്ള തന്നീരുമടാനമടാണത  ഇവനിടലത്ത അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിലന
അടനിസടാനവം.  അതടാണത  നടപടനിലയങ്കനില്  വലെനിയ  നടാശത്തനികലെയടായനിരനിക്കുവം  കപടാകുനതത.
അത്തരവം  നടപടനിയനില്നനിനത  ഗവണ്ലമനത  പനിന്തനിരനിയണലമനടാണത  ഞങ്ങള്ക്കത
പറയടാനുള്ളതത. ഇതത സഭ നനിര്ത്തനിവചത ചര്ച ലചകയ്യണ ഒരു വനിഷയമടാണത. അതനിനത
അവസരവം തരടാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചത ഞങ്ങള് ഇറങ്ങനികപ്പെടാകുന.

(ഗവണ്ലമനത നനിലെപടാടനില് പ്രതനികഷധനിചത  ശന്നീ. പനി. ലകേ. കുഞടാലെനിക്കുട്ടനിയുവം
അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അവംഗങ്ങളുവം സഭവനിട്ടത പുറത്തുകപടായനി.)

10.00 AM]

ശന്നീ  .    അനൂപത  കജക്കബത:  സര്,  നമ്മുലട  സഹകേരണ  പ്രസടാനവം  ഏറവുവം
ശകമടായ ഒരു കമഖലെയടാണത. ഇനത അതനിലന കേടയല് കേത്തനിവയ്ക്കുന നനിലെയനികലെയടാണത ഇഇൗ
അകനന്വേഷണങ്ങള് കപടാകുനതത എനതത ഒരു വസ്തുതയടാണത.  നനിരവധനി പരടാതനികേള്
ലെഭനിചനിട്ടുലണനടാണത  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി സൂചനിപ്പെനിചതത.  14  ബടാങ്കുകേലള
സവംബനനിച  വനിഷയങ്ങള്  സമടാനസന്വേഭടാവമുള്ളതടാണത  എനതടാണത  ഇതനിലലെ  ദുരൂഹത.
നനിയമനങ്ങള്  അനുമതനിയനിലടാലത  നടനനിട്ടുകണടാ;  ക്രമവനിരുദ്ധമടായനി  വടായ്പകേള്
നല്കേനിയനിട്ടുകണടാ;  രജനിസടാറുലട അനുമതനിയനിലടാലത ബ്രടാഞ്ചുകേള് ആരവംഭനിചനിട്ടുകണടാ;
നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  സര്ക്കടാരനിലന  അനുമതനിയുകണടാ;  ഇങ്ങലനയുള്ള
വനിഷയങ്ങള്  പതനിനടാലെനിടത്തുവം  അകനന്വേഷണത്തനിനത  കേടാരണമടാകുനലവനതത  ഇതനിലന
ദുരൂഹത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ ഇകനണല് ഓഡനിറടക്കമുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങളുവം  വടാര്ഷനികേ ലപടാതകയടാഗങ്ങളുവം  നടക്കടാറുണത.  ഇഇൗ വനിഷയങ്ങലളടാലക്ക
അവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാള്  എലടാ  പടാര്ട്ടനിക്കടാരുലടയുവം  സടാനനിദ്ധദ്യമുലണനതത
ഒരു വസ്തുതയടാണത.  അത്തരലമടാരു സന്ദര്ഭത്തനിലെടാണത 14 ജനിലകേളനിലവം അകനന്വേഷണവം
നടത്തുനതത.  ഇഇൗ  അകനന്വേഷണത്തനിനത  നനികയടാഗനിചനിരനിക്കുന  ഉകദദ്യടാഗസലര
സവംബനനിച  ആകക്ഷപങ്ങള്  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  പത്തവംഗ  അകനന്വേഷണ
സവംഘത്തനിലന നനിഷ്പക്ഷതലയ സവംബനനിച കചടാദദ്യങ്ങളുവം ഇവനിലട ഉയരുകേയടാണത.
കകേരളത്തനില്  ത്രന്നീടയര്  സനിസ്റ്റേവം  ശകമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനലവനള്ളതത  വനിസ്മരനിക്കടാന
കേഴനിയുനതല.  വടക്കുകേനിഴക്കന  സവംസടാനങ്ങളനില്   ടൂ  ടയര്  സനിസ്റ്റേവം  കേടാണടാന
കേഴനിയുവം.  എനടാല് തമനിഴത നടാടത,  മഹടാരടാഷ കപടാലള്ള സവംസടാനങ്ങളനില് ത്രന്നീ ടയര്
സനിസ്റ്റേമടാണുള്ളതത.  കകേരളത്തനില്  അതനിനത  ഏറവുവം  ശകമടായ  നനിലെയനിലള്ള
അടനിത്തറയടാണുള്ളതത.  ഇഇൗ  വനിഷയങ്ങള്  അതനിലന  അടനിത്തറ  തകേര്ക്കുന
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നനിലെയനികലെയത  മടാറനികപ്പെടാകുലമന  ആശങ്ക  ഇനണത.   സഹകേരണ  കമഖലെയനില്
ലമടാത്തവം  ദുരൂഹതയടാണത  എന  നനിലെയനികലെയത  കേടാരദ്യങ്ങള്  കപടാകുനതത  വളലര
ഗഇൗരവമടായനി  കേടാകണണതടാണത.  ഗവണ്ലമനനിലന  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അകനന്വേഷണവം
സഹകേരണ  കമഖലെ  അരക്ഷനിതടാവസയനികലെയത  നന്നീങ്ങുനതനിനത  കേടാരണമടാകുവം.
ഏതടായടാലവം ഇഇൗ വനിഷയവം സഭ നനിര്ത്തനിവചത ചര്ച ലചയ്യടാത്തനില് പ്രതനികഷധനിചത
ഞടാന ഇഇൗ വടാക്കഇൗട്ടനില് പങ്കകചരുന.

(ഗവണ്ലമനത  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത  ശന്നീ.  അനൂപത  കജക്കബത
സഭയനില്നനിനത പുറത്തുകപടായനി.)

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    മടാണനി:  സര്,  എവനിലടലയങ്കനിലവം  ഒരു  പരടാതനികയടാ
ആകക്ഷപകമടാ  ഉലണങ്കനില്  ആകക്ഷപമുള്ള  ബടാങ്കുകേള്  പരനികശടാധനിക്കുനതനികനടാ
പനിരനിച്ചുവനിടുനതനികനടാ  ഒരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുമനില.  എനടാല്  ഇവനിലടയുണടായനിരനിക്കുനതത,
ആദദ്യകമതലന  പനിരനിച്ചുവനിടടാന  തന്നീരുമടാനനിക്കുന.  തന്നീരുമടാനനിചതനിനുകശഷവം  ഒരു
അകനന്വേഷണമടാണത.  എലടാവര്ക്കുമനിതനിലന ഇനനഷനറനിയടാവം.  ഇതത പനിരനിച്ചുവനിടടാന
കവണനി നടക്കുന ഒരു അകനന്വേഷണമടാണത.  അഴനിമതനിയുള്ളനിടത്തത പനിരനിച്ചുവനിടണവം. 14
ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേലള പനിരനിച്ചുവനിടടാന കവണനി അകനന്വേഷണവം നടത്തനിയടാല് അവരുലട
ലക്രഡനിബനിലെനിറനി  നനടാകുലമനടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  പറഞതത.   ലക്രഡനിബനിലെനിറനി
നനടാകുകമടാ? നനടായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു ബടാങ്കനില്  അകനന്വേഷണ ഉകദദ്യടാഗസര്
കേയറനിയടാല്  നടാട്ടനില്  മുഴുവന  സവംസടാരമടാകുവം-ഇതടാ  ലറയ്ഡത  നടക്കുന,  അകനന്വേഷണവം
നടക്കുന;  ബടാങ്കനിലലെകന്തടാ   ക്രമകക്കടുണത  എലനടാലക്ക.  ഇഇൗ  രന്നീതനിയനിലള്ള   പ്രചരണവം
ലതറനിദ്ധടാരണയ്ക്കുത ഇടയടാകുവം. അവരുലട ലക്രഡനിബനിലെനിറനിക്കുതലന അതത കമടാശമടാകുവം.
അതലകേടാണത എനനിക്കത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ഗവണ്ലമനനികനടാടത  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതത,
ഏലതങ്കനിലവം  ഒരു  ബടാങ്കനിലന  സവംബനനിചത   പരടാതനിയുലണങ്കനില്  നനിങ്ങള്
അകനന്വേഷണവം നടത്തനികക്കടാള. അതലടാലത സന്വേന്നീപ്പെനിവംഗടായനി 14 ബടാങ്കുകേള്ക്കുലമതനിലര
നടക്കുന  അകനന്വേഷണവം  കവലറടാരു  ഉകദ്ദേശകത്തടാടുകൂടനിയുള്ളതടാണത.  ഒരനിക്കലവം  ഇതനിലന
കൂട്ടലക്കടാലെ  ലചയ്യടാന  പടാടനില.  ഗവണ്ലമനത  പക്ഷപടാതപരമടായനി,  രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായനി
ഇങ്ങലന ലചയ്യരുലതന മടാത്രകമ  എനനിക്കത  അതനിലനപ്പെറനി  പറയുവടാനുള.  ഗവണ്ലമനനിലന
ഇഇൗ നടപടനി ലതറടാണത. അതനില് പ്രതനികഷധനിചത ഞടാനുവം എലന കേക്ഷനിയുവം വടാക്കഇൗട്ടത
നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമനത  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത  ശന്നീ.  ലകേ.  എവം.  മടാണനിയുവം
അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ട അവംഗങ്ങളുവം സഭയനില് നനിനത പുറത്തുകപടായനി.)

ശന്നീ  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല്:  സര്,  ഇത്തരവം  നടപടനി  ലലകേലക്കടാണതനിലന
പുറകേനിലലെടാരു  ദുരുകദ്ദേശമുലണനടാണത  ലപടാതകവ  ചൂണനിക്കടാണനിചനിട്ടുള്ളതത.   അങ്ങലനലയടാരു



അടനിയന്തരപ്രകമയവം 331

ഉകദ്ദേശദ്യമനില,  സടാധടാരണനനിലെയത ശുദ്ധന്നീകേരനിക്കടാനുള്ള പ്രക്രനിയയുലട ഭടാഗമടാലണനത
പറയുനണത.  എനടാല്  അങ്ങലനലയടാരു  ഉറപ്പെത  ലകേടാടുക്കുനതനില്  എന്തടാണത  വനിഷമലമനത
മനസനിലെടാകുനനില.  അങ്ങലനയടാലണങ്കനില് ഞങ്ങള്ക്കത വനികരടാധമനിലലനവം പറയുകേയുണടായനി.
ഇഇൗ  സടാഹചരദ്യത്തനില്  എന്തുലകേടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  അതനിനത  തയ്യടാറടാകുനനില
എലനനനിക്കത മനസനിലെടാകുനനില.  അതലകേടാണത ഇഇൗ  ആശങ്ക വളലര സന്നീരനിയസടായനി
കേണക്കടാകക്കണതടാലണനള്ള അഭനിപ്രടായവം ഞടാന കരഖലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.

ശന്നീ  .   പനി  .   സനി  .   കജടാര്ജത: സര്,  ഇവനിലട സഹകേരണലത്ത സവംബനനിച ചര്ച
നടക്കുകമ്പടാലഴടാലക്ക;  കേര്ഷകേലര സവംബനനിചനിടകത്തടാളവം  സവംസടാന സഹകേരണ
ബടാങ്കുവം  പ്രടാഥമനികേ  സഹകേരണ ബടാങ്കുമടാണത  കവണതത.   ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേള്  എന
ഇടത്തട്ടത  വരുകമ്പടാള്  2  ശതമടാനവം  പലെനിശ  കൂടുകേയടാണത  ലചയ്യുനതത.  ജനിലടാ
ബടാങ്കുകേള് പനിരനിച്ചുവനിടണവം. ജനിലടാ ബടാങ്കുകേള് ആവശദ്യമനിലലനത എത്രകയടാ പ്രടാവശദ്യവം
ഇഇൗ സഭയനില് ചര്ച ലചയനിട്ടുണത.  അങ്ങലനയുള്ളകപ്പെടാഴടാണത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി
ജനിലടാ  ബടാങ്കത  പനിരനിച്ചുവനിടുലമനത  പറയടാന  തകനടവം  കേടാണനിക്കടാത്തതത.  എലന
അഭനിപ്രടായത്തനില് ജനിലടാ ബടാങ്കുകേള് പനിരനിച്ചുവനിടണവം. ഇവനിലട പ്രതനിപക്ഷവം വടാക്കഇൗട്ടത
നടത്തനിയടാലവം ഞടാന അതനികനടാടത  കയടാജനിക്കുനനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി  ജനിലടാ
ബടാങ്കത  പനിരനിച്ചുവനിടുലമനത  പറയടാന  തകനടവം  കേടാണനിക്കടാത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിചത
ഞടാന വടാക്കഇൗട്ടത നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമനത  നനിലെപടാടനില്  പ്രതനികഷധനിചത  ശന്നീ.  പനി.  സനി.  കജടാര്ജത
സഭയനില്നനിനത പുറത്തുകപടായനി.)

മുഖദ്യമനനി  (ശന്നീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  ):  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനില്
ജനിലടാ ബടാങ്കുകേള്ക്കത കനലരവന ഒരു അകനന്വേഷണലത്തക്കുറനിചടാണത പരടാമര്ശനിചതത.
എനടാല് അതനിലന ഭടാഗമടായനി ഇവനിലട ബഹുമടാനദ്യനടായ പ്രതനിപക്ഷകനതടാവുവം മറ്റുവം
വടാക്കഇൗട്ടത  പ്രസവംഗത്തനിലവം  അതനിനുമുമ്പത  ശന്നീ.   അബ്ദുല്  ഹമന്നീദത  പനി.  എവം.എല്.എ.-യുവം
കകേരള ബടാങ്കത രൂപന്നീകേരണലത്തക്കുറനിചത പരടാമര്ശനിക്കുകേയുണടായനി.  അതത കനരലത്ത
തലന ഇവനിലട പ്രസടാവനിച കേടാരദ്യമടാണത.  സഹകേരണകമഖലെലയ ശകനിലപ്പെടുത്തുന
നന്നീക്കമടായനിരനിക്കുവം അതത.  കകേരളത്തനിലന സഹകേരണ കമഖലെ  രടാജദ്യലത്ത ഏറവുവം
പ്രധടാനലപ്പെട്ടതടാണത.  പ്രകതദ്യകേനിചത  ലക്രഡനിറത  കമഖലെയടാണത  ഇവനിലട  ഏറവുവം
ശകമടായനി നനില്ക്കുനതത.  ലക്രഡനിറത കമഖലെയുലട ശകനിക്കത അടനിസടാനവം പ്രടാഥമനികേ
കേടാര്ഷനികേ  വടായ്പടാ  സഹകേരണസവംഘങ്ങളടാണത.  ഇവയടാണത  ഏറവുവം  വലെനിയ   സമ്പത്തത.
കേടാര്ഷനികേ  വടായ്പടാ  സഹകേരണ  സവംഘങ്ങലള  ഉഇൗനനിലക്കടാണ്ടുള്ള  ഒരു  ബടാങ്കടാണത
സവംസടാന സഹകേരണ ബടാങ്കത.  യഥടാര്ത്ഥത്തനില് സവംസടാന സഹകേരണ ബടാങ്കുവം
ജനിലടാ  സഹകേരണ  ബടാങ്കുവം  കേടാര്ഷനികേ  വടായ്പടാ  സഹകേരണ  സവംഘങ്ങളുവം  എന
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ത്രന്നീടയര്  സനിസ്റ്റേമടാണത  ഇകപ്പെടാള്  നനിലെനനില്ക്കുനതത.  ജനിലടാ  ബടാങ്കുകേലളലടാവംകൂടനി
ഒനനിചടാകുകമ്പടാള്  കകേരളത്തനിലലെ  സവംസടാന  സഹകേരണ  ബടാങ്കത  വലെനിലയടാരു
ബടാങ്കടായനി മടാറുവം. എസത.ബനി.ടനി., എസത.ബനി.ലഎ.-യനില് ലെയനിക്കുന സടാഹചരദ്യത്തനില്
സവംസടാനത്തനിലനതലന  ബടാങ്കടായനി  മടാറുകേയടാണത  ലചയ്യുനതത.  നമ്മുലട  നടാടനിലന
വനികേസനത്തനിനത  ഏറവുമധനികേവം  സഹടായനിക്കുന  ഒനടായനിരനിക്കുമതത.  എന്തനിനടാണത
അതനിലന സഹകേരണ കമഖലെലയ നശനിപ്പെനിക്കുന ഒനടായനി കേടാണുനലതനത മനസനിലെടാകുനനില.
സഹകേരണ  കമഖലെയത  ഇനള്ള  ഒരു  പ്രകതദ്യകേതയുവം  നഷലപ്പെടടാന  കപടാകുനനില.
അതനിലന  മറത വനിശദടാവംശങ്ങള്  പരനികശടാധനയനിലെനിരനിക്കുനതലകേടാണത  അതനികലെയത
കേടക്കുനതത  ഒഇൗചനിതദ്യമല.  അവരുലട  പരനികശടാധനയുവം  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളുവം  വരലട്ട.  സഹകേരണ
കമഖലെയത  ഒരു  കുറവുവം  ഇതണടാക്കനില,  സഹകേരണ  കമഖലെയത  ഒരു  നടാശവുവം  വരുത്തനില.
സഹകേരണ  കമഖലെലയ  കൂടുതല്  ശകനിലപ്പെടുത്തുകേയടാണത  ലചയ്യുനതത.  അതനിലന
തലെപ്പെത്തത ഏറവുവം ഒഇൗനതദ്യമുള്ള ഒരു ബടാങ്കത; നമ്മുലട സവംസടാനത്തനിലന ആവശദ്യങ്ങള് കൂടനി
നനിറകവറത്തക്കരന്നീതനിയനിലള്ള  ഒരു  ബടാങ്കത  എന  നനിലെയത  ഉയര്നവരനികേയടാണത
ലചയ്യുനതത.  ആ  ഭടാഗവം  കടാരനിലലഫ  ലചകയ്യണതലകേടാണ്ടുമടാത്രമടാണത  ഇകപ്പെടാള്
സവംസടാരനികക്കണനി വനതത.

(സഭവനിട്ടത  പുറത്തുകപടായ  പ്രതനിപക്ഷടാവംഗങ്ങള്  അല്പസമയത്തനിനുകശഷവം
വന്നീണ്ടുവം ഹടാജരടായനി.)

IV  ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  കേഞനികക്കടാടത ലറയനില് കകേടാചത ഫടാക്ടറനി
ശന്നീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദടാസത:  സര്,  കകേന്ദ്രത്തനില്  സമ്മേര്ദ്ദേവംലചലത്തനി  കേഞനികക്കടാടത

ലറയനില്  കകേടാചത  ഫടാക്ടറനി  സടാപനിക്കടാന  കവണ  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത
അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലെടാണത ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിക്കുനതത.  മുന
പ്രധടാനമനനി  ഇന്ദനിരടാഗടാനനി  പടാലെക്കടാടത  കകേടാട്ടലലമതടാനനിയനില്  ഒരു  ലപടാതകയടാഗത്തനില്
പ്രസവംഗനിക്കുകമ്പടാഴടാണത  കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിലയ  സവംബനനിച  ആദദ്യ  പ്രഖദ്യടാപനമുണടായതത.
പനിനന്നീടത  പഞടാബത  പ്രശ്നവം പരനിഹരനിക്കടാലനന കപരനില് അതത  പഞടാബനിലലെ കേപൂര്ത്തലെയത
ലകേടാടുത്ത  കേടാഴ്ചയടാണത  നടാവം  കേണതത.  അതനിനുകശഷവം  കുകറക്കടാലെവം  കകേടാണ്ഗസത
ഗവണ്ലമന്റുകേള് കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിലയ സവംബനനിചത  ഒനവം പറയടാതനിരനിക്കുകേയടാണത
ലചയതത.  ഇടതപക്ഷ  പനിന്തുണകയടാടുകൂടനി  അധനികേടാരത്തനില്  വന  യു.പനി.എ.
ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തത  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനി  ശന്നീ.  ലെടാലപ്രസടാദത  യടാദവത,
പടാലെക്കടാടത  ഡനിവനിഷലന  ഭൂരനിഭടാഗവം  പ്രകദശങ്ങളുവം  എടുത്തുലകേടാണത  കസലെവം  ഡനിവനിഷന
രൂപന്നീകേരനിക്കടാന തന്നീരുമടാനലമടുത്തു. ഇടതപക്ഷ എവം.പനി.-മടാര് അതനിലന ശകമടായനി
എതനിര്ക്കുകേയുവം   പകേരവം പദ്ധതനിലയന നനിലെയനില് ലറയനില്കവ കസടാണുവം കകേടാചത
ഫടാക്ടറനിയുവം ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുവം ലചയ. അങ്ങലന  കേഞനികക്കടാടത  ടഇൗണ്ഷനികപ്പെടാടുകൂടനി
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 5,000 കകേടാടനി രൂപയുലട ഫടാക്ടറനി വടാഗടാനവം ലചയ കേടാഴ്ചയടാണത നടാവം കേണതത. 2008-09-ല്
ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് പദ്ധതനി പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു. ഇടതപക്ഷ എവം. പനി.-മടാരുലട എണവം
കുറയുകേയുവം  വന്നീണ്ടുവം  കകേടാണ്ഗസത  അധനികേടാരത്തനില്  വരനികേയുവംലചയ  സമയത്തത
കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിക്കുള്ള തകേ  550  കകേടാടനി രൂപയടായനി ലവട്ടനിച്ചുരുക്കനി.  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനത
2008 -09 വര്ഷവം പ്രഖദ്യടാപനിച മറത രണത കകേടാചത ഫടാക്ടറനികേളടാണത പശനിമബവംഗടാളനിലലെ
കേടാഞരപ്പെറയനിലലെയുവം  ഉത്തര്പ്രകദശനിലലെ  റടായ്ബകറലെനിയനിലലെയുവം ഫടാക്ടറനികേള്.  ഇവ  രണ്ടുവം
ലറയനില്കവതലന  കനരനിട്ടത  സലെകമലറടുത്തത  കകേടാചത  ഫടാക്ടറനി സടാപനിചത  ഉത്പടാദനവം
തടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  കകേരളത്തനില്,  സവംസടാന  ഗവണ്ലമനത  സലെവം  ഏലറടുത്തത
നല്കേണലമനത പറഞ. എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത യുദ്ധകേടാലെടാടനിസടാനത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചത  439  ഏക്കര് സലെവം ഏലറടുത്തത  കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ മനടാലെയത്തനിലന
ഏല്പ്പെനിച്ചു. അകപ്പെടാഴടാണത കകേടാചത ഫടാക്ടറനി നടപ്പെനിലെടാക്കടാന പങ്കടാളനിലയ കേലണത്തണലമനത
കകേന്ദ്രവം  നനിര്കദ്ദേശനിചതത.  എട്ടത  മനനിമടാര് കകേരളത്തനില് നനിനണടായനിട്ടുവം  പങ്കടാളനിലയ
കേലണത്തടാകനടാ ഫടാക്ടറനി യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാക്കടാകനടാ കേഴനിഞ യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനത
ഒരു ശമവുവം നടത്തനിയനില.  ഇതനിനനിടയനില് 2012 ലഫബ്രുവരനി മടാസവം 21-ാം തന്നീയതനി
കകേന്ദ്ര മനനി പടാലെക്കടാടത  കകേടാട്ടലലമതടാനനിയനില് അനലത്ത മുഖദ്യമനനി ശന്നീ.  ഉമ്മേന
ചടാണനിയുലട  സടാനനിദ്ധദ്യത്തനില്  കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിക്കത  തറക്കലനിട്ടു.  കേഞനികക്കടാടത
സടാപനികക്കണ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിക്കത  15  കേനി.മന്നീ.  അകേലലെ  പടാലെക്കടാടത
കകേടാട്ടലലമതടാനനിയനില്   തറക്കലനിടുകേയടാണത  ലചയതത.  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തുവം രണത ലകേടാലമടായനി അധനികേടാരവം കേയ്യടാളുന എന.ഡനി.എ. ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തുവം കകേടാചത  ഫടാക്ടറനി  സടാപനിക്കടാന ഒരു നടപടനിയുവം  സന്വേന്നീകേരനിചതടായനി  കേടാണുനനില.
പതനിനടായനിരവം കപര്ലക്കങ്കനിലവം ലതടാഴനില് ലെഭനിക്കടാവുന കേഞനികക്കടാടത കകേടാചത ഫടാക്ടറനി
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാക്കടാന ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ വദ്യതദ്യടാസമനിലടാലത കകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദ്ദേവം
ലചലത്തനി  കവണ  നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനികയടാടത
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര്)

മുഖദ്യമനനി  (ശന്നീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന  ):  സര്,  പടാലെക്കടാടത  ലറയനില് കകേടാചത
ഫടാക്ടറനി പദ്ധതനി  2008 -09-ലലെ ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് പ്രഖദ്യടാപനിചതടാണത. 239
ഏക്കര്  ഭൂമനി  ലറയനില്കവയത  ലലകേമടാറടാന  സര്ക്കടാര്  28 -01-2012-ല്  ഉത്തരവടായതടാണത.
അലൂമനിനനിയവം  കകേടാച്ചുകേള് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികനടാടത  സ്റ്റേന്നീല് അകതടാറനിറനി  ഓഫത  ഇന്തദ്യ
ലെനിമനിറഡത  തടാല്പ്പെരദ്യവം  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരുനനില.   ലറയനില്കവ  കബടാര്ഡത
അവംഗന്നീകേരനിക്കടാത്ത  സ്റ്റേന്നീല്  കകേടാച്ചുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ലപ്രടാകപ്പെടാസലെനികനടാടടാണത  SAIL
തടാല്പ്പെരദ്യലപ്പെട്ടതത.  അലൂമനിനനിയവം കകേടാച്ചുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കടാനുള്ള  ലപ്രടാകപ്പെടാസല്
ലറയനില്കവയ്ക്കുവം  ലമകടടായ്ക്കുമടായനി  ഒരു  വര്ഷവം  400  കകേടാച്ചുകേലളന  നനിലെയത  4000
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കകേടാച്ചുകേള്ക്കുള്ള  പദ്ധതനിയടാണുണടായനിരുനതത.  SAIL  തടാല്പ്പെരദ്യലപ്പെടടാത്തതനിനടാല്
നടാഷണല്  അലൂമനിനനിയവം  കേമ്പനനിയുമടായനി  (നടാല്കകേടാ)  ഓഹരനി  പങ്കടാളനിത്തമുള്ള
പദ്ധതനിയുലട  സടാധദ്യതകേള്  പരനികശടാധനിക്കടാന  കകേന്ദ്രമനടാലെയവം  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.
പനി.പനി.പനി.  കമടാഡല്  പദ്ധതനിക്കത  കേദ്യടാബനിനറത  അവംഗന്നീകേടാരവം  നല്കേനിയനിട്ടുലണനത
ലറയനില്കവ അധനികേടാരനികേള് അറനിയനിചനിരുന. 5 -8 -2016-ല് ചന്നീഫത ലസക്രട്ടറനിയുലട
അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  ലമഗടാ  കപ്രടാജക്ടുകേളുലട  റനിവപ്യൂ  മന്നീറനിവംഗനില്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി
സമയബനനിതമടായനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കുലമനവം  അലൂമനിനനിയവം കകേടാച്ചുകേള്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  സടാധദ്യതകേള്  പരനികശടാധനിച്ചു  ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാലണനവം
ലറയനില്കവ അറനിയനിചനിരുന. സവംസടാന സര്ക്കടാരുവം ഇന്തദ്യന ലറയനില്കവയുവം കചര്നത 51:49
എന  അനുപടാതത്തനില്  ഓഹരനി  പങ്കടാളനിത്തകത്തടാലട  രൂപന്നീകേരനിക്കുന സവംയുക  സവംരവംഭ
കേരടാര്  1 -9 -2016-ല്  ഡല്ഹനിയനില്വചത  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുണടായനി.  പ്രസ്തുത കേരടാര്പ്രകേടാരവം
ഏലറടുത്തത നടത്തുന  8  പദ്ധതനികേളനില് പടാലെക്കടാടത  ലറയനില് കകേടാചത  ഫടാക്ടറനിയുലട
നനിര്മ്മേടാണവം ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.

(2) സഡനതസത കപടാലെന്നീസത കകേഡറത പദ്ധതനി 
ശന്നീ  .    ലകേ  .    എസത  .    ശബരന്നീനടാഥന:  സര്,  സഡനതസത  കപടാലെന്നീസത  കകേഡറത

(എസത.പനി.സനി.)  കനരനിടുന  കേടുത്ത  പ്രതനിസനനിലയയുവം  അവഗണനലയയുവം  കുറനിചടാണത
സഭയുലട  ശദ്ധ  ക്ഷണനിക്കുനതത.  കകേരളപ്പെനിറവനി  കേഴനിഞത  60  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
തലന കകേരളത്തനിനുവം ഇന്തദ്യയ്ക്കുവം മടാതൃകേയടായ ഒട്ടനവധനി പദ്ധതനികേള്  സര്ക്കടാരുകേള്
സൃഷനിചനിട്ടുണത. കേഴനിഞ 10 വര്ഷലത്ത സമന്നീപകേടാലെ ചരനിത്രവം കനടാക്കുകേയടാലണങ്കനില്
അതനില്  ഏറവുവം  പ്രധടാനലപ്പെട്ടതത,  2010  ആഗസ്റ്റേത  2-നത  കകേടാഴനികക്കടാടത  ആരവംഭനിച
സഡനതസത  കപടാലെന്നീസത  കകേഡറത  പദ്ധതനിയടാണത.  മടാറനിമടാറനി  അധനികേടാരത്തനില്വന
സര്ക്കടാരുകേളുലട  രടാഷന്നീയത്തനിനതന്നീതമടായ  സമ്പൂര്ണ  പനിന്തുണയുവം  സഹടായവുവം
ഉള്ളതലകേടാണടാണത  ഇനത  രടാജദ്യത്തനിനത  മടാതൃകേയടായനി  എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനി
നനിലെലകേടാള്ളുനതത.  2011-12  കേടാലെയളവനില്  127  എസത.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേളടാണത
കകേരളത്തനിലണടായനിരുനതത.  2016-ല്  അതത  530  എസത.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേളടായനി
വര്ദ്ധനിച്ചു.  ഏകേകദശവം അഞനിരട്ടനിയടായനി.  ഇനത ആ എസത.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേളനിലലെലടാവം കൂടനി
41,000  കകേഡറ്റുകേളുണത.  2011-12  കേടാലെയളവനില് കടടാട്ടല് ഫണത അകലെടാകക്കഷന
98  ലെക്ഷവം  രൂപയടായനിരുലനങ്കനില്  2016-ല്  എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനിക്കുള്ള  ഫണത
അകലെടാകക്കഷന  10.70  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.  ഇഇൗ  ഫണത  അകലെടാകക്കഷനുവം
സര്ക്കടാരനിലന സഹടായവുവംലകേടാണടാണത കേഴനിഞ അഞടാറത വര്ഷവം ഒട്ടനവധനി നല
കേടാരദ്യങ്ങള്  എസത.പനി.സനി.-ക്കത  ലചയ്യടാന  കേഴനിഞതത.  നമ്മേലളലടാവരുവം  നനിയമസഭയനില്
വനിലെപനിക്കുനതത  ലപടാതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസത്തനിലന  തകേര്ചലയക്കുറനിചടാണത.  ഒരു  പരനിധനി
വലര ലപടാതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ രവംഗത്തത  മടാറങ്ങളുണടാക്കടാന കേഴനിഞതത  എസത.പനി.സനി.-ക്കടാണത.
സര്ക്കടാര് സ്കൂളുകേളനില് 8 -ാം കടാസനിലവം 9-ാം കടാസനിലവം എനകറടാള്ലമനത ഉള്ലപ്പെലട
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മനികേച  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവം  നല്കുവടാന  എസത.പനി.സനി.-യനിലൂലട  സടാധനിക്കുനണത.
അകതടാലടടാപ്പെവം,  മദദ്യവം,  മയക്കുമരുനത  തടങ്ങനിയ  വനിപത്തുകേളനില്നനിനവം  കുട്ടനികേലള
കമടാചനിപ്പെനിക്കടാനുവം അതനിലനതനിലരയുള്ള കബടാധവല്ക്കരണവം നടത്തടാനുവം  എസത.പനി.സനി.-യനിലൂലട
കേഴനിയുനണത.  ഉദടാഹരണത്തനിനത, എലന മണ്ഡലെത്തനിലലെ വനിതര ഗവണ്ലമനത ഹയര്
ലസക്കനഡറനി  സ്കൂള്  ഉള്ലപ്പെലട  കകേരളത്തനിലലെ  22  എസത.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള്
ലെഹരനിലക്കതനിലര  കഷടാര്ട്ടത  ഫനിലെനിമുകേളുവം  മറത  പദ്ധതനികേളുവം  നടത്തനിയതത  നമ്മേലളലടാവരുവം
കേണതടാണത.  കേഴനിഞ  എസത.എസത.എല്.സനി.  പരന്നീക്ഷയനില്  പതനിനടായനിരത്തനില്
കൂടുതല് എസത.പനി.സനി. വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള് എലടാ വനിഷയവുവം പടാസടായനിട്ടുണത.  അതനില്
1734  എസത.പനി.സനി.  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്ക്കത  ഫുള്  'എ'  പ്ലസത  ലെഭനിചനിട്ടുണത.  ഇതനിലലെ
കുട്ടനികേലളടാലക്ക എലന മണ്ഡലെത്തനിലലെ മലെകയടാര കമഖലെയുള്ലപ്പെലടയുള്ള സലെങ്ങ
ളനിലള്ളവരടാണത.  ജൂലലലെ  26-നത സവംസടാന പ്ലടാനനിവംഗത  കബടാര്ഡനിലന  Perspective
Planning Division  സഡനതസത കപടാലെന്നീസത കകേഡറനിലനക്കുറനിചത തയ്യടാറടാക്കനിയ ഒരു
ഇവടാലെല്യുകവഷന  റനികപ്പെടാര്ട്ടുണത.  ആ  റനികപ്പെടാര്ട്ടനില്  പറയുനതത,  എസത.പനി.സനി.
കകേഡറ്റുകേളുലട  വദ്യകനിജന്നീവനിതത്തനിലവം സടാമൂഹനികേ പ്രതനിബദ്ധതയനിലവം  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ
നനിലെവടാരത്തനിലലമടാലക്ക  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനിലൂലട  ഗുണങ്ങളുണടായനി  എനള്ളതടാണത.
എനടാല്  കേഴനിഞ  ആറുമടാസവം  ലകേടാണത  എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനി  കേടുത്ത
അവഗണനയനിലെടാണത. 10.7  കകേടാടനി രൂപയടാണത ബഡ്ജറത വനിഹനിതമടായനി സര്ക്കടാര്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത.  കേഴനിഞ  ആറുമടാസമടായനി  ഇതനില്നനിനത  ഒരു  രൂപ  കപടാലവം
എസത.പനി.സനി. പദ്ധതനിക്കുകവണനി ഒരു സ്കൂളനിലവം എത്തനിയനിട്ടനില. ഇനത  എസത.പനി.സനി.
പദ്ധതനി  ലവനനികലെററനിലെടാകേടാതനിരനിക്കടാനുള്ള  പ്രധടാന  കേടാരണവം,  സ്കൂളുകേളനിലലെ
എസത.പനി.സനി. അധദ്യടാപകേരുവം  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളുവം  രക്ഷകേര്ത്തടാക്കളുവം  പനി.ടനി.എ.-യുവം
സന്വേന്തവം കേയ്യനില്നനിനത  പണവം ലകേടാടുക്കുനതലകേടാണടാണത   ഇഇൗ പദ്ധതനി ഓകനിജന
കേനിട്ടനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനതത.  അടുത്തകേടാലെത്തത  എസത.പനി.സനി.-ക്കത  കേമ്മേനിറനിയടാണത
കനതൃതന്വേവം  നല്കുനതത.  കേമ്മേനിറനി  വനതനിനുകശഷവം  ഒരു  മന്നീറനിവംഗത  കൂടുകേകയടാ
എസത.പനി.സനി.-യുലട  ആകനിവനിറനി  കേലെണറനിലള്ള  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെടാക്കുകേകയടാ
ലചയ്യുനനില.  ഇതനിലനടാലക്ക  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേടാരണമടായനി  മനസനിലെടാക്കുനതത,  ആഭദ്യന്തര
വകുപ്പെനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗസതലെത്തനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങളടാണത.  പത്തത  കകേടാടനി  രൂപയുലട
അമ്പതത ശതമടാനവം വകേമടാറനി ലചലെവടാക്കടാന തന്നീരുമടാനനിചനിരനിക്കുന. ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
അങ്ങത ശകമടായ തന്നീരുമടാനലമടുക്കുകേയടാലണങ്കനില് തന്നീര്ചയടായുവം ഇഇൗ പദ്ധതനി ലലററത
ടടാക്കനികലെയത  ലകേടാണ്ടുവരടാന  സടാധനിക്കുവം.  എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചത  കുട്ടനികേളുലട
പ്രനിയങ്കരനടായ അന്തരനിച  മുന രടാഷപതനി കഡടാ. എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള്കേലെടാവം പറഞ
കേടാരദ്യങ്ങള്  സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണത  ഞടാന  നനിര്ത്തടാവം.  അകദ്ദേഹവം  പറഞതത,  India
needs disciplined societies, disciplined societies leads to societal  tolerance,
societal  peace, societal  commitment to green rooms and above all for a
happy family.  അകദ്ദേഹവം വനിശന്വേസനിചതകപടാലലെ നല കുടുവംബമുണടാക്കടാന, എത്രയുവം
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ലപലട്ടനത  ഉകദദ്യടാഗസതലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  മടാറനിനനിര്ത്തനി  എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനിലയ
ലലററത  ടടാക്കനികലെയത  ലകേടാണ്ടുവരടാനുള്ള  ശകമടായ  തന്നീരുമടാനലമടുക്കണലമനത
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.

മുഖദ്യമനനി (ശന്നീ  .   പനിണറടായനി വനിജയന  ): സര്, സഡനതസത കപടാലെന്നീസത കകേഡറത
പദ്ധതനി  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാരനിലന  കേടാലെത്തത  ആരവംഭനിചതടാണത.
കേടാലെടാനുസൃതമടായ  മടാറങ്ങകളടാലട  കൂടുതല്  ഇടങ്ങളനികലെയത  വദ്യടാപനിപ്പെനിചത  കകേരള
സര്ക്കടാരനിലന  അഭനിമടാന  പദ്ധതനിയടായനി  ഇതത  മടാറനിയനിട്ടുണത.  സടാമൂഹനികേ  പ്രതനിബദ്ധതയുവം
പഇൗരകബടാധവുവം കസവന സനദ്ധതയുമുള്ള ഒരു യുവജനതലയ വടാര്ലത്തടുക്കുനകതടാലടടാപ്പെവം
നമ്മുലട  ഭരണഘടനലയയുവം  നനിയമലത്തയുവം  ബഹുമടാനനിക്കുന  ഉത്തമ  നന്നീതനികബടാധമുള്ള
തലെമുറലയയടാണത  ഇതവഴനി  ലെക്ഷദ്യമനിടുനതത.  അവര്ക്കനിടയനില്  സമതന്വേകബടാധവുവം
മകതതര  വന്നീക്ഷണവുവം  നനിരന്നീക്ഷണപടാടവവുവം  കനതൃതന്വേകശഷനിയുവം  സടാഹസനികേ
മകനടാഭടാവവുവം  വളര്ത്തനിലയടുക്കടാന  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  ഉതകുനതടാലണനത  ഏവരുവം
അവംഗന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള്ക്കനിടയനില്  വദ്യടാപകേമടാകുന  മദദ്യത്തനിലനയുവം
മയക്കുമരുനനിലനയുവം ഉപകയടാഗവുവം ഇനര്ലനറനിലനയുവം ലമടാലലബല് കഫടാണനിലനയുവം
ദുരുപകയടാഗവുവം  ഒരു  പരനിധനിവലര  തടയുനതനിനത  കൂട്ടടായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട
കേഴനിയുലമനത  ഇഇൗ പദ്ധതനി ലതളനിയനിചനിട്ടുണത.  29-5-2010-ലലെ സര്ക്കടാര് ഉത്തരവത
പ്രകേടാരവം  ലതരലഞടുത്ത  ലലഹസ്കൂള്,  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി,  ലവടാകക്കഷണല്
ഹയര് ലസക്കനഡറനി വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില് നടപ്പെനിലെടാക്കനിയ ഇഇൗ പദ്ധതനി ആഭദ്യന്തരവം,
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവം  എനന്നീ  വകുപ്പുകേളുലട  നനിയനണത്തനിലവം  കമടാകട്ടടാര്  വടാഹനവം,
തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണവം,  വനവം,  ഫയര്  ആനത  റസപ്യൂ,  എലലകസത,  കേടായനികേ  യുവജന
കക്ഷമവം  എനന്നീ  വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തടാടുവംകൂടനിയടാണത    നടപ്പെടാക്കുനതത.
കകേഡറ്റുകേളുലട  സര്വ്വകതടാന്മുഖമടായ  വനികേടാസലത്ത  മുനനനിര്ത്തനി  പ്രകതദ്യകേവം  തയ്യടാറടാക്കനിയ
ആക്ടനിവനിറനി കേലെണര്, ഇനകഡടാര് മടാനന്വേല്, ഔട്ടത കഡടാര് മടാനന്വേല് എനനിവ പ്രകേടാരവം
വനിവനിധ  പരനിശന്നീലെന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുവം  വനിവനിധ  ശടാസ-സടാമൂഹനികേ-സടാകങ്കതനികേ
വനിഷയങ്ങളനിലലെ പ്രഗത്ഭരുലട കടാസ്സുകേളുവം കേദ്യടാമ്പുകേളുവം മറ്റുവം ഇതമടായനി ബനലപ്പെട്ടത
നടത്തനിവരുനണത.

കപടാലെന്നീസത  വകുപ്പെനിലന ഓര്ഗലനകസഷന സന്നീമനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയടാണത  സ ഡനതസത
കപടാലെന്നീസത കകേഡറത പദ്ധതനി നടത്തനിപ്പെനിനുള്ള സര്ക്കടാര് ധനസഹടായവം നല്കുനതത.
നടപ്പുസടാമ്പത്തനികേവര്ഷവം  ഇതനിനടായനി  10,70,00,000  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണത.
ഈ തകേ മുഴുവന ലചലെവഴനിക്കുനതടാണത.  അതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് സമര്പ്പെനിക്കടാന
സവംസടാന  കപടാലെന്നീസത  കമധടാവനികയടാടത  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണത.  നനിലെവനില്  526
സ്കൂളുകേളനിലെടായനി 41428 വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേള് കകേഡറ്റുകേളടായുവം  1100-ഓളവം  അദ്ധദ്യടാപകേര്
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കേമ്മേപ്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തത  കപടാലെന്നീസത  ഓഫന്നീസര്മടാരടായുവം  1100-ഓളവം  കപടാലെന്നീസത
ഓഫന്നീസര് മടാര് ഡനില് ഇനസക്ടര്മടാരടായുവം പ്രവര്ത്തനിക്കുന. പ്രസ്തുത പദ്ധതനി ജനിലടാ-
സവംസടാനതലെ ഉപകദശകേ സമനിതനിയുലട ശനിപടാര്ശപ്രകേടാരവം സടാദ്ധദ്യത വനിലെയനിരുത്തനി
കൂടുതല്  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനികലെയത  വദ്യടാപനിപ്പെനിക്കുന  കേടാരദ്യവുവം  സര്ക്കടാര്  പരനിഗണനിച്ചു
വരനികേയടാണത.  നനിലെവനില്  പദ്ധതനി  നടപ്പെനിലെടാക്കനിയനിട്ടുള്ള  വനിദദ്യടാലെയങ്ങളനില്  2016
അദ്ധദ്യയന വര്ഷവംമുതല് പരനിശന്നീലെന പരനിപടാടനികേള് ആരവംഭനിചനിട്ടുണത.  പദ്ധതനിയുലട
സവംസടാനതലെ ഉപകദശകേ സമനിതനി ലചയര്മടാന കൂടനിയടായ സവംസടാന കപടാലെന്നീസത
കമധടാവനി  ഈ  പദ്ധതനി  നടത്തനിപ്പുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങള്  അവകലെടാകേനവം
ലചയത ആവശദ്യമടായ നടപടനികേള് സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതടാണത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എസത  .    ശബരന്നീനടാഥന:  സര്,  ഇതനിനുള്ള ഫണത അകലെടാകക്കഷന
ലപലട്ടനത  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുലമനത  പറഞതനിനത  നന്ദനി.  10,70,00,000  രൂപ
ലചലെവടാക്കുകേയടാലണങ്കനില് ഒരു കുട്ടനിക്കത  3,543  രൂപ എന അനുപടാതത്തനിലെടാണത
ഫണത നല്കുനതത.   പകക്ഷ കൂടുതല് സ്കൂളുകേള് ഇതനില് എനകറടാള് ലചയ്യുകമ്പടാള് കൂടുതല്
ഫണനിലന  ലെഭദ്യത ആവശദ്യമുണത.  കൂടുതല്  സര്ക്കടാര്  സ്കൂളുകേളനിലവം  എയ്ഡഡത  സ്കൂളുകേളനിലവം
എസത.പനി.സനി.  പദ്ധതനി  വദ്യടാപനിപ്പെനിക്കുകമടാ;  അങ്ങലന  വദ്യടാപനിപ്പെനിക്കുകേയടാലണങ്കനില്
വരടാന  കപടാകുന  ബഡ്ജറനില്  കൂടുതല്  ഫണത  അകലെടാകക്കഷന  നടത്തടാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവം നല്കുകമടാ?

ശന്നീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന:   സര്,  ഫണനിലന അപരദ്യടാപ്തത ലകേടാണ്ടുമടാത്രവം
ഇത്തരലമടാരു  പദ്ധതനി  ഒരനിക്കലവം  മുടങ്ങനികപ്പെടാകേടാറനില.  അതത  ആ  ഘട്ടത്തനില്
ആകലെടാചനിക്കടാവുനതടാണത.

V  സബ്മനിഷന

(1) ലബപ്പെടാസുകേളുലട നനിര്മ്മേടാണവം

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവത  (ശന്നീ  .    രകമശത  ലചനനിത്തലെ):  സര്,  ലകേടാലവം,  ആലെപ്പുഴ
ലബപ്പെടാസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനവം  മന്ദഗതനിയനില്  മുകനടാട്ടുകപടാകുന  എനള്ളതടാണത
എലന സബ്മനിഷന. യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത   കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റുവം
സവംസടാന  ഗവണ്ലമന്റുമടായനി  ചര്ചലചയത  50:50  എന  നനിലെയനില്  കകേടാസ്റ്റേത  ലഷയറനിവംഗത
നടത്തനി  ലബപ്പെടാസുകേളുലട  പണനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാനടാണത  വനിഭടാവന ലചയനിട്ടുള്ളതത.
ഇകപ്പെടാഴലത്ത എവം.പനി.  ശന്നീ.  ലകേ.സനി.  കവണുകഗടാപടാലവം മുന എവം.പനി.  ശന്നീ.  എന.
പന്നീതടാവംബര കുറുപ്പുവം ഇതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദ്ദേവം  ലചലത്തനിയതത  ഞടാന
ഓര്ക്കുകേയടാണത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മനനിയുലട  നനികയടാജകേമണ്ഡലെവംകൂടനി  ഉള്ലപ്പെടുനതടാണത
ആലെപ്പുഴ  ലബപ്പെടാസത.  ഇതത  ആലെപ്പുഴയുകടകയടാ  ലകേടാലത്തനികനകയടാ  പ്രശ്നമല,
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കകേരളത്തനിലന  പ്രശ്നമടാണത.  കേടാരണവം  ലകേടാലവം,  ആലെപ്പുഴ  ജനിലകേളനിലൂലട  കേടന
കവണവം  തനിരുവനന്തപുരകത്തയ്ക്കുവം  എറണടാകുളകത്തയ്ക്കുവം  കപടാകേടാന.  ഈ  രണത
ലബപ്പെടാസുകേളുലടയുവം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇഴഞനന്നീങ്ങുന  എനതടാണത  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യവം.
ലകേടാലവം ലബപ്പെടാസനിലന പണനി ഏതടാണത പൂര്ണമടായുവം നനിലെചനിരനിക്കുകേയടാണത. ഈ
രണത  ലബപ്പെടാസുകേളുലടയുവം  പണനിക്കത  നടാലെത  പതനിറടാണത  പഴക്കമുണത.  1971-ല്
ടനി.  ലകേ.  ദനിവടാകേരന  ലപടാതമരടാമത്തത  വകുപ്പുമനനിയടായനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണത  ലകേടാലവം
ലബപ്പെടാസത എന ആശയവം ഉദനിക്കുനതത. 1972-ല് ലകേടാലവം ലബപ്പെടാസനിനുകവണനി
സവംസടാന  ഗവണ്ലമനത  ലപ്രടാകപ്പെടാസല്  അയച്ചു.  ശന്നീ.  ലകേ.  പനി.  ഉണനികൃഷ്ണന
ഉപരനിതലെ  ഗതടാഗത വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന സമയത്തത അകദ്ദേഹവം ഇതത സടാങ്ഷന
ലചയ.  1978-ല്  സലെലമടുപ്പെത  പൂര്ത്തനിയടായനി.  ഓകരടാ  കേടാരണങ്ങള്  പറഞത
മുടങ്ങനികപ്പെടായകപ്പെടാഴടാണത   സവംസടാന  യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റുമടായനി
ബനലപ്പെട്ടത  50:50  എന  നനിലെയനിലള്ള  ഒരു  അകറഞതലമന്റുണടാക്കനി  കകേടാസ്റ്റേത
ലഷയറനിവംഗത  നടത്തടാന  തന്നീരുമടാനനിചതത.  കേളര്കകേടാടത  മുതല്  ലകേടാമ്മേടാടനി  വലര  6.8
കേനി.മന്നീ.  നന്നീളത്തനിലള്ള  ആലെപ്പുഴ  ലബപ്പെടാസത  348  കകേടാടനി  രൂപയടാണത  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കടാരനിലന  പങ്കടാളനിത്തകത്തടാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുനതത.   യുദ്ധകേടാലെടാടനിസടാനത്തനില്
ഇതനിലന പണനി മുകനടാട്ടുകപടാകകേണതടാണത. കേമ്പനി ലകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള് ആലെപ്പുഴയനില്
ലതടാഴനിലെടാളനികേള്  പ്രശ്നമുണടാക്കുന.  വലെനിയ  കേമ്പനിയടാണത  ലകേടാണ്ടുവരുനതത.  ഇതത
ഇറക്കണലമങ്കനില്  ലമഷന്നീന  കവണവം.  അതലകേടാണത  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്  കനടാക്കുകൂലെനി
ആവശദ്യലപ്പെടുന.  എലടാ  ലതടാഴനിലെടാളനി  സവംഘടനകേളുവം  കചര്നത  ബഹളമുണടാക്കനിയതനിലന
തടര്നത  പണനി  നനിലെചകപ്പെടാള്  ജനിലടാ  കേളക്ടര്  കയടാഗവം  വനിളനിച ത   ഇകപ്പെടാള്  പണനി
ആരവംഭനിചനിട്ടുണത.  പണനിയുലട  കവഗത കപടാലരനള്ള പരടാതനിയടാണത  ലപടാതജനങ്ങളനിലൂലടയുവം
മടാധദ്യമങ്ങളനിലൂലടയുവം  പുറത്തുവരുനതത.  ലകേടാലവം  ജനിലടാ  ഭരണകൂടത്തനിലന  നനിഷനിയതന്വേമടാണത
ലകേടാലവം  ലബപ്പെടാസനിലന  പണനി  പൂര്ണമടായുവം  നനിലെയടാന  കേടാരണവം.  ലകേടാട്ടടാരക്കര
നകവടാദയ വനിദദ്യടാലെയത്തനിനത കസ്റ്റേഡനിയവം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി അവനിലടനനിനവം
മലണടുത്തത  ലകേടാലവം  ലബപ്പെടാസനിലന  പണനിക്കത  ഉപകയടാഗനിക്കണലമനടാണത  പറയുനതത.
കസടാഷദ്യല്  കഫടാറസകേടാര്  മരങ്ങള്  മുറനിക്കടാന  സമ്മേതനിക്കുനനില.  ഇങ്ങലനയുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളടാണത അവനിലടയുള്ളതത.   കേടാവനടാടത  മുതല് കേലവംതടാഴവം വലര  8.30  കേനി.മന്നീ.
ദൂരത്തനില് പുതനിയ കറടാഡത നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുവം കമവറവം മുതല് കേലവംതടാഴവം വലര നടാലെര
കേനികലെടാമന്നീറര് ദൂരത്തനില് കറടാഡത വനിപുലെന്നീകേരനിക്കുകേയുമടാണത കവണതത.  ഈ രന്നീതനിയനില്
മുകനടാട്ടുകപടായടാല്  നനിശനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  ഈ  രണത  ലബപ്പെടാസുകേളുവം
പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുകേയനില.  ഇതത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനിക്കുവം കകേരളത്തനിനുവം  തടാല്പരദ്യമുള്ളതടാണത.
അടനിയന്തരമടായനി  ഈ  പണനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാന  സര്ക്കടാര്  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത
ഞടാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.
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ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):  സര്,
കദശന്നീയപടാത നടാലവരനിയടാക്കടാനുള്ള മഹത്തടായ സവംരവംഭത്തനില് തന്നീകരണ ലകേടാലവം,
ആലെപ്പുഴ ലബപ്പെടാസുകേലളക്കുറനിചടാണത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവത ഇവനിലട
ഉനയനിചതത.  കദശന്നീയപടാത  47  കേടനകപടാകുന ആലെപ്പുഴ,  ലകേടാലവം പട്ടണങ്ങളനിലലെ
ഗതടാഗതക്കുരുക്കത  വളലര  വലതടായതനിനടാലെടാണത  കദശന്നീയപടാതയനിലള്ള  ഈ  ഭടാഗങ്ങളനില്
ലബപ്പെടാസുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കടാന  തന്നീരുമടാനനിചതത.  30  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതലന  45
മന്നീറര്  വന്നീതനിയനില്  സലെലമടുത്തത  ലകേടാടുലത്തങ്കനിലവം  സവംസടാനലത്ത  മറത  സലെങ്ങളനില്
സലെലമടുപ്പെത  പൂര്ത്തനിയടായനിലലനപറഞത  ലകേടാലവം,  ആലെപ്പുഴ  ലബപ്പെടാസുകേളുലട
വര്ക്കത  എന.എചത.എ.ഐ.  നന്നീട്ടനിവയ്ക്കുകേയടായനിരുന.  എന.എചത.  ലഡവലെപ്ലമനത
പദ്ധതനിയനില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തനി  അവരുലട  ഫണത  ഉപകയടാഗനിചത  ലചയ്യടാന  അവര്
തയ്യടാറടായനില. തടര്നത ലപടാതജനതടാല്പരദ്യവം കേണക്കനിലലെടുത്തത സവംസടാന ഗവണ്ലമനത രണത
ലബപ്പെടാസുകേലളയുവം  കദശന്നീയപടാതടാ  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില്നനിനവം  കവര്ലപടുത്തനി
സ്റ്റേടാനത  എകലെടാണ്  ആയനി  കകേന്ദ്ര-സവംസടാന  സര്ക്കടാരുകേളുലട  പങ്കടാളനിത്തത്തനില്,
സവംസടാനവം  50  ശതമടാനവം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനത  50  ശതമടാനവം  എന  അടനിസടാനത്തനില്
കപവ്ഡത കഷടാള്ഡകറടാടുകൂടനിയ  പടാലെവം നനിര്മ്മേനിക്കടാന തന്നീരുമടാനനിച്ചു.  അതനിനത കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനത അനുമതനി നല്കേനി. അതനുസരനിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തനികേളടാണത നടനവരുനതത.
കേടാവനടാടത തടങ്ങനി കമവറത്തത അവസടാനനിക്കുന 13 കേനി.മന്നീ.  ലദര്ഘദ്യമടാണത ലകേടാലവം
ലബപ്പെടാസനിനുള്ളതത.  മൂനത  പ്രധടാന  പടാലെങ്ങള്  ഉള്ലപ്പെലട  രണ്ടുവരനിപ്പെടാതയടായനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുവം. 352.05 കകേടാടനി രൂപയത ഭരണടാനുമതനി നല്കേനി. EPC(engineering,
procurement  and  construction)  വദ്യവസയനില്  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനടായനി  RDC
(Random  DotCinematogram),  CVCC  (Central  Virginea  Community
College), JV (Kochi)  എന സടാപനവുമടായനി  11-2-2015-ല് കേരടാറനില് ഒപ്പുവച്ചു.
27-5-2015-ല്  പ്രവൃത്തനി  ആരവംഭനിച്ചു.  30  മടാസലത്ത  കേടാലെടാവധനിയടാണത.  2017
നവവംബര്  25-നടാണത  പണനി  പൂര്ത്തനിയടാകക്കണതത.  ഇകപ്പെടാള്  41  ശതമടാനവം
പുകരടാഗതനി കനടനി. കേരടാര്പ്രകേടാരമുള്ള ഏകേകദശ പുകരടാഗതനി  ലകേവരനിചനിട്ടുലണങ്കനിലവം
മണത  കേനിട്ടുനതനിനത  പ്രയടാസമടാണത.  അതകേടാരണവം  രണത  മടാസമടായനി  നനിര്മ്മേടാണവം
കേടാരദ്യമടായനി  തടസലപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയടാണത.  കേഴനിഞ ഒകക്ടടാബര് മടാസവം  31-നത  ലപടാതമരടാമത്തത
വകുപ്പുമനനിലയന നനിലെയനില്  എലന  അദ്ധദ്യക്ഷതയനില്  അവനിലട  കയടാഗവം  വനിളനിച്ചു
കൂട്ടുകേയുവം  സലെവം  എവം.എല്.എ.  ശന്നീ.  എവം.  മുകകേഷത  അടക്കമുള്ളവര്  അതനില്
പലങ്കടുക്കുകേയുവം  ലചയ.  പകക്ഷ  ജനിലടാ  കേളക്ടര്  വനനില.   അകദ്ദേഹവം  എ.ഡനി.എവം.-കനയുവം
വനിട്ടനില. ഒരു കജടായനിനത ലഡപപ്യൂട്ടനി കേളക്ടലറയടാണത വനിട്ടതത.  കേളക്ടറുലട ഈ സമന്നീപനവം
പണനി  തടാമസനിക്കുനതനിനത  കേടാരണമടാണത.  കേളക്ടറടാണത  മലണടുക്കടാനുള്ള ഏര്പ്പെടാടത
ലചകയ്യണതത.  അതനിലള്ള  അസവംതൃപ്തനി  അവലര  അറനിയനിചനിട്ടുണത.  അവര്  അതത
ശരനിയടായനി ലചയ്യുലമനടാണത പ്രതന്നീക്ഷനിക്കുനതത.  ജനിലടാ ഭരണകൂടവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത
എവം.എല്.എ.-യുവം പനി.ഡബല്യു.ഡനി.  അധനികേടാരനികേളുവം കേളക്ടറുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത  ഇതത
മുകനടാട്ടത ലകേടാണ്ടുകപടാകേണലമനത നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണത.
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ലകേടാമ്മേടാടനി  മുതല്  കേളര്കകേടാടത  വലരയുള്ള  6.8  കേനി.മന്നീററടാണത  ആലെപ്പുഴ
ലബപ്പെടാസത. 3.2 മന്നീറര് എലെനികവറ ഡത ലഹകവ ഉള്ലപ്പെലട കപവ്ഡത കഷടാള്ഡകറടാടു
കൂടനിയ  രണ്ടുവരനിപ്പെടാതയടായടാണത  നനിര്മ്മേനിക്കുനതത.  348.43  കകേടാടനി  രൂപയടാണത
ഭരണടാനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതത.  274.4  കകേടാടനി  രൂപയടാണത  കേരടാര്  ഉറപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതത.
ലകേടാലവം  ലബപ്പെടാസനിലന  പണനി  ഏലറടുത്ത  ലകേടാചനിയനിലലെ  സടാപനമടാണത ആലെപ്പുഴ
ലബപ്പെടാസുവം  ലചയ്യുനതത.  രണത  പങ്കടാളനികേളടാണുള്ളതത.  16-3-2015-ല്  പ്രവൃത്തനി
ആരവംഭനിച്ചു. കേരടാര്പ്രകേടാരവം 14-9-2017-ല് പണനി പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കണവം. പ്രകദശനികേമടായനി
ലതടാഴനിലെടാളനി  പ്രശ്നങ്ങളുണടായ  കേടാരദ്യവം  അങ്ങത  ഇവനിലട  പറയുകേയുണടായനി.   അവനിലട  ഒരു
ആല്മരവം  നനില്പ്പുണത. അതത മടാറടാന പടാടനിലലനത കുകറ ആളുകേള് പറയുന. കേളക്ടര്
ഇടലപട്ടത  അതത  പരനിഹരനികക്കണതടാണത.  അതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവം  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണത.
നനിലെവനില്  30  ശതമടാനവം  പുകരടാഗതനി  ലകേവരനിചനിട്ടുണത.  കേരടാര് പ്രകേടാരവം  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാനടാവശദ്യമടായ  കപ്രടാഗടാവം  രണത  സലെത്തുവം  തയ്യടാറടാക്കുകേയടാണത.
അടനിയന്തരമടായനി  കേളക്ടര്  ഇടലപട്ടത  ലകേടാലത്തത  മണത  എത്തനിക്കുന കേടാരദ്യവം
പരനിഹരനികക്കണതടായനിട്ടുണത.  പദ്ധതനിയുലട  അവകലെടാകേനത്തനിനടായനി  ലപടാതമരടാമത്തത
വകുപ്പുമനനി ലചയര്മടാനുവം ചന്നീഫത എഞനിനന്നീയര് കേണ്വന്നീനറുവം ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി,
സലെവം കലെടാകേത സഭടാ ലമമ്പര് എനനിവര് ഉള്ലപ്പെട്ട ജനിലടാതലെ കമടാണനിററനിവംഗത കേമ്മേനിറനി
രൂപന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  കേമ്മേനിറനി കയടാഗവംകചര്നത പദ്ധതനിയുലട പുകരടാഗതനി വനിലെയനിരുത്തനി
സമയബനനിതമടായനി  വര്ക്കത  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാനുള്ള  നടപടനികേളടാണത  നടത്തനി
വരുനതത.

(2) വനിഴനിഞവം അന്തടാരടാഷ തറമുഖ നനിര്മ്മേടാണ വദ്യവസ

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    അച്ചുതടാനന്ദന:  സര്,  കകേരളത്തനിലന  സന്വേപ്നപദ്ധതനിയടായ
വനിഴനിഞവം അന്തടാരടാഷ തറമുഖവം കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത. സര്ക്കടാര് അദടാനനി ഗ്രൂപ്പെനിനത
പനി.പനി.പനി.  കപ്രടാജക്ടടായനി  നല്കേനിയനിരുന.  അനതലന  പ്രതനിപക്ഷവം  നനിയമസഭയനിലവം
പുറത്തുവം ഇതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട കേരടാറനിലലെ വദ്യവസകേള് സവംബനനിചത  അഴനിമതനി
ഉനയനിചനിരുന.  എല്.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര് നടപ്പെനിലെടാക്കടാന തന്നീരുമടാനനിച  'ലെടാനഡത
കലെടാര്ഡത  കപടാര്ട്ടത  കമടാഡല്' എന സവംവനിധടാനവം അട്ടനിമറനിച്ചുലകേടാണടാണത ഇകപ്പെടാള്
നടപ്പെനിലെടാക്കനിയനിരനിക്കുനതത. ഇകപ്പെടാള് പനി.പനി.പനി. കപ്രടാജക്ടടാകണടാ ലെടാനഡത കബടാര്ഡത
കപ്രടാജക്ടടാകണടാ എനത വദ്യകമടായനി വദ്യവസ ലചയനിട്ടനിലലനടാണത മനസനിലെടാക്കടാന
കേഴനിയുനതത.  ഇക്കടാരദ്യവം  ലതളനിയനിക്കുനതടാണത  കേവംപത കടടാളര്  ആനത  ഓഡനിറര്  ജനറലെനിലന
റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലൂലട  പുറത്തുവനനിരനിക്കുനതത.  പ്രസ്തുത  റനികപ്പെടാര്ട്ടനില്  കകേരള  സര്ക്കടാര്
നടാളനിതവലര പനി.പനി.പനി. കപടാളനിസനി അവംഗന്നീകേരനിചനിട്ടനിലലനടാണത പറഞനിരനിക്കുനതത.
ആലകേ  7,525  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവത  പ്രതന്നീക്ഷനിക്കുന  ഇഇൗ  ലമഗടാ  കപ്രടാജക്ടനിലന
67  ശതമടാനമടായ  5,071  കകേടാടനി  രൂപ കകേരള സര്ക്കടാര് ഖജനടാവനില് നനിനടാണത
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ലചലെവഴനിചനിരനിക്കുനതത.  അദടാനനിയടാകേലട്ട  ലവറുവം  33  ശതമടാനമടായ  2,454  കകേടാടനി
രൂപ മടാത്രമടാണത ലചലെവഴനിചതത. ഇഇൗ വദ്യവസ അനുസരനിചത 16 ലകേടാലവംവലര കകേരള
സര്ക്കടാരനിനത  ഒരു  വരുമടാനവുമനില.  16  വര്ഷത്തനിനുകശഷവം  ഒരു  ശതമടാനവം  വചത
10  വര്ഷവംലകേടാണത  10  ശതമടാനവംവലര  വരുമടാനവം  ലെഭനിക്കുലമനടാണത  കേണക്കത.
40  വര്ഷവം  കേഴനിയുകമ്പടാള്  ആലകേ  വരുമടാനവം  14,46,053  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.
ഇതനില്  13,27,005 കകേടാടനി രൂപ അദടാനനിക്കുവം  13,948  കകേടാടനി രൂപ കകേരളത്തനിനുവം
വരുമടാനവം ലെഭനിക്കുലമനടാണത കേണക്കത.  ഇതത കേവംപത കടടാളര് ആനത ഓഡനിറര് ജനറല്
തയ്യടാറടാക്കനിയ കേണക്കടാണത. ഇതടാണത 'വനിഴനിഞവം തറമുഖവം യു.ഡനി.എഫത അദടാനനിക്കത
ചനിലനിക്കടാശനിനുവനിറ്റു'  എനപറയടാന കേടാരണവം.  1,463  കകേടാടനി  രൂപയടാണത  പുലെനിമുട്ടത
നനിര്മ്മേടാണത്തനിനുകവണനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതത.  ഇതത  സവംസടാന  സര്ക്കടാര്
കനരനിട്ടത  ഇ.പനി.സനി.  കകേടാണ്ടടാക്ടത  വഴനി  നടപ്പെനിലെടാക്കടാനടാണത  തന്നീരുമടാനനിചനിരുനതത.
ഇതനിനുകവണനി  യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര്  5  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവടാക്കനി  ലടനഡര്
നടപടനികേള് പൂര്ത്തന്നീകേരനിചതടാണത.  എനടാല് മുനമുഖദ്യമനനി ശന്നീ.  ഉമ്മേന ചടാണനിയുവം
തറമുഖ വകുപ്പുമനനി ശന്നീ.  ലകേ.  ബടാബുവുവം  കചര്നത ലടനഡര് ഒഴനിവടാക്കനിലക്കടാണത
അദടാനനിലയ ഏല്പനിക്കുകേയടായനിരുന.  ഇഇൗ ലതറടായ നടപടനിയുവം എ.ജനി.  ചൂണനിക്കടാട്ടനിയനിരുന.
മുനമുഖദ്യമനനി  ശന്നീ.  ഉമ്മേന  ചടാണനിയുവം  കൂട്ടരുവം  'ലെടാസ്റ്റേത  ബസടാണത  ഇതത'  എനത
ബഹളവംകൂട്ടനി  'കുളചല്'  എന  ഭൂതലത്തകേടാട്ടനി  ഭയലപ്പെടുത്തനി  കകേരളജനതലയ*** അദടാനനിക്കത
വനിഴനിഞവം തറമുഖവം തന്നീലറഴുതനി നല്കുകേയടാണത ലചയതത.  കേഴനിഞ ലതരലഞടുപ്പെത
കേടാലെഘട്ടത്തനില് ഇഇൗ ലകേടാള്ള ജനങ്ങളുലട മുനനില് തറനകേടാട്ടുലമനത….(ബഹളവം)....
എല്.ഡനി.എഫത.  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുവം പ്രചരണവം നടത്തുകേയുവം ലചയനിരുന വനിഷയമടാണത. ....
(ബഹളവം)....  ഉനയനിക്കലപ്പെട്ട ആകരടാപണങ്ങളനില് കേഴമ്പുലണന വദ്യകമടായ സൂചനയടാണത
എ.ജനി.-യുലട കേലണത്തല് പുറത്തുവനകതടാടുകൂടനി മനസനിലെടാക്കടാന കേഴനിഞതത. ഇഇൗ
സടാഹചരദ്യത്തനില് അനത ഇഇൗ ലകേടാള്ളയത  കൂട്ടുനനിന ഉകദദ്യടാഗസലര മടാറനിനനിര്ത്തനി
ലകേടാണത  സമഗമടായ അകനന്വേഷണവം നടത്തണലമനവം  ഇതനിലന  സൂത്രധടാരന്മേടാരടായ
രടാഷന്നീയകനതടാക്കള് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവലര നനിയമത്തനിനുമുനനില് ലകേടാണ്ടുവരണലമനവം
ഞടാന ശകനിയടായനി ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണത.

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവത  (ശന്നീ  .    രകമശത  ലചനനിത്തലെ  )  :  സര്,  കപടായനിനത  ഓഫത
ഓര്ഡര്. ശന്നീ. ഉമ്മേന ചടാണനി ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള ആളുകേള്*** എനള്ള നനിലെയനില് ഒരു
ദുസ്സൂചന  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുനമുഖദ്യമനനി  ശന്നീ.  വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദന   ഉനയനിചതത
ഓര്ഡറനിലെല.  അതത  സഭടാകരഖയനില്നനിനത  നന്നീക്കവം  ലചയ്യണവം.***  അതത  വസ്തുതടാപരമടായ
ലതറടാണത.  അങ്ങലന യടാലതടാരു കേടാരദ്യവുവം ഇവനിലടയുണടായനിട്ടനില.  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന

*** ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  സഭടാദ്ധദ്യക്ഷലന  (ഫയല്  നമ്പര്  5059/EB/2016/നനിലസ.  തന്നീയതനി  9-11-2016)
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട സഭടാദ്ധദ്യക്ഷലന  ഉത്തരവുപ്രകേടാരവം  (ഫയല് നവം.5059/EB/2016/നനിലസ.  തന്നീയതനി
9-11-2016) നനിലെനനിര്ത്തടാന തന്നീരുമടാനനിച്ചു.(2).
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കേടാലെത്തത  'കകേരളത്തനിലന സന്വേപ്നപദ്ധതനി'  എന നനിലെയനിലെടാണത  വനിഴനിഞവം പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലെടാക്കടാന  തന്നീരുമടാനനിചതത.  അനത  എലടാവരുവം  ഇതനിലന  അനുകൂലെനിചതടാണത.
അനത  അദടാനനി  ഇവലരലയടാലക്ക  കേണതടാണത.  ആ  സമയത്തത  ഒരു  അഭനിപ്രടായ
വദ്യതദ്യടാസവം പറയടാലത ഇകപ്പെടാള് ഇതത പറയുനതത ഓര്ഡറനിലെടാകണടാ എനത അങ്ങത
പരനികശടാധനിക്കണവം.

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര്  :   അതത പരനികശടാധനിക്കടാവം.*** ഡനിസ്ക്കഷനനില.

ശന്നീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  എല്.ഡനി.എഫത  അതനിനത  കൂട്ടുനനിന  എന
പറഞതത   ശരനിയല. ....(ബഹളവം)....

ശന്നീ  .   എവം  .   വനിനലസനത: സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്. സനി &  എ.ജനി.-യുലട
റനികപ്പെടാര്ട്ടത  കേരടത  റനികപ്പെടാര്ട്ടടാലണനവം  അതത  കകേടാണ്ഫനിഡനഷദ്യലെടായനി  സൂക്ഷനിക്കണലമനവം
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി കനരലത്ത പറഞനിട്ടുണത. ഇനത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുനമുഖദ്യമനനി
അകദ്ദേഹത്തനിലന  സബ്മനിഷനനില്  സനി.  &എ.ജനി.-യുലട  റനികപ്പെടാര്ട്ടനില്  ഇങ്ങലന
പറഞനിരനിക്കുനലവനത പറഞ.  ലഫനലെടായനി റനികപ്പെടാര്ട്ടത വനനിട്ടനിലടാലയനത മനനി
പറഞ സനിതനിക്കത അതത സഭടാകരഖയനില്നനിനത നന്നീക്കവം ലചയ്യണവം.***

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര്  :   അതത പരനികശടാധനിക്കടാവം.***

തറമുഖവുവം മപ്യൂസനിയവുവം പുരടാവസ്തു സവംരക്ഷണവുവം വകുപ്പുമനനി (  ശന്നീ  .   രടാമചന്ദ്രന
കേടനപ്പെള്ളനി  ):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  ശന്നീ.  വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദന
സബ്മനിഷനനിലൂലട ഉനയനിച കേടാരദ്യങ്ങളനില് പലെതനിനുമുള്ള മറുപടനി ഇനലലെ ഇവനിലട
കചടാകദദ്യടാത്തരസമയത്തത  വദ്യകമടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതടാണത.  മടാത്രമല,  കേഴനിഞ  സര്ക്കടാരനിലന
കേടാലെത്തുണടാക്കനിയ  കേരടാറനിലനക്കുറനിച്ചുവം  അതനിലന  പ്രതനികേരണവം  സവംബനനിച്ചുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങളുവം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുഖദ്യമനനി  വളലര  സുവദ്യകമടായനിത്തലന  സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിചതടാണത.  മറുപടനിയനില് കരഖലപ്പെടുത്തനിയ കേടാരദ്യങ്ങള് ഏലറ വനിശദമടായതനിനടാല്
ഞടാനതനിലന  പ്രസകമടായ  ഭടാഗങ്ങള്  മടാത്രകമ  ഇവനിലട  പറയുനള.  ബടാക്കനി
കേടാരദ്യങ്ങള്  സഭയുലട കമശപ്പുറത്തത വയ്ക്കുനതടാണത. ....(ബഹളവം)....

മനി  .    ലഡപപ്യൂട്ടനി  സന്നീക്കര്  : സബ്മനിഷനത  ചുരുക്കനി  മറുപടനി  പറഞടാല്  മതനി.
പ്ലന്നീസത... പ്ലന്നീസത.... ....(ബഹളവം).... മനിനനിസ്റ്റേര് മറുപടനി പറയൂ.

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന  : സര്,  സടാധടാരണ സബ്മനിഷന ഉനയനിചടാല്
അതനിനത മറുപടനി കകേള്കക്കണതകല; മറുപടനി കകേള്കക്കണതനിലലങ്കനില്  കമശപ്പുറത്തു
വചടാല് മതനി. ലവറുലത എന്തനിനടാണത സമയവം കേളയുനതത. ....(ബഹളവം)....

ശന്നീ  .   രകമശത ലചനനിത്തലെ:  സര്, ഉനയനിച അവംഗത്തനിനത മറുപടനി കകേള്ക്കടാന
തടാല്പ്പെരദ്യമനിലലങ്കനില് ഞങ്ങള്ക്കുവം കകേള്ക്കണ. ....(ബഹളവം)....

*** ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  സഭടാദ്ധദ്യക്ഷലന  ഉത്തരവുപ്രകേടാരവം  നവം.5059/EB/2016/നനിലസ.  തന്നീയതനി  
9-11-2016) നനിലെനനിര്ത്തടാന തന്നീരുമടാനനിച്ചു.
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ശന്നീ  .    രടാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി:  സര്,  പ്രസകഭടാഗവം മടാത്രകമ വടായനിക്കുനള.
വനിഴനിഞവം  തറമുഖത്തനിലന  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനുവം  നടത്തനിപ്പെനിനുമടായുള്ള  കേണ്സഷന
കേരടാര് സവംസടാന സര്ക്കടാര് 2015 ആഗസ്റ്റേത 17-ാം തന്നീയതനി ഒപ്പുവച്ചു.....(ബഹളവം)....
നനിയമടാനുസൃതമടായ രണ്ടുഘട്ട ലതരലഞടുപ്പെത പ്രക്രനിയയനിലൂലട ലതരലഞടുക്കലപ്പെട്ട
സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിയടായ 'അദടാനനി കപടാര്ട്ടത ആനത ലസഷദ്യല് ഇക്കകണടാമനികേത കസടാണ്
പദ്ധതനി'ക്കടായനി  രൂപന്നീകേരനിച  പ്രകതദ്യകേ  ഉകദ്ദേശ  കേമ്പനനിയടായ  'അദടാനനി  വനിഴനിഞവം
കപടാര്ട്ടത  ലപ്രവറത  ലെനിമനിറഡ'മടായനിട്ടടാണത  കേരടാര്  ഒപ്പുവചതത.....(ബഹളവം).... മതരടാധനിഷനിത
നടപടനികേളനിലൂലട  പത്തുവര്ഷവം  നന്നീണ  അകനകേവം  ലടണറുകേള്ക്കത  കശഷമടാണത
കേരടാറുകേടാലര  ലതരലഞടുത്തതത.  ഇതനില് നടാലവര്ഷലത്ത നനിര്മ്മേടാണ കേടാലെടാവധനി
കൂടനി  ഉള്ലപ്പെടുത്തനി  നടാല്പതവര്ഷമടാണത  നനിശയനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതത.  കേരടാര്പ്രകേടാരവം
വനിഴനിഞവം  പദ്ധതനിയനില്  തറമുഖത്തനിനത  മടാത്രമടായനി  ആലകേ  5,552  കകേടാടനി
രൂപയടാണത.  ഇതനില് 4,089 കകേടാടനി രൂപ പനി.പനി.പനി. ഘടകേവുവം 1,463 കകേടാടനി രൂപ
സര്ക്കടാര്  ലചലെവനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഫണഡത  വര്ക്കടായ  കബ്രക്കത  വടാട്ടറനിനുള്ള
തകേയുമടാണത.  സവംസടാന സര്ക്കടാര്  നല്കുന നനിശനിത  തകേയത  സന്വേകേടാരദ്യപങ്കടാളനി
ഫണഡത  വര്ക്കനിലന  നനിര്മ്മേടാണവം  പൂര്ത്തനിയടാക്കണവം.  പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനില്
സന്വേകേടാരദ്യപങ്കടാളനിക്കത  40  ശതമടാനവം  സഹടായധനത്തനിനത  അര്ഹതയുണത.  ബനിഡ്ഡര്
ആവശദ്യലപ്പെട്ട  സഹടായധനവം  1,635  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.  ഇതനില്  പനി.പനി.പനി.
ഘടകേത്തനിലന  30  ശതമടാനവം  സഹടായധനവം,  1,226.7  കകേടാടനി  രൂപ  ഇകേന്വേനിറനി
സകപ്പെടാര്ട്ടടായനി  നനിര്മ്മേടാണഘട്ടത്തനിലവം  408.3  കകേടാടനി  രൂപ ഓപ്പെകറഷന  &  ലമയനിനനനസത
സകപ്പെടാര്ട്ടടായനി നടത്തനിപ്പെത  കേടാലെയളവനിലവം  സന്വേകേടാരദ്യപങ്കടാളനിക്കത  നല്കകേണതടാണത.
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്  നനിര്മ്മേടാണ  കേടാലെയളവനില്  817.8  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവത
സഹടായധനമടായനി നല്കുവം; (പനി.പനി.പനി. ഘടകേത്തനിലന 20 ശതമടാനവം).  സവംസടാന
സര്ക്കടാര് നനിര്മ്മേടാണ കേടാലെയളവനില്, 1,463 കകേടാടനി രൂപയുലട ഫണഡത വര്ക്കനിലന
ലചലെവത  വഹനിക്കുവം.  ഒപ്പെവം  408.9  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവത  സഹടായധനമടായനി
(പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനിലന  10  ശതമടാനവം)  നല്കുവം.  നനിര്മ്മേടാണ  കേടാലെയളവനില്
സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിലന  ലചലെവത  1,871.9  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.  സവംസടാന
സര്ക്കടാര് നടത്തനിപ്പെത കേടാലെയളവനില് 408.3 കകേടാടനി രൂപ സഹടായധനമടായനി നല്കുവം.
ലമടാത്തവം  പദ്ധതനി  തകേയടായ  5,552  കകേടാടനി  രൂപയനില്  ഫണഡത  വര്ക്കനിലന
തകേയടായ  1,463  കകേടാടനി രൂപയുവം സഹടായധനമടായ 1,463  കകേടാടനി രൂപയുവം ഒഴനിചത
ബടാക്കനി ലചലെവത  സന്വേകേടാരദ്യപങ്കടാളനിയടാണത  വഹനിക്കുനതത.  കേരടാറനിലലെ  ലമടാത്തവം  പദ്ധതനി
തകേയടായ  5,552  കകേടാടനി  രൂപ  കൂടടാലത  സവംസടാന  സര്ക്കടാര്  അടനിസടാന
സഇൗകേരദ്യങ്ങളടായ ഭൂമനി, ലവദല്യുതനി, ജലെലെഭദ്യത, ലറയനില് കേണകനിവനിറനി എനനിവയടായനി
കേരടാര്  സമയത്തത  കേണക്കടാക്കനിയ  തകേയടായ  1,973  കകേടാടനി  രൂപയുവം  മുടക്കുവം.
രടാജദ്യലത്ത  എലടാ  പനി.പനി.പനി.  പദ്ധതനികേളുലട  സലെത്തനിലനയുവം  മറത  അടനിസടാന
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സഇൗകേരദ്യങ്ങളുലടയുവം  ലചലെവത  സര്ക്കടാരടാണത  വഹനിക്കുനതത.  ഇഇൗ  തകേയുവംകൂടനി
ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയടാല്  ലമടാത്തവം  പദ്ധതനി  7,525  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.  കനരലത്ത  90
ശതമടാനവം  സര്ക്കടാരുവം  10  ശതമടാനവം കേരടാറുകേടാരുവം മുടക്കുന പദ്ധതനിയടായനിരുന.
അനത  കേരടാറുകേടാരന  400  കകേടാടനികയടാളവം  രൂപ  അകങ്ങടാട്ടത  നല്കേണമടായനിരുന.
അനത  സനിവനില് പണനി സര്ക്കടാരനിലന വകേയടായനിരുന.   ഇകപ്പെടാള്  56  ശതമടാനവം
കകേരള  സര്ക്കടാര്  വഹനിക്കുവം.  അതനിനടാല്  അനലത്ത  ലെടാനത  കലെടാര്ഡത  കമടാ ഡല്
കഭദഗതനി  വരുത്തനിയടാണത  ഇകപ്പെടാള്  നടത്തുനതത.  തറമുഖ  നടത്തനിപ്പെനിലന  15-ാം
വടാര്ഷനികേവം  മുതല്  (കേരടാറനിലന  19-ാം  വടാര്ഷനികേവം)  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിനത
തറമുഖത്തനിലന  നടത്തനിപ്പെനില്നനിനള്ള  വരുമടാനത്തനിന  വനിഹനിതവം  ലെഭനിച്ചു  തടങ്ങുവം.
20-ാം വര്ഷവം ഈ വനിഹനിതവം ഒരു ശതമടാനവുവം പനിനന്നീടുള്ള ഓകരടാ വര്ഷവുവം ഒരു
ശതമടാനവം  വന്നീതവംകൂടനി  കേരടാര്  കേടാലെടാവധനി  പൂര്ത്തനിയടാകുന വര്ഷവം  21  ശതമടാനവം
വലര ഉയരുവം.  പദ്ധതനിനനിര്വ്വഹണ സമയവം കുറയുനതനുസരനിചത സര്ക്കടാര് വനിഹനിതവം
കനരകത്ത  ലെഭനിച്ചുതടങ്ങുവം.  തറമുകഖതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടായ  കപടാര്ട്ടത  എകസ്റ്റേറത
ലഡവലെപ്ലമനനിലന ആലകേ വരുമടാനത്തനിലന 10  ശതമടാനവം തറമുഖ നടത്തനിപ്പെനിലന
ഏഴടാവം  വടാര്ഷനികേവം  മുതല്  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിനത  ലെഭനിക്കുവം.  പദ്ധതനിക്കടായനി
ഏലറടുക്കുനതവം  കേണ്സഷണര്  നനികേത്തനിലയടുക്കുനതമടായ ലമടാത്തവം ഭൂമനി ഏകേകദശവം 360
ഏക്കറടാണത.  ഇതത സന്വേകേടാരദ്യപങ്കടാളനിക്കത കേണ്സഷന കേടാലെയളവനികലെയത ലലെസനസത
നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയടാണത.

മനി  .    ലഡപപ്യൂട്ടനി  സന്നീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനിനനിസ്റ്റേര്  അഞത  മനിനനിറടായനി.
ദന്നീര്ഘമടായനിട്ടുള്ള മറുപടനിയടാലണങ്കനില് കമശപ്പുറത്തത വചടാല് മതനി.

ശന്നീ  .    രടാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി:  സര്,  ഒറകേടാരദ്യവം കൂടനി പറയടാനുണത.  പ്രസ്തുത
ഭൂമനിയുലട  മുപ്പെതത  ശതമടാനവം  തറമുഖ  വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  സന്വേകേടാരദ്യ
പങ്കടാളനിത്തവം  ഉപകയടാഗനിചത  ലചയ്യുനതടാണത.  കേര്ശന  നനിബനനകേള്ക്കുവം  സവംസടാനലത്ത
ലകേട്ടനിട  നനിര്മ്മേടാണ  ചട്ടങ്ങള്ക്കുവം  വനികധയമടായനിട്ടടായനിരനിക്കുവം  ഈ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുനതത. മുടക്കുമുതലെനിനത ആനുപടാതനികേമടായനി ലെടാഭമുണടാക്കടാത്ത
പദ്ധതനിയടായതനിനടാല് പലെ കകേടാണുകേളനില്നനിനവം പദ്ധതനിലയ സവംബനനിചത ആശങ്ക
ഉയര്നനിരുന.  പദ്ധതനി സമയത്തനിനുമുനകപ പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുകേ  എനതവം  പദ്ധതനി
നടത്തനിപ്പെത കേടാലെയളവനില് ശദ്ധയനില്വരുന കേരടാറനിലലെ കുറവുകേള് അതതസമയത്തത
പരനിഹരനിചത  മുകനടാട്ടുകപടാവുകേ  എനതമടാണത  സര്ക്കടാര്  നയലമനകൂടനി  ഇവനിലട
വദ്യകമടാക്കുകേയടാണത.  സമയപരനിമനിതനികേടാരണവം  ബടാക്കനി  വസ്തുതകേള്  കമശപ്പുറത്തത
വയ്ക്കുകേയടാണത.***

* അനുബനമടായനികചര്ത്തനിട്ടുണത



സബ്മനിഷന 345

ശന്നീ  .   ഉമ്മേന ചടാണനി:  സര്, ഇതസവംബനനിചത അകനന്വേഷണവം കവണലമനടാണത
ശന്നീ.  വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദലന  സബ്മനിഷനനിലലെ  കേടാതലെടായ  കേടാരദ്യവം.  അത
സവംബനനിച്ചുള്ള ഗവണ്ലമനനിലന നനിലെപടാടുകൂടനി വദ്യകമടാക്കണവം.

ശന്നീ  .    രടാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി:  സര്,  ഇക്കടാരദ്യവം സവംബനനിചത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനി പ്രഖദ്യടാപനിചതതലനയടാണത എനനിക്കുവം പറയടാനുള്ളതത.

(3) ഇനര്ലനറനിലന ദുരുപകയടാഗവം

ശന്നീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  : സര്,   ഇനര്ലനറനിലന  ഭടാഗമടായനി  വനനിട്ടുള്ള
necessary  evil  ആണത  ഇനര്ലനറനിലന  ദുരുപകയടാഗവം.  നനിഷളങ്കമടായ  കുരുന
മനസ്സുകേളനികലെയ്ക്കുവം  ചടുലെ  യഇൗവനങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം  തന്നീവ്രതകയടാടുകൂടനിയടാണത   ഇനര്ലനറനിലന
ദുരുപകയടാഗവം എത്തലപ്പെടുനതത.  91  വയസ്സുള്ള വൃദ്ധമടാതടാവനിലന  19  വയസ്സുകേടാരന
പ്രകതദ്യകേമടാലയടാരു ലവകൃത മകനടാഭടാവകത്തടാടുകൂടനി  സമന്നീപനിചതത  കേഴനിഞദനിവസവം
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ഒരവംഗവം  ശദ്ധ  ക്ഷണനിക്കലെനിലൂലട  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.
കേനിട്ടടാന  പടാടനിലടാത്ത  കേടാരദ്യങ്ങള്  വളലര  ലചറനിയ  പ്രടായത്തനില്ത്തലന  അവരുലട
ലകേകേളനികലെയത  എത്തുകമ്പടാള് അത്തരവം ലവകൃതങ്ങള് പരന്നീക്ഷനിച്ചുകനടാക്കടാന  തനിരനിചത
പ്രതനികേരണകശഷനിയനിലടാത്ത ശരന്നീരങ്ങളനികലെയത അവര് എത്തനിലപ്പെടുനലവനതടാണത അതനിലന
പനിനടാമ്പുറങ്ങളനിലൂലട അകനന്വേഷനിചടാല് അറനിയടാന സടാധനിക്കുനതത.  നമ്മുലട നടാട്ടനിന
പുറങ്ങളനില് മദദ്യവുവം മയക്കുമരുനവം കേഞടാവുവം കപടാലലെതലന വലെനിയ തരത്തനിലള്ള
ഒരു കദടാഷമടായനി ലകേടാച്ചു കുഞങ്ങളനിലെടക്കവം  ഇനര്ലനറനിലന അമനിത ഉപകയടാഗവം
എത്തുകേയടാണത.  ഇതനിനത എവനിലടലയങ്കനിലവം ഒരു വനിലെങ്ങനികടണതത നമ്മുലട നടാടനിലന
ഒരടാവശദ്യമടായനി ചൂണനിക്കടാണനിക്കുകേയടാണത.  സ്കൂളുകേളനില് അധദ്യടാപകേര് കസ്നേഹകത്തടാടു
കൂടനി  കേഇൗണ്സനിലെനിവംഗത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലചറനിയ  കടാസ്സുകേളനില്  നനിനതലന
ആരവംഭനിക്കണവം.  അവരുലട  തലെകചടാറുകേള്  ഇതനിനുകവണനി  പണയവം  വയ്കക്കണതലലന
തലെത്തനികലെയത  ലചറനിയകുഞങ്ങലളയടക്കവം  കസ്നേഹകത്തടാടുകൂടനി  കേഇൗണ്സനിലെനിവംഗത
ലചയ്യുന അധദ്യടാപകേലര സ്കൂളുകേളനില് വനിനദ്യസനിച്ചുലകേടാണത ലദനവംദനിനവം കുട്ടനികേളുമടായനി
കേമ്മേപ്യൂണനികക്കഷന  നടത്തടാന  കേഴനിയുന  തരത്തനികലെയത  സ്കൂളുകേലള  സജ്ജമടാക്കണലമനവം
ദയവടായനി  ഇത്തരവം  കേടാരദ്യത്തനിലെനിടലപടണലമനവം  ഇഇൗ  അവസരത്തനില്  പറയുകേയടാണത.
ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഒരുപടാടത  ആപ്ലനികക്കഷനുകേളുണത.  ലചറനിയ  കു ഞങ്ങളുലട  ലകേകേളനികലെയത
എത്തനിലപ്പെടടാതനിരനിക്കടാന കേഴനിയുന വനിധത്തനിലള്ള ആപ്ലനികക്കഷന ലഡവലെപത ലചയ്യുനതനിലന
കുറനിച്ചുകൂടനി ആകലെടാചനിക്കണലമനവം ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന  ): സര്,  ഇനര്ലനറത  വദ്യടാപകേമടായനി  ദുരുപകയടാഗവം  ലചയ്യുന  കുട്ടനികേളനില്
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സന്വേഭടാവ  ലവകൃതങ്ങള്  ഉണടാകുനതനിനുള്ള  സടാധദ്യതകേള്  വളലര  കൂടുതലെടാണത.
ഇത്തരവം  കുട്ടനികേലള  കേലണത്തുനതനിനടായനി  സ്കൂള്തലെത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലെനിവംഗത
ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുവം  ലസബര്  ലസലനിലന  ആഭനിമുഖദ്യത്തനില്  കബടാധവല്ക്കരണ
കടാസ്സുകേള്,  ലസബര്  കകേടാണ്ഫറനസുകേള്,  എകനിബനിഷനുകേള്,  ലസമനിനടാറുകേള്
എനനിവ സവംഘടനിപ്പെനിക്കുകേയുവം ഇനര്ലനറത സര്വ്വന്നീസത ലെഭദ്യമടാകുന സടാപനങ്ങളനില്
ഇനര്ലനറത  ദുരുപകയടാഗവം  ലചയ്യുനനിലലനത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനടായനി  പരനികശടാധനകേള്
നടത്തുകേയുവം  ലചയ്യുനണത.  കേഇൗമടാരക്കടാര്  ഇനര്ലനറത  ദുരുപകയടാഗവം  ലചയ്യടാതനിരനിക്കടാനടായനി
രക്ഷനിതടാക്കള്  കേമ്പപ്യൂട്ടര്  സടാക്ഷരത  കനടണവം.  മടാത്രമല  അവലര  നനിരന്നീക്ഷനിക്കടാന
സമയവം  കേലണത്തുകേയുവം  സുദൃഢമടായ ആത്മബനവം  സടാപനിചത  നനിരന്തരമടായ
കബടാധവല്ക്കരണത്തനിലൂലട  ഇനര്ലനറത  ഉപകയടാഗത്തനില്  ധടാര്മ്മേനികേവുവം  സടാന്മേടാര്ഗ്ഗനികേവുവം
സദടാചടാരപരവുമടായ ഒരു സവംസടാരവം അവരനില് വളര്ത്തനിലയടുക്കടാനുവം സടാധനിക്കണവം.
പഠനവം  ലമചലപ്പെടുത്തുനതനിനത  ഇനര്ലനറത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  ആധുനനികേ  സടാകങ്കതനികേവനിദദ്യ
പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തുകേലയനതത  ഏലറ  പ്രധടാനലപ്പെട്ടതടാണത.  അവലയ  ശരനിയടായ
രന്നീതനിയനില്  ഉപകയടാഗലപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള  കബടാധവുവം  പരനിശന്നീലെനവുവം  കുട്ടനികേള്ക്കത
നല്കേണവം.  വന്നീടുകേളനില് കേമ്പപ്യൂട്ടറുകേള് എലടാവരുവം കേടാണുന സലെത്തത ക്രമന്നീകേരനിക്കുനതനിനുവം
കുട്ടനികേലള വഴനിലതറനിക്കുന ലവബത ലസറ്റുകേള് കബടാക്കത  ലചയ്യുനതനിനുവം വനിജടാനപ്രദമടായ
ലവബ്ലസറ്റുകേള് കനടാക്കുനതനിനത വഴനികേടാട്ടനിയടായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുവം രക്ഷകേര്ത്തടാക്കള്ക്കത
നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കേനിയുവം  കബടാധവല്ക്കരണ  കേദ്യടാമ്പുകേള്  സവംഘടനിപ്പെനിച്ചുവം  കുട്ടനികേള്
ഇനര്ലനറത ദുരുപകയടാഗവം ലചയ്യുനതത തടയുനതനിനത നടപടനികേള് സന്വേന്നീകേരനിച്ചുവരുന.
ലറസനിഡനതസത  അകസടാസനികയഷനുകേള്,  സ്കൂളുകേള്,  കകേടാകളജുകേള്,  എന.സനി.സനി.,
സഡനതസത  കപടാലെന്നീസത  കകേഡറത  എനനിവയുലട  ആവശദ്യപ്രകേടാരവം  ലസബര്
കുറകൃതദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചുവം അതമൂലെവം ഉണടാകുന ഭവനിഷദ്യത്തുകേലളക്കുറനിച്ചുവം ഇനര്ലനറത
ദുരുപകയടാഗലത്തക്കുറനിച്ചുമുള്ള ലെഘുകലെഖകേള് സ്കൂളുകേളനില് വനിതരണവം ലചയവരുനണത.

(4) കപടാലെന്നീസത കസ്റ്റേഷലന പ്രവര്ത്തനവം

ശന്നീ  .   മുലക്കര രതടാകേരന  :  സര്, ലകേടാലവം ജനിലയനിലലെ ചനിതറ കകേന്ദ്രമടാക്കനി ഒരു
കപടാലെന്നീസത കസ്റ്റേഷന രൂപന്നീകേരനികക്കണതനിലന ആവശദ്യകേതയനികലെയടാണത ഞടാന ഈ
സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതത.  ഇതനിലന  നടപടനിക്രമങ്ങലളലടാവം  മനിക്കവടാറുവം
പൂര്ത്തനിയടായതടാണത.  രടാഷന്നീയപ്രസടാനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തടാലട  പഞടായത്തുവകേ
ഭൂമനിയനില്  ഒരു  കപടാലെന്നീസത  കസ്റ്റേഷനടാവശദ്യമടായ  ലകേട്ടനിടവം  നടാട്ടുകേടാര്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണത.  നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂര് ത്തനിയടായ ഈ കപടാലെന്നീസത കസ്റ്റേഷന ചനിതറ
കകേന്ദ്രമടാക്കനി  പ്രവര്ത്തനവം  ആരവംഭനിക്കുനതനിനടാവശദ്യമടായ  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനടാണത
എനനിക്കത ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട ഉനയനിക്കടാനുള്ളതത.
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മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന  ):  സര്, 29-9-2015- ലലെ സര്ക്കടാര് ഉത്തരവത പ്രകേടാരവം ലകേടാലവം ജനിലയനിലലെ
വളവുപച-ചനിതറ,  പത്തനവംതനിട്ട  ജനിലയനിലലെ  മലെയടാലെപ്പുഴ,  കകേടാട്ടയവം  ജനിലയനിലലെ
മടാഞ്ഞൂര്,  ഇടുക്കനി ജനിലയനിലലെ മുട്ടവം-തങ്കമണനി,  എറണടാകുളവം ജനിലയനിലലെ ഇടത്തലെ,
കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലലെ  ലചറുപുഴ  എനനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  കപടാലെന്നീസത  കസ്റ്റേഷന
ആരവംഭനിക്കുനതനിനത  തതന്വേത്തനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  4-1-2016-ലലെ  സര്ക്കടാര്
ഉത്തരവുപ്രകേടാരവം കേടയല് കപടാലെന്നീസത കസ്റ്റേഷലന അധനികേടാരപരനിധനി മടാറനിനനിശയനിച്ചു
ലകേടാണ്ടുവം  അധനികേടാരപരനിധനി  നനിശയനിചത  ചനിതറയനില്  ഒരു  പുതനിയ  കപടാലെന്നീസത
കസ്റ്റേഷന  ആരവംഭനിക്കുനതനിനുവം ഉത്തരവത  നല്കേനി.  കമല് കപടാലെന്നീസത  കസ്റ്റേഷനുകേള്
പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുനതനിനടാവശദ്യമടായ  തസനികേകേള്  അനുവദനിക്കണലമന  സവംസടാന
കപടാലെന്നീസത കമധടാവനിയുലട ആവശദ്യവം സര്ക്കടാരനിലന സജന്നീവ പരനിഗണനയനിലെടാണത.

(5) എമനികഗഷന വനിഭടാഗവം ജന്നീവനക്കടാരുലട ലപരുമടാറവം

ശന്നീ  .    അനൂപത കജക്കബത  : സര്,  നമ്മുലട അന്തടാരടാഷ വനിമടാനത്തടാവളത്തനില്
എമനികഗഷന  കമഖലെയനിലലെ  യടാത്രക്കടാര്ക്കുണടാകുന ദുരനുഭവങ്ങള്  വര്ദ്ധനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.  അവനിലടയുള്ള ഉകദദ്യടാഗസര് അനടാവശദ്യമടായ കചടാദദ്യങ്ങള്
കചടാദനിചത യടാത്രക്കടാലര മടാനസനികേമടായനി പന്നീഡനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.   വദ്യടാജകരഖകേളുമടായനി
യടാത്ര ലചയ്യുനകണടാ എനതടാണത  പലെകപ്പെടാഴുവം കചടാദദ്യങ്ങള്ക്കത കേടാരണമടാകുനതത.
അത്തരത്തനിലള്ള കചടാദദ്യങ്ങള് ലജനുവനിനടായനിട്ടുള്ള യടാത്രക്കടാലര ഹരടാസത ലചയ്യുന
നനിലെയനികലെയത കപടാവുകേയടാണത.  ദുരുകദ്ദേശവുവം അര്ത്ഥവംവച്ചുള്ള കചടാദദ്യങ്ങളടാലവം വളലര
അപമടാനനിതരടാകുകേയടാണത  പ്രകതദ്യകേനിചത  സന്നീയടാത്രക്കടാര്.  Consumercomplaints.in
എന ലവബത ലസറനില്  ഇതത സവംബനനിച നനിരവധനി പരടാതനികേളടാണത വരുനതത.
അതനില് ഒരു വദ്യകനി എഴുതനിയനിരനിക്കുനതത,  അകദ്ദേഹവം വര്ക്കത  വനിസയനില് ഓകസലെനിയയനില്
കജടാലെനി ലചയ്യുന. ഈ വദ്യകനിയുമടായനി കജടായനിന ലചയ്യടാനടായനി അകദ്ദേഹത്തനിലന ഭടാരദ്യ
ഡനിപ്പെനനഡത  ടടാവലെറടായനി  കപടാകുന.  യടാത്രലചയ്യുന  വദ്യകനിക്കത/ഡനിപ്പെനനഡനിനത
സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  വര്ക്കത  വനിസയുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  വനിസ  തലനയടാണത  സ്റ്റേടാമ്പത
ലചയവരുനതത.  പകക്ഷ  അവനിലടയനിരനിക്കുന  ഉകദദ്യഗസര്ക്കത  ഇത്തരത്തനിലള്ള
സടാകങ്കതനികേതന്വേവം  അറനിയനില.  നനിങ്ങള്  അവനിലട  കജടാലെനിക്കത  കപടാകുകേയടാണത,  കജടാലെനിക്കുള്ള
കരഖതലന  ഹടാജരടാക്കണലമനടാണത  അവകരടാടത  ഉകദദ്യടാഗസര്  പറയുനതത.  വനിസയുലട
ലടകപ്പെടാ  സടാകങ്കതനികേതന്വേകമടാ  എന്തടാലണനറനിയടാത്ത  ഉകദദ്യടാഗസരടാണത  അവനിലടയുള്ളതത.
ഉകദദ്യടാഗസരുലട അജത കേടാരണവം അനടാവശദ്യമടായ കചടാദദ്യങ്ങളനികലെയത കപടാകുന.
ഇതത  യടാത്രക്കടാര്ക്കത  വളലരകയലറ ബുദ്ധനിമുട്ടുണടാക്കുന.  ചനിലെകപ്പെടാള് അജതയടായനിരനിക്കടാവം
അലലങ്കനില് കബടാധപൂര്വ്വമടായനിരനിക്കടാവം. അറനിവുവം കേടാരദ്യകബടാധവുമുള്ള വദ്യകനികേളടാണത
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ഈ  ലവബത  ലസറനില്  കേവംപ്ലയനിനതസത  കപടാസ്റ്റേത  ലചയ്യുനതത.  ഗള്ഫനികലെയ്ക്കുവം  മറത
പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം യടാത്രലചയ്യുന ലതടാഴനിലെടാളനികേള് എത്രയടായനിരനിക്കുവം?  അവര്ക്കുണടാകുന
അനുഭവവം  ഇതനികനക്കടാകളലറ  ദുരനിതവം  നനിറഞതടായനിരനിക്കുവം.  അവര്ക്കതത  പറയടാനുള്ള
കവദനികപടാലമനില.  നമ്മുലട ഓഫന്നീസര്മടാര് അഞ്ചുവര്ഷകത്തയത ലഡപപ്യൂകട്ടഷനനിലെടാണത
ഐ.ബനി.-യനികലെയത  കപടാകുനതത.  ലഡപപ്യൂകട്ടഷനനികലെയത  കപടായനിക്കഴനിഞടാല്  എത്രമടാത്രവം
നനിയനണവം  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിനത  ഉലണനള്ളതത  ഗവണ്ലമനത  തലന
വദ്യകമടാകക്കണതണത.  എങ്കനില്കപ്പെടാലവം  എനനിക്കത  പറയടാനുള്ളതത,  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
ഗവണ്ലമനത  അടനിയന്തരമടായനി  ഇടലപടടാനുവം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിഷയങ്ങള്
ആവര്ത്തനിക്കടാതനിരനിക്കടാനുവം ഇങ്ങലന വരുന പരടാതനികേള് ഗഇൗരവമടായനി കേടാണടാനുവം
അതത  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തനി ആവര്ത്തനിക്കടാതനിരനിക്കടാനുവം ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗത്തുനനിനവം  നടപടനി  ഉണടാകേണലമനത  ഞടാന  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂലട അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.

മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന): സര്, തനിരുവനന്തപുരവം അന്തടാരടാഷ വനിമടാനത്തടാവളത്തനിലലെ എമനികഗഷന
വനിഭടാഗത്തനിലന  ചുമതലെ  വഹനിക്കുനതത  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന  കേന്നീഴനിലള്ള  ഇനലെനിജനസത
ബപ്യൂകറടായനിലലെ ബപ്യൂകറടാ ഓഫത എമനികഗഷന (BOI)  ഉകദദ്യടാഗസരടാണത. അന്തടാരടാഷ
വനിമടാനത്തടാവളത്തനിലലെ  എമനികഗഷന  വനിഭടാഗത്തനിലന  കമധടാവനി  കഫടാറനികനഴത
റന്നീജനിയണല്  രജനികസഷന  ഓഫന്നീസര്  (FRRO)  ആണത.  കകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ബപ്യൂകറടാ  ഓഫത  എമനികഗഷനനികലെയത  ആവശദ്യലപ്പെടുന  കസനടാവംഗങ്ങലള  കകേരള
കപടാലെന്നീസത  വനിട്ടുനല്കുകേയടാണത  ലചയ്യുനതത.  പ്രസ്തുത  കസവനകേടാലെയളവനില്  ഇഇൗ
ജന്നീവനക്കടാരുലട  ചുമതലെയുവം  അചടക്കനനിയനണവുവം  ബപ്യൂകറടാ  ഓഫത  എമനികഗഷനടാണത.
ആയതനിനടാല്  അവനികടയത  നനികയടാഗനിക്കലപ്പെടുന  കപടാലെന്നീസത  കസനടാവംഗങ്ങളുലട
പ്രവര്ത്തനവം  സവംബനനിചത  ലലദനവംദനിന  വനിലെയനിരുത്തലകേള്  നടത്തടാന  കപടാലെന്നീസനിനത
കേഴനിയനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  എവം.എല്.എ.  ഉനയനിചതകപടാലലെ  തനിരുവനന്തപുരവം
വനിമടാനത്തടാവളത്തനില്  എമനികഗഷന  ഡപ്യൂട്ടനിക്കത  അനദ്യത്ര  കസവനവദ്യവസയനില്
കസവനമനുഷനിക്കുന കപടാലെന്നീസത കസനടാവംഗങ്ങളുലട ഭടാഗത്തുനനിനവം യടാത്രക്കടാകരടാടത,
പ്രകതദ്യകേനിചത  സന്നീകേകളടാടത  ഏലതങ്കനിലവം  തരത്തനില്  കമടാശമടായ  ലപരുമടാറമുണടായതടായനി
യടാലതടാരു പരടാതനിയുവം കപടാലെന്നീസനിനത ഇതവലര ലെഭനിചനിട്ടനില. 24 മണനിക്കൂറുവം നനിരന്തര
നനിരന്നീക്ഷണ സവംവനിധടാനവം  (CCTV)  തനിരുവനന്തപുരവം  വനിമടാനത്തടാവളത്തനില് നനിലെവനിലണത.
വനിമടാനത്തടാവള അധനികൃതര്കക്കടാ എമനികഗഷന അധനികൃതര്കക്കടാ ഇത്തരവം പരടാതനി
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ളതടായനി  അറനിയനിപ്പെത  ലെഭനിചടാല്  അക്കടാരദ്യവം  പരനികശടാധനിചത  കുറക്കടാര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതടാണത.
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(6) അനനിശനിതകേടാലെ സമരവം

ശന്നീ  .   എവം  .   സന്വേരടാജത: സര്, ഇന്തദ്യയനിലലെ പ്രമുഖ കനടാണ് ബടാങ്കനിവംഗത ഫനിനടാനസത
കേമ്പനനി  എനറനിയലപ്പെടുന  മുത്തൂറത  ഫനിനടാനസനിലലെ  2500-ഓളവം  ജന്നീവനക്കടാര്
കേഴനിഞ ആറത  ദനിവസമടായനി  അനനിശനിതകേടാലെ പണനിമുടക്കത  സമരത്തനിലെടാണത.  782
ബ്രടാഞ്ചുകേളുവം  12  റന്നീജനിയണല്  ഓഫന്നീസുകേളുവം  ലഹഡത  ഓഫന്നീസുവം  ഇകപ്പെടാള്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില.  ഇത്തരലമടാരു  സമരത്തനികലെയത  കേടക്കടാന  ലതടാഴനിലെടാളനികേലള
നനിര്ബനനിതമടാക്കുന  സടാഹചരദ്യമടാണത  മുത്തൂറത  ഫനിനടാനസനില്  നനിലെവനിലള്ളതത.
അവനിലട  നനിയമപരമടായ  ലതടാഴനില്  വദ്യവസകേലളടാനവം  പടാലെനിക്കലപ്പെടുനനില.
ജന്നീവനക്കടാരുലട  പരടാതനികേള്  പരനിഹരനിക്കടാന  അവംഗന്നീകൃതമടായ  യടാലതടാരു
സവംവനിധടാനവുമനില. കജടാലെനിസമയവം, അവധനി, സലെവംമടാറവം, ലപ്രടാകമടാഷന തടങ്ങനിയവ
സവംബനനിചത  സ്റ്റേടാനഡനിവംഗത  ഓര്ഡറുകേലളടാനവം നനിലെവനിലെനില.  ഒരുതരവം അടനിമ-ഉടമ
വദ്യവസയടാണത  അവനിലട  നനിലെനനില്ക്കുനതത.  മടാകനജത ലമനനിലന  ഇഷടാനുസരണവം
നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.  ആത്മടാഭനിമടാനകത്തടാടുകൂടനി  കജടാലെനി
ലചയ്യടാനുള്ള  സടാഹചരദ്യമനിലടാത്തതനിനടാല് അവനിടലത്ത ജന്നീവനക്കടാര് ഒരു സവംഘടന
രൂപന്നീകേരനിച്ചു.  ആ സവംഘടനയത  കനതൃതന്വേവം ലകേടാടുക്കുന  50-ഓളവം കപലര സലസനത
ലചയ്യുകേയുവം ചനിലെലര വനിദൂര സവംസടാനങ്ങളനികലെയത സലെവം മടാറ്റുകേയുവം ലചയ.  പണത,
ബ്രനിട്ടന്നീഷത  കേടാലെഘട്ടത്തനില്  ആനഡമടാനനികലെയത  നടാടുകേടത്തുലമനത  കകേട്ടുകകേള്വനിയുള്ളത
കപടാലലെ  മനികസടാറടാമനികലെയ്ക്കുവം  നടാഗടാലെടാനനികലെയ്ക്കുവം  ആസടാമനികലെയ്ക്കുവം  സലെവംമടാറ്റുകേയുവം
യടാലതടാരു  തതന്വേദന്നീക്ഷയുമനിലടാലത  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുമടാണത  ലചയ്യുനതത.  നനിയമടാനുസരണവം
കനടാട്ടന്നീസത നല്കേനി ഒരു സൂചനടാ പണനിമുടക്കത നടത്തനിയടാല് എട്ടത ദനിവസലത്ത ശമ്പളവം
പനിടനിലചടുക്കുകേയടാണത.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  നനിലെപടാടത  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണടാണത  മടാകനജത ലമനത
മുകനടാട്ടുകപടാകുനതത.  പലെതവണ കലെബര് കേമ്മേന്നീഷണറുവം വകുപ്പുമനനിയുവം എവം.ഡനി.-ലയ
ചര്ചയത  വനിളനിലചങ്കനിലവം  അകദ്ദേഹവം  ചര്ചയനില്  പലങ്കടുക്കടാന  തയ്യടാറടായനില.
ഇത്തരലമടാരു  ഘട്ടത്തനിലെടാണത  അഭനിമടാനകേരമടായനി  കജടാലെനി  ലചയ്യടാനുവം  നദ്യടായമടായ
കസവന-കവതന  വദ്യവസകേള്  കനടനിലയടുക്കടാനുവം  വനിദൂര  സവംസടാനങ്ങളനികലെയത
അനദ്യടായമടായനി  സലെവംമടാറ്റുനതവം  സലസനഷനുവം  പനിനവലെനിപ്പെനിക്കടാനുവം  മറ്റുമടാണത
അവനിടലത്ത ജന്നീവനക്കടാര് പണനിമുടക്കത സമരത്തനികലെര്ലപ്പെട്ടനിരനിക്കുനതത.  സമരവം ആറത
ദനിവസവം  പനിനനിട്ടനിരനിക്കുകേയടാണത.  മടാകനജത ലമനത,  അളവറ  പണത്തനിലന  അഹങ്കടാരത്തനില്
കകേരളത്തനിലലെ  പ്രമുഖ  മടാധദ്യമങ്ങളനില്  കേള്ളപ്പെരസദ്യവം  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയടാണത.
പണനിമുടക്കത  ലപടാളനിക്കടാന  മടാകനജത ലമനത  പചക്കള്ളമടാണത  ആ  പരസദ്യത്തനിലൂലട
മുകനടാട്ടുവചനിരനിക്കുനതത.  അവനിടലത്ത  ഒരു  പടാര്ട്ടത-ലലടവം-സന്വേന്നീപ്പെര്ക്കത  പ്രതനിമടാസവം
ആയനിരവം രൂപകപടാലവം ശമ്പളമനിലലനത  മനസനിലെടാക്കണവം. 33  വര്ഷവം സര്വ്വന്നീസുള്ള
ജന്നീവനക്കടാരനത ഒരു ദനിവസവം 400 രൂപകപടാലവം ശമ്പളവം കേനിട്ടുനനില. ലതടാഴനിലെടാളനികേലള
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ലഞക്കനിപ്പെനിഴനിഞടാണത  ലെടാഭമുണടാക്കുനതത.  ഇതനിലനതനിലര  ആലരങ്കനിലവം  പ്രതനികേരനിചടാകലെടാ
പ്രതനികഷധനിചടാകലെടാ  ഉടലന  അഗര്ത്തലെയനികലെയ്ക്കുവം  ഗുഹടാവത്തനിയനികലെയ്ക്കുവം  സലെവം
മടാറ്റുകേയടാണത.  ഉത്തരവടാദലപ്പെട്ടവര് ചര്ചയത ക്ഷണനിചടാല് അതനിനത  തയ്യടാറടാകേടാനുള്ള
സടാമടാനദ്യ മരദ്യടാദകപടാലവം കേടാണനിക്കടാലത കകേരളലത്ത ലവലവനിളനിക്കുകേയടാണത. ഇതനിനത
അവസടാനമുണടാകേണവം.

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര്: ലയസത..... പ്ലന്നീസത.....

ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത:  സര്,  ഞടാന  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട
നദ്യടായമടായ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കലപ്പെടണവം.  കകേരളത്തനിലന  ലതടാഴനില്  സവംസടാരത്തനിനത
നനിരക്കടാത്ത,  ലതടാഴനിലെടാളനികേലള  ലഞക്കനിപ്പെനിഴനിഞത  ലെടാഭമുണടാക്കുന,  അഭനിമടാനകേരമടായനി
കജടാലെനിലചയ്യടാന കേഴനിയടാത്ത സടാഹചരദ്യവം  സൃഷനിക്കുന,  അടനിമ-ഉടമ വദ്യവസയുലട
ഇകപ്പെടാഴലത്ത പ്രതന്നീകേമടായ മുത്തൂറത  ഫനിനടാനസനിലന  നനിലെയ്ക്കുനനിര്ത്തടാനുവം  ലതടാഴനില്
നനിയമങ്ങള്  കേര്ശനമടായനി  പടാലെനിക്കടാനുവം  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  അന്തസടായനി  കജടാലെനി
ലചയ്യടാനുമുള്ള സടാഹചരദ്യമുണടാക്കടാനുവം ആവശദ്യമടായ നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.

ലതടാഴനിലവം എലലകസുവം വകുപ്പുമനനി (  ശന്നീ  .   റനി  .   പനി  .   രടാമകൃഷ്ണന  ): സര്,  മുത്തൂറത
ഫനിനടാനസത ലെനിമനിറഡത എന സടാപനത്തനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര് കകേരള കസ്റ്റേറത ലലപ്രവറത
ചനിറതസത  ആനത  ഫനിനടാനസത  എവംകപ്ലടായന്നീസത  യൂണനിയന-സനി.ലഎ.റനി.യു.  എന
സവംഘടനയനില്  അവംഗതന്വേലമടുത്തത  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലവന  ഏകേ  കേടാരണത്തടാല്
ചനിലെലര  മറത  സവംസടാനങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം  വനിദൂര  സലെങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം  കൂട്ടമടായനി  സലെവം
മടാറ്റുകേയുണടായനി. ഇതനിലനതനിലര സവംഘടന പ്രതനികഷധ ധര്ണ നടത്തുകേയുവം ഇതനിലന
തടര്ചയടായനി അനനിശനിതകേടാലെ സമരമടക്കമുള്ള പ്രതനികഷധ നടപടനികേളനികലെയത  കേടക്കുവടാന
തന്നീരുമടാനനിക്കുകേയുവം ലചയ.  ഇതനിനത   പരനിഹടാരമുണടാക്കണലമനടാവശദ്യലപ്പെട്ടത  കകേരള
കസ്റ്റേറത ലലപ്രവറത ചനിറതസത ആനത ഫനിനടാനസത എവംകപ്ലടായന്നീസത യൂണനിയന എറണടാകുളവം
റന്നീജനിയണല്  കജടായനിനത  കലെബര്  കേമ്മേന്നീഷണര്ക്കത  3-8-2016-ല്  ഒരു  നനികവദനവം
നല്കേനിയനിരുന. റന്നീജനിയണല് കജടായനിനത കലെബര് കേമ്മേന്നീഷണര് മടാകനജത ലമനനികനയുവം
യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേകളയുവം  ഉള്ലപ്പെടുത്തനി  12-8-2016,   22-8-2016  എനന്നീ
തന്നീയതനികേളനില് ചര്ച നടത്തുകേയുണടായനി.  ഇതനിനനിലട ഒരു ജന്നീവനക്കടാരലന പനിരനിച്ചു
വനിട്ടതടായുവം സവംഘടന നടത്തനിയ സൂചനടാ പണനിമുടക്കനില് പലങ്കടുത്ത ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത
എട്ടത  ദനിവസത്ത  ശമ്പളവം  നല്കേനിലലനവം  കേടാണനിചത  മടാകനജത ലമനത  സര്ക്കുലെര്
പുറലപ്പെടുവനിചതടായനി സവംഘടന അറനിയനിക്കുകേയുണടായനി.  ഇക്കടാരദ്യത്തനില് ഇരുകേക്ഷനികേളുമടായനി
31-8-2016-ല് ലതടാഴനില് വകുപ്പുമനനി ചര്ച നടത്തുനതനിനത തന്നീരുമടാനനിച്ചു. എനടാല്
ആ ദനിവസവം  മടാകനജത ലമനനിനത   ചര്ചയനില്  പലങ്കടുക്കടാന   അസഇൗകേരദ്യമടാലണനത
അറനിയനിചതനിനടാല്  കയടാഗവം  10-9-2016-കലെയത  മടാറനി.  എനടാല്  10-9-2016-ലലെ
കയടാഗത്തനില്  ഹടാജരടായ  മടാകനജത ലമനത  പ്രതനിനനിധനികേള്ക്കത  അന്തനിമ  തന്നീരുമടാനലമടുക്കടാന
അധനികേടാരമുണടായനിരുനനില.  തന്നീരുമടാനലമടുക്കടാന  അധനികേടാരമുള്ളവര്  കയടാഗത്തനില്
ഹടാജരടാകേണലമനത  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.  20-10-2016-നത  നടന  ചര്ചയനിലവം  ആ
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സടാപനത്തനിലന മടാകനജനിവംഗത ഡയറക്ടര് പലങ്കടുത്തനില.  മനനിതലെത്തനില് നടത്തനിയ
ചര്ചയ്ക്കുകശഷവുവം  മടാകനജത ലമനത  51  ജന്നീവനക്കടാലര  സലസനത  ലചയ്യുകേയുവം  ഒരു
കകേടാണ്ടടാക്ടത  ലതടാഴനിലെടാളനിലയ  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുവം  ലചയ.  ഇതനിലനത്തുടര്നത  ടടാനസ്ഫര്,
സലസനഷന,  പനിരനിച്ചുവനിടല്  തടങ്ങനിയ  നടപടനികേള്  പനിനവലെനിക്കണലമനത  സവംഘടന
ആവശദ്യലപ്പെട്ടു.  സടാപനത്തനിലലെ  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  കബടാണസത  വനിതരണവം  ലചയ്യുലമനവം
സൂചനടാ  പണനിമുടക്കനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  കുറവത  ലചയ  എട്ടുദനിവസലത്ത
ശമ്പളത്തനില്  ഏഴത  ദനിവസലത്ത  ശമ്പളവം  നല്കുലമനവം  ചര്ചയനില്  മടാകനജത ലമനത
സമ്മേതനിക്കുകേയുണടായനി.  ടടാനസ്ഫര്  ലചയ്യലപ്പെട്ട  ലതടാഴനിലെടാളനികേള്  അതതത  സലെങ്ങളനില്
കജടാലെനിയനില്  പ്രകവശനിക്കണലമനത  മടാകനജത ലമനത  അറനിയനിച്ചു.  ടടാനസ്ഫര്  വനിഷയത്തനില്
മടാകനജനിവംഗത ഡയറക്ടലറക്കൂടനി ഉള്ലപ്പെടുത്തനി ചര്ച ലചയ്യണലമനത മനനി അറനിയനിച്ചു.
ടടാനസ്ഫര്  സവംബനനിചത  മടാകനജത ലമനനിലന  മുനനനിലെപടാടനില്  മടാറമനിലലനവം  ഇതത
യൂണനിയന  അവംഗന്നീകേരനിക്കണലമനമടാണത  മടാകനജത ലമനത  പ്രതനിനനിധനികേള്  അറനിയനിചതത.
എനടാല്  യൂണനിയന  പ്രതനിനനിധനികേള്  ഇതനികനടാടത  വനികയടാജനിച്ചു.  തര്ക്കവം  ഒത്തു
തന്നീര്പ്പെടാക്കടാത്തപക്ഷവം  സമരപരനിപടാടനികേളുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുലമനത  യൂണനിയന
അറനിയനിച്ചു. തര്ക്കവം പരനിഹരനിക്കുനതനിനത ലതടാഴനില് വകുപ്പുമനനിയുലട കനതൃതന്വേത്തനില്
നടാലെത  ചര്ചകേള്  നടലനങ്കനിലവം  പ്രതനികേടാര  നടപടനികേളുലട  ഭടാഗമടായനി  നടത്തനിയ
ടടാനസ്ഫര്  സവംബനനിചത  മടാകനജത ലമനത  വനിട്ടുവന്നീഴ്ചയനിലടാത്ത  നനിലെപടാടത  സന്വേന്നീകേരനിചതത
സര്ക്കടാരനിലന  ശമത്തനിനത  വനിഘടാതമടായനി.  ഇതനിലനത്തുടര്നടാണത  യൂണനിയന
മുനകൂട്ടനി  അറനിയനിചതനുസരനിചത  നവവംബര്  3-ാം  തന്നീയതനി  മുതല്  അനനിശനിതകേടാലെ
സമരവം  ആരവംഭനിചതത.  കമല്  സടാപനത്തനില്  ലതടാഴനില്  നനിയമലെവംഘനവം
നടക്കുനലവന പരടാതനിയനില് ലതടാഴനില് വകുപ്പെത നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  1960-ലലെ
കകേരള കഷടാപത ആനത ലകേടാകമഴദ്യല് എസ്റ്റേടാബനിഷത ലമനതസത ആക്ടത പ്രകേടാരവുവം 1958-ലലെ
ദനി  കകേരള  ഇനഡസനിയല്  എസ്റ്റേടാബനിഷത ലമനത  (നടാഷണല്  ആനത  ലഫസ്റ്റേനിലവല്
കഹടാളനികഡയ്സത)  ആക്ടത  പ്രകേടാരവുവം  പരനികശടാധനയനില്  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ട  ലെവംഘന
ങ്ങള്ലക്കതനിലര  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇവനിലട  ഉനയനിച  പ്രശ്നവം  മുത്തൂറത
മടാകനജത ലമനത,  സവംഘടനലയ  അവംഗന്നീകേരനിക്കുനനില  എനതടാണത.  ഒത്തുതന്നീര്പ്പെനിനത
മടാകനജത ലമനത  സനദ്ധമടായടാല്  തടര്നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന  ഗവണ്ലമനത
തയ്യടാറടാണത. നനിലെവനിലള്ള നനിയമവം പ്രടാവര്ത്തനികേമടാക്കുനതനിനുള്ള എലടാ നടപടനികേളുവം
ഗവണ്ലമനത സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതടാണത.

11.00 AM]

(7) കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാവം

ശന്നീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  ചടാലെക്കുടനി,  അങ്കമടാലെനി,  ഇരനിങ്ങടാലെക്കുട,
ലകേടാടുങ്ങല്ലൂര്, പുതക്കടാടത എനന്നീ മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെ ജലെകസചനത്തനിനുവം കുടനിലവള്ളത്തനിനുവം മറ്റുവം
ചടാലെക്കുടനി  പുഴയനിലലെ  തമ്പൂര്മുഴനി  റനിവര്  ലലഡകവര്ഷന  സന്നീമനിലനയടാണത  പ്രധടാനമടായുവം
ആശയനിക്കുനതത.  നനിരവധനി  ലെനിഫത  ഇറനികഗഷന  പദ്ധതനികേളുവം  മറത  കുടനിലവള്ള
പദ്ധതനികേളുവം  ഈ സന്നീമനിലന  ഭടാഗമടായടാണത  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതത.  ലപരനിങ്ങല്ക്കുത്തത
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ഡടാമനില്നനിനവം ലലവദല്യുതനി ഉല്പ്പെടാദനിപ്പെനിചത പുറകത്തയ്ക്കുവനിടുന ലവള്ളമടാണത തമ്പൂര്മുഴനി
ലലഡകവര്ഷന  സന്നീമനിലന  ഇടതകേര-വലെതകേര  കേനടാലകേളനിലൂലട  എത്തുനതത.  എനടാല്
പറമ്പനിക്കുളവം-ആളനിയടാര്  കേരടാറനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  ലവള്ളവം  ലെഭനിക്കടാത്തതവം
ഡടാമനില്  ലവള്ളവം  കുറയുകമ്പടാള്  ലലവദല്യുതനി  ഉല്പ്പെടാദനവം  ക്രമന്നീകേരനിക്കുനതവം
ചടാലെക്കുടനിപ്പുഴയുലട നന്നീലരടാഴുക്കനിലന കദടാഷകേരമടായനി ബടാധനിക്കുന.  കേനടാലകേളനിലൂലട
ലവള്ളവം  എത്തനിക്കടാന  സടാധനിക്കടാത്തതമൂലെവം  കേടുത്ത  വരള്ചയുവം  കൃഷനിനടാശവുവം
കുടനിലവള്ള ക്ഷടാമവുവം  കനരനിടുകേയടാണത.  വര്ഷകേടാലെത്തത  പടാഴടായനികപ്പെടാകുന ലവള്ളവം
സവംഭരനിചത  കവനല്ക്കടാലെത്തത  പ്രകയടാജനലപ്പെടുത്തുനതനിനത  നനിലെവനില്  സവംവനിധടാനമനില.
ആയതനിനടാല്  തമ്പൂര്മുഴനിക്കുവം  അതനിരപ്പെനിള്ളനി  ലവള്ളചടാട്ടത്തനിനുവം  ഇടയനിലെടായനി  ഒരു
കസ്റ്റേടാകറജത  ഡടാവം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനത  സതന്വേര  നടപടനി  ഉണടാകേണവം.  ജലെസവംഭരണനി
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാക്കുനതനിനടാവശദ്യമടായ  അടനിയന്തര  നടപടനി   സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂലട അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .     മടാതല്യു  ടനി  .    കതടാമസത  ):  സര്,  ചടാലെക്കുടനി
പുഴയനിലലെ  ലപരനിങ്ങല്ക്കുത്തത  ഇടതകേര  ലലഹകഡടാ  ഇലെകനികേത  കപ്രടാജക്ടനിലന
ലലവദല്യുതനി  ഉല്പ്പെടാദനത്തനിനുകശഷവം  ലെഭനിക്കുന  ലവള്ളവം  ഉപകയടാഗനിചത  ചടാലെക്കുടനി
റനിവര്  ലലഡകവര്ഷന  സന്നീമനില്  ജലെവനിതരണവം  നടത്തുനതനിനടാല്  കേനടാലെനികലെയത
ലെഭനിക്കുന ലവള്ളത്തനിലന  അളവത  ക്രമരഹനിതമടാകുകേയുവം  കേനടാലകേളുലട  അവസടാന
ഭടാഗത്തത  ലവള്ളവം  എത്തനിക്കടാന  സടാധനിക്കടാലത  വരനികേയുവം  ലചയ്യുന.  കേനടാലെനിലന
അവസടാനഭടാഗവം  വലര  സനിരമടായനി  ലവള്ളവം  എത്തനിക്കുനതനിനത  അതനിരപ്പെനിള്ളനി
ലവള്ളചടാട്ടത്തനിനുവം  തമ്പൂര്മുഴനി  വനിയറനിനുമനിടയനില്  കസ്റ്റേടാകറജത  ഡടാവം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രടാകപ്പെടാസല്  ചന്നീഫത  എഞനിനന്നീയറുലട  ഓഫന്നീസനില്  തയ്യടാറടാക്കനിവരനികേയടാണത.
ചടാലെക്കുടനി പുഴയനില് കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാവം പണനിയുന ഭടാഗത്തത  പുഴയുലട ചരനിവത 1/350
ആയതലകേടാണത ആവശദ്യമടായ ജലെവം ലെഭദ്യമടാക്കുനതനിനത  രണത കസ്റ്റേടാകറജത  ഡടാമുകേള്
നനിര്മ്മേനിക്കടാനടാണുകദ്ദേശനിക്കുനതത. ഇതനില് ഒനടാമലത്ത കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാവം തമ്പൂര്മുഴനിയനില്നനിനത
12 മന്നീറര് മടാറനിയുവം രണടാമലത്ത കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാവം തമ്പൂര്മുഴനിയനില്നനിനത 3 കേനികലെടാമന്നീറര്
മടാറനിയുമടാണത സനിതനിലചയ്യുനതത. രണത കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാമനിലവംകൂടനി  2.1  എവം.സനി.എവം.
ലവള്ളവം കശഖരനിക്കടാന സടാധനിക്കുവം. ഒരു ദനിവസവം ചടാലെക്കുടനി കേനടാലെനിനുകവണനിവരുന
ലവള്ളവം  2.16  എവം.സനി.എവം.  ആണത.  ഈ രണത കസ്റ്റേടാകറജത ഡടാമുകേളുലടയുവം പണനി
പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുനകതടാടുകൂടനി  ചടാലെക്കുടനി,  അങ്കമടാലെനി,  ഇരനിങ്ങടാലെക്കുട,  പുതക്കടാടത
മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെ  ജലെക്ഷടാമത്തനിനുവം  കുടനിലവള്ളപ്രശ്നത്തനിനുവം  പരനിഹടാരമടാകുലമനത
പ്രതന്നീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനിനു  കവണനിവരുന  20  കകേടാടനി  രൂപയുലട  എസ്റ്റേനികമറത  ചന്നീഫത
എഞനിനന്നീയറുലട ഓഫന്നീസനില് പരനികശടാധനിച്ചുവരനികേയടാണത.

(8) പദ്ധതനികേള്ക്കത ഭരണടാനുമതനി

ശന്നീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്    റസടാക്കത:  സര്,  അധനികേടാര  വനികകേന്ദ്രന്നീകേരണവം
നടപ്പെടാലെടാക്കനി  വര്ഷങ്ങള്  കേഴനിഞനിട്ടുവം  തകദ്ദേശ  സന്വേയവംഭരണ  സടാപനങ്ങള്ക്കത
അനനിവടാരദ്യമടായ  ചുമതലെകേള്  നനിര്വ്വഹനിക്കടാനടാകേടാലത,  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത
പരനിഹടാരവം  കേടാണടാനടാകേടാത്ത  സനിതനി  ഇകപ്പെടാഴുവം  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണത.  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫത. സര്ക്കടാര് 2016-17 സടാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് മടാലെനിനദ്യ സവംസരണവം,
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ലതരുവുനടായ നനിയനണവം തടങ്ങനി പതനിലനടാനനിനങ്ങള്ക്കടായനി ജനിലടാ പഞടായത്തുകേള്ക്കുവം
കകേടാര്പ്പെകറഷനുകേള്ക്കുവം  അധനികേ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതമടായനി  500  കകേടാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുണടായനി.  അതനിലനത്തുടര്നത  ജനിലടാ  പഞടായത്തുകേളുവം  കകേടാര്പ്പെകറഷനുകേളുവം
കപ്രടാജക്ടുകേള് തയ്യടാറടാക്കനി സമര്പ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  ഈ സര്ക്കടാര് പതനിലനടാനനിന
പദ്ധതനി  എനതത  ചുരുക്കനി  ലതരുവുനടായ  നനിയനണവം,  ആധുനനികേ  അറവുശടാലെ,
മടാലെനിനദ്യ സവംസരണവം, ആധുനനികേ ശ്മശടാനങ്ങള് എനന്നീ നടാലെത ഇനങ്ങള് മടാത്രമടാക്കനി
തന്നീരുമടാനനിചതടായനി  അറനിയുന.  എനടാല്  ഈ  പദ്ധതനികേള്ക്കത  അവംഗന്നീകേടാരവം
നല്കുകേകയടാ  തടര്നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കുകേകയടാ  ലചയ്യടാത്തതനിനടാല്  തകദ്ദേശ
സന്വേയവംഭരണ സടാപനങ്ങള്  വലെനിയ ആശങ്കയനിലെടാണത.  വളലര പ്രധടാനലപ്പെട്ട പലെ
പദ്ധതനികേളുവം  നടപ്പെടാക്കടാനടാകേടാലത  ഗുരുതരമടായ  പ്രശ്നവം  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണത.
പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേള്ക്കത  അവംഗന്നീകേടാരവം  നല്കേനി  പദ്ധതനി  വനിഹനിതവം  നല്കുനതനിനത
അടനിയന്തര  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂലട  ഞടാന
ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണത.

ധനകേടാരദ്യവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ടനി  .   എവം  .   കതടാമസത ലഎസകേത  ): സര്,
കനരകത്ത  ഓകരടാ  പഞടായത്തുവം  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിയുവം  അവരുലട  ആവശദ്യവുമടായനി  വരനികേയുവം
അതനുസരനിചത ഇവനിലടനനിനവം ഫണത ലകേടാടുക്കുകേയുവം ലചയ്യുന  നടപടനിയടായനിരുന
ഉണടായനിരുനതത.  അതമടാറനി കൃതദ്യമടായ മടാനദണ്ഡങ്ങളുലട അടനിസടാനത്തനില്  ഏതത
രടാഷന്നീയ പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ടവരടായടാലവം ഓകരടാ തകദ്ദേശ സന്വേയവംഭരണ സടാപനത്തനിനുവം
പണവം  വന്നീതവം  വയ്ക്കുന  ഒരു  നനിലെപടാടടാണത  പതനിനഞത  വര്ഷമടായനി  കകേരളത്തനില്
നനിലെനനിനനിരുനതത. SFC-യുലട  ലറക്കലമകനഷലന  അടനിസടാനത്തനില്  തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ
സടാപനങ്ങള്ക്കത  ലലകേമടാകറണ  തകേയനില്നനിനത  500  കകേടാടനിരൂപ  വനികവചനടാധനി
കേടാരകത്തടാടുകൂടനി  നല്കേടാന ഒരു ഫണടായനി  മടാറനിവച്ചു.  അതനിനുകവണനി കകേടാര്പ്പെകറഷനുകേളുവം
ജനിലടാ പഞടായത്തുകേളുവം കപ്രടാജക്ടുകേള് തയ്യടാറടാക്കടാന പറഞ,  അവര്  കപ്രടാജക്ടത
തയ്യടാറടാക്കനിയനിട്ടുണത,  ആര്ക്കത  ലകേടാടുക്കണലമനത  തന്നീരുമടാനനിചനിട്ടനില.  പുതനിയ  സര്ക്കടാര്
വനകപ്പെടാള് കബടാക്കത പഞടായത്തത അകസടാസനികയഷന കേഴനിഞവര്ഷവം തങ്ങള്ക്കത
കേനിട്ടനിയ പണലത്തക്കടാള് കുറവടാണത ഇത്തവണ കേനിട്ടനിയനിട്ടുള്ളലതന പരടാതനിയുമടായനി
വന.  അതത ശരനിയടാണത. 500  കകേടാടനി രൂപ എടുത്തനിരനിക്കുനതത കൂടുതലവം കബടാക്കത
പഞടായത്തുകേളനില് നനിനമടാണത.  ജനിലടാ പഞടായത്തനിനുവം കുറഞനിട്ടുണത.  ഏതടാനുവം
ചനിലെ പഞടായത്തുകേള് ഇങ്ങലന എടുത്തത കവലറ പഞടായത്തുകേള്ക്കത ലകേടാടുക്കുനതത
അഭനികേടാമദ്യമല.  അതലകേടാണത  ഇതത  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.  നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറത  പ്രസവംഗത്തനില്   500  കകേടാടനി  രൂപ  മടാനദണ്ഡപ്രകേടാരവം
ഉപടാധനിരഹനിത  ഫണടായനി  തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ സടാപനങ്ങള്ക്കത  നല്കുനലവനത
പറഞ.  അതനുസരനിചത  ഫണത  നല്കേടാനുള്ള  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.
അകപ്പെടാള് ചനിലെര്ക്കത ഇചടാഭവംഗവം വനനിട്ടുണത.  ചനിലെ കകേടാര്പ്പെകറഷനുകേള്  ശ്മശടാനമുണടാക്കടാന
തന്നീരുമടാനനിച്ചു,  അറവുശടാലെയുണടാക്കനി,  അത്തരത്തനിലള്ള നനിര്മ്മേടാണപ്രവൃത്തനികേള്ക്കത
വടായ്പയടായനികട്ടടാ   മകറടാ  പണവം  നല്കേടാന  കേഴനിയുകമടാ  എന  കേടാരദ്യവം   സര്ക്കടാര്
ആകലെടാചനിച്ചുവരനികേയടാണത.  പകക്ഷ നടായളുലട വനദ്യവംകേരണവംകപടാലള്ള കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി
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ഈ  ഫണനില്നനിനവം  നല്കുകേയനില,  അക്കടാരദ്യവം  പരനിഗണനിക്കടാന  പറനില.  അകതസമയവം
അറവുശടാലെകേള് അതദ്യന്തടാകപക്ഷനിതമടാണത,  ഒഴനിവടാക്കടാന പറനില.  അധനികേവം ഫണത
കവലറ  എവനിലട  നനിലനങ്കനിലവം  എടുത്തടായടാലവം  ലചകയ്യണതടാണത.  അതത  എങ്ങലന
ലചയ്യടാന പറ്റുലമനള്ള കേടാരദ്യവം സര്ക്കടാര് ആകലെടാചനിച്ചുവരനികേയടാണത. ഇകപ്പെടാള് തലന
ഉപടാധനിരഹനിത ഫണടായനി 500 കകേടാടനി രൂപ തകദ്ദേശ സന്വേയവംഭരണ സടാപനങ്ങള്ക്കത
മടാനദണ്ഡപ്രകേടാരവം നല്കുകേയടാണത.

(9) കറടാഡകേളുലട പുനരുദ്ധടാരണവം

ശന്നീ  .    എ  .    എവം  .    ആരനിഫത:  സര്,  കകേരളത്തനില്  ഏറവുവം   കൂടുതല്  ഗതടാഗതക്കുരുക്കത
അനുഭവലപ്പെടുന  രണത  കറടാഡകേളടാണത  അരൂര്  ലലബപ്പെടാസത-ഇടലക്കടാചനി  കറടാഡവം
അരൂര് - അരൂക്കുറനി കറടാഡവം. ഇന്തദ്യടാ ഗവണ്ലമനനിലന കഫടാറനിന കടഡത കപടാളനിസനി
പ്രകേടാരവം മതദ്യവനിഭവ കേയറ്റുമതനിയനില് ഒനടാവം സടാനമുള്ള അരൂരനിലന  മനികേവനിലന
പട്ടണവം  അഥവടാ  ലസനര്  ഓഫത  എകലെനസത  എനത  ഇന്തദ്യടാ  ഗവണ്ലമനത
പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുള്ളതടാണത.  അമ്പതനില്പ്പെരവം  മതദ്യവനിഭവ  കേയറ്റുമതനി  സടാപനങ്ങളുവം
നൂറത  കേണക്കനിനത  മതദ്യസവംസരണശടാലെകേളുവം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഈ  പ്രകദശലത്ത
കറടാഡകേളനിലൂലട  നനിരവധനി  ലഹവനി  കലെടാഡത  കേലണയ്നറുകേളടാണത  നനികതദ്യന  വന
കപടാകുനതത.  അരൂര്  ലലബപ്പെടാസത-ഇടലക്കടാചനി  കറടാഡനികനടാടത  കചര്നടാണത  അരൂര്
ഇനഡസനിയല്  എകസ്റ്റേറത  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതത.  അവനിലടയുള്ള മറത  സടാപനങ്ങളനികലെയ്ക്കുള്ള
ലഹവനി  വടാഹനങ്ങളുവം  വനകപടാകുകേയടാണത.  ഇതനനിമനിത്തവം  കമല്പ്പെറഞ  രണത
കറടാഡകേളുവം  എത്ര  ലമയനിനനനസത  നടത്തനിയടാലവം  ആറുമടാസവംലകേടാണത  തകേര്ന
കപടാകുന.  ഈ രണത കറടാഡകേളനിലൂലടയുള്ള ജനങ്ങളുലട യടാത്ര ഏലറ  ദുഷരമടാണത.
രണത കേനികലെടാമന്നീറര് സഞരനിക്കടാന മണനിക്കൂറുകേള്  കവണനിവരുന.  കറടാഡനിനത വന്നീതനി
കുറവടായതനിനടാല് ഗതടാഗതക്കുരുക്കത അതനിരൂക്ഷമടാണത. ആയതനിനടാല് ഭൂമനി ഏലറടുത്തത വന്നീതനി
കൂട്ടനിയുവം  BM&AC  (ബനിറ്റുമനിന  ലമക്കടാഡവം  ആനത  അസ് ഫടാള്ട്ടത  കകേടാണ്ക്രന്നീറത)
ഘടനയനില് ലഹവനി കലെടാഡകേള് തടാങ്ങടാവുന നനിലെയനിലവം ദന്നീര്ഘകേടാലെ സവംരക്ഷണ
മടാനദണ്ഡകത്തടാലട കറടാഡത നനിര്മ്മേനികക്കണതത ഏലറ പ്രടാധടാനദ്യമര്ഹനിക്കുന. നമ്മുലട
രടാജദ്യലത്ത  വനികദശ  നടാണയ  നനികക്ഷപത്തനികലെയത  കകേടാടനിക്കണക്കനിനത  രൂപ  നനികുതനിയടായനി
നല്കുനതവം സവംസടാനലത്ത ആയനിരക്കണക്കനിനത ലതടാഴനിലെടാളനികേള്ക്കത ലതടാഴനിലെവസരങ്ങള്
സൃഷനിക്കുനതവം ത്രനിതലെ പഞടായത്തുകേള്ക്കത അകനകേവം രൂപ നനികുതനി നല്കുനതമടായ ഈ
പ്രകദശലത്ത പ്രധടാനലപ്പെട്ട ഈ രണ്ടുകറടാഡകേളുവം കൂടനി  ആലകേ നടാലെത  കേനികലെടാമന്നീറര്
നന്നീളവം  മടാത്രകമയുള.  ഈ  രണത  കറടാഡകേളുവം  ഉയര്ന  നനിലെയനില്  പുനരുദ്ധരനിചത
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  എത്രയുവം  കവഗവം  തയ്യടാറടാക്കനി  കേനിഫ്ബനിക്കത
നല്കുനതനിനത  ലപടാതമരടാമത്തത  വകുപ്പെത  ബനലപ്പെട്ട  അധനികൃതര്ക്കത  നനിര്കദ്ദേശവം
നല്കേണലമനത വനിനന്നീതമടായനി അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.
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ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):  സര്,
നനിലെവനിലള്ള  അരൂര്-അരൂക്കുറനി കറടാഡവം ഡന്നീ-ലെനിങ്കതഡത കദശന്നീയ പടാതയുലട ഭടാഗമടായ
അരൂര്-ഇടലക്കടാചനി  കറടാഡവം  20  എവം.എവം.  ചനിപ്പെനിവംഗത  കേടാര്ലപറത  ഉപരനിതലെകത്തടാടു
കൂടനിയതടാണത.  ഈ കമഖലെയനില് ഇനഡസനിയല് എകസ്റ്റേറ്റുവം സന്നീ ഫുഡത ഫടാക്ടറനികേളുവം
സനിതനി ലചയ്യുനതലകേടാണത നൂറത കേണക്കനിനത ലഹവനി കലെടാഡത കേലണയ്നറുകേള് വന
കപടാകുനതനിനടാല് പ്രസ്തുത കറടാഡകേളുലട ഉപരനിതലെവം അതദ്യധനികേവം തകേരടാറനിലെടാണത.
ആവശദ്യത്തനിനുള്ള  ലഡയനികനജത  സഇൗകേരദ്യങ്ങളുലട  അഭടാവവുവം  കറടാഡത  തകേരടാന
കേടാരണമടാകുന.  നടത്തനിവരുന  അറകുറപ്പെണനികേള്ലകേടാണത  ഇതനിനത  പരനിഹടാരമടാവുകേയനില.
സലെവം  ലെഭനിക്കടാത്തതമൂലെവം  ലഡയനികനജത  സഇൗകേരദ്യവം  ഏര്ലപ്പെടുത്തടാനുവം  സടാധനിക്കുനനില.
കറടാഡകേള്  ദന്നീര്ഘകേടാലെ  സവംരക്ഷണ  മടാനദണ്ഡകത്തടാലട  ബനി.എവം.  &  ബനി.സനി.
നനിലെവടാരത്തനില് ഉപരനിതലെവം ഡനിലസന ലചയത അതദ്യടാവശദ്യ ലഡയനികനജത സഇൗകേരദ്യ
ങ്ങകളടാടുകൂടനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനത  ആവശദ്യമടായ  സലെവം  ഏലറടുകക്കണ
തടായനിട്ടുണത.  സലെവം  ഏലറടുക്കുനതള്ലപ്പെലട  അരൂര്-അരൂക്കുറനി  കറടാഡനിനത
32  കകേടാടനി രൂപയുവം അരൂര് എന.എചത.  ഡന്നീ-ലെനിങ്കതഡത  ഭടാഗവം കറടാഡനിനത  10  കകേടാടനി
രൂപയുവം  കവണനിവരുവം.  2016-17-ലലെ  ബഡ്ജറത  പ്രസവംഗത്തനിലവം  മറുപടനി
പ്രസവംഗത്തനിലവം ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളടാണത ഇകപ്പെടാള് KIIFB മുഖടാന്തനിരവം
നടത്തുവടാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതത.  10  കകേടാടനി  രൂപയത  മുകേളനില്  വരുനലതലടാവം
അതനിലെടാണത  ഉള്ലപ്പെടുനതത.  ഈ  വര്ഷകത്തതത  കവലറ  വനനിട്ടുണത.  മറത
മണ്ഡലെങ്ങകളക്കടാള്  കൂടുതല്  തകേയുലട  2  ബഡ്ജറത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അരൂര്
മണ്ഡലെത്തനില് ഉലണനത കേലണത്തനിയനിട്ടുണത. അതനില് ഇതത ഉള്ലപ്പെട്ടനിട്ടനില. ബഡ്ജറത
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് പുനനഃക്രമന്നീകേരനിചത  മുനഗണനടാപ്രകേടാരവം  നടത്തുന കേടാരദ്യവം  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമടായനി ചര്ച ലചയ്യടാവുനതടാണത. ഇകപ്പെടാള് 42 കകേടാടനി രൂപയുലട പുതനിയ വര്ക്കത
ഏലറടുക്കടാന മരടാമത്തത വകുപ്പെനിനത നനിര്വ്വടാഹമനിലലന കേടാരദ്യവം എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവം.
അതലകേടാണത ഇകപ്പെടാഴുള്ള പദ്ധതനിയനില് ഇതത ഉള്ലപ്പെടുനനില.

(10) നവന്നീകേരണ പ്രവൃത്തനി

ശന്നീ  .   സണനി കജടാസഫത  : സര്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് നടാഷണല് ലഹകവയത തലെദ്യ
പ്രടാധടാനദ്യമുള്ള  കറടാഡടാണത  തലെകശ്ശേരനി-വളവുപടാറ  കറടാഡത.  വളവുപടാറലയനത  പറഞടാല്
ആളുകേള്ക്കറനിയനില,  അലതടാരു ലചറനിയ സലെമടാണത.  പകക്ഷ, തലെകശ്ശേരനിയനില്നനിനത
ആരവംഭനിചത  കൂത്തുപറമ്പത,  മട്ടന്നൂര്,  ഇരനിട്ടനി  എനന്നീ  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനികേളുലട  ലഹഡത
കേന്വേടാര്കട്ടഴനിലൂലട  കേര്ണടാടകേയനിലലെ  ലമസൂരനികലെയ്ക്കുള്ള  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  അന്തര്സവംസടാന
പടാതയടാണനിതത. സന്വേടാതനദ്യവം ലെഭനിക്കുനതനിനത മുമ്പുതലന  കറടാഡവം പടാലെങ്ങളുവം ഉണടായനിരുന.
ആ  കറടാഡനിലൂലടയടാണത  കേണ്ണൂര്  വനിമടാനത്തടാവളത്തനികലെയത  തലെകശ്ശേരനി,  ലമസൂര്
ഭടാഗങ്ങളനില്നനിനത യടാത്രക്കടാര് വകരണതത.  തലെകശ്ശേരനി-ലമസൂര് ലറയനില്കവകപടാലവം
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കേടാലെഘട്ടത്തനിലന  നദ്യടായയുകമടായ  ഒരടാവശദ്യമടാണത.  അതനിനത  കേടാലെതടാമസവം  ഉണടാകുവം.
പലക്ഷ  ആ  കറടാഡനിലന  നവന്നീകേരണമടാണത  ഒരു  പരനിഹടാരമടാര്ഗ്ഗവം.  ഈ  കറടാഡത
നവന്നീകേരനിക്കണലമനള്ളതത  വലെനിലയടാരു  ആവശദ്യമടാണത.  ലകേ.എസത.ടനി.പനി.  രണടാവംഘട്ട
പദ്ധതനിയനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനി  2013-ല് പ്രവൃത്തനി ആരവംഭനിച്ചു.  എനടാല് കേരടാറുകേടാരന
സമയബനനിതമടായനി പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാത്തതലകേടാണത ആ കേരടാര് ലടര്മനികനറ്റു ലചയത
രണത  റന്നീച്ചുകേളടായനി  പുതനിയ  ലടണര്  ക്ഷണനിചത  പ്രവൃത്തനി  ആരവംഭനിചനിട്ടുണത.  7
പടാലെങ്ങളടാണത ഈ 53 കേനികലെടാമന്നീറര് ലദര്ഘദ്യമുള്ള കറടാഡനിലള്ളതത. വലെനിയ അപകേട
ഭന്നീഷണനിയുള്ള,  1935-ല്  പണനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കനിയ  ഇരനിട്ടനി  പടാലെവംവലര  ഈ
കറടാഡനിലള്ളതടാണത.  ചരക്കത വടാഹനങ്ങള്ക്കത ഇരനിട്ടനി പടാലെത്തനിലൂലട യടാത്ര ലചയ്യടാന
കേഴനിയുനനില. വലെനിയ ഗതടാഗതക്കുരുക്കുണടാകുന. ഈ അന്തര്സവംസടാന പടാതയനില്
കേര്ണടാടകേ  അതനിര്ത്തനിയനിലള്ളതടാണത  കൂട്ടുപുഴ  പടാലെവം.  അതത  പഴയകേടാലെത്തത
നനിര്മ്മേനിചതടാണത.  7  പടാലെങ്ങളുള്ലപ്പെലട  നവന്നീകേരനിചത  പുതനിയ  പടാലെങ്ങള്  പണനിയുനതനിനുവം
53  കേനികലെടാമന്നീറര് ലദര്ഘദ്യമുള്ള കറടാഡനിലന പുനര്നനിര്മ്മേടാണവുവം  2  റന്നീച്ചുകേളനിലെടായനി
റന്നീ-ലടണര് ലചയത പ്രവൃത്തനി ആരവംഭനിച്ചു. എനടാല് കവണത്ര കവഗതയനില് സമയബനനിതമടായനി
ഈ  പ്രവൃത്തനി  പുകരടാഗമനിക്കുനനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മരടാമത്തത  വകുപ്പുമനനി
ഇത സവംബനനിചത പ്രകതദ്യകേ കയടാഗവം വനിളനിക്കണവം.  തലെകശ്ശേരനി  -  വളവുപടാറ കറടാഡത,
വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ടതവം  അന്തര്  സവംസടാന  പടാതയുമടാണത.  ലമസൂരനികലെയത
കകേടാഴനികക്കടാടത  നനിനള്ള  രടാത്രനികേടാലെ  ഗതടാഗതവം  നനികരടാധനിക്കലപ്പെട്ടതനിലനത്തുടര്നത  ഈ
കറടാഡനിലൂലടയടാണത രടാത്രനിയുവം  പകേലവം  ആയനിരക്കണക്കനിനത  വടാഹനങ്ങള്
സഞരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതത.  ഈ  കറടാഡനിലന  പ്രടാധടാനദ്യവം  കേണക്കനിലലെടുത്തത
തലെകശ്ശേരനി-വളവുപടാറ  കറടാഡനിലന  ലകേ.എസത.ടനി.പനി.  രണടാവംഘട്ടവം  നനിര്മ്മേടാണവം
സമയബനനിതമടായനി  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാനടാവശദ്യമടായ  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനത
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കുവം  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലലെ  എലടാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുവം  അറനിയടാവുനതടാണത.  ഇതത  ഒരു
കകേടാണ്സ്റ്റേനിറല്യുവനസനിയുലട പ്രശ്നമല. ഒരു ജനിലയുലടയുവം ഒരു കമഖലെയുലടയുവം പ്രശ്നമടാണത.

ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന  ): സര്,
കലെടാകേബടാങ്കത  ധനസഹടായകത്തടാലട  നടപ്പെനിലെടാക്കനിവരുന  ലകേ.എസത.ടനി.പനി.  II
പദ്ധതനിയനില്ലപ്പെടുത്തനി  53.12  കേനികലെടാമന്നീറര്  ലദര്ഘദ്യമുള്ള തലെകശ്ശേരനി  -  വളവുപടാറ
കറടാഡനിലന  നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവൃത്തനി  234.99  കകേടാടനി  രൂപയത  M/s.  SACYR–
ESSAR–JV എന കേമ്പനനിയുമടായനി 6-5-2013-ല് എഗനിലമനത വചനിരുന.   കേരടാര്
പ്രകേടാരവം  സമയബനനിതമടായനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കുനതനില്  കേമ്പനനി  വന്നീഴ്ച
വരുത്തനിയതനിനടാല് 22-4-2015-ല് കേരടാര് റദ്ദേടാക്കനി.  ആ സടാഹചരദ്യത്തനില് ബടാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള്  സമയബനനിതമടായനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കുനതനിനുകവണനി  പ്രസ്തുത  കറടാഡത
രണത റന്നീച്ചുകേളടായനി തനിരനിച്ചു.  ആദദ്യ റന്നീചടായനി തലെകശ്ശേരനി മുതല് കേളര്കകേടാടത  വലരയുവം
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(28.80 കേനികലെടാമന്നീറര്) രണടാമലത്ത റന്നീചടായനി കേളര്കകേടാടത  മുതല് വളവുപടാറ വലരയുവം
(28.80 കേനികലെടാമന്നീറര്) ലതരലഞടുത്തു.  ലടണര് ലചയത കേരടാറുകേടാര് എഗനിലമനത വചത
തടങ്ങനിയ  രണത  പ്രവൃത്തനികേളുവം  ഇകപ്പെടാള്  പുകരടാഗതനിയനിലെടാണത.  കേരടാറനില്  രണത
പ്രവൃത്തനികേളുവം  30-6-2018-ല് തന്നീര്ക്കണലമനടാണത നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുനതത.  അതനുസരനിചത
സമയബനനിതമടായനി  പ്രവൃത്തനികേള് തന്നീര്ക്കുനതനിനത  കകേടാണ്ടടാക്ടര്മടാര്ക്കുവം സൂപ്പെര്ലവസറനി
കേണ്സള്ട്ടനടായ Egis International Inc.-നുവം നനിര്കദ്ദേശവം നല്കേനിയനിട്ടുണത.

(11) ലനലെതല്ല് സവംഭരണവം

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    മടാണനി:  സര്,  കുട്ടനടാട്ടനില് ലപടാതകവയുവം അപ്പെര് കുട്ടനടാട്ടനില്
പ്രകതദ്യകേനിച്ചുവം  ലനല്കേര്ഷകേര്  അനുഭവനിക്കുന  ബുദ്ധനിമുട്ടനികലെയത  സഭയുലട  ശദ്ധ
പതനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനിയടാണത  ഞടാന  ഈ  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതത.
കുട്ടനടാട്ടനില്  ലകേടായ  ലനലെതല്ല്  പടാടത്തത  ലകേട്ടനിക്കനിടക്കുകേയടാണത.  സലപ്ലകകേടാ  ലനലെതല്ല്
സവംഭരനിക്കുനനില.  ലനലെതല്ല്  മുളച്ചുകപടാകുകേയടാണത.  ഇതമൂലെവം  വമ്പനിച  നഷമടാണത  കൃഷനിക്കടാര്ക്കത
വനകചരുനതത.  അതനില്  ഗവണ്ലമനത  അടനിയന്തരമടായനി  ഇടലപടണവം.  ലനലെതല്ല്
സവംഭരനിക്കുകമ്പടാള്  അതനിലന  വനിലെ  അവനിലടവച്ചുതലന  ലകേടാടുക്കണവം.  ലനലനിലന
സവംഭരണവനിലെ കുടനിശ്ശേനികേയടാണത.  ഇകപ്പെടാള് വനിതയ്ക്കുന സന്നീസണടാണത.  വനിതയടാനുള്ള
വനിത്തത  ചനിലെയനിടലത്തടാലക്ക  എത്തനിയനിട്ടുണത.  എന.എസത.സനി. (National  Seeds
Corporation)  വഴനി  വനിത്തത  ലകേടാടുത്തുതടങ്ങനിയനിട്ടുലണങ്കനിലവം  എലടായനിടത്തുവം എത്തനിയനിട്ടനില.
ഇക്കടാരദ്യത്തനില് കൃഷനി ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനത അടനിയന്തരമടായനി നടപടനി ലകേലക്കടാള്ളണവം.
പമ്പനിവംഗത  സ്ബസനിഡനി  നല്കേനിയനിട്ടനില,  കകേടാട്ടയവം  ജനിലയനില്  6  കകേടാടനി  രൂപയുലട
പമ്പനിവംഗത  സബ്സനിഡനി  കുടനിശ്ശേനികേയടാണത.  കേര്ഷകേ ലപനഷന  ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.  ഓണത്തനിനത
എലടാ ലപനഷനുവം ലകേടാടുലത്തങ്കനിലവം കേര്ഷകേ ലപനഷന മടാത്രവം ലകേടാടുത്തനില. അതത
വടാസവത്തനില് കേര്ഷകേകരടാടുള്ള വലെനിയ അവഗണനയടാണത.   കേര്ഷകേ ലപനഷന
അടനിയന്തരമടായനി  ലകേടാടുക്കണവം.  അതത  വലെനിലയടാരു ആവശദ്യമടാണത.  ലനലനികനടാടനു
ബനനിച്ചുള്ള മലറടാരു  വനിഷയമടാണത  പകേര്ചപ്പെനനി  ബടാധനിച  21,000  തടാറടാവുകേലള
ലകേടാനതത.  പടായനിപ്പെടാടത,  അയ്മനവം,  ലവച്ചൂര്,  നന്നീണ്ടൂര്,  തലെയടാഴവം  തടങ്ങനിയ
പഞടായത്തുകേളനിലെടായനി  30,000  തടാറടാവുകേള്ക്കത  പനനി  ബടാധനിചനിട്ടുണത.  കകേന്ദ്ര
കപ്രടാകട്ടടാകക്കടാള്  അനുസരനിചത  എവനിലടലയങ്കനിലവം  പനനി  കേണടാല്  അതനിനത  ഒരു
കേനികലെടാമന്നീറര് ചുറളവനിലള്ള മുഴുവന തടാറടാവുകേലളയുവം ലകേടാലണലമനടാണത.   കരടാഗവം
ഉലണങ്കനിലവം  ഇലലങ്കനിലവം  ലകേടാലണവം.  അങ്ങലനയടാലണങ്കനില്  ഈ  30,000
തടാറടാവുകേലള ഉടലന ലകേടാകലണനിയനിരനിക്കുന.  കേര്ഷകേര്ക്കുണടാകുന വമ്പനിച നഷവം
നനികേത്തടാന ഗവണ്ലമനത  എലന്തങ്കനിലവം ഒരു പടാകക്കജത  പ്രഖദ്യടാപനിക്കണവം.  കകേരള
കകേടാണ്ഗസത  ഈ  വനിഷയവം  ഉനയനിച്ചുലകേടാണത  ഇനത  14  ജനിലകേളനിലവം  ധര്ണ
നടത്തുകേയടാണത.  ഗവണ്ലമനത  അടനിയന്തരമടായനി  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ഇടലപട്ടത  കേര്ഷകേലര
സഹടായനിക്കുനതനിനത മുകനടാട്ടുവരണവം.
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അവംഗവം ശന്നീ.  ലകേ.  എവം.  മടാണനി മൂനത വകുപ്പുകേളുമടായനി ബനലപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങളടാണത
ഉനയനിചനിരനിക്കുനതത.  അവനിലട  ലനലെതല്ല്  സവംഭരണവം  നടക്കുനനിലലനത  അകദ്ദേഹവം
പറയുനതത  ശരനിയല,  ലനലെതല്ല്  സവംഭരണവം നടക്കുനണത.   ലനലെതല്ല്  സവംഭരണവം  2005
മുതല്  സനിവനില്  സലലപ്ലസത  കകേടാര്പ്പെകറഷന  മുകഖന  നടപ്പെടാക്കനിയനിട്ടുണത.  എലടാ
ജനിലകേളനിലവം  സവംഭരണവം  നടക്കുനണത.  2016-17  വര്ഷവം  നടാളനിതവലര  ആലെപ്പുഴ
ജനിലയനില് 17,186 കേര്ഷകേരനില്നനിനടായനി 61,554 ലമടനികേത ടണ് ലനലെതല്ല് സലലപ്ലകകേടാ
സവംഭരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഇകപ്പെടാഴുവം  ലനലെതല്ല്  സവംഭരണവം  തടരുകേയടാണത.  ഈ  വര്ഷവം
ആലെപ്പുഴ  ജനിലയനില്  പുറക്കടാടത,  കേരനിനനിലെവം  കമഖലെയനില്  ഇലെപ്പുള്ളനി  കരടാഗവുവം
മുഞയുവം ബടാധനിച ലനല്പ്പെടാടങ്ങളനില്നനിനവം ലകേടായ്ലതടുത്ത 200 ലമടനികേത ടകണടാളവം
ഗുണനനിലെവടാരവം കുറഞ ലനലെതല്ല് ഭക്ഷദ്യകയടാഗദ്യമലടാത്തതനിനടാല് സലലപ്ലകകേടാ വഴനി സവംഭരനിചത
കേടാലെനിത്തന്നീറയുണടാക്കുനതനിനത  കകേരളടാ  ഫന്നീഡ്സനിനത  നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കേനിയനിട്ടുണത.
ബടാക്കനി  ലനലെതല്ല്  മറ്റു  കേമ്പനനികേള് എടുക്കടാത്ത സടാഹചരദ്യത്തനില്  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന
കേന്നീഴനിലള്ള  ലപടാതകമഖലെടാ  സടാപനമടായ  ഓയനില്  പടാവം  ഇനഡദ്യ  ലെനിമനിറഡനിലന
കമടാകഡണ്  ലലറസത  മനില് വഴനി  സവംഭരനിക്കടാന നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കുകേയുവം  സവംഭരണവം
ആരവംഭനിക്കുകേയുവം ലചയനിട്ടുണത. ലനലെതല്ല് സവംഭരനിച വകേയനില് 132.34 കകേടാടനി രൂപയടാണത
കേര്ഷകേര്ക്കത  നല്കുവടാനുള്ളതത.  ഒരു  മടാസത്തനിനകേവം   സവംഭരനിച  ലനലനിലന  വനിലെ
നല്കുലമനടാണത സര്ക്കടാര് പറഞനിരുനതത.  ഇതനില്  123  കകേടാടനി രൂപ സര്ക്കടാര്
അനുവദനിചനിട്ടുണത.  ഈ  മടാസവം  10-ാം  തന്നീയതനി  മുതല്  ഇതനിലന വനിതരണവം
ആരവംഭനിക്കുകേയടാണത.  ഈ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരത്തനില്  വരുകമ്പടാള്  330  കകേടാടനി
രൂപയടാണത  ലകേടാടുക്കടാനുണടായനിരുനതത,  അങ്ങത  പറഞ,  സവംഭരണവം  നടക്കടാത്തനി
ടലത്തടാലക്ക പരനിഹടാരവം ഉണടാക്കനിയനിട്ടുണത.

ശന്നീ  .   കമടാനസത കജടാസഫത: സര്, കുട്ടനടാട്ടനില് സവംഭരണവം ആയനിട്ടനില.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  എലടായനിടത്തുവം  സവംഭരണവം
ആരവംഭനിചനിട്ടുണത. ഏലതങ്കനിലവം സലെത്തത സവംഭരണവം ആരവംഭനിക്കടാത്ത പ്രശ്നമുലണങ്കനില്  അതത
ചൂണനിക്കടാണനിചടാല്  ഉടനതലന  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാവം.  കുട്ടനടാടത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള
ഒരു സലെത്തുവം ലനല്വനിത്തത ലെഭനിക്കടാത്തതകേടാരണവം പ്രശ്നമുണടായനിട്ടനില.  കേടാര്ഷനികേ
കേലെണര് പ്രകേടാരവം  ഒകക്ടടാബര്  15  മുതല്  30  വലരയടാണത  വനിതയുലട  കേടാലെയളവത.
കുട്ടനടാടത നവവംബര്  1  മുതല്  15  വലരയുവം കേരനിനനിലെങ്ങളനില് നവവംബര് 15  മുതല്  30
വലരയുവം അപ്പെര് കുട്ടനടാടനില് ഡനിസവംബര് 1 മുതല് 15 വലരയുമടാണത.

കകേരളത്തനില് പ്രധടാനമടായുവം  വനിത്തത  വനിതരണവം ലചയ്യുനതത   Kerala  State
Seed Development Authority, Karnataka State Seeds Corporation Limited,
National  Seeds  Corporations  Limited  എനന്നീ  മൂനത  ഏജനസനികേളടാണത.
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കകേരളത്തനില്  കൃഷനി  വകുപ്പെത  കനരനിട്ടത  വനിത്തത  വനിതരണവം  ലചയ്യുനതത  സന്നീഡത
അകതടാറനിറനി വഴനിയടാണത.  ഇകപ്പെടാള് കസ്റ്റേറത  സന്നീഡത അകതടാറനിറനി വഴനി ലകേടാടുകക്കണ
വനിത്തത  2,060  ലമടനികേത  ടണടാണത.  അതനില്  ഉമ  1,875 ടണ്,  കശയസത  10  ടണ്,
കജദ്യടാതനി  125  ടണ്ണുമടാണത.  ലകേ.എസത.എസത.സനി.എല്.   ലകേടാടുകക്കണ  വനിത്തത  ഉമ
ലനലെതല്ല് 410 ലമടനികേത ടണ്ണുവം എന.എസത.സനി. ലകേടാടുകക്കണതത 181 ലമടനികേത ടണ്ണുമടാണത.
ഇതനില്  കൃഷനിക്കടാര്ക്കടാവശദ്യമടായ  സന്നീഡത  അകതടാറനിറനിയുലട  വനിത്തനിനടായനി  ബുക്കത
ലചയ്യുനതത  കൃഷനി  ഭവന വഴനിയടാണത.  കൃഷനി  ഭവന വഴനി  വനിതരണവം ലചയ്യുനതനിനത
ആവശദ്യമടായ വനിത്തത സവംഭരനിചനിട്ടുണത.

ശന്നീ  .   സനി  .   എഫത  .   കതടാമസത: സര്, ചങ്ങനടാകശ്ശേരനിയനില് സന്നീഡത അകതടാറനിറനിയുലട
വനിത്തത കേനിട്ടടാനനില.  എന.എസത.സനി.-യുലട വനിത്തത ലെഭദ്യമടാണത.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  സന്നീഡത  അകതടാറനിറനിയുലട  വനിത്തത
ഒരനിടത്തുവം  ലകേടാടുക്കടാനനില.  അതത  ലതറടാണത.  എന.എസത.സനി.-യുലട  വനിത്തത
കൃഷനിക്കടാര് ബുക്കത ലചയ്യുനതത അവരുലട സന്വേന്തവം ഇഷപ്രകേടാരമടാണത. എന.എസത.സനി.
മുനകൂര് പണവം വടാങ്ങനിയടാണത വനിത്തത ബുക്കത ലചയ്യുനതത. കേര്ണടാടകേ കസ്റ്റേറത സന്നീഡ്സത
കകേടാര്പ്പെകറഷന  ലെനിമനിറഡനിലന  വനിത്തത  അവര്  വനിതരണവം  ലചയനിട്ടുണത.  കുട്ടനടാടത
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  ഒരു  സലെത്തുവം  ലനല്വനിത്തത  ലെഭനിക്കടാത്തതനിനടാല്  ലനല്കൃഷനി
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുന  സടാഹചരദ്യവം  നനിലെവനിലെനില.  കുട്ടനടാടത  ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കത
ആവശദ്യമുള്ള 2,060 ലമടനികേത ടണ് ലനല്വനിത്തനില് 1,320 ലമടനികേത ടണ് ലനല്വനിത്തത
ഇതനികനടാടകേവം വനിതരണവം ലചയനിട്ടുണത. ബടാക്കനിയുള്ള 740 ലമടനികേത ടണ് ലനല്വനിത്തത
വനിതരണവം നടത്തനിവരനികേയടാണത.  അതത ഉടനതലന സമയബനനിതമടായനി പൂര്ത്തന്നീ
കേരനിക്കുനതടാണത.  ഇതനിനുപുറകമ  1000  ലമടനികേത  ടണ്  ഉമ  ലനല്വനിത്തത  വനിത്തു
വനിതരണ അകതടാറനിറനിയനില്  കേരുതല് കശഖരമുണത.  കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കേന്നീഴനിലള്ള
സവംസടാന  വനിത്തു  വനികേസന  അകതടാറനിറനി  കൃഷനിഭവന  മുകഖനയടാണത  വനിത്തു
വനിതരണവം  നടത്തുനതത.  കൂടടാലത  കേര്ഷകേര്  കനരനിട്ടത  നടാഷണല്  സന്നീഡ്സത
കകേടാര്പ്പെകറഷനനില്നനിനവം മുനകൂര് തകേ നല്കേനി വനിത്തത ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണത.   ഇതത
കൃഷനി  വകുപ്പെത  മുകഖനയല  നല്കേനിലക്കടാണനിരനിക്കുനതത.  നടാഷണല്  സന്നീഡ്സത
കകേടാര്പ്പെകറഷന  കേര്ഷകേരനില്നനിനവം  മുനകൂറടായനി  പണവം  വടാങ്ങനി  നല്കേടാലമകനറനിരുന
ലനല്വനിത്തത വനിതരണവം നടത്തടാന കേടാലെതടാമസമുണടായതടാണത വനിത്തത ലെഭദ്യമല എന
പരടാതനിക്കത  കേടാരണമടായതത.  ഇതറനിഞ  ഉടനതലന  ഇനലലെ  എന.എസത.സനി.-യുലട
റന്നീജനിയണല്  മടാകനജകരയുവം  സന്നീഡത  അകതടാറനിറനി  ഡയറക്ടകറയുവം  വനിളനിചത  വനിത്തത
വനിതരണവം  ലചയ്യടാനടാവശദ്യമടായ  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  കൃഷനിക്കടാര്  അവര്ക്കത
അഡന്വേടാനസടായനി  ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുന പണവം തനിരനിച്ചുനല്കേടാനുവം അതനിനുപകേരമടായനി
കസ്റ്റേറത സന്നീഡത കകേടാര്പ്പെകറഷനത വനിത്തത ലകേടാടുക്കടാനടാവശദ്യമടായ തന്നീരുമടാനവുവം ഇനലലെ
എടുത്തനിട്ടുണത.  പടാടകശഖര  സമനിതനിയുമടായനി  ചര്ച  നടത്തനി  ആവശദ്യമടായ  വനിത്തത
ലകേടാടുക്കുനതനിനത നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിച്ചുവരനികേയടാണത.
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ശന്നീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫത:  സര്,  ലനല്  ഉല്പടാദകേ  സമനിതനികേള്  കനരനിട്ടത
പണമടചതല.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  കേഴനിഞ സര്ക്കടാരനിലന  കേടാലെത്തത
കസ്റ്റേറത സന്നീഡത അകതടാറനിറനിയുലട വനിലത്തടുത്തടാല് മടാത്രകമ സബ്സനിഡനി ലകേടാടുക്കടാന
പടാടുള  എന  ഉത്തരവത  ഉണടായനിരുന.  ഈ  സര്ക്കടാര്  വനതനിനുകശഷവം  ഏതത
ഏജനസനിയുലട  വനിലത്തടുത്തടാലവം  പൂര്ണമടായനി  സബ്സനിഡനി  ലകേടാടുക്കുലമനത  കേര്ഷകേരുലട
ആവശദ്യപ്രകേടാരവം  അനുവടാദവം  ലകേടാടുത്തു.  കേര്ഷകേര്ക്കത  എന.എസത.സനി.  വനിത്തത
ലകേടാടുക്കുനതത കൃഷനിഭവനുകേള് വഴനിയല. കൃഷനിഭവനുകേള്ക്കത ഓപ്ഷനുണത, നനിങ്ങള്ക്കത ഏതത
വനിത്തു  കവണലമങ്കനിലവം  എടുക്കടാവം.  കനരലത്ത  ഓപ്ഷന  ഉണടായനിരുനനില.
എന.എസത.സനി.-യുലട  വനിത്തത  സടാധടാരണ  മുടങ്ങുന  പതനിവുണടായനിരുനനില.  ഈ
വര്ഷവം  അവര് വനിത്തത  ലകേടാടുക്കുനതനില്  തടാമസവം  വരുത്തനി.  ആലെപ്പുഴ  ജനിലയനില്
നടന  മന്നീറനിവംഗനില്  എന.എസത.സനി.  പറഞതത  അവരനില്  വനിത്തത  കശഖരവം
ഉലണനടാണത. എനടാല് സലലപ്ല ലചയ്യുനതനില് ചനിലെ തകേരടാറുണടായനി. കസ്റ്റേറത സന്നീഡത
കകേടാര്പ്പെകറഷലന  വനിത്തത  വനിതരണത്തനില്  വന  കേടാലെതടാമസത്തനിനത  കേടാരണവം
കേയറനിറക്കുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  അവനിടലത്ത  ചുമട്ടത  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുമടായുണടായ  തര്ക്കമടാണത.
തര്ക്കലത്ത  തടര്നത  ഒരടാഴ്ചക്കടാലെവം  വനിത്തത  ഇറക്കടാന  കേഴനിയടാലത  വനകപ്പെടാള്
അതനിലെനിടലപട്ടത പരനിഹടാരവം കേലണത്തനി. എന.എസത.സനി.-യുലട വനിത്തത ലകേടാടുക്കടാത്ത
സലെത്തത കസ്റ്റേറത  സന്നീഡത അകതടാറനിറനി വനിത്തത ലകേടാടുക്കടാനടാവശദ്യമടായ സവംവനിധടാനവം
ഇനലലെ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണത. ഉമ ലനല് വനിത്തനിലന 1,000 ടണനിലന കശഖരവം നമുക്കുണത.

ശന്നീ  .    കമടാനസത കജടാസഫത:  സര്,  പമ്പനിവംഗത സബ്സനിഡനി,  ലപനഷന എനനിവ
സവംബനനിച പ്രശ്നമുണത.

ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   സുനനില് കുമടാര്: സര്, പമ്പനിവംഗത സബ്സനിഡനി കേഴനിഞ നടാലെത
വര്ഷക്കടാലെലത്ത  കുടനിശ്ശേനികേയടാണത.  ഈ  വനിഷയവം  അവതരനിപ്പെനിച   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മടാണനി
സടാര്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി ആയനിരുനകപ്പെടാള് ഈ പണവം അനുവദനിചനിരുനനില.
അതനിനുകശഷവം  അകേല്യുമുകലെറത  ലചയ  തകേയടാണത  ലകേടാടുക്കടാനുള്ളതത.  അതനിനുള്ള
നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.  237  കകേടാടനി  രൂപ  ഈ  സര്ക്കടാര്
വനതനിനുകശഷവം  ലപനഷന  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണത.  ബടാക്കനിയുള്ള  തകേലയ
സവംബനനിചത  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിച  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിലന  മറുപടനിയനില്
എന്തുലകേടാണടാണത  ലകേടാടുക്കടാന  പറടാത്തലതനത  വദ്യകമടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതടാണത.  മടാനദണ്ഡ
പ്രകേടാരമുള്ള  ലെനിസ്റ്റേത  അനലലലെസത  ലചയകേഴനിഞടാലടന  ലപനഷന  വനിതരണവം
ലചയ്യുനതടായനിരനിക്കുവം.



കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെടാസുകേള് 361

VI  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെടാസുകേള്

ലെനിസ്റ്റേത   1   പ്രകേടാരവം

1. മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായ
കക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി
(ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന  കേടലെടാസ്സുകേള്  ഞടാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 2/16/കേടാ.യു.വ. തന്നീയതനി 7-1-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 40/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 217/2016/കഹടാവം. തന്നീയതനി 16-8-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 589/2016)

3. ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  2649/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  27-8-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 591/2016)

4. ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  2887/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  19-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 609/2016)

5. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  249/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  29-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 618/2016)

6. ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  2975/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  27-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 621/2016)

7. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  253/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  4-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 622/2016)

8. ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  2916/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  20-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 631/2016)

9. ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 21/2016/ജനിഎഡനി. തന്നീയതനി 5-10-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 633/2016)

10. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  22/2016/ജനിഎഡനി.  തന്നീയതനി  5-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 634/2016)

11. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  23/2016/ജനിഎഡനി.  തന്നീയതനി  5-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ നമ്പര് 635/2016)

12. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  24/2016/ജനിഎഡനി.  തന്നീയതനി  5-10-2016
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(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 636/2016)

13. ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്25/2016/ജനിഎഡനി. തന്നീയതനി 5-10-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 637/2016)

14. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  26/2016/ജനിഎഡനി.  തന്നീയതനി  5-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 638/2016)

15. ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  3013/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  1-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 640/2016)

16. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  254/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  4-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 641/2016)

17. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  255/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  4-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 642/2016)

18. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  257/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  14-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 644/2016)

19. സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  48/16/കേടാ.യു.വ.  തന്നീയതനി  14-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 645/2016)

20. നമ്പര്  77989/എസതഎസതഎ 2/2013/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  14-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 646/2016)

21. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  258/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  18-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 655/2016)

22. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  259/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  18-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 656/2016)

23. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  260/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  18-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 657/2016)

24. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  261/2016/കഹടാവം.  തന്നീയതനി  18-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 658/2016)

25. കകേരള  സവംസടാന മുകനടാക്ക സമുദടായ കക്ഷമ കകേടാര്പ്പെകറഷലന
2012-13-ലലെ വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുവം കേണക്കുകേളുവം  ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത
സഹനിതവം
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26. രടാജന്നീവത ഗടാനനി അക്കടാദമനി കഫടാര് ഏവനികയഷന ലടകകടാളജനിയുലട
2014-15-ലലെ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

27. കകേരള കസ്റ്റേറത ഹടാനറനിക്രടാഫതസത അപകത കകേടാ-ഓപ്പെകററന്നീവത ലസടാലസറനി
(സുരഭനി)യുലട 2014-15-ലലെ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത
സഹനിതവം

28. ഇലെകകടാണനികത ലടകകടാളജനി പടാര്കത-കകേരള  (ലടകകടാപടാര്ക്കത)യുലട
2014-15-ലലെ  ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

29. ഇലെകകടാണനികത ലടകകടാളജനി പടാര്കത-കകേരള  (ലടകകടാപടാര്ക്കത)യുലട
2015-16-ലലെ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത

30. ലടകകടാപടാര്ക്കനിലന  2010-11-ലലെ  വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ഡനികലെ
കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

31. അക്കടാദമനി  ഓഫത  പ്രനിസണ്സത  ആനത  കേറക്ഷണല്  അഡനിനനികസഷലന
2014-15-ലലെ  ഭരണ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത
സഹനിതവം

32. കകേരള സ്റ്റേടാര്ട്ടത അപത മനിഷലന 2015-16-ലലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടത

33. കകേരള  സവംസടാന  ഭ ഭൂവനിനനികയടാഗ  കബടാര്ഡനിലന  2015-16-ലലെ
ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത.

2.  സഹകേരണവുവം  വനികനടാദസഞടാരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .
ലമടായന്നീന): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  90/2016/കകേടാ-ഓപത.  തന്നീയതനി  29-8-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 587/2016)

2. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  93/2016/കകേടാ-ഓപത.312  തന്നീയതനി  1-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 604/2016)

3. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  97/2016/കകേടാ-ഓപത.  തന്നീയതനി  20-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 613/2016)

4. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  99/2016/കകേടാ-ഓപത.  തന്നീയതനി  7-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 632/2016)

5. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  101/2016/കകേടാ-ഓപത.  തന്നീയതനി  20-10-2016

(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 654/2016).

3.   ലതടാഴനിലവം  എലകസുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 102/2016/എല്ബനിആര്.  തന്നീയതനി  27-6-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 447/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 156/2016/എല്ബനിആര്.  തന്നീയതനി  24-9-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 623/2016)

3. സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര് 157/2016/ലതടാഴനില്.  തന്നീയതനി  4-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 624/2016)

4. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  90/2016/റനിഡനി.  തന്നീയതനി  6-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 626/2016)

5. ജനി.ഒ.(എവംഎസത.)  നമ്പര്  96/2016/റനിഡനി.  തന്നീയതനി  21-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 653/2016)

6. സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 165/2016/ലതടാഴനില്. തന്നീയതനി 26-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 660/2016)

7. സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര് 166/2016/ലതടാഴനില്.  തന്നീയതനി  26-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 661/2016)

8. സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര് 167/2016/ലതടാഴനില്.  തന്നീയതനി  26-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 662/2016)

9. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 168/2016/എല്ബനിആര്. തന്നീയതനി  26-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 663/2016)

10. കകേരള ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടത  ഓഫത കലെബര് ആനത എവംപ്കളടായ്ലമനനിലന
(കേനിലലെ)  2011-12,  2012-13,  2013-14  എനന്നീ  വര്ഷങ്ങളനിലലെ
വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.

4.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവന്നീന്ദ്രനടാഥത  ):  സര്,  തടാലഴ
പറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. കകേരള  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട  2015-ലലെ  വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത,
2011-12-ലലെ  ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത

2. കേണ്ണൂര്  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട  2015-ലലെ  വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത,
2011-12,  2012-13  എനന്നീ  വര്ഷങ്ങളനിലലെ  ആഡനിറത  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്,
2011-12, 2014-15 എനന്നീ വര്ഷങ്ങളനിലലെ വടാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള്

3. ലകേടാചനിന യൂണനികവഴനിറനി ഓഫത സയനസത ആനത ലടകകടാളജനിയുലട
2013-14-ലലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടത,  2011-12,  2012-13  എനന്നീ
വര്ഷങ്ങളനിലലെ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്, 2012-13-ലലെ വടാര്ഷനികേ
കേണക്കുകേള്.
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5.   ആകരടാഗദ്യവുവം  സടാമൂഹദ്യനന്നീതനിയുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .
ലശലെജ ടന്നീചര്): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര് 53/2015/എസ്ലജഡനി.  തന്നീയതനി  25-8-2015 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 568/2015) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

6.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   സുനനില് കുമടാര്): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന
കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. കകേരള  ലവററനിനറനി  ആനത  ആനനിമല്  സയനസസത  സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട
2014-15-ലലെ വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. കകേരള അകഗടാ ഇനഡസന്നീസത കകേടാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡനിലന  2011-12-ലലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുവം കേണക്കുകേളുവം ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

3. കകേരള ലെടാനത ഡവലെപ്ലമനത കകേടാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡനിലന  2008-09-ലലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുവം കേണക്കുകേളുവം ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

4. വടാഴക്കുളവം അകഗടാ  &  ഫ്രൂട്ടത  കപ്രടാസസനിവംഗത  കേമ്പനനി ലെനിമനിറഡനിലന
2013-14, 2014-15 എനന്നീ വര്ഷങ്ങളനിലലെ വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്
ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമന്റുകേള് സഹനിതവം.

7.  പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം
സടാവംസടാരനികേവുവം പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. മലെപ്പുറവം ജനിലടാ ലെന്നീഗല് സര്വ്വന്നീസസത അകതടാറനിറനിയുലട 2014-15-ലലെ
പ്രകതദ്യകേ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. കകേരള സവംസടാന പനികനടാക്ക വനിഭടാഗ കേമ്മേന്നീഷലന 2013-14-ലലെ
പ്രകതദ്യകേ ആഡനിറത റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.

8. തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണവുവം നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുവം വഖഫത ഹജ്ജത തന്നീര്ത്ഥടാടനവുവം
വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെന്നീല്):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള  ഇനസ്റ്റേനിറപ്യൂട്ടത  ഓഫത  കലെടാക്കല്  അഡനിനനികസഷലന  2015-16 ലലെ
വടാര്ഷനികേ റനികപ്പെടാര്ട്ടത.

9.  ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഭക്ഷദ്യവുവം സനിവനില് സലലപ്ലസുവം
വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    പനി  .    തനികലെടാത്തമന):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള  കസ്റ്റേറത  ഇലെകനിസനിറനി  കബടാര്ഡത  ലെനിമനിറഡനിലന  2013-2014-ലലെ
വടാര്ഷനികേ    ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.
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10.  വനവുവം മൃഗസവംരക്ഷണവുവം മൃഗശടാലെകേളുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    ലകേ  .    രടാജു):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  3/2016/ഡനിഡനി.  തന്നീയതനി  19-5-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 435/2016) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. മന്നീറത  കപ്രടാഡക്ടതസത  ഓഫത  ഇന്തദ്യ  ലെനിമനിറഡനിലന  2012-13-ലലെ
വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.

11.  ഗതടാഗത വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    മടാതല്യു ടനി  .
കതടാമസത): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 59/2016/ടടാന. തന്നീയതനി 25-10-2016 (എസത.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 667/2016).

12.   ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  59/2016/പനിഡബ്ളപ്യൂഡനി.  തന്നീയതനി  1-10-2016
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 630/2016).

13.  ഭക്ഷദ്യവുവം സനിവനില് സപ്ലളസുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   പനി  .   തനികലെടാത്തമന):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  38/2015/എഫത&സനിഎസ്ഡനി.  തന്നീയതനി  5-12-2015
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 830/2015) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം

2. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  39/2015/എഫത&സനിഎസ്ഡനി.  തന്നീയതനി  5-12-2015
(എസത.ആര്.ഒ. നമ്പര് 831/2015) ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.

14.  ധനകേടാരദ്യവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതടാമസത ഐസകേത):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള കസ്റ്റേറത കേയര് കകേടാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡനിലന  2009-10, 2010-11 എനന്നീ
വര്ഷങ്ങളനിലലെ വടാര്ഷനികേ കേണക്കുകേള് ഡനികലെ കസ്റ്റേറതലമനത സഹനിതവം.

15.  ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    മടാതല്യു ടനി  .    കതടാമസത):  സര്, തടാലഴപ്പെറയുന
കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള ഡടാവം സുരക്ഷടാ അകതടാറനിറനിയുലട 2015-16-ലലെ വടാര്ഷനികേ  റനികപ്പെടാര്ട്ടത.
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ലെനിസ്റ്റേത   2   പ്രകേടാരവം

ചട്ടവം   47 (2)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലെടാസുകേള്

1. മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂനടാവം കകേരള നനിയമസഭയുലട പതനിനടാറടാവം സകമ്മേളനത്തനിലലെ 1756-ാം
നമ്പര്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത  കചടാദദ്യത്തനിലന  മറുപടനിയുവം  അതനിനത  യഥടാസമയവം
മറുപടനി നല്കുവടാന സടാധനിക്കടാതനിരുനതനിനുള്ള കേടാരണവം കേടാണനിക്കല് കസ്റ്റേറ്റുലമന്റുവം.

2.   ആകരടാഗദ്യവുവം  സടാമൂഹദ്യനന്നീതനിയുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .
ലലശലെജ ടന്നീചര്): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിനടാലെടാവം കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാവം സകമ്മേളനത്തനിലലെ  1417, 1479
എനന്നീ  നമ്പര്  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത്ത  കചടാദദ്യങ്ങളുലട  മറുപടനികേളുവം  അവയത  യഥടാസമയവം
മറുപടനി നല്കേടാന സടാധനിക്കടാതനിരുനതനിനുള്ള കേടാരണവം കേടാണനിക്കല് കസ്റ്റേറ്റുലമന്റുവം.

ലെനിസ്റ്റേത   3   പ്രകേടാരവം

ചട്ടവം   236 (5)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലെടാസുകേള്

1. റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി
കേടാലെതടാമസ പത്രനികേകേളുലട  വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവം റനികപ്പെടാര്ട്ടത
 നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

II-ഭൂനനികുതനിയുവം
കദവസന്വേവുവം

2012-13 2 12, 13

2.  ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    മടാതല്യു ടനി  .    കതടാമസത):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന
കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി
കേടാലെതടാമസ പത്രനികേകേളുലട  വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

റനികപ്പെടാര്ട്ടത
 നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

III-ജലെവനിഭവവം 2012-13 2 11
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3.  മതദ്യബനനവുവം  ഹടാര്ബര്  എഞനിനന്നീയറനിവംഗുവം  കേടാഷപ്യൂ  വദ്യവസടായവുവം
വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ്മേ):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള്
ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി
കേടാലെതടാമസ പത്രനികേകേളുലട  വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

റനികപ്പെടാര്ട്ടത
 നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

IV-വദ്യവസടായവുവം 
ധടാതക്കളുവം  

2015-16 5 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22

4. വനവുവം മൃഗസവംരക്ഷണവുവം മൃഗശടാലെകേളുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   ലകേ  .   രടാജു): സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി
കേടാലെതടാമസ പത്രനികേകേളുലട  വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

റനികപ്പെടാര്ട്ടത
 നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

I-കൃഷനിയുവം 
മൃഗസവംരക്ഷണവുവം 
മതദ്യബനനവുവം  

2014-15 4 24, 25, 43, 44, 
45, 46, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 
54, 55

5.  ലതടാഴനിലവം  എലലകസുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി
കേടാലെതടാമസ പത്രനികേകേളുലട  വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

റനികപ്പെടാര്ട്ടത
 നമ്പര്

ഖണ്ഡനികേ നമ്പര്

VII-വനിദല്യുചകനിയുവം
ലതടാഴനിലവം

ലതടാഴനിലെടാളനികക്ഷമവുവം

2014-15 4 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20,
21,  22,  23,  24,
25

(4) ചട്ടവം   236(6)   അനുസരനിച്ചുള്ള ലെനിസ്റ്റേത   4   പ്രകേടാരമുള്ള കേടലെടാസ്സുകേള്

1. മുഖദ്യമനനിക്കുകവണനി  പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം
നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .
ബടാലെന  ): സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.
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ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XVI- ലപനഷനുവം പലെവകേയുവം 2015-16 ലലസനനികേ കക്ഷമ വകുപ്പെത

XXXVII - വദ്യവസടായങ്ങള്

2015-16

വനിവരസടാകങ്കതനികേവനിദദ്യടാ വകുപ്പെത 
(ലഎ.ലഎ.ലഎ.റനി.എവം.ലകേ)
വനിവരസടാകങ്കതനികേവനിദദ്യടാ വകുപ്പെത
(ഇനകഫടാപടാര്ക്കത, ലകേടാചനി)

2014-15
വനിവരസടാകങ്കതനികേവനിദദ്യടാ വകുപ്പെത
(ലലസബര് പടാര്ക്കത, 
കകേടാഴനികക്കടാടത)

XLVI-സടാമൂഹദ്യ 
സുരക്ഷനിതതന്വേവുവം കക്ഷമവുവം 2015-16 ലപടാതഭരണ (ലപടാളനിറനിക്കല് 

വകുപ്പെത)

2. പട്ടനികേജടാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം നനിയമവുവം സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം വകുപ്പുമനനി (  ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ):  സര്, തടാലഴപ്പെറയുന
കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XXV- പട്ടനികേജടാതനി/ 
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റുപനികനടാക്ക/
നപ്യൂനപക്ഷ വനിഭടാഗങ്ങള് 
എനനിവരുലട കക്ഷമവം

2014-15 പട്ടനികേജടാതനി വനികേസന വകുപ്പെത

3. തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണവുവം  നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുവം  വഖഫത  ഹജ്ജത  തന്നീര്ത്ഥടാടനവുവം
വകുപ്പുമനനി  (  കഡടാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലെന്നീല്  ):  സര്,തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്
വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XXV-പട്ടനികേജടാതനി/ 
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റുപനികനടാക്ക/
നപ്യൂനപക്ഷ വനിഭടാഗങ്ങള് 
എനനിവരുലട കക്ഷമവം

2015-16 ലപടാതഭരണ (നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമ) 
വകുപ്പെത

1486/2019
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4. ഭക്ഷദ്യവുവം  സനിവനില്സലലപ്ലസുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    പനി  .    തനികലെടാത്തമന):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ലലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XXXIX- ലലവദല്യുത 
പദ്ധതനികേള്

2014-15
കകേരളടാ കസ്റ്റേറത ഇലെകനിസനിറനി 
കബടാര്ഡത ലെനിമനിറഡത

5. ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശന്നീ  .   മടാതല്യു ടനി  .   കതടാമസത  ): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന
കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XXXVIII- ജലെകസചനവം 2015-16 ജലെവനിഭവവകുപ്പെത

6. സഹകേരണവുവം  വനികനടാദസഞടാരവുവം  വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    എ  .    സനി  .
ലമടായന്നീന  ): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XLII-വനികനടാദസഞടാരവം 2015-16 വനികനടാദസഞടാരവം

7. ലതടാഴനിലവം  എലലകസുവം  വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന  ):  സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

VIII- എലലകസത 2015-16 സവംസടാന എലലകസത വകുപ്പെത

8. ആകരടാഗദ്യവുവം  സടാമൂഹദ്യനന്നീതനിയുവം  വകുപ്പുമനനി (  ശന്നീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലെജ
ടന്നീചര്  ): സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.
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ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനി
കേ വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XVIII- ലലവദദ്യസഹടായ 
രവംഗവുവം ലപടാതജനടാകരടാഗദ്യവുവം

XIX-കുടുവംബകക്ഷമവം
2015-16

ആകരടാഗദ്യകുടുവംബകക്ഷമ വകുപ്പെത

9. ധനകേടാരദ്യവുവം കേയറുവം വകുപ്പുമനനി  (  കഡടാ  .    ടനി  .    എവം  .    കതടാമസത ലഎസകേത  ):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന കേടലെടാസ്സുകേള് ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേപ്രവര്ത്തന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന വനിശദടാവംശവം

സടാമ്പത്തനികേ
വര്ഷവം

വകുപ്പെത/ സടാപനവം

XXXVII-വദ്യവസടായങ്ങള് 2015-16 കേയര്വനികേസന വകുപ്പെത

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സന്നീക്കര്)

VII റനികപ്പെടാര്ട്ടത സമര്പ്പെണവം

ലപടാതകമഖലെടാ സടാപനങ്ങലള സവംബനനിച സമനിതനിയുലട  ഏഴത മുതല്
പതനിലനടാനത വലരയുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്

ശന്നീ  .    സനി  .    ദനിവടാകേരന:  സര്,  ലപടാതകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങലള  സവംബനനിച
സമനിതനിയുലട  അദ്ധദ്യക്ഷനടായ  ഞടാന  സമനിതനിയുലട  ഏഴത  മുതല്  പതനിലനടാനത  വലരയുള്ള
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സന്നീക്കര്: റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് സമര്പ്പെനിക്കലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. എവം. ഉമ്മേര് അകങ്ങയത ചട്ടവം 303 അനുസരനിച്ചുള്ള ക്രമപ്രശ്നവം ഉനയനിക്കടാവുനതടാണത.
അങ്ങത ലചയറനിനത എഴുതനിത്തനതത വളലര പ്രസകമടായ കേടാരദ്യമടാണത.

VIII ക്രമപ്രശ്നവം

വനിവനിധ സര്ക്കടാര് വകുപ്പുകേളുലട ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത യഥടാസമയവം ലെഭദ്യമടാക്കടാത്തതത
സവംബനനിചത

ശന്നീ  .    എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, പതനിനടാലെടാവം കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാവം സകമ്മേളനത്തനില്
സഭയുലട കമശപ്പുറത്തുവച സര്ക്കടാര് വകുപ്പുകേളുലട വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്
മനിക്കവയുവം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ളതടാണത.  ഞടാന  രണ്ടുമൂനത  ഉദടാഹരണവം  പറയടാവം,
എലലകസത വകുപ്പെത  2009-10,  ലതടാഴനില് വകുപ്പെത  2011-12,  ആഭദ്യന്തര വകുപ്പെത  2010-11,
സര്കവ്വയുവം ഭൂകരഖയുവം സവംബനനിച വകുപ്പെത 2011-12, കൃഷനി വകുപ്പെത 2012-13,



ഫനിഷറന്നീസത  വകുപ്പെത  2012-13.  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ള  ഇത്തരവം  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  സഭയുലട
കമശപ്പുറത്തുവചത  അവംഗങ്ങള്ക്കത  വനിതരണവം  ലചയ്യുനതലകേടാണത  ഉകദ്ദേശനിച  ഫലെവം
ലെഭനിക്കനില.  ഇഇൗ വകുപ്പുകേള്ലക്കലടാവം നനിയമസഭകയടാടത അക്കഇൗണബനിലെനിറനിയുള്ളതടാണത.  അതത
പൂര്ണമടായുവം നനിറകവറണലമങ്കനില് റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് യഥടാസമയവം സഭയുലട കമശപ്പുറത്തു
വയ്ക്കുകേയുവം  അതത  അവംഗങ്ങള്ക്കത  ലെഭദ്യമടാക്കുകേയുവം  ലചകയ്യണതണത.  ഇത്തരവം
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളനികന്മേലള്ള അപടാകേതകേളുവം  കപടാരടായ്മകേളുവം യഥടാസമയവം  ചൂണനിക്കടാണനി
ക്കുനതനിനുള്ള അവംഗങ്ങളുലട അവസരമടാണത ഇതലകേടാണത നഷലപ്പെടുനതത.  ഇത്തരവം
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് സൂക പരനികശടാധന നടത്തുകമ്പടാള് ക്രമകക്കടുകേള്ക്കത ഉത്തരവടാദനികേ
ളടാകുനവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതനിനുവം ഇതത കേടാലെതടാമസമുണടാക്കുന.
ചട്ടങ്ങളുവം ലറഗുകലെഷനുകേളുവം സന്നീമുകേളുലമടാലക്ക പുറലപ്പെടുവനിച്ചുകേഴനിഞടാല് ലതടാട്ടടുത്ത
സകമ്മേളനത്തനില്  കമശപ്പുറത്തുവയണലമനത  വദ്യവസയുണത.  എനടാല്  ഭരണ
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  നനിയമസഭയനില്  ഏതത  കേടാലെപരനിധനിക്കുള്ളനില്  സമര്പ്പെനിക്കണലമനത
വദ്യകമടായ മടാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശവം പുറലപ്പെടുവനിചതടായനി കേടാണുനനില. സടാധടാരണഗതനിയനില്
ഒരു വര്ഷലത്ത ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത അടുത്തവര്ഷവം അവസടാനനിക്കുനതനിനത മുലമ്പങ്കനിലവം
പൂര്ത്തനിയടായനിരനിക്കണവം.  അതലകേടാണത  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  വദ്യകത  വരുകത്തണതത
ആവശദ്യമടാണത. നനിയമസഭടാ ലസക്രകട്ടറനികയറനില്നനിനള്ള നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന അടനിസടാനത്തനില്
105/2011-ാം നമ്പരടായനി പുറലപ്പെടുവനിച സര്ക്കുലെറനിലന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് അവഗണനിച്ചു
ലകേടാണ്ടുവം  യുകനിസഹമലടാത്ത  കേടാരണങ്ങള്  കേടാണനിച്ചുലകേടാണ്ടുവം  കേടാലെതടാമസത്തനിനുള്ള
കേടാരണവം കേടാണനിക്കുന കസ്റ്റേറ്റുലമനത  ഉള്ലപ്പെലട റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുനതത
ആശങ്കടാജനകേമടാണത.  മടാത്രമല ഇക്കടാരദ്യത്തനില് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട സന്നീക്കര്  1-7-2011-നത
റൂളനിവംഗത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതടാണത.  ആയതനിനടാല്  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  സമയബനനിതമടായനി
സഭയനില്  സമര്പ്പെനിക്കുനതനിനത  ആവശദ്യമടായ  നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കുന  തരത്തനില്
അങ്ങയുലട  റൂളനിവംഗത  ഉണടാകേണലമനത  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന.  ഫനിഷറന്നീസത  വകുപ്പെത
ലെഭദ്യമടാക്കനിയ  ഒരു  ഡനികലെ  കസ്റ്റേറ്റുലമനനില്  കേടാലെതടാമസത്തനിനുള്ള  കേടാരണലത്ത
സവംബനനിചത  പറയുനണത.  ഫനിഷറന്നീസത വകുപ്പെനിലന  സവംബനനിചത  സടാമൂഹനികേ
സടാമ്പത്തനികേ സര്കവ്വ,  മലലറന കേദ്യടാചത അസലസ്മനത സര്കവ്വ തടങ്ങനിയ സര്കവ്വകേള്
നടത്തുകേയുവം  പ്രസസ്തുത  സര്കവ്വയുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  ലഷഡപ്യൂള്  തയ്യടാറടാക്കുകേ,
പരനിശന്നീലെന  കടാസ്സുകേള്  സവംഘടനിപ്പെനിക്കുകേ,  ഫന്നീല്ഡതലെ  പരനികശടാധന  നടത്തുകേ,
ലഷഡപ്യൂളുകേള്  സ്ക്രൂട്ടനിനനി  ലചയ്യുകേ  തടങ്ങനിയ  കജടാലെനികേള്  ഉള്ളതലകേടാണത  ഇതത
പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാന തടാമസമുണടായനി  എനത  വദ്യകമടാക്കുനണത.  അതടായതത  നനിയമസഭയനില്
വയ്കക്കണ റനികപ്പെടാര്ട്ടനിനത ലെടാസ്റ്റേത പ്രകയടാറനിറനിയടാണത നല്കുനതത.  അതത ഒരനിക്കലവം
നദ്യടായന്നീകേരനിക്കത്തക്കതല.  അതലകേടാണത  അങ്ങയുലട  റൂളനിവംഗത  ഉണടാകേണലമനടാണത
എനനിക്കത അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതത.

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലമമ്പര്
സൂചനിപ്പെനിചതത ശരനിയടാണത. വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  സഭയുലട  കമശപ്പുറത്തുവചനിട്ടത
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അവംഗങ്ങള്ക്കത വനിതരണവം ലചയ്യുനതലകേടാണത പ്രകതദ്യകേ കേടാരദ്യലമടാനമനില.  വനിവനിധ
സര്ക്കടാര് വകുപ്പുകേളുലട വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് കൃതദ്യമടായനി  നനിയമസഭയത
ലെഭദ്യമടാക്കുനതനില് പലെ വകുപ്പുകേളുലട ഭടാഗത്തുനനിനവം അലെവംഭടാവവം ഉണടാകുന എന
കേടാരദ്യവം  ഇതനിനകേവംതലന  സര്ക്കടാരനിലന  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടതടാണത.  പലെ  വകുപ്പുകേളുവം
വളലരയധനികേവം  കേടാലെതടാമസവം  വരുത്തനിയടാണത  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  തയ്യടാറടാക്കനി
സര്ക്കടാരനിനത  സമര്പ്പെനിക്കുനതത.  ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് നനിയമസഭടാ സടാമടാജനികേര്ക്കത
ലെഭദ്യമടാക്കുനതനില്  അനദ്യടായമടായ  കേടാലെതടാമസവം  വരുത്തുനതത  അതത  ലെഭദ്യമടാക്കുനതനിലന
ഉകദ്ദേശലത്ത  ഹനനിക്കുനതടാണത.  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  നനിയമസഭയത  ലെഭദ്യമടാക്കണലമന
കേടാരദ്യത്തനില് സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടനില,  എനനിരുനടാലവം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട
ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  സടാമ്പത്തനികേവര്ഷവം  അവസടാനനിചടാല്  എത്രയുവം  കവഗവം
നനിയമസഭയത  ലെഭദ്യമടാകക്കണതടാണത.  എലടാ  വകുപ്പുകേള്ക്കുവം  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി
നനിര്കദ്ദേശവം  നല്കുനതടാണത,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  സന്നീക്കര്  ഇടലപട്ടത  സമയപരനിധനി
ആര്ബനിടറനിയടായനി നനിശയനിക്കുനതത നനടായനിരനിക്കുലമനടാണത എനനിക്കത കതടാനനതത. മൂനവം
നടാലവം വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷവം റനികപ്പെടാര്ട്ടത കേനിട്ടനിയനിട്ടത കേടാരദ്യമനില. ചനിലെകപ്പെടാള് ഇതമടായനി
ബനലപ്പെട്ട  ഉകദദ്യടാഗസര്  മരനിചനിട്ടുണടാകേടാവം,  അത്തരത്തനില്  ലെഭദ്യമടായനിട്ടത  ഒരു
കേടാരദ്യവുമനില.

റൂളനിവംഗത

മനി  .    സന്നീക്കര്:  വനിവനിധ  സര്ക്കടാര്  വകുപ്പുകേള്  തങ്ങളുലട  വടാര്ഷനികേ  ഭരണ
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്,  അതകപടാലലെ  സര്ക്കടാര്  നനിയനണത്തനിലള്ള  ഇതര  സടാപനങ്ങളുലട
വടാര്ഷനികേ  ഓഡനിറത  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  ഇവലയലടാവം  നനിയമസഭയനില്  പനിനതടരുന  നടപടനി
ക്രമമനുസരനിചത  സഭയനില്  വകരണതടാണത.  എനടാല്  അകങ്ങയറവം  യടാനനികേമടായ
നനിലെയനിലെടാണത  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനലതന  ശകദ്ധയമടായ  ഒരു
വനിഷയമടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  സഭയുലട  ശദ്ധയനില്  ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതത.
ഒരു  കേടാരണവശടാലവം  ഇതത  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുനതല.  ഇതത  അതന്നീവ  ഗഇൗരവമടായനി
സഭയുവം സര്ക്കടാരുവം കേടാകണണതണത. അതലകേടാണത റൂളനിവംഗത നല്കുകേയടാണത.

സവംസടാന സര്ക്കടാരനിനത കേന്നീഴനിലള്ള വനിവനിധ വകുപ്പുകേള് തങ്ങളുലട വടാര്ഷനികേ
ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് യഥടാസമയവം തയ്യടാറടാക്കനി നനിയമസഭയത ലെഭദ്യമടാക്കുനനിലലനവം
പലെ വകുപ്പുകേളുവം ഇക്കടാരദ്യത്തനില് കവണത്ര ഗഇൗരവവം കേടാണനിക്കുനനിലലനവം പഴയകേടാലെ ഭരണ
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളടാണത  മനിക്ക വകുപ്പുകേളനില്നനിനവം ലെഭദ്യമടാക്കുനലതനവം ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
ശകമടായ റൂളനിവംഗത ഉണടാകേണലമനമടാണത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗവം ശന്നീ. എവം. ഉമ്മേര്
തലന ക്രമപ്രശ്നത്തനിലൂലട ഉനയനിചനിരനിക്കുനതത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയുവം  ഇക്കടാരദ്യത്തനിലള്ള  ഗവണ്ലമനനിലന  തറന  സമന്നീപനവം  ഇവനിലട
വനിശദന്നീകേരനിക്കുകേയുണടായനി.
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കകേരള  നനിയമസഭയനില്  പനിനതടര്നവരുന  നടപടനിക്രമപ്രകേടാരവം  സവംസടാനലത്ത
ലപടാതകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങള്,  അര്ദ്ധസര്ക്കടാര്  സടാപനങ്ങള്,  സന്വേയവംഭരണ
സടാപനങ്ങള്,  സര്ക്കടാര്  നനിയനണത്തനിലള്ള  ഇതരസടാപനങ്ങള്  തടങ്ങനിയവയുലട
വടാര്ഷനികേ  ഓഡനിറത  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളുവം  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളുവം  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനിയടായനിത്തലന
സഭയുലട  കമശപ്പുറത്തുവയ്കക്കണതണത.  എനടാല്  സര്ക്കടാര്  വകുപ്പുകേളുലട  കേടാരദ്യത്തനില്
അവയുലട ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേളടാണത സഭയത ലെഭദ്യമടാകക്കണതത.  അത്തരത്തനില് സഭയത
ലെഭദ്യമടാക്കുന ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള് സഭയുലട കമശപ്പുറത്തുവയണവം എന പ്രകതദ്യകേ
നനിയമവദ്യവസ നനിലെവനിലെനിലടാത്തതനിനടാല് അവ സഭടാവംഗങ്ങളുലട അറനിവനികലെയടായനി
സര്ക്കുകലെറത  ലചയ്യുന  പതനിവടാണത  ഇകപ്പെടാള്  നനിലെനനില്ക്കുനതത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അവംഗവം ഇവനിലട പ്രധടാനമടായുവം ഉനയനിചതത സര്ക്കടാര് വകുപ്പുകേളുലട ഇത്തരത്തനിലള്ള
വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലെഭദ്യമടാക്കുന കേടാരദ്യത്തനില് സവംഭവനിചനിട്ടുള്ള വന്നീഴ്ചലയക്കുറനിചടാണത.
സര്ക്കടാര്  വകുപ്പുകേള്  തങ്ങളുലട  വടാര്ഷനികേ  ഭരണറനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  എപ്രകേടാരമടാണത
തയ്യടാറടാകക്കണലതനതത  സവംബനനിചത  24-7-2014-ല്  ഒരു  സര്ക്കടാര്  ഉത്തരവത
ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണത.  ജനി.ഒ.(പനി.) നമ്പര് 207/14/ജനിഎഡനി പ്രകേടാരവം മടാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുള്ളതടായനി  ലചയര്  മനസനിലെടാക്കുന.  എനടാല്  മനിക്ക  വകുപ്പുകേളുവം
സമയബനനിതമടായനി  വടാര്ഷനികേ  ഭരണ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്  തയ്യടാറടാക്കുകേകയടാ  അതത
നനിയമസഭടാവംഗങ്ങള്ക്കത ലെഭദ്യമടാക്കുകേകയടാ ലചയ്യുനനില എനടാണത ഇതത സവംബനനിച
സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള്  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  ചൂണനിക്കടാണനിചത
കപടാലലെ,  ഇതത ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കൃതദ്യനനിര്വ്വഹണത്തനിലലെ വന്നീഴ്ച മടാത്രമല,  നനിയമസഭടാവംഗങ്ങളുലട
അറനിയടാനുള്ള  അവകേടാശത്തനിലന  ലെവംഘനവം  കൂടനിയടാലണനത  ലചയര്  വനിലെയനിരുത്തുന.
ആകേയടാല്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  നനിയമവുവം  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  സൂചനിപ്പെനിചത
കപടാലലെ സര്ക്കടാരനിലന എലടാ വകുപ്പുകേളുവം തങ്ങളുലട വടാര്ഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള്
സമയബനനിതമടായനി തയ്യടാറടാക്കനി സഭയത ലെഭദ്യമടാക്കുനതനിനത  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനികക്ക
ണതടാലണനത  ലചയര്  റൂള്  ലചയ്യുന.  സമയപരനിധനി  സവംബനനിച്ചുള്ള  ധടാരണ
സര്ക്കടാരുമടായനി കൂടനിയടാകലെടാചനിചകശഷവം തന്നീരുമടാനനിക്കടാവുനതടാണത.

IX നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യവം

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടത ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള തടാലഴപ്പെറയുന ബനിലകേള്

പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയവുവം അനന്തരഘട്ടങ്ങളുവം

(1) 2016-  ലലെ കകേരള ലനല്വയല്  -  തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

മനി  .    സന്നീക്കര്  : ബഹുമടാനലപ്പെട്ട റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനിക്കത സബ്ജക്ടത

കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടത ലചയപ്രകേടാരമുള്ള 2016-ലലെ കകേരള ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ

(കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയവം അവതരനിപ്പെനിക്കടാവുനതടാണത.
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റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്-
തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ (കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയവം ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്):  സര്,  ഞടാന
പ്രകമയലത്ത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .   സന്നീക്കര് : ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി, അങ്ങത സവംസടാരനിക്കുനകണടാ?

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞടാന സവംസടാരനിക്കുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര് :  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗങ്ങള്ക്കത
സവംസടാരനിക്കടാവുനതടാണത.  ചര്ച  ആരവംഭനിക്കുനതനിനുമുനപത  പതനിവുകപടാലലെ  ഞടാന
ഒരു  കേടാരദ്യവം  ഓര്മ്മേലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.  ഇനത  രണത  ബനിലകേള്  പരനിഗണന
യ്ലക്കടുക്കുനണത.  സമയബനനിതമടായനി  പൂര്ത്തന്നീകേരനിചടാല്  യഥടാസമയവം  സഭ
അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാന  സടാധനിക്കുവം. പത്തത  മനിനനിട്ടനിനുള്ളനില്  സവംസടാരനിച്ചുതന്നീര്ത്തടാല്
നനടായനിരനിക്കുവം. 

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത :  സര്,  ഞടാന  എലന  വനികയടാജനിപ്പെത   കരഖലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.
2008-ലലെ  ലനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  നനിയമവം  ഇഇൗ  മഹനന്നീയമടായ
സഭയനില്  പടാസടാക്കനിയതനിനുകശഷവം  കേഴനിഞ  മനനിസഭയുലട  കേടാലെത്തടാണത  3 എ
കഭദഗതനി  നനിലെവനില്  വനതത.  കകേരളത്തനിലലെ  14  ജനിലകേളനിലവം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പെനിലന
കനതൃതന്വേത്തനില്  അദടാലെത്തുകേള്  നടത്തനിയതനിലനത്തുടര്നത  ഏതടാണത  നടാലെത  ലെക്ഷത്തനി
എഴുപത്തനിലയടാനപതനിനടായനിരകത്തടാളവം പരടാതനികേള് ലെഭനിച്ചു. അതനിലന അടനിസടാനത്തനിലെടാണത
3 എ കഭദഗതനി ലകേടാണ്ടുവനതത. ജനങ്ങളുലട പരടാതനികേള് കനരനിട്ടത കകേട്ടതനിനുകശഷവം
കവണ മടാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നല്കേനി ബഹുഭൂരനിപക്ഷവം പരടാതനികേളുവം പരനിഹരനിക്കടാന
കേഴനിഞ.  പകക്ഷ  ഇഇൗ  നനിയമവം  സഭ  പടാസടാക്കനിലയങ്കനിലവം  അതനിലന  അടനിസടാനത്തനില്
ജനങ്ങള്ക്കത  ലെഭദ്യമടാകകേണ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങകളടാ  അവസരങ്ങകളടാ  ലെഭനിക്കുനനിലലനത
ഏതടാനുവം  ചനിലെ  ജനിലകേളനില്  എത്തനിയകപ്പെടാഴടാണത  മനസനിലെടാകുനതത.  അകപക്ഷ
നല്കുന  വദ്യകനിയുലടകപരനില്  മറത  ഭൂമനിയനിലലങ്കനില്  പഞടായത്തുകേളനില്  പത്തത
ലസന്റുവം  മുനനിസനിപ്പെല്/കകേടാര്പ്പെകറഷന ഏരനിയകേളനില് അഞത ലസന്റുവം  വന്നീടത  വയടാന
അനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള ഏര്പ്പെടാടുണടായനിരുന. അതനിനുകവണനി ഒരു പ്രടാകദശനികേ
സമനിതനി  തലന  രൂപന്നീകേരനിചനിട്ടുലണനത  ഇഇൗ  നനിയമത്തനില്ത്തലന  പറഞനിട്ടുള്ളതടാണത.
അതടാതത  പഞടായത്തത  പ്രസനിഡന്റുമടാര്  അലലങ്കനില്  മുനനിസനിപ്പെല്/കകേടാര്പ്പെകറഷലന
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ആളുകേള്  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുലട  ലചയര്മടാന്മേടാരുവം  ഗടാമപഞടായത്തനിലള്ള  കൃഷനി
ഓഫന്നീസര്,  മറത  മുനനിസനിപ്പെല്/കകേടാര്പ്പെകറഷന  ഏരനിയകേളനിലലെ  ലനല് കേര്ഷകേരുലട
പ്രതനിനനിധനികേള്  എനനിവര്  അവംഗങ്ങളുമടാണത.  ഇതനിലന  കേണ്വന്നീനറടായനി  പ്രവര്ത്തനികക്കണ
വദ്യകനി  കൃഷനി  ആഫന്നീസര്  തലനയടാണത.  കേടാലെടാകേടാലെങ്ങളനില്  വരുന  അകപക്ഷ
പരനികശടാധനിചത,  അവര്ക്കത  അനുമതനി  ലകേടാടുക്കുകേലയനതടാണത  2008-ലലെ  നനിയമത്തനില്
പറഞനിട്ടുള്ളതത.  പകക്ഷ  ബഹുഭൂരനിപക്ഷവം  സലെങ്ങളനിലവം  അതനിനുള്ള  അനുമതനി
നല്കുനനില. അതമടായനി ബനലപ്പെട്ട ധടാരടാളവം പരടാതനികേളടാണത നനിലെവനിലള്ളതത. അവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവം ലകേടാടുത്തതനിലനപ്പെറനി ഞടാന ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിച്ചു.
എനനിരുനടാലവം  മലറടാരു  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  വനിഷയവം,  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിചകപ്പെടാള്
വനനിട്ടുള്ള ലതറ്റുകേള് സവംബനനിചടാണത.  സവംസടാനത്തത വര്ഷങ്ങളടായനി വന്നീടത  വചത
തടാമസനിക്കുനവരുണത.  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിചകപ്പെടാള്  പുരയനിടലത്ത  നനിലെലമനവം
കുളലമനവം  കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.  ഇങ്ങലനയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  പരനികശടാധനിചത  കൃതദ്യതകയടാടു
കൂടനി  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  ലകേടാണ്ടുവരനികേലയനതടാണത  2008-ലലെ  നനിയമമനുസരനിചത
ലചകയ്യണതത.  എനടാല്  പലെ  സലെങ്ങളുലടയുവം  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കനിയതത
പരനികശടാധനയുലട അടനിസടാനത്തനിലെല. കൃഷനി ഒടാഫന്നീസറടാണത ഇതനിലന കേണ്വന്നീനര്.
അകദ്ദേഹവം  ആ  നനിലെയനില്  കവണ  പരനികശടാധനകേള്  നടത്തടാലതയടാണത  മുകനടാട്ടു
കപടായനിട്ടുള്ളതത. കനരലത്ത ഉണടായനിരുന ഡടാറടാ ബടാങ്കത തലന ആവര്ത്തനിചത എഴുതനി
പ്രസനിദ്ധന്നീകേരണത്തനിനത  ലകേടാടുത്തു.  അതനിലന  അടനിസടാനത്തനിലെടാണത  ഇകപ്പെടാള്
ഡടാറടാ ബടാങ്കനിലന നനിര്ണയവം സവംസടാനത്തത നടപ്പെടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതത. ബഹുമടാനദ്യനടായ
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  ചുമതലെകയലറടുത്തകശഷവം  2-6-2016-ല് ആറത മടാസത്തനിനകേവം
ഡടാറടാ ബടാങ്കത പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കുലമനത ഒരു പ്രസടാവന നടത്തനി.  നല ഉകദ്ദേശകത്തടാടു
കൂടനിയടാണത  അങ്ങത  പറഞലതനവം  അതനില്  ദുരുകദ്ദേശലമടാനമനിലലനവം  ഞടാന
വനിശന്വേസനിക്കുന.  പകക്ഷ  അങ്ങയുലട  സദുകദ്ദേശവം  ഒരു  കേടാരണവശടാലവം  ഇവനിലട
നടപ്പെടാക്കടാന കേഴനിയനിലലനതത യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാണത.  അങ്ങത മനസനിലെടാകക്കണതത,  ഇഇൗ
പ്രശ്നവം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനടായനി  റനികമടാട്ടത  ലസനസനിവംഗത  സവംവനിധടാനമുപകയടാഗനിചത
പരനികശടാധന നടത്തനി പരനിഹടാരമടാര്ഗ്ഗങ്ങള് കേലണത്തണവം. യഥടാര്ത്ഥത്തനിലള്ള ഭൂമനി
നനിലെമടാകണടാ കുളമടാകണടാ എനള്ളതത കനരനിട്ടത പരനികശടാധന നടത്തനി ഡടാറടാ ബടാങ്കത
തയ്യടാറടാക്കനിയനിലലങ്കനില് കകേരളത്തനില് ഇനലലെകേളനില് ഉണടായതനികനക്കടാള് വലെനിയ
ദുരന്തവം  സവംഭവനിക്കുലമനതത  വസ്തുതയടാണത.  അതലകേടാണത  ഇഇൗ  ഡടാറടാ  ബടാങ്കനിലന
സവംബനനിചത  കൃതദ്യതയുണടാകേണവം.  മുനകേടാലെങ്ങളനില്  വലെനിയ  അപടാകേതകേളുണടായനിട്ടുണത.
ഞങ്ങള് ലലകേകേടാരദ്യവം ലചയനിരുന അവസരത്തനിലവം അപടാകേതകേളുണടായനിട്ടുണത എനത
എനനിക്കത  ഉത്തമ  കബടാദ്ധദ്യമുണത.  ലതറ്റുകേള്  ഉണടായനിട്ടുലണങ്കനില്  അതത  സമ്മേതനിക്കടാനുള്ള
ആര്ജ്ജവവം ഞങ്ങള് കേടാണനിക്കുവം.  ആറത മടാസത്തനിനകേവം ഡടാറടാ ബടാങ്കത  നനിര്ണയവം
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പൂര്ത്തനിയടാക്കുലമനത  അങ്ങത ഇഇൗ വകുപ്പെനിലന  ചുമതലെകയറകശഷവം  ഒരു പ്രസടാവന
നടത്തനിയനിരുന.  ഇകപ്പെടാള് എത്രനടാളടാലയനത  അകങ്ങയറനിയടാവം,  ഞടാന  പറകയണ
കേടാരദ്യമനില.  അങ്ങയുലട  സര്ക്കടാര്  ഇകപ്പെടാള്  ആറടാവം  മടാസത്തനികലെയത  കേടനനിരനിക്കുകേയടാണത.
ഇത്തരത്തനില്  മുകനടാട്ടുകപടായടാല്  ഒരനിക്കലവം  നമുക്കത  കകേരളത്തനിലന  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കടാന കേഴനിയനില.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്) :  സര്,  ഇഇൗ സര്ക്കടാര്
അധനികേടാരത്തനില്വനത  ആറത  മടാസത്തനിനകേവം ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കുലമനത
പറലഞങ്കനിലവം  അങ്ങത  പറഞതകപടാലലെ  ഇകപ്പെടാള്  നടത്തനിലക്കടാണനിരനിക്കുന
പരനികശടാധനയനുസരനിചത  കകേരളത്തനിലലെ  1076  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില്  599-ലവം
കനടാട്ടനിഫനികക്കഷന വനകേഴനിഞ. 413 സലെങ്ങളനില് കനടാട്ടനിഫനികക്കഷനടാവശദ്യമടായ
എലടാ നടപടനികേളുവം പൂര്ത്തനിയടായനി.  ബടാക്കനിയുള്ള   കൃഷനിഭവനുകേളനില് നനിലെവനിലള്ള
സവംവനിധടാനമനുസരനിചത ഡടാറടാ ബടാങ്കത പബനിഷത ലചയ്യുനതനിനുള്ള സവംവനിധടാനലമടാരുക്കനിയനിട്ടുണത.
അങ്ങത  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  ഇതനിനത  വദ്യകതയുവം  കൃതദ്യതയുവം  ഉണടാകേണലമങ്കനില്
സടാറലലലെറത  സര്കവ്വ  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കണലമനതനിലന
അടനിസടാനത്തനിലെടാണത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ ബഡ്ജറത
സകമ്മേളനത്തനില്  ഒരു  വര്ഷവംലകേടാണത  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുലമനത
പറഞതത.   കകേടാണ്ഗസത  കനതടാവത  ബഹുമടാനദ്യനടായ ശന്നീ.  ടനി.  എന.  പ്രതടാപന
കേഴനിഞ  സകമ്മേളനത്തനില്  ഇഇൗ  വനിഷയവം  അവതരനിപ്പെനിച  സമയത്തത  വളലര
വദ്യകമടായനി പറഞതത, ഡടാറടാ ബടാങ്കത പൂര്ത്തനിയടാക്കടാലതകയടാ സടാറലലെറത മടാപ്പുവഴനി
പരനികശടാധനിക്കടാലതകയടാ യടാലതടാരു കേടാരണവശടാലവം റഗുലെലലറസത ലചയലകേടാടുക്കടാന
പടാടനിലലനവം  അങ്ങലന ലചയടാല് അതത  വലെനിയ അപകേടമടായനിത്തന്നീരുലമനമടാണത.
അതത  കകേടാണ്ഗസനിലനകൂടനി  നനിലെപടാടടാലണനടാണത  ഞടാന  മനസനിലെടാക്കുനതത.
അതലകേടാണ്ടുതലന ഡടാറടാ  ബടാങ്കനിലന കേടാരദ്യത്തനില് വദ്യകതയുണടാക്കുനതനിനടാണത
ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേവം  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുലമനത  പറഞതത.  അങ്ങത  പറഞതകപടാലലെ
ഡടാറടാ ബടാങ്കത പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള് നടക്കുകേയടാണത. 

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത :  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ടനി.  എന.  പ്രതടാപന കേഴനിഞ
സഭയനില് പ്രസവംഗനിചതനിലനയടാണത  പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യമടായനി  അങ്ങത  സൂചനിപ്പെനിചതത.
സഭയനിലലെ  ഒരവംഗലമന  നനിലെയനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനത  അകദ്ദേഹത്തനികനതടായ  അഭനിപ്രടായവം
പറയടാനുള്ള  സന്വേടാതനദ്യമുണത.  അതത  പടാര്ട്ടനിയുലട  നനിലെപടാടടായനി  അവംഗന്നീകേരനിക്കണലമനത
പറഞടാല് അതത സടാധനിക്കനില.  ഇഇൗ വനിഷയവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത   7-10-2016-ല്
ശന്നീ.  സനി.  കൃഷ്ണലന  2372-ാം നമ്പര് കചടാദദ്യത്തനിനത അങ്ങത മറുപടനി നല്കേനിയനിട്ടുണത.
'ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേടാരവം ഡടാറടാ ബടാങ്കത തയ്യടാറടാക്കുന
പ്രവൃത്തനി ഏതത വലരയടാലയനത വദ്യകമടാക്കുകമടാ; എന കചടാദദ്യത്തനിനത അങ്ങത പറഞ
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മറുപടനി,  'സവംസടാനലത്ത  941  പഞടായത്തുകേളനില്  21  എണത്തനില്  ലനല്വയലകേകളടാ
തണന്നീര്ത്തടങ്ങകളടാ  ഇല'  എനടാണത.  അതത  ശരനിയടാണത.  'കശഷനിക്കുന  920
പഞടായത്തുകേളനില്  341  പഞടായത്തുകേളുലട  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  ഗസറനില്  ഇതനിനകേവം
പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  22  പഞടായത്തുകേളനില്    ഡടാറടാ   ബടാങ്കത   തയ്യടാറടാക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള് നടനവരുന.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് പടാനല് ഓഫത ലചയര്മടാന ശന്നീ. ചനിറയവം കഗടാപകുമടാര്)

557 ഗടാമപഞടായത്തുകേള്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  ഗസറനില്  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കുനതനിനടായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണത.'  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  എനത  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുലമനത  വദ്യകമടാക്കുകമടാ;
എന  കചടാദദ്യത്തനിനത  'സടാകങ്കതനികേ  കേടാരണങ്ങളടാല്  22  ഗടാമപഞടായത്തുകേളനിലലെ
ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പൂര്ത്തനിയടാക്കനി  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കുനതനിനത  കേഴനിഞനിട്ടനില.  ആയതത
എത്രയുവം കവഗവം പൂര്ത്തന്നീകേരനിചത പ്രസനിദ്ധന്നീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കുവം.'
എന മറുപടനിയടാണത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതത.  ഞടാന,  അങ്ങയുലട  മറുപടനിലയ  കുറലപ്പെടുത്തുകേയല.
ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പ്രസനിദ്ധന്നീകേരണ  കവളയനില്  അതത  കുറമറതടാക്കടാനുള്ള  നടപടനികേള്
സന്വേന്നീകേരനികക്കണതണത എന കേടാരദ്യവം അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില് ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണത.

ശന്നീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജടാസഫത : സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി പറഞത
കപടാലലെ ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പൂര്ത്തന്നീകേരണവം കേഴനിഞത നനിയമപ്രകേടാരവം  ക്രമവല്ക്കരനിച
ഭൂമനി കേലണത്തനിക്കഴനിഞടാല് അതത വന്നീണ്ടുവം ക്രമവല്ക്കരനിക്കണലമങ്കനില്  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി
ബടാക്കനിവംഗത  കവണവം.  ഇഇൗ  നനിയമവം  ഇലടാതടായടാല്  നഷലപ്പെടടാന  കപടാകുനതത  ആ
സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി ബടാക്കനിവംഗകല?  2008-ലലെ  നനിയമവം അതത ഉകദ്ദേശനിചത ലകേടാണ്ടുവനതടാണത.
കപടാപ്പുലെറടായ കസടാഗനുകവണനി  നനിയമവം  ഇലടാതടാക്കനിയടാല്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കനിലൂലട
നനിയമപരമടായനി  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനി  ലെന്നീഗലലലെസത  ലചയ്യണലമങ്കനില്  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി
ബടാക്കനിവംഗത ഇലടാതടാകുവം. അതത നടാലള പ്രശ്നമുണടാക്കനികല?

ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   സുനനില് കുമടാര്: സര്, അങ്ങത പറയുന കേടാരദ്യത്തനില്  കടാരനിറനി
ആവശദ്യമടാണത.  ഇതത  ലറഗുലെലറസത  ലചയത  ലകേടാടുക്കടാന  പടാടനിലലന  നനിലെപടാടത
ഗവണ്ലമനനിനനില.  ലറഗുലെലറസത  ലചകയ്യണ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുവം.
കേരവം അടയ്ക്കുനതമടായനി ബനലപ്പെട്ടുണടാക്കനിയ കരഖയടാണത ബനി.ടനി.ആര്. (കബസനികേത
ടടാകത  രജനിസ്റ്റേര്).  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  ഉണടാക്കടാലത  ലറഗുലെലറസത  ലചയടാല്  2008-നു
കശഷവം  നനികേത്തനിയ  ഭൂമനി  ഉകദദ്യടാഗസലരയുവം  മറ്റുള്ളവലരയുവം  സന്വേടാധന്നീനനിചത അതനിനുമുമ്പത
നനികേത്തനിയതടാലണന  വദ്യടാകജന  അകപക്ഷ  ലകേടാടുത്തത  നനികേത്തുനതനിനുവം  ലറഗുലെലറസത
ലചയ്യുനതനിനുവം  ഇടയടാകുവം.  അതനിനടാലെടാണത  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  വനതനിനുകശഷമടായനിരനിക്കണവം
ലറഗുലെലറകസഷന എനപറയുനതത.  3 എ വകുപ്പെനിലന  പ്രശ്നവം എന്തടാലണനടാല്,
2008-നുമുകമ്പടാ അതനിനുകശഷകമടാ നനികേത്തനിയ ഭൂമനിയുലട സ്റ്റേടാറസത അനുസരനിചത വന്നീടത
വയ്ക്കുനതനിനത  നനിലെവനിലണടായനിരുന  സടാഹചരദ്യത്തനില്  മടാറവം  വനനിരനിക്കുകേയടാണത.
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2008-നുമുമ്പത  നനിലെവം  നനികേത്തനി  വന്നീടത  വചവര്  ഉള്ലപ്പെലട  ഈ  അകപക്ഷ
ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള്, ബനി.ടനി.ആര്.-ല് നനിലെലമനടാണത കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനലതങ്കനില്
ഗവണ്ലമനനിലന  ഒരു  ഉത്തരവനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  ലഫയര്വടാലെല്യുവനിലന  25
ശതമടാനവം അടയണലമനടാണത.  ഈ നനിബനന വനകതടാടുകൂടനിയടാണത പ്രതനിസനനി
ഉണടായതത.   വന്നീടത  വയ്ക്കുനതനിനുകവണനി  കേടാത്തനിരനിക്കുനവര്ക്കുള്ലപ്പെലട  ഉണടായ
വനിഷയമടാണത ഇതത പനിനവലെനിക്കടാനുള്ള ഒരു പ്രധടാന കേടാരണവം. അതനിനര്ത്ഥവം നടാലള
ഇവര്ക്കത ലറഗുലെലറസത ലചയത ലകേടാടുക്കടാന ഗവണ്ലമനത ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില എനല.

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്,  അങ്ങത പറയുനതനില് ഒരു കകേടാണ്ടഡനിക്ഷനുണത.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിലട  സജഷന  ലകേടാണ്ടുവനതനിലന
അടനിസടാനത്തനില്  3 എ  പനിനവലെനിക്കടാന  കപടാകുകേയടാണത.  അങ്ങത  പറയുനതത,
കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത  ലകേടാണ്ടുവന  3 എ-യുലട  അടനിസടാനത്തനില്
ലറഗുലെലറസത ലചയത ലകേടാടുക്കുന നടപടനികേള് നനിര്ത്തല് ലചയ്യുന,  പലക്ഷ അതത
പൂര്ണമല.  ഞങ്ങള് അതനിനുകവണനിയുള്ള അനുമതനി നല്കുലമനടാണത.

ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   സുനനില് കുമടാര്: സര്, അങ്ങത ഇപ്രകേടാരവം വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കരുതത.
ഈ  നനിയമത്തനിലന  നലട്ടലടായ  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  നനിര്മ്മേനിക്കടാലത  ലറഗുലെലറസത
ലചയ്യുന  നടപടനികേളനികലെയത  കപടായടാല്  നനിരവധനി  അനര്ഹര്  അവരുലട  ഭൂമനി
നനികേത്തനിയതത  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുവം.  അതത  ഒരുകേടാരണവശടാലവം  ഗവണ്ലമനത
അവംഗന്നീകേരനിക്കടാത്തതലകേടാണടാണത  3 എ പനിനവലെനിക്കടാന  തന്നീരുമടാനനിചതത.  നനിങ്ങള്
ലകേടാണ്ടുവന  നനിയമവം  ഇവനിടലത്ത  സടാധടാരണക്കടാലര  കദടാഷകേരമടായനി  ബടാധനിക്കുനതടാണത.
പടാവലപ്പെട്ടവര്ക്കത വന്നീടുവയ്ക്കുനതനിനത നനിയമപ്രകേടാരവം ലെഭദ്യമടാകകേണ അവകേടാശവംകപടാലവം
നനികഷധനിക്കുന  സനിതനിവനികശഷവം  ഇവനിലട  സവംജടാതമടായ  സടാഹചരദ്യവം  എന്തുലകേടാണടാണത
നനിങ്ങള്  മനസനിലെടാക്കടാത്തതത?  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  ഉണടാക്കടാലത  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുനതത
പനിനവടാതനിലെനിലൂലട  ഈ  നനിയമലത്ത  മറനികേടക്കുനതനിനുള്ള  തനമടായനിട്ടടാണത  ഗവണ്ലമനത
കേടാണുനതത.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പറയുന
കേടാരദ്യങ്ങലളലടാവം ഞങ്ങള് കകേള്ക്കടാവം.  പലക്ഷ അങ്ങത പറയുനതത,  ഡടാറടാ ബടാങ്കത
പ്രനിപ്പെയര് ലചയതനിനുകശഷവം ലറഗുലെലറസത ലചയത ലകേടാടുക്കടാന അനുമതനി നല്കുലമനടാണത.
ഇപ്രകേടാരവം  അങ്ങത  നനിഷര്ഷനിക്കുകമ്പടാള്  3 എ  വകുപ്പെത   പനിനവലെനികക്കണ  കേടാരദ്യലമന്തടാണത;
ഇകപ്പെടാള് തലടാലെവം ഇതത ലചകയ്യണതനിലലന സര്ക്കുലെര് ലകേടാടുത്തടാല് കപടാകര?  ആ
രന്നീതനിയനില് ഒരു സര്ക്കുലെര് ലകേടാടുത്തടാല് ജനിലടാ കേളക്ടര്മടാര്  അതത നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുവം.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  നനിയമസഭ പടാസടാക്കനിയ ഒരു ആക്ടത
സര്ക്കടാരനിലന സര്ക്കുലെറനിലൂലട മടാറടാന സടാധനിക്കുലമനത അങ്ങത പറയുകേയടാലണങ്കനില്
 ഞടാന സമ്മേതനിക്കടാവം.
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ശന്നീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫത:  സര്,  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  വനകേഴനിഞത  അതത
ലെന്നീഗലലെസത ലചയ്യണലമങ്കനില് അതനിനത എന്തത സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി ബടാക്കനിവംഗടാണുള്ളതത. ഏതത
നനിയമമടാണത അതനിനത അനുവദനിക്കുനതത?

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ഇവനിലട  ഭൂമനി  ലറഗുലെലറസത
ലചയനിലലങ്കനില്  ഒനവം  സവംഭവനിക്കടാന  കപടാകുനനില.  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യണലമന
ഓപ്ഷന ലകേടാണ്ടുവരടാനുള്ള കേടാരണലമന്തടാണത?  ലറഗുലെലറസത ലചയ്യുകേ വഴനി  200
കകേടാടനി രൂപ ഖജനടാവനികലെയത വരുലമനതനിനടാലെടാണത ഈ ഓപ്ഷന ലകേടാണ്ടുവനതത.
പ്രസസ്തുത കമടാണനിററനി ലബനനിഫനിറത ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേടാണടാണത ലറഗുലെലറസത ലചയ്യുനതത.
ഇവനിലട  ബനി.ടനി.ആര്.  എന  കരഖ  എന്തനിനുകവണനിയടാണത  ലകേടാണ്ടുവനതത?
മുനകേടാലെത്തത  നനിലെവം  ഏതടാലണനവം  കേരഭൂമനി  ഏതടാലണനവം  നനിശയനിക്കുനതനിനു
കവണനിയടാണത  ബനി.ടനി.ആര്.  ലകേടാണ്ടുവനതത.   നനിലെത്തനിലന  നനികുതനി  ഏതത
രൂപത്തനിലെടായനിരനിക്കണവം,  കേരഭൂമനിയുലട  നനികുതനി  ഏതത  രൂപത്തനിലെടായനിരനിക്കണവം
എനത നനിശയനിക്കുനതനിനുകവണനിയടാണത ബനി.ടനി.ആര്. തയ്യടാറടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതത.

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന:  സര്,  ഇതനിലലെ  അടനിസടാനപരമടായ  പ്രശ്നവം
കേടാണടാലതയടാണത  ഗവണ്ലമനത  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള്  ലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതത.  3 എ
മടാറ്റുനതത  മടാത്രമല  ഇവനിടലത്ത  പ്രശ്നവം.  ശന്നീ.  ലകേ.  സനി.  കജടാസഫത  സൂചനിപ്പെനിചത
കപടാലലെ  3 എ  മടാറ്റുകമ്പടാള്  ഒരു  ആള്ട്ടര്കനറന്നീവത  സവംവനിധടാനവം  നനിലെവനിലെനില.  മനപ്പൂര്വ്വവം
വയലവം  തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം  നനികേത്തനിയവര്ലക്കതനിലരയടാണത  ശനിക്ഷടാനടപടനികേള്
സന്വേന്നീകേരനികക്കണതത.  വര്ഷങ്ങളടായനി പുരയനിടത്തനില് തടാമസനിച്ചുവരുനവലര  സവംരക്ഷനികക്കണ
ബടാദ്ധദ്യത സര്ക്കടാരനിനുണത. അവരനില്നനിനത 25 ശതമടാനവം തകേ ഫന്നീസടായനി വടാങ്ങടാന
സടാധനിക്കനില. അങ്ങത ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിചതത ശരനിയല.  ബനി.ടനി.ആര്. എനപറയുനതത
ടടാകത പര്പ്പെസനിനുകവണനി മടാത്രവം ഉണടാക്കനിയ ഒരു രജനിസ്റ്റേറടാണത.  നനിലെമടാകണടാ കേര
ഭൂമനിയടാകണടാ എനത ബനി.ടനി.ആര്.  കനടാക്കനി തന്നീരുമടാനനിക്കടാന ഒരു   കേടാരണവശടാലവം
പടാടനിലലനടാണത സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനി പറഞനിരനിക്കുനതത. ഇതത ഡടാറടാ ബടാങ്കത ലകേടാണത
തന്നീരുമടാനനിക്കടാലമനടാണത  അങ്ങത  പറയുനതത.  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  എങ്ങലനയടാണത
തയ്യടാറടാക്കുനതത?  3 എ  വനടാല്  വലെനിയ  കുഴപ്പെമുണടാകുലമനത  പറയുകേയടാണത.
അതകപടാലലെയടാണത  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കുകമ്പടാഴുവം  വരുനതത.  ഓകരടാരുത്തരുവം
ഓഫന്നീസനിലെനിരുനത  കബസനികേത  ടടാകത  രജനിസ്റ്റേര്  കനടാക്കനിയടാണത  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത
തയ്യടാറടാക്കുനതത. ഇതനിലൂലട ഇലതടാരു അബദ്ധ പ ഞടാവംഗമടായനി മടാറുവം.  ഡടാറടാ ബടാങ്കത
തയ്യടാറടാക്കുകമ്പടാള്  ഇനനിയുവം  ഇത്തരവം  അബദ്ധങ്ങള്  ഉണടാകുവം.  ആയതനിനടാല്
ഇതനിലനടാരു  മടാനദണ്ഡവം  കവണവം.  2008  ആണത  നനിശയനിക്കുനലതങ്കനില്   ഈ
നനിയമവം  വരുന  ദനിവസവം  ഭൂമനിയുലട  ലപടാസനിഷന  എന്തടാലണനത  കനടാക്കടാനുള്ള
ശടാസന്നീയ സവംവനിധടാനങ്ങള് നമ്മുലട നടാട്ടനിലണത.  അലടാലത പഞടായത്തത ഓഫന്നീസനിലെനിരുകനടാ
വനികലജത  ഓഫന്നീസനിലെനിരുകനടാ അബദ്ധ പഞടാവംഗവം ഉണടാക്കനിവയടാന പടാടനില.  ഇതത
ആളുകേലള ബുദ്ധനിമുട്ടനിലെടാക്കനി കൂടുതല് ദുരനിതത്തനികലെയത  തള്ളനിവനിടുവം.  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
ഗവണ്ലമനനിനത ഒരു കടാരനിറനിയുമനില.
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ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട വനി.ഡനി.  സതന്നീശന
പറഞ കേടാരദ്യത്തനില് സതദ്യവുവം അസതദ്യവുമുണത.  അകദ്ദേഹവം പറഞ കേടാരദ്യവം,  വന്നീടത
വചത തടാമസനിക്കുനവരുലട സലെത്തത വന്നീടത വയടാ ന തടസമനിലലനടാണത.  ഇക്കടാരദ്യവം
ശന്നീ. വനി. ഡനി. സതന്നീശന പരനികശടാധനികചടാ എലനനനിക്കറനിയനില.  ഞടാന 40 ലകേടാലവം
മുമ്പത വന്നീടത  വച സലെവം കരഖയനില് നനിലെമടായനി കേനിടക്കുകേയടാണത.   ഞടാന ആ വന്നീടത
ലപടാളനിചതനിനുകശഷവം  പുതനിയ  വന്നീടത  വയടാന  അകപക്ഷ  ലകേടാടുക്കുകമ്പടാള്  ആ
സലെത്തനിലന  ലഫയര്  വടാലെല്യുവനിലന  25  ശതമടാനവം  അടയണലമനടാണത  3 എ
പ്രകേടാരവം വനനിരനിക്കുനതത.  നനിങ്ങള് ഈ പറയുന മണനി ബനില് പടാസടാക്കുനതനിനു
മുമ്പത അങ്ങലനലയടാരു നനിയമമനില.  അതടാണത സടാധടാരണക്കടാലര ബടാധനിചനിരനിക്കുന
പ്രധടാന കേടാരദ്യവം. ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗവം ശന്നീ. വനി. ഡനി. സതന്നീശന പറഞതകപടാലലെ
2008-നത  മുമ്പുവം  പനിമ്പുമുള്ള  ഭുമനിയുലട  സ്റ്റേടാറസത  എന്തടാലണനറനിയടാന  ഇകപ്പെടാള്
തയ്യടാറടാക്കനിയനിരനിക്കുന  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  അപരദ്യടാപ്തതമടാലണനത  ഗവണ്ലമനത
മനസനിലെടാക്കുന.  അതകൂടനി  കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേടാണത  സടാറലലെറത  സര്കവ്വയുലട
അടനിസടാനത്തനില്  ഒരു  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കുനതനിനത  ഗവണ്ലമനത  ശമവം
ആരവംഭനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.  അതനിനടായനി  നടാലെഞത  തവണ  വനിദഗ്ദ്ധരുമടായനി  ചര്ച
നടത്തുകേയുവം രണത പഞടായത്തനിലന സടാമ്പനിള് സര്കവ്വ നടത്തനി അതനിലന പ്രശ്നങ്ങള്
മനസനിലെടാക്കനി  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂര്ത്തന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയുമടാണത.  അതനിനത
ഒരു  വര്ഷകത്തടാളവം  കവണനിവരുലമനടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
നനിയമസഭയനില്  പ്രഖദ്യടാപനിചതത.  ശടാസന്നീയമടായ  നനിലെയനില്  തയ്യടാറടാക്കുന  സര്കവ്വ
റനികപ്പെടാര്ട്ടത വനടാല് 2008-നുമുമ്പുവം കശഷവുമുള്ള ഭൂമനിയുലട സ്റ്റേടാറസത വദ്യകമടാകുവം.

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്,  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുനതനിനത  നടപടനിയുണടാകുലമനടാണത
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പറയുനതത.  പ്രസ്തുത  വനിഷയവം  സവംബനനിചത
ഇവനിലട  ഡനികബറത  നടക്കുകേയടാണത.  ആയതനിനടാല്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കത
ഇക്കടാരദ്യത്തനില് എലന്തങ്കനിലവം പറയടാനുകണടാ?

റവനപ്യൂവുവം ഭവന നനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
അവംഗങ്ങള്  വനികയടാജനിപ്പെത  കരഖലപ്പെടുത്തുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  സവംസടാരവം
പൂര്ത്തനിയടാക്കനിയതനിനുകശഷവം ഞടാന  മറുപടനി നല്കേടാവം.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, അപ്രകേടാരവം മതനി.

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഇവനിലട  സവംസടാരനിച  എലടാവരുവം  ഡടാറടാ
ബടാങ്കത,  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  എനത  പറയുകേയടാണത.  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  എന വടാക്കത  ഞടാന
നനിയമസഭയനില് വന കേടാലെവംമുതല് കകേള്ക്കുകേയടാണത. ഇതത എവനിലട എത്തനിലയനവം
ഇതനിലന അവസടാനവം എനടാലണനവം  അകങ്ങയത അറനിയുകമടാ?
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ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, എനനിക്കുവം തടാങ്കള്ക്കുവം അപ്പുറത്തനിരനിക്കുനവര്ക്കുവം
പറയടാന പറടാത്ത കേടാരദ്യമടാണനിതത. അതനിലന കേടാരണലമലന്തനടാല് കേയ്യടനി വടാങ്ങടാന
ഡടാറടാ ബടാങ്കത  എലനടാലക്ക പറയടാവം.  യഥടാര്ത്ഥത്തനിലള്ള കേടാരദ്യങ്ങലളടാനവം സവംസടാനത്തത
നടക്കുനനില  എനള്ളതടാണത.  ഇകപ്പെടാള്  3 എ  വന  എനള്ളതലകേടാണത  അഞ്ചുവം
പത്തുവം ലസനത നനികേത്തുനതനിനത എവനിലടയടാണത തടസമുള്ളതത? നനിയമടാനുസൃതവം ഒരു
തടസവുമനില.  തടസമുലണനത  വരുത്തനിത്തന്നീര്ക്കടാനുള്ള  ശമവം  പടാടനില.  അതത
നനിയമത്തനിനത പുറത്തടാണത.  3 എ വന എനള്ളതലകേടാണത ലറഗുലെലറസത ലചയ്യുന
കേടാരദ്യവം  വന്നീണ്ടുവം  ആകലെടാചനിക്കുലമനത  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  എടുത്തത  കചടാദനിച  ഒരു  കേടാരദ്യവം  ഇതത  നനിര്ത്തനിവയടാന  സടാധനിക്കുകമടാ
എനടാണത. അതത  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനത  മറത  തടസങ്ങലളടാനമനില.  നനിങ്ങള്ക്കതത
ലചയ്യടാന സടാധനിക്കുവം. ഇനത കകേരളത്തനില് ഏതടാണത ലതടാണ്ണൂറനിമൂവടായനിരത്തനിലെധനികേവം
പരടാതനികേളുണത.  പണത  ലനല്കൃഷനി  ലചയ  സലെങ്ങള്  എവനിലടയടാണത?  ഏതടാണത
എട്ടത  ലെക്ഷത്തനിനുമുകേളനില് കകേരളത്തനില് ലനല്കൃഷനി ലചയനിരുന.  അതത  ഇകപ്പെടാള്
കുറഞകുറഞത ഒരു ലെക്ഷത്തനി ലതടാണ്ണൂറനി  അയ്യടായനിരത്തനികലെയത  മടാറനിയനിരനിക്കുന.
ലനലല്പടാദനവം പടാലട കുറഞനിരനിക്കുന.  ഈ രവംഗത്തത നമ്മേള് ഏറവുവം പനിറകേനികലെയത
കപടായനിരനിക്കുന. അനദ്യ സവംസടാനങ്ങളനില്നനിനത ഉല്പടാദനിപ്പെനിക്കുന ലനലെതല്ല് അലലങ്കനില്
അരനി  ഇവനിലട  എത്തനിയനിലലങ്കനില്  നമ്മുലട  സനിതനി  എന്തടാകുലമനതനിലനക്കുറനിചത
നമുലക്കലടാവര്ക്കുവം  അറനിയടാവുനതടാണത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി
അടുത്ത  ദനിവസവം  പത്തനവംതനിട്ട  ജനിലയനില്  വനനിരുന.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിയുവം  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുഖദ്യമനനിയുവം  ആറന്മുള  എവം.എല്.എ.-യുവം
എലടാവരുമുണടായനിരുന. അകദ്ദേഹവം മുനപത ഒരു പ്രഖദ്യടാപനലമടാലക്ക നടത്തനിയനിരുന.
ആറന്മുളയനില്  വനത  എയര്കപടാര്ട്ടനിനുകവണനി  എടുത്ത  സലെത്തത  കൃഷനി  ലചയ്യുലമനടാണത
കനരലത്ത പ്രഖദ്യടാപനിചനിരുനതത.  ആ പ്രഖദ്യടാപനവം സവംബനനിചത  പത്രങ്ങളനില് വന
വടാര്ത്ത എലന ലകേവശമുണത. കേഴനിഞ ദനിവസവം ഇഇൗ സഭയനില് ഒരു കചടാദദ്യവം വന.
ബഹുമടാനദ്യനടായ തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട നനിയമത്തനിലന
ഭടാഗമടായനി  ഇവനിലട  പ്രസവംഗനിക്കുന  അവസരത്തനില്  ഞടാനതലന  കചടാദനിച  ഒരു
കേടാരദ്യമുണത. കചടാദനിചതത മലറടാനമല, ആറന്മുള എയര്കപടാര്ട്ടനിനടായുള്ള  221 ഏക്കര്
സലെത്തത  കൃഷനിയനിറക്കുവടാന  കവണനി  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കുലമനത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി തലന പ്രഖദ്യടാപനിചനിട്ടുണത, ആ പ്രഖദ്യടാപനമനുസരനിചത എലന്തങ്കനിലവം നടപടനി
സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുകണടാ എനത അകങ്ങയത അറനിയടാകമടാ എനത കചടാദനിചകപ്പെടാള്,  ആറന്മുള
എവം.എല്.എ. എഴുകനറ്റുനനിനത പറഞ; ഞങ്ങള് ആലകേ ഒനര ഏക്കര് സലെകത്ത
കൃഷനി ഇറക്കനിയനിട്ടുളലവനത.  ആറന്മുള  എവം.എല്.എ.  സതദ്യടാവസ  തറനത  പറഞതടാണത.
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി എന്തത പറയുലമനത  എനനിക്കറനിയനില.  ഒനര ഏക്കര് സലെകത്ത
ഞങ്ങള്  കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുള  എനത  ആറന്മുള  എവം.എല്.എ.  തലന  ഇവനിലട
പറയുകേയുണടായനി.
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ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  കേഴനിഞ
സഭയനിലവം ഞടാനനിലടാത്ത സമയത്തുവം ഇഇൗ സഭലയ ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കടാന ശമനിച്ചു. ഒരു
കേടാരദ്യവം അങ്ങത മനസനിലെടാകക്കണതത ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവള പദ്ധതനി പ്രകദശലത്ത
70 ഏക്കറടക്കവം 140 ഏക്കര് സലെത്തത ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത കൃഷനി ആരവംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.
വനിത്തത  വനിതച്ചു.  ഇനനി  ലതറനിദ്ധരനികക്കണ.  ബടാക്കനി  100  ഏക്കര്  സലെത്തത
അവനിലടയുള്ള  കതടാടത  റന്നീ-ഇനകസ്റ്റേറത ലചയകേഴനിഞടാല്  വനിത്തത  വനിതയ്ക്കുവം.  മടാത്രമല
അവനിലട മനിചഭൂമനിയുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത നനിലെനനില്ക്കുന, നനിയമപ്രകേടാരവം ആ കേമ്പനനി
ലെടാനത സന്നീലെനിവംഗത ആക്ടത ലെവംഘനിചനിട്ടുലണനത മനസനിലെടാക്കനിയ സടാഹചരദ്യത്തനില്  ഭൂമനി
ഏലറടുക്കടാന  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.  അതലകേടാണത  അക്കടാരദ്യത്തനില്
യടാലതടാരു ആശങ്കയുവം കവണ,  ഒനര ഏക്കര് എനതത ഒരു സന്വേകേടാരദ്യ വദ്യകനിയുലട
സലെവം മടാത്രമടാണത അവനിലടയുള്ളതത.  സര്ക്കടാരനിനത അവനിലട കൃഷനി ഭൂമനിലയടാനമനില.
സര്ക്കടാരനിലന  കൃഷനി  ഭൂമനിയനിലെല  ഒരനിടത്തുവം കൃഷനിയനിറക്കുനതത.  വരുന  10-ാം
തന്നീയതനി ലമത്രടാന കേടായലെനിലവം  കൃഷനിയനിറക്കടാന കപടാകുകേയടാണത.  അതവം സര്ക്കടാരനിലനയല,
സന്വേകേടാരദ്യ  വദ്യകനിയുലട  ഭൂമനിയടാണത.  കേമ്പനനിക്കത  പലെ  ആശങ്കകേളുവം  ഉള്ളതകപടാലലെ  അങ്ങുവം
ലവറുലത ആശങ്കലപ്പെകടണ കേടാരദ്യമനില. വനിമടാനത്തടാവളത്തനിനത ഏലറടുക്കടാനുള്ളതള്ലപ്പെലട 110
ഏക്കര്  സലെത്തടാണത  വനിത്തനിറക്കല്  നടപടനി  നടനലകേടാണനിരനിക്കുനതത.  അങ്ങത
ഒനര ഏക്കര് എനപറഞത ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കരുതത.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  പറയുനതത
ഞടാന കകേള്ക്കടാവം. പലക്ഷ ആ നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ എവം.എല്.എ. സഭയനില്
പറഞ  കേടാരദ്യമടാണത  ഞടാന  ഇവനിലട  പറഞതത.  ഒനര  ഏക്കര്  സലെത്തത  മടാത്രമടാണത
ഞങ്ങള്  കൃഷനിയനിറക്കനിയനിട്ടുള്ളതത  എനത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ആറന്മുള  എവം.എല്.എ.
പറഞനിരനിക്കുകേയടാണത.  കരഖ പരനികശടാധനിക്കണവം.  തൃശ്ശൂരനില്നനിനള്ള മനനി എന
നനിലെയനില് അകങ്ങയത എവനിലട കവണലമങ്കനിലവം കപടാകേടാവം. അതനിനത ഒരു തടസവുമനില.
പകക്ഷ  ആ  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  എവം.എല്.എ.  ആധനികേടാരനികേമടായനി  പറയുനതത
ഞങ്ങള്ക്കത കകേള്ക്കടാതനിരനിക്കടാന കേഴനിയുകമടാ?

മനി  .    ലചയര്മടാന:  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  പറഞകപ്പെടാള്  അകങ്ങയത
കബടാധദ്യലപ്പെട്ടുകേടാണുലമനത വനിശന്വേസനിക്കുന.

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്, ഇല. അതത അങ്ങലന കബടാധദ്യലപ്പെടുന കേടാരദ്യമല.
അകങ്ങയത  കബടാധദ്യലപ്പെട്ടനിലകലടാ;  അങ്ങത  ലതടാട്ടടുത്തുള്ള  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ
എവം.എല്.എ. ആണകലടാ?

മനി  .   ലചയര്മടാന: എനനിക്കത കബടാധദ്യലപ്പെട്ടു.

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്,  അകങ്ങയത കൃതദ്യമടായനി കബടാധദ്യലപ്പെടുലമനത ഞടാന
കേരുതനനില.
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ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  ഒനര ഏക്കലറനടാണകലടാ  അങ്ങത

പറയുനതത,  അങ്ങത പത്തനവംതനിട്ട ജനിലയനിലള്ള ആളടാണകലടാ;  ഞടാന ഒരു കേടാരദ്യവം

അങ്ങകയടാടത  പറയലട്ട,  ഞടാന അങ്ങലയ ലകേടായ്ത്തുല്സവത്തനിനത ക്ഷണനിക്കുകേയടാണത.

ബടാക്കനിയുള്ള  എലടാ  സലെലത്തയുവം  ലകേടായ്ത്തുല്സവത്തനിനത  പലങ്കടുക്കടാന  അങ്ങത

തയ്യടാറുകണടാ?

മനി  .    ലചയര്മടാന: ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശത  കചടാദനിചതലകേടാണടാണകലടാ അകദ്ദേഹവം

അങ്ങലന  പറഞതത.  അവംഗങ്ങലളലടാവം  ഇടലപട്ടത  സവംസടാരനിക്കുകേയടാണത  അതലകേടാണടാണത

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനിയുവം ഇടലപട്ടതത.

ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്, ആറന്മുള എയര്കപടാര്ട്ടനിനത അനുമതനി നല്കേനിയതത

ആരടാണത; അകങ്ങയറനിയടാകമടാ? 11-11-2010-ല് ആരടായനിരുന ഇവനിലട ഭരനിചനിരുനതത?  അനത

ബഹുമടാനദ്യനടായ   വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദന  കകേരളത്തനിലന  മുഖദ്യമനനിയടാണത.  ലവറുലത

പറഞനിട്ടത  കേടാരദ്യമനില,  ഉള്ള കേടാരദ്യങ്ങള് പറയണവം.  ബഹുമടാനദ്യനടായ വനി.  എസത.

അച്ചുതടാനന്ദന  കകേരളത്തനിലന  മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന   കേടാലെഘട്ടത്തനില് 11-11-2010 ല്

ആറന്മുള  എവം.എല്.എ.  ശന്നീ.  ലകേ.സനി.  രടാജകഗടാപടാല്,  ഒരു  കേത്തത  അനലത്ത

മുഖദ്യമനനിക്കത  ലകേടാടുത്തു.  മുഖദ്യമനനി അതനിനകേത്തത ഉത്തരവനിട്ടതത,  "ജനിലടാ കേളക്ടര്,

പത്തനവംതനിട്ട,  നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്ത്തനവം  ആരവംഭനിക്കത്തക്കവനിധവം  ഭൂമനി  ലകേമടാറവം

ലചയ്യുനതനിനടാവശദ്യമടായ സതന്വേര നടപടനികേള് സന്വേന്നീകേരനിചത വനിവരവം അറനിയനിക്കുകേ”എനടാണത.

ഞങ്ങളടാരുവം ലകേടാടുത്തതല. കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനല. അങ്ങലനലയടാരു ലതറനിദ്ധടാരണ

കവണ.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലകേടാട്ടടാരക്കര  എവം.എല്.എ.-ക്കത  അങ്ങലനലയടാരു  ലതറനിദ്ധടാരണ

കവണ.  ഇതത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദന  കകേരളത്തനിലന

മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന കേടാലെഘട്ടത്തനില്  ലകേടാടുത്തതടാണത.  കരഖകേളടാണത,  അലടാലത

ലവറുലത പറയുനതല.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട രടാജു  എബ്രഹടാമനിനത  കചടാദനിക്കടാന പറനില.

കേടാരണവം ഇക്കടാരദ്യങ്ങലളലടാവം നനടായനി അറനിയടാവുനതലകേടാണത അകദ്ദേഹവം കചടാദനിക്കനില. അതത

എനനിക്കറനിയടാവം.  നനികേത്തടാന  കവണനിയടാണത  അനുമതനി  ലകേടാടുത്തതത.  അങ്ങലന

നനികേത്തനി.  ആറന്മുള  എയര്കപടാര്ട്ടത  വരടാനകവണനി  എന്തടാണത  ലചയതത;  മടാത്രമല

അവരുലട  ലകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  കപടാലരനത  അവര്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടു.  അങ്ങലന  വനകപ്പെടാള്

ലചയലതന്തടാലണനറനിയുകമടാ?

ശന്നീ  .   എസത  .   രടാകജന്ദ്രന: സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്. റൂള് 303. ലനലനിനുവം

വനിമടാനത്തടാവളത്തനിനുവം  തമ്മേനില്  എന്തടാണത  ബനവം?  ഇലതലടാവം  കരഖയനില്നനിനത

ഒഴനിവടാക്കണവം. ബനിലനികലെയത മടങ്ങനിവരടാന ലചയര് നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.
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ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  എസത.  രടാകജന്ദ്രന,  അലങ്ങടാരു
നനിയമപ്രശ്നവം ഇവനിലട ഉനയനിചതടാണത.  ഇടുക്കനിയനില് വലെനിയ കൃഷനിലയടാനമനിലകലടാ.
ലനലലണനത  പറഞടാലവം  അകങ്ങയത  ലനലനിലനക്കുറനിചത  വലെനിയ അറനിലവടാനമനില.
അതത  കേഴനിച്ചുള്ള അറനിവുമടാത്രമകലയുള്ളു.  2011  മടാര്ചത  1,  എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെഘട്ടമടാണത.  അനലത്ത വദ്യവസടായ വകുപ്പെത  ലസക്രട്ടറനി  ശന്നീ.  ടനി.  ബടാലെകൃഷ്ണന
ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന  ഒരു  ഉത്തരവടാണത.  ആറന്മുള  എയര്കപടാര്ട്ടനിനടായനി  കചടാദനിചതത
500  ഏക്കര്  സലെമടാണത.  221  ഏക്കര്  അവരുലട  ലകേവശമുണത.  ബടാക്കനി
സലെത്തനിനുള്ള  സഹടായവം  ലചയ്യണലമനടാവശദ്യലപ്പെട്ടകപ്പെടാള്  2000  ഏക്കര്  സലെമടാണത
ലകേടാടുത്തതത.  അതത വദ്യവസടായ കമഖലെയടായനി പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.  അതനിലന കരഖകേളടാണത
എലന ലകേവശമുള്ളതത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗവം എസത.  രടാകജന്ദ്രന ഇവനിലട  ഇഇൗ
ബനിലമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  എന്തത  പ്രസകനിയടാണുള്ളലതനത  കചടാദനിച്ചു.  ഇവനിലട  ലനല്വയല്
സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടുനതനിനുകവണനിയടാണത  2008-ല്  ഒരു  നനിയമവം  പടാസടാക്കനിയതത.
യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര് വനതനിനുകശഷവം ഒരു കുട്ട മണ്ണുകപടാലവം ആറന്മുള എയര്കപടാര്ട്ടനില്
ഇട്ടനിട്ടനില.  അലതലടാവം  ലചയതത  എല്.ഡനി.എഫത.  ഭരണകേടാലെഘട്ടത്തനിലെടാണത.  അതമടാത്രമല
2011-ല് ലതരലഞടുപ്പെത സമയത്തത അവനിലട മതരനിച എല്.ഡനി.എഫത.  സടാനടാര്ത്ഥനി ഒരു
കപടാസ്റ്റേര് അചടനിചനിറക്കനി.   "അതനിരുകേളനിലടാത്ത കലെടാകേവം"  എനവചടാല്   വനിമടാനവം
ആറന്മുളയനില്നനിനത പറയുനയരുകേയടാണത. “  ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവളവം യടാഥടാര്
ത്ഥദ്യത്തനികലെയത സന്വേകേടാരദ്യ  കമഖലെയനില്  3,000  കകേടാടനി  രൂപ  മുടക്കനി  അന്തടാരടാഷ
നനിലെവടാരമുള്ള വനിമടാനത്തടാവളവം  സവംസടാന ഗവണ്ലമനനിലന  അവംഗന്നീകേടാരകത്തടാലട
നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്ത്തനവം തടങ്ങനി.  നനിര്ദ്ദേനിഷ വനിമടാനത്തടാവള ഭൂപ്രകദശവം സവംസടാന
വദ്യവസടായ വകുപ്പെത  ഇനഡസനിയല് ഭൂപ്രകദശമടായനി  വനിജടാപനവം  ലചയ.  കൂടുതല്
അവംഗന്നീകേടാരത്തനിനടായനി  വനിശമരഹനിതമടായ  പ്രവര്ത്തനവം.”  ഇതടാണത  കേഴനിഞ
2011-ലലെ ലതരലഞടുപ്പെനില് പറഞനിട്ടുള്ളതത.  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  അങ്ങുകൂടനി ഇതത
കേടാണണവം.  അവനിലട   പ്രസവംഗനിക്കടാന  കപടാകുകമ്പടാള്  അങ്ങത  ഇഇൗ  കേടാരദ്യവം  കൂടനി
സൂചനിപ്പെനിക്കണവം.   അതനിനുകവണനിയടാണത ഞടാന ഇതത സൂചനിപ്പെനിചതത.

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന:  സര്,  വനിമടാനത്തടാവളവം  സന്വേപ്നവം  കേടാണുകേയുവം
വനിമടാനത്തടാവളവം  ലകേടാണ്ടുവരുലമനത  വടാഗടാനവം  നല്കുകേയുവം  ലചയലകേടാണടാണത
ആറന്മുളയനിലലെ  അനലത്ത  എല്.ഡനി.എഫത.  സടാനടാര്ത്ഥനി  ലതരലഞടുപ്പെനില്
മതരനിചതത.  മടാത്രമല  ലതരലഞടുപ്പെനിനത  ലതടാട്ടുമുമ്പടായനി  2500  ഏക്കര്  സലെവം
ഇനഡസന്നീസത ഡനിപ്പെടാര്ട്ടുലമനത കനടാട്ടനിലഫ ലചയ.  ഏതടായടാലവം ആ ഗടാമത്തനില് ഒരു
പടാടകശഖരവുവം ഒരു ലനല്പ്പെടാടവുവം ഒരു ലനന്മേണനി വനിത്തുകപടാലവം വനിതയടാന പറടാത്ത
പടാകേത്തനിലെടാക്കനിയനിട്ടടാണത  നമ്മുലട കേയ്യനികലെയത  ഇഇൗ ഭരണവം തനലതനത  അകങ്ങയത
ഓര്മ്മേയുകണടാ?
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ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  അതടാണത  ഞടാന  പറഞതത.  അങ്ങലന ലചയ
ആളുകേളടാണത നമ്മേലള കുറലപ്പെടുത്തുനതത. യടാഥടാര്ത്ഥദ്യകബടാധകത്തടാടുകൂടനി കേടാരദ്യങ്ങള്
കേടാണകണ?  എന്തു  പറഞടാലവം  ആറന്മുള  എയര്കപടാര്ട്ടനിനടായനി  അവനിലട  നനിലെവം
നനികേത്തനി, ആറന്മുള എയര്കപടാര്ട്ടത എനള്ള നനിലെയനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത ആരവംഭവം കുറനിച്ചു
എലനടാലക്കയടാണത  പറയുനതത.  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യങ്ങള്  നനിങ്ങള്  അറനിഞനിരനിക്കണവം,
അതനിനുകവണനി  മടാത്രമടാണത  ഞടാന  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതത.
നനിങ്ങള്ക്കത  ഇതനിലനക്കുറനിചത  എലന്തങ്കനിലവം  പറയടാനുകണടാ;  "ഞങ്ങള്  ഇതത
ലകേടാടുത്തനിട്ടനില"  എനത  നനിങ്ങള്ക്കത  പറയടാന  സടാധനിക്കുകമടാ?  നനിങ്ങള്  സമരവം
നടത്തനിയവരടാണത.  ആ സമരത്തനില് പലങ്കടുത്തനിട്ടുള്ള ആളുകേളടാണത നനിങ്ങള്.  ഞടാന
സമരത്തനില്  പലങ്കടുക്കടാന  കപടാകുനതത  ലതറടാലണനത  പറയനില.  പകക്ഷ,  ഗവണ്ലമനത
ലചയകേടാരദ്യവം അതവം എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത ലചയതത  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യകബടാധകത്തടാടുകൂടനി
ഉള്ലക്കടാണത  അതനിനുകവണനി  പ്രവര്ത്തനികക്കണതനിനുപകേരവം  നനിങ്ങലളലടാവരുവം
ഞങ്ങലള കുറലപ്പെടുത്തടാന കേനിട്ടനിയ അവസരവം വനിനനികയടാഗനിച്ചു.  അനത ഒരു മനനിക്കത
പ്രകതദ്യകേ ചുമതലെയുണടായനിരുന. മനനിക്കുള്ള ചുമതലെ എന്തടാലണനടാല്, വടാര്ഷനികേവം
പ്രമടാണനിചത  ഓകരടാ  ജനിലയനിലവം  നടപ്പെടാകക്കണ  പ്രധടാന  പദ്ധതനികേള്  ഏലതടാലക്കലയനത
വനിലെയനിരുത്തനി  അതനിലന  ലദനവംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സൂകതകയടാടുകൂടനി  നനിരന്നീക്ഷനിക്കടാന
അനത   മനനിലയ  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിരുന.  എലന  ഓര്മ്മേ  ശരനിയടാലണങ്കനില്  അനലത്ത
കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന.  ശരനിയലലങ്കനില് ഞടാന തനിരുത്തനിലക്കടാള്ളടാവം.  ഞടാന
ഒരു ലതറനിദ്ധടാരണയുണടാക്കടാന കവണനി പറയുനതല.

ശന്നീ  .    മുലക്കര  രതടാകേരന:  സര്,  ആറന്മുള  വനിമടാനത്തടാവളവുവം  അവനിടലത്ത
കൃഷനിയുവം മണനിടലമടായനി ബനലപ്പെട്ടടാണത ഇഇൗ ചര്ച മുഴുവന കപടാകുനതത.  കേഴനിഞ
ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവളവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത  മണനിട്ടതവം
ലഹകക്കടാടതനിയനില് കകേസത  വനതവം അതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  ഇറക്കനിയ ഉത്തരവുകേളുവം ഒരു
ലപടാത അകനന്വേഷണത്തനിനത വനികധയമടാക്കടാകമടാ എനത ഞടാന കചടാദനിചനിരുന. ഞടാന
പഠനിചനിടകത്തടാളവം  ആറന്മുള  എയര്കപടാര്ട്ടനില്  മണനിട്ടത  തടങ്ങനിയതത  2003-ലെടാണത.
2006-ല്  അധനികേടാരത്തനില്  വന  ഇടതപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യ  മുനണനി  ഗവണ്ലമനനിലന
കേടാലെത്തത  അവനിലട  മണനിട്ടനിട്ടനില.  ഇനനി  ഏലതങ്കനിലവം  തരത്തനില്  മണനിട്ടനിട്ടുലണനത
സടാപനിചടാല്  എലടാ  ഗവണ്ലമന്റുകേളുലടയുവം  2003  മുതല്  ഇതവലരയുള്ള  എലടാ
കേടാരദ്യങ്ങളുവം  അതടായതത  ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവുകേള്,  സന്വേന്നീകേരനിച  നടപടനികേള്,  നടപടനികേളനില്
ഉകദദ്യടാഗസര്  കേടാണനിച  വന്നീഴ്ച  ഇലതലടാവം  അകനന്വേഷണത്തനിനത  വനികധയമടാക്കടാന  അങ്ങത
തയ്യടാറുകണടാ? ഇങ്ങലന ഒരു ആവശദ്യവം ഉനയനിക്കുനകണടാ; ഉനയനിക്കുനലണങ്കനില്
അവനിലട  മണനിട്ടത  തടങ്ങനിയതത  മുതല്  ഇഇൗ  ഭൂമനി  ലകേമടാറവംവലര  എലടാ  കേടാരദ്യവുവം
അകനന്വേഷനിക്കടാന അങ്ങത ആവശദ്യലപ്പെടണലമനടാണത പറയുനതത. അങ്ങത ആശങ്കകേളുവം
വനിമര്ശനങ്ങളുവം ഒലക്ക പറയുനകൂട്ടത്തനില് ഇങ്ങലനലയടാരു ആവശദ്യവംകൂടനി  ഉനയനിക്കുകമടാ?
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ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്,  അങ്ങത ആശങ്കലപ്പെകടണ.  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക
കരഖകേളുലട  അടനിസടാനത്തനില്  പറഞലവകനയുള.  അങ്ങത  ലതറനിദ്ധടാരണ ഉണടാകക്കണ.
അതങ്ങത  ലചയടാല്  കപടാലര;  ഞങ്ങള്ക്കത  എലന്തങ്കനിലവം  വനികരടാധമുകണടാ?  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ശന്നീ. രടാജു എബ്രഹടാവം എഴുതനി ലകേടാടുക്കണവം.

ശന്നീ  .    രടാജു  എബ്രഹടാവം:  സര്,  ഞടാന  ഇതത  കകേട്ടനിട്ടത  മനിണടാതനിരനിക്കുകേയടായനിരുന.
നനിങ്ങള്  മണനിട്ട  വനിഷയവുവം  ഇടതപക്ഷ  സര്ക്കടാരനിലന  ചുമലെനില്  വച്ചു.   ഇവനിലട
ശന്നീ.  മുലക്കര രതടാകേരന പറഞതടാണത ശരനി.   ഞങ്ങള് അതനിലനതനിലര സമരവം
നടത്തനി.    ടടാക്ടര് കേത്തനിചതനിലനതനികരയുവം അവനിലട ഉപകരടാധവം നടത്തനിയതനിലനതനികരയുവം
ഞങ്ങളുലട കപരനില് കകേസ്സുണത.  ആ കകേസത ഇനവം കകേടാടതനിയനില് നടക്കുകേയടാണത.  ശന്നീ.  വനി.
എസത. അച്ചുതടാനന്ദലന ഗവണ്ലമനത വനതനിനുകശഷവം അവനിലട ഒരു ഇഞത സലെത്തു
കപടാലവം മണനിട്ടനിട്ടനില.  2500 ഏക്കര് സലെവം, അതത വദ്യവസടായ ലസക്രട്ടറനി ഇറക്കനിയ
ഒരു ഉത്തരവടാണത. ആ ഫയല് അനലത്ത  വദ്യവസടായ വകുപ്പുമനനി കേണനിട്ടനില. ഇഇൗ
കേടാരദ്യങ്ങള്ലക്കലടാവംകൂടനി അകനന്വേഷണവം ആവശദ്യലപ്പെടടാന നനിങ്ങള്ക്കത ലധരദ്യമുകണടാ?

ശന്നീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാവം :  സര്,  ആറന്മുളലയക്കുറനിചത  രണ്ടുഭടാഗത്തുനനിനമുള്ള
ആളുകേള്  അകങ്ങടാട്ടുമനികങ്ങടാട്ടുവം  ആകരടാപണവം  ഉനയനിക്കുന  സടാഹചരദ്യമടാണത  കേടാണുനതത.
ശന്നീ. രടാജു എബ്രഹടാമുവം ശന്നീ. മുലക്കര രതടാകേരനുവം പറഞതത വളലര പ്രസകമടായ
കേടാരദ്യമടാലണന  കതടാനന.  കേഴനിഞ  പത്തുവര്ഷലത്ത  ഇതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട
കേടാരദ്യങ്ങള്  സമഗമടായ  ഒരകനന്വേഷണത്തനിലൂലട  പുറത്തുവരുനതലകേടാണത  ആര്ക്കുവം
വനികരടാധമുണടാകുലമനത  കതടാനനനില.  അതത  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  ഗവണ്ലമനനിനു  തലന
ഏലറടുക്കടാവുനതടാണത. മുലക്കര രതടാകേരന സടാറനിലന പടാര്ട്ടനിയനില്ലപ്പെട്ടവരടാണത ഇകപ്പെടാഴലത്ത
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുവം  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുവം.  ആ  നനിലെയനില്  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
മലറടാരു  തരത്തനിലള്ള തടാരതമദ്യത്തനിലന  ആവശദ്യമനില.  ഇതത  അകനന്വേഷണത്തനിനത
വനികധയമടാക്കുനതലകേടാണത ലതറനിലലനടാണത എനനിക്കത കതടാനനതത.

മനി  .    ലചയര്മടാന:  ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശത അകങ്ങയത എത്ര സമയവംകൂടനി കവണനി
വരുവം? ഇനത രണത ബനിലകേള് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുനണത.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത :  സര്,  സമയവം  പറയടാന  സടാധനിക്കുകേയനില.  ഇതത

ബനിലനിലന ചര്ചയടാണത.

ശന്നീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നടാണു:  സര്,  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ഞടാന  എകതലപര്ട്ടലടാത്തത

ലകേടാണത ഒരു കേടാരദ്യവം  കചടാദനിക്കുകേയടാണത.  ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവള പദ്ധതനി ഏതത

കേമ്പനനിക്കടാണത ലകേടാടുത്തതത; ഏതത വര്ഷമടാണത ആരവംഭനിചതത?
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ശന്നീ  .    അടൂര് പ്രകേടാശത:  സര്,  ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവള പദ്ധതനി ഏതത  കേമ്പനനിക്കടാണത
ലകേടാടുത്തതത എന കചടാദദ്യമടാണത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗവം കചടാദനിചതത.  Clearance of
Land to KGS- Green Field Airport, Aaranmula.  അതനിലന കേത്തടാണത എലന
ലകേവശമുള്ളതത.  "നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവംഭനിക്കത്തക്ക  വനിധവം  ഭൂമനി  ലകേമടാറവം
ലചയ്യുനതനിനടാവശദ്യമടായ  സതന്വേര  നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിചത  വനിവരവം  അറനിയനിക്കുകേ"
എനടാണത  അതനില് പറഞനിരനിക്കുനതത.  12-11-2010-ലെടാണത  ഇഇൗ  കേത്തനില് ഒപ്പു
വചനിരനിക്കുനതത.  നമ്മേള് ഒരു വനിഷയവം ചര്ച ലചയ്യുകമ്പടാള് ലതറടായ കേന്നീഴ്വഴക്കമടാണത,
ലതറടായ ധടാരണയടാണത എനപറഞത കേടാരദ്യങ്ങള് അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയല ലചകയ്യണതത.

മനി  .   ലചയര്മടാന: തടാങ്കള് ബനിലനിനകേത്തുനനിനത സവംസടാരനിക്കൂ.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബനിലനികന്മേലള്ള  ചര്ചയടാകുകമ്പടാള്  കേടാരദ്യങ്ങള്
പറയകണ?  അങ്ങത  പത്തനവംതനിട്ട  ജനിലലയ  പ്രതനിനനിധടാനവം  ലചയ്യുന  ഒരു  എവം.എല്.എ.
അകല; അങ്ങത എലനയുവം കൂടനി എവം.എല്.എ.-യടാണത.

മനി  .    ലചയര്മടാന:  ഇതത  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  ഒരു  ബനിലടാണത.  അതലകേടാണത
ബനിലനിനകേത്തുനനിനത സവംസടാരനിക്കടാനടാണത ഞടാന പറഞതത.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്,  അങ്ങുവം കൂടനി ഉള്ലപ്പെടുന പത്തനവംതനിട്ട ജനിലയനില്
വരടാനനിരുന  ഒരു  സവംരവംഭമടാണത.  ആ  സവംരവംഭത്തനിലനതനിലര  അങ്ങുവം  സമരത്തനില്
പലങ്കടുത്തനിട്ടുണത  എനതത  കവലറ  കേടാരദ്യവം.  പകക്ഷ  ഇലതലടാവം  യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാരനിലന
തലെയനില് വയകണടാ എനതടാണത  എലന കചടാദദ്യവം.  അതത  ശരനിയല.  യു.ഡനി.എഫത.
ഗവണ്ലമനടാണത  ഇലതലടാവം  ലചയലതനവരുത്തനി  ഒരു  ലതരലഞടുപ്പെത  കവളയനില്
ഞങ്ങലളലടാവം  ശരനിയടാക്കുവം  എനടാണത  പറഞതത.  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനനിലന
കമടാശമടായനി  ചനിത്രന്നീകേരനിക്കടാനുള്ള  ശമത്തനില്  പലെരുമുണടാകേടാവം.  3 എ  കഭദഗതനി
പനിനവലെനിക്കടാനുള്ള ചര്ചയടാണത ഇവനിലട നടക്കുനതത. 3 എ കഭദഗതനി ലറഗുലെലറ സത
ലചയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുലമനടാണത  കൃഷനി വകുപ്പുമനനി പറഞതത.
ആ അഭനിപ്രടായവം തലനയടാകണടാ ബഹുമടാനലപ്പെട്ട റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കുമുള്ളലതനത
ഞടാന കചടാദനിചകപ്പെടാള് ചര്ച കേഴനിഞകശഷവം മറുപടനി  പറയടാലമനടാണത അകദ്ദേഹവം
അറനിയനിചതത. 93,000-ലെധനികേവം ആളുകേള് അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത.  ഇഇൗ ബനില് സബ്ജക്ടത
കേമ്മേനിറനിക്കത അയയ്ക്കുന ചര്ചടാകവളയനില് ശന്നീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന സവംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്
50-ഉവം  60-ഉവം  വര്ഷങ്ങളടായനി  ലകേവശവം  വചനിരനിക്കുന  ഭൂമനിയനില്  വന്നീടുവചത
തടാമസനിക്കുനവര്ക്കത ഇകപ്പെടാള് വന്നീടത പുതക്കനിപ്പെണനിയടാനുള്ള അനുമതനി ലെഭനിക്കുനനില
എനപറഞത ശന്നീ.  റനി.  വനി.  രടാകജഷത  ആകക്ഷപവം ഉനയനിക്കുകേയുണടായനി.  അതനിനത
മറുപടനിലയടാനവം ബഹുമടാനലപ്പെട്ട റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനിയനില്നനിനവം ഉണടായനില. എലടാവം
നമുക്കത പനിലന കനടാക്കടാലമനവം പനിനന്നീടത ആകലെടാചനിക്കടാലമനവം മടാത്രമടാണത അകദ്ദേഹവം
എകപ്പെടാഴുവം ഏതത അവസരത്തനിലവം പറയടാറുള്ളതത.  അഞത ലസന്റുവം പത്തത ലസന്റുവം ഭൂമനി
നനികേത്തുന പടാവലപ്പെട്ട ആളുകേള് വന്നീണ്ടുവം പണവം അടയണലമനത ആരുവം പറഞനിട്ടനില.  ഇഇൗ
നനിയമത്തനിലവം പറഞനിട്ടനില.  അങ്ങലന പറഞനിട്ടുലണങ്കനില് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട റവനപ്യൂ
വകുപ്പുമനനി  സൂചനിപ്പെനിക്കണവം.  ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിഷയങ്ങള്  ഏലറ  ചര്ച
ലചയ്യലപ്പെകടണതടാണത.
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ശന്നീമതനി പനി  .    അയനിഷടാ കപടാറനി:  സര്,  ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശനികനടാടത  എനനിക്കത
വളലര  ബഹുമടാനമുണത.  ആറന്മുള  വനിമടാനത്തടാവള  പദ്ധതനിയുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  ഒത്തനിരനി
കേടാരദ്യങ്ങള് അങ്ങത സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  കേഴനിഞ നനിയമസഭടാ സകമ്മേളന കേടാലെയളവനില്,
ഇഇൗ  വനിഷയവം  ഇടതപക്ഷ  ഗവണ്ലമനത  ലകേടാണ്ടുവനതടാലണനത  സവംസടാരനിക്കുകേയുണടായനി.
അനലത്ത   മുഖദ്യമനനിയടായനിരുന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ഉമ്മേന  ചടാണനി  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയുമടായനി
മുകനടാട്ടുകപടാകുലമനത  പറഞനിരുന.  ഇതത  തനിരുത്തനിക്കൂകട  എനത  ഞങ്ങള്  അനത
കചടാദനിക്കുകേയുണടായനി.  അതനിനത  നടപടനി  ഉണടായനില,  സമരവം  നടത്തനിയകപ്പെടാള്
മടാത്രമടാണത  അതത  നനിര്ത്തനിവചതത.  അവനിടലത്ത  പ്രകൃതനിലയ  ഹനനിക്കുലമനള്ളത
ലകേടാണത വനിമടാനത്തടാവളവം ആറന്മുളയനില് കവലണനത  മുഖദ്യമനനി ശന്നീ.  പനിണറടായനി
വനിജയന പറയുകേയുവം ആ പ്രസടാവന പത്രങ്ങളനില് വരനികേയുവം ലചയ. 3 എ കഭദഗതനി
നമുക്കറനിയടാവം,  അകദ്ദേഹത്തനിനുവം  അറനിയടാവുന  കേടാരദ്യമടാണത.  മനിക്ക  കറടാഡകേളുവം
ലവള്ളത്തനിലെടായനി  കപടാകുന സനിതനിയടാണത.  ഇലതടാലക്ക പുനനഃസടാപനികക്കണ നടപടനി കൂടനി
കവണതടാണത.  നനികേത്തലപ്പെട്ട  കതടാടുകേള്,  ലഡയനികനജത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവ  തനിരനിച്ചു
ലകേടാണ്ടുവകരണതകല എനടാണത അങ്ങകയടാടത കചടാദനിക്കടാനുള്ളതത.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  കചടാദനിചതത  വളലര

പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേടാരദ്യമടാണത.  അങ്ങയുലട  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനിലള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്

അകങ്ങയറനിയടാമകലടാ? മഴയുള്ള സമയത്തത എവം.സനി. കറടാഡനില്ക്കൂടനി  യടാത്രലചയ്യടാന

സടാധനിക്കുകമടാ?  ഇക്കടാരദ്യവം ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗത്തനിനത അറനിയടാലമനള്ളതലകേടാണത

ഞടാന പ്രകതദ്യകേനിചത  പറയുനനില.  നമ്മേലളലടാവരുവം എവം.സനി.  കറടാഡനില്ക്കൂടനി  യടാത്ര

ലചയ്യുനവരടാണത.  മഴസമയത്തത  അതവഴനി  യടാത്ര  ലചയ്യടാന  സടാധനിക്കുകമടാ?  ഉള്ള

കതടാടുകേലളടാലക്ക നനികേത്തുകേയുവം ഇലടാതടായനിലക്കടാണനിരനിക്കുകേയുമടാണത.  ആറന്മുളയുലട

കേടാരദ്യത്തനില്  ഞങ്ങള്  ആര്ക്കുകവണനിയുവം  വക്കടാലെത്തത  ഏലറടുത്തനിട്ടനില.  അങ്ങലനലയടാരു

ലതറനിദ്ധടാരണ കവണ. ഞങ്ങള് ഉള്ള കേടാരദ്യങ്ങള് പറയുന. ഒരു ഗവണ്ലമനത ഉകദ്ദേശ

ശുദ്ധനികയടാടുകൂടനി  നടപ്പെടാക്കടാലനടുത്ത തന്നീരുമടാനങ്ങലള കവലണനവയ്ക്കുനതത  പുതനിയ

ഗവണ്ലമനത വരുകമ്പടാള് സന്വേന്നീകേരനിക്കുന നടപടനിയടാണത.

ശന്നീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതടാമസത: സര്, ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവളത്തനിലന ഭൂമനി നനികേത്തല്

സവംബനനിചത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗവം സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി. രണടായനിരത്തനില്പ്പെരവം ഏക്കര്

ഭൂമനി  കനടാട്ടനിലഫ ലചയ  എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനനിലന  ഇകപ്പെടാഴലത്ത പ്രതനിനനിധനിയടായ

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ആ  നടപടനിലയപ്പെറനി  ഒരു  വടാക്കത  പറയടാലത  മടാകവടാ

കസതൂങത  കലെടാവംഗത  മടാര്ചത  നടത്തനിയ മട്ടനില് അവനിലട കപടായനി വനിലത്തറനിഞനിട്ടടാണത

ഇവനിലട ഇരനിക്കുനലതന കേടാരദ്യവം അകങ്ങയത അറനിയുകമടാ?
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ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  അകദ്ദേഹവം  അവനിലട  കപടായനി  വനിത്തത  എറനിഞ.
വനിലത്തറനിയടാന കപടായകപ്പെടാള് കതടാളനില് കതടാര്ത്തനിട്ടനിട്ടുണടായനിരുന. പകക്ഷ  തലെയനിലലെ ലകേട്ടത
കേണനില.  അതവംകൂടനി കവണതടായനിരുന.  ഒരു കേര്ഷകേനത കവണ എലടാ കേടാരദ്യങ്ങളുവം
ഉണടാകക്കണതടായനിരുന എനടാണത എലന അഭനിപ്രടായവം. ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനി,
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മടാതല്യു  ടനി.  കതടാമസത,  ആറന്മുള
എവം.എല്.എ.  തടങ്ങനിയവര്  ഒനര  ഏക്കര്  സലെത്തത  കൃഷനി  ലചയ്യടാന  കപടായതത
എങ്ങലനയടാലണനത  അറനിയടാകമടാ?  കേടാര്പ്പെറത  വനിരനിചത,  ചുവന പരവതടാനനി  വനിരനിചത
അതനിലൂലടയടാണത  കപടായതത.  അകങ്ങയത  കൃഷനിലയക്കുറനിചത  അറനിയടാമകലടാ?  പടാടത്തനിറങ്ങനി
ലചളനി  കേടാലെനില്  പറണവം.  അങ്ങലനയുള്ള  സവംഭവമുണടാകയടാ?  അങ്ങത  കേടാരദ്യങ്ങള്
ആകലെടാചനിക്കണവം.

മനി  .   ലചയര്മടാന: നമ്മുലട വനിഷയവം ആറന്മുള വനിമടാനത്തടാവളമല.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, 3 എ കഭദഗതനി പനിനവലെനിക്കുകേ എനതടാണത  പ്രശ്നവം.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത  അധനികേടാരത്തനില്
വനതനിനുകശഷവം ആറന്മുളയനില് മടാത്രമല തരനിശുനനിലെത്തനില് കൃഷനി ലചയതത.  6937
ഏക്കര്  സലെത്തത  കൃഷനി  ലചയനിട്ടുണത.  ആറന്മുള  അതനില്  ഉള്ലപ്പെട്ട  സലെമടാണത.
പലെയനിടത്തുവം ഭൂമടാഫനിയകേളുലട സലെത്തത വനിത്തനിറക്കുനതനില് പലെ അസന്വേസതകേളുവം
കേടാണുനണത.  ആ  അസന്വേസത  സഭയകേത്തത  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുലമനത  ഞടാന  പ്രതന്നീക്ഷനിചനില.
മലറടാനത,  ലചളനിയനില് ഇറങ്ങനിയുവം അലടാലതയുവം വനിലത്തറനിയടാറുണത.  അവനിടലത്ത കൃഷനിക്കടാര്
ഞങ്ങലള  പരവതടാനനി  വനിരനിചത  സന്വേന്നീകേരനിചതടാണത.  അങ്ങത  പലെ  ലകേട്ടനിടങ്ങളുലടയുവം
തറക്കലനിടടാറുണകലടാ,  അങ്ങത  വടാനവം  കകേടാരനിയടാകണടാ  തറക്കലനിടുനതത;  കസ്റ്റേജനില്
നടാടവലെനിചത  ശനിലെടാസടാപനവം  ലചയ്യുനതനിനുപകേരവം  നടാലള  മുതല്  കേലലകേട്ടനിയതനിനു
കശഷവം മനനിമടാര് കപടായടാല് മതനികയടാ;  നനിങ്ങളുലട അസന്വേസതയുലട പ്രശ്നവം ഇലതടാനമല.
ഞങ്ങള്  ആരവംഭനിചനിരനിക്കുന  തരനിശത  നനിലെത്തനിലനതനിരടായനിട്ടുള്ള  കപടാരടാട്ടത്തനില്
നനിങ്ങളുവം സഹകേരനിക്കടാന തയ്യടാറടാകൂ.

"ക്ഷന്നീരമുകള്ളടാരകേനിടനിന ചുവട്ടനിലവം

കചടാരതലന ലകേടാതകേനിന കേഇൗതകേവം"

എനപറയുനതകപടാലലെ  ദയവടായനി  അങ്ങത  ഇഇൗ  രന്നീതനിയനില്  പറയരുതത.  ഇതനിലന
നലവശവം  മനസനിലെടാക്കടാന അങ്ങലയകപ്പെടാലലെ ഒരടാളനിനത  കേഴനിയടാത്തതനിലള്ള വനിഷമവം
ലകേടാണത പറയുനതടാണത. 

ശന്നീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുലട മണ്ഡലെത്തനില് ഉള്ലപ്പെട്ട
നനിലെത്തനില്  സനി.പനി.ലഎ.  (എവം)-ലന  പടാര്ട്ടനി  ഒടാഫന്നീസത  പണനിയുനതത  തടാങ്കളുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?
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ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   സുനനില് കുമടാര്: സര്, അങ്ങലനലയടാരു പരടാതനി ശന്നീ. അനനില്
അക്കര  ഇനവലര  എനനിക്കത  നല്കേനിയനിട്ടനില.  ഞടാന  ഇതസവംബനനിചത  അകനന്വേഷനിക്കടാന
പറഞനിരനിക്കുകേയടാണത.

മനി  .    ലചയര്മടാന:  ശന്നീ.  അനനില് അക്കര,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  പറയലട്ട.  പ്ലന്നീസത....
പ്ലന്നീസത.... അവംഗങ്ങള് ഇരനിക്കണവം. മനിനനിസ്റ്റേര് പറയലട്ട. നനിങ്ങള് ഉനയനിച വനിഷയലത്ത
കുറനിചത മനിനനിസ്റ്റേര് പറയലട്ട.......(ബഹളവം)....

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില് കുമടാര്:  സര്,  നനിലെവം നനികേത്തനി പടാര്ട്ടനി ഓഫന്നീകസടാ
ലകേട്ടനിടകമടാ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിലന ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത അനുകൂലെനിക്കുകേയനില. ഏതത പടാര്ട്ടനി
ഓഫന്നീസടായടാലവം  അതനിലനതനിലര  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന ഗവണ്ലമനത  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണത.
ആ നടപടനിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുവം.  ഏതത പടാര്ട്ടനി ഓഫന്നീസടാലണങ്കനിലവം.  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
യടാലതടാരു ആശങ്കയുവം കവണ.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത  : സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കൃഷനി വകുപ്പുമനനി.......(ബഹളവം)....

മനി  .   ലചയര്മടാന: പ്ലന്നീസത.... പ്ലന്നീസത.... അങ്ങത സവംസടാരനിക്കണവം.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  എനനിക്കത  ലപ്രടാട്ടക്ഷന  തരണവം.  ഞടാനടാണത
സവംസടാരനിക്കുനതത.

മനി  .   ലചയര്മടാന  : പ്ലന്നീസത....പ്ലന്നീസത.... ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗങ്ങള്  ഇരനിക്കണവം. ....
(ബഹളവം)....ബനിലനിലന  ചര്ചയടാണത  നടക്കുനതത.  ഇതത  വളലര  ഗഇൗരവമടായനി
കേടാണണവം. ശന്നീ. അടൂര് പ്രകേടാശത, അങ്ങത ബനിലനിലന ചര്ചയനികലെയത വരണവം.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത  : സര്, എനനിക്കത ലപ്രടാട്ടക്ഷന തരണവം.

ശന്നീ  .   എവം  .   സന്വേരടാജത:   സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്.

മനി  .   ലചയര്മടാന  : പ്ലന്നീസത.... പ്ലന്നീസത.....രടാകജഷത....

ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത:  സര്,  ഞടാന   പറയലട്ട.  കപടായനിനത  ഓഫത  ഓര്ഡര്
ഉനയനിക്കടാന അനുവദനിക്കടാത്ത സനിതനി സഭയനിലണടാവുകേയടാണത. ....(ബഹളവം)....

മനി  .   ലചയര്മടാന:   അങ്ങത പറയണവം.

ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത  : സര്,  ഭൂമടാഫനിയയ്ക്കുകവണനിയുള്ള  അസന്വേസത  എലടാ
അതനിരുവം ലെവംഘനിക്കുകേയടാണത. ....(ബഹളവം)....

മനി  .    ലചയര്മടാന:  റൂള്  പറയണവം.  പ്ലന്നീസത....പ്ലന്നീസത.....  അകദ്ദേഹലത്ത പറയടാന
അനുവദനിക്കണവം.

ശന്നീ  .   എവം  .   സന്വേരടാജത:   സര്, അവനിലട ബഹളവം നനിര്ത്തനിയടാല് പറയടാവം.
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മനി  .   ലചയര്മടാന: അകദ്ദേഹവം പറയുകേയകല. നനിങ്ങള് നനിശബ്ദരടായനിരനിക്കണവം.

ശന്നീ  .   എവം  .   സന്വേരടാജത  : സര്, ചട്ടവം 287. ഇവനിലട ഗഇൗരവതരമടായ ഒരു വനിഷയത്തനില് 44
മനിനനിട്ടടായനി ചര്ച നടക്കുകേയടാണത.  അടനിസടാനരഹനിതമടായ ആവര്ത്തനിച്ചുള്ള അസവംഗതമടായ
കേടാരദ്യങ്ങള്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കകേടാനനി  ലമമ്പര്  ഇവനിലട  ആവര്ത്തനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.
ചട്ടവം 287 അസവംഗതന്വേവുവം ആവര്ത്തനവുവം- "ചര്ചയനില് തലന സന്വേന്തവം വടാദങ്ങലളകയടാ,
അലലങ്കനില്  മറത  അവംഗങ്ങളുലട  വടാദങ്ങലളകയടാ  സവംബനനിചത  അസവംഗതമടായനി
സവംസടാരനിക്കുകേകയടാ അലലങ്കനില് വടാദങ്ങള് മുഷനിവത കതടാനത്തക്കവനിധവം ആവര്ത്തനിച്ചു
ലകേടാകണയനിരനിക്കുനകതടാ  ആയ  അവംഗത്തനിലന  നടപടനി  സവംബനനിചത  സഭയുലട
ശദ്ധക്ഷണനിചതനിനുകശഷവം,  സന്നീക്കര്ക്കത  അകദ്ദേഹകത്തടാടത  പ്രസവംഗവം നനിര്ത്തുവടാന
ആവശദ്യലപ്പെടടാവുനതടാണത.”ഇതത  ഞടാന  ലചയറനിലന  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.....
(ബഹളവം)....

മനി  .   ലചയര്മടാന: ബനിലനിലന ചര്ചയടാണത.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, ബനിലനിലന ചര്ചലയക്കുറനിചത അകങ്ങയറനിയടാമകലടാ.

മനി  .   ലചയര്മടാന:  അറനിയടാവം. എങ്കനിലവം രണത ബനില് സഭയനില്  എടുകക്കണതണത.
അതലകേടാണത പരമടാവധനി ബനിലനിനകേത്തുനനിനത സവംസടാരനിക്കടാന ശമനിക്കണവം.

ശന്നീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസത:  സര്,  കപടായനിനത ഓഫത ഒടാര്ഡര്.  ശന്നീ.  എവം.  സന്വേരടാജത
ഉനയനിച അകത കപടായനിനത തലനയടാണത ഞടാനുവം ഉനയനിക്കുനതത, ചട്ടവം 287. ഇതനില്
ഒരു കേടാരദ്യവം പ്രകതദ്യകേവം പറഞനിട്ടുണത. "വടാദങ്ങള് മുഷനിവു കതടാനത്തക്കവനിധവം ആവര്ത്തനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുനകതടാ........”മുഷനിപ്പെനില  എനതനിലന  ലതളനിവടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അവംഗങ്ങലളലടാവം ശന്നീ. അടൂര് പ്രകേടാശനികനടാടത നനിരന്തരവം കചടാദനിച്ചു ലകേടാണനിരനിക്കുനതത.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സന്നീക്കര്)

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ഇവനിലട  പുതനിയ അവംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പെലട  പലെരുവം
ചര്ചയനില് ഇടലപട്ടതലകേടാണടാണത ഇത്രയുവം നന്നീണ്ടുകപടായതത.

ശന്നീ  .   എവം  .   സന്വേരടാജത: സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  അകദ്ദേഹവം  ഒരു  കപടായനിനത  ഓഫത  ഓര്ഡര്
ഉനയനിചകതയുള.

മനി  .   സന്നീക്കര്: എനടാലവം ഒരവംഗവം ആവശദ്യലപ്പെട്ടടാല് അതത അനുവദനിക്കകണ?

ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത:  സര്,  കപടായനിനത  ഓഫത  ഓര്ഡര്  എത്ര  കവണലമങ്കനിലവം
ഉനയനിക്കടാവം.  അതത എലന അവകേടാശമടാണത.  ഞടാന ഉനയനിക്കടാന ആഗഹനിക്കുനതത
കരഖയനില്നനിനത നന്നീക്കവം ലചകയ്യണതത സവംബനനിചടാണത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട തൃക്കടാക്കര
അവംഗവം കനരലത്ത ഇടലപട്ടത സവംസടാരനിച്ചുലകേടാണത മടാകവടാ കസതൂങനിലന കലെടാവംഗത മടാര്ചത
കപടാലലെയടാണത വനിലത്തറനിഞതത എനപറഞ. അകദ്ദേഹത്തനിനത മടാകവടാ കസതൂങനിലന
കലെടാവംഗത മടാര്ചത എന്തടാലണനവം വനിലത്തറനിയുനതത എന്തടാലണനവം മനസനിലെടായനിട്ടനില.
ഇതത  കചരടാത്ത  ഉദടാഹരണവുവം  അത്ഭുതകേരമടായ  വനിചനിത്ര  പരടാമര്ശവുമടാണത.  ഇതത
കരഖയനില്നനിനത ഒഴനിവടാക്കണവം.
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ശന്നീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതടാമസത  : സര്,  ഒരു കപഴണല് എകതപ്ലകനഷനടാണത.  മടാകവടാ
കസതങത  കലെടാവംഗത  മടാര്ചത  നടത്തനി വനികക്ടടാറനിയസടായനി വരുനതകപടാലലെ  ശന്നീ.  വനി.  എസത.
സുനനില് കുമടാര് വനിലത്തറനിഞ എനടാണത പറഞതത. 

മനി  .    സന്നീക്കര്:   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അടൂര് പ്രകേടാശത,  അങ്ങത  അവസടാനനിപ്പെനിക്കണവം.
ശന്നീ. ലകേ. രടാജന, അങ്ങത അവനിലട ഇരനിക്കണവം.

ശന്നീ  .   പനി  .   ഉലലബദുള്ള: സര്, ലനല്വയല് സവംരക്ഷണവുമടായനി ബനലപ്പെട്ട ചര്ച
നടക്കുകമ്പടാള്  എലതങ്കനിലലമടാരു  പ്രകദശത്തത  ലനല്വയല്  നനികേത്തനി  പടാര്ട്ടനി  ഒടാഫന്നീകസടാ
ലകേട്ടനിടകമടാ  നനിര്മ്മേനിക്കുനലണനത  ഒരു  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കടാണനിചടാല്  അതനില്  ഇത്ര
അസഹനിഷ്ണുത പ്രകേടനിപ്പെനികക്കണതകണടാ? ....(ബഹളവം)....

മനി  .    സന്നീക്കര്:  അവംഗങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക സഭയനില് പറയടാവം.
പകക്ഷ ഇങ്ങലന അനന്തമടായനി നന്നീട്ടനിലക്കടാണ്ടുകപടാകുനതത ശരനിയല. .....(ബഹളവം)......
എന്തടാണനിതത?  ശന്നീ.  ലകേ.  ബടാബു,  അവനിലട  ഇരനിക്കണവം.  ശന്നീ.  അനവര് സടാദത്തത,
ഇരനിക്കൂ.  അനടാവശദ്യമടായ  സവംഭടാഷണങ്ങള്  കവണ.  പ്ലന്നീസത....  ശന്നീ.  എ.  എന.
ഷവംസന്നീര്, അവനിലട ഇരനിക്കണവം. 

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, എനനിക്കത സവംസടാരനിക്കടാമകലടാ.

മനി  .   സന്നീക്കര്: അങ്ങത സവംസടാരനിചത അവസടാനനിപ്പെനിക്കണവം. 

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  സവംസടാരനിചവസടാനനിപ്പെനിക്കടാനുള്ള  അവസരവം
കേനിട്ടുനനില അതടാണത പ്രശ്നവം.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  അങ്ങത  വനിലെകയറനിയ  പലെ അഭനിപ്രടായങ്ങള് പറയടാന കേഴനിവുള്ള
ആളടാണത. അലതടാലക്ക പറഞത അവസടാനനിപ്പെനിക്കണവം.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ഇവനിലട  ശന്നീ.  അനനില്  അക്കര  ഒരു  സവംശയവം
ഉനയനിച്ചു.  അകദ്ദേഹവം  പറഞതത  തൃശ്ശൂരനില്-അതത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുലട
നനികയടാജകേമണ്ഡലെമടാലണനടാണത ഞടാന മനസനിലെടാക്കുനതത-തൃശൂരനില് കകേടാര്പ്പെകറഷന
പരനിധനിയനില്ത്തലന വയല് നനികേത്തനി സനി.പനി.ലഎ. (എവം)-ലന ഓഫന്നീസത പണനിയുന.
അതത  ശരനിയടാകണടാ  എനതടാണത  കചടാദദ്യവം.  മടാത്രമല,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനിലയക്കുറനിചത  ശന്നീ.  എവം.  പനി.  പരകമശന്വേരലന ഒരു കലെഖനവം മടാതൃഭൂമനിയനില്
വനനിരുന.  അതത  ഞങ്ങലളലടാവരുവം  വടായനിചനിരുന.  യഥടാര്ത്ഥ  കേടാരദ്യങ്ങള്  പറയുകമ്പടാള്
ലവറുലത ബഹളവം വചനിട്ടത കേടാരദ്യമുകണടാ. 3 എ വകുപ്പെത പനിനവലെനിക്കണലമനതത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ലകേടാണ്ടുവന  കഭദഗതനിയടാണത.  അതത  പനിനവലെനികക്കണതനില
എനതടാണത ഞങ്ങളുലട അഭനിപ്രടായവം. അതനിലന കേടാരണങ്ങള് ഞങ്ങള് പറഞ.
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മനി  .    സന്നീക്കര്:  ദയവടായനി  ഇനനി  കചടാദദ്യവം  കചടാദനിക്കരുതത.  അകദ്ദേഹവം
അവസടാനനിപ്പെനിക്കലട്ട.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി:  സര്,  3 എ  വകുപ്പെത  നനിലെനനിര്ത്തനിയടാല്  ആറന്മുള
വനിമടാനത്തടാവളത്തനിനടായനി  നനിലെവം  നനികേത്തനിയ  ആളുകേള്ക്കത  നനിയമപ്രകേടാരവം   അവംഗന്നീകേടാരവം
കേനിട്ടനികല; അങ്ങലന ലകേടാടുകക്കണനി വരനികല? അതലകേടാണടാണത 3 എ നനിലെനനിര്ത്തരുതത
എനത  നനിയമത്തനില് ലകേടാണ്ടുവനതത. അതത അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, 2008-നത മുമ്പുള്ളതത ലറഗുലെലറസത ലചയ്യടാനടാണത  3
എ ലകേടാണ്ടുവനതത.  2008  ഓഗസ്റ്റേത മടാസവം  11-ാം തന്നീയതനിയടാണത പുതനിയ നനിയമവം
വനലതനടാണത  എലന  ഓര്മ്മേ.  അതനിനുകശഷവം  ഒരു  സലെത്തുവം  അനുമതനി  ലകേടാടുക്കടാന
പടാടനിലലനത തലനയടാണത ഇഇൗ നനിയമത്തനില് പറഞനിട്ടുള്ളതത.  വസ്തുനനിഷമടായ  കേടാരദ്യമടാണത.
എനനിക്കത സൂചനിപ്പെനിക്കടാനുള്ളതത, ബഹുമടാനദ്യനടായ റവനപ്യൂ വകുപ്പുമനനി ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
വദ്യകമടായ  അഭനിപ്രടായവം പറയണവം.

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  3 എ  വകുപ്പെത  പനിനവലെനിക്കുകമ്പടാള്  അതനിലന
consequence-ല് ഒനത, 3 എ വകുപ്പെത വനടാല് status quo ante ആകേണവം. എങ്കനില്
മടാത്രകമ  ഭൂമനി  കൃഷനിക്കത  ഉപകയടാഗനിക്കടാന  പറ്റുകേയുള.  കൃഷനിക്കത  ഉപകയടാഗനിക്കണലമങ്കനില്
ജലെനനിര്ഗ്ഗമന ചടാലകേള് കനിയറടാകേണവം. മണനിട്ടത നനികേത്തനിയനിട്ടത ദന്നീര്ഘകേടാലെമടാവുകേയുവം
കറടാഡത  ലവട്ടനിയുവം  ലപടാതസടാപനങ്ങള്  നനിര്മ്മേനിച്ചുവം  ഉപകയടാഗത്തനിലെനിരനിക്കുന  സലെവം
പൂര്വ്വസനിതനിയനിലെടാക്കുകേയുവം  ലചയ്യുകേ  എനള്ളതത  അപ്രടാകയടാഗനികേമടാണത.  പ്രടാകയടാഗനികേമടായ
ഒരു നനിലെപടാടത ഗവണ്ലമനത എടുക്കണലമനകല അങ്ങത പറയുനതനിനര്ത്ഥവം.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  തന്നീര്ചയടായുവം  ഗവണ്ലമനത  പ്രടാകയടാഗനികേമടായ
നനിലെപടാലടടുക്കണവം.  3 എ  വകുപ്പെത  പനിനവലെനിക്കടാന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  കേടാണനിക്കുന
തനിടുക്കവം  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങലള  ബടാധനിക്കുനതടാണത.  അതതലനയടാണത  ശന്നീ.  റനി.  വനി.
രടാകജഷത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്  പറഞതവം  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്ലക്കടാണ്ടുവനതവം.
പലെ  സലെത്തുവം  അദടാലെത്തത  നടനകപ്പെടാള്  ലെഭനിച  പരടാതനികേള്കൂടനി  പരനികശടാധനിച്ചു
ലകേടാണ്ടുമടാത്രകമ 3 എ വകുപ്പെത പനിനവലെനിക്കുനതനിനത  നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കടാവ.  പനിനവലെനിക്കടാന
പടാടനിലലനതലനയടാണത ഞങ്ങളുലട അഭനിപ്രടായലമനത കരഖലപ്പെടുത്തടാന ആഗഹനിക്കുന. 

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ബഹുമടാനപ്പെട്ട  അവംഗവം  ഉനയനിച
വനിഷയവം,  എലന മണ്ഡലെത്തനില് സനി.പനി.ലഎ.(എവം)-ലന ഓഫന്നീസത പടാടവം നനികേത്തനി
വചതടാലണനടാണത. അങ്ങലനലയടാരു പരടാതനി എനനിക്കത ലെഭനിചനിട്ടനില. ....(ബഹളവം)....  ഇവനിലട
ഒരു  പടാര്ട്ടനിലയപ്പെറനിയടാണത  പറയുനതത.  അതത  ആവശദ്യമനിലടാത്ത  പ്രസടാവനയടാണത.  ....
(ബഹളവം)....

ശന്നീ  .   അനനില് അക്കര: സര്, വനിയൂര് വനികലജനില് പടാണനിക്കടാവത എന സലെത്തത സര്കവ്വ
നമ്പര് 57/9-ല് 83 ലസനത സലെത്തത 6 ലസനനിലെടാണത അതത പണനിയുനതത. ....(ബഹളവം)....
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മനി  .   സന്നീക്കര്: നനിയമസഭയനില് നടക്കുനതത അതത ലതളനിയനിക്കടാനുള്ള ചര്ചയല.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    സുനനില്  കുമടാര്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്
ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത. അലതടാരു സന്വേകേടാരദ്യവദ്യകനിയുലട വന്നീടടാണത.....(ബഹളവം)....

മനി  .    സന്നീക്കര്:  പരടാതനി എഴുതനിലക്കടാടുക്കുനതനിനത തടസമനില.  സഭ അതനിനുള്ള
കവദനിയല.  സഭയനില് നടക്കുനതത അതത ലതളനിയനിക്കടാനുള്ള ചര്ചയുമല.  അതനിനുള്ള
കകേടാടതനിയല നനിയമസഭ. അങ്ങത പരടാതനി ലകേടാടുക്കൂ.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  വനികയടാജനിപ്പെത  കരഖലപ്പെടുത്തുന.  3 എ  വകുപ്പെത
ഒഴനിവടാക്കണലമന കഭദഗതനി   വരുനകതടാടുകൂടനി  സവംസടാനത്തുണടാകുന ഇവംപടാക്ടത
എന്തടാലണനള്ളതത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  വദ്യകമടാക്കണവം.  അങ്ങയുലട  കേമ്മേനിറതലമനനികലെടാ,
സടാതന്വേനികേനടായ മനനിയടാലണന കേടാരദ്യത്തനികലെടാ തര്ക്കമനില.  രണത മനനിമടാര്ക്കുമുള്ള
ഇക്കടാരദ്യത്തനിലലെ  പ്രതനിബദ്ധത കചടാദദ്യവം  ലചയ്യുനമനില.  ഒരു നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവനത
പടാസടാക്കനിയടാല് അതലകേടാണ്ടുണടാകുന ഗുണലമന്തടാലണനവം കനട്ടമടാര്ക്കടാലണനവം
നമ്മേള് പരനികശടാധനിക്കണവം.  ഇങ്ങലന ഒരു കഭദഗതനി ലകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള് തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം
ലനല്വയലകേളുവം സവംരക്ഷനിക്കടാന അതത മതനിയടാകുലമനത വനിചടാരനിക്കുനകണടാ?  ഇഇൗ
നനിയമവം  ആദദ്യവം  പടാസടാക്കനിയകപ്പെടാള്  ഞടാന  ലസലെക്ടത  കേമ്മേനിറനിയനിലലെ  അവംഗമടായനിരുന.
അങ്ങയുലട  മുനഗടാമനി  ശന്നീ.  ലകേ  പനി.  രടാകജന്ദ്രന   പലെ  സവംസടാനങ്ങളനിലവം  മറത
ജനിലകേളനിലവം  കപടായനി  പഠനവം  നടത്തനിയതനിനുകശഷമടാണത  നനിയമവം  പടാസടാക്കനിയതത.
നനിയമവം പടാസടാക്കനി  വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷവം കവണ പഠനവം നടത്തനിയനിട്ടടാകണടാ അങ്ങത
ഇത്തരത്തനിലലെടാരു  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരുനതത?  3 എ  വകുപ്പെത  ഒഴനിവടാക്കണലമന
കഭദഗതനിലകേടാണ്ടുമടാത്രവം തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ലനല്വയലകേളുവം സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടുലമനത
ആഗഹനിക്കുനകണടാ? നനിലെവനിലള്ള നനിയമവംലകേടാണത ഡടാറടാ ബടാങ്കുമടായനി ബനലപ്പെട്ട
പ്രശ്നങ്ങളുവം  വന്നീടത  വയ്ക്കുന  ആളുകേള്ക്കുണടാകുന  പ്രയടാസങ്ങളുവം  ഒരുകപടാലലെ  രണ്ടു
ഭടാഗത്തുനനിനവം  പറഞകപ്പെടാള്,  എലനമടാത്രവം  ഒറലപ്പെടുത്തുനലവന  ധന്വേനനിയനില്
അങ്ങത  അവതരണകവളയനില് പറയടാനുണടായ കേടാരണവം ഇഇൗ നനിയമവംലകേടാണത ജനങ്ങള്ക്കത
അത്രമടാത്രവം  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഉണടാകുനലവനള്ളതനിലന  പ്രതനിധന്വേനനിയടാണത.  ഇഇൗ
നനിയമവം  വരുനതലകേടാണത  നനിലെവനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടുതല്  രൂക്ഷമടാവുകേയലടാലത
കുറയുനനില.  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയനില്  കപടായതനിനുകശഷവം  ഒരു  കഭദഗതനി  അങ്ങത
വരുത്തനിയനിട്ടുണത.  ആ കഭദഗതനിലകേടാണത  എത്ര ആളുകേള്ക്കടാണത  പ്രകയടാജനവം  ലെഭനിക്കുനതത?
ശന്നീ. അടൂര് പ്രകേടാശത സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ,  ഈ നനിയമവം കഭദഗതനി ലചയ്യുനതനിനുമുമ്പത
പരനിരക്ഷ ലെഭനിക്കുനതനിനടായനി അകപക്ഷനിച ഏതടാണത 73000 കപരുണത. അങ്ങയുലട
ഒഴനിവടാക്കല്  എന  കഭദഗതനിലകേടാണത  ലവറുവം  58  കപര്ക്കടാണത  കനട്ടമുണടാകുനതത.
അതടായതത  58  ആളുകേലള രക്ഷനിക്കടാന കവണനിയടാണത  ഇത്തരത്തനിലലെടാരു കഭദഗതനി
ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതത.  അതനിലലെടാനവം  എനനിലക്കതനിര്പ്പെനില.  73000-കത്തടാളവം  ആളുകേള്
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അകപക്ഷ നല്കേനിയകപ്പെടാള്  58  കപരുലട ലമരനിറത  കേണക്കടാക്കനിയനിരനിക്കുനതത എന്തത
അടനിസടാനത്തനിലെടാണത?  അവര്  കൂടുതല്  സന്വേടാധന്നീനമുള്ളവകരടാ,  കൂടുതല്  തന്നീരുമടാന
ങ്ങലളടുപ്പെനിക്കടാന കേഴനിയുനവകരടാ ആയനിരനിക്കുവം. അവരുലട കേടാരദ്യത്തനില് തന്നീരുമടാനമുണടാക്കനിയുവം
അവര്ക്കടാവശദ്യമടായ സഇൗകേരദ്യങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയുവം ഇഇൗ ആക്ടനിലന പരനിധനിയനില്
നനിനവം അവലര ഒഴനിവടാക്കനിയനിട്ടുണത.

ശന്നീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:  സര്,  വളലര  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേടാരദ്യമടാണത
ശന്നീ. എവം. ഉമ്മേര് സൂചനിപ്പെനിക്കുനതത.  58 കപരുലട അകപക്ഷകേള് മടാത്രമടാണത ഇതവലര
പരനികശടാധനിചത അവംഗന്നീകേടാരവം ലകേടാടുത്തതത. അര്ഹതലപ്പെട്ട ആളുകേള് ഇനനിയുമുണടാകുവം.
ബടാക്കനിയുള്ള  അകപക്ഷകേള്  പരനികശടാധനിക്കടാലത  58  കപരുലട  അകപക്ഷ  മടാത്രവം
അവംഗന്നീകേരനിചടാല് പരനിഗണനിക്കലപ്പെടടാത്ത  ആലരങ്കനിലവം കകേടാടതനിലയ സമന്നീപനിക്കുകേയടാലണങ്കനില്
പ്രസ്തുത നനിയമവം നനിലെനനില്ക്കടാത്ത സടാഹചരദ്യവം  കൂടനിയുണടാകുലമന കേടാരദ്യവം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അവംഗത്തനിനത അറനിയടാകമടാ?

ശന്നീ  .    എന  .    ഷവംസുദ്ദേന്നീന:  സര്,  ഇവനിലട നടക്കുന ചര്ചയനില്  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
അവംഗവം  ഉനയനിച്ചുവരുനതത,  ഇഇൗ  നനിയമ  കഭദഗതനിലകേടാണത  ഫലെത്തനില്  ഒരു
ഗുണവുമനിലലനടാണത.  അതലണനത  കബടാദ്ധദ്യലപ്പെടുത്തടാന  മനനിക്കുവം  കേഴനിയുനനില.
ഇവനിലട ഇടതപക്ഷത്തുള്ള  ആളുകേള്കപടാലവം റവനപ്യൂ വകുപ്പുമടായനി ബനലപ്പെട്ട ചനിലെ
പ്രശ്നങ്ങളുവം  50-60  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത  നനികേത്തലപ്പെട്ട  ഭൂമനി  ഇനത  റനികക്കടാര്ഡനില്
നഞ/വയല് എനത കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനടാല് ഉണടായനിട്ടുള്ള  ഭവനിഷദ്യത്തുകേളുവം
ചൂണനിക്കടാണനിക്കുകേയുണടായനി.  അത്തരവം ഒരു പ്രശ്നവം നനിലെനനില്ക്കുകമ്പടാഴടാണത അനടാവശദ്യമടായ
കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരുനതത.  ഇഇൗ കഭദഗതനിലകേടാണത  എന്തത ഗുണമടാണുണടാകുനതത?
2008-നത  മുമ്പത  നനികേത്തലപ്പെട്ടതവം പൂര്വ്വസനിതനിയനിലെടാക്കടാന കേഴനിയടാത്തതമടായ ഭൂമനി
ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുനതനിലൂലട  സര്ക്കടാരനികലെയത  വരുമടാനവം  ഉണടാകുന  സവംവനിധടാനമടാണത
3(എ) വകുപ്പെത. ഇലതടാലക്ക കബടാദ്ധദ്യലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുവം ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര് ചൂണനിക്കടാണനിചനിട്ടുവം
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അതനിലനക്കുറനിചത മറുപടനി പറയടാതനിരനിക്കുനതത  'തടാന പനിടനിച
മുയലെനിനത ലകേടാമ്പത മൂനത'  എനതനിനത തലെദ്യമടായ സമന്നീപനമകല?

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്, 58  കപര്ക്കുമടാത്രവം ഗുണവം ലെഭനിക്കുകേയുവം ബടാക്കനിയുള്ള
72000-ല്പ്പെരവം  ആളുകേളുലട  അകപക്ഷകേള്  പരനികശടാധനിക്കുകേകപടാലവം  ലചയ്യടാലത
ആര്ബനിടറനിയടായനി തള്ളനിക്കളയുകേയടാണത ലചയ്യുനതത. അവരുവം നനിശയനിച ഫന്നീസടച
അകപക്ഷകേരടാണത.  അവര്ക്കുവം ആനുകൂലെദ്യവം കേനിട്ടകണ? അകപക്ഷയനികന്മേല് തന്നീരുമടാന
ലമടുക്കടാത്തതത  അവരുലട  കുറവംലകേടാണല.   ഇലെക്ഷനുവം  മറ്റുകേടാരദ്യങ്ങളുലമടാലക്ക
വനകപ്പെടാള് നമ്മുലട  ഉകദദ്യടാഗസര്ക്കത  അകപക്ഷ  സന്നീഡടായനി  പരനിഗണനിക്കടാന  സടാധനിചനില.
അതലകേടാണ്ടുമടാത്രവം  അവരുലട  അകപക്ഷകേള്  നനിരസനിക്കുകേയടാണത.  അതത  നന്നീതനി
നനികഷധമടാണത.  ആ  കേടാരദ്യവംകൂടനി  അങ്ങത  പരനികശടാധനിക്കണലമനടാണത  എനനിക്കത
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പറയടാനുള്ളതത.  ഒഴനിവടാക്കല് എന കഭദഗതനിലകേടാണത  58  ആളുകേള്ക്കത  മടാത്രമടാണത
പരനിരക്ഷ  ലെഭനിക്കുനലതന  ഉഇൗരടാക്കുടുക്കത  അങ്ങുകപടാലവം  മനസനിലെടാക്കനിയനിട്ടുകണടാ
എലനനനിക്കറനിയനില.  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിലന  പരനിരക്ഷ  ലെഭനിക്കടാന  അര്ഹതലപ്പെട്ട
പതനിനടായനിരക്കണക്കനിനടാളുകേള് പുറത്തുനനില്ക്കുകമ്പടാള്  58  മനിടുക്കലര മടാത്രവം രക്ഷലപ്പെടുത്തുകേ
എനതത നനിയമലത്ത അവകഹളനിക്കലെകല.  അതത അങ്ങത പരനികശടാധനിക്കണവം.  അവര്
ഭടാഗദ്യശടാലെനികേള്  മടാത്രമല  സമര്ത്ഥരുവം  കകേമന്മേടാരുമടാണത.  ബടാക്കനിയുള്ളവര്  കമടാശക്കടാര്
എനപറയലപ്പെടുനതത  നന്നീതനി  നനികഷധമടാണത.  അങ്ങയുലട  കേമ്മേനിറതലമനനിലനയുവം
ആത്മടാര്ത്ഥതലയയുവം  ഞടാന  ഒരനിക്കലവം  കചടാദദ്യവം  ലചയ്യുനനില.  ഇതലകേടാണത  അകങ്ങയത
വദ്യകനിപരമടാകയടാ  പടാര്ട്ടനിപരമടാകയടാ  പ്രകതദ്യകേമടായനി  ഒരു  കനട്ടവുവം  ഉണടാകുലമനത
കതടാനനനില.  യടാലതടാരു  ദുരുകദ്ദേശദ്യവുമനില  എനത  വദ്യകമടാക്കടാനടാണത  ഞടാനനിതത
ആവര്ത്തനിക്കുനതത. പകക്ഷ, ഇതത പടാലെനിക്കലപ്പെടകണ.  മടാത്രമല നനിയമനനിര്മ്മേടാണവം
വരുകമ്പടാള് ചനിലെതത ഒഴനിവടാക്കുകേയടാണത. ഇലതടാരു use and throw പരനിപടാടനിയടാണത.
ശരനിയടായ ഒരു കഭദഗതനിയല. 3 എ വകുപ്പെത ഒഴനിവടാക്കുകമ്പടാള് നമ്മുലട മൂലെനനിയമത്തനില് 3-ാം
വകുപ്പുണത.  2-ഉവം  3-ഉവം  വകുപ്പുകേള്  നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണത.  അങ്ങത  ലകേടാണ്ടുവന
കഭദഗതനി  ചരനിത്രത്തനിലലെടാരനിടത്തുവം  ഉണടാകേനില.  അടുത്ത  പുസകേവം  പരനികശടാധനിക്കുകമ്പടാള്
ഇങ്ങലനലയടാരു  കഭദഗതനിയുള്ളതടായനി  കേടാണനില.  മൂലെനനിയമത്തനില്  ഇതത  എവനിലട
കവണലമനത അങ്ങത പറഞനിട്ടനിലകലടാ.  മൂലെനനിയമത്തനില് 3-ാം വകുപ്പെത എനപറയുന
കവലറടാരു വകുപ്പെത നനിലെനനില്ക്കുനണത.  ഇകപ്പെടാള് അങ്ങത ലകേടാണ്ടുവരുന ഇഇൗ വകുപ്പെത
ഒഴനിവടാക്കണലമന  കഭദഗതനി  ഇകതടാടുകൂടനി  അവസടാനനിക്കുകേയടാണത.  Spent  enactment
എനപറയലപ്പെടുനതത  എന്തനിനുകവണനിയടാണത  ഉപകയടാഗനിക്കുനതത;  കുറുക്കുവഴനിയനില്
കൂടനി  ചനിലെ  ലലെടാട്ടുലലെടാടുക്കത  സവംഗതനികേള്  ഉപകയടാഗലപ്പെടുത്തനി  കഭദഗതനികേള്
ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണത. അങ്ങത അതനിനത നനിനലകേടാടുക്കരുതത. ഇതത ഒരു circumstance
ആണത.  Spent  enactment  -  that  is  an  enactment  spent  or  exhausted  in
operation  by  the  accomplishment  of  the  purposes  for  which  they  were
passed, either at the moment of their first taking effect or on the happening
of some event or on the doing of some act authorized or origin. ഇകതടാടുകൂടനി
തന്നീരുകേയടാണത. പനിലന അതനിനത യടാലതടാരു സടാനവുവം ഉണടാകേനില. അലലങ്കനില് ഇതത
എവനിലട ലപ്ലയ്സത ലചയ്യണലമനത കൃതദ്യമടായനി പറയകണ? വളലര ബുദ്ധനിമുട്ടനി ലകേടാണ്ടുവന ഒരു
കഭദഗതനി  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയനില്  കപടായനിവന.  പനിനന്നീടതത  വടായനിച്ചുകനടാക്കനിയടാല്
മനസനിലെടാകുകമടാ; ഞടാന ആ സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനിയനിലലെ ഒരവംഗമടാണത,  നമ്മേലളടാലക്കകൂടനി
ആകലെടാചനിചതനിനുകശഷവം  ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള  ബനിലനില്,  "ഒഴനിവടാക്കല്  -  പ്രധടാന
ആക്ടനിലലെ  3 എ വകുപ്പെത  വനിട്ടുകേളഞനിരുനടാല് തലനയുവം പ്രധടാന ആക്ടനിനകേന്നീഴനില്
നടപടനിക്രമങ്ങള്  പടാലെനിചത  ഭൂമനിയുലട  രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ
അന്തനിമമടായനി  ക്രമവല്ക്കരനിചത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സവംഗതനിയനില്,  അപ്രകേടാരമുള്ള
ക്രമവല്ക്കരണവം  സടാധുവടായനിരനിക്കുനതവം  അപ്രകേടാരവം  ആര്ജ്ജനിചകതടാ  പ്രടാപ്തമടായകതടാ
അലലങ്കനില് കനരനിട്ടകതടാ ആയ ഏലതങ്കനിലവം അവകേടാശലത്തകയടാ വനികശഷടാവകേടാശലത്തകയടാ
ചുമതലെകയകയടാ  അലലങ്കനില്  ബടാധദ്യതകയകയടാ  സവംബനനിച  ഏലതങ്കനിലവം  നനിയമ
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നടപടനിലയകയടാ  ബടാധനിക്കുനതലടാത്തതവം  അങ്ങലനയുള്ള  ഏലതടാരു  നനിയമനടപടനികയടാ
പരനിഹടാരകമടാ  ഇഇൗ ആക്ടത   പ്രടാബലെദ്യത്തനില് വനനിട്ടനിലടായനിരുന എന രന്നീതനിയനില്
ആരവംഭനിക്കുകേകയടാ തടരുകേകയടാ അലലങ്കനില് നടപ്പെനിലെടാക്കുകേകയടാ ലചയ്യടാവുനതടാണത"
എനടാണത. ഇതത വടായനിചടാല് ആര്ക്കടാണത മനസനിലെടാകുനതത; എത്ര മണനിക്കൂലറടുത്തത
വടായനിച്ചുകനടാക്കനിയടാലെടാണത  ഒരു  നനിയമജനുകപടാലവം  മനസനിലെടാകുകേ?  ഇതനിലന
അര്ത്ഥലമന്തടാലണനത  ഞടാന  അത്ര നനിയമ  പണ്ഡനിതലനടാനമലലങ്കനിലവം  ഒരുപടാടത
ശമനിചനിട്ടുവം  മലെയടാളത്തനിലെടായനിട്ടുകപടാലവം  മനസനിലെടാക്കടാന  കേഴനിഞനിട്ടനില  എന
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യവം  ഞടാന  അങ്ങുമടായനി  പങ്കുവയ്ക്കുകേയടാണത.  ഒരു  നനിയമവം  വരുകമ്പടാള്
പ്രകതദ്യകേനിചത ലനല്വയല് കപടാലലെ സടാധടാരണക്കടാരനുമടായനി അകഭദദ്യ ബനമുള്ള ഒരു
ബനിലടാണനിതത,  കേനിഫ്ബനി  കപടാലലെയല.  ഇതനിലന  കഭദഗതനി  വരുകമ്പടാള്  വടായനിച്ചു
കനടാക്കനിയടാല്  മനസനിലെടാകേകണ,  ഒരു  പഞടായത്തത  പ്രസനിഡനനികനടാ  മുനനിസനിപ്പെല്
ലചയര്മടാകനടാ  മനസനിലെടാകുകമടാ,  നനിയമസഭടാവംഗങ്ങള്ക്കുകപടാലവം  രകണടാ  മൂകനടാ
തവണ  വടായനിചടാല്കപ്പെടാലവം  ഇതനിലന  ഉകദ്ദേശലമന്തടാലണനത  മനസനിലെടാകേനില.   ഇങ്ങലന
ദുര്ഗടാഹദ്യമടാകേകണടാ?

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന:  സര്,  ഇക്കടാരദ്യവം  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലചയറനിലന
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.  ഇതനിനകേലത്ത  'ഒഴനിവടാക്കല്'  എന ഭടാഗവം  ശദ്ധനിച
എലടാ അവംഗങ്ങളുവം പത്തുവം പതനിനഞ്ചുവം പ്രടാവശദ്യവം വടായനിച്ചുകനടാക്കനി. ഇതത എങ്ങലന
കവണലമങ്കനിലവം  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കടാവം.  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  ഇകപ്പെടാള്  തടങ്ങനിയനിരനിക്കുന
ഇഇൗ  നടപടനിക്രമവം  ലതടാണ്ണൂറനി  അയ്യടായനിരകത്തടാളവം  വരുന  അകപക്ഷകേള്  വന്നീണ്ടുവം
പരനികശടാധനിക്കടാനുവം  കവണലമങ്കനില്  അവ  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാലമന  രന്നീതനിയനില്കപ്പെടാലവം
വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കടാവുന നനിലെയനിലെടാണത  ഇഇൗ ഒഴനിവടാക്കല് പറഞനിരനിക്കുനതത.  ഞടാന
ആദദ്യമടായനി  വടായനിചകപ്പെടാള്  എനനിക്കുകതടാനനിയതത,  ഇതവലര  അകപക്ഷ ലകേടാടുത്ത
മുഴുവന  ആളുകേള്ക്കുവം  അവരുലട  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  തടങ്ങനിയനിരനിക്കുന  നടപടനി
ക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തനിയടാക്കനി അവര്ക്കത ലഫയര് വടാലെപ്യൂവനിലന 25 ശതമടാനവം പണമടചത
ബടാധകേമടാക്കടാവം  എനടാണത.  അങ്ങലനയുവം  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കടാവുന  തരത്തനിലെടാണത  ഇലതഴുതനി
വചനിരനിക്കുനതത.  ഇവംഗ്ലന്നീഷത  വടായനിചകപ്പെടാള്  കേറക്ടടാണത.  പകക്ഷ  മലെയടാളത്തനില്  അതനിലന
ടടാനസനികലെഷന  വനനിരനിക്കുനതത  ഏതത  തരത്തനിലവം  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കടാവുന  രന്നീതനിയനിലെടാണത.
അതത അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  തന്നീര്ചയടായുവം.  അതടാണത  ഞടാന പറഞവരുനതത.
അങ്ങയുലട  പൂര്വ്വനികേര്  ഇതനില്  വളലര  പ്രഗത്ഭരടാണത.  അങ്ങുവം  ആ  പടാത  പനിന്തുടരുനത
ലകേടാണ്ടുവം അകങ്ങയത ആ ലക്രഡനിബനിലെനിറനി ഉള്ളതലകേടാണ്ടുമടാണകലടാ അങ്ങലയ പടാര്ട്ടനി
ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത.  അങ്ങയുലട  പൂര്വ്വനികേനടായ  ലകേ.  ടനി.
കജക്കബത  ആണത  തലെചടായടാനനിടമനിലടാത്തവര്ക്കത  പട്ടയവനിതരണവം നടത്തനിയലതന
കേടാരദ്യവംകൂടനി  ഞടാന  ഒടാര്ക്കുന.  അനലത്ത  മുഖദ്യമനനി  സനി.  അചല്യുത  കമകനടാനടായനിരുന.
ഇതനിനകേത്തത  സടാധടാരണക്കടാരനത  മനസനിലെടാകേടാത്ത വനിധത്തനില്,   ദുര്ഗടാഹദ്യമടായനി
ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണത.  ഒലരടാറ  വടാകേദ്യമടാണത  ഞടാന  ഇവനിലട  വടായനിചതത,  ഇത്രയധനികേവം
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നന്നീണ ഒരു വടാകേദ്യവം,  9  വരനികേളുള്ള ഒരു വടാകേദ്യമടാണത.   എലന ലചറനിയ പരനിചയവം
വച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള  ഒരു  കഭദഗതനി  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണത.  അതനികപ്പെടാള്  ചര്ച  ലചയ്യുനനില.
കടാസത ലബ കടാസനില് ചര്ച ലചയ്യടാവം.  എങ്കനിലവം അതള്ലക്കടാള്ളടാന പറ്റുകമടാലയനത
അങ്ങത പരനികശടാധനിക്കണവം.  ഇഇൗ കഭദഗതനി  പടാസടാക്കനിലയടുക്കുകമ്പടാള് ആളുകേള്ക്കത
ഇഇൗ നനിയമവം മനസനിലെടാകേകണ; ഡടാറടാ ബടാങ്കുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത ധടാരടാളവം കേടാരദ്യങ്ങള്
ഇവനിലട പറയുകേയുണടായനി.  അലതലടാവര്ക്കുവം കബടാധദ്യമുള്ളതടാണത.  അക്കടാരദ്യത്തനില്
തര്ക്കമനില.

ശന്നീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജടാസഫത: സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട വനി. ഡനി. സതന്നീശന ചൂണനിക്കടാണനിചത
കപടാലലെ  ഇകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  3 എ വകുപ്പെത  ഒഴനിവടാക്കനിയടാലവം  കനരലത്ത  3 എ  പ്രകേടാരവം
ആരവംഭനിച എലടാ നടപടനികേളുവം തടരടാലമനത ഇഇൗ ഒഴനിവടാക്കലെനിലൂലട വദ്യകമടാക്കനിയനിരനിലക്ക ഇഇൗ
നനിയമവം അര്ത്ഥശൂനദ്യമകല; ഇഇൗ നനിയമത്തനിലന പര്പ്പെസത ലസര്വത ലചയ്യുനകണടാ?

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അതത വളലര കേറക്ടടാണത.  ഇതനിലന വടാചകേങ്ങളുലട
ഘടന വടായനിചടാല് ലമടാത്തവം കേണ്ഫപ്യൂഷനടാണത. അതടാണത പ്രശ്നവം.  ഞടാന ആലരയുവം
കുറലപ്പെടുത്തുനനില.  നല  കഭദഗതനികേളടാണത  എനത  കബടാധദ്യലപ്പെട്ടടാലവം  അതനില്  ഇടലപടടാന
ലപലെറത  ലചയ  മനനിക്കുകപടാലവം  കേഴനിയടാത്ത  രന്നീതനിയനിലള്ള  ഉഇൗരടാക്കുടുക്കുകേള്
ഇതനില് വരനികേയടാണത.  അകങ്ങയത ഇകപ്പെടാള് ഇനഡനിലപനഡനടായനി ഞടാന പറയുന
കഭദഗതനി  ലതറടാകണടാ  ശരനിയടാകണടാ  എനത  കനടാക്കനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന  പറ്റുലമനത  എനനിക്കത
കതടാനനനില. അതലകേടാണത ഇഇൗ കഭദഗതനി വരുകമ്പടാള് ഇതനിലന ഗുണകഭടാകടാക്കള്
ആരടാണത;  അതലകേടാണത  എത്ര  ആളുകേള്ക്കത  പ്രകയടാജനവം  കേനിട്ടുവം  എനത
പരനികശടാധനികക്കണതടായനിരുന.  58  കപലര  രക്ഷലപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനി  ഇങ്ങലനലയടാരു
കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണത.  എനടാല്  3 എ  വകുപ്പെത  മടാത്രവം  കപടാകര;  അങ്ങത
കനരലത്ത  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  3 എ  വകുപ്പുപ്രകേടാരവം  ചനിലെര്ക്കത  കേനിട്ടുവം,  ചനിലെര്ക്കത
കേനിട്ടനില എനവനിചടാരനിചടാല് കപടാകര? 58  ആളുകേലള മടാത്രവം രക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി
എന്തനിനടാണത  ഇങ്ങലന  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരുനതത?  ഇവലര  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനത
കവണനി മടാത്രമടാണത ഇഇൗ നനിയമവംലകേടാണ്ടുവരുനതത.  അതത പരനികശടാധനിക്കണവം.

ശന്നീ  .    എ  .    പ്രദന്നീപത  കുമടാര്:  സര്,  ഈ നനിയമത്തനിലന ആദദ്യഘട്ട ചര്ചയനിലവം
ഇഇൗ  പറഞതകപടാലലെയുള്ള  കുകറ  അകപക്ഷകേള്  പരനിഗണനിക്കുനതനിനുവം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമടാണത കൂടുതല് ഉഇൗനല് നല്കേനിയതത.  ലനല്വയലകേളുവം തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം
സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുവം  അതനിനത  ഇകപ്പെടാഴുള്ള  വദ്യവസയനിലലെ നപ്യൂനതകേള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുമടാണത  ഊനല്  നല്കകേണതത.  അകതടാലടടാപ്പെവം  പടാവലപ്പെട്ട
ആളുകേളുലട പ്രശ്നങ്ങള് നദ്യടായമടായനി പരനിഹരനികക്കണതമുണത. പലക്ഷ ഇവനിലട നടന
ചര്ചയനില്  58  ആളുകേള്ക്കത  അനുവടാദവം  ലകേടാടുത്തതവം  കപ്രടാസസത  ലചയ്യുനതവം
മടാത്രമടാണത ഉണടായതത. ഞടാന ആദദ്യഘട്ട ചര്ചയനില് വളലര ഗഇൗരവമടായനി ഒരു പ്രശ്നവം
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ഇവനിലട ഉനയനിചനിരുന. അതനിലനടാരു പ്രതനികേരണവുവം ഉണടായനില. അതടായതത കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനത  കനടാട്ടനിലഫ  ലചയ  ഇനഡദ്യയനിലലെ  ഏറവുവം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  27  ലവറത 
ലെടാന്റുകേളനിലലെടാനടാണത എലന മണ്ഡലെത്തനിലള്ള കകേടാട്ടൂളനി തണന്നീര്ത്തടവം. അതത ലജ വ
ലവവനിദ്ധദ്യത്തടാല് സമൃദ്ധമടാണത. 29  ഇനവം കേണലകേള്,  നന്നീര്നടായ ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള
19  ജലെജനദ്യ ജന്നീവനികേള്, 13  ഇനവം മതദ്യങ്ങള് തടങ്ങനിയവയടാണത ഇവനിലടയുള്ളതത.
വലെനിയ  വനിശടാലെമടായ  തടടാകേങ്ങലളടാലക്കയുള്ള  ഇഇൗ  തണന്നീര്ത്തടവം  കകേടാഴനികക്കടാടത
നഗര ഹൃദയത്തനിലെടാണത സനിതനി ലചയ്യുനതത.  ലജവ ലവവനിദ്ധദ്യമുള്ള ഇഇൗ പ്രകദശവം
ഭൂമടാഫനിയ മണനിട്ടത നനികേത്തുന സവംഭവമുണടായനി.  മുന സര്ക്കടാരനിലന കേടാലെത്തത ജനിലടാ
കേളക്ടര്ക്കത പരടാതനി ലകേടാടുലത്തങ്കനിലവം ഒരു നടപടനിയുവം ഉണടായനില.  കേഴനിഞ സഭയനിലവം ഇതത
ഉനയനിചനിരുന.  ഇകപ്പെടാഴുവം നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടനില.  അതത വളലര ഗഇൗരവമുള്ള ഒരു
ആകരടാപണമടായനി  ഇഇൗ  സഭയനില്  ഞടാന  വന്നീണ്ടുവം  ഉനയനിക്കുകേയടാണത.  ഇക്കടാരദ്യത്തനിലള്ള
എലന അവകേടാശവം ലചയര് സവംരക്ഷനിക്കണവം. വളലര ഗഇൗരവമുള്ള ആകരടാപണമടാണത.
ഇതസവംബനനിചത  ജനിലടാ  കേളക്ടര്ക്കത  പരടാതനി  ലകേടാടുത്തു.  കേളക്ടറടായനിരനിക്കനില  ഉത്തരവടാദനി,
തടാലഴയുള്ള  ഉകദദ്യടാഗസരടായനിരനിക്കുവം.  മടാഫനിയടാ  സവംഘലത്ത  സവംരക്ഷനിക്കുന  സടാഹചരദ്യവം
ഇകപ്പെടാഴുവം തടരുകേയടാണത.  

1.00 PM]

മനി  .    സന്നീക്കര്  :  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  രണടാമലത്ത  തവണയടാണത  ഈ
വനിഷയവം  സഭയനില്  ഉനയനിക്കുനതത.  അതനിലന  ഗഇൗരവവം  ഉള്ലക്കടാണത  മനനി
പ്രതനികേരനിക്കുലമനത ലചയര് പ്രതന്നീക്ഷനിക്കുന.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്  :  സര്,  അങ്ങത പറഞ കേടാരദ്യകത്തടാടത  ഈ സഭ ലമടാത്തവം
കയടാജനിക്കുകേയടാണത.  നമ്മുലട  കൃഷനി  ഭൂമനികേള്  സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടണവം,  ലനല്കൃഷനി
വളരണവം,  ലനല്കൃഷനി  ലചയ്യുന  ഭൂമനിയുലട  വനിസ്തൃതനി  കൂടണവം.  അതനിലലെടാനവം
യടാലതടാരു സവംശയവുമനില.  ഇകപ്പെടാള് നമ്മുലട മുമ്പനിലള്ള നനിയമവുവം ഈ കഭദഗതനിയുവം
വചനിട്ടടാണത  ഞടാന സവംസടാരനിക്കുനതത.  അങ്ങത  പറഞ വനിശടാലെമടായ രന്നീതനിയനിലള്ള
സവംരക്ഷണവം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനിതലനയടാണത  ഈ  നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതത.
അതനിനത തടസമുണടാക്കുന സവംഗതനികേള് ഒഴനിവടാക്കുനതനില് യടാലതടാരു തര്ക്കവുമനില.
ഈ കഭദഗതനിലകേടാണത അതത സവംരക്ഷനിക്കടാന നമുക്കത സടാധദ്യമടാകുകമടാ?

ഡടാറടാ  ബടാങ്കനിലന  കേടാരദ്യവം  ഇവനിലട  പലെരുവം  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  ഞടാലനടാരു  ഉദടാഹരണവം
പറയടാവം,  തനിരുവനന്തപുരവം  പട്ടണത്തനില്  ജനിമ്മേനി  കജടാര്ജത  ഇനകഡടാര്  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിലന
പുറകുവശത്തുള്ള  ആയനിരക്കണക്കനിനത  വന്നീടുകേളനിരനിക്കുന  സലെവം  മുഴുവനുവം  ഡടാറടാ
ബടാങ്കനില് ലനല്വയലലെനടാണത കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതത.  അവരുലട ആധടാരങ്ങളനില്
ലനല്വയലലെനടാണത  പറഞനിട്ടുള്ളതത.  പുത്തരനിക്കണവുവം  ലനല്വലയലലെനടാണത
പറഞനിട്ടുള്ളതത.
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റവനല്യുവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന ):  സര്,
ശന്നീ.  എ.  പ്രദന്നീപ്കുമടാര് ഇവനിലട ചൂണനിക്കടാണനിച അകദ്ദേഹത്തനിലന മണ്ഡലെത്തനിലലെ
വനിഷയലത്തക്കുറനിചത പ്രകതദ്യകേമടായനി അകനന്വേഷനിക്കടാനുള്ള സവംവനിധടാനമുണടാക്കുവം.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  അങ്ങലനയുള്ള ലനല്വയലകേളനില് വനിലത്തറനിയടാന
കപടായടാല് സനിയടാല് ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ള ലകേടാചനി ഇനര്നടാഷണല് എയര്കപടാര്ട്ടനില്
വനിലത്തറനികയണനിവരുവം.  അതനിലന ആധനികേടാരനികേ കരഖകേളനില് ലനല്വയലലെനടാണത
കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതത.  കേഴനിയുനനിടകത്തടാളവം  ഭൂമനി  സവംരക്ഷനിചത  കൃഷനി  ലചയ്യുകേയടാണത
കവണതത.  ചനിലെ  ആളുകേള്ക്കത  നല  പൂകഞടാലെ  കേണടാല്  അവനിലടയനിറങ്ങനി  കുളനിക്കണലമനത
കതടാനവം.  ചനിലെ ആളുകേള്ക്കത നല ഗഇൗണത കേണടാല് അവനിലട  ഫുട്കബടാള് കേളനിക്കണലമനത
കതടാനവം.  ചനിലെ ആളുകേള്ക്കത എയര്കപടാര്ട്ടത കേണടാല് വനിലത്തറനിയണലമനത കതടാനവം.  അതത
വലടാലത്തടാരു  അസുഖമടാണത.  അങ്ങലനയുള്ള  ആളുകേലളലയടാനവം  കേണ്ണൂരനികലെയത
പറഞയയരുതത. സകേലെ സലെത്തുവം വനിലത്തറനിയുകേ എനപറഞടാല്, വനിലത്തറനിയണലമങ്കനില്
പടാടത്തുകപടായനി  വനിലത്തറനിയണവം.  എയകറടാകഡടാവം  കഫടാബനിയ  എനപറഞത
കപടാലലെ ചനിലെര്ക്കത എയകറടാകഡടാവം കേണടാല് വനിലത്തറനിയുനതത ഒരു കഹടാബനിയടാണത.
നടാഴനികേയ്ക്കുനടാല്പതവട്ടവം വനിമടാനത്തനില് കപടാകേണവം. പകക്ഷ ഒരനിടത്തുവം വനിമടാനത്തടാവളവം
വരടാന  പടാടനില.  എലടായനിടത്തുവം  കറടാഡത  കവണവം.  എനടാല്  ലനല്വയലെനില്ക്കൂടനി  കറടാഡത
ലകേടാണ്ടുവരടാന  പടാടനില.  പലക്ഷ  എലടാവര്ക്കുവം  കറടാഡനില്ക്കൂടനി  യടാത്ര  ലചയ്യണവം.
അകപ്പെടാള് അതടാണത നമ്മുലട ലമനത ലസറത. ഇതനിനനിടയത ലഡവലെപ്ലമനത നടക്കണവം,
കൃഷനിഭൂമനി  സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടണവം.  50-ഉവം  60-ഉവം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത  നനികേത്തലപ്പെട്ട
ഭൂമനിയനില്  60  വര്ഷവം  പഴക്കമുള്ള  ലതങ്ങുണടാകുവം.  കൃഷനി  വനിദഗ്ദ്ധര്ക്കത  ലതങ്ങനിലന
ആയുസത മനസനിലെടാക്കടാന സടാധനിക്കുവം. 60 വര്ഷവം പഴക്കമുള്ള ലതങ്ങത നനില്ക്കുനനിടവം
ലനല്വയലലെനപറഞടാല്  പ്രയടാസവം  വരനികല.  ഒരു  കുടുവംബനടാഥന  വന്നീടുവചത
കേഴനിയുന സലെവം അകദ്ദേഹത്തനിലന മരണകശഷവം മക്കള് പടാര്ട്ടന്നീഷദ്യന ലചയ്യുകമ്പടാള്
ലനല്വയലലെനത  കരഖയനിലണടാകുവം.  അറുപതവര്ഷത്തനിനുമുമ്പത  നനികേത്തനിയലതനത
അതനില്  കേടാണനില.  മക്കളനില്  ആലരങ്കനിലവം  വന്നീടുവയടാന  തയ്യടാറടാകുകമ്പടാള്  അതത
ലനല്വയലെടാണത,   വന്നീടുവയടാന സടാധനിക്കനിലലനത  പറഞത ബനലപ്പെട്ടവര് അവലര
മടക്കനി അയയ്ക്കുവം.  ഇതടാണത  പ്രശ്നവം.  അതലകേടാണത  3 എ കേളയുനതനിനുകവണനിമടാത്രവം
ഒരു കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരടാലത ലനല്വയല് സവംരക്ഷനിക്കടാനുവം അര്ഹതലപ്പെട്ടവലര
സവംരക്ഷനിക്കുന  വനിധത്തനില്  നനടായനി  കഹടാവംവര്ക്കത  ലചയത  നല  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത
ലകേടാണ്ടുവരുനതനിനുമുള്ള  ഒരു  കഭദഗതനിയടാലണങ്കനില്  അതനിനത  ഫലെമുണടാകുവം.  അതമടാത്രകമ
ഗുണവം  ലചയ്യുകേയുള.  സയനനിഫനിക്കടായനിട്ടുള്ള  നനിരവധനി  സടാറലലെറത  കഫടാകട്ടടാഗടാഫനിയുവം
ഏരനിയല് കഫടാകട്ടടാഗടാഫനിയുലമടാലക്ക ഉപകയടാഗലപ്പെടുത്തനി ഡടാറടാ ബടാങ്കത  കുറമറതടാക്കടാനുള്ള
ശമവം നടത്തനിയതനിനുകശഷവം ഈ ബനില് പടാസടാക്കണവം.  അലടാലത  3 എ എടുത്തു
കേളഞതലകേടാണത അങ്ങത ഉകദ്ദേശനിക്കുന യടാലതടാരു പര്പ്പെസുവം ഉണടാകേനില.  മടാത്രമല,
നമ്മുലട വനിലെകയറനിയ  സമയവം നഷമടാവുകേയുവം  ധടാരടാളവം ലചലെവുണടാവുകേയുവം ലചയ്യുവം.
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മലെബടാര്  കമഖലെയനില്  കനരനിടുന  വലെനിലയടാരു  പ്രശ്നവംകൂടനി  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്
ലകേടാണ്ടുവരനികേയടാണത.  അവനിലട  കുടനിയടായ്മ  നനിലെനനിനനിരുന.  1-4.1964-നുമുമ്പത
കുടനിയടായ്മ  ലെഭനിചവര്ക്കുമടാത്രകമ  ഭൂമനിയുലടകമല്  പൂര്ണ  അവകേടാശവം  നല്കേടാന
കേഴനിയുകേയുള. അവനിലടയുള്ളതത വടാക്കടാല് പടാട്ടവം, ചമയവം, കുഴനിക്കൂറത, കേടാണവം, പടാട്ടവം
തടങ്ങനിയ  അവകേടാശങ്ങളടാണത.  തനിരുവനിതടാവംകൂര്കപടാലലെയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളല.  അവനിലടയുള്ള
ലെടാനത  ലടബപ്യൂണലകേളനില്  ഇകപ്പെടാഴുവം  പട്ടയത്തനിനുകവണനി  കേടാത്തുനനില്ക്കുനതത
129470 അകപക്ഷകേരടാണത. ആലകേ 17 ലെടാനത ലടബപ്യൂണലെ സ്തുകേളടാണുള്ളതത. അതനില്
14 എണവം കദവസന്വേവം ലഡപപ്യൂട്ടനി കേളക്ടര്മടാര്ക്കുള്ളതടാണത.  പട്ടയലമനതത  അവരുലട
കേണ്ക്ലൂസന്നീവത  എവനിഡനസടാണത.  അതനിനുകവണനി  അകപക്ഷ  ലകേടാടുത്ത  മലെബടാര്
കമഖലെയനില് പ്രകതദ്യകേനിചത  129470  ആളുകേളുണത.  അലതലടാവം അങ്ങയുലട കേടാലെത്തത
accumulate  ലചയതടാലണനത ഞടാന പറയുനനില.  പകക്ഷ ഓകരടാ കേടാരണങ്ങളടാല്
തഹസന്നീല്ദടാര്മടാരുവം ലഡപപ്യൂട്ടനി കേളക്ടര്മടാരടായനി വരുനവരുവം അതനികലെയത കേടക്കടാലത
അഡ്കജണ്  ലചയത  കപടാകുകേയടാണത.  പട്ടയവം  കേനിട്ടടാത്തതലകേടാണത  പടാവലപ്പെട്ട
ആളുകേള്ക്കത വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ കലെടാണ് എടുക്കടാകനടാ ബടാങ്കനില്നനിനവം മറത  കലെടാണുകേള്
എടുക്കടാകനടാ  സടാധനിക്കുനനില.  പട്ടയമനിലടാത്തതനിനടാല്  കലെടാണ്  തരടാന  കേഴനിയനിലലനടാണത
അധനികൃതര് പറയുനതത. പട്ടയത്തനിനത ലകേടാടുത്ത അകപക്ഷകേലളടാനവം പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുനനില.
മകഞരനിയനില്മടാത്രവം 3200 കപര് പട്ടയത്തനിനത അകപക്ഷ ലകേടാടുത്തനിട്ടുണത. തനിരൂരനില്
7200  അകപക്ഷകേരുണത.  മലെപ്പുറത്തത  കദവസന്വേവം  പട്ടയത്തനിനത  6200  അകപക്ഷകേളുണത.
മകഞരനി വനികലജനില്  8400  കപരനില്  2400  കപര്ക്കത ഇനനിയുവം പട്ടയവം കേനിട്ടടാനുണത.
പടാലെക്കടാടത ജനിലയനിലവം ഒട്ടുവം കമടാശമല. അവനിലട 40000 അകപക്ഷകേളുണത. തൃശ്ശൂരനില്
26000 അകപക്ഷകേളുണത.

മനി  .   സന്നീക്കര് : പട്ടയപ്രശ്നവം പനിലനലയടുത്തടാല് കപടാലര.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ഇതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടതടാണത.  അതലകേടാണത
സടാന്ദര്ഭനികേമടായനി പറയുകേയടാണത. 

മനി  .   സന്നീക്കര് : ലെടാനത റനികലെറഡത എത്രയുണടാകുവം.

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര് : സര്, ഇതവരുകമ്പടാള് റനികലെറത ലചയ്യടാന വളലര എളുപ്പെമുണത.
ലനല്കൃഷനിയുമടായനി ബനലപ്പെട്ട സവംഗതനികേളുണത.  അങ്ങലനലയടാരു സടാകങ്കതനികേതന്വേത്തനികലെയത
കപടാകുനനില.  കുടനിയടായ്മ  നല്കേണലമങ്കനില്  രണത  മടാര്ഗ്ഗങ്ങളുണത.  1-4-1964 ല്
കമജറടായ ഒരു വദ്യകനി നല്കുന സടാക്ഷനിലമടാഴനിയുലട അടനിസടാനത്തനിലവം  റവനല്യു
ഇനലസക്ടര്മടാര്  സലെപരനികശടാധന  നടത്തനി  നല്കുന  റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന  അടനിസടാനത്തനിലവം
മടാത്രകമ കുടനിയടായ്മ നല്കുകേയുള. ഇവ രണ്ടുവം കേടാലെതടാമസമുണടാക്കുവം. 1-4-1964-ല്
പ്രടായപൂര്ത്തനിയടായ  ആളുകവണവം  സടാക്ഷനിലമടാഴനി  നല്കേടാന.  അവരനില്  പലെരുവം
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മരനിച്ചുകപടായനിട്ടുണടാകുവം. 1964-ല് പ്രടായപൂര്ത്തനിയടായ ഒരടാളനിനത ഇകപ്പെടാള് ഏകേകദശവം
80  വയസടാകുവം.  ഇത്രയുവം  ആളുകേള്ക്കത  പട്ടയവം  കേനിട്ടടാത്ത  വലെനിലയടാരു  പ്രശ്നവം
അവനിലടയുണത. 20  വര്ഷത്തനില്ക്കൂടുതല്  undisputed  ആയനി നനിലെനനില്ക്കുന ഭൂമനി
ലകേവശമുള്ള  ആളുകേള്ക്കത  1-4-1964  മുതല്  deemed  tenancy ആയനി  കേണക്കടാക്കുന
കേടാരദ്യവംകൂടനി  അങ്ങത  പരനികശടാധനിക്കണവം.  അതകപടാലലെ  ഇകപ്പെടാള്  ഭൂമനിയനിലടാത്ത
അളുകേളുലട എണവം എത്രയടാണത?

ശന്നീ  .    സണനി  കജടാസഫത :  സര്,  വനികലജത  ഓഫന്നീസര്മടാര്  കനരനിട്ടത  ഫയല്
ലചയ്യുന കകേസ്സുകേളടാണത.  അകപക്ഷകേര് കനരനിട്ടത ലകേടാടുക്കുന original applications
അല.  സുകവടാകമടാകട്ടടാ  ലപ്രടാസന്നീഡനിവംഗ്സടായനി  കൂത്തുപറമ്പത  ലെടാനത  ലടബപ്യൂണലെനില്
പതനിനടാറടായനിരവം  കകേസ്സുകേള്  ലപനനിവംഗുലണനള്ള  കേടാരദ്യവം  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?

മനി  .    സന്നീക്കര് :  പട്ടയവുവം  ഭൂമനി  പ്രശ്നവുലമടാലക്കലയടുത്തടാല്  നമുക്കത  ഇതത
ലപലട്ടലനടാനവം  അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയനില്  വന
വനികയടാജനക്കുറനിപ്പുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത  ചര്ച ലചയ്യുനതടാണത നലതത.  പട്ടയവം നമുക്കത
മലറടാരു ദനിവസലമടുക്കടാവം.

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഞടാന അവസടാനനിപ്പെനിക്കടാവം. റവനപ്യൂവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത
ഇഇൗ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണവം  വരുകമ്പടാള്  മടാത്രമകല  ഇലതലടാവം  പറയടാന  സടാധനിക്കുകേയുള.
നമുക്കത  ലെഭനിക്കുന അഞത  മനിനനിറത  പ്രസവംഗത്തനില്  എലടാവം  പറയടാന  സടാധനിക്കനില.
മടാത്രമല, റവനപ്യൂവനിലന കേടാരദ്യവം ഇത്തവണ സവംസടാരനിക്കടാന അവസരവുവം കേനിട്ടനിയനില. 

ഭൂമനിയനിലടാത്ത ധടാരടാളവം ആളുകേള് സന്നീകറടാ ലെടാനനിനുകവണനി കേടാത്തനിരനിക്കുനണത.
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  അതത  പ്രകതദ്യകേവം  ശദ്ധനിക്കണവം.  മമ്പടാടത  പഞടായത്തനില്
സനി.പനി.ലഎ.(എവം)-ലന പ്രവര്ത്തകേര് 5 ഏക്കര് ഭൂമനി കേകയ്യറനി, വനിതരണവം ലചയത കുടനില് ലകേട്ടനി
തടാമസനിക്കുകേയടാണത.  ഇവനിലട  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റുണത;  അങ്ങത  വകുപ്പുമനനിയടാണത.
അങ്ങത ഇതറനിഞനിട്ടുകണടാ?  മമ്പടാടത പഞടായത്തനില്  5  ഏക്കറനിലെധനികേവം വരുന ഭൂമനി
അവര്തലന വനിതരണവം നടത്തനിലക്കടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.

ശന്നീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്:   സര്,  മമ്പടാടത  പഞടായത്തനില്  സനി.പനി.ലഎ.(എവം)
കനതൃതന്വേവം  5  ഏക്കര് ഭൂമനി  കേകയ്യറനി,  അതത മനിചഭൂമനികയടാ ഏതത ഭൂമനികയടാ ആകേലട്ട,
ഏതടാനുവം  കുടുവംബങ്ങള്ക്കത  ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണത.  അങ്ങത  ഇവനിലട  സൂചനിപ്പെനിചത
കപടാലലെ  ഒരു  തണത  ഭൂമനിയനിലടാലത  മനിചഭൂമനിക്കുകവണനി  ആയനിരക്കണക്കനിനത  അകപക്ഷകേര്
ജനിലടാ  കേളക്ടകററനില്  അകപക്ഷ  ലകേടാടുത്തത  കേടാത്തനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണത,  മനിചഭൂമനി
ഏലറടുത്തത റവനപ്യൂ വകുപ്പെത വനിതരണവം ലചയ്യുനതനിനുപകേരവം പടാര്ട്ടനി കനതൃതന്വേവം ഇതത
ഏലറടുത്തത  അനര്ഹരടായ  ആളുകേള്ക്കത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന  കേടാരദ്യമകല  അങ്ങത
ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിക്കുനതത.
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ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അകദ്ദേഹത്തനിലന  നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില്ലപ്പെട്ട
സലെമടാണത.  ഇകപ്പെടാള്  സന്നീകറടാ  ലെടാനനിനുകവണനി  മലെപ്പുറവം  ജനിലയനില്മടാത്രവം
23000 അകപക്ഷകേര് കേടാത്തനിരനിക്കുകമ്പടാള് യടാലതടാരു നനിയമ വദ്യവസയുമനിലടാലത 5
ഏക്കകറടാളവം ഭൂമനി  കേകയ്യറനി  അനര്ഹര്ക്കത വനിതരണവം ലചയലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.
നനിയമവം  കനരനിട്ടത  കേയ്യനിലലെടുക്കുകേയടാണത.  ഇതത  ഗവണ്ലമനത  അറനിയടാലതയടാകണടാ?
മമ്പടാടത  പഞടായത്തനില്  ഭൂമനി  കേകയ്യറനി  വനിതരണവം  ലചയനിട്ടുകണടാ;  അതത  ഏതത
ഭൂമനിയടാണത?  മനിച ഭൂമനിയടാകണടാ സന്നീകറടാ ലെടാനനിനത ലകേടാടുക്കടാന കവണനിയുള്ളതടാകണടാ
എനത അങ്ങയുലട ഉകദദ്യടാഗസകരടാടത കചടാദനിക്കണവം.  ഞങ്ങള് കേലെടാപത്തനിനുകവണനി
മറനിലചടാരു  മടാര്ചത  നടത്തടാന  കപടായനിട്ടനില.  ഞങ്ങള്  അപ്പുറത്തുകപടായനി  ലകേടാടനികുത്തടാകനടാ
അവരുമടായനി ലലഫറത ലചയ്യടാകനടാ തയ്യടാറടാകേടാത്തതത ഞങ്ങളുലട മരദ്യടാദലകേടാണടാണത.
രടാജദ്യത്തത ഒരു നനിയമവുവം ഭരണകൂടവുലമടാലക്കയനികല? നനിങ്ങളകല അതത പരനികശടാധനികക്കണതത.
അതത പരനികശടാധനിചത അര്ഹരടായ ആളുകേളുലണങ്കനില് വദ്യവസടാപനിതമടായ മടാര്ഗ്ഗത്തനില്ക്കൂടനി
ലകേടാടുക്കുനതനിനത  ഞങ്ങള്ക്കത  ഒരു  വനികരടാധവുമനില.  മുകമ്പ  പറയടാറുണത,  ചനിലെര്ക്കത
കേകയ്യറനിയടാകലെ  പറ്റുകേയുള,  നനിയമവദ്യവസയനില്ക്കൂടനി  സടാധനിക്കനില.  കേലെദ്യടാണവം
കേഴനിച്ചുലകേടാടുത്തടാല്  കവണ  എനപറഞതകപടാലലെ  ചനിലെര്ക്കത  കേകയ്യറനിയടാകലെ
പറ്റുകേയൂള.  കനലര കേലെദ്യടാണവം കേഴനിച്ചുലകേടാടുത്തടാല് കവണ,  ബലെടാതവംഗവം മതനി.***

എനപറഞതകപടാലലെ  കനരനിട്ടത നനിയമവദ്യവസയുവം പട്ടയവുവം സന്നീകറടാലെടാന്റുലമടാലക്ക
ഉണടാകുകമ്പടാള് അതകവണ, കേകയ്യറനിയനികട്ട ഞങ്ങള് കപടാകുകേയുള എനപറഞടാല്
ഗവണ്ലമനനിനത  അതത  കേയ്യുവംലകേട്ടനി  കനടാക്കനിനനില്ക്കടാന  സടാധനിക്കുകമടാ?  അതനിനത
പരനിഹടാരമുണടാകേണവം.

ശന്നീ  .    എ  .    എവം  .    ആരനിഫത:  സര്,  ഇഇൗ  സഭയുലട  അന്തസനിനത  നനിരക്കുന
ഉപമകേളടാകണടാ  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗവം  പറഞലതനത  അങ്ങത  പരനികശടാധനിച്ചു
പറയണവം.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ഇവനിടലത്ത കരഖകേള് പരനികശടാധനിച്ചു കനടാക്കനിയടാല്
1957-ലവം  1967-ലലമടാലക്ക  ഇലതടാലക്കയുണത.  കരഖകേളനില്  ഇഇൗ  പറയലപ്പെട്ട  ഉപമകേളുണത.
പരനികശടാധനികചടാലട്ട.  ശന്നീ. എ. എവം. ആരനിഫത പറഞതത പരനികശടാധനിക്കണവം.***

ശന്നീ  .   എസത  .   രടാകജന്ദ്രന: സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്,  സനി.പനി.ലഎ.(എവം)-ലന
അപകേന്നീര്ത്തനിലപ്പെടുത്തുന  നനിലെയനില്  കപലരടുത്തുപറഞ  ഇഇൗ  വടാക്കുകേലളലടാവം
നന്നീക്കവംലചയ്യണവം.  ഇഇൗ  ചര്ചയനില്  പലങ്കടുക്കുന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  അവംഗങ്ങള്ക്കത
അതനിനുള്ളനില്നനിനള്ള പരടാമര്ശങ്ങകള നടത്തടാവ.  അതലകേടാണത 307 അനുസരനിചത
ആ വടാക്കുകേലളടാലക്ക കരഖകേളനില്നനിനത ഒഴനിവടാക്കണവം.***

മനി  .   സന്നീക്കര്: പരനികശടാധനിക്കടാവം.***

*** ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  സഭടാദ്ധദ്യക്ഷലന  ഉത്തരവുപ്രകേടാരവം  (പയല്  നവം.5061/ഇ.ബനി./2016/നനി.ലസ.
തന്നീയതനി 9-11-2016 സഭടാ കരഖയനില് നനിലെനനിര്ത്തടാന തന്നീരുമടാനനിച്ചു.
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ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ടനി.  വനി.  കതടാമസനിലന പ്രസനിദ്ധമടായ
പ്രകയടാഗങ്ങളുണത.  അലതടാലക്കലയടുത്തത  ശന്നീ.  എസത.  രടാകജന്ദ്രന  വടായനിച്ചുകനടാക്കുനതത
നലതടാണത.  ഇഇൗ വകേ കേടാരദ്യങ്ങളടാണത അതനിലള്ളതത.  അലതടാലക്ക നനിയമസഭയുലട
കരഖകേളനിലണത. സനി.എചത. മുഹമ്മേദത കകേടായ, ടനി. വനി. കതടാമസത തടങ്ങനിയ പ്രഗത്ഭരടായ
മുനഗടാമനികേള് നടത്തനിയ പരടാമര്ശങ്ങള് വടായനിച്ചുകനടാക്കുനതത നലതടാണത.  ശന്നീ.  വനി.  എസത.
അച്ചുതടാനന്ദലന ഞടാന പറയുനനില,  അതത ഇകപ്പെടാള് അടുത്തകേടാലെത്തത വനതടാണത.
തമടാശയല,  കേടാരദ്യമടായനി പറഞതടാണത.  ഞടാന അതനികലെയത കേടക്കുനനില.   ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
സന്നീക്കര്  പരനികശടാധനിചനിട്ടത  നന്നീക്കവംലചയ്യടാനുള്ളതത  നന്നീക്കവംലചയ്യടാവം.  എന്തടായടാലവം  ഞടാന
ഇവനിലട  പന്നീഡനിപ്പെനിക്കലപ്പെട്ട  ലപണ്കുട്ടനിയുലട  കപലരടാനവം  പറയടാന  കപടാകുനനില.
അതനിനത  എലന  കപരനില്  നടപടനിയുണടാകേനില.  അങ്ങലനയുള്ള   കേടുത്ത  പരടാമര്ശലമടാനവം
എലന  ഭടാഗത്തുനനിനത  പ്രതന്നീക്ഷനിക്കണ.  ഞടാന  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.  ഞടാന
എലന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

ശന്നീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദടാസത:  സര്,  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയ
പ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്-തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)
ബനില് ലപടാതജനടാഭനിപ്രടായവം കനടുനതനിനടായനി സര്ക്കുകലെറത ലചയ്യണലമന കഭദഗതനി
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

3 എ വകുപ്പെത ഒഴനിവടാക്കുനതനിനുള്ള പ്രകമയലത്ത ഞടാന അനുകൂലെനിക്കുകേയടാണത.
ഇഇൗ  വകുപ്പെത  ഒഴനിവടാക്കുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത ഇവനിലട  കേടാരദ്യക്ഷമമടായ  ഡനികബറത
നടക്കുകേയടാണത. കകേരളത്തനിലലെ കശടാചനന്നീയ സനിതനി പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണടാണത 2006
മുതല് 2011 വലരയുള്ള ഇടതപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി ഗവണ്ലമനത ലനല്വയല്-
തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവനതത.  1975-76  മുതല്  2015-16
വലരയുള്ള  40  വര്ഷവം  പരനികശടാധനിചടാല്  876022  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുണടായനിരുനതത
196870  ഏക്കര്  ഭൂമനിയടായനി  കുറഞതടായനി  മനസനിലെടാകുവം.  ഇതത  കകേരളത്തനിനത
തന്നീരടാനഷമടാണത. കകേരളത്തനിലലെ ലനല്വയലകേളുവം തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ജലെകസടാതസ്സുകേളുലമലടാവം
നഷലപ്പെടുകേയടാണത.  ഇതത  നനിലെനനിര്ത്തടാനുവം  കകേരളത്തനിലന  പരനിസനിതനി  സവംരക്ഷനിക്കടാനുവം
ലനല്കൃഷനിലയ  രക്ഷലപ്പെടുത്തടാനുവം  കൃഷനിഭൂമനിലയ  ആശയനിച്ചുകേഴനിയുന  ലെക്ഷക്കണക്കനിനത
കൃഷനിക്കടാലര  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുമടാണത  ഇടതപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി  ഗവണ്ലമനത
ലനല്വയല്-തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവനതത.  അതനിലന  കകേരളത്തനിലലെ
എലടാവരുവം  അഭനിനന്ദനിച്ചു.  ഇഇൗ നനിയമവം ലകേടാണ്ടുവരടാന  ലലവകേനികപ്പെടായനി എനടാണത
ചനിന്തടാശകനിയുള്ള പലെരുവം പറഞതത.  അത്തരത്തനില് കകേരളലത്ത രക്ഷനിക്കടാനടായനി
ഒരു നനിയമവം ലകേടാണ്ടുവനകപ്പെടാള് യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത  അതനിലന എങ്ങലന
ഇലടാതടാക്കടാലമനടാണത  ചനിന്തനിചതത.  3 എ  വകുപ്പെത  ഉള്ലപ്പെടുത്തനി.  അതനുസരനിചത
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ലനല്വയലകേളുവം നനികേത്തടാവം.  നനികേത്തുനതനിനത ഒരു നനിബനനകയയുള,
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നനികേത്തലപ്പെടുന സലെത്തനിലന  25  ശതമടാനവം തകേ ഗവണ്ലമനനില് ലകേട്ടനിവചടാല്
മതനി.  ഏതത ലനല്വയലകേളുവം തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം  നനികേത്തടാവം. ഇങ്ങലന ഒരു വകുപ്പെത
അതനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനി  ലനല്വയലകേള് വദ്യടാപകേമടായനി നനികേത്തുനതനിനുകവണനിയുള്ള
പരനിശമമടാണത യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത നടത്തനിയതത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ മുനമനനി
ഇവനിലട പ്രസവംഗനിച്ചു, 4.5  ലെക്ഷകത്തടാളവം അകപക്ഷകേള്  എലടാ ജനിലകേളനില്നനിനവം
വനലവനടാണത പറഞതത.  ഇഇൗ അകപക്ഷകേള് കകേരളലത്ത നനിലെനനിര്ത്തടാനടാകണടാ;
തണന്നീര്ത്തടങ്ങകളയുവം ലനല്വയലകേകളയുവം സവംരക്ഷനിക്കടാനടാകണടാ?  ഭൂമടാഫനിയകേളുവം
ഭൂമനി കേചവടക്കടാരുവം വദ്യടാജകപരനില് അകപക്ഷ ലകേടാടുത്തത ഭൂമനി എങ്ങലന നനികേത്തടാന
സടാധനിക്കുലമന  പരനിശമമടാണത നടത്തനിയതത. 2011  മുതല് 2016 വലരയുള്ള അഞ്ചു
വര്ഷക്കടാലെയളവനിലലെ  യു.ഡനി.എഫത.  ഭരണത്തനില്  173854  ഏക്കര്  ഭൂമനി
നനികേത്തലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന.  ആ ഭരണവം കുറച്ചുകൂടനി തടര്നനിരുനലവങ്കനില്  കകേരളത്തനില്
ഇനകേടാണുന  185000  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  കൂടനി  ഇലടാതടാകുമടായനിരുന.  കകേരളത്തനില്
ലനല്കൃഷനി എനതത തന്നീലരയനിലടാതടാകുവം. ഇഇൗ അഞ്ചുവര്ഷവം ലകേടാണത 173854 ഏക്കര്
ഭൂമനി നനികേത്തടാനുള്ള ഒത്തടാശ ലചയലകേടാടുത്തവരടാണത കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനത.
ആലര  സവംരക്ഷനിക്കടാനടാണനിതത  ലചയതത?  കേടാലെവര്ഷവം  കുറഞതമൂലെവം  കുടനിലവള്ളമനിലടാത്ത
സടാഹചരദ്യമടാണത  സവംസടാനത്തുള്ളതത.  ഇതത  വലെനിലയടാരു  പ്രശ്നമടാണത.  കകേരള
ഗവണ്ലമനത കുടനിലവള്ളവം എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള ഭഗന്നീരഥ പ്രയതവം നടത്തനി
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത. ജനങ്ങള് രൂക്ഷമടായ കുടനിലവള്ളക്ഷടാമവം കനരനിട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.
ഇവനിലട കുടനിലവള്ളക്ഷടാമവം പരനിഹരനിക്കണലമനത കഘടാരകഘടാരവം പ്രസവംഗനിക്കടാറുണത.
ഇവനിലട  ജലെകസടാതസ്സുകേള്  ഇലടാതടാക്കനിയതത  ഇവരകല?  ഇലതടാലക്ക  മറനികേടക്കുനതനിനു
കവണനിയുള്ള  ഏലതങ്കനിലവം  നനിയമകമടാ  സൃഷനിപരമടായനിട്ടുള്ള  എലന്തങ്കനിലവം  പ്രവര്ത്തനകമടാ
ഇവരുലട ഭടാഗത്തുനനിനവം ഉണടായനിട്ടുകണടാ? സകന്തടാഷത മടാധവനത എലടാ സഇൗകേരദ്യങ്ങളുവം ഇവര്
ലചയലകേടാടുത്തു.  മുന മനനിമടാരടായ  ശന്നീ.  പനി.ലകേ.  കുഞടാലെനിക്കുട്ടനിയുവം  ശന്നീ.  അടൂര്
പ്രകേടാശുവം സകന്തടാഷത മടാധവനത  128  ഏക്കര് ഭൂമനി ലലകേമടാറവം ലചയ്യടാനുള്ള ഒത്തടാശ
ലചയലകേടാടുത്തു.  അക്കടാരദ്യത്തനില്  വനിജനിലെനസത  കകേടാടതനിക്കത  ഉത്തരവനികടണ
സനിതനിയുണടായതത  പത്രങ്ങളനിലലെലടാവം  വനതടാണത.  കുമരകേവം  ലമത്രടാന  കേടായല്-
പടാടകശഖര സമനിതനിയടക്കവം 425  ഏക്കര് ഭൂമനി നനികേത്തടാനുള്ള അനുമതനി സര്ക്കടാര്
നല്കേനി. അതനിനത പനിനടാലലെ സമൃദ്ധനി വനികലജത എന കപ്രടാജക്ടനിലന കപരനില് ലലവക്കവം
ലചമ്പനില് 150.73 ഏക്കര് വയല് നനികേത്തടാന സന്വേകേടാരദ്യ കേമ്പനനിക്കത മുനകൂര് അനുമതനി
നല്കേനി.  എറണടാകുളവം  കേടമക്കുടനിയനില്  മള്ട്ടനി  നടാഷണല്  സൂപ്പെര്  ലസഷദ്യടാലെനിറനി
ആശുപത്രനിലയന  കപരനില്  47  ഏക്കര്  ഭൂമനി  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  ഒത്തടാശയടാണത
ലചയലകേടാടുത്തതത.  അങ്ങലന കകേരളത്തനിലലെ ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ
നനിയമലത്ത  ഇലടാതടാക്കനി.  കകേരളത്തനിലലെ  കേണടായ  സലെങ്ങള്  മുഴുവന  ഇലടാതടാക്കടാനുവം
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ജലെകസടാതസ്സുകേളുവം നനികേത്തനി കകേരളത്തനിലന പടാരനിസനിതനികേടാവസയനില്
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പ്രതദ്യടാഘടാതവം  ഉളവടാക്കുന  ഒകട്ടലറ  നനിയമവനിരുദ്ധമടായ  കേടാരദ്യങ്ങള്  നടപ്പെനിലെടാക്കടാനുമടാണത
3 എ വകുപ്പുലകേടാണത അവര് ഉകദ്ദേശനിചതത. ഇകപ്പെടാള് ഇടതപക്ഷജനടാധനിപതദ്യ മുനണനി
ഗവണ്ലമനത  വളലര  ആത്മടാര്ത്ഥതകയടാടുകൂടനിയുവം  ശരനിയടായ  കേടാഴ്ചപ്പെടാകടടാടു
കൂടനിയുമടാ യടാണത 3 എ ഒഴനിവടാക്കണലമനത പറഞതത. കകേരളത്തനിലന പടാരനിസനിതനികേടാവസയുവം
ജലെകസടാതസുകേളുവം സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുവം  ലനല്കൃഷനി  നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനുവം  കവണനിയടാണത
3 എ  ഒഴനിവടാക്കുനതനിനത  ഈ  ഗവണ്ലമനത  തന്നീരുമടാനലമടുത്തതത.  2016  ലനല്
വര്ഷമടായനി ആചരനിക്കണലമനത ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി പടാലെക്കടാടത ജനിലയനില്
വചത പ്രഖദ്യടാപനിച്ചു.  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത ലനല്കൃഷനി ഇലടാതടാക്കടാന
തന്നീരുമടാനനിചകപ്പെടാള്, 2016  ആഗസ്റ്റേത  17  മുതല് 2017  ആഗസ്റ്റേത  17  വലര ലനല്കൃഷനി
വര്ഷമടായനി  ആചരനിക്കുനതനിനുകവണ എലടാ സഹടായങ്ങളുവം മറത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുവം
ഏലറടുത്തത നടത്തണലമനടാണത ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി പറഞതത. ഇതത രണ്ടുവം
രണത കേടാഴ്ചപ്പെടാടടാണത. 3 എ പനിനവലെനിക്കണലമനത പറഞതനിലന എതനിര്ക്കുകേയടാണത
പ്രതനിപക്ഷവം  ലചയതത.  എന്തനിനടാണത  പ്രതനിപക്ഷവം  എതനിര്ത്തതത;  എതനിര്ക്കടാനുള്ള
ഒഇൗചനിതദ്യമുകണടാ;  കകേരളത്തനിലന  ഭൂപ്രശ്നത്തനിലവം  പടാരനിസനിതനികേ  വനിഷയത്തനിലവം
3 എ  ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയതലകേടാണത  വനിഘടാതമടായനി  നനില്ക്കുനതത  എന്തടാണത;  അതത
ചൂണനിക്കടാണനിക്കകണ?  3 എ  ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയതടാണത  ഏറവുവം  വലെനിയ  ആഘടാതവം.
അതലകേടാണത  3 എ  ഒഴനിവടാകക്കണതടാണത.  കകേരളത്തനിലന  പടാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങളനില്
ശരനിയടായ  സമന്നീപനവം  യു.ഡനി.എഫത.  സന്വേന്നീകേരനികചടാ;  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടനില.  നടാട്ടനിനപുറങ്ങളനിലവം
നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലവം  വന്നീടത  വയടാനുള്ള  സലെവം  കവണലമനതത  ശരനിയടാണത.
അതനിനടാവശദ്യമടായ രന്നീതനിയനില്  ഡടാറടാ ബടാങ്കത ഉണടാക്കനിലയടുക്കണവം.  അഞ്ചുലകേടാലവം
യു.ഡനി.എഫത.  ഇവനിലട  ഭരനിച്ചു.  സടാറലലലെറത  സര്കവ്വ  നടത്തനി  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത
പുനനഃസൃഷനിക്കുലമനത പറഞ. ആ ഡടാറടാ ബടാങ്കത ഉണടാക്കടാന സടാധനികചടാ;  ഏലതങ്കനിലവം ഒരു
വനികലജനില്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തനികയടാ?  പഞടായത്തത  പ്രസനിഡനത,
വനികലജത ഓഫന്നീസര്,  കൃഷനി ഓഫന്നീസര്,  മറത രണത ആളുകേള് തടങ്ങനിയവരടാണത നഞ
കേമ്മേനിറനിയനിലള്ളതത.  അഞടാളുകേളുള്ള  കേമ്മേനിറനി  ഇഇൗ  കേടാലെഘട്ടത്തനില്  കൂടനിയനിട്ടനില.
ഇതനിനടാവശദ്യമടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തനിയനിട്ടനില.  കേടാര്ഷനികേ കമഖലെ സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനത
സവംസടാന  മുഖദ്യമനനി  ലചയര്മടാനടായനിട്ടുള്ള കേടാര്ഷനികേ  വനികേസന  സമനിതനി  അഞ്ചു
വര്ഷവുവം  കൂടനിയനിട്ടനില,  പ്രടാകദശനികേ  തലെത്തനിലവം  കൂടനിയനില.  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെലയ
തകേര്ത്തു തരനിപ്പെണമടാക്കനി, ലനല്കൃഷനി ഇലടാതടാക്കനി. ലനലെതല്ല്,  റബ്ബര് തടങ്ങനിയവയുലട
ഉല്പടാദനത്തനില്  കുറവുവന.  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെ  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിയമവം
ഉണടാക്കനിലയനത  ഒരുതരത്തനിലവം ഇവര്ക്കത അവകേടാശലപ്പെടടാന കേഴനിയനില. കേടാര്ഷനികേ
കമഖലെലയ  തകേര്ക്കടാനുള്ള  നയങ്ങളടാണത  ഇവര്  സന്വേന്നീകേരനിചതത.  കകേരളത്തനിലന
കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില്  ഇത്രയുമധനികേവം  പുറകകേടാട്ടടനി  ഉണടായതത  യു.ഡനി.എഫത.
ഭരണകേടാലെത്തകല;  അലലനത  പറയടാന  കേഴനിയുകമടാ?  ഇതത  മറച്ചുവച്ചുലകേടാണത
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കകേരളത്തനിലലെ  കേര്ഷകേ  തടാല്പരദ്യങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കുനവര്  ഞങ്ങളടാലണനത  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുകേ
മടാത്രമടാണുണടായതത.  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  കുറമറ  രൂപത്തനില്  ഉണടാക്കനിലയടുക്കടാന
കകേരളത്തനിലലെ ഇടതപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനി സര് ക്കടാരനിനത  സടാധനിക്കുലമനടാണത
കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  നനിയമസഭയനില്  അല്പവംമുമ്പത  പ്രഖദ്യടാപനിചതത.  ഏതടാണത  പകുതനികയടാളവം
പഞടായത്തുകേളനില് ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കനിക്കഴനിഞ.  ഇനനി  പകുതനി  പഞടായത്തുകേളനില്
മടാത്രകമയുള.  അതകൂടനി  പൂര്ത്തനിയടായടാല്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പൂര്ണമടാകുവം.  അങ്ങലന
വനടാല്  പട്ടണ പ്രകദശങ്ങളനില് അഞത ലസന്റുവം ഗടാമപ്രകദശങ്ങളനില് പത്തത ലസന്റുവം
വന്നീടത വയ്ക്കുനതനിനുകവണനി സലെവം അനുവദനിക്കടാനുള്ള ലകേ.എല്.യു. കേമ്മേനിറനി കൂടടാനുവം
അതനിലന  ഫലെമടായനി  അവര്ക്കത  വന്നീടത  വയടാനുള്ള  സലെവം  അനുവദനിക്കടാനുവം
സടാധനിക്കുവം. ഇകപ്പെടാള് അകപക്ഷകേള് ലകേട്ടനികേനിടക്കുകേയടാണത.

ശന്നീ  .    കജടാണ്  ലഫര്ണടാണസത :  സര്,  3 എ  വകുപ്പെത  മടാറണലമനത
ആവശദ്യലപ്പെടുകമ്പടാള്,  കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തത  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ലനല്വയലകേളുമടായനിരുന എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി പരനിവര്ത്തനലപ്പെടു
ത്തനി എനതത  സവംബനനിചത  ഗവണ്ലമനത  ധവളപത്രവം ഇറക്കടാന  തയ്യടാറടാകുകമടാ?
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം ലനല്വയലകേളുവം സവംരക്ഷനിക്കുകേലയന പ്രശ്നവം യഥടാര്ത്ഥത്തനില്
കൃഷനിലയ  സവംരക്ഷനിക്കുകേ  മടാത്രമല,  ആകഗടാളതടാപനവുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  നമ്മുലട
ജലെകസടാതസ്സുകേള്  സവംരക്ഷനിക്കണലമന  വനിഷയവം  കൂടനിയുണത.  ആ  നനിലെയത
പരനിഗണനിക്കലപ്പെടുനതനിനത  പകേരവം  ദൃഷനികദടാഷകത്തടാടുകൂടനിയടാണത  പ്രതനിപക്ഷവം  ഇവനിലട
സവംസടാരനിചതത.  ലകേടാചനി  നഗരവം  അടക്കമുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള
നനിരവധനിയടായ ഭൂമനി വലെനിയ സന്വേകേടാരദ്യ കേമ്പനനികേള് ലലകേവശലപ്പെടുത്തനി പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തടാന
തയ്യടാറടായനി,  കുകറ പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.  ഇതസവംബനനിച കേണക്കത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനി മറുപടനി പറയുകമ്പടാള്  പറയനികല?

ശന്നീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദടാസത :  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അതനിനത  മറുപടനി
നല്കുലമനത  ഞടാന  പ്രതന്നീക്ഷനിക്കുന.  കേഴനിഞ  കേടാലെഘട്ടത്തനില്  ലനല്വയല്
തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  നനിയമത്തനില്  ലവളളവം  കചര്ത്തു.  നടാലെര  ലെക്ഷകത്തടാളവം
പരടാതനിയുലണനത മുന മനനി ശന്നീ. അടൂര് പ്രകേടാശത പറഞതനിലന അടനിസടാനത്തനില്
അകപക്ഷ  ലകേടാടുക്കടാനുള്ള  തന്നീയതനി  നന്നീട്ടനിലക്കടാണത  പുതനിലയടാരു  ഉത്തരവനിറക്കനി.
അകപക്ഷ  ലകേടാടുക്കുനതനിനുള്ള  സമയപരനിധനി  ആഗസ്റ്റേത  മടാസകത്തടാടുകൂടനി  അവസടാനനിച്ചു.
അടുത്ത കമയത മടാസവംവലര അകപക്ഷ ലകേടാടുക്കടാനുള്ള തന്നീയതനി നന്നീട്ടണലമനപറഞത
റവനപ്യൂ  ലസക്രട്ടറനി  പുതനിയ  ഉത്തരവനിറക്കനി.   എങ്ങലനലയലടാവം  ഇഇൗ  ലനല്വയല്
നനികേത്തടാന  സടാധനിക്കുവം,  എങ്ങലനലയടാലക്ക  അനധനികൃതമടായനി  ലനല്വയലകേളുവം
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം  ഇലടാതടാക്കടാവം,  അതനിലന  എലടാ  സടാധദ്യതകേളുവം  ഉപകയടാഗലപ്പെടുത്തനി
കകേരളത്തനിലലെ ലനല്വയലകേളുവം തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം നശനിപ്പെനിക്കടാനുള്ള തന്നീവ്ര  ശമവം
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കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനനിലന ഭരണകേടാലെത്തത ഉണടാക്കനിലയടുത്തുലവനതത
വസ്തുതടാപരമടായനി   ശരനിയടാണത.  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത  ലചയ  ഗുരുതരമടായ,
മടാപ്പെനിലടാത്ത  ലതറത  തനിരുത്തനിലയടുക്കുകേയടാണത  എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത
യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ലചയ്യുനതത.  അതനിലന എതനിര്ക്കുനതത തനികേച്ചുവം അനുചനിതമടാണത,
ലതറടായ രന്നീതനിയടാണത. കകേരളലത്ത ശരനിയടായ രന്നീതനിയനില് കേടാണടാനുവം പ്രകൃതനിലയയുവം
ലനല്വയലകേലളയുവം  സവംരക്ഷനിക്കടാനുവം  യു.ഡനി.എഫത.  ഇനനിയുവം  തയ്യടാറടായനിട്ടനില,
ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ശരനിയടായ  നനിലെപടാടത  സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.  തണന്നീര്ത്തട  ലനല്വയല്
സവംരക്ഷണ നനിയമത്തനില്  3 എ പനിനവലെനിക്കുനതനിനുകവണനി ഗവണ്ലമനത ലകേടാണ്ടു
വനനിട്ടുള്ള  കഭദഗതനിലയ  അനുകൂലെനിക്കണലമനടാണത  എനനിക്കത  വനിനയപുരസരവം
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതത.  കേഴനിഞ കേടാലെത്തത നനിങ്ങള് ലചയ ലതറത തനിരുത്തുനതനിനത
ഇഇൗ കഭദഗതനിലയ അനുകൂലെനിക്കണലമനത സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടത ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള
2016-ലലെ കകേരള ലനല്വയല്-തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ (കഭദഗതനി)  ബനില് വന്നീണ്ടുവം
അകത  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയത  അയയണലമന  കഭദഗതനി  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കകേരളത്തനിലലെ ലനല്വയലകേളുവം  തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം  സവംരക്ഷനിക്കുകേ എനതത
ഈ സഭയുകടയുവം അതമടായനി ബനലപ്പെട്ടത പ്രവര്ത്തനിക്കുന നമ്മുലട എലടാവരുലടയുവം
ഉത്തരവടാദനിതന്വേമടാണത. അതനില് ആര്ക്കുവം അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമുലണനത കേരുതനനില. വരള്ച
സവംബനനിച ചര്ചകേള് കകേരളത്തനില് നടക്കുന. 34 ശതമടാനവം മഴ കുറഞതനിലൂലട
ഭയലപ്പെടുത്തുന  കേണക്കുകേള്  നമ്മേലള  ആശങ്കടാകുലെരടാക്കുന.  നമ്മുലട
ജലെസവംഭരണനികേള് കൂടനിയടായ വയലകേള് നഷലപ്പെടുനതനിലന  സവംബനനിചത  ആശങ്കകേളുണത.
ജലെ  സവംഭരണനികേളടായനി  വര്ത്തനിക്കുന,  ലജവ  ആവടാസ  വദ്യവസയത  ഏറവുവം
പ്രധടാനലപ്പെട്ട ഫടാക്ടറടായനി മടാറനിയനിട്ടുള്ള വയലകേള് സവംരക്ഷനികക്കണതവം നനിലെനനിര്കത്തണതവം
അനനിവടാരദ്യമടാണത.   ഇതത  സൂചനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാഴുവം ഒരു കേടാരദ്യവം  വളലര പ്രസകമടാണത.  ആരടാണത
ഈ ലനല്വയലകേള് സവംരക്ഷനിക്കുകേ?  നനിയമങ്ങള് ലകേടാണ്ടുമടാത്രവം ലനല്വയലകേള്
സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടുലമന ലതറനിദ്ധടാരണ നമുക്കടാര്ലക്കങ്കനിലമുലണങ്കനില് അതത ലതറടായനി
ഭവനിക്കുകേകയയുള എനതനില് സവംശയമനില.

ലനല്വയലെനിലന  സവംരക്ഷകേന  പടാടത്തത  പണനിലയടുക്കുന  കേര്ഷകേനുവം
കേര്ഷകേലത്തടാഴനിലെടാളനിയുമടാലണനത  തനിരനിചറനിയടാലത,  കേര്ഷകേലന  പ്രടാധടാനദ്യവം
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കടാലത ലനല്വയലകേള് സവംരക്ഷനിക്കടാനുള്ള നനിയമങ്ങള് എത്ര പണനിതയര്ത്തടാന
ശമനിചടാലവം അതത വൃഥടാവനിലെടാകുവം. ആ വയല് ലകേവശവം വചനിരനിക്കുന കേര്ഷകേകനടാ
അലലങ്കനില്  അതനിലന  ഉടമകയടാ  അവലന  ജന്നീവനിതത്തനിലലെ  ഒരു  അതദ്യടാവശദ്യ
ഘട്ടത്തനില്  കൃഷനിയുലടയുവം  ലനല്വയലെനിലനയുവം  സവംരക്ഷണലമന  അജണയനില്
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നനിനത  വദ്യകനിപരമടായ  ആവശദ്യങ്ങളനികലെയത  ചനിന്തനിചടാല്  അവലര  കുറവംപറയടാന
കേഴനിയനില.  മകേളുലട  കേലെദ്യടാണവം  വരുകമ്പടാകഴടാ,  മലറലന്തങ്കനിലവം  അതദ്യടാവശദ്യങ്ങള്
വരുകമ്പടാകഴടാ കുടുവംബത്തനിലന വരുമടാനമടാര്ഗ്ഗവം  നനിലെയ്ക്കുന ഘട്ടത്തനില് ലനല്വയല്
ആര്ലക്കങ്കനിലവം  ലകേടാടുത്തത  പണവം  വടാങ്ങനി  ആവശദ്യങ്ങള്  നനിറകവറടാന  ഒരടാള്
ആഗഹനിചടാല്  അതനിലനതനിലര  നമ്മേള്  ഫനികലെടാസഫനി  പ്രസവംഗനിചനിട്ടത  കേടാരദ്യമനില.
അവലന ജന്നീവനിതപ്രശ്നമടാണത  ഏറവുവം  വലതത.  കൃഷനി  ലെടാഭത്തനിലെടാക്കടാലത കൃഷനിഭൂമനി
സവംരക്ഷനിക്കണലമനത  ആവര്ത്തനിചത  പ്രസവംഗനിചടാലവം  എത്ര  നനിയമനനിര്മ്മേടാണവം
നടത്തനിയടാലവം  അതത  എത്രകത്തടാളവം  എഫക്ടന്നീവടാകുലമനതനിലന  സവംബനനിചത  ഗഇൗരവമടായനി
ചനിന്തനിക്കണവം.  ഒരു  കേടാലെഘട്ടത്തനില്  'കൃഷനി  ഭൂമനി  കേര്ഷകേനത'  എന  മുദടാവടാകേദ്യവം
കകേരളത്തനിലലെ   സുസനിരമടായ  കൃഷനി  വനികേസനത്തനിലന  ഏറവുവം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട
അടനിത്തറയടായനിരുന.  ഭൂപരനിഷരണത്തനിലൂലട   കേനിട്ടനിയ  കൃഷനിഭൂമനി  ആ  കേര്ഷകേന
എങ്ങലന  കേലയ്യടാഴനിഞ  എനതനിലന  സവംബനനിച്ചുകൂടനി  പഠനികക്കണനിവരുവം.  കനരലത്ത
സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  1970-ല്  8.65  ലെക്ഷവം  ലഹക്ടര്  കൃഷനി  ഭൂമനിയുണടായനിരുനതത
2.34  ലെക്ഷവം  ലഹക്ടറടായനി  കുറഞതനിലന  അടനിസടാനകേടാരണവം  കേര്ഷകേര്ക്കത
കൃഷനിഭൂമനികയടാടുവം  കൃഷനികയടാടുമുള്ള  തടാല്പരദ്യവം  കുറഞതടാണത.  അതനില്നനിനള്ള
വരുമടാനവം കുറഞതലകേടാണടാണത ഇത്തരത്തനിലള്ള തന്നീരുമടാനത്തനിലലെത്തടാന അവര്
നനിര്ബനനിതരടാകുനതത.  വരുമടാനമനിലടാലത  കൃഷനിയുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകേണലമനത
ആഗഹനിക്കുനതത  എങ്ങലനയടാണത?  ചനിലെ  കമഖലെകേള്  അനദ്യവം  നനിനത  കപടായനിട്ടുലണങ്കനിലവം
കേടാലെടാകേടാലെങ്ങളനില് മലറലടാ വനിഭടാഗങ്ങള്ക്കുവം അതനികനതടായ വളര്ചയുണടായനിട്ടുണത.
ശമ്പളവം  വടാങ്ങുനവര്ക്കത  ശമ്പളത്തനില്  വര്ദ്ധനവുണടായനിട്ടുണത.  ഇവര്ലക്കലടാവം
കേടാലെടാകേടാലെങ്ങളനില് വര്ദ്ധനവുണടാകുകമ്പടാള്, കേടാലെക്രകമണ കൃഷനി നഷത്തനിലെടാകുകമ്പടാള് ഭൂമനി
തരനിശ്ശേനിടരുതത,  അതത സവംരക്ഷനിക്കണവം,  അതത  കേണ്ലവര്ട്ടത ലചയ്യരുതത എലനടാലക്ക
പറഞതലകേടാകണടാ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണത്തനിലൂലടകയടാ  കൃഷനിഭൂമനി  സവംരക്ഷനിക്കടാന
സടാധനിക്കുകമടാ? ഇതത സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെകടണതതലനയടാണത.

ഉല്പടാദനലചലെവനിനനുസൃതമടായനി  ലനലനിലന  സവംഭരണവനിലെ  ഉയര്ത്തുലമനവം
കൃഷനിക്കടാര്ക്കത  ഒരടാഴ്ചലകേടാണത  പണവം  ലെഭദ്യമടാക്കുലമനവം  ഈ  ഗവണ്ലമനത
അധനികേടാരകമല്ക്കുനതനിനുമുമ്പത  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞനിട്ടുണത.  യു.ഡനി.എഫത.
ഗവണ്ലമനനിലന കുറവം മടാത്രവം എടുത്തുപറയടാന ഇവനിലട പലെകപ്പെടാഴുവം പ്രസവംഗത്തനിനത
സമയവം കേലണത്തുനണത. ഭരണപക്ഷവം  കേഴനിഞ സര്ക്കടാരനിലന കുറവം പറയുനതനില്
ഞടാന ലതറത കേടാണുനനില.  പകക്ഷ അതമടാത്രവം പറഞലകേടാണനിരുനടാല്  മതനികയടാ?
കേര്ഷകേനത  ഒരടാഴ്ചലകേടാണത  ലനലനിലന  വനിലെ  നല്കുലമനവം  ഉല്പടാദനലചലെവനിനനുസൃതമടായനി
ലനലനിലന  സവംഭരണവനിലെ  ഉയര്ത്തുലമനവം  പറഞനിട്ടുള്ളതത  എല്.ഡനി.എഫത.-ലന
പ്രകേടന  പത്രനികേയനിലലെ  മൂനടാമലത്ത ചടാപ്ററനില്  നടാലെടാമലത്ത പടാരഗടാഫനിലെടാണത.
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യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത  അധനികേടാരത്തനില്  വരുകമ്പടാള്  ഒരു  കേനികലെടാ  ലനലെതല്ല്
സവംഭരനിക്കുനതനിനത  14  രൂപയടായനിരുന കകേരളത്തനില് ലകേടാടുത്തനിരുനതത.  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷലത്ത  ഭരണത്തനിലനടാടുവനില്  ലനലനിലന  സവംഭരണവനിലെ  21  രൂപ  50
ലപസയടായനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതത നനിങ്ങള് പരനിഹസനിക്കുന യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനടായനിരുന
എനതത  നനികഷധനിക്കടാന  കേഴനിയുകമടാ?  അതത  വസ്തുതയടാണത.  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത
വനകപ്പെടാള് ലനലെതല്ല്  സവംഭരണത്തനിലന കതടാതത   ഇരട്ടനിയടായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചു എനതവം
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാണത.  ലനലനിലന  വനിലെയുലട ഭടാഗമടായനി ഏലതലടാവം കേടാലെഘട്ടങ്ങളനില്
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന  വര്ദ്ധനവുണടായനിട്ടുകണടാ  അലനലടാവം  അതനിനടാനുപടാതനികേമടായ
വര്ദ്ധനവത  കകേരളത്തനിലലെ  ലനല്കേര്ഷകേനത  ലകേടാടുക്കടാന  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷക്കടാലെവം
യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനത  ശദ്ധനിചനിരുന എനതത വസ്തുതയടാണത.

2016-17  ലനല്കൃഷനി വര്ഷമടായനി ആചരനിക്കുലമനത  മുഖദ്യമനനി  പടാലെക്കടാടത
നടത്തനിയ പ്രഖദ്യടാപനലത്ത കേയ്യടനിചത  സന്വേന്നീകേരനിചവരടാണത  ഞങ്ങളുള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്.
ലനല്കൃഷനി വര്ഷമടായനി പ്രഖദ്യടാപനിച ഈ വര്ഷത്തനില്ത്തലന  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന
വനിലെവര്ദ്ധനവുണടായനിട്ടുവം  സവംഭരണവനിലെയനില്  ആനുപടാതനികേമടായ  വര്ദ്ധനവത
നലടാത്തവര് കേര്ഷകേകരടാടത  കസ്നേഹവം പ്രകേടനിപ്പെനിചത പറയുന വടാക്കുകേള്ക്കത ആ വനിലെ
മടാത്രകമ  കേര്ഷകേരുവം  നല്കൂ.  ലനല്കൃഷനി  വര്ഷമടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച  ഈ  വര്ഷവം
ലനലനിലന സവംഭരണവനിലെ കൂടുതല് ലകേടാടുക്കടാനുള്ള ഏറവുവം നല അവസരമടായനിരുന.
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന  വനിലെവര്ദ്ധനവുണടായകപ്പെടാള്  അതനിനടാനുപടാതനികേമടായനി  സവംസടാന
സര്ക്കടാരനിനുവം  വര്ദ്ധനവത  ലകേടാടുക്കടാമടായനിരുനകലടാ;  ലനല്കൃഷനി  വര്ഷമടായനി  പ്രഖദ്യടാപനിച
വര്ഷത്തനില്കപ്പെടാലവം  ലനലെതല്ല്  സവംഭരണവനിലെയനില്  വര്ദ്ധനവത  ഉറപ്പുവരുത്തടാന
കേഴനിയടാലത  ലനല്കൃഷനി  വര്ഷമടായനി  ആചരനിക്കടാന  തന്നീരുമടാനനിചതലകേടാണത  കേടാരദ്യമുകണടാ;
വയലകേള് സവംരക്ഷനിക്കണലമനത പ്രസവംഗനിചതലകേടാണത കേടാരദ്യമുകണടാ? കേര്ഷകേര്ക്കത
അതദ്യടാവശദ്യങ്ങള് വരുകമ്പടാള് മടാറനി ചനിന്തനികക്കണനിവരുവം.  കകേരളത്തനില് ഇലടാതനിരുന റബ്ബര്
എങ്ങലന ഇവനിലട ഉണടായനി?   മറത നടാണദ്യവനിളകേള്ക്കത ഭൂമനി എങ്ങലന കേണ്ലവര്ട്ടത
ലചയലകേടാടുത്തു?   ഈ  കൃഷനികേള്  ലെടാഭകേരമടായനി  മടാറനിയകപ്പെടാള്,  കുടുവംബത്തനിനത
വരുമടാനമുണടായകപ്പെടാള്,  ജന്നീവനിതനനിലെവടാരവം ഉയര്ത്തടാനടായകപ്പെടാള്,  മക്കള്ക്കത  നല
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസവം ലകേടാടുക്കടാന കേഴനിഞകപ്പെടാള്,  അദ്ധന്വേടാനത്തനിനത  മണനില്നനിനത  ഫലെവം
കേനിട്ടനിയകപ്പെടാള്  ആ  കൃഷനികയടാടത  അടുത്തുനനില്ക്കടാന  കേര്ഷകേര്  തടാല്പരദ്യലപ്പെട്ടു.   കേര്ഷകേന
തലനയടാണത  കൃഷനിഭൂമനിയുലട  ഏറവുവം  വലെനിയ  സവംരക്ഷകേന  എന  തനിരനിചറനിവത
ഇലടാത്തതടാണത   കൃഷനിഭൂമനി  മുഴുവന സവംരക്ഷനിക്കണലമന നമ്മുലട ലകേടാടനികുത്തനിയ
ശമങ്ങള്ക്കത  തനിരനിചടനിയുണടാകുനതത.  കൃഷനി  ലെടാഭകേരമടാക്കടാനുള്ള  നടപടനികേള്
ഉണടായടാല് മടാത്രകമ കൃഷനിഭൂമനിയുലട സവംരക്ഷണവം സടാദ്ധദ്യമടാകൂ.  ഓകരടാ ഫയലെനിലവം
ഉറങ്ങുനതത  ഒര സ്തു  മനുഷദ്യലന  ജന്നീവനിതമടാലണനത  കകേരളത്തനിലലെ  മുഖദ്യമനനി
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ഉകദദ്യടാഗസകരടാടടായനി  പറ ഞതത  സവംബനനിചത  ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്  ആകവശകത്തടാലട
പ്രസവംഗനിക്കുനതത  ഞടാന  കകേട്ടു.  അങ്ങലനയടാലണങ്കനില്  ഈ  നനിയമവുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത
സടാധടാരണക്കടാരലന വനികേടാരങ്ങലള കേണനിലലനത നടനിക്കരുതത.   ഏക്കര് കേണക്കനിനത
ഭൂമനി  കേണ്ലവര്ട്ടത  ലചയ്യടാനുള്ള ലഡലെനിബകററടായനിട്ടുള്ള ശമങ്ങലള ലചറുക്കടാന ഈ
ഗവണ്ലമനത  നടത്തുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  പൂര്ണ  പനിന്തുണയുണടായനിരനിക്കുലമന
കേടാരദ്യത്തനില്  യടാലതടാരു  സവംശയവുമനില.  അതത  തറനപറയടാനുവം  മടനിയനില.  ഒരു
സടാധടാരണക്കടാരനത  ഭവനമുണടാക്കുകേ, അലലങ്കനില് ഒരു മുറനി അധനികേവം നനിര്മ്മേനിക്കുകേ
എനനിങ്ങലനയുള്ള  ലചറനിയ  ലചറനിയ  സന്വേപ്നങ്ങളുണടാകുവം.  അതത  അവലന  ജന്നീവനിതത്തനിലലെ
ഏറവുവം വലെനിയ കേടാരദ്യമടാണത.  അതനിലന അട്ടനിമറനിക്കരുതത.  സന്വേന്തമടായനി ഭൂമനിയനിലടാത്ത
ഒരടാള്ക്കത  ഭവനനനിര്മ്മേടാണത്തനിനടായനി പഞടായത്തത പ്രസനിഡനത ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്
അടങ്ങനിയ  പ്രടാകദശനികേ  സമനിതനികേള്ക്കത  ഗടാമപ്രകദശങ്ങളനില്  പത്തത  ലസന്റുവം
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  അഞത  ലസന്റുവം  ഭൂമനി  കേണ്ലവര്ട്ടത  ലചയത  ലകേടാടുക്കടാലമനത
നനിയമത്തനില്  പറയുനലണനത  ഈ  സഭയനിലലെ  അപ്പുറത്തുവം  ഇപ്പുറത്തുമുള്ളവര്
പ്രസവംഗനിക്കുനണത.  ഈ  പ്രടാകദശനികേ  സമനിതനികേള്  കയടാഗദ്യരടായവര്  നല്കുന
അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ലലടവംബഇൗണടായനി തന്നീര്പ്പുകേല്പ്പെനിചത വന്നീടത വയടാനുള്ള അനുമതനി
ലകേടാടുക്കുനകണടാലയനത  പരനികശടാധനിക്കണവം.  പടാവലപ്പെട്ടവരുലട  സന്വേപ്നങ്ങള്ക്കത
ഇത്തരവം  കേമ്മേനിറനികേള് വനിഘടാതമടായനി  മടാറുകേയടാണത.   ഓകരടാ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണവുവം
സടാധടാരണക്കടാരലന മനസനില് കേണ്ടുലകേടാണ്ടുകവണവം നടപ്പെടാകക്കണതത.

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന:  സര്,  സവംസടാനത്തത പ്രകതദ്യകേ ഭവനനനിര്മ്മേടാണ
പദ്ധതനികേളുണത. സലെത്തനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേടാത്തതലകേടാണ്ടുവം നഞ കേമ്മേനിറനികേള്
defunct ആയനി  നനില്ക്കുനതലകേടാണ്ടുവം  പഞടായത്തുകേളുലട  ഭവനനനിര്മ്മേടാണ  വടായ്പകേള്,
മതദ്യലത്തടാഴനിലെടാളനികേളുലടയുവം  എസത.സനി./എസത.ടനി.  വനിഭടാഗങ്ങളുലടയുവം  ഭവനനനിര്മ്മേടാണ
പദ്ധതനികേള്,  അവര്ക്കത  അനുവദനിക്കുന  കലെടാണുകേള്,  സബ്സനി ഡനികേള്  എനനിവ
കേനിട്ടടാലത കപടാകുകേയടാണത.  പനിനന്നീടത  ഇതത  ലെഭനിക്കണലമങ്കനില് പലെ കടണ് കേഴനിഞത
വര്ഷങ്ങള്  കേടാത്തനിരനികക്കണ  സനിതനിയുലണന  കേടാരദ്യവം  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .    എവം  .    നഇൗഷടാദത:  സര്,  ഡടാറടാ ബടാങ്കത പൂര്ണമടാക്കടാത്തതടാണത ഇതനിലനലയടാലക്ക
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  വനിഷയമടായനി  ഇവനിലട  ഉനയനിക്കുനതത.  പകുതനികയടാളവം  പഞടായത്തുകേളനില്
ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  പൂര്ത്തനിയടായനിട്ടുലണനടാണത  പറയലപ്പെടുനതത.  ഇതത  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുവടാന
വര്ഷങ്ങള്  തലനലയടുത്തു.  അതനിലന  മൂനത  ഘട്ടങ്ങളടാക്കണവം.  കകേടാര്പ്പെകറഷന
ഏരനിയ  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  പട്ടണപ്രകദശമടാണത.  അവനിലട  തണന്നീര്ത്തടങ്ങള്  ലപടാതകവ
കുറവടാണത.  നനിലെവനിലള്ളലതങ്കനിലവം  എത്രയുവം  ലപലട്ടനത  സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെട്ടനിലലങ്കനില്
ബടാക്കനിയുള്ളതവംകൂടനി  നനികേത്തലപ്പെട്ടുകപടാകുവം.  അതലകേടാണത  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കുകമ്പടാള്
കകേടാര്പ്പെകറഷന/മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി/പഞടായത്തത  എന  തരത്തനിലെടാക്കനി  എത്രയുവം  ലപലട്ടനത
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അതത പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവം നല്കേടാന കേഴനിയുകമടാ?  കകേടാര്പ്പെകറഷനുകേള്
ഭവനനനിര്മ്മേടാണത്തനിനത  മടാസ്റ്റേര്  പ്ലടാന  തയ്യടാറടാക്കനിയനിട്ടുണത.  അതനില്  എലടാ
കസടാണുകേലളക്കുറനിച്ചുവം  പറയുനണത.  മനികഡത  കസടാണ്,  ഇനഡസനിയല്  കസടാണ്,
റസനിഡനഷദ്യല്  കസടാണ്,  ലകേടാകമഴദ്യല്  കസടാണ്,  ലവറത  ലെടാനഡത,  ഗന്നീന  ലെടാനഡത
എനനിങ്ങലനയുള്ളകപ്പെടാള്  കകേടാര്പ്പെകറഷന/മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  അതനിര്ത്തനികേളനില്
ലബയ്സടാക്കനി ഭവനനനിര്മ്മേടാണത്തനിനത അനുമതനി നല്കേടാന സടാധനിക്കുകമടാ?

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  ഞടാന ഡടാറടാ ബടാങ്കനികലെയത  വരടാവം;   ഇവനിലട
ഇഷല്യു അതല.   ഇഇൗ പടാവങ്ങള്ക്കത 5 ലസനത ഭൂമനിക്കത അനുമതനി ലകേടാടുക്കടാത്തതനിലന
ഇഷല്യു ഡടാറടാ ബടാങ്കനിലലെ കടാസനിഫനികക്കഷനല.  കലെടാക്കല് ലലെവല് കമടാണനിററനിവംഗത
കേമ്മേനിറനികേള് എടുകക്കണ ഉത്തരവടാദനിതന്വേങ്ങളനില്നനിനത അവര് സനിപ്പെത ലചയ്യുകേയടാണത.
അവര്ക്കത  ലചയ്യടാന  കേഴനിയുനതകപടാലവം  കമല്  കേമ്മേനിറനിക്കയയ്ക്കുകേയടാണത.  കമല്
കേമ്മേനിറനി  കേളക്ടകററനിലെടാണത.  കേളക്ടര്  കനരനിട്ടത  ഇനലസക്ഷന  നടത്തനിയനിട്ടുകവണവം
തന്നീരുമടാനലമടുക്കടാന.  ഒരു  അകപക്ഷകേനത  എത്രസമയവം  ഇതനിലന  പനിനടാലലെ  നടകക്കണനി
വരുവം? കേളക്ടറുലട സമനിതനി സവംസടാന കേമ്മേനിറനിയനികലെയത അയയ്ക്കുവം.  കനരലത്ത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  അവര്ക്കത  ലെഭനികക്കണ  കലെടാണ്  ഇഇൗ
ഭൂമനിയുലട  കേണ്ലവര്ഷന  ഇലടാത്തതലകേടാണത   നഷലപ്പെടുന  സടാഹചരദ്യമുണടാകുവം.  പനിനന്നീടത
അതത  അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടടാന  അവര്  നടത്തുന  അതദ്യദ്ധന്വേടാനവം എത്രയടാണത?  വന്നീടത
നനിര്മ്മേടാണത്തനിനടായനി  5  ലസനത  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുനതനിനത  ഒരു  അകപക്ഷയത  തന്നീര്പ്പു
കേല്പനിക്കടാനടായനി  കേടാത്തനിരനിക്കുന  സടാധടാരണക്കടാരന  വനികേടാരങ്ങള്കൂടനി  കേണനിട്ടുകവണവം
ഇത്തരവം കേടാരദ്യങ്ങളനില് പ്രടാകയടാഗനികേമടായ സമന്നീപനങ്ങള് സന്വേന്നീകേരനികക്കണതത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടനി: സര്, ഇവനിലട കചടാദനിചതവം തടാങ്കള് പറഞ ആശങ്കയുലമടാലക്ക
മടാറടാവം.  ഭൂമനിയുലട ഒരു  കടാസനിഫനികക്കഷന - കൃഷനിക്കത ഉപയുകമടായ ഭൂമനി, കൃഷനിക്കത
ഉപകയടാഗനിക്കടാന  പറടാത്ത  ഭൂമനി  ഇങ്ങലന  ഒരു  കടാസനിഫനികക്കഷന  ഇകപ്പെടാള്
കേര്ണടാടകേത്തനില്  നടത്തനിയതകപടാലലെ  ലചയടാല്  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങലളടാലക്ക  നമുക്കത
തന്നീര്ക്കടാന സടാധനിക്കനികല; എന്തടാണത അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായവം?

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,   തന്നീര്ചയടായുവം  ഭൂമനിക്കത  കടാസനിഫനികക്കഷന
അനനിവടാരദ്യമടാണത.  കൃഷനിക്കത  കയടാഗദ്യമടായ  ഭൂമനി  എത്ര;  കൃഷനിഭൂമനി  എനപറയലപ്പെടുനനിടത്തത
കൃഷനിക്കത കയടാഗദ്യമലടാത്ത ഭൂമനിലയത്ര; മറത പലെ പര്പ്പെസനിനുപകയടാഗനിക്കടാന കേഴനിയുന
ഭൂമനിലയത്ര;  എനള്ള കടാസനിഫനികക്കഷന തന്നീര്ചയടായുവം അനനിവടാരദ്യവം തലനയടാണത.
അങ്ങത പറയുനതനികനടാടത ഞടാന കയടാജനിക്കുന.

കഡടാ  .    എന  .    ജയരടാജത  : സര്,  ഞടാന  സൂചനിപ്പെനിക്കടാന  ആഗഹനിച  കേടാരദ്യവുവം
അതതലനയടാണത.  സതദ്യത്തനില് ഇക്കടാരദ്യത്തനില് ഒരു പരനിഹടാരവം എനപറയുനതത
കേര്ണടാടകേത്തനിലവം  മറ്റു  ചനിലെ  സവംസടാനങ്ങളനിലലമടാലക്ക  നടപ്പെടാക്കനിയതകപടാലലെ  കൃഷനി
കയടാഗദ്യമടായ ഭൂമനി ഏതടാണത;  റസനിഡനഷദ്യല് ഭൂമനി ഏതടാണത;  എനള്ള മുഖദ്യമടായ
കവര്തനിരനിവുലണങ്കനില് ഇഇൗ കേണ്ഫപ്യൂഷന ഉണടാകേനിലലനള്ളതത യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാണത.
5  ലസനനില്  വന്നീടത  വയ്ക്കുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  പട്ടനികേജടാതനി  വനിഭടാഗത്തനില്ലപ്പെട്ട
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ആളുകേള്ക്കത  വന്നീടത  വയടാന  അനുമതനി  ലകേടാടുക്കുനതത,  അവര്ക്കത  കവലറ  വന്നീകടടാ
ഭൂമനികയടാ ഇലലന നനിബനനയുലട അടനിസടാനത്തനിലെടാണത.   ഇതനിലന പനിനനില് ഒരു
മടാഫനിയയുണത.   എനനിക്കത  വളലര കൃതദ്യമടായനിട്ടറനിയടാവം.   പലെ സലെങ്ങളുവം ഒരുമനിചത
പലെരുലട  കപരനില്  വടാങ്ങനിയനിട്ടത  അതത  കേണ്ലവര്ട്ടത  ലചയത  വലെനിയ  ലെടാഭത്തനിനത
ലകേടാടുക്കുന സമ്പ്രദടായങ്ങളുവം നനിലെനനില്ക്കുനണത.  അതത ഒരനിക്കലവം അനുവദനിക്കടാന
പടാടനില.  അകതടാടടാപ്പെവം  അങ്ങത  പറഞ  സടാധടാരണക്കടാരടായ  ആളുകേള്ക്കത   വന്നീടു
വയടാനുള്ള  സഇൗകേരദ്യമുണടാക്കണവം.  അതലകേടാണത  ആ  ഒരു  കേണന്നീഷനകൂടനി
ഉള്ലപ്പെടുത്തനിലക്കടാണത  ഭടാവനിയനില്  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണത്തനിനുള്ള  സടാദ്ധദ്യതകൂടനി
ഇതനിലന ഭടാഗമടായനി ഉണടാകകേണതകല?

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന  : സര്,  കൃഷനിക്കനുകയടാജദ്യമടായ  ഭൂമനിലയനവം
കൃഷനിക്കനുകയടാജദ്യമലടാത്ത ഭൂമനിലയനവം കടാസനിഫനികക്കഷനുണടായടാല് അതത വലെനിയ
അപകേടമടാകുവം.  കേടാരണവം  കൃഷനിക്കത  കയടാഗദ്യമലടാത്ത  ഭൂമനിലയനപറയുന  ലനല്വയലകേളുവം
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം പൂര്ണമടായുവം നനികേത്തണവം.

മനി  .   സന്നീക്കര്  : അലതങ്ങലനയടാണത;  കൃഷനിക്കനുകയടാജദ്യമല  എനള്ളതനിനത
മടാനദണ്ഡലമന്തടാണത?

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന  : സര്,  നമ്മുലട ജലെസവംഭരണത്തനിലനയുവം കൂടനിയുള്ള
പ്രധടാനലപ്പെട്ട പ്രശ്നമടാണനിതത. കകേരളവംകപടാലള്ള ഒരു സവംസടാനത്തത ഇതനിലന terrain
വളലര  അപകേടത്തനിലെടാണത.  മഴലവളളവം  മുഴുവന  ഒഴുകേനികപ്പെടാകുകേയടാണത.  ലനല്വയലകേളുവം
തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം കൃഷനിക്കനുകയടാജദ്യമലടാത്ത  സലെങ്ങള്കപടാലവം  സവംരക്ഷനിച്ചു
നനിര്കത്തണ  പടാരനിസനിതനികേമടായ  ഒരു  പ്രശ്നവംകൂടനി  ഇതനില്  ഉള്ലക്കടാള്ളനിചനിട്ടുണത.
അതത മറനലകേടാണത ഒരു കടാസനിഫനികക്കഷന ഉണടാക്കനിയടാലണടാകുന അപകേടലത്ത
കുറനിച്ചുകൂടനി അങ്ങത ശദ്ധനിചനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .    മുലക്കര രതടാകേരന  : സര്,   ഇനഡദ്യയനിലലെ വലെനിയ സനിനനിമടാനടനടായ
അമനിതടാഭത  ബചന  രണ്ടു-മൂനത  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത  മഹടാരടാഷയനില്  ഭൂമനി  വടാങ്ങടാന
കപടായകപ്പെടാള്  അകദ്ദേഹവം  കൃഷനിക്കടാരനലടാത്തതലകേടാണത  കൃഷനിഭൂമനി  വടാങ്ങടാന  പടാടനിലലന
പറഞ.  അക്കടാരണത്തടാല് അകദ്ദേഹത്തനിനത അതനില്നനിനത  ഒഴനികയണനിവന.  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനനിനുമുനപുള്ള  ഗവണ്ലമനത  കൃഷനിക്കടാരനത  മടാത്രകമ  കൃഷനിഭൂമനി  വടാങ്ങടാന
പറ്റുകേയുള  എലനടാരു  നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവരടാലമന  ലപടാതധടാരണ  ഇഇൗ  സഭയനില്
ലകേടാണ്ടുവനനിരുന. മഹടാരടാഷയനിലവം കേര്ണടാടകേയനിലവം അങ്ങലനലയടാരു ലപടാതധടാരണയുണത.
അങ്ങലനലയടാരു നനിയമവം കകേരളത്തനിലലെ കൃഷനിഭൂമനി സവംരക്ഷനിക്കടാന ആവശദ്യമകല?

ശന്നീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മടാസ്റ്റേര്:  സര്,  ഭൂമടാഫനിയയടാണത  ഇതനിനനിടയനില്
ആശങ്കയുണടാക്കുന ഏറവുവം പ്രധടാനലപ്പെട്ട ഘടകേവം.  പരനിവര്ത്തനവം ലചയ്യലപ്പെട്ട ഭൂമനി
നനിശനിത വര്ഷകത്തയത ലകേമടാറവം ലചയ്യടാന പടാടനിലലന ഏലതങ്കനിലവം ഒരു വദ്യവസ
ഇഇൗ ബനിലനില് ലകേടാണ്ടുവരടാന കേഴനിയുകമടാ?
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ശന്നീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനികയടാടത ഒരനിക്കല് ഞടാന
പറഞതടാണത.  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  കുട്ടനടാടത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള
പ്രകദശങ്ങളനില്  നനികേത്തലകേള്  വദ്യടാപകേമടായനിട്ടുണത.  നനിലെമലടാലത  കേണ്ലവര്ട്ടത
ലചയ്യുന സലെത്തത പത്തത വന്നീടുകേള് ഒരു ഭടാഗത്തുവനടാല് അവനിടലത്ത ഇറനികഗഷന
പര്പ്പെസത ഇലടാതടാകുന. അങ്ങലനയടാണത വദ്യടാപകേമടായനി കേണ്ലവര്ട്ടത ലചയ്യലപ്പെടുനതത. അഞത
ലസനത ഭൂമനി വടാങ്ങനിയനിട്ടത പഞടായത്തത സമനിതനിലയ കേലണത്തനിയതനിനുകശഷവം വയ്ക്കുന
വന്നീടത  50  ലെക്ഷത്തനിലനയുവം  ഒരു  കകേടാടനിയുകടയുലമടാലക്കയടാണത.  കുട്ടനടാട്ടനില്
പരനികശടാധനിചടാല് മനസനിലെടാകുവം. ഭൂമനി ഇലടാത്തവര്ക്കടാണകലടാ അഞത ലസന്റുവം പത്തത
ലസന്റുവം ഭൂമനി ലകേടാടുക്കുനതത. അവര് വയ്ക്കുന വന്നീടനിലന വടാലെല്യുകൂടനി പരനികശടാധനിക്കണവം.
വദ്യടാപകേമടായ നനികേത്തലെടാണത കുട്ടനടാടത ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള പ്രകദശങ്ങളനില് നടക്കുനതത.
അവനിലടലയടാലക്ക  ഭൂമനിക്കത  തടാങ്ങടാന  കേഴനിയടാത്ത  വലെനിയ  വന്നീടുകേളടാണത  സനിതനി
ലചയ്യുനതത.  രണ്ടുവര്ഷവംകൂടനി  കേഴനിഞടാല്  കുട്ടനടാട്ടനിലലെ  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കറടാഡനിലന
ലസഡനിലള്ള മുഴുവന നനിലെങ്ങളുവം നനികേത്തുന അവസയനികലെയ്ലക്കത്തുവം. അതകൂടനി
ഇതനിലന ഭടാഗമടായനി ചര്ച ലചകയ്യണതകല?

ശന്നീ  .    കറടാഷനി  അഗസ്റ്റേനിന:  സര്,  നനിലെവം  നനികേത്തുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത
പ്രകതദ്യകേനിചത  കൃഷനികയടാഗദ്യമലടാത്ത  കമഖലെകേളനില്  വടാസകയടാഗദ്യമടായ  വന്നീടുകേള്
വയടാന  കേഴനിഞലവനത  വരടാവം.  ഗവണ്ലമനനിലന  വനികേസന  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കടായനി
പലെകപ്പെടാഴുവം  ലഹകവ  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  കറടാഡകേള്ക്കത  സലെവം  വനിട്ടുലകേടാടുത്തത
കറടാഡനനിര്മ്മേടാണവം പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാറുണത. അവനിലട കശഷനിക്കുന ഭൂമനി തണ്ടുതണടായനി
നനിലെനനില്ക്കുവം. ആ ഭൂമനിയനില് കൃഷനിയനിറക്കടാനുള്ള സഇൗകേരദ്യമുണടാവനില. രകണടാമൂകനടാ ലസനത
സലെകമ  കേടാണുകേയുള.  അവനിലട  ഒരു  ലചറനിയ  കേട  നനിര്മ്മേനിചത  ഉപജന്നീവനവം  നടത്തടാന
സടാധനിക്കടാലത  വഴനികയടാരത്തത  തടാമസനിചനിരുന  പടാവലപ്പെട്ടവര്  വഴനിയടാധടാരമടായ
സവംഭവവുവം കകേരളത്തനിലന ചരനിത്രത്തനിലണത. ഇലതടാലക്ക പരനിഹരനിക്കലപ്പെകടണതകല?

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  നമ്മേള് രണ്ടു ലസഡനില്നനിനവം സവംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്
ലപടാതധടാരണയനിലലെത്തടാവുന  പലെ  ഘടകേങ്ങളുമുണടാകേടാവം.  എനടാല്  നടപടനികേളനികലെയ്ക്കുവം
നനിയമങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം  ചട്ടങ്ങളനികലെയ്ക്കുവം  വരുകമ്പടാള്  ആ  ലപടാതധടാരണയപുറകത്തയത
കേടാരദ്യങ്ങള്  കപടാകുകേയടാണത.  ഇവനിലട  ഞടാന  സൂചനിപ്പെനിച  ഒരു  കേടാരദ്യവം,  ഇഇൗ
കേമ്മേനിറനികേള്ക്കത ലെഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില് സമയബനനിതമടായനി തന്നീര്പ്പുകേല്പനിക്കുകേ
എനതടാണത.  വര്ഷങ്ങള്  നന്നീട്ടനിലക്കടാണ്ടുകപടായനി,  സവംസടാന  അപ്പെന്നീല്  കേമ്മേനിറനിക്കത
വനത  തന്നീരുമടാനത്തനിനത  കേടാത്തുനനിനത,  കേടാസര്കഗടാഡള്ള  ആലള  തനിരുവനന്തപുരകത്തയത
ഹനിയറനിവംഗനിനത  വനിളനിപ്പെനിചത  ഇങ്ങലനയുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  അനന്തമടായനി  നന്നീണ്ടു
കപടാകുകേയടാണത. ഇവനിലട വന നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളടാലക്ക പരനിഗണനിക്കുകമ്പടാള് കുറച്ചുകൂടനി
കഹടാവംവര്ക്കത  നടത്തനി  ഇഇൗ  നനിയമവുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനതകല  നലലതനത



416 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 8, 2016

സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  കതടാനനികയക്കടാവം.  ഇവനിലട  പറഞ  3 എ സവംബനനിച കേടാരദ്യവം
തലന എടുക്കടാവം. 93833-ഓളവം അകപക്ഷകേര് ഉണടായനിരുനലവനവം അവര് ഫന്നീസത
ലകേടാടുത്തത  അലപ്ല  ലചയതടാലണനവം  അതനില്  56-ഓളവം  കപര്ക്കത  അനുകൂലെമടായ
തന്നീരുമടാനമുണടാലയനവം പറയുന. 56  ആളുകേള്ക്കത ലെഭനിച ആനുകൂലെദ്യവം അര്ഹരടായ
ഞങ്ങള്ക്കത  ലെഭനിചനിലലനപറഞത  നടാലള  ആലരങ്കനിലവം  കകേടാടതനിയനില്  ലചനടാല്
ഇഇൗ നനിയമവം അവനിലട കചടാദദ്യവം ലചയ്യലപ്പെടുകമടാ എന ആശങ്കകൂടനി പങ്കുവയടാന ഞടാന
ആഗഹനിക്കുകേയടാണത.  കൃഷനിഭൂമനി  മുഴുവന  നനികേത്തണലമനള്ള അഭനിപ്രടായകത്തടാടത,
ഭവന  പദ്ധതനികേള്ക്കത  സന്വേയര്  ഫന്നീറനിലന  കേടാരദ്യത്തനിലള്ലപ്പെലടയുള്ള  സന്നീലെനിവംഗുകേള്
നമുക്കത  വയടാവം,  കേണ്ലവര്ഷന  മലറടാരടാളുലട  കപരനിലെടാക്കനി  ഭൂമനി  ടടാനസ്ഫര്
ലചയ്യുനതനിനത  ഒരു  പന്നീരനിയഡത  നനിശയനിക്കടാവം.   ഇങ്ങലനലയടാലക്കയുള്ള  ഒരുപടാടത
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണത.  അലതടാലക്ക  ഉള്ലക്കടാള്ളനിചത  കുറച്ചുകൂടനി  കഹടാവംവര്ക്കത  ലചയത
നമ്മേള് ഇഇൗ നനിയമവുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനതത  നനടായനിരനിക്കുവം.  ബനി.ടനി.ആര്.-ലന
സവംബനനിചത  ഒരുപടാടത  ആളുകേള്  സവംസടാരനിചതലകേടാണത   ഞടാന   ആവര്ത്തനിചത
പറയടാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  അനപതത  വര്ഷമടായനി  പഴയ  ഓലെലഷഡ്ഡനില്  ലചറനിയ
തനികയററടായനി  നനിലെനനിനനിരുന  സലെത്തത  ഒരു  കേടാരദ്യവം  ലചയ്യടാന  ശമനിചകപ്പെടാള്
ബനി.ടനി.ആര്.  കരഖകേളനില്  നനിലെലമനത  സൂചനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനലവനത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
തൃത്തടാലെ അവംഗവം ഇവനിലട പറയുകേയുണടായനി. പടാലെക്കടാടുവം പരനിസരപ്രകദശലത്ത പലെ
സലെങ്ങളനിലവം പതനിറടാണ്ടുകേളടായനി  വന്നീടുവചത പുരയനിടവുമടായനി തടാമസനിക്കുനവര്ക്കുകപ്പെടാലവം ഈ
കടാസനിഫനികക്കഷനനില്  നനിലെലമനത  എഴുതനിലക്കടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണത.  അവര്ക്കത  അവനിലട
ഒനവം  ലചയ്യടാന  കേഴനിയടാത്ത  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതത.  കൃഷനിഭൂമനി  സവംരക്ഷനിക്കടാന
നമ്മേള്  നടത്തുന  ശമങ്ങള്ക്കത  നടുവനിലവം  കേഷലപ്പെടുനതത  സടാധടാരണക്കടാരനടാകുകമ്പടാള്
നനിയമത്തനിലന അന്തസത്ത കചടാദദ്യവം ലചയ്യലപ്പെടുകേയടാണത.  വലെനിയ കതടാതനില് കേണ്ലവര്ഷന
നടത്തടാന ആഗഹനിക്കുനവര് ലൂപത കഹടാളുകേള് കതടുകമ്പടാള് പടാവലപ്പെട്ട സടാധടാരണക്കടാരടായ
ആളുകേളുലടകമലെടാണത  ഇത്തരവം  ഭടാരലമലടാവം  ലചനവന്നീഴുനതത.  അവലന  ഓകരടാ
സന്വേപ്നങ്ങളടാണത അവനിലട കേരനിയനിച്ചുകേളയുനതത.  അവലന വന്നീടത,  മക്കളുലട വനിവടാഹവം,
മറത  വരുമടാനമടാര്ഗ്ഗലമന  സന്വേപ്നവം  ഇലതടാലക്കയടാണത  ഇലടാതടാകുനതത.  അത്തരവം
കേടാരദ്യങ്ങള്കൂടനി  പരനികശടാധനിചത  ഇതമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകുനതകല  നലലതനത  കചടാദനിക്കടാന
ഞടാന ആഗഹനിക്കുകേയടാണത. മറ്റു രടാഷന്നീയ കേടാരദ്യങ്ങളനികലെയ്ലക്കടാനവം കേടക്കുനനില.

കേനിഫ്ബനിയുമടായനി ബനലപ്പെട്ട പ്രസവംഗത്തനിനനിടയനില് ശന്നീ.  ഉമ്മേന ചടാണനിലയ
ആവര്ത്തനിചത  ആകക്ഷപനിചകപ്പെടാള്  ആകവശകത്തടാലട  ഡസ്ക്കനില്  കേയ്യടനിചനിരുന
ആളുകേള്  ഇനത  ബനിലനിലനക്കുറനിച്ചുവം  സബ്ജക്ടത  ഓറനിയനഡടായനിട്ടുള്ള  വനിഷയങ്ങലള
കുറനിച്ചുവം മടാത്രവം സവംസടാരനിക്കണലമനത പറയുകേയടാണത. അനത ബനിലനിലന പറനി പ്രസവംഗനിക്കടാലത
ഇനത  തനിരനിച്ചുപറയുകമ്പടാള്  ഒരു  കേടാരദ്യവം  പറയടാതനിരനിക്കടാന  നനിര്വ്വടാഹമനില.
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തണന്നീര്ത്തടങ്ങലളക്കുറനിചത  സവംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്  രടാജദ്യത്തത  കേണന്നീര്ത്തടങ്ങള്കൂടനി
സൃഷനിക്കലപ്പെടുനലണനത  സൂചനിപ്പെനിക്കടാതനിരനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  ഇതമടാത്രവം  പറഞത
ഞടാന  എലന  പ്രസവംഗവം  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേയടാണത.  രടാജദ്യ വംഭരനിക്കുന  ഗവണ്ലമനനിലന
ജനടാധനിപതദ്യ  പ്രസടാനങ്ങകളടാടുവം  ജനടാധനിപതദ്യ  പ്രവര്ത്തനങ്ങകളടാടുമുള്ള  സമന്നീപനലത്ത
സവംബനനിചത സഭയനില് എകപ്പെടാലഴങ്കനിലവം ഒരു ചര്ച അനനിവടാരദ്യമടായനി വരുലമനടാണത
എനനിക്കത സൂചനിപ്പെനിക്കടാനുള്ളതത.

ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത:   സര്,  അങ്ങത  അവസടാനവം സൂചനിപ്പെനിചതത  വളലര  പ്രസകമടായ
കേടാരദ്യമടാണത. ഈ അവസരത്തനില് അതത സൂചനിപ്പെനിക്കടാന തയ്യടാറടായതലകേടാണത ഞടാന
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലമമ്പകറടാടത കചടാദനിക്കുകേയടാണത,  കേഴനിഞ ദനിവസവം ആരദ്യനടാടുണടായ
പുതനിയലതനത  കലെടാകേവുവം  നമ്മേളുവം  കേരുതന  എനടാല്  കുലറക്കടാലെമടായനിട്ടുള്ള,  ആ
ബടാനവലത്തക്കുറനിച്ചുകൂടനി അങ്ങത അഭനിപ്രടായവം പറഞടാല് നനടായനിരനിക്കുവം.

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി പറമ്പനില് :  സര്,  ലകേ.എസത.യു.-വനിലന കപരനില് അത്തരവം ഒരു
സവംവനിധടാനവം  ഒരു  കേടാരണവശടാലവം  അവംഗന്നീകേരനിക്കനില.  അതത  പറയടാന  മടനിയനില.
ഞടാനുള്ലപ്പെലടയുള്ള ആളുകേള് അതനില് കൃതദ്യമടായ നടപടനികേള് സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുലണനത
സൂചനിപ്പെനിക്കടാന ആഗഹനിക്കുന.  ഞടാന കേണ്ക്ലൂഡത ലചയ്യടാവം.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  അങ്ങത  രടാജദ്യലത്ത  സവംബനനിച  പ്രശ്നമകല  പറഞ
ലകേടാണനിരുനതത.

ശന്നീ  .    ഷടാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  അലത.  രടാജദ്യലത്ത  ജനടാധനിപതദ്യവനിരുദ്ധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനത തലന കനതൃതന്വേവം ലകേടാടുക്കുന കേടാഴ്ച.  ഒരു
പട്ടടാളക്കടാരന  ആത്മഹതദ്യ  ലചയതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  അകദ്ദേഹത്തനിലന  അചനത,
മകേലന കേടാണടാന കദശന്നീയ പ്രസടാനത്തനിലന, പ്രതനിപക്ഷകേക്ഷനിയുലട ഉപടാദ്ധദ്യക്ഷന
കനരനിട്ടത  ലചലകമ്പടാള്,  രണ്ടുദനിവസവംലകേടാണത  മൂനതവണ  ഡന്നീലറയനിന  ലചയ്യുന
ജനടാധനിപതദ്യവനിരുദ്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്  കനതൃതന്വേവം  നല്കുനതത
അക്ഷന്തവദ്യമടായ ഒരു പ്രവര്ത്തനലശലെനിയടാലണനത പറയടാതനിരനിക്കടാന നനിര്വ്വടാഹമനില. ഒരു
മടാസമടായനി ലജ.എന.യു.-വനിലലെ ഒരു വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിലയ കേടാണടാതടായതനിലന സവംബനനിചത അമ്മേ
ലകേടാടുത്ത  പരടാതനിക്കത  പുലവനിലെ  കേല്പ്പെനിചത  അതനിലനപ്പെറനി  അകനന്വേഷനിക്കടാന
തന്നീരുമടാനലമടുക്കടാലത ആ നടപടനിക്കത കേടാരണക്കടാരടായ വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേലള ലജ.എന.യു.-വനില്
നനിനവം പുറത്തടാക്കടാനകപടാലവം തയ്യടാറടാകേടാലത ലവസത ചടാനസലെര് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന  ആജടാനുവര്ത്തനികേളടായനി  പ്രവര്ത്തനിചത  എലന  മകേലനവനിലടലയനത
കചടാദനിച മടാതടാവനിലന ലതരുവനിലൂലട വലെനിചനിഴച്ചുലകേടാണ്ടുകപടാകുന അവസയനികലെയത
ഇന്തദ്യടാരടാജദ്യലത്ത  ഭരണകൂടവം  മടാറുനതത  ആദദ്യവം  കചടാദദ്യവംലചകയ്യണ  സവംസടാനവം
കകേരളവം  തലനയടാലണന കേടാരദ്യത്തനില് ഒരു സവംശയവുമനില.  ഇകപ്പെടാള് തങ്ങള്ക്കത
ഇഷമനിലടാത്ത  ചടാനലകേലള  ബടാക്കത  ഔട്ടത  ലചയ്യടാന  തന്നീരുമടാനനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.

1486/2019



418 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 8, 2016

എന.ഡനി.  ടനി.വനി.-യുലട  ബനലപ്പെട്ട വനിഷയവം ഇനലലെ കകേടാടതനിയനില് വനകപ്പെടാള്
അതത  തല്ക്കടാലെവം  നനിര്ത്തനിവയടാന  തന്നീരുമടാനനിച്ചു.  അകമരനിക്കന  പ്രസനിഡനനിലന
ഇലെക്ഷന  റനിസള്ട്ടുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  ദനിവസങ്ങളനില്  ആ  ചടാനല്  പ്രവര്ത്തനിക്കരുലതനത
പറയുന.  കഭടാപ്പെടാല്  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  സലെങ്ങളനില്  നടക്കുനതത  വളലര  pre-
determined ആയനിട്ടുള്ള കേടാരദ്യങ്ങളടാണത. 32 അടനി ഉയരമുള്ള മതനിലെനില് തണനി ലകേട്ടനി,
വദ്യതദ്യസ ലസലകേളനില് കേനിടക്കുന 8 തടവുകേടാര് ഒനനിചത എങ്ങലന പുറത്തനിറങ്ങനി; ഒരു
ആയുധവംകപടാലമനിലടാലത  ഒരുമനിച്ചുനടനവലര  കപടാലെന്നീസത  കേദ്യടാമറയനില്  പകേര്ത്തുന
തരത്തനില്  ലവടനിവചത  ലകേടാലന  ദൃശദ്യങ്ങളുലട  ഒറനിജനിനടാലെനിറനി,  ഇതസവംബനനിചത
കചടാദദ്യവം  കചടാദനിക്കുകമ്പടാള്  ആ  കചടാദനിക്കുന  ചടാനലകേള്ലക്കതനിലര  നടപടനിലയടുക്കുന
അവസയനികലെയത  കേടാരദ്യങ്ങള്  കപടാകുന.  സവംകപ്രക്ഷണവം  നനിര്ത്തനിവയടാന  ഓര്ഡറനിടുന.
അതനിനത പറയുന നദ്യടായന്നീകേരണങ്ങള് കവലറയടാണത. അകത ലതറത ലചയ്യുന മറത പലെ
ചടാനലകേലള  ലവറുലത  വനിടുകേയടാണത.  എതനിര്ശബ്ദങ്ങലള  മുഴുവന  തച്ചുടയ്ക്കുന,  ഫടാസനിസ്റ്റേത
ലശലെനിലയ പുല്കേനി ആരുവം എതനിരഭനിപ്രടായവം പറയടാനുവം കചടാദദ്യങ്ങള് കചടാദനിക്കടാനുവം
വടാര്ത്ത ലകേടാടുക്കടാനുവം പടാടനിലലന നനിലെപടാടടാണത ഭരണകൂടത്തനിനുള്ളതത.

ശന്നീ  .    മുഹമ്മേദത  മുഹസനിന  .    പനി  .:   സര്,  ലജ.എന.യു.-വനിലലെ  മുജന്നീബത എന
വനിദദ്യടാര്ത്ഥനിലയ ക്രൂരമടായനി മര്ദ്ദേനിച ഫടാസനിസ്റ്റേത ശകനികേളുലട ആളുകേളടായ എ.ബനി.വനി.പനി. -യുലട
കൂലട  സഖദ്യത്തനില് നനിനലകേടാണത ലകേ.എസത.യു. മതരനിചതത തടാങ്കളുലട ശദ്ധയനില്
ലപട്ടനിട്ടുകണടാ; അതകപടാലലെ  തലന  അരുണടാചല്പ്രകദശനില്  കകേടാണ്ഗസ്സുകേടാര്
ഒനനിചത  ബനി.ലജ.പനി.-യനികലെയത  കപടായതവം  തടാങ്കളുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ;
അതനിലന കുറനിചത തടാങ്കളുലട അഭനിപ്രടായവം എന്തടാണത?

ശന്നീ  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്:  സര്, ബനി.ലജ.പനി.-യുമടായുവം ആര്.എസത.എസത.-മടായുവം
കൂട്ടുകൂടനിയവരുലട  ചരനിത്രലത്തക്കുറനിചത  ഈ  സഭയനില്  നമുക്കത  കവലറടാരു  ചര്ച
നടത്തടാവം. ഒരു സഖടാവനിലന ലകേടാന കകേസനിലലെ പ്രതനിയുലട കപരുവം അചലന കപരുവം
മടാറനി ഈ സഭയനില് ലകേടാണ്ടുവനവരുലട ചരനിത്രവം നമുക്കത പറകയണനിവരുവം. അത്തരവം
ചര്ചയനികലെയത  ഞടാന  കേടക്കുനനില.  കയടാജനികക്കണ  കമഖലെയനില്  കയടാജനിചത
മുകനടാട്ടുകപടാകകേണതത ഈ കേടാലെഘട്ടത്തനിലന അനനിവടാരദ്യതയടാണത.

മനി  .    സന്നീക്കര്  : ശന്നീ.  ഷടാഫനി പറമ്പനില്,  അങ്ങത ഇന്തദ്യന ജനടാധനിപതദ്യത്തനിലന
ഏറവുവം  അപമടാനകേരമടായ അനുഭവങ്ങലളക്കുറനിചത  ഈ സഭയുലട  ശദ്ധയനില്  നല
നനിലെയനില്  ലകേടാണ്ടുവരനികേയടായനിരുന.  അതനിനനിടയനില്  അങ്ങത  ഈ  പ്രകകേടാപനങ്ങള്ക്കത
വഴങ്ങടാന പടാടനിലടായനിരുന.

ശന്നീ  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്: സര്, അതത പറയടാന ശമനിക്കുകമ്പടാള് അതനിനനിടയനില്
ഇടലപടലണടായനി.  അങ്ങത  ഒരു  യുവജനപ്രസടാനത്തനിലന  കദശന്നീയ  കനതടാവടായനി
പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടുള്ള  ആളടാണത.  ഒരു  ലചറുപ്പെക്കടാരന  എവനിലടലയനത  സന്വേന്തവം  അമ്മേ
കചടാദനിക്കുകമ്പടാള് അതനിലനതനിലര ശബ്ദമുയര്ത്തുകേയടാണത.



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യവം 419

മനി  .    സന്നീക്കര്  : മുജന്നീബനിലന  അമ്മേയ്ക്കുണടായ  അനുഭവവം  നമ്മുലട  ജനടാധനിപതദ്യത്തനിലന
കേറുത്ത അദ്ധദ്യടായത്തനില് ഒനടാണത.  അതനില് യടാലതടാരു സവംശയവുമനില.  അത്തരവം
കേടാരദ്യലത്തക്കുറനിചത പറയുനതനില് യടാലതടാരു ലതറ്റുമനില.  അതത പറഞവസടാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശന്നീ  .   ഷടാഫനി പറമ്പനില്: സര്, ഞടാന ഇനനി വഴങ്ങുനനില. അത്തരവം കേടാരദ്യങ്ങലള
സവംബനനിചത  പറയുകമ്പടാള്,  പ്രടാകദശനികേമടായനി  ഒരനിക്കലവം  ഒരു  പ്രസടാനവം  എടുക്കടാത്ത
തന്നീരുമടാനത്തനികലെയത  ചര്ച  ലകേടാണ്ടുവരടാന  ശമനിക്കുനതവം  കകേടാമണടായനി  എന്തത
കേടാരദ്യവം സൂചനിപ്പെനിചടാലവം കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന ഭടാഗകത്തയത ചര്ച ഒതക്കുനതവം
സന്വേന്തവം വന്നീട്ടനിലലെ കുട്ടനി അചകനടാടത കേ ഞനി എവനിലടലയനത കചടാദനിക്കുകമ്പടാള് അടുത്ത
വന്നീട്ടനിലലെ  കചട്ടന  കജടാലെനിക്കത  കപടായനിട്ടനിലലനത  മറുപടനി  പറയുനതകപടാലള്ള
ഏര്പ്പെടാടടായനികപ്പെടാകുവം.  അതല  നമുക്കടാവശദ്യവം.  ഈ  ജനടാധനിപതദ്യവനിരുദ്ധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
ശകനിയുകവം  എതനിര്കക്കണതവം  ലചറുകക്കണതവം  അത്തരവം  പ്രവണതകേലള
കനരനികടണതമുണത.  സടാധടാരണക്കടാരലന മനസനില് കേണ്ടുലകേടാണ്ടുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേടാണങ്ങളുവം
നടപടനികേളുമടായനി  മുകനടാട്ടുകപടാകേടാന  സഭയുവം  ഗവണ്ലമന്റുവം  ശദ്ധനിക്കണലമനത
ഒരനിക്കല്കൂടനി അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേടാണത നനിര്ത്തുന.

2.00 PM]

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
3 എ  വകുപ്പെത  പനിനവലെനിക്കുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  വനിഷയത്തനില്  മൂനത  മണനിക്കൂര്
നന്നീണ ചര്ചയടാണത ഇവനിലട നടനതത.  ആ ചര്ചയനില് നനിയമവുമടായനി ബനലപ്പെട്ട
പ്രശ്നങ്ങള്  പരടാമര്ശനിക്കുകേയുവം  എനടാല്  അതമടായനി  പുലെബനവം  കപടാലമനിലടാത്ത
ധടാരടാളവം  കേടാരദ്യങ്ങള്  വനിശദന്നീകേരനിക്കലപ്പെടുകേയുവം  ലചയനിട്ടുണത.  കരഖകേള്  പരനികശടാധനിചടാല്
എലടാവര്ക്കുവം അതത മനസനിലെടാകുവം. ഇവനിലട ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനത സവംസടാരനിച
അവംഗങ്ങള്  മുകനടാട്ടുവച  ചനിലെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  തന്നീര്ചയടായുവം  സന്വേന്നീകേടാരദ്യമടാണത.  അത്തരവം
കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചത  തര്ക്കമനില.  3 എ  വകുപ്പെത  പനിനവലെനിക്കടാനുള്ള  കേടാരണലമന്തടാലണനത
വനിശദന്നീകേരനിക്കടാനുള്ള സമയമടാണത എനനിക്കത കവണതത. ആര്ക്കത എന്തത അഭനിപ്രടായമുലണങ്കനിലവം
അതനിനുകശഷവം  മറുപടനി  പറയുവം.  സവംസടാരനിക്കുനതനിനനിടയനില്  ലമമ്പര്മടാര്  വഴങ്ങണലമനത
ആവശദ്യലപ്പെട്ടടാല്  ഞടാന  വഴങ്ങനില.  വനിഷയത്തനിലന/പ്രശ്നത്തനിലന  നദ്യടായടാനദ്യടായങ്ങള്
പരനികശടാധനിക്കുകേയടാണകലടാ ഒരു നനിയമസഭയുലട കവദനിയനില് ലചകയ്യണതത. എനടാല് ഒരുപടാടത
കേടാരദ്യങ്ങള്  പറയുകേയുവം  പരസരവനിരുദ്ധമടായനി  കേടാരദ്യങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുവം ലചയ്യുന
ധടാരടാളവം  അനുഭവങ്ങള്  ഇവനിലടയുണടായനിട്ടുണത.  ഒരനുഭവവം കേണകപ്പെടാള്
ഇങ്ങലനയടാകണടാ നനിയമനനിര്മ്മേടാണവം നടക്കുകേ എനത അത്ഭുതലപ്പെട്ടു.  അതലകേടാണത
ആദദ്യവം,  ഇഇൗ  വനിഷയവുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  വനിശദന്നീകേരണവം  നല്കേടാനടാണത  ഞടാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതത.  അതനിനുകശഷവം  അവംഗങ്ങള്  കചടാദനിക്കുന  അഭനിപ്രടായങ്ങള്ക്കത
മറുപടനി പറയടാവം.  പകക്ഷ അതനിനനിടയനില് വഴങ്ങുന വനിഷയമനില.  അതത അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.
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ബഹുമടാനദ്യനടായ വനി. ഡനി. സതന്നീശനുവം കേഴനിഞ സഭയനിലണടായനിരുന ആളുകേളുവം 3 എ
വകുപ്പെത  വനകപ്പെടാള്  അതനിലനക്കുറനിചത  അനത  പറഞ  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക  എലന
കേയ്യനിലണത.  അലതടാലക്ക  കരഖയനില്നനിനവം  കേനിട്ടനിയതടാണത.  അനതനിലന  എതനിര്ത്തവര്
ഇവനിലടയുണത.  ഇടതപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യമുനണനിക്കത അനത അതനികനടാടത ശകനിയടായ
എതനിര്പ്പെടായനിരുന.  ആ നനിയമവം എങ്ങലനയടാണത വനലതനത എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവം.
ഫനിനടാനസത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി ബഹുമടാനദ്യനടായ മടാണനി സടാറടാണത  ഇതത ലകേടാണ്ടു
വനതത.  അനത  അതനിലന നനിയമപരമടായനി  കചടാദദ്യവം  ലചയതവം ഇതത  നനിലെനനില്ക്കുകമടാലയനത
കചടാദനിചതവം ബഹുമടാനദ്യനടായ വനി.  ഡനി.  സതന്നീശനടായനിരുന.  ഇഇൗ നനിയമവം വനടാലണടാകുന
പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങലളക്കുറനിചത ആശങ്ക കരഖലപ്പെടുത്തുകേയുവം ലചയനിട്ടുണത. ബഹുമടാനദ്യനടായ ഷടാഫനി
പറമ്പനില്  സവംസടാരനിചകപ്പെടാള്  ഇത്തരലമടാരവസ  അനനിയനനിതമടായനി  വനടാലണടാകുന
കദടാഷലത്തക്കുറനിച്ചുവം  നനിലെങ്ങലളലടാവം  നനികേത്തലപ്പെടുകമ്പടാഴുണടാകുന  ആശങ്കലയക്കുറനിച്ചുവം
മഴലവള്ളവം  ഭൂമനിയനില്  ഇറങ്ങടാലത  കപടായടാലണടാകേടാവുന  പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിച്ചുവം   ഇവനിലട
ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു. 3 എ ലസക്ഷന വരുനതനിനുമുമ്പുള്ള അവസ എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവം.
2008-ലെടാണത കകേരള ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ നനിയമവം വനതത. 1970-നു
മുമ്പത  20  ലെക്ഷകത്തടാളവം ലഹക്ടര് സലെത്തത ലനല്കൃഷനിയുണടായനിരുനതത  ഇകപ്പെടാള്
8  ലെക്ഷമടായനി  ചുരുങ്ങനി.  പനിനന്നീടകങ്ങടാട്ടത  നനിലെവംനനികേത്തല്  തടര്ന.  2008
ആയകപ്പെടാള്  കകേവലെവം  2  ലെക്ഷത്തനിചനിലെന്വേടാനവം  കൃഷനിഭൂമനി  മടാത്രവം  അവകശഷനിച്ചു.
യടാലതടാരു  കേടാരണവശടാലവം  ലനല്വയലകേളുവം  തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം  നനികേത്തടാന
പടാടനിലലനവം  അതനിലന  ശകമടായനി  തടയണലമനമുള്ളതനിലന
അടനിസടാനത്തനിലെടാണത  ഇഇൗ  നനിയമവം  ഇവനിലട  ലകേടാണ്ടുവനതത.  ഇതനിലന
സവംബനനിച്ചുള്ള  ചര്ചകേളുവം  തന്നീരുമടാനങ്ങളുവം  അങ്ങലനയടായനിരുനലവനത
എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവം.  അതനിനുകശഷവം  സവംഭവനിച  കേടാരദ്യങ്ങള് ഇവനിലട
ചൂണനിക്കടാണനിക്കുകേയടാണത.  ഇകപ്പെടാള്  185000  ലഹക്ടര്  ലനല്വയലകേള്  മടാത്രവം
അവകശഷനിക്കുനലവനടാണത കേണക്കുകേള് വദ്യകമടാക്കുനതത.  അതനിനര്ത്ഥവം  2008-
നുകശഷവുവം  നനിലെവം  നനികേത്തലപ്പെട്ടു  എനടാണത.  വര്ഷങ്ങളടായനി  നനികേത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഭൂമനിയുണത.  അതനിലന  വനിഷയവം  കവലറയടാണത,  അവനിലട  ചനിലെ  വനിഷയങ്ങള്  സന്വേന്നീകേരനികച
മതനിയടാകൂ.  അതനിലലെടാനവം  തര്ക്കമനില.  2008-ല്  നനിലെമടായനിരുന  ഭൂമനികപടാലവം
അതനിനുകശഷവം നനികേത്തലപ്പെട്ട സടാഹചരദ്യത്തനില്, 2008-നുമുമ്പത നനികേത്തനിയ ഭൂമനികേള്
ലറഗുലെലലറസത  ലചയ്യടാലനന  കപരനില്  2015-ല്   ലകേടാണ്ടുവന  നനിയമത്തനില്
2008-നുമുമ്പത  നനികേത്തനിയതമടാത്രമല  2008-നുകശഷവം  നനികേത്തനിയതനികനയുവം
ലറഗുലെലലറസത  ലചയ്യടാനുള്ള  എലടാ  സടാദ്ധദ്യതയുമുണത.  അതനിനുള്ള
നന്നീക്കമുണടായനിരുനലവനതത  ഒരു വസ്തുതയടാണത.  യടാലതടാരു കേടാരണവശടാലവം  3 എ
വകുപ്പെത  അങ്ങലന  നനിലെനനിന  കപടാകുനതത  കകേരള  ലനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തട
സവംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന   ഉകദ്ദേശ  ശുദ്ധനിക്കത   ഗുണകേരമല  എനള്ളതടാണത.
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അതലകേടാണടാണത   എല്.ഡനി.എഫത.  ഇതനിലന എതനിര്ത്തതവം  എല്.ഡനി.എഫത.-ലന
പ്രകേടനപത്രനികേയനിലൂലട  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള്  പറഞതവം ഇകപ്പെടാള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭടാഗമടായനി  ഇത്തരലമടാരു  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരടാന  ഇടയടായതവം.  യുലലണറഡത
കനഷനസത  അസവംബനിയുലട  64-ാടാമതത  റനികപ്പെടാര്ട്ടനില്,  2050  ആകുകമ്പടാള്  കലെടാകേ
ജനസവംഖദ്യ  9.1  ബനിലദ്യന:  ഇനള്ളതനികനക്കടാള്  34  ശതമടാനവം  കൂടുലമനടാണത
പറഞനിട്ടുള്ളതത.  അത്തരലമടാരു സടാഹചരദ്യത്തനില് ഭകക്ഷദ്യടാല്പടാദനവം  ഇനള്ളതനിലന
ഇരട്ടനിലയങ്കനിലമടായടാകലെ നമുക്കത  നനിലെനനില്ക്കടാന കേഴനിയൂ എനത  വളലര  കൃതദ്യമടായനി
യുലണറഡത കനഷനസനിലന റനികപ്പെടാര്ട്ടനില് പറയുന. അങ്ങലനയുള്ള തന്നീരുമടാനവംകൂടനി
വന  സടാഹചരദ്യത്തനില്,  ഉള്ളതകപടാലവം  നനികേത്തുന  ഒരു  സടാഹചരദ്യവുവം
2008-നുകശഷവം നനികേത്തനിയ നനിലെവം ലറഗുലെലലറസത ലചയ്യുന സനിതനിയുവം ഉണടായടാല്
അതനിലന  ഒരു  കേടാരണവശടാലവം   അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  ഇവനിലട  കചടാദനിച
കചടാദദ്യങ്ങള് എനനിക്കത അത്ഭുതകേരമടായനി കതടാനനി, ബഹുമടാനദ്യ ലമമ്പര്മടാര് ഉനയനിച
ഒരു  കേടാരദ്യവം,   എന്തടാണത  56  കപര്ക്കുമടാത്രവം  ഇതത  ലകേടാടുത്തതത;  56  കപര്ക്കുമടാത്രവം
ലകേടാടുത്തകപ്പെടാള്  തടാങ്കള്കക്കടാ  തടാങ്കളുലട  പടാര്ട്ടനികക്കടാ ആര്ലക്കങ്കനിലവം
എലന്തങ്കനിലമുണടായനി  എനപറയുനനില  എനത  പറഞനിട്ടടാലണങ്കനിലവം  അത്തരലമടാരു
അഭനിപ്രടായവംകൂടനി  ലമമ്പര്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  ജൂലലലെ  മടാസത്തനിലെടാണത ഇടതപക്ഷ
ജനടാധനിപതദ്യമുനണനിയുലട  ആദദ്യ  ബഡ്ജറത  അവതരനിപ്പെനിചതത.  ആ  കവളയനിലെടാണത
ബഹുമടാനദ്യനടായ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി  3 എ  പനിനവലെനിക്കുലമനത  ഇഇൗ സഭയനില്
പറഞതത.  അതനിനുമുമ്പടാണത  ഇതത  ലകേടാടുത്തതത.  അതലകേടാണത  കേടാരദ്യങ്ങള്
മനസനിലെടാകുമകലടാ?  ഇതത  ഏലതങ്കനിലവം  തരത്തനില്  പ്രകതദ്യകേനിചത  ഇത്ര  ആളുകേള്ക്കത
എന്തുലകേടാണത  ലകേടാടുത്തു;  ബടാക്കനിയുള്ളവര്ക്കത  എന്തുലകേടാണത  ലകേടാടുത്തനില എനവംമറ്റുമുള്ള
വടാദമുണത.  മലറടാനത,  93088  അകപക്ഷയുള്ളകപ്പെടാള്   26  കപര്ക്കത
26  ലഹക്ടര് മടാത്രവം  ലകേടാടുക്കുന.  മറ്റുള്ളവര്ക്കത  അവകേടാശമനികല  എന വടാദമടാണത
ഇവനിലട ഉനയനിചതത.  ഇലതടാലക്ക പരനികശടാധനിച്ചുലകേടാണത, 26  കപര്ക്കത ലകേടാടുത്തതത
അതനിനു  മുമ്പടാകുകമ്പടാള്  അലതങ്ങലനയടാലണനള്ളതത  ഉറപ്പെകല;
സടാധടാരണഗതനിയനില്  ജനിലടാ  കേളക്ടകററനില്  കേനിട്ടുന  അകപക്ഷ  തടാലൂക്കനികലെയ്ക്കുവം
തടാലൂക്കനില്നനിനവം വനികലജനികലെയ്ക്കുവം അയയ്ക്കുവം. വനികലജുകേളനികലെയത അയച്ചുകേഴനിഞടാല്
ഇഇൗ അകപക്ഷ സവംബനനിചത ഓകരടാ സലെത്തുവം പരനികശടാധന നടത്തണവം,  ലലസറത
ഇനലസക്ഷന  നടത്തണവം.  അതനിലന  പരനികശടാധനടാ  നടപടനികേള്
പൂര്ത്തനിയടാകുനതനിനനിടയനിലെടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കകേരള  ലലഹകക്കടാടതനി  യടാലതടാരു
കേടാരണവശടാലവം  ഇതനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  ലറഗുലെലലറകസഷന  പടാടനില  എനത
നനിര്കദ്ദേശനിചതത.  അതത  കകേടാടതനിയുലട  ഉത്തരവടാണത.  ലലഫനല്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത
എങ്ങലനയടായനിരനിക്കണവം  എനതനിലനക്കുറനിചത  വദ്യവസയുണത. നമ്മുലട  തന്നീരുമടാനത്തനില്
തലന ആദദ്യവം 2008-ലലെ ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് പറയുനതത,
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ശടാസന്നീയമടാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട  എലടാ  സടാകങ്കതനികേ  വനിദദ്യകേളുവം  ഉപകയടാഗനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള
പരനികശടാധന നടത്തനി ഡടാറടാ ബടാങ്കത നനിര്ണയനിക്കുലമനടാണത. മൂനത മടാസലമനടാണത അനത
പറഞതത. എനടാല്  അതത പ്രടാകയടാഗനികേമലലനള്ളതത ഒരു വസ്തുതയടാണത. അതനില്
പരസരവം ആരുവം കുറലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടത കേടാരദ്യമനില. 2008-നു കശഷവം രണത-രണരവര്ഷവം
ആ ഗവണ്ലമന്റുവം അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷവം  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമന്റുവം ഭരനിചതടാണത.
രണ്ടുകപര്ക്കുവം  ഒനവം  ലചയ്യടാന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  ആരുവം  ആകരയുവം  കുറലപ്പെടുത്തനി
പറയുകേയല.  ഇഇൗ  8  വര്ഷവം  കേഴനിഞനിട്ടുവം  ശടാസന്നീയമടായനി  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത
നനിര്ണയനിക്കടാന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  ഇവനിലട  ഉണടാക്കനിയ  ഡടാറടാ  ബടാങ്കുകേളുലട
കേടാരദ്യലത്തക്കുറനിചടാലണങ്കനില്  ഭരണപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കുവം  പ്രതനിപക്ഷത്തുള്ളവര്ക്കുവം ഒകര
അഭനിപ്രടായമടാണത.  ആ  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  തയ്യടാറടാക്കുനതനിനുകവണനി  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുള്ള
സമന്നീപനങ്ങള് ഒരു കേടാരണവശടാലവം നമുക്കത അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന കേഴനിയുനതല.  അതത
വളലര  ലപലട്ടനത  പഞടായത്തനില്  പ്രടാകദശനികേമടായ  പരനികശടാധനകേലളടാനവം  നടത്തടാലത
കേണക്കുകേള് ഉണടാക്കുകേയുവം ബനലപ്പെട്ട ഉകദദ്യടാഗസര് ആ ഡടാറടാ ബടാങ്കനിലന കേരടത
പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുവം  തടര്നത  കനടാട്ടനിഫനികക്കഷന  നടത്തുകേയുവം  അതത  നനിലെവനില്
ലകേടാണ്ടുവരടാന  ശമനിക്കുകേയുമടാണത  ലചയതത.  അതത  വച്ചുലകേടാണത  ഒനവം  സടാധദ്യമലലനത
പരനികശടാധനിചവലരടാലക്ക  പറയുകേയടാണത.  പരനികശടാധനിച  സലെങ്ങളനില്  തണന്നീര്ത്തടങ്ങളുവം
വയലകേളുലമടാലക്ക നനികേത്തലപ്പെട്ട ഭൂമനിയടായുവം എനടാല് വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത കേരഭൂമനി
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവ തണന്നീര്ത്തടങ്ങളടായുവം അതനില് കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.

സടാറലലലെറത  സര്കവ്വ സവംബനനിചത  വളലര വനിശദമടായനി രണ്ടുതവണ ഇവനിലട
ആകലെടാചനകേള്  നടന.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി മുനകേലയ്യടുത്തത,  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുമടായനി
ആകലെടാചനിചത,  ഞങ്ങലളലടാവരുവംകചര്നത  കകേരള കസ്റ്റേറത റനികമടാട്ടത ലസനസനിവംഗത ആനത
എനവകയടാണ്ലമനത ലസനറുമടായനി ചര്ച നടത്തനി അതനിനടാവശദ്യമടായ സടാമ്പത്തനികേ
സഹടായവം ലചയ്യുലമനത ഇവനിലട ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി പ്രഖദ്യടാപനിചതടാണത. അതനിലന
അടനിസടാനത്തനില് ആദദ്യമടായനി കയടാഗവം കചര്ന.  അതനിനുകശഷവം അവര് റനികപ്പെടാര്ട്ടത
ലചയ  രണത  വനികലജുകേളുലട  കേടാരദ്യവം  സവംബനനിചത  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ഓഫന്നീസനില്
വന്നീണ്ടുവം കയടാഗവം കചര്നത പരനികശടാധനകേള് നടത്തനി.  അകപ്പെടാള് മനസനിലെടായ  ഒരു
കേടാരദ്യവം  വളലര  ലപലട്ടനത,  അകഞടാ  ആകറടാ  മടാസവം  ലകേടാണത  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുന
ഒനല  ഇതത.  ഒരുപടാടത  സവംവനിധടാനങ്ങകളടാടുകൂടനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നന്നീക്കനിയടാല്ത്തലന
ഏറവുവം ചുരുങ്ങനിയതത  ഒരു വര്ഷലമങ്കനിലവം  കവണനിവരുലമനള്ളതടാണത.   അകപ്പെടാള്
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലലഹകക്കടാടതനി  പറഞതത  ലലഫനല്  ഡടാറടാ  ബടാങ്കത  വനതനിനു
കശഷകമ ലറഗുലെലലറകസഷന പടാടുളലവനടാണത. ലലഫനല് ഡടാറടാ ബടാങ്കത വരടാലത
നനിലെവനിലെനിരനിക്കുന ഡടാറടാ ബടാങ്കത വച്ചുലകേടാണത ലറഗുലെലലറകസഷന പടാടനില. ഇവനിലട
കചടാദനിചതത  26  കപര്ക്കത  അലലങ്കനില്  56  കപര്ക്കത  എങ്ങലന  കേനിട്ടനിലയനടാണത.
നനിലെവനില്  അനണടായനിരുന  ഒരു  നനിയമത്തനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  അതനിനത
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അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയുവം അതത പരനികശടാധനിക്കുകേയുവം അതനിലന അടനിസടാനത്തനില്
അനലത്ത ഗവണ്ലമനത തന്നീരുമടാനനിക്കുകേയുവം ലചയനിട്ടുണടാകുവം. ആ നനിയമവം ഇലടാതടാകുനകതടാടു
കൂടനി അവകശഷനിക്കുന 93088 കപര്ക്കത അതനിനത അവകേടാശമുലണനത പറയുനതനില്
അര്ത്ഥമനില.  അതനിനത  ഒരു നദ്യടായന്നീകേരണവുമനില.  ഇവനിലട  വനികവചനത്തനിലന  വനിഷയമനില.
പനിനന്നീടത  ലനല്വയല് ഉണടാകേനില.   ലനലെതല്ല് എന്തടാലണനവം ലനലനിനകേത്തുള്ളതടാണത
അരനിലയനവം ആ അരനിയടാണത നമ്മേള് കേഴനിക്കുന ഭക്ഷണലമനവം നമ്മുലട കുട്ടനികേള്ക്കത
ഇനനി  പറഞലകേടാടുക്കണലമങ്കനില്  എവനിലടലയങ്കനിലവം  ലകേടാണ്ടുകപടായനി  കേടാണനിക്കണവം.
വയലകേള്  എന്തടാലണനത  അവര്ക്കറനിഞകൂടടാ.  വയലകേള്  ഇലടാതടായനിലക്കടാണനി
രനിക്കുകേയടാണത.  ലചളനി  എന്തടാലണനത  അറനിഞകൂടടാ.  ലെടാബനില്  ലകേടാണ്ടുകപടായനി
കേടാണനിച്ചുലകേടാടുകക്കണനിവരുവം.  എനപറഞടാല്  കേടാഴ്ചബവംഗ്ലടാവനില്  കപടായടാല്മടാത്രവം
കേടാണുന  വസ്തുക്കളടായനി  ലനലവം  അരനിയുലമടാലക്ക  മടാറുന  ഒരവസ  കകേരളത്തനില്
വരടാന  കപടാകുകേയടാണത.  ഇലതടാലക്ക  ഇലടാതടാകേടാന  കപടാകുകേയടാണത.  അതനിലനലയടാലക്ക
പ്രതനികരടാധനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ളതടാണനിതത.  ഇകപ്പെടാഴുവം  നനികേത്തലകേള്  നടത്തനി
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാലണങ്കനില്  യടാലതടാരു  വനിട്ടുവന്നീഴ്ചയുമനിലടാലത  അക്കടാരദ്യത്തനില്
തന്നീരുമടാനലമടുക്കണലമനതനില് സവംശയമനില.

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട എ.  പ്രദന്നീപത കുമടാര്,  എവം.എല്.എ.  ചൂണനിക്കടാണനിച  കകേടാട്ടുളനി
തണന്നീര്ത്തടവം സവംബനനിചത  വനിശദമടായനി സര്കവ്വ നടത്തുനതനിനത  തടര്നടപടനികേള്
സന്വേന്നീകേരനിച്ചു. അതത സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനടായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപന്നീകേരനിചനിട്ടുണത. സര്കവ്വ
നടപടനികേള് പുകരടാഗമനിക്കുകേയടാണത.  സബ്കേളക്ടലറ പ്രകതദ്യകേമടായനി ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.
കുറചത  മണത  അതനിനകേത്തത  ഇട്ടനിട്ടുണത.  അവകശഷനിക്കുനനിടത്തത  മണനിടടാന  പനിനന്നീടത
സമ്മേതനിചനിട്ടനില.  തന്നീര്ചയടായുവം അത്തരവം വനിഷയങ്ങളനില് ഗവണ്ലമനത സജന്നീവമടായനി
ഇടലപടുവം.  ഈ ഗവണ്ലമനത  വനതനിനുകശഷവം മണനിട്ടത  നനികേത്തുനലവന പരടാതനി
ലെഭനിചതനിലന അടനിസടാനത്തനില്  കകേരളത്തനില് മൂന കകേസ്സുകേളനിലലെങ്കനിലവം മണ്ണുമടാറനി
പൂര്വ്വസനിതനിയനിലെടാക്കടാനുള്ള നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുണത. ഗവണ്ലമനനിലന ശദ്ധയനില്
കനരനിട്ടുലകേടാണ്ടുവന  കകേസ്സുകേളനില്  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുണത.  എലടാവരുവം  പടാവലപ്പെട്ടവര്
പടാവലപ്പെട്ടവര് എനപറഞത അവലരയടാണകലടാ കൂട്ടുപനിടനിക്കുനതത.  അവര്ക്കുകവണനി
വന്നീടത വയ്ക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള സങ്കടമടാണത ഇവനിലട പറയുനതത.  അതനിനത വഴനിയുണത,
തന്നീര്ചയടായുവം  നദ്യടായമുണത. പടാവലപ്പെട്ടവരുലട  കേടാരദ്യവം  പറഞടാണത  20  ലെക്ഷവം  ലഹക്ടറനില്
നനിനത  1.85  ലെക്ഷവം ലഹക്ടറനികലെയത  എത്തനിയതത. അതനിനത  കവലറവഴനി തന്നീര്ചയടായുവം
കനടാക്കണവം.  ഒരു  തര്ക്കവുമനില.  വന്നീടത  വയടാന  കേഴനിയടാത്ത  ആളുകേലളക്കുറനിചത
ബഹുമടാനദ്യനടായ  വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര് പറഞ,  വളലര
പടാവലപ്പെട്ടവര്ക്കുകവണനിയുള്ള സമ്പൂര്ണ ഭവനനനിര്മ്മേടാണ പദ്ധതനി പ്രകേടാരവം  വളലര
ചുരുങ്ങനിയ സലെലത്തടാലക്ക വന്നീടത  വയ്ക്കുകമ്പടാള് നനിലെത്തനിലന കപരനിലള്ള വനിഷയങ്ങലളടാലക്ക
ഉയര്നവരുനലവങ്കനില്  അതത  എങ്ങലന  പരനിഹരനിക്കണലമനത ആകലെടാചനികച
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മതനിയടാകൂ.  ഒരു തര്ക്കവുമനിലടാത്ത കേടാരദ്യമടാണത.  അതനിനത  3 എ ഇവനിലട  നനിലെനനിര്ത്തനിയടാല്
മടാത്രകമ രക്ഷയുണടാകൂ എനപറഞടാല്, 3 എ നനിലെനനിര്ത്തനിയതനിലന തടര്നണടായ
പ്രശ്നങ്ങളടാണത ഇനനി ഞടാന പറയടാന കപടാകുനതത. ....(ബഹളവം)....

മനി  .    സന്നീക്കര്:  അകദ്ദേഹവം പറയലട്ട.  നനിങ്ങളുലട  എലടാ കചടാദദ്യങ്ങള്ക്കുവം  വഴങ്ങുലമനത
ആദദ്യവംതലന അകദ്ദേഹവം പറഞ. നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ. ഇതത ശരനിയല. മനനി സവംസടാരനിക്കുകമ്പടാള്
നനിങ്ങള് ഇടലപടുനതത ശരനിയടാകണടാ; അകദ്ദേഹവം സവംസടാരനിചതനിനുകശഷവം നനിങ്ങളുലട
എലടാ  കചടാദദ്യങ്ങള്ക്കുവം  അകദ്ദേഹവം  വഴങ്ങുലമനത   പറഞകലടാ;  പ്ലന്നീസത...  പ്ലന്നീസത...
ശന്നീ. എ.പനി. അനനില് കുമടാര്...

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഞടാന  അതനിലനക്കുറനിചത  പറയുനതത  കകേള്ക്കണവം.
ശന്നീ.  വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന  അങ്ങലന  പറഞലവനല.   വളലര  പടാവലപ്പെട്ട
ആളുകേള്ക്കത ഭൂമനി ലകേടാടുക്കുന കേടാരദ്യവം ശന്നീ. വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന പറഞലവനടാണത
ഞടാന പറഞതത. പകക്ഷ അകതസമയവം ഉറപ്പെനിച്ചുപറയടാവം, അവനിലടനനിനവം സവംസടാരനിചനിട്ടുള്ള
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുന  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്  പറഞതത,  3 എ
പനിനവലെനിക്കടാന പടാടനില,  പനിനവലെനിചടാല് വനിഷമമടാലണനടാണത.  അതത  കൃതദ്യമടായനി
പറഞതടാണത.

ശന്നീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതന്നീശന:  സര്, കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്...

മനി  .   സന്നീക്കര്: എന്തടാണത കപടായനിനത ഓഫത ഓര്ഡര്?

Shri V.  D. Satheesan: Sir,   I am on a point of order. Point is that
Minister has made a  factual mistake on the floor.  കേടാരണവം ഇവനിലടനനിനത
സവംസടാരനിച  എലടാവരുവം  പടാവലപ്പെട്ടവരുലട  5  ലസനനിലനയുവം  10  ലസനനിലനയുവം
കേടാരദ്യവം പറഞലവനടാണത പറയുനതത. അതത ആള്ലറഡനി ഈ നനിയമത്തനിലള്ള ഒരു
കേടാരദ്യമടാണത. 2008-ല് പടാസടാക്കനിയ ഈ നനിയമത്തനിലന ലപ്രടാവനിഷനടായനിട്ടുള്ള ഒരു
കേടാരദ്യവം നടപ്പെനിലെടാക്കണവം. ഇനത ആ കേമ്മേനിറനി ഡന്നീഫങ്റടാണത. അതത നടപ്പെനിലെടാക്കണവം
എനടാണത  ഞങ്ങള്  പറഞതത.  അതവം  3 എയുമടായനി  യടാലതടാരു  ബനവുമനില.
3 എയുലട  മറവനില്  അതത  നടപ്പെനിലെടാക്കടാതനിരനിക്കുനലവനള്ള  ഗുരുതരമടായ  പ്രശ്നവം
ഞങ്ങള്  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാള്  3 എ  പനിനവലെനിചടാല്  ഇലതലടാവം  കുഴപ്പെമടാകുവം
എനള്ള  രന്നീതനിയനില്  അതനിലനക്കുറനിചത  ഒരു  ലതറടായ  വദ്യടാഖദ്യടാനവം  നടത്തനിയതത
ഓര്ഡറനിലെടാകണടാ എനടാണത എലന കചടാദദ്യവം.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമടാനദ്യനടായ വനി.ഡനി.  സതന്നീശന,  ഞടാന
അങ്ങലയക്കുറനിചത പറഞതല. അങ്ങലനലയടാരു ലതറനിദ്ധടാരണ കവണ.
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പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ):  സര്, 2015-ല് ഈ
ബനില് ലലപലെറത ലചയ്യുകമ്പടാള് നടാലെത എവം.എല്.എ.-മടാര്ക്കത തതന്വേത്തനില് ഇതനികനടാടത
വനികയടാജനിപ്പെടായനിരുന.  ശന്നീ.  വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന,  ശന്നീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റടാവം,  ശന്നീ.
സനി.  പനി.  മുഹമ്മേദത,  ശന്നീ.  റനി.  എന.  പ്രതടാപന  എനനിവരടായനിരുന അതത.  അവര്
കൃതദ്യമടായ വസ്തുതകേള് വച്ചുലകേടാണടാണത അനതത പറഞതത. ഇനനിയുള്ള ലനല്വയല്
എങ്കനിലവം സവംരക്ഷനിക്കലപ്പെടണലമങ്കനില് ഇതനികനടാടത കയടാജനിക്കടാന പറനില എനടാണത
പറഞതത.  അതനിലന  തടര്ചയടായനിട്ടടാണത  ഇകപ്പെടാള്  പറഞതത.  ബടാക്കനിയുള്ള
ആളുകേള് ആ ദനിശയനിലെല ഇവനിലട സവംസടാരനിചതത. അതത വളലര വദ്യകമടാണത. 

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമടാനദ്യനടായ  വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്  അനത  എതനിരടായനിരുന  എനപറഞടാണത  ഞടാന  ഇവനിലട
സവംസടാരവം  തടങ്ങനിയതത.  3 എ  പനിനവലെനിക്കുനതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  ഞടാന  അകദ്ദേഹലത്ത
കുറനിച്ചുള്ള  പരടാമര്ശമല  നടത്തനിയതത.  വളലര  ലചറനിയ  വന്നീടുകേള്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
ആളുകേള്ക്കുകവണ ഭൂമനിയുലട കേടാരദ്യവം അകദ്ദേഹവം സൂചനിപ്പെനിച്ചുലവനപറയുന കൂട്ടത്തനില്
തടര്ചയടായനി പറഞകപ്പെടാള് ലതറനിദ്ധരനിക്കലപ്പെട്ടതടാവുവം.  അലലങ്കനില് ഞടാന പറഞ
രന്നീതനിലകേടാണത  അകദ്ദേഹത്തനിനത  സവംശയമുണടായതടാകേടാവം.  അലടാലത  അകദ്ദേഹലത്ത
പരടാമര്ശനിചതല.  എനടാല്  മുന  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്  3 എ
പനിനവലെനിക്കണലമനത  പറഞലകേടാണടാണകലടാ  സവംസടാരനിചതത.  അതത  ഇലലങ്കനില്
പടാവങ്ങളുലട സനിതനിലയന്തടാലണനത  പറഞലകേടാണടാണത  ഇവനിലട  സവംസടാരനിചതത.
അലതലടാവം കരഖ പരനികശടാധനിചടാല് കേടാണുവം. ഞടാന അതനിലനയടാണത എതനിര്ക്കുനതത.
3 എ  നനിലെനനിനതലകേടാണത,  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന
ചൂണനിക്കടാണനിചതകപടാലലെ  ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട നനിയമത്തനില്  5  ലസന്റുവം  10
ലസന്റുവം ഭൂമനി കവണലമങ്കനില് നനികേത്തടാനകപടാലവം അനുമതനി ലകേടാടുക്കടാനുള്ള കേമ്മേനിറനികേളുണത,
കേമ്മേനിറനികേള്  ഡന്നീഫങ്റത  ആലയങ്കനില്  അതത  ഇകപ്പെടാഴുണടായതല.  മൂനവര്ഷമടാണത
അതനിലന കേടാലെടാവധനി.  കേടാലെടാവധനി  കേഴനിഞതലകേടാണത  പുനനഃസവംഘടനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവം  തടാകഴടാട്ടത  കപടായനിരനിക്കുകേയടാണത.  ബനലപ്പെട്ട  കേളക്ടര്മടാര്ക്കുവം  പ്രനിനസനിപ്പെല്
അഗനികേള്ചര്  ഓഫന്നീസര്മടാര്ക്കുവം  നനിര്കദ്ദേശവം  ലകേടാടുത്തനിട്ടുണത.  പ്രടാകദശനികേ  കേമ്മേനിറനിയുവം
ജനിലടാതലെ കേമ്മേനിറനിയുലമലടാവം  രൂപന്നീകേരനിക്കടാന നനിര്കദ്ദേശവം  ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുകേയടാണത.
അലതടാനമല വനിഷയവം. 3 എ നനിലെനനിനടാല് ചനിലെ തടസമുണത.  ഇവനിലട സവംസടാരനിചകപ്പെടാള്
ഒരു കേടാരദ്യവം  പറഞ.  പലെരുവം ഇടയനില്ക്കയറനി  സവംസടാരനിചതലകേടാണത  കൃതദ്യമടായനി
ആരടാണത   സവംസടാരനിചലതനത  ഞടാന  ഓര്ക്കുനനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുന  റവനപ്യൂ
വകുപ്പുമനനി തലനയടാണത. അകദ്ദേഹവം പറഞ ഒരു കേടാരദ്യവം 5-ഉവം 10-ഉവം ലസനത ഭൂമനി
ലറഗുലെലലറസത ലചയ്യുകമ്പടാള്  കേടാശത  ലകേടാടുക്കണ എനടാണത.  അതത എവനിലടയടാണത
പറഞതത;  3 എ-ല്  ലറഗുലെലലറകസഷന  നടപ്പെടാക്കണലമനത  പറയുകമ്പടാള്  ഒരു
ലസനടായടാലവം  എത്ര  ലസനടായടാലവം  അതനില്  ഒനനിലനയുവം  എകവംപ്റത  ലചയനിട്ടനില.
അകദ്ദേഹവം  ഇവനിലട  പറഞകേടാരദ്യമടാണത.  5-ഉവം  10-ഉവം  ലസനത  ഭൂമനി  ലറഗുലെലലറസത
ലചയ്യണലമനത ആരടാണത പറഞതത?
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ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്,...

മനി  .   സന്നീക്കര്: അകദ്ദേഹവം പറഞകേഴനിഞത മതനി. എന്തടാണത?

ശന്നീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന: സര്, അതത കരഖയനില് കേടാണുവം.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ഞടാന  എലന  പ്രസവംഗത്തനില്  പറഞനിട്ടുള്ളതത

ലനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  നനിയമവം  2008-ല്  ഇവനിലട  അവതരനിപ്പെനിക്കുകമ്പടാള്

അതനില്  പറഞനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്,  ഒരു  പ്രടാകദശനികേ  സമനിതനിയുണടാക്കുവം.  ആ

പ്രടാകദശനികേ  സമനിതനികൂടനി  അതനിനത  തന്നീരുമടാനലമടുക്കുവം.  അതനിനത  ഇകപ്പെടാഴുവം  ഒരു

മടാറവുമനില. 3 എ വനതലകേടാണത അതനിനത തടസമടാണത എനപറഞത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട

റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട  ലതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കടാനുള്ള ഏര്പ്പെടാടുകേളടാണുണടാക്കുനതത.

അതത ലതറടാലണനടാണത ഞടാന പറഞതത.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അതത  കരഖ  പരനികശടാധനിചടാല്  മതനി.

ബഹുമടാനദ്യനടായ  അടൂര് പ്രകേടാശത ഇക്കടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക പറഞനിട്ടുണത.  5 ലസനനിനുവം

10  ലസനനിനുവം  കേടാശത  ലകേടാടുകക്കണ  കേടാരദ്യമനിലലനത  പറഞനിട്ടുള്ളതത  കരഖയനില്

കേടാണുവം.  പകക്ഷ  ലറഗുലെലലറകസഷനനില്  എത്ര  ലസനടായടാലവം  കേടാശത  ലകേടാടുകത്ത

മതനിയടാകൂ. അതത പനിനവലെനിചടാല് തന്നീര്ചയടായുവം പടാവലപ്പെട്ട ആളുകേള്ക്കത 5 ലസനനിനുവം

10  ലസനനിനുവം  കേടാശത  ലകേടാടുക്കടാലത വന്നീടത  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാവം.

അതത  പറയടാന കവണനിയടാണത  ഞടാന പറഞതത.   കരഖ പരനികശടാധനിചടാല് മതനി.

ഞടാന വഴങ്ങുനനില.

മനി  .   സന്നീക്കര്: അകദ്ദേഹവം ഒനത പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കലട്ട ശന്നീ. എന. ഷവംസുദ്ദേന്നീന...

ശന്നീ  .    എന  .    ഷവംസുദ്ദേന്നീന:  കപടായനിന  ഓഫത  ഓര്ഡര്.  നനിയമത്തനിലള്ള  ഒരു

സവംഗതനി,  വസ്തുതകേള്ക്കത  നനിരക്കടാത്തവനിധവം  ഒരു  മനനി  കസ്റ്റേറതലമനത  നടത്തുനതത

ഓര്ഡറനിലെടാകണടാ എനടാണത എലന കചടാദദ്യവം.  അതത ഏതടാലണനത ഞടാന പറയടാവം.

ഒനത,  വലെനിയ  കതടാതനിലള്ള  ഭൂമനി  നനികേത്തനിയതത  ലറഗുലെലലറസത  ലചയ്യുനതനിനടാണത  3 എ

വകുപ്പുള്ളതത.  ആ  3 എ അലടാലതതലന  5  ലസന്റുവം  10  ലസന്റുവം നനികേത്തടാന നനിയമത്തനില്

വകുപ്പുണത. അതനിനത  പണവം ലകേടാടുകക്കണതനില.  ഞടാന മനസനിലെടാക്കനിയനിടകത്തടാളവം

ലസക്ഷന  8  ആലണനത കതടാനന.  അങ്ങലനലയടാരു വകുപ്പെത നനിലെവനിലണത. അതത

വനിസ്മരനിച്ചുലകേടാണത അതനിനുകപടാലവം മൂനനിലലെടാനത പണവം ലകേടാടുക്കണവം എനത മനനി

പറഞതത വസ്തുതകേലള വളലചടാടനിചതടാണത. നനിയമലത്ത ലതറടായനി വദ്യടാഖദ്യടാനനിചതടാണത. ഇതത

ഓര്ഡറനിലെടാകണടാ എനടാണത എലന കചടാദദ്യവം.
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മനി  .   സന്നീക്കര്: മനനിയുലട വനിശദന്നീകേരണവം കേഴനിയലട്ട.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്,  വളലര  കൃതദ്യമടായടാണത  ഞടാന  ഇവനിലട
പറഞതത.  3 എ നനിലെവനില് വനതനിലനത്തുടര്നത ഏലതങ്കനിലവം ഭൂമനി ലറഗുലെലറസത
ലചയ്യണലമങ്കനില്,  എത്ര കുറഞയളവത  ഭൂമനിയടായടാലവം  അതനിനത  മൂനനിലലെടാനത  തകേ
ലകേടാടുക്കണവം.   അങ്ങലനയലലനത  ആ  നനിയമത്തനില്  എവനിലടയുവം  പറഞനിട്ടനില.
3 എ  ഉള്ളതലകേടാണത 5 ലസനനിലനയുവം 10 ലസനനിലനയുവം കേടാരദ്യത്തനില് ഒരു തടസവുവം
ഉണടായനിട്ടനിലലന  വടാദവം  അടനിസടാനരഹനിതമടാലണനടാണത  ഞടാന  പറഞതത.
അത്തരവം  ഒരു  വടാദവം  അപ്പുറത്തുള്ളവര്  ഉനയനിചനിട്ടുലണങ്കനില്  അതത  അടനിസടാന
രഹനിതമടാണത.  അങ്ങലനലയടാരു  വടാദവം  ഉണടായനിട്ടുലണനള്ളതത  എനനിക്കുറപ്പെടാണത.
3 എ  പനിനവലെനിചതനിലനത്തുടര്നത എന്തുണടാകുലമനത കചടാദനിചടാല്, നനിലെവനിലള്ള മറത
നനിയമമനുസരനിചത ഭൂമനി നല്കേനി അവനിലട വന്നീടത  വയ്ക്കുനതനിനത സടാവകേടാശവം നല്കേടാന
വഴനിയുണത. ജലെജ  ദനിലെന്നീപത  കകേസനില്  സുപ്രന്നീവം  കകേടാടതനി  ഒരു  വനിധനിനദ്യടായവം
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണത.  1967-ലലെ  കകേരള  ലെടാനത  യൂട്ടനിലലെകസഷന  ഓര്ഡറനിലലെയുവം
2008-ലലെ കകേരള ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ ആക്ടനിലലെയുവം വദ്യവസകേള്
വനിശകേലെനവം  ലചയലകേടാണത,  2008-ലലെ  ആക്ടനിലലെ  വദ്യവസകേള്  അനുസരനിചത
തയ്യടാറടാക്കുന  ഡടാറടാ  ബടാങ്കനില്  ഉള്ലപ്പെടടാത്തതവം  പ്രസ്തുത  ആക്ടനില്  നനിര്വ്വചനിചനിരനിക്കുന
ലനല്വയകലെടാ തണന്നീര്ത്തടകമടാ  ഉള്ലപ്പെട്ടനിട്ടനിലടാത്തതവം ബനി.ടനി.ആര്.-ല് നനിലെലമനത
കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതമടായ  ഭൂമനിലയ  സവംബനനിചത  കകേരള  ലെടാനത  യൂട്ടനിലലെകസഷന
ഓര്ഡര്  ബടാധകേമടായനിരനിക്കുലമനവം  അപ്രകേടാരമുള്ള  ഭൂമനി  മറടാവശദ്യങ്ങള്ക്കത
ഉപകയടാഗനിക്കുനതനിനത  അനുമതനി  നല്കുനതനിനത  കകേരള  ലെടാനത  യൂട്ടനിലലെകസഷന
ഓര്ഡര്  പ്രകേടാരവം  ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാര്ക്കത  അധനികേടാരമുലണനവം  വനിധനിചനിട്ടുണത.
കൂടടാലത,  ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാര്ക്കത  തടാമസടാവശദ്യത്തനിനടായുള്ള  (ലറസനി ഡനഷദ്യല്
പര്പ്പെസത)  അകപക്ഷകേള് ഓകരടാ കകേസനിലനയുവം ലമരനിറത അനുസരനിചത പരനികശടാധനിചത
അനുവദനിക്കടാവുനതടാലണനവം  വനിധനിചനിട്ടുണത.  3 എ  പനിനവലെനിചതലകേടാണത  ഒനവം
സവംഭവനിക്കടാന കപടാകുനനില.  അതലകേടാണത ഞടാന പറയടാന കപടാകുനതത, 2008-നു
മുമ്പത നനികേത്തലപ്പെട്ട സലെങ്ങളനില് നനിലെമടാലണന കപരനില് 5 ലസനനില് നഗരങ്ങളനിലവം
10  ലസനനില്  ഗടാമങ്ങളനിലവം  വന്നീടത  നനിര്മ്മേനിക്കടാന  കേഴനിയുനനിലലന  പ്രശ്നത്തനിനത
പരനിഹടാരമുണടാകുകേയടാണത.  അതനിലലെടാരു  പ്രശ്നവുമനില.  യടാലതടാരു  കേടാരണവശടാലവം
ഇതനിനത തടസമടായനി നനില്ക്കുന വനിഷയമനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്  : സമയബനനിതമടായനി  ഇതനിലനടാരു  തന്നീരുമടാനലമടുക്കടാന
അവസരമുണടാകുകമടാ എനതടാണത അവംഗങ്ങളുലട ആശങ്കയത പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരണവം.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്,  3 എ  നനിലെനനിനടാല്  2008-നുകശഷവം
നനികേത്തനിയതവം  ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യുകേയടാണത.  അതലകേടാണടാണത  അതനിലന
എതനിര്ക്കുനതത. 2008-നുകശഷവം കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന അഞ്ചുവര്ഷക്കടാലെത്തത
പതനിനടായനിരക്കണക്കനിനത ഏക്കര് നനിലെവം നനികേത്തനിയനിട്ടുണത.  നനികേത്തനിയ ഭൂമനിലയലടാവം
ലറഗുലെലറസത  ലചയ്യടാനുള്ള  നന്നീക്കലത്ത  എതനിര്ക്കണലമനതടാണത  ഈ  നനിയമവം
ലകേടാണ്ടുവരുനതനിലലെ പ്രധടാനലപ്പെട്ട ഉകദ്ദേശവം.
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ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന  : സര്,  ഇവനിടലത്ത പ്രധടാനലപ്പെട്ട പ്രശ്നവം, 3 എ
പനിനവലെനിക്കുകമ്പടാള്  2008-നുമുമ്പത നനികേത്തനിയ ഭൂമനി ലറഗുലെലറസത ലചയ്യുനതനിലന
പറനിയടാണത  പറയുനതത.  3 എ  പനിനവലെനിച്ചുകേഴനിയുകമ്പടാള്  2008-നുമുമ്പുള്ള  നനിയമത്തനികലെയത
കപടാകുകേയടാണത.  എനപറഞടാല്,  അവനിലട ലെടാനത യൂട്ടനിലലെകസഷന ഓര്ഡറടാണത
ബടാധകേമടാകുകേ.  ലെടാനത  യൂട്ടനിലലെകസഷന ഓര്ഡര് അനുസരനിചത  അവനിലട പനിനന്നീടത
ലനല്വയല്  തലന  ആകേണലമനത  നനിര്ബനമനില.  അവനിലട  പണത  കൃഷനി
എന്തടാകണടാ ലചയനിരുനതത  ആ കൃഷനിയനികലെയടാണത  കപടാകുനതത.   അങ്ങത  ഇവനിലട
ആദദ്യടാവസടാനവം  വടാദനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതത  ലനല്വയല്  സവംരക്ഷണത്തനികലെയത
കപടാകുനലവനടാണത.  2008-ലലെ  നനിയമവം  പടാസടാകുനതനിനുമുമ്പത  നമ്മേള്  ഈ
ഭൂമനിയനില്  എന്തത  കൃഷനിയടാകണടാ  ലചയനിരുനതത  ആ  കൃഷനിയനികലെയടാണത  കപടാകേടാന
കേഴനിയുനതത.  അതലടാലത അവനിലട ലനലെതല്ല് തലന കവണലമനനില.  അതടാണത ലെടാനത
യൂട്ടനിലലെകസഷന  ഓര്ഡര്.  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  നനിയമവം  അനുസരനിചത  അങ്ങത  പറയുനതനില്
കടാരനിറനികയടാടുകൂടനി കേടാരദ്യവം വനിശദന്നീകേരനിചടാല് മതനി.  അതടാണത പ്രധടാനലപ്പെട്ട പ്രശ്നവം.
അങ്ങത ഉകദ്ദേശനിക്കുനതനില് ഇതത എത്തുകേയനില. അതത എത്തണലമങ്കനില്, അതത കനലര
കപടായനി  നനില്ക്കുനതത  2008-ലലെ  ലെടാനത  യൂട്ടനിലലെകസഷന  ഓര്ഡറനിലെടാണത.
അതടാണത ഇവനിടലത്ത പ്രധടാനലപ്പെട്ട പ്രശ്നവം.

ശന്നീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്, 2008-ലലെ ലെടാനത യൂട്ടനിലലെകസഷന ഓര്ഡറല.
1967-ലലെ ലെടാനത യൂട്ടനിലലെകസഷന ഓര്ഡറടാണത.

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന  : സര്,  2008-ലലെ ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട
സവംരക്ഷണ നനിയമവം പടാസടാക്കുനതനിനുമുമ്പത പ്രബലെദ്യത്തനിലണടായനിരുനതത 1967-ലലെ
ലെടാനത യൂട്ടനിലലെകസഷന ഓര്ഡറടാണത. അതനിലന കേടാരദ്യമടാണത ഞടാന പറഞതത.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ഒരവംഗത്തനിനത  മലറടാരവംഗകത്തടാടത  കചടാദദ്യവം  കചടാദനിക്കണലമങ്കനില്
സന്നീക്കര് മുഖടാന്തനിരവം കചടാദനിക്കടാവം.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്,  ഞടാന  കേഴനിഞദനിവസവം  ഈ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണ്ടുതലന അക്കടാരദ്യവം  പറഞതടാണത.  നനികേത്തലപ്പെട്ട ഭൂമനിലയനത
പറഞടാല് അവനിലട ലനല്കൃഷനി അലലങ്കനില് മറത  പലെ കൃഷനികേളുമടാണത  നനിലെനനില്ക്കുനതത.
വടാഴ,  ലതങ്ങത,  കേവുങ്ങത  അങ്ങലന  മറ്റു  പലെതരവം  കൃഷനികേള്  അവനിലടയുണത.
2008-നുമുമ്പത നനികേത്തലപ്പെട്ടതടായനിരുന പലെതവം. 2008-നുകശഷവം നനികേത്തലപ്പെട്ടതകൂടനി
ആ  ഗണത്തനില്ലപ്പെടുത്തനി ലറഗുലെലറസത ലചയ്യുലമന ആശങ്കയടാണത  3 എ  പനിനവലെനിക്കടാന
കേടാരണവം.   പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കപടായനിനത  അതടാണത.   മലറടാനത,  നനിലെലമനത  പറയുനത
ലകേടാണത  വന്നീടത  നനിര്മ്മേനിക്കടാന കേഴനിയുനനിലലന വടാദത്തനിനടാണത  ഞടാന പറഞതത,
സുപ്രന്നീവം  കകേടാടതനി  വനിധനിയുണത,  കേളക്ടര്മടാര്ക്കത  അധനികേടാരമുണത,  അതനിനടാവശദ്യമടായ
നനിര്കദ്ദേശവം  ലകേടാടുക്കടാവം,  പടാവലപ്പെട്ട  ആളുകേളുലട  ആ  വനിഷയത്തനിനത  പരനിഹടാരവം
ഉണടാക്കണലമനത. 3 എ പനിനവലെനിക്കുനതലകേടാണത യടാലതടാരു ബുദ്ധനിമുട്ടുവം ഉണടാകേനിലലനടാണത
ഞടാന മനസനിലെടാക്കുനതത.
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മനി  .   സന്നീക്കര്  : ലെഭനിക്കുന അകപക്ഷകേളനില് പുതനിയതടായനി രൂപന്നീകേരനിക്കുന നഞ
കേമ്മേനിറനികേള്  സമയബനനിതമടായനി  തന്നീരുമടാനവം  എടുക്കുകമടാലയനള്ളതടാണത  പ്രധടാനമടായ
ആശങ്ക.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്,  ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട നനിയമത്തനില്  പ്രടാകദശനികേ
കേമ്മേനിറനികേളുവം  ജനിലടാതലെ  കേമ്മേനിറനികേളുവം  സവംസടാനതലെ  കേമ്മേനിറനികേളുമടാണുള്ളതത.  ഇവനിലട
ബഹുമടാനദ്യനടായ  സന്നീക്കര്  ചൂണനിക്കടാണനിച  കപരനിലലെടാരു  കേമ്മേനിറനി  ഞടാന  എത്ര
അകനന്വേഷനിചനിട്ടുവം  എവനിലടയുവം  കേനിട്ടനിയനില.  എനടാല്  ഞടാന  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുമടായനി സവംസടാരനിച്ചു.  നമ്മുലട നടാട്ടനില് സവംസടാരനിചത
ആ കേമ്മേനിറനിക്കത ഒരു ഓമനകപ്പെരനിട്ടതടാണത നഞ കേമ്മേനിറനിലയനത.  അതലടാലത  ഇഇൗ
കപരനിലള്ള ഒരു  കേമ്മേനിറനി  എവനിലടയുമനില. ഭൂമനിയുലട കേടാരദ്യത്തനില്, പലെകപ്പെടാഴുവം ലകേട്ടനിട
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുകശഷവം  നമ്പര്  ഇടടാന  കേഴനിയടാത്ത  സടാഹചരദ്യത്തനില്
തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ  വകുപ്പെത  ഇറക്കനിയ  ഒരു  സര്ക്കുലെറനിലൂലട  ഉണടാക്കനിയ  ഒരു
സവംവനിധടാനത്തനിലന ഭടാഗമടായടാണത ഈ കേമ്മേനിറനി നനിലെവനില് വനലതനടാണത മനസനിലെടാക്കുനതത.
കേമ്മേനിറനിക്കത  ആ  കപരനിട്ടടാണത  ആളുകേള്  വനിളനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതത.  കവണലമങ്കനില്
അതനിലന നനിലെനനിര്ത്തുനതനിനത തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ വകുപ്പെത ഏതത സടാഹചരദ്യത്തനിലെടാണത അതത
ലകേടാണ്ടുവനലതനത  പരനികശടാധനിക്കടാവം.  കനരലത്ത  പറഞതകപടാലലെ,  ജനിലടാ
കേളക്ടര്മടാലര ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിലക്കടാണത അവര്ക്കത ലചയ്യടാന കേഴനിയുന കേടാരദ്യങ്ങള്
ലചയ്യടാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവം ലകേടാടുക്കടാവം.  പടാവങ്ങളനില് പടാവങ്ങളടായ ആളുകേളുലട ഭവന
നനിര്മ്മേടാണ  പ്രവര്ത്തനവുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത  പരനിഹടാരമുണടാക്കടാവം.
യടാലതടാരു കേടാരണവശടാലവം ഇനനി ഒരനിഞത വയല്കപടാലവം നനികേത്തലപ്പെടടാതനിരനിക്കടാന
ഇതത  ആവശദ്യമടാലണനള്ളതലകേടാണ്ടുവം  2008-നുകശഷവം  നനികേത്തനിയതനിലന  ലറഗുലെലറസത
ലചയ്യടാന അനുവദനിച്ചുകൂടടാലയനതലകേടാണ്ടുമടാണത ഇതത പനിനവലെനിക്കുനതത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫത  : സര്,  5  ലസകനടാ  10 ലസകനടാ  നനികേത്തനി  വന്നീടത
വയ്ക്കുനവര്ക്കത കകേടാമ്പനകസഷന ലകേടാടുക്കടാലത ഭൂമനി കേനിട്ടുലമനത ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി
പറയുകേയുണടായനി.  അതത  വസ്തുതടാവനിരുദ്ധമടാണത.  കേടാരണവം, 2008-ലലെ ആക്ടനിലലെ ലസക്ഷന
9-ല്  പറയുനതത,  'ലനല്വയലെനിലന  ഉടമസകനടാ  അയടാളുലട  കുടുവംബത്തനികനടാ  
ഈ ആവശദ്യത്തനിനത പറനിയ സലെവം പകേരമടായനി ആ ജനിലയനില് ഇലലനവം ലകേട്ടനിടവം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതത  അയടാളുലട  സന്വേന്തവം  ആവശദ്യത്തനിനുമടാലണനത  കബടാദ്ധദ്യലപ്പെടുത്തനി
കേഴനിഞടാല്  3-ാം  വകുപ്പെനില്  എന്തുതലന  അടങ്ങനിയനിരുനടാലവം  സര്ക്കടാരനിനത
അപ്രകേടാരമുള്ള  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ  രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ  ലപടാത  ആവശദ്യത്തനിനത
അതദ്യന്തടാകപക്ഷനിതമടാലണങ്കനില് ഈ ആക്ടനിലലെ വദ്യവസകേളനില്നനിനവം ഒഴനിവടാക്കനി
ലകേടാടുക്കടാവുനതടാണത'.  അങ്ങലന  നനികേത്തുനതത  ഒഴനിവടാക്കനിലക്കടാടുക്കടാലമനത  ആക്ടനില്
വദ്യവസയുണത. അങ്ങത പറഞതത വസ്തുതടാപരമല.
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ശന്നീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന  : സര്, പുതതടായനി നനികേത്തുന ഭൂമനിലയ സവംബനനിച്ചുള്ള
കേടാരദ്യമടാണത  ഈ  പറഞനിട്ടുള്ളതത.  എനടാല്  കനരലത്ത  നനികേത്തനിയതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട
വനിഷയങ്ങളല.

ശന്നീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതന്നീശന:  സര്,  ഇത്രയുവം അവംഗങ്ങള് സവംശയവം ഉനയനിചത
ലകേടാണത  നമുലക്കടാരു കടാരനിറനി  ഉണടാകേണവം.  3 എ ഉള്ള സമയത്തത  5  ലസന്റുവം  10
ലസന്റുവം നനികേത്തനിയതനിനത  25 ശതമടാനവം  തകേ ലകേടാടുക്കണലമനത അങ്ങത പറഞതത
ശരനിയടാണത. എനടാല് 2008-ലലെ നനിയമത്തനില്  ഇനനി പുതനിയതടായനി  10 ലസന്റുവം 5
ലസന്റുമുള്ള  വയല്  നനികേത്തടാന  ലലപസലയടാനവം  കവണ.  അങ്ങലന  ലചയ്യടാന
കവണനിയടാണത  ഒരു  കേമ്മേനിറനിയുള്ളതത.  ആ  നനിയമപ്രകേടാരമുള്ള  പ്രടാകദശനികേ  കേമ്മേനിറനിയടാണത.
അതനിനത  നഞ  എനല  കപരത,  അങ്ങലന  വനിളനിക്കുന  എകനയുള.  ആ  കേമ്മേനിറനി
ഡന്നീഫങ്റത  ആയനിരുന  എനള്ളതടാണത  നമ്മുലട  പ്രശ്നവം.  അതത  അടനിയന്തരമടായനി
ഫങ്ഷന ലചയ്യടാനുള്ള ഉത്തരവത ലകേടാടുക്കണവം. രണടാമലത്ത പ്രശ്നവം, 2008-നുമുനപത
മനനഃപൂര്വ്വവം നനികേത്തനിയവരുലട കേടാരദ്യത്തനില് യടാലതടാരുവനിധ ദടാക്ഷനിണദ്യവുവം കവണ.
പകക്ഷ  വര്ഷങ്ങളടായനി  കേനിടക്കുന  ഭൂമനിയനില്  വന്നീടത  വയടാകനടാ,  ലപടാളനിഞകപടായ
പഴയ  വന്നീടത  നനടാക്കടാകനടാ,  പടാര്ട്ടന്നീഷന  നടത്തനിക്കഴനിയുകമ്പടാള്  പുതനിയ  വന്നീടത
വയടാകനടാ,  ഒരു  മുറനി  കൂട്ടനികചര്ക്കടാകനടാ  സടാധനിക്കടാലത  നനിരവധനി  ഗുരുതരമടായ
പ്രശ്നങ്ങള് ശന്നീ. റനി. വനി. രടാകജഷത ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള ആളുകേള് ചൂണനിക്കടാണനിച്ചു.  ഇതനില്
മനനഃപൂര്വ്വവം നനികേത്തനിയവകരയുവം അലടാത്തവകരയുവം തമ്മേനില് കവര്തനിരനിക്കടാനുള്ള സവംവനിധടാനവം
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിലക്കടാണത  അര്ഹരടായവരുലട  പ്രശ്നവംകൂടനി  പരനിഹരനിക്കലപ്പെടണവം  എന
മടാത്രകമ നമ്മേള് പറഞള.

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട വനി.  ഡനി.  സതന്നീശന ഇവനിലട
പറഞ കേടാരദ്യങ്ങളനില്,  പ്രടാകദശനികേ കേമ്മേനിറനി  എത്രയുവം ലപലട്ടനത  സവംഘടനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശവം ലകേടാടുത്തുകേഴനിഞ.  മലറടാരു പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യവം അനപതവം അറുപതവം
വര്ഷമടായ ലതങ്ങനിന കതടാപ്പുകേള് ഇകപ്പെടാള് നനിലെലമനത കരഖയനില് കേടാണുവം. അത്തരവം
സലെങ്ങളനില്  എത്രകയടാ  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത   വന്നീടത  വചവരുണത.  ശന്നീ.  റനി.  വനി.
രടാകജഷത  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ളവര്  ഇക്കടാരദ്യവം  കേഴനിഞ  ദനിവസവം  ചൂണനിക്കടാണനിചനിരുന.
അത്തരവം  വന്നീടുകേള്  ലപടാളനിഞകപടാകുകമ്പടാള്  അതത  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കടാനുള്ള  പ്രയടാസമുണത.
അതനിനത പരനിഹടാരമുണടാക്കടാന കനരലത്ത പറഞതകപടാലലെ ലകേ.എല്.യു. ഓര്ഡര്
അനുസരനിചത  നനിലെലമന  പറയുനനിടത്തത  വന്നീടത  വയടാനുള്ള  അനുമതനി  ലകേടാടുക്കുനതനിനടായനി
ജനിലടാ  കേളക്ടര്മടാരുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  അതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശവം  ലകേടാടുത്തത  അതത
പ്രടാവര്ത്തനികേമടാക്കടാന കേഴനിയുവം.  എനടാല് ഒരു കേടാരദ്യവം നമ്മേള് അറനിയണവം, 93088
അകപക്ഷകേളുലട കേണലക്കടുത്തത പരനികശടാധനിചകപ്പെടാള് മനസനിലെടായതത അതനിലനലടാവം
അനുമതനി ലകേടാടുത്തനിരുനലവങ്കനില്, 38500  ഏക്കര് ലറഗുലെലലറസത ലചയ കപടാകുമടായനിരുന.
എനടാല്  5  ലസനനിലവം  10  ലസനനിലവം  വന്നീടത  വയ്ക്കുനതനിനടായനി  അര്ഹതലപ്പെട്ട
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ആളുകേള്ക്കത, ഈ പറയുനതകപടാലലെ പകത്തടാ  അറുപകതടാ വര്ഷവം മുനപുള്ളവര്ക്കത
അനുവദനിച്ചുലകേടാടുക്കടാനുള്ള തന്നീരുമടാനവം എടുക്കുകേ വഴനി  കകേവലെവം അതദ്യടാവശദ്യമടായനി
വരുനവരുലട കേടാരദ്യവം നനിര്വ്വഹനിക്കലപ്പെടുകേയുവം ലചയ്യുവം.  കവലറ ബുദ്ധനിമുട്ടത ഉണടാകേടാന
കപടാകുനമനില. ആ നനിലെപടാടത സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനടാണത സര്ക്കടാരനിനുള്ളതത.

ശന്നീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമടാര്: സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി പറഞതത ഞടാന
ഉള്ലക്കടാള്ളുകേയടാണത.  ഇതനിലന അടനിസടാന പ്രശ്നലമനപറയുനതത  5  ലസനനികനയുവം
10  ലസനനികനയുവം  കേടാരദ്യവം  2008-ലലെ  നനിയമത്തനിലള്ളതടാണത.  എല്.ഡനി.എഫത.
സര്ക്കടാരുവം  യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാരുവം  പലെ  രന്നീതനിയനില്  കേമ്മേനിറനികേലള  നനിയമനിലചങ്കനിലവം
തടാലഴത്തട്ടനില് അതത പ്രടാവര്ത്തനികേമടാകുനനില. പ്രടാകദശനികേ കേമ്മേനിറനികേള് പുനനഃസവംഘടനിപ്പെനിക്കടാന
ശകമടായ നനിര്കദ്ദേശവം നല്കുലമനത അങ്ങത പറഞതനിലന ഞടാന സന്വേടാഗതവം ലചയ്യുന. പകക്ഷ
അതനിലന റനിസള്ട്ടത എന്തടായനിരനിക്കുവം എനള്ളതത കേഴനിഞ കേടാലെലത്ത അനുഭവത്തനില്
നനിനവം  നമുക്കറനിയടാവം.  എനനിക്കത  അതനിലനക്കുറനിചത  പറയുവടാനുള്ളതത,  പലെ  സലെങ്ങളനിലവം
നൂറുകേണക്കനിനത  പടാവലപ്പെട്ട  ആളുകേള്  അഞത  ലസനനില്  വന്നീടത  വച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണത.
ഒ.ഡനി.എഫത.-ലന  (Open Defecation Free)  പ്രവര്ത്തനവുവം സമ്പൂര്ണ ലലവദല്യുതന്നീകേരണവുവം
നടത്തുകമ്പടാള്  മനിക്കയനിടത്തുവം  അവ  നടപ്പെടാക്കടാന  കേഴനിയടാലത  കപടാകുനതനിനു
കേടാരണവം ഈ വന്നീടുകേള്ലക്കടാനവം നമ്പരനില എനള്ളതലകേടാണടാണത.  തകദ്ദേശസന്വേയവം
ഭരണ  വകുപ്പെത   തടാല്ക്കടാലെനികേമടായനിലട്ടങ്കനിലവം  വന്നീടുകേള്ക്കത  നമ്പര്  ലകേടാടുക്കടാനുള്ള
നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിചടാല് ഈ പടാവങ്ങള് രക്ഷലപ്പെടുന സടാഹചരദ്യമുണടാകുവം. അതനിലന
കുറനിചത സര്ക്കടാര് ആകലെടാചനിക്കണവം.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അതനിലന സവംബനനിചത
എലന്തങ്കനിലവം പറയടാകമടാ?

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഇക്കടാരദ്യവം  ബനലപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിമടാരുമടായനി
ആകലെടാചനിചത  ആവശദ്യമടായ  തന്നീരുമടാനവം എടുക്കുനതടായനിരനിക്കുവം.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അങ്ങത  ഇവനിലട  പറഞതത  38500 ഏക്കര്  ഭൂമനി
ലറഗുലെലലറസത ലചയ കപടാകുമടായനിരുന എനടാണത.  അതത  73000  ആളുകേളുലട ഭൂമനി
മുഴുവന ലകേടാടുക്കുകേയടാലണങ്കനിലെകല;  മുഴുവന ഭൂമനി  കേണക്കടാക്കടാലത അര്ഹതലപ്പെട്ട
ആളുകേളുലട  നനികേത്തലപ്പെടടാനുള്ള ഭൂമനി  മടാത്രവം  പരനികശടാധനിചത  ഓകരടാ  അകപക്ഷയുവം
ലമരനിറത  അടനിസടാനത്തനില്  കനടാക്കുകമ്പടാള്  ഇത്രയധനികേവം  ഭൂമനിയുണടാവനില.  ആ
രന്നീതനിയനില്  ഒരു  പരനികശടാധന  നടനനിട്ടനില  എനടാണത  ഞടാന  മനസനിലെടാക്കുനതത.
അകങ്ങയത  അതത കൃതദ്യമടായനി അറനിയടാകമടാ?

ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന: സര്, ഇക്കടാരദ്യത്തനിലലെടാലക്ക നമ്മേള് വനിശദടാവംശങ്ങള്
ചര്ച  ലചയടാല്  ഗുണകേരമടാകുലമനത  കതടാനനനില.  അതദ്യടാവശദ്യവം  വന്നീടത
വയ്കക്കണവരുലട  വനിഷയമടാണത  നമ്മുലട  മുനനിലലെ  ഏറവുവം  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  പ്രശ്നവം.
അതനിനത പരനിഹടാരമുണടാക്കണവം.
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തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണവുവം  നപ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുവം  വഖഫത  ഹജ്ജത  തന്നീര്ത്ഥടാടനവുവം
വകുപ്പുമനനി (കഡടാ  .   ലകേ  .   ടനി  .   ജലെന്നീല്): സര്, ഇതമടായനി ബനലപ്പെട്ടത ഒരു അവദ്യകത
നനിലെനനില്ക്കുനണത.  തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ  വകുപ്പെനില്നനിനവം  നമ്മുലട  സര്ക്കടാര്
അധനികേടാരത്തനില്  വരുനതനിനുമുനപത  ഇറക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  സര്ക്കുലെറുണത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ
റവനല്യു  വകുപ്പുമനനി  ഈ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചതനിനുകശഷവം  കൂടനിയടാകലെടാചനകേള്
നടത്തനി അതത പനിനവലെനിചത അഞ്ചുവം പത്തുവം ലസനത ഭൂമനിയനില് വന്നീടത  വചത ഇതവലര
നമ്പര്  കേനിട്ടടാത്ത  ആളുകേള്ക്കത  നമ്പര്  ലകേടാടുക്കുനതനിലന  സവംബനനിചത  സര്ക്കടാര്
തതന്വേത്തനില് തന്നീരുമടാനലമടുത്തനിട്ടുണത എനള്ള കേടാരദ്യവം അറനിയനിക്കുകേയടാണത.

മനി  .    സന്നീക്കര്: ശന്നീ. ലകേ. വനി. വനിജയദടാസത, അങ്ങയുലട 1 (എ) കഭദഗതനി പ്രസത
ലചയ്യുനകണടാ?

ശന്നീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദടാസത: സര്, ഞടാന പ്രസത ലചയ്യുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ശന്നീ.  ലകേ.  വനി.  വനിജയദടാസത  അവതരനിപ്പെനിച  1  (എ)  കഭദഗതനി
സഭയുലട അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. ഷടാഫനി പറമ്പനില്, അങ്ങയുലട 2 (ബനി) കഭദഗതനി പ്രസത ലചയ്യുനകണടാ?

(ശന്നീ. ഷടാഫനി പറമ്പനില് സന്നീറനിലെനില.)

ശന്നീ.  ഷടാഫനി  പറമ്പനില്  അവതരനിപ്പെനിച  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടത ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 2016-ലലെ കകേരള ലനല്വയല്-
തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ (കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര് ......…

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര് ......…

പ്രകമയവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.

2-  ാം വകുപ്പെത

ശന്നീ  .    എന  .    ഷവംസുദ്ദേന്നീന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

118. ഖണ്ഡവം 2 -ല് "വനിട്ടുകേളകയണതടാണത" എന വടാക്കനിനുപകേരവം "ഒഴനിവടാകക്കണതടാണത"
എന വടാക്കത കചര്ക്കുകേ.
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121. പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത 3 എ തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

“3    എ  .    ആകനിലന  പ്രടാരവംഭത്തനിനത  മുമ്പത  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തനിയ
ലനല്വയലകേലള  സവംബനനിച  വദ്യവസ : ഈ  ആകനിലന  പ്രടാരവംഭത്തനിനുമുമ്പത
ഏലതങ്കനിലവം  ലനല്വയലെനിലന  ഉടമസകനടാ  അധനിവടാസനികയടാ  ലലകേവശക്കടാരകനടാ
പ്രസ്തുത  ലനല്വയല്  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തുകേകയടാ  രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തുകേകയടാ  ലചയ്യുകേയുവം,
അതനില് അധനിവടാസത്തനിനത ആവശദ്യമടായ സസദ്യജടാലെങ്ങള് നട്ടുപനിടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയുവം
നനിര്മ്മേനിതനികേള് നടത്തനിയനിരനിക്കുകേയുവം,  അവയുലട പ്രടായകമടാ പഴക്കകമടാ,  ഇഇൗ ആകത
പ്രടാബലെദ്യത്തനില് വരുനതനിനു മുമ്പുള്ളതടാലണനത, ഭൂമനി സനിതനി ലചയ്യുന വനികലജനിലലെ
വനികലജത ഓഫന്നീസര്,  കൃഷനിഭവനനിലലെ കൃഷനി ഓഫന്നീസര്,  ആ പ്രകദശലത്ത സടാമൂഹദ്യ
വനവത്ക്കരണത്തനിലന  ചുമതലെയുള്ള  കഫടാറസ്റ്റേത  കറഞത  ഓഫന്നീസറുലട  റടാങ്കനിലള്ള
വനവം വകുപ്പെത ഉകദദ്യടാഗസന,  തകദ്ദേശസന്വേയവംഭരണ സടാപനത്തനിലലെ ലസക്രട്ടറനികയടാ
അലലങ്കനില്  ലസക്രട്ടറനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  ഉകദദ്യടാഗസകനടാ  അടങ്ങുന  സമനിതനി
കൂട്ടടായനി പരനികശടാധനിചത സടാക്ഷദ്യലപ്പെടുത്തുനപക്ഷവം, നദ്യടായവനിലെയുലട ഇരുപത്തനിയഞത
ശതമടാനവം വരുന തകേ ഇഇൗടടാക്കനി പരമടാവധനി  ഇരുപതത ആര് വലരയുള്ള ഭൂമനിലയ
നനിര്ണയനിക്കലപ്പെടടാവുന രന്നീതനിയനില് ക്രമവല്ക്കരനിച്ചു നല്കേടാവുനതടാണത.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജടാസഫത:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

120.  ഖണ്ഡവം  2 -നത  തടാലഴപ്പെറയുന  കനിപ്തനനിബനന  കചര്ക്കുകേ.  "എനടാല്
2 008-ലലെ 28  -ാം നമ്പര് ആകത  പ്രടാബലെദ്യത്തനില് വരുനതനിനു മുനപത 25 ലസനനില്
കേവനിയടാലത  ഭൂമനി  സന്വേന്തവം  ആവശദ്യത്തനിനത  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തനിയവര്ക്കത  ഇഇൗ
നനിയമവം ബടാധകേമടായനിരനിക്കുനതല"

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ഇനനി  പറയുന  കേടാരണങ്ങളടാല്  മറത  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.  112,  113,  114,  115,  116  എനന്നീ  കഭദഗതനികേള്  വകുപ്പെത
നന്നീക്കവം  ലചയ്യടാനുള്ളതടാകേയടാല്  ക്രമടാനുസൃതമടായനി  കേണക്കടാക്കടാനടാവനില.  117-ാം
നമ്പര്  കഭദഗതനി  മടാര്ജനിനല്  ശന്നീര്ഷകേത്തനിനുള്ള  കഭദഗതനി  ആയതനിനടാല്  ക്രമപ്രകേടാരമല.
119-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  118-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കത  തലെദ്യമടാണത.  122-ാം നമ്പര്
കഭദഗതനി  പ്രധടാന  ആക്ടനിലലെ  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കടാത്ത  വകുപ്പെനിനടായതനിനടാല്
ക്രമടാനുസൃതമല.

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനിനനിസ്റ്റേര്, ഏലതങ്കനിലവം കഭദഗതനികേള് സന്വേന്നീകേടാരദ്യമടാകണടാ?

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
കഭദഗതനികേലളടാനവം സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

1486/2019
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മനി  .    സന്നീക്കര്:  ശന്നീ.  എന.  ഷവംസുദ്ദേന്നീന അവതരനിപ്പെനിച  118, 121  എനന്നീ നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  ലകേ.  സനി.  കജടാസഫത  അവതരനിപ്പെനിച  120-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

രണടാവം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര് ………

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര് ………

രണടാവം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

രണടാവം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനിരനിക്കുന.

3-  ാം വകുപ്പെത

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
ശന്നീ.  പനി.  ടനി.  കതടാമസനിലന  132-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനിയടായനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

132.  ഖണ്ഡവം  3-ല് "അപ്രകേടാരവം ആര്ജ്ജനിചകതടാ പ്രടാപ്തമടായകതടാ അലലങ്കനില്
കനരനിട്ടകതടാ  ആയ  ഏലതങ്കനിലവം  അവകേടാശലത്തകയടാ  വനികശഷടാവകേടാശലത്തകയടാ
ചുമതലെലയകയടാ  അലലങ്കനില് സടാദ്ധദ്യതലയകയടാ  സവംബനനിച ഏലതങ്കനിലവം  നനിയമ
നടപടനിലയകയടാ"  എന വടാക്കുകേള്ക്കത കശഷവം  "പരനിഹടാരലത്തകയടാ"  എന വടാക്കത
കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

127.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "വനിട്ടുകേളഞനിരുനടാല്"  എന  വടാക്കനിനു  പകേരവം
"ഒഴനിവടാക്കനിയടാല്" എന വടാക്കത കചര്ക്കുകേ.

129. ഖണ്ഡവം 3-ല് "പ്രധടാന ആകനിന കേന്നീഴനില്" എന വടാക്കുകേള്ക്കത  കശഷവം
"നനിര്വ്വചനിക്കലപ്പെട്ട" എന വടാക്കത കചര്ക്കുകേ.

130.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "ഭൂമനിയുലട"  എനതനിനത  പകേരവം   "ലനല്വയലെനിലനകയടാ
തണന്നീര്ത്തടത്തനിലനകയടാ" എനത കചര്ക്കുകേ.

131.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ"
എനതത "പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ" എനത മടാറ്റുകേ.
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133.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "കനരനിട്ടകതടാ"  എന വടാക്കനിനു പകേരവം  "അനുഭവനിചകതടാ
അനുഭവനിച്ചു വരുനകതടാ" എന വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

134.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "വനികശഷടാവകേടാശലത്തകയടാ"  എനതനിനു  പകേരവം
"പ്രകതദ്യകേടാവകേടാശലത്തകയടാ" എനത  കചര്ക്കുകേ. 

135.  ഖണ്ഡവം  3  ല്  "ചുമതലെലയകയടാ അലലങ്കനില് ബടാദ്ധദ്യതലയകയടാ"  എനന്നീ
വടാക്കുകേള്ക്കത  പകേരവം  "ചുമതലെലയകയടാ  ബടാദ്ധദ്യതലയകയടാ  അലലങ്കനില്  കേണ്ടു
ലകേട്ടലെനിലനകയടാ" എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

136.  ഖണ്ഡവം  3  ല്  "ബടാദ്ധദ്യതകയകയടാ  സവംബനനിച്ചു  ഏലതങ്കനിലവം"  എന
വടാക്കുകേള്ക്കത കശഷവം  "കകേടാടതനിയുകടകയടാ,  ലലടബപ്യൂണലെനിലനകയടാ,  മറത  അധനികേടാര
സടാനത്തനിലനകയടാ" എന വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

137.  ഖണ്ഡവം  3  ല്  "ആകത"  എന വടാക്കനിനു പകേരവം  "നനിയമവം"  എന വടാക്കത
കചര്ക്കുകേ.

138.  ഖണ്ഡവം  3  ല്  "പ്രടാബലെദ്യത്തനില് വനനിട്ടനിലടായനിരുന എന രന്നീതനിയനില്"
എനതനിനു  പകേരവം  "പ്രടാബലെദ്യത്തനില്  വനനിട്ടനിലടായനിരുന  എനത  കേരുതനി"  എന
വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

139.  ഖണ്ഡവം  3  ല്  "നടപ്പെനിലെടാക്കുകേകയടാ"  എന വടാക്കനിനത പകേരവം  "നടപ്പെനില്
വരുത്തുകേകയടാ" എനത കചര്ക്കുകേ.

ഇതനില് 129-ല് ഖണ്ഡവം 3-ല് "പ്രധടാന ആകനിന കേന്നീഴനില്" എന വടാക്കുകേള്ക്കത
കശഷവം  "നനിര്വ്വചനിക്കലപ്പെട്ട"  എന  വടാക്കത  കചര്ക്കണവം.  130-ല്  ഖണ്ഡവം  3-ല്
"ഭൂമനിയുലട"  എനതനിനത  പകേരവം   "ലനല്വയലെനിലനകയടാ തണന്നീര്ത്തടത്തനിലനകയടാ"
എനടാണത  കചര്കക്കണതത.  ഭൂമനി  എനവരുകമ്പടാള്  ലമടാത്തത്തനില്  വരുവം.  134-ല്
ഖണ്ഡവം  3-ല്  "വനികശഷടാവകേടാശലത്തകയടാ"  എനതത  "പ്രകതദ്യകേടാവകേടാശലത്തകയടാ"
എനടാക്കണവം.  വനികശഷടാവകേടാശവം എനത നമ്മേള് പറയടാറനില. 136-ല് ഖണ്ഡവം 3 -ല്
"ഏലതങ്കനിലവം  നനിയമ  നടപടനിലയ"  എനടാണത  പറഞനിരനിക്കുനതത.  "ഏലതങ്കനിലവം
കകേടാടതനിയുകടകയടാ,  ലലടബപ്യൂണലെനിലനകയടാ,  മറത  അധനികേടാരസടാനത്തനിലന  നനിയമ
നടപടനികയകയടാ" എനടാക്കനി മടാറണലമനടാണത എലന കഭദഗതനി.

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

140.  ഖണ്ഡവം  3-ല്  "ലചയ്യടാവുനതടാണത"  എനതനിനു കശഷവം തടാലഴപ്പെറയുന
വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ:
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"മടാത്രമല,  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  3 എ  വകുപ്പെനിനുകേന്നീഴനില്  ഭൂമനിയുലട  രൂപടാന്തര
ലപടുത്തലെനികനടാ പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തലെനികനടാ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേരനില്
സന്വേന്തമടാകയടാ ഭടാരദ്യയുലട/ഭര്ത്തടാവനിലന കപരനില് അഞത ലസകനടാ അതനില് കുറഞ
അളവനികലെടാ മടാത്രവം ഭൂമനിയുള്ള നനിശനിത ഫന്നീസത ഒടുക്കനിയനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേര്ക്കത, ഇഇൗ
ആകത  പ്രടാബലെദ്യത്തനില്  വനനിട്ടനിലടായനിരുന എങ്കനില് ക്രമവത്ക്കരനിചത  നല്കേടാവുന
തടായനിരുനലവനത  കബടാദ്ധദ്യമടാകുന  സവംഗതനിയനില്  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പടാലെനിചത
ക്രമവത്ക്കരണവം പൂര്ത്തനിയടാക്കനി നല്കേടാവുനതടാണത".

ഈ ലകേട്ടനിക്കനിടക്കുന അകപക്ഷകേളനില്  5  ലസകനടാ അതനില് കുറകവടാ ഉള്ള
ആളുകേള്ക്കത ഇതത ബടാധകേമടാകേരുതത എനതടാണത എലന കഭദഗതനി.

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

141. ഖണ്ഡവം 3 നത ചുവലട കചര്ക്കുന വനിശദന്നീകേരണവം കചര്ക്കുകേ.

"വനിശദന്നീകേരണവം:  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  3 എ  വകുപ്പെത  പ്രകേടാരവം  നല്കേനിയ
അന്തനിമമടായ  ക്രമവത്ക്കരണവം  എനതത  പ്രസസ്തുത  വകുപ്പെനിന  കേന്നീഴനിലണടാക്കനിയ
നനിര്ണയനിക്കലപ്പെടടാവുന  ചട്ടങ്ങള്ക്കനുസൃതമടായനി  നനിശനിത  ഫന്നീസത  ഒടുക്കനിയ
അകപക്ഷകേളുവം ഉള്ലപ്പെടുനതടാകുന."

142. ഖണ്ഡവം 3 ചുവലട കചര്ക്കുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

"പ്രധടാന ആകനിലലെ 3 എ വകുപ്പെത ഒഴനിവടാക്കനിയടാല് തലനയുവം അതനിനു കേന്നീഴനില്
നടപടനിക്രമങ്ങള്  പടാലെനിചത  ഭൂമനിയുലട  രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ
അന്തനിമമടായനി  ക്രമവത്കേരനിചത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സവംഗതനിയനില്  അപ്രകേടാരമുള്ള
ക്രമവത്കേരണവം  സടാധുവടായനിരനിക്കുനതവം  അതനികന്മേലള്ള  വദ്യവഹടാരകമടാ  നനിയമനടപടനികയടാ
അസടാധുവടാകുനതമടാണത ."

എലന  രണത  കഭദഗതനികേളുണത.  ഒനത "ഖണ്ഡവം  3-നത  ചുവലട  കചര്ക്കുന
വനിശദന്നീകേരണങ്ങള് കചര്ക്കുകേ. ഈ വനിശദന്നീകേരണവം പ്രധടാന ആകനിലലെ 3 എ വകുപ്പെത
പ്രകേടാരവം  നല്കേനിയ  അന്തനിമമടായ  ക്രമവത്ക്കരണവം  എനതത  പ്രസ്തുത  വകുപ്പെനിന
കേന്നീഴനിലണടായ  നനിര്ണയനിക്കലപ്പെടടാവുന  ചട്ടങ്ങള്ക്കനുസൃതമടായനി  നനിശനിത  ഫന്നീസത
ഒടുക്കനിയ അകപക്ഷകേളുവം  ഉള്ലപ്പെടുനതടാകുന.”എനപറഞടാല്  അങ്ങത  പറഞ
58  ആളുകേള്ക്കപ്പുറവം  95000-കത്തടാളവം  വരുന  ആളുകേളനില്നനിനള്ള  അകപക്ഷ
പരനികശടാധനിക്കുകേ  എനള്ളതടാണത.  അകങ്ങയത  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന  ബുദ്ധനിമുട്ടുലണങ്കനില്
സന്വേന്നീകേരനിക്കണ. രണടാമകത്തതത അകങ്ങയത സന്വേന്നീകേരനിക്കടാവുനതടാണത എനടാണത എലന
അഭനിപ്രടായവം. അതടായതത, 3 'ഒഴനിവടാക്കല്' എനള്ളതനില് 9-ാാമലത്ത വരനി  റന്നീഡടാഫത
ലചയടാല് അങ്ങത  പറഞ എലടാ സവംഗതനിയുവം  അതനില് ഉള്ലക്കടാള്ളുവം.  ഒരു ഭവംഗനി
ഉണടാകുവം.  വടായനിചടാല്  ലപലട്ടനത  മനസനിലെടാവുകേയുവം  ലചയ്യുവം.  ഞടാന  അലതടാനത
വടായനിക്കടാവം. അങ്ങത സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന പറ്റുലമങ്കനില് സന്വേന്നീകേരനിചടാല് മതനി.

142. അതനില് ഖണ്ഡവം 3 ചുവലട കചര്ക്കുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:
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"പ്രധടാന ആക്ടനിലലെ 3 എ വകേപ്പുപ്രകേടാരവം ഒഴനിവടാക്കനിയടാല്ത്തലനയുവം അതനിനു
കേന്നീഴനില് നടപടനിക്രമങ്ങള് പടാലെനിചത ഭൂമനിയുലട രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തകലെടാ പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തകലെടാ
അന്തനിമമടായനി  ക്രമവല്ക്കരനിചത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സവംഗതനിയനില്  അപ്രകേടാരമുള്ള
ക്രമവല്ക്കരണവം  സടാധുവടായനിരനിക്കുനതവം  അതനികന്മേലള്ള  വദ്യവഹടാരകമടാ  നനിയമ
നടപടനികയടാ അസടാധുവടാകുനതമടാണത.”  എന പറഞടാല് ഈ ക്രമവല്ക്കരനിചത
ഉത്തരവടാക്കനിയനിട്ടുള്ള കനരലത്ത പറഞ 58 ആളുകേള്ക്കുവം ലപ്രടാട്ടക്ഷന ലകേടാടുക്കടാന
കേഴനിയുവം. എലടാ അന്തസത്തയുവം അതനില് ഉള്ലക്കടാള്ളുവം. അങ്ങത ഇതത സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനടാണത
എനനിക്കത പറയുവടാനുള്ളതത,  സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനിലലങ്കനിലവം ഓഫന്നീസനില് കപടായനി വടായനിച്ചു
കനടാക്കനിയടാല് അങ്ങനിതത   സന്വേന്നീകേരനിക്കടാമടായനിരുന എനപറയുവം.  അതലകേടാണത ഇതത
സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനടാണത എനനിക്കത പറയുവടാനുള്ളതത.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനിനനിസ്റ്റേര്,  ഏലതങ്കനിലവം  കഭദഗതനികേള്
സന്വേന്നീകേടാരദ്യമടാകണടാ?

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന  ):  സര്,
കഭദഗതനികേലളടാനവം സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സന്നീക്കര്: ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഔകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ
അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപ്പെനിച  140-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച  141, 142  എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  മൂനടാവം  വകുപ്പെത  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന
പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര് ………

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര് ………

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  മൂനടാവം  വകുപ്പെത  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന
പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള മൂനടാവം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനിരനിക്കുന.
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1-  ാം വകുപ്പുവം പന്നീഠനികേയുവം കപരുവം  .

ശന്നീ  .    വനി  .  പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

106.  പന്നീഠനികേയനില്  (i)  “ആകത"  എന വടാക്കനിനു പകേരവം  "നനിയമവം"  എന
വടാക്കത കചര്ക്കുകേ.

(ii)  “ആകത  (2008-ലലെ  28)  ഇതനിനുകശഷവം  കേടാണുന  ആവശദ്യങ്ങള്ക്കു
കവണനി"  എന  വടാക്കുകേള്ക്കുപകേരവം  "നനിയമത്തനിലലെ  3  എ  വകുപ്പെത
ഒഴനിവടാക്കുനതനിനടായനി" എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

108. ഖണ്ഡവം 1(1) തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

“ഈ നനിയമത്തനിനത 2016-ലലെ കകേരള ലനല്വയല്-തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ
(കഭദഗതനി) നനിയമവം എനത കപരത പറയടാവം.”

ശന്നീ  .   എന  .   ഷവംസുദ്ദേന്നീന: സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

109. ഖണ്ഡവം 1(1)-ല് "ആകത" എന വടാക്കനിനത പകേരവം "നനിയമവം" എന വടാക്കത
കചര്ക്കുകേ.

ഇതത  സനിരവം  നമ്മേള്  എലടാ  നനിയമത്തനിലവം  പറയുനതടാണത,  ലനല്വയല്
ആകുകമ്പടാള് മണനിലന ഗനവം ഉള്ളതടാണത,  ആകനിനുപകേരവം  നനിയമവം,  ലനല്വയല്
തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ നനിയമവം എനടാക്കുനതടായനിരനിക്കുവം നലതത.

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദത ഹുലലസന തങ്ങള്: സര്,  ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

110. ഖണ്ഡവം 1(2) – ല് "തലന" എന വടാക്കത ഒഴനിവടാക്കുകേ.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനിനനിസ്റ്റേര്,  ഏലതങ്കനിലവം  കഭദഗതനികേള്
സന്വേന്നീകേടാരദ്യമടാകണടാ?

റവനപ്യൂവുവം  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):സര്,
ലപ്രടാഫ.  ആബനിദത ഹുലലസന തങ്ങളുലട  110-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കുന.
മറ്റുകഭദഗതനികേലളടാനവം സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .  സന്നീക്കര്  :  ലപ്രടാഫ.  ആബനിദത  ഹുലലസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച  110-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 106, 108 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശന്നീ.  എന.  ഷവംസുദന്നീന  അവതരനിപ്പെനിച  109-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള ഒനടാവം  വകുപ്പുവം പന്നീഠനികേയുവം കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടാക്കണലമന എന പ്രശ്നലത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്................

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള ഒനടാവം വകുപ്പുവം പന്നീഠനികേയുവം കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള ഒനടാവം  വകുപ്പുവം  പന്നീഠനികേയുവം  കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടായനിരനിക്കുന.

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  റവനല്യുവുവം  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം  വകുപ്പുമനനിക്കത  2016-ലലെ
കകേരള ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ (കഭദഗതനി) ബനില്  പടാസടാക്കണലമന
പ്രകമയവം  അവതരനിപ്പെനിക്കടാവുനതടാണത.

റവനല്യുവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
2016-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പടാസടാക്കണലമന പ്രകമയവം ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

തറമുഖവുവം  മപ്യൂസനിയവുവം  പുരടാവസ്തു  സവംരക്ഷണവുവം  വകുപ്പുമനനി
(ശന്നീ  .   രടാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി): സര്, ഞടാന പ്രകമയലത്ത പനിന്തടാങ്ങുന.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    മടാണനി:  സര്,  2008-നുമുനപത  പുരയനിടമടായനി  രൂപടാന്തരലപ്പെടുത്തനിയ
നനിലെങ്ങലള  ഫന്നീസത ചുമത്തനി ലറഗുലെലലറസത ലചയലകേടാടുക്കുലമനത  2009-10,  2010-11
വര്ഷങ്ങളനിലലെ  ബഡ്ജറ്റുകേളനില്  കഡടാ.  ടനി.  എവം.  കതടാമസത  ലഎസക്കത പ്രഖദ്യടാപനിചനിരുന.
അലതടാരു നയമടാണത. എല്.ഡനി.എഫത.-ലന നയവം യു.ഡനി.എഫത. നടപ്പെനിലെടാക്കനിയകപ്പെടാള് അതത
ലതറത.  എനനിക്കതത  മനസനിലെടാകുനനില,  അതത വളലര കമടാശമടായനികപ്പെടായനി.  ഞങ്ങള്
വളലര ആത്മടാര്ത്ഥമടായനിട്ടടാണത ഇഇൗ കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക ലചയതത. അതത റദ്ദുലചയ്യുനതത
ശരനിയടായ  കേടാരദ്യമടാലണനത  എനനിക്കത  കതടാനനനില.  ഇങ്ങലന  വനിശന്വേടാസവഞന
കേടാണനിക്കുലമനത  ഞങ്ങളടാരുവം  വനിചടാരനിചനിരുനനില.  1967-ലലെ  ഭൂവനിനനികയടാഗ
നനിയമമനുസരനിചത  കൃഷനിഭൂമനിയനില് മലറടാരു വനിള  കൃഷനി ലചയ്യണലമങ്കനില് കേളക്ടറുലട
അനുമതനി കവണവം.  എനടാല് സര്ക്കടാരനിലന ഒരു ജനി.ഒ.  അനുസരനിചത ആര്.ഡനി.ഒ.-മടാര്ക്കത 5
ലസന്റുവലര വന്നീടുവയടാന അനുവടാദവം നലടാലമനത പറയുനണത.  അതനിലന അടനിസടാനത്തനില്
പലെരുവം ഇനത നനിലെവം നനികേത്തനി വന്നീടത  വചനിട്ടുണത.  ഇകപ്പെടാള് പലെസലെങ്ങളുവം നനിലെമടായനിട്ടടാണത
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റനിക്കടാര്ഡകേളനില്  കേടാണുനലതങ്കനിലവം  ഇകപ്പെടാള്  നനിലെമല.  അതത  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്
കൃഷനിയനിടമടാലണങ്കനില് അതനിനത  സവംരക്ഷണവം ലകേടാടുക്കണവം.  ലതങ്ങുവം കേവുങ്ങുവം മറത
ഫലെവൃക്ഷങ്ങളുലമടാലക്ക  ഉലണങ്കനില്  അതത  ഇനനി  ലവട്ടനിക്കളയടാന  പറ്റുകമടാ?  നനിയമലമടാലക്ക
പ്രടാകയടാഗനികേമടായനിരനിക്കണവം.  ആ  നനിലെയനികലെ  നമുക്കത  നടപ്പെടാക്കടാന  കേഴനിയൂ.  അതലകേടാണത
നനിര്കദ്ദേശവം ലകേടാടുക്കുകേ,  ലവറുലത ആളുകേലള ബുദ്ധനിമുട്ടനിക്കടാതനിരനിക്കുകേ.  കൃഷനിയനിടങ്ങ
ളടായനിട്ടുലണങ്കനില്,  കദഹണ്ഡവം  ഉള്ളതടാലണങ്കനില്,   റനിക്കടാര്ഡനില്  നനിലെമടാലണങ്കനില്
ഒരു കുഴപ്പെവുമനില, അതത ലറഗുലെലലറസത ലചയ ലകേടാടുക്കടാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശവം ലകേടാടുക്കണവം എന
മടാത്രകമ എനനിക്കത പറയടാനുള.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  2016-ലലെ  കകേരള  ലനല്വയല്-തണന്നീര്ത്തട  സവംരക്ഷണ
(കഭദഗതനി) ബനില് പടാസടാക്കണലമന പ്രകമയലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്..................

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്..................

പ്രകമയവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന

ബനില് പടാസടായനിരനിക്കുന.

IX  വദ്യകനിപരമടായ വനിശദന്നീകേരണവം

മനി  .   സന്നീക്കര്: ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ഉമ്മേന ചടാണനി, അകങ്ങയത ചട്ടവം 288 പ്രകേടാരമുള്ള
പ്രസടാവന നടത്തടാവുനതടാണത.

വനിഴനിഞവം തറമുഖ നനിര്മ്മേടാണവുമടായനി ബനലപ്പെട്ട പരടാമര്ശവം

ശന്നീ  .   ഉമ്മേന ചടാണനി: സര്, വനിഴനിഞവം തറമുഖവം സവംബനനിച ഒരു സബ്മനിഷന
ഇനത ശന്നീ. വനി.  എസത.  അച്ചുതടാനന്ദന ഇവനിലട ഉനയനിചകപ്പെടാള് സവംസടാനത്തനിലന
തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്ലക്കതനിരടായനി  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമന്റുവം  ഞടാനുവം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
എനത പറയുകേയുണടായനി.  അതത  സതദ്യവുമടായനി ഒരു ബനവുമുള്ളതല.  വനിഴനിഞവം
കകേരളത്തനിലെലടായനിരുനലവങ്കനില്  25  ലകേടാലവം  മുനപത  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാകുമടായനിരുന.
കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനത  അനുമതനി  കേനിട്ടടാനല  തടാമസമുണടായതത.    മതദ്യലത്തടാഴനിലെടാളനികേളുലട
കപരനില്   നടാലെത  കകേസ്സുകേള് സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനിയനിലവം കദശന്നീയ ഹരനിത ലലടബപ്യൂണലെനിലമുണത.
പകക്ഷ  അവര്ക്കുകവണനി  ഹടാജരടാകുന  വക്കന്നീലെന്മേടാര്  ദനിവസവം  ലെക്ഷങ്ങള്  ഫന്നീസത
വടാങ്ങുനവരടാണത.  തറമുഖവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത വനിഴനിഞത്തുള്ള മതദ്യലത്തടാഴനിലെടാളനികേളുമടായനി
പലെപ്രടാവശദ്യവം  ചര്ച  നടത്തനി.  അവര്ക്കടാര്ക്കുവം  അങ്ങലനയുള്ള  പ്രശ്നലമടാനമനില.
അവര്ക്കത  അവരുലട  ഭൂമനിലയടുക്കുനതനിനത  നദ്യടായമടായ  വനിലെകേനിട്ടണവം,  പുനരധനിവടാസത്തനിനത
നല   പടാകക്കജുണടാകേണവം.    അതനിലന    പനിനനില്    മലറടാരു  ശകമടായ  കലെടാബനി
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തടസലപ്പെടുത്തടാവുന  വനിധത്തനിലലെലടാവം  തടസലപ്പെടുത്തുന.  അതനിലനലയലടാവം
അതനിജന്നീവനിചടാണത  നമ്മേള് ഇവനിലട എത്തനിയനിരനിക്കുനതത.   ഇനലലെ മനനി മറുപടനി
പറഞതനിലവം  ഇനത  സബ്മനിഷനത  മറുപടനി  പറഞതനിലവം  എനനിക്കത   പരടാതനിലയടാനമനില.
അകദ്ദേഹവം  ആ  ഫയലെനിലലെ  കേടാരദ്യങ്ങള്  പരനികശടാധനിചനിട്ടടാണത  ഇവനിലട  പറഞതത.
ഇതത  1991-ല്   ലകേ.  കേരുണടാകേരന  മുഖദ്യമനനിയുവം  എവം.  വനി.  രടാഘവന  തറമുഖ
വകുപ്പുമനനിയുമടായനിരുന  സമയത്തത  ആരവംഭനിച  നടപടനികേളടാണത.   ഇതനിനത  ശമവം
തടങ്ങനിയനിട്ടത അകനകേ വര്ഷങ്ങളടായനി. ഇതനിലന അവസടാനഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത
തടക്കവംകുറനിചതത  അനടാണത.  അതനിനുകശഷവം  വനനിട്ടുള്ള  എലടാ  ഗവണ്ലമന്റുകേളുവം
വനിഴനിഞവം  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാക്കടാന  ശമനിച്ചു.  ഞടാന  ആകരയുവം  കുറലപ്പെടുത്തടാന
ശമനിക്കുനനില,  എലടാകപരുവം  ശമനിച്ചു,  പകക്ഷ  നടനനില.  2014-ലലെ  ലടണറടാണത
ഇകപ്പെടാള്  ഉറപ്പെനിചതത,  അതത  4-ാടാമലത്ത  ലടണറടായനിരുന.  മൂനത  ലടണറുകേളുവം
പരടാജയലപ്പെട്ടു.  ആകഗടാളടാടനിസടാനത്തനില്  മതരമുള്ള  നടാലെടാമലത്ത ലടണര് 2014-ല്
വനിളനിചകപ്പെടാള് അതനില് അഞത കേമ്പനനികേള് വന,  അഞത കേമ്പനനികേളുവം കേന്വേടാളനിലലഫഡടായനി.
അവര്ക്കത രണ്ടുവനിധത്തനില് ലടണര് ലകേടാടുക്കടാവം.  ഒനത ഗവണ്ലമനനികലെയത പ്രന്നീമനിയവം
തനലകേടാണ്ടുള്ള  ലടണര്,  അലലങ്കനില്  ഗവണ്ലമനനില്നനിനവം  ഗടാനത  കചടാദനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള
ലടണര്.  അഞത  കേമ്പനനികേളുവം  പ്രന്നീമനിയവം  തനലകേടാണ്ടുള്ളതനിനത  ലടണര്  തനനില.
അദടാനനി  ഗ്രൂപ്പെത  മടാത്രമടാണത  ഗടാനത  കചടാദനിച്ചുലകേടാണത  ലടണര്  തനതത. ആ  അവസരത്തനില്
എലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുവം  എവംപകവര്ഡത  കേമ്മേനിറനി  പരനികശടാധനിചകശഷവം   തന്നീരുമടാനലമടുക്കുകമ്പടാള്
സുതടാരദ്യമടായനി  ലചകയ്യണ എലന്തലടാവം  മടാര്ഗ്ഗമുകണടാ അലതലടാവം  ലചയ.  ഒരനിക്കലവം
സടാധടാരണ ലടണര് കേമ്മേനിറനിയുലട മനിനനിട്ടതസത പരസദ്യലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില. എവംപകവര്ഡത
കേമ്മേനിറനി  ലടണര്  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാനനിടയടായ  സടാഹചരദ്യങ്ങളടക്കമുള്ള  മനിനനിട്ടതസത
ലവബ്ലലസറനിലെനിട്ടു.   രണടാമതത  ലചയതത,  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനത
2010-ല് ഒരു ലടണറനിനത  അവംഗന്നീകേടാരവം ലകേടാടുത്തു,  ആ ലടണറനിലന വദ്യവസകേളുവം
ഇനലത്ത  ലടണറനിലന  വദ്യവസകേളുവം  ലവബ്ലലസറനിലെനിട്ടു.  ഇതത  രണ്ടുവം
പരനികശടാധനിക്കടാന  എലടാവര്ക്കുവം  അവസരവം  ലകേടാടുത്തു.  ലടണര് അദടാനനി  ഗ്രൂപ്പെനിനത
ലകേടാടുക്കുനതനിലന  മനിനനിട്ടതസത  ലവബ്ലലസറനിലെനിട്ടതത  ഇനവം  ഉണത.  ആര്ക്കുകവണലമങ്കനിലവം
പരനികശടാധനിക്കടാവം.  അദടാനനി  ഗ്രൂപ്പെനിലന  വഴനിവനിട്ടു  സഹടായനിച്ചു  എനടാണത  പരടാതനി.
അദടാനനി ഗ്രൂപ്പെനിലന വഴനിവനിട്ടത  സഹടായനിക്കണലമങ്കനില് ലടണറനിനുകശഷവം എഗനിലമനനില് മടാറവം
വരുത്തകണ?  ലടണര് ഉറപ്പെനിക്കുനതനിനത മുനപത  എലടാ കേമ്പനനികേള്ക്കുവം ലകേടാടുത്ത
ലടണര്  കേണന്നീഷലന  വദ്യവസയനില്  ഒരു  വദ്യതദ്യടാസവുവം  വരുത്തടാലതയടാണത
അവസടാനവം എഗനിലമനത വചനിട്ടുള്ളതത,  അവര്ക്കത പുതതടായനിട്ടുള്ള ഒരു ആനുകൂലെദ്യവുവം
ലകേടാടുത്തനിട്ടനില.  എലടാ  കേടാരദ്യങ്ങളുവം  സുതടാരദ്യമടായനി  ലചയത  സവംസടാനത്തനിലന
തടാല്പ്പെരദ്യങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേസ്സുകേലളടാലക്ക  മറനികേടനത  വനതടാണത.
ഇകപ്പെടാള് എ.ജനി.-യുലട  ഒരു റനികപ്പെടാര്ട്ടുണത,  അതത  ഡടാഫത  റനികപ്പെടാര്ട്ടടാണത,  ഓഡനിറത
പടാരയല,  അതനികനടാടത ഗവണ്ലമനത ലറകസടാണത ലചയകേഴനിഞ എനത മനനിതലന
ഇവനിലട പറഞ.  ഏതടായടാലവം കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിനത  ഇഇൗ കേടാരദ്യത്തനില് ഒനവം
മറച്ചുവയടാനനില.  എലടാവം  ലവബ്ലലസറനിലണത.  അകദ്ദേഹവം  എനകേന്വേയറനി  നടത്തണലമനത
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ഇവനിലട പറഞ,  അതനിനുവം ഞങ്ങള്ക്കത ഒരു എതനിര്പ്പുമനില,  കവണലമങ്കനില് അതവം
നടക്കണവം,  അതത ഇനലത്ത ഗവണ്ലമനത തന്നീരുമടാനനിക്കലട്ട.  എലടാവം സുതടാരദ്യമടായനി
ലചയത,  കകേരളത്തനില്  ഒനവം  നടക്കനില  എന  ധടാരണ  മടാറനിക്കുറനിച്ചുലകേടാണത
1000 ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്  ഇഇൗ  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കടാനുള്ള  ശമമടായനിരുന
യു.ഡനി.എഫത.  ലചയതത,  അതത  തടരണലമങ്കനില്  ഗവണ്ലമനനിനത  തടരടാവം,  അതല
ഇതനിനകേത്തത  പനിശകുലണങ്കനില്  അതത  തനിരുത്തുനതനിനത  പലെ  ഓപ്ഷനസുമുണത,
അതത  നനിങ്ങള്ക്കത  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാവം.  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്   അകനന്വേഷണവം  കവണലമങ്കനില്
അതടാകേടാവം, അതനിനത ഞങ്ങള് എതനിരല എനകേടാരദ്യവം വദ്യകമടാക്കടാനടാഗഹനിക്കുന.

(നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യവം തടര്ച)

(2) 2016-  ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

മനി  .   സന്നീക്കര്: ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി അകങ്ങയത
സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം
റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയവം
അവതരനിപ്പെനിക്കടാവുനതടാണത.

ലലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന):  സര്,
സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം
റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില് പരനിഗണനയത ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയവം
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ) സര്,  ഞടാന
പ്രകമയലത്ത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  നമ്മേള്  ചര്ചയനികലെയത  കേടക്കുകേയടാണത.  സമയവം  മൂനത
മണനികയടാടടുത്തു.  രടാവനിലലെ  ചനിലെ  അവംഗങ്ങള്  നനടായനി  സഹകേരനിച്ചു,  ചനിലെ  അവംഗങ്ങളനില്
നനിനവം  അതണടായനില.  എലടാകപരുവം  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്നനിനത  സവംസടാരനിക്കണലമനത
അറനിയനിക്കുകേയടാണത.  സബ്ജകത  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടനിനത  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെത  തനനിട്ടുള്ള
അവംഗങ്ങള്ക്കത സവംസടാരനിക്കടാവുനതടാണത.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, 2016-ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത
(കഭദഗതനി)  ബനില് സവംബനനിച്ചുള്ള എലന വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെത ഞടാന കരഖലപ്പെടുത്തുകേയടാണത.
സവംസടാനലത്ത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേളനികലെയ്ക്കുള്ള  പരമ്പരടാഗത  തസനികേകേളുവം
എയ്ഡഡത  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സടാപനങ്ങളനിലലെ  തസനികേകേളുവം  ഒഴനിലകേ  മറത  തസനികേകേളനികലെയത
ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേലള ലതരലഞടുക്കുനതനിനത സന്വേയവംഭരണടാവകേടാശകത്തടാടുകൂടനിയ ഒരു
കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  രൂപന്നീകേരനിക്കുനതനിനടാണത  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫത.
ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത 2015-ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത ബനില്
സഭ പടാസടാക്കനിയതത.  2015   ആഗസ്റ്റേത   17-ാം   തന്നീയതനിയടാണത   പ്രസ്തുത    നനിയമവം
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നനിലെവനില്  വനതത.  കബടാര്ഡനില്  സര്ക്കടാര്  നടാമനനിര്കദ്ദേശവം  ലചയ്യുന  ഹനിന
മതത്തനില്ലപ്പെട്ടതവം  ലലദവത്തനിലവം  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനിലവം  വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ
ആറവംഗങ്ങള്  ഉണടായനിരനിക്കണലമനതടാണത  അനത  വദ്യവസ  ലചയനിരുനതത.
ഗവണ്ലമനത  ലസക്രട്ടറനിയുലട  പദവനിയനില്  കുറയടാത്ത  സടാനവം  വഹനിക്കുനകതടാ
വഹനിചനിരുനകതടാ ആയ വദ്യകനി കബടാര്ഡനിലന ലചയര്കപഴണടായനിരനിക്കണലമനവം
മറത  അഞവംഗങ്ങളനില്  ഒരടാള്  വനനിതയുവം  ഒരടാള്  പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ
ഉള്ളതടായനിരനിക്കണലമനവം  വദ്യവസ  ലചയനിരുന.  ലചയര്കപഴണനിലനയുവം  അവംഗങ്ങളുകടയുവം
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കേടാലെടാവധനിയുവം കസവന വദ്യവസകേളുവം പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിലന  5-ാം
വകുപ്പെനില് വദ്യവസ ലചയ പ്രകേടാരമടാണത. അവര് ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനവം ഏലറടുക്കുന
തന്നീയതനി മുതല് അഞത വര്ഷക്കടാലെവം പൂര്ത്തനിയടാക്കുകേകയടാ അറുപത്തനിയഞത വയസത
തനികേയുകേകയടാ  അതനില്  ഏതടാകണടാ  ആദദ്യവം  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുനതത  അതവലര
കബടാര്ഡനിലലെ  സടാനത്തത  തടരടാന  വദ്യവസയുണടായനിരുന.  ഇനത  ഇഇൗ  നനിയമവം
ലകേടാണ്ടുവനത  പടാസടാക്കനിലയടുത്തത   റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  സടാപനിചതനിനുകശഷവം  പനിരനിച്ചു
വനിടുനതനിലന പനിനനില് രടാഷന്നീയമടായ എലന്തങ്കനിലവം  ലെക്ഷദ്യമുകണടാലയനത  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം
ഞങ്ങള് സവംശയനിചടാല് ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനന്നീ, അങ്ങത ലതറനിദ്ധരനിക്കുലമനത ഞങ്ങള്
കേരുതനനില.

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര്)

ഇഇൗ വകുപ്പെനിലന നടാലെടാവം ഉപവകുപ്പെനില് ഒരവംഗലത്ത നന്നീക്കവം ലചയ്യുനതനിനുള്ള
വദ്യവസകേള് ഉള്ലക്കടാള്ളനിചനിട്ടുണത.  അതനില് ഒനടാമതടായനി പറയുനതത,  അവനിമുക
നനിര്ദ്ധനനടായനിത്തന്നീരുകേ.  രണത,  സടാന്മേടാര്ഗ്ഗനികേ  ദൂഷദ്യമുള്ലപ്പെടുന  കുറവം  സടാപനിക്കലപ്പെട്ടത
തടവുശനിക്ഷയത  വനിധനിക്കലപ്പെടുകേ.  മൂനത,  ബുദ്ധനിസനിരതയനിലടാത്ത  ആളടായനിത്തന്നീരുകേ,
കകേടാടതനി അപ്രകേടാരവം പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേ. നടാലെത, കജടാലെനി ലചയ്യടാന വനിസമ്മേതനിക്കുകേകയടാ
കജടാലെനി  ലചയ്യടാന  കേഴനിവനിലടാത്തവരടായനി  തന്നീരുകേകയടാ  ലചയ്യുകേ.  അഞത,  അനുമതനി
കതടടാലത കബടാര്ഡനിലന തടര്ചയടായുള്ള മൂനത കയടാഗങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കടാതനിരനിക്കുകേ.
ആറത,  സര്ക്കടാരനിലന തടാല്പപരദ്യത്തനികനടാ ലപടാതതടാല്പപരദ്യത്തനികനടാ ഹടാനനികേരമടായ
രന്നീതനിയനില്  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേപദവനി  ദുരുപകയടാഗവം  ലചയ്യുകേ.  ഇഇൗ  ആറത  കേടാരദ്യങ്ങളനില്
വനിലെയനിരുത്തല്  നടത്തനിലക്കടാണടാണത  ഒരവംഗലത്ത  നന്നീക്കവംലചയ്യടാനുള്ള  വദ്യവസ
നനിയമത്തനില്  പറഞനിട്ടുള്ളതത.  ഇകപ്പെടാള്  പുതനിയ  നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവനത  അങ്ങത  ഇവലര
പനിരനിച്ചുവനിടടാനടാണത  കനടാക്കുനതത.  ഇതനില്  രടാഷന്നീയതടാല്പരദ്യവം  ഉള്ലക്കടാള്ളനിചനിട്ടുലണനത
സൂചനിപ്പെനിചതത  അതലകേടാണടാണത.  കമല്പ്പെറഞ  കേടാരദ്യങ്ങള്  അടനിസടാനമടാക്കനി  മടാത്രകമ
ഒരവംഗലത്ത  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  സടാനത്തുനനിനവം  സര്ക്കടാരനിനത  നന്നീക്കവംലചയ്യടാന  കേഴനിയുകേയുള.
എനടാല്ത്തലന പ്രസ്തുത വദ്യകനിക്കത പറയടാനുള്ളതത പറയടാന നദ്യടായമടായ അവസരവം
നല്കേടാലത പദവനിയനില്നനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യരുലതനവം  5-ാം വകുപ്പെനില് വദ്യവസ
ലചയനിട്ടുണത. വസ്തുതകേള് ഇതടായനിരനിലക്ക 2014-ലലെ കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത (കഭദഗതനി)
ആക്ടത  നനിലെവനില് വരുന തന്നീയതനി മുതല് നനിലെവനിലള്ള ലചയര്കപഴകണയുവം അവംഗങ്ങകളയുവം
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനത്തുനനിനവം പുറത്തടാക്കടാനുള്ള ശമമടാണുണടായനിട്ടുള്ളതത. മൂലെനനിയമത്തനിലലെ
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5(4)-ല് പറഞനിട്ടുള്ള ഏലതങ്കനിലവം കേടാരദ്യത്തനിലന അടനിസടാനത്തനിലെടാകണടാ അകതടാ
രടാഷന്നീയകേടാരണങ്ങളടാലെടാകണടാ  നനിലെവനിലള്ള  കബടാര്ഡവംഗങ്ങലള  തല്സടാനത്തു
നനിനവം  നന്നീക്കവംലചയ്യുനലതനത  വദ്യകമടാക്കടാന  ഗവണ്ലമനനിനത  ബടാധദ്യതയുണത.
അത്തരവം കേടാരദ്യങ്ങലളടാനവം ഇവനിലട വദ്യകമടാക്കനിയനിട്ടനില.  നനിലെവനിലള്ള റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡത  അവരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമടായനിട്ടുള്ള  ചുമതലെകേള്  നനിര്വ്വഹനിചനിലലനവം  അവര്
ഭന്നീമമടായ  തകേ  ശമ്പളയനിനത്തനില്  ലലകേപ്പെറനിലയനവം  മറ്റുമുള്ള  ആകരടാപണങ്ങള്
വസ്തുതടാപരമല.  2015-ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത ആക്ടത നനിലെവനില്
വനതത 2015 ആഗസ്റ്റേത 17-നത ആണത.  ഒരു നനിയമവം നനിലെവനില് വനതലകേടാണത മടാത്രവം
അതനിലനതനിലര  മറത  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  നനിയമത്തനില്  വദ്യവസ
ലചയ്യുനപ്രകേടാരവം  ചട്ടങ്ങള്  രൂപന്നീകേരനികക്കണതടായനിട്ടുണത.  നനിലെവനിലള്ള  കബടാര്ഡത
2015-ലലെ അഞടാവം നമ്പര് ഓര്ഡനിനനസത പ്രകേടാരവം നനിലെവനില് വനതടാണത.  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡനിനനസനിനനുസൃതമടായനി  2015  കമയത മടാസത്തനില്ത്തലന  അതനിലന ചട്ടങ്ങള്
പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുണടായനി. പനിനന്നീടത ഓര്ഡനിനനസനിനുപകേരവം ബനില് നനിയമസഭയനില്
ലകേടാണ്ടുവനത  അതത  പടാസടാക്കനിയകശഷവം  നനിലെവനിലള്ള  ചട്ടത്തനിനത  വദ്യടാപകേമടായ
കഭദഗതനി  വരുകത്തണനിവനതനിനടാല്  2016  ജനുവരനി  മടാസവം  19-നത  മടാത്രമടാണത
ആ കഭദഗതനി  ചട്ടവം  പുറലപ്പെടുവനിചതത.  ഒരു ചട്ടവം  പുറലപ്പെടുവനിക്കണലമങ്കനില്  നക്കല്
രൂപത്തനില് അതത സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയനില് സമര്പ്പെനിക്കണവം,  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  അതത
പരനിഗണനിചത അവംഗന്നീകേടാരവം നല്കേണവം. ഇത്തരത്തനിലള്ള കേടമ്പകേള് കേടകക്കണതണത.
2015  ആഗസ്റ്റേത  17-നത  നനിലെവനില്  വന നനിയമലത്ത അടനിസടാനമടാക്കനിയുള്ള ചട്ടവം
അഞത  മടാസത്തനിനുള്ളനില്ത്തലന  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുണടായനി.  കകേരള  കസ്റ്റേറത  ആനത
സകബടാര്ഡനികനറത  സര്വ്വന്നീസത  റൂള്സനില് പ്രതനിപടാദനിക്കുന വനിധത്തനില്  ലറടാകട്ടഷന
അടനിസടാനത്തനില്  100-ലന ലലസക്കനിളടായനിട്ടടാണത  പുതക്കനിയ ചട്ടത്തനില് കഭദഗതനി
ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതത.  ഇഇൗ  കഭദഗതനിയുലട  അടനിസടാനത്തനില്  കബടാര്ഡത  നനിയമന
നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കുകേയുവം ശടാന്തനിക്കടാരലനയുവം  ആനപ്പെടാപ്പെടാന്മേടാരുകടയുവം  ഒഴനിവനികലെയത
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുവം  ഏതടാണത  പന്തന്നീരടായനിരകത്തടാളവംകപര് ഇതനികലെയത  അകപക്ഷ
നല്കുകേയുവം ലചയനിട്ടുണത.  ഇതനിലന അടനിസടാനത്തനില് ശടാന്തനിക്കടാരുലട തസനികേയനികലെയ്ക്കുള്ള
ഇനര്വപ്യൂ തന്നീയതനി വലര തന്നീരുമടാനനിച്ചു.

3.00 PM]

പ്രസസ്തുത നനിയമവം സര്ക്കടാര് മരവനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയടാണത. നനിലെവനില്  റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡനില്  നനിക്ഷനിപ്തമടായ  ചുമതലെകേള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനില്  എലന്തങ്കനിലവം  വന്നീഴ്ച
വരുത്തനിയതടായനി  ചൂണനിക്കടാണനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില.  അതനില്നനിനതലന  ഇകപ്പെടാള്  ഈ
കഭദഗതനി  ബനില്  ലകേടാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതത  ഞടാന  ആദദ്യവം  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ
രടാഷന്നീയ  തടാല്പരദ്യ  സവംരക്ഷണത്തനിനുകവണനി  മടാത്രമടാലണനത  പറകയണനിവരുവം.
ഇകപ്പെടാഴലത്ത  കഭദഗതനിമൂലെവം  കബടാര്ഡനിലലെ  അവംഗങ്ങളുലട  എണവം  ആറനില്നനിനത
മൂനടായനി  കുറയ്ക്കുവടാന  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുണത.  ലചയര്കപഴണടായനി  ഗവണ്ലമനത
ലസക്രട്ടറനിക്കുപകേരവം ജനിലടാ ജഡ്ജനികയടാ അലലങ്കനില് ജനിലടാ ജഡ്ജനി ആയനിരുനകതടാ
ആയ  ഒരടാലളയടാണത  നനിശയനിക്കുനതത.  കബടാര്ഡനിലലെ  അവംഗങ്ങളുലട  എണവം
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കുറയ്ക്കുനതത  ഭരണപരമടായ  ലചലെവത  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനിയടാലണന  നനിലെപടാടടാണത
ഗവണ്ലമനത  പ്രഖദ്യടാപനിചതത.   ഭരണലചലെവത  കുറയ്ക്കുകേ  എനതത  ഗവണ്ലമനനിലന
നയമടാലണങ്കനില്  അതനിലന  സന്വേടാഗതവം  ലചകയ്യണതതലനയടാണത.  പലക്ഷ  എലടാ
തലെത്തനിലമുള്ള ഭരണലചലെവുവം കുറയ്കക്കണതടാലണന കേടാരദ്യവം  ആകലെടാചനിക്കണവം.
എലടാ കബടാര്ഡകേളനിലവം സര്ക്കടാരനിലന ഇഷക്കടാലര നനിയമനിക്കുന പ്രക്രനിയ നനിരന്തരവം
നടക്കുകേയടാണത.  ഭരണലചലെവത  കുറയ്ക്കുലമനത  പറഞതത  ആത്മടാര്ത്ഥതകയടാടു
കൂടനിയടാലണങ്കനില്  ആവശദ്യമനിലടാത്ത  കബടാര്ഡകേള്  നനിര്ത്തലെടാക്കുകേയടാണത  ആദദ്യവം
ലചകയ്യണതത.  ഈ  സര്ക്കടാരനിലന  പ്രസവംഗവുവം  പ്രവൃത്തനിയുവം  തമ്മേനില്  കേടലവം
കേടലെടാടനിയുവം കപടാലള്ള ബനമടാണുള്ളതത.  ഈ സര്ക്കടാര് ചുമതലെകയറകപ്പെടാഴുവം നൂറത
ദനിവസവം  പൂര്ത്തനിയടാക്കനിയകപ്പെടാഴുവം  പത്ര-ദൃശദ്യമടാധദ്യമങ്ങള്  വഴനി  പരസദ്യവംനല്കേനി
കകേടാടനിക്കണക്കനിനത  രൂപയടാണത  ലചലെവഴനിചതത.  അനത  ലചലെവത  കുറയ്ക്കുനതത  സവംബനനിചത
ആരുവം പറഞകകേട്ടനില.  സര്ക്കടാര് നൂറത  ദനിവസവം പൂര്ത്തനിയടാക്കനിയകപ്പെടാള് കദശന്നീയ
പടാതയുലട ഇരുവശത്തുവം വലെനിയ കഹടാര്ഡനിവംഗുകേള് സടാപനിച വകേയനില് എത്ര കകേടാടനി
രൂപയടാണത  ലചലെവഴനിചലതനതനിലനക്കുറനിചത  അങ്ങത  പറയുനതത  നനടായനിരനിക്കുവം.  ഈ
സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരത്തനില്  വനതനിനുകശഷമുള്ള  ആദദ്യ  നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളനത്തനില്
പടാസടാക്കനിയ നനിയമവം ലചലെവത കുറയടാനകവണനിയുള്ള ഒനടായനിരുകനടാ എനത സന്വേയവം
പരനികശടാധനികക്കണതണത.  അങ്ങയുലട  പടാര്ട്ടനിയനിലലെ ഗ്രൂപ്പെനിസവം  ഒതക്കനിത്തന്നീര്ക്കടാന
ഖജനടാവനിനത  എത്ര  കകേടാടനി  രൂപയുലട  ഭടാരമടാണത  ഉണടാക്കനിവചലതനത  ചര്ച
ലചയ്യലപ്പെകടണ  വനിഷയമടായനി  മടാറുന.  ഭരണ  പരനിഷടാര  കേമ്മേന്നീഷന  ലചയര്മടാനുവം
പതനിമൂനവംഗ  കപഴണല്  സ്റ്റേടാഫനിനുവം  മറത  സ്റ്റേടാഫനിനുവംകൂടനി  ഒരുവര്ഷവം  എത്രരൂപ
ലചലെവത  വരുലമന  നനിയമസഭടാ  കചടാദദ്യത്തനിനത  വദ്യകമടായ  ഉത്തരവം  ഇതവലരയുവം
ലെഭനിചനിട്ടനില. അതലകേടാണ്ടുതലന ഈ ലചലെവത കുറയല് പ്രഖദ്യടാപനവം ലവറുവം രടാഷന്നീയ
തടാല്പരദ്യവം  സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനിയടാലണനത  വദ്യകമടാണത.  നനിലെവനിലലെ
കബടാര്ഡനിനത  അഞ്ചുവര്ഷവം  കേടാലെടാവധനി  ഉണടായനിരനിലക്ക  നനിങ്ങള്ക്കത  തടാല്പരദ്യമുള്ള
ആളുകേലള  പ്രസസ്തുത  സടാനത്തത  നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഈ  കബടാര്ഡനിലന
ഒഴനിവടാക്കണവം.  നനിയമപ്രകേടാരവം  ഒഴനിവടാക്കുനതനിനത  ലസക്ഷന  5(4)-ല്  പറയുന
കേടാരദ്യങ്ങലളടാനവം  ആകരടാപനിക്കടാന  കേഴനിയടാത്ത  സടാഹചരദ്യത്തനില്  വളഞവഴനിയനിലൂലട
കബടാര്ഡനിലന  പനിരനിച്ചുവനിടുനതത  വനിലെകുറഞ  അടവത  മടാത്രമടാണത.   ഈ കഭദഗതനി
നനിയമത്തനില്,  അവംഗങ്ങള്  ലതടാഴനില്  സവംബനമടാകയടാ  കസവനപരമടാകയടാ  അലലങ്കനില്
ഭരണപരമടാകയടാ  ഉള്ള  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതനില്  പരനിചയ
സമ്പനരടായനിരനികക്കണതടാലണന വദ്യവസ ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുണത. 

ശന്നീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാവം:  സര്, ഈ ബനിലനിലന ഉകദ്ദേശലെക്ഷദ്യലത്തക്കുറനിച്ചുതലന
തടാങ്കള്  ഇവനിലട  സവംശയവം  പ്രകേടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.  എനനിക്കുവം  സമടാനമടായ
സവംശയവം കതടാനകേയടാണത.  ഈ ഗവണ്ലമനത അധനികേടാരത്തനില് വനകപ്പെടാള് ആദദ്യവം
പ്രഖദ്യടാപനിചനിരുനതത കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത നനിയമനങ്ങള് പൂര്ണമടായനി പനി.എസത.സനി.-ക്കത
വനിടുലമനടാണത. ഈ ബനിലനിലന ഉകദ്ദേശകേടാരണങ്ങള് വനകപ്പെടാള് അതനിലവം ഇക്കടാരദ്യവം
ചൂണനിക്കടാണനിചനിരുന. പകക്ഷ കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡനിലന ലചലെവത കുറയ്ക്കുകേ
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എന  അജണയനികലെയത  മടാറുന  എനതലകേടാണത  അര്ത്ഥമടാക്കുനതത  അടുത്ത
കേടാലെലത്തടാനവം  ഇതത  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടടാന  ഉകദ്ദേശമനിലലനവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡത  ഒരു  സനിരവം  സവംവനിധടാനമടായനി  ഇവനിലട നനിലെനനിര്ത്തടാന  ഗവണ്ലമനത
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവനമകല.  ഗവണ്ലമനത  ആദദ്യവം  ഇത്തരവം  ചനിലെ  പ്രഖദ്യടാപനങ്ങള്
നടത്തുകേയുവം പനിനന്നീടത അതനില്നനിനത പുറവംതനിരനിയുന സമന്നീപനവം  സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതവം
തടാങ്കളുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ഞടാന  അതതലനയടാണത  പറഞവരുനതത.
ഇവനിലട ഗവണ്ലമനത പ്രകതദ്യകേ കമഖലെയനില് കുറഞതത പത്തുവര്ഷലത്ത കസവന
പരനിചയവം  കവണലമനത  പറഞനിരുനലവങ്കനില് അലതലടാവം  പ്രകതദ്യകേമടായനി  മനസനിലെടാക്കടാന
സടാധനിക്കുന  കേടാരദ്യങ്ങളടാണത.  എങ്ങലനയടാണത  ഈ  പരനിചയവം  കേണക്കടാക്കുനതത?
നനിയമത്തനികലെടാ  ചട്ടത്തനികലെടാ  അതത  വദ്യകമടാക്കടാത്തനിട  കത്തടാളവംകേടാലെവം  ഏതത
രന്നീതനിയനിലവം വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കടാവുന ഒനടാകുമനിതത.  അതലകേടാണ്ടുതലന ഇക്കടാരദ്യത്തനില്
കൂടുതല്  വദ്യകത  വരുകത്തണതത  അതദ്യടാവശദ്യമടാണത.  മൂലെനനിയമത്തനിലലെ  മൂനടാവം
വകുപ്പെനിലന  മൂനടാവം  ഉപവകുപ്പെനില്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുണത.  'ഹനിനമതത്തനില്ലപ്പെട്ടവകരടാ,
ലദവത്തനിലവം  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനിലവം  വനിശന്വേസനിക്കുനവകരടാ  ആയനിരനിക്കണവം  കബടാര്ഡത
അവംഗങ്ങള്'  എനതനില്  'കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങള്'-ക്കുപകേരവം  'കക്ഷത്ര  ആരടാധന'-യനില്
വനിശന്വേസനിക്കുനവര് എനടാക്കനിയനിട്ടുണത.  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനില്  വനിശന്വേടാസമനിലടാത്തവര്
റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡവംഗങ്ങളടാകുനതത  എത്രമടാത്രവം  പ്രകയടാജനകേരമടാകുലമനതത
അങ്ങത ചനിന്തനികക്കണതടാണത.  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനില് വനിശന്വേടാസമനിലടാത്ത ഒരു വദ്യകനി
കബടാര്ഡനിലലെ  അവംഗമടാകുന  സടാഹചരദ്യത്തനില്  ജന്നീവനക്കടാലര  ഇനര്വപ്യൂ  ലചയത
കയടാഗദ്യരടായവലര  എങ്ങലന  ലതരലഞടുക്കടാനടാകുവം  എനതകൂടനി  പരനികശടാധനി
കക്കണതടായനിട്ടുണത. തനിരുവനിതടാവംകൂര്-ലകേടാചനി  ഹനിനമത  സടാപന  (കഭദഗതനി)
ബനിലനിലന ചര്ചയനില് പലങ്കടുത്തുലകേടാണത  1958-ല്  ആര്.  സുഗതന പറഞ ഒരു
കേടാരദ്യമടാണത  ഞടാനനിവനിലട  പറയുനതത.  അകദ്ദേഹവം  അനത  പറഞ,  "ഹനിനമതവം
നനിരന്നീശന്വേരന്മേടാരുലട  മതമടാണത.  അതലകേടാണത  ലദവ  വനിശന്വേടാസനിയടാകണടാ  അലകയടാ
എനത  കനടാക്കടാലത  എലടാ  ഹനിന  എവം.എല്.എ.-മടാര്ക്കുവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡവംഗങ്ങലള
ലതരലഞടുക്കുനതനിനുള്ള അവകേടാശവം നല്കേണവം". അകത വടാദഗതനി തലനയടാണത
ഈ കഭദഗതനിയനിലൂലട ലകേടാണ്ടുവനനിരനിക്കുനതത.  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനില് വനിശന്വേസനികക്കണതനില,
കക്ഷത്ര  ആരടാധനയനില്  വനിശന്വേസനിചടാല്  മതനിലയനവം  ഈ  കബടാര്ഡത  ഒരു
തടാല്ക്കടാലെനികേ  സവംവനിധടാനമടായനിരനിക്കുലമനവം  ബനിലനിലന  ഉകദ്ദേശകേടാരണങ്ങളനില്
തലന പറയുനണത. 2007-ലലെ തനിരുവനിതടാവംകൂര് - ലകേടാചനി ഹനിനമത സടാപനങ്ങള്
(കഭദഗതനി)  ആക്ടനിലന  31-ാം വകുപ്പെത  പ്രകേടാരവം  കബടാര്ഡനിലന കേന്നീഴനിലള്ള  അഡനിനനികസറന്നീവത
സര്വ്വന്നീസനികലെയ്ക്കുള്ള  ഉകദദ്യടാഗസരുലടയുവം  ജന്നീവനക്കടാരുലടയുവം  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനത
ആവശദ്യമടായനിവരുന എലടാ നനിയമങ്ങളുവം കകേരള പബനികേത സര്വ്വന്നീസത കേമ്മേന്നീഷന ഈ
അധനികേ  ചുമതലെ  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഉണടാക്കുന  നനിയമത്തനിനനുസൃത
മടായനിരനിക്കുവം.
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ശന്നീ  .    എ  .    പനി  .   അനനില് കുമടാര്: സര്, ഇവനിലട ചര്ച ലചയ്യലപ്പെടുന ഈ ബനില്
വളലര  പ്രടാധടാനദ്യമുള്ളതടാണത.  കേടാരണവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  നനിയമനങ്ങളനില്
യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  സവംവരണവം  അട്ടനിമറനിക്കലപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയടാണത.  കക്ഷത്രപ്രകവശന
വനിളവംബരവം കേഴനിഞത എട്ടത പതനിറടാണ്ടുവം ഐകേദ്യകകേരളവം ഉണടായനി ആറത പതനിറടാണ്ടുവം
കേഴനിഞകശഷമടാണത കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളനിലലെ നനിയമനങ്ങള് ഈ രന്നീതനിയനിലെടാക്കണലമനത
നമ്മേള്  ചനിന്തനിക്കുനതത.  നമ്മുലട  സടാമൂഹദ്യമുകനറവം  എത്ര  പതലക്കയടാണത
ലപടായ്ലക്കടാണനിരനിക്കുനതത എനതനിനുള്ള ഏറവുവം വലെനിയ ലതളനിവടാണനിതത. ഇകപ്പെടാള്
നനിയമവം ലകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള് സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം റനിസര്കവ്വഷന വരുവം. എലടാ വനിഭടാഗവം
ജന്നീവനക്കടാര്ക്കുവം ഇതനിനകേത്തത  കേടനവരുനതനിനുള്ള സടാഹചരദ്യവം  ആറത  പതനിറടാണ്ടുകേള്ക്കു
കശഷവം നമ്മേള് ഉണടാക്കനി എടുക്കുകേയടാണത.  അകതടാലടടാപ്പെവം എയ്ഡഡത ലസക്ടറനിലന
കൂടനി  ഇതനില്  ഉള്ലപ്പെടുത്തടാന  സടാധനിക്കുനനില.  പരമ്പരടാഗത  കമഖലെ  എന
പറയുകമ്പടാള്  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  അവനിലട  ചനിലെ  പ്രയടാസങ്ങളുണത.  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനിലള്ള  കകേടാകളജുകേളനില്കപ്പെടാലവം  ഹനിനമത  വനിഭടാഗത്തനില്ലപ്പെട്ട
പനികനടാക്ക  വനിഭടാഗങ്ങള്ക്കത  ഒരു  അവസരവം  ലെഭനിക്കണലമങ്കനില്  അതത  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലനകയടാ  പനി.എസത.സനി.-യുലടകയടാ  കേന്നീഴനില്  വരണവം.  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്
ഗവണ്ലമനത  ഈലയടാരു  തന്നീരുമടാനലമടുക്കുകമ്പടാള്  അത്തരവം  കേടാരദ്യങ്ങലളങ്കനിലവം
ശദ്ധനിക്കണവം.  എയ്ഡഡത കകേടാകളജുകേളുലട കേടാരദ്യത്തനില് നമുക്കത പലെ രന്നീതനിയനിലള്ള
പ്രയടാസങ്ങളുണത.  എസത.എന.ഡനി.പനി.  ആയടാലവം  എന.എസത.എസത.  ആയടാലവം
എവം.ഇ.എസത.  ആയടാലവം  അവനിലടലയലടാവം  ഇടലപടലകേള്ക്കത  പരനിമനിതനികേളുണത.
ഞടാന കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തുവം എലന അഭനിപ്രടായവം സൂചനിപ്പെനിചതടാണത.
ഈ നനിയമത്തനിലൂലട കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡനിനത ലകേടാടുത്ത അധനികേടാരങ്ങള്
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന കേന്നീഴനിലള്ള കകേടാകളജുകേള്ക്കുകൂടനി  ലകേടാടുക്കടാനുള്ള നടപടനി
ഇടതപക്ഷ ഗവണ്ലമനനിലന ഭടാഗത്തുനനിനത സന്വേന്നീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരവം അവംഗങ്ങളനില് മടാത്രവം
നനിജലപ്പെടുത്തുകേയുവം  പരനിമനിതലപ്പെടുത്തുകേയുവം  ലചയ്യുനതത  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  സടാമൂഹദ്യമുകനറവം
വന്നീണ്ടുവം  പഴയതകപടാലലെ  ആകേടാനുള്ള അവസരലമടാരുക്കുവം.  ആയതനിനടാല്  ഇവനിലട
മറനിച്ചുള്ള ഒരു സമന്നീപനമകല ഉണടാകകേണതത? 

കഡടാ  .    എന  .    ജയരടാജത:  സര്,  ശന്നീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമടാര്  സൂചനിപ്പെനിചത
കപടാലലെ,  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലലെ മടാത്രമല കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡമടായനി  ബനലപ്പെട്ട
എയ്ഡഡത  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ സടാപനങ്ങളനിലലെ സവംവരണമുള്ലപ്പെലടയുള്ള കേടാരദ്യങ്ങളുവം
ശദ്ധനികക്കണതണത.  ഭഗവടാന കൃഷ്ണന യടാദവനടായനിരുന.  നമ്മുലട സനിസ്റ്റേമനുസരനിചത
യടാദവന  ഒ.ബനി.സനി.  വനിഭടാഗത്തനിലള്ള  ആളടാണത.  പരടാശരമുനനി യഥടാര്ത്ഥത്തനില്
ദളനിതത വനിഭടാഗത്തനില്ലപ്പെട്ടതലലങ്കനിലവം പനികനടാക്ക വനിഭടാഗത്തനില്ലപ്പെട്ട ആളടായനിരുന.
ലഹന്ദവ  കദവന്മേടാരുവം  അതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  ചനിന്തകേരനില്  നലലടാരു  ശതമടാനവം
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കപരുവം  അങ്ങലനയുള്ള  വനിഭടാഗത്തനില്ലപ്പെടുനവരടാണത.  പനിനന്നീടടാണത  അവലര  മടാറനി
നനിര്ത്തനിയതത.  ഇടതപക്ഷത്തുവം വലെതപക്ഷത്തുമനിരനിക്കുന നമ്മേള് ഉള്പ്പെലടയുള്ളവര്
വര്ഷങ്ങളടായനി പറയുന ഒരു കേടാരദ്യമടാണത കകേരളത്തനിലലെ വനിശന്വേകേര്മ്മേ സമുദടായലത്ത
കുറനിചത.  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  വനിഗഹങ്ങള്  ലകേടാത്തനിവയ്ക്കുനതത  അവരടാണത.  അവരുലട
കേലെടാവനിരുതടാണത  യഥടാര്ത്ഥത്തനില്  നമ്മേള്  കേടാണുന  കദവന്നീകദവന്മേടാരുലട  രൂപവം.
വര്ഷങ്ങളടായനി ആവശദ്യലപ്പെടുന ഒരു കേടാരദ്യമടാണത കകേരളത്തനിലലെ ഏലതങ്കനിലവം ഒരു
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലലെ  സമനിതനിയനില്  അവരുലട  പ്രതനിനനിധനിലയ   നനിയമനിക്കണലമനത.
പലക്ഷ ഒരനിക്കലവം അതത ഉണടായനിട്ടനിലലനതത വളലര ദുനഃഖകേരമടാണത.  കക്ഷത്രത്തനിലന
മുനപനില് വനിഗഹലമത്തുനതവലര അതത സര്ശനിക്കടാനുള്ള അവകേടാശവം അവര്ക്കുണത.
പകക്ഷ  വനിഗഹവം  അകേത്തത  കേയറനിക്കഴനിഞടാല്  പനിലന  ഭരണത്തനില്  മടാത്രമല
കക്ഷത്രത്തനിനകേത്തുകപടാലവം പ്രകവശനിക്കടാന അവര്ക്കത കേഴനിയനില. ആ സമൂഹത്തനിലന
ദുനഃഖവം ഞടാന പങ്കുവചതടാണത. യഥടാര്ത്ഥത്തനില് അക്കടാരദ്യവംകൂടനി പരനിഗണനടാര്ഹമകല
എനടാണത എലന കചടാദദ്യവം.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  2007-ല്  കദവസന്വേവം  നനിയമനങ്ങള്
പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടണലമനള്ള  തന്നീരുമടാനവം  മുന  എല്.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര്
എടുത്തനിരുന.  പകക്ഷ അതമടായനി ബനലപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തടാതനിരുനത
ലകേടാണത  ഏകേന്നീകൃതമടായനി  ഒരു  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  രൂപന്നീകേരനിക്കണലമനത
തന്നീരുമടാനനിക്കുകേയുവം അതനിലന അടനിസടാനത്തനില് കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത
രൂപന്നീകേരനിക്കുകേയുവം  ലചയ .  ഇവനിലട  ബഹുമടാനദ്യനടായ അടൂര് പ്രകേടാശത  സൂചനിപ്പെനിചത
കപടാലലെ  ലചറനിയ  രണ്ടുമൂനത  കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  മടാത്രമടാണത  ഇഇൗ  ഒരു  ബനില്
ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളലതനത  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുണടാകുവം  എനത  ഞടാന
കേരുതന. ആറത അവംഗങ്ങലള മൂനവംഗങ്ങളടാക്കനി കുറയ്ക്കുകേ, അഞത വര്ഷലമനതത മൂനത
വര്ഷമടാക്കനി  കുറയ്ക്കുകേ,  65  വയസത  എനതത  മടാറ്റുകേ  തടങ്ങനിയ  കേടാരദ്യങ്ങളടാണത
പ്രധടാനമടായനി ഇഇൗ ബനിലനില് പറഞനിട്ടുള്ളതത. ഒരു ജനിലടാ ജഡ്ജനിയുലട കകേഡറനിലള്ള
ആളനിലന  വയണലമനത  പറയുനണത.  അതകപടാലലെ  ഗവണ്ലമനത  ലസക്രട്ടറനി
തലെത്തനിലള്ള  ഒരടാളനിലന  ലചയര്മടാനടായുവം  ലചയര്കപഴണടായുവം  നനിയമനിക്കണലമനടാണത
ഇതനില്  പറഞനിരനിക്കുനതത.  10  വര്ഷവം  സര്വ്വന്നീസുള്ള,   ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന
കയടാഗദ്യതയുള്ള  ഒരടാളനിലന  നനിയമനിക്കണലമനത  പറഞനിരനിക്കുകേയടാണത.  ഇവനിലട
സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  ഇവലയലടാവം  രടാഷന്നീയ  തടാല്പരദ്യങ്ങള് സവംരക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണനിയടാണത ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുള്ളതത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ കഡടാ.  എന.  ജയരടാജത സൂചനിപ്പെനിലചടാരു
കേടാരദ്യവം, അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ എനറനിയനില, ആദദ്യമടായടാണത കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡകേളുലട  നനിയമനത്തനില്  സവംവരണവം  ലകേടാണ്ടുവനതത.  അതത  വലെനിയ
വനിപ്ലവകേരമടായ  മടാറമടാണത.  ഇവനിലട  വനിശന്വേകേര്മ്മേ  സമുദടായലത്തക്കുറനിചത  പറഞ.
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കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  ലമമ്പര്മടാലര  വയ്ക്കുന  കേടാരദ്യത്തനില്  ഗവണ്ലമനടാണത
തന്നീരുമടാനലമടുക്കുനതത. പകക്ഷ 68 ശതമടാനവം ഓപ്പെണ് ലമരനിറത ഉള്ലപ്പെലട സവംവരണ
വനിഭടാഗത്തനിനത,  എസത.സനി.,  എസത.ടനി.  (ഹനിന),  ഇഇൗഴവ,  തന്നീയ്യ,  വനിശന്വേകേര്മ്മേയത
3 ശതമടാനവം സവംവരണവം കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനില് ഇഇൗ നനിയമത്തനിലൂലട യു.ഡനി.എഫത.
ഗവണ്ലമനത ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുണത.  അത്തരത്തനില് ഹനിനസമുദടായത്തനിലലെ എലടാവനിഭടാഗക്കടാര് ക്കുവം
റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  നനിലെവനില്  വനതനിനുകശഷവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനില്  സവംവരണവം
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.  1950 -ല്  ഇഇൗ  നനിയമവം  വനതനിനുകശഷവം  ആദദ്യമടായടാണത
കദവസന്വേവം നനിയമനങ്ങള്ക്കത ഒരു വനിഭടാഗത്തനിനത സവംവരണവം ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയതത എന
കേടാരദ്യവം അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?

മനി  .    ലഡപപ്യൂട്ടനി  സന്നീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലമമ്പര്,  2007-ലലെ  നനിയമവം  വന
കശഷവം  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടുകേയുവം  അതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത
ചട്ടങ്ങളുണടാക്കുകേയുവം  ആ  ചട്ടങ്ങളനില്  സവംവരണവം  ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേയുവം  ലചയനിരുന.
ആ  കജടാലെനി  നനിര്വ്വഹനിച  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  ലമമ്പറടായനിരുന  ഒരടാലളന
നനിലെയനിലെടാണത ഞടാന സൂചനിപ്പെനിക്കുനതത.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  2007-ല്  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടടാന
തന്നീരുമടാനനിചതത  അഡനിനനികസറന്നീവത  വനിഭടാഗത്തനിലലെ നനിയമനങ്ങള് മടാത്രമടാണത.  ഇതനിനകേത്തത
പരമ്പരടാഗതമടായനിട്ടുള്ള  സടാനങ്ങലളടാഴനിലകേ  അഡനിനനികസറന്നീവത  വനിഭടാഗത്തനിലലെയുവം
കക്ഷത്രത്തനിലലെ മലറലടാ വനിഭടാഗത്തനിലലെയുവം ജന്നീവനക്കടാലര മുഴുവനവനിട്ടു. മൂവടായനിരത്തനി
അഞ്ഞൂകറടാളവം  കവക്കനസനികേള്  ഇകപ്പെടാഴുമുണത.  ഇതത  ഇങ്ങലന  നന്നീണ്ടുകപടാകുന
സടാഹചരദ്യവം  ഉണടായടാല് കകേരളത്തനിലലെ കക്ഷത്രങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനവം സവംഭനിക്കുന
സനിതനിയനിലെടാകുവം.

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലചയര്,  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത
ലമമ്പറടായനിരുനകപ്പെടാള്  എടുത്ത  തന്നീരുമടാനലത്ത  ഞടാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണത.
ഇത്തരവം  കേടാരദ്യങ്ങലളടാലക്ക  വളലര  അവധടാനതകയടാലട  ലചകയ്യണതടാണത.  ഇവനിലട  എലടാ
നനിയമനങ്ങളുവം പബനികേത സര്വ്വന്നീസത കേമ്മേന്നീഷനത അധനികേ ചുമതലെ നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനു
കവണനി ഉണടാക്കുന നനിയമത്തനിനനുസൃതമടായനിട്ടടായനിരനിക്കുവം എന നനിബനന 2008-ല്
ലകേടാണ്ടുവനനിട്ടുവം  ഇതനില്  ആവശദ്യമടായ  നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാത്തവര്  ഇകപ്പെടാഴലത്ത
കബടാര്ഡനിലന പനിരനിച്ചുവനിടടാന ലകേടാണ്ടുവന കഭദഗതനി തനികേച്ചുവം രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടാണത.

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത (ശന്നീ  .   രകമശത ലചനനിത്തലെ): സര്, കക്ഷത്രജന്നീവനക്കടാരുലട
ശമ്പളവുവം ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുവം തകലെടാവം  പരനിമനിതമടാണത.  ശടാന്തനിയുള്ലപ്പെലടയുള്ള എലടാ
ജന്നീവനക്കടാരുകടയുവം  ജന്നീവനിതവം  പ്രയടാസവം  നനിറഞതവം  വളലര  കേഷ്ടുപ്പെടാടുള്ളതവം
പരനിതടാപകേരവുമടാണത.  അക്കടാരദ്യവം  ഗഇൗരവത്തനിലലെടുകക്കണതടാലണനത  അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?
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ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവത  പറഞ
കേടാരദ്യവം  വളലര  ശരനിയടാണത.  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുന  കദവസന്വേവം  മനനി  ശന്നീ.  ജനി.  സുധടാകേരന
മുനപത ഒരു ബനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണത ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.
അകദ്ദേഹത്തനിലന  അഭനിപ്രടായത്തനില്  ഒരു  കക്ഷത്രത്തനിലലെ  പൂജടാരനിലയയടാണത
അവനിടലത്ത വനിലെലപ്പെട്ട ആലളന നനിലെയനില് കേടാകണണതത എനടാണത. അത്തരത്തനില്
കനടാക്കുകമ്പടാള്  തന്നീര്ചയടായുവം  കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ  പൂജടാരനിമടാലര  കവണതരത്തനില്
പരനിഗണനിക്കുനനില,  തചമടായ  കസവന-കവതന  വദ്യവസകേളനിലൂലടയടാണത  അവര്
ഇനത മുകനടാട്ടത ലപടായ്ലക്കടാണനിരനിക്കുനതത.

ഒരു  ലചപ്പെടനിവനിദദ്യ  കേടാണനിചത,  രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായനി  ഇഷമുള്ള  ആളുകേലള  തനിരുകേനി
കേയറടാന കവണനിയടാണത  ഇഇൗ നനിയമവം  ലകേടാണ്ടുവരടാന നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത.
'സന്നീ പ്രകവശനത്തനിനത അനുമതനി നല്കുനതനിനത ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത എതനിരല'  എന
പറഞത ഒരു അഫനിഡവനിറത ഇനലലെ സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനിയനില് ഗവണ്ലമനനിനുകവണനി
ലകേടാടുത്തനിട്ടുലണന  വടാര്ത്ത  ഇനലത്ത  പത്രത്തനില്  വനനിട്ടുണത.  ഞടാന  സന്നീ
പ്രകവശനത്തനിനത  എതനിരടായനി  പറയുകേയല.  പകക്ഷ  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളനില്  ഇവലയലടാവം
വളലര  വദ്യകതകയടാലട  പറഞനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളടാണത.  അതനിനത  മടാറവംവരുത്തനി
ലകേടാണത,  അതനിലനതനിരടായനി  ഒരു  അഫനിഡവനിറത  നല്കുകേ  എനതത  ശരനിയടാകണടാ
എനത ആകലെടാചനികക്കണതടാണത.

ശന്നീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരടാജന:  സര്,  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള്  കേടാലെടാനുസൃതമടായനി
രൂപലപ്പെട്ടതടാണത.  അതത  കേടാകലെടാചനിതമടായനി  രൂപലപ്പെടുകത്തണതണത.  അതലകേടാണത
ഇതത  ലദ വടാനുഗഹവംലകേടാണത  സൃഷനിക്കലപ്പെട്ടതല.  നടാവം  സൃഷനിചതടാണത.  അതത
കേടാകലെടാചനിതമടായനി  പരനിഷരനിചനിട്ടുള്ളതടാണത.  തന്നീര്ചയടായുവം  അത്തരലമടാരു  നനിലെപടാടടാണത
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി ഇവനിലട അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതത.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, ഒരു തടാനനികേവനിദദ്യയുലട ഭടാഗമടായനി മടാത്രകമ നമുക്കത
അതനിലന കേടാണടാന സടാധനിക്കുകേയുള. ഇതത നമ്മേളടാരുവം ഉണടാക്കനിലയടുത്തതല. 

ശന്നീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന: സര്, ഇലതടാരു വനിശന്വേടാസത്തനിലന പ്രശ്നമടാണത.
വനിശന്വേടാസത്തനിലലെങ്ങലനയടാണത  കകേടാവംപ്രലമസത  വരുനതത.  അലലങ്കനില്  ആ  രൂപത്തനിലള്ള
ഒരു ഡനിസഷന  നടക്കണവം.  ഒരു  അഡനിനനികസറന്നീവത  ഓര്ഡര് ലകേടാണ്ടുമടാത്രവം  ഒരു
വനിശന്വേടാസലത്ത മടാറടാന സടാധനിക്കുകമടാ? ഞടാന പറയുനതത ശരനിയടാകേലട്ട, ലതറടാകേലട്ട.
ദന്നീര്ഘകേടാലെമടായനി  നമ്മുലട  രടാജദ്യത്തത  നനിലെനനില്ക്കുന  ഒരു  വനിഭടാഗത്തനിലന
വനിശന്വേടാസമടാണത.  ആ വനിശന്വേടാസലത്ത ഒരു ഗവണ്ലമനനിനത ഓര്ഡര് ലകേടാണത മടാറടാന
സടാധനിക്കുകമടാ?  സതദ്യവംപറഞടാല്  അങ്ങലന  ചനിന്തനിക്കുന  ആളുകേലള  സഹടായനിക്കത്തക്ക
തരത്തനിലെടാണത  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിചനിട്ടുള്ളതത.  ഒരു  ചര്ചയ്ക്കുകശഷവം  ഗവണ്ലമനത
അവധടാനത കേടാണനിചനിരുലനങ്കനില് കുറച്ചുകൂടനി പ്രടാക്ടനിക്കലെടാകുമടായനിരുന.
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കഡടാ  .    എന  .    ജയരടാജത :  സര്,  ശബരനിമലെയനില് സന്നീകേള് പ്രകവശനിക്കരുലതനത
ആരുവം  പറഞനിട്ടനില.  നനിശനിത  പ്രടായപരനിധനിയനിലള്ള  സന്നീകേള്ക്കത  മടാത്രമടാണത
ശബരനിമലെയനില്  പ്രകവശനവം  നനികഷധനിചനിട്ടുള്ളതത.  സന്നീകേലള  പൂര്ണമടായനി  അവനിലട
നനികരടാധനിക്കുനലവനത  പറയുനതനില്  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമനില.  വനിശന്വേടാസത്തനിനപ്പുറത്തത
ഇതനില്  മലറടാരു  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേടാരദ്യവംകൂടനിയുണത.  അതടായതത,  ലെക്ഷക്കണക്കനിനത
ഭകജനങ്ങള്  കേടനവരുന  കേടാനനകക്ഷത്രമടായ  ശബരനിമലെയനില്  പ്രടാഥമനികേ
ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുകപടാലവം ബുദ്ധനിമുട്ടുണടാകുന സടാഹചരദ്യത്തനില് ഇത്രയുവം സന്നീകേള്കൂടനി
വനകേഴനിഞടാല്  കേടാരദ്യങ്ങള്  പലെകപ്പെടാഴുവം  നനിയനണങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തടാകുലമനതത
തനിരനിചറനിഞതലകേടാണടാണത  ഒരു  കേടാലെഘട്ടത്തനില്,  പ്രകതദ്യകേനിചത  വളലരകയലറ
യടാത്രടാ  അസഇൗകേരദ്യമുണടായനിരുന  കേടാലെഘട്ടത്തനിലെടാണത  അവനിലട  സന്നീകേളുലട
പ്രകവശനവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടത നനിയനണങ്ങള് ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയതത എനടാണത ഞടാന
മനസനിലെടാക്കുനതത.  ഇഇൗ കേടാരദ്യത്തനില് അങ്ങയുലട അഭനിപ്രടായലമന്തടാണത? 

ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  നമ്മുലട  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങലളലടാവം  വടായനിചത
മനസനിലെടാക്കനിയനിട്ടുള്ളവരടാണത നടാലമലടാവരുവം. ശബരനിമലെയനില് സന്നീകേലള പ്രകവശനിപ്പെനി
ക്കരുലതനത ഞടാന  പറഞനിട്ടനില.  ഇകപ്പെടാഴുള്ള  ആചടാരമനുസരനിചത  10  വയസ്സു
വലരയുള്ള  ലപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുവം  50  വയസനിനുമുകേളനിലള്ള  സന്നീകേള്ക്കുവം  ശബരനിമലെയനില്
കപടാകേടാവം. അതനിലനടാലക്ക ചനിലെ വദ്യവസകേളുണത.  സന്നീകേള് അവനിലട കപടാകേരുലതന
നനിലെയനിലെല ഞടാന പറഞതത. പകക്ഷ, 50 വയസനിനു തടാലഴയുള്ള  സന്നീകേള് അവനിലട
കപടാകുനതനിലള്ള ചനിലെ നനിയനണങ്ങളടാണത  വദ്യകമടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതത. 

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഇവനിലട മറ്റു ചനിലെ കദവടാലെയങ്ങളനിലവം
സന്നീപ്രകവശനവം  നനികഷധനിചനിട്ടുണത.  ഇന  ജടാതനിലയകനടാ  മതലമകനടാ  ഇലടാലത
ഇതനിലന  ലമടാത്തത്തനിലള്ള ഒരു ഇഷപ്യൂ  ആയനി  എടുക്കണവം.  അതലടാലത  ഒരനിടത്തു
മടാത്രവം ഉനവംവചടാല് ഇതനിലന പ്രകയടാജനവം കേനിട്ടുനതത കവലറ ആളുകേള്ക്കടായനിരനിക്കുവം.
ലചയലകേടാണനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഏറവുവം  ക്രൂരമടായ  വശവം  അവനിലടയടാണത
സവംഭവനിക്കടാന കപടാകുനതത. അതത  അകങ്ങയറനിയനികല?

ശന്നീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരടാജന :  സര്,  ഒരുകേടാലെത്തത പനികനടാക്ക ജടാതനിക്കടാര്ക്കുവം
പട്ടനികേജടാതനിക്കടാര്ക്കുവം ലദവലത്ത പ്രടാര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ള സന്വേടാതനദ്യവംകപടാലവം ഉണടായനിരുനനില.
നമ്മുലട  രടാജദ്യത്തത  വന  കേടാകലെടാചനിതമടായ  വളര്ച,  മനുഷദ്യലന  ബുദ്ധനിപരമടായ  വളര്ച,
സടാമൂഹദ്യപരനിഷരണ പ്രസടാനങ്ങള് തടങ്ങനിയവ ഇത്തരവം അനന്നീതനികേള്ലക്കതനിരടായനി
കപടാരടാടനി  പനികനടാക്ക  ജടാതനിക്കടാര്ക്കുവം  പട്ടനികേജടാതനിക്കടാര്ക്കുവം  കക്ഷത്രപ്രകവശനവം
നല്കേനി.  എങ്കനില്കപ്പെടാലവം  ഇകപ്പെടാഴുവം  പലെര്ക്കുവം  ലദവലത്ത  പ്രടാര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ള
സന്വേടാതനദ്യമനില.  നമ്മുലട  അയല്  സവംസടാനങ്ങളനില്  അതത  കേടാണടാവം.  ഇവനിലട
കുകറക്കൂടനി  മടാറവം  വനതത  സടാമൂഹദ്യപരനിഷരണ  പ്രസടാനത്തനിലനയുവം  പുകരടാഗമനപരവുവം
വനിപ്ലവകേരവുമടായ  വളര്ചയുലടയുവം  ചനിന്തയുലടയുവം  ഭടാഗമടായനി  സൃഷനിക്കലപ്പെട്ടതടാണത.
കേടാകലെടാചനിതമടായനി  വരുകത്തണ  ഒരു  സടാഹചരദ്യവം  തലനയടാണത  ഇനണടായനിട്ടുള്ളലതന
കേടാരദ്യവം അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?
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ശന്നീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന : സര്,  ലകേ. കകേളപ്പെന, മനത്തു പത്മനടാഭന,
സനി.  കകേശവന  തടങ്ങനിയവലരകപടാലള്ളവര്  കക്ഷത്ര  പ്രകവശനത്തനിനുകവണനി
അദ്ധന്വേടാനനിചനിട്ടുള്ളവരടാണത. മഹടാത്മടാഗടാനനികപടാലവം ലവക്കത്തത തന്നീണല്പലെകേയുലട
അടുത്തുവനനിട്ടുണത.  അങ്ങലന  ആ  കേടാലെത്തുണടായനിരുന  മഹടാരഥന്മേടാരടായ  ആളുകേളടാണത
കക്ഷത്ര  പ്രകവശനത്തനിനുകവണനി  യതനിചനിട്ടുള്ളതത.  ആ  കേടാലെഘട്ടത്തനില്  ശബ്ദമുയര്ത്തടാന
കേഴനിയുമടായനിരുന  പലെരുവം  ഒരക്ഷരവം  മനിണനിയനില.  എനനിട്ടുവം  ഇഇൗ  മഹടാരഥന്മേടാര്
നടത്തനിയ പരനിശമങ്ങളുലട  ഫലെമടാണത  കകേരളത്തനില്  കക്ഷത്രപ്രകവശനവം  അനുവദനിചലതന
കേടാരദ്യവം അകങ്ങയറനിയടാകമടാ? 

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര് : 35 മനിനനിട്ടത കേഴനിഞ.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത : സര്, ബനിലനിലന ചര്ചയകല നടക്കുനതത.

ശന്നീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന : സര്, രണ്ടുലകേടാലവം മുമ്പത രണ്ടു മണനിക്കൂര് ചര്ച
നടനനിരുന.

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര് : വഴങ്ങടാലത ചര്ച പൂര്ത്തനിയടാക്കൂ.

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന :  സര്,  നമ്മുലട  കക്ഷത്രങ്ങളുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട
ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള്  നൂറടാണ്ടുകേളടായനി  അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുനതടാണത.  ഒരു  സുപ്രഭടാതത്തനില്
അതത  മടാറ്റുനതത  കകേരള  സമൂഹത്തനിനത  അവംഗന്നീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയനില.  ഇവനിലട  സന്നീകേളടാണത
ആറ്റുകേടാല്  ലപടാങ്കടാലെ  ഇടുനതത.  നടാലളലയടാരു  കേടാലെത്തത  ഞങ്ങള്ക്കുവംകൂടനി
ലപടാങ്കടാലെയനിടണലമനത ആണുങ്ങള് ആവശദ്യലപ്പെട്ടടാല് ഒരു ഗവണ്ലമനത ഉത്തരവനിലൂലട  അതത
തടയടാന സടാധനിക്കുകമടാ?

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര് : ഇങ്ങലന വഴങ്ങനിയടാല് ഇകപ്പെടാലഴടാനവം ചര്ച തന്നീരനില.

ശന്നീ  .    ആര്  .    രടാമചന്ദ്രന:  സര്,  സന്നീകേളടാണത  യഥടാര്ത്ഥത്തനില് കക്ഷത്രടാരടാധടാനകേളനിലവം
വനിശന്വേടാസങ്ങളനിലവം  മുമ്പനില്  നനില്ക്കുനതത.  അവര്  കക്ഷത്രത്തനില്  പ്രകവശനിക്കടാന
പടാടനില  എനപറയുനതനിലന  യുകനി  എന്തടാണത?  75  വയസ്സുള്ള  സന്നീകേള്  പ്രസവനിക്കുന
കേടാലെഘട്ടമടാണനിതത.  അതകപടാലലെ  ഒരു  നനിശനിതപ്രടായവം  കേഴനിഞ  സന്നീകേള്ക്കത
ശബരനിമലെയനില്  പ്രകവശനവം  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  എനത  പറയുകേയുണടായനി.  അതനിലന
യുകനിലയന്തടാണത;  അതത ഗഇൗരവകേരമടായ ഒരു വനിഷയമടായനി അങ്ങയുലട ശദ്ധയനില്
വനനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീമതനി ഇ  .    എസത  .    ബനിജനികമടാള് :  സര്, ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലമമ്പര്, ലതരലഞടുക്കലപ്പെട്ട
141  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ചര്ചനടത്തുന  ഒരു  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  സഭയടാണനിതത.
ഇതകപടാലള്ള പ്രധടാനലപ്പെട്ട ഒരു കവദനിയനില് ലപടാങ്കടാലെയനിടടാന കവണനി പുരുഷന്മേടാര്
അനുവടാദവം കചടാദനിക്കുന തരത്തനില് പരടാമര്ശങ്ങള് ഉണടാകുകമ്പടാള് കുറചവംഗങ്ങള്
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മടാത്രമുള്ള  ഞങ്ങള്ക്കത  നനിങ്ങകളടാലടടാപ്പെവം  വടാദനിചത  ജയനിക്കടാലനടാനവം  പറനില.
ശബരനിമലെയനില്  ഇനലലങ്കനില്  നടാലള  സന്നീകേള്ക്കുവം  കേയറടാനപറ്റുവം  എന  പ്രതന്നീക്ഷയനില്
കേടാത്തനിരനിക്കുനവരടാണത ഞങ്ങള്. ശന്നീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന പറഞതകപടാലലെ
മുസന്നീവം  പള്ളനിയനിലവം  കേയറടാനുള്ള  ആഗഹമുണത.  പകക്ഷ,  അവനിലടയുവം  കേയറടാന
അനുവദനിക്കുനനില.  നടാലള  ഇഇൗ  കേടമ്പകേലളടാലക്ക  മറനികേടനത  അവനിലടലയടാലക്ക
സന്നീകേള്ക്കുവം  പ്രകവശനിചത  പ്രടാര്ത്ഥനിക്കടാന  കേഴനിയുന  ഒരു  കേടാലെഘട്ടവം  സന്വേപ്നവം
കേടാണുനവരടാണത  ഞങ്ങള്.  ഇഇൗ സഭ  ചര്ചലചയത  അവനിലടലയലടാമുള്ള സന്നീകേളുലട
പ്രകവശനവം അനദ്യവംനനിനകപടാകുന ഒരു സടാഹചരദ്യവം ഉണടാക്കരുതത. അങ്ങത രടാജടാറടാവം
കമടാഹനകറടായത ആലണനത ഞടാന പറയുനനില.  പകക്ഷ,  സന്നീകേള്ലക്കതനിലര എലടാവരുവം കൂടനി
ചര്ചലചയ്യുന ഒരു കവദനിയടായനി ഇവനിടവം മടാറരുതത.

ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷന്നീര് :  സര്,  മുസന്നീവം  സന്നീകേലളടാലക്ക  പള്ളനിയനില്
കപടാകുനണത.

ശന്നീ  .    മുഹമ്മേദത മുഹസനിന പനി  . :  സര്,  കേടാകലെടാചനിതമടായനി എലടാ മതങ്ങളനിലവം
ജടാതനികേളനിലലമടാലക്ക  മതപരനിവര്ത്തനവം  നടക്കണലമനതത  സന്വേടാഭടാവനികേമടായ  ഒരു
പ്രക്രനിയയടാണത.  അതനികനടാടനുബനനിചത  പ്രതനികഷധങ്ങളുവം  കക്ഷത്രപ്രകവശന  വനിളവംബരവം
കപടാലള്ള സവംഭവങ്ങളുലമടാലക്ക ഉണടായനിട്ടുണത. ഇത്തരത്തനിലള്ള പരനിവര്ത്തനത്തനിനത
സടാധദ്യമടാക്കുന രന്നീതനിയനില് സര്ക്കടാര് മടാറണവം. അലടാലത ഇഇൗ പരനിവര്ത്തനത്തനിനത
പുറവംതനിരനിഞത നനില്ക്കുന അവസ  ഉണടാകേടാന പടാടനില.  ആ രന്നീതനിയനിലള്ള ഒരു
കേണ്ലസപ്റത ഉണടാകേടാന പടാടനില.

മനി  .   ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര് : പ്ലന്നീസത കേണ്ക്ലൂഡത....36 മനിനനിട്ടടായനി.

പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവത (ശന്നീ  .   രകമശത ലചനനിത്തലെ): സര്, സടാമൂഹദ്യപരനിഷരണവം
നടന  ഒരു  സവംസടാനമടാണത  കകേരളവം.  ഇവനിലടയടാണത  കക്ഷത്രപ്രകവശനത്തനിനുള്ള
വഴനി  തറനതത.  അതവലര  കക്ഷത്രത്തനിനകേത്തത  പ്രകവശനമനിലടായനിരുന.  സടാമൂഹദ്യ
പരനിഷര്ത്തടാക്കള് അതനിനത  മുനകേലയ്യടുത്തതനിലന ഫലെമടായനി  ഇനത  കക്ഷത്രങ്ങളുലട
കേവടാടങ്ങള്  എലടാവര്ക്കുമടായനി  തറുനലകേടാടുക്കലപ്പെട്ടു.  ഇതത  കകേരളത്തനില്  വലെനിയ
മടാറമടാണുണടാക്കനിയതത. കകേരളത്തനിലലെ മതസഇൗഹടാര്ദ്ദേത്തനിലനയുവം കദശന്നീയ ലഎകേദ്യത്തനിലനയുവം
പ്രതന്നീകേമടാണത ശബരനിമലെ.  അയ്യപ്പെന നനിതദ്യബ്രഹ്മചടാരനിയടായതനിനടാല് ഒരു പ്രകതദ്യകേ
ആചടാരത്തനിലന  ഭടാഗമടായതലകേടാണടാണത  ഒരു  പര്ട്ടനിക്കുലെര്  ഏജത  ഗ്രൂപ്പെനില്ലപ്പെട്ടവര്
കേയറരുലതനത പറഞനിട്ടുള്ളതത.  അലടാലത സന്നീകേള് ശബരനിമലെയനില് കേയറരുലതനത
ആരുവം എവനിലടയുവം പറഞനിട്ടനില. മടാളനികേപ്പുറത്തമ്മേ കേടാത്തനിരനിക്കുകേയടാണത. അതനിലന
ചരനിത്രത്തനികലെയ്ലക്കടാനവം ഞടാന കപടാകുനനില.
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ശന്നീ  .    എവം  .    സന്വേരടാജത:  സര്,  സഭയനില്  സടാമൂഹദ്യപരനിഷരണലത്തക്കുറനിച്ചുവം
കേടാലെടാനുസൃതമടായ ആചടാരങ്ങളനില് വരുകത്തണ മടാറങ്ങലള സവംബനനിച്ചുവം ആകരടാഗദ്യകേരമടായ
ചര്ചയടാണത നടക്കുനലതനടാണത എനനിക്കത കതടാനനതത. അതനിനത വഴനിലയടാരുക്കനിയ
അവംഗകത്തടാടത ഞടാന ആദദ്യവം നന്ദനി കരഖലപ്പെടുത്തുന. ഇഇൗ വനിഷയലത്ത സവംബനനിച
അഭനിപ്രടായ പ്രകേടനങ്ങളനിലൂലട ലപലട്ടനത ഒരു ദനിവസവം വനിശന്വേടാസങ്ങള് മടാറുകമടാ എനത
കചടാദനിക്കുനണത.  ഞടാന  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തടാന  ആഗഹനിക്കുനതത,
മഹടാരടാഷയനിലലെ  അഹമ്മേദത  നഗര്  ജനിലയനിലള്ള  ശനനി  ഷനിഗടാപൂര് കക്ഷത്രവം
കലെടാകേപ്രശസമടാണത.  അവനിടലത്ത  സങ്കല്പവം   സന്നീകേളുലട  സടാനനിദ്ധദ്യവം,  സടാമന്നീപദ്യവം
നനിഷനിദ്ധമടാണത;  ശനനികദവനത  ഒട്ടുവം  സന്വേന്നീകേടാരദ്യമല;  അതലകേടാണത  സന്നീകേള്  അവനിലട
പ്രകവശനിക്കടാന പടാടനില എനടാണത. പതനിറടാണ്ടുകേളടായനി അവനിലട സന്നീകേള് വരടാറുമനില.
ഇകപ്പെടാള്  അവനിലട  സന്നീകേളുലട  കനതൃതന്വേത്തനില്  വലെനിലയടാരു  മൂവ്ലമനത  ഉയര്ന
വനനിരനിക്കുന.  ഞങ്ങള്ക്കുവം  ശനനികദവലന  പ്രടാര്ത്ഥനിക്കണലമനടാണത  അവര്
ആവശദ്യലപ്പെടുനതത.  രണ്ടുമൂനത മടാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പത വലെനിലയടാരു പ്രകക്ഷടാഭമടായനി സന്നീകേള്  ആ
കക്ഷത്രത്തനില്  കേയറനിയതനിലനത്തുടര്നത  ഉനത  നന്നീതനിപന്നീഠവം  കകേസനില്  ഇടലപട്ടത
അവനിലട സന്നീകേള്ക്കത പ്രകവശനവം അനുവദനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.  നമ്മുലട രടാജദ്യത്തടാലകേ
ഇത്തരത്തനിലള്ള മടാറത്തനിലന കേടാറത വന്നീശുനണത. സടാര്വ്വകേടാലെനികേവുവം സടാര്വ്വത്രനികേവുവം
സടാര്വ്വജനന്നീനയവുമടായ  ഒരു  ആചടാരവുമനില,  ഇതത  കേടാലെടാനുസൃതമടായനി  മടാകറണതടാണത.
ശബരനിമലെലയ  സവംബനനിച്ചുവം  ഈ  ശ നനി  ഷനിഗടാപൂര്  കക്ഷത്രത്തനിലള്ളതകപടാലള്ള
ചനിലെ വനിശന്വേടാസങ്ങളടാണത പറയുനതത. സതനി അനുഷനിക്കുന കേടാലെത്തുവം ഇത്തരവം ചനിലെ
വനിശന്വേടാസങ്ങള്  ഉണടായനിരുന.  ഇലതടാലക്ക  സമൂഹവം  പുകരടാഗമനിക്കുനതനിനനിടയനില്
കേടാലെടാനുസൃതമടായനി  മടാറുന  കേടാഴ്ചയടാണത  നടാവം  കേടാണുനതത.  ഇത്തരവം  ഒരു
വനിഷയത്തനില് തടാങ്കള് കുറച്ചുകൂടനി പുകരടാഗമകനടാന്മുഖമടായ നനിലെപടാടത  സന്വേന്നീകേരനിചടാല്
കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങള്ക്കത അതത വലെനിയ പ്രതന്നീക്ഷ നല്കുവം.

ശന്നീ  .    ആര്  .    രടാകജഷത:  സര്,  എനനിക്കത  വനിശന്വേടാസവുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  മറത
കേടാരദ്യങ്ങള്  തന്നീവ്രമടായനി  അറനിയനില.  ശബരനിമലെയനിലലെ  അയ്യപ്പെന  നനിതദ്യബ്രഹ്മചടാരനിയടായത
ലകേടാണത സന്നീകേള് അവനിലട കേയറടാന പടാടനിലലനത പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.
മറത  അയ്യപ്പെകക്ഷത്രങ്ങളനില് സന്നീകേള് കേയറുനണകലടാ;  അയ്യപ്പെന ലദവമടാലണങ്കനില്
എലടാസലെത്തുവം  ഒരുകപടാലലെയകല?  കുറച്ചുസലെത്തുമടാത്രവം  കേയറടാലമനവം  ഒരുസലെത്തത
കേയറടാന  പടാടനിലലനവം  പറയുനതനിലന  യുകനിലയയടാണത  നമ്മേള്  കചടാദദ്യവം
ലചകയ്യണതത. അതനിലനയടാണത പുകരടാഗമന കേടാഴ്ചപ്പെടാലടനത പറയുനതത.

ആകരടാഗദ്യവുവം സടാമൂഹദ്യനന്നീതനിയുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലശലെജ
ടന്നീചര്):  സര്,  എലന  നടാട്ടനിലലെ  ഒരു  കേടാവനില്  എലന  കുട്ടനിക്കടാലെത്തത  സന്നീകേള്ക്കത
പ്രകവശനമുണടായനിരുനനില.  ഇകപ്പെടാള്  അവനിലട  സന്നീകേള്  ധടാരടാളമടായനി  പ്രകവശനിക്കുനണത.
അങ്ങലന  അവനിലട  പ്രകവശനിക്കുനതലകേടാണത  ഭകജനങ്ങള്ക്കത  ഒരു  കുഴപ്പെവുമുണടായനിട്ടനില.
കേടാലെനികേമടായ  പരനിഷടാരവം  ആചടാരപ്രക്രനിയകേളനില്  എലടായനിടത്തുവം  ഉണടാകേണലമനത
സൂചനിപ്പെനിക്കണവം.  സന്നീകേള്ക്കത  ലദവങ്ങകളടാടടുത്തുള്ള  പ്രകവശനവം  നനിഷനിദ്ധമലലനത
പറയടാന സടാധനിക്കണവം.
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ശന്നീ  .    അടൂര്  പ്രകേടാശത:  സര്,  ഇഇൗ  ചര്ചയനില്  പലങ്കടുത്തുലകേടാണത
സവംസടാരനിക്കുകമ്പടാള് സന്നീകേള് കക്ഷത്രങ്ങളനില് കപടാകുനതത ലതറടാലണന അഭനിപ്രടായവം എലന
സവംബനനിചനില.  ശന്നീമതനി  ഇ.  എസത.  ബനിജനികമടാള്  ഒരു  കേടാരദ്യവം  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.
ഓകരടാ കക്ഷത്രങ്ങളനിലവം അതനികനതടായ ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളുണത,  അതത സന്വേന്നീകേരനിച്ചു
ലകേടാണടാണത നമ്മേള് മുകനടാട്ടുകപടാകുനതത.  ശബരനിമലെലയ സവംബനനിചത കനരലത്ത
തനനിമുഖദ്യന  പറഞനിട്ടുള്ള ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളുലട ഒരു ഭടാഗലമന നനിലെയനിലെടാണത
50  വയസനിനത  മുകേളനിലള്ള  സന്നീകേള്ക്കത  അവനിലട  പ്രകവശനവം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതത.
ആര്ക്കുകവണലമങ്കനിലവം  അവനിലട  കപടാകേടാലമനത  പറഞത  ഗവണ്ലമനത  ഒരു
അഫനിഡവനിറത ലകേടാടുത്തനിരനിക്കുനലവനത ഇനലലെ പത്രത്തനില് വടായനിക്കടാന കേഴനിഞ.
അതലകേടാണടാണത ഇക്കടാരദ്യവം ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിക്കടാന ഇടയടായതത. 

ശന്നീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നടാണു: സര്, ഗുരുവടായൂര് കക്ഷത്രത്തനില് സന്നീകേള്ക്കത കപടാകേടാവം.
പുരുഷന്മേടാര് ഷര്ട്ടത  ഇടടാലത കവണവം അവനിലട  കേയകറണതത.  കകേരളത്തനിലലെ ഹനിന
കക്ഷത്രങ്ങളനില്  പലെതരത്തനിലള്ള  ആചടാരങ്ങളുണത.  കക്ഷത്രപ്രകവശന  വനിളവംബര
കേടാലെത്തത  ഗുരുവടായൂര്  കക്ഷത്രത്തനില്  കൃഷ്ണപനിള്ള,  കകേളപ്പെജനി,  സനി.ലകേ.  കഗടാവനിന്ദന
നടായര്  തടങ്ങനിയവലരകപ്പെടാലള്ള  അനലത്ത  സന്വേടാതനദ്യസമര  കനതടാക്കളടാണത
പ്രകക്ഷടാഭവം  നടത്തനിയതത.  പൂജടാരനിമടാരടാണത  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  അവകേടാശനികേള്  എനത
ഏകതടാ ഒരവംഗവം  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.  കകേരളത്തനില് ശന്നീനടാരടായണ പ്രസടാനവം
വനകപ്പെടാള്  പനികനടാക്കവം  നനില്ക്കുനവര്ക്കത  പഴയകേടാലെത്തത  പൂജടാരനികേളടാകേടാന
പടാടനിലടായനിരുന.  ശന്നീനടാരടായണ  പ്രസടാനത്തനിലന  കനതൃതന്വേത്തനില്  പരനിശന്നീലെനവം
ലെഭനിചത പ്രസ്തുത പ്രസടാനങ്ങള്ക്കത കേന്നീഴനിലലെ കക്ഷത്രങ്ങളനില് പൂജടാരനിമടാരടായനിരനിക്കുന
ഈഴവ സമുദടായത്തനില്ലപട്ടവരുണത.  കകേരളത്തനിലലെ  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  വനിവനിധ  തരത്തനിലള്ള
ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള് പുലെര്ത്തുകേയടാണത. മറത തരത്തനിലള്ള പ്രചരണങ്ങള് ഒഴനിവടാക്കനി ചര്ച
കമടാശമടാക്കടാതനിരനിക്കുകേ.

ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):  സര്,
ഇതസവംബനനിചത  ഒരു  വടാക്കത  പറഞനിലലങ്കനില്  ശരനിയടാവനില,  അതലകേടാണത
മടാത്രമടാണത  ഞടാന  പറയുനതത.  സന്നീകേള്ക്കത  ശബരനിമലെയനില്  പ്രകവശനിക്കടാകമടാ  എനതത
സവംബനനിച ഒരു കകേസത സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനിയനില് നനിലെനനില്ക്കുനണത.  അതനില് രണത
അഭനിപ്രടായങ്ങളടാണുള്ളതത.  1996-ലവം  പനിനന്നീടത  2011-ല് ശന്നീ. വനി.  എസത.
അച്ചുതടാനന്ദന  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തുവം എലന  കമല്കനടാട്ടത്തനിലെടാണത സുപ്രന്നീവം
കകേടാടതനിയനില് അഫനിഡവനിറത അയചതത. അതത സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനി തള്ളനിയനില. അതനില്
പറഞനിരനിക്കുന പ്രധടാനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യവം, സന്നീകേള്ക്കത ശബരനിമലെയനില് കേയറണലമനവം
അകതടാലടടാപ്പെവം ഇഇൗ കകേസത സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനി അകനന്വേഷനിചനിട്ടത നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിചടാല്
മതനിലയനമടാണത. അവനിലട കേയറണ എന പറയടാന കേഴനിയനില. നനിങ്ങള് പറയുനതത
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50  വയസനിനത  തടാലഴയുള്ളവര് കേയറണ എനടാണത.   ഇക്കടാരദ്യവം  സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനി
ചര്ച  ലചയത  തന്നീരുമടാനനിക്കലട്ട.  അഫനിഡവനിറനില്  പറഞനിരനിക്കുനതത,  മഹടാപണ്ഡനിതനടായ
ലപ്രടാഫസര് അമ്പലെപ്പുഴ രടാമവര്മ്മേ,  അകദ്ദേഹവം മരനിച്ചുകപടായനി.  അകദ്ദേഹവം എഴുതനിയ
ഒരു  കനടാട്ടുണത.   അതത  ഞടാന  അഫനിഡവനിറനില്  കൂട്ടനികചര്ത്തു.  "തനിരുവനിതടാവംകൂര്
രടാജനി  38-ാംവയസനില് ശബരനിമലെയനില് കേയറനിയനിട്ടുണത.  തനിരുവനിതടാവംകൂര് രടാജടാവത
അതത നനികഷധനിചനില.  അവസടാനവം മരനിച രടാജടാവത പറഞ,  ഞങ്ങള് ഇതനിലനപ്പെറനി
ഒനവം പറയുനനില.”ഇങ്ങലനലയടാലക്കയുള്ള ധടാരടാളവം സവംഭവങ്ങളുണത. അതലകേടാണത സുപ്രന്നീവം
കകേടാടതനി  ഇക്കടാരദ്യവം  തന്നീരുമടാനനിക്കലട്ട.  അവനിലട  കേയറണലമനത  പറയുനവര്
കമടാശക്കടാരടാലണനത  മടാത്രവം  പറയരുതത.  സന്നീകേള്ക്കത  തടാല്പരദ്യമുലണനടാണത  ഞടാന
മനസനിലെടാക്കുനതത.  നനിങ്ങള്  കവണലമങ്കനില്  രടാഷന്നീയമടായനി  ചനിന്തനിക്കൂ.  നനിങ്ങള്ക്കത
ഇതലകേടാണത  യടാലതടാരു  ഗുണവുമനില.  പകക്ഷ  കവണലമങ്കനില്  വനിശന്വേടാസത്തനിലന
അടനിസടാനത്തനില് പറയടാവം.  ഇഇൗ വനിഷയവം അവസടാനനിപ്പെനിച്ചുകൂകട;  ഇതനില് സുപ്രന്നീവം
കകേടാടതനി ഒരു തന്നീരുമടാനലമടുക്കലട്ട.  ആ വനിധനി വരുനതവലര  50  വയസ്സുവലരയുള്ള
സന്നീകേള് കേയറനില, ഇകപ്പെടാഴുവം കേയറുനനില.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  അങ്ങത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  ലമമ്പറടായനിരുന
ഒരടാളടാണത.  അഡനിനനികസഷനടാണത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  പ്രധടാന  കേടാരദ്യവം.
അവനിടലത്ത ആചടാരങ്ങളുവം അനുഷടാനങ്ങളുവം തനനിയുലട അഭനിപ്രടായമനുസരനിചടാണത
നടക്കുനലതനത  അകങ്ങയ്ക്കുവം  കബടാദ്ധദ്യമുള്ളതടാണത.  ശബരനിമലെയനില്  സന്നീകേലള
പ്രകവശനിപ്പെനികക്കണ  എന  വനിധനിയടാണത  ലഹകക്കടാടതനിയനില്നനിനവം  ഉണടായതത.
അതത  1960  കേടാലെഘട്ടങ്ങളനിലെടാലണനടാണത  ഞടാന  മനസനിലെടാക്കുനതത.  അതനിനു
കശഷമടാണത  സുപ്രന്നീവം  കകേടാടതനിയനില് കകേസ്സുണടായതത.  ആചടാരങ്ങലളയുവം  അനുഷടാനങ്ങലളയുവം
മടാനനിച്ചുലകേടാണത,  അതമടായനി  ബനലപ്പെട്ട  ആളുകേളുമടായനി  ചര്ചനടത്തനി,  അതനില്
അഭനിപ്രടായ സമനന്വേയവം ഉണടാക്കനിയകശഷവം  സുപ്രന്നീവം  കകേടാടതനിയനില്  അഫനിഡവനിറത
ലകേടാടുത്തടാല് മതനിയടായനിരുന. ഇതത രടാഷന്നീയമടായനി കേടാകണണ കേടാരദ്യങ്ങളടാകണടാ ?

ശന്നീമതനി  പനി  .    അയനിഷടാ കപടാറനി:  സര്,  ശബരനിമലെയനില് ഒരു ഏജത  ഗ്രൂപ്പെനിലള്ള
സന്നീകേള് പ്രകവശനിക്കുനതത  സവംബനനിചടാണത ഇവനിലട എലടാവരുവം ചര്ച ലചയ്യുനതത.
അതത കേന്നീഴത വഴക്കത്തനിലന ഭടാഗമടാലണനവം തനനിയുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേടാരമടാലണനലമടാലക്ക മുന
കദവസന്വേവം  വകുപ്പുമനനി  പറഞ.  മനുഷദ്യലര  പലെതടാക്കനി  മടാറടാനകവണനി  പണ്ടുകേടാലെവം
മുതല്  ആവശദ്യമനിലടാത്ത  ചനിലെ  കേന്നീഴത വഴക്കങ്ങള്  ഉണടാക്കനിയനിട്ടുണത.  അലതടാലക്ക
മടാറനിയകപ്പെടാള് ഇവനിലട  ഒനവം സവംഭവനിചനില,  സമൂഹവം  കുകറക്കൂടനി  നനടാവുകേയടാണുണടായതത.
ശബരനിമലെയനില്മടാത്രവം സന്നീകേള്ക്കത കപടാകേടാന പടാടനില, മറത അയ്യപ്പെകക്ഷത്രങ്ങളനിലലെലടാവം
ഏതത  ഏജത  ഗ്രൂപ്പെനിലള്ള  സന്നീകേള്ക്കുവം  കപടാകേടാലമനതനിലന  സടാവംഗതദ്യവം  എന്തടാലണനടാണത
എനനിക്കത  മനസനിലെടാകേടാത്തതത.  മുമ്പുവം  ഞടാനനിതത  സവംബനനിചത  സവംസടാരനിചനിരുന.
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കേഴനിവുള്ളവര്  മലെ  കേയറലട്ട,  എന്തനിനടാണത  അതനില്  വനിലെക്കത  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതത?
ആവശദ്യമനിലടാത്ത  കേന്നീഴത വഴക്കമകല  ഉണടാക്കനിവചനിട്ടുള്ളതത.  ഒരു  ചര്ച  വനടാലെകല
ഇതനിലന സതദ്യവം മനസനിലെടാകുകേയുള. സന്നീകേള് ശബരനിമലെയനില് കപടായടാല് എന്തടാണത
പ്രശ്നവം?  പുരുഷന്മേടാര് ലപടാങ്കടാലെയനിടണ എനത ആലരങ്കനിലവം പറഞനിട്ടുകണടാ;  സന്നീകേള്
ലപടാങ്കടാലെയനിടുന  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  പുരുഷന്മേടാര്  ലപടാങ്കടാലെയനിട്ടടാല്  എലന്തങ്കനിലവം
സവംഭവനിക്കുകമടാ? ഇലതടാലക്ക അനവനിശന്വേടാസങ്ങളുലട ഭടാഗമടായുള്ളതടാണത. ഇതലകേടാണത
എലന്തങ്കനിലവം സടാധനിലചടുക്കടാന നമുക്കത കേഴനിയുകമടാ? ആവശദ്യമനിലടാത്ത കേന്നീഴത വഴക്കങ്ങള് മടാറനി
സടാമൂഹനികേ  നന്നീതനിയുണടാക്കുകേയടാണത  കവണതത.  സന്നീകേകളടാടത  മടാത്രമടാണത  ഇത്തരവം
വനികവചനമുള്ളതത.  പുരുഷന്മേടാര്  എവനിലടലയങ്കനിലവം  കേയറടാന  പടാടനിലലനത  പറഞനിട്ടുകണടാ?
ഇലതലടാവം  പണ്ടുകേടാലെവം  മുതല്  ഉണടാക്കനിവചനിട്ടുള്ള  ആവശദ്യമനിലടാത്ത  കേന്നീഴത വഴക്ക
ങ്ങളടാലണനടാണത എനനിക്കത  പറയടാനുള്ളതത.  ഞടാനുവം  ഇലതടാലക്ക  കേണ്ടുവളര്ന
ഒരടാളടാണത.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത: സര്, മനിക്കവടാറുവം എലടാ അവംഗങ്ങളുവം ഇവനിലട അഭനിപ്രടായവം
കരഖലപ്പെടുത്തനി. ശബരനിമലെയനിലലെ സന്നീ പ്രകവശനലത്തക്കുറനിചടാണത അവസടാനവം ഇവനിലട
പറഞതത. സന്നീകേള്ലക്കതനിരടായനി ഞങ്ങളടാരുവം ഒനവം പറഞനിട്ടനില. നമ്മുലട ആചടാരടാനുഷടാന
പ്രകേടാരവം  ശബരനിമലെയനില്  പണ്ടുമുതകലെ  നനിലെനനില്ക്കുന  രന്നീതനി  എന്തടാലണനത  അകങ്ങയത
വദ്യകമടായനി അറനിയടാവം.  അങ്ങത കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത അവംഗമടായനിരുന വദ്യകനിയടാണത.
ഒരുപകക്ഷ അങ്ങലന ചനിലെ തടാല്പരദ്യങ്ങള് ഗവണ്ലമനനിനുലണങ്കനില്കപ്പെടാലവം അക്കടാരദ്യത്തനില്
ലപടാതചര്ച നടകത്തണതകല? ലപടാതചര്ചയത വഴനിലയടാരുക്കനി തന്നീരുമടാനലമടുത്തനിരു
നലവങ്കനില് ഇവനിലട  ചര്ച  ലചകയ്യണനി  വരനിലടായനിരുന.  ഇതത  ഇവനിലട  ചര്ച
ലചയ്യലപ്പെകടണ വനിഷയമല.

ഇനത ലതടാഴനില് കതടുന അഭദ്യസവനിദദ്യരടായ ആയനിരക്കണക്കനിനടാളുകേളുണത. ഹനിന
മതത്തനില്ലപ്പെട്ട ആളുകേള്ലക്കലടാവം സവംവരണ തതന്വേത്തനിലൂലട ലതടാഴനില് ലെഭനിക്കടാനുള്ള
അവസരമടാണത  ഉണടാക്കനിലയടുകക്കണതത.  ഇഇൗ തടാല്പരദ്യങ്ങള് സവംരക്ഷനിക്കടാന കവണ
നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  ലകേടാണ്ടുവന  2016-ലലെ  കകേരള
കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില് രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടാണത.  ഇഷമുള്ള
ആളുകേലള നനിയമനിക്കടാനകവണനി ശമവം നടത്തുന ഒരു ബനിലടായനി മടാത്രകമ ഇതനിലന കേടാണടാന
കേഴനിയുകേയുള. അതലകേടാണടാണത ഇതനില് ഞടാന വനികയടാജനിപ്പെത കരഖലപ്പെടുത്തുനതത.

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഞടാന എലന വനികയടാജനിപ്പെത കരഖലപ്പെടുത്തുന. കനരലത്ത
പടാസടാക്കനിയ ലനല്വയല് തണന്നീര്ത്തട സവംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് ഗവണ്ലമനനിലന
ആത്മടാര്ത്ഥതയനില്  ഒട്ടുവം  സവംശയമുണടായനിരുനനില.  ലനല്വയല്  തണന്നീര്ത്തടവം
സവംരക്ഷനിക്കണലമന  ഗവണ്ലമനനിലന  പ്രതനിബദ്ധതയനില്  സവംശയമുണടായനിരുനനില.
പകക്ഷ ഇഇൗ നനിയമത്തനിലന കേടാരദ്യത്തനില് ഗവണ്ലമനനിലന ഉകദ്ദേശശുദ്ധനിയനില് സവംശയവം
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കതടാനകേയടാണത.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  കദവസന്വേവം  മനനിക്കുതലന  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ഒരു
കേണ്സനിസ്റ്റേനസനി  ഇല.  അകദ്ദേഹവം  ആദദ്യവം  നനിയമസഭയനില്  പറഞതത  റനിക്രൂട്ടതലമനത
പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടടാന കപടാകുനലവനടാണത.  അതലകേടാണത  ഇതനില് ചട്ടത്തനിലന
ആവശദ്യമനില എനതത ഗവണ്ലമനത നയപരമടായനി തന്നീരുമടാനനിചതടാണത എനത അസനനിഗ്ദ്ധമടായനി
നനിയമസഭയനില്  പ്രഖദ്യടാപനിചതനിനുകശഷവം  ഇകപ്പെടാള്  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവനനിരനിക്കുകേയടാണത.
അതലകേടാണടാണത ഇതനിലലെടാരു കേണ്സനിസ്റ്റേനസനി ഇലലനത അകദ്ദേഹവം പറഞതത.  ഇഇൗ
ബനില് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെടാള് അകദ്ദേഹവം  സഭയനില് പറഞതത,  ശടാന്തനി,  പഞവടാദദ്യവം,
നടാദസന്വേരവം,  തകേനില്,  ആനക്കടാരന,  കേഴകേവം,  തളനി,  നനികവദദ്യവയ്പത,  വനിളക്കുതറ,
കസടാപടാനപ്പെടാട്ടത,  കുഴല്,  ഇലെത്തടാളവം  തടങ്ങനിയ  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളുമടായനി  ബനലപ്പെട്ട
നനിയമനങ്ങളുണത,  ആ  60  ശതമടാനവം  നനിയമനങ്ങള്  നടത്തടാന  നമുക്കത  ലചറനിയ
സവംവനിധടാനത്തനിലന ആവശദ്യമുണത എനതടാണത. ഇനനി നനിയമനങ്ങള് പനി.എസത.സനി.-ക്കത
വനിടുലമനത  പറയുകമ്പടാഴുവം  60  ശതമടാനവം  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടനില
എനത  ഇതനില്ത്തലന  പറയുനണത.  ഇഇൗ  ബനില്  അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെടാള്ത്തലന
അകദ്ദേഹവം  പറഞതത  എലടാ  നനിയമനങ്ങളുവം  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടടാന  സടാധദ്യമല
എനടാണത.  യു.ഡനി.എഫത.  മുമ്പത  ലചയതവം  അതടാണത.  കക്ഷത്രവനിശന്വേടാസനികേളുമടായുവം
സവംഘടനകേളുമടായുവം  ആകലെടാചനിചത  അവരുലട  അഭനിപ്രടായങ്ങള്  സന്വേരൂപനിചത  ജസ്റ്റേനിസത
പരനിപൂര്ണന  കേമ്മേന്നീഷന  റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന  അടനിസടാനത്തനില്  ഇങ്ങലനലയടാരു  റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡനിനുകവണനി തന്നീരുമടാനലമടുക്കുകേയടാണത ലചയതത.  പലെ കക്ഷത്രങ്ങളനിലവം പത്തു
വര്ഷകത്തടാളമടായനി  നനിയമനങ്ങലളടാനവം  നടനനിട്ടനില.  പലെ  ഘട്ടങ്ങളനില്  നനിയമനവുമടായനി
ബനലപ്പെട്ട  അഴനിമതനികേളുണടായകപ്പെടാള്  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  സവംവനിധടാനമുണടാകേണലമനത
ലലഹകക്കടാടതനി ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുവം ജസ്റ്റേനിസത പരനിപൂര്ണന കേമ്മേന്നീഷന റനികപ്പെടാര്ട്ടനിലന
കൂടനി അടനിസടാനത്തനിലമടാണത യു.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനനിലന ഭരണകേടാലെത്തത ഇങ്ങലനലയടാരു
സവംവനിധടാനവം  ലകേടാണ്ടുവനതത.  അതനില്  കേടാതലെടായ  ഒരു  മടാറവുവം  വരുത്തനിയനിട്ടനില.
ഇതനില് മദദ്യപടാനനികേള്ക്കത അവംഗതന്വേവം ലകേടാടുക്കടാന പടാടനില എനതടായനിരുന സബ്ജക്ടത
കേമ്മേനിറനിക്കത  കപടാകുനതനിനുമുമ്പുണടായനിരുന  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശവം.  അതത  സഭയനിലലെ
ചര്ചയ്ക്കുകശഷവം സബ്ജക്ടത കേമ്മേനിറനിയനില് പനിനവലെനിച്ചു എനതത വളലര നല കേടാരദ്യമടാണത.
ഇകപ്പെടാള് അവകശഷനിക്കുന കേടാരദ്യവം, കബടാര്ഡനിലലെ നനിലെവനിലള്ള അവംഗങ്ങളുലട എണവം
ആറനില്നനിനവം മൂനടാക്കനി എനതടാണത.

ശന്നീ  .    അനൂപത  കജക്കബത  : സര്,  കബടാര്ഡനിലന  രൂപന്നീകേരണത്തനില്  എലടാ
സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി കബടാഡനികേളനിലവം അലടാത്തതനിലവം 60 വയലസകനടാ 65 വയലസകനടാ പ്രടായപരനിധനി
വയടാറുണത. ഇതനില് പ്രടായപരനിധനി പൂര്ണമടായുവം ഒഴനിവടാക്കനിയനിരനിക്കുകേയടാണത. കനരലത്ത
ശന്നീ. അടൂര് പ്രകേടാശത ചൂണനിക്കടാണനിചതകപടാലലെ ഏലതങ്കനിലവം പ്രകതദ്യകേ വദ്യകനികേള്ക്കത
കവണനിയടാകണടാ  ഇങ്ങലനലയടാരു  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവനനിരനിക്കുനലതനത  അകങ്ങയത
കതടാനനിയനിട്ടുകണടാ?
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ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, കഭദഗതനികേള് പരനികശടാധനിചടാല് അങ്ങലന കതടാനവം.

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന:  സര്,  ഇഇൗ  ബനില്  വനതനിനുകശഷവം  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിനുകേന്നീഴനിലള്ള  അമ്പലെങ്ങളനിലലെടാലക്ക  സവംവരണതതന്വേവം  പടാലെനിക്കുകേയുവം
പട്ടനികേജടാതനിക്കടാരടായ  ആളുകേള്ക്കുള്ലപ്പെലട  കജടാലെനി  ലെഭനിക്കുകേയുവം  ലചയനിട്ടുണത.  എനടാല്
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  കനരനിട്ടത  നടത്തുന  കകേടാകളജത  കപടാലള്ള  സടാപനങ്ങളനില്
ഇകപ്പെടാഴുവം സവംവരണതതന്വേവം പടാലെനിക്കടാനടായനി ശമവം നടനനിട്ടനിലലന കേടാരദ്യവം അങ്ങയുലട
ശദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടനിട്ടുകണടാ?

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  അങ്ങത  സൂചനിപ്പെനിചതത  വളലര  ശരനിയടാണത.  ഇതനില്
ലചയര്കപഴണടായനി നനിയമനിക്കടാന ഒരടാലള കേണ്ടുവചനിട്ടുള്ളതകപടാലലെയടാണത പറയുനതത.
"ജനിലടാ ജഡ്ജനി ആയനിരനിക്കുനകതടാ ആയനിരുനകതടാ അലലങ്കനില് ജനിലടാ ജഡ്ജനിയടായനി
നനിയമനിക്കലപ്പെടടാന  കയടാഗദ്യതയുള്ളകതടാ  ആയ ഒരടാലള  ലചയര്കപഴണടായനി  നനിയമനി
കക്കണതടാണത"  എനടാണത  പറയുനതത.   ഏഴത  വര്ഷവം  കകേടാടതനി  വരടാന്തയനില്ക്കൂടനി  നടന
ഒരടാലള  ലചയര്കപഴണടായനി  നനിയമനിക്കടാവുനതടാണത.  കനരലത്ത  ലചയര്കപഴണടായനി
നനിയമനിചനിരുനതത കജടായനിനത ലസക്രട്ടറനിലയയടായനിരുന. യഥടാര്ത്ഥത്തനില് ഗവണ്ലമനത
നടപടനിക്രമവുമടായനി  ബനമുള്ള  കജടായനിനത  ലസക്രട്ടറനികയടാ  മുന  കജടായനിനത
ലസക്രട്ടറനികയടാ  ആണത  most  competent  person  to  Chair.  ജനിലടാ  ജഡ്ജനി
ആയനിരനിക്കുനകതടാ ആയനിരുനകതടാ ആയ ആലള നനിയമനിക്കനില എന കേടാരദ്യവം എനനിക്കത
ഉറപ്പെടാണത.  ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന  കയടാഗദ്യതയുള്ള  ആലരലയങ്കനിലവം  നനിയമനിക്കുവം
എനടാണത  ഇതനില്നനിനത  മനസനിലെടാകുനതത.  ജനിലടാ  ജഡ്ജനിമടാരുവം  മുന  ജനിലടാ
ജഡ്ജനിമടാരുമടായനി  നനിരവധനികപ്പെരുള്ളകപ്പെടാള്  ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന  കയടാഗദ്യതയുള്ള
ആളനിലന  നനിയമനിക്കടാലമനത  പറയുനതത  ഇതനിലന  ഉകദ്ദേശശുദ്ധനിലയ  കചടാദദ്യവം
ലചയ്യുനതടാണത.  അവംഗങ്ങലള  സവംബനനിചത  അങ്ങയുലട  പ്രസവംഗത്തനില്  പറഞതത,
പലെ  അവംഗങ്ങളുവം  കവണ  രന്നീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിട്ടനില,  അവര്  ലവറുലത  ശമ്പളവം
വടാങ്ങനിയതടാണത  എനടാണത.  അങ്ങലനയടാലണങ്കനില്  നനിലെവനിലള്ള  ആക്ടത  പ്രകേടാരവം
അകനന്വേഷണവം  നടത്തനി  ഗവണ്ലമനനിനത  അവലര  പുറത്തടാക്കടാനുള്ള  അധനികേടാരമുണത.
ഇഇൗ  നനിയമത്തനില്  ഒരു  കഭദഗതനിയുവം വരുത്തടാലത നനിയമത്തനിനുള്ളനില്നനിനതലന
അവലര  പുറത്തടാക്കനിയനിരുനലവങ്കനില്  ഇങ്ങലനലയടാരു  കഭദഗതനി  ആവശദ്യമനിലടായനിരുന.
അതടായനിരുന  ലചകയ്യണനിയനിരുനതത.  അതത  നനിലെവനിലള്ള  ആക്ടനില്  കൃതദ്യമടായനി
പറയുനണത.  അതനിനുപകേരമടായനി  അവലര  ഒഴനിവടാക്കനി  മൂനത  കപലര  ലകേടാണ്ടുവരുന
എനപറഞടാല് അതനിലന കൃതദ്യമടായ അര്ത്ഥവം നമ്മേള് ഉകദ്ദേശനിച മൂനത ആളുകേലള
ലകേടാണ്ടുവരുന  എനതടാണത.  സഹകേരണസവംഘവം  പനിടനിലചടുക്കുകേ  എനതത  നമ്മേള്
കകേള്ക്കുകേയുവം  മനസനിലെടാക്കുകേയുവം  ലചയനിട്ടുണത.  ജനിലടാ  സഹകേരണ  ബടാങ്കുകേള്  പനിരനിച്ചുവനിട്ടത
സവംസടാന  ബടാങ്കത  പനിടനിലചടുക്കടാന  ഗവണ്ലമനനിനത  ഉകദ്ദേശമുലണനത  മനസനിലെടാക്കനിയടാണത
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ഇനത  ഇവനിലട  അടനിയന്തരപ്രകമയവം  ലകേടാണ്ടുവനതത.  നനിലെവനിലള്ള  അവംഗങ്ങലള
വദ്യവസടാപനിതമടായ മടാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട നന്നീക്കവംലചയ്യടാനുള്ള വദ്യകമടായ വദ്യവസ ആക്ടനില്
നനിലെനനില്ലക്ക,  കുറുക്കുവഴനിയനില്ക്കൂടനി  ഇങ്ങലനലയടാരു  വനിദദ്യ  പ്രകയടാഗനിക്കുനതത തനികേച്ചുവം
അനദ്യടായമടാണത.  സഹകേരണ സടാപനങ്ങകളടാ മറ്റുള്ള കബടാര്ഡകേകളടാ പനിരനിച്ചുവനിടുന
ലെടാഘവത്തനില്  ഇതത  ലചയ്യുനതത  വനിശന്വേടാസനികേകളടാടുവം  സമൂഹകത്തടാടുവം  ലചയ്യുന
ലതറടാണത  എനതടാണത  എലന  അഭനിപ്രടായവം.  അതകപടാലലെ  ബനിലനിലന  ആറടാമലത്ത
വകുപ്പെത പ്രധടാന ആക്ടനില് ഏതത ഭടാഗത്തത കചര്ക്കണലമനത പറഞനിട്ടനില. പ്രധടാനലപ്പെട്ട
ആക്ടനിലവം  ഇവനിലടയുവം  ആറടാവം  വകുപ്പെത  വരുനണത.  ഇതത  ലസനത  എനടാക്ടതലമനനിലന
ഭടാഗമടായുള്ള  ഒരു പുതനിയ  പ്രവണതയടാണത.  ലസനത  എനടാക്ടതലമനത  എനതനിനര്ത്ഥവം
തല്ക്കടാലെവം ലകേടാണ്ടുവരുവം പനിനനിടത അതനിനത സടാനമനില എനതടാണത. ഭസ്മവം വടായുവനില്നനിനത
എടുക്കുനതകപടാലലെ  എടുത്തുകേഴനിഞടാല്  പനിലന  കേടാണുകേയനില.  അലതടാരു  നല
നനിയമനനിര്മ്മേടാണമല. ആറടാമലത്ത വകുപ്പെടായനി ഇതനിലവം പ്രധടാന ആക്ടനിലവം വരുനണത.
അതലകേടാണത ആക്ടത കഭദഗതനി ലചയ്യുകമ്പടാള് വനിശന്വേടാസകേരമടായ കേടാരദ്യങ്ങളുവം കക്ഷത്രങ്ങളുമടായനി
ബനലപ്പെട്ട കേടാരദ്യങ്ങളുവം വളലര സൂകതകയടാലട ലലകേകേടാരദ്യവം ലചകയ്യണതടാണത.

മലെബടാര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലന സവംബനനിചത എനനിക്കത പ്രകതദ്യകേനിലചടാനവം
പറയടാനനില.  1951-ലലെ  The  Madras  Hindu  Religious  and  Charitable
Endowments  Act  പ്രകേടാരമടാണത  ഭരണവം  നടത്തനിയലതനത  പറഞ.  മലെബടാര്
കദവസന്വേത്തനിലലെ കേടാരദ്യങ്ങള് അകങ്ങയത നനടായനി അറനിയടാവുനതടാണത.  സടാമ്പത്തനികേ
കസടാതസനിലടാത്ത സന്വേതനമടായ ലചറനിയ  അമ്പലെങ്ങളടാണത  അവനിലടയുള്ളതത.  ഇഇൗ
അമ്പലെങ്ങളനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത ശമ്പളവം ലകേടാടുക്കടാനകപടാലവം കേഴനിയുനനില.  എലന
നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില് കേരനിക്കടാടുള്ള അമ്പലെത്തനില്  14  ജന്നീവനക്കടാരുണത.  മൂനത
അമ്പലെങ്ങള്  ഒറലക്കട്ടനിലവം ആറത  ഉപകക്ഷത്രങ്ങളുമുണത.  ഇവനിടലത്ത  14  ജന്നീവനക്കടാരുവം
മുഴുപ്പെട്ടനിണനിയനിലെടാലണനത  പറയടാവം.  ലെഭനിക്കുന  വരുമടാനത്തനിലന  50  ശതമടാനവം
അമ്പലെത്തനിലലെ ലചലെവനിനത ലകേടാടുക്കണവം.  ബടാക്കനിയുള്ള 50 ശതമടാനവം  തകേലകേടാണടാണത 14
കപരുലട ശമ്പളവം ലകേടാടുകക്കണതത.  കേഴനിഞ മൂനനടാലെത വര്ഷമടായനി ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത
ശമ്പളവം  ലെഭനിക്കടാത്ത  സടാഹചരദ്യമടാണുള്ളതത.  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കേരനിക്കടാടത  കക്ഷത്രവം
മൂവടായനിരവം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പത  ഉണടായതടാലണനടാണത  കേണക്കടാക്കുനതത.  ആ
കക്ഷത്രത്തനില്  നനിതദ്യനനിദടാനലചലെവുകേള്ക്കുവം  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  ശമ്പളവം  നല്കേടാനുവം
കേഴനിയടാത്ത  ദുരവസ നനിലെനനില്ക്കുകേയടാണത.

ശന്നീ  .   സനി  .   ലകേ നടാണു: സര്, ബഹുമടാനപ്പെട്ട അവംഗവം പറയുന കക്ഷത്രവം മലെബടാര്
കദവസന്വേത്തനിലന  ഭടാഗമടാലണങ്കനില്  ഇതകപടാലലെ  ശമ്പളവം  ലെഭനിക്കടാത്ത അവസ  ഉണടാകേനില.
മലെബടാര് കദവസന്വേത്തനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത മുഴുവന ശമ്പളവുവം ലെഭനിക്കുനണത. കേഴനിഞ
കേടാലെത്തത ലെഭനിചതനികനക്കടാള് കൂടുതല് ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് ഇനവര്ക്കത ലെഭനിക്കുകേയടാണത.
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യു.ഡനി.എഫത.  ഭരണകേടാലെത്തത മലെബടാര്  കദവസന്വേത്തനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  ശമ്പളവം
ലകേടാടുത്തനിട്ടുണടാകേനില.  തനിരു-ലകേടാചനിയനിലള്ളതകപടാലലെ ഇലലങ്കനിലവം  ഇനത  മലെബടാര്
കദവസന്വേത്തനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത ശമ്പളമുണത.  ആ കക്ഷത്രത്തനിലലെ  14  ജന്നീവനക്കടാര്
പട്ടനിണനിയനിലെടാലണനത  ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര് പറയുനതത  മലെബടാര് കദവസന്വേത്തനികനതടാലണങ്കനില്
ശരനിയല. സന്വേതന കക്ഷത്രമടാലണങ്കനില് ഉണടാകുവം.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം   കബടാര്ഡ
കപടാലലെയുവം  ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകപടാലലെയുവം  കകേടാമണ് പൂളനിലെല മലെബടാര്
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതത.  അതലകേടാണത  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയനില്
ലപടുത്തടാനുള്ളതത,  മലെബടാര്  ആക്ടത  തലന  കഭദഗതനി  ലചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സന്വേന്നീകേരനിക്കണലമനടാണത.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  ശന്നീ.  സനി.  ലകേ നടാണു,  ഞടാന പറഞ കേരനിക്കടാടത
കദവസന്വേവം  എനപറയുനതത  മലെബടാര് കദവസന്വേവം  കനരനിട്ടത  നടത്തുനതല.  മൂവടായനിരവം
വര്ഷങ്ങള്  പഴക്കമുള്ള  സന്വേതന  കക്ഷത്രമടാണത  അതത.  അവനിലട  നൂറുകേണക്കനിനത
ഏക്കര്  ഭൂമനിയുണത.  എനനിട്ടുകപടാലവം  അവനിലടയുള്ള  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  ശമ്പളവം  ലകേടാടുക്കടാന
കേഴനിയുനനില.  അതസവംബനനിചത എനനിക്കത അവര് നനികവദനവം തനതടാണത.   കനരനിട്ടറനിവുള്ള
കേടാരദ്യമടാണത  ഞടാന  പറയുനതത.  മലെബടാറനിലലെ  കക്ഷത്രങ്ങള്  മലെബടാര്  കദവസന്വേത്തനിലന
അവംഗന്നീകേടാരത്തനിലെടാണത  നനിലെനനില്ക്കുനതത.  ഇലതടാലക്ക  സന്വേതനമടായനി  നനിലെലകേടാള്ളുന
കക്ഷത്രങ്ങളടാണത.  അവനിലടലയലടാവം  കദവസന്വേത്തനില്നനിനത  നടാമമടാത്രമടായ  സഹടായമടാണത
ലെഭനിക്കുനതത.   വരുമടാനത്തനിലന  50 ശതമടാനവം കക്ഷത്രനടത്തനിപ്പെനിനുവം ബടാക്കനിയുള്ള
50  ശതമടാനവംലകേടാണത  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  ശമ്പളവം  ലകേടാടുക്കുകേയുവം  ലചയ്യണലമനള്ളതടാണത
പ്രശ്നവം.  14  കപര്ക്കത  ശമ്പളവം  ലകേടാടുക്കടാന  കേഴനിയടാത്ത  പ്രസനിദ്ധമടായ  ഒരു  കക്ഷത്രത്തനിലന
അവസ  ഇതടാലണങ്കനില്  മറത  നൂറുകേണക്കനിനത  കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ  ജന്നീവനക്കടാര്
നടാമമടാത്രമടായ  ശമ്പളവം  ലെഭനിക്കടാലത  പട്ടനിണനിയുവം  മറ്റുമടായനി  കേഴനിയുനലണനതത
യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാണത.   ബഹുമടാനപ്പെട്ട മനനി ഇതനികലെയ്ക്കുള്ള നനിയമനവം നടത്തുകമ്പടാള്,
മലെബടാര് കദവസന്വേവുമടായനി ബനലപ്പെട്ട കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  മടാനദ്യമടായ
ശമ്പളവം ലകേടാടുക്കുനതനിനുള്ള സവംവനിധടാനമുണടാക്കണവം.  മുന ചന്നീഫത ലസക്രട്ടറനി ശന്നീ.
ലകേ.  ജയകുമടാറനിലന  കനതൃതന്വേത്തനിലള്ള  കേമ്മേന്നീഷന  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  നടാണുകവട്ടന
വടായനിചടാല് മതനി. ഇകപ്പെടാള് മലെയടാളവം സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലട ലവസത ചടാനസലെറടായ
ശന്നീ.  ലകേ.  ജയകുമടാറനിലന  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  വളലര  കൃതദ്യമടാണത.  ഞടാന  ഇനലലെ
അകദ്ദേഹവുമടായനി  സവംസടാരനിചതടാണത.  കൃതദ്യമടായ  ഇനഫര്കമഷലന  അടനിസടാനത്തനിലെടാണത
ഞടാന  ഇലതടാലക്ക  പറയുനതത.  അലടാലത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  കപടാലലെടാരു  ബനിലനിലന
ചര്ചടാകവളയനില്  ലവറുലത  പറയുലമനത  അങ്ങത  കേരുതണ.  വസ്തുതടാപരമടായനി
കേടാരദ്യങ്ങള് മനസനിലെടാക്കനിത്തലനയടാണത പറയുനതത.
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ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    ഷടാജനി:  സര്,  മലെബടാര് കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിനത  പുറത്തുള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളനില്  മടാത്രമുള്ള  പ്രശ്നമല.  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിനത  കേന്നീഴനിലള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളനിലവം  ലദനവംദനിന  ലചലെവനിനല,  ഒരു  കനരലത്ത  ഭക്ഷണവം  വടാങ്ങടാന
കപടാലവം തനികേയനില ഇകപ്പെടാള് ലകേടാടുക്കുന ശമ്പളവം.  ജയകുമടാര് കേമ്മേന്നീഷന റനികപ്പെടാര്ട്ടത
നടപ്പെനില്വരുത്തുന  രന്നീതനിയനിലള്ള  മടാറമടാണത  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനില്
ഉണടാകകേണതത.  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിനത  കേന്നീഴനിലള്ളവരുലട  കേടാരദ്യത്തനില്  രക്ഷയുലണനടാണത
നടാണുകവട്ടന   പറഞതത.  ഒരനിക്കലമനില,  അവരുലട  കേടാരദ്യവം  വളലര  കേഷമടാണത.
അതലടാത്തവരുലട കേടാരദ്യവം  അതനിലവം കേഷമടാണത.

ശന്നീ  .    എവം  .    ഉമ്മേര് :  സര്,  ശന്നീ.  വനി.  എസത.  ശനിവകുമടാര്  ചൂണനിക്കടാണനിചത
കപടാലലെ,  മലെബടാര് കദവസന്വേവം ആക്ടനില് സമഗമടായ കഭദഗതനി ലകേടാണ്ടുവരണലമനത
തലനയടാണത  എനനിക്കുവം  പറയടാനുള്ളതത.  ഇകപ്പെടാള്  ലകേടാടനിയ  കവനലെനിലന  നമ്മേലളലടാവരുവം
പ്രതന്നീക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയടാണത.  പലെ കക്ഷത്രങ്ങളുകടയുവം ഭടാഗമടായനി വലെനിയ കുളങ്ങളുണത.
എലന നനികയടാജകേമണ്ഡലെത്തനില് തൃക്കലെവംകകേടാടത പഞടായത്തനില് ഒരു കക്ഷത്രമുണത.
കേരനിക്കടാടത  കക്ഷത്രത്തനിലന ലതടാട്ടപ്പുറത്തുള്ള കക്ഷത്രമടാണതത.  ആ കക്ഷത്രത്തനില്  5
ഏക്കകറടാളവം  വരുന കുളമുണത.  കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിനത  പണമനിലടാത്തതനിനടാല് ആ
കുളവം  വൃത്തനിയടാക്കനിയനിട്ടത  വര്ഷങ്ങളടായനി.  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കടാന
കേഴനിഞ വര്ഷവം ഒരു കകേടാടനി രൂപ ലകേടാടുത്തുലവങ്കനിലവം അതനില് ഒരു ലപസകപടാലവം
ലചലെവടാക്കനിയനിട്ടനില.  ഗവണ്ലമനത പ്രകതദ്യകേ ലഹഡ്ഡനില് പണവം അനുവദനിചനിട്ടുകപടാലവം
കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള്  സവംരക്ഷനിക്കടാന  ലചലെവഴനിചനിട്ടനില.  വരുന  കവനലെനിലന  മുനനില്
കേണത  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള് സവംരക്ഷനിക്കണവം.  അവ ശുദ്ധന്നീകേരനിചടാല് അടുത്തുള്ള മറത
കുളങ്ങളനിലവം  കേനിണറുകേളനിലവം  ധടാരടാളവം  ലവള്ളമുണടാകുവം.  അങ്ങലന  വലെനിയ  രന്നീതനിയനിലള്ള
കുളങ്ങള് സവംരക്ഷനിക്കടാന ഗവണ്ലമനനിലന ഭടാഗത്തുനനിനവം പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധയുണടാകേണലമന
മടാത്രവം പറഞലകേടാണത ഞടാന അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശന്നീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടനിക്കുകവണനി  ശന്നീ  .    ആര്  .    രടാമചന്ദ്രന:  സര്,  സബ്ജക്ടത
കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില്  ലപടാതജനടാഭനിപ്രടായവം  കനടുനതനിനടായനി  സര്ക്കുകലെറത
ലചയ്യണലമന  കഭദഗതനി ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഞടാന ഇഇൗ ബനിലനിലന അനുകൂലെനിക്കുന. കകേരളത്തനിലലെ വനിവനിധ കക്ഷത്രങ്ങളുലട
ഭരണനനിയനണവം  തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത,  ഗുരുവടായൂര്  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡത,  ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത,  കൂടല്മടാണനികേദ്യവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത,
മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  എനനിവയനില്  നനിക്ഷനിപ്തമടാണത.  തനിരുവനിതടാവംകൂര്
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനില്  1200-ല്പ്പെരവം  കക്ഷത്രങ്ങളുവം  ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലന കേന്നീഴനില് 400-ല്പ്പെരവം കക്ഷത്രങ്ങളുവം മലെബടാര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലന
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കേന്നീഴനില്  1600-ല്പ്പെരവം  കക്ഷത്രങ്ങളുമുണത.  തനികേച്ചുവം  വദ്യതദ്യസമടായ  ചട്ടങ്ങളുലട
അടനിസടാനത്തനിലെടാണത  ഇഇൗ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  ഭരണനനിര്വ്വഹണവം  നടക്കുനതത.
വനിവനിധ  ചട്ടങ്ങള്   നനിലെവനില്  വനതമുതല്  ഇനവലര  അതതത  കബടാര്ഡകേള്ക്കത
കേന്നീഴനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങളുലട  നനിയമനവം  അതതത  കബടാര്ഡകേളടാണത  നടത്തനിവരുനതത.
നനിയമനത്തനില്  സര്ക്കടാരനിനത  യടാലതടാരു  നനിയനണവുമനില.  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത
നടത്തനിയനിരുന  എലടാ  നനിയമനങ്ങളനിലവം  വദ്യടാപകേമടായ  അഴനിമതനി  നടനതടായനി
കബടാദ്ധദ്യമുള്ളതനിലന  ലവളനിചത്തനില്  ജസ്റ്റേനിസത  പരനിപൂര്ണന  കേമ്മേന്നീഷലന  നനിര്കദ്ദേശമടാണത
കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളനിലലെ നനിയമനവം  പബനികേത സര്വ്വന്നീസത കേമ്മേന്നീഷനത വനിടണലമനതത. അതത
കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫത. ഗവണ്ലമനനിലന തന്നീരുമടാനമടാണത.  ഇതനില് ഭരണവനിഭടാഗവം
തസനികേകേള് മടാത്രമടാണത  കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിനത ലകേമടാറലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ളതത.   എനടാല്
അതതത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേള്  ലസഷദ്യല്  റൂള്സത  രൂപന്നീകേരനിക്കടാത്തതനിനടാല്
പനി.എസത.സനി.-ക്കത  തടര്നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കടാന  സടാധനിചനിട്ടനില.  അതനിനടാല്
നനിയമവം ലകേടാണ്ടുവന  2008-നുകശഷവം ഇതവലര ഒരു നനിയമനവുവം പ്രസ്തുത കബടാര്ഡകേളനില്
സനിരടാടനിസടാനത്തനില് നടനനിട്ടനില. 

ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):  സര്,
ബഹുമടാനപ്പെട്ട ലമമ്പര് പറഞതനില് ലതറ്റുണത.  തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത
സമയത്തത  ചട്ടവം  തയ്യടാറടാക്കനിത്തനനിലലങ്കനിലവം  പനിനന്നീടതത  ലകേടാടുത്തു,  പബനികേത  സര്വ്വന്നീസത
കേമ്മേന്നീഷന  ചട്ടങ്ങള്  തയ്യടാറടാക്കനി  എലടാ  കപടാസകേളനികലെയ്ക്കുവം  കനടാട്ടനിഫനികക്കഷനത
തയ്യടാറടായനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണത അതത കവലണനവചതത.

4.00 PM]

ശന്നീ  .   ആര്  .   രടാമചന്ദ്രന: സര്, കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫത. സര്ക്കടാര്, നനിയമനങ്ങള്
പനി.എസത.സനി.-ലയ  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിലക്കടാണ്ടുള്ള  നനിയമവം  റദ്ദേത  ലചയ്യുകേയുവം  പകേരവം
കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത രൂപന്നീകേരനിക്കുകേയുവം ലചയ. ആദദ്യവം 5 അവംഗങ്ങളടാണത
പ്രസ്തുത  കബടാര്ഡനില്  ഉണടായനിരുനതത.  പട്ടനികേജടാതനി/വനനിതടാ  വനിഭടാഗങ്ങള്ക്കത
ഒരവംഗലത്തയടാണത  യു.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാര്  കബടാര്ഡനികലെയത  ആകലെടാചനിചനിരുനതത.
എനടാല്  അനലത്ത  സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനി  കയടാഗത്തനില്  ഇതനിലള്ള  അനഇൗചനിതദ്യവം
കേമ്മേനിറനിയനിലലെ  പ്രതനിപക്ഷ,  എല്.ഡനി.എഫത.  ലമമ്പര്മടാര്  ചൂണനിക്കടാണനിചതനിലന
അടനിസടാനത്തനില്  ലമമ്പര്മടാരുലട  എണവം  6  ആക്കുകേയടാണുണടായതത.   കബടാര്ഡനിലന
കേടാലെടാവധനി  5  വര്ഷമടാണത  അനത  തന്നീരുമടാനനിചനിരുനതത.  കജടായനിനത  ലസക്രട്ടറനി  റടാങ്കനിലള്ള
ഉകദദ്യടാഗസലനയടാണത  ലചയര്കപഴണടായനി തന്നീരുമടാനനിചനിരുനതത.  ഹനിനമതത്തനിലലെ
വനിവനിധ ജടാതനികേലള പ്രതനിനനിധന്നീകേരനിചത  6  അവംഗങ്ങലളയുവം തന്നീരുമടാനനിച്ചു.  എനടാല്
കബടാര്ഡത  രൂപന്നീകൃതമടായനി  ഇനവലര  ഒറ  നനിയമനവംകപടാലവം  നടത്തനിയനിട്ടനില.
ചുരുക്കത്തനില് വനിവനിധ കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളനിലലെ ആയനിരക്കണക്കനിനത ഒഴനിവുകേള്
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നനികേത്തടാലത തടാല്ക്കടാലെനികേ ജന്നീവനക്കടാലര കുത്തനിനനിറചത  ഭരണവം മുകനടാട്ടുലകേടാണ്ടു
കപടാകുന  അവസയടാണത  2008  മുതല്  ഇനവലര  നടനകപടാരുനതത.  മുന
എല്.ഡനി.എഫത.  സര്ക്കടാരനിലന നയമടായനിരുന കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത നനിയമനങ്ങള്
പനി.എസത.സനി.-ക്കത വനിടുകേ എനതത. എനടാല് കനരലത്ത പറഞതകപടാലലെ ലസഷദ്യല് റൂള്സത
രൂപന്നീകേരനിക്കടാനുണടായ  കേടാലെതടാമസവുവം  സര്ക്കടാരനിലന  മടാറവുമടാണത  ഇതത  നനിര്വ്വഹനിക്കടാന
കേഴനിയടാലത വനതത.  ഇതത പനി.എസത.സനി.-യുലട വന്നീഴ്ചയല,  മറനിചത  കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളുലട
ഭടാഗത്തുനനിനണടായ  കേടാലെതടാമസവുവം  ഗവണ്ലമനനിലന  മടാറവുവംമൂലെമുണടായ  സവംഭവമടാണത.
ഇഇൗ സര്ക്കടാര് അധനികേടാരത്തനില് വനകപ്പെടാള് നനിയമനവം പനി.എസത.സനി.-ക്കത വനിടുന
കേടാരദ്യവം  സജന്നീവമടായനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുണടായനി.  എനടാല് വനിവനിധ കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേള്
ലസഷദ്യല്  റൂള്സുണടാക്കടാന  കേടാലെതടാമസവം  വരുത്തനിയടാല്  നനിയമനങ്ങള്  വന്നീണ്ടുവം
അനനിശനിതതന്വേത്തനിലെടാകുലമനതനിനടാലെടാണത  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത
തടാല്ക്കടാലെനികേമടായനി  തടരലട്ട  എന  നയപരമടായ  തന്നീരുമടാനവം  സര്ക്കടാര്  ലകേ ലക്കടാണതത.
എനടാല്  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  എന  ലചറനിയ  സടാപനത്തനില്  ഇത്രയധനികേവം
ലമമ്പര്മടാര് ആവശദ്യമുലണനത ഇഇൗ സര്ക്കടാര് കേരുതനനില. അതനിനടാലെടാണത ഇകപ്പെടാള്
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ബനിലനില്  ലചയര്മടാന  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  അവംഗങ്ങളുലട  എണവം
മൂനടായനി  കുറയടാന  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതത.   അതകപടാലലെ  ലചയര്മടാനടാകകേണ  വദ്യകനി
നനിയമപരനിജടാനമുള്ള  വദ്യകനിയടാകേണലമനത  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തമകബടാധദ്യമുണത.
അതനിനടാലെടാണത  ലചയര്മടാനടാകകേണ  വദ്യകനി  ജനിലടാ  ജഡ്ജനികയടാ  ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന
കയടാഗദ്യതയുള്ള  ആകളടാ  ആകേണലമനത  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതത.  അതകപടാലലെതലന
കബടാര്ഡവംഗങ്ങളുലട  കേടാലെടാവധനി  നനിലെവനില്  5  വര്ഷമടാണത.  ഇതത  3  വര്ഷമടായനി
കുറയടാന ബനിലനില് വദ്യവസ ലചയ്യുന.  മറത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേളനിലലെ കേടാലെടാവധനിയുവം 3
വര്ഷമടായതനിനടാല്  ഇഇൗ  കേടാലെടാവധനിക്കത  വദ്യകമടായ  സടാധൂകേരണമുണത.   ലമമ്പര്മടാരുലട
എണവം കുറയുകമ്പടാള് മന്നീറനിവംഗനിലന കേന്വേടാറത്തനിലവം മടാറവം ആവശദ്യമടാണത.   ഇതനിനുള്ള
കഭദഗതനിയുവം ഇതനില് വദ്യവസ ലചയ്യുന.  കഭദഗതനി ബനില് പടാസടായനിക്കഴനിയുകമ്പടാള്
നനിലെവനിലള്ള  ആറവംഗ  കബടാര്ഡനിനത  പ്രസകനിയനിലടാതടാകുവം.  അതനിനടാല്  അവരുലട
പ്രവര്ത്തനവം അവസടാനനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള വദ്യവസയുവം ഇഇൗ ബനിലനില് ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  നനിയമനങ്ങള്  അഴനിമതനിവനിമുകമടാക്കടാനുവം  നനിലെവനിലള്ള  ഒഴനിവുകേള്
അടനിയന്തരമടായനി  നനികേത്തടാനുവം  ഇഇൗ  ബനിലനിലലെ  വദ്യവസകേള്ക്കനുസൃതമടായുള്ള
പുതനിയ  നനിയമന  കബടാര്ഡത  നനിലെവനില്  വരുകമ്പടാള്  കേഴനിയുലമനടാണത  എലന
പ്രതന്നീക്ഷ.  അതനിനടാല് ഞടാന ഇഇൗ ബനിലനിലന പൂര്ണമടായുവം പനിന്തടാങ്ങുന.  ഇതമടായനി
ബനലപ്പെട്ട  ഒനരണത  വനിഷയങ്ങള്കൂടനി  ഞടാന  സഭയുലട  ശദ്ധയനില്ലപ്പെടുത്തടാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡത  നനിയമനങ്ങളനിലലെടാനവം  പനി.എസത.സനി.-യുലട
സവംവരണതതന്വേങ്ങകളടാ  ജനസവംഖദ്യടാനുപടാതനികേ  സവംവരണതതന്വേങ്ങകളടാ
പടാലെനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനിലലനടാണത മനസനിലെടാകുനതത.  കക്ഷത്രപ്രകവശന  വനിളവംബരവം
നടലനങ്കനിലവം  കക്ഷത്ര  കജടാലെനികേളനില്  പനികനടാക്കക്കടാര്  ഇനവം  പനികനടാക്കമടാണത.  ഇതത
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പരനിഹരനിക്കടാനുള്ള വദ്യവസ  ഉറപ്പുവരുത്തണവം.  രണടാമലത്ത  വനിഷയവം,  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡകേളുലട  കേന്നീഴനിലലെ  ഒട്ടനവധനി  സ്കൂളുകേള്,  കകേടാകളജുകേള്,  മറനിതര  സടാപനങ്ങള്
എനനിവനിടങ്ങളനിലലെ നനിയമനവം  കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനില്  ലകേടാണ്ടുവരുനതടാണത  ഇഇൗ
സടാപനങ്ങളുലട  നനിയമനങ്ങളനിലലെ  അഴനിമതനി  ഒഴനിവടാക്കടാനുവം  സവംവരണവം
പടാലെനിക്കലപ്പെടടാനുമുള്ള  മടാര്ഗ്ഗവം.  എനടാല്  കകേരള  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ചട്ടവം  കഭദഗതനി
വരുത്തനിയടാല് മടാത്രകമ ഇതത സടാധദ്യമടാകൂ എനത വനിദഗ്ധര് അഭനിപ്രടായലപ്പെടുന. ഇഇൗ
ചട്ടപ്രകേടാരവം  മടാകനജത ലമനത  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  സടാപനങ്ങളനിലലെ  നനിയമനവം  മടാകനജത ലമനനില്
നനിക്ഷനിപ്തമടാണത.  അതനിനടാല് ഇത്തരവം  സടാപനങ്ങളനിലലെ  നനിയമനവം  അതടാതത
കബടാര്ഡകേള്ക്കത  ഒരു  ചട്ടവുവം  പടാലെനിക്കടാലത  യകഥഷവം  നടത്തടാവം.  ഇവനിലട
സവംവരണതതന്വേങ്ങള്  പടാലെനിക്കടാനുവം  നനിയമനങ്ങള്  സുതടാരദ്യമടാക്കടാനുവം
അഴനിമതനിവനിമുകവം  മുദടാവടാകേദ്യമടാക്കനിയ  സര്ക്കടാര്  തന്നീര്ചയടായുവം  ഇടലപകടണതണത.
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേളനില്  വനിജനിലെനസത  ഓഫന്നീസര്മടാലര നനിയമനികക്കണതനിലലനത  മുന
സര്ക്കടാര്  തന്നീരുമടാനലമടുത്തതടായനി  ഒരു  വടാര്ത്ത  വടായനിക്കുകേയുണടായനി.
കബടാര്ഡകേളനിലലെ അഴനിമതനി  തടയടാന സന്വേതന വനിജനിലെനസത  സവംവനിധടാനവം എലടാ
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേളനിലവം  ഉടന  നടപ്പെനില്വരുത്തടാന  സര്ക്കടാര്  നടപടനി
സന്വേന്നീകേരനികക്കണതടായനിട്ടുണത.  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡകേളനിലലെ  നനിലെവനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ണമടായുവം കേടാരദ്യക്ഷമമടാലണനത എനനിക്കത കതടാനനനില.  ഇതത
കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കടാന  നടപടനി  സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലലെ
ഭൂരനിഭടാഗവം  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കുവം  ജന്നീവനിക്കടാനുള്ള  കവതനവം  ലെഭനിക്കുനനിലലനതത  വസ്തുതയടാണത.
അതനിനടാല്  ഇവര്  പലെകപ്പെടാഴുവം  സമരത്തനിലന  പടാതയനിലെടാണത.  ഫണനിലന  അപരദ്യടാപ്തത
പുനരുദ്ധടാരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത  വനിഘടാതവം  സൃഷനിക്കുന.  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലന കേടാരദ്യത്തനില് സര്ക്കടാര് അടനിയന്തര ശദ്ധ പതനിപ്പെനികക്കണതടായനിട്ടുണത.
അതകപടാലലെ കക്ഷത്രങ്ങകളടാടനുബനനിചത  കുളങ്ങള്,  കേടാവുകേള് എനനിവ സവംരക്ഷനിക്കടാനുള്ള
നടപടനി സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.  കേടാവുകേളുവം കുളങ്ങളുവം വനിപുലെമടാക്കടാനുവം ലമചലപ്പെടുത്തടാനുവം
പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനി ആവനിഷരനിക്കണവം.  കകേന്ദ്ര  വനവം-പരനിസനിതനി മനടാലെയങ്ങള്ക്കത
പദ്ധതനി തയ്യടാറടാക്കനി  നല്കേടാന  കബടാര്ഡകേള്  മുനകേലയ്യടുക്കണവം.  അതകപടാലലെ
ജലെവനിഭവവം,  വനവം,  പരനിസനിതനി  എനന്നീ  വകുപ്പുകേളുവം  പദ്ധതനി  തയ്യടാറടാകക്കണതടായനിട്ടുണത.
കക്ഷത്രങ്ങകളടാടനുബനനിച്ചുള്ള  ഭൂമനി  പൂര്ണമടായുവം  അളനതനിട്ടലപ്പെടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കടാനുള്ള
സവംവനിധടാനവുവം  ഇതമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത   ആകലെടാചനിക്കടാന  നമുക്കത  കേഴനിയണലമനള്ളതടാണത
എനനിക്കത നനിര്കദ്ദേശനിക്കടാനുള്ളതത.

ശന്നീ. ലകേ. എസത. ശബരന്നീനടാഥനുകവണനി  ശന്നീ  .   ലകേ  .   മുരളന്നീധരന: സര്, സബ്ജക്ടത
കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത
കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില് വന്നീണ്ടുവം അകത സബ്ജക്ടത  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയത
അയയണലമന കഭദഗതനി ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ഞടാന വളലര കുറചത  സമയവം മടാത്രകമ എടുക്കുകേയുള.  പകക്ഷ പ്രസവംഗത്തനി
നനിടയനിലെനിടലപട്ടത കചടാദദ്യവം കചടാദനിചത ദയവടായനി എലന ശലെദ്യവം ലചയ്യരുതത.  എകനടാടത
കചടാദനിചനിട്ടത ഒരു കേടാരദ്യവുമനില, കേടാരണവം ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനിയടാണത ഇഇൗ കേടാരദ്യങ്ങള്
തന്നീരുമടാനനികക്കണതത.  എലന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് അകദ്ദേഹത്തനിലന മുമ്പനില് വയ്ക്കുനലവനത
മടാത്രകമയുള.  ഇവനിലട  ശന്നീ.  ജനി.  സുധടാകേരന  കദവസന്വേവം  വകുപ്പുമനനിയടായനിരുനകപ്പെടാഴടാണത
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലലെ  നനിയമനങ്ങള്  പബനികേത  സര്വ്വന്നീസത  കേമ്മേന്നീഷനത  വനിടടാന
തന്നീരുമടാനനിചതത.  എനടാല്  സര്ക്കടാര്  ജന്നീവനക്കടാലര  റനിക്രൂട്ടത  ലചയ്യുന  ഒരു സടാപനമടായത
ലകേടാണത മതസടാപനങ്ങളനികലെയ്ക്കുള്ള നനിയമനങ്ങള് നടത്തുനതത ശരനിയല എലനടാരു
തന്നീരുമടാനത്തനിലന അടനിസടാനത്തനിലവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലലെ നനിയമനങ്ങള്ക്കത
ഒരു സന്വേതന ഏജനസനി കവണലമന ജസ്റ്റേനിസത പരനിപൂര്ണന കേമ്മേന്നീഷലന നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന
അടനിസടാനത്തനിലമടാണത  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടടാനുള്ള  തന്നീരുമടാനവം
റദ്ദേടാക്കനി കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡനിലന ഏല്പ്പെനിക്കടാന  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനത
തന്നീരുമടാനനിചതത.  അനത റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡനിലന ലചയര്മടാന, അതകപടാലലെതലന
കബടാര്ഡവംഗങ്ങളുലട കേടാലെടാവധനി 65 വയകസടാ അലലങ്കനില് അഞത വര്ഷകമടാ രണനില്
ഏതടാകണടാ  ആദദ്യവം  വരുനതത  അതനുസരനിചടാണത  ഇതനിലന കേടാലെടാവധനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാന
തന്നീരുമടാനലമടുത്തതത.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനത  വനതനിനുകശഷവം  ഇനത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഇഇൗ കഭദഗതനി പ്രകേടാരവം,  കേടാലെടാവധനി  3  വര്ഷമടാണത.  പലക്ഷ
പ്രടായപരനിധനിയനില. കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത നനിലെവനില്വന കബടാര്ഡനിനത
ഇനനി  നടാലവര്ഷവം  കേടാലെടാവധനിയുണത.  ഇതത  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി  കബടാഡനിയടാണത.  ഇകപ്പെടാള്
നനിങ്ങള്  ഇഇൗ  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരുകമ്പടാള്  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം  ആ  കേമ്മേനിറനി  ഇലടാതടാകുവം,
പുതനിയ കേമ്മേനിറനി നനിലെവനില് വരുവം. പുതനിയ കേമ്മേനിറനിയുലട കേടാലെടാവധനി മൂനവര്ഷമടാണത.
മൂനവര്ഷവം കേഴനിയുകമ്പടാള് ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത തലനയടാണത അധനികേടാരത്തനിലണടാകുകേ. വന്നീണ്ടുവം
3  വര്ഷകത്തയത പുതനിയ കേമ്മേനിറനി വരുവം. 5  വര്ഷവം കേഴനിഞത ഭരണവം മടാറനിവനടാല്,
ജനങ്ങളടാണത പരമടാധനികേടാരനികേള്,  ഞടാന പറയുനതത ഭരണവം മടാറനിവനടാല് വന്നീണ്ടുവം
ഇതനിനത  5  വര്ഷമടാക്കനിലക്കടാണ്ടുള്ള കഭദഗതനി ലകേടാണ്ടുവരടാന സടാധനിക്കുവം.  അങ്ങലന
വരുകമ്പടാള് ഒരു സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി കബടാര്ഡത എന പദവനി  ഇതനിനത നഷലപ്പെടുവം.  അതടാണത
ഇഇൗ കഭദഗതനിലകേടാണത സവംഭവനിക്കടാവുന വലെനിയ തകേരടാറടായനി ഞടാന കേടാണുനതത.

രണടാമതത,  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തത  ഇതനിലന  ലചയര്മടാന  ഗവണ്ലമനത
ലസക്രട്ടറനികയടാ ലസക്രട്ടറനിയടായനി റനിട്ടയര് ലചയ വദ്യകനികയടാ ആകേണലമനടായനിരുന.
ഇകപ്പെടാഴലത്ത നനിയമമനുസരനിചത  ജനിലടാ  ജഡ്ജനികയടാ ജനിലടാ ജഡ്ജനിയടാകേടാന കയടാഗദ്യതയുള്ള
ആകളടാ ആകേണവം എനടാണത.  സതദ്യത്തനില് ഇവനിലട ഈ കഭദഗതനിയുലട ആവശദ്യവം
ഉണടായനിരുനനില. ഇവനിലട  കനരലത്ത  സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ  എലടാവര്ക്കുമറനിയടാവം
ഇതനിലന  ഉകദ്ദേശദ്യലമന്തടാലണനത,  ഗവണ്ലമനനിനത  ഇഷമുള്ള  ആളുകേലള  വയ്ക്കുകേലയനതടാണത.
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അതനിനത  ഇകപ്പെടാഴലത്ത  നനിയമവം  തലന  ധടാരടാളമടാണത.  ഗവണ്ലമനത  ലസക്രട്ടറനിമടാലരലടാവം
യു.ഡനി.എഫത.  കേടാരടാകണടാ?  അലകലടാ.  എലടാ  പടാര്ട്ടനികയടാടുവം  ആഭനിമുഖദ്യമുള്ള
ഉകദദ്യടാഗസരുണത,  ലസക്രട്ടറനിമടാരുണത.  ഏതടായടാലവം കഭദഗതനി പ്രകേടാരമുള്ള പുതനിയ
കബടാര്ഡത  വരുകമ്പടാള്  ഈലയടാരു  നനിയമവം  മടാകറണ  ആവശദ്യമുണടായനിരുനനില.
റനിട്ടയര്ലചയ  ലസക്രട്ടറനിമടാരനില്  ധടാരടാളവംകപര്  ഇനലത്ത  ഗവണ്ലമനനികനടാടത
ആഭനിമുഖദ്യമുള്ളവരുണത. ഇതലകേടാണ്ടുണടാകുന പ്രധടാന തകേരടാലറനപറയുനതത ഏതത
പ്രടായക്കടാര്ക്കുവം ഇതനിലന ലചയര്മടാനടായനിരനിക്കടാലമനതടാണത. കേഴനിഞ നനിയമത്തനില്
65  വയസടായനിരുനലവങ്കനില്  ഇകപ്പെടാള്  90  വയസ്സുകേഴനിഞടാലവം  ഇതനിലന  ലചയര്മടാനടായനി
ഇരനിക്കടാലമനത പറയുകമ്പടാള് പ്രടായവംലചനവലര കുടനിയനിരുത്തടാനുള്ള ഒരു സടാപനമടായനി ഇതത
മടാറുലമനള്ളതടാണത  ഇതനിലന  പ്രധടാനലപ്പെട്ട  തകേരടാറടായനി  ഞടാന  കേടാണുനതത.
അതലകേടാണത ഈ കഭദഗതനിപ്രകേടാരവം ഇതനിലന സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി ഘടന നഷലപ്പെടുകേയടാണത.
അതകപടാലലെ  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  ഈ  വകുപ്പെനിലന  ചുമതലെകയലറടുത്തകപ്പെടാള്
പറഞ, ഇതത തനിരനിചത പനി.എസത.സനി.-ക്കത വനിടുലമനത.  പലക്ഷ അകദ്ദേഹവം സടാമൂഹനികേ
രവംഗത്തുവം  ഈ  ഫന്നീല്ഡനിലലമടാലക്ക  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  പലെ  ആളുകേളുമടായുവം  സടാമുദടായനികേ
സവംഘടനകേളുമടാലയടാലക്ക നടത്തനിയ ചര്ചയുലട അടനിസടാനത്തനിലെടാണത വന്നീണ്ടുവം ഇതത
കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  തലനലയനള്ള  തന്നീരുമടാനത്തനികലെയത  എത്തനികചര്നതത.
ഏതടായടാലവം  യടാഥടാര്ത്ഥദ്യവം  മനസനിലെടാക്കനി ഉചനിതമടായ തന്നീരുമടാനലമടുത്തതത  വളലര
നനടായനി.   അതനിനത  തയ്യടാറടായ മനനിലയ അഭനിനന്ദനിക്കടാനുവം ഈ സന്ദര്ഭവം ഞടാന
വനിനനികയടാഗനിക്കുകേയടാണത.  ഇവനിലട  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങലളക്കുറനിചത  പറഞ.  ആചടാരങ്ങളുവം
അനുഷടാനങ്ങളുവം വര്ഷങ്ങളടായനി നമ്മുലട രടാജദ്യത്തത നനിലെനനില്ക്കുനതടാണത. എനടാല്
അതനിലലെ  ലതറടായ  വനിശന്വേടാസങ്ങളുവം  അനവനിശന്വേടാസങ്ങളുവം   പ്രവണതകേളുലമടാലക്കയടാണത
സടാമൂഹനികേ പരനിഷര്ത്തടാക്കളുലട ശമഫലെമടായനി തനിരുത്തനിലയഴുതനിയനിട്ടുള്ളതത.   അതത
വനതത അതടാതത ഫന്നീല്ഡനില്നനിനത വനവരുലട ആവശദ്യങ്ങളനുസരനിച്ചുവം സമരങ്ങള്
അനുസരനിച്ചുമടാണത.  ലകേ.  കകേളപ്പെന  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള  മറകനകേവം  സടാമൂഹനികേ
പരനിഷര്ത്തടാക്കലളടാലക്ക ശമനിചതനിലന ഫലെമടായനിട്ടടാണത   കക്ഷത്രദര്ശനവം നടത്തടാന
നനികഷധനിക്കലപ്പെട്ടവര്ക്കത  കക്ഷത്രത്തനില്  പ്രകവശനിക്കടാനുവം  വഴനിനടക്കടാനുവം  കക്ഷത്രപ്രകവശന
വനിളവംബരമുള്ലപ്പെലടയുള്ള   അവകേടാശങ്ങളുലമടാലക്ക  ലെഭദ്യമടായതത.  അതത  സടാമൂഹനികേ
പരനിഷര്ത്തടാക്കളുലട  പ്രവര്ത്തനഫലെമടായനിട്ടടാണത.  അകതസമയവം  നമ്മേള്  വനിശന്വേടാസങ്ങളനില്
മടാറവംവരുത്തടാന  മുനകേടാലെങ്ങളനിലവം  ശമനിചനിട്ടനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മനനി  ലദവ
വനിശന്വേടാസനിയടാകണടാ  എലനനനിക്കറനിയനില.  പലക്ഷ  അകദ്ദേഹത്തനിലന  പ്രസടാനവം  ഭഇൗതനികേ
കേടാരദ്യങ്ങളനില് വനിശന്വേസനിക്കുന ഒരു രടാഷന്നീയ പ്രസടാനമടാണത.  ആ പ്രസടാനത്തനിലന
പ്രതനിനനിധനിയടായനി വനനിട്ടുകപടാലവം അകദ്ദേഹവം ശബരനിമലെയനില് ലചനകപ്പെടാള് ഭഗവടാലന
ലതടാഴുകേയുവം  പ്രസടാദവം  സന്വേന്നീകേരനിക്കുകേയുവം  ലചയ.  അതനിനര്ത്ഥവം  അകദ്ദേഹത്തനിലന
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ഭഇൗതനികേവടാദത്തനില്  അകദ്ദേഹവം  ലവള്ളവംകചര്ത്തു  എനല.  ആചടാരങ്ങകളടാടുള്ള
ബഹുമടാനമടാണത അകദ്ദേഹവം പ്രകേടനിപ്പെനിചതത. അതത തനികേച്ചുവം ഉചനിതമടായ ഒരു കേടാരദ്യമടായനി ഞടാന
കേടാണുന.  എനകേരുതനി  അകദ്ദേഹവം  വനിശന്വേടാസനിയടായനിട്ടനിലകലടാ.  അതത  ആചടാരങ്ങകളടാടുള്ള
വനിശന്വേടാസത്തനിലന  ഒരു  ഭടാഗമടാണത.  ഞടാന  തലന  പലെകപ്പെടാഴുവം  അമ്പലെങ്ങളനില്
മടാത്രമല പള്ളനികേളനിലവം കപടാകേടാറുണത, പ്രടാര്ത്ഥനിക്കടാറുണത. എനകേരുതനി എലന മതവം
മടാറുനനില.  എലടാവം  ലദവത്തനിലന  അവംശമടാലണനത  വനിശന്വേസനിക്കുന  ഒരടാളടാണത
ഞടാന.  ഈ സഭയനില് സഗഇൗരവമടായനി  പ്രതനിജലയടുക്കുനവര് നടാലള  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനില്  അവംഗമടായനി  വനടാല്  ലദവനടാമത്തനിലെടാണത  പ്രതനിജലയടുക്കുനതത.
അതത  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളുലട  ഭടാഗമടായനിട്ടടാണത.  അതനിലന  ലതറടായനി  ഞടാന
കേടാണുനനില.  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള് ഒറയടനിക്കത മടാറ്റുനതത ശരനിയടായ പ്രവണതയല.
ഇവനിലട ശബരനിമലെയനിലലെ സന്നീ പ്രകവശനലത്തക്കുറനിചത പറഞ. ഞടാന അത്രവലെനിയ
എകതലപര്ലട്ടടാനമലലങ്കനിലവം  പത്തുനടാല്പതത  വര്ഷമടായനി  മുടങ്ങടാലത  ശബരനിമലെ
ദര്ശനവം നടത്തുന ആളടാണത. ഈ വര്ഷവം നടാല്പ്പെത്തനിലയടാനടാമലത്ത വര്ഷമടാണത.
ശബരനിമലെ  ഐതന്നീഹദ്യപ്രകേടാരവം  പറയുനതത  പത്തുവയസ്സുവലരയുള്ള  ലപണ്കുട്ടനികേള്ക്കുവം
അമ്പതത  വയസ്സുകേഴനിഞ  സന്നീകേള്ക്കുവം  ശബരനിമലെ  ദര്ശനവം  നടത്തടാലമനടാണത.  ഇവനിലട
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ലകേടാട്ടടാരക്കര ലമമ്പര് കചടാദനിലചടാരു കേടാരദ്യവം,  ബടാക്കനി സലെലത്തടാലക്കയുള്ള
അയ്യപ്പെകക്ഷത്രങ്ങളനില് എന്തുലകേടാണടാണത സന്നീകേലള പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുനതത എനടാണത.
ഓകരടാ  കക്ഷത്രങ്ങള്ക്കുവം  ഓകരടാ  ആചടാരങ്ങളുണത.  ഗുരുവടായൂര്  കക്ഷത്രത്തനില്  ഹനിനമത
വനിശന്വേടാസനികേലള  മടാത്രകമ  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കൂ.  അവനിലട  ലതടാഴുന  ആചടാരങ്ങള്ക്കുവം
വദ്യതദ്യടാസമുണത.  ഷര്കട്ടടാ  ബനനിയകനടാ  ധരനിചത  അമ്പലെത്തനിനകേത്തത  കപടാകേടാന  സടാധദ്യമല.
അകതസമയവം  മറ്റുപലെ  ശന്നീകൃഷ്ണ  കക്ഷത്രങ്ങളനിലവം  അങ്ങലനയുള്ള  നനിബനനകേലളടാനമനില.
എലടാ മതക്കടാര്ക്കുവം കപടാകേടാവം.  എലടാ ജടാതനി/മതവനിഭടാഗങ്ങളനില്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുവം പ്രകവശനമുള്ള
കക്ഷത്രമടാണത ശബരനിമലെ.  മടാത്രമല,  വനിശന്വേടാസമനുസരനിചത തടാലഴയനിരനിക്കുന വടാവരു
സന്വേടാമനിലയ ലതടാഴുതതനിനുകശഷകമ പതനിലനട്ടടാവംപടനി  കേയറടാന പടാടുള.  ഇത്രകയലറ
മതസഇൗഹടാര്ദ്ദേമുള്ള ഒരു കക്ഷത്രമടാണത അതത.  കഡടാ.  ലകേ.  ടനി.  ജലെന്നീല് അവനിലട ലചലകേയുവം
കക്ഷത്രത്തനില്  സന്ദര്ശനവം  നടത്തുകേയുവം  ലചയതനിലന  ഞടാന  ആത്മടാര്ത്ഥമടായനി
അനുകമടാദനിക്കുകേയടാണത.  അവനിലട ലതടാഴുതതലകേടാണത അകദ്ദേഹത്തനിലന മതവനിശന്വേടാസങ്ങള്ക്കത
ഒരു  കകേടാട്ടവുവം  ഉണടാവുകേയനില.  വടാവരുസന്വേടാമനിലയ  ലതടാഴുതത  ശബരനിമലെ  ദര്ശനവം
നടത്തുന  എലനകപ്പെടാലലെയുള്ള  എത്രകയടാ  ഭകരുണത.  ചനിലെ  ആളുകേള്  ഇകപ്പെടാള്
അയ്യപ്പെലനലയടാലക്ക  കഹടാള്ലസയനിലെടായനി  എടുക്കടാന  കനടാക്കുകേയടാണത.  അവര്ലക്കടാനവം
അയ്യപ്പെചരനിതമറനിഞകൂടടാ,  ഹനിനമതവനിശന്വേടാസവുമനില.  ഇലെക്ഷനനില്  കവടാട്ടത  കേനിട്ടടാന
കവണനി  ലചയ്യുന  ചനിലെ  കകേടാപ്രടായങ്ങള്  മടാത്രമടാണത.  അങ്ങലനയുള്ള  ആളുകേള്
എന്തുപറഞടാലവം  അവനിലട  ദര്ശനവം  നടത്തനിയതനിനത  അകദ്ദേഹലത്ത  ആത്മടാര്ത്ഥമടായനി
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അനുകമടാദനിക്കടാനകൂടനി  ഞടാന  ഈ  സന്ദര്ഭവം  വനിനനികയടാഗനിക്കുകേയടാണത.  ഞടാന
പറഞവനതത,  ശബരനിമലെലയ  സവംബനനിചത  ഒരു  ജടാതനിയനില്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുവം  ഒരു
മതത്തനില്ലപ്പെട്ടവര്ക്കുവം  യടാലതടാരു  വനിലെക്കുമനില.  പനിലന  ആലകേയുള്ളതത  10
വയസ്സുമുതല് 50  വയസ്സുവലരയുള്ള സന്നീകേള്ക്കത പ്രകവശനമനിലലനതടാണത.  അതനിലന
കേടാരണവം  പറയുനതത  സടാധടാരണ  ഈ  പ്രടായത്തനിലള്ളവലര  ബ്രഹ്മചടാരനികേള്
കേടാണനിലലനതടാണത  വനിശന്വേടാസവം.  അതത  വനിശന്വേടാസമടാണത.  ശരനിയടാകേടാവം,  ലതറടാകേടാവം.
കേടാരണവം  നമ്മേളടാരുവം  അയ്യപ്പെലന  കേണനിട്ടുള്ളവരല.  വനിശന്വേടാസമകല  എലടാവം,  എന
പറയുനതകപടാലലെ  ഇതത  വനിശന്വേടാസത്തനിലന  ഭടാഗമടാണത.  മടാത്രവുമല,  ശബരനിമലെ
അയ്യപ്പെന ബ്രഹ്മചടാരനിയടാണത,  അതടാണത മുഖദ്യപ്രതനിഷ. മറത സലെങ്ങളനിലള്ള അയ്യപ്പെ
കക്ഷത്രങ്ങളനില്  അയ്യപ്പെലന  ലചതനദ്യവം  മടാത്രകമയുള.  അയ്യപ്പെന  പന്തളവം  ലകേടാട്ടടാരത്തനില്
നനിനത കനലരകപടായതത ശബരനിമലെയനികലെയടാണത. അതടാണത മുഖദ്യ പ്രതനിഷ.   അതലകേടാണടാണത
അയ്യപ്പെലന ബ്രഹ്മചടാരനിയടായനി കേണക്കടാക്കുനതത. 

(അദ്ധദ്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സന്നീക്കര്)

ഏലതങ്കനിലവം വര്ഷവം കേനനി അയ്യപ്പെന്മേടാര് വനനിലലങ്കനില്  മടാളനികേപ്പുറത്തമ്മേലയ
അയ്യപ്പെന  കേലദ്യടാണവം  കേഴനിക്കുലമനടാണത  പുരടാണങ്ങളനില്പ്പെറയുനതത.  ഇകപ്പെടാള്  ഇവനിടലത്ത
ചര്ചയനുസരനിചടാലണങ്കനില്  അയ്യപ്പെനത  മടാളനികേപ്പുറത്തനിലന  കേലദ്യടാണവം  കേഴനികക്കണ
സനിതനിവനികശഷമുണടാകുവം.  ദയവടായനി  ഈ  മനനിയുലട  കേടാലെത്തത  അതത  നടത്തരുലതനടാണത
എനനിക്കത  അകദ്ദേഹകത്തടാടത  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതത.  അതലകേടാണത  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളനില്
തലടാലെവം  തലെയനിടടാതനിരനിക്കുകേയടാണത  ഇനലത്ത  സടാഹചരദ്യത്തനില്  നലതത.  ഇലതടാലക്ക
മുതലലെടുക്കുന ചനിലെ ശകനികേള് നമ്മുലട സമൂഹത്തനിലണത. ശബരനിമലെയനില് മടാത്രമല,
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട ഇ.പനി. ജയരടാജനറനിയടാവം, ശന്നീ. ലജയനിവംസത മടാതല്യുവനിലന നനികയടാജകേ
മണ്ഡലെമടായ  തളനിപ്പെറമ്പനിലലെ  രടാജരടാകജശന്വേര  കക്ഷത്രത്തനില്  ലവകേനിട്ടത  ഏഴത
മണനിമുതല്  ഒമ്പതത  മണനിവലര  മടാത്രകമ  സന്നീകേള്ക്കത  പ്രകവശനമുള.  അതനിലന
ഐതന്നീഹദ്യലമന്തടാലണനത  എനനിക്കറനിയനില.  ഏഴത  മണനിവലര പുരുഷന്മേടാലര മടാത്രകമ
അവനിലട  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുകേയുള.  ആറ്റുകേടാല്  ലപടാങ്കടാലെ  സന്നീകേള്  മടാത്രകമ  ഇടടാന
പടാടുള.  പുരുഷന്മേടാര്ക്കത  അവനിലട  ലചലടാകനടാ  ലതടാഴടാകനടാ  തടസലമടാനമനില.
കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷവുവം ആറ്റുകേടാല് ലപടാങ്കടാലെ ദനിവസവം ഞടാനുവം ശന്നീ.  വനി.  എസത.
ശനിവകുമടാറുവം  ആറ്റുകേടാല്  പ്രകദശവം  ഉള്ലപ്പെട്ട  കനമവം  എവം.എല്.എ.  ആയനിരുന
ശന്നീ.  വനി.  ശനിവനകുട്ടനിയുവം  ആറ്റുകേടാലെനില്  ലചനനിട്ടുണത.  പകക്ഷ  സന്നീകേള്ക്കുമടാത്രകമ
ലപടാങ്കടാലെയനിടടാന സടാധനിക്കൂ.  ആ  വനിശന്വേടാസങ്ങള്ലക്കടാലക്ക  മടാറവംവരുത്തനിയടാല്
ആവശദ്യമനിലടാത്ത സവംഘര്ഷങ്ങള്ക്കുവം കേലെടാപങ്ങള്ക്കുവം ഇടവരുവം. അതനിനത കേടാത്തനിരനിക്കുന
ശകനികേള് ഇവനിലടയുണത.  ഇവനിലട  ആ  സവംഘടനിത  ശകനിയുലട,  സവംഘടനിത
ശകനിയല;  ഒരു  കൂട്ടമടാളുകേള്,  അവരനില്  ഒരടാള്  ഇവനിലട  കേയറനിവന
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എനവനിചടാരനിചനിട്ടത  കൂടുതല്  ആള്ക്കടാര്  വരടാതനിരനിക്കടാന  നമ്മേലളലടാവരുവം
ശദ്ധനികക്കണതടാണത.  ഒരടാള്  കേയറനി  വനതത  അതലകേടാലണടാനമല.  അതനിലനക്കുറനിചത
നമ്മേലളടാലക്ക  ഡനികബറത  നടത്തടാറുലണങ്കനിലവം ലതരലഞടുപ്പെനില്  ഒരടാള്  സനിരമടായനി
കതടാല്ക്കുകമ്പടാള്  ജനങ്ങള്ക്കത  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം ഒരു  സനിമ്പതനി  കതടാനവം.
അങ്ങലനലയടാരു  സനിമ്പതനിയുലട  കപരനില്  ഒരടാള്  വനലവനത  വനിചടാരനിചനിട്ടത,
ഇതവലരയുള്ള  സഭയനിലലെ ഒരു സനിസ്റ്റേമുണകലടാ, യു.ഡനി.എഫത.-ഉവം എല്.ഡനി.എഫത.-
ഉവം  അതനിനത  വലെനിയ  മടാറവംവരുലമന  വനിശന്വേടാസലമടാനവം  എനനിക്കനില.  അലതടാരു
പ്രകതദ്യകേ  കകേസടായനി  കേണക്കടാക്കനിയടാല്  മതനി.  എനടാലവം  ഒനകൂടനി
ശദ്ധനിചനിരുലനങ്കനില്  അതത  ഒഴനിവടാക്കടാമടായനിരുന.  ദഇൗര്ഭടാഗദ്യവശടാല്  ശന്നീ.  വനി.
ശനിവനകുട്ടനിക്കത അനത പറനിയ ചനിലെ അബദ്ധങ്ങളുലട ഫലെമടായനിട്ടടാണത ഇതത സവംഭവനിചതത. അതത
മുതലലെടുക്കടാന ഞങ്ങള്ക്കത കേഴനിഞനില.

പട്ടനികേജടാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുവം  നനിയമവുവം  സടാവംസടാരനികേവുവം
പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന):  സര്,   ശന്നീ.  വനി.
ശനിവനകുട്ടനിക്കത  കേഴനിഞ  ലതരലഞടുപ്പെനില്  കേനിട്ടനിയതനികനക്കടാള്  10000  കവടാട്ടത
കൂടുതലണത.  നനിങ്ങള്ക്കത  33000  കേനിട്ടനിയ  സടാനത്തത  10000  കവടാട്ടടായനി  കുറയുകേയടാണത
ലചയതത.   ലകേട്ടനിവച കേടാശുവം കപടായനി.

ശന്നീ  .   ലകേ  .   മുരളന്നീധരന:  സര്, ഞടാനുവം ശന്നീ. എന. എ. ലനലനിക്കുനവം ശന്നീ. പനി. ബനി.
അബ്ദുല് റസടാക്കുവം ശന്നീ. ഷടാഫനി പറമ്പനിലമടക്കവം അവലര കതടാല്പനിചനിട്ടടാണത സഭയനില്
വനതത.  നനിങ്ങളുലട  കൂട്ടത്തനില്  ശന്നീ.  കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രനുണത.  ഞങ്ങള്
അഞ്ചുകപരടാണത ആ ശകനികേലള കതടാല്പ്പെനിചതത. ശന്നീ. വനി. ശനിവനകുട്ടനിക്കത ഞങ്ങളുലട
കുകറ കവടാട്ടുകേളുവം കേനിട്ടനിയനിട്ടുണത. അതനിലലെടാരു കുഴപ്പെവുവം ഞങ്ങള് കേടാണുനനില.  പകക്ഷ
ആ വനിജയവം നമുക്കത ഒഴനിവടാക്കടാമടായനിരുനലവനത മടാത്രവം.  ഏതടായടാലവം സവംഭവനിചത
സവംഭവനിച്ചു. കൂടുതല് ആള്ക്കടാര് ഇനനി ഇകങ്ങടാട്ടുവരടാതനിരനിക്കടാനുവം അടുത്തതവണ ഇഇൗ
കുറവുകൂടനി പരനിഹരനിക്കടാനുവം സൂക്ഷനിച്ചുനന്നീങ്ങണലമനടാണത പറയടാനുള്ളതത.   അതലകേടാണടാണത
ഞടാന  പറയുനതത,  കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനിലലെടാലക്ക  മടാറങ്ങള്  വരുത്തുകമ്പടാള്  വളലര
ശദ്ധനിക്കണലമനത.   ഇവനിലട  വനിഷവം  വമനിക്കുന  ചനിലെ  ശകനികേള്  പുറത്തത
കേടാത്തനിരനിക്കുനണത.  അതനിലന ശകമടായനി ലചറുത്തുനനില്ക്കടാന നമുക്കത കേഴനിയണവം.
ഏതടായടാലവം  ഇഇൗ  കേടാരദ്യങ്ങളനില്  കൂടുതല്  വനിവടാദമുണടാക്കടാലത  ഇഇൗ  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി
സവംവനിധടാനത്തനിനത  കകേടാട്ടവംതട്ടടാലത  കേടാത്തുസൂക്ഷനിക്കണവം.  എലന  വനിലെകയറനിയ
അഭനിപ്രടായമടാണതത.  നനിലെവനിലള്ള ഇഇൗ കഭദഗതനി  ഒഴനിവടാക്കണലമനടാണത  എനനിക്കത
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനികയടാടത  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതത.  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളനില് എലന്തങ്കനിലവം
മടാറവം  വരുത്തണലമങ്കനില്  അതത  വളലര  ശദ്ധനിചത  ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചകയ്യണതടാണത.
മനികേച  ഗടായകേനടായ  ശന്നീ.  ലകേ.  ലജ.  കയശുദടാസത,  അകദ്ദേഹവം  കേറകേളഞ  ഗുരുവടായൂരപ്പെ
ഭകനടാണത. അതത അകങ്ങയ്ക്കുമറനിയടാവം.  അകദ്ദേഹത്തനിലന പടാട്ടത തലനയുണത,
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"ഗുരുവടായൂരമ്പലെനടയനില് 

 ഒരു ദനിവസവം ഞടാന കപടാകുവം

 കഗടാപുരവടാതനില് തറക്കുവം- ഞടാന

 കഗടാപകുമടാരലന കേടാണുവം 

 ഓമല്ലചടാടനി ഞടാന ചുവംബനിക്കുവം 

 ഓടക്കുഴല് ഞടാന കചടാദനിക്കുവം”

അകദ്ദേഹത്തനിനത  കപടാലവം  അവനിലട  കേയറടാന  കേഴനിഞനില.  അതത  ആചടാരത്തനിലന
ഭടാഗമടാണത.  അതത ശരനിയടാകണടാ എനത കചടാ ദനിചടാല് ശരനിയടാലണനള്ള അഭനിപ്രടായവം
എനനിക്കനില.  ഇലതടാലക്ക വളലര ശദ്ധനിചത ലലകേകേടാരദ്യവം ലചയ്യണവം. ഇതനിലന കപരനില്
ഒരു  സവംഘര്ഷവം  നടാട്ടനിലണടാകേരുതത.  അതലകേടാണത  ഇഇൗ  ബനിലനിലന  ഞടാന  എതനിര്ക്കുന.
ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളനില് ശദ്ധനിച്ചുനന്നീങ്ങണലമനത ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി അഭദ്യര്ത്ഥനിച്ചുലകേടാണത എലന
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന: 

ലലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന):  സര്,
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിച ഇഇൗ ബനിലനിലന സവംബനനിചത  വളലര വനിശദമടായ  ചര്ചയടാണത
ഇവനിലട നടനതത.  അതനിലന ഞടാന സന്വേടാഗതവം ലചയ്യുകേയടാണത.  നനിലെവടാരമുള്ള ചര്ച
തലനയടാണത ഇഇൗ ബനിലമടായനി ബനലപ്പെട്ടത ഇവനിലട നടനതത.  ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശത
സവംസടാരനിചകപ്പെടാള്  ഇതത  രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടാലണനത  പറയുകേയുണടായനി.  ഇതനില്
യടാലതടാരു രടാഷന്നീയവുമനില. ഇവനിലട ബഹുമടാനലപ്പെട്ട അവംഗങ്ങള് സൂചനിപ്പെനിചതകപടാലലെ
2007-ല് അനലത്ത  എല്.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനനിലലെ  കദവസന്വേവം  വകുപ്പെനിലന
ചുമതലെയുണടായനിരുന ശന്നീ.  ജനി.  സുധടാകേരന മുനകേലയ്യടുത്തത നനിയമനങ്ങള് പബനികേത
സര്വ്വന്നീസത കേമ്മേന്നീഷനത  വനിടുനതനിനത തന്നീരുമടാനലമടുത്തനിരുന.  ലപടാതലവ കകേരളന്നീയ
സമൂഹവം സന്വേടാഗതവംലചയ ഒരു തന്നീരുമടാനമടായനിരുന അതത.  മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയലെടായനിട്ടുള്ള
നനിയമനങ്ങള്  മടാത്രമടാണത  അനവം  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിട്ടതത.  അതനിനകേത്തത
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസകമടാ  സവംശയകമടാ  ഉണടാകകേണതനില.  തടാനനികേ  വനിധനിപ്രകേടാരവം
ലസലെക്ടത  ലചകയ്യണതടായ  ചനിലെ  നനിയമനങ്ങളുണത,  അത്തരവം  നനിയമനങ്ങള്  ഒരു
കേടാരണവശടാലവം  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിടുനതനിനത  അനവം  തന്നീരുമടാനനിചനിരുനനില.
ഏതടാണത  60  ശതമടാനകത്തടാളവംവരുന  മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയല്  നനിയമനങ്ങളടാണത  അനത
പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിട്ടതത.  അലടാലത  പൂജടാരനി,  തളനി,  കേഴകേവം  അങ്ങലനയുള്ള
നനിയമനങ്ങലളടാനവം  അനത  പനി.എസത.സനി.-ക്കത  വനിട്ടനിരുനനില.  അതനിലനത്തുടര്നത
അഞത കദവസന്വേങ്ങളനിലവം ലസഷദ്യല് റൂള്സുണടാകക്കണനിയനിരുന.  ലസഷദ്യല് റൂള്സുണടാക്കുന
കേടാരദ്യത്തനില്  ഇഇൗ  അഞത  കദവസന്വേങ്ങളുവം  കവണത്ര  തടാല്പരദ്യവം  കേടാണനിചനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
ലഡപപ്യൂട്ടനി സന്നീക്കര് അവംഗമടായനിരുന തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത മടാത്രമടാണത
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ലസഷദ്യല്  റൂള്സുണടാക്കുനതനിനത  പരനിശമവം  നടത്തനിയതത.  പനി.എസത.സനി.-യുമടായനി
ബനലപ്പെട്ടത  ലസഷദ്യല്  റൂള്സുണടാക്കുകേ  എനതത  അത്ര  ലെളനിതമല.  ദന്നീര്ഘനടാള്
നനിരന്തരമടായ ഇടലപടലണടാകകേണ കേടാരദ്യമടാണത. നനിരവധനി പ്രടാവശദ്യവം പനി.എസത.സനി.  -യുമടായുവം
ജന്നീവനക്കടാരുലട  പ്രതനിനനിധനികേളുമടായുവം  ചര്ച  നടത്തണവം.  അങ്ങലനയുള്ള  വലെനിയ
കപ്രടാസസത  പൂര്ത്തന്നീകേരനിചത തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡവം പനി.എസത.സനി.-യുവം
ലസഷദ്യല് റൂള്സത അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.  അതത അസടാധടാരണ ഗസറടായനി വകരണ  കേടാരദ്യവം
മടാത്രകമ  ഉണടായനിരുനള.  അകപ്പെടാഴടാണത  ഭരണമടാറമുണടായതത.  സന്വേടാഭടാവനികേമടായുവം
പനിനന്നീടത  വന  ഗവണ്ലമനത  ലപടാതസമൂഹത്തനിലന  തടാല്പരദ്യമനുസരനിചത  പ്രവര്ത്തനിക്കടാന
കൂട്ടടാക്കനിയനിലലനള്ളതടാണത  പ്രധടാന  പ്രശ്നവം.  അവര്  ലചയതത,  അസടാധടാരണ
ഗസറടായനി വനിജടാപനവം പുറലപ്പെടുവനിചത തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലവം മറ്റു
നടാലെത  കദവസന്വേങ്ങളനിലവം  ഇഇൗ  ലസഷദ്യല്  റൂള്സുണടാക്കടാന  ശമനിക്കുനതനിനുപകേരവം
ഇതത  തണുപ്പെനിചത  വയ്ക്കുകേയടാണുണടായതത,  അവര് കകേടാള്ഡത  കസ്റ്റേടാകറജനികലെയത  മടാറനി.
അതടാണത  സവംഭവനിചതത.  സവംസടാനത്തനിലന  ലപടാതതടാല്പരദ്യത്തനിനത  വനിരുദ്ധമടായ
നനിലെപടാടത അവര് സന്വേന്നീകേരനിച്ചു.  അതത കുകറക്കടാലെവം അങ്ങലന വച്ചു.  പത്തുവര്ഷമടായനി
നനിയമനവം നടനനിലട്ടനത ശന്നീ. എവം. ഉമ്മേര് പറയുനതത ശരനിയടാണത.  പത്തുവര്ഷമടായനി
നനിയമനവം  നടക്കടാത്തതനിലന  ഉത്തരവടാദനിതന്വേവം  മറടാര്ക്കുമല,  ഇഇൗ  തന്നീരുമടാനവം
ശരനിയടായ രൂപത്തനിലലെടുക്കടാന തയ്യടാറടാകേടാതനിരുന കൂട്ടര്ക്കുതലനയടാണത.  അതനിലന
ഭടാഗമടായടാണത ഇഇൗ കുഴപ്പെങ്ങലളലടാവം ഉണടായനിട്ടുള്ളതത.  നനിയമനങ്ങള് നടക്കുനതനില്
കേടാലെതടാമസമുണടായനിരുനലവനടാണത അകദ്ദേഹവം പറഞതത.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്, 2007-ല് ഇഇൗ നനിയമവം വനതനിനുകശഷവം

ഒരു നനിയമനവുവം നടനനിലകലടാ?

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ലസഷദ്യല് റൂള്സുണടാക്കലവം മറ്റുലമടാലക്ക

ഒരടാഴ്ച ലകേടാകണടാ ഒരു മടാസവംലകേടാകണടാ ലചയ്യടാന കേഴനിയുന കേടാരദ്യമല. പനി.എസത.സനി.

ലസഷദ്യല്  റൂള്സുണടാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പരനികശടാധനിചടാകലെ  അതത

മനസനിലെടാക്കടാന  സടാധനിക്കുകേയുള. അതത രണ്ടുമൂനത വര്ഷലമടുക്കുന ഏര്പ്പെടാടടാണത.

ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത അതനിലന അടനിസടാനപരമടായ നനിലെപടാടനില്നനിനത പുറകകേടാട്ടത കപടായനിട്ടനില.

കനരലത്ത ഞടാന ഇവനിലട സവംസടാരനിച കേടാരദ്യവം,  ഇവനിലട പരടാമര്ശനിക്കുകേയുണടായനി.

മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയല്  സ്റ്റേടാഫനില്ലപ്പെട്ട  ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേലള  ലതരലഞടുക്കടാന  കകേരള

പബനികേത  സര്വ്വന്നീസത  കേമ്മേന്നീഷലന  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുനതവലര  ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേലള

ലതരലഞടുക്കുനതനിനത  നനിലെവനില്  കബടാര്ഡനിലന  ചുമതലെലപ്പെടുത്തടാന  സര്ക്കടാര്

തന്നീരുമടാനനിചതലകേടാണടാണത 2015-ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത ആക്ടത

അനുകയടാജദ്യമടായനി  കഭദഗതനി  ലചയ്യടാന  സര്ക്കടാര്  തന്നീരുമടാനനിചതത.  അലടാലത

രടാഷന്നീയകപ്രരനിതമടായനിട്ടല.
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ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  അങ്ങത പറയുനതത,  പനി.എസത.സനി.-ക്കത
വനിടുനതവലര ഇഇൗ റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡനിലന നടപടനികേള് തടരുവം.  അതത കേഴനിഞത
പനി.എസത.സനി.-ക്കത വനിടുലമനടാകണടാ?

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന വദ്യകമടാക്കനിയകലടാ.  പനി.എസത.സനി.-  ക്കത
വനിടുനതത കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളനിലലെ എലടാ നനിയമനങ്ങളുമല. കബടാര്ഡത നനിലെനനില്
കക്കണതടായനിട്ടുണത. കേടാരണവം, തടാനനികേവനിധനി പ്രകേടാരമുള്ള മറത നനിയമനങ്ങള്, ഞടാന
കനരലത്ത പറഞ ശടാന്തനി,  കേഴകേവം  തടങ്ങനിയ നനിയമനങ്ങള് പനി.എസത.സനി.  വഴനി
നടത്തടാന കേഴനിയുനതല.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  യു.ഡനി.എഫത.  ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തത  വന
റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത എനപറയുനതത,  മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയല് സ്റ്റേടാഫുവം കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ
പരമ്പരടാഗതമടായ  നനിയമനങ്ങള്  ഒഴനിചത  ബടാക്കനിയുള്ളലതലടാവം;  കേഴകേവം,  ശടാന്തനി,
പൂലകേട്ടുന ആളുകേള് തടങ്ങനിയ ജന്നീവനക്കടാലരലടാവം  അതനിനകേത്തത വരുനണത.  ചനിലെ
കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ പൂജടാരനിമടാര്,  പരമ്പരടാഗതമടായനി പനിതടാവത മരനിചടാല് പുത്രന വരുന
സടാഹചരദ്യലമടാഴനിചത ബടാക്കനിയുള്ള മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡനിലന
കേന്നീഴനില് വരനികേയടാണത.  പകക്ഷ അങ്ങത പറയുനതത,  ഇകപ്പെടാള് മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയല് സ്റ്റേടാഫത
ഒഴനിച്ചുള്ളതത  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡനിനുകേന്നീഴനില്  ലകേടാണ്ടുവരുലമനടാണത.  അതനിലനക്കുറനിചത
വദ്യകമടാക്കണവം.

ശന്നീ  .   കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന : സര്, അകങ്ങയത  വദ്യകമടാകേടാതനിരനികക്കണ ഒരു
കേടാരദ്യവുമനില.  നനിയമനങ്ങളനില് ഒരു ഭടാഗവം, മനിനനിസ്റ്റേന്നീരനിയല് സ്റ്റേടാഫനിലന നനിയമനങ്ങള്
പബനികേത സര്വ്വന്നീസത കേമ്മേന്നീഷനത വനിടുനതവലര അലലങ്കനില് അവരതത ഏലറടുക്കുനത
വലര എലടാ നനിയമനങ്ങളുവം നനിശയമടായുവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത തലന നനിര്വ്വഹനിക്കുവം.

ശന്നീ  .   വനി  .   എസത  .   ശനിവകുമടാര് : സര്, റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത തടാല്ക്കടാലെനികേമടാകണടാ?

ശന്നീ  .   കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന: സര്, റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത തടാല്ക്കടാലെനികേമല.

റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  തടരുവം;  എന്തുലകേടാണടാണത  തടരുനതത?  തടാനനികേവനിധനി

പ്രകേടാരമുള്ള  നനിയമനങ്ങള്  പബനികേത  സര്വ്വന്നീസത  കേമ്മേന്നീഷനത  വനിടടാന  നമുക്കത  സടാധനിക്കനില.

അതനിനത  ഇഇൗ  കബടാര്ഡത  കവണനിവരുവം.  അതനിനടാണത  ലചറനിയ  കബടാര്ലഡന

കേണ്ലസപ്റനികലെയത  ഞങ്ങള് വനതത.  വലെനിയ കബടാര്ഡനിലന ആവശദ്യമനില.  പത്തു 

വര്ഷമടായനി നനിയമനങ്ങള് നടക്കുനനിലലനത പറഞ. ഞങ്ങള് പരനികശടാധനിചകപ്പെടാള്

1500 -ഓളവം  കവക്കനസനികേളനിലലെ  നനിയമനങ്ങളടാണത  അഞത  കദവസന്വേങ്ങളനിലമടായനി

നടകത്തണലതനത മനസനിലെടായനി.
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ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന :  സര്,  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  തടാനനികേവനിധനിപ്രകേടാരവം
നനിയമനങ്ങള്  നടത്തുനതനികനടാടത  ഞങ്ങള്ക്കടാര്ക്കുവം  വനികയടാജനിപ്പെനില.  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലന  മറത  സടാപനങ്ങളനില്  ഇതവലര  ഒരു  പട്ടനികേജടാതനിക്കടാരനത  കേടന
കേയറടാന  കേഴനിഞനിട്ടനില.  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിനത  കകേടാകളജുകേളുണത,  മറത  സടാപനങ്ങളുണത.
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  ആസടാനമടക്കമുള്ള  സടാപനങ്ങളനില്  ഇനനിലയങ്കനിലവം
പട്ടനികേജടാതനിക്കടാര്ക്കത കജടാലെനി ലെഭനിക്കടാനുള്ള സവംവനിധടാനവം ഏര്ലപ്പെടുത്തുകമടാ?

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  അലതടാരു  പ്രകതദ്യകേ  വനിഷയമടാണത.
കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനില്ത്തലന പട്ടനികേജടാതനിക്കടാര് വനത തടങ്ങനിയനിട്ടത കുറചത കേടാലെകമ
ആയനിട്ടുള.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത, ആദദ്യമടായനി ഒരു പട്ടനികേജടാതനിക്കടാരലന കകേരളത്തനിലലെ
പ്രധടാനലപ്പെട്ട കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലന പ്രസനിഡനടാക്കടാന കപടാവുകേയടാണത.  ഇന്തദ്യന
പ്രസനിഡനനിലനലയടാലക്ക  നനിങ്ങള്  നനിയമനിചനിട്ടുണത,  അക്കടാരദ്യത്തനില്  തര്ക്കലമടാനമനില.
പകക്ഷ,  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  പ്രസനിഡനടാക്കനിയനിലകലടാ.  ഇടതപക്ഷത്തനിലന  സഹടായവം
അനവം അതനിനുണടായനിരുന.  ഇടതപക്ഷവം ലചറുതടാണത ഞങ്ങള് സമ്മേതനിച്ചു.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട
പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാകവ,  അത്ര  നനിസടാരമടായനി  അതനിലന  കേടാണണ.  കകേരളത്തനിലന
സടാമൂഹനികേ  അന്തരന്നീക്ഷത്തനില്  ഒരു  പട്ടനികേജടാതനിക്കടാരലന   സവംസടാനലത്ത  ഒരു
പ്രധടാനലപ്പെട്ട  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  അദ്ധദ്യക്ഷസടാനകത്തയത  ലകേടാണ്ടുവരുനതത
വനിപ്ലവകേരമടായ കേടാരദ്യവം തലനയടാണത, യടാലതടാരു സവംശയവുമനില. 

ശന്നീ  .    എ  .    പ്രദന്നീപ്കുമടാര്:  സര്,  ശന്നീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണലനടാലക്ക
അവനിലടനനിനത പരനിഹടാസകത്തടാലട അക്കടാരദ്യലത്തക്കുറനിചത പ്രതനികേരനിക്കുനതത കകേട്ടു.
അകങ്ങയ്ക്കുള്ള മറുപടനി, കുറച്ചുമുമ്പത സവംസടാരനിച ശന്നീ. ലകേ. മുരളന്നീധരലന പ്രസവംഗമടാണത.
പനി.എസത.സനി.  വഴനിയുള്ള  റനിക്രൂട്ടതലമനത  മകതതരമടായനി  നടക്കുന  ഒനടായതലകേടാണത
ഞങ്ങള് പ്രകതദ്യകേമടായ ഒരു സവംവനിധടാനമുണടാക്കനിലയനത പറഞകലടാ.

ലപടാതമരടാമത്തുവം രജനികസഷനുവം വകുപ്പുമനനി (ശന്നീ  .    ജനി  .    സുധടാകേരന):  സര്,  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലലെ  നനിയമനവം  മകതതരമടായനി  നടത്തടാന  പറനില.  ഹനിനക്കലള  മടാത്രകമ
എടുക്കടാന പറ. പനി.എസത.സനി. വഴനി എടുക്കടാവം. അതത കകേടാടതനി upheld ലചയ. പനി.എസത.സനി.
നയപരമടായനി കവലണനവച്ചു. പനി.എസത.സനി.-ക്കത അധനികേടാരമുണത, കകേടാടതനിലയടാലക്ക
അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.  എന.എസത.എസത.  ജനറല് ലസക്രട്ടറനിയുലട കകേസത സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനി
അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.  നയപരമടായനി  അവര്  അതത  മടാറനി,  അതടാണത  വസ്തുത.  കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനില് പട്ടനികേജടാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കടാരലനകയടാ അലലങ്കനില് ഒനനികലെലറ ആളുകേകളകയടാ
സന്നീകേകളകയടാ  എടുത്തതത  അനത  നനിയമവം  കഭദഗതനി  ലചയലകേടാണടാണത.   അതലകേടാണടാണത
പ്രസനിഡനടായനി  ഇകപ്പെടാള്  എടുക്കടാന  പറ്റുനതത.  ആ  ചരനിത്രപരമടായ  തന്നീരുമടാനവം
കകേരളത്തനിലെടാണത ഉണടായതത.  പകക്ഷ,  ആനടാപ്രകദശനില് കകേടാണ്ഗസത നമ്മേലളക്കടാള് മുകമ്പ
ലചയനിരുന.  ഞടാന  അതത  പഠനിചനിരുന.  നനിങ്ങളനില്  പലെരുവം  എതനിര്ത്തനിരുന.
എന്തനിനടാണത  എതനിര്ത്തതത?  എതനിര്കക്കണ  കേടാരദ്യമനില.  അനലത്ത  ചര്ചയനില്,
ശന്നീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രടാധടാകൃഷ്ണന എതനിര്ത്തുലവനല പറഞതത. എതനിര്ത്തവര് ഇവനിലടയുണത.
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പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത (ശന്നീ  .   രകമശത ലചനനിത്തലെ): സര്, കകേരളത്തനില് കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡനിലന  മനനിയടായനി  പട്ടനികേജടാതനിക്കടാലര  വചതത  യു.ഡനി.എഫത.  ആലണന
കേടാരദ്യവം മറക്കരുതത. അഞത കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളുലട നനിയനണമുണത. അലതടാലക്ക
നമ്മേള്  ലചയനിട്ടുള്ള  കേടാരദ്യമടാണത,  നമ്മേള്  ലചകയ്യണ  കേടാരദ്യങ്ങളടാണത.  അങ്ങത  ലചയതനിലന
ഞങ്ങള് സന്വേടാഗതവം ലചയ്യുന. അതത നല കേടാരദ്യമടാണത.

ശന്നീ  .    എസത  .    ശര്മ്മേ :  സര്, 1980-ല് സഖടാവത  എവം.  ലകേ.  കൃഷ്ണന കദവസന്വേവം
വകുപ്പുമനനിയടായനിട്ടുണത.

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഞടാന അതത പറയടാന കേടാരണവം  മലറടാനമല,
പരനിണനിതപ്രജരടായ  സടാമടാജനികേര്  പരനിഹടാസകത്തടാടുകൂടനിയടാണത  എലന  ആ
കസ്റ്റേറതലമനനിലന  കേണതത.  അത്തരത്തനില്   ആ കസ്റ്റേറതലമനനിലന  കേടാണടാന  പടാടനില.
അതത വലെനിയ ഒരു കേടാരദ്യമടാലണനടാണത ഞടാന പറഞതത.  കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലലെ
അവംഗസവംഖദ്യലയ സവംബനനിചത ഇവനിലട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി. അവംഗസവംഖദ്യ ആറനില് നനിനത
മൂനടാക്കുനതടാണത  നലതത.  ആറവംഗങ്ങളുലട  ആവശദ്യമനില.  പത്തുവര്ഷക്കടാലെയളവനിലണടായ
ഒഴനിവുകേളനില് നനിയമനികക്കണ ആളുകേളുലട  എണവം 1500 ആണത. ഇഇൗ കബടാര്ഡനിലന
പ്രധടാന  കജടാലെനി  1500  കപലര  നനിയമനിക്കുകേലയനതടാണത.  അതകേഴനിഞടാല്  കേടാരദ്യമടായ
നനിയമനങ്ങലളടാനവം  വരടാന  സടാധദ്യതയനില,  വലകപ്പെടാഴുവം  വനകചരുന  കുറചത
നനിയമനങ്ങള് മടാത്രകമയുള.  പുതതടായനി ധടാരടാളവം കപടാസകേലളടാനവം ഉണടാകുനനില.
ഒരു ലചറനിയ കബടാഡനിക്കത ലചയ്യടാന കേഴനിയുന കേടാരദ്യമടാണത. 

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  എലടാ  വനിഭടാഗക്കടാലരയുവം  ഉള്ലക്കടാള്ളനിക്കടാന
കവണനിയടാണത അങ്ങലന ലചയതത.

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന :  സര്,  എനനിട്ടത  എലടാ  വനിഭടാഗങ്ങലളയുവം
ഉള്ലക്കടാള്ളനിചനിലകലടാ.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട കഡടാ. എന. ജയരടാജത പറയുകേയുണടായനി, ആറുകപലര
നനിയമനിചകപ്പെടാഴുവം  ഇഇൗശന്വേരലന  നനിര്മ്മേനിക്കുന,  ലലചതനദ്യലത്ത  രൂപലപ്പെടുത്തുന
വനിശന്വേകേര്മ്മേജലര നനിയമനിക്കടാന പറനിയനിലകലടാലയനത. എലടാ വനിഭടാഗലത്തയുവം എങ്ങലനയടാണത
നനിയമനിക്കുനതത.  ആറുകപലരയകല  നനിയമനിക്കടാന  പറ.  എലടാ  വനിഭടാഗക്കടാലരയുവം
പറനിലലനള്ളതത ഉറപ്പെകല;  നനിങ്ങള് എന്തടാണത ലചയതത?  അതനില് ഒരടാള്ക്കുമടാത്രവം
കയടാഗദ്യത  പറഞ.  ലസക്രട്ടറനി  റടാങ്കനിലള്ള  ഒരടാളടായനിരനിക്കണവം  ലചയര്മടാലനനത  നനിങ്ങള്
പറഞ. ബടാക്കനിയുള്ളവര്ക്കത ഒരു കയടാഗദ്യതയുവം പറഞനില, ആലര കവണലമങ്കനിലവം
നനിയമനിക്കടാവം. ലചയര്മടാലന കേടാരദ്യവം മടാത്രവം പറഞടാല് മതനികയടാ അവംഗങ്ങലള ആലര
കവണലമങ്കനിലവം  നനിയമനിക്കടാകമടാ?  ബടാക്കനി  അവംഗങ്ങലള  സവംബനനിച  ഒരു  കയടാഗദ്യതയുവം
പറയടാന  കേഴനിഞനില.  അവംഗങ്ങള്  ആരുമടാകേടാവം. ഒരു  പട്ടനികേജടാതനിക്കടാരനുവം  ഒരു
വനനിതയുവം എന കേടാരദ്യവം ഒഴനിചടാല് അവംഗങ്ങള്ക്കുള്ള കയടാഗദ്യതലയക്കുറനിചത പറയടാന
അവര്ക്കത കേഴനിഞനില. ആറുകപലര നനിയമനിച്ചു. ആറുകപലര അവനിലട നനിയമനിചനിട്ടത ഒരു
വര്ഷമടായനി. നമ്മുകടതത ലചറനിയ സവംസടാനമകല; ലചറനിയ ഖജനടാവകല. ഒരു മടാസവം
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ആറുകപര്ക്കത ശമ്പളയനിനത്തനില് മടാത്രവം ലചലെവഴനിക്കുന തകേ 5,29,335 രൂപയടാണത.
കേഴനിഞ ഒരു വര്ഷമടായനി  63,52,020  രൂപയടാണത  ഇഇൗ ആറുകപരുവംകൂടനി  ലചറനിയ
ഖജനടാവനില്  നനിനത  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  എന  നനിലെയനില്  പറനിയനിരനിക്കുനതത.
അവര് ഒരു കജടാലെനിയുവം ലചയനില.  ഏറവുവം അവസടാനലത്ത കേടാരദ്യമടാണത പറഞതത.
ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനത  വനതനിനുകശഷമടാണത  ഏതടാനുവം  ചനിലെ  ആനപ്പെടാപ്പെടാന്മേടാലര  നനിയമനിക്കടാന
കവണനിയുള്ള വനിജടാപനവം പുറലപ്പെടുവനിചതത.  അത്രമടാത്രകമ അവര് ലചയള.  അതനിനടാണത
നമ്മുലട  ഖജനടാവനില്നനിനത  63,52,020  രൂപ  ലചലെവഴനികക്കണനിവനതത.  ഇലതടാരു
അനദ്യടായമടാലണനത  കേണ്ടുലകേടാണടാണത  ഒരു  ലചറനിയ  കബടാര്ഡത  മതനിലയനത
പറഞതത.  ഇത്തരലമടാരു  ലവളളടാനലയ  തന്നീറനികപ്പെടാകറണ  കേടാരദ്യവം  നമ്മുലട  ഇഇൗ
ലചറനിയ  സവംസടാനത്തനിനനില.  ആ  കബടാര്ഡനില്,  ജനിലടാ  ജഡ്ജനി/ജനിലടാ  ജഡ്ജനി
സടാനത്തുനനിനത  വനിരമനിച  ആള്/ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന  കയടാഗദ്യതയുള്ള  ഒരടാള്-
അതത കമടാശമടാകണടാ; അതനില് പരനിഹസനിക്കടാന എന്തടാണുള്ളതത?

ശന്നീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഏഴുവര്ഷലത്ത  പ്രടാക്ടന്നീസുലണങ്കനില്
ജനിലടാ ജഡ്ജനിയടാകേടാവം. 

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന :  സര്,  ഏകഴടാ,  പകത്തടാ,  പതനിനകഞടാ,
ഇരുപകതടാ  വര്ഷവം  പ്രടാക്ടന്നീസുള്ള  ജനിലടാ  ജഡ്ജനി,  അതനിലവം  ഉയര്ന  സടാനവം
വഹനിക്കടാന കയടാഗദ്യതയുള്ള ആളുകേള് ഇവലരടാലക്ക കമടാശക്കടാരടാലണനത  പറയുന
സമന്നീപനവം  ശരനിയടാകണടാ?  ലസക്രകട്ടറനിയറനിലലെ  ലസക്രട്ടറനിക്കുള്ള  കയടാഗദ്യത  ജനിലടാ
ജഡ്ജനിക്കുവം/ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടായനി  വനിരമനിചയടാള്ക്കുവം/ജനിലടാ  ജഡ്ജനിയടാകേടാന കയടാഗദ്യതയുള്ള
ആള്ക്കുവം ഇലലനത  പറയുനതത  കമടാശമകല;  നമ്മുലട ഇഇൗ സഭയത  കചര്ന നനിലെപടാടടാകണടാ
അതത.  അവലരടാലക്ക  ഇതനിനത  കയടാഗദ്യതയുള്ള  ആളുകേള്  തലനയടാണത.  അങ്ങലന
കയടാഗദ്യതയുള്ള  ആലള  തലനയടാണത  ലചയര്മടാനടായനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനത  നനിശയനിക്കടാന
കപടാകുനതത.  മറവംഗങ്ങലള  സവംബനനിച്ചുവം  പറഞനിട്ടുണത.  രണവംഗങ്ങലള  മടാത്രകമ
എടുക്കുനള. ഒരടാള് വനനിതയടായനിരനിക്കണലമനവം മലറടാരടാള് പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ/
പട്ടനികേ  കഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ  ലപടുന ആളടാകേണലമനവം അവര്ക്കത  ഭരണപരമടായ
പരനിചയവം  ഉണടാകേണലമനവം  പറയുനണത.  ഇകപ്പെടാള്  1500-ഒടാളവം  വരുന  നനിയമനങ്ങള്
കേഴനിഞടാല് പനിലന വലകപ്പെടാഴുമുണടാകുന ഏതടാനുവം ചനിലെ നനിയമനങ്ങള് നടത്തടാന
ഇഇൗ ലചറനിയ കബടാര്ഡനിലന ആവശദ്യവം മടാത്രകമയുള.

ഇവനിലട  അവംഗങ്ങള്  സവംസടാരനിചകപ്പെടാള്  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉനയനിക്കുകേയുണടായനി.
അതനിലന സവംബനനിചത എലന്തങ്കനിലവം പറയടാതനിരനിക്കുനതത ശരനിയല. ആചടാരടാനുഷടാ
നങ്ങലളക്കുറനിലചടാലക്ക പറഞ.  ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള്ലക്കതനിരടായ ഒരു നനിലെപടാടുവം
ഈ ഗവണ്ലമനനിനനില. ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള് മടാറങ്ങള്ക്കത വനികധയമടാലണനള്ളതത
നടാവം മനസനിലെടാക്കണവം.  'ഒരു സര്ക്കടാര് ഉത്തരവനിലൂലട' എലനടാരു കചടാദദ്യവം ഇവനിലട
കചടാദനിച്ചു.  ഏതത സര്ക്കടാരടാലണനത ഞടാന പറയുനനില.  ഒരു സര്ക്കടാര് ഉത്തരവനിലൂലടയടാണത
കക്ഷത്രപ്രകവശനമുണടായതത.  അലതടാരു വനിളവംബരമടായനിരുന.  എലടാ കക്ഷത്രങ്ങളുവം
തറനലകേടാടുക്കടാനുള്ള  ഒരു  ഉത്തരവടായനിരുന  അതത.  അങ്ങലന  സര്ക്കടാര്  ഉത്തരവനിലൂലട
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മനുഷദ്യര്ക്കത  കക്ഷത്ര ആരടാധനയത സടാധനിചനിട്ടുണത.  ഇവനിലട ഏലതലടാവം തരത്തനിലള്ള
ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങളുണടായനിരുന.  കകേരളത്തനിലലെ  അമ്പലെങ്ങളനില്  ഒരുകേടാലെത്തത
നരബലെനി  ഉണടായനിരുന.  നരബലെനി  പറടാലത  വനകപ്പെടാള് അതത  മൃഗബലെനി  ആയനി.
മൃഗബലെനിയുവം  നനികരടാധനിക്കുന  ഘട്ടവം  വനകപ്പെടാള്  കകേടാഴനിലയകപ്പെടാലള്ള  പക്ഷനികേലള
ലകേടാലന ഏര്പ്പെടാടുണടായനി.  ഇകപ്പെടാള് ഒരു അമ്പലെങ്ങളനിലവം  കകേടാഴനിലയ  ലകേടാലടാന
കപടാലവം ആരുവം തയ്യടാറടാകുനനില.  ആ നനിലെയനിലള്ള മടാറവം സമൂഹത്തനില് വനനിട്ടുണത.
ഇവനിലട  ചൂണനിക്കടാണനിചതകപടാലലെ ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങലളലടാവം  മടാറങ്ങള്ക്കത  വനികധയമടാണത.
നമ്മുലട ഓര്മ്മേയനില് ഈ മടാറങ്ങള് വനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണത.  ശബരനിമലെയനിലലെ
സന്നീ  പ്രകവശനലത്ത  സവംബനനിചത  ഈ  ഗവണ്ലമനനിനുവം  ഈ  ഗവണ്ലമനനിലന
നയനിക്കുന ഇടതപക്ഷ ജനടാധനിപതദ്യ മുനണനിക്കുമുള്ള വദ്യകമടായ കേടാഴ്ചപ്പെടാടത സുപ്രന്നീവം
കകേടാടതനിലയ  അറനിയനിചനിട്ടുണത.  യു.ഡനി.എഫത.-നത  കവലറ  കേടാഴ്ചപ്പെടാടടായനിരനിക്കടാവം.  അവരുലട
കേടാഴ്ചപ്പെടാടനിലന  കചടാദദ്യവം  ലചയ്യടാന  ഞങ്ങള്  തയ്യടാറടാകുനനില.  യു.ഡനി.എഫത.-ലലെ
എലടാവര്ക്കുവം ഒകര കേടാഴ്ചപ്പെടാടടാകണടാ ഉള്ളതത?  സന്നീ പ്രകവശനത്തനിനുകവണനി മഹനിളടാ
കകേടാണ്ഗസനിലന സവംസടാന അദ്ധദ്യക്ഷ ശന്നീമതനി ബനിന കൃഷ്ണയുലട വടാദഗതനി ഇനലലെ
ഞടാന കകേട്ടതടാണത.  അതത കകേടാണ്ഗസനിലന നനിലെപടാടടാകണടാ;  കകേടാണ്ഗസനിനകേത്തു തലന
അഭനിപ്രടായവദ്യതദ്യടാസമനികല?  നമ്മുലട രടാജദ്യവം ഭരനിക്കുന പടാര്ട്ടനിയടാണത ബനി.ലജ.പനി.,
സന്നീ  പ്രകവശനലത്ത സവംബനനിചത  അവരുലട  ഇടയനില് ശകമടായ ഡനിവനിഷനുണത.
ആര്.എസത.എസത.  എന  പ്രസടാനത്തനിലന  അനനികഷധദ്യനടായ കനതടാവത  സന്നീ
പ്രകവശനവം കവണലമനത വടാദനിക്കുകേയടാണത.  വലെനിലയടാരു വനിഭടാഗവം വടാദനിക്കുകേയടാണത.
കവലറടാരു വനിഭടാഗമടാലണങ്കനികലെടാ സന്നീ പ്രകവശനവം അരുലതനത പറയുന.

ഇനലലെ  സുപ്രന്നീവം  കകേടാടതനിയനില്  വദ്യതദ്യസ വടാദമുഖങ്ങളുണടായനി.  അതനിലന
അടനിസടാനത്തനില് ഇന്തദ്യയുലട പരകമടാനത നദ്യടായടാസനവം ഒരു തന്നീരുമടാനലമടുക്കലട്ട.
നമുക്കത  ഓകരടാരുത്തര്ക്കുവം  നമ്മുകടതടായ  അഭനിപ്രടായങ്ങള്  പറയടാനുള്ള  സന്വേടാതനദ്യമുണത.
പ്രസടാനങ്ങള്ക്കത  പ്രസടാനങ്ങളുകടതടായ ലപടാതവടായ  അഭനിപ്രടായവം  പറയടാനുള്ള
സന്വേടാതനദ്യമുണത.  അതനിലന അടനിസടാനത്തനില് നദ്യടായടാസനവം എടുക്കുന തന്നീരുമടാനവം
നമുലക്കലടാവം  ബടാധകേമടാണത.  ആ  തന്നീരുമടാനത്തനികലെയത  നമുക്കത  കപടാകേടാവം.   അതനിലലെടാനവം
നനിര്ബനബുദ്ധനികയടാ തര് ക്കകമടാ ഇല.  ഞങ്ങളുലട നനിലെപടാടത  അറനിയനിചനിട്ടുണത.  ആ
നനിലെപടാടനില്നനിനവം പുറകകേടാട്ടത കപടാകുനനില എനതടാണത.  അവനിലട ലെനിവംഗ വനികവചനത്തനിലന
പ്രശ്നമനില.  ഒരുകേടാലെത്തത  ശബരനിമലെയനില്  സന്നീകേള്ക്കത  പ്രകവശനമുണടായനിരുനനില.
കേടാരണവം  അനത  സന്നീകേള്ക്കത  ശബരനിമലെയനില്  കപടാകേടാന  കേഴനിയുമടായനിരുനനില.  ഇനലത്ത
ശബരനിമലെ  ആയനിരുനനില  അനത.  പുലെനി  പനിടനിക്കടാലതയുവം  ആന  ലകേടാലടാലതയുവം
തനിരനിച്ചുവനടാല്  വന  എന  മട്ടനിലെടായനിരുന  എണ്പതത  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പുള്ള  ശബരനിമലെ
യടാത്ര. ലകേട്ടുവംലകേട്ടനി ശബരനിമലെയത  കപടായടാല്  മടാസങ്ങള്ക്കുകശഷവം വനടാല് വന.
കേടാനനത്തനിലൂലടയടാണത യടാത്ര. കേലവം മുള്ളുവം നനിറഞ പടാതയടാണത. പുലെനിയുവം വനദ്യമൃ ഗങ്ങളുമുള്ള
സകങ്കതമടാണത.  അവനിലട ലപണ്കുട്ടനികേള്കക്കടാ സന്നീകേള്കക്കടാ കപടാകേടാന കേഴനിയുമടായനിരുനനില.
അതലകേടാണത  അവര്  കപടായനിരുനനില.  പനിനന്നീടത  കേടാനനപടാതലയലടാവം  സഞടാര
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കയടാഗദ്യമടായതനിനുകശഷമടാണത  10 വയസനിനത  തടാലഴയുവം  50  വയസനിനത  മുകേളനിലവം
പ്രടായമുള്ള സന്നീകേള് കപടാകേടാന തയ്യടാറടായതത. അതവം കേടാലെത്തനില് വന മടാറമടാണത. ആ
മടാറലത്ത  നമ്മേള്  ഉള്ലക്കടാള്ളുകേയടാണത.  കകേരളത്തനിലലെ  ഏതത  അമ്പലെമടാണത
സന്നീകേള്ക്കത  നനിഷനിദ്ധമടാകുനതത?  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  മുരളനി  പറഞതകപടാലലെ
ഏലതങ്കനിലവം അമ്പലെത്തനില് ഏലതങ്കനിലവം സമയത്തത സന്നീകേള്ക്കത വനിലെകക്കര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണടാ
എനത എനനിക്കറനിയനില.  അയ്യപ്പെ കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെലടാവം സന്നീകേള് കപടാകുനണത.  അതനിലനടാനവം
സന്നീകേള്ക്കത വനിലെക്കനില. ലജവപരമടായനിട്ടുള്ള സന്നീയുലട സവനികശഷതയുലട  അടനിസടാ
നത്തനിലെടാണത പറയുനലതങ്കനില് ആ സന്ദര്ഭങ്ങളനില്  ഒരു ആരടാധനടാലെയത്തനിലനയുവം
പരനിസരത്തുകൂടനി  കപടാകേടാന  കകേരളത്തനിലലെ  ഒരു  സന്നീ  കപടാലവം  തയ്യടാറടാകുകേയനില.
അതടാണത  കകേരളത്തനിലലെ  സന്നീകേളുലട  മഹതന്വേലമനത  പറയുനതത.  അക്കടാരദ്യത്തനില്
അവര് സന്വേയവം കൃതദ്യതയുള്ളവരടാണത.  അലതടാനവം ആരുവം പറഞത പഠനിപ്പെനിക്കുകേകയടാ
ആരുവം നനിര്ബനനിക്കുകേകയടാ ലചകയ്യണതനില. സന്നീ അവനിലട കപടാവുകേയനില, അവനിലട
കപടാകേടാന പടാടനിലലനത അവര്ക്കറനിയടാവം. അതലകേടാണത അതനിലന അടനിസടാനത്തനില്
അങ്ങലനലയടാരു വനികവചനത്തനിലന പ്രശ്നലമടാനവം ഇവനിലട ഉദനിക്കുനനില.  ഇടതപക്ഷ
മുനണനിയുലട  നനിലെപടാടത  ശകനിയടായനി  കകേടാടതനിയനില്  പറഞനിട്ടുണത.  കകേടാടതനി  എടുക്കുന
തന്നീരുമടാനവം ഏതടായടാലവം അതത ഈ ഗവണ്ലമനത നടപ്പെനിലെടാക്കടാന ശമനിക്കുലമനള്ള
കേടാരദ്യത്തനില്  യടാലതടാരു  സവംശയവുമനില.  ആചടാരങ്ങള്ക്കുവം  അനുഷടാനങ്ങള്ക്കുവം
ഞങ്ങള് എതനിരല.  ഓകരടാ സലെത്തത കപടാകുകമ്പടാഴുവം അവനിടലത്ത ആചടാരടാനുഷടാനങ്ങള്ക്കത
വനികധയമടാകേണവം.  സനനിധടാനത്തത  ലചലകമ്പടാള്  സനനിധടാനത്തത  നനില്കക്കണത
കപടാലലെ  തലന  നനില്ക്കണവം.  പടാളയവം  കമടാസനിനകേത്തത  കേയറുകമ്പടാള്  കമടാസനില്
നനില്കക്കണതകപടാലലെ  നനില്ക്കണവം.  പടാളയവം  പള്ളനിയനില്  ലചലകമ്പടാള്  ആ  പള്ളനിയനില്
നനില്കക്കണതകപടാലലെ  നനില്ക്കണവം.  അതത  നമ്മുലട  സവംസടാരമടാണത.   കേടാലെടാകേടാലെങ്ങളടായനി
നമ്മേള്  ആര്ജ്ജനിച  സവംസടാരത്തനിലന  സവനികശഷതയടാണതത.  അതനിനപ്പുറമുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങലളടാനവം ഞങ്ങലള സവംബനനിചനിടകത്തടാളവം  ഇലലനത  ഈ സന്ദര്ഭത്തനില്
സൂചനിപ്പെനിക്കടാന ഞടാന ആഗഹനിക്കുകേയടാണത. 

മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  സവംബനനിചത  ഇവനിലട  ചര്ച  വനതത
ശരനിയടാണത.  ഒരു ഭഗന്നീരഥപ്രയതത്തനിലന ഫലെമടായനി വനതടാണത മലെബടാര് കദവസന്വേവം
ബനില്.  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട മനനി ജനി.  സുധടാകേരലന സജന്നീവ ഇടലപടലെനിലന ഭടാഗമടായനി,
അലലങ്കനില് എത്രകയടാ നടാളുകേള് അകദ്ദേഹവം നടത്തനിയ പരനിശമത്തനിലന ഭടാഗമടായനി
വനതടാണത  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  ബനില്.  ആ  ബനില്  കുറമറതടാലണനത  പറയടാന
സടാധനിക്കനില.  ഇവനിലട വന അഭനിപ്രടായങ്ങള് കപടാലലെ ആ ബനിലനിലലെ കപടാരടായ്മകേള്
പരനിഹരനിചത  തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  ഭരണവം  കപടാലലെകയടാ  അലലങ്കനില്
ലകേടാചനിന കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലന ഭരണവം കപടാലലെകയടാ മലെബടാര് കദവസന്വേത്തനിലന
ഭരണവുവം വളലര ശകമടായ നനിലെയനില് നടക്കുനതനിനുള്ള ക്രനിയടാത്മകേമടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
ഏര്ലപ്പെകടണതടായനിട്ടുണത.



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യവം 479

ശന്നീ  .    ലകേ  .    മുരളന്നീധരന:  സര്,  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനില്  ശരനിക്കുവം
9  അവംഗങ്ങളുലട  ആവശദ്യമനില.  കേടാരണവം ശബരനിമലെ ഉള് ലപ്പെലട  ഏറവുവം  നല വരുമടാനമുള്ള
ധടാരടാളവം  കക്ഷത്രങ്ങളുള്ള  തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിനത   മൂനവംഗങ്ങകളയുള.
അതനിലവം  വരുമടാനവം കുറഞ ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലവം  മൂനവംഗങ്ങകളയുള.
അഷനിക്കത  വകേയനിലടാത്ത  കക്ഷത്രങ്ങള്  ഏറവുവം  കൂടുതലള്ളതത  മലെബടാര്  പ്രകദശത്തടാണത.
അവനിലട  9  അവംഗങ്ങളുലട  ആവശദ്യമനില.  ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനികലെയുവം
തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനികലെയുവം കപടാലലെ മൂനവംഗങ്ങള് മതനി.  ഇക്കടാരദ്യവം
അങ്ങത പരനിഗണനിക്കണവം. 

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  കൃതദ്യമടായ  കേണക്കനിലലങ്കനിലവം
പതനിനയ്യടായനിരകത്തടാളവം  വരുന കക്ഷത്രങ്ങളടാണത  നമ്മുലട  സവംസടാനത്തത   ആലകേയുള്ളതത.
തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനില്  1248  കക്ഷത്രങ്ങളുണത.  അതത
കൃതദ്യമടായ  കേണക്കടാണത.  ലകേടാചനിന  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനില്  403
കക്ഷത്രങ്ങളടാണുള്ളതത.  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  കേന്നീഴനില്  ആയനിരത്തനി
അറുന്നൂറനിലെധനികേവം കക്ഷത്രങ്ങളുണത.  അങ്ങത  പറയുനതത  വളലര  ശരനിയടാണത.  തനിരുവനിതടാവംകൂര്
കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനികലെടാ  ലകേടാചനി  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനികലെടാ  ഉള്ളതകപടാലലെയല
മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  ഭരണവുവം  നനിര്വ്വഹണവുലമലടാവം.  പഴയ  സടാമൂതനിരനിയുവം
കകേടാവനിലെകേവുവം  ഒലക്കയുള്ള  പഴയ  ആചടാരങ്ങളുവം  അനുഷടാനങ്ങളുവം  ടസ്റ്റേനിമടാരുലട
കനത തൃതന്വേത്തനില് നടക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലമടാലക്കയുള്ള മലെബടാര് കദവസന്വേത്തനിലലെ
കക്ഷത്രങ്ങളുലട  രന്നീതനികേലളലടാവം   സവനികശഷതയുള്ളതടാണത.  അതനിലന  അടനിസടാനത്തനില്
വലെനിയ  പരനിശമവം  നടത്തനി  ലകേടാണ്ടുവന  ആ  ബനിലനില്  കേടാലെനികേമടായ  മടാറങ്ങള്
വരുകത്തണതടായനിട്ടുണത.  എനടാലവം ശമ്പളവം ലകേടാടുക്കടാലനടാലക്ക  ഖജനടാവനില്നനിനവം
പണവം  ലകേടാടുക്കുനണത.  2015-16-ല്  14  കകേടാടനി  രൂപയടാണത  നല്കേനിയതത.  ഈ
ഗവണ്ലമനത  അധനികേടാരത്തനില് വനയുടലന  19  കകേടാടനി  രൂപ കൂടനി  നല്കേനി.  ആ തകേയനില്
നനിനടാണത  ശമ്പളത്തനിലനടാലക്കയുള്ള  ലചലെവുകേള്  ഇകപ്പെടാള്  നനിര്വ്വഹനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതത.
ഇതലകേടാണത മതനിയടാകുനനില. കൂടുതല് പണവം ലകേടാടുക്കണവം. 

ഇവനിലട  ചനിലെ  നനിക്ഷനിപ്ത  തടാല്പരദ്യക്കടാര്  വദ്യടാജപ്രചരണവം  നടത്തുനണത.   കദവസന്വേവം
കബടാര്ഡകേളുലട പണലമലടാവം സര്ക്കടാരനികലെയത ലകേടാണ്ടുകപടാകേടാന ശമനിക്കുനലവനത
പറഞലകേടാണത  വദ്യടാജ  ഹനിനക്കളടായനിട്ടുള്ള  കുറചടാളുകേള്  വദ്യടാജ  പ്രചരണവം  നടത്തുനണത.
കേഴനിഞകേടാലെലത്ത  കേടാരദ്യങ്ങളുവം  ഞടാന  പരനികശടാധനിച്ചു.  ഒരു  ലപസകപടാലവം
അമ്പലെങ്ങളനില്നനിനത  സവംസടാന ഖജനടാവനികലെയത  വരുനനിലലനമടാത്രമല വനിവനിധ
അമ്പലെങ്ങളുലട ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി കകേടാടനിക്കണക്കനിനത രൂപയടാണത സവംസടാന
ഗവണ്ലമനത  ലചലെവഴനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുനതത.  അതത  മറച്ചുവച്ചുലകേടാണടാണത  വദ്യടാജ
പ്രചരണവം നടത്തുനതത. അമ്പലെങ്ങളനിലലെ ഭണ്ഡടാര തകേലയലടാവം ഗവണ്ലമനത ലകേടാണ്ടു
കപടാകേടാന ശമനിക്കുനലവനള്ള കേള്ള പ്രചരണമടാണത ഇവനിലട നടത്തുനതത.
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പ്രതനിപക്ഷകനതടാവത  (ശന്നീ  .    രകമശത ലചനനിത്തലെ  ) : സര്,  മലെബടാര് കദവസന്വേവം
ബനിലനിലന  കേടാരദ്യത്തനില്  ഞടാന  ശന്നീ.  ജനി.  സുധടാകേരലന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയടാണത.
കേടാരണവം ഞങ്ങളുലട കേടാലെത്തത പലെതവണ അതനിനുകവണനി ശമനിചതടാണത.  മലെബടാര്
കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത നനിയമമുണടാക്കടാനുവം ഒരു ബനില് ലകേടാണ്ടുവരടാനുവം വളലരകയലറ
പ്രയടാസങ്ങളുണടായനിരുന;  അതനിലന  വനിശദടാവംശങ്ങളനികലെയത  ഞടാന  കപടാകുനനില.
പകക്ഷ മലെബടാര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കടാനുള്ള
നടപടനികേള്  സന്വേന്നീകേരനിക്കണവം.  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  അങ്ങത  സന്വേന്നീകേരനിക്കുകമടാ?
ഇകപ്പെടാള് വളലരകയലറ പ്രതനിസനനികേള് അവനിലട കനരനിടുനണത.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര്:  സര്,  തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനില്
ശബരനിമലെയനില്നനിനത  കേനിട്ടുന  വരുമടാനലമടുത്തത  വരുമടാനമനിലടാത്ത  മറത
കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ  ജന്നീവനക്കടാര്ക്കത  ശമ്പളവം  ലകേടാടുക്കടാന  കേഴനിയുനണത.  ലകേടാചനി
കദവസന്വേവം കബടാര്ഡനിലവം അങ്ങലന തലനയടാണത. മലെബടാര് കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത ടസ്റ്റേനി
കബടാര്ഡടാണത.  നനിതദ്യനനിദടാനലചലെവുകേള് വഹനിക്കടാന കേഴനിയടാത്ത കക്ഷത്രങ്ങളടാണത.
അവനിലടയുള്ള വരുമടാനമനുസരനിചത മടാത്രകമ ശമ്പളവം ലകേടാടുക്കടാന സടാധനിക്കുകേയുള.
മടാസകന്തടാറുവം  ശമ്പളവം  കേനിട്ടുനനില.  അതലകേടാണത  മുന ചന്നീഫത  ലസക്രട്ടറനി  ശന്നീ.  ലകേ.
ജയകുമടാറനിലന  കേമ്മേന്നീഷനടായനി  വച്ചുലകേടാണത  ആ  കേടാരദ്യങ്ങള്  പഠനിക്കുനതനിനത
തന്നീരുമടാനലമടുക്കണവം.  അകദ്ദേഹവം  ഒരു  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണത.  അതനിലന
അടനിസടാനത്തനില്  ഇഇൗ  ആക്ടത  കഭദഗതനി  ലചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  അങ്ങയുലട
ഭടാഗത്തുനനിനത  അടനിയന്തരമടായുണടാകേണവം.  അകതടാലടടാപ്പെവം  അങ്ങത  പറഞ  മലറടാരു
കേടാരദ്യവം,  കക്ഷത്രങ്ങളനിലലെ  കേടാണനിക്കയനില്  നനിനത  തകേലയടുത്തത  മറത
കേടാരദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി വനിനനികയടാഗനിക്കുനലവന വദ്യടാപകേ പ്രചരണവം നടക്കുനണത.
അതത വദ്യടാജ പ്രചരണമടാണത.  കേഴനിഞ ഗവണ്ലമനനിലന കേടാലെത്തുവന വലെനിലയടാരു
ആകരടാപണമടായനിരുന. ഞങ്ങള് വളലര വദ്യകമടായനിട്ടു തലന കേടാരദ്യങ്ങള് പറഞ.
കേഴനിഞ  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെത്തത  235  കകേടാടനി  രൂപ  സവംസടാന
ഖജനടാവനില്നനിനവം  കകേരളത്തനിലലെ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനു  കവണനി
ഉപകയടാഗനിച്ചു.  അങ്ങത  പറഞതത  ഏറവുവം  സതദ്യസനമടായ  കേടാരദ്യമടാണത.
ഗവണ്ലമനനിലന  ഭടാഗത്തുനനിനവം  ഇഇൗ  പ്രചരണലത്ത  അതനിജന്നീവനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിയുണടാകേണവം.

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവത
പറഞതത ശരനിയടാണത.  വലെനിലയടാരു പരനിശമത്തനിലന ഭടാഗവംതലനയടാണത മലെബടാര്
കദവസന്വേവം  ബനില്.  മലെബടാര്  കദവസന്വേത്തനിലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സവംബനനിചത  എനനിക്കത
മനസനിലെടാക്കടാന  കേഴനിഞതത  അസടാധടാരണമടായ  പ്രയതത്തനിലൂലടയടാണത.  അത്ര
സങ്കന്നീര്ണമടാണത മലെബടാര് കദവസന്വേത്തനിലന കേന്നീഴനിലള്ള അമ്പലെങ്ങളുലട ലപടാതവടായ
സനിതനി.  തനിരുവനിതടാവംകൂര് കദവസന്വേത്തനിലന കേന്നീഴനിലള്ള അമ്പലെങ്ങളനില്,  ശബരനിമലെ
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ഒഴനിചത   ബടാക്കനിയുള്ള  അമ്പലെങ്ങളനില്  കേനിട്ടുനതനികനക്കടാള്  വലെനിയ  വരുമടാനമുള്ള
അമ്പലെങ്ങളുണത.  എനടാല്,  ആ  വരുമടാനലമടാനവം  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനികലെയത
കപടാകുനനില.  വലെനിയ  വരുമടാനമുള്ള  അമ്പലെങ്ങളനിലലെ  വരുമടാനലമലടാവം  ആ  അമ്പലെങ്ങള്
തലന വനിവനിധ ആവശദ്യങ്ങള്ക്കുകവണനി ലകേകേടാരദ്യവം ലചയ്യുകേയടാണത.  അതലകേടാണത
സമഗമടായ  ഒരു  നനിയമവം  മലെബടാര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  പുകരടാഗതനിക്കുവം  വളര്ചയ്ക്കുവം
ആവശദ്യമടാണത.  അതനിലനപ്പെറനി  കൂട്ടടായനി  ആകലെടാചനിക്കടാന  സടാധനിക്കുലമനള്ളതടാണത
എനനിക്കത സൂചനിപ്പെനിക്കടാനുള്ളതത. ഞടാന ദന്നീര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില. 

ശന്നീ  .    പനി  .    സനി  .    കജടാര്ജത  : സര്,  തനിരുവനിതടാവംകൂര്  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനില്
ശബരനിമലെയുമടായനി ബനലപ്പെട്ട കകേസനില്, ശബരനിമലെയനില് എലന്തങ്കനിലവം ഒരുകേടാരദ്യവം
ലചയ്യണലമങ്കനില് ലഹകക്കടാടതനിയുലട ഓര്ഡര് കവണവം.  അതനിനുകേടാരണവം അനത
ശബരനിമലെയുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടത  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനില്  വദ്യടാപകേമടായ  അഴനിമതനിയുണടായനി.
കദവസന്വേവം കബടാര്ഡത ലമമ്പര്മടാര് കേചവടമടായനിരുന;  ഒളനിച്ചുവചനിട്ടത കേടാരദ്യമനില.  അനത
ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലഹകക്കടാടതനിലയ  സമന്നീപനിചകപ്പെടാള്  ജനവം  മുഴുവന  അതനിനത  കേയ്യടനിച്ചു.
അതനിനുകശഷവം  കദവസന്വേവം  കബടാര്ഡനിലന  പ്രവര്ത്തനവം  വളലര  മടാതൃകേടാപരമടായനി.
പലക്ഷ,  അനങ്ങണലമങ്കനില് ലഹകക്കടാടതനിയുലട ഓര്ഡര് കവണവം. 2  ലെക്ഷവം രൂപ
ലചലെവഴനിക്കണലമങ്കനിലവം  ലഹകക്കടാടതനി  ജഡ്ജനിയുലട  ഓര്ഡര്  കവണവം.  ഇവനിലട
മനനിമടാര്  ശബരനിമലെ  ശടാസടാവനിലന  കേടാണടാന  ഇരുമുടനിലക്കട്ടുമടായനി  കപടായടാല്
ലലെനനില് നനിനനിലലങ്കനില് കേയറനില. ജഡ്ജനിമടാര് സഇൗകേരദ്യവംകപടാലലെ കേയറനികപ്പെടാകുവം.
ഇതത  എകനികേപ്യൂട്ടന്നീവനിനുതലന  അപമടാനമടാണത.  ലഹകക്കടാടതനിവനിധനി  വനകപ്പെടാള്
അതനിലനതനിലര  സുപ്രന്നീവം കകേടാടതനിലയ സമന്നീപനിചത  ആ വനിധനി  എന്തുലകേടാണത കേന്വേടാഷത
ലചയനില; ഇനനിലയങ്കനിലവം ഇഇൗ ഗവണ്ലമനത  അതനിനത തയ്യടാറടാകുകമടാ?

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ശബരനിമലെയുലട കേടാരദ്യത്തനില് മടാത്രമല,
ഗുരുവടായൂര് കക്ഷത്രത്തനിലന കേടാരദ്യത്തനിലവം ലഹകക്കടാടതനിയുലട ചനിലെ ഇടലപടലകേളുണത. ആ
നനിലെയനികലെയത  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലകേടാലണത്തനിചതനിലന  ഉത്തരവടാദനിതന്വേവം  നമുക്കുതലനയടാണത.
ലഹകക്കടാടതനി  കബടാധപൂര്വ്വവം  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  ഇടലപട്ടതല.  തടാങ്ങടാന  പറടാത്ത
തരത്തനിലള്ള ലകേടാള്ളയുവം ലകേടാള്ളനിവയവം അനദ്യടായവുവം അഴനിമതനിയുവം വൃത്തനികകേടുകേളുവം
നടമടാടനിയതനിലന  ഭടാഗമടായനി,  ആലരങ്കനിലവം  കചടാദനിക്കടാനുവം  പറയടാനുവം  കവകണ;
അങ്ങലന  വനഭവനിചതടാണത.  അതലകേടാണത  ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ലഹകക്കടാടതനിലയ
കേടാരദ്യങ്ങള്  കബടാദ്ധദ്യലപ്പെടുത്തനി  നമുക്കത  ഇക്കടാരദ്യത്തനില്  എലന്തങ്കനിലവം  മടാറങ്ങള്
വരുത്തടാന  കേഴനിയുകമടാലയനത  ആകലെടാചനിക്കടാലമനതടാണത  അതനിലന  സവംബനനിചത
സൂചനിപ്പെനിക്കടാനുള്ളതത. 

ബഹുമടാനലപ്പെട്ട  ശന്നീ.  അടൂര്  പ്രകേടാശത  ഇവനിലട  സവംസടാരനിചകപ്പെടാള്  പറഞ
ഭരണലചലെവത  കുറയണലമനത.  ഭരണലചലെവത  കുറയ്ക്കുനതനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനത
മടാതൃകേയടാലണനത ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശനിനത അറനിയടാത്തതലകേടാണല;  അകദ്ദേഹത്തനിനത
അറനിയടാലമങ്കനിലവം  ചനിലെലതലടാവം  മറച്ചുവയ്ക്കുകേയടാണത.  മനനിമടാരുലട  എണവം  കുറച്ചു.
കപഴണല് സ്റ്റേടാഫനിലന എണത്തനില് കുറവുവരുത്തനി.  അലതടാനവം എണനിപ്പെറകയണ
കേടാരദ്യമനില. 
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മനി  .   സന്നീക്കര്  പ്ലന്നീസത.... പ്ലന്നീസത.... ഇനനി അങ്ങത പറഞത അവസടാനനിപ്പെനിക്കുകേ.

ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന:  സര്,  ഭരണപരനിഷടാര  കേമ്മേന്നീഷന
അതദ്യന്തടാകപക്ഷനിതമടാണത.  നനിങ്ങള് അക്കടാരദ്യത്തനില് മടാത്രവം തര്ക്കമുനയനികക്കണ.
അങ്ങലന എടുത്തുപറയടാന തടങ്ങനിയടാല് ഒരുപടാടത  കേടാരദ്യങ്ങളുണത.  ശന്നീ.  അടൂര് പ്രകേടാശത
നടത്തനിയ  വനികദശയടാത്രകേളുലട  എണവം  കനടാക്കനിയടാല് അറനിയടാമകലടാ.  അങ്ങത
മനനിയടായനിരുന  അഞ്ചുവര്ഷക്കടാലെവം  നടത്തനിയ  വനികദശ  യടാത്രകേളുലട
എണലമടുത്തടാല് മനസനിലെടാക്കടാന കേഴനിയുവം. ഞടാന അതനിലന വനിശദടാവംശങ്ങളനികലെയത
കപടാകുനനില.  ഞങ്ങളുലട  നയവം,  ഞങ്ങള്  നടപ്പെനിലെടാക്കനിയടാണത  കേടാണനിക്കുനതത.
ലവറുലത  പറചനില്  മടാത്രമല;  വടാക്കുവം  പ്രവൃത്തനിയുവം  തമ്മേനില്  നല  കചര്ചയുണത;
പറയുനത  തലനയടാണത  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേ.  എല്.ഡനി.എഫത.  വരുവം;  എലടാവം
ശരനിയടാകുവം;  എനത  ലവറുലത  പറഞതല;  എലടാവം  ശരനിയടാകുകേയടാണത.  അതനിലന
ഭടാഗമടായനിട്ടടാണത  ഒരു  വര്ഷവം  63-64  ലെക്ഷവം  രൂപ  ശമ്പളവം  വടാങ്ങുന  ഇഇൗ
ലവള്ളടാനലയ  തളയ്ക്കുനതത.  ഞങ്ങലള  സവംബനനിചനിടകത്തടാളവം  പറയുന  വടാക്കുവം
പ്രവൃത്തനിയുവം തമ്മേനില് വദ്യതദ്യടാസലമടാനമനില.  ഞടാന കൂടുതല് വനിശദടാവംശങ്ങളനികലെയത
കപടാകുനനില.  ഇവനിലട  എലടാ  കമഖലെയനില്നനിനമുള്ളവര്  പലങ്കടുത്തു;  നല  ചര്ച
നടന.  എലടാ  അവംഗങ്ങകളടാടുവം  കൃതജതയുവം  നന്ദനിയുവം  എനനിക്കുണത.  ഇഇൗ ബനില്
പടാസടാക്കനിത്തരണലമനത ഞടാന അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണത.

മനി  .   സന്നീക്കര്: ശന്നീ. ആര്. രടാമചന്ദ്രന, അങ്ങയുലട 1 (എ) നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസത
ലചയ്യുനകണടാ?

ശന്നീ  .   ആര്  .   രടാമചന്ദ്രന  :  സര്,  ഞടാന പ്രസത ലചയ്യുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ശന്നീ.  ആര്.  രടാമചന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച  1 (എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭയുലട അനുമതനികയടാടുകൂടനി  പനിനവലെനിച്ചു.

ശന്നീ. ലകേ. മുരളന്നീധരന, അങ്ങയുലട 2(ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസത ലചയ്യുനകണടാ?

ശന്നീ  .   ലകേ  .   മുരളന്നീധരന  : സര്,  ഞടാന പ്രസത ലചയ്യുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്: ശന്നീ. ലകേ. മുരളന്നീധരന  അവതരനിപ്പെനിച 2 (ബനി) നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിച്ചു.

സബ്ജക്ടത  കേമ്മേറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടത  ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള  2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം
റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത (കഭദഗതനി) ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന പ്രകമയലത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്.................

പ്രകമയവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.
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5.00 PM]

2-  ാം വകുപ്പെത

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന :

112.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "സര്ക്കടാര്" എന വടാക്കനിനുകശഷവം "ഇതനിനടായനി രൂപന്നീകേരനിക്കലപ്പെട്ട
സമനിതനി ശനിപടാര്ശ പ്രകേടാരവം" എന കചര്ക്കുകേ.

123.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ലചയര്കപഴണുവം  രണത  അവംഗങ്ങളുവം"  എനതനിനത  പകേരവം  "മൂനത
അവംഗങ്ങള്" എനത കചര്ക്കുകേ.

137.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "കയടാഗദ്യതയുള്ളകതടാ  ആയ"  എനന്നീ  വടാക്കുകേള്ക്കത  പകേരവം
"കയടാഗദ്യതയുള്ളകതടാ ആയനി കേലണത്തനിയ" എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

139.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ഒരടാലള  ലചയര്കപഴണടായനി  നനിയമനികക്കണതടാണത"  എനതനിനത
പകേരവം "ഒരടാള് ലചയര്കപഴണ് ആയനിരനികക്കണതടാണത" എനത കചര്ക്കുകേ. 

144.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "അവംഗങ്ങളനില്  ഒരടാള്  വനനിതയുവം  ഒരടാള്  പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ
പട്ടനികേകഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ ലപടുന ആളുമടായനിരനികക്കണതടാണത" എനതനിനത പകേരവം
"മറത  അവംഗങ്ങളനില്  ഒരടാള്  വനനിതയുവം  ഒരടാള്  പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ  പട്ടനികേകഗടാത്ര
വര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ ഉള്ള ആളുവം ആയനിരനികക്കണതടാണത" എനത കചര്ക്കുകേ. 

145.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല് "ഒരടാള് പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ"  എനതനിനത പകേരവം "ഒരടാള് പട്ടനികേജടാതനിയനിലവം
ഒരടാള്" എനത കചര്ക്കുകേ. 

146.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "പട്ടനികേകഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ  ലപടുന"  എനതനിനത  പകേരവം
"പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ ലപടുന" എനത കചര്ക്കുകേ.

154.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വകുപ്പെത
3(3)-ല്  "കേടാരദ്യങ്ങള് ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതനില് പരനിചയ  സമ്പനരടായനിരനികക്കണതടാണത"
എനതനിനുപകേരവം "കേടാരദ്യങ്ങളനില് കേഴനിവുള്ളവരുവം പരനിചയസമ്പനരുവം ആയനിരനികക്കണതടാണത"
എനത കചര്ക്കുകേ.
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157.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന വകുപ്പെത
3(3)-ല്  "ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതനില്  പരനിചയസമ്പനരടായനിരനികക്കണതടാണത"
എനതനിനു  പകേരവം  "നനിര്വ്വഹനിചനിരുനവകരടാ  അവ  ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതനില്
പരനിചയസമ്പനകരടാ ആയനിരനികക്കണതടാണത" എനത കചര്ക്കുകേ.

സര്,  123-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് മൂനടാവം വകുപ്പെനിലലെ മൂനടാവം ഉപവകുപ്പെനില്
"ലചയര്കപഴണുവം രണത അവംഗങ്ങളുവം"  എനതനിനുപകേരവം  "മൂനത അവംഗങ്ങള്"  എനടാക്കണവം.
139-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്  മൂനടാവം  വകുപ്പെനിലലെ മൂനടാവം  ഉപവകുപ്പെനില്  "ഒരടാലള
ലചയര്കപഴണടായനി  നനിയമനികക്കണതടാണത"  എനതനിനുപകേരവം  "ഒരടാള്  ലചയര്കപഴണ്
ആയനിരനികക്കണതടാണത  "  എനടാക്കണവം.  146-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് മൂനടാവം  വകുപ്പെനിലലെ
മൂനടാവം  ഉപവകുപ്പെനില്  ഒരടാള്  പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ  പട്ടനികേ  കഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ
ലപടുന  ആളുമടായനിരനിക്കണലമനടാണത  പറഞനിരനിക്കുനതത.  ഇതനില്  പട്ടനികേകഗടാത്ര
വര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ  എനതത  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്  എനടാക്കനിയടാല്  മതനി.  കേടാരണവം  ഭരണഘടന
ഉണടായ കേടാലെവം മുതല് പട്ടനികേജടാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗവം എനടാണത പറയുനതത.  ഇതനില്
ഹനിന  ആയനിരനിക്കണലമനത  ആദദ്യകമ  പറയുനണത.  അതലകേടാണത  നമ്മേള് ആവശദ്യമനിലടാലത
പട്ടനികേകഗടാത്രവര്ഗ്ഗവം എനത കചര്കക്കണതനില പട്ടനികേവര്ഗ്ഗലമനത  മടാത്രവം കചര്ക്കണ
ലമനടാണത എലന കഭദഗതനി.

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന: 

113.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ലലെ  "സര്ക്കടാര്  നടാമനനിര്കദ്ദേശവം  ലചയ്യുന"  എനന്നീ  വടാക്കുകേള്  ആദദ്യവരനിയനില്
നനിനവം ഒഴനിവടാക്കനി "വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ" എനതനിനുകശഷവം കചര്ക്കുകേ.

116.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "കക്ഷത്രടാരടാധനയനിലവം" എനതനിനുകശഷവം "ആചടാരങ്ങളനിലവം" എനത
കചര്ക്കുകേ.

149.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3 (3)-ല് 

(i)  "അവംഗങ്ങള്"  എനതനിനുകശഷവം  "കദവസന്വേവം  വനിഷയങ്ങള്  ലലകേകേടാരദ്യവം
ലചയ്യുനതനികലെടാ" എനത കചര്ക്കുകേ.

(ii) "ലചയ്യുനതനില്" എനതത "ലചയ്യുനതനികലെടാ" എനടാക്കനി മടാറ്റുകേ.

സര്,  എലന  113-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  ലസനനസത  ഘടനയനില്  ഒരു
വദ്യതദ്യടാസമുണത.  അതടായതത  കബടാര്ഡനില്  ഹനിനമതത്തനില്ലപ്പെട്ടതവം  ലദവത്തനിലവം
കക്ഷത്ര  ആരടാധനയനിലവം  വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ  സര്ക്കടാര്  നടാമനനിര്കദ്ദേശവം  ലചയ്യുന
ലചയര്കപഴണ്  രണത  അവംഗങ്ങള്  എലനഴുതനിയനിരനിക്കുനതത  മടാറനി  എഴുതനിയടാല്
നനടായനിരനിക്കുവം. 116-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില്  "കക്ഷത്രടാരടാധനയനിലവം"  എനതനിനു
കശഷവം  "ആചടാരങ്ങളനിലവം"  എനകൂടനി  കചര്ക്കണവം.  കേടാരണവം  ആരടാധനയുവം  ആചടാരവുവം
കവലറയടാണത. അതകൂടനി കചര്ക്കുകേയടാലണങ്കനില് അതത കുറച്ചുകൂടനി ഭവംഗനിയടാകുവം.
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ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞടാലെനിക്കുട്ടനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

114.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ഹനിനമതത്തനില്ലപ്പെട്ടതവം"  എനതനിനുപകേരവം  "ലഹന്ദവ  വനിശന്വേടാസനിയുവം"
എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    വനി  .    എസത  .    ശനിവകുമടാര് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന: 

117.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "കക്ഷത്രടാരടാധനയനിലവം" എനതനിനു കശഷവം "കക്ഷത്രടാചടാരങ്ങളനിലവം"
എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    കമടാനസത  കജടാസഫത  :   സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

120.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ" എനതനിനുപകേരവം "വനിശന്വേടാസമുള്ളവരുമടായ" എനത
കചര്ക്കുകേ.

129.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "രണത " എനതനിനു പകേരവം "അഞത" എന കചര്ക്കുകേ.

133.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ആയനിരനിക്കുനകതടാ  ആയനിരുനകതടാ"  എനന്നീ  വടാക്കുകേള്
ഒഴനിവടാക്കുകേ. 

138.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ആയ ഒരടാലള"  എനതനിനു മുനപത  "ലസക്രട്ടറനി  റടാങ്കനില് വനിരമനിച
സര്ക്കടാരുകദദ്യടാഗസനടായകതടാ" എന കചര്ക്കുകേ.

151.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "അവംഗങ്ങള്,  ലതടാഴനില് സവംബനമടായകതടാ  കസവനപരമടായകതടാ
അലലങ്കനില് ഭരണപരമടായകതടാ ആയ"  എനന്നീ വടാക്കുകേള്ക്കത പകേരവം  "അവംഗങ്ങള്,
അഡന്നീഷണല് ലസക്രട്ടറനി റടാങ്കനില് കുറയടാത്ത ഭരണപരനിചയമുള്ള ആളടായനി" എനന്നീ
വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദത  കേബന്നീര് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:
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121.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ  ലചയര്കപഴണുവം"  എനതനിനു  പകേരവം
"വനിശന്വേസനിക്കുന ഒരു ലചയര്കപഴണുവം" എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    അനൂപത  കജക്കബത :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

125.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "രണത അവംഗങ്ങളുവം"  എനതനിനു പകേരവം  "മൂനത അവംഗങ്ങളുവം"  എന
കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .   അടൂര് പ്രകേടാശത  : സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

130.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ജനിലടാ  ജഡ്ജനി ആയനിരനിക്കുനകതടാ ആയനിരുനകതടാ അലലങ്കനില്"
എനതത ഒഴനിവടാക്കുകേ. 

ശന്നീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനത :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

131.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ജനിലടാ  ജഡ്ജനി ആയനിരനിക്കുനകതടാ,  ആയനിരുനകതടാ"  എനതനിനു
പകേരവം  "ജനിലടാ ജഡ്ജനി പദവനിയനിലെനിരനിക്കുനകതടാ,  ജനിലടാ ജഡ്ജനി ആയനിരുനകതടാ"
എന കചര്ക്കുകേ.

132.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ജനിലടാ  ജഡ്ജനി ആയനിരനിക്കുനകതടാ,  ആയനിരുനകതടാ"  എനതനിനു
പകേരവം "ഒരു ജനിലടാ ജഡ്ജനികയടാ, മുനജനിലടാ ജഡ്ജനികയടാ" എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റടാവം :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

136.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "അലലങ്കനില് ജനിലടാ ജഡ്ജനി ആയനി നനിയമനിക്കലപ്പെടടാന കയടാഗദ്യതയുള്ളകതടാ"
എനന്നീ വടാക്കുകേള് ഒഴനിവടാക്കുകേ. 

142.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "അവംഗങ്ങളനില്  ഒരടാള്  വനനിതയുവം"  എനന്നീ  വടാക്കുകേള്ക്കത  മുനപത
"ലചയര്കപഴണ് ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള മൂനത" എനന്നീ വടാക്കുകേള്  കചര്ക്കുകേ.

150.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "അവംഗങ്ങള്" എന വടാക്കനിനുകശഷവം "കദവസന്വേവം കബടാര്ഡകേളനിലലെ"
എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

134.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "ആയനിരനിക്കുനകതടാ" എന വടാക്കത ഒഴനിവടാക്കുകേ.

140.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ഒരടാലള  ലചയര്കപഴണടായനി നനിയമനികക്കണതടാണത"  എനന്നീ വടാക്കുകേള്ക്കുവം
ചനിഹ്നത്തനിനുവം പകേരവം  "ഒരടാള് ലചയര്കപഴണ് ആയനിരനികക്കണതവം  മറത"  എനന്നീ വടാക്കുകേള്
കചര്ക്കുകേ. 

147.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "പട്ടനികേകഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ  ലപടുന"  എന  വടാക്കനിനു  പകേരവം
"പട്ടനികേകഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനില് ഉള്ലപ്പെടുന" എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ:

161.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-നു കശഷവം ചുവലട പറയുന വനിശദന്നീകേരണവം കചര്ക്കുകേ.

"വനിശദന്നീകേരണവം:-  ഇഇൗ  വകുപ്പെനിലന  ആവശദ്യത്തനികലെക്കടായനി  അവംഗങ്ങളുലട
നനിയമനത്തനിനുള്ള സവംവരണ തതന്വേവം ഉറപ്പു വരുത്തുനതനികലെക്കടായനി വനനിതയുലടയുവം
പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ  പട്ടനികേ  കഗടാത്രവര്ഗ്ഗത്തനികലെടാ  ഉള്ലപ്പെടുന  അവംഗങ്ങളുലടയുവം
പ്രടാതനിനനിധദ്യവം പ്രകതദ്യകേവം കേണക്കടാകക്കണതടാണത". 

ശന്നീ  .    ലകേ  .    എവം  .    ഷടാജനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

141.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3(3)-ല് "അവംഗങ്ങളനില് ഒരടാള്" എനതനിനത പകേരവം "ലചയര്കപഴകണടാ, അലലങ്കനില്
ഒരടാകളടാ" എനത കചര്ക്കുകേ. 

ശന്നീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബ്രടാഹനിവം   : സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

148.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "അവംഗങ്ങള്"  എനതനിനു  കശഷവം  "വനിദദ്യടാ  സമ്പനരുവം"  എനത
കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    മുരളന്നീധരന:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

152.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "ലതടാഴനില്സവംബനമടായകതടാ"  എന വടാക്കനിനു മുമ്പത   "കദവസന്വേവം
കേടാരദ്യങ്ങളനില്" എനന്നീ വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.
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159.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  3(3)-ല്  "പരനിചയ  സമ്പനരടായനിരനികക്കണതടാണത"  എനതനിനുപകേരവം  "പരനിചയ
സമ്പനരടായനിരനികക്കണകതടാ  അലലങ്കനില്  ഗവണ്ലമനത  അണര്  ലസക്രട്ടറനിയുലട
പദവനിയനില് കുറയടാത്ത സടാനവം വഹനിചനിരുനകതടാ ആയനിരനികക്കണതടാണത  "  എനത
കചര്ക്കുകേ.

ലപ്രടാഫ  .   ആബനിദത ഹുലലസന തങ്ങള് : സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

160.  ഖണ്ഡവം  2  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 3 (3) തടാലഴ പറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

"(3)  കബടാര്ഡനില്  സര്ക്കടാര്  നടാമനനിര്കദ്ദേശവം  ലചയ്യുന  ഹനിന  മതത്തനില്ലപ്പെട്ടതവം
ലലദവത്തനിലവം  കക്ഷത്രടാരടാധനയനിലവം  വനിശന്വേസനിക്കുനവരുമടായ  ലചയര്മടാനുവം  രണത
അവംഗങ്ങളുവം  ഉണടായനിരനികക്കണതടാണത.  അവംഗങ്ങളനില്  ഒരടാള്  സടാമൂഹനികേ  പ്രവര്ത്തകേയടായ
വനനിതയുവം ഒരടാള് പട്ടനികേജടാതനിയനികലെടാ പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കഗടാത്ര വനിഭടാഗത്തനികലെടാലപടുന
ആളുമടായനിരനികക്കണതടാണത.  അവംഗങ്ങള് ലതടാഴനില് സവംബനമടായകതടാ കസവനപരമടായകതടാ
അലലങ്കനില്  ഭരണപരമടായകതടാ  ആയ  കേടാരദ്യങ്ങള്  ലലകേകേടാരദ്യവം  ലചയ്യുനതനില്
പരനിചയ സമ്പനരടായനിരനികക്കണതടാണത".

മനി  .   സന്നീക്കര്:  118-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 117-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിക്കത തലെദ്യമടാണത,
119-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  117-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് അടങ്ങുന, 122-ാംനമ്പര്
കഭദഗതനി  121-ാംനമ്പര് കഭദഗതനിക്കത തലെദ്യമടാണത,  124-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി 123-ാം
നമ്പര് കഭദഗതനിക്കത തലെദ്യമടാണത എനതനിനടാല് അവ അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ലവദല്യുതനിയുവം  കദവസന്വേവുവം  വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന  ):
ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 146-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനില് പറഞനിട്ടുള്ള
പട്ടനികേകഗടാത്ര വര്ഗ്ഗവം എനതസവംബനനിചത എനനിക്കുവം ആദദ്യവം സവംശയവം ഉണടായനിരുന. അതത
പരനികശടാധനിച്ചു.  ഭരണഘടനയനില്,  അതനിലന  പരനിഭടാഷയനില്  അങ്ങലനയടാണത
പറഞനിരനിക്കുനതത.  പടാരനത  ബനിലവം  അങ്ങലനയടാണത  പറഞനിരനിക്കുനതത.  കഭദഗതനികേള്
സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര് :  ശന്നീ.  വനി.  പനി.  സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച  112, 123, 137, 139,
144, 145, 146, 154, 157 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപ്പെനിച  113,  116,  149  എനന്നീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. പനി.  ലകേ. കുഞടാലെനിക്കുട്ടനി അവതരനിപ്പെനിച 114-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശന്നീ.  വനി.  എസത.  ശനിവകുമടാര് അവതരനിപ്പെനിച  117-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  കമടാനസത  കജടാസഫത അവതരനിപ്പെനിച  120,  129,  133,  138,  151  എനന്നീ
നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. ടനി. എ. അഹമ്മേദത കേബന്നീര് അവതരനിപ്പെനിച 121-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  അനൂപത  കജക്കബത  അവതരനിപ്പെനിച  125-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  അടൂര്  പ്രകേടാശത  അവതരനിപ്പെനിച  130-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  എന.  എ.  ലനലനിക്കുനത അവതരനിപ്പെനിച  131-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  പടാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരനിപ്പെനിച  132-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റടാവം  അവതരനിപ്പെനിച  136,  142,  150  എനന്നീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള്  സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര്  അവതരനിപ്പെനിച  134,  140,  147,  161  എനന്നീ  നമ്പര്
കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  ലകേ.  എവം.  ഷടാജനി  അവതരനിപ്പെനിച  141-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  ടനി.  വനി.  ഇബ്രടാഹനിവം  അവതരനിപ്പെനിച  148-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  ലകേ.  മുരളന്നീധരന അവതരനിപ്പെനിച  152, 159  എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ലപ്രടാഫ. ആബനിദത ഹുലലസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച 160-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

2-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

2-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

2-ാംവകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.
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3-  ാംവകുപ്പെത

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്  : സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

162.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം പകേരവം കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന പ്രധടാന ആകനിലലെ
വകുപ്പെത 5(i)-ല്    “(i)  ” എനതനിനു പകേരവം “(1)  ”എന കചര്ക്കുകേ.

163.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 5 (i)-ല്   “ഔകദദ്യടാഗനികേസടാനവം ഏലറടുക്കുന  ” എനതനിനുപകേരവം “ഔകദദ്യടാഗനികേ
ചുമതലെ വഹനിക്കുന  ”എനത കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസടാക്കത  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

164.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത   5   (i) -ല് “ഔകദദ്യടാഗനികേസടാനവം ഏലറടുക്കുന ” എനതനിനു പകേരവം
“നനിയമനിക്കലപ്പെടുന ”എനത കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

165.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  5  (i)-ല്  “ഏലറടുക്കുന”  എനതനിനു  പകേരവം  “ഏലറടുത്ത”എനത
കചര്ക്കുകേ.

170.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 5 (i)-ല്   “പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര  ” എന വടാക്കനിനുപകേരവം “പൂര്ത്തനിയടാകുകേകയടാ
അവര്ക്കത  60  വയസത തനികേയുകേകയടാ ഇതത ഏതടാകണടാ ആദദ്യവം പൂര്ത്തനിയടാക്കുനതത
അതവലര  ”എനത കചര്ക്കുകേ.

സര്,  170-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്  വകുപ്പെത  5  ഉപവകുപ്പെത  (I)-ല്  മൂന
വര്ഷക്കടാലെവം  പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര  എനതനിനുപകേരവം  “പൂര്ത്തനിയടാകുകേകയടാ
അവര്ക്കത  60  വയസത  തനികേയുകേകയടാ  ഇതത  ഏതടാകണടാ  ആദദ്യവം  പൂര്ത്തനിയടാക്കുനതത   ”
എനടാക്കണവം.  ആ മുറയത അവരുലട സടാനത്തനിലന കേടാലെടാവധനി എനടാണത എലന
കഭദഗതനി.  എത്ര വയസ്സുവലര അവംഗങ്ങള് തടരണലമനത ഈ ബനിലനില് പറഞനിട്ടനില.
അതലകേടാണത 60 വയകസടാ 62 വയകസടാ അങ്ങയുലട ഇഷവം കപടാലലെ ലചയ്യടാവം.

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:
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169.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത  5 (i)-ല്    “വര്ഷക്കടാലെവം ” എന വടാക്കനിനു പകേരവം “വര്ഷവം”എന
കചര്ക്കുകേ.

സര്,  ഈ  കഭദഗതനിയനില്  ഏലറടുക്കുന  തന്നീയതനി  മുതല്  മൂനവര്ഷക്കടാലെവം
എനതനിനുപകേരവം മൂനവര്ഷവം പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര എനത കചര്ക്കുനതടായനിരനിക്കുവം ഭവംഗനി.

ശന്നീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമടാര്  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

171.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം   പ്രധടാന ആകനില് പകേരവം കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 5 (i) -ല് “പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര”എനതത  "പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലരകയടാ
അവര്ക്കത 60 വയസത തനികേയുനതത വലരകയടാ ഇതനില് ഏതടാണത  ആദദ്യവം, അതവലര
”എനത കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    ലകേ  .    മുരളന്നീധരന :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

172.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന  5  (i)
വകുപ്പെനിലലെ  “പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര”എന  വടാക്കുകേള്ക്കുപകേരവം  “പൂര്ത്തനിയടാകുകേകയടാ
അവര്ക്കത 62 വയസത തനികേയുകേകയടാ ഇതത ഏതടാകണടാ ആദദ്യവം, അതവലര  ”എനന്നീ
വടാക്കുകേള് കചര്ക്കുകേ.

183.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(7)-ലലെ “ശമ്പളത്തനിനുവം ബത്തകേള്ക്കുവം"
എനന്നീ വടാക്കുകേള്ക്കത പകേരവം "കഹടാണകററനിയത്തനിനത"  എന വടാക്കത കചര്ക്കുകേ.

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദത  ഹുലലസന  തങ്ങള് :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

173.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 5(i) തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ. 

“(i)  ലചയര്മടാനുവം  മറത  അവംഗങ്ങള്ക്കുവം  അവര്  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  സടാനവം
ഏലറടുക്കുന  തന്നീയതനി  മുതല്  മൂനത  വര്ഷക്കടാലെവം  പൂര്ത്തനിയടാകുനതവലര
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനവം വഹനിക്കടാവുനതടാണത.”

175.  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  വകുപ്പെത  5(2)  തടാലഴപ്പെറയുന  പ്രകേടാരവം  മടാറ്റുകേ.  
“5(2)  കബടാര്ഡനിലലെ  ലചയര്മടാകനടാ/ലചയര്കപഴകണടാ,  അവംഗത്തനികനടാ  ഏതത  സമയത്തുവം
സര്ക്കടാരനിനത  സന്വേന്തവം  ലലകേപ്പെടയനില്  കരഖടാമൂലെവം  അറനിയനിപ്പെത  നല്കേനിലകേടാണത
അകദ്ദേഹത്തനിലന ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനവം രടാജനിവയടാവുനതടാണത”



492 കകേരള നനിയമസഭ നവവംബര് 8, 2016

176.  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  വകുപ്പെത  5(3)  തടാലഴപ്പെറയുന  പ്രകേടാരവം  മടാറ്റുകേ.
“(3)  കബടാര്ഡനിലന തടാല്ക്കടാലെനികേ  ഒഴനിവനികലെക്കത  നടാമനനിര്കദ്ദേശവം  ലചയ്യലപ്പെടുന
അവംഗത്തനിലന  കേടാലെടാവധനി  ഏതത  അവംഗത്തനിലന  ഒഴനിവനിലെടാകണടാ  അകദ്ദേഹവം  അപ്രകേടാരവം
നനിയമനിക്കലപ്പെട്ടതത,  ആ  അവംഗവം  ഉകദദ്യടാഗവം  വഹനിക്കുമടായനിരുന  കേടാലെയളവനികലെക്കത
മടാത്രമടായനിരനിക്കുനതടാണത.''

177.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(4)(എ)  തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.
“(എ)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവത  മൂലെവം ലചയര്മടാലനകയടാ,  ലചയര്കപഴലണകയടാ ഏലതങ്കനിലവം
അവംഗത്തനിലനകയടാ,  അകദ്ദേഹവം  ഒരു  അവനിമുക   നനിര്ദ്ധനന  ആയനിത്തന്നീരുകേകയടാ  ലചയ്യുന
പക്ഷവം അകദ്ദേഹലത്ത ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനത്തുനനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത."

178.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(4)(ബനി)  തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.
“(ബനി)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവുമൂലെവം  ലചയര്മടാലനകയടാ/ലചയര്കപഴലണകയടാ  ഏലതങ്കനിലവം
അവംഗത്തനിലനകയടാ അകദ്ദേഹവം സര്ക്കടാരനിലന അഭനിപ്രടായത്തനില് സടാനമടാര്ഗ്ഗനികേ ദൂഷദ്യവം
ഉള്ലപ്പെടുന കുറവം  സടാപനിക്കലപ്പെട്ടത  തടവത  ശനിക്ഷയത  വനിധനിക്കലപ്പെടുകേകയടാ  ലചയ്യുന
പക്ഷവം ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനത്തുനനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത”

179.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(4)(സനി)  തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.
“(സനി)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവുമൂലെവം  ലചയര്മടാലനകയടാ/ലചയര്കപഴലണകയടാ  ഏലതങ്കനിലവം
അവംഗത്തനിലനകയടാ അകദ്ദേഹവം ബുദ്ധനിസനിരത ഇലടാത്ത ആളടായനിത്തന്നീരുകേയുവം ക്ഷമതയുള്ള ഒരു
കകേടാടതനി അപ്രകേടാരവം പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുവം ലചയ്യുകേകയടാ ലചയ്യുനപക്ഷവം ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ
സടാനത്തുനനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത”

180.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(4)(ഡനി)  തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.
“(ഡനി)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവുമൂലെവം  ലചയര്മടാലനകയടാ/  ലചയര്കപഴലണകയടാ
ഏലതങ്കനിലവം അവംഗത്തനിലനകയടാ അകദ്ദേഹവം കജടാലെനി ലചയ്യുവടാന വനിസമ്മേതനിക്കുകേകയടാ
കജടാലെനി  ലചയ്യുവടാന  കേഴനിവനിലടാതടായനിത്തന്നീരുകേകയടാ  ലചയ്യുനപക്ഷവം  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ
സടാനത്തു നനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത”

181.  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  വകുപ്പെത  5(4)(ഇ)  തടാലഴപ്പെറയുന  പ്രകേടാരവം  മടാറ്റുകേ.
“(ഇ)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവുമൂലെവം  ലചയര്മടാലനകയടാ/ലചയര്കപഴലണകയടാ  ഏലതങ്കനിലവം
അവംഗത്തനിലനകയടാ അകദ്ദേഹവം കബടാര്ഡനില്നനിനവം അനുമതനി കതടടാലത കബടാര്ഡനിലന
തടര്ചയടായുള്ള  മൂനത  കയടാഗങ്ങളനില്   പലങ്കടുക്കടാതനിരനിക്കുകേകയടാ  ലചയ്യുനപക്ഷവം
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ സടാനത്തു നനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത”

182.  പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത  5(4)(എഫത)  തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.
“(എഫത)  സര്ക്കടാരനിനത  ഉത്തരവുമൂലെവം ലചയര്മടാലനകയടാ/ലചയര്കപഴലണകയടാ ഏലതങ്കനിലവം
അവംഗത്തനിലനകയടാ അകദ്ദേഹവം തല്സടാനത്തത തടരുനതത കബടാര്ഡനിലന തടാല്പ്പെരദ്യത്തനികനടാ
ലപടാതതടാല്പ്പെരദ്യത്തനികനടാ  ഹടാനനികേരമടാകേത്തക്കവനിധവം  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  പദവനി  ദുരുപകയടാഗവം
ലചയതടായനി  സര്ക്കടാരനിനത  കബടാദ്ധദ്യമടാകുകേകയടാ  ലചയ്യുനപക്ഷവം  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ  സടാനത്തു
നനിനവം നന്നീക്കവം ലചയ്യടാവുനതടാണത”



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യവം 493

ശന്നീ  .    അനൂപത  കജക്കബത :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

174.  ഖണ്ഡവം  3  പ്രകേടാരവം  പ്രധടാന  ആകനില്  പകേരവം  കചര്ക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന
വകുപ്പെത 5(i) തടാലഴപ്പെറയുന പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ. 

“(i)  മൂന  വര്ഷക്കടാലെവം  പൂര്ത്തനിയടാകുകേകയടാ  അവര്ക്കത  65  വയസത
തനികേയുകേകയടാ ഇതനില് ഏതടാകണടാ ആദദ്യവം സവംഭവനിക്കുനതത അതവലര ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ
സടാനവം വഹനിക്കടാവുനതടാണത”

സര്, എലടാ സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി കബടാര്ഡകേളനിലവം ഒരു period of time-ഉവം ഏജത ലെനിമനിറ്റുവം
വയ്ക്കുവം. ആ ഏജത ലെനിമനിറ്റുവം period of time-ഉവം  അതനിലന കേന്വേടാളനിറനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുവം.  ഇതത 65
വയസടായനി വയണലമനള്ളതടാണത എലന കഭദഗതനി.

ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്,
ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച 162-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സന്വേന്നീകേരനിക്കുന.   ബടാക്കനിലയലടാവം
പടാരനത ആക്ടനില് പറയുനതതലനയടാണത.  കവലറ വദ്യതദ്യടാസങ്ങലളടാനവം വരുത്തനിയനിട്ടനില. മറത
കഭദഗതനികേള് സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച  162-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര്  അവതരനിപ്പെനിച  163-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസടാക്കത അവതരനിപ്പെനിച 164-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 165, 170 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റടാവം  അവതരനിപ്പെനിച  168-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപ്പെനിച  169-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമടാര് അവതരനിപ്പെനിച  171-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  ലകേ.  മുരളന്നീധരന അവതരനിപ്പെനിച  172, 183  എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ലപ്രടാഫ ആബനിദത  ഹുലസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച  173,  175,  176,  177,
178, 179, 180, 181, 182 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  അനൂപത  കജക്കബത  അവതരനിപ്പെനിച  174-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  3-ാം  വകുപ്പെത  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന
പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം
സഭ അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി. 

4-  ാം വകുപ്പെത

ലപ്രടാഫ  .    ആബനിദത  ഹുലസന  തങ്ങള്:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന
കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

184.  ഖണ്ഡവം  4-ല്  "രണത"  എന വടാക്കനിനു  പകേരവം  "മൂനത"  എന  വടാക്കത
കചര്ക്കുകേ.

189. പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത 8 (1) തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ

“(1)  ലചയര്മടാനത  യുകലമനത  കേരുതന  അങ്ങലനയുള്ള  സലെത്തുവം  സമയത്തുവം,
ആവശദ്യമടായനി വരുകമ്പടാലഴലടാവം കബടാര്ഡനിലന കയടാഗവം കചകരണതടാണത.”

190. പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത 8 (2)  തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.

“(2)  ലചയര്മടാലന  ശനിപടാര്ശയനികന്മേല്  കബടാര്ഡനിലന  ലസക്രട്ടറനി  കയടാഗവം
വനിളനിച്ചുകൂകട്ടണതടാണത.

191. പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത 8 (3)  തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ

“(3)  കബടാര്ഡനിലന  കയടാഗങ്ങളനില്  ലചയര്മടാനുവം  അകദ്ദേഹത്തനിലന  അഭടാവത്തനില്
ഹടാജരടായനിട്ടുള്ള അവംഗങ്ങള് അവര്ക്കനിടയനില് നനിനവം ലതരലഞടുക്കുന ഒരു അവംഗവം
ആദ്ധദ്യക്ഷവം വഹനികക്കണതടാണത.
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193. പ്രധടാന ആകനിലലെ വകുപ്പെത 8 (5) തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

“(5)  കബടാര്ഡനിലന  ഒരു  കയടാഗത്തനിനു  മുമ്പടാലകേ  വരുന  ഏലതടാരു  സവംഗതനിയുവം
ഹടാജരടായനിട്ടുള്ള  അവംഗങ്ങളുലട  ഭൂരനിപക്ഷ  കവടാട്ടനിലൂലട  തന്നീരുമടാനനിക്കലപ്പെകടണതവം
തലെദ്യകവടാട്ടുകേളുലട സവംഗതനിയനില് കയടാഗത്തനില് ആദ്ധദ്യക്ഷവം വഹനിക്കുന ലചയര്മടാനത
അലലങ്കനില് അവംഗത്തനിനത ഒരു കേടാസ്റ്റേനിവംഗത കവടാട്ടവകേടാശവം ഉണടായനിരനിക്കുനതമടാണത.

ശന്നീ  .    കമടാനസത  കജടാസഫത  : സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

188.  ഖണ്ഡവം  4-ല്  "രണത"  എന വടാക്കനിനു പകേരവം  "അഞത"  എന വടാക്കത
കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

194.  പ്രധടാന  ആകനിലലെ  വകുപ്പെത  8(5)-നത  കശഷവം  തടാലഴപ്പെറയുന  കനിപ്ത
നനിബനന കചര്ക്കുകേ 

“എനടാല്,  കചടാദദ്യകപപ്പെറുകേള്  തയ്യടാറടാക്കല്,  പരന്നീക്ഷയുലട  നടത്തനിപ്പെത,
മൂലെദ്യനനിര്ണയവം,  ഇനര്വപ്യൂ,  ലസലെക്ടത  ലെനിസ്റ്റേത  തയ്യടാറടാക്കല്  തടങ്ങനിയ നനിര്ണടായകേ
വനിഷയങ്ങലള  സവംബനനിച  തന്നീരുമടാനങ്ങള്  ലചയര്കപഴലന  അസടാനനിദ്ധദ്യത്തനില്
ലകേലക്കടാള്ളുന സടാഹചരദ്യത്തനില്,  ഏറവുവം അടുത്ത കയടാഗത്തനില് ലചയര്കപഴലന
സടാധൂകേരണവം കനകടണതടാണത”

സര്, 192-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  185,  186,  187  എനന്നീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള്  184-നത
തലെദ്യമടായതനിനടാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില. 

ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (  ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്,
പടാരനത ആക്ടനില് നനിനവം ഒരു മടാറവുവം വരുത്തനിയനിട്ടനില.  അതലകേടാണത കഭദഗതനികേള്
സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .   സന്നീക്കര്:  ലപ്രടാഫ. ആബനിദത ഹുലസന തങ്ങള്  അവതരനിപ്പെനിച 184, 189,
190, 191, 193,   എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  കമടാനസത  കജടാസഫത  അവതരനിപ്പെനിച  188-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ശന്നീ.  മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപ്പെനിച  194-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

4-ാംവകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

4-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

4-ാംവകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി. 

5-  ാംവകുപ്പെത

ശന്നീ  .   എവം  .   ഉമ്മേര്: സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

197.  ഖണ്ഡവം  5-ല്  "കബടാര്ഡനിലന  നനിലെവനിലള്ള  "  എനതനിനു  പകേരവം
"ആറവംഗങ്ങള് ഉള്ലപ്പെടുന നനിലെവനിലള്ള കബടാര്ഡനിലന" എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

198.  ഖണ്ഡവം  5-ല്  "ആകനിലന പ്രടാരവംഭ തന്നീയതനി"  എനതനിനു പകേരവം  "ആകത
നനിലെവനില് വരുന തന്നീയതനി" എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീമതനി  ഇ  .    എസത  .    ബനിജനികമടാള്  :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

199.  ഖണ്ഡവം  5-ല്  "വഹനിക്കുനതലടാതടായനി"  എനതനിനുപകേരവം  "വഹനിക്കുന
തലടാത്തതടായനി" എന കചര്ക്കുകേ.

ശന്നീ  .    കമടാനസത  കജടാസഫത : സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

200. ഖണ്ഡവം 5 തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ:

"5. കബടാര്ഡനിലലെ നനിലെവനിലള്ള ലചയര്കപഴലണയുവം അവംഗങ്ങലളയുവം സവംബനനിച
പ്രകതദ്യകേ വദ്യവസ

"പ്രധടാന  ആകനില്  വനിരുദ്ധമടായനി  എന്തുതലന  അടങ്ങനിയനിരുനടാലവം  കബടാര്ഡനിലന
നനിലെവനിലള്ള  ലചയര്കപഴണുവം  അവംഗങ്ങള്ക്കുവം  അവരുലട  കേടാലെടാവധനി  പൂര്ത്തനിയടാക്കടാന
അവസരവം നല്കകേണതടാണത" 
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മനി  .    സന്നീക്കര്  : 195,  196  എനന്നീ  നമ്പര്  കഭദഗതനികേള്  വകുപ്പെത  നന്നീക്കവം
ലചകയ്യണതടായതനിനടാല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്,
കഭദഗതനികേള് സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  ശന്നീ.  എവം.  ഉമ്മേര് അവതരനിപ്പെനിച  197-ാംനമ്പര് കഭദഗതനി സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  വനി.  പനി.  സജന്നീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച  198-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീമതനി  ഇ.  എസത.  ബനിജനികമടാള്  അവതരനിപ്പെനിച  199-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി
സഭയുലട അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  കമടാനസത  കജടാസഫത  അവതരനിപ്പെനിച  200-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

5-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്.....

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്.....

5-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

5-ാം വകുപ്പെത ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി. 

1-  ാം വകുപ്പുവം പന്നീഠനികേയുവം കപരുവം

ശന്നീ  .    മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

105.  പന്നീഠനികേയനില്  "ആകത"  എനതനിനുകശഷവം  "(2015  ലലെ  16)”എനത
കചര്ക്കുകേ.

108.  ഖണ്ഡവം  1-ല്  "ആകനിനത"  എനതനിനു  പകേരവം  "നനിയമത്തനിനത"  എനത
കചര്ക്കുകേ.

സര്, മലെയടാളന്നീകേരനിക്കുന ഈ കേടാലെഘട്ടത്തനില് "ആകനിനത" എനതനിനു പകേരവം
"നനിയമത്തനിനത" എനത കചര്ക്കണലമനടാണത എലന 108-ാം നമ്പര് കഭദഗതനിയനിലൂലട
പറയടാനുള്ളതത.

1486/2019
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ശന്നീ  .    വനി  .    പനി  .    സജന്നീന്ദ്രന :  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്

അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

106. പന്നീഠനികേയനില്  "ആവശദ്യങ്ങള്ക്കടായനി" എനതത "ആവശദ്യങ്ങള്ക്കത" എനത

മടാറ്റുകേ.

107. പന്നീഠനികേയനില് "ഇനനിപ്പെറയുവം" എനതത "ഇനനി പറയുവം" എനത മടാറ്റുകേ.

109. ഖണ്ഡവം 1 (2)-ല് "ഉടന"എനതത  "ഉടനതലന" എനത മടാറ്റുകേ.

ലപ്രടാഫ  .   ആബനിദത ഹുലസന തങ്ങള് : സര്, ഞടാന തടാലഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

110. ഖണ്ഡവം 1 (2) തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ.

"(2)  നനിലെവനിലള്ള കബടാര് ഡനിലന കേടാലെടാവധനി തന്നീരുന മുറയത പ്രടാബലെദ്യത്തനില്

വരുനതടാണത".

ശന്നീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബത:  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനി

അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

111. ഖണ്ഡവം 1 (2) തടാലഴപ്പെറയുവം പ്രകേടാരവം മടാറ്റുകേ : 

"(2) ഈ ആകനിനത 2017 ജനുവരനി 1 മുതല് പ്രടാബലെദ്യമുണടായനിരനിക്കുനതടാണത.

ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ):  സര്,

ആകത  എനതലനയടാണത പറയടാറുള്ളതത.  ചനിലെ ഇവംഗ്ലന്നീഷത  വടാക്കുകേള് മലെയടാളമടായനി

കപടായനിട്ടുണത.  സന്വേനിചത  എനപറയുനതകപടാലലെ  ഇതവം  കേണടാല്  മതനി.  ആകത

എനതലനയടാണത ലപടാതകവ പറയുനതത, അതലകേടാണത അതനിലന കേടാരദ്യമനില.

ശന്നീ.  വനി.  പനി.  സജന്നീന്ദ്രന  അവതരനിപ്പെനിച  107-ാം  നമ്പര്  കഭദഗതനിയനില്

പന്നീഠനികേയനില് "ഇനനിപ്പെറയുവം" എനതത "ഇനനി പറയുവം" എനത മടാറ്റുകേ എന  കഭദഗതനി

സന്വേന്നീകേരനിക്കുന. മറത കഭദഗതനികേള് സന്വേന്നീകേരനിക്കുനനില. 

മനി  .   സന്നീക്കര്  : ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 107-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി

സഭ അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  മഞളടാവംകുഴനി  അലെനി  അവതരനിപ്പെനിച  105,  108  എനന്നീ  നമ്പര്

കഭദഗതനികേള് സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ. വനി. പനി. സജന്നീന്ദ്രന അവതരനിപ്പെനിച 106, 109 എനന്നീ നമ്പര് കഭദഗതനികേള്
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.
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ലപ്രടാഫ. ആബനിദത ഹുലസന തങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച 110-ാം നമ്പര് കഭദഗതനി
സഭ നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശന്നീ.  പനി.  ലകേ.  അബ്ദു  റബ്ബത  അവതരനിപ്പെനിച  111-ാംനമ്പര്  കഭദഗതനി  സഭ
നനിരടാകേരനിചനിരനിക്കുന.

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  1-ാംവകുപ്പുവം  പന്നീഠനികേയുവം  കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നലത്ത

അനുകൂലെനിക്കുനവര്............

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്............

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  1-ാംവകുപ്പുവം  പന്നീഠനികേയുവം  കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടാക്കണലമന പ്രശ്നവം സഭ അവംഗന്നീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  1-ാംവകുപ്പുവം  പന്നീഠനികേയുവം  കപരുവം  ബനിലനിലന
ഭടാഗമടായനി. 

ലവദല്യുതനിയുവം കദവസന്വേവുവം വകുപ്പുമനനി (   ശന്നീ  .   കേടകേവംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന  ): സര്,
2016-ലലെ  കകേരള  കദവസന്വേവം  റനിക്രൂട്ടതലമനത  കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)  ബനില്
പടാസടാക്കണലമന പ്രകമയവം ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവനപ്യൂവുവം ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുവം വകുപ്പുമനനി  (ശന്നീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞടാന പ്രകമയലത്ത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    സന്നീക്കര്:  2016-ലലെ കകേരള കദവസന്വേവം റനിക്രൂട്ടതലമനത കബടാര്ഡത  (കഭദഗതനി)
ബനില് പടാസടാക്കണലമന പ്രകമയലത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുനവര്............

പ്രതനികൂലെനിക്കുനവര്............

പ്രകമയവം സഭ ലഎകേകേണത കഠദ്യന അവംഗന്നീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് പടാസടായനിരനിക്കുന.

ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്.....  സഭ ഇകപ്പെടാള് പനിരനിയുനതവം നടാലള രടാവനിലലെ 8.30-നത
വന്നീണ്ടുവം സകമ്മേളനിക്കുനതമടാണത.

(2016 നവവംബര് മടാസവം 9-ാം തന്നീയതനി, ബുധനടാഴ്ച്ചരടാവനിലലെ 8.30-നത വന്നീണ്ടുവം
സകമ്മേളനിക്കുനതനിനടായനി സഭ ലവകുകനരവം 5.08-നത പനിരനിഞ.)
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അനുബനവം

വനിഴനിഞവം അന്തടാരടാഷ തറമുഖ നനിര്മ്മേടാണ വദ്യവസ സവംബനനിചത ശന്നീ  .   വനി  .    എസത  .
അച്ചുതടാനന്ദന അവതരനിപ്പെനിച സബ്മനിഷനത തറമുഖവുവം മപ്യൂസനിയവുവം പുരടാവസ്തു
സവംരക്ഷണവുവം വകുപ്പുമനനി   (  ശന്നീ  .   രടാമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി  )   നല്കേനിയ മറുപടനി

സര്,  വനിഴനിഞവം  തറമുഖത്തനിലന  നനിര്മ്മേടാണത്തനിനുവം  നടത്തനിപ്പെനിനുമടായുള്ള
കേണ്സഷന കേരടാര് സവംസടാന സര്ക്കടാര്  2015  ആഗസ്റ്റേത മടാസവം  17 -ാം തന്നീയതനി
ഒപ്പുവച്ചു.  നനിയമടാനുസൃതമടായ രണ്ടുഘട്ട ലതരലഞടുപ്പെത പ്രക്രനിയയനിലൂലട ലതരലഞടുക്കലപ്പെട്ട
സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിയടായ അദടാനനി കപടാര്ട്ടതസത &  ലസഷദ്യല് ഇക്കകണടാമനികേത കസടാണ്
പദ്ധതനിക്കടായനി  രൂപന്നീകേരനിച  പ്രകതദ്യകേ  ഉകദ്ദേശ  കേമ്പനനിയടായ  അദടാനനി  വനിഴനിഞവം
കപടാര്ട്ടത  ലലപ്രവറത  ലെനിമനിറഡമടായടാണത  കേരടാര്  ഒപ്പുവചതത.  കേര്ശനമടായ  മതരടാധനിഷനിത
നടപടനികേളനിലൂലട  10  വര്ഷവം  നന്നീണ  അകനകേ  ലടണറുകേള്ക്കത  കശഷവം  സുതടാരദ്യമടായടാണത
കേരടാറുകേടാലര ലതരലഞടുത്തതത.  ഇഇൗ കേരടാര് പൂര്ണരൂപത്തനില് വനിഴനിഞവം തറമുഖ
കേമ്പനനിയുലട  ലവബത ലലസറനില്  പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണത.  കകേന്ദ്ര  ആസൂത്രണ  കേമ്മേന്നീഷന
തയ്യറടാക്കനിയ  സവംസടാന  തറമുഖങ്ങള്ക്കടായുള്ള  മടാതൃകേ  കേണ്സഷന  എഗനിലമനത
പ്രകേടാരമടാണത  ഇഇൗ  പദ്ധതനിക്കടായുള്ള  കേണ്സഷന  കേരടാര്  തയ്യടാറടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതത.
കേരടാറനിലലെ ചനിലെ മുഖദ്യ വദ്യവസകേള് തടാലഴപ്പെറയുനവയടാണത.

കേടാലെടാവധനി

40 വര്ഷമടാണത കേരടാര് കേടാലെടാവധനി.  ഇതനില് നടാലവര്ഷവം നനിര്മ്മേടാണ കേടാലെടാവധനിയുവം
ഉള്ലപ്പെടുവം.  കേണ്സഷണയര്  സന്വേന്തവം  ലചലെവനില്  രണടാവംഘട്ട  നനിര്മ്മേടാണവുവം  മൂനടാവംഘട്ട
നനിര്മ്മേടാണവുവം കേരടാറനിനനുസൃതമടായനി നടത്തുകേയടാലണങ്കനില് മടാത്രവം 20 വര്ഷവം കൂടനി
നന്നീട്ടനി നല്കുനതടാണത. 

സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിയുലട ചുമതലെ

ഡനിലലസന ബനില്ഡത ഫനിനടാനസത ഒടാപ്പെകററത ടടാനസ്ഫര് (DBFOT) മടാതൃകേയനില്
പദ്ധതനിയുലട സമയബനനിതമടായ നനിര്മ്മേടാണവുവം നടത്തനിപ്പുവം സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിയുലട
ചുമതലെയടാണത. 

ഒനടാവംഘട്ടത്തനില് സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനി  3100  മന്നീറര് കബ്രക്കത വടാട്ടറുവം  800  മന്നീറര്
ബര്ത്തുവം  10  ലെക്ഷവം റന്നീ ഇ യു സടാപനിതകശഷനിയുവം ലലകേവരനിക്കണവം.  സടാപനിത
കശഷനിയുലട  90  ശതമടാനവം  ടടാഫനികേത  ലലകേവരനിക്കുനതത  അനുസരനിചത  സന്വേകേടാരദ്യ
പങ്കടാളനി  സമയബനനിതമടായനി  പദ്ധതനിയുലട  രണടാവംഘട്ടവുവം  മൂനടാവംഘട്ടവുവം  നടാലെടാവംഘട്ടവുവം
വനികേസനിപ്പെനിക്കണവം. രണടാവംഘട്ടത്തനില് 15 ലെക്ഷവുവം മൂനടാവംഘട്ടത്തനില് 22.5 ലെക്ഷവുവം
നടാലെടാവംഘട്ടത്തനില്  30  ലെക്ഷവുവം സടാപനിതകശഷനി ലലകേവരനിക്കണവം.  കമല്പ്പെറഞ
തടര്ഘട്ട വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള  ലചലെവത  പൂര്ണമടായുവം  വഹനികക്കണതത
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സന്വേകേടാരദ്യ  പങ്കടാളനിയടാണത.  ഒനടാവംഘട്ട  വനികേസനപ്രവര്ത്തനത്തനില്  മടാത്രമടാണത  സന്വേകേടാരദ്യ
പങ്കടാളനിക്കത  സര്ക്കടാര് സഹടായധനവം നല്കുനതത.  മടാത്രമല,  കപടാര്ട്ടത  എകസ്റ്റേറനിലന
വരുമടാനത്തനിലന  പങ്കത  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിനത  ലെഭനിക്കുലമങ്കനിലവം  നനിര്മ്മേടാണലചലെവുവം
നടത്തനിപ്പുലചലെവുവം അവര്ക്കുതലനയടാണത.

സര്ക്കടാരനിലന ചുമതലെ

സമയബനനിതമടായനി  ഭൂമനികയലറടുക്കല്,  ലറയനില്  ലലലെനനിലന  നനിര്മ്മേടാണവം,
പരനിസനിതനി അനുമതനി എനനിവ സര്ക്കടാര് ചുമതലെയടാണത.

തകേയുവം സഹടായധനവുവം

കേരടാര് പ്രകേടാരവം വനിഴനിഞവം പദ്ധതനിയനില് തറമുഖത്തനിനു മടാത്രമടായുള്ള ആലകേ
തകേ 5,552 കകേടാടനി രൂപയടാണത.  ഇതനില് 4,089 കകേടാടനി രൂപ പനി.പനി.പനി. ഘടകേവുവം
1,463  കകേടാടനി രൂപ സര്ക്കടാര് ലചലെവനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന  'ഫണഡത  '  വര്ക്കത ആയ
കബ്രക്കത വടാട്ടറനിലന തകേയുമടാണത.  സവംസടാന സര്ക്കടാര് നല്കുന നനിശനിത തകേയത
(Lumpsum Grant) സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനി ഫണ ഡത വര്ക്കനിലന നനിര്മ്മേടാണവം പൂര്ത്തനിയടാക്കണവം.

പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനില്  സന്വേകേടാരദ്യ  പങ്കടാളനിക്കത  40%  സഹടായധനത്തനിനത
അര്ഹതയുണത.  ബനിഡ്ഡര്  ആവശദ്യലപ്പെട്ട  സഹടായധനവം  1,635  കകേടാടനി  രൂപയടാണത.
ഇതനില്  പനി.പനി.പനി.ഘടകേത്തനിലന  30%  സഹടായധനവം  1,226.7  കകേടാടനി  രൂപ
'Equity support'  -ആയനി നനിര്മ്മേടാണഘട്ടത്തനിലവം  408.3  കകേടാടനി  രൂപ  "O  &  M
Support”-ആയനി നടത്തനിപ്പു കേടാലെയളവനിലവം സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിക്കത നല്കകേണതടാണത.

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്  നനിര്മ്മേടാണ  കേടാലെയളവനില്  817.8  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവത
സഹടായധനമടായനി  നല്കുവം  (പനി.പനി.പനി.  ഘടകേത്തനിലന  20%).  സവംസടാന  സര്ക്കടാര്
നനിര്മ്മേടാണ കേടാലെയളവനില്  1,463  കകേടാടനി  രൂപയുലട ഫണഡത വര്ക്കനിലന ലചലെവത
വഹനിക്കുവം.  ഒപ്പെവം  408.9  കകേടാടനി  രൂപ  ലചലെവത  സഹടായധനമടായനി  (പനി.പനി.പനി.
ഘടകേത്തനിലന 10%) നല്കുവം.  നനിര്മ്മേടാണകേടാലെയളവനില് സവംസടാന സര്ക്കടാരനിലന
ലചലെവത  1,871.9  കകേടാടനി  രൂപയടാണത  (1463+408.9).  സവംസടാന  സര്ക്കടാര്  നടത്തനിപ്പു
കേടാലെയളവനില് 408.3 കകേടാടനി രൂപ സഹടായധനമടായനി നല്കുവം.

ലമടാത്തവം പദ്ധതനി തകേയടായ  5,552  കകേടാടനി  രൂപയനില് ഫണഡത വര്ക്കനിലന
തകേയടായ  1,463  കകേടാടനി രൂപയുവം സഹടായധനമടായ  1,463  കകേടാടനി രൂപയുവം ഒഴനിചത
1,635 കകേടാടനി രൂപയുലട ലചലെവത സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനി വഹനിക്കുവം.

കേരടാറനിലലെ  ലമടാത്തവം  പദ്ധതനി  തകേയടായ  5,552  കകേടാടനി  രൂപ  കൂടടാലത
സവംസടാന സര്ക്കടാര് ബടാഹദ്യടാടനിസടാന സഇൗകേരദ്യങ്ങളടായ ഭൂമനി,  ലലവദല്യുതനി,  ജലെ
ലെഭദ്യത,  ലറയനില്  കേണക്ടനിവനിറനി  എനനിവയടായനി  കേരടാര്  സമയത്തത  കേണക്കടാക്കനിയ
തകേയടായ  1,973  കകേടാടനി  രൂപയുവം  മുടക്കുവം.  രടാജദ്യലത്ത  എലടാ  പനി.പനി.പനി.  പദ്ധതനികേളനിലവം
സലെത്തനിലനയുവം  മറത  അടനിസടാന  സഇൗകേരദ്യത്തനിലനയുവം  ലചലെവത  സര്ക്കടാരടാണത
വഹനിക്കുനതത.  ഇഇൗ തകേയുവം കൂടനി ഉള്ലപ്പെടുത്തനിയടാല് ലമടാത്തവം പദ്ധതനി തകേ 7,525
കകേടാടനി രൂപയടാകുവം.
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വരുമടാന വനിഹനിതവം

തറമുഖ  നടത്തനിപ്പെനിലന പതനിനഞടാവം  വടാര്ഷനികേവം  മുതല്  (കേരടാറനിലന പലത്തടാമ്പതടാവം
വടാര്ഷനികേവം)  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനിനത  തറമുഖത്തനിലന  നടത്തനിപ്പെനില്  നനിനള്ള
വരുമടാനത്തനിലന വനിഹനിതവം  (ലെടാഭത്തനിലന വനിഹനിതമല)  ലെഭനിച്ചുതടങ്ങുവം.  ഇരുപതടാവം
വര്ഷവം ഇഇൗ വനിഹനിതവം ഒരു ശതമടാനവുവം പനിനന്നീടുള്ള ഓകരടാ വര്ഷവുവം ഒരു ശതമടാനവം
വന്നീതവം  കൂടനി  കേരടാര്  കേടാലെടാവധനി  പൂര്ത്തനിയടാകുന  നടാല്പ്പെതടാവം  വര്ഷവം  ഇതപത്തനിലയടാനത
ശതമടാനവം  വലര  ഉയരുവം.  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണവം  സമയവം  കുറയുനതനുസരനിചത
സര്ക്കടാര് വനിഹനിതവം കനരലത്ത ലെഭനിച്ചു തടങ്ങുവം. 

തറമുകഖതര  പ്രവര്ത്തനങ്ങളടായ  കപടാര്ട്ടത  എകസ്റ്റേറത  ലഡവലെപ്ലമനനിലന
ആലകേ  വരുമടാനത്തനിലന  10%  തറമുഖ  നടത്തനിപ്പെനിലന  ഏഴടാവം  വടാര്ഷനികേവം  മുതല്
സവംസടാന സര്ക്കടാരനിനത ലെഭനിക്കുവം. 

ഭൂമനിയുലട വനിനനികയടാഗവം

പദ്ധതനിക്കടായനി ഏലറടുക്കുനതവം കേണ്സഷണയര് നനികേത്തനിലയടുക്കുനതമടായ
ലമടാത്തവം ഭൂമനി ഏകേകദശവം 360 ഏക്കറടാണത.  ഇതത സന്വേകേടാരദ്യ പങ്കടാളനിക്കത കേണ്സഷന
കേടാലെയളവനികലെയത  ലലലെസനസത  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയടാണത.  ലലലെസനസത  എനതത
പടാട്ടകത്തക്കടാള് തടാലഴയുള്ള ഒരു അവകേടാശവം മടാത്രമടാണത കേരടാറുകേടാരനത ലെഭദ്യമടാക്കനി
യനിരനിക്കുനതത.  ഭൂമനിയുലട  ഉമസടാവകേടാശവം  പൂര്ണമടായുവം  സവംസടാന  സര്ക്കടാരനി
ലെധനിഷനിതമടായനിരനിക്കുവം.

പ്രസ്തുത ഭൂമനിയുലട  30  ശതമടാനവം  തറമുകഖതര വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കത
സന്വേകേടാരദ്യ  പങ്കടാളനിക്കത  വനിനനികയടാഗനിക്കടാവുനതടാണത.  കേര്ശന  നനിബനനകേള്ക്കുവം
സവംസടാനലത്ത  ലകേട്ടനിടനനിര്മ്മേടാണ  ചട്ടങ്ങള്ക്കുവം  വനികധയമടായനിട്ടടായനിരനിക്കുവം  ഇഇൗ
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടകത്തണതത.

മറത വദ്യവസകേള്

ലപടാത  സന്വേകേടാരദ്യ  പങ്കടാളനിത്തത്തനില്  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന  ഇഇൗ  പദ്ധതനിയനില്
സവംസടാനത്തനിലന  തടാല്പ്പെരദ്യവം  സവംരക്ഷനിക്കുവടാന  നനിരവധനി  വദ്യവസകേളുണത.   അവയനില്
ചനിലെതത തടാലഴപ്പെറയുന. 

1. കേര്ശനമടായ നനിബനനകേള്ക്കത അനുസൃതമടായനി മടാത്രമടാണത സഹടായ
ധനവം നല്കുനതത. കേണ്സഷണയര് സന്വേന്തവം മുതല്മുടക്കത പൂര്ണമടായനി
വനിനനികയടാഗനിചതനിനുകശഷകമ സഹടായധനവം നല്കുകേയുള. 

2. കേരടാര് പ്രകേടാരമുള്ള എലടാ സടാമ്പത്തനികേ ക്രയവനിക്രയങ്ങളുവം ഒരു എകസടാ
അക്കഇൗണനിനുവം എകസടാ എഗനിലമനനിനുവം അനുസൃതമടായനിരനിക്കുവം. 
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3. നനിര്മ്മേടാണനനിര്വ്വഹണ കമല്കനടാട്ടത്തനിനടായനി ഒരു സന്വേതന ഏജനസനി
(Independent  engineer)  ഉണടായനിരനിക്കുനതടാണത.  സന്വേതന എഞനിനന്നീയലറ
നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണത. 

4. കേണക്കുകേള് പരനികശടാധനിക്കുനതനിനടായനി ഓഡനിറര് പടാനല് സര്ക്കടാര്
തയ്യടാറടാക്കുനതടാണത.  അതനില്നനിനള്ള  ഒരു  ഓഡനിറലറ  മടാത്രമടാണത
സന്വേകേടാരദ്യ  പങ്കടാളനിക്കത  സ്റ്റേടാറപ്യൂട്ടറനി  ഓഡനിററടായനി  നനിയമനിക്കടാന  സടാധനിക്കുകേ.
കൂടടാലത മലറടാരു ഓഡനിറലറ  നനിയമനിചത  സന്വേതന ഓഡനിറനിവംഗത  (concurrent)
സര്ക്കടാരനിനുവം  നടത്തടാവം.  സന്വേതന  ഓഡനിറത  നടത്തടാന  സര്ക്കടാര്
തന്നീരുമടാനനിച്ചുകേഴനിഞനിട്ടുണത. 

എലടാ നനിര്മ്മേടാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുവം കേര്ശനമടായുവം സര്ക്കടാര് നനിഷര്ഷനിക്കുന
manual  of  specification  and  standards  പ്രകേടാരവം  മടാത്രമടായനിരനിക്കുവം.  എനടാല്
നടത്തുന  നനികക്ഷപത്തനിനത  ആനുപടാതനികേമടായനി  വരുമടാനവം  ലെഭനിക്കടാന  സടാദ്ധദ്യതയനിലടാത്ത
അടനിസടാനസഇൗകേരദ്യ  വനികേസന  പദ്ധതനിയടാണത  വനിഴനിഞവം.  ഇന്തദ്യയനിലലെ  മനിക്ക
അടനിസടാനവനികേസന  പദ്ധതനികേളുവം  അപ്രകേടാരമടാണത.  ലെടാഭമുണടാക്കടാന  സടാദ്ധദ്യതയനിലടാത്ത
പദ്ധതനികേള്ക്കത  നനിര്കലെടാഭമടായ  മൂലെധന/നടത്തനിപ്പെത  സഹടായവം  നല്കേനി  സന്വേകേടാരദ്യ
സവംരവംഭകേര്ക്കത ലെടാഭകേരമടായനി നടത്തനിലക്കടാണ്ടുകപടാകേടാന കേഴനിയുമടാറടാക്കുന നയമടാണത നമ്മുലട
രടാജദ്യത്തനിലള്ളതത.  അതനിനുള്ള  പദ്ധതനിയടാണത  "വയബനിലെനിറനി  ഗദ്യടാപത  ഫണത”പദ്ധതനി.
അതനില് ഉള്ലപ്പെടുന പദ്ധതനിയടാണത വനിഴനിഞവം. അതനുസരനിചത കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര് 817
കകേടാടനി രൂപ നല്കുനമുണത. സവംസടാനത്തനിനത ലപടാതവനികേസനവം ഉറപ്പെടാക്കുലമനതനിനടാലെടാണത
ഇത്തരവം പദ്ധതനികേള് നടപ്പെടാക്കുനതത. 

മുടക്കുമുതലെനിനത  ആനുപടാതനികേമടായനി  ലെടാഭമുണടാകേടാത്ത  പദ്ധതനിയടായതനിനടാല്
പലെ  കകേടാണുകേളനില്നനിനവം  പദ്ധതനി  കേരടാറനിലനക്കുറനിചത  ആശങ്ക  ഉയര്നനിരുന.  പദ്ധതനി
സമയത്തനിനുമുകമ്പ  പൂര്ത്തന്നീകേരനിക്കുകേലയനതവം  അകതസമയവം  പദ്ധതനി  നടത്തനിപ്പു
സമയത്തത  ശദ്ധയനില്വരുന കേരടാറനിലലെ  കുറവുകേള് അതതസമയത്തത  പരനിഹരനിചത
മുകമ്പടാട്ടുകപടാവുകേലയനതമടാണത  സര്ക്കടാര്  നയവം.  പ്രകതദ്യകേനിചത  സവംസടാന വനികേസനത്തനില്
പദ്ധതനിക്കുള്ള നനിര്ണടായകേ സടാനവുവം  അടുത്ത പ്രകദശങ്ങളനില് പുതനിയ തറമുഖവം
പണനിയുവടാനുള്ള ശമവുവം പരനിഗണനിക്കുകമ്പടാള്,  ഇതടായനിരനിക്കുവം സവംസടാന തടാല്പ്പെരദ്യത്തനിനത
ഉചനിതവം.                                           


