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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച് 7,  ചചഭാവ

വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 8

നനിയമസഭ   2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  7-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  8.30-നച്ച്
ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

I  കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കച്ച് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

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

അലാംഗപരനിമനിത സസൗഹൃദ സലാംസഭാനലാം

1(*151)  ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്  :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച്:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  അലാംഗപരനിമനിത  സസൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലലാം ഹകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപച്ച്  പ്രഖലഭാപനിച  അനുയഭാതഭാപദതനിയചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ&ബനി) സലാംസഭാനചത്ത അലാംഗപരനിമനിത സസൗഹൃദ സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ എന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച് ബൃഹത്തഭായനിട്ടുചളഭാരു കേലഭാമ്പയനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുളതച്ച്.  'അനുയഭാത'  എന്ന  കപരനില്  അലാംഗപരനിമനിതരുചട  എലഭാ  ജതീവനിത
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പ്രശ്നങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുതകുന്ന  വനിധത്തനിലുള  വളചര  വനിപുലമഭായനിട്ടുള  കേലഭാമ്പയനിനഭാണച്ച്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതുവചരയള  ഗവണ്ചമന്റുകേള  നടത്തനിവരുന്ന  പരനിപഭാടനികേള
തുടരുന്നകതഭാചടഭാപലാം പുതനിയ ചനില പദതനികേളകൂടനി ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആസൂതണലാം
ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അലാംഗപരനിമനിതരുചട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  കവണനി
ഇടചപടുന്ന NISH, NIPMR, IMHANS, CDC, KSHPWC തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള
വഴെനിയഭാണച്ച് ഇതനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടപനില്വരുത്തുന്നതച്ച്.  2016-ചല
പുതനിയ  PWD ആകനിചന്റെ ചവളനിചത്തനിലുള കേഭാരലങ്ങളകൂടനി  പരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണച്ച്
അലാംഗപരനിമനിതരഭായ ആളുകേളക്കച്ച് കൂടുതല് സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായഭാണച്ച്
പുതനിയ  'അനുയഭാത' പദതനിക്കച്ച് രൂപലാം ചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതച്ച്.  സലാംസഭാനചത്തയഭാചകേ ബഭാരനിയര്
ഫതീയഭാക്കുകേചയന്നതഭാണച്ച്  ഇതനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനിട്ടുളതച്ച്.  കനരചത്തതചന്ന
തുടക്കലാംകുറനിച പദതനിയഭാണതച്ച്.  കേണ്ണൂര് ജനിലചയ  ഇതനിനകേലാംതചന്ന ബഭാരനിയര് ഫതീ
ഡനിസനികഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്
മചറലഭാ  ജനിലകേചളയലാം  ബഭാരനിയര്  ഫതീയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള
യഭാതഭാസസൗകേരലങ്ങളുലാം അവര്ക്കച്ച് എത്തനികചരഭാനുള അവസരവചമലഭാലാം വനിപുലമഭാക്കു
കേചയനളതഭാണച്ച്. കൂടഭാചത അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് ഒരു സവനികശഷ തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡച്ച്
നല്കുന്നതനിനുകവണനി  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.  793000-കത്തഭാളലാം  അലാംഗപരനിമനിതരഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തുളതച്ച്.  അവര്ചക്കലഭാവര്ക്കുലാം ഒരു യൂണനികേച്ച് ഐ ഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേഭാനഭാണച്ച്
ഗവണ്ചമന്റെച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്. രഭാജലത്തുടനതീളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയന്ന ഒരു
ഐഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡഭായതുചകേഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ   കസഭാഫച്ച് ചവയറഭാണച്ച്
ഇതനിനച്ച് ഉപകയഭാഗചപടുകത്തണതച്ച്.  യൂണനികേച്ച് ഐഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ചചയഭാനുള
പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ഇതനിനുകവണനി
5 കകേഭാടനി രൂപ  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയലാം  അതനിനുള ആപനികക്കഷന കഫഭാലാം വനിതരണലാം ചചയ
തുടങ്ങനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  

കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  സസഭാവലലാംബന  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് സമഗ്രമഭാചയഭാരു ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുചട
സലാംസഭാനത്തച്ച് ഈ സതീമനിനഭാവശലമഭായ പ്രതീമനിയലാം സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെച്ച് അടയ്ക്കുലാം;
3.57 കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.

അലാംഗപരനിമനിതരുചട  പ്രശ്നങ്ങള തുടക്കത്തനില്ത്തചന്ന,  കുഞ്ഞുനഭാള  മുതല് തചന്ന
കേണ്ടുപനിടനിചച്ച് അലാംഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനഭാണച്ച്
ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച്ച്.  കുഞ്ഞുനഭാള  മുതല് തചന്ന കേണ്ടുപനിടനിചഭാല്   പല
തരത്തനിലുള അലാംഗപരനിമനിതനികേള ചനികേനിതനിച്ചു കഭദമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇത്തരത്തനിലുള
കേഭാരലങ്ങള ചചറുപത്തനില്ത്തചന്ന  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം
സര്ക്കഭാര് ചചയലാം. ഗര്ഭഭാവസയനില്ത്തചന്ന  ശനിശുവനിചന്റെ ആകരഭാഗലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
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പ്രസവനിച  ഉടനതചന്ന  ഈ  പരനികശഭാധന  ഊര്ജനിതമഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്  Early
Detection Centre-കേള സഭാപനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇകപഭാളത്തചന്ന ആസൂതണലാം ചചയച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാതലത്തനില് അത്തരത്തനിലുള പ്രഭാരലാംഭ ഇടചപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഇതച്ച് ആരലാംഭനിക്കുചമന്നഭാണച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളതച്ച്.  നനിലവനിലുള പ്രഭാരലാംഭ ഇടചപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള ശക്തമഭാക്കുന്നതനിചന്റെകൂചട
അത്തരത്തനിലുള 28 പുതനിയ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ചചയലാം. 

25 ചമഭാഹബല് ഇന്റെര്ചവനഷന യൂണനിറ്റുകേളഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിചന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം വളചര അടുത്തുതചന്ന  നടത്തുന്നതഭാണച്ച്. അനുയഭാത കേലഭാമ്പയനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായള  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപട  പരനിപഭാടനിയഭായനിരനിക്കുലാം  അതച്ച്.  6  വനികേസന
കബഭാക്കുകേളക്കച്ച്  ഒരു  ചമഭാഹബല്  വഭാഹനലാം  എന്ന  നനിലയനിലഭാണച്ച്  ചമഭാഹബല്
ഇന്റെര്ചവനഷന  യൂണനിറ്റുകേള പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനില്  ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനിസച്ച്
അടക്കമുള  ആളുകേള  ഉണഭായനിരനിക്കുകേയലാം  കുടനികേചള  അവനിചട  ചകേഭാണ്ടുവന്നഭാല്
ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനി അടക്കലാം പരനിശതീലനിപനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം. ചറഭാകടഷനഭായനി അവനിചട
എത്തനികചരുന്നതുചകേഭാണച്ച്  ഈ  പരനികശഭാധനകേള  വളചര  വനിപുലമഭാക്കഭാനുലാം  തുടര്
പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം  സഭാധലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.  പരനികശഭാധനഭാ   കകേന്ദ്രത്തനികലയച്ച്  വരഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  ഡനിസച്ച്-ഏബനിളഡച്ച്  ആയ  ആളുകേചള  അവരുചട  വതീടനില്  കപഭായനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനിയടക്കലാം  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുചമന്നതഭാണച്ച് ചമഭാഹബല് യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രകതലകേത.
ഇകപഭാള  അതനിനുകവണ  വഭാഹനങ്ങചളലഭാലാം  ചറഡനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  അതനിചന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം
വളചര  അടുത്തുതചന്ന  നടക്കുലാം.  5  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനഭായനി
നതീക്കനിവചനിട്ടുളതച്ച്.

പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖല, തതീരകദശ കമഖല തുടങ്ങനിയ ചനില പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില്
ഹവകേലലങ്ങള സതീന ചചയന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ചതറഭാപനികേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം സനിരലാം ഇന്റെര്ചവനഷന യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിചന്റെ ആദലചത്ത യൂണനിറച്ച് അടപഭാടനിയനിചല കകേഭാടത്തറ ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയനിലഭാണച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി 19  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവച്ച് വരുലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ
പണവലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.

ചസഷലല് അലാംഗനവഭാടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
അതനിചന്റെ  മഭാതൃകേയഭായനി  ഒചരണലാം  ഹപലറച്ച്  കപ്രഭാജകഭായനി  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിസച്ച്-
ഏബനിളഡച്ച്  ആയ  ഇത്തരലാം  കുടനികേചള  അലാംഗനവഭാടനികേളനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള
അവര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേലാം ശദചകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ സഭാഫനിചന നനി ശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് വളചര വനിജയകേരമഭായനി ഇതച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  അതുകപഭാചലയളള
സഭാപനങ്ങള മറ്റുപ്രകദശങ്ങളനി ല്ക്കൂടനി വലഭാപനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാചയന്ന കേഭാരലവലാം
ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്. 

കപ്രഭാജകച്ച് ഓടനിസലാം എചന്നഭാരു പരനിപഭാടനി അനുയഭാത കേലഭാമ്പയനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണച്ച്.
ഓടനിസലാം ബഭാധനിച  കുടനികേളക്കച്ച്  ചനികേനിതയലാം  ചതറഭാപനികേളുലാം  അനുബന്ധകസവനങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്ന  പദതനിയഭാണതച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചലലഭാലാം  ഇത്തരലാം
ഓടനിസലാം ചസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ഇതനിനുകവണനി 2.5 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവച്ച്
വരുലാം.  ആ പണവലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.

'കേഭാകതഭാരലാം' എചന്നഭാരു പ്രകതലകേ പദതനി അനുയഭാത കേലഭാമ്പയനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കുകവണനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാകനിയര്  ഇലാംപഭാകന്റെഷനടക്കലാം
'ശ്രുതനിതരലാംഗലാം'  പദതനി  വളചര  ഭലാംഗനിയഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണച്ച്.  അതനിചന്റെ
മുകന്നഭാടനിയഭായഭാണച്ച് കേഭാകതഭാരലാം പദതനി വയ്ക്കുന്നതച്ച്.  ഒന്നഭാലാം മഭാസവലാം മൂന്നഭാലാം മഭാസവലാം
ആറഭാലാം മഭാസവലാം പതനിചനടഭാലാം മഭാസവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണച്ച് ആവശലമഭായ ചനികേനിതയലാം
കകേഭാകനിയര്  ഇലാംപഭാന്റെച്ച്  ആവശലമഭാചണങനില്  അവസഭാന  ഘടത്തനില്  അതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഒരു  പദതനിയഭാണനിതച്ച്.  മൂനവയസനിനു  തഭാചഴെ/ജനനിചയടചനയള
കുടനികേളക്കുകവണനിയഭാണച്ച് കേഭാകതഭാരലാം പദതനി പ്രഖലഭാപനിചതച്ച്.  അതച്ച് ശ്രുതനിതരലാംഗലാം
പദതനിയമഭായനി കയഭാജനിപനിചച്ച് തുടര് നടപടനികേളഭായനിടച്ച് നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

കമഭാഡല്  ഹചല്ഡച്ച്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  ചസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആകലഭാചനിചനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരത്തനിലുള  എലാം.സനി.ആര്.സനി.-കേള  നടത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു
കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്  3.5  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  ആവശലമഭായനിട്ടുളതച്ച്.  കമഭാഡലഭായനിട്ടുള ഒരു
ചസന്റെര് ഈ വര്ഷലാം തചന്ന തുടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്.  അതനിനുള പണവലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭാചയഭാരു ചഹല്പച്ച് ചഡസച്ച് കകേരള കസഭാഷലല് ചസകേക്യൂരനിറനി
മനിഷചന്റെ  ഓഫതീസനില്   ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കസഭാഷലല്  ചസകേക്യൂരനിറനി  മനിഷചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനിലഭാണച്ച് ഈ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  34  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണച്ച്
ഇതനിനച്ച് ചചലവച്ച് വരുന്നതച്ച്.  അതനില് ലഭലമഭാകുന്ന കസവനങ്ങള, വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങള
മുതലഭായ  എലഭാ  പദതനികേചളയലാംകുറനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനവമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുചകേഭാണച്ച് കൂടുതല് ചമചചപടുത്തഭാന ശമനിക്കുലാം.  

ചനില  കേറക്ഷന  സര്ജറനികേള  ആവശലമഭായനി  വരുന്ന  കകേസുകേളുണച്ച്.
അത്തരത്തനിലുള കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച് അതനിനുള പദതനിയനിടനിട്ടുണച്ച്.
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സ്റ്റുഡന്റെച്ച് ഇനനികഷലറതീവച്ച്  എന്ന കപരനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
അലാംഗപരനിമനിതകരഭാടച്ച്  ആര്ദ്രതഭാമകനഭാഭഭാവലാം  വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുചട
ചനികേനിതയനില് ഇടചപടുന്നതനിനുമുള കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടത്തുലാം.

ബഡ്സച്ച് റതീഹഭാബനിലനികറഷന ചസന്റെറുകേളുലാം അസനിസ ഡച്ച് ലനിവനിലാംഗച്ച് കഹഭാമുകേളുലാം
കൂടുതല് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ആവശലമുളനിടത്തച്ച്  അത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള കൂടുതല്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വലക്തനിഗത പരനിപഭാലന പദതനി  (Individual Care Plan) എന്ന രതീതനിയനില്
പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനണച്ച്.

അലാംഗപരനിമനിതരുചട പ്രശ്നങ്ങള ഹകേകേഭാരലലാം ചചയന്നതനിനഭായനി മറ്റു സലാംസഭാന
ങ്ങളനിചലലഭാലാം  നടക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങളുചട  വനിവരലാം  ഹകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്  2017  ആഗസച്ച്
മഭാസലാം ഒരു കദശതീയ ശനില്പശഭാല  നടത്തഭാന ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.

അലാംഗപരനിമനിതരുചട  ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  അവരുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം
കവണനി ഒരു വനിദഗച്ച് ദകകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.  അതുലാം
ഈ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലയളവനില്  WHO-യചട മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള നനിര്കദ്ദേശ
ങ്ങളനുസരനിചഭായനിരനിക്കുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്.

വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന പദതനികേളനില്  കനരചത്ത തുടരുന്ന പദതനികേളുണച്ച്.
അത്തരലാം പദതനികേള ഇനനിയലാം കൂടുതല് വലഭാപനിപനിക്കുലാം.  ഐ.ഇ.സനി.  പദതനികേള
വലഭാപനിപനിക്കുലാം, അതനിനുള ഹപലറച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഓടനിസലാം
ബഭാധനിച കുടനികേളനില് നനിന്നച്ച് ചസലകച്ച് ചചയ കുടനികേളുചട ഒരു  ഇന്ദ്രജഭാല ടതീലാം മഭാജനികേച്ച്
അക്കഭാഡമനിയമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  പരനിശതീലനലാം  നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ജൂണ് മഭാസത്തനില് ആ പദതനിയചട ഔപചഭാരനികേമഭായ  അരകങ്ങറലാം
നടത്തുലാം.  വളചര  നല  പ്രകേടനമഭാണച്ച്  ആ  കുടനികേള  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  കുടനികേള
ഭലാംഗനിയഭായനി അതച്ച് ചചയനചണന്നഭാണച്ച് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനലാം കേനിട്ടുന്ന അറനിവച്ച്.
അതച്ച് ഏറവലാം ആകവശകേരമഭായനി/ ആത്മവനിശസഭാസലാം പകേരുന്ന ഒരു കേഭാരലമഭായനിരനിക്കുലാം.
ഏറവലാം പ്രധഭാനചപട കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ഉത്തരത്തനില് സൂചനിപനിചനിട്ടുളതച്ച്.  അനുയഭാത
പദതനിക്കച്ച് എലഭാവരുചടയലാം സഹകേരണലാം കേനിട്ടുകമ്പഭാള ഏറവലാം നല അനുഭവങ്ങള
ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ നമ്മുചട മക്കളക്കുലാം സകഹഭാദരങ്ങളക്കുലാം ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നഭാണച്ച്
ഗവണ്ചമന്റെച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര്: മനനി വളചര  ദതീര്ഘവലാം വനിശദവമഭായനി ഉത്തരലാം പറഞനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.
അതുചകേഭാണച്ച് ഉപകചഭാദലങ്ങള  ചുരുക്കനി കചഭാദനിക്കണലാം.



6       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  കമല്പറഞ  വനിപുലമഭായ  പരനിപഭാടനികേള
വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേഴെനിയചടചയന്നച്ച്  ആശലാംസനിക്കുന.  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില്  എലഭാവരുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  പൂര്ണ  പനിന്തുണ  ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.
അലാംഗപരനിമനിതകരഭാ ഓടനിസലാം ബഭാധനിചവകരഭാ മഭാതമല ഇതനിചന്റെ പ്രയഭാസലാം കനരനികടണനി
വരുന്നതച്ച്.  ഓടനിസലാം  ബഭാധനിച  ഒരു കുടനിയള  വതീടനില് കജഭാലനിക്കഭാരഭായ  അമ്മേകയഭാ
അച്ഛകനഭാ  ഉചണങനില്  ഈ  കുടനിയചട  പ്രഭഭാതകൃതലങ്ങള കപഭാലുലാം  നനിര്വഹനിച്ചു
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുകവണലാം കജഭാലനിക്കച്ച് കപഭാകേഭാന.  അവനിചട  അഞച്ച് മനിനനിറച്ച് ഹവകുകമ്പഭാള
അവരുചട ലതീവച്ച് ഉളചപചട കപഭാകുകേയഭാണച്ച്. ടഭാനസ്ഫറനിചന്റെ കേഭാരലലാം വരുകമ്പഭാള  ഓടനിസലാം
ബഭാധനിച  കുടനിയഭാചണന്ന  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  വതീണ്ടുലാം  രക്ഷനിതഭാവനിനച്ച്  ഹഭാജരഭാകക്കണനി
വരനികേയഭാണച്ച്.  സുഖമനിലഭാത്ത  കുടനിയഭാചണന്നച്ച് ആവര്ത്തനിചച്ച് വലക്തമഭാകക്കണനി വരുന്നതച്ച്
അവരുചട ജതീവനിതത്തനില് ഒരുപഭാടച്ച് മഭാനസനികേ പ്രയഭാസങ്ങളുണഭാക്കുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം
പ്രയഭാസങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന  കുടനികേളുചട  രക്ഷനിതഭാക്കള  കജഭാലനിചചയന്ന  ചതഭാഴെനിലനിടങ്ങള
സര് ക്കഭാരനികന്റെതഭാചണങനിലുലാം സസകേഭാരല സഭാപനമഭായഭാലുലാം രണനിടത്തുലാം ഇവര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ
പരനിഗണനകേള  അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  അതനിനുകവണ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ഹശലജ ടതീചര്: സര്, വളചര പ്രധഭാനചപചടഭാരു കേഭാരലമഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് പറഞതച്ച്.  അലാംഗപരനിമനിതനിയള കുടനികേളുചട രക്ഷനിതഭാക്കള
അനുഭവനിക്കുന്ന മനനഃപ്രയഭാസങ്ങള നമ്മേള കനരനിടച്ച് കേഭാണുന്നതഭാണച്ച്.  നമ്മുചടയടുത്തച്ച്
അത്തരത്തനിലുളള ആളുകേള ടഭാനസ്ഫറനിചന്റെ ആവശലവമഭായനി വരുകമ്പഭാള നനിയമപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങചളലഭാലാം  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  അനുകൂലമഭായ  സമതീപനമഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാറുളതച്ച്.
മഭാതമല, ഏചതങനിലുലാം തരത്തനില് ഇവചര സഹഭായനിക്കഭാന കൂടുതല്  ശമനികക്കണതഭാ
യനിട്ടുചണങനില് അതുലാം പരനിഗണനിക്കഭാചമന്നഭാണച്ച് ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് പറയഭാനുളതച്ച്.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,   ഓടനിസലാം  ബഭാധനിചകതഭാ  അലാംഗപരനിമനിതകരഭാ
ആയ കുടനികേചള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുളചക്കഭാള്ളുന്ന ഒരു ഡഭാറഭാബഭാങ്കുചണങനില്
ടഭാനസ്ഫര്  ആന്റെച്ച്  കപഭാസനിലാംഗനിചന്റെ  സമയത്തച്ച്  അതുകൂടനി  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം
അവചര കപഭാസച്ച് ചചയഭാല് മതനി.  ഇചലങനില്  ഓകരഭാ ടഭാനസ്ഫറനിചന്റെയലാം സമയത്തച്ച്
"എചന്റെ  കുടനിക്കച്ച്  സുഖമനില"  എനപറഞച്ച്  അവര്  വകരണ  സനിതനിയണഭാകുലാം.
അത്തരലാം സഭാഹചരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ഇടചപടണലാം. 

രണഭാമചത്ത കചഭാദലലാം,  ഉമ്മേന ചഭാണനി സര്ക്കഭാര്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള  ചപനഷന
300 രൂപയനില് നനിന്നച്ച്  1,100 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കുകേയണഭായനി. 80 ശതമഭാനത്തനിനച്ച്
മുകേളനില്  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  ആളുകേളുചട  ചപനഷന  2015-ല്  1,100  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിച്ചു.  80  ശതമഭാനത്തനിനച്ച്  തഭാചഴെ  അലാംഗപരനിമനിതനിയളവരുചട  ചപനഷനുലാം
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വര്ദനിപനിചച്ച്  1,100  രൂപയഭാക്കനി.  എന്നഭാല്  ഗുരുതരമഭായ   ചചവകേലലമുളവരുചട
ചപനഷന  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  വര്ദനിപനിചനിടനില.  ചചസനല്  കകേഭാഡച്ച്  ഇനചസറനി
കപഭാലുളള ചചവകേലലങ്ങള ബഭാധനിചച്ച് കേനിടക്കുന്ന ആളുകേളുചട ചപനഷന അധനികേമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനിചയടുക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെച്ച്   തയഭാറഭാകുകമഭാ?  ഇതനിനുള
മറുപടനി ബഹുമഭാനചപട ധനകേഭാരല വകുപ്പുകൂടനി പറയണലാം. 

ശതീ  മതനി ചകേ  .    ചകേ  .  ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  സഭാമൂഹലകക്ഷമ ചപനഷനുകേളനിചലലഭാലാം
കൂടുതല് വര്ദനവണഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച് കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസച്ച് ചഎസകേച്ച് ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരനിക്കുന്ന സമയത്തഭാണച്ച്.  എലഭാ ഗവണ്ചമന്റുലാം കുകറചശ്ശെ വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇസൗ  വനിഷയത്തനില്  എചനങനിലുലാം  പ്രകതലകേതയചണങനില്  അതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
പനിന്നതീടച്ച് പറയഭാലാം. 

ശതീ  .    ചചഹബനി ഇസൗഡന:  സര്,   ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ അനുയഭാത  പദതനിചയ
ഞഭാന  സസഭാഗതലാം  ചചയന.  ഗര്ഭസശനിശുവനിചന്റെ  ചചവകേലലങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി
ഗര്ഭപഭാതത്തനില് നനിനലാം ശനിശുവനിചന പുറചത്തടുത്തച്ച് അതനിചന്റെ കുറവകേള മനസനിലഭാക്കനി
സര്ജറനി ചചയച്ച് തനിരനിചച്ച്  ഗര്ഭപഭാതത്തനികലക്കച്ച് നനികക്ഷപനിക്കുന്ന ഫതീറല് സര്ജറനിയടക്കമുള
സസൗകേരലങ്ങള എറണഭാകുളലാംകപഭാലുള പ്രധഭാനചപട സലങ്ങളനിചല ആശുപതനികേളനില്
ഇകപഭാള ലഭലമഭാണച്ച്. അനുയഭാത  പദതനിയനില് അത്തരലാം ചചവകേലലങ്ങള കനരചത്ത
കേണ്ടുപനിടനിചച്ച്  അതനിനുകവണ  തുടര്ചനികേനിതകേളക്കച്ച്  സസൗകേരലമുണഭാക്കുചമന്നഭാണച്ച്
ബഹുമഭാനചപട മനനി ഇവനിചട  പറഞതച്ച്.  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് അത്തരലാം
സസൗകേരലങ്ങള നനിലവനിലനില. സസകേഭാരല ആശുപതനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് ചചവകേലലങ്ങള
കനരചത്ത കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാന സഹഭായനിക്കുന്ന ആധുനനികേമഭായ ചനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിപൂര്ണമഭായനി  ജനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്ന  രതീതനിയനിലുള  പദതനികേള
അനുയഭാത  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുകമഭാ;  അതുകപഭാചല,   മുന  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനി വഴെനി 660 കുടനികേളക്കച്ച്  കകേഭാകനിയര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന
നടത്തുകേയലാം അവരുചട കകേളവനിശക്തനി തനിരനിചകേ ലഭനിക്കുകേയലാം ചചയനിരുന.  പകക്ഷ
വഭാറണനി  കേഴെനിയഭാറഭായതുലാം  കേഴെനിഞതുമഭായ  ആ  ഉപകേരണങ്ങളനില്  പലതുലാം  കകേടഭായതനിനഭാല്
അവ  റതീ-കപസച്ച്  ചചയന്നതനിനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഇടചപടലുണഭാകുകമഭാ;  കകേളവനിശക്തനി  തനിരനിചകേ
ലഭനിച  കുടനികേള വതീണ്ടുലാം അജ്ഞതയചട കലഭാകേകത്തക്കച്ച് കപഭാകുന്ന സനിതനിയഭാണച്ച്.
അവചര സഹഭായനിക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ; 

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്  : സര്, എലഭാ ജനിലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  DEIC
(ഡനിസനികച്ച്  ഏര്ളനി  ഇന്റെര്ചവനഷന  ചസന്റെറുകേള)  ഏറവലാം  ആധുനനികേമഭായനി
സജതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഡനി.ഇ.ചഎ.സനി.  വഴെനി  ഗര്ഭഭാവസയനിലുള
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പരനികശഭാധനയലാം അതനിനഭാവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങളുലാം ചചയചകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുള കകേഭാകനിയര്
ഇലാംപഭാകന്റെഷന  ഉപകേരണങ്ങളുചട  വഭാറണനി  പനിരതീഡച്ച്  കേഴെനിഞതനിചന്റെ  ബുദനിമുടച്ച്
ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിചന്റെ വഭാറണനി പനിരതീഡച്ച് അഞ്ചുവര്ഷലാം കൂടനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന
ഉത്തരവനിടനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന:  സര്,  സലാംസഭാന  ജനിലഭാ  ബധനിര-മൂകേ  കസഭാര്ട്സച്ച്
കേസൗണ്സനിലുകേളക്കച്ച്  പലതനിനുലാം കസഭാര്ട്സച്ച് കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാ
ത്തതനിനഭാല്  ഇസൗ  കുടനികേളക്കച്ച്  കഗ്രസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന  ആകക്ഷപമുണച്ച്.
അതുമഭാതമല,  ജനിലഭാ-സലാംസഭാന  കേഭായനികേകമളകേളനില്  ഇസൗ  കുടനികേളക്കച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം ലഭനിക്കുന്നനില. അതുചകേഭാണച്ച് എത നല ചപര്കഫഭാര്മനസച്ച് കേഭാഴ്ചവചഭാലുലാം
കഗ്രസച്ച്  മഭാര്ക്കച്ച്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലമുണച്ച്.  ഇതച്ച്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ:  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇസൗ  വനിഷയചത്തക്കറനിചച്ച്
കസഭാര്ട്സച്ച് വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചനിചച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  അലാംഗപരനിമനിതരുചട പ്രധഭാന വനിഷയലാം യഭാതഭാപ്രശ്നമഭാണച്ച്.
അവരുചട യഭാതയഭാവശലമഭായ സതീറച്ച്  സലാംവരണത്തനിനുലാം ആനുകൂലലങ്ങള വര്ദനിപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  എലാം.എല്.എ.  ഫകണഭാ  മകറചതങനിലുലാം  ഫകണഭാ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  നല്കുന്ന വതീല്ചചയകറഭാ  മുചക്രവഭാഹനകമഭാ   ലഭനിക്കഭാന  അകപക്ഷ
സമര്പനിചഭാല് അവ ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുകേയലാം അക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ആവര്ത്തനിചച്ച്  അകനസഷനികക്കണ  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭാകുകേയമഭാണച്ച്.  കറഭാഡച്ച്  കേണകനിവനിറനിയഭാണച്ച്
മചറഭാരുകേഭാരലലാം.  ഞഭാചനഭാരു സ്കൂളനില് ചചന്നകപഭാള  അലാംഗചചവകേലലമുള ഒരു കുടനിയചട
മഭാതഭാവച്ച്   അവരുചട വതീടനികലക്കച്ച്  കറഭാഡച്ച്  കവണചമനപറഞ്ഞു.  ചകേഭാടനിയൂരുള ഒരു
ചപണ്കുടനിക്കച്ച്  മുചക്രവഭാഹനലാം ചകേഭാടുത്തതനിനുകശഷലാം വതീടനികലക്കുള കറഭാഡുസസൗകേരലലാം
കേനിടനിയഭാല്  എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയച്ച് കപഭാകുചമന്നച്ച് പറഞ്ഞു.  അങ്ങചനയള
സലങ്ങളനികലക്കച്ച് കറഭാഡച്ച്  കേണകനിവനിറനിക്കച്ച്   പ്രകതലകേ പരനിഗണന ചകേഭാടുക്കുകേയലാം
ഇവരുചട  യകനഭാപകേരണങ്ങളുളചപചട  യഭാതഭാസസൗകേരലങ്ങള  കൂടുതലഭായനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
പ്രകതലകേ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; 

ശതീ  മതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇതച്ച് വളചര പ്രധഭാനചപട പ്രശ്നമഭാണച്ച്.
ഇവര്ക്കച്ച്  യഭാതയ്ക്കുകവണനി  ചകേഭാടുക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  യ.ഡനി.ചഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡച്ച്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  യഭാതയ്ക്കുള  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
ചപഭാതുവഭാഹനങ്ങളനില്  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കുള സലാംവരണ സതീറ്റുണച്ച്. എലഭാവരുലാം ആ
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നനിയമലാം അനുസരനിക്കുന്നനിചലന്നഭാണച്ച് കേഭാണുന്നതച്ച്. അതച്ച് നനിര്ബന്ധമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാലാം. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ സതീറച്ച്  സസൗകേരലങ്ങള ചചയചകേഭാടുകക്ക
ണതഭായനിട്ടുണച്ച്.   ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെച്ച് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വതീല്ചചയര്
അടക്കലാം  വലനിയ  രതീതനിയനിലുള  ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം നടത്തുകേയണഭായനി.  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില്  ചസനടല്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു  ചമഗഭാ  കേലഭാമ്പച്ച്
നടത്തുകേയലാം അതനില് 75  ലക്ഷലാം രൂപ വനിലവരുന്ന ഉപകേരണങ്ങള  കദശതീയതലത്തനിലുള
ചപഭാതു ഏജനസനിയഭായ ALIMCO (Artificial Limbs Manufacturing Corporation)-ഉമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് വനിതരണലാം ചചയകേയലാം വനികേലഭാലാംഗ കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
നനിരവധനി കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുകേയലാം ഉപകേരണവനിതരണലാം ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
ഉത്തരലാം ചുരുക്കണചമന്നച്ച് പറഞതുചകേഭാണഭാണച്ച് ഇത്തരത്തനില് മറുപടനി പറയന്നതച്ച്.
വനിശദമഭായ  മറുപടനി കമശപ്പുറത്തുവയഭാലാം.* എലാം.എല്.എ. ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച് ഓര്ഡര്
ചചയഭാല്  ഉപകേരണങ്ങള  കേനിടഭാന  തഭാമസമഭാചണന്നഭാണച്ച്  പറയന്നതച്ച്,  അതച്ച്
പരനിഹരനികക്കണ  വനിഷയമഭാണച്ച്.  ALIMCO-യമഭായനി  ബന്ധചപടഭാണച്ച്  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനില്  ഇത്തരലാം ഉപകേരണങ്ങളുണഭാക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ
വനിപുലതീകേരണവലാം അനുയഭാത പദതനി വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കറഭാഡച്ച് കേണകനിവനിറനി
കവണചമന്ന  തരത്തനിലുള അകപക്ഷകേള വരുകമ്പഭാള പഞഭായത്തുകേളുമഭായലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായലാം  കേളകര്മഭാരുമഭായലാം  ബന്ധചപടച്ച്  സഭാധനിക്കഭാവന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  നമുക്കച്ച്  കേഴെനിയലാം.  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനിലുള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ചകേഭാടുക്കണചമങനില്  അതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം ആകലഭാചനിക്കഭാലാം. 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച്:  സര്,  വനികേലഭാലാംഗര് എനള പദപ്രകയഭാഗലാം മഭാറനി
ഭനിന്നകശഷനിയളവര്/അലാംഗപരനിമനിതര്  എന്നച്ച്  പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതുതചന്ന ഒരു സഭാമൂഹനികേ
ഇടചപടലഭാണച്ച്.  ഏറവലാം  ദനഃഖകേരമഭായ  കേഭാരലലാം,  ചപഭാതുസലങ്ങളനില് ഇകപഭാഴലാം  വനികേലഭാലാംഗര്
എനതചന്ന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണുന.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പല  കേത്തനിടപഭാടുകേളനിലുലാം
കരഖകേളനിലുലാം  വനികേലഭാലാംഗചരന്നഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.
ബസ്സുകേളനില് വനികേലഭാലാംഗചരന്നഭാണച്ച് എഴതനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഞഭാചനഭാരു വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനത്തനില്  ചചന്നകപഭാള   ഡനിഫറന്റെച്ച് ലനി ഏബനിളഡഭായ കുടനികേളക്കുകവണനിയള ഒരു
മുറനിയനില്  എഴതനി  വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  വനികേലഭാലാംഗരഭായ  കുടനികേളക്കുകവണനിയള  പ്രകതലകേമുറനി
എന്നഭാണച്ച്.  കേര്ശനമഭായ ഇടചപടലനിലൂചട  ഇസൗ പദപ്രകയഭാഗലാം പൂര്ണമഭായനി ഒഴെനിവഭാ
ക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലാം.  കൂടഭാചത,  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേളുചട
ടതീറച്ച്ചമന്റെനിനുലാം മറ്റുമഭായനി പലവനിധ പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുനണച്ച്.  പകക്ഷ  ഏര്ലനി
ഡനിറക്ഷന നടകത്തണതച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളനിലഭാണച്ച്.  ഹഭാനഡ്ചചററനിലാംഗനിലുളള ചചറനിയ
മഭാറങ്ങള കപഭാലുലാം ഏചതങനിലുലാം ഡനിസച്ച്ഓര്ഡറനിചന്റെ  ചതളനിവഭാണച്ച്.  ഇത്തരലാം ഏര്ലനി
ഡനിറക്ഷനച്ച് കഭാസച്ച് മുറനികേളനില് സഭാഹചരലമനിലഭാതഭാകുന്ന അവസ ഇകപഭാഴണച്ച്.  അതനിചലനച്ച്
ഇടചപടല് സഭാധലമഭാകുലാം;

* അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണച്ച്
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ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്:  സര്, ചപഭാതുസലങ്ങളനില് വനികേലഭാലാംഗര്
എന്നച്ച് എഴതനി വയ്കക്കണതനില, ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്/അലാംഗപരനിമനിതര് എന്ന പദപ്രകയഭാഗമഭാണച്ച്
നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  അങ്ങചന എഴതുനചണങനില്  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലടക്കലാം
അതച്ച് പൂര്ണമഭായലാം മഭാറഭാനുള നനിര്കദ്ദേശലാം ഗവണ്ചമന്റെച്ച് നല്കേഭാലാം.   

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന):  സര്,  ഇവനിചട ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം  പറഞതച്ച്  ശരനിയഭാണച്ച്.  ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേളനിലുലാം  മറച്ച്
ചപഭാതുബസ്സുകേളനിലുലാം വനികേലഭാലാംഗര്  എന്നതച്ച് മഭാറനി ഭനിന്നകശഷനിയളവര്  എന്നഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുകവണ നനിര്കദ്ദേശലാം ഇനതചന്ന നല്കേഭാലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് ഇകപഭാള നമ്മേള വതീല്ചചയറുലാം
മുചക്രവഭാഹനവലാം  ചകേഭാടുക്കുനണച്ച്. അവര്ക്കച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കൂടുതല് സസൗകേരലലാം
കജഭായ്സനിക്കഭാണച്ച്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെച്ച്  കജഭായ്സനികേച്ച്  ചകേഭാടുക്കുനണച്ച്.  നമ്മേള
ഇതുവചര അതച്ച് ചകേഭാടുത്തു തുടങ്ങനിയനിടനില.  അതുസലാംബന്ധനിചച്ച് ഞഭാന അകനസഷനിചകപഭാള
ഒരു കജഭായ്സനിക്കനിനച്ച് 50 രൂപ മുതല് 60 രൂപ വചര  വനില വരുചമന്നഭാണച്ച് അറനിയഭാന
കേഴെനിഞതച്ച്.  അതച്ച് അവര്ക്കച്ച് ഉപകേഭാരമുളതഭാണച്ച്.  അതനിനുകവണനി ഓകരഭാ എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം
40-50 രൂപ നല്കേഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്: സര്, ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് പറഞതച്ച്
ഇകപഭാള നമ്മുചട ആകലഭാചനയനിലുള വനിഷയമഭാണച്ച്.  ഏറവലാം ആധുനനികേമഭായ ഉപകേരണങ്ങള
തചന്ന ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് നല്കേഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദച്ച്  : സര്, ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് റനിസര്കവഷന ഏര്ചപടുത്തനി
യനിട്ടുചണനലാം കുചറ കേഭാരലങ്ങള ചചയന്നതഭായലാം പറഞ്ഞു.  റനിസര്കവഷന ഏര്ചപടു
ത്തുകമ്പഭാള  അലാംഗപരനിമനിതര്/ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്  എന്നച്ച്  ഒകര  നനിലവഭാരത്തനിലഭാണച്ച്
കേഭാണുന്നതച്ച്. ഓടനിസലാം ബഭാധനിച കുടനികേചളയലാം  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ കുടനികേചളയലാം ഒകര
നനിലവഭാരത്തനില് കേഭാണഭാന കേഴെനിയനില. അതുചകേഭാണച്ച് ഓകരഭാ ഐറലാം തനിരനിചച്ച് റനിസര്കവഷന
ഏര്ചപടുത്തഭാന കേഴെനിയകമഭാ;  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് ടഭാനസ്ഫറനിനുലാം
മറ്റുലാം  സസൗകേരലലാം  ചകേഭാടുക്കുനണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനിയനിലഭാത്ത  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച്
ചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കുറഞ  പലനിശയ്കക്കഭാ  പലനിശ
രഹനിതമഭാകയഭാ കലഭാണ് നല്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജച്ച് തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ഹശലജ  ടതീചര്  : സര്,  ഏറവലാം  പ്രധഭാനചപടതച്ച്
അലാംഗപരനിമനിതരുചട റതീഹഭാബനിലനികറഷനഭാണച്ച്. 18 വയസച്ച് കേഴെനിഞഭാല് എന്തുചചയചമ
ന്നതഭാണച്ച്  പല  രക്ഷനിതഭാക്കളുചടയലാം  ഉത്ക്കണ.  അതനിനഭായനി  ഇവര്ക്കച്ച്  ചതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനവലാം  മറച്ച്  സഭാകങതനികേ സസൗകേരലങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനുള പദതനിയഭാണച്ച്
ഞഭാന കനരചത്ത പറഞതച്ച്.  അസനിസതീവച്ച് ഡനിഹവസച്ച് അടക്കലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
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വഭായ്പകേളടക്കലാം ലഭലമഭാക്കനി ചതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി അവചര സസയലാംചതഭാഴെനിലനികലക്കച്ച്
ആനയനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പദതനികേളുലാം  അനുയഭാതഭാ  പദതനിയചട  കൂചടയണച്ച്.
അലാംഗപരനിമനിതരഭായവര്ക്കച്ച്  എചനഭാചക്ക  സസൗകേരലലാം  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനില്  ചചയ
ചകേഭാടുക്കഭാചമന്നതനിചനക്കുറനിച്ചുലാം ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.

ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച്  : സര്, 2015-ലഭാണച്ച് അലാംഗപരനിമനിതരഭായവചരക്കുറനിചച്ച് ഒരു
സര്കവ നടത്തനിയതച്ച്.  22  തരത്തനിലുള ഹവകേലലങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്
സര്കവ  നടത്തനിയതച്ച്.  അതച്ച്  ഇനലയനിചലതചന്ന  ആദലചത്ത  സലാംഭവമഭാണച്ച്.
7,94,000-കത്തഭാളലാം  അലാംഗപരനിമനിതരുചണന്നഭാണച്ച്  കേചണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.  അതച്ച്
ജനസലാംഖലയചട  2.32  ശതമഭാനലാം വരുന.  ഏതച്ച്  ജനിലയനിലഭാണച്ച്  ഏറവലാം കൂടുതല്
അലാംഗപരനിമനിതരുളചതന്നച്ച് കേചണത്തഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാ;

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ഹശലജ ടതീചര്  : സര്,  സര്കവ നടത്തനിയതനിനച്ച് കനതൃതസലാം
ചകേഭാടുത്തവചര  ഞഭാന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  സര്കവ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ഹകേമഭാറനിചക്കഭാണച്ച് ഓകരഭാ വഭാര്ഡനിലുലാം എത
അലാംഗപരനിമനിതരുചണന്നച്ച് മനസനിലഭാക്കഭാനുലാം പദതനികേള ആസൂതണലാം ചചയകമ്പഭാള
അതനിനനുസരനിചച്ച് പഭാനനിലാംഗനിനകേത്തച്ച് ഉളചപടുത്തഭാനുള സസൗകേരലത്തനിനുമഭായനി സര്കവ
റനികപഭാര്ടച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഏതച്ച്  ജനിലയനിലഭാണച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അലാംഗപരനിമനിതരുളളചതന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് മറുപടനി പറയഭാലാം.  മലപ്പുറത്തഭാചണന്നച്ച് കതഭാനന.  അതനിചന്റെ കേണക്കച്ച്
കവണചമങനില്  പ്രകതലകേലാം  എഴതനി  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേഭാലാം.  അലാംഗപരനിമനിതരുചട
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുള സലാംരലാംഭങ്ങള  'പൂര്ണ'  എന്ന കപരനില് അനുയഭാത പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനിത്തചന്ന ഉണച്ച്.  ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ഉളപചടയള എലഭാ യഭാതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങചളയലാം
അലാംഗപരനിമനിത സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  

ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന:  സര്,  ഈ പ്രശ്നവമഭായനി ബന്ധചപട ചനികേനിതയലാം
ചനികേനിതയചട  ആധുനനികേവത്കേരണവമഭായനി  ബന്ധചപട  മരുനലാം  കേനിടഭാന  വളചര
പ്രയഭാസമുണച്ച്.  പല മരുനകേളുലാം വനികദശത്തുനനിന്നഭാണച്ച് വരുന്നതച്ച്.  വളചര പഭാവചപട വതീടനിലുള
കുടനികേചള  ഇത്തരത്തനിലുള  ചനികേനിതയച്ച്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള  മഭാനസനികേഭാവസതചന്ന
ഇലഭാതഭായനികപഭാകുലാം. അതച്ച് ബഡ്ജറനിലുളചപചട ഗവണ്ചമന്റെച്ച് അഡ്രസച്ച് ചചയനണച്ച്.
അക്കഭാരലചത്തക്കുറനിചച്ച്  ശദനിക്കുകമഭാ;  കൂടഭാചത  അലാംഗപരനിമനിതകരഭാടച്ച്  ചപഭാതുസമൂഹ
ത്തനിനുള മകനഭാഭഭാവവലാം ചനില വതീടുകേളനിചല ബന്ധുക്കളുചട മകനഭാഭഭാവവലാം ശരനിയല.
അവനിചടയഭാണച്ച് ബഡ്സച്ച് സ്കൂളനിചന്റെ പ്രശ്നലാം വരുന്നതച്ച്.  എചന്റെ മണ്ഡലത്തനിചല കേടയല്
ഒരു  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളനിചന്റെ  പ്രകതലകേതചകേഭാണച്ച്,  അവനിചട  പഠനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെയലാം
കുടനികേചള  കനഭാക്കുന്ന  ആളുകേളുചടയലാം  പ്രകതലകേതചകേഭാണച്ച്  ആ  മണ്ഡലത്തനിചല
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മനിക്കവഭാറുലാം എലഭാ പഞഭായത്തനിചലയലാം കുടനികേചള ആ  സ്കൂളനികലക്കഭാണച്ച്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.
അതച്ച്  കഡഭാ.  ചകേ.  ടനി.  ജലതീലനിനറനിയഭാലാം.  അകദ്ദേഹലാം   ഒരു  പരനിപഭാടനിക്കച്ച്  അവനിചട
വന്നകപഭാള  കേണതഭാണച്ച്.  അത്തരലാം സഭാപനങ്ങചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം അവനിചട
സഭാമൂഹലകക്ഷമ വകുപനിചന്റെ ചനികേനിതയളചപചടയള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ചസലകച്ച് ചചയന്ന കുടനികേളുചട ചനികേനിത എത ചചലകവറനിയതഭാചണങനിലുലാം അതനിചന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസലാം ചപഭാതുസമൂഹത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുകമഭാ;

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ഹശലജ ടതീചര്  : സര്,  ബഡ്സച്ച് സ്കൂളനിചനക്കുറനിചച്ച് ഒറവഭാക്കനില്
ഞഭാന പറഞനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദമഭായനി ഉത്തരലാം പറകയചണന്നച്ച് ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര്
പറഞതുചകേഭാണഭാണച്ച് പറയഭാത്തതച്ച്. ബഹുമഭാനചപട തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിയലാം
അക്കഭാരലത്തനില് ഇടചപടുനണച്ച്.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിചല  ചപരനിയയനില് ചനില
സന്നദസലാംഘടനകേളുചടയലാം മകനഭാരമയചട പ്രകതലകേ  സഹഭായകത്തഭാടുലാംകൂടനി ഏറവലാം
ആധുനനികേമഭായ ബഡ്സച്ച് സ്കൂള സജതീകേരനിചച്ച് നല രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
മകനഭാഭഭാവത്തനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനഭാണച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കടക്കലാം
അലാംഗപരനിമനിതചരക്കുറനിച്ചുള  കഭാസ്സുകേള  നല്കുകേയലാം  സമൂഹത്തനിനഭാകേമഭാനലാം
അത്തരത്തനിലുള  അവയര്ചനസച്ച്  കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  ചചയന്നതച്ച്.
ബഡ്സച്ച് സ്കൂളനില് നല ചപരുമഭാറലാം തചന്നയഭാണുളതച്ച്.  അതച്ച് ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ആദലവര്ഷലാംതചന്ന  ചനില  ജനിലകേള  ഏചറടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ആ  രതീതനിയനില്  ബഡ്സച്ച്
സ്കൂളുകേചള നവതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. തുടര്ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ മരുന്നനിചന്റെ കേഭാരലലാം പറഞ്ഞു,
അനുയഭാത പദതനിചയനപറയന്നതച്ച് എലഭാ തലങ്ങചളയലാം സര്ശനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള ഒരു
പദതനിയഭാണച്ച്.  അതുചകേഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  സൂചനിപനിച  മരുനകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അതച്ച്  കൃതലസമയചത്തത്തനിക്കുന്നതനിനുമുള  പദതനി  അനുയഭാതയചട
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുചണന്നച്ച്  ഞഭാന  സൂചനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച്  കനരചത്ത
അലാംഗപരനിമനിതര്  ഏറവലാം  കൂടുതലുള  ജനില  ഏതഭാചണന്നച്ച്  കചഭാദനിചനിരുന,  അതച്ച്
മലപ്പുറമല.  വയനഭാടച്ച്,  കേഭാസര്കകേഭാഡച്ച്  ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  അലാംഗ
പരനിമനിതരുളചതന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാഴെചത്ത കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന്നതച്ച്.

ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനി

2(T*152) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച്  :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  : തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കേഭാകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കമനിടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)  എചനലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച് പദതനിവഴെനി ഹകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(സനി)  പദതനിയചട  നടത്തനിപനിനച്ച്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചടയലാം  ഏജനസനികേളുചടയലാം
ഏകകേഭാപനലാം എങ്ങചന സഭാദലമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്,

(എ)  ഉണച്ച്.  2016  ഡനിസലാംബര്  8-നച്ച്  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  തലത്തനിലുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയചട
തുടക്കലാംകുറനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനികേള  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.
സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല  ചകേഭാലയനില്  വചച്ച്
സമൂഹത്തനിചന്റെ വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുള വലക്തനികേളുചട സഭാന്നനിദലത്തനില് മുഖലമനനി
നനിര്വഹനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി) ശുചനിതസലാം,  മഭാലനിനലസലാംസരണലാം,  കൃഷനിവനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ സലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ  കമഖലകേളക്കച്ച് ഊന്നല് നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള മനിഷചന്റെ ചപഭാതു ലക്ഷലങ്ങള
ചുവചട പറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് :

1. ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനില്  ഊന്നനിനനിനചകേഭാണ്ടുള
സുരക്ഷനിത മഭാലനിനല സലാംരക്ഷണലാം;

2. ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട  ശുചതീകേരണവലാം  നവതീകേരണവലാം  വഴെനി  കുടനിചവള
വനിതരണത്തനിനുലാം ജലകസചനത്തനിനുലാം ഒരു പുതനിയ ജല ഉപകയഭാഗ
സലാംസഭാരലാം രൂപചപടുത്തല്;

3. വതീടുകേളകതഭാറുമുള കൃഷനിസഭാധലത  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  പചക്കറനിയനിലുലാം
മറച്ച് അടനിസഭാന കൃഷനി ഉല്പന്നങ്ങളനിലുലാം സസയലാംപരലഭാപ്തത കനടല്.

(സനി)  മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷനുലാം  ചതീഫച്ച്
ചസക്രടറനിയചട  അദലക്ഷതയനില്  വനിവനിധ  വകുപച്ച്  ചസക്രടറനിമഭാചര  ഉളചപടുത്തനി
എലാംപകവര്ഡച്ച്  കേമ്മേനിറനിയലാം  സലാംസഭാനതലത്തനില് ഏകകേഭാപന നനിര്വഹണലാം നടത്തുന.
ജനില,  കബഭാക്കച്ച്,  നഗരസഭ,  ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തച്ച് തലങ്ങളനില് ഒരു ഏകേതീകൃത മനിഷന
സലാംവനിധഭാനവലാം  ഓകരഭാ  തലത്തനിലുലാം  ശുചനിതസലാം,  കൃഷനി,  ജലവനിഭവലാം  എന്നതീ  മൂന്നച്ച്
കമഖലകേളനിലുലാം കേര്മ്മേകസനകേളുലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചച്ച് ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുന.

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  ശുചനിതസലാം,  മഭാലനിനലസലാംസരണലാം  എന്നനിവ
ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനിയചട പ്രധഭാനചപട ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്.   നഗരങ്ങളനില്
മഭാതമഭാണച്ച് കവസച്ച് മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച് സനിസലാം നനിലവനിലുളതച്ച്.  ചുരുക്കലാം ചനില നഗരസഭകേളനിലുലാം
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പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മഭാതമഭാണച്ച്  ഇസൗ സനിസലാം നനിലവനിലനിലഭാത്തതച്ച്.   മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മഭാലനിനലലാം കശഖരനിചച്ച്,  കവര്തനിരനിചച്ച്  റതീചചസക്കനിള ചചയന്നതനിനഭായനി
കവസച്ച്  മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച്  പഭാന നടപഭാക്കുചമന്നച്ച്  പറയന.  ആയതനിചന്റെ   വനിശദഭാലാംശലാം
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  നമ്മുചട സലാംസഭാനചത്ത നഗരങ്ങളനിലഭാണച്ച്
പ്രധഭാനമഭായലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേഭാരലങ്ങള  നടക്കുന്നചതങനിലുലാം  ഇകപഭാള
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള നല ശദകയഭാചട  നതീങ്ങനിചക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  പൂര്ണ വനിജയത്തനിലഭാചയനപറയഭാന സഭാധനിക്കനില.  എലഭായനിടങ്ങളനിലുലാം
ശുചനിതസലാം പഭാലനിക്കണലാം, മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനച്ച് നല ഗസൗരവലാം ചകേഭാടുക്കുന്ന
ഒരു സലാംസഭാരലാം ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.  അതുചകേഭാണഭാണച്ച്   സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വനിഭഭാഗലാം
ആളുകേളുലാം  സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണച്ച്   തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതസത്തനില്
ഈ പരനിപഭാടനി നല രതീതനിയനില് നടനവരുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന:  സര്,  ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട  ശുചതീകേരണവലാം
നവതീകേരണവലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയചട  ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്.  നമ്മുചട
ജലകസഭാതസ്സുകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  മണലാംചകേഭാണച്ച്  മലനിനമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന.
നദനികേളനിചല  മണല്വഭാരലുലാം  കുന്നനിടനിക്കലുലാംമൂലലാം  ഭൂഗര്ഭ  ജലത്തനിചന്റെ  അളവച്ച്
ക്രമഭാതതീതമഭായനി  കുറഞ്ഞുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്  കകേരളത്തനിചല
ജലകസഭാതസ്സുകേള  സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  മഴെചവള സലാംഭരണലാംകപഭാലുള മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
വലഭാപനിപനിചച്ച് ജലദസൗര്ലഭലലാം കനരനിടുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷന പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച
ഈ  പ്രശ്നലാം  ഗസൗരവമുളതഭാണച്ച്.  നമ്മുചട  പല കുളങ്ങളുലാം  ഇകപഭാളത്തചന്ന  നശനിച്ചു
കപഭായനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം കുളങ്ങളുലാം കൂടഭാചത ജലകസഭാതസ്സുകേചളലഭാലാം ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  വതീചണടുക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനുള
നടപടനികേള  പല ജനിലകേളനിലുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.  അകതഭാചടഭാപലാം
കേനിണറുകേള  നലതുകപഭാചല  റതീചഭാര്ജച്ച്  ചചയച്ച്  ഉപകയഭാഗനികക്കണ  അവസ
സൃഷനികക്കണതുണച്ച്.  കകേവലമഭായ  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  പരനിപഭാടനി  എന്ന  നനിലയല,
നഭാടനിചന്റെയഭാചകേ  സഹകേരണകത്തഭാചട,  ജനങ്ങളുചട  പൂര്ണ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
ജനങ്ങളുചട  അദസഭാനലാം അടക്കലാം സലാംഭഭാവന ചചയചകേഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  തരത്തനില്   ചനില  പരനിപഭാടനികേള
ഏചറടുകക്കണ  നനില  വന്നനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനില്  നല  മഭാറലാം   സൃഷനിക്കഭാനഭാകുലാം
എനതചന്നയഭാണച്ച്  കേരുതുന്നതച്ച്. 
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ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തച്ച്:  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനി  ഏറവലാം നല
പദതനിയഭാചണന്ന കേഭാരലത്തനില് സലാംശയമനില.  വരുലാംതലമുറയച്ച്  ഒരു മുനകേരുതചലനള
നനിലയച്ച്  ഈ പദതനിചയ നമുക്കച്ച് കനഭാക്കനിക്കഭാണഭാലാം.  ജനപ്രതനിനനിധനികേചളന്ന നനിലയനില്
ഞങ്ങള എലഭാ കപ്രഭാതഭാഹനവലാം നല്കേനി അതനികനഭാടച്ച് വളചരയധനികേലാം സഹകേരനിക്കുനണച്ച്.
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിചല ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര്,
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനിയമഭായനി ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര്,  സന്നദ സലാംഘടനഭാ പ്രവര്ത്തകേര്
എന്നനിവര്ക്കച്ച്  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനി  കൂടുതല്  ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വനിജയനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ ആധുനനികേ പരനിശതീലനലാം നല്കുവഭാന എചനങനിലുലാം
നടപടനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകുകമഭാ;  കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു.  ഇകപഭാള  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുമുള
എത  കുളങ്ങളനില് നവതീകേരണലാം നടക്കുനണച്ച്;  എത കുളങ്ങളഭാണച്ച് നവതീകേരണലാം
നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം  എത  കുളങ്ങളനില്
നവതീകേരണലാം നടത്തുനചണന്നച്ച് റനിക്കഭാര്ഡച്ച് തയഭാറഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനുതകുന്ന തരത്തനില് ജനിലകേളനില്  നനിന്നച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വഭാങ്ങുനണച്ച്.  നല
രതീതനിയനില്ത്തചന്ന പല ജനിലകേളനിചലയലാം കുളങ്ങള ശുദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.
ശുദതീകേരനിചകശഷലാം കേയര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ചചസഡച്ച് ചകേട്ടുകേയലാം കേയര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
ഭൂവസ്ത്ര പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ചചയഭാല് ഇതച്ച് നല രതീതനിയനില് സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയലാം.  അത്തരത്തനിലുള ഒരു പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച് കുളലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പഞഭായത്തുകേളനിചലയലാം മറ്റുലാം ഉകദലഭാഗസ-അനുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിചനക്കുറനിചഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച മചറഭാരു  കേഭാരലലാം.
പഞഭായത്തലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  ഇകപഭാളത്തചന്ന  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചുകേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  തുടര്നലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    കറഭാജനി  .    എലാം  .    കജഭാണ്:  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയചട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങചള ഞങ്ങള സസഭാഗതലാം ചചയകേയഭാണച്ച്.  പകക്ഷ ഇതനിലൂചട  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പല  പദതനികേളുലാം  നനിലവനില്  പഞഭായത്തച്ച്  വഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാ
ണനിരനിക്കുന്നവ തചന്നയഭാണച്ച്.  അതച്ച് ചപഭാതുജന പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി വലനിചയഭാരു
കേലഭാമ്പയനിനഭാക്കനി  വനികേസനിപനിചചടുക്കുന്നതച്ച്  നല  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  പഞഭായത്തുകേളുലാം
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  അവരുചട  തനതച്ച്  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നചതനളതഭാണച്ച്  ഇകപഭാഴള  ഒരു  പ്രശ്നലാം
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി,  പ്രകതലകേനിചച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ഫണച്ച് വകേയനിരുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? അങ്ങചന
വകേയനിരുത്തനിയഭാല്  മഭാതകമ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഇസൗ  പദതനി
കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇതനില്  രണച്ച്  ഭഭാഗങ്ങളഭാണുളളതച്ച്.
ഒന്നഭാമകത്തതച്ച്  ഫണച്ച്  കവണചമനളതച്ച്  തചന്നയഭാണച്ച്.  ആവശലത്തനിനുള  ഫണച്ച്
ലഭനിക്കുലാം.  പകക്ഷ,  കകേവലലാം ഫണച്ച് ചകേഭാണ്ടുമഭാതലാം നനിറകവകറണ ഒരു പരനിപഭാടനിയല
ഇതച്ച്.  ഈ പരനിപഭാടനിയനില് ജനങ്ങളുചടയഭാചകേ പങഭാളനിത്തമഭാണച്ച് ഏറവലാം പ്രധഭാനലാം
അകതഭാചടഭാപലാം ജനങ്ങളക്കച്ച് ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് ഒരു കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയലാം
സലാംഘടനിപനിക്കണലാം.  മഭാലനിനലലാം  നമ്മുചട  നഭാടനിചലവനിചടയലാം  പഭാടനില  എന്നചതഭാരു
ചപഭാതുകബഭാധമഭായനി ഉയര്നവകരണതഭായനിട്ടുണച്ച്. ഓകരഭാ ആളുകേചളയലാം അതനിനനുസൃതമഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുതകുന്ന പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച് ഇവനിചട സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതനിനച്ച് ഫണനിചന്റെ
കുറവണഭാകേനില. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനി കകേരളത്തനില്
വലനിയ മഭാറമുണഭാക്കുന്ന ഒന്നഭാണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച് ലക്ഷക്കണക്കനിനച്ച് കുളങ്ങളുളതനില്
80 ശതമഭാനവലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി ചചളനിയലാം എക്കലുലാം അടനിഞച്ച് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭാണച്ച്.
സഭാമൂഹലമഭായ  ഇടചപടലനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഞഭായത്തുകേചള  ചുമതലചപടുത്തനി
ചചളനിയലാം എക്കലുലാം വനില്പന നടത്തനിയഭാല്ത്തചന്ന കുളങ്ങളുലാം അനുബന്ധ കേനഭാലുകേളുലാം
വൃത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം ചകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, കുളങ്ങള  വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആദലലാം
ചചയന്നതച്ച്  അതനിലടനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ചചളനിയലാം  എക്കലുചമഭാചക്ക  നതീക്കലാംചചയകേ
എന്നതുതചന്നയഭാണച്ച്.  ഒരു പദതനിയഭായനി  ഇതച്ച്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള പഞഭായത്തുകേള
അതനിനഭാവശലമഭായ  ഇടചപടല്  നടകത്തണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  നഭാടനിചന്റെ  ഒരു
ചപഭാതുകബഭാധമഭായനി  വന്നഭാല്  അതതുപ്രകദശത്തുള  ആളുകേള  കചര്ന്നച്ച്  ഇചതലഭാലാം
ചചയഭാന തയഭാറഭാകുലാം. ആ ചപഭാതുകബഭാധലാം സൃഷനിക്കഭാനഭാണച്ച് നമ്മേചളലഭാവരുലാം ശദനികക്കണതച്ച്.

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര്: സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനി വളചര
സകനഭാഷകേരമഭായ ഒരു പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്.  കനരകത്ത അങമഭാലനി അലാംഗലാം സൂചനിപനിച്ചുചവങനിലുലാം
ഗണലമഭായ  തുകേ  ഇതനിനഭായനി  മഭാറനിവയണചമന്നഭാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയഭാനുളതച്ച്.
ബഡ്ജറനിനച്ച്  നഭാചള ബഹുമഭാനചപട മനനി മറുപടനി  പറയകേയഭാണച്ച്.   ഒരു മണ്ഡലത്തനില്
കുറഞതച്ച് 10 വലനിയ കുളങ്ങചളങനിലുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി  നടപടനിയണഭാകേണചമന്നച്ച് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനികയഭാടച്ച് അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കുളങ്ങളുചട  എണലാം  പരനിമനിതചപടുകത്തണതഭായനിടനില.
കകേരളത്തനില്  എത  കുളങ്ങളുകണഭാ  അതയലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം. ഫണനിചന്റെ കുറവച്ച് ഉണഭാകേനിചലന്നച്ച് ഞഭാന കനരകത്ത പറഞതഭാണച്ച്. 

ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി  :  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനി
നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  ഏറവലാം  ശകദയമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭാചണന്ന  കേഭാരലത്തനില്
യഭാചതഭാരു  തര്ക്കവമനില.  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തനിചല  നഭാലച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്ക്കൂടനി
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കപഭാകുന്ന പുലമണ്  കതഭാടച്ച്  കേട-കേകമ്പഭാളങ്ങളനിചല  കവസച്ച്  ചകേഭാണനിടച്ച്  മലനിനമഭാക്കനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയനില്  അതച്ച്  ഉളചപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനിചന്റെ ഫലമഭായനി  കുകറ മഭാറങ്ങള,  ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാംകൂടനി വന്നനിട്ടുണച്ച്.
ചഎ.എലാം.ജനി.-യലാം  മറച്ച്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചമഭാചക്ക  കചര്ന്നച്ച്  ചടയനിനനിലാംചഗഭാചക്ക
നടത്തനി  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആളുകേളുചട സകപഭാര്ട്ടുണച്ച് എന്നതഭാണച്ച്
ഇതനികലറവലാം ശകദയമഭായ കേഭാരലലാം.  മഭാലനിനലങ്ങള നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിചനതനിരഭായനി
ഞങ്ങളക്കച്ച് ചചയഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം ഒസൗകദലഭാഗനികേമഭായനി ചചയഭാന കേഴെനിയന്നതുമഭായ
കേഭാരലങ്ങളനില്   ശക്തമഭായ  നടപടനിചയടുത്തച്ച്  ഈ  പദതനി  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  നഭാലച്ച്  മനിഷനുകേള  പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള
എവനിചടനനികന്നഭാ നവകകേരള മനിഷന എചന്നഭാരു ഭഭാഗലാം വനകേയറനി. യഥഭാര്തത്തനില്
അങ്ങചനചയഭാരു മനിഷനനില.  നവകകേരള ആക്ഷന പഭാന/നവകകേരള കേര്മ്മേ പദതനി
എനപറയഭാലാം. അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള മനിഷനുകേളഭാണച്ച് ഞങ്ങളനികപഭാള പറഞനിട്ടുളതച്ച്.
അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുന്ന  നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  രൂപലാം
ബഹുമഭാനലയഭായ അലാംഗലാം തചന്ന ഇവനിചട ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി. ഈ പ്രശ്നത്തനില്
നഭാട്ടുകേഭാരുചട പങഭാളനിത്തലാംകൂടനി ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  പകക്ഷ  അവനിചട മഭാലനിനലലാം  വതീണ്ടുലാം
ചകേഭാണനിടുനചവന്നതഭാണച്ച് പ്രശ്നലാം അതനില് നഭാട്ടുകേഭാരുചട ഭഭാഗത്തുനനിനതചന്ന ഫലപ്രദമഭായ
ഇടചപടലുണഭാകേണലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം  അത്തരലാം  നടപടനികേള  കുറകേരമഭായനി
കേഭാണുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കേരുതല് നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.   

ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന: സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷന പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി  പദതനികേചളഭാചക്ക ജനില/കബഭാക്കച്ച്/പഞഭായത്തച്ച് തലത്തനില് നടത്തുന്നതച്ച്
സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണച്ച്.  പലകപഭാഴലാം  തഭാചഴെത്തടനില്  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തുവഭാനുലാം
അതച്ച് ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാനുലാം അതനിചനക്കഭാളുപരനി അതനിചന്റെ പ്രചരണത്തനിനഭായനി പല
ആളുകേളുലാം   സലാംഘടനകേളുലാം മുകന്നഭാട്ടുവരുന്നതുലാം എചന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഞഭാന കേണനിട്ടുണച്ച്.
ചഎ.ഇ.സനി.-ക്കച്ച് ഇതനിചനഭാചക്കയള പ്രതനിഫലവലാം ചകേഭാടുക്കുനചണന്നഭാണച്ച്  എചന്റെ
വനിശസഭാസലാം. ഇങ്ങചനയള ആളുകേചളയലാം സലാംഘടനകേചളയലാം ഇതനിനച്ച് നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനില്
വലക്തമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുകണഭാ;  അതനുസരനിചഭാകണഭാ  ഇതനിചന്റെ  പ്രതനിഫലലാം
തഭാചഴെത്തടനില്/വഭാര്ഡച്ച് തലത്തനില് ചകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനുള  ആളുകേചളയഭായനിരനിക്കുലാം  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ആ  രലാംഗത്തുള
വനിദഗ്ദ്ധരുചട കസവനമഭാണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്. 
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ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന:  സര്,  ഒരു പുതനിയ കകേരളലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിയഭാണച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ഇകപഭാള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.   ഈ നഭാലച്ച്  മനിഷനുകേളനില്
ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനില്  മഭാതമഭാണച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട
കകേഭാണ്ടനിബക്യൂഷനുളതച്ച്.  മറച്ച്  മൂന്നച്ച്  മനിഷനുകേളനിലുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട  പങഭാളനിത്തലാം
ഉറപഭാക്കഭാന കേഴെനിയന്നനിചലന്നച്ച് എലഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം കേഭാണഭാന കേഴെനിയലാം.  അതുചകേഭാണച്ച്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ഈ നഭാലച്ച്  മനിഷനുകേളുലാം മണ്ഡല തലങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .     പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, എലഭാ കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം എലാം.എല്.എ.- മഭാരുചടയലാം
എലാം.പനി.-മഭാരുചടയലാം കസവനലാം ഉറപഭാക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മണ്ഡലതലത്തനില്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്.
അതുചകേഭാണഭാണച്ച്  എലാം.എല്.എ.-യചട പങഭാളനിത്തലാം വരുന്നതച്ച്.   മറ്റു  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഇത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനമനില.  യഥഭാര്തത്തനില്  മനിഷന നടപനിലഭാക്കുന്നതുലാം  കനതൃതസലാം
വഹനിക്കുന്നതുലാം  പഞഭായത്തച്ച്  തലത്തനിലഭാണച്ച്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  അതതച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുചട
മണ്ഡലത്തനിലുള പഞഭായത്തുകേളനില് കനതൃതസപരമഭായ പങച്ച് അവര്ക്കച്ച് വഹനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി: സര്, ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി ഉളചപചടയള
പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണ പരനിപഭാടനികേള കേഭാലഘടത്തനിചന്റെ ആവശലമഭായതനിനഭാല് പ്രതനിപക്ഷലാം
നല  രതീതനിയനില്  സഹകേരനിക്കുന്ന  ഒരു  പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്.  പ്രകൃതനിസലാംരക്ഷണലാം
നടത്തനിയനിചലങനിലുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേചളപറനി  ജനങ്ങളക്കുലാം  ഇകപഭാള  നല
അവകബഭാധമുണച്ച്.  കേഭാലഭാവസഭാ  മഭാറത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  ചമകസജച്ച്
ജനങ്ങളക്കനിടയനിലുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  അതുചകേഭാണച്ച്  മത-സഭാമൂഹനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേള
ഇതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പ്രചരണലാം  നടത്തുനണച്ച്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനച്ച്,  പളനികേളനിലുലാം
കദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം  കക്ഷതങ്ങളനിലുചമഭാചക്ക  ധഭാരഭാളലാം  ആത്മതീയ  ഉപകദശങ്ങള
നടക്കുനണച്ച്. അതുകപഭാചലതചന്നയഭാണച്ച് ഇക്കഭാരലവലാം കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.  അലഭാചത
കുടനിചവളമനിലഭാചതനച്ച്  ഉപകദശലാം.  കേഭാലഭാവസഭാ  മഭാറകത്തഭാടനുബന്ധനിച്ചുച്ച്  ഒരു  എമര്ജനസനി
സനിറ്റുകവഷന  രൂപചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന  എന്ന  അവകബഭാധലാം  ജനങ്ങളനിലുണഭായനിട്ടുണച്ച്.
സന്നദസലാംഘടനകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  പ്രകൃതനിചയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  ഭഗതീരഥയതലാം
നടത്തനികയ മതനിയഭാവൂ.  ഇസൗ മനിഷന അതുതചന്നയഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതങനിലുലാം ആ
മൂവ്ചമന്റെനികലയച്ച്  ഇകപഭാഴലാം  വന്നനിടനില.  അടുത്ത  കേഭാലവര്ഷലാം  കൂടനി  ഇലഭാതഭായഭാല്
ഇവനിചട നനിനലാം പലഭായനലാം ചചകയണ സനിതനി വരുലാം. ആ സനിതനിയനികലക്കച്ച് വരഭാചത
മനിഷന കമഭാഡല് എന്നതനിനപ്പുറലാം ഒരു ശമലാം ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാവകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവമഭായനി

ബന്ധചപട പ്രശ്നങ്ങള എങ്ങചന കനരനിടണചമന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്  ബഹുമഭാനലനഭായ

അലാംഗലാം  സൂചനിപനിചതച്ച്  വളചര  പ്രധഭാനചപട  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  നമ്മുചട  നഭാടനിചല  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലാം
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സഭാലാംസഭാരനികേ സലാംഘടനകേളുചമഭാചക്ക ഇക്കഭാരലത്തനില് ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകകേണതുണച്ച്. എലഭാ

തലങ്ങളനിലുലാം  ബഹുജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനചത്ത  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം

മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടത്തുന്ന പരനിപഭാടനികേള വളചരയധനികേലാം ഫലപ്രദമഭാണച്ച്.  ജൂണ്

5-നച്ച് പരനിസനിതനി ദനിനത്തനില്  3  കകേഭാടനി വൃക്ഷചചത്തകേള നടുകേ എന്ന  ബഡ്ജറച്ച്

നനിര്കദ്ദേശലാം യഥഭാര്തത്തനില്  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

ഇതച്ച്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചഭാല്  വനവനിജയമഭാക്കഭാന

കേഴെനിയലാം.  ഇങ്ങചന  ഓകരഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  എലഭാവരുചടയലാം  പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനി  കപഭാചലതചന്ന

മഭാലനിനലസലാംസരണവലാം  വളചര  പ്രധഭാനചപടതഭാണച്ച്.  നമ്മുചട  സലാംസഭാനചത്ത

പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം ചവളനിയനിടങ്ങളനിലുലാം മഭാലനിനലങ്ങള കുനകൂടനി ജനജതീവനിതലാം ദസഹമഭാകുന്ന

രതീതനിയനില് അസുഖങ്ങളുലാം ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങളുലാം വളര്നവരനികേയഭാണച്ച്. ഇത്തരത്തനില്

വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ഖരമഭാലനിനലങ്ങചള കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി സലാംസരനിചച്ച് ചചജവവളങ്ങളഭാക്കു

ന്നതനിനുള ഫഭാകറനികേള ഇസൗ പദതനിയമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്, നനിലവനിലുള മഭാലനിനലങ്ങള നലരതീതനിയനില്

സലാംസരനിക്കഭാന  കേഴെനികയണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഉറവനിട  മഭാലനിനലസലാംസരണലാം  കൂടുതല്

ഫലപ്രദമഭാകേണലാം.  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട പക്കലുള പ്രകതലകേ

പദതനികേള   ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല്  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം   നല  രതീതനിയനില്

പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.   ഏചതങനിലുലാം  പ്രകദശത്തച്ച്  മഭാലനിനലലാം  കുമനിഞ്ഞുകൂടുന്ന

പ്രശ്നമുചണങനില് അതനിനച്ച് പ്രകതലകേമഭായ പദതനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

പചക്കറനികേളനിചല വനിഷഭാലാംശലാം

3 (*153) ശതീ  .   എസച്ച്  .  ശർമ്മേ :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പചക്കറനികേളനിചല  വനിഷഭാലാംശലാം  കേണത്തുന്നതനിനഭായനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ

വകുപച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ഹജവ പചക്കറനി മഭാര്ക്കറ്റുകേള
എന്നനിവയനില് നനിന്നച്ച്  കശഖരനിച പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള ചവളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനിചല ലകബഭാറടറനിയനില് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില് മഭാരകേ കേതീടനഭാശനിനനി
അടങ്ങനിയതഭായനി  കേചണത്തനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രഭാസപരനികശഭാധന
വലഭാപകേമഭാക്കഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹജവ പചക്കറനിചയന്നച്ച് വനിശസസനിപനിചച്ച് ജനങ്ങചള കേബളനിപനിക്കുന്നവര്
ചക്കതനിചരയലാം  ഇത്തരലാം  വലഭാപഭാരനികേളചക്കതനിചരയലാം  കേര്ശന  നടപടനിചയടുക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

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

(എ)  കകേരളത്തനിചല പചക്കറനി മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് നനിനലാം ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്ക്കൂടനി
കേടനവരുന്ന  കലഭാറനികേളനില്  നനിനലാം  പചക്കറനികേളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്   ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത സഭാമ്പനിളുകേള ചവളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനിചല ചപസനിചചസഡച്ച് ചറസനിഡക്യൂ ചടസനിലാംഗച്ച്  ലഭാബനിലുലാം അയചച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.
ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
പരനിധനിയനില്  കൂടുതലഭായനി  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അളവച്ച്  കേചണത്തനിയഭാല്  അവര്ചക്കതനിചര
2006-ചല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   സലാംസഭാനചത്ത സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ചചജവപചക്കറനി മഭാര്ക്കറ്റുകേള
എന്നനിവയനില്  നനിനളചപചട  കശഖരനിച  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  ചവളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിചല ചപസനിചചസഡച്ച് ചറസനിഡക്യൂ ചടസനിലാംഗച്ച് ലഭാബനില് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധനയനില്  മഭാരകേ  കേതീടനഭാശനിനനിസഭാന്നനിദലലാം  കേചണത്തനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഭഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചല  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസരുചട  സഹഭായത്തഭാല്  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം പചക്കറനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് ലഭാബുകേളനില് അയചച്ച്
രഭാസപരനികശഭാധന നടത്തഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമലാം 2006, ചചജവപചക്കറനിക്കച്ച് പ്രകതലകേ
ഗുണനനിലവഭാര  വലവസകേള  നനിര്വചനിചനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ചചജവപചക്കറനികേളനില്
കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അലാംശലാം  കേഭാണഭാന  പഭാടനിചലന്നതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ജനങ്ങചള  കേബളനിപനിക്കുന്ന  കലബലുകേള  (മനിസ്ബഭാനഡച്ച്)  ഉപകയഭാഗനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കകേസ്സുകേള എടുക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.
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ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശര്മ്മേ:   സര്,  പ്രധഭാന  കചഭാദലത്തനില്  'ബനി'-യച്ച്  ഉത്തരമഭായനി
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചല സുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസരുചട സഹഭായത്തഭാല് പചക്കറനികേള
കശഖരനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  സഭാന്നനിദലലാം  കേചണത്തനിയനിരനിക്കുന
എന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കനിയനിരുന.  ഇസൗ  പരനികശഭാധനയ്ക്കുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇകപഭാള
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  ചവളഭായണനി,  എറണഭാകുളലാം,  തനിരുവനനപുരലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
മഭാതമഭാണുളതച്ച്.  അതലനഭാധുനനികേമഭായ  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ചമഭാചചബല് കനിനനിക്കുകേള രൂപചപടുത്തനി പ്രസ്തുത സലത്തച്ച് വച്ചുതചന്ന  പരനികശഭാധനയനിലൂചട
വലക്തത  വരുത്തനി  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  അതനിശക്തമഭായ
നടപടനി ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിക്കുന എന്ന പ്രതതീതനി ജനനിപനിചഭാല് തതീര്ചയഭായലാം
ഇതനിചന്റെ  വരവച്ച്  ഗണലമഭായ  രതീതനിയനില്  കുറയലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം  ജനങ്ങളുചട
സഹകേരണലാംകൂടനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാല്  ഇസൗ  പ്രശ്നലാം  ഒരു  പരനിധനിവചര  കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരഭാന
കേഴെനിയലാം. അതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്: സര്, ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെച്ച് രണച്ച് ചമഭാചചബല്
ലകബഭാറടറനികേള ഇകപഭാള ആരലാംഭനിചച്ച് അതുപകയഭാഗനിച്ചുള പരനികശഭാധന കുകറക്കൂടനി
കേര്ക്കശമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ലഭാബുകേളുചട  പരനികശഭാധനഭാ  സസൗകേരലലാം  വനിപുലചപടുത്തഭാനുള
ആകലഭാചനയണച്ച്.  ഇകപഭാളത്തചന്ന കേര്ശനമഭായ നടപടനികേളുണഭാകുചമന്ന സകനശലാം
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണ്ചമന്റെനിനച്ച് സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച് കുറച്ചുകൂടനി  വനിപുലമഭാക്കുകേയലാം
ഈ വനിഷയത്തനില് കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയലാം. 

ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശര്മ്മേ: സര്,  ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നഭാണച്ച് പചക്കറനികേള
കൂടുതലഭായനി വരുന്നചതന്നഭാണച്ച് വഭാര്ത്തകേള.  അതനിര്ത്തനിയനില് കലഭാഡച്ച് കേയറനി വരുകമ്പഭാള
ടഭാകച്ച്  ചവടനിപ്പുകണഭാ  എന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സഭാന  ചചയകേയലാം  ചചയന.
ഇചതലഭാലാം  നലതുലാം  അനനിവഭാരലവമഭാണച്ച്.  അവ ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനമുണച്ച്.
പചക്കറനികേളുചട  കേഭാരലത്തനില്  അതനിര്ത്തനിയനില്  വച്ചുതചന്ന പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുള
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്: സര്, ചമഭാചചബല് ലഭാബച്ച് ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം
ചചക്കച്ച്കപഭാസനില്  വച്ചുതചന്ന  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുനണച്ച്.
ഇകതഭാചടഭാപലാം കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുചകേഭാണച്ച് അവരുചട ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം
ഇത്തരലാം പരനികശഭാധന നടത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കുനണച്ച്.  ചചക്കച്ച്കപഭാസനില്
വച്ചുതചന്ന പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിലൂചട  ഇത്തരത്തനില് വനിഷഭാലാംശമുള പചക്കറനികേള
വരുന്നതച്ച്  ഒരു പരനിധനിവചര തടയഭാന സഹഭായനിക്കുചമന്നഭാണച്ച് കേരുതുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന:  സര്,  മഭാരകേമഭായ  വനിഷഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങനിയനിട്ടുള
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള  ധഭാരഭാളമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില്  വരുന്നതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്   വഭാര്ത്തകേള
വനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  കതയനിലയനില് എനകഡഭാസളഫഭാന കപഭാലുള  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
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മതലലാം കകേടുകൂടഭാചത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അകമഭാണനിയലാം  കപഭാലുള  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന. ഇചതലഭാലാം ചര്ച ചചയചപടനിട്ടുള വനിഷയങ്ങളഭാണച്ച്. ഇത്തരലാം കേതീടനഭാശനിനനികേള
അചലങനില് വനിഷഭാലാംശങ്ങള  കേലര്ന്നനിട്ടുള  സഭാധനങ്ങള  ഉറവനിടങ്ങളനികലഭാ  വനിതരണലാം
ചചയന്നനിടകത്തഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനിടകത്തഭാ തടയഭാന ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേളുണഭാകുകമഭാ ? 

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്: സര്, ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞനിട്ടുളതച്ച്
വസ്തുതയഭാണച്ച്.  ഏചതലഭാലാം  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലഭാണച്ച്  മഭായചമനളതഭാണച്ച്   നമ്മേളനികപഭാള
പരനികശഭാധനികക്കണതച്ച്. ചഭായചപഭാടനിയനില് മഭായലാം ഇചലന്നച്ച് നമുക്കച്ച് തതീര്ത്തച്ച് പറയഭാന
സഭാധനിക്കനില.  എലഭാ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  മതലത്തനില്  Sodium
benzoate,  Formalin  തുടങ്ങനിയ  രഭാസവസ്തുക്കള  അമനിതമഭായനി  അടങ്ങനിയനിട്ടുചണനള
പരഭാതനികേള ലഭലമഭായതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാവകുപച്ച് 'ഓപകറഷന സഭാഗര്റഭാണനി'
എന്ന കപരനില് ഒരു പ്രകതലകേ പദതനിതചന്ന പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  മതലസഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  അവയനില് ചനിലതനില് ഈ രഭാസവസ്തുക്കളുചട
അലാംശലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുളതനിനഭാല്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ചനില
കേഭാരലങ്ങള ചചയഭാന ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിതചന്ന ഫനിഷറതീസച്ച്-
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപ്പുകേളുചട  സലാംയക്തകയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചര്ക്കഭാചമന്നച്ച്  സമ്മേതനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. രജനിസര് ചചയഭാത്ത
മതലകേചവടക്കഭാചര രജനിസര് ചചയനിക്കഭാനുള നടപടനി ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപ്പുലാം ചചലസനസച്ച്
ചകേഭാടുക്കഭാനുള  നടപടനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപ്പുലാം  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  പരനികശഭാധനകേള
കുറച്ചുകൂടനി  കേര്ശനമഭാക്കഭാനുള  പ്രചരണ  പരനിപഭാടനികേള  ഇകപഭാള  നടത്തനിചക്കഭാ
ണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. കേര്ശനമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന വകുപച്ച് തയഭാറഭാകുനണച്ച്.  

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു:  സര്,  വയനഭാടനികലയ്ക്കുലാം മധലകകേരളത്തനികലയ്ക്കുലാം  ഏറവലാം

കൂടുതല് പചക്കറനി ഇകപഭാള  വനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച് കേര്ണഭാടകേയനിചല ചചമസൂരനില്

നനിന്നഭാണച്ച്.  അതച്ച്  കേടനവരുന്നതച്ച്  സുല്ത്തഭാന  ബകത്തരനി-  ഗുണല്കപടച്ച്  വഴെനിയലാം

കതഭാല്ചപടനി-ബഭാവലനി  വഴെനിയമഭാണച്ച്.  അങ്ങചന  വരുന്ന  പചക്കറനികേള  യഭാചതഭാരു

പരനികശഭാധനയമനിലഭാചത യകഥഷലാം കേടത്തനിവനിടുന്ന രതീതനിയഭാണച്ച് ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്

അവലലാംബനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഒരു  പരനികശഭാധനഭാ

കകേന്ദ്രലാം തുറക്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനമുണഭാകുകമഭാ?  

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഞഭാന  കനരചത്ത  പറഞ

കേഭാരലമഭാണച്ച്, കേര്ണഭാടകേയനില് നനിനലാം തമനിഴെച്ച് നഭാടനില് നനിനചമലഭാലാം വരുന്ന പചക്കറനികേള

ചചക്കച്ച്കപഭാസനില്  വച്ചുതചന്ന  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ചമഭാചചബല്

യൂണനിറ്റുകേള വഴെനി സജമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിറഴെനിക്കചപടുന്ന കുപനിചവളത്തനിചന്റെ
(മനിനറല്  വഭാടര്)  ഗുണനനിലവഭാരചത്ത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആരഭാണച്ച് ഈ പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതച്ച്;  പലകപഭാഴലാം പഭാസനികേച്ച്
നനിര്മ്മേഭാര്ജനചത്തക്കുറനിചച്ച്  നടക്കുന്ന  ചര്ചഭാകവദനികേളനിലുലാം  ചസമനിനഭാറുകേളനിലുചമഭാചക്ക
പഭാസനികേച്ച് വനിരുദചമന്നച്ച് പ്രസലാംഗനിക്കുകേയലാം കമശപ്പുറത്തച്ച് പഭാസനിക്കനിചന്റെ കുപനിചവളവമഭാണച്ച്
കേഭാണഭാറുളതച്ച്.  ഈ  ചവളളത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനങനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനചപട അലാംഗത്തനിചന്റെ കചഭാദലലാം വളചര പ്രസക്തമഭാണച്ച്.
പകക്ഷ ഇകപഭാഴെചത്ത വനിഷയലാം പചക്കറനി സലാംബന്ധനിചഭാണച്ച്.

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  കുടനിചവളത്തനിചന്റെ സഭാമ്പനിളുകേളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേളനില് അപൂര്വലാം
ചനില  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  ഇത്തരത്തനിലുള  പ്രശ്നങ്ങള  കേചണത്തനിയതനിചന  തുടര്ന്നച്ച്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനിയലാം  അത്തരത്തനിലുള  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തഭാവന്നതഭാണച്ച്.

പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവച്ച് (ശതീ  .   രകമശച്ച് ചചന്നനിത്തല): സര്,   ചകേഭാക്കകകേഭാളയനിചല
ചപസനിചചസഡച്ച്  ചറസനിഡക്യൂ  പഠനിക്കഭാനഭായനി  പഭാര്ലചമന്റെനില്  ശതീ.  ശരദച്ച്  പവഭാര്
ചചയര്മഭാനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനിയനിചല  അലാംഗമഭായനിരുന  ഞഭാന.  കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിചകപഭാള വളചര ചഞടനിപനിക്കുന്ന വസ്തുതകേളഭാണച്ച് പുറത്തുവന്നതച്ച്.  നമ്മേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന എലഭാ വസ്തുക്കളനിലുലാം ചപസനിചചസഡച്ച് ചറസനിഡക്യൂ വളചര കൂടുതലഭാണച്ച്.
ചചമസൂരനിലുലാം ചകേഭാല്ക്കത്തയനിലുമഭാണച്ച്  ചസനടല് ലകബഭാറടറനികേള നനിലവനിലുളതച്ച്.
പചക്കറനിയളചപചടയളള  ഏതച്ച്  സഭാധനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകമ്പഭാഴെഭാചണങനിലുലാം  ചപസനിചചസഡുലാം
രഭാസവളങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  പകക്ഷ  അതനിനച്ച്  ക്രമമുണച്ച്.  ആ  ക്രമലാം
ചതറനിചച്ച്  അമനിതമഭായ  ഉപകയഭാഗലാംമൂലലാം  ഹഭാര്ഡച്ച്  ചമറല്  ഇതനിലുണഭാവകേയലാം
ശരതീരത്തനികലക്കച്ച്  പ്രകവശനിക്കുകേയലാം  മഭാരകേമഭായ അസുഖങ്ങളുണഭാവകേയലാം  ചചയന.
അതുചകേഭാണച്ച്  കൃഷനി  വകുപ്പുലാം ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  കചര്ന്നച്ച്  കേര്ഷകേകരഭാടച്ച്  മനിതമഭായ
നനിരക്കനില്  ചപസനിചചസഡുലാം  രഭാസവളങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേണലാം.  ഒറയടനിക്കച്ച് ചചജവ വളത്തനികലക്കച്ച് മഭാറഭാന കേഴെനിയനില.  ഫഭാനസുകപഭാലുലാം
ഇത്തരത്തനില് മുഴവനഭായനി മഭാറഭാന 20  വര്ഷചമടുത്തു. അകപഭാള ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം
കൃഷനി വകുപ്പുലാംകൂടനി  കചര്ന്നച്ച്  ചപസനിചചസഡച്ച്  ചറസനിഡക്യൂ ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളനില്
അചലങനില്  സസലങ്ങളനില്  കുറഞ  അളവനില്  വരത്തക്ക  നനിലയനിലുള  ഒരു
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനിയലാം  സലാംയക്തമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തുകമഭാ
എന്നതഭാണച്ച് എചന്റെ കചഭാദലലാം?



24       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവച്ച് പറഞ കേഭാരലലാം ശകദയമഭാണച്ച്. ചപസനിചചസഡച്ച് ചറസനിഡക്യൂവനിചന്റെ അളവച്ച്
ഒരു നനിശ്ചനിത ശതമഭാനത്തനില് കൂടുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച് അതച്ച് കുറകേരമഭായനി വരുന്നതച്ച്.  അതച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് കൂടുതലഭാകുകമ്പഭാള നടപടനിചയടുക്കണലാം.  ഇതനില് എഫച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.എ.ചഎ.
ആണച്ച്  അഖനികലനലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്
നല്കുന്നതച്ച്.  അവനിചടക്കൂടനി ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിയനണമുണഭായഭാല് മഭാതകമ പൂര്ണമഭായനി
നമുക്കച്ച് ഇക്കഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കൂ. ഏതഭായഭാലുലാം നമുക്കനിതച്ച് കേണ്ടുപനിടനിചഭാല്
ചസനടല് ഗവണ്ചമന്റുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  കവണ കേഭാരലങ്ങള ചചയഭാന സഭാധനിക്കു
ചമന്നഭാണച്ച് ഞഭാന പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. കൃഷനി വകുപ്പുകൂടനി ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില്  കുമഭാര്):  സര്,  ഇതച്ച്  വളചര
പ്രധഭാനചപട കേഭാരലമഭാണച്ച്.  2015-16 ചല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനില്  1250  ചമടനികേച്ച്
ടണ്  ചപസനിചചസഡ്സഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതയലാം  ചപസനിചചസഡ്സച്ച്
ഉപകയഭാഗനികക്കണ കൃഷനിയനിടലാം നമുക്കനില. 1968-ചല ചപസനിചചസഡ്സച്ച് കേണ്കടഭാള
ഓര്ഡര്  അനുസരനിചല  ഇവനിചട  ചപസനിചചസഡ്സച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനിചട
കേണ്കടഭാളഡച്ച് ചപസനിചചസഡ്സുലാം നനികരഭാധനിച ചപസനിചചസഡ്സുചമലഭാലാം വലഭാപകേമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  മനുഷലര്ക്കച്ച്  കരഭാഗലാം  വരുകമ്പഭാള  അതനിനച്ച്
ചനികേനിത നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച് കഡഭാകര്മഭാരഭാണച്ച് എന്നതുകപഭാചല സസലജഭാലങ്ങളക്കുലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലുലാം  കരഭാഗങ്ങള  വരുകമ്പഭാള  അതച്ച്  നനിശ്ചയനികക്കണതച്ച്  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാരഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് അതനിനുപകേരലാം ചപസനിചചസഡ്സച്ച് കേമ്പനനികേള കനരനിടച്ച്,
ഈ  നനിയമത്തനിനച്ച്  വനിരുദമഭായനി  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  കപഭായനി  ചഡകമഭാണ്കസഷന
നടത്തനി അളവനില്ക്കൂടുതല്  ഇതുപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേര്ഷകേചര  കപ്രരനിപനിച്ചുചകേഭാണനിരുന.
ആ സഭാഹചരലത്തനില് ശക്തമഭായ നനിലയനില് ഈ പ്രശ്നത്തനിലനിടചപടഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കയഭാഗലാം  കചരുകേയലാം  20  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളടങ്ങനിയ  ഒരു
സര്ക്കുലര് പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം ഒരു എനകഫഭാഴച്ച്ചമന്റെച്ച് വനിലാംഗച്ച് രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാള  കൃഷനിയനിടങ്ങളനില്  ചപസനിചചസഡ്സച്ച്
കേമ്പനനികേള കനരനിടച്ച്  ചഡകമഭാണ്കസഷന നടത്തുന്നതച്ച്  പൂര്ണമഭായലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാചത കൃഷനി ആഫതീസറുചട പ്രനിസനിപ്ഷന ഉചണങനില് മഭാതകമ റതീചടയനില് കേമ്പനനി
കഷഭാപ്പുകേളനില്നനിനലാം ചപസനിചചസഡ്സച്ച്  ചകേഭാടുക്കഭാന പഭാടുള  എന്ന നനിര്കദ്ദേശവലാം
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. അവനിചടയള  കസഭാക്കച്ച്  രജനിസര്  മഭാസത്തനില്  രണച്ച്  തവണ
ചപസനിചചസഡ്സച്ച് ഇനചസകര്മഭാരഭായ കൃഷനി ഓഫതീസര്മഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് നനികരഭാധനിച
കേതീടനഭാശനിനനികേകളഭാ ചറസനികഡഭായനിട്ടുള കേതീടനഭാശനിനനികേകളഭാ ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ
എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  അതച്ച് ഏതച്ച് കൃഷനിക്കുകവണനി ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുന,
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എത  അളവനില്  ഉപകയഭാഗനിചനിരനിക്കുന  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങചളലഭാലാം  വനിശദമഭായനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാന കവണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള അവനിചട ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഇകപഭാള  ചപസനിചചസഡ്സനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  ഗണലമഭായനി
കുറയഭാനുള ശമലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. കേതീടനഭാശനിനനിയനിചല വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം
നടപടനി   സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കൃഷനി വകുപ്പുലാം ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം സന്നദമഭാണച്ച്.

ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി:  സര്,  ചചജവകൃഷനിയനിലൂചട  ഉല്പന്നങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയലാം  പലതുലാം  വനില്പനയച്ച്  ചകേഭാടുക്കുകേയലാം  ചചയനണച്ച്.  എചന്റെ
മണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാരനികന്റെതഭായ ഒരു വനില്പന കകേന്ദ്രമുണച്ച്.  അവനിചട ഏകേകദശലാം
17,000  രൂപയചട  കേചവടലാം  നടക്കുനണച്ച്.  അവനിടചത്ത  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കുലാം  അതച്ച്
വളചരയധനികേലാം  സഹഭായലാം  ചചയനണച്ച്.  അതുകപഭാചല  വനിഷലനിപ്തമലഭാത്ത  പചക്കറനികേളക്കച്ച്
ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഹരനിതകകേരളലാം  പദതനിയചട
ഭഭാഗമഭായനി  ഏറവലാം  ഊന്നല്  ചകേഭാടുക്കുചന്നഭാരു  വശലാം  ഇതഭാണച്ച്.  ചചജവ  പചക്കറനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേ മഭാതമല അതനിചന്റെ വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങളകൂടനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുള
പദതനികേളഭാണച്ച്  വനിഭഭാവന  ചചയനിട്ടുളതച്ച്.  ഇകപഭാളത്തചന്ന  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് ആ പ്രവര്ത്തനലാം നന്നഭായനി നടനവരുനണച്ച്.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്  ):  സര്,  'ഓര്ഗഭാനനികേച്ച്
കകേരള'  എന്ന ബഭാനഡനില്  2017  ഏപ്രനില് മഭാസലാം മുതല് കൃഷനി വകുപ്പുതചന്ന  446
കസറുകേളനിലൂചട  Good  Agriculture  Practice-ചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുണഭാക്കുന്ന
ശുദമഭായ ചചജവ പചക്കറനി  കനരനിടച്ച്  കൃഷനിക്കഭാരനില് നനിന്നച്ച്  സലാംഭരനിചച്ച്   ബഭാനഡച്ച്
ചചയ വനില്ക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന കപഭാവകേയഭാണച്ച്.  ആദലഘടചമന്ന
നനിലയനില് വനിഷുക്കഭാലത്തച്ച് 1086 ഔടച്ച് ചലറ്റുകേളനിലൂചട ഇതനിചന്റെ വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.
അതനില്  500  ഔടച്ച് ചലറ്റുകേചളങനിലുലാം  സനിരമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  പചക്കറനികേളനില് ധഭാരഭാളമഭായനി വനിഷഭാലാംശലാം അടങ്ങനിയനിട്ടുചണനലാം
അതനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കുനചണനലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ഈ
വനിഷയത്തനില്  ഇതുവചര  ഏചതങനിലുലാം  ആളുകേചള  കപ്രഭാസനികേക്യൂടച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
അങ്ങചന  കപ്രഭാസനികേക്യൂടച്ച്  ചചയനിട്ടുചണങനില്  ഏചതങനിലുലാം  കകേസ്സുകേളനില്  ശനിക്ഷനിക്ക
ചപടനിട്ടുകണഭാ എനളതച്ച് ബഹുമഭാനചപട മനനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ചനില  കകേസ്സുകേള  ഇകപഭാള
നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  ലനിസച്ച്  ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗത്തനിചന്റെ  കചഭാദലത്തനിനച്ച്  ഉത്തരമഭായനിചടടുക്കഭാലാം.  ഇകപഭാള  ചനില  കകേസ്സുകേള
എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. അതുസലാംബന്ധനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാലാം.
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ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി: സര്, ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുവഴെനി കേടനവരുന്ന കലഭാഡുകേളുചട
സഭാമ്പനിള പരനികശഭാധനിചച്ച് അതനിചന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച് വരുകമ്പഭാകഴെയ്ക്കുലാം ഇത്തരലാം കലഭാഡുകേള
വഴെനി വന്ന പചക്കറനി മനുഷലരുചട ശരതീരത്തനില് എത്തനിക്കഴെനിഞനിരനിക്കുലാം.  ഇത്തരലാം
ഉല്പന്നങ്ങളതചന്ന ചചജവ പചക്കറനി സഭാളുകേളനില് ചചജവ പചക്കറനി എന്ന കപരനില്
വനില്പന നടത്തുനണച്ച്. ഇതച്ച് വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ നഷവലാം ആകരഭാഗലപരമഭായ
നഷവലാം സലാംഭവനിക്കുനണച്ച്. അത്തരലാം സഭാളുകേള കേര്ക്കശമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് ചചജവ
ഉല്പന്നമഭാചണന്നച്ച് ഉറപഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ ടതീചര്:  സര്,  പചക്കറനികേള പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാഴള
മചറഭാരു  ബുദനിമുടച്ച്  ഇവയചട  റനിസളടച്ച്  കേനിടഭാന  മൂനനഭാലച്ച്  ദനിവസചമങനിലുലാം
എടുക്കുചമനളതഭാണച്ച്. പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്ത്തചന്ന  റനിസളട്ടുണഭാക്കഭാന കേഴെനിയന്ന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില.  എവനിചടചയങനിലുലാം  അത്തരത്തനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുകണഭാ എനള
കേഭാരലലാം അകനസഷനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   സുനനില് കുമഭാര്  ): സര്, Good Agriculture
Practice (GAP)  സര്ടനിഫനികക്കഷന സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണച്ച്.  ചചജവ
പചക്കറനി  എന്ന കപരനില് പലകപഭാഴലാം ചചജവമലഭാത്ത പചക്കറനി വനകതഭാതനില് വനിറഴെനിക്കുന്ന
പ്രവണത വലഭാപകേമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. അക്കഭാരലത്തനിചലഭാരു നനിയനണലാം ഏര്ചപടു
ത്തഭാനകവണനി  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷനനിലഭാത്ത  പചക്കറനികേചളഭാനലാംതചന്ന
ചചജവ പചക്കറനിയഭാചണന പറഞച്ച് വനില്പന നടത്തഭാന പറഭാത്ത വനിധത്തനിലുചളഭാരു
ചചലസനസനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം  ജനി.എ.പനി.  സര്ടനിഫനികക്കഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  കൃഷനി
വകുപച്ച് ഏര്ചപടുത്തഭാന കപഭാവകേയഭാണച്ച്.

മനി  .    സതീക്കര്:  ചചജവ  കൃഷനിയനികലയച്ച്  മഭാറഭാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
ആവശലത്തനിനച്ച് ചചജവവളലാം ലഭലമഭാകണഭാ?

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കുമഭാര്:  സര്,  കുടുലാംബശതീ വഴെനി വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ
രതീതനിയനില് ചചജവവളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന ശമനിക്കുനണച്ച്.  അതുകപഭാചല ഹരനിതകകേരളത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  നനിലയനില്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  രതീതനിയനിലുള  ചചജവ
വളങ്ങളുലാം  ചചജവ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കഭാന കവണനിയള പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മഭാതമല,  നമ്മുചട ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളഭായ  VFPCK,
State Farming Corporation  കപഭാലുള സഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള
60  ഫഭാമുകേള, 14  ചകേ.വനി.ചകേ.-കേള എന്നനിവചയലഭാലാം കചര്നചകേഭാണച്ച് ചചജവ വളങ്ങളുലാം
ചചജവ  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  വനില്പന  നടത്തഭാനുള
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഹരനിതകകേരളത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കൃഷനി വകുപച്ച് ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്... കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.

(കചഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു.)
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(2)  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

4 (*154) ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇടുക്കനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചന്റെയലാം തൃശ്ശൂര്, ആലപ്പുഴെ ദനല് കകേഭാകളജുകേളുചടയലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷചപടഭാനനിടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചരലലാം  എനഭായനിരുന;  അലാംഗതീകേഭാരലാം
തനിരനിചകേ  കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എചനഭാചക്ക  കേഭാരലങ്ങള  ചചയചവന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയതനിനുകശഷലാം ഈ സഭാപനങ്ങളനില്
ഉളചപചട ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയ പദതനികേളുലാം അവയഭായനി അനുവദനിച തുകേയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഇനഡലന ചമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങളുചട  അഭഭാവമഭാണച്ച്  ഇടുക്കനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  2016-17
അദലയന  വര്ഷചത്ത  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷചപടഭാനനിടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചരലലാം.  കമല്
പരഭാമര്ശനിച അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുചട അഭഭാവലാം കേഭാരണലാം  2014-15, 2015-16
എന്നതീ അദലയന വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി ഇടുക്കനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പ്രകവശനലാം
ലഭനിച  100  വനിദലഭാര്തനികേളുചട  (50-50  വതീതലാം)  പഠനലാം  മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന  ടനി
വനിദലഭാര്തനികേചള  21-6-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1713/2016  ആ.കു.വ.,
28-10-2016-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2899/2016/ആ.കു.വ.  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം
മറച്ച്  അഞച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജ ജുകേളനികലയച്ച്  മഭാറ്റുകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള
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നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുചട അഭഭാവലാം
പരനിഹരനിച കശഷലാം ടനി വനിദലഭാര്തനികേചള തനിരനിചകേ ഇടുക്കനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനികലക്കച്ച്
മഭാറ്റുന്നതഭാണച്ച്.  ഇടുക്കനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനച്ച്  മതനിയഭായ കേനിടക്കകേളുള ആശുപതനി
ഉണഭായനിരുന്നനില.  ആയതനിനച്ച്  തറക്കലനിട്ടു.  ചകേടനിടലാം  പണനി  തുടങ്ങനി,  അക്കഭാഡമനികേച്ച്
കബഭാക്കനിചന്റെ പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  കഹഭാസല്,  കേസഭാര്കടഴച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
76  കകേഭാടനി  രൂപയചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  തൃശ്ശൂര്,  ആലപ്പുഴെ  ദനല്
കകേഭാകളജ ജുകേളുചട 2016 -17 അദലയന വര്ഷചത്ത അലാംഗതീകേഭാരലാം നഷചപടനിടനില. 2016-17
അദലയന  വര്ഷത്തനില്  ടനി  ദനല്  കകേഭാകളജ ജുകേളനില്  ബനി.ഡനി.എസച്ച്.  കകേഭാഴനില്
50 വതീതലാം സതീറ്റുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  തൃശ്ശൂര് ദനല് കകേഭാകളജനില്
24 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  പുതനിയ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജ ജുകേളക്കുകവണനി  ചമഭാത്തലാം  536
തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധലാം  1 -ല്
കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേളുലാം അവയഭായനി അനുവദനിച തുകേയലാം അനുബന്ധലാം
2 ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള

5 (*155) ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  വലഭാപകേമഭായനി
വനില്ക്കുനചണന്ന വഭാര്ത്തയചട  അടനിസഭാനത്തനില് ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം ചചയനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപച്ച് നടത്തുന്ന പരനിമനിതമഭായ പരനികശഭാധനയനില്
അഞച്ച് ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാചണന്നച്ച്  കേചണത്തനിയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കുലാം  വനിതരണക്കഭാര്ക്കുചമതനിചര
സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി)  പരനികശഭാധനയച്ച് എടുക്കുന്ന മരുനകേള വനിലചകേഭാടുത്തു വഭാകങ്ങണതുചകേഭാണച്ച്,
വനിലകുറഞ മരുനകേളുചട  സഭാമ്പനിള എടുത്തച്ച്  എണലാം കൂടനി  കേഭാണനിക്കുകേയലാം വനില
കൂടനിയ  മരുനകേള പരനികശഭാധനിക്കചപടഭാചത  കപഭാകുകേയലാം  ചചയനചണന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിരുകന്നഭാ;  സഭാമ്പനിള  എടുക്കഭാനഭായനി  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന  തുകേ
എതചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവഭാരലാം കുറഞതഭായനി പരനികശഭാധനയനില് കേഭാണുന്ന ബഭാചച്ച് മരുനകേള
വനില്ക്കചപടുന്നനിചലനലാം  വനിതരണക്കഭാരനിൽ  അവ  തനിരനിചകേചയത്തുനകണഭാചയനലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനച്ച്  എനച്ച്  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്
ഉളചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മരുനകേളുചട  വനിതരണവലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള/കേഭാരലക്ഷമത  നനിരനരമഭായ  അവകലഭാകേനങ്ങളനിലൂചട  ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.
ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രധഭാനമഭായലാം എനകഫഭാഴച്ച്ചമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗവലാം,
പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗവമഭാണുളതച്ച്. ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച് കകേഭാസച്ച് ചമറനികച്ച് ആകച്ച് & റൂളസനിചല
വലവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് മരുന്നച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് വനിതരണലാം ചചയച്ച് വനില്ക്കചപടുന്നതച്ച്
എന്നതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  മരുന്നച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനിചല പരനികശഭാധന,
മരുനകേളുചട സഭാമ്പനിള കശഖരണലാം,  ചടലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര വകുപ്പുതല/നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ എന്നനിവയഭാണച്ച് എനകഫഭാഴച്ച് ചമന്റെച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ പ്രധഭാന
ചുമതലകേള.  എനകഫഭാഴച്ച്ചമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ചടപ്രകേഭാരലാം  കശഖരനിക്കുന്ന  സഭാമ്പനിളുകേള
ഫഭാര്മകകേഭാപനിയ നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് റനികപഭാര്ട്ടുകേള
നല്കുകേ  എന്നതഭാണച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ചുമതല.  സലാംസഭാനചത്ത
6  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിചച്ച്  ഓകരഭാ  കമഖലയനികലയലാം  അസനിസന്റെച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്
കേണ്കടഭാളര്മഭാരഭാണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാരുചട  പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം
ചചയവരുന്നതച്ച്. കൂടഭാചത ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം ഒരു ഇന്റെലനിജനസച്ച് ബഭാഞച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്
ഇനചസകര്  മരുനകേളുചട  വനിതരണലാം  നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന.  വകുപച്ച്  തലവനഭായ
ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാളര്  ആണച്ച്  6  കമഖലകേളുകടയലാം,  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്,  നനിരതീക്ഷനിചച്ച്  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തുന്നതച്ച്.  ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച്  കകേഭാസച്ച് ചമറനികച്ച്  ആകച്ച്  &  റൂളസച്ച്,  ഡ്രഗ്സച്ച് ചചപ്രസച്ച്
കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്,  ഡ്രഗ്സച്ച്  &  മഭാജനികേച്ച് റമഡതീസച്ച് ആകച്ച് എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുനചണന്നച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയഭാണച്ച്  എനകഫഭാഴച്ച് ചമന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  ചചയന്നതച്ച്.  കമല്  വനിവരനിച
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അവകലഭാകേനങ്ങള കൂടഭാചത ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപച്ച് ചസക്രടറനിയലാം, അക്കസൗണന്റെച്ച്
ജനറലുലാം  നനിരനരമഭായനി  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള
അവകലഭാകേനലാം ചചയനണച്ച്.

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞതഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുള  മരുനകേചള
സലാംബന്ധനിച തുടര് അകനസഷണലാം നടത്തനിയതനില് 66 എണത്തനിനച്ച് മഭാതമഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ഇതു സലാംബന്ധനിചച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം നനിയമ
നടപടനികേള  സസതീകേരനികക്കണതഭായനി  വന്നനിട്ടുളതച്ച്.  ബഭാക്കനിയളവയനില്  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചചടുക്കുന്നതനിനുള  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സഭാമ്പനിള
എടുത്ത ഉകദലഭാഗസന റനികപഭാര്ടച്ച്  കേനിടനിയ ഉടനതചന്ന സഭാമ്പനിള എടുത്ത സലചത്ത
മരുനകേളുചട  വനില്പന  നനിര്ത്തനിചവയ്പനിക്കുകേയലാം  അവയചട  വനിതരണ  ശലാംഗല
കേചണത്തനി ആയതച്ച്  എവനിചടനനിചന്നലഭാലാം  വഭാങ്ങനി  എന്നതനിചനക്കുറനിചച്ച്  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിചച്ച്,  ഇസൗ മരുന്നച്ച് ജനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയന്നതനികലയഭായള തുടര്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന.  

(സനി)   വനിലകുറഞ  മരുന  സഭാമ്പനിളുകേള  എന്നതനിലുപരനി  ചപഭാതുജനങ്ങള
ഏറവലാം കൂടുതല് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന അവശല മരുനകേള റഭാനഡലാം സഭാമ്പനിളുകേള എടുത്തച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  മുനഗണന നലനിവരുന്നതച്ച്.  മരുനകേളുചട  ഗുണനനിലവഭാരത്തനില്
സലാംശയലാം കതഭാനന്ന സഭാഹചരലത്തനിലുലാം പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുന്ന സഭാഹചരലത്തനിലുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  സലാംസഭാന  ഡ്രഗ്സച്ച്  ചടസനിലാംഗച്ച്
ലഭാബുകേളനികലക്കച്ച്  പരനികശഭാധനയച്ച്   അയയ്ക്കുനണച്ച്.  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4,22,000  രൂപയഭാണച്ച്  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേളുചട  അനലനിറനിക്കല്  റനികപഭാര്ടച്ച്
കേനിടനിയഭാലുടന തചന്ന അതഭാതച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാര്ക്കച്ച് അയച്ചുചകേഭാടുക്കുകേയലാം
മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  അധനികേഭാരനികേചള  അറനിയനിക്കുകേയലാം
ചചയന. സഭാമ്പനിള എടുത്ത ഉകദലഭാഗസന റനികപഭാര്ടച്ച് കേനിടനിയ ഉടനതചന്ന സഭാമ്പനിള
എടുത്ത സലചത്ത മരുനകേളുചട വനില്പന നനിര്ത്തനിചവയ്പനിക്കുകേയലാം ആയതനിചന്റെ
വനിതരണ  ശലാംഖല  കേചണത്തനി  എവനിചടനനിചന്നലഭാലാം  വഭാങ്ങനി  എന്നതനിചനക്കുറനിചച്ച്
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചച്ച് ഇസൗ മരുന്നച്ച് ജനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് തടയന്നതനികലക്കഭായള
തുടര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന. കൂടഭാചത ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതഭായള ചടസച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  കേനിടനിയഭാലുടനതചന്ന  ടനി  മരുന്നനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.
വഴെനി  വലഭാപഭാരനികേള,  വനിതരണക്കഭാര്,  കഡഭാകര്മഭാര്,  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള,  നഴ്സുമഭാര്
എന്നനിവര്ക്കുലാം,  ആശുപതനികേള,  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനിചല  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള
വകുപ്പുകേള എന്നനിവര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്.
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ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്ന മരുനകേചള കമജര്/
ചചമനര് ഡനിചഫകച്ച്സച്ച് കേഭാറഗറനിയഭാക്കനി തരലാംതനിരനിചച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് കമജര് ഡനിചഫകച്ച്സച്ച് ആയനി റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്ന
മരുനകേളുചട നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചര വകുപച്ച് സമയബന്ധനിതമഭായനി അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ചചമനര് ഡനിചഫകച്ച്സച്ച് ആയനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്ന  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടച്ച്  വനിശദതീകേരണലാം  ആവശലചപടുകേയലാം
തുടര്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ഇവര്ചക്കതനിചര  ചചലസനസച്ച്  സചസനഷന/
കേലഭാനസകലഷന ഉളചപചടയള വകുപച്ച് തല നടപടനികേളുലാം ബന്ധചപട ചചലസനസനിലാംഗച്ച്
അകതഭാറനിറനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിനു പുറകമ കമജര് ഡനിഫകച്ച്സനിലുലാം, ചചമനര്
ഡനിഫകച്ച്സനിലുലാം  ഫഭാര്മകകേഭാപനിയ  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  നനിശ്ചനിത
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തഭാചത  വരഭാനുണഭായ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദമഭായകനസഷനിചച്ച്
പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുടര്  ബഭാച്ചുകേളനില്  ഇത്തരലാം
അപഭാകേതകേള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഭനിന്നകശഷനി ജതീവനക്കഭാരുചട പ്രശ്നങ്ങള

6 (*156) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭൂരനിഭഭാഗലാം ഭനിന്നകശഷനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം 10 വര്ഷത്തനില് തഭാചഴെ സര്വതീസുലാം,
തുച്ഛമഭായ ചപനഷനുമഭാണച്ച് ലഭനിക്കുന്നതച്ച് എന്ന വസ്തുത കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഇത്തരക്കഭാര്ക്കച്ച്
ചുരുങ്ങനിയതച്ച് 10 വര്ഷചമങനിലുലാം സര്വതീസച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  1-4-2013-നച്ച് മുമ്പച്ച്
നനിയമനലാം  ലഭനിച  ഭനിന്നകശഷനി  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപനഷന  പ്രഭായലാം  60  ആക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പത്തഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ഭനിന്നകശഷനി ജതീവനക്കഭാരുചട കേണ്കവയനസച്ച്
അലവനസച്ച് നനിലവനിലുള 600 രൂപ നഭാമമഭാതമഭായനി വര്ദനിപനിചച്ച് 800 രൂപയഭാക്കുകേ
യഭാണുണഭായതച്ച് എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; സഭാധഭാരണയഭായനി കേണ്കവയനസച്ച്
അലവനസച്ച്  ഇരടനിയഭാക്കഭാറഭാണച്ച്  പതനിവച്ച്  എന്നതച്ച്  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  ഈ  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ അകനഭാമലനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  23-2-2016-ചല  സ.ഉ.  (പനി)1/16/സഭാ.നതീതനി.വ,  4-5-2016-ചല  സ.ഉ.
(പനി)6/16/സഭാ.നതീതനി.വ എന്നതീ ഉത്തരവകേളനിചല ഭഭാഷഭാപ്രകയഭാഗലാം പല ഉകദലഭാഗസരുലാം
ചതറഭായനി  വലഭാഖലഭാനനിചച്ച്  വഭാര്ഷനികേ  ഇനക്രനിചമന്റുകേള  നനികഷധനിക്കുകേയലാം,  ചനില
വകുപ്പുകേള  നല്കേനിയ  ഇനക്രനിചമന്റുകേള  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഭനിന്നകശഷനി  ജതീവനക്കഭാര്  സൂപര്
നക്യൂമററനി തസനികേയനില് തചന്ന ചപനഷന പറ്റുന്നതുവചര തുടരണചമന്ന ഉത്തരവനില്
മഭാറലാം വരുത്തനി, ചപ്രഭാകബഷന പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് മറച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ചക്കഭാപലാം തുലലനതീതനി
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഭനിന്നകശഷനി  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്,  മലകയഭാര

ജനിലകേളനിലടക്കലാം  ബുദനിമുടനിലഭാചത  വതീടനിനടുത്തച്ച്  തചന്ന  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്

അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള വകുപ്പുതലവനമഭാര് അവഗണനിക്കുന്നതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഭനിന്നകശഷനി  ജതീവനക്കഭാകരഭാടച്ച്  ചചയന്ന ഇത്തരലാം

പതീഡനലാം അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കലഭാകേ ഭനിന്നകശഷനി ദനിനമഭായ ഡനിസലാംബര്  3  നനിയനനിത അവധനിയഭായനി

പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ) :  

(എ)  1-4-2013-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  നനിയമനലാം  ലഭനിച  ഭനിന്നകശഷനി  ജതീവനക്കഭാരുചട

ചപനഷന പ്രഭായലാം ഉയര്ത്തുന്ന വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.

(ബനി)  പരനിഗണനയനില് ഇല.

(സനി) വഭാര്ഷനികേ ഇനക്രനിചമന്റെച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതനിചല അവലക്തത സലാംബന്ധനിച

വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 18-5-2013-ചല ജനി.ഒ.(പനി) 40/13/സഭാ.നതീ.വ ഉത്തരവച്ച്

പ്രകേഭാരലാം തസനികേകേള സൃഷനിചച്ച് അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കച്ച് പുനര്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്

പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാര്  ചപനഷന  ആയനി  പനിരനിഞ്ഞുകപഭാകുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  സൂപര്

നക്യൂമററനി തസനികേകേള ഇലഭാതഭാകുന്ന തരത്തനില്,  ജനറല് റൂളസച്ച് ചടലാം  39  നല്കുന്ന

അധനികേഭാരലാം പ്രകയഭാഗനിചച്ച് ഒരു പ്രകതലകേ കകേസഭായനിടഭാണച്ച്,  അലഭാചത റഗുലര് തസനികേകേള

ഉണഭാകുകമ്പഭാള സൂപര് നക്യൂമററനി തസനികേകേള ഇലഭാതഭാകുചമന്ന വലവസയനിലല. പ്രസ്തുത

തസനികേകേളനില്  നനിയമനിക്കചപടവര്  വനിരമനിചച്ച്  കപഭാകുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  തസനികേകേള

ഇലഭാതഭാകുചമന്ന  തരത്തനില്  സൂപര്  നക്യൂമററനി  തസനികേകേള  സൃഷനിചഭാണച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്

പുനര്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്. ആയതനിനഭാല് സര്വതീസച്ച് റഗുലചചറകസഷനുലാം മറച്ച്

ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  അനുവദനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതല.  ആയതനിനഭാല്  ചപ്രഭാകബഷന

പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു നല്കുന്ന വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില് ഇല.

(ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഇ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.
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സദഭാചഭാര കപഭാലതീസച്ച്

7 (*157) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് :

ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സദഭാചഭാര  കപഭാലതീസച്ച്  എന്ന  അപരനഭാമത്തനിലറനിയചപടുന്ന  ഗുണഭാ

സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് നടത്തുന്ന സഭാമൂഹല വനിരുദ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടയഭാന ഇസൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ജനവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സമൂഹത്തനില് നനിലനനില്ക്കുന്ന

മത സസൗഹഭാര്ദ്ദേ അനരതീക്ഷലാം അടനിമറനിക്കഭാനുള ശമത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭാകണഭാ എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്കപഭാലുലാം  ഇസൗ  പ്രവണത  കേടനകൂടനിയനിട്ടുള

സഭാഹചരലത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഗസൗരവപൂര്വമഭായ നടപടനി ഉണഭാവകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ - സനി)  സദഭാചഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എന്ന കപരനില് ചപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം

വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  വചച്ച്  ചനില  അക്രമപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചചറുസലാംഘങ്ങള

നടത്തുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം  ഘടങ്ങളനിചലലഭാലാം  കപഭാലതീസച്ച്

നതീതനിപൂര്വമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തുകേയലാം പ്രതനികേളചക്കതനിചര കകേസുകേള രജനിസര്

ചചയകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങള സഭാധഭാരണ നടക്കഭാന സഭാധലതയള

ചപഭാതുസലങ്ങളനില്  ഇതച്ച്  തടയന്നതനിനച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച്  ചലവല്  ഓഫതീസര്മഭാചര

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനുലാം  നതീതനി

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  അകതഭാചടഭാപലാംതചന്ന  ചചറുപക്കഭാര്ക്കനിടയനില്

അവകബഭാധലാം  സൃഷനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  സമൂഹത്തനില്  നനിന്നച്ച്

ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.
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പുതനിയ കറഷനകേഭാര്ഡച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിചല കേഭാലതഭാമസലാം

8 (*158) ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞഭാലനിക്കുടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  ചതറ്റുതനിരുത്തനി
പ്രസനിദചപടുത്തുന്നതനില് വരുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം, കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ അചടനിചയയലാം
വനിതരണചത്തയലാം എതകത്തഭാളലാം ബഭാധനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡനിനച്ച്  അര്ഹതയള  കുടുലാംബങ്ങള  അതു
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ഗസൗരവപൂര്വലാം കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി) എങനില് പുതുക്കനിയതുലാം കുറമറതുമഭായ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കുന്ന
നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കനി അതച്ച് വനിതരണത്തനിനച്ച് സജമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :  

(എ)  കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടത്തുകേയലാം
സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കേരടച്ച്  പടനികേ
20-10-2016-നച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം 20-10-2016 മുതല് 5-11-2016 വചര കേരടച്ച്
പടനികേയനിനകമല്  ആകക്ഷപകമഭാ  പരഭാതനികയഭാ  ഉചണങനില്  നല്കുവഭാന  അവസരലാം
ഒരുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. പഞഭായത്തച്ച് ചസക്രടറനി അധലക്ഷനഭായ ചവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മേറനി മുമ്പഭാചകേ ഹനിയറനിലാംഗനിനഭായനി വനിളനിക്കുകേയലാം ടനി കേമ്മേറനിയചട തതീരുമഭാനത്തനില്
ആകക്ഷപമുചണങനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്  അധലക്ഷനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേറനി  മുമ്പഭാചകേ
സമര്പനിക്കുവഭാന അവസരലാം ഒരുക്കുകേയലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചച്ച്  10-2-2017-നച്ച്
അനനിമ പടനികേ പഞഭായത്തച്ച് കേമ്മേറനിയചട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
പടനികേ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  എതയലാംകവഗലാം  തനിരനിചകേ  ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാണച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്. മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം തചന്ന കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചച്ച് വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള കറഷനകേഭാര്ഡച്ച് കേലഭാനസല് ചചയനിടനില.  അതനിനഭാല് കറഷന
വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  മചറലഭാ  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  കദശതീയ
ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013,  1-11-2016 മുതല് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. കേരടച്ച് മുനഗണനഭാ
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പടനികേയനില് ഉളചപട കേഭാര്ഡനിചല അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം ഭക്ഷല ധഭാനലവലാം
എ.എ.ചചവ. വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് കേഭാര്ചഡഭാന്നനിനച്ച് 35 കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷല ധഭാനലവലാം 1-11-2016
മുതല് നല്കേനിവരുന.

(സനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള
അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ക്രമസമഭാധഭാനലാം ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി

9 (*159) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സനിനനിമഭാ  നടനിചയ  കേസകടഷന  സലാംഘലാം  തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭായ  സലാംഭവത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സ്ത്രതീ സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഗുണഭാ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലുലാം  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലുലാം  ഏര്ചപടുന്നവചര
അമര്ച ചചയഭാനഭായനി ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുള നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളുചട  ഹസസരല  ജതീവനിതത്തനിനച്ച്  വനിഘഭാതമുണഭാക്കുന്ന  സനിരലാം
കുറവഭാളനികേചള നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷണ വനികധയമഭാക്കനി ക്രമസമഭാധഭാനലാം ഉറപഭാക്കഭാന
നടപടനിചയടുക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)   സലാംസഭാനത്തച്ച്  സ്ത്രതീ  സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  അവരനില് സുരക്ഷഭാ
അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം, സ്ത്രതീകേളക്കുലാം, കുടനികേളക്കുലാം നനിര്ഭയലാം സഞരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കപഭാലതീസച്ച് വകുപച്ച് നനിരവധനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചച്ച് ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  സലാംസഭാനത്തച്ച് സ്ത്രതീകേളുകടയലാം,  കുടനികേളുകടയലാം  സുരക്ഷയഭായലാം  അവര്ചക്കതനിചര
ഉണഭാകുന്ന പതീഡനങ്ങള, ആക്രമണങ്ങള, ചൂഷണലാം എന്നനിവ തടയന്നതനിനുമഭായനി പനിങച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്  പകടഭാള,  ഓപകറഷന വഭാതലല,  നനിര്ഭയകകേരളലാം,  സുരക്ഷനിത കകേരളലാം
എന്നതീ കേര്മ്മേ പദതനികേള ആസൂതണലാം ചചയച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. സ്ത്രതീകേചളയലാം,
കുടനികേചളയലാം ഭനിക്ഷഭാടനത്തനിനുലാം കവശലഭാവൃത്തനിയ്ക്കുമഭായനി കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്
കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  Anti  Human  Trafficking  Unit-കേള
(AHTU)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
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Anti Human Trafficking Unit-ചന്റെ കനതൃതസത്തനില് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ചസഷലല്
ചചഡ്രവകേള  നടത്തനിയലാം  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തനിയലാം
സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള  അതനിക്രമങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  തടയന.  കൂടഭാചത  രഭാതനികേഭാല
ചചക്കനിലാംഗുലാം ബസച്ച് സഭാന്റുകേള,  ചറയനില്കവകസഷനുകേള,  മറച്ച്  തനിരക്കുള സലങ്ങള
എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാര്  ഇത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തനി വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനിയചട  1-11-2016-ചല  എകനികേക്യൂടതീവച്ച്
ഡയറകതീവച്ച് നമ്പര് 08/2016 പ്രകേഭാരലാം ഒരു കപഭാലതീസച്ച് സൂപ്രണനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില്
കസറച്ച് ആന്റെനി ഗുണഭാ സസഭാഡുലാം (SAGS), എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഗുണഭാ വനിരുദ സസഭാഡുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗുണകേചളക്കുറനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള  കസഷന  റനിക്കഭാര്ഡുകേള
പരനികശഭാധനിച്ചുലാം ഗുണഭാ വനിരുദ സസഭാഡനിചനചക്കഭാണച്ച് അകനസഷനിപനിച്ചുലാം, വനിശസസരഭായ
ആളുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  കനരനിടച്ച്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചുലാം  KAAPA  നനിയമത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാചണങനില്  ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കേരുതല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ഇവര് ഉളചപട കകേസനില് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണച്ച്. കൂടഭാചത ജനിലഭാ ചസഷലല് ബഭാഞച്ച്, ഷഭാകഡഭാ കപഭാലതീസച്ച്,
കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസച്ച്,  രഹസലഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നനിവര്ക്കച്ച്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ആയതനിനച്ച്  ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതുമഭാണച്ച്.

(സനി) നനിരനരലാം സഭാമൂഹല വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ഏര്ചപടച്ച് വരുന്നവചര

സസൂക്ഷ്മമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  അത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഏര്ചപടുന്നതച്ച്

തടയന്നതനിനഭായനി  ക്രമനിനല് നടപടനി  ക്രമത്തനിചലയലാം,  KAAPA  നനിയമത്തനികന്റെയലാം

പരനിധനിയനില്  വരുന്നതഭാചണങനില്  ടനി  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  കേരുതല്  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഇവര്  ഉളചപട  കകേസനില് പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനു

കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതുമഭാണച്ച്.  സമൂഹത്തനില്  അരക്ഷനിതഭാവസ

സൃഷനിക്കുന്ന ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങളചക്കതനിചരയലാം സഭാമൂഹല വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ഏര്ചപടുന്നവര്ചക്കതനിചരയലാം  ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. Circular

No.24/2009 പ്രകേഭാരലാം KAAPA Act നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ Nodel Officer ആയനി

സലാംസഭാന  രഹസലഭാകനസഷണ  വനിഭഭാഗലാം  കമധഭാവനിചയ  നനിയമനിചനിട്ടുളതുമഭാണച്ച്.

ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  KAAPA  Act-ല്  ചസക്ഷന  3  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ

മജനികസറനിനുലാം, ചസക്ഷന 15 പ്രകേഭാരലാം കറഞച്ച് ചഎ.ജനി മഭാര്ക്കുലാം സലാംസഭാന രഹസലഭാകനസഷണ

കമധഭാവനി  നനിയമപരമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ  തതീര്പ്പുകേല്പനിചച്ച്

ഉത്തരവനിറക്കുന്നതനിനച്ച്  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  19-2-2017
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മുതല്  26 -2 -2017  വചര  ഗുണകേളചക്കതനിചര  രഹസലഭാകനസഷണ  കമധഭാവനിയചട

നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം പുതുതഭായനി 58 റസൗഡനികേളുകടയലാം 151 CrPC പ്രകേഭാരലാം 1006 കപചരയലാം,

107 CrPC പ്രകേഭാരലാം 133 കപചരയലാം 110 (E) CrPC പ്രകേഭാരലാം 2 കപചരയലാം KAAPA

പ്രകേഭാരലാം  7  ഗുണകേളക്കച്ച്  എതനിചരയലാം  നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  തുടര്നലാം

ഗുണകേളചക്കതനിചര ഉസൗര്ജനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കഹഭാടല് ഭക്ഷണത്തനിചന്റെ വനിലനനിയനണലാം

10 (*160) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനിലയനിലുണഭായനിട്ടുള വര്ദനവനിചന്റെ

മറവനില് കഹഭാടലുകേള ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളക്കച്ച് അമനിത വനില ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില്  അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുന്ന  കഹഭാടലുകേളചക്കതനിചര  എനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അമനിത  വനില  ഈടഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയവഭാന  കഹഭാടല്  വനില

ഏകേതീകേരണത്തനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :  

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) അമനിതവനില ഇസൗടഭാക്കുന്ന കഹഭാടലുകേളനില് പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര്

പരനികശഭാധന നടത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്കവനിധത്തനില് വനിലവനിവര പടനികേ

പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ,  വനിലവനിവര പടനികേയനില് പ്രദര്ശനിപനിച നനിരക്കനിലുലാം അധനികേമഭായനി

വനില ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നവര്

ചക്കതനിചര  1977-ചല  Kerala  Food  Stuffs  (Display  of  prices  by  catering

establishment) order, 1980-ചല Kerala essential commidities (Maintenance

of account and display of price and stock) order  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയന.
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(സനി)  കഹഭാടലുകേളനിചല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളുചട  വനില  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
രൂപലാം നലനിയ "2015-ചല കകേരള കഹഭാടലുകേള (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം) ബനിലച്ച് ല"
നമ്പര് 382 ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുചവങനിലുലാം പതനിമൂന്നഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ സകമ്മേളന
കേഭാലയളവനില് നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വയ്ക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് ലഭാപഭായനിരുന.
ഇസൗ വനിഷയത്തനിനകമല് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാകളണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ നടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാള്ളുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള മുനഗണനഭാപടനികേ

11 (*161) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  മുനഗണനഭാപടനികേയനില്
ഉളചപടുകത്തണ ആളുകേളുചട എണലാം 1.54  കകേഭാടനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചതച്ച് ഏചതഭാചക്ക
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മുനഗണനഭാപടനികേ  രൂപചപടുത്തുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച് ആരഭാചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസജുത മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏചതലഭാലാം  കരഖകേളഭാണച്ച്
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :  

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഗ്രഭാമ,  നഗരലാം  കവര്തനിരനിചച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനിട്ടുള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഓകരഭാ സലാംസഭാനത്തനികന്റെയലാം
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  അവസ  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
എണലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതച്ച്.  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  2011-ചല ചസനസസച്ച് പ്രകേഭാരമുള
3.34 കകേഭാടനി ജനങ്ങളനില് ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് നനിനള 52.63%-ഉലാം നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല
39.5%-ഉലാം   ഉളചപചട  1.54  കകേഭാടനി  ജനങ്ങചളയഭാണച്ച്  മുനഗനണനഭാ പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 
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(ബനി)  സനിവനില്  സചചപസച്ച്  വകുപഭാണച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്.

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  14-1-2011-ചല സ.ഉ. (ചചകേ)  നമ്പര്16/2011/ത.സസ.ഭ.വ വകുപനിചല

റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  27-4-2012-ചല സ.ഉ  (ചചകേ)നമ്പര്  112/2012/ത.സസ.ഭ.വ,

3-12-2015-ചല സ.ഉ  (സഭാധഭാ) 392/15/ഭ.സനി.സ.വ 21-7-2015-ചല 236750/  ബനി3/15/

ഭ.സനി.സ.വ കേത്തച്ച്,  13-10-2016-ചല സ.ഉ  (ചചകേ)  നമ്പര്  16/2016  ഭ.ചപഭാ.വനി.വ

എന്നതീ ഉത്തരവകേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് കേരടച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനിലുളവചര

കേചണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(സനി)  കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ പ്രതീ കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറങ്ങളനില്

നനിനലാം  ലഭലമഭായ  കരഖകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  കഡറഭാ  എനടനി  നടത്തുകേയലാം

സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള 14-1-2011-ചല സ.ഉ  (ചചകേ)  നമ്പര്16/2011/ത.സസ.ഭ.വ

വകുപനിചല റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  27-4-2012-ചല സ.ഉ  (ചചകേ)  നമ്പര്  112/2012/

ത.സസ.ഭ.വ ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരവമഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.

ആഹഭാരപദഭാര്തങ്ങളനിചല രഭാസവസ്തുക്കളുചട സഭാന്നനിദലലാം

12 (*162) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :

ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഴെലാം,  പചക്കറനി,  മതലലാം എന്നനിവയനില് ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗലപ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്

വഴെനിവയ്ക്കുന്ന  രഭാസവസ്തുക്കള  വലഭാപകേമഭായനി  കചര്ക്കുനചണന്ന  വഭാര്ത്തകേളുചട

അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതച്ച്  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുള  ശമങ്ങള  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന

നടപടനിചയടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ആഹഭാര  പദഭാര്തങ്ങളനിചല  രഭാസവസ്തുക്കളുചട  സഭാന്നനിദലലാം

കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള ആധുനനികേ സജതീകേരണങ്ങള എചനഭാ

ചക്കചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ത്ത പഴെലാം, പചക്കറനി, മതലലാം എന്നനിവ വനില്ക്കുന്നവര്ക്കുലാം

വനിതരണക്കഭാര്ക്കുചമതനിചര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്)  :  

(എ)  ഉണച്ച്.  കേതീടനഭാശനിനനികേള അമനിതമഭായനി തളനിച പചക്കറനികേള പ്രധഭാനമഭായലാം
അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നഭാണച്ച് കകേരളത്തനികലയച്ച് എത്തുന്നതച്ച്. കകേരളത്തനിചല
വനിപണനികേളനില് നനിനലാം,  ചചക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റുകേളനില്ക്കൂടനി വരുന്ന കലഭാറനികേളനില് നനിനലാം
പചക്കറനികേളുചട സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
എന്നതീ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ലഭാബുകേളനില് അയചച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  ഇതുകൂടഭാചത  പചക്കറനി  സഭാമ്പനിളുകേള  തനിരുവനനപുരലാം  ചവളഭായണനി
കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിചല ചപസനിചചസഡച്ച്  ചറസനിഡക്യൂ ചടസനിലാംഗച്ച്  ലഭാബനിലുലാം അയചച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന പരനിധനിയനിലുലാം കൂടുതലഭായനി കേതീടനഭാശനിനനിയചട സഭാന്നനിദലലാം
കേണത്തനിയഭാല്  ബന്ധചപടവര്ചക്കതനിചര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മതലത്തനില്  മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കസഭാഡനിയലാം
ചബനസസകയറച്ച്,  കഫഭാര്മഭാലനിന എന്നതീ രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന എനള വഭാര്ത്തകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്,  കകേരള
യൂണനികവഴനിറനിയചട  ഫനിഷറതീസച്ച്  &  ഓഷനിയഭാനനികേച്ച്  സയനസച്ച്  വകുപച്ച്,  മചചറന
കപ്രഭാഡകച്ച്സച്ച് എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച് അകതഭാറനിറനി,  ചസനടല് ഇനസനിറക്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച്
ചടകേച്ച് കനഭാളജനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല ഉന്നത ഉകദലഭാഗസഥനമഭാരുചട കയഭാഗലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര് വനിളനിച്ചു കൂട്ടുകേയലാം മതലത്തനില് മഭാരകേമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന്നതച്ച്
തടയകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഓപകറഷന സഭാഗര് റഭാണനി എന്ന ഒരു പദതനിക്കച്ച്
രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകേയലാം ചചയ.  ഇസൗ പദതനിയചട ആദല ഘടത്തനില് സലാംസഭാനചത്ത
മതലലാം കലലലാംചചയകേയലാം വനിപണനലാം നടത്തുകേയലാം ചചയന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്
മതലവലാം,  മതലത്തനില് കചര്ക്കുന്ന ചഎസ്സുലാം ഉളചപചട  490  സഭാമ്പനിള കശഖരനിചച്ച്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇസൗ  സഭാമ്പനിളുകേള  ചകേഭാചനിയനിലുള  ചസനടല്
ഇനസനിറക്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകേച്ച് കനഭാളജനി,  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ലഭാബുകേളനിലഭാണച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയതച്ച്.
ലഭനിച പരനികശഭാധന  ഫലങ്ങളനില്  5  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കസഭാഡനിയലാംചബനസസകയറനികന്റെയലാം
19  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കഫഭാര്മഭാലനികന്റെയലാം  സഭാന്നനിദലലാം  കേചണത്തുകേയണഭായനി.
58  ചഎസച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്  11  എണത്തനില്  കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ
അലാംശലാം കേചണത്തുകേയണഭായനി.

ഇകത തുടര്ന്നച്ച് സഭാഗര് റഭാണനിയചട രണഭാലാംഘടത്തനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളയലാം,
മതലവലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവചരയലാം  പൂര്ണമഭായലാം  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി ഓകരഭാ ജനിലകേളനിലുലാം മനിനനിമലാം 3 കബഭാധവത്ക്കരണ ക ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.
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ഇതുകൂടഭാചത കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേള അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയവരുന.  മതല  വലഭാപഭാരത്തനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ഫുഡച്ച്  കസഫനി
ചചലസനസച്ച്/രജനികസഷന  എന്നനിവ  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസനമഭാരുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ചസഷലല് സസഭാഡച്ച് രൂപതീകേരനിചച്ച് ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ചചലസനസച്ച്/രജനികസഷന  ഇലഭാത്തവചര  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  അവചരചക്കഭാണച്ച്
അതച്ച് എടുപനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ആഹഭാര  പദഭാര്തങ്ങളനിചല  രഭാസവസ്തുക്കളുചട  സഭാന്നനിദലലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്
അതലഭാധുനനികേ  ഉപകേരണമഭായ  ഗലഭാസച്ച്  കക്രഭാകമഭാകറഭാ  ഗ്രഭാഫച്ച്  മഭാസച്ച്  ചസകകഭാകഫഭാകടഭാ
മതീറര് എന്ന ഉപകേരണമഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ലഭാബനിലുലാം ഇസൗ ഉപകേരണലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള അനനിമ
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  പഴെലാം,  പചക്കറനി,  എന്നനിവയചട സഭാമ്പനിളുകേള സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം,  ചചക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കേടനകപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിനലാം
കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല
ലഭാബുകേളനില് അയചച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വരുന.  ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേളനില് ഭക്ഷല
ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന അളവനികനക്കഭാള കൂടുതലഭായനി  കേതീടനഭാശനിനനിയചട
സഭാന്നനിദലലാം കേചണത്തനിയഭാല് കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം
നനിയമ  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മതലത്തനിചല രഭാസവസ്തുക്കള കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  വനിവനിധയനിനലാം  മതലത്തനിചന്റെയലാം
ചഎസനിചന്റെയലാം  490  സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച്  ചകേഭാചനിയനിലുള ചസനടല് ഇനസനിറക്യൂടച്ച്
ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ചടകകഭാളജനിയനിലുലാം തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല സര്ക്കഭാര് അനലനിറനിക്കല് ലഭാബുകേളനിലുലാം പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

മരുനവനില നനിയനനിക്കഭാനഭായനി ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള 
സജതീകേരണങ്ങള

13 (*163) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മരുനവനില  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള
സജതീകേരണങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച് ;
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(ബനി)  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള  വലഭാപനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര്  എത  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള  അനുവദനിചചനലാം  നനിലവനില്  ആചകേ
എതചയണലാം ഉചണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ഫഭാര്മസനികേളനില്  അവശല മരുനകേള  പലതുലാം  ലഭലമചലന്ന
പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനിചയടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാരുണലയചട  വനിലവനിവരപടനികേ  പ്രകേഭാരലാം  വനിലകൂടനിയ  വനിവനിധ  മരുനകേളക്കച്ച്
പരമഭാവധനി  വനില്പനവനിലയചട  പത്തച്ച്  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാചഴെ  മഭാതകമ  യഥഭാര്ത
വനിലയളളു എന്നനിരനിചക്ക യഭാചതഭാരു നതീതനികേരണവമനിലഭാചത വനില പരമഭാവധനി കൂടനി
നനിശ്ചയനിചച്ച്  കരഭാഗനികേചള  ചകേഭാളളയടനിക്കുന്ന  കേമ്പനനികേളചക്കതനിചര  ഏചതങനിലുലാം
തരത്തനിലുളള നടപടനികേള സഭാധലമഭാകണഭാ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  കകേന്ദ്ര അവശലവസ്തു  നനിയമത്തനിചന്റെ  (  Essential  Commodities  Act)
പരനിധനിയനില് നനിനചകേഭാണച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് ചചപ്രസച്ച് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര് (DPCO 2013)
പ്രകേഭാരലാം  ചകേമനിക്കല്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ചഫര്ടനിചചലകസഴച്ച്  മനഭാലയത്തനിനു  കേതീഴെനിലുള
കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  (National  Pharmaceutical
Pricing Authority)  ആണച്ച് രഭാജലത്തച്ച് മരുനകേളുചട വനില നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  അധനികേഭാരമനില.  കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില
നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള  വനിലകയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനിലയച്ച്
മരുനകേള വനില്ക്കചപടുന്നനിചലനലാം ജതീവന രക്ഷഭാ മരുനകേള സുലഭമഭായനി ജനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭനിക്കുനചണനലാം  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപച്ച്  നനിരനര  പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട
ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.  രഭാജലത്തച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  മരുനകേളുചടയലാം  വനില
നനിയനനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  348  മരുനകേളുളചപട
നഭാഷണല്  ലനിസച്ച്  ഓഫച്ച്  എചസനഷലല്  ചമഡനിസനിനസച്ച്  2011  (NLEM  2011)
കഭദഗതനി  ചചയച്ച്  377  ഇനലാം  മരുനകേള  കദശതീയ  അവശല  മരുന  പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തുകേയലാം പ്രസ്തുത മരുനകേളുകടയലാം അവയചട വനിവനിധ കഫഭാര്മുകലഷനുകേളുകടയലാം
വനില,  കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി വനിവനിധ ഗസറച്ച് വനിജ്ഞഭാപന
ങ്ങളനിലൂചട  ഘടലാംഘടമഭായനി  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച്ചു  വരുന.  2013  ജൂചചല  മുതല്
നഭാളനിതുവചര  അവശല  മരുനകേളുചട  880-ഓളലാം  വലതലസ  കഫഭാര്മുകലഷനുകേളുചട
വനില നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു. ബഭാക്കനിയള കഫഭാര്മുകലഷനുകേളുചട വനില നനിയന
ണത്തനിനുള നടപടനികേള കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി നടത്തനി
വരുന.  വനില  നനിയനണപടനികേയനില്  ഉളചപടഭാത്ത  മരുനകേളുചട  (De-controlled
Formulations)  വനിലയനില്  വര്ഷലാം  കതഭാറുലാം  10%  വര്ദനവച്ച്  നടത്തുവഭാന
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനിയചട അനുവഭാദമുണച്ച്.
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ഡ്രഗ്സച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാര് അവരുചട പതനിവച്ച് പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം പരഭാതനികേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തുന്ന പരനികശഭാധനകേളനിലുലാം മരുനവനില പരനിധനി ലലാംഘനിക്കു
ന്നതഭായനി  കേഭാണുന്ന മരുന്നച്ച്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള കദശതീയ ഒസൗഷധ
വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിചയ  അറനിയനിക്കുനണച്ച്.  2016-ല്  ഇത്തരത്തനില്
പതനിനഞച്ച്  മരുനകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വകുപച്ച്  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി
കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനിക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം
നനിയമലലാംഘനങ്ങളനിനകമല് കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി കനരനിടച്ച്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് കനഭാടതീസച്ച് നല്കേനി,  മരുന്നച്ച് ബഭാച്ചുകേളുചട വനിവരങ്ങള കശഖരനിചച്ച്
അമനിതവനില ഇസൗടഭാക്കനിയ തുകേ മുഴവനുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച്  അടപനിക്കുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വനിലപരനിധനി  നനിയനണലാം
മറനികേടനള  മരുനവനില്പന  ശദയനില്ചപടുന്നപക്ഷലാം  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര
അവശലവസ്തു നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം വകുപച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഔഷധവനില നനിയനണ സമനിതനിയചട ചചപ്രസച്ച് കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  റനികസഭാഴച്ച്  യൂണനിറച്ച്
സലാംസഭാനതലത്തനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  വകുപനിനച്ച്  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില്  അവശലമരുനകേളുചട  ലഭലതയലാം  വനില  നനിയനണവലാം  ഉറപഭാക്കഭാചമന്നഭാണച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

(ബനി) ഉണച്ച്.  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  5  പുതനിയ കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 11  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള കൂടനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
സജമഭായനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് മണ്ഡലകേഭാലത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പമ്പ,  സന്നനിധഭാനലാം
എന്നനിവനിടങ്ങളനികലതുളചപചട 54 കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)  ആവശലക്കഭാകരചറയള  ചനിലതരലാം  മരുനകേളക്കുലാം  ജതീവനിതചചശലതീ
കരഭാഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതയച്ച്  ആവശലമഭായ  ചനില  മരുനകേളക്കുലാം  ആകപക്ഷനികേമഭായ
രതീതനിയനിലുള  ചനില  കുറവകേള  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേളനില്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേളനില് നനിലവനില്
സലാംഭരനിക്കുന്ന  മരുനകേചള  ആവശലക്കഭാരുചട  എണലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്,  ഏറവലാം
കൂടുതല്/മനിതമഭായ രതീതനിയനില്/കനരതീയ  രതീതനിയനില്  എന്നനിങ്ങചന മൂന്നഭായനി  തരലാംതനിരനിചച്ച്,
അവസകരഭാചനിതമഭായ ഇടചപടലനിലൂചട  കേരുതല് കശഖരലാം  ഉറപഭാക്കനി,  തുടര്ചയഭായ
മരുന്നച്ച്  ലഭലത  സഭാധലമഭാകുന്ന  തരത്തനിലഭാണച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുകൂടഭാചത സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളവഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
വനിവനിധതരലാം  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാനഭാവനിഷച്ച് കൃത പദതനികേളഭായ ജനനനി  ശനിശു സുരക്ഷഭാ
കേഭാരലക്രമലാം  (JSSK)  രഭാഷതീയ  സസഭാസല ബതീമഭാകയഭാജന  (RSBY),  കേഭാരുണല ചബനവലന്റെച്ച്
ഫണച്ച്  മുതലഭായവയചട  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടുന്ന
മരുനകേളുചട പടനികേ, ആശുപതനികേളനിചല കഡഭാകര്മഭാരനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കനി, അവ
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പ്രകതലകേലാം  വഭാങ്ങനി സലാംഭരനിചച്ച്  അനുസക്യൂതലാം വനിതരണലാം ചചയവഭാനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു. വനിവനിധ ജതീവന രക്ഷഭാ മരുനകേളുലാം ഇസൗ രതീതനിയനില് സലാംഭരനിചച്ച്
വനിതരണലാം ചചയവരുന.

(ഡനി)   ഇടനനിലക്കഭാരഭായ ചമഭാത്തവനിതരണക്കഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കനി കകേഭാമ്പറനിറതീവച്ച്

ചടനഡര് വഴെനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില് നനിനലാം മരുനകേള കനരനിടച്ച് സലാംഭരനിചച്ച് വനിതരണലാം

ചചയന്ന രനിതനിയഭാണച്ച് കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേളനില് നടനവരുന്നതച്ച്. നതീതനി, കേഭാരുണല,

മഭാകവലനി എന്നതീ സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനങ്ങള മരുനകേളുചട ലഭാഭ വനിഹനിതലാം

കുറചഭാണച്ച് മരുനകേളുചട പഭായറനില് സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന പരമഭാവധനി വനിലകയക്കഭാളുലാം

കുറഞവനിലയച്ച്  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  മരുനകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഇത്തരലാം

സഭാപനങ്ങളനില് മരുനകേളുചട ഡനിസസൗണച്ച് വനില നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച് അതഭാതച്ച് കപരന്റെച്ച്

സഭാപനങ്ങളഭായ  അലാംഗതീകൃത  ചസഭാചചസറനി/ടസച്ച്,  കേണ്സക്യൂമര്ചഫഡച്ച്,

ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.  എന്നനിവരുചട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമഭായഭാണച്ച്.

ചപഭാതുവനിപണനിയനില്  ടനി  മരുനകേള  എലഭാലാംതചന്ന  പഭായറനില്  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്ന

പരമഭാവധനി ചനിലറ വനില്പന വനിലയനിലഭാണച്ച്  (എലാം.ആര്.പനി.)  വനിതരണലാം ചചയന്നതച്ച്.

മരുന്നനിചന്റെ യഥഭാര്ത വനില്പന വനിലകയക്കഭാളുലാം വളചര വലനിയ കതഭാതനില് എലാം.ആര്.പനി.

കരഖചപടുത്തുന്ന  രതീതനിയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന  ഡ്രഗ്സച്ച്  ചചപ്രസച്ച്  കേണ്കടഭാള

ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിയച്ച്  മഭാതകമ

അധനികേഭാരമുള. അടനിസഭാന അവശല മരുനകേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗത്തനികന്റെയലാം വനിലനനിയനണലാം

പ്രഭാബലലത്തനില്  വനകേഴെനിചഞങനിലുലാം  ചസഷലഭാലനിറനി  മരുനകേളക്കച്ച്  കദശതീയ

ഒസൗഷധവനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി വനില നനിശ്ചയനിച്ചുറപനികക്കണതഭായണച്ച്. സമതീപ

ഭഭാവനിയനില് കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി ഇവയചട വനിലനനിയനണവലാം

പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുത്തുചമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷ.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  വനിലനനിയനണലാം

നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ഡതീകേണ്കടഭാളഡച്ച്  മരുനകേളക്കച്ച്  വര്ഷത്തനില്  10%  മഭാതകമ

വനിലവര്ദനവച്ച്  ഒസൗഷധ വനില  നനിയനണ അകതഭാറനിറനി  അനുവദനിചനിട്ടുള.  ആയതു

ചകേഭാണ്ടുതചന്ന  കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിയചട  മുനകൂര്

അനുമതനി ഇലഭാചതകയഭാ യഭാതഭാരു നതീതതീകേരണവമനിലഭാചതകയഭാ മരുനകേളക്കച്ച് വനില

പരമഭാവധനി കൂടനി നനിശ്ചയനിക്കഭാനുള അധനികേഭാരലാം നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേളക്കനില.
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ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

14 (*164) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .    ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .    സനി  .   ചകേ  .  നഭാണു :
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തനിചന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്
ഇകന്നവചര നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം ഇനനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനച്ച്  വഭാര്ഡച്ച്  തലത്തനില്  കേര്മ്മേ  കസന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എതകത്തഭാളമഭാചയന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള  നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ആര്ദ്രലാം
മനിഷന ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ആശുപതനികേചള കരഭാഗതീ സസൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം ഗുണകമനമയള
ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.  വനിവനിധ  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചച്ച്  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള  ചപ്രകപഭാസല്
ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

തഭാചഴെപറയന്നവയഭാണച്ച്  ഇസൗ  മനിഷന  വഴെനി  ചചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പ്രധഭാന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

1. ഒസൗടച്ച്  കപഷലന്റെച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി  (OP
Transformation) കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭായ രതീതനിയനില് ചനികേനിത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

2. ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച് തല ആശുപതനികേളനില് ചസഷലഭാലനിറനി,  സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഘടലാംഘടമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുകേ.

4. ആകരഭാഗല നനിര്ണയ ഘടകേങ്ങളുചട പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം ആകരഭാഗല രലാംഗചത്ത
ഫലപ്രദമഭായ ഇടചപടലനിനുമഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട
പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.



46       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

കൂടഭാചത  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആകരഭാഗല
വകുപനിനു കേതീഴെനിചല വനിവനിധ സഭാപനങ്ങളനില് ചമചചപടതുലാം ഗുണകമനമയളതുമഭായ
ചനികേനിത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി 204 ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന, 47 ദനല് അസനിസന്റെച്ച്
സര്ജന  എന്നതീ  തസനികേകേള ആകരഭാഗല  വകുപനില്  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ജനി.ഒ
(എലാംഎസച്ച് ) നമ്പര്22/2017/ ആ.കു.വ തതീയതനി 9-2-2017 പ്രകേഭാരലാം മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ
പബ്ളനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് ലഭാബനില് 10 (പത്തച്ച്)  തസനികേകേള സൃഷനിച്ചുലാം പനിചന്ന വനിവനിധ
സര്ക്കഭാര്  നഴനിലാംഗച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  19  നഴനിലാംഗച്ച്  ടക്യൂടര്മഭാരുചട  തസനികേയലാം  സ.ഉ.
(എലാംഎസച്ച്.) 198/2016 പ്രകേഭാരലാം സൃഷനിച്ചു.

(ബനി)  വഭാര്ഡച്ച്  തലത്തനില്  വഭാര്ഡച്ച്  ചമമ്പര്/കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്  ചചയര്മഭാനുലാം
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര് കേണ്വതീനറുമഭായനി വഭാര്ഡുതല ആകരഭാഗല ശുചനിതസകപഭാഷണ
സമനിതനികേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വരുനണച്ച്.  വഭാര്ഡച്ച്  തലത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തനങ്ങള, പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണലാം,  ചകേഭാതുകുനനിയനണലാം തുടങ്ങനിയവ നടനവരുനണച്ച്.  ഇസൗ സമനിതനികേളക്കച്ച്
നഭാഷണല് ചഹല്ത്തച്ച് മനിഷന വഴെനിയലാം, ശുചനിതസമനിഷന വഴെനിയലാം, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഥഭാപനങ്ങള വഴെനിയലാം ഫണച്ച് നല്കുനണച്ച്. 

ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിചല മഭാനദണ്ഡങ്ങള

15 (*165) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഗണനിചച്ച് ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിചല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കണചമന്നച്ച് കകേന്ദ്രസർക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമത്തനിചല  ഏചതഭാചക്ക  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കണചമന്നച്ച്
ആവശലചപടനിരുന്നതച്ച്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ഈ  ആവശലങ്ങകളഭാടുള  കകേന്ദ്ര  പ്രതനികേരണലാം
എനഭായനിരുനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :  

(എ) ഉണച്ച്. 
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(ബനി&സനി) ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം
ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുചട  അളവച്ച്,  അഡ്കഹഭാക്കച്ച്  വനിഹനിതമുളചപചട
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അളവനിചനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല ഭദ്രത നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷല ധഭാനലത്തനിചന്റെ അളവച്ച് പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനചത്ത മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം കറഷന നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടുകേയലാം
വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം ബഹു.  മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ടനി
വനിഷയത്തനില്  കനരനിടച്ച്  കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള  നടത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണച്ച്
അധനികേ  വനിഹനിതലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്  എന്നതനിനഭാല്  കകേരളത്തനിനച്ച്  മഭാതമഭായനി
ഇക്കഭാരലത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴെനിയനിലഭാചയന്നച്ച് കകേന്ദ്രലാം അറനിയനിച്ചു.

കസറച്ച് ആക്ഷന പഭാന ഓണ് ചചകമറനികേച്ച് കചഞച്ച്

16 (T **166) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനചത്തയലാം  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങകളയലാം
കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച്  (എസച്ച്.എ.പനി.സനി.സനി.)  കസറച്ച്  ആക്ഷന  പഭാന  ഓണ്
ഹകമറനികേച്ച് കചഞച്ച് എന്ന സമനിതനി നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സമനിതനിയചട കേചണത്തലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്രഫണച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉചണങനില് പ്രസ്തുത ഫണനിചന്റെ വനിനനികയഭാഗ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണച്ച്;

(ഇ) സലാംസഭാനലാം ഈ ഫണച്ച് ചചലവഴെനിച രതീതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ-ഇ)   കസറച്ച്  ആക്ഷന പഭാന ഓണ് ചചകമറനികേച്ച്  കചഞച്ച്  എന്ന സമനിതനി

നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളുചട  പ്രവര്ത്തന  പദതനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സമഗ്രമഭായ
* 'T'  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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അവകലഭാകേനലാം നടത്തുന്നതനിനുമഭായനി  1-7-2009-ല് സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  52/09/പരനി.

പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങള

മൂലമുണഭാകുന്ന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനുലാം  അതുമൂലമുണഭാകുന്ന നഷടങ്ങള

കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമുള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം,  അനുബന്ധ  വകുപ്പുകേചള

ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണച്ച് പദതനികേളുചട അവകലഭാകേനവലാം ഏകകേഭാപനവലാം നടത്തുന്നതനിനുള

കനഭാഡല്  ഏജനസനി പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന  വകുപഭാണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ  കസറച്ച്  ആക്ഷന  പഭാന  ഓണ്  ചചകമറച്ച്

കചഞച്ച് 2014-ല് കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനിയലാം  കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവലാം  മനഭാലയത്തനിചന്റെ

അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച

ആക്ഷന പഭാനനിചന്റെ പരനിഷ്കരണവലാം ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളുമഭായനി ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുള

പ്രവര്ത്തനവലാം  നടനവരുന.  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവമഭായനി  ബന്ധപട

നഭാഷണല്/കസറച്ച് ആക്ഷന പഭാനുകേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്

രൂപതീകേരനിച  നഭാഷണല്  അകഡഭാപ്കറഷന  ഫണച്ച്  കഫഭാര്  ചചകമറച്ച്  കചഞച്ച്

(NAFCC)-യനില്നനിനലാം സലാംസഭാന ഫനിഷറതീസച്ച് വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള "അഡഭാകേച്ച് '-നച്ച്

25 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ചസന്റുകേളുചട വനില നനിയനണലാം

17 (*167) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് :

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹൃദയ  ശസ്ത്രക്രനിയയമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ചസന്റുകേളുചട

വനിലയനില് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ചകേഭാണ്ടുവന്ന  നനിയനണലാം,  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ചനികേനിതഭാ

കമഖലയനില്  ഉണഭാക്കുന്ന  ഗുണപരമഭായ  മഭാറങ്ങചളക്കുറനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വനിലയനില് കുറവച്ച് വന്നതുമൂലലാം ലഭാഭത്തനിലുണഭായ കുറവച്ച് നനികേത്തഭാനഭായനി മറച്ച്

ശസ്ത്രക്രനിയ ചഭാര്ജ്ജുകേളനില് വര്ദന വരുത്തഭാന ആശുപതനികേളുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം

നതീക്കലാം നടക്കുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തഭാന തയഭാറഭാവകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്)  :  

(എ)  ഹൃകദ്രഭാഗ ചനികേനിതഭാരലാംഗത്തച്ച്  ചചലകവറനിയ ഒന്നഭാണച്ച്  ചസന്റുകേളുപകയഭാഗനിച്ചുള
ചനികേനിതഭാ രതീതനി.  ചസന്റുകേളുചട  വലഭാപഭാര  വനിതരണ രതീതനികേളനില് നനിലനനിന്നനിരുന്ന
വനില നനിര്ണയ രതീതനിയലാം  അമനിത ലഭാഭലാം  ഇസൗടഭാക്കലുലാം  നനിയനണത്തനില് ചകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനികലക്കഭായനി  പ്രസജുത  ഉല്പന്നങ്ങചള  കദശതീയ  അവശല  മരുന  പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തുകേയലാം,  ഡ്രഗ്സച്ച് ചചപ്രസച്ച് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര്  2013-ചന്റെ വലവസകേളക്കച്ച്
അനുസൃതമഭായനി ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല തഭാല്പരലഭാര്തലാം, കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ
സമനിതനി  13-3-2017-ല്  ചസന്റുകേളക്കച്ച്  അടനിസഭാന  വനില  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
അസഭാധഭാരണ  ഗസറച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  ഹൃദയധമനനികേളനിചല
തടസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മരുനകേകളഭാടുകൂടനിയതുലാം  അലഭാത്തതുമഭായ രണ്ടുതരലാം
ചസന്റുകേളഭാണുളതച്ച്.  30,000  മുതല്  75,000  വചര നനിലവനില് ഇസൗടഭാക്കനിയനിരുന്ന
മരുനകേളനിലഭാത്ത ചബയര് ചമറല് ചസന്റുകേളുചട അടനിസഭാന വനില (സതീലനിലാംഗച്ച് ചചപ്രസച്ച്)
7,260 രൂപയലാം 1,98,000 രൂപ വചര ഇസൗടഭാക്കനിയനിരുന്ന മരുനകേകളഭാടുകൂടനിയ ചമറല്
ചസന്റുകേള,  ബകയഭാ റതീകസഭാര്ബബനിള വഭാസജുലഭാര് സഭാകഫഭാളഡച്ച്,  ബകയഭാ ഡതീകഗ്രഡബനിള
ചസന്റെച്ച്  എന്നനിവയചട അടനിസഭാന വനില  29,600  രൂപയഭായലാം നനിജചപടുത്തനിയകതഭാടുകൂടനി
ആനജനികയഭാപഭാസനി  ഉളചപചടയള  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  ചചലവനില്  ഗണലമഭായ
കുറവണഭാകുന്നതഭാണച്ച്. തകദ്ദേശതീയമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുലാം ഇറക്കുമതനി ചചയന്നതുമഭായ
എലഭാ  ചസന്റെച്ച്  ഉല്പന്നങ്ങളക്കുലാം  വനില  നനിയനണലാം  ബഭാധകേമഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത
നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള അടനിസഭാന വനിലകയക്കഭാളുലാം കുറഞ നനിരക്കനില് നനിലവനില്
വനിപണനലാം  ചചയന്ന  എലഭാ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുലാം  വനിതരണക്കഭാരുലാം  ടനി  കുറഞ
നനിരക്കനില്ത്തചന്ന  വനിപണനലാം  ചചകയണതഭാണച്ച്.  നനിലവനില്  കൂടനിയ  നനിരക്കനില്
ചസന്റുകേള  വനിപണനലാം  ചചയന്നവര്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  അടനിസഭാന  വനിലയനികലയച്ച്
കുറയ്കക്കണതഭാണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. മറച്ച് ഒസൗഷധങ്ങചളകപഭാചല കൃതലമഭായ വനിതരണ-
വലഭാപഭാര രതീതനികേള ചസന്റുകേളുചട കേഭാരലത്തനിലനില. നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാ, വനിതരണക്കഭാകരഭാ
ആശുപതനികേളക്കച്ച് ഇവ കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച് രതീതനി.  നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള
അടനിസഭാന  വനിലയച്ച്  പുറകമ  വഭാറച്ച്  അടക്കമുള  പ്രഭാകദശനികേ  നനികുതനി  (5%)  കൂടനി
ഉളചപടുത്തനി നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ടനി ഉല്പന്നങ്ങളുചട പരമഭാവധനി ചനിലറ വനില്പന
വനില (MRP)  നനിശ്ചയനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ഉയര്ന്ന വനിപണനി മൂലലമുള ടനി ഉല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്
8%  വനിതരണ കേമ്മേതീഷന ഉളചപടുത്തനിയഭാണച്ച് അടനിസഭാനവനില നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ചനികേനിതക്കഭാവശലമഭായ മറച്ച് ഘടകേങ്ങളുചട നനിരക്കച്ച് കൂടനി ചസന്റെനിചന്റെ വനിലക്കുറവമൂലലാം
ലഭാഭത്തനിലുണഭായ കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന ചനില ആശുപതനികേള ശമനിക്കുന്നതഭായനി
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ആകരഭാപണമുയര്ന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  ആശുപ്രതനികേളനിചല  സമതീപകേഭാലചത്ത
ആനജനികയഭാപഭാസനി  ഉളചപചടയള  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  നനിരക്കുകേള  കൂടനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
ചസന്റെച്ച്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  ഹൃദയ  ശസ്ത്രക്രനിയഭാ  രതീതനികേള  പനിനതുടരുന്ന
ആശുപതനികേള/നഴനിലാംഗച്ച്  കഹഭാമുകേള/കനിനനിക്കുകേള  എന്നനിവര്  ശസ്ത്രക്രനിയയച്ച്
വനികധയരഭാകുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  നല്കുന്ന  ബനില്ലുകേളനില്  ചകേഭാകറഭാണറനി  ചസന്റെനിചന്റെ
വനില,  ബഭാനഡച്ച് ചനയനിലാം,  ബഭാചച്ച് നമ്പര്,  നനിര്മ്മേഭാതഭാവച്ച്/ഇലാംകപഭാര്ടറുചട കപരച്ച് എന്നതീ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രകതലകേലാം കരഖചപടുത്തഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ചകേഭാകറഭാണറനി ചസന്റെനിചന്റെ വനിലനനിയനണലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വനകേഴെനിഞ
സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങളുചട സുഗമമഭായ വനിതരണ-ഉപകഭഭാഗലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള വനിലയച്ച് പ്രസ്തുത ഉല്പന്നങ്ങള ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലാം അതതീവ ജഭാഗ്രത
പുലര്ത്തനി പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനില  നനിയനണലാം മറനികേടന്നച്ച്
വനില്പന നടത്തുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടുന്നപക്ഷലാം  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര
അവശല വസ്തു നനിയമലാം (ESSENTIAL COMMODITIES ACT) അനുശഭാസനിക്കുന്ന
പ്രകേഭാരലാം നടപടനി  എടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  വനിലനനിയനണലാം  മറനികേടക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനനര നടപടനികേളക്കഭായനി കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ
അകതഭാറനിറനിചയ  അറനിയനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ
അകതഭാറനിറനിയചട ഒസൗകദലഭാഗനികേ ചവബ്ചചസറനിചല (www.nppaindia.in) ഫഭാര്മജന
സമഭാധഭാന  എന്ന  ലനിങനില്  ചസന്റുകേളുചട  വനിലനനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള
ചപഭാതുജനങ്ങളുചട പരഭാതനികേള ഓണ്ചചലനഭായനി രജനിസര് ചചയഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കകേരള ജനറനികേച്ച് കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി

18 (*168) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  ജനറനികേച്ച്  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  പദതനിയകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ജന ഔഷധനി പദതനിക്കച്ച് ബദലഭായനിടഭാകണഭാ ഈ
പദതനി ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രകമഹലാം,  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം തുടങ്ങനിയ ജതീവനിതഹശലനി കരഭാഗങ്ങളക്കുള
മരുനകേളുലാം ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം കുറഞനനിരക്കനില് കകേരള ജനറനികേച്ച് കസഭാറുകേള
വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്)  :  

(എ) ഉണച്ച്. സലാംസഭാന ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കകേരള
ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് കകേരള ജനറനികച്ച് എന്ന
സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പദതനിയണച്ച്.  ആകളഭാഹരനി  ചനികേനിതഭാ  ചചലവച്ച്
നഭാളക്കുനഭാള വര്ദനിച്ചുവരുന്ന നനിലവനിചല സഭാഹചരലത്തനില് വനിലകൂടനിയ ബഭാനഡഡച്ച്
മരുനകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  വഴെനി  വനകചരുന്ന  വന  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
നചലഭാരു പരനിധനിവചര  കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ഉകദലശലലക്ഷലകത്തഭാചട  ഗുണനനിലവഭാരമുള
ജനറനികേച്ച്  മരുനകേള  സലാംഭരനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ചചയകേ  എന്നതഭാണച്ച്  പദതനിയചട
ഹ്രസസകേഭാല ലക്ഷലലാം.  പദതനിയചട  ആദലപടനിയഭായനി  അഞച്ച്  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
എറണഭാകുളലാം  ജനറല് ആശുപതനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം
പ്രകതലകേ കേസൗണര് സജതീകേരനിചച്ച്  ചചനപുണലമുള ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാചര  കസവനദഭാതഭാക്കളഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം സമതീപഭഭാവനിയനില് മറ്റു കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേളനികലക്കുലാം
കമല് സലാംരലാംഭലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ചചയന്നതച്ച്.     

(ബനി)  അല.

(സനി)  പ്രകമഹത്തനിചന്റെ  തലസഭാനമഭായനി  അറനിയചപടുന്ന  കകേരളത്തനില്
ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗചനികേനിതയ്ക്കുലാം പകേര്ചവലഭാധനികേളുചട  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം പരമഭാവധനി
സഹഭായകേമഭാകുന്ന തരത്തനിലഭാണച്ച് കകേരള ജനറനികച്ച്  എന്ന നൂതന സലാംരലാംഭത്തനിലൂചട
ജനറനികേച്ച്  മരുനകേളുചട  സലാംഭരണ വനിതരണ പ്രക്രനിയ കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതച്ച്. കമല് ചനികേനിതഭാ കമഖലകേളക്കച്ച് അനുസക്യൂതലാം
ആവശലമഭായനി വരുന്ന  111-ഒഭാളലാം മരുനകേചള കേചണത്തനി അവയചട ഗുണനനിലവഭാരത്തനിനച്ച്
ഒരു  കുറവലാം  വരഭാത്ത  തരത്തനിലുള  നനിബന്ധനകേള  മുകന്നഭാട്ടുവചച്ച്  കേമ്പനനികേചള
ചതരചഞടുത്തച്ച് മരുനകേള സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിതരണലാം
ചചയന്ന ഓകരഭാ ബഭാചച്ച്  മരുനലാം ഇനലന കേസഭാളനിറനി  കേസൗണ്സനില് രൂപവല്ക്കരനിച
കദശതീയ  ലഭാബുകേളുചട  അലാംഗതീകേഭാര  സമനിതനി  (NABL-National  Accreditation
Board for Testing and Calibration Laboratories)  അലാംഗതീകേരനിച ലഭാബുകേളനില്
നനിനമുള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന റനികപഭാര്ടച്ച്  സഹനിതലാം മഭാതകമ സസതീകേരനിക്കൂ
എനള  നനിബന്ധന  പഭാലനിക്കുകേവഴെനി  ജനങ്ങളനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കേണ്ടുവരുന്ന
ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങളഭായ പ്രകമഹലാം,  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  ഹൃകദ്രഭാഹങ്ങള തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള
മരുനകേളുലാം ചപഭാതുവഭായള ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം ഉളചപചട  94  ഇനലാം ജനറനികേച്ച്
മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാചട കേഭാരുണല ജനറനികേച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിലൂചട വനിതരണലാം
ചചയന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. തുടര്ന്നച്ച് വനിപണനിയനില് ചപഭാതുവഭായനി
ലഭലമഭാകുന്ന മറച്ച് ജനറനികേച്ച് മരുനകേളുലാം ആവശലഭാനുസരണലാം ലഭലമഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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സദ്ഭരണ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

19 (*169) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  സര്വതീസനില്  കേയറുന്ന  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
സദ്ഭരണ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിജനിലനസച്ച്  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതസത്തനിലഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സര്വതീസനിലുള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പ്രസ്തുത  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  സനിവനില്  സര്വതീസനിചന  പൂര്ണമഭായലാം  അഴെനിമതനിമുക്തമഭാക്കുവഭാന
ഇത്തരത്തനിലുള പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സഹഭായകേമഭാകുചമന്നച്ച് കേരുതുനകണഭാചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) : 

(എ)  പുതുതഭായനി  സര്വതീസനില്  കേയറുന്ന  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
സദ്ഭരണ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയചട ഭഭാഗമഭായള പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി ചഎ.എലാം.ജനി.-ചയ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അഴെനിമതനിമുക്തമഭായ ഉകദലഭാഗസവൃനചത്ത വഭാര്ചത്തടുത്തച്ച്
സമൂഹത്തനിചന്റെ  സര്വകതഭാനമുഖമഭായ വനികേസനവലാം  പുകരഭാഗതനിയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനിയഭാണനിതച്ച്.

(ബനി)  വനിജനിലനസച്ച്  വകുപ്പുലാം  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപ്പുലാം
സലാംയക്തമഭായഭാണച്ച് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി നടത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി)  ഉണച്ച്.

(ഡനി)  പരനിശതീലനങ്ങളനിലൂകടയലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിലൂകടയലാം  ഓകരഭാ  ഉകദലഭാഗസചന്റെയലാം
കേഭാരലക്ഷമതയലാം പ്രവര്ത്തന മനികേവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അപ്രകേഭാരലാം ചമചചപട
കസവനങ്ങള ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം നഭാടനിനുലാം ലഭലമഭാകുലാം എന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.
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എസച്ച്.ബനി.ചഎ.-എസച്ച്.ബനി.ടനി. ലയനലാം

20 (*170) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എസച്ച്.ബനി.ടനി.-ചയ  ഇലഭായ്മ  ചചയഭാനുള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നതീക്കലാം
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനികേസന  തഭാല്പരലങ്ങചള  ഏതു  വനിധത്തനില്  ബഭാധനിക്കുചമന്നച്ച്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന നനിയമസഭ ഐകേകേകണന ആവശലചപടനിട്ടുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
വനിപരതീത  നനിലപഭാടച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  തനിരുത്തനിക്കഭാനഭായനി  എനച്ച്  ജനഭാധനിപതല
മഭാര്ഗ്ഗലാം അവലലാംബനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലപഭാടച്ച്  തനിരുത്തഭാന  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  സര്വകേക്ഷനി  സലാംഘലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിക്കഭാന കവണ നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കുറഞ  നനിരക്കനിലുള വഭായ്പ  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയചട  വളര്ചയനില്  ഗണലമഭായ  ഒരു  പങഭാണച്ച്  എസച്ച്.ബനി.ടനി.
വഹനിക്കുന്നതച്ച്.  എസച്ച്.ബനി.ടനി.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കേഭാര്ഷനികേ,
സഹകേരണ,  സസയലാംചതഭാഴെനില്  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കുള  വഭായ്പകേളനിനകമലുള
സബ്സനിഡനികേള നല്കേനിവരുന. കൂടഭാചത വലനിചയഭാരു വനിഭഭാഗലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ്പ നല്കുന്നതുലാം എസച്ച്.ബനി.ടനി. യഭാണച്ച്. അതനിലുപരനി, മറച്ച് ബഭാങ്കുകേചള
അകപക്ഷനിചച്ച്  സലാംസഭാനചത്ത  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കച്ച്  വഭായ്പകേള  നല്കുന്നതച്ച്
പ്രധഭാനമഭായലാം  എസച്ച്.ബനി.ടനി.  ആണച്ച്  ശകദയമഭായ  റബര്  ചപ്രഭാഡക്ഷന  ഇനചസന്റെതീവച്ച്
സതീലാം,  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  സതീലാം  തുടങ്ങനിയ സതീമുകേളുലാം  DBT  മുകഖനയള  പ്രധഭാനചപട
എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ ഇടപഭാടുകേളുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് എസച്ച്.ബനി.ടനി. മുകഖനയഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് എസച്ച്.ബനി.ചഎ-എസച്ച്.ബനി.ടനി.  ലയനലാം ഇത്തരത്തനിലുള
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേചള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന.
സലാംസഭാനത്തച്ച് ലഭനിക്കുന്ന ചമഭാത്തലാം നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  90  ശതമഭാനവലാം കേഭാര്ഷനികേ,
വലവസഭായ,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളക്കച്ച്  വഭായ്പയഭായനി  നല്കുന്നതനിനഭാല്  ഇതച്ച്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പദ്ഘടനയചട  വനികേസനത്തനില്  നനിര്ണഭായകേമഭായ  പങ്കു
വഹനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  വനികേസന  തഭാല്പരലങ്ങളക്കച്ച്  മുനഗണന  നല്കുന്ന
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തരത്തനിലുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്ന എസച്ച്.ബനി.ടനി.  കപഭാലുള ബഭാങച്ച്,  കദശതീയ
തഭാല്പരലങ്ങളക്കച്ച് മുനഗണന ചകേഭാടുക്കുന്ന ഒരു ബഭാങഭായനി മഭാറുന്നതച്ച് സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
വനികേസന തഭാല്പരലങ്ങചള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുചമന്നച്ച് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കചപടുന.

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിചല ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  വനികേഭാരവലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
ഇകതക്കുറനിച്ചുള ഉറച അഭനിപ്രഭായവലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.

നഭാഷണല് ചമഡനിക്കല് കേമ്മേതീഷന

21 (*171) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗലലാം  സലാംസഭാന  വനിഷയമഭായനിരനികക്ക,  ആകരഭാഗല  കമഖലചയ
വരുതനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനില്  ഓഫച്ച്  ഇനലക്കച്ച്  (എലാം.സനി.ഐ.)  പകേരലാം
നഭാഷണല് ചമഡനിക്കല്  കേമ്മേതീഷചന ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  അതനിചന്റെ  ഘടനയനില്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കനഭാമനിനനികേചള  കൂടുതലഭായനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുമുള  ശമങ്ങചള
എങ്ങചനയഭാണച്ച് വതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സലാംസഭാന  ചമഡനിക്കല്  കേസൗണ്സനിലുകേളനില്  നനിനലാം  ചതരചഞടുക്കചപടവര്
കദശതീയ കേമ്മേനിറനികേളനില് ഇനനിയണഭാകേനില എന്ന സമതീപനത്തനിചനതനിചര കകേന്ദ്രചത്ത
പ്രതനികഷധലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ

ടതീചര്)  :  

(എ - സനി)  8-9-2016-ല് നക്യൂഡല്ഹനിയനില് വചച്ച് നടന്ന കദശതീയ ചമഡനിക്കല്

കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരണചത്ത  സലാംബന്ധനിച  ചര്ചയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന

പ്രതനിനനിധതീകേരനിചച്ച്  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപച്ച്  ഡയറകര്  പചങടുക്കുകേയണഭായനി.

ജനഭാധനിപതല സലാംവനിധഭാനലാം അടനിമറനിച്ചുചകേഭാണച്ച് നഭാമകേരണലാം ചചയചപട പ്രതനിനനിധനികേചള

വചച്ച്  നഭാഷണല്  ചമഡനിക്കല്  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലുള  അപഭാകേത

സലാംസഭാനലാം ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുണച്ച്.
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വലവസഭായശഭാലകേള പുറലാംതള്ളുന്ന മഭാലനിനലങ്ങള

22 (*172) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനിചല  നദനികേളുചട,  വനികശഷനിചച്ച്  ചപരനിയഭാര്  നദനിയചട  തതീരങ്ങളനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുലാം  നദതീജലചത്ത  ആശയനിക്കുന്നതുമഭായ  ചപഭാതുകമഖലയനിചലയലാം
സസകേഭാരലകമഖലയനിചലയലാം വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള പരനിധനിയനില് കൂടുതല് മഭാലനിനലങ്ങള
പുറത്തച്ച് വനിടുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലവസഭായശഭാലകേള  പുറലാംതള്ളുന്ന  ജലത്തനിചല  മഭാലനിനലങ്ങള  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡകത്തക്കഭാള  കൂടുതലഭാചണന്നച്ച്
റനികപഭാര്ട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ കമഖലയനിചല ചചറുകേനിട വലവസഭായശഭാലകേളക്കുകവണനി ടതീറച്ച്ചമന്റെച്ച്
പഭാന്റെച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  ടതീറച്ച് ചചയച്ച് പുറലാംതള്ളുന്ന ജലലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് എചനലഭാലാം നനിബന്ധനകേളഭാണച്ച്
മുകന്നഭാടച്ച് വചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ&ബനി) മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനകേളനില്
വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള പുറത്തുവനിടുന്ന ശുദതീകേരനിച പഭാഴ്ജലത്തനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
കബഭാര്ഡച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുളനില് നനിലനനിര്ത്തനിയഭാണച്ച്  ചപഭാതുചവ
നദനിയനികലയച്ച്  പുറനള്ളുന്നതച്ച്.  ചനില  അവസരങ്ങളനില്  മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ  കതഭാതച്ച്
അനുവദനതീയമഭായ പരനിധനിയനില് പുറത്തഭായനി  കേഭാണഭാറുണച്ച്.  ശുദതീകേരനിച പഭാഴ്ജലലാം
നദനിയനികലയച്ച്  പുറനള്ളുന്ന സഭാപനങ്ങചള കബഭാര്ഡച്ച് നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം
സഭാപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  കപഭാരഭായ്മകേള  കേഭാണുന്ന  അവസരങ്ങളനില്
കേഭാരണലാം  കുഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസച്ച്  നല്കുകേയലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  തൃപ്തനികേരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം അടച്ചുപൂടല് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിവരനികേയലാം ചചയനണച്ച്.
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(സനി) ചനില അവസരങ്ങളനില് മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ കതഭാതച്ച് അനുവദനതീയ പരനിധനിയച്ച്
പുറത്തഭായനി കേഭാണഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനിലനില.

(ഇ)  വനിവനിധതരലാം വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം പുറനള്ളുന്ന ശുദതീകേരനിച
പഭാഴ്ജലത്തനിചന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം,  പരനിസനിതനി  (സലാംരക്ഷണലാം)  നനിയമലാം, 1986-ചന്റെ
കേതീഴെനില്  വരുന്ന  പരനിസനിതനി  (സരക്ഷണലാം)  ചടങ്ങള,  1986-ല്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുലാം
പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കണലാം  എനള  നനിബന്ധനകേളഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് അനുമതനികേളനില് വലവസ ചചയന്നതച്ച്.

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ പദതനികേള

23 (*173) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടച്ച്  റസഭാഖച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫച്ച് രഭാജലങ്ങളനിചല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിചയ തുടര്ന്നച്ച് പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേള കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള പദതനികേള
ഏചതലഭാചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കനഭാര്ക്കയചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിപുലചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില് ഏതു തരത്തനിലുള കസവനങ്ങളഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രവഭാസനി നനികക്ഷപ കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാംചകേഭാണച്ച് ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള എചനലഭാമഭാണച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒചഡചപകേനിചന  ശഭാക്തതീകേരനിചച്ച്  വനികദശ  ചതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കഭാനുള
അവസരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ) ഗളഫച്ച് രഭാജലങ്ങളനിചല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസന്ധനിചയത്തുടര്ന്നച്ച് ചതഭാഴെനില്
നഷചപടച്ച്  തനിരനിചകേചയത്തുന്ന  പ്രവഭാസനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാ
ക്കനിയനിരനിക്കുന്ന പദതനിയഭാണച്ച്  കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച് കഫഭാര് റനികടണ്
എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM).  കൂടഭാചത ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങഭാകനഭാ,  സസയലാം
ചതഭാഴെനില് കേചണത്തഭാകനഭാ സജരഭാകുന്ന വനിധത്തനില് പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില്  ചതഭാഴെനില്
ചചവദഗച്ച് ദലലാം നലഭാനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള  പദതനികേളക്കച്ച്  പുറകമ  തഭാചഴെ  പറയന്ന
പുതനിയ പദതനികേള ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച് :

1. ഓണ്ചചലന രജനികസഷന സനിസലാം

2. കലഭാകേ കകേരള സഭ

3. ഗഭാബല് കകേരള കേളചറല് ചഫസനിവല്

4. തനിരനിചകേചയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേചളക്കുറനിച്ചുള പ്രകതലകേ പഠനലാം

5. വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിചല അതലഭാഹനിത ആലാംബുലനസച്ച് കസവനലാം

മുകേളനില് പറഞ 5 പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള തുകേ 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപ  കബഭാര്ഡച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
തനിരുമഭാനചമഭാനലാം ആയനിടനില.

(ഡനി)  ഒചഡചപകേച്ച് മുകഖന ഗളഫച്ച് രഭാജലങ്ങളനികലക്കുള നഴ്സുമഭാരുചട റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെനില്
കേഭാരലമഭായ  വര്ദനവച്ച്  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകൂടഭാചത  അയര്ലന്റെച്ച്,  യചചണറഡച്ച്
കേനിലാംഗ്ഡലാം തുടങ്ങനിയ യൂകറഭാപലന രഭാജലങ്ങളനികലക്കുലാം റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
നഴെച്ച് സനിലാംഗച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച്  കൂട്ടുന്നതനിനുള  ശമങ്ങള  തുടരുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  മറച്ച്
കമഖലകേളനികലയ്ക്കുള റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റുലാം ശദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഒചഡചപകേനിചന്റെ കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടല്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചകേല്കടഭാണുമഭായള  ചര്ചകേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ചതഭാഴെനിലകനസഷകേരുചട  രജനികസഷന  മുതല്  അവരുചട  ഇന്റെര്വക്യൂ,  അറകസഷന,
വനിസ  സഭാമ്പനിലാംഗച്ച്,  എമനികഗ്രഷന  കനിയറനസച്ച്  എന്നനിങ്ങചന  ചതരചഞടുക്കചപട
വലക്തനി  വനികദശത്തച്ച്  ചതഭാഴെനിലനില്  പ്രകവശനിക്കുന്നതുവചരയള  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
കരഖചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുള
സസൗകേരലങ്ങള  ഉളചപടുത്തനിയളതഭാവലാം  പുതനിയ  കജഭാബച്ച്  കപഭാര്ടല്.  ചതഭാഴെനില്
ദഭാതഭാവനിചന്റെ വനിവരങ്ങളുലാം കൂടനി കരഖചപടുത്തഭാനുള സസൗകേരലലാം കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടലനില്
ഉളചപടുത്തുനണച്ച്.  ഇനലയനിചല  പ്രകതലകേനിചച്ച്  കകേരളത്തനിചല  മഭാനവവനിഭവകശഷനി
സലാംബന്ധനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിചല  ചതഭാഴെനില്  ദഭാതഭാക്കചള
അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് ചതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള കേചണത്തുന്നതനിനുമഭായനി വനിവനിധ
രഭാജലങ്ങളനിചല  ആകരഭാഗല/ചതഭാഴെനില് മനനിമഭാര്,  എലാംബസനി ഉകദലഭാഗസര്,  വനിവനിധ
ചതഭാഴെനില്  ദഭാതഭാക്കള  എന്നനിവരുമഭായനി  കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള  നടത്തുവഭാനുലാം  ഒചഡചപകേച്ച്
ആകലഭാചനിച്ചുവരുന.
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ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

24 (*174) കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭരണപരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിചതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണസലാംവനിധഭാനത്തനില് കേഭാതലഭായ മഭാറലാം വരുകത്തണ സനര്ഭത്തനില്
ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ ഉപകദശലാം കതടഭാറുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് ചകേ.എ.എസച്ച്.  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  ഭരണപരനിഷഭാര
കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിരുകന്നഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  കകേരളത്തനിചല  സനിവനില്
സര്വതീസച്ച്  കമഖലയനില്  സമഗ്രവലാം  വനികേസകനഭാനമുഖവമഭായ  പരനിഷ്കരണങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  6-8-2016-ചല  സ.ഉ.
(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്16/16.  ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  വനി.  എസച്ച്.  അചച്യുതഭാനനന
ചചയര്മഭാനുലാം ശതീ. സനി. പനി. നഭായര്, ശതീമതനി നതീലഭാ ഗലാംഗഭാധരന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായലാം
4-ാം  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിച്ചു  (അനുബന്ധലാം  1).  30-8-2016-ചല
സ.ഉ.  (എലാംഎസച്ച്.)  21/16/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  (അനുബന്ധലാം  2)  കേമ്മേതീഷചന്റെ
പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള ചുവചട കചര്ത്തനിട്ടുളവയഭാണച്ച് :

• സലാംസഭാനചത്ത ഭരണസലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ ഘടനയലാം പ്രവര്ത്തനവലാം
വനിലയനിരുത്തനി  ആയതനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  ചമചചപടുത്തുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

• ഭരണനനിര്വഹണത്തനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം,  അഴെനിമതനി,  സസജന
പക്ഷപഭാതലാം എന്നനിവ ഒഴെനിവഭാക്കനി ഫലപ്രദമഭായ ഭരണലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കു
ന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

• കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഗുണകേരമഭായ
വനിധത്തനില്  വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയചട  വലഭാപനവലാം  നൂതനമഭായ
ഭരണനനിര്വഹണ രതീതനിയലാം ഉപഭാധനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.
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• വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട  ചുമതലകേള സലാംബന്ധനിചച്ച്  പുനര് വനിശകേലനലാം
നടത്തുകേ.

• സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലാം  ഇതര  സഭാപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലുള
സലാംകയഭാജനിത  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  ഉപയക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുകേ.

• കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
തൃപ്തനികേരമഭായ രതീതനിയനില് അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുകേ.

• ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട ചതരചഞടുപച്ച് നനിയമനലാം,  സഭാനക്കയറലാം
സലാംബന്ധനിച നയങ്ങളുചട പുനരവകലഭാകേനവലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട
പ്രകേടനലാം ചമചചപടുത്തുവഭാനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കുകേ.

• ജനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വനിവനിധ
തട്ടുകേള കൂടുതല് ജനഭാധനിപതലപരമഭാക്കുവഭാന ഉള നടപടനികേള
ശനിപഭാര്ശ ചചയകേ.

• പ്രധഭാനചപട  കസവനങ്ങള  പ്രദഭാനലാം  ചചയന്നതച്ച്  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

• സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  തുറന്നതുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസ
മുളതുമഭാക്കനി തതീര്ക്കുന്നതനിനുള പദതനി സമര്പനിക്കുകേ

• ചജനഡര്  ബജറനിലാംഗച്ച്,  ചചചല്ഡച്ച്  ബജറനിലാംഗച്ച്  തുടങ്ങനിയവ
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുള നടപടനികേള ശനിപഭാര്ശ ചചയകേ.

• സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുവഭാന ഉതകുന്ന
രതീതനിയനില്  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  നയങ്ങളുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ശനിപഭാര്ശ ചചയകേ.

• സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനകശഷനി  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  ആയതച്ച്
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാകുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

• കമല്പറഞവ കൂടഭാചത ഭരണ നവതീകേരണത്തനിനച്ച് ആവശലമഭാചണന്നച്ച്
കേമ്മേതീഷനച്ച് കബഭാധലചപടുന്ന നനിര്ദ്ദേങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനുകേള നലനിയ ശനിപഭാര്ശകേള
നനിലവനിലുണച്ച്.
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കപഭാലതീസച്ച് ചടയനിനനിലാംഗച്ച് പരനിഷ്കരണലാം

25 (*175) ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസനില്  പ്രകവശനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ഇകപഭാള  നല്കുന്ന പരനിശതീലനലാം
എപ്രകേഭാരമുളതഭാണച്ച്;  പരനിശതീലന  സനിലബസനില്  അവസഭാനമഭായനി  പരനിഷ്കരണലാം
നടത്തനിയതച്ച് എന്നഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക വനിഷയത്തനിലഭാണച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന്നതച്ച്;

(സനി)  കപഭാലതീസനിലുള  ജനങ്ങളുചട  വനിശസഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്ന  വനിധത്തനില്
ചപരുമഭാറുന്നതനിനുള പരനിശതീലനലാം നല്കുന്ന തരത്തനില്, നനിലവനിലുള സനിലബസനില്
പരനിഷരണലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന) :  

(എ)  കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് സബച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്,  കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിള എന്നതീ
തസനികേയനിലൂചടയഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായലാം പ്രകവശനലാം നല്കുന്നതച്ച്.  സബച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാര്ക്കച്ച്
12  മഭാസലാം അടനിസഭാന പരനിശതീലനലാം  കൂടഭാചത 4  മഭാസലാം ജനിലകേളനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പരനിശതീലനവലാം  നല്കേനി  വരുന.  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാര്ക്കച്ച്  അടനിസഭാന
പരനിശതീലനലാം 9  മഭാസമഭാണച്ച്.  കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാര്ക്കുള സനിലബസച്ച്
2013 -ലുലാം, കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട സനിലബസച്ച് 2004-ലുമഭാണച്ച് പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(ബനി)  എസച്ച്.ചഎ.-മഭാരുചട  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന
വനിഷയങ്ങള  (ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്174/2013/  ആഭല.  തതീയതനി  5-7-2013)   ഇകതഭാചടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം  ഒന്നഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട
പരനിശതീലനത്തനിനച്ച്  ഉളപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങള  (ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  192/2004/
ആഭല. തതീയതനി 19-5-2004) ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം രണഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച് ഇനസച്ച് ചപകര്മഭാരുകടയലാം കപഭാലതീസച്ച്
കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുകടയലാം  സനിലബസച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനിയചട  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു  കേമ്മേറനി  ര രൂപതീകേരനിചച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം

26 (*176) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരമുള വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കു

ന്നതനിനുള ഗതഭാഗത കേരഭാര് ആര്ക്കഭാണച്ച് നല്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന കേടകേളനില് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുള ഇ-കപഭാസച്ച്

(ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കപഭായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ചസയനിൽ)  യനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടച്ച്

സഭാപനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില്സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന) :  

(എ) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം എഫച്ച്.സനി.ചഎ. കഗഭാഡസൗണ്/സനി.എലാം.ആര്.

മനില്ലുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിചടടുത്തച്ച്  ഇതനിനഭായനി

പ്രകതലകേമഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുള ഇന്റെര് മതീഡനിയറനി കഗഭാഡസൗണുകേളനില് സലാംഭരനിചച്ച്,

തഭാലൂക്കച്ച്  സചചപ  ഓഫതീസനില്  നനിന  ലഭനിക്കുന്ന  ലനിസനുസരനിചച്ച്  ഓകരഭാ  കറഷന

വലഭാപഭാരനിയചടയലാം  വനിഹനിതലാം  അവരുചട  കറഷന  കേടകേളനില്  എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന്നതഭാണച്ച്

വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന

കറഷന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എലഭാ കറഷന കേടകേളനിലുലാം കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച് ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ

കകേരള കസറച്ച് സനിവനില് സചചപസച്ച് കകേഭാര്പകറഷചന (സചചപകകേഭാ)യഭാണച്ച്.

(ബനി)  ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗച്ച്  രലാംഗത്തുള സഭാപനങ്ങള/വലക്തനികേള എന്നനിവരനില്

നനിന്നച്ച്  ഇ-ചടനഡര് മുഖഭാനനിരലാം ഏറവലാം  കുറഞ നനിരക്കച്ച്  കരഖചപടുത്തുന്ന വലക്തനിക്കച്ച്/

സഭാപനത്തനിനച്ച് കകേഭാണ്ടഭാകച്ച് നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(സനി)   സര്ക്കഭാര് സനിസലാം ഇന്റെകഗ്രറര് ആയനി ചുമതലചപടുത്തനിയ സചചപകകേഭാ

മുകഖനയഭാണച്ച് ഇ-കപഭാസച്ച് (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കപഭായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ചസയനില്) സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.
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ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖലയനിചല പ്രതനിസന്ധനി 
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള പദതനികേള

27 (*177) ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ചപഭാതു ജനഭാകരഭാഗലകമഖലയനിചല  പ്രതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കനിയ  ജനകേതീയ  പദതനികേള
ഏചതഭാചക്കചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭായ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  ഔഷധ  കേമ്പനനിയഭായ
ചകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-ചയ പുനരുദരനിചച്ച്  ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വര്ദനിച്ചു വരുന്ന പ്രകമഹലാം,  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  ഹൃകദ്രഭാഗലാം,  കേലഭാനസര് തുടങ്ങനിയ
പകേര്കചതര  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
സഹഭായകത്തഭാചട ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് മഭാതൃ-ശനിശു മരണ നനിരക്കച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ) ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ പദതനി, ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് മഭാതലാം
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന എന.സനി.ഡനി.  കനിനനിക്കുകേള തഭാലൂക്കച്ച് ജനിലഭാ  ജനറല് ആശുപതനികേളനില്
കൂടനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള, പ്രധഭാന ആശുപതനികേളനില് പക്ഷഭാഘഭാത
ചനികേനിതഭാ യൂണനിറ്റുകേള (കസഭാക്കച്ച് യൂണനിറച്ച്)  ശസഭാസകകേഭാശ കരഭാഗമഭായ സനി.ഒ.പനി.ഡനി.
(കക്രഭാണനികേച്ച്  ഒബ്സകതീവച്ച്  പളമണറനി  ഡനിസ്ഫലാംഗ്ഷന)  ചനികേനിതനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം "ശസഭാസച്ച്" പദതനി ജതീവനിചചതശലതീ കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിചച്ച് സമഗ്ര
പഠനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  അചച്യുതകമകനഭാന  ചസന്റെറുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണച്ച്
എപനിഡകമഭാളജനിക്കല്  സര്കവ എന്നനിവ ആരലാംഭനിച്ചു.  ഇവ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ചപഭാതുകമഖലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുള  തഭാചഴെപറയന്ന
ബഹുവനിധ പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവകുപച്ച് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച് :
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1. ആര്ദ്രലാം  മനിഷന  -  നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായട്ടുള  ആര്ദ്രലാം
മനിഷനനില്  ഉളചപടുത്തനി  തഭാചഴെപറയന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്
ആരലാംഭലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച് :

(എ) ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചലയലാം  ജനിലഭാതല
ആശുപതനികേളനിചലയലാം ഒ.പനി. വനിഭഭാഗലാം കരഭാഗതീ സസൗഹൃദ
മഭാക്കഭാനുള (OP) കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

(ബനി)  ജനിലഭാതല  തഭാലൂക്കച്ച്തല  ആശുപതനികേളനില്  അധനികേ
തസനികേകേള  സൃഷനിച്ചുലാം  സസൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിച്ചുലാം
ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡകത്തഭാചട
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി) പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഘടലാംഘടമഭായനി
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി
ആലദഘടത്തനില്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  170
പനി.എചച്ച്.സനി.-കേചള ചതചരചഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ചനികേനിതഭാ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി ചമചചപട ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കഭാനുള
നടപടനികേള.

2. വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ആസൂതണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തകദ്ദേശ  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗലരലാംഗചത്ത  ഇടചപടലുകേള  ചമചചപടുത്തഭാനുലാം
ആകരഭാഗലചത്ത നനിര്ണയനിക്കുന്ന സഭാമൂഹനികേ നനിര്ണയ ഘടകേങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനുള പരനിപഭാടനികേള.

3. യചചണറഡച്ച്  നഭാഷനസനിചന്റെ  സുസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങചള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി കകേരളലാം ആകരഭാഗല രലാംഗത്തച്ച്  2020-ഓചടയലാം
2030-ഓചടയലാം  ആര്ജനികക്കണ  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളുലാം
അതനിനഭായനി  ചചകയണ  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനികേചള നനികയഭാഗനിചച്ച് തയഭാറഭാക്കുകേയണഭായനി. 

(ബനി)  ചകേ.എസച്ച്.ഡനി.പനി.-ചയ  പുനരുജതീവനിപനിചച്ച്  കേമ്മേതീഷന  ചചയഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ജനി.എലാം.പനി.  നനിലവഭാരമുള ഒരു ഫഭാര്മ കകേഭാലാംപകച്ച്
5  വര്ഷത്തനിനുളനില് നനിലവനില് വരുന്നതനിചന്റെ ആദലപടനിയഭായനി  22.52  കകേഭാടനിയചട
കനഭാണ് ബതീറലഭാകലാം  പദതനിക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള ശനിപഭാര്ശയനിനകമല്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി) ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗ  കബഭാധവത്കേരണത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള
ആസൂതണലാം ചചയച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള,
ചസമനിനഭാറുകേള, എകനിബനിഷനുകേള, സ്കൂളതല പ്രവര്ത്തനങ്ങള, മതരങ്ങള തുടങ്ങനി
നനിരവധനി കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനികേള, പ്രമുഖ ചലചനിത തഭാരങ്ങചള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്
ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനി  എന്നതീ വനിഷയങ്ങള പ്രതനിപഭാദനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  ഹ്രസസചനിതങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  സ്കൂള  കുടനികേളക്കുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവന്ന
രതീതനിയനില്  വനിതരണലാം  ചചയഭാനുള  നടപടനിയലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഗര്ഭനിണനികേളഭായള  സ്ത്രതീകേചള  കനരചത്ത  കേചണത്തനി  രജനിസര്  ചചയച്ച്
കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് ഗര്ഭകേഭാല പരനിചരണലാം (ആകരഭാഗലപരനികശഭാധന, വനിളര്ച
തടയന്നതനിനച്ച് അയണ് ഗുളനികേ നല്കേല്,  റനി.റനി.  കുത്തനിചവയ്പച്ച് നല്കേല്)  ഏറവലാം
കുറഞതച്ച്  2  സഭാനനിലാംഗച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേ,  പ്രസവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  സലങ്ങളനില്
നടത്തുന്നതനിനുള  അവസരലാം  ഒരുക്കുകേ,  ഗര്ഭകേഭാലത്തച്ച്  ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസലാം
വഭാര്ഡ്തലങ്ങളനില് നല്കേല്, ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര് മുഖഭാനനിരലാം കനരനിടച്ച് കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങള  ചചയവരുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിചല
സനിതനി  ചമചചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രസവലാം  നടക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില്
കപഭാരഭായ്മകേള എചനങനിലുലാം  ഉചണങനില് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല് ചമചചപട
കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിചന്റെ  തുടക്കചമന്ന  നനിലയനില്  ചകേ.എഫച്ച്.ഒ.ജനി.  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  13  കേസഭാളനിറനി  സഭാകന്റെഡ്സച്ച് തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  തതനിതനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വനിടവച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  ആശുപതനി
ഉപകേരണങ്ങള, സലസസൗകേരലലാം ഒരുക്കല് തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.
ഇകതഭാചടഭാപലാം  കഡഭാകര്മഭാര്,  നഴച്ച്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  ഗണത്തനില്ചപട  ആശുപതനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം അതുമൂലലാം കസവനലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുകപഭാചലതചന്ന  ചകേ.എഫച്ച്.ഒ.ജനി.-യചട
സഹകേരണകത്തഭാചട  മഭാതൃമരണവമഭായനി  ബന്ധചപട  സനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേള
സനിരമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങള  മനസനിലഭാക്കനി  ഇവ
മുനകൂടനിക്കണച്ച് തടയന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശനിശുമരണ നനിരക്കച്ച്  കൂടുതലഭായനി  നടക്കുന്ന ദര്ഘട കമഖലകേളനില്  കസവനങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഗൃഹകകേന്ദ്രതീകൃത നവജഭാതശനിശു പരനിപഭാലനലാം തുടങ്ങനി ജനിലഭാ
ആശുപതനി,  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
നവജഭാത  ശനിശുതതീവ്രപരനിചരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  സസൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നതച്ച്
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ഉളചപചടയള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ഏചറടുത്തനിട്ടുളതച്ച്. ഗൃഹകകേന്ദ്രതീകൃത നവജഭാത ശനിശു
പരനിചരണലാം പദതനിയനില് പുതുതഭായനി  250  ഹഭാലാംലറച്ച്  ആശമഭാചര ചതചരചഞടുത്തച്ച്
സുശക്തമഭായ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  നവജഭാത  ശനിശു  തതീവ്ര
പരനിചണ  വനിഭഭാഗലാം  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടച്ച്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
നനിലവനിചല  യൂണനിറ്റുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം
നഴ്സുമഭാര്ക്കുലാം പ്രകതലകേ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുന.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനികലയലാം  പ്രസവമുറനിയനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്ന നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച്
നവജഭാത ശനിശുപരനിചരണവമഭായനി  ബന്ധചപട പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  ചഎ.എ.പനി.
യമഭായനി കചര്ന്നച്ച് നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്,  ഇനഫന്റെച്ച് ചഡത്തച്ച് ഓഡനിറച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി ഇതുവഴെനി ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
വഴെനി കശഖരനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള ജനിലഭാതലങ്ങളനില് കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച് വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കനി  അതനുസരനിച്ചുള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേ വനിഹനിതലാം

28 (*178) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി.
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമത്തനിചന്റെ നഭാലഭാലാം പടനികേ അനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള
ഭക്ഷല ധഭാനലത്തനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേ വനിഹനിതലാം നനിശ്ചയനിചകപഭാള കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭനിച്ചു
ചകേഭാണനിരുന്ന  അരനിവനിഹനിതകത്തക്കഭാള  ശരഭാശരനി  2 ലക്ഷലാം  ടണ്  ധഭാനലത്തനിചന്റെ
കുറവച്ച്  വന്നതച്ച്  അന്നചത്ത  യ.ഡനി.എഫച്ച്.സര്ക്കഭാകരഭാ  അന്നചത്ത  കകേരളതീയരഭായ
കകേന്ദ്ര മനനിമഭാകരഭാ കകേന്ദ്ര ഭക്ഷലമനനിയചട ശദയനില്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുകന്നഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2013-ല് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം ചര്ച ചചയന്ന സമയകത്തഭാ നടപനിലഭാക്കനിയ
അവസരത്തനികലഭാ  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ഉപകഭഭാഗലാം  കൂടുതലഭാചണന്നച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്
നനിയമത്തനിചന്റെ നഭാലഭാലാം പടനികേ കഭദഗതനി ചചയന്നതനിനുലാം നനിയമത്തനിചല സലാംസഭാന
വനിരുദ നനിലപഭാടുകേള തനിരുത്തുന്നതനിനുമുള അവസരലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന മുന
സര്ക്കഭാര് ശമനിചനിരുകന്നഭാ ;

(സനി)  ഈ നനിയമലാംമൂലലാം കകേരളത്തനിചല കറഷന സലാംവനിധഭാനത്തനില് മനിതമഭായ
വനിലയച്ച്  ധഭാനലലാം  ലഭനിചനിരുന്ന എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  അവകേഭാശങ്ങള  ഏതച്ച്
വനിധത്തനിലഭാണച്ച് ഹനനിക്കചപടതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

801/2019



66       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

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

(എ-സനി)   നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമലാം
സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ആചകേ ലഭലമഭാകുന്ന പ്രതനിമഭാസ അകലഭാടച്ച്ചമന്റെച്ച്
14.25  ലക്ഷലാം ചമടനികേച്ച്  ടണ് ആചണന്നച്ച്  ഭക്ഷല  ഭദ്രത൦  നനിയമത്തനിചന്റെ  ചഷഡക്യൂള
4 പ്രകേഭാരലാം ഉറപച്ച് നലനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഴെനിഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷചത്ത ശരഭാശരനി അകലഭാടച്ച്ചമന്റെച്ച്
16.01  ലക്ഷലാം ചമടനികേച്ച് ടണ് ആണച്ച്.  എന്നഭാല് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാനനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം  1.76  ലക്ഷലാം  ചമടനികേച്ച്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ
കുറവച്ച്  വരുനണച്ച്.  ടനി  കുറവച്ച്  പുനനഃസഭാപനിക്കണചമന്നച്ച്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  മുന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപടനിരുന.  പ്രസ്തുത  വനിവരലാം
അന്നചത്ത  എലാം.പനി.മഭാരുചട  കയഭാഗത്തനില്  ശദയനില്ചപടുത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
മുനഗണകനതര വനിഭഗങ്ങളക്കുള കറഷന വനിതരണചത്തപറനി ഭക്ഷലഭദ്രത നനിയമത്തനില്
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നനില.  എങനിലുലാം  ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ചചടഡച്ച്  ഓവര്
വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാണച്ച്
നല്കേനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് (2015-16)  എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  അഡ്കഹഭാക്കച്ച്  വനിഹനിതമുളചപചട  പ്രതനിമഭാസലാം  68340  ചമ.ടണ്
ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  ലഭനിച  സഭാനത്തച്ച്  2016  നവലാംബര്  മുതല്  ഭക്ഷല  ഭദ്രത
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ചചടഡച്ച്  ഓവര്  വനിഹനിതമഭായനി  33294.198  ചമ.ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം
മഭാതമഭാണച്ച് ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ടനി വനിഹനിതലാം എ.പനി.എല്. വനിഹനിതലാം ലഭലമഭായനിരുന്ന
അകത  വനിലയഭാണച്ച്  ലഭലമഭാകുന്നതച്ച്.  തനികേച്ചുലാം ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനച്ച്
ഒരു  ഭക്ഷല  കേമ്മേനി  സലാംസഭാനചമന്ന  നനിലയനില്  ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമ  പ്രകേഭാരമുള
ചചടഡച്ച്  ഓവര്  വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  അളവച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയതച്ച്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണചമനള
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ആവശലത്തനിനച്ച്  14-8-2015-ചല  1/Kerala/2015-NFSA
നമ്പരനിലുള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേത്തനില്,  2010-11  മുതല്  2012-13  വചരയള
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിചല എ.പനി.എല്.  വനിഹനിതത്തനിലുള കകേരളത്തനിചന്റെ ഓഫച്ച്
കടക്കനിചന്റെ   വഭാര്ഷനികേ  ശരഭാശരനി  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണച്ച്  ചചടഡച്ച്  ഓവര്  വനിഹനിതലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളചതനലാം എലഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം ഇകത രതീതനി തചന്നയഭാണച്ച്
അവലലാംബനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനു മഭാതമഭായനി വലതലഭാസലാം വരുത്തഭാന
കേഴെനിയനിചലനമഭാണച്ച്  അറനിയനിചനിട്ടുളതച്ച്.  കകേരളത്തനിനു  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള  ചചടഡച്ച്
ഓവര് വനിഹനിതലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പരലഭാപ്തമഭാചണനലാം ടനി കേത്തനില് പറഞനിട്ടുണച്ച്.
2016  ജൂണ് വചര അഡ്കഹഭാക്കച്ച് വനിഹനിതലാം ലഭലമഭായനിരുന്നതനിനഭാല് എ.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  വനിതരണത്തനിനച്ച്  ബുദനിമുടച്ച്  കനരനിടനിരുന്നനില.  എന്നഭാല്  NFSA
പ്രകേഭാരമുള  അകലഭാടച്ച്ചമന്റെച്ച്  ലഭലമഭായതു  മുതലഭാണച്ച്  എ.പനി.എല്.  (മുനഗണകനതര
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്)-ചന്റെ  വനിഹനിതചത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിചതച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട
ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനിയകടയലാം  മുഖലമനനിയകടയലാം  കനരനിട്ടുള  ഇടചപടല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിചന്റെ ഫലമഭായനി  OMSS/  ഇക്കകണഭാമനികേച്ച്  നനിരക്കനില് ഭക്ഷലധഭാനലലാം
അനുവദനിക്കഭാചമന്നച്ച് കകേന്ദ്രലാം ഉറപച്ച് നല്കുകേയണഭായനി.
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ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള കബഭാധവത്കേരണലാം

29 (*179) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജതീവനിതഹശലതീ  കരഭാഗങ്ങള നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവ
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനഭാ വനിദഗ്ദ്ധര് സഹഭായലാം വഭാഗഭാനലാം
ചചയനിട്ടുകണഭാ; സലാംഘടനയചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അസുഖങ്ങളുചട  പ്രധഭാന  കേഭാരണവലാം  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായള
ഇടചപടല് ഏതു തരത്തനിചലനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മുതനിര്ന്നവരനില്  ഉകദ്ദേശലാം  ഇരുപതച്ച്  ശതമഭാനലാം  ആളുകേള  പ്രകമഹ  ബഭാധനിതരഭാചണന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് മരുന്നനികനഭാചടഭാപലാം ശരനിയഭായ ജതീവനിതചരലയചട
ആവശലകേതചയക്കുറനിചച്ച്  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവത്കേരണത്തനിനച്ച്  പദതനിയകണഭാചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങള നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അവ
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ചുവചട ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

• എന.സനി.ഡനി.  കേണ്കടഭാള കപ്രഭാഗ്രഭാലാം എന്ന കദശതീയ ആകരഭാഗല
പദതനി.

• സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം പദതനി.

• ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപനിചന്റെ ആയഷലലാം പദതനി.

• കഹഭാമനികയഭാപതനി, ആയര്കവദലാം, കയഭാഗ, നഭാച്ചുകറഭാപതനി തുടങ്ങനിയ
ചനികേനിതഭാ സമ്പ്രദഭായങ്ങള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള ആയഷച്ച്
കഹഭാളനിസനികേച്ച് ചസന്റെര് കഫഭാര് പ്രനിവനഷന ആന്റെച്ച് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്
ഓഫച്ച് ചചലഫച്ച് ചസല് ഡനിസതീസച്ച് എന്ന പദതനി.
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ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളചക്കതനിരഭായ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനി കകേരള സലാംസഭാന ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം ശതീചനിത്തനിര തനിരുനഭാള ഇനസനിറക്യൂടച്ച് കഫഭാര്
ചമഡനിക്കല്  സയനസസച്ച്  &  ചടകകഭാളജനിയചട  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  വനിഭഭാഗമഭായ
അചച്യുതകമകനഭാന  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ചഹല്ത്തച്ച്  സയനസസച്ച്  സഡതീസുലാം  കചര്ന്നച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിചല  ജതീവനിതചചശലതീ
കരഭാഗ നനിയനണ പദതനി. 2016 കമയച്ച് മഭാസലാം മുതല് കകേരളത്തനിചല 14 ജനിലകേളനിലുലാം
ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇസൗ പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനിത ചചശലതീ
കരഭാഗങ്ങളുകടയലാം  അവയചട  അപഭായഘടകേങ്ങളുകടയലാം  ഒരു  പഠനവലാം  അപഭായ
ഘടകേങ്ങള  കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായള  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  ആണച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  കബഭാധവത്കേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളനികലയലാം
തനിചരചഞടുക്കചപട  2  മുതല്  4  വചര  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഉളചപടുന്ന
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രതനിനനിധനികേള  (പ്രസനിഡന്റെച്ച്,  ആകരഭാഗല  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേമ്മേറനി
ചചയര്കപഴണ്), 8 മുതല് 12 വചര കഭാസ്സുകേളുള ചതചരചഞടുക്കചപട സ്കൂളുകേളനിചല
അദലഭാപകേര്, വനിദലഭാര്തനികേള,  ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിചല ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്,
ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കഭായനി  പരനിശതീലന  കഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവരുന.
ഇതുവചര  177  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  നനിനള  282  പ്രതനിനനിധനികേള  ഇത്തരലാം
കഭാസ്സുകേളനില്  പചങടുക്കുകേയണഭായനി.  ഇതനിനുപുറകമ  328  സ്കൂളുകേളനില്  നനിനള
751-അദലഭാപകേരുലാം  158000-ലധനികേലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  ഇസൗ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില്
പചങടുത്തുകേഴെനിഞ്ഞു. 205  ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നഭായനി  450  ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  ഇകപഭാള  ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള
കഭാസ്സുകേള  നടനവരുന.  ഇവ  കൂടഭാചത  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങചള
കുറനിചച്ച് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭക്ഷണരതീതനിയനില് ആകരഭാഗലപരമഭായ മഭാറലാം
വരുത്തുന്നതനിനുലാം  വലഭായഭാമലാം,  കയഭാഗ  എന്നനിവ  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മദലലാം,
പുകേയനില എന്നതീ ദ:ശ്ശെതീലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  LEAP (Life style Education
and Awarness Programme)  എന്ന പദതനിയലാം കപഭാലനിസുകേഭാര്ക്കഭായനി ആഭലനര
വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നചകേഭാണച്ച്  SHAPE  (Systematic  Health  Assesssment  of
Police  Personnel)  എന്ന  പദതനിയലാം  ഓഫതീസുകേള,  ചതഭാഴെനില്ശഭാലകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
വര്ക്കച്ച് കപസച്ച് ഇന്റെര്ചവനഷന പരനിപഭാടനിയലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലുള ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ
പദതനികേള  കൂടുതല്  സമഗ്രവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുകേ,  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം
അതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള  പഭാഠലപദതനികേളുചടയലാം  ചനികേനിതഭാ  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാളുകേളുചടയലാം
നവതീകേരണലാം  എന്നനിവയഭാണച്ച്  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനയമഭായനി  സഹഭായത്തനിനച്ച്
ധഭാരണയഭായനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മറച്ച്  രഭാജലങ്ങളനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയ  അനുകേരണതീയ
മഭാതൃകേകേള  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പരനിചയചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  കലഭാകേഭാകരഭാഗല  സലാംഘടനയചട
സഹഭായലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുനണച്ച്.
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(സനി)   ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിചന്റെയലാം  നഗരവത്കേരണത്തനിചന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി

ജനങ്ങളുചട  ജതീവനിതചചശലനിയനില്  വന്ന  കേഭാതലഭായ  മഭാറമഭാണച്ച്  ഇസൗ  കരഭാഗങ്ങള

വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രധഭാന കേഭാരണമഭാകുന്നതച്ച്.  അനഭാകരഭാഗലകേരമഭായ ഭക്ഷണരതീതനി,

വലഭായഭാമമനിലഭായ്മ, മദലലാം, പുകേവലനി തുടങ്ങനിയ ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങകളഭാടുള ആസക്തനി

എന്നനിവയഭാണച്ച്  ഇസൗ  കരഭാഗലാം  വര്ദനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാരണമഭായനി  കേണക്കഭാക്കചപടുന്നതച്ച്.

കരഭാഗങ്ങള  മുനകൂടനി  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസവലാം  സുസനിരമഭായ  ചനികേനിത

എടുക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതുലാം ഇസൗ കരഭാഗങ്ങള മൂര്ഛനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനിത്തതീരുന.

ഇവയചട നനിയനണത്തനിനഭായനി  ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നകതഭാചടഭാപലാം

പ്രതനികരഭാധപരനിപഭാടനികേളുലാം  അതലഭാവശലമഭാണച്ച്.  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതച്ച്

ഭഭാരനിച  ചചലവകേളക്കനിടയഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

തഭാരതകമലന കുറഞ ചചലവനില് നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  അപകേട സഭാദലതഭാ

ഘടകേങ്ങള   കനരചത്ത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയലാം  ശരനിയഭായ  ചനികേനിതയലാം  പ്രതനികരഭാധമഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം

സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയഭാല് ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങള നനിയനനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ഇതച്ച് കകേവലലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനച്ച് മഭാതമഭായനി ചചയഭാവന്ന കേഭാരലമല. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുകടയലാം  സര്ക്കഭാരനിതര  ഏജനസനികേളുകടയലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുകടയലാം

കൂടഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  അതലഭാവശലമഭാണച്ച്.  എലഭാവചരയലാം  കൂടനിയനിണക്കനി  സഭാമൂഹല

പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളുകടയലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  സമൂഹത്തനില്  ജതീവനിത

ചചശലതീകരഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  പ്രതനികൂലമഭാചയഭാരു  സഭാഹചരലലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗ്രഭാമ

പഞഭായത്തുകേളുചട പങച്ച് വളചര വലുതഭാണച്ച്.

(ഡനി) മുതനിര്ന്ന പസൗരനമഭാരനില് ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങള കൂടുതലഭായനി കേണ്ടുവരുന്ന

സഭാഹചരലത്തനില് മരുന്നനിനുലാം  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം ഒപലാം  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്കേരണവലാം

അനനിവഭാരലമഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി ഡയറതീഷലനുലാം കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന

ജനിലകേളനില്  അവരനിലൂചട  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  കബഭാധവത്കേരണവലാം

നടത്തനിവരുന.  അലഭാത്ത  സലങ്ങളനില്  സഭാഫച്ച്  നഴെച്ച് സനികനയലാം,  ഫതീല്ഡച്ച്  തല

ജതീവനക്കഭാചരയലാം ഇസൗ ദസൗതലലാം ഏല്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ

ശദ  ചചലുത്തുനണച്ച്.  ആധുനനികേ  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം

കനരനിടുന്നതനിനുലാം ജതീവനിതചരലകേള മഭാകറണതനിചന്റെയലാം നല ഭക്ഷണശതീലലാം അനുവര്

ത്തനികക്കണതനിചന്റെയലാം  കയഭാഗ  തുടങ്ങനിയ  പരനിശതീലനത്തനിചന്റെയലാം  പ്രഭാധഭാനലചത്തക്കുറനിചച്ച്

ചസമനിനഭാറുകേളുലാം കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേളുലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്.
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കറഷന കേടകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

30 (*180) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല  ധഭാനല  വനിഭവങ്ങള  തനിരനിമറനി  നടത്തഭാത്ത  കറഷന  കേടകേള
നഷത്തനിലഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നചതന്ന പരഭാതനി അകനസഷനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  തനിരനിമറനി  തടഞ്ഞുചകേഭാണച്ച്,  ഇവചയ  ലഭാഭകേരമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനി  എനഭാണച്ച്;  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള സജതീകേരണങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് വനില്പനയചട അടനിസഭാനത്തനിലുളള കേമ്മേതീഷനച്ച്
പകേരലാം  കവതനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  സനിവനില്  സചചപസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കസഭാറുകേള വഴെനി വനില്ക്കുന്ന സഭാധനങ്ങള കൂടനി വനില്ക്കഭാന അനുമതനി
നല്കേനി, കറഷനകേടകേചള പുതനിയ രൂപത്തനികലക്കച്ച് മഭാറഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)   ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പരഭാതനികേചളഭാനലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 വനിഭഭാവനലാം ചചയന്ന വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില്  നടനവരുന.  ഇതനിനഭായനി  സചചപകകേഭാചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
സചചപചചയനിന  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ആപനികക്കഷന
കസഭാഫച്ച് ചവയര്  എന.ചഎ.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ടഭാക്കനിലാംഗച്ച്  വഴെനി
കറഷന  സഭാധനങ്ങള  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
സലാംവനിധഭാനവലാം  ഏര്പടുത്തുനണച്ച്.  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴവന  കറഷന  കേടകേളുലാം
കേമ്പക്യൂടര്വത്കേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കറഷന  കേടകേളനികലക്കഭാവശലമഭായ
ഇ-കപഭാസച്ച് (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കപഭായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്
സചചപകകേഭാചയ സുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ചടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ RFP
(Request  for  Proposal)  കഡഭാകേച്യുചമന്റെച്ച്  സനിവനില് സചചപസച്ച് വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
സചചപകകേഭായച്ച്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  2017  മധലകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന  സലാംവനിധഭാനലാം
പൂര്ണമഭായലാം കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.
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(സനി)   സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലുള കറഷനനിലാംഗച്ച് സമ്പ്രദഭായലാം അനുസരനിച്ചുലാം,
കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  കറഷന  കേട  ഉടമയച്ച്  കേമ്മേതീഷന/മഭാര്ജനിന
എന്ന നനിലയനില് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുചട വനിതരണചത്ത അടനിസഭാനചപടുത്തനി പ്രതനിഫലലാം
നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് വലവസയളതച്ച്.  കകേരളത്തനിചല കറഷന വനിതരണചത്ത കുറമറ
രനിതനിയനില്  ആക്കുന്നതനിചന  പറനി  പഠനിക്കുവഭാന  ശതീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരന,
ചഎ.എ.എസച്ച്.-ചന അദലക്ഷയഭാക്കനി ഒരു കേമ്മേതീഷചന സര്ക്കഭാര് നനിയമനിചനിരുന.
ഇസൗ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്  നതീതനിപൂര്വമഭായ
കേമ്മേതീഷന നല്കേണചമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  രഭാജലചത്ത ചപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2013-ല്  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ കദശതീയ  ഭക്ഷല
ഭദ്രത നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കുള
പഭാകക്കജച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനിക്കുവഭാന കറഷന വലഭാപഭാരനി പ്രതനിനനിധനികേള,  സനിവനില്
സചചപസച്ച്  ഡയറകര്,  സനിവനില്  സചചപസച്ച്  ഉകദലഭാഗസന,  ചതഭാഴെനില്  വകുപച്ച്
പ്രതനിനനിധനി,  ഡബച്യു.എഫച്ച്.പനി.  പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവര്  ഉളചപട  ഒരു  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. സമനിതനി റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചച്ച് വരുന.
സചചപകകേഭാ വഴെനി വനിതരണലാം ചചയവരുന്ന അവശല സഭാധനങ്ങള കറഷന കേട വഴെനി
ലഭലമഭാക്കണചമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്നനിലുണച്ച്.

(ii) നക്ഷത ചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖന അചചഡസസച്ച് ചമകമ്മേഭാ

1 (1807)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  2017  ജനുവരനി
31 വചര പനി.എസച്ച്.സനി മുകഖന എത കപര്ക്കച്ച് അഹഡസസച്ച് ചമകമ്മേഭാ ചകേഭാടുത്തു എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം  2017 ജനുവരനി  31
വചര പുതുതഭായനി എത തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017
വചരയള  കേഭാലയളവനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.മുകഖന  29,900  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.   
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പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖന നനിയമനലാം ലഭനിചവരുചട എണലാം

2 (1808) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം
ലഭനിചവരുചട എണലാം വകുപച്ച് തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017  വചര
ആചകേ  29,900 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.* 

പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി

3 (1809) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഒഴെനിവകേളുണഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  യഥഭാസമയലാം  നനിയമനലാം
നടത്തഭാതനിരനിക്കുന്ന  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായള  പ്രവണത  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുലാം  വനിവനിധ
തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള കേചണത്തനി നനിലവനിലുള റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം നനിയമനലാം
നടത്തുവഭാനുലാം ഈ സര് ക്കഭാര് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില് നനിനലാം നനിയമനത്തനിനഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിച എത
റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുചണനലാം ഓകരഭാന്നനില്നനിനലാം എത കപര്ക്കച്ച് നഭാളനിതുവചര
നനിയമന ഉത്തരവകേള നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചതുലാം  ഒഴെനിവകേള
ഉണഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം  യഥഭാസമയലാം  നനിയമനങ്ങള  നടത്തഭാത്തതുമഭായ  എത  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട
കേഭാലഭാവധനി  ഈ സര്ക്കഭാര് നതീടനി  നല്കേനി  ;  ഇപ്രകേഭാരലാം കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിയ റഭാങച്ച്
ലനിസനിചല, തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള കേചണത്തനി നനിയമനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എന്തു
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വകുപ്പുകേളനിചല നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേളുലാം പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാം അടനിയനരമഭായനി
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ  സര്ക്കുലറുകേള  മുകഖന
വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനിചല അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച്

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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വനിജനിലനസച്ച്  ചസല് വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുതപരനികശഭാധന നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയചപടഭാചതയണഭായനിരുന്ന ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയവഭാന
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു.  ഇതനിനു  പുറകമ  ഒഴെനിവകേള  ഓണ്ചചലന  ആയനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയന്നതനിനച്ച്  VARAM  എന്ന  ഒരു  കസഭാഫ ച്ച് ചവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്
വനികേസനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*  

(സനി)  31-12-2016  മുതല്  29-6-2017  വചരയള  കേഭാലയളവനില്  3  (മൂന്നച്ച്)
വര്ഷക്കഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഭാലഹരണചപടുന്നതുലാം നഭാളനിതുവചര കേഭാലഭാവധനി
നതീടനി  നല്കേഭാത്തതുമഭായ  റഭാങച്ച്  പടനികേകേള  വലവസകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
30-6-2017-വചര (പരമഭാവധനി 6 മഭാസലാം) ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. വകുപനിചല നനിലവനിലുള
ഒഴെനിവകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേളുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയണചമന്നച്ച്
വകുപ്പുകേളക്കച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-യച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയന്നതനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി  അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  ചസല്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള സനര്ശനിചച്ച് അവകലഭാകേനലാം ചചയന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

പനി.എസച്ച്.സനി. മഭാനദണ്ഡങ്ങള

4 (1810)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള കേമ്പനനി, കബഭാര്ഡച്ച്,കകേഭാര്പകറഷന
എന്നനിവയനികലക്കുള നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  പഭാലനിച്ചു കപഭാരുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള നനിയമനങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനച്ച് അവയചട മുനകൂര് അനുമതനി പനി.എസച്ച്.സനി. കതകടണതുകണഭാ;

(സനി) നനിലവനിലുള ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞഭാല് വതീണ്ടുലാം
വനിജ്ഞഭാപനലാം സസകമധയഭാ  നടത്തഭാന  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനില് ഉള പനി.എസച്ച്.സനി.-യചട പരനിധനിയനില്
വരുന്ന  കേമ്പനനി,  കബഭാര്ഡച്ച്,  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവകേള  അറനിയനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുള അര്തനഭാപതങ്ങള പനി.എസച്ച്.സനി.-യച്ച് ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ആ കേമ്പനനിയചട
സവനികശഷ ചടങ്ങള (Special Rules) പരനികശഭാധനിചച്ച് (നനിയമന രതീതനി, വനിദലഭാഭലഭാസ

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കയഭാഗലത,  വയസച്ച്,  മറഭാനുകൂലലങ്ങള  മുതലഭായവ)  അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചച്ച് നനിലവനിലുള സലാംവരണ തതസങ്ങള പഭാലനിചഭാണച്ച് നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ ചചയന്നതച്ച്.  

(ബനി)  ഇല.  ഒഴെനിവച്ച്  അറനിയനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  അര്തനഭാപതങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്ന

മുറയച്ച് ആണച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുന്നതച്ച്.  

(സനി) നനിലവനിലുള ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞച്ച് ടനി തസനികേയനില്

ഒഴെനിവച്ച്  നനിലവനിലുചണങനില് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് സസകമധയഭാ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടു

വനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ഒഴെനിവകേള നനിയമനഭാധനികേഭാരനി അറനിയനിക്കുന്ന മുറയഭാണച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.

വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുന്നതച്ച്.

വഭാഹന പരനികശഭാധന

5  (1811)  ശതീ  .    സനി  .  മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനകത്തഭാടുന്ന  വഭാഹനങ്ങചള  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  പരനികശഭാധന

നടത്തഭാന അധനികേഭാരചപട സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള ഏചതലഭാലാം;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വകുപ്പുകേളുചട വഭാഹനങ്ങള ടഭാഫനികേച്ച് നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നതുലാം

അക്കഭാരലലാം ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചട

സസകേഭാരലവഭാഹനങ്ങളുളചപചടയള  എലഭാ  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ഒരുകപഭാചല  ബഭാധകേമഭാക്കനി

നടപഭാക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെനിനുലാം കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനിനുലാം അധനികേഭാരമുണച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)   കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനനനിയമങ്ങളുലാം  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാര്

വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം,  മറച്ച്  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസരുചട  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം

സസകേഭാരല വലക്തനികേളുചട വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം എലഭാലാം ഒരു കപഭാചല ബഭാധകേമഭാണച്ച്. ഇസൗ

നനിയമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.
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എല്.ഡനി./യ.ഡനി. കഭാര്ക്കുമഭാരുചട അനുപഭാതലാം

6 (1812)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 16-3-1989 ചല ജനി.ഒ.(പനി) 5/89 (5/89)/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം

സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം എല്.ഡനി.,യ.ഡനി. കഭാര്ക്കുമഭാരുചട അനുപഭാതലാം

ഓഫതീസുകേളനില് പ്രകതലകേമഭായനി നനിലനനിര്ത്തഭാചത വകുപച്ച് ഒരു സനിലാംഗനിള യൂണനിറഭായനി

കേണക്കഭാക്കനി  കഭാര്ക്കച്ച്  തസനികേ  ഒന്നഭായനിക്കണച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  മറച്ച്

ഓഫതീസുകേളനികലക്കച്ച് ടഭാനസ്ഫര് ചചയഭാചത നനിയമനലാം നടത്തണചമന്നച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള

വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 19-3-1989-ചല ഈ ഉത്തരവച്ച് റവനക്യൂ, സനിവനില് സഹപസച്ച്, ടഷറനി, ടഭാകസച്ച്

തുടങ്ങനിയ  പ്രധഭാനചപട  വകുപ്പുകേളനില്  നഭാളനിതുവചര  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനിചലനള

വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള സലാംസഭാനചത്ത

എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വതീണ്ടുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കച്ച് തസനികേയനില് നനിനലാം യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച് തസനികേയനികലക്കുള

ചപ്രഭാകമഭാഷന സലാംസഭാന തലത്തനില് നടത്തുന്ന വകുപ്പുകേളനില് ബന്ധചപട വകുപനിചന

ഒറ  യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കച്ച്,  യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച്  തസനികേകേളുചട

അനുപഭാതലാം  അനുവദനിക്കചപട  തസനികേകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണച്ച്

തചന്ന എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാചരയലാം  യ.ഡനി.കഭാര്ക്കുമഭാചരയലാം  കഗ്രഡച്ച്  കേണക്കനിചലടുക്കഭാചത

കഭാര്ക്കച്ച് തസനികേയനില് സലലാം മഭാറലാം നടത്തഭാവന്നതഭാചണനലാം എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച്,

യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച് തസനികേകേളനികലക്കുള ചപ്രഭാകമഭാഷന ജനിലഭാ തലത്തനില് നടത്തുന്ന

വകുപ്പുകേളനില്  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച്,  യ.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച്  തസനികേകേളുചട  അനുപഭാതലാം

നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലചയ  ഒറ  യൂണനിറഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന്നതഭാചണനലാം

16-3-1989-ചല  G.O.(P)  No.5/89/P&ARD  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  എലഭാ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവച്ച് ബഭാധകേമഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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ഹയര് ചസക്കണറനി അദലഭാപകേരുചട ഒഴെനിവകേള

7 (1813) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഗവ. ഹയര് ചസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് നനിരവധനി തസനികേകേള ഒഴെനിവചണങനിലുലാം
നനിലവനിലുള  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാചത  കഭാസ്സുകേള  ഗസച്ച്
ലക്ചറര്മഭാചരചക്കഭാണച്ച് ഹകേകേഭാരലലാം ചചയനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് വനിവനിധ സ്കൂളുകേളനിചല ഒഴെനിവകേളുചട വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കനി നനിലവനിലുള
ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹയര് ചസക്കണറനി അദലഭാപകേരുചട റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേളനിൽ  നനിനലാം ഇതുവചര
എതകപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നലനി;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  റഭാങച്ച്  ലനിസനിചന്റെയലാം  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്ന  തതീയതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  2014-2015,  2015-2016  അദലയന വര്ഷങ്ങളനില്
പുതുതഭായനി അനുവദനിച ഹയര് ചസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില്/ബഭാച്ചുകേളനില് സനിരലാം തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതുവചര  ഗസച്ച്  അദലഭാപകേരുചട  കസവനലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുവഭാന
ഉത്തരവഭായനിരുന.  

(ബനി)  സനിരലാം തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്
റഭാങച്ച് ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി&ഡനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* 

പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാനുള ശനിപഭാര്ശ

8 (1814)  ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  എത  കപര്ക്കച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി. വഴെനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വകുപച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതങനിലുലാം വകുപനില് പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാനുള ശനിപഭാര്ശ
സര്ക്കഭാര് മുമ്പഭാചകേയകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന  25-5-2016  മുതല്  31-1-2017
വചര  ആചകേ  29,900  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* 

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.     

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച്

9 (1815) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016-ല് നനിലവനില് വന്ന കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.
റഭാങച്ച് ലനിസനില്നനിനലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത കപര്ക്കച്ച്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനില് എത കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുചണനലാം എത കപര്
ഇനനിയലാം കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാനുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിൽ  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയചട  എത
ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാനുചണന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വകുപ്പുകേള
തനിരനിചച്ച് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

കേമ്പനനി/കബഭാര്ഡച്ച് അസനിസന്റെച്ച് നനിയമനലാം

10  (1816)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേമ്പനനി/കബഭാര്ഡച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  (ചകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ,  ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
മുതലഭായവ) പനി.എസച്ച്.സനി. ലനിസച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലനിസച്ച്  എന്നഭാണച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്;  നഭാളനിതുവചരയള  ഓകരഭാ
കേമ്പനനി/ കബഭാര്ഡച്ച് / കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചട നനിയമന വനിവരങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  ലനിസനില്നനിനലാം  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലചത്ത  നനിയമനങ്ങളുചട
വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



78       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)   22-9-2014-ലഭാണച്ച് ഇസൗ തസനികേയചട റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്.
ഇസൗ  ലനിസനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനികലയച്ച്  നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളുചട എണലാം തഭാചഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് :

1. KSFE-2027

2. KSEB-199

3. Malabar Cements -83

4. KMML -21

5. KAMCO -18

6. Cashew Development Corporation -26

7. Kerala Land Developement Corporation -25

8. Kerala Handloom Development Corporation -2.

(സനി)  ഇസൗ  റഭാങച്ച്  പടനികേയനില്  നനിനലാം  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
നടത്തനിയ നനിയമനലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

12-12-2014 (ആദല നനിയമന ശനിപഭാര്ശ) - 1192

1-1-2015 മുതല് 31-12-2015 വചര - 392

1-1-2016 മുതല് 25-5-2016 വചര - 175

ആശനിത നനിയമനലാം

11  (1817)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം എത ആശനിത നനിയമനങ്ങള
നടന; ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനില്; ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിയമനലാം  നല്കേനിയതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളനില്
നനിനലാം കശഖരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.   
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ആശനിതനനിയമനലാം

12 (1818) കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 2016 കമയച്ച് 1 മുതല് 2017 ചഫബ്രുവരനി 15 വചര എത കപര്ക്കച്ച് സമഭാശസസ
പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആശനിത നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ആശനിത  നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  എത അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  ഇനനി
ചതഭാഴെനില് നല്കേഭാനുണച്ച്;

(സനി)  ആശനിത നനിയമന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നല്കുന്നതച്ച് സര്ക്കഭാര്
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനി വചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.  

(സനി)  ഇല.

ആശനിതനനിയമനലാം

13 (1819) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ആശനിത നനിയമനലാം വഴെനി
നനിയമനലാം നൽകേനിയവരുചട വകുപച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമചറടുക്കുകമ്പഭാള  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി
എത അകപക്ഷകേള ചപന്റെനിങച്ച് ഉണഭായനിരുന ;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  എലഭാ
അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.  

(സനി) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക മരണചപടുന്ന ഉകദലഭാഗസരുചട കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്
അടനിയനരമഭായനി  ആശസഭാസലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  1970-ല്
തുടക്കമനിട  സമഭാശസഭാസ  ചതഭാഴെനില്ദഭാന  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള  നനിയമനത്തനിനുള
25-5-1999-ചല സ.ഉ. (പനി) 12/99/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവനിചല വലവസകേളക്കുലാം
നനിബന്ധനകേളക്കുലാം വനികധയമഭായനി  മഭാതചമ  ആശനിതര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കുവഭാന
കേഴെനിയകേയള.
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വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില് പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമനങ്ങള

14 (1820) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില്
എത പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമനങ്ങള നടന്നനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില് നടന്ന പ്രസ്തുത നനിയമനങ്ങളുചട കേണക്കച്ച്  വകുപ്പു
തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞച്ച് വഴെനി ജനിലയനില് എത നനിയമനങ്ങള നടന?

ഉത്തരലാം

(എ) 25-5-2016-നച്ച്  കശഷലാം വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനികലക്കച്ച്
ആചകേ 559 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

കനഭാടച്ച് റദ്ദേഭാക്കല് ആഘഭാത ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

15 (1821) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കനഭാടച്ച് പനിനവലനിക്കല് നടപടനിയനിലൂചട സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ഉണഭായ ദരനിതത്തനിനച്ച്
പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കനഭാടച്ച്  റദ്ദേഭാക്കല്  ആഘഭാതദരനിതഭാശസഭാസനനിധനി
രൂപതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച് സലാംസഭാന ആസൂതണകബഭാര്ഡച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആസൂതണകബഭാര്ഡനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടച്ച്  എന്നഭാണച്ച്
ലഭനിചതച്ച്;

(സനി) കനഭാടച്ച് പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം പദതനി ചചലവനില് ഉണഭാകുന്ന കുറവച്ച് നനികേത്തു
ന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്രലാം ഫണച്ച് അനുവദനിക്കണചമന്ന ശനിപഭാര്ശ പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലുകണഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം ഒരഭാവശലലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില്
സമര്പനിക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.   

(ബനി)  കകേരള  ആസൂതണ കബഭാര്ഡച്ച്  നനിയമനിച  കേമ്മേനിറനി  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസത്തനില്  ഒരു  ഇടക്കഭാല  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  2017  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസത്തനില്  അനനിമ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം സമര്പനിക്കുകേയണഭായനി.

(സനി)  ഉണച്ച്.

(ഡനി)  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച് 

ചഗയനില് വഭാതകേ ചചപപച്ച് ചചലന

16 (1822) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ചഗയനില് വഭാതകേ ഹപപച്ച് ഹലന സലാംബന്ധനിച സര്കവ
ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കൂടനി ഹപപച്ച് ഹലന കേടന കപഭാകുന്നതനിചനതനിചര
ഉയര്ന വന്ന ജനകരഭാഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  പദതനി  ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കഭായനി  കനഭാടനിഹഫ  ചചയതുലാം  പദതനി  കേടന  കപഭാകുന്നതുലാം
അലഭാത്തതുമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനിചല  ഭൂവടമകേളക്കച്ച്  ഭൂമനി  ക്രയവനിക്രയലാം  ചചയഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തകേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  ഇതുമൂലലാം  ഒകടചറ  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന
പ്രയഭാസങ്ങളക്കച്ച് എചനഭാചക്ക പരനിഹഭാര നടപടനികേള ചകേഭാചക്കഭാള്ളുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ചഗയനില് പ്രകൃതനിവഭാതകേ ചചപപച്ച് ചചലന പദതനിയചട
സലലാം ഏചറടുക്കലുലാം നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലകേളനില്  സലകമചറടുക്കല്  നടപടനികേള
ഏതഭാണച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  സലകമചറടുക്കല്
നടപടനികേള  75%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില് സര്ചവ നടപടനികേള ഉടന
തചന്ന  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച്  ചഗയനില്  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആചകേയള  503

801/2019



82       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

കേനി.മതീററനില്  431 കേനി.മതീറര് സര്ചവ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. കകേരളത്തനിചലഭാടഭാചകേ 5 IP
കസഷനുകേളക്കുലാം 26 SV  കസഷനുകേളക്കുലാം കവണനി സനിരമഭായനി ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്ന
നടപടനികേളനില് 24  കസഷനുകേളക്കുള നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനിയളവയചട
കജഭാലനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണച്ച്. മഹസര് തയഭാറഭാക്കുന്ന കജഭാലനികേള നടനവരുന.

(ബനി&സനി) ഉണച്ച്.  പദതനിയമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ജനങ്ങളക്കുള ആശങകേളുലാം
ചതറനിദഭാരണകേളുലാം  ദരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചചപപച്ച്  ചചലന  കേടനകപഭാകുന്ന  റൂടനിലുള
പഞഭായത്തുകേള കതഭാറുലാം കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുനണച്ച്. ജനവഭാസ കമഖലയനില്
ചചപപച്ച്  ചചലന സഭാപനിക്കുന്നതനില് യഭാചതഭാരു സുരക്ഷഭാക്കുറവലാം സലാംഭവനിക്കുന്നനില.
ഇസൗ  പദതനി  നടപനിലഭായഭാല്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കനടമഭാണച്ച്  ഉണഭാവകേ.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആശങചപകടണ  യഭാചതഭാരു  സഭാഹചരലവമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള  അചചലനചമന്റെനില്
മഭാറലാം വരുത്തുകേയനിചലന്നച്ച് ചഗയനില് അധനികൃതര് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി&ഇ) പദതനിക്കഭായനി ഭൂമനിയചട ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം മഭാതമഭാണച്ച് ചഗയനില്
ഏചറടുക്കുന്നതച്ച്.  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഭൂവടമയനില്  തചന്ന  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണച്ച്  ഭൂമനിയചട
ക്രയവനിക്രയത്തനിനച്ച് യഭാചതഭാരു നനിയനണവലാം ചഗയനില് ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.  

ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല മസ്ദൂര് നനിയമനലാം

17 (1823) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് നനിലവനിലുള പനി.എസച്ച്.സനി.-യചട ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.
മസ്ദൂര്  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം ഇതുവചര  നടത്തനിയ നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് എത ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ തസനികേയനികലക്കച്ച് പുതനിയ അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  276  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി. 246 കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   

(ബനി)  ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
66 ഒഴെനിവകേള ചപ്രഭാവനിഷണലഭായനി പബനികേച്ച് സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷനച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പുതനിയ അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിടനില.
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സനിവനില് സര്വതീസനിചന്റെ കസവനലാം

18 (1824) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സനിവനില്  സര്വതീസനിചന്റെ  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിലയനിരുത്തഭാറുകണഭാ; ഉചണങനില്
കേഴെനിഞ ഒമ്പതച്ച് മഭാസചത്ത പ്രവര്ത്തനചത്ത എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് വനിലയനിരുത്തുന്നതച്ച്;

(ബനി) ഉയര്ന്ന ഉകദലഭാഗസര് തമ്മേനിലുള കേനിടമതരവലാം, പരസരലാം പരഭാതനികേളു
ന്നയനിക്കുന്നതുലാം,  പരസര  വനിശസഭാസരഭാഹനിതലവലാം  ഭരണസലാംവനിധഭാനങ്ങചള  ആചകേ
തകേനിടലാം മറനിചനിരനിക്കുന എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ചഎ.എ.എസച്ച്.
ഉകദലഭാഗസര്,  തങ്ങചള ഡനി.ജനി.പനി.  റഭാങനിലുള ഒരു ഉകദലഭാഗസന പകേ കപഭാക്കലനിനഭായനി
കകേസനില്ചപടുത്തുനചവന്നച്ച് കരഖഭാമൂലകമഭാ, അലഭാചതകയഭാ പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇന്നചത്ത പരനിതഭാപകേരമഭായ നനിലയനില്നനിനലാം.  സനിവനില് സര്വതീസനിചന
ചമചചപടുത്തനി  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  കസവനലാം  നല്കുന്ന  ഒന്നഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന
ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിച  എചനങനിലുലാം  ശമങ്ങള  പരഭാജയചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം വനിലയനിരുത്തചലഭാനലാം പ്രകതലകേമഭായനി നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) ഒരു പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  സനിവനില് സര്വതീസനില് പരനിതഭാപകേരമഭായ അവസ നനിലവനിലനില. 

ലഭാസച്ച് കഗ്രഡച്ച് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച്

19 (1825) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  (വനിവനിധലാം)  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  ഏചതഭാചക്ക
ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് ഇകപഭാള നനിലവനിലുളതച്ച് ;
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(ബനി)  യൂണനികവഴനിറനിയചട  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
ഹകേമഭാറുന്നതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കേഴെനിഞ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനി  പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
ഇത്തരത്തനില് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനുള തടസലാം എനഭാണച്ച്;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  തടസലാംനതീക്കനി  നനിലവനിലുള  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  റഭാങച്ച്
ലനിസനില്നനിനലാം  യൂണനികവഴനിറനിയനികലക്കച്ച്  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ലഭാസച്ച് കഗ്രഡച്ച് (വനിവനിധലാം) തസനികേയചട റഭാങച്ച് പടനികേ
നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  വനിവനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല  അനദലഭാപകേ  തസനികേകേളുചട  നനിയമനലാം
പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  Kerala
Public  Service  Commision (Additional  functions  as  respects  the service
under  Universities)  Act  2015,  21-12-2015-ല്  നനിലവനില്  വന  എങനിലുലാം
ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  Kerala Public Service Commission Consultation Regulation/
Rules രൂപതീകൃതമഭായനിടനില.

(സനി)  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  വനിട്ടുചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതുലാം  എന്നഭാല്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള,
അര്ത  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  കബഭാര്ഡുകേള,  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  യൂണനികവഴനിറനികേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നനിയമനലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ചടങ്ങള എതയലാം കവഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

കസഭാഷലല് മതീഡനിയയനില് കൂടനി അധനികക്ഷപനിച്ചുചവന്നച്ച് 
ആകരഭാപനിചച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി

20 (1826) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മുഖലമനനിചയകയഭാ മനനിമഭാചരകയഭാ
കസഭാഷലല്  മതീ ഡനിയയനില്  കൂടനി  അധനികക്ഷപനിച്ചുചവന്നച്ച്  ആകരഭാപനിചച്ച്  എത
ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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തഭാലൂക്കച്ച്, ജനിലഭാ തലങ്ങളനില് ഫയല് തതീര്പഭാക്കല് 

അദഭാലത്തുകേള

21 (1827) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തഭാലൂക്കച്ച്,  ജനിലഭാ  തലങ്ങളനില്  ആറച്ച്  മഭാസത്തനില്  ഒരനിക്കല്  ഫയല്

തതീര്പഭാക്കല് അദഭാലത്തുകേള നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കവഗത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

എചനലഭാലാം പുതനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  21-7-2016-ചല  പനി.ഡനി.എല്.-2/എ.ആര്.14  (2)

ഉ.ഭ.പ.ഒ.  നമ്പര് കേത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനികലജച്ച്  തലലാം  മുതല് കേളകകററച്ച്

തലലാം വചരയള കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില് ഓകരഭാ മഭാസവലാം നനിശ്ചനിത തതീയതനിയനില് (എലഭാ

മഭാസവലാം  8-ാം  തതീയതനി-തഭാലൂക്കച്ച്,  18-ാം  തതീയതനി-ആര്.ഡനി.ഒ,  28-ാം  തതീയതനി

കേളകകററച്ച്,  ഓകരഭാ മഭാസത്തനികലയലാം ആദല ശനനിയഭാഴ്ച-മറച്ച്  റവനക്യൂ കേഭാരലഭാലയങ്ങള)

ഫയല് അദഭാലത്തച്ച് നടത്തണചമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചച്ച്  30-8-2016-ല് റവനക്യൂ വകുപനിനച്ച്

കേതീഴെനിലുള എലഭാ കേഭാരലഭാലയങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം ലഭാനഡച്ച് റവനക്യൂ കേമ്മേതീഷണകററനില്നനിനലാം

കേത്തച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിന  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കേഭാരലഭാലയങ്ങളനില്  ഫയലുകേള

അടനിയനരമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ബനി)  ജനങ്ങളക്കച്ച്  കവഗത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

ഇ-ഡനിസനികച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചപഭാതുജനപരഭാതനി പരനിഹഭാര ചസല്

കേളകകററ്റുകേളനില് പ്രവര്ത്തനിചച്ച്  വരുനണച്ച്.  ഫയല്  അദഭാലത്തുകേള നടത്തുനണച്ച്.

ഇ-ഓഫതീസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണമഭായലാം നടപനിലഭാകുന്നകതഭാചട കൂടുതല് കവഗത്തനില്

കസവനലാം നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം

പഭാര്ടച്ച് ചചടലാം തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവകേള

22 (1828) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിലവനില്  പഭാര്ടച്ച്  ഹടലാം  തസനികേകേളനില്

ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പഭാര്ടച്ച്  ഹടലാം തസനികേയനില്നനിനലാം തസനികേ മഭാറലാം  മുകഖന ഫുള ഹടലാം
തസനികേയനികലക്കച്ച്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  അനുവദനിചച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര് തയഭാറഭാക്കുന്ന പടനികേ നനിലവനിലുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ടച്ച്  ഹടലാം  തസനികേയനില്  നനിലവനില്  ഒഴെനിവകേള  ഉചണങനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പഭാര്ടച്ച്  ചചടലാം  കേണനിജന്റെച്ച്  തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി
ബന്ധചപട എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച് എകച്ച്കചഞ്ചുകേളനികലയച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയണചമന്നച്ച് എലഭാ
വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കുലാം, നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

റനിടയര് ചചയ ജതീവനക്കഭാര്

23 (1829) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം 31-12-2016 വചര എത
കപര് സര്വതീസനില്നനിനലാം പനിരനിഞനിട്ടുണച്ച്; വകുപച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  വകുപ്പുകേളനില്  എത  വതീതലാം  തസനികേകേള  പുതുതഭായനി
സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) ഈ കേഭാലയളവനില് എത ഒഴെനിവകേള വതീതലാം ഒകരഭാ വകുപ്പുലാം പനി. എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്; എത നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  31-12-2016  വചര
12,887 കപര് ഇസൗ കേഭാലയളവനില് വനിരമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ധനകേഭാരല സഭാര്ക്കച്ച് വനിഭഭാഗത്തനില്
നനിനലാം ലഭനിച കേണക്കച്ച് അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന  

വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

24 (1830) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച് ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷചനയലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചളയലാം  ഓണ്ഹലനമുകഖന  ബന്ധനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംവനിധഭാനചമചനങനിലുലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനില് ഏതച്ച് രതീതനിയനിലഭാണച്ച് ഇതച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  അഴെനിമതനി  രഹനിതവലാം  സുതഭാരലവമഭായ  ഭരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തനിലുള
വനിവര ഹകേമഭാറത്തനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം
സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇചലങനില്  എന്തുചകേഭാണഭാണച്ച്
അതനിനച്ച് തയഭാറഭാകേഭാത്തതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരഭാവകേഭാശനനിയമലാം  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇസൗ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
ഓഫതീസനിചനയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചളയലാം  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
കസഭാഫറച്ച്  ചവയര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  രൂപകരഖയചട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  

(സനി)  ഉണച്ച്.  മനനിസഭഭാ  തനിരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനില്  ഒരു  തടസവലാം നനിലവനിലനില.  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങള വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നല്കേണചമന തചന്നയഭാണച്ച്  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നയലാം. 20-7-2016-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 20/2016  ചപഭാഭ. (എസച്ച്.സനി.)
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുറചപടുവനിക്കുന്ന
ഉത്തരവകേള അതച്ച് പുറചപടുവനിച  ഉടന തചന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനിനച്ച് സമര്പനിച
കുറനിപ്പുകേള, തതീരുമഭാനലാം എന്നനിവ ഉളചപചട സര്ക്കഭാര് ചവബ്ചചസറനില് പ്രസനിദതീകേ
രനിക്കണചമന്നച്ച്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
അവ Kerala.gov.in എന്ന സര്ക്കഭാര് ചവബ്ചചസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

കപഴണല് സഭാഫനിനച്ച് ചപനഷന

25 (1831) ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  (2011-2016)  കേഭാലഘടത്തനില്  മുഖലമനനിയചടയലാം
മനനിമഭാരുചടയലാം  കപഴണല്  സഭാഫനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  ജതീവനക്കഭാരനില്  ചപനഷനച്ച്
അകപക്ഷ നല്കേനിയവചരതയഭാണച്ച്;  ആയതനില് എതകപര്ക്കച്ച് ഇതുവചര ചപനഷന
അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി;
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(ബനി) ചപനഷന അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനില് ഉണഭാകുന്ന കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച്

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കശഷനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള ചപനഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അക്കസൗണന്റെച്ച്

ജനറല് ഓഫതീസനികലക്കച്ച് അടനിയനരമഭായനി അയയ്ക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017 ചഫബ്രുവരനി 28 വചര 248 അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്. ആയതനില്

20 കപര്ക്കച്ച് ചപനഷന അനുവദനിച്ചു ചകേഭാണ്ടുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) ചപനഷന  അകപക്ഷകേളചക്കഭാപലാം  കസവനപുസകേവലാം  പൂര്ണമഭായ

അകപക്ഷയലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില് അത്തരലാം ചപനഷന അകപക്ഷകേള

തതീര്പഭാക്കുവഭാന  കശഷനിക്കുനണച്ച്.  ചപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ

കരഖകേള ഉള അകപക്ഷകേളനികന്മേല് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച് അക്കസൗണന്റെച്ച്

ജനറല് ഓഫതീസുകേളനികലക്കച്ച് സമയബന്ധനിതമഭായനി അയച്ചു ചകേഭാടുക്കുനണച്ച്.

വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

26 (1832) ശതീ  .   ചജയനിലാംസച്ച് മഭാതച്യു :

ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അഴെനിമതനി  രഹനിതവലാം  സുതഭാരലവമഭായ  ഭരണലാം  കൂടുതല്  ജനങ്ങളനികല

ചക്കത്തനിക്കഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന ശക്തനിചപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള എപ്രകേഭാരചമലഭാലാം

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ

കേമ്മേതീഷചനയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചളയലാം  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന

കസഭാഫച്ച് ചവയര് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  സ്കൂള  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി&സനി) സലാംസഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കേമ്മേതീഷന  ഓഫതീസനിചനയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചളയലാം
തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കസഭാഫച്ച് ചവയര് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച രൂപകരഖയചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

ജനസഭാനസന ഫണച്ച്

27 (1833) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ വനികേസനവലാം കക്ഷമവലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് മുഖലമനനിയചട
'ജനസഭാനസന  ഫണച്ച്'  എന്ന കപരനില്  ധനസമഭാഹരണത്തനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ;
എങനില് ആയതച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഫണനികലക്കച്ച് ഇതുവചര എത കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫണച്ച്  നല്കേനിയ  വലക്തനികേളുചടയലാം  സഭാപനങ്ങളുചടയലാം  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 31-10-2016-ചല ജനി.ഒ. (പനി) 165/2016/ധന. പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട
ജനസഭാനസനഫണച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  4-1-2017-ചല  ജനി.ഒ  (പനി)1/2017
ധന.  പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണനിചന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദതീകേരനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണച്ച്.*)

(ബനി)  2,25,47,360 (രണച്ച് കകേഭാടനി  ഇരുപത്തഞച്ച് ലക്ഷത്തനി നഭാല്പകത്തഴെഭാ
യനിരത്തനി മൂന്നൂറനി അറുപതച്ച് രൂപ)  

(സനി) 1. ചചയര്മഭാന,  സനി.എചച്ച്.  മുഹമ്മേദ്കകേഭായ എഡക്യൂകക്കഷന ടസച്ച്,
ഗളഫച്ച്  ലനിങച്ച്സച്ച്  ഫസച്ച്  ഫ്കളഭാര്,  സഭാഫലലലാം  കകേഭാലാംപകച്ച്,
പഭാളയലാം, തനിരുവനനപുരലാം- 695034.

2.  കഡഭാ.ബനി.ആര്.ചഷടനി.

3. ശതീ. ബഭാലകൃഷ്ണരതഗനിരനി പഭാര്തന, 46/1 HIMA, ജനി ബ്കളഭാക്കച്ച്,
13rd കക്രഭാസച്ച്, 5th  ചമയനിന, സഹകേഭാരനി നഗര്, ബഭാലാംഗ്ലൂര്-560092.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് നനിനള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചഡപക്യൂകടഷന
നനിയമനലാം

28 (1834) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് നനിയമനലാം ലഭനിച എത സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
മറ്റു  ജനിലകേളനില്  ചഡപക്യൂകടഷന/കജഭാലനി  ക്രമതീകേരണ  വലവസകേളനില്  കജഭാലനി
ചചയനണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനില് സഭാകങതനികേ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര് എതയഭാണച്ച്;

(സനി)  ചഡപക്യൂകടഷനനികലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ചമന്റെച്ച്  വലവസയനികലഭാ
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്നനിനലാം  മറ്റു  ജനിലകേളനികലക്കച്ച്  മഭാറനികപഭായവര്ക്കച്ച്  പകേരലാം
ഉകദലഭാഗസചര  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഒഴെനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന്ന
തസനികേകേള കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് എതയഭാണച്ച്എന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച് പ്രസച്ച്

29 (1835) കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച് പ്രസനില് എത സനിരലാം തസനികേകേള ഉണച്ച്;
അദര്ഡച്യുടനി/പ്രവര്ത്തനക്രമതീകേരണലാം വഴെനി എത കപര് കജഭാലനി ചചയനണച്ച്;

(ബനി)  അദര്ഡച്യുടനി/പ്രവര്ത്തനക്രമതീകേരണലാം  നല്കുന്നതനില്  മഭാനദണ്ഡലാം
നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് അദര്ഡച്യുടനി/പ്രവര്ത്തനക്രമതീകേരണലാം വലവസയനില് കജഭാലനി
ചചയന്ന ജതീവനക്കഭാരുചട പ്രസ്തുത വലവസയനിചല കേഭാലഭാവധനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 31 സനിരലാം തസനികേകേള ഉണച്ച്. അദര്ഡക്യൂടനി/പ്രവര്ത്തനക്രമതീകേരണലാം വഴെനി
12 കപര് കജഭാലനി ചചയന.

(ബനി&സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് മഭാനദണ്ഡലാം നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല് അടനിയനരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ അചടനികജഭാലനികേള ഉണഭാകുകമ്പഭാള കേഭാരലഭാലയത്തനില് നനിലവനിലുള
ജതീവനക്കഭാചര  ചകേഭാണച്ച്  ടനി  കജഭാലനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  ചചയച്ച്  തതീര്ക്കുവഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലങ്ങളനില് അതനികലയഭായനി ചഡപക്യൂടനി സൂപ്രണച്ച് ആവശലചപടുന്ന
തസനികേകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കസവനലാം നല്കേഭാറുണച്ച്.   
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മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനങ്ങള

30 (1836) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്

പദതനികേളുചട  നടത്തനിപനിചന  ബഭാധനിക്കുലാം  എന്നച്ച്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില്  എന്തു

ചകേഭാണഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ തനിരുമഭാനങ്ങള  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കണലാം

എനതചന്നയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടച്ച്.  20-7-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)

20/2016  ചപഭാ.ഭ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലുലാം  9-6-2016-ചല  590/എസച്ച്.സനി1/2016

നമ്പര്  സര്ക്കുലറനിലുലാം  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളക്കനുസരനിചച്ച്  ഉത്തരവച്ച്

പുറചപടുവനിചഭാല് ഉടന തചന്ന മനനിസഭഭാ കയഭാഗത്തനിനച്ച് സമര്പനിക്കുന്ന കുറനിപ്പുകേളുലാം

നടപടനിക്രമവലാം  ഉളചപചട  സര്ക്കഭാര്  ചവബച്ച്  ചചസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണചമന്ന

നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം 

ചചയചപട തസനികേകേള

31 (1837) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം ചചയചപട തസനികേകേളനില്

എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്; വകുപച്ച് തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തൂത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനികചഭാ;  റഭാങച്ച്

ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുകണഭാ;  റഭാങച്ച് ലനിസ്റ്റുകേള ഇലഭാത്തവയനില് ചസഷലല് റനിക്രൂടചമന്റെച്ച്

നടത്തുകമഭാ; ആയതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  
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സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള

32 (1838) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനികേചളഭാനലാം  സസതീകേരനിചനിടനിചലങനില്  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്നതനിനുള അടനിയനര നടപടനി  ഹകേചക്കഭാളളഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  വകുപ്പുകേളനിചല നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേളുലാം പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ സര്ക്കുലറുകേള
മുകഖന  വകുപദലക്ഷനമഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപനിചന്റെ
അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച് വനിജനിലനസച്ച് വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുത പരനികശഭാധന
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടഭാചതയണഭായനിരുന്ന  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുന.  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖനയള
നനിയമനങ്ങള തസരനിതചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയന്ന
ഒഴെനിവകേളുചട  കൃതലതയലാം  പുകരഭാഗതനിയലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
പുതനിയ  കസഭാഫച്ച്  ചവയര്  VARAM  (Vacancy  Arising  Reporting  and
Monitoring  System)  വനികേസനിപനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കസഭാഫച്ച് ചവയറനിലൂചട  2017
ജനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിചല  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയന്നതനിനച്ച്
(പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്)  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  നനിയമനങ്ങള  തസരനിത
ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി 28-2-2017-നച്ച് മുമ്പച്ച് വകുപ്പുതല ചപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനി കചര്ന്നച്ച്
ചസലകച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് റനികപഭാര്ടച്ച്

33 (1839) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തനി കമലധനികേഭാരനികേള
നല്കുന്ന  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  റനികപഭാര്ടച്ച്  അവരുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകടയലാം
കേഭാരലക്ഷമതയകടയലാം ആധനികേഭാരനികേ കരഖയഭാകണഭാ;
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(ബനി)  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഭരണ വനിഭഭാഗലാം  തസനികേയനിചല  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്
ചപ്രഭാഫഷണലനിസലാം  ആവശലമുകണഭാ;  ഏചതങനിലുലാം  വകുപ്പുകേളനിചല  ഭരണവനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ചപ്രഭാഫഷണലനിസലാം ഇചലന്നച്ച് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില് അവരുചട പ്രവര്ത്തനത്തനില് ചപ്രഭാഫഷണലനിസലാം ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച്
എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസനച്ച്  തചന്റെ ഉകദലഭാഗത്തനില് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
കേര്ത്തവലങ്ങള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള  കേഴെനിവച്ച്  വസ്തുനനിഷ്ഠമഭായനി  വനിലയനിരുത്തുകേ,
കൂടുതല് ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം  വലതലസങ്ങളുമഭായ  കേഭാരലങ്ങള/കജഭാലനികേള  ഉകദലഭാഗസചന
ഭഭാവനിയനില് ഭഭാരകമല്പനിക്കുവഭാന നനിര്ണയനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള കേചണത്തുകേ
ചയന്നതഭാണച്ച് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് റനികപഭാര്ട്ടുചകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്. ആ നനിലയച്ച്
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ട്ടുകേള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിചഭാണച്ച് ഉകദലഭാഗസചന  വകുപ്പുതല
ചപ്രഭാകമഭാഷനു പരനിഗണനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

(ബനി &സനി) ചസക്രകടറനിയറനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട ചതഭാഴെനില്പരമഭായ സതലസന്ധത,
വനിശസസത, മറച്ച് ചപഭാതുവഭായ ഖലഭാതനി, നനിലവനിചല കജഭാലനിയനിചല പ്രവര്ത്തന ക്ഷമത,
പരനിശതീലനത്തനിചന്റെ  ആവശലലാം  എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് റനികപഭാര്ടനില് റനികപഭാര്ടനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്
അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖചപടുകത്തണതുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  അഭനിപ്രഭായങ്ങള  തുടര്ന്നച്ച്  വനിവനിധ
തലത്തനില് റനിവക്യൂ ചചയചപടുനമുണച്ച്. വകുപ്പുതല ചപ്രഭാകമഭാഷന കേമ്മേനിറനികേള അക്കഭാരലവലാം
പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷനച്ച്  ശനിപഭാര്ശ ചചയന്നതച്ച്.  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചതഭാഴെനില്
രലാംഗചത്ത ചപരുമഭാറചത്തക്കുറനിചച്ച് ചപഭാതുചവ വനിരുദഭാഭനിപ്രഭായങ്ങള ശദയനില്ചപടനിടനില.
എന്നഭാല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില്
ചതഭാഴെനില് കമഖലയനില് കൂടുതല് സുതഭാരലത, ചമചചപട ചപഭാതുജന സമ്പര്ക്കലാം, സലാംകവദന
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കല്,  ധഭാര്മ്മേനികേ മൂലലങ്ങള,  വര്ക്കച്ച്-ചചലഫച്ച് ബഭാലനസച്ച്,  ചസസച്ച്
മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  എന്നതീ  വനിഷയങ്ങള  ചപ്രഭാഫഷണലനിസലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേചയന്ന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

ജതീവനക്കഭാരുചട സലലാം മഭാറത്തനിനച്ച് മഭാനദണ്ഡലാം

34 (1840) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജതീവനക്കഭാരുചട സലലാംമഭാറത്തനിനച്ച് ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡങ്ങള ഉളചപടുത്തനി
ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിയ്ക്കുകമ്പഭാള  ആയതനിനച്ച്  സഭാറക്യൂടറനി  പ്രനിവനികലജച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിച്ചുള
സലലാംമഭാറങ്ങളക്കച്ച് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഒരു ചഷഡക്യൂള നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; എങനില് ആയതനിചനറ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാതുസലലാംമഭാറ മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്
സഭാറക്യൂടറനി  പ്രനിവനികലജച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാതുസലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  25-2-2017-ചല സ.ഉ.  (പനി)3/2017/ഉഭപവ.  പ്രകേഭാരലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള
ഉത്തരവനിചന്റെ ഖണ്ഡനികേ  1 (v)-ല് ചപഭാതുസലലാം മഭാറത്തനിനഭായനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങചള അടനിസഭാനമഭാക്കനി എലഭാ വര്ഷവലാം ഒരു മുനഗണനഭാ പടനികേ
തയഭാറഭാകക്കണതഭാചണനലാം  അടുത്ത  ചപഭാതുസലലാം  മഭാറത്തനിനഭായള  പടനികേ  നനിലവനില്
വരുന്നതുവചര വകുപനിചല എലഭാ സലലാംമഭാറങ്ങളുലാം കേക്യൂ സമ്പ്രദഭായലാം പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടു
ഇസൗ പടനികേയനില്നനിന മഭാതലാം നടകത്തണതഭാചണനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാതുസലലാംമഭാറവലാം നനിയമവലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനിഷ്കരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം   25-2-2017-ചല
സ.ഉ.  (പനി)  3/2017/ഉഭപവ.  പ്രകേഭാരലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനിചന്റെ
പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന

35 (1841) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന എന്നഭാണച്ച് കകേരളത്തനില് നനിലവനില് വന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നകശഷലാം  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  എന്നഭാണച്ച്
നനിലവനില് വന്നതച്ച്; ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിചല  ഭരണ  പരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാന  ആരഭാണച്ച്;
എന്നഭാണച്ച് സഭാനലാം ഏചറടുത്തതച്ച്;

(ഡനി) ഈ ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷനനിചല മറച്ച് അലാംഗങ്ങള ആചരഭാചക്കയഭാണച്ച്;
ടനി ചചയര്മഭാനച്ച് നനിലവനില് എത ഓഫതീസച്ച് സഭാഫുകേള ഉണച്ച് ;  ആചരഭാചക്ക ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 95

(ഇ) ചചയര്മഭാനച്ച് ശമ്പള ഇനത്തനിലുലാം റനി.എ./ഡനി.എ ഇനത്തനിലുലാം 24-2-2017
വചര എത രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; മഭാസലാം തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ചചയര്മഭാചന്റെ  സഭാഫനിനച്ച്  ശമ്പളലാം/റനി.എ,  ഡനി.എ.  ഇനത്തനില്
24-2-2017 വചര എത രൂപ സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ജനി)  ഭരണ പരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന ചചയര്മഭാചന്റെ ആസഭാനലാം എവനിചടയഭാണച്ച്  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1957-ല് അന്നചത്ത മുഖലമനനിയഭായനിരുന്ന  ഇ.എലാം.എസച്ച്. നമ്പൂതനിരനിപഭാടനിചന്റെ
അദലക്ഷതയനിലഭാണച്ച് ആദലചത്ത ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന നനിലവനില് വന്നതച്ച്.

(ബനി)  6-8-2016-ലഭാണച്ച്  നനിലവനിചല  ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന നനിലവനില്
വന്നതച്ച്. ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  നനിലവനിചല  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മഭാന  ശതീ.  വനി.എസച്ച്.
അച്ചുതഭാനനന MLA ആണച്ച്. 18-8-2016-ലഭാണച്ച് അകദ്ദേഹലാം സഭാനലാം ഏചറടുത്തതച്ച്.

(ഡനി)  ശതീ.  സനി.  പനി.  നഭായര്,  ശതീമതനി നതീലഭാ ഗലാംഗഭാധരന (പഭാര്ടച്ച് ചചടലാം ചമമ്പര്)
എന്നനിവരഭാണച്ച് മറച്ച് അലാംഗങ്ങള.  കേമ്മേതീഷചന്റെ കപഴണല് സഭാഫനിചന നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
28-9-2016-ചല G.O. (Rt) No.377/2016/P&ARD, 26-11-2016-ചല G.O. (Rt)
No. 459/2016/P&ARD എന്നതീ ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പ്പുകേള ഉളടക്കലാം ചചയന.*

(ഇ&എഫച്ച്) കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ജനി) IMG-യചട ചമയനിന കേഭാമ്പസഭാണച്ച് കേമ്മേതീഷചന്റെ ആസഭാനമഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതച്ച്.

ചഡപക്യൂകടഷന വഭാങ്ങനി കപഭായ ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം

36 (1842) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്,  കേണ്ണൂര്, വയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലകേളനിചല
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്  കേതീഴെനിലുള  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നച്ച്  മറച്ച്  ജനിലകേളനികലക്കച്ച്
ചഡപക്യൂകടഷന വഭാങ്ങനി കപഭായവരുചട എണലാം, വകുപച്ച് തനിരനിചച്ച് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ജതീവനക്കഭാര് വലഭാപകേമഭായനി ചഡപക്യൂകടഷനനില് കപഭാകുന്നതച്ച്
പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളുചട പ്രവര്ത്തനചത്ത ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന എചനലഭാലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചഡപക്യൂകടഷന അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി

37 (1843) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ചപഭാതുഭരണവകുപനിചല
എത ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ചഡപക്യൂകടഷന അനുവദനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചഡപക്യൂകടഷന  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞുലാം  ചഡപക്യൂകടഷന  തസനികേയനില്
തുടരുന്ന എത ജതീവനക്കഭാരുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഡപക്യൂകടഷന  എകച്ച്റനഷനുലാം,  ചഡപക്യൂകടഷന  അനുവദനിക്കഭാനുമഭായനി
എത അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനില് എത അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനി എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ചപഭാതുഭരണവകുപനിചല
305 ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ചഡപക്യൂകടഷന അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   

(ബനി)  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  2  ജതീവനക്കഭാരുലാം  അണര്  ചസക്രടറനി
കകേഡറനില് ഒരു ഓഫതീസറുലാം ചഡപക്യൂകടഷന കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞുലാം ചഡപക്യൂകടഷന
തസനികേയനില് തുടരുന. മറച്ച് തസനികേകേളനിചല വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

(സനി) 166 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   

(ഡനി) 100 അകപക്ഷകേള തതീര്പ്പുകേല്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

ദനിവസകവതനക്കഭാചര സനിരചപടുത്തഭാന നടപടനി

38 (1844) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഴെനിഞ  6  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  ചസക്രകടറനിയറനില്  കജഭാലനി  ചചയന്ന
ദനിവസകവതനക്കഭാചര  കകേരളപനിറവനിയചട  60-ാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സനിരചപടുത്തഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതു സലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനചമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണനിടനില.
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ഭരണപരനിഷ്കഭാരലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

39 (1845) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചപഭാതുജനങ്ങള നല്കുന്ന അകപക്ഷകേളനിനകമല് സമയബന്ധനിതമഭായനി

തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള  ഭരണതല  തട്ടുകേള  ലഘൂകേരനിചച്ച്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്

ഏറവലാം കവഗലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമഗ്ര  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാരലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  പുതനിയ

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  സമയബ

ന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30-3-1985,  16-7-2015,  15-8-2015

എന്നതീ തതീയതനികേളനിചല  സര്ക്കുലറുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകപക്ഷകേള/പരഭാതനികേള/നനികവദനങ്ങള എന്നനിവയച്ച് ഒരഭാഴ്ചയകേലാം

ചചകേപറച്ച് രസതീതച്ച് നല്കുവഭാനുലാം അകപക്ഷ സലാംബന്ധനിചച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ഒരു

മഭാസത്തനിനുളനിലുലാം  അനനിമ  തതീര്പച്ച്  മൂന്നച്ച്  മഭാസത്തനിനുളനിലുലാം  അകപക്ഷകേനച്ച്  നല്കേണചമനലാം

നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കണചമനലാം പഭാലനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

വകുപച്ച്  അധലക്ഷനമഭാര്  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണചമനലാം  എലഭാ  വകുപച്ച്

ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  വകുപച്ച്  തലവനമഭാര്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം  കേര്ശന

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഞദനിന  ചടലാം,  കസവനഭാവകേഭാശലാം,  വനിവരഭാവകേഭാശലാം,

ഇ-ഓഫതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  കപഴണല്  രജനിസറുകേളുചടയലാം  അനുബന്ധ രജനിസറുകേളുകടയലാം

കേര്ശനമഭായ പരനികശഭാധന,  ഫയലുകേളുചട  പ്രതനിമഭാസ പ്രവര്ത്തന അവകലഭാകേനലാം,

ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  ചസക്ഷനുകേളനിലുലാം  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാംമൂലലാം  ഫയല്

ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതനിനച്ച്  കേഭാരണമുചണങനില്  അക്കഭാരലലാം  ഉന്നത  തലത്തനില്  ശദയനില്ചപടുത്തനി

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശലാം എന്നനിവയനിചലലഭാലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി ഫയല്

തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേളഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  ചസക്രകടറനിയറനില്

മുഴവന  ഫയലുകേളുചട  നതീക്കവലാം  ഇ-ഓഫതീസച്ച്  മുഖഭാനനിരലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  ഫയല്  നതീക്കത്തനിലുണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം

ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനണച്ച്.
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(ബനി) 7-6-2016-ല് ഇക്കഭാരലലാം ചര്ച ചചയകേയലാം ഇസൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച്
തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപച്ച്
പ്രനിനസനിപല് ചസക്രടറനിചയ ചുമതലചപടുത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  തുടര് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  സനിവനില് സര്വതീസനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കസവനങ്ങള കൂടുതല് കവഗത്തനിലുലാം കൃതലതകയഭാചടയലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച്
മുനനനിര്ത്തനിയള ഭരണനവതീകേരണലാം സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 4-ാം
ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിച്ചു പ്രവര്ത്തനലാം തുടര്ന വരുന.

കേമ്പനനികേളനിചലയലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചലയലാം ഒഴെനിവകേള

40 (1846) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.,  ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ കേമ്പനനികേളുചടയലാം
കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചടയലാം  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെച്ച്,  കേഭാഷലര്,  അസനിസന്റെച്ച്  കഗ്രഡച്ച്2
തുടങ്ങനിയ  തസനികേകേളനികലക്കച്ച്  പനി.  എസച്ച്.  സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ  പടനികേ  എന്നഭാണച്ച്
നനിലവനില് വന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ ലനിസനില് നനിനലാം ഇതുവചര ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില് എത കപര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേനി;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  കേമ്പനനികേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ചയ
അറനിയനിക്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവള  തസനികേകേള  കേചണത്തഭാന  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്
വനിഭഭാഗലാം  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം  പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ./ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി. തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളനിചല  അസനിസന്റെച്ച്
കഗ്രഡച്ച് II/ജ രൂനനിയര് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയചട റഭാങച്ച് പടനികേ 22-9-2014-ല് നനിലവനില്
വന.

(ബനി) ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില്ചപട 883 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്
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(സനി&ഡനി) കേമ്പനനികേളുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം ഒഴെനിവകേള യഥഭാസമയലാം പബനികേച്ച്
സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷചന  അറനിയനിക്കുന്നനിലഭാചയന്നച്ച്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനില്നനിന്നച്ച്
പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുനണച്ച്.  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേളനില് മുനഗണനഭാക്രമലാം അനുസരനിചച്ച്
ബന്ധചപട  ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  വനിഭഭാഗലാം
കനരനിടച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിക്കുകേയലാം ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുചണന്നച്ച്  കബഭാധലചപടഭാല്
ആയതച്ച്  അടനിയനനിരമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയലാം ചചയനണച്ച്.

സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി പുതനിയ വകുപച്ച്

41 (1847) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്ത്രതീകേള ക്കഭായനി പ്രകതലകേലാം വകുപച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
ഇതുവചര എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  എചനലഭാലാം  പദതനികേളുലാം  സതീമുകേളുലാം  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേളുലാം  ആണച്ച്  പുതനിയ
വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  പുതനിയ  വകുപനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഏചതലഭാലാം  തസനികേകേൾ  സൃഷനിക്കുന്ന
തനിനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  കുടനികേളുചടയലാം  വനികേഭാസത്തനിനഭായനി  ഒരു  പുതനിയ  വകുപച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിഷയത്തനില് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനി
ക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപച്ച്  മുന  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതന്ദ്രചന
ചുമതലചപടുത്തുകേയലാം  അകദ്ദേഹലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി
റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് വരുന.

(ബനി) 1 സലാംകയഭാജനിത ശനിശു വനികേസന സമനിതനി

2 കേനികശഭാരനി ശക്തനി കയഭാജന

3 ഇനനിരഭാ ഗഭാന്ധനി മഭാതൃതസ സഹകയഭാഗച്ച് കയഭാജന

4 കബഠതീ ബചഭാകവഭാ കബഠതീ പഠഭാകവഭാ

5 സബല

6 ചസഷലല് നക്യൂടതീഷലന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
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7 ജനനതീ-ജഭാതകേച്ച്

8 അങണവഭാടനി കകേന്ദ്രങ്ങളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം

9 കലഭാകേഭക്ഷല പരനിപഭാടനി-നക്യൂടനിമനികച്ച് ചഫഭാര്ടനിഫനികക്കഷന

10 ചജനഡര് ബഡ്ജറനിലാംഗച്ച്

11 സ്കൂള കേസൗണ്സനികലഴച്ച് സതീലാം

12 ചചസകക്കഭാ കസഭാഷലല് സതീലാം

13 സലാംകയഭാജനിത ശനിശു സലാംരക്ഷണ പദതനി

14 ഒസൗവര് ചറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി ടു ചനില്ഡ്രന

15 നനിര്ഭയ

16 വണ് കസഭാപച്ച് ചചക്രസനിസച്ച് ചസന്റെര്

17 ജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനി

18 വകുപനികലയച്ച് മഭാറചപടുന്ന സഭാപനങ്ങളുചട നടത്തനിപച്ച്

19 ചചചല്ഡച്ച് ചചലന.

(സനി)  വകുപച്ച്  വനിഭജനലാം  സലാംബന്ധനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്  തഭാചഴെപറയന്ന
തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുണച്ച് :

ഡയറകര് 1

അണര്ചസക്രടറനി/ചഡപക്യൂടനി  ചസക്രടറനി  കകേഡറനിലുള
അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച് ഓഫതീസര്

1

കലഭാ ഓഫതീസര് 1

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് 1

ചചഡ്രവര് 1

ഓഫതീസച്ച് അറനഡന്റെച്ച് 1

ജനിലഭാ ശനിശു വനികേസന ഓഫതീസര് 14
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മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസന ഫണച്ച്

42 (1848) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഖലമനനിയചട  ജനസഭാനസന  ഫണച്ച്  പദതനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആരുചടചയലഭാലാം  സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത ഫണച്ച് സസരൂപനി
ക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവചരയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഫണച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുവര്ത്തനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങള
എചനഭാചക്കചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്. 31-10-2 16-ചല ജനി.ഒ. (പനി) 165/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം മുഖമനനിയചട
ജനസഭാനസനഫണച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  4-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)
1/2017/ധന. പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണനിചന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
വനിശദതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം
ചചയനിട്ടുണച്ച്).*

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങള,  സന്നദസലാംഘടനകേള,  സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
തഭാല്പരലമുള  സഭാപനങ്ങള,  ഉദഭാരമനസരഭായ  പ്രമുഖവലക്തനികേള  എന്നനിവരുചട
സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണച്ച് ഫണച്ച് സസരൂപനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) ജനി.ഒ. (പനി)1/2017 ധന. തതീയതനി 4-1-2017 ഉത്തരവനില് 'വലഭാപ്തനി' എന്ന
തലചക്കടനില്  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാണച്ച്.  (ഉത്തരവച്ച്  ഇകതഭാചടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്).

(ഡനി)  ജനി.ഒ. (പനി)1/2017 ധന. തതീയതനി 4-1-2017 ഉത്തരവനില് 'സഹഭായത്തനിനഭായനി
അകപക്ഷനിക്കുന്ന വനിധലാം' എന്ന തലചക്കടനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാണച്ച്. (ഉത്തരവച്ച്
ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്).*
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചസക്രകടറനിയറച്ച് അസനിസന്റെച്ച് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച്

43 (1849) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി  നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലവനിലുള  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം
നഭാളനിതുവചര എത കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനി;  ഓപണ് കേസഭാടയനില് എതകപര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കുകേയണഭായനി;

(ബനി)  2017  ഡനിസലാംബര്  വചര  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  എത  ഒഴെനിവകേള
ഉണഭാകുചമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി) ഈ ഒഴെനിവകേള ഇതനിനകേലാം പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയകേയണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  കകേരള പബനികേച്ച് സർവതീസച്ച് കേമ്മേതീഷനനിൽ നനിലവനില് അസനിസന്റുമഭാരുചട
ഒഴെനിവകണഭാ;  പനി.എസച്ച്.സനി.  യനില്  വനിവനിധ  കേഭാറഗറനിയനില്  പുതനിയ  തസനികേ  ഉണഭാക്കണചമന്ന
പനി.എസച്ച്.സനി.-യചട  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എന്നഭാണച്ച്  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിചതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  കജഭാലനിഭഭാരലാം  ചകേഭാണച്ച്  ബുദനിമുട്ടുന്ന  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പുതനിയ  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  അനുഭഭാവപൂര്വലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 135  കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി.  ഓപണ് കേസഭാടയനില്  95-ാം
റഭാങച്ച് വചരയള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) 2017  ഡനിസലാംബര് വചരയള  116  (നൂറനിപതനിനഭാറച്ച്)  ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി&ഇ) നനിലവനില് അചചഡസസച്ച് ചചയവഭാനഭായനി പനി.എസച്ച്.സനി.-യനിചല ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിടനില.  പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്
കകേരള  പനി.എസച്ച്.സനി.  എലാംകപഭായതീസച്ച്  യൂണനിയന  സമര്പനിച  നനികവദനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.  ചസക്രടറനിയചട റനികപഭാര്ടച്ച്  6-1-2016-ല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിരുന.
തുടര്ന്നച്ച് 25-11-2016-ല് പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  330  അധനികേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.  ചസക്രടറനിയചട മചറഭാരു ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം ലഭനിചനിരുന.
പ്രസ്തുത ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള ധനവകുപച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് വരനികേയഭാണച്ച്.
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കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള

44 (1850) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്
അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയചട  എത  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുചണന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലക്കച്ച്  2017  വര്ഷചത്ത  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേകേളനില് നനിയമനലാം

45 (1851) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപച്ച്,  വനിവനിധ  സര്വകേലഭാശഭാലകേള,  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.
തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനില്  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേകേളനില്  റഭാങച്ച്
ലനിസച്ച് ഉണഭായനിട്ടുലാം ആചരയലാം നനിയമനിക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  'നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചനിടനില'  എന്നച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.  നല്കുന്ന  മറുപടനിയനില്  സൂചനിപനിക്കുന്ന  തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയചട  നനിലവനിലുള  പടനികേയനില്
നനിനലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം എഴതനി അറനിയനിക്കുന്ന ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി വരുന. സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്
അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയചട നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസച്ച്.സനി റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലനില.

(ബനി)  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  വനിട്ടുചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതുലാം  എന്നഭാല്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള,
അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങള,  കബഭാര്ഡുകേള,  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,
സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള,  യൂണനികവഴനിറനികേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നനിയമനലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  വഴെനി നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ചടങ്ങള എതയലാം കവഗലാം
രൂപനികേരനിക്കുവഭാന എലഭാ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   
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അടനിയനരഭാവസക്കഭാലചത്ത പതീഡനിതര്

46 (1852) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് അടനിയനരഭാവസകേഭാലചത്ത പതീഡനിതര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേമഭായ
പരനിഗണന നല്കുന്നതച്ച് ആകലഭാചനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കച്ച്  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം  ഉളചപചടയള  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരഭാവസക്കഭാലത്തച്ച് ഒകടചറ ശഭാരതീരനികേ,  മഭാനസനികേ പതീഢനങ്ങളക്കച്ച്
വനികധയരഭായവര്ക്കച്ച്  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

സനിവനില് സര്വതീസച്ച് തസനികേ

47 (1853) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില് ചഎ.എ.എസച്ച്.,ചഎ.പനി.എസച്ച്,ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്. തുടങ്ങനിയ
സനിവനില്  സര്വതീസച്ച്  തസനികേകേളനില്  അനുവദനതീയമഭായ  എത  തസനികേകേളഭാണച്ച്
നനിലവനിലുളതച്ച്;

(ബനി)  നനിലവനില് എത സനിവനില് സര്വതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസരുചട ഒഴെനിവകേളഭാണച്ച്
ഉളതച്ച്;

(സനി)  ഇതനില്  എത  സനിവനില്  സര്വതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്  ഒന്നനിലധനികേലാം
വകുപ്പുകേള ഹകേകേഭാരലലാം ചചയനണച്ച്;

(ഡനി)  സനിവനില് സര്വതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസരുചട ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാനഭാവഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില്  ഈ  പ്രശ്നലാം  ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനില് ചഎ.എ.എസച്ച്., ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്., ചഎ.പനി.എസച്ച്. എന്നതീ
സനിവനില് സര്വതീസച്ച് കകേഡറുകേളനില് യഥഭാക്രമലാം  231,107,172  എണലാം അനുവദനതീയ
തസനികേകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളതച്ച്.
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(ബനി)  നനിലവനില്  ചഎ.എ.എസച്ച്.-ല്  86  ഉകദലഭാഗസരുചടയലാം,  ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്.-ല്
42  ഉകദലഭാഗസരുചടയലാം  ചഎ.പനി.എസച്ച്.-ല്  സതീനനിയര്  ഡക്യൂടനി  കപഭാസനിചല
12 ഒഴെനിവകേളുളചപചട 52 കപരുചടയലാം കുറവണച്ച്.

(സനി) ചഎ.എ.എസച്ച്.-ല് 16 ഉകദലഭാഗസര് ഒന്നനിലധനികേലാം വകുപ്പുകേളുചട ചുമതല
വഹനിക്കുനണച്ച്.

(ഡനി) കനരനിട്ടുള നനിയമനത്തനില് കൂടനിയലാം ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖനയലാം കൂടുതല്
ഉകദലഭാഗസചര  ചഎ.എ.എസച്ച്.,  ചഎ.പനി.എസച്ച്.,  ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്.  എന്നനിവയനില്
നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

അഖനികലനലഭാ സര്വതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര 
ശനിക്ഷണ നടപടനി

48 (1854) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  അഖനികലനലഭാ
സര്വതീസനിലുള എത ഉകദലഭാഗസര് ദതീര്ഘകേഭാല അവധനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുചണനലാം
അവര് ആചരലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് അഖനികലനലഭാ സര്വതീസനിലുള എത ഉകദലഭാഗസര്
കകേന്ദ്ര ചഡപക്യൂകടഷന വഭാങ്ങനികപഭാചയനലാം അവര് ആചരലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ കേഭാലയളവനില് അഖനികലനലഭാ സര്വതീസനിലുള എത ഉകദലഭാഗസര്
ചക്കതനിചര ശനിക്ഷണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം ഏചതലഭാലാം  ഉകദലഭാഗസർചക്കതനിചര
എചനലഭാലാം  ശനിക്ഷണ  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചചതനലാം  എന്തുകേഭാരണത്തഭാലഭാണച്ച്
ശനിക്ഷണ നടപടനി സസതീകേരനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ ഗവണ്ചമന്റെച്ച് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ശതീമതനി ഭണ്ഡഭാരനി
സസഭാഗതച്ച് രണ്വതീര് ചനച്ച് ചഎ.എ.എസച്ച്. (ചകേ.എല്.2010) ദതീര്ഘകേഭാല അവധനിയനില്
പ്രകവശനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  ശതീ.  ഇനര്ജനിത്തച്ച്  സനിലാംഗച്ച്  ചഎ.എ.എസച്ച്.,
ശതീ. ഡനി. ചകേ. വര്മ്മേ ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്., ശതീ. ആര്. കേമലഭാഹര് ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്.,
ശതീമതനി റനി.  ഉമ,  ചഎ.എഫച്ച്.എസച്ച്.  എന്നതീ അഖനികലനലഭാ സര്വതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്
കകേന്ദ്ര ചഡപക്യൂകടഷനനില് കപഭായനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്  വരവനില്  കേവനിഞ  സസത്തച്ച്  സമ്പഭാദനിചതുമഭായനി

ബന്ധചപട്ടുലാം, കേളമകശ്ശെരനി ഭൂമനി ഇടപഭാടുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുലാം ശതീ.സൂരജച്ച് ചഎ.എ.എസച്ച്. -ചനതനിചരയലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകറഭായനിരനിചക്ക  അനധനികൃത  മണല്  കേടത്തുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്

പനിടനിചചടുത്ത  വഭാഹനങ്ങള  നനിസഭാര  പനിഴെ  ചുമത്തനി  വനിടയചതുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്

ശതീ.  മുഹമ്മേദച്ച്  സഭാഗനിര് ചഎ.എ.എസച്ച്.-ചനതനിചരയലാം വയനഭാടച്ച്  ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച്

ചസക്രടറനിയഭായനിരനിചക്ക പനമരലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് വനനിതഭാ  വലവസഭായ യൂണനിറനിനഭായനി

ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചതനിചല  ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ശതീ.  കജഭാസച്ച്  ചഎസകേച്ച്

ചഎ.എ.എസച്ച്.  (റനിട)  ചനതനിചരയലാം  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എലാം.പനി.

ശതീ.  എലാം.  ചകേ.  രഭാഘവചനതനിചര മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം മറ്റുലാം ആകരഭാപണങ്ങള ഉന്നയനിചതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  മുന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളകര്  ശതീ.  എന.  പ്രശഭാനച്ച്

ചഎ.എ.എസച്ച്.-ചനതനിചരയലാം അചടക്ക നടപടനി നനിലവനിലുണച്ച്.  ശതീ.  രഭാഹുല് ആര്.

നഭായര്,  ചഎ.പനി.എസച്ച്.-ചനതനിചര  ടനിയഭാന  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  കപഭാലനിസച്ച്

കമധഭാവനിയഭായനി ചുമതല വഹനിക്കുന്ന സമയത്തച്ച് കേസഭാറനി/ചമറല് ക്രഷര് യൂണനിറ്റുമഭായനി

ബന്ധചപട  അഴെനിമതനിയഭാകരഭാപണങ്ങളനിനകമലുള  ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള  തുടര്ന

വരനികേയഭാണച്ച്.  ശതീ.  ജനി.  ലക്ഷ്മണ്,  ചഎ.പനി.എസച്ച്.  സചചപകകേഭായചട  സഭാഫച്ച്

കേസഭാര്കടഴനില് അനധനികൃതമഭായനി തഭാമസനിക്കുന്നതനിചനതനിചര ലഭനിച പരഭാതനിയനിനകമല്

ശനിക്ഷണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  കമല്സൂചനിപനിച  അചടക്ക

നടപടനികേളനിചലഭാനലാംതചന്ന അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണനിടനില.

കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് കഗ്രഡനിലാംഗച്ച്

49 (1855) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച് അവരുചട പ്രവര്ത്തനമനികേവച്ച് കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്

കഗ്രഡനിലാംഗച്ച്  ഏര്ചപടുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ലഭനിക്കുന്ന കഗ്രഡച്ച് അവരുചട സര്വതീസനില് എചനഭാചക്ക

കനടങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണമഭാകുനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഗ്രഡനിലാംഗച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം  ആയതച്ച്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആചരയഭാണച്ച്

ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല് 2007-ചല ആള ഇനഡലഭാ
സര്വതീസസച്ച്  (ചപര്കഫഭാമനസച്ച്  അചചപ്രസല്  റനികപഭാര്ടച്ച്)  റൂളസച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്  ഉളചപചട  എലഭാ  ആള  ഇനഡലഭാ  സര്വതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസരുകടയലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള  കഗ്രഡനിലാംഗച്ച്  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.  ചപര്കഫഭാമനസച്ച്
അചചപ്രസല്  റനികപഭാര്ടനിചല  കരഖചപടുത്തലുകേളുലാം  കഗ്രഡനിലാംഗുലാം  ആണച്ച്  ആള  ഇനഡലഭാ
സര്വതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസരുചട ചപ്രഭാകമഭാഷനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള വനിവനിധ
നനിയമനങ്ങളക്കുലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

50 (1856) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഏചതലഭാലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നചതനലാം അടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേയലാം സലാംസഭാനലാം ചചലവഴെനിച
തുകേയലാം ലഭാപഭായ തുകേയലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേചളക്കുറനിചച്ച്  കൂടുതല്  അറനിയവഭാനുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ആശയ  വനിനനിമയലാം  നടത്തുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി
ഡല്ഹനിയനില് ഒരു സനിര സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഇചലങനില് അങ്ങചന ഒരു
സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഴെനിഞ അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുളനില് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള നനിശ്ചനിത
സമയത്തച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുലാം  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാംമൂലലാം
സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ ഭസൗതനികേ നഷങ്ങള എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേചള
യക്തനിസഹമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി മുഖലമനനിമഭാരുചട  ഒരു സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇസൗ  സമനിതനിയചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
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കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേചള  28 Umbrella Scheme കേളഭായനി തരലാം തനിരനിക്കുകേയലാം,
ഇവചയ Core of the core schemes, core schemes, optional schemes എന്നനിങ്ങചന
മൂന്നഭായനി  തനിരനിക്കുകേയലാം,  ആറച്ച്  Umbrella  Scheme കേള  ആദലകത്തതനിലുലാം  20
Umbrella Scheme കേള രണഭാമകത്തതനിലുലാം,  ബഭാക്കനി രചണണലാം മൂന്നഭാമകത്തതനിലുലാം
ഉളചപടുത്തുകേയമുണഭായനി.  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഭാത്തലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
189  എണമുളതച്ച്  കമല്പറഞ  രതീതനിയനില്  തരലാം  തനിരനിചച്ച്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിചന്റെ വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  ഇകതഭാചടഭാപലാം  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേചള
സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ബന്ധചപട  നനിര്വഹണ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇതനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേയലാം സലാംസഭാനലാം ചചലവഴെനിച
തുകേയലാം ലഭാപഭായ തുകേയലാം എതചയനള വനിവരലാം ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേചളക്കുറനിചച്ച് അറനിയവഭാനുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ആശയവനിനനിമയലാം നടത്തുവഭാനുമഭായനി ഡല്ഹനിയനില് കകേരള
ഹസൗസച്ച്  ആസഭാനമഭായനി  റസനിഡന്റെച്ച്  കേമ്മേതീഷണറുചട  കനതൃതസത്തനില് ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണച്ച്.  കൂടഭാചത  18-1-2017-ല് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില്
നടന്ന Plan Expenditure Review Committee  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  ഓകരഭാ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസര്മഭാചര
നനിയമനിക്കണചമനലാം  അവര്  കകേന്ദ്രത്തനിചല  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  നനിരനരലാം  സമ്പര്ക്കത്തനില്
ഏര്ചപടച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകക്കണ  തുകേ  വഭാങ്ങനിചചടുകക്കണതഭാചണനലാം
തനിരുമഭാനനിച്ചു.  കൂടഭാചത ചസക്രടറനിമഭാര്,  വകുപ്പുതലവനമഭാര് എന്നനിവര് കകേന്ദ്രത്തനിചല
ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളുചട  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുമഭായനി  നനിരനരലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ബന്ധചപടണചമനലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

(ഡനി) ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസന ഫണച്ച്

51 (1857) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസന ഫണച്ച് എന്ന കപരനില് ഒരു പുതനിയ ഫണച്ച്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് അതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാണച്ച് ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഈ ഫണനികലക്കുള ധനസമഭാഹരണലാം എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  നടത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) നനിലവനില് ഫണനില് എനച്ച് തുകേ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണച്ച്;

(ഡനി)  എതകപര്ക്കച്ച്  ഈ  പദതനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുചവനലാം,
ആചകേ എനച്ച് തുകേ നല്കേനിചയനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനി  നനിലവനിലുളകപഭാള  ഇത്തരചമഭാരു
ഫണച്ച് രൂപതീകേരനിചതനിചന്റെ സഭാലാംഗതലലാം എനഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  31-10-2016-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)165/2016/ധന.പ്രകേഭാരലാം  മുഖലമനനിയചട
ജനസഭാനസനഫണച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  4-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)1/2017/ധന.
പ്രകേഭാരലാം  മുഖലമനനിയചട  ജനസഭാനസനഫണനിചന്റെ  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  വനിശദതീകേരനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി വചനിട്ടുണച്ച്)*

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങള,  സന്നദസലാംഘടനകേള,  സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്
തഭാല്പരലമുള  സഭാപനങ്ങള,  ഉദഭാരമനസരഭായ  പ്രമുഖവലക്തനികേള,  എന്നനിവരുചട
സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണച്ച് ഫണച്ച് സസരൂപനിക്കുന്നതച്ച്

(സനി) 2,25,47,360 (രണച്ച് കകേഭാടനി ഇരുപത്തനിയഞ്ചുലക്ഷത്തനി നഭാല്പകത്തഴെഭാ
യനിരത്തനി മൂന്നൂറനി അറുപതച്ച് രൂപ)

(ഡനി)  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചച്ച് തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ഇ)  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപടുന്ന  ജനങ്ങളുചട  അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്ഫണച്ച്  അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് കൂടുതല്
ഫണച്ച് സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം വനികേസനവലാം കക്ഷമവലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭാണച്ച്
മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണച്ച് രൂപതീകേരനിചതച്ച്.

സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേ

52 (1858) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എക്കകണഭാമനികച്ച്  ആന്റെച്ച്  സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപനില്  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്
തസനികേയനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്  ഇചലന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം എത കപരുചട കുറവണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എലാം. എ. ഉമ്മേന കേമ്മേനിറനിയചട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം എത കപചര പുതുതഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  നനിലവനില് ഓകരഭാ ജനിലയനിലുമുള പ്രസ്തുത തസനികേയചട എണലാം എതയഭാചണനലാം
ഇവരുചട ചുമതലകേള എചനലഭാമഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത തസനികേയനില്
റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനിരനിചക്ക  എത  കപചര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്;
ഇവരുചട  ഓകരഭാരുത്തരുചടയലാം  പൂര്ണ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലകേച്ച് തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്
ഇകപഭാഴലാം കസവനലാം ചചയ വരുനകണഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനത്തനിലുലാം പഭാന കമഭാണനിടര് ചചയന്നതനിനുലാം
പദതനികേളുചട  നനിര്വഹണ  അവകലഭാകേന  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
എക്കകണഭാമനികച്ച്  ആന്റെച്ച്  സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപനില്നനിനലാം  തകദ്ദേശ  സസയലാം  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിയമനിക്കചപടനിട്ടുള  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയനില്
ഉള  ആള  പചങടുക്കണചമന്നച്ച്  4-2-2012-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  23/2012/
LSGD  മുകഖന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് എത സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസച്ച്റന്റെച്ച് മഭാചര തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭൂരനിഭഭാഗലാം പദതനികേളുലാം തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങള
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല്  പഭാന  കമഭാണനിടര്  ചചയന്നതനിനുലാം  പദതനികേളുചട
നനിര്വഹണ അവകലഭാകേന സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം എക്കകണഭാമനികച്ച്
ആൻറച്ച് സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപനില്നനിനലാം തകദ്ദേശ സസയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു
പഞഭായത്തനില്  ഒരഭാചളന്ന  നനിലയനില്  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസച്ച്റന്റെച്ച്  തസനികേയനില്
എലാം.  എ. ഉമ്മേന കേമ്മേനിറനിയചട നനിര്കദശപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  തദനുസരണമഭായ
തസനികേ അടനിയനരമഭായനി സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. കഡഭാ. എലാം.എ. ഉമ്മേന കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ചചയനിടനില.

(ബനി)  എക്കകണഭാമനികച്ച്  ആന്റെച്ച്  സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപനില്  നനിലവനില്  കജഭാലനി
ചചയന്ന  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്  കഗ്രഡച്ച്-II ജതീവനക്കഭാരുചട  വനിശദവനിവരലാം
ചുവചട അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് 23-4-2015-ല് നനിലവനില്
വന്ന സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്/ഇനചവസനികഗറര്  കഗ്രഡച്ച്-2  ചന്റെ  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്
ഹനിന നഭാടഭാര്  സമുദഭായത്തനിനച്ച്  റനിസര്വച്ച്  ചചയനിരുന്ന  കടണനില്  ടനി  സമുദഭായത്തനില്ചപട
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള ഇലഭാത്തതനിനഭാല് എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച് എകച്ച്കചഞനില്നനിനലാം ആചള
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.  എന.ഒ.സനി.  ലഭലമഭായതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  കമല്
സമുദഭായത്തനില്ചപട  ഒരു  ഉകദലഭാഗഭാര്തനിചയ  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന :
* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കപരച്ച് : ദതീപനികേ. എലാം

വനിലഭാസലാം : ചചനപളനി,  പറവൂര്,  പുന്നപ്ര
കനഭാര്ത്തച്ച് (പനി.ഒ.)
ആലപ്പുഴെ

ഉത്തരവച്ച് നമ്പരുലാം തതീയതനിയലാം : ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  ഇ  (2)
633/16/  ഡനിഒഎ   തതീയതനി
23-1-2017 ടനിയഭാന ഇകപഭാഴലാം
കജഭാലനി ചചയ വരുന.

(സനി)  ഇല.  ഇസൗ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആകരയലാം  ഇകപഭാള
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനത്തനില് നനിയമനിചനിടനില.

(ഡനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.

കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി 
മുമ്പഭാചകേയള അകപക്ഷകേള

53 (1859) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) വതീടുകേളക്കച്ച് നമ്പര് ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഹവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല
എട്ടു  പഞഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനി
മുമ്പഭാചകേ  ഇതുവചര  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേളനില്  ഇനനിയലാം  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തവ
സലാംബന്ധനിചച്ച്  പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷകേള മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലഭാകണഭാ പരനിഗണനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില് ഇതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  അകതഭാറനിറനി  മുമ്പഭാചകേ
സമര്പനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) അകപക്ഷകേള മുനഗണനഭാ ക്രമത്തനിലഭാണച്ച് പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച്.
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(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി)  കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനി മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേളനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകേഭാചത തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് അകതഭാറനിറനി
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണച്ച്.

കേര്ഷകേരുചട ആശങ പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

54 (1860) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേര്ഷരുചട  ആശങ
പരനിഹരനിക്കഭാന ഈ ഗവണ്ചമന്റെച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്?

ഉത്തരലാം

കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങചളയലാം പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നതഭാണച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
വകുപ്പുസഹമനനി  23-6-2016-ല് കകേരളലാം  സനര്ശനിച അവസരത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്
സമര്പനിച  ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലുലാം  ചര്ചയനിലുലാം  കേര്ഷകേരുചട  ആശങ  പരനിഹരനിക്ക
ണചമനലാം,  എതയലാം കവഗലാം  അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കണതഭാചണനലാം
ആവശലചപടുകേയണഭായനി.  കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്ന വകനതര
ഇ.എസച്ച്.ചഎ.  കമഖലയഭായ  886.7  ച.കേനി.മതീ.  പ്രകദശലാം  ആയതനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുകടയലാം പഞഭായത്തുതല ബകയഭാചചഡകവഴനിറനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്
സമനിതനികേളുകടയലാം അര്തവത്തഭായ പങച്ച് ഉറപഭാക്കണചമനലാം നനിലവനിലുള സലാംസഭാന
നനിയമങ്ങള നടപഭാക്കഭാചമനലാം  23-2-2017-ചല കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.

നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കുന്ന പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ പദതനികേള

55 (1861) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ പദതനികേളനികലക്കച്ച് നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കുന്ന
വനിധത്തനില്  നനിലവനിലുള  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  ചടങ്ങളനിലുലാം  കഭദഗതനി  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഏചതഭാചക്ക  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  ചടങ്ങളനിലുമഭാണച്ച്  കഭദഗതനി
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ& ബനി) പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദ  പദതനികേളക്കച്ച്  കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്
രഭാജലചത്ത ആദല  10  സലാംസഭാനങ്ങളനിചലഭാന്നഭായനി സലാംസഭാനചത്ത ഉയര്ത്തുകേയലാം,
അതുവഴെനി സഭാമ്പത്തനികേ പുകരഭാഗതനി ചചകേവരനിക്കുകേയലാം ചചയകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട
പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ പദതനികേളനികലക്കച്ച് നനികക്ഷപകേചര ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ആവശലചമങനില്  നനിലവനിലുള  നനിയമങ്ങളനിലുലാം  ചടങ്ങളനിലുലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാന
സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിക്കുന.  പുതനിയ  വലവസഭായ-വഭാണനിജല  നയത്തനിചന്റെ  കേരടച്ച്
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടച്ച്

56 (T* 1862)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനികന്മേലുള അനനിമവനിധനി മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം ആദലലാം
ഉണഭാകുചമന്നതനില് എചനങനിലുലാം മഭാറമുളതഭായനി അറനിവകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി,  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  കേചണത്തനിയ  കകേരളത്തനിചല
നൂറനി ഇരുപത്തനിമൂന്നച്ച് ഗ്രഭാമങ്ങള ഏചതഭാചക്കചയന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനി,  കേഭാര്ഷനികേകമഖലചയയലാം ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്, കകേരളലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില് കകേരളത്തനിചല ജനങ്ങള
ആശങഭാകുലരഭാചണന്നതച്ച്  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  എചനലഭാലാം  അനുകൂലനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതു സലാംബന്ധനിചച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിടനില.
4-9-2015-ല് ഇറക്കനിയ കേരടച്ച്  വനിജഞഭാപനലാം  27-2-2017-ല്  Renotify  ചചയകേയഭാണച്ച്
ചചയതച്ച്.

(ബനി) 123  ഗ്രഭാമങ്ങളുചട ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം  1  ആയനി
കചര്ക്കുന.*

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങചളയലാം  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നതഭാണച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
വകുപച്ച്  സഹമനനി  23-6-2016-ല് കകേരളലാം  സനര്ശനിച അവസരത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്
സമര്പനിച ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലുലാം ചര്ചയനിലുലാം കേര്ഷകേരുചട ആശങ പരനിഹരനിക്കണചമനലാം
എതയലാം കവഗലാം അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനികക്കണതഭാചണനലാം ആവശലചപ
ടുകേയണഭായനി.  കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്ന  വകനതര  ഇ.എസച്ച്.എ.
കമഖലയഭായ  886.7  ച.കേനി.മതീ.  പ്രകദശലാം  ആയതനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുകടയലാം പഞഭായത്തുതല ബകയഭാചചഡകവഴനിറനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  സമനിതനികേളുകടയലാം
അര്തവത്തഭായ  പങച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  നനിലവനിലുള  സലാംസഭാന  നനിയമങ്ങള
നടപഭാക്കഭാചമനലാം  23-2-2017-ചല  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനിനകമല് അനനിമവനിജ്ഞഭാപനലാം

57 (1863) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പശ്ചനിമഘട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള  കേസ്തൂരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനികന്മേല്
അനനിമവനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുന്നതച്ച് ഹവകുലാം എന്ന കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി
വകുപച്ച് മനനിയചട പ്രസഭാവന ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കേരടു  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്ചപട  കകേരളത്തനിചല  123  വനികലജുകേളനില്
കേഴെനിയന്ന ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതുമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുള ആശങ അകേറഭാന എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ജനവഭാസ-കൃഷനി കമഖലകേചള  E.S.A  യനില് നനിന്നച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കനി അനനിമ
വനിജ്ഞഭാപനലാം ഉടന തചന്ന ഇറക്കുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ചചലുത്തുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(എ) ഉണച്ച്. കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനിനകമല് അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടു
വനിക്കുന്നതനിനു പകേരലാം 4-9-2017-ല് ഇറക്കനിയ കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം  27-2-2017-ല്
Renotify ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി) കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങചളയലാം  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നതഭാണച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി
വകുപച്ച്  സഹമനനി  23-6-2016-ല് കകേരളലാം സനര്ശനിച അവസരത്തനില് അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്
സമര്പനിച ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലുലാം  ചര്ചയനിലുലാം  കേര്ഷകേരുചട  ആശങ  പരനിഹരനിക്കണചമനലാം
എതയലാം കവഗലാം അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനികക്കണതഭാചണനലാം ആവശലചപ
ടുകേയണഭായനി.  കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്ന  വകനതര  ഇ.എസച്ച്.എ.
കമഖലയഭായ  886.7  ച.കേനി.മതീ.  പ്രകദശലാം  ആയതനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുകടയലാം പഞഭായത്തുതല ബകയഭാചചഡകവഴനിറനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  സമനിതനികേളുകടയലാം
അര്തവത്തഭായ  പങച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേയലാം  നനിലവനിലുള  സലാംസഭാന  നനിയമങ്ങള  നടപഭാക്കഭാചമനലാം
23-2-2017-ചല കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ചകേ.എ.പനി. നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയനനില് നനിയമനത്തനിനുള 
റഭാങച്ച് പടനികേ

58 (1864) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയനനില് സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസറുചട
നനിയമനത്തനിലുള  റഭാങച്ച്  പടനികേ  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇസൗ  റഭാങച്ച്  പടനികേ
എകപഭാഴെഭാണച്ച് നനിലവനില് വന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇസൗ  റഭാങച്ച്  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഇതുവചര  എത  കപര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലന
ത്തനിനഭായനി അചചഡസസച്ച് ചമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ റഭാങച്ച് പടനികേയനില്നനിന്നച്ച് ഇനനി എത കപചര പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി
അചചഡസസച്ച്  ചചയചമന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്ക്കച്ച്  എകപഭാള  അചചഡസസച്ച്
ചമകമ്മേഭാ നല്കേഭാന കേഴെനിയചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയനനില് സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസറുചട
നനിയമനത്തനിനുള റഭാങച്ച് പടനികേ 21-6-2016-നച്ച് നനിലവനില് വന. പ്രസ്തുത റഭാങച്ച് പടനികേ
ഇകപഭാള നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  2016  മുതല്  നഭാളനിതുവചര  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം  ബറഭാലനിയനനികലക്കച്ച്
എന.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള ഉളചപചട കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിള തസനികേയനികലക്കച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി. 200 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  നനിയമപരമഭായനി  ഉണഭാകുന്ന
ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കകേരള അഡച്ച് മനിനനികസറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച്

59 (1865) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രതനികഷധനിചച്ച്,  ഹഭാജര്  കരഖചപടുത്തനിയകശഷലാം  സതീറനില്  ഇരനിക്കഭാചതയലാം  കജഭാലനി
ചചയഭാചതയമുള  സമരമുറ  കേര്ശനമഭായനി  കനരനിടുന്നതനിനുലാം  ഫയലുകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചസക്രകടറനിയറനിചല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ഫയലുകേള തതീര്പഭാക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടകപഭാള  അതച്ച്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന എലഭാ ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്  30-1-2017-ലുലാം  6-2-2017-ലുലാം  കുറനിപ്പുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള കേനിട്ടുകമ്പഭാള ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് യക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിചല പുതനിയ തസനികേകേള

60 (1866) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷനിച്ചുചവനലാം അവ ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് ഇതുവചര വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത പുതനിയ തസനികേകേള
ചവടനിക്കുറചനിട്ടുചണനലാം അവ ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് എത പുതനിയ
തസനികേകേള  ചവടനിക്കുറചനിട്ടുചണനലാം  അവ  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിലഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ചഹഡ്കേസഭാര്ടര് ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനിക്കചപടുന്നവര്ക്കച്ച് സലമഭാറലാം

61 (1867) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച്  എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്,  എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കച്ച്  തസനികേകേളനില്
ജനിലകേളനിചല  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്നനിനലാം  ചഹഡ്കേസഭാര്ടര്  ഒഴെനിവകേളനില്
നനിയമനിക്കചപടുന്ന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അവരുചട  മഭാതൃ  ജനിലകേളനികലയച്ച്  സലലാംമഭാറലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേള  മുഖഭാനനിരലാം
വകുപ്പുകേളുചട  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴ്സുകേളനില് നനിയമനിതരഭാകുന്ന ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,
എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കുലാം അവര് ഓപ്റച്ച് ചചയ ജനിലയനിചല ഒഴെനിവനികലക്കച്ച് സലലാം മഭാറലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് 5 വര്ഷ നനിബന്ധന ബഭാധകേമല. കൂടഭാചത, ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേള
ഇലഭാത്ത വകുപ്പുകേളുചട ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില് നനിയമനിതരഭാകുന്ന ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
അവര് പനി.എസച്ച്.സനി.  നനിയമനത്തനിനഭായനി ഓപ്റച്ച് ചചയ ജനിലയനിചല മറച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്
Last  Grade  Servant  തസനികേയനില്  നനിലവനിലുള/അടുത്തുണഭാകുന്ന  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാനുള  ഒനിവകേളനില്  ടനിയഭാളുചട  അകപക്ഷപ്രകേഭാരലാം  അനര്  വകുപച്ച്
സലലാംമഭാറലാം നല്കേഭാന വലവസചചയനിട്ടുണച്ച്. ഇത്തരത്തനില് ജനിലഭാതല ഓഫതീസുകേള ഇലഭാത്ത
വകുപ്പുകേളുചട ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില് നനിയമനിതരഭാകുന്ന എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കുമഭാര്ക്കച്ച് അവര്
പനി.എസച്ച്.സനി.  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ഓപ്റച്ച്  ചചയ ജനിചലയനിചല  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളനിചല
ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്  വകുപച്ച്  കമധഭാവനികേളുചട  സമ്മേതകത്തഭാചട  സലാംമഭാററലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
5  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതനില.  കൂടഭാചത,  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്,  ഒഴെനിവനില്
എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കച്ച്  തസനികേയനില്  നനിയമനിതനഭാകുന്ന  ജതീവനക്കഭാരനച്ച്,  ടനിയഭാന
പനി.എസച്ച്.സനി.  നനിയമനത്തനിനഭായനി  ഓപ്റച്ച്  ചചയ  ജനിലയനികലക്കച്ച്  സലലാംമഭാറലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് പ്രസ്തുത വകുപനിചന്റെ ജനിലഭാ ഓഫതീസനില് അഞച്ച് വര്ഷകത്തയച്ച് ഒഴെനിവച്ച്
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ഉണഭാകേഭാന  സഭാധലതയനിചലന്നച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  കമധഭാവനി  സഭാക്ഷലചപടുത്തുന്നപക്ഷലാം  ടനി
ജനിലയനിചല മറച്ച് വകുപ്പുകേളനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവനില് വകുപ്പുകമധഭാവനികേളുചട സമ്മേതകത്തഭാചട
പ്രകതലകേ കകേസഭായനി പരനിഗണനിചച്ച് സലലാംമഭാറലാം അനുവദനിക്കഭാനുലാം വലവസയണച്ച്.

അക്ഷയയച്ച് ലഭനിക്കഭാനുള തുകേ

62 (1868) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  2011-2013  കേഭാലഘടത്തനില്  ചചയ  ആധഭാര്
എനകറഭാളചമന്റെനിചന്റെ സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച്  (അക്ഷയ) ലഭനിക്കുവഭാനുള തുകേ ലഭലമഭായനിടനില
എന്ന  വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ തുകേ ഏതച്ച് അക്കസൗണനിലഭാണച്ച് സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്; ഇതച്ച് അടനിയനരമഭായനി
'അക്ഷയ' സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഇല.  ചഫബ്രുവരനി  2011  മുതല്  ചസപ്റലാംബര്  2016  വചര
അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുവഭാനുള തുകേ വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  

ചഎ.റനി. നയലാം

63 (1869) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഐ.റനി. നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഐ.റനി.  വലവസഭായത്തനിചല  പുതനിയ  ആവശലകേതകേളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനി
യവതതീയവഭാക്കളുചട  ചതഭാഴെനില്പരമഭായ  കേഴെനിവച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  എനച്ച്  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.റനി.  കേയറ്റുമതനിയനില് ദക്ഷനികണനലന സലാംസഭാനങ്ങളനില് കകേരളത്തനിചന്റെ
സഭാനലാം എനഭാണച്ച്;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനചത്ത  മുനപനനിയനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  ഇല.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  ചഎ.റനി.  നയത്തനിചന്റെ  കേരടച്ച്
രൂപകരഖ പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.   

(ബനി)  ചഎ.റനി.  വലവസഭായത്തനിചല പുതനിയ ആവശലങ്ങളക്കച്ച് അനുസൃതമഭായനി
നൂതന  ആശയങ്ങളനില്  സഭാര്ടപച്ച്  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം  അവചയ
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള കകേരളഭാ സഭാര്ടപച്ച് മനിഷന നടത്തനി വരുന.
കൂടഭാചത  യവഭാക്കചളയലാം,  വനിദലഭാര്തനികേചളയലാം  സഭാര്ടപച്ച്  സലാംരലാംഭകേരഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കപ്രതഭാഹനിപനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തനിവരുന.  ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട
ചതഭാഴെനില്പരമഭായ കേഴെനിവച്ച്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.  ബനിരുദധഭാരനികേളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ
കശഷനിയലാം  വനിജ്ഞഭാനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയചട
സഹഭായകത്തഭാചട എലഭാ സഭാകങതനികേ ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസസഭാപനങ്ങകളയലാം ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
ഒരു ചടലനി ശലാംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. (തുടക്കചമന്ന
നനിലയനില് കകേരള സഭാകങതനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയചട കേതീഴെനിലുള എനജനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേള).  ചഎ.റനി/ചഎ.റനി.  അനുബന്ധ വലവസഭായങ്ങളനിചല പുതനിയ ആവശലങ്ങളക്കച്ച്
അനുസൃതമഭായനി  ഇസൗ  കമഖലയനില്  ചതഭാഴെനില്പരമഭായ  കേഴെനിവച്ച്  വര്ദനിപനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  ചഎ.റനി.  നയമഭായനിരനിക്കുലാം  ഇസൗ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) രഭാജലചത്ത ചഎ.റനി. വനികേസന രലാംഗചത്ത ചമഭാത്തലാം കേയറ്റുമതനി സലാംബന്ധനിച്ചുള
ആധനികേഭാരനികേമഭായ  കേണക്കുകേള  ലഭലമല.  നഭാകസഭാലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അനുസരനിചച്ച്
ചഎ.റനി.  കേയറ്റുമതനിയനില്  ദക്ഷനികണനലന  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  കകേരളത്തനിനച്ച്  4-ാം
സഭാനവലാം (1. കേര്ണഭാടകേലാം, 2.ആനഭാപ്രകദശച്ച്, 3.തമനിഴഭാടച്ച്, 4.കകേരളലാം) ഇനലയനില് 7-ാം
സഭാനവമഭാണുളതച്ച്.

(ഡനി) ചഎ.റനി. കമഖലയനിചല വനിപുലമഭായ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള, നനികക്ഷപ
സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി  പ്രതലക്ഷവലാം  പകരഭാക്ഷവമഭായനി  സൃഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയന്ന
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  ചഎ.റനി.  നയത്തനില്  വനിവനിധ  പദതനികേള  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനണച്ച്.  യവസലാംരലാംഭകേചര  ചഎ.റനി/ചഎ.റനി.  അനുബന്ധ  കമഖലയനികലക്കച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേരള സഭാര്ടച്ച്-അപച്ച്  മനിഷന,  ചഎ.സനി.റനി.
അക്കഭാഡമനി  തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള നനിരവധനി  പദതനികേള ഏചറടുത്തച്ച്  നടത്തനി
വരുന. കൂടഭാചത വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദലകേള പൂര്ണമഭായനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്
ചഎ.റനി. രലാംഗചത്ത വളര്ചയഭായനി സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് സസകേഭാരല
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയള പഭാര്ക്കുകേള,  ചചപ്രവറച്ച് ചഎ.റനി.  പഭാര്ക്കുകേള ഉളചപചടയള
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ചഎ.റനി. പഭാര്ക്കുകേള തുടങ്ങനിയ ചഎ.റനി. സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് കപ്രഭാതഭാഹനലാം
നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  ചഎ.റനി.  കമഖലയനിചല സഭാകങതനികേ മഭാറങ്ങചള ഉളചക്കഭാളനിച്ചുചകേഭാണച്ച്
അതനിനനുസൃതമഭായനിട്ടുള  വലവസഭായങ്ങചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാരലപരനിപഭാടനികേളുലാം
പ്രചഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങളുലാം  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  ഭൂമനി  നല്കേനിയ ചഎ.റനി.  കേമ്പനനികേള
അവരുചട ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, 19.73  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് കടഭാറസച്ച്
ഗ്രൂപനിചന്റെ ചകേഭാകമഴലല്/ചഎ.റനി.  ഐ.റനി./അനുബന്ധ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഉളചപട
"കടഭാറസച്ച്  ഡസൗണ് ടസൗണ്"  പദതനി,  ഏകേകദശലാം  424  ഏക്കറനിലുള ചടകകഭാസനിറനി
പദതനിയനിചല കേമ്പനനികേളഭായ  TCS, Suntec, IIITM-K, KASE, Infosys  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളുചട വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള, തുടങ്ങനിയവ വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് ചഎ.റനി.
കമഖലയനിചല  വന  വനികേസനത്തനിനച്ച്  വഴെനിചയഭാരുക്കുലാം.  കൂടഭാചത  കൂടുതല്  ചഎ.റനി.
സലാംരലാംഭകേചര  ഇവനികടയച്ച്  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം  ചടകകഭാസനിറനി  കേഭാമ്പസച്ച്  കവഗത്തനില്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി 2 ലക്ഷലാം ച:അടനി വനിസതീര്ണത്തനിലുള ഒരു
ചഎ.റനി. ചകേടനിട സമുചയലാം ചടകകഭാസനിറനിയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള തയഭാചറടുപനിലഭാണച്ച്.

വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലുളചപചടയള  കമളകേളനില്  കകേരളത്തനിചല  ചഎ.റനി.
വലവസഭായലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ പ്രചഭാരണ നടപടനികേള എടുത്തു
വരുനണച്ച്.  കമല് വനിവരനിച വനികേസന പദതനികേളനിലൂചട നനിലവനിലുള ഗവണ്ചമന്റെച്ച്
പഭാര്ക്കുകേള, സസകേഭാരല പഭാര്ക്കുകേള,  വനിവനിധ ചഎ.റനി./ചഎ.റനി.  അനുബന്ധ കേമ്പനനികേള,
അവയചട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവയനിലൂചട ഇനനിയലാം കൂടുതല് ചഎ.റനി.
സലാംരലാംഭങ്ങള സലാംസഭാനത്തച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം മുന വര്ഷങ്ങകളക്കഭാള കൂടുതല്
കസഭാഫച്ച് ചവയര് കേയറ്റുമതനി വര്ദനിപനിചച്ച് സലാംസഭാനചത്ത മുനപനനിയനില് എത്തനിക്കു
ന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണ്ടു വരുനണച്ച്.

അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള

64 (1870) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില് എത അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഉണച്ച്;

(ബനി) കകേരളത്തനിചല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഉകണഭാ;

ഇചലങനില് ഏചതഭാചക്ക പഞഭായത്തുകേളനില്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നനിബന്ധനകേളുലാം

നടപടനികേളുലാം എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനില് ആചകേ 2634 അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുണച്ച്.   

(ബനി)  രണച്ച് പഞഭായത്തുകേള ഒഴെനിചകേ സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്.  ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല തൃക്കരുവ പഞഭായത്തനില്
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇല.  എന്നഭാല്  ടനി  പഞഭായത്തനിചല  കേഭാഞഭാവളനി
ചലഭാകക്കഷനനില്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇന്റെര്വക്യൂ  നടത്തനി  റഭാങച്ച്
ലനിസച്ച് പ്രസനിദചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല ചപരുമ്പളലാം പഞഭായത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  അക്ഷയ  ചസന്റെറനിചന്റെ  സലാംരലാംഭകേ മരണചപടകശഷലാം  സകഹഭാദരനിയചട
കപരനികലയച്ച്  പ്രസ്തുത  അക്ഷയ ചസന്റെര് ചചകേമഭാറലാം  ചചയചപടനിരുനചവങനിലുലാം  ഒരു
വര്ഷത്തനിനച്ച്  കശഷലാം അക്ഷയ ചസന്റെര് നടത്തഭാന തഭാല്പരലലാം  ഇചലന്നച്ച് അറനിയനിചതനിചന
തുടര്ന്നച്ച്  എഗ്രനിചമന്റെച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ചചയതനിനഭാല് ഇസൗ പഞഭായത്തനിലുലാം നനിലവനില് അക്ഷയ
കകേന്ദ്രമനില.

(സനി)  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങള പഭാസഭാക്കുന്ന പ്രകമയത്തനികന്റെയലാം ജനിലഭാ
ഇ-ഗകവണനസച്ച്  ചസഭാചചസറനിയചട  ശനിപഭാര്ശയകടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
സലാംസഭാനത്തച്ച് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  രണച്ച് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള
തമ്മേനില് കുറഞതച്ച് രണച്ച് കേനികലഭാമതീറര് ദൂരപരനിധനി ഉണഭായനിരനിക്കണചമന്ന നനിബന്ധനയനില്
ഒരു ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്  4-ഉലാം  മുനസനിപഭാലനിറനിയചട  പരനിധനിയനില്
6-ഉലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണച്ച്  അനുവദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  കകേഭാര്പകറഷന
പരനിധനിയനിചല അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുചട എണലാം ജനസഭാന്ദ്രതയചട അടനിസഭാനത്തനില്
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ആവശലലാം പരഗണനിചഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച്. അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  നനിലവനിചല  നനിബന്ധനകേളുലാം  നടപടനികേളുലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  31-7-2007-ചല  G.O.  (MS) No.17/2007/ITD,
1-11-2014-ചല  G.O. (MS) No. 30/2014/ITD  എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുചട
പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി *കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള

65 (1871) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി  നടത്തുന്ന,  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബന്ധചപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനികനഭാ  ഓഡനിറച്ച്  ചചയന്നതനികനഭാ  നനിലവനില്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉകണഭാ; ഇചലങനില് ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ ;

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളക്കച്ച്
നനിശ്ചനിത നനിരക്കച്ച് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് നനിരക്കുകേളുചട ലനിസച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിശ്ചനിത നനിരക്കച്ച് ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനിചലങനില് ആയതച്ച്  നനിശ്ചയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനില്
കപ്രഭാജകച്ച് തല വനിലയനിരുത്തലുകേള നടത്തചപടുനണച്ച്.  എന്നഭാല് ഓഡനിറച്ച് ചചയന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.

(ബനി&സനി)   ഉണച്ച്.  നനിലവനിലുള നനിരക്കച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

ദരനിതഭാശസഭാസത്തനിനഭായനി ഓണ്ചചലന അകപക്ഷ

66 (1872) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഓണ്ഹലനഭായനി മഭാതലാം അകപക്ഷനിചഭാല് മതനി എന്നച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.എൽ.എ.-മഭാര്  വഴെനി  ദരനിതഭാശസഭാസ  അകപക്ഷ  നല്കുന്നതനിനച്ച്
വനികലജച്ച്,  തഭാലൂക്കച്ച്  ഓഫതീസുകേളനില്നനിന്നച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേള കനരനിടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് തടസലാം ഉകണഭാ;

(ഡനി)  ഏതു  മഭാസലാം  വചര  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവര്ക്കച്ച്  ദരനിതഭാശസഭാസ  തുകേ
ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഓണ്ചചലനഭായനി മഭാതലാം അകപക്ഷനിചഭാല് മതനി എന്നച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില.

(ബനി) ഇല. 

(സനി)  കനരനിടച്ച് സമര്പനിക്കഭാന തടസമനില.  എങനിലുലാം ഓണ് ചചലന സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് വന്നതനിനഭാല് ആ രതീതനിയഭാണച്ച് കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കചപടുന്നതച്ച്.

(ഡനി)  മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കു
ന്നതനിനച്ച്  സമര്പനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളുചട  മുനഗണനയലാം  അടനിയനര  സസഭഭാവവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് തുകേ അനുവദനിച്ചുവരുന.
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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പരവൂര് പുറനിങ്ങല് ചവടനിചക്കടച്ച് അപകേടലാം

67 (1873) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) 10-4-2016-ല് നടന്ന പരവൂര് പുറനിങ്ങല് ചവടനിചക്കടച്ച് അപകേടചത്തത്തുടര്ന്നച്ച്,
ദരനബഭാധനിതര്ക്കച്ച്  ലുലു  ഗ്രൂപച്ച്  ഉടമ  ധനസഹഭായലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുളളതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചനറ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലുലു ഗ്രൂപച്ച് ഉടമ നല്കേനിയ പ്രസ്തുത തുകേ ഏതച്ച് അക്കസൗണനിലഭാണച്ച് ഇകപഭാള
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളളചതനലാം എത രൂപയഭാണച്ച് അക്കസൗണനിലുളളചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ എതയലാം കവഗലാം പുറനിങ്ങല് ദരനബഭാധനിതര്ക്കച്ച് നല്കേണചമന്നച്ച്
ആവശലചപടച്ച് ജനപ്രതനിനനിധനി നല്കേനിയ നനികവദനലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; പ്രസ്തുത
നനികവദനത്തനികന്മേല് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദരനബഭാധനിതര്ക്കച്ച്  ലുലു  ഗ്രൂപച്ച്  നല്കേനിയ  തുകേ  വനിതരണലാം  ചചയഭാന
എനച്ച് തടസമഭാണച്ച് ഇനനി അവകശഷനിക്കുന്നതച്ച്; ദരനവഭാര്ഷനികേത്തനിനച്ച് മുനപച്ച് പ്രസ്തുത
തുകേ വനിതരണലാം ചചയകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഉണച്ച്.   

(ബനി) Special Treasury Saving Bank  അക്കസൗണനിലഭാണച്ച് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുളതച്ച്.
Account  No.  799011400000012,  2,58,78,123  (രണച്ച്  കകേഭാടനി  അനപചത്തടച്ച്
ലക്ഷത്തനി എഴപചത്തണഭായനിരത്തനി നൂറനി ഇരുപത്തനിമൂന്നച്ച് രൂപ).  

(സനി)  പരനികശഭാധനിചച്ച് മറുപടനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നച്ച് പുറനിങ്ങല് ദരനവമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് ആവശലമഭായ തുകേ അടനിയനര ധനസഹഭായമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുളതനിനഭാലുലാം,
ഇസൗ ഇനത്തനില് കൂടുതല് തുകേ ജനിലഭാകേളകര്മഭാര്  ആവശലചപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം,
ഇസൗ തുകേ വനിനനികയഭാഗനികക്കണതഭായനി വന്നനിടനില.

ചനികേനിതഭാ ദരനിതഭാശസഭാസ പദതനി

68 (1874) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഏറനഭാടച്ച് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല എത കപര്ക്കച്ച് ചനികേനിതഭാ ദരനിതഭാശസഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരമുള തുകേ
അനുവദനിച്ചുചവനലാം അവരുചട കപരുവനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനിൽ ഒരു ലക്ഷലാം മുതല് മൂന്നച്ച് ലക്ഷലാം രൂപ വചര ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച
എലഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം തുകേ നല്കേനി കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
അവരുചട ലനിസച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിൽ അനപതനിനഭായനിരലാം രൂപയലാം അതനില് തഭാചഴെയലാം ധന സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കചപട എത അകപക്ഷകേള ഉണഭായനിരുന: എലഭാ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
തുകേ നല്കേനി കേഴെനിഞനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറനഭാടച്ച്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല എത അകപക്ഷകേള കേഴെനിഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അവസഭാനകേഭാലത്തച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;  അവയനില്  ഓകരഭാന്നനിലുലാം  അനുവദനിച
എത തുകേ ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ചകേഭാടുത്തു തതീര്ത്തുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
അചലങനില് എകപഭാള ചകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ - ഡനി) മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

ജനസഭാനസന ഫണച്ച്

69(1875) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിചവര്ക്കച്ച്
ജനസഭാനസനഫണനികലക്കച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാന പറ്റുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

ജനസഭാനസന ഫണച്ച്

70 (1876) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശസവത്ക്കരനിക്കചപടുന്ന
ആളുകേളുചട  ഉന്നമനത്തനിനഭായനി  മുഖലമനനിയചട  ജനസഭാനസന  ഫണച്ച്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  എങനില് ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായഭാണച്ച് ഇതച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നചതന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആരുചടചയഭാചക്ക  സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണച്ച്  ഇതനിനുള  ഫണച്ച്

സസരൂപനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനിക്രമങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ഇ)  അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം  സമര്പനികക്കണ  കരഖകേള  എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

സന്നദ സലാംഘടനകേളക്കുലാം സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ഈ ഫണനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുനകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണച്ച്. 31-10-2016-ചല ജനി.ഒ.(പനി) 165/2016/ധന.  പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട

ജനസഭാനസനഫണച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  4-1-2017-ചല   ജനി.ഒ.  (പനി)

1/2017/ധന. പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണനിചന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള

വനിശദതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി

വചനിട്ടുണച്ച്.)*

(ബനി) ജനി.ഒ. (പനി) 1/2017/ധന. തതീയതനി 4-1-2017/ധന. ഉത്തരവനില് 'വലഭാപ്തനി'

എന്ന തലചക്കടനില് ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാണച്ച്.

(സനി)   ചപഭാതുജനങ്ങള,  സന്നദസലാംഘടനകേള,  സഭാമൂഹലപ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്

തഭാല്പരലമുള  സഭാപനങ്ങള,  ഉദഭാരമനസരഭായ  പ്രമുഖവലക്തനികേള  എന്നനിവരുചട

സഹകേരണകത്തഭാചടയഭാണച്ച് ഫണച്ച് സസരൂപനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി)   ജനി.ഒ.  (പനി)  1/2017/ധന.  തതീയതനി  4-1-2017/ധന.  ഉത്തരവനില്

'സഹഭായത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന്ന വനിധലാം'  എന്ന തലചക്കടനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാണച്ച്.  ഉത്തരവച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.* 

(ഇ)   കറഷനകേഭാര്ഡച്ച്,  ആധഭാര്കേഭാര്ഡച്ച്,  ബഭാങച്ച് പഭാസ്ബുക്കനിചന്റെ ആദലപുറലാം എന്നനിവയചട

പകേര്പച്ച്  സഹനിതമഭാണച്ച്  അകപക്ഷ  നല്കകേണതച്ച്.  സന്നദ  സലാംഘടനകേളക്കുലാം

സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ഇസൗ ഫണനില്നനിനലാം സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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എനകഡഭാസളഫഭാന ഇരകേളക്കച്ച് നഷപരനിഹഭാരലാം

71 (1877) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ഇരകേളക്കച്ച്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാന  കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം  വന്നകശഷലാം  എചനഭാചക്ക  സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞനിട്ടുചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ഇരകേളക്കച്ച്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  കുറമറ
രതീതനിയനില് സഹഭായധനലാം വനിതരണലാം ചചയഭാനുലാം നഭാളനിതുവചര സഹഭായലാം ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത
ഏറവലാം അര്ഹതയളവര്ക്കുകൂടനി സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി)  ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയചട വനിധനിപ്രകേഭാരലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ
വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനികക്കണനിവരുകമ്പഭാള  292.4  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
കവണനിവരുന്നതച്ച്. ഇതനില് കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ശുപഭാര്ശ ചചയതനിന
പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  അനുവദനിച  തുകേ  കുറയ്ക്കുകമ്പഭാള  ബഭാക്കനി  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണനിവരുചമന്നഭാണച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.
(2011 ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  എനകഡഭാസളഫഭാന
ദരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കച്ച്  പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം നലകേണചമന്നച്ച്  ശനിപഭാര്ശ ചചയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ദരനിതബഭാധനിതരുചട പടനികേയനില് നനിനലാം പൂര്ണമഭായലാം കേനിടപനിലഭായവര്ക്കുലാം
ബുദനിമഭാനലലാം സലാംഭവനിചവര്ക്കുലാം എനകഡഭാസളഫഭാന ദരനിതലാം മൂലലാം മരണചപടവരുചട
ആശനിതര്ക്കുലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ശഭാരതീരനികേ ചചവകേലലലാം ഉളവര്, കേലഭാനസര്
കരഭാഗനികേള എന്നനിവര്ക്കച്ച് മൂനലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ഗഡുക്കളഭായനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  ആദലഗഡുവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  രണഭാലാം  ഗഡുവഭായനി
44.466  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ധനസഹഭായമഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്).
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദരനിതബഭാധനിതരുചട  ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  സമഗ്ര
പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  വനികലജച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിചല മൂളനിയഭാര്  വനികലജനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനഭായനി
മൂളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനില്  പഭാകന്റെഷന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ചചകേവശമുള  ഭൂമനിയനില്
നനിന്നച്ച് റതീഹഭാബനിലനികറഷന വനികലജനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  25  ഏക്കര് ഭൂമനി  അനുവദനിച്ചു
കേനിടനിയനിട്ടുണച്ച്.  എനകഡഭാസളഫഭാന  പുനരധനിവഭാസപ്രവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
ദരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ആജതീവനഭാനലാം പൂര്ണ ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
സസൗജനല  ചസഷലലനിസച്ച്  &  സൂപര്ചസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
ആയതനികലക്കഭായനി  കകേരളത്തനിലുലാം കേര്ണഭാടകേയനിലുമഭായനി  17  ആശുപതനികേള എലാംപഭാനല്
ചചയചപടനിട്ടുണച്ച്.  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയനില്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതനിന
പ്രകേഭാരലാം  എനകഡഭാസളഫഭാന  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പ്രധഭാനമനനിയച്ച് കേത്തയചനിട്ടുമുണച്ച്. ബന്ധചപട
കേമ്പനനികേളനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം പരനിഗണനയനിലുണച്ച്.
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മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

72 (1878) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് എത തുകേ അനുവദനിച്ചു; മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള
കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  എലാം.എല്.എ.-യചട  ശനിപഭാര്ശകയഭാചടഭാപലാം
സമര്പനിച അകപക്ഷകേളനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം എത തുകേ അനുവദനിച്ചുചവനലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സമയത്തച്ച്  അനുവദനിച  ധനസഹഭായങ്ങള  ഏതച്ച്
കേഭാലയളവച്ച്  വചരയളവ  വനിതരണലാം  ചചയ;  ബഭാക്കനി  തുകേകേള  എന്നച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ആചകേ  7,03,00,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. 

(ബനി) മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില. ലഭനിച അകപക്ഷകേളനിചലലഭാലാം
പരനികശഭാധന നടത്തനി അര്ഹമഭായവര്ചക്കലഭാലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണച്ച്.

(സനി)  മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്  അകപക്ഷനിചവരനില്
അര്ഹരഭായ എലഭാവര്ക്കുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

മുഖലമനനിയചട ചനികേനിതഭാസഹഭായനനിധനി

73 (1879) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മുഖലമനനിയചട ചനികേനിതഭാ
സഹഭായനനിധനിയനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എത അകപക്ഷകേള
2017 ജനുവരനി 31 -വചര ലഭനിചനിട്ടുണച്ച് ;

(ബനി)  ആയതനില്  എതകപര്ക്കച്ച്  നഭാളനിതു  വചര  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.



128       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണച്ച്

74 (1880) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഖലമനനിയചട  ജനസഭാനസനഫണനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനസഭാനസന  ഉത്തരവകേളനിചല  അവലക്തതമൂലലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം

ചപഭാതുജനങ്ങളുലാം അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  ജനസഭാനസനഫണനികലക്കച്ച്  എന്നച്ച്  മുതലഭാണച്ച്  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിച്ചു

തുടങ്ങനിയതച്ച്;  നഭാളനിതുവചര  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  എത അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു;  എത

തുകേ സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു; ജനിലതനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനികലജച്ച്  വഴെനിയലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  വഴെനിയലാം  അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം

നടപടനികേള കൂടുതല് ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) 31-10-2016-ചല ജനി.ഒ.  (പനി) 165/2016/ധന പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട

ജനസഭാനസനഫണച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  4-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)1/2017

ധനപ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണനിചന്റെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദതീകേരനിചച്ച്

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. (ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.*

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  6-2-2017-നച്ച്

ധനകേഭാരല അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനിയചട കചലാംബറനില് വചച്ച് കൂടനിയ മതീറനിലാംഗനില്

ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള നടപടനി എടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ചചയ.

(മനിനനിടച്ച്സനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം ചചയന).*

(സനി) മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസനഫണച്ച് രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിച

31-10-2016  മുതല്  അകപക്ഷകേള  സസതീകേരനിചച്ച്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലതനിരനിച്ചുള

അകപക്ഷകേളുചട എണലാം തഭാചഴെപറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് :

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ജനില എണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 478

ചകേഭാലലാം 5399

പത്തനലാംതനിട 1325

ആലപ്പുഴെ 2027

കകേഭാടയലാം 887

ഇടുക്കനി 92

എറണഭാകുളലാം 87

തൃശ്ശൂര് 93

മലപ്പുറലാം 46000

പഭാലക്കഭാടച്ച് 169

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 140

കേണ്ണൂര് 95

വയനഭാടച്ച് 1545

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 51

ജനിലഭാതലത്തനില്  നഭാളനിതുവചര  ലഭനിച  ആചകേ  അകപക്ഷകേള  58388
(അനപചത്തണഭായനിരത്തനി മൂന്നൂറനി എണ്പചത്തടച്ച് എണലാം) മുഖലമനനിയചട ജനസഭാനസന
പദതനിയമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  നടത്തനി
വരനികേയഭാണച്ച്. ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചച്ച് തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ഡനി)  നനിലവനില്  വനികലജച്ച്,  തഭാലൂക്കച്ച്  ഓഫതീസുകേള  വഴെനി  അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുന്നതല.

801/2019
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മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നച്ച് സഹഭായലാം

75 (1881) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  മുഖലമനനിയചട
ദരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച് നഭാളനിതുവചര ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ആചകേ എത തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

ജനില എണലാം

തനിരുവനനപുരലാം 13,21,96,000

ചകേഭാലലാം 10,67,56,000

പത്തനലാംതനിട 2,76,85,000

ആലപ്പുഴെ 10,31,50,000

കകേഭാടയലാം 5,13,56,500

ഇടുക്കനി 4,38,50,000

എറണഭാകുളലാം 13,01,00,000

തൃശ്ശൂര് 5,00,40,500

മലപ്പുറലാം 7,03,00,000

പഭാലക്കഭാടച്ച് 1,72,00,000

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 5,20,00,000

കേണ്ണൂര് 4,48,37,000

വയനഭാടച്ച്  1,08,82,000

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 2,68,00,000

               ആചകേ 86,71,53,000
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മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനള സഹഭായലാം

76 (1882) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മുഖലമനനിയചട ദരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിന്നച്ച് എത തുകേ വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ഏറവലാം കൂടുതല് തുകേ മുഖലമനനിയചട
ദരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭനിച  വലക്തനി  ആരഭായനിരുനചവനലാം  തുകേ
എതയഭായനിരുനചവനലാം  ആരുചട  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലഭായനിരുന  തുകേ  അനുവദനിചചതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  2017  ജനുവരനി  31
വചര  മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  എത  തുകേ  വനിതരണലാം
ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  തുകേ  മുഖലമനനിയചട
ദരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിച  വലക്തനി  ആരഭായനിരുനചവനലാം  തുകേ
എതയഭായനിരുനചവനലാം  ആരുചട  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലഭായനിരുന  തുകേ  അനുവദനിചചതനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച്  അനുവദനിചതുലാം എന്നഭാല് വനിതരണലാം
ചചയഭാത്തതുമഭായ  എത  തുകേ  എത  കപര്ക്കച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വന്നതനിനുകശഷലാം
നല്കേനിചയന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  എത  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  ഇനനി
എത തുകേ വനിതരണലാം ചചയഭാന ബഭാക്കനിയചണന്നച്ച് മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചു വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.  

(ബനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ&എഫച്ച്)  അര്ഹരഭായ എലഭാ അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം തുകേ വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില.
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ജതീവനിതപ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനച്ച് പദതനികേള

77 (1883) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുചട ജതീവനിതപ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനച്ച്
ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്ന കശഷലാം ആവനിഷ്കരനിച പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് വതീടച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം പടയമനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച് പടയലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) 'ഓകരഭാ ഫയലുലാം ഒകരഭാ ജതീവനിതമഭാണച്ച്' എന്ന പ്രഖലഭാപനത്തനിനച്ച് വനിരുദമഭായനി
മുഖലമനനിയചട ഓഫതീസനില് ഫയലുകേള ചകേടനിക്കനിടക്കുനകണഭാ;  എങനില് ജനങ്ങളക്കച്ച്
എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ആശസഭാസകമകേഭാന കേഴെനിയകേ എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ദരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിന്നച്ച് സഹഭായലാം ആവശലചപടുന്നവര്ക്കച്ച് ഇതച്ച്
നല്കുന്നതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന എന്ന പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി)  കകേരളത്തനിചന്റെ സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനുകവണനി തഭാചഴെപറയന്ന
നഭാലച്ച്  ബൃഹത്തഭായ  പദതനികേള  അഞ്ചു  വര്ഷലാംചകേഭാണച്ച്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട
മനിഷന  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ആസൂതണ  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരല  (ഡനി)
വകുപനിചന്റെ 28-9-2016-ചല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 41/2016/ആ.സഭാ.വ. നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ പദതനി ജനസസൗഹൃദ
സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി ശുചനിതസലാം - മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നതീ  മൂന്നച്ച്  കമഖലകേളക്കുലാം
ഉസൗന്നല് നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുള ഹരനിതകകേരളലാം പദതനി. സഭാധഭാരണക്കഭാരുകടയലാം മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളുകടയലാം  ജതീവനിതസസൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുള
പദതനികേളഭാണനിവ.  ചനിടകയഭാചടയള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ
ഗുണഫലങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേയഭാണച്ച് പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലാം.

(സനി)  ഫയലുകേള ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം ഉണഭായനിടനില.

(ഡനി)  മുഖലമനനിയചട  ദരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  ധനസഹഭായത്തനിനച്ച്
അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  അതച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാചത നല്കുന്നതനികലയച്ച്  ഇകപഭാള
ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ധനസഹഭായലാം
വനിതരണലാം ചചയണചമന്നച്ച് ബന്ധചപടവര്ക്കച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുചട സസൗകേരലഭാര്തലാം വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

78 (T* 1884) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേരുചട  സസൗകേരലഭാര്തലാം  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തുകേകയഭാ
ധഭാരണയണഭാക്കുകേകയഭാ ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) വനിമഭാനത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സലലാം കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനങനിലുലാം
ശമലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ - സനി) ശബരനിമല  തതീര്തഭാടകേരുചട  സസൗകേരലഭാര്തലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  കനിയറനസുലാം
ലഭനിക്കണചമന്ന  വലവസയനില്  ഒരു  ഗ്രതീന  ഫതീല്ഡച്ച്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
21-2-2017-ചല ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിനച്ച്
ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജനസനി മുകഖന സഭാധലതഭാപഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരള
കസറച്ച്  ഇനഡസനിയല്  ഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷചന  (ചകേ.എസച്ച്.ചഎ.ഡനി.സനി.)
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ചര്ച നടത്തുകേകയഭാ
വനിമഭാനത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് സലലാം കേചണത്തുകേകയഭാ ചചയനിടനില.

പത്തനലാംതനിട വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

79 (1885) ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുചട സസൗകേരലലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനില്  ഒരു  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മനനിസഭ  തതീരുമഭാനലാം
ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  KSIDC  അലഭാചത  മറച്ച്  ഏചതങനിലുലാം  ഏജനസനിചയ  ഇതുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില് ഏചതലഭാലാം ഏജനസനികേചളന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ഇ)  അകമരനിക്കയനിചല  കേണ്സളടനിലാംഗച്ച്  കേമ്പനനിയഭായ  എയ്കകേഭാലാം  എന്ന
സഭാപനത്തനിചന്റെ പഠന റനികപഭാര്ടച്ച്  ആരുചട നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(എഫച്ച്)  നഭാളനിതുവചര  ആചരലഭാമഭാണച്ച്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി)  ഉണച്ച്.  മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി & ഡനി) 21-2-2017-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം ശബരനിമലയനില്
ഒരു വനിമഭാനത്തഭാവളലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ & എഫച്ച്) ആയതനികലക്കച്ച് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജനസനി മുകഖന സഭാധലതഭാ
പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി കകേരള കസറച്ച് ഇനഡസനിയല് ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച് കകേഭാര്പകറഷചന
(ചകേ.എസച്ച്.ചഎ.ഡനി.സനി.)  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുമുണച്ച്.  പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭായനിടനില.
ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി കവചറ ഒരു കേമ്പനനികയയലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിടനില.

ചചലറച്ച് ചമകടഭാ പദതനി

80 (1886)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഹലറച്ച്  ചമകടഭാ
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി തമ്പഭാനൂരനില് കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനികലക്കഭായനി ഇതുവചര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനി എന്നകത്തയച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ & ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ചചലറച്ച് ചമകടഭാ പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി തമ്പഭാനൂരനില്
ഒരു  കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
പഭാലത്തനിചന്റെ രൂപകരഖയലാം അനനിമറനികപഭാര്ട്ടുലാം ഡനി.എലാം.ആര്.സനി. തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച് നഭാറച്ച്പഭാക്കനിചന്റെ കസവനലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി ടഭാഫനികേച്ച് പഠനവലാം
നടത്തനിയനിരുന.  രൂപകരഖയലാം,  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  സലചമടുപച്ച്
ഉളചപചടയള തുടര് നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  രൂപകരഖയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  ലഭലമഭായ  കശഷലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള
സമയപരനിധനി ഉളചപചടയള കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചകേഭാചനി  ചമകടഭാ ചറയനില് പദതനിയചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

81 (1887) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ചറയനില് പദതനിയചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

ചകേഭാചനി  ചമകടഭാ  ചറയനില്  പദതനിയചട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസരനിതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ആദലഘടമഭായ  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം
വചരയള നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം 31-3-2017-നച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  ചമകടഭാ  ചറയനില്  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചട  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചകശഷലാം,  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  ചമകടഭായചട ആദലഘടലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനി
ക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ആലുവ മുതല് പഭാലഭാരനിവടലാം വചരയള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വയഡകച്ച്, ടഭാക്കച്ച്, ചചവദച്യുതതീകേരണ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
ആചകേയള  പതനിചനഭാന്നച്ച്  കസഷനുകേളുചട  ആര്.സനി.സനി.  സക്ചര്  പൂര്ത്തനിയഭായനി
കേഴെനിഞ്ഞു.  ബഭാക്കനിയള അവസഭാന ഘട പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു ചകേഭാണനിരനിക്കുന.
അഞ്ചു ചടയനിനുകേള ഇകപഭാള മുടത്തുള ചമകടഭാ ഡനികപഭായനില് പരതീക്ഷണ ഓടത്തനിലഭാണച്ച്.
ബഭാക്കനിയള  സനിഗ്നലനിലാംഗച്ച്,  ചടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന  കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
സനിഗ്നലനിലാംഗച്ച്,  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധന ഏതഭാനുലാം ആഴ്ചകേളക്കുളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. ചമകടഭാ സുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുചട
അനുമതനിക്കഭായള ഒന്നഭാലാം ഘട അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകേയലാം, രണഭാലാം ഘട അകപക്ഷ
സമര്പണത്തനിനഭായള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം  ചചയന.  സുരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധനയ്ക്കുള തയഭാചറടുപ്പുകേളുലാം തുടങ്ങനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

ചചലറച്ച് ചമകടഭാ പദതനി

82 (1888) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :   തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാനത്തുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാട്ടുലാം  ചചലറച്ച്  ചമകടഭാ  ചറയനില്  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണച്ച്  മുനസര്ക്കഭാര്  ആസൂതണലാം
ചചയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  പ്രസജുത  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ആചരയഭാണച്ച്  ചുമതലചപ
ടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) പദതനികേളുചട തുടര്നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  നഗരങ്ങളനില് ചചലറച്ച്

ചമകടഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  മുന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ഇതനിനഭായനി

വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  (ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം

പ്രസ്തുത  പദതനിയച്ച്  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്74/2015  ചപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി

11-9-2015  പ്രകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.

കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സലാംയക്തസലാംരലാംഭമഭായനി  ചകേഭാചനി-ചമകടഭാ  മഭാതൃകേയനില്

പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

പദതനിയചട ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം മറ്റു വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ഉളചപചട അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേരള  റഭാപനിഡച്ച്  ടഭാനസനിറച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  ലനിമനിറഡച്ച്

എന്ന കപരനില് ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു Special Purpose Vehicle

രൂപതീകേരനിച്ചു.  കൂടഭാചത  ചചലറച്ച്  ചമകടഭാ  പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള  പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല  കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ചയ  നനിയമനിച്ചു

ചകേഭാണ്ടുള  കേരഭാര്  20-1-2016-നച്ച്  ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയലാം  ചചയ.  തനിരുവനനപുരലാം  ചചലറച്ച്

ചമകടഭാ  പദതനിയചട ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലമഭായ  19.54.716  ഏക്കര്

സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ചചലറച്ച്  ചമകടഭാ  പദതനിയചട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡച്ച്

നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  8.2819  ചഹകര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയലാം,  സര്ക്കഭാര്

ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കകേരള റഭാപനിഡച്ച് ടഭാനസനിറച്ച് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് അനുവദനിചച്ച് നല്കേനി

ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ചചലറച്ച് ചമകടഭാ പദതനികയഭാടനുബന്ധനിച്ചുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേളക്കഭായനി

ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ചയ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)  8-9-2016-ചല ജനി.ഒ. (എലാംഎസച്ച്.) നമ്പര്67/2016 ചപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം

ചചലറച്ച്  ചമകടഭാ  പദതനിയചട കസഷനുകേളക്കുകവണനി സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാന

ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ചചലറച്ച്  ചമചടഭാ  പഭാതയനില്

ഉളചപട പടലാം, ശതീകേഭാരലലാം, ഉളര് എന്നതീ പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കമല്പഭാലങ്ങള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  മുകഖന  സലചമടുപനിനുള

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതു കൂടഭാചത, തനിരുവനനപുരലാം ചചലറച്ച് ചമകടഭായചട മചറഭാരു

പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനമഭായ കേഴെക്കൂടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം പഭാതവനികേസനത്തനിനുലാം

16-11-2017-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 79/2017/ചപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 137

ആളനിയഭാറനില്നനിനലാം കകേരളത്തനിനച്ച് ലഭനിക്കഭാന അര്ഹതചപട ജലലാം

83 (T* 1889) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ആളനിയഭാറനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതചപട  ജലത്തനിചന്റെ
അളവച്ച് എതചയനലാം  2004  മുതല് ലഭനിച ജലവനിഹനിതലാം എതചയനമുള വനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ജലവര്ഷലാം മണക്കടവച്ച് വനിയറനില്
7250 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.യലാം (ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത പ്രളയ ജലലാം ഒഴെനിചകേ) കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില്  12300  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  യമഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിചന്റെ ജല വനിഹനിതലാം.
ജൂചചല 1  മുതല് ജൂണ് 30 വചരയള കേഭാലയളവഭാണച്ച് ഒരു ജലവര്ഷലാം.  ഒകകഭാബര്
1 മുതല് ജനുവരനി 31 വചരയള അപര്നതീരഭാറനിചല തനതുനതീചരഭാഴക്കുലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
അവകേഭാശചപടതഭാണച്ച്.  (ഇസൗ ജലത്തനിചന്റെ അളവച്ച് കേരഭാറനില് നനിജചപടുത്തനിയനിടനില).
ഇതനിനു പുറകമ പറമ്പനിക്കുളലാം സനിസലാം ഡഭാമുകേളുകടയലാം കലഭാവര് നതീരഭാര് ഡഭാമനികന്റെയലാം
തനതുനതീചരഭാഴക്കച്ച്  16500  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  കേവനിയകേയഭാചണങനില്  അധനികേമഭായനി
വരുന്ന ജലത്തനില് 2500 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി. ജലലാം കകേരളത്തനിചല ചനിറ്റൂര് പ്രകദശചത്ത
ജലകസചനത്തനിനുലാം,  കശഷനിക്കുന്ന  ജലലാം  ചഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനികലക്കുലാം  വനികടണതഭാണച്ച്.
പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി. )യനില് നനിന്നച്ച്  2004-05  ജല വര്ഷലാം
മുതല്  2016-17  ചഫബ്രുവരനി ഒന്നഭാലാം ചചദസവഭാരലാം  (15-2-2017)  വചര കകേരളത്തനിനച്ച്
ലഭനിച ജലത്തനിചന്റെ അളവച്ച്  അനുബന്ധലാം  1  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* കലഭാവര്  നതീരഭാര്
ഡഭാമനികന്റെയലാം പറമ്പനിക്കുളലാം,  ചപരുവഭാരനിപളലാം,  തുണക്കടവച്ച്,  എന്നതീ ഡഭാമുകേളുകടയലാം
വൃഷനിപ്രകദശത്തുള  ജലലാം  ഒരുമനിച്ചു  കേണക്കഭാക്കനി  16500  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലലാം
2005-06  ജലവര്ഷത്തനിലുലാം  2500  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലലാം  2007-08  ജലവര്ഷത്തനിലുലാം
കകേരളത്തനിനച്ച് അര്ഹതചപടതഭായനി.  ഇതച്ച്  തുടര്നള ജല വര്ഷങ്ങളനില് കകേരളത്തനിനച്ച്
മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നനിനലാം ലഭലമഭായനി. പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം II ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര്

84  (1890)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഇക്കഴെനിഞ ചഫബ്രുവരനി  1-നച്ച്
കകേരളത്തനിചല കഷഭാളയഭാര്  നനിറയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായത ചവളലാം തമനിഴഭാടച്ച്  വനിട്ടു
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഇചലങനില്,  എത  അളവച്ച്  ചവളമഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  വനിട്ടു
കേനിടനിയചതനലാം, എത അളവച്ച് കുറവച്ച് ഉണച്ച് എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ലഭനികക്കണ മുഴവന ചവളവലാം യഥഭാസമയലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
ലഭലമഭാകുലാം  എന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഇല.  

(ബനി)  കകേരള കഷഭാളയഭാറനിചല ജലവനിതഭാനലാം  2017,  ചഫബ്രുവരനി  1-നച്ച്  പൂര്ണ
ജലനനിരപഭായ  (ഫുള  റനിസര്കവഭായര്  ചലവല്)  2663  അടനിയനില്  നനിലനനിര്ത്തഭാന
കവണതച്ച്  5420  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലമഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  1-2-2017-ചല  ജല
നനിരപച്ച്  2643.7  അടനിയഭായനിരുന.  ആ  സമയത്തച്ച്  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  3722
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലകമ ഉണഭായനിരുനള.  കകേരള കഷഭാളയഭാറനിചല ജല വനിതഭാനലാം
പൂര്ണ ജലനനിരപഭായ  2663  അടനിയനില് നനിലനനിര്ത്തഭാന  1698  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.
ജലത്തനിചന്റെ കുറവണഭായനിരുന.

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്  തമനിഴഭാടച്ച്  നടത്തനിയ  കേരഭാര്
വലവസഭാലലാംഘനങ്ങചളലഭാലാം തചന്ന ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം
കകേരളലാം  യഥഭാസമയലാം  തമനിഴഭാടനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  2012-2013  ജല
വര്ഷത്തനില്,  തമനിഴഭാടനിചന്റെ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസഭാ ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര
16-4-2013-നച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനില് ഒരു അസല് അനലഭായവലാം,
ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനിയലാം  ഫയല്  ചചയകേയണഭായനി.  ഇസൗ  ഹര്ജനിയനില്
ചചവദച്യുകതഭാല്പഭാദന രലാംഗത്തുലാം കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനിലുമഭായനി കകേരളത്തനിനുണഭായ നഷലാം
കേണക്കഭാക്കനി ആചകേ  56,12,22,548  രൂപ നഷപരനിഹഭാരമഭായനി ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ
പദതനി പ്രകദശത്തച്ച് അനുഭവചപടുന്ന കുടനിചവള ക്ഷഭാമവലാം കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള
ജല  ദസൗര്ലഭലവലാം  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്ന്നച്ച്  2016  ചസപ്റലാംബറനില്  പറമ്പനിക്കുളലാം
ഡഭാമനിചല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന്ന ചവളലാം ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചച്ച്
അവനിചടനനിന്നച്ച്  ചനിറ്റൂരനിചല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  700  MCFT  ചവളലാം  തചന്ന
നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച് ചകേഭാണച്ച് ബഹുമഭാനചപട കകേരളഭാ മുഖലമനനി തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
മുഖലമനനിക്കച്ച്  കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  വളചര  കുറഞ  കതഭാതനിലഭാണച്ച്  തമനിഴഭാടച്ച്
മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കനി വന്നതച്ച്.  ഇതനിചന തുടര്ന്നച്ച് രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള ജലലാം (കുടനിശ്ശെനിഖ ഉളചപചട)  നടപച്ച് ജലവര്ഷത്തനിചല
കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം,  തമനിഴെച്ച്  നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്
ഹസൗസച്ച്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  ജലനനിരപച്ച്  എതയലാം
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ചപചടന്നച്ച് പൂര്ണ ജലനനിരപനില്  (എഫച്ച്.ആര്.എല്.)  എത്തനിക്കണചമനലാം,  തമനിഴഭാടച്ച്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  I-ചന്റെ പ്രവര്ത്തനവലാം പറമ്പനിക്കുളകത്തയച്ച്  ജലലാം  തനിരനിചച്ച്
വനിടുന്നതു നനിര്ത്തുകേയലാം ചചയണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനചപട കകേരളഭാ
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച് ബഹുമഭാനചപട തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
മനനിക്കച്ച് കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  കൂടഭാചത രൂക്ഷമഭായ ജലക്ഷഭാമലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്
ഇസൗ  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടചപടച്ച്  കേഭാരഭാര്പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാന
കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴഭാടനിനച്ച് നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച് കകേരള ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി
8-10-2016-നച്ച് ബഹുമഭാനചപട  കകേന്ദ്ര ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.

കകേരളത്തനിചന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേചത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  തമനിഴഭാടച്ച്  സലാംയക്ത
ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കയഭാഗത്തനില്  പചങടുക്കഭാന  തയഭാറഭാവകേയണഭായനി.
തുടര്ന്നച്ച്  സലാംയക്ത  ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  (JWRB)  97-ാാമതച്ച്  കയഭാഗലാം
26-10-2016-നച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് വചച്ച് കചര്ന. ഇസൗ കയഭാഗത്തനില് കകേരളലാം കേതീഴെച്ച് നദതീതട
അവകേഭാശത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള
ജലലാം ഏചതഭാരു സഭാഹചരലത്തനിലുലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച് ആവശലചപട്ടു.
ഇതനിനച്ച്  കശഷലാം  98- ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗലാം  13-12-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച്  നഭാടനിചല
ചപഭാളഭാചനിയനില് വചച്ച് കചരുകേയണഭായനി. 13-12-2016 മുതല് ഡനിസലാംബര് അവസഭാന
വഭാരലാം വചര മണക്കടവനില് 175 കേക്യൂചസകച്ച് എന്ന കതഭാതനില് മഭാതകമ ജലലാം നല്കേഭാന
സഭാധനിക്കുകേയളചവന്നച്ച്  98-ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗത്തനില് തമനിഴഭാടച്ച് അറനിയനിക്കുകേയലാം
തുടര്ന്നച്ച്  മണക്കടവനികലക്കുള  ജലവനിതരണ  കതഭാതച്ച്  ഇരു  ഗവണ്ചമന്റുകേളുകടയലാം
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാചമന്നച്ച്  ധഭാരണയമഭായനി.  ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  തമനിഴഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല
ജലസലാംഭരണ  നനില  വചച്ച്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ചഫബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  കകേരളഭാ
കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ  അസഭാധലമഭായതനിനഭാല്
തമനിഴഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാറനിചല മുഴവന ജലവലാം കകേരള കഷഭാളയഭാറനികലക്കച്ച് തമനിഴഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാര്
പവര്ഹസൗസച്ച്  II വഴെനികയഭാ,  By-pass  വഴെനികയഭാ,  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള  ജലവനിഹനിതലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേരളലാം ആവശലചപട്ടു.

7-1-2017-ല്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  ബഹുമഭാനചപട  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
മുഖലമനനിക്കച്ച്  കേത്തയചതനിചന  തുടര്ന്നച്ച്  28-1-2017-നച്ച്  തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  വചച്ച്
അനര്സലാംസഭാന ചസക്രടറനിതല ചര്ച നടക്കുകേയലാം മണക്കടവച്ച് വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചച്ച്
അവസഭാനലാം വചര  290  കേക്യൂചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേണചമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമനലാം കകേരളലാം തമനിഴഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപടുകേയലാം ചചയ.  രൂക്ഷമഭായ വരളചയചട അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.-യനിചല
ജല  ദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കകേരളലാം  തമനിഴഭാടുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണചമന്നച്ച്
തമനിഴഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയലാം എന്നഭാല് കേതീഴെച്ച്  നദതീതട അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
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മുഴവന  ജലവലാം  ലഭനികക്കണതഭാചണന  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേരളലാം  അതച്ച്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.
2017  ചഫബ്രുവരനി  15  വചര  200  കേച്യുചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് മണക്കടവനില് ജലലാം
ലഭലമഭാക്കണചമന്നതച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  28-1-2017-ചല
ചസക്രടറനിതല  ചര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  6-2-2017-മുതല്  15-2-2017
വചര  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  200  കേച്യുചസകനിലധനികേലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നച്ച്
16-2-2017-ല് നടന്ന ഉകദലഭാഗസതല ചര്ചചയത്തുടര്ന്നച്ച്  28-2-2017  വചര ആളനിയഭാറനില്
നനിന്നച്ച് 250 കേച്യുചസകച്ച് ജലലാം തുറനവനിടഭാചമനലാം മണക്കടവനില് ഏകേകദശലാം 190-200
കേച്യുചസകച്ച് വചര ജലലാം ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം തമനിഴഭാടച്ച് സമ്മേതനിക്കുകേയലാം ചചയ.

ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  കകേരള ജലകസചന വകുപ്പുലാം,  കകേരള ചചവദച്യുതനി കബഭാര്ഡുലാം,
കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം, പനി.എ.പനി. കേരഭാര് വലവസകേള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതചപട ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച് തമനിഴഭാടനിനച്ച്  നടപച്ച് ജല
വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയ്ക്കുകേയണഭായനി. പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്
നനിന്നച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച് അവകേഭാശചപട ജലലാം കനടനിചയടുത്തച്ച് ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനി പ്രകദശചത്ത
നനിലവനിചല ജല ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള ഉസൗര്ജനിത നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് നദതീജല കേരഭാര് പുതുക്കഭാന നടപടനി

85 (1891) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് നദതീജല കേരഭാര് പുതുക്കനിയനിടച്ച്  30 വര്ഷക്കഭാലകത്തഭാളമഭായ
സഭാഹചരലത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് പ്രസ്തുത കേരഭാര് പുതുക്കനി കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതചപടതുലാം ആവശലമുളതുമഭായ ജലലാം കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച് സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിലുള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാറനിചന്റെ ഖണ്ഡനികേ  5 (സനി)  അനുസരനിചച്ച്
ഉഭയകേക്ഷനി സമ്മേതപ്രകേഭാരലാം  കേരഭാറനില് പറഞനിട്ടുള വലവസകേള ഓകരഭാ  മുപതച്ച്
വര്ഷകത്തയലാം  അനുഭവത്തനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ചചയഭാചമന്നച്ച്
വലവസയണച്ച്. ഇതനുസരനിചച്ച് കേരഭാറനിചല വലവസകേള പുനരവകലഭാകേനലാം ചചയവഭാനുള
കേഭാലഭാവധനി  1988  നവലാംബര്  9-നച്ച്  തനികേഞനിരുന.  ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ചചയന്നതനിനുള  നടപടനികേള  കകേരളലാം  1998-ല്
ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുലാം മനനിതലത്തനിലുലാം,
മുഖലമനനിതലത്തനിലുലാം  നനിവധനി  ചര്ചകേള  1988-2011  കേഭാലയളവനില്  ഇരു
സലാംസഭാനങ്ങള തമ്മേനില്  നടചന്നങനിലുലാം,  സലാംയക്ത  കഗജനിങ്ങനിലൂചട  സനിരതീകേരനിക്കചപട
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അധനികേ  ജല  ലഭലത  പങച്ച്  വയ്ക്കുന്നതച്ച്  ഉളചപചടയള  വനിഷയങ്ങളനില്  കകേരളവലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടുലാം  പരസര  ധഭാരണയനില്  എത്തനികചരഭാത്തതനിനഭാല്  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം
ഇതുവചര  യഥഭാര്തലമഭായനിടനില.  പല  തലത്തനിലുള  ചര്ചകേള  നടന്നനിട്ടുലാം  കേരഭാര്
പുതുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാചത  വരനികേയലാം  അകതസമയലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കേരഭാര്  ലലാംഘനലാം
പതനിവഭാക്കുകേയലാം  ചചയ  സഭാഹചരലത്തനില്  നനിയമ  നടപടനികേളനികലയച്ച്  കപഭാകേഭാന
കകേരളലാം  നനിര്ബന്ധനിതമഭാകയക്കുലാം.  എന്നഭാല് ചര്ചകേളനിലൂചട  സമവഭായത്തനിചലത്തുകേ
എന്നതു  തചന്നയഭാണച്ച്  ഇകപഭാഴലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ  മുഖല  അജണ.  കകേരളത്തനിചന്റെ
തഭാല്പരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില്  ഉസൗന്നല്  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി തുടര് ചര്ചകേള നടത്തുന്നതു സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണച്ച്.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന ജലലാം 

86  (T* 1892)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിലുടനതീളലാം പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ലഭനികക്കണ്ടുന്ന ജലലാം എതചയനലാം, നടപ്പുവര്ഷലാം ലഭനിച ജലലാം എതചയനമുള വനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ചനിറ്റൂര് പുഴെയനികലയ്ക്കുള ആളനിയഭാര്ചവളലാം നടപ്പു വര്ഷലാം എത അളവച്ച്
ചവടനിക്കുറച്ചു എനലാം,  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി കകേന്ദ്ര ഇടചപടല് ജലവകുപച്ച് നടത്തനികയഭാ
എനലാം എചനലഭാലാം തുടര് നടപടനികേള വകുപച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത കേരഭാറുകേള പ്രകേഭാരലാം ജനിലയനിചല കേഭാര്ഷനികേകമഖലയ്ക്കു ലഭനികക്കണ
ജല ലഭലതക്കുറവ മൂലലാം  കൃഷനിനഭാശലാം  ഉണഭാകുന്ന കമഖലകേളനില്,  ജലലഭലത  ഉറപ്പു
വരുത്തഭാന  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എചനലഭാമഭാണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  പറമ്പനിക്കുളലാം-  ആളനിയഭാര്  സലാംയക്ത
ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡച്ച്  എത  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നനിരുനചവനലാം  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം
പചങടുത്ത  ഉകദലഭാഗസര്  ആചരലഭാചമനലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിചല  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
കവണ്ടുന്ന  ജലലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചവനമുള
വകുപ്പു തല നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ജലവര്ഷലാം
മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് 7250 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.യലാം (ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത പ്രളയ
ജലലാം  ഒഴെനിചകേ)  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12300  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.-യമഭാണച്ച്
കകേരളത്തനിചന്റെ ജല വനിഹനിതലാം. ജൂചചല 1 മുതല് ജൂണ് 30 വചരയള കേഭാലയളവഭാണച്ച്
ഒരു  ജലവര്ഷലാം.  ഒകകഭാബര്  1  മുതല്  ജനുവരനി  31  വചരയള  അപര്നതീരഭാറനിചല
തനതുനതീചരഭാഴക്കുലാം കകേരളത്തനിനച്ച് അവകേഭാശചപടതഭാണച്ച്.  (ഇസൗ ജലത്തനിചന്റെ അളവച്ച്
കേരഭാറനില് നനിജചപടുത്തനിയനിടനില).  ഇതനിനു പുറകമ പറമ്പനിക്കുളലാം സനിസലാം ഡഭാമുകേളുകടയലാം
കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനികന്റെയലാം  തനതുനതീചരഭാഴക്കച്ച്  16500  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.
കേവനിയകേയഭാചണങനില്  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ജലത്തനില്  2500  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.
ജലലാം  കകേരളത്തനിചല ചനിറ്റൂര്  പ്രകദശചത്ത ജലകസചനത്തനിനുലാം,  കശഷനിക്കുന്ന ജലലാം
ചഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനികലക്കുലാം വനികടണതഭാണച്ച്.  കമല്പറഞ ജല വനിഹനിതത്തനില് പഭാലക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനിചല  ചനിറ്റൂര്  പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശത്തച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതച്ച്  മണക്കടവച്ച്
വനിയറനില് ലഭലമഭാകക്കണ  7250  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലവലാം,  പറമ്പനിക്കുളലാം  സനിസലാം
ഡഭാമുകേളുകടയലാം  കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനികന്റെയലാം  തനതു  നതീചരഭാഴക്കച്ച്  16500
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  കേവനിയകേയഭാചണങനില്  അധനികേമഭായനി  വരുന്ന ജലത്തനില്  2500
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലവമഭാണച്ച്.  നടപച്ച് ജലവര്ഷത്തനില്  (2016-17)  ചഫബ്രുവരനി ഒന്നഭാലാം
ചചദസവഭാരലാം  (15-2-2017)  വചര  പനി.എ.പനി.-യനില് നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  മണക്കടവച്ച്
വനിയറനില് 3155 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി. ജലമഭാണച്ച് ലഭനിചതച്ച്.

(ബനി)  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനിപ്രകദശചത്ത  ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി  പറമ്പനിക്കുളലാം-
ആളനിയഭാര് കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നടപച്ച് ജലവര്ഷത്തനില് (2016-17)
ചഫബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലാം  ചചദസവഭാരലാം  (15-2-2017)  വചര  ലഭനികക്കണ  ജലലാം  5770
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ആണച്ച്.  എന്നഭാല് 2615 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  കുറവച്ച് ജലമഭാണച്ച് ഇസൗ
കേഭാലയളവനില് ലഭനിചതച്ച്.  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനിപ്രകദശത്തച്ച് അനുഭവചപടുന്ന കുടനിചവള
ക്ഷഭാമവലാം കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുള ജല ദസൗര്ലഭലവലാം ശദയനില്ചപടതനിചന തുടര്ന്നച്ച്
2016  ചസപ്റലാംബര്  രണഭാലാം  ചചദസവഭാരത്തനില്  700  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലമഭാണച്ച്
ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനിപ്രകദശകത്തയഭായനി  ആവശലചപടനിരുന്നചതങനിലുലാം  250  കേക്യൂചസകച്ച്
എന്ന കതഭാതനില് ചവളലാം തരഭാചമന്നഭാണച്ച് തമനിഴഭാടച്ച് അറനിയനിചനിരുന്നതച്ച്.  പറമ്പനിക്കുളലാം
ഡഭാമനിചല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവന്ന ചവളലാം ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചച്ച്
അവനിചടനനിന്നച്ച്  ചനിറ്റൂരനിചല കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ ചവളലാം മണക്കടവനില് നല്കേണചമ
ന്നഭാവശലചപടച്ച് ചകേഭാണച്ച് 16-9-2016-നച്ച് ബഹുമഭാനചപട കകേരളഭാ മുഖലമനനി തമനിഴഭാടച്ച്
മുഖലമനനിക്കച്ച്  കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി  ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  2016  ഒകകഭാബര്  ഒന്നഭാലാം
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ചചദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തയച്ച്
ലഭലമഭാകക്കണ  700  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലലാം  (540  കേച്യുചസകച്ച്  എന്ന  കതഭാതനില്)
മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നല്കേണചമന്നച്ച് ആവശലചപടനിരുന. എന്നഭാല് വളചര കുറഞ
കതഭാതനിലഭാണച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കനി വന്നതച്ച്. ഇതനിചന തുടര്ന്നച്ച്
രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം  (കുടനിശ്ശെനികേ
ഉളചപചട)  നടപച്ച് ജലവര്ഷത്തനിചല കശഷനിക്കുന്ന കേഭാലയളവനില് ലഭലമഭാക്കണചമനലാം
തമനിഴഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്  ഹസൗസച്ച്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച്  കകേരള
കഷഭാളയഭാര് ജലനനിരപച്ച് എതയലാം ചപചടന്നച്ച് പൂര്ണ ജലനനിരപനില്  (എഫച്ച്.ആര്.എ.)
എത്തനിക്കണചമനലാം,  തമനിഴഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  I-ചന്റെ  പ്രവര്ത്തനവലാം
പറമ്പനിക്കുളകത്തക്കച്ച്  ജലലാം  തനിരനിചച്ച്  വനിടുന്നതുലാം  നനിര്ത്തുകേയലാം  ചചയണചമന്നഭാവശല
ചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച്
ബഹുമഭാനചപട തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് മനനിക്കച്ച് കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി കൂടഭാചത
പ്രശ്നത്തനില് ജലക്ഷഭാമലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഇസൗ പ്രശ്നത്തനില് ഇടചപടച്ച്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള
ജലലാം കകേരളത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാന കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴഭാടനിനച്ച്  നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്
കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച്  ബഹമഭാനചപട  കകേന്ദ്രജലവനിഭവ
വകുപച്ച് മനനിക്കുലാം  കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി.

കകേരളത്തനിചന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേചത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്,  സലാംയക്ത
ജലക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ കയഭാഗത്തനില് പചങടുക്കഭാന തയഭാറഭാവകേയലാം തുടര്ന്നച്ച്
സലാംയക്ത ജല ക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ (JWRB) 97- ാാമതച്ച് കയഭാഗലാം  26-10-2016-നച്ച്
പഭാലക്കഭാടച്ച്  വചച്ച്  കചര്ന.  ഇസൗ കയഭാഗത്തനില് കകേരളലാം,  കേതീഴെച്ച്  നദതീതട അവകേഭാശത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള  ജലലാം  ഏചതഭാരു
സഭാഹചരലത്തനിലുലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപട്ടു.  ഇതനിനച്ച്
കശഷലാം 98- ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗലാം 13-12-2016-നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനിചല ചപഭാളഭാചനിയനില്
ചവചച്ച്  കചരുകേയണഭായനി.  ഇസൗ  കയഭാഗത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം
നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി  ആവശലചപട്ടു.  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  7.25
ടനി.എലാം.സനി.എഫുലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12.3  ടനി.എലാം.സനി.എഫുലാം  കേരഭാര്പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനച്ച്  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാചണനലാം  ഇതച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയതനിനച്ച്
കശഷകമ  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച്  പനി.എ.പനി.-യനില്  നനിനലാം  ജലലാം  എടുക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയളചവനലാം  കകേരളലാം  വഭാദനിക്കുകേയലാം  ആയതനിനഭാല്  കുടനിചവളത്തനിനച്ച്
കവണനിയള  ജലലാം  മഭാതലാം  എടുത്തകശഷലാം  ബഭാക്കനി  ജലലാം  മുഴവന  കകേരളത്തനിനച്ച്
നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം  ആവശലചപട്ടു.  മഭാതമല  97-ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗത്തനില്
സമ്മേതനിചതച്ച് കപഭാചല തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നവലാംബര് II,  ഡനിസലാംബര് I
എന്നതീ ചചദസവഭാരങ്ങളനില് ജലലാം നല്കേനിയനിടനില എന്ന കേഭാരലവലാം കകേരളലാം ചൂണനിക്കഭാടനി.
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എന്നഭാല് 13-12-2016 മുതല് ഡനിസലാംബര് അവസഭാന വഭാരലാം വചര മണക്കടവനില് 175
കേച്യുചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് മഭാതകമ ജലലാം നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകേയളചവന്നച്ച്  98- ാാമതച്ച്
JWRB  കയഭാഗത്തനില്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  അറനിയനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നച്ച്  മണക്കടവനികലയ്ക്കുള
ജലവനിതരണ  കതഭാതച്ച്  ഇരു  ഗവണ്ചമന്റുകേളുകടയലാം  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാചണന്നച്ച്
ധഭാരണയമഭായനി.  ഇതനിനച്ച്  പുറകമ  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല   ജലസലാംഭരണ നനില
വചച്ച് കനഭാക്കുകമ്പഭാള ചഫബ്രുവരനി ഒന്നഭാലാംതതീയതനി കകേരള കഷഭാളയഭാര് റനിസര്കവഭായര്
പൂര്ണ ജലനനിരപനിലഭാചകേ അസഭാധലമഭായതനിനഭാല് തമനിഴഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാറനിചല മുഴവന
ജലവലാം കകേരള കഷഭാളയഭാറനികലക്കച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസച്ച് II വഴെനികയഭാ,
By-pass  വഴെനികയഭാ,  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള  ജല  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേരളലാം ആവശലചപട്ടു.

7-1-2017-ല്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  ബഹുമഭാനചപട  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
മുഖലമനനിക്കച്ച്  കേത്തയചതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  28-1-2017-നച്ച്  തനിരുവനനപുരത്തുവചച്ച്
അനര്സലാംസഭാന ചസക്രടറനിതല ചര്ച നടക്കുകേയലാം മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് 2017 മഭാര്ചച്ച്
അവസഭാനലാം വചര  290  കേക്യൂചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേണചമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില്  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുള ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം കകേരളലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപടുകേയലാം ചചയ.  രൂക്ഷമഭായ വരളചയചട അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.-യനിചല
ജല ദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കകേരളലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണചമന്നച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയലാം എന്നഭാല് കേതീഴെച്ച് നദതീതട അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
മുഴവന  ജലവലാം  ലഭനികക്കണതഭാചണന  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേരളലാം  അതച്ച്  നനിരഭാകേരനിച്ചു.
2017  ചഫബ്രുവരനി  15  വചര  200  കേക്യൂചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് മണക്കടവനില് ജലലാം
ലഭലമഭാക്കണചമന്നതച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  28-1-2017-ചല
ചസക്രടറനിതല ചര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  6-2-2017  മുതല്  15-2-2017
വചര  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  200  കേച്യുചസകനിലധനികേലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നച്ച്
16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസതല  ചര്ചചയത്തുടര്ന്നച്ച്  28-2-2017  വചര
ആളനിയഭാറനില് നനിന്നച്ച്  250  കേച്യുചസകച്ച്  ജലലാം തുറനവനിടഭാചമനലാം മണക്കടവനില് ഏകേകദശലാം
190-200  കേച്യുചസകച്ച്  വചര  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  സമ്മേതനിക്കുകേയലാം
ചചയ.  ഇതനിനച്ച് പുറകമ കകേരള ജലകസചന വകുപ്പുലാം,  കകേരള ചചവദച്യുതനി കബഭാര്ഡുലാം,
കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം, പനി.എ.പനി. കേരഭാര് വലവസകേള പഭാലനിച്ചുചകേഭാണച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതചപട ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച് നടപച്ച് ജല
വര്ഷത്തനില്  നനിരവധനി  കേത്തുകേള  അയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്
പദതനിയനില്നനിന്നച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച് അവകേഭാശചപട ജലലാം കനടനിചയടുത്തച്ച് ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ പദതനി
പ്രകദശചത്ത  നനിലവനിചല  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുള  ഉസൗര്ജനിത  നടപടനികേള
തുടര്നവരുന.
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(സനി)  കകേരളത്തനിനച്ച്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള ജലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
കകേരളത്തനിചന്റെ തഭാല്പരലങ്ങള പൂര്ണമഭായനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനില് ഉസൗന്നല് നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി  തുടര്  ചര്ചകേള  നടത്തനി  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനുള  ശമങ്ങളഭാണച്ച്
സലാംസഭാനലാം  നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  28-1-2017-ചല  ചസക്രടറനിതല  ചര്ചയനിലുണഭായ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വചര  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്
2 00  കേച്യുചസകനിലധനികേലാം  ജലലാം  ലഭനിച്ചു.  16-2-2017  മുതല്  28-2-2017  വചര
മണക്കടവനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി 16-2-2017-നച്ച് കജഭായനിന്റെച്ച് ഡയറകര്,
ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  ഡനിവനിഷന,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  കകേഭായമ്പത്തൂരനില് വചച്ച് നടന്ന ചര്ചചയത്തുടര്ന്നച്ച്
28-2-2017  വചര  ആളനിയഭാറനില്  നനിന്നച്ച്  250  കേച്യുചസകച്ച്  ജലലാം  തുറനവനിടഭാചമനലാം
മണക്കടവനില്  ഏകേകദശലാം  190-200  കേച്യുചസകച്ച്  വചര  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  സമ്മേതനിച്ചു.  ഇതച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം  ഇകപഭാള  മണക്കടവനില്  ലഭനിച്ചു
വരുനണച്ച്.  ഇസൗ ജലലാം പ്രധഭാനമഭായലാം ചനിറ്റൂര് പദതനി പ്രകദശചത്ത കുടനിചവളഭാവശല
ത്തനിനഭാണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസകേള
പഭാലനിച്ചുചകേഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  അര്ഹതചപട  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്
കകേരള  ജലകസചന  വകുപ്പുലാം,  കകേരള  ചചവദച്യുതനി  കബഭാര്ഡുലാം,  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം,
തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച് നടപച്ച് ജല വര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയ്ക്കുകേയണഭായനിട്ടുണച്ച്.
പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില് നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  അവകേഭാശചപട
ജലലാം  കനടനിചയടുത്തച്ച്  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശചത്ത  നനിലവനിചല  ജലക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുള ഉസൗര്ജനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് സലാംയക്ത ജല ക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ
(JWRB)  കയഭാഗലാം രണച്ച് തവണ കചരുകേയണഭായനി.  കബഭാര്ഡനിചന്റെ 97- ാാമതച്ച് കയഭാഗലാം
26-10-2016-നച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  വച്ചുലാം  26-10-2016-നച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ചവച്ചുലാം  98- ാാമതച്ച്
ചജ.ഡബക്യൂ.ആര്.ബനി.  കയഭാഗലാം  13-12-2016-നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനിചല ചപഭാളഭാചനിയനില് വച്ചുലാം
കചരുകേയണഭായനി.  97- ാാമതച്ച് ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  കബഭാര്ഡച്ച് കയഭാഗത്തനില് കകേരളചത്ത
പ്രതനിനനിധതീകേരനിചച്ച് പചങടുത്തതച്ച് തഭാചഴെപറയന്ന ഉകദലഭാഗസരഭാണച്ച് :

1. ശതീ. വനി. ചകേ.  മഹഭാനുകദവന, അനര്സലാംസഭാന നദതീജല ചതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്,  തനിരുവനനപുരലാം,  (ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  കബഭാര്ഡച്ച്
ചചയര്മഭാന)

2. ശതീ. വര്ഗതീസച്ച് സഭാമുവല്,  ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.,  സനിവനില് കേണ്സക്ഷന
സസൗത്തച്ച്, തനിരുവനനപുരലാം (ചജ.ഡബച്യു.ആര്. കബഭാര്ഡച്ച് അലാംഗലാം)

98- ാാമതച്ച്  ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  കബഭാര്ഡച്ച്  കയഭാഗത്തനില്  കകേരളചത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചച്ച്
പചങടുത്തതച്ച് തഭാചഴെപറയന്ന ഉകദലഭാഗസരഭാണച്ച് :
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1. ശതീ.  വനി.  ചകേ മഹഭാനുകദവന,  അനര്സലാംസഭാന നദതീജല ചതീഫച്ച്
എഞനിനതീയര്,  തനിരുവനനപുരലാം,  (ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  കബഭാര്ഡച്ച്
ചചയര്മഭാന)

2. ശതീമതനി സുചനിത പനി., ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി., സനിവനില് കേണ്സക്ഷന
സസൗത്തച്ച്, തനിരുവനനപുരലാം (ചജ.ഡബച്യു.ആര്. കബഭാര്ഡച്ച് അലാംഗലാം)

കൂടഭാചത  ഇസൗ  രണച്ച്  കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  അനര്സലാംസഭാന  നദതീജല  ചതീഫച്ച്
എഞതീനതീയറുചട  കേഭാരലഭാലയത്തനികലയലാം  ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  ചതീഫച്ച്  എഞനിനതീയറുചട
കേഭാരലഭാലയത്തനികലയലാം ഉകദലഭാഗസര്,  കപ്രഭാജകച്ച് ചതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്,  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിചല
അനുബന്ധ ഉകദലഭാഗസര്  ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  ഡനിവനിഷന പഭാലക്കഭാടനിചല കജഭായനിന്റെച്ച്
ഡയറകര്,  അനുബന്ധ ഉകദലഭാഗസര്,  എന്നനിവര് പചങടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളത്തനിചന്റെ
ശക്തമഭായ സമ്മേര്ദ്ദേചത്തത്തുടര്ന്നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് സലാംയക്ത ജല ക്രമതീകേരണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ
കയഭാഗത്തനില്  പചങടുക്കഭാന  തയഭാറഭാവകേയലാം  തുടര്ന്നച്ച്  സലാംയക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ
കബഭാര്ഡനിചന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതച്ച്  കയഭാഗലാം  26-10-2016-നച്ച്  പഭാലക്കഭാടച്ച്  വചച്ച്
കചരുകേയമുണഭായനി.  ഇസൗ  കയഭാഗത്തനില്  കകേരളലാം,  കേതീഴെച്ച് നദതീതട  അവകേഭാശത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള ജലലാം ഏചതഭാരു
സഭാഹചരലത്തനിലുലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടഭാവശലചപട്ടു. ഇതനിനുകശഷലാം
98- ാാമതച്ച് ചജ.ഡബച്യു.ആര്.ബനി. കയഭാഗലാം 13-12-2016-നച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടനിചല ചപഭാളഭാചനിയനില്
വചച്ച്  കചരുകേയണഭായനി.  ഇസൗ  കയഭാഗത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം
നല്കേണചമന്നച്ച് കകേരളലാം ശക്തമഭായനി ആവശലചപട്ടു.  കയഭാഗത്തനില് ഇരു കൂടരുലാം തമ്മേനില്
ജലലാം പങനിടലനില് ധഭാരണയനില് ആകേഭാത്തതനിനഭാല് ചജ.ഡബച്യു.ആര്.ബനി.  ചചയര്മഭാന
എന്ന  നനിലയച്ച്  17-12-2016-നച്ച്  ചതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ചഎ.എസച്ച്.ഡബച്യു.വനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  17-1-2017-നച്ച്  കകേരള  ജലവനിഭവവകുപച്ച്  അഡതീഷണല്  ചതീഫച്ച്
ചസക്രടറനി  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  ചസക്രടറനിക്കച്ച്  പനി.എ.പനി.  യനിചല ജലലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന
വനിഷയത്തനില്  ഒരു  സമവഭായത്തനിചലത്തഭാന  രണച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങള  തമ്മേനിലുള
ചസക്രടറനി  തലകയഭാഗലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  തതീയതനി  അറനിയനിക്കഭാന
ആവശലചപടുകേയലാം തുടര്ന്നച്ച്  28-1-2017-നച്ച് തനിരുവനനപുരത്തച്ച് വചച്ച് അനര്സലാംസഭാന
ചസക്രടറനി  തല  ചര്ച  നടക്കുകേയലാം  ചചയ.  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചച്ച്
അവസഭാനലാം വചര  290  കേച്യുചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേണചമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില് കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം  കകേരളലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപട്ടു.  പ്രസ്തുത  ചര്ചയനിലുണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  6-2-2017  മുതല്
15-2-2017  വചര  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  200  കേച്യുചസകനിലധനികേലാം  ജലലാം  ലഭനിച്ചു.
മണക്കടവനില് ജലലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  16-2-2017-നച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്  ഡയറകര്,
ചജ.ഡബച്യു.ആര്.  ഡനിവനിഷന,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  കകേഭായമ്പത്തൂരനില്  വചച്ച്  നടത്തനിയ
ചര്ചകേളചക്കഭാടുവനില് 28-2-2017 വചര ആളനിയഭാറനില് നനിന്നച്ച്  250 കേച്യുചസകച്ച്  ജലലാം
തുറനവനിടഭാചമനലാം  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശലാം  190-200  കേച്യുചസകച്ച്  വചര  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  സമ്മേതനിച്ചു.  ഇതനുസരനിചച്ച്  ജലലാം  ഇകപഭാള  മണക്കടവനില്
ലഭനിക്കുനണച്ച്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 147

പതപ്രവര്ത്തകേ ആശനിത ചപനഷന

87 (1893) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ശതീമതനി എലാം.പനി.കപ്രമലത, W/o രഭാമചന്ദ്രന ചകേഭാടഭാപളനി എന്നയഭാളനില് നനിനലാം

പത പ്രവര്ത്തകേ ആശനിത ചപനഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഈ അകപക്ഷയനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പത  പ്രവര്ത്തകേ  ആശനിത  ചപനഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം, അനുബന്ധ കരഖകേളുലാം എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണച്ച്.  

(ബനി) രഭാമചന്ദ്രന ചകേഭാടഭാപളനി 'പത പ്രവര്ത്തകേന' എന്ന നനിര്വചനത്തനിചന്റെ

പരനിധനിയനില് ഉളചപടഭാത്തതനിനഭാല്, ആശനിത ചപനഷന അനുവദനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില

എന്ന വനിവരലാം അകപക്ഷകേചയ അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  പത  പ്രവര്ത്തകേ  ചപനഷന  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിരനിക്കചവ

മരനിച്ചുകപഭായനിട്ടുളവരുകടയലാം,  ചപനഷന  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരഭാളക്കച്ച്  മരണലാം

സലാംഭവനിക്കുന്നവരുകടയലാം കുടുലാംബത്തനിനച്ച് 50% കുടുലാംബ ചപനഷനച്ച് അര്ഹതയണച്ച്.

ചതഭാഴെനില് നഷചപടച്ച് നഭാടനിചലത്തുന്ന പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച് സഹഭായലാം

88 (1894) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  ഗളഫച്ച്  നഭാടുകേളനിലുലാം  മറച്ച്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലുലാം

കപഭായനി ചതഭാഴെനില് ചചയന്നവരുചട കേണക്കച്ച് കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രവഭാസനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി വനികദശത്തച്ച് ചതഭാഴെനില് ചചയന്നവരനില്

നനിനലാം മൂലധനലാം സസരൂപതീചച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പൂര്ണ നനിയനണത്തനില് ഒരു കകേഭാര്പ

കറഷന  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാൽ ചതഭാഴെനില് നഷമഭായനി തനിരനിചകേ നഭാടനിചലത്തുന്ന
പ്രവഭാസനികേചള പുനരധനിവഭാസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനി
ക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) 1-7-2011  മുതൽ  31-12017  വചരയള കേഭാലയളവനിൽ എതകപര് ചതഭാഴെനില്
നഷചപടച്ച്  തനിരനിചകേ  എത്തനിയനിട്ടുചണനലാം  അതനില്  എത  കപര്ക്കച്ച്  പുനരധനിവഭാസ
സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  Centre  for  Development  Studies  2011-ല്  “കകേരള  ചചമകഗ്രഷന
സര്കവ”  എന്ന കപരനില് പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട വനിവരകശഖരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുചട  എണലാം  34,30,889  ആണച്ച്.  സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനി വകുപ്പു മുകഖന ഒരു സമഗ്ര പ്രവഭാസനി മലയഭാളനി സര്ചവയലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  വനിവരക്കണക്കച്ച്  വകുപച്ച്  നടത്തനിയ  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനി
ചസനസസച്ച് 2013 പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിചല മലയഭാളനികേളുചട എണലാം
16,25,653  എന്നച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുചട  എണലാം
സലാംബന്ധനിച കൃതലമഭായ കേണക്കച്ച് വനിവരലാം ലഭലമല.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

(സനി)  വനികദശത്തച്ച് നനിനലാം പലകേഭാരണങ്ങളഭാല് തനിരനിചകേചയത്തനിയ പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേള സസനമഭാകയഭാ,  കേമ്പനനി,  ടസച്ച്  തുടങ്ങനിയവ  രൂപതീകേരനികചഭാ  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
സസയലാം  ചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
വനിഭഭാവനലാം ചചയ പദതനിയഭാണച്ച് കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് കഫഭാര് റനികടണ്
എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM).  പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര  മൂലധന  ചചലവച്ച്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന സസയലാം ചതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  15%  മൂലധന സബ്സനിഡനിയലാം
ആദല  നഭാലു വര്ഷലാം  3%  പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം  നലനി  ബഭാങച്ച്  വഭായ്പ  ലഭലമഭാക്കു
ന്നതഭാണച്ച് പദതനി. രണച്ച് വര്ഷചമങനിലുലാം വനികദശത്തച്ച് കജഭാലനി ചചയ കശഷലാം നഭാടനില്
മടങ്ങനിചയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളഭാണച്ച്  ഇസൗ പദതനിയചട  ആനുകൂലലത്തനിനച്ച്  അര്ഹര്.
സബ്സനിഡനി പദതനി കൂടഭാചത ചസന്റെര് കഫഭാര് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  ചഡവലപ്ചമന്റെനിചന്റെ
(CMD)  സഹകേരണകത്തഭാചട  തനിരനിചകേചയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച്  ചചറുകേനിട
സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  ഹ്രസസകേഭാല  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നടത്തു
ന്നതനികലക്കച്ച് കവണനിയള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) NRK returnee രജനികസഷചന്റെ ഡഭാറഭാകബസച്ച് പ്രകേഭാരലാം 1-7-2011 മുതല്
31-1-2017 വചര 30049 കപരഭാണച്ച് ചതഭാഴെനില് നഷചപടച്ച് തനിരനിചകേചയത്തനിയതച്ച്. 2013
ജൂചചലയനില് കകേരള സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ചചയ കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് കപ്രഭാജകച്ച്
കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM)  പദതനി  മുഖഭാനനിരലാം  2200  ഓളലാം
കപര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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പ്രവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായള പദതനികേള

89 (1895) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് വന്ന കശഷലാം പ്രവഭാസനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) ചതഭാഴെനില് നഷചപടവര്ക്കച്ച് മചറഭാരു ചതഭാഴെനില് കേനിട്ടുന്നതുവചര തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
'ചതഭാഴെനില്  നഷ  സുരക്ഷ'  എന്ന  കപരനില്  സഹഭായലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടല് ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനിയകണഭാ;

(ഡനി)  റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച്  ഏജനസനികേചള  നനിരതീക്ഷനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തന  മനികേവനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കഗ്രഡനിലാംഗച്ച് നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  പ്രവഭാസനി കക്ഷമത്തനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  ആവനിഷ്കരനിച
5 പുതനിയ പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. ഓണ്ചചലന രജനികസഷന സനിസലാം.

2. കലഭാകേ കകേരള സഭ

3.  കഗഭാബല് കകേരള കേളചര് ചഫസനിവല്

4. തനിരനിചകേചയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേചളക്കുറനിച്ചുള പ്രകതലകേ പഠനലാം

5. വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിചല അതലഭാഹനിത ആലാംബുലനസച്ച് കസവനലാം

മുകേളനില് പറഞ 5 പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള തുകേ 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിച പദതനികേചളഭാനലാം നനിലവനിലനില.  
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(സനി) പ്രവഭാസനികേളക്കഭായനി കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണച്ച്.

(ഡനി)  റനിക്രൂടനിലാംഗച്ച് ഏജനസനികേളക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതനിനുള അധനികേഭാരലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനഭായതനിനഭാല്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവനില.

(ഇ)  പുതനിയ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തല്ക്കഭാലലാം
നനിലവനിലനില.  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

നനിസഭാമുദ്ദേതീനച്ച് അടനിയനര സഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

90 (1896) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സസൗദനി  അകറബലയനിചല  അല്കകേഭാബഭാറനിചല  സസകേഭാരല  ആശുപതനിയനില്
അകബഭാധഭാവസയനില് കേഴെനിയന്ന തലകശ്ശെരനി എറനികഞഭാളനി സസകദശനി നനിസഭാമുദ്ദേതീചന
എയര് ആലാംബുലനസനില് നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായലാം അഭലര്തനിച്ചുചകേഭാണച്ച്
അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  അടനിയനര  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

ഉണച്ച്. വനികദശത്തച്ച് കരഭാഗഭാവസയനിലഭാകുന്ന മലയഭാളനികേചള എയര് ആലാംബുലനസച്ച്
മുകഖന നഭാടനില് എത്തനിക്കുന്ന പദതനി നനിലവനില് ഇല.  

പ്രവഭാസനി കക്ഷമലാം

91 (1897) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കച്ച്  ഇകപഭാള  നല്കേനി  വരുന്ന  കസവനങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗളഫച്ച്  നഭാടുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പ്രയഭാസങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന്ന പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച്
സഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനു സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന കക്ഷമ പദതനികേള കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ)  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളക്കുലാം തനിരനിചകേചയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേളക്കുമഭായനി
സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന കക്ഷമ പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന :

• സഭാനസന പദതനി.

• കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  കഫഭാര്  റനികടണ്  എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്
(NDPREM) പദതനി.

• 24 മണനിക്കൂര് കകേഭാള ചസന്റെര്

• സനില് അപ്ഗ്രകഡഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

• പ്രതീ- ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം.

• കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടല്.

•  കനഭാര്ക്ക -റൂടച്ച്സച്ച് സഭാറചചലറച്ച് ഓഫതീസുകേളുചട സഭാപനലാം

• പ്രവഭാസനി നനിയമസഹഭായ ചസല്.

• എമര്ജനസനി റനിപഭാടനികയഷന സഹഭായകേ കകേന്ദ്രലാം (NBFC)

• വനിസ തടനിപനിചനതനിചരയള കബഭാധവല്ക്കരണലാം.

• എന.ആര്.ചഎ. കേമ്മേതീഷന.

• കേഭാരുണലലാം.

• പ്രഭാഗതലലാം  ചതളനിയനിച വനികദശ കകേരളതീയരുചട  ഡഭാറഭാ  കബസച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കല്.

കകേരള പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗതസമുളവര്ക്കച്ച് കവണനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
കക്ഷമ പദതനികേള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന :

• ചപനഷന.

• കുടുലാംബ ചപനഷന.

• അവശതഭാ ചപനഷന.

• മരണഭാനനര സഹഭായലാം.

• ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം.
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• വനിവഭാഹധനസഹഭായലാം.

• പ്രസവഭാനുകൂലലലാം.

• വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം.

(ബനി)  സസൗദനി അകറബലയനിചല ജയനിലുകേളനില് ശനിക്ഷഭാ കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
മലയഭാളനികേളക്കച്ച് തനിരനിചകേ നഭാടനിചലത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ടനിക്കറച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
കവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  സസപ്ന  സഭാഫലലലാം  പദതനി
നനിലവനിലുണച്ച്.  ടനി പദതനി മറച്ച് ഗളഫച്ച് രഭാജലങ്ങളനികലക്കച്ച് കൂടനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനികദശത്തച്ച്  ചതഭാഴെനില്  സലാംബന്ധമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള
കനരനിടുന്നവര്ക്കച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  ആവശലമഭായ  നനിയമ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
സര്ക്കഭാര്  മുഖഭാനരലാം  എലാംബസനികേകളഭാടച്ച്  അഭലര്തനിച്ചുവരുന.  സഭാധലമഭായ  എലഭാ
കകേസുകേളനിലുലാം  എലാംബസനി ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഉപകദശലാം  നലനി  വരുനണച്ച്.  കൂടഭാചത
ആവശലങ്ങള മുനകൂടനി കേണ്ടുചകേഭാണച്ച് പ്രവഭാസനി ലതീഗല് അസനിസന്റെച്ച്സച്ച് എന്ന പദതനിക്കച്ച്
സര്ക്കഭാര് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.  പദതനി നടത്തനിപച്ച് രൂപകരഖ പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കുന്ന
നടപടനി അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  പ്രവഭാസനികേളുചട  നനികക്ഷപസഭാധലത ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തു
ന്നതനിനഭായനി ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം  -  കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസച്ച് ചഫസനിലനികറഷന ചസന്റെര്
(NBFC)  സുസജമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവഭാസനികേള
സസനമഭായനി  തുടങ്ങഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  സഭാധലമഭായ  സഹഭായങ്ങള
ചചയന്നതനിനുലാം അവര്ക്കച്ച് നനികക്ഷപസഭാധലതയള വലവസഭായ രലാംഗങ്ങള ചൂണനികേഭാ
ണനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ലഭാഭകേരമഭായലാം  സുരക്ഷനിതമഭായലാം  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുള
ഉപകദശങ്ങളുലാം മറച്ച് സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുകേയലാം ചചയകേയഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പദതനിചകേഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തതീവ്രശമങ്ങള  നടത്തനിവരുന.
പ്രവഭാസനികേളുചട  ചനികേനിതഭാ  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  കസറച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
ഇനഷുറനസച്ച് കപഭാളനിസനിക്കച്ച്/RSBY  സമഭാനമഭായ രതീതനിയനികലഭാ ഏറവലാം ഉചനിതമഭായ
മറച്ച്  രതീതനിയനികലഭാ  ചമഡനിക്കല്  ഇനഷസറനസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  വനിഷയലാം  കനഭാര്ക്ക
റൂടച്ച്സനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുണച്ച്. 

സഭാനസനപദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച തുകേ വനിതരണലാം 
ചചയഭാന നടപടനി

92 (1898) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനികേളക്കഭായള സഭാനസന പദതനിക്കച്ച് ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
എത  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;  ഇതനില്  എനച്ച്  തുകേ  അനുവദനിച്ചുചവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2015-16,  2016-17  കേഭാലയളവനില്  ഇതുവചര
എത അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു; എത കപര്ക്കച്ച് തുകേ അനുവദനിച്ചു; അനുവദനിച തുകേ എത
കപര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം നടത്തനിചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  ചസക്രകടറനിയറനില്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന  എന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത  അകപക്ഷകേള  ഉണച്ച്;  ഇവയനില്
അര്ഹതയളവയച്ച് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി എത ദനിവസത്തനിനകേലാം തുകേ വനിതരണലാം
നടത്തഭാനഭാകുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) പ്രവഭാസനികേളക്കഭായള സഭാനസന പദതനിക്കച്ച് ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
(2016-17) 5 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതച്ച്. ഇതു കൂടഭാചത 8 കകേഭാടനി രൂപ
കൂടനി അധനികേ ധനഭാനുമതനി വഴെനി (അഡതീഷണല് ഓതചചറകസഷന) പദതനിയനികലയച്ച്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  5  കകേഭാടനി  രൂപ വനിതരണലാം
ചചയ. 2017 ചഫബ്രുവരനി മഭാസലാം അധനികേ ധനഭാനുമതനി വഴെനി അനുവദനിച എടച്ച് കകേഭാടനി
രൂപ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി& സനി)  2015-16 വര്ഷലാം 2519 അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു. 2016-17 വര്ഷലാം
2057  അകപക്ഷകേള ലഭനിച്ചു.  ഇതനില് 2015-16  വര്ഷലാം  1689  കപര്ക്കച്ച് ആനുകൂലലലാം
വനിതരണലാം ചചയ. 2016-17  വര്ഷലാം തന വര്ഷലാം അനുവദനിച  754  കപര്ക്കുലാം മുന
വര്ഷലാം ആനുകൂലലലാം അനുവദനിച  266  കപര്ക്കുലാം ഉളചപചട ആചകേ  1020  കപര്ക്കച്ച്
ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ചചയ. നടപച്ച് വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന 5 കകേഭാടനി രൂപ
വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാചത 2017 ചഫബ്രുവരനിമഭാസലാം അധനികേ ധനഭാനുമതനി വഴെനി
അനുവദനിച  എടച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
ലഭനിചഭാലുടന അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച് വനിതരണലാം ചചയന്നതഭാണച്ച്.

വര്ഷലാം ലഭനിച
അകപക്ഷകേളു
ചട എണലാം

തുകേ അനുവദനിചവരുചട
എണലാം

ബഡ്ജറച്ച്
വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചച്ച്

ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം
ചചയവരുചട എണലാം

2015-16 2519 1689 2375  (2014-15-ചല
കുടനിശ്ശെനികേയളചപചട)

2016-17 
(27-2-
2017 വചര)

2057 754 1020  (5  കകേഭാടനി  രൂപ
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  2015-16-
ചല കുടനിശ്ശെനികേയളചപചട)

2015-16  വര്ഷവലാം 2016-17  വര്ഷവമഭായനി ലഭനിച തതീര്പഭാക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന
2133  അകപക്ഷകേളനില്  2000  അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റുളവ അടനിയനരമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് അറകസഷന ചസന്റെര്

93 (1899) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  അറകസഷന  ചസന്റെറുകേള
എവനിചടചയലഭാമുണച്ച്;  ഇതുവഴെനി ഏചതലഭാലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണച്ച് സഭാക്ഷലചപടുത്തനി
നല്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച ഉകദലഭാഗസര് ആചരലഭാലാം; അവരുചട
തസനികേയടക്കമുള വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കനഭാണ് അക്കഭാദമനികേച്ച് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള സഭാക്ഷലചപടുത്തഭാന കനഭാര്ക്കയനില്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി  അറകസഷന  നടത്തുന്നവരുചട  തസനികേകേള
സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള സഭാക്ഷലചപടുത്തഭാന കേഭാസര്കഗഭാഡുളവരുലാം
തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  വകരണ  സഭാഹചരലലാം  ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കഭാന  കഹഭാലാം  അറകസഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  മൂന്നച്ച്
കമഖലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങൾവഴെനി ഏർചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;  നനിലവനിലുള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  തചന്ന  ഉകദലഭാഗസ  പുനര്വനിനലഭാസലാംവഴെനി
അധനികേചചലവനിലഭാചത ഇക്കഭാരലലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സനിചന്റെ സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  അറകസഷന ചസന്റെറുകേള തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുവഴെനി
വനിദലഭാഭലഭാസ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണച്ച് സഭാക്ഷലചപടുത്തനി നല്കുന്നതച്ച്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനില്
നനിനലാം  ചപഭാതുഭരണ  വകുപനിചല  കജഭായനിന്റെച്ച്/അഡതീഷണല്  ചസക്രടറനി  റഭാങനിചല
ഉകദലഭാഗസചരയഭാണച്ച്.  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനില്  നനിലവനില്  കസവനമനുഷനിക്കുന്ന
ഓതന്റെനികക്കഷന ഓഫതീസര്മഭാരുചട വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

     സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  അറകസഷന ചസന്റെര്

തനിരുവനനപുരലാം : ശതീ. ചഎസകേച്ച് ഇടനി, അഡതീഷണല് ചസക്രടറനി.

എറണഭാകുളലാം : ശതീമതനി വനി.സനി.  കമരനി കുഞച്ച്, അഡതീഷണല്
ചസക്രടറനി.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് : ശതീ. ടനി. ചകേ. രഭാധഭാകൃഷ്ണന, കജഭായനിന്റെച്ച് ചസക്രടറനി.

(സനി)  നനിലവനില്  കനഭാര്ക്കയനില്  സലാംവനിധഭാനമനില.  ആഭലനര  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്
ചസക്രകടറനിയറനില് ഇത്തരലാം സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് അറസച്ച് ചചയ നല്കുനണച്ച്.

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയ ദനിവസച്ച് - 2017

94 (1900) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയ  ദനിവസച്ച്-2017-ല്  മുഖലമനനി  പചങടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില് മറഭാചരചയങനിലുലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരനിപഭാടനിയനില്  പ്രവഭാസനി  വലവസഭായപ്രതനിനനിധനികേള  മുഖലമനനിയമഭാകയഭാ
മുഖലമനനിയചട  പ്രതനിനനിധനിയമഭാകയഭാ  ചര്ചകേള  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിപഭാടനിയനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിന്നച്ച് എത ഉകദലഭാഗസര് പചങടുത്തു;
പചങടുത്തവരുചട വകുപ്പുലാം തസനികേയടക്കമുളള വനിശദവനിവരവലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയ  ദനിവസച്ച്-2017-നച്ച്  കകേരള  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  എത
രൂപയചട ചചലവച്ച് നടത്തനി; ഇനലാം തനിരനിച്ചുളള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനിയനില് സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ പ്രവഭാസനികേളുചട പ്രശ്നങ്ങള
ചര്ച  ചചയഭാറനില  എന്ന  ആവലഭാതനി  ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  അക്കഭാരലലാം
വനികദശമനഭാലയത്തനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനി പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  പ്രവഭാസനി  ഭഭാരതതീയ  ദനിവസച്ച്-2017 ല്  പചങടുത്ത  പ്രവഭാസനി
മലയഭാളനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  മുഖലമനനി  പചങടുത്തനിടനില.  പകേരലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപച്ച്  മനനി ചപ്രഭാഫസര്.  സനി.  രവതീന്ദ്രനഭാഥനിചന ചുമതലചപടുത്തുകേയലാം അകദ്ദേഹലാം
പചങടുക്കുകേയലാം   ചചയ.  

(ബനി)  മുഖലമനനിയച്ച്  പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനിയനില് പചങടുക്കഭാന കേഴെനിയഭാചത വന്ന
സഭാഹചരലത്തനില്  കകേരള  സലാംസഭാനത്തനിനഭായനി  ചര്ചകേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  സലലാം
(സനി.എലാം.എസച്ച്. കലഭാഞച്ച്) അനുവദനിചനിരുന്നനില. ആയതനിനഭാല് പ്രവഭാസനി വലവസഭായ
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായള ഒസൗകദലഭാഗനികേ ചര്ചകേള നടന്നനിടനില.

(സനി) 26 കപര് പചങടുത്തനിട്ടുണച്ച്. ലനിസച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

(ഡനി) 18,53,782 രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുണച്ച്.
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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1. ഭക്ഷണവലാം തഭാമസസസൗകേരലവലാം - 3,56,008 രൂപ.

2. യഭാതഭാസസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയ വകേയനില് - 1,10,686 രൂപ.

3. സഭാലാംസഭാരനികേ പരനിപഭാടനി - 48,000 രൂപ.

4. പലവകേയനിനലാം - 16,348 രൂപ.

5. സഭാള വഭാടകേ, പരസലലാം, ഇലകനിസനിറനി - 13,22,740 രൂപ.

(ഇ)  ഇത്തവണ പതീനറനി  ചസക്ഷനുകേള പതനിവനില്നനിനലാം വലതലസമഭായഭാണച്ച്
ക്രമതീകേരനിചതച്ച്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ഒകരസമയലാം  കസറച്ച്  ചസഷനസച്ച്  ഉണഭായനിരുചന്നങനിലുലാം
ഇപ്രഭാവശലലാം  അപ്രകേഭാരലാം  കസറച്ച്  ചസക്ഷനുകേള  ഉണഭായനിരുന്നനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
പതീനറനി  ചസക്ഷനനിചല  വനിഷയങ്ങളനില്  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  പ്രവഭാസനികേളുചട
പ്രശ്നങ്ങളുലാം ഉളചപടനിരുന.

(എഫച്ച്)  പ്രവഭാസനി ഭഭാരതതീയ ദനിവസനില് പചങടുത്ത പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിടനില.

കേഭാപ പ്രകേഭാരലാം കേരുതല് തടങല്

95 (1901) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ജയനിലുകേളനില്  'കേഭാപ'  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എതകപചര
കേരുതല് തടങലനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  'കേഭാപ'  ചുമത്തനിയ  എത  കുറവഭാളനികേചള  പനിടനികേനിടഭാനുണച്ച്  എന്നച്ച്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഗുണഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗുണകേചള  'കേഭാപ'
ചുമത്തനി ജയനിലനില് പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) 26 കപചര കേരുതല് തടങലനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  24 കുറവഭാളനികേചള പനിടനികേനിടഭാനുണച്ച്. 

(സനി)  കകേരള  സഭാമൂഹല  വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  (തടയല്)  ആകനിചല
വലവസകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  
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യ. എ. പനി. എ.  നനിയമങ്ങള

96 (1902) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി.  :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) യ. എ. പനി. എ. കപഭാലുള നനിയമങ്ങള സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് നടപഭാക്കുന്ന
രതീതനികയഭാടുള പ്രതനികഷധലാം വനിവനിധ കമഖലകേളനില്നനിനലാം ഉയര്ന വരുന്ന കേഭാരലലാം
ഗസൗരവപൂര്വലാം കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കപഭാലതീസനിനച്ച്  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമഭാനുസൃത  ചുമതലകേള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനില്നനിനലാം  ഒഴെനിഞ്ഞുമഭാറുകേയലാം
എന്നഭാല് ജനകരഭാഷത്തനിനനിടയഭാക്കുലാം  വനിധലാം  ജനങ്ങളചക്കതനിചര  നനിയമ  പതീഡനത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്ചപടുത്തഭാവന്ന  നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ചചയന്ന  കപഭാലതീസച്ച്
നടപടനി നനിയനനിക്കഭാന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണച്ച്.  

(ബനി&സനി) യ.എ.പനി.എ. കകേസ്സുകേള നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കവണ നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.   

ചകേ. കദവകേനി ചകേഭാലചചയചപട സലാംഭവലാം

97 (1903) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇക്കഴെനിഞ  ജനുവരനി  മഭാസത്തനില്  കേഭാസര്കകേഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
ചപരനിയഭാടടുക്കത്തനിനടുത്തുള മുനനിക്കല് കേഭാടനിയടുക്കചത്ത ചകേ. കദവകേനി വതീടനിനുളനില്
ചകേഭാലചചയചപട സലാംഭവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ കകേസനില് ആചരചയങനിലുലാം ഇതുവചര പനിടനികൂടനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാള
കകേസച്ച് അകനസഷനിക്കുന്നതച്ച് ആരഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസച്ച്  മകറചതങനിലുലാം  ഏജനസനിക്കച്ച്  ഹകേമഭാറുന്ന  വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ചകേ.  കദവകേനി  ചകേഭാലചചയചപട  സലാംഭവത്തനില്  കബക്കല്  കപഭാലതീസച്ച്

കസഷന  ചചക്രലാം  നമ്പര്  16/17 പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. പ്രസ്തുത  കകേസനിചല

പ്രതനികേചള   അറസച്ച്    ചചയനിടനില.  ടനി കകേസനിചന്റെ അകനസഷണത്തനിനനിടയനില് കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം

ചചയ സര്ജന ഉളചപചട  55  ഓളലാം സഭാക്ഷനികേചള കേണ്ടുകചഭാദനിചച്ച് ചമഭാഴെനി കരഖചപടു

ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംശയനിക്കുന്ന ആളക്കഭാരുചട  ചമഭാചചബല് കഫഭാണ് ഹനിസറനി  കശഖരനിചച്ച്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുളതുലാം  തലമുടനി,  രക്തലാം,  മുതലഭായവ  പരനികശഭാധനയച്ച്  അയചനിട്ടുളതുമഭാണച്ച്.

പ്രസ്തുത കകേസച്ച് കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് ഡനി.ചചവ.എസച്ച്.പനി.-യചട കമല്കനഭാടത്തനില് കബക്കല്

കപഭാലതീസച്ച്  ഇനചസകര്ക്കച്ച്  ചുമതല നല്കേനി  ഒരു പ്രകതലകേ അകനസഷണ സലാംഘലാം

രൂപതീകേരനിചച്ച് ഉസൗര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.   

യ.എ.പനി.എ. 

98 (1904) ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തുകമ്പഭാള പഭാലനികക്കണ നനിബന്ധനകേള പഭാലനിക്കഭാചത

ആര്ചക്കങനിലുലാം എതനിചര കേഴെനിഞ 9 മഭാസത്തനിനകേലാം യ.എ.പനി.എ. ചുമത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തുകമ്പഭാള  കൂടുതല്  ജഭാഗ്രത  പഭാലനിക്കണചമന്നച്ച്

കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാനനിടയഭായ സഭാഹചരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) യ.എ.പനി.എ. പ്രകേഭാരലാം എടുത്ത കകേസുകേളനില് കുറപതലാം സമര്പനിക്കഭാത്ത

എത കകേസ്സുകേളുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.  

(ബനി) യ.എ.പനി.എ. നനിയമലാം ദരുപകയഭാഗലാം ചചയഭാതനിരനിക്കുവഭാന കവണനിയഭാണച്ച്

പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  

(സനി) 146.    
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ചകേ.എ.പനി. നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയനനിചല നനിയമനലാം

99 (1905) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേ.എ.പനി.നഭാലഭാലാം  ബറഭാലനിയനനികലക്കച്ച്  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്
വന്നകശഷലാം എതകപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി) 2017-ചല ആന്റെനിസനികപററനി (ചകേ.എ.പനി.നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയന) കവക്കനസനി
എതചയണമഭാണച്ച്; ഈ കവക്കനസനി പനി.എസച്ച്.സനി.യച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച പനിണറഭായനി,  വയനഭാടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനുകേളനികലക്കച്ച്  തസനികേകേള  സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  തസനികേയചട  കപരച്ച്,
എണലാം എന്നനിവ നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017  ചഫബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എസച്ച്.ഐ,
എ.എസച്ച്.ഐ. തസനികേകേളനില് എത ഒഴെനിവകേൾ നനിലവനിലുണച്ച്?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം  ബറഭാലനിയനനില് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം 28-2-2017 വചര 241 കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  2017  വര്ഷത്തനില്  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം  ബറഭാലനിയനനില്  നനിനലാം
നല്കകേണ്ടുന്ന ജനിലകേളനില് 144 പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയണച്ച്.
ആയവ റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി) സൃഷനിചനിടനില.  

(ഡനി) 2017 ചഫബ്രുവരനി ഒന്നഭാലാം തതീയതനിയനിചല കേണക്കനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച്
ആലാംഡച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  ബറഭാലനിയനനില്  രണച്ച്  എസച്ച്.ചഎ.  (എ.പനി.എസച്ച്.ചഎ.)
മഭാരുകടയലാം 8 എ.എസച്ച്.ചഎ. (എ.പനി.എ.എസച്ച്.ചഎ.) മഭാരുകടയലാം ഒഴെനിവകേളുണച്ച്.

ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.റഭാങനിനച്ച് മുകേളനിലുള ഉകദലഭാഗസര്

100 (1906) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസനില്  ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.റഭാങനിനു  മുകേളനിലുള  എത
ഉകദലഭാഗസരുചട കപരനില് കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഓകരഭാരുത്തരുകടയലാം കപരനിലുള കകേസ്സുകേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര  ഇതുവചര  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനലഭാചമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി. റഭാങനിനു മുകേളനിലുള ആറച്ച് ഉകദലഭാഗസരുചട കപരനില്

കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുണച്ച്.  

(ബനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

എലാം.എല്.എ. കഹഭാസലനിനച്ച് പനിന്നനില് നതീനല്ക്കുളലാം

101 (1907) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാം.എല്.എ.  കഹഭാസലനിചന്റെ  പുറകുവശചത്ത  മതനിലനികനഭാടച്ച്  കചര്ന്നച്ച്

നതീനല്ക്കുളലാം പണനിയന്നതനിനച്ച് ആഭലനരവകുപനിനച്ച് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നതീനല്ക്കുളത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  എവനിചടനനിചന്നലഭാലാം

അനുമതനി ആവശലമഭായനിട്ടുണച്ച്; പ്രസ്തുത അനുമതനി എലഭാലാം ലഭനിചനിരുകന്നഭാ; എങനില് അവയചട

പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാസലനികനഭാടച്ച്  കചര്നള  ഇത്തരചമഭാരു  നതീനല്ക്കുളത്തനിനച്ച്  നനിയമസഭ

ചസക്രകടറനിയറനില് നനിന്നച്ച് അനുമതനി ആവശലമഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ദരനനനിവഭാരണ സമനിതനിയചട പരനികശഭാധനകയഭാ

അനുമതനികയഭാ  ആവശലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതച്ച്  ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;  പകേര്പച്ച്

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണചചലവച്ച്  എതയഭാണച്ച്;  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല ആര്ക്കഭാണച്ച്;

വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.   

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

102 (1909) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) യഭാചതഭാരുവനിധ കരഖകേളുമനിലഭാചതയഭാണച്ച് ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള

കകേരളത്തനികലക്കച്ച് എത്തുന്നതച്ച്എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ക്രനിമനിനല് കകേസുകേളനില് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവര് കകേരളത്തനികലക്കച്ച് എത്തുന്നതച്ച്

തടയഭാന എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  തനിരനിചറനിയല്  കരഖകേള ഇലഭാത്തവരുലാം  കകേരളത്തനില്  എത്തുന്നതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  ഭരണഘടനഭാപരമഭായനി ഇനലഭാക്കഭാരഭായ എലഭാവര്ക്കുലാം ഇനലയനിചലവനിചടയലാം

സഞരനിക്കുന്നതനിനുള  സസഭാതനലലാം  ഉളതനിനഭാല്  ക്രനിമനിനല്  കകേസനില്  പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവചര

കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്/തടയന്നതനിനച്ച്  പരനിമനിതനികേളുണച്ച്.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന

ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചള കജഭാലനിയഭായനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന ഏജന്റുമഭാകരഭാ/കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാകരഭാ

അവരുചട  കപരുലാം  കമല്വനിലഭാസവലാം  കഫഭാകടഭായലാം  സഹനിതമുള  വനിശദവനിവരങ്ങള,

അതതച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് അറനിയനികക്കണതഭാചണനലാം പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള

കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനിചല  ചചമഗ്രന്റെച്ച്  കലകബഴച്ച്  രജനിസറനില്  കരഖചപടുത്തനി

സൂക്ഷനികക്കണതഭാചണനലാം  എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ.-മഭാര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്ന  സലങ്ങളുലാം  അവരുമഭായനി

ബന്ധചപട വലക്തനികേചളയലാം സസൂക്ഷ്മലാം നനിരതീക്ഷനിച്ചുലാം വരുനണച്ച്.

എഫച്ച്.ചഎ.ആര്. ഒഭാണ്ചചലനനില് ലഭലമഭാക്കല്

103 (1910) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് കപഭാലതീസച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്ന എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  ഓണ്ഹലനനില്

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ ;

801/2019
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(ബനി)  ഏതച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനിയഭാണച്ച്  എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  കപഭാലതീസച്ച്  ചവബച്ച്
ഹസറനില് ലഭലമഭാകുന്നചതനലാം എന്നച്ച് മുതലഭാണച്ച് പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം പ്രവർത്തനികേ
മഭാകുന്നചതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചവബച്ച്  ഹസറനില്  ലഭലമഭാകുന്ന  എഫച്ച്.  ഐ.  ആര്.  ഡസൗണ്കലഭാഡച്ച്
ചചയന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുകമഭാചയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) നനിലവനിലുണച്ച്.  

(ബനി)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിചന്റെ ചവബച്ച്  ചചസറച്ച്  (www.keralapolice.gov.in)
മുകഖനയഭാണച്ച് എഫച്ച്.ചഎ.ആര്. പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.

(സനി) കകേരളഭാ കപഭാലതീസനിചന്റെ ചവബച്ച് ചചസറനില് ലഭലമഭാകുന്ന എഫച്ച്.ചഎ.ആര്.-കേള
ഡസൗണ് കലഭാഡച്ച് ചചയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.    

അമനിത പലനിശ നനികരഭാധന നനിയമപ്രകേഭാരലാം എടുത്ത കകേസുകേള

104 (1911) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇതുവചര  അമനിത
പലനിശ  ഈടഭാക്കല്  നനികരഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എടുത്ത  കകേസ്സുകേളുചട  എണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് ഉളചപടവരുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില് അറസച്ച് ചചയചപടവരുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)   76 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)   95 കപര് പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി)   ഇതനില് 58 കപചര അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.   

കകേസകനസഷണത്തനിചല പഭാളനിചകേള

105 (1912) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാലപഭാതകേലാം ഉളചപചടയള കകേസ്സുകേളനില് അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസരുചട
അശദയലാം ഒത്തുകേളനിയലാം കേഭാരണലാം പ്രതനികേള ശനിക്ഷനിക്കചപടഭാചത കപഭാകുന്നതഭായ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  നനിരപരഭാധനികേളഭായ ചനിലചര വലക്തനിചചവരഭാഗലത്തനിചന്റെ കപരനിലുലാം രഭാഷതീയ

ശത്രുതയചട കപരനിലുലാം  കകേസനില് കുടുക്കുകേയലാം പനിന്നതീടച്ച്  കകേഭാടതനി  അവചര നനിരപരഭാധനികേള

ആചണന്നച്ച് പറഞച്ച് വനിടയക്കുകേയലാം ചചയന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളക്കച്ച് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസരുചട

കപരനില് എചനങനിലുലാം നടപടനികേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം പഭാളനിചകേളക്കച്ച് നടപടനി എടുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നനിയമങ്ങള

നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നനിയമത്തനില്  കപഭാരഭായ്മകേള  ഉചണങനില്  അതച്ച്

പരനിഹരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.  

(സനി)  ബഭാധകേമല.  

(ഡനി&ഇ) ഇത്തരലാം പഭാളനിചകേളക്കച്ച് നടപടനി എടുക്കുവഭാന ആവശലമഭായ നനിയമങ്ങള

നനിലവനിലുണച്ച്. ഇസൗ നനിയമങ്ങളനില് എചനങനിലുലാം കപഭാരഭായ്മ ഉളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് ബറഭാലനിയന

106 (1913) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കചപട  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  ബറഭാലനിയചന്റെ

ആസഭാനലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് ആയതച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലക്കുള നനിയമനലാം നനിലവനിലുള കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിള റഭാങച്ച്

പടനികേയനില് നനിനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലുലാം തടസമുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ&ബനി) പുതുതഭായനി രൂപതീകേരനിക്കചപട വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് ബറഭാലനിയചന്റെ ആസഭാനലാം

തനിരുവനനപുരലാം പുളനിങ്കുടനിയനില് സഭാപനിക്കണചമനലാം നനിലവനിലുള വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച്

കകേഭാണ്സബനിള റഭാങച്ച്  ലനിസനില് നനിനലാം പുതനിയ ബറഭാലനിയനനികലക്കുള നനിയമനലാം

നടത്തണചമനലാം തതീരുമഭാനനിച്ചുചകേഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കകേരളഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് സകബഭാര്ഡനികനറച്ച് സര്വതീസച്ച്

107 (1914) ശതീ  .   ചകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസനിചലയലാം  ആലാംഡച്ച്  റനിസര്വച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിചലയലാം
സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസര് മുതല് സബച്ച്  ഇനചസകര് വചരയള പദവനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആലാംഡച്ച്  റനിസര്വച്ച്-കലഭാക്കല്  സലാംകയഭാജനലാം  നടപനിലഭാക്കനി  കകേരളഭാ
സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വതീസച്ച് എന്ന കപരനില് പുതനിയ കകേഡര്
രൂപതീകേരനിചതനിലൂചട കപഭാലതീസച്ച് കസനക്കുണഭാകുന്ന ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലാംകയഭാജനലാം  ഏചതങനിലുലാം  കേമ്മേതീഷനുകേളുചട  ശനിപഭാര്ശയചട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ഉണച്ച്. 10-12-2010-ചല സ.ഉ.(പനി) 268/2010/ആഭലനരലാം നമ്പര് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  സഭായധ  കസനഭാവനിഭഭാഗവലാം  ജനറല്  എകനികേക്യൂടതീവച്ച്  വനിഭഭാഗവലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച്  കകേരള  സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവനില് (30-3-2010-ല്) ജനിലഭാ സഭായധ കസനയനില് പ്രവൃത്തനിചയടുത്തുവരുന്ന
കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണ്സബനിള  മുതല്  എസച്ച്.ചഎ.  വചരയളവരനില്  നനിനലാം  കകേരള
സനിവനില് കപഭാലതീസനികലയച്ച് വനിലനിലാംഗച്ച് ഓപ്ഷന നല്കേനിയവചര ഏകകേഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡര് രൂപതീകേരനിചതുമൂലലാം കപഭാലതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമവലാം ചപഭാതുജന സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭാക്കഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി) 1977-ല്  നനിയമനിച  നഭാഷണല്  കപഭാലതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷകന്റെയലാം  2004-ല്
നനിയമനിച ജസതീസച്ച് കതഭാമസച്ച് കേമ്മേനിറനിയകടയലാം ശനിപഭാര്ശചയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത സലാംകയഭാജനലാം നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.   

കേഭാര് സനിക്കര്

108 (1915) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് അഭനിഭഭാഷകേര്,  കഡഭാകര്,  പ്രസച്ച് എന്നനിവരുചട കേഭാര് സനിക്കര്
വലഭാപകേമഭായനി  ദരുപകയഭാഗലാം  ചചയചപടുന്ന  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  എത  കകേസുകേള  കേഴെനിഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം

കപഭാലതീസനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള സനിക്കറുകേള സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില് മഭാനദണ്ഡങ്ങള

നനിശ്ചയനിച്ചു മഭാതലാം നലനി ദരുപകയഭാഗലാം തടയവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സനിക്കറുകേളക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്

സനിക്കറുകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നയഭാളനിചന്റെ  കപരുലാം  ആധഭാര്  നമ്പരുലാം  ഉളചപടുത്തുന്നതച്ച്

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എങനില് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഭനിഭഭാഷകേര്,  കഡഭാകര്,  പതപ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവരുചട  വഭാഹനങ്ങളനില്

ചതഭാഴെനിലനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  സനിക്കര്  പതനിപനിക്കുന്നതച്ച്  ടനി  വലക്തനികേളുചട  സസനലാം

ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനിലഭാചണന്നച്ച് കേഭാണുന. ഇതച്ച് ഏചതങനിലുലാം തരത്തനില് ദരുപകയഭാഗ

ചപടുത്തുന്നതഭായ കരഖഭാമൂലമുള പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിടനില.  

(ബനി)  'എ ' യചട ചവളനിചത്തനില് ഉദനിക്കുന്നനില.  

(സനി - ഇ) എനകറഭാള  ചചയ  അഡസകക്കറ്റുമഭാരുലാം  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേരുലാം

കഡഭാകര്മഭാരുലാം വഭാഹനത്തനില് സനിക്കര് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ഏചതങനിലുലാം

തരത്തനിലുള  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശ്ചയനിചനിടനില.  നനിയനണലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്ന  കേഭാരലത്തനില്

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപ്പുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചനിചച്ച് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

ചപഭാതുനനിരത്തുകേളനിചല പ്രകേടനലാം 

109 (1916) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം ഇതുവചര ചപഭാതു

നനിരത്തുകേളനില്  പ്രകേടനലാം  നടത്തനിയ  എത കപര്ചക്കതനിചര  കകേചസടുത്തനിട്ടുചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് ഉളചപട വനിവനിധ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേരുചട

എണലാം ചവകവചറ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇതുവചര  ചപഭാതു
നനിരത്തനില്  പ്രകേടനലാം  നടത്തനിയതനിനച്ച്  708  കകേസ്സുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  53661  കപര്ചക്കതനിചര
കകേചസടുത്തനിട്ടുണച്ച്.* 

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില്  27504  രഭാഷതീയ  പ്രവര്ത്തകേര് ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*   

മുക്കലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷനച്ച് ചകേടനിടലാം

110 (1917) ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കശഭാചലഭാവസയനിലഭായ  മുക്കലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനച്ച്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത  സനിതനി  എനഭാചണന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ- സനി) ഉണച്ച്.  പുതനിയ  ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം
പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  കശഭാചലഭാവസയനിലഭായ  മുക്കലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന
പരനികശഭാധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
ജനിലഭാ കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  

അരൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

111 (1918) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അരൂര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ഇകപഭാള  ആചകേ  എത  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര് കജഭാലനി ചചയന;  ഇതനില് എത വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിളമഭാര്
ഉണച്ച്;

(ബനി) അരൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ഒരു വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കന്നതച്ച്
എന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  കലഭാക്കപച്ച്  സസൗകേരലകമഭാ  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്
കകേഭാണ്സബനിളമഭാര്ക്കച്ച് വസ്ത്രലാം മഭാറുന്നതനിനു കപഭാലുലാം സസൗകേരലകമഭാ ഇലഭാചത ബുദനിമുട്ടുന്ന
വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) അരൂര് പഞഭായത്തച്ച് കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പഞഭായത്തച്ച്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തച്ച് കഹഭാലാം ഡനിപഭാര്ടചമന്റെനിനച്ച് ഹകേമഭാറുന്നതനിനഭായനി വനിട്ടു തന്ന ഭൂമനി
ഇതുവകരയലാം  ഹകേമഭാറലാം  ചചയഭാനഭാവഭാചത  അനനിശ്ചനിതതസലാം  തുടരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്
അരൂര് ചസന്റെച്ച് അഗസനിന സ്കൂളനിചന്റെ ചതക്കച്ച് വശത്തുള തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡച്ച്  വകേ  സലലാം  അരൂര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
അനുവദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡച്ച്  അധനികൃതരുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപച്ച്  കമധഭാവനിക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;
ഇതനിനുള നടപടനിക്രമങ്ങള ഉടന ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അരൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് നനിലവനില് 39 കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്
പ്രവൃത്തനിചയടുത്തുവരുന. ഇതനില് 2 കപര് വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിളമഭാരഭാണച്ച്.

(ബനി)  അരൂര് കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  

കപഭാലതീസച്ച് കസനയചട അലാംഗബലലാം

112 (1919) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയചട  അലാംഗബലലാം  ജനസലാംഖലഭാനു
പഭാതനികേമഭായനി കുറവഭാണച്ച് എന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയചട  അലാംഗബലലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയചട  നവതീകേരണവലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണവമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് കൂടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയചട അലാംഗബലലാം വര്ദനിപനിക്കഭാനുള ചപ്രകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.



168       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

(സനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയചട  നവതീകേരണവലാം  ആധുനനികേവത്കേരണവമഭായനി

ബന്ധചപടച്ച്  4700  ലക്ഷലാം  രൂപ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനികലക്കച്ച്  നതീക്കനി

വയ്ക്കുന്നതനിനച്ച്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് നടപനില് വരുത്തുന്ന പദതനികേള

കൂടഭാചത തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേളുലാം ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച് :

1. ശഭാസ്ത്രതീയ കുറഭാകനസഷണ സലാംവനിധഭാനലാം വനികേസനിപനിക്കല്.

2. ചടലനികേമ്മേക്യൂണനികക്കഷന ശലാംഗലയചട വനികേസനിപനിക്കല്.

3. ചചസബര് കുറഭാകനസഷണത്തനിചന്റെ സഭാകങതനികേത വനികേസനിപനിക്കല്.

4. 3 ജനിലകേളനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കല്.

5. കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  കേമ്പക്യൂടര്  കസഭാഫച്ച് ചവയറുലാം  ഫര്ണനിചറുലാം

വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്.

6. 100 കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് സലസസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്.

7. 4 ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ കേണ്കടഭാള റൂലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്.

8. ഇന്റെലനിജനസച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ ശഭാക്തതീകേരണലാം.

9. 13 ജനിലകേളനില് പനിങച്ച് കേണ്കടഭാള റൂലാം സഭാപനിക്കല്.

കൂടഭാചത തഭാചഴെപറയന്ന പദതനികേളുലാം നടപനില് വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന :

(എ) ടഭാഫനികേച്ച് അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന

പഭാതകേളനിലുലാം കദശതീയപഭാതകേളനിലുമഭായനി 350 ഇടങ്ങളനില് കൂടനി

കേലഭാമറ സഭാപനിക്കുകേ.

(ബനി) കകേന്ദ്ര  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ചചസബര്  ഇനചവസനികഗഷന

ചസന്റെര് അനുവദനിക്കുകേ.

(സനി) കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി

ഡയല് 112 ചസന്റെര് സഭാപനിക്കുകേ.

(ഡനി) എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ചചസബര്  ചചക്രലാം  ഇനചവസനികഗഷന

ഡനിവനിഷന ആരലാംഭനിക്കുകേ.
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കപഭാലതീസച്ച് കസനയചട നവതീകേരണലാം

113 (1920) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിചന  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം
ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പദതനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  സസഭഭാവദൂഷലലാം  ആകരഭാപനിക്കചപടുകേയലാം
ക്രനിമനിനല്  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  ഏര്ചപടുകേയലാം  ചചയ  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
അകനസഷണലാം നടത്തനി മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

(സനി)  വലക്തനിഹതല  ഉളചപചടയള  ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയഭാന
ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പദതനിയചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനചയ  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം
ജനചചമതനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുകേയലാം,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം
നനിര്ഭയമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  ചചന്നച്ച്  അവരുചട  ആവലഭാതനികേള
കബഭാധനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനിലുലാം  വനനിതഭാ ചഹല്പച്ച്  ചഡസകേളുലാം,
മുതനിര്ന്ന  പസൗരനമഭാകരയലാം,  ഒറയച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്നവകരയലാം  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സതീനനിയര് സനിറനിസണ് ചഹല്പച്ച് ചഡസകേളുലാം,  ചപഭാതു സലങ്ങളനിലുലാം യഭാതക്കനിടയനിലുലാം
സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചര ഉണഭാകുന്ന കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനിനുലാം, സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് പനിങച്ച് പകടഭാളനിലാംഗച്ച്,  വനനിതഭാ ചഹല്പച്ച് ചചലന എന്നനിവയലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  കകേസകനസഷണത്തനിനഭായനി  കമഭാകഡണ്  ഇനചവസനികഗഷന
കേനിറ്റുകേളുലാം  മറ്റുലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കപഭാലതീസനിചന  നവതീകേരനിക്കുന്നതനികന്റെയലാം
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനികന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  FIR
രജനിസര് ചചയന്നതനിനുലാം  കകേസുകേളുചട  അകനസഷണത്തനിനുമഭായനി  CCTNS  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  തപഭാലുകേള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതനിനഭായനി
iAPS പദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി) കുറക്കഭാരഭാചണന കേണവര്ചക്കതനിചര നനിയമഭാനുസരണമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 



170       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

(സനി)  വലക്തനിഹതല ഉളചപചടയള ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനികലക്കഭായനി
ചചസബര് ചസലനിചന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലാം,
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കഭായനി കബഭാധവത്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തനിയലാം, ഇത്തരലാം കുറകൃതലങ്ങളുചട
ഗസൗരവചത്തപറനിയലാം  അവ  ചചയഭാലുള  ശനിക്ഷകേചളപറനിയലാം  കബഭാധവഭാനമഭാരഭാക്കുകേയലാം
ചചയനണച്ച്.  ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങളുചട  അകനസഷണത്തനികലയഭായനി  ചചസബര്
ചസലനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടു  കൂടനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറവഭാളനികേളചക്കതനിചര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ വരുന. 

കപഭാലതീസച്ച് കസനയചട നവതീകേരണലാം

114 (1921) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ആധുനതീകേരണത്തനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  2011  മുതല്  2016  വചര  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് എതകകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു; വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ വകേ മഭാറനി ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ചചലവഭാക്കനിയ
തുകേയചട വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച്, എനച്ച് ആവശലത്തനിനച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചു എനള കേണക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കപഭാലതീസനിചന്റെ ആധുനതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആയധങ്ങള, സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള,  കപഭാലതീസനിനച്ച്  കവണ്ടുന്ന  മറച്ച്  അതലഭാവശലസഭാധനങ്ങള,  വനിവനിധ
ഓഫതീസുകേളക്കച്ച് കവണ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം, ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് തഭാമസത്തനിനച്ച് കവണ
കേസഭാര്കടഴച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടഭാഫനികേച്ച്  ഉപകേരണങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)2011 മുതല് 2016 വചര കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച തുകേ സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഇല. 

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയവഭാന നടപടനി

115 (1922) ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് എ.ടനി.എലാം കേസൗണറുകേളുമഭായനി ബന്ധചപട കുറകൃതലങ്ങള
കൂടുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  ഹസബര്  ഹക്രലാംസനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗലാം  തുടങ്ങുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കസഭാഷലല് മതീഡനിയയചടയലാം ചമഭാഹബല് കഫഭാണനിചന്റെയലാം വലഭാപകേമഭായ
ദരുപകയഭാഗവലാം ക്രനിമനിനല് പ്രവർത്തനങ്ങളുലാം അകനസഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാതലങ്ങളനില്
ഹസബര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഭാങനിലാംഗച്ച് കമഖലയമഭായനി ബന്ധചപട തടനിപ്പുകേള വലഭാപകേമഭാകുന്നതനിനഭാല്
അതച്ച് തടയന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചചസബര് ചചക്രലാംസനിചന്റെ പ്രകതലകേ വനിഭഭാഗലാം തുടങ്ങുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധചപട ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.  

(സനി)  ബഭാങനിലാംഗച്ച് കമഖലയമഭായനി ബന്ധചപട തടനിപ്പുകേള വലഭാപകേമഭാകുന്നതനിനഭാല്
അതച്ച്  തടയന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  കബഭാധവത്കേരണലാം  പതമഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയലാം
കസഭാഷലല് മതീഡനിയകേളനിലൂചടയലാം ജനചചമതതീ പദതനികേളനിലൂചടയലാം നടത്തനി വരുന.
കൂടഭാചത  ഇത്തരലാം  തടനിപ്പുകേള  തടയന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സുരക്ഷഭാ  മുനകേരുതല്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബഭാങനിലാംഗച്ച് അധനികേഭാരനികേളക്കച്ച് കവണ കേര്ശനമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   

സ്ത്രതീ സുരക്ഷഭാ പദതനികേള

116 (1923) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ  :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലുള സ്ത്രതീ സുരക്ഷഭാ പദതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  നനിലവനിലുള  സ്ത്രതീ  സുരക്ഷഭാ  പദതനികേളഭായ  പനിങച്ച്  ബതീറച്ച്,  വനനിതഭാ
ചഹല്പച്ച് ഹലന എന്നനിവയചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടഘടത്തനില്  സ്ത്രതീകേളക്കച്ച്  കപഭാലനിസച്ച്  കേണ്കടഭാള  റൂമുമഭായനി
ബന്ധചപടഭാനുള പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; ആയതനിനച്ച് വലഭാപകേ പ്രചഭാരണലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് സ്ത്രതീകേളുകടയലാം കുടനികേളുകടയലാം സുരക്ഷയഭായലാം അവര്ചക്കതനിചര
ഉണഭാകുന്ന പതീഡനങ്ങള, ആക്രമണങ്ങള, ചൂഷണലാം, എന്നനിവ  തടയന്നതനിനുമഭായനി നനിരവധനി
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണച്ച് കകേരള കപഭാലതീസച്ച് ആസൂതണലാം ചചയച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.
ഇതനില് ശകദയമഭായ ചനില പദതനികേള തഭാചഴെ വനിവരനിക്കുന :

പനിങച്ച്  കപഭാലതീസച്ച് പകടഭാള  -   ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം
നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണച്ച്  പനിങച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  പകടഭാള.  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള
അതനിക്രമങ്ങള കേചണത്തനി തടയന്നതനിനച്ച് അതലഭാധുനനികേ സഭാകങതനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള
വഭാഹനങ്ങളനില്  പരലഭാടനലാം  നടത്തുന്ന  കകേരള  കപഭാലതീസനിചന്റെ  പനിങച്ച്  പകടഭാളനിലാംഗച്ച്
പ്രവര്ത്തനലാം  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  വനിജയകേരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിചന്റെ
കമല്കനഭാടലാം ചചഡ്രവര് ഉളചപചട വനനിതഭാ കപഭാലനിസുകദലഭാഗസരഭാണച്ച് നനിര്വഹനിച്ചു
വരുന്നതച്ച്.  ജനി.ചഎ.എസച്ച്.-ജനി.പനി.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കൃതലമഭായനി സലലാം
കേചണത്തനി  കവഗത്തനില്  കപഭാലതീസച്ച്  സഹഭായലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുന്ന
കസഭാഫച്ച് ചവയറഭാണച്ച് ടനി വഭാഹനത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്. അതലഭാവശലഘടങ്ങളനില്
സ്ത്രതീകേളക്കച്ച് പനിങച്ച് പകടഭാള സഹഭായത്തനിനുലാം വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  1515
എന്ന നമ്പരനികലക്കച്ച് ഏതച്ച് സമയത്തുലാം വനിളനിക്കുന്നതനിനുലാം, ഏതച്ച് അടനിയനര സഭാഹചരലവലാം
കനരനിടുന്നതനിനുമുള സലാംവനിധഭാനവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ചപഭാതുസലങ്ങള, സ്കൂള, കകേഭാകളജച്ച്,
ഓഫതീസുകേള, കലഡതീസച്ച് കഹഭാസലുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനിലുലാം
പനിങച്ച്  പകടഭാള  സലാംഘലാം  പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  വരുന.  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
വനിനലസനിചനിരനിക്കുന്ന  പനിങച്ച്  ബതീറച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  സഹഭായങ്ങളുലാം
പനിങച്ച് പകടഭാള സലാംഘലാം നല്കേനി വരുന.

ഓപകറ  ഷന വഭാതലല –  കേഭാണഭാതഭാകുന്ന കുടനികേചള കേണത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ
ഓപകറഷന ചചസ്മെെല്  എന്ന തതീവ്രയജ്ഞ പരനിപഭാടനി  വന വനിജയമഭായനി  തതീര്ന്നതനികന്റെയലാം
ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശത്തനികന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി കകേരള സലാംസഭാന ആഭലനര വകുപനികന്റെയലാം സഭാമൂഹല നതീതനി വകുപനികന്റെയലാം
ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനികന്റെയലാം  സഹകേരണകത്തഭാചട  ഓപകറഷന  വഭാതലല  എന്ന
കപരനില് ഒരു തതീവ്രയജ്ഞ പരനിപഭാടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
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നനിര്ഭയ കകേരളലാം സുരക്ഷനിത കകേരളലാം - സ്ത്രതീകേളക്കുലാം, കുടനികേളക്കുചമതനിചരയള
അതനിക്രമങ്ങള തടയന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തച്ച് നനിര്ഭയ കകേരളലാം സുരക്ഷനിത
കകേരളലാം എന്ന പദതനി സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  പദതനിയനിലൂചട  സ്കൂള  കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസുകേളനില്  ചപണ്കുടനികേചള
ശക്തനിചപടുത്തുകേയലാം  കുറകൃതലങ്ങളചക്കതനിചര  പ്രതനികേരനിയഭാനുള  പരനിശതീലനവലാം
അവകബഭാധവലാം നല്കുന്നതുലാം ഇസൗ പദതനിയചട ലക്ഷലമഭാണച്ച്. ആയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം  വനിമണ് ചസല്ഫച്ച്  ഡനിഫനസച്ച്  ചടകനികേച്ച്  (WSDT)
പരനിശതീലനവലാം  ചകേഭാടുത്തു  വരുന.  സ്ത്രതീകേളക്കച്ച്  ഏതു  സമയത്തുലാം  നനിര്ഭയമഭായലാം
സുരക്ഷനിതമഭായമുള യഭാത ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഷതീ ഓകടഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി
വനിജയകേരമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന. സ്ത്രതീകേചളയലാം, കുടനികേചളയലാം ഭനിക്ഷഭാടനത്തനിനുലാം,
കവശലഭാവൃത്തനിക്കുമഭായനി കേടത്തനി ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതച്ച് കേചണത്തുന്നതനിനുലാം,  നനിയനനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി  Anti Human Trafficking Unit-കേള  (AHTU)  സലാംസഭാനത്തച്ച്
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. Anti Human Trafficking
Unit-ചന്റെ കനതൃതസത്തനില് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ചസഷലല് ചചഡ്രവകേള നടത്തനിയലാം
ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തനിയലാം  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള
അതനിക്രമങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി തടയന. കൂടഭാചത രഭാതനികേഭാല ചചക്കനിലാംഗുലാം, ബസച്ച് സഭാന്റുകേള,
ചറയനില്കവ  കസഷനുകേള  മറച്ച്  തനിരക്കുള  സലങ്ങള  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണ്സബനിളമഭാര് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തനി വരുന.

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം, കുടനികേളക്കുചമതനിചര ഉണഭാകുന്ന അതനിക്രമങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാല്
ഉടന തചന്ന കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയച്ച് സതലസന്ധവലാം,  നതീതനിയക്തവമഭായ അകനസഷണലാം
നടത്തനി കുറപതലാം കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിച്ചു വരുന.  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട
പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  നല്കുന്നതനിനുകവണനിയള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാചത സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചര നടക്കുന്ന അതനിക്രമങ്ങള നനിര്ഭയമഭായലാം
മടനികൂടഭാചതയലാം കപഭാലതീസനിചന്റെ മുന്നനില് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയന്നതനിനഭാവശലമഭായ അവകബഭാധലാം
ഇവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഇസൗ വകുപനില് നനിനലാം  വനിവനിധ  സന്നദ
സലാംഘടനകേളുകടയലാം ജനചചമതതീ കപഭാലതീസനികന്റെയലാം,  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപഭാലതീസച്ച് പദതനിയനിലൂചടയലാം
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്. ഇതനിനു പുറകമ ഏഴെച്ച് വനനിതഭാകപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര്മഭാചര സസതന
ചുമതലയള എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ. മഭാരഭാക്കനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് നനിയമനിച്ചുചകേഭാണച്ച്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് കസനയചട ചരനിതത്തനില് ആദലമഭായനിടഭാണച്ച്
ഇത്തരത്തനില് ഒരു നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്. ഇതച്ച് വനനിതകേചള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം,
ആത്മവനിശസഭാസകത്തഭാചട കപഭാലതീസച്ച് സഹഭായലാം കതടുന്നതനിനച്ച് കേരുത്തച്ച് പകേരുന്നതുമഭാണച്ച്.

(സനി) നനിലവനിലുണച്ച്. അതനിനച്ച് വലഭാപകേമഭായ പ്രചഭാരണലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. 
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കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലനിനച്ച് ചതരചഞടുക്കചപടുന്നതനിചന്റെ 
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

117 (1924) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രഭാഷപതനിയചട  കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡലനിനച്ച്  ചതരചഞടുക്കചപടുന്നതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  കേഭാലഘടത്തനില് എത കപരുചട  കപരച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡല്
പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിനു കവണനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇങ്ങചന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള കപരുകേള ഇ-ചമയനില് വഴെനിയഭാകണഭാ അകതഭാ
കേത്തച്ച് മുകഖനയഭാകണഭാ അയചനിട്ടുളതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-17 കേഭാലയളവനില് എത കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  രഭാഷപതനിയചട
കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡല് ലഭനിച്ചു എന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  ആര്ക്കുലാം ലഭനിചനിടനിചലങനില്
അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ഉകദലഭാഗസചര  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനു  കവണനിയള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്തല കേമ്മേനിറനിയനില് ആചരഭാചക്കയഭാണച്ച് ഉളചതനലാം പ്രസ്തുതകേമ്മേനിറനി 2016-17-ല്
എത പ്രഭാവശലലാം കൂടനിയനിട്ടുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്) രഭാഷപതനിയചട കപഭാലതീസച്ച് ചമഡല് ആര്ക്കുലാം ലഭനിചനിടനിചലങനില് അതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  സര്ക്കഭാര് യഥഭാസമയലാം കേത്തച്ച് മുകഖന ഉകദലഭാഗസരുചട
വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാത്തതുചകേഭാണഭാണച്ച്  രഭാഷപതനിയചട  കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡല്
ആര്ക്കുലാം ലഭനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്ന ആകരഭാപണലാം ശരനിയഭാകണഭാ;  അചലങനില് കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ജനി)  കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലനിനച്ച് അര്ഹതചപട ഉകദലഭാഗസരനില് പലരുലാം റനിടയര്
ചചയ വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇങ്ങചന റനിടയര് ചചയ ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്
ലഭനികക്കണ  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലലാം  നനികഷധനിച  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  എനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പുറചപടുവനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായഭാണച്ച്  രഭാഷപതനിയചട  കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡലനിനച്ച്
ഉകദലഭാഗസചര ചതരചഞടുക്കുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത മഭാനദണ്ഡലാം അനുബന്ധലാം (1)  ആയനി
ഉളടക്കലാം ചചയന.*

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) 51  (അനപത്തനിചയഭാന്നച്ച്)

(സനി  ഇത്തരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  ചവബച്ച്
കപഭാര്ടലനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  അനുവദനിച  കലഭാഗനിന  മുകഖന  കനരനിട്ടുലാം  കേത്തച്ച്
മുകഖനയമഭാണച്ച് അയചനിട്ടുളതച്ച്.

(ഡനി) 2016-17 കേഭാലയളവനില് കകേരള സര്ക്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ ചചയ 11 കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് രഭാഷപതനിയചട കപഭാലതീസച്ച് ചമഡല് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഇ)  രഭാഷപതനിയചട കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലനിനച്ച് ഉകദലഭാഗസചര നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്തല  കേമ്മേനിറനിയനില്  (1)  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനി  (2)
പ്രനിനസനിപല് ചസക്രടറനി (ആഭലനരവലാം വനിജനിലനസുലാം വകുപച്ച്) (3)സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനി  (4)  സലാംസഭാന  വനിജനിലനസച്ച്  കമധഭാവനി  എന്നതീ  അലാംഗങ്ങളഭാണച്ച്  ഉളതച്ച്.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി 2016-17 കേഭാലയളവനില് മൂന്നച്ച് പ്രഭാവശലലാം കൂടനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(എഫച്ച്)  രഭാഷപതനിയചട  കപഭാലതീസച്ച്  ചമഡല്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതച്ച്  അനനിമമഭായനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനഭാല് ആകരഭാപണലാം ശരനിയല.

(ജനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  രഭാഷപതനിയചട കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലനിചന്റെ അര്ഹത
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരഭാണച്ച്.  

ഗുണഭാ സസഭാഡച്ച്

118 (1925) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുഖലമനനിയചട ഗുണഭാ സസഭാഡച്ച് എന്ന കപരനില് ഭതീഷണനിചപടുത്തനി പണലാം
തടനിചയടുത്ത കകേസനില് ഇടുക്കനി ജനിലയനില് മൂന്നച്ച് കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം മുഖലമനനിയചട കപരച്ച്
പറഞച്ച് വലഭാപകേമഭായനി പണലാം തടനിചയടുക്കുന്നതഭായലാം, ഭതീഷണനിചപടുത്തുന്നതുമഭായള
എത പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്; ലഭനിച പരഭാതനികേളനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മുഖലമനനിയചട ഗുണഭാ സസഭാഡച്ച് എന്ന കപരനില് ഭതീക്ഷണനിചപടുത്തനി പണലാം
തടനിചയടുത്ത  കകേസനില്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിചല  SCPO2339  നൂര്  സമതീര്,  CPO
3921 മുജതീബച്ച്  റഹഭാന,  CPO  3860  സുനതീഷച്ച്  എന്നതീ  കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര
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പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിചല  ടസൗണ്  സസൗത്തച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ചചക്രലാം  നമ്പര്
117/17, U/s 342, 348, 392 r/w 34 IPC  പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  കകേസനിചല  മൂന്നച്ച്  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചര  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനിയചട  ഓര്ഡര്  നമ്പര്  H14585/2017/ID  dated  26-1-2017  പ്രകേഭാരലാം
സചസന്റെച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. ടനി കകേസച്ച് അകനസഷണഭാവസയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിനച്ച് പരഭാതനികേചളഭാനലാം തചന്ന ലഭനിചനിടനില.

കപഭാലതീസച്ച് കസനയനിചല ഒഴെനിവകേള

119 (1926) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് എത തസനികേകേളനിലഭാണച്ച് ഒഴെനിവകേളുളതച്ച്; ഒഴെനിവകേളനില്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് വനിവനിധ തസനികേകേളനിലഭായനി 668 ഒഴെനിവകേള ഉണച്ച്. ഓകരഭാ
തസനികേയനിചലയലാം  ഒഴെനിവകേളുചട  വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം* ആയനി  ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

വനിചഭാരണ കനരനിടുന്ന കപഭാലതീസുകേഭാര്

120 (1927) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് ക്രനിമനിനല് കകേസനില് വനിചഭാരണ കനരനിടുന്ന
ഉകദലഭാഗസരുകണഭാ;  എങനില്  അവരുചട  കപരുവനിവരങ്ങളുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
അവര്ചക്കതനിചര സസതീകേരനിച അചടക്ക നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയനില്  ഏചതങനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്
വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം കനരനിടുനകണഭാ;  എങനില് അവരുചട കപരു വനിവരങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്. വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കപഭാലതീസച്ച് വകുപനിചല ചചഡ്രവര്മഭാര്

121 (1928) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  എത  ഹഡ്രവര്മഭാരുചണന്നച്ച്  ജനില

തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എതകപര്  കലഭാക്കല്  കസഷനനിലുലാം  എതകപര്  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനിലുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഹഡ്രവര്മഭാരനിലഭാത്ത എത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേള സലാംസഭാനത്തുചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; അടനിയനരമഭായനി ഈ കസഷനുകേളനില് ഹഡ്രവര്മഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  2603  ചചഡ്രവര്മഭാരുചട  തസനികേ

നനിലവനിലുണച്ച്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* ഇസൗ

സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം  400  പുതനിയ ചചഡ്രവര് കപഭാലതീസച്ച്

കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുചട തസനികേകേള സൃഷനിച്ചുചകേഭാണച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിനു  പുറകമ  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  ബറഭാലനിയന  5-ഉലാം  തതീരകദശ  കപഭാലതീസച്ച്

കസഷനുകേളനില്  8  എണവലാം വനിഴെനിഞലാം ഡനിറഭാചച്ച്ചമന്റെച്ച്  കേലഭാമ്പച്ച് രൂപതീകേരണവമഭായനി

ബന്ധചപടച്ച് 4-ഉലാം ചചഡ്രവര്മഭാരുചട തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 1224 ചചഡ്രവര് കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണ്സബനിളമഭാര് കലഭാക്കല് വനിഭഭാഗത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിചയടുത്തു വരുന.  ഇതനില്  335  ചചഡ്രവര്മഭാര്  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനില്

കജഭാലനിചയടുത്തുവരുന.

(സനി)  ചചഡ്രവര്മഭാരനിലഭാത്ത  18  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേള  സലാംസഭാനത്തച്ച്

നനിലവനിലുണച്ച്. പ്രസജുത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് ചചഡ്രവര്മഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്

801/2019
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ചചസബര് കുറഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം

122 (1929) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഹസബര് കുറകൃതലങ്ങള അകനസഷനിച്ചു കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്
ഹസബര് കുറഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  ഹസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനിനച്ച് ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
'ഹസബര് കഡഭാലാം' നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില് ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഹസബര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഹസബര് കമഖലയനിചല കുറകൃതലങ്ങചള സലാംബന്ധനിചച്ച്  പുതനിയ തലമുറയനില്
അവകബഭാധമുണഭാക്കഭാന പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സ്കൂള പഭാഠലപദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങളുചട അകനസഷണലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചചസബര് ചചക്രലാം ഇനചവസനികഗഷന ഡനിവനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല്
പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനിനച്ച്  ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
കകേരള കപഭാലതീസച്ച്  ചചസബര്  കഡഭാലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ചടകകഭാപഭാര്ക്കച്ച്  ആസഭാനമഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. തഭാചഴെ പറയന്ന കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായലാം ചചസബര് കഡഭാലാം
നടത്തനി വരുന്നതച്ച് :

1. കസഭാഷലല് മതീഡനിയചയ നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

2. ഇന്റെര്ചനറനിലൂചടയള ചചചല്ഡച്ച്  കപഭാകണഭാഗ്രഭാഫനി തടയന്നതനിനുള
പ്രവത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

3. RBI-യമഭായനി  കചര്ന്നച്ച്  ഓണ്ചചലന  സഭാമ്പത്തനികേ  തടനിപ്പുകേചള
ചചറുക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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4. സര്ക്കഭാര്  അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുചട  ചവബ്ചചസറനിചന്റെ

സുരക്ഷഭാ സലാംബന്ധമഭായ കേഭാരലങ്ങള ചചസബര് കഡഭാലാം നടപഭാക്കനി

വരുന.

5. ഡഭാര്ക്കച്ച്  ചനറച്ച്  എന്ന  ഇന്റെര്ചനറനിചല  അകധഭാകലഭാകേത്തനിചന

നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം അവയനിലൂചടയള കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനിനുലാം

കവണ്ടുന്ന നടപടനികേള നടന വരുന.

6. കേമ്പക്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങചള നശനിപനിക്കുന്ന മഭാല്ചവയര്

കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേചളക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കുന്നതനിനുലാം അവചയ ചചറുക്കുന്നതനിനുലാം

കവണ നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

7. ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങളചക്കതനിചരയള  ചചസബര്  കഡഭാമനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉസൗര്ജനിതമഭായനി  നടത്തുന്നതനികലക്കഭായനി

തനിരുവനനപുരലാം കകേഭാകളജച്ച് ഓഫച്ച് എഞനിനതീയറനിലാംഗനിചല കേമ്പക്യൂടര്

സയനസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുമഭായനി സഹകേരനിചച്ച് ഒരു റനിസര്ചച്ച് ആനഡച്ച്

ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച് വനിലാംഗച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളതുമഭാകുന.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം ചടയനിനനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഒരു ചചസബര്

കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  മഭാതമഭാണച്ച്  നനിലവനിലുളതച്ച്.  ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങളുചട

അകനസഷണമഭാണച്ച് ചചസബര് കപഭാലതീസച്ച് മുകഖന നടത്തനിവരുന്നതച്ച്

(ഡനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മുടലാം കപഭാളനിചടകനിക്കച്ച് കകേഭാകളജച്ച്

123 (1930) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടുക്കനി,  മുടലാം  കപഭാളനി  ചടകനിക്കച്ച്  കകേഭാകളജനില്  എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ.-യചട

കനതൃതസത്തനില് വനിദലഭാര്തനികേള കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചര വളഞനിടച്ച്  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയലാം

കപഭാലതീസച്ച്  ജതീപച്ച്  തലനിതകേര്ക്കുകേയലാം  ചചയ  സലാംഭവത്തനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര

കകേസച്ച്  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഏചതഭാചക്ക വകുപ്പുകേളനുസരനിചഭാണച്ച് കകേസച്ച് ചഭാര്ജച്ച് ചചയതച്ച്;

ആചരചയങനിലുലാം അറസച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ഈ ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചര
ഇടതുപക്ഷ വനിദലഭാര്തനി സലാംഘടനകേളനില്ചപട അലാംഗങ്ങള ആക്രമനിച എത സലാംഭവങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്;  ആയതനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാതനിരു
ന്നതഭാണച്ച് മുടലാം കപഭാളനിചടകനിക്കച്ച്  കകേഭാകളജനില് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസചര മര്ദ്ദേനിക്കുവഭാന
ഇടയഭാക്കനിയചതന്നച്ച് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് കനചര ഇത്തരത്തനിലുള ആക്രമണലാം അവരുചട
ആത്മവതീരലലാം തകേര്ക്കുചമന്നതനിനഭാല് കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര മുഖലാം കനഭാക്കഭാചത കേര്ശന
നടപടനി ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  മുടലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ചചക്രലാം നമ്പര്:
97/17 u/s 143, 147, 148, 324, 332, 353, 341 r/w 149 IPC & 3(2) (e) of PDP
Act  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ചചയ  കകേസനിചല  പ്രതനികേള  ഒളനിവനില്  ആയതനിനഭാല്
ആചരയലാം അറസച്ച്  ചചയഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ബനി) കേരുതുന്നനില. ഇക്കഭാരലത്തനില് 7 സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിനച്ച്
അപകപഭാള  തചന്ന  കകേസുകേള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്
കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള ആക്രമണലാം
ഉണഭായഭാല്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  മുഖലാം  കനഭാക്കഭാചത  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിചല സഭാഫച്ച് ഫനികകഷന

124 (1931) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം
1968-നു കശഷലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിചല സഭാഫച്ച് ഫനികകഷന
മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.  സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിചല കുറഞ അലാംഗസലാംഖല
5/3/1982  തതീയതനിയനിചല  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്617/82/ആഭല.  ഉത്തരവച്ച്  മുകഖന
ചുവചട പറയലാം പ്രകേഭാരലാം തതസത്തനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് :
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എസച്ച്.ചഎ. - 1

എ.എസച്ച്.ചഎ. - 1

എസച്ച്.സനി.പനി.ഒ. - 5

സനി.പനി.ഒ. - 25

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കപഴണല്&അഡനി നനികസഷന റനികഫഭാലാംസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്
കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനിചല സഭാഫച്ച് ഫനികകഷന മഭാറലാംവരുത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് സ്ത്രതീകേള പതീഡനിപനിക്കചപടുനചവന്ന 
പരഭാതനി

125 (1932) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പരഭാതനികേളുമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  എത്തുന്ന  സ്ത്രതീകേള
ഉളചപചടയളവര് പതീഡനിപനിക്കചപടുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്ഭയമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  എത്തഭാനുലാം  പരഭാതനികേള
പറയഭാനുലാം എലഭാവര്ക്കുലാം കേഴെനിയന്ന സനിതനി ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനിക്കഭാരുചട  ചമഭാഹബല്കഫഭാണ്  പനിടനിചചടുക്കലുലാം  കപഭാക്കറനിചല
പണലാം  തടലുലാം  സ്ത്രതീകേചള  കഫഭാണനില്  വനിളനിചച്ച്  അസഭലലാം  പറയലുലാം  ഉളചപചടയള
കുറകൃതലങ്ങള കപഭാലതീസുകേഭാരനില് നനിനതചന്ന ഉണഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതഭായ പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കപഭാലനിസുകേഭാര്ചക്കതനിചര  ഉണഭാകുന്ന  ഇത്തരത്തനിലുള  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം കമല് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് നനിര്ഭയമഭായനി ഏചതഭാരഭാളക്കുലാം കേടനവന്നച്ച് പരഭാതനി
നല്കുവഭാനുലാം  കപഭാലതീസച്ച്  നടപടനികേളുചട  ഭഭാഗമഭാകേഭാനുമുള സനിതനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  പരഭാതനികേളുലാം  മറ്റുമഭായനി  വരുന്ന  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
ആവശലമഭായ  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനിലുലാം
പബനികേച്ച് റനികലഷനസച്ച് ഓഫതീസചറ നനിയമനിചനിട്ടുളതുലാം കൂടഭാചത സതീനനിയര് സനിറനിസണ്
ചഹല്പച്ച് ചഡസച്ച്, വനനിതഭാ ചഹല്പച്ച് ചഡസച്ച് എന്നതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണച്ച്.
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ഇതനിനുപുറകമ കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് നനിര്ഭയമഭായനി ചചന്നച്ച് പരഭാതനി നല്കുന്നതനിനഭായനി
ജനഹമതനി  കപഭാലതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് സലാംഭവങ്ങകളഭാ പരഭാതനികേകളഭാ ശദയനില്ചപടഭാല്
കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നനിയമനടപടനികേളുലാം അചടക്ക നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള സലാംബന്ധനിച കകേസ്സുകേള

126 (1933) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര ഹസബര്
കുറകൃതലങ്ങള സലാംബന്ധനിച എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കകേസ്സുകേളുചട എണലാം ജനില
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ കേഭാലയളവനില് കപഭാലതീസച്ച്,  സലാംസഭാനചത്ത ഹഹചടകേച്ച് ചസലനിനച്ച്
അകനസഷണലാം ഹകേമഭാറനിയ എത കകേസ്സുകേളുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇവയനില് കുറപതലാം സമര്പനിച കകേസ്സുകേളുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര
ജനിലകേളനില് ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്  205 കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.
ഇവയനില്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  148  കകേസ്സുകേളുണച്ച്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള
വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതനിനുപുറകമ,  സലാംസഭാനചത്ത ചസബര്
കപഭാലനിസച്ച് കസഷനുകേളനില് 27 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയച്ച് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.
ടനി കകേസ്സുകേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം ഇന്റെര്ചനറച്ച് മുഖഭാനനിരമുള പരഭാതനികേചള അടനിസഭാനമഭാ
ക്കനിയളതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  ചചസബര്  കുറകൃതലമഭായനി  കേണക്കഭാക്കഭാവന്ന  സനിനനിമഭാ
ചചപറസനിയമഭായനി  ബന്ധചപട  ഒരു  കകേസച്ച്  ചചക്രലാംബഭാഞച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  അകനസഷനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  ചചഹചടകേച്ച്  ചചക്രലാം  എനകേസയറനി  ചസലനികലക്കച്ച്  കകേസ്സുകേചളഭാനലാം
അകനസഷണത്തനിനഭായനി ചചകേമഭാറനില. എന്നഭാല് വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയചട പരനിധനിയനില്
വരുന്ന കുറകൃതലങ്ങളുചട ചതളനിവ കശഖരണഭാര്തലാം ടനി ചസലനിചല സഭാകങതനികേ വനിദഗ്ധരുചട
സഹഭായലാം കതടഭാറുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനില്  178  കകേസ്സുകേളുചട അകനസഷണത്തനിനച്ച് ചചഹചടകേച്ച്
ചചക്രലാം എനകേസയറനി ചസല് ഇസൗ കേഭാലയളവനില് സഭാകങതനികേ സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) ഇവയനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിടനില.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേളനില്ചപട കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്

127 (1934) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് അഴെനിമതനി സമ്പൂര്ണമഭായലാം

ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്  എന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേളനില്ചപട

എത  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്  എന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; അവര് ഏചതലഭാലാം റഭാങനിലുളവരഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലമുള കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര എചനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

എലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കബഭാധവത്കേരണലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസരുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  രഹസലമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അഴെനിമതനി നടത്തുന്ന കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര് അഴെനിമതനി

കേഭാണനിക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടഭാല്  ചപഭാതുജങ്ങളക്കച്ച്  ഉടന  തചന്ന  ആയതച്ച്

അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  ബക്യൂകറഭായനില്  അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്

കസഷനുകേളനിലുലാം കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ചടലകഫഭാണ് നമ്പരടങ്ങനിയ കബഭാര്ഡച്ച്

പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ യ.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് അഴെനിമതനി കകേസ്സുകേളനില്ചപട

12 കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  അവര് ഏചതലഭാലാം

റഭാങനിലുളവരഭാചണന്നച്ച് അനുബന്ധമഭായനി* ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) ക്രനിമനിനല് പശ്ചഭാത്തലമുള കപഭാലതീസുകേഭാര് ആരുലാംതചന്ന ഇല. എന്നഭാല്

ചചക്രലാം കകേസനില്ചപട കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര നനിയമപരമഭായലാം വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം

അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഹലലാംഗനികേ പതീഡനകക്കസ്സുകേളുചട അകനസഷണ പുകരഭാഗതനി

128 (1935) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  രജനിസര്  ചചയ
ഹലലാംഗനികേ പതീഡനകക്കസ്സുകേളുചട എണലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത  കകേസ്സുകേളനില്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  എത  കകേസ്സുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  എത്തനിചച്ച്  വനിചഭാരണ
പൂര്ത്തനിയഭായനി എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ കകേസ്സുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ശനിക്ഷനിക്കചപടവര് എത;  ചവറുചത
വനിടവര് എത; ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുള പ്രതനികേചളത; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുവചര 4511 ഹലലാംഗനികേ പതീഡനകക്കസ്സുകേള (Rape, 354 IPC, 509
IPC) രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതനില് 2821 കകേസ്സുകേളുചട അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(സനി)  4 കകേസ്സുകേളുചട വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ഡനി)  ഇസൗ കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് 8 കപര് ശനിക്ഷനിക്കചപടുകേയലാം 3 കപചര
ചവറുചത വനിടുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  1054 പ്രതനികേചള ഇനനി പനിടനികൂടഭാനുണച്ച്.

ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങളനില് ഏര്ചപട കപഭാലതീസുകേഭാര്

129 (1936) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ചകേഭാടഭാരക്കര  റൂറല്  എസച്ച്.പനി.യചട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്  ഹസബര്
കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഏര്ചപടനിട്ടുള  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസനമഭാര്  നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉചണങനില്  ഇവരുചട  കപരുവനിവരലാം  ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;  ഇവര്ചക്കതനിചര  എന്തു
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചകേഭാലലാം റൂറല് ജനിലയനില് ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  കകേസ്സുകേള ഒനലാം തചന്ന രജനിസര് ചചയനിടനില.  എന്നഭാല്
മുഖലമനനിചയ അപകേതീര്ത്തനിചപടുത്തുന്ന തരത്തനിലുള ഒരു സകനശലാം 12-10-2016-ല്
കസഭാഷലല് മതീഡനിയയഭായ വഭാടച്ച്സച്ച് ആപനില് ചഷയര് ചചയതനിനച്ച് കേടയല് കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനനിചല ശതീ.  സകനഭാഷച്ച് കുമഭാര് സനി.പനി.ഒ. 6388-ചനതനിചര അചടക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.
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കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

130 (1937) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ആഭലനര വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുളള കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
2015  മുതല് എത കപര്ക്കച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;  വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുലാം ജനില തനിരനിച്ചുമുള
കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനിസതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  കേസഭാര്കടഴച്ച്
അനുവദനിചതനിചന്റെ കവര്തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേസഭാര്കടഴച്ച്  അനുവദനിക്കുന്നതനില്  പ്രസ്തുത  ജതീവനക്കഭാരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി
ലനിസച്ച് പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉചണങനില് പ്രസ്തുത ലനിസനിചന്റെ അനുപഭാതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് എന.ജനി.ഒ.  കേസഭാര്കടഴച്ച്  അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ;
ആയതനിനച്ച് നനിലവനിലുള ചടങ്ങള/നനിയമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആഭലനര വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള  2015  മുതല്
27-2-2017  വചര  3896  കപര്ക്കച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനുവദനിച  കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുചട
വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുലാം ജനില തനിരനിച്ചുലാം ഉള കേണക്കച്ച് അനുബന്ധലാം 'എ' ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  മനിനനിസതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള
അനുവദനിചതനിചന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് അനുബന്ധലാം 'ബനി'ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കഭാറുണച്ച്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുചട അഞച്ച് ശതമഭാനലാം മനിനനിസതീരനിയല്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ)  മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് എന.ജനി.ഒ.  കേസഭാര്കടഴച്ച്   അനുവദനിക്കഭാറുണച്ച്.
Rules for the Allotment and occupation of Government Servants Quarters
in Kerala, 2006 റൂള 4 പ്രകേഭാരലാം കേസഭാര്കടഴനിനച്ച് അര്ഹതയള ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് റൂള
6/റൂള 32 (ഏതഭാകണഭാ ബഭാധകേലാം) പ്രകേഭാരലാം കേസഭാര്കടഴച്ച് അനുവദനിക്കഭാറുണച്ച്.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഗുണഭാ-കേസകടഷന മഭാഫനിയകേളചക്കതനിചര നടപടനി

131 (1938) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഗുണഭാ-കേസകടഷന മഭാഫനിയകേളചക്കതനിചര ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചച്ച് 
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളുചട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നൽകുവഭാനുലാം ജനങ്ങള
ഭതീതനിയനിലഭാവന്ന സഭാഹചരലലാം ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിചനറ  കേഭാലത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഓപകറഷന  സുരക്ഷ,
ഓപകറഷന  കുകബര,  കതീന-കേലഭാമ്പസച്ച്  കസഫച്ച്  കേലഭാമ്പസച്ച്  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേൾ
തുടരുനകണഭാ; ചകേഭാചനിയനില് ഒരു പ്രമുഖ നടനിചയ ഓടനിചക്കഭാണനിരുന്ന വഭാഹനത്തനില്
വചച്ച് ആക്രമനിക്കുവഭാന മുതനിർന്ന സഭാഹചരലലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഗുണകേൾചക്കതനിചര
സസതീകേരനിചനിരുന്ന നടപടനികേൾ തുടരുകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഗുണഭാവനിരുദ സസഭാഡച്ച് നനിലവനിലുകണഭാ; എന്നഭാണച്ച് അതച്ച്
രൂപതീകേരനിചതച്ച്;  പ്രസ്തുത സസഭാഡച്ച് എത ഗുണകേചള അറസച്ച് ചചയ; എത കപര്ചക്കതനിചര
ഗുണഭാ ആകച്ച് പ്രകേഭാരലാം കേഭാപ ചുമത്തനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  ഗുണഭാവനിരുദ  സസഭാഡനിചനറ  തലവനഭായനി  ആദലമഭായനി  നനിയമനിതനഭായ
ഓഫതീസചറ  എനച്ച്  കേഭാരണത്തഭാലഭാണച്ച്  ഉടന  തചന്ന  സലലാം  മഭാറനിയചതന്നച്ച്
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണഭാ,  മഭാഫനിയ  സലാംഘങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്
അവര്ചക്കതനിചര  ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ജനങ്ങളുചട
ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  ജഭാഗ്രതകയഭാചട
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഗുണഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലര്ചപടുന്നവചര കനരനിടച്ച്  വനിളനിച്ചുവരുത്തനി
കചഭാദലലാം ചചയലാം രഹസലഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗചത്തചക്കഭാണ്ടുലാം,  ഗുണഭാ സസഭാഡനിചനചക്കഭാണ്ടുലാം
ടനിയഭാനമഭാരുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സസൂക്ഷ്മലാം നനിരതീക്ഷനിച്ചുലാം, വനിശസസരഭായ ആളുകേളനില്
നനിനലാം ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനത്തനില് ഏര്ചപടുന്നവചരപറനിയള വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുലാം,
കൂടഭാചത  സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവൃത്തനികേളനില് നനിരനരലാം ഏര്ചപട്ടുവരുന്നവചര സൂക്ഷ്മമഭായനി
നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം ഇത്തരലാം പ്രവൃത്തനികേളനില് ഏര്ചപടുന്നതച്ച്  തടയന്നതനിനഭായനി  ക്രനിമനിനല്
നടപടനി  നനിയമത്തനികലയലാം,  KAAPA  നനിയമത്തനികലയലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം
കൂടുതല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഇവര്  ഉളചപട  കകേസുകേളനില്  പരമഭാവധനി
ശനിക്ഷ ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ അപഭാകേതകേള പരനികശഭാധനിചച്ച്
പദതനികേള തുടര്നവരുനണച്ച്. ചകേഭാചനിയനില് നടന്ന സലാംഭവവമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് കപഭാലനിസച്ച്
കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയച്ച് ഉസൗര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം നടത്തനി പ്രതനികേചള അറസച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരത്തനിലുള  കുറകൃതലലാം  തടയന്നതനിനച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ഗുണഭാവനിരുദ  സസഭാഡനിചന്റെ  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിച
ഉകദലഭാഗസചന സലലാം മഭാറനിയനിടനില.  

ചചറുപുഴെ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

132 (1939) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ചചറുപുഴെ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന എന്നഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസജുത കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് കകേസുകേളുലാം മറ്റുലാം രജനിസര് ചചയന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് അധനികേഭാരമുകണഭാ; ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചചറുപുഴെ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാചര
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചചറുപുഴെ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനച്ച്  പൂര്ണ  അധനികേഭാരകത്തഭാചട  എന്നച്ച്
പ്രവ ര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (ആര്റനി.)  നമ്പര്633/2016/ആഭലനരലാം  തതീയതനി
25-2-2016  എന്ന  ഗസറച്ച്  വനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  ചചറുപുഴെ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില് മറച്ച് കസഷനുകേളനില് നനിനലാം പുനര് വനിനലഭാസലാം നടത്തനി ചചറുപുഴെ
കപഭാലതീസച്ച് കസഷന പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇവനികടയച്ച് ജതീവനക്കഭാചര അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ചചറുപുഴെ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  പൂര്ണ  അധനികേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.
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ചുവപച്ച് മുണച്ച് ഉടുത്തതനിചന്റെ കപരനില് ആക്രമണലാം

133 (1940) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാഞങ്ങഭാടച്ച് പറക്കളഭായനി ആയര്കവദ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചലത്തനിയ

സനിനനിമഭാ-നഭാടകേ  പ്രവര്ത്തകേചര  ചുവപച്ച്  മുണച്ച്  ഉടുത്തതനിചന്റെ  കപരനില്  ആക്രമനിചച്ച്

ഗുരുതരമഭായനി  പരുകക്കല്പനിച  സലാംഭവലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ആചരഭാചക്കയഭാണച്ച്

പ്രതനികേള;  എത  കപചര  അറസച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്;  എത  കപചര  പനിടനികൂടഭാനുണച്ച്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 4-1-2017 തതീയതനി ചചവകേനി 6.30 മണനിയച്ച് കവളൂര്

ഗ്രഭാമത്തനില്  പറക്കളഭായനി  എന്ന  സലത്തച്ച്  ആയര്കവദ  കകേഭാകളജനിചന്റെ  കലഡതീസച്ച്

കഹഭാസലനിനച്ച്  സമതീപലാം  വചച്ച്  ചജഫ്റനിന  ചജറഭാളഡച്ച്  എന്ന  പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം  മറച്ച്

4  സുഹൃത്തുക്കളുലാം  കൂടനി  കഹഭാസല്  വഭാര്ഡനഭായനി  കജഭാലനി  ചചയന്ന  കൂചടയള

സുഹൃത്തനിചന്റെ  അമ്മേകയഭാടച്ച്  സലാംസഭാരനിചച്ച്  നനില്കക്ക  കേണഭാലറനിയഭാവന്ന  20  ഓളലാം

പ്രതനികേള  സലാംഘലാം  കചര്ന്നച്ച്  അനലഭായക്കഭാരചന  തടഞച്ച്  നനിര്ത്തനി  മര്ദ്ദേനിചതച്ച്

സലാംബന്ധനിചച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  അമ്പലത്തറ കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില് ചചക്രലാം  നമ്പര്

5/17 ആയനി കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസനില് 6  പ്രതനികേചളയലാം അറസച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്. 1.  ശതീജനിത്തച്ച്  S/o.രഭാമചന്ദ്രന, 2.  ചന്ദ്രപ്രകേഭാശച്ച്, S/o.ചകേ.വനി വനിജയകുമഭാര്,

3. വനിനു. ചകേ, S/o. കേലഭാലന, 4. രനിജതീഷച്ച്.  ചകേ., S/o. ഭഭാസരന, 5. സുജനിത്തച്ച്, S/o.

സുധഭാകേരന,  6.  ദനിലതീപച്ച്.  വനി.ചകേ,  S/o.  നഭാരഭായണന.  ടനി  കകേസച്ച്  അകനസഷണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  30-1-2017-ല്  കുറപതലാം  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനി

ചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
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കപഭാലതീസച്ച് കചഭാദലലാം ചചയച്ച് വനിടയചവര്

134 (1941) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  വനിവനിധ
കകേസുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കചഭാദലലാം  ചചയച്ച്  വനിടയച  എതകപചര
പനിന്നതീടച്ച്  ആത്മഹതല  ചചയ  നനിലയനികലഭാ  ചകേഭാലചപടുത്തനിയ  നനിലയനികലഭാ
ദരൂഹസഭാഹചരലത്തനില് മരണചപട നനിലയനികലഭാ കേചണത്തനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുചട കപരുവനിവരവലാം ഇവചര കചഭാദലലാം ചചയ കകേസുകേള സലാംബന്ധനിച
വനിവരവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് മഭാനസല്

135 (1942) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള :
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില് പരനിഷരണലാം
ആവശലമഭാക്കനിത്തതീര്ത്ത ഘടകേങ്ങള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച് ആകനിചന്റെ വലവസകേളനില് മഭാറലാം കവണകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ആകനിനുള  പരനിഷഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുചട  കൂടനി

ചവളനിചത്തനില് കപഭാലതീസച്ച്  മഭാനസലനില് സമഗ്രമഭായ കേഭാലഭാനുസൃത മഭാറലാം  വരുത്തഭാന

ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കപഭാലതീസനിനുകവണനി ഒരു കദശതീയ മഭാനസല് രൂപകേല്പന ചചയന്നതനിനച്ച്

കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  മനഭാലയത്തനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫച്ച്

കപഭാലതീസച്ച് റനിസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് ഡവലപ്ചമന്റെച്ച് ഒരു കമഭാഡല് കേരടച്ച് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി
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ഇനലയനിചല എലഭാ സലാംസഭാന കമധഭാവനികേളക്കുലാം നല്കുകേയണഭായനി.  ആയതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില്  വന്ന മഭാറങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനി  പുതനിയ

കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  മഭാനസല്  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

ഇതനിനഭായനി  നക്യൂഡല്ഹനിയനിചല  ഇനലന  കലഭാ  ഇനസനിറക്യൂടനിചല  ചപ്രഭാഫസറഭായ

കഡഭാ. ശനിവകുമഭാറനിചന ചചയര്മഭാനഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച് ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.

കപഭാലതീസച്ച് ലഭാത്തനിചഭാര്ജച്ച്

136 (1944) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം ഇതുവചര ജനകേതീയ

പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കച്ച് കനചര എത കപഭാലതീസച്ച് ലഭാത്തനിചഭാര്ജച്ച്,  ടനിയര് ഗലഭാസച്ച് ചഷല്

പ്രകയഭാഗലാം, ജല പതീരങനി പ്രകയഭാഗലാം എന്നനിവ നടത്തനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ കേഭാലയളവനില് കപഭാലതീസച്ച്,  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളഭാടച്ച് അപമരലഭാദയഭായനി

ചപരുമഭാറനിയകതഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേചള  മര്ദ്ദേനിചകതഭാ  ആയ  എത  പരഭാതനികേള

ലഭനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപട എത കകേസ്സുകേളനില് അകനസഷണലാം

സനി.ബനി.ചഎ.-ക്കച്ച് വനിടുകേയണഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ജനകേതീയ

പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കുകനചര ലഭാത്തനിചഭാര്ജച്ച്, ടനിയര് ഗലഭാസച്ച് ചഷല് പ്രകയഭാഗലാം, ജല പതീരങനി

പ്രകയഭാഗലാം എന്നനിവ നടത്തനിയനിടനില.  എന്നഭാല് സമരങ്ങള അക്രമഭാസക്തമഭാകുകേയലാം

ജനങ്ങളുചട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം ഭതീഷണനി ഉയരുകേയലാം ചചയന്ന സഭാഹചരലത്തനില്

അക്രമനികേചള പനിരനിചയയ്ക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള നടപടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി  രണച്ച്

ലഭാത്തനിചഭാര്ജ്ജുകേള,  8  ടനിയര്  ഗലഭാസച്ച്  ചഷല്  പ്രകയഭാഗങ്ങള,  36  ജല  പതീരങനി

പ്രകയഭാഗങ്ങള എന്നനിവ നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കപഭാലതീസച്ച്  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളഭാടച്ച്

അപമരലഭാദയഭായനി  ചപരുമഭാറനിയകതഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേചള  മര്ദ്ദേനിചകതഭാ  ആയ

പരഭാതനികേചളഭാനലാം തചന്ന ലഭനിചനിടനില. 

(സനി)  കചഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില.
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കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് റനിവഭാര്ഡച്ച്

137 (1945) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) യവനടനിചയ തടനിചകേഭാണ്ടുകപഭായനി ഉപദ്രവനിച കകേസനിചല പ്രധഭാന പ്രതനിയഭായ
പളസര് സുനനിചയ വളചര ശമകേരമഭായനി അറസച്ച് ചചയ നടപടനി അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാചണന്നച്ച്
ആഭലനര വകുപച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അറസച്ച് ചചയന്നതനിനുലാം അകനസഷണത്തനിനുലാം വനിശമമനിലഭാചത പ്രവര്ത്തനിച
കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  റനിവഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ ;

(സനി)  ഉചണങനില് അതനിചനറ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രധഭാന പ്രതനിചയ അറസച്ച് ചചയ കപഭാലതീസനിചന്റെ നടപടനി അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണച്ച്.

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത കകേസകനസഷണത്തനില് ശകദയമഭായ രതീതനിയനില് പങ്കുവഹനിച
കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച്  ഗുഡച്ച്  സര്വതീസച്ച്  എനടനി,  റനിവഭാര്ഡച്ച്  എന്നനിവ
നല്കുന്നതനിനച്ച് എറണഭാകുളലാം റൂറല് ജനിലഭാ കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനി തലത്തനില് നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തമ്പഭാനൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ചകേടനിടലാം

138 (1946) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  തമ്പഭാനൂരനിചല  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകവണനി  പുതനിയ
ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  13-7-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  194/2016/
ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം തമ്പഭാനൂര് സ്മെെഭാര്ടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 1,83,50,000
(ഒരു  കകേഭാടനി  എണ്പത്തനി  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി  അമ്പതനിനഭായനിരലാം)  രൂപ  ചചലവനില്
തമ്പഭാനൂര് സ്മെെഭാര്ടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണ അനുമതനി
കകേരള കപഭാലതീസച്ച് ഹസൗസനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായ പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു കേഴെനിഞ്ഞു.
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സ്ത്രതീധന പതീഡന കകേസുകേള

139 (1947) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സ്ത്രതീധനപതീഡനലാം

സലാംബന്ധനിചച്ച് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ കേഭാലയളവനില് സ്ത്രതീധന പതീഡനത്തനിചന്റെ കപരനില് ജതീവന അപഹരനിച

എത സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സ്ത്രതീധന പതീഡനലാംമൂലലാം ഏറവലാം കൂടുതല് മരണലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുളതച്ച്

ഏതച്ച് ജനിലയനിലഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര സ്ത്രതീധന പതീഡനലാം

സലാംബന്ധനിചച്ച് 2582 കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സ്ത്രതീധന പതീഡനത്തനിചന്റെ (u/s 498 (A) IPC, 304 (B) IPC) കപരനില്

ജതീവന നഷചപട 24 സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സ്ത്രതീധന  പതീഡനലാംമൂലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  മരണലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയനിട്ടുളതച്ച് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലഭാണച്ച്.

പഭാവറടനി മുന എസച്ച്.ചഎ.- ചക്കതനിചരയള പരഭാതനി

140 (1948) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

പഭാവറടനി കപഭാലതീസച്ച് മുന സബച്ച് ഇനചസകര്ചക്കതനിചര അകനസഷണത്തനിനഭായനി

ബഹു.  മുഖലമനനിയചട  4-12-2016-ചല  161202154/2016/സനി.എലാം.ഒ.  നമ്പര്  കേത്തനികനഭാചടഭാപലാം

സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനിക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളള  പരഭാതനിയനികന്മേല്  സസതീകേരനിച

തുടര് നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്ന വനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പരഭാതനിയനിനകമല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി

റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

801/2019
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ജനചചമതനി സുരക്ഷ പദതനി

141 (1949) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനഹമതനി  സുരക്ഷ  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് ആവശലമഭായ കപഭാലതീസുകേഭാചര ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനിചല  നനിലവനിചല  കജഭാലനിഭഭാരവലാം  കപഭാലതീസച്ച്

അലാംഗബലവലാം പ്രസ്തുത പദതനിയചട കേഭാരലക്ഷമമഭായ നടത്തനിപനിചന പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനഹമതനി കപഭാലതീസച്ച്  പദതനി കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

കസഷനുകേളക്കച്ച് കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാചര ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ജനചചമതനി സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല് ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള

സഭാഹചരലങ്ങള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയലാം ഡക്യൂടനി ക്രമതീകേരനിച്ചുലാം ബതീറ്റുകേള

കൃതലമഭായനി  അയയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ജനകേതീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ജനിലഭാ കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിമഭാര്ക്കുലാം ജനിലഭാ കനഭാഡല് ഓഫതീസര്ക്കുലാം  എസച്ച്.എചച്ച്.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം

കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനനുസരനിച്ചുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടക്കുന.

പ്രസ്തുത പദതനിയചട നടത്തനിപനിനച്ച് കപഭാലനിസച്ച് കസഷനനിചല മറച്ച് ഡക്യൂടനികേള പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

ജയനിലനില് മദലവലാം ലഹരനിവസ്തുക്കളുലാം

142 (1950) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര്  ചസനടല്  ജയനിലനില്  മദലവലാം  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലാം  എത്തനിച്ചു

ചകേഭാടുക്കുന്നതഭായ മഭാദലമ വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജയനിലുകേള ദര്വനിനനികയഭാഗലാം ചചയന്ന തടവകേഭാര്ക്കുലാം അവചര സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന

ചനില ഉകദലഭാഗസര്ക്കുചമതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് ആരുചടചയഭാചക്ക

കപരനിലഭാചണന്നച്ച് വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ?

801/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജയനില്
സുരക്ഷ  ശക്തമഭാക്കുകേയലാം  സഭാധഭാരണയള  പരനികശഭാധനയച്ച്  പുറകമ  പ്രകതലകേ
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം ചചയവരുനണച്ച്.

(ബനി)  ജയനിലുകേള ദര്വനിനനികയഭാഗലാം ചചയന്ന തടവകേഭാര്ചക്കതനിചര  ജയനില്ചടങ്ങള
അനുസരനിചച്ച് അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം കപഭാലതീസച്ച് കകേസച്ച് എടുകക്കണ
സഭാഹചരലമുചണങനില്  ബന്ധചപട  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളവഴെനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്
ചചയച്ച്  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  അതുകപഭാചല  കുറക്കഭാരഭായ
ഉകദലഭാഗസചര ശനിക്ഷഭാ നടപടനിയചട ഭഭാഗമഭായനി  സലലാം മഭാറനിയനിട്ടുളതുമഭാണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച തടവകേഭാരുകടയലാം ഉകദലഭാഗസരുകടയലാം കപരച്ച് വനിവരലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന :

ഉകദലഭാഗസരുചട കപരച്ച് തടവകേഭാരുചട കപരച്ച് ജയനില് 

(1) (2) (3)

1. ശതീ.കജഭാണ് മങ്ങഭാടന,
പ്രനിസണ്  
ഓഫതീസര്

1. മുഹമ്മേദച്ച്  അബ്ദുള
നൂര്,സനി.ഡനി,
5/16/S/o  അബ്ദുള
മുസനിയഭാര്

ചസനടല്ജയനി
ല്&
കേറക്ഷണല്
കഹഭാലാം, കേണ്ണൂര്

2. ശതീ. അജയകുമഭാര്,
ചഡപക്യൂടനി
പ്രനിസണ്  
ഓഫതീസര്

2. ചചഷജു  പനി.  ചകേ,
സനി.ഡനി,4015
S/o കുഞമ്പു

”

3. അഷറഫച്ച്,
സനി.നമ്പര്964/15
S/o.അബ്ദുള റസൗഫച്ച്

”

4. ഉണനി,
സനി.നമ്പര്1501
S/o.രഭാമചന്ദ്രന

”
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(1) (2) (3)

5. മുഹമ്മേദച്ച്
ഇക്ബഭാല്,
സനി.നമ്പര്1466
S/o.ഖഭാദര്

”

6. ഷഭാജഹഭാന,  
സനി.നമ്പര്291
S/o.റസഭാഖച്ച്

”

7. അബ്ദുളറഹതീലാം  സനി.
നമ്പര്290,

S/o.മുഹമ്മേദച്ച്
കകേഭായ

”

8. മുഹമ്മേദച്ച്  ഇര്ഫഭാന,
സനി.നമ്പര്572/16
S/o.അബ്ദുള കേരതീലാം

”

9.  ചബനസണ്,
സനി.നമ്പര്3406
S/o.കലഭാനപന

”

10. സഭാജു@പൂച സഭാജു
സനി.നമ്പര്872/16
S/o.രഭാജു

”

11. സകനഭാഷച്ച്,
സനി.നമ്പര്2125 

”

12. കജഭായനി,
സനി.നമ്പര്1190

”
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(1) (2) (3)

13.  സക്കറനിയ,
 സനി.നമ്പര്986/16

”

14. ജലാംഷതീര്,
സനി.നമ്പര്2998

”

15.  രഭാധഭാകൃഷ്ണന,

 സനി.നമ്പര്1585

”

16. പ്രതതീഷച്ച്,
സനി.നമ്പര്2643.

”

17. രഭാജു,
സനി.നമ്പര്3279

”

18. സുജനിത്തച്ച്@
ചവളുമ്പന
സുജനിത്തച്ച്,
സനി.നമ്പര്992

ചസല്ടല്
പ്രനിസണ്  &
കേറക്ഷണല്

കഹഭാലാം,
തനിരുവനനപുരലാം

19. ഷനിബു
എസച്ച്.നഭായര്,
യ.റനി. 6557

”

20. റനിയഭാസച്ച്.  
യ.റനി. നമ്പര് 6635

”

21.  ചപഭാടനികമഭാന, 
യ.റനി. നമ്പര് 6831

”

22. സഭാബു ദഭാനനികയല്,
യ.റനി. നമ്പര് 6144

”
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(1) (2) (3)

23. അനന്തു,  സനി.നമ്പര്
706

”

24. അനതീഷച്ച്,
സനി.നമ്പര്1319

”

25.  സറഫുളഖഭാന,
ആര്.പനി.1871

ജനിലഭാ ജയനില്,
തനിരുവനനപുരലാം

26. ബ്രൂസനിലനി  ബനിജു.
യ.റനി 12/17

”

3.  ശതീ.എസച്ച്.ഷനിബു,
അസനിസന്റെച്ച്പ്രനിസണ്
ഓഫതീസര്

ചസഷലല്സബച്ച്
ജയനില്,
മഭാകവലനിക്കര

4. ശതീ. പനി.ജനി. സകനഭാഷച്ച്,
ചഡപക്യൂടനിപ്രനിസണ്
ഓഫതീസര്

ചസനടല്
ജയനില്&
കേറക്ഷനകഹഭാലാം,
വനിയ്യൂര്.

5.  ശതീ. വനികവകേച്ച്. പനി. വനി,
അസനിസന്റെച്ച്പ്രനിസണ്
ഓഫതീസര്

”

ടഭാഫനികേച്ച് നനിയമലലാംഘന കകേസുകേള

143 (1951) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമലലാംഘനവമഭായനി
ബന്ധചപട എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  ടഭാഫനികേച്ച്  നനിയമലലാംഘനചത്ത  തുടര്ന്നച്ച്  എത
കപര്ക്കച്ച്  പനിഴെ  ചുമത്തനിചയനലാം  ഈ  ഇനത്തനിൽ  ലഭനിച  വരുമഭാനലാം  എതചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



198       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  25-5-2016  മുതല്  26-2-2017  വചര  3,82,131  (മൂന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി

എണ്പത്തനിരണഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറനി മുപത്തനി ഒന്നച്ച്) കകേസുകേള രജനിസര് ചചയകേയലാം

41,55,169  (നഭാല്പത്തനി  ഒന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി  അമ്പത്തനി  അയഭായനിരത്തനി  ഒരുനൂറനി

അറുപത്തനിചയഭാനപതച്ച് ) ചപറനികകേസുകേചളടുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  42,73,120  (നഭാല്പത്തനി  രണച്ച്  ലക്ഷത്തനി  എഴപത്തനിമൂവഭായനിരത്തനി

ഒരരുനൂറനി  ഇരുപതച്ച്)  കപര്ക്കച്ച് പനിഴെ ചുമത്തുകേയലാം ഇസൗ ഇനത്തനില്  63,06,97,200

(അറുപത്തനി മൂന്നച്ച് കകേഭാടനി ആറച്ച് ലക്ഷത്തനി ചതഭാണ്ണൂറനി ഏഴെഭായനിരത്തനി ഇരുനൂറച്ച്)  രൂപ

വരുമഭാനവലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

യവനടനിചയ ആക്രമനിച കകേസച്ച്

144 (1952) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  യവനടനിചയ  ആക്രമനിച  കകേസനില്  ഇതുവചര  കപഭാലതീസച്ച്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതുവചര എത പ്രതനികേചള അറസച്ച് ചചയനിട്ടുചണനലാം അവര് ആചരലഭാചമനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവരുചട  കപരനില്  മകറചതങനിലുലാം  കകേസ്സുകേള  നനിലവനിലുകണഭാ;

എങനില് ഈ കകേസ്സുകേളുലാം കകേസ്സുകേള എവനിചടചയലഭാചമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേസനിനു പനിന്നനില് ഏചതങനിലുലാം  ഗൂഡഭാകലഭാചന നടന്നതഭായനി

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  മഭാസകത്തഭാളലാം  നതീണ  ആസൂതണത്തനിനച്ച്  കശഷമഭാണച്ച്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിയചതന്ന വഭാര്ത്തചയപറനി അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  കകേസകനസഷണത്തനിനച്ച്  കനതൃതസലാം  നല്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്

ആചരലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  പ്രസ്തുത കകേസനിചന്റെ അകനസഷണലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് കകേരള ചമഡനികക്കഭാ

ലതീഗല്  കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള  കഫഭാര്  എകഭാമനികനഷന  ഓഫച്ച്  സര്ഹവകവഴച്ച്  ഓഫച്ച്

ചസക്ഷസല് ഒഫനസച്ച്-2015 നനിബന്ധന പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം  

(എ) യവനടനിചയ ആക്രമനിച കകേസുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ചനടുമ്പഭാകശ്ശെരനി കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനനില്  ചചക്രലാം  നമ്പര്  297/17  പ്രകേഭാരലാം  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്  ആലുവ
ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  കമല് പറയന്ന കകേസനില് ആചകേ 7 പ്രതനികേളുണച്ച്. 7 പ്രതനികേചളയലാം അറസച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനികേളുചട  കപരുവനിവരവലാം  അവര്  ഉളചപടനിട്ടുള  മറച്ച്  കകേസുകേളുചട
വനിവരവലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന.

(സനി) ഗ രൂഢഭാകലഭാചന ഉകണഭാ എന്നതനിചനപറനിയലാം അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ഡനി) പ്രസജുത കകേസുമഭായനി ബന്ധചപട എലഭാ കേഭാരലങ്ങളനിനകമലുലാം സമഗ്രമഭായ
അകനസഷണലാം നടനവരനികേയഭാണച്ച്.

(ഇ) ഇസൗ കകേസനിചന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം പരനിഗണനിചച്ച് 18-2-2017 തതീയതനി സലാംസഭാന
കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  ഡനി3/26920/2017/പനി.എചച്ച്.കേച്യു.  തതീയതനി
18-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  കകേസനിചന്റെ  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ
എ.ഡനി.ജനി.പനി. ശതീമതനി ബനി. സന്ധല ചഎ.പനി.എസച്ച്.-ചന്റെ കമല് കനഭാടത്തനില് ഉത്തര
കമഖല  ചഎ.ജനി.പനി.(ചചക്രലാംസച്ച്)  ശതീ.  ദനികനന്ദ്ര  കേശലപച്ച്  ചഎ.പനി.എസച്ച്.,  ചകേഭാചനി
കമഖലഭാ ചഎ.ജനി.പനി. ശതീ. പനി. വനിജയന ചഎ.പനി.എസച്ച്., എറണഭാകുളലാം റൂറല് ജനിലഭാ
കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനി ശതീ. എ.വനി. കജഭാര്ജച്ച് ചഎ.പനി.എസച്ച്., ചകേഭാചനി സനിറനി ഡനി.സനി.പനി.
(L/O)  ശതീ.  ജനി.  എചച്ച്.  യതതീഷ്ചന്ദ്ര ചഎ.പനി.എസച്ച്.,  ആലുവ ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി
ശതീ.  ചകേ.  ജനി.  ബഭാബു കുമഭാര്,  ചകേഭാചനി സനിറനി ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കച്ച്  W.C.I  ശതീമതനി
പനി.  ചകേ.  രഭാധഭാമണനി  എന്നനിവര്  അടങ്ങുന്ന  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ  സലാംഘലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതുലാം അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന്നതുമഭാണച്ച്.

(എഫച്ച്) പഭാലനിചനിട്ടുണച്ച്.  

ആത്മഹതല ചചയവരുചട എണലാം

145 (1953) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ആത്മഹതല ചചയവരുചട എണലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് സ്ത്രതീകേള എത; കുടനികേള എത; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) സഭാമ്പത്തനികേ പ്രയഭാസലാംമൂലലാം ആത്മഹതല ചചയചപടവര് എത;

(ഡനി) കുടുലാംബ പ്രശ്നങ്ങചളത്തുടര്ന്നച്ച് ആത്മഹതല ചചയചപടവര് എത;

(ഇ) കേടചക്കണനിയനില്ചപടച്ച് ആത്മഹതല ചചയചപടവര് എത;

(എഫച്ച്) കരഭാഗങ്ങളമൂലലാം ആത്മഹതല ചചയചപടവര് എത; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര

സലാംസഭാനത്തച്ച് 5404 കപര് ആത്മഹതല ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇതനില്  1140  സ്ത്രതീകേളുലാം  (18  വയസനിനുമുകേളനില്,)  കുടനികേള  183

(18 വയസനിനുതഭാചഴെ ആണ്കുടനികേളുലാം ചപണ്കുടനികേളുലാം) ഉണച്ച്.

(സനി)  244 കപര് സഭാമ്പത്തനികേ പ്രയഭാസലാംമൂലലാം ആത്മഹതല ചചയ.

(ഡനി)  2006 കപര് കുടുലാംബ പ്രശ്നങ്ങചളത്തുടര്ന്നച്ച് ആത്മഹതല ചചയ.

(ഇ)  13 കപര് കേടചക്കണനിയനില്ചപടച്ച് ആത്മഹതല ചചയ.

(എഫച്ച്) കരഭാഗങ്ങള മൂലലാം 949 കപര് ആത്മഹതല ചചയ.

ഉണലഭാല് കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച് പുതനിയ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

146 (1954) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തഭാനൂര് -  കൂടഭായനി തതീരകദശ ഭഭാഗങ്ങളനില് സനിരമഭായനി ആക്രമണ പരമ്പരകേള

അരകങ്ങറുന്നതുലാം ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശ്നലാം ഉണഭാകുന്നതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  തതീരകദശകമഖലയനിചല  ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്

ഉണലഭാല്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഒരു  പുതനിയ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി  ഉണലഭാലനില്  പുതനിയ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  വനിഷയലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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തടവകേഭാചര വനിടയയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

147 (1955) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  1850  തടവകേഭാചര  വനിടയക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗവര്ണറുചട  അഭനിപ്രഭായലാം  കതടനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില്

ഗവര്ണര് എനച്ച് അഭനിപ്രഭായമഭാണച്ച് കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തടവകേഭാര് ആചരലഭാമഭാചണനലാം  എചനലഭാലാം  കുറകൃതലങ്ങളുചട

കപരനിലഭാണച്ച്  ജയനില്  ശനിക്ഷ  അനുഭവനിചച്ച്  വരുന്നചതനലാം  ശനിക്ഷഭാ  കേഭാലഭാവധനി

എതയഭാചണനലാം ഒകരഭാരുത്തരുലാം നനിലവനില് എതവര്ഷചത്ത ശനിക്ഷ അനുഭവനിചനിട്ടുചണനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള പനിറവനിയചട  60-ാം വഭാര്ഷനികേ ആകഘഭാഷത്തനിചന്റെ  (വജ

കകേരളലാം) ഭഭാഗമഭായനി മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി തടവകേഭാര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ ഇളവച്ച്

(Special  remission)  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.

ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള മനനിസഭയചട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. ഇസൗ തടവകേഭാചര വനിടയയ്ക്കു

ന്നതനിനുള പരനികശഭാധനയല നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

കേവര്ച-ഭവനകഭദന കകേസ്സുകേളനിചല പ്രതനികേളചക്കതനിചര നടപടനി

148 (1956) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര

ചപഭാതുസലത്തുണഭായ പനിടനിച്ചുപറനി സലാംഭവങ്ങള എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസജുത  കേഭാലയളവനില്  പകേല്  സമയത്തച്ച്  നടന്ന  കേവര്ച-ഭവന

കഭദനകകേസ്സുകേള എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത പ്രതനികേചള പനിടനികൂടനിചയനലാം

എതകപചര ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര

ചപഭാതുസലത്തുണഭായ പനിടനിച്ചുപറനി സലാംഭവങ്ങളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

25-5-2016 മുതല് 26-2-2017 വചര

Dacoity Cases 44

Roberry Cases 569

(ബനി)  പ്രസജുത കേഭാലയളവനില് പകേല് സമയത്തച്ച് നടന്ന കേവര്ച-ഭവനകഭദന

കകേസ്സുകേളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

25-5-2016 മുതല് 26-2-2017 വചര

Dacoity Cases 30

Roberry Cases 447

HB Theft by Day 569

(സനി)  പ്രസജുത കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  പനിടനികൂടനിയനിട്ടുള പ്രതനികേളുകടയലാം

ഇനനി പനിടനികൂടഭാനുളവരുകടയലാം എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

അറസച്ച് ചചയ

പ്രതനികേളുചട എണലാം

അറസച്ച് ചചയചപടഭാനുളവരുചട

എണലാം

Dacoity Cases 161 71

Roberry Cases 575 229

HB Theft by Day 368 106
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ഓണ്ചചലന തടനിപച്ച് കകേസുകേള

149 (1957) ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഓണ്ഹലന വഴെനിയള

തടനിപച്ച്  സലാംബന്ധനിച  എത  കകേസുകേള  ഇതുവചര  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത  കകേസുകേളനില്  കുറപതലാം  സമര്പനിചനിട്ടുചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഓണ്ചചലന വഴെനിയള

തടനിപച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച് ചചസബര് കസഷനനില് രജനിസര് ചചയ 13  കകേസുകേള ഉളചപചട

51 കകേസുകേള ഇതുവചര രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി ഇതനില് ഒരു കകേസനില് (തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി) കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

കപഭാലതീസുകേഭാര് പ്രതനികേളഭായ കകേസ്സുകേള

150 (1958) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  സലാംസഭാനത്തച്ച്

കപഭാലതീസുകേഭാര് പ്രതനികേളഭായ എത സ്ത്രതീപതീഡന കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകത കേഭാലയളവനില് കപഭാലതീസുകേഭാര് പ്രതനികേളഭായ എത ബലഭാല്സലാംഗ

കകേസുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ഇതുവചര  സലാംസഭാനത്തച്ച്

കപഭാലതീസുകേഭാര് പ്രതനികേളഭായ 32 സ്ത്രതീപതീഡന കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   ഇകത കേഭാലയളവനില്  കപഭാലതീസുകേഭാര്  പ്രതനികേളഭായ  8  ബലഭാല്സലാംഗ

കകേസുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.
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കുടനികേചള തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന സലാംഘലാം

151 (1959) ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനികേചള തടനിചക്കഭാണച്ച് കപഭാകുന്ന സലാംഘലാം കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കകേസുകേള റജനിസര്ചചയനിട്ടുണച്ച് ;

(സനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിചച്ച്എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേചള തടനിചക്കഭാണച്ച് കപഭാകുന്ന സലാംഘലാം കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  കുടനികേചള തടനിചക്കഭാണച്ച് കപഭാകുന്ന സലാംഘവമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച്
കകേസുകേചളഭാനലാം രജനിസര് ചചയനിടനില.

(സനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ചപടഭാല് എതയലാം കവഗലാം കുറവഭാളനികേചള
കേചണത്തനി നനിലവനിലുള നനിയമപ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയച്ച് കേര്ശനനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  ജനചചമതനി  സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസുകേള നടത്തനിയലാം  സ്കൂള ജഭാഗ്രതഭാസമനിതനികേളനില്  ഇത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങചളപറനി  കഭാസുകേള  നടത്തനി  കപഭാലതീസച്ച്  പകടഭാളനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തമഭാക്കനിയലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചച്ച് വരുന. 

രഭാഷതീയ ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

152 (1960) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന്നകശഷലാം  സലാംസഭാനത്തു  നടന്നനിട്ടുള
രഭാഷതീയ ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില് എത കപർക്കച്ച് പരനിക്കുകേൾ പറനിയനിട്ടുചണനലാം ഇതനിൽ
എത കപർ ചകേഭാലചപടനിട്ടുചണനമുളതനിചന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങൾ ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  രഭാഷതീയ ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കഭാന എചനലഭാലാം നടപടനി  ഇതുവചര
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം  എചനലഭാലാം  ഗുണകേരമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുചമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്ണൂര്

പരനിക്കു പറനിയവര് - 1

ചകേഭാലചപടവര് - 6

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്

പരനിക്കു പറനിയവര് - 0

ചകേഭാലചപടവര് - 2

പഭാലക്കഭാടച്ച്

പരനിക്കു പറനിയവര് - 1

ചകേഭാലചപടവര് - 2

കകേഭാടയലാം

പരനിക്കു പറനിയവര് - 0

ചകേഭാലചപടവര് - 1

ചകേഭാലലാം

പരനിക്കു പറനിയവര് - 2

ചകേഭാലചപടവര് - 1

(ബനി) രഭാഷതീയ സലാംഘര്ഷലാം നനിലനനില്ക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് ശക്തമഭായ കപഭാലതീസച്ച്

പകടഭാളനിലാംഗച്ച്, കപഭാലതീസച്ച് ബനവസച്ച്, പനിക്കറച്ച് കപഭാസച്ച് എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

രഭാഷതീയ  ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസുകേളനില് എതയലാം കവഗലാം  പ്രതനികേചള അറസച്ച്  ചചയച്ച്

ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം സനിരലാം കുറവഭാളനികേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

രഹസലമഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം ചചയന.  മുഖലമനനിയചട കനതൃതസത്തനില് ബന്ധചപട

കേക്ഷനി  കനതഭാക്കളുമഭായനി  സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗങ്ങള ഉളചപചടയള സമഭാധഭാന ശമങ്ങള

സര്ക്കഭാര് നടത്തനി വരുന.
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രഭാഷതീയ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം മനുഷലഭാവകേഭാശ
പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുചമതനിചര യ.എ.പനി.എ.

153 (1962) ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രഭാഷതീയ  പ്രവര്ത്തകേര്ചക്കതനിചര  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തരുചതന്നച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനിനച്ച്  കശഷലാം  ഏചതങനിലുലാം  രഭാഷതീയ
പ്രവര്ത്തകേചനതനിചര  പ്രസ്തുത  വകുപച്ച്  ചുമത്തനി  കപഭാലതീസച്ച്  കകേചസടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) മനുഷലഭാവകേഭാശ പ്രവര്ത്തകേര്ചക്കതനിചര പ്രസ്തുത വകുപച്ച് ചുമത്തനി കകേസച്ച്
എടുത്തതഭായനി  ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  കകേചസടുക്കുന്നതനിനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  'എ' യചട ചവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

ഓപകറഷന ബനിഗച്ച് ഡഭാഡനി

154 (1963) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഹസബര് കലഭാകേചത്ത ചതനിക്കുഴെനികേള കേചണത്തുവഭാനുലാം, ഇരകേളക്കച്ച് നതീതനി
ഉറപഭാക്കുവഭാനുലാം ഹക്രലാംബഭാഞനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ ഓപകറഷന
ബനിഗച്ച് ഡഭാഡനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) കുടനികേളചക്കതനിരഭായ ഹസബര് അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്ന വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുടനികേളുചട  അശതീലചനിതങ്ങളുലാം വതീഡനികയഭാകേളുലാം  ഓണ്ഹലനനില് കൂടുതല്
പ്രചരനിപനിക്കുന്ന നഗരങ്ങളുചട പടനികേയനില് സലാംസഭാനചത്ത മൂന്നച്ച് ജനിലകേള ഉളചപടനിട്ടുള
വസ്തുത  പരനിഗണനിചച്ച്  ഓപകറഷന  ബനിഗച്ച്  ഡഭാഡനി  ശക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
നടപടനി ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേചളയലാം  സ്ത്രതീകേചളയലാം  കേടത്തുന്നതനിനച്ച്  കുറവഭാളനികേള  നടത്തുന്ന
ശമങ്ങള  തരണലാം  ചചയന്നതനികലയഭായനി  നടത്തനിയ  ചചസബര്  പകടഭാളനിലാംഗനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 2015-ല് ചചസബര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് രജനിസര് ചചയ ചചക്രലാം നമ്പര്
29/2015,  32/2015,  34/2015,  36/2015  എന്നതീ  കകേസുകേള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറവഭാളനികേചള  കേണത്തുന്നതനികലയഭായനി  നടത്തനിയ  നനിയമ
പ്രക്രനിയയച്ച് ചകേഭാടുത്തനിരുന്ന കകേഭാഡഭാണച്ച് ഓപകറഷന ബനിഗച്ച്  ഡഭാഡനി.  തത്തുലലമഭായ
ചചസബര് പകടഭാളനിലാംഗുലാം പരനികശഭാധനകേളുലാം ഇകപഭാഴലാം തുടര്ന വരുനണച്ച്.

(ബനി)  കുടനികേളചക്കതനിചര  ചചസബര്  അതനിക്രമങ്ങള  കനരനിയ  കതഭാതനില്
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  കേഴെനിഞ  3
വര്ഷലാം രജനിസര് ചചയ കകേസുകേളുചട കേണക്കച്ച് ചുവചട ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന  :

വര്ഷലാം 2014 2015 2016

കുടനികേളചക്കതനിരഭായ  ചചസബര്
അതനിക്രമങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  രജനിസര്  ചചയ
കകേസുകേളുചട എണലാം

6 6 8

(സനി)  കുടനികേചളയലാം  സ്ത്രതീകേചളയലാം  കേടത്തുന്നതനിനച്ച്  കുറവഭാളനികേള  നടത്തുന്ന
ശമങ്ങള  തരണലാം  ചചയന്നതനികലയഭായനി  നടത്തനിയ  ചചസബര്  പകടഭാളനിലാംഗനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 2015-ല് ചചസബര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് രജനിസര് ചചയ ചചക്രലാം നമ്പര്
29/2015, 32/2015, 34/2015, 36/2015 എന്നതീ കകേസുകേള സലാംബന്ധനിചച്ച് അകനസഷണലാം
നടത്തനി  കുറവഭാളനികേചള  കേണത്തുന്നതനികലയഭായനി  നടത്തനിയ  നനിയമ  പ്രക്രനിയയച്ച്
ചകേഭാടുത്തനിരുന്ന കകേഭാഡഭാണച്ച് ഓപകറഷന ബനിഗച്ച്  ഡഭാഡനി.  തത്തുലലമഭായ ചചസബര്
പകടഭാളനിലാംഗുലാം  പരനികശഭാധനകേളുലാം  ഇകപഭാഴലാം  തുടര്നവരുനണച്ച്.  ഇത്തരത്തനിലുള
ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള ചതളനിവച്ച് സഹനിതലാം, ചചസബര് പകടഭാളനിലാംഗനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ചവളനിവഭാകുന്ന മുറയച്ച് ശക്തമഭായ നനിയമനടപടനികേള തുടര്നലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേഭാടഭാക്കട കകേഭാടതനി സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം

155 (T* 1964) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാടഭാക്കട കകേഭാടതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏതച്ച് ഘടലാം വചരയഭാചയന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാടഭാക്കട കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  3  കകേഭാടനി  10
ലക്ഷലാം  രൂപയചട  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്  2012-ല്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടതനി
സമുചയത്തനിചന്റെ പരനിഷ്കരനിച രൂപകരഖ Committee for Establishment of Courts,
Tribunals and Court Buildings of the Subordinate Judiciary  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണച്ച്.  

ലനികജഭായച്ച് ചചബക്കച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

156 (1965) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

2015-ചല മൂര്ക്കനഭാടച്ച് സലാംഭവചത്ത തുടര്ന്നച്ച് അന്നചത്ത ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എസച്ച്.ഐ.
ആയനിരുന്ന ശതീ. ജനികജഭാ എലാം.ചജ. യചട ചവറനിലപഭാറയനിലുള വതീടച്ച് ആക്രമനിക്കുകേയലാം
ഇകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  സകഹഭാദരനുലാം  ചവളനിക്കുളങ്ങര  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  സനിവനില്
കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസറുമഭായനിരുന്ന ശതീ എലാം.  ചജ.  ലനികജഭായചട ഹബക്കച്ച്  കേത്തനിക്കുകേയലാം
ചചയ കകേസനിചന തുടര്ന്നച്ച് എലാം. ചജ. ലനികജഭായച്ച് പുതനിയ ഹബക്കച്ച് അനുവദനിക്കുചമന്ന
അന്നചത്ത  ആഭലനരമനനി  നല്കേനിയ  ഉറപച്ച്  ഇനനിയലാം  നടപഭാക്കനിയനിടനില  എന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ശതീ.  ലനികജഭായച്ച്  ഹബക്കച്ച് ഉടന അനുവദനിചച്ച്  കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എസച്ച്.ചഎ. ആയനിരുന്ന ശതീ. ജനികജഭാ എലാം.ചജ.-യചട സകഹഭാദരനുലാം
ചവളനിക്കുളങ്ങര കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസറുമഭായനിരുന്ന
ശതീ.  എലാം.  ചജ.  ലനികജഭായചട നശനിപനിക്കചപട ചചബക്കനിനുപകേരലാം പുതനിയ ചചബക്കച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്,  നശനിപനിക്കചപട  ചചബക്കനിചന്റെ  കേഭാലപഴെക്കലാം
അനുസരനിചച്ച്  നനിലവനിലുള തുകേ നനിശ്ചയനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന സലാംസഭാന
കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനികയഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.

സ്ത്രതീപതീഡന കകേസുകേള

157 (1966) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  എത  സ്ത്രതീപതീഡന  കകേസ്സുകേള
രജനിസര്  ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില്  എത  കകേസ്സുകേളനില്  ശനിക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച് ;



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 209

(ബനി)  എത കകേസ്സുകേള  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ചപണ്കുടനികേളുചട  പതീഡന
കകേസ്സുകേളഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനിലുള കേൺവനിക്ഷൻ കററച്ച് എതയഭാണച്ച്;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേൺവനിക്ഷൻ  കററച്ച്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനി  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിചന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1232  സ്ത്രതീപതീഡന  കകേസുകേള  (Rape  Cases)  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് ഒരു കകേസനില് ശനിക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ചപണ്കുടനികേളചക്കതനിചരയള  പതീഡനകക്കസുകേള
696  ആണച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള  കേണ്വനിക്ഷന  കററനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  ചുവചട
കചര്ത്തനിരനിക്കുന :

പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനകക്കസുകേളനിചല 
കേണ്വനിക്ഷന കററച്ച്

വര്ഷലാം  കേണ്വനികഡച്ച് അകേസനിറഡച്ച് കേണ്വനിക്ഷന കററച്ച്

2015 51 44 53.68

2016 34 122 21.79

(സനി)   2015,  2016  വര്ഷത്തനിചല  Crime  in  India  കേണക്കച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ചപണ്കുടനികേളുചട പതീഡനകക്കസുകേളനില്  2015-ചന അകപക്ഷനിചച്ച്
2016-ല്  കേണ്വനിക്ഷന  കററച്ച്  കുറഞനിട്ടുണച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  കേണ്വനിക്ഷന  കററച്ച്
കുറയന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ചഹല്മറച്ച് ധരനിക്കഭാത്ത യഭാതക്കഭാര്

158 (1967) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന ദനിവസലാം മുതല്  20-2-2017
വചര കരഭാഗനികേളടക്കമുള ചഹല്മറച്ച് ധരനിക്കഭാത്ത ടൂവതീലര് യഭാതക്കഭാരനില് നനിന്നച്ച് എത
തുകേ ആഭലനരവകുപച്ച് പനിഴെ ഇനത്തനില് ഈടഭാക്കനി;

(ബനി)  ഈ  ഇനത്തനിചല  ബലഭാല്ക്കഭാരമഭായ  പനിരനിവനിനനിടയനില്  എത
അപകേടങ്ങള ഉണഭായനി; എതകപര് മരണചപട്ടു; എതകപര്ക്കച്ച് പരനികക്കറ്റു;
801/2019
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(സനി)  ഈ  ഇനത്തനില്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  പനിഴെയഭായനി
എത തുകേ പനിരനിചചടുത്തു;

(ഡനി) വൃദരുലാം കരഭാഗനികേളുമഭായവരനില് നനിനകപഭാലുലാം പനിഴെ ചുമത്തുന്ന കേഭാരലത്തനില്
ഓകരഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  പരനിധനിയനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പൂര്ണ
പനിന്തുണകയഭാചട  കേടുത്ത  മതരലാം  നടത്തുന്നതുകേഭാരണലാം  പനിരനിവച്ച്  സര്വകേഭാല
ചറകക്കഭാര്ഡച്ച് തലത്തനിചലത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  20-2-2017  വചര
ചഹല്മറച്ച് ധരനിക്കഭാചത യഭാത ചചയ ടു വതീലര് യഭാതക്കഭാരനില് നനിനലാം 18,46,47,200
(പതനിചനടച്ച്  കകേഭാടനി  നഭാല്പത്തനിയഭാറച്ച്  ലക്ഷത്തനി  നഭാല്പത്തനി  ഏഴെഭായനിരത്തനി
ഇരുനൂറച്ച്)  രൂപ  പനിഴെയനിനത്തനില്  ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചഹല്മറച്ച്  ധരനിക്കഭാചതയള
യഭാത നനിയമവനിരുദമഭായതനിനഭാല് നനിയമപരമഭായ പനിഴെ ഒടുകക്കണതഭാണച്ച്.  ചഹല്മറച്ച്
ധരനിക്കഭാചത യഭാത ചചയന്ന കരഭാഗനികേളഭായവചര ചതരഞ്ഞുപനിടനിചച്ച് പനിഴെ ഇസൗടഭാക്കുന്ന
നടപടനി കപഭാലതീസച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നനില.

(ബനി)  ബലഭാത്ക്കഭാരമഭായനി  പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കുകേകയഭാ  അപ്രകേഭാരലാം  അപകേടലാം
വരുത്തനിയതഭാകയഭാ ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  78,18,42,700  (എഴപത്തനിചയടച്ച്  കകേഭാടനി  പതനിചനടച്ച്  ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പത്തനി രണഭായനിരത്തനി എഴനൂറച്ച്) രൂപ പനിഴെയനിനത്തനില് പനിരനിചചടുത്തു.

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.  

രഭാഷപതനി പ്രഖലഭാപനിച ചമഡല് പടനികേ

159 (1968) ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ വര്ഷചത്ത റനിപബനികേച്ച് ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച് രഭാഷപതനി പ്രഖലഭാപനിച
ചമഡല് പടനികേയനില് കകേരളത്തനില് നനിനള എത കപഭാലതീസുകദ്ദേലഭാഗസരുചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലനിനഭായള ശനിപഭാര്ശ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനികക്കണ
തതീയതനി എന്നഭായനിരുന; പടനികേ കകേന്ദ്ര ആഭലനര വകുപനിനച്ച് അയചചതന്നഭാണച്ച്;

(സനി)  ചഎ.എ.എസച്ച്-  ചഎ.പനി.എസച്ച്.  തലത്തനിലുള  പനിണക്കങ്ങളഭാണച്ച്,
കപഭാലതീസച്ച് ചമഡലുകേളക്കഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനികക്കണ പടനികേ സമയത്തച്ച്
സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനുള  കേഭാരണചമന്നച്ച്  കേരുതുനകണഭാ;  അചലങനില്  പടനികേ
സമയത്തച്ച് സമര്പനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനുള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ വര്ഷചത്ത റനിപബനികേച്ച് ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച് രഭാഷപതനി പ്രഖലഭാപനിച
ചമഡല് പടനികേയനില് കകേരള സര്ക്കഭാര് ശനിപഭാര്ശ ചചയ കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസചരഭാനലാം
ഉളചപടനിടനില.

(ബനി) ഇസൗ വര്ഷചത്ത റനിപബനികേച്ച് ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച് രഭാഷപതനി പ്രഖലഭാപനിച
ചമഡലനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശ സമര്പനികക്കണ അവസഭാന തതീയതനി 4-1-2017 ആയനിരുന.
കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര ആഭലനര മനഭാലയത്തനിനച്ച് പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ 30-12-2016-നച്ച്
നല്കേനിയനിരുന.

(സനി)  പനിരനിവച്ച് (ബനി) മറുപടനി പ്രകേഭാരലാം ബഭാധകേമല.

കുറപതലാം സമര്പനിച കകേസുകേള

160 (1969) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര
നടന്ന വനിവനിധ അതനിക്രമ കകേസ്സുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കകേഭാടതനിയനില്
കുറപതലാം സമര്പനിചവ എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കകേസ്സുകേള എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കകേസ്സുകേളനില് ശനിക്ഷനിക്കചപട പ്രതനികേളുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര നടന്ന വനിവനിധ അതനിക്രമ കകേസുകേളനില് 7152  കകേസുകേളനില്
അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി കകേഭാടതനിയനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  3218 കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണച്ച്.

(സനി) വനിവനിധ കകേസുകേളനിലഭായനി 131 പ്രതനികേള ശനിക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ചക്കതനിചരയണഭായ
അതനിക്രമങ്ങള

161 (1970) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പടനികേജഭാതനി
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ചക്കതനിചരയണഭായ അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്
കപഭാലതീസച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസുകേള എതയഭാചണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട
എത കപര് ആക്രമനിക്കചപടുകേയലാം എത കപര് ചകേഭാല ചചയചപടുകേയലാം ചചയചവനള
വനിവരലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട
എത  കപര്  ആത്മഹതല  ചചയകേയണഭാചയനലാം  ഇതനില്  സ്ത്രതീകേള  എതയചണനമുള
വനിവരലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടനി  കേഭാലയയളവനില് പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം  എതനിരഭായള  എത  ചചക്രലാം  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയചപട്ടുചവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  936  കകേസുകേള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട 553 കപരുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട
123  കപരുലാം  ആക്രമനിക്കചപടുകേയലാം  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  5  കപരുലാം
പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ഒരഭാളുലാം ചകേഭാല ചചയചപടുകേയമുണഭായനി.

(സനി)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട 332 കപര് ആത്മഹതല ചചയ. ഇതനില്
79  സ്ത്രതീകേളുണച്ച്.  പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  119  കപര്  ആത്മഹതല ചചയ.  ഇതനില്
21 സ്ത്രതീകേളുണച്ച്. 

(ഡനി)  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  299  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയലാം
79 കുടനികേളചക്കതനിചരയലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട 70 സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയലാം
29 കുടനികേളചക്കതനിചരയലാം ഹക്രലാം കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

ഒറയച്ച് തഭാമസനിക്കുന്നവര് ചകേഭാല ചചയചപട കകേസുകേള

162 (1971) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  ഒറയച്ച്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്
ചകേഭാല ചചയചപട എത കകേസുകേള നഭാളനിതുവചര റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടനിട്ടുചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേസുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്എതകപചര അറസച്ച് ചചയനിട്ടുചണനലാം
എത കപചര ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇസൗ കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപതലാം സമര്പനിചവ
എതചയനലാം  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവ  എതചയനലാം  അറസച്ച്  ചചയചപകടകണവര്
എതചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറയച്ച് തഭാമസനിക്കുന്നവര് ചകേഭാല ചചയചപട  5  കകേസുകേള നഭാളനിതുവചര
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേസുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് 4 കപചര അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 5
കപചര ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുണച്ച്.

(സനി) ഇസൗ കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപതലാം സമര്പനിചവ-1,
അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവ-4, അറസച്ച്   ചചയചപകടണവര്-5.

പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കച്ച് കനചരയള അതനിക്രമങ്ങള

163 (1972) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കച്ച്
കനചരയള  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എത  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;  എത
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയ;  എത  കപചര  അറസച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്;  ജനില  തനിരനിച്ചുള
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി വനനിതകേളക്കുച്ച് കനചരയള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്
എത പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്; എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്; എത കപചര
അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്; ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  വനനിതകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയള ഹലലാംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എത  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;  എത  കകേസ്സുകേള
രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്; ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  711 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  710 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ.  442 കപചര
അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  334 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  334 കകേസുകേള രജനിസര് ചചയ.  236
കപചര അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. ജനില തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പടനികേജഭാതനി വനനിതകേളക്കച്ച് കനചരയള 184 പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
184 കകേസുകേള രജനിസര് ചചയ.  പടനികേജഭാതനി കുടനികേളക്കച്ച് കനചരയള 74 പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  74  കകേസുകേള  രജനിസര്  ചചയ.  ജനില  തനിരനിച്ചുള  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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സലാംസഭാനചത്ത ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

164 (1973) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര എത
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടന്നനിട്ടുചണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ചകേഭാലചചയചപട
സ്ത്രതീകേള, പുരുഷന്മേഭാര്,  കുടനികേള എന്നനിവരുചട എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ കകേസുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത പ്രതനികേചള ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുണച്ച്;

(സനി)  ഇതനില്  എത  കകേസുകേളനില്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കുറപതലാം
സമര്പനിച്ചുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എത കകേസുകേളനില് വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  ശനിക്ഷനിക്കചപട പ്രതനികേളുചട എണലാം എതയഭാണച്ച്;

(എഫച്ച്)  എത കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം സനി.ബനി.ഐ.യച്ച് വനിടുകേയണഭായനിചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര
221  ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസുകേളനിലഭായനി  238  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള നടന്നനിട്ടുണച്ച്.  ജനില
തനിരനിച്ചുള  കേണക്കച്ച്  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇസൗ  കേഭാലയളവനില്
68 സ്ത്രതീകേളുലാം 141 പുരുഷന്മേഭാരുലാം 29 കുടനികേളുലാം ചകേഭാലചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) ഇസൗ കകേസുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് 96 പ്രതനികേചള ഇനനിയലാം പനിടനികൂടഭാനുണച്ച്.

(സനി)   ഇതനില്  101  കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറപതലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)  കമല്പറയന്ന കകേസുകേളനിചലഭാനലാം വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ)  കമല്പറയന്ന കകേസുകേളനിചലഭാന്നനിലുലാം വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനിലഭാ
ത്തതനിനഭാല് ആചരയലാം ശനിക്ഷനിചനിടനില.

(എഫച്ച്)   കമല്പറയന്ന കകേസുകേളനിചലഭാനലാം അകനസഷണലാം സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്
ഹകേമഭാറനിയനിടനില.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചവഞഭാറമൂടച്ച് ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി. ഓഫതീസച്ച്

165 (1974) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ചവഞഭാറമൂടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.  ഓഫതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്
വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല പനവൂര് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി കപഭാലതീസച്ച്
സ്കററഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; 

(സനി) എങനിൽ വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി) പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേള
സലാംബന്ധനിചച്ച്  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  പനവൂരുലാം  ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്.  വനിശദമഭായ
ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

റഭാന്നനിയനില് കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച്-ഡനിവനിഷന ഓഫതീസച്ച് 
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

166 (1975) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ഇകപഭാള എത കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച്-ഡനിവനിഷനുകേളഭാണച്ച്
ഉളതച്ച്; അവ ഏചതഭാചക്ക;

(ബനി) മലകയഭാര കമഖലയഭായ റഭാന്നനിയചട വനിസ്തൃതമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് നനിനലാം
ശബരനിമലയളചപചടയള പ്രകദശങ്ങളനില് നനിനലാം കേനികലഭാമതീററുകേള സഞരനിചഭാണച്ച്
ഇകപഭാള  തനിരുവലയനിലുലാം  പത്തനലാംതനിടയനിലുലാം  ഉള  കപഭാലതീസച്ച്  സബച്ച്-ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസുകേളനില്  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കച്ച്  ചപഭാതുജനങ്ങള  എത്തുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനങ്ങളുചട  ബുദനിമുടച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന റഭാന്നനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ ഒരു
കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച്-ഡനിവനിഷന ഓഫതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ഇകപഭാള  3  കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച് ഡനിവനിഷനുകേള
നനിലവനിലുണച്ച്. (1) അടൂര് (2) തനിരുവല (3) പത്തനലാംതനിട.

(ബനി&സനി)  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

കേസകടഷന സലാംഘങ്ങള

167 (1976) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര കേസകടഷന
സലാംഘങ്ങള നടത്തനിയ ആക്രമണവമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് എത കപര് ചകേഭാലചപടനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആക്രമണങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  എത  പ്രതനികേചള  അറസച്ച്
ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേസകടഷന സലാംഘങ്ങള നടത്തനിയ ആക്രമണവമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് നഭാളനിതുവചര
കകേസുകേള ഒനലാം തചന്ന രജനിസര് ചചയനിടനില.

(ബനി&സനി) 'എ'- യചട ചവളനിചത്തനില് ബഭാധകേമല.

ചചബക്കുകേളുചട സഭാഹസനികേയഭാത

168 (1977) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) തനിരക്കുള സമയങ്ങളനിൽ കദശതീയപഭാതകേളനിലുലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലുലാം
വഭാഹനങ്ങള തനിങ്ങനിചഞരുങ്ങനി കപഭാകുന്ന സമയത്തച്ച് നക്യൂ ജനകറഷന ഹബക്കുകേളുമഭായനി
ചതീറനിപഭാഞ്ഞുകപഭാകുന്നതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന,  വഴെനിയഭാതക്കഭാചര  ഇടനിച്ചു  വതീഴ്ത്തുന്നതുളപചടയള,
അപകേടങ്ങള വര്ദനിക്കുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ; മറ്റു രഭാജലങ്ങളനില്
പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളനിലൂചട ഇത്തരലാം ഹബക്കച്ച് യഭാത നനികരഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  കറഭാഡുകേളനില്  ഹബക്കുകേളുചട  സഭാഹസനികേ  യഭാത
നനിയനനിക്കുവഭാന എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനിലുലാം  എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനിലുലാം  ഒറചപട
സലാംഭവങ്ങള ഉണഭായതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച് രഭാജലങ്ങളനിചല പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളനില്
ചചബക്കച്ച് യഭാത നനികരഭാധനിചതഭായ വനിവരലാം ലഭലമല.

(ബനി)  കേര്ശന വഭാഹന പരനികശഭാധന വഴെനി അപഭാകേമഭായലാം അമനിത കവഗതയനിലുലാം
വഭാഹനലാം ഓടനിക്കുന്ന വലക്തനികേചള കേചണത്തനി ഇത്തരക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  കകേരളത്തനിചല കറഭാഡുകേളനില് ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
യഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം  ഭതീഷണനി  ഉയര്ത്തുലാം  വനിധലാം  ചചബക്കച്ച്  കറസനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിനച്ച്
നനിയമപരമഭായനി അനുമതനി ഇല.  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ശദയനില്ചപടഭാല് കേര്ശന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കപഭാലതീസനിചല കമഭാകടഭാര്വഭാഹന വകുപനിനച്ച് അധനികേഭാരമുണച്ച്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിചല റഭാഗനിലാംഗച്ച്

169 (1978) ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുകറക്കഭാലങ്ങളഭായനി  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  യൂണനികവഴനിറനി  കേഭാമ്പസ്സുകേളനിലുലാം
റഭാഗനിലാംഗച്ച് കകേസുകേള വര്ദനിച്ചു വരുന്നതഭായനി ശദയനില്പടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  2016-17  അധലയന  വര്ഷത്തനില്  എത  കകേസുകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകേ;

(സനി)  മുനവര്ഷചത്ത  (2015-16)  അകപക്ഷനിചച്ച്  കകേസുകേളുചട  എണത്തനില്
വര്ദനവച്ച് വന്നനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എത;

(ഡനി)  റഭാഗനിലാംഗച്ച്  കകേസുകേള  വര്ദനിച്ചു  വരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  നനിലവനിചല
ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളനില് മഭാറങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം യൂണനികവഴനിറനി  കേഭാമ്പസുകേളനിലുലാം കനരനിയ കതഭാതനിലുള
റഭാഗനിലാംഗച്ച് നടന്നതഭായനിട്ടുള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 2016-17 അധലയന വര്ഷത്തനില് 59 കകേസുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  54  കകേസുകേള  രജനിസര്  ചചയനിരുന.
എണത്തനില് കകേസുകേളുചട വര്ദനവച്ച് വന്നനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) നനിലവനിലുള റഭാഗനിലാംഗച്ച് നനികരഭാധന നനിയമലാം കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി കഭദഗതനി
ചചയന്ന  വനിഷയലാം  സര്ക്കഭാര്  സജതീവമഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരനികേയഭാണച്ച്.  കേഭാമ്പസുകേള
റഭാഗനിലാംഗച്ച് ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ ശമങ്ങളുലാം നടത്തുലാം.
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സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദലഭാലയങ്ങള

170 (1979) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് നനിലവനില് എസച്ച്.പനി.സനി. (സ്റ്റുഡനറച്ച് കപഭാലതീസച്ച്
കകേഡറച്ച്) പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദലഭാലയങ്ങള ഏചതലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  പുതുതഭായനി
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  എവനിചടചയലഭാമഭാണച്ച്  എസച്ച്.പനി.സനി.  അനുവദനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  59  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുചട  വനിവരലാം
ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

(ബനി) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്
പുതുതഭായനി 7 സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് യൂണനിറ്റുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുചട വനിവരലാം ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധലാം II ആയനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.*

തലകശ്ശെരനിയനിചല കബഭാലാംബഭാക്രമണലാം

171 (1980) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തലകശ്ശെരനിയനില്  2017  ജനുവരനി  26-നച്ച് രഭാതനിയനില് മുന മനനി കകേഭാടനികയരനി
ബഭാലകൃഷ്ണന പ്രസലാംഗനിക്കുന്ന കവദനിക്കരനികേനില് കബഭാലാംബഭാക്രമണലാം നടത്തനിയ കകേസനില്
എത കപചരയഭാണച്ച് പ്രതനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്; ഇതനില് എത കപചരയഭാണച്ച് അറസച്ച്
ചചയതച്ച്;

(ബനി)  പ്രതനി  പടനികേയനിലുളവരുചട  രഭാഷതീയ  ബന്ധലാം  അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നക്യൂമഭാഹനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ചചക്രലാം  നമ്പര്
69/17 പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ചചയ കകേസനില് 6 പ്രതനികേളഭാണുളതച്ച്. പ്രതനികേള ആചരയലാം
അറസച്ച് ചചയനിടനില.  

(ബനി)  ഉണച്ച്. പ്രതനികേചളലഭാവരുലാം ബനി.ചജ.പനി. പ്രവര്ത്തകേരഭാണച്ച്. 

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചചടപനിസച്ച്-കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേമഭാറലാം

172 (1981) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കപഭാലനിസച്ച് വകുപനില് 2010 മുതല് നഭാളനിതുവചരയഭായനി, ചസഷലല് യൂണനിറ്റുകേള

ഉളചപചട,  എത  ഹടപനിസ്റ്റുമഭാചര  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റുമഭാരഭായനി

തസനികേമഭാറലാം നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  2011-നച്ച്  കശഷലാം  ഏചതങനിലുലാം  ജനിലയനില്

പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസനില് നനിന്നച്ച്  സനി.എ.  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  35  ചചടപനിസ്റ്റുമഭാചര  കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റുമഭാരഭായനി  തസനികേമഭാറലാം

നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി) നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കപഭാലതീസച്ച് വകുപനില് 2011-നച്ച് കശഷലാം പനി.എസച്ച്.സനി.

മുകഖന കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയനില് തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില്

4 കപര്ക്കുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലകേളനില് ഓകരഭാ നനിയമനവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

വര്ക്കലയനില് ഡനി.ചചവ.എസച്ച്.പനി. ഓഫതീസച്ച്

173 (1982) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കച്ച്  ആസഭാനലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.

ഓഫതീസച്ച് തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ക്കലയനില് ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.  ഓഫതീസച്ച് തുടങ്ങുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്

നപടനികേള  ഏചനങനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനില്  നനിലവനിലുകണഭാ  എന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.   
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തടവകേഭാര്ക്കച്ച് ശനിക്ഷഭാ ഇളവച്ച്

174 (1983) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മുന സര്ക്കഭാരനിചനറ ഭരണകേഭാലത്തച്ച് തടവകേഭാര്ക്കച്ച് ശനിക്ഷഭാ ഇളവച്ച് നല്കേനിചകേഭാണച്ച്
എത  തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തനിട്ടുണഭായനിരുന എനലാം ഇസൗ തതീരുമഭാനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി
മുന  സര്ക്കഭാരനിചനറ  കേഭാലത്തച്ച്  ശനിക്ഷഭാ  ഇളവച്ച്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിച  തടവകേഭാര്
ആചരലഭാമഭായനിരുന എനലാം ഏതച്ച് തരത്തനിലുളള കകേസുകേളനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിക്കുന്ന
വരഭായനിരുന ഇസൗ തടവകേഭാര് എനലാം വനിശദമഭായനി പടനികേ തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തച്ച്  കകേരളപനിറവനികയഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  2011-ലുലാം
2012-ലുലാം തടവകേഭാര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് നല്കേനിയനിരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച്
ആനുകൂലലലാം ലഭനിച  ആചകേയള  2809  തടവകേഭാരുകടയലാം  (പുരുഷനമഭാര് 2797,
വനനിതകേള  12)  ശനിക്ഷയച്ച്  ആസദമഭായ  കകേസുകേള  സലാംബന്ധനിച്ചുള  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*    

കുനമലാംഗലത്തച്ച് മഭാതൃകേഭാ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

175 (1984) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ഏകേ  സബച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആസഭാനമഭായ  കുനമലാംഗലത്തച്ച്
ആഭലനര  വകുപനിചന്റെ ഹകേവശത്തനിലുള ഭൂമനിയനില് ഒരു മഭാതൃകേഭാ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന.ഐ.ടനി തയഭാറഭാക്കനിയ പഭാന അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എലാം.എല്.എ.-യചട നനികയഭാജകേമണ്ഡല ആസനി വനികേസന പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാന പ്രസ്തുത പഭാനനിനച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില. കുനമലാംഗലലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി MoPF 2013-14 പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി 38 ലക്ഷലാം രൂപ
കകേരള കപഭാലതീസച്ച് ഹസൗസനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് കേണ്സക്ഷന കകേഭാര്പകറഷനച്ച് അനുവദനിചനിരുന.

എന്നനിരുന്നഭാലുലാം എന.ചഎ.ടനി. തയഭാറഭാക്കനിയ പഭാന സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിയനില്
നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച്

176 (1985) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച്  സലാംസഭാനചത്ത എത വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്;  എത വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണച്ച്  പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്;
പരനിശതീലനത്തനിനുലാം മറ്റുലാം ഇകപഭാൾ  നല്കേനി വരുന്ന തുകേ എതയഭാണച്ച്;  തുകേ തതീചര
അപരലഭാപ്തമഭാചണനള വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസജുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസച്ച്,  എഹകസച്ച്,  വനലാം  വകുപച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കസനകേളനികലയ്ക്കുള
നനിയമനങ്ങളനില് എസച്ച്.പനി.സനി.-യച്ച് എനച്ച് മുനഗണനയഭാണുളതച്ച്;

(ഡനി) എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി, പസച്ച് ടു തുടങ്ങനിയ പരതീക്ഷകേളനില് കഗ്രസച്ച് മഭാര്ക്കച്ച്
നല്കുനകണഭാ; ഇചലങനില് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നനിലവനില്  574  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണച്ച്  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  8-ാം  കഭാസനികലയലാം  11-ാം  കഭാസനികലയലാം
വനിദലഭാര്തനികേളനില് നനിന്നച്ച് തനിചരചഞടുക്കുന്ന 44 കുടനികേള ജൂനനിയര് കകേഡറ്റുകേളഭായനി
എനകറഭാള ചചയചപടുന്ന ഇസൗ പദതനിയനില് ജൂനനിയര് സതീനനിയര് വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി 88
കുടനികേളക്കഭാണച്ച്  1  വര്ഷലാം ഒരു യൂണനിറനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതച്ച്. 2008  മുതല്
70,000-കത്തഭാളലാം  കുടനികേള  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഡറച്ച്  പരനിശതീലനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലുള  സഭാഹചരലത്തനില്  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിനച്ച്
ആസൂതണ  സനിമുകേളക്കുകവണനി  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുന്ന  തുകേയചട  ഏറക്കുറചനില്
അനുസരനിചച്ച് എസച്ച്.പനി.സനി.  പരനിശതീലനത്തനിനച്ച് നല്കുന്ന തുകേയനിലുലാം ഏറക്കുറചനില്
ഉണഭാകുനണച്ച്.  സ്റ്റുഡന്റെച്ച്സച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് പദതനിയചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  അനുവദനിച  തുകേ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിനച്ച്  ആസൂതണ  സ്മെെതീമുകേളക്കുള  തുകേയചട  ലഭലത
അനുസരനിചച്ച് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  

(സനി)  കപഭാലതീസച്ച്,  എചചകസച്ച്,  വനലാംവകുപച്ച്  തുടങ്ങനിയ  കസനകേളനികലക്കുള
നനിയമനങ്ങളനില് എസച്ച്.പനി.സനി. അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് നനിലവനില് മുനഗണന നനിശ്ചയനിചനിടനില.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ഡനി)  എസച്ച്.പനി.സനി.  പദതനിയനില് കചര്ന്നച്ച് രണച്ച് വര്ഷചത്ത പരനിശതീലനലാം
75% അറനഡനകസഭാടുകൂടനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി.,
ഹയര് ചസക്കന്റെറനി, ചവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ചസക്കണറനി കകേഡറ്റുകേളക്കച്ച് 4-8-2012-ചല
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര്(ചചകേ) 214/2012/  ആഭലനരലാം അനുസരനിചച്ച്  5%  കഗ്രസച്ച്
മഭാര്ക്കച്ച് നല്കേനി വരുന.   

മഭാകവലനിക്കരയനില് ടഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

177 (1986) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിൽ  ടഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കരയനില് ടഭാഫനികേച്ച് യൂണനിറച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
നനിലവനിലുകണഭാ;  ടഭാഫനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  

പതീഡന കകേസ്സുകേള

178 (1987) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനു കശഷലാം പടനികേജഭാതനിയനില്ചപട
സ്ത്രതീകേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ചപട സ്ത്രതീകേളുലാം പതീഡനത്തനിനച്ച് വനികധയരഭായ എത കകേസ്സുകേള
രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനില് ചഭാര്ജച്ച് ഷതീറച്ച് സമര്പനിച കകേസ്സുകേള എത;

(സനി)  വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കകേസ്സുകേള എത;

(ഡനി) ഇസൗ കകേസ്സുകേളനില് ശനിക്ഷനിക്കചപട പ്രതനികേള എത; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടനികേജഭാതനിയനില്ചപട  71  സ്ത്രതീകേളുലാം  42  ചപണ്കുടനികേളുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗത്തനില്ചപട
30  സ്ത്രതീകേളുലാം  15  ചപണ്കുടനികേളുലാം പതീഡനത്തനിനച്ച്  വനികധയമഭായതുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
158 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  69 കകേസ്സുകേളനില് ചഭാര്ജച്ച് ഷതീറച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി&ഡനി)  വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കകേസ്സുകേളനില.
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കേഭാഞനിരപളനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷനച്ച് പുതനിയ മനനിരലാം

179 (1988) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാഞനിരപളനി കപഭാലതീസച്ച്  കസഷചന്റെ ജതീര്ണഭാവസയനിലഭായനിരനിക്കുന്ന
ചകേടനിടത്തനിനുപകേരലാം പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഇതുസലാംബന്ധനിച നടപടനി  ക്രമങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്.  കേഭാഞനിരപളനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (ചചകേ)  നമ്പര്494/2016  റവനക്യൂ   3-9-2016-ചല  തതീയതനി
പ്രകേഭാരലാം 4.45 ആര് ഭൂമനിക്കച്ച് ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   

കപഭാലതീസച്ച് ഒസൗടച്ച് കപഭാസ്റ്റുലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുലാം സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

180 (1989) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാലലാം  റൂറല്  കപഭാലതീസച്ച്  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ചനടുമണ്കേഭാവനില്
കപഭാലതീസച്ച്  ഔടച്ച്  കപഭാസച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കേനിയ  കേത്തനില്  സസതീകേരനിച
തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാലലാം റൂറല് കപഭാലതീസച്ച് പരനിധനിയനില് വരുന്ന വഭാളകേത്തച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന
സഭാപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  സഭാധലതഭാപഠനലാം  ആഭലനര  വകുപച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ചകേഭാലലാം റൂറല് ജനിലയനിചല ചനടുമണ്കേഭാവച്ച് വഭാര്ഡനില് നലനിലയനില് ഒരു
കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  തലത്തനില്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  

(ബനി) വഭാളകേത്തച്ച് ഒരു പുതനിയ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച
പഠനലാം  നടത്തനി  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനി ചകേഭാടഭാരക്കര ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.-ചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
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സമൂഹമഭാധലമങ്ങളവഴെനി മനനിമഭാര്ചക്കതനിചര അഭനിപ്രഭായലാം

181 (1990) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സമൂഹമഭാധലമങ്ങള വഴെനി മനനിമഭാര്ചക്കതനിചര ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള
അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുളതനിചന്റെ  കപരനില് ഏചതങനിലുലാം  കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത കപചര സചസന്റെച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി) സമൂഹമഭാധലമങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് കപഭാലതീസുകേഭാര്കക്കഭാ കപഭാലതീസനിചല
ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്കക്കഭാ ഏചതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള നനിയനണങ്ങള ഏര്ചപടു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതച്ച് ലലാംഘനിചതനിചന്റെ കപരനില് ഏചതങനിലുലാം ഉന്നത കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമൂഹമഭാധലമങ്ങളവഴെനി  മുന  മനനിമഭാര്ചക്കതനിചരകയഭാ  മറച്ച്  രഭാഷതീയ
കനതഭാക്കളചക്കതനിചരകയഭാ  അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖചപടുത്തനിയതനിനച്ച്  ഏചതങനിലുലാം
കപഭാലതീസുകേഭാര്ചക്കതനിചര ഈ സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എത
കപര്ചക്കതനിചര ഇത്തരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമൂഹമഭാധലമങ്ങളവഴെനി  സര്ക്കഭാരനികനയലാം  മനനിമഭാകരയലാം  അവകഹളനിക്കുന്ന
തരത്തനില് അഭനിപ്രഭായലാം  കരഖചപടുത്തനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  15  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  8  ഉകദലഭാഗസചര
സചസന്റെച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  സമൂഹമഭാധലമങ്ങളനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസര്  ഇടചപടുന്നതനിനച്ച്
പഭാലനികക്കണ മരലഭാദകേളുലാം നനിയനണങ്ങളുലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് കപഭാലതീസച്ച് ആസഭാനത്തച്ച്
നനിനലാം  31-12-2015-ാം തതീയതനി സര്ക്കുലര് നമ്പര്45/15  പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. ഉന്നത കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര് ഇവ ലലാംഘനിചതഭായനി ശദയനില്ചപടനില.

(സനി)  ആര്ചക്കതനിചരയലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.  

കുടുലാംബകകേഭാടതനിയനിചല കകേസുകേള

182 (1991) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തച്ച് കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേളനില് എത കകേസുകേള നനിലവനിലുണച്ച് എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയചട  ജനില തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  2015,
2016 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനിചല കേണക്കുകേള ജനില തനിരനിചച്ച് പ്രകതലകേലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

31-12-2016-ചല കേണക്കനുസരനിചച്ച് സലാംസഭാനചത്ത കുടുലാംബ കകേഭാടതനികേളനില്
57921  കകേസുകേള  നനിലവനിലുണച്ച്.  2015,  2016  എന്നതീ  വര്ഷങ്ങളനിചല  ജനില
തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

കകേസുകേളനില്ചപടച്ച് പനിടനിചചടുത്ത വഭാഹനങ്ങള

183 (1992) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് വനിവനിധ കകേസുകേളനില്ചപടച്ച്
പനിടനിചചടുത്ത നനിരവധനി വഭാഹനങ്ങള ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങചള  നനിശ്ചനിത  കേഭാലയളവച്ച്
വചച്ച്  കലലലാം ചചയച്ച് വനില്ക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില് എചനങനിലുലാം തടസങ്ങള ഉകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഇത്തരത്തനിലുള
വഭാഹനങ്ങചള പൂര്ണമഭായലാം കസഷന പരനിസരത്തു നനിനലാം മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി&സനി) കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന  പരനിസരങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന
അവകേഭാശനികേളനിലഭാത്തതുലാം,  കേണ്ടുചകേടനിയതുമഭായ വഭാഹനങ്ങള 15-12-2014 തതീയതനിയനിചല
550/14 ഫനിന നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എലാം.എസച്ച്.ടനി.സനി.
ലനിമനിറഡച്ച്-ചന്റെ ചവബ്ചചസറച്ച് മുകഖന ഇ -കലലലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.
പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം കേര്ശനമഭായനി നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാന കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനിയചട  22-10-2016  തതീയതനിയനിചല യ.3/73694/11  നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം
വതീണ്ടുലാം  എലഭാ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതുലാം
ആയതു പ്രകേഭാരലാം തുടര്നടപടനികേള നടനവരുന്നതുമഭാണച്ച്.

കജഭാലനി സലങ്ങളനില് സ്ത്രതീകേളചക്കതനിരഭായ അതനിക്രമങ്ങള

184 (1993) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കജഭാലനിസലങ്ങളനില്
സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര  ഉണഭായ  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നഭാളനിതുവചര  എത
കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
പ്രതനികേളഭായ കകേസ്സുകേള എതചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  സര്ക്കഭാര്-അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയചപട കകേസുകേള എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലയനിചല  ചതഭാഴെനില്  സലങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയചപടവ എത; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം കജഭാലനിസലങ്ങളനില്
സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയണഭായ അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്  നഭാളനിതുവചര  44  കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് 12 കകേസ്സുകേളനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്  22  കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് 22 കകേസുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

കുറകൃതലങ്ങളുചട എണലാം

185 (1994) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം നഭാളനിതുവചര റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ കുറകൃതലങ്ങളുചട എണലാം ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവരുചട എണചമത;

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് അറസച്ച് ചചയചപട പ്രതനികേളുകടയലാം
ഇനനിയലാം അറസച്ച് ചചയചപടഭാനുളവരുകടയലാം എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറകൃതലങ്ങളുചട  ജനില  തനിരനിച്ചുള  വനിവരലാം  ഇകതഭാചടഭാപലാം  അനുബന്ധമഭായനി
ഉളചക്കഭാളനിചനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കമല്പറയന്ന കകേസ്സുകേളനില് 5,81,802 കപര് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് അറസച്ച് ചചയചപട പ്രതനികേളുചടയലാം
ഇനനിയലാം അറസച്ച് ചചയചപടഭാനുളവരുചടയലാം എണവലാം അനുബന്ധത്തനില് ഉളചക്കഭാ
ളനിചനിരനിക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന ചഎ.എ.എസച്ച്. 
ഉകദലഭാഗസര്

186 (1995) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന ഐ.എ.എസച്ച്. ഉകദലഭാഗസര് ഏചതഭാചക്ക
കകേസ്സുകേളനിലഭാണച്ച് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം കനരനിടുന്ന ചഎ.എ.എസച്ച്.  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചരയള
കകേസ്സുകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ചചലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങചള തുടര്നള ചകേഭാലപഭാതകേലാം

187 (1996) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര ഹലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങചള
തുടര്ന്നച്ച്  ചകേഭാലചപട  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  ചപണ്കുടനികേളുചടയലാം
എണലാം പ്രകതലകേലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ കകേസ്സുകേളനില് ഇനനിയലാം അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവ എതചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അകനസഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇനനിയലാം  അറസച്ച്  ചചയചപകടണവര്
എതയഭാണച്ച്;

(സനി)  വനിചഭാരണ  പൂര്ത്തനിയഭായ  കകേസുകേള  എതചയനലാം  ശനിക്ഷനിക്കചപട
പ്രതനികേളുചട എണലാം എതചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര ചചലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങചള
തുടര്ന്നച്ച് ഇടുക്കനി ജനിലയനിലുള ഒരു കകേസനില് (Peerumed Police Station, Cr.No.
6/17,  Case  is  UI)  ഒരു  സ്ത്രതീ  ചകേഭാലചപടനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
ചപണ്കുടനികേള ആരുലാം തചന്ന ചകേഭാലചപടനിടനില.

(ബനി) ഇസൗ കകേസുകേളനില്  ഇനനിയലാം അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത കകേസുകേളുകടയലാം
അകനസഷണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇനനിയലാം അറസച്ച് ചചയചപകടണവരുകടയലാം വനിവരലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന :

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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സ്ത്രതീകേള പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാ
ത്ത ചപണ്കുടനികേള

ഇനനിയലാം  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
കകേസുകേളുചട എണലാം

1 0

ഇനനിയലാംഅറസച്ച്
ചചയചപകടണവരുചട
എണലാം

അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  
മുറയച്ച്  മഭാതകമ  എണലാം
നനിശ്ചയനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കൂ.

(സനി) ഇസൗ കകേസുകേളനില് വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭായ കകേസുകേകളഭാ ശനിക്ഷനിക്കചപട

പ്രതനികേകളഭാ ഇല. 

കേഭാഞനിരപളനിയനില് ടഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന

188 (1997) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാഞനിരപളനിയനില് ടഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ടഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡചമചനന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  എചനങനിലുലാം  നനിര്കദശലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;

എങനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില

(ബനി)  തനിരക്കുള പടണങ്ങളനിചല ജനസലാംഖല വര്ദന,  വഭാഹനങ്ങളുചട വര്ദന,

കറഭാഡുകേളുകടയലാം ജലാംഗ്ഷനുകേളുകടയലാം ബഭാഹുലലലാം, ടഭാഫനികേച്ച് ഡക്യൂടനി ചചയന്നതനികലക്കഭായനി

മഭാതലാം കൂടുതല് കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസചര നനിയമനികക്കണ സഭാഹചരലലാം എന്നനിവയഭാണച്ച്

ടഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് പരനിഗണനിക്കചപടുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള.
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ചനയഭാറനിനകേരയനില് എ.ആര്. കേലഭാമ്പച്ച്

189 (1998) ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ചനയഭാറനിനകേരയനില് പുളനിങ്കുടനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കപഭാലതീസനിചന്റെ എ.ആര്.
കേലഭാമ്പനിചന്റെ  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ചനയഭാറനിനകേരയനില്  മഭാറനി  സഭാപനിക്കഭാന  നല്കേനിയ
അകപക്ഷയനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല്  എ.  ആര്.  കേലഭാമ്പനിചന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം  (2  പറ്റൂണ്)
ചനയഭാറനിനകേരയനികലക്കച്ച് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  10-2-2016-ചല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി)
നമ്പര്  464/2016  ആഭലനരലാം  എന്ന ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ചപണ്കുടനികേളചക്കതനിചര നടന്ന അതനിക്രമങ്ങള

190 (1999) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം നഭാളനിതുവചര പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
ചപണ്കുടനികേളചക്കതനിചര  നടന്ന  അതനിക്രമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  കേണക്കച്ച്  ജനില  തനിരനിചച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കകേസുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഇതുവചര അറസച്ച് ചചയ പ്രതനികേളുചട
എണവലാം ഇനനി അറസച്ച് ചചയഭാനുളവരുചട എണവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസജുത കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയലാം പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാത്തവയലാം എത വതീതചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ എത കകേസുകേളുചണനലാം ശനിക്ഷനിക്കചപട
പ്രതനികേളുചടയലാം വനിടയയചപടവരുചടയലാം എണലാം എതചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത
ചപണ്കുടനികേളചക്കതനിചര  നടന്ന അക്രമസലാംഭവങ്ങളുചട  ജനില  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഇസൗ കകേസുകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഇതുവചര  1526  പ്രതനികേചള അറസച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി 181 കപചര അറസച്ച് ചചയഭാനുണച്ച്.

(സനി) പ്രസ്തുത കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപതലാം സമര്പനിചതച്ച്

846 കകേസുകേളുലാം ഇനനി അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന 621 കകേസുകേളുമുണച്ച്. 

(ഡനി) വനിചഭാരണ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ 3 കകേസ്സുകേളുലാം അതനില് ശനിക്ഷനിക്കചപടവര്

ഒരഭാളുലാം വനിടയയചപടവര് രണച്ച് കപരുലാം ഉളചപടുന.

സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിച കകേസ്സുകേള

191 (2000) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  നഭാളനിതുവചര  സലാംസഭാനത്തച്ച്

സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്  എത കകേസുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര  നടന്ന  കുറകൃതലങ്ങളനില്

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള, ബലഭാല്സലാംഗങ്ങള, മഭാനഭലാംഗങ്ങള,  മറച്ച് പതീഡനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ

സലാംബന്ധനിച ഇനലാം തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  വനിവനിധ  അതനിക്രമങ്ങചളത്തുടര്ന്നച്ച്  ചകേഭാലചപട

സ്ത്രതീകേളുചട എണലാം തരലാം തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കകേസ്സുകേളനിചലലഭാമഭായനി  ഇതുവചര  അറസച്ച്  ചചയചപടവരുചടയലാം

ഇനനി അറസച്ച് ചചയഭാനുളവരുചടയലാം എണലാം എതചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച് 10818 കകേസുകേള

റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര  നടന്ന  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,

ബലഭാല്സലാംഗങ്ങള, മഭാനഭലാംഗങ്ങള, മറച്ച് പതീഡനങ്ങള തുങ്ങനിയവ സലാംബന്ധനിച ഇനലാം

തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ചുവചട കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച് :



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 231

Crime Heads No. of case registered

Murder 84

Rape 1232

Molestation 3039

Kidnapping 127

304(B) IPC 14

509 IPC 240

498 (A) IPC 2643

Others 3439

(സനി)   84 സ്ത്രതീകേള ചകേഭാലചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി)   ഇതുവചര  9907  കപചര  അറസച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി  4222  കപചര
അറസച്ച് ചചയഭാനുണച്ച്.

സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള അതനിക്രമകക്കസുകേളനിചല പ്രതനികേള

192 (2001) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം നഭാളനിതുവചര സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര നടന്ന
വനിവനിധ അതനിക്രമകകേസ്സുകേളനില് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവരുചട എണലാം,  കകേസുകേളുചട എണലാം
തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് ഇതുവചര അറസച്ച് ചചയ പ്രതനികേളുചട എണവലാം ഇനനിയലാം അറസച്ച്
ചചയചപടഭാനുളവരുചട എണവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര  നടന്ന  വനിവനിധ  അതനിക്രമകക്കസുകേളനില്
പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവരുചട  എണവലാം  ഇതനില്  ഇതുവചര  അറസച്ച്  ചചയ  പ്രതനികേളുചട
എണവലാം  ഇനനിയലാം  അറസച്ച്  ചചയചപടഭാനുളവരുചട  എണവലാം  കകേസുകേളുചട  ഇനലാം
തനിരനിച്ചുള വനിവരവലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ചസക്ഷസല് അകസഭാളടച്ച് കഫഭാറനസനികേച്ച് എവനിഡനസച്ച് (SAFE) കേനിറച്ച്

193 (2002) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസച്ച്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്ത്രതീപതീഡനങ്ങള സലാംബന്ധനിച കകേസുകേളനിൽ,  പതീഡനലാം നടന്നതനിനു കശഷമുള
ശഭാസ്ത്രതീയ  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്
നനിലവനിലുളതച്ച്;

(ബനി)  ചസക്ഷസല്  അകസഭാളടച്ച്  കഫഭാറനസനികേച്ച്  എവനിഡനസച്ച്  (SAFE)കേനിറച്ച്
ഇതനിനഭായനി വനികേസനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏചതഭാചക്ക ഏജനസനികേളഭാണച്ച് ഇതനിചന്റെ വനികേസനത്തനിനച്ച്
സഹഭായനിചചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  'കസഫച്ച്'  കേനിറനില്  എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്  ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുളചതനലാം
തന്മൂലമുള കനടങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് കഫഭാറനസനികേച്ച്  ചമഡനിസനിനസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്,
കഫഭാറനസനികേച്ച് സയനസച്ച് ലകബഭാറടറനി, റതീജനിയണല് ചകേമനിക്കല് എകഭാമനികനഷനസച്ച്
ലകബഭാറടറനി  (RCEL)  മുതലഭായ  സഭാപനങ്ങളുചട  സഹഭായകത്തഭാചട  ശഭാസ്ത്രതീയ
ചതളനിവകേള കശഖരനിചച്ച് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) ചസക്ഷസല് അകസഭാളടച്ച് കഫഭാറനസനികേച്ച് എവനിഡനസച്ച് (SAFE) കേനിറച്ച്
കഫഭാറനസനികേച്ച് സയനസച്ച് ലകബഭാറടറനിയനില് ലഭലമല.  ഇതച്ച് ചമഡനിക്കല് പ്രഭാകതീഷണര്മഭാരുലാം,
കഫഭാറനസനികേച്ച്  സര്ജന്മേഭാരുലാം  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കഭാന  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേനിറഭാണച്ച്. ഇതനിചന സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

ശതീ. കജക്കബച്ച് കതഭാമസനിചനതനിചര നല്കേനിയ അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനിനകമല് നനിയകമഭാപകദശലാം

194 (2003) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി  (ധനകേഭാരലലാം)  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  എബഹഭാലാം,
ശതീ.  കജക്കബച്ച്  കതഭാമസനിചനതനിചര  മുഖലമനനിക്കച്ച്  നല്കേനിയ  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടനിനകമല് നനിയകമഭാപകദശലാം കതടഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതഭായ പരഭാതനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) ധനകേഭാരല വകുപച്ച് പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ റനികപഭാര്ടനില് കുറക്കഭാരഭായനി

കേചണത്തുന്ന  ഉകദലഗഭാസര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പു  തലത്തനില്  കനരനിട്ടുതചന്ന  നടപടനി

എടുക്കണചമന്ന,  1992  ആഗസച്ച്  20-നച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനില്

പറയന്ന, നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനില് വതീഴ്ച സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ അധനികേഭാരങ്ങചളപറനി വനിജനിലനസച്ച്

മഭാനസലനില് 'ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്

അതതച്ച്  വകുപച്ച് കമധഭാവനികേളക്കച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം'  എനണഭായനിട്ടുലാം ശതീ.  കജക്കബച്ച്

കതഭാമസനിചന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  എബഹഭാമനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടനിനകമല്

എന്തുചകേഭാണച്ച് വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനില എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് നടപടനിചയടുക്കഭാന ചചവകുന്ന

വകുപ്പുതലവന്മേഭാര്ചക്കതനിചര  നടപടനിചയടുക്കുചമന്ന  മുന്നറനിയനിപച്ച്  നല്കേനിചകേഭാണ്ടുള

ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനിയചട  2003-ചല സര്ക്കുലര് അനുസരനിചച്ച് ശതീ.കജക്കബച്ച് കതഭാമസനിചന്റെ

കേഭാരലത്തനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനി

ക്കഭാത്തതച്ച് എന്തുചകേഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അത്തരലാം ഒരു റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി-ഡനി) ധനകേഭാരല പരനികശഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിനകമല് തുറമുഖ

വകുപ്പു  ഡയറകറുചട  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭായതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതച്ച്

പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണച്ച്.

ബഭാര് കകേഭാഴെകക്കസനിചന്റെ സനിതനി

195 (2004) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുന മനനി ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  മഭാണനിയചട കപരനിലുള ബഭാര് കകേഭാഴെകക്കസനിചന്റെ

ഇകപഭാഴെചത്ത സനിതനി എനഭാചണന്നച്ച് വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എചനഭാചക്ക  ആകരഭാപണങ്ങളഭാണച്ച്  മുന  മനനി  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.

മഭാണനിയചട കപരനില് വനിജനിലനസച്ച് ആകരഭാപനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  മഭാണനിയചട  കപരനിലുള  ബഭാര്  കകേഭാഴെ  കകേസച്ച്  ബഹു.
തനിരുവനനപുരലാം എനകേസയറനി കേമ്മേതീഷണര് ആന്റെച്ച് ചസഷലല് ജഡ്ജച്ച് മുനപഭാചകേ സമര്പനിച
27-8-2016-ചല  Crl.M.P.992/2016-ചല  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  പുനരകനസഭാഷണത്തനിനച്ച്
ഉത്തരവനിട്ടു. കകേസനിചന്റെ  പുനരകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ബനി) ശതീ. ചകേ. എലാം. മഭാണനി ധനകേഭാരല വകുപച്ച് മനനിയഭായനിരനിചക്ക ബഭാര് ചചലസനസച്ച്
പുതുക്കനി നല്കുന്ന ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  കകേരള ബഭാര്  കഹഭാടല് അകസഭാസനികയഷന
ഭഭാരവഭാഹനികേളനില്  നനിനലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചകേക്കൂലനി  വഭാങ്ങനിചയന്നഭാണച്ച്
ആകരഭാപണലാം.

സനിവനില് സര്വതീസനിചല അഴെനിമതനി തടയന്നതനിനച്ച് നടപടനി

196 (2005) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസനിചല അഴെനിമതനി തടയന്നതനിനച്ച്  ചചകേചക്കഭാണ
നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനച്ച്  കശഷലാം  ഇത്തരത്തനിൽ
എത  അഴെനിമതനി  കകേസുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  വകുപച്ച്
തനിരനിച്ചുളള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസനിചല അഴെനിമതനിയലാം ചചകേകൂലനിയലാം സമ്പൂര്ണമഭായനി
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനു  കവണനി  വനിജനിലനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന ബക്യൂകറഭായചട
കനതൃതസത്തനില്  പല പ്രകേഭാരമുള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വനിജനിലനസനില്
ലഭനിക്കുന്ന  എലഭാ  പരഭാതനികേളനിനകമലുലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേ,  ആകക്ഷപമുള
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലുലാം  മനിന്നല്  പരനികശഭാധന,  തസരനിത  പരനികശഭാധന,
വനിജനിലനസച്ച് അകനസഷണലാം  ഓഫതീസച്ച് സനര്ശനങ്ങള കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
എന്നനിവ നടത്തുനണച്ച്. സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് കേണ്ടുവരുന്ന അഴെനിമതനി സലാംബന്ധമഭായ
വനിഷയങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  "കേണ്കേറന്റെച്ച് വനിജനിലനസച്ച്"(Concurrent Vigilance)
എന്ന  കപരനില്  വനിജനിലനസച്ച്  ആന്റെച്ച്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബക്യൂകറഭാ  ഒരു  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 24-6-2016-ാം തതീയതനിയനിചല നയപ്രഖലഭാപനത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച
“Zero  tolerence  to  corruption”എന്ന  നയത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കേഭാകലഭാചനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി വനിജനിലനസച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബക്യൂകറഭാ
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പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമങ്ങചളപറനിയലാം  അഴെനിമതനി  തുടച്ചു
നതീക്കുന്നതനിനു  കവണനിയള  പ്രനിവന്റെതീവച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  (Preventive  Vigilance)
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു  കവണനിയലാം  ഇതര  ജന  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുനണച്ച്.  പഭാരനിസനിതനികേ ചൂക്ഷണങ്ങളചക്കതനിചര എണ്വകയഭാണ്ചമന്റെച്ച് റനിസച്ച്
വനിജനിലനസച്ച്  എന്ന  പദതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിചല
കകേഭാഴെയ്ചക്കതനിചര  “Edu-Vigil”പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  സമൂഹചത്ത
അഴെനിമതനി വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനു കവണനി പ്രഭാകദശനികേ വഭായന ശഭാലകേള ചചലബറനികേള
എന്നനിവയചട  സഹഭായകത്തഭാചട  “Vig-Net”വനിജനിലനസച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
“Zero Tolerence  to corruption”എന്ന ആശയത്തനികലക്കച്ച് കകേരള സമൂഹചത്ത
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിദലഭാര്തനികേചള ഉളചപടുത്തനി “NSS Vigil Help
Desk”എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ  അദലയന  വര്ഷലാം
അവസഭാനനിക്കുന്നതനിനു മുനപഭായനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  NSS,  NGO  കവഭാളണനിയര്മഭാചര
ഉളചപടുത്തനി അഴെനിമതനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന്നതഭാണച്ച്.  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന  വകുപനിചല  അഴെനിമതനിയ്ചക്കതനിചര  “Trans  Vigil”എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസഭാന സനിവനില് സര്വതീസനികലയലാം സര്ക്കഭാര് ഇതര ഓഫതീസുകേളനികലയലാം
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനണച്ച്.  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഉളചപചട
എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  "ഇകന്റെണല് വനിജനിലനസച്ച്"
വനിഭഭാഗലാം  ശക്തനിചപടുത്തഭാന നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു വരുന.  അഴെനിമതനിയലാം  ക്രമകക്കടുലാം
കുറയഭാന കവണ നടപടനികേള എടുത്തു വരുന. ഉകദലഭാഗസരുചട ഇടയനിലുള കേഭാരലക്ഷമത
ഇലഭായ്മയലാം ശദക്കുറവലാം പരനിഹരനിക്കഭാന ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപ്പുമഭായനി
കചര്ന്നച്ച് "Anti-Corruption Induction Training” ആരലാംഭനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സ്കൂള കേകലഭാതവങ്ങളനിചല വനിധനി നനിര്ണയലാം

197 (2006)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത സ്കൂള കേകലഭാതവങ്ങളനിചല വനിധനി നനിര്ണയലാം നനിരതീക്ഷനി

ക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിജനിലനസനിനച്ച്  എചനങനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  ഈ

നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലനസച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കേലഭാകേഭായനികേ മതരങ്ങളനിചല വനിധനി നനിര്ണയലാം കുറമറതഭാകണഭാചയന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളുചട  പനിഴെവകേള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം
വനിജനിലനസച്ച് വകുപനിചന ഏതച്ച് തരത്തനിലഭാണച്ച് പ്രഭാപ്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിധനി  നനിര്ണയലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിജനിലനസനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയതച്ച്
വനിധനികേര്ത്തഭാക്കചള ഏചതങനിലുലാം തരത്തനില് സമ്മേര്ദ്ദേത്തനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേലഭാകേഭായനികേ  മതരങ്ങളനിചല  വനിധനിനനിര്ണയത്തനിചല  അഴെനിമതനി
കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്  ബന്ധചപട വനിഭഭാഗത്തനിചല വനിദഗ്ദ്ധചര  ഉളചപടുത്തനി രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
പ്രകതലകേ സമനിതനികേള നനിലവനിലുകണഭാ; ഇചലങനില് വനിധനി നനിര്ണയചത്ത സലാംബന്ധനിച്ചുള
പരഭാതനികേളുലാം  അപതീലുകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരചമഭാരു  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സ്കൂള  കേകലഭാതവങ്ങളനിചല  വനിധനി  നനിര്ണയവമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  വനിധനികേര്ത്തഭാക്കചള  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  കേകലഭാതവകവദനികേളനില്
വനിജനിലനസനിചന്റെ സഭാന്നനിദലലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിരുന. കേകലഭാതവത്തനില് പചങടുത്ത
ഉത്തര എന്ന കുടനിയചട രക്ഷനിതഭാവച്ച് പ്രസന്ന മധുവനിചന്റെ പരഭാതനി പ്രകേഭാരലാം വനി.സനി. 1/2017/
ചകേ.എന.ആര്./ഇ.ഡനി.എന.  എന്ന  നമ്പരഭായനി  രണച്ച്  ജഡ്ജസനിചനതനിചരയലാം  ഒരു
നൃത്ത പരനിശതീലകേചനതനിചരയലാം കകേസച്ച് എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേലഭാകേഭായനികേ  മതരങ്ങളനിചല  വനിധനി  കേര്ത്തഭാക്കചളയലാം  ഉകദലഭാഗസചരയലാം
നനിരതീക്ഷനിച്ചുലാം മതരകവദനികേളനില് നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനിയലാം അഴെനിമതനി കേചണത്തുന്നതനിനുള
പഠനലാം പുതുതഭായനി വനിജനിലനസനില് രൂപതീകേരനിച റനിസര്ചച്ച് ആന്റെച്ച് ചടയനിനനിലാംഗച്ച് വനിലാംഗച്ച്
വഴെനി നടത്തുനണച്ച്. കകേഭാകളജുകേളനിചല നഭാഷണല് സര്വതീസച്ച് സതീമനില് അലാംഗങ്ങളഭായ
കേലഭാകേഭായനികേ  രലാംഗത്തച്ച്  അനുഭവമുള  വനിദലഭാര്തനികേചള  ഉളചക്കഭാളനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള
ടതീമുകേളഭാണച്ച് നനിരനിക്ഷണങ്ങള നടത്തുന്നതച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് സമനിതനികേള നനിലവനിലനില.

ബഭാര് കകേഭാഴെ കകേസനിചന്റെ അവസ

198 (2007) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുനമനനി  ചകേ.  ബഭാബുവനിചന്റെ  കപരനിലുള  ബഭാര്  കകേഭാഴെ  കകേസനിചന്റെ
ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ എചനന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഏതച്ച് കകേഭാടതനിയനിലഭാണച്ച് പ്രസ്തുത കകേസച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്; കകേസനിചന്റെ
നമ്പരുലാം കകേഭാടതനിയലാം ഏചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  എചചകസച്ച്  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ചകേ  ബഭാബുവനിചന്റെ  കപരനിലുള

ബഭാര്കകേഭാഴെകക്കസനിചന്റെ അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ വനിജനിലനസച്ച് കകേഭാടതനിയനിലഭാണച്ച് പ്രസ്തുത കകേസച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്.

വനി.സനി5/16/സനി.ആര്.ഇ./എചചകസച്ച്  എന്ന  നമ്പരനിലഭാണച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്

അകനസഷനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.

കസഭാളഭാര് കകേസനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത സനിതനി

199 (2008) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കസഭാളഭാര്  കകേസനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത  സനിതനി  എചനന്നച്ച്  വനിശദമഭായനി

വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനില് എത കപചര പ്രതനി കചര്ത്തനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ; ഇവര്

ആചരലഭാചമന്നച്ച് കപരു സഹനിതലാം വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കസഭാളഭാര്  കകേസുമഭായനി  ബന്ധപടച്ച്  33  കകേസുകേളഭാണുളതച്ച്.  അതനില്

32 കകേസുകേള ബന്ധചപട കകേഭാടതനികേളനില് കുറപതലാം സമര്പനിക്കുകേയലാം ഒരു കകേസച്ച്

ഫഭാളസച്ച് ആയനി പരനിഗണനിചച്ച് റഫര് ചഭാര്ജച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളതുമഭാണച്ച്. രണച്ച് കകേസുകേള

കകേഭാടതനി തതീര്പഭാക്കുകേയലാം രണച്ച് കകേസുകേള റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയള

കകേസുകേള വനിചഭാരണയനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  11  കപചര  പ്രതനി  കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനികേളുചട  കപരുവനിവരലാം  ചുവചട

കചര്ക്കുന :

1. ചകേ.ആര്.ബനിജു

2. ശഭാലു കവണുകഗഭാപഭാല്

3. കേലഭാകദവനി

4. ശഭാലു കമകനഭാന
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5. സരനിത എസച്ച്. നഭായര്

6. ചടനനി കജഭാപന

7. മണനികമഭാന എന്ന മണനിലഭാല്

8. സകനഭാഷച്ച് കുമഭാര്

9. ആര്.സനി. രവനി

10.  ഇനനിര പനി.

11.  എ. ചകേ. വഭാരലര്.

കസഭാര്ട്സച്ച് കലഭാടറനി അഴെനിമതനി സലാംബന്ധനിചച്ച് തസരനിത പരനികശഭാധന

200  (T*2009)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സച്ച്  കലഭാടറനി  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  തസരനിത  പരനികശഭാധന
നടത്തഭാനുള തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലനസച്ച് കകേഭാടതനിയചട നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകനസഷണത്തനിചനറ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലനസച്ച് കകേഭാടതനിയനില്
നനിനലാം ഉത്തരചവഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് വനിജനിലനസനിനച്ച് ലഭനിച പരഭാതനിയചട
അടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  സതസരഭാകനസഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കസഭാര്ട്സച്ച് കലഭാടറനി അഴെനിമതനി സലാംബന്ധനിചച്ച് ഒരു വനിജനിലനസച്ച് കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

കേതീഴെച്ച് കക്കഭാടതനികേളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേള

201 (2010) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കേതീഴ് കക്കഭാടതനികേളനില്  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാചത
ചകേടനിക്കനിടക്കുന എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതനിനച്ച് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാന എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേതീഴ് കക്കഭാടതനികേളനില് ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേചളക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കഭാനുലാം
വലക്തത വരുത്തഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീര്പഭാക്കഭാചത  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  കകേസുകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഹകേവശമുകണഭാ; എങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  31-12-2016  വചരയള  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  5  വര്ഷത്തനികലചറ  പഴെക്കമുള

26,982  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേളുലാം  22,507  സനിവനില്  കകേസുകേളുലാം  സലാംസഭാനചത്ത

കേതീകഴഭാടതനികേളനില് തതീര്പഭാകേഭാനുണച്ച്. കേതീകഴഭാടതനികേളനില് പ്രവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം

ചചയന്നതനിനച്ച്   കകേരളഭാ  ചചഹകക്കഭാടതനി  സനിരലാം  സമ്പ്രദഭായ  രതീതനി  അവലലാംബനിചനിട്ടുണച്ച്.

ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്  കകേസുകേള

തനിര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം വനിധനി നനിര്ണയത്തനില് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 10 വര്ഷത്തനികലചറ പഴെക്കമുള കകേസുകേള തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

കേതീകഴഭാടതനികേകളഭാടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചഹകക്കഭാടതനി  ആവശലചപടുകേയലാം  ആയതച്ച്

തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയമഭാണച്ച്.

ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസക്യൂ കസഷനുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള 

മഭാനദണ്ഡങ്ങള

202 (2011) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസച്യു  കസഷനുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി) കേടലുലാം കേഭായലുലാം പുഴെകേളുലാം ഉളചപടുന്നതുലാം ധഭാരഭാളലാം അപകേടങ്ങളുലാം തതീപനിടുത്തവലാം

ഉണഭാകേഭാറുളതുമഭായ  വനിസ്തൃതമഭായ  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  റസക്യൂ

കസഷന നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് പുതനിയ ഒരു ഫയര് കസഷന അനുവദനിക്കുവഭാന

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകദശചത്ത ജനസഭാന്ദ്രത,  ചറകസഭാണ്സച്ച് ചചടലാം  (ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങളനില്

20 മനിനനിറ്റുലാം പടണപ്രകദശങ്ങളനില് 5  മനിനനിറ്റുലാം)  ഭൂപ്രകൃതനി സലാംബന്ധമഭായ പ്രകതലകേതകേള,

അഗ്നനിസുരക്ഷചയ ബഭാധനിക്കഭാന സഭാദലതയള പ്രമുഖ സഭാപനങ്ങളുചട സഭാന്നനിദലലാം

എന്നനിവയഭാണച്ച്  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള.

അനുകയഭാജലമഭായ സലവലാം ചകേടനിടവലാം  മറച്ച്  അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന

മുറയച്ച് ഫയര് & ചറസക്യൂ കസഷന തുടങ്ങുന്നതനിനുള അനുമതനി നല്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)   നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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മഭാവൂര് ഫയര് കസഷന

203 (2012)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാവൂര് ആസഭാനമഭായനി ഒരു ഫയര് കസഷന സഭാപനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച

നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനിൽ ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പുതനിയ  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസക്യൂ  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള

മുനഗണനഭാപടനികേയനിലുലാം,  ഇനലഭാ  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം  ആര്.എലാം.എസച്ച്.ചഎ.

എന്ന സലാംഘടന നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടനിലുലാം മഭാവൂര് ഉളചപടനിടനില.

നനനികയഭാടച്ച് ഫയര് & ചറസച്ച് കേക്യൂ കസഷന

204 (2013) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനനികയഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഒരു

ഫയര് & ചറസക്യൂ കസഷന ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവനിചട  ഫയര്  &  ചറസക്യൂ  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  പഭാകലഭാടച്ച്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പ്രസജുത  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസക്യൂ  കസഷന

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ചകേടനിടവലാം  അനുബന്ധ  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി

ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നനനികയഭാടച്ച് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച് തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണതഭായനി

അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  സലകമഭാ  അനുകയഭാജലമഭായ  മകറചതങനിലുലാം  സലകമഭാ

കേണത്തനി  വകുപനിനച്ച്  ചചകേമഭാറുന്ന  മുറയച്ച്  ഫയര്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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ചകേഭാടഭാരക്കര ഫയര് കസഷന

205 (2014)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര ഫയര് കസഷന സഭാപനിതമഭായതനിനു  കശഷലാം  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായനി എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടനിയനര  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതച്ച്  നനിലയത്തനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനചത്ത  ബഭാധനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലയത്തനികലക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉചനിതമഭാര്കഗ്ഗന നല്കേനിയ നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിച തുടര്നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കര  ഫയര്  കസഷനച്ച്  കവണനി  ചകേ.ചഎ.പനി.യചട  സലലാം
പരനികശഭാധനിചനിരുനചവങനിലുലാം നഭാളനിതുവചര സസനമഭായനി സലലാം ലഭനിചനിടനില.  നനിലവനില്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി  വകേ  ചകേടനിടത്തനില്  വഭാടകേ  രഹനിതമഭായനി  നനിലയലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ടനി  കസഷനച്ച്  3  വഭാടര്  ചടണറുലാം,  ഒരു  ആലാംബുലനസുലാം  ആവശലലാം  കവണ
ജതീവന രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) അടനിയനര രക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് അതലഭാവശലലാം കവണ ഉപകേരണങ്ങള
കസഷനനില് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള  വകുപനികലക്കച്ച്  വഭാങ്ങനി  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കുലാം
ആവശലകേത കേണക്കനിചലടുത്തുലാം മറ്റു നനിലയങ്ങകളഭാചടഭാപലാം ചകേഭാടഭാരക്കര നനിലയത്തനികലക്കച്ച്
നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

കേലലഭാകശ്ശെരനി മണ്ഡലത്തനില് ഫയര് കസഷന

206 (2015) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഫയര്  കസഷന  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  കേലലഭാകശ്ശെരനി
മണ്ഡലത്തനില്  ഫയര്കസഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

801/2019
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(ബനി)  മഭാടഭായനിപഭാറയനില്  കവനല്ക്കഭാലത്തച്ച്  കൂചടക്കൂചട  ഉണഭാവന്ന
തതീപനിടുത്തത്തനിനച്ച് പരനിഹഭാരമഭായനി പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്, ആയര്കവദ കകേഭാകളജച്ച്
ഉളചപചടയള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള സനിതനിചചയന്ന മണ്ഡലത്തനില് ഫയര്കസഷന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലലഭാകശ്ശെരനി മണ്ഡലത്തനിചല പഴെയങ്ങഭാടനിയനില് പുതനിയ ഫയര് കസഷന
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായനി  കേണത്തനിയനിട്ടുള  മടഭായനിപഭാറയനിചല
50 ചസന്റെച്ച് ഭൂമനി മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് നനിന്നച്ച് ഫയര് & ചറസക്യൂ വകുപനിനച്ച്
ചചകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന്ന  മുറയച്ച്  ഫയര്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  പരനിസരത്തച്ച്  ഫയര്കസഷന
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് സലവലാം ചകേടനിടവലാം
അനുവദനിക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  അധനികൃതര്  അറനിയനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഒറപഭാലത്തച്ച് ഫയര് കസഷന

207 (2016)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലത്തച്ച് ഫയര്കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എന്നഭാണച്ച് തതീരുമഭാനചമടുത്തതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം ഫയര്കസഷനുകവണനി സലാംസഭാന ബ ഡ്ജറനില് എത തുകേ
എന്നച്ച് വകേയനിരുത്തനി എന്നതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ; 

(സനി)  ഒറപഭാലത്തുലാം  പരനിസരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  തതീപനിടനിത്തലാം  വലഭാപകേമഭാവന്ന
കേഭാരലവലാം  തതീ  അണയ്ക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമല  എന്ന  ആകക്ഷപവലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിചനഭാന്നഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഒറപഭാലത്തച്ച്
ഫയര് ആന്റെച്ച്  ചറസക്യൂ  കസഷന തുറക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിരുന.
11-5-2007-ചല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്1282/2007/ആഭലനരലാം ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
പുതുതഭായനി  തുറന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഫയര്  കസഷനുകേളുചട  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതനില് ക്രമ നമ്പര് 5 ആയനി ഒറപഭാലലാം ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 243

(ബനി)  2016-17-ചല  ബഡ്ജറനില്  "4059-60 -051-85”എന്ന  ശതീര്ഷകേത്തനില്
ഒറപഭാലലാം ഫയര് കസഷചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് 1,01,000 രൂപ വകേചകേഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഒറപഭാലത്തുലാം  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  തതീപനിടുത്തലാം  ഉണഭാകുന്ന
അവസരങ്ങളനില് ചഷഭാര്ണ്ണൂര് അഗ്നനിരക്ഷഭാ നനിലയത്തനില് നനിനലാം രക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുനണച്ച്.  തതീ  അണയ്ക്കുന്നതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപ്രദമല  എന്ന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില് ചപടനിടനില.

കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം ഫയര് കസഷന

208 (2017) ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം ഫയര് കസഷനനില് ഉണഭായനിരുന്ന
ആധുനനികേ  സജതീകേരണങ്ങളുളള  ഫയര്  എനജനിന  അവനിചട  നനിനലാം  മഭാറഭാനുളള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,  മുളന്തുരുത്തനി  എന്നതീ  ഫയര്  കസഷനുകേളനില്  പുതനിയ
ഫയര് എഞനിനുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം  ഫയര്  &  ചറസക്യൂ  കസഷചന്റെ
പരനിധനിയനില് വരുന്ന പ്രകദശങ്ങള കൂടുതലുലാം കുത്തചനയള കേയറനിറക്കങ്ങളുലാം തതീചര
ഇടുങ്ങനിയ  കറഭാഡുകേള ഉളതുമഭായതനിനഭാല് അവനിചടയള വഭാടര് ചടണര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
കേഭാളുകേള  അറനഡച്ച്  ചചയന്നതനിനച്ച്  കവണനി  എത്തനിചപടുന്നതനിനച്ച്  ബുദനിമുട്ടുചണന്നച്ച്
ചചഡ്രവര്മഭാര് കരഖഭാമൂലലാം റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളതനിനഭാലഭാണച്ച്  ടനി  വഭാഹനലാം മഭാറനി
പകേരമഭായനി ഒരു മനിനനി വഭാടര് ചടണര് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്

(ബനി)  വകുപനിചല ആവശലകേത അനുസരനിചച്ച് മതനിയഭായ എണലാം വഭാഹനങ്ങള
വഭാങ്ങുന്ന മുറയച്ച്  കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം,  മുളന്തുരുത്തനി എന്നതീ ഫയര്കസഷനുകേളനില് പുതനിയ
ഫയര് എഞനിനുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

യ.എ.പനി.എ. വനിചഭാരണ തടവകേഭാര്

209 (2018) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനചത്ത ജയനിലുകേളനില് യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തചപട എത വനിചഭാരണ
തടവകേഭാര് ഉണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനില് മറച്ച് സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനളവര്
ഉളചപടുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനചത്ത  ജയനിലുകേളനില്  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തചപട  40  വനിചഭാരണ
തടവകേഭാര്  ഉണച്ച്.  ഇതനില്  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനളവര്  ഉളചപടുനണച്ച്.
(കേര്ണഭാടകേലാം -1, തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്-1, മഹഭാരഭാഷ-2, ഡല്ഹനി-1)

കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസച്ച്

210 (2019) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിയമവനിരുദമഭായ നടപടനികേളക്കച്ച് ജയനില് വകുപനിചല രണച്ച് ഉന്നതതല
ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ക്കച്ച് ജയനില് കമധഭാവനി ഇതനിനകേലാം കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതഭാചക്ക ഉകദലഭാഗസനമഭാര്ക്കഭാണച്ച് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) എചനഭാചക്ക കേഭാരലങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടഭാണച്ച് ഇവകരഭാടച്ച് വനിശദതീകേരണലാം
കചഭാദനിചനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ചതീകമനനി  തുറന്ന ജയനിലനില് കഗഭാപൂജ നടത്തനിയതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്
ചതീകമനനി  തുറന്ന  ജയനില്  സൂപ്രണനികനഭാടച്ച്  ജയനില്  കമധഭാവനി  വനിശദതീകേരണലാം
ആവശലചപടനിരുന.  അസനിസന്റെച്ച് പ്രനിസണ് ഓഫതീസര് നനിയമനവമഭായനി ബന്ധചപട
കേഭായനികേ ക്ഷമത പരതീക്ഷ ഒരനിക്കല്കൂടനി നടത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് അനുകൂല നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  കേത്തച്ച്  നല്കേനിയതുമഭായനി  ബന്ധചപട
വനിഷയത്തനില് സര്ക്കഭാര് വനിശദതീകേരണലാം ആവശലചപടതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം,
ഒസൗകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനിചല  തഭാമസലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയത്തനിനകമലുലാം  ജയനില്
ചഎ.ജനി.-കയഭാടച്ച് ജയനില് കമധഭാവനി വനിശദതീകേരണലാം ആവശലചപടനിരുന.

കമഭാചനിപനിക്കചപട തടവകേഭാര്

211 (2020) ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സലാംസഭാനചത്ത ഏചതഭാചക്ക
ജയനിലുകേളനില് നനിനലാം ശനിക്ഷഭാകേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത എത പ്രതനികേചളവതീതലാം
കമഭാചനിപനിച്ചു ;
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(ബനി)  കമഭാചനിപനിക്കചപട പ്രതനികേള ഏചതലഭാലാം കുറകൃതലങ്ങളനില്ചപടച്ച് ജയനില്
ശനിക്ഷ വനിധനിക്കചപടവരഭായനിരുന;

(സനി)  ഇനനി എത തടവകേഭാചര കേഭാലഭാവധനിക്കച്ച് മുമ്പച്ച് ഇളവനല്കേനി ഏചതലഭാലാം
ജയനിലുകേളനില്നനിന്നച്ച് കമഭാചനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്  ഇകപഭാൾ  ഏചതഭാചക്ക  കകേസ്സുകേളനില്ചപടച്ച്  ജയനില്ശനിക്ഷ
അനുഭവനിചച്ച് വരുന്നവരഭാണച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ജയനില് ഉപകദശകേ
സമനിതനിയചട  ശനിപഭാര്ശപ്രകേഭാരലാം  32  തടവകേഭാചര  കമഭാചനിപനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  വനിശദ
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

സഭാപനത്തനിചന്റെ കപരച്ച് തടവകേഭാരുചട
എണലാം

1 ചസനടല്  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,  
തനിരുവനനപുരലാം.

13

2 ചസനടല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, കേണ്ണൂര്. 7

3 ചസനടല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, വനിയ്യൂര്. 2

4 തുറന്ന ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,  ചനട്ടുകേഭാല്
കത്തരനി.

5

5 വനനിതഭാ  തുറന്ന  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,
തനിരുവനനപുരലാം.

3

6 തുറന്ന ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, ചതീകമനനി. 1

7 വനനിതഭാ  തുറന്ന  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,
കേണ്ണൂര്.

1

                                   ആചകേ 32
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(ബനി)  കമഭാചനിപനിക്കചപടവരനിര്  31  പ്രതനികേള  ചകേഭാലപഭാതകേകക്കസുകേളനില്
ശനിക്ഷനിക്കചപടവരുലാം, ഒരഭാള ബലഭാതലാംഗലാം, കമഭാഷണലാം എന്നതീ കുറകൃതലങ്ങളനില്ചപടച്ച്
34 വര്ഷമഭായനി ശനിക്ഷ അനുഭവനിചയഭാളുമഭാണച്ച്

(സനി)  കകേരളത്തനിചല  6  ജയനിലുകേളനില് ജയനില് ഉപകദശകേ സമനിതനി കൂടുകേയലാം
44  പ്രതനികേചള അകേഭാലവനിടുതല് നല്കുന്നതനിനച്ച്  ശനിപഭാര്ശ ചചയകേയലാം  ചചയ.  ടനി
ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. വനിശദവനിവരലാം ചവചട കചര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

സഭാപനത്തനിചന്റെ കപരച്ച് തടവകേഭാരുചട
എണലാം

1 ചസനടല്  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,
തനിരുവനനപുരലാം.

9

2 ചസനടല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, കേണ്ണൂര്. 19

3 ചസനടല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, വനിയ്യൂര്. 4

4 തുറന്ന  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,
ചനട്ടുകേഭാല്കത്തരനി.

6

5 വനനിതഭാ  തുറന്ന  ജയനില്  &  കേറക്ഷണല്  കഹഭാലാം,
തനിരുവനനപുരലാം.

2

6 തുറന്ന ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, ചതീകമനനി. 4

                                      ആചകേ  44

(ഡനി)  ജയനില്  ഉപകദശകേസമനിതനി  അകേഭാലവനിടുതലനിനഭായനി  ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിട്ടുളവരനില് വനിവനിധ കകേസുകേളനില്ചപടച്ച് ജയനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിചച്ച് വരുന്നവരുചട
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

1 ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസുകേള 17

2 അബ്കേഭാരനി കകേസുകേള 6

3 ബലഭാതലാംഗ കകേസുകേള 5
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4 ചചകേക്കൂലനി, പണലാം തനിരനിമറനി മുതലഭായ കകേസുകേള 2

5 വധശമകകേസുകേള 3

6 സ്ത്രതീകേചള തടനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേല്,  ആത്മഹതല കപ്രരണക്കുറലാം,
കേഠനിന കദകഹഭാപദ്രവലാം, ഭവനകഭദനലാം, ചതനി മുതലഭായവ

11

                                         ആചകേ 44

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് സര്ക്കഭാര് പ്രസച്ച് ജതീവനക്കഭാരുചട 

അദര് ഡക്യൂടനി ക്രമതീകേരണലാം

212 (2021) കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പ്രസനില്  ചനികേനിത/മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണന

അടനിസഭാനത്തനില് എത ജതീവനക്കഭാര് അദര് ഡക്യൂടനിയനില്  കസവനലാം ചചയനണച്ച്;

ഈ വലവസ പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് അദര് ഡക്യൂടനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്

മുനഗണന ഉകണഭാ;  ഇപ്രകേഭാരലാം സമര്പനിച ഏചതങനിലുലാം  അകപക്ഷ പരനിഗണനിക്കചപടഭാചത

നനിലവനില് ഉകണഭാ ;

(ബനി)  അചടനി വകുപനിചന/സര്ക്കഭാരനിചന ചതറനിദരനിപനിചച്ച് അദര് ഡക്യൂടനി/പ്രവര്ത്തന

ക്രമതീകേരണ  കസവനലാം  സമ്പഭാദനിച  ഏചതങനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാരുകണഭാ;  ഉചണങനില്

ഇത്തരലാം ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2016  കമയച്ച് മഭാസലാം മുതല് നഭാളനിതുവചര കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് സര്ക്കഭാര് പ്രസനില്

എത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അദര്  ഡക്യൂടനി/പ്രവര്ത്തന  ക്രമതീകേരണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്;

ആര്ചക്കലഭാലാം; ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  പ്രസനില്  ചനികേനിത/മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണന

അടനിസഭാനത്തനില് ആരുലാം അദര്ഡക്യൂടനിയനില് കജഭാലനി ചചയന്നനില.  മുനഗണന ഇല.

അങ്ങചനയള അകപക്ഷ നനിലവനിലുണച്ച്.
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(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച് പ്രസനില് തഭാചഴെപറയന്ന 7  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
പ്രവര്ത്തനക്രമതീകേരണലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ശതീ.അബ്ദുള ഷൂക്കൂര്, ശതീ. പനി. എ. സക്കതീര്
ഹുചചസന, ശതീ.ചകേ. ധര്കമ്മേന്ദ്രന, ശതീ. എലാം.ടനി. സചനിദഭാനനന, ശതീ. എലാം. അജനിതച്ച്
കുമഭാര്,  ശതീമതനി  പനി.  സ്മെെനിത,  ശതീമതനി  വനി.ചകേ.  ബതീന,  മഭാര്ഗരറച്ച്.  ഉത്തരവകേളുചട
പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

കകേഭാവളലാം - ചകേഭാലലാം കേനഭാല്

213 (T* 2022)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാവളലാം-ചകേഭാലലാം കേനഭാല് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാചണന്ന വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസജുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  2001-2006, 2006-2011,
2011-2016  കേഭാലയളവകേളനില് എചനഭാചക്ക പണനികേള ഏചറടുത്തുചവനലാം ഇതനിനഭായനി
ഓകരഭാ കേഭാലഘടത്തനിലുലാം എത തുകേ ചചലവഭാചയനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ജലപഭാതയചട  ചമഭാത്തലാം നതീളലാം  എതയഭാചണനലാം  എത ദൂരലാം
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  74.18  കേനി.മനി.  ദൂരമുള കകേഭാവളലാം-ചകേഭാലലാം  ജലപഭാതയനില്  വര്ക്കല  അഞ്ചു
ചതങ്ങച്ച് ഭഭാഗത്തച്ച്  13  പ്രവൃത്തനികേള  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.  അതനില്
5  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  രണച്ച്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ആറച്ച് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലുമഭാണച്ച്. കകേഭാവളലാം-ആക്കുളലാം വചരയള പഭാര്വതനി
പുത്തനഭാറനിചന്റെ  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  നഭാറച്ച്പഭാകേച്ച്  (NATPAC)
നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതച്ച് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ഇരവനിപുരലാം കേഭായല് മുതല് അഷമുടനി കേഭായല് വചരയള
7.86  കേനി.മതീ.  ദൂരമുള  ചകേഭാലലാം  കതഭാടനിചന്റെ  2  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗചത്ത  ആഴെലാം  കൂടല്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 3.5  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗചത്ത 9.20  കകേഭാടനി രൂപ ചചലവള ആഴെലാം
കൂടലുലാം  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനവരുന.  കേചനിക്കടവ
മുതല്  ജലകകേളനി  കകേന്ദ്രലാം  വചരയള  ഭഭാഗചത്ത  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
5 കകേഭാടനിയചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ചനിറയനിനകേതീഴെച്ച് പഞഭായത്തനില് കേടകേലാം,
*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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വടകക്ക  അരയത്തുരുത്തച്ച്,  ചതകക്ക  അരയത്തുരുത്തച്ച്  ഭഭാഗങ്ങളനില്  2  വരനി  കറഭാഡച്ച്
ബനിഡ്ജനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള 3 പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി യഥഭാക്രമലാം  6  കകേഭാടനി,
7.6  കകേഭാടനി,  6  കകേഭാടനി  എന്നനിങ്ങചന ആചകേ  19.6  കകേഭാടനി  രൂപയച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലനിചന്റെ  കുറുചകേ  ചകേഭാലലാം  കേല്ലുപഭാലത്തനിചന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  2001-2016  വചരയള  കേഭാലയളവനിചല  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ചചലവഭായ
തുകേയലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  പ്രസ്തുത ജലപഭാതയച്ച്  74.18  കേനി.മതീ.  നതീളമുണച്ച്.  അതനില്  27.50  കേനി.മതീ.
ദൂരലാം ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണച്ച്.

ചകേഭാറനി-കകേഭാടപ്പുറലാം ജലഗതഭാഗത പഭാത

214 (T* 2023) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചകേഭാറനി -കകേഭാടപ്പുറലാം ജലഗതഭാഗതപഭാതയനില് ഈ സര്ക്കഭാര് വന്ന കശഷലാം
ഏചതഭാചക്ക പുതനിയ പദതനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കബഭാടച്ച് സര്വതീസച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കുകൂടനി കബഭാടച്ച് യഭാത
ചചയഭാന  കേഴെനിയന്ന  തരത്തനില്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ  നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) സനിപച്ച് കവയചട മുഴവന പണനിയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് എകപഭാള സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
ഏചറടുക്കഭാന കേഴെനിയചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ചകേഭാറനി-കകേഭാടപ്പുറലാം
ജലപഭാതയനില് പ്രവൃത്തനികേചളഭാനലാം നടപഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി) ചകേഭാറനി-കകേഭാടപ്പുറലാം ജലപഭാതയനിചല യഭാതഭാ കബഭാട്ടുകേളുലാം ടൂറനിസച്ച് കബഭാട്ടുകേളുലാം
സര്വതീസച്ച്  നടത്തുന്നതനിനഭായള  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  മൂന്നച്ച്
കബഭാട്ടുചജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(സനി) സലാംസഭാന ജലഗതഭാഗത വകുപച്ച് പയന്നൂര് കമഖലയനിചല അയനിറനിയനില്
പണനിയന്ന സതീപച്ച് കവ കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിചച്ച് പ്രവര്ത്തന സജമഭായനി വരുന.

*ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
*'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ചകേഭാചനി സലാംകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത പദതനി

215 (2024) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചകേഭാചനി  സലാംകയഭാജനിത  ജലഗതഭാഗത  പദതനിയചട  ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങള
എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസജുത പദതനിയചട അടങല് തുകേ എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനി പദതനിയചട റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാചനിയനികലയലാം പ്രഭാനപ്രകദശങ്ങളനിചല ദസതീപുകേളനികലയലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
സുഗമവലാം  സുരക്ഷനിതവമഭായ  യഭാതഭാസസൗകേരലലാം  ഒരുക്കുകേ  വഴെനി  അവരുചട  ജനിവനിത
നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുകേ; അതച്ച് ലക്ഷലമഭാക്കനി ഉയര്ന്ന സുരക്ഷഭാനനിലവഭാരത്തനിലുള ആധുനനികേ
കബഭാട്ടുകേളുലാം,  കബഭാട്ടുചജടനികേളുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ;  ചപഭാതുഗതഭാഗത  സസൗകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂചട ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചല വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനച്ച്
പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുകേ എന്നനിവയഭാണച്ച്  ചകേഭാചനി  സലാംകയഭാജനിത  ജലഗതഭാഗത  പദതനിയചട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള. 38  കബഭാട്ടുചജടനികേളുലാം, 78  കബഭാട്ടുകേളുലാം ദസതീപുകേളനിലുള കറഭാഡുകേളുചട
വനികേസനവലാം  കബഭാടച്ച്  ചജടനികേചളയലാം ചമകടഭാ ചറയനില് കസഷനുകേചളയലാം ബന്ധനിപനിച്ചുള
ഫതീഡര് ബസച്ച് സര്വതീസുലാം വഭാടര് ചമകടഭായചട ഭഭാഗമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഡതീചറയനില്ഡച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് (DPR) പ്രകേഭാരലാം ചമഭാത്തലാം പദതനി
ചചലവച്ച് 747.28 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്.

(സനി) പദതനി സലാംബന്ധനിച സലാംക്ഷനിപ്തക്കുറനിപച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കേചവട സഭാപനങ്ങള കറഭാഡച്ച് കേകയറുന്നതച്ച് 
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിയമലാം

216 (2026)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഭാഡനികലക്കച്ച്  വലഭാപനിക്കുകേയലാം  ചപഭാതുഗതഭാഗതചത്ത  തടസചപടുത്തുകേയലാം
ചചയന്ന ഹലസനസുള കേചവട സഭാപന ഉടമകേചള നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഏചതങനിലുലാം
നനിയമലാം നനിലവനിലുകണഭാ ; 

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി) കേചവട സഭാപനങ്ങള കറഭാഡച്ച് ഹകേയടക്കുന്നതച്ച് വലഭാപകേമഭായതനിനഭാല്,
കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന  പ്രശ്ന  പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  കറഭാഡുസുരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണവകുപച്ച്, കപഭാലതീസച്ച്, കമഭാകടഭാര്
ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  വകുപച്ച്,  നനിയമ  വകുപച്ച്  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുമഭായഭാകലഭാചനിചച്ച്  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (ചചകേ) നമ്പര് 63/16/ചപഭാ.മ.വ. തതീയതനി, തനിരുവനനപുരലാം
3-9-2016  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച് വകുപച്ച് കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനി
ക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത സഭാദലമഭാ
ക്കുന്നതനിനുലാം കവണനി കകേരള ചചഹകവ ചപ്രഭാടക്ഷന ആകച്ച് ബഭാധകേമഭാക്കനി ഉത്തരവച്ച്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. ടനി ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്ത നഭാഷണല് ചചഹകവയലാം,
കസറച്ച് ചചഹകവയലാം പ്രധഭാന ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം  1999-ചല കസറച്ച് ചചഹകവ ചപ്രഭാടക്ഷന
ആകച്ച് (ചസക്ഷന3) പ്രകേഭാരമുള ചചഹകവ ആയനി പ്രഖലഭാപനിച്ചു സലാംരക്ഷനിച്ചു ചകേഭാണ്ടുലാം,
ടനി കേഭാരലങ്ങളുചട നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി NH-ചന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന്ന കറഭാഡുകേളുചട
ചചഹകവ  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേക്യൂടതീവച്ച്  എഞനിനതീയര്  (NH)കനയലാം,  കസറച്ച്  ഹഹകവയകടയലാം
പ്രധഭാനചപട ജനിലഭാ കറഭാഡുകേളുകടയലാം അകതഭാറനിറനിയഭായനി എകനികേക്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്
(R&B) കയയലാം 1999-ചല കസറച്ച് ചചഹകവ ചപ്രഭാടക്ഷന ആകച്ച് (ചസക്ഷന4) പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിച്ചുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. ടനി ഉത്തരവകേള കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലഭാ എകനികേക്യൂടതീവച്ച് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേചവട  സഭാപനങ്ങള  കറഭാഡച്ച്  കേയടക്കുന്നതച്ച്  വലഭാപകേമഭായതനിനഭാല്
കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന  പ്രശ്ന  പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  കറഭാഡച്ച്  സുരക്ഷ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനുലാം,  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിചല കമലദലക്ഷനമഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചന
നടത്തനി നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന നടപടനി

217 (2027) ശതീ  .   ചകേ  .    എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷചന  ശക്തനിചപടുത്തുവഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി) മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷണചറ കൂടഭാചത പ്രസ്തുത കേമ്മേതീഷനനില് എത
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചട  തസനികേകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലുളചതനലാം  എന്നഭാണച്ച്  അവരുചട
ഒഴെനിവകേള നനിലവനില് വന്നചതനലാം പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം അതനിലുണഭായ പ്രതനിബന്ധങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനചത്ത  തടസചപടുത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉണഭാകുന്നതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് കേമ്മേതീഷനനില് എത അപതീല് പരഭാതനികേളഭാണച്ച് ഉളതച്ച്;

(ഇ)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേമ്മേതീഷന
ഓഫതീസനിചനയലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങചളയലാം  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന
കസഭാഫചവയര് തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച് ; അടനിയനരമഭായനി ഇതച്ച്
നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരഭാവകേഭാശനനിയമലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം ഇസൗ നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനികന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  വനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
ഓഫതീസനികനയലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങകളയലാം തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്ന കസഭാഫച്ച്
ചവയര് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച രൂപകരഖയചട നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷണചറ  കൂടഭാചത  5  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചട  തസനികേകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലുളതച്ച്.  ഇതനില്  5  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുകടയലാം
തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ്ഞു  കേനിടക്കുന.  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്  9-11-2012,
20-3-2015, 5-4-2015, 10-8-2015, 25-10-2015  എന്നതീ തതീയതനികേളനിലഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചച്ച്  അകപക്ഷ
ക്ഷണനിക്കുകേയലാം അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള  മുന  മുഖലമനനി,  മുന
വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനി,  മുന  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവച്ച്  എന്നനിവരടങ്ങുന്ന  കേമ്മേനിറനി
പരനികശഭാധനിചച്ച്  മുന  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിചന്റെ  വനികയഭാജനക്കുറനികപഭാചട  നനിയമനത്തനിനഭായള
പഭാനല് തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ചചയനിരുന. എന്നഭാല് പ്രസ്തുത പഭാനലനിനച്ച് ബഹുമഭാനചപട
ഗവര്ണര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന്നനില.  ഇസൗ പഭാനലനില് ഉളചപടവര് അവര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേണചമന്നച്ച് ആവശലചപടച്ച് ചചഹകക്കഭാടതനിയനില് റനിടച്ച് ചപറതീഷന ഫയല്
ചചയകേയലാം  അനുകൂല  വനിധനി  സമ്പഭാദനിക്കുകേയലാം  ചചയ.  ഇസൗ  ഉത്തരവനിചനതനിചര
സര്ക്കഭാര് ഫയല് ചചയ റനിടച്ച് അപതീലനില് ചചഹകക്കഭാടതനിയചട സനിലാംഗനിള ബഞനിചന്റെ
ഉത്തരവച്ച്  ഡനിവനിഷന  ബഞച്ച്  കസ  ചചയകേയണഭായനി.  പ്രസ്തുത  കകേസച്ച്  ഇകപഭാള
ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനിയചട ഡനിവനിഷന ബഞനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(സനി)  ഇല.  എന്നഭാല് കേമ്മേതീഷന അലാംഗങ്ങളുചട ഒഴെനിവകേള നനികേത്തചപടഭാത്തതച്ച്
പരഭാതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തടസലാം  കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) 2017 ജനുവരനി 31 വചര 9,364 അപതീലുകേളുലാം 3,263 കേലാംപയനിന്റെച്ച് ചപറതീഷനുകേളുലാം
നനിലവനിലുണച്ച്.

(ഇ) കസഭാഫച്ച് ചവയര് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച രൂപകരഖയചട നനിര്മ്മേഭാണലാം
അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
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പ്രഭഭാകേരന കേമ്മേതീഷന

218 (2028) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയചട പനിന്നഭാക്കഭാവസ പഠനിച്ചു റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കഭാനഭായനി
നനികയഭാഗനിക്കചപട  പ്രഭഭാകേരന കേമ്മേതീഷന,  എത കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനിയഭാണച്ച്
പനികന്നഭാക്കഭാവസ മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  ഇതയലാം തുകേ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കേഭാന കേഴെനിയകമഭാ ;

(സനി) പ്രഭഭാകേരന കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനില് പറഞതനുസരനിചച്ച് ഇതുവചര എത
തുകേയഭാണച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് പഭാകക്കജനിനു കവണനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി)  ബഭാക്കനി  തുകേ  എങ്ങചന  എകപഭാള  നല്കേഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 11,123.07  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനിയഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയചട പനികന്നഭാക്കഭാവസ മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതനില് കകേരള
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  2524.56  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.   സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
നനില അനുസരനിചച്ച് ഘടലാം ഘടമഭായനി തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വനികേസന  പഭാകക്കജനിനച്ച്  2013  മുതല്  2017  വചര

25473.30 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.

2013-14 - 2440.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

2014-15 - 6870.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

2015-16 - 7365.30 ലക്ഷലാം രൂപ 

2016-17 - 8798.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  വനികേസന  പഭാകക്കജനിനഭായനി

9000 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലഭാ കേളകറനില് നനിനലാം വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്

സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഭരണഭാനുമതനിയലാം ഫണ്ടുലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
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മുഖലമനനി പ്രഖലഭാപനിച സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

219 (2029) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിച  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയചട
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം അര്ഹതയചട മഭാനദണ്ഡചമചനനലാം അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തഭാനഭായനി സസതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗചമചനനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ഭവന  രഹനിതര്ക്കച്ച്  ഈ  പദതനി  ഏതു  വനിധത്തനില്
പ്രകയഭാജനചപടുചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിക്കച്ച്  എത  ചചലവച്ച്  വരുചമന്നച്ച്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ധനസമഭാഹരണലാം ഏതു വനിധത്തനിലഭായനിരനിക്കുചമന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നവകകേരള  മനിഷനനില്  ഉളചപട  സമ്പൂര്ണ ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ ദസൗതലലാം
(ചചലഫച്ച്)  എന്ന പദതനി അടുത്ത അഞച്ച് വര്ഷത്തനിനുളനില് കകേരളത്തനിചല എലഭാ
ഭവന  രഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം  നനിലവനിലുള  പഭാര്പനിടലാം
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കനി നല്കുന്നതനിനഭായനി ലക്ഷലമനിടുന. സസനമഭായനി ചതഭാഴെനില് ചചയച്ച് ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം,  സമൂഹത്തനിചന്റെ നടത്തനിപനിലുലാം നനിലനനില്പനിലുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാവഭാനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള ഉളചപചട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുകടയലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള സുരക്ഷനിതവലാം മഭാനലവമഭായ
വതീടുകേളുലാം  ജതീവകനഭാപഭാധനികേളുലാം  അടുത്ത  അഞച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളനില്  ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച് ലക്ഷലലാം. പഭാവചപടവര്ക്കച്ച് ഒരു വതീടച്ച് എന്നതനിലുപരനി ഓകരഭാ വതീടനികലയലാം
ഒരഭാളചക്കങനിലുലാം  ചമചചപട  ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം,  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള,
വനിവനിധ  സഭാമൂഹനികേ  കസവനങ്ങള,  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  കുടനികേളുചട  വനിദലഭാഭലഭാസഭാവശലത്തനിനുമുള
സസൗകേരലങ്ങള  എന്നനിവചയഭാചക്ക  ലഭലമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള  സുരക്ഷനിതമഭായ
ഭവനങ്ങളഭാണച്ച് ചചലഫച്ച് മനിഷനനില് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  വനിവനിധ തലങ്ങളനിലുള തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, സന്നദ-സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തകേര്, ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം
ചചവദഗ്ദ്ധലലാം ചതളനിയനിചവര്, സലാംസഭാന കുടുലാംബശതീമനിഷന തുടങ്ങനി വന ജനപങഭാളനി
ത്തകത്തഭാചടയഭാണച്ച് ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
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(ബനി)  കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഭൂരഹനിത/ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം,  ഭവനലാം പൂര്ത്തനിയഭാ
ക്കഭാത്തവര്ക്കുലാം, നനിലവനിലുള പഭാര്പനിടലാം വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവര്ക്കുലാം സുരക്ഷനിതവലാം
മഭാനലവമഭായ  പഭാര്പനിട  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട  കമല്
സൂചനിപനിചനിട്ടുള വനിഭഭാഗമഭാണച്ച്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  വരുന്നതച്ച്.  അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനുള പരനികശഭാധന തഭാചഴെപറയന്ന മൂന്നച്ച് ഘടകേങ്ങചള അടനിസഭാന
ചപടുത്തനിയഭാണച്ച് :

1. നനിലവനില്  ലഭലമഭായ  വനിവനിധ  പടനികേകേളനില്  (എസച്ച്.ഇ.സനി.സനി.,
ഡഭാറഭാ,  പഞഭായത്തുകേളനില്  ലഭലമഭായ  ഭവനരഹനിതരുചട  പടനികേ)
ഉള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

2. പടനികേയനില്  ഇടലാം  പനിടനിക്കഭാത്ത  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

3. സര്ക്കഭാര് പദതനികേളുചട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
തുകേ ചചകേപറനിയനിട്ടുലാം  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവചര
കേചണത്തുന്നതനിനുള  പരനികശഭാധന/വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭവനമുളവചര
കേണത്തുന്നതനിനുള  പരനികശഭാധന,  ഇവരനില്  നനിന്നഭാണച്ച്  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള ചതരചഞടുക്കുന്നതച്ച്.  കുടുലാംബശതീ മനിഷന മുകഖന
അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേണത്തഭാനുള സര്കവ നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച് മഭാനലവലാം സുരക്ഷനിതവമഭായ പഭാര്പനിടലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം ഇസൗ പദതനി ലക്ഷലമനിടുന.

(ഡനി)  സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ പദതനിയച്ച് കവണനി വരുന്ന ചചലവനിചന്റെ
അനനിമ  രൂപലാം,  ധനസമഭാഹരണലാം  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബന്ധനിച  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.

രഭാജനി വച ജതീവനക്കഭാരുചട സര്വതീസച്ച് ചപനഷന

220 (2030)  ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഹപകകേഭായനില് നനിനലാം  2003-നച്ച്  കശഷലാം എത ജതീവനക്കഭാര് രഭാജനി
വചച്ച് മറച്ച് സര്വതീസുകേളനികലക്കച്ച് കപഭായനി എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഇവരുചട സഹപകകേഭാ സര്വതീസച്ച് മറച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റുകേളനില് ചപനഷനച്ച്
പരനിഗണനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗചത്ത കേചണത്തുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം

221 (2031) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഷന സമ്പ്രദഭായത്തനില് മുനഗണന,  മുനഗണന-ഇതര വനിഭഭാഗങ്ങചള
കേചണത്തുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം എനഭാണച്ച്;

(ബനി)  നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.  ആയനിരുന്നവര്  ഏതച്ച്  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കചപടതച്ച്;

(സനി) ആയതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എനവചര അപതീലുകേള സമര്പനിക്കഭാലാം എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അര്ഹതയനിലഭാത്തവര് കേടനകൂടനിചയനലാം അവചര ഒഴെനിവഭാക്കണചമനലാം
കേഭാണനിചച്ച് എത അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  അര്ഹതയചണനലാം ഉളചപടുത്തണചമനലാം കേഭാണനിചച്ച്  എത അകപക്ഷ
ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്;

(എഫച്ച്)  അര്ഹരഭായ  ആളുകേചള  പരനിഗണനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം
ഉകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  14-1-2011-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്16/11/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനിചല
റഭാങനിലാംഗച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  27-4-2012-ല സ.ഉ. (ചചകേ)  നമ്പര്112/2012/ത.സസ.ഭ.,
3-12-2015-ചല  392/15/ഭ.സനി.സ.വ.,  21-7-2015-ചല  236750/ബനി3/15/ഭ.സനി.സ.വ.
നമ്പര് കേത്തച്ച്,  29-8-2016-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്11/2016  ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.  വകുപനിചന്റെ
ഉത്തരവച്ച് എന്നനിവ പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളവചര കേണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.
ടനി  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  പുറത്തഭാകുന്നവചര  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.   

(ബനി) 14-1-2011-ചല സ.ഉ. (ചചകേ) 16/11 ത.സസ.ഭ.വ. ഉത്തരവനിചല റഭാങനിലാംഗച്ച്
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  27-4-2012-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്112/2012/ത.സസ.ഭ.വ.,  3-12-2015-ചല
392/15/ഭ.സനി.സ.വ., 21-7-2015-ചല 236750/ബനി3/ 15/ഭ.സനി.സ.വ. നമ്പര്കേത്തച്ച്,
29-8-2016-ചല സ.ഉ. (ചചകേ)  നമ്പര്11/2016  ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.  വകുപനിചന്റെ ഉത്തരവച്ച് എന്നനിവ
പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  സഭാമൂഹനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  മഭാറത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
1997  മുതല് അനുവദനിക്കപട ബനി.പനി.എല്.  ആയനിരുന്നവര് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കചപടനിട്ടുളതച്ച്.
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(സനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 പ്രകേഭാരലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര
കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
20-10-2016-നച്ച്  കേരടച്ച്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  പടനികേയനിനകമല്  ആകക്ഷപ
മുളവര്ക്കച്ച്  20-10-2016  മുതല്  5-11-2016  വചര  അവസരലാം  ഒരുക്കുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണച്ച്. 21-10-2016 മുതല് 12-11-2016 വചര അപതീലുകേള സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അവസരലാം  ഉണഭായനിരുന.  7-1-2017-നച്ച്  ഇതുവചരയലാം  ആകക്ഷപലാം  സമര്പനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച് അവസരലാം നല്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(ഡനി) അനര്ഹര് എന്ന രതീതനിയനില് 57011 അകപക്ഷകേള ആചകേ ലഭനിക്കുകേയലാം
പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  കഡറഭാ എനടനിയലാം ചവരനിഫനികക്കഷനുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച കശഷലാം 33318 അകപക്ഷകേളഭാണച്ച് ഇസൗ വനിധത്തനില് ലഭലമഭായനിട്ടുളതച്ച്.
ഇസൗ  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ഉടന  തചന്ന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ)  ആചകേ 1673422 അകപക്ഷകേളഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തണലാം
എന്നച്ച് കേഭാണനിചച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുളതച്ച്.

(എഫച്ച്)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013  പ്രകേഭാരലാം  1.54  കകേഭാടനി ജനങ്ങചളയഭാണച്ച്
മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടുത്തഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ഇസൗ
പരനിധനിക്കുളനില് വരുന്നവചര മഭാതമഭാണച്ച്  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തഭാന
കേഴെനിഞനിട്ടുളതച്ച്.

ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്. മഭാനദണ്ഡങ്ങള

222 (2033) ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഷനകേഭാര്ഡച്ച്  പുതുക്കലുമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  തതീയതനി
സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്./എ.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങചള  തരലാം  തനിരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറങ്ങളനില്
നനിനലാം  ലഭലമഭായ കരഖകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എനടനി നടത്തുകേയലാം സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  കേരടച്ച്  പടനികേ  20-10-2016-നച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം 20-10-2016 മുതല് 5-11-2016 വചര കേരടച്ച് പടനികേയനിനകമല്
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ആകക്ഷപകമഭാ പരഭാതനികയഭാ ഉചണങനില് നല്കുവഭാന അവസരലാം ഒരുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.
പഞഭായത്തച്ച്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായ  ചവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ
ഹനിയറനിലാംഗനിനഭായനി വനിളനിക്കുകേയലാം ടനി കേമ്മേനിറനിയചട തതീരുമഭാനത്തനില് ആകക്ഷപമുചണങനില്
ജനിലഭാ  കേളകര്  അധലക്ഷനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിക്കുവഭാന
അവസരലാം  ഒരുക്കുകേയലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിചച്ച്  10-2-2017-നച്ച്  അനനിമ  പടനികേ
പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പടനികേ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട 8-3-2017-നച്ച് മുമ്പച്ച് തനിരനിചകേ ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.
മഭാര്ചച്ച് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ചചയഭാന കേഴെനിയന്ന
രതീതനിയനില് പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  തരലാം തനിരനിവച്ച് ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  കദശതീയ
ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗചത്ത
കേണത്തുവഭാന കറഷന കേടകേള വഴെനി  വനിതരണലാം ചചയ പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശ്ചയനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച്  കഫഭാറങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭലമഭായ  കരഖകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എനടനി നടത്തുകേയലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച്
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം 20-10-2016-നച്ച് കേരടച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം
ടനി പടനികേയനില് ആകക്ഷപകമഭാ/പരഭാതനികേകളഭാ ഉചണങനില് ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേനിറനികേളനിലുലാം
നല്കുവഭാനഭായനി അവസരലാം ഒരുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേനിറനികേളനില്
പരഭാതനിയളപക്ഷലാം അപതീല് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  പരഭാതനി  നല്കുവഭാന  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.
14-1-2011-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്16/11/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവനിചല  റഭാങനിലാംഗച്ച്
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  27-4-2012-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്  112/2012/ത.സസ.ഭ.വ.,
3-12-2015-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 392/15/ഭ.സനി.സ.വ., 29-8-2016-ചല സ.ഉ.
(ചചകേ)നമ്പര്11/2016  ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.  എന്നനിവയഭാണച്ച്  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാചര
കേചണത്തഭാന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയനിട്ടുള കരഖകേള.

എഫച്ച്.സനി.ചഎ. കഗഭാഡസൗണുകേളനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് അടനിക്കൂലനി

223 (2034)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് എഫച്ച്.സനി.ഐ.  കഗഭാ ഡസൗണുകേളനില് നനിനലാം അരനി കേയറ്റുന്ന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  അടനിക്കൂലനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത  രൂപയഭാണച്ച്  ഈയനിനത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന അധനികേബഭാധലത എന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത തുകേ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ഹകേകേഭാരല ചചലവനിനത്തനില്
വഭാങ്ങഭാചമന്നച്ച് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് അതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രത്തനിനച്ച്
കേത്തച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മറച്ച്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കച്ച് നല്കേഭാത്ത അടനിക്കൂലനി  കകേരളത്തനിനച്ച്  മഭാതലാം
വഭാങ്ങനിചയടുക്കഭാന എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില് ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം രൂപലാം ചകേഭാണതച്ച് മനനിതലത്തനിലഭാകണഭാ
ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലഭാകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്) പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേ വശലാം സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സചചപകകേഭാ  പൂര്ണമഭായലാം  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതുവചര അടനികൂലനി  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  അധനികേബഭാധലത എതചയന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.  

(സനി&ഡനി) 19-12-2016-ല് ബഹുമഭാനചപട ഭക്ഷല സനിവനില് സചപസച്ച് വകുപച്ച്
മനനി  വനിളനിച്ചു  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില്  പ്രസജുത  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം
ചചകേകേഭാരല  ചചലവനിനത്തനില് വഭാങ്ങഭാചമന്നച്ച്  തതീരുമഭാനനിച്ചു  എങനിലുലാം ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
കകേന്ദ്രവമഭായനി കേത്തനിടപഭാടുകേള നടത്തനിയനിടനില.

(ഇ&എഫച്ച്)  ഭക്ഷല ഭദ്രത നനിയമപ്രകേഭാരമുള ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളുചട വനിചടടുപ്പുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് തങ്ങളക്കച്ച് മുനകേഭാലങ്ങളനില് കറഷന ചമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേള നലനിവന്നനിരുന്ന
അധനികേ കൂലനി  നലഭാചത കലഭാഡച്ച്  കേയറഭാനഭാകേനിചലന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചച്ച്  എഫച്ച്.സനി.ചഎ.
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള പണനിമുടക്കനിയ സഭാഹചരലത്തനില് കറഷന വനിതരണലാം തടസചപടഭാ
തനിരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം വനിവനിധ ചതഭാഴെനിലഭാളനി
സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  നടത്തനിയ ചര്ചകേളുകടയലാം  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
കേര്ശന  നനിലപഭാടുകേളുകടയലാം  ഫലമഭായഭാണച്ച്  ചതഭാഴെനില്  തര്ക്കലാം  ഒത്തുതതീര്പഭായതുലാം
കറഷന വനിതരണലാം തടസമനിലഭാചത നടത്തുവഭാനുലാം കേഴെനിഞതച്ച്.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡച്ച്

224 (2035) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  അചടനിയലാം  വനിതരണവലാം
അനനമഭായനി നതീണ്ടു കപഭാകുന എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം,  അകനലഭാദയഭാ വനിഭഭാഗലാം,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

സബ്സനിഡനിക്കര്ഹരഭായവര്,  മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗലാം എന്നനിങ്ങചന നഭാലച്ച് വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്

വലതലസ  നനിറത്തനിലുള  കേഭാര്ഡച്ച്  വനിതരണലാം  ചചയകമഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കുകമഭാ;

(സനി) കേഭാര്ഡുകേളുചട അചടനി ചുമതല ഏതച്ച് ഏജനസനിയഭാണച്ച് നനിര്വഹനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഇകപഭാഴെചത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  എന്നകത്തക്കച്ച്  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാനനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം

മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാചര  കേണത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം  20-10-2016-നച്ച്

പ്രസനിദതീകേരനിച കേരടച്ച്  പടനികേയനിനകമല് ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചച്ച്

അനനിമ  പടനികേ  പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  10-2-2017-നച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  പടനികേ  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്

കറഷന കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചച്ച് വനിതരണലാം ചചയന്നതഭാണച്ച്.  

(ബനി) വനിതരണലാം ചചയലാം.

മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം - പനിങച്ച്

അകനലഭാദയ അന്നകയഭാജന - മഞ

മുനഗണകനതര കസറച്ച് സബ്സനിഡനി - നതീല

മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗലാം - ചവള 

എന്നനിങ്ങചനയഭാണച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതച്ച്.  

(സനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  ഒസൗടര്  കപജച്ച്  സനി-ഡനിറനികനയലാം,  ഇന്നര്  ഷതീറച്ച്

ചകേ.ബനി.പനി.എസച്ച്.-കനയമഭാണച്ച് അചടനിച്ചു നല്കുവഭാനഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

(ഡനി) 2017  ഏപ്രനില് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷനകേഭാര്ഡച്ച് അചടനിച്ചു വനിതരണലാം

ചചയവഭാന കേഴെനിയചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് പടനികേ

225  (2036)   ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ഓകരഭാ കറഷന കേട പരനിധനിയനിലുലാം വനിവനിധ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനി പ്രതനിനനിധനികേചള
ഉളചപടുത്തനി ഒരു കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം അർഹചര ഉൾചപടുത്തനി
കുറമറ  രതീതനിയനില്  എ.പനി.എല്.  /ബനി.പനി.എല്.  ലനിസച്ച്  പുനനഃപ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പരനിഗണനയനിലനില. കറഷന കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ചചയ കേഴെനിഞതനിനുകശഷലാം
അനര്ഹരഭായവര് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം  വകുപ്പു
തലത്തനില് പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനണച്ച്.

വയനഭാടച്ച് ചമഗഭാ ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്

226 (2037) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മുനബജറനില് പ്രഖലഭാപനിച വയനഭാടച്ച് ചമഗഭാ ഫുഡച്ച് പഭാര്ക്കച്ച് പ്രഭാവര്ത്തനികേ
മഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടച്ച്  ചമഗഭാ  ഫുഡച്ച്  പഭാര്ക്കനിനഭായനി  സലലാം  ഏചറടുക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കറഷന വനിതരണരലാംഗത്തച്ച് പ്രതനിസന്ധനി

227 (2038)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുവഴെനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്  കറഷന
വനിതരണരലാംഗത്തച്ച് സലാംജഭാതമഭായ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്ന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) മുനഗണനഭാ പടനികേയച്ച് പുറത്തുളവര്ക്കുലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനിലുള കേസഭാട വര്ദനിപനിച്ചുനല്കേഭാനുള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചനറ നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം ഉറപച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഭക്ഷലഭദ്രതഭാനനിയപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം
ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുചട  അളവച്ച്,  അഡ്കഹഭാക്കച്ച്  വനിഹനിതമുളചപചട
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ അളവച്ച്  പുനര് നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനചത്ത മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം കറഷന നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടുകേയലാം
വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടച്ച് കൂടനികേഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡ
മനുസരനിചഭാണച്ച് അധനികേ വനിഹനിതലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനച്ച്
മഭാതമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴെനിയനിലഭാചയന്നച്ച് കകേന്ദ്രലാം അറനിയനിച്ചു.
എന്നഭാല്  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് നനിരക്കുകേളനില് കൂടുതല് ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കനി
സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്. 

കറഷന വനിതരണലാം

228 (2039)  ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ചപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയനിലൂചടയള കറഷന വനിതരണ
ത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പടനികേയനില്  വലഭാപകേമഭായനി
അനര്ഹര് ഉളചപടനിട്ടുചണനള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇത്തരലാം
ക്രമകക്കടച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന എനച്ച് നടപടനി ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള
വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വനിലക്കയറലാം രൂക്ഷമഭായ സഭാഹചരലത്തനില് വനിലനനിയനണ
അകതഭാറനിറനിയചട  പ്രവര്ത്തനവലാം  ഇടചപടലുലാം  കേഭാരലക്ഷമമല  എന്ന  ആകക്ഷപലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന എചനങനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനി
ക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം,  2013  നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗചത്ത  കേണത്തുവഭാന  കറഷന  കേടകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയ
പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭലമഭായ കരഖകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില്
ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടത്തുകേയലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം 20-10-2016-നച്ച് കേരടച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം ടനി പടനികേയനില്
ആകക്ഷപകമഭാ/പരഭാതനികേകളഭാ  ഉചണങനില് ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേനിറനികേളനിലുലാം  നല്കുവഭാനഭായനി
അവസരലാം ഒരുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചവരനിഫനികക്കഷന കേമ്മേനിറനികേളനില് പരഭാതനിയള
പക്ഷലാം  അപതീല്  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  പരഭാതനി  നല്കുവഭാന  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.
പരഭാതനിക്കഭാചര  കനര്കേഭാഴ്ചയച്ച്  വനിളനിക്കുകേയലാം അടനിസഭാന കരഖകേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
ചചയച്ച് പടനികേയനില് മഭാറലാം വരുത്തുകേയലാം, അനനിമ പടനികേയച്ച് ഗ്രഭാമസഭയചട അലാംഗതീകേഭാര
ത്തനിനഭായനി  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  10-2-2017-നച്ച്  ചചകേമഭാറുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
ടനി  പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  തനിരനിചകേ  ലഭലമഭായ  ഉടന  തചന്ന  അനനിമ  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 2017  മഭാര്ചച്ച് മഭാസകത്തഭാചട കറഷന കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചച്ച്
വനിതരണലാം  ചചയഭാന  സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  അനര്ഹര്   കേടന
കൂടനിയനിട്ടുണങനില് അക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി) വനിലനനിയനണ ചസല് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) വനിലനനിയനണത്തനിനഭായനി ഒരു സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം എന്ന നനിലയനില്
ഒരു  ചസല്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആധുനനികേ  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയചട
സഹഭായത്തഭാല് സലാംസഭാനചത്തയലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ചവളനിയനിചലയലാം വനില നനിലവഭാരലാം
മുനകൂടനി മനസനിലഭാക്കനി വനിപണനി ഇടചപടലനിനച്ച്  കവണ ഫലപ്രദമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാധലമഭാക്കുലാം.

കറഷന കേടകേള വഴെനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള

229 (2040) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കറഷന കേടകേള വഴെനി നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള കൂടനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാധലത പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം

230 (2041) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭായകപഭാള കകേരളത്തനിനു ലഭനിക്കുന്ന ഭക്ഷല
വനിഹനിതത്തനില് എത ടണനിചനറ കുറവ വന്നനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഭക്ഷല കേമ്മേനി സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനച്ച്  ഇതച്ച് എതമഭാതലാം കദഭാഷലാം
ചചയലാം എന്നച്ച് ഭക്ഷല വകുപച്ച് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുറവ വന്ന അരനിവനിഹനിതലാം പുനസഭാപനിച്ചു കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സർക്കഭാരുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2 ലക്ഷലാം ചമടനികേച്ച് ടണ് ധഭാനലത്തനിചന്റെ കുറവണഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി)  ഭക്ഷലഭദ്രത  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം
ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അളവച്ച്,  അഡ്കഹഭാക്കച്ച് വനിഹനിതമുളചപചട
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുചട  അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല  ഭദ്രത  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ  അളവച്ച്  പുനര്  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനചത്ത മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം കറഷന നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടുകേയലാം
വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടച്ച് കൂടനികേഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡ
മനുസരനിചഭാണച്ച് അധനികേ വനിഹനിതലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നതനിനഭാല് കകേരളത്തനിനച്ച്
മഭാതമഭായനി ഇക്കഭാരലത്തനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന കേഴെനിയനിലഭാചയന്നച്ച് കകേന്ദ്രലാം അറനിയനിച്ചു.
എന്നഭാല്  OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് നനിരക്കുകേളനില് കൂടുതല് ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കനി
വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്. 

കറഷന കേട ഉടമകേളുചട പ്രശ്നങ്ങള

231 (2042) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെയലാം  ആധഭാര്  നനിര്ബന്ധ
മഭാക്കുന്നതനിചന്റെയലാം പശ്ചഭാത്തലത്തനില് കറഷനകേട ഉടമകേളുചട ബുദനിമുടച്ച് ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എചനങനിലുലാം  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  കറഷന കേട ഉടമകേളക്കച്ച് മനിനനിമലാം  കവതനലാം എന്നതനികനഭാടച്ച്

നനിലപഭാടച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കറഷന  കേടകേളനില്  നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്  അളവനില്

കൃതലതയണഭാകേഭാറനില എന്ന സനിരലാം പരഭാതനിക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭാകുകമഭാ; ആയതനിനുള

നടപടനി വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2013-ല്  ഭഭാരത  സര്ക്കഭാര്  പഭാസഭാക്കനിയ  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ

നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം ആര് വനിവരങ്ങളുലാം

കശഖരനിചനിരുന.  ഇസൗ വനിവരങ്ങള നഭാഷണല് ഇനകഫഭാര്മഭാറനികേച്ച്  (എന.ചഎ.സനി.)

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള ആപനികക്കഷന മുകഖന കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് ഡഭാറഭാകബസനില് സതീഡച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്.  കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കുള പഭാകക്കജച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനിക്കുവഭാന കറഷന

വലഭാപഭാരനി  പ്രതനിനനിധനികേള,  സനിവനില്  സചചപസച്ച്  ഡയറകര്,  സനിവനില്  സചചപസച്ച്

ഉകദലഭാഗസര്,  ചതഭാഴെനില്  വകുപച്ച്  പ്രതനിനനിധനി,  ഡബക്യൂ.എഫച്ച്.പനി.  പ്രതനിനനിധനി  എന്നനിവര്

ഉളചപട ഒരു സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  സമനിതനി റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിചച്ച് വരുന. 2017 മദലകത്തഭാടുകൂടനി എലഭാ കറഷന കേടകേളനിലുലാം ഇ-കപഭാസച്ച്

(ഇലകകഭാണനികേച്ച്  കപഭായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ചസയനില്)  ചമഷതീന സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന

സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണമഭായലാം കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  കറഷന  സഭാധനങ്ങളുചട  അളവനിചല

കൃതലത സലാംബന്ധനിച പരഭാതനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം.

കറഷന കേടകേളനിലൂചട കൂടുതല് ഉത്പന്നങ്ങള

232 (2043) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :

ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :

ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന :

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കറഷന കേടകേളനിചലയലാം ചമഭാത്ത വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിചലയലാം ക്രമകക്കടുകേള

തടയന്നതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(ബനി)  കഗഭാഡസൗണുകേള  മുതല്  കറഷന  കേടകേള  വചര  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എത്തനിക്കുന്നതനില് ഉണഭാകുന്ന കചഭാര്ച തടയഭാന പ്രകതലകേ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന  കേടകേളനിലൂചട  കൂടുതല്  ഉത്പന്നങ്ങള  വനില്ക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനില്  കറഷനനിലാംഗച്ച്  കേണ്കടഭാളര്,  വനിജനിലനസച്ച്  ഓഫതീസര്,
ചഡപക്യൂടനി കറഷനനിലാംഗച്ച് കേണ്കടഭാളര്മഭാര്, ജനിലഭാ സചചപ ഓഫതീസര്മഭാര്, തഭാലൂക്കച്ച് സഹപ
ഓഫതീസര്മഭാര്  കറഷനനിലാംഗച്ച്  ഇനചസകര്മഭാര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  സനിരലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്
സലാംവനിധഭാനത്തനിനച്ച്  പുറകമ  ചസഷലല് സസഭാഡച്ച്,  ഷഭാകഡഭാ  ടതീലാം  തുടങ്ങനിയ പ്രകതലകേ
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ടതീമുകേളുലാം കറഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ
എന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  വരുന.  കറഷന  വനിതരണ  രലാംഗചത്ത  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/പഞഭായത്തച്ച്തല വനിജനിലനസച്ച്  കേമ്മേനിറനികേള
നനിലവനിലുണച്ച്.  2013-ചല കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന ജനിലഭാ
തല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം  അഡതീഷണല്
ഡനിസനികച്ച് മജനികസടച്ച്മഭാചര ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. കൂടഭാചത കസറച്ച് ഫുഡച്ച് കേമ്മേതീഷന
നനിലവനില് വരുന്നതുവചര സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷനച്ച് ഫുഡച്ച്
കേമ്മേതീഷചന്റെ ചുമതല നല്കേനിയനിട്ടുമുണച്ച്. വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടപനിലഭാക്കുകേ വഴെനി
കറഷന കേടകേള വചര ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എത്തനിക്കുന്നതനിനല് ഉണഭാകുന്ന കചഭാര്ച
തടയഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എഫച്ച്.സനി.ചഎ.  കഗഭാഡസൗണ്/
സനി.എലാം.ആര്.  മനില്ലുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിചടടുത്തച്ച്
ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേമഭായനി കേണത്തനിയനിട്ടുള ഇന്റെര് മതീ ഡനിയറനി  കഗഭാഡസൗണുകേളനില്
സലാംഭരനിചച്ച്,  തഭാലൂക്കച്ച് സചചപ ഓഫതീസനില് നനിന ലഭനിക്കുന്ന ലനിസനുസരനിചച്ച് ഓകരഭാ
കറഷനവലഭാപഭാരനിയകടയലാം  വനിഹനിതലാം  അവരുചട കറഷന കേടകേളനില് എത്തനിച്ചുചകേഭാടു
ക്കുന്നതഭാണച്ച് വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം വഭാതനില്പടനി വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
മുകഖന കറഷന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള എലഭാ കറഷനകേടകേളനിലുലാം കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള കസറച്ച് സനിവനില്
സചചപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷചന  (സചചപകകേഭാ)  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ
നനിയമത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായ എനഡച്ച് ടു എനഡച്ച് കേമ്പക്യൂടചചറകസഷന നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
ഭക്ഷലധഭാനലലാം എഫച്ച്.സനി.ചഎ. കഗഭാഡസൗണുകേളനില് നനിന്നച്ച് വനിചടടുക്കുന്നതച്ച് മുതല് ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്
എത്തനിക്കുന്നതച്ച് വചരയള നതീക്കങ്ങള സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭാകുലാം.

(സനി) സഭാധലത പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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മഭാകവലനി കസഭാര് വനിപുലതീകേരണലാം

233 (2044) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനി കസഭാര് വനിപുലതീകേരണലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ ;

(ബനി) നനിലവനില് സലാംസഭാനത്തച്ച് എത മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച് ;

(സനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  അരനിവനില
നനിയനനിക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്ക ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രലാം  ചവടനിക്കുറച അരനിവനിഹനിതലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതുവചര  സര്ക്കഭാര്
കനരനിടനിടചപടച്ച് ചപഭാതുവനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനില് അരനിലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച് .

(ബനി)  നനിലവനില് 9532  മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) സലപരനിമനിതനിയള മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് കൂടുതല് സല സസൗകേരലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  കൂടുതല്  തവണ  സഭാധനങ്ങള
എത്തനിക്കുകേയലാം  ചചയന.  ഉതവസതീസണുകേളനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്  അവശലസഭാധനങ്ങള
വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയകേയലാം  സചചപകകേഭായചട  വഭാഹനങ്ങള
ലഭലമലഭാത്ത  സനര്ഭങ്ങളനില്  സസകേഭാരല  വഭാഹനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  അവശല
സഭാധനങ്ങള വനില്പനശഭാലകേളനില് എത്തനിക്കുകേയലാം ചചയന.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനചവന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാന  മഭാകവലനി
കസഭാര്/സൂപര് മഭാര്ക്കറച്ച്  തലത്തനില്  സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തകേരുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ഉകദലഭാഗസരുലാം ഉളചപട ഉപകഭഭാക്തൃ കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചച്ച് പരഭാതനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
പരനിഹരനിക്കുകേയലാം ചചയന.  ഡനികപഭാകേളനില് സഭാധനങ്ങളുചട ദസൗര്ലഭലലാം കനരനിടുകമ്പഭാള
മറച്ച് ഡനികപഭാകേളനില് നനിന്നച്ച് സഭാധനങ്ങള എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന. വനില്പനശഭാലകേളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി ഓഡനിറച്ച്  & ഇനചസക്ഷന വനിലാംഗുലാം സബ്സനിഡനി
സഭാധനങ്ങളുചട  കസഭാക്കച്ച്  എലഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
സഭാധനങ്ങളുചട  ദരുപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനുലാം  വനിജനിലനസച്ച്  ഓഫതീസറുചട
കനതൃതസത്തനില് വനിജനിലനസച്ച് സസഭാഡുകേളുലാം, ഇകന്റെണല് ഓഡനിറച്ച് വനിഭഭാഗവലാം ജൂനനിയര്
മകനജര്മഭാരുലാം  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  & ഇനചസക്ഷന) വനില്പനശഭാലകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുനണച്ച്.
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(ഡനി)  അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം അരനിയചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം,
വനില വര്ദനവച്ച്  തടയന്നതനിനുമഭായനി  1412  സചചപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളക്കുപുറകമ
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം അരനിക്കട ചഫയറുകേള തടങ്ങുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
എഫച്ച്.സനി.ചഎ.-യനില്  നനിനലാം  ഇ-ഓക്ഷന  മുകഖന  പുഴക്കലരനി,  പചരനി  എന്നനിവ
സലാംഭരനിചച്ച് വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് യഥഭാക്രമലാം കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനച്ച്
25  രൂപ, 23  രൂപ ക്രമത്തനിലുലാം,  ജയ അരനി  25  രൂപയ്ക്കുലാം വനിതരണലാം നടത്തുന.  ഇതനിനു
പുറകമ  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇനഡലയമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കുടനഭാടന  മട  അരനി  കേനികലഭാ
ഗ്രഭാമനിനച്ച് 33 രൂപയച്ച് വനിപണനലാം ചചയന. ഇത്തരത്തനില് എലഭാ ഇനലാം അരനിയചടയലാം
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം  ആയവ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിനച്ച്  പുറകമ,  വനിപണനി
വനിലകയക്കഭാള കുറവനില് ഫതീചസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം വനിപണനലാം ചചയന.

കറഷന വനിതരണത്തനിചല അപഭാകേതകേള

234 (2045) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  കറഷന  വനിതരണത്തനിചല
അപഭാകേതകേള നതീക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2011  മുതല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുള  അരനിയചട  കേണക്കച്ച്
സഭാമ്പത്തനികേ വർഷഭാടനിസഭാനത്തനിൽ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കനി. 3.34 കകേഭാടനി ജനങ്ങള
ഉളതനില് കകേരളത്തനില്  1.54  കകേഭാടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള മുനഗണനഭാ പടനികേയനില്
അര്ഹത കനടനിയനിട്ടുണച്ച്.  മറ്റുളവര് മുനഗണകനതര പടനികേയനില് ഉളചപടുന്നതഭാണച്ച്.
കറഷന സഭാധനങ്ങളുചട പ്രതനിമഭാസ വനിതരണകതഭാതച്ച്,  വനിലവനിവരലാം എന്നനിവ എലഭാ
ദൃശല ശവല മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയലാം പരസലചപടുത്തുകേയലാം പതമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പ്രസനിദ
ചപടുത്തകേയലാം  ചചയന.  കൂടഭാചത  വകുപനിചന്റെ ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ചവബ്ചചസറനിലുലാം  ഇസൗ
വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാണച്ച്.  ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്
പ്രതനിവര്ഷലാം  ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങളുചട  അളവച്ച്,  അഡ്കഹഭാക്കച്ച്
വനിഹനിതമുളചപചട  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  കേഴെനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭനിച്ചു
ചകേഭാണനിരുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്,  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ  അളവച്ച്
പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനചത്ത മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം കറഷന നല്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം  കകേന്ദ്ര
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സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയലാം  വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലുലാം  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനിതലത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ടനി  വനിഷയത്തനില്  കനരനിടച്ച്
കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  എനഡച്ച്  ടു  എനഡച്ച്  കേമ്പക്യൂടചചറകസഷന
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി കറഷനവനിതരണലാം തനികേച്ചുലാം സുതഭാരലമഭാകുലാം.

(ബനി) അനുവദനിച അരനിയചട അളവച്ച് (ടണ്)

കനഭാര്മല് കേസഭാട അഡ്കഹഭാക്കച്ച് കേസഭാട ആചകേ

2011-12 1001724 275145.6 1276869.6

2012-13 1001724 403199 1404923

2013-14 1001724 270476 1272200

2014-15 1001724 344939 1346663

2015-16 1001724 270480 1272204

2016-17 1088754.256 67620 1156374.256

കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

235 (2046) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനില്  എചനലഭാലാം
സഭാകങതനികേ തടസങ്ങളഭാണച്ച് വകുപനിനു മുന്നനിലുളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് കറഷന ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്ന മുഴവന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം കറഷന
ലഭനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനിലുളള  കേഭാര്ഡുകേളഭാകണഭാ  ക്രമതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരടച്ച്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  20-10-2016-നച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ടനി
പടനികേയനിനകമലുള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചച്ച്  അനനിമ  പടനികേ
10-2-2017-നച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ടനി  പടനികേ  ലഭലമഭായ  ഉടനതചന്ന  അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  കറഷന
കേഭാര്ഡച്ച് അചടനിചച്ച് വനിതരണലാം ചചയന്നതഭാണച്ച്.



270       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

(ബനി)  എ.എ.ചചവ.  കേഭാര്ഡുകേളക്കച്ച്  35  കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലവലാം മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ആചളഭാന്നനിനച്ച്  5  കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷല ധഭാനലവലാം,  മുനഗണകനതര കസറച്ച്
സബ്സനിഡനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ആചളഭാന്നനിനച്ച് 2 രൂപ നനിരക്കനില് 2 കേനി.ഗ്രഭാലാം അരനിയലാം
കശഷനിക്കുന്ന  അളവനിചന  തുലലമഭായനി  വതീതനിചച്ച്  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന.   

മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുചട എണലാം

236 (2047) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിചല മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുചട എണലാം പഞഭായത്തടനി
സഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയവ  ആരലാംഭനിയ്ക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;  എങനില്  ഏതച്ച്
പഞഭായത്തനിലഭാചണന്നതച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായള  നടപടനി  എനഭാചയന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനില് മലയനിനകേതീഴെച്ച്, കേഭാടഭാക്കട, മഭാറനല്ലൂര്, വനിളവൂര്ക്കല്
എന്നതീ ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തുകേളനില് ഓകരഭാ മഭാകവലനി കസഭാറുലാം വനിളപനില് ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനില്
രണച്ച് മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലാം ഉണച്ച്.  കൂടഭാചത പളനിചല് പഞഭായത്തനില് ഒരു സൂപര്
മഭാര്ക്കറ്റുലാം മലയനിനകേതീഴെച്ച് പഞഭായത്തനില് ഒരു പതീപനിളസച്ച് ബസഭാറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  കേഭാടഭാക്കട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല അമ്പലത്തനിനകേഭാല എന്ന സലത്തച്ച്
പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  സഭാദലത
പഠനറനികപഭാര്ടനിചന്റെയലാം, ജതീവനക്കഭാരുചട ലഭലതയകടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് പുതനിയ
മഭാകവലനി കസഭാര് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി

237 (2048) ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനില്  അവശലസഭാധനങ്ങള  കൂടുതല്  കസഭാക്കച്ച്
ചചയന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  25  രൂപയച്ച്  ലഭനിചനിരുന്ന  അരനി  അകത വനിലയച്ച്  സബ്സനിഡനി  നല്കേനി
വനിതരണലാം ചചയഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) അടുക്കുലാം ചനിടയലാം ഇലഭാചത കേഭാലങ്ങളഭായനി പ്രവർത്തനിച്ചുവരുന്ന മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള വൃത്തനിയഭാക്കനി നവതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനില്പനയഭാനുപഭാതനികേമഭായനി എലഭാ സചചപകകേഭാ

വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം പരലഭാപ്തമഭായ കസഭാക്കച്ച് സൂക്ഷനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)   ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അരനി ഉളചപചട

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയന്ന സഭാധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനിപനിചനിടനില.

മട അരനി കേനികലഭാ ഗ്രഭാമനിനച്ച്  24  രൂപയ്ക്കുലാം,  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി എന്നനിവ കേനികലഭാ

ഗ്രഭാമനിനച്ച്  25  രൂപയ്ക്കുലാം,  പചരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനച്ച്  23  രൂപയ്ക്കുലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില്

നല്കേനി വരുന.

(സനി)  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  നവതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശരഭാശരനി  10

ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  വനിറ്റുവരവള  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാക്കനി

ഉയര്ത്തനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുനണച്ച്.  സല പരനിമനിതനിയള മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനില്

കൂടുതല്  സലലാം  വഭാടകേയ്ചക്കടുത്തച്ച്  സല  സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന. കൂടഭാചത സല സസൗകേരലലാം വളചര കുറഞ ചകേടനിടത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്ന മഭാകവലനി കസഭാറുകേള സസൗകേരലപ്രദമഭായ ചകേടനിടത്തനികലക്കച്ച് മഭാറനി

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് കവതനലാം

238 (2049) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :

ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :

കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷലഭദ്രതഭാനനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്

കവതനലാം നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  കവതനലാം  നല്കുന്നതുമൂലലാം  കറഷന  വനിതരണത്തനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന

ക്രമകക്കടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവചമന്നച്ച് കേരുതുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ കേഭാര്ഡുടമകേളക്കുലാം അര്ഹതചപട കറഷന വസ്തുക്കള കൃതലമഭായനി

ലഭനിക്കുനചണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന ആവശലമഭായ മുനകേരുതല് കൂടനി  ഇകതഭാചടഭാപലാം

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന
വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് നല്കകേണ പഭാകക്കജനിചന സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസരുലാം  കറഷന  വലഭാപഭാരനി  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  അടങ്ങുന്ന  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്  നല്കകേണ  പഭാകക്കജനിചന  സലാംബന്ധനിചച്ച്
വനിശദമഭായനി  പഠനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ടനി  കേമ്മേനിറനികയഭാടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ആവശലചപടുകേയലാം ചചയ.  കേമ്മേനിറനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
കേമ്മേതീഷനുലാം  ഇനചസന്റെതീവലാം  ഉളചപചടയള  പഭാകക്കജഭാണച്ച്  സമര്പനിക്കചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കവതനലാം നല്കുന്നതച്ച് ഇസൗ കേമ്മേനിറനിയചട പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) കറഷന വനിതരണ രലാംഗചത്ത ക്രമകക്കടുകേള കവതനലാം  നല്കേനിയതുചകേഭാണ്ടു
മഭാതലാം തടയഭാനഭാകുചമന്നച്ച് കേരുതുന്നനില. ആയതനിനച്ച് പരലഭാപ്തമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള കദശതീയ
ഭക്ഷല  ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുകമ്പഭാള നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ആയതനിനച്ച് കവണനി എനഡച്ച് ടു എനഡച്ച് കേമ്പക്യൂടചചറകസഷന,  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ടഭാക്കനിലാംഗച്ച്
മുതലഭായവ നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

(സനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 സലാംസഭാനത്തച്ച് പൂര്ണ കതഭാതനില് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
കറഷന കേടകേള വഴെനിയള കറഷന വനിതരണലാം ഇ-കപഭാസച്ച് ചമഷനിന വഴെനി ആധഭാര് അധനിഷ്ഠനിത
കേഭാര്ഡുകേളനിലൂചടയലാം ബകയഭാചമടനികേച്ച് രതീതനിയനിലുള തനിരനിചറനിയല് മുകഖനയലാം യഥഭാര്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നതനിനഭാല് കറഷന വനിതരണത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള
നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതല.  കൂടഭാചത  കറഷന  ഡനികപഭാകേളനില്  കസഭാക്കച്ച്  എത്തനി
കചരുകമ്പഭാഴലാം  കേഭാര്ഡച്ച്  ഉടമയചട  കപരനില്  ബനിലച്ച് ല  ചചയകമ്പഭാഴലാം  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.
സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  കേഭാര്ഡുടമയച്ച്  അറനിയനിപച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്  വഴെനി  കറഷന
സഭാധനങ്ങളുചട ദരുപകയഭാഗലാം തടയഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മഭാകവലനി സചചപകകേഭാ കസഭാറുകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

239 (2050) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുചടയലാം  സചചപകകേഭാ കസഭാറുകേളുചടയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ ആവശലകേത അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പുതുതഭായനി  സചചപകകേഭാ
കസഭാറുകേളുലാം  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.  സലപരനിമനിതനിയള മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനില് കൂടുതല്
സല സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം   കൂടുതല്  തവണ
സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുകേയലാം  ചചയന.  ഉതവസതീസണുകേളനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്
അവശലസഭാധനങ്ങള വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി  വനിതരണലാം ചചയകേയലാം സചചപകകേഭായചട
വഭാഹനങ്ങള ലഭലമലഭാത്ത സനര്ഭങ്ങളനില് സസകേഭാരല വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം
അവശലസഭാധനങ്ങള  വനില്പനശഭാലകേളനില്  എത്തനിക്കുകേയലാം  ചചയന.  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്
സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനചവന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാന  മഭാകവലനി
കസഭാര്/സൂപര് മഭാര്ക്കറച്ച്  തലത്തനില്  സഭാമൂഹല പ്രവര്ത്തകേരുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ഉകദലഭാഗസരുലാം  ഉളചപട  ഉപകഭഭാക്തൃ  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പരഭാതനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം പരനിഹരനിക്കുകേയലാം ചചയന. ഡനികപഭാകേളനില് സഭാധനങ്ങളുചട ദസൗര്ലഭലലാം
കനരനിടുകമ്പഭാള  മറച്ച്  ഡനികപഭാകേളനില്  നനിന്നച്ച്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന.
വനില്പനശഭാലകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഓഡനിറച്ച്  &  ഇനചസക്ഷന
വനിലാംഗുലാം സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുചട കസഭാക്കച്ച് എലഭാ വനില്പനശഭാലകേളനിലുലാം ഉറപച്ച്
വരുത്തുന്നതനിനുലാം സഭാധനങ്ങളുചട ദരുപകയഭാഗലാം തടയന്നതനിനുലാം വനിജനിലനസച്ച് ഓഫതീസറുചട
കനതൃതസത്തനില് വനിജനിലനസച്ച് സസഭാഡുകേളുലാം, ഇകന്റെണല് ഓഡനിറച്ച് വനിഭഭാഗവലാം ജൂനനിയര്
മകനജര്മഭാരുലാം  (മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച്  & ഇനചസക്ഷന) വനില്പനശഭാലകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുനണച്ച്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  സചചപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  32  ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തുകേളനില് പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഇസൗ
പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. നനിലവനില് ഒരു മഭാകവലനി കസഭാര്
മഭാതമുള  പഞഭായത്തുകേളനില് രണഭാമചതഭാന്നച്ച്  കൂടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള അടനിസഭാന
സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാന  ബന്ധചപട  പഞഭായത്തുകേള  തയഭാറഭായഭാല്  സഭാധലതഭാ
പഠനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ലഭലത കേണക്കനിചലടുത്തുലാം പുതനിയ
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.

സചചപകകേഭാ മുകഖന ചനലച്ച് ല സലാംഭരണലാം

240  (2051)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  നനിനലാം  2016-2017-ല്  സഹപകകേഭാ  മുകഖന

സലാംഭരനിച ചനലനിചന്റെ അളവച്ച് എതയഭാണച്ച്;

801/2019
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(ബനി)  ഇതനില് രണഭാലാം വനിളയനില് ചനലച്ച് ല  കശഖരനിചതനിചന്റെ തുകേ ഇതുവചരയലാം
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ലഭലമഭായനിടനിചലന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016-ൽ  കശഖരനിച  ഒന്നഭാലാം  വനിളയനില്  ഇനനി  എത  രൂപയഭാണച്ച്
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് ചകേഭാടുക്കഭാനുളതച്ച്; ഇതച്ച് ഹവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കുടനിശ്ശെനികേ ഉടന വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സതീസണനില് പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്നനിനലാം  27-2-2017  വചര
സചചപകകേഭാ മുകഖന സലാംഭരനിചതച്ച് 109656.225 ചമ.ടണ് ചനലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  27-2-2017  വചര  സലാംഭരനിച  109656.225  ചമ.ടണ്  ചനലനിനച്ച്
നല്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന 246.72 കകേഭാടനി രൂപയനില് 229.47 കകേഭാടനി രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്
നലനിക്കഴെനിഞ്ഞു. 17.24 കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശെനികേയണച്ച്.  

(സനി&ഡനി) 31-12-2016 വചര പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് നനിന്നച്ച് സലാംഭരനിച ചനലനിചന്റെ
സലാംഭരണ വനിലയനില് ഇനനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് 34.39 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കുവഭാനുണച്ച്. കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില് നനിന്നച്ച് തുകേ ലഭനിക്കുന്നതനിചല കേഭാലതഭാമസലാംമൂലമഭാണച്ച് ഇതനിചന്റെ വനിതരണലാം
ചചവകുന്നതച്ച്. കുടനിശ്ശെനികേ വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചചലസനസച്ച് സചസനഡച്ച് ചചയ കറഷന കേടകേള

241  (2052)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കറഷന പൂഴനിചവപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  ഏചതഭാചക്ക
കേടകേളുചട ഹലസനസച്ച് സചസനഡച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസജുത കറഷന കേടകേളുചട ഉടമസര് ആചരഭാചക്കയഭാചണനലാം കറഷന
സഭാധനങ്ങള എതകത്തഭാളലാം പൂഴനിവചനിട്ടുണഭായനിരുചന്നനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഷന  സഭാധനങ്ങള  പൂഴനിവചവര്ചക്കതനിചര  കകേസച്ച്  എടുക്കഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന പൂഴനിവയ്പ്പുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് തഭാലൂക്കനിചല 157,
183  എന്നതീ  രണച്ച്  കറഷന  കേടകേള  സചസനഡച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ  സചചപ
ഓഫതീസറുചറ  1-2-2017-ചല  സനി.എസച്ച്.  4-293/17  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എ.ആര്.ഡനി.
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157-ഉലാം  ജനിലഭാ  സചചപ  ഓഫതീസറുചട  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  സനി.എസച്ച്.4-442/2017
പ്രകേഭാരലാം എ.ആര്.ഡനി 183 -ഉലാം ചപഭാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങള തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  എ.ആര്.ഡനി.157   - ശതീ. എലാം. നതീലകേണന

എ.ആര്.ഡനി.183   – ശതീ. ഷനിബു കതഭാമസച്ച് 

എ.ആര്.ഡനി. 157-ചന്റെ പക്കല് നനിന്നച്ച് കറഷന സഭാധനങ്ങള കേരനിഞനയനികലക്കച്ച്
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനനിചട  50  കേനികലഭാ  അരനി,  50  കേനികലഭാ  കഗഭാതമ്പച്ച്  എന്നനിവ
പനിടനിചചടുത്തു.  എ.ആര്.ഡനി.183  കറഷന കേടയടമയചട വതീടനില് നനിനലാം പൂഴനിവചനിരുന്ന
985 കേനികലഭാ അരനി, 100 കേനികലഭാ കഗഭാതമ്പച്ച്, 75 കേനികലഭാ പഞസഭാര, 270 ലനിറര് മചണണ
എന്നതീ കറഷന സഭാധനങ്ങള പനിടനിചചടുത്തു.

(സനി)  ഉണച്ച്.  കറഷന സഭാധനങ്ങള പൂഴനിവചവര്ചക്കതനിചര  അവശല സഭാധന
നനിയമപ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് എടുക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മണപളനി മഭാകവലനികസഭാര്

242 (2053) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേചള  സൂപര്മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനിയകണഭാ ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല മണപളനി മഭാകവലനികസഭാര്
സൂപര് മഭാകവലനി കസഭാറഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പദതനിയണച്ച്.  കേചവട സഭാധലത കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്,  പ്രതനിമഭാസലാം  10  ലക്ഷത്തനിനച്ച്
മുകേളനില് വനിറ്റുവരവള മഭാകവലനി കസഭാറുകേചള  1,000  ച.  അടനിയനിലധനികേലാം വനിസതീര്ണമുള
ചകേടനിടങ്ങളനികലക്കച്ച് മഭാറനി സഭാപനിചച്ച് സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനി പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

(ബനി)  പത്തച്ച് ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുമുകേളനില് പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവള മഭാകവലനി കസഭാറുകേളഭാണച്ച്
സൂപര്  മഭാര്ക്കറഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതച്ച്.   മണപളനി  മഭാകവലനി  കസഭാറനിചന്റെ  ശരഭാശരനി
പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവച്ച് 8 ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതമഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ടനി മഭാകവലനി കസഭാര്
സൂപര് മഭാര്ക്കറഭായനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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കേഭാസര് കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിചല കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് അചടനി

243(2054) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  പുതുക്കലനിനുള  അനനിമ  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
നല്കേഭാനുള സമയപരനിധനി എകപഭാഴെഭായനിരുനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലുള കറഷന കേഭാര്ഡുടമകേളുചട പടനികേ, കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്
ജനിലയനില് സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപച്ച് ,തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങളക്കു നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനിലയനിചല  തകദ്ദേശ  സഭാപനങ്ങള  പ്രസ്തുത  പടനികേ  പരനികശഭാധനിചച്ച്,
അലാംഗതീകേരനിച്ചു തനിരനിചകേ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; തനിരനിചകേ നല്കേനിയതുലാം നല്കേഭാത്തതുമഭായ
കേഭാസര്കകേഭാടച്ച് ജനിലയനിചല പഞഭായത്തുകേള ഏചതലഭാമഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് അചടനി കേഭാസര്കകേഭാടച്ച് ജനിലയനില് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  എത  കേഭാര്ഡുടമകേളഭാണച്ച്  മുനഗണനഭാ
ലനിസനിലുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  അകനലഭാദയ  അന്ന  കയഭാജന  (എ.എ.ഹവ.)പ്രകേഭാരലാം  മഭാരകേ
കരഭാഗങ്ങളുളവചര ലക്ഷലമഭാക്കനിയള, സലാംസഭാന മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം എന്നനിവയടക്കലാം
കേഭാസര്കകേഭാടച്ച് ജനിലയനില് എത കേഭാര്ഡുടമകേളഭാണുളളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   8-3-2017  വചര  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുനഗണനഭാ  പടനികേ
അലാംഗതീകേരനിചച്ച് തനിരനിചകേ നല്കേഭാനുള സമയ പരനിധനിയഭായനി സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  മുനഗണനഭാ
പടനികേ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് പുതുക്കലുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് അനനിമ മുനഗണനഭാ പടനികേയചട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിചല  38  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
3  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  നനിശ്ചനിത  സമയത്തച്ച്  തചന്ന  നല്കേനിയനിരുന.   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കേഭാറഡുക്ക ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച്,  ഹപവളനികേ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച് എന്നനിവര്
പടനികേ  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പടനികേ  സലാംബന്ധനിച  കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള പടനികേ അലാംഗതീകേരനിചച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് മഭാതകമ
ലഭലമഭാവകേയള. 
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(ഡനി)  കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ ഉള കപജുകേളുചട അചടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് 1,22,457  കപരഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില്
ഉളചപടനിട്ടുളതച്ച്. 

(എഫച്ച്) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് 28,374 എ.എ.ഹവ. കേഭാര്ഡുകേളുലാം  94,083
മുനഗണനഭാ കേഭാര്ഡുകേളുലാം ഉളചപചട  1,22,457  കേഭാര്ഡച്ച് ഉടമകേളഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില് ഉളചപടുന്നതച്ച്.  മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങള ലക്ഷലമഭാക്കനിയള  8,203  കസറച്ച് പ്രകയഭാറനിറനി
കേഭാര്ഡുകേളുലാം കനഭാണ് പ്രകയഭാറനിറനി സബ്സനിഡനി വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായനി  65,327  കപരുലാം
കനഭാണ് പ്രകയഭാരനിറനി കേഭാര്ഡച്ച് ഉടമകേളഭായ 89,043 ഉളചപചട  1,54,370 കേഭാര്ഡുകേളുലാം
അടക്കലാം ആചകേ 2,76,827 കേഭാര്ഡച്ച് ഉടമകേളഭാണച്ച് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ഉളചപടനിട്ടുളതച്ച്. 

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുചട വനില

244 (2055) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  കുറവച്ച്  വരുത്തനിയനിട്ടുള  അരനിയചട  വനിശദമഭായ
കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ വര്ഷലാം കറഷന സമ്പ്രദഭായത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച
അരനിയചട അളവലാം വനിലയലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;ചവടനിക്കുറച അരനിചയതചയനലാം ഈ
കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കചയനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം പ്രതനിവര്ഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  12.26  ലക്ഷലാം
ചമടനികേച്ച് ടണ് അരനിയഭാണച്ച് ഇകപഭാള ലഭലമഭാകുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  2010 മുതല് 2013 വചരയള
കേഭാലയളവനില് ലഭലമഭായ   12.84 ലക്ഷലാം ചമ. ടണ് അരനിയനില് നനിനലാം  0.58 ലക്ഷലാം
ചമ. ടണ് കുറവഭാണച്ച്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കറഷന സമ്പ്രദഭായത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച അരനി വനിഹനിതലാം  11.56  ലക്ഷലാം ചമ.  ടണ് ആണച്ച്.  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ
നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  നടപനില്വരുന്ന  2016  നവലാംബറനിനു  മുനപച്ച്  എ.പനി.എല്.
അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനച്ച്  8.30 രൂപയ്ക്കുലാം ബനി.പനി.എല്. അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനച്ച്   5.65 രൂപയ്ക്കുലാം
എ.എ.ഹവ. അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനച്ച്  3 രൂപയ്ക്കുമഭാണച്ച് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നച്ച് ലഭനിചനിരുന്നതച്ച്.
ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം  എ.എ.ഹവ.  ഉളചപചടയള  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്
അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനച്ച് 3 രൂപയ്ക്കുലാം ഹടഡച്ച് ഓവര് വനിഹനിതമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന അരനി കേനി. ഗ്രഭാമനിനച്ച്
8.30  രൂപയ്ക്കുലാം ലഭലമഭാകുന.  പൂര്ണമഭായലാം ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനചമന്ന നനിലയനില്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  ഭക്ഷല  ഭദ്രത
നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷല ധഭാനലത്തനിചന്റെ അളവച്ച് പുനര്
നനിര്ണയനിക്കുവഭാനുലാം  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴവന  ആളുകേളക്കുലാം  കറഷന  നല്കുന്നതനി
നഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടുകേയലാം ബഹുമഭാനചപട ഭക്ഷല വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം
ബഹു.മുഖലമനനി  തലത്തനിലുലാം  ഈ വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കനരനിടച്ച്
കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുമുണച്ച്. 
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സഭാധനങ്ങളുചട വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

245 (2056) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ഒകര സഭാധനങ്ങളക്കച്ച് വനിവനിധ തരത്തനിലുള വനിലകേള
ഈടഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിചനതനിചര  എനച്ച്
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ സഭാധനങ്ങളുചട  വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനിചലങനില് ആയവ ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചനില സനര്ഭങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഒകര സഭാധനങ്ങളക്കച്ച് അവയചട
ഗുണകമന്മേയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  വനില  വലതലഭാസലാം  ഉളതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.
വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങളനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്കവനിധലാം വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതച്ച് നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയലാം അതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി സനിവനില്
സഹപസച്ച് വകുപനിചല ഉകദലഭാഗസര് മഭാതമഭായലാം റവനക്യൂ,  ലതീഗല് ചമകടഭാളജനി,  നനികുതനി
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്നലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നനിയമലാംഘനലാം നടത്തുന്ന
വര്ചക്കതനിചര  1977-ചല  Kerala Food Stuffs (Display of Prices by Catering
Establishment) Order, 1977-ചലയലാം   1980-ചലയലാം   Kerala Essential Commodities
(Maintenance of Account and Display of Price and Stock) Order  എന്നനിവ
പ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയലാം ചചയനണച്ച്. വനില വനിവരപടനികേയനില്
പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിചനക്കഭാള  അധനികേ  വനില  ഈടഭാക്കുനകണഭാ  എനലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്
കേര്ശനമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  വനിവനിധ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനില
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 22  ആവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനില
സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതുവനിപണയനില് നനിന്നച്ച് ജനിലഭാ സഹപ ഓഫതീസര്മഭാര് കശഖരനിചച്ച്
സനിവനില്  സഹപസച്ച്  കേമ്മേതീഷണകററനില്  സഭാറനിസനികച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  നല്കുകേയലാം
അവനിചട  നനിന്നച്ച്  വനിവരങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര  ചപഭാതുവനിതരണ  ഉപകഭഭാക്തൃ
കേഭാരല മനഭാലയത്തനിചന്റെ ഹസറനില് കചര്ക്കുകേയലാം ചചയന.  വനില ശരഭാശരനിയനില്
കൂടുതലഭായനി കേഭാണുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ശക്തമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന. 
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വടവനിളയനില് സഹപകകേഭാ മഭാര്ക്കറച്ച്

246  (2057)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ചചങല് പഞഭായത്തനിചല വടവനിളയനില് സനിവനില് സഹപസനിചന്റെ സഹപകകേഭാ
മഭാര്ക്കറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; മഭാർക്കറച്ച് എകന്നക്കച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലാം?

ഉത്തരലാം

ചചങല് പഞഭായത്തനിചല വടവനിളയനില് സൂപര് മഭാര്ക്കറച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  സഭാദലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടനിചന്റെയലാം ജതീവനക്കഭാരുചട ലഭലതയചടയലാം
അടനിസഭാനത്തനില്  പുതനിയ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

കറഷനകേടകേള നവതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി

247 (2058) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷനകേടകേള നവതീകേരനിക്കുന്ന പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  കറഷന  സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്  പുറകമ  മറച്ച്  പലചരക്കച്ച്  സഭാധനങ്ങള  കൂടനി
വനില്ക്കുന്ന കേടകേളഭായനി കറഷനകേടകേചള രൂപഭാനരചപടുത്തുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏചതഭാചക്ക  പലചരക്കുസഭാധനങ്ങളഭാണച്ച്  കറഷനകേടകേളനില്  കൂടനി
നല്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി) കറഷനകേടകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.വഴെനി പലനിശരഹനിത
വഭായ്പ  ചകേഭാടുക്കുന്ന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവചര  എത  കറഷനകേടക്കഭാര്ക്കച്ച്  വഭായ്പ
നല്കേനിചയനലാം ഇതനിനഭായനി എനച്ച് തുകേ ചചലവഴെനിച്ചുചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സമ്പൂര്ണ കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണത്തനിചന്റെ പ്രതീ-ഹപലറച്ച് പദതനി, കമഭാഡല്
ഹപലറച്ച്  പദതനി  എന്നനിവയചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  ചതരചഞടുത്ത  22
കറഷന കേടകേളനില് (14 എണലാം തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലുലാം 8 എണലാം എറണഭാകുളലാം
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ജനിലയനിലുലാം)  ഒകര നനിറത്തനിലുലാം മഭാതൃകേയനിലുമുള ചപയനിന്റെനിലാംഗച്ച്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന,
തറ ഹടല് പഭാകേല്, ചനയനിലാംകബഭാര്ഡച്ച് സഭാപനിക്കല്, കസഭാക്കച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് സഭാപനിക്കല്
എന്നതീ കജഭാലനികേള ചചയച്ച് നവതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   2017-ഓടുകൂടനി ഇതച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലുണച്ച്. 

(സനി)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

(ഡനി)  വഭായ്പ നല്കേനിയനിടനില. 

കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേ

248 (2059) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപട അനര്ഹചര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത്ത അര്ഹരഭായ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള നല്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  പുതുക്കഭാത്ത  അര്ഹരഭായ  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  ഉടമകേചള
മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  കേരടച്ച്  മുനഗണനഭാ പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്.  കേരടച്ച്  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങള  ഉളപക്ഷലാം  പഞഭായത്തച്ച്
ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായള  ചവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ  പരഭാതനി
സമര്പനിക്കുവഭാന  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനിയചട  തതീരുമഭാനത്തനില്
പരഭാതനിയളപക്ഷലാം ജനിലഭാ കേളകര് അദലക്ഷനഭായള അപതീല് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് പരഭാതനി
സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാചര  ചവരനിഫനികക്കഷന
കേമ്മേനിറനികേളനിലുലാം  അപതീല് കേമ്മേനിറനികേളനിലുലാം  കനര്ക്കഭാഴ്ച നടത്തനിയലാം കരഖകേള പരനികശഭാധനിച്ചുലാം
പരഭാതനി തതീര്പഭാക്കനി അര്ഹരഭായവചര പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. ഈ പടനികേ
തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിചച്ച്,  ടനി  സഭാപനങ്ങളുചട
അഭനിപ്രഭായങ്ങള  കൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  പടനികേ  കുറമറതഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  അനര്ഹരഭായവര്  ഉളചപടനിട്ടുചണങനില്  അവചര  ഒഴെനിവഭാക്കു
ന്നതനിനച്ച് വകുപച്ച് തലത്തനില് നടപടനി എടുക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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(ബനി) മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗത്തനില് സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് അര്ഹതയള
കുടുലാംബങ്ങചള  കേചണത്തനി  ഒരഭാളക്കച്ച്  2  കേനി.ഗ്രഭാലാം  എന്ന  ക്രമത്തനില്  കേനി.  ഗ്രഭാമനിനച്ച്
2  രൂപ  നനിരക്കനില്  അരനി  നല്കേനി  വരുന.   മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട
ബഭാക്കനിയളവര്ക്കച്ച്  കേഭാര്ഡനിനച്ച്  6  കേനി.ഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  അരനി  കേനി.  ഗ്രഭാമനിനച്ച്
8.90  രൂപ നനിരക്കനിലുലാം കഗഭാതമ്പച്ച് കേനി.  ഗ്രഭാമനിനച്ച്  6.70  രൂപ നനിരക്കനിലുലാം നനിലവനില്
നല്കേനി വരുന. 

(സനി) 2017  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയചമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണത്തനിനുകശഷലാം
ഇതുവചരയലാം  കറഷന  കേഭാര്ഡനില്  കപരച്ച്/കഫഭാകടഭാ  കചര്ക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച്
അവസരലാം ലഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം

249 (2060) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം എകപഭാള നടപഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം
എനലാം  ഇതനിനഭായനി  വകുപച്ച്  എന്തു  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവചര  സസതീകേരനിച്ചു  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിചനറ കനഭാഡല് ജനിലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിച ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് എന്തു
നടപടനികേള നഭാളനിതുവചര ചചകേചക്കഭാണ്ടു എനലാം മറ്റു ജനിലകേളനിചല സനിതനി എനഭാണച്ച്
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഷന കേഭാര്ഡുകേളനിചല ചതറ്റുതനിരുത്തലുലാം മറ്റു പരനികശഭാധനകേളുലാം (അനര്ഹര്
മുനഗണനഭാ പടനികേയനിലുണഭായതുളചപചട)  ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്  എനളതച്ച്
ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  തനിരനിചറനിയല്  കരഖയഭായനി  കേണക്കഭാക്കചപടനിരുന്ന
കകേരള സലാംസഭാനത്തച്ച് എത ശതമഭാനലാം ജനങ്ങള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമപരനിധനിക്കുളനില്
വരുചമനലാം എത ശതമഭാനലാം പരനിധനിക്കു പുറത്തുവരുലാം എനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തച്ച് മുഴവന ജനങ്ങളക്കുലാം സഭാറ്റൂടറനി കറഷന ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
തനിരനിചറനിയല് കരഖയഭായനി കറഷനകേഭാര്ഡുലാം എകപഭാള നല്കുവഭാന കേഴെനിയലാം എനലാം
ഇതനിനഭായനി നഭാളനിതുവചര ഇസൗ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാലാം എനലാം
പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് സലാംഭവനിച വതീഴ്ചകേള
എചനലഭാലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് 2016 നവലാംബര് 1  മുതല് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
തയഭാറഭാക്കനിയ കേരടച്ച് മുനഗണനഭാ ലനിസനിചന അടനിസഭാനചപടുത്തനിയള ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017  ഏപ്രനില് മഭാസലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ
നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാര്ചച്ച്  9  മുതല് ചകേഭാലലാം ജനിലയനിലുലാം മഭാര്ചച്ച്
25  മുതല് ബഭാക്കനിയള ജനിലകേളനിലുലാം കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള
വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള ചമഭാത്തവനിതരണ
ശഭാലകേളക്കച്ച് പകേരമഭായനി  75 തഭാലൂക്കച്ച് ഡനികപഭാകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അധതീനതയനില്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി  മഭാനനവഭാടനി,  ഇരനിടനി  എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേള
ഒഴെനിച്ചുള എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം കഗഭാഡസൗണ് കേചണത്തുകേയണഭായനി.  വഭാതനില്പടനി
വനിതരണത്തനിനുള  ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗച്ച്  ഏജനസനികേചള  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുള
ഇ-ചടനഡര് സഹപകകേഭാ നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇ-കപഭാസച്ച് ചമഷതീനുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള
ഇ-ചടനഡര് നടപടനികേള അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  വഭാതനില്പടനി വനിതരണത്തനിചന്റെ
ഹപലറച്ച്  കപ്രഭാജകച്ച്  എന്ന നനിലയനില് മഭാര്ചച്ച്  1   മുതല് ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത ജനിലഭാതല പരഭാതനി
പരനിഹഭാര ആഫതീസര്മഭാരഭായനി അഡതീഷണല് ഡനിസനികച്ച്  മജനികസറ്റുമഭാചര നനിയമനിക്കുകേയലാം
സലാംസഭാന ഫുഡച്ച് കേമ്മേതീഷന നനിലവനില് വരുന്നതുവചര ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര
കേമ്മേതീഷനച്ച് സലാംസഭാന ഫുഡച്ച് കേമ്മേതീഷചന്റെ ചുമതല നല്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല ചകേഭാലലാം തഭാലൂക്കനില് നനിലവനിലുള 3 സഹപകകേഭാ
സബച്ച് ഡനികപഭാകേളുലാം  ബഭാക്കനിയള 5 തഭാലൂക്കനില് കുന്നത്തൂര് ഒഴെനിചകേ ഓകരഭാ കഗഭാഡസൗണ്
വതീതവലാം ആചകേ ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ചമഭാത്തലാം  7  ഇന്റെര്മതീഡനിയറനി കഗഭാഡസൗണുകേള
കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേരുനഭാഗപളനിയനില് കേചണത്തനിയനിട്ടുള കഗഭാ ഡസൗണനില് കുന്നത്തൂര്
തഭാലൂക്കനിചല കറഷന സഭാധനങ്ങള സലാംഭരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഇകപഭാള തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ടനി  കഗഭാഡസൗണുകേളനില്  നനിനലാം  കറഷന  കേടകേളനികലയ്ക്കുള  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതനിനുള ടഭാനകസഭാര്ടനിലാംഗച്ച് കകേഭാണ്ടഭാകചറ കേചണത്തുന്നതനിനച്ച് സഹപകകേഭാ
ഇ-ചടനഡര് നടപടനികേള നടത്തുകേയണഭായനി. 

(സനി)  കേരടച്ച്  മുനഗണനഭാ പടനികേയനിചല ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  അനനിമ  പടനികേ  പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
നല് കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  8-3-2017-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  ടനി  പടനികേ  തനിരനിചകേ നല്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  2011-ചല ചസനസസച്ച് പ്രകേഭാരമുള  3.34  കകേഭാടനി
ജനങ്ങളനില് ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് നനിനള  52.63%-ഉലാം,  നഗരപ്രകദശങ്ങളനിചല  39.5%-ഉലാം
ഉളചപചട 1.54 കകേഭാടനി ജനങ്ങചളയഭാണച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഇ) കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറങ്ങളനില്
നനിനലാം ലഭലമഭായ കരഖകേളുചട അടനിസഭാനത്തനില് ഡഭാറഭാ എനടനി നടത്തുകേയലാം സര്ക്കഭാര്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള റഭാങനിലാംഗച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  കേരടച്ച്  പടനികേ  20-10-2016-നച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം   20-10-2016  മുതല്  5-11-2016  വചര കേരടച്ച് പടനികേയനികന്മേല്
ആകക്ഷപകമഭാ പരഭാതനികയഭാ ഉചണങനില് നല്കുവഭാന അവസരലാം ഒരുക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.
പഞഭായത്തച്ച്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായ  ചവരനിഫനികക്കഷന  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ
ഹനിയറനിലാംഗനിനഭായനി  വനിളനിക്കുകേയലാം  ടനി  കേമ്മേനിറനിയചട  തതീരുമഭാനത്തനില്  ആകക്ഷപമുചണങനില്
ജനിലഭാ  കേളകര്  അദലക്ഷനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിക്കുവഭാന
അവസരലാം  ഒരുക്കുകേയലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിചച്ച്  10-2-2017-നച്ച്  അനനിമ  പടനികേ
പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പടനികേ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട 8-3-2017-നച്ച് മുമ്പച്ച് തനിരനിചകേ ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസലാം  തചന്ന  കേഭാര്ഡുകേള  അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കുടനഭാടനിചല ചനലച്ച് ല സലാംഭരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന നടപടനി

250 (2061) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനഭാടനിചല  ചനലച്ച് ല  സലാംഭരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനലനിചന്റെ സലാംഭരണ വനില ഉല്പഭാദന ചചലവനിനച്ച്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനലനിചന്റെ  സലാംഭരണ വനില  യഥഭാസമയലാം  നല്കുന്നതനിനു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  2016-17  സതീസണനിചല  ചനലച്ച് ല  സലാംഭരണത്തനിനഭായനി
2016  ആഗസച്ച്  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  മുതല്  ഓണ്ഹലന  കേര്ഷകേ  രജനികസഷന
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  2016  ചസപ്റലാംബര്  21-ാം  തതീയതനി  മുതല്  ചനലച്ച് ല  സലാംഭരണലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  10-11-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസച്ച്.)നമ്പര്  19/2016/ഭ.ചപഭാ.വനി.

പ്രകേഭാരലാം ചനലനിചന്റെ സലാംഭരണ വനില 22.50 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   2016-17  സതീസണനില് കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ചനലനിചന്റെ

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17-ചല ബഡ്ജറനില്  600

കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  430.21  കകേഭാടനി  രൂപ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്

വനിതരണലാം  ചചയകേഴെനിഞ്ഞു.

സഭാര്വതനികേ കറഷന സമ്പ്രദഭായലാം

251 (2062) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സഭാര്വതനികേ  കറഷന  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലുള  കകേരളത്തനില്  ഭക്ഷല

വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനിലഭാചത  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില്

ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  ഉറപച്ച്  വരുത്തനിയലാം  ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കച്ച്  ഇവ  സസൗജനലമഭായനി

നല്കേനിയലാം ഭക്ഷല വനിതരണലാം കുറമറതഭാക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനചത്ത മുഴവന കറഷന കേടകേളനിലുലാം ബകയഭാചമടനികേച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം കറഷന വനിതരണ സലാംവനിധഭാനത്തനില് സമ്പൂര്ണ കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഭക്ഷല ഭദ്രത നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്

പ്രതനിവര്ഷലാം ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട അളവച്ച്, അഡ്കഹഭാക്കച്ച്

വനിഹനിതമുളചപചട സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് കേഴെനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് ലഭനിച്ചു

ചകേഭാണനിരുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട അളവനികനക്കഭാള കുറവഭായതനിനഭാല്, ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ

നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ  അളവച്ച്

പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംസഭാനചത്ത  മുഴവന  ആളുകേളക്കുലാം  കറഷന

നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണചമനലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് ആവശലചപടുകേയലാം വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനചപട

മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടച്ച്  കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള

നടത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഭക്ഷല  വനിതരണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  OMSS/

ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് നനിരക്കുകേളനില് ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കനിയലാം വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്.
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(ബനി)  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് പ്രതനിവര്ഷലാം ആചകേ
ലഭലമഭായ  14.25  ലക്ഷലാം ചമ.ടണ് ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങളനില് മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
കവണനിവരുന്ന 10.25 ലക്ഷലാം ചമ.ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കുപരനിയഭായനി ഹടഡച്ച് ഒഭാവര്
വനിഹനിതമഭായനി  ഇകപഭാള  ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  4  ലക്ഷലാം  ചമ.ടണ്  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  നല്കേനി  വരുകേയഭാണച്ച്.  മുനഗണനഭാ/
എ.എ.ഹവ. പടനികേയനില്ചപടവര്ക്കച്ച് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സസൗജനലമഭായഭാണച്ച് വനിതരണലാം ചചയന്നതച്ച്.
മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില് സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അര്ഹതയള
കുടുലാംബങ്ങചള  കേചണത്തനി  ഒരഭാളക്കച്ച്  2  കേനി.ഗ്രഭാലാം  എന്ന  ക്രമത്തനില്  കേനി.ഗ്രഭാമനിനച്ച്
2 രൂപ നനിരക്കനില് അരനി നല്കേനിവരുന. മുനഗണകനതര വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ബഭാക്കനി
യളവര്ക്കച്ച്  കേഭാര്ഡനിനച്ച്  6  കേനി.ഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  അരനി  കേനി.ഗ്രഭാമനിനച്ച്  8.90  രൂപ
നനിരക്കനിലുലാം കഗഭാതമ്പച്ച് കേനി.ഗ്രഭാമനിനച്ച് 6.70 രൂപ  നനിരക്കനിലുലാം നനിലവനില് നല്കേനിവരുന.

സഹപകകേഭായചട ചസയനില്സച്ച് വഭാഹനലാം

252 (2063) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാളനനികേളനിലുലാം മറച്ച് ജനസഭാന്ദ്രത
കൂടനിയ പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം സചചപകകേഭായചട ചസയനില്സച്ച് വഭാഹനലാം എത്തനിക്കുവഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് ഉകദലഭാഗസര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല എലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
നനിലവനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്  ആറന്മുള
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ചമഭാഹബല് മഭാകവലനി കസഭാര് അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്
പരനിഗണനയനിലനില.

കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് മുനഗണനഭാ ലനിസച്ച്

253 (2064) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷനകേഭാര്ഡച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്
തയഭാറഭാക്കനിയ മുനഗണനഭാ ലനിസനില് കേഭാടഭാക്കട മണ്ഡലത്തനിചല എതകപര് വതീതമുചണന്നച്ച്
പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലനിസനില്  ഉളചപടുത്തണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  തനിരനിചച്ച്
ലഭലമഭായ അകപക്ഷകേരുചട എണചമത;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയവരുകടയലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയവരുകടയലാം
എണചമതചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  

പഞഭായത്തച്ച് മുനഗണനഭാ കേഭാര്ഡുകേളുചട എണലാം

കേഭാടഭാക്കട 3686

മഭാറനല്ലൂര് 4378

വനിളപനില് 3389

മലയനിനകേതീഴെച്ച് 3364

വനിളവൂര്ക്കല് 2639

പളനിചല് 4433

(ബനി)

പഞഭായത്തച്ച് മുനഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തണചമന്നച്ച് ലഭനിച

അകപക്ഷകേരുചട എണലാം

കേഭാടഭാക്കട 3045

മഭാറനല്ലൂര് 2723

വനിളപനില് 2704

മലയനിനകേതീഴെച്ച് 1916

വനിളവൂര്ക്കല് 3315

പളനിചല് 2810

(സനി)  അനനിമ  പടനികേയചട  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ  വനിവരലാം

ലഭലമഭാകുകേയള്ളു.
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രഭാങ്ങഭാട്ടൂര് പ്രകദശത്തച്ച് കറഷന കഷഭാപച്ച്

254 (2065) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  രഭാങ്ങഭാട്ടൂര്  എന്ന  പ്രകദശത്തച്ച്  പുതനിയതഭായനി  ഒരു  കറഷന  കഷഭാപച്ച്
അനുവദനിക്കണചമന്ന സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപച്ച് ഡയറകറുചട ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല്
എടുത്ത നടപടനി എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനി പ്രകദശചത്ത ജനങ്ങളുചട ബുദനിമുടച്ച് കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലുള ഫയലനില് അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം, 2013 സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
ശമങ്ങള യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടനവരുന.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017  മഭാര്ചച്ച്
മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന  കേഭാര്ഡച്ച്  അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം  ചചയന്നതനിനുള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് വരുന.  കറഷന കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം കദശതീയ ഭക്ഷല
ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം പൂര്ണകതഭാതനില് നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ചചയകശഷലാം മഭാതകമ പുതനിയ
കറഷന കേടകേള അനുവദനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വഭാഹമുള്ളു.

കഹഭാടലുകേളനില് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട വനിലവര്ദനവച്ച്

255 (2066) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കഹഭാടലുകേളനില്  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കഹഭാടലുടമകേള ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട വനില അനലഭായമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്
തടയന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് 
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കഹഭാടലുകേളനിചല  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട  വനില  നനിയനനിക്കുവഭാന  കഹഭാടലുകേചള
കഗ്രഡച്ച് ചചയ്കതഭാ,  കഭാസനിഹഫ ചചയ്കതഭാ ഹലസനസച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്  ലക്ഷലമനിടുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



288       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കഹഭാടലുടമകേള  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട  വനില  അനലഭായമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്

തടയന്നതനിനച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

കേഭാണത്തക്കവനിധത്തനില് വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ, വനിലവനിവര പടനികേയനില്

പ്രദര്ശനിപനിച  നനിരക്കനിലുലാം  അധനികേമഭായനി  വനില  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര  1977-ചല   Kerala

Food  Stuffs  (Display of prices by catering establishment order),  1977-ചലയലാം

1980-ചലയലാം  Kerala Essential  commodities  (maintenance of account  and

display of price and stock) order  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം

ചചയന. 

(സനി) കഹഭാടലുകേളനിചല ഭക്ഷണ പദഭാര്തങ്ങളുചട വനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി

രൂപലാം നലനിയ “2015-ചല കകേരള കഹഭാടലുകേള (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം) ബനില്"

ബനില് നമ്പര്  382 ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുചവങനിലുലാം പതനിമൂന്നഭാലാം കകേരള നനിയമസഭഭാ

സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വയ്ക്കുവഭാന

കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭാപഭായനിരുന.  ഈ  വനിഷയത്തനികന്മേല്  തുടര്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാകളണതഭായനിട്ടുണച്ച്. 

നലഭായവനിലയച്ച് അരനിവനിതരണലാം

256 (2067) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിലവനിചല  എ.പനി.എല്,  ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  വനിതരണലാം

ചചയഭാനഭായനി എത ചമടനികേച്ച് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണച്ച് ഇകപഭാള കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി

ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അധനികേമഭായനി  എത  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്

കകേരളലാം ആവശലചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച് എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ചവടനിക്കുറചതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നലഭായവനിലയച്ച്  അരനി

വനിതരണലാം ചചയഭാനഭായനി എചനങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആയതച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   2  ലക്ഷലാം  ചമടനികേച്ച്  ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
കകേരളലാം അധനികേമഭായനി ആവശലചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  അരനിയചട  ലഭലത  വനിപണനിയനില്  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, തനിരുവനനപുരലാം ജനിലകേളനില് അരനിക്കട ചഫയറുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത
പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ ജനിലകേളനില് അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  ആയതച്ച് മുകഖന സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം, കനഭാണ്
സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുമഭായനി  എലഭാത്തരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുചടയലാം  വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്.
മഭാതമല,  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഹപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള
മുകഖനയലാം സബ്സനിഡനി/കനഭാണ് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് എലഭാത്തരലാം അരനി ഇനങ്ങളുലാം
വനിതരണലാം ചചയവരുനണച്ച്. 

സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ അരനി വനിഹനിതലാം

257 (2068) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സമയത്തനിനച്ച്  അരനി  എടുക്കഭാത്തതച്ച്  കേഭാരണലാം സലാംസഭാനത്തനിനച്ച്  1200
ടണ് അരനി പഭാഴെഭായനി എന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിനച്ച് ഒരു മഭാസലാം ലഭനിക്കുന്ന അരനി വനിഹനിതലാം എത ടണഭാണച്ച്;

(ഡനി)  അരനി  കൃതലമഭായനി  എടുത്തനിചലങനില്  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവവരുകമഭാ;
എങനില് വനിഹനിതലാം കൃതലമഭായനി എടുക്കുന്നതനിനച്ച് ഭഭാവനിയനില് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള
ഹകേചക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണച്ച്;  കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് ഭക്ഷലധഭാനലലാം വനിചടടുക്കുന്ന ചനിങ്ങവനലാം
എഫച്ച്.സനി.ഐ. ഡനികപഭായനില് തുടര്ചയഭായണഭായ വഭാഗണ് ചപചസ്മെെന്റുലാം എഫച്ച്.സനി.ഐ.
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  സഹകേരണമനിലഭായ്മയലാംമൂലലാം  ജനുവരനി  മഭാസകത്തയനുവദനിച
അകലഭാടച്ച്ചമന്റെനില് 1298 ചമടനികേച്ച് ടണ് ഭക്ഷലധഭാനലലാം കൃതലസമയത്തച്ച് വനിചടടുക്കുവഭാന
സഭാധനിചനില.  ടനി വനിഹനിതലാം വനിചടടുക്കുവഭാന സമയപരനിധനി ദതീര്ഘനിപനിചച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(സനി) 95715.792 ചമടനികേച്ച് ടണ്.

(ഡനി)  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവച്ച്  വരുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ
തതീരുമഭാനങ്ങകളഭാ ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.  അനുവദനിച ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി
വനിചടടുക്കുന്നതനിനച്ച് മുനപച്ച് എഫച്ച്.സനി.ഐ. അധനികൃതരുമഭായനി ആകലഭാചനിചച്ച് പഭാന തയഭാറഭാക്കനി
വനിചടടുപച്ച്  നനിശ്ചനിത സമയത്തനിനുളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ഉണഭാകുന്ന വഭാഗണ് ചപചസ്മെെന്റെച്ച് വനിചടടുപനിനച്ച് തടസലാം ചചയന്ന
ഒരു  പ്രധഭാന  കേഭാരണമഭായതനിനഭാല്  എകച്ച്  വഭാഗണ്  ഇഷച്യു  നടത്തണചമന്നച്ച്
എഫച്ച്.സനി.ഐ.-കയഭാടച്ച് നനിരനരമഭായനി അഭലര്തനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ നനിയമലാം - മുനഗണനഭാലനിസനില് അനര്ഹര്

258 (2069) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഭക്ഷലഭദ്രതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള മുനഗണനഭാലനിസനില്
അനര്ഹര് കേയറനികൂടനിയനിട്ടുണച്ച് എന്ന മഭാധലമവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചതറഭായനി വനിവരങ്ങള നല്കേനി മുനഗണനഭാ ലനിസനില് കേയറനിക്കൂടനിയവചര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  അനര്ഹചര  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കല്
മുനഗണനഭാലനിസനില്ചപടവരനില് നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനികയഭാ  നഭാലുചക്രവഭാഹനകമഭാ
ആയനിരലാം ചതുരശഅടനിയനില് കൂടുതലുള വതീകടഭാ ഇല തുടങ്ങനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടക്കലാം
ചചയനിട്ടുള സതലപ്രസഭാവന എഴതനി വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ചതറഭായ വനിവരങ്ങള നല്കുന്നവര്ക്കച്ച് നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആറുമഭാസലാം വചര
തടവച്ച്/പനിഴെ  തുടങ്ങനിയ ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  കറഷന കേടകേള വഴെനി
വനിതരണലാം ചചയ പ്രതീ കപഭാപ്പുകലറഡച്ച് കഫഭാറത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അനനിമ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുവചര  പ്രഥമദൃഷലഭാ  അനര്ഹരഭായവര്  ആനുകൂലലലാം
ഹകേപറ്റുന്നതനില്നനിനലാം സസയലാം വനിട്ടുനനില്കക്കണതഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുന്ന കപഭാസറുകേള
പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കറഷന ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത
അനര്ഹരഭായവര് വഭാങ്ങനിചയടുത്ത ധഭാനലത്തനിചന്റെ വനിലയലാം/പനിഴെയലാം ഈടഭാക്കഭാനുള
നനിയമപരമഭായ നടപടനിയലാം എടുക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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കറഷനഡനികപഭാകേളനിചല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട 
ചതഭാഴെനില് ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി

259  (2070)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  ഭക്ഷലനയത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന  കഹഭാളചസയനിലുകേള
സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപച്ച് ഏചറടുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് നനിലവനിചല കഹഭാളചസയനില് ഡനികപഭാകേളനിചല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
ചതഭാഴെനില് നഷചപടഭാവന്ന സഭാഹചരലലാം ഉണഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  നനിലവനിചല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ചതഭാഴെനില് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു സലാംബന്ധനിച ചഭാലക്കുടനി ടസൗണ് ചുമട്ടുചതഭാഴെനിലഭാളനി  യൂണനിയനനിചല
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട അകപക്ഷയനില് അനുകൂല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള വഭാതനില്പടനി
വനിതരണലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള ചമഭാത്തവനിതരണ ശഭാലകേളക്കച്ച്
പകേരമഭായനി  75  തഭാലൂക്കച്ച്  ഡനികപഭാകേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിനഭായനി മഭാനനവഭാടനി, ഇരനിടനി എന്നതീ തഭാലൂക്കുകേള ഒഴെനിച്ചുള എലഭാ
തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം കഗഭാഡസൗണ് കേചണത്തുകേയണഭായനി.  സഹപകകേഭാചയയഭാണച്ച് ഇതനിനഭായനി
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.  തഭാലൂക്കച്ച് ഡനികപഭാകേള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള ചമഭാത്ത വനിതരണ
ശഭാലയനിചല ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ചതഭാഴെനില് നഷചപടുലാം എന്ന ആശങ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഭക്ഷല ഭദ്രതഭാ നനിയമലാം പൂര്ണമഭായലാം സലാംസഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനി
കേഴെനിയകമ്പഭാള ഇത്തരത്തനില്  ചതഭാഴെനില്  നഷചപടുന്ന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  ആവശലങ്ങള
അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുചട ഗുണനനിലവഭാരലാം

260 (2071) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കറഷന കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്ന അരനിയചടയലാം മറ്റു ധഭാനലങ്ങളുചടയലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എചനഭാചക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങൾ
ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുളതച്ച് എന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കറഷനകേടകേളവഴെനി  നനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കൾ  വനിതരണലാം
ചചയന എന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  കേഴെനിഞ
ഒരു വര്ഷത്തനിനനിചട ഇത്തരത്തനില് എത പരഭാതനികേളഭാണച്ച് ലഭനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് ജനില
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടപടനി  എചനഭാക്കയഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്; സലാംസഭാനചത്ത ചപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖല വഴെനി വനിതരണലാം ചചയന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ക്രനിയഭാത്മകേവലാം കേഭാരലക്ഷമവമഭായ
നടപടനികേളഭാണച്ച് വകുപച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ടനി ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട സലാംഭരണവലാം
വനിതരണവലാം  മുഖലമഭായലാം  വഹനിക്കുന്നതച്ച്  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡസൗണുകേളനിലഭാണച്ച്.
എഫച്ച്.സനി.ഐ.-യനില്നനിനലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള വനിചടടുക്കുന്നതനിനച്ച് മുനപഭായനി ജനിലഭാ
സഹപ  ഓഫതീസര്മഭാര്  ബന്ധചപട  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  കഗഭാഡസൗണുകേളനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള
അരനി/കഗഭാതമ്പച്ച് എന്നനിവയചട കലഭാടച്ച്  മുനകൂറഭായനി മഭാര്ക്കച്ച് ചചയകേയലാം ആയതനില്നനിന്നച്ച്
വനിചടടുക്കുകേയലാം ചചയന.  എഫച്ച്.സനി.ഐ.-യനില്നനിനലാം വനിചടടുക്കുന്നതനിചന്റെ സഭാമ്പനിളുകേളുചട
എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം പ്രകതലകേലാം കരഖചപടുത്തനി സതീല് ചചയച്ച് സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം കൂടഭാചത
കറഷന  ഡനികപഭാകേളക്കച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷല  വനിഹനിതത്തനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിതരണ  സമയത്തുലാം  കറഷനനിലാംഗച്ച്  ഇനചസകര്  പ്രകതലകേലാം
പരനികശഭാധന നടത്തനി സഭാമ്പനിള പഭാക്കറ്റുകേള പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തുകേയലാം
അപ്രകേഭാരലാം  ചചയഭാത്ത  എ.ആര്.ഡനി.-കേളചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയന.  മഭാതമല ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള പരഭാതനി ലഭലമഭായഭാല് കനരനിടച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയഭാറുണച്ച്. 

(ബനി)   ആചകേ  നഭാലച്ച്  പരഭാതനികേളഭാണച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.   അവയചട  ജനില
തനിരനിച്ചുള വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

കകേഭാടയലാം - 1

ഇടുക്കനി - 2

കേണ്ണൂര് - 1

(സനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് ലഭനിച പരഭാതനിയചട അടനിസഭാനത്തനില് എ.ആര്.ഡനി.-യചട
ഹലസനസച്ച് തഭാലഭാലനികേമഭായനി റദ്ദേച്ച് ചചയ.  എന്നഭാല് മറച്ച് ജനിലകേളനിചല പരഭാതനികേള
അടനിസഭാനരഹനിതമഭാചണന്നച്ച് കബഭാധലചപടതനിനഭാല് നടപടനികേചളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില. 
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കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത കറഷന വനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം

261 (2072) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനചസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത  കറഷന  വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുത്തുവഭാന ഹകേചക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

         കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുചട ഡനിജനിറല്വല്ക്കരണവലാം ആധഭാര് സതീഡനിലാംഗുലാം

കറഷനകേഭാര്ഡച്ച് പുതുക്കലനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട വനിവരങ്ങള,
സഭാമൂഹല-സഭാമ്പത്തനികേ വനിവരങ്ങള, ആധഭാര് വനിവരങ്ങള, ബഭാങച്ച് അക്കസൗണച്ച്
വനിവരങ്ങള  മുതലഭായവ  കശഖരനിചച്ച്  കറഷനകേഭാര്ഡച്ച്  ഡഭാറഭാകബസച്ച്
പുതുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പുതുക്കനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡച്ച്  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  സഹപ ചചയനിന മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് വഭാതനില്പടനി
വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന  കറഷന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  എലഭാ
കറഷനകേടകേളനിലുലാം  കനരനിടച്ച്  എത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  വനിതരണ  ശലാംഖല
ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതനിനുള  കസഭാഫച്ച് ചവയര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അതനിചന്റെ
അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  കഡഭാര്-ടു-കഡഭാര്  ചഡലനിവറനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  ടഭാനകസഭാര്ടച്ച്  ഏജനസനികേചള  ചതരചഞടുക്കുന്നതനിനുള
ചടനഡര്  നടപടനികേള  അതനിചന്റെ  പൂര്ണ  ചുമതലയള  സഹപകകേഭാ
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.  ചപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  സമ്പൂര്ണ
കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരണ പദതനിയചട ആദലഘടലാം ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് 2017
മഭാര്ചച്ച്  അവസഭാനകത്തഭാചടയലാം  ബഭാക്കനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  തുടര്നലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

കറഷന കേടകേളുചട കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

സലാംസഭാനചത്ത  മുഴവന  കറഷന  കേടകേളുലാം  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കറഷന  കേടകേളനികലയഭാവശലമഭായ  ഇ-കപഭാസച്ച്  (ഇലകകഭാണനികേച്ച്
കപഭായനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ചസയനില്)  ചമഷതീനുകേള  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  സഹപകകേഭാചയ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ചടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ   RFP
(Request  for  Proposal)  കഡഭാകേച്യുചമന്റെച്ച്  സനിവനില് സഹപസച്ച്  വകുപച്ച്
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തയഭാറഭാക്കനി സഹപകകേഭായച്ച് ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  2017 മദലകത്തഭാടുകൂടനി
കറഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായലാം  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം

പരഭാതനി  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ഫുഡച്ച്  കേമ്മേതീഷന,  ജനിലഭാ
പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഓഫതീസര്മഭാര് എന്നനിവചര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  പരഭാതനി
പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  എന.ഐ.സനി.
ഒരു ആപനികക്കഷന തയഭാറഭാക്കനി വരുന. കനരകത്തതചന്ന നനിലവനിലുള
കടഭാള ഫതീ നമ്പരുകേള (1967, 1800-42-1550) ഇകപഭാഴലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന. 

ചപകടഭാള പമ്പുകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

262 (2073) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ചപകടഭാള പമ്പുകേളനില് ചപകടഭാള,  ഡതീസല് എന്നനിവയനില്
മഭായലാം കേലര്ത്തുന്നതുലാം അളവനില് കൃതനിമലാം കേഭാണനിക്കുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിച്ചുള പരഭാതനികേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങനില് ഇതച്ച് തടയന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം പമ്പുകേളചക്കതനിചര എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പരഭാതനിയനികന്മേലലഭാചത  സസകമധയഭാ  ഇത്തരലാം
പമ്പുകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
ചൂഷണങ്ങള തടയന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള കേര്ശനമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  മനിനനിസനി ഓഫച്ച് ചപകടഭാളനിയലാം ആന്റെച്ച് നഭാചസറല് ഗലഭാസനിചന്റെ  2012-ചല
മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് ഡനിസനിപനിന ഹഗഡച്ച് ഹലനസച്ച് പ്രകേഭാരലാം ചപഭാതുകമഖല എണക്കമ്പനനികേള
ഇത്തരലാം  പമ്പുകേളചക്കതനിചര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  കൂടഭാചത  അളവനിചല
കൃതനിമങ്ങള  തടയന്നതനിനഭായനി  ലതീഗല്  ചമകടഭാളജനി  വകുപച്ച്  നനിരനര  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയനണച്ച്. 
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(ഡനി)   ചപകടഭാളനിചന്റെയലാം  ഡതീസലനിചന്റെയലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  അളവലാം  ഉറപച്ച്
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി എണക്കമ്പനനികേള ഔടച്ച്  ചലറ്റുകേളനില് നനിരനര പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം ഇതനിനുപുറചമ  കേമ്പനനികേളുചട  ആന്റെനി  അഡളടകറഷന  ചസല്  ആകേസ്മെെനികേ
പരനികശഭാധനകേളുലാം  നടത്തുകേയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ചചയനണച്ച്.
അളവച്ച്  സലാംബന്ധനിച  ചൂഷണങ്ങള  തടയന്നതനിനഭായനി  ലതീഗല്  ചമകടഭാളജനി  വകുപച്ച്
മനിന്നല് പരനികശഭാധനകേള സസകമധയഭാ നടത്തനിവരുന. 

ചപഭാതു ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള

263 (2074) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ബനിടനനിചല നഭാഷണല് ചഹല്ത്തച്ച് സര്വതീസനിനച്ച് സമഭാനമഭായനി നമ്മുചട
ചപഭാതു ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്
ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനറല് ആശുപതനികേളനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബുലാം, തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറ്റുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന പദതനി എത ആശുപതനികേളനില് നടപനിലഭാ
ക്കനിചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനിൽ ഇതനിനഭായള ചസഷലലനിസച്ച് കഡഭാകര്മഭാരുചട
കസവനലാം  ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ആയതനിനച്ച്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജനിലഭാതല/തഭാലൂക്കച്ച്തല ആശുപതനികേളനില്
നനിശ്ചനിതമഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാചട  സസൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കഭാന  ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാംഘടമഭായനി
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാനുലാം ലക്ഷലമനിടുനണച്ച്.  ആദല ഘടചമന്ന നനിലയച്ച്
സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ വനികേസന കബഭാക്കുകേള/അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന
രതീതനിയനില്  170  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേചള  ഇതനിനഭായനി  ചതരചഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.   ഒരു
കുടുലാംബത്തനിചല  എലഭാകപര്ക്കുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാ  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
പനി.എചച്ച്.സനി.കേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലചപടുത്തഭാന ആകലഭാചനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഈ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അധനികേ സഭാഫനിചന നനിയമനിക്കുകേയലാം സസൗകേരലങ്ങള വനിപുലചപടുത്തുകേയലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതുമഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബച്ച്  തുടങ്ങുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള  ആശുപതനികേളുചട
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം -I ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* നനിലവനിലുള ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറ്റുകേളുചടയലാം  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളവയകടയലാം  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധലാം - II ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് കകേരള പദതനി

264 (2075)ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇ-ചഹല്ത്തച്ച്  കകേരള  പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുകണഭാ;  എനഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത പദതനിചകേഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിയചട ആചകേ അടങല് എതയഭാണച്ച്;  ഇതനിനച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് പദതനിക്കച്ച് തുടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുണച്ച്. ലക്ഷലങ്ങള.

1. വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദലയചട  സഹഭായത്തഭാല്  കകേരളത്തനിചല
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുള എലഭാ അകലഭാപതനി ആശുപതനികേളനിലുലാം
ബന്ധചപട മറ്റു  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. എലഭാ  അകലഭാപതനി  ആശുപതനികേകളയലാം  ഒരു  ഹവഡച്ച്  ഏരനിയ
ചനറച്ച് വര്ക്കനിലൂചട  കകേന്ദ്രതീകൃത  കേമ്പക്യൂടര്  സലാംവനിധഭാനവമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കുകേ.

4. ആശുപതനികേളനില്  ചനികേനില്സ  നടത്തുന്നവരുചട  ചനികേനിതഭാ  വനിവരങ്ങള
കേമ്പക്യൂടറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം  പനിന്നതീടച്ച്  തുടര്  ചനികേനിതയഭായനി വതീണ്ടുലാം
എത്തുകമ്പഭാള അവ പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനിചല  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കച്ച്
അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ചചയകേ.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ഇ-ചഹല്ത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായ  Public Health Module  സലാംസഭാനചത്ത
എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടപഭാക്കുനണച്ച്.  ഈ പദതനിയചട മചറഭാരു ഘടകേമഭായ ആശുപതനി
കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം ഏഴെച്ച് ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് ആദലഘടമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനിയചട  അടങല്  തുകേ
96.12  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്   സഹഭായകത്തഭാചടയഭാണച്ച്  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.  ഇതനില്  86.6945 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം. 

ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് പദതനി

265 (2076) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  തുടക്കലാം കുറനിച  ഇ-ചഹല്ത്തച്ച്  പദതനി  ലക്ഷലമഭാക്കുന്ന
കനടങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള
എചനഭാചക്കചയനലാം  ഇവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനിയലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി എത രൂപ ചചലവ വരുചമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ഏചതങനിലുലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പദതനിയചട  ഹപലറച്ച്  ഇലാംപനിചമകന്റെഷന
നടന്നനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിലയനിരുത്തലനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗല സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പക്യൂടര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് കശഖരനിക്കുകേവഴെനി ഒരു കരഭാഗനിക്കച്ച് സലാംസഭാനചത്ത ഏതച്ച്
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  തുടര്  ചനികേനിതയച്ച്  സസൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന.   പ്രഭാഥമനികേമഭായ
ആകരഭാഗല വനിവരങ്ങള കേമ്പക്യൂടറനില് ലഭലമഭായതനിനഭാല് അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി ഹവദല
സഹഭായലാം കവണ ഘടലാം വരുകമ്പഭാള വളചരകയചറ സമയലഭാഭലാം ലഭനിക്കുകേയലാം ചചയലാം.
ആശുപതനിയചട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലൂചട ചമചചപട കസവനലാം കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന.  ചടസച്ച്  റനിസളട്ടുകേള  അപകപഭാള  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കേമ്പക്യൂടറനില്
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാല്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാകുന.  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുചട  ഉതവചത്ത
യഥഭാസമയലാം കേചണത്തനി അതനിചന്റെ വലഭാപനചത്ത യഥഭാവസരലാം തചന്ന നനിയനനിക്കഭാന
കേഴെനിയന. ആവശലമഭായ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാകലകൂടനിത്തചന്ന നടത്തഭാന
പദതനി സഹഭായകേമഭാകുലാം. ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള
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പദതനി  നടപനിലഭാകുന്നകതഭാചട  ലഭനിക്കുകേയലാം  ചചയന.   കൂടുതല്  ശദയലാം  പരനിചരണവലാം
കവണവര്ക്കച്ച് അതനുസരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള കേമ്പക്യൂടറനില്നനിനലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനവലാം ഉണച്ച്.  ഗര്ഭനിണനികേളഭായ സ്ത്രതീകേളക്കച്ച് കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില്
നല്കകേണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  കുടനികേളക്കച്ച്  നല്കുന്ന പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയ്പുകേള എന്നനിവ
ഉദഭാഹരണലാം.  എഴത്തുകുത്തുകേളുലാം  രജനിസറുകേളുലാം  ഒഴെനിവഭാകുന്നതുവഴെനി  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്
കജഭാലനിഭഭാരലാം  ലഘൂകേരനിചച്ച്  കൂടുതല്  സമയലാം  കസവന  കമഖലയനില്  ശദനിക്കഭാന
കേഴെനിയന.  ആശുപതനികേളനില് മരുനകേളുചട കസഭാക്കു നനിലവഭാരലാം മനസനിലഭാക്കനി അവ
തതീരുന്ന മുറയച്ച് സലാംഭരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.  വനിവനിധ കക്ഷമ പരനിരക്ഷകേളുലാം അവയചട
സഭാമ്പത്തനികേ  വനിനനിമയ  നടപടനികേളുലാം  കൂടുതല്  സുഗമമഭായനി  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയഭാന
സഭാധനിക്കുലാം. 

(ബനി)  കേമ്പക്യൂടറുകേള,  സര്വറുകേള,  പ്രനിന്റെര് തുടങ്ങനിയ അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള
ആശുപതനികേളനില്  ഉണഭാകേണലാം.   കേമ്പക്യൂടര്  ചനറച്ച് വര്ക്കച്ച്,  ഇലകനിക്കല്  വയറനിലാംഗച്ച്,
ജനകററര്,  ഹവഡച്ച് ഏരനിയ ചനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  എന്നനിവ ആവശലമഭാണച്ച്.   ഫതീല്ഡച്ച് തലത്തനില്
പ്രവര്ത്തനവലാം  വനിവരകശഖരണവലാം  നടത്തുന്ന  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്  ടഭാബച്ച് ചലറച്ച്
പനി.സനി.  ആവശലമഭാണച്ച്.  തനിരുവനനപുരചത്ത ഹപലറച്ച് ഇലാംപനിചമകന്റെഷന സഭാപനങ്ങളനില്
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്  ഒഴെനിചകേയള സഭാപനങ്ങളനില് അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് നല്കുന്നതനികലക്കഭായനി  8000  ടഭാബച്ച് ചലറച്ച്
പനി.സനി.  വഭാങ്ങനി അതനില്  configuration നടനവരുന.  അടനിസഭാന സസൗകേരലത്തനിനഭായനി
ആചകേ 56 കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുചമന്നഭാണച്ച് കപ്രഭാജകച്ച് റനികപഭാര്ടനില് കേണക്കഭാക്കനി
യനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഹപലറച്ച് ഇലാംപനിചമകന്റെഷന നടന്ന സഭാപനങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. കവളനി,  ചചറുന്നനിയൂര്,  ഉഴെമലയല്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  പ്രഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള 

2. മണമ്പൂര്, ചവളനഭാടച്ച് കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേള

3. ചനിറയനിനകേതീഴെച്ച്, കഫഭാര്ടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേള

4. പബനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് ലഭാബച്ച്

5. കപരൂര്ക്കട ജനിലഭാ ആശുപതനി

ഹപലറച്ച്  ഇലാംപനിചമകന്റെഷന നടത്തനിയ സഭാപനങ്ങളനിചല വനിവനിധ തലത്തനിലുള
ഉപകയഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം ലഭനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചച്ച് കസഭാഫച്ച് ചവയറനിനച്ച്
ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഈ  പ്രക്രനിയ
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  പുതനിയ  ചവര്ഷന  (2.0)  രൂപതീകേരനികക്കണതുണച്ച്.
കസഭാഫച്ച് ചവയറനിചന്റെ   2.0  ചവര്ഷന  ആണച്ച്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം
വനിലയനിരുത്തലനിനുലാം വനികധയമഭാക്കുന്നതച്ച്. 
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ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് പദതനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്

266 (2077)ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇ-ചഹല്ത്തച്ച്  (ജതീവന  കരഖ)  പദതനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ഈ
വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന  ആകരഭാഗല കമഖലയനില് പുതനിയ തസനികേകേള
സൃഷനിക്കഭാന ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിയനിലൂചട ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതനഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കശഖരനിക്കുന്ന കരഭാഗ വനിവരങ്ങള,  കരഭാഗനി സസകേഭാരല ആശുപതനിയനില്
ചനികേനിത  കതടുകമ്പഭാൾ  ഓൺഹലനനിൽ  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  എചനങനിലുലാം  തടസലാം
ഉകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രണച്ച് ഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് പദതനിയനില് ആദലഘടത്തനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനില ഉളചപടുന്നനില.  അതനിനഭാല് ഈ വര്ഷലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. 

(ബനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കഭാന
ആകലഭാചനിചനിടനില. എന്നഭാല് പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന മുറയച്ച് സഭാകങതനികേ ഹവദഗ്ദ്ധലലാം
ആവശലമഭായ  കമഖലയനില്  അതഭാതു  ഘടങ്ങളനില്  ആളുകേചള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനികയഭാഗനികക്കണതഭായനി വരുലാം. 

(സനി)  പദതനിയചട പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള തഭാചഴെ പറയന്നവയഭാണച്ച് :

1. വനിവരസഭാകങതനികേവനിദലയചട  സഹഭായത്തഭാല്  കകേരളത്തനിചല
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത
കേമ്പക്യൂടര് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

2. കകേരളത്തനിചല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള  എലഭാ  അകലഭാപതനി
ആശുപതനികേളനിലുലാം ബന്ധചപട മറച്ച് ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല സഭാപ
നങ്ങളനിലുലാം കേമ്പക്യൂടര്വല്കൃത കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. കകേരളത്തനിചല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള  എലഭാ  അകലഭാപതനി
ആശുപതനികേചളയലാം  ബന്ധചപട  മറച്ച്  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
സഭാപനങ്ങചളയലാം  ഒരു  ഹവഡച്ച്  ഏരനിയ  ചനറച്ച് വര്ക്കനിലൂചട
കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പക്യൂടര് സലാംവനിധഭാനവമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുകേ.
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4. കകേരളത്തനിചല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള  എലഭാ  അകലഭാപതനി
ആശുപതനികേളനിലുലാം ചനികേനിത നടത്തുന്നവരുചട ചനികേനിതഭാ വനിവരങ്ങള
കേമ്പക്യൂടറനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം  പനിന്നതീടച്ച്  തുടര്  ചനികേനിതയഭായനി
വതീണ്ടുചമത്തുകമ്പഭാള അവ പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനിചല കഡഭാകര്മഭാര്ക്കച്ച്
അനഭായഭാകസന ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ചചയകേ.

(ഡനി)  സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനില് ചനികേനിത കതടുന്ന കരഭാഗനി ആഗ്രഹനിക്കുന്ന
പക്ഷലാം  One Time Password-ചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാര് കശഖരനിചനിട്ടുള
വനിവരങ്ങള നല്കുന്നതനിനുള സസൗകേരലലാം പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്. 

ഡനി.എചച്ച്.എസച്ച്.-ല് നനിനള നനിയമന ഉത്തരവച്ച്

267  (2078)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

രഭാകഗഷച്ച്  സനി.ആര്,  S/o  Late  ചന്ദ്രന  എന്ന  വലക്തനിക്കച്ച്  19-8-2015-ചല
GO  (Ms)  No.  181/2015/H&FWD  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
ആകരഭാഗലവകുപനില്  എല്.ഡനി.കഭാര്ക്കച്ച്  ആയനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഉത്തരവഭാചയങനിലുലാം
ഇതുവചര  ഡനി.എചച്ച്.എസച്ച്-ല്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവഭാകേഭാത്തതച്ച്
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ആശനിത നനിയമന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമന ഉത്തരവച്ച് ലഭനിചച്ച് സൂപര് നക്യൂമററനി
തസനികേയനില്  നനിയമനിക്കചപട  കഭാര്ക്കുമഭാചര  നനിലവനിലുള  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള
അനുപഭാതത്തനില് ക്രമചപടുത്തനിയഭാല് മഭാതകമ പുതനിയ നനിയമനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.
നനിലവനില് ആകരഭാഗല വകുപനില്നനിന്നച്ച് നനിയമന ഉത്തരവച്ച് ലഭനിക്കുവഭാനുള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട
പടനികേയനില് ശതീ. രഭാകഗഷച്ച് സനി.ആര്.-ചന്റെ ക്രമനമ്പര് 10 ആണച്ച്.  

കരഭാഗനി സസൗഹൃദ പരനിചരണലാം

268 (2079) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലഭാ ആശുപതനികേളനിലുലാം  കരഭാഗനി  സസൗഹൃദ പരനിചരണലാം സഭാധലമഭാക്കനി
ഒ.പനി.കസവനലാം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  'ആര്ദ്രലാം'  എന്ന കപരനില്  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനിചയ  സമതീപനിക്കുന്ന  ആളുകേളക്കച്ച്  ഈ  പദതനി
മുകഖന എചനലഭാലാം സഹഭായങ്ങള ലഭലമഭാകുലാം ;

(സനി) സഭാഫച്ച് കനഴച്ച് പടനികേയനില് നനിന്നച്ച് ആവശലത്തനിനച്ച് ജതീവനക്കഭാചര കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിപനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനിയചട
പ്രവര്ത്തനലാം ഹവകുനകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ആകരഭാഗലരലാംഗചത്ത  എലഭാ  തലത്തനിലുലാം  കരഭാഗനി

സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണകമന്മേയള ആകരഭാഗലകസവനങ്ങള ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആര്ദ്രലാം ദസൗതലലാം എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഒ.പനി.

ടഭാനസ്ഫര്കമഷന,  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിചല  തനിരക്കച്ച്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ആധുനനികേവത്ക്കരനിച

രജനികസഷന, കടഭാക്കണ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുചട സസകേഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന

കേണ്സളകടഷന റൂമുകേള എന്നനിവ ഇതനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന.  അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം

ഐ.പനി. വനിഭഭാഗലാം, ലകബഭാറടറനി ഉളചപചടയള മറച്ച് പരനികശഭാധന സലാംവനിധഭാനങ്ങള,

ഫഭാര്മസനി,  പ്രസവമുറനി,  ഓപകറഷന തതീകയററുകേള എന്നനിവയനിചല സസൗകേരലങ്ങള

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച് അനുസരനിചച്ച് സജതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇതനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന. 

(ബനി)  ഈ പദതനി മുകഖന ജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന കസവനങ്ങള ചുവചട

കചര്ക്കുന :

• ആശുപതനിയനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ഗുണകമന്മേയളതുലാം

സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

• ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച്  തല  ആശുപതനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്

ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലലമഭാക്കുകേ.

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാംഘടമഭായനി കുടുലാംബഭാകരഭാഗല

കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തനി ഒരു കുടുലാംബത്തനിചല എലഭാ അലാംഗങ്ങളുചടയലാം

ആകരഭാഗല സലാംബന്ധമഭായ ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുകേ. ആവശലചമങനില്

ഉയര്ന്ന  തലത്തനികലയച്ച്  കരഭാഗനികേചള  റഫര്  ചചയകേ,  കരഭാഗ

പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, പുനരധനിവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

എന്നനിവയനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇടചപടുകേ എന്നതീ കസവനങ്ങള

നല്കുകേ.

• കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം

ഗുണകമന്മേയള ചനികേനിതയലാം പരനിചരണവലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. 

(സനി) സഭാഫച്ച് കനഴനിചന്റെ അനുവദനതീയമഭായ തസനികേകേളനികലയച്ച് സഭാഫച്ച് കനഴനിചന്റെ

പടനികേയനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുനണച്ച്.  'ആര്ദ്രലാം'  പദതനിക്കച്ച് കേതീഴെനില് സഭാഫച്ച്

കനഴച്ച് തസനികേ സൃഷനിക്കഭാനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മേഭാരുചട കയഭാഗലത

269 (2080) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനിചല ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മേഭാരുചട കയഭാഗലത

പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേർശനമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചനറ വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.സനി.  എലാം.എല്.ടനി,  ബനി.എസച്ച്.എസച്ച്.

നടത്തുന്ന ബനി.എലാം.എല്.ടനി.  കയഭാഗലത കനടനിയവര്ക്കച്ച്  ഇസൗ കമഖലയനില് തുടരുന്നതനിനച്ച്

സഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള ഉളചപചട എലഭാ ലഭാബുകേളനിലുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന കവണ കയഭാഗലത ഡനി.എലാം.എല്.ടനി./ബനി.എസച്ച്.സനി.  എലാം.എല്.ടനി.

ഉളളവര്ക്കച്ച് മഭാതമഭായനി നനിജചപടുത്തുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം

ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മേഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള അടനിസഭാന കയഭാഗലത തഭാചഴെ പറയലാം

പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച് :

1. സയനസച്ച്  വനിഷയങ്ങളക്കച്ച്  50%  മഭാര്ക്കച്ച്/  'ബനി'  കഗ്രകഡഭാടു  കൂടനിയ

പ്രതീഡനിഗ്രനി/തത്തുലല  കയഭാഗലത,  കകേരളത്തനിചല  ചമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേളനില്  നനിനള  എലാം.എല്.റനി.  കകേഭാഴച്ച്/തത്തുലല

കകേഭാഴ്സുകേളനിലുള വനിജയലാം.

2. എസച്ച്.എസച്ച്.എല്.സനി./തത്തുലല കയഭാഗലതയലാം കഭാസച്ച്  I ബഡച്ച്

ടഭാനസ്ഫക്യൂഷന അസനിസന്റെച്ച് ചടസ്റ്റുലാം പഭാസഭായ  15  വര്ഷത്തനില്

കുറയഭാത്ത ഹസനനികേ കസവനമുളവര്. 

സലാംസഭാനചത്ത സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനിചല ലകബഭാറടറനി ചടകതീഷലനമഭാര്ക്കഭായനി

പ്രകതലകേ  കയഭാഗലത  ഒനലാംതചന്ന  സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിചനിടനില.  സര്ക്കഭാര്

ആശുപതനികേളനിചലയലാം  സഭാപനങ്ങളനിചലയലാം  ലകബഭാറടറനി  ചടകതീഷലനമഭാരുചട

കയഭാഗലത തചന്നയഭാണച്ച് സസകേഭാരല സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ബഭാധകേലാം. 
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കേലറ പനി.എചച്ച്.സനി.

270 (2081) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  കേലറ  പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്
ആവശലത്തനിനച്ച് മരുനകേള ലഭലമഭാകുന്നനിചലനള വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല. എന്നഭാല് ചനില അവസരങ്ങളനില് ചനില മരുനകേളക്കച്ച് ക്ഷഭാമലാം
കനരനിടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  13-2-2017  തതീയതനിയനിചല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ.)നമ്പര്387/2017/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ആശുപതനി മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനി
ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനികചഭാ  18-6-2015  തതീയതനിയനിചല  6966/ചജ1/2015/ആകരഭാഗലലാം
(കുടുലാംബകക്ഷമലാം)  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം ആര്.എസച്ച്.ബനി.ഹവ.  വഴെനികയഭാ മരുന്നച്ച് വഭാങ്ങഭാനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

മങട സനി.എചച്ച്.സനി.

271 (2082) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  മങടമണ്ഡലത്തനിചല  മങട  സനി.എചച്ച്.സനി.-ചയ
തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഡനി.എചച്ച്.എസച്ച്.  നല്കേനിയ  റനികപഭാര്ടനിനകമല്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഒരു തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി കപഭാലുലാം ഇലഭാത്ത മണ്ഡലങ്ങളനില് ഇത്തരത്തനില്
സനി.എചച്ച്.സനി.-കേചള  ഉയര്ത്തനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്ന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാനഹഡകസഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം  ചമചചപടു
ത്തുന്നതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച്/കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തുതല
ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ഉണഭായനിരനികക്കണ സസൗകേരലങ്ങള, ചതരചഞടുകക്കണ
സഭാപനങ്ങള ഇവയചട കേരടച്ച് ലനിസച്ച് തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത കേരടച്ച് ലനിസനില് മങട
സനി.എചച്ച്.സനി.-യലാം ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്. 
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272  (2083)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങള വലഭാപകേമഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന ആകരഭാഗല വകുപച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(സനി)  കുടനികേളക്കച്ച്  സ്കൂള  തലലാം  മുതല്  ജതീവനിത  ചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുചട
കബഭാധവത്ക്കരണവമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുള  പഭാഠലപദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കുവഭാന
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപമഭായനി കൂടനി ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ജതീവനിതഹശലനി കരഭാഗങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനിടഭാണച്ച്

കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന്നതച്ച്.  പ്രകമഹലാം, രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം, ഹൃകദ്രഭാഗങ്ങള, കേലഭാനസര്

തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങള പ്രഭാകദശനികേ വലതലഭാസങ്ങളനിലഭാചത എലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കനിടയനിലുലാം

ഒരുകപഭാചല ബഭാധനിക്കുന്നതഭായനി കേണക്കുകേള സൂചനിപനിക്കുന. 

(ബനി)  ജതീവനിതഹശലതീ കരഭാഗങ്ങള സലാംസഭാനത്തച്ച് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചരലലാം

കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഇതച്ച്  നനിയനനിക്കുവഭാന  'അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം'  എന്ന ജതീവനിതഹശലനി

കരഭാഗ നനിയനണ പദതനി ആകരഭാഗല വകുപച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  മുപതച്ച് വയസനിനു

മുകേളനില് പ്രഭായമുള എലഭാ ജനങ്ങചളയലാം ജതീവനിതഹശലനി കരഭാഗങ്ങളക്കഭായനി സതീനനിലാംഗച്ച്

നടത്തുകേ, ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനി എന്നനിവചയക്കുറനിച്ചുള കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തുകേ,

കരഭാഗലാം  കേചണത്തുന്നവര്ക്കച്ച്  സസൗജനലമഭായനി  ചനികേനിതയലാം  മരുനലാം  നല്കുകേ

എന്നതഭാണച്ച്  ഈ  പദതനിയചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  ഓഫതീസുകേള,  ചതഭാഴെനില്ശഭാലകേള

എന്നനിവനിടങ്ങളനില് വര്ക്കച്ച് കപസച്ച് ഇന്റെര്ചവനഷന വനിദലഭാലയങ്ങളനില് വനിദലഭാര്തനികേളുചട

ജതീവനിതഹശലനിയനില്  ആകരഭാഗലപരമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  LEAP  (Life

style Education and Awareness Programme) ആഭലനര വകുപ്പുമഭായനി കചര്നചകേഭാണച്ച്

കപഭാലതീസുകേഭാര്ക്കച്ച്  സതീനനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  SHAPE  (Systematic  Health

Assessment  of  Police  Personnel)   തുടങ്ങനിയ പദതനികേള ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഡയബറനിക്കച്ച് ഫൂടച്ച് കനിനനിക്കച്ച്  (diabetic Foot Clinic),  ചററനികനഭാപതനി

കനിനനിക്കച്ച്,  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചനികേനിതയച്ച്  സനി.സനി.യ.,  പക്ഷഭാഘഭാത  കനിനനിക്കച്ച്  എന്നനിവ

പ്രധഭാന ആശുപതനികേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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(സനി) വനിദലഭാലയങ്ങളനില് ജതീവനിതഹശലനി കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള അവകബഭാധലാം
സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷണരതീതനിയനില് ആകരഭാഗലപരമഭായ മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുലാം,
വലഭായഭാമലാം,  കയഭാഗ എന്നനിവ കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം മദലലാം,  പുകേയനില എന്നതീ
ദശ്ശെതീലങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപച്ച്  LEAP (Life style
Education and Awareness  Programme)  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കുടനികേളക്കഭായള  ജതീവനിതഹശലനി  കരഭാഗ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  കേരനിക്കുലത്തനില്
ഉളചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

വലഭാജ സസൗനരലവര്ദകേ ഉല്പന്നങ്ങള

273 (2085)    ശതീ  .   എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബച്ച് :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി. :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് വനില്ക്കചപടുന്ന വലഭാജ സസൗനരലവര്ദകേ ഉല്പന്നങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ചര്മ്മേകരഭാഗലാം  ബഭാധനിക്കുന്നവരുചട  എണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതച്ച്  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഉല്പന്നങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനിലുണച്ച്. 

(സനി)   ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിചല  ഡ്രഗ്സച്ച്  ഇനചസകര്മഭാര്  മഭാസലാം
കതഭാറുലാം ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയഭായനി മരുനകേളക്കു പുറചമ സസൗനരലവര്ദകേ
വസ്തുക്കളുലാം കശഖരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാചത സലാംസഭാനത്തുള കകേഭാചസ്മെെറനികേച്ച് നനിര്മ്മേഭാണ
യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിനലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുനണച്ച്.  കകേഭാചസ്മെെറനികേച്ച്  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള പരനികശഭാധനിചച്ച് മതനിയഭായ കരഖകേളനിലഭാചത സസൗനരലവര്ദകേ വസ്തുക്കള
സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചരയലാം  മനിസ്ബഭാനഡഡച്ച്  ആയ  സസൗനരല
വര്ദകേ  വസ്തുക്കളുചട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചരയലാം  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള

274 (2086) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ചതരചഞടുത്ത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബ

ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എചനലഭാലാം  സസൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച്

ലഭനിക്കുകേ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

കൂടുതല് ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആര്ദ്രലാം  മനിഷനനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചരണത്തനിചന്റെ പ്രധഭാന

ഘടകേമഭായ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം കരഭാഗഭാതുരതയനിലുണഭായ

മഭാറത്തനിനുലാം  ജനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗല  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  അനുസൃതമഭായ  രതീതനിയനില്

വനിപുലചപടുത്തുലാം. മഭാതൃ-ശനിശു ആകരഭാഗല കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധത്തനിനുചമഭാപലാം

രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം  ഉളചപചട  ജതീവനിതഹശലനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം

നനിയനണത്തനിനുലാം ഊന്നല് നല്കുന്നവയഭായനി അവചയ മഭാറ്റുന്നതഭാണച്ച്. കുടുലാംബ കഡഭാകര്

തലത്തനികലക്കച്ച് ഈ കമഖലയനിചല കഡഭാകര്മഭാചര മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം അവരുചട കേഴെനിവലാം

അറനിവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.

ഈ ചസന്റെറുകേളനില് ലഭാബച്ച് സസൗകേരലങ്ങളുലാം സജമഭാക്കുലാം. 

(സനി)   കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്

കഡഭാകര്,  സഭാഫച്ച് കനഴച്ച്/ചഹഡച്ച് കനഴച്ച്,  ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന തുടങ്ങനിയവരുചട അധനികേ

തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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ആകരഭാഗല രലാംഗത്തച്ച് സഭാകന്റെഹഡകസഷന

275 (2087) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ആകരഭാഗല  രലാംഗത്തച്ച്  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  സഭാകന്റെഹഡകസഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

മങട മണ്ഡലത്തനിചല മങട,  പുഴക്കഭാടനിരനി,  കുറുവഭാ പഭാണച്ച് എന്നതീ കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച്

ചസന്റെറുകേളനിലുലാം മുളക്കനഭാടച്ച് ചകേഭാളത്തൂര്,  കുടനിലഭാകേഭാടനി,  മക്കരപറമ്പച്ച്,  അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം

വലനൂര്  എന്നതീ  ഹപ്രമറനി  ചഹല്ത്തച്ച്  ചസന്റെറുകേളനിലുലാം  പുതുതഭായനി  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

സഭാകന്റെഹഡകസഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി

ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച്/കബഭാക്കച്ച്/പഞഭായത്തച്ച്  തല  ആകരഭാഗല

സഭാപനങ്ങളനില്  ഉണഭായനിരനികക്കണ  സസൗകേരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ചതരചഞടുകക്കണ

സഭാപനങ്ങളുചട ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ടനി സഭാപനങ്ങളുചട

കൂടത്തനില് മങട സനി.എചച്ച്.സനി.യലാം ഉളചപടുന. 

ആകരഭാഗലസുരക്ഷഭാ ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

276 (2088) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

ആകരഭാഗല  സുരക്ഷഭാ ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയനില്  മരുന്നനിലഭാചത ജനലാം  വലയന

എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് കേതീഴെനിലുള കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി

ഫഭാര്മസനികേള  വഴെനി വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളക്കച്ച് വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി

(ആര്.എസച്ച്.ബനി.ഹവ./ചനിസച്ച് പസച്ച്/ചകേ.ബനി.എഫച്ച്./ ചകേ.ബനി.എഫച്ച്.-ഡയഭാലനിസനിസച്ച്,

കേലഭാനസര് സുരക്ഷ/ചജ.എസച്ച്.എസച്ച്.ചകേ./സുകൃതലാം/ആകരഭാഗലകേനിരണലാം/ആര്.ബനി.എസച്ച്.ചകേ./

തഭാകലഭാലലാം/ജനറല്  പര്കചയ്സച്ച്),  ഉഭയകേക്ഷനി  ഉടമ്പടനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില്

മരുനലാം അനുബന്ധ സഭാധനസഭാമഗ്രനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കനിവരുന. 
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ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലലാം ചമചചപടുത്തല്

277 (2089) ശതീ  .   ചജയനിലാംസച്ച് മഭാതച്യു :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : 
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിചല  ഭസൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം
ചമചചപടുത്തഭാനഭായനി വനിഭഭാവനലാം ചചയനിട്ടുള പദതനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം കസവന നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തഭാനുലാം ലകബഭാറടറനി സസൗകേരലങ്ങളുലാം മറച്ച് ആധുനനികേ കരഭാഗ നനിര്ണയ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഏര്ചപടുത്തഭാനുലാം പരനിപഭാടനിയചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിചല  അനനിയനനിത  തനിരക്കച്ച്
നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേചള സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപതനികേളഭാക്കുചമന്നച്ച്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  Major  construction  work,  strengthening  of  institutions  under
DHS,  Asset maintenance fund & construction of maternity unit  എന്നനിവയഭാണച്ച്
ഭസൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തഭാനുള  പ്രധഭാന  പദതനികേള.  കൂടഭാചത
ചകേ.ഐ.ഐ.എഫച്ച്.ബനി.  മുകഖന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുള
പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാര് ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്.  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനില് ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി 'patient friendly transformation of
outpatient  services  to  ensure  quality  of  care'  എന്ന പദതനിക്കഭാണച്ച്  രൂപലാം
ചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതച്ച്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത പ്രധഭാന ആശുപതനികേളനിചലലഭാലാം തചന്ന ലകബഭാറടറനി
സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനി എന.എചച്ച്.എലാം. മുകഖന
നടനവരുന.  ആര്ദ്രലാം  പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞടുക്കചപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലകബഭാറടറനി  ചടകതീഷലചന്റെ
തസനികേ സൃഷനിക്കുന്ന ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ചഡങനി,
ചനിക്കനഗുനനിയ എന്നനിവ സനിരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ചസന്റെനിനല്
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സര്ഹവലനസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ആശുപതനികേളനില്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മലമ്പനനി
സനിരതീകേരണത്തനിനച്ച് രക്തസ്മെെനിയര് പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനത്തനിനുപുറചമ ദ്രുത പരനികശഭാധനഭാ
കേനിറ്റുകേളുലാം ജനിലകേളനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. റഫറല് ലഭാബച്ച് ചനറച്ച് വര്ക്കച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട കരഭാഗലാം
ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില് കരഭാഗ സനിരതീകേരണത്തനിനച്ച് സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടു
ത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനിലുള പ്രമുഖ ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളുചട
സഹകേരണകത്തഭാചടയലാം കരഭാഗ നനിര്ണയലാം നടത്തനി വരുനണച്ച്.  

(സനി) ആര്ദ്രലാം ദസൗതലത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഘടലാംഘടമഭായനി ജനിലഭാതല ആശുപതനികേളനില്
കേഭാത്തച്ച്  ലബച്ച്  സസൗകേരലകത്തഭാചടയള  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  മറച്ച്  സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി വകുപ്പുകേളുലാം തുടങ്ങുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കുറഞ നനിരക്കനില് ചസന്റെച്ച്

278 (2090) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിലനനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഹൃകദ്രഭാഗ ചനികേനിതക്കച്ച് ആവശലമഭായ ചസന്റെച്ച് കുറഞ ചചലവനില് സര്ക്കഭാരഭാശുപതനികേളനിചല
കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാന ഹകേചക്കഭാണ നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജനറല്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  കേഭാരുണല
ചമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള വഴെനി കുറഞ നനിരനിക്കനില് ചസന്റെച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിലനനിയനണചത്ത അടനിമറനിക്കുവഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനികലക്കുള
ചസന്റെനിചന്റെ വനിതരണലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ കേതീഴെനിലുള കേഭാരുണല
കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള  വഴെനി  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചനികേനിതയച്ച്  ആവശലമഭായ  ചസന്റുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ആദലഘടത്തനില്  5  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനറല്
ആശുപതനി,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി
ഫഭാര്മസനികേള  വഴെനി  ഹൃകദ്രഭാഗ  ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ  ചസന്റെച്ച്  കുറഞ  ചചലവനില്
കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില. 
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ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല പ്രശ്നങ്ങള

279 (2091) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് വനിപുലമഭായ ആശുപതനി സലാംവനിധഭാനമുളകപഭാഴലാം
ജനങ്ങളനില്  60%  ത്തനിലധനികേലാം  കപര്  സസകേഭാരലകമഖലചയ  ആശയനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ; എങനില് ഇതനിനുള കേഭാരണലാം എചനന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആര്ദ്രലാം  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാചണനലാം, പ്രസ്തുത പദതനിവഴെനി എചനലഭാലാം കനടങ്ങള ഹകേവരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ചനികേനിതഭാ ചചലവച്ച്  ഹദനലാംദനിനലാം  വര്ദനിച്ചു വരുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ; എങനില് ഇതു തടയവഭാനുലാം ചനികേനിതഭാ ചചലവച്ച് ക്രമവല്ക്കരനിക്കഭാനുലാം
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  ചനികേനിതഭാ  കമഖലയനിചല  ക്രമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടയവഭാനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷ് ചമന്റെച്ച്  ബനില്  നടപ്പു
സകമ്മേളനത്തനില്ത്തചന്ന നനിയമമഭാക്കഭാന അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനുള നടപടനികേള ചചയവരുനണച്ച്. 

(ബനി) കകേരളത്തനിചന്റെ ആകരഭാഗലരലാംഗചത്ത എലഭാതലത്തനിലുലാം കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭാ
ക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണകമന്മേയള ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം തഭാചഴെപറയന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട ആര്ദ്രലാം ദസൗതലലാം ലക്ഷലമനിടുന : 

1. ഔടച്ച്കപഷലന്റെച്ച് വനിഭഭാഗങ്ങളനില് ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി
കരഭാഗതീ  സസൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില്  ഗുണകമന്മേയള  ചനികേനിത
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ. 

2. ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

3.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള  ഘടലാംഘടമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി ഉയര്ത്തുകേ.

4.  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില് ചമചചപട ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കുകേ. 
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5. ആകരഭാഗല നനിര്ണയ ഘടകേങ്ങളുചട പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം ആകരഭാഗല
രലാംഗചത്ത ഫലപ്രദമഭായ ഇടചപടലനിനുമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിചന്റെ
പ്രഭാഥമനികേ ഘടചമന്ന നനിലയനില് വനിവനിധ അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള ഉളചപടുന്ന രതീതനിയനില്
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  തനിരചഞടുക്കുകേയലാം  അതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത
ആശുപതനികേളനില്  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  39  കകേഭാടനി  രൂപയചട  (230
ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്മഭാരുചടയലാം  482  സഭാഫച്ച്  നഴ്സുകേളുചടയലാം  133  ലഭാബച്ച്
ചടകതീഷലന്മേഭാരുചടയലാം) ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില്
ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനഭായനി  'patient friendly transformation of out
patient  service  to  ensure  quality  of  care'  എന്ന  പദതനിയഭാണുളതച്ച്.
ഇതനികലക്കഭായനി 5181.84 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവഴെനി കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
ചമചചപട കസവനലാം നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  OP ചുറ്റുപഭാടുകേളനില് പ്രഭാഥമനികേ
സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുകേ എന്നതഭാണച്ച് പ്രധഭാനമഭായലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ചനികേനിതഭാ  ചചലവച്ച്  കൂടുതലഭാചണനള  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ശക്തനിചപടുത്തഭാനുള നടപടനികേള ചചയവരുനണച്ച്. 

(ഡനി)  കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിചച്ച്
നനിയമമഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ആകരഭാഗലവകുപനിചല ആശനിത നനിയമനലാം

280 (2092) ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  ഹവകുന്നതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2005 ചഫബ്രുവരനി 11-ാം തതീയതനി മരനിച കഡഭാ. ചകേ. വനി. അനനകൃഷ്ണന
നഭായരുചട  മകേള  രഭാധനികേ  നഭായര്,  ഹകേപറമ്പനില്,  ചചങ്ങന്നൂരനിചന്റെ  ആശനിത
നനിയമനലാം ഹവകുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വലക്തനിക്കച്ച് നനിയമനലാം എന്നച്ച് ലഭനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  249/13/ജനി.എ.ഡനി.  തതീയതനി  2-9-2013  പ്രകേഭാരലാം
ആശനിത നനിയമനത്തനിനുളള കഭാര്ക്കുമഭാരുചട നനിയമനത്തനിനഭായനി  356  തസനികേകേള
അധനികേമഭായനി  സൃഷനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനില്  113  സൂപര്നക്യൂമററനി  തസനികേകേള
ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച് കവണനിയളതഭായനിരുന. സൂപര്നക്യൂമററനി തസനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയ
കര്ക്കുമഭാരുചട  നനിയമനലാം  നനിലവനിലുള  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള  അനുപഭാതത്തനില്
ക്രമചപടുത്തനിയഭാല് മഭാതകമ പുതനിയ നനിയമനങ്ങള നല്കേഭാന കേഴെനിയകേയള. 

(ബനി) സൂപര്നക്യൂമററനി തസനികേയനില് നനിയമനിക്കചപട കഭാര്ക്കുമഭാരുചട നനിയമനലാം
നനിലവനിലുള  ചടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള  അനുപഭാതത്തനില്  ക്രമചപടുത്തനിയഭാല്മഭാതകമ
പുതനിയ നനിയമനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.  ആകരഭാഗല വകുപനില് നനിന്നച്ച് നനിയമന
ഉത്തരവച്ച് ലഭനിക്കുവഭാനുള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട നനിലവനിലുള പടനികേയനില് രഭാധനികേഭാ
നഭായരുചട ക്രമനമ്പര് 5 ആണച്ച്. 

(സനി)  സൂപര്നക്യൂമററനി  നനിയമനങ്ങള  ക്രമചപടുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതകമ
നനിലവനിലുള  പടനികേയനില്നനിന്നച്ച്  എതകപര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയചമന്നച്ച്
കേചണത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.  

ആകരഭാഗല വകുപനിചല നനിയമനങ്ങളുലാം സൃഷനിച തസനികേകേളുലാം

281 (2093) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപനില് എത
തസനികേകേള സൃഷനിച്ചുചവനലാം അവ ഏചതലഭാമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് പുതുതഭായനി എത നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപനില്
ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  198/16/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  20-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  19  നഴനിലാംഗച്ച്
ടക്യൂടര്മഭാരുചട  തസനികേകേള  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  നഴനിലാംഗച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്  സൃഷനിക്കുകേയണഭായനി.
കൂടഭാചത മലപ്പുറലാം പബനികേച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച് ലഭാബനില് ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  22/17/
ആ.കു.വ.  തതീയതനി  9-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  പത്തച്ച്  വനിവനിധ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുകേയണഭായനി.
സ.ഉ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  192/2016/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  7-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  204
ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന  കഗ്രഡച്ച്  2-ചന്റെ  തസനികേകേളുലാം  സ.ഉ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്
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230/2016/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  47  അസനിസന്റെച്ച്  ദനല്
സര്ജന്മേഭാരുചടയലാം  തസനികേകേളുലാം  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  പുതനിയ
ചമഡനിക്കല്/ദനല്/നഴനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി  450  തസനികേകേളുലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാചത,  സ.ഉ.  നമ്പര്  193/2016/  ആ.കു.വ.  തതീയതനി  7-10-2016  പ്രകേഭാരലാം
ചപ്രഭാഫസര്  ഓഫച്ച്  ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്  അനഭാലനിസനിസച്ച്  തസനികേ  തനിരുവനനപുരലാം
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  സൃഷനിച്ചു.  സ.ഉ.(ഹകേ)20/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി
6-2-2017  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴെ  ഫഭാര്മസനികകേഭാകളജനില് 4  സതീനനിയര്  ലക്ചര്മഭാരുചട
തസനികേ  സൃഷനിച്ചു.  സ.ഉ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  225/2016/  ആ.കു.വ.  തതീയതനി
22-12-2016  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്ത  5  സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
കറഡനികയഭാ ചതറഭാപനി വനിഭഭാഗചത്ത അര്ബുദകരഭാഗ ചനികേനിതയ്ക്കുള സമഗ്ര കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് 105 തസനികേകേള സൃഷനിച്ചു.

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനില്  2256  നനിയമനങ്ങളുലാം ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനില് 614 നനിയമനങ്ങളുലാം പുതുതഭായനി നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

വയനഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്

282 (2094)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  വയനഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  സലാംബന്ധനിച  പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വയനഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് സലാംബന്ധനിച കേണ്സളടനസനിയമഭായനി
ബന്ധചപട വനിജനിലനസച്ച് കകേസച്ച് സലാംബന്ധമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  വയനഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  പഭാന വനിഹനിതമഭായനി 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  22  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  4210-03-105-57  എന്ന
ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  ടനി സഭാപനലാം സഭാപനിക്കുന്ന സലകത്തക്കുള
അകപ്രഭാചച്ച് കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള ഭരണഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി സഭാപനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനിചനയഭാണച്ച്
ഏല്പനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 
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ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിചല മഭായലാം കചര്ക്കല്

283  (2095)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനിചല  മഭായലാം  കചര്ക്കലുലാം  മറ്റു  കൃതനിമങ്ങചളയലാം  കുറനിചച്ച്
പരഭാതനിചപടുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇതനിനച്ച്  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  അചലങനില്
ഇനനിയലാം എചനഭാചക്കയഭാണച്ച് നടപനില് വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിചല  മഭായലാം  കചര്ക്കലുലാം  മറച്ച്  കൃതനിമങ്ങചളയലാം  കുറനിചച്ച്
പരഭാതനിചപടുന്നതനിനച്ച്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണകററനില്  ഓഫതീസച്ച്  സമയങ്ങളനില്
1800 425 1125  എന്ന കടഭാളഫതീ നമ്പറുലാം ഇതുകൂടഭാചത  foodsafetykerala@gmail.com
എന്ന ചമയനില് ഐഡനിയലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില് അതഭാതു
ജനിലകേളനിചല അസനിസന്റെച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചട ചമഭാഹബല് നമ്പറുകേളനിലുലാം
ഓഫതീസച്ച്  നമ്പറുകേളനിലുലാം  ചമയനില് ഐഡനിയനിലുലാം  പരഭാതനികേള അറനിയഭാവന്നതഭാണച്ച്.
ഓകരഭാ  നനിയമസഭ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുചട
നനിയനണത്തനില് ഫുഡച്ച് കസഫനി സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഈ
ഫുഡച്ച്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  ചമഭാഹബല്  നമ്പറനിലുലാം  ചമയനില്  ഐഡനിയനിലുലാം
പരഭാതനിചപടഭാവന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.  പരഭാതനികേള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ചമഭാഹബല്  ആപച്ച്  ഉടനതചന്ന
ഫുഡ്കസഫനി ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെച്ച് നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മുക്കലാം സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

284 (2096) ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മുക്കലാം  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  സസൗകേരലവലാം  നനിലവഭാരവലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് മഭാസര് പഭാന തയഭാറഭാക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിചന്റെ നനിലവനിലുള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി)  മുക്കലാം  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  സസൗകേരലവലാം  നനിലവഭാരവലാം
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് ആശുപതനി വനികേസന ചസഭാഹസറനി മഭാസര്പഭാന തയഭാറഭാക്കനി
വരുനണച്ച്.  അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അനനിമഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച് ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര് മുകഖന അറനിയഭാന കേഴെനിഞനിട്ടുണച്ച്. 

കുടുലാംബ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം

285 (2097) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് കുടുലാംബ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്ത്തനിയ ആശുപതനികേളനില്
പുതനിയതഭായനി  എചനഭാചക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സസൗകേരലങ്ങളുമഭാണച്ച്  വരുന്നചതന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തച്ച് ആചകേ എത ആശുപതനികേചളയഭാണച്ച് കുടുലാംബ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭായനി മഭാറ്റുന്നതച്ച്;

(സനി)  കുടുലാംബ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനങനിലുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനില് ഏചതഭാചക്ക അധനികേ തസനികേകേളഭാണച്ച്
ഉണഭാകുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആര്ദ്രലാം  മനിഷനനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലപരനിചരണത്തനിചന്റെ പ്രധഭാന
ഘടകേമഭായ പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളുലാം  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കരഭാഗഭാതുരതയനിലുണഭായ മഭാറത്തനിനുലാം
ജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗല ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്ന രതീതനിയനില് വനിപുലചപടുത്തുലാം.  മഭാതൃശനിശു
ആകരഭാഗല കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധത്തനിനുചമഭാപലാം രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,
പ്രകമഹലാം  ഉളചപചട  ജതീവനിതഹശലതീകരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം
ഊന്നല് നല്കുന്നവയഭായനി അവചയ മഭാറ്റുന്നതഭാണച്ച്.  കുടുലാംബ കഡഭാകര് തലത്തനികലക്കച്ച് ഈ
കമഖലയനിചല കഡഭാകര്മഭാചര മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം അവരുചട കേഴെനിവലാം അറനിവലാം വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നടത്തുന്നതുമഭാണച്ച്.  ഈ ചസന്റെറുകേളനില്
ലഭാബച്ച് സസൗകേരലങ്ങളുലാം സജമഭാക്കുലാം. 
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(ബനി) സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ റവനക്യൂ കബഭാക്കുകേളനില്/അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങളനില്
നനിനലാം ചതരചഞടുക്കചപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചളയഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ
ഘടത്തനില് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതച്ച്.  

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ വനികേസന കബഭാക്കുകേളനില്/അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങളനില്
ഒനവതീതലാം  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേചളയഭാണച്ച്  ആദല  ഘടത്തനില്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്ര
ങ്ങളഭാക്കഭാനഭായനി ചതരചഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഡനി)  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്ന പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില് കഡഭാകര്മഭാര്,
സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്/ചഹഡ്നഴച്ച്,  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന  തുടങ്ങനിയ  അധനികേ  തസനികേകേളഭാണച്ച്
സൃഷനിക്കുന്നതച്ച്. 

പരനിയഭാരലാം ടനി.ബനി. സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിചന്റെ സലലാം

286 (2098) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പരനിയഭാരലാം ടനി.ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിചന്റെ സലലാം പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനച്ച്  ഹകേമഭാറുകമ്പഭാള  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  ഭരണ
സമനിതനിയലാം തമ്മേനില് കേരഭാ ര് ഉണഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി) എങനില് കേരഭാറനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കേണ്ണൂര്-കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്  ജനിലകേളനിചല ക്ഷയകരഭാഗനികേളക്കച്ച് കേനിടത്തനി ചനികേനില്സയലാം
കപഭാഷകേഭാഹഭാരവലാം  മരുനലാം  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന  പരനിയഭാരലാം  ടനി.ബനി.സഭാനനികറഭാറനിയലാം
പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനു  ഹകേമഭാറനിയതനിനു  കശഷലാം  പഭാവചപട  ക്ഷയ
കരഭാഗനികേളക്കച്ച്, മുമ്പച്ച് ലഭനിചനിരുന്ന സസൗകേരലങ്ങള ഇകപഭാള ലഭലമഭാകണഭാ;

(ഡനി) ഇചലങനില് എനച്ച് പരനിഹഭാര നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിയഭാരലാം  ടനി.ബനി.  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിചന്റെ സലലാം പരനിയഭാരലാം  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനച്ച് ഹകേമഭാറുന്നതനിനച്ച് പ്രകതലകേ കേരഭാറനില.  ഡനി.എലാം.ഒ.യചട 11-2-1995-ചല
സനി1/3544/94 നമ്പര് കുറനിപനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണച്ച് ഹകേമഭാറലാം നടന്നതച്ച്.

(ബനി)  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 317

(സനി) പരനിയഭാരലാം ടനി.ബനി. സഭാനനികറഭാറനിയലാം പരനിയഭാരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനച്ച്
ഹകേമഭാറനിയതനിനച്ച്  കശഷലാം പഭാവചപട ക്ഷയകരഭാഗനികേളക്കച്ച് മുമ്പച്ച് ലഭനിചനിരുന്ന എലഭാ
ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്.  സസൗജനലമഭായനി ക്ഷയകരഭാഗ മരുനകേള
ലഭലമഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം ഇകപഭാള സസൗജനലമഭായനി നല്കേനി വരുന്നനില.

(ഡനി)  കപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കു
ന്നതഭാണച്ച്.

പഭാകലഭാടച്ച് സനി.എചച്ച്.സനി.

287 (2099) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  പഭാകലഭാടച്ച്  സനി.എചച്ച്.സനി.-ചയ
തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനുളള നടപടനികേള ഏതുവചരയഭായനി; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആര്ദ്രലാം  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  റവനക്യൂ  തഭാലൂക്കനിലുലാം  ഓകരഭാ
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിചയ മഭാതൃകേഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനി  കേചണത്തനി സജതീകേരനിക്കഭാനുള
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതച്ച്.  ചനടുമങ്ങഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനില് പഭാകലഭാടച്ച്  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലാം സനിതനിചചയന്ന നനനികയഭാടച്ച് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ സമതീപ പഞഭായത്തഭായ
വനിതുര  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  സനിതനിചചയന്ന  വനിതുര  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിചയയഭാണച്ച്
ചനടുമങ്ങഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനില്  കേചണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ചനടുമങ്ങഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനില്  വനിതുര
തഭാലൂക്കഭാശുപതനിചയ സഭാനകഡര്ഹഡകസഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉളചപടുത്തനിയതനിനഭാല്
പഭാകലഭാടച്ച് ആശുപതനിയചട പദവനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാടയലാം ജനറല് ആശുപതനിയനില് മരുന്നച്ച്

288 (2100) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കകേഭാടയലാം ജനറല് ആശുപതനിയനില് ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കടക്കലാം
മരുന്നച്ച്  ലഭനിക്കുന്നനില  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ചപടനിടനില. 
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നൂറനഭാടച്ച് ചലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനില് പുതനിയ ചകേടനിട സമുചയലാം

289 (2101) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  നൂറനഭാടച്ച്  ചലപ്രസനി  സഭാനനികറഭാറനിയത്തനില്  പുതനിയ  ചകേടനിട  സമുചയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നബഭാര്ഡച്ച്  വഴെനി  ലഭലമഭായ  തുകേയചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള ചകേടനിടത്തനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത നഭാളുകേളക്കുളനില് ഈ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലാം;

ഇതനിനച്ച് സസതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നൂറനഭാടച്ച് ചലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനില് പുതനിയ ചകേടനിടസമുചയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച് ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)196/17/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  27-1-2017  പ്രകേഭാരലാം

ചമഭാത്തലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വകേയനിരുത്തലഭായ  4030  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  ഒന്നഭാലാംഘട

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള  ആചകേ  തുകേയഭായ  2352.94  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്

2000 ലക്ഷലാം രൂപ (85%) നബഭാര്ഡച്ച് വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

ബഭാക്കനിയള  352.94  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിഹനിതമഭാണച്ച്.

ടനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കബഭാക്കനിചന്റെയലാം  ചമയനില്/ഫതീചമയനില്

വഭാര്ഡനിചന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.  ടനി  ആശുപതനിചയ

ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്ന കേഭാരലലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.  

(സനി)  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയ്ക്കുള എസനികമറച്ച് ആലപ്പുഴെ ചകേടനിട വനിഭഭാഗലാം എകനികേക്യൂടതീവച്ച്

എഞനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം പണനി

ഉടനടനി  ചചയ കേരഭാറുകേഭാരചന നനിശ്ചയനിചച്ച്  എഗ്രനിചമന്റെച്ച്  വചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ പണനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുകേയള.  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്

കുറഞതച്ച് ഏകേകദശലാം നഭാലച്ച് മഭാസലാം ആവശലമഭായനി വരുന്നതഭാണച്ച്.  
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ഉമ്മേനഴെനി ആയൂര്കവദ ഡനിചസനസറനി ആശുപതനിയഭാക്കനി 
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

290 (2102) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിചല കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല
പുലഭാപറ,  ഉമ്മേനഴെനി  ആയൂര്കവദ  ഡനിചസനസറനി  ആയൂര്കവദ  ആസതനിയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തണചമന്ന ആവശലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില്, അതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേചള  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  നല്കുന്നതനിനുള  സസൗകേരലങ്ങള
അടനിയനരമഭായനി ഏര്ചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല. 

(ബനി&സനി) കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിചല ഉമ്മേനഴെനി ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ആയൂര്കവദ
ഡനിചസനസറനി  30  കേനിടക്കകേളുള  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.  ആയതച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

നഭാഷണല് ചമഡനിക്കല് കേമ്മേതീഷന

291 (2103) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗല കമഖലചയ നനിയനനിക്കുന്ന ചമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് ഓഫച്ച്
ഇനലയച്ച്  (എലാം.സനി.ഐ.)  പകേരലാം  നഭാഷണല്  ചമഡനിക്കല്  കേമ്മേതീഷന  നനിലവനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  കകേഭാര്പകററ്റുകേളക്കച്ച്  വഴെനിചയഭാരുക്കുവഭാനഭാണച്ച്
ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുവരുന്നചതന്നച്ച് ആകക്ഷപലാം ഉളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കകേരളത്തനിചല  കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം  ആകരഭാഗല
പ്രവര്ത്തകേരുചടയലാം ആശങ കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല മനഭാലയത്തനിചന അറനിയനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്ത
അവസ വരുചമനള കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് വന്നനിടനില. 

(ബനി-ഡനി) 8-9-2016-ല് നക്യൂഡല്ഹനിയനില് വചച്ച്  നടന്ന കദശതീയ ചമഡനിക്കല്

കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരണചത്ത  സലാംബന്ധനിച  ചര്ചയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന

പ്രതനിനനിധതീകേരനിചച്ച്  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്  ഡയറകര്  പചങടുക്കുകേയണഭായനി.

ജനഭാധനിപതല സലാംവനിധഭാനലാം അടനിമറനിച്ചുചകേഭാണച്ച് നഭാമകേരണലാം ചചയചപട പ്രതനിനനിധനികേചള

വചച്ച് നഭാഷണല് ചമഡനിക്കല് കേമ്മേതീഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള അപഭാകേത സലാംസഭാനലാം

ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേള

292 (2104) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേഭാരുണല  കേമക്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലവഭാടകേ ഈടഭാക്കഭാചത ഫഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ

സലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയഭാല്  നനിലവനില്  കേഭാരുണല  കേമക്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനി  ഇലഭാത്ത

ഹവപനിന  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിപണനിവനിലയനില്നനിനലാം  20-93%  വചര വനിലക്കുറവനില് എലഭാ ബഭാനഡഡച്ച്

മരുനകേളുലാം  കകേരളത്തനിചല  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  ഇടനനിലക്കഭാരുചട

ചൂഷണത്തനില് നനിനലാം കകേരള ജനതചയ രക്ഷനിക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശലലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി

ആരലാംഭനിചനിട്ടുള  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള  നനിലവനില്,  മൂലധനകമഭാ  ലഭാകഭച്ഛകയഭാ

ഇലഭാചതയഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  ആയതനിനഭാല് ഫഭാര്മസനിയചട നടത്തനിപനിനുകവണ

പണചമങനിലുലാം ലഭലമഭാകുന്ന സലങ്ങളനിചല സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുചട അഭലര്തനകയഭാ

ആ സലചത്ത ജനപ്രതനിനനിധനിയചട അഭലര്തനകയഭാ ലഭനിചഭാല് ടനി സലങ്ങളനില്

കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  
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രഭാമറഭാവ ചമകമ്മേഭാറനിയല് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് 
പ്രസവ സസൗകേരലലാം

293 (2105) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളചപട പരവൂര് നഗരസഭയനിചല
ചനടുകങ്ങഭാലലാം  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  രഭാമറഭാവ  ചമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയനിചല
അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന കപഭാസ്റ്റുകേളനില് ഒന്നച്ച് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് (ഒ ആന്റെച്ച് ജനി) ആയനി
മഭാറനി പ്രസവ സസൗകേരലലാം തുടങ്ങുന്നതനിനഭായളള സസൗകേരലലാം ഒരുക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുള
ജനപ്രതനിനനിധനിയചട  നനികവദനലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനികന്മേല്  എനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹഗനകക്കഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുലാം
ഹഗനകക്കഭാളജനി  കഡഭാകചറ  നനിയമനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പ്രസ്തുത  സസൗകേരലങ്ങള  ബഭാധലതയഭാകുന്ന
അവസ ഒഴെനിവഭാക്കഭാന അടനിയനരമഭായനി ഒരു ഹഗനകക്കഭാളജനി കഡഭാകചറ നനിയമനിക്കുകമഭാ ;
ഇചലങനില് തടസങ്ങള എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനടുകങ്ങഭാലലാം  ആശുപതനിയനില്  നനിലവനിലുള  അസനിസനറച്ച്  സര്ജന
തസനികേകേളനില് ഒന്നച്ച് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് (ഒ&ജനി) ആയനി മഭാറ്റുന്ന ചപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ചനടുകങ്ങഭാലലാം  രഭാമറഭാവ  ചമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിചല
അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള ഒരു ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് (ഹഗനകക്കഭാളജനി) തസനികേയനില്
കഡഭാ. രഭാഖനി എസച്ച്. ആനനനിചന്റെ കസവനലാം ലഭലമഭാണച്ച്.

മഭാവൂര് ചതങ്ങനിലക്കടവച്ച് കേഭാനസര് ചസന്റെര് സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

294  (2106)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .  എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മഭാവൂര് ചതങ്ങനിലക്കടവനില് സസൗജനലമഭായനി സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് വനിട്ടുകേനിടനിയ
സലത്തച്ച് ആധുനനികേ സസൗകേരലങ്ങകളഭാടു കൂടനിയ ഒരു കേഭാനസര് ചസന്റെര് സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ചസന്റെര് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു കഡഭാകറുചടയലാം
നഭാലച്ച്  നഴ്സുമഭാരുചടയലാം  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  പ്രനിനസനിപല്  നല്കേനിയ  ചപ്രഭാകപഭാസലനികന്മേല്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

801/2019
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  5-8-2016-ചല 2174/2016/ആ.കു.വ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം മഭാവൂരനിചല മലബഭാര് കേഭാനസര് ഇനസനിറക്യൂടച്ച്  &  റനിസര്ചച്ച് ചസന്റെറനിചന ഒരു
കേഭാനസര്  സതീനനിലാംഗച്ച്  ചസന്റെറഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്
ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനച്ച്  ഹകേമഭാറനിചക്കഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ചസന്റെര്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് പ്രനിനസനിപല് നല്കേനിയ ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഇടുക്കനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിചല 
ഒഴെനിവകേള

295  (2107)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഇടുക്കനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുള  പനി.എചച്ച്.സനി.,  സനി.എചച്ച്.സനി.,
തഭാലൂക്കച്ച്,  ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനില് നനിലവനിലുള സഭാഫച്ച് പഭാകറണനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ഏചതലഭാലാം തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനചവന്നച്ച് തസനികേ തനിരനിചച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  ഒഴെനിവകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി നനികയഭാജമണ്ഡലത്തനിലുള ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിചല ഒഴെനിവച്ച്
തസനികേ തനിരനിചച്ച് അനുബന്ധമഭായനി ഉളടക്കലാം ചചയന.* 

(ബനി) സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചസഭാഹസറനി കഫഭാര് ചമഡനിക്കല് അസനിസനസച്ച് ടു പുവര് പദതനി

296 (2108) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആകരഭാഗലകുടുബകക്ഷമ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ചസഭാഹസറനി കഫഭാര് ചമഡനിക്കല്
അസനിസനസച്ച് ടു  പുവര് പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2016  ജൂണ് മുതല് നഭാളനിതുവചര എത
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  അകപക്ഷകേളനില്  എത  കപര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുചണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ) 1702 അകപക്ഷകേള.

(ബനി)  982  കപര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   ജനില  തനിരനിച്ചുള
കേണക്കച്ച് ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന :

തനിരുവനനപുരലാം - 334

ചകേഭാലലാം - 352

ആലപ്പുഴെ - 42

പത്തനലാംതനിട - 28

കകേഭാടയലാം - 22

ഇടുക്കനി - 30

എറണഭാകുളലാം - 2

തൃശ്ശൂര് - 18

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 54

മലപ്പുറലാം - 44

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 30

വയനഭാടച്ച് - 1

കേണ്ണൂര് - 16

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - 9

           ആചകേ 982

ആര്ദ്രലാം പദതനി

297 (2109) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിചല ഏചതഭാചക്ക പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചളയഭാണച്ച്
ആര്ദ്രലാം  പദതനി  വഴെനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ആര്ദ്രലാം  മനിഷന  പദതനിയചട  ആദലഘടത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
നനിനലാം കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് ചതരചഞടുത്ത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാണച്ച് ഉദമ  (Uduma),  ഓര്ക്കഭാടനി  (Vorkady),  എണപഭാറ  (Ennappara),
ചമഭാഗ്രഭാല് പുത്തൂര്  (Mogral Puthoor),  കേഭായൂര്  (Kayoor),  മുകളരനിയ  (Mulleria),
കേഭാര്നഭാലലാം (Karnthalam) എന്നനിവ.  ഈ പദതനിയനിലൂചട ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല
ചനടുലാംതൂണഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ജനങ്ങളുചട
പ്രതതീക്ഷചക്കഭാപലാം  വനിപുലചപടുത്തുകേയലാം  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം
പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  പുറചമ  ജതീവനിതഹശലനി  കരഭാഗങ്ങളുചട
നനിയനണലാം,  ചനികേനിത  എന്നനിവയ്ക്കുലാം  ഈ  പദതനിയനില്  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന.
ഇവനിടങ്ങളനില് കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം സഭാഫച്ച് നഴനിചന്റെയലാം ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലനമഭാരുചടയലാം
അധനികേ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ആര്ദ്രലാം മനിഷന

298 (2110) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  ആര്ദ്രലാം  മനിഷന
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാന ആചരയഭാണച്ച്
ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള പനി.എചച്ച്.സനി.കേളനില് ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  14 ജനിലകേളനിചല  17  ജനിലഭാതല  ആശുപതനികേളനില്  അധനികേ  തസനികേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം 75 തഭാലൂക്കുതല ആശുപതനികേളനില് അധനികേ
തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസലുലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ ലക്ഷലങ്ങളനിചലഭാന്നഭാണച്ച്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്നതച്ച്.   ഇതനിചന്റെ  പ്രഥമ
ഘടചമന്ന നനിലയച്ച്  സലാംസഭാനചത്ത റവനക്യൂ/വനികേസന കബഭാക്കുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  170
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പനി.എചച്ച്.സനി.കേചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം അവനിചട  അധനികേ
തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമുള ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  എലഭാ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ആര്ദ്രലാം
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  രലാംഗചത്ത  എലഭാതലത്തനിലുലാം  കരഭാഗനി
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണകമന്മേയള ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ആര്ദ്രലാം  ദസൗതലലാം  വഴെനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.   ആര്ദ്രലാം  മനിഷചന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

1. ആശുപതനികേളനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ഗുണകമന്മേയളതുലാം
സസൗഹൃദപരവമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ. 

2. ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളനില്  ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ. 

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ. 

4. ആശുപതനികേളനില്  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗ  കരഖകേള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി ചമചചപട ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കുകേ. 

5. ആകരഭാഗല  നനിര്ണയ  ഘടകേങ്ങളുചട  പരനിഹഭാരത്തനിനുലാം  ആകരഭാഗല
രലാംഗചത്ത ഫലപ്രദമഭായ ഇടചപടലനിനുമഭായനി തകദ്ദേശസസയലാം ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ. 

ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള  ആശുപതനികേളനില്  ഒ.പനി.
സസൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായഭാണച്ച്  ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ചപ്രഭാകപഭാസല്
നല്കേനിയതുലാം 5181.84 ലക്ഷലാം രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുതനി നല്കേനിയതുലാം.  ഇതനിലൂചട ഒ.പനി.യനില്
വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ചമചചപട പ്രഭാഥമനികേ സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുകേ എന്നതഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി) സലാംസഭാനതലത്തനില് ആര്ദ്രലാം മനിഷചന്റെ പുകരഭാഗതനി ഗവണ്ചമന്റെച്ച് തലത്തനില്
കനരനിടച്ച് വനിലയനിരുത്തനിവരുനണച്ച്. 

(ഡനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആര്ദ്രലാം  മനിഷനനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചരണത്തനിചന്റെ
പ്രധഭാനഘടകേമഭായ  പനി.എചച്ച്.സനി.കേളുലാം  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കരഭാഗഭാതുരതയനിലുണഭായ
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മഭാറത്തനിനുലാം ജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗല ആവശലങ്ങള നനിറകവറ്റുന്ന രതീതനിയനില് വനിപുലചപടുത്തുലാം.
മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധത്തനിനുചമഭാപലാം
രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം  ഉളചപചട  ജതീവനിതഹശലനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം
നനിയനണത്തനിനുലാം  ഊന്നല് നല്കുന്നവയഭായനി  അവചയ മഭാറ്റുന്നതഭാണച്ച്.   കുടുലാംബ
കഡഭാകര് തലത്തനികലക്കച്ച് ഈ കമഖലയനിചല കഡഭാകര്മഭാചര മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം അവരുചട കേഴെനിവലാം
അറനിവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.
ഈ ചസന്റെറുകേളനില് ലഭാബച്ച് സസൗകേരലങ്ങളുലാം സജമഭാകുലാം. 

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള

299 (2111) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച്, കടഭാമഭാചകേയര്
എന്നനിവ  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  പുകരഭാഗതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കടഭാമഭാ  ചകേയര് പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിക്കച്ച്
അനുവദനിച  സനി.റനി.  സഭാനര്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള/ദര്ഘഭാസച്ച്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.   തുടര് നടപടനികേള ഉടനതചന്ന പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതഭാണച്ച്.  ഈ
പദതനിയനില് അനുവദനിച മറച്ച് ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം ചചയന്നതനിനുള ഉത്തരവച്ച്
കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ ആശുപതനിയനില്
തുടങ്ങുവഭാന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറനിനച്ച് ആവശലമുള ഉപകേരണങ്ങളനില്
ഭൂരനിഭഭാഗവലാം വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാക്കനിയള ചചറനിയ ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം
ചചയന്നതനിനുള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ആശുപതനിയനിചല
കഡഭാകര്ക്കച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  ചടയനിനനിലാംഗച്ച്  നല്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാചര
ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറനികലക്കച്ച് നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേളുലാം സസനികേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

വര്ക്കല തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് 

300 (2112) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറച്ച്  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി നലനിയതനിനു കശഷമുളള പുകരഭാഗതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച്  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനച്ച്
ഏചതങനിലുലാം തരത്തനിലുള തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ)  വര്ക്കല  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  വനിതരണ  കേമ്പനനികേചള  ദര്ഘഭാസച്ച്
നടപടനികേളനിലൂചട കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
അടനിസഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചപഭാതുമരഭാമത്തച്ച്
വകുപനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആശുപതനി  കകേഭാമ്പസൗണനില്  പണനി  നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  5  നനില  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  തഭാഴെചത്തനനില  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
അവനിചട തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി യൂണനിറച്ച് തുടങ്ങുവഭാന തതീരുമഭാനലാം ആയനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

(ബനി) നനിലവനില് തടസങ്ങചളഭാനമനില.  

ഹവത്തനിരനി തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴ ച്ച്  ആശുപതനിയനിചല 
കമകറണനിറനി വഭാര്ഡച്ച്

301 (2113) ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേല്പറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഹവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്
ആശുപതനിയനിചല  ചമകറണനിറനി  വഭാര്ഡച്ച്  മഭാസങ്ങളഭായനി  അടഞച്ച്  കേനിടക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  തുറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചസഷലലനിസച്ച്  കഡഭാകര്മഭാരുചട  ദസൗര്ലഭലലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഹവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയനില്  3  ഹഗനകക്കഭാളജനിസനിചന്റെ
തസനികേയളതനില് ഒചരണലാം ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  രണച്ച് ഹഗനകക്കഭാളജനിസ്റ്റുകേളുളതനില്
ഒരഭാചള  19-3-2015   മുതല്  29-11-2016  വചര  തനിരുവനനപുരലാം ചനയഭാറനിനകേര
ജനറല്  ആശുപതനിയനികലയച്ച്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ചമന്റെനില്  നനിയമനിചനിരനിക്കുകേയഭായനിരുന.
നനിലവനില് രണഭാമചത്ത കഡഭാകര് തനിരനിചചത്തനിയതനിനഭാല് സ്ത്രതീകരഭാഗവനിഭഭാഗലാം കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒറ കഡഭാകര് മഭാതലാം ആയതുചകേഭാണച്ച്
ഗര്ഭനിണനികേളുചട പരനികശഭാധനകേള നടത്തുനണഭായനിരുചന്നങനിലുലാം പ്രസവലാം നടത്തഭാന
ബുദനിമുടഭായതനിനഭാല്  കരഭാഗനികേള  കേല്പറ  ജനറല് ആശുപതനിചയ  ആശയനിക്കുകേ
യഭായനിരുന.
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(സനി) വയനഭാടച്ച് ജനിലയനിചല മഭാനനവഭാടനി ജനിലഭാ ആശുപതനി, കേല്പറ ജനറല്
ആശുപതനി,  സുല്ത്തഭാനബകത്തരനി  തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി ഹവത്തനിരനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനി
ഇവചയ കകേഭാലാംപ്രനിനചഹന സതീവച്ച് ഹടബല് ചഹല്ത്തച്ച് പഭാനനില് ഉളചപടുത്തനി തസനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് കൂടഭാചത 13 കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം 38 മറച്ച് ജതീവന
ക്കഭാരുചടയലാം തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് ആര്ദ്രലാം മനിഷനനില് ഉളചപടുത്തനി
പരനിഗണനിച്ചുവരുന. ഹവത്തനിരനി തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് കേണ്സളടന്റെച്ച് (ജനറല്
ചമഡനിസനിന)  തസനികേയനില്  മഭാതമഭാണച്ച്  ഒഴെനിവച്ച്  നനിലവനിലുളതച്ച്.  ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെല്
ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനികൂടനി  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  കേണ് സളടന്റെച്ച്
(ജനറല് ചമഡനിസനിന) ഒഴെനിവച്ച് നനികേത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

സഭാഫച്ച് പഭാകറണ് പരനിഷ്കരണലാം

302 (2114) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആകരഭാഗലവകുപനിചല വനിവനിധ തസനികേകേളനിചല സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ് നനിലവനില്
വന്നതച്ച് എന്നഭാണച്ച്;  സഭാഫച്ച് പഭാകറണ് നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇതനില് പരനിഷരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള സഭാഫച്ച്  പഭാകറണനില് കേഭാകലഭാചനിതമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തഭാന
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1961-ചല സഭാഫച്ച് പഭാകറണ് 2008-ല് കഭദഗതനി വരുത്തനി ഉത്തരവഭാചയങനിലുലാം
നൂതനമഭായ ചനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗങ്ങള ഉളചപടുത്തനി പൂര്ണമഭായലാം  സഭാഫച്ച് പഭാകറണ്
പുതുക്കനിയനില.  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് ചമചചപട കസവനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കച്ച്തല  ആശുപതനികേളനില്  അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള
ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള 'ആര്ദ്രലാം' സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപതനികേളനിലുലാം  ചതരചഞടുക്കചപട  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള ഫഭാമനിലനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളഭാക്കനി ഘടലാംഘടമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്ന പ്രവര്ത്ത
നങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായലാം ചതരചഞടുത്ത സഭാപനങ്ങളുചട സഭാഫച്ച് പഭാകറണ് നനിശ്ചനിത
മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാചട മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  
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മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച്

ഇനചസകര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

303 (2115) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇനചസകര്മഭാരുചട (കഗ്ര  ഡച്ച് II)

എത ഒഴെനിവകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളതച്ച്;

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 3 ഒഴെനിവകേള.

(ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി)  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.

പനി.എസച്ച്.സനി. ശനിപഭാര്ശ ചചയന്ന മുറയച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

എറണഭാകുളലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് നടപനിലഭാക്കുവഭാന 

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള

304 (2116) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുലാം

കേനിഫ്ബനിവഴെനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സമര്പനിക്കചപടനിട്ടുളതുമഭായ  പദതനികേള  ഏചതലഭാചമന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള

എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി അനുവദനിക്ക

ചപടനിട്ടുള തസനികേകേള ഏചതലഭാലാം;

(ഡനി) ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള ഏചതലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  സൃഷനിക്കചപകടണ
തസനികേകേള ഏചതലഭാചമനലാം ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എചനലഭാചമനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികലക്കച്ച്  വരുന്നതനിനുലാം  കപഭാകുന്നതനിനുലാം
കനരനിടുന്ന യഭാതഭാകകശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ആശുപതനിയനില് കേനിഫ്ബനി (KIIFB)
പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ചകേഭാകറഭാണറനി ചകേയര് യൂണനിറച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള ദര്ഘഭാസച്ച് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേമ്പനനിചയ  കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
തുടര്  നടപടനികേള  ഉടനചതചന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ചകേഭാകറഭാണറനി  ചകേയര്  യൂണനിറച്ച്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബച്യു.എസച്ച്.-ചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എറണഭാകുളലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല വനിവനിധ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  6  കകേഭാടനി  രൂപ  4210-03-105-42  എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില്
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. ടനി തുകേയനില് 4.5 കകേഭാടനി രൂപ ഉപകയഭാഗനിചച്ച് സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
വനിഭഭാഗലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം പനി.ജനി.  കേസഭാര്കടഴച്ച്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1.5  കകേഭാടനി രൂപയലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയചട
ധനസഹഭായകത്തഭാചട  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള പദതനികേള ചുവചട കചര്ക്കുന :

പദതനികേള തുകേ (in ₹)

(1) (2) (3)

1 പുതനിയ കഹഭാസനിറല് കബഭാക്കച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ഉപകേരണങ്ങള, ഫര്ണനിചര് എന്നനിവ വഭാങ്ങല്

2,41,73,32,210

2 സഭാഫച്ച് കേസഭാര്കടഴച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 78,84,12,804

3 പനി.ജനി. കേസഭാര്കടഴച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം 29,56,16,128
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(1) (2) (3)

4 കകേഭാമണ് അമനിനനിറതീസച്ച് ചസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം 12,23,00,000

5 ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം, ഓഡനികറഭാറനിയലാം, 
ജനിലാംകനഷലലാം എന്നനിവയചട നനിര്മ്മേഭാണലാം

 6,38,00,000

സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗത്തനിനുകവണനിയള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കുള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മചറലഭാ
പദതനികേളക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പ്രസ്തുത ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി അനുവദനിക്കചപട
തസനികേകേളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി സൃഷനിച തസനികേകേള 380

കേരഭാര്,  ദനിവസ  കവതന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  സൃഷനിച
തസനികേകേള

315

(ഡനി)  ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള

ടതീചനിലാംഗച്ച് സഭാഫച്ച് കനഭാണ് ടതീചനിലാംഗച്ച് സഭാഫച്ച്

അകസഭാസനികയറച്ച് ചപ്രഭാഫസര്

അസനിസന്റെച്ച് ചപ്രഭാഫസര്

സതീനനിയര് റസനിഡന്റെച്ച്

ലക്ചറര്/ജൂനനിയര് റസനിഡന്റെച്ച്

സഭാഫച്ച് നഴച്ച്

ചടലകഫഭാണ് ഓപകററര്

ചമഡനിക്കല് കസഭാഷലല് വര്ക്കര്

ഡയറനിഷലന

നഴനിലാംഗച്ച് അസനിസന്റെച്ച്

ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന

കറഡനികയഭാഗ്രഭാഫര്

(ഇ) ഇനലന ചമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം
എറണഭാകുളലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്  ആശുപതനിയചട സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമഭായനി
തസനികേകേള സൃഷനികക്കണതുണച്ച്.  ടനി തസനികേകേള ഘടലാംഘടമഭായനി സൃഷ്ടുക്കുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിച ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(എഫച്ച്)   ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാഡൂര് പനി.എചച്ച്.സനി.

305 (2117) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  കകേഭാഡൂര്  പനി.എചച്ച്.സനി.  ഇകപഭാഴലാം  മങട
ചഹല്ത്തച്ച് കബഭാക്കനിലഭാചണന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭരണപരമഭായ സസൗകേരലഭാര്തലാം കകേഭാഡൂര് പനി.എചച്ച്.സനി.-ചയ മലപ്പുറലാം
ചഹല്ത്തച്ച് കബഭാക്കനിനച്ച് കേതീഴെനികലക്കച്ച് മഭാറണചമന്നച്ച് ആവശലചപടച്ച് ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനില് നഭാളനിതുവചര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  ഫയലനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാചത  അനുകൂല
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  12-1-2017-ചല  (എലാംഎസച്ച്.) 6/2017  ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപച്ച്
എന്ന നമ്പറനിലുള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  മങട ചഹല്ത്തച്ച് കബഭാക്കനിനച്ച്
കേതീഴെനിലുള കകേഭാഡൂര് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രചത്ത പൂകക്കഭാട്ടൂര് ചഹല്ത്തച്ച് കബഭാക്കനിനച്ച്
കേതീഴെനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി റക്യൂമര് കബഭാര്ഡച്ച്

306 (2118) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആര്.സനി.സനി.-യനില് മളടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  റക്യൂരൂമര് കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനില്
ഉണഭായനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ആര്.സനി.സനി.-യനില് പുതുതഭായനി മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി റക്യൂരൂമര് കബഭാര്ഡച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ചസക്രടറനി ഏചതങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ
ഉത്തരവകേകളഭാ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  2-1-2017  മുതലഭാണച്ച് മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി റക്യൂമര്
കബഭാര്ഡച്ച് നനിലവനില് വന്നതച്ച്.

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപച്ച് അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനിയചട ഡനി.ഒ. ചലറര്
നമ്പര്  263/ACS/2016/H&FWD  dated  15-12-2016,  Note  No.  274/ACS/
H&FWD/2016,  dated  23-12-2016  എന്നതീ  കേത്തുകേള  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  മളടനി
ഡനിസനിപനിനറനി റക്യൂമര് കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരനിചതച്ച്.
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സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിചല ഫതീസച്ച്

307 (2119) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള  വനിവനിധ  ചനികേനിതകേളക്കുലാം
പരനികശഭാധനകേളക്കുലാം  നനിയനണമനിലഭാത്ത  രതീതനിയനില്  ഫതീസച്ച്  ഇസൗടഭാക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇചതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേചള  കഗ്രഡച്ച്  തനിരനിചച്ച്  ഏകേതീകൃതമഭായ  ഫതീസച്ച്
ഘടന നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ- സനി)  ഉണച്ച്.  സലാംസഭാനചത്ത സസകേഭാരല ആശുപതനികേള, ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗച്ച്
ചസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയലാം പ്രവര്ത്തന നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ നനിയമലാം മുകഖന നനിയനനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട  'കകേരള കനിനനിക്കല്
എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  (രജനി.&  റഗു.)  ബനില്  2017'-നച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബനില്
നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള
കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  ബനില്  നനിയമമഭാകുന്നകതഭാചട  മഭാതകമ  സസകേഭാരല
ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗച്ച്  ചസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുചട
കമല് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള്ളു.

പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിചവപ്പുകേള

308 (2120) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനികേളനിലഭാത്ത കകേരളലാം എന്ന ലക്ഷലലാം ഹകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നനിലവനില് എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഡനിഫതീരനിയ  കപഭാലുള  കരഭാഗങ്ങള  കേചണത്തുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിചവപ്പുകേള  ഊര്ജനിതമഭാക്കഭാന  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(സനി) പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിചവപ്പുകേളചക്കതനിരഭായനി ചനില പ്രചരണങ്ങള ഉണഭാകുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതുസലാംബന്ധനിചച്ച്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
കബഭാധവത്ക്കരണലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംകയഭാജനിത കരഭാഗ നനിരതീക്ഷണ പരനിപഭാടനി  (IDSP),  കദശതീയ പ്രഭാണനി ജനലകരഭാഗ
നനിര്ണയ  പരനിപഭാടനി  (NVBDCP),  പുതുക്കനിയ  കദശതീയ  ക്ഷയകരഭാഗ  നനിയനണ
പരനിപഭാടനി (RNTCP), കദശതീയ കുഷ്ഠകരഭാഗ നനിവഭാരണ പരനിപഭാടനി (NLEP) തുടങ്ങനിയ
കദശതീയ  പരനിപഭാടനികേളനിലൂചട  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  വനിവനിധ  പകേര്ചവലഭാധനികേള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണച്ച്.  ഇതച്ച്
കരഭാഗലാം ചപഭാടനിപ്പുറചപടുന്നതച്ച് തുടക്കത്തനികല കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം കൂടുതല് പ്രകദശങ്ങളനികലക്കച്ച്
കരഭാഗലാം പടരുന്നതച്ച് തടയഭാനുലാം സഭാധലമഭാകുന.  പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ നനിയന
ണത്തനിനഭായള വഭാര്ഷനികേ കേര്മ്മേ പദതനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചടയലാം ജനങ്ങളുചടയലാം
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട നടപഭാക്കനിവരുനണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പടര്ന്നച്ച്  പനിടനിച  ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗത്തനിചന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിചവപ്പുകേളുചട  ആവശലകേതയലാം  നനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ജനിലഭാ തലത്തനില് പ്രകതലകേനിച്ചുലാം മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില് യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയലാം അവകലഭാകേന കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെയലാം
മറ്റുസന്നദ  സലാംഘടനകേളുചടയലാം  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടത്തുകേയലാം  ഡനിഫതീരനിയ
നനിയനണ വനികധയമഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.  ഇകതഭാടനുബന്ധനിചച്ച് തകദ്ദേശസസയലാം ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചടയലാം ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെയലാം കദശതീയ ആകരഭാഗല ദസൗതലത്തനിചന്റെയലാം
കനതൃതസത്തനില് വനിവനിധ സഭാമൂഹനികേ സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേചളയലാം സര്ക്കഭാര് സസകേഭാരല
ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങചളയലാം  മകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  തൃശ്ശൂര്,  എലാം.ഇ.എസച്ച്.  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേചളയലാം  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള  സമഗ്രമഭാചയഭാരു  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനിയലാം പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിചവപനിചന്റെ ആവശലകേതചയപറനി
കബഭാധവല്ക്കരണവലാം നല്കേനി.  ശനിശുകരഭാഗ വനിദഗ്ദ്ധരുചട സലാംഘടനയഭായ ചഎ.എ.പനി.,
കഡഭാകര്മഭാരുചട  സലാംഘടനയഭായ  ചഎ.എലാം.എ.,  ചകേ.ജനി.എലാം.ഒ.എ.,  ശഭാസ്ത്ര  സഭാഹനിതല
പരനിഷത്തച്ച്, വനിവനിധ സലാംഘടനകേള എന്നനിവരുചട പനിന്തുണയലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് ലഭലമഭായനി.
പൂര്ണമഭാകയഭാ, ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ വഭാകനികനഷന നല്കേഭാത്ത കുടനികേചള കേചണത്തനി സമ്പൂര്ണ
വഭാകനികനഷന  നല്കേഭാനുലാം  ഇമ്മേക്യൂഹണകസഷന  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാനുലാം  ഡനിഫതീരനിയ
കരഭാഗപകേര്ച  ചപചടന്നച്ച്  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  സഭാധനിച്ചു.  ഇവ  കൂടഭാചത  കടഭാടല്
ഇമ്മേക്യൂഹണകസഷന കകേരള (TIK)  എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിചവപനിനച്ച്
പനികന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്ന  6  ജനിലകേളനിചല  (മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
തൃശ്ശൂര്,  എറണഭാകുളലാം)  20  കബഭാക്കുകേളനിലഭായനി  സമ്പൂര്ണ പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിചവപച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിചവപച്ച്  ഉസൗര്ജനിതമഭാക്കഭാനുമുള നടപടനികേളഭാണച്ച്
ഇസൗ  പദതനി  വഴെനി  സഭാധലമഭാകുന്നതച്ച്.  എലഭാ  മഭാസവലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനില്
ജനിലകേളനിചല  കുത്തനിചവപനിചന്റെ  നനിലവഭാരലാം  അവകലഭാകേനലാം  ചചയകേയലാം  കുറവഭായനി
കേഭാണുന്ന ജനിലകേളനില് പ്രകതലകേ ശദ നല്കുകേയലാം ചചയന.
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സസകേഭാരല ആശുപതനികേളക്കച്ച് നനിയനണലാം

309 (2121) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനില്  ചമഡനിക്കല്  എത്തനികനിനച്ച്  വനിരുദമഭായ

അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള  വര്ദനിച്ചുവരുന  എന്ന  പരഭാതനി  ശദയനില്

ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതച്ച് തടയന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേളക്കച്ച്  വനിരഭാമമനിടഭാന  പുതനിയ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനിചല  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  പ്രവണതകേള

സലാംബന്ധനിചച്ച്  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുനണച്ച്.  സലാംസഭാനചത്ത  സസകേഭാരല

ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗച്ച്  ചസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാ

സഭാപനങ്ങളുചടയലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന

നനിയനനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാചട 'കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെ (രജനി. &

റഗു.)  ബനില് 2017'-നച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനി

ക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിചല സര്ജചന്റെ തസനികേ

310 (2122) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിചല സര്ജചന്റെ തസനികേ പുന:സൃഷനിക്കണലാം

എന്ന  ആവശലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഈ  വനിഷയത്തനിന  കമല്

സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്പടനിട്ടുണച്ച്.  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  അധനികേ  തസനികേ

സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച് കവണനി ആര്ദ്രലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
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കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് സസതീകവജച്ച് ടതീറച്ച്ചമന്റെച്ച് പഭാന്റെച്ച്

311 (2123) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  സസതീകവജച്ച്  ടതീറച്ച്ചമന്റെച്ച്  പഭാന്റെച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധചപട പ്രവൃത്തനികേളുചട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് സസതീകവജച്ച്  ടതീറച്ച്ചമന്റെച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  സഭാപനിക്കഭാന
റൂറല് ഇലകനിഫനികക്കഷന കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം 76.39 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇസൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് മുനനിസനിപല് ചചയര്മഭാന, മുനനിസനിപല് എഞനിനതീയര്
മുതലഭായവര് അലാംഗങ്ങളഭായള കപ്രഭാജകച്ച് ഇലാംപനിചമന്റെനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനിയഭാണച്ച്.  ആദലഗഡുവഭായനി
ലഭനിച തുകേയ്ക്കുള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനി പണലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കതീനനിലാംഗച്ച് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട തസനികേകേള

312 (2124) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആസഭാന  ആശുപതനിയനില്  കതീനനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട ഏചതലഭാലാം തസനികേകേളഭാണുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസനികേകേളനില്  ഏചതങനിലുലാം  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനകണഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിഞ തസനികേകേളുചണങനില് അടനിയനരമഭായനി  നനികേത്തഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കച്ച്  ആസഭാന ആശുപതനിയനില് കതീനനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  -I,  കഹഭാസനിറല്  അറനഡന്റെച്ച്
കഗ്രഡച്ച് -II എന്നതീ തസനികേകേളഭാണുളതച്ച്.

(ബനി)   കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെച്ച് കഗ്രഡച്ച്  -II   തസനികേയനില്  5  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുണച്ച്.

(സനി)  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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313 (2125) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലലാം  വനിളവൂര്ക്കല്  പഞഭായത്തനില്  ആയര്കവദ  ആശുപതനി
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി എനഭാചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല വനിളവൂര്ക്കല് പഞഭായത്തനില് നനിലവനില്
ഒരു ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ആയൂര്കവദ ഡനിചസനസറനി പഞഭായത്തച്ച് വഭാടകേയച്ച് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള
ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളചപചടയള  ഭസൗതനികേ
സഭാഹചരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് ബന്ധചപട
തകദ്ദേശസസയലാം ഭരണ സഭാപനമഭാണച്ച്.

ഹരനിപഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി കലബര് റൂലാം

314 (2126) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയചട കലബര് റൂലാം അപകേടഭാവസയനിലഭാചണന്ന
റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടനിയനരമഭായനി  കലബര്  റൂലാം  പുതുക്കനിപണനിയന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
ചചകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(സനി) ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭായനി പ്രഖലഭാപനിച പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് ആവശലലാം
കവണ ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിച്ചുലാം ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനി നല്കേനിയലാം കരഭാഗനികേളുചട
ബുദനിമുടച്ച് ലഘൂകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില് കലബര് റൂമനിലുള അറകുറപണനികേള ചചയവരുന.

(സനി)  ഹരനിപഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിചയ ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തു
ന്നതനിനുള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ഫയല്  നമ്പര്  15515/എലാം.1/2015/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  ആശുപതനിയനികലക്കച്ച്  കവണ  ഉപകേരണങ്ങള  ഫണനിചന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചച്ച്  അടുത്ത  വര്ഷചത്ത  വഭാര്ഷനികേപദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി  വഭാങ്ങനി  കരഭാഗനികേളുചട  ബുദനിമുടച്ച്
ലഘൂകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.
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ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴ ച്ച്  ആശുപതനി

315 (2127) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആദനിവഭാസനികേളുലാം കതഭാടലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുമടക്കലാം പഭാവചപട ജനങ്ങളുചട
ഏകേ ആശയമഭായ ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിചയ ജനിലയനിചല
കമഭാഡല് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് കടഭാമഭാ ചകേയര് യൂണനിറച്ച്, സര്ജനിക്കല്
വഭാര്ഡച്ച്,  സഭാനനിലാംഗച്ച്  സസൗകേരലങ്ങള,  മഭാലനിനല  സലാംസ്ക്കരണ  പഭാന്റെച്ച്,  എന്നനിവ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 'ആര്ദ്രലാം'  മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില് അധനികേ തസനികേകേള
സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള  ചപ്രഭാകപഭാസലനില്  ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിയലാം
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത ഒരു ജനിലയനില് ഒരു തഭാലൂക്കഭാശുപതനി എന്ന സമഗ്ര
വനികേസനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കച്ച്
ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിചയ  ചതരചഞടുക്കുകേയലാം  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാന
സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനുമുള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) 2016-17-ചല പഭാന ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്
കടഭാകമഭാചകേയര്  യൂണനിറച്ച്  സനി.റനി.  സഭാന  വഭാങ്ങുന്നതനികലയഭായനി  1.42  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചു.  G.O.(Ms)  365/2010/H&FWD, dated  18-6-2010-ഉലാം  Order  No.
HT  3-101773/09/DHS,  dated  19-5-2011-ഉലാം  പ്രകേഭാരലാം  8  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്
കറഭാഡച്ച്  കസഫനി ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ബനി.എല്.എസച്ച്.  ആലാംബുലനസച്ച്  അനുവദനിചച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുളതനില് ചഭാലക്കുടനി തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിചയ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളുചട വര്ദന

316 (2128) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളുചട എണലാം നഭാളക്കുനഭാള വര്ദനിചച്ച്
വരുന എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതനിചന്റെ  കേഭാരണചമനഭാചണന്നച്ച്  സലാംസഭാന  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്
പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) പ്രസ്തുത കരഭാഗലാം തുടക്കത്തനികല കേചണത്തനിയഭാല് പൂര്ണമഭായലാം ചനികേനിതനിചച്ച്
കഭദമഭാക്കഭാലാം എന്നതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് പ്രകതലകേനിചച്ച് സനി.എചച്ച്.സനി.
തലലാം മുതചലങനിലുലാം കരഭാഗനനിര്ണയലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സജതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇകപഭാഴെചത്ത വനിഷലനിപ്തമഭായ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലാം ജതീവനിതഹശലനിയമഭാണച്ച്
പ്രസ്തുത കരഭാഗലാം പടരഭാന കേഭാരണചമന്നതനിനഭാല് ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൂടനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പുതുതഭായനി  രജനിസര് ചചയന്ന
കരഭാഗനികേളുചട  കേണക്കനുസരനിചച്ച്  കേഭാനസര് ബഭാധനിതരുചട  എണത്തനില്  വര്ദനവച്ച്
ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഭക്ഷണ രതീതനിയനിലുലാം വലഭായഭാമത്തനിലുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കകളഭാടുമുള ആസക്തനിയനിലുലാം
വന്ന ഹശലനിമഭാറമഭാണച്ച് കേഭാനസറുലാം മറച്ച് ജതീവനിതഹശലനി കരഭാഗങ്ങളുലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്
വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാരണമഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നതച്ച്.  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുകപഭാ,
ആകരഭാഗല വകുകപഭാ, ആര്.സനി.സനി.കയഭാ ഇതച്ച് സലാംബന്ധമഭായ പ്രകതലകേ പഠനങ്ങചളഭാനലാം
തചന്ന നടത്തനിയനിടനില.

(സനി&ഡനി)  കേഭാനസര് കരഭാഗലാം മുനകൂടനി കേചണത്തുന്നതനിനുള കരഭാഗനനിര്ണയ
കേലഭാമ്പുകേള  എലഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  ഗ്രഭാമതലലാം  വചര  ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ
കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിവരുന.  എലഭാ ജനിലയനിലുലാം ഒരു ആശുപതനിയനിചലങനിലുലാം കേഭാനസര്
ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് ജനിലഭാ കേഭാനസര് ചകേയര് പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഇസൗ കസവനലാം കൂടുതല് ആശുപതനികേളനികലയച്ച്  വലഭാപനിപനിക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി കേഭാനസര്
കരഭാഗലാം തുടക്കത്തനിചല തചന്ന കേചണത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുകേതീഴെനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം കരഭാഗനനിര്ണയ
കേലഭാമ്പുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  കരഭാഗനനിര്ണയവലാം  ചനികേനിതയലാം  കൂടുതല്
ചമചചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 5 ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിചല കേഭാനസര് വനിഭഭാഗത്തനില്
സര്ജനിക്കല് ഓകങഭാളജനി,  ചമഡനിക്കല് ഓകങഭാളജനി,  ഓകങഭാ പകതഭാളജനി   എന്നനിവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  50  കഡഭാകര്മഭാരടക്കലാം  105  തസനികേ പുതനിയതഭായനി സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ചനിടയഭായ
വലഭായഭാമലാം,  ആകരഭാഗലപരമഭായ  ഭക്ഷണലാം,  ലഹരനിവനിമുക്തനി  എന്നനിവചയക്കുറനിച്ചുള
കബഭാധവല്ക്കരണലാം സ്കൂള തലലാം മുതല് വനിവനിധ ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് നല്കേനിവരുന.
ഭക്ഷണത്തനിചല  മഭായലാം,  വനിഷലനിപ്തമഭായ  പചക്കറനി  എന്നനിവചയക്കുറനിച്ചുള  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം
ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഏചറടുത്തച്ച് നടത്തുനണച്ച്.
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ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനച്ച് ചനികേനിത

317 (2129) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള ഉളചപചടയള ആശുപതനികേളനില്
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനച്ച് മതനിയഭായ ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലലാം ഇചലനള വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ധഭാരഭാളലാം  കരഭാഗനികേള  മരണചപടുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉചണങനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഇതനിനച്ച് മതനിയഭായ ചനികേനിതഭാ
സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗനികേളുചട എണലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്
മകഞരനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഹതീകമഭാഫതീലനിയയച്ച്  ആവശലമഭായ  ചനികേനിതഭാ
സസൗകേരലലാം ഒരുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനച്ച് മതനിയഭായ ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുണച്ച്.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനുള  factroy  array  സസൗകേരലവലാം  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗ
ചനികേനിതയച്ച് കവണ factor VIII-ഉലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ലഭലമഭാണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇസൗ കരഭാഗലാംമൂലലാം 9 കപര്
മരണമടഞനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗത്തനിനച്ച് മതനിയഭായ
ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങളുണച്ച്.

(ഡനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല മകഞരനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
കരഭാഗനികേളുചട  ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ  മരുനകേള  സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഞഭാറയല് സര്ക്കഭാര് ആശുപതനി

318 (2130) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഞഭാറയല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനിയനില്  തസനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതുലാം
മറനുബന്ധ സസൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നതുലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് ആകരഭാഗലവകുപച്ച് ഡയറകര്
റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചതച്ച്  എന്നഭാചണനലാം  അതനിനകമല്
സസതീകേരനിച തുടര് നടപടനിചയചനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാന്റെഹഡകസഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി
ലഭനിചനിട്ടുള  സമഭാഹൃത  ചപ്രഭാകപഭാസലനില്  ടനി  സഭാപനചത്ത ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ധനകേഭാരല വകുപനില് നനിന്നച്ച് അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് മഭാതകമ ടനി ആശുപതനിയനില്
തസനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയള്ളു.

(ബനി)   ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറകറുചട  8-6-2 016-ചല  പനി.എല്.എ.
3-38746/16/ആ.വ.ഡ., 31-1-2017-ചല പനി.എല്.ബനി.2-7514/17/ആ.വ.ഡ. എന്നതീ
കേത്തുകേള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.

(സനി)  പകേര്പ്പുകേള ഉളടക്കലാം ചചയന.*

നഴനിലാംഗച്ച് കഹഭാസലനിനച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്

319 (2131) ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) അഴെതീകക്കഭാടച്ച് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആസനി വനികേസന ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
വനകുളത്തച്ച്  വയല്  നഴനിലാംഗച്ച്  കഹഭാസലനിനച്ച്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
ശനിപഭാര്ശയനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിലവനിലുള  4456/M1/2016/Health  നമ്പര് ഫയലനില്
ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആസനി വനികേസന ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗത്തനിനച്ച്  2015-ല് നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശയനില്
നഭാളനിതുവചര ഉത്തരവച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനുള കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എന്നകത്തക്കച്ച് ഈ വനിഷയത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇല. നനികയഭാജകേ മണ്ഡല ആസനി വനികേസന ഫണനിചന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച് ധനകേഭാരല വകുപച്ച് പുറചപടുവനിച മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചച്ച് പ്രസ്തുത
വര്ക്കച്ച്  അതനില്  ഉളചപടുന്നനില.  അതനിനഭാല്  ചപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനിക്കുവഭാന
നനിര്വഭാഹമനില. 

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ആയര്കവദ മരുനകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ വനിതരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

320 (2132) ചപ്രഭാഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആയര്കവദ  മരുനകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  വനിതരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിയനനിക്കഭാന  നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമനിചലന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്
വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിയനനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുനചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയര്കവദ  ഡ്രഗച്ച്  ഇനചസകനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്,  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം,  അനധനികൃത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  തടയഭാനുലാം,  ശഭാസ്ത്രതീയ  കചരുവകേളലഭാത്തവ
കേചണത്തനി  നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  മുന്നറനിയനിപച്ച്  നലഭാനുലാം  തക്കവനിധലാം
അതനിചന  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന  ആവശലമഭായ  നനിയമനമുളചപചടയള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി)  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  4 ആയര്കവദ ഡ്രഗ്സച്ച് ഇനചസകര്മഭാചര പനി.എസച്ച്.സനി.
മുകഖന സനിരമഭായനി നനിയമനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.  3  ആയര്കവദ ഡ്രഗ്സച്ച് ഇനചസകര്മഭാചരക്കൂടനി
ആയഷച്ച്  സതീമനില്  (2016-17)  നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  HPTLC  എന്ന ഉപകേരണലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം ചസനടല് ഫണച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കു
ന്നതനിനുമഭായനി ചസനടല് സതീലാം (2014-15) വഴെനി ഫണച്ച് അനുവദനിക്കുകേയലാം അതനുസരനിചച്ച്
9  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുകേയലാം ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന നടത്തുകേയലാം ചചയന.
ഒസൗഷധങ്ങളനിചല  ചഹവനി  ചമറല്സച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  ATOMIC
ABSORPTION SPECTRO PHOTO METER എന്ന ഉപകേരണലാം 2015-16-ചല
സതീമനില് വഭാങ്ങുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 
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ആയൂര്കവദ യൂണനികവഴനിറനി

321 (2133) ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല കകേഭാടയല് ആയര്കവദ കകേഭാകളജനിചന
ആയര്കവദ  യൂണനികവഴനിറനി  ആക്കണചമന്ന  സബ്മനിഷചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ആകരഭാഗലവകുപച്ച് എടുത്ത നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് എചനങനിലുലാം പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ
കേളകര് എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിൽ  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച്ചുള  ഫയലനിചന്റെ  മുഴവന
വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ആയൂര്കവദ യൂണനികവഴനിറനിചയ സലാംബന്ധനിചച്ച് നയപരമഭായ തതീരുമഭാന
ചമടുത്തനിടനില.

കകേഭാന്നനിയനിചല കൂടല് സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചട ആശുപതനി

322 (2134) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില്,  കകേഭാന്നനി,  കൂടല് സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം
ആശുപതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാണനിരുകന്നഭാ;  എങനില് എന്നഭാണച്ച്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആയതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിലവനില് ഏചതലഭാലാം  ഉത്തരവകേള നനിലവനിലുണച്ച്;
അവയചട പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസജുത ആശുപതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് എചനലഭാലാം
തതീരുമഭാനങ്ങള ഹകേചക്കഭാണനിരുനചവന്നച്ച് ഇനലാം തനിരനിചച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടല് പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില് വനനിതകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം
ആശുപതനി  ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനച്ച്  നഭാളനിതുവചര  എചനലഭാലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആയതനിന്റെ  ചടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്
എന്നഭാണച്ച്; ആയതനിചന്റെ ഉത്തരവകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(എഫച്ച്) ചടണർ എടുത്ത വലക്തനി ആരഭാണച്ച്; എഗ്രനിചമന്റെച്ച് വചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്

എന്നഭാണച്ച് ; ചടനഡര് എടുത്ത ആള ചസകേക്യൂരനിറനി തുകേ അടചനിട്ടുകണഭാ; തുകേ എതചയന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി) ചടണർ സലാംബന്ധനിച്ചുളള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് ഏചറക്കഭാലമഭായനിട്ടുലാം

പണനികേള തുടങ്ങഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതച്ച് എന്തുചകേഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

പണനികേള എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം ആശുപതനികേള നനിലവനിലനിലഭാത്ത ജനിലകേളനില്

അവ  സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  2011-12,  2012-13  വര്ഷങ്ങളനിചല  ബഡ്ജറനില്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 311 ലക്ഷലാം

രൂപ ഡബച്യു & സനി കകേഭാന്നനി, പത്തനലാംതനിടയഭായനി ഗവണ്ചമന്റെനില്നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിരുന.  2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒ.റനി.എ.സനി.എ. (വണ് ഹടലാം

എ.സനി.എ.)  ഉളചപടുത്തനി ബഡ്ജറനില് സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം ആശുപതനിക്കഭായനി

പത്തനലാംതനിട കകേഭാന്നനി തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കച്ച് 319 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിചയങനിലുലാം  ആ  വര്ഷലാം  ഒ.റനി.എ.സനി.എ.-യനില്  തുകേ

ലഭലമഭാക്കുകേയണഭായനില.

(ബനി) 16-11-2013-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 3822/13/H&FWD. 18-8-2014-ചല

സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2811/14/H&FWD. (പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി  I & II

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*)

(സനി)  വനിവരലാം ലഭലമല.

(ഡനി)  8  വര്ഷലാം മഭാതലാം പഴെക്കമുള ചകേടനിടമഭായതുചകേഭാണച്ച്  ചപഭാളനിക്കുന്നതനിനുള

ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

(ഇ-ജനി)  ബഭാധകേമല.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ബതീചച്ച് ജനറല് ആശുപതനിയനിചല കപഭാസച്ച് 

ഓപകററതീവച്ച് വഭാര്ഡച്ച്

323 (2135) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ബതീചച്ച്  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  ഏതു  തരത്തനിലുള

ഓപകറഷന നടത്തനിയഭാലുലാം  കരഭാഗനികേചള  കേനിടത്തുന്നതനിനുള ശതീതതീകേരനിച  കപഭാസച്ച്

ഓപകററതീവച്ച് വഭാര്ഡച്ച് ഇല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ശതീതതീകേരനിച കപഭാസച്ച് ഓപകററതീവച്ച് വഭാര്ഡച്ച് സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

ആവശലമഭായ എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)   നനിലവനില്  ടഭാനകസ്ഫഭാര്മര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  ഹവദച്യുതനി  കവഭാളകടജച്ച്

ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവചപടുനണച്ച്.  ടനി  ആശുപതനിയനില്  ഇലകനിക്കല്  ഹഹചടനഷന

സബച്ച്  കസഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷത്തനിചല ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനിചല പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത ഇലകനിക്കല് ഹഹചടനഷന സബച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കുന്ന

മുറയച്ച് വഭാര്ഡച്ച് ശതീതനികേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപതനി ഒ.പനി. കബഭാക്കച്ച്

324 (2136) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയചട  പുതനിയ  ഒ.പനി.  ബ്കളഭാക്കനിനച്ച്

62  കകേഭാടനി  രൂപയചട ഒ.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനികലക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എതയലാം

കവഗതയനില്  ഈ  ഒ.പനി.ആര്.കേനിഫ്ബനി.-യനില്  ഉളചപടുത്തനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള

അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നൂറനഭാടച്ച്  ചലപ്രസനി  സഭാനനികടഭാറനിയലാം  ആശുപതനി  ചസഷലഭാലനിറനി

ആശുപതനിയഭാക്കനി ഉയര്ത്തണചമനള നനിര്കദ്ദേശലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ഒ.പനി.
കബഭാക്കനിനുകവണനിയള  68.25  കകേഭാടനി  രൂപയചട  എസനികമറച്ച്  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്
ഡയറകകററനില്നനിനലാം ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയകേയള്ളു.

(ബനി)   നൂറനഭാടച്ച് ചലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  അഡനിനനികസറതീവച്ച്  കബഭാക്കനിചന്റെയലാം ചമയനില്/ഫതീചമയനില് വഭാര്ഡനിചന്റെയലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  ചമഭാത്തലാം  4030  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനില് ഒന്നഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള ആചകേ തുകേയഭായ 2352.94 ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  2000  ലക്ഷലാം രൂപ  (85%)  നബഭാര്ഡച്ച് വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതമഭായ  352.94  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചഭാണച്ച്
അഡനിനനികസറതീവച്ച് കബഭാക്കനിചന്റെയലാം ചമയനില്/ഫതീചമയനില് വഭാര്ഡനിചന്റെയലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതച്ച്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ബനിചച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ജനറലഭാശുപതനിയനിചല ഹവദച്യുതനിക്ഷഭാമലാം

325 (2137) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ബതീചച്ച് ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ജനറല് ആശുപതനിയനിചല ഹവദച്യുതനിക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇലകനിക്കല് ഹഹചടനഷന സബച്ച് കസഷന സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനഭായള നടപടനികേള എനമുതലഭാണച്ച് ആരലാംഭനിചചതന്നച്ച് ആകരഭാഗലവകുപനിചല
ഫയല് നമ്പര്, തതീയതനി എന്നനിവ സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  നടന്ന  തുടര്നടപടനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഫയല് നമ്പറുകേള, തതീയതനി എന്നനിവ സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സബച്ച്  കസഷന  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുചട  നനിലവനിലുള
അവസ എനഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ബനിചച്ച്  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ജനറലഭാശുപതനിയനില്  ഒരു
ഇലകനിക്കല് ഹഹചടനഷന സബ്കസഷന സഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 86 ലക്ഷലാം രൂപയചട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന 37/പനി3/2017/ആ.കു.വ. ഫയലനില് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനറലഭാശുപതനിയനിചല സസൗകേരലങ്ങള

326 (2138) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനറല് ആശുപതനിയനില് ബഡച്ച് ബഭാങച്ച് ഉചവചര മഭാതലാം

പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതനിനുള കേഭാരണചമനഭായനിരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ബഡച്ച്  ബഭാങച്ച്  എത  മണനിക്കൂറഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്;

ഇരുപത്തനിനഭാലുമണനിക്കൂറുലാം ബഡച്ച് ബഭാങച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഐ.സനി.യ.-വനിചല ചവന്റെനികലറര് ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാ

യനിരുചന്നന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം  ഉപകയഭാഗകയഭാഗല

മലഭാതനിരുന്നനിട്ടുലാം  ചവന്റെനികലറര്  നന്നഭാക്കഭാന  പറഭാത്തതച്ച്  എനച്ച്  ചകേഭാണഭാചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനറല്  ആശുപതനിയനിചല  ഐ.സനി.യ.  അടക്കലാം

പ്രധഭാന വനിഭഭാഗങ്ങള ഇകപഭാള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനറലഭാശുപതനിയനില് അനുവദനിക്കചപട ഏകേ ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്

ചടകതീഷലചന്റെ തസനികേ വര്ഷങ്ങളഭായനി ഒഴെനിഞച്ച് കേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി

നനിയമനിക്കചപട ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മേഭാര് കജഭാലനി ഉകപക്ഷനിചച്ച് കപഭായതനിനഭാലഭാണച്ച് ഉചയച്ച്

2 മണനി മുതല് രഭാതനി 8  മണനിവചരയള ഷനിഫച്ച് ഒഴെനിവഭാക്കനിയതച്ച്.  രഭാവനിചല 8 മണനി

മുതല് 2 മണനി വചരയലാം രഭാതനി  8  മണനി മുതല് അടുത്ത ദനിവസലാം രഭാവനിചല വചരയലാം

ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന. 18-1-2017  മുതല് ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്  24  മണനിക്കൂറുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  18-1-2017 മുതല് ബഡച്ച് ബഭാങച്ച് 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.

(സനി)   ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങള നന്നഭാക്കഭാന കേരഭാചറടുത്തനിട്ടുള

കേനിര്കലഭാസര് കേമ്പനനി ചവന്റെനികലറര് നന്നഭാക്കഭാനുള തതീവ്രശമത്തനിലഭാണച്ച്.

(ഡനി)  പ്രധഭാന വനിഭഭാഗങ്ങചളലഭാലാം തചന്ന പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.
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ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് സമഗ്ര കവസച്ച് 

മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് സനിസലാം

327 (2139) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് സമഗ്ര കവസച്ച് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് സനിസലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  എന്നഭാണച്ച്  അനുവദനിചതച്ച്;

ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 4-2-2014 സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര് 403/2014/H&FWD പ്രകേഭാരലാം

50  ലക്ഷലാം രൂപ ബകയഭാ ചമഡനിക്കല് കവസച്ച് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനഭായനി

അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  (എസച്ച്.റനി.പനി.-ക്കച്ച്  30  ലക്ഷലാം,  ഇനസനിനകറററനിനച്ച്  20  ലക്ഷലാം).

ഇസൗ  തുകേ  എന.എചച്ച്.എലാം.  വഴെനി  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  എഞനിനതീയര്,  പഭാലക്കഭാടനിനച്ച്

ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്. തഭാലൂക്കഭാശുപതനി സൂപ്രണനിചന്റെ മറുപടനി പ്രകേഭാരലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-യഭാണച്ച്

ടനി പഭാന്റെനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ചപസനിഹസഡച്ച് പ്രകയഭാഗലാം

328 (2140) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  തലസഭാനചത്ത  ഏറവലാം  പഴെക്കകമറനിയ  ചമ ഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുളചപചടയള ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ആശുപതനികേളനില് ചപസനിഹസഡുകേള കേനിടക്കകേളനില്

പ്രകയഭാഗനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാഴലാം നടനവരുനകണഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് ഇതച്ച് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിനുണഭായ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടയലാം,  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്

ആശുപതനികേളനിചല കേനിടക്കകേളനില് ചപസനിഹസഡുകേള പ്രകയഭാഗനിക്കുനണച്ച്.

(ബനി)  മറച്ച്  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കേനിടക്കകേളനില് ചപസനിഹസഡുകേള

പ്രകയഭാഗനികക്കണ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലനില.  
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അരൂക്കുറനി സനി.എചച്ച്.സനി.

329 (2141) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  അരൂക്കുറനി  സനി.എചച്ച്.സനി,ഐ.പനി.എചച്ച്.

സഭാകന്റെര്ഡനികലക്കച്ച് ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയതനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികന്മേല് എന്തു നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

(സനി) ചതരചഞടുക്കചപട ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള

സഭാകന്റെഹഡകസഷചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം വനികേസനിപനിക്കഭാനുമുള

ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള സഭാകന്റെഹഡകസഷചന്റെ

കേരടച്ച്  ലനിസനില് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിചല ഹതക്കഭാട്ടുകശ്ശെരനി റവനക്യൂ കബഭാക്കനിചല അരൂക്കുറനി

സനി.എചച്ച്.സനി.-യലാം ഉളചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.     

കകേന്ദ്രതീകൃത കപഷലന്റെച്ച് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച് സനിസലാം

330 (2142) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ : 

(എ) സലാംസഭാനചത്ത ആശുപതനികേളനില് കകേന്ദ്രതീകൃത കപഷലന്റെച്ച് മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച്

സനിസകമഭാ കഹഭാസനിറല് അഡനിനനികസഷന സനിസകമഭാ നനിലവനില് വരുത്തുന്നതനിനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുവഴെനി ഒരു കരഭാഗനി സലാംസഭാനചത്ത ഏതച്ച് ആശുപതനിയനില് കപഭായഭാലുലാം

അയഭാളുചട  കപഷലന്റെച്ച്  ഐ.ഡനി.  നല്കുകമ്പഭാള  ആ  കരഭാഗനിയചട  മുഴവന  വലക്തനി

വനിവരങ്ങളുലാം മുമ്പചത്ത കരഭാഗ വനിവരങ്ങളുലാം കൂടനി അതനില്  ഉളചക്കഭാളനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷലത്തനികലക്കച്ച്  എത്തുന്നതനിനുകവണനി  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ഇ-ചഹല്ത്തച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  ഇസൗ  പദതനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന്നകതഭാചട
സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് കകേന്ദ്രതീകൃത കപഷലന്റെച്ച് മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച് സനിസവലാം കഹഭാസനിറല്
അഡനിനനികസഷന സനിസവലാം നനിലവനില് വരുന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന്നകതഭാചട കരഭാഗനി സലാംസഭാനചത്ത
ഏതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അകലഭാപതനി  ആശുപതനിയനില്  കപഭായഭാലുലാം  കപഷലന്റെച്ച്  ചഎ.ഡനി.
നല്കുന്നതനിലൂചട  ആ  കരഭാഗനിയചട  മുഴവന  വലക്തനി  വനിവരങ്ങളുലാം  മുമ്പചത്ത  കരഭാഗ
വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാകുന്നതഭാണച്ച്.

സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനിലുലാം 
സമഗ്ര കേലഭാനസര് ചനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗലാം

331 (2143) ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളനിലുലാം സമഗ്ര കേലഭാനസര് ചനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇതുവചര സസതീകേരനിച നടപടനികേചള സലാംബന്ധനിച്ചുള
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
തനിരുവനനപുരലാം എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം
സഭാഫച്ച് നഴ്സുമഭാരുചടയലാം തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് ഇതനിനുള കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് സമഗ്ര കേലഭാനസര് ചനികേനിതഭാ
പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി തൃശ്ശൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം എന്നതീ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
നൂതന ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനമഭായ ലതീനനിയര് ആകനിലകററര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേലഭാനസര്  ചനികേനിതഭാ പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച  25.03  കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴെനിചച്ച്
അതലഭാധുനനികേ സലാംവനിധഭാനമുള ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കകേഭാടയലാം
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് രണഭാമചത്ത ലതീനനിയര് ആകനിലകററര് സഭാപനിക്കുവഭാനുള
നടപടനി  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  കേലഭാമ്പസനില്
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ചകേഭാചനിന കേലഭാനസര് ചസന്റെര് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. സലാംസഭാനത്തച്ച് വര്ദനിച്ചുവരുന്ന
കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളുചട വര്ദനയഭാനുപഭാതനികേമഭായനി കസവനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് സലാംസഭാന
ആകരഭാഗല വകുപച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനിയഭാണച്ച് ജനിലഭാ കേലഭാനസര് ചകേയര് ചസന്റെറുകേള.
എലഭാ ജനിലയനിലുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള ഒരു ആശുപതനിയനില് അര്ബുദ
ചനികേനിതയ്ക്കുലാം നനിര്ണയത്തനിനുലാം ഒരു ചകേയര് ചസന്റെര് എന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട ആരലാംഭനിച
ഇസൗ പദതനി ഇന്നച്ച് സലാംസഭാനചത്ത 12 ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.  കൂടുതല്
സസൗകേരലങ്ങളുലാം പഭാലനികയറതീവച്ച്  കേതീകമഭാചതറഭാപനി വഭാര്ഡുകേളുലാം ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്
കേലഭാനസര് ചനികേനിതഭാരലാംഗലാം ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സമഗ്ര കേലഭാനസര് ചനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്  225/16/ആ.കു.വ.  തതീയതനി
22-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  5  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  ചമഡനിക്കല്
ഓകങഭാളജനി,  സര്ജനിക്കല് ഓകങഭാളജനി,  ഓകങഭാപകത്തഭാളജനി  എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്
കഡഭാകര്മഭാര് ഉളചപചട 105 തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

തളനിപറമ്പച്ച് ആശുപതനിയനിചല ഒഴെനിവകേള

332 (2144) ശതീ  .    ചജയനിലാംസച്ച്  മഭാതച്യു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  തളനിപറമ്പച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡച്ച് കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിയനില് ആചകേ എത
തസനികേകേള നനിലവനിലുണച്ച്; അവയനില് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന തസനികേകേള എത;

(ബനി)  ഒഴെനിവള  തസനികേകേള  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുള തസനികേകേള - 120, ഒഴെനിവകേള - 7 (ലനിസച്ച് അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.)*

(ബനി)  ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  തസനികേകേളുചട  പടനികേയനില്  ജനറല്  ചമഡനിസനിന
(കേണ്സളടന്റെച്ച്),  ജറനല്  സര്ജറനി  (ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെച്ച്),  ഹഗനകക്കഭാളജനി,
ബഡച്ച്  ബഭാങച്ച്  ചടകതീഷലന,  പബനികേച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച്  നഴച്ച്  എന്നനിവയചട  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഡയറകകററനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
സഭാഫച്ച്  നഴനിചന്റെ  ഒഴെനിവച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി./എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച്.  കഹഭാസനിറല് അറനഡന്റെച്ച് കഗഡച്ച്  1-ചന്റെ ഒഴെനിവച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖന
നനികേത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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മസനിഷ്കമരണ സനിരതീകേരണവലാം അവയവദഭാനവലാം

333 (2145) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് മസനിഷ്ക മരണ സനിരതീകേരണവലാം അവയവ ദഭാനവലാം സര്ക്കഭാര്
നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) അവയവ കേചവടത്തനിനഭായനി അനഭാവശലമഭായ മസനിഷ്ക മരണലാം റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയനചവന്ന പരഭാതനിയനില് അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ആകരഭാപണങ്ങളനില്
അടനിസഭാനമുകണഭാചയന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  മസനിഷ്ക  മരണ  സനിരതീകേരണവലാം  അവയവദഭാനവലാം
നനിലവനില് സര്ക്കഭാര് നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്. 1994-ല് ഇനലന പഭാര്ലചമന്റെച്ച്
പഭാസഭാക്കനിയ  Transplantation  of  Human  Organ  Act  (THOA)-ചല  എലഭാ
നനിയമങ്ങളുലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിച്ചുചകേഭാണഭാണച്ച്  2012  മുതല് മരണഭാനനര അവയവദഭാന
പദതനി  കകേരളത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  മസനിഷ്ക  മരണഭാനനര  അവയവ
ദഭാനത്തനിനച്ച്  ആശുപതനികേള  പഭാലനികക്കണ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള  4-2-2012-ചല  ജനി.ഒ.
(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്36/2012/ആ.കു.വ.,  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്37/2012/  ആ.കു.വ.,  ജനി.ഒ.
(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്38/2012/ആ.കു.വ.  എന്നതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  തുടര്ന്നച്ച്  1-2-2017  തതീയതനിയനിചല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)  നമ്പര്
16/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം ഇസൗ വനിഷയത്തനില് കൂടുതല് വലക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
മസനിഷ്ക  മരണലാം  സനിരതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  നഭാലച്ച്  കഡഭാകര്മഭാര്
അടങ്ങുന്ന ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘമഭാണച്ച്.  നനിലവനില് ജതീവനിചനിരനിക്കുകമ്പഭാള ഒരു വലക്തനി
മസനിഷ്ക  മരണഭാനനര  അവയവ  ദഭാനത്തനിനച്ച്  സമ്മേതലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണങനിലുലാം  ആ
വലക്തനിയചട  മരണകശഷലാം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുചട സമ്മേതകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാതകമ അവയവദഭാനലാം
സഭാധലമഭാവകേയള.   മസനിഷ്ക  മരണലാം  സനിരതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  6  മണനിക്കൂര്  ഇടവനിടച്ച്
2 തവണകേളഭായനി 4 വനിദഗ്ദ്ധ കഡഭാകര്മഭാര് അടങ്ങുന്ന ഒരു പഭാനലഭാണച്ച്. 6 മണനിക്കൂര്
ഇടവനിട്ടുള രണച്ച്  പരനികശഭാധനകേളക്കച്ച്  കശഷമുള  മസനിഷ്ക  മരണ  സനിരതീകേരണത്തനില്
ചതറ്റുകേള സലാംഭവനിക്കഭാനുള സഭാധലത ഒട്ടുലാംതചന്നയനില.  ഇതുകൂടഭാചത മസനിഷ്ക മരണലാം
സനിരതീകേരനിക്കുന്ന ചടസനിചന്റെ റനിയല് ഹടലാം വതീഡനികയഭാഗ്രഭാഫനി 1-2-2017 തതീയതനിയനിചല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.) നമ്പര്16/2017/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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മസനിഷ്ക മരണലാം സലാംഭവനിച വലക്തനിയചട അവയവദഭാനത്തനിനച്ച് സമ്മേതലാം ലഭനിചഭാല്

അവയവ  വനിനലഭാസലാം  (organ  allocation)  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  കകേരള  ചനറച്ച് വര്ക്കച്ച്

കഫഭാര് ഓര്ഗന ചഷയറനിലാംഗച്ച്  (KNOS)  ആണച്ച്.  4-2-2012-ചല ജനി.ഒ.(എലാംഎസച്ച്.)

നമ്പര്37/2012/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം രക്തഗ്രൂപച്ച് അനുസരനിച്ചുലാം  KNOS-ല് രജനിസര് ചചയന്ന

മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലുമഭാണച്ച് സസതീകേര്ത്തഭാവനിചന ചതരചഞടുക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുകൂടഭാചത

ആകരഭാഗല സനിതനി കമഭാശമഭായ കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ഓര്ഗന കേമ്മേനിറനിയനില് ചര്ച ചചയ കശഷവലാം

റനികപഭാര്ട്ടുകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണച്ച്  അവയവലാം  അകലഭാകക്കറച്ച്  ചചയന്നതച്ച്.

എലഭാ ടഭാനസച്ച് പഭാന്റെച്ച് കഹഭാസനിറലനിലുലാം അവയവത്തനിനഭാവശലമഭായ കരഭാഗനികേളുചട കപരച്ച്

വനിവരങ്ങള KNOS ചവബച്ച് ഹസറനില് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മുന  കചഭാദലത്തനിനുള  ഉത്തരത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അവയവ

കേചവടങ്ങളക്കഭായനി മസനിഷ്ക മരണലാം ചതറഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.

ആയതനിനഭാല് ഇത്തരലാം ആകരഭാപണങ്ങള അടനിസഭാനരഹനിതമഭാണച്ച്.

മുലകശ്ശെരനി കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറനിചല 

കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ കശഭാചലഭാവസ

334 (2146) ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

മുലകശ്ശെരനി കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറനിചല കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ കശഭാചലഭാവസ

കേഭാരണലാം കഡഭാകര്മഭാര്ക്കച്ച്  തഭാമസനിക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലുളതനിനഭാല്

കഡഭാകറുചട  കസവനലാം പൂര്ണമഭായലാം  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ

കശഭാചലഭാവസ പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുലകശ്ശെരനി സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനില്  6 (ആറച്ച്)  സഭാഫച്ച് കേസഭാര്കടഴ്സുകേളുണച്ച്.

ഇതനില് രചണണലാം കഡഭാകര്മഭാര്ക്കച്ച് കവണനിയളതഭാണച്ച്.  ഇതനിചന്റെ പരനിസരത്തുള

മരങ്ങളുചട കവരുകേള ചകേടനിടത്തനിചന്റെ തറയനികലക്കനിറങ്ങനിയതനിനഭാല് തറയച്ച് വനിളല്

സലാംഭവനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവയചട  കേഭാലപഴെക്കവലാം  കശഭാചനതീയഭാവസയലാംമൂലലാം  കേസഭാര്കടഴ്സുകേള

ചപഭാളനിചച്ച്  പുതനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫണച്ച്  അനുവദനിക്കണചമന്നച്ച്  ബഹു.

എലാം.എല്.എ.-കയഭാടച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയന്നതനിനഭായനി എചച്ച്.എലാം.സനി. തതീരുമഭാനചമടുത്തനിട്ടുണച്ച്.
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സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് കുടനിശ്ശെനികേ

335 (2147) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  RSBY  പദതനിയചട  കേതീഴെനിലുള  ചനിസച്ച്,  ചനിസച്ച്  പസച്ച്-ല്  നനിനലാം
സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് ഭഭാരനിച തുകേ കുടനിശ്ശെനികേയള കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  എത  തുകേയഭാണച്ച്  കുടനിശ്ശെനികേയളചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിശ്ശെനികേ  തുകേ  ഈടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ആര്.എസച്ച്.ബനി.ഹവ.  പദതനിയചട പുതനിയ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകേഭാരലാം ചകയനിലാം
സമര്പനിചഭാല് 30 ദനിവസത്തനിനകേലാം ആശുപതനികേളക്കച്ച് അര്ഹമഭായ തുകേ ഇനഷസറനസച്ച്
കേമ്പനനി  നല്കേണലാം.  ആ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞഭാല്  കുടനിശ്ശെനികേ  തുകേയച്ച്  ഓകരഭാ
15 ദനിവസത്തനിനുലാം ഒരു ശതമഭാനലാം പലനിശ ഇനഷസറനസച്ച് കേമ്പനനി ആശുപതനികേളക്കച്ച്
നല്കേണലാം.  ആയതനിനഭാല് ആശുപതനികേളക്കച്ച് കുടനിശ്ശെനികേ കേനിടഭാനനില.

കുടനഭാടനില് കേലഭാനസര് കരഭാഗനികേളുചട വര്ദന

336 (2148) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പഭാടകശഖരങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  വനിഷലനിപ്തമഭായതുകേഭാരണലാം  കുടനഭാടനില്
കേഭാനസര് കരഭാഗനികേള വര്ദനിച്ചു വരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനിചന ഈ മഭാരകേ കരഭാഗത്തനിചന്റെ പനിടനിയനില്നനിനലാം രക്ഷനിക്കുവഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച് ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാടകശഖരങ്ങളുലാം കതഭാടുകേളുലാം വനിഷലനിപ്തമഭായതുകേഭാരണലാം കുടനഭാടനില്
കേലഭാനസര് കരഭാഗ വര്ദനവളതഭായനി ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ചതളനിവകേള ഒനലാംതചന്ന ലഭലമല.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ ജതീവനിതഹശലതീ കരഭാഗ നനിയനണ പദതനിയനിലൂചട
കരഭാഗ നനിര്ണയവലാം ചനികേനിതയലാം ആകരഭാഗല കബഭാധവല്ക്കരണവലാം നടത്തനിവരുന.
കുടനഭാടച്ച്  കപഭാചല ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം  വഴെനി  മഭാതലാം  എത്തനികചരഭാവന്ന വനിദൂര  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കച്ച്
സഞരനിക്കുന്ന ജതീവനിതഹശലതീ കരഭാഗ കനിനനിക്കുകേള ജലമഭാര്ഗ്ഗലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കഹഭാടലുകേളനിചല പഭാചകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട ആകരഭാഗല സനിതനിചയക്കുറനിചച്ച്
വനിലയനിരുത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള

337 (2149) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  കഹഭാടല്/റസഭാറന്റുകേളനിചല  പഭാചകേക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഏചതങനിലുലാം
തരത്തനിലുള ആകരഭാഗല കേഭാര്ഡുകേള ( ചഹല്ത്തച്ച് കേഭാര്ഡ്സച്ച്) നല്കുനകണഭാ ;

(ബനി) ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാടലുകേളനില്  പഭാചകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായനി  അനലസലാംസഭാനക്കഭാര്
നനിയമനിതരഭാകുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  അവരുചട  ആകരഭാഗലസനിതനിചയക്കുറനിചച്ച്
വനിലയനിരുത്തഭാനുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില്  ഈ  കമഖലയനില്  സര്ക്കഭാര്  എചനങനിലുലാം  കേഭാരലങ്ങള
ചചയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണച്ച്.

(ബനി)  2006-ചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
2011-ല് ആവനിഷ്കരനിച ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര ഹലസനസനിലാംഗച്ച്/രജനികസഷന
നനിയമത്തനില് വലക്തനി  ശുചനിതസവലാം  ആകരഭാഗലവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണച്ച്.  10-1-2001  മുതല്  10-1-2004  വചരയള
ചറഗുകലഷന പ്രകേഭാരവലാം പഭാര്ടച്ച് രണച്ച് ചഷഡക്യൂള 4 പ്രകേഭാരവലാം ഏചതങനിലുലാം അസുഖമുളവകരഭാ
അസുഖലാം പരത്തഭാന സഭാധലതയള ആളുകേകളഭാ ആഹഭാരലാം പഭാചകേലാം ചചയന്ന സലകത്തഭാ
വനിതരണലാം  ചചയന്ന  സലകത്തഭാ പ്രകവശനിക്കഭാന  പഭാടനില.  കൂടഭാചത  നനിശ്ചനിത
കേഭാലയളവനില് ചമഡനിക്കല് പരനികശഭാധനകേളുലാം  ചചക്കപ്പുകേളുലാം നനിര്ബന്ധമഭാണച്ച്.  ആഹഭാര
പദഭാര്തങ്ങള പഭാചകേലാം ചചയന്നവര് പരമഭാവധനി വര്ഷത്തനില് ഒരു തവണചയങനിലുലാം മറച്ച്
പകേര്ചവലഭാധനികേള ഇചലനലാം ഭക്ഷല ഉല്പഭാദന വനിതരണ കമഖലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കു
ന്നതനിനച്ച് ആകരഭാഗലമുചണനമുള ചമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറച്ച് അലാംഗതീകൃത രജനികസര്ഡച്ച്
ചമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറനില്  നനിനലാം  കനകടണതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
പ്രതനികരഭാധ വഭാകനികനഷനുകേളുലാം നനിയമലാംമൂലലാം നനിര്ബന്ധമഭാണച്ച്.

(സനി&ഡനി) ഉണച്ച്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമങ്ങള ഭക്ഷണലാം ഹകേകേഭാരലലാം ചചയന്ന
എലഭാവര്ക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്  അനലസലാംസഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാണച്ച്.
2006-ചല കകേന്ദ്ര ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമത്തനില് പഭാചകേ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട
വലക്തനി ശുചനിതസചത്തയലാം ആകരഭാഗലസനിതനിചയയലാം കുറനിചച്ച് സമഗ്ര വലവസകേളഭാണുളതച്ച്.
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ചനടുമണ്കേഭാവച്ച് സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ വനികേസനലാം

338 (2150) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല ചനടുമണ്കേഭാവച്ച് സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേള ഏചതലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  ഏചതലഭാലാം  ഏജനസനികേളനില്
നനിന്നഭാണച്ച് പണലാം ലഭലമഭായചതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുചട  നനിലവനിചല  സനിതനിയചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചകേഭാലലാം ജനിലയനിചല ചനടുമണ്കേഭാവച്ച് സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ
വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുള പ്രവൃത്തനികേള ചുവചട
കചര്ക്കുന :

1. പഴെയ ചകേടനിടലാം  ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പുതനിയതച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഒരു കകേഭാടനി  നഭാല്പതച്ച്  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന.എചച്ച്.എലാം.  ഫണനില്
നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

2. ബകയഭാഗലഭാസച്ച്  പഭാന്റെച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ചകേഭാടഭാരക്കര
കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തനിചന്റെ  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
നനിനലാം 2.5 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

3. ആശുപതനി ചകേടനിടലാം ഹവദച്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ചകേഭാടഭാരക്കര കബഭാക്കച്ച്
പഞഭായത്തച്ച് 2016-17-ല് 2,96,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  എന.എചച്ച്.എലാം.-ല്  നനിനലാം  ചകേഭാടഭാരക്കര  കബഭാക്കച്ച്  പഞഭായത്തനില്
നനിനമഭാണച്ച് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഭരണഭാനുമതനി ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) പഴെയ ചകേടനിടലാം ചപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നതനിനുള ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായള ചപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില.  ബകയഭാഗലഭാസച്ച് പഭാന്റെച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചടണര്
ഉറപനിച സഭാപനത്തനിനച്ച്  വര്ക്കച്ച്  ഒഭാര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ആശുപതനി ചകേടനിടലാം
ഹവദച്യുതതീകേരനിക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴെനിഞ്ഞു.
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പരപനങ്ങഭാടനി ഫനിഷറതീസച്ച് ആശുപതനി

339 (2151) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു  റബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പരപനങ്ങഭാടനി  ഫനിഷറതീസച്ച്  ആശുപതനിയനിൽ  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ഏതച്ച് വചരയഭായനി;

(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  മതലചത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  തനിങ്ങനിത്തഭാമസനിക്കുന്ന
ഈ പ്രകദശത്തച്ച് പ്രസ്തുത ആവശലലാം  വളചര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചട നടപഭാക്കനിക്കനിടഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചഭാപപഭാടനി  (പരപനങ്ങഭാടനി)  ഫനിഷറതീസച്ച് ഡനിചസനസറനിയനില് തതീരകദശ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ഒരു  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  പരപനങ്ങഭാടനി  നഗരസഭയച്ച്
ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
ചപ്രഭാകപഭാസലുകേചളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

ചചങ്ങന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിചല ആലഭാ പനി.എചച്ച്.സനി.

340 (2152)    ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പനി.എചച്ച്.സനി.-കേള കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളഭാക്കുന്ന പദതനിയചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച്ചുകവഭാ എന്നച്ച് വനിശദനികേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ചചങ്ങന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആലഭാ പനി.എചച്ച്.സനി.,  കേമ്മേക്യൂണനിറനി
ചഹല്ത്തച്ച്  ചസന്റെറഭാക്കഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമര്പനിചനിട്ടുചണങനിലുലാം  ആയതനിചന്റെ
പ്രഭാരലാംഭപ്രവര്ത്തനങ്ങളകപഭാലുലാം ആരലാംഭനിചനിടനില എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പനി.എചച്ച്.സനി.  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തച്ച്  ചസന്റെറഭാക്കഭാനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നച്ച് ആരലാംഭനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാപനങ്ങളുചട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതല  മറനിചച്ച്  ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/
കബഭാക്കച്ച്/പഞഭായത്തച്ച്തല മഭാനദണ്ഡകത്തഭാടുകൂടനി സസൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്
ഗവണ്ചമന്റെച്ച് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാംഘടമഭായനി
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആദലഘടത്തനില് വനിവനിധ വനികേസന കബഭാക്കുകേള/അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന
രതീതനിയനില്  170  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേചള  ഇതനിനഭായനി  ചതരചഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  ആര്ദ്രലാം
ചപ്രഭാകപഭാസലനില് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറഭാനുള പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില് ആലഭാ
പനി.എചച്ച്.സനി.-യലാം ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്.
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വൃത്തനിഹതീനമഭായ ഭക്ഷണശഭാലകേള

341 (2153) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭക്ഷണശഭാലകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  നനിലവനിലുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എത  ഭക്ഷണശഭാലകേളചക്കതനിചര
നടപടനി എടുത്തനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഭക്ഷണശഭാലകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിയമസഭഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു
ഫുഡ്കസഫനി ഓഫതീസചറ നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതുകൂടഭാചത ജനിലഭാ തലത്തനില് ജനിലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര് പരനികശഭാധനയ്ക്കുള കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേള  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ചമഭാഹബല്  വനിജനിലനസച്ച്
സസഭാഡുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇസൗ  സസഭാഡുകേള  അവരുചട  അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്
വരുന്ന ജനിലകേളനില് ഭക്ഷണശഭാലകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  1669  ഭക്ഷണ ശഭാലകേളചക്കതനിചര
നടപടനിചയടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച്, ചഡപക്യൂടനി ഡനിസനികച്ച് മഭാസച്ച് മതീഡനിയ 
ആന്റെച്ച് എഡക്യൂകക്കഷന ഓഫതീസര് നനിയമനലാം

342 (2154) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനിചല ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച്, ചഡപക്യൂടനി ഡനിസനികച്ച് മഭാസച്ച്
മതീഡനിയ ആന്റെച്ച് എഡക്യൂകക്കഷന ഓഫതീസര് എന്നതീ തസനികേകേളനികലക്കച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.
മുകഖന നനിയമനലാം നടത്തുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത തസനികേകേളനികലക്കുളള നനിയമനത്തനിനഭായളള നനിശ്ചനിത
വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയലാം ശമ്പള ചസയനിലുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില്  ചപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂചട  നനിയമനിക്കചപടുന്നവര്ക്കച്ച്
നനിശ്ചനിത വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയനില് ഇളവനല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച് തസനികേയനികലയച്ച് ചഹല്ത്തച്ച്
സൂപര്ഹവസര്മഭാര്ക്കച്ച് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേനിയഭാണച്ച് നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്.  ചഡപക്യൂടനി
ഡനിസനികച്ച്  എഡക്യൂകക്കഷന ആന്റെച്ച് മഭാസച്ച് മതീഡനിയ ഓഫതീസര് തസനികേയനില് ആചകേയള
28 തസനികേകേളനികലയച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖനയലാം വകുപ്പുതല ചപ്രഭാകമഭാഷന മുകഖനയലാം
1:1 എന്ന അനുപഭാതത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തുന.

(ബനി) I ചഡ  പക്യൂടനി ഡനിസനികച്ച് എഡക്യൂകക്കഷന ആന്റെച്ച് മഭാസച്ച് മതീഡനിയ ആഫതീസര് :

വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത : 

1. കസഭാഷലല്  സയനസച്ച്/കസഭാഷലല്  വര്ക്കച്ച്  അചലങനില്
എഡക്യൂകക്കഷനനിലുള ബനിരുദഭാനനര ബനിരുദലാം.

2. (കമല് വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതയചട അഭഭാവത്തനില്) കസഭാഷലല്
സയനസനിചല ഡനികപഭാമകയഭാടുകൂടനിയ ബനിരുദലാം.

ശമ്പള ചസയനില് - 39500-83000

II  ചടകനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച് :

വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത:  പനി.എസച്ച്.സനി.  മുകഖന  ജൂനനിയര്
ചഹല്ത്തച്ച്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡച്ച്  2  ആയനി  നനിയമനലാം  ലഭനിചവചര
ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇനചസകര് കഗ്രഡച്ച്  1,  ചഹല്ത്തച്ച് ഇനചസകര്,
ചഹല്ത്തച്ച്  സൂപര്ഹവസര്,  ചടകനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്  എന്നതീ
ക്രമത്തനില് ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂചട നനിയമനിക്കുന.

ശമ്പള ചസയനില് - 35700-75600

(സനി)  ചടകനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയനില്
ഇളവനുവദനിചനിടനില.  ചഡപക്യൂടനി  ഡനിസനികച്ച്  എഡക്യൂകക്കഷന  ആന്റെച്ച്  മഭാസച്ച്  മതീഡനിയ
ആഫതീസര് തസനികേയനികലയച്ച് ഉകദലഭാഗക്കയറനിലൂചടയള നനിയമനത്തനിനച്ച് വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലതയനില്  ഇളവനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലയച്ച്  ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂചടയള
നനിയമനത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത :

1. ബനിരുദലാം.

2. ചഹല്ത്തച്ച്  ഇനചസകകഴച്ച്  ചടയനിനനിലാംഗച്ച്  അചലങനില്  തത്തുലല
കയഭാഗലത എന്നനിവയഭാണച്ച്.
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കേരുനഭാഗപളനി ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് ചസന്റെര്

343 (2155) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ചഹഡച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിയനില്

ഡയഭാലനിസനിസച്ച് ചസനറര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനിയകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏതച്ച് ഏജനസനി വഴെനിയഭാണച്ച് ഇതച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

തുടക്കത്തനില് എത ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറച്ച്  പൂര്ണമഭായലാം  സസൗജനലമഭായനി  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്

പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് കേഴെനിയകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപളനി തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച്

ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് പദതനിയണച്ച്.  ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഡയറകറുചട കേതീഴെനിലുള

44 ആശുപതനികേളനില് മഭാനലവനിരുദ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിക്കുന്ന ഡയഭാലനിസനിസച്ച്

യൂണനിറ്റുകേളനില് കേരുനഭാഗപളനി തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡച്ച് കേസഭാര്കടഴച്ച് ആശുപതനിയലാം ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്.

കേരുനഭാഗപളനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ചഹഡച്ച്  കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിയനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്

ഉളചപടുത്തനി ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് തുടങ്ങഭാന തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി വഴെനി  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന

ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.-ചന  ചസഷലല്  പര്പസച്ച്  ചവഹനിക്കനിളഭായനി  സര്ക്കഭാര്

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബച്യു.എസച്ച്.  വഴെനി അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം

ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്. വഴെനി ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനുള ചചലവകേള സര്ക്കഭാര്

പഭാന  ഫണച്ച്  മുകഖനകയഭാ  എല്.എസച്ച്.ജനി.ഡനി.  കപ്രഭാജക്ടുകേള  മുകഖനകയഭാ

ലഭലമഭാക്കുകേയഭാചണങനില്  സസൗജനല  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  നല്കേഭാന

കേഴെനിയലാം. വഭാടര്, ഇലകനിസനിറനി ചഭാര്ജച്ച്, കേണ്സക്യൂമബനിള ഡയഭാലനിസനിസച്ച്, dialysate,

erythropoietin,  blood  transfusion  charges  എന്നതീ  തുടര്  ചചലവകേള

ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറനിചന്റെ നടത്തനിപനിനച്ച് ആവശലമഭാണച്ച്.
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344 (2156) ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  മലനിനതീകേരനിക്കചപട ഭഭാരതപ്പുഴെയചട കുടനിചവള കസഭാതസനില് നനിനള
കുടനിചവള  വനിതരണലാം  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള  ക്ഷണനിച്ചുവരുത്തുചമനളതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിരുനകവഭാ;  എങനില്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് കേഭാനസറുലാം, കേനിഡ്നനി, ലനിവര് തുടങ്ങനിയവയമഭായനി
ബന്ധചപട മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളുലാം മറ്റു പ്രകദശങ്ങചള അകപക്ഷനിചച്ച് വളചര കൂടുതലഭാചണന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഏചതങനിലുലാം സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. പടഭാമ്പനി നഗരപ്രകദശചത്ത സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം
വതീടുകേള,  മുനസനിപല് ഫനിഷച്ച്  മഭാര്ക്കറച്ച്,  ബസച്ച്  സഭാന്റെച്ച്,  കേലാംഫര്ടച്ച്  കസഷന എന്നതീ
സലങ്ങളനില് നനിനള ഖര-ദ്രഭാവകേ മഭാലനിനലങ്ങള ഓടകേള വഴെനി ഭഭാരതപ്പുഴെയനികലക്കഭാണച്ച്
എത്തുന്നതച്ച്. ഏതഭാണച്ച് എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഖര-ദ്രഭാവകേ മഭാലനിനലങ്ങള സലാംസ്ക്കരനിക്കഭാന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനില.  ചവളനിയഭാങലച്ച് ല  ചറഗുകലറര്  വന്നകതഭാടുകൂടനി  എലഭാ മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
പുഴെയനില് അടനിഞ്ഞുകൂടനി ഭഭാരതപ്പുഴെയനിചല ചവളലാം കുടനിക്കഭാകനഭാ മറഭാവശലങ്ങളകക്കഭാ
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം  മഭാലനിനലചപടനിരനിക്കുന.  പടഭാമ്പനി  നഗരകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്
ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കുകറയധനികേലാം  തഭാമസനിക്കുനണച്ച്.   അവരുചട
തഭാമസ സലങ്ങളനില്  പ്രഭാഥമനികേഭാവശലങ്ങളക്കച്ച്  സസൗകേരലമനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇതര
സലാംസഭാന ചതഭാഴെനിലഭാളനികേള മലമൂത വനിസര്ജനലാം ചചയന്നതച്ച് ഭഭാരതപ്പുഴെയനിലഭാണച്ച്.
പടഭാമ്പനി നഗരസഭയചട കുടനിചവള പദതനിക്കുലാം ഗുരുവഭായൂര് നഗരസഭ ഉളചപടുന്ന
ഏകേകദശലാം നഭാല്പകതഭാളലാം പഞഭായത്തുകേളുചട കുടനിചവള പദതനിയഭായ പഭാവറടനി കുടനിചവള
പദതനിയ്ക്കുലാം  ചവളചമടുക്കുന്നതച്ച്  ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  നനിന്നഭാണച്ച്.   ജലജനലമഭായ  എലഭാ
കരഭാഗങ്ങളുലാം ഇസൗ കേഭാരണങ്ങള ചകേഭാണ്ടുതചന്ന പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയചട പടനിഞഭാറന
ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലയചട കമല്പറഞ കുടനിചവള പദതനിയചട ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം
വളചര  കൂടുതലഭാണച്ച്.   ഇസൗ  വസ്തുതകേള  പടഭാമ്പനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനികയയലാം  പടഭാമ്പനി
തഭാലൂക്കച്ച് സഭയനിലുലാം അറനിയനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്.

(ബനി)  2016-ല്  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പടഭാമ്പനി  ഏരനിയയനിലുള  ചകേഭാപലാം
സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില് സര്കവ നടന്നനിരുന.  കേലഭാനസറനിചന്റെ പ്രചഭാരലാം അധനികേമുളതഭായനി
കേചണത്തനിയനിടനില.



362       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

കേമ്മേക്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേള

345 (2157) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര് പനി.എചച്ച്.സനി.കേചള കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളഭാക്കനി

ഉയര്ത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഏചതലഭാലാം  പനി.എചച്ച്.സനി.കേളഭാണച്ച്  ഇതനില് ഉളചപടുന്നതച്ച്;

പടനികേ നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  എചനലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച്  ഇതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചതച്ച്  എന്നച്ച്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സഭാപനങ്ങളുചട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതല മറനിചച്ച്  ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/

കബഭാക്കച്ച്/പഞഭായത്തച്ച്തല മഭാനദണ്ഡകത്തഭാടുകൂടനി സസൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്

സര്ക്കഭാര് മുനതൂക്കലാം നല്കുന്നതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് അതഭാതച്ച് വനിഭഭാഗലാം സഭാപനങ്ങളനില്

ഉണഭായനിരനികക്കണ  സസൗകേരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ചതരചഞടുകക്കണ  സഭാപനങ്ങചള

സലാംബന്ധനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള

ഘടലാംഘടമഭായനി  ഫഭാമനിലനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളഭാക്കനി സസൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനണച്ച്.

(സനി) സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ വനികേസന കബഭാക്കുകേള/അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള

ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  രതീതനിയനില്  ആദലഘടമഭായനി  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള

കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണച്ച്.

കുടനഭാടനിചല ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള പഠനിക്കഭാന നടപടനി

346 (2158) ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കുടനഭാടനില്  കേലഭാനസര്  ഉളചപചട  കരഭാഗങ്ങള  പടര്നപനിടനിക്കുന്നതച്ച് 

സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനച്ച്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള

ഉണഭാകുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പ്രകമഹലാം, രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം, ഹൃകദ്രഭാഗലാം, കേലഭാനസര്, പക്ഷഭാഘഭാതലാം
തുടങ്ങനിയ ജതീവനിതഹശലതീ കരഭാഗ കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനഭായനി വനിവനിധ പദതനികേളഭാണച്ച്
ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ആസൂതണലാം  ചചയച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  ആകരഭാഗല
കബഭാധവത്ക്കരണ  കഭാസുകേള,  ചസമനിനഭാറുകേള,  എകനിബനിഷനുകേള,  സ്കൂളതല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മതരങ്ങള തുടങ്ങനി നനിരവധനി കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
ആകരഭാഗല വകുപനിലൂചട നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഭക്ഷണലാം,  വലഭായഭാമലാം,  ലഹരനി എന്നതീ
വനിഷയങ്ങള പ്രതനിപഭാദനിച്ചുചകേഭാണച്ച് പ്രമുഖ ചലചനിത തഭാരങ്ങചള ഉളചപടുത്തനി ഹ്രസസ
ചനിതങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം സ്കൂള കുടനികേളക്കുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാവന്ന
രതീതനിയനില് വനിതരണലാം ചചയഭാനുള നടപടനിയലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേലഭാനസര് കരഭാഗചത്ത സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആര്.സനി.സനി.  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനിചലങനിലുലാം
വനിവനിധ തരലാം കേലഭാനസറുകേചളക്കുറനിചച്ച് ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നലതഭായ  ജതീവനിതഹശലനി  അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനുള  കബഭാധവത്ക്കരണവലാം  ആര്.സനി.സനി.-യചട
കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഓകങഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം മുനഹകേ എടുത്തച്ച് നടത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത
നമ്മുചട നഭാടനില് കൂടുതലഭായനി കേണ്ടുവരുന്ന വദനഭാര്ബുദലാം, സനഭാര്ബുദലാം, ഗര്ഭഭാശയഗള
കേലഭാനസര് മുതലയഭായവ  കനരകത്ത  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  പരനിശതീലന
പദതനികേളുലാം ആര്.സനി.സനി.  നടത്തനിവരുന.  ആര്.സനി.സനി.-യചട ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേലൂരുലാം,  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിചല  കേഞനികക്കഭാടുലാം  മുനകൂര്
കേലഭാനസര് നനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കൂടഭാചത,  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെകഞരനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല മുനകൂര് കേലഭാനസര് നനിര്ണയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച് ഇക്കഭാരലത്തനിലഭാവശലമഭായ
സഭാകങതനികേ സഹഭായവലാം ആര്.സനി.സനി.  നല്കേനിവരുന.  ആര്.സനി.സനി.  മുനകേചയടുത്തച്ച്
ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കച്ച്  കേലഭാനസര്  കരഭാഗനനിര്ണയ  പരനിശതീലനലാം,
സലാംകയഭാജനിതമഭായനി  നല്കേനിവരുന.  ഇവ കൂടഭാചത വനിവനിധ സലാംഘടനകേളുമഭായനി  നല്കേനി
വരുന.  കചര്ന്നച്ച് മുനകൂര് കേലഭാനസര് കരഭാഗ നനിര്ണയ കേലഭാമ്പുകേളുലാം ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കേലഭാനസര്  കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനച്ച്
കനതൃപഭാടവമുള സഭാമൂഹല-ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം നല്കേനി അവരുചട
കമഖലകേളനില് കേലഭാനസര് കബഭാധവത്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണച്ച്.
ഇതനില്  സ്കൂള  തലത്തനില്  പുകേയനിലയ്ചക്കതനിചരയള കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,
ഉളനഭാടന ഗ്രഭാമങ്ങളനിലുലാം കേടകലഭാര പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം നടത്തുന്ന പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവയലാം
ഉളചപടുലാം. സനഭാര്ബുദ കബഭാധവത്ക്കരണ മഭാസമഭായ ഒകകഭാബര് മഭാസത്തനില് പരമഭാവധനി
കബഭാധവത്ക്കരണ  കഭാസുകേളുലാം  പരനിശതീലന  പദതനികേളുലാം  ആര്.സനി.സനി.  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.
കേലഭാനസര് ബഭാധനിച കരഭാഗനികേചള ചനികേനിതനിക്കുന്നതനിനഭായനി അതനിനൂതനമഭായ ചനികേനിതഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേലഭാനസര്  ഗകവഷണത്തനിനുലാം
നമ്മുചട  നഭാടനിനച്ച്  കയഭാജനിചതഭായ  കേലഭാനസര്  നനിയനണ  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം ആര്.സനി.സനി. മുനഗണന നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
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അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന, ഫഭാര്മസനിസച്ച്, ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന

347 (2159) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം അസനിസനറച്ച്  സര്ജന,
ഫഭാര്മസനിസച്ച്,  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  എത  തസനികേകേളഭാണച്ച്
പുതുതഭായനി സൃഷനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  സൃഷനിച  തസനികേകേളനില്  എതകപര്ക്കഭാണച്ച്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ആശുപതനികേളനില് കഡഭാകര്മഭാരുചട എത ഒഴെനിവകേളഭാണുളചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന
തസനികേയനില് പുതുതഭായനി തസനികേകേചളഭാനലാം സൃഷനിചനിടനില.  എന്നഭാല് ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച്
സര്ജന തസനികേയനില്  47  പുതനിയ തസനികേകേളുലാം ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലചന്റെ  204  തസനികേകേളുലാം
സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലനഭായനി  168  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഒഴെനിവകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന - 20

ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന - 47

സനിവനില് സര്ജന - 24

ചതീഫച്ച് കേണ്സളടന്റെച്ച് - 4

സതീനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് - 13

കേണ്സളടന്റെച്ച് - 146

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് - 77

ചഡന്റെല് കേണ്സളടന്റെച്ച് - 1
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ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന്മേഭാരുചട
719 ഒഴെനിവകേളുലാം ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന്മേഭാരുചട 7 ഒഴെനിവകേളുലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
അഹഡസസച്ച്  നല്കേനിയ  20  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജചന്റെയലാം  47  ചഡന്റെല്  അസനിസന്റെച്ച്
സര്ജന്മേഭാരുചടയലാം നനിയമനത്തനിനുള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല്
ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  ചപ്രഭാകമഭാഷന  തസനികേയനിലുള
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം ചസഷലഭാലനിറനി കയഭാഗലതയള അസനിസന്റെച്ച്
സര്ജന്മേഭാരനില് നനിനലാം ഓപ്ഷന സസതീകേരനിചച്ച് ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെനിചന്റെ ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മതലത്തനില് രഭാസവസ്തുക്കള

348  (T* 2160)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതലത്തനില് അപകേടകേരമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്
ചപടഭാല് ആയതച്ച് പരഭാതനിചപടഭാനുള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  ഇചലങനില് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനിൽ എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണച്ച്.  അത്തരലാം പരഭാതനികേള നല്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണകററനില്  ഓഫതീസച്ച്  സമയങ്ങളനില്  1800  425  1125  എന്ന  കടഭാളഫതീ
നമ്പറുലാം ഇതുകൂടഭാചത  foodsafetykerala@gmail.com  എന്ന ചമയനില് ചഎഡനിയലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില് അതഭാതച്ച് ജനിലകേളനിചല അസനിസന്റെച്ച്
ഫുഡച്ച് കസഫനി കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുചട ചമഭാഹബല് നമ്പറുകേളനിലുലാം ഓഫതീസച്ച് നമ്പറുകേളനിലുലാം
ചമയനില്  ചഎഡനിയനിലുലാം  പരഭാതനികേള  അറനിയനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ  നനിയമസഭഭാ
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഫുഡച്ച്  കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  നനിയനണത്തനില്
ഫുഡച്ച് കസഫനി സര്ക്കനിള ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇസൗ ഫുഡച്ച് കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരുചട ചമഭാഹബല് നമ്പറനിലുലാം ചമയനില് ചഎഡനിയനിലുലാം പരഭാതനിചപടഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനിലുള സലാംവനിധഭാനങ്ങള പരലഭാപ്തമഭാണച്ച്.

(സനി)  പരഭാതനികേള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഹകേകേഭാരലലാം ചചയന്നതനിനച്ച് ഒരു
ചമഭാബല് ആപച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് നടപഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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മതലത്തനില് രഭാസവസ്തുക്കളുചട ഉപകയഭാഗലാം

 349 (T* 2161)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കൂടുതല്കേഭാലലാം  കകേടുവരഭാചത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്,മതലത്തനില്  രഭാസവസ്തുക്കൾ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പരനികശഭാധനകേളഭാണച്ച്  നടത്തനിവരുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതച്ച്  മൂലമുണഭാകുന്ന ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങൾ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനങനിലുലാം
പഠനങ്ങൾ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് കേഭാലലാം കകേടുവരഭാചത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
മതലത്തനില്  കസഭാഡനിയലാം  ചബനകസറച്ച്,  കഫഭാര്മഭാലനിന  എന്നതീ  രഭാസവസ്തുക്കള
കചര്ക്കുന്നതഭായനി രഭാസപരനികശഭാധനയനില് ചതളനിഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  മതലത്തനിചല  രഭാസവസ്തുക്കള  കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  വനിവനിധയനിനലാം  മതലത്തനിചന്റെയലാം  ചഎസനിചന്റെയലാം
സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് ചകേഭാചനിയനിലുള ചസനടല് ഇനസനിറക്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച്
ചടകകഭാളജനിയനിലുലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
സര്ക്കഭാര് അനലറനിക്കല് ലഭാബുകേളനിലുലാം രഭാസപരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  ഇതനിനഭായനി
ജനി.സനി.എലാം.എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്. (ഗലഭാസച്ച് ചക്രഭാമഭാകറഭാഗ്രഭാഫച്ച് മഭാസച്ച് ചസകകഭാ കഫഭാകടഭാ
മതീറര്) എന്ന ഉപകേരണലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

(സനി)  പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിടനില.

ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുചട ഉപകയഭാഗലാം

350 (2162) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

സലാംസഭാനത്തച്ച്  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായള  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം
മൂലമുണഭായ ദൂഷലവശങ്ങചളക്കുറനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തുകേയണഭാകയഭാ  ;  എങനില് പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്കടഭാ  ഇചലങനില്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള  ഏചതങനിലുലാം  സലാംഘടനയചട
റനികപഭാര്കടഭാ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ?

* 'T' മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  രഭാജലത്തച്ച് ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുചട
അശഭാസ്ത്രതീയവലാം  കഡഭാകറുചട  കമല്കനഭാടമനിലഭാചതയമുള  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടുന്നതഭായനി
ഇനലന കേസൗണ്സനില് ഓഫച്ച് ചമഡനിക്കല് റനിസര്ചനിചന്റെ പഠനത്തനില് കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതുമൂലലാം ആന്റെനി ബകയഭാടനിക്കച്ച് ചറസനിസനസച്ച് എന്ന ഗുരുതരഭാവസ സലാംജഭാതമഭാകുചമനലാം
വരുലാംകേഭാലങ്ങളനില്  നനിലവനിലുള  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളചക്കഭാനലാംതചന്ന  കരഭാഗങ്ങചള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാചത വരനികേയലാം ജതീവചന്റെ നനിലനനില്പനിനുതചന്ന കേടുത്ത
ഭതീഷണനി ഉളവഭാക്കുചമനലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

കകേഭാടപറമ്പച്ച്, ചകേഭായനിലഭാണനി ആശുപതനികേളനില് 
നഴ്സുമഭാരുചട തസനികേകേള

351 (2163) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  കകേഭാടപറമ്പച്ച്  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  കുടനികേളുചടയലാം  ആശുപതനി,
ചകേഭായനിലഭാണനി ജനറല്  (തഭാലൂക്കച്ച്)  ആശുപതനി എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനച്ച്
നഴ്സുമഭാരനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ആശുപതനികേളനില് നഴ്സുമഭാരുചട പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി&സനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

352 (2164) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില്
ആകരഭാഗല വകുപച്ച് നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളുചട കേണക്കച്ച് തസനികേ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മഭാനനവഭാടനി  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനില് പുതുതഭായനി എത കഡഭാകര്മഭാചര നനിയമനിച്ചു;
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(സനി) ഈ ആശുപതനിയനില് കഡഭാകര്മഭാരുചട എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വയനഭാടച്ച് ജനിലയനില്
അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന/കേഭാഷസഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്  തസനികേകേളനില്
43  നനിയമനങ്ങളുലാം  ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന തസനികേയനില് ഒരു നനിയമനവലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന/
കേഭാഷസഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല്  ആഫതീസര്  തസനികേകേളനില്  മഭാനനവഭാടനി  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനില് 6 കഡഭാകര്മഭാചര നനിയമനിച്ചു.

(സനി) ഒഴെനിവകേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

കേണ്സളടന്റെച്ച് (ഇ.എന.റനി.) - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് (സര്ജറനി) - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് (അനസതീഷല) - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് (പതീഡനിയഭാടനികച്ച്) - 2

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് (ഒഫഭാല്കമഭാളജനി) - 2

ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന - 2

(ഡനി) കേണ്സളടന്റെച്ച് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവകേള ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല് ചപ്രഭാകമഭാഷന
കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  ചപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂചട  നനികേത്തുന്നതനിനുള  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.   ജൂനനിയര്  കേണ്സളടന്റെച്ച്  പതീഡനിയഭാടനികച്ച്,  ഒഫഭാല്കമഭാളജനി  ഒഴെനിവകേള
ചസഷലഭാലനിറനി കയഭാഗലതയള കഡഭാകര്മഭാരനില് നനിനലാം ഓപ്ഷന സസതീകേരനിചച്ച് ഉടന
നനികേത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന
തസനികേയനില് പനി.എസച്ച്.സനി.യനില് നനിനലാം  അഹഡസസച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  നനിയമന
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.

കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള

353 (2165) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പയന്നരൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് ഏചതഭാചക്ക വനിഭഭാഗലാം കഡഭാകര്മഭാരുചട
കസവനമഭാണച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുളതച്ച് ;
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(ബനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  ഏചതഭാചക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  കഡഭാകര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളളതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
ഇതുവചര സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  ആവശലമഭായ  കഡഭാകര്മഭാചര  എന്നകത്തക്കച്ച്
നനിയമനിക്കഭാന കേഴെനിയചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  അനുവദനതീയമഭായ  തസനികേയനില്
നനിലവനിലുള കഡഭാകര്മഭാരുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

സൂപ്രണച്ച് - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് ചമഡനിസനിന - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് സര്ജറനി - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് ഹഗനകേച്ച് - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് പതീഡനിയഭാടനികച്ച് - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് ഇ.എന.റനി. - 1

കേണ്സളടന്റെച്ച് അനസതീഷല - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് ചമഡനിസനിന - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് സര്ജറനി - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് ഹഗനകേച്ച് - 2

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് ഓര്കത്തഭാ - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് ഇ.എന.റനി. - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് അനസതീഷല - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് ഒഫഭാല്കമഭാളജനി - 1

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെച്ച് പതീഡനിയഭാടനികച്ച് - 2

ചതീഫച്ച് ചമഡനിക്കല് ആഫതീസര് - 4

(ബനി)  കേണ്സളടന്റെച്ച്  ചമഡനിസനിന,  ഹഗനകേച്ച്,  ഇ.എന.റനി.  എന്നതീ
തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവണച്ച്.

801/2019
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(സനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല്  ചപ്രഭാകമഭാഷന
കേമ്മേനിറനി കൂടുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  ചസലകച്ച്  ലനിസച്ച്
അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന കേഴെനിയന്നതഭാണച്ച്.

കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

354 (2166) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  നനിലവനിലുള  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ്
അനുസരനിചച്ച് കഡഭാകര്മഭാരുചട എണലാം കുറവഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഡഭാകര്മഭാരുചട എണത്തനില് കുറവച്ച് കനരനിടുന്ന ജനിലകേള ഏചതലഭാമഭാണച്ച്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കഡഭാകര്മഭാരുചട
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് എന്തുനടപടനി സസതീകേരനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് മഭാതകമ അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന്മേഭാരുചട
20 ഒഴെനിവകേള കശഷനിക്കുനള.

(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന
തസനികേയനില് 719 കപര്ക്കുലാം ദനല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന തസനികേയനില് 7 കപര്ക്കുലാം
നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത  ദനല്  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജചന്റെ  47  തസനികേ
സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.

കേഭാഞനിരപളനി ആശുപതനിയചട വനികേസനലാം

355 (2167) കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാഞനിരപളനി ആശുപതനിയചട രണഭാലാം ഘട വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിച
ഫയല് ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച് ;
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(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനങനിലുലാം  തടസലാം  നനിലവനിലുകണഭാചയന്നച്ച്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനച്ച്  എന്നകത്തക്കച്ച് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേഭാഞനിരപളനി ആശുപതനിയചട രണഭാലാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള

10 കകേഭാടനി 30 ലക്ഷലാം രൂപയചട എസനികമറനിനച്ച് 14-2-2017-ചല ചസഷലല് വര്ക്കനിലാംഗച്ച്

ഗ്രൂപനില് ഉളചപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ചനയഭാറനിനകേര ജനറല് ആശുപതനി

356 (2168) ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചനയഭാറനിനകേര ജനറല് ആശുപതനിയനില്  കേഭാരുണല പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

അനുവദനിച ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനറല് ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയ ഈ ആശുപതനിയനില് പുതനിയ

തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനിയനില്

നനിലവനില്  അതലഭാവശല  മരുനകേള  കപഭാലുമനിലഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില്,  അവ

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനയഭാറനിനകേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസച്ച് ചസന്റെര്

സഭാപനിക്കുന്നനിതനിനുകവണനി 10 യൂണനിറച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുചണങനിലുലാം കേഭാരുണല ചബനവലന്റെച്ച്

ഫണനില്നനിനലാം  തുടര്നള  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനിയലാം  ഫണ്ടുലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്

പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനിടനില.

(ബനി)  ചനയഭാറനിനകേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  ആര്ദ്രലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  തുടര്നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി) ആവശലക്കഭാകരചറയള ചനിലതരലാം മരുനകേളക്കുലാം ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങളുചട
ചനികേനിതയച്ച്  ആവശലമഭായ  ചനില  മരുനകേളക്കുലാം  ആകപക്ഷനികേമഭായ  രതീതനിയനിലുള
ചനില  കുറവകേള  ചനയഭാറനിനകേര  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനിയനില്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മരുനകേചള  ആവശലക്കഭാരുചട  എണലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്,
ഏറവലാം കൂടുതല്/മനിതമഭായ രതീതനിയനില്/  കനരനിയ രതീതനിയനില്  എന്നനിങ്ങചന മുനകേഭാലങ്ങളനിചല
വനില്പനയചട  അടനിസഭാനത്തനില്  മൂന്നഭായനി  തരലാംതനിരനിചച്ച്  അവസകരഭാചനിതമഭായ
ഇടചപടലനിലൂചട കേരുതല് കശഖരലാം ഉറപഭാക്കനി,  തുടര്ചയഭായ മരുന്നച്ച് ലഭലത സഭാധലമഭാകുന്ന
തരത്തനിലഭാണച്ച്  കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

ആകരഭാഗല വകുപനിചല പരനിഷ്കഭാരലാം

357 (2169) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപച്ച് ഡയറകകററനില് കേഴെനിഞ  5  വര്ഷമഭായനി കജഭാലനിയനില്
തുടരുന്ന കറനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുചട തസനികേതനിരനിച്ചുള കപരച്ച് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറകകററനില്  ചസക്രകടറനികയറനിചലന്നകപഭാചല
ബകയഭാചമടനികേച്ച് പഞനിങച്ച് സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആകരഭാഗലവകുപനിചല ഫയലുകേളുചട അടനിയനര നതീക്കത്തനിനച്ച് ഇ-ഫയല്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഡയറകകററനില്  നനിലവനില്  വരുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം
നനിലവനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരലാം അനുബന്ധലാം ആയനി ഉളടക്കലാം ചചയന.*

(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഡയറകകററനില് നനിലവനില് ബകയഭാചമടനികേച്ച് പഞനിലാംഗച്ച്
സലാംമ്പ്രദഭായലാം ഉണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനിലനില.

പത്തനലാംതനിടയനിചല ആശുപതനികേളുചട അടനിസഭാന 
സസൗകേരല വനികേസനലാം

358 (2170) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പത്തനലാംതനിടയനിലുലാം,  കകേഭാഴെകഞരനിയനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനറല്
ആശുപതനികേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  നനിലവനിലുള  സസൗകേരലങ്ങള
പരനിമനിതമഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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(ബനി)  ജനിലയനില് വൃക്കകരഭാഗനികേളുചട എണലാം വര്ദനിച്ചു വരുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച്
പഠനലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല ഉപകേരണങ്ങളുചട എണലാം വര്ദനിപനിചച്ച്
സസൗകേരലങ്ങള കൂട്ടുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുചട പ്രധഭാന ആശയ കകേന്ദ്രമഭായ പത്തനലാംതനിട
ജനറല് ആശുപതനിയനിചല അടനിസഭാന സസൗകേരലവലാം കഡഭാകര്മഭാരുചട കസവനവലാം
വര്ദനിപനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  നനിലവനില്  6  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
ചമഷതീനുകേളുണച്ച്.   ടനി  ചമഷതീനുകേള എലഭാലാം പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്.  നനിലവനില് ഒരു
ഷനിഫച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  കകേഭാഴെകഞരനി ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിചല ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറനില് നനിലവനിലുള സസൗകേരലങ്ങള കൂടുതല് ചമചചപടുകത്തണതുണച്ച്.

(ബനി)  ചകേ.ചഎ.ചഎ.എഫച്ച്.ബനി. വഴെനി പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി)  പത്തനലാംതനിട ജനറല് ആശുപതനിയനില് പുതനിയ ചമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള
സലസസൗകേരലലാം  നനിലവനിലുള  യൂണനിറനില്  ഇല.  കകേഭാഴെകഞരനി  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനിചല
ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറനിചല  ഉപകേരണങ്ങളുചട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന  ചകേ.ചഎ.ചഎ.എഫച്ച്.ബനി.
പദതനി  മുകഖന  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  ചമഡനിക്കല്  സര്വതീസസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡനിചന ചസഷലല് പര്പസച്ച് ചവഹനിക്കനിള ആയനി സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിചനിടഭാണച്ച് ചകേ.എചച്ച്.ആര്.  ഡബക്യൂ.എസച്ച്.  വഴെനി അടനിസഭാന സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നതച്ച്.  കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡച്ച് വഴെനി
ഉപകേരണങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനറല് ആശുപതനിയനില് അനുവദനതീയമഭായ തസനികേകേളനിചലലഭാലാം
കഡഭാകര്മഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.

പചക്കറനികേളനിചലയലാം ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങളനിചലയലാം 
കേതീടനഭാശനിനനി പ്രകയഭാഗലാം

359 (2171) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  പചക്കറനികേള/ഫലവര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളചപചടയളവയനില്  കേതീടനഭാശനിനനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയഭാനുലാം  കേതീടനഭാശനിനനി  ഉപകയഭാഗനിചവ  വനില്പന  നടത്തുന്നതച്ച്
തടയഭാനുലാം എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  കകേരളത്തനികലക്കച്ച്  കേയറനി  അയയ്ക്കുന്ന
ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളനില് വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് കേതീടനഭാശനിനനികേള ഉളചപടതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേതീടനഭാശനിനനികേള  പ്രകയഭാഗനിച  പചക്കറനികേള  പ്രധഭാനമഭായലാം  അയല്
സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നഭാണച്ച്  കകേരളത്തനികലക്കച്ച് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതച്ച്.  കകേരളത്തനിചല പചക്കറനി
മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് നനിനള പചക്കറനികേളുചട സഭാമ്പനിളുകേളുലാം,  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് കൂടനി  കേടനവരുന്ന പചക്കറനികേളുചട സഭാമ്പനിളുകേളുലാം കശഖരനിചച്ച്
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിപനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാചത  സഭാമ്പനിളുകേള
ചവളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിചല ചപസനിചചസഡച്ച് ചറസനിഡക്യൂ ചടസനിലാംഗച്ച് ലഭാബനിലുലാം
അയചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന പരനിധനിയനിലുലാം  കൂടുതലഭായനി  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  അളവച്ച്
കേചണത്തനിയഭാല് അവര്ചക്കതനിചര  2006-ചല ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി പനി.എചച്ച്.സനി.-കേള

360 (2172) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി സലാംസഭാനത്തച്ച് പനി.എചച്ച്.സനി.കേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉചണങനില് മങട മണ്ഡലത്തനിചല കുറുവഭാ പഞഭായത്തനിചല വറല്ലൂരനിലുലാം,
അങ്ങഭാടനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തനിചല തനിരൂര്ക്കഭാടുലാം,  മൂര്ക്കനഭാടച്ച്  പഞഭായത്തനിചല പുന്നക്കഭാടച്ച്
ഭഭാഗത്തുലാം ഓകരഭാ പനി.എചച്ച്.സനി.കേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധചപട മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു പനി.എചച്ച്.സനി. എങനിലുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം
എന്നതഭാണച്ച് നനിലവനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നയലാം.  എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു
പനി.എചച്ച്.സനി.-കയഭാ, സനി.എചച്ച്.സനി.-കയഭാ, തഭാലൂക്കഭാശുപതനികയഭാ നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി) നനിലവനിലുള ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിചല സസൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം
ചമചചപടുത്തഭാനുമഭാണച്ച് ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഇകപഭാള മുനഗണന നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.
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(സനി)  ഒരു ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു പനി.എചച്ച്.സനി.  എങനിലുലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
എന്നതഭാണച്ച് നനിലവനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നയലാം.  എലഭാ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം ഒരു
പനി.എചച്ച്.സനി.-കയഭാ സനി.എചച്ച്.സനി.-കയഭാ, തഭാലൂക്കഭാശുപതനികയഭാ നനിലവനില് ഉണച്ച്.

ഒകപ്തഭാചമടനിസച്ച് തസനികേകേള

361 (2173) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തച്ച് ആകരഭാഗലവകുപനില് വനിവനിധ ജനില, തഭാലൂക്കച്ച്, കേമ്മേക്യൂണനിറനി
ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് എത ഒപ്കറഭാചമടനിസച്ച് തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുനണച്ച്;  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ഒഫഭാല്മനികേച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്,  റനിഫഭാക്ഷനനിസച്ച്,
ഓര്കത്തഭാപ്റനിസച്ച്  തസനികേകേള  ഏകേതീകേരനിചച്ച്  ഒപ്കറഭാചമടനിസച്ച്  എന്നച്ച്  നഭാമകേരണലാം
നടത്തനി  ഉത്തരവച്ച്  ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിചല വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് എത ഒപ്കറഭാചമടനിസച്ച്  തസനികേകേളഭാണച്ച് നനിലവനിലുളതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിചല വനിവനിധ ആശുപതനികേളനിലുലാം,  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
കഹഭാമനികയഭാ,  ആയര്കവദ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  അധനികേ ഒപ്കറഭാചമടനിസച്ച്
തസനികേകേള സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 6 തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണച്ച്.  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  31.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന :

ചമഡനിക്കല് കകേകളജച്ച്, തനിരുവനനപുരലാം - 12

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്, കകേഭാടയലാം - 3
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ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്, തൃശ്ശൂര് - 4

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്,  ആലപ്പുഴെ - 5

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 5

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്, ചകേഭാലലാം - 2

(ഡനി)  ലഭലമഭായ ചപ്രഭാകപഭാസലുകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഒകപ്തഭാചമടനിസനിചന്റെ ഒഴെനിവകേള

362 (2174) ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ആശുപതനികേളനില്  സതീനനിയര്  ഒപ് കത്തഭാചമടനിസനിചന്റെ

(കനതപരനികശഭാധകേര്) എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള  ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കേഭാന  നടപടനികേള 

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഒപ് കത്തഭാചമടനിസച്ച് കഗ്രഡച്ച്-II-ചന്റെ നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേള എതചയനലാം

അതച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇചലങനില്  ഉടനതചന്ന  പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ആശുപതനികേളനില് സതീനനിയര്

ഒകപ്തഭാചമടനിസനിചന്റെ 9 ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേളനികലക്കച്ച് ചപ്രഭാകമഭാഷന നല്കുന്നതനിനുള നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി) ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനില് ഒകപ്തഭാചമടനിസച്ച് കഗ്രഡച്ച് II-ചന്റെ 6 ഒഴെനിവകേളുലാം

ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില്  5  ഒഴെനിവകേളുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.  ചമഡനിക്കല്

വനിദലഭാഭലഭാസവകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലുള 5 ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള ഒഴെനിവകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാനുള

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ബസച്ച് വഭാങ്ങനി 
നല്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച ഫയല്

363 (2175) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നനിന്നച്ച്  ചതങ്ങനിലക്കടവച്ച്
കേഭാനസര് ചസന്റെറനികലയ്ക്കുലാം ചചറൂപ സനി.എചച്ച്.സനി യനികലയ്ക്കുലാം കഡഭാകര്മഭാകരയലാം പഭാരഭാ
ചമഡനിക്കല് സഭാഫനികനയലാം ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനച്ച് എലാം.എല്.എ.-യചട നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം  ആസനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ഒരു ബസച്ച് വഭാങ്ങനി നല്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിച  1552/M1/2016/H&FWD  ഫയലനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിശദ  ചപ്രഭാകപഭാസല്  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള
ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  16-11-2016-ചല  207/NCC2/2016/Fin  അനസൗകദലഭാഗനികേ
കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗലവകുപനില് നനിലവനിലുള 1016240/16-M ഫയലനില് എന്തു
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 1552/M1/16/H&FWD ഫയല് ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ അഭനിപ്രഭായത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബസച്ച്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള  തുടര്നടപടനികേള  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയലാം
തതീര്പഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.

ജൂനനിയര് പബനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് നഴ ച്ച് കഗ്രഡച്ച് I

364 (2176) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ജൂനനിയര്  പബനികേച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച്  നഴച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  I  ആയനി  ചപ്രഭാകമഭാഷന
ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം പത്തു മുതല് ഇരുപതു വര്ഷലാം വചര കസവനമനുഷ്ഠനിക്കുന്നവർ
എതയഭാചണന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കഗ്രഡച്ച്  I  ചപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിചവർ  ജനില  വനിടച്ച്
കപഭാകകേണതനില എന്ന നനിയമലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ജൂനനിയര്  പബനികേച്ച്  ചഹൽത്തച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  നഴ്സുമഭാരുചട  നനിയമനലാം
മുനപുണഭായനിരുന്ന തരത്തനില് 2:1  എന്ന അനുപഭാതത്തനില് തചന്ന നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മുനനിസനിപല് കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഇകപഭാള എത ജൂനനിയര്
പബനികേച്ച് ചഹൽത്തച്ച്കനഴച്ച് തസനികേ നനിലവനിലുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ജൂനനിയര്  പബനികേച്ച്  ചഹൽത്തച്ച്നഴച്ച്  തസനികേയനിൽ
2017  മഭാര്ചച്ച്  31  വചര  എത  ഒഴെനിവകേളുണച്ച്;  ഇതച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-യച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനിൽ എന്നകത്തക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജൂനനിയര് പബനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് കനഴച്ച് കഗ്രഡച്ച് I ആയനി ചപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിചനിട്ടുലാം
ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  പത്തുമുതല്  ഇരുപതുവര്ഷലാം  വചര  കസവനമനുഷ്ഠനിക്കുന്നവര്
ഉചണന്ന  വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടനിടനില.  കഗ്രഡച്ച്  I  ചപ്രഭാകമഭാഷന  ലഭനിചവചര
സലാംസഭാനതല സതീനനികയഭാറനിറനി ആയനി പരനിഗണനിചച്ച് അനര്ജനിലഭാ സലലാംമഭാറത്തനിനച്ച്
പരനിഗണനിക്കണമന്നച്ച്  വനിവനിധ  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്  ബഹുമഭാനചപട
കകേരള അഡനിനനികസറതീവച്ച് ചചടബക്യൂണല്  ഒരു ചപഭാതു ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഒചരഭാഴെനിവച്ച് ഉണഭായനിരുന്നതച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

സഭാഫച്ച് നഴ ച്ച് കഗ്രഡച്ച് II ഒഴെനിവകേള

365 (2177) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  സഭാഫച്ച്  നഴ് സച്ച്
കഗ്രഡച്ച് II-ല് നനിലവനിൽ എത ഒഴെനിവകേളുചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2017  ജൂണ്  31-നച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന്ന കേഭാറഗറനി  201/2010  നമ്പര്
157/14/SSIII  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  സഭാഫച്ച്  നഴ് സുമഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനില്
എചനങനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ; എങനില് ആയതച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറകറുചട  കേതീഴെനില്  16  ഒഴെനിവകേളുലാം  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകറുചട കേതീഴെനില് 91 ഒഴെനിവകേളുലാം ഉണച്ച്.

(ബനി)  തടസങ്ങള ഒനമനില.

(സനി)  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയച്ച് നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.
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ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്

366 (2178) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് ഇകപഭാള എത 'ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര്'  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;
തഭാലൂക്കച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാരുചട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന സസതീകേരനിചനിട്ടുള
പദതനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേമഭായ ആവശലലാം പരനിഗണനിചച്ച് കൂടുതല് ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാചര
നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില്  2522  ആശഭാ വര്ക്കര്മഭാര് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
തഭാലൂക്കച്ച് തനിരനിച്ചുള കേണക്കച്ച് തഭാചഴെ പറയന :

1 പഭാലക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് 450

2 പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കച്ച് 435

3 മണഭാര്ക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് 388

4 ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കച്ച് 434

5 ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കച്ച് 423

6 ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കച്ച് 392

                                     ആചകേ 2522

(ബനി)   ആശമഭാരുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പുതനിയ കമഖലകേളനില് ആശമഭാരുചട പ്രവര്ത്തനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം അതനിനഭായനി
പുതനിയ ഇനചസന്റെതീവകേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ജതീവനിതചചശലതീകരഭാഗ നനിയനണ
പരനിപഭാടനികേള എസച്ച്.എന.സനി.യ.-വനില്  നനിന്നച്ച് ഡനിസ്ചഭാര്ജച്ച് ചചയന്ന കുടനികേളുചട
പരനിചരണത്തനിനഭായള ഇനചസന്റെതീവകേള, ശനിശു മരണലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയന്നതനിനുലാം,
കേഭാനസര്  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  കുടനികേളുചട  ജന്മേചചവകേലലങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കു
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ന്നതനിനുചമലഭാലാം പുതനിയ ഇനചസന്റെതീവകേള 2017-2018-ല് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാചത ആശമഭാരുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയകപഭാള പ്രവര്ത്തനത്തനില്
പുറകേനിലഭായവചര ചമചചപടുത്തനി പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   നനിലവനിലുള ഒഴെനിവകേളനില് പുതനിയ ആശമഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴ ച്ച്

367 (2179) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) SIMET-നച്ച് കേതീഴെനില് തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലത്തനില് ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാഴച്ച്  നടത്തുന്ന  കകേഭാകളജനിചന  പളളുരുത്തനിയനിചല  ബനി.എസച്ച്.സനി.  നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജനികലക്കച്ച് ലയനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേരള നഴനിലാംഗച്ച് കേസൗണ്സനില്/ ഇനലന നഴനിലാംഗച്ച്
കേസൗണ്സനില് എന്നനിവയചട നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനില്  നനിലവനിലുളള  ഫയലനികന്മേല്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സര്ക്കഭാര് ഇസൗ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകേയലാം സനിചമറനിനച്ച്  കേതീഴെനില്
തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്  കപഭാസച്ച്  കബസനികേച്ച്  ബനി.എസച്ച്.സനി.  നഴനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴച്ച്
നടത്തുന്ന കകേഭാകളജനിചന, പള്ളുരുത്തനിയനിചല ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനികലയച്ച്
ലയനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  3-3-2017-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  534/2017/ആ.കു.വ.
ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കുകേയലാം ചചയ.

കപഭാസച്ച് കബസനികേച്ച് ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴ ച്ച്

368 (2180) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരള നഴനിലാംഗച്ച്  കേസൗണ്സനിലനിചന്റെ നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം സനി-ചമറച്ച്  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില്
നടത്തുന്ന കപഭാസച്ച് കബസനിക്കച്ച് ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴച്ച് പള്ളുരുത്തനി സനി-ചമറച്ച്
കകേഭാകളജനികലക്കച്ച് ലയനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി) എങനില് എന്തു നടപടനി എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പള്ളുരുത്തനി  സനി-ചമറച്ച്  കകേഭാകളജനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്
കഹഭാസല് സസൗകേരലലാം ഇലഭാത്തതനിനഭാല് കനരനിടുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കപഭാസച്ച് കബസനികേച്ച് ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴച്ച് പള്ളുരുത്തനിയനികലക്കച്ച്
മഭാറ്റുകേയഭാചണങനില് തൃപ്പുണനിത്തുറയനിചല ചകേടനിടലാം കഹഭാസലഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഇസൗ വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകേയലാം സനിചമറനിനച്ച്  കേതീഴെനില്
തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലത്തനില്  കപഭാസച്ച്  കബസനികേച്ച്  ബനി.എസച്ച്.സനി.  നഴനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഴച്ച്
നടത്തുന്ന കകേഭാകളജനിചന, പള്ളുരുത്തനിയനിചല ബനി.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനികലയച്ച്
ലയനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് 3-3-2017-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 534/2017/ആ.കു.വ. ഉത്തരവച്ച്
പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഡനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിചല  കപഭാസച്ച്  കബസനികേച്ച്  ബനി.എസച്ച്.സനി.  നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജച്ച് പള്ളുരുത്തനിയനികലക്കച്ച് മഭാറ്റുന്നതനിനച്ച് അനുമതനി നല്കേനിയ സഭാഹചരലത്തനില്
തൃപ്പൂണനിത്തുറയനിചല ചകേടനിടലാം കഹഭാസലനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

കേളമകശ്ശെരനി സഹകേരണ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്

369 (2181) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കേളമകശ്ശെരനി സഹകേരണ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് സര്ക്കഭാര് ഏചറടുക്കുകമ്പഭാള
ചറഗുലര്,  കേരഭാര്,  ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
കജഭാലനി ചചയനിരുന്നവരുചട എണലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുത്തതനിനുകശഷലാം  ഇവരനില്  എത  കപചരയഭാണച്ച്
സനിരചപടുത്തനിയനിട്ടുളചതനലാം  മറ്റുളവരുചട  കേഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
എചനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുത്തതനിനു കശഷലാം ഏചതങനിലുലാം  തസനികേകേളനില് ചറഗുലര്/
കേരഭാര്/ ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില്
ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) റഗുലര് വനിഭഭാഗലാം - 375 എണലാം

കേരഭാര് വനിഭഭാഗലാം - 172 എണലാം  

   ദനിവസകവതന വനിഭഭാഗലാം -        196 എണലാം

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്തതനിനുകശഷലാം, ചകേഭാചനി സഹകേരണ ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്

കജഭാലനി  ചചയചകേഭാണനിരുന്ന  സനിരലാം  കജഭാലനി  ജതീവനക്കഭാചര  അകക്കഭാമകഡറച്ച്

ചചയന്നതതനിനഭായനി  375  തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 27-1-2015-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)

15/2015/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  അദലഭാപകേരുചട  148

തസനികേകേളുലാം  അനദലഭാപകേരുചട  202  തസനികേകേളുലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  4-3-2016-ചല

സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  71/16/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  25  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാകരയലാം അകക്കഭാമകഡറച്ച്

ചചയച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  315

തസനികേകേളുലാം സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്. ഭരണ വനിഭഭാഗത്തനിചല സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി

പ്രനിനസനിപല്, അഡനിനനികസറതീവച്ച് ഓഫതീസര്, അക്കസൗണച്ച്സച്ച് ഓഫതീസര്, കലഭാ ചസക്രടറനി,

അഡനിനനികസറതീവച്ച് അസനിസന്റെച്ച് എന്നനിങ്ങചന 5 തസനികേകേളുലാം സൃഷനിചച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഏചറടുത്തതനിനുകശഷലാം റഗുലര് അടനിസഭാനത്തനില് ജതീവനക്കഭാചര

നനിയമനിചനിടനില.  കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  8  അദലഭാപകേചരയലാം,

ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില്   4  അനദലഭാകേകരയലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇവരുചട

വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം -1 ആയനി കചര്ക്കുന.*

പള്ളുരുത്തനി നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനില് എലാം.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാഴ ച്ച്

370 (2182) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സതീ-ചമറനിചന്റെ പളളുരുത്തനി നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനില് എലാം.എസച്ച്.സനി. നഴനിലാംഗച്ച്

കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് 2006-2011-ചല സര്ക്കഭാര് അനുമതനി /എന.ഒ.സനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  എന.ഒ.സനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴച്ച്  നഭാളനിതുവചര  ആരലാംഭനിചനിടനില

എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസജുത കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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ഉത്തരലാം

(എ)  സനിചമറനിചന്റെ പള്ളുരുത്തനി നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനില് എലാം.എസച്ച്.സനി.  നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  19-5-2011-ചല സ.ഉ.(ചചകേ) നമ്പര് 312/2011/ആ.കു.വ.
ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം എന.ഒ.സനി. നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  ഉണച്ച്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

പഭാരനിപളനി ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്

371 (2183) ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുളചപട പഭാരനിപളനി ഗവണ്ചമന്റെച്ച്
ചമഡനിക്കല് കകേഭാളജനില് ഇസൗ വര്ഷലാം തചന്ന ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുള
സസൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിനുള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില്,
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഇനനി  എചനലഭാലാം  സസൗകേരലങ്ങള  ഒരുകക്കണതുചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇ.എസച്ച്.ഐ. കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിന്നച്ച് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പഭാരനിപളനി
ചമഡനിക്കല് കകേഭാളജച്ച് ഏചറടുക്കുകമ്പഭാഴള എലാം.ഒ.യ. വലവസ പ്രകേഭാരലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്
ഉറപച്ച് നല്കേനിയനിരുന്ന സസൗജനല ചനികേനിത,  സസൗജനല മരുന്നച്ച്,  സസൗജനല ഭക്ഷണലാം,
സസൗജനല ആലാംബുലനസച്ച് സസൗകേരലലാം,  റഫറല് സസൗകേരലലാം,  പ്രകതലകേമഭായ ഒ.പനി  -  ചഎ.പനി
കേസൗണറുകേള എന്നനിവ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് പ്രസ്തുത സസൗകേരലങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം തടസങ്ങളഭാണുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചഭാത്തനൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ചകേഭാലലാം ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില്  2017-2018  അദലഭായന വര്ഷലാം ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസലാം തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  390  അദലഭാപകേ
അനദലഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനലാം സജമഭാകേഭാത്ത
ഗവണ്ചമന്റെച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേകളജുകേളഭായ  കകേഭാന്നനി  (പത്തനലാംതനിട),  ഇടുക്കനി,
തനിരുവനനപുരചത്ത  ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിയമനിചനിരുന്ന കഡഭാകര്മഭാചര വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ചമന്റെച്ച്  വലവസയനില്  ചകേഭാലലാം
ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്,  ലഭാബുകേള,
ഒ.പനി,  ചഎ.പനി.  എന്നനിവയചട സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച്  കവണനി  141  പുതനിയ
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തസനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
കകേഭാഴച്ച് തുടങ്ങുന്നതനിനുള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 10-2-2017-നച്ച് കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല
മനഭാലയത്തനിനച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള നടപടനി ക്രമങ്ങ
കളഭാടനുബന്ധനിചച്ച് ചമഡനിക്കല് കേസൗണ്സനില് ഓഫച്ച് ഇനലയചട പുനനഃപരനികശഭാധന ഉടചന
ഉണഭാവചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം ഇ.എസച്ച്.ചഎ.  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം തമ്മേനില് ഒപച്ച്
വച ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം ഓഫച്ച്  അണര്സഭാന്റെനിലാംഗനിചല  ഇതുസലാംബന്ധനിച വലവസയചട
പ്രസക്ത  ഭഭാഗലാം  തഭാചഴെപറയലാം  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്.  ''2nd party  (State)  shall  provide
services to insured parties and then families in the hospital consistent with
those  provided  under  the  ESIC  Scheme  on  cashless  basis''  ആയതനിനച്ച്
അനുസൃതമഭായനി ഒ.പനി., ചഎ.പനി. കസവനങ്ങള ഇ.എസച്ച്.ചഎ. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുനണച്ച്. പ്രകതലകേ ഒ.പനി. കേസൗണര് ഇതനിനഭായനി സജതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  5  ചബഡുകേള വതീതലാം ചഎ.പനി.ക്കഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  റഫറല്
സസൗകേരലലാം  സസൗജനല ആലാംബുലനസച്ച്  കസവനലാം,  സസൗജനല ഭക്ഷണലാം തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഇ.എസച്ച്.ചഎ.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട ചഎഡനറനിറനി സലാംബന്ധനിച
വലക്തത ഉറപ്പുവരുകത്തണതനിനഭാല്,  ആയതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലഭലമഭായനിട്ടുള മരുനകേള ഇ.എസച്ച്.ചഎ. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്
ഫഭാര്മസനിവഴെനി സസൗജനലമഭായനി നല്കേനിവരുനണച്ച്.

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്

372 (2184) ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരഭാമന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കേഴെനിഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജച്ച്  തുടങ്ങുന്നതനിനച്ച്  എവനിചടയഭാണച്ച്  സലലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;  ഇവനിചട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുവചര  എത തുകേ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനഭായനി ചതരചഞടുത്ത സലലാം കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്-
കേര്ണഭാടകേ സലാംസഭാന അതനിര്ത്തനിയനില് നനിനലാം എത കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനിലഭാണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ജനിലയനിചല  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദരനിതബഭാധനിത  പഞഭായത്തനിചല
ആളുകേളക്കുലാം  ജനിലയനിചല  മറ്റുളവര്ക്കുലാം  ഈ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്
ചകേഭാണച്ച്  ഏചറ  ഗുണലാം  ചചയഭാത്ത  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിചല ബദനിയടുക്ക/ഉക്കനിനടുക്ക എന്ന സലത്തഭാണച്ച്
നനിര്ദ്ദേനിഷ  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്  സഭാപനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇവനിചട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുവചര എത തുകേ ചചലവഴെനിച്ചു എന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഏകേകദശലാം  40  കേനികലഭാമതീറര് ദൂരത്തനിലഭാണച്ച്.  60  ഏക്കര് വനിസ്തൃതനിയനിലുള
പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഉളചപടുന്ന
ബദനിയടുക്ക/ഉക്കനിനടുക്കയനിലഭാണച്ച് സനിതനി ചചയന്നതച്ച്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച്/  അനുബന്ധമഭായനിട്ടുള
ആശുപതനി  സഭാപനിതമഭാകുന്നതച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിചല  എനകഡഭാസളഫഭാന
ദരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് വളചരയധനികേലാം പ്രകയഭാജനചപടുചമന്നഭാണച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

ഹരനിപഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് നനിര്മ്മേഭാണലാം

373 (2186) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചനറ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏതു ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനിനഭായനി എത ഏക്കര് സലലാം ഇതനിനകേലാം ഏചറടുത്തു;

(സനി) ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനഭായനി ചനല്പഭാടലാം നനികേത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില്
എത ഏക്കര്;

(ഡനി)  ഹരനിപഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ചചകേചക്കഭാണ നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനുകവണനി 13.63 ഏക്കര് സലലാം ഏചറടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനഭായനി ചനല്പഭാടലാം നനികേത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഹരനിപഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുമഭായനി ബന്ധചപട സലലാം ഏചറടുക്കല്
ഉളചപചടയള  വനിഷയങ്ങളനില്  നനിലവനില്  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷണലാം  നടന
വരുകേയഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന കേഭാരലത്തനില്
സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
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ചസന്റുകേള, ഡ്രഗ്ഗച്ച് എലക്യൂടഡച്ച്, ചബയര് ചമറല് എന്നനിവയചട വനില

374 (2187) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) ഹൃകദ്രഭാഗ ചനികേനിതയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന ചസന്റുകേളുചട വനിലയനില് 85%
വചര കുറവച്ച് ഏര്ചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം സലാംസഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാന എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആനജനികയഭാപഭാസനി ശസ്ത്രക്രനിയക്കച്ച് ആവശലമയ ഡ്രഗ്ഗച്ച് എലക്യൂടഡച്ച്, ചബയര്
ചമറല് എന്നനിവയചട നനികുതനി ഉളചപചടയള വനിലയച്ച് നനിശ്ചനിത നനിരക്കച്ച് ഏര്ചപടുത്തനി
വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയകമഭാ;

(സനി)  അടുത്തനിചട നനിലവനില്വന്ന ചമഡനിക്കല് ഉപകേരണ നനിയമത്തനിചന്റെ പനിനപറനി
ഏറവലാം  ഗുണകമന്മേയള  ചസന്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനില  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെച്ച്  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  എന്നച്ച്
നടപനിലഭാക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള വനിലയച്ച് ചസന്റുകേള ചപഭാതുജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  അതതീവ  ജഭാഗ്രത  പുലര്ത്തനി
പരനികശഭാധനകേള കേര്ശനമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ചസന്റെച്ച് ഉപകയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രനിയഭാ
രതീതനികേള പനിനതുടരുന്ന ആശുപതനികേള/നഴനിലാംഗച്ച്  കഹഭാമുകേള/കനിനനിക്കുകേള എന്നനിവര്
ശസ്ത്രക്രനിയയച്ച് വനികധയരഭാകുന്ന കരഭാഗനികേളക്കച്ച് നല്കുന്ന ബനില്ലുകേളനില് ചകേഭാകറഭാണറനി
ചസന്റെനിചന്റെ വനില ബഭാന്റെഡച്ച് ചനയനിലാം, ബഭാചച്ച് നമ്പര് നനിര്മ്മേഭാതഭാവച്ച്/ ഇലാംകപഭാര്ടറുചട കപരച്ച്
എന്നതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള പ്രകതലകേലാം കരഖചപടുത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
വനില നനിയനണലാം മറനികേടന്നച്ച് വനില്പന നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടുന്നപക്ഷലാം
നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  അവശല  വസ്തു  നനിയമലാം  (ESSENTIAL
COMMODITIES ACT)  അനുശഭാസനിക്കുന്ന പ്രകേഭാരലാം നടപടനി എടുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത
വനിലനനിയനണലാം  മറനികേടക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനനര
നടപടനികേളക്കഭായനി കദശതീയ ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനിചയ അറനിയനിക്കുന്നതുമഭാണച്ച്.
കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിയചട  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ചവബ്ചചസറനിചല
(WWW.NPPAINDIA.IN)  ഫഭാര്മജന  സമഭാധഭാന  എന്ന  ലനിങനില്  ചസന്റുകേളുചട
വനിലനനിയനണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള ചപഭാതുജനങ്ങളുചട പരഭാതനികേള ഓണ്ചചലനഭായനി
രജനിസര് ചചയഭാവന്നതഭാണച്ച്.
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(ബനി)  ചസന്റുകേളുചട  വലഭാപഭാര  വനിതരണ  രതീതനികേളനില്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന
അനനിയനനിതമഭായ വനില നനിര്ണയ രതീതനിയലാം അമനിത ലഭാഭലാം ഇസൗടഭാക്കലുലാം നനിയന
ണത്തനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനികലക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നങ്ങചള  കദശതീയ  അവശല
മരുനപടനികേയനില് ഉളചപടുത്തുകേയലാം ഡ്രഗ്സച്ച് ചചപ്രസച്ച് കേണ്കടഭാള ഓര്ഡര് 2013-ചന്റെ
വലവസകേളക്കച്ച്  അനുസൃതമഭായനി  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  തഭാല്പരലഭാര്തലാം  കദശതീയ
ഒസൗഷധ വനില നനിയനണ സമനിതനി 13-2-2017-ല് ചസന്റുകേളക്കച്ച് അടനിസഭാന വനില
നനിശ്ചയനിച്ചുറപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള അസഭാധഭാരണ ഗസറച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുമുണച്ച്.

(സനി)  കേഭാര്ഡനിയഭാകേച്ച് ചസന്റെച്ച്സച്ച്,  ഡ്രഗച്ച് എലക്യൂടനിലാംഗച്ച് ചസന്റെച്ച്സച്ച് എന്നനിവ കനഭാടനിഹഫഡച്ച്
ചമഡനിക്കല് ഡനിചചവസച്ച് എന്ന കേഭാറഗറനിയനില് ചപടുന്നതനിനഭാല് ഇവ കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന
ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുകേളുചട സലാംയക്ത നനിയനണത്തനിലഭാണച്ച്.  ആയതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന
ചസന്റെച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംയക്ത പരനികശഭാധനയനിലൂചട
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  ഉല്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള
ചചലസനസുകേള അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമഭായനി
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നകതഭാ ഇറക്കുമതനി ചചയന്നകതഭാ ആയനിട്ടുള ചസന്റെച്ച്
ഉല്പന്നങ്ങളഭാണച്ച്  സലാംസഭാന  വനിപണനിയനിലുളതച്ച്.   നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തച്ച്
ചകേഭാകറഭാണറനി ചസന്റെച്ച് നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള ആരുലാംതചന്നയനില.

(ഡനി)  കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിചഷ്മെന്റെച്ച് (രജനി.&റഗു.) ബനില് 2017 നനിയമസഭയനില്
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേറുവപടയച്ച് പകേരലാം കേഭാസനിയ

375 (2188) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   പനി  .    ഉണനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് വനില്ക്കചപടുന്ന ആയര്കവദ മരുനകേളനില് കേറുവപടയച്ച്
പകേരലാം  മഭാരകേവനിഷമഭായ കേഭാസനിയ ഉപകയഭാഗനിക്കുനചണന്ന റനികപഭാര്ടച്ച്  ശദയനില്
ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആയര്കവദ മരുനകേളനിചല കചരുവകേളുചട പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) ഇതനിചനറ ഭഭാഗമഭായനി കൂടുതല് ഡ്രഗ്സച്ച് ഇനചസകര്മഭാചര നനിയമനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ചതറനിദരനിപനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള പരസലങ്ങള നല്കുന്ന സഭാപനങ്ങ
ളചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണച്ച്.

(ഡനി) ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച് മഭാജനികേച്ച് ചമഡതീസച്ച് (ഒബ്ജക്ഷണബനില് അഡസര്ചചടചസ്മെെന്റെച്ച്)
ആകച്ച്  1954-നച്ച് വനിരുദമഭായനി ചതറനിദരനിപനിക്കുന്ന പരസലങ്ങള ചചയന്നവര്ചക്കതനിചര
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള

376 (2189) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  വനില്ക്കുന്നതച്ച്
തടയഭാന എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന  2013-14-ല്
വനിതരണലാം ചചയ നനിരവധനി മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാത്തതഭായനിരുനചവന്ന
റനികപഭാര്ടച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മരുനകേളുചട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന കൂടുതല് കേര്ശനമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  വനിതരണലാം  ചചയന്ന  ചനില  അകലഭാപതനി  മരുനകേള
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിചല വൃത്തനിഹതീനമഭായ ചുറ്റുപഭാടുകേളനിലഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നചതന്ന
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മരുന  കേമ്പനനികേളുലാം  ചനില  ഉകദലഭാഗസരുലാം  പണമുണഭാക്കഭാനഭായനി
നടത്തുന്ന ഇത്തരലാം ഇടപഭാടുകേള ഗസൗരവമഭായനി കേണച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഒരു  മരുന്നനിനച്ച്  അതനിനഭായനി  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  എലഭാ  ഗുണനനിലവഭാര
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിചചന്നച്ച് ഉറപച്ച് വരുത്തനിയതനിനച്ച് കശഷലാം മഭാതചമ
വനിപണനിയനില് എത്തനിക്കുവഭാന പഭാടുള  എന്നച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്  &  കകേഭാചസ്മെെറനികച്ച്  ആകനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലക്കഭായനി രഭാജലത്തുടനതീളമുള ഡ്രഗ്സച്ച്
കേണ്കടഭാള  ഉകദലഭാഗസര്  മരുനല്പഭാദനശഭാലകേള  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
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വതീഴ്ചകേള ശദയനില്ചപടഭാല് ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാചച്ച്  മരുനകേളുകടയലാം  തതീവ്രമഭായ
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നനിര്മ്മേഭാണഘടങ്ങളനില് തചന്ന ഉറപഭാക്കനിയകശഷമഭാണച്ച്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള അതച്ച് വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  വനിപണനിയനില് എത്തനിയ കശഷവലാം
പ്രസ്തുത മരുനകേളുചട ചഷല്ഫച്ച് ചചലഫനിചന്റെ അവസഭാനഘടലാം വചര നനിശ്ചനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തുനചണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  കവണനിയഭാണച്ച്  വകുപ്പുകദലഭാഗസര് എലഭാ
ജനിലകേളനിലുമുള ചമഭാത്ത/ചനിലറ ഒസൗഷധ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള, ആശുപതനികേള,
(സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല) എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം റഭാനഡലാം സഭാലാംബനിളുകേള കശഖരനിചച്ച്
പരനികശഭാധനയഭായനി മരുന്നച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനിയനികലക്കച്ച് അയക്കുന്നതച്ച്.  നനിശ്ചനിത
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്ന  മരുനകേളുചട  വനിതരണ
ശലാംഖല കേചണത്തനി അവ വനിപണനിയനില്നനിനലാം പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള സതസര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചര നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയനണച്ച്.

സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലുലാം മറച്ച്  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
ആവശലമഭായ മരുനകേള പര്കചസച്ച് ചചയച്ച് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതച്ച് കകേരളഭാ സലാംസഭാന
ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണച്ച്.  (ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്)  കകേഭാമ്പറനിറതീവച്ച്
ചടനഡര് വഴെനിയഭാണച്ച് ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.  മരുനസലാംഭരണലാം നടത്തുന്നതച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
തനിരചഞടുക്കചപട  ഉല്പന്നങ്ങളുചട  ഓകരഭാ  ബഭാചച്ച്  സചചപ  ചചയചപടുകമ്പഭാഴലാം
അതനിചന്റെ  ഗുണനനിലവഭാര  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
ലഭാബുകേളനില്നനിനലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  സമര്പനികക്കണതഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത  ആചകേ
സലാംഭരനിക്കുന്ന മരുന ബഭാച്ചുകേളുചട 10% ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്. കനരനിടച്ച് കശഖരനിചച്ച്
പരനികശഭാധനയച്ച് വനികധയമഭാക്കുനണച്ച്.  ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.-ചന്റെ ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയനില് ആവര്ത്തനിചച്ച്  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടുന്ന
മരുനകേചള കേരനിമ്പടനികേയനിലുളചപടുത്തനി തുടര്നള പര്കചസുകേളനില്നനിനലാം ആയവ
ഒഴെനിവഭാക്കഭാറുണച്ച്.  മഭാതമല പരഭാതനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കസഖരനിചച്ച്  മരുനകേള  ഗുണനനിലവഭാരമുളവയഭാകണഭാ
എന്നച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപ്പുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്.

(ബനി)  കകേരളഭാ ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില് വനിതരണലാം ചചയന്ന മരുന സഭാമ്പനിളുകേളനില്നനിനലാം  2013-2014
കേഭാലഘടത്തനില്  1910  എണലാം  ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധനക്കഭായനി  കശഖരനിചതനില്
74-എണലാം  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്
64 സഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം 10 നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചര
നനിയമ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.



390       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

(സനി)  നനിലവനില് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് തനിരുവനനപുരത്തുലാം
എറണഭാകുളത്തുലാം രണച്ച് മരുന്നച്ച്  പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളഭാണുളതച്ച്.   ഇവനിചട
പ്രതനിവര്ഷലാം പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം മരുന്നച്ച് സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയച്ച്
വനികധയമഭാക്കുനണച്ച്.  കേഴെനിഞ മൂന്നച്ച് വര്ഷചത്ത കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
മരുനകേള 5%-ത്തനില് തഭാചഴെ മഭാതമഭാണച്ച്.  മരുനകേളുചട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
കൂടുതല്  കേര്ശനമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിപുല
ചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ ലകബഭാറടറനികേള തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്, കകേഭാന്നനി എന്നതീ
സലങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇങ്ങചന മരുന്നച്ച്
പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുചട എണലാം അഞഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  കകേരളഭാ  വനിപണനിയനില് വനിറഴെനിക്കുന്ന
ആചകേ മരുന്നച്ച് ബഭാന്റുകേളുചട ഏകേകദശലാം പത്തച്ച് ശതമഭാനലാം സഭാമ്പനിളുകേളുചടചയങനിലുലാം
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാന സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  കകേരള  സലാംസഭാനലാം  വനിറഴെനിക്കുന്ന  98%  മരുനകേളുലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനിപനിചച്ച്  ഇവനിചട  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നവയഭാണച്ച്.
കപഭാണനികചരനി,  ബലാംഗലുരു എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വൃത്തനിഹതീനമഭായ സഭാഹചരലങ്ങളനില്
മരുന്നച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭായള വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  വകുപ്പുതല
അകനസഷണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മരുന്നനിചന്റെ  സലാംസഭാനകത്തക്കുള  വനിതരണലാം
ഉളചപചടയള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ബന്ധചപട ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാളകറഭാടച്ച്
ഡ്രഗ്സച്ച് കേണ്കടഭാള വകുപച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.  മറുപടനി ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.

(ഇ) ഏകേകദശലാം 6000 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം പ്രതനിവര്ഷലാം മരുനകേളുചട വനിറ്റുവരവച്ച്
കകേരളത്തനില് നടക്കുനണച്ച്.  എന്നനിരുന്നഭാല് തചന്നയലാം വലഭാജമരുനകേളനിലഭാത്ത ഒരു
സലാംസഭാനമഭാണച്ച് കകേരളചമന്നച്ച് നനിരതീക്ഷനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനഭാലഭാണച്ച് സലാംസഭാനത്തച്ച്
മരുനകേളുചട ക്രയവനിക്രയലാം, ഉപകയഭാഗലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിചച്ച് അനനിഷസലാംഭവങ്ങചളഭാനലാം
തചന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടഭാത്തതച്ച്. ഇതയധനികേലാം മരുനകേളുചട വനില്പന നടക്കുന്ന
കകേരളത്തനില് മരുനവനിപണനവലാം മഭാര്ക്കറനിലാംഗച്ച് ശലാംഖലയലാം വളചര ശക്തമഭാണച്ച്.  ഇസൗ
ശലാംഖലയനികലയച്ച് ഏചതങനിലുലാം തരത്തനില് വലഭാജ മരുനകേള എത്തനിക്കുവഭാന ശമലാം
ഉണഭായഭാല് ആയതച്ച് വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തുവഭാന വനിപണന ശലാംഖലതചന്ന
മുനചചകേ എടുക്കുനണച്ച്.

ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

377 (2190) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് ആശുപതനികേളനില് നനിനള ചമഡനിക്കല് മഭാലനിനലങ്ങള
നതീക്കലാംചചയന്നതനിനച്ച് എനച്ച് സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് നനിലവനിലുളതച്ച്;
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(ബനി) പല സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനില് നനിനലാം ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങള

ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംസ്ക്കരനിക്കുന്നതനികനഭാ  നതീക്കലാംചചയന്നതനികനഭാ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലമുള പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  നതീക്കലാം  ശരനിയഭായനി  നടക്കുനകണഭാചയന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന എനച്ച് സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച് ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ഡനി)  ചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനലങ്ങള  ശരനിയഭായനി  സലാംസരനിക്കഭാത്ത  ഏചതങനിലുലാം

സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല ആശുപതനികേളചക്കതനിചര ഈ സര്ക്കഭാര് എചനങനിലുലാം നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആശുപതനികേളനില്നനിനലാം

പ്രതനിദനിനലാം പുറന്തുള്ളുന്ന ബകയഭാചമഡനിക്കല് മഭാലനിനലങ്ങള നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ചചയന്നതച്ച്

ചപഭാലൂഷന  കേണ്കടഭാള  കബഭാര്ഡനിചന്റെയലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെയലാം  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട

ചഎ.എലാം.എ.-യചട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇകമജച്ച്  എന്ന  സഭാപനലാം

വഴെനിയഭാണച്ച്.  ആശുപതനിയനിചല  ബകയഭാചമഡനിക്കല്  മഭാലനിനലങ്ങളഭായ  സൂചനികേള,  സനിറനിഞ്ചുകേള,

മരുനകേള,  കകേഭാടന  കേത്തനിററുകേള,  മനുഷലകകേഭാശഭാവശനിഷങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ

കവര്തനിരനിചകശഷലാം ഇവ കശഖരനിചച്ച് ഇകമജച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി സലാംസരനിക്കുന.  ചനില

ആശുപതനികേളനില്  ഇതനിനുകവണനി  ഇനസനിനകറററുകേള  ഷഭാര്പച്ച്പനിറച്ച്  തുടങ്ങനിയ

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണച്ച്.  കപപര്,  ഭക്ഷണഭാവശനിഷങ്ങള തുടങ്ങനിയ ജനറല്

കവസ്റ്റുകേള ആശുപതനികേളനില് തചന്ന സലാംസരനിക്കുന. പനി.എചച്ച്.സനി.,  സനി.എചച്ച്.സനി.

തുടങ്ങനിയ ചചറനിയ സഭാപനങ്ങളനില് നനിലവനില് സുരക്ഷനിതമഭായനി ബകയഭാചമഡനിക്കല്

കവസച്ച്  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  ചടങ്ങള  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  കുഴെനിചച്ച്മൂടുകേകയഭാ,

കേത്തനിക്കുകേകയഭാ ആണച്ച് ചചയന്നതച്ച്.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസഭാനചത്ത ചനില ആശുപതനികേളനില് മഭാലനിനലലാം

തരലാംതനിരനിച്ചുള കശഖരണലാം/സലാംസരണലാം എന്നനിവ ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കഭാത്ത

ന്നതനിനഭാല് സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണകബഭാര്ഡച്ച് നടപടനിചയടുത്തനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങളുചട നതീക്കലാം ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടക്കുനകണഭാചയന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  ചുമതല  അതഭാതച്ച്  സഭാപനങ്ങളനിചല  ആശുപതനി  സൂപ്രണ്ടുമഭാര്,

ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് ഇനചഭാര്ജച്ച്/ചഹല്ത്തച്ച് ഇനചസകര്മഭാര് എന്നനിവര്ക്കഭാണച്ച്.
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(ഡനി)  കേഴെനിഞ വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനചത്ത ആശുപതനികേളനില് മഭാലനിനലലാം

തരലാംതനിരനിച്ചുള കശഖരണലാം/സലാംസരണലാം എന്നനിവ ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാ

ക്കഭാത്തതനിനഭാല് 15 സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് കേഭാരണലാം

കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസുലാം ഒരു സഭാപനത്തനിനച്ച് അടച്ചുപൂടല് ഉത്തരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ആയതനില്  2  സഭാപനങ്ങള  ഒഴെനിചകേയള  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കപഭാരഭായ്മകേള

പരനിഹരനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിരനിക്കുന. മറ്റുള സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് എതനിചരയള തുടര്

നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.

സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുചട ശമ്പളലാം

378 (2191) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചചസകക്കഭാ  കസഭാഷലല്  സര്വതീസച്ച്  സതീമനിനു  കേതീഴെനിലുള  സ്കൂള

കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന്ന ശമ്പളലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ദനിവസ  കവതനക്കഭാരുചട  ശമ്പളലാം  (മനിനനിമലാം  18,000  രൂപ)  കപഭാലുലാം

വര്ദനിപനിചനിട്ടുലാം സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുചട ശമ്പളലാം വര്ദനിപനിചനിടനില എന്ന വസ്തുത

സര്ക്കഭാരനിചനറ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കച്ച്  ഐ.ഇ.ഡനി.  റനികസഭാഴച്ച്  ടതീചറുചട  ശമ്പളത്തനിനച്ച്

തുലലമഭായ ശമ്പളലാം നല്കേണലാം എന്നച്ച് വലവസ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉചണങനില്  ഐ.ഇ.ഡനി.  റനികസഭാഴച്ച്  ടതീചറനിനച്ച്  നല്കുന്ന  ശമ്പളമഭായ

28,865  രൂപ സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കച്ച് നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കച്ച് പ്രതനിമഭാസലാം 12,500 രൂപ ഓണകററനിയമഭായനി

നല്കേനിവരുന.

(ബനി)   ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)   സ്കൂള കേസൗണ്സനിലര്മഭാരുചട ശമ്പളലാം ചഎ.ഇ.ഡനി.  റനികസഭാഴച്ച്  ടതീചറുചട

ശമ്പളത്തനിനച്ച് തുലലമഭാക്കഭാന വലവസ ഇല.

(ഡനി)   ബഭാധകേമല.
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ഷതീ ഒപ്റനിക്കല് പദതനി

379 (2192) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സ്ത്രതീ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിടച്ച്  കേഴെനിഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്
വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാനനിരുന്ന ഷതീ ഒഭാപ്റനിക്കല്
പദതനി സലാംബന്ധനിച ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനഭാചക്ക  ആകക്ഷപങ്ങളഭാണച്ച്
ഉന്നയനിക്കചപടനിട്ടുളതച്ച്;  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് എചനങനിലുലാം തരത്തനിലുള അകനസഷണങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  അകനസഷണത്തനിചല കേചണത്തലുകേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതനികന്മേല്
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേള  മുതലുള  എലഭാ  ആശുപതനികേളനിലുലാം  കേണടകേള
വനില്ക്കുന്നതനിനുള സലാംവനിധഭാനലാം അതതച്ച്  ആശുപതനികേളനിൽ തചന്ന ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം
അതനിചന്റെ ചുമതല അതഭാതച്ച് അശുപതനി വനികേസന സമനിതനികേളകക്കഭാ കുടുലാംബശതീകേളകക്കഭാ
നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ഇസൗ വനിഷയവമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് മൂന്നച്ച് റനിടച്ച് ചപറതീഷനുകേള ബഹുമഭാനചപട
ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള  ബഹുമഭാനചപട
ചചഹകക്കഭാടതനിയചട  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  പദതനിയചട  ഗുണലാം  ഒരു  സസകേഭാരല
സഭാപനത്തനിനച്ച് മഭാതമഭായനി ലഭനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള ഉടമ്പടനിയഭാണച്ച് എനള ആകക്ഷപലാം
വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ശദയനില്ചപടുകേയലാം തുടര്നടപടനികേള എടത്തു
വരുകേയലാം ചചയന.

(സനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വണ് കസഭാപച്ച് ചചക്രസനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള

380 (2193) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഹലലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കുകവണനി വണ് കസഭാപച്ച്
ഹക്രസനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;



394       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച്   7, 2017

(ബനി) ഇതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹലലാംഗതീകേ അതനിക്രമങ്ങളനില് ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ചതളനിവകേള കശഖരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കസഫച്ച് കേനിറച്ച് പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചലലാംഗനികേ അതനിക്രമത്തനിനച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന സ്ത്രതീകേളുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനചത്ത 14 ജനിലകേളനിലുമഭായനി
ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില്  21  ജനറല്/ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളനില്
ഭൂമനികേ വണ് കസഭാപച്ച്  ചചക്രസനിസച്ച്  ചസല്ലുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  100%  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  വണ്  കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര്  സതീലാം
പ്രകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരലാം, തൃശ്ശൂര്, വയനഭാടച്ച്, കേണ്ണൂര്, മലപ്പുറലാം എന്നതീ അഞച്ച് ജനിലകേളനില്
വണ് കസഭാപച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  100%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെര് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം
സഭാപനിച്ചുവരുന്ന 5 വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെറുകേളക്കുലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പങഭാളനിത്തലാം
ഉണച്ച്.  2015-2016-ല്  അനുവദനിച  വണ്  കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമഭായനി  45,08,047  രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനി നഭാലച്ച് വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെറുകേളക്കുള ഫണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
നഭാളനിതുവചര ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ചചലലാംഗനികേ  അതനിക്രമങ്ങളനില്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ചതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുള
കസഫച്ച് കേനിറച്ച് ആകരഭാഗലവകുപനില്നനിനലാം പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.

എചച്ച്.ചഎ.വനി. ബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ചപനഷന

381 (2194) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തു എചച്ച്.ഐ.വനി ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കച്ച് ചപനഷന നല്കുന്ന
പദതനി നനിലവനില് ഉകണഭാ;  ഉചണങനില് ഇവരനില് എ.ആര്.ടനി.  ചനികേനിതചയടുക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
2014-ല്  പ്രഖലഭാപനിച  പ്രതനിമഭാസ  ചപനഷന  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) എചച്ച്.ഐ.വനി.  ബഭാധനിതരുചട സലാംഘടനയഭായ 'കസ്നേഹസഭാനസന' ത്തനില്
ഉളചപട അലാംഗങ്ങള ചപനഷനുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില്  അവരുചട  നനികവദനത്തനികന്മേല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേചള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് എചച്ച്.ചഎ.വനി. ബഭാധനിതരഭായവര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന

പദതനി നനിലവനിലുണച്ച്. ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് എ.ആര്.ടനി. കകേന്ദ്രങ്ങളനില് രജനിസര്

ചചയച്ച് ചനികേനിത എടുക്കുന്ന എചച്ച്.ചഎ.വനി. അണുബഭാധനിതര്ക്കച്ച് 2015 ജനുവരനി മുതല്

ധനസഹഭായലാം  1,000  രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  2014

ഡനിസലാംബര് വചരയള അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  2015  ജനുവരനി മുതല് കമയച്ച്  വചരയള

1,000 രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനിയ  തുകേയചട നഭാലുമഭാസചത്ത കുടനിശ്ശെനികേ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി) അത്തരത്തനിലുള ഒരു നനികവദനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

സസൗജനല കകേഭാകനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് പദതനി

382 (2195) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേളവനിക്കുറവച്ച്  അനുഭവചപടുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  കകേഭാകനിയര്

ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സസൗജനലമഭായനി നല്കുവഭാന പുതനിയ പദതനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചചലകവറനിയതനിനഭാലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേകശഷനിയനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  പഭാവചപട

വനിദലഭാര്തനികേളുചട മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കച്ച് കകേളവനിക്കുറവനിനുള ഉപകേരണലാം വഭാങ്ങഭാന

കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല് അത്തരക്കഭാര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം വടഭാറ്റുപഭാറ ഗവണ്ചമന്റെച്ച് ചചഹസ്കൂളനിചല  10- ാം  കഭാസച്ച്

വനിദലഭാര്തനിനനി സനു ബനികനഭായനിക്കച്ച് ഇസൗ ആനുകൂലലലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതനിയ  പദതനി  പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.  നനിലവനില്  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  5 വയസ്സുവചര പ്രഭായമുള കുടനികേചളയഭാണച്ച് ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിയനില്

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്.

(സനി)  നനിലവനിലുള  മഭാനദണ്ഡളക്കനുസരനിചച്ച്  10-ാം  കഭാസച്ച്  വനിദലഭാര്തനിനനി

സനു   ബനികനഭായനിക്കച്ച്  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിയചട  ആനുകൂലലലാം  അനുവദനിക്കുവഭാന

നനിര്വഭാഹമനില.
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ചനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല അങണവഭാടനികേളുചട 
പ്രവര്ത്തനലാം

383 (2196) ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ചനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല അങണവഭാടനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആചകേ  എത  അങണവഭാടനികേളഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സസനമഭായനി  ചകേടനിടവലാം,  സലവലാം  ഇലഭാത്ത  എത അങണവഭാടനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്; ആയതച്ച് ഏചതലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള അങണവഭാടനികേളക്കച്ച് സലവലാം ചകേടനിടവലാം കേചണത്തു
ന്നതനിനഭായനി  വകുപച്ച്  എചനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  അങണവഭാടനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ചനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആചകേ അങണവഭാടനികേള - 273

(ബനി)   സസനമഭായനി  ചകേടനിടവലാം  സലവലാം  ഇലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേള-38
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന :

ചസന്റെര് നമ്പര് അങണവഭാടനിയചട കപരച്ച്

(1) (2)

44 അയനിനലാംപഭാടലാം

45 ചതക്കച്ച്മുറനി

48 ഇടചപഭാറ

56 ചകേഭാശനനിപളലാം

57 അപലാംപഭാറ

62 ചചന്നകേലഭായ
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(1) (2)

83 ചതഭാട്ടുകുളമ്പച്ച്

104 പഭാചനിക്കഭാടച്ച്

1 പുല്ലുകേഭാടച്ച് കകേഭാളനനി

32 ചതീതഭാവച്ച്

63 മയനിലഭാടുലാംപരുത

66 മരുതകഞരനി

71 മഭാനലാംചകേഭാടചപഭാറ

16 ചവട്ടുമ്പുളനി

22 മുലയല്

32 കതഭാട്ടുകമടച്ച്

33 വടകക്കചതരുവച്ച്

34 സതവടഭാരലാം

35 കേകചരനിവടഭാരലാം

36 നടുവത്തച്ച്കുളമ്പച്ച്

37 കേഭാട്ടുചതരുവച്ച്

39 വനിശസകേര്മ്മേനഗര്

96 തങയലാം

98 പുല്ലുവഭായച്ച് കുളമ്പച്ച്

99 കേസൗണത്തറ
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(1) (2)

100 ആലകങഭാടനി

121 മഭാമ്പ്രപഭാടലാം

127 തചകക്കഭാറ

123 ചതകക്കത്തറ

128 തഭാടനഭാറ

129 പഭാലകക്കഭാടച്ച്

110 കതക്കനിഞനിറ

126 കേണങ്കുളമ്പച്ച്

142 സഭാമ്പനിചള

161 പുത്തനകുളലാം

153 നരനിപഭാറച

155 പടര്പളലാം

160 പഭാറക്കുളമ്പച്ച്

                 ആചകേ           38 അങണവഭാടനികേള

(സനി) സസനമഭായനി സലവലാം ചകേടനിടവലാം ഇലഭാത്ത അങണവഭാടനികേളക്കച്ച് സലലാം
കേചണത്തുന്നതനിനഭായലാം  സലാംസഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മുഴവന  അങണവഭാടനികേളക്കുലാം
ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന്നതനിനഭായലാം ഒരു പുതനിയ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലുമുള പഞഭായത്തച്ച് ഉടമസതയനിലുളതുലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ഉടമസത
തയനിലുളതുമഭായ സലങ്ങള,  ചചടബല് ഹഭാലാംലറ്റുകേള,  പുറകമ്പഭാക്കച്ച് ഭൂമനി,  ഉകപക്ഷനിക്കചപട
കറഭാഡുകേള,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂള കകേഭാമ്പസൗണ്ടുകേള എന്നനിവ കേചണത്തനി അതതച്ച്
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയകേയലാം  ഇത്തരത്തനില്  ലഭലമഭാകുന്നതഭായ
അനുകയഭാജല സലങ്ങളനില് അങണവഭാടനികേളക്കച്ച് ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകേയമഭാണച്ച് ടനി
പദതനിയനിലൂചട വകുപച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.
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അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുചടയലാം ചഹല്പര്മഭാരുചടയലാം 
കക്ഷമനനിധനി

384 (2197) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുചടയലാം  ചഹല്പര്മഭാരുചടയലാം  കക്ഷമനനിധനി
പ്രകേഭാരമുള അലാംശദഭായലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഏതച്ച് തതീയതനി മുതല് ഇതനിനച്ച്
പ്രഭാബലലലാം ഉണച്ച്;

(ബനി) ഇകപഭാള എത രൂപയഭാണച്ച് അങണവഭാടനി ചഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം
അലാംശദഭായമഭായനി പനിരനിചചടുക്കുന്നചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷമനനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  എചനലഭാലാം  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനി
വരുനചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കമല്പറഞ ആനുകൂലലങ്ങള കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്. 12-11-2015 മുതല് പ്രഭാബലലമുണച്ച്.

(ബനി)  നനിലവനില്  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിന്നച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  200/-  രൂപയലാം
ചഹല്പര്മഭാരനില്നനിനലാം 100 രൂപയലാം അലാംശദഭായമഭായനി പനിരനിചചടുക്കുനണച്ച്.

(സനി)  നനിലവനില് കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം ചനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം,  മരണഭാനനരഭാനുകൂലലലാം,
ഗ്രഭാറക്യൂവനിറനി,  ചപനഷന,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  എന്നനിവയലാം  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ
അലാംഗവലാം വനിരമനിക്കുകയഭാ രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ മരണചപടുകേകയഭാ ചചയകമ്പഭാള ടനി ആള
കക്ഷമനനിധനിയനികലയച്ച്  അടച തുകേയലാം ആയതനിചന്റെ  11%  പലനിശയലാം,  വനിഹനിതത്തനിനച്ച്
തുലലമഭായ സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം ഉളചപടുന്ന തുകേ മടക്കനി നല്കുനണച്ച്.

(ഡനി)   അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുകടയലാം  ചഹല്പര്മഭാരുകടയലാം  കക്ഷമനനിധനി
ആനുകൂലലങ്ങള പരനിഷ്കരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുചടയലാം ചഹല്പര്മഭാരുചടയലാം 
ചപനഷന

385 (2198) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  വനിരമനിച  അങണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം  ചഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം  ഇകപഭാള
എത രൂപ വതീതമഭാണച്ച് ചപനഷന നല്കേനി വരുന്നചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കമല്പറഞ  പ്രകേഭാരമുളള  ചപനഷന  ഏതച്ച്  തതീയതനി  മുതല്ക്കഭാണച്ച്
അനുവദനിച്ചുവരുന്നചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇകപഭാള നല്കേനിവരുന്ന ചപനഷന തുകേ വളചര കുറവഭാചണന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിചച്ച് ഇതച്ച് കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിരമനിച അങണവഭാടനി വര്ക്കര്ക്കച്ച്  500  രൂപയലാം ചഹല്പര്ക്കച്ച്  300
രൂപയമഭാണച്ച് ചപനഷന നല്കേനി വരുന്നതച്ച്.

(ബനി) 1-9-2010-മുതലഭാണച്ച് അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം ചഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം
കമല്പറഞപ്രകേഭാരമുള ചപനഷന നല്കേനി വരുന്നതച്ച്.

(സനി)  അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം ചഹല്പര്മഭാര്ക്കുമുള ചപനഷന തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് വനിഭജനലാം

388 (2199) കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപച്ച്  വനിഭജനിചച്ച്  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം,
വനനിതഭാ  ശനിശുകക്ഷമവകുപ്പുലാം  ആയനി  മഭാറ്റുന്ന  നടപടനിക്രമലാം  എവനിചടവചരയഭായനി;
വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ടനി വകുപച്ച് വനിഭജനിക്കുന്നതനിനുള റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കഭാന മുന സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപച്ച്  ഡയറകര്,  പനി.എന ജനികതന്ദ്രചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുനകവഭാ;  അകദ്ദേഹലാം
ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് വനിഭജനിക്കുന്ന പ്രക്രനിയ എന്നച്ച് മുതല് ആരലാംഭനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം വനികേഭാസത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ വകുപച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിഷയത്തനില് പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനി
ക്കുന്നതനിനച്ച്  സമൂഹലനതീതനി  വകുപച്ച്  മുന  ഡയറകര്  ശതീ.  വനി.എന.  ജനികതന്ദ്രചന
ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണച്ച്.  ആയതു
പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ടനി  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* ഹലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്
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387 (2200) ശതീ  .    കമഭാനസച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിചല ബുദനിമഭാനലലാം സലാംഭവനിച കുടനികേളുചട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവര്ക്കച്ച്  തുടര്  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം,  ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനത്തനിനുലാം  ഈ
സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബുദനിമഭാനലലാം  സലാംഭവനിച കുടനികേളക്കുലാം ഇവചര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം
സര്ക്കഭാര് നനിലവനിൽ നലനിവരുന്ന ധനസഹഭായലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതു
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിചല ചസഷലല് സ്കൂളുകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട കസവന കവതന
വലവസകേള  ചമചചപടുത്തുന്ന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ബുദനിചചവകേലലമുള നഭാലനിനുലാം പതനിനഭാറനിനുമനിടയനില് പ്രഭായമുള കുടനികേളക്കച്ച്
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില് കഹഭാലാം കഫഭാര് ചമന്റെലനി ചഡഫനിഷലന്റെച്ച് ചനില്ഡ്രന (HMDC) എന്ന സഭാപനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  കുടനികേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം,
കേരകേസൗശല  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ  നല്കേനി  അവചര  സമൂഹത്തനില്
പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേയഭാണച്ച് ഇസൗ സഭാപനലാം വഴെനി ചചയവരുന്നതച്ച്.  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറകര് മുകഖന 2016-2017-ചല സര്ക്കഭാര് ഗ്രഭാന്റെച്ച് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ചതരചഞടുത്ത
സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് മനികേച ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  ബുദനിമഭാനലലാം സലാംഭവനിച കുടനികേള ഉളചപചട ഒരു മുഴവന സമയ പരനിചഭാരകേചന്റെ
കസവനമഭാവശലമുളവനിധലാം  കേനിടപനിലഭായവചരയലാം  ശഭാരതീരനികേ  മഭാനസനികേ  ചവല്ലുവനിളനി
കനരനിടുന്നവകരയലാം പരനിചരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാമനിഷന 'ആശസഭാസ
കേനിരണലാം'  പദതനിയനിലൂചട  600  രൂപ പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കുനണച്ച്.  ബുദനിമഭാനലലാം
സലാംഭവനിചവര്  ഉളചപചടയള  ഭനിന്നകശഷനിയളവര്ക്കച്ച്  ഒറത്തവണ  ചനികേനിതഭാ
സഹഭായമഭായനി പരമഭാവധനി  5,000  രൂപ വചര നല്കേനിവരുന.  ബുദനിമഭാനലലാം  ഉളചപചട
ഭനിന്നകശഷനിയളവര്ക്കച്ച്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  പ്രതനിമഭാസലാം
1,000  രൂപ ചപനഷന നല്കുനണച്ച്.  മഭാനസനികേ ചവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേചള
പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് പഭാന ഫണനില്നനിനച്ച്  2016-2017
വര്ഷകത്തയച്ച് 15 കകേഭാടനി രൂപ 243 സഭാപനങ്ങളക്കച്ച് നല്കുവഭാനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാചത 26-9-2016-ചല സ. ഉ.  (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 456/16/ സഭാ.നതീ.വ. പ്രകേഭാരലാം ബുദനി
ചചവകേലലലാം  ഉളചപചടയള  ഭനിന്നകശഷനിയള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന
കസഭാളര്ഷനിപച്ച് ചുവചട പറയന്ന പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
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ക്രമ നമ്പര് കശണനി ദനിവസ
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്

കഹഭാസല്
വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്

1 1 മുതല് 4 വചര 300 ...

2 5 മുതല് 10 വചര 500 ...

3 +1, +2, IT തത്തുലല കകേഭാഴ്സുകേള 750 1000

4 ഡനിഗ്രനി, കപഭാളനിചടകനികേച്ച്
തത്തുലലമഭായ ചടയനിനനിലാംഗച്ച് 
കകേഭാഴ്സുകേള (ഇലാംപഭാന്റെച്ച് 
ചടയനിനനിലാംഗച്ച്) 
ചപ്രഭാഫഷണല് കകേഭാഴ്സുകേള 
പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേള

1000 1500

(സനി) എയ്ഡഡച്ച് ആയ ചസഷലല് സ്കൂളുകേളക്കച്ച് കസവന കവതന വലവസകേള
നനിലവനിലുണച്ച്.  മഭാനനിസനികേ ചവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന്ന കുടനികേചള പരനിശതീലനിപനിക്കുന്ന
33  സഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  പദവനി  നല്കേനി  ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരുചട കസവന കവതന വലവസകേള സലാംബന്ധനിച വനിഷയങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.

വണ് കസഭാപച്ച് ചചക്രസനിസച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള

388 (2201) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില് സ്ത്രതീകേള വതീടനിനകേത്തുകപഭാലുലാം ഹലലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങള
ക്കനിരയഭാകുന്നതച്ച് കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഇവര്ക്കച്ച് കവണനിയളള വണ് കസഭാപച്ച് ഹക്രസനിസച്ച്
കകേന്ദ്രങ്ങള എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം തുടങ്ങുവഭാന അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ പങഭാളനിത്തലാം ഉണഭാകുകമഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചലലാംഗനികേ അതനിക്രമത്തനിനച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന സ്ത്രതീകേളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത  14  ജനിലകേളനിലുമഭായനി
ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  21  ജനറല്/ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളനില്
ഭൂമനികേ  വണ്കസഭാപച്ച്  ചചക്രസനിസച്ച്  ചസല്ലുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറചമ
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  100%  ധനസഹഭായകത്തഭാചട വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെര് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം
തനിരുവനനപുരലാം, തൃശ്ശൂര്, വയനഭാടച്ച്, കേണ്ണൂര്, മലപ്പുറലാം എന്നതീ അഞച്ച് ജനിലകേളനില് വണ്
കസഭാപച്ച് കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  100%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ വണ് കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര് സതീലാം പ്രകേഭാരലാം
സഭാപനിച്ചുവരുന്ന  5  വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെറുകേളക്കുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പങഭാളനിത്തലാം
ഉണച്ച്.  2015-2016-ല്  അനുവദനിച  വണ്  കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രവര്ത്തനത്തനിനുമഭായനി  45,08,047 രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ബഭാക്കനി നഭാലച്ച് വണ് കസഭാപച്ച് ചസന്റെറുകേളക്കുള ഫണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം
നഭാളനിതുവചര ലഭലമഭായനിടനില.

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുമഭായനി പ്രകതലകേ വകുപച്ച്

389 (2202) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് വനിഭജനിചച്ച് സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുമഭായനി
പ്രകതലകേ വകുപച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നതീക്കമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വകുപച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  വഴെനി  എചനഭാചക്ക  കനടങ്ങളഭാണച്ച്
ഉണഭാവകേചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വകുപച്ച് എന്നച്ച് നനിലവനില് വരുചമനലാം വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് എചനഭാചക്ക
വനിഷയങ്ങളഭാകുലാം വരനികേചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട കകേരള ഗവര്ണറുചട  24-6-2015-ചല നയപ്രഖലഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില് സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം വനികേഭാസത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ വകുപച്ച്
സൃഷനിക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  വനിഷയത്തനില്
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് മുന ഡയറകര്
ശതീ.  വനി.  എന.  ജനികതന്ദ്രചന ചുമതലചപടുത്തുകേയലാം അകദ്ദേഹലാം റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണച്ച്. ടനി റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനനിതകേളുചട  സഭാമൂഹനികേവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുതകുന്ന
നയങ്ങളുലാം പരനിപഭാടനികേളുലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലനിലാംഗപരമഭായ വനികവചനലാം തടയന്നതനിനുലാം
അതനിക്രമങ്ങളനില്നനിനലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിവകേള പൂര്ണമഭായ കതഭാതനില്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  നനിയമപരവലാം  സഭാപനപരവമഭായ  സഹഭായലാം
നല്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത പതനിചനട്ടുവയസനിനു തഭാചഴെയള കുടനികേളക്കച്ച് പ്രകതലകേ
ശദയലാം സലാംരക്ഷണവലാം നല്കുന്നതനിനുലാം കുടനികേളുചട കേഴെനിവകേള പൂര്ണമഭായലാം വളര്ന്നച്ച്
വനികേസനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  പഠനപരവലാം  കപഭാഷണപരവമഭായ  മഭാനസനികേ
ചുറ്റുപഭാടുകേള ഒരുക്കനിചക്കഭാടുക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.
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(സനി)  പുതനിയ വകുപച്ച്  രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് വകുപച്ച് നനിലവനില് വരുന്നതഭാണച്ച്.  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം കുടനികേളുചടയലാം സലാംരക്ഷണലാം,
പരനിചരണലാം,  കക്ഷമലാം,  വനികേസനലാം,  പുനരധനിവഭാസലാം,  ശഭാക്തതീകേരണലാം എന്നനിവയഭാണച്ച്
പുതനിയ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് വരുന്ന വനിഷയങ്ങള.

അലാംഗപരനിമനിതകരഭാടുള നതീതനിനനികഷധലാം

390 (2203)  ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് അലാംഗപരനിമനിതരഭായവര്ക്കച്ച് സസഭാഭഭാവനികേ നതീതനി ലഭനിക്കഭാ
തനിരനിക്കുന്നതുലാം മനുഷലഭാവകേഭാശലാം നനികഷധനിക്കുകേയലാം ചചയന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടഭാല്
എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  നതീതനിവകുപനിചല  1284/SJ/N/M(H,FW&SJ)2016
അകപക്ഷയചട നനിജസനിതനി സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷകയഭാചടഭാപലാം എചനലഭാലാം കരഖകേളഭാണച്ച് ഹഭാജരഭാക്കനിയനി
ട്ടുളചതനലാം അകപക്ഷയചട ഉളടക്കലാം എനഭാചണനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  അകപക്ഷയനികന്മേല്  ഇതുവചര  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുചവനലാം
അനനിമതതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാചയനലാം  എങനില്  എന്തു  തതീരുമഭാനമഭാണച്ച്
ഹകേചക്കഭാണചതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തച്ച് അലാംഗപരനിമനിതരഭായവരുചട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
1995-ല്  Persons with Disabilities Act (PWD Act)  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ
ആകനിചന്റെ  ഫലപ്രദമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  1995-ചല  PWD  Act  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലുള
അവകേഭാശഭാധനികേഭാരങ്ങള ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കച്ച് നനികഷധനിക്കചപടതഭായനി ശദയനില്ചപടഭാല്
വനികേലഭാലാംഗ  കേമ്മേതീഷചന  ഇക്കഭാരലലാം  അറനിയനിചച്ച്  നതീതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സതസര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണച്ച്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.

(സനി) അകപക്ഷകേചന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലതകേള ചതളനിയനിക്കുന്ന കരഖകേളുചട
പകേര്പ്പുകേളുലാം  അലാംഗപരനിമനിത  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് കജഭാലനി കവണചമന്നതഭാണച്ച് ആവശലലാം.

(ഡനി) ടനി അകപക്ഷയനിനകമല് സഭാമൂഹനികേനതീതനി ഡയറകകററനില്നനിനലാം ലഭനിച
റനികപഭാര്ടച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.
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ഭനിന്നകശഷനിയളവരുചട പുനര്നനിയമനലാം

391 (2204) ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  എലാംപഭായ്ചമന്റെച്ച് എകച്ച്കചഞച്ച് മുകഖനയള നനിയമനലാം വഴെനി കജഭാലനി ചചയ
ചകേഭാണനിരനിചക്ക, പനി. എസച്ച്. സനി. നനിയമനലാം ലഭനിച ആള വന്നതനിനഭാല്, 179 ദനിവസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  പനിരനിഞ്ഞുകപഭാകകേണനി  വന്ന  ഭനിന്നകശഷനിയള  വലക്തനികേളക്കച്ച്
വതീണ്ടുലാം കജഭാലനി നല്കുവഭാനുള ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഏതു വര്ഷത്തനില് കജഭാലനി  ചചയനിട്ടുളവചരയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
അചചഡസസച്ച് ചചയനിരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിക്കുന്ന നടപടനി അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.

(ബനി)  16-8-1999  മുതല് 31-12-2003  വചര കേഭാലയളവനില് എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞച്ച് മുകഖന തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം ലഭനിച അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭാണച്ച് പുനര്
നനിയമനലാം നല്കുന്നതച്ച്.

ഭനിന്നകശഷനിയളവര്ക്കച്ച് സലാംവരണലാം

392 (2205) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  ഭനിന്നകശഷനിയളവര്ക്കച്ച്  എത
ശതമഭാനലാം സലാംവരണമഭാണച്ച് നനിലവനിലുളതച്ച്;

(ബനി)  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞച്ച്  വഴെനി  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  കേനിട്ടുന്ന
ഭനിന്നകശഷനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  മനിനനിമലാം  സര്വതീസച്ച്  ചപനഷന
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഹചരലലാം  ശദയനില്പടനിട്ടുകണഭാ;  ഇങ്ങചന  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നവരുചട
ചപനഷന പ്രഭായലാം 60 വയസച്ച് ആക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനികനഭാ അചലങനില് മനിനനിമലാം ചപനഷന
ലഭലമഭാക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  സര്വതീസച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  വനിധത്തനില്
ചപനഷന പ്രഭായലാം  ക്രമതീകേരനിക്കഭാന  എചനങനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് 3%.

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  ചപനഷന  പ്രഭായലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനികനഭാ
ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനികനഭാ ഉള നടപടനികേള നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  1908,  1943,  1961,  2025,  2032,  2084,  2185
എന്നതീ കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗച്ച് ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)
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വരള്ച

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അതനിരൂക്ഷമമായ വരള്ചകക്കടുതനികേളനികലേക്കച്ച്  സയസമാനയ കേടന
കപമാകന്ന  സമാഹചരര്യതനില്  യുദ്ധകേമാലേമാടനിസമാനതനില്  പ്രതനികരമാധ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനികനമാ,  കടനികവളയ  എതനിക്കുന്നതനികനമാ  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനിയുകട
ജലേവനിതരണ സമ്പ്രദമായയ കൂടുതല് ഫലേപ്രദമമാക്കുന്നതനികനമാ സര്ക്കമാര് തയമാറമാകേമാതതുമൂലേയ
ഉളവമായനിട്ടുളതമായനി പറയകപ്പെടുന്ന  ഗുരുതരമമായ സനിതനിവനികശേഷയ സഭമാനടപടനികേള്
നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച കചയണകമന്നമാവശേര്യകപ്പെട്ടച്ച് സര്വ്വശസ്പീ ഷമാഫനി പറമനില്,  സനി.  മമ്മൂട്ടനി,
അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് എന്നസ്പീ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേമാരയ കനമാട്ടസ്പീസച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.    

റവനന്യൂവയ  ഭവനനനിര്മമാണവയ  വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):   സര്,
ചരനിത്രതനില്  ഇതുവകരയുണമാകേമാത  ഏറവയ  രൂക്ഷമമായ  വരള്ചയമാണച്ച്  കകേരളയ
കനരനിട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതുസയബനനിച  ഒരു  കസ്റ്റേറച്ച്കമനമാണച്ച്  3-3-2017-ല്
ഈ സഭയനില് നടതനിയതച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ തവണ ജൂണ് മുതല് കസപ്റയബര് വകരയുള
കേമാലേയളവനില്  34  ശേതമമാനയ വകര കേമാലേവര്ഷയ കറവമായനിരുന.  ഒകകമാബര് മുതല്
ഡനിസയബര് വകര നസ്പീണ്ടുനനില്ക്കുന്ന വടക്കച്ച്-കേനിഴക്കന കേമാലേവര്ഷയ  (തുലേമാവര്ഷയ)
ദസ്പീര്ഘകേമാലേ ശേരമാശേരനിയുകട 62  ശേതമമാനയവകര കറവമായനിരുന.  കവനല്മഴ ഇതവണ
പ്രതസ്പീക്ഷനിചതുകപമാകലേ ലേഭനിചനിട്ടനികല്ലെന്ന വനിഷയവമുണച്ച്.  ഈ സമാഹചരര്യങ്ങളയ  കസപ്റയബര്
വകരയുള  മഴയുകട  കറവയ  കേണക്കനികലേടുതച്ച്  ഒകകമാബര്  മമാസതനില്തകന്ന
അതനികന ഗഗൗരവമാവസ പരനിഗണനിചച്ച്,  ആവശേര്യമമായ  നടപടനികേള്ക്കച്ച് ഗവണ്കമനച്ച്
തുടക്കയ കറനിചനിട്ടുണച്ച്.   28-10-2016-ല്  സയസമാന ദുരന്തനനിവമാരണ അകതമാറനിറനി
കയമാഗയ കചര്ന്നച്ച് കകേരളതനികലേ എല്ലെമാ ജനില്ലെകേകളയുയ വരള്ച ബമാധനിത ജനില്ലെകേളമായനി
പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനികനത്തുടര്ന്നച്ച്  31-10-2016-ല്  സര്ക്കമാര്  പുറകപ്പെടുവനിച
സര്ക്കുലേര്പ്രകേമാരയ 26-ഇന പ്രതനികരമാധ പ്രതനികേരണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതനിനമായനി
ജനില്ലെമാ കേളകര്മമാര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കകേയുയ കകേരളതനികലേ എല്ലെമാ ജനില്ലെകേളനികലേയുയ
അന്നകത  സമാഹചരര്യയ കേണക്കനികലേടുതച്ച് പ്രശയ  ചര്ച കചയ്യുന്നതനിനയ ആവശേര്യമമായ
പ്രവര്തനങ്ങള് ഏകറടുക്കുന്നതനിനമമായനി  ജനില്ലെകേളനില് ഓകരമാ  മനനിമമാകര  ചുമതലേ
കപ്പെടുത്തുകേയുണമായനി.  ഇക്കമാരര്യതനില്  വളകര  ഗഗൗരവതരമമായ  പരനിഗണനയമാണച്ച്
ഗവണ്കമനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  കസപ്റയബര് വകരയുള മഴയുകട കറവച്ച് കേണക്കനികലേടുതച്ച്
ഒകകമാബറനില്തകന്ന നടപടനികേളമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകകയമാണച്ച്   കചയ്തതച്ച്.  അകതമാകടമാപ്പെയ ഓകരമാ
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ജനില്ലെകേള്ക്കുയ ഏതമാണച്ച്  50  ലേക്ഷയ രൂപ പ്രമാഥമനികേമമായനി  ഈ ആവശേര്യതനികലേയച്ച്
നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുവമാനയ ഗവണ്കമനനിനച്ച് കേഴനിഞ.  വരള്ചയുകട കേമാഠനിനര്യയമൂലേയ വനര്യമൃഗങ്ങള്
കേമാടച്ച് വനിട്ടച്ച് നമാട്ടനിലേനിറങ്ങുന്നതു സയബനനിച ഗഗൗരവതരമമായ അവസകയപ്പെറനി ചര്ച
കചയ്യുവമാന വളകര കനരകതതകന്ന ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറനിയുയ റവനന-ആഭര്യന്തര വകപ്പു
കസക്രട്ടറനിമമാരുയ  വനയ  വകപ്പെച്ച്  ഉന്നത  ഉകദര്യമാഗസരുമമായനി  26-11-2016-നതകന്ന
ചര്ച നടതനി അതുമമായനി ബനകപ്പെട്ട  നടപടനികേള്ക്കച്ച് തുടക്കയ കറനിച.  ഒകകമാബര്,
നവയബര്,  ഡനിസയബര്,  ജനവരനി,  കഫബ്രുവരനി,  മമാര്ചച്ച്  വകര എല്ലെമാ മമാസങ്ങളനിലയ
ഉണമായനിട്ടുള  വരള്ചയുകട  രൂക്ഷത  കേണക്കനികലേടുതച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനി
കനരനിട്ടച്ച് വസ്പീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫറനസച്ച് നടത്തുകേയുയ മനനിമമാര് പകങ്കെടുതച്ച് ജനില്ലെകേളനില്
ജനപ്രതനിനനിധനികേകളയുള്കപ്പെകട പകങ്കെടുപ്പെനിചകകേമാണച്ച് ഉകദര്യമാഗസ തലേതനിലള കയമാഗങ്ങളയ
അതനിനകശേഷയ റനിവന്യൂ നടത്തുന്നതനിനമായനി ചുമതലേകപ്പെടുതനിയ മനനിമമാര് ഉള്കപ്പെകടയുളവര്
പകങ്കെടുത്തുകകേമാണച്ച്  ആകലേമാചനമാകയമാഗങ്ങളയ  നടതനിയനിരുന.  ഇകതല്ലെമായ  യഥമാവനിധനി
നടതമാനള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  31-1-2017-നച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി
വസ്പീഡനികയമാ  കകേമാണ്ഫറനസച്ച്  മുഖമാന്തരയ  ജനില്ലെകേളനികലേ  വരള്ചമാ  പ്രതനികേരണ
പ്രവര്തനങ്ങളകട  പുകരമാഗതനി  വനിലേയനിരുത്തുകേയുയ  ആവശേര്യമമായ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
ജനില്ലെകേള്ക്കച്ച് നല്കകേയുയ കചയ.  ഒകകമാബര്,  നവയബര്,  ഡനിസയബര് തുടങ്ങനി എല്ലെമാ
മമാസങ്ങളനിലയ ഈ നടപടനികേള് തുടരുകേയമാണുണമായതച്ച്.  വരള്ചയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്
നടതനിയ പരമാമര്ശേകതമാടച്ച് ഒരു വനിധതനിലയ കയമാജനിക്കുവമാന കേഴനിയുന്നതല്ലെ. 17-2-2017-നച്ച്
പുറകപ്പെടുവനിച സര്ക്കുലേര്പ്രകേമാരയ ഭൂഗര്ഭ ജലേനനിരപ്പെച്ച് തമാഴ്ന്നുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന ഘട്ടതനില്
വമാണനിജര്യ  വര്യമാവസമായനികേ  ആവശേര്യങ്ങള്ക്കച്ച്  കഴല്ക്കനിണര്  കഴനിചകകേമാണ്ടുള
ജലേചൂഷണയ അവസമാനനിപ്പെനിക്കണകമന്ന  കപമാതു  നനിര്കദ്ദേശേമമാണുണമായനിട്ടുളതച്ച്.  20-2-2017-കലേ
ഉതരവപ്രകേമാരയ  എല്ലെമാ  ജനില്ലെകേള്ക്കുയ  കൂടനി  22.5  കകേമാടനി  രൂപ  കടനികവള
വനിതരണതനിനമായനി വസ്പീണ്ടുയ അനവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  പമാലേക്കമാടുയ വയനമാടുയ ഒഴനികകേയുള
ജനില്ലെകേള്കക്കല്ലെമായ 1.5 കകേമാടനി രൂപ വസ്പീതമമാണച്ച് അനവദനിചതച്ച്.  കനരകത 50 ലേക്ഷയ
രൂപ അനവദനിചനിരുന്ന ആ ജനില്ലെകേള്കക്കല്ലെമായ   2  കകേമാടനി  രൂപ അനവദനിചനിട്ടുണച്ച്.
വയനമാടച്ച്  ജനില്ലെയച്ച്  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  അനവദനിച  2  കകേമാടനി  രൂപ  ഉള്കപ്പെകട
2.5 കകേമാടനി രൂപയുയ പമാലേക്കമാടച്ച് ജനില്ലെയച്ച് അനവദനിചനിരുന്ന 2.5 കകേമാടനി രൂപയുമുള്കപ്പെകട
3 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് കടനികവള വനിതരണതനിനമായനി അനവദനിചതച്ച്. ഇതനിനകവണനി
നടപടനികേളകട ഭമാഗമമായനി  വമാട്ടര് കേനികയമാസ്കുകേള് സമാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് ടമാങ്കുകേളകട കററച്ച്
കകേമാണ്ടമാകച്ച്  നനിര്ണ്ണയനിചച്ച്  കേനികയമാസ്കുകേള്  വഴനിയുള  ജലേവനിതരണതനിനച്ച്  എല്ലെമാ
സയവനിധമാനങ്ങളയ ഒരുക്കുവമാന ഗവണ്കമനച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   അതരയ
നടപടനികേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  അല്പ്പെയ  സമാവകേമാശേയ  കനരനിട്ടു.
ടമാങ്കെര് കലേമാറനികേളനില് കവളയ വനിതരണയ കചയമാനള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
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ടമാങ്കുകേള് ആവശേര്യതനിനച്ച് ലേഭനിക്കമാത സമാഹചരര്യയ വന്നകപ്പെമാള് ബനകപ്പെട്ടവര്കക്കല്ലെമായ
നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കകേയുയ ആവശേര്യമമായ  ജനില്ലെകേളനില് അപൂര്വ്വയ ചനിലേയനിടങ്ങളനില്  നവയബര്
മമാസതനില് തകന്ന കവളയ വനിതരണയ കചയതുടങ്ങുകേയുമുണമായനി.  ആലേപ്പുഴ കപമാലള
ചനിലേ ജനില്ലെകേളനില് ഓരുകവളയ കേയറനിയതനികനത്തുടര്ന്നച്ച് കകേനകേരനി പഞമായതനില്
നവയബറനില്തകന്ന കവളയ  വനിതരണയ  കചയ തുടങ്ങനി.  അങ്ങകന  നവയബറനിലയ
ഡനിസയബറനിലയ ജനവരനിയനിലമമായനി തുടര്ന്നകങ്ങമാട്ടച്ച് അതര്യമാവശേര്യയ വരുന്ന പ്രകദശേങ്ങ
ളനികലേല്ലെമായ  കേളകര്മമാര്ക്കച്ച്  ലേഭനിക്കുന്ന  പരമാതനികേള്  പരനിഗണനിചകകേമാണച്ച്  കവളയ
വനിതരണയ കചകയണ സലേങ്ങളനില് വനിതരണയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. ജനില്ലെകേളകട ചമാര്ജ്ജുള
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനിമമാരുയ റവനന്യൂ വകപ്പുമനനിയുയ കൃഷനി വകപ്പുമനനിയുയ ജലേവനിഭവ
വകപ്പുമനനിയുയ ജനില്ലെകേളനില് പ്രകതര്യകേയ പ്രകതര്യകേയ കയമാഗങ്ങള് കചരുകേയുയ സനിതനിഗതനികേള്
വനിലേയനിരുത്തുകേയുയ യഥമാസമയയ ആവശേര്യമമായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് നല്കകേയുയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
6-3-2017-ല്,  അതമായതച്ച് ഇന്നകലേ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി സയസമാന ദുരന്തനനിവമാരണ
അകതമാറനിറനിയുകട കയമാഗയ വനിളനിക്കുകേയുയ വരള്ച കനരനിടുന്നതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് വനിവനിധ
തസ്പീരുമമാനങ്ങള് കകേകക്കമാള്ളുകേയുയ   ഫണച്ച് വനിനനികയമാഗയ സയബനനിചച്ച് വര്യക്തമമായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് നല്കകേയുയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ജനില്ലെകേളനില് വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനമാവശേര്യമമായ
ഫണച്ച്  അനവദനിക്കുകേയുയ  ഇനനി  കവണനിവരുന്ന  ഫണച്ച്  അനവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു
പ്രയമാസവമനികല്ലെന്ന കേമാരര്യയ ചൂണനിക്കമാണനിചനിരനിക്കുകേയുമമാണച്ച്.  ജലേവനിഭവ വകപ്പുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച്  വകപ്പുമനനി  അതരയ  കേമാരര്യങ്ങള്  ഇവനികട  വനിശേദസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.
ജലേവനിഭവ  വകപ്പുമനനിയുകട കനതൃതസതനില് ഇറനികഗഷന, വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി, ഗഗൗണച്ച്
വമാട്ടര്  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമനച്ച്,  ജലേനനിധനി  എന്നനിവയുകട  സയയുക്ത  പരനിശമതനിലൂകട  ഒരു
പുതനിയ ജകലേമാപകയമാഗ സയസമാരയ മുനനനിര്തനിയുള പ്രവര്തനങ്ങളമമായനി സര്ക്കമാര്
മുകന്നമാട്ടുകപമായനിട്ടുണച്ച്. 320 കകേമാടനി രൂപ കചലേവനിട്ടച്ച് ഏകേകദശേയ 9543 കളങ്ങള് നവസ്പീകേരനിചച്ച്
ജലേലേഭര്യത  ഉറപ്പുവരുതമാനള  നടപടനികേള്  നടനവരുന.  ജലേകസമാതസ്സുകേകള
ശേക്തനികപ്പെടുത്തുകേ,  കപപ്പെച്ച്  കലേനകേളകട  സനിതനിയുയ  കദര്ഘര്യവയ  കമചകപ്പെടുതനി
ജലേനഷയ ഒഴനിവമാക്കുകേ, ജലേലേഭര്യത വര്യമാപനിപ്പെനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവര്തനങ്ങകളല്ലെമായ
ജലേവനിഭവ  വകപ്പെനികന  കനതൃതസതനില്  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  തുലേമാവര്ഷയകൂടനി  ചതനിചതനികന
തുടര്ന്നച്ച്  വലേനിയ  വരള്ചയമാണച്ച്  നമ്മുകട  സയസമാനയ  കനരനിടുന്നതച്ച്.   പ്രകൃതനിയുകട
വനികൃതനികയന്നച്ച് പറയമാവന്ന അവസയനികലേയച്ച് കേമാരര്യങ്ങകളതനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അതര്യന്തയ
ഗഗൗരവതരമമായ അവസ കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണച്ച് മനഷര്യസമാധര്യമമായ പ്രതനികരമാധ
പ്രവര്തനങ്ങളയ നടപടനികേളമമായനി  ഗവണ്കമനച്ച് മുകന്നമാട്ടുകപമാകകേയമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   ഷമാഫനി പറമനില്: സര്, അരനിയുകട വനിലേ 50 രൂപയനില് എതനിയകപ്പെമാഴയ
സസ്പീ സുരക്ഷകയ സയബനനിചച്ച് ആശേങ്കെകേള് ഉണര്ന്നകപ്പെമാഴയ  സഭയനില് ചര്ചയനില്ലെമായനിരുന.
ഇകപ്പെമാള്  വരള്ചമൂലേയ  കടനികവളളയകപമാലമനില്ലെമാകത  ജനങ്ങള്  ദുരനിതമനഭവനിക്കുകമമാള്,
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അതുയ ചര്ചകചയമാന നമാകമമാരുക്കമല്ലെ. പനികന്ന ശസ്പീ. കഡമാണമാള്ഡച്ച്  ടയപച്ച്  കമകനിക്കന
അതനിര്തനിയനില് കകേട്ടമാന കപമാകന്ന മതനിലേനികനക്കുറനിചച്ച് ഇവനികടകയമാരു ചര്ചയമാകേമാകമമാ
എന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് സര്ക്കമാരനികനമാടച്ച് കചമാദനിക്കമാനളതച്ച്. നൂറമാണനികലേ ഏറവയ വലേനിയ
വരള്ചയമാണച്ച് ഈ നമാടച്ച് കനരനിടുന്നകതന്നച്ച്  അങ്ങച്ച് തകന്ന സൂചനിപ്പെനിച, എങ്കെനില് അതച്ച്
കകേരള നനിയമസഭയനിലേല്ലെമാകത കവകറ എവനികടയമാണച്ച് ചര്ച കചകയണതച്ച്?   ഇവനികടയുള
141  ജനപ്രതനിനനിധനികേളയ  കടനികവള  പ്രശകതക്കുറനിചള  പരമാതനികേള്  നനിരന്തരയ
കകേള്ക്കുന്നവരമാണച്ച്.  കേരയുന്ന  ആളകേളണച്ച്.  വഴക്കുപറയുന്നവരുണച്ച്,  ചൂടമാകന്നവരുണച്ച്,
കകേണകപക്ഷനിക്കുന്നവരുണച്ച്,  കവളയ ലേഭനിക്കണകമന്ന ആവശേര്യയ  പലേ വനിധതനില്
ഈ ഇരനിക്കുന്ന 141  കപരുകടയുയ മുമനില് പലേതവണയമായനി വരുനണച്ച്.  അതരകമമാരു
ഗുരുതരമമായ പ്രശയ വരുകമമാള് അതച്ച് സഭയുകട മകറല്ലെമാ നടപടനിക്രമങ്ങളയ നനിര്തനി
വചച്ച് ചര്ച കചയ്യുകേ എനളതച്ച് കകേരളതനികലേ ജനകേസ്പീയ പ്രശങ്ങകള ബമാധനിക്കുന്ന
ഏതച്ച് കേമാരര്യങ്ങളനിലയ ഇടകപടമാന ഒരുക്കമുളവകര സയബനനിചനിടകതമാളയ ഭൂഷണമമാകയ.
എന്തുകകേമാണച്ച് ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയയ ഇവനികട ചര്ച കചയമാന നമള് തയമാറമാകന്നനില്ലെ.
ഒരുക്കങ്ങകളമാനയ തകന്ന നടതനിയനിട്ടനികല്ലെന്ന ആകക്ഷപകമമാനയ ഉന്നയനിക്കുന്നനില്ലെ.
പകക്ഷ  ഒരു  കേമാരര്യയ,  ഏട്ടനികലേ  പശു  പുല്ലു  തനിന്നനില്ലെ  എനളളതച്ച്  ഇനനികയങ്കെനിലയ
ഈ  സര്ക്കമാര്  തനിരനിചറനിയണകമന്നച്ച്  വനിനസ്പീതമമായനി  അഭര്യര്തനിക്കുന.  കൂടനിയ
കയമാഗങ്ങളകട  കേണകക്കമാ,  കകേമാടുതയച  സര്ക്കുലേറുകേളകട  കേണകക്കമാ,  നല്കേനിയ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളകട കേണകക്കമാ,  നമാട്ടനില് കവളകമതനിക്കുകേയനില്ലെ എനളളതച്ച്  നമള്
തനിരനിചറനികയണനിയനിരനിക്കുന.  കടനികവളതനിനമായനി  ജനയ പ്രയമാസകപ്പെടുകേയമാണച്ച്,
ഭമാരതപ്പുഴ  മമാത്രമല്ലെ  അതനികന  കകേവഴനികേള്കപമാലയ  വറനിവരണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ കേമാലേങ്ങളനില് ഈ ദുരന്തകത നമള് കനരനിട്ടതനിനച്ച് ആനപമാതനികേമമാകയമാരു
തമാരതമര്യയ ഈ വര്ഷയ നമുക്കച്ച് സമാധര്യമല്ലെ.  മഴയുകട കറവച്ച് സയബനനിചച്ച് മനനി തകന്ന
കേണക്കുകേള്  വര്യക്തമമായനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  അങ്ങകനകയമാരു  സമാഹചരര്യയ
വരുകമമാള് അതനികന കനരനിടുന്നതനിനച്ച് യുദ്ധകേമാലേമാടനിസമാനതനിലള നടപടനികേള് കവണയ.
കേനികയമാസ്കുകേള്  ഈ  ദുരന്തകത  കനരനിടമാന  കേമാരണമമാകകമന്നച്ച്   ഗവണ്കമനനികന
ഉപകദശേനിചതമാകണങ്കെനിലയ  അവര്ക്കച്ച്  ഒരു  തുഗ്ലക്കച്ച്  പട്ടയ  നല്കേമാന  സര്ക്കമാര്
തയമാറമാകേണകമന്നച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഒരു  വമാര്ഡനികലേയച്ച്  ഒരു  കേനികയമാസച്ച്
എതനിചകകേമാടുക്കമാന ശമനിക്കുകമന്നച്ച് പറയുന,  പനിന്നസ്പീകടമാരു പകക്ഷ ഗുണപരമമായനി
മമാറുകമന്നച്ച്  ഞങ്ങളയ ആഗഹനിക്കുന,  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ഒരു വമാര്ഡനികലേ രണമായനിരകമമാ
രണമായനിരതനി അഞ്ഞൂകറമാ ആളകേള്ക്കച്ച്, കവമാട്ടര്മമാര് മമാത്രമല്ലെകല്ലെമാ വമാര്ഡുകേളനിലളതച്ച്.
കട്ടനികേളള്കപ്പെകട ഒരുപമാടച്ച് ആളകേള് ജസ്പീവനിക്കുന്ന ഒരു പ്രകദശേകതയച്ച് ഒരു കേനികയമാസച്ച്
എതനിചകകേമാടുതച്ച്, അതുവഴനി നൂറമാണനികലേ ഒരു ദുരന്തമമായ ഈ വരള്ചകയ കനരനിടമാന
സമാധനിക്കുകമന്നച്ച്  ആരമാണച്ച്   ഗവണ്കമനനികന  ഉപകദശേനിചതച്ച്?  ആ  കേനികയമാസനികന
കേപ്പെമാസനിറനി  അയമായനിരകമമാ  പതനിനമായനിരകമമാ  ലേനിറര്  വരുയ.  ആ  കേനികയമാസനികലേയച്ച്
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കവളകമതനിച കകേമാടുക്കുന്നതച്ച് വസ്പീണ്ടുയ ടമാങ്കെര് കലേമാറനിയനില്തകന്നയമാണച്ച്.  സസന്തമമായനി
കവളയ ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കമാന കേഴനിയമാത ആ കേനികയമാസ്കുച്ച് വഴനി എങ്ങകനയമാണച്ച് കടനികവള
ക്ഷമാമതനിനച്ച്  പരനിഹമാരയ കേമാണുകേ.  കടനികവള ക്ഷമാമതനിനച്ച്  എങ്ങകന പരനിഹമാരയ
കേമാണമാന  കേഴനിയുകമന്നമാണച്ച് നമള് കനമാകക്കണതച്ച്.  പമാലേക്കമാടച്ച് ജനില്ലെയനിലള്കപ്പെകട
ഞങ്ങള്  അകനസഷനിച.  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രയ  കേനികയമാസച്ച്  വയമാനള  സ്റ്റേമാനഡച്ച്
ഉണമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അടുത കേമാലേവര്ഷതനില് കൂടുതല് മഴ കപയ്തച്ച് നമകള
അനഗഹനിക്കുകമമാകഴങ്കെനിലയ ഈ സ്റ്റേമാനഡനികന പണനി തസ്പീര്ന്നമാല് മതനിയമായനിരുന.
കേനികയമാസ്കുകേള്  സമാപനിക്കമാനള  ടമാങ്കെനികന  നനിര്മമാണമമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  നടന
കകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് മമാര്ചച്ച് മമാസമമാണച്ച്.  ഏപ്രനില്, കമയച്ച് മമാസങ്ങളനില് വരള്ച
വളകര ഗുരുതരമമായനി നമകള കേമാതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇതരയ കേനികയമാസ്കുകേള്വഴനി
കവളയ നല്കേനി ഈ പ്രശയ കനരനിടമാന കേഴനിയുകമന്നച്ച്  വനിശേസസനിക്കുനകണമാ?   ഇവനികടയനിരനിക്കുന്ന
അയഗങ്ങളനില്  പലേര്ക്കുയ ഇതനിലയ  പ്രമാകയമാഗനികേമമായ,   ക്രനിയമാത്മകേമമായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
നല്കേമാനണമാകയ.  ആ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് സഭ നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച കചയ്തച്ച്,  അവര്ക്കച്ച്
പറയമാനളതുയകൂടനി   കകേള്ക്കമാന   ഗവണ്കമനച്ച്  തയമാറമാകകേണതകല്ലെ?  പമാടങ്ങള്
കേരനിഞണങ്ങനി എന്ന വമാര്ത നമുക്കച്ച് പുതുമയല്ലെമാതമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  എത്ര
കഹകര് കൃഷനിയമാണച്ച്   നശേനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേരളതനില്  30000-തനിലേധനികേയ
കഹകര്  കൃഷനി   നശേനിചകവനയ  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുകട  നമാശേനഷമുണമായനി
എനയ പറയകപ്പെടുന.  കേര്ഷകേ  കടുയബതനികന അന്നയമുട്ടുന്ന തരതനികലേയച്ച് കേമാരര്യങ്ങള്
കപമാകകേയമാണച്ച്.  വരള്ച നമുക്കുണമാക്കുന്ന അപകേടങ്ങള് കവളതനികന കറവച്ച് മമാത്രമല്ലെ,
ജലേസയഭരണനികേള്  ദയനസ്പീയ സനിതനിയനിലേമായതനിനമാല്   കവദനതനി  പ്രതനിസനനിയു
ണമാകേമാനയ  കേമാരണമമാകകമന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  ഉതകരന്തര്യന  ഗമാമങ്ങകളകപ്പെമാകലേ
ഈ കേനികയമാസ്കുകേളനികലേയച്ച് ആകണങ്കെനിലയ അകല്ലെങ്കെനിലയ കവളളയ കേനിട്ടുന്നതനിനകവണനി
കേനികലേമാമസ്പീററുകേകളമാളയ തമാണനികപ്പെമാകകേണ അവസയനികലേയച്ച്  44  നദനികേളളള നമ്മുകട
കകേരളയ മമാറനികക്കമാണനിരനിക്കുകമമാള് ആ പ്രശകത കനരനിടമാന, അതു ചര്ചകചയമാന,
അതനിന  പരനിഹമാരയ  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കമാന,  നനിയമസഭയച്ച്  കേഴനിയുന്നനികല്ലെങ്കെനില്  നമകള
കതരകഞ്ഞടുതയയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങകളമാടച്ച്  കചയ്യുന്ന ഏറവയ വലേനിയ അനസ്പീതനിയമാകണന്നച്ച്
പറയമാതനിരനിക്കമാന  വയ.  ഈ  പ്രശയ  നമള്  ചര്ചകചയ്യുന്നതച്ച്  കകേള്ക്കമാനകവണനി
കകേരളതനികലേ  ജനങ്ങള്  കേമാതനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഓകരമാ  പുരയനിടതനിലമമായനി
70  ലേക്ഷതനിലേധനികേയ കേനിണറുകേളള നമാടമാണച്ച് കകേരളകമന്നച്ച് കേണക്കുകേള് പറയുനണച്ച്;
ആ കേനിണറനികലേ കവളളമമാണച്ച് ഭൂരനിഭമാഗയ വരുന്ന ആളകേളയ  നഗര പ്രകദശേങ്ങളനികലേ
കപപ്പെച്ച് കലേന ഉള്കപ്പെകട കടനികവളള കസമാതസമായനി ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച്ച്.   81.73
ശേതമമാനയ കേനിണറുകേളനിലയ ജലേനനിരപ്പെച്ച്  4  മുതല്  5  മസ്പീറര് വകര തമാഴനിരനിക്കുനകവന്ന
അപകേടകേരമമാകയമാരു കസറണ് മുഴങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുനകവന്നമാണച്ച് കേണക്കുകേള്
പറയുന്നതച്ച്.  നമ്മുകട  കേനിണറുകേളനികലേ   ജലേനനിരപ്പെച്ച്  ഏറവയ  തമാകഴയമായനിരനിക്കുന.
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വര്യമാപകേമമായ കൃഷനി നമാശേകതക്കുറനിചച്ച്  പറഞ,  പമാലേക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയനില് മമാത്രയ  12399
കേര്ഷകേരുകട 11524 കഹകര് സലേയ  നശേനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  മുഴവനയ കനല്കൃഷനിയമാണച്ച്.
മമാര്ചച്ച്  ആദര്യവമാരതനികലേ  കേണക്കനസരനിചച്ച്   13000-കതമാളയ കേര്ഷകേകര  അതച്ച്
ഗുരുതരമമായനി ബമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. പമാലേക്കമാടച്ച് മമാത്രയ 50 കകേമാടനിയനികലേകറ  രൂപയുകട
കൃഷനിനമാശേമുണമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ആലേപ്പുഴയനില്  5600  കഹകകറമാളയ  സലേതച്ച്
നമാല്പതു കകേമാടനിയനികലേകറ രൂപയുകട  കൃഷനിനമാശേമുണമായനിരനിക്കുന. ജലേമലേനിനസ്പീകേരണയ
ഒരു പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശമമായനി മമാറമാന കപമാകകേയമാണച്ച്.   വനര്യമൃഗങ്ങള്  ചകതമാടുങ്ങുന
എന മമാത്രമല്ലെ,  കടനികവളതനിനച്ച്  കവണനി  നഗരങ്ങളനികലേക്കച്ച്  അവ  വനതുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.
കേണ്ണൂര് ടഗൗണനില്  പുലേനി ഇറങ്ങനിയനിട്ടുയ  സര്ക്കമാര് ഇതരതനില് കപരുമമാറുകമമാള് അകതമാരു
ഗുരുതരമമായ  വസ്പീഴ്ചയമായനി  കേമാകണണനിയനിരനിക്കുന.  ടഗൗണനില്  പുലേനിയനിറങ്ങനിയതനികന
ചനിത്രയ ഇന്നലേകത എല്ലെമാ പത്രങ്ങളനിലയ നമള് കേണ്ടു,  ഒരനിറ്റു കവളളതനിനകവണനി
വനര്യമൃഗങ്ങള് നമാട്ടനികലേയച്ച്  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   പമാലേക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയനില് പശുക്കള്
ചകതമാടുങ്ങമാന  തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  ചകതമാടുങ്ങുന്ന  പശുക്കകള  മലേമ്പുഴ  ഡമാമനിലേമാണച്ച്
കഴനിചനിടുന്നതച്ച്. നഗരതനികലേ ലേക്ഷക്കണക്കനിനമാളകേള്ക്കുള കടനികവള കസമാതസമാണതച്ച്.
അതച്ച് മലേനിനകപ്പെട്ടതനികന കേമാരണങ്ങള് ആരുയ അകനസഷനിക്കുകേകയമാ  ശേമാസസ്പീയമമായ
പരനികശേമാധന  നടത്തുകേകയമാ കചയ്തനിട്ടനില്ലെ.  അവനികടകപ്പെമായനി എന്തു സയഭവനിച  എന്നച്ച്
ആകരമാ അകനസഷനിചനിട്ടു വന. എകന്തങ്കെനിലയ മമാരകേമമായ കരമാഗങ്ങള് ബമാധനിചനിട്ടമാകണമാ
ഈ കേനകേമാലേനികേളള്കപ്പെകട ചകതമാടുങ്ങുന്നകതന്ന പരനികശേമാധനകപമാലയ   നടത്തുന്നനികല്ലെങ്കെനില്
കേടലേമാസനില് ഒരുക്കനികക്കമാടുത ഈ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്,  നമ്മുകട രക്ഷയ്കക്കത്തുകമന്നച്ച്
ഇനനിയുയ പ്രതസ്പീക്ഷനിചനിരനിക്കമാന കേഴനിയുകേയനില്ലെ.  

കഡമാകര് എസച്ച്.  ശസ്പീകമമാര് എഴതനിയ ഒരു കലേഖനതനില് പറയുനണച്ച്,  കകേരളയ
മരുഭൂമനിയമാകകമന്നച്ച്.  ഇന്തര്യയനില് ലേഭനിക്കുന്ന വമാര്ഷനികേ മഴയുകട ശേരമാശേരനികയക്കമാള്
2.8 ഇരട്ടനിയുയ  രമാജസമാകനക്കമാള് 5 ഇരട്ടനിയുയ   തമനിഴമാടനികനക്കമാള് 2.7 ഇരട്ടനിയുയ
കകേരളതനിനച്ച് ലേഭനിക്കുനണച്ച്.  പകക്ഷ പമാലേക്കമാടച്ച് ഇതവണ 41.8  ഡനിഗനിവകര ചൂടച്ച്
വര്ദ്ധനിക്കമാനമാണച്ച് സമാധര്യതകയന പറയകപ്പെടുന.  കകേരളയ  മരുഭൂമനിയമാകേമാന അധനികേകേമാലേയ
കേമാതനിരനികക്കണനി  വരനികേയനില്ലെ.  കക്രസനിസച്ച്  മമാകനജച്ച് കമനനികന  എ.ബനി.സനി.ഡനി.
അറനിയമാതവകരകപ്പെമാകലേ  ഒരു  ഗവണ്കമനനിനച്ച്  കനതൃതസയ  നല്കന്ന  ആളകേള്  കപരുമമാറരുതച്ച്.
നമാലേച്ച്  മമാസയ  മുമച്ച്  വരള്ചമാ  ബമാധനിത  പ്രകദശേമമായനി  പ്രഖര്യമാപനിച  നടപടനി
നമുകക്കല്ലെമാകപര്ക്കുയ  കവദനമാജനകേമമാണച്ച്.  2016  നവയബര്  1-ാം  തസ്പീയതനി  ഈ
സയസമാനയ അതനികന  60-ാം വര്ഷതനികലേക്കച്ച്  കേടക്കുകമമാള് അനതകന്ന പത്രങ്ങളനില്
അചടനിചവന്ന വമാര്ത  കകേരളയ  ഒരു  വരള്ചമാ  ബമാധനിത  പ്രകദശേമമായനി  പ്രഖര്യമാപനികക്കണനി
വന്നനിരനിക്കുന  എന്നമാണച്ച്.  സയസമാന ദുരന്തനനിവമാരണ അകതമാറനിറനി  കകേമാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനില്  അവര്  ആശേസസനിക്കുന്നതച്ച്  കേനികയമാസ്കുകേള്  സമാപനിക്കുകമന്നച്ച്
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പറഞ്ഞമാണച്ച്.   കകേരളതനികന  കഹകര്  കേണക്കനിനച്ച്  വനസമതച്ച്  കേതനി  നശേനിച
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുന മുഖര്യമനനി വനി. എസച്ച്. അചതമാനന്ദകന
മണ്ഡലേതനികലേയച്ച്  പമാലേക്കമാടച്ച്  നനിന്നച്ച്  കപമാകകമമാള്,  ഒരു  പമാലേയ  കേയറുകമമാള്
ഒരമാഭരണയ കപമാകലേ കേമാണുന്ന ചുവന്ന നനിറയ കേമാണമായ.  വനയ നനിനകേത്തുന്നതമാണച്ച്.
കകേരളയ നനിന കേത്തുന്നതച്ച് നമള് കേണ്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്........പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്......പതച്ച് മനിനനിട്ടമായനി.....

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി പറമനില്:  നമളതച്ച് ചര്ച കചയമാതനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ശേരനിയമാകണമാ
എന്നച്ച്  ആകലേമാചനിക്കണയ.  വളകര  പ്രധമാനകപ്പെകട്ടമാരു  വനിഷയമമായനി  കേണ്ടുകകേമാണച്ച്
ഇതച്ച്  ചര്ച  കചയമാനയ  കപ്രമാഫഷണലേമായനി  വരള്ച  കനരനിടമാനയ  ഗവണ്കമനച്ച്
തയമാറമാകേണയ.  കേമാലേമാവസയുകടയുയ  ജലേകസമാതസനികനയുയ  പ്രയമാസങ്ങള്  നമുക്കച്ച്
കനരനിടമാന  കേഴനിയണയ.  ഉചനിതമമായ സമയതച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരനികന സമസ്പീപനിചച്ച്  പരമമാവധനി
സഹമായയ കനടനികയടുക്കുകേയമാണച്ച്  ഗവണ്കമനനികന ലേക്ഷര്യകമന്നച്ച്  പറയുനണച്ച്.  ഞങ്ങളയ
അതനിനച്ച്  പരനിപൂര്ണ്ണമമായ  പനിന്തുണ  പ്രഖര്യമാപനിക്കമാന  ആഗഹനിക്കുന.  ഉചനിതമമായ
സമയതനിനച്ച്  കേമാതനിരുന്നനിട്ടച്ച് അവസമാനയ  സഹമായയ ലേഭനിക്കുകമമാള് ഇവനികട നമകളല്ലെമായ
ചരനിത്രമമായനി മമാറമാതനിരനിക്കമാനള ജമാഗത സര്ക്കമാര് കേമാണനിക്കണകമന്നച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കുന.
നനിയമസഭമാ സകമളനയ നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഉചനിതമമായ സമയകമന്നച്ച്  അങ്ങച്ച്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതച്ച്  കകേന്ദ്രസയഘയ വന്നച്ച്  വനിസനിറച്ച്  കചയ്യുകമമാള് കൂടുതല് ഗുരുതരമമായ
സമാഹചരര്യങ്ങള് അവകര കബമാധര്യകപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച് കവണനിയമായനിരനിക്കുയ.  ഇടക്കമാലേ
സഹമായതനിനകവണനിയുള അകപക്ഷ സയസമാന സര്ക്കമാര് നല്കേണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്......കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.....

ശസ്പീ  .    ഷമാഫനി പറമനില്:  അങ്ങയുകട മറുപടനിയനില് പറഞ്ഞതുകപമാകലേ നൂറമാണനികലേ
ഏറവയ പ്രധമാനകപ്പെകട്ടമാരു വനിഷയമമാകണങ്കെനില് തസ്പീര്ചയമായനിട്ടുയ അതനികന അതരതനില്
തകന്ന  കനരനിടമാന  നമള്  തയമാറമാകേണയ.  ഇതച്ച്  ഇനയ  ഇന്നകലേയുയ  ഉണമായ
ജനറലേമായ പ്രശമല്ലെ.  ചൂടുകകേമാണച്ച് കകേരളതനിനച്ച് തസ്പീ പനിടനിക്കുകമമാള് ഐസച്ച് കേട്ടയനില്
വനിറങ്ങലേനിചനിരനിക്കുന്ന ആളകേകളകപ്പെമാകലേ ഈ ഗവണ്കമനച്ച് കപരുമമാറരുതച്ച്.ഈ വനിഷയയ
സഭമാനടപടനികേള് നനിര്തനിവചച്ച്   ചര്ച കചയമാന ഗവണ്കമനച്ച്  തയമാറമാകേണകമന്നച്ച്
അഭര്യര്തനിക്കുന.

റവനന്യൂവയ  ഭവനനനിര്മമാണവയ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):  സര്,
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗയ ഷമാഫനി പറമനില് ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിച കേമാരര്യയ ഞമാന
കനരകത  വനിശേദസ്പീകേരനിചതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  വനിഷയയ  തകന്നയമാണച്ച്.  ഇതനികന
ഗഗൗരവമാവസ  സസമാഭമാവനികേമമായുയ  അകദ്ദേഹതനികന  ഭമാഷയനിലയ  കശേലേനിയനിലയ
അവതരനിപ്പെനിച  എന്നകതമാഴനിചമാല്  കകേരളയ  കനരനിടുന്ന  വരള്ചയുകട  രൂക്ഷത
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സയബനനിചച്ച്  നമുക്കമാര്ക്കുയ അഭനിപ്രമായവര്യതര്യമാസമനില്ലെമാകയന്നതച്ച് അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമായനിരുന.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനികന  വരള്ചമാ  മമാനസലേനില്  കടനികവളയ  വനിതരണയ  കചയ്യുന്നതച്ച്
5000 ലേനിറര് ടമാങ്കുകേള് സമാപനിചകകേമാണമായനിരനിക്കണകമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുളളതനികന
അടനിസമാനതനില്  കേനികയമാസ്കുകേള്  സമാപനിക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുയ  കേനികയമാസ്കുകേള്
സമാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനിവരുന്ന  കേമാലേതമാമസയ  കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണച്ച്  അതനിനനിടയനില്
കവളയ  വനിതരണയ  കചയമാനള  സയവനിധമാനങ്ങള്  ടമാങ്കെര്  കലേമാറനികേളനിലൂകട
നടതമാനമമാണച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനനികന സഹമായയകൂടനി
ലേഭര്യമമാക്കനികക്കമാണച്ച് നടപ്പെമാക്കുന്ന പദ്ധതനിയനില് അവരുകട മമാനസലേനില് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്ന
കേമാരര്യങ്ങള് ഒഴനിവമാക്കനി നടപ്പെമാക്കുകേ പ്രയമാസകേരമമാണച്ച്.  അതനികന ഭമാഗമമായനി കേനികയമാസ്കുകേള്
സമാപനിക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുയ  അതനിനകവണനിവരുന്ന  കേമാലേതമാമസയ
കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണച്ച് കവളയ വനിതരണയ കചയമാനള സയവനിധമാനങ്ങള് ടമാങ്കെര്
കലേമാറനികേളനിലൂകട  നടതമാനയ  തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ആവശേര്യമമായനിടകതല്ലെമായ
ഇകപ്പെമാള് കവളയ വനിതരണയ കചയകകേമാണനിരനിക്കുന എന്നതമാണച്ച് വസ്തുത.  മകറമാരു
പ്രധമാനകപ്പെട്ട കേമാരര്യയ അകദ്ദേഹമനിവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്,  വരള്ച കനരനിടുന്നതനിന
കവണനിയുള നടപടനികേള് ഒകന്നമാന്നമായനി സസസ്പീകേരനികക്കണതനികനക്കുറനിചയ  സയസമാനയ
കനരനിടുന്ന  വരള്ചയച്ച്  കേമാരണമമായ,  നമള്തകന്ന  പലേകപ്പെമാഴയ  കേമാണനിക്കുന്ന
നനിരുതരവമാദപരമമായ  നനിലേപമാടുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  മമാകറണതനികന  ആവശേര്യകേത
കബമാധര്യകപ്പെടുത്തുന്നതനികന  കറനിചമമാണച്ച്.  വരള്ച  കനരനിടുന്നതനിനള  നടപടനികേള്,
ജലേസയഭരണയ, ജലേയ സയഭരനിക്കുന്നതനില് നമള് കേമാണനിക്കുന്ന അനമാസ, ജലേദുരുപകയമാഗയ,
പ്രകൃതനി  സയരക്ഷണതനില് നമള് കചകയണ നടപടനികേള്,  കേമാലേമാവസമാ വര്യതനിയമാനയ
ഇവകയക്കുറനികചമാകക്ക  ബഡ്ജറനില്  വര്യക്തമമായനി  പ്രതനിപമാദനിക്കുനണച്ച്.  ഇവനികട
ജലേകസമാതസ്സുകേളണമാക്കമാന ഇകപ്പെമാഴകത സമാഹചരര്യതനില് കവകറ മമാര്ഗ്ഗമനികല്ലെന്നച്ച്
എല്ലെമാവര്ക്കുയ അറനിയമായ. ഭമാവനിയനില് ഇതരകമമാരു വരള്ച കനരനിടുന്നതനിനച്ച് അനഭവതനികന
അടനിസമാനതനില് സസസ്പീകേരനികക്കണ നടപടനികയക്കുറനിചച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിച എന്നമാണച്ച്
ഞമാന പറയുന്നതച്ച്.  അതച്ച് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി കനരകത  ചൂണനിക്കമാണനിചനി
ട്ടുളതമാണച്ച്.  എത്രകയമാ  തവണ  ഇതരയ  വനിഷയങ്ങള്  ചര്ച  കചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ ഞമാന ഇതുസയബനനിച വനിശേദമമായ  കസ്റ്റേറ്റുകമനയ സമര്പ്പെനിച. 

മകറമാരു പ്രധമാനകപ്പെട്ട കേമാരര്യയ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമര് ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിചതച്ച്
......  (ബഹളയ)....പറയുന്നതച്ച്  കകേള്ക്കു.......കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനനികന സമസ്പീപനികക്കണ
വനിഷയമമാണച്ച്.  ഉചനിതമമായ  സമയതച്ച്  എന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമര്  പറഞ്ഞതച്ച്
അകദ്ദേഹതനിനച്ച് കബമാധര്യകപ്പെട്ടച്ച് തകന്നയമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാഴമാണച്ച് ഇതച്ച് നല്കന്നകതങ്കെനില്,
ചനിലേയനിടങ്ങളനികലേല്ലെമായ കവളയ പമച്ച് കചയ്യുനണച്ച്. കകേന്ദ്രതനികന പ്രതനിനനിധനി സയഘയ
ഇവനികടകയത്തുകമമാള് അല്പ്പെയ പചപ്പുയ അങ്ങനിങ്ങമായനി  ജലേമാശേയവകമമാകക്ക കേണമാല്
നമുക്കര്ഹമമായ പരനിഗണന ലേഭനിക്കമാകത കപമാകേരുകതന്നതനികന അടനിസമാനതനിലേമാണച്ച്
ഉചനിതമമായ സമയകമനപറഞ്ഞതച്ച്. അതരയ അനഭവങ്ങളമുണച്ച്.....(ബഹളയ).....
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച്....പസ്പീസച്ച്....

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന:  സര്,  വരള്ചയുകട  ഗഗൗരവകേരമമായ  അവസ
കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനി  കഫബ്രുവരനി  മമാസതനില്
വനിളനിചകചര്ത സര്വ്വകേക്ഷനി കയമാഗ തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരയ സര്വ്വകേക്ഷനി പ്രതനിനനിധനി സയഘയ
കകേന്ദ്രതനില്  കപമാകേമാനയ  പ്രധമാനമനനി  ഉള്കപ്പെകടയുളവകര  കേണച്ച്  നനികവദനയ
നല്കേമാനയ  തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്കമനനികന ഭമാഗത്തുനനിന്നച്ച്  അതനിനകവണനി ശമയ
ഇല്ലെമാതതുകകേമാണല്ലെ;  ഇകപ്പെമാഴയ  പ്രതനിനനിധനിസയഘകത  കേമാണമാന  പ്രധമാനമനനി
കൂട്ടമാക്കമാത സമസ്പീപനമമാണച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.  കമകമമാറമാണയ സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേന്ദ്രമനനിമമാകര  കേമാണുന്നതനിനമായനി  റസനിഡനച്ച്  കേമസ്പീഷണറുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്
നല്കേനിയ കേതനിനച്ച് അവര് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന  മറുപടനി  കകേന്ദ്ര ആഭര്യന്തരമനനിയുയ
കൃഷനിമനനിയുയ  ഇകപ്പെമാള്  ഉതര്പ്രകദശേനിലയ  മറച്ച്  സയസമാനങ്ങളനിലയ  നടക്കുന്ന
കതരകഞ്ഞടുപ്പുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് out of station ആകണനയ അവര്  ആകറമാ, ഏകഴമാ
തസ്പീയതനിക്കുകശേഷമമാകയ തനിരനികചത്തുകേകയനയ അതനിനകശേഷയ വന്നമാല് കനരനില്ക്കണച്ച്
നനികവദനയ നടത്തുന്നതനിനള സഗൗകേരര്യയ ഉണമായനിരനിക്കുകമനമമാണച്ച്.  ഈ ഗവണ്കമനച്ച്
ഇതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  റവനന  കസക്രട്ടറനികയമാടച്ച്  കകേന്ദ്രവമമായനി  ബനകപ്പെടമാന
ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്;  അവനികട നനിന്നച്ച് നമുക്കമാവശേര്യമമായ  സഹമായയ ലേഭര്യമമാക്കമാനള
നടപടനികേള്ക്കച്ച്  തുടക്കയകറനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  മനനിമമാരുകട  അസഗൗകേരര്യയ
കേണക്കനികലേടുതച്ച്,  അവര്  സലേതനില്ലെമാത  സമാഹചരര്യതനില്  മകറമാരു  സമയയ
കേകണതണകമന്നച്ച് തസ്പീരുമമാനനിചച്ച് അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച് ഈ വനിഷയതനികന
ഗഗൗരവമാവസ പരനിപൂര്ണ്ണമമായനി ഉള്കക്കമാണ്ടുകകേമാണ്ടുള പ്രവര്തനമമാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്.

ജലേചൂഷണവയ  ജലേദുരുപകയമാഗവയ  അവസമാനനിപ്പെനികക്കണതച്ച്  അതര്യമാവശേര്യമമാണച്ച്.
വസ്പീടുകേള്ക്കച്ച് മഴകവള സയഭരണനി കവണകമന്നച്ച് വര്യമാപകേമമായനി നമള് ആവശേര്യകപ്പെടുനകണങ്കെനിലയ
ഇകപ്പെമാഴയ പലേയനിടങ്ങളനിലയ  അതനില്ലെമാതതനികന  പ്രശയ  നമള്  അനഭവനിചകകേമാണനിരനി
ക്കുകേയമാണച്ച്.  ജലേചൂഷണയ  അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനികന  ഭമാഗമമായനി  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള
സര്ക്കുലേറനികനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനികട  പരമാമര്ശേനിക്കുകേയുണമായനി.  പമാലേക്കമാടുള്കപ്പെകട  കേനകേമാലേനികേള്
ചമാകന്നതനികനക്കുറനിചയ  സൂചനിപ്പെനിച.  ഈ വനിഷയയ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനിയുകട
സമാന്നനിദ്ധര്യതനില്  ചര്ച  കചയ്യുകേയുയ  തസ്പീറ  ലേഭനിക്കമാതതുകകേമാണ്ടുയ  കവളയ
കേനിട്ടമാതതുകകേമാണ്ടുമമാണച്ച്  മൃഗങ്ങള്  ചമാകന്നകതങ്കെനില്  അലേഞതനിരനിയുന്ന  അതരയ
കേനകേമാലേനികേള്ക്കമാവശേര്യമമായ  ഭക്ഷണവയ കവളവയ കകേമാടുതച്ച്   സയരക്ഷനിക്കമാനള
സയവനിധമാനങ്ങകളക്കുറനിചയ ആകലേമാചനിചനിക്കുനണച്ച്.  മനഷര്യനള ജലേ  ഉപകയമാഗതനിനമാണച്ച്
പ്രമാധമാനര്യയ  നല്കന്നകതങ്കെനിലയ  കേനകേമാലേനികേളകട  സയരക്ഷണയ കൂടനി  കേണക്കനികലേ
ടുത്തുകകേമാണ്ടുള  നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  കകേരളതനില് ശേരമാശേരനി  2.5
മസ്പീറര്   ജലേവനിതമാനയ  തമാഴ്ന്നു   എന്നമാണച്ച്  ഇവനികട  കരഖകപ്പെടുതനിയകതങ്കെനില്  കകേന്ദ്ര
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ഗഗൗണച്ച് വമാട്ടര് കബമാര്ഡനികന റനികപ്പെമാര്ട്ടുപ്രകേമാരയ കകേരളതനില് ജലേവനിതമാനയ 4 മസ്പീറര്
വകര തമാഴനിരനിക്കുന എന്നമാണച്ച്.  അതച്ച് ഗഗൗരവകേരമമായ കേമാരര്യമമാണച്ച്. കവളമനില്ലെമാകത
ജലേകസമാതസ്സുകേള് വറനിവരളകമമാള്,  പ്രതനികൂലേമമായ കേമാലേമാവസ നനിലേനനില്ക്കുകമമാള്
ഇവനികട  ചര്ച കചയ്തച്ച്  എല്ലെമാതനിനയ പരനിഹമാരമുണമാക്കുകമന്നച്ച്  പറയുന്നതനില് എന്തമാണച്ച്
അര്തമുളതച്ച്.  ഇക്കമാരര്യകതക്കുറനിചച്ച്  ആവശേര്യമമായ ചര്ച നടതനി എല്ലെമാ നടപടനിക്രമങ്ങളയ
കൃതര്യമമായനി  പമാലേനിചകകേമാണമാണച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകന്നതച്ച്.  ഉള  ജലേവനിഭവങ്ങള
പകയമാഗനിചച്ച് പരമമാവധനി കവളകമതനിക്കമാന കവണ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
ഘട്ടതനില് പ്രതനിപക്ഷതനികന  എല്ലെമാ തരതനിലള സഹമായവയ സഹകേരണവയ
പനിന്തുണയുയ ഇക്കമാരര്യതനിലണമാകേണകമന്നച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കുന.  അതുകകേമാണച്ച് ഈ
വനിഷയയ സഭ നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച കചകയണ ആവശേര്യമനില്ലെ.  

10.00 A.M]

ജലേവനിഭവ  വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതന  ടനി  .    കതമാമസച്ച്):  സര്,  നമ്മുകട  നമാടച്ച്
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന രൂക്ഷമമായ വരള്ചയുയ കടനികവളക്ഷമാമവയ കനരനിടമാന സമാദ്ധര്യമമായ
എല്ലെമാ കേമാരര്യങ്ങളയ നമകളമാരുമനിചച്ച് കചകയണതമാണച്ച്.  അതരയ പ്രവര്തനങ്ങളനില്
ഗവണ്കമനച്ച്  ഇടകപടുകമമാള്  എല്ലെമാവരുകടയുയ  സഹകേരണയ  ഇക്കമാരര്യതനിലണമാകകമന്നമാണച്ച്
ഞങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. 2016 ജൂണ് മമാസയതകന്ന കേമാലേവര്ഷതനില് ഗണര്യമമായ
കറവണമായനി.   കേണക്കുകേളനികലേക്കച്ച് ഞമാന കപമാകന്നനില്ലെ.  തുലേമാവര്ഷവയ കറയമാന
സമാദ്ധര്യതയുകണന്ന തനിരനിചറനിവനില്, 2016  കസപ്റയബര് മമാസയതകന്ന വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുയ
ജലേവനിഭവ വകപ്പുയ ജലേസയരക്ഷണതനിനമായനി കകേകക്കമാളമാന കേഴനിയുന്ന നടപടനികേളനികലേക്കച്ച്
നസ്പീങ്ങുകേയുണമായനി.  വരമാനകപമാകന്ന  പ്രശങ്ങകള  എങ്ങകന  തരണയ  കചയമാന
കേഴനിയുകമന്നമാകലേമാചനിചച്ച്  പരനിഹമാര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചതുകകേമാണമാണച്ച്  വരള്ച
ഇത്രയധനികേയ  രൂക്ഷമമായനി  നനില്ക്കുകമമാഴയ  വലേനിയ  പ്രയമാസങ്ങളനില്ലെമാകത   നമുക്കച്ച്
ഇകപ്പെമാഴയ കടനികവളയ നല്കേമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്.  കസമാതസ്സുകേളനിലള കവളയ പരമമാവധനി
സയരക്ഷനിചനനിര്തമാനമാണച്ച്  മുനകൂട്ടനി  തസ്പീരുമമാനങ്ങകളടുതച്ച്  അതരയ  നടപടനികേളനികലേക്കച്ച്
നസ്പീങ്ങനിയതച്ച്. ഇതനികനമാടകേയ ജലേകസചന വകപ്പെച്ച് കചയ്തതു കൂടമാകത വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുകട
55  തടയണകേള്  നനിര്മനിക്കമാന  ഭരണമാനമതനി  നല്കേനിയതനില്  40  എണ്ണയ
പൂര്തസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ;  ബമാക്കനിയുളവയുകട  നനിര്മമാണയ  നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇതനികനമാടകേയ  തടയണ നനിര്മനിചച്ച്  ലേഭര്യമമായ ജലേയ  സയരക്ഷനിക്കമാന കേഴനിഞ്ഞതുകകേമാണമാണച്ച്
ചനിലേ സലേങ്ങളനികലേമാകക്ക ഇകപ്പെമാഴയ കടനികവള കസമാതസ്സുകേളനില് പമനിയഗച്ച്  നടന
കകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. വരള്ച മുനകൂട്ടനി കേണ്ടുകകേമാണ്ടുതകന്ന ഇനകടക്കച്ച് കവല്ലുകേളയ ഗര്യമാലേറനികേളയ
ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കമാനയ കചളനിയുയ മണയ നസ്പീക്കയകചയമാനമുള നടപടനികേള് പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
ഗര്യമാലേറനികേളനികലേയ്ക്കുള നസ്പീകരമാഴക്കച്ച്  സുഗമമമാക്കുന്നതനിനമായനി  നസ്പീര്ചമാലകേള് നനിര്മനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനികേളയ സമയബനനിതമമായനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി. അണകക്കട്ടുകേളനികലേ
ജലേനനിരപ്പെച്ച് വളകരയധനികേയ തമാഴനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജലേകസചന വകപ്പെനികന കഫബ്രുവരനി
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മമാസകത കേണക്കുകേള് കനമാക്കനിയമാല് അണകക്കട്ടുകേളനില് ജലേനനിരപ്പെച്ച് 45 ശേതമമാനയ
കറവണച്ച്.  കകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യുകട അണകക്കട്ടുകേളനില് 20.39 ശേതമമാനയ കറവമാണച്ച്.
വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനിയുട  അണകക്കട്ടുകേളനില്  45.94  ശേതമമാനമമാണച്ച്  കറവച്ച്.
അണകക്കട്ടുകേളനില്  ജൂണ്  ആദര്യവമാരയവകര  ജലേവനിതരണതനിനമാവശേര്യമമായ  ജലേയ
സയഭരനിചച്ച് നനിര്തനിയനിട്ടുമമാത്രകമ മറ്റു കേമാരര്യങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉപകയമാഗനിക്കമാന പമാടുള്ളൂ എന്നച്ച്
ജനില്ലെമാ  ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കച്ച്  വളകര  കനരകതതകന്ന നനിര്കദ്ദേശേയ  നല്കേനിയതുകകേമാണമാണച്ച്
നമുക്കച്ച്  വരള്ച കനരനിടമാന സമാധനിചതച്ച്.  വരള്ചയുകട ഭമാഗമമായനി ജലേലേഭര്യത ഉറപ്പു
വരുതമാന തടയണകേള് നനിര്മനിചതനില്, ചനിലേ സലേങ്ങളനില് ലേവണമായശേയ കൂടുന്നതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമായനി ജലേകസചന വകപ്പെനികന നനിയനണതനിലള കേനമാലകേള്
വഴനി  ആവശേര്യമമായ  സലേങ്ങളനില്  ജലേകമതനിക്കമാന  സമാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   കകേമാല്ലെതച്ച്
പ്രധമാനമമായുയ ശേമാസമായകകേമാട്ട തടമാകേകത ആശയനിചമാണച്ച് ജലേവനിതരണയ നടത്തുന്നതച്ച്.
ഇതവണ  ജലേനനിരപ്പെച്ച്  തമാണുകപമായതുകകേമാണമാണച്ച്  കകേ.ഐ.പനി. കേനമാല്  വഴനി
കകേമാല്ലെതച്ച് ജലേവനിതരണയ നടതനിയതച്ച്.  വടകേരയനില് കടനികവള പദ്ധതനിയനിലണമായ
ലേവണമായശേതനികന  അളവച്ച്  കറയമാന  കപരുവണ്ണമാമൂഴനിയനികലേ  ജലേകസചന  കേനമാല്
വഴനി ജലേയ എതനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതരതനില്  ഓകരമാ സലേത്തുയ കേമാരര്യങ്ങള് കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
ഇതനിനനിടയനില് കചറനിയ പ്രയമാസങ്ങളണമായനി. ചനിലേ സലേങ്ങളനില് പനി.ഐ.പനി. കേനമാല്
മുറനിഞകപമായനി.  വടകശ്ശേരനിക്കര  ഭമാഗതച്ച്  പനി.ഐ.പനി.  കേനമാല്  മുറനിഞകപമായതു
കകേമാണച്ച്  പമമാ ഇറനികഗഷന പദ്ധതനിയനിലൂകട  കവളയ എതനിക്കമാന കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.
അതച്ച് പുനനഃസമാപനിക്കമാന മൂന മമാസകതമാളയ സമയയ കവണനിവരുയ.  ദ്രുതഗതനിയനില്
പണനി നടക്കുനകണങ്കെനിലയ ഈ വരള്ചമാകേമാലേതച്ച് പനി.ഐ.പനി. കേനമാലേനികലേ കവളയ
ഉപകയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുകമമാ  എനള  ഭയപ്പെമാടുണച്ച്.   അവനികട  ചമാക്കുകേള്  വചച്ച്
നനിയനനിതമമായ  കതമാതനില്  ഇകപ്പെമാള്  കവളളയ  വനിതരണയ  കചയതുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.
കേമാഞ്ഞനിരപ്പുഴ ഡമാമനികന കേനമാല്ഭനിതനി തകേര്നകപമായനി. ജലേ അകതമാറനിറനിയുകട പ്രധമാനകപ്പെട്ട
പമച്ച്  ഹഗൗസുകേളയ  അനബനഘടകേങ്ങളയ  ഇകതമാകടമാപ്പെയ  തകേര്കന്നങ്കെനിലയ  നമാല
ദനിവസയകകേമാണച്ച് യുദ്ധകേമാലേമാടനിസമാനതനില് പുനര്നനിര്മനിചച്ച് പമനിയഗച്ച് പുനരമാരയഭനിക്കമാന
കേഴനിഞ.  ജലേ അകതമാറനിറനിയുകട ശുദ്ധജലേ പദ്ധതനികേകളമാകക്ക കവകന എനളതച്ച്
ഒരു  യമാഥമാര്തര്യമമാണച്ച്.  അതച്ച്  ഏതച്ച്  ഗവണ്കമനനികന  കേമാലേതമാകണന്നച്ച്  ചര്ച
കചകയണ ആവശേര്യമനില്ലെ.   .........ബഹളയ....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹയ  വളകര  കപമാസനിറസ്പീവമായനിട്ടമാണച്ച്  മറുപടനി  പറഞ
കകേമാണരനിക്കുന്നതച്ച്.  അകതമാന്നച്ച് ശദ്ധനിക്കൂ ...(ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .    മമാതന  ടനി  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയുന്ന ജലേകസചന
പദ്ധതനികേള് സമയബനനിതമമായനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനള അടനിയന്തര നടപടനികേളമാണച്ച്
ഈ ഗവണ്കമനച്ച് സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.   പശനിമ കകേമാചനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന
കേമാലേതച്ച്  ആരയഭനിച,  ഇതുവകരയുയ  പൂര്തനിയമാകേമാത പദ്ധതനികേള് ഈ മമാര്ചനില്
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പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  ദ്രുതഗതനിയനില്  പ്രവൃതനികേള്  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  പശനിമ
കകേമാചനിയനില് 15  ദശേലേക്ഷയ ലേനിറര്  കവളയ എല്ലെമാ ദനിവസവയ നല്കേമാനള പദ്ധതനികേള്
ഈ മമാര്ചനില്തകന്ന പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുയ. ആലേപ്പുഴ ജനില്ലെയനില് യൂഡനിസമാറച്ച് പദ്ധതനിപ്രകേമാരയ
എല്ലെമാ  ദനിവസവയ  64  ദശേലേക്ഷയ  ലേനിറര്  കവളയ  കകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയുകമന്നമാണച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞമമാസയ കപപ്പെനിടമാനള ഭൂമനികപമാലയ ലേഭര്യമമായനിരുന്നനില്ലെ.
അടനിയന്തര ആവശേര്യയ കേണക്കനികലേടുതച്ച് കനകഗമാകഷര്യറഡച്ച്  പര്കചസച്ച് പ്രകേമാരയ ഭൂമനി
വമാങ്ങനി  കപപ്പെനിട്ടച്ച്  ആലേപ്പുഴ  പട്ടണതനില്  ജലേകമതനിക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.
64 ദശേലേക്ഷയ  ലേനിറര്  ജലേയ ഈ വരള്ചക്കമാലേതച്ച് പ്രതനിദനിനയ ആലേപ്പുഴ പട്ടണപ്രകദശേതച്ച്
വനിതരണയ കചയമാനള സയവനിധമാനയ പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;   എന്നമാലയ പ്രശങ്ങളനികല്ലെന്നച്ച്
ഞമാന  പറയുന്നനില്ലെ.  യഥമാസമയയ  ഉചനിതമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
24  മണനിക്കൂറുയ പ്രവര്തനിക്കുന്ന കേണ്കടമാള് റൂമുകേള്  ആരയഭനിക്കുകേയുയ  വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുകട
കപപ്പുകലേനകേളനില് പ്രഷര് കൂട്ടനിവനിടുകമമാഴണമാകന്ന ലേസ്പീക്കുകേള് 12  മണനിക്കൂറനിനളനില്
പരനിഹരനിക്കണകമന്ന നനിര്കദ്ദേശേവയ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എല്ലെമായനിടത്തുയ അതച്ച് പൂര്തസ്പീകേരനിച
കേമാണുകമന്നച്ച് പറയുന്നനില്ലെ. കപമാതുജനങ്ങള്ക്കച്ച് കപമാതുസലേങ്ങളനില് കേമാണുന്ന ലേസ്പീക്കുകേള്
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് കചയ്യുന്നതനിനച്ച്  കടമാള്ഫസ്പീ  നമര് പത്രങ്ങളനിലൂകട  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കടമാള്ഫസ്പീ
നമറനില്  കേനിട്ടുന്ന  പരമാതനികേള്  തത്സമയയ  പരനിഹരനിക്കമാന  ശമനിക്കുനണച്ച്.  അകതമാകടമാപ്പെയ
ഒരു  ഡഗൗട്ടച്ച്  മമാകനജുകമനച്ച്  കസല്ലുയ   ജനില്ലെമാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിക്കുനണച്ച്.
ഇകപ്പെമാള് മമാര്ചമമാസയ ആദര്യഘട്ടയ ആയനികട്ടയുള്ളൂ. കേമാലേവര്ഷയ എകപ്പെമാള് ലേഭര്യമമാകകമന്നച്ച്
പറയമാന  സമാദ്ധര്യമല്ലെ.  ഇകപ്പെമാള്  ഇതരയ  സയവനിധമാനങ്ങളയ  മുനകേരുതലയ
കചയ്കതങ്കെനില്കപ്പെമാലയ  ജലേതനികന  ഭഗൗര്ലേഭര്യയ  അനഭവകപ്പെടമാന  സമാദ്ധര്യതയുകണന്നതച്ച്
കേണക്കനികലേടുതച്ച്  നമ്മുകട  കളങ്ങളനിലയ  പമാറമടകേളനിലമുള  കവളയ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കു
ന്നതനിനള  നടപടനികേളനികലേയച്ച്  നസ്പീങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. അകതമാനയ  എളപ്പെമുള  കേമാരര്യമല്ലെ,
അതനിനമാവശേര്യമമായ  സമാകങ്കെതനികേവനിദര്യ  കേകണതണയ.  ശേബരനിമലേ  തസ്പീര്തമാടന
കേമാലേതച്ച് നമായ അനഭവനിച  പ്രതനിസനനി, കഹകക്കമാടതനി  വനിധനിപ്രകേമാരയ നനിലേയല്
മുതല്  സന്നനിധമാനയ  വകരയുള  സലേങ്ങളനില്  പമാസ്റ്റേനികേച്ച്  കപ്പെനി  ഉപകയമാഗനിക്കമാന
കേഴനിയുമമായനിരുന്നനില്ലെ എന്നതമാണച്ച്.  വളകര  കവഗതനില് തസ്പീരുമമാനകമടുതച്ച്  അവനികട
ആര്.ഒ.  പമാനകേള് സമാപനിചച്ച് പ്രതനിദനിനയ ഏഴര ലേക്ഷയ ലേനിറര് കവളയ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിചച്ച്
നല്കേമാന  ജലേ  അകതമാറനിറനിക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അതുകപമാകലേ  തനിരുവനിതമായകൂര്
കദവസസയ കബമാര്ഡുയ  അയപ്പെ കസവമാസയഘവയ കവളയ വനിതരണയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.   പമാസ്റ്റേനികേച്ച്
കപ്പെനിയനില്  കവളയ  കകേമാണ്ടുകപമാകേമാന  പമാടനികല്ലെന്ന  കഹകക്കമാടതനി  ഉതരവമൂലേയ
തസ്പീര്തമാടകേര്ക്കച്ച്  ബുദ്ധനിമുട്ടുണമാകേമാകത പ്രവര്തനിക്കമാന നമുക്കച്ച്  കേഴനിഞ. ആര്.
ഒ.  പമാനകേള്  സമാപനിചച്ച്  കളങ്ങളനികലേ  കവളളയ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിചമാല്  കവളമനില്ലെമാത
സലേങ്ങളനില് കവളകമതനിക്കമാന കേഴനിയുയ.  പുതനിയ ആര്.ഒ.  പമാനകേള് വമാങ്ങമാന
സര്ക്കമാര്  ഭരണമാനമതനി  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  പരനിമനിതമമായ  കതമാതനില്  മമാത്രകമ
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അതനിനച്ച്  കേഴനിയുകേയുളള.  അടനിയന്തര  സമാഹചരര്യമുണമായമാല്,  ഇനള  കടനികവള
പദ്ധതനികേളകട  കസമാതസ്സുകേളനില്  കവളയ  എതനിയനികല്ലെങ്കെനില്  കളങ്ങളനികലേയുയ
പമാറമടകേളനികലേയുയ കവളയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിചച്ച് എതനിക്കുന്നതനിനള   നടപടനികേളനികലേക്കച്ച്
നസ്പീങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുകട വനിതരണ ശയഖലേ വഴനി  കവള
കമതനിക്കമാന  കേഴനിയമാത സലേങ്ങളനില്  ടമാങ്കെര്  കലേമാറനികേളനില്  കവളയ  എതനിക്കുന്നതനിനള
സയവനിധമാനകതപ്പെറനി റവനന്യൂ വകപ്പുമനനി സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനികലേക്കച്ച് ഞമാന
കേടക്കുന്നനില്ലെ.  കവളയ  ദുരുപകയമാഗയ  കചയ്യുന്നതച്ച്  തടയമാനയ  നടപടനിയുണമാകേണയ.
വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി  ഇതനികനമാടകേയ  പമാന  ഫണനില്നനിനയ  40  കകേമാടനി  രൂപയുകട
ഭരണമാനമതനി നല്കേനി പണനി പൂര്തസ്പീകേരനിച.  കൂടുതല് തുകേ ആവശേര്യകമങ്കെനില് വമാട്ടര്
അകതമാറനിറനി തകന്ന കചലേവമാക്കുയ; അകല്ലെങ്കെനില് ഗവണ്കമനച്ച്  നല്കയ. 

കേഴനിഞ്ഞ നവയബര് മമാസതനില് ഗഗൗണച്ച് വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി ഉകദര്യമാഗസരുകട
കയമാഗയ വനിളനിചകചര്തച്ച്,  വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയുകട വനിതരണശയഖലേയുയ  ജലേനനിധനിയുകട
പദ്ധതനിയുമനില്ലെമാത സലേങ്ങളനിലള കഴല്ക്കനിണറുകേള്, ഹമാനഡച്ച് പമ്പുകേള് എന്നനിവ
നന്നമാക്കനി പ്രവര്തനസജ്ജമമാക്കമാനള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  5585  കഴല്ക്കനിണറുകേള്,
585  കചറുകേനിട  ജലേകസചന  സയവനിധമാനങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവ  സജ്ജസ്പീകേരനിക്കമാന
സര്ക്കമാര് 12 കകേമാടനി രൂപയുകട  ഭരണമാനമതനി നല്കകേയുണമായനി.  ഓകരമാ ജനില്ലെകേളനിലയ
ഇതനികന പണനി ഏകറടുതച്ച് കൂടുതലേമായനി കചയ്യുന്നതനിനച്ച് ചനിലേ പ്രമാകയമാഗനികേ തടസങ്ങള്
നനിലേനനില്ക്കുനണച്ച്. ഇതനിനച്ച് സര്ക്കമാര് കൃതര്യമമായ  നടപടനികേളയ   സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
വമാട്ടര് അകതമാറനിറനി,  ഗഗൗണച്ച് വമാട്ടര്,  ഇറനികഗഷന,  ജലേനനിധനി,  ജലേവനിഭവയ തുടങ്ങനിയ
വകപ്പുകേള്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളകടയുയ ജനങ്ങളകടയുയ സഹകേരണകതമാടുകൂടനി  ഈ
പ്രശയ  അതനിജസ്പീവനിക്കമാനള  ശമതനിലേമാണച്ച്.  ആ  ശമതനിനച്ച്  എല്ലെമാവരുകടയുയ
പനിന്തുണയുണമാകേണകമന്നച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കുന. 

മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന):  സര്, അതസ്പീവഗുരുതരമമായ  സനിതനി
വനികശേഷമമാണച്ച് സയസമാനയ ഇന്നച്ച് കനരനിട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിച
പലേ കേമാരര്യങ്ങളയ വസ്തുതമാപരമമായനിട്ടുളതമാണച്ച്.  ചനിലേ പമാടങ്ങളനില് കൃഷനിയനിറക്കമാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  കൃഷനി  തകന്ന  കേരനിഞകപമാകകന്നമാരു  അവസയുണമായനിട്ടുണച്ച്.
ജലേസയഭരണനികേളനില് ആകരയുയ അതനിശേയനിപ്പെനിക്കുന്ന തരതനിലള കചമാര്ച, കവളയ
കപകട്ടന്നച്ച് തമാഴച്ച്കപമാകകേ തുടങ്ങനിയവ സയഭവനിക്കുനണച്ച്.  കേനിണറുകേള്, കളങ്ങള്, മറച്ച്
ജലേസയഭരണനികേള് എന്നനിവയനികലേല്ലെമായ കവളമനില്ലെമാത അവസയുയ  വനര്യമൃഗങ്ങള്
ചകതമാടുങ്ങുന്ന അവസയുയ വനയ കേതനി നശേനിക്കുന്ന നനിലേയുയ സയജമാതമമായനിട്ടുണച്ച്.
ഇകതമാകക്ക എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനനികന കറമമാകണന്ന തരതനില് ആകരമാപനിക്കകണമാ
എനളളതച്ച്  മമാത്രകമ  കനമാകക്കണതുള്ളു.  ഇതരകമമാരു  സനിതനിവനികശേഷതനികലേക്കച്ച്
നമാടച്ച് എതനികചരുന്നതനിനച്ച് നമാകമല്ലെമാവരുയ സയഭമാവനയുയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. അതുയ നമള്
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കേമാകണണതമായനിട്ടുണച്ച്.  എങ്ങകന  ഇതനില്നനിനയ  രക്ഷകപ്പെടമാനമാകയ?  അതമാണച്ച്
കനമാകക്കണതച്ച്.  സര്ക്കമാര്  കചയ്യുന്ന  കേമാരര്യങ്ങളനില്  എകന്തങ്കെനിലയ  വസ്പീഴ്ചകേകളമാ,
ദഗൗര്ബലേര്യങ്ങകളമാ ഉകണങ്കെനില് അതനികന വനിമര്ശേനിക്കുന്നതച്ച് ശേരനിയമാണച്ച്. അതനിനപ്പുറയ
ഈ കേമാരര്യങ്ങള്കക്കല്ലെമായ ഉതരവമാദനി എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരമാകണന്ന തരതനിലള
വനിമര്ശേനയ ശേരനിയമാകണന്നച്ച് കതമാനന്നനില്ലെ. 

കേനികയമാസ്കുകേകള സയബനനിചച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി. ഒരു  വമാര്ഡനില്  ഒരു  കേനികയമാസച്ച്
സമാപനിചതുകകേമാണച്ച് ആ വമാര്ഡനികലേ ആളകേള്ക്കച്ച് മുഴവന കവളയ ലേഭനിക്കനില്ലെ.  ഒരു
കേനികയമാസച്ച് സമാപനികക്കണ നനിലേ വരുകമമാള് ജനങ്ങകളല്ലെമായ മുനകേകയടുതച്ച് ചനിലേകപ്പെമാള്
ആ  വമാര്ഡനില്തകന്ന  കവകറ  കേനികയമാസ്കുകേള്   സമാപനികചനവരുയ.  അവനികട
കവളകമതനിക്കുകേ എന്നതച്ച് പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി നല്ലെതമാണച്ച്. പകക്ഷ, അനഭവതനില്
അതുകകേമാണ്ടുമമാത്രയ  നമ്മുകട  പ്രശയ  പരനിഹരനിക്കകപ്പെടനില്ലെ.  കവളയ  ആവശേര്യമുള
സലേങ്ങളനികലേമാകക്ക  ടമാങ്കെര്  കലേമാറനികേളനില്  കവളകമതനിക്കണകമന്നച്ച്  കനരകതതകന്ന
തസ്പീരുമമാനനിച.  അകതസമയയ  സമാപനിച  കേനികയമാസ്കുകേളനിലയ  കവളയ  കകേമാടുക്കുയ.
കേനികയമാസ്കുകേളനില് കവളയ നല്കേനിയമാലയ ഏകതങ്കെനിലയ ഒരു വമാര്ഡനില് ഒരു ഭമാഗതച്ച്
കവളയ  നല്കകേണതുകണങ്കെനില്  ടമാങ്കെര്  കലേമാറനികേളനില്  നല്കന്നതനിനച്ച്  തടസമനില്ലെ.
ഇക്കമാരര്യതനില് സര്ക്കമാര് വര്യക്തത വരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഒരു പഞമായതനില് ആവശേര്യമമായ
കവളമുണച്ച്,  ആ പഞമായതനികന ഒരു ഭമാഗതച്ച് മമാത്രകമ വരള്ചയുളളകവന്നച്ച് വന്നമാല്
അവനികട കവളമനികല്ലെങ്കെനില് അതച്ച് പഞമായതനിനതകന്ന പരനിഹരനിക്കമാന സമാധനിക്കുയ.
കവകറമാരു  സലേത്തുനനിന്നച്ച്  കവളകമടുതച്ച്  മകറമാരു സലേകതതനിക്കമാന ഒരു പഞമായതച്ച്
വനിചമാരനിചമാല് സമാധനിക്കനില്ലെ.  അതനിനള കനതൃതസയ ജനില്ലെമാ കേളകര് വഹനിക്കണയ. കവളയ
വമാട്ടര് അകതമാറനിറനിയമാണച്ച് ഏര്പ്പെമാടച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച്.  കേമാരണയ,  ശുദ്ധമമായ കവളമമായനിരനിക്കണയ.
അങ്ങകന നല്കന്ന കവളയ എതനിക്കുന്നതനിനച്ച് ടമാങ്കെര് കലേമാറനി കേളകറമാണച്ച് ഏര്പ്പെമാടച്ച്
കചകയണതച്ച്.  ഇതച്ച് വനിതരണയ കചയമാനള ചുമതലേ പഞമായത്തുകേള്ക്കമാണച്ച്.  എത്ര
കവളമമാകണമാ ആവശേര്യയ അത്രയുയ  വനിതരണയ കചയ്യുകേ എനളതമാണച്ച് സര്ക്കമാരനികന
ചുമതലേ.  അതനിനച്ച് എത്ര പണയ കചലേവഴനികക്കണനി വന്നമാലയ  കചലേവഴനിക്കുകമനളതമാണച്ച്
സയസമാന സര്ക്കമാരനികന നയയ. 

പമാടങ്ങള്  കേരനിഞണങ്ങയനിട്ടുകണന്നതുയ  കൃഷനിക്കമാര്ക്കച്ച്  വമനിച  നഷയ
സയഭവനിചനിട്ടുകണനളതുയ  വസതയമാണച്ച്.  അവര്ക്കമാവശേര്യമമായ  നഷപരനിഹമാരയ
നല്കന്ന കേമാരര്യതനില്  സയസമാന സര്ക്കമാര് ഒരു വസ്പീഴ്ചയുയ വരുതനില്ലെ. 

ജലേസയഭരണനികേളകട  ദയനസ്പീയ  സനിതനികയക്കുറനിചയ  നദനികേളകട  എണ്ണകത
സയബനനിചയ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇവകയല്ലെമായ  നമാകമമാരു  അനഭവപമാഠമമായനി
എടുതച്ച്  കവളയ  ഒഴകേനികപ്പെമാകേമാകത  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമാവശേര്യമമായ  നടപടനികേള്
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സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കവളയ സയരക്ഷനിക്കമാന നമുക്കച്ച് കേഴനികയണതുണച്ച്.  അതനിനതകന്ന
നടപടനികേളനികലേയച്ച് സര്ക്കമാര് കേടക്കുയ.  അങ്ങകന കചയ്തമാല് മമാത്രകമ കവളയ തടഞ്ഞച്ച്
നനിര്തമാന കേഴനിയുകേയുള്ളു.  കേനിണറുകേള് റസ്പീ-ചമാര്ജച്ച് കചയമാനയ കളങ്ങളയ കതമാടുകേളകമല്ലെമായ
ശുദ്ധസ്പീകേരനിക്കമാനയ തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പമാലേക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയനില്  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  പ്രശയ  നനിലേനനില്ക്കുനണച്ച്.  അവനികട
കൃഷനി നശേനിച പ്രശയ  മമാത്രമല്ലെ,  രണമായവനിള  ഇറക്കനിയനിട്ടുമനില്ലെ.  ഈ  ആശേങ്കെകേളളതനിനമാലേമാണച്ച്
അവനികട കൃഷനിയനിറക്കമാതനിരുന്നതച്ച്. അതരതനിലള പ്രശങ്ങളനില് സര്ക്കമാര് ഫലേപ്രദമമായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുയ. വനര്യമൃഗങ്ങള് ചകതമാടുങ്ങുനകവനളതച്ച് ഒരു വസ്തുതയമാണച്ച്.
വനര്യമൃഗങ്ങള്ക്കമായമാലയ കവളയ കവണയ, കവളയ കേമാട്ടനിലേനികല്ലെങ്കെനില് മൃഗങ്ങള് നമാട്ടനികലേക്കനിറങ്ങുന്ന
സനിതനിയുണമാകയ.  അവയച്ച് കേമാട്ടനില്തകന്ന കവളയ നല്കന്നതനിനള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള് തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുളതച്ച്.  അവനികട ടമാങ്കെര് കലേമാറനികേളനില്
കവളയ  എതനിക്കുന്നതനിനമാവശേര്യമമായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കമാന  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
കേമാട്ടനില്  കവളയ സയഭരനിക്കമാന കേഴനിയുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കഴനികേളണമാക്കനി കവളയ
സയഭരനിചച്ച്  അവനികടനനിനയ  മൃഗങ്ങള്ക്കച്ച് കവളയ കേനിട്ടുന്ന അവസയുണമാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കേണ്ണൂരനില് പുലേനിയനിറങ്ങനിയതനികനപ്പെറനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  പുലേനി  എങ്ങകനയമാണച്ച്
കേണ്ണൂരനില് എതനിയകതന്നച്ച് പുലേനികയമാടച്ച് കചമാദനിക്കമാന കേഴനിയനില്ലെ. കേണ്ണൂരനില് പുലേനി ഇറങ്ങനി
എനളതച്ച് ശേരനിയമാണച്ച്.  പുലേനി സുഖചനികേനിത്സയനിലേമാകണനയ ഇവനികട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇക്കമാരര്യതനില് ഫലേപ്രദമമായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  

മലേമ്പുഴ ഡമാമനിനടുതച്ച് ചത പശുവനികന കഴനിചനിട്ടുകവനളതച്ച് ഗഗൗരവകമറനികയമാരു
പ്രശമമാണച്ച്. ആ നടപടനി  ഗഗൗരവമമായമാണച്ച് സര്ക്കമാര് കേമാണുന്നതച്ച്. അതുസയബനനിചച്ച്
ജനില്ലെമാ ഭരണമാധനികേമാരനികേകള  അറനിയനിചച്ച് ഫലേപ്രദമമായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
അവനികട കബമാധവല്ക്കരണയ  നടത്തുകേയുയ ജലേകസമാതസനിനച്ച് സമസ്പീപയ ഒനയ മറവച്ച്
കചയമാന പമാടനികല്ലെന്ന നനിലേപമാടച്ച് കപമാതുവനില് നമായ സസസ്പീകേരനികക്കണതുമുണച്ച്.  

വനയ  കേതനിനശേനിക്കുന്നതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  എല്ലെമാവര്ഷവയ
വനയ കേതമാറുകണന്നമാണച്ച് എല്ലെമാവരുയ പറയുന്നതച്ച്. ഇതവണ ആദര്യമമായനി വനയ കേതനി
നശേനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനകവണനി എയര്കഫമാഴനികന  സമസ്പീപനിചച്ച്  കഹലേനികകേമാപ്റര്
മുകഖന  ഇതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  ഫലേപ്രദമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനയ
കേതനികക്കമാണനിരനിക്കുകമമാള് ആളകേള്ക്കച്ച് എന്തച്ച് കചയമാന സമാധനിക്കുയ? കൂട്ടകതമാകട
മരയ കേത്തുകമമാള് ഏതമാനയ ആളകേള്ക്കച്ച് തസ്പീ കകേടുതമാന സമാധനിക്കുകമമാ? അതനിനച്ച്
മുകേളനില്നനിന്നച്ച്  ആവശേര്യമമായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേ എന്നതമാണച്ച്  പരനിഹമാരമമാര്ഗ്ഗയ.
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ഇനനി  വനയ  കേത്തുന്ന സനിതനിയുണമാകകമമാള്  അകപ്പെമാള്തകന്ന കഹലേനികകേമാപ്റര്
ഉപകയമാഗനിചച്ച്  തസ്പീ കകേടുത്തുന്നതനിനള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നമാണച്ച്  ഇകപ്പെമാള്
നല്കേനിയനിട്ടുള നനിര്കദ്ദേശേയ.  അതനികപ്പെമാള് പ്രമാകയമാഗനികേമമായനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനി അതരതനിലള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുയ.  ഇതരയ  കേമാരര്യങ്ങളനികലേമാകക്ക  ഫലേപ്രദമമായ  നടപടനികേള്
തകന്നയമാണച്ച് സസസ്പീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  മനഷര്യസമാദ്ധര്യമമായ എല്ലെമാ കേമാരര്യങ്ങളയ കചയ്യുകേ
എനതകന്നയമാണച്ച്  ആകലേമാചനിക്കുന്നതച്ച്.  മനഷര്യസമാദ്ധര്യമമായ  കേമാരര്യങ്ങകളന പറയുകമമാള്,
കഗൗഡച്ച് സസ്പീഡനിയഗച്ച്  ഇന്തര്യയനിലയ വനികദശേത്തുകമമാകക്ക ഭമാഗനികേമമായനി  വനിജയനിച പദ്ധതനിയമാണച്ച്.
കേരനികമഘങ്ങകള റഡമാര് ഉപകയമാഗനിചച്ച് കേകണതനി മഴ കപയനിക്കമാനള കകേമനിക്കല്
പ്രകയമാഗമമാണതച്ച്.  അതച്ച് ഭമാഗനികേമമായനി  വനിജയനിക്കുനണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങ്ങളനില്
വനികദശേ വമാര്തകേളനില് ഇതച്ച് സജസ്പീവമമായനി നനിലേനനില്ക്കുനണച്ച്. 

പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച്  കചന്നനിതലേ  ):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ
ലേണനനിലയ ദുബമായനിലയ  ഇതുകപമാകലേ മഴ കപയനിച;  അതച്ച്  വളകര വനിജയകേരമമായനി
പൂര്തസ്പീകേരനിച എന്ന വമാര്ത അങ്ങയുകട ശദ്ധയനില്കപ്പെട്ടനിട്ടുകണമാ? 

ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന  : സര്,  അതമാണച്ച് ഞമാന പരമാമര്ശേനിചതച്ച്.  മഴയുകട
ശേക്തനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാനള  ശേമാസസ്പീയമമായ  പരനിശമമമാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്
ആകഗമാളമമായനിതകന്ന  വനിജയനിചകകേമാണനിരനിക്കുന.  മഹമാരമാഷ്ട്രയനിലയ  ആന്ധ്രപ്രകദശേനിലകമമാകക്ക
ഇതച്ച് പരസ്പീക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നമാല് ഇതച്ച്  കചലേകവറനിയതമാകണമാ എന്ന കേമാരര്യതനില്
സയശേയമുണച്ച്. തമാരതകമര്യന കചലേവച്ച് കറഞ്ഞതമാകണന്ന അഭനിപ്രമായവയ പറയുനണച്ച്.
ഇവനികട  പ്രകയമാഗതനില് വന്നനിട്ടനില്ലെ. ഇതനികന മനഷര്യസമാദ്ധര്യമമായ എല്ലെമാ വശേങ്ങളയ
നമുക്കച്ച് പരനികശേമാധനിക്കമായ.  ഇതച്ച് ഭരണപക്ഷകമകന്നമാ പ്രതനിപക്ഷകമകന്നമാ കചരനിതനിരനിഞ്ഞച്ച്
ചര്ച കചകയണ വനിഷയമല്ലെ. നമ്മുകട നമാടച്ച് കനരനിടുന്ന അതസ്പീവഗുരുതരമമായ  പ്രശമമാണനിതച്ച്.
എന്തച്ച് നടപടനി സസസ്പീകേരനിചയ ഈ പ്രശയ പരനിഹരനിക്കമാനള ശമങ്ങള് സസസ്പീകേരനിക്കമാന
സര്ക്കമാര്  സന്നദ്ധമമാണച്ച്.  ഈ  വനിഷയതനില്  ആവശേര്യമമായ  എല്ലെമാ  കേമാരര്യങ്ങളയ
സര്ക്കമാര് കചയ്യുന്നതമായനിരനിക്കുയ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  കവദനതനി വനിതരണതനില് കചറനിയ തകേരമാറുളതനിനമാല് അഞച്ച്
മനിനനിട്ടച്ച് കനരകതയച്ച് സഭ നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.

(കകവദനതനി വനിതരണതനികലേ തകേരമാര്മൂലേയ  രമാവനികലേ 10.22-നച്ച്  നനിര്തനിവച
സഭ  10.30-നച്ച്  പുനരമാരയഭനിച.)  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനിയുകടയുയ  മനനിമമാരുകടയുയ  വനിശേദസ്പീകേരണതനികന
അടനിസമാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്  അവതരണമാനമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണതനിനച്ച് അനമതനി നനികഷധനിച.)
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പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച് കചന്നനിതലേ): സര്,  കകേരളയ അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന്ന
അതസ്പീവ  ഗുരുതരമമായ  വരള്ച  സയബനനിചച്ച്  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പറമനില്  വളകര
വനിശേദമമായനി ഇവനികട പറഞ. എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനനികന കറയ കകേമാണമാകണമാ
വരള്ചയുണമായകതന്നച്ച് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി കചമാദനിച.  ഞങ്ങള് അങ്ങകന കേമാണുന്നനില്ലെ.
ഏകതങ്കെനിലയ ഗവണ്കമനനികന കറയ കകേമാണല്ലെ വരള്ചയുണമാകന്നതച്ച്. രണച്ച് തരതനിലേമാണച്ച്
വരള്ചയുണമാകന്നതച്ച്.  ഒന്നച്ച്,  പ്രകൃതനി  ദുരന്തവയ  മകറമാന്നച്ച്  മനഷര്യനണമാക്കുന്ന  ദുരന്തവമമാണച്ച്.
കകേരളകത സയബനനിചച്ച്  ഇതുരണ്ടുയ  പ്രസക്തമമാണച്ച്.  ഇതച്ച്  രണ്ടുയകൂടനി  കചര്ന്നകപ്പെമാഴമാണച്ച്
കകേരളതനില് ഇഗൗ നൂറമാണച്ച് കേണനിട്ടുളതനില് വചച്ച് ഏറവയ വലേനിയ വരള്ചയുണമായതച്ച്.  ഒരു
കകക്രസനിസച്ച് ഉണമാകകമമാള് ഗവണ്കമനച്ച് അതച്ച് എങ്ങകന മമാകനജച്ച് കചയ്യുന എന്നതമാണച്ച്
പ്രധമാനയ.  ഇക്കമാരര്യതനില്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  വര്യതര്യമാസമുണമാകകേണ  കേമാരര്യമനില്ലെ.
നമകളല്ലെമാവരുയ കയമാജനിചനനിന്നച്ച് വരള്ചമാ ദുരനിതമാശേസമാസ പ്രവര്തനങ്ങള് നടതണകമനള
അഭനിപ്രമായകതമാടച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച് വനികയമാജനിപ്പെനില്ലെ.  പകക്ഷ റവനന്യൂ വകപ്പുമനനിയമാണച്ച്
ദുരനിതമാശേസമാസ  പ്രവര്തനങ്ങളമമായനി  ബനകപ്പെട്ട ചുമതലേ വഹനിക്കുന്നതച്ച്.   ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശേഖരന
സഗൗമര്യനമായ നല്ലെ വര്യക്തനിയമാണച്ച്.  പകക്ഷ വര്യക്തനി  നല്ലെതമായതുകകേമാണച്ച്  കേമാരര്യമനില്ലെ.
റവനന്യൂ വകപ്പുമനനി എന്ന നനിലേയനില് വരള്ചമാ ദുരനിതമാശേസമാസ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്
കനതൃതസയ  കകേമാടുകക്കണ  മനനി  പരമാജയകപ്പെട്ടു  എന്നച്ച്  പറകയണനി  വരുന്നതനില്
എനനിക്കച്ച്  വനിഷമമുണച്ച്.  ഇഗൗ  സഭ  2016  ഒകകമാബര്  31-നച്ച്  വരള്ചകയപ്പെറനിയുള
അടനിയന്തരപ്രകമയയ പരനിഗണനിച.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗയ വനി.  എസച്ച്.  ശേനിവകമമാറമായനിരുന
അന്നച്ച് പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്. അന്നച്ച് റവനന്യൂ വകപ്പുമനനി ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശേഖരന
കകേരളകത  വരള്ചമാ  ബമാധനിത  കമഖലേയമായനി   പ്രഖര്യമാപനിച.  ഇകപ്പെമാള്  അഞച്ച്
മമാസകതമാളമമാകന.  തസ്പീരുമമാനങ്ങളയ പ്രഖര്യമാപനങ്ങളയ ജനില്ലെമാ  കേളകര്മമാരുമമായുള
വസ്പീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫറനസനിയഗുകമമാകക്ക നടന എന്നച്ച്  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് ശേരനിയമാണച്ച്.
പകക്ഷ  ജനില്ലെമാ കേളകര്മമാര്ക്കച്ച്  ഇതനിനമാവശേര്യമമായ പണയ കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഭരണകേമാലേതച്ച് ജനില്ലെമാ കേളകര്മമാര്ക്കച്ച് ആദര്യഗഡുവമായനി  5  കകേമാടനി രൂപവസ്പീതയ കകേമാടുക്കുകേയുയ
കേളകര്മമാര്ക്കച്ച് discretionary power നല്കകേയുയ കചയ. എന്തുപറഞ്ഞമാലയ കേനികയമാസ്കുകേള്
സമാപനിക്കുന്ന കേമാരര്യമമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്. എവനികടയമാണച്ച് കേനികയമാസ്കുകേള് വചനിട്ടുളതച്ച്;
കകേരളതനികലേ 140 മണ്ഡലേങ്ങളനില് പലേ സലേത്തുയ കേനികയമാസ്കുകേള് സമാപനിചനിട്ടനില്ലെ.
കടനികവളയ കേനിട്ടുന്നനില്ലെ, പ്രകതര്യകേനിചച്ച് തസ്പീരപ്രകദശേങ്ങളനില് കടനികവളയ ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ.
ജനങ്ങള് അനഭവനിക്കുന്ന പ്രയമാസയ വളകര വലതമാണച്ച്. അപ്പുറത്തുയ ഇപ്പുറത്തുയ ഇരനിക്കുന്ന
എയ.എല്.എ.-മമാര്  കടനികവള വനിതരണയ നടതണകമന്നച്ച്  കേളകര്മമാകരമാടച്ച്  പറഞ്ഞമാല്
കലേമാറനികേളനില് കടനികവളയ കകേമാടുക്കുകമന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്, എന്നമാല് ഒരു സലേത്തുയ
കടനികവളയ ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ   എനളതച്ച്  അതസ്പീവഗുരുതരമമായ  പ്രശമമാണച്ച്.  ശുദ്ധജലേയ  ലേഭനിക്കമാകത
ജനങ്ങള്  പ്രയമാസകപ്പെടുന്ന  വനിഷയതനില്  ഞങ്ങള്  രമാഷ്ട്രസ്പീയയ  കേലേര്ത്തുന്നനില്ലെ.
എന്നമാല് ജനില്ലെമാ ഭരണകൂടയ ഇഗൗ വനിഷയയ പരനിഹരനിക്കമാനമാവശേര്യമമായ  കേമാരര്യങ്ങള്
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കചയ്യുനകണമാ? 5 കകേമാടനി രൂപ  കകേമാടുകക്കണ സലേതച്ച് 2 കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുതതുകകേമാണച്ച്
പ്രകയമാജമുണമാകനകണമാ?  ആവശേര്യമുള പണയ കകേമാടുക്കമാകമന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി
പറഞ്ഞതച്ച് ഞമാന അകത സനിരനിറനികലേടുക്കുന.  പണയ കൂടുതല് കകേമാടുതതുകകേമാണച്ച്
കേമാരര്യമനില്ലെ, അവര്ക്കച്ച്  discretionary power-ഉയ നല്കേണയ. എന്നമാല് മമാത്രകമ അവര്ക്കച്ച്
കജമാലേനി  കചയമാന  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  വണനികേളനില്  കവളകമതനിക്കണകമങ്കെനില്  അവര്ക്കച്ച്
കകേമാടുകക്കണ  ബനില്ലുകേള്  യഥമാസമയയ  പമാസമാക്കനികക്കമാടുക്കണയ.  കകേരളകത
വരള്ചമാബമാധനിത  പ്രകദശേമമായനി  പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടച്ച്  അഞ്ചുമമാസകതമാളമമാകയങ്കെനിലയ  മനനി
അക്കമാരര്യയ  മറനകപമാകയന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് കതമാനന്നതച്ച്. ഞങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞ തവണ
വമാക്കഗൗട്ടച്ച്  കപമാലയ  നടതമാകത  ഗവണ്കമനനികനമാടച്ച്  സഹകേരനിചവരമാണച്ച്.  വരള്ചമാ
ദുരനിതമാശേസമാസതനിനകവണനി ജനില്ലെമാ  കേളകര്മമാരുയ  മനനിമമാരുയ  വനിളനിചകൂട്ടനിയ കയമാഗങ്ങളനില്
എല്ലെമാവരുയ  പകങ്കെടുതനിരുന.  പകക്ഷ  ജനില്ലെമാതലേങ്ങളനില്  നടപ്പെമാകക്കണ  കേമാരര്യങ്ങകളമാനയ
നടക്കുന്നനില്ലെ.  കകപപ്പെച്ച്  കകലേന  എകച്ച്റനഷന  ആവശേര്യമമായ  സലേങ്ങളനില്  എകച്ച്റനഷന
ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ. കടനികവളയ എതനികക്കണ സലേങ്ങളനില് കടനികവളയ എതനിക്കമാത
പരമാതനികേളയ  നനിലേനനില്ക്കുന.  കകേരളയ  കേണ  ഏറവയ  വലേനിയ  കൃഷനിനമാശേമമാണച്ച്
ഇതവണയുണമായകതന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ജലേകസചന  വകപ്പുമനനി  പറഞ.
മുപ്പെതനിനമായനിരകതമാളയ കഹകര് സലേതച്ച് ഉപ്പുകവളയ കേയറനി കൃഷനി നശേനിചതച്ച് ആരുകട
കറയ  കകേമാണമാണച്ച്?  എന്തുകകേമാണമാണച്ച്  ജലേകസചന  വകപ്പെച്ച്  ഓരുമുട്ടനിടമാഞ്ഞതച്ച്?
രമാജമാക്കനമമാരുകട  ഭരണകേമാലേയ  മുതല് എല്ലെമാ കേമാലേഘട്ടങ്ങളനിലയ  സമയബനനിതമമായനി
ഇടുന്ന  മുട്ടുകേള്  ഇടമാതതുകകേമാണച്ച്  മുപ്പെതനിനമായനിരകതമാളയ  കഹകര്  സലേകത
കൃഷനിയമാണച്ച്  നശേനിചതച്ച്.  കപമാന്നമാനനി ,  തൃശ്ശൂര്  കകേമാള്നനിലേങ്ങള്,  അപ്പെര്  കട്ടനമാടച്ച്
കമഖലേ, എകന നനികയമാജകേമണ്ഡലേമമായ ഹരനിപ്പെമാടുള്കപ്പെകടയുള സലേങ്ങളനില് കൃഷനി
നശേനിച.  പലേ സലേങ്ങളനിലയ കൃഷനി നശേനിചതനികന പ്രധമാനകപ്പെട്ട കേമാരണയ കൃഷനിസലേതച്ച്
ഓരു  കേയറമാതനിരനിക്കമാനള  മുട്ടനിടമാതതമാണച്ച്.  എല്ലെമാ  ജനില്ലെകേളനിലയ  ഇതുകപമാലള
പ്രതനിസനനികേള് നനിലേനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര ആഭര്യന്തര  മനനികയ കേമാണുന്നതനിനള
അകപ്പെമായനിനച്ച്കമനനിനകവണനി   ഡല്ഹനിയനില്   കസഷര്യല്  കറപ്രകസകനറസ്പീവനികനമാടച്ച്
കചമാദനിചനിട്ടുകണന്നച്ച് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി പറഞ്ഞതു കകേട്ടകപ്പെമാള് വലേനിയ വനിഷമയ കതമാന്നനി.
അകങ്ങമാരു  ഉതരവമാദകപ്പെട്ട  മനനിയമാണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  ഇങ്ങകന  പറഞ്ഞതച്ച്  വളകര
ബമാലേനിശേമമായനികപ്പെമായനി. ആഭര്യന്തര മനനികയ കേമാണണകമങ്കെനില് അങ്ങച്ച് ഡല്ഹനിയനില്
കപമാകകേയമാണച്ച് കചകയണതച്ച്. ആഭര്യന്തര മനനികയ കേമാണമാന പ്രയമാസമുകണന്നച്ച് എനനിക്കച്ച്
കതമാനന്നനില്ലെ. ഇത്രയുയ ദനിവസമമായനിട്ടുയ എന്തുകകേമാണമാണച്ച് കമകമമാറമാണയ കകേമാടുക്കമാഞ്ഞതച്ച്;
അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച് ഇഗൗ സമയതച്ച് കകേന്ദ്രസയഘയ കകേരളയ സന്ദര്ശേനിചമാല് ഇവനികട
പചപ്പുളതനിനമാല്  നമുക്കച്ച്  കദമാഷമമാകകമന്നമാണച്ച്.  അതച്ച്  ശേരനിയല്ലെ.   കകേരളതനികലേ
വരള്ചയുയ വടകക്ക ഇന്തര്യയനികലേ വരള്ചയുയ തമനില് വര്യതര്യമാസമുണച്ച്. കകേരളതനികലേ
ജലേമാശേയങ്ങള്  പരനിപൂര്ണ്ണമമായനി  വറനിവരളമാറനികല്ലെന്നതച്ച്  കകേന്ദ്ര  സയഘതനിനയ
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അറനിയമാവന്ന കേമാരര്യമമാണച്ച്.  രമാജസമാനനികലേമാ  ഉതര്പ്രകദശേനികലേമാ  മധര്യപ്രകദശേനികലേമാ
ഉണമാകന്ന  വരള്ചയുകട സസഭമാവമല്ലെ കകേരളതനിലളതച്ച്.  കകേരളതനില് നമാണര്യവനിളകേളയ
കൃഷനിയുയ നശേനിക്കുകേയുയ ജലേമാശേയങ്ങളയ കേനിണറുകേളയ വറനിവരളകേയുയ ജലേകസമാതസ്സു
കേളനില്ലെമാതമാകകേയുയ  ജനങ്ങള്  കടനികവളതനിനച്ച്  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയുയ  കചയ്യുന.  വടകക്ക
ഇന്തര്യയനില്  ഉതര്പ്രകദശേനില്  50  കേനികലേമാമസ്പീറര് നടനകപമായനികവണയ കവളയ കശേഖരനിക്കമാന.
അവനിടകതയുയ നമ്മുകടയുയ സമാഹചരര്യയ വര്യതര്യസമമാണച്ച്.  അതച്ച് കകേന്ദ്രതനിനച്ച് മനസനിലേമാകയ.
ഇനയ ഇന്നകലേയുമല്ലെ കകേരളതനില് വരള്ചമാ  ദുരനിതമാശേസമാസ പ്രവര്തനങ്ങളണമാകന്നതച്ച്.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട റവനന്യൂ വകപ്പുമനനിയുകട ആ വമാദയ ശേരനിയല്ലെ.  ഇഗൗ സനിതനിവനികശേഷകത
ലേമാഘവബുദ്ധനികയമാടുകൂടനി  കേണ്ടു  എന്നതച്ച്  ഗുരുതരമമായ  പ്രശയ  തകന്നയമാണച്ച്.
അതുകകേമാണമാണച്ച് ഞങ്ങള് ഇഗൗ വനിഷയയ വളകര ഗഗൗരവമമായനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.
നനിങ്ങള്  കമകമമാറമാണയ  കനരകത  കകേമാടുതനിരുകന്നങ്കെനില്  കകേന്ദ്രസയഘയ  കകേരളയ
സന്ദര്ശേനിക്കുമമായനിരുന.  വയനമാട്ടനില് മണ്ണനിരകേള്കപമാലയ മരനിക്കുന്നതനികന കേമാരണയ
കേമാലേമാവസയനിലണമാകന്ന മമാറമമാണച്ച്. കേമാട്ടുതസ്പീയുകട കേമാരര്യയ പറഞ, ഇഗൗ സഭയനില്
തകന്ന  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ഞമാന  സബ്മനിഷന  അവതരനിപ്പെനിചനിരുന.  വനയ
വകപ്പുമനനികയമാടച്ച് ഇഗൗ വനിഷയയ ഗഗൗരവമമായനി കേമാണണകമന്നച്ച് ഞമാന പറഞ്ഞനിരുന.
അകദ്ദേഹയ  ഗഗൗരവമമാകയടുകതമാകയന്നച്ച്  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.  ഏതമായമാലയ  കേമാട്ടുതസ്പീ
പടരുകേയമാണച്ച്.  ഇവനികട  കകജവകകവവനിധര്യങ്ങള്  തകേരുകേയുയ  പക്ഷനിമൃഗമാദനികേള്
നശേനിക്കുകേയുയ കചയ്യുന.  മലേബമാര് കേളകറമായനിരുന്ന വനിലേര്യയ  കലേമാഗന  130  വര്ഷയ
മുമച്ച്  എഴതനിയ  മലേബമാര്  മമാനസലേനില്,  മഴ  ഇനനി  എകപ്പെമാഴണമാകകമന്നച്ച്  ഒരമാകളമാടച്ച്
അകനസഷനിചകപ്പെമാള് മമാര്ചച്ച്  22 -നച്ച് ഉചതനിരനിഞ്ഞച്ച് രണച്ച് മണനിക്കച്ച് എന്നച്ച് അളനമുറനിച
ഉതരയ കേനിട്ടനിയതമായനി പറയുനണച്ച്.  അതുകപമാകലേ തകന്ന സയഭവനിക്കുകേയുയ കചയ.
ഇഗൗ സനിരത ഇന്നച്ച് നമുക്കനില്ലെ.  പണ്ടുള ആളകേള് ഇന്ന ദനിവസയ മഴ കപയ്യുകമന്നച്ച്
പറയുമമായനിരുന.  ഇന്നതച്ച്  പറയമാന  കേഴനിയുന്നനില്ലെ.  കേമാരണയ  പ്രകൃതനിയനിലണമായ
മമാറമമാണച്ച്.  അകതമാകടമാപ്പെയ നമള് തകന്ന പ്രകൃതനികക്കല്പ്പെനിച ആഘമാതയ,  കേമാലേമാവസമാ
വര്യതനിയമാനയ ഇകതല്ലെമായകൂടനി  കേണക്കനികലേടുതമാല് അതസ്പീവഗുരുതരമമായ സമാഹചരര്യമമാണുളതച്ച്.
കേമാലേവര്ഷവയ ഇടവപ്പെമാതനിയുയ ചതനിച, കവനല് മഴ കേനിട്ടുകമന്നച്ച്  കേരുതനികയങ്കെനിലയ കവനല്
മഴയുയ  ലേഭനിക്കമാകതയമായനി.  വറനിവരണ്ടുണങ്ങുന്ന  ഭമാരതപ്പുഴയുകട  ചനിത്രയ  മലേയമാള
ദനിനപത്രതനില്  കേമാണമാനനിടയമായനി.  കകേരളതനികന  സമായസമാരനികേതനനിമയുകട  ഏറവയ
ഉദമാതമമായ ഉദമാഹരണമമാണച്ച് ഭമാരതപ്പുഴ. 44 നദനികേളനില് മനിക്കവമാറുയ നദനികേകളല്ലെമായ
വരണ്ടുണങ്ങനികപ്പെമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. അതസ്പീവ ഗുരുതരമമായ ഇഗൗ വനിഷയകത നമള്
എങ്ങകന  കേമാണുനകവനളതമാണച്ച് പ്രശയ.  ബഹുമമാനര്യനമായ മുഖര്യമനനി കേണ്ണൂരനില്
പുലേനി ഇറങ്ങനിയതനികനക്കുറനിചച്ച് പറഞ.  കടനിക്കമാന കവളയ കേനിട്ടമാതതുകകേമാണമാണച്ച്
പുലേനി നമാട്ടനികലേയച്ച് ഇറങ്ങുന്നതച്ച്.  മറച്ച് മൃഗങ്ങളയ കേമാട്ടനില് നനിന്നച്ച് നമാട്ടനികലേയച്ച് ഇറങ്ങുന.
കേമാട്ടമാനയുകട ശേലേര്യമമാണച്ച് മകറമാരു പ്രശയ. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫനികന  മണ്ഡലേതനില്
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ഒരു കേര്ഷകേകന ആന ചവനിട്ടനികക്കമാന.  ഞമാനവനികട കപമായനിരുന.  അകനസഷനിചകപ്പെമാള്
അറനിയമാന സമാധനിചതച്ച്,  ആനക്കൂട്ടങ്ങള് കടനികവളതനിനമായനി ഇറങ്ങമാറുകണന്നമാണച്ച്.
മൃഗങ്ങള്ക്കുയ  മനഷര്യര്ക്കുയ ഒരുകപമാകലേ ഗുരുതരമമായ പ്രശമമായനി  ഇതച്ച്  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതുകകേമാണച്ച് ഇഗൗ പ്രശയ ഗഗൗരവമമാകയടുതച്ച്  നനിയമസഭ ചര്ച കചയണയ. പ്രകൃതനിയുകട
മമാറയ,  ഭൂമനിയുകടയുയ കേടലേനികനയുയ ചൂടച്ച്  ഇകതല്ലെമായ  ഗഗൗരവമമായനി  എടുകക്കണ കേമാരര്യങ്ങളമാണച്ച്.
സമാധമാരണഗതനിയനില് കേണനികക്കമാന്ന പുഷനിക്കുന്നതച്ച് ഏപ്രനില് മമാസതനിലേമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്
ജനവരനി,  കഫബ്രുവരനി  മമാസങ്ങളനില്  കേണനികക്കമാന്ന  പുഷനിക്കുന്നതമായനി  കേമാണുന.
പ്രകേമാശേതനികന  തസ്പീവ്രത കൂടുകമമാഴമാണച്ച്   കേണനികക്കമാന്ന പുഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഏപ്രനില്
മമാസകത ചൂടച്ച് കഫബ്രുവരനി  മമാസതനില് അനഭവകപ്പെടുകേയുയ കചടനികേളകട ആന്തരനികേ
ഘടനയനില്  ചൂടുമൂലേയ  വര്യതര്യമാസയ  വരനികേയുയ  കചയ്യുന.  ഇതച്ച്  വന  വരള്ചയുകട
ലേക്ഷണമമാണച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിക്കുന്നതച്ച്. ഇഗൗ നൂറമാണച്ച് കേണനിട്ടുളതനില് ഏറവയ വലേനിയ
വരള്ചയുണമാകകമമാള്  ഗവണ്കമനച്ച്  അതച്ച്  ഗഗൗരവകതമാകടകയടുക്കുകേയുയ  ജനില്ലെമാ
ഭരണകൂടകത  അകലേര്ട്ടച്ച്  കചയ്തച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ആശേസമാസകമതനിക്കുകേയുയ  കചയണ
കമനളതമാണച്ച് ഞങ്ങള് പറഞ്ഞതനികന ഉകദ്ദേശേര്യയ. കടനികവളയ ലേഭനിക്കമാത പ്രശതനിനച്ച്
നമള്  കകേമാണ്ഫറനസച്ച്  കൂടനിയനിട്ടച്ച്  കേമാരര്യമനില്ലെ;  ഫലേപ്രദമമായ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച് കവണതച്ച്.  രണമായ തവണയുയ ഇക്കമാരര്യയ ഇവനികട ചര്ച കചകയണനി
വന്നതച്ച് വളകര ദഗൗര്ഭമാഗര്യകേരമമായനികപ്പെമായനി.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട റവനന്യൂ വകപ്പുമനനിയുയ
ജലേകസചന വകപ്പുമനനിയുയ  ഇക്കമാരര്യതനില് സസസ്പീകേരനിച  നനിലേപമാടുകേകളമാടച്ച് ഞങ്ങള്ക്കച്ച്
തൃപനിയനില്ലെ. ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി ചനിലേ കേമാരര്യങ്ങള് ഇവനികട പറഞ. അക്കമാരര്യങ്ങള്
യമാഥമാര്തര്യമമാക്കമാനള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനങ്ങകളമാകക്ക
നടതനിയനിട്ടുയ നമാട്ടനില് ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കടനികവളയ കേനിട്ടമാതതുയ  പ്രഖര്യമാപനിച കമഖലേകേളനില്
വര്യവസമായ  ആവശേര്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  വനകതമാതനിലള  ജലേചൂഷണയ  നടക്കുകമമാള്
അതച്ച് തടയമാന കേഴനിയമാകത വരുന്നതുയ വളകര കഖദകേരമമാണച്ച്. 

റവനന്യൂവയ  ഭവനനനിര്മമാണവയ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന):  സര്,

വര്യമാവസമായനികേ ആവശേര്യതനിനച്ച് ജലേചൂഷണയ നടക്കുനകവന്നച്ച് പറയുന്ന പ്രകദശേകത

കറനിചച്ച്, ബഹുമമാനര്യനമായ പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിച പമാലേക്കമാടച്ച്- കകേമാക്കകകേമാള

കേമനനിയുകട  കേമാരര്യതനില്,  ജനില്ലെമാ ദുരന്ത നനിവമാരണ സമനിതനികയടുത തസ്പീരുമമാനമനസരനിചച്ച്,

കേളകറുകട ഉതരവപ്രകേമാരയ അവനികട ഉപകയമാഗനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്ന കവളതനികന

75  ശേതമമാനയ  കറയമാനള നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട പ്രതനിപക്ഷ

കനതമാവച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിച കേമാരര്യമമായതുകകേമാണച്ച് ഞമാന പറയുകേയമാണച്ച്. 52.31 കകേമാടനി

രൂപ  ഇകപ്പെമാഴയ  വനിവനിധ  ജനില്ലെകേളനിലേമായനി  കടനികവള  വനിതരണതനിനമായനി

അനവദനിചതനില്   അവകശേഷനിക്കുന.  തുകേകയമാനമനികല്ലെന്ന രസ്പീതനി ശേരനിയല്ലെ.
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ശസ്പീ  .   രകമശേച്ച് കചന്നനിതലേ:  സര്,  ദൃശേര്യമമാധര്യമങ്ങളനിലേടക്കയ തനിരുവനന്തപുരയ ജനില്ലെകപമാകലേ
പലേ സലേങ്ങളനില് നനിനയ ഇതരയ കടനികവള ചൂഷണയ നടക്കുനകവന്ന വമാര്ത
വന്നതനികന അടനിസമാനതനിലേമാണച്ച് ഞമാന പറഞ്ഞതച്ച്.  അങ്ങച്ച് നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണങ്കെനില്
നല്ലെ കേമാരര്യയ.  ഇവനികട ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി രണച്ച് കേമാരര്യങ്ങള് പറഞ.  ഒന്നച്ച്,
കഗൗഡച്ച് സസ്പീഡനിയഗനികനക്കുറനിചമാണച്ച്.  കഗൗഡച്ച് സസ്പീഡനിയഗച്ച് മഹമാരമാഷ്ട്രയനിലയ കേര്ണ്ണമാടകേയനിലയ
വനികദശേ  രമാജര്യങ്ങളനിലയ  പരസ്പീക്ഷണയ  നടതനി  വനിജയനിചനിട്ടുളതമാണച്ച്.  കകേരളതനില്
മഴക്കമാറച്ച് കൂടുതല് സജസ്പീവമമായനി നനില്ക്കുന്നതുകകേമാണച്ച് ഉപ്പെച്ച് ഉപകയമാഗനിചച്ച് നടത്തുന്ന
കഗൗഡച്ച് സസ്പീഡനിയഗച്ച്  ഫലേപ്രദമമാകണനളതമാണച്ച് പുതനിയ വനിലേയനിരുതല്.  മമാത്രമല്ലെ,
ശേമാസസ്പീയമമായനി  പരസ്പീക്ഷനിചനിട്ടുളവര് പറയുന്നതച്ച്,  ഉപ്പെച്ച്  ഉപകയമാഗനിചച്ച്  ശേമാസസ്പീയമമായനി
കചയ്യുന്നതച്ച് കകേരളതനില് പ്രമാകയമാഗനികേമമാകണന്നമാണച്ച്. കൂടുതല് പണകചലേവനികല്ലെന്ന
അഭനിപ്രമായവയ  ശേരനിയമാണച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായുയ  കകേരളതനില്  കഗൗഡച്ച്  സസ്പീഡനിയഗച്ച്
പരസ്പീക്ഷനിക്കണകമന്നച്ച് തകന്നയമാണച്ച് എകന  അഭനിപ്രമായയ. രണമാമതച്ച്, കേടല് കവളവയ
പമാറമടയനികലേ കവളവയ ശുദ്ധസ്പീകേരനിചച്ച് ആളകേള്ക്കച്ച്  കടനികവളമമായനി കകേമാടുക്കമാന
കേഴനിയുകമമാകയനളതച്ച് ഗഗൗരവമമായനി പരനികശേമാധനിക്കണയ.  അങ്ങയുകട നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളമാടച്ച്
കയമാജനിക്കുനകണങ്കെനിലയ  ഇഗൗ  വനിഷയയ  സഭമാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച
കചയമാതതനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ഞമാനയ  എകന  പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട  അയഗങ്ങളയ
വമാക്കഗൗട്ടച്ച് നടത്തുന.

(ഗവണ്കമനച്ച്  നനിലേപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  രകമശേച്ച്  കചന്നനിതലേയുയ
അകദ്ദേഹതനികന പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിട്ടുപുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .    പനി  .    കകേ  .    കഞ്ഞമാലേനിക്കുട്ടനി:  സര്,  ഈ  വനിഷയവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്
കൂടുതല് സയസമാരനിചനിട്ടച്ച്  കേമാരര്യമനില്ലെ,  ഞമാന ഒറക്കമാരര്യയ മമാത്രകമ പറയുനള്ളു.  ഇകപ്പെമാഴകത
വസ്തുത ബഹുമമാനകപ്പെട്ട റവനന്യൂ വകപ്പുമനനി മനസനിലേമാക്കണയ. ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനി
ചനിലേ കേമാരര്യങ്ങള് ഉള്കക്കമാണ്ടുകകേമാണച്ച്  പറഞ. വരള്ചകയ കനരനിടമാനള  ഒരുക്കയ
നടന്നതമായനി  പഞമായതച്ച്  പ്രസനിഡനമമാകരമാ  എയ.എല്.എ.-മമാകരമാ  പറയുന്നനില്ലെ.
കേളകകററനില് അകനസഷനിക്കുകമമാള് ഫണച്ച് വന്നനിട്ടനികല്ലെന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  വരള്ച
ആയനിട്ടനികല്ലെനളതമാണച്ച്  അങ്ങയുകട  മറുപടനിയനില്   പ്രതനിഫലേനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്
കകേന്ദ്രസയഘയ  വന്നമാല്  കവളമുകണന്ന  ധമാരണ  ശേരനിയല്ലെ.  ജലേകസചന  വകപ്പെച്ച്
കകേകേമാരര്യയ  കചയ്യുന്ന മനനി ഇവനികടയുണച്ച്.  ഇകപ്പെമാഴള കവളയ ഒഴകേനികപ്പെമാകേമാകത
തടയണകയമാ മകറമാ  കകേട്ടനി  സയരക്ഷനിക്കമാതനിരുന്നമാല് എവനികട നനിന്നമാണച്ച് കവളയ
കേനിട്ടുന്നതച്ച്?  കറചകൂടനി  വരള്ച വരകട്ട,  യു.പനി.  യനികലേ   കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  കേഴനിയകട്ട,
കേകതഴതനിയനിട്ടുണച്ച്,  ആഭര്യന്തര വകപ്പുമനനിയുകട അകപ്പെമായനിനച്ച്കമനച്ച്  കചമാദനിചനിട്ടുണച്ച്
തുടങ്ങനിയ കേമാരര്യങ്ങളമാണച്ച് ഇവനികട പറയുന്നതച്ച്. കറചകൂടനി ഭൂമനി വരണമാകലേ ആഭര്യന്തര
സയഘയ  വന്നനിട്ടച്ച്  കേമാരര്യമുളളകവന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  അപകേടമമാണച്ച്.  കവണത്ര  വരള്ച
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ആയനിക്കഴനിഞ.  ഇനനി  നസ്പീര്ചമാല്കപമാകലേ  ഒഴകന്ന  കവളയ  തടഞനനിര്തമാന
ശമനിചനികല്ലെങ്കെനില് കസമാഴനില് കവളമുണമാകേനില്ലെ. കസമാഴനില് കവളമനികല്ലെങ്കെനില് എവനികട നനിന്നച്ച്
കലേമാറനികേളനില് കവളയ കശേഖരനിചച്ച് വനിതരണയ നടത്തുയ? കേനികയമാസച്ച് എല്ലെമാതനിനമുള
പരനിഹമാരമമാകണന്ന  അങ്ങയുകട  ധമാരണ  ശേരനിയല്ലെ.  കേമാരണയ,  ഇവനികട  ഏറവയ
അടനിയന്തര  പ്രശകമനപറയുന്നതച്ച് വരള്ചയുകട ഗഗൗരവയ ഉള്കക്കമാണച്ച് ശേരനിയമായ
കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന  കകേമാണ്ടുവരണകമനളതമാണച്ച്.  മനനിമമാര്ക്കച്ച്  ജനില്ലെയനില്
ചമാര്ജ്ജുകണങ്കെനില്  ഇകതമാകക്ക  നടപ്പെനിലേമാക്കമാനമാവശേര്യമമായ  ഫണച്ച്  കകേമാടുക്കുകേയുയ
നടപടനിക്രമങ്ങള്  ലേഘൂകേരനിക്കുകേയുയ  കബസ്റ്റേച്ച്  കകേമാ-ഓര്ഡനികനഷന  നടത്തുകേയുയ
കചയണയ. അതനിനള സമയയ അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുനകവന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച്.
ഗഗൗരവയ  ഉള്കക്കമാണ  പ്രവര്തനയ  കേമാരര്യങ്ങള്  നടപ്പെമാക്കുന്നതനിലയ  മറുപടനിയനിലയ
കേമാണുന്നനികല്ലെനളളതമാണച്ച് നമുക്കച്ച് ലേഭനിച കമകസജച്ച്.  അതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞമാനയ
എകന പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ വമാക്കഗൗട്ടച്ച് നടത്തുന. 

(ഗവണ്കമനച്ച് നനിലേപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ശസ്പീ.  പനി.  കകേ.  കഞ്ഞമാലേനിക്കുട്ടനിയുയ
അകദ്ദേഹതനികന പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിട്ടുപുറത്തുകപമായനി.)

ശസ്പീ  .   കകേ  .   എയ  .   മമാണനി: സര്, അതനിരൂക്ഷമമായ വരള്ചയമാകണന്നച്ച് എല്ലെമാവരുയ

പറയുന.  72  ശേതമമാനയ  കേനിണറുകേളനികലേയുയ  കവളയ വറനിയനിരനിക്കുന.  പ്രകൃതനിക്കച്ച്

വരള്ച  ഉണമായമാലയ ഗവണ്കമനനിനച്ച് വരള്ചയുണമാകേമാന പമാടനില്ലെ.  കേളകര്മമാര്ക്കച്ച്

ആവശേര്യമമായ നനിര്കദ്ദേശേയ കകേമാടുതനിട്ടുകണന്നച്ച് പറയുന. പലേ പഞമായത്തുകേളനിലയ കടനികവള

വനിതരണയ  ശേരനിയമായനി നടക്കുന്നനികല്ലെന്നച്ച് അകനസഷനിചമാല് മനസനിലേമാകയ.  ആളകേള്

കടനികവളതനിനകവണനി  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്.  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി  കേരമാറുകേമാര്ക്കച്ച്

പണയ  കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെമാതതനിനമാല്  അവര്  പണനി  നനിര്തനിവചനിരനിക്കുന.  എല്ലെമായനിടത്തുയ

സയഭനമമാണച്ച് കേമാണുന്നതച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  തുറന്ന മനകസമാടുകൂടനി  കേമാരര്യങ്ങള് കേമാണണയ.

കറകപ്പെടുതമാനകവണനി പ്രതനിപക്ഷയ പറയുന്നതല്ലെ.  വളകര ഗഗൗരവകതമാകട കേമാകണണ

ഇഗൗ  വനിഷയതനിനച്ച്  എത്രയുയകവഗയ  പരനിഹമാരമുണമാക്കമാന  ആവശേര്യമമായ   നടപടനികേള്

സസസ്പീകേരനികക്കണതമാണച്ച്. കകേമാണ്ഫറനസച്ച് നടത്തുന്നതുയ ഉകദര്യമാഗസകര  നനിയമനിക്കുന്നതുയ

നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  കേമാരര്യതനികലേയ്ക്കുവന്നച്ച് ഫലേമുണമാകന്നതനിനച്ച് ആവശേര്യമമായ നടപടനി

സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച് മമാത്രയ പറഞകകേമാണ്ടുയ ഗവണ്കമനച്ച് കേമാണനിക്കുന്ന ഉദമാസസ്പീനതയനില്

പ്രതനികഷധനിചയ ഞമാനയ എകന പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ വമാക്കഗൗട്ടച്ച് നടത്തുന. 

(ഗവണ്കമനച്ച് നനിലേപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ശസ്പീ. കകേ. എയ. മമാണനിയുയ അകദ്ദേഹതനികന

പമാര്ട്ടനിയനില്കപ്പെട്ട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിട്ടുപുറത്തുകപമായനി. പുറത്തുകപമായ  പ്രതനിപക്ഷമായഗങ്ങള്

അല്പസമയതനിനകശേഷയ സഭയനില് ഹമാജരമായനി)
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ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമാജകഗമാപമാല്: സര്, ഇവനികടകയമാരു കചറനിയ രസ്പീതനിയനിലള ചര്ച നടന്നതച്ച്
നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  കറഗുലേറമായനി ഉണമാകന്ന ഇഗൗ പ്രശതനിനച്ച് കലേമായഗ്കടയ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനില്
പരനിഹമാരമുണമാക്കമാനള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് വരുന്നനില്ലെ.  ചനിലേ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് കകേമാടുക്കുകേയുയ
കറചച്ച്  പണയ വനിതരണയ കചയ്യുകേയുയ  ചനിലേ കേമാരര്യങ്ങള് കചയ്യുകേയുയ അടനിസമാന
കേമാരര്യങ്ങകളപ്പെറനി പരമാമര്ശേയ നടത്തുകേയുയ കചയ്കതങ്കെനിലയ അതുകകേമാണച്ച് പരനിഹമാരയ
ആകന്നനില്ലെ. ഇന്നച്ച് മണലേമാരണര്യമമായനിട്ടുള രമാജസമാകന പലേ ഭമാഗത്തുയ  കകേരളതനി
ലണമായനിരുന്നതനികനക്കമാള് കൂടുതല് മരങ്ങള് ഉണമായനിരുന്നതമാണച്ച്.  അശദ്ധകകേമാണമാണച്ച്
ഇന്നകത  രസ്പീതനിയനിലേമായനി  തസ്പീര്ന്നതച്ച്.  അതനികന  പമാഠയ  നമായ  ഉള്കക്കമാളണയ.
ഗള്ഫനില് കവളതനിനച്ച് ക്ഷമാമമനികല്ലെനളളതമാണച്ച് അവനികട  കപമായകപ്പെമാള് എനനിക്കച്ച്
മനസനിലേമാക്കമാന  സമാധനിചതച്ച്.  കേമാരണയ,  കേടല്കവളയ  ശുദ്ധസ്പീകേരനിചച്ച്  പ്രകയമാജനകപ്പെടുതമാനള
സയവനിധമാനങ്ങള് അവര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്. നമുക്കച്ച് എന്തുകകേമാണച്ച് അതനികനക്കുറനിചച്ച്
പഠനയ നടതനിക്കൂടമാ? ഇതരതനിലള ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാകടയുള കേമാഴ്ചപ്പെമാടുകൂടനി
ഉണമാകേണകമന്ന സജഷന മമാത്രമമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച്.  ഒരു മനിനനിചര്ച
നടന്ന സമാഹചരര്യതനില് ഞമാന കൂടുതല് സയസമാരനിക്കുന്നനില്ലെ. 
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കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന കകേരളകതമാടുള അവഗണന

മുഖര്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി വനിജയന):  സര്വ്വകേക്ഷനി കയമാഗ തസ്പീരുമമാനപ്രകേമാരയ
2017 മമാര്ചച്ച്  20-കനമാ 21-കനമാ കകേരളതനില് നനിനള  സര്വ്വകേക്ഷനി സയഘതനിനച്ച്
പ്രധമാനമനനികയ  കേമാണമാനള  അനമതനി  നല്കേണകമന്നച്ച്  ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിരുന.
പ്രധമാനമനനിയുകട  ഓഫസ്പീസുമമായനി  ബനകപ്പെടുന്നതനിനച്ച്  ഡല്ഹനിയനിലള റസനിഡനച്ച്
കേമസ്പീഷണകറ  ചുമതലേകപ്പെടുതനി. ആദര്യയ  20-ാം  തസ്പീയതനി  സന്ദര്ശേനമാനമതനി
ലേഭനിക്കുകമന്നമായനിരുന പ്രതസ്പീക്ഷനിചതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് നനികഷധമാത്മകേമമായ മറുപടനിയമാണച്ച്
വന്നനിട്ടുളതച്ച്.  അതനില് പറയുന്നതച്ച്  'The Hon'ble Prime Minister's Office has
regretted conveying unavailability of Hon'ble Prime Minister for a meeting
due to his busy schedule.  It has also been informed that Hon'ble Prime
Minister  has  suggested  to  meet  the  Hon'ble  Union  Home  Minister  or
Finance  Minister  for  the  above  purpose'  എന്നമാണച്ച്.  20-കനമാ  21-കനമാ
അസഗൗകേരര്യമമാകണങ്കെനില് മകറമാരു ദനിവസമമാകന്നതനിനച്ച് നമുക്കച്ച് തടസമനില്ലെ. അതരകമമാരു
നനിലേപമാടച്ച് പ്രധമാനമനനിയുകട ഓഫസ്പീസനില്നനിനണമായനിട്ടനില്ലെ. പ്രധമാനമനനിയുകട ഓഫസ്പീസച്ച്
ഇതച്ച്  നനികഷധനിക്കുന്നതച്ച്  ഉറപ്പെമായുയ  പ്രധമാനമനനിയുമമായനി  സയസമാരനിചതനിനകശേഷമമായനിരനിക്കുയ.
കകേരളതനില്  നനിനള  സര്വ്വകേക്ഷനി  സയഘകത  കേമാണമാന  പ്രധമാനമനനിക്കച്ച്
മനസനില്ലെ   എന്നമാണച്ച്  ഇതനില്   നനിന്നച്ച്     വര്യക്തമമാകന്നതച്ച്.     ഇതച്ച്      അകങ്ങയറയ
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പ്രതനികഷധമാര്ഹമമായ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  ആഭര്യന്തര വകപ്പുമനനികയകയമാ  ധനമനനികയകയമാ
കേമാണമാനമാണച്ച് ഉപകദശേയ. പ്രധമാനമനനികയ കേമാണമാന അനമതനി കചമാദനിചതച്ച് അകദ്ദേഹതനികന
പമാര്ട്ടനി  അടക്കമുള  ഇവനിടകത  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പമാര്ട്ടനികേളകട  പ്രതനിനനിധനികേള്  കപമായനി
കേമാണമാനമാണച്ച്. അനമതനി നനികഷധനിചതച്ച് ജനമാധനിപതര്യതനിനയ കഫഡറലേനിസതനിനയ
കയമാജനിച  നടപടനിയല്ലെ.

പ്രതനിപക്ഷ കനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച് കചന്നനിതലേ):  സര്,  കകേരളതനികന വനിവനിധ
പ്രശങ്ങളന്നയനിചകകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനി  വനിളനിചകൂട്ടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയമാഗതനികന  തസ്പീരുമമാനമമായനിരുന കകേന്ദ്രതനില്  കപമായനി  പ്രധമാനമനനികയക്കണച്ച്
ഇഗൗ  വനിഷയങ്ങള്  സയസമാരനിക്കണകമനളതച്ച്.  അതച്ച്  കകേരളതനികന  കപമാതുവമായ
ആവശേര്യങ്ങകള മുനനനിര്തനികക്കമാണമായനിരുന. പ്രധമാനമനനി ആദര്യകത തവണയല്ലെ
കകേരളതനില്നനിനള  ആള്  പമാര്ട്ടനി  കഡലേനികഗഷനച്ച്  കേമാണമാനള  അവസരയ
നനികഷധനിക്കുന്നതച്ച്. ഇനഡര്യയുകട മഹതമായ ജനമാധനിപതര്യ സയവനിധമാനതനില് എല്ലെമാ
പ്രധമാനമനനിമമാരുയ ഏകതങ്കെനിലകമമാരു സയസമാനത്തുനനിന്നച്ച് ആള് പമാര്ട്ടനി കഡലേനികഗഷന
കേമാണണകമന്നമാഗഹയ പ്രകേടനിപ്പെനിചമാല് അതച്ച് അനവദനിചനിട്ടുള ചരനിത്രമമാണച്ച് നമുക്കുളതച്ച്.
ദസ്പീര്ഘകേമാലേകത ഇനഡര്യയുകട ജനമാധനിപതര്യ  ചരനിത്രതനില് അതരകമമാരു കേസ്പീഴ്വഴക്കമമാണച്ച്
തുടര്നവരുന്നതച്ച്. പകക്ഷ അതനിനച്ച് വനിരുദ്ധമമായനിട്ടമാണച്ച് ഇകപ്പെമാഴകത  പ്രധമാനമനനിയുകട
നനിലേപമാടുകേള്.  കകേരളതനികലേ  എല്ലെമാ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  കേക്ഷനികേളകടയുയ  പ്രതനിനനിധനികേള്
ഡല്ഹനിയനികലേതനി പ്രധമാനമനനികയ കേമാണണകമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് അത്ര അപരമാധമമാകണമാ;
കകേരളതനികന ആവശേര്യങ്ങള്ക്കുകവണനിയകല്ലെ നമളവനികട കപമാകന്നതച്ച്?  ഒരു കഫഡറല്
സയവനിധമാനതനില്  പ്രധമാനമനനി  പമാലേനികക്കണ  നര്യമായമമായ   രസ്പീതനിയകല്ലെ  അതച്ച്.
ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമമാദനി സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഇഗൗ ഏകേമാധനിപതര്യ നടപടനി ഒരനിക്കലയ അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന
കേഴനിയനില്ലെ. കനമാട്ടച്ച് പനിനവലേനിചതുമമായനി ബനകപ്പെട്ട പ്രശമുണമായകപ്പെമാള് ഇഗൗ സഭ കചര്ന്നച്ച്
ഒരു  പ്രകമയയ  പമാസമാക്കനി  പ്രധമാനമനനികയ  കേമാണമാന  അനമതനി  കചമാദനിചകപ്പെമാള്
അനയ  തന്നനില്ലെ.   അതച്ച്  ചനിലേകപ്പെമാള്   പ്രധമാനമനനി  എടുത  തസ്പീരുമമാനതനികനതനിരമായതു
കകേമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  കേമാണമാന  അനവദനിക്കമാതതച്ച്  മനസനിലേമാക്കമായ.  കകേരളതനികന
നര്യമായമമായ ആവശേര്യങ്ങള്ക്കുകവണനി പ്രധമാനമനനികയ കേമാണമാന സര്വ്വകേക്ഷനി സയഘയ
കപമാകകമമാള് അതച്ച് പമാടനില്ലെ എനപറയുകേയുയ അതനികനക്കമാളപരനിയമായനി കവണകമങ്കെനില്
നനിങ്ങള് ധനകേമാരര്യ മനനികയകയമാ ആഭര്യന്തര മനനികയകയമാ കേമാണണകമന്നച്ച് പറയുകേയുയ
കചയ്യുന്നതച്ച് കകേരളകത പ്രധമാനമനനി അപമമാനനിചകവനളതനികന ഏറവയ വലേനിയ
ഉദമാഹരണമമാണച്ച്.  ഇതയഗസ്പീകേരനിക്കമാന നനിവൃതനിയനില്ലെ.  ഇതനില് ശേക്തനിയമായ പ്രതനികഷധയ
കരഖകപ്പെടുത്തുന.  പ്രധമാനമനനി  തകന  നനിലേപമാടുകേള്  തനിരുതണയ.  ഇതച്ച്
ഏകേമാധനിപതര്യപരമമാണച്ച്,  കഫഡറല്  സയവനിധമാനകതമാടുള  അവകഹളനമമാണച്ച്.
ഇകതമാരനിക്കലയ അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയനികല്ലെനള കേമാരര്യയ  അടനിവരയനിട്ടച്ച് പറയമാന
ഞമാനമാഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   കകേ  .   കഞ്ഞമാലേനിക്കുട്ടനി: സര്,  പ്രധമാനമനനികയ  കേമാണമാന  കപമാകേമായ
എനപറഞ്ഞതച്ച്  കകേരളതനിനള  അല്പ്പെയ  ഭക്ഷണതനികനയുയ  കവളതനികനയുയ
കേമാരര്യയ പറയമാനമാണച്ച്.  അല്ലെമാകത രമാഷ്ട്രസ്പീയപരമമായല്ലെ.  അതമായതച്ച് അരനിയുകട പ്രശയ,
വരള്ച ഇതനികനപ്പെറനികയമാകക്ക സയസമാരനിക്കമാന കകേരളതനിലള മുഴവന കേക്ഷനികേളയ
കേമാണമാന വരുന, കവകറ നനിര്വ്വമാഹമനില്ലെമാതതുകകേമാണച്ച് കേനനിയണകമന പറയമാനമാണച്ച്.
ആ സമയതമാണച്ച് ഇകങ്ങമാട്ടച്ച് വകരണ എനപറയുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് തനികേഞ്ഞ  ധമാര്ഷര്യമമാണച്ച്.
ജനമാധനിപതര്യതനിനച്ച് കചര്ന്നതല്ലെ.  വളകര കമമാശേമമാണച്ച്.  നമകളമാടല്ലെ, കകേരളതനികലേ
മുഴവന ജനങ്ങകളമാടമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച് ഭക്ഷണവയ കവളവമനികല്ലെങ്കെനിലയ
കഴപ്പെമനില്ലെ, ഇകങ്ങമാട്ടച്ച് വകരണ.  ഇതുതകന്നയമാണച്ച് സമസ്പീപനയ. അതച്ച് ജനങ്ങകളമാടുള
കവല്ലുവനിളനിയമാണച്ച്.  ജനങ്ങള് കമമാതയ ഇതനില് പ്രതനികഷധനിക്കണകമന്നമാണച്ച് എകന
അഭനിപ്രമായയ.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്:  സര്,  തനികേചയ രമാഷ്ട്രസ്പീയപരമമായനിട്ടുള ഒരു സമസ്പീപനമമാണനിതച്ച്.
കകേരളതനില്നനിനള സര്വ്വകേക്ഷനി സയഘകത കേമാണമാന തയമാറകല്ലെന്നച്ച് പ്രധമാനമനനി
പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ. രണ്ടു ദനിവസയ  കകേരള ഗവണ്കമനച്ച് നനിര്കദ്ദേശേനിചകപ്പെമാള് ആ രണച്ച് ദനിവസങ്ങളനികലേ
അസഗൗകേരര്യയ അറനിയനിക്കുകേയുയ അടനിയന്തര കേമാരര്യമമാകണങ്കെനില്  ആഭര്യന്തര വകപ്പുമനനികയകയമാ
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനികയകയമാ കേമാണമാന  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയുമമാണുണമായതച്ച്.  കകേരളവമമായനി
ബനകപ്പെട്ട  കേമാരര്യങ്ങള്  കൂട്ടുതരവമാദനിതസ  സയവനിധമാനതനില്  അവനികട  അറനിയനിചമാലയ
മതനിയമാകയ. പ്രധമാനമനനിക്കച്ച്  തസ്പീര്ചയമായുയ  വളകരകയകറ  തനിരക്കുളതമാണച്ച്.  പമാര്ലേകമനച്ച്
സകമളനയ നടക്കുന.  (… ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  അകങ്ങയച്ച് അറനിവണമായനിരുകന്നമാ?

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്:  സര്,  നമകളമാരു കഡറച്ച്  നനിശയനിചച്ച്  ആ കഡറനിനച്ച്
കേമാണണകമന്നച്ച് പറയുകമമാള് അന്നച്ച് സമാധനിക്കനികല്ലെങ്കെനില്  അടനിയന്തര കേമാരര്യമമാകണങ്കെനില്
അതനിനപകേരയ  മകറമാരമാകള  കേമാണണകമന്നച്ച്  പറയുന്നതനില് എന്തച്ച്  കതറമാണുളതച്ച്?
കവറുയ രമാഷ്ട്രസ്പീയ ലേക്ഷര്യയവചകകേമാണച്ച്  പ്രധമാനമനനികയ നനിരന്തരമമായനി ആകക്ഷപനിക്കുന്ന
ഒരു സമ്പ്രദമായയ ഇവനികട നനിലേവനിലണച്ച്;  അതനികന ഭമാഗമമാണനിതച്ച്.  കറയ പറകയണ
യമാകതമാരമാവശേര്യവമനില്ലെ.

കപമാതുമരമാമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനയ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമാകേരന  ):  സര്,  ഞമാന
കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പ്രധമാനമനനിയുകട അധനികേമാരങ്ങള്
കഡലേനികഗറബനിള് അല്ലെ.  അതച്ച് ആഭര്യന്തര മനനികക്കമാ മകറമാരു മനനികക്കമാ വസ്പീതയവചച്ച്
കകേമാടുക്കമാന  സമാധനിക്കനില്ലെ.  തനികേചയ  ഭരണഘടനമാവനിരുദ്ധവയ  ഇനര്കപ്രട്ടഡച്ച്
കലേജനികസഷകന കേടകേവനിരുദ്ധവമമായനിട്ടുള തതസമമാണച്ച്.  അതയഗസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയനില്ലെ.
ഇന്നകലേ  ഇവനികട  മുഖര്യമനനിയ്ക്കുണമായ  വധഭസ്പീഷണനികയക്കുറനിചച്ച്  ചര്ച  കചയ്തകപ്പെമാള്
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അങ്ങനിവനികട ഇല്ലെമായനിരുന.  എന്നനിട്ടച്ച് കടലേനിവനിഷനനില് അങ്ങുണമായനിരുനകവന്നമാണച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്.  അതച്ച് ശേരനിയല്ലെ. അങ്ങച്ച് വളകര ആദരണസ്പീയനമായ കനതമാവമാണച്ച്.  അങ്ങയുകട
വനിലേയമാണച്ച് കറയുന്നകതന്നച്ച് കസ്നേഹപൂര്വ്വയ അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഉമന  ചമാണനി:  സര്,  ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്  പറഞ്ഞതനികനമാടച്ച്  കയമാജനിക്കമാന
നനിവൃതനിയനില്ലെ.  പണ്ഡനിറച്ച് ജവഹര്ലേമാല് കനഹ്രുവനികന കേമാലേയമുതല് തുടരുന്ന ഒരു പ്രമാകസ്പീസുണച്ച്.
അതച്ച്  സയസമാനവയ കകേന്ദ്രവയ തമനിലള സഗൗഹൃദമമായനിട്ടുള  അന്തരസ്പീക്ഷമമാണച്ച്.
കഫഡറല് സനിസ്റ്റേയ-അതനിനച്ച് വലേനിയ പ്രമാധമാനര്യമമാണച്ച് തുടക്കയ മുതല് കകേമാടുതനിട്ടുളതച്ച്.
രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായ അഭനിപ്രമായ വര്യതര്യമാസങ്ങളണമാകയ. അതച്ച് കവകറ കേമാരര്യയ.  പകക്ഷ നമ്മുകട
ഭരണഘടന നല്കന്ന  പരനിരക്ഷ, ഒരു കസ്റ്റേറനികന കറപ്രകസനച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച് മുഖര്യമനനിയമാണച്ച്.
ചസ്പീഫച്ച് മനിനനിസ്റ്റേര് ഒരു അകപ്പെമായനിനച്ച്കമനച്ച് കചമാദനിചമാല് അതച്ച് അകദ്ദേഹതനിനച്ച് ഒറയ്ക്കുകപമായനി
കേമാണമായ, എല്ലെമാ പമാര്ട്ടനിക്കമാരുകടയുയ പ്രതനിനനിധനികേളമമായനി കപമാകകന്നങ്കെനില് അങ്ങകനയുമമാകേമായ.
പകക്ഷ അതച്ച് നനികഷധനിക്കുകേകയന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് ഒരനിക്കലയ ശേരനിയമായ നടപടനിയല്ലെ.
ആ ദനിവസയ അസഗൗകേരര്യമുകണങ്കെനില് അതറനിയനിക്കമായ.  ഇതനിനമുമച്ച് അകപക്ഷനിചകപ്പെമാകഴമാകക്ക
തസ്പീയതനി  തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതച്ച്  ഒരുപകക്ഷ  പ്രധമാനമനനിയമായനിരനിക്കുയ.  നമകളമാരു
തസ്പീയതനി സജസ്റ്റേച്ച് കചയകവകന്നയുള്ളൂ.  ആ കഡറച്ച് തകന്ന കവണകമന്നച്ച് നനിര്ബനമനില്ലെ.
പ്രധമാനമനനിക്കച്ച്  കഡറച്ച്  ചൂസച്ച്  കചയമായ,  എന്തച്ച്  കേമാരര്യയ  സയസമാരനിക്കമാനമാണച്ച്
വരുന്നകതന്ന  ഒറ  കചമാദര്യയ  മമാത്രകമ  അവര്  കചമാദനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അതച്ച്  അവര്ക്കച്ച്
ഒരുക്കയ നടതമാനയ ഉകദര്യമാഗസകര സജ്ജമമാക്കമാനയ കവണനിയമാണച്ച്. എത്രകയമാ പ്രമാവശേര്യയ
പ്രധമാനമനനികയ  കപമായനി  കേണനിട്ടുണച്ച്.  നനിങ്ങകളന്തനിനവരുനകവന്നച്ച്  മമാത്രകമ
കചമാദനിക്കുകേയുള്ളൂ.  കഡറനികന  സയബനനിചനിടകതമാളയ  അവര്  തസ്പീരുമമാനനിക്കുന്നതച്ച്
നമള്  അഡ്ജസ്റ്റേച്ച്  കചയ്യുയ.   നമള്  ചനിലേ  കഡറച്ച്  അകങ്ങമാട്ടച്ച്  സജസ്റ്റേച്ച്  കചയ്തമാല്
അവര്ക്കച്ച്  പറനിയനികല്ലെങ്കെനില്  ഇന്ന  ദനിവസയ  കേമാണമാകമന്നച്ച്  അവര്  ഇകങ്ങമാട്ടുപറയുയ.
ഇകതതമായമാലയ കതറമായ നടപടനിയമാണച്ച്.  പലേ കേമാരര്യങ്ങളയ തകേര്ക്കുന്ന കൂട്ടതനില്
കഫഡറല് സനിസ്റ്റേകതയുയ തകേര്ക്കുന്നതനിനള ഒരു തുടക്കമമായനി കവണയ ഇതനികന
കേമാകണണതച്ച്.  ഇതച്ച് നനിസമാരമമായ സമസ്പീപനമല്ലെ.

11.00 A.M

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫച്ച്  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ഇകതമാരു  യൂണനിയന ഓഫച്ച് കസ്റ്റേറച്ച്സമാണച്ച്.
പ്രധമാനമനനിയമായനി  അവനികട  ആരമാണച്ച്  ഇരനിക്കുന്നകതനളതല്ലെ,  കകേരളതനികലേ
ജനങ്ങകളന  പറഞ്ഞമാല്  ഇന്തര്യയനികലേ  കമമാതയ  ജനങ്ങളകടകയമാരു  ഭമാഗമമാണച്ച്.
സയസമാനകത  ജനങ്ങളകട  ആവശേര്യങ്ങളയ  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമമായ  പ്രശങ്ങളയ
അവതരനിപ്പെനിക്കുവമാനള  അവസരയ  കചമാദനിചനിട്ടച്ച്  അതച്ച്  നല്കേമാതനിരനിക്കുന്ന  നടപടനി
ചനിന്തനിക്കമാനകപമാലയ സമാധര്യമല്ലെ.  ഇതച്ച്  കേടുത അവഗണനയമാണച്ച്,  പ്രതനികഷധമാര്ഹമമാണച്ച്.
ഒരു കഡറച്ച് അസഗൗകേരര്യകമങ്കെനില് കവകറ കഡറച്ച് കകേമാടുക്കണയ.  ഈ സയസമാനകത
ജനങ്ങകളമാടച്ച് കേമാണനിച ഗുരുതരമമായ കതറമാണനിതച്ച്. ഒരു തരതനിലയ നര്യമായസ്പീകേരനിക്കമാന
കേഴനിയമാത നനിലേപമാടമാണച്ച് പ്രധമാനമനനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്. 
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനിയുയ പ്രതനിപക്ഷകനതമാവയ ഉള്കപ്പെകടയുള
കനതമാക്കള് സഭയനില് ഉന്നയനിചനിട്ടുളതച്ച് അകങ്ങയറയ നനിര്ഭമാഗര്യകേരവയ ലേജ്ജമാകേരവമമായ
കേമാരര്യമമാണച്ച്. ഭരണഘടനയുകട കഫഡറല് അന്തനഃസതയച്ച് എതനിരമായനിട്ടുള കവല്ലുവനിളനിയുയ
അതനിനച്ച് ആഘമാതകമല്പ്പെനിക്കുന്ന നടപടനിയുമമാണനിതച്ച്. ഇതച്ച് കകേരളതനികലേ ജനങ്ങകളമാടുയ
നനിയമസഭകയമാടുമുള കവല്ലുവനിളനിയമായനി  കേണക്കമാക്കനി  സയസമാനതനികന  വനികേമാരയ
കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന അറനിയനിക്കണകമന്നച്ച് കചയര് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്.... ശദ്ധക്ഷണനിക്കല്.... ഒരു കേമാരര്യയ സഭകയ ഓര്മകപ്പെ
ടുത്തുകേയമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് സമയയ  11  മണനിയമായനി.  ഇന്നച്ച് മൂനമണനിക്കച്ച് കമകമഴച്ച് കലേമാഞനില്
പ്രഭമാഷണ  പരമര  ആരയഭനികക്കണതുളളതനിനമാല്  ചുരുങ്ങനിയ  സമയതനിനളനില്
ശദ്ധക്ഷണനിക്കലയ സബ്മനിഷനയ അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  പരമമാവധനി ശമനിക്കണയ. 

[അദ്ധര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. കഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്]

IV ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1)    കതരുവച്ച് നമായളകട ആക്രമണയ

ശസ്പീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള:  സര്,  സയസമാനകതമാട്ടമാകകേയുള  ഒരു
വനിഷയമമാണച്ച്  ഞമാനനിവനികട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  ഈ  വനിഷയയ  കനരകത  സഭ
ചര്ച കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. എന്നമാലയ എനനിക്കനിതച്ച് അവതരനിപ്പെനികക്കണനിവന്നതച്ച്,  എകന മണ്ഡലേതനില്
കേഴനിഞ്ഞ  മമാസയ  27-ാം  തസ്പീയതനി  വളകര  ദമാരുണമമാകയമാരു  സയഭവമുണമായതനികന
അടനിസമാനതനിലേമാണച്ച്.  എകന  മണ്ഡലേതനികലേ  പന്മന  പഞമായതനില്  മമാകവലേനി
വമാര്ഡനില്  അയനിഷമാ  മനസനിലേനില്   ആറച്ച്  മമാസയ  പ്രമായമുള  ഒരു  കഞ്ഞനികന
അമയമായ ആമനിനയമാണച്ച് കതരുവനമായളകട ആക്രമണയ ഭയകന്നമാടനി വസ്പീണുമരനിചതച്ച്.
ഒരു നമാടനികനയമാകകേ അക്ഷരമാര്തതനില് നടുക്കനിയ ദുരന്തമമാണനിതച്ച്. ഇതച്ച് ചവറയുകട
മമാത്രയ ദുരന്തമമായനി  കേമാണരുതച്ച്.  കകേരളതനികനയമാകകേ ഭസ്പീതനിയമാണച്ച്  ഞമാന പറയുന്നതച്ച്.
ഈ സയഭവതനിനച്ച് ഒരമാഴ്ച മുമമാണച്ച്  ചവറ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനില്  വസ്പീടനിനകേതച്ച്
ഉറങ്ങനിക്കനിടന്ന ഒരു വയസച്ച് പ്രമായമുള അഭനിമനന എന്ന കട്ടനികയ കതരുവനമായക്കൂട്ടയ
കേടനികചടുത്തുകകേമാണ്ടുകപമായനി മമാരകേമമായനി മുറനികവല്പ്പെനിചതച്ച്.  മമാതമാവച്ച് കവളയ കകേമാരമാന
പുറതനിറങ്ങനിയകപ്പെമാഴമാണച്ച്  കതരുവനമായക്കൂട്ടയ  ഈ  കട്ടനികയ  കേടനികചടുത്തുകകേമാണ്ടുകപമായതച്ച്.
ആ കട്ടനി  ഇകപ്പെമാഴയ കകേമാല്ലെയ ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയനില് ചനികേനിത്സയനിലേമാണച്ച്.  ഇതരയ
സയഭവങ്ങളനിലൂകട ആളകേള് പകേല് സമയത്തുകപമാലയ കറമാഡനിലൂകട യമാത്ര കചയമാന
ഭയകപ്പെടുകേയമാണച്ച്. കകേരള പഞമായതച്ച് രമാജച്ച് നനിയമതനില് പഞമായതനികന അനനിവമാരര്യമമായ
ചുമതലേയനില്കപ്പെട്ടതമാണച്ച് അലേഞതനിരനിഞ നടക്കുന്ന നമായകള നശേനിപ്പെനിക്കുകേ എനളതച്ച്.
അതരയ നമായകള നശേനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇകപ്പെമാഴയ നനിയമ തടസകമമാനമനില്ലെമാത സനിതനിക്കച്ച്
അലേഞതനിരനിഞ്ഞച്ച് നടക്കുന്ന,  കപപനിടനിച  നമായകള   നശേനിപ്പെനിക്കമാന   തകദ്ദേശേസസയയ
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ഭരണ സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശേയ നല്കേണയ.  ഇകല്ലെങ്കെനില് ഇനനിയുയ പലേ അമമമാരുകടയുയ
ദമാരുണമരണയ നമുക്കച്ച്  ചര്ച കചകയണനിവരുയ.  മരണകപ്പെട്ട ആമനിനയുകട   വസ്പീട്ടനില്
ഞമാന കപമായനിരുന.  അവര്ക്കച്ച്  26  വയസമായനിരുന.  മൂതകട്ടനിക്കച്ച്  ആറച്ച്  വയസ്സുയ
ഇളയകട്ടനിക്കച്ച് ആറച്ച് മമാസവമമാണച്ച് പ്രമായയ. അനമാഥരമായ ഈ കട്ടനികേകള കേമാണുകമമാള്
ഏകതമാരു  മനഷര്യകസ്നേഹനിയുയ  സങ്കെടകപ്പെട്ടുകപമാകയ.  ആരുകടയുയ  കറയകകേമാണല്ലെമാകത
കതരുവനമായകേമാരണയ അമ നഷകപ്പെടുന്ന കട്ടനികേള് ഇനനിയുണമാകേരുതച്ച്.  ഈ രണച്ച്
കട്ടനികേളകടയുയ  ഭമാവനി  ആശേങ്കെയനിലേമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  വളരുവമാനയ  പഠനിക്കുവമാനമുള
സമാഹചരര്യമുണമാകേണയ. ആശേസമാസ നടപടനിയുകട ഭമാഗമമായനി മരണകപ്പെട്ട ആമനിനയുകട
കടുയബതനിനച്ച് പരമമാവധനി സഹമായയ  നല്കന്നതനിനയ കതരുവനമായക്കൂട്ടയ കേടനികചടുത്തു
കകേമാണ്ടുകപമായ ചവറ കകേമാനമാടച്ച് തുണനില്വസ്പീട്ടനില് രഞനിതനികന ഒരുവയസ്സുള മകേന
അഭനിമനനവനിനച്ച് അടനിയന്തര ധനസഹമായയ നല്കന്നതനിനയ നടപടനിയുണമാകേണയ.  

തകദ്ദേശേസസയയഭരണവയ  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ  വഖഫച്ച്  ഹജ്ജച്ച്  തസ്പീര്തമാടനവയ
വകപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേസ്പീല്):  സര്,  കതരുവനമായകള  നനിയനണ
വനികധയമമാക്കുന്നതനികന  ഭമാഗമമായനി  വനര്യയകേരനിക്കുന്ന  'എ.ബനി.സനി.  പദ്ധതനി'
സയസമാനത്തുടനസ്പീളയ  തകദ്ദേശേസസയയഭരണ സമാപനങ്ങള് മുകഖന വനിജയകേരമമായനി
നടപ്പെനിലേമാക്കനി  വരനികേയമാണച്ച്.  വളകര  ദഗൗര്ഭമാഗര്യകേരമമായ  സയഭവമമാണച്ച്  കകേമാല്ലെയ
ജനില്ലെയനികലേ  ചവറ  നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ  പന്മന  ഗമാമപഞമായതനില്  9-ാം
വമാര്ഡനില്  മമാകവലേനിയനില്  നടന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അവനിടകത  തമാമസക്കമാരനിയമായ
അയനിഷ മനസനിലേനില് സജസ്പീവകന ഭമാരര്യ ആമനിന (26 വയസച്ച്) 2017 കഫബ്രുവരനി മമാസയ
27-ാം  തസ്പീയതനി  കതരുവനമായളകട  ആക്രമണതനില്നനിനയ  രക്ഷകനടുന്നതനിനമായനി
ഓടുന്നതനിനനികട വസ്പീണച്ച് തലേയച്ച് പരനികക്കറച്ച് മരണമടഞ്ഞതച്ച് സര്ക്കമാരനികന ശദ്ധയനില്
കപട്ടനിട്ടുണച്ച്.  മരണകപ്പെട്ട ആമനിനയച്ച് ആറച്ച് വയസ്സുയ ആറച്ച് മമാസവയ  പ്രമായമുള രണച്ച്
കട്ടനികേളമാണുളതച്ച്.  ആമനിനയുകട  മരണയ  കട്ടനികേളകട  ഭമാവനികയ  പ്രതനികൂലേമമായനി  ബമാധനിക്കുകമന്ന
കേമാരര്യതനില് തര്ക്കമനില്ലെ.  ചവറ ഗമാമ പഞമായതനികലേ  കൃഷ്ണസദനതനില് രഞനിതനികന
മകേന ഒന്നര വയസ്സുള അഭനിമനന എന്ന കട്ടനികയ 2017 കഫബ്രുവരനി 17-ാം തസ്പീയതനി
കവകകന്നരയ കതരുവനമായ ആക്രമനിചച്ച്  പരനികക്കല്പ്പെനിചതമായനി  അകനസഷണതനില്
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് കചയകപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്. രഞനിതനികന കടുയബയ സമാമതനികേ ബുദ്ധനിമുട്ടനഭവനിക്കുന്ന
സമാഹചരര്യയ നനിലേവനിലളതമായനി റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് പറയുനണച്ച്. കമല് പരമാമര്ശേനിച രണച്ച്
കടുയബങ്ങള്ക്കുയ കേഴനിയമാവന്ന സമാമതനികേ സഹമായങ്ങള് ജനില്ലെമാ കേളകറനില്നനിനയ
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  ലേഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  നല്കന്നതമാണച്ച്.  സമമാനമമായനിട്ടുള കകേസ്സുകേള് ഇതനിനച്ച്
മുമ്പുണമായകപ്പെമാള് നല്കേനിയ സയഖര്യതകന്നയമാകയ   തസ്പീര്ചയമായുയ  ഈ സയഭവങ്ങളനിലയ
നല്കകേകയനള കേമാരര്യയ സഭകയയുയ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗകതയുയ അറനിയനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള: സര്, ഇവരുകട ജസ്പീവനിതയ  വളകര ദയനസ്പീയമമാണച്ച്.
ചവറയനികലേ  ഒറ  മുറനിയുള  ഒരു  കഷഡനില്നനിന്നമാണച്ച്  ഈ  കട്ടനികയ  നമായള്  കേടനികചടുത്തു
കകേമാണ്ടുകപമായതച്ച്.  അതുകപമാലേതകന്ന വളകര ദമാരനിദര്യയപനിടനിച കടുയബമമാണച്ച് ആമനിനയുകട
കടുയബയ.  ആറച്ച് വയസ്സുയ ആറച്ച് മമാസവയ പ്രമായമുള ആ രണച്ച് കട്ടനികേള്ക്കുയകവണനി പരമമാവധനി
സഹമായയ നല്കേണയ.  എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച്  'എ.ബനി.സനി.  പദ്ധതനി'കയക്കുറനിചല്ലെ.
1979-ല് ഞമാന  പഞമായതച്ച് കമമറമായനിരനിക്കുകമമാള്  എല്ലെമാവര്ഷവയ  അലേഞ
തനിരനിഞനടക്കുന്ന കതരുവനമായകളയുയ കപപനിടനിചതുയ ഉപദവനിക്കുന്നതുമമായ നമായകളയുയ
പനിടനിചച്ച് കകേമാല്ലുന്ന നനിയമമുണമായനിരുന.  കലേസനസുള നമായകള വസ്പീടുകേളനില് കകേട്ടനിയനിടുയ.
ആ നനിയമയ ഇകപ്പെമാഴയ നടപ്പെനിലേമാക്കനിക്കൂകട? 

കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേസ്പീല് :  സര്,  ആ നനിയമയ ഇകപ്പെമാഴയ നനിലേവനിലണച്ച്.  പകക്ഷ
അതനികനതനിരമായനി  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീയകകേമാടതനി  വനിധനി  നനിലേനനില്ക്കുന്നതുകകേമാണമാണച്ച്
അതനികലേയച്ച് കേടക്കമാന കേഴനിയമാതതച്ച്. എന്നമാല്കപ്പെമാലയ അലേഞതനിരനിയുന്നതുയ  കപ
പനിടനിചതുയ അപകേടകേമാരനികേളമമായ  കതരുവനമായകള കകേകേമാരര്യയ കചയമാന തകദ്ദേശേ
സസയയഭരണ  സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  അധനികേമാരമുണച്ച്.  അങ്ങനിവനികട  സൂചനിപ്പെനിച  രണ്ടു
കടുയബങ്ങള്ക്കുയ പരമമാവധനി ധനസഹമായയ സര്ക്കമാര് അനവദനിക്കുയ.  

(2) സമാമൂഹര്യ സുരക്ഷമാ കപനഷന വനിതരണതനികലേ അപമാകേതകേള്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസമാക്കച്ച്:  സര്,  സമൂഹതനികലേ ഏറവയ തമാകഴതട്ടനിലള
നനിരമാലേയബരമായ നനിരവധനി ആളകേകള സമാമൂഹര്യ സുരക്ഷമാ കപനഷന  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്കപ്പെടുതമാകത മമാറനി നനിര്തനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   നമ്മുകട സമൂഹതനികലേ ഏറവയ
തമാകഴതട്ടനിലള  നനിരമാലേയബരമായ  ആളകേളമാണച്ച്  ഇതനികന  ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായനി
വരുന്നതച്ച്.   അക്കഗൗണനച്ച്  ജനറല്  നടതനിയ  കടസ്റ്റേച്ച്  കചക്കനിയഗനില്  അര്ഹരമായ
17  ശേതമമാനതനികലേകറ ആളകേള് ഈ പദ്ധതനിയനില് ഉള്കപ്പെട്ടനിട്ടനില്ലെമാകയന്ന കേകണതല്
വളകര ഗഗൗരവകതമാകട കേമാകണണതമാണച്ച്. കപനഷന അനവദനിക്കുന്നതനിനള കേര്ശേന
വര്യവസകേള് നനിമനിതയ  വനിദര്യമാഭര്യമാസമനില്ലെമാത,  കേനിടപ്പെമാടയകപമാലമനില്ലെമാത,  അര്ഹരമായ
അകനകേയ ആളകേള്ക്കച്ച് കപനഷന ആനകൂലേര്യയ നനികഷധനിക്കകപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. വയസച്ച്
കതളനിയനിക്കുന്ന കരഖ ഹമാജരമാക്കമാന കേഴനിയമാതതനിനമാല് അകനകേയ പമാവങ്ങള്ക്കുയ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  തുകേ  നനികഷധനിച  സമാഹചരര്യയ  നനിലേവനിലണച്ച്.  കപനഷനച്ച്  അര്ഹരമാകണമാകയന്നച്ച്
കേകണത്തുന്നതനിനള  സര്കവ്വയനില്  നനിരവധനി  അപമാകേതകേള്  സയഭവനിക്കുനണച്ച്.
ഇതുകേമാരണയ അര്ഹരമായ അകനകേര്ക്കച്ച്  കപനഷന നഷകപ്പെടമാന കപമാകനകവന്നതനിനമാല്
ഈ  പമാവങ്ങള്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  കേയറനിയനിറങ്ങുന്നതച്ച്  വളകര  ഗഗൗരവമമായനി
കേമാകണണതമാണച്ച്.  ഒരു  വനിഭമാഗയ  ആളകേള്ക്കച്ച്  കപനഷന  വസ്പീട്ടനില്  കേനിട്ടനിയകപ്പെമാള്
ആശുപത്രനിയനിലയ  ബന്ധുവസ്പീടുകേളനിലമമായനിരുന്ന  അകനകേയ  ആളകേള്ക്കച്ച്  കപനഷന
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കേനിട്ടനിയനികല്ലെന്നച്ച്  മമാത്രമല്ലെ,  തുടര്  കപനഷനള  അര്ഹതയുയ  നഷകപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.
അര്ഹതകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച് പലേ കേമാരണങ്ങളമാല് കക്ഷമകപനഷനകേള് നകഷധനിക്കകപ്പെടുനകവന്ന
വസ്തുത  അയഗസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച്  അര്ഹതകപ്പെട്ട  മുഴവന ആളകേള്ക്കുയ കപനഷന ആനകൂലേര്യയ
കൃതര്യമമായനി ലേഭനിക്കുന്നതനിനമാവശേര്യമമായ അടനിയന്തര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

ആകരമാഗര്യവയ  സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുയ  വകപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തകദ്ദേശേസസയയഭരണവയ
നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവയ വഖഫച്ച് ഹജ്ജച്ച് തസ്പീര്തമാടനവയ വകപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലേസ്പീല്):
സര്,  കകേന്ദ്ര-സയസമാന  സര്ക്കമാരുകേളകട  വനിവനിധ  കപനഷന  പദ്ധതനികേളനിലേമായനി
4058272  (നമാല്പതച്ച്  ലേക്ഷതനി അനപതനികയട്ടമായനിരതനി  ഇരുന്നൂറനി  എഴപതനിരണച്ച്)
കപരമാണച്ച് ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായനിട്ടുളതച്ച്.  അര് ഹതയുള മുഴവന കടുയബങ്ങകളയുയ സമാമൂഹര്യ
സുരക്ഷമാകപനഷന പദ്ധതനികേളകട  ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമാക്കുന്നതനിനച്ച്  തകദ്ദേശേസസയയഭരണ
സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശേയ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനികന  കപനഷന
പദ്ധതനികേളകട അര്ഹതമാ മമാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കച്ച് ഉപരനിയമായനി  തനികേചയ  ഉദമാരമമായ വര്യവസകേളമാണച്ച്
കദശേസ്പീയ സമാമൂഹര്യ സഹമായ പദ്ധതനിയനിലള്കപ്പെട്ട കപനഷനകേള്ക്കുയ സയസമാനതച്ച്
ഏര്കപ്പെടുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  അക്കഗൗണനച്ച് ജനറലേനികന പ്രവര്തനക്ഷമതമാ റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
പ്രകേമാരയ 25  ഗമാമപഞമായത്തുകേളനിലയ  7  മുനനിസനിപ്പെമാലേനിറനികേളനിലയ  നടതനിയ  സമാമനിള്
വനിശേകേലേനതനില്  വനിവനിധ  സമാമൂഹര്യ  സുരക്ഷമാകപനഷന  പദ്ധതനികേളനില്നനിനയ
15  ശേതമമാനയ അര്ഹരമായവര് ഒഴനിവമാക്കകപ്പെട്ടനിരനിക്കമാകമന്നച്ച് നനിരസ്പീക്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതരകമമാരു
ഓഡനിറച്ച്  നടതനിയ സമയതച്ച് നനിലേവനിലണമായനിരുന്നതച്ച് 27.64 ലേക്ഷയ ഗുണകഭമാക്തമാ
ക്കളമായനിരുകന്നങ്കെനില് ഇകപ്പെമാഴതച്ച്  40.58  ലേക്ഷമമാണച്ച്.   കപനഷനകേമാരുകട  എണ്ണതനില്
46  ശേതമമാനതനികന വര്ദ്ധനവണമായനി എന്നര്തയ.  സയസമാന  പദ്ധതനിപ്രകേമാരയ
75  വയസനിനകമല്  പ്രമായമുള  വമാര്ദ്ധകേര്യകേമാലേ  കപനഷന  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്ക്കച്ച്
പ്രതനിമമാസയ 1500 രൂപയമാണച്ച് കപനഷന ലേഭനിക്കുന്നതച്ച്. വര്ദ്ധനിപ്പെനിച തുകേ ലേഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വയസച്ച്  കതളനിയനിക്കുന്ന കരഖസഹനിതയ പ്രകതര്യകേയ അകപക്ഷ നല്കകേണതനില്ലെ.  കപനഷന
അനവദനിക്കുന്ന  സമയതച്ച്  കരഖകപ്പെടുതനിയ  വയസനികന  അടനിസമാനതനില്
75  വയസച്ച്  പൂര്തനിയമാകന്ന  മുറയച്ച്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലള  കപനഷന  ലേഭനിക്കുയ.
ശേരനിയമായ ജനനതസ്പീയതനി ലേഭര്യമകല്ലെങ്കെനില് വയസനികന അടനിസമാനതനില് ജനവരനി
1-നച്ച്  75 വയസച്ച് പൂര്തനിയമായതമായനി കേണക്കമാക്കനിയമാണച്ച് കപനഷന തുകേയനില് വര്ദ്ധനവച്ച്
അനവദനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഓണതനിനമുമമായനി  24.76  ലേക്ഷയ  ആളകേള്ക്കച്ച്
സഹകേരണ  ബമാങ്കെച്ച്  ജസ്പീവനക്കമാര്  മുകഖന  കപനഷന  തുകേ  കനരനിട്ടച്ച്  വസ്പീടുകേളനിലയ
12.01 ലേക്ഷയ ആളകേള്ക്കച്ച് അവരുകട ഇഷപ്രകേമാരയ ബമാങ്കെച്ച് അക്കഗൗണച്ച്  വഴനിയുമമാണച്ച്
കപനഷന വനിതരണയ കചയ്തതച്ച്.  ഏതമാണച്ച്  99  ശേതമമാനതനിലേധനികേയ ആളകേള്ക്കുയ
ഇതുവഴനി കപനഷന ലേഭര്യമമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഗുണകഭമാക്തമാക്കളകട വനിവരങ്ങളനില് കേടനകൂടനിയ
കതറ്റുകേള്  തനിരുതമാന  കടുയബശസ്പീ  മുകഖന  ഒരു  ഇടകപടല്  നടതനിയനിരുന.
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ഇങ്ങകന സസരൂപനിക്കകപ്പെട്ട വനിവരങ്ങള് കസമാഫച്ച് കവയറനില് കരഖകപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന  കേമാലേതമാമസയ  കനരനിട്ടകപ്പെമാള്  നടപടനി  പൂര്തനിയമായ
33.58  ലേക്ഷതനിലേധനികേയ  ആളകേള്ക്കച്ച്  പുതുവത്സരതനിനച്ച്  മുമമായനി  കപനഷന
ലേഭര്യമമാക്കുകേയുണമായനി. കശേഷനിക്കുന്ന അര്ഹരമായ 3.74 ലേക്ഷയ ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്ക്കു
കൂടനി  കപനഷന  നല്കന്നതനിനളള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്
ആഗഹനിക്കുന്ന വനിതരണ മമാര്ഗ്ഗമമാണച്ച് സര്ക്കമാര് സസസ്പീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
ആര്ക്കുയ കപനഷന ലേഭനിക്കമാത സമാഹചരര്യയ ഒരനിക്കലമുണമാവകേയനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസമാക്കച്ച്:  സര്,  കപനഷന കനരനിട്ടച്ച്  എതനിക്കുന്നതുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച് നനിരവധനി  പരമാതനികേളണമായനിട്ടുണച്ച്.  കപനഷന കകേമാണ്ടുവരുന്നവര് കേമസ്പീഷന
ആവശേര്യകപ്പെടുനകവന്ന  പരമാതനികേളമുണച്ച്.  എത്ര  തുകേകയന്നച്ച്  അറനിയമാത  പമാവങ്ങളനില്
നനിന്നച്ച്  മുഴവന  തുകേ  നല്കേമാകത  പറനിക്കുന്നതമായുള  പരമാതനികേളയ  ഉണമാകനണച്ച്.
കറമറ രസ്പീതനിയനില് കപനഷന കൃതര്യമമായനി എതനിക്കുനകണമാ എന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുതമാന
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകമമാ?

കഡമാ  .     കകേ  .   ടനി  .   ജലേസ്പീല്: സര്, അതരതനില് കസസനിഫനിക്കമായനിട്ടുള എകന്തങ്കെനിലയ
പരമാതനികേളകണങ്കെനില് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗയ അക്കമാരര്യയ ശദ്ധയനില്കപ്പെടുതനിയമാല്
അകനസഷനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്  ആഗഹനിക്കുന്നതുകപമാകലേ  ഏതമാകണമാ
അവര് പ്രനിഫര്  കചയ്യുന്നതച്ച്   അപ്രകേമാരയ  അവര്ക്കച്ച്  കപനഷന ലേഭര്യമമാക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കമാര് എല്ലെമാ ശമങ്ങളയ നടത്തുയ.  

V സബ്മനിഷന

(1)  ആലേപ്പുഴ ജനില്ലെയനികലേ കകേമാലേപമാതകേങ്ങള്

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച് കചന്നനിതലേ): സര്,  ആലേപ്പുഴ ജനില്ലെയനില്
ഇന്നച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രതനികഷധദനിനയ ആചരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അഞമാഴ്ചയ്ക്കുളനില് ആറച്ച്
കകേമാലേപമാതകേങ്ങളമാണച്ച്  ജനില്ലെയനിലണമായതച്ച്.  ഗുണമാമമാഫനിയകേള്  തമനിലള  ഏറ്റുമുട്ടലേനില്
എകന മണ്ഡലേതനില് മൂനകപരമാണച്ച് മരനിചതച്ച്.  എകന ജന്മസലേമമായ കചന്നനിതലേയനിലയ
ഒരു  മരണമുണമായനി.  അതച്ച്  വസ്പീട്ടുകേമാര്  തമനിലള  തര്ക്കമമാണച്ച്.   ബമാക്കനികയല്ലെമായ
ഗുണകേള് തമനിലള ആക്രമണമമാണച്ച്.  മണല് മമാഫനിയകേള് തമനിലള ഏറ്റുമുട്ടലേനില്
ഹരനിപ്പെമാടച്ച് മണ്ഡലേതനികലേ കേരുവമാറ പഞമായതനില് കേമാരമുട്ടച്ച് വമാലചനിറയനില് വസ്പീട്ടനില്
സുജനിതച്ച് (32 വയസച്ച്)  ഇന്നകലേ മരണകപ്പെട്ടു.  ഹരനിപ്പെമാടച്ച് മണ്ഡലേതനികലേ കേരുവമാറയനില്
മമാത്രയ മൂന്നച്ച് കകേമാലേപമാതകേങ്ങള് നടന. ഉല്ലെമാസച്ച്, തുണ്ടുകേളതനില്, കേരുവമാറ; ജനിഷ,
ജനിഷ ഭവനയ,  അമ്മൂമ പറമച്ച് കകേമാളനനി,  കേരുവമാറ എന്നനിവരമാണച്ച് ഈ പഞമായതനില്
കകേമാല്ലെകപ്പെട്ടതച്ച്. ഞമാന ആഭര്യന്തര വകപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന സമയതച്ച് ഈ പ്രകദശേതനികന
പ്രകതര്യകേത  കേണക്കനികലേടുതച്ച്  അവനികട ഒരു   എയ്ഡച്ച്   കപമാസ്റ്റേച്ച്   സമാപനിചനിരുന.
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ഗവണ്കമനച്ച് മമാറനിയകപ്പെമാള് എയ്ഡച്ച് കപമാസ്റ്റേച്ച് പനിനവലേനിച. പലേ തവണ ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിട്ടുയ
എയ്ഡച്ച്  കപമാസ്റ്റേച്ച്  തനിരനികകേ സമാപനിചനില്ലെ.  രണച്ച്  കകേമാലേപമാതകേങ്ങള് ഉണമായതനിന
കശേഷയ അവനികട ഒരു എയ്ഡച്ച് കപമാസ്റ്റേച്ച് സമാപനിച.  അതനികന മുന്നനിലേമാണച്ച് ഇന്നകലേ
കകേമാലേപമാതകേമുണമായതച്ച്.  വളകര ഗുരുതരമമായ സനിതനിവനികശേഷമമാണുളതച്ച്.  

കേഴനിഞ്ഞ കവളനിയമാഴ്ച്ച  ആലേപ്പുഴ ഠഗൗണനില് എസച്ച്.പനി.  ഓഫസ്പീസനിനച്ച് സമസ്പീപയ
ആലകശ്ശേരനി കക്ഷത്രതനികലേ ഉത്സവവമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച്   മുഹ്സനിന എന്ന യുവമാവച്ച്
കകേമാല്ലെകപ്പെട്ടു. ഇതനില് പ്രതനികഷധനിചമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ ഞമാന എകന മണ്ഡലേതനില്
ഉപവമാസമനഷനിചതച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനി  ഇക്കമാരര്യതനികന  ഗഗൗരവയ
കേണക്കനികലേടുക്കണയ. കപമാലേസ്പീസച്ച് നനിഷനിയമമാണച്ച്. മണല് മമാഫനിയ ഉള്കപ്പെകടയുള മമാഫനിയകേളയ
ഗുണകേളയ  വനിളയമാടുകേയമാണച്ച്.  എകന  മണ്ഡലേതനിനച്ച്  കതമാട്ടടുത  കേമായയകളയ
മണ്ഡലേതനിലേമാണച്ച് ഒരു കകേമാലേപമാതകേമുണമായതച്ച്. അതുയ പട്ടമാപ്പെകേല് ഗുണകേള് തമനിലേമാണച്ച്
ആക്രമണയ.  ഗുണമാ ആക്രമണകതയുയ കേസകട്ടഷന സയഘങ്ങകളയുയ അമര്ച കചയമാന
അടനിയന്തരമമായനി സര്ക്കമാര്  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ

മുഖര്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമായനി വനിജയന  ): സര്, ആലേപ്പുഴ ജനില്ലെയനികലേ ഹരനിപ്പെമാടച്ച്
വമാലചനിറയനില്  വസ്പീട്ടനില്  പുഷമായഗദകന  മകേന  സുജനിതനികന  5-3-2017-നച്ച്  രമാത്രനി
9.30-ഓടുകൂടനി  സുജനിതനികന  പനിതമാവനികന  സകഹമാദരനിയുകട  മകേന രമാജസ്പീവച്ച്  കവട്ടനി
പരനികക്കല്പനിക്കുകേയുയ 6-3-2017-നച്ച് രമാവനികലേ 9.00 മണനികയമാകട സുജനിതച്ച് മരണകപ്പെടുകേയുയ
കചയ.  പ്രതനി രമാജസ്പീവനികന അറസ്റ്റേച്ച് കചയ്തച്ച് അനന്തര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച വരനികേയമാണച്ച്.
2017  മമാര്ചച്ച്  3-നച്ച് രമാത്രനി  10.30-ഓകട ആലകശ്ശേരനി കക്ഷത്ര ഉത്സവവമമായനി ബനകപ്പെട്ട
കേലേമാപരനിപമാടനി നടക്കകവ ഡനി.കവ.എഫച്ച്.ഐ.  ആലേപ്പുഴ യൂണനിറച്ച് കവസച്ച് പ്രസനിഡനച്ച്
മുഹ്സനിന കകതറച്ച്  കകേമാല്ലെകപ്പെട്ട  സയഭവതനില്  പ്രതനികേളമായ എട്ടുകപരനില്  അഞച്ച്
കപകര കേസ്റ്റേ ഡനിയനികലേടുതച്ച് റനിമമാനച്ച് കചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  മമാന്നമാര് കപമാലേസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന
പരനിധനിയനികലേ  കചന്നനിതലേയനില്  ബമാബുരമാജച്ച്  എന്നയമാകള  ടനിയമാകന  കജര്യഷന
മുരളസ്പീധരന  2017  മമാര്ചച്ച്  2-നച്ച് കവകേനിട്ടച്ച്  5.30-ഓകട കതനികക്കമാലേകപ്പെടുതനി.  ഇതനില്
പ്രതനി  മുരളസ്പീധരകന  കേസ്റ്റേഡനിയനികലേടുതച്ച്  റനിമമാനച്ച്  കചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  കേനകേക്കുന്നച്ച്
കപമാലേസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  പരനിധനിയനികലേ  കേണല്ലൂര്  സസകദശേനി  സുകമഷനികന  2017
കഫബ്രുവരനി  11-നച്ച്  കവകേനിട്ടച്ച്  7.45-ഓകട  വര്യക്തനിവനികരമാധതമാല്  ഒരു  സയഘയ
ആളകേള്  കചര്ന്നച്ച്  കകേമാലേകപ്പെടുതനിയ  സയഭവതനികലേ  9  പ്രതനികേളനില്  7  കപകര
അറസ്റ്റുകചയ്തച്ച് റനിമമാനച്ച് കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഹരനിപ്പെമാടച്ച് കേരുവമാറ വഴനിയമലേയ കറയനില്കവ കക്രമാസനിനച്ച്
സമസ്പീപയവചച്ച് 2017 കഫബ്രുവരനി 10-നച്ച് പകേല് 12 മണനികയമാകട ഡനി.കവ.എഫച്ച്.ഐ.
യൂണനിറച്ച്  പ്രസനിഡനച്ച് ജനിഷവനികന ഒരുകൂട്ടയ ആളകേള് കകേമാലേകപ്പെടുതനിയ സയഭവതനിലള്കപ്പെട്ട
14  പ്രതനികേളനില്  12  പ്രതനികേകളയുയ അറസ്റ്റുകചയ്തച്ച് റനിമമാനച്ച് കചയ്തനിട്ടുളതമാണച്ച്.  2017
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ജനവരനി  24-നച്ച് രമാത്രനി  11  മണനികയമാകട ഹരനിപ്പെമാടച്ച് കപമാലേസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന പരനിധനിയനികലേ
കേരുവമാറയനില്   ഉല്ലെമാസച്ച് എന്ന യുവമാവനികന കതനി പരനികക്കല്പനിക്കുകേയുയ 31-1-2017-നച്ച്
കവകേനിട്ടച്ച്  5.25-ഓകട ഉല്ലെമാസച്ച് മരണകപ്പെടുകേയുമുണമായനി.  ഈ സയഭവതനികലേ പ്രതനി
സന്ദസ്പീപച്ച്  സമാജുവനികന  അറസ്റ്റുകചയ്തച്ച്  റനിമമാനച്ച്  കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  സമമാധമാനമാന്തരസ്പീക്ഷയ
നനിലേനനില്ക്കുന്ന  ആലേപ്പുഴ  ജനില്ലെയനില്  വര്യക്തനി  കവരമാഗര്യതനികന  കപരനിലള
സയഭവങ്ങളമാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് കപമാതുവല്ക്കരനികക്കണതനില്ലെ.  ഇകപ്പെമാള് പ്രതനിപമാദനിക്കുയ
പ്രകേമാരമുള ഭസ്പീതനിജനകേമമായ സനിതനിവനികശേഷയ ആ ജനില്ലെയനിലേനില്ലെ.  എല്ലെമാതരയ അക്രമ
സയഭവങ്ങള്കക്കതനികരയുയ  കപമാലേസ്പീസച്ച്  ശേക്തമമായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചവരുനണച്ച്.
കകേസ്സുകേളനില് ഉള്കപ്പെട്ട മുഴവന പ്രതനികേകളയുയ അറസ്റ്റേച്ച് കചയ്യുന്നതനിനള ഊര്ജ്ജനിത
ശമങ്ങള്  നടതനിവരുനണച്ച്.  ഇതനിനപുറകമ  സമമാധമാനമാന്തരസ്പീക്ഷയ  ഉറപ്പുവരുത്തു
ന്നതനിനമായനി ഗുണമാ വനിരുദ്ധ സസമാഡച്ച് രൂപസ്പീകേരനിചച്ച് കപ്രസനിദ്ധ ഗുണകേളകട പ്രകതര്യകേ
ലേനിസ്റ്റേച്ച് തയമാറമാക്കനി ഹനിസ്റ്റേറനി ഷസ്പീറച്ച് ഓപ്പെണ് കചയ്യുകേയുയ 324 കപകര കേരുതല് അറസ്റ്റേച്ച്
നടത്തുകേയുയ 'കേമാപ്പെ' ആകച്ച് പ്രകേമാരമുള നടപടനികേള് കകേകക്കമാള്ളുകേയുയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

(2) കക്ഷത്രതനികലേ അക്രമയ

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കമമാര്: സര്, എകന നനികയമാജകേ മണ്ഡലേതനികലേ വണ്ടൂര്
പഞമായതനികലേ വമാണനിയമലേയ ബമാണമാപുരയ  ത്രനിപുരസുന്ദരസ്പീകദവനി  കക്ഷത്രതനികലേ
ശസ്പീകകേമാവനിലേനികന പൂട്ടച്ച് തകേര്തച്ച് വര്യമാപകേമമായ അക്രമയ നടത്തുകേയുയ കദവസ്പീ വനിഗഹതനില്
ചമാര്ത്തുന്ന പട്ടച്ച് കേതനിക്കുകേയുയ ഭണ്ഡമാരയ തകേര്ക്കുകേയുയ ആയപനിഫയര്,  ജനകററര്,
കേമന്യൂട്ടര് എന്നനിവ കകേടുവരുത്തുകേയുയ കചയ്ത വളകര നനിര്ഭമാഗര്യകേരമമായ സയഭവമമാണച്ച്
മുഖര്യമനനിയുകട  ശദ്ധയനില്കപ്പെടുത്തുന്നതച്ച്.   ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ജനവരനി  20-ാം തസ്പീയതനി
രമാത്രനിയമാണച്ച് ഇഗൗ സയഭവയ നടന്നതച്ച്.  45 ദനിവസയ പനിന്നനിട്ടനിട്ടുയ ഇതുവകര പ്രതനികേകള
ആകരയുയ  പനിടനിക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെമാകയനളതച്ച്  വളകര  ദുനഃഖകേരമമായ  കേമാരര്യമമാണച്ച്.
ഇകതമാരു കമമാഷണ ശമമമായനി  ആരുയ  കേമാണുന്നനില്ലെ.  കബമാധപൂര്വ്വയ  അവനികടയുള
സമാമുദമായനികേ അന്തരസ്പീക്ഷയ തകേര്ക്കുന്നതനിനകവണനിയുള ശമമമായനിട്ടമാണച്ച്  എല്ലെമാവരുയ
കേമാണുന്നതച്ച്. ഇഗൗ സയഭവയ കേഴനിഞ്ഞ ഉടനതകന്ന കകേമാണ്ഗസനികനയുയ മുസസ്പീയലേസ്പീഗനികനയുയ
സനി.പനി.കഎ.(എയ)-കനയുയ ഉള്കപ്പെകടയുള ജനില്ലെയനികലേ പ്രധമാനകപ്പെട്ട കനതമാക്കകളമാകക്ക
കക്ഷത്രയ  സന്ദര്ശേനിക്കുകേയുയ  പ്രതനികേകള  നനിര്ബനമമായുയ  നനിയമതനിനമുന്നനില്
കകേമാണ്ടുവരണകമന്നച്ച്  ആവശേര്യകപ്പെടുകേയുയ കചയ്തതമാണച്ച്.   ഇകതമാരു ആസൂത്രനിതമമായ
അക്രമമമാകണന്നതനിനച്ച് ഏറവയ വലേനിയ കതളനിവമാണച്ച്  അവനികടനനിന്നച്ച് കമമാഷനിക്കകപ്പെകട്ടന
പറയുന്ന കേമന്യൂട്ടര് ഉള്കപ്പെകടയുള പലേ സമാധനങ്ങളയ  കതമാട്ടടുത്തുള തസ്പീര്തക്കുളതനില്
നനിന്നച്ച്  ലേഭനിചതച്ച്.  അകപ്പെമാള് കമമാഷണശമമല്ലെ മറനിചച്ച്,  കക്ഷത്രയ  ആക്രമനിചകവന്നച്ച്
വരുതനിതസ്പീര്തച്ച് അതനികന കപരനില് പ്രശങ്ങളണമാക്കമാനള ശമമമായനികട്ട കേമാണമാന
കേഴനിയൂ. ഇതരയ സയഭവങ്ങളനില് വളകര ഗഗൗരവതരമമായ ഇടകപടലകേള് കപമാലേസ്പീസനികന
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ഭമാഗത്തുനനിനണമായനികല്ലെങ്കെനില്  അവനിടകത വനിശേസമാസനികേകള സയബനനിചനിടകതമാളയ
അതച്ച് പ്രയമാസമുണമാക്കുന്ന  കേമാരര്യമമാണച്ച്.  അതുകപമാകലേതകന്ന  കതറനിദ്ധമാരണകേളണമാക്കനി
പ്രശങ്ങളണമാക്കണകമന്നച്ച് ആഗഹനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് അതനിനള അവസരവയ സമാഹചരര്യവയ
സൃഷനിക്കുകേയുയ കചയ്യുയ.  അതുകകേമാണച്ച് ഇക്കമാരര്യതനില് നനിലേവനിലള അകനസഷണയ
പരര്യമാപമകല്ലെങ്കെനില്  ശേക്തമമായ  രസ്പീതനിയനിലള  അകനസഷണയ  നടതനി  എത്രയുയ
കപകട്ടന്നച്ച് പ്രതനികേകള നനിയമതനിനമുന്നനില് കകേമാണ്ടുവരണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

മുഖര്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന  ): സര്,  മലേപ്പുറയ  ജനില്ലെയനികലേ വണ്ടൂര്
കപമാലേസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷന പരനിധനിയനില്കപ്പെട്ട വമാണനിയമലേയ ബമാണമാപുരയ ത്രനിപുരസുന്ദരസ്പീ
കദവസ്പീകക്ഷത്രതനില്  19-1-2017-നച്ച് രമാത്രനി  8.00  മണനിക്കുയ  20-1-2017-നച്ച് രമാവനികലേ
5.00  മണനിക്കുയ ഇടയ്ക്കുള സമയതച്ച് കക്ഷത്രതനികന ശസ്പീകകേമാവനിലേനികനയുയ കസ്റ്റേമാര്
റൂമനികനയുയ  പൂട്ടച്ച്   ആകരമാ  തകേര്തച്ച്  അകേതച്ച്  കേയറനി  നമാശേനഷങ്ങളണമാക്കുകേയുയ
കമമാഷണയ  നടത്തുകേയുയ  കചയ.  ഇക്കമാരര്യതനില്  കക്ഷത്രകേമനിറനി  കസക്രട്ടറനിയുകട
പരമാതനിയുകട അടനിസമാനതനില് വണ്ടൂര് കപമാലേസ്പീസച്ച് കസ്റ്റേഷനനില് കക്രയ  20/2017
ആയനി കകേസച്ച് രജനിസ്റ്റേര് കചയ. സയഭവയ അറനിഞ്ഞയുടന കപരനിന്തല്മണ്ണ ഡനികവ.എസച്ച്.പനി.,
വണ്ടൂര്  കപമാലേസ്പീസച്ച്  ഇനകസകറുകട  ചമാര്ജനിലണമായനിരുന്ന  പമാണനിക്കമാടച്ച്  കപമാലേസ്പീസച്ച്
ഇനകസകര്  എന്നനിവര്  സയഭവസലേയ  സന്ദര്ശേനിചച്ച്  പരനികശേമാധന  നടത്തുകേയുയ
കക്ഷത്രപരനിസരയ  സസ്പീനഗമാര്ഡച്ച് കചയ്തച്ച് ഫനിയഗര് പ്രനിനച്ച് എകച്ച്കപര്ട്ടച്ച്,  കഡമാഗച്ച് സച്ച് കേസമാഡച്ച്,
കപമാലേസ്പീസച്ച് കഫമാകട്ടമാഗമാഫര് തുടങ്ങനിയ വനിഭമാഗങ്ങളകട കസവനയ പ്രകയമാജനകപ്പെടുതനി
കതളനികവടുപ്പു നടത്തുകേയുയ കചയ.  സയശേയമുളവരുകട കഫമാണ് നമരുകേളയ കേവര്ഡമ്പുയ
കസബര്കസല്  മുഖമാന്തരയ  കശേഖരനിചച്ച്  പരനികശേമാധനിചയ  സയശേയമുളവകര  നനിരസ്പീക്ഷനിചയ
ഉഗൗര്ജ്ജനിതമമായ അകനസഷണമമാണച്ച് കപമാലേസ്പീസച്ച് നടതനിവരുന്നതച്ച്. ഇതുമമായനി ബനകപ്പെട്ട
പ്രതനികേകള കേകണത്തുന്നതനിനള നടപടനികേള് ശേക്തമമായനി തുടരുന്നതമാണച്ച്.

(3)  സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണ് അനവദനിക്കല്

ശസ്പീ  .    അനവര്  സമാദതച്ച്:  സര്,  വളകരയധനികേയ  പമാവകപ്പെട്ട  കരമാഗനികേള്
ദനിനയപ്രതനി ചനികേനിത്സയ്കക്കത്തുന്ന ആലവ ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയനില് ഇകപ്പെമാഴയ തമാലൂക്കച്ച്
ആശുപത്രനിയുകട സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണ് ആണച്ച് നനിലേനനില്ക്കുന്നതച്ച്.  ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയമായനി
ഉയര്തനിയനിട്ടച്ച്  5  വര്ഷമമാകയങ്കെനിലയ ഇതുവകര ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയുകട സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണ്
അനവദനിചനിട്ടനില്ലെ.  ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനിയുകട  നനിലേവമാരതനില്  10  കേണ്സള്ട്ടനമമാരുകടയുയ
17 ജൂനനിയര് കേണ്സള്ട്ടനമമാരുകടയുയ 7  കേമാഷസമാലേനിറനി കമഡനിക്കല് ഓഫസ്പീസര്മമാരുകടയുയ
4  അസനിസ്റ്റേനമമാരുകടയുയ ഒരു കഡനല് സര്ജകനയുയ കറവച്ച്  ഇഗൗ ആശുപത്രനിയനിലണച്ച്.
അകതമാകടമാപ്പെയതകന്ന  ഇ.എന.ടനി.,  ഒഫമാല്കമമാളജനി  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമനകേള്കൂടനി  ആരയഭനികക്കണതുണച്ച്.
15  കഹഡച്ച് നഴ്സുമമാരുകടയുയ കഗഡച്ച്-1,  കഗഡച്ച്-2  നഴ്സുമമാരുകടയുയ ഒട്ടനവധനി ഒഴനിവകേള്
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ഇവനികടയുണച്ച്. 7  ഫമാര്മസനി അസനിസ്റ്റേനമമാരുകടയുയ  4  ലേമാബച്ച് കടകസ്പീഷര്യനമമാരുകടയുയ
3 കറഡനികയമാഗമാഫര്മമാരുകടയുയ കറവണച്ച്. ആശുപത്രനിയനികലേ കദനയദനിന പ്രവര്ത
നങ്ങള്ക്കമായനി  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനികനയുയ  കമാര്ക്കുമമാരുകടയുയ  തസനികേകേള്ക്കച്ച്
അനബനമമായ മറ്റു പലേ തസനികേകേളയ ഇവനികട അനവദനികക്കണതമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്
തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയുകട  നനിലേവമാരതനിലള  സമായഗ്ഷനഡച്ച്  കസ്ട്രേയഗ്തമായ  164
തസനികേകേളമാണുളതച്ച്.  അതനില്തകന്ന പലേ തസനികേകേളയ ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയമാണച്ച്.
ഇഗൗ ആശുപത്രനിയനില് ടനി തസനികേകേളകട കറവകണനള പരമാതനി കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണനയ
അതനിലേനിടകപടണകമനയ  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  മനഷര്യമാവകേമാശേ  കേമസ്പീഷന  എനനിക്കച്ച്
കനമാട്ടസ്പീസച്ച് തന്നനിരുന.  നമാകള ആലവയനില് സനിറനിയഗച്ച്  നടക്കുനണച്ച്,  അതനിനമുനപമായനി
ഈ വനിഷയയ സഭയുകട ശദ്ധയനില്കപ്പെടുത്തുകമനയ അതനിനച്ച് ഉചനിതമമായ തസ്പീരുമമാനയ
ഗവണ്കമനച്ച്  എടുക്കുകമനമുള  പ്രതസ്പീക്ഷയനില്  ഞമാന  മനഷര്യമാവകേമാശേ  കേമസ്പീഷനച്ച്
മറുപടനി കകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി ഇടകപട്ടച്ച്  ആലവ ജനില്ലെമാ
ആശുപത്രനിക്കച്ച് ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയുകട  നനിലേവമാരതനിലയര്ന്നകപ്പെമാള് ലേഭര്യമമാകക്കണ
സ്റ്റേമാഫച്ച് കസ്ട്രേയഗ്തച്ച് അനവദനിചതരണകമനയ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി എറണമാകളയ ജനില്ലെയനില്
വരുകമമാള് ആ ആശുപത്രനി സന്ദര്ശേനയ നടതണകമനയ അഭര്യര്തനിക്കുന.   കേമാരണയ,
അവനികട ധമാരമാളയ നല്ലെ പ്രവര്തനങ്ങള് നടക്കുനണച്ച്.  ഏറവയ നല്ലെ ഡയമാലേനിസനിസച്ച്
യൂണനിറച്ച്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന,  നല്ലെ ബ്ലഡച്ച് ബമാങ്കുള, ഒട്ടനവധനി നല്ലെ പ്രവര്തനങ്ങള്
നടത്തുന്ന  ആശുപത്രനിയമാണച്ച്  ആലവ ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനി.  അതുകകേമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മനനി കനരനിട്ടച്ച് സന്ദര്ശേനിചച്ച് ആവശേര്യമമായ  പരനിഹമാരനടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച്
അഭര്യര്തനിക്കുന.   

ആകരമാഗര്യവയ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുയ വകപ്പുമനനി (  ശസ്പീമതനി കകേ  .   കകേ  .   കശേലേജ ടസ്പീചര്):
സര്, നമ്മുകട സയസമാനതച്ച് അപ്കഗഡച്ച് കചയകപ്പെട്ട ആശുപത്രനികേളകട പരമാധസ്പീനതയമാണച്ച്
ആലവ  ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനിയനിലയ  നനിലേനനില്ക്കുന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കമമര്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപമാകലേ,  നല്ലെ രസ്പീതനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഒരമാശുപത്രനിയമാണതച്ച്.  എന്നമാല്
ഒരു തമാലൂക്കമാശുപത്രനി ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയമായനി ഉയര്തനിയകപ്പെമാള് അതനിനമാവശേര്യമമായനിട്ടുള
അനബന സഗൗകേരര്യങ്ങള് ഏര്പ്പെമാടമാക്കമാതതനികന ബുദ്ധനിമുട്ടമാണച്ച് അവനികടയുളതച്ച്.
2011-ലേമാണച്ച് തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയമായനിരുന്ന ഇഗൗ സമാപനയ ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയമായനി
ഉയര്തനിയതച്ച്.  നനിലേവനില് 227 കേനിടക്കകേള് അനവദനിചനിട്ടുള ഇഗൗ ആശുപത്രനിയനില്
പ്രതനിദനിനയ  1500-ല്പ്പെരയ കരമാഗനികേള് ഒ.പനി.  വനിഭമാഗതനിലയ  200-ഓളയ കപര് കഎ.പനി.
വനിഭമാഗതനിലയ ചനികേനിത്സ കതടനികയത്തുനണച്ച്. നനിലേവനില് കമഡനിസനിന, സര്ജറനി, പസ്പീഡനിയമാടനികച്ച്,
കഗനകക്കമാളജനി,  അനകസഷര്യ,  ഓര്കതമാ,  ഒഫമാല്കമമാളജനി,  കഡര്മകറമാളജനി,  കസകേര്യമാടനി,
ഇ.എന.ടനി.,  കഫമാറനസനികേച്ച്  കമഡനിസനിന  തുടങ്ങനിയ  കസഷര്യമാലേനിറനി  കസവനങ്ങളയ
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ഇവനികട ലേഭര്യമമായനിട്ടുണച്ച്. എന.എ.ബനി.എചച്ച്. അകക്രഡനികറഷന ലേഭര്യമമായനിട്ടുള ബ്ലഡച്ച്
ബമാങ്കെച്ച്,   24  കമഷസ്പീനകേളള ഡയമാലേനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച്,  ഹസ്പീകമമാഫസ്പീലേനിയ ചനികേനിത്സമാകകേന്ദ്രയ,
കസമാര്ട്സച്ച് കമഡനിസനിന യൂണനിറച്ച്, ആര്കത്രമാകസമാപനികേച്ച് കേസ്പീ കഹമാള് സര്ജറനി യൂണനിറച്ച്,
എന.ബനി.കഎ.സനി.യു.  എന്നനിവയുയ  ഇവനികട  പ്രവര്തനിചവരുന.   പ്രസ്തുത  യൂണനിറ്റുകേളകടയുയ
ആശുപത്രനികേളകടയുയ കേമാരര്യക്ഷമവയ സുഗമവമമായ പ്രവര്തനതനിനച്ച്  സ്റ്റേമാഫച്ച് നഴച്ച്,
ഡയമാലേനിസനിസച്ച് കടകസ്പീഷര്യന തുടങ്ങനിയ വനിഭമാഗതനിലേമായനി ഏകേകദശേയ അറുപകതമാളയ
ജസ്പീവനക്കമാകര   തമാല്ക്കമാലേനികേമമായനിട്ടമാണച്ച്   നനിയമനിചനിട്ടുളതച്ച്.  24  മണനിക്കൂറുയ പ്രവര്തനിക്കുന്ന
എകച്ച്കറ,   ലേകബമാറട്ടറനി,  ആയബുലേനസച്ച് കസവനങ്ങളയ ഇഗൗ ആശുപത്രനിയനില് ലേഭര്യമമാണച്ച്.
എന്നമാല്  ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനിക്കച്ച്  ലേഭര്യമമാകകേണ  സ്റ്റേമാഫച്ച്  പമാകറണുയ  മറച്ച്  കസഷര്യമാലേനിറനികേളയ
ഇവനികട കൂടുതല് ലേഭര്യമമാകക്കണതമായനിട്ടുണച്ച്. 

സ്റ്റേമാകനര്കഡകസഷകന ഭമാഗമമായനി ആശുപത്രനികേളനില് ആവശേര്യമമായ സഗൗകേരര്യങ്ങള്
ഏര്കപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച് തസ്പീരുമമാനകമടുതനിട്ടുണച്ച്. കറചച്ച് സമാഹസനികേമമായ
പ്രവര്തനമമാണതച്ച്.  കേമാരണയ,  ഇതരയ കസവനയ ഏര്പ്പെടുകതണ്ടുന്ന ആശുപത്രനികേളകട
എണ്ണയ വളകര കൂടുതലേമാണച്ച്.  അപ്കഗഡച്ച് കചയ്ത എല്ലെമായനിടത്തുയ ഇതുതകന്നയമാണച്ച്
സനിതനി.  എങ്കെനിലയ ഇഗൗ ആശുപത്രനിക്കമാവശേര്യമമായ സഗൗകേരര്യങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുകതണതച്ച്
അതര്യമാവശേര്യമമായതനിനമാല് സ്റ്റേമാകനര്കഡകസഷകന ഭമാഗമമായനി സഗൗകേരര്യങ്ങള് ഏര്കപ്പെടുത്തുന്ന
അവസരതനില്  ഇഗൗ  ആശുപത്രനികൂടനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  ഞമാന  അവനികട
വരുന്ന സമയതച്ച് ഇഗൗ അശുപത്രനി സന്ദര്ശേനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  

(4)  മഞ്ഞളര് പഞമായതനികന  വനികല്ലെജനില് ഉള്കപ്പെടുതല്

ശസ്പീ  .    എല്കദമാ എബ്രഹമായ: സര്, മൂവമാറ്റുപുഴ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ മഞ്ഞളര്
ഗമാമപഞമായതനികന  പരനിധനിയനില്  തമാമസനിക്കുന്ന  138  കടുയബങ്ങള്  റവനന്യൂ
കരഖകേളനില് ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനികലേ കതമാടുപുഴ തമാലൂക്കനികലേ കമമാരമയഗലേയ വനികല്ലെജനില്
ഉള്കപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നതച്ച് ടനി പ്രകദശേകത ജനങ്ങളകട  ആവശേര്യങ്ങള്ക്കച്ച് ഏകറ പ്രയമാസയ
സൃഷനിക്കുനണച്ച്. റസ്പീ സര്കവ്വ കബ്ലമാക്കച്ച് 55-ല് ഉള്കപ്പെട്ട സര്കവ്വ നമര് 1 മുതല് 9 വകര
ഉള്കപ്പെടുന്ന  18.47  കഹകര് ഭൂമനി എറണമാകളയ ജനില്ലെയനികലേ മൂവമാറ്റുപുഴ തമാലൂക്കനികലേ
മഞ്ഞളര് വനികല്ലെജനികലേയച്ച് കപമാതുജനങ്ങളകട സഗൗകേരര്യമാര്തയ മമാറ്റുവമാന അഭര്യര്തനിക്കുന.
ഇകത  പ്രശയ  മൂവമാറ്റുപുഴ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലേതനികലേ  കേലൂര്ക്കമാടച്ച്  പഞമായതനില്
തമാമസനിക്കുന്ന  110-ഓളയ  വരുന്ന കടുയബങ്ങള് ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനികലേ  കമമാരമയഗലേയ
വനികല്ലെജനികന പരനിധനിയനില്തകന്ന ഉള്കപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇകതമാരു വലേനിയ പ്രശമമാണച്ച്
അവനികടയുള ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ഉണമാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  എറണമാകളയ ജനില്ലെയനില് തമാമസനിക്കുന്ന
ഒരമാള്ക്കച്ച്  കേളകകററനില് കപമാകേണകമങ്കെനില് ഇടുക്കനി  ജനില്ലെമാ കേളകകററനിലയ   തമാലൂക്കനികന
കേമാരര്യതനില് റവനന്യൂകരഖ  മമാറനികേനിടക്കുന എനളതുകകേമാണച്ച് മൂവമാറ്റുപുഴ തമാലൂക്കനില്
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കപമാകന്നതനിനപകേരയ  കതമാടുപുഴ  തമാലൂക്കനികനയുയ  ആശയനികക്കണ  സനിതനിവനികശേഷമുണച്ച്.
അങ്ങകന  മൂവമാറ്റുപുഴ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനില് മമാത്രയ  263  കടുയബങ്ങള് ഇതരതനിലള
പ്രയമാസയ അനവഭവനിക്കുന എന്നതുകകേമാണ്ടുതകന്ന ഈ വനിഷയതനില് പരനിഹമാരയ
കേകണതണയ. ഇതച്ച് മൂവമാറ്റുപുഴയുകട മമാത്രയ പ്രശമല്ലെ, കകേരളതനിലേമാകേമമാനയ അശേമാസസ്പീയമമായ
വനികല്ലെജുകേളകട  അതനിര്തനിനനിര്ണ്ണയയ  കേമാരണയ  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്
പ്രയമാസയ  കനരനിടുനണച്ച്.   ഈ  പ്രശതനില്  വളകര  ഗഗൗരവമമായനി  ഗവണ്കമനച്ച്
ഇടകപടണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന.

റവനന്യൂവയ  ഭവനനനിര്മമാണവയ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശേഖരന  ): സര്,
എറണമാകളയ  ജനില്ലെയനില്  മൂവമാറ്റുപുഴ  നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ  മഞ്ഞളര്  ഗമാമപഞമായതനികലേ
7,  8 വമാര്ഡുകേളനിലള്കപ്പെടുന്ന  100-ഓളയ  വസ്പീടുകേള് നനിലേവനില് ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനികലേ
കമമാരമയഗലേയ വനികല്ലെജനിലേമാണച്ച് ഉള്കപ്പെട്ടനിട്ടുളതച്ച്.  മഞ്ഞളര് ഗമാമപഞമായതനികലേ ഏഴമായ
വമാര്ഡനില് ഉള്കപ്പെടുന്ന ഉകദ്ദേശേയ  എണ്പതച്ച്  കടുയബക്കമാര് തമാമസനിക്കുന്ന പ്രകദശേയ,
കതമാടുപുഴ തമാലൂക്കനികലേ കമമാരപുരയ വനികല്ലെജനില് റസ്പീസര്കവ്വ കബ്ലമാക്കച്ച്  55-ല് സര്കവ്വ
നമര് 1  മുതല് 9  വകരയുള സലേതമാണച്ച്.  മഞ്ഞളര് ഗമാമപഞമായതനികലേ 7, 8
വമാര്ഡുകേള്  ഉള്കപ്പെടുന്ന  സലേങ്ങള്  മഞ്ഞളര്  വനികല്ലെജനികനമാടച്ച്  കൂടുതല്  സമാമസ്പീപര്യമുളതനിനമാലയ
മഞ്ഞളര് പഞമായതനില് ഉള്കപ്പെട്ടനിരുന്നതനിനമാലയ  ഈ പ്രകദശേകത എറണമാകളയ
ജനില്ലെയനികലേ മഞ്ഞളര് വനികല്ലെജനികനമാടച്ച് കചര്ക്കുന്നതച്ച് ജനങ്ങള്ക്കച്ച് കൂടുതല് സഗൗകേരര്യ
പ്രദമമായനിരനിക്കുകമന്നച്ച് ലേമാനച്ച് റവനന്യൂ കേമസ്പീഷണര് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് കചയ്തനിരുന. ആയതനികന
അടനിസമാനതനില് മൂവമാറ്റുപുഴ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ മഞ്ഞളര്,  കേടവൂര് വനികല്ലെജുകേളനില്
ഉള്കപ്പെടുന്ന ഉകദ്ദേശേയ 100 വസ്പീടുകേള് ഇടുക്കനി ജനില്ലെയനില് നനിനയ എറണമാകളയ ജനില്ലെയനികലേയച്ച്
മമാറനി വനികല്ലെജുകേളകട അതനിര്തനി വര്യതനിയമാനയ വരുതനി വനിജമാപനയ പുറകപ്പെടുവനി
ക്കുന്നതനിനള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരനികേയമാണച്ച്.

(5)  പമാറ്റൂര്  ,   കറതനികേമാടച്ച് കടനികവള പദ്ധതനികേള്

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച്  : സര്,  എകന  മണ്ഡലേമമായ മമാകവലേനിക്കര  നനികയമാജകേ
മണ്ഡലേതനികലേ രണച്ച് പ്രധമാനകപ്പെട്ട കടനികവള പദ്ധതനികേളമാണച്ച് നൂറനമാടച്ച്-പമാറ്റൂര് കടനികവള
പദ്ധതനിയുയ  കറതനികേമാടച്ച്  കടനികവള  പദ്ധതനിയുയ.  ഇവ  രണ്ടുയ  അടനിയന്തരമമായനി
കേമസ്പീഷന  കചയ്യുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഈ  രണച്ച്  കടനികവള  പദ്ധതനികേള്
കേമസ്പീഷന കചയ്തമാല് മണ്ഡലേതനികലേ ഏഴച്ച് പഞമായത്തുകേളനില് ആറച്ച് പഞമായതനിലയ
സുഭനിക്ഷമമായനി ജലേയ എതനിക്കമാന കേഴനിയുയ.  സയസമാനയ ഇകപ്പെമാള് അതനിരൂക്ഷമമായ
കടനികവളക്ഷമാമയ കനരനിടുകേയമാണച്ച്. മമാകവലേനിക്കര മണ്ഡലേയ തസ്പീവ്രമമായ കടനികവളക്ഷമാമയ
കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  എല്ലെമാ  വര്ഷവയ  മമാര്ചച്ച്  മമാസതനിനമുനപച്ച്   ജലേ  അകതമാറനിറനി
വനിതരണയ കചയ്യുന്ന  ടമാങ്കെര് കവളയ എതനിക്കുന്നനികല്ലെങ്കെനില് വലേനിയ പ്രശമുണമാകന്ന
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പ്രകദശേമമാണനിതച്ച്.  പനി.ഐ.പനി.  കേനമാലയ കകേ.ഐ.പനി.  കേനമാലയ അതുവഴനി കപമാകനണച്ച്.
ഇകപ്പെമാള്  പനി.ഐ.പനി.  കേനമാലേനികന  നനിര്മമാണ  പ്രവര്തനയ  നടക്കുന്നതനിനമാല്
കവളയ എതനിക്കമാന കേഴനിയുന്നനില്ലെ. എകന മണ്ഡ ലേമമായ മമാകവലേനിക്കരയനികലേ ചമാരുയമൂടച്ച്
പ്രകദശേകതയച്ച്  കകേ.ഐ.പനി.-യനില്  ജലേയ  എതനി  മൂന്നച്ച്  കേനികലേമാമസ്പീറര്  പനിന്നനിടമാന
ഒനപതച്ച് ദനിവസയ കവണനിവന. സബച്ച് കേനമാലകേളനിലൂകട ജലേയ കകേമാണ്ടുകപമാകകമമാള്
ഓകരമാ  പ്രകദശേകതയുയ  ജനങ്ങള്   സയഘര്ഷമുണമാക്കുന്ന  സനിതനിയമാണുളളതച്ച്.
കേമാര്ഷനികേകമഖലേയ്ക്കു  കവണനി  മമാത്രമല്ലെ  കടനികവള  ക്ഷമാമയ  പരനിഹരനിക്കമാനകൂടനി
കകേ.ഐ.പനി.  ജലേയ  ഉപകയമാഗകപ്പെടുയ.  ഈ  രണച്ച്  കടനികവള  പദ്ധതനികേളകടയുയ
പ്രവര്തനങ്ങള് ആരയഭനിചനിട്ടച്ച് വളകരക്കമാലേമമായനി. നൂറനമാടച്ച്-പമാറ്റൂര് കടനികവള പദ്ധതനി
മമാര്ചച്ച് മമാസകതമാടുകൂടനി കേമസ്പീഷന കചയമാന കേഴനിഞ്ഞമാല് നമാലേച്ച് പഞമായത്തുകേളകട
പ്രശയ അവസമാനനിക്കുയ.  കറതനികേമാടച്ച് കടനികവള പദ്ധതനിയുയ  വളകര കവഗതനില്
കേമസ്പീഷന  കചയമാനമാവശേര്യമമായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ആ  പദ്ധതനികയമാടച്ച്
കേഴനിഞ്ഞകേമാലേതച്ച് ചനിലേ വനികവചനങ്ങളണമായനിട്ടുണച്ച്.  അതനികന കപ്രമാജകച്ച് ഡനിവനിഷന
പലേ സമയത്തുയ അശേമാസസ്പീയമമായനി അകങ്ങമാട്ടുമനികങ്ങമാട്ടുയ മമാറനി ആ  പദ്ധതനികയ തകേര്ക്കുന്ന
സനിതനിവകരയുണമായനി.  അവനികട ഏറവയ  തമാകഴതട്ടനില് കേമാരര്യക്ഷമമമായനി പ്രവര്തനിചനിരുന്ന
അതനികന  ചുമതലേക്കമാരനമായ  ഒരു  എ.ഇ.-യുകട  കപമാസ്റ്റേച്ച്  തകന്ന  ഇല്ലെമാതമാക്കുന്ന
നടപടനികേള് മുനകേമാലേത്തുണമായനിട്ടുണച്ച്. ഇനനി അതുണമാകേമാന പമാടനില്ലെ. വളകര കേമാരര്യക്ഷമമമായനി
ഇടകപട്ടച്ച് ഈ കവനല്ക്കമാലേത്തുതകന്ന കവളയ എതനിചകകേമാടുക്കുന്നതനിനമാവശേര്യമമായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   

ജലേവനിഭവ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മമാതന ടനി  .    കതമാമസച്ച്  ) :   സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അയഗയ രണച്ച് കടനികവള പദ്ധതനികേകള സയബനനിച സബ്മനിഷനമാണച്ച് ഉന്നയനിചതച്ച്.
നൂറനമാടച്ച്-പമാറ്റൂര് കടനികവള പദ്ധതനികേളനില് ഏഴച്ച് ഘടകേങ്ങളളതനില് ആറച്ച് ഘടകേങ്ങളകടയുയ
പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ.  ഏഴമാമകത  ഘടകേതനികന  പ്രവൃതനി  കവഗയ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനള നടപടനി ആയനിട്ടുണച്ച്;  ഒട്ടുയ കവകേമാകത തകന്ന കേമസ്പീഷന കചയമാന
സമാധനിക്കുകമന്നമാണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  ഭരണനിക്കമാവച്ച് കറതനികേമാടച്ച് കടനികവള  പദ്ധതനിയുകട
കകറ ഘടകേങ്ങള് പണനി പൂര്തസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ.  കേല്ലുമലേയനില് കറയനില്കവ ടമാക്കച്ച്
കക്രമാസനിയഗനിനമായനി  കറയനില്കവ  അധനികേമാരനികേള്  കനരകത  അനമതനി  നല്കേനി
21  ലേക്ഷയ രൂപ കഡകപ്പെമാസനിറച്ച്  കചയ്തനിരുകന്നങ്കെനിലയ കറയനില്കവ വനികേസനതനികന
ഭമാഗമമായനി  കേല്ലുമലേ എല്.സനി.  നമര്  27-ല് നനിര്ദ്ദേനിഷ സബച്ച്  കവ വരുന്നതനിനമാല്
കനരകത  നല്കേനിയ  അനമതനി  മരവനിപ്പെനിചനനിര്തനിയനിരനിക്കുന്നതമായനി  കറയനില്കവ
അധനികൃതര്  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനികയ  അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ  സബച്ച്  കവ
പദ്ധതനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാന രണ്ടുവര്ഷയ കവണനിവരുകമനയ നനിര്മമാണയ കേഴനിഞ്ഞച്ച്
കറയനില്കവയുകട വസ്തുവനില് സലേമുകണങ്കെനില് മമാത്രകമ കപപ്പെച്ച്  കലേന കക്രമാസനിയഗനിനള
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അനമതനി  നല്കകേയുള്ളൂ  എനമമാണച്ച്  കറയനില്കവ  അധനികേമാരനികേള്  ഇകപ്പെമാള്
അറനിയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   കനരകത  പണയ  അടയമാന  പറഞ്ഞച്ച്  അനമതനി  തന്നതച്ച്
മരവനിപ്പെനിചച്ച്  രണ്ടുകകേമാല്ലെയ കേഴനിഞ്ഞച്ച് അനമതനിയുകണമാ ഇല്ലെകയമാ എന്നതച്ച്  അകപ്പെമാള്
പറയമാകമന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച് കപപ്പെച്ച് കലേന മകറകതങ്കെനിലയ
മമാര്ഗ്ഗതനിലൂകട  ടമാക്കച്ച്  കക്രമാസച്ച്  കചയ്തച്ച്  സമാപനിക്കണകമങ്കെനില്  ടമാക്കനികന
ഇരുവശേങ്ങളനിലമുള  സസകേമാരര്യ  വര്യക്തനികേളകട  സലേയ  വനിലേയ്കക്കടുകക്കണതമായനി
വരുയ.  നനിലേവനില്  കകേന്ദ്രമാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയുകട  ഫണ്ടുപകയമാഗനിചച്ച്  സസകേമാരര്യ
സലേകമടുക്കമാന  നനിര്വ്വമാഹമനില്ലെ.  സമമാന്തരമമായനി  കപപ്പെച്ച്  കലേന  ബ്രനിഡ്ജച്ച്
സമാപനിക്കമാനള മണ്ണച്ച്  പരനികശേമാധന നടത്തുന്നതനിനച്ച്  കറയനില്കവ അധനികേമാരനികേള്
പ്രമാഥമനികേ  അനമതനി  നല്കേനിയതനികന  അടനിസമാനതനില്  മണ്ണച്ച്  പരനികശേമാധനയച്ച്
എല്.ബനി.എസച്ച്.-കന  ചുമതലേകപ്പെടുത്തുകേയുയ അതനികന നടപടനികേള് നടനവരനികേയുയ
കചയ്യുന.  കേല്ലുമലേ കറയനില്കവ ഓവര് ബ്രനിഡ്ജനിനച്ച് സമമാന്തരമമായനി സ്റ്റേസ്പീല് ബ്രനിഡ്ജച്ച്
സമാപനിക്കല്,  ഗര്യമാപച്ച്  വര്ക്കച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കല്,  പ്രമായനിക്കര  പമാലേതനിനസമസ്പീപയ
കവളതനിലൂകട  കപപ്പെച്ച്  കലേന സമാപനിക്കല് തുടങ്ങനിയ പ്രവൃതനികേള്ക്കച്ച്  ഏകേകദശേയ
4.2 കകേമാടനി രൂപ ആവശേര്യമമായനിട്ടുണച്ച്.  ഈ പദ്ധതനി പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനകവണ
നടപടനികേള്  വമാട്ടര്  അകതമാറനിറനി  സസസ്പീകേരനിചവരുന.  നൂറനമാടച്ച്-പമാറ്റൂര്  കടനികവള
പദ്ധതനി ഒട്ടുയ കവകേമാകതതകന്ന കേമസ്പീഷന കചയ്യുന്നതമാണച്ച്.

(6)   കേനമാല്  ,   പമച്ച് ഹഗൗസച്ച് തുടങ്ങനിയവയുകട പ്രകയമാജനയ ലേഭര്യമമാക്കല് 

കപ്രമാഫ  .    ആബനിദച്ച് ഹുകസന തങ്ങള്  : സര്,  എകന  മണ്ഡലേമമായ കകേമാട്ടയല്
നനികയമാജകേ മണ്ഡലേതനികലേ ഇരനിമനിളനിയയ പഞമായതനികലേ മകങ്കെരനി, കറമണ്ണൂര്, കകേമാടുമുടനി
തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനിലയ  കറനിപ്പുറയ  പഞമായതനികലേ  കപങ്കെണ്ണൂര്,  കപരശ്ശേന്നൂര്
തുടങ്ങനിയ പ്രകദശേങ്ങളനിലയ ഏകേകദശേയ 500 ഏക്കകറമാളയ കനല്കൃഷനി ജലേദഗൗര്ലേഭര്യയ
കേമാരണയ  നശേനിചകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജലേകസചനതനിനകവണനി  ഉപകയമാഗനിച
കകേമാണനിരുന്ന കമമാകട്ടമാര് പ്രവര്തനിക്കമാതതുയ കേനമാലേനില് തടയണ നനിര്മനിചച്ച് കവളയ
കകേട്ടനിനനിര്തനിയനിരുന്ന  സയവനിധമാനതനികന  തകേരമാറുയ  നനിമനിതമമാണച്ച്  ഇങ്ങകന
നമാശേയ സയഭവനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. മകണ്ണണ്ണയുയ ഡസ്പീസലയ ഉപകയമാഗനിചമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള്
കമമാകട്ടമാര്  പ്രവര്തനിപ്പെനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  വരള്ചയുയ  കൃഷനികചലേവച്ച്  ഇരട്ടനിയമായതുയ
കേമാരണയ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞവര്ഷയ ലേഭനിചകകേമാണനിരുന്ന വനിളയുകട പകതനികപമാലയ
ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  കറമണ്ണൂര്-ആശേമാരനിക്കടവച്ച് ഇറനികഗഷന പദ്ധതനിയുകട ഭമാഗമമായനി പമച്ച്
പ്രവര്തനിക്കമാതതനിനമാല്  ഏകേകദശേയ  1,05,000  രൂപ  കടനിശ്ശേനികേ  അടയമാനണച്ച്.
പഞമായതച്ച് ഗഡുക്കളമായനി അടയമാനള അനവമാദതനിനകവണനി അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടച്ച്
അതച്ച്  ലേഭനിചനിട്ടുമനില്ലെ.  സമമാനമമായ  പ്രശയ  തകന്നയമാണച്ച്  കറനിപ്പുറയ  പഞമായതനികലേ
കപങ്കെണ്ണൂര്,  കപരശ്ശേന്നൂര് തുടങ്ങനിയ  പ്രകദശേങ്ങളനിലമുളതച്ച്.  വണല്ലൂര്  ഭമാഗകതയച്ച്
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കേനമാല്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനയ  കേനമാല്,  തടയണ എന്നനിവയുകട  നനിര്മമാണതനികലേ
അപമാകേത പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ കമമാട്ടമാര് പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനയ   ആവശേര്യമമായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

ജലേവനിഭവ വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   മമാതന ടനി  .   കതമാമസച്ച്  ):  സര്, മകങ്കെരനി ഇറനികഗഷന
പദ്ധതനിയുകട  1940  മസ്പീറര് നസ്പീളമുള കമയനിന കേനമാല്വഴനി മകങ്കെരനി  പ്രകദശേകതയ്ക്കുയ
തുടര്ന്നച്ച്  കതമാടച്ച്  വഴനി  കറനിപ്പുറയ  പഞമായതനികലേ കപങ്കെണ്ണൂര്,  കപരശ്ശേന്നൂര് എന്നസ്പീ
പ്രകദശേങ്ങളനികലേയ്ക്കുയ കൃഷനിക്കമാര് ആവശേര്യകപ്പെട്ടപ്രകേമാരയ ഇകപ്പെമാഴയ കവളയ കകേമാടുത്തു
കകേമാണനിരനിക്കുനണച്ച്.  കറനിപ്പുറയ പഞമായതനികലേ വര്യതര്യസ ഭമാഗങ്ങളനികലേയച്ച് കനരനിട്ടച്ച്
കവളയ നല്കന്ന  പുതനിയ പദ്ധതനിയമായ കപരശ്ശേന്നൂര് ലേനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന പദ്ധതനി
യമാഥമാര്തര്യമമാകന്നതനിനച്ച്  81  ലേക്ഷയ രൂപയുകട സമാകങ്കെതനികേമാനമതനിക്കുള എസ്റ്റേനികമറനികന
പരനികശേമാധന  നടനവരനികേയമാണച്ച്.  ഇരനിമനിളനിയയ  പഞമായതനികലേ  ഇരനിമനിളനിയയ
ലേനിഫച്ച്  ഇറനികഗഷന പദ്ധതനിയുകട 660 മസ്പീറര് നസ്പീളമുള വടകക്ക ബ്രമാഞച്ച് കേനമാലേനികന
കടയനില് എനഡനില്നനിന്നച്ച്  ഏകേകദശേയ ഒരു കേനികലേമാമസ്പീറര് ദൂരതനില് പമാടങ്ങളനിലൂകട
ചമാല് കേസ്പീറനിയമാണച്ച്  25  വര്ഷയ മുനപച്ച് കകേമാടുമുടനി ഭമാഗകതയച്ച് കവളയ കകേമാടുതനിട്ടുളതച്ച്.
എന്നമാല് ഇകപ്പെമാള് പ്രസ്തുത കവളയ കകേമാണ്ടുകപമായനികക്കമാണനിരുന്ന പമാടങ്ങകളല്ലെമായ
മണ്ണനിട്ടച്ച്  നനികേതനിയതനിനമാല്  25  വര്ഷകതമാളമമായനി  കവളയ കകേമാടുക്കമാന കേഴനിയുന്നനില്ലെ.
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗയ ചൂണനിക്കമാണനിച കപരശ്ശേന്നൂര് ലേനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദ്ധതനിക്കച്ച്
81  ലേക്ഷയ  രൂപയുകട  സമാകങ്കെതനികേമാനമതനിക്കച്ച്  കവണനിയുള  പരനികശേമാധന  നടതനി
വരനികേയമാണച്ച്.  

(7)  സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണുയ അനബന സഗൗകേരര്യങ്ങളയ അനവദനിക്കല്

ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രമാഹനിയ:   സര്,  കകേമാകണമാട്ടനി  മണ്ഡലേതനികലേ അരസ്പീകക്കമാടച്ച്
കബ്ലമാക്കച്ച് പഞമായതനിനകേസ്പീഴനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഓമമാനൂര് കേമന്യൂണനിറനി കഹല്തച്ച്
കസനര് 1985-ല് കഎ.പനി.പനി. കപ്രമാജകനില് പനി.എചച്ച്.സനി. ആയനി സമാപനിക്കകപ്പെട്ടതമാണച്ച്.
2008-ല് ഇതച്ച് സനി.എചച്ച്.സനി. ആയനി ഉയര്തകപ്പെട്ടനിട്ടുകണങ്കെനിലയ ഇകപ്പെമാഴയ അവനികട
പനി.എചച്ച്.സനി.-യുകട  സഗൗകേരര്യങ്ങള്  മമാത്രകമയുള്ളൂ.  ഇതുവകര  സ്റ്റേമാഫച്ച്  പമാകറണ്
പരനിഷ്കരനിക്കുകേകയമാ  സനി.എചച്ച്.സനി.-യുകട  സ്റ്റേമാഫച്ച്  പമാകറണ്  അനവദനിചകേനിട്ടുകേകയമാ
കചയ്തനിട്ടനില്ലെ. നമാട്ടുകേമാര് സഗൗജനര്യമമായനി  കകേമാടുത 2 ഏക്കര് 52 കസനച്ച് സലേതമാണച്ച്
ഇഗൗ കഹല്തച്ച് കസനര് സമാപനിതമമായനിട്ടുളതച്ച്.  സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണ് പരനിഷ്കരനിക്കമാതതനിനമാല്
സനി.എചച്ച്.സനി.-യുകട  പ്രകയമാജനയ  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഓകരമാദനിവസവയ
ആയനിരകതമാളയ ഒഗൗട്ടച്ച് കപഷര്യനച്ച്സച്ച്  ഇവനികട വരുനണച്ച്. കൂടമാകത  കഎ.പനി.-യുമുണച്ച്.
ഇഗൗ  സനി.എചച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  കേസ്പീഴനില്  ചസ്പീകക്കമാടച്ച്,   കേസ്പീഴച്ച് പറമച്ച്,  വമാഴക്കമാടച്ച്,   വമാഴയൂരച്ച്,
ഓടക്കയയ, ഉഗൗര്ങ്ങമാട്ടസ്പീരനി അടക്കമുള ആറച്ച് പനി.എചച്ച്.സനി.-കേള് പ്രവര്തനിക്കുനണച്ച്.
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സനി.എചച്ച്.സനി.-യമായനി  ഉയര്തകപ്പെട്ട ഇഗൗ സമാപനയ സ്റ്റേമാഫനികന അഭമാവയ കേമാരണയ
ജനങ്ങള്ക്കുയ  നമാടനിനയ  ഉപകേമാരമനില്ലെമാതമായനി  മമാറുകേയമാണച്ച്.  സനി.എചച്ച്.സനി.-യമായനി
ഉയര്തകപ്പെട്ടതനികന  അടനിസമാനതനിലള  സ്റ്റേമാഫച്ച്  പമാകറണുയ  മറച്ച്  അനബന
സഗൗകേരര്യങ്ങളയ അടനിയന്തരമമായനി  ലേഭര്യമമാക്കണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന.

ആകരമാഗര്യവയ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുയ വകപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി കകേ  .   കകേ  .   കകശേലേജ ടസ്പീചര്  ):
സര്,  മനിക്കവമാറുയ  എല്ലെമാകപരുയ  ഒകര  കേമാരര്യയ  തകന്നയമാണച്ച്  ആശുപത്രനികേളകട
കേമാരര്യതനില് പറയുന്നതച്ച്. വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമച്ച് ആശുപത്രനി അപ്കഗഡച്ച് കചയകപ്പെട്ടനിട്ടുയ
ആവശേര്യമമായ സ്റ്റേമാഫച്ച് പമാകറണ് അനവദനിചനിട്ടനികല്ലെനളതമാണച്ച് പരമാതനി.  ഇകതല്ലെമായകൂടനി
ഒരു ഗവണ്കമനനികന കേമാലേതച്ച്  ഒരുമനിചച്ച് വരുകമമാള് വലേനിയ ഭമാരമമാകണന്നച്ച് എല്ലെമാ
എയ.എല്.എ.-മമാരുയ  മനസനിലേമാക്കുകമന്നച്ച്  ഞമാന  കേരുതുന.  പകക്ഷ  നമുക്കച്ച്
ഇതനിനമാവശേര്യമമായ കേമാരര്യങ്ങള്  കചയ്കത മതനിയമാവകേയുള്ളൂ. 

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേമാശേച്ച്: സര്, അതച്ച് നനിങ്ങളകട ഭരണകേമാലേതച്ച് അനവദനിചതമാണച്ച്.

ശസ്പീമതനി   കകേ  .    കകേ  .    കകശേലേജ ടസ്പീചര്:  സര്,  ആരച്ച് അനവദനിചമാലയ കനരകതയുള
കകറ കേമാരര്യങ്ങള് വനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഞമാന നനികഷധമല്ലെ പറയുന്നതച്ച്.  ഇകതല്ലെമായ
ശേരനിയമാക്കനികയ മതനിയമാകൂ.  ആശുപത്രനികേളകട കേമാരര്യതനില് ഇഗൗ ഗവണ്കമനച്ച്  ഒരു
സ്റ്റേമാകനര്കകഡകസഷന  ഉണമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  കനരകത  അക്കമാരര്യയ  പറഞ്ഞതമാണച്ച്.
ഒരു പഞമായതനില് ഒരു പനി.എചച്ച്.സനി.,  ഒരു വനികേസന കബ്ലമാക്കനികലേമാരു സനി.എചച്ച്.സനി.,
ഒരു റവനന്യൂ തമാലൂക്കനില് ഒരു തമാലൂക്കമാശുപത്രനി,  ജനില്ലെയനില് ഒരു ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനി,
ഒരു  ജനറലേമാശുപത്രനി  എന്നനിങ്ങകനയമാണച്ച്.  അവനിടങ്ങളനികലേല്ലെമായ  ആവശേര്യമമായ
തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതനിനയ പ്രവര്തനയ കമചകപ്പെടുത്തുന്നതനിനയ തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനനസരനിചളള നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.  കകേമാകണമാട്ടനി  നനികയമാജകേ മണ്ഡലേതനില്
ചസ്പീകക്കമാടച്ച്  ഗമാമപഞമായതനികന  നനിയനണതനിലേമാണച്ച്  ഇഗൗ  സമാപനമുളതച്ച്.
24  കേനിടക്കകേകളമാടുകൂടനിയ  ഇഗൗ ആകരമാഗര്യസമാപനതനില് പ്രതനിദനിനയ  300  ഒ.പനി.-യുയ
10 കഎ.പനി.-യുമമാണച്ച് ഇകപ്പെമാഴളതച്ച്. മൂന്നച്ച് അസനിസ്റ്റേനച്ച് സര്ജന്മമാമമാകര കൂടമാകത രണച്ച്
എന.ആര്.എചച്ച്.എയ.  കഡമാകര്മമാരടക്കയ  അഞച്ച്  കഡമാകര്മമാരുകട  കസവനയ  ഇഗൗ
സമാപനതനില് ലേഭര്യമമാണച്ച്. ലേമാബച്ച് സഗൗകേരര്യവയ ഫമാര്മസനിയുയ പ്രവര്തനിക്കുനണച്ച്.
ആഴ്ചയനില്  മൂന്നച്ച്  ദനിവസയ  കേണ്ണച്ച്  പരനികശേമാധനയുയ  ആഴ്ചയനികലേമാരു  ദനിവസയ
ഗര്ഭനിണനികേള്ക്കമായുള പരനികശേമാധനയുയ ഇവനികട നടനവരുന.  കൂടമാകത ആഴ്ചയനികലേമാരനിക്കല്
ഇമന്യൂകകണകസഷന സഗൗകേരര്യവമുണച്ച്. നനിലേവനില്  ഇഗൗ സമാപനതനില് അനവദനിചനിട്ടുള
തസനികേകേള്ക്കുപുറകമ എന.ആര്.എചച്ച്.എയ. മുകഖനയുള സ്റ്റേമാഫച്ച് നഴച്ച്, ഫമാര്മസനിസ്റ്റേച്ച്,
കജ.പനി.എചച്ച്.എന.  എന്നനിവകര  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഓമമാനൂര്  സമാമൂഹനികേമാകരമാഗര്യ
കകേന്ദ്രതനില് അധനികേ തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതച്ച് സയബനനിച കപ്രമാകപ്പെമാസല് നനിര്ദ്ദേനിഷ
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കപ്രമാകഫമാര്മയനില് തയമാറമാക്കനി സമര്പ്പെനിക്കമാന ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്. ആ കപ്രമാകപ്പെമാസല്
വരുന്ന മുറയച്ച് ഒരു വനികേസന കബ്ലമാക്കനില് ഒരു സനി.എചച്ച്.സനി. എന്ന കേമാഴ്ചപ്പെമാടനില് ഇഗൗ
ആശുപത്രനിയുകട വനികേസനതനിനമാവശേര്യമമായ നടപടനികേള്   സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതമാണച്ച്.

(8)  വനിദര്യമാലേയങ്ങളനില് കേളരനിപ്പെയറച്ച് പരനിശേസ്പീലേനയ

ശസ്പീ  .    കകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖമാദര്:  സര്,  കകേരളതനികന  തനതമായ
ആകയമാധനകേലേയമാണച്ച്  കേളരനിപ്പെയറച്ച്.  തകചമാളനി  ഒകതനനയ  ഉണ്ണനിയമാര്ചയുകമമാകക്ക
വടക്കന പമാട്ടനികലേ വസ്പീകരതനിഹമാസങ്ങളമാണച്ച്.  ആകയമാധനകേലേ നമ്മുകട  അഭനിമമാനമമാണച്ച്.
കേഥകേളനികപമാകലേ കകേരളതനികന പ്രതസ്പീകേമമായനി മമാറനിയനിട്ടുള കേലേമാരൂപമമായ കേളരനിപ്പെയറച്ച്
ഇകപ്പെമാള് അവഗണനിക്കകപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  ഒരു കേലേമാരൂപയ കൂടനിയമാണച്ച് കേളരനിപ്പെയറച്ച്.  മറച്ച്
രമാജര്യങ്ങളകട ആകയമാധനമുറകേളമായ കേരമാകട്ടയുയ തമായ്കക്കമാണയുയ നമ്മുകട സ്കൂളകേളനില്
പരനിശേസ്പീലേനിപ്പെനിക്കുകമമാള് കേഥകേളനികപമാകലേ കകേരളതനികന പ്രതസ്പീകേമമായനി മമാറനിയനിട്ടുള
കേളരനിപ്പെയറച്ച്  ഇകപ്പെമാള്  അവഗണനിക്കകപ്പെടുന്ന  സനിതനിയമാണുളതച്ച്.  കട്ടനികേളകട
ജസ്പീവനിതകകശേലേനികയ ഏറവയ ഗുണകേരമമായനി മമാറ്റുന്നതനിനയ പുതനിയ തലേമുറയച്ച് ആകര മാഗര്യകേരമമായ
ഒരു അവസ സയജമാതമമാക്കുന്നതനിനയ ഇതച്ച് അതര്യമാവശേര്യമമാകണന്നച്ച് ഞമാന കേരുതുന.
അതനിനമാല് നമ്മുകട പമാഠര്യപദ്ധതനിയനില് കേളരനിപ്പെയറച്ച് ഉള്കപ്പെടുതണകമന്നച്ച് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
വനിദര്യമാഭര്യമാസ വകപ്പുമനനികയമാടച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന. 

(അദ്ധര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

വനിദര്യമാഭര്യമാസ വകപ്പുമനനി (  കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്  ):  സര്,  ആകയമാധനകേലേയമായ
കേളരനിപ്പെയറച്ച്  നനിലേവനിലള  സ്കൂള്  കസമാര്ട്സച്ച്  മമാനസലേനില്  ഉള്കപ്പെടുതനിയനിട്ടനില്ലെ.
എന്നമാല്  സ്കൂള്  കസമാര്ട്സച്ച്  മമാനസല്  സമഗമമായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുവമാന  സര്ക്കമാര്
ആകലേമാചനിക്കുനണച്ച്.  ആയതച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കുകമമാള്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  അയഗയ  സൂചനിപ്പെനിച
കേമാരര്യയ  ഗഗൗരവമമായനി പരനികശേമാധനിക്കുന്നതമാണച്ച്. 

(9)  തസനികേകേളകട അയഗസ്പീകേമാരയ

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കമമാര്:  സര്,   2014-15 അദ്ധര്യയന വര്ഷതനില്, കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കമാരനികന  കേമാലേതച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളകേളനില്  പസച്ച്  ടു-വനിനച്ച്   അധനികേബമാചച്ച്
അനവദനിചനിരുന.  എന്നമാല് അദ്ധര്യമാപകേ തസനികേകേകളമാനയ  സൃഷനിക്കമാകത രണച്ച്
വര്ഷകതയച്ച് ഗസ്റ്റേച്ച് ലേക്ചറര്മമാകരവചച്ച് കമാസച്ച് നടതമാനമായനിരുന അന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശേയ
നല്കേനിയതച്ച്.  ആ രണ്ടുവര്ഷയ കേഴനിഞ. ഗസ്റ്റേച്ച് ലേക്ചര്മമാര്ക്കച്ച്  ദനിവസക്കൂലേനികപമാലയ
കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.  ഇടയച്ച് കകേമാടുക്കമാനമായനി  പ്രഖര്യമാപനമുണമാകയങ്കെനിലയ കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.
അര്ഹതയുള എല്ലെമാ സ്കൂളകേള്ക്കുയ തസനികേ സൃഷനിചച്ച് അവനിടകത പഠനയ സുഗമമമാക്കമാനള
സമാഹചരര്യമുണമാക്കണയ.  തസനികേ  സൃഷനിക്കുകമന്നച്ച്  ബഹുമമാനര്യനമായ  ധനകേമാരര്യ
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വകപ്പുമനനി ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച് കവഗതയനില് കചകയണതുണച്ച്. അര്ഹതയുള
സ്കൂളകേകളനപറയമാന കേമാരണയ, കനരകത പസച്ച് ടു-വനിനച്ച് അധനികേ ബമാചച്ച് അനവദനിചതനില്
കവണത്ര കട്ടനികേളനില്ലെമാത,  അര്ഹതയനില്ലെമാത സ്കൂളകേളണച്ച്.  അതച്ച്  പരനികശേമാധനിചച്ച്
അര്ഹമമായ മുഴവന സ്കൂളകേളനിലയ തസനികേ സൃഷനിചച്ച് പഠനമാന്തരസ്പീക്ഷയ സുഗമമമാക്കമാന
കവണ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

വനിദര്യമാഭര്യമാസ വകപ്പുമനനി (  കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്  ):  സര്,  സയസമാനതച്ച്
2014-15  അദ്ധര്യയനവര്ഷയ  അനവദനിച  ഹയര് കസക്കനറനി  സ്കൂളകേളനില് ആവശേര്യമമായ
തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  കേമാരര്യതനില്,  ഓകരമാ  തസനികേയ്ക്കുയ  കവണ  പസ്പീരസ്പീഡുകേളകട
എണ്ണയ സയബനനിചച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പെനികന നനിര്കദ്ദേശേയ കേണക്കനികലേടുതച്ച് തസനികേ
നനിശയനിക്കുന്ന കേമാരര്യയ സര്ക്കമാര് പരനികശേമാധനിച വരനികേയമാണച്ച്. ധനകേമാരര്യ വകപ്പെനികന
അനമതനിക്കുയ മനനിസഭമാ കയമാഗതനികന തസ്പീരുമമാനതനിനയ വനികധയമമായനി മമാത്രകമ
തസനികേ സൃഷനിചച്ച് നനിയമനമായഗസ്പീകേമാരയ നല്കേമാന കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.   നനിലേവനിലളവര്ക്കച്ച്
ദനിവസകവതനയ നല്കനണച്ച്. അപ്രകേമാരയ  തസനികേ സൃഷനിചച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ നല്കന്നതനിനള
നടപടനികേള്  പുകരമാഗമനിചവരനികേയമാണച്ച്.  ഇതനിനമാവശേര്യമമായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് 2017-18-കലേ
ബഡ്ജറനില്  ഉള്കപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഗസ്റ്റേച്ച് ലേക്ചറര്മമാര്ക്കച്ച് ഇകപ്പെമാള് കവതനയ കേനിട്ടനികക്കമാണനിരനിക്കുനകവന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  ശേരനിയല്ലെ.  അക്കമാരര്യയ  പരനികശേമാധനിക്കണയ.  മൂന്നച്ച്  വര്ഷമമായനി  കവതനയ
കേനിട്ടമാതവരുണച്ച്. 

കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനമാഥച്ച്:  പസച്ച്  ടു-വനിലള  ദനിവസകവതന അടനിസമാനതനില്
കജമാലേനികചയ്യുന്നവര്ക്കുയ  തസനികേ  നനിശയനിചച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ  നല്കേമാതവര്ക്കുയ
കവതനയ  നല്കനണച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനി അക്കമാരര്യയ പരനികശേമാധനിക്കണയ. 

VI  ധനകേമാരര്യയ

2017-18 സമാമതനികേവര്ഷകതയ്ക്കുള ബഡ്ജറനികന സയബനനിച 
കപമാതുചര്ച (തുടര്ച)

ശസ്പീ  .    കജമാണ്  കഫര്ണമാണസച്ച്:  സര്,  വരുന്ന  സമാമതനികേ  വര്ഷകതക്കു
കവണനി ബഹുമമാനര്യനമായ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനികന സര്വ്വമാത്മനമാ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ദനിവസയ കവളനിയമാഴ്ച രമാത്രനിയമാണച്ച് ഞമാന
വസ്പീട്ടനികലേതനിയതച്ച്,  അതനിരമാവനികലേ എനനിക്കച്ച് അങ്കെമമാലേനിവകര കപമാകകേണതുണമായനിരുന.
ഞമാന വസ്പീട്ടനില്നനിനയ ഇറങ്ങനി കതമാപ്പുയപടനി  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെമാള്  കറമാഡനില് മകനമാഹരമമായ
ഒരു ചനിത്രയ  കേണകപ്പെമാള് എനനിക്കച്ച് പരനിചയമുകണന്നച്ച്  കേരുതനി ഞമാന  ആ  ചനിത്രതനികന
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അടുകതയ്ക്കുകപമായനി.  വളകര  സുന്ദരമമായ മുഖകതമാടുകൂടനിയ എകന ബഹുമമാനര്യനമായ
സുഹൃതച്ച്  ശസ്പീ.  കകഹബനി  ഇഗൗഡകന ഒരു ഫ്ലകച്ച്  കബമാര്ഡമാണതച്ച്.  അകദ്ദേഹതനികനകന്തങ്കെനിലയ
അയഗസ്പീകേമാരയ കേനിട്ടനികയമാ എന്നറനിയമാന കവണനി കനമാക്കനിയകപ്പെമാള് അതനികലേഴതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്
30  കകേമാടനി  രൂപ  വമാത്തുരുതനി പമാലേതനിനച്ച്  അനവദനിച  കഹബനി  ഇഗൗഡനച്ച്
അഭനിവമാദര്യങ്ങള്  എന്നമാണച്ച്.  ഞമാന  അവനികടനനിനയ  മുകന്നമാട്ടുകപമായകപ്പെമാള്  അതുകപമാലള
ഏതമാണച്ച് മുപ്പെകതമാ നമാല്പ്പെകതമാ കബമാര്ഡുകേള്, വനിവനിധ രൂപതനിലള  മകനമാഹരമമായ
ചനിത്രങ്ങള്  കകവവനിദ്ധര്യമമാര്ന്ന  വര്ണ്ണങ്ങളനില്  ആ  കറമാഡനിലേമാകകേ  പതനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.
അകതമാരു പമാലേതനിനകവണനിമമാത്രമല്ലെ, കറമാഡുകേളകട കപരനില് പണയ അനവദനിചതുമുണച്ച്.
അതുകേഴനിഞ്ഞച്ച്  ഞമാന  അടുത  മണ്ഡലേമമായ  പറവൂരച്ച്  കപമായകപ്പെമാള്  അവനികട
പത്രങ്ങളനികലേല്ലെമായ  ചമാതനമാടച്ച്-കപരുമടന്ന കറമാഡനിനച്ച്   ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശേന
പണയ  അനവദനിചനിരനിക്കുനകവന്ന  പ്രസമാവന.  ഞമാന  കകേരള  കേഗൗമുദനിയനിലേമാണച്ച്
വമായനിചതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതസ്പീശേന:  Sir,  I'm  on a point of order.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അയഗയ ഇവനികട സയസമാരനിചകപ്പെമാള് ഞമാന അവനികട കബമാര്ഡച്ച് വചനിരനിക്കുനകവന്നച്ച്
പറഞ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്  വചകവന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  അങ്ങയുകട
മണ്ഡലേതനില് കബമാര്ഡച്ച് കേണ്ടുകവന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന:  സര്,  അതച്ച്  ശേരനിയല്ലെ.  എല്ലെമാ  കേമാലേഘട്ടതനിലയ
സര്ക്കമാര് ബഡ്ജറനിലൂകട  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന കനട്ടങ്ങള് എല്ലെമാ എയ.എല്.എ.-മമാരുയ
അവരവരുകട  സലേങ്ങളനില്  വയമാറുണച്ച്.  അവര്  ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിട്ടമാണച്ച്  ബഡ്ജറനില്
വരുന്നതച്ച്. നനിങ്ങള് നല്കന്ന ഒഗൗദമാരര്യയ കപമാകലേ പറയരുതച്ച്. അതച്ച് ശേരനിയല്ലെ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച് കപമായനിനച്ച്  ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് എനപറഞ്ഞമാല് കപമായനിനച്ച്
പറയണയ.   

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശേന:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന കേമാലേഘട്ടതനില്
അങ്ങച്ച്   കബമാര്ഡച്ച് വചനിട്ടനികല്ലെ;  എയ.എല്.എ.-മമാകര അപകേസ്പീര്തനികപ്പെടുതനികക്കമാണച്ച്
സയസമാരനിക്കുന്നതച്ച് ഓര്ഡറനില് അല്ലെ. അതച്ച് ശേരനിയല്ലെ. .....(ബഹളയ)......  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
അങ്ങച്ച് അടക്കയ കബമാര്ഡച്ച് വചനിട്ടുണച്ച്. 

മനി  .     സസ്പീക്കര്: അപകേസ്പീര്തനികപ്പെടുതനിയനിട്ടനില്ലെ. അകദ്ദേഹയ പറഞതുടങ്ങനിയതകല്ലെയുള്ളൂ. 

ശസ്പീ  .   രമാജു എബ്രഹമായ: സര്, ഞമാന  കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന.
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന കേമാലേഘട്ടതനില് ബഡ്ജറച്ച് കേഴനിയുകമമാള് എയ.എല്.എ.-മമാര്
കബമാര്ഡച്ച്  വയ്ക്കുകമന്നച്ച്   ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശേന  പറഞ്ഞതച്ച്  കതറമാണച്ച്.
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എകന  നനികയമാജകേ മണ്ഡലേതനില് കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷയ  നയമാകകപസയുകട വനിഹനിതയ
ബഡ്ജറനില്  എനനിക്കച്ച്  തന്നനിട്ടനില്ലെ.  പനികന്ന  ഞമാന  എങ്ങകനയമാണച്ച്  കബമാര്ഡച്ച്
വയ്ക്കുന്നതച്ച്? ..(… ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    കകഹബനി ഈഡന: സര്, ശസ്പീ. രമാജു എബ്രഹമായ സഭകയ കതറനിദ്ധരനിപ്പെനി
ക്കുകേയമാണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന കേമാലേഘട്ടതനില് ഏറവയ കൂടുതല് കസനടല്
കറമാഡച്ച് ഫണച്ച് കേനിട്ടനിയതച്ച് അകദ്ദേഹതനിനമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹയ നനികഷധനിക്കകട്ട. കസനടല്
കറമാഡച്ച് ഫണച്ച് കേനിട്ടനിയനികല്ലെങ്കെനില്  നനികഷധനിക്കകട്ട. അതനികന ഫ്ലകയ വചനിട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കജമാണ്  കഫര്ണമാണസച്ച്:  സര്,  ഞമാന  ബഡ്ജറ്റുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്
എയ.എല്.എ.-മമാര്  കബമാര്ഡച്ച്  വചതനികനകയമാ  അവരുകട  മണ്ഡലേങ്ങളനില്  തുകേ
അനവദനിചതനികനകയമാ കമമാശേമമായനി ചനിത്രസ്പീകേരനിചതല്ലെ.  അതനിനള അവകേമാശേയ അവര്ക്കുണച്ച്.
മകറമാന്നമാണച്ച്  ഞമാന  പറയമാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷകത  ബഡ്ജറച്ച്
അവതരണതനിനകശേഷയ ഒരു പത്രകമഴതനിയതച്ച് എറണമാകളയ ജനില്ലെ സസ്പീകറമാ എന്നമാണച്ച്.
ഈ  വര്ഷകത  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരണതനികന  പനികറ  ദനിവസയ  എറണമാകളയ
ജനില്ലെയനികലേ ഒരു പ്രമുഖ പത്രയ  നഗരകതക്കുറനിചച്ച്  എഴതനിയതച്ച്   'സമാര്ട്ടച്ച്  കകേമാചനി'
എന്നമാണച്ച്. ഇതുവകര ഇല്ലെമാതവണ്ണയ എറണമാകളയ ജനില്ലെയ്ക്കുകവണനി  ഈ ബഡ്ജറനില്
വനിവനിധ  കമഖലേകേളനിലേമായനി  നനിരവധനി  പദ്ധതനികേളമാണുളതച്ച്.  ആ  പദ്ധതനികേളമമായനി
ബനകപ്പെട്ടമാണച്ച് എറണമാകളയ ജനില്ലെയനികലേ ബഹുമമാനര്യരമായ യു.ഡനി.എഫച്ച്. എയ.എല്.എ.-മമാര്
കബമാര്ഡുകേള്  വചനിട്ടുളതുയ  പ്രസമാവനകേളനിറക്കനിയനിട്ടുളതുയ.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കലേ
വരുയകേമാലേ  സമാനമാര്തനികമമാഹനികേളകട  കേണ്ണച്ച്തട്ടമാതനിരനിക്കമാനമായനി  എന്തമാണച്ച്  മമാര്ഗ്ഗകമന്നച്ച്
ഇവരനികപ്പെമാള് അകനസഷനിചകകേമാണനിരനിക്കുകേയുമമാണച്ച്. എറണമാകളയ ജനില്ലെകയ  മുകമമാരനിക്കലയ
ഇല്ലെമാതവണ്ണയ   പരനിഗണനിച.  കകേരളതനികന   നമാഡനി   എനപറയുന്ന  കദശേസ്പീയ
പമാതയനികലേ കകവറനിലേ-കണന്നൂര് പമാലേതനിനച്ച് ഒരു കേമാലേതച്ച് ബഹുമമാനര്യനമായ  മുന
മുഖര്യമനനി  തറക്കല്ലെനിട്ടതമാണച്ച്.  ആ കേലേച്ച് ല്ല്  അവനികടയുകണമാ  എന്നതച്ച്  സയബനനിച
ഒരകനസഷണയ കവകറ നടതണയ.  അതനിനനികപ്പെമാള്  ശേമാപകമമാക്ഷയ കേനിട്ടനിയനിരനിക്കുന.
ആ തറക്കല്ലെനികനകമല് പമാലേയ പണനിയമാനള  തസ്പീരുമമാനവയ അതനിനകവണനി രണച്ച്
പമാലേങ്ങള്ക്കുള  തുകേയുയ  ബഹുമമാനര്യനമായ  മനനി  ഈ  ബഡ്ജറനില്  വചനിട്ടുണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ 25 കകേമാല്ലെയ മനനി പ്രതനിനനിധമാനയ കചയ്ത മണ്ഡലേമമാണച്ച് തൃപ്പൂണനിത്തുറ.  അവനികട
1990-ലേമാണച്ച് പൂകതമാട്ട മുതല് പുതനിയകേമാവച്ച് വകര ഇരുവശേവമുള ഭൂമനി മരവനിപ്പെനിചനിട്ടതച്ച്.
മകനമാരമ പത്രയ അതുസയബനനിചച്ച് കനരകത തകന്ന ഒരു കലേഖനയ  എഴതനിയനിരുന.
അതനികന ചുവടുപനിടനിചച്ച് ഇകപ്പെമാഴകത ബഹുമമാനര്യനമായ എയ.എല്.എ., എയ. സസരമാജച്ച്
അക്കമാരര്യതനില് സമര്ദ്ദേയ  കചലതനിയതനികനത്തുടര്ന്നച്ച്   300  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
അനവദനിചതച്ച്.  ഒരുപകക്ഷ കകേരളതനില്  ഒരു പദ്ധതനിക്കുകവണനി  ഏറവയ കൂടുതല്
സയഖര്യ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന്നതച്ച് പൂകതമാട്ട-എസച്ച്.എന.ജയഗ്ഷന കറമാഡച്ച് വനികേസനവമമായനി
ബനകപ്പെട്ടമാണച്ച്.  
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എറണമാകളയ ജനില്ലെകയ വര്യമാവസമായനികേ ജനില്ലെ എന്നമാണറനിയകപ്പെടുന്നതച്ച്.  വര്യമാവസമായനികേ
ജനില്ലെയമായ  എറണമാകളതച്ച്  വര്യവസമായ  കമഖലേയച്ച്  പുതനികയമാരുണര്വ്വുണമായനിരനിക്കു
കേയമാണച്ച്. എറണമാകളയ ജനില്ലെയനികലേ പലേ പ്രമുഖ കപമാതുകമഖലേമാ സമാപനങ്ങളകടയുയ
കതമാഴനിലേമാളനി  സയഘടനകേളകടയുയ  കനതമാക്കന്മമാരമാണച്ച്  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന  ശസ്പീ.
വനി. ഡനി. സതസ്പീശേനയ ശസ്പീ. കകഹബനി ഈഡനയ ശസ്പീ. വനി. കകേ. ഇബ്രമാഹനിയ കഞകമല്ലെമായ.
അവകരമാകക്ക  പ്രവര്തനിക്കുന്ന,  കനതൃതസയ കകേമാടുക്കുന്ന ആ കപമാതുകമഖലേമാ സമാപനങ്ങള്
ഈ ഗവണ്കമനച്ച് മുകമമാരനിക്കലമനില്ലെമാതവണ്ണയ  കമചകപ്പെടുത്തുന്നതനിനകവണനി ഫണച്ച്
അനവദനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ടനി.സനി.സനി.-ക്കച്ച് 5 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് അനവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഈ തുകേ  ടനി.സനി.സനി.-യുകട ഒരു പുതനിയ പമാനച്ച് ആരയഭനിക്കമാന കവണനിയമാകണങ്കെനിലയ
അവനികട ചനിലേ പ്രതനിസനനികേള് കനരനിടുനണച്ച്.  മനനിസഭമാതലേതനില് ആ പ്രതനിസനനികേള്
പരനിഹരനിക്കമാനമാവശേര്യമമായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  കടല്ക്കനികന  നവസ്പീകേരണ യ
പ്രധമാനമമാണച്ച്.  ഒരുകേമാലേതച്ച്  കടല്ക്കച്ച് Siemens എനപറയുന്ന ജര്മന കേമനനിക്കച്ച്
വനില്ക്കമാന  അന്നകത  ഗവണ്കമനച്ച്  തസ്പീരുമമാനനിചതമാണച്ച്.  ആ  സമാപനയ  കപമാതു
കമഖലേയനില് നനിലേനനിര്തനി എനമമാത്രമല്ലെ,  ഇകപ്പെമാള് പ്രതനിസനനി കനരനിടുന്ന കടല്ക്കനികന
രക്ഷനിക്കമാന 10 കകേമാടനി രൂപ ബഹുമമാനര്യനമായ മനനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുമുണച്ച്. ഞമാന
വര്യവസമായശേമാലേകേളനികലേ  എല്ലെമാ  പ്രശങ്ങളനികലേയ്ക്കുയ  കേടക്കുന്നനില്ലെ.  കപമാതുകമഖലേമാ
വര്യവസമായശേമാലേകേള്  നവസ്പീകേരനിക്കുന്നകതമാകടമാപ്പെയ  തകന്ന  എറണമാകളയ  ജനില്ലെയുകട
വനികേസനയ ലേക്ഷര്യയവചകകേമാണച്ച് രണച്ച് പുതനിയ കേമാരര്യങ്ങള് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  അതനികലേമാന്നച്ച്,
കപകടമാ കകേമനിക്കല്സച്ച് വര്യവസമായവയ  മകറമാന്നച്ച് ഫമാര്മസന്യൂട്ടനിക്കല്സച്ച് വര്യവസമായവമമായനി
ബനകപ്പെട്ടുളതമാണച്ച്. വലേനിയ കതമാഴനില് സമാദ്ധര്യതയുണമാക്കമാന കേഴനിയുന്ന രണച്ച് പദ്ധതനികേള്
ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. അതുകപമാകലേതകന്നയമാണച്ച് ഇനകഫമാ പമാര്ക്കച്ച്.  ബഹുമമാനര്യനമായ
മുനമുഖര്യമനനിയുകട കേമാലേതച്ച് മകറമാരു സമാപനതനിനച്ച് ഇനകഫമാ പമാര്ക്കച്ച്  കകകേമമാറമാനള
തസ്പീരുമമാനകമടുതതമാണച്ച്.  വലേനിയ സമരയ അക്കമാലേതച്ച് ഉയര്നവന്നതനികന തുടര്ന്നമാണച്ച്
കകേരളതനികന അഭനിമമാനമമായ ഇനകഫമാപമാര്ക്കച്ച് സയസമാന ഉടമസതയനില്തകന്ന
നനിലേനനിര്തനിയതച്ച്.  ഇനകഫമാപമാര്ക്കനിനകവണനി  79  കകേമാടനി രൂപ മമാറനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതനികനക്കമാള്  കമചകപ്പെട്ടതമായനി  കേമാണുന്നതച്ച്  ഇനകഫമാപമാര്ക്കച്ച്  തുടങ്ങുകമമാള്
2020-ഓടുകൂടനി  ഒരു ലേക്ഷകതമാളയ വരുന്ന കചറുപ്പെക്കമാര്ക്കച്ച്  കഎ.ടനി.-കമഖലേയനില്
കജമാലേനി  ലേഭനിക്കുനകവനളതമാണച്ച്.  നനിരവധനി  അഭര്യസവനിദര്യര്  ഇന്നച്ച്  നമ്മുകട
സയസമാനതച്ച് കതമാഴനിലേനില്ലെമാതവരമായനിട്ടുണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷയുകട ഒരു പുതനിയ
കേവമാടയ തുറനകേനിട്ടുകേയമാണച്ച്. ഒരു ലേക്ഷയ കപര്ക്കച്ച് 2021-ഓടുകൂടനി കതമാഴനിലേവസരങ്ങള്
കേനിട്ടമാനകപമാകന.  കകേരളതനികന മറച്ച് കഎ.ടനി.  പമാര്ക്കുകേള്ക്കുയ   വനികേസനതനിനമായനി
തുകേ നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്. 
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തസ്പീരകദശേ കമഖലേയുകട കേമാരര്യകമടുതമാല്,  കകേരളതനികലേ തസ്പീരകദശേ കമഖലേയച്ച്
വലേനിയ പ്രതസ്പീക്ഷയമാണച്ച്  ഈ ബഡ്ജറച്ച്.  9  ജനില്ലെകേളനിലൂകടയമാണച്ച് തസ്പീരകദശേ കകഹകവ
കേടനകപമാകന്നതച്ച്.  അതനികലേമാരു ജനില്ലെയമാണച്ച് എറണമാകളയ.  എറണമാകളയ ജനില്ലെയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടുകകേമാണച്ച്  മത്സര്യകതമാഴനിലേമാളനികേളകട  ഉയര്ച,  മത്സര്യബനന  കമഖലേയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച്  വര്യവസമായകമഖലേ  കനരനിടുന്ന പ്രശങ്ങള് തുടങ്ങനി നനിരവധനി  പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്
പരനിഹമാരയ  കേമാണമാന  സമാധനിക്കുയ.  കേടലേനില്  ആവശേര്യതനിനച്ച്  മത്സര്യയ  ഇല്ലെമാതതനിനമാല്
പനിടനിക്കുന്ന മത്സര്യതനികന അളവച്ച് കറയുന എനളതമാണച്ച് മകറമാരു പ്രശയ.  തസ്പീര്ചയമായുയ
മത്സര്യ ഉല്പ്പെമാദനതനിനച്ച്,  മത്സര്യകൃഷനി കമചകപ്പെടുതമാന കവണനി ബഡ്ജറനില് കകറക്കൂടനി
തുകേ നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുകേയുയ സയസമാനകത മത്സര്യ കേയറ്റുമതനി സമാപനങ്ങള് അതനികന
പൂര്ണ്ണകശേഷനി  ഉപകയമാഗനിക്കമാന  കേഴനിയുയവണ്ണയ  മത്സര്യകൃഷനിയനിലൂകട  ആവശേര്യമമായ
മല്സര്യവനിഭവങ്ങള് ഉല്പ്പെമാദനിപ്പെനിക്കമാനമുള  സമഗമമായ പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ
എറണമാകളയ  ജനില്ലെയനില് കചല്ലെമാനയ ഫനിഷറസ്പീസച്ച് ഹമാര്ബര്, 2006-ല്  ബഹുമമാനര്യനമായ
എസച്ച്.  ശേര്മ ഫനിഷറസ്പീസച്ച് വകപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന സന്ദര്ഭതനിലേമാണച്ച് തുടക്കയ കറനിചതച്ച്.
അതനികന ഒരു ഘട്ടയ അന്നകത  മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അചതമാനന്ദനമാണച്ച്
ഉദ്ഘമാടനയ കചയ്തതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷക്കമാലേയ ജനില്ലെയനില്നനിനയ  ഫനിഷറസ്പീസച്ച് വകപ്പെനിനച്ച്
ഒരു  മനനിയുണമായനിരുന്നനിട്ടുയ  കചല്ലെമാനയ  ഫനിഷറസ്പീസച്ച്  ഹമാര്ബറനികന   രണമായ  ഘട്ട
പ്രവര്തനങ്ങള്കക്കമാ അവനികടയ്ക്കുകവണനി കറമാഡനിനച്ച് സലേകമകറടുക്കമാകനമാ ഒനയ  സമാധനിചനില്ലെ.
രണമായഘട്ട വനികേസനതനിനമായനി കറമാഡനിനമാവശേര്യമമായ സലേകമകറടുക്കുന്നതനിനയ  കലേലേപ്പുരയുയ
കകേമാള്ഡച്ച് കസ്റ്റേമാകറജുമടങ്ങുന്ന കചല്ലെമാനയ ഫനിഷറസ്പീസച്ച് ഹമാര്ബറനിനമാവശേര്യമമായ ഫണച്ച്
നസ്പീക്കനിവയമാനയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വമാത്തുരുതനി പമാലേതനിനച്ച് 20  കകേമാടനി  രൂപയുയ
വമാത്തുരുതനി ഓവര്ബ്രനിഡ്ജനിനച്ച്  30  കകേമാടനി രൂപയുയ നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.   എറണമാകളയ
മണ്ഡലേതനികലേ വടുതലേയനില്നനിനയ പട്ടനികേജമാതനി വനിഭമാഗക്കമാര് തമാമസനിക്കുന്ന കറകങ്കെമാട്ട
ദസസ്പീപനികലേയച്ച്  പമാലേയ നനിര്മനിക്കമാനകവണനി  20 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയമാല്  ആ
പ്രകദശേകത ജനങ്ങള്ക്കച്ച് അതച്ച് സഹമായകേരമമാകയ.  

12.00 Noon ]

ഇന്നനിവനികട വജ്രജൂബനിലേനിയുകട ഭമാഗമമായനി സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-കന അഖനികലേന്തര്യമാ
കസക്രട്ടറനി ശസ്പീ. സസ്പീതമാറമായ കയച്ചൂരനി പകങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കസമനിനമാറുണച്ച്.  അതനികലേ വനിഷയയ
"കഫഡറലേനിസയ-സമാദ്ധര്യതകേളയ  കവല്ലുവനിളനികേളയ"  എന്നമാണച്ച്.  ഇന്തര്യയകേതച്ച്  കഫഡറല്
സയവനിധമാനതനികനതനികര വലേനിയ കവല്ലുവനിളനി ഉയര്ന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അല്പയമുമച്ച്
സഭ  അക്കമാരര്യയ  ചര്ച  കചയ്തതമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനിയുയ  പ്രതനിപക്ഷ
കനതമാവമടക്കമുള ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ കനതമാക്കകളല്ലെമായ ഇന്തര്യയകേതച്ച്  കഫഡറല്
ഭരണസയവനിധമാനയ കനരനിട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന ഗഗൗരവമമായ പ്രശയ ചര്ച കചയ്തതമാണച്ച്.
ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമമാദനിയുകട  ഭരണതനിനകേസ്പീഴനില്  സമാമതനികേമുള്കപ്പെകട  എല്ലെമാ
അധനികേമാരങ്ങളയ കകേന്ദ്രതനികലേയച്ച്....
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്  :  സര്,  ഇന്നച്ച്  ബഹുമമാനര്യനമായ  സസ്പീതമാറമായ  കയച്ചൂരനി
ഇവനികട കസമനിനമാറനില് പകങ്കെടുതച്ച് പ്രസയഗനിക്കുനണച്ച്.  അതച്ച് നല്ലെ കേമാരര്യയ.   ആ
പ്രസയഗതനികലേങ്കെനിലയ  ഫമാസനിസകത  സയബനനിചച്ച്  ശസ്പീ.  പ്രകേമാശേച്ച്  കേമാരമാട്ടനികന
അഭനിപ്രമായമമാകണമാ അകദ്ദേഹതനികന അഭനിപ്രമായമമാകണമാ പമാര്ട്ടനിയുകട ഔകദര്യമാഗനികേ
നനിലേപമാകടന്നച്ച് വര്യക്തമമാക്കുകമമാ?

ശസ്പീ  .   കജമാണ് കഫര്ണമാണസച്ച്  : സര്, ബഹുമമാനര്യനമായ പനി. ടനി. കതമാമസച്ച് ശസ്പീ.
സസ്പീതമാറമായ  കയച്ചൂരനിയുകട  പ്രസയഗയ  കകേള്ക്കമാന  വരുകമനതകന്നയമാണച്ച്  ഞമാന
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  കേമാരണയ, അകദ്ദേഹതനിനച്ച് ഇകപ്പെമാള് പുതനിയ ചുമതലേയുണച്ച്.  അകദ്ദേഹമനികപ്പെമാള്
വസ്പീക്ഷണതനികന എയ.ഡനി.-യുയ എഡനിററുകമമാകക്കയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച് ഈ കേമാരര്യങ്ങകളമാകക്ക
പഠനിക്കമാന അകദ്ദേഹയ നനിര്ബനനിതനമാണച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായുയ ശസ്പീ.  സസ്പീതമാറമായ കയച്ചൂരനിയുകട
കലേഖനങ്ങള് ഇനനിയുയ അങ്ങച്ച് വമായനിക്കണയ.  ഫമാസനിസതനികനതനിരമായനി ഈ രമാജര്യതച്ച്
ശസ്പീ. സസ്പീതമാറമായ കയച്ചൂരനിയുയ അകദ്ദേഹതനികന പ്രസമാനമമായ സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-ഉയ
നടതനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന കപമാരമാട്ടയ,  ഫമാസനിസതനികനതനിരമായനി  ജനങ്ങകള അണനി
നനിരത്തുകേയമാണച്ച്.  ഇക്കമാരര്യതനില് നനിങ്ങളകട കനതമാവച്ച് ശസ്പീ.  എ.  കകേ.  ആനണനി പറഞ്ഞതമായനി
പത്രങ്ങളനില് വന്ന, 'പകേല്സമയതച്ച് കകേമാണ്ഗസ്സുയ, രമാത്രനികേമാലേങ്ങളനില് ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ
ആകന്നവര്'  നനിങ്ങളകട കൂട്ടതനിലണമാകേരുകതന്നച്ച് മമാത്രകമ ഞങ്ങള്ക്കുള്ളൂ.  ഫമാസനിസകത
കനരനിട്ടുകകേമാണച്ച്  രമാജര്യതനികന  കഫഡറല് ഭരണ സയവനിധമാനകത ശേക്തനികപ്പെടുത
ണകമങ്കെനില്  ശേക്തമമായ  ഇടതുപക്ഷ മതനനിരകപക്ഷ-ജനമാധനിപതര്യ  പമാര്ട്ടനികേളകട  കേരുതച്ച്
വര്ദ്ധനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  അതനിനമാണച്ച് ഇടതുപക്ഷ പമാര്ട്ടനികേള് കനതൃതസയ കകേമാടുക്കുന്നതച്ച്.
കകേരളതനികലേ  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്കമനച്ച്  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്ന,
ഇന്തര്യയകേതച്ച്  ഇന്നച്ച്  നനിലേനനില്ക്കുന്ന  കകേന്ദ്രതനികന  അമനിതമാധനികേമാര  വമാഴ്ചയ്കക്കതനിരമായനിട്ടുള
പ്രതനികരമാധമമാണച്ച്  കകേരളതനില്  ഇന്നച്ച്  നനിര്വ്വഹനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   അതനികനകൂടനി
ഭമാഗമമായ,  ബഹുമമാനര്യനമായ  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനികന
സസമാഗതയ കചയകകേമാണച്ച്  എകന വമാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.  നന്ദനി.

VII അറനിയനിപ്പെച്ച്

തടവനിലേമാക്കനിയ മത്സര്യകതമാഴനിലേമാളനികേകള 
തനിരനിചകകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച് സയബനനിചച്ച്

ശസ്പീ  .    എയ  .    വനിനകസനച്ച്:  സര്,  എകന  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലേതനില്കപ്പെട്ട
വനിഴനിഞ്ഞത്തുനനിനയ  7  കപരുയ പുല്ലുവനിള,  പുതനിയതുറ,  അടനിമലേത്തുറ എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിനയ  10 കപരുയ തനിരുവനന്തപുരയ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ പൂന്തുറയനില് നനിന്നച്ച്
2  കപരുമുള്കപ്പെകട  32  കപര്  ബ്രനിട്ടസ്പീഷച്ച്  അധസ്പീനതയനിലള  ഡസ്പീകഗമാഗമാര്ഷര്യ  എന്ന
ദസസ്പീപനില്  അതനിര്തനി ലേയഘനിച എന്ന കപരനില് അറസ്റ്റേനിലേമായനിട്ടുണച്ച്. അകമരനിക്കയുകട
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നനിയനണതനിലള നമാവനികേതമാവളതനിലേമാണച്ച് അവകര അറസ്റ്റുകചയവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അവകര  കമമാചനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനകവണനി  ഗവണ്കമനച്ച്  സതസരനടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച്
അഭര്യര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഇക്കമാരര്യയ  ശസ്പീ.  കജമാണ്  കഫര്ണമാണസുയ  രമാവനികലേ
ആവശേര്യകപ്പെട്ടനിരുന.  ഇതുസയബനനിചച്ച്   പരനികശേമാധനിചച്ച്  സര്ക്കമാര് നമാകള മറുപടനി
പറയുന്നതമാണച്ച്.

ധനകേമാരര്യയ (തുടര്ച)

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശേച്ച്  : സര്,  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  2017-18
സമാമതനികേ വര്ഷകതയച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനികന ഞമാന എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.
ബഡ്ജറച്ച് സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതുവകര അകതമാരു സസ്പീക്രട്ടച്ച് കഡമാകേനകമനമാണച്ച്.
പകക്ഷ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനികന പ്രധമാനകപ്പെട്ട ഭമാഗങ്ങകളല്ലെമായ
തകന്ന അന രമാവനിലേകത ചനിലേ പത്രങ്ങളനില് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിക്കുകേയുണമായനി.

ശസ്പീ  .   കതമാമസച്ച് ചമാണനി  : സര്, അതച്ച് ഊഹനികചഴതനിയതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേമാശേച്ച്:  സര്,  ഊഹനികചഴതനിയതമാകണങ്കെനില് കൃതര്യമമായ തുകേ അതനില്
വരനില്ലെ.  അകതങ്ങകന വന എനളതച്ച് അകദ്ദേഹതനിനറനിയമായ.  അതുകകേമാണമാണച്ച്
ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷത്തുളവര് ഈ ബഡ്ജറനികന പരനിപമാവനതകയക്കുറനിചച്ച് കചമാദര്യയ
കചയ്തതച്ച്.  ഇതനികന കപരനില് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട  അഡസ്പീഷണല്
കപ്രവറച്ച്  കസക്രട്ടറനികയ നസ്പീക്കയകചയ.  കതറ്റുപറനി  എനളതനികന  ഏറവയ പ്രധമാനകപ്പെട്ട
കതളനിവമാണച്ച്  അകദ്ദേഹകത  നസ്പീക്കയകചയ്ത  നടപടനി.  ഞങ്ങള്  ഈ  ചര്ചയനില്
പകങ്കെടുക്കുന്നതുതകന്ന ഇന്നച്ച് കകേരളതനികലേ ജനങ്ങള് കനരനിടുന്ന പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശങ്ങള്
സഭയുകടയുയ ഗവണ്കമനനികനയുയ ശദ്ധയനില് കകേമാണ്ടുവരമാന കവണനിയമാണച്ച്.   സയസമാനയ
കനരനിടുന്ന വരള്ച,  ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ഭക്ഷര്യസമാധനങ്ങള് കേനിട്ടമാത അവസ,  പരമരമാഗത
കതമാഴനില് കമഖലേയനികലേ പ്രശങ്ങള് ഇകതമാനയ കേണനികല്ലെന്നച്ച് നടനിചകകേമാണച്ച് മുകന്നമാട്ടു
കപമാകേമാന  കേഴനിയമാതതുകകേമാണച്ച്  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട്ട  വര്യക്തനികേകളന്ന  നനിലേയനില്
ജനങ്ങളകട  ആവശേര്യങ്ങള്  ഈ  സഭയനില്  ഉന്നയനിക്കണകമനളതുകകേമാണമാണച്ച്
ഞങ്ങള് ഈ ചര്ചയനില് പകങ്കെടുക്കുന്നതച്ച്.  കവവനിധര്യമമാര്ന്ന വര്ണ്ണങ്ങളനില് ശസ്പീ.
കഹബനി ഈഡന ഉള്കപ്പെകടയുളവരുകട ചനിത്രങ്ങളകട ഫ്ലകച്ച് വചനിരനിക്കുനകവന്നച്ച്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  കജമാണ്  കഫര്ണമാണസച്ച്  പ്രസയഗനിചകപ്പെമാള്  പറഞ.   ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിചതനികന  അടുത  ദനിവസയ  കപമാകന്ന  വഴനിക്കമാണച്ച്  ശസ്പീ.  കഹബനി
ഈഡകന  ചനിത്രയ  വച  ഫ്ലകച്ച്  അകദ്ദേഹയ  കേണകതന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.   ഇവനികട
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി  ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള് എയ.ടനി.-യുയ
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എയ.ടനി.-യുകട  കേഥമാപമാത്രങ്ങളയ  അതനില്  നനിറയുനകവന്നമാണച്ച്  നവമമാധര്യമങ്ങളനില്
വന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് വന്നതച്ച് മമാര്ചച്ച്  3-ാം തസ്പീയതനി രമാവനികലേ 9.24-നമാണച്ച്.  അതുകപമാകലേ
കകേരള ബഡ്ജറച്ച്  2017-ല്  ഒരു ലേക്ഷയ ഭവനരഹനിതര്ക്കച്ച് ഭവന പദ്ധതനി,  മുഴവന
അങ്കെണവമാടനികേള്ക്കുയ  സസന്തമമായനി  കകേട്ടനിടയ,  ആശേമാ  വര്ക്കര്മമാര്,  അങ്കെണവമാടനി
അദ്ധര്യമാപകേര്,  പ്രസ്പീ-കപ്രമറനി അദ്ധര്യമാപകേര് എന്നനിവരുകട ഓണകററനിയയ  500  രൂപ
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുയ,   ക്ഷസ്പീര  വനികേസനതനിനച്ച്  97  കകേമാടനി  രൂപ   ഇകതമാകക്ക  വന്നതച്ച്
സനി.പനി.ഐ.(എയ.) പതനയതനിട്ട നവമമാധര്യമ ജനില്ലെമാ കേമനിറനിയനില് നനിന്നമാണച്ച്.  ശസ്പീ.
പ്രകശേമാഭച്ച് കൃഷ്ണന എന്നയമാളമാണച്ച് ഇതച്ച് നവമമാധര്യമങ്ങളനില് കകേമാടുതതച്ച്.  അകനസഷനിക്കമാന
അങ്ങച്ച്  തയമാറമാകണങ്കെനില്  ഇതനികനക്കുറനിചയ  അകനസഷനിക്കണയ.  ഞങ്ങകളകപ്പെമാകലേയുളവര്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട മുന്നനിലേമാകണങ്കെനിലയ  മറച്ച്  മനനിമമാരുകട
മുന്നനിലേമാകണങ്കെനിലയ പലേ കേമാരര്യങ്ങളയ ആവശേര്യകപ്പെടുയ.   അക്കമാരര്യയ   എയ.എല്.എ.-മമാര്
എഴതനിതരമാന  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനിമമാര്  പറയമാറുണച്ച്.  ഞങ്ങള്  എഴതനികക്കമാടുക്കുകേയുയ
നനിങ്ങള്ക്കനിഷമുളതച്ച് തരനികേയുയ കചയ്യുയ.  എന്നമാല്  ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിചതനിനകശേഷയ
ഇവനികട വനിതരണയ കചയ്യുന്ന ബഡ്ജറച്ച് ബുക്കച്ച്  കേനിട്ടുകമമാള്, അകല്ലെങ്കെനില് വമായനിക്കുന്ന
അവസരതനില് മമാത്രമമാണച്ച് അതറനിയമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്. എന്നമാല് നവമമാധര്യമങ്ങളനില്
ഇതുസയബനനിചളള വമാര്ത വളകര കനരകത വന എനമമാത്രമല്ലെ,  ശസ്പീ. ചനിറയയ
കഗമാപകമമാറനികന മണ്ഡലേമമായ അടൂരനില് അങ്ങച്ച് കകേമാടുത ചനിലേ കേമാരര്യങ്ങകളക്കുറനിചയ
വമാര്ത വന.  അടൂര് റനിയഗച്ച് കറമാഡച്ച്, അടൂര്-തുമമണ്-കകേമാഴകഞരനി കറമാഡച്ച്, പുതുവല്
കന്നനിട മമാകങ്ങമാടച്ച് കറമാഡനിനമായനി തുകേ വകേയനിരുതനി തുടങ്ങനിയ വമാര്തകേള് വന്നതച്ച്
മമാര്ചച്ച്  3-ാം  തസ്പീയതനി  രമാവനികലേ  10.38-നമാണച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനിക്കുന്നതനിനമുമ്പുതകന്ന
വമാര്ത വന്നനിരനിക്കുന. നനിങ്ങള് മമാര്ചച്ച്  3-ാം തസ്പീയതനി രമാവനികലേ 9.24-നച്ച് വമാര്ത
കകേമാടുതനിരനിക്കുന.  അതനിനമുമച്ച്  അവനികട  കബമാര്ഡുകേകളമാകക്ക ആയനിക്കഴനിഞ.
"ശസ്പീ. എയ. സസരമാജച്ച് അതനിനമുകമ കബമാര്ഡച്ച് അടനിചകേമാണുയ.* അതച്ച് കവകറ കേമാരര്യയ.
ഞങ്ങള് അതനികന എതനിര്ക്കുന്നനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .   എയ  .   സസരമാജച്ച്: സര്,  കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട അയഗയ
പറഞവന്നകപ്പെമാള് എകന കപരച്ച്  പറഞ്ഞതമാകണന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച്  മനസനിലേമാകന്നതച്ച്.
അതുകകേമാണമാണച്ച് കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനികക്കണതമായനി വന്നതച്ച്. അങ്ങകന
ഒരു കബമാര്ഡുയ ഇകപ്പെമാഴയ വചനിട്ടനില്ലെ. സയസമാന ഫണനില്നനിനയ അനവദനിചതരുന്ന
വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച് കകേള്ക്കുന്നതനിനച്ച് മുനപുതകന്ന കബമാര്ഡടനിച വയ്ക്കുന്ന
രസ്പീതനി തൃപ്പൂണനിത്തുറയനില് ഇല്ലെ. "അതുകകേമാണച്ച് കരഖയനില് നനിന്നച്ച് അതച്ച് ഒഴനിവമാക്കണയ.”

*സഭമാദ്ധര്യക്ഷകന  ഉതരവപ്രകേമാരയ  കരഖയനില്  നനിലേനനിര്തമാന  തസ്പീരുമമാനനിച.  (ഫ.നയ.1079/  ഇ.ബനി/
2017/നനി.കസ. തസ്പീയതനി 10-3-2017)
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: അക്കമാരര്യയ പരനികശേമാധനിചച്ച് കവണതച്ച് കചയമായ.

(അദ്ധര്യക്ഷകവദനിയനില് പമാനല് ഓഫച്ച് കചയര്മമാന ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമാസഫച്ച്)

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശേച്ച്:  സര്,  വരള്ചകയക്കറനിചച്ച്  ശസ്പീ.  ഷമാഫനി  പറമനില്,
എയ.എല്.എ.  ഇന്നച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ഉന്നയനിചകപ്പെമാള്  ഒകകമാബര്,  നവയബര്,
ഡനിസയബര്, ജനവരനി മമാസങ്ങളനില് വസ്പീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫറനസച്ച് നടതനി എന്നമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട റവനന്യൂ വകപ്പുമനനി മറുപടനി പറഞ്ഞതച്ച്. വസ്പീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫറനസച്ച്
നടതനിയമാല് കവളയ കേനിട്ടുകമമാ;  വസ്പീഡനികയമാ കകേമാണ്ഫറനസച്ച് നടകതണ എന്നല്ലെ.
ഓകരമാ  പ്രകദശേകതയുയ  വനിവരങ്ങള്  അറനിയുവമാന  വസ്പീഡനികയമാ  കകേമാണ്ഫറനസച്ച്
നടതണയ.  റൂള്  300  അനസരനിചച്ച്  ഞമാനനിവനികട ഒരു കസ്റ്റേറച്ച്കമനച്ച്  വച എന്നമാണച്ച്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  റവനന്യൂ  വകപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  20-2-2017-നച്ച്  കടനികവള
വനിതരണതനിനമായനി  22.50  കകേമാടനി  രൂപ  അനവദനിച.  ഒന്നര  കകേമാടനി  രൂപവസ്പീതയ
ജനില്ലെകേളനില് കകേമാടുത്തു. 6-3-2017-ല് സയസമാന ദുരന്തനനിവമാരണ അകതമാറനിറനിയുകട
കയമാഗയ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനിയുകട കനതൃതസതനില് കൂടുകേയുണമായനി.  ഇകതമാനയ
കതറമാകണന്നച്ച്  ഞങ്ങള് പറയുന്നനില്ലെ.  പകക്ഷ ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  വരള്ച കനരനിടമാനമാവശേര്യമമായ
സയവനിധമാനങ്ങള്  ആരയഭനിക്കണയ.  തനിരുവല്ലെ  എയ.എല്.എ.  എനള  നനിലേയനില്
പതനയതനിട്ട ജനില്ലെക്കമാരനമായ  ശസ്പീ. മമാതന ടനി. കതമാമസച്ച് ഇവനികട വന്നച്ച് ഒരു മസ്പീറനിയഗച്ച്
നടതനി  ഈ ജനില്ലെയനില്  100  കേനികയമാസ്കുകേള് സമാപനിക്കമാന കപമാകന എനപറഞ.
ഒരു  പഞമായതനില്  എത്രകയണ്ണയ  കേനിട്ടുയ;  എകന  നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനില്  11
പഞമായത്തുണച്ച്. 16 കേനികയമാസ്കുകേള് കേനിട്ടുകമന്നമാണച്ച് ഏറവയ അവസമാനയ കേണക്കുകൂട്ടനി
പറഞ്ഞതച്ച്. 5-ാം തസ്പീയതനി മുതല് കവളയ കകേമാടുത്തു തുടങ്ങുകമന പറഞ. ഇതുവകര
ആര്ക്കുയ ദമാഹജലേയ കകേമാടുക്കമാന ഈ സര്ക്കമാരനിനച്ച് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.

പരമരമാഗത  വര്യവസമായകതക്കുറനിചച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  എകപ്പെമാഴയ
പറയമാറുണച്ച്.  കേയര്  കമഖലേകയമാടുള  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാരനികന  സമസ്പീപനയ
മമാപ്പെര്ഹനിക്കമാതതമാകണന്നച്ച് ഞങ്ങകള കറകപ്പെടുതനികക്കമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത
ബഡ്ജറനില്  അങ്ങച്ച്  പറഞ.  കേയര്  കമഖലേയമാകകേ  തകേര്ന്നനിട്ടുയ  നനിരന്തര
സമരങ്ങളണമായനിട്ടുയ കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ കേയര് കമഖലേയച്ച് വകേയനിരുതനിയ തുകേ മുഴവന
കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.  2011-ലേമാണച്ച് ഞമാന ചുമതലേകയല്ക്കുന്നതച്ച്. 2010-11-ല് 806 കകേമാടനി
രൂപയുകട  കേയറ്റുമതനിയമായനിരുന.  2015-16  ആയകപ്പെമാള്  1,903  കകേമാടനി  രൂപയുകട
കേയറുല്പ്പെന്നങ്ങള്  കേയറ്റുമതനി  കചയമാന  കേഴനിഞ.  ഇകതല്ലെമായ  അന്തരസ്പീക്ഷതനില്
നനിന്നച്ച് ഉണമാക്കനികയടുക്കുന്നതമാകണമാ;
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ധനകേമാരര്യവയ കേയറുയ വകപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സര്,
ഏതച്ച്  സയസമാനത്തു  നനിന്നമായനിരുന  ഈ  കേയറ്റുമതനി  എനകൂടനി  പറഞ്ഞമാല്
നന്നമായനിരുന. തമനിഴച്ച് നമാട്ടനില് നനിന്നമായനിരുകന്നമാ, കകേരളതനില് നനിന്നമായനിരുകന്നമാ?

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേമാശേച്ച്:  സര്,   ഏതച്ച്  സയസമാനകത ഇക്കകണമാമനിക്കച്ച്  റനിവന്യൂ
ആണച്ച് ഇന്നച്ച് ഞങ്ങളകട മുമനില് വചനിട്ടുളകതന്നച്ച് അങ്ങച്ച് പറയണയ.  ഇക്കകണമാമനിക്കച്ച്
റനിവന്യൂവനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച് അങ്ങച്ച് വമായനിച കനമാക്കണയ.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്:  സര്,   ഇക്കകണമാമനിക്കച്ച്  റനിവന്യൂവനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച് ഇന്തര്യയനില് നനിനള കേയറ്റുമതനിയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേമാശേച്ച്:  സര്,  അകത.  ഞമാനതച്ച് നനികഷധനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഇന്തര്യയനില്
നനിനള  കേയറ്റുമതനിയനില്  ഏതമാണച്ച്  60-70  ശേതമമാനയ  കകേരളതനില്  നനിന്നച്ച്
കേയറ്റുമതനി കചയ്യുന്ന സമാധനങ്ങളമാണച്ച്.

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച്  കഎസകേച്ച്:  സര്,  ഇന്തര്യയനില്  നനിനള
കേയറ്റുമതനിയനില് കകേരളതനികന വനിഹനിതയ 20 ശേതമമാനമമായനി കറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേമാശേച്ച്:  സര്,  20  ശേതമമാനയ  കറഞകവങ്കെനില്  2010-11-ല്
കേയറ്റുമതനി 806 കകേമാടനി രൂപയുകടതമായനിരുന,  2015-16-ല് 1,903 കകേമാടനി എങ്ങകന
വന;  അതുസയബനനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  പറയുകമമാ;  2009-10  കേമാലേഘട്ടതനില്
കകേരളതനികലേ  കപമാതുകമഖലേമാ  സമാപനങ്ങള്  കേയറ്റുമതനി  കചയ്തതച്ച്  കവറുയ  10
ലേക്ഷതനിനച്ച്  തമാകഴയമായനിരുന.  അതനികപ്പെമാള് എട്ടര  ലേക്ഷതനിലേധനികേയ  കേയറ്റുമതനി
കചയമാന  കേഴനിഞ.  ഇതരതനിലള  പലേ  കേമാരര്യങ്ങളയ  ഈ  ബഡ്ജറ്റുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടുണച്ച്. കേയര്,  കേയറുല്പ്പെന്നങ്ങള് എന്നനിവയുകട  കേയറ്റുമതനി  സയബനനിചച്ച്
പറയുകമമാള്, 2014-15 സമാമതനികേ വര്ഷയ കേയറനികനയുയ കേയറുല്പ്പെന്നങ്ങളകടയുയ
കേയറ്റുമതനി മൂലേര്യവയ അളവയ 1,630 കകേമാടനി രൂപയുയ 626666 കമടനികേച്ച് ടണമമായനിരുന.
2015-16-ല്  1,901.43  കകേമാടനി  രൂപയുയ  752020  കമടനികേച്ച്  ടണമമായനിരുന
വര്ദ്ധനിചതച്ച്.  അതമായതച്ച്  20  ശേതമമാനയ  വര്ദ്ധനവച്ച് അളവനിലയ  17  ശേതമമാനയ മൂലേര്യതനിലയ
കരഖകപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന  എന്നച്ച്  ഇക്കകണമാമനിക്കച്ച്  റനിവന്യൂ  പറഞ്ഞതനസരനിചമാണച്ച്
ഞമാനനിവനികട പറയുന്നതച്ച്. ഇന്തര്യയനില്നനികന്നമാ അകല്ലെങ്കെനില് കവകറ എവനികട നനികന്നങ്കെനിലകമമാകക്ക
അയച  എന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  ഞങ്ങകള  കേളനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  ശേരനിയമാകണമാ;  അതമാണകല്ലെമാ
ഇവനികട  നടന്നതച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മുകമ  എല്ലെമാ  കേമാരര്യങ്ങളയ
പുറതറനിഞ്ഞനികല്ലെ;  അതുകകേമാണമാണച്ച്  ഞങ്ങള്  ഈ  ബഡ്ജറനികന  എതനിര്ക്കുന
എന്നച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.

കസപ്റയബര്  മമാസതനില്  'കേയര്  കകേരള'  നടതമാന  കപമാകന  എന്നച്ച്
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ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മനനി  പറഞ.  കേയര്  കകേരള  ആരയഭനിചതച്ച്   ബഹുമമാനര്യനമായ
ജനി.  സുധമാകേരനമാണച്ച്. 2010-11  കേമാലേഘട്ടതനില് കഫബ്രുവരനി മമാസയ  1-ാം തസ്പീയതനി
കേയര് കകേരള ആരയഭനിചകശേഷയ ഇകങ്ങമാട്ടുള ഓകരമാ വര്ഷങ്ങളനിലയ കേയര് കകേരള
ഞങ്ങള് നടതനി.  കേയര് കകേരള നടത്തുകമമാള് ആലേപ്പുഴ പട്ടണതനിലൂകട പ്രകേടനയ
നടതനിയനിട്ടുള  ആളമാണച്ച്  ബഹുമമാനര്യനമായ  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്.
അഞച്ച് വര്ഷക്കമാലേവയ അതനിനച്ച് കനതൃതസയ കകേമാടുതനിട്ടച്ച്,  ഇകപ്പെമാഴകത ബഡ്ജറനില്
കേയര്  കകേരള  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്,  കഫബ്രുവരനി  1-ാം  തസ്പീയതനിയനില്  നനിനയ
കസപ്റയബര് മമാസതനികലേയച്ച് മമാറനി ഞങ്ങളനിതച്ച് നടതമാന കപമാകന എനപറഞ്ഞച്ച്
വസ്പീമടനിക്കുന്നതനില് വല്ലെ കേമാരര്യവമുകണമാ. അതച്ച്  നമാണകക്കടകല്ലെ? ഈ ബഡ്ജറ്റുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടുകകേമാണച്ച് അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുള പലേ കേമാരര്യങ്ങളയ സമയമനില്ലെമാതതുകകേമാണച്ച്
വനിശേദസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയനില്ലെ. ഈ ബഡ്ജറനികന ശേക്തനിയമായനി എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലേമാല്:  സര്,  ഞമാന ഈ ബഡ്ജറനികന പനിന്തുണയ്ക്കുന.
കകേരളതനികന നകവമാതമാന ചരനിത്രതനില് 16-ാം നൂറമാണനില് കകേരള ഭമാഷയുകടയുയ
കകേരളസ്പീയ സമായസമാരനികേ ജസ്പീവനിതതനികനയുയ  നകവമാതമാനതനികനയുയ  വഴനികതളനിചച്ച്
'പുതുമലേയമാണ്മതന മകഹശേസരന' (പുതനിയ മലേയമാളതനികന ഈശേസരന) എന്നച്ച് മഹമാകേവനി
വളകതമാള്  വനികശേഷനിപ്പെനിച  തുഞതമാചമാരര്യകന  സയബനനിക്കുന്ന  പ്രശേസമമായ
പദര്യങ്ങളനില്  'മനഷര്യ  പകത്മശേനി  രവനി  സസരൂപയ'  എന്നമാണച്ച്  തുഞതമാചമാരര്യകന
സനിദ്ധനികേകള മഹമാകേവനി വളകതമാള് ഉപമനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മനഷര്യകന സമായസമാരനികേ
കതജസമാകന്ന  കേമലേകത  സജസ്പീവമമാക്കുന്ന  സൂരര്യകനകപ്പെമാകലേയമാണച്ച്  എഴതച്ഛന
രചനകേകളന്നമാണച്ച്  ഇതച്ച്  അര്തമമാക്കുന്നകതങ്കെനില് കകേരളസ്പീയ സമാമൂഹര്യ ജസ്പീവനിതമമാകന്ന
കേമലേകത സജസ്പീവമമാക്കുന്ന കതജസമാര്ന്ന സൂരര്യകനകപ്പെമാകലേയമാണച്ച് കഡമാ.  ടനി.  എയ.
കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറച്ച്  കകേരളസ്പീയ  ഹൃദയമാകേമാശേതച്ച്  ജസലേനിച
നനില്ക്കുന്നകതന്നച്ച് സമാമൂഹനികേ യമാഥമാര്തര്യയ ഉള്കക്കമാള്ളുന്ന ആര്ക്കുയ മനസനിലേമാകയ.
ഒരു ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കമാര് എങ്ങകന ആയനിരനിക്കണകമന്ന വര്യക്തമമായ കേമാഴ്ചപ്പെമാടുണച്ച്.
ആ സര്ക്കമാര് എടുക്കുന്ന തസ്പീരുമമാനങ്ങള് ആ രമാജര്യതച്ച് അധനിവസനിക്കുന്ന സമാധമാരണ
ജനങ്ങള്ക്കച്ച് എത്രകതമാളയ  പ്രകയമാജനകപ്പെടുന എന്നതമാണച്ച്  അതനികന കേമാഴ്ചപ്പെമാടച്ച്.
ഐസകേച്ച് സമാറനികന ബഡ്ജറനികന മുഖചനിത്രയ പ്രതനിഫലേനിപ്പെനിക്കുന്നതുകപമാകലേ പമാവങ്ങളകട
കേണ്ണസ്പീര്ക്കലേതനില് കേണ്ണസ്പീര് മമാത്രയ ബമാക്കനിയമാകന്ന ദുരനിത ജസ്പീവനിത യമാഥമാര്തര്യങ്ങളനിലൂന്നനി
അതനികനമാരു ശേമാശേസത പരനിഹമാര നനിര്കദ്ദേശേവമമായനിട്ടമാണച്ച്  ഈ ബഡ്ജറച്ച്  അകദ്ദേഹയ
രൂപകപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മഹമാകേവനി  കവകലേമാപ്പെനിളനി  പറഞ്ഞതുകപമാകലേ തുടുകവളമാമല്
കപമായ്കയനില്നനിന്നച്ച് കനയ്കതടുതതല്ലെ,  ജസ്പീവനിതതനികന  കേടലേനില്നനിന്നച്ച്  രൂപകപ്പെടുതനിയതമാണച്ച്
ഈ ബഡ്ജറച്ച്.  പരനിഷ്കൃത സമൂഹകത കബമാധര്യകപ്പെടമാന സസ്പീകേളകട സുരക്ഷനിതതസയ
ഒരു പ്രധമാന മമാനദണ്ഡമമായനി  കേണക്കമാക്കണകമന്നമാണച്ച്  വനിലേയനിരുതകപ്പെട്ടനിട്ടുളതച്ച്.
'കപണ്ണമായനി പനിറകന്നന്നമാല് മണ്ണമായനിതസ്പീരുകവമാളയ കേണ്ണസ്പീര് കടനിക്കുകമനയ' 'കേണ്ണസ്പീര്
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തുളനിക്കച്ച് കപകണ്ണന്നച്ച്' കപരനിട്ടുയ സസ്പീകേളകട ജസ്പീവനിതമാവസകയ പരനിഗണനിചച്ച് ഇന്നകലേകേളനില്
കേവനികേള്  പമാടനിയനിരുനകവങ്കെനില്,  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂകട  സസ്പീകേള്കക്കതനിരമായനിട്ടുള
അതനിക്രമങ്ങളകട പ്രതനികരമാധതനിനയ പുനരധനിവമാസതനിനയ സമാമൂഹര്യ സുരക്ഷയ്ക്കുമമായനി
നല്കേനിയനിട്ടുള ഊന്നല് കബമാധര്യകപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണന്നച്ച് കകേരളസ്പീയ സമൂഹതനിനച്ച് ആത്മ
വനിശേസമാസകതമാടുകൂടനി പറയമാന കേഴനിയുയ. പ്രനിയകപ്പെട്ട  സുഗതകമമാരനി ടസ്പീചര് പറഞ്ഞതു
കപമാകലേ ഇനനി ഒരു സസ്പീയുയ കേടകലേമാളയ കേണ്ണസ്പീര് കടനിചവളമാകേനില്ലെ, ഉളനില് കകേമാടുയ തസ്പീ
ആളനിടുന്നവളമാകേനില്ലെ,  അവള്  ധസ്പീരയമായനിരനിക്കുയ,  ചനിങ്ങ  കവയനികലേമാളനികപമാകലേ
ചനിരനിക്കുന്നവളമായനിരനിക്കുയ  കകേരളതനില്.  അതനിനകവണനി  നൂറുശേതമമാനവയ  സസ്പീകേള്
ഗുണകഭമാക്തമാക്കളമായനിട്ടുള  64  പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച്  1,060  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  മമാറനി
വചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. സസ്പീകേള്  പ്രകതര്യകേ  ഘടകേകമമാ  ഉപകഭമാക്തമാക്കകളമാ  ആയ  104
സസ്പീമുകേള്ക്കമായനി  1,266  കകേമാടനി  രൂപ മമാറനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പദ്ധതനിയുകട  11.5  ശേതമമാനവയ
വനനിതമാ വനികേസനതനിനകവണനി മമാറനിവചനിരനിക്കുന എന്നകതമാരു ചരനിത്രകനട്ടമമാണച്ച്.
കടുയബശസ്പീയച്ച്  161  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  അധനികേമമായനി  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതരതനില്  ഒരു  കേമാലേത്തുമനില്ലെമാത  അനകൂലേമമായ  സമസ്പീപനമമാണച്ച്  സസ്പീകേളകട
കക്ഷമതനിനമായനി ബഡ്ജറനില് ഉള്കപ്പെടുതനിയകതന്നച്ച് മമാത്രമല്ലെ,  അടുത വര്ഷകതയ്ക്കുള
ബഡ്ജറച്ച് കസ്റ്റേറ്റുകമനച്ച് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നകതമാകടമാപ്പെയ ജനഡര് ഓഡനിറച്ച് റനികപ്പെമാര്ട്ടുകൂടനി
സഭയുകട  കമശേപ്പുറതച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കുകമന്ന ഉറപ്പെച്ച്  പദ്ധതനികയമാടുള ഗവണ്കമനനികന
ആത്മമാര്തതയമാണച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുകപമാകലേ  വനിദര്യമാഭര്യമാസയ,  ആകരമാഗര്യയ,
പമാര്പ്പെനിടയ,  കൃഷനി,  ഭക്ഷര്യസുരക്ഷ,  കടനികവളയ എന്നസ്പീ കമഖലേകേള്ക്കച്ച് പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടുള
ആനകൂലേര്യങ്ങള് സമമാനതകേളനില്ലെമാതതമാണച്ച്.  

നമ്മുകട കപമാതുവനിദര്യമാലേയങ്ങള് കകചലേന്മമാരുകട കട്ടനികേള്ക്കച്ച് ആശയമമായനിട്ടുളതമാണച്ച്.
അതച്ച്  സയരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതമാണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനികന  കേടമ.  ലേമാഭന
ഷക്കണക്കനികന  അടനിസമാനതനില്  വനിദര്യമാലേയങ്ങകള തരയതനിരനിചച്ച്  അണ്-ഇക്കകണമാമനിക്കച്ച്
എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  മമാറനിനനിര്തനി  സയസമാനതനികന  കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസയ  മുഴവന
തമാറുമമാറമാക്കനി,  കകേരളതനികലേ വനിദര്യമാഭര്യമാസ കമഖലേയനില് പതച്ച് ശേതമമാനയ കട്ടനികേള് കറയുന്ന
ഒരു പ്രതസ്പീതനി സൃഷനിച യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനികന നയങ്ങള് തനിരുതനികക്കമാണച്ച്,
പതച്ച്  ശേതമമാനയ  കട്ടനികേള്  വര്ദ്ധനിക്കുന്ന  ഇടമമായനി  കപമാതുവനിദര്യമാലേയങ്ങകള
മമാറനികയടുക്കമാനമായനി ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപ്പെനിലേമാക്കമാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസ
സയരക്ഷണ യജയ ആര്ക്കമാണച്ച് അയഗസ്പീകേരനിക്കമാതനിരനിക്കമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്.  എകന
മണ്ഡലേമമായ ചമാതന്നൂരനില് ഈ പദ്ധതനി 'ചമാതന്നൂര് സമഗ വനിദര്യമാഭര്യമാസ പദ്ധതനി'
എന്ന കപരനില് എയ.എല്.എ.-യുകട കനതൃതസതനില് ആരയഭനിച. ഇന്നവനികട   പതനിമൂന്നച്ച്
ശേതമമാനയ കട്ടനികേള് വര്ദ്ധനിക്കുന്ന പ്രകദശേമമായനി മമാറനി.  നയമാകപസയുകട ബഡ്ജററനി
സകപ്പെമാര്ട്ടച്ച് അതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര് നല്കേനിയനില്ലെ.
കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസ സയരക്ഷണ യജകമന്ന കപരച്ച് കകേമാടുത്തുകകേമാണച്ച് കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്
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രൂപ അനവദനിചകപ്പെമാള്,  നയമാകപസകപമാലയ  ഈ പദ്ധതനിക്കച്ച്  അന്നച്ച് അനവദനിചനി
ല്ലെമായനിരുന.  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപ എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്  ചലേഞച്ച്  ഫണ്ടുള്കപ്പെകട
അനവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകചലേകന  മക്കള്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദര്യമാലേയങ്ങകള  സമാര്ട്ടമാക്കനി
മമാറ്റുകേയമാണച്ച് ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കമാരനികന ലേക്ഷര്യയ.  

കകേരളതനികലേ സമാധമാരണക്കമാര് ഇന്നച്ച്  ആശേങ്കെകയമാടുകൂടനി  കേമാണുന്ന മകറമാരു
കമഖലേയമാണച്ച്  ആകരമാഗര്യരയഗയ.  ആര്ദയ  മനിഷനമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ബഡ്ജറനില്
ധമാരമാളയ  കേമാരര്യങ്ങള്  പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  സഗൗജനര്യമമായനി  മരുന്നച്ച്  നല്കന്നതനിനയ
പശമാതലേ സഗൗകേരര്യകമമാരുക്കുന്നതനിനയ  തസനികേ സൃഷനിക്കുന്നതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടുയ
ഒരുപമാടച്ച്  കേമാരര്യങ്ങള്  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേകളനയ  ജനില്ലെമാ
ആശുപത്രനികേകളനയ സനി.എചച്ച്.സനി.-കയനകമമാകക്ക വനിളനിക്കുന്ന ആശുപത്രനികേളനില്
കഡമാകര്മമാരനില്ലെമാകതയുയ  ഭഗൗതനികേ  സമാഹചരര്യങ്ങളനില്ലെമാകതയുയ  ജനയ  വലേയുകമമാള്,
പമാവകപ്പെട്ടവനച്ച് ചനികേനിത്സമാകചലേവകേള് വര്ദ്ധനിക്കുകമമാള് ആശയനിക്കമാനള ഇതരയ
കപമാതുസമാപനങ്ങകള ശേമാക്തസ്പീകേരനിക്കമാനമായനി കേഴനിഞ്ഞ അഞച്ച് വര്ഷയ യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്കമനച്ച് ഒനയ കചയ്തനില്ലെ.  ഈ ഗവണ്കമനച്ച് ആര്ദയ മനിഷനനിലൂകട പശമാതലേ
സഗൗകേരര്യവനികേസനതനിനച്ച്  രണമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  മമാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ആകരമാഗര്യ കമഖലേയനില്  8100  തസനികേകേളമാണച്ച് സൃഷനിചനിട്ടുളകതന്നച്ച്  അഭനിമമാനപൂര്വ്വയ
പറയുവമാന കേഴനിയുയ.  അകതമാകക്ക  ഇടതുപക്ഷ സമസ്പീപനതനികന ഫലേമമായനി ആവനിഷ്കരനിച
ചനിലേ പദ്ധതനികേളമാണച്ച്.  എകന നനികയമാജകേമണ്ഡലേമമായ ചമാതന്നൂരനില് ജനസഗൗഹൃദ
ആശുപത്രനികേള്  സൃഷനിക്കമാനയ  KASH  (Kerala  Accreditation  Standards  for
Hospitals) നനിലേവമാരതനികലേയച്ച് ആശുപത്രനികേകള മമാറനികയടുക്കമാനയ ജനപങ്കെമാളനിതകതമാകട
നടപ്പെമാക്കുന്ന 'ആകരമാഗര്യ രക്ഷ ചമാതന്നൂര്' എന്ന കപരനില്   ഒരു  പദ്ധതനിയുയ ഉണച്ച്.
അതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് അന്നകത ഗവണ്കമനനികന സമസ്പീപനിചകപ്പെമാള്  നയമാകപസ
അനവദനിചനില്ലെ.  തകദ്ദേശേസസയയഭരണ  സമാപനങ്ങകളകയല്ലെമായ  കചര്ത്തുകകേമാണച്ച്
ജനപങ്കെമാളനിതകതമാടുകൂടനി  ഇതരയ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലേമാക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞതച്ച്
ഇടതുപക്ഷ സമസ്പീപനയ കകേമാണച്ച് മമാത്രമമാണച്ച്.

നഷകപ്പെട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന ആകരമാഗര്യമമാണച്ച് കകേരളയ ഇന്നച്ച് കനരനിട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രധമാനകപ്പെട്ട പ്രശകമന്ന  തനിരനിചറനികവമാകട,  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്കമനനികന
കനതൃതസതനില്  ഹരനിത കകേരളയ  മനിഷനമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  കൃഷനി  ഒരു സമാമൂഹനികേ
ഉതരവമാദനിതമമായനി  മമാറനികയടുത്തുകകേമാണ്ടുയ  സമാമൂഹനികേ  ഉതരവമാദനിതമമാകണന്ന
പ്രതസ്പീതനി സൃഷനിചകകേമാണ്ടുയ ജനങ്ങകള കബമാധവല്ക്കരനിചകകേമാണ്ടുയ കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയനില്
ഗുണപരമമായ മമാറതനികന ശേയഖനമാദയ മുഴക്കുകേയമാണച്ച്. കൃഷനി ലേമാഭനഷക്കണക്കനികന
അടനിസമാനതനില്  മമാത്രയ  കചയമാനളതല്ലെ.  ''കനല്ലെനിനതണച്ച്  മണക്കുയ  വഴനികേളയ,  എളനിന
നമാമച്ച്  കരുക്കുയ വയലകേളയ''  വസ്പീണ്ടുയ ഗമാമസഗൗഭമാഗര്യങ്ങളമായനി  കേടനവരനികേയമാണച്ച്.
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കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയുകട അടങ്കെല്  2100  കകേമാടനി രൂപയമായനി ഉയര്തനി.  റബ്ബര് വനിലേ
സനിരതമാഫണച്ച്  ഉള്കപ്പെകട  കൃഷനി,  മൃഗസയരക്ഷണയ,  ക്ഷസ്പീരവനികേസനയ  എന്നസ്പീ കമഖലേകേള്ക്കച്ച്
പ്രകതര്യകേ പരനിഗണനയമാണച്ച്  ഹരനിത കകേരളയ മനിഷനമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് കേമാര്ഷനികേ
കമഖലേയനില് ഗവണ്കമനച്ച്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  

ഹരനിത കകേരളയ മനിഷന പദ്ധതനി നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതുകപമാകലേ  'പുനര്ജ്ജനനി'  പദ്ധതനിയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച്   കൃഷനി വകപ്പെനിനച്ച്  കനരകത ഒരു  പദ്ധതനി  സമര്പ്പെനിചനിരുനകവങ്കെനിലയ
അതനിനകവണനി  നയമാകപസകപമാലയ അനവദനിചനില്ലെ.  ഈ ഗവണ്കമനച്ച് 'പുനര്ജ്ജനനി'
പദ്ധതനിക്കമായനി  നനിരവധനി  കേമാരര്യങ്ങളമാണച്ച്  ഹരനിതകകേരളയ  മനിഷന  പദ്ധതനിയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച് നടപ്പെനിലേമാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.   ജനങ്ങകളമാടുള പ്രതനിബദ്ധതയമാണച്ച് ഇതനിലൂകട
വര്യക്തമമാകന്നതച്ച്. പമാവകപ്പെട്ടവനച്ച് കേയറനിക്കനിടക്കമാകനമാരനിടയ നല്കന്നതനിനമായനി, അഞ്ചുവര്ഷയ
കകേമാണച്ച് കകേരളകത സമ്പൂര്ണ്ണ പമാര്പ്പെനിട സയസമാനമമാക്കനി മമാറനികയടുക്കുന്നതനിനമായനി
പതനിനമാറമായനിരയ  കകേമാടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവചകകേമാണച്ച്  'കലേഫച്ച്  മനിഷന'  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചതച്ച് ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്കമനനികനമാരു തണലേമായനി മമാറമാന കപമാകകേയമാണച്ച്.

അരനി  വനിലേ കൂടമാനനിടയമായതച്ച്  ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി ഗവണ്കമനനികന
വസ്പീഴ്ചയമാകണന്നച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായനി  കനരനിടുകമമാള്  അതനികന  യമാഥമാര്തര്യയ
പ്രതനിപക്ഷയ  തനിരനിചറനിയണയ. ഭക്ഷര്യ  സുരക്ഷമാ  നനിയമവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്
കകേരളതനിനണമായനിട്ടുള പ്രതനിസനനി ആരുണമാക്കനിയതമാണച്ച്? 2013-ല് പമാര്ലേകമനനില്
പമാസമാക്കനിയ നനിയമയ  2014  ജൂകലേ മമാസതനില് ഇന്തര്യയനികലേ എല്ലെമാ സയസമാനങ്ങളയ
നടപ്പെമാക്കണകമന്നച്ച്  നനിയമയമൂലേയ  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുയ  2015-ല്  കകേരളതനില്  കറഷന
കേമാര്ഡനിനള അകപക്ഷകേള്കപമാലയ വനിതരണയ കചയമാന നനിങ്ങള്ക്കച്ച് കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.
2016-ല്  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനകശേഷമമാണച്ച്  കറഷന  കേമാര്ഡനിനള  അകപക്ഷകേള്കപമാലയ  വനിതരണയ
കചയമാന കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  മുനഗണനമാ ലേനിസ്റ്റേച്ച് തയമാറമാക്കുന്നതുള്കപ്പെകടയുള കേമാരര്യങ്ങള്
അന്നകത ഗവണ്കമനച്ച്  കചയ്തനിരുന്നനില്ലെ.  ആ നനിലേയനില്  ഭക്ഷര്യ സുരക്ഷമാ നനിയമയ
അട്ടനിമറനിചകകേമാണച്ച്  ഇടനനിലേക്കമാകര കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  വലേനിയ ധനനഷമുണമാക്കുകേയുയ
കപമാതുവനിതരണ സയവനിധമാനയ തമാറുമമാറമാക്കുന്ന തരതനിലള സമസ്പീപനവമമായനിരുന
സസസ്പീകേരനിചനിരുന്നതച്ച്.  പ്രസ്തുത നനിയമയ നടപ്പെനിലേമാക്കുന്ന സമയതച്ച്,  കകേന്ദ്രമനനിയമായനിരുന്ന,
മലേയമാളനിയമായ  കപ്രമാഫ.  കകേ.  വനി.  കതമാമസച്ച്   പമാസമാക്കനിയ  ബനില്ലെമായനിട്ടുകപമാലയ
കകേരളതനികന കറഷന വനിഹനിതയ കവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയമാണുണമായതച്ച്.  അക്കമാരര്യങ്ങളനിലയ
അന്നകത  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഇടകപടമാന  കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ.   അതുകപമാകലേ  മുനഗണനമാ
പട്ടനികേയനില് കകേരളതനികലേ കദശേസ്പീയ ശേരമാശേരനി  67  ശേതമമാനതനില് നനില്ക്കുകമമാഴയ
46 ശേതമമാനയ മമാത്രമമായനി ഉള്കപ്പെടുതനി അവഗണനിക്കുകേയമായനിരുന. ഇകതല്ലെമായ   ഇടതുപക്ഷ
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ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനി ഗവണ്കമനച്ച് ഇച്ഛമാശേക്തനികയമാടുകൂടനി ഏകറടുക്കുകേയമാണച്ച് കചയ്തതച്ച്.
വനിലേക്കയറയ  കനരനിടമാനയ  കപമാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദമായയ  ശേക്തനികപ്പെടുതമാനമമായനി  2,107
കകേമാടനി  രൂപ വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലേമായനി  ബഡ്ജറനില് ഉള്കപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അരനി വനിലേ കറയ്ക്കുന്നതനിനകവണനി സനിവനില് സകപസച്ച് വകപ്പുയ കേണ്സന്യൂമര്കഫഡയ
കകേരളതനില് നല്ലെ രസ്പീതനിയനില് ഇടകപട്ടുതുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇന്നച്ച് കകേരളതനില്
25  രൂപയച്ച് സബ്സനിഡനി അരനിയുയ  33  രൂപയച്ച് കട്ടനമാടച്ച്  അരനിയുയ  42  രൂപയച്ച് ജയ
അരനിയുയ  ലേഭനിക്കുയ.  ഇവനികട 55, 66, 60 - രൂപയമായനി എകന്നമാകക്ക പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്ന
ജയ  അരനി  42  രൂപയച്ച്  സനിവനില്   സകപസച്ച്  കകേമാര്പ്പെകറഷന  വഴനി  വനിതരണയ
കചയ്യുനണച്ച്.  അതനിനമായനി  1300  ടണ്  അരനിയമാണച്ച്  ഇറക്കുമതനി  കചയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതരതനില്  ഇച്ഛമാശേക്തനികയമാടുകൂടനി വനിലേ വര്ദ്ധന പനിടനിചനനിര്തമാന ഇടകപടുന്ന
ഗവണ്കമനമാണനിതച്ച്. 

കടനികവള  പദ്ധതനികേള്ക്കമായനി  ബഡ്ജറനില്  1,696  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  കകേരളതനില് ഇകപ്പെമാഴള രൂക്ഷമമായ വരള്ച കേണക്കനികലേടുതച്ച്
ചരനിത്രതനിലേനിനനിയുണമാകേമാതനിരനിക്കമാനള  മുനകേരുതലകേളമാണച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
എകന നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ കേല്ലെട ഇറനികഗഷന കപ്രമാജകച്ച്  ഇകപ്പെമാള് ഫനിനനിഷച്ച്
കചയ്ത പദ്ധതനിയമാണച്ച്. അവനികട മുപ്പെതച്ച് വര്ഷയ മുമച്ച് കേനമാല് കഴനികചങ്കെനിലയ ഒരു ലേനിഫച്ച്
ഇറനികഗഷന  കപ്രമാജകച്ച്  നടപ്പെനിലേമാക്കമാന  കേഴനിയമാത  സനിതനിയമാണുളളതച്ച്.  മൂന്നച്ച്
പഞമായത്തുകേളനില് കവളയ കേനികട്ടണ ആ ജലേകസചന പദ്ധതനി മുപ്പെതച്ച് വര്ഷമമായനി
ഒരു കദശേസ്പീയ നഷമമായനി അവകശേഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.   അഞച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്കച്ച് മുമച്ച് ഞമാന
എയഎല്.എ.  ആയനിരുന്ന  സമയതച്ച്  അതനികനപ്പെറനി  പഠനിചകപ്പെമാള്  ഏഴച്ച്  കകേമാടനി
രൂപയുകണങ്കെനില്,   കദശേസ്പീയ  നഷമമായനി  കേനിടക്കുന്ന ആ പദ്ധതനി  പുനരുദ്ധരനിക്കമാന
കേഴനിയുകമന്നമാണച്ച് മനസനിലേമാക്കനിയതച്ച്. ഇകപ്പെമാഴതനിനച്ച്   പതനിനഞച്ച് കകേമാടനി രൂപകയമാളയ
കവണനിവരുയ.  പതനിനഞച്ച് കകേമാടനി രൂപ മുടക്കനിയമാല് മൂന്നച്ച് പഞമായതനികലേയച്ച് ജലേയ
ലേഭനിക്കുന്ന ചനിറയല് ലേനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന പദ്ധതനി നടപ്പെനിലേമാക്കമാന കേഴനിയുയ.  അതുകകേമാണച്ച്
ആ പദ്ധതനിക്കുകവണനി പതനിനഞച്ച് കകേമാടനി രൂപ അനവദനിക്കണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന.

കേശുവണനി  വനികേസനവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഒരു  കേമാരര്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനണച്ച്.
കേശുവണനി കമഖലേയുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് സസകേമാരര്യ മുതലേമാളനിമമാര് ഇന്നച്ച് ആ പരമരമാഗത
വര്യവസമായകത കദമാഹനിക്കുന്ന,  കതമാഴനിലേമാളനികേകള പട്ടനിണനിക്കനിടുന്ന നടപടനികേളമാണച്ച്
സസസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതരയ നനിലേപമാടനികന ഗവണ്കമനച്ച്  കനരനിടുകേയമാണച്ച്.  മന:പൂര്വ്വയ
തുറക്കമാത  കേശുവണനി  ഫമാകറനികേള് ഗവണ്കമനച്ച്  ഏകറടുതച്ച്  കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച്ച്
കതമാഴനില് ലേഭര്യമമാക്കുന്നതനിനള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

കനമാട്ടച്ച്  നനികരമാധനവയ അതുമൂലേമുള സഹകേരണ പ്രതനിസനനിയുയ തകേര്കതറനിഞ്ഞച്ച്
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കകേരളയ വസ്പീണ്ടുയ ഈ ബഡ്ജറനിലൂകട ഉണരുകേയമാണച്ച്.   വനികേസകനമാന്മുഖവയ വനിവനിധ
ജനവനിഭമാഗങ്ങളകട  സുസനിര  കക്ഷമകതയുയ  കേരുതുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറമാണനിതച്ച്.
''ക്ഷസ്പീരമുകളമാരകേനിടനിന  ചുവട്ടനിലയ  കചമാരതകന്ന  കകേമാതുകേനിന  കേഗൗതുകേയ''  എന്നച്ച്
പറയുന്നതുകപമാകലേയമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഈ ബഡ്ജറനികന കേമാണുന്നതച്ച്.  ബഡ്ജറച്ച്
കചമാര്നകവന്നച്ച്  പ്രചരനിപ്പെനിചച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട  രമാജനി  ആവശേര്യകപ്പെടുന്ന
പ്രതനിപക്ഷയ സസയയ അപമമാനനിതരമാകകേയമാണച്ച്. 'ആനകയ കേമാണമാനയ കവകളഴത്തുകണമാ'-
എന്നച്ച്  നമാട്ടനികലേമാരു പഴകഞമാല്ലുണച്ച്.  അതുകപമാകലേയമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കന കേമാഴ്ചപ്പെമാടച്ച്.
നസ്പീര്  വറനിയ  കളങ്ങളനില്  വസ്പീണ്ടുയ   സസപയ  ഉണരുകേയമാണച്ച്.  പൂവകേളനില്  ഇനനിയുയ
സുഗനമുണച്ച്,  ചന്ദ്രകലേഖയനില് ഇനനിയുയ തൂകവളനിചമുണച്ച്,  പുതനിയ വനികേസനതനികന
കേമാലേകമമാരുക്കുവമാന കകേരളതനില് ബഹുമമാനര്യനമായ  കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് ഐസക്കനികന
ഈ  ബഡ്ജറ്റുമുണച്ച്.  അഭനിമമാനകതമാകട  നമുകക്കമാരുമനിചച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനികന
പനിന്തുണയമാകമന്നച്ച് പറഞകകേമാണച്ച്  നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബച്ച്:  സര്,  കകേരളതനികന  ചരനിത്രതനില്  ഇത്രയുയ
യമാഥമാര്തര്യകബമാധമനില്ലെമാത ബഡ്ജറച്ച് ഇതനിനമുനപച്ച് കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്
അടക്കയ ആരുയ അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടനില്ലെ.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്ന ഈ ബഡ്ജറനികന ഞമാന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  ബഡ്ജറനിലടനസ്പീളയ
പ്രശേസ സമാഹനിതര്യകേമാരന ശസ്പീ. എയ. ടനി. വമാസുകദവന നമായകര കൂട്ടുപനിടനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അകദ്ദേഹതനികന  പലേ പുസകേങ്ങളനികലേയുയ ഉദ്ധരണനികേളയ  കേനിഫ്ബനികയ സയബനനിചള
അമനിതമമായ വനിശേസമാസവമമാണച്ച്  ഈ ബഡ്ജറനികലേ കേമാതല്.   കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്
ഇഷയകപമാകലേ പണയ ലേഭനിക്കുകമന്നച്ച് അകദ്ദേഹയ പറയുനണച്ച്.  ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വമാസുകദവന
നമായരുകട  മഞ്ഞച്ച്  എന്ന  കനമാവലേനില്  വരുയ  വരമാതനിരനിക്കനില്ലെ  എന  പറയുനണച്ച്,
അതുകപമാകലേ കേനിഫ്ബനിയനിലയ പണയ വരുയ വരമാതനിരനിക്കനില്ലെ എനള വനിശേസമാസമമാണച്ച്
കഡമാ.  ടനി.  എയ.   കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച് ഇവനികട പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   അകതമാകടമാപ്പെയതകന്ന
ബഡ്ജറച്ച് കചമാര്ന എനളളതുയ ഒരു വലേനിയ സവനികശേഷതയമായനി നമുക്കച്ച് കേമാണമാന
സമാധനിക്കുയ. കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറനില് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി ലേക്ഷര്യയ വച 20000 കകേമാടനി
രൂപ  ഇകപ്പെമാഴയ  കേടലേമാസനില്  തകന്നയമാണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  ഏജനസനിയമായ  നബമാര്ഡച്ച്
നല്കേനിയ 4000 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില് ആകകേയുളള മൂലേധനയ. 2017-18-ല്
കേനിഫ്ബനി വഴനി പണയ സമമാഹരനിചച്ച് 25000 കകേമാടനി രൂപയുകട പശമാതലേ വനികേസന
പദ്ധതനികേളമാണച്ച് പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  വനിഭവങ്ങളകട പനിനബലേമനില്ലെമാത പദ്ധതനികേള്
പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി എങ്ങകനയമാണച്ച് നടപ്പെമാക്കുന്നതച്ച്?  വനിഭവങ്ങളനില്ലെമാകത വനിരുകന്നമാരുക്കുന്ന
ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട  മമാനനികേ  കവദഗര്യയ  മമാത്രമമാണച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്.
കേടയകകേമാണച്ച് വസ്പീര്പ്പുമുട്ടുന്ന സയസമാനതച്ച് സഹസകകേമാടനികേള് വമാരനിവനിതറുകേയമാണച്ച്.
കേടപ്പെത്രങ്ങളനിലൂകട പണയ സസരൂപനിക്കമാനമാണച്ച് ഉകദ്ദേശേര്യയ. നനിലേവനിലള ഭരണനടതനിപ്പു
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സയവനിധമാനയ  കേമാരര്യക്ഷമമകല്ലെന്നച്ച്  നമുകക്കല്ലെമാവര്ക്കുയ അറനിയമായ.  നനിയമമാനസരണയ
പനിരനികചടുകക്കണ നനികതനികപമാലയ യഥമാസമയയ പനിരനികചടുക്കമാന നമുക്കച്ച് കേഴനിയുന്നനില്ലെ.
കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷകത പ്രവര്തനങ്ങള്  നമള്  കേണതമാണച്ച്.  ഒന്നരലേക്ഷയ  കകേമാടനി
രൂപ കേവനിഞ്ഞ വനികദശേകേടയ അടുത അഞ്ചു വര്ഷതനിനകേയ രണരലേക്ഷയ കകേമാടനി
രൂപയമാകയ  എനള  സൂചനയമാണച്ച്  കേമാണനിക്കുന്നതച്ച്.  വനികദശേകേടകതമാകടമാപ്പെയ
ആഭര്യന്തരകേടവയ വര്ദ്ധനിചച്ച് വലേനിയ കേടകക്കണനിയനികലേയച്ച് നമ്മുകട സയസമാനയ വസ്പീണു
കപമാകകമനള സമാദ്ധര്യത തളളനിക്കളയമാനമാകേനില്ലെ. അഞച്ച് വര്ഷകതയച്ച് വനിലേ പനിടനിച
നനിര്ത്തുകമന്നച്ച് പ്രഖര്യമാപനിചച്ച്  അധനികേമാരതനില്  വന്ന  സര്ക്കമാരനിനച്ച്  ഇകപ്പെമാഴകത
വനിലേവര്ദ്ധന തടയുന്നതനിനച്ച് ഫലേപ്രദമമായനി എകന്തങ്കെനിലയ കചയമാന സമാധനിചനിട്ടുകണമാ?
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  അഞ്ചു  വര്ഷയകകേമാണച്ച്  25  ലേക്ഷയ  കതമാഴനിലേവസരങ്ങള്
സൃഷനിക്കുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്,  ഇതുവകര  എത്ര  കതമാഴനിലേവസരങ്ങള്  സൃഷനിച  എന്ന
കേമാരര്യതനില് മഗൗനയ പമാലേനിക്കുകേയമാണച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനിച പദ്ധതനികേകളമാനയ നടപ്പെനിലേമാക്കമാന
ഈ സര്ക്കമാരനിനച്ച്  സമാധനിക്കുന്നനില്ലെ.  മത നന്യൂനപക്ഷങ്ങളകട ഉന്നമനതനിനകവണനി
മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേയ സമര്പ്പെനിച രജസ്പീന്ദര് സചമാര് കേമനിറനി റനികപ്പെമാര്ട്ടനികന അടനിസമാനതനില്
ഉന്നതവനിദര്യമാഭര്യമാസ വകപ്പെനികന കേസ്പീഴനിലള എല്.ബനി.എസച്ച്.  കസനറനികന  22-ാാമതച്ച്
ഗകവണനിയഗച്ച് കബമാഡനിയുകട സമാകങ്കെതനികേ വനിദര്യമാഭര്യമാസ സമുചയയ മലേപ്പുറയ ജനില്ലെയനികലേ
പരപ്പെനങ്ങമാടനിയനില് ആരയഭനിക്കമാന തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുയ പദ്ധതനിക്കുകവണ എല്ലെമാ സര്ക്കമാര്
അനമതനികേളയ  ലേഭര്യമമാക്കുകേയുയ  കചയകവങ്കെനിലയ  ഒരു രൂപകപമാലയ  ഈ പദ്ധതനിക്കച്ച്
വകേയനിരുതമാതതച്ച് മതനന്യൂനപക്ഷങ്ങകളമാടുള തനികേഞ്ഞ അവഗണനയമാണച്ച്.  ഇതനികന
ഭമാഗമമായനിട്ടുള അകപഡച്ച് സയനസച്ച് കകേമാകളജച്ച് കേഴനിഞ്ഞവര്ഷയ തകന്ന പരപ്പെനങ്ങമാ
ടനിയനില്  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിക്കുകേയുണമായനി.  ഈ  പദ്ധതനിയുകട  പ്രമാധമാനര്യയ
കേണക്കനികലേടുതച്ച്  ഇതനിനമാവശേര്യമമായ സലേകമകറടുക്കുന്നതനിനയ കകേട്ടനിട നനിര്മമാണ
തനിനമമായനി  50 കകേമാടനിരൂപ ബഡ്ജറനികന മറുപടനി പ്രസയഗതനില് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മനനി  പ്രഖര്യമാപനിക്കുകമന  ഞമാന  പ്രതര്യമാശേനിക്കുകേയമാണച്ച്.  2016-17-കലേ  ബഡ്ജറച്ച്
പ്രസയഗതനില് 5  കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനി പ്രഖര്യമാപനയ നടതനിയ പദ്ധതനിയമായനിരുന
നന്നമ്പ്ര പഞമായതനികലേ മൂരര്യ-കേമാപ്പെച്ച് ജലേകസചന-കടനികവളള പദ്ധതനി; ഈ പദ്ധതനിക്കച്ച്
തുരങ്കെയ വയ്ക്കുന്ന  സമസ്പീപനമമാണച്ച്  ഉകദര്യമാഗസര്  സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.  ഇറനികഗഷന  ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമനനികലേ
ചസ്പീഫച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുകട  അനമാവശേര്യ  കറനിപ്പുകേളയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളയ  ഈ  പദ്ധതനി
നനിലേവനില് വരരുകതന മുനകൂട്ടനി തസ്പീരുമമാനനിചതുകപമാകലേയമായനിരുന.  ഇതുസയബനനിചച്ച്
സര്ക്കമാരനിനച്ച്  കരഖമാമൂലേയ ഞമാന കേത്തു നല്കേനിയനിരുനകവങ്കെനിലയ നടപടനി ഉണമായനികല്ലെന
മമാത്രമല്ലെ,  ബഡ്ജറനില് ഈ പദ്ധതനിക്കച്ച്  10 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതണകമനളള ആവശേര്യയ
അയഗസ്പീകേരനിചമനില്ലെ.  മമാത്രമല്ലെ,  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്  വകേയനിരുതനിയ
തുകേയുകട  അടനിസമാനതനില്  പ്രവൃതനിക്കച്ച്  ഭരണമാനമതനി  നല്കന്നതനിനളള  നടപടനിയുയ
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ലെ എന്നതച്ച്  കഖദകേരമമാണച്ച്.  നന്നമ്പ്ര പഞമായതനികലേ  മൂരര്യ-കേമാപ്പെച്ച് ജലേകസചന
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പദ്ധതനിക്കച്ച് 10 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകമന്നച്ച് ഞമാന പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

കകേരളതനികലേ ഏറവയ നല്ലെ തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയമായനി പ്രവര്തന മനികേവനികന
അടനിസമാനതനില്  കതരകഞ്ഞടുക്കകപ്പെട്ടതമാണച്ച്  മലേപ്പുറയ  ജനില്ലെയനികലേ  തനിരൂരങ്ങമാടനി
തമാലൂക്കമാശുപത്രനി.  കവമാള്കട്ടജച്ച് ക്ഷമാമതമാലയ പവര്കേട്ടുമൂലേവയ പലേകപ്പെമാഴയ ഇവനിടകത
ചനികേനിത്സമാ സയവനിധമാനയ തമാളയകതറ്റുന്ന അവസയമാണുളതച്ച്. ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമായനി
എചച്ച്.റനി.  കലേന  വലേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതണകമന്ന
ആവശേര്യവയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ലെ. പമാവകപ്പെട്ട കരമാഗനികേകള കേരുതനികയങ്കെനിലയ തനിരുരങ്ങമാടനി
തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയനികലേക്കച്ച്  എചച്ച്. റനി.  കലേന വലേനിക്കുന്നതനിനള ഒരു കകേമാടനി രൂപ
വകേയനിരുതണകമന്നച്ച്   ആവശേര്യകപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  കടനികവള പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച് മുന്തനിയ
പരനിഗണന  നല്കന്ന  ബഡ്ജറമാകണന്നച്ച്  അവകേമാശേകപ്പെടുനകണങ്കെനിലയ  എകന
മണ്ഡലേതനികലേ  സസപ  പദ്ധതനികേളമായ  തനിരൂരങ്ങമാടനി-പരപ്പെനങ്ങമാടനി  കടനികവള
പദ്ധതനി,  നന്നമ്പ്ര പഞമായതനികലേ സമഗ കടനികവള പദ്ധതനി,  തനിരൂരങ്ങമാടനി കടനികവള
പദ്ധതനി കപപ്പെച്ച് കലേന മമാറല്, ഉളണയ കടനികവള പദ്ധതനി, പുതുപ്പെറമച്ച്-പട്ടമാങ്കെയയ
ജലേകസചന  പദ്ധതനി,  ഏരുകളയ  നവസ്പീകേരണയ  തുടങ്ങനിയ  കടനികവള  കേമാര്ഷനികേ
ജലേകസചന പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച് ഒരു രൂപകപമാലയ വകേയനിരുതനിയനിട്ടനില്ലെ.

കേമാര്ഷനികേ  കമഖലേയ്ക്കുള  എകതങ്കെനിലയ  പദ്ധതനികേള്  ഈ  ബഡ്ജറനിലകണമാ?
മലേപ്പുറയ ജനില്ലെയുകട കനല്ലെറ എന്നറനിയകപ്പെടുന്ന എകന നനികയമാജകേ മണ്ഡലേമുള്കപ്പെകടയുള
പലേ സലേങ്ങളനിലയ കവളയ കേനിട്ടമാകത കനല്കൃഷനി കേരനിഞണങ്ങുന്ന സമാഹചരര്യമമാണുളതച്ച്.
പമാടകശേഖരങ്ങളനില്  ജലേലേഭര്യത  ഉറപ്പുവരുതമാന  എകന്തങ്കെനിലയ  പദ്ധതനികേളണമാകകേണതുണച്ച്.
തടവകേമാരുകട അടനിസമാന കവതനയ  20  ശേതമമാനയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതമായനി ഒരു പ്രഖര്യമാപനയ
കേണ്ടു; അതച്ച് നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്. അകത അവസരതനില് എന്തുകകേമാണമാണച്ച് സയസമാന
സര്ക്കമാര് ജസ്പീവനക്കമാകര  മറനകപമായതച്ച്? എല്.ഡനി.എഫച്ച്. അധനികേമാരതനില് വന്നമാല്
പങ്കെമാളനിത കപനഷന പദ്ധതനി ഉകപക്ഷനിക്കുകമന്നച്ച് പ്രകേടനപത്രനികേയനില് പറഞ്ഞനിരുന.
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയുകട പ്രസയഗതനില് അതനികനക്കുറനിചച്ച് ഒരു വമാക്കുകപമാലയ കേണനില്ലെ.
കപനഷനപ്രമായയ  കൂട്ടുകമനയ ഇകല്ലെനയ കകേള്ക്കുന;  എന്തമാണച്ച്  അതനികനക്കുറനിചച്ച്
ഈ സര്ക്കമാരനികന നനിലേപമാടച്ച്?  കകേട്ടനിടയ നനിര്മനിക്കമാന കപമാകന്ന കകറ സര്ക്കമാര്
സ്കൂളകേളകട ലേനിസ്റ്റുയ കേമാലേമാകേമാലേങ്ങളമായനി ഈ നമാട്ടനില് നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്ന കകറ
കറമാഡുപ്രവൃതനികേളകടയുയ കടനികവള പദ്ധതനികേളകടയുയ പട്ടനികേയുയ നനിരതനി വലേനിചനസ്പീട്ടനി
തയമാറമാകക്കണതമാകണമാ  ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗയ;  ഇകതല്ലെമായ  എല്ലെമാക്കമാലേത്തുയ  നടന
കകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കേമാരര്യങ്ങളകല്ലെ?  കകേരളതനികലേ  സനിന്നനിയഗച്ച്  മനില്ലുകേള്  വലേനിയ
പ്രതനിസനനിയനിലേമാകണന്ന കേമാരര്യയ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി അറനിഞ്ഞ മട്ടനില്ലെ.  എകന
നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ എടരനികക്കമാടച്ച്  സനിന്നനിയഗച്ച്  മനില് അടക്കയ കകേരളതനികലേ
പലേ  മനില്ലുകേളയ  ഇടക്കമാലേതച്ച്  പൂട്ടനിക്കനിടക്കുകേയുണമായനി.ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കതമാഴനിലേമാളനികേളള
സമാപനങ്ങളമാണനിതച്ച്. ഇവയുകട പുനരുദ്ധമാരണതനിനച്ച് ബഡ്ജറനില് ആകകേ അനവദനിചതച്ച്
50  കകേമാടനി  രൂപ  മമാത്രമമാണച്ച്.   ഈ  തുകേ  കകേമാകണമാനയ  സനിന്നനിയഗച്ച്  മനില്ലുകേളകട
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പ്രതനിസനനി തസ്പീരുകേയനില്ലെ.  ബഡ്ജറച്ച് പ്രസയഗതനികന 133-ാം കപജനില് പറയുന്നതച്ച്,
2017-18-കലേ വരവകചലേവച്ച്  കേണക്കുകേള് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  നടപ്പു വര്ഷകത പ്രതനിസനനി
അടുത വര്ഷവയ തുടരുകമനതകന്നയമാണച്ച്.  ഇതനിനമുനപുള   132  കപജുകേളനിലയ
വമായനിചതച്ച് തകന സസപങ്ങള് മമാത്രമമാകണന്ന ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയുകട കറസമതമമാണച്ച്
ആ വമാക്കുകേള്.   

വനിദര്യമാഭര്യമാസ  കമഖലേയനില്,   ഹയര്  കസക്കണറനി  കമഖലേയനില്  2500  പുതനിയ  തസനികേകേള്
അനവദനിക്കമാന  കപമാകന  എന്നച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസയ  ഇവനികട  പറയുകേയുണമായനി.
3500 തസനികേകേളമാണച്ച് കവണതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമനനികന അവസമാന കേമാലേഘട്ടതനില്
ഈ തസനികേകേള് അനവദനിക്കമാന കവണനിയുളള കേര്യമാബനിനറച്ച് തസ്പീരുമമാനമുണമാകകേയുയ
അതച്ച് ഇലേക്ഷന കേമസ്പീഷനച്ച് അയയ്ക്കുകേയുയ കചയ.  അതനിനകശേഷയ ഈ ഗവണ്കമനച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസക്കമാലേയ വസ്പീഴ്ച വരുതനിയതുകകേമാണമാണച്ച്  അദ്ധര്യമാപകേ തസനികേകേള്
അനവദനിക്കമാന കേമാലേതമാമസമുണമായതച്ച്. 1995-ല് ആരയഭനിച എ.ഐ.പനി. സ്കൂളകേളകട
കേമാരര്യതനില് സര്ക്കമാര് സസസ്പീകേരനിച നനിലേപമാടച്ച്  അക്ഷന്തവര്യമമാണച്ച്.  എ.ഐ.പനി.  സ്കൂളകേളനില്
95  എല്.പനി.എസച്ച്.എ.,  യു.പനി.എസച്ച്.എ.  തസനികേകേള്  25-2-2016-കലേ മനനിസഭമാകയമാഗയ
അയഗസ്പീകേരനിചനിരുന.  എന്നമാല് കതരകഞ്ഞടുപ്പെച്ച്  പ്രഖര്യമാപനിചതനിനമാല് ഉതരവച്ച്  പുറപ്പെടുവനിചനില്ലെ.
ഇകപ്പെമാള് ഈ സര്ക്കമാര് പ്രസസ്തുത ഉതരവച്ച് റനിവന്യൂ കചയ്തച്ച് കപ്രമാകപ്പെമാസല് കകേമാടുക്കമാന
ഡനി.പനി.ഐ.-കയമാടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശേനിചതനികന  അടനിസമാനതനില്   രണ്ടു  റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേള്
ഇതനിനകേയ സര്ക്കമാരനികലേയച്ച് സമര്പ്പെനികചങ്കെനിലയ  യമാകതമാരു തസ്പീരുമമാനവമുണമായനിട്ടനില്ലെ.
2003-ല് കജമാലേനിയനില് പ്രകവശേനിച അദ്ധര്യമാപകേര്ക്കച്ച്  ഇകപ്പെമാഴയ ശേമളയ നല്കേമാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  എകന  നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ  കഫസലേനികന  ദമാരുണമമായ
കകേമാലേപമാതകേയ  സയബനനിചച്ച്  ഇന്നകലേ  ഞമാന  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനിയുകട
ശദ്ധയനില്കപ്പെടുതനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹതനികന ഭമാരര്യയച്ച് സര്ക്കമാര് കജമാലേനിയുയ കടുയബതനിനച്ച്
നഷപരനിഹമാരവയ  നല്കന്നതനികന  സയബനനിചച്ച്  പറഞ്ഞകപ്പെമാള്  മുഖര്യമനനി  ഒറവമാക്കനില്
ഇതുരണ്ടുയ ഇകപ്പെമാള് പരനിഗണനയനിലേനികല്ലെനപറഞ്ഞതച്ച് വളകരകയകറ ദുനഃഖകേരമമായ,
പ്രതനികഷധകേരമമായ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  എല്ലെമാ ഗവണ്കമനകേളയ ഇതുകപമാലളള സയഭവങ്ങളനില്
മതനിയമായ നഷപരനിഹമാരവയ കജമാലേനിയുയ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഗണനിചച്ച്  കഫസലേനികന
കടുയബതനിനച്ച് സഹമായവയ ഭമാരര്യയച്ച് കജമാലേനിയുയ നല്കേമാനള നനിര്കദ്ദേശേയ ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മുഖര്യമനനി ഒരനിക്കല്കൂടനി പരനികശേമാധനിക്കണകമന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ആവശേര്യകപ്പെടമാനളതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കജമാര്ജച്ച്  എയ  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ഈ  ബഡ്ജറനികന  പൂര്ണ്ണമമായുയ
പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച്ച്.  ബഡ്ജറനികന  സമാകങ്കെതനികേമമായ  വശേങ്ങളനികലേയ്കക്കമാനയ  പ്രകവശേനിക്കുന്നനില്ലെ.
പകക്ഷ,  കപമാതുവനില്  ബഡ്ജറച്ച്   അവതരനിപ്പെനിചതനിനകശേഷയ   പത്രമമാധര്യമങ്ങള്,
ദൃശേര്യമമാധര്യമങ്ങള്,  ബഹുജനങ്ങള്  എന്നനിവര്  ബഡ്ജറനികനമാടച്ച്  എങ്ങകനയമാണച്ച്
പ്രതനികേരനിചകതന്നച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനമാണച്ച്  ആദര്യയ  ഞമാന  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
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ജനില്ലെയനികലേ  എല്ലെമാ  പ്രധമാന  മമാധര്യമങ്ങളയ  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തതച്ച്  'കകേമാഴനികക്കമാടനിനച്ച്
കകേനനിറകയ'  എന്ന കഹഡനിയകഗമാടുകൂടനിയമാണച്ച്.  ബഡ്ജറനില് കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയച്ച്
അനവദനിച പദ്ധതനികേള് വനിശേദസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച് നസ്പീണ കലേഖനങ്ങള്തകന്ന എഴതനി.  മകനമാരമയുയ
മമാതൃഭൂമനിയുയ ഉള്കപ്പെകടയുള പത്രങ്ങള് ഓകരമാ നനികയമാജകേമണ്ഡലേകതയുയ പ്രകതര്യകേയ
പ്രകതര്യകേയ  കേവര്  കചയകകേമാണച്ച്  സമസ്പീപകേമാലേതച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെട്ട  എല്ലെമാ
ബഡ്ജറ്റുകേകളക്കമാളയ മനികേചതമാകണന്നച്ച് കതളനിവസഹനിതയ കേണക്കുകേള് ഉദ്ധരനിചകകേമാണച്ച്
സമാപനിക്കുകേയുണമായനി.  കക്ഷമകപനഷനകേള്  1100  രൂപയമായനി കടനിശ്ശേനികേരഹനിതമമായനി
കകേമാടുക്കുകമന്ന വമാഗമാനയ  സമാധമാരണക്കമാരുകടയനിടയനില്  വലേനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷയമാണുളവമാക്കനിയതച്ച്.
ഇവനികട  ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്നകപമായനി  എന്ന  കപരനില്  വനിലേപനിക്കമാന  ശമനിക്കുന്ന
പ്രതനിപക്ഷയ;  അതനികലേ ചനിലേ ഭമാഗങ്ങള് കചമാര്ന്നനിട്ടുണമാകേമായ,  പത്രങ്ങളനില് വന്നതച്ച്
ശേരനിയമാണച്ച്.  വര്ഷമാന്ത കേമനി,  വര്ഷമാന്ത തനനി എനള സമാകങ്കെതനികേ കേണക്കുകേളമാണച്ച്
വന്നതച്ച്. വര്ഷമാന്ത കേമനി,  വര്ഷമാന്ത തനനി എനപറഞ്ഞമാല് എന്തമാകണന്നച്ച് എനനിക്കച്ച്
മനസനിലേമായനിട്ടനില്ലെ.  ആ ഭമാഗകമമാന്നച്ച് കചമാര്നകപമായനി എനവചച്ച് ആകേമാശേയ ഇടനിഞ
വസ്പീഴമാകനമാനയ  കപമാകന്നനില്ലെ.  പൂര്വ്വകേമാലേ അനഭവങ്ങള്  പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  കബക്കറനി
സമാധനങ്ങളണമാക്കുന്ന ആളകേള്,  സസര്ണ്ണപ്പെണനിക്കമാര്,  കടകച്ച്കറല് കഷമാപ്പെച്ച്  നടത്തുന്ന
ആളകേള്  എന്നനിവരുള്കപ്പെകടയുളവകര  മകനമാരമയുയ  മമാതൃഭൂമനിയുയ  ഉള്കപ്പെകടയുള
പത്രങ്ങള് പ്രസ്പീ-ബഡ്ജറച്ച് ചര്ചയച്ച്  വനിളനിചച്ച്  അവരുമമായനി  bargain  കചയ്തച്ച് നനികതനി
കൂട്ടമാനള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിക്കമാന കപമാകകേയമാകണനളതമാണച്ച്. നനികതനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാതനിരനിക്കണകമങ്കെനില്  ഇത്ര  ശേതമമാനയ,  എന്ന  നനിലേയനില്  വനിലേകപശേനി
പണയ  വമാങ്ങനിയ,  സമസ്പീപകേമാലേകത  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  ബഡ്ജറച്ച്  വനിറച്ച്
കേമാശേമാക്കുകേയമായനിരുന എന്ന ആകക്ഷപയ പൂര്ണ്ണമമായുയ ശേരനിവയ്ക്കുന്ന നടപടനിയമാണച്ച്
നമായ കേണതച്ച്.  ആ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനികയ വമാകനമാളയ പുകേഴനി  ലേഡ  വനിതരണയ
കചയ്ത പ്രതനിപക്ഷ എയ.എല്.എ.-മമാര് ഇകപ്പെമാള് വര്ഷമാന്ത കേമനി കചമാര്നകപമായനി,
വര്ഷമാന്ത  തനനി  കചമാര്നകപമായനി  എന്നതനികന  കപരനില്  വല്ലെമാകത  വനിലേപനിക്കുന്ന
വനികരമാധമാഭമാസയ എത്ര  ആകലേമാചനിചനിട്ടുയ മനസനിലേമാകന്നനില്ലെ. 

കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയനികലേ കപമാതു അടങ്കെല് കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത അകപക്ഷനിചച്ച്
നല്ലെ നനിലേയനില് വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുകണന്ന കേമാരര്യയ  സകന്തമാഷമാര്ഹമമാണച്ച്.  അതുകപമാകലേ
കചറുകേനിട കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് വനിലേസനിരതമാ ഫണച്ച് എന്ന നനിലേയനില്  150  കകേമാടനി  രൂപ
റബ്ബറനിനപുറകമ വകേയനിരുതനിയതുയ നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്. വനിലേസനിരതമാ ഫണച്ച് കകേവലേയ
നൂകറമാ നൂറമകതമാ കൂടനിയതുകകേമാണ്ടുമമാത്രയ ഉല്പമാദനകചലേവനിനനസരനിചച്ച് വനിലേ ലേഭനിക്കുന്നനില്ലെ
എന്ന  പരനിതമാപകേരമമായ  അവസയമാണച്ച്  നമ്മുകട  കൃഷനിക്കമാര്  ഇന്നച്ച്  കനരനിടുന്ന
ഏറവയ വലേനിയ പ്രശയ.  അതനിനച്ച് പരനിഹമാരയ കേമാണമാന കറചകൂടനി നല്ലെ പമാകക്കജച്ച്
പ്രഖര്യമാപനികക്കണതുകണന്നമാണച്ച് എകന അഭനിപ്രമായയ. അതുകപമാകലേ കേമാര്ഷനികേകമഖലേയനില്
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ജലേകസചനതനിനച്ച് കദശേസ്പീയ  ശേരമാശേരനികയക്കമാള് കറഞ്ഞ നനിരക്കമാണച്ച് ജലേകസചനിതമമായ
ഭൂമനിക്കച്ച്  കകേരളതനിലളതച്ച്.  അതനില്തകന്ന  ദക്ഷനികണന്തര്യന  സയസമാനങ്ങകള
അകപക്ഷനിചച്ച് കേമാര്ഷനികേ ജലേകസചന പദ്ധതനിക്കുയ നമ്മുകട നസ്പീക്കനിയനിരനിപ്പെച്ച് കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷങ്ങളനില് കറഞവരനികേയമാണച്ച്. അതച്ച്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ജലേകസചനമനില്ലെമാകത കേമാര്ഷനികേ ഉല്പമാദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന സമാധനിക്കുകേയനില്ലെ.
ഉല്പമാദനക്ഷമതയുയ ഉല്പമാദനവയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാകത ആകഗമാളസ്പീവത്ക്കരനിക്കകപ്പെട്ട കേകമമാളതനില്
നമുക്കച്ച്  പനിടനിചനനിലമാന സമാധനിക്കുകേയനില്ലെ.  അതുകകേമാണച്ച് ഉല്പമാദനക്ഷമതമാ വര്ദ്ധനവനിനച്ച്
ആവശേര്യമമായ വനിധതനില് ജലേകസചന സഗൗകേരര്യങ്ങള് വനികേസനിപ്പെനിക്കണയ.  കേനകേക്കുന്നച്ച്
കകേമാട്ടമാര തനില് നടതനിയ 'കവഗ' എകനിബനിഷന നമുക്കമാകകേ പ്രകചമാദനയ നല്കന്ന
കേമാരര്യമമാണച്ച്. കവഗ കമമാഡലേനില് value addition എന്ന നനിലേയനിലള പരനിപമാടനികേള്
എല്ലെമാ നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനിലയ  വമാര്ഡച്ച്  അടനിസമാനതനികലേമാ  കസ്റ്റേര്  കമമാഡലേനികലേമാ
കതരകഞ്ഞടുതതനിനകശേഷയ നടപ്പെനിലേമാക്കമാനമാവശേര്യമമായ ക്രമസ്പീകേരണങ്ങളണമാകകേണതുണച്ച്.
കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയനികലേ  പ്രകൃതനികക്ഷമാഭയമൂലേമുള  ദുരനിതമാശേസമാസതനിനച്ച്  നഷപരനിഹമാര
കടനിശ്ശേനികേ  77  കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുത്തു എന്നമാണച്ച് ബഡ്ജറനില് പറയുന്നതച്ച്.  അതച്ച്
നല്ലെ  കേമാരര്യയ  തകന്നയമാണച്ച്.  മൂനനമാല  വര്ഷയമുമ്പുണമായ  പ്രകൃതനികക്ഷമാഭതനികന
ഫലേമമായുള നഷപരനിഹമാരത്തുകേ കേനിട്ടമാന  അവകശേഷനിക്കുന്നവര് ഞങ്ങളകട ജനില്ലെയനിലണച്ച്.
അതച്ച്  കകേമാടുക്കമാന  ആവശേര്യമമായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  തനിരുവനന്തപുരയ
കമഡനിക്കല് കകേമാകളജനിനച്ച് 400 കകേമാടനി രൂപ പ്രകതര്യകേയ വകേയനിരുതനിയതമായനി കേണ്ടു.
കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്  കമഡനിക്കല്  കകേമാകളജനികനക്കുറനിചള   പരമാമര്ശേയ  ബഡ്ജറനില്
കേണനില്ലെ.  നനിര്ഭമാഗര്യവശേമാല് വനിട്ടുകപമായതമായനിരനിക്കുയ.  

ധനകേമാരര്യവയ കേയറുയ വകപ്പുമനനി (കഡമാ  .    ടനി  .  എയ  .    കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്):  സര്,
കമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേള് അവരവരുകടതമായ കപ്രമാജക്ടുകേള് തയമാറമാക്കനി സമര്പ്പെനിക്കുയ.
തനിരുവനന്തപുരയ  കമഡനിക്കല്  കകേമാകളജച്ച്  അതരതനിലള  വനിശേദമമായ  കപ്രമാജകച്ച്
തയമാറമാക്കനി  കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  സമര്പ്പെനിച.  അതുകകേമാണമാണച്ച്  ആ കപരുമമാത്രയ  വന്നതച്ച്.
ബമാക്കനിയുള  കമഡനിക്കല്  കകേമാകളജുകേളകട  കപരുകേള്  കപ്രമാജകച്ച്  വരുന്ന  മുറയച്ച്
പരനിഗണനിക്കുയ.   

ശസ്പീ  .    കജമാര്ജച്ച്  എയ  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  അക്കമാരര്യതനില്  സകന്തമാഷമുണച്ച്.
ഞങ്ങളകട  ജനില്ലെയനില് കമജര് കടനികവള പദ്ധതനിയുണമായനിരുന.  തനിരുവമമാടനി,  കന്നമയഗലേയ,
കകേമാടുവളനി  തുടങ്ങനിയ  നനികയമാജകേമണ്ഡലേങ്ങകള  ബമാധനിക്കുന്നതുയ  എന.ഐ.റനി.,
കകേ.എയ.സനി.റനി.  കമഡനിക്കല് കകേമാകളജച്ച്,  ഐ.ഐ.എയ.  തുടങ്ങനിയ കേര്യമാമസുകേളനില്
കവളയ കകേമാടുക്കമാനമായനി ആവനിഷ്കരനിച  ഒരു വലേനിയ പദ്ധതനിയമാണതച്ച്.   അതനികന
പ്രമാഥമനികേ ഡനിസഷന നടതനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് കകേമാടുക്കുകേയുയ കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ വകര പ്രമാഥമനികേ
അകലേമാട്ടച്ച്കമനച്ച് എന്ന രസ്പീതനിയനില് തുകേയുയ നസ്പീക്കനിവചനിരുന.  ഈ ബഡ്ജറനില് തുകേ വന്നനില്ലെ.
അക്കമാരര്യയ  ശദ്ധനിക്കുകമന്നച്ച്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  അതുകപമാകലേ,  തനിരുവമമാടനിയനികലേ
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ടണല് കറമാഡനികന നനിര്മമാണയ യമാഥമാര്തര്യമമായമാല് കകേരളതനികന ചരനിത്രതനികലേ
ഏറവയ വലേനിയ നനിര്മമാണമമായനിരനിക്കുയ ആറച്ച് കേനികലേമാമസ്പീറകറമാളയ വരുന്ന ടണലേമാണച്ച്
വനിഭമാവന കചയ്തനിട്ടുളതച്ച്.  കകേമാങ്കെണ് റയനില്കവ willingness അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. കഡമാ.
ഇ.  ശസ്പീധരന  അതനില്  involved  ആണച്ച്.  അതച്ച്  യമാഥമാര്തര്യമമാക്കമാനമാവശേര്യമമായ
നടപടനികേള്കൂടനി സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിക്കുന.  

മലേകയമാര കഹകവകേകളക്കുറനിചച്ച്  ഇതവണ  പരമാമര്ശേനിക്കകപ്പെട്ടതനില്  കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
ജനില്ലെ  ഉള്കപ്പെട്ടു  കേമാണുന്നനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനില്  ഉള്കപ്പെടുതനിയനിരുന.  എല്ലെമാ
ഡസ്പീകറയനില്സുയ ഉള്കക്കമാള്ളുന്ന ഒരു ഡനിസഷന ഞങ്ങളകട ജനില്ലെയനികലേ  മനനിമമാരുള്കപ്പെ
കടയുളവര് നടതനിയനിരുന. 

കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്: സര്, മലേകയമാര ജനില്ലെയനികലേ കകേമാഴനികക്കമാടച്ച്
റസ്പീചച്ച്  ഇതനിനകേയ  തകന്ന  കവകറ  കപ്രമാജകനില്   ഉള്കപ്പെടുതനിക്കഴനിഞ.  നനിലേവനില്
അതനിനമാവശേര്യമമായ ഫണച്ച് ഏര്പ്പെമാടച്ച് കചയ്തനിട്ടുണച്ച്. 

ശസ്പീ  .    കജമാര്ജച്ച്  എയ  .    കതമാമസച്ച് :  സര്,  പതച്ച്  ജനില്ലെകേള് എന  പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്
ഒനപകതണ്ണയ മമാത്രയ പ്രഖര്യമാപനിചകപ്പെമാള് നമാട്ടുകേമാര് സയശേയയ കചമാദനിചതുകകേമാണമാണച്ച്
ഞമാനനിവനികട സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്. കൂടുതല് കേമാരര്യങ്ങളനികലേയച്ച് കപമാകന്നനില്ലെ.

ഫമാസനിസകതക്കുറനിചള നനിര്വ്വചനയ ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതമാമസച്ച് കചമാദനിക്കുകേയുണമായനി.
ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  വലേനിയ  പണ്ഡനിതനയ  എല്ലെമാ  പ്രശങ്ങളനിലയ  സജസ്പീവമമായനി
ഇടകപടുകേയുയ  ആരുയ ആവശേര്യകപ്പെട്ടനികല്ലെങ്കെനിലയ  നനിരമാഹമാരയ  കേനിടക്കുകേയുയ കചയ്യുന്ന
ഒരു  മനഷര്യനമാണച്ച്.  യുവനടനി  ആക്രമനിക്കകപ്പെട്ടകപ്പെമാള്  നടനിയുകട  കടുയബതനിനയ
നടനിക്കുയ നമാട്ടുകേമാര്ക്കുയ കപമാലേസ്പീസച്ച് അകനസഷണയ കമമാശേമമാകണന്ന പരമാതനിയനില്ലെ.  പകക്ഷ,
അകദ്ദേഹയ സസയയ ഒരു പരമാതനിയുണമാക്കനി ഒരു ദനിവസയ പട്ടനിണനി കേനിടന. ഒരു ദനിവസയ
പട്ടനിണനി  കേനിടക്കുകേയമാകണങ്കെനില്  പ്രശമനില്ലെ.   ഞങ്ങകളല്ലെമായ  എട്ടുയ  പത്തുയ  ദനിവസയ
പട്ടനിണനി കേനിടന്നനിട്ടുളളവരമാണച്ച്. രമാവനികലേ 10 മണനിക്കച്ച് വന്നച്ച് അഞച്ച് മണനിക്കച്ച് എഴകന്നറ്റു
കപമാകന്ന  ഒരുതരയ  പട്ടനിണനി  സമരയ.  അങ്ങകനയുള  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസനിനച്ച്
ഫമാസനിസകമകന്തന്നച്ച്  അറനിയനികല്ലെങ്കെനില് അതനില്നനിന്നച്ച്  എന്തമാണച്ച് മനസനിലേമാകക്കണതച്ച്?
ബനി.കജ.പനി.  ഇന്നകലേവകര  പറഞ്ഞനിരുന്നതച്ച്  സഖമാവച്ച്  പനിണറമായനി  വനിജയകന
കേര്ണ്ണമാടകേതനില് കേമാലകതനിക്കനില്ലെ എന്നമാണച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് പറയുന്നതച്ച് കഹദമാബമാദനിലയ
കേമാലകതനിക്കനില്ലെ എന്നമാണച്ച്.  കേമാലക്കുതനിക്കനില്ലെ എനപറഞ്ഞമാല് അതച്ച് കഫഡറല്
സയവനിധമാനകതമാടുള  കവല്ലുവനിളനി  മമാത്രമല്ലെ,  ഇന്തര്യയനികലേ  ശേക്തമമായ  ഇടതുപക്ഷ
പ്രസമാനങ്ങകള നശേനിപ്പെനിക്കുകേ എന്ന ലേക്ഷര്യമമാണച്ച്.  കലേമാകേതച്ച് എല്ലെമായനിടത്തുമുണമായനിട്ടുള
അനഭവയ ഇതുതകന്നയമാണച്ച്.  നനിലേവനിലള കേമന്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പമാര്ട്ടനികേകള  പൂര്ണ്ണമമായുയ
തകേര്കതറനിഞകകേമാണമാണച്ച്  ഏകേമാധനിപതര്യയ  അതനികന  സമ്പൂര്ണ്ണതയനികലേയച്ച്
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കേടനവന്നകതന്ന  ചരനിത്രയ  പഠനിക്കുന്നവര്കക്കല്ലെമായ  മനസനിലേമാകന്ന  കേമാരര്യമമാണച്ച്.
ഇന്തര്യയനില്  ബനി.കജ.പനി.  എന്ന  പമാര്ട്ടനി  യഥമാര്തതനില്  നമാസനിസകതയുയ
ഫമാസനിസകതയുയ ഒരുകപമാകലേയമാണച്ച്  പ്രസനച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച്. 

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച് : സര്, ഞമാന കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച്ച്.

മനി  .   കചയര്മമാന : എന്തമാണച്ച് കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമര്,  ഞമാന  ഉപവമാസയ
അനഷനിചതനികനപ്പെറനിയുയ ഒരു കേമാരര്യവമനില്ലെമാകതമാരു കകേസച്ച് സയബനനിചയ പറഞ. .....
(ബഹളയ)......  ഞമാന  പറകഞ്ഞമാകട്ട.  പറയമാന  സമതനിക്കനികല്ലെങ്കെനില്  പനികന്ന
എങ്ങകനയമാണച്ച്? 

മനി  .    കചയര്മമാന:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്,  അങ്ങച്ച്  ചുരുക്കനി  പറയൂ.   .....
(ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  അതുകവണ.  അതവര്ക്കറനിയമായ.  അതച്ച്
നനിങ്ങള്ക്കറനിയനികല്ലെങ്കെനില് ഞമാന കചവനിയനില് പറഞതരമായ.  (.....ബഹളയ......) 

മനി  .    കചയര്മമാന:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്,  അങ്ങച്ച്  അവസമാനനിപ്പെനിക്കൂ.
പസ്പീസച്ച്...........

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതമാമസച്ച്: സര്, എകന്ന പറയമാന അനവദനിക്കുന്നനില്ലെ. 

മനി  .    കചയര്മമാന:  ......പസ്പീസച്ച്.....പസ്പീസച്ച്.....  അങ്ങച്ച്  കേണ്ക്ലൂഡച്ച്  കചയ.  അങ്ങച്ച്
കപമായനിനച്ച് പറയൂ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ഞമാന  കവറുകത  ഇവനികട  ഇരുന്നകപ്പെമാള്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കമമര് എകന നനിരമാഹമാരകതപ്പെറനിയുയ ഒരു കപണ്കട്ടനികയപ്പെറനിയുയ
പറയുകേയുണമായനി.  കകേരളതനികന  ചരനിത്രതനില്  ഒരു  കപണ്കട്ടനി  ഇത്രയുയ
ഭസ്പീകേരമമായനി പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കകപ്പെട്ട അവസയുണമായകപ്പെമാള് നനിങ്ങകളകപ്പെമാലള ആളകേള്
എവനികടയമായനിരുനകവന്നച്ച്  അറനിയമാന എനനിക്കച്ച്  തമാല്പ്പെരര്യമുണച്ച്.  നനിങ്ങളകട വമായച്ച്
മൂടനി കകേട്ടനികയമാ?  കലേമാകേയ കേണ ഏറവയ വലേനിയ ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്  (കമക്കച്ച് ഓഫച്ച്) ......
(ബഹളയ).....

മനി  .    കചയര്മമാന:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസച്ച്  ഉന്നയനിചതനില്  കപമായനിനച്ച്  ഇല്ലെ.
അതുകകേമാണച്ച് ശസ്പീ. കജമാര്ജച്ച് എയ. കതമാമസനിനച്ച് പ്രസയഗയ തുടരമായ. 

ശസ്പീ  .     കജമാര്ജച്ച് എയ  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ഞമാന എകന പ്രസയഗതനില് അകദ്ദേഹകത
വര്യക്തനിപരമമായനി കതകജമാവധയ കചയമാന ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടനില്ലെ. ഇങ്ങകന ജനകേസ്പീയ പ്രശങ്ങളനില്
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ഇടകപടുന്ന  ഒരമാള്ക്കച്ച് ഫമാസനിസകമന്തമാകണന്നച്ച് തനിരനിഞ്ഞനിട്ടനികല്ലെന്ന പ്രകയമാഗകതയമാണച്ച്
ഞമാനനിവനികട സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.

നമാസനിസകതയുയ ഫമാസനിസകതയുയ  ഒരുകപമാകലേ  ഉള്കക്കമാള്ളുന്ന,  രണനികനയുയ
സസഭമാവങ്ങള് പ്രകേടമമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന ഇന്തര്യ ഭരനിക്കുന്ന ബനി.കജ.പനി.   ഇടതുപക്ഷ
പ്രസമാനകത നശേനിപ്പെനിക്കമാനമാണച്ച് ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനികന കേരുതനമായ കനതമാവച്ച്
സഖമാവച്ച് പനിണറമായനി വനിജയകന ഇന്തര്യയനികലേവനികടയുയ കേമാലകതമാന അനവദനിക്കനില്ലെ
എന്നച്ച്  പറയുന്ന  ഭസ്പീഷണനി  അതനികന  ഭമാഗമമാണച്ച്.  ഇവനികട  ബനി.കജ.പനി.-കയ
അതനിശേക്തമമായനി എതനിര്കക്കണ ഒരു കേമാലേഘട്ടതനില് കകേരളതനികലേ യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ബനി.കജ.പനി.-യുമമായനി എല്ലെമാ കമഖലേയനിലയ കൂട്ടുകൂടുനകവന്ന നഗ്നസതര്യമമാണച്ച് ദനിവസയ
കചല്ലുകന്തമാറുയ അനമാവരണയ കചയവരുന്നതച്ച്. ഇവനികട നടക്കുന്ന എല്ലെമാ സമരങ്ങളനിലയ
ബനി.കജ.പനി.-യുയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  ഒരുകപമാകലേയമാണച്ച്.  അതച്ച്  കപണ്കട്ടനികയ
പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രശമമായമാലയ  ലേമാ  കകേമാകളജച്ച്  പ്രശമമായമാലയ  അതനിനപ്പുറയ  വരുന്ന
മകറല്ലെമാ വനിഷയങ്ങളനിലയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  ബനി.കജ.പനി.-യുയ ഒന്നമാണച്ച്.   ഇതുകേണച്ച്
മനയകനമാന്തനിട്ടമായനിരനിക്കുയ രമാത്രനികേമാലേങ്ങളനില് ബനി.കജ.പനി.-യുയ പകേല് കകേമാണ്ഗസ്സുമമായനി
മമാറുന്ന പ്രവണത അവസമാനനിപ്പെനിക്കണകമന്നച്ച് ശസ്പീ.  എ.  കകേ.  ആനണനി പറഞ്ഞതച്ച്.
സഖമാവച്ച് പനിണറമായനി വനിജയകന കേമാലകതമാന അനവദനിക്കനികല്ലെന്നച്ച് പറഞ്ഞകപ്പെമാള്
സഭ പ്രകമയയ പമാസമാക്കുകേയുണമായനി.  അതനില് കകേമാണ്ഗസച്ച്  നല്ലെ പങ്കെച്ച്  വഹനിചതച്ച്
നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  എന്നമാല് പ്രശങ്ങകള കകേവലേമമായനി  കേമാണുന്ന രസ്പീതനിയനില്നനിനയ
മമാറനി,  ബനി.കജ.പനി.-കയ  മനസനിലേമാക്കമാന,  ബനി.കജ.പനി.-യുകട  വര്ഗ്ഗസസഭമാവയ
മനസനിലേമാക്കമാന, അവരുകട സമസ്പീപനയ മനസനിലേമാക്കമാന കകേമാണ്ഗസനിനച്ച് കേഴനിയണയ.
കകേമാണ്ഗസച്ച് അതനികന മതനനിരകപക്ഷ പമാരമരര്യതനികലേയച്ച് തനിരനികകേ വന്നനിട്ടനികല്ലെങ്കെനില്
കകേമാണ്ഗസച്ച് ഉണമാകേനില്ലെ. 

മനി  .   കചയര്മമാന: അങ്ങയുകട സമയയ കേഴനിഞ. 

ശസ്പീ  .    കജമാര്ജച്ച്  എയ  .    കതമാമസച്ച്:  സര്,  ഞമാന  അവസമാനനിപ്പെനിക്കമായ.
ശസ്പീ.  പനിണറമായനി  വനിജയകന  തലേ  കകേമായമാന  ഒരു  കകേമാടനി  രൂപ  കകേമാടുക്കുകമന്നച്ച്
പറഞ്ഞ കന്ദന ചന്ദ്രമാവതനികന നര്യമായസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച് ആ ഒരു കകേമാടനി രൂപ വമാങ്ങമാന
ഞമാന  തയമാറമാകണന്നച്ച്  മുസസ്പീയ  ലേസ്പീഗനികന  പഞമായതച്ച്  കമമര്  പറയുകേയുണമായനി.
അതനികനതനികര  ശേക്തമമായ പ്രതനികഷധയ  കഫയ്സച്ച്  ബുക്കുകേളനിലൂകടയുയ  കസമാഷര്യല്
മസ്പീഡനിയകേളനിലൂകടയുയ മറ്റുയ വരനികേയുണമായനി. 

മനി  .    കചയര്മമാന:  പസ്പീസച്ച്  കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.  അങ്ങയുകട സമയയ  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.
ശസ്പീ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല് അകങ്ങയച്ച് സയസമാരനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷയസസ്പീര്: സര്, കപമായനിനച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്...റൂള് 307
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മനി  .   കചയര്മമാന: എന്തമാണച്ച് പറയമാനളതച്ച്?

ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷയസസ്പീര്: സര്, ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതമാമസച്ച് ഉന്നയനിച പരമാമര്ശേയ
സഭയകേതച്ച്  ഉപകയമാഗനികക്കണ  വമാക്കല്ലെ.  ഒരു  സഭമായഗകത  insult  കചയ്യുന്ന
രസ്പീതനിയനിലേമായനിരുന ആ പദപ്രകയമാഗയ.   

മനി  .   കചയര്മമാന: എന്തമാണച്ച് ആ വമാക്കച്ച്?

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷയസസ്പീര്: സര്, കചവനിയനില് പറയമായ എന്നമാണച്ച്  പറഞ്ഞതച്ച്.
കചവനിയനില് പറയമാകമന്നച്ച് പറഞ്ഞമാല് അതനിനച്ച്  കവകറ ചനിലേ അര്തങ്ങളണച്ച്.  റൂള്
307 അനസരനിചച്ച് ആ വമാക്കച്ച് എകച്ച്പഞച്ച് കചയണയ.

മനി  .   കചയര്മമാന: അതനില് പ്രകതര്യകേ കപമായനികനമാനമനില്ലെ. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്:  സര്,  എകന  സമയയ  വളകര  പരനിമനിതമമാണച്ച്.
കപമാരമാതതനിനച്ച്  മൂന്നച്ച്  മണനിക്കച്ച്  മമാര്കച്ച്സനിസ്റ്റേച്ച്  പമാര്ട്ടനിയുകട  ഓള്  ഇന്തര്യമാ  ജനറല്
കസക്രട്ടറനി സയസമാരനിക്കുന്ന ചടങ്ങനില് കപമാകകേണതമായനിട്ടുളതുകകേമാണച്ച്  എല്ലെമാവരുയ
പ്രസയഗയ  ചുരുക്കണകമന്നച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര്  കേല്പ്പെനിചനിട്ടുമുണച്ച്.  ഇതമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാഴകത  സമാഹചരര്യയ.  അതുകകേമാണച്ച്  അടനിസമാനപരമമായ  ചനിലേ  കേമാരര്യങ്ങള്
മമാത്രകമ  പറയമാന ആഗഹനിക്കുനള്ളു. 

ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്  സയസമാനതനിനച്ച്  വകേയനിരുതനിയ,  കകേരള
സയസമാനതനികന ആകകേ വരുമമാനതനികന ഏതമാണച്ച്  31  ശേതമമാനവയ വരുന്നതച്ച്
കകേന്ദ്രതനികന ഗമാകനമാ, സഹമായകമമാ, ഗമാനച്ച്-ഇന-എയ്കഡമാ വഴനിയമാണച്ച്. കകേന്ദ്രതനികന
ധമാരമാളയ പദ്ധതനികേള്, ആ പദ്ധതനികേളകട കപരച്ച് പറയമാകത,  പലേ പദ്ധതനികേളകടയുയ
കപരുകേള്  മമാറനിയനിട്ടുകകേമാണച്ച്  നടപ്പെമാക്കുന്ന നടപടനിയമാണച്ച്  കേമാണുന്നതച്ച്.  കകേരള സര്ക്കമാരുയ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരുയ ഭമാരതതനികന ഭമാഗമമാണച്ച്. പരസരയ സഹകേരനിചച്ച് നനില്കക്കണതച്ച്
ചരനിത്രപരമമായ  ആവശേര്യമമാണച്ച്.  സയഘര്ഷതനികനയുയ  ഏറ്റുമുട്ടലേനികനയുയ  സമസ്പീപനമല്ലെ
കകേരളതനിലള  ജനങ്ങള്ക്കുയ ഈ രമാജര്യതനികന പുകരമാഗതനിക്കുയ  സഹമായകേമമായനിട്ടുളതച്ച്.
ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനികന ആരയഭതനില്തകന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കമാരനികന നയപരനിപമാടനികേള്
ഒകരമാകന്നമാകരമാന്നമായനി  വനിശേദസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച്,  അതനികന വനിമര്ശേനിക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  മുനഗണന  നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്.  ഇതച്ച്  രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായനി
ലേമാഭകേരമമായനിരനിക്കമായ;  പകക്ഷ  സയസമാനതനികന  സമാമതനികേ  പുകരമാഗതനിക്കച്ച്
പ്രമാകയമാഗനികേമമായ കനട്ടങ്ങള് കകേവരനിക്കമാനമാവശേര്യമമായ സഹകേരണയ ശേക്തനികപ്പെടുതമാന
ഉപകേമാരപ്രദമകല്ലെന്നച്ച് ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

1.00 P.M]
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ബഡ്ജറച്ച്  പ്രസയഗതനില്  മകനമാഹരമമായ  സസപങ്ങള്  വരചകേമാണനിചനിട്ടുണച്ച്.
നല്ലെ സസപങ്ങളമാണച്ച് സമാഹനിതര്യ ഭമാഷയനില് പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.  അകതല്ലെമായ നല്ലെതമാണച്ച്.
പകക്ഷ അതച്ച് പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി നടപ്പെമാക്കമാന സമാധനിക്കുകമമാ എനള കേമാരര്യതനില്
ഏകറ  സയശേയമുണച്ച്.  477  കകേമാടനി  രൂപയുകട  കേമനി  ബഡ്ജറമാണച്ച്  അവതരനിപ്പെനി
ചനിട്ടുളതച്ച്. എന്നമാല് ഇതനികനമാകടമാപ്പെയ മകറമാരു 25,000 കകേമാടനി രൂപയുകട വനികേസന
പദ്ധതനികേളമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട പ്രഖര്യമാപനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതച്ച്  നടപ്പെനിലേമാക്കമാന
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  എവനികടനനിന്നച്ച്  പണയ  ലേഭനിക്കുകമനള  കേമാരര്യതനില്  വര്യക്തമമായ
രൂപമനില്ലെ. മുന ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയമായ ശസ്പീ. കകേ. എയ. മമാണനി ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ,
കേനിഫ്ബനി എനളതച്ച് ഒരു സസപമമാണച്ച്, ഒരു സങ്കെല്പ്പെമമാണച്ച്. ആ സങ്കെല്പ്പെയ ഇനനിയുയ
പൂര്ണ്ണമമായനി രൂപകപ്പെട്ടനിട്ടനില്ലെ. അതനികലേ റൂള്സുകപമാലയ കപ്രമാപ്പെറമായനി കഫയനിയ കചയ്യുകേകയമാ
കകേമാണ്സ്റ്റേനിറന്യൂട്ടച്ച് കചയ്യുകേകയമാ കചയ്തനിട്ടനില്ലെ എന്നതമാണച്ച് സനിതനി.  അങ്ങകനയുള ഒരു
ഇകവമാള്വനിയഗച്ച് ഐഡനിയയനില് നനിനണമാകകമനള സസപതനികന അടനിസമാനതനില്,
വനിശേമാലേമമായ വലേനിയ പദ്ധതനികേള്ക്കുയ  മറച്ച്  കേമാരര്യങ്ങള്ക്കുയ  25,000  കകേമാടനി  രൂപ
നസ്പീക്കനിവചമാല് അകതങ്ങകന നടപ്പെമാകകമന്നറനിയനില്ലെ.  എകന ഒരനഭവയ ഞമാന പറയമായ.
ആറ്റുകേമാല്  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെച്ച്  പദ്ധതനിക്കുകവണനി  100  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുകണന്നച്ച്
കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത ബഡ്ജറനില് മുന ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി പറയുകേയുണമായനി. ഞമാന
വളകര സകന്തമാഷനിച. എകന മണ്ഡലേതനികലേ എല്ലെമാ ആള്ക്കമാകരമാടുയ ഞമാനമാക്കമാരര്യയ
പറഞ.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  പനിന്നസ്പീടച്ച്  യമാകതമാരു  നടപടനിയുമുണമായനില്ലെ.  ടഗൗണ്ഷനിപ്പെനികന
സയബനനിചച്ച് അകനസഷനിക്കമാനകവണനി  ഞമാനവനികട  കപമായകപ്പെമാള് ആരുകട  കകേവശേവയ
അതനികന  കകേമാപ്പെനി  ഉണമായനിരുന്നനില്ലെ.  ആ  പദ്ധതനി  ഇതുവകര  നടപ്പെമാക്കനിയനിട്ടനില്ലെ.
അതനികന  സനിതനി  ഇനയ  അങ്ങകനതകന്നയമാണച്ച്.  മമാത്രമല്ലെ,  മണക്കമാടച്ച്  നനിന്നച്ച്
ആറ്റുകേമാല്  കക്ഷത്രതനികലേയ്ക്കുള  കറമാഡനിനമായനി  ഫണച്ച്  അനവദനിചനിട്ടുകണന്നച്ച്  മുന
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി പ്രസയഗനിക്കുന്ന അവസരതനില് പറയുകേയുണമായനി. എന്നമാല്
ആ കക്ഷത്രതനികലേയ്ക്കുള കറമാഡല്ലെ; മണക്കമാടച്ച് നനിന്നച്ച് ചനിറമുക്കച്ച് വകരയുളള കറമാഡമാണച്ച്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  മുന  ബഡ്ജറനില്  ഇങ്ങകനകയമാകക്കയുള  സമാഹചരര്യയ
നനിലേനനില്ക്കുന്നതുകകേമാണച്ച്  ഈ  ബഡ്ജറനിലളതുയ  അങ്ങകനയമാകേരുകതന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച്. 

ഈ  വര്ഷകത  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  നല്ലെ  കേമാരര്യയ  പറഞ്ഞതനികനമാടച്ച്  ഞമാന

കയമാജനിക്കുന.  ഞമാന ഇക്കമാരര്യയ മുമച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുളതുയ സമായസമാരനികേ വകപ്പുമനനിക്കച്ച്

എഴതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതുമമാണച്ച്.  എകന മണ്ഡലേതനില് സനിരയ ഫനിലേനിയ കഫസ്റ്റേനിവല്

കവദനി സമാപനിക്കുന്നതനിനളള ഒരു കപ്രമാജകച്ച് തയമാറമാക്കുന്നതനികനക്കുറനിചച്ച് സൂചനിപ്പെനിച.

ഇതച്ച് വളകര നല്ലെ കേമാരര്യമമാണച്ച്.  വളകര കസമാപ്പുള കപ്രമാജകമാണനിതച്ച്.  ആ  കപ്രമാജകച്ച്

നല്ലെ രസ്പീതനിയനില് നടപ്പെമാകേകട്ട എന്നച്ച് പ്രമാര്തനിക്കുന. കേഴനിഞ്ഞ കകേമാല്ലെകത ആറ്റുകേമാല്
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കഡവലേപ്പെച്ച്കമനച്ച് സസ്പീയ കപമാകലേയമായനി ഇതുയ  മമാറരുകതനള അഭര്യര്തന കൂടനിയുണച്ച്.

രമാഷ്ട്രസ്പീയമമായ അഭനിപ്രമായവര്യതര്യമാസങ്ങളകണങ്കെനിലയ കകേരളതനികന കമമാതതനിലള

വനികേസനതനിനച്ച് സഹമായകേമമാകയമാരു സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിക്കുകേകയന്നതമാണച്ച് കകേരളതനികന

തമാല്പ്പെരര്യങ്ങള്ക്കച്ച്  ഉതമകമന്നച്ച്  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന  ഞമാന  ആഗഹനിക്കുന.  ആ

സമസ്പീപനമല്ലെ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട  പ്രസയഗതനില്  മുഴച

നനില്ക്കുന്നതച്ച് എന്ന കഖദകേരമമായ കേമാരര്യയ കൂടനി ചൂണനിക്കമാണനിചകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .     ആര്  .    കകേള:   സര്,  ഞമാന  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി
അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനികന പൂര്ണ്ണമമായനി അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്. ദനിശേമാസൂചകേങ്ങള്
മനസനിലേമാക്കനി വളകര ആഴതനിലയ ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതമാകടയുയ കകേരള സയസമാനതനികന
സമസ  കമഖലേകേകളയുയ സര്ശേനിചകകേമാണ്ടുള ബഡ്ജറമാണച്ച് അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളതച്ച്.
നഷകപ്പെട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കകേരളതനികനതമായനിട്ടുള  പ്രകതര്യകേതകേള്  സയരക്ഷനികക്കണതച്ച്
നമ്മുകട കേടമയമാണച്ച്.  അതനിനമാവശേര്യമമായ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളയ പദ്ധതനികേളയ പ്രകതര്യകേനിചച്ച്,
നമ്മുകട പ്രകൃതനികയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമായനി ജലേവയ മണയ കകജവസമത്തുയ സയരക്ഷനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള് ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലണച്ച്.  നഷകപ്പെട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന കനല്കൃഷനി  തനിരനിച
കകേമാണ്ടുവരുന്നതനിനള   ബൃഹതച്ച്  പദ്ധതനി,   മണ  സയരക്ഷണതനിനച്ച്   മരങ്ങള്
വചപനിടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള പദ്ധതനി,  കതമാടച്ച് സയരക്ഷണയ തുടങ്ങനിയവകയല്ലെമായ പ്രകൃതനികയ
എന്തുവനിലേ കകേമാടുത്തുയ  സയരക്ഷനിക്കണകമന്ന  ആശേയതനികനയുയ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനികനയുയ
ഭമാഗമമാണച്ച്. ഇകതല്ലെമായ വളകരയധനികേയ സസമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  കൃഷനികയ സയബനനിചച്ച്
പറയുകമമാള്,  പ്രധമാനമമായുയ  പറകയണതച്ച്  അരനിയുകട  കേമാരര്യമമാണച്ച്.  സര്ക്കമാര്
വമാക്കുപമാലേനിക്കുന്നനില്ലെ എന്ന കേമാരര്യയ കനരകത സയസമാരനിച അയഗയ ഇവനികട സൂചനിപ്പെനിച.
കനമാട്ടച്ച് നനികരമാധനവമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് പ്രധമാനമനനി കകറ കേമാരര്യങ്ങള് പറഞ്ഞനിരുന.
ആയനിരതനികനയുയ  അഞ്ഞൂറനികനയുയ  കനമാട്ടച്ച്  നനികരമാധനിചച്ച്  വലേനിയ  സമാമതനികേ
പ്രതനിസനനിയനികലേയച്ച് സമൂഹകത എതനിച.  അനപതച്ച് ദനിവസയ കകേമാണച്ച് ഇതരയ
കേമാരര്യങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹമാരമുണമാക്കുയ,  കനമാട്ടുകേള്  മമാറമാന  മമാര്ചച്ച്  31  വകര  സമയയ
അനവദനിക്കുകമകന്നല്ലെമായ പറകഞ്ഞങ്കെനിലയ അകദ്ദേഹയ വമാക്കുപമാലേനിചനില്ലെ.  അതുകപമാകലേ
നമ്മുകട സയസമാനതനിനച്ച് നര്യമായമമായുയ ലേഭനികക്കണ അരനി എ.പനി.എല്./  ബനി.പനി.എല്.
എന്നച്ച്  കവര്തനിരനിചച്ച്  നനികഷധനിക്കുന്ന  നടപടനിയമാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാര്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതച്ച്.
വളകര പ്രധമാനകപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങളമായ, അരനിയുകട ക്ഷമാമയ, വരള്ച തുടങ്ങനിയ കേമാരര്യങ്ങള്
സയസമാരനിക്കമാന ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മുഖര്യമനനിയുള്കപ്പെട്ട ലേസ്പീഡര്ഷനിപ്പെച്ച്  പ്രധമാനമനനികയ
കേമാണമാന സമയയ  കചമാദനികചങ്കെനിലയ  അതനിനച്ച്  അനകൂലേമമായ സമസ്പീപനമുണമായനില്ലെ.
ആരമാണച്ച്  വമാക്കുപമാലേനിക്കമാതതച്ച്?  ഇക്കമാരര്യയ  നമള്  പരനികശേമാധനികക്കണതമാണച്ച്.
കനല്കൃഷനികയ സയബനനിച കേമാരര്യതനില് വയനമാടച്ച്  ജനില്ലെയച്ച്   മുനഗണന നല്കേനി.
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വയനമാടച്ച്  പമാകക്കജനിനച്ച്  ഏകേകദശേയ  19  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
കനല്കൃഷനികയ സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമായനി  കചറുകേനിട  ജലേകസചന  പദ്ധതനികേള്
ആരയഭനിക്കുന്നതനിനയ  കകറസച്ച്  മനില്ലുകേള് സമാപനിചച്ച്  കനലേച്ച് ല്ല്  അരനിയമാക്കനിമമാറനി  അവനികടതകന്ന
വനിതരണയ കചയ്യുന്നതനിനള നൂതന പദ്ധതനികേള്ക്കുമുള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള് ബഡ്ജറനിലണച്ച്.
വയനമാടച്ച് ജനില്ലെയനില് കതമാഴനില് സയരയഭകമന്ന നനിലേയനില് പൂകൃഷനി വര്യമാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനള
പദ്ധതനിയുയ ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് ഉള്കക്കമാളനിചനിട്ടുണച്ച്.  സയസമാന ഗവണ്കമനച്ച് വളകര
നല്ലെ കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാകട ആരയഭനിക്കുന്ന നവകകേരള മനിഷന പദ്ധതനിയനികലേ ഹരനിതകകേരളയ,
ആര്ദയ പദ്ധതനി, കകലേഫച്ച്, കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസ സയരക്ഷണ പദ്ധതനി തുടങ്ങനിയവകയല്ലെമായ
ദസ്പീര്ഘകേമാലേവസ്പീക്ഷണകതമാകടയുളവയമാണച്ച്. കേമാരര്യമമായ തരതനിലളള ഒരു പമാര്പ്പെനിട
പദ്ധതനികപമാലയ  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്  നടപ്പെനിലേമാക്കമാകതയമാണച്ച്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷയ
കേടനകപമായതച്ച്. ഒരു വമാര്ഡനില് രകണമാ മൂകന്നമാ വസ്പീടുകേള് മമാത്രമമാണച്ച് അന്നച്ച് കകേമാടുക്കമാന
കേഴനിഞ്ഞതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്കമനനികന കേമാലേതച്ച് ആരയഭനിച ഇ.എയ.എസച്ച്.
പമാര്പ്പെനിട പദ്ധതനി പമാകട അട്ടനിമറനിച യു.  ഡനി.  എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  പുതനിയ പദ്ധതനി
നടപ്പെനിലേമാക്കുകമന്നച്ച് പറകഞ്ഞങ്കെനിലയ പുതനിയ പമാര്പ്പെനിട പദ്ധതനികേകളമാനയ നടപ്പെനിലേമാക്കനിയനില്ലെ.
ഒരു കസനച്ച് ഭൂമനിയനില്ലെമാത,  സസന്തമമായനി വസ്പീടനില്ലെമാത കകേരളതനികലേ പമാവകപ്പെട്ട ജനങ്ങകള
സഹമായനിക്കുന്ന പദ്ധതനിയമായനി 'കകലേഫച്ച്' പദ്ധതനികയ  കേമാണമാന കേഴനിയണയ. മകറമാരു
പ്രധമാന പദ്ധതനിയമാണച്ച് ചനികേനിത്സമാ സയബനമമായ ആര്ദയ പദ്ധതനി.  കേമാരുണര്യ പദ്ധതനി
അട്ടനിമറനികചന്നമാകരമാപനിചച്ച്  നടതനിയ  സമരയ നമുക്കറനിയമായ.  ആര്ദയ  പദ്ധതനിയനില്
മമാരകേമമായ കേര്യമാനസര്, കേനിഡ്നനി കരമാഗങ്ങള് പനിടനികപട്ട ആളകേള്ക്കച്ച് സഗൗജനര്യമമായനി
ചനികേനിത്സയുയ മരുനയ ലേഭനിക്കുയ. അതുകപമാകലേ സമാമൂഹര്യസുരക്ഷ വളകര പ്രധമാനമമാണച്ച്.
സസ്പീകേള്ക്കുയ  കട്ടനികേള്ക്കുകമതനികരയുള  അതനിക്രമങ്ങള്  നമ്മുകട  സമൂഹതനില്
വളര്നവരനികേയമാണച്ച്.  ഇവകയമാകക്ക ദൂരസ്പീകേരനിക്കമാനള പദ്ധതനികേളയ ഉള്കപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഏകേകദശേയ  250  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച് അതനിനമായനി  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇതരയ
കേമാരര്യങ്ങകളല്ലെമായ സസമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  

കകേരളതനികലേ പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങ്ങളകട ഉന്നമനതനിനച്ച്  ഇഗൗ
ഗവണ്കമനച്ച്  മുനതൂക്കയ  കകേമാടുക്കുനണച്ച്.  പട്ടനികേജമാതനിക്കമാരുകട  കക്ഷമതനിനമായനി
2600 കകേമാടനി രൂപയുയ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുകട കക്ഷമതനിനമായനി  751 കകേമാടനി രൂപയുയ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലെയനികലേ  ഇടമലേക്കുടനി  ഒറകപ്പെട്ടച്ച്  കേനിടക്കുന്ന  ഒരു
പ്രകദശേമമാണച്ച്. പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരമാണച്ച് കൂടുതലേമായനിട്ടുളതച്ച്. അവകര പ്രകതര്യകേയ സയരക്ഷനിചച്ച്
സമൂഹതനികന  മുഖര്യധമാരയനികലേയച്ച്  ഉയര്തനികക്കമാണ്ടുവരുന്നതനിനള  പദ്ധതനിയുകട
ഭമാഗമമായനി  പുതനിയ സ്കൂള് ആരയഭനിക്കുന്നതനിനള പദ്ധതനിയുയ ബഡ്ജറനില് ഉള്കപ്പെടു
തനിയനിട്ടുണച്ച്. പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുകട ഉന്നമനതനിനമായനി കനരകത മുകന്നമാട്ടുവച പദ്ധതനിയമാണച്ച്
'കഗമാത്രബന്ധു'  പദ്ധതനി.   ടനി.ടനി.സനി.  പമാസമായനിട്ടുള ഉകദര്യമാഗമാര്തനികേള്ക്കച്ച് കജമാലേനി
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ലേഭര്യമമാക്കുന്നതനിനള പദ്ധതനി,  വനയ വകപ്പെനികലേയച്ച് പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാകര റനിക്രൂട്ടച്ച് കചയ്യുന്ന
പദ്ധതനി തുടങ്ങനിയവകയല്ലെമായ അവകര സയബനനിചച്ച് വളകര സകന്തമാഷകേരമമാണച്ച്.  മറച്ച്
സയസമാനങ്ങളനില്  ആദനിവമാസനികേള്ക്കുയ  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കുയ   അതനിക്രൂരമമായ
പസ്പീഡനങ്ങളയ  അതനിക്രമങ്ങളയ   ദനിവകസന  കനരനികടണനി  വരുന്നതമായനി  പത്രവമാര്തകേള്
വര്യക്തമമാക്കുനണച്ച്.  അതനില് നനികന്നല്ലെമായ വര്യതര്യസമമായനി ഈ വനിഭമാഗകത സയരക്ഷനിക്കുന്ന
നനിലേപമാടുകേളമാണച്ച് നമ്മുകട ഗവണ്കമനച്ച്  സസസ്പീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  അതച്ച് സസമാഗതമാര്ഹമമായ
കേമാരര്യമമാണച്ച്.  

(അദ്ധര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. കഡപന്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര്)

സമായസമാരനികേ നമായകേനമമാകര ഇല്ലെമാതമാക്കുന്നതച്ച് സയബനനിചച്ച് ഇവനികട സൂചനിപ്പെനിച.
എയ.  ടനി.  വമാസുകദവന  നമായര്  കകേരളതനികലേ  പ്രധമാനകപ്പെട്ട  ഒരു  സമായസമാരനികേ
നമായകേനമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനികനതനികരയുയ  തനിരനിയുന്ന  ശമങ്ങള്  കകേരളതനില്
നടക്കുന എന്നതമാണച്ച് അവസമാനമമായനി നമുക്കച്ച് കേമാണമാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്. എയ. ടനി.
നമ്മുകട  സമൂഹതനിനയ  കകേരളതനിനയ  നല്കേനിയനിട്ടുള  സയഭമാവനകേള്  വളകര
വനിലേകപ്പെട്ടതമാണച്ച്. അകദ്ദേഹതനികന ഓകരമാ കൃതനികേളയ സമാഹനിതര്യരചനകേളയ കകേരളതനികന
എല്ലെമാതരതനിലമുള  നന്മയ്ക്കുയകവണനിയമാണച്ച്  കചയ്തനിട്ടുളകതന്നച്ച്  പരനികശേമാധനിചമാല്
മനസനിലേമാകയ. എയ.ടനി.-കയയുയ കേമലേനികനയുയ കപമാലള സമായസമാരനികേ നമായകേനമമാകര
ഇഗൗ സമൂഹതനില് വചകപമാറുപ്പെനിക്കനികല്ലെന്നച്ച്  ചനിലേ ആളകേള് തസ്പീരുമമാനകമടുക്കുനണച്ച്.
ഇക്കമാരര്യങ്ങള്  ഇഗൗ  അവസരതനില്  പരനികശേമാധനികക്കണതമാകണന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനളതച്ച്.  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കമായനി  കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില് നനിന്നച്ച് വലേനിയ
രസ്പീതനിയനിലള സമാമതനികേ സഹമായമമാണച്ച്  കേമാലേമാകേമാലേങ്ങളമായനി  കകേരള  ഗവണ്കമനനിനച്ച്
ലേഭനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. പകക്ഷ നകരന്ദ്ര കമമാദനി ഗവണ്കമനച്ച് അധനികേമാരതനില് വന്നകതമാടുകൂടനി
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാര്ക്കച്ച് ലേഭനിചകകേമാണനിരുന്ന ഫണനില് വലേനിയ രസ്പീതനിയനിലള കറവമാണച്ച്
വന്നനിട്ടുളതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള് നമാമമമാത്രമമായ തുകേയമാണച്ച് പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കമാരുകട കക്ഷമതനിനമായനി
നല്കന്നതച്ച്. 

കൃഷനിയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ട  ഒരു  വനിഷയയ  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട
ശദ്ധയനില്കപ്പെടുത്തുകേയമാണച്ച്.  വയനമാടച്ച്  പൂര്ണ്ണമമായുയ  ഒരു  കേമാര്ഷനികേ  ജനില്ലെയമാണച്ച്.  അവനികട
കനല്കൃഷനിക്കച്ച് മുനതൂക്കയ കകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  വയനമാടച്ച് ജനില്ലെ പൂര്ണ്ണമമായുയ ഒരു ക്ഷസ്പീര
കമഖലേയമാണച്ച്.  അവനിടകത  ക്ഷസ്പീര കേര്ഷകേര് ചനിലേ പ്രതനിസനനികേള് കനരനിടുനണച്ച്.
വയനമാടച്ച് ജനില്ലെയനില്   ആവശേര്യതനിനച്ച്  മൃഗമാശുപത്രനികേള്  ഇല്ലെമാതതനിനമാല്  രമാത്രനികേമാലേങ്ങളനില്
കേനകേമാലേനികേള്ക്കച്ച് അസുഖയ വന്നമാല്  ചനികേനിത്സ ലേഭര്യമമാക്കമാന സമാധനിക്കമാകത ക്ഷസ്പീര
കേര്ഷകേര് ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്  വയനമാടച്ച്  ജനില്ലെയനില് കൂടുതല് മൃഗമാശുപത്രനികേള്
അനവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്  തസ്പീരുമമാനമുണമാകേണകമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കമാനളതച്ച്.  രണമായ  ഘട്ട  ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  വളകര
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ശേക്തമമായ  നടപടനികേളമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാനളള  സര്ക്കമാരനികന  തസ്പീരുമമാനയ
സസമാഗതമാര്ഹമമാണച്ച്.  കതമാഴനിലറപ്പെച്ച്  പദ്ധതനി  ഘട്ടയഘട്ടമമായനി  നനിര്തലേമാക്കമാനള
നടപടനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനച്ച്  സസസ്പീകേരനിചവരനികേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ  സമാഹചരര്യതനില്
കകേരളതനില് അയങ്കെമാളനി കതമാഴനില്ദമാന പദ്ധതനി ആരയഭനിക്കുന്നതനിനകവണനി ബഡ്ജറനില്
തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  സസ്പീകേകളയുയ  കട്ടനികേകളയുയ  സയരക്ഷനിക്കുന്നതനിനള
പദ്ധതനിയുയ  ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് ഉള്കപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനികലേ സമസ കമഖലേകേകളയുയ
ഉദ്ദേസ്പീപനിപ്പെനിചകകേമാണ്ടുള  നവകകേരള  സൃഷനിക്കുകവണനിയമാണച്ച്  ബഡ്ജറനില്  പദ്ധതനി
വനിഭമാവന  കചയ്തനിട്ടുളതച്ച്.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനികന  പൂര്ണ്ണമമായുയ  അയഗസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച്
നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള:  സര്,  ഇഗൗ ബഡ്ജറനികന ഞമാന പൂര്ണ്ണമമായുയ
പനിന്തമാങ്ങുന.  25000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്  എങ്ങകന
നടപ്പെമാക്കുകമന്നമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള് പ്രതനിപക്ഷയ കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്. ഇതച്ച് കേമനി ഖജനമാവമാകണനയ
പറയുനണച്ച്.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനില്
141 എയ.എല്.എ.-മമാരുയ കപ്രമാജക്ടുകേള് കവണകമന്നച്ച് പറയുകേയമാണച്ച്. എന്നമാല് ഇതച്ച്
നടപ്പെനിലേമാകേനില്ലെ എനപറയുന്ന എയ.എല്.എ.-  മമാര്ക്കച്ച് ഇഗൗ കപ്രമാജക്ടുകേള് എങ്ങകന
നടപ്പെനിലേമാക്കമാന കേഴനിയുയ;  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി ഇവനികട അവതരനിപ്പെനിച
സമാമതനികേശേമാസയ  നടപ്പെനിലേമാകകമന്നമാണച്ച്  ഞമാന  വനിശേസസനിക്കുന്നതച്ച്.  നമ്മുകട
സയസമാനകതയുയ പ്രവമാസനികേകളയുയ  വര്യവസമായനികേകളയുയ  സമൂഹതനികലേ ഉന്നത
ആളകേകളയുയ  ഉള്കപ്പെടുതനികക്കമാണച്ച്  ബഡ്ജറനിനച്ച്  പുറതച്ച്  സമമാഹരണയ  നടതനി
ഇതുകപമാലള ഒരു സയവനിധമാനയ  ആവനിഷ്കരനിചമാല്  നടപ്പെനിലേമാകന്ന  പദ്ധതനികേളമാണച്ച്
സയസമാനത്തുളതച്ച്  അഴനിമതനിയുയ  കകകേക്കൂലേനിയുമനില്ലെമാത  ഒരു  സയസമാനവയ
രമാജര്യവമുണമാകേണയ.  അതനിനകവണനി പരനിശമനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനികയ
ഞമാന അകങ്ങയറയ സസമാഗതയ കചയ്യുന. ജനപ്രതനിനനിധനികേകളന്ന നനിലേയനില്   ജനങ്ങളകട
കക്ഷമതനിനകവണനി പ്രവര്തനിചച്ച് ജനങ്ങകള ആ  രസ്പീതനിയനില് കേണമാല്  നമുക്കനികതല്ലെമായ
നടപ്പെനിലേമാക്കമാനയ ഒരു മനിച ബഡ്ജറ്റുള സയസമാനമമായനി കകേരളകത മമാറമാനയ സമാധനിക്കുയ.
അതനിനകവണനി  എല്ലെമാവരുയ പരനിശമനിക്കണകമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കമാനളതച്ച്.
കകേന്ദ്ര-സയസമാന വനിഹനിതങ്ങള് കചര്തച്ച് ഇഗൗ സയസമാനത്തുതകന്ന വനിനനികയമാഗനി
ക്കുന്നതനിനള സയവനിധമാനമുണമാകേണയ. ഇകപ്പെമാള് കകേന്ദ്രവനിഹനിതയ പലേതുയ  കചമാര്ന
കപമാകന്ന  രസ്പീതനി  അവസമാനനിപ്പെനിചമാല്  മമാത്രകമ  സയസമാനതനിനച്ച്  പ്രകയമാജനയ
ലേഭനിക്കുകേയുള്ളൂ. 

പ്രകൃതനിദുരന്തയ കപമാകലേ വകന്നതനിയ വരള്ചയനില് കപയ്തനിറങ്ങനിയ മഴകപമാകലേ
ആശേസമാസകേരമമാണച്ച് കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറച്ച്. മമാതൃഭൂമനി
ദനിനപത്രതനികന മുഖപ്രസയഗതനികലേ ആദര്യ വമാചകേയ തകന്ന ഇഗൗ ബഡ്ജറനിനള
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സര്ട്ടനിഫനിക്കറമാണച്ച്. ഞമാനതച്ച് ഉദ്ധരനിക്കമായ. "കറമാഡുകേളയ പമാലേങ്ങളയ വനകേനിട പദ്ധതനികേളയ
മമാത്രയ കചരുന്ന വനികേസനയ എന്ന സങ്കെല്പ്പെകത തനിരുത്തുന്നതമാണച്ച് കഡമാ. കതമാമസച്ച്
കഎസകേച്ച്  നനിയമസഭയനില് അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറച്ച്.  കകേരളതനികന സമസ്പീപകേമാലേ
ചരനിത്രതനില് ആദര്യമമായനി സമാമൂഹര്യ പശമാതലേ വനികേസനതനിനച്ച് മുന്തനിയ പരനിഗണനയമാണച്ച്
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാരനികന രണമായ ബഡ്ജറനില് ലേഭനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കപമാതുജനമാകരമാഗര്യ
തനികനയുയ  കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസതനികനയുയ  ഗുണകമന്മ  ഉയര്തമാനള  പരനിശമമമാണച്ച്
ഇതനികന മുഖമുദ.”  മലേയമാള മകനമാരമ ദനിനപത്രതനികന മുഖപ്രസയഗതനില് ഇങ്ങകന പറയുന,
"കനമാട്ടച്ച് നനികരമാധനകത തുടര്നള ധനകേമാരര്യ സയഭനതനില്നനിന്നച്ച് കേരകേയറമാനള
വഴനികേള്  കതടുന്നതമാണച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വനിദഗന  കൂടനിയമായ  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറച്ച്".  മമാതൃഭൂമനി,  മലേയമാള  മകനമാരമ  ദനിനപത്രങ്ങള്  ഇതുകപമാകലേമാരു  കേമനച്ച്
പമാസമാക്കനിയതച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിനച്ച്  ലേഭനിച  അയഗസ്പീകേമാരമമാണച്ച്.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനികന
പൂര്ണ്ണമമായനി അയഗസ്പീകേരനിചകകേമാണച്ച് എകന മണ്ഡലേതനികലേ ഒനരണ്ടു കേമാരര്യങ്ങള്കൂടനി
പറയമായ.  ചവറ കകേ.എയ.എയ.എല്.  കേമനനിയനില് കകടറമാനനിയയ കമറല് കകേമായപകച്ച്
നനിര്മനിചച്ച് വനിപുലേകപ്പെടുത്തുകമനയ പരനിസരകത ഭൂമനി ഏകറടുക്കുകമനമുള ബഡ്ജറച്ച്
നനിര്കദ്ദേശേയ ചവറ നനിവമാസനികേകളല്ലെമായ സസമാഗതയ കചയ്യുന.  എന്നമാല് ആ സകന്തമാഷ
തനിനനിടയനിലയ ഒരു സങ്കെടമുളതച്ച് ചവറയനികലേ കടനികവളക്ഷമാമതനിനച്ച് ഒരു പദ്ധതനിയുമനില്ലെ
എന്നതമാണച്ച്. ആ കേമാരര്യതനിനര്യമാകതമാരു  പരനിഗണനയുയ നല്കേനിയനിട്ടനില്ലെ. ഇതനികനമാരു
പരനിഹമാരമുണമാകേണയ. ചവറയനില്  കടനികവളള പദ്ധതനികേള് നടപ്പെനിലേമാക്കനിയമാല് അതച്ച്
ഏറവയ കൂടുതല് പ്രകയമാജനകപ്പെടുന്നതച്ച്   തസ്പീരകദശേവമാസനികേളമായ,  പട്ടനിണനിക്കമാരമായ,
മത്സര്യകതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കമായനിരനിക്കുയ.  ഈ പ്രശങ്ങള്കൂടനി  പരനിഹരനിചതരണകമന്നച്ച്
പറഞകകേമാണച്ച്  ബഡ്ജറനികന പൂര്ണ്ണമമായനി സസമാഗതയ കചയകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കമമാര്:  സര്,  ഞമാന  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനികന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവനികട ശസ്പീ.  കജമാണ് കഫര്ണമാണസച്ച്,  എയ.എല്.എ.-മമാരുകട
ഫ്ലകച്ച്  കബമാര്ഡനികന  കേമാരര്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണമായനി.  ഏതച്ച്  ഗവണ്കമനമായമാലയ
പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്ന എയ.എല്.എ.-മമാര് ഫ്ളകച്ച്കബമാര്ഡുകേള് വയമാറുണച്ച്.  എന്നമാല്
അതച്ച്  വയമാതവരുമുണച്ച്.  പുതനികയമാരു പ്രവണത ഞമാന കേണതച്ച്,  അഭനിവമാദര്യങ്ങള്
അര്പ്പെനിക്കുന്നതച്ച് ഏരനിയ കേമനിറനി കസക്രട്ടറനി, കലേമാക്കല് കേമനിറനി കസക്രട്ടറനി, എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
കേണ്വസ്പീനര് എന്നനിവര്ക്കമാണച്ച്. ഇങ്ങകനകയമാരു പ്രവണത മുമ്പുണമായനിട്ടനില്ലെ. ഇങ്ങകന
വയ്ക്കുന്നതനില് സയതൃപനി കേനിട്ടുകമങ്കെനില് പ്രശമനില്ലെ. പകക്ഷ വല്ലെതുയ നടക്കമാകത കപമായമാല്
അതനികന ഉതരവമാദനിതസയ ഏരനിയ കേമനിറനി ഏകറടുക്കണയ.  അകദ്ദേഹയ സൂചനിപ്പെനിചതു
കകേമാണമാണച്ച് ഞമാനനിതച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇഗൗ ബഡ്ജറനിനമുമച്ച് ഒരു പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിചനിരുന.  ഒനപതച്ച്  മമാസയ പനിന്നനിടുകമമാള് ആ ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിരുന്ന
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എകന്തല്ലെമായ കേമാരര്യങ്ങള് നമുക്കച്ച് നടപ്പെമാക്കമാന കേഴനിഞകവന്നച്ച് ഓകരമാ എയ.എല്.എ.-മമാരുയ
വനിലേയനിരുതണയ.  അതച്ച്  സഭയനില് പറകയണ,  കചവനിയനിലയ  പറകയണ,  പരസരയ
പങ്കുവചമാല്  മതനി.  ഒമതച്ച്  മമാസതനിനനിടയച്ച്  എകന്തല്ലെമായ  കേമാരര്യങ്ങള്  നടനകവന്നച്ച്
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനികപമാലയ പറയുന്നനില്ലെ. കേനിഫ്ബനിയുമമായനി ബനകപ്പെട്ട കസ്റ്റേറച്ച്കമനച്ച്
സമര്പ്പെനിക്കുന്നനികല്ലെന്നമാണച്ച് ആനസല് ഫനിനമാനഷര്യല് കസ്റ്റേറച്ച്കമനച്ച് സഭയനില് വചകപ്പെമാള്
അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതച്ച്. അതനില്നനിന്നച്ച് ഒരു രൂപകപമാലയ കചലേവമായനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച് ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനി തകന്ന പറയുനണച്ച്.  നമള് ഏറവയ കൂടുതല് ആകവശേകതമാകട ഫ്ലകച്ച്
വചതച്ച്  കേനിഫ്ബനിക്കമായനിരുന.  എന്തനികന കപരനിലേമാണച്ച് ധമാരമാളയ കേമാരര്യങ്ങള് നടനകവന്നച്ച്
സഭയനില് നനിങ്ങള് പറയുന്നകതന്നച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച് മനസനിലേമാക്കമാന കേഴനിയുയ. കേമാരണയ,
ഗവണ്കമനനിനകവണനി പറകയണതച്ച് നനിങ്ങളകട ബമാദ്ധര്യതയമാണച്ച്. 

ഇനനി പമാന ഫണനികന കേമാരര്യയ പറയമായ. ഇതുകപമാകലേ പമാന ഫണച്ച്  കചലേവഴനിക്കമാത
സന്ദര്ഭയ കകേരളതനിലണമായനിട്ടുകണമാ എന്നച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി പരനികശേമാധനിക്കുന്നതച്ച്
നന്നമായനിരനിക്കുയ. 2-3-2017  വകരയുള  കേണക്കച്ച് എകന കകേവശേമുണച്ച്.  അനവകരയുള
കചലേവച്ച് കവറുയ 52 ശേതമമാനയ മമാത്രമമാണച്ച്. അതുതകന്ന ഇത്രയുയ കൂടനിയകതങ്ങകനയമാകണന്നച്ച്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട മനനിക്കറനിയമായ.  കസനടല് അസനിസ്റ്റേനസച്ച് കേനിട്ടുന്ന പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച്
കൂടുതല്  കചലേവച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്; അങ്ങകന  കചലേവച്ച്  വന്നതുകകേമാണമാണച്ച്  52
ശേതമമാനതനികലേതനിയതച്ച്.  അതുകൂടനി  ഒഴനിവമാക്കനിയമാല് പമാന ഫണച്ച്  കചലേവഴനിചതച്ച്
വളകര  കറചമമാത്രമമാണച്ച്.  എല്.എസച്ച്.ജനി.-യുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്   ഇതുകപമാകലേമാരു
കപര്കഫമാമനസച്ച് ഇതനിനമുമ്പുണമായനിട്ടുകണമാ? 30 ശേതമമാനമമാണച്ച് മമാര്ചച്ച് മമാസയ 2-ാം
തസ്പീയതനി വകരയുള കേണക്കച്ച്. അതമായതച്ച് ഇനനിയുള 28 ദനിവസയ കകേമാണമാണച്ച് ബമാക്കനിയുള
70 ശേതമമാനയ തുകേ കചലേവഴനിക്കമാനളതച്ച്. ഇത്രയുയ കചലേവച്ച് നടന്നതനികനക്കുറനിചമാണച്ച്
ഭരണപക്ഷത്തുളവര്  വമാകതമാരമാകത  സയസമാരനിക്കുന്നതച്ച്.   യഥമാര്തതനില് കേഴനിഞ്ഞ
ഒമതച്ച് മമാസമമായനി ഇവനികട യമാകതമാനയ നടന്നനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച് നനിങ്ങള്ക്കുയ ഞങ്ങള്ക്കുമറനിയമായ.
ഇന്നച്ച്  ഏകതങ്കെനിലയ  ഉദ്ഘമാടനയ  നടക്കുനകണങ്കെനില്  കനരകത  ഫ്ലകച്ച്  വചകവന്നച്ച്
പറഞ്ഞതുകപമാകലേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭയനില്  അന്നകത പ്രതനിപക്ഷ ഉപകനതമാവച്ച്
ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലേകൃഷ്ണന  പറഞ്ഞതച്ച്,  ശേനിലേമാസമാപനയ  നടതമാനകവണനി
ശസ്പീ.  ഉമന ചമാണനി കേമാറനികന ഡനിക്കനിയനില് കേല്ലുയ കകേമാണച്ച്   നടക്കുനകവന്നമാണച്ച്.
അന്നച്ച്  അകദ്ദേഹയ  ഇട്ട  കേല്ലെനികന  പുറതമാണച്ച്  നനിങ്ങളനിന്നച്ച്  ഉദ്ഘമാടന  മമാമമാങ്കെയ
നടത്തുന്നകതന്നച്ച്  എനനിക്കുയ നനിങ്ങള്ക്കുമറനിയമായ.  കേമാരണയ,  മറച്ച്  പദ്ധതനികേകളമാനയ
അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടനില്ലെ.  ഞമാന കറകപ്പെടുതമാന പറഞ്ഞതല്ലെ. ഗവണ്കമനകേള് മമാറനിമമാറനി
വരുകമമാള്  ഇതരയ  കേമാരര്യങ്ങളണമാകന്നതച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച്  ഉകദ്ദേശേനിചച്ച്
പറഞ്ഞതമാണച്ച്. ഇഗൗ രണച്ച് കേമാരര്യങ്ങളനിലയ കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറച്ച് നസ്പീതനി പുലേര്തനിയനില്ലെ.
കേനിഫ്ബനിയുകട അടനിസമാനതനില് കബമാര്ഡച്ച് വച  പലേ ഭരണപക്ഷ എയ.എല്.എ.-മമാരുയ
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ഇന്നച്ച് ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ പദ്ധതനികേകളമാകക്ക എവനികടകയന്നച്ച് അവകരമാടച്ച്  ജനയ
കചമാദനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവനികട  മമാധര്യമങ്ങള്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  കചയകവന്നച്ച്  പറഞ്ഞതനികന
കറനികചമാനയ ഞമാന പറയുന്നനില്ലെ.  ഓകരമാരുതര്ക്കുയ ഓകരമാ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടുണമാകയ.  നനിലേവനിലള
പമാന ഫണനില് നനിനകകേമാണച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി നടത്തുന്ന കേമാരര്യങ്ങളയ  അതുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച് നടത്തുന്ന പ്രസമാവനകേളയ പദ്ധതനികേളയ നമുക്കച്ച് മനസനിലേമാക്കമാന സമാധനിക്കുയ.
ഇങ്ങകനകയമാരു  ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  കഡമാ.  കതമാമസച്ച്  കഎസക്കനികനകപ്പെമാകലേ
കേഴനിവയ പ്രമാഗതര്യവമുള ഒരു ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയുകട ആവശേര്യമുകണമാ?  കേമാരണയ,
25,000 കകേമാടനി രൂപയകല്ലെ പുറത്തുനനിനയ കകേമാണ്ടുവരുന്നതച്ച്? 26,500 കകേമാടനി രൂപ
നമ്മുകട  കസ്റ്റേറച്ച് ഒഗൗട്ടച്ച് കലേറച്ച്  ഉകണങ്കെനില് അതനിനകേത്തുനനിനകകേമാണച്ച് നല്ലെ ബഡ്ജറച്ച്
അവതരനിപ്പെനിചനിരുനകവങ്കെനില്  മനസനിലേമാക്കമാമമായനിരുന.  അതനിനച്ച് കേഴനിവച്ച് കവണയ.
ഇതരതനില്  പുറത്തുനനിനകമടുത 25,000  കകേമാടനി  രൂപ  കറചമാല്  എന്തമാണച്ച്
അവസകയന്നച്ച്  ഞമാന  പറകയണ  കേമാരര്യമുകണമാ?  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനികയമാടച്ച് കേഴനിഞ്ഞ  തവണയുയ കചമാദനിച കേമാരര്യമമാണനിതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷയ
ഏതമാണച്ച് 4,000 കകേമാടനി രൂപയ്ക്കുള പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച് അയഗസ്പീകേമാരയ കകേമാടുത്തു.  ഇനനി
മമാര്ചച്ച്  മമാസയ  11,000  കകേമാടനി  രൂപയച്ച്  അയഗസ്പീകേമാരയ  കകേമാടുക്കുകമന്നച്ച്  പറയുന.
ഇവനികട 1,000 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് കപകടമാളനിയയ  കസസനില് നനിനയ കറമാഡ്ഫണനില്
നനിനയ  ലേഭനിചനിട്ടുളതച്ച്.  ഇകപ്പെമാള്തകന്ന  4,000  കകേമാടനി  രൂപ  കകേമാടുത്തു.  ഇനനി
11,000  കകേമാടനി  രൂപ  കകേമാടുക്കമാന  കപമാകന.  15,000  കകേമാടനി  രൂപ  നനികക്ഷപയ
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നനിടതച്ച്  ഇത്രയുയ  വലേനിയ  തുകേയ്ക്കുള  ഭരണമാനമതനി  കകേമാടുതമാല്
അതനിനള  ഫണച്ച്  എവനികടനനിന്നച്ച്  കേനിട്ടുയ?  എന്തുകകേമാണച്ച്  ഒരു  വര്ഷയകകേമാണച്ച്
നനികക്ഷപയ കകേമാണ്ടുവരമാന സമാധനിചനില്ലെ? അടുത വര്ഷയ 25,000 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്
വരുന്നതച്ച്.  ഇനകേയ ജനകററച്ച്  കചയ്തമാണച്ച്  ഫണച്ച് കകേമാടുക്കുന്നകതങ്കെനില് പ്രയമാസമനില്ലെ.
ഇനകേയ ജനകററച്ച് കചയ്യുന്ന ഫണ്ടുകേള് വളകര പരനിമനിതമമാണച്ച്.  ഇകതമാകക്ക നമാടനികന
വനികേസനതനിനച്ച്  ഉപകയമാഗനിക്കനികല്ലെന്നച്ച്  പറയുന്നനില്ലെ.  നനികക്ഷപയ  സസസ്പീകേരനിചമാല്
തസ്പീര്ചയമായുയ തനിരനിചടവച്ച് അനനിവമാരര്യമമാണച്ച്.  ആ തനിരനിചടവനിനള ഇനകേയ ജനകററച്ച്
കചയ്യുന്നതനിനള പദ്ധതനികേള് നമുക്കനില്ലെമാതതനിനമാല് വലേനിയ ബമാധര്യത സയസമാന
ഗവണ്കമനനിനച്ച് വരുകമന്ന കേമാരര്യതനില് സയശേയമനില്ലെ. ഈ ഗവണ്കമനയ  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയുയ  അടുത തവണ ഭരണതനില് വരണകമന്നനില്ലെ. അടുത
ഗവണ്കമനയ ജനങ്ങളയ ഇതനിനച്ച് ഉതരയ പറകയണ സമാഹചരര്യമുണമാകയ. കേമാരണയ,
തനിരനിചടവനികന സമാഹചരര്യതനില് പമാന ഫണച്ച് കകേമാടുകക്കണനിവരുയ.   ഇഗൗ മമാസയ
15,000  കകേമാടനി  രൂപയച്ച് ഭരണമാനമതനി  കകേമാടുതമാല്തകന്ന,  പദ്ധതനി പ്രവര്തനങ്ങള്
മുകന്നമാട്ടുകപമായനിക്കഴനിഞ്ഞമാല്  ഉകദ്ദേശേനിച  നനികക്ഷപയ  വന്നനികല്ലെങ്കെനില്  പദ്ധതനി
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനമാവശേര്യമമായ  പണയ  എവനികട  നനിന്നച്ച്  കകേമാടുക്കമാന  കേഴനിയുയ?
യഥമാര്തതനില് 40,000 കകേമാടനി രൂപയുകട പദ്ധതനികേള് അയഗസ്പീകേരനിചമാല്, പദ്ധതനി
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പൂര്തസ്പീകേരനിചച്ച്  തനിരനിചടവച്ച്  പ്രശമമാകന്നതനിനമുമച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കമാനള  പണയകപമാലയ
കേനിട്ടമാത  സമാഹചരര്യമുണമാകകമന്നച്ച്  അകങ്ങയറനിയനികല്ലെ;  അങ്ങച്ച്  മറുപടനി  പ്രസയഗതനില്
അക്കമാരര്യയ സൂചനിപ്പെനിക്കുകമന്നച്ച് ഞമാന കേരുതുന.  എങ്ങകനയമാണച്ച്  1,000 കകേമാടനി രൂപ
വചച്ച്  14,000  കകേമാടനി രൂപയച്ച് ഭരണമാനമതനി കകേമാടുക്കമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്?  ഇതരതനിലള
ഗഗൗരവമമായ കേമാരര്യങ്ങള് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിക്കച്ച് അറനിയമാതതല്ലെ.  എ.എസച്ച്.-ഉയ
ടനി.എസച്ച്.-ഉയ  കകേമാടുതച്ച്  എഗനികമനച്ച്  വചച്ച്  വര്ക്കച്ച്  തുടങ്ങനിയമാലയ  തനിരനിചടവച്ച്  4  കകേമാല്ലെയ
കേഴനിയുകമമാകഴ ഉണമാവകേയുളളകവന്നച്ച് അകദ്ദേഹതനിനറനിയമായ. ഇതനികനക്കുറനിചച്ച് വളകര
വര്യക്തമമായ ധമാരണയുള ബഹുമമാനകപ്പെട്ട ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി സയസമാനതനിനച്ച്
ഇത്രയുയ വലേനിയ ബമാധര്യത  വചകപമാകകമമാള് കേമാലേയ അകങ്ങയച്ച് മമാപ്പെച്ച്  തരനികല്ലെന്ന
കേമാരര്യതനില് യമാകതമാരു സയശേയവമനില്ലെ. പദ്ധതനികേള് നടപ്പെമാക്കുന്നതനികനതനിരമായനിട്ടല്ലെ
ഞമാന  പറയുന്നതച്ച്.  യമാഥമാര്തര്യകബമാധകതമാകട  കേമാരര്യങ്ങള്  കേമാണണയ.  അതച്ച്
കേമാണമാകത  മമാധര്യമങ്ങള് അനകൂലേനിക്കുനകവന്നച്ച് പറയുന്നതനികന എതനിര്ക്കുന്നനില്ലെ.
ഇക്കമാരര്യതനികനമാരുതരയ  കവണയ.  ഇഗൗ  വര്ഷകത  25,000  കകേമാടനി  രൂപയുയ
കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത 15,000  കകേമാടനി രൂപ യുയ കചര്തച്ച്  നനികക്ഷപ സമമാഹരണയ
നടത്തുനകവന്നച്ച് പറയുനണച്ച്.  കനമാട്ടച്ച്  പനിനവലേനിക്കലേനികന  ഭമാഗമമായനി നമുകക്കറവയ
വലേനിയ തനിരനിചടനി നനികക്ഷപ രയഗതമാണുണമായതച്ച്. നനികക്ഷപയ പ്രതസ്പീക്ഷനിചതുകപമാകലേ
വരനികല്ലെന്ന  വനിഷയവമുണച്ച്.   അങ്ങകയകപ്പെമാകലേമാരു  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  കനമാട്ടച്ച്
പനിനവലേനിക്കലേനികന  പ്രതര്യമാഘമാതങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  ആദര്യകത  കപജുകേളനില്  വളകര
വനിശേദമമായനി  പറഞ്ഞതമാണച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്  ഞമാന  വളകര  പ്രതസ്പീക്ഷകയമാകട
കനമാക്കനിക്കണതച്ച്.  പകക്ഷ,  എന്തച്ച് നടപടനികേളമാണുളതച്ച്.  ഇഗൗ  പ്രതനിസനനിമൂലേയ സഹകേരണ
കമഖലേയ്ക്കുണമാകന്ന  പ്രതര്യമാഘമാതയ  വലതമാകണന്നച്ച്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷയ  ഒരുമനിചച്ച്
അയഗസ്പീകേരനിചതകല്ലെ?  സഹകേരണ  കമഖലേയ്ക്കുയ  ലേക്ഷക്കണക്കനിനച്ച്  നനികക്ഷപകേര്ക്കുയ
ആത്മവനിശേസസയ പകേരുന്ന എന്തച്ച് നടപടനിയമാണച്ച്  അങ്ങയുകട ഭമാഗത്തുനനിനമുളതച്ച്?  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലേ  പൂര്ണ്ണമമായുയ  തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  വരള്ചകയ  അതനിജസ്പീവനിക്കമാന  എന്തമാണച്ച്
ഇഗൗ ബഡ്ജറനിലളതച്ച്?  കനമാട്ടച്ച്  പനിനവലേനിക്കലേനികന ഏറവയ വലേനിയ പ്രയമാസകമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച്  കതമാഴനിലേനില്ലെമായ്മയമാണച്ച്.  കചറുകേനിട  വര്യവസമായ  കമഖലേയനിലയ  മറ്റുയ
നഷകപ്പെട്ടനിട്ടുള  കതമാഴനിലേവസരങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എകന്തങ്കെനിലയ  നടപടനി
ബഡ്ജറനിലകണമാ?  ഇഗൗ  ബഡ്ജറച്ച്  നല്ലെതമാകണന്നച്ച്  കകേമാട്ടനികഘമാഷനിക്കുന്നവകരമാടച്ച്
വര്തമമാന കേമാലേഘട്ടതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്കമനനികന  ഇതരയ കതറമായ നടപടനികേള്
അതനിജസ്പീവനിക്കുന്നതനിനള ഒരു പദ്ധതനിയുയ ഇതനിലേനികല്ലെനളതമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച്.

ഒരു കേമാരര്യയ കൂടനി പറഞ്ഞച്ച് ഞമാന അവസമാനനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഇഗൗ ഗവണ്കമനനികന

കേമാലേതച്ച് പട്ടനികേജമാതനി കക്ഷമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  9.81  ശേതമമാനയ ഫണച്ച് നസ്പീക്കനിവചകവന്നച്ച്

പറഞ. ആദര്യമമായനിട്ടമാണച്ച്  ഇങ്ങകനകയമാരു സയഭവകമന്നച്ച് അങ്ങച്ച്  പ്രകതര്യകേയ പരമാമര്ശേനിച.
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യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനനികന  കേമാലേത്തുയ  ഇതരതനില്  ഫണച്ച്  നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണച്ച്.

യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്കമനച്ച് എനളതച്ച് ഞമാന ഒഴനിവമാക്കുന. എകന കകേവശേമുളതച്ച്

1997-98-കലേ  കചലേവനികന  കേണക്കമാണച്ച്.  അന്നച്ച്  അങ്ങയുകട  കനതമാവച്ച്  ശസ്പീ.

ശേനിവദമാസ കമകനമാന ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി ആയനിരുന്ന സമയതച്ച് 9.91 ശേതമമാനയ

തുകേ പട്ടനികേജമാതനി വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച് നസ്പീക്കനിവചതനികന കപപ്പെറമാണച്ച് എകന കേയനിലളതച്ച്. 

ധനകേമാരര്യവയ കേയറുയ വകപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്): സര്,

സയസമാനതച്ച്  ആദര്യമമായനിട്ടമാകണനള  ഭമാഗയ  ഒന്നച്ച്  വമായനിചകകേള്പ്പെനിക്കമാകമമാ;

ബനി.കജ.പനി. ഭരനിക്കുന്ന സയസമാനങ്ങകള തമാരതമര്യകപ്പെടുതനി അവകര കറകപ്പെടുത്തുകമമാള്

നനിങ്ങള്കക്കന്തനിനമാണച്ച്  പ്രയമാസയ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കമമാര്:  സര്,  ഇതുവകര കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരുന്ന  9.1
ശേതമമാനയ തുകേ  9.81  ആയനി ഉയര്തനികയന്നച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി വര്യക്തമമായനി
പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്:  സര്,  ദയവച്ച് കചയ്തച്ച്  ആ പ്രസക്തഭമാഗയ
വമായനിക്കമാകമമാ;  9.11  ശേതമമാനമമാണച്ച്  ജനസയഖര്യ,  എന്നമാല് ജനസയഖര്യമാനപമാതതനികനക്കമാള്
കൂടുതല് കകേമാടുക്കുനകവന്നച്ച് പറഞ്ഞതച്ച് മുകമമാനയ കകേരളതനില് കകേമാടുതനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച്
പറയമാനല്ലെ,  മറനിചച്ച് ജനസയഖര്യമാനപമാതതനികന  പകതനികപമാലയ   കകേമാടുക്കമാത   കകേന്ദ്ര
സര്ക്കമാരനികനയുയ  മറച്ച്  സയസമാനങ്ങകളയുയ  വനിമര്ശേനിക്കമാനമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്
നനിങ്ങളനിങ്ങകന പറഞ്ഞമാല് എങ്ങകന ശേരനിയമാകയ? 

ശസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കമമാര്:  സര്, അങ്ങച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനില്
കസസനിഫനിക്കമായനി  പറഞ്ഞതച്ച്  9.1  ശേതമമാനയ  വരുന്ന  പട്ടനികേജമാതനി  ജനസയഖര്യയച്ച്
ആനപമാതനികേമമായനി കമമാതയ പദ്ധതനി അടങ്കെലേനികന  9.81  ശേതമമാനയ തുകേ വകേയനിരു
ത്തുനകവന്നമാണച്ച്.   ആദര്യമമായനിട്ടമാണച്ച് ഇത്രയുയ വലേനിയ തുകേ വകേയനിരുത്തുന്നകതന്നച്ച്
പനിന്നസ്പീടച്ച് സയസമാരനിചകപ്പെമാഴയ പറഞ. 1997-98-കലേ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന
ടനി.  ശേനിവദമാസ  കമകനമാന  9.91  ശേതമമാനയ  തുകേ വകേയനിരുതനി  എനമമാത്രമല്ലെ
അകദ്ദേഹയ  ഉകദ്ദേശേനിചതനികനക്കമാള് കൂടുതല് പണയ അന്നച്ച് കചലേവഴനിക്കുകേയുയ കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.
അതനിനള പണവയ അന്നച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പെച്ച് നല്കേനി.  ഏതമായമാലയ അങ്ങച്ച് 9.81 ശേതമമാനയ
തുകേ നസ്പീക്കനിവച നടപടനികയ  ഞമാന  സസമാഗതയ  കചയ്യുന. ഇതരതനില്  40,000
കകേമാടനി രൂപ സയസമാന പദ്ധതനി വനിഹനിതകമടുതച്ച് കചലേവഴനിക്കുകമമാള് ആ ഫണച്ച്
അനഭവനികക്കണ  ദളനിതച്ച്-പനികന്നമാക്ക-നന്യൂനപക്ഷ-ആദനിവമാസനി  വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കര്ഹമമായ
വനിഹനിതയ അതനില് വകരണതമാണച്ച്.  40,000 കകേമാടനി രൂപയനില് ഇഗൗ വനിഭമാഗങ്ങളകട
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വളര്ചയ്ക്കുയ കക്ഷമതനിനയ വനികേസനതനിനയ ആവശേര്യമമായ തുകേ നസ്പീക്കനിവയണകമന്ന
ഭര്യര്തനിചകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .     പനി  .    ഉണ്ണനി  : സര്,  ഞമാന ഈ ബഡ്ജറനികന  അനകൂലേനിക്കുകേയമാണച്ച്.
2017  മമാര്ചച്ച്  3  കകേരള ചരനിത്രതനികലേ ഒരു അവനിസരണസ്പീയ ദനിനമമാണച്ച്.  കഡമാ.  ടനി.
എയ.  കതമാമസച്ച് കഎസകേച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച ബഡ്ജറനികന പ്രകതര്യകേതയുയ പ്രമാധമാനര്യവകമന്നച്ച്
പറയുന്നതച്ച് 1000, 500 രൂപ കനമാട്ടുകേള് അസമാധുവമാക്കനിയ ഘട്ടതനില്, ജനങ്ങളകട
പരനിഭമാന്തനി  നനിലേനനില്ക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതനിലേമാണച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറച്ച്  വരുന്നതച്ച്.  നമാകള
എന്തച്ച്  സയഭവനിക്കുകമന്ന രസ്പീതനിയനിലള ആകേമായഷ ജനങ്ങളനില് നനില്ക്കുകമമാഴമാണച്ച്
ഒകട്ടകറ  പ്രതസ്പീക്ഷകേള്  നല്കേനികക്കമാണ്ടുള  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി
സര്ക്കമാരനികന ബഡ്ജറച്ച് വരുന്നതച്ച്.  അവനികടയമാണച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറനികന പ്രമാധമാനര്യയ.
ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി ഒരു ധനകേമാരര്യ  വനിദഗനയ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-കലേ സമുന്നതരമായ
കനതമാക്കളനില്  ഒരമാളമമാണച്ച്.  അകദ്ദേഹയ  അവതരനിപ്പെനിച  ബഡ്ജറനികന  പൂര്ണ്ണമമായുയ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലടനസ്പീളയ  സമാമതനികേരയഗതച്ച്  ഒരു  ഇടതുപക്ഷ
വസ്പീക്ഷണമമാണച്ച്  അടങ്ങനിയനിട്ടുളതച്ച്.  തനികേചയ  ജനകേസ്പീയവയ  ജനപക്ഷവമമായ  ഒരു
ബഡ്ജറമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഒരു രൂപയുകടകപമാലയ പുതനിയ നനികതനി
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനില്ലെ  എനളള  ഒറ  കേമാരണയ  കകേമാണ്ടുതകന്ന  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനികന
ജനപ്രസ്പീതനിയുള ബഡ്ജകറനപറയമാന കേഴനിയുയ.  

രണമായ  ജനകേസ്പീയമാസൂത്രണതനികന  ശേയകഖമാലേനി  മുഴങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞ  ഇഗൗ  കവളയനില്
പരമപ്രധമാനമമായ  തസ്പീരുമമാനങ്ങള്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലൂകട  പ്രഖര്യമാപനിക്കകപ്പെട്ടനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.
അതനികലേമാന്നച്ച്, തകദ്ദേശേസസയയഭരണ സമാപനങ്ങളനികലേ  എഞനിനസ്പീയര്മമാകര  ഇനനി  പഞമായതനിനച്ച്
നനിയനനിക്കമായ  എനളതമാണച്ച്.  ഇവര്  പഞമായതച്ച്  ഭരണ  സമാപനങ്ങളകട  സ്റ്റേമാഫമായനി
മമാറുകമന്നച്ച് പറയുന്നതച്ച് ഒരു നനിസമാര തസ്പീരുമമാനമല്ലെ. കേമാരണയ, പഞമായതച്ച് നടപ്പെമാക്കുന്ന
വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  കേമാരര്യക്ഷമത  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  തസ്പീരുമമാനമമാണനിതച്ച്.  "കവളതനില്
കവളനികചണ്ണയമായതു കപമാകലേയമാണച്ച്"  പഞമായതച്ച് സ്റ്റേമാഫയ എഞനിനസ്പീയര്മമാരുയ വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളനില് എടുക്കുന്ന സമസ്പീപനയ. കൂട്ടമായ യജതനിനച്ച് സഹമായനിക്കുന്ന ഒരു
തസ്പീരുമമാനമമാണനിതച്ച്.  പമാവങ്ങള്ക്കച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സയരക്ഷണയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന,  നമാടനികന
സമാമതനികേ വളര്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളമാണച്ച് കപമാതുകവ ബഡ്ജറനിലളതച്ച്.
അതനികനമാരുദമാഹരണമമാണച്ച്  കക്ഷമകപനഷന.  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി
കതരകഞ്ഞടുപ്പെനില്  വമാഗമാനയ  കചയ്ത  ഒരു  കേമാരര്യമമാണച്ച്  കപനഷന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കല്.
മമാത്രമല്ലെ, ഓകരമാ വര്ഷവയ 100 രൂപ വസ്പീതയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചകകേമാടുക്കുകമന്ന പ്രഖര്യമാപനവമുണച്ച്.
ആ തസ്പീരുമമാനമമാണച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് വന്ന ഒരു പ്രധമാനകപ്പെട്ട കേമാരര്യയ.  കകേരളതനില്
ഏറവയ കൂടുതലേമായനി കനല്കൃഷനി കചയ്യുന്ന ഒരു ജനില്ലെയമാണച്ച് പമാലേക്കമാടച്ച്.  അവനിടകത
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കേര്ഷകേരമാകകേ നനിരമാശേയനിലേമായനിരുന.  വരള്ച,  കകേടുതനി,  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളകട വനിലേയനിടനിവച്ച്
എന്നനിവയുണമായകപ്പെമാഴയ  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് തമാങ്ങമായനി മമാറുന്ന പ്രഖര്യമാപനങ്ങളമാണച്ച് ഇഗൗ
ബഡ്ജറനിലളതച്ച്.  കകേരളതനികന  കനല്ലെറയമായ  പമാലേക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയനികലേ  ചനിറ്റൂര്
കമഖലേയനില്  കനല്കൃഷനി  രണമായ  വനിളയനിറക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  ഒന്നമായവനിള
ഇറക്കനിയതുതകന്ന കകേമായ്കതടുതച്ച് കേതനികക്കണ സനിതനിവന.  വടകക്ക ഇനഡര്യന
സയസമാനങ്ങളനില്  റമാബനി  കൃഷനിക്കുണമായ  അനഭവമമാണച്ച്  കനല്കൃഷനിക്കച്ച്  ചനിറ്റൂര്
തമാലൂക്കനിലണമായതച്ച്.  കനല്കൃഷനി വര്യമാപനിപ്പെനിക്കുന്നതനികന ഭമാഗമമായനി തരനിശുഭൂമനിയനില്
കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനയ മറ്റുമമായനി 12 കകേമാടനി രൂപ ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് പ്രഖര്യമാപനിചനിട്ടുണച്ച്.
കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയുകട അടങ്കെല്തുകേ 1,822 കകേമാടനി  രൂപയനില്നനിനയ 2,106 കകേമാടനി
രൂപയമായനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിരമാശേപൂണ കൃഷനിക്കമാകര സയബനനിചനിടകതമാളയ
വലേനിയ പ്രതസ്പീക്ഷ നല്കന്ന ഒന്നമാണച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറച്ച്.  തകദ്ദേശേസസയയഭരണ സമാപനങ്ങള്
വനികേസനഫണനികന  10%  കേമാര്ഷനികേ  കമഖലേയ്ക്കുകവണനി  നസ്പീക്കനിവയണകമനയ  ഇഗൗ
ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  എകന ജനില്ലെയമായ പമാലേക്കമാടച്ച് സയയുക്ത കടഡച്ച് യൂണനിയന
സയഘടനകേളകട  കനതൃതസതനില്   സമരയ  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  സമരതനിനമാധമാരമമായ
പ്രശയ,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്കമനനികന  കേസ്പീഴനിലള  വര്യവസമായ  സമാപനങ്ങള്  ഒനകേനില്
അടചപൂട്ടണയ അകല്ലെങ്കെനില് സസകേമാരര്യവത്കേരനിക്കണയ എന്ന  'നസ്പീതനി ആകയമാഗനി'കന
ശേനിപമാര്ശേ നടപ്പെമാക്കരുകതന്നതമായനിരുന.  കേഞനികക്കമാടച്ച് ലേമാഭതനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന
വര്യവസമായശേമാലേകേളണച്ച്.  അതനില് പ്രധമാനകപ്പെട്ടവ ബനി.ഇ.എയ.എല്.,  കഎ.ടനി.കഎ.,
ഇനസ്ട്രുകമകനഷന  ലേനിമനിറഡച്ച്  എന്നസ്പീ  സമാപനങ്ങളമാണച്ച്.  ഇഗൗ  സമാപനങ്ങള്
അടചപൂട്ടമാകനമാ സസകേമാരര്യവല്ക്കരനിക്കമാകനമാ ആണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കമാരുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനികനതനിരമായമാണച്ച് സയയുക്ത കതമാഴനിലേമാളനികേള് സമരരയഗതച്ച് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുളതച്ച്.
എന്നമാല് കകേരളതനികലേ ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി ഗവണ്കമനച്ച്,  കകേരളതനികന
ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി ഇഗൗ ബഡ്ജറനില് വനകേനിട വര്യവസമായങ്ങളകട നനിലേനനില്പ്പെനിനയ
സയരക്ഷണതനിനയകവണനി   482 കകേമാടനി രൂപയുയ കപമാതുകമഖലേമാ സമാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
270  കകേമാടനി രൂപയുയ അനവദനിച.  എനപറഞ്ഞമാല് കകേന്ദ്ര  ഭരണമാധനികേമാരനികേളയ
കകേരളതനികലേ  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്കമനയ  വര്യവസമായ
കമഖലേകയമാകടടുക്കുന്ന വര്യതര്യസമമായ സമസ്പീപനമമാണച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഒരു ഇടതുപക്ഷ
വസ്പീക്ഷണമമാണച്ച്  ഇഗൗ  ബഡ്ജറനിലടനസ്പീളമുളതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കമാരനികന  മുന്നനില്
വര്യവസമായവയ വനികേസനവയ എങ്ങകന നടപ്പെനില്വരുതമാകമന്നച്ച് കതളനിയനിചകകേമാടുക്കുകേയമാണച്ച്
കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി ഗവണ്കമനച്ച്. 

പ്രവമാസനികയനപറഞ്ഞമാല് കകേരളതനികന സമദച്ച് വര്യവസയുകട നകട്ടല്ലെമാണച്ച്.
സസന്തയ  ജസ്പീവനിതതനികന  ഏറനിയ  പങ്കുയ  മരുഭൂമനിയനില്  കജമാലേനി  കചയ്തച്ച്  കചമാര
നസ്പീരമാക്കനിയമാണച്ച് അവര് പണയ സമമാദനിക്കുന്നതച്ച്.  അപ്രകേമാരയ കകേരളതനിലേയയ്ക്കുന്ന
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പണതനികന  ഒരു ഭമാഗയ നമാടനികന പുകരമാഗതനിക്കുകവണനി അവര് നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുനണച്ച്.
ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനിനമാവശേര്യമമായ വനിധയ നമാടനികന മുഖച്ഛമായ മമാറനിയ  പ്രവമാസനികേളമാണച്ച്
നമ്മുകട  നമാടനികന  കനരവകേമാശേനികേകളന  പറയുന്നതച്ച്.  അവകര  അര്ഹനിക്കുന്ന
വനിധതനില് അയഗസ്പീകേരനിക്കമാനയ സയരക്ഷനിക്കമാനയ സര്ക്കമാര് ഇഗൗ ബഡ്ജറനില്കൂടനി
തയമാറമായനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ഉദമാഹരണമമാണച്ച്  പ്രവമാസനി  കക്ഷമ  കപനഷന
2,000  രൂപയമാക്കനി ഉയര്തനിയതുയ കനമാര്ക്ക പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  61  കകേമാടനി രൂപ
അനവദനിചനിട്ടുളതുയ.  വനിവനിധ കേമാരണങ്ങളമാല് കതമാഴനില് നഷകപ്പെട്ടച്ച് ഗള്ഫനില്നനിന്നച്ച്
നമാട്ടനികലേതനികചരുന്നവരുകട  പുനരധനിവമാസയ  സമൂഹയ  കനരനിടുന്ന  ഏറവയ  വലേനിയ
കവല്ലുവനിളനിയമാണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച് നമാട്ടനില് അവഗണനിക്കകപ്പെട്ടവരമായനി ജസ്പീവനികക്കണനിവരുന്ന
സനിതനിയുണച്ച്.  ഇതരക്കമാരുകട പുനരധനിവമാസതനിനച്ച്  13  കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണച്ച്.
അണഞ തുടങ്ങനിയ അവരുകട ജസ്പീവനിത പ്രതസ്പീക്ഷകേള്, അവരുകട കനഞനില് പുതനിയ
സൂരര്യകേനിരണങ്ങളയരമാന ഇതരയ നടപടനികേള് കേമാരണമമാകകമനളതച്ച് ഉറപ്പെമാണച്ച്. 

കലേമാകേ ഭൂപടതനില്തകന്ന ഒരു ശദ്ധമാകകേന്ദ്രമമാണച്ച്  നമ്മുകട കകേമാചകകേരളയ.
ജസ്പീവനിതകശേലേസ്പീ  കരമാഗങ്ങളനില്  ഒകരണ്ണയകപമാലമനില്ലെമാത,  40  വയസനിനമുകേളനിലളള
ഒരമാകളകപ്പെമാലയ നമുക്കച്ച് കകേരളതനില് കേമാണമാന കേനിട്ടനില്ലെ.  ഇതമാരുകടയുയ കറയ കകേമാണമാകണന്നച്ച്
ഞമാന പറയുന്നനില്ലെ.  മദര്യയ,  മയക്കുമരുന്നച്ച്,  എന്നനിവയുകട ഉപകയമാഗയ,  പുകേവലേനി,  ഭക്ഷണക്രമയ
എന്നസ്പീ കേമാരണങ്ങകളമാകക്ക ഇതരയ  കരമാഗങ്ങള്  കേടനവരുന്നതനിനനിടയമാക്കുനണച്ച്.
ചുരുക്കനിപ്പെറഞ്ഞമാല്  "തമാന  തമാന  നനിരന്തരയ  കചയ്യുന്ന  കേര്മങ്ങള്,  തമാന  തമാന
അനഭവനിചസ്പീടുകകേകന്ന  വരൂ"  എന്ന  രസ്പീതനിയനില്  വനിളനിചവരുത്തുന്ന  കരമാഗങ്ങളയ
ജസ്പീവനിതക്രമതനികന ഭമാഗമമായനി വരുനണച്ച്.  അതനിനച്ച് വനിധനികയ പഴനിചച്ച് നനിഷനിയരമായനിരനിക്കമാന
നമ്മുകട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  ഇഗൗ  കരമാഗബമാധനിതരമായ  ആളകേകള  വനിട്ടനിട്ടനില്ലെ.
പനി.എചച്ച്.സനി.  വഴനി  മരുനകേള്  നമാമമമാത്രമമായ  വനിലേയച്ച്  വനിതരണയ  കചയമാന
ബഡ്ജറനില് തസ്പീരുമമാനയ വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ വമാര്ത ദൃശേര്യ-മമാധര്യമങ്ങളനിലൂകട
കേണകതമാകട കകേരളതനികലേ പ്രകമഹ കരമാഗനികേളകട രക്തതനികലേ ഷുഗറനികന അളവച്ച്
കറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ജനില്ലെ-തമാലൂക്കച്ച്-ജനറല്  ആശുപത്രനികേളകട  ഭഗൗതനികേ  സമാഹചരര്യയ
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് 2,000  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് അനവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   മമാറമാകരമാഗങ്ങള്
പനിടനികപട്ടച്ച്  മരണയ മുന്നനില് കേണച്ച് കേഴനിയുന്ന കരമാഗനികേള്,  കടുയബതനിനയ സമൂഹതനിനയ
ബമാധര്യതയമായനി മമാറനിയ  കരമാഗനികേള്,  തുടങ്ങനി  ചനികേനിത്സയമായനി  എനയ  തനിരുവനന്തപുരയ
ആര്.സനി.സനി.-യനികലേത്തുന്ന  കരമാഗനികേള്  നനിരവധനിയമാണച്ച്.   കേര്യമാനസര്  ചനികേനിത്സമാകകേന്ദ്രമമായ
ആര്.സനി.സനി.-ക്കച്ച്  66  കകേമാടനി  രൂപ വകേയനിരുതനിയതനില്  ഞമാന അങ്ങകയ പ്രകതര്യകേയ
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ആര്.സനി.സനി.-യനികലേ  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമമായ  സനിതനി  മനസനിലേമാക്കനി
ഈ തുകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണകമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  അഭര്യര്തനിക്കമാനളതച്ച്.  കേര്യമാനസര്
കരമാഗയ  അതനികവഗയ  പടര്നപനിടനിക്കുന്ന  സനിതനി  കകേരളതനിലണച്ച്.  ശുദ്ധവമായു
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ശേസസനിക്കമാനയ ശുദ്ധജലേയ കടനിക്കമാനയ മലേനിനമമാക്കകപ്പെടമാത ആഹമാര പദമാര്തങ്ങള്
ലേഭനിക്കമാനയ നമുക്കവകേമാശേമുണച്ച്.  എന്നമാലയ ഇന്നകത സനിതനി തനികേചയ പരനിതമാപകേരമമാണച്ച്.
മലേനിനമമാക്കകപ്പെട്ട ജലേമാശേയങ്ങള്,  കമമാകട്ടമാര്  വമാഹനങ്ങളമാലയ  മറ്റുയ   മലേനിനമമാക്കകപ്പെടുന്ന
അന്തരസ്പീക്ഷയ, അന്തരസ്പീക്ഷതനികലേ ഓകനിജകന അളവനിലള കറവച്ച് ഇകതല്ലെമായ പരനിസനിതനി
ശേമാസജ് ഞകന വസ്പീക്ഷണതനില്  കേമാണുകേയുയ  അപഗഥനിക്കുകേയുയ  കചയ്തതനികന
ഫലേമമായമാണച്ച്  തനികേചയ  പരനിസനിതനി  സഗൗഹൃദമമായ  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ശുചനിതസ
മനിഷനച്ച് 127 കകേമാടനി രൂപ അനവദനിചതച്ച്.  ഈ നൂറമാണനികന ഗഗൗരവകമറനിയ പ്രശമമായ
മമാലേനിനര്യ  നനിര്മമാര്ജ്ജനതനിനയ  മമാലേനിനര്യ   സയസരണതനിനമമായനി  150  കകേമാടനി
രൂപയമാണച്ച്  അനവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഒട്ടുമനിക്ക  കഹകവകേളകടയുയ  കസഡുകേളനില്
അറവമമാലേനിനര്യങ്ങള്  തള്ളുന്നതനികന  ഭമാഗമമായുണമാകന്ന  രൂക്ഷമമായ  ദുര്ഗനവയ
കതരുവനമായളകട  ശേലേര്യവയ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമായനി  ആധുനനികേ  അറവശേമാലേകേള്
നനിര്മനിക്കുവമാന ഈ ഗവണ്കമനച്ച്  100  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
അതനിനച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനികയ ഞമാന പ്രകതര്യകേമമായനി അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

ഇവനികട മറച്ച്  പലേ അയഗങ്ങളയ ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ കടനികവളതനികന
പ്രശയ അതനിരൂക്ഷമമാണച്ച്. 40 നദനികേള്, ശുദ്ധജലേ തടമാകേങ്ങള്, ഡമാമുകേള്, കേനിണറുകേള്,
കളങ്ങള് തുടങ്ങനി ജലേകസമാതസ്സുകേള് ധമാരമാളമുണച്ച്. കഫബ്രുവരനിയനില്തകന്ന കകേരളതനികലേ
കേനിണറുകേള്  വറനിവരണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കടനികവളയ  കശേഖരനിക്കുന്നതനിനമായനി  തലേയനില്
കടവയ  കേയനില്  ബക്കറ്റുമമായനി  കടുയബങ്ങകളമാന്നമാകകേ  കപമാകന്ന  കേമാഴ്ച  പമാലേക്കമാടച്ച്
കമഖലേയനില്  സനിരമമായനി  കേമാണമാന  കേഴനിയുയ.  മണ്ഡലേങ്ങളനില്  നടപ്പെമാകക്കണ വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  ആകലേമാചനിക്കുകമമാള്  കടനികവളതനിനമാണച്ച്  എല്ലെമാവരുയ
പ്രമാധമാനര്യയ  നല്കന്നതച്ച്.  ഞമാന  എകന  മണ്ഡലേതനിലയ  പ്രമാധമാനര്യയ  കകേമാടുതതച്ച്
കടനികവള പ്രശതനിനമാണച്ച്. ജനങ്ങളകടയുയ ജനപ്രതനിനനിധനികേളകടയുയ മനസച്ച് വമായനിചറനിഞ്ഞ
നമ്മുകട ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി  1696  കകേമാടനി രൂപയുകട കടനികവള പദ്ധതനിയമാണച്ച്
ബഡ്ജറനില് ആവനിഷ്കരനിചതച്ച്. സയസമാനതച്ച്  രൂക്ഷമമായ വനിലേക്കയറമുണമായനി എന്ന
ആകക്ഷപയ  കേണക്കനികലേടുത്തുകകേമാണ്ടുതകന്ന  കപമാതുവനിപണനിയനില്  വനിലേ  നനിയനനി
ക്കുന്നതനിനയ  കറഷന  സബ്സനിഡനി  നഷകപ്പെട്ടവര്ക്കച്ച്  കറഷന  നല്കന്നതനിനയ
900 കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്.  കകേരളയ  ഇന്നനഭവനിക്കുന്ന നനിരവധനി
പ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹമാരയ  കേമാണമാനള  ആശേസമാസ  നടപടനികേള്  ഈ  ബഡ്ജറനില്
ഉള്കക്കമാളനിചനിട്ടുണച്ച്.  തസ്പീര്ചയമായുയ ഇതച്ച്  പ്രമാകയമാഗനികേമമാക്കുകമമാള് കകേരളതനികലേ
ജനങ്ങള്ക്കച്ച് വളകര ആശേസമാസവയ സയതൃപനിയുയ നല്കന്ന  ബഡ്ജറമായനിരനിക്കുകമന്നച്ച്
പറഞകകേമാണച്ച്   ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  പനിന്തമാങ്ങനികക്കമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .   കകേമാവൂര് കഞകമമാന: സര്, ഞമാന ഈ ബഡ്ജറനികന അനകൂലേനിക്കുന.
തകേര്ചയുകട  വക്കനികലേതനിയ  കകേരളതനികലേ  കപമാതുകമഖലേമാ  സമാപനങ്ങകള
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ലേമാഭകേരമമാക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയമാണച്ച്  ഈ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരു
തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണ്ടുതകന്നയമാണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്കമനച്ച്
ജനപക്ഷ നനിലേപമാടുകേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന ഗവണ്കമനമാകണന്നച്ച് കകേരളതനികലേ കപമാതുസമൂഹയ
പറയുന്നതച്ച്.  ഞമാന മഹമാനമായ  തതസചനിന്തകേന സനിസകറമായുകട  ഒരു  വമാചകേയ  കേടകമടുക്കുകേയമാണച്ച്.
"ഭരനിക്കുന്നവന തര്യമാഗയ  സഹനിചച്ച്  പഗൗരന്മമാര്ക്കച്ച്  നന്മ  കചയ്യുന്നതമാണച്ച്  നല്ലെ ഭരണതനികന
ലേക്ഷണയ”എന്നമാണച്ച്.  അതമാണച്ച് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണയ.  കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കമാലേയ  പലേ  കമഖലേകേളയ  തകേര്ചയനിലേമായനിരുന. അതനില്നനിനയ
കകേരളകത രക്ഷകപ്പെടുത്തുന്നതനിനകവണനിയുള  നടപടനിക്രമങ്ങളമമായനിട്ടമാണച്ച്  ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി ഗവണ്കമനച്ച് അധനികേമാരതനികലേറനിയതച്ച്. കകേരളതനില് ധമാരമാളയ
കറമാഡുകേളയ  പമാലേങ്ങളയ  കകേട്ടനിടങ്ങളകമല്ലെമായ  പുതനിയതമായനി  ഉണമാകേമാന  കപമാവകേയമാണച്ച്.
കളങ്ങളയ കതമാടുകേളയ തടമാകേങ്ങളയ സയരക്ഷനിക്കകപ്പെടുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനില്  ഏറവയ
ശദ്ധനിക്കകപ്പെടുന്ന  ശുദ്ധജലേ  തടമാകേമമായ ശേമാസമായകകേമാട്ട  തടമാകേയ  സയരക്ഷനിക്കകപ്പെടുകമന്നച്ച്
പറഞ്ഞതനികന ഞമാന പൂര്ണ്ണമമായുയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ശേമാസമായകകേമാട്ട തടമാകേ
സയരക്ഷണയ ഹരനിത കകേരളയ പദ്ധതനിയുകട ഭമാഗമമായനി  ഏകറടുക്കുകേയമാണച്ച്.   ഇച്ഛമാ
ശേക്തനിയുകളമാരു  ഗവണ്കമനച്ച്  കകേരളതനില്  വന്നതുകകേമാണമാണച്ച്  നശേനിചകപമായ
തടമാകേകത  നല്ലെ  നനിലേയനികലേയ്കക്കതനിക്കമാന  തയമാറമായതച്ച്.  ഈ  തടമാകേകത
സയരക്ഷനിക്കമാന  ബഡ്ജറനില്  തുകേ വകേയനിരുതണകമന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്   സൂചനിപ്പെനി
ക്കമാനളതച്ച്.  ഈ തടമാകേയ മമാത്രമല്ലെ,  കകേരളതനികലേ കളങ്ങളയ നദനികേളയ കതമാടുകേളയ
പുരമാതനമമായ കേമാവകേളകമല്ലെമായ  സയരക്ഷനിക്കകപ്പെടമാനള പദ്ധതനികേളയ പ്രവര്തനങ്ങളയ
നമുക്കുണമാകേണയ.  ഞമാന വളകര അഭനിമമാനകതമാടുകൂടനിയമാണച്ച് ഇന്നച്ച് ഈ നനിയമസഭയനില്
നനില്ക്കുന്നതച്ച്. കേമാരണയ, മൂന്നമായ തസ്പീയതനി ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെമാള്, കകേരളതനികലേ
14 ജനില്ലെകേളനില് ഏറവയ കൂടുതല് തുകേ ലേഭനിചതച്ച്  കകേമാല്ലെയ ജനില്ലെയമാണച്ച്.   ആയനിരതനി
അഞ്ഞൂറനിലേധനികേയ  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്  കകേമാല്ലെയ ജനില്ലെയുകട വനികേസനതനിനകവണനി ബഡ്ജറനില്
മമാറനിവചതച്ച്.  ഞമാന  ഓകരമാന്നമായനി  കപകരടുതച്ച്  പറയമാന  ആഗഹനിക്കുന്നനില്ലെ.  ഒരു
വര്ഷതനിനളനില്  അതരയ  പ്രവൃതനികേകളല്ലെമായ  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കകപ്പെടുകമന്നമാണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറയമാനളതച്ച്.  കകേരളതനികലേ  പരമരമാഗത  വര്യവസമായങ്ങളനികലേമാന്നമായ
കേശുവണനി  വര്യവസമായ  കമഖലേ  ഇന്നച്ച്  പുകരമാഗതനി  കകേവരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
അഞ്ചുവര്ഷക്കമാലേയ  ഐകേര്യജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്കമനച്ച്  ഭരനിചകപ്പെമാള്  ഒരു
വര്ഷയ  43  ദനിവസമമാണച്ച് കേശുവണനി കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച്ച് കതമാഴനില് നല്കേനിയനിരുന്നകതങ്കെനില്
ഈ ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില് വന്നകപ്പെമാള് അതച്ച്  185  ദനിവസങ്ങളമായനി മമാറനി.
ഇനനിയുയ കതമാഴനില് ദനിനങ്ങള് ഉയരമാന കപമാകകേയമാണച്ച്.  കതമാട്ടണനി സയഭരണതനിനച്ച്
30  കകേമാടനി രൂപ,  ഫമാകറനി നവസ്പീകേരണതനിനച്ച്  42  കകേമാടനി രൂപ,  കേശുമമാവച്ച് കൃഷനിക്കച്ച്
ആറര  കകേമാടനി  രൂപ എന്നനിങ്ങകന കേശുവണനി കമഖലേയച്ച്   78  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള് അനവദനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കമാനളതച്ച്,  140 കകേമാടനി രൂപ
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കവണനിടതച്ച്   78  കകേമാടനി  രൂപ  മമാത്രകമ  ബഡ്ജറനില്  വന്നനിട്ടുള്ളൂ.  പഴയകേമാലേ
കേശുവണനി  ഫമാകറനികേളനില്  20  എണ്ണയ  ഗവണ്കമനച്ച്  ഏകറടുതനിരുന.  ആ  20
ഫമാകറനി ഉടമകേള്ക്കച്ച് 69 കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമാനണച്ച്. 2011-2016 വര്ഷയ വകരയുള
ഗമാറ്റുവനിറനി  കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമാന  56  കകേമാടനി  രൂപ  കവണയ.  ആ തുകേ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുതനിയനിട്ടനില്ലെ.  കതമാട്ടണനി സയഭരണതനിനയ ഫമാകറനി നവസ്പീകേരണതനിനയ കേശുമമാവച്ച്
കൃഷനിക്കുയ കവണനിയമാണച്ച്  ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതച്ച്. പനി.എഫച്ച്. കടനിശ്ശേനികേ
കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമാനമായനി  ആറച്ച്  കകേമാടനി  രൂപ  കവണയ.  കേശുമമാവച്ച്  കൃഷനി  കൂടുതല്
കപ്രമാത്സമാഹനിപ്പെനികക്കണതുണച്ച്.  നമള് അയല് രമാജര്യങ്ങളനില്നനിനമമാണച്ച് കേശുവണനി
ഇറക്കുമതനി  കചയ്യുന്നതച്ച്.  കകേരളതനില്  പലേ  ജനില്ലെകേളനിലേമായനി  കേശുമമാവച്ച്  വചപനിടനിപ്പെനിചമാല്
അതനികന  ഫലേയ  ലേഭനിക്കുന്നതച്ച്  കകേരളതനിനല്ലെ.  അതച്ച്  മയഗലേമാപുരയ  വഴനി  അനര്യ
സയസമാനങ്ങളനികലേക്കച്ച് കപമാകന്നതനികന ഭമാഗമമായനി  കേശുവണനി ഉത്പമാദനരയഗതച്ച്
കകേരളതനിനച്ച്   സസയയപരര്യമാപത  കനടമാന  കേഴനിയുന്നനില്ലെ.  സസയയപരര്യമാപത കനടണ
കമനകണങ്കെനില് വനയ വകപ്പെനികന കസമാഷര്യല് കഫമാറസ്ട്രേനിയനില്നനിനയ അമതനിനമായനിരയ
ഏക്കര് ഭൂമനി കേനികട്ടണതുണച്ച്.  അതനിനമായനി ഒരു റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് ഗവണ്കമനനിനച്ച് സബ്മനിറച്ച്
കചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനികലേ കേശുവണനി കമഖലേകയ സയരക്ഷനിക്കമാന ഒരു പമാകക്കജുതകന്ന
ഉണമാകേണയ.  എങ്കെനില്മമാത്രകമ  കേശുവണനികതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച്ച്  നല്ലെ നനിലേയനില് കജമാലേനി
ലേഭനിക്കുകേയുള്ളൂ. ഇകപ്പെമാഴകത ഫമാകറനികേകളല്ലെമായ വളകര സുന്ദരമമായ ഫമാകറനികേളമാണച്ച്.
കേശുവണനി ഫമാകറനികേളനികലേ കതമാഴനിലേമാളനികേള്ക്കച്ച് കേശുവണനി തല്ലുന്നനിടത്തുയ പരനിസരത്തുയ
ഫമാനനിട്ടുകകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്. കേഴനിഞ്ഞ കേമാലേങ്ങളനില് കകേരളതനികലേ കേശുവണനി ഫമാകറനികേള്
കേമാലേനികതമാഴതമായനിരുനകവങ്കെനില് ഇകപ്പെമാഴകതല്ലെമായ  മമാറനി.  കമമാഡകണകസഷനനിലൂകട
കകേരളതനികലേ വര്യവസമായ കമഖലേകയ മമാറനികയടുക്കമാന കേഴനിഞ. കകേരളതനില് ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.
പ്രഖര്യമാപനിച.  ഇന്തര്യയനിലേമാദര്യമമായനി  ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനിച  സയസമാനയ കകേരളമമാണച്ച്.
മമാര്ചച്ച്  31-ാം തസ്പീയതനി  കകേരളയ  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദനതസ്പീകേരണതനികലേക്കച്ച്  കപമാകകേയമാണച്ച്.
പമാശമാതര്യ  നമാടുകേളള്കപ്പെകട  അനര്യരമാജര്യക്കമാര്  കകേരളകത  കേണ്ടുപഠനിക്കമാന  പറയുകേയമാണച്ച്.
കകേരളതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്കമനച്ച്  അധനികേമാരതനില്
വരുകമമാഴമാണച്ച് ഇതരയ നല്ലെ വമാക്കുകേളയ നല്ലെ ചനിന്തകേളയ നല്ലെ രൂപകപ്പെടുതലകേളയ
സമൂഹതനിലണമാകന്നതച്ച്.   ശേമാസമായകകേമാട്ട  തടമാകേകത  സയരക്ഷനിക്കമാനമാവശേര്യമമായ
തുകേ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതണകമന്നച്ച് ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി അഭര്യര്തനിചകകേമാണച്ച് ഈ
ബഡ്ജറനികന പൂര്ണ്ണമമായുയ അനകൂലേനിചകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    പമാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ:  സര്,  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകള  ഞമാന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്. ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കമാരനികന രണമാമകത ബഡ ച്ച്ജറ്റുയ  ഒന്നമാമകത
സമ്പൂര്ണ്ണ ബ ഡ്ജറ്റുമമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ കവളനിയമാഴ്ച്ച ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനി സഭയനില്
അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.   കക്ഷമ ബഡ ച്ച്ജകറന്നച്ച്   ഇവനികട  പലേരുയ  വനികശേഷനിപ്പെനികചങ്കെനിലയ
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യഥമാര്തതനില് ഇകതമാരു സസപബഡ്ജറമാണച്ച്.  വനികേസന പദ്ധതനികേളനില് പലേതുയ
കവണത്ര  വനിഭവ  സമമാഹരണതനികന  പനിനബലേമനില്ലെമാത  സസപപദ്ധതനികേളമാണച്ച്.
ഇതച്ച്  യമാഥമാര്തര്യമമാകേണകമങ്കെനില്  കേടമകേകളകറ  കേടക്കണയ.  വനിഭവങ്ങളനില്ലെമാകത
വനിരുകന്നമാരുക്കുന്ന മമായമാജമാലേമമാണച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി ബഡ്ജറച്ച്  അവതരണതനിലൂകട
നടതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  കേമാട്ടനികലേ മരവയ ഡമാമനികലേ മണലയ വനിഭവ സമമാഹരണതനിനള
മമാര്ഗ്ഗമമായനി കേണ ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയുകട തനയ കനരകത പരമാജയകപ്പെട്ട കേമാരര്യയ
നമായ കേണതമാണച്ച്.  അതുകപമാകലേതകന്നയമാകകമമാ കേനിഫ്ബനിയുയ എന്ന ആശേങ്കെ ഇകപ്പെമാള്
ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്. അതുസയഭവനിചമാല് ഈ സര്ക്കമാരനികന രണച്ച് ബഡ്ജറ്റുകേളനികലേയുയ
മുഖര്യപ്രഖര്യമാപനങ്ങള് കേടലേമാസനില് ഒതുങ്ങുകേയുയ കേനിഫ്ബനികപമാകലേ എകന്നമാരു പരനിഹമാസ
പ്രകയമാഗയ  ഉടകലേടുക്കുകേയുയ  കചയ്യുയ.  സയസമാനയ  രൂക്ഷമമായ  ധനപ്രതനിസനനിയനിലേമാകണനയ
സര്ക്കമാരനികന മുഴവന റവനന്യൂ വരുമമാനവയ കേടയ വമാങ്ങനിയ മുഴവന തുകേയുയ കചലേവഴനിചമാലയ
നനിതര്യനനിദമാന  കചലേവകേള്ക്കുകപമാലയ  പണയ  തനികേയമാത  സമാഹചരര്യമമാണച്ച്
സയസമാനത്തുളകതനമമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ ബഡ്ജറച്ച് അവതരണകവളയനില് ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനി  പറഞ്ഞനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല്  നടപ്പുസമാമതനികേ  വര്ഷയ  തസ്പീരമാറമായ
സമാഹചരര്യതനില്  സയസമാനതനികന  അവസകയന്തമാണച്ച്?   കനരകത  പറഞ്ഞ
കേമാരര്യങ്ങളനികലേമാകക്ക എന്തച്ച് മമാറയ വരുതമാന കേഴനിഞകവന്നച്ച് പരനികശേമാധനികക്കണതുണച്ച്.

ആദര്യമമായനി നനികതനിയുകട കേമാരര്യകമടുക്കമായ.  നനികതനി വരുമമാനയ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാന
കേഴനികഞ്ഞമാ? വനില്പന നനികതനി,  വമാറച്ച് എന്നനിവയനില്നനിന്നമാണച്ച് സയസമാന നനികതനിയുകട
78  ശേതമമാനവയ ലേഭനിക്കുന്നതച്ച്.   ജനി.എസച്ച്.ടനി.  നടപ്പെമാക്കുന്ന സമാഹചരര്യതനില് ഈ
നനികതനി പനിരനിവച്ച് കമചമമാക്കമാകനമാ വര്യമാപമാരനികേള് നല്കന്ന കേണക്കുകേള് പരനികശേമാധനിക്കമാകനമാ
കചക്കച്ച്  കപമാസ്റ്റുകേളനികലേ  പരനികശേമാധന  കമചകപ്പെടുതമാകനമാ  ഇ-ഗകവണനസുവഴനി
ഭരണയ  കേമാരര്യക്ഷമമമാക്കമാകനമാ കടനിശ്ശേനികേ പനിരനിവച്ച് കേര്ശേനമമാക്കമാകനമാ ഈ രയഗയ അഴനിമതനി
വനിമുക്തമമാക്കമാകനമാ  കേമാരര്യമമായ  നടപടനികേകളമാനയ  ഇതനിനകേയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച്
കേമാണമായ. വമാഹന നനികതനികയമാഴനിചച്ച് മറച്ച് നനികതനി വരുമമാനങ്ങളനികലേ ഇടനിവച്ച് തുടരുകേയമാണച്ച്.
നനികതനികയതര വരുമമാനതനികന കേമാരര്യതനിലയ നനിലേ കമചകപ്പെട്ടനിട്ടനില്ലെ. കപമാതുകമഖലേമാ
സമാപനങ്ങളനികലേ  ലേമാഭവനിഹനിതയ,  വനയ വകപ്പെനില്നനിനള  വരവച്ച്,  ആകരമാഗര്യ
വനിദര്യമാഭര്യമാസ സമാപനങ്ങളനില്നനിനള ഫസ്പീസുകേള്,  മറച്ച്  ഫസ്പീസച്ച്  ഇനങ്ങള് എന്നനിവയുകട
കേമാരര്യതനില് കേമാരര്യമമായ വര്ദ്ധനവണമായനിട്ടനില്ലെ.  സയസമാന ഭമാഗര്യക്കുറനി മമാത്രമമാണച്ച്
വരവനില്  വര്ദ്ധനവണമാക്കനിയ  ഇനകമന്നച്ച്  പറയമാനളതച്ച്.  ചുരുക്കതനില്,  നനികതനി
ഭരണയ കേമാരര്യക്ഷമമമാക്കുന്നതനികനമാ അഴനിമതനിമുക്തമമാക്കുന്നതനികനമാ നനിരക്കുകേളനില് മമാറയ
വരുത്തുന്നതനികനമാ  തനതച്ച്  വരുമമാനയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനികനമാ  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറനിനകശേഷയ
സയസമാന സര്ക്കമാരനിനച്ച് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച് നമുക്കച്ച് കേമാണമാന കേഴനിയുയ.  എന്നമാല്
കകേന്ദ്ര ധനകേമാരര്യ കേമസ്പീഷകന ശേനിപമാര്ശേ അനസരനിചച്ച്  സയസമാനതനിനച്ച്  അര്ഹതകപ്പെട്ട
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കകേന്ദ്ര നനികതനി വനിഹനിതയ,  ഗമാനകേള്,  പമാന ഗമാനച്ച് തുടങ്ങനിയവ ഈ കേമാലേയളവനില്
ഗണര്യമമായനി  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രതനിസനനിയുകട  സമാഹചരര്യതനില്  കേനിഫ്ബനി വഴനി
ധനകേമാരര്യ സമാപനങ്ങളനില്നനിന്നച്ച്  കേടപ്പെത്രങ്ങള്  വഴനിയുയ  മറ്റുയ  പണയ  സമമാഹരനിചച്ച്
വനകേനിട കപ്രമാജക്ടുകേള് നടപ്പെമാക്കനി സമാമതനികേ മമാന്ദര്യയ പരനിഹരനിക്കമാനമാണച്ച് കേഴനിഞ്ഞ
ബഡ്ജറനില്  ലേക്ഷര്യമനിട്ടതച്ച്.  2500  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  33  കപ്രമാജക്ടുകേളനിലേമായനി
കചലേവഴനിക്കമാന  ബഡ്ജറനില്  ഉള്കപ്പെടുതനിയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നമാല്  കേനിഫ്ബനിയുകട
പ്രവര്തനയ കേമാരര്യമമായനി മുകന്നമാട്ടുകകേമാണ്ടുകപമാകേമാന സര്ക്കമാരനിനമായനില്ലെ.  ഇതുവകര
കേനിഫ്ബനിയനില്  1024  കകേമാടനി  രൂപ  മമാത്രകമ  കേടപ്പെത്രങ്ങള്  വഴനി  സസരൂപനിക്കമാന
കേഴനിഞള്ളൂ എന്നതമാണച്ച് യമാഥമാര്തര്യയ.  ഈ സര്ക്കമാരനികന ആദര്യ ബഡ്ജറനികലേ
ഏതമാണച്ച്  90  ശേതമമാനയ  പ്രധമാന  വനകേനിട  പദ്ധതനികേള്  ഈ  ബഡ്ജറനിലയ
ആവര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  മുന  ബഡ്ജറനികലേ  പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്  നടപ്പെമായനില്ലെ  എന്നതനിനച്ച്
ഇതനികനക്കമാള്  വലേനികയമാരുദമാഹരണയ  കവകറയനില്ലെ.  എന്നമാല്  ഇകപ്പെമാഴകത
ബഡ്ജറനിലേമാകേകട്ട  രൂക്ഷമമായ  സമാമതനികേ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കമാന  ഒരു
നടപടനിയുയ  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടനില്ലെ.   നനികതനികയതര ഇനങ്ങളനികലേ വരുമമാനയ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കമാകനമാ
പദ്ധതനികയതര കചലേവച്ച്  കവട്ടനിക്കുറചച്ച്  ധനസനിതനി കമചകപ്പെടുതമാകനമാ ബഡ്ജറനില്
യമാകതമാരു നനിര്കദ്ദേശേവമനില്ലെ. ധനസനിതനി കമമാശേമമാകേമാനള കേമാരണയ കനമാട്ടച്ച് നനികരമാധനയ
സൃഷനിച സമാമതനികേ സയഭനമമാകണനപറഞ്ഞച്ച് സര്ക്കമാര് തടനിതപ്പുകേയമാണച്ച്.  ചരക്കച്ച്
കസവന നനികതനി നടപ്പെമാകകമമാള് ധനസനിതനി കമചകപ്പെടുകമന്ന പ്രതസ്പീക്ഷയമാണച്ച് ഇകപ്പെമാള്
സര്ക്കമാരനിനളതച്ച്.  സയസമാനതനികന  സമാമതനികേ  പ്രതനിസനനി  യമാഥമാര്തര്യ
കബമാധകതമാകട അയഗസ്പീകേരനിക്കുകമമാഴയ നനിസഹമായതയുകട നനിഴലേനിലേമാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറനികന
പനിറവനി.  കേനിട്ടമാകനമാ കേനിട്ടമാതനിരനിക്കമാകനമാ സമാധര്യതയുള വരുമമാനയ മുന്നനില്ക്കണ്ടുകകേമാണച്ച്
അടനിസമാന നവസ്പീകേരണവയ വനിവനിധ കക്ഷമ നടപടനികേളയ ലേക്ഷര്യമനിടുകേയമാണച്ച് കചയ്യുന്നതച്ച്.
നടപ്പുരസ്പീതനിയനിലള പദ്ധതനികേള്കപമാലയ  കേമാരര്യക്ഷമമമായനി  നടപ്പെമാക്കമാന  കേഴനിയമാത
കപമാതുഭരണ സയവനിധമാനമമാണച്ച് നമുക്കുളതച്ച്. വമാര്ഷനികേ പദ്ധതനി നടതനിപ്പെനികലേ വസ്പീഴ്ചകേള്
അല്പയകപമാലയ പരനിഹരനിക്കമാന  ഇക്കമാലേമത്രയുയ  നമുക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  വര്യതര്യസമമായ
രസ്പീതനിയനില് ഭമാവനമാത്മകേമമായനി നടപ്പെമാകക്കണ പദ്ധതനികേളമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന ഭരണ
സയവനിധമാനയ എത്രമമാത്രയ കേമാരര്യക്ഷമമമാകേണകമന്ന കേമാരര്യയ പരനികശേമാധനികക്കണതമാണച്ച്.  

കേനിഫ്ബനികയ മമാറനിനനിര്തനിയമാല് ആകകേകയമാരു കഞരുക്കമമാണച്ച്.   അതമായതച്ച്
ബഡ്ജറച്ച്-കേനിഫ്ബനി = സസ്പീകറമാ എന്നതമാണച്ച് ഇകപ്പെമാഴകത സനിതനി. 16,043  കകേമാടനി
രൂപയുകട റവനന്യൂ കേമനിയമാണച്ച് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. ധനകേമനിയമാകേകട്ട 25,756 കകേമാടനി
രൂപ വരുയ.  റവനന്യൂ കചലേവകേള് അടുത വര്ഷയ  1,00,000  കകേമാടനി  രൂപ കേടക്കുകമന്നമാണച്ച്
സമാമതനികേ വനിദഗരുകട കേണക്കുകൂട്ടല്. 1,19,124  കകേമാടനി രൂപ വരവയ  1,19,601
കകേമാടനി  രൂപ  കചലേവയ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറമാണച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി
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അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്.  പതച്ച്  കകേമാടനി  രൂപയുകട  വനിവനിധ  ഇളവകേള്  ബഡ്ജറനിലണച്ച്.
ചരക്കച്ച്  കസവന  നനികതനി  നടപ്പെമാക്കുന്നതനിനമാല്  പുതനിയ  നനികതനി  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള്
ബഡ്ജറനിലേനില്ലെ. 

സമാമൂഹനികേ പശമാതലേ വനികേസനതനിനച്ച് മുന്തനിയ പരനിഗണന ബഡ്ജറനിലകണന്നച്ച്
പറയുകമമാഴയ  ചനിലേ  കമഖലേകേകള  പമാകട  അവഗണനിചതമായനി  കേമാണമാന  കേഴനിയുയ.
ബഡ്ജറനില്  അവഗണനിക്കകപ്പെട്ട  കമഖലേകേളനികലേമാന്നമാണച്ച്  നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭമാഗങ്ങള്.
അവര്ക്കമായനി പ്രകതര്യകേ പദ്ധതനികേകളമാ വകേയനിരുതലകേകളമാ ബഡ്ജറനിലണമായനിട്ടനില്ലെ.
ആയതനിനമാല്  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമപദ്ധതനികേള്ക്കച്ച്  തുകേ  വകേയനിരുതണകമന്നച്ച്
അഭര്യര്തനിക്കുന.  

പ്രവമാസനി  കക്ഷമകപനഷന  500  രൂപയനില്  നനിനയ  2000  രൂപയമായനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചതച്ച് ആശേസമാസകേരമമാണച്ച്.  മമാസതനില് 300 രൂപ വസ്പീതയ 60 വയസ്സുവകര
വനിഹനിതമമായനി  അടയ്ക്കുന്ന  പ്രവമാസനിക്കച്ച്  ലേഭനിക്കുന്ന  കപനഷന  500  രൂപയമാണച്ച്.
എന്നമാല്  ഒരു വനിഹനിതവയ  നല്കേമാത  60  വയസച്ച്  തനികേഞ്ഞവര്ക്കച്ച്  1000  രൂപ
കപനഷന നല്കന്ന സയസമാനമമാണച്ച് നമ്മുകടതച്ച്. പ്രവമാസനി കപനഷന ചുരുങ്ങനിയതച്ച്
5000 രൂപകയങ്കെനിലമമായനി ഉയര്തണയ.  ഞമാന  അയഗമമായ പ്രവമാസനികക്ഷമയ സയബനനിച
നനിയമസഭമാ  കേമനിറനി  ഇക്കമാരര്യയ  സര്ക്കമാരനികലേയച്ച്  ശേനിപമാര്ശേ  കചയ്തതമാണച്ച്.  എകന
നനികയമാജകേ മണ്ഡലേതനില്  124  കകേമാടനി രൂപയുകട നനിര്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്
അവസരയ തന്നതനില് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനികയമാടുള നന്ദനി സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്ചകയക്കുറനിചച്ച്  ഞമാനനിവനികട  പറയുന്നനില്ലെ.   അതുസയബനനിചച്ച്
മുഖര്യമനനി മറുപടനി പറഞ്ഞതമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്കമനനിനയ മമാണനി
സമാറനിനകമതനികര ബഡ്ജറച്ച് അവതരണവമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് നടതനിയ കപമാല്ലെമാപ്പെനികന
കറനിചച്ച്  നമുക്കറനിയമായ.  അതനിനപകേരമമായനി  'കപമാട്ടകന  കചട്ടനി  ചതനിചമാല്  കചട്ടനികയ
കദവയ ചതനിക്കുയ' എനളതമാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറച്ച് കചമാര്ചയുമമായനി ബനകപ്പെട്ടുണമായ
സയഭവയ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡ ച്ച്.  

ശസ്പീ  .    പമാറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ:  സര്,  മകറമാരു  കേമാരര്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കമാനളതച്ച്,
കകേമാലേസ്പീബനി  സഖര്യകതക്കുറനിചച്ച്  ഇവനികട  പറഞ.  ബനി.കജ.പനി.  സഖര്യകതക്കുറനിചച്ച്
വമാകതമാരമാകത ഭരണപക്ഷകത ആളകേള് പറയുന. 1977-കേളനില്,  എകന വനിദര്യമാര്തനി
കേമാലേഘട്ടതനില്  കകേട്ട  ഒരു  മുദമാവമാകേര്യമുണച്ച്.   കകേമാണ്ഗസച്ച്  വനികരമാധയ  പറഞ്ഞച്ച്
കകേമാണ്ഗസനികന  എതനിര്ക്കമാന  ഏതച്ച്  കചകതമാനമമായുയ  കൂട്ടുകൂടുകമന്നച്ച്  പറഞ്ഞ
ആളകേകളമാടച്ച്, 1977-ല് വടകക്ക മലേബമാറനില് ഞങ്ങള് വനിളനിച ഒരു മുദമാവമാകേര്യമുണച്ച്.  
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"ജനതമാ സര്ക്കസച്ച് കൂടമാരതനില് 

ആരമാണവനികട കേമാരര്യസന്മമാര്

ജനസയഘക്കമാര്, ബനി.എല്.ഡനി.-ക്കമാര് 

വനിഷയ വമനിക്കുയ ആര്.എസച്ച്.എസ്സുയ; 

അതനിനച്ച് പനിന്തുണ പ്രഖര്യമാപനിക്കമാന 

നമാണമനികല്ലെ ഇടതന്മമാകര"

എന്നച്ച്  ഞങ്ങള്  മുദമാവമാകേര്യയ  വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്.   ആ  ബനി.കജ.പനി.-കയ   ഇന്നച്ച്
പനകപമാകലേ  വളര്തനിയതച്ച്  ഇടതുപക്ഷവയ  സനി.പനി.ഐ.(എയ)-ഉയ  ആകണന
പറഞകകേമാണച്ച്  ഈ ബഡ്ജറച്ച് നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകള  ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി എതനിര്ത്തുകകേമാണച്ച്
നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമാ  കജമാര്ജ്ജച്ച്:  സര്,  സയസമാന  സര്ക്കമാരനികന  2017-18
സമാമതനികേ വര്ഷകത കപമാതുബഡ ച്ച്ജറനികന ഞമാന പൂര്ണ്ണമമായുയ പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയനില് അധനിഷനിതമമായനി തുലേര്യതയുയ പങ്കെമാളനിതവയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന
ബഡ്ജറമാണച്ച്  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
കലേമാകേ-പ്രശേസ  ഗണനിത  ശേമാസജനയ  കനമാബല്  സമമാന  കജതമാവമമായനിരുന്ന
കജമാണ് നമാഷനികന നമുകക്കമാകക്ക അറനിയമായ.  അകദ്ദേഹതനികന ജസ്പീവനിത സര്ശേമുള
പ്രശേസമമായ ഒരു ചലേചനിത്രമമാണച്ച്  'The Beautiful Mind'. ഓസമാര് ഉള്കപ്പെകട  ധമാരമാളയ
പുരസമാരങ്ങള്  വമാരനിക്കൂട്ടനിയ ചലേചനിത്രമമാണതച്ച്.  കജമാണ് നമാഷനികനമാടുയ അകദ്ദേഹതനികന
ഭമാരര്യ അലേസ്പീഷകയമാടുയ നമുകക്കമാകക്ക വളകര ബഹുമമാനമുണച്ച്.  പകക്ഷ ആ ചനിത്രതനില്
കജമാണ്  നമാഷനികനമാടച്ച്  സമാമര്യമുള  കേഥമാപമാത്രകത  അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതച്ച്  റസല്
കപ്രമാവമാണച്ച്.  ചനിത്രതനില് നമാഷനികന  ഡനിസച്ച്-ഒമാര്ഡര് അതനിമകനമാഹരമമായനി ചനിത്രസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
സമാങ്കെല്പനികേമമായനി  ഒരമാളകണന്നച്ച്  ചനിന്തനിചകകേമാണച്ച്  സദമാ  കേമായനികേമമായനി  അയമാകളമാടച്ച്
മല്ലെടനിക്കുന്ന കേഥമാപമാത്രമമാണച്ച് റസല് കപ്രമാവനികനതച്ച്. ഈ ബഡ്ജറനികന സയബനനിചച്ച്
പ്രതനിപക്ഷയ നടത്തുന്ന കകേമാലേമാഹലേങ്ങള് കേമാണുകമമാള് അതമാണച്ച് ഓര്മ വരുന്നതച്ച്.
പുറകമ ജനങ്ങള്ക്കുമുന്നനില് വലേനിയ യുദ്ധയ കചയ്യുനകവന്ന  പ്രതസ്പീതനി സൃഷനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഈ
ചനിത്രതനില്നനിനയ വര്യതര്യസമമായനി,  യമാഥമാര്തര്യകമകന്തന്നച്ച് പൂര്ണ്ണമമായുയ ഉള്കക്കമാണ്ടുകകേമാണച്ച്
അടനിസമാനസഗൗകേരര്യ വനികേസന കമഖലേയനില് അടുത നമാലേച്ച് വര്ഷയ കകേരളതനിലണമാകേമാന
കപമാകന്ന വനിപവകേരമമായ  മമാറങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമമായുയ  ഉള്കക്കമാണ്ടുകകേമാണച്ച്  അതനികന
ഗുണഫലേങ്ങള്  തങ്ങള്ക്കച്ച്  ഏല്പനിക്കുന്ന  ആഘമാതതനികന  ജമാളര്യതയനില്  നനിനള
കകേമാലേമാഹലേങ്ങളമാണച്ച് ഇവരുണമാക്കനികക്കമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  
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2.00 P.M)

(അദ്ധര്യക്ഷകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

ഇവനികട  എനനിക്കുമുമച്ച്  സയസമാരനിച  ശസ്പീ.  പമാറക്കല് അബ്ദുല്ലെ പറഞ്ഞ ഉപമയനികലേ
'കപമാട്ടന'  ആരമാകണന്നച്ച്  അകദ്ദേഹയ  വര്യക്തമമാക്കനിയമാല്  കകേമാളമായ.  എകന  കേയനിലളതച്ച്
2012  മമാര്ചച്ച്  19-ാം തസ്പീയതനിയനികലേ  മയഗളയ  ദനിനപത്രമമാണച്ച്  (ദനിനപത്രയ  ഉയര്തനിക്കമാട്ടുന).
എകന കേയനില് 2012 മമാര്ചച്ച് 19-ാം തസ്പീയതനി ബഹുമമാനര്യനമായ മമാണനിസമാര് അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറ്റുമുണച്ച്.  ആദര്യയ  ഞമാന  ഇഗൗ  പത്രതനികലേ  ചനിലേ  വരനികേള്  വമായനിക്കമായ.
'വനിരമനിക്കല് ഏകേസ്പീകേരണയ പനിനവലേനിചച്ച് കപനഷന പ്രമായയ  56  ആയനി ഉയര്തമാന
ഇന്നച്ച് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്ന സയസമാന ബഡ്ജറനില് നനിര്കദ്ദേശേയ'.  വനിരമനിക്കല് തസ്പീയതനി
ഏകേസ്പീകേരനിചതനിലൂകട  മുനസര്ക്കമാര്  ഫലേതനില്  കപനഷന  പ്രമായയ  56  ആക്കനി
എന്നതമാണച്ച് പുതനിയ തസ്പീരുമമാനതനിനച്ച് നര്യമായമമായനി അന്നച്ച് ധനകേമാരര്യ വകപ്പുമനനിയമായനിരുന്ന
ശസ്പീ. കകേ. എയ. മമാണനി ബഡ്ജറനില് പറയുന്നതച്ച്.  ബഡ്ജറനില് 23-ാാമകത കപജനില്
'കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലേമാക്കനിയ  വനിരമനിക്കല്  തസ്പീയതനി  ഏകേസ്പീകേരനിക്കല്  പദ്ധതനിമൂലേയ
കപനഷന  പ്രമായയ  56  ആയനി  ഉയര്ന്ന  സമാഹചരര്യമമാണച്ച്  നനിലേവനിലളതച്ച്.  ഇതച്ച്
ഭരണപരമമായ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് സൃഷനിചനിട്ടുകണനമമാത്രമല്ലെ ഇതരകമമാരു സയവനിധമാനയ
ഇനഡര്യയനികലേ  ഇതര  സയസമാനങ്ങളനികലേമാനയ  നനിലേവനിലേനില്ലെമാതതുമമാണച്ച്.  മമാര്ചച്ച്  31-നച്ച്
വനിരമനിക്കല്മൂലേമുണമാകന്ന  മനിക്കവമാറുയ  ഒഴനിവകേളനില്  സൂപ്പെര്  നന്യൂമററനി  തസനികേകേള്
സൃഷനിചച്ച്  ഇതനിനകേയ നനിയമനങ്ങള് നടന്നനിട്ടുളതനിനമാല് വനിരമനിക്കല് ഏകേസ്പീകേരണയ
പനിനവലേനിചമാലയ അതച്ച് ഉകദര്യമാഗമാര്തനികേളകട അവസരങ്ങകള കേമാരര്യമമായനി ബമാധനിക്കുകേയനില്ലെ'.
അടുത ഒരു വരനികൂടനി ഞമാന വമായനിക്കമായ.  'എയ.ജനി.  സര്വ്വകേലേമാശേമാലേയച്ച് കേസ്പീഴനിലള
തലേപ്പെമാടനി സൂപ്പെര്കസഷര്യമാലേനിറനി ആശുപത്രനിയനില് പകേര്ചവര്യമാധനി നനിയനണ കകേന്ദ്രതനിനയ
കവകറമാളജനി ഗകവഷണ കകേന്ദ്രതനിനമമായനി ഒരു കകേമാടനി രൂപ അനവദനിക്കുയ'.  കപജച്ച്-73-ല്
'എയ.ജനി.  യൂണനികവഴനിറനിയുകട കേസ്പീഴനിലള തലേപ്പെമാടനി സൂപ്പെര്കസഷര്യമാലേനിറനി കഹമാസനിറലേനില്
പകേര്ചവര്യമാധനി  നനിയനണ  കകേന്ദ്രതനിനയ  കവകറമാളജനി  ഗകവഷണകകേന്ദ്രയ
സമാപനിക്കുന്നതനിനമമായനി  ഒരു കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുന'.  നനിരവധനി  ഉദമാഹരണങ്ങള്
ഇഗൗ പത്രതനിലൂകട  എനനിക്കച്ച്  പറയമാന കേഴനിയുയ.  പകക്ഷ,  ഞമാനതനികലേയച്ച്  കപമാകന്നനില്ലെ.
ഇതനികനമാടുള പ്രതനികേരണയ കൂടനിയുണച്ച്.   അന്നകത പ്രതനിപക്ഷ ഉപകനതമാവമായനിരുന്ന
ശസ്പീ.  കകേമാടനികയരനി  ബമാലേകൃഷണന  ഉള്കപ്പെകടയുള  അയഗങ്ങള്  ഇക്കമാരര്യയ
ചൂണനിക്കമാട്ടനിയകപ്പെമാള്  'അതനികലേമാനയ ഒരു മണ്ണമാങ്കെട്ടയുമനില്ലെ'  എനളതമായനിരുന അന്നകത
ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനിയുകട  പ്രതനികേരണയ.   ഇതുയ  പത്ര  കേട്ടനിയഗമാണച്ച്.   എനനിക്കുമുമച്ച്
സയസമാരനിച ബഹുമമാനര്യനമായ കകേമാന്നനി കമമര് പറഞ്ഞ കേമാരര്യയ, 9 മണനിക്കച്ച് ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനി സഭയനില് ബഡ്ജറച്ച് അവതരനിപ്പെനിക്കുകമമാള് മുതല് ഇക്കമാരര്യങ്ങള് എല്ലെമാ
വനിഷസല് മസ്പീഡനിയകേളനിലയ എല്ലെമാ മമാധര്യമങ്ങളനിലയ അവരുകട നന്യൂസച്ച് കപമാര്ട്ടലകേളനില്
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വനതുടങ്ങുന്നതമാണച്ച്.   9  മണനിക്കച്ച്  തുടങ്ങനിയ  ഒരു  കേമാരര്യയ  9.30-നച്ച്  എയ.ടനി.-കയ
ഉദ്ധരനിചകകേമാണച്ച്  പറയുനകവന്നച്ച്  പറയുന്നതനില് എന്തച്ച്  അത്ഭുതമമാണുളതച്ച്?    ഇവര്ക്കച്ച്
ഇഗൗ  ബഡ്ജറനികന  സയബനനിചച്ച്  ഒനയ  പറയമാനനില്ലെ.  അതുകകേമാണമാണച്ച്  ഇവര്
കേനിഫ്ബനികയ ഇടക്കമാലേ ബഡ്ജറനില് എന്നതുകപമാകലേ ഇതവണയുയ ആകക്ഷപനിച
കകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ബഹുമമാനര്യരമായ  പ്രതനിപക്ഷമായഗങ്ങള്ക്കച്ച്  കേനിഫ്ബനികയ  സയബനനിചച്ച്
ഇത്രയധനികേയ ആകക്ഷപമുകണങ്കെനില് ധമാര്മനികേമമായനി ഇഗൗ കേനിഫ്ബനിയനിലള പദ്ധതനികേള്
ഞങ്ങള്ക്കച്ച് കവകണന്നച്ച്  പറഞകൂകട?  പ്രധമാനമമായനി  രണച്ച്  കേമാരര്യങ്ങളമാണച്ച്  ഇവര്  പറയുന്നതച്ച്;
എങ്ങകന  പണയ  കേകണത്തുയ;  എങ്ങകന  ഇതച്ച്  തനിരനിചടയ്ക്കുയ?  നബമാര്ഡച്ച്  4,000
കകേമാടനി  രൂപ ഇതനികനമാടകേയ  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണച്ച്.    നമാഷണകലേസ്ഡച്ച്  ബമാങ്കുകേള്
നനികക്ഷപനിക്കുവമാന സന്നദ്ധത അറനിയനിചകേഴനിഞ. പ്രവമാസനികേള് നനികക്ഷപനിക്കുവമാന
തയമാറമായനി  വനകേഴനിഞ.  എങ്ങകന തനിരനിചടയ്ക്കുകമനളളതമാണച്ച്  മകറമാരു കചമാദര്യയ.
ജനി.എസച്ച്.ടനി.  വരുന്നകതമാടുകൂടനി  സയസമാനതനികന  നനികതനി  വരുമമാനയ  വര്ദ്ധനിക്കു
കമനളതനില് സയശേയമനില്ലെ.  ഇനന കസസച്ച്,  കമമാകട്ടമാര് വമാഹന നനികതനിയനിലണമാകന്ന
നനിശനിത ശേതമമാനയ വരുമമാനയ ഇകതമാകക്ക  ഇതനികനമാടകേയ പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനികന
അടനിസമാനസഗൗകേരര്യ വനികേസന കമഖലേയനില് ഇത്രയധനികേയ മമാറങ്ങളണമാകകമമാള് -
മനികേച ഒന്നമാന്തരയ കറമാഡുകേള് വരുന;  ആകരമാഗര്യ കമഖലേയനില് മമാറങ്ങളണമാകന;
ടൂറനിസയ കമഖലേയനില് മമാറങ്ങളണമാകന.  അകപ്പെമാള് സയസമാനതനികന വരുമമാനയ
വര്ദ്ധനിക്കനികല്ലെ?  സയസമാനതനിനച്ച് അനമായമാസമമായനി ഇഗൗ തനിരനിചടവച്ച് സമാദ്ധര്യമമാകണനള
യമാഥമാര്തര്യയകൂടനി നമായ മനസനിലേമാക്കണയ.  ഞമാന  ബഹുമമാനനിക്കുന്ന പറവൂര് കമമര്,
ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന ഇന്നകലേ ഒരു കേമാരര്യയ ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയുണമായനി.
കേനിഫ്ബനിക്കച്ച്  കസമാഷര്യലേനിസ്റ്റേച്ച്  അടനിതറയനികല്ലെനളതമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതച്ച്.
ഏകതമാകക്ക  പദ്ധതനികേള്ക്കമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട പണയ  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നകതനയ
ഇതനിലള സമാമതനികേ യമാഥമാര്തര്യവയ   പരനികശേമാധനികക്കണതുണച്ച്. 

റവനന്യൂ  കേമനികയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ.  2010-11  കേമാലേയളവനില്  കമമാതയ
ആഭര്യന്തകരമാത്പമാദനതനികന  1.36  ശേതമമാനമമായനിരുന റവനന്യൂ കേമനി.  അതനിനകശേഷയ
2011-16 കേമാലേയളവനില് റവനന്യൂ കേമനിക്കച്ച് എന്തുസയഭവനിച? കകേന്ദ്രതനികന ഗമാനച്ച് ലേഭനിചനിട്ടുയ
2014-15  കേമാലേയളവനില്  റവനന്യൂ  കേമനി  മുനവര്ഷകതക്കമാള്  2.56-ല്  നനിന്നച്ച്
1.65-കലേയച്ച് എതനിക്കമാകന കേഴനിഞള്ളൂ. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരനികന കേമാലേകത
സമാമതനികേമമായനിട്ടുള  കകേടുകേമാരര്യസത,  അചടക്കമനില്ലെമായ്മ,  അഴനിമതനി,  നനികതനി
പനിരനിവനികലേ  ക്രമകക്കടച്ച്  ഇകതല്ലെമായകകേമാണച്ച്  നമ്മുകട  സമാമതനികേഭദത  തകേര്ന;
ഇതനികന ഫലേമമായനി  റവനന്യൂ കേമനി പനിടനിചനനിര്തമാന കേഴനിഞ്ഞനില്ലെ. ഇകപ്പെമാള് ശേമള
പരനിഷരണതനികന  കടനിശ്ശേനികേ  കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമാനള  ഉതരവമാദനിതസയ  നമായ  ഏല്ക്കുകേയമാണച്ച്.
കവണകമങ്കെനില്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  കചയ്തതുകപമാകലേ  ഇതച്ച്  മമാറനിവയ്ക്കുനകവന്നച്ച്
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പറയമായ.  പകക്ഷ  അതച്ച്  കചയ്യുന്നനില്ലെ,  ഇകപ്പെമാള്  തുകേ  കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകേയമാണച്ച്.
അതമായതച്ച്,  റവനന്യൂ കേമനി കറയമാന കപമാകന്നനില്ലെ.  റവനന്യൂ കേമനി കറയമാതനിരനിക്കുന്ന
അടുത  മൂന്നച്ച്  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേരളതനില്  അടനിസമാനസഗൗകേരര്യ  വനികേസന
കമഖലേയനിലള്കപ്പെകടയുള വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് കവകണന്നച്ച് നമുക്കച്ച് നനിശയനിക്കമായ.
ഇഗൗ  സയഭനമാവസ  ഒഴനിവമാക്കമാനകവണനിയമാണച്ച്  കേനിഫ്ബനി  കപമാലള  ബദല്
മമാര്ഗ്ഗങ്ങളനികലേയച്ച് കപമായതച്ച്.   ഞമാന കനരകത പറഞ്ഞ കപമായനിനനികലേയച്ച് വരനികേയമാണച്ച്.
എന്തമാണച്ച്  ഇതനികന  കസമാഷര്യലേനിസ്റ്റേച്ച്  അടനിതറ?   ഇഗൗ  കപ്രമാകപ്പെമാസലേനില്  ഏറവയ
പ്രധമാനകപ്പെട്ടതച്ച്,  തസ്പീരകദശേ കഹകവയച്ച്  6,500  കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച് വകേയനിരുതനിയനി
രനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നതമാണച്ച്.  ഏറവയ  പനിന്നമാക്കയ  നനില്ക്കുന്ന  മത്സര്യകതമാഴനിലേമാളനി
കമഖലേയനിലൂകടയമാണച്ച്  തസ്പീരകദശേ കഹകവ കപമാകന്നതച്ച്.  അതച്ച്  സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയനില്
അധനിഷനിതമമാകണമാ?  മലേകയമാര  കഹകവ,  സമാധമാരണക്കമാരമായ  കേര്ഷകേരുകടയുയ
ആദനിവമാസനികേളകടയുയ പനിന്നമാക്കയ നനില്ക്കുന്ന ജനവനിഭമാഗങ്ങളകടയുയ പ്രകദശേങ്ങളനിലൂ
കടയമാണച്ച് കേടനകപമാകന്നതച്ച്;  അവരമാണച്ച്  അതനികന  ഗുണകഭമാക്തമാക്കള്. 

അടനിസമാനസഗൗകേരര്യവനികേസനയ കേഴനിഞ്ഞമാല് രണമാമകത പ്രധമാനകപ്പെട്ട കമഖലേയമാണച്ച്
കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസ സയരക്ഷണയ.  ആരമാണച്ച് സര്ക്കമാര് സ്കൂളകേളനില് പഠനിക്കുന്നതച്ച്;  ഇഗൗ
നമാട്ടനികലേ  സമന്നരുകടയുയ  ബനിസനിനസ്സുകേമാരുകടയുയ  മക്കളമാകണമാ?  സമാധമാരണക്കമാരുകട,
ദമാരനിദര്യകരഖയച്ച് തമാകഴയുളവരുകട,  പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങ്ങളനില്കപ്പെട്ടവ
രുകടകയമാകക്ക മക്കളമാണച്ച് അവനികട പഠനിക്കുന്നതച്ച്.  സര്ക്കമാര് സ്കൂളകേളനില്  കേനിഫ്ബനി
വഴനി വനനനികക്ഷപയ വരുന. അതനില് സമാമൂഹര്യനസ്പീതനി ഉകണമാ ഇല്ലെകയമാ?  ആകരമാഗര്യ
കമഖലേയനില്  വലേനിയ  നനികക്ഷപമുണമാകേമാന  കപമാകകേയമാണച്ച്.  ആരമാണച്ച്  ജനില്ലെമാ
ആശുപത്രനികേകളയുയ  ജനറല്  ആശുപത്രനികേകളയുയ  തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേകളയുയ  പബ്ലനികേച്ച്
കഹല്തച്ച് കസനറുകേകളയുയ ആശയനിക്കുന്നതച്ച്;  സസകേമാരര്യ ആശുപത്രനികേളനില് സന്യൂട്ടച്ച്
റൂയ കതടനികപ്പെമാകന്നതച്ച് പമാവകപ്പെട്ടവരമാകണമാ? കേനിടക്കയനില്ലെമാകത പമായച്ച് വനിരനിചച്ച് തമാകഴ
കേനിടകക്കണനിവരുന്ന  സമാധമാരണക്കമാരുകട  ഗതനികകേടച്ച്  മമാറനികയടുക്കുവമാന  കവണനി
ആകരമാഗര്യകമഖലേയനില് വലേനിയ രസ്പീതനിയനിലള നനികക്ഷപമുണമാക്കുകേയമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച്
നനിശയമമായുയ സമാമൂഹര്യനസ്പീതനിയനില് അധനിഷനിതമമായനിട്ടമാണച്ച് കേനിഫ്ബനിയനികലേ കപ്രമാകപ്പെമാസലകേളയ
കപമാകന്നകതന്നമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഈ അവസരതനില് പറയമാനളതച്ച്. 

എനനികക്കറവയ കേഗൗതുകേയ കതമാന്നനിയ കേമാരര്യയ,  ഇഗൗ കസഷന തുടങ്ങനിയകപ്പെമാള്
മുതല് പ്രതനിപക്ഷമായഗങ്ങള്  സസ്പീ സുരക്ഷയുമമായനി ബനകപ്പെട്ട  ബമാനറുകേളമമായനിട്ടമാണച്ച്
വരുന്നതച്ച്.   എന്തമാണച്ച്  സസ്പീ  സുരക്ഷയുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്  ഇത്ര  ആശേങ്കെ
എകന്നനനിക്കച്ച്  മനസനിലേമാകന്നനില്ലെ;  അവരുകട  സസ്പീസുരക്ഷ  സയബനനിച  ആശേങ്കെകയ
ഉള്കക്കമാള്ളുന.  ഇവനിടകത പ്രതനിപക്ഷ ബഞ്ചുകേളനികലേ യുവ എയ.എല്.എ.-മമാകരമാടച്ച്
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എനനിക്കച്ച് അഭര്യര്തനിക്കമാനളതച്ച്, ബമാനറുകേളനില് 'സസ്പീ സുരക്ഷ'  എന്നച്ച് എഴതനിയതുകകേമാണ്ടുയ
'സസ്പീ സുരക്ഷ'  എന്നച്ച് മുദമാവമാകേര്യതനില് പറഞ്ഞതുകകേമാണ്ടുയ നനിങ്ങളകട പ്രതനിബദ്ധത
അവസമാനനിക്കരുതച്ച്.   ഒരു യുവകേലേമാകേമാരനി  കകേരളതനില് അപമമാനനിക്കകപ്പെട്ടകപ്പെമാള്,
ആക്രമനിക്കകപ്പെട്ടകപ്പെമാള് നമള് അഭനിനന്ദനികക്കണതച്ച് അതച്ച് പുറത്തുപറയമാന കധരര്യയ
കേമാണനിച  ആ  യുവനടനിയുകട  കധരര്യകതയുയ  തകനടകതയുമമാണച്ച്.  ഇതനിനമുനപച്ച്
ഇതനിനസമമാനമമായ പലേ കകേസുകേളമുണമായനിട്ടുണച്ച്.   അന്നച്ച് ഇരകേളമായവര് റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  കചയ്തനിട്ടനില്ലെ.
പകക്ഷ,  ഇഗൗ  യുവനടനി  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  കചയമാന  തയമാറമായനി.  യുവനടനിയമാകണങ്കെനിലയ
പതനിനമാറുകേമാരനികയ പസ്പീഡനിപ്പെനിച കകേസമാകണങ്കെനിലയ ഒരുകപമാകലേ ഇടകപട്ടച്ച് സയസമാരനിക്കമാന
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കച്ച്  കേഴനിയണയ.  ആ  രസ്പീതനിയനിലള  ശേക്തമമായ  നനിലേപമാടമാണച്ച്
ഇവനികട സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസയ എകന ഒരു പ്രസയഗയ കേസമാട്ടച്ച് കചയ്തച്ച്  ശസ്പീ. ഷമാഫനി പറമനില്
ചനിലേ കേമാരര്യങ്ങള് പറയുകേയുണമായനി.  ഞമാന പറയുന,  കവളനിമ്പ്രകദശേങ്ങളനില് കപണ്മക്കകള
അയചച്ച്  പ്രമാഥമനികേകൃതര്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനികക്കണ  സമാഹചരര്യയ  ഇകപ്പെമാള്  കകേരളതനിലേനില്ലെ.
എല്ലെമാ  വസ്പീടുകേളനിലയ  ശുചനിമുറനികേളണച്ച്.  മമാര്ചച്ച്  31-ഓടുകൂടനി  എല്ലെമാ  വസ്പീടുകേളനിലയ
കവദനതനികയതമാന  കപമാകകേയമാണച്ച്.  ജനിഷയുകട  വസ്പീടുകപമാകലേ  കകേട്ടുറപ്പെനില്ലെമാത
വമാതനിലകേള്ക്കുളനില്  കപണ്മക്കള്  ഉറങ്ങുകമമാള്  മമാതമാപനിതമാക്കള്ക്കച്ച്  ഭയപ്പെമാകടമാടുകൂടനി
ഇനനി  കേമാവലേനിരനികക്കണനി  വരനില്ലെ.  എല്ലെമാവര്ക്കുയ  വസ്പീടുണമാകേമാന  കപമാകകേയമാണച്ച്.
ഇകതമാനയ  കവറുകത  പറയുന്നതല്ലെ.  എകന  നനികയമാജകേമണ്ഡലേതനികലേ  കമഴകവലേനി
പഞമായതനില്  പണനിതസ്പീര്ക്കമാത  എല്ലെമാ  വസ്പീടുകേളകടയുയ  കേണകക്കടുതതനില്
90  ശേതമമാനവയ പട്ടനികേജമാതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗതനില്കപ്പെട്ടവരുകട  വസ്പീടുകേളമാണച്ച്.
ആ  വസ്പീടുകേളകടകയമാകക്ക ബമാക്കനി പണനി സര്ക്കമാര് കചയകകേമാടുക്കമാന കപമാകകേയമാണച്ച്.
അതരതനിലള  വലേനിയ  ഇടകപടല്  നടക്കുകേയമാണച്ച്.  ഞമാകനമാരു  കേമാരര്യയ  കചമാദനിക്കകട്ട,
സസ്പീകേളകട സഞമാരസസമാതനര്യയ  ഭരണഘടന  ഉറപ്പുനല്കനണച്ച്.  ഞങ്ങള്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്
ഉള്കപ്പെകടയുളവര്ക്കച്ച്  അതച്ച്  സമാധര്യമമാകേമാകതമാരു  സമാഹചരര്യമുണച്ച്.  കേമാരണയ,
പ്രമാഥമനികേമാവശേര്യങ്ങള്  നനിര്വ്വഹനിക്കമാനകപമാലയ  കപമാതുഇടങ്ങളനില്  സഗൗകേരര്യമനില്ലെ.
പകക്ഷ ഈ ബഡ്ജറച്ച്  സസ്പീകേകള സയബനനിചച്ച്  സമ്പൂര്ണ്ണമമായനിട്ടുകളമാരു കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാടു
കൂടനിയമാണച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകന്നതച്ച്.  ശുചനിമുറനികേള്,  കറസ്റ്റേച്ച്  റൂമുകേള്,  റനിഫകഷ്മെനച്ച്
കസനറുകേള് ഉള്കപ്പെകടയുളളവ പ്രധമാന പ്രകദശേങ്ങളനില് വരനികേയമാണച്ച്.  

മൂലൂര് എസച്ച്.  പത്മനമാഭ പണനിക്കര് പ്രജമാസഭമായഗയ ആയനിരുന്നകപ്പെമാള് മുതല്
ഇലേവയതനിട്ടയനില്  ഒരു  കപമാലേസ്പീസച്ച്  കസ്റ്റേഷന  കവണകമന്ന  ആവശേര്യയ  മുകന്നമാട്ടു
വചനിരുന്നതമാണച്ച്.  ഈ ആവശേര്യയ  അയഗസ്പീകേരനിച  ബഹുമമാനര്യരമായ മുഖര്യമനനികയമാടുയ
ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനികയമാടുയ  ഒരു  നമാടനിനകവണനി  നന്ദനി  അറനിയനിക്കുകേയമാണച്ച്.
പതനയതനിട്ടയനില്  ഒരു  തമാലൂക്കച്ച്  കവണകമന്ന  ആവശേര്യതനികന്മല്   തസ്പീരുമമാനമുണമാകേണകമന്നച്ച്
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വനിനസ്പീതമമായനി അഭര്യര്തനിക്കുന.  എകന  മുന്നനികലേതനിയ  മകറമാരമാവശേര്യയ,  അലൂമനിനനിയയ
ഫമാബ്രനികക്കഷന,  കേനിചന  കേര്യമാബനിന,  എയര്  കേണസ്പീഷണര്  പമാനച്ച്  നനിര്മമാണയ
എന്നനിവയുകട കേരമാര് പണനികേള്ക്കച്ച് പ്രഖര്യമാപനിചനിരനിക്കുന്ന ഒറതവണ തസ്പീര്പ്പെമാക്കല്
സയബനനിച നനിബനനകേളനില് ഇളവണമാകേണകമനളതമാണച്ച്.   അവര് പറയുന്ന
നര്യമായസ്പീകേരണയ, രണ്ടുശേതമമാനയ കപര് മമാത്രകമ VAT  പ്രകേമാരയ രജനിസ്റ്റേര് കചയ്തനിട്ടുള്ളൂകവനയ
ബമാക്കനി  98 ശേതമമാനയ കപര് പുറത്തുനനില്ക്കുകേയമാകണനമമാണച്ച്.  ഇക്കമാരര്യയ പരനിഗണനിചമാല്
അതരയ ആളകേള്  രക്ഷകപ്പെടുന്ന സമാഹചരര്യയ കൂടനിയുണമാകയ.  

എയ.  ടനി.  എന്ന രണക്ഷരതനിനച്ച്  മലേയമാളസമാഹനിതര്യതനില് സമമാനതകേളനില്ലെ.
രമാജര്യയ  പത്മഭൂഷന നല്കേനി ആദരനിച,  സമാഹനിതര്യകലേമാകേയ ജമാനപസ്പീഠ പുരസമാരയ
നല്കേനി ആദരനിച ശസ്പീ. എയ. ടനി. വമാസുകദവന നമായകര നനിശേബ്ദമമാക്കുവമാന വര്ഗ്ഗസ്പീയ-
ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച് ശേക്തനികേള്  ശമനിചമാല് ആയനിരയ  കപര്,  പതനിനമായനിരയ  കപര്,  ലേക്ഷക്കണക്കനിനമാളകേള്
അകദ്ദേഹതനിനകവണനി സയസമാരനിക്കുകമനയ അകദ്ദേഹയ അനശേസരമമാക്കനിയ കൃതനികേളനിലൂകടയുയ
കേഥമാപമാത്രങ്ങളനിലൂകടയുയ  അകദ്ദേഹയ  എനയ  ജസ്പീവനിക്കുകേയുയ  സയസമാരനിചകകേമാണനിരനിക്കുകേയുയ
കചയ്യുകമന്ന സകന്ദശേമമാണച്ച്, ആ സമായസമാരനികേ പ്രതനികരമാധമമാണച്ച്   ഈ ബഡ്ജറനിലൂകട
കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്.  പകക്ഷ  അതനികന
നനിസമാരവല്ക്കരനിചകകേമാണച്ച് എയ.ഡനി., എയപ്റനി എകന്നമാകക്ക പറഞ്ഞച്ച് നനിസമാരമമായ,
ലേളനിതമമായ  പ്രകയമാഗങ്ങള്   നനിയമസഭയനില്  ഉണമാകേരുകതകയന്നച്ച്  വനിനസ്പീതമമായനി
അഭര്യര്തനിചകകേമാണച്ച് ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി ഞമാന ഈ ബ ഡ്ജറനികന പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്:  സര്,  2017-2018  സമാമതനികേ  വര്ഷകതയച്ച്
ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്
അവതരനിപ്പെനിച ജനകേസ്പീയ ബഡ്ജറനികന  ഞമാന  അനകൂലേനിക്കുന.  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട
മനനിയുകട കേമാഴ്ചപ്പെമാടനിനനസരനിചച്ച്  ആ ബഡ്ജറനിനച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന കേഴനിയകട്ടകയന്നച്ച്
ആത്മമാര്തമമായനി  ഞമാന  പ്രമാര്തനിക്കുന.  ഈ  ബഡ്ജറനിലൂകട  സയസമാനതച്ച്
വരമാനനിരനിക്കുന്ന വലേനികയമാരു മമാറവയ ആ മമാറതനിലൂകട സമാധമാരണ ജനങ്ങള്ക്കുണമാകന്ന
വലേനികയമാരു  മുകന്നറവമമാണച്ച്  നമള്  ദര്ശേനിക്കമാന  കപമാകന്നതച്ച്.  വനിദര്യമാഭര്യമാസ  കമഖലേയമാണച്ച്
ഏറവയ  കൂടുതല് പ്രമാധമാനര്യയ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇന്തര്യയനില്  വനിദര്യമാഭര്യമാസപരമമായനി
മുന്നനില് നനില്ക്കുന്ന സയസമാനമമായ കകേരളതനില് കേഴനിഞ്ഞ കകറ കേമാലേങ്ങളമായനി,
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനിലേനിരുന്ന  കേമാലേതച്ച്  കപമാതു  വനിദര്യമാഭര്യമാസ
കമഖലേയനിലണമായ തകേര്ച നമുകക്കല്ലെമാവര്ക്കുയ അറനിയമാവന്നതമാണച്ച്.   കപമാതുവനിദര്യമാഭര്യമാസ
കമഖലേകയ  പമാകട  തനിരസരനിചകകേമാണച്ച് മലേമാപറമച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്  കഹസ്കൂള് അടക്കമുള
വനിദര്യമാഭര്യമാസ സമാപനങ്ങള് പൂട്ടമാന മുനകേകയടുത ഒരു  സര്ക്കമാരമായനിരുന കകേരളയ
ഭരനിചനിരുന്നതച്ച്.   ഇന്നച്ച്  ആ സനിതനിയമാകകേ മമാറനി.   സമാധമാരണക്കമാരുയ  പമാവങ്ങളയ
കൃഷനിക്കമാരുകട മക്കളയ  സമൂഹതനില് ഏറവയ തമാകഴക്കനിടയനിലള അധ:സനിതരമായനിട്ടുള
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എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  വനിഭമാഗങ്ങളള്കപ്പെകടയുളവര്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദര്യമാഭര്യമാസ
സമാപനങ്ങള്ക്കമാണച്ച് ഈ സര്ക്കമാര് പ്രമാമുഖര്യയ നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനികലേയച്ച്
ഏകേകദശേയ  1,500  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  ഈ വര്ഷയ മമാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.   1,000
കകേമാടനി  രൂപ  സയസമാനകത  സ്കൂളകേള്  കഹകടകേച്ച്  ആക്കുന്നതനിനമാണച്ച്  വകേയനിരുത്തുന്നതച്ച്.
45000  കമാസച്ച് മുറനികേള് കഹകടകേച്ച് ആക്കമാനളള നടപടനികേളമമായനിട്ടമാണച്ച് സര്ക്കമാര്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകന്നതച്ച്.  ആയനിരതനില്പ്പെരയ  വനിദര്യമാര്തനികേള്  പഠനിക്കുന്ന  സര്ക്കമാര്
സ്കൂളകേള്ക്കച്ച്  മൂനകകേമാടനികയമാളയ  രൂപ  അതനികന  മുകന്നമാട്ടുള  പ്രയമാണതനിനമായനി
നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  കകേരളതനില്  സമാമൂഹര്യമമായനി  പനിന്നമാക്കയ  നനില്ക്കുന്ന
വനിഭമാഗങ്ങള്ക്കച്ച്  ഭമാവനിയനില്  ഉന്നതകരമാകടമാപ്പെയ  എതനികചരമാനള  വഴനി  തുറക്കുകേ
എന്ന സമാമൂഹനികേ പ്രതനിബദ്ധത ഈ വനിദര്യമാഭര്യമാസ നയതനിലൂകട നമള് കേമാണുകേയമാണച്ച്.  

വനിദര്യമാഭര്യമാസ കമഖലേ കേഴനിഞ്ഞമാല് ഏറവയ കൂടുതല് പണയ കചലേവഴനിക്കുന്നതച്ച്
ആകരമാഗര്യരയഗതമാണച്ച്.  ഇതനിനമുനപുണമായനിരുന്ന  സര്ക്കമാര്  ആകരമാഗര്യ  രയഗതച്ച്
നടതനിയ പ്രവര്തനങ്ങള് നമുക്കറനിയമായ. കഹല്തച്ച് കസനറുകേളകട കബമാര്ഡച്ച് മമാറനി
തമാലൂക്കമാശുപത്രനിയുയ തമാലൂക്കമാശുപത്രനികേളകട കബമാര്ഡച്ച് മമാറനി ജനില്ലെമാ ആശുപത്രനിയുയ
ജനില്ലെമാ  ആശുപത്രനികേളകട കബമാര്ഡച്ച്  മമാറനി  കമഡനിക്കല് കകേമാകളജുകേളമമാക്കുകേയമാണച്ച്
കചയ്തതച്ച്.  ആ ആശുപത്രനികേളനികലേ അവസ നമുകക്കല്ലെമാവര്ക്കുയ കനരനിട്ടറനിയമാവന്നതമാണച്ച്.
ഈ  ഗവണ്കമനച്ച്  ഏകേകദശേയ  12,500  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  ആകരമാഗര്യരയഗതച്ച്
കചലേവഴനിക്കമാന  നനിശയനിചനിട്ടുളതച്ച്.  പണയ  കചലേവഴനിക്കുന്നകതമാടുകൂടനി  ഈ
കമഖലേയനിലണമാകന്ന  മമാറയ  നമുക്കച്ച്  ഊഹനിക്കമാവന്നതമാണച്ച്.   സമാധമാരണക്കമാരമായ
ആളകേള്ക്കുകപമാലയ  ചനികേനില്സ കേനിട്ടമാത  ആശുപത്രനികേളമായനി നമ്മുകട സര്ക്കമാര്
ആശുപത്രനികേള് മമാറനിയനിരുന. ഇന്നച്ച്  അതനിനച്ച് മമാറയ വരമാന കപമാകകേയമാണച്ച്. ഏറവയ
കൂടുതല് അവയവദമാനയ നടത്തുന്നതച്ച് കേനിഡ്നനി കരമാഗനികേള്ക്കമാണച്ച്. ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്
കരമാഗനികേളമാണച്ച് നമ്മുകട നമാട്ടനിലളതച്ച്.  കേനിഡ്നനി മമാറനിക്കഴനിഞ്ഞമാല് പനിന്നസ്പീടച്ച് അവരുകട
ചനികേനിത്സ  വളകര  കചലേകവറനിയതുയ  ഒരു  നനിലേയനിലയ  അവര്ക്കച്ച്  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന
കേഴനിയമാതതുമമാണച്ച്.  അക്കമാരര്യങ്ങള്  പ്രകതര്യകേയ മനസനിലേമാക്കനിയ സര്ക്കമാര്   വനിലേയുകട
10  ശേതമമാനയ  മമാത്രയ  ഈടമാക്കനി  ആ  മരുന്നച്ച്  കകേമാടുക്കമാന  തസ്പീരുമമാനനിചനി
രനിക്കുകേയമാണച്ച്. കകേരളതനികലേ ലേക്ഷക്കണക്കനിനമാളകേള് ഷുഗറുയ പ്രഷറുയ ഉള്കപ്പെകടയുള
കരമാഗങ്ങള്ക്കച്ച് അടനിമകേളമാണച്ച്.  അതനിനള മരുന്നച്ച്  ദനിവസവയ  വമാങ്ങനിയനികല്ലെങ്കെനില്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാന  കേഴനിയമാത  അവസയമാണച്ച്.  സമാമതനികേമമായനി  പനിന്നമാക്കയ
നനില്ക്കുന്നവരുയ മുന്നമാക്കയ നനില്ക്കുന്നവരുയ ആ കരമാഗങ്ങളനില്നനിനയ വര്യതര്യസരല്ലെ.
അതരയ പമാവകപ്പെട്ട  കരമാഗനികേള്ക്കച്ച്  മരുകന്നതനിചകകേമാടുക്കമാന തസ്പീരുമമാനനിചതുവഴനി
ആകരമാഗര്യരയഗതച്ച്  വലേനിയ മമാറമമാണച്ച്  വരമാന കപമാകന്നതച്ച്.   അതുകപമാകലേ  എല്ലെമാ
കഹല്തച്ച് കസനറുകേളനിലയ ഏകേകദശേയ  1500-ഓളയ കപമാസ്റ്റുകേളമാണച്ച് ക്രനികയറച്ച് കചയമാന
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കപമാകന്നതച്ച്.   കഡമാകര്മമാരുകടയുയ  പമാരമാകമഡനിക്കല് സ്റ്റേമാഫനികനയുയ  അപരര്യമാപത
പരനിഹരനിക്കമാന അതസ്പീവ ശദ്ധകയമാകടയുള  നസ്പീക്കയ  നമാട്ടനികലേ സമാധമാരണക്കമാരമായ
ജനങ്ങള്ക്കച്ച് ഏറവയ വലേനിയ ആശേസമാസമമായനിരനിക്കുയ.   കേമാര്ഷനികേ കമഖലേയനിലേമായമാലയ
വര്യമാവസമായനികേ  കമഖലേയനിലേമായമാലയ  ഇതരതനിലള  ഒട്ടനവധനി  പദ്ധതനികേളമമായനിട്ടമാണച്ച്
സര്ക്കമാര് മുകന്നമാട്ടുകപമാകന്നതച്ച്.  

ഏറവയ  വലേനിയ രമാഷ്ട്രസ്പീയപ്രശകമന്ന നനിലേയനില്,  ഈ  സര്ക്കമാര്  അധനികേമാരതനില്
വന്നതനിനകശേഷയ  ഫയലകേകളമാനയ  നസ്പീങ്ങുന്നനില്ലെ,  യമാകതമാരു  കേമാരര്യങ്ങളയ  നടക്കുന്നനികല്ലെന്ന
രസ്പീതനിയനില്  ശസ്പീ.  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശേന   കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  ഇവനികട  വളകര
വനിശേമാലേമമായനി പ്രസയഗനിക്കുകേയുണമായനി. കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷയ ഭരണയ നടതനിയ   മനനിസഭ
'അതനികവഗയ  ബഹുദൂരയ'  എകന്നമാരു പദ്ധതനിയുയ  ആ പദ്ധതനിയുകട  ഭമാഗമമായനി  ഈ
നമാട്ടനിലണമായ ഒട്ടനവധനി  പ്രയമാസങ്ങളയ  നമകളല്ലെമാവരുയ  കേണതമാണച്ച്.   അതമായനിരുന
എയ.  എല്.എ.  എന്ന  നനിലേയച്ച്  ഞമാന  നനിയമസഭയനില്  വരുകമമാള്  ആദര്യമമായനി
കഫസച്ച് കചകയണനി വന്നതച്ച്. അതനികവഗയ ബഹുദൂരയ പദ്ധതനിയനില് ഒട്ടനവധനി  അകപക്ഷകേള്
നല്കേനിയവര്ക്കച്ച്  മറുപടനിക്കുറനിപ്പെച്ച്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതുമമായനി  എയ.എല്.എ.-മമാരുകട
ഓഫസ്പീസുകേളനില്  ആയനിരക്കണക്കനിനമാളകേളമാണച്ച്  കേയറനിയനിറങ്ങുന്നതച്ച്.  തനിരുവനന്തപുരത്തു
വന്നച്ച്  പരനികശേമാധനിചമാല്  ഇതനിനച്ച്  യമാകതമാരു  കരഖകേളമനില്ലെ.  അന്നച്ച്  വളകര
കവഗതനിലേമാണച്ച് ഫയലകേള് ഒപ്പെനിട്ടുകകേമാടുതനിരുന്നതച്ച്.  ഓഫസ്പീസനിലേനിരുന്നച്ച് ഒപ്പെനിടമാന
സമയമനില്ലെമാകത മുഖര്യമനനി വഴനിയനികലേയനിറങ്ങനിയമാണച്ച്  ഫയലകേള് മുഴവനയ ഒപ്പെനിട്ടതച്ച്.
കകേരളതനിലടനനിളയ   യമാത്രകചയ്തച്ച്  ഫയല്  ഒപ്പെനിടുകേയമായനിരുന.  പകക്ഷ അതനികന
റനിസള്കട്ടന്തമാകണന്നച്ച് കകേരളതനികലേ മുഴവന ജനങ്ങള്ക്കുമറനിയമായ.  ഒരു മമാനദണ്ഡവമനില്ലെമാകത
ഇവനികട നടതനിയ അതരയ നസ്പീക്കങ്ങള് കേമാരണയ ഇകപ്പെമാള് എയ.എല്.എ.-മമാരുയ
മനനിമമാരുകമമാകക്ക   പ്രയമാസതനിലേമാണച്ച്.  കേനിട്ടുന്ന  ഫയലകേള്  പരനികശേമാധനിചമാല്
അതനിനച്ച്   വമാലയ  തലേയുമനില്ലെമാത  അവസയമാണച്ച്.  കകേരളതനികന  ഇകപ്പെമാഴകത
മുഖര്യമനനിയുയ ഇതരതനില് ഫയല് കനമാക്കണകമന്നമാണച്ച് ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശേന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നകതങ്കെനില് അക്കമാരര്യതനില് പരനിമനിതനികേള് വളകര കൂടുതലേമാണച്ച്.  പനിന്നസ്പീടകദ്ദേഹയ
ഇന്നകത  മുഖര്യമനനിക്കച്ച്  ഇരട്ടചങ്കെല്ലെ,  ഒരു  ചങ്കുമനികല്ലെനയ   തസ്പീരുമമാനകമടുക്കമാന
കേഴനിയനികല്ലെനമുള  രസ്പീതനിയനിലേമാണച്ച്  സയസമാരനിചതച്ച്.  എനനിക്കകദ്ദേഹകതമാടച്ച്  പറയമാനളതച്ച്,
മയഗലേമാപുരയ യമാത്രയുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.  ഉയര്തനിയ കവല്ലുവനിളനിക്കുമുന്നനില്,
മയഗലേമാപുരതച്ച്  നടന്ന  പരനിപമാടനിയനില്  പകങ്കെടുക്കമാന  കപമായ  മുഖര്യമനനിക്കച്ച്  ഒരു
ചങ്കെല്ലെ,  രണച്ച്  ചങ്കെല്ലെ,  അകദ്ദേഹയ  ചങ്കുകേള്  കകേമാണച്ച്  സൃഷനിക്കകപ്പെട്ടതമാകണന്നച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച് അങ്ങയുകട കനതമാവച്ച്, കേര്ണ്ണമാടകേ മനനി  ശസ്പീ. യു. ടനി. ഖമാദറമാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്
ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കനക്കുറനിചച്ച്, ബനി.കജ.പനി.-കയക്കുറനിചച്ച് ഇവനികട ഒരുപമാടച്ച് ചര്ചകേള്
നടന.  ആര്ക്കമാണച്ച് ബനി.കജ.പനി.-യുയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ ആയനി ഇഗൗ സഭയനില്
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ബനമുളതച്ച്;  എങ്ങകനയമാണച്ച്   ശസ്പീ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്  ഇഗൗ  നനിയമസഭയനില്
കേടനവന്നതച്ച്;  ശസ്പീ.  ഒ.രമാജകഗമാപമാല്  മത്സരനിച  മണ്ഡലേതനില് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-നണമായനിരുന്ന
നമാല്പ്പെതനിനമായനിരകതമാളയ കവമാട്ടച്ച് എകങ്ങമാട്ടുകപമായനി? കകേരളതനിലേകങ്ങമാളമനികങ്ങമാളയ
ബനി.കജ.പനി.-യുയ ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-മമായനി ധമാരണയുണമാക്കനി  ഒകര അവസരതനില്
മുകന്നമാട്ടുകപമാകന്നതച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ആകണന്നച്ച്  ഇന്നച്ച്  വളകര  കൃതര്യമമായനി  ജനങ്ങള്
ക്കറനിയമാവന്ന കേമാരര്യമമാണച്ച്.  ദനിവസങ്ങള്ക്കുമുമച്ച്   അരനിയനില്ലെ,  പണമനില്ലെ,  പണനിയനില്ലെ
എനപറഞ്ഞച്ച് ഇവനികട ഒരു ജമാഥ നടതനി. ആരമാണച്ച് നനിങ്ങളകട പണനിയുയ പണവയ
ഇല്ലെമാതമാക്കനിയതച്ച്?  കനമാട്ടച്ച്  നനികരമാധനവമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഒട്ടനവധനി  പ്രശങ്ങള്
നമാട്ടനില് നടക്കുകേയമാണച്ച്.  കനമാട്ടച്ച് നനികരമാധനയ  കകേമാണ്ടുവന്ന ബനി.കജ.പനി.-കക്കതനികര
സമരയ  കചകയണ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ആര്കക്കതനികരയമാണച്ച്  സമരയ  കചയ്യുന്നതച്ച്;
അതുകകേമാണ്ടുതകന്നയമാണച്ച് ശസ്പീ. എയ. എയ. ഹസനയ കഡമാ. എയ. കകേ. മുനസ്പീറുമടക്കമുളവര്
കകേരളതനിലേകങ്ങമാളമനികങ്ങമാളയ നടതനിയ ആ സമരതനിനച്ച്  ഒരു ജനകേസ്പീയ പനിന്തുണയുയ
ലേഭനിക്കമാതതച്ച്.  ഒരമാളയ  തനിരനിഞകനമാക്കമാകത  കകേരളതനികന  വഴനിയരനികേനിലൂകട
നടനകപമാകകേണനിവനകവന്ന ദുനഃഖസതര്യയ ഇനനികയങ്കെനിലയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  മനസനിലേമാക്കകണ? 

അരനി വനിലേയുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച് സഭയനില് ചനിലേകരമാകക്ക  സയസമാരനിക്കുന്നതച്ച് കകേട്ടു.
ഞങ്ങള്  ഭരനിചനിരുന്ന  കേമാലേതച്ച്  അഡസ്പീഷണല്  കേസമാട്ട  കേനിട്ടനിയനിരുനകവനയ  എന്തുകകേമാണച്ച്
നനിങ്ങളകട കേമാലേതച്ച് കേനിട്ടുന്നനികല്ലെനമമാണച്ച് കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്.  അതുതകന്നയമാണച്ച് പ്രശയ.
ഇടതുപക്ഷയ ഭരനിക്കുന്ന സയസമാനതച്ച് അരനി കേനിട്ടനില്ലെ. കകേന്ദ്രയ ഭരനിക്കുന്ന ബനി.കജ.പനി.
അരനി  കകേമാടുക്കുകേയനില്ലെ.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ  ബനി.കജ.പനി.-യുമമായുള  ബനതനികന
ഏറവയ  വലേനിയ  കതളനിവമായനി  ഇതനികന  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമായ.  കകേരളതനികലേയ്ക്കുള
മുഴവന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതവയ  കകേന്ദ്രയ  കവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇഗൗ  പ്രശതനില്
ഇടതുപക്ഷകതമാകടമാപ്പെയ നനില്കക്കണ കകേമാണ്ഗസനിനച്ച് ഇഗൗ രമാജര്യകതമാടച്ച്  ബമാദ്ധര്യതയനികല്ലെ?
മൂന്നരകക്കമാടനി  ജനങ്ങകള കനരനിട്ടച്ച്  ബമാധനിക്കുന്ന പ്രശമമാണച്ച് അരനി വനിലേ വര്ദ്ധനവച്ച്.
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  രമാഷ്ട്രസ്പീയയ കേമാണുന്നതുയ  രമാഷ്ട്രസ്പീയ മുതകലേടുപ്പെച്ച് നടതമാന   ശമനിച
കകേമാണനിരനിക്കുന്നതുയ  അതനിലൂകടയമാണച്ച്.  എന്നമാല് കകേരളതനികലേ ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  അകതല്ലെമായ
തനിരനിചറനിയമാന  കേഴനിവണച്ച്.  അതുകകേമാണമാണച്ച്  അവരനിവനികട  നടത്തുന്ന  ഓകരമാ  സമരവയ
പരമാജയകപ്പെടുന്നതച്ച്.  ഒരു  സമരതനിലയ  അവര്ക്കച്ച്  മുകന്നറമാന  സമാധനിചനിട്ടനില്ലെ.
കകേരളതനിലേകങ്ങമാളമനികങ്ങമാളയ  അവര് നടത്തുന്ന  നണപ്രചരണങ്ങള് പരനിപൂര്ണ്ണമമായനി
പരമാജയകപ്പെട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അവസമാനമമായനി,  ഇവനികട  ബഡ്ജറച്ച്
കചമാര്തനികയന്നമാണച്ച്  പറയുന്നതച്ച്.  ആരമാണച്ച്  ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്തനിയതച്ച്?  ബഡ്ജറച്ച്
കചമാര്തനിയനിട്ടുകണങ്കെനില്  ആര്ക്കുകവണനിയമാണച്ച് കചമാര്തനിയതച്ച്?  ആരമാണച്ച് ഇതനിന
പനിന്നനില്  ഗൂഢമാകലേമാചന  നടതനിയതച്ച്?  കകേരളതനികലേ  മൂന്നരകക്കമാടനി  ജനങ്ങകള
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ബമാധനിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറച്ച് കചമാര്തനിയമാല്  പ്രതനിപക്ഷവയ ഭരണപക്ഷവയ ഒരുമനിചച്ച്
അകനസഷണയ  നടതനി  കറവമാളനികേകള  കേകണത്തുന്നതനിനച്ച്  പകേരയ  ആ  ബഡ്ജറച്ച്
കചമാര്ച  ആകഘമാഷനിക്കുകേയമാണച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേരളതനികലേ  ജനയ
തനിരനിചറനിയുനണച്ച്.  ഇതച്ച്  മുല്ലെകപ്പെരനിയമാര്  ഡമാമനില്നനിനയ  കചമാര്ന്നതല്ലെ.  അതച്ച്
കചമാര്തനിയതമാണച്ച്.  അതനിനപനിന്നനില്  ഗൂഢമാകലേമാചനയുണമാകയ.  ആ  ഗൂഢമാകലേമാചനയനില്
പങ്കെമാളനികേളമായനി  ആകരങ്കെനിലമുകണങ്കെനില്  അകനസഷണയ  നടതനി  അവര്കക്കതനികര
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നമാണച്ച് ഇഗൗ  അവസരതനില്  എനനിക്കച്ച്  പറയമാനളതച്ച്.
സമാമൂഹര്യ  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനികക്കമാണച്ച്  ധനകേമാരര്യ  വകപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച
ബഡ്ജറനികന പരനിപൂര്ണ്ണമമായനി പനിന്തുണചകകേമാണച്ച് നനിര്ത്തുന.     

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന:  സര്,  ഞമാന ഇഗൗ ബഡ്ജറനികന എതനിര്ക്കുകേയമാണച്ച്.
ഒരു സയസമാനതനികന സമാമതനികേ സനിതനി വരചകേമാണനികക്കണ, വരുയ വര്ഷങ്ങളനില്
നടക്കുന്ന  വനികേസനതനിനച്ച്  അടനിസമാനമമാകകേണ  ഒരു  ബഡ്ജറച്ച്  യമാഥമാര്തര്യ
കബമാധമനില്ലെമാകത കപമായനി എനള ശേക്തമമായ വനിമര്ശേനയ ഇവനികട നനിലേനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.
എല്ലെമാവരുയ  ചൂണനിക്കമാണനിചതുകപമാകലേ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ശേരണയപ്രമാപനിച  ഒരു
ബഡ്ജറമായനികപ്പെമായനി  ഇതച്ച്.  മറച്ച്  ധനസമമാഹരണ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങള്  അകനസഷനിക്കമാകത
എല്ലെമായ കേനിഫ്ബനിയനികലേയച്ച് വനകവന്നതച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറനികന നന്യൂനതയമാണച്ച്. അതനിനച്ച്
എട്ടുമമാസകത കേനിഫ്ബനിയുകട  അനഭവയ  നമ്മുകട  മുന്നനിലണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടക്കമാലേ
ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞതച്ച്  20,000  കകേമാടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിയനികലേയച്ച്  വരുകമന്നമാണച്ച്.
എന്നമാല്  ആയനിരതനില്പ്പെരയ  കകേമാടനി  രൂപ  മമാത്രമമാണച്ച്  വന്നനിട്ടുളളതച്ച്.  അതുതകന്ന
നബമാര്ഡനികനയുയ  മറ്റുയ  പണമമാണച്ച്.  ഇനനിയുള  മമാസങ്ങളനില്  കകേമാടനിക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഒഴകേനികയത്തുകമന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്  എത്ര  നനിരര്തകേമമാണച്ച്.
മകറമാരു ആശേയപരമമായ കചമാദര്യയ  എനനിക്കച്ച്  കചമാദനിക്കമാനളളതച്ച്,  കേനിഫ്ബനിയമാകണമാ
ഇടതുപക്ഷ  ബദല്?  ഇന്തര്യയനില്  ഇടതുപക്ഷതനിനച്ച്  ബദലേമായ  ഒരു  ബഡ്ജറച്ച്
ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാനളതച്ച്  കകേരളതനിലേമാണച്ച്,  ബയഗമാളനിലയ  മകറവനികടയുമനില്ലെ.  ആ
ഇടതുപക്ഷ  ബദല്  കേനിഫ്ബനി  ബഡ്ജറമാകണനപറയമാന  യഥമാര്ത  ഇടതുപക്ഷവമാദനികേള്
തയമാറമാകകമന്നച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതമാനന്നനില്ലെ.  നമ്മുകട  ബഡ്ജറനില്  റവനന്യൂ  കേമനി
കൂടനിവരനികേയമാണച്ച്.  ഇവനികടയുയ  അതുതകന്നയമാണച്ച്  കചയ്യുന്നതച്ച്.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട
കേടകമടുക്കുന്ന  പണയ  മൂലേധനകചലേവകേള്  മമാത്രമല്ലെ  റവനന്യൂ  കചലേവകേള്ക്കുയ
വനിനനികയമാഗനിക്കുന്നതുകകേമാണച്ച്   റവനന്യൂ കേമനി കൂടുകേയമാണച്ച്.  ഭമാവനിയനില്  ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനി ഇതനികന കപരനില് പഴനി കകേള്കക്കണനിവരുകമന്ന കേമാരര്യയ ഒരു നനിരസ്പീക്ഷണ
കതമാടുകൂടനി പറയുകേയമാണച്ച്.  മുമച്ച് ഡമാമനില് അടനിഞകൂടുന്ന മണകലേടുതച്ച് വനിറച്ച് നനിങ്ങള്
വനികേസനമുണമാക്കുയ,  ഇസമാമനികേച്ച്  ബമാങ്കുണമാക്കനി  വനികേസനമുണമാക്കുയ  എകന്നമാകക്ക
പറഞ. അകതമാനമുണമായനില്ലെ.  അതനികന മൂന്നമായ പട്ടനികേയമായനി കേനിഫ്ബനി മമാറുകേയമാണച്ച്.
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ഇവനികട  ശസ്പീമതനി   വസ്പീണമാ  കജമാര്ജ്ജച്ച്  പ്രസയഗനിചകപ്പെമാള്  കജമാണ്  നമാഷനികന  ഒരു
ഇയഗ്ലസ്പീഷച്ച് സനിനനിമകയക്കുറനിചപറഞ.  എനനിക്കച്ച് ഇയഗ്ലസ്പീഷച്ച്  സനിനനിമകയക്കുറനിചച്ച്   വലേനിയ
അറനിവനില്ലെ. എന്നമാല് നമകളല്ലെമായ കേണനിട്ടുള സതര്യന അന്തനിക്കമാടനികന "നമാകടമാടനിക്കമാറച്ച്"
എന്ന സനിനനിമയനികലേ ഒരു രയഗമമാണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇഗൗ ബഡ്ജറച്ച് കേണകപ്പെമാള് ഓര്മ
വരുന്നതച്ച്. അതനികലേ രണച്ച് കേഥമാപമാത്രങ്ങളമാണച്ച് ദമാസനയ വനിജയനയ. കമമാഹനലേമാലയ
ശസ്പീനനിവമാസനയ  അഭനിനയനിച,  നമ്മുകട മനസ്സുകേളനില് എനയ നനിറഞനനില്ക്കുന്ന
ഒരു രയഗമുണച്ച്.  കജമാലേനികയമാനമനില്ലെമാകത അലേഞതനിരനിഞ്ഞച്ച് നടക്കുന്ന രണച്ച് കചറുപ്പെക്കമാര്ക്കച്ച്
പശുവനികന  വമാങ്ങനി ജസ്പീവനിതയ കമചകപ്പെടുതമാകമന്നച്ച് ഒരു ഉപകദശേയ കേനിട്ടുകേയുയ അതനിനമായനി
ബമാങ്കെനില്നനിനയ  കലേമാകണടുതച്ച്  രണച്ച്  പശുക്കകള  വമാങ്ങുകേയുയ  കചയ്യുന്നതമാണച്ച്.
ഇതനില് ദമാസന വനിജയകനമാടച്ച് കചമാദനിക്കുന്ന ഒരു കചമാദര്യമുണച്ച്,  'ഇഗൗ ബുദ്ധനികയന്തമാകടമാ
നമുക്കച്ച് കനരകത കതമാന്നമാതനിരുന്നകതന്നച്ച്'.  അതനിനച്ച്  "എല്ലെമാതനിനയ അതനികനതമായ
ഒരു സമയമുണച്ച് ദമാസമാ" എന്നച്ച്  വനിജയന  മറുപടനി പറയുനണച്ച്.  അതുകേഴനിഞ്ഞച്ച് പനികന്നയുയ
അവര്  സയസമാരനിക്കുകേയമാണച്ച്  -  ഒരു  പശുവനില്  നനിനയ  25  ലേനിറര്  പമാല്  കേനിട്ടുയ.
അകപ്പെമാള് രണ്ടു പശുക്കള്ക്കളനില് നനിനയ  50  ലേനിറര്  പമാല് കേനിട്ടുയ.  അതുകകേമാണച്ച്
വസ്പീടുയ കേമാറുയ കഷമാപ്പെനിയഗച്ച് കകേമായപകകമമാകക്ക വമാങ്ങമാകമന്നച്ച്.  അതനിനനികട അതനികലേമാരു
പശു  കേരയുകമമാള്  "കഎശേസരര്യതനികന  കകസറനമാണച്ച്  ആ  മുഴങ്ങുന്നതച്ച്”എന്ന
ശസ്പീനനിവമാസകന  ഒരു ഡയകലേമാഗുണച്ച്.  അതുകപമാകലേയമാണച്ച് ഇവനികട കേനിഫ്ബനി പ്രഖര്യമാപനയ
കകേള്ക്കുകമമാള്   കേയടനിക്കുന്നതച്ച്.  അവര്  പറയുന്നതച്ച്,  ഇതച്ച്   കഎശേസരര്യതനികന
കകസറനമാകണന്നമാണച്ച്.  ആ സനിനനിമയനില്തകന്ന കതമാട്ടടുത ദനിവസയ കേറവക്കമാരന
വന്നച്ച്  കേറന്നനിട്ടച്ച് രണച്ച് ലേനിറര് പമാലേനില് കൂടുതല് കേനിട്ടുന്നനില്ലെ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച്  അണുവനിട  വര്യതര്യമാസമനില്ലെമാകത  ആ  സനിനനിമ
ഓര്മനിചനിരനിക്കുനണകല്ലെമാ? 

ശസ്പീ  .   എന  .   ഷയസുദ്ദേസ്പീന: സര്, ആ സനിനനിമ ഞമാന ഇന്നകലേ കനറനില് ഒനകൂടനി
കേണ്ടു. അവസമാനയ ഇഗൗ പശുവനികന ഒഴനിവമാക്കമാനള ശമമമായനി.  കലേമാണുയ ബമാദ്ധര്യതയുയ
എല്ലെമായ കൂകട കഴപ്പെമമാകകേയുയ 'നസ്പീ പറഞ്ഞനിട്ടമാണച്ച് ഇഗൗ പണനി കചയ്തതച്ച്' എന്നച്ച്  അവര്
പരസരയ പഴനിചമാരുകേയുയ കചയ്യുകമമാള് വസ്പീണ്ടുയ  പശു കേരയുയ.  അകപ്പെമാള് "വല്ലെമാത
ഒരു ശേബ്ദയ, ഇവറകേള്ക്കച്ച് ഉറക്കവമനികല്ലെ? കകേമാലേവനിളനിയകല്ലെ നടത്തുന്നതച്ച്" എന്ന ഒരു
ഡയകലേമാഗുണച്ച്.  അതുകപമാകലേ  നമാകള  കേനിഫ്ബനികയന്നച്ച്  കകേട്ടമാല്  നനിങ്ങള്
ഓടനികയമാളനിക്കുകമന്നച്ച്  ഞമാനനിവനികട  അനഭവങ്ങളകട  പശമാതലേതനില്  പറയമാന
ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്. 

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ നനിയമവയ സമായസമാരനികേവയ
പമാര്ലേകമനറനികേമാരര്യവയ വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന  ):  സര്, കേനിഫ്ബനിയനില്
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നനിനയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  പണയ  അനവദനിചനിട്ടുളതച്ച്,  പമാലേക്കമാടച്ച്  ജനില്ലെയനികലേ  തമാങ്കെളകട
മണ്ഡലേതനിലേമാകണനളതച്ച്  ഓര്ക്കണയ.  126  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്.  കേനിഫ്ബനി
യമാഥമാര്തര്യമമാകകമന്ന ഒരു വനിചമാരയ കവണയ. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസുദ്ദേസ്പീന:   സര്,  മണ്ണമാര്ക്കമാടച്ച്  മണ്ഡലേതനില് ഇതനില്നനിനയ
വനിഹനിതയ കേനിട്ടനിയനില്ലെ,  എഴതനികക്കമാടുത വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള് അയഗസ്പീകേരനിചനില്ലെ
എകന്നമാനയ ഞമാന  വമാദനിക്കുന്നനില്ലെ.  എകന മണ്ഡലേതനികലേയച്ച് വനിഹനിതയ തന്നനിട്ടുണച്ച്.
നമള്   ബഡ്ജറനികനക്കുറനിചമാണച്ച്  ഇവനികട  ചര്ച  കചയ്യുന്നതച്ച്.   ശസ്പീമതനി  വസ്പീണമാ
കജമാര്ജ്ജച്ച് പ്രസയഗനിചകപ്പെമാള് പറഞ  -  കേനിഫ്ബനിയനികലേ പദ്ധതനികേള് കവകണന്നച്ച്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനിക്കണകമന്നച്ച്.   എകന്തമാരു  വര്തമമാനമമാണതച്ച്?   ഞങ്ങള്  ഓടനിളക്കനി
വന്നകതമാനമല്ലെ. ജനങ്ങള് കതരകഞ്ഞടുതച്ച് ഇവനികട വന്നവരമാണച്ച്.  മകറമാന്നച്ച് ഓര്കക്കണതുണച്ച്,
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കമാരനികന  കേമാലേതച്ച്  എകന  സഹപ്രവര്തകേരമായ  അന്നകത
പ്രതനിപക്ഷ  എയ.എല്.എ.-മമാര്  കേസ്പീറനി  വലേനികചറനിഞ്ഞ  ഒരു  ബഡ്ജറ്റുണമായനിരുന.
അതനിലള്കപ്പെട്ട പദ്ധതനികേളകട  ഉദ്ഘമാടന ചടങ്ങനിലയ കേല്ലെനിടല് ചടങ്ങനിലയ അവര്
അദ്ധര്യക്ഷയ  വഹനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇസമാമനികേച്ച്  ബമാങ്കുയ  അതുകപമാകലേ  മണല്  വനില്ക്കുന്ന
കേമാരര്യവയ ഞമാനനിവനികട ചൂണനിക്കമാണനിച. 

രണമാമകത സയഗതനി ചനിട്ടനിയമാണച്ച്. ചനിട്ടനിക്കച്ച്  വനികദശേ മലേയമാളനികേളമാണച്ച് പണയ
കകേമാടുകക്കണതച്ച്.  എന്തമാണച്ച് സനിതനികയന്നറനിയമാകമമാ?  ഇകപ്പെമാള് നനിതമാഖമാതച്ച് ആണച്ച്.
ഗള്ഫച്ച് നമാടുകേളനികലേ ഓകരമാ കമഖലേയനിലയ സസകദശേനിവല്ക്കരണമമാണച്ച് നടക്കുന്നതച്ച്.
അവകര കേണനിട്ടമാണച്ച് നമള് പണയ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.

മലേകയമാര കഹകവയുകടയുയ തസ്പീരകദശേ കഹകവയുകടയുയ ഭയഗനികയക്കുറനിചച്ച് ഇവനികട
പറഞ.  ഞങ്ങളതനിനച്ച് എതനിരല്ലെ. കഹകവകേള്  വരണയ.  അതനിനച്ച് നനിങ്ങള് വചനിട്ടുള
വനിഭവസമമാഹരണയ  എന്തമാണച്ച്;  12,000 കകേമാടനി രൂപ കേനിട്ടുകമന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഈ ബഡ്ജറനികലേ 37,000 കകേമാടനി രൂപയുയ  ഇങ്ങകന സമാങ്കെല്പ്പെനികേമമാണച്ച്. 37,000
കകേമാടനി  രൂപ  കകേമാണമാണച്ച്  നമള്  വനികേസനയ  നടതമാന  കപമാകന്നതച്ച്.  അതുകകേമാണമാണച്ച്
ഇകതമാരു  ഉകട്ടമാപര്യന  ബഡ്ജറമാകണന്നച്ച്  പറകയണനിവരുന്നതച്ച്.   പുതനിയ  നനികതനി
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങകളമാനമനില്ലെ.  എന്തമാണച്ച് കേമാരണയ; ജനി.എസച്ച്.ടനി. വരമാന കപമാകകേയമാണച്ച്.
ജനി.എസച്ച്.ടനി.  വന്നമാല് വലേനിയ ഗുണമുള ഒരു സയസമാനമമാണച്ച് കകേരളയ. 25 ശേതമമാനയ
നനികതനി വര്ദ്ധനവണമാകയ.  ആ  പണകമങ്കെനിലയ നമ്മുകട അതര്യമാവശേര്യ കമഖലേകേളനില്
കൃതര്യമമായനി  വനിനനികയമാഗനിക്കമാനള ശമയ സര്ക്കമാരനികന ഭമാഗത്തുനനിനണമാകേണകമന്നച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയമാണച്ച്.

അരനിവനിലേ വര്ദ്ധനവനികനക്കുറനിചച്ച് പറയുകമമാകഴമാകക്ക കതമാമസച്ച് മമാഷുയ പഴയ
കറഷന കേമാര്ഡുയ പറഞ്ഞച്ച് നനിങ്ങള് സമയയ കേളയരുതച്ച്. കേമാരണയ, ഇനനിയുള  നമാലേച്ച്



504 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 7, 2017

കകേമാല്ലെയ നനിങ്ങളമാണച്ച്  ഭരനികക്കണതച്ച്.  അതനിനനിടയനില് ഭരണയ മമാറമാന കപമാകന്നനില്ലെ.
പഴയതുകപമാകലേ കറഷന കകേമാടുക്കമാനള സയവനിധമാനമുണമാകേണയ. 2 ലേക്ഷയ കമടനികേച്ച്
ടണ്  അരനിയുകട കറവകണങ്കെനില് അതനിനച്ച് സബ്സനിഡനി അനവദനിചച്ച് ഈ നമാട്ടനികലേ
പമാവങ്ങള്ക്കച്ച്  കകേമാടുക്കമാനള  സയവനിധമാനമുണമാകേണയ.  അതനികനക്കുറനിചച്ച്  ഈ
ബഡ്ജറനില്  പ്രതനിപമാദനിചനിട്ടനില്ലെ. 100 കകേമാടനി രൂപ അപരര്യമാപമമാണച്ച്.  വരള്ചകയക്കുറനിചച്ച്
ഇവനികട ചര്ചയുണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  5  കകേമാല്ലെതനിനനിടയനില്  വരള്ചയുണമായ  സമയതച്ച്
ഞങ്ങള് ജനില്ലെമാ  കേളകര്മമാര്ക്കച്ച്  ഒരു  കേതച്ച്  കകേമാടുതയചമാല്   5  ലേക്ഷയ  രൂപവകരയുള
പദ്ധതനികേള്ക്കച്ച് (വമാട്ടര് ടമാപ്പെച്ച് നന്നമാക്കമാന, കലേന എകച്ച്റനഷന) അകപ്പെമാള്തകന്ന
അനമതനി  കകേമാടുക്കുമമായനിരുന.  ഇകപ്പെമാഴയ  ഞങ്ങള് ജനില്ലെമാ  കേളകര്മമാകര വനിളനിക്കുനണച്ച്.
ഒന്നനിനയ ഫണനില്ലെ.  ഒരു ജനില്ലെയച്ച് ഒരു കകേമാടനി  രൂപയുയ  50  ലേക്ഷയ രൂപയുകമമാകക്ക
കകേമാടുതമാല് എന്തമാണച്ച് കചയമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്;  അകതമാകക്ക യമാഥമാര്തര്യകബമാധകതമാടുകൂടനി
കേമാണണയ.  ഗവണ്കമനകേള് തുടര്ചയമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷയ ഈ സയസമാനതനികന
ചരനിത്രതനില്  ഏറവയ  വലേനിയ  വനികേസനതനിനച്ച്  ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  ഉമന  ചമാണനി
കനതൃതസയ കകേമാടുത്തു. അതച്ച് നനിങ്ങള്ക്കച്ച്  പറയമാതനിരനിക്കമാന കേഴനിയനില്ലെ.  അടനിസമാന സഗൗകേരര്യ
വനികേസനതനികനയുയ  സയസമാനതനികന  സസപ  പദ്ധതനികേളകടയുയ  കേമാരര്യതനില്
കേഴനിഞ്ഞ  5  കകേമാല്ലെയ കകേരളതനികന  സുവര്ണ്ണകേമാലേമമായനിരുന.  അതനിനകശേഷയ
വന്ന  ഗവണ്കമനച്ച്  വനികേസന  രയഗതച്ച്  മുരടനിപ്പുയ  മമാന്ദര്യവകമമാനമുണമാക്കമാത
തരതനിലള ബഡ്ജറച്ച്  അവതരനിപ്പെനിക്കണമമായനിരുന.  മറച്ച്  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങ്ങളയ
നനികതനികയതര വരുമമാനമമാര്ഗ്ഗങ്ങളയ നമുക്കുണമാക്കമാമമായനിരുന.  അതനികനക്കുറനികചമാനയ
ചനിന്തനിക്കമാകത എല്ലെമായ  കേനിഫ്ബനിയനില്  കകേട്ടനിയനിട്ടു  എന്ന  ആകക്ഷപമമാണച്ച്  ഞമാനനിവനികട
ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  ഏതമായമാലയ  അടുത  വര്ഷവയ  ബഡ്ജറനികന  ചര്ചയുണമാകയ,
നനിങ്ങളയ അവനികടയുണമാകയ, ഞങ്ങള് ഇവനികടയുണമാകയ. അകപ്പെമാള് ബമാക്കനി കേമാരര്യങ്ങള്
പറയമായ. നനിങ്ങള് പഴനി കകേള്കക്കണനി വരുകമന്ന കേമാരര്യതനില് തര്ക്കമനില്ലെ. 

എകന  മണ്ഡലേതനികലേ  ചനിലേ  കടനികവള  പദ്ധതനികേള്ക്കമാവശേര്യമമായ  പണയ
അനവദനിക്കണകമന്നച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചകകേമാണച്ച്  തമാതസനികേമമായ  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്  കകേരളതനികലേ
ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഗുണയ  കചയ്യുന്ന  ഒന്നല്ലെ,  കകേവലേയ  സമാങ്കെല്പ്പെനികേമമായനികപ്പെമായനി,
സസപകലേമാകേത്തുളതമായനികപ്പെമായനി  എന്ന ആകക്ഷപയ ഉന്നയനിചകകേമാണച്ച് ഞമാകനകന
വമാക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    മുല്ലെക്കര  രതമാകേരന: സര്,  ഞമാന  ഈ  ബഡ്ജറനികന  പനിന്തുണയ്ക്കുന
ആകരമാഗര്യകേരമമായ അതൃപനി, സതര്യസനമമായ വനികയമാജനിപ്പെച്ച് എന്നനിവ പുകരമാഗതനിയുകട
ശുഭലേക്ഷണങ്ങളമാകണന്നമാണച്ച്  മഹമാത്മമാഗമാനനി  പറഞ്ഞതച്ച്.  പ്രതനിപക്ഷകതമാടുള
എകന വനികയമാജനിപ്പെച്ച്   ആകരമാഗര്യകേരമമായ എതനിര്പ്പുയ സതര്യസനമമായ വനികയമാജനിപ്പുയ
അവനികടനനിനയ ഉണമാകന്നനില്ലെ എനളളതമാണച്ച്.  ഇന്നകത അവസയനില് ഇന്തര്യന
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രമാഷ്ട്രസ്പീയതനില്  കകേരള  നനിയമസഭയനിലള  യു.ഡനി.എഫച്ച്-ഉയ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ
സതര്യസനമമായ  വനികയമാജനിപ്പുയ  ആകരമാഗര്യകേരമമായ  ഇടകപടലമുണമാക്കനികയടുകക്കണതച്ച്
നമ്മുകട മുഖര്യമനനിയുയ മനനിമമാരുയ സര്വ്വകേക്ഷനി സയഘവയ കകേന്ദ്രതനില് കചല്ലെമാകമന്നച്ച്
പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  കകേന്ദ്രയ  നനിരമാകേരനിച   സന്ദര്ഭതനിലേമായനിരുന.  ഇതച്ച്  ഇന്തര്യന
രമാഷ്ട്രസ്പീയതനിനമാവശേര്യമമാണച്ച്.  ഇന്തര്യയനില്  5  സയസമാനങ്ങളനില് നടന്ന കതരകഞ്ഞടുപ്പെനികന
വനിധനി 11-ാം തസ്പീയതനി വരമാന കപമാകകേയമാണച്ച്. മണനിപ്പൂരനില് ഗമാനനിയന സതര്യമാഗഹ
രസ്പീതനിയനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  സതര്യമാഗഹമനഷനിചതച്ച്  ശസ്പീമതനി  ഇകറമായ  ശേര്മനിളയമാണച്ച്.
അവരുകട മണ്ഡലേതനില് കവമാട്ടച്ച് കചയ്തതനിനകശേഷയ അവര് പ്രഖര്യമാപനിചതച്ച്  ഇന്നകത
ഇന്തര്യന  സമാഹചരര്യതനില്  ഞമാന  കവമാട്ടച്ച്  കചയ്തതച്ച്  ഇടതുപക്ഷതനിനമാണച്ച്,
സനി.പനി.ഐ.-യമാണച്ച് എന്നമാണച്ച്.  ഇടതുപക്ഷയ ഇന്തര്യയനില്  ദുര്ബലേമമാകണങ്കെനിലയ അതനിനച്ച്
ഇന്തര്യന രമാഷ്ട്രസ്പീയതനില് ഭമാവനിയനികലേമാരു പ്രഭമാതമുണമാക്കമാനയ കവളനിചമുണമാക്കമാനയ
കേഴനിയുകമനയ വര്ഗ്ഗസ്പീയതയുകട ഇരുട്ടനില് നനിനയ ഇന്തര്യകയ പുറതച്ച് കകേമാണ്ടുവരമാനള
ശേക്തനിയുകണനയ  അവര്കപമാലയ  പ്രഖര്യമാപനിക്കുകമമാള്  തസ്പീര്ചയമായുയ  അകതല്ലെമായ
നമള് ശദ്ധനികക്കണതുണച്ച്. പ്രതനിപക്ഷയ അവരുകട കറമാള് തസ്പീര്ചയമായുയ നനിര്വ്വഹനിക്കണയ.
ഇവനികട നനിങ്ങള് കറചകൂടനി ക്ഷമ കേമാണനിക്കണയ.  ക്ഷമകയക്കുറനിചച്ച് കലേമാകേകതറവയ
കൂടുതല്  പറഞ്ഞയമാള്  അന്തര്യപ്രവമാചകേനമാകണന്നമാണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ലേസ്പീഗുകേമാകരമാടച്ച്
പറയമാനളതച്ച്.  മനസനികന ഏറവയ നല്ലെ വസയ ക്ഷമയമാകണന്നമാണച്ച് അന്തര്യപ്രവമാചകേന
പറഞ്ഞതച്ച്.  ഇവനികട സതര്യതനില് നനിങ്ങള്ക്കനില്ലെമാതതുയ അതമാണച്ച്.   നനിങ്ങള് കറചകൂടനി
ക്ഷമമാപൂര്വ്വയ   കകേന്ദ്രഗവണ്കമനനികന   കനമാട്ടച്ച്  പനിനവലേനിക്കലേനിലൂകട,  കകേരളതനില്
വന്ന വരള്ചയനിലൂകട,  അകമരനിക്കയനില്  ടയപച്ച് അധനികേമാരതനില് വന്നതനിലൂകട,  നമള്
ഇനനി അനഭവനിക്കമാന കപമാകന്ന വര്യസനങ്ങളയ സങ്കെടങ്ങളയ  നനിറഞ്ഞ ഒരു രമാഷ്ട്രസ്പീയ
അന്തരസ്പീക്ഷതനില് നനിന്നച്ച്  കകേരളയ  പുറത്തുകേടക്കമാനള വഴനിയമാണച്ച്  കനമാകക്കണതച്ച്.
ഒരു ഇരുട്ടറയനില് നമള് കപട്ടുകപമാകകമമാള് കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്
ആകണങ്കെനിലയ  ഒരു  വമാതനില്  തുറനതന്നമാല്  അതനിലൂകട  മമാത്രകമ  ഇറങ്ങമാന
പറ്റുകേയുള്ളൂകവന്നച്ച് നമള് വനിശേസസനിക്കണയ.  നനിങ്ങളകട പ്രസയഗതനില്  നനിനയ  എനനിക്കച്ച്
മനസനിലേമായതച്ച് നനിങ്ങളമാരുയ കേനിഫ്ബനികയ എതനിര്ക്കുന്നനില്ലെ.  നനിങ്ങളകട മനസ്സുയ ചുണ്ടുയ
തമനില് വമാക്കുയ അകേവയ തമനിലള  അന്തരമുണച്ച്. പദ്ധതനികേള് നടപ്പെമാക്കണയ, മണ്ഡലേങ്ങളനില്
അതനികന  ഐശേസരര്യമുണമാകേണയ,  അതനില്  കബമാര്ഡച്ച്  വചച്ച്  നമുക്കച്ച്  നനില്ക്കണയ
എകന്നമാകക്ക നനിങ്ങളകട മനസനിലണച്ച്.  പകക്ഷ ഇവനികട പ്രതനിപക്ഷതനികന ദഗൗതര്യയ
എതനിര്ക്കുകേയമാകണനളതുകകേമാണച്ച്  അതച്ച്  നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  അങ്ങകനയല്ലെ
കവണതച്ച്;   നനിങ്ങള് സതര്യസനമമായനി  എതനിര്ക്കണയ,  ആശേങ്കെകേള് പങ്കുവയണയ.
പകക്ഷ ഇന്നകത ഇന്തര്യന രമാഷ്ട്രസ്പീയതനില് അതനിങ്ങകനയമാകേരുതച്ച്.  കകേമാണ്ഗസ്സുകേമാകരമാടച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയമാനളതച്ച് പഗൗകലേമാ കകേമായ് കലേമായുകട ഒരു മകനമാഹരമമായ കേഥയമാണച്ച്.
കലേമാകേതച്ച്  ജസ്പീവനിചനിരുന്ന ഏറവയ വലേനിയ ചനിന്തകേരനില് ഒരമാളമാണച്ച്  പഗൗകലേമാ കകേമായ് കലേമാ.
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അകദ്ദേഹതനികന  കേഥയുകട കപരച്ച്  'ജമാലേകേ കേമാഴ്ചകേള്'  എന്നമാണച്ച്.  ഒരു   സസ്പീ എല്ലെമാ
ദനിവസവയ  രമാവനികലേ  അയല്പക്കകത  വസ്പീട്ടനില്  കേഴകേനിയനിട്ടനിരനിക്കുന്ന  വസതനില്
അഴക്കുണച്ച്, അഴക്കുണച്ച് എന്നച്ച് അയല്ക്കമാകരയുയ ഭര്തമാവനികനയുയ വനിളനിചച്ച് കേമാണനിക്കുയ.
ഒരു ദനിവസയ   ആ സസ്പീ രമാവനികലേ എണസ്പീറച്ച് അയല്പക്കതച്ച് കേഴകേനിയനിട്ട വസങ്ങള്
കനമാക്കുകമമാള്  അതച്ച്  തനിളങ്ങുന.  അതച്ച്  തനിളങ്ങുന്നതച്ച്  കേണച്ച്  അവകര   ആകരമാ
കേഴകേമാന പഠനിപ്പെനിച, അതച്ച് നനിങ്ങളമായനിരനിക്കുകമനയ കേമാരണയ, നനിങ്ങകളമാടമാണച്ച് ഞമാന
അഴക്കുണച്ച്,  അഴക്കുണച്ച് എന്നച്ച് പറഞ്ഞകതനയ ഭര്തമാവനികനമാടച്ച്  പറഞ.  ഞമാന
കേഴകേമാന പഠനിപ്പെനിചകതമാനമല്ലെ, നസ്പീ എനയ കനമാക്കുന്ന   കേണ്ണമാടനി ഒന്നച്ച്  വൃതനിയമാക്കനി
കനമാക്കനിക്കമാണുകമന്നച്ച്  ഭര്തമാവച്ച് പറഞ. കേണ്ണമാടനി വൃതനിയമാക്കനിയ ആ  കേമാഴ്ചപ്പെമാകടമാടുകൂടനി
ബഡ്ജറനികന കനമാക്കനിയമാല് ഈ ബഡ്ജറച്ച് തനിളക്കമുളതമായനി കേമാണമായ. അഴക്കുള
നനിങ്ങളകട  കേമാഴ്ചപ്പെമാടുയ  നനിലേപമാടുയ  ഒന്നച്ച്  തുടചവൃതനിയമാക്കനിയമാല്  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്
തനിളക്കമുളതമാകയ.  തനിളക്കമുള വഴനിയനിലൂകട മമാത്രകമ തനിളക്കമുള പ്രഭമാതതനികലേയച്ച്
എതമാന സമാധനിക്കൂ.  ഓകരമാ ബഡ്ജറ്റുയ ഓകരമാരുതര് വമായനിക്കുകമമാള് തസ്പീര്ചയമായുയ
ഓകരമാ തരതനിലേമാണച്ച്  മനസനിലേമാക്കുന്നതച്ച്.   ഒരു കട്ടനി അഷപദനി വമായനിക്കുകമമാള്
മനസനിലേമാക്കുന്നതല്ലെ ഒരു പ്രമായമുള ആള് വമായനിക്കുകമമാള് മനസനിലേമാക്കുന്നതച്ച്; ഇതച്ച്
രണ്ടുയ  കപമാകലേയല്ലെ  ഒരു  വൃദ്ധന  വമായനിക്കുകമമാള്  മനസനിലേമാക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
കട്ടനികൃഷ്ണമമാരമാര് പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ബഡ്ജറ്റുയ അങ്ങകനയമാണച്ച്.  ഓകരമാനയ വമായനിക്കുകമമാള്
അവരവരുകട  കേമാഴ്ചപ്പെമാടനസരനിചമാണച്ച്  ഓകരമാ  പുസകേവയ  മനസനിലേമാക്കുന്നതച്ച്.
വമായനിക്കുകമമാള്  ഓകരമാ  പുസകേവയ  ഒരു  പുതനിയ  കൃതനിയമാണച്ച്.   കഡമാ.  ടനി.  എയ.
കതമാമസച്ച്  ഐസകേച്ച്  വമായനിചതച്ച്  മുഴവന  കവകറമാരമാള്ക്കച്ച്  മനസനിലേമാകേണകമന്നനില്ലെ.
പകക്ഷ  അകതമാരു  പുതനിയ  പുസകേമമാണച്ച്,  പുതനിയ  കേമാഴ്ചപ്പെമാടമാണച്ച്.   അതച്ച്  പുതനിയ
തരതനില്  കകേരളതനികന  വളര്ചകയ  മുകന്നമാട്ടച്ച്  നയനിക്കുന്നതനിനകവണനിയുള  കരഖയമാണച്ച്.
അതനികന  അങ്ങകന  മനസനിലേമാക്കനിയമാല്  മതനി.  അങ്ങകന  മനസനിലേമാക്കനിയമാല്
ഭമാവനിയനില് ചനിലേതനികനമാടച്ച്  കയമാജനിക്കമായ ചനിലേതനികനമാടച്ച് വനികയമാജനിക്കമായ.  അകതമാകക്ക
ജനമാധനിപതര്യതനില് ആവശേര്യമമാണച്ച്. 

മുഖര്യമനനി  കഹദരമാബമാദനില്  പ്രസയഗനിക്കരുകതന്നച്ച്  അവനിടകത  ഒരു
ബനി.കജ.പനി.  എയ.എല്.എ.   പറയുന.  മുഖര്യമനനി മധര്യപ്രകദശേനില് പ്രസയഗനിക്കമാന
പമാടനികല്ലെന്നച്ച്  അവനികടകയമാരമാള്  പ്രഖര്യമാപനിക്കുന.  സയസമാര  സസമാതനര്യതനികന
സമാഹചരര്യതനികലേയച്ച് കപമാകകമമാള് നമ്മുകട നമാടനികന മകനമാഭമാവതനില് ചനിലേരുകട
ഉളനില്  ഫമാസനിസയ  എങ്ങകനയമാണച്ച്  വളര്ന  നനില്ക്കുന്നകതനയ  അവരുകട
ഉളനികലേ ഇരുട്ടനികന ആഴയ എത്രയമാകണനയ നമള് മനസനിലേമാക്കണയ. 

കലേമാകേത്തുണമാകന്ന സയഭവങ്ങളനില് കകേരളതനിനച്ച്  നമാകള  നനിലേനനില്പ്പുണമാകേ
ണകമങ്കെനില്  വനിദര്യമാഭര്യമാസ  കമഖലേയുകട  ചനിലേ  കമഖലേകേളനില്  നമായ  ശദ്ധനിക്കണയ.
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വനിദര്യമാഭര്യമാസ  കമഖലേയനിലണമാകന്ന  കലേമാകേ  നനിലേവമാരമനസരനികച  നമാകള  നമുക്കച്ച്
കലേമാകേകതമാടച്ച്  മത്സരനിക്കമാന  കേഴനിയുകന്നമാരു  യഗൗവ്വനകത  സൃഷനിക്കമാന  പറ്റൂ.
അവനികട ആദര്യയ കവണതച്ച് എകന കട്ടനി,  ആ നമാട്ടനികലേ  കട്ടനികേള് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളനില്
പഠനിക്കണകമന്നതമാണച്ച്.  കകേരളതനികലേ അദ്ധര്യമാപകേരുയ രമാഷ്ട്രസ്പീയ കനതൃതസവയ  കപമാതുസമൂഹവയ
അങ്ങകന തസ്പീരുമമാനനിക്കണയ.  ഒപ്പെയ ആ സ്കൂളനിനച്ച് ഞമാനയ ആ നമാടുയ കേമാവലേമാകേണയ.
സ്കൂളനിനച്ച്  കേമാവലേമാകേണകമനമമാത്രമല്ലെ  അതനികന  വളര്ചയച്ച്  കകേതമാങ്ങമാകേണയ.
കകേവലേയ സര്ക്കമാര് കകേമാടുക്കുന്ന പണതനിനപ്പുറയ ആ നമാടനികന മുഴവന കശേഖരവയ
നമാടനികന മുഴവന കേമാവലയ നമാട്ടനികലേ കട്ടനികേളകട മുഴവന കൂടലമമായനി നമ്മുകട സ്കൂളകേള്
മമാറനി,  നമാകള അവര് കലേമാകേനനിലേവമാരതനിലള കട്ടനികേളമാവണയ.  അതനിനച്ച് കേനിഫ്ബനിയനില്
നനിന്നല്ലെ, എവനികട നനിന്നച്ച് കേടയ വമാങ്ങനി എങ്ങകന സയഭരനിചമായമാലയ ആ നമാടച്ച് നമാകള കലേമാകേ
നനിലേവമാരമുള ഒരു യഗൗവ്വനകത കകേരളതനില് സൃഷനിക്കണയ.  അതനിനച്ച്  ഏതച്ച് വഴനിയുയ
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  നമ്മുകട  മൂലേര്യങ്ങളനിലയ  നകവമാതമാന  നന്മകേളനിലയ   ചനിലേകതല്ലെമായ
നഷകപ്പെട്ടനിട്ടുണച്ച്.  അതനില് എയ.ടനി.-കയന്ന രണക്ഷരകത പനിടനിചനനിര്ത്തുകമമാള് സതര്യതനില്
അക്ഷരകസ്നേഹനിയമായ,  നകവമാതമാനതനികന  നന്മയുള്കക്കമാണ  മനഷര്യകന  കൂകട
നനിര്തമാനള,  അക്ഷരകസ്നേഹനിയമായ ഒരു പ്രതസ്പീകേകത കകേരളയ  മുമനില് നനിര്ത്തുകേയമാണച്ച്.
ബഡ്ജറനില് അതരയ കരഖകേളയ ആശേയങ്ങളയ പ്രകേടനിപ്പെനിചതനികന അങ്ങകന കവണയ
കേമാണമാന. 

ഞമാന  രമാമമായണതനിലൂകട  സഞരനിക്കുകേയല്ലെ,  പകക്ഷ  നമ്മുകട  ധനകേമാരര്യ
വകപ്പുമനനികയ അതുമമാകയമാന്നച്ച് ബനനിപ്പെനികക്കണതുണച്ച്. രമാമമായണതനില് സസ്പീതകയ
തട്ടനികക്കമാണ്ടുകപമാകകമമാള്,  സസ്പീതകയ  കവണകമങ്കെനില്  നമ്മുകട  മകതതരതസമമായനി,
ഐശേസരര്യമമായനി  വയമായ.  ഇന്നകത  അവസയനില്  ദുരനിതങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്ന
അടുക്കളക്കമാരനിയമായനി എല്ലെമാ നന്മകേളയ കചര്ന്ന വമാത്മസ്പീകേനി ചമകചമാരു കേഥമാപമാത്രമമായനി
വയമായ.  തട്ടനികക്കമാണ്ടുകപമായ  രമാവണകന  കവണകമങ്കെനില്  നമുക്കച്ച്  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര
കമമാദനിയമായനി,  ബനി.കജ.പനി.  ആയനി  വനിലേയനിരുതമായ.  സസ്പീതകയ വസ്പീകണടുക്കമാന  ആ
കേമാലേതച്ച് ഒരു പമാലേയ കവണമമായനിരുന.  അങ്ങകന പമാലേയ നനിര്മനിക്കമാന ശസ്പീരമാമന
ആകലേമാചനിചകപ്പെമാള്  ഒരു  എഞനിനസ്പീയകറ  ആവശേര്യമമായനി  വരനികേയുയ  എഞനിനസ്പീയകറ
കേകണത്തുന്നതനിനച്ച്  കേടലേനികന  അധനിപതനിയമായ  വരുണനമമായനി  ബനകപ്പെടുകേയുയ
കചയ.  അകപ്പെമാള് വരുണന പറഞ്ഞതച്ച്,  കേടലേനില് ഒരു പമാലേയ കകേട്ടണകമങ്കെനില് ഒരു
എഞനിനസ്പീയകറയുള്ളൂകവനയ അതച്ച് വനിശേസകേര്മമാവനികന മകേനമായ നളനമാകണനമമാണച്ച്.
അങ്ങകന നളകന കേകണതനി.  നളകന പ്രകതര്യകേത, പ്രക്ഷുബ്ധമമായ കേടലേനില്കപമാലയ
നളന ഏതച്ച് ഭമാരമുള വസ്തുകവടുതനിട്ടമാലയ അതച്ച് തമാഴ്ന്നുകപമാകകേയനില്ലെ.  കഡമാ. ടനി. എയ. കതമാമസച്ച്
ഐസക്കനികന  പ്രകതര്യകേതയുയ  അതമാണച്ച്.  ഏതച്ച്  ഭമാരമുള  വസ്തുകവടുതനിട്ടമാലയ
പമാഴമായനികപ്പെമാകകേയനില്ലെ.  ശസ്പീരമാമകനന്ന  പനിണറമായനി  വനിജയന  കകേരളതനികന
ഐശേസരര്യയ  വസ്പീകണടുതച്ച് പമാലേയ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ചുമതലേകപ്പെടുതനിയ നളനമാണച്ച്
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കഡമാ. ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് ഐസകേച്ച്.  അകദ്ദേഹയ ഒരു പമാലേയ കകേട്ടുകേയമാണച്ച്.  ആ പമാലേയ
കകേട്ടമാന  എല്ലെമാവരുകടയുയ സഹമായയ കവണയ.  ആദര്യകത വര്ഷയ എല്ലെമായ കഴകഞ്ഞന്നമാണച്ച്
നനിങ്ങള് പറയുന്നതച്ച്. ആ പമാലേയ കകേട്ടനിയകപ്പെമാഴയ ആദര്യകത ദനിവസയ 14 കയമാജനകയ
കകേട്ടനിയുള്ളൂ.  രണമാമകത  ദനിവസയ  20  കയമാജന  കകേട്ടനി.  മൂന്നമാമകത  ദനിവസയ
21, പനിന്നസ്പീടച്ച്  22, 23 അങ്ങകനയമാണച്ച് 100 കയമാജന കകേട്ടനിയതച്ച്.  5 വര്ഷയകകേമാണച്ച്
കഡമാ.  ടനി.  എയ.  കതമാമസച്ച് ഐസക്കുയ ആദര്യ വര്ഷയ കകേട്ടനിയതനികനക്കമാള് കൂടുതല്
രണമാമകത വര്ഷവയ  അതനികനക്കമാള് കൂടുതല്  മൂന്നമാമകത വര്ഷവയ  അങ്ങകന
നമാലേഞച്ച്  വര്ഷകമത്തുകമമാള്  ഇതച്ച്  പൂര്തനിയമാകകേയുയ  കചയ്യുയ.  ഇകതങ്ങകന
കകേമാടുത്തുതസ്പീര്ക്കുകമന്നച്ച്  കചമാദനിചമാല്,  എടുക്കുന്നതച്ച്  നല്ലെതനിനമാകണങ്കെനില്,  ലേക്ഷര്യയ
പവനിത്രമമാകണങ്കെനില് മമാര്ഗ്ഗവയ സമാധൂകേരനിക്കകപ്പെടുയ. ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനിയുകട
ലേക്ഷര്യയ പവനിത്രമമാണച്ച്.  അതുകകേമാണച്ച് മമാര്ഗ്ഗയ സമാധൂകേരനിക്കകപ്പെടുയ.  ഞമാന കഡമാ. ടനി.
എയ.  കതമാമസച്ച്  ഐസക്കനികന  ശമകത  മഹമാത്മമാഗമാനനി  പറഞ്ഞ  ഒരു
വമാചകേകതമാടച്ച്  കചര്ത്തുവയ്ക്കുകേയമാണച്ച്.   മഹമാത്മമാഗമാനനി നല്ലെ കേമാരര്യങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്,
സതര്യസനമമായ കേമാരര്യങ്ങകളക്കുറനിചച്ച്  ഒരഭനിപ്രമായയ പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.   ഞമാന ആദര്യയ
പറഞ്ഞതുയ  മഹമാത്മമാഗമാനനികയ  ഉദ്ധരനിചമാണച്ച്.   അതച്ച്  നനിങ്ങള്ക്കുകവണനിയമാണച്ച്.
മഹമാത്മമാഗമാനനി  പറഞ്ഞതച്ച്,  "നല്ലെ  കേമാരര്യങ്ങളമാകണങ്കെനില്  ചനിലേകപ്പെമാള്  സമൂഹയ
നനിങ്ങകള ആദര്യയ അവഗണനിക്കുയ, പനികന്ന പരനിഹസനിക്കുയ, പനികന്ന നനിങ്ങള്കക്കതനികര
കപമാരടനികചന്നനിരനിക്കുയ, പകക്ഷ സതര്യസനമമായനി ഒടുവനില് നനിങ്ങള് ജയനിചനിരനിക്കുയ.”
ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനി ഒടുവനില് ജയനിചനിരനിക്കുയ. അതച്ച് കകേരളതനികനയുയ
നനിങ്ങളകടയുയ പ്രമാര്തനയമാണച്ച്.  ആ പ്രമാര്തനകയമാകടമാപ്പെയ ഇന്നച്ച്  നനിങ്ങളണമാകകേയനില്ലെ
ഞമാന ഉറപ്പെനിച  പറയുന നമാകള നനിങ്ങളണമാകയ, ഉണമാകയ പറ്റൂ.  ഇന്തര്യന രമാഷ്ട്രസ്പീയയ
നനിങ്ങകളയുയ ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനി മുകമമാട്ടു വയ്ക്കുന്ന സതര്യസനമമായ,
പവനിത്രമമായ ലേക്ഷര്യതനികലേയച്ച് കകേമാകണതനിക്കുകമന്നതച്ച് ഉറപ്പെമാണച്ച്.  

കകേരളതനികലേ വലേനിയ ജനില്ലെകേളനികലേമാന്നമാണച്ച്  കകേമാല്ലെയ  ജനില്ലെ.  ഈ ജനില്ലെയനില്
ആകകേ ഒരു റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫസ്പീകസ ഉള്ളൂ.  കകേമാല്ലെയ ജനില്ലെയുകട കേനിഴക്കന
കമഖലേ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച്  ഒരു റവനന്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫസ്പീസച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണകമനളതച്ച്
കപമാതു ആവശേര്യമമാണച്ച്, സമാമൂഹര്യ ആവശേര്യമമാണച്ച്.  അതയഗസ്പീകേരനിക്കണയ.  തമാലൂക്കച്ച് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച്
ചനിലേ  പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്  വന്നതച്ച്  ഏതടനിസമാനതനിലേമാകണന്നച്ച്  അറനിയനില്ലെ.  പതനിരുപതച്ച്
വര്ഷയ മുമ്പുള ചനിലേ ആവശേര്യങ്ങള്-കകേമാല്ലെയ,  കകേമാട്ടമാരക്കര തമാലൂക്കച്ച്  വനിഭജനിക്കണ
കമന്നതുള്കപ്പെകട  നനിലേനനില്ക്കുകേയമാണച്ച്.  അതനികന സയബനനിചച്ച് ധമാരമാളയ റനികപ്പെമാര്ട്ടുകേളണച്ച്.
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്  ഇതരയ  നര്യമായമമായ  കേമാരര്യങ്ങകളമാനയ
പരനിഗണനിചനിട്ടനില്ലെ.  എന്നമാല് ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനി അതരയ കേമാരര്യങ്ങള്കൂടനി
പരനിഗണനിക്കണകമന്നച്ച് അഭര്യര്തനിചകകേമാണച്ച് അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന. 
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ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന  : സര്, ഞമാന ഈ ബഡ്ജറനികന എതനിര്ക്കുന.
ഒരു  റവനന്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫസ്പീസനിനയ  ഒരു  തമാലൂക്കനിനയ  കവണനി  ഇത്രയുയ
ശേക്തനിയമായനി  വമാദനിച ശസ്പീ.  മുല്ലെക്കര രതമാകേരന പനിറകേനിലേനിരനിരനികക്കണ ആളല്ലെമായനിരുന,
മുന്നനില്തകന്ന വകരണയമാളമായനിരുന എന്നമാണച്ച്  എകന  പക്ഷയ.   പകക്ഷ വമാദയ
ശേരനിയമായനിട്ടനില്ലെ. കറചകൂടനി വമാദയ മൂതമാല് അവനികടതകന്ന വകന്നത്തുയ. അതുകകേമാണച്ച് ഈ
അഞച്ച് വര്ഷക്കമാലേകത പമാലേയ പൂര്തനിയമാകകമമാള് പമാലേതനികന ഒരു മൂലേയനില്
അങ്ങുയ വരകട്ടകയന്നച്ച് ഞമാന ആശേയസനിക്കുകേയമാണച്ച്.  

2016-കലേ ബഡ്ജറനിനകേതച്ച്  വമാഗമാന ലേയഘനങ്ങളകട ഒരു പരമര തകന്നയുണച്ച്.
എല്ലെമാ  കേമാരര്യങ്ങളയ   സമയക്കുറവമൂലേയ  പറയുന്നനില്ലെ.  9  മമാസയ  9  ലേയഘനയ.
''Elimination of Corruption, bringing more dealers to tax net...”, അങ്ങകന
തുടങ്ങനി അവസമാനയ ''...department will be established to cyber forensic unit
within a year”തുടങ്ങനിയ 9 ഉറപ്പുകേള് ഈ സഭയച്ച് തന്നതമാണച്ച്.  ആ 9 ഉറപ്പുകേളനില്
ഒനയ  പമാലേനിക്കമാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.  പുതനിയ  ബഡ്ജറനികനക്കുറനിചച്ച്  വളകര
മകനമാഹരമമായനി സയസമാരനിക്കുന്ന സമയതച്ച് എന്തുകകേമാണച്ച് ഇതുണമായനില്ലെ എനകൂടനി
പറയകണ;  ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനിയുകട പ്രകേടന പത്രനികേയമാണച്ച് എകന
കേയനിലളതച്ച്.  ഈ  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറയുന്നതച്ച്,  വനിശേപ്പെനില്ലെമാത  ഒരു
കകേരളമുണമാക്കുയ,  ഒരു  കനരകമങ്കെനിലയ  ഭക്ഷണയ  കേഴനിക്കമാത  ആളകേള്  ഈ
കകേരളതനിലണമാവനില്ലെ,  അങ്ങകന  തുടങ്ങനി  കകേരളതനികന  ഒരു  സസന്തയ  ബമാങ്കെച്ച്
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമന്നമാണച്ച് പറയുന്നതച്ച്.  സയസമാന-ജനില്ലെമാ ബമാങ്കുകേകള സഹകേരനിപ്പെനിചച്ച്
കകേരളതനികന സസന്തയ ബമാങ്കെച്ച് രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമന്നമാണച്ച്.   എല്ലെമാവര്ക്കുയ കടനികവളയ,
ഭക്ഷണയ,  കവദനതനി,  പമാര്പ്പെനിടയ,  സമാമൂഹര്യസുരക്ഷ ഇവകയമാകക്കയമാണച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.
ഈ  ബഡ്ജറനില്  ഇതനികന  ഏതച്ച്  ഭമാഗതച്ച്  കചല്ലെതക്ക  വനിധതനിലേമാണച്ച്  നടപടനി
കയടുതനിട്ടുളതച്ച്.  ഞമാനനിതനികന  അകലേമാകക്കഷനകസമാകക്ക  കനമാക്കനി.  ബഡ്ജറച്ച്
അകലേമാകക്കഷനപ്പുറയ കേനിഫ്ബനിയനികലേയച്ച് കപമായനിട്ടുണച്ച്. “സര്,  ഈ കേനിഫ്ബനി എനപറഞ്ഞമാല്
എന്തമാണച്ച്, സമാന്തമാകകമാസനികനകപ്പെമാകലേയമാകണമാ" എന്നമാണച്ച് എകന്നമാകടമാരു കട്ടനി കചമാദനിചതച്ച്.
കേമാണുന്നവര്കക്കല്ലെമായ  കകേകകേമാടുക്കുയ,  എല്ലെമാവര്ക്കുയ  കകേകകേമാടുതച്ച്  കപമാകകേയമാണച്ച്.
ഇതനികനമാരു  റനിയമാലേനിറനിയനികല്ലെ,  കേനിഫ്ബനിയനില്  ചനിലേ  പദ്ധതനികേള്  എല്ലെമായനിടത്തുയ
കകേമാടുതനിട്ടുണച്ച്.  എകന  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലേതനിലമുണച്ച്.   ഇകല്ലെകന്നമാനയ  ഞമാന
പറയുന്നനില്ലെ.  ഇകല്ലെന്നച്ച് ആര്ക്കുയ പറയമാന പറനില്ലെ.  അപ്പുറകതമാരു രമാജര്യയ ഇപ്പുറകതമാരു
രമാജര്യകമന്നച്ച് ആകരങ്കെനിലയ അതനിര്തനി തനിരനിചവചനിട്ടുകണമാ; അകതമാനമനില്ലെ.  നനിങ്ങള്കക്കമാരു
പദ്ധതനിയുകണങ്കെനില് ആ പദ്ധതനി ഞങ്ങള്ക്കുമുണച്ച്. ഞങ്ങകളമാരു പദ്ധതനി ആവശേര്യകപ്പെട്ടമാല്
അതനികലേ കേറക്ഷന ഞങ്ങളമാവശേര്യകപ്പെടുയ.  ഇതച്ച് കമചകപ്പെട്ട രസ്പീതനിയനില് കപമാകേണകമ
നളതുകകേമാണമാണച്ച്  കേറക്ഷന  ആവശേര്യകപ്പെടുന്നതച്ച്.   ഞങ്ങള്  അകങ്ങമാട്ടച്ച്  ചമാടനിക്കയറമാനള
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കവപ്രമാളതനില്  പറയുന്നതല്ലെ.  ഈ  സയസമാനതനികന  സമാമതനികേ  തമാല്പ്പെരര്യയ
പരനിഗണനിക്കമാന  ഗവണ്കമനനിനച്ച്  കേഴനിയകണ;  അങ്ങകന  ഈ  ഗവണ്കമനനിനച്ച്
കേഴനിയതക്ക വനിധതനിലള ഒരു പദ്ധതനി ഞങ്ങള് കേമാണുന്നനില്ലെ; അതമാണച്ച് ഞങ്ങള്
വനിമര്ശേനിക്കുന്നതനികന പ്രധമാന കേമാരണയ.  

5.50  ലേക്ഷയ കകേമാടനി വനികദശേപണയ  എന.ആര്.ഐ.-കേള്  കകേരളതനികലേയച്ച്
അയയ്ക്കുനണച്ച്.  കകേരള കമകഗഷന സര്കവ്വ 2014-കന അടനിസമാനതനില് അവരുകട
കറമനിറനസച്ച്  16  വര്ഷകതയച്ച്  5.50  ലേക്ഷയ കകേമാടനി രൂപയമാണച്ച്.  അവര്ക്കുകവണനി
ഫലേപ്രദമമായ എകന്തങ്കെനിലയ പദ്ധതനി ഇതനില് പറഞ്ഞനിട്ടുകണമാ; ഇകപ്പെമാള് പറയുന്നതച്ച്,
വട്ടചനിട്ടനി ഉണമാക്കനി അതനില്നനിന്നച്ച് ഒരയശേയ കേനിട്ടനിയനിട്ടച്ച്,  അതനികന അടനിസമാനതനില്
കകേരളയ  കകേട്ടനിപ്പെടുക്കമാകമന്നമാണച്ച്.  71,000  കകേമാടനി  രൂപയമാണച്ച്  ഒരു  വര്ഷയ
പ്രവമാസനികേള്  കകേരളതനികലേയച്ച്  അയയ്ക്കുന്നതച്ച്.  അതരതനിലള പ്രവമാസനികേള്ക്കച്ച്
ഫലേപ്രദമമായ എകന്തങ്കെനിലകമമാരു  പദ്ധതനി   ആവനിഷ്കരനിക്കമാന കേഴനിയുനകണമാ;  ഒരു
പദ്ധതനികയക്കുറനിചയ  പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.

ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില് നനിന്നച്ച് അധനികേവരുമമാനയ കേനിട്ടുകമന്നച്ച് പറഞ. ജനി.എസച്ച്.ടനി.
എഗനികമനച്ച്  ഒപ്പെനിട്ടമാല്  ജനി.എസച്ച്.ടനി.-യനില്  നനിന്നച്ച്  അധനികേ  വരുമമാനമുണമാകകമന്നച്ച്
എല്ലെമാവര്ക്കുമറനിയമായ.  എന്നമാല്  വരമാനകപമാകന്ന  ആ  അധനികേ  വരുമമാനയ  ഏതച്ച്
രൂപതനിലേമാണച്ച്  കചലേവഴനിക്കമാന  കപമാകന്നകതന്നറനിയകണ;  അതച്ച്  ഈ  സഭയച്ച്
അറനിയമാനള  അവകേമാശേമനികല്ലെ?  അതനികന  സയബനനികചമാനയ  പറയുന്നനില്ലെ.  ഈ
ബ്ഡജറച്ച്  യമാഥമാര്തര്യതനില്  നനിനയ  വളകര  അകേനനനില്ക്കുന എനളതമാണച്ച്
സതര്യയ. 

സസ്പീ  സുരക്ഷകയക്കുറനിചച്ച്  പറഞ.  സസ്പീ  സുരക്ഷ  കകേരളതനില്  തര്ക്ക
വനിഷയമമാകേമാനളള  കേമാരണയ അടുത കേമാലേത്തുണമായ ചനിലേ സയഭവങ്ങളമാണച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ
എട്ടച്ച്  മമാസക്കമാലേമമായനി  കകേരളതനില് അടനിക്കടനി ഉണമായനികക്കമാണനിരനിക്കുന്ന നനിഷ്ഠൂര
സയഭവങ്ങള് കകേമാണമാണച്ച് കകേരളതനികലേ മമാധര്യമങ്ങളയ പ്രതനിപക്ഷ രമാഷ്ട്രസ്പീയ പമാര്ട്ടനികേളയ
കകേരളകത സയരക്ഷനിക്കണകമന്നച്ച് ആഗഹനിക്കുന്ന ജനങ്ങളയ സസ്പീ സുരക്ഷകയക്കുറനിചച്ച്
വനിമര്ശേനിക്കുന്നതച്ച്.  നമ്മുകട  കകേരളയ  ഡനിജനിറലേമാണച്ച്.  ഈ  ഡനിജനിറല്  കകേരളതനില്
പുതനികയമാരു  സമസ്പീപനകമടുതച്ച്  സസ്പീ  സുരക്ഷയ്ക്കു  കവണനിയുള  എന്തച്ച്  പദ്ധതനിയമാണച്ച്
ബഡ്ജറനില് വചനിട്ടുളതച്ച്. 40,000 കകേമാടനി രൂപകയക്കുറനികചമാകക്ക  പറയുകമമാള് സസ്പീ
സുരക്ഷകയക്കുറനിചച്ച്  ഡനിജനിറല്  കകേരളതനില്  എന്തച്ച്  പുതനിയ  പദ്ധതനിയമാണച്ച്
നടപ്പെമാക്കുന്നകതന്നതനികന  സയബനനിചച്ച്  കൃതര്യമമായനി  പറകയണതകല്ലെ?  അങ്ങകന
കേമാരര്യമമാകയമാനയ പറഞ്ഞനിട്ടനില്ലെ.

ആറച്ച്  മമാസതനിനളനില്  പരനിസനിതനി  സയബനനിചച്ച്  ഒരു  ധവള  പത്രമനിറക്കുകമന്നച്ച്
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ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കവദനതനി വകപ്പുമനനി പറഞ്ഞനിരുന.  അകതവനികടയമാണച്ച്?  ആറച്ച്
മമാസയ  തനികേയമാതതു  കകേമാണമാകണമാ;  അതനിരപ്പെനിളനി  ജലേകവദനത  പദ്ധതനി
ആരയഭനിക്കുകമന്നമാണച്ച് ബഹുമമാനകപ്പെട്ട കവദനതനി വകപ്പുമനനി പറഞ്ഞതച്ച്.  നനിങ്ങള്
അതനിരപ്പെനിളനി പദ്ധതനിക്കച്ച് അനകൂലേമമാകണമാ? ആകണങ്കെനില് ശസ്പീ. മുല്ലെകേര രതമാകേരന,
അങ്ങച്ച്  ഉതരയ  പറയൂ.  അതനിരപ്പെനിളനി  പദ്ധതനി  നടപ്പെമാക്കുകമന  തകന്നയമാണച്ച്
കവദനതനി വകപ്പുമനനി ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മണനി പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്.  ഈ സര്ക്കമാരനില്
കൂട്ടുകേക്ഷനികേള് തമനില് കയമാജനിപ്പുകണമാ; ഒരു കയമാജനിപ്പുമനില്ലെ. 

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ നനിയമവയ സമായസമാരനികേവയ
പമാര്ലേകമനറനികേമാരര്യവയ വകപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലേന):  സര്, അതനിരപ്പെനിളനി
പദ്ധതനി നടപ്പെനിലേമാക്കുന്നതുമമായനി ബനകപ്പെട്ടച്ച്  സമവമായതനില് മമാത്രകമ നടപ്പെനിലേമാക്കൂ
എന്നച്ച് ഇവനികട ഉറപ്പു നല്കേനിയതമാണച്ച്. ഇതുസയബനനിചച്ച് തമാങ്കെളകട നനിലേപമാകടന്തമാണച്ച്?

ശസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന: സര്, ഞമാന ഈ കചമാദര്യയ കചമാദനിചതുകകേമാണച്ച്
ഇകപ്പെമാള് വമാദനി പ്രതനിയമായനി. ഞങ്ങളകട പരനിപമാടനിയല്ലെകല്ലെമാ നനിങ്ങള് നടപ്പെമാക്കുന്നതച്ച്.
നനിങ്ങള് നടപ്പെമാക്കുന്നതച്ച്  നനിങ്ങളകട  പരനിപമാടനിയകല്ലെ.  അകതന്നമാണച്ച്  എനളതകല്ലെ
എകന കചമാദര്യയ. ഞങ്ങളകട പരനിപമാടനി എന്തമാകണന്നച്ച് പറയണകമങ്കെനില് ഞങ്ങളവനികട
എതണയ.  അതുവകര  ഞങ്ങള്  ഞങ്ങളകട  പരനിപമാടനിയുമമായനി  ഇവനികടയനിരനിക്കുയ.
അതവനികട  നനില്ക്കകട്ട.  അതനിരപ്പെനിളനി  പദ്ധതനി  സയബനനിചച്ച്  നനിങ്ങള്കക്കന്തച്ച്
കയമാജനിപ്പെമാണുളതച്ച്.   എകന കസ്നേഹനിതനമാണച്ച് ശസ്പീ.  കേമാനയ രമാകജന്ദ്രന.  ഞങ്ങകളമാരുമനിചച്ച്
പഠനിചവരമാണച്ച്. ഈ കേമാരര്യതനില് അകദ്ദേഹകത കേണ്വനിനസച്ച് കചയനിക്കമാന പറ്റുകമമാ;
അകദ്ദേഹതനികനമാടച്ച്  ഈ  കേമാരര്യകമമാന്നച്ച്  പറയമാന  പറ്റുകമമാ.  പറനില്ലെ  എനളതച്ച്
എല്ലെമാവര്ക്കുമറനിയമാവന്ന കേമാരര്യമമാണച്ച്.  നനിങ്ങള്ക്കച്ച് ഇക്കമാരര്യതനില് രണ്ടു നനിലേപമാടമാണുളതച്ച്.
നനിങ്ങള്ക്കച്ച് ഇക്കമാരര്യതനികലേമാനയ കയമാജനിച നനിലേപമാടനില്ലെ.

പട്ടനികേജമാതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാക്കസമുദമായകക്ഷമവയ നനിയമവയ സമായസമാരനികേവയ
പമാര്ലേകമനറനികേമാരര്യവയ വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന  ):  സര്,  അതനിരപ്പെനിളനി
പദ്ധതനികയ സയബനനിചച്ച് നനിങ്ങള്ക്കനിടയനിലയ രണച്ച് നനിലേപമാടകല്ലെ ഉളതച്ച്?

പ്രതനിപക്ഷകനതമാവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച്  കചന്നനിതലേ):  സര്,  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  കൂടനി
ചര്ച  കചയ്ത  ഒരു  വനിഷയമമാണനിതച്ച്.  ഞമാന  അതനിരപ്പെനിളനി  സന്ദര്ശേനിചച്ച്  റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്
തയമാറമാക്കനി ഓകരമാ പമാര്ട്ടനികേള്ക്കുയ കകേമാടുത്തു. ആ പമാര്ട്ടനികേള് ഉള്കപ്പെകട യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഒരുമനിചനിരുന്നച്ച്  ചര്ച  കചയ.  പദ്ധതനി  കവണ  എനതകന്ന  ഞങ്ങള്  ഒരുമനിചച്ച്
തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയുയ കചയ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലേന:  സര്,  ഐ..എന.ടനി.യു.സനി.  ഇന്നകലേ പമാസമാക്കനിയ
പ്രകമയതനില് ആ പദ്ധതനി കവണകമന്നമാണച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടുളതച്ച്. 
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ശസ്പീ  .    രകമശേച്ച് കചന്നനിതലേ: സര്, ഒരു കേമാരണവശേമാലയ അതനിരപ്പെനിളനി പദ്ധതനി
നടപ്പെമാക്കണ എനതകന്നയമാണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്. തസ്പീരുമമാനയ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന:  സര്,  അതനിരപ്പെനിളനി  പ്രശയ  സയബനനിച
തര്ക്കയ അവനികട നനില്ക്കകട്ട.  ഇവനികട ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്ചകയ സയബനനിചച്ച്  ചര്ച
വന്നകപ്പെമാള്  ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്ന്നനിട്ടനികല്ലെനയ അതനികലേ സമാമതനികേമമായ ഭമാഗങ്ങകളമാനയ
പുറത്തുകപമായനിട്ടനികല്ലെനയ പറഞ്ഞകല്ലെമാ. കബമാഷച്ച് കേമനനി ലേനിമനിറഡച്ച്, ബമായഗ്ലൂര് ആണച്ച്
കനടുമമാകശ്ശേരനി  എയര്കപമാര്ട്ടനികലേ  കസമാളമാര്  പമാനല്  കചയ്തതച്ച്.  കകേമാണ്ടമാകകല്ലെമായ
കേറകമായനിരുന. നല്ലെ ഭയഗനിയമായനി വര്ക്കുയ കചയ. അവര്ക്കച്ച് വര്ക്കച്ച്സച്ച്  കകേമാണ്ടമാകച്ച്
പതനിനമാലേര ശേതമമാനമമായനിരുന. അതനില് ഡനിസന്യൂട്ടുണച്ച്. അതനികനക്കുറനിചച്ച് കഡമാ. ടനി.
എയ. കതമാമസച്ച് ഐസക്കനികനതനിരമായനി എനനിക്കച്ച് ആകക്ഷപകമമാനമനില്ലെ. ആകക്ഷപമുകണങ്കെനില്
ഞമാന  എഴതനിതരുയ.  ഈ  ഡനിസന്യൂട്ടച്ച്  നനിലേനനില്ക്കുകമമാഴമാണച്ച്  2013  മുതല്
പൂര്വ്വകേമാലേ  പ്രമാബലേര്യകതമാടുകൂടനി  നമള്  ആ  ടമാകച്ച്  വനിതച്ച്കഡമാ  കചയ്തകതനള
യമാഥമാര്തര്യയ അങ്ങച്ച് മറക്കമാകമമാ; അകതമാടുകൂടനി ഈ പതനിനമാലേര ശേതമമാനയ സയസമാന
ഗവണ്കമനനിനച്ച് കപമായനി.  അതച്ച് നമ്മുകട ടമാകച്ച് ഡനിപ്പെമാര്ട്ടുകമനച്ച് തളനിക്കളഞ്ഞതമാണച്ച്.
ഉതരവനികന കകേമാപ്പെനി എകന കേയനിലണച്ച്. ആ ഉതരവനില് പറയുന്നതച്ച് ശസ്പീ ലേമാലേപ്പെന,
ശസ്പീ.  സനിയമാവദ്ദേസ്പീന,  ശസ്പീ.  കഗമാപകമമാര് എന്നസ്പീ മൂന്നമാളകേള് കചര്നള,  അവരുകട
അപ്പെസ്പീല് കപറനിഷന പരനികശേമാധനിചനിട്ടച്ച്  അതനികന അടനിസമാനതനില് തളനിക്കളഞ്ഞ
തമാകണന്നമാണച്ച്.  തളനിക്കളഞ്ഞതനികന സയബനനിചച്ച്  ഞമാന  ആകക്ഷപകമമാനയ  പറയുന്നനില്ലെ.
പകക്ഷ  ഈ  ഭമാഗയ  കചമാര്നകപമായനി  എനണച്ച്.  കചമാര്ചയകേതച്ച്  സമാമതനികേ
ബമാധര്യത  ഒനമനികല്ലെ,  ഈ  സയസമാനതനിനച്ച്  വല്ലെ  നഷവമുണമാകയമാ  എന്നച്ച്
കചമാദനിചതുകകേമാണ്ടു  പറയുന  സയസമാനതനിനച്ച് നഷമുണമായനിട്ടുകണന്നച്ച്.  ആ ഭമാഗയ
കചമാര്നകപമായനിട്ടുണച്ച്.  കചമാര്നകപമായനി എനളതമാണച്ച് ഇവനിടകത പ്രധമാന പ്രശയ.
ഈ  ബഡ്ജറനികന  ചനിലേ  രഹസര്യഭമാഗങ്ങള്  ലേസ്പീകക്കജുണച്ച്  എനളതച്ച്  അങ്ങച്ച്
ഓര്ക്കണകമന്നച്ച് മമാത്രകമ പറയുനള്ളൂ.  ഞമാന അങ്ങയുകട സല്ബുദ്ധനികയ കചമാദര്യയ
കചയ്യുന്നനില്ലെ.  ഞമാന  അതമാരു  ആകക്ഷപമമായനിട്ടച്ച്  പറയുനമനില്ലെ.  പകക്ഷ  കചമാര്ന
കപമായതനില് കമല്പ്പെറഞ്ഞ കേമാരര്യവമുണച്ച്  എനമമാത്രയ.

ബഹുമമാനകപ്പെട്ട  മുഖര്യമനനിയുകട  ഇന്നലേകത  ഒരു  പ്രസയഗയ  ഞമാന  കകേട്ടു.
ഫമാസനിസ്റ്റുകേകള  ഒറയച്ച്  കനരനിടമാകമന്നച്ച്  ആരുയ  കേരുകതകണന്നമാണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതച്ച്.
അതച്ച്  ശേരനിയമാണച്ച്.  ഇന്തര്യന  കേമന്യൂണനിസ്റ്റേച്ച്  പമാര്ട്ടനിയുകട  നമാഷണല്  കേഗൗണ്സനില്
പമാസമാക്കനിയ ഒരു പ്രകമയയ ഞമാന വമായനിച.  അതനില്  പറയുന്നതച്ച് ബനികജ.പനി.-കയ
എതനിര്ക്കുന്നതനിനകവണനി ബമാക്കനിയുള ആളകേളമമായനി കചരണയ.  രണച്ച് മുഖര്യ ശേത്രുവനികന
വചകകേമാണച്ച്  ഒരു  രമാഷ്ട്രസ്പീയ  പമാര്ട്ടനിക്കച്ച്  കപമാകേമാന  പറനില്ലെ  എകന്നമാരു  നനിലേപമാടച്ച്
അവകരടുതനിട്ടുണച്ച്. അകപ്പെമാള് ഇന്തര്യന കേമന്യൂണനിസ്റ്റേച്ച് പമാര്ട്ടനിക്കച്ച് രണച്ച് മുഖര്യ ശേത്രുക്കള്
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സമാധര്യമല്ലെ. ഒരു ശേത്രുവനികന കേമാണണയ. ഫമാസനിസ്റ്റേനികന കേമാണണയ. അതുകകേമാണച്ച് ബനി.കജ.പനി.
വനിരുദ്ധ  കേര്യമാമനില്  തകന്ന  നനില്ക്കണകമന്നച്ച്  ഭയഗര്യന്തകരണ  അയഗസ്പീകേരനിചകകേമാണമാണച്ച്
നനിങ്ങളകട  നമാഷണല്  കേഗൗണ്സനിലേനികന  പ്രകമയയ.  അകത  സമയയ  ഒറയച്ച്  ഫമാസനിസ്റ്റുകേകള
കനരനിടമാന കേഴനിയനികല്ലെന്നച്ച്  മുഖര്യമനനിയുകട പ്രസയഗതനില് പറഞ.  നനിങ്ങള് ഇതച്ച്
പറയുകമമാള്  ഫലേതനില്  കകേരളതനില്  ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്  ശേക്തനികേകള  ശേക്തനികപ്പെടുത്തുന്നതനിനച്ച്
കവണനിയുള നടപടനിയമാകണടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ശസ്പീ.  എയ.  സസരമാജച്ച്  ഇവനികടയുണച്ച്.
അകദ്ദേഹയ ചസ്പീഫച്ച് കസക്രട്ടറനിക്കച്ച് കകേമാടുത കേതച്ച് ഞമാന വമായനിച. ഇവനികട ആളകേകള
ഭസ്പീഷണനികപ്പെടുത്തുന്ന, ജനങ്ങകള കകേമാല്ലുകമന പറയുന്ന, തലേകയടുക്കുകമന പറയുന്ന
ആളകേള്കക്കതനികര സര്ക്കമാര് കകേകസടുക്കണകമന്നമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞതച്ച്.  ശസ്പീ.
എയ. എയ. മണനി കകേസനില് ഞങ്ങള് കചയ്തതച്ച് കേറകമാകണന്നച്ച് അങ്ങച്ച് ഇകപ്പെമാകഴങ്കെനിലയ
സമതനിചതനില് ഞമാന നന്ദനി കരഖകപ്പെടുത്തുകേയമാണച്ച്. നമുക്കച്ച് സമമാധമാനപരമമാകയമാരു
സമാഹചരര്യമമാണച്ച്  കവണതച്ച്.  ആ സമമാധമാനപരമമായ സമാഹചരര്യകത എതനിര്ക്കുന്ന
തനിനകവണനി ആരച്ച് മുകന്നമാട്ടു വന്നമാലയ, ശസ്പീ. എയ. സസരമാജനികനയുയ ഞങ്ങള് സസമാഗതയ
കചയമായ, അവര്കക്കതനികര കകേകസടുക്കണകമന്നമാണച്ച് ഞങ്ങളകട അഭനിപ്രമായയ. പകക്ഷ
നനിങ്ങള്  കകേകസടുക്കുന്നനില്ലെ. എന്തുകകേമാണമാണച്ച്; നനിങ്ങള് ഇവനികട ബനി.കജ.പനി.-യുകട
ഫമാസനിസ്റ്റേച്ച്  നനിലേപമാടനികന ഭയഗര്യന്തകരണ സഹമായനിക്കുന്ന നനിലേപമാടമാകണടുക്കുന്നതച്ച്.
ആ നനിലേപമാടനില് നനിനയ മമാര്കനിസ്റ്റേച്ച് പമാര്ട്ടനിയനികലേ നല്ലെവര് പുറത്തു വരകട്ട; അല്ലെമാതവര്
അവനികട  നനില്ക്കകട്ട.  ആ  പമാര്ട്ടനിയനികലേ  നല്ലെ  ആളകേള്  ഈ  കതറനികനതനികര
പ്രതനികേരനിക്കമാന വരണകമന്നച്ച് ഓര്മനിപ്പെനിചകകേമാണച്ച് ഞമാന നനിര്ത്തുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    സസരമാജച്ച്:  സര്,  ബഹുമമാനര്യനമായ  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന
പറഞ്ഞതനികന  കവളനിചതനില്  ഒകരമാറ  കേമാരര്യയ   പറയമായ.  ഞങ്ങളയ  കകേമാന്നനിട്ടുണച്ച്
എന  പറഞ്ഞ  ബഹുമമാനര്യനമായ  ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  ഹസകന  കപരനില്  അകങ്ങയച്ച്
കകേകസടുക്കമാന കേഴനിയമാതതച്ച് ഈയവസരതനില് ഓര്മകപ്പെടുത്തുകേയമാണച്ച്.

3.00  P.M]

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച് :  സര്,  ബഡ്ജറനികന  പൂര്ണ്ണമമായനി  അനകൂലേനിക്കുന.
കകേരള  ചരനിത്രതനികലേ ഏറവയ മനികേച ബഡ്ജറമാണച്ച് ഇവനികട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഈ ബഡ്ജറനികന പ്രകതര്യകേത,  ഹൃദയയകകേമാണച്ച്  വനിമര്ശേനിക്കമാന കേഴനിയുന്നനികല്ലെനളതമാണച്ച്.
ശേരസ്പീരയകകേമാണ്ടുയ വമാക്കുകേള് കകേമാണ്ടുയ വനിമര്ശേനമുന്നയനിക്കുന്നവര്ക്കുകപമാലയ ഹൃദയയ
കകേമാണച്ച് ഈ ബഡ്ജറനികന വനിമര്ശേനിക്കമാന കേഴനിയനില്ലെ.  കകേരളതനികന പൂര്ണ്ണമമായ
വനികേസനതനിനകവണനി സമര്പ്പെനിക്കകപ്പെട്ട ഏറവയ ഉജ്ജലേമമാകയമാരു ബഡ്ജറമാണനിതച്ച്.
ഇതച്ച്  കകേരളതനികന  ബഡ്ജറമാണച്ച്.  കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലേങ്ങളനില്
ബഡ്ജറവതരനിപ്പെനിക്കുകമമാഴള  സനിതനികയന്തമായനിരുന?  അകതല്ലെമായ  ഏകതങ്കെനിലയ
801/2019
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ചനിലേ പ്രകതര്യകേ ജനില്ലെകേളകട തമാല്പ്പെരര്യങ്ങള് മമാത്രമുണമായനിരുന്ന ബഡ്ജറമാകണങ്കെനില്,
ഇകപ്പെമാള്  ഏകതങ്കെനിലകമമാരു  പ്രതനിപക്ഷ അയഗതനിനച്ച്  അവരുകട  ജനില്ലെയച്ച്  പ്രകതര്യകേമമായ
പരനിഗണന കേനിട്ടനിയനികല്ലെന്നസ്തുള വനിമര്ശേനമുന്നയനികക്കണനിവകന്നമാ?  ഇവനികട എനനിക്കച്ച്
കതമാട്ടുമുമച്ച് സയസമാരനിച ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണനയ എകന മണ്ഡലേതനിലയ ഈ
ബഡ്ജറനികന ഭമാഗമമായനി അയഗസ്പീകേമാരയ കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണന്നച്ച് പറ ഞ.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വര്യതര്യമാസമനില്ലെമാകത കകേരളതനിനകവണനി തയമാറമാക്കനിയ ബഡ്ജറമാണനിതച്ച്.  സൂരര്യകന
പമാഴച്ച് മുറയ  കകേമാണ്ടു  തടുക്കമാന  ശമനിക്കുന്നതുകപമാകലേയമാണച്ച്  കചമാര്ചകയകന്നമാകക്ക
പറഞ്ഞച്ച് ഈ ബഡ്ജറനികന  വനിമര്ശേനിക്കുന്നതച്ച്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കമാരനികന കേമാലേതച്ച്
ബഡ്ജറച്ച്  കചമാര്ന്നതുമമായനി  ബനകപ്പെട്ടച്ച്   വനിമര്ശേനമുന്നയനിചകപ്പെമാള് കകേരളതനികന
മുന മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.  ഉമന ചമാണനി അന്നച്ച് പറഞ്ഞതച്ച്, ഈ സഭമാസകമളനതനില്
ബഡ്ജറച്ച്  കരഖകേള്  കചമാര്ന്നതമായനി  പ്രതനിപക്ഷയ  ആകരമാപണമുന്നയനിചനിരനിക്കുന.
ഇതുസയബനനിചച്ച് സര്ക്കമാര് വനിശേദമമായ അകനസഷണയ നടതനിവരനികേയമാണച്ച്.  പ്രമാഥമനികേമമായ
അകനസഷണതനില് ബഡ്ജറച്ച് കരഖകേള് കചമാര്ന്നനിട്ടനില്ലെ എന്നമാണച്ച് കേകണതനിയനിട്ടുളകതങ്കെനിലയ
കകേരള  സര്ക്കമാരനികന  2016-17-കലേ  ഇടക്കമാലേ സമാമതനികേകരഖയനികലേ  ഏതമാനയ
കപജുകേള് കകേക്കലേമാക്കനിയനിരനിക്കുന എന്നമാണച്ച്.  ആരച്ച് കകേക്കലേമാക്കനി?  അതസ്പീവ
സുരക്ഷനിതതസമമാകണന്നച്ച് പറയുന്ന ഈ ബഡ്ജറച്ച് കരഖകേള് ആരമാണച്ച് കകേക്കലേമാക്കനിയതച്ച്;
ആരമാണച്ച്  കകേമാടുതതച്ച്?  സമമാനമമായ സയഭവങ്ങള് ഇതനിനമുമ്പുയ ഉണമായനിട്ടുകണന്നച്ച്
ഈയവസരതനില് ചൂണനിക്കമാണനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇവനികട ബഡ്ജറനികന ഭമാഗമമായ ഒരു
കരഖയുയ കചമാര്ന്നനിട്ടനില്ലെ.  പത്രക്കമാര്ക്കുയ മമാധര്യമപ്രവര്തകേര്ക്കുയ നല്കന്നതനിനള
കഹകലേറച്ച്സച്ച്;  അതച്ച്  പുറത്തുകപമായതു  സയബനനിചച്ച്  അകനസഷനിക്കുകമന്നച്ച്
കകേരളതനികലേ മുഖര്യമനനിതകന്ന പറഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  

ബഡ്ജറനികലേയച്ച്  കേടക്കുന്നതനിനമുമച്ച്  ഒരു  കേമാരര്യയ  ചൂണനിക്കമാണനിക്കമാന
ആഗഹനിക്കുകേയമാണച്ച്.  ഇന്നനികലേ സനി.  ആനച്ച് എ.ജനി.-യുകട റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച് വന.  ഇടതുപക്ഷ
ജനമാധനിപതര്യ മുന്നണനിയുകട കതരകഞ്ഞടുപ്പെനികലേ മുദമാവമാകേര്യയ എല്ലെമായ ശേരനിയമാക്കുകമന
ളതമായനിരുന.  എന്തുകകേമാണമാണച്ച് ഞങ്ങള് അങ്ങകനകയമാരു മുദമാവമാകേര്യയ വചതച്ച്;
എല്ലെമായ  നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി  കകേകേമാരര്യയ  കചയ്യുന്ന  ഒരു  ഗവണ്കമനച്ച്  കകേരളയ
ഭരനിക്കുകമമാള്, ആ കകേരളകത രക്ഷകപ്പെടുത്തുവമാനമാണച്ച് എല്ലെമായ ശേരനിയമാക്കുകമന്ന മുദമാവമാകേര്യയ
ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി മുകന്നമാട്ടുവചതച്ച്.  യു.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കമാരനികന അവസമാന
കേമാലേതച്ച്, അവസമാന കേര്യമാബനിനറച്ച് എടുത എല്ലെമാ തസ്പീരുമമാനങ്ങളയ നനിയമ വനിരുദ്ധമമാകണന്ന
നനിലേയനികലേയച്ച് സനി.  ആനച്ച് എ.ജനി.-യുകട റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   വരള്ചയുമമായനി
ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഗവണ്കമനച്ച്  സസസ്പീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള്  സയബനനിചച്ച്  ഇന്നച്ച്
ശസ്പീ. ഷമാഫനി പറമനില്  അടനിയന്തര പ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച.  ഒരു ഗവണ്കമനനിനച്ച്
സമാദ്ധര്യമമായതച്ച്,  മനഷര്യ സമാദ്ധര്യമമായകതല്ലെമായ കചയ്യുകമന്നച്ച് കകേരള മുഖര്യമനനി നനിയമസഭയനില്
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പ്രഖര്യമാപനിചകപ്പെമാള് അതനികന അയഗസ്പീകേരനിക്കമാന യു.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച് കേഴനിഞ.  പകക്ഷ
ഈ  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിക്കമാന  നനിങ്ങള്കക്കന്തമാണച്ച്  കയമാഗര്യത?
കേഴനിഞ്ഞ അഞച്ച് വര്ഷക്കമാലേയ ദുരന്തനനിവമാരണ പ്രവര്തനങ്ങളനില്കപ്പെമാലയ കേടുത
അനമാസയുയ  അഴനിമതനിയുയ  നടതനിയ  ഗവണ്കമനമായനിരുന  യു.ഡനി.എഫനികന
ഗവണ്കമകനന്നച്ച്  സനി.ആനച്ച്.എ.ജനി.  റനികപ്പെമാര്ട്ടനില്  പറയുന.  കനല്വയല്-തണ്ണസ്പീര്തട
സയരക്ഷണ നനിയമയ വര്യമാപകേമമായനി   ലേയഘനിക്കകപ്പെട്ടു. വയലകേള്, തണ്ണസ്പീര്തടങ്ങള്,
ജലേകസമാതസ്സുകേള് എന്നനിവ  നനിങ്ങള്ക്കനിഷമുള  ആളകേളകട  കപരനില്  എഴതനികക്കമാടുത്തു.
നനികതനി  സമമാഹരണതനില്  ഗുരുതരമമായ  വസ്പീഴ്ചയുണമായനി,  ബമാര്  കലേസനസച്ച്  അനവദനിചതനില്
വനക്രമകക്കടുണമായനി, ഹരനിപ്പെമാടച്ച് കമഡനിക്കല് കകേമാകളജനിനച്ച് ഭൂമനി അനവദനിചതനില് ചട്ട
ലേയഘനമുണമായനി,  കമത്രമാന  കേമായല്,  കനല്വയല്,  റക്കനിനകഡമാ  കഡവലേകപ്പെഴച്ച്
കപ്രവറച്ച്  ലേനിമനിറഡച്ച്   എന്ന  കേമനനിക്കച്ച്  ഭൂമനിയനില് മമാറയ  വരുതമാന സര്ക്കമാര് അനമതനി
നല്കേനി.  ഇകതമാകക്ക സനി.ആനച്ച്.എ.ജനി.  റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് പറയുന്നതമാണച്ച്.  സകന്തമാഷച്ച്
മമാധവനച്ച്  നനിങ്ങള് പറവൂരനില് ഭൂമനി  കകേമാടുത്തു.  ഈ നമാടനികന തണ്ണസ്പീര്തടങ്ങള്,
കനല്വയലകേള്, ജലേകസമാതസ്സുകേള്, കേമാര്ഷനികേ കമഖലേ തുടങ്ങനിയവകയല്ലെമായ എഴതനി
കകേമാടുതച്ച്  വരള്ചയുണമാക്കനി,  ഈ  ഭൂമനി  വനിറ്റുതസ്പീര്ത  ഒരു  ഗവണ്കമനമായനിരുന
കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലേകത  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്കമനച്ച്.   ബനിയര്-കവന  പമാര്ലേറുകേള്
അനവദനിക്കുന്നതനില് സുതമാരര്യത ഉറപ്പെച്ച് വരുതനിയനിരുന്നനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .    ഉമന ചമാണനി :  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞച്ച്  കപമാകന്ന സനി.ആനച്ച്  എ.ജനി.
റനികപ്പെമാര്ട്ടച്ച്  എടുകതമാന്നച്ച്  വമായനിക്കണയ.  ഓഡനിറച്ച്  പമാര  തയമാറമാക്കുന്നതനിനമുമച്ച്
ഡമാഫച്ച്  പമാര  തയമാറമാക്കനി  ഗവണ്കമനനികലേയച്ച്  അയയ്ക്കുയ.  ഈ  കേമാരര്യതനികനമാനയ
ഗവണ്കമനച്ച് മറുപടനി കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ. ഹരനിപ്പെമാടച്ച് കമഡനിക്കല് കകേമാകളജച്ച് സയബനനിചച്ച്
ഓഡനിറനില്  ചൂണനിക്കമാണനിചകപ്പെമാള്,  2016  കസപ്റയബറനില്  തമാമസയ  കൂടമാകത
വനിവരങ്ങള്ക്കച്ച്  മറുപടനി  നല്കേമാകമന്നച്ച്  പ്രസമാവനിച.  2016  ഒകകമാബര്-  ഇതുവകര
മറുപടനി കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ എന്നമാണച്ച്.  കകേമാട്ടയയ നഗരതനികലേ കമമാബനിലേനിറനി ഹബ്ബനികന
കറനിചച്ച്  എഴതനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്,  2016  ജൂകലേ-നനിര്ഗമന കയമാഗതനില് ഈ കകേസച്ച്
പരനികശേമാധനിക്കമാകമന്നച്ച്  സര്ക്കമാര് പ്രസമാവനിച;  2016  നവയബര്-കൂടുതല് മറുപടനിക്കച്ച്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  കകേമാട്ടയകത  ഇടനമാഴനി  സയബനനിച  കേമാരര്യതനില്  പ്രകതര്യകേ
കകേസനികന്മലള  കേര്യമാബനിനറച്ച്  തസ്പീരുമമാനയ  കേര്യമാബനിനറച്ച്  ഉപസമനിതനിക്കച്ച്  മുമമാകകേ
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണന്നച്ച്  സര്ക്കമാര്  പ്രസമാവനിച.  2016  നവയബര്-കേര്യമാബനിനറച്ച്  ഉപസമനിതനിയുകട
തസ്പീരുമമാനതനികന അടനിസമാനതനില് തുടര് നടപടനികയടുക്കുന്നതമാണച്ച്.  അതുകപമാകലേതകന്ന
കമത്രമാന  കേമായലേനികനയുയ  കേടമക്കുടനി  പഞമായതനികനയുയ  സനിതനി.  കമഡനിസനിറനി-2016
മമാര്ചനില്  ഉതരവച്ച് റദ്ദേമാക്കനി.   ഡമാഫച്ച്  പമാരമാ ഗവണ്കമനനികലേയച്ച് കകേമാടുതകപ്പെമാള്
ഗവണ്കമനച്ച്  അതനിനച്ച്  മറുപടനി  കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.   ആ മറുപടനി  കൂടനി  കനമാക്കനിമമാത്രകമ



516 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച്ച് 7, 2017

തസ്പീരുമമാനകമടുക്കമാന സമാധനിക്കൂ.  നനിങ്ങള് മറുപടനി കകേമാടുക്കമാതനിരുന്നനിട്ടച്ച്  ഇതനികന്മല്
ഞങ്ങകള ആകക്ഷപനിചനിട്ടച്ച് കേമാരര്യമനില്ലെ.  

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരമാജന: സര്, സനി. ആനച്ച് എ.ജനി. തയമാറമാക്കനിയനിട്ടുള ഓഡനിറച്ച്
റനികപ്പെമാര്ട്ടനില് ചൂണനിക്കമാണനിച കേമാരര്യമമാണച്ച്  ബഹുമമാനര്യനമായ ശസ്പീ.  ആര്.  രമാകജഷച്ച്
പറഞ്ഞതച്ച്. 

ശസ്പീ  .    ഉമന  ചമാണനി:  സര്,  ഡമാഫച്ച്  പമാരമാ  നല്കേനിയതനിനച്ച്  മറുപടനി
കകേമാടുക്കമാകമന്നച്ച് പറഞ്ഞനിട്ടച്ച്  കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ.  

കൃഷനി വകപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    സുനനില് കമമാര്  ):  സര്,  അങ്ങച്ച് പറഞ്ഞ
കേമാരര്യങ്ങള് നനിങ്ങളകട സര്ക്കമാരനികന കേമാലേതച്ച് നടന്ന ക്രമകക്കടുകേളമായനി സനി. ആനച്ച്
എ.ജനി.  ചൂണനിക്കമാണനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.   ഗവണ്കമനച്ച്  ശേരനിയമാകണന്നല്ലെ   പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
രണച്ച്  കേമാരര്യതനിലയ  മറുപടനി  കകേമാടുക്കമാന  കവകേനികയന്ന  ആകക്ഷപമമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്
ഉന്നയനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇകതമാരു ആകക്ഷപമല്ലെ.  മറുപടനിക്കച്ച് പ്രസക്തനിയനില്ലെ.  നമാലേച്ച്  കേമാരര്യങ്ങളയ
കചയ്തനിരനിക്കുന്നതച്ച് ക്രമവനിരുദ്ധമമായനിട്ടമാകണന്നച്ച് പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.  2016  മമാര്ചച്ച്
മമാസതനില് ഉതരവച്ച് റദ്ദേമാക്കനികയന്നമാണച്ച് അങ്ങച്ച് പറയുന്നതച്ച്. കവറുകത റദ്ദേമാക്കനിയതല്ലെ,
ശേക്തമമായ  എതനിര്പ്പുവന്നകപ്പെമാള്  ക്രമവനിരുദ്ധമമായ  കേമാരര്യങ്ങള്  നനിങ്ങള്  റദ്ദേമാക്കനി.
അതനിനകേതച്ച് എന്തമാണച്ച് പ്രമാധമാനര്യയ; അതനില് ഈ സര്ക്കമാരനിനച്ച് എന്തമാണച്ച് പ്രകതര്യകേത?

ശസ്പീ  .    ഉമന  ചമാണനി :  സര്,  ഇയഗ്ലസ്പീഷച്ച്   കവര്ഷനനില്   കവകറയമാണച്ച്

വന്നനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനികട നനിങ്ങള് അതനിനച്ച് മറുപടനി കകേമാടുതനിട്ടനില്ലെ. ഇതച്ച് അതനികന

അടനിസമാനതനില്  വന്നനിട്ടുളതമാണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ആര്  .    രമാകജഷച്ച് :  സര്,  സനി.  ആനച്ച്  എ.  ജനി.  ഇക്കമാരര്യതനില്  വളകര

കൃതര്യമമായനി  ക്രമകക്കടച്ച്  കേകണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേമാട്ടയകത  കമമാബനിലേനിറനി  ഹബ്ബച്ച്,

കമത്രമാന  കേമായല്,  ഹരനിപ്പെമാടച്ച്  കമഡനിക്കല്  കകേമാകളജച്ച്  എന്നസ്പീ വനിഷയങ്ങളനികന്മല്

തസ്പീരുമമാനങ്ങകളടുത കേര്യമാബനിനറച്ച്  തലേവനമായ അന്നകത കകേരള മുഖര്യമനനി ശസ്പീ.

ഉമന  ചമാണനി  ഇതച്ച്  പറയുകമമാള്  അതരയ  ക്രമവനിരുദ്ധമമായ  ഒരു  കേമാരര്യങ്ങളയ

ഞങ്ങള്  കചയ്തനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച്   പറഞ്ഞനിരുകന്നങ്കെനില്  ഞമാന  അയഗസ്പീകേരനിക്കുമമായനിരുന.

ഇവനികട  അതല്ലെ  പറഞ്ഞതച്ച്,  ക്രമവനിരുദ്ധമമായനി  ഒരു  കേമാരര്യവയ  കചയ്തനിട്ടനികല്ലെന്നച്ച്

പറയുവമാന അന്നകത കകേരള മുഖര്യമനനിക്കച്ച്  ആര്ജ്ജവമുണമായനില്ലെ;  കകേരളതനികലേ

ഗവണ്കമനച്ച് മറുപടനി കകേമാടുതനികല്ലെന്നച്ച് മമാത്രമമാണച്ച് അകദ്ദേഹയ  പറയുന്നതച്ച്.  മറുപടനി
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കകേമാടുക്കുകമമാള്,  അതച്ച് വളകര സുതമാരര്യമമായനി  ആ അഴനിമതനിയുകട,  ക്രമകക്കടനികന,

ചട്ടലേയഘനതനികന കേഥകേള്   കകേരളസ്പീയ സമൂഹതനിനമുമമാകകേ കബമാദ്ധര്യകപ്പെടുത്തുയ.

അതച്ച്  കേമാതനിരനിക്കുകേ, ഉപ്പുതനിന്നവര്  ആരമായമാലയ കവളയ കടനിക്കുയ.  എല്ലെമാ പഴയ

കകേസ്സുകേളകടയുയ വനിശേദമായശേങ്ങളനികലേയ്കക്കമാനയ ഞമാന കപമാകന്നനില്ലെ.  

അതരതനിലള ഒരു കമമാശേകപ്പെട്ട കേമാലേകതക്കുറനിചമാണച്ച് ശസ്പീ.  എയ.  ടനി.  വമാസുകദവന

നമായര്,  അകദ്ദേഹതനികന  'രണമാമൂഴയ'  എന്ന കനമാവലേനില് പറയുന്നതച്ച് യു.ഡനി.എഫനികന

കേഴനിഞ്ഞ കേമാലേകതക്കുറനിചമാകണമാ എന്നച്ച് അത്ഭുതകപ്പെകടണനിയനിരനിക്കുന.  അകദ്ദേഹയ

എഴതനിയതനില് ആദര്യകത  പമാരമാഗമാഫച്ച്,  കേടലേനിനച്ച് കേറുത നനിറമമായനിരുന.  ഒരു കകേമാട്ടമാരവയ

ഒരു മഹമാനഗരവയ വനിഴങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുയ വനിശേപ്പെടങ്ങമാതതുകപമാകലേ അഴനിമതനിയുകട

തനിരകേള് തലേതല്ലെനി അലേറുകേയമായനിരുന.  പ്രളയയ വനിഴങ്ങനിയ, അഴനിമതനിയുകട പ്രളയയ

വനിഴങ്ങനിയതനികനകയമാകക്ക  ചവചതുപ്പെനിയ  പ്രകൃതനിയുകട  അവശേനിഷങ്ങള്,  ആയനിരയ

മൃഗങ്ങകള കമധയ കചയ്ത ഏകതമാ ബലേനിമണ്ഡപതനികലേ ജസ്പീവന കവടനിഞ്ഞ ശേരസ്പീരങ്ങള്

നനഞ്ഞ  മണലേനില്  ചനിതറനിക്കനിടക്കുകേയമാണച്ച്  എന്നമാണച്ച്.  ആ  കേമാലേകത  മമാറമാന

എല്ലെമായ ശേരനിയമാക്കുയ എന്ന മുദമാവമാകേര്യയ ഉയര്തനിപ്പെനിടനിചകകേമാണച്ച് അധനികേമാരതനില്

വന്ന  ഇടതുപക്ഷ  ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി,  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  തകേര്ത  കകേരളകത

ശേക്തനികപ്പെടുത്തുന്നതനിന  കവണനിയുള  നടപടനികേളമാണച്ച്  ബഡ്ജറനികന  ഭമാഗമമായനി

മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്നതച്ച്.  ഇവനികട ബഡ്ജറനിനകേതച്ച് സസ്പീ സുരക്ഷയ്ക്കുകവണനി എകന്തമാകക്ക

കചയ എന്നമാണച്ച്  കചമാദനിക്കുന്നതച്ച്;  സസ്പീ  സുരക്ഷയുകട കേമാരര്യയ  പറയമാന നനിങ്ങള്കക്കന്തമാണച്ച്

അവകേമാശേയ?  രമാമമായണതനില്  ഒരു  കേഥയുണച്ച്,  അതച്ച്   ബഹുമമാനര്യയമായ  വസ്പീണമാ

കജമാര്ജ്ജച്ച് എയ.എല്.എ. ഇവനികട ചൂണനിക്കമാണനിച.  എന്തുകകേമാണമാണച്ച് ഒരു യുവനടനി

ആക്രമനിക്കകപ്പെടുകമമാള്  ഇവനികട  പരമാതനികപ്പെടമാന  തയമാറമാകന്നതച്ച്?   ഒരു  പരമാതനി

ഉന്നയനിചമാല്  അതനിനച്ച്  നടപടനിയുണമാകകമന്ന  കബമാദ്ധര്യതനികന  അടനിസമാനതനിലേമാണച്ച്.

പരമാതനി  പറയമാന,  ഞങ്ങള്ക്കച്ച്  കനകര  അതനിക്രമയ  നടന  എന പറയമാന  സസ്പീകേള്ക്കച്ച്

ആര്ജ്ജവമുണമാകന.  ആ കേരുതമാണച്ച് ഇടതുപക്ഷ ജനമാധനിപതര്യമുന്നണനി ഇവനികട

കേഴനിഞ്ഞ  9  മമാസക്കമാലേമമായനി  പകേര്നകകേമാടുതനിട്ടുളളതച്ച്.  രമാമമായണതനില്

പറയുന്നതച്ച്,   രമാമനയ ലേക്ഷ്മണനയ കൂടനി നടന കപമാകകേയമാണച്ച്.  അവര് ഒരുപമാടച്ച്  ദൂരയ

നടന.  അതനിനനിടയച്ച്  അവര്ക്കച്ച് ക്ഷസ്പീണമുണമാകകേയുയ ക്ഷസ്പീണയ കേമാരണയ വനിശമനിക്കുകേയുയ
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കചയ.  അങ്ങകന  വനിശമനിക്കുകമമാള്  രമാമന  അകദ്ദേഹതനികന  വനിലേച്ച് ല്ല്  അവനികട

കതനിനനിര്തനി.  കകറ  മണനിക്കൂര്  വനിശമനിചകശേഷയ  രമാമന  എഴകന്നറച്ച്   ആ  വനിലേച്ച് ല്ല്

ഊരുകമമാള് അതനികന ഏറവയ അടനിയനില് ഒരു തവളകയ കേണ്ടു.  ആ തവളകയമാടച്ച്

രമാമന കചമാദനിച, നനിനക്കച്ച് ഒന പറയമാമമായനിരുന്നനികല്ലെ? അകപ്പെമാള് തവള പറഞ്ഞതച്ച്,

എകന കചറനിയ പ്രമായതനില് അമയുയ അച്ഛനയ എകന്നമാടച്ച്  പറയമാറുണച്ച്,  നനിനക്കച്ച്

ആപതച്ച് വരുകമമാള് നസ്പീ കദവകത വനിളനിക്കണകമന്നച്ച്.  പകക്ഷ ഇവനികട ഒരു കദവയ

എകന  ശേനിരസനികലേയച്ച്  വനിലേച്ച് ല്ല്  കതനിയനിറക്കുകമമാള്  ഞമാന  ആകരയമാണച്ച്  വനിളനിച

കേരകയണകതന്നമാണച്ച് തവള കചമാദനിചതച്ച്.  നനിങ്ങളകട പമാര്ട്ടനി ഓഫസ്പീസനിനകേതച്ച് രമാധ

കകേമാലേ കചയകപ്പെടുകമമാള്,  ഇവനികട  ഭരനിചനിരുന്ന കകേമാണ്ഗസച്ച്  പമാര്ട്ടനിയുകട  പമാര്ട്ടനി

ഓഫസ്പീസമായനിരുന അകതന്നച്ച്  തനിരനിചറനിയമാന കകേമാണ്ഗസച്ച്  പമാര്ട്ടനി  തയമാറമാകേണയ.

ഒരു  മനനിയുകട  ഓഫസ്പീസനിനകേതമാണച്ച്  അതച്ച്  നടന്നതച്ച്.  എങ്ങകനയമാണച്ച്  സസ്പീകേള്

പരമാതനി  പറയുകേ?  ഇവനികട  സസ്പീ  സുരക്ഷയമായനി  എകന്തമാകക്കയുകണന്നച്ച്  കചമാദനിച,

പനിങ്കെച്ച്  പകടമാള്  റൂമുകേള്,  സസയയ  പ്രതനികരമാധ  പരനിശേസ്പീലേനയ-12  കകേമാടനി  രൂപ;

സസ്പീകേള്കക്കതനിരമായ അതനിക്രമയ തടയുന്നതനികന ഭമാഗമമായ കബമാധവല്ക്കരണയ - 34

കകേമാടനി രൂപ;  കഷല്ട്ടര് കഹമായസച്ച്, കഷമാര്ട്ടച്ച് കസ്റ്റേ കഹമായസച്ച്, വണ് കസ്റ്റേപ്പെച്ച് കക്രസനിസച്ച്

കസനര് - 19.5 കകേമാടനി രൂപ;  വനനിതമാ ബറമാലേനിയന- 50  ശേതമമാനതനികലേയച്ച് മമാറമാന

കപമാകന;  തമാലൂക്കുതലേ  വനനിതമാ  കസ്റ്റേഷന;  ഇകതമാകക്ക  ബഹുമമാനര്യനമായ

ശസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന  കകേള്ക്കണയ.  എന്തമായനിരുന സസ്പീ സുരക്ഷയുമമായനി

ബനകപ്പെട്ടച്ച്  ഇടതുപക്ഷതനികന  ബഡ്ജറനിലളളകതന്നമാണച്ച്  അങ്ങച്ച്  കചമാദനിചതച്ച്.

വനനിതമാ കപമാലേസ്പീസച്ച് ഓഫസ്പീസറുകട പഞമായത്തുതലേ സന്ദര്ശേനയ, കലേയഗനികേ അതനിക്രമയ

നടത്തുന്നവകരയുയ സനിരയ കകേസനിലണമായനിരുന്നവകരയുയ  പബ്ലനിക്കച്ച് രജനിസ്റ്റേറനികലേയച്ച്

മമാറമാന തസ്പീരുമമാനനിക്കുന.  ഇരകേള്ക്കച്ച് എത്രയുയ കപകട്ടന്നച്ച് സയരക്ഷണയ കകേമാടുക്കമാന -

5 കകേമാടനി രൂപ;  വനിദര്യമാഭര്യമാസ കമഖലേയനില് 141  സ്കൂളകേള് പ്രതനിപക്ഷ - ഭരണപക്ഷ

വര്യതര്യമാസമനില്ലെമാകത കകേമാടുക്കമാന തസ്പീരുമമാനനിച;  217 സ്കൂളകേള്ക്കച്ച് 3 കകേമാടനി രൂപ വസ്പീതയ

അനവദനിച.  ബഹുമമാനര്യനമായ  മുന  വനിദര്യമാഭര്യമാസ  വകപ്പുമനനി  പ്രസയഗനിചകപ്പെമാള്

പഴയ ഒരു സനിനനിമയനികലേ ഡയകലേമാഗമാണച്ച്  ഞങ്ങള്ക്കച്ച് ഓര്മ വന്നതച്ച്.  ഒനകൂടനി

ഒചയുണമാക്കനിയനിരുകന്നങ്കെനില്,  ഒനകൂടനി  ഉറകക്ക  പറഞ്ഞനിരുകന്നങ്കെനില്  എന്നതുകപമാകലേ
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അകദ്ദേഹയ  പറയുകേയമാണച്ച്,  ഈ  സ്കൂളകേളകട  കപകരല്ലെമായ  എന്തനിനമാണച്ച്   ബഡ്ജറനിനകേതച്ച്

എഴതനി വചച്ച്  ഇതരതനില് വനിശേമാലേമമാക്കുന്നകതന്നച്ച്.  നനിങ്ങളകട കേമാലേതല്ലെ,  ഇടതുപക്ഷ

മുന്നണനി  ഗവണ്കമനനികന കേമാലേതമാണച്ച്  ഭരണപക്ഷ -  പ്രതനിപക്ഷ വര്യതര്യമാസമനില്ലെമാകത

എല്ലെമാ മണ്ഡലേങ്ങളനികലേയുയ ഓകരമാ സ്കൂള് മനികേവനികന കകേന്ദ്രങ്ങളമാക്കമാന 5 കകേമാടനി രൂപ

കകേമാടുക്കമാന തസ്പീരുമമാനനിചനിട്ടുളതച്ച്. 1000 കട്ടനികേള്ക്കച്ച് മുകേളനിലള വനിദര്യമാലേയങ്ങള്ക്കച്ച്

3 കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുക്കമാന തസ്പീരുമമാനനിക്കുകേയമാണച്ച്. ഈ കേമാലേതച്ച് ഇടതുപക്ഷമമാണച്ച്

ശേരനി.  കേയറനിനയ  കേശുവണനിക്കുയ ടൂറനിസതനിനയ  ഐ.ടനി.-ക്കുയ  പ്രകതര്യകേ പമാകക്കജച്ച്

ഏര്കപ്പെടുതനി.  ഐ.ടനി. കമഖലേയച്ച് 549  കകേമാടനി രൂപ അടങ്കെല് പ്രഖര്യമാപനിച.  സമസ

കമഖലേകേളനിലയ ഒ.ഡനി.എഫച്ച്.  പ്രഖര്യമാപനിക്കുന്ന കസ്റ്റേറമായനി കകേരളകത മമാറനി.  ഒരു ലേക്ഷയ

കടുയബങ്ങള്ക്കച്ച്   സഗൗജനര്യമമായനി കവദനതനി കകേമാടുത,  സമ്പൂര്ണ്ണമമായനി കവദനതസ്പീകേരനിച

സയസമാനമമാക്കനി കകേരളകത മമാറമാന ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്കമനച്ച് തസ്പീരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച്ച്.

ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കനതനികര  പ്രസയഗനിക്കമാന  കപമാകകമമാള് നനിങ്ങളകട  പഴയ  മുഖര്യമനനി

എന്തുകകേമാണച്ച്  തടയുന്നനില്ലെ;  മകതതര  നനിലേപമാടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കമാന  ഇടതുപക്ഷകത

ഒഴനിവമാക്കനികക്കമാണച്ച് കേഴനിയനില്ലെമാകയന്നച്ച് കകേരളതനില്നനിനയ അഖനികലേന്തര്യമാ കനതമാവമാകേമാന

കപമാകന്ന കഞ്ഞമാലേനിക്കുട്ടനി സമാഹനിബനിനതകന്ന പറകയണനിവരുന.  ആകഗമാളസ്പീകേരണതനികന

കതകേകേള്കക്കതനികര,  മുതലേമാളനിതതനികനതനികര,  ആ  മുതലേമാളനിതതനികന  തസ്പീഷ്ണമമായ

കേരങ്ങള്കക്കതനികര, വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്കക്കതനികര,  നനിലേപമാടച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കമാന കേഴനിയുന്നതച്ച്

ഇടതുപക്ഷതനിനമാണച്ച്.  അതുകകേമാണമാണച്ച്  കകേരളതനികലേ മുഖര്യമനനി കകേരളതനിനച്ച്

പുറകതയച്ച് കപമാകകമമാള് വര്ഗ്ഗസ്പീയവമാദനികേള് തടയമാന ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  പകക്ഷ ഒരു

വര്ഗ്ഗസ്പീയവമാദനികേള്ക്കുയ  തടയമാന  കേഴനിയുന്നതല്ലെ  കകേരളതനികലേ  ഇടതുപക്ഷകതയുയ

ഇടതുപക്ഷക്കരുതനികനയുയ. ഇടതുപക്ഷയ കൂടുതല് കേരുകതമാടുകൂടനി എല്ലെമാ കമഖലേകേകളയുയ

സര്ശേനിക്കുന്ന  സമാധമാരണ  മനഷര്യകന  ജസ്പീവനിതപ്രശങ്ങള്ക്കച്ച്  പരനിഹമാരമുണമാക്കമാനമായനി

മുകന്നമാട്ടുകപമാകകേയമാണച്ച്. 

പമാചകേകതമാഴനിലേമാളനികേളകട  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ  അവര്ക്കച്ച്

കേനിട്ടമാനള  പണയ  ലേഭര്യമമാക്കമാനയ   ആവശേര്യമമായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമന്നച്ച്

അഭര്യര്തനിചകകേമാണച്ച് ബഡ്ജറനികന അനകൂലേനിചകകേമാണച്ച് ഞമാന അവസമാനനിപ്പെനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്...  സഭ  ഇകപ്പെമാള്  പനിരനിയുന്നതുയ  നമാകള

രമാവനികലേ 8.30-നച്ച് വസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുന്നതുമമാണച്ച്.

(2017  മമാര്ചച്ച്  8-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനമാഴ്ച  രമാവനികലേ  8.30-നച്ച്  വസ്പീണ്ടുയ

സകമളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശേഷയ  3.16-നച്ച് പനിരനിഞ.)
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അനുബനന

(അനഗപരനിമനിത  സസൗഹൃദ  സനസമാനന സനബനനിച  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട
കചമാദദന നമ്പര് 151-നച്ച് ആകരമാഗദവന സമാമൂഹദനനീതനിയന വകുപ്പുമനനി ശനീമതനി കകേ.
കകേ. കകശെെലജ ടനീചര് നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില് സഭയകട   കമശെെപ്പുറത്തുവച ഭമാഗങ്ങള
ചുവകട കചര്ക്കുന.) 

ആകരമാഗദവന സമാമൂഹദനനീതനിയന വകുപ്പുമനനി  (ശനീമതനി കകേ  .    കകേ  .    കകശെെലജ
ടനീചര്): സര്, 

(എ)  സനസമാനകത്തെ  അനഗപരനിമനിത  സസൗഹൃദ  സനസമാനമമാക്കുകേ  എന
ലക്ഷദന കകകേവരനിക്കുനതനിനമായനി 'അനുയമാത്ര കേദമാമ്പയനിന' എന കപരനില് സമഗ്രമമായ
പദ്ധതനി നടപമാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനഗപരനിമനിതനികേളകച്ച്
കേമാരണമമാകുന അവസകേള പ്രതനികരമാധനിക്കുന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള മുതല് ഇവരുകട
സുസനിരമമായ പുനരധനിവമാസന വകരയള്ള ഒരു ജനീവചക്ര സമനീപനമമാണച്ച് അനുയമാത്രമാ
പദ്ധതനിയനിലൂകട  നടപമാകമാന ലക്ഷദമനിടുനതച്ച്.  സമാമൂഹദനനീതനി  വകുപച്ച്  മറച്ച്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുകട സഹകേരണകത്തെമാകടയമാവന അനുയമാത്രമാ കേദമാമ്പയനിന നടപമാക്കുനതച്ച്.
ഇസൗ രനഗത്തെച്ച്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന  NISH,  NIPMR,  IMHANS,  CDC,  KSHPWC
തുടങ്ങനിയ സമാപനങ്ങള,  സനസമാനകത്തെ കമഡനികല് കകേമാകളജുകേള എനനിവയകടയന
ക്രനിയമാത്മകേമമായ പങമാളനിത്തെന  അനുയമാത്രമാ  പദ്ധതനി  നടത്തെനിപനില്  ലഭദമമാക്കുനതമാണച്ച്.
Rights of Persons with Disabilities Act 2016-കന്റെ കേനീഴനില് വരുന കകവകേലദങ്ങളകൂടനി
ഉളകപടുത്തെനിയള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങളമാണച്ച് അനുയമാത്രമാ കേദമാമ്പയനിനനില് ഉളകപടുത്തെനി
യനിരനിക്കുനതച്ച്. 

സനസമാനകത്തെ  അനഗപരനിമനിത  സസൗഹൃദമമാക്കുനതനികന്റെ  ആദദപടനിയമായനി
കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനികല എല്ലമാ കപമാതുകകേടനിടങ്ങളുന  ഭനിനകശെെഷനികമാര്കച്ച് അനമായമാസന
ഉപകയമാഗനികമാവന തരത്തെനിലുള്ള നനിര്മമാണ പ്രവൃത്തെനികേള നടത്തുകേയന സനസമാനകത്തെ
ആദദ  അനഗപരനിമനിത  സസൗഹൃദ  ജനില്ലയമായനി  കേണ്ണൂരനികന  പ്രഖദമാപനിചനിട്ടുള്ളതുമമാണച്ച്.
വയനമാടച്ച്,  കകേമാഴനികകമാടച്ച്  എനനീ ജനില്ലകേളനികല കപമാതു കകേടനിടങ്ങള ബമാരനിയര് ഫനീ
ആക്കുനതനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള കപ്രമാകപമാസലുകേള  പരനികശെെമാധനിച്ചുവരുന.

കകേരള മുനനിസനിപമാലനിറനി കകേടനിടനനിര്മമാണ ചടങ്ങളനികല ചടന  40  എ,  കകേരള
പഞമായത്തെച്ച്  കകേടനിടനനിര്മമാണ  ചടങ്ങളനികല  അദ്ധദമായന  XVIII  എനനിവയനില്,
അനഗപരനിമനിതരമായ വദകനികേളകമായള്ള പ്രകതദകേ വദവസകേള ഉളകപടുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.
കപമാതുമരമാമത്തെച്ച് വകുപച്ച് നനിര്മനിക്കുന എല്ലമാ സര്കമാര് കകേടനിടങ്ങളനിലുന റമാമ്പുകേള,
കടമായച്ച് കലറ്റുകേള,  പമാര്കനിനഗച്ച് സസൗകേരദങ്ങള തുടങ്ങനിയവ നനിര്മനിക്കുനണച്ച്.  കകേടനിട
നനിര്മമാണചടങ്ങളനില് ഇതനുസരനിചച്ച് മമാറങ്ങള വരുത്തെനിയനിട്ടുണച്ച്.
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സനസമാനകത്തെ അനഗപരനിമനിത സസൗഹൃദ സനസമാനമമാക്കുകേ എന ലക്ഷദന
കകകേവരനിക്കുനതനിനമായനി  ആകരമാഗദവകുപച്ച്  വഴനി  ചുവകട  പറയന  പദ്ധതനികേള
നടപനിലമാകനിവരുന :

1. കസനഗ്തനനിനഗച്ച് ഓഫച്ച് ഫനിസനികല് കമഡനിസനിന & റനീഹമാബനിലനികറഷന
യൂണനിറച്ച്

2. കസനഗ്തനനിനഗച്ച്  ഓഫച്ച് ലനിനബച്ച് ഫനിറനിനഗച്ച് കസന്റെര്

3. ചലനകകവകേലദമുള്ളവരുകട കക്ഷമനനിധനി കസമാകകസറനി.

4. എന.എചച്ച്.എന. മുഖമാന്തരന നടപനിലമാക്കുന പദ്ധതനിയമായ ആര്.ബനി.എസച്ച്.കകേ.

5. ജനില്ലമാതലത്തെനില് ഏര്ളനി ഇന്റെര്കവനഷന കസന്റെറുകേള

6. നമാഷണല് കപ്രമാഗ്രമാന കഫമാര് പ്രനികവനഷന ഓഫച്ച് കഡകഫ്നെസച്ച്

7. നമാഷണല് ബബ്ലൈന്റെച്ച്കനസച്ച് കേണ്കടമാള കപ്രമാഗ്രമാന

8. നമാഷണല് കലപ്രസനി കേണ്കടമാള കപ്രമാഗ്രമാന.

ഡബ്ലൈബ.എസച്ച്.എല്.ഡനി.  (കവല്കഫയര്  കസമാബസറനി  കഫമാര്  കലമാകകേമാകമമാകടമാര്
ഡനിസനീസസച്ച്)  മുഖമാന്തരന  ജനില്ലമാതലത്തെനില്  അനഗപരനിമനിതരുകട  കക്ഷമത്തെനിനമായനി
കേദമാമ്പുകേള  നടത്തുകേയന  അവര്കച്ച്  ആവശെെദമമായ  കൃത്രനിമ  ഉപകേരണങ്ങള
വനികേലമാനഗകക്ഷമ കകേമാര്പകറഷന വഴനി വനിതരണന നടത്തെനിവരനികേയന കചയ്യുന.

(ബനി) അനുയമാത്രമാ പദ്ധതനിയകട  വനിശെെദമാനശെെങ്ങള ചുവകട കചര്ക്കുന :

1. അനഗപരനിമനിതര്കമായള്ള സവനികശെെഷ തനിരനിചറനിയല് കേമാര്ഡുകേളുകട
വനിതരണന

സനസമാനകത്തെ അര്ഹരമായ മുഴുവന അനഗപരനിമനിതര്ക്കുന അടുത്തെ
ഒരു വര്ഷത്തെനിനുള്ളനില് സവനികശെെഷ തനിരനിചറനിയല് കേമാര്ഡച്ച്  (Unique
ID for Persons with Disabilities-UDID) നല്കുനതമാണച്ച്. കകേന
ഗവണ്കമന്റെച്ച് ഇതനിനമായനി തയമാറമാകനിയനിട്ടുള്ള പ്രകതദകേ കസമാഫച്ച് കവയറനില്
അനഗപരനിമനിതരുകട  വനിവരങ്ങള അപച്ച് കലമാഡച്ച്  കചയച്ച്  ഓണ്കകലനമായമാണച്ച്
സവനികശെെഷ തനിരനിചറനിയല് കേമാര്ഡുകേള നല്കുനതച്ച്.  അനഗപരനിമനിതര്ക്കുള്ള
കമഡനികല്  സര്ടനിഫനികറ്റുകേളുന  ഇസൗ  കസമാഫ ച്ച് കവയര്  മുഖമാന്തനിരന
ലഭദമമാക്കുനതമാണച്ച്.  ഇതനികന്റെ പ്രമാരനഭപ്രവര്ത്തെനങ്ങള ഇതനിനകേന
ആരനഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ പ്രവര്ത്തെനത്തെനിനച്ച്  5  കകേമാടനി  രൂപ  കചലവച്ച്
പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.
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2. അനഗപരനിമനിതര്കച്ച് ആകരമാഗദ ഇനഷഷ്വറനസച്ച് പദ്ധതനി

സനസമാനകത്തെ അനഗപരനിമനിതര്കച്ച് ആകരമാഗദ ഇനഷഷ്വറനസച്ച് പദ്ധതനി
നടപമാക്കുനതമാണച്ച്.  ആദദ ഘടമമായനി കകേനഗവണ്കമന്റെച്ച് നടപമാക്കുന
ഭനിനകശെെഷനികമാര്കച്ച്  കവണനിയള്ള  സഷ്വമാവലനബന  ആകരമാഗദ  ഇനഷഷ്വറനസച്ച്
പദ്ധതനിയനില് ഇസൗ വര്ഷന  ദമാരനിദദകരഖയച്ച്  തമാഴയള്ള ഒരു ലക്ഷന
കപരുകട  ഗുണകഭമാക്തൃവനിഹനിതന  ഗവണ്കമന്റെച്ച്  അടയ്ക്കുനതമാണച്ച്.
ഇതനിനമായനി  3.57  കകേമാടനി  രൂപ  കചലവഴനിക്കുനതമാണച്ച്.  തുടര്നച്ച്
കകേന സനസമാന സര്കമാരുകേളുകട വനിവനിധ  ഇനഷഷ്വറനസച്ച് പദ്ധതനി
കേളുമമായനി ബനകപടുത്തെനി അര്ഹരമായ മുഴുവന അനഗപരനിമനിതര്ക്കുന
ആകരമാഗദ ഇനഷഷ്വറനസച്ച് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുനതമാണച്ച്.

3. അനഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരമാധനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള

അനഗപരനിമനിതനികേളകച്ച്  കേമാരണമമാകുന അവസകേള പ്രതനികരമാധനി
ക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള നടപമാക്കുന.  ജന്മനമായള്ള കകവകേലദങ്ങളകച്ച്
കേമാരണമമാവന  അവസകേകള  സനബനനിച്ചുന  കകവകേലദങ്ങളകച്ച്
കേമാരണമമാകയകമാവന  ഘടകേങ്ങളമായ  (Determinants  of
Disabilities)  അനനീമനിയ,  കചറനിയ  പ്രമായത്തെനിലുള്ള വനിവമാഹങ്ങള,
തമാമസനിച്ചുണമാകുന ഗര്ഭധമാരണന,  അടുത്തെ ബന്ധുകള തമനിലുള്ള
വനിവമാഹന  തുടങ്ങനിയവകയ  സനബനനിച്ചുന  കപമാതുസമൂഹത്തെനിനമായനി
കബമാധവല്കരണ പരനിപമാടനികേളുന സനഘടനിപനിക്കുന.  ഇകതമാകടമാപന
കകവകേലദപ്രതനികരമാധത്തെനിനച്ച്  ഉസൗനല്  നല്കേനികകമാണ്ടുള്ള  വനിവമാഹപൂര്വ
കേസൗണ്സനിലനിനഗുകേള  സമാര്വത്രനികേമമാകമാനുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുന
അനുയമാത്ര പദ്ധതനിയകട ഭമാഗമമായനി ആരനഭനിക്കുന. ഗര്ഭധമാരണ സമയന
മുതല്  പ്രസവമാനന്തരന  വകരയള്ള  പരനിചരണങ്ങള  നല്കുകമ്പമാള
കകവകേലദ  പ്രതനികരമാധത്തെനിനച്ച്  ഉസൗനല്  നല്കുന  സമനീപനന
സഷ്വനീകേരനികമാനകവണ നടപടനികേളുന  നടപമാക്കുന.  ജൂനനിയര് പബ്ലൈനികേച്ച്  കഹല്ത്തെച്ച്
നഴ്സുമമാര്,  ആശെെമാ  വര്കര്മമാര്,  അനഗനവമാടനി  വര്കര്മമാര്,  കുടുനബശനീ
പ്രവര്ത്തെകേര്  തുടങ്ങനിയവര്കച്ച്  ആവശെെദമമായ  പരനിശെെനീലനങ്ങള  നല്കേനി
പ്രമാഥമനികേ  ആകരമാഗദ  കകേനങ്ങള,  തകദ്ദേശെെ സഷ്വയനഭരണ സമാപനങ്ങള
എനനിവയകട  സഹകേരണകത്തെമാകടയമായനിരനിക്കുന  ഇസൗ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള
നടപമാക്കുകേ. അപകേടങ്ങളമൂലമുണമാകുന  ആര്ജനിത  കകവകേലദങ്ങള
പ്രതനികരമാധനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുന  നടപമാക്കുനതമാണച്ച്.
കൂടമാകത  കകവകേലദപ്രതനികരമാധങ്ങളുകട  ഭമാഗമമായനി  എന.എന.ആര്.
റൂകബല്ലമാ  കരമാഗങ്ങള  പ്രതനികരമാധനിക്കുനതനിനുള്ള  വമാകനിനുകേള
സസൗജനദമമായനി ലഭദമമാക്കുന.
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4. ജനില്ലമാ പ്രമാരനഭ ഇടകപടല് കകേനങ്ങള

കകവകേലദങ്ങള എത്രയന കനരകത്തെ കേകണത്തുനതനിനുന അനുകയമാജദമമായ

ഇടകപടല്   നടത്തുനതനിനുമമായനി  ആധുനനികേ  സസൗകേരദങ്ങകളമാടുകൂടനിയ

ജനില്ലമാ പ്രമാരനഭ ഇടകപടല് കകേനങ്ങളുകട നനിര്മമാണന സനസമാനകത്തെ

എല്ലമാ  ജനില്ലകേളനിലുന  പൂര്ത്തെനീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  ഇതനിനമാവശെെദമമായ

സലന  ആകരമാഗദവകുപച്ച്  ലഭദമമാകനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേടനിടനനിര്മമാണ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള കപമാതുമരമാമത്തെച്ച് വകുപനികന്റെ കകേടനിട വനിഭമാഗമമാണച്ച്

13  ജനില്ലകേളനിലുന നടത്തുനതച്ച്.  പത്തെനനതനിട  ജനില്ലയനില് തകദ്ദേശെെസഷ്വയനഭരണ

വകുപച്ച്  എഞനിനനീയറനിനഗച്ച്  വനിഭമാഗകത്തെയമാണച്ച്  നനിര്മമാണ  ചുമതല

ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേടനിടനനിര്മമാണത്തെനിനമായനി  42  കകേമാടനി  രൂപ

കചലവച്ച് പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.

5. നനിലവനിലുള്ള ജനില്ലമാ പ്രമാരനഭ ഇടകപടല് കകേനങ്ങളുകട ശെെമാകനീകേരണന

പൂര്ണ്ണമമായ സസൗകേരദങ്ങകളമാടുകൂടനിയ സനിരന ജനില്ലമാ പ്രമാരനഭ ഇടകപടല്

കകേനങ്ങള നനിലവനില് വരുനതുവകര അനഗപരനിമനിതരമായ കുടനികേളകച്ച്

കതറമാപനികേളുന കസവനങ്ങളുന ലഭദമമാക്കുനതനിനമായനി നമാഷണല് കഹല്ത്തെച്ച്

മനിഷകന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  ജനില്ലമാ  പ്രമാരനഭ  ഇടകപടല്  കകേനങ്ങള

ശെെമാകനീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  ഇസൗ  സമാപനങ്ങളകച്ച്  അധനികേമമായനി

കവണനിവരുന ഉപകേരണങ്ങള, ജനീവനകമാര്, പരനിശെെനീലനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ

ലഭദമമാകനി  കൂടുതല്  കമചകപട  കസവനങ്ങള  ലഭദമമാക്കുന.

ഇതനിനമായനി 20 കകേമാടനി രൂപ കചലവച്ച് പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.

6. കമമാകകബല് ഇന്റെര്കവനഷന യൂണനിറ്റുകേള

അനഗപരനിമനിതരമായവര്കച്ച്  തുടര്ചയമായ  കതറമാപനികേള  ആവശെെദമമാണച്ച്.

പലരുന ജനില്ലമാ കകേനങ്ങളനികലത്തെനി ഇസൗ സസൗകേരദന പ്രകയമാജനകപടുത്തെമാന

പ്രയമാസകപടുനണച്ച്.  ഗ്രമാമപ്രകദശെെങ്ങളനിലുള്ളവകരയമാണച്ച് ഇസൗ പ്രശന

കൂടുതലമായനി  ബമാധനിക്കുനതച്ച്.  ഇസൗ  പ്രശന  പരനിഹരനിക്കുനതനിനമായനി

കമമാകകബല് ഇന്റെര്കവനഷന യൂണനിറ്റുകേള സമാപനിക്കുനതമാണച്ച്.  6

കബ്ലൈമാകച്ച് പഞമായത്തുകേളകച്ച് ഒരു യൂണനിറച്ച് എന നനിലയനിലമാവന ഇസൗ

പദ്ധതനിയകട ആദദഘടന നടപമാക്കുകേ.  ഇതനിനമായനി പ്രതനിവര്ഷന  5

കകേമാടനി രൂപ കചലവച്ച് വരുന.
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7. പ്രകതദകേ കമഖലകേളനില് സനിരന ഇന്റെര്കവനഷന യൂണനിറ്റുകേള

പടനികേവര്ഗ്ഗ കമഖല,  തനീരകദശെെ കമഖല തുടങ്ങനിയ പ്രകതദകേ കമഖലകേളനില്
കകവകേലദങ്ങള  സനീന  കചയമാനുന  ആവശെെദമമായ  കതറമാപനികേളുന
കസവനങ്ങളുന നല്കുനതനിനുന സനിരന ഇന്റെര്കവനഷന യൂണനിറ്റുകേള
സമാപനിക്കുനതമാണച്ച്.  ആദദ  യൂണനിറച്ച്  അടപമാടനിയനികല  കകേമാടത്തെറ
കസ്പെഷദമാലനിറനി  ആശുപത്രനിയനിലമാരനഭനിക്കുന.  ഇതനിനമായനി  19  ലക്ഷന
രൂപയമാണച്ച് കചലവച്ച് പ്രതനീക്ഷനിക്കുനതച്ച്.

8. കസ്പെഷദല് അനഗനവമാടനികേള

പ്രനീ-സ്കൂള തലത്തെനില് തകന ബുദ്ധനിമമാനദന, വളര്ചമാ വനികേമാസ തമാമസന
തുടങ്ങനിയവ കേകണത്തെനി അനുകയമാജദമമായ പരനിചരണങ്ങള നല്കു
നതനിനമായനി കസ്പെഷദല് എഡബകകകറഴനികന്റെ കസവനകത്തെമാടുകൂടനിയ കസ്പെഷദല്
അനഗനവമാടനികേള എല്ലമാ ജനില്ലകേളനിലുന ആരനഭനിക്കുനതമാണച്ച്.

9. കപ്രമാജകച്ച് ഓടനിസന

ഓടനിസന ബമാധനിച കുടനികേളകച്ച് ചനികേനിത്സയന കതറമാപനികേളുന അനുബന
കസവനങ്ങളുന  ലഭദമമാക്കുനതനിനമായനി സനസമാനകത്തെ സര്കമാര് കമഡനികല്
കകേമാകളജുകേളനില് ഓടനിസന കസന്റെറുകേള ആരനഭനിക്കുനതമാണച്ച്.  ഇസൗ
കകേനങ്ങളുകട നടത്തെനിപനിനച്ച് പ്രതനിവര്ഷന 2.5  കകേമാടനി രൂപ കചലവച്ച്
പ്രതനീക്ഷനിക്കുന. 

10. കേമാകതമാരന

കകേളവനി കകവകേലദന എത്രയന കനരകത്തെ കേകണത്തെനി ആവശെെദമമായ
ഇടകപടലുകേളനിലൂകട  പരനിഹരനിക്കുനതനിനമായനി  സമഗ്ര ജനീവചക്ര സമനീപനന
സഷ്വനീകേരനിക്കുനതമാണച്ച്.  ഒരു  കുഞച്ച്  ജനനിചയടനതകന  കകേളവനി
പരനികശെെമാധന നടത്തുനതനിനുള്ള സസൗകേരദന സനസമാനകത്തെ എല്ലമാ
കഡലനിവറനി കപമായനിന്റുകേളനിലുന സമാപനിക്കുന.  കകേളവനി പ്രശമുള്ള കുടനികേകള
വനിദഗ്ദ്ധ  പരനികശെെമാധനയനിലൂകട  കകേളവനികകവകേലദന  സനിരനീകേരനിക്കു
നതനിനുള്ള BERA  സനവനിധമാനന എല്ലമാ ജനില്ലമാ  കകേനങ്ങളനിലുന ലഭദമമാക്കുന.
കകേളവനി  പ്രശന  സനിരനീകേരനിക്കുനവര്കച്ച്  തുടര്നച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധ  കകവദദ
സഹമായവന  ശവണ  ഉപകേരണങ്ങളുന  ലഭദമമാക്കുന.  ഒരു  മമാസന
പൂര്ത്തെനിയമാകുന  മുറയച്ച്  ആവശെെദകമങനില്  കകേമാകനിയമാര്  ഇനപമാന്റെച്ച്
സര്ജറനി നടത്തുനതനിനുള്ള സസൗകേരദവന ഉറപമാക്കുനതമാണച്ച്.  ഇതനിനമായനി
കകേരള സമാമൂഹദ സുരക്ഷമാ മനിഷന നടപനിലമാക്കുന  'ശ്രുതനിതരനഗന'
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പദ്ധതനി കേമാകതമാരവമമായനി  സനകയമാജനിപനിക്കുനതമാണച്ച്.  കകേമാകനിയമാര്
ഇനപമാകന്റെഷനുകശെെഷമുള്ള കപമാസച്ച്  റനീഹമാബനിലനികറഷന  കതറമാപനികേള
NISH,  കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേള  എനനിവയനിലൂകട  ലഭദമമാകനി
കുഞങ്ങളുകട ശവണകകവകേലദന ഒഴനിവമാക്കുകേ എന സമനീപനമമാണച്ച്
സഷ്വനീകേരനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനിനമായനി  പ്രതനിവര്ഷന  12  കകേമാടനി  രൂപ
പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.

11. കമമാഡല് കകചല്ഡച്ച് റനീഹമാബനിലനികറഷന കസന്റെറുകേള (MCRC) 

അനഗപരനിമനിത  കസനസസച്ച്  പ്രകേമാരന  കകേരളത്തെനില്  28,000-കത്തെമാളന
ബുദ്ധനിപരമമായ കവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന കുടനികേളുകണനമാണച്ച് കേണകച്ച്.
1000  കുടനികേളകച്ച്  ഒരു  കമമാഡല്  കകചല്ഡച്ച്  റനീഹമാബനിലനികറഷന
കസന്റെര് എന നനിലയനില് ഒരു ജനില്ലയനില് 2 വനീതന 28 കസന്റെറുകേള
സമാപനിക്കുവമാന ഉകദ്ദേശെെനിക്കുന.  ഒരു കകേനത്തെനിനച്ച്  ഏകേകദശെെന  3.5
കകേമാടനി  രൂപ  കചലവച്ച്  പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.  ആദദഘടമമായനി  എല്ലമാ
ജനില്ലകേളനിലുന ഓകരമാ കകേനങ്ങള തകദ്ദേശെെസഷ്വയനഭരണ സമാപനങ്ങളുകട
സഹകേരണകത്തെമാകട  സമാപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരനഭനി
ക്കുനതമാണച്ച്.

12. കഹല്പച്ച് കഡസച്ച്

അനഗപരനിമനിതര്കച്ച്  ആവശെെദമമായ  വനിവരങ്ങള  ലഭദമമാക്കുനതനിനുന
ഫയല് കഫമാകളമാ അപച്ച് ഉളകപകടയള്ള ഇവരുകട വനിവനിധ ആവശെെദങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  പരമാതനി  പരനിഹമാര  സനവനിധമാനമമായനി
പ്രവര്ത്തെനിക്കുനതനിനുന കവണനി കകേരള സമാമൂഹദ സുരക്ഷമാ മനിഷകന്റെ
ഓഫനീസനില്  ഒരു  കഹല്പച്ച്  കഡസച്ച്  സമാപനിക്കുനതമാണച്ച്.
അനഗപരനിമനിതര്കമായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന  വനിവനിധ  സമാപനങ്ങള,
അവയകട  കസവനങ്ങള,  കക്ഷമപദ്ധതനികേള തുടങ്ങനിയവ സനബനനിച
വനിവരങ്ങളുന ഇകത കകേനത്തെനിലുന ലഭദമമാക്കുനതമാണച്ച്.  സമാകങതനികേ
സനവനിധമാനങ്ങകളമാകട  ഇസൗ  കഹല്പച്ച്  കഡസച്ച്  സമാപനിക്കുനതനിനച്ച്
34 ലക്ഷന രൂപ കചലവച്ച് പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.

13. ബഡ്സച്ച് സ്കൂളുകേളുകട പ്രവര്ത്തെനങ്ങള ശെെമാകനീകേരനിക്കുന 

തകദ്ദേശെെസഷ്വയനഭരണ സമാപനങ്ങളുമമായനി സഹകേരനിചച്ച് കൂടുതല് ബഡ്സച്ച്
സ്കൂളുകേള  സമാപനിക്കുനതനിനുന  നനിലവനിലുള്ള  ബഡ്സച്ച്  സ്കൂളുകേളുകട
പ്രവര്ത്തെനന  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമമാകനി  ശെെമാകനീകേരനിക്കുനതനിനുന
ആവശെെദമമായ സമാകങതനികേ സഹമായന സമാമൂഹദനനീതനി വകുപ്പുന കകേരള
സമാമൂഹദ സുരക്ഷമാ മനിഷനുന ലഭദമമാക്കുന.
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14. കേറക്ഷന സര്ജറനികേള

അനഗപരനിമനിതനികേള മറനികേടകമാന ആവശെെദമമായനി വരുന കേറക്ഷന
സര്ജറനികേള  കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളുമമായന  ഇസൗ  രനഗത്തെച്ച്
പ്രവര്ത്തെനിക്കുന മറച്ച് സമാപനങ്ങളുമമായന സഹകേരനിചച്ച് നടപനിലമാകമാന
ഉകദ്ദേശെെനിക്കുന.

15. സ്റ്റുഡന്റെച്ച് ഇനനികഷദറനീവച്ച്

കമഡനികല് കകേമാകളജച്ച്  വനിദദമാര്തനികേളകച്ച് അനഗപരനിമനിതകരമാടച്ച്  ആര്ദതമാ
മകനമാഭമാവന വളര്ത്തെനികയടുക്കുനതനിനുന അവരുകട പ്രശങ്ങള കനരനിടച്ച്
മനസനിലമാക്കുനതനിനുമമായനി  'സ്റ്റുഡന്റെച്ച് ഇനനികഷദറനീവച്ച്'  എന കപരനില്
ഗവണ്കമന്റെച്ച് കമഡനികല് കകേമാകളജുകേളനികല കേമബണനിറനി കമഡനിസനിന
വനിഭമാഗത്തെനികന്റെ  സഹകേരണകത്തെമാകട  പദ്ധതനി  നടപമാക്കുനതമാണച്ച്.
ആലപ്പുഴ കമഡനികല് കകേമാകളജനില് ഇസൗ വര്ഷന തകന ഇസൗ പദ്ധതനി
ആരനഭനിക്കുനതമാണച്ച്.

16. ബഡ്സച്ച്  റനീഹമാബനിലനികറഷന കസന്റെറുകേളുന  അസനിസഡച്ച്  ലനിവനിനഗച്ച്
കഹമാമുകേളുന

മമാനസനികേ കവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന കുടനികേളക്കുകവണനി ബഡ്സച്ച്
റനീഹമാബനിലനികറഷന കസന്റെറുകേളുന അസനിസഡച്ച് ലനിവനിനഗച്ച് കഹമാമുകേളുന
സനസമാനകത്തെ തകദ്ദേശെെ സഷ്വയനഭരണ സമാപനങ്ങളുകട പങമാളനിത്തെകത്തെമാകട
നടപമാക്കുന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുന അനുയമാത്രയകട ഭമാഗമമായനി നടത്തു
നതമാണച്ച്.

17. വദകനിഗത പരനിപമാലന പമാന

അനഗപരനിമനിതര്കച്ച് ആവശെെദമമായ വദകനിഗത കസവനങ്ങള ലഭദമമാ
ക്കുനതനിനമായനി  തകദ്ദേശെെസഷ്വയനഭരണ  സമാപനങ്ങളുകട  പങമാളനിത്തെകത്തെമാകട
വദകനിഗത പരനിപമാലന പദ്ധതനി തയമാറമാക്കുനതനിനുന  (Individual
Care  Plan)  അതനുസരനിചച്ച്  കസവനങ്ങള  ലഭദമമാക്കുനതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള ആരനഭനിക്കുന.

18. കദശെെനീയ ശെെനില്പശെെമാല

അനഗപരനിമനിത  കമഖലയനില്  കദശെെനീയതലത്തെനില്  നടക്കുന നൂതന
മമാതൃകേകേളുന പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുന ചര്ച കചയ്യുനതനിനുന കദശെെനീയതലത്തെനിലുള്ള
വനിദഗ്ധ സമാപനങ്ങളുകട കസവനങ്ങള സനസമാനത്തെനിനച്ച് ലഭദമമാ
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ക്കുനതനിനുച്ച് ഇസൗ കമഖലയനില് നടപമാകകണ നൂതന ഇടകപടലുകേള
കേകണത്തുനതനിനുമമായനി  ഒരു  കദശെെനീയ  ശെെനില്പശെെമാല  2017  ആഗസച്ച്
മമാസന സനഘടനിപനിക്കുന.

19. അനഗപരനിമനിതര്കച്ച്  കതമാഴനില്  പരനിശെെനീലനത്തെനിനുന  സമാകങതനികേ
സനവനിധമാനങ്ങളക്കുമമായനി വനിദഗ്ദ്ധ കകേനന

അനഗപരനിമനിതര്കമായനി  കതമാഴനില്  പരനിശെെനീലനങ്ങള,  ഇവര്കനുകയമാജദമമായ
സമാകങതനികേ സനവനിധമാനങ്ങളുകട സഹമായകത്തെമാകടയള്ള  Assistive
Device-കേള തുടങ്ങനിയവ WHO മമാനദണ്ഡങ്ങളപ്രകേമാരന ലഭദമമാക്കു
നതനിനമായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  കകേനന  അനുയമാത്രമാ  കേദമാമ്പയനിനനികന്റെ
ഭമാഗമമായനി സമാപനിക്കുനതനിനച്ച് ലക്ഷദമനിടുന.

20. വനിവര വനിദദമാഭദമാസ വദമാപന (IEC) പ്രവര്ത്തെനങ്ങള

അനുയമാത്രമാ പദ്ധതനി പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകട ഗുണഫലങ്ങള അര്ഹതകപടവരനില്
എത്തെനിക്കുനതനിനമായനി  വദമാപകേമമായ  പ്രചരണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള,
കബമാധവത്കരണ പരനിപമാടനികേള എനനിവ നടപമാക്കുന.  ബുദ്ധനിപരമമായ
കവല്ലുവനിളനികേള കനരനിടുന കുടനികേളകച്ച് മമാജനികേച്ച് പരനിശെെനീലനന നല്കേനി
ഇവകര  അനുയമാത്രമാ  പദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകട  പ്രചമാരകേരമായനി
(Ambassadors)  മമാറമാനുള്ള പരനിശെെനീലന പരനിപമാടനി   (എന പവര്)
മമാജനികേച്ച്  അകമാദമനിയമമായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ആരനഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  2017
ജൂണ്  മമാസത്തെനില്  ഇവരുകട  പരനിശെെനീലനന  പൂര്ത്തെനിയമാകുകമനച്ച്
പ്രതനീക്ഷനിക്കുന.


