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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

നഭാലഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 മഭാര്ചച്ച്  14 , ചചഭാവ

വഭാലലലാം 165]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടച്ച്                        [നമ്പര് 13

നനിയമസഭ 2017 മഭാര്ചച്ച് മഭാസലാം 14-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല 8.30 -നച്ച്

ബഹുമഭാനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ

ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന. 

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയച്ച് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്:  ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... കചഭാദലലാം നമ്പര് *301

സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ചമചചപടുത്തഭാന് സലാംവനിധഭാനങ്ങള 

1 (*301) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് : 

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :  

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ചമചചപടുത്തഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര്

നടപനിലഭാക്കനിയ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്; 

(ബനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഇന്ഡക്ഷന് ചട്രെയനിനനിലാംഗലാം,  ഇന്-

സര്വതീസച്ച് കകേഭാഴ്സുകേളുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനി ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(സനി)  വകുപ്പുകേള അവയുചട വഭാര്ഷനികേ പഭാന് ബ ജറനിചന്റെ ഒരു ശതമഭാനചമങനിലലാം
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ) അഴെനിമതനികയഭാടച്ച് വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാത്തതലാം ജനസസൗഹൃദവുമഭായ ഒരു സനിവനില്
സര്വതീസഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്നതച്ച്. ഇതനിനഭായനി തഭാചഴെ പറയുന്ന കേഭാരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

1. സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്  സ്ഥലലാം  മഭാറങ്ങളക്കച്ച്  വലക്തവുലാം  സുതഭാരലവുലാം
നനിര്വചനിക്കചപടതമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനി. 

2. സലാംസ്ഥഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം,  പസൗരഭാവകേഭാശ  കരഖ  എന്നനിവ
കൂടുതല് ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനിചയടുത്തുവരുന. 

3. പ്രഗത്ഭരുലാം  പ്രഭാപ്തരുമഭായ  പുതതലമുറചയ  പബനികേച്ച്  സര്വതീസുകേളനികലയച്ച്
ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  കേഭാരലക്ഷമത  ചമചചപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല  ചടക്കൂടച്ച്
ഇലഭാതഭാക്കുകേ  എന്നതീ  ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഉളചപചട
കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

4. ജതീവനക്കഭാരുചട കേഭാരലക്ഷമതയുലാം ചതഭാഴെനില്പരമഭായ കേഴെനിവുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുതകുലാം
വനിധലാം ഒരു പുതനിയ പരനിശതീലന നയലാം രൂപവത്കേരനിചച്ച് നടപഭാക്കഭാനുള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച. 

5. ഇ-ഗകവണന്സച്ച്,  ഇ-ചടണര്,  പഞനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എലഭാ
ഓഫതീസുകേളനികലയലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

6. ഭരണഭഭാഷ മലയഭാളമഭാക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിച വരുന. 

7. ജനസസൗഹൃദ  സനിവനില്  സര്വതീസച്ച്  ലക്ഷലലാം  വചച്ച്  ആവശലമഭായ
ശനിപഭാര്ശകേള സമര്പനിക്കഭാന് ഭരണ പരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന നനിയമനിച. 

8. നനിയമങ്ങളുലാം  ചടങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  കേഭാകലഭാചനിതമഭായ  മഭാറലാം
വരുത്തഭാനഭാവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാന്  നനിയമ  പരനിഷഭാര
കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിച. 

(ബനി)  ഇല.  ജതീവനക്കഭാരുചട  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  ചതഭാഴെനില്പരമഭായ  കേഴെനിവുലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  ഒരു  പുതനിയ  പരനിശതീലന  നയലാം  സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിക്കുലാം.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിര്ബന്ധനിത  ഇന്ഡക്ഷന്
ചട്രെയനിനനിലാംഗലാം  വലവസ്ഥഭാപനിത  ഇന്  സര്വതീസച്ച്  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  ഏര്ചപടുത്തുലാം.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേതീഴെനിലള വനിവനിധ പരനിശതീലന സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട ഏകകേഭാപനത്തനിനച്ച്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച് ഇന് ഗവണചമന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് ജനറലനിചന 'ഡയറക്ടര്
ജനറല് ഓഫച്ച് ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്' ആയനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)  വകുപ്പുകേള അവയുചട വഭാര്ഷനികേ പഭാന് ബജറനിചന്റെ ഒരു ശതമഭാനചമങനിലലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട  പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 2016-17-ല് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്  കേരുതല്
തകേയഭായനി 12 കകേഭാടനി രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച്: സര്,   ചസക്രകടറനിയറനിചന ചകേ.എ.എസച്ച്-ല്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവചണ്മെന്റെച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നനില  എന്നഭായനിരുന  ഇത
സലാംബന്ധനിചച്ച്  അങ്ങച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  സഭയനില്  ഒരു  കചഭാദലത്തനിനച്ച്  മറുപടനി
പറഞ്ഞതച്ച്.  പകക്ഷ കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണചമന്റെച്ച് ചസക്രകടറനിയറനിചന ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്   ഒരു കേലഭാബനിനറച്ച് സബച്ച് കേമ്മേനിറനിചയ നനികയഭാഗനിചനിരുനചവങനിലലാം
ആ   സബച്ച്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നനിരുന്നനില.   ഇസൗ  സഭാഹചരലത്തനില്  ഒരു
കേലഭാബനിനറച്ച് സബച്ച് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചചകേഭാണച്ച് ചസക്രകടറനിയറനിചന ചകേ.എ.എസച്ച്-
ല്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനില് ചസക്രകടറനിയറലാം
ഉളചപടുന.  അതചകേഭാണച്ച്   കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനില് നനിന്നച്ച് ചസക്രകടറനിയറനിചന
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  അതചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ഒരു  സബച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുചട
ആവശലവുമനില. 

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  രഭാഷതീയ  വലതലഭാസമനിലഭാചത
ചസക്രകടറനിയറനിചല  മുഴുവന്  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  വനികേഭാരമഭാണച്ച്  ചകേ.എ.എസച്ച്-ല്
നനിനലാം  ചസക്രകടറനിയറനിചന  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ  എന്നതച്ച്.  ആ  വനികേഭാരലാം  മഭാനനിചചകേഭാണച്ച്
ജതീവനക്കഭാരുമഭായനി  തര്ക്കത്തനിനച്ച്  കപഭാകേഭാചത,    ചവല്ലുവനിളനിക്കഭാചത  അവരുമഭായനി
ചര്ച നടത്തനി   പ്രശ്ന പരനിഹഭാരത്തനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ഇതനില് ജതീവനക്കഭാകരഭാടുള ചവല്ലുവനിളനിയുചട
പ്രശ്നകമയനില.  ഇസൗ നനിലപഭാടനില് മഭാറമനില.  ചര്ച ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് വനിഷമമനില.  നമുക്കച്ച്
ചര്ച ചചയഭാലാം. 

ശതീ  .    അനനില് അക്കര:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  കപഭാലതീസനിചന്റെ ചനില നടപടനികേളുലാം
വനിജനിലന്സനിചന്റെ മുന്വനിധനികയഭാചടയുള തതീരുമഭാനങ്ങളുലാംമൂലലാം നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കുന്നതനിനുപകേരലാം ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനിയുകടയുലാം
അതനിനു മുകേളനിലള ആളുകേളുകടയുലാം ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്മഭാതലാം   തതീരുമഭാനങ്ങള
നടന്നഭാല്  മതനിചയന്ന  രതീതനിയനില്  പലകപഭാഴുലാം  ഫയലകേള  മുകേളനികലയച്ച്
അയയന്നതചകേഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാനചത്ത പല പദതനികേളുലാം  സലാംഭനഭാവസ്ഥയനിലഭാണച്ച്.
വനിജനിലന്സനിചന്റെ  അമനിതമഭായ  ഇടചപടല്  പദതനികേചള  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
എചനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഇകപഭാള അത്തരത്തനില് ഒരു സലാംഭനഭാവസ്ഥ
നനിലനനില്ക്കുന്നനില.  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  ഇടയനികലഭാ  അചലങനില്
ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാരുചട  ഇടയനില്  ചപഭാതവനികലഭാ  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള
അതൃപ്തനികയഭാ നനിസലാംഗതകയഭാ ഇസൗ ഘടത്തനില് നനിലനനില്ക്കുന്നനില. വനിജനിലന്സുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  ചനില  പ്രശ്നങ്ങളുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  ഹഹകക്കഭാടതനിതചന്ന  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുചമനവചര  പ്രസഭാവനിക്കുന്ന  നനിലവന്നനിട്ടുണച്ച്.
ഹഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ചനില നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിജനിലന്സനിനച്ച്
ഇതനിനകേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിചല  ഫയലകേള
നതീങ്ങുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം  എനപറയുന്നതച്ച്  സഭാകങതനികേമഭായനി  ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളക്കുള  ചടങ്ങളനിലലാം  വലവസ്ഥകേളനിലമുള  പ്രയഭാസങ്ങള  തചന്നയഭാണച്ച്.
ഫയലകേള  പല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  മുന്പനിലലാം  എത്തനികചര്ന്നച്ച്  അവസഭാനലാം
ബന്ധചപട  ചസക്രടറനി    ഓര്ഡറനിട്ടു  കേഴെനിഞലാം  തഭാകഴെയച്ച്  കപഭാകകേണനി  വരുന്നതച്ച്
വളചര കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുന.  ഇത്തരലാം സഭാകങതനികേത ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഗവണചമന്റെച്ച്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;    ഇ-ഫയലനിലാംഗച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കുകറ  മഭാറങ്ങള
വന്നനിട്ടുണച്ച്; അതച്ച് സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണച്ച്. അതകപഭാചലതചന്ന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം
ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന്   ഒരു   കബഭാധവത്കേരണലാം  അതലഭാവശലമഭാണച്ച്.
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  എതകേണച്ച്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;  ഇതച്ച്  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഫയലകേളുചട  നതീക്കത്തനില്  ഉണഭാകുന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം  കുറചചകേഭാണ്ടു  വരഭാനുള  നടപടനികേള  തചന്നയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിച
വരുന്നതച്ച്.  ഇകപഭാള നല പുകരഭാഗതനി കനടഭാന്  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  അകതഭാചടഭാപലാം ഇ-
ഫയലനിലാംഗലാം കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമവുലാം നല രതീതനിയനില്ത്തചന്ന നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുമുള  കബഭാധവത്കേരണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വരുന്ന  ഒരു  ഘടകേമഭാണച്ച്  ഓഫതീസുകേളുചട
ശുചനിതസലാം.  പല  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലാം,  ആളുകേളക്കച്ച്  കേയറനിചചലഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത്തതരത്തനില്  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  കേനിടക്കുന.  പ്രകതലകേനിചച്ച്  സതീകേചള
സലാംബന്ധനിചച്ച് പല ഓഫതീസുകേളനിലലാം കേയറനിചചലഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലമഭാണച്ച്
നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച്.  എലഭാ  ആളുകേളക്കുലാം  കേയറനിചചലഭാവുന്ന  തരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളുചട  ശുചനിതസലാം  ഉറപ്പുവരത്തക്കവണലാം    അവ  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  നവകകേരള  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനകേതീയ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്  കൂടുതല്  എഫനിഷലന്സനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകമഭാ ? 
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  അതതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളക്കച്ച്
ഇകപഭാളത്തചന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.   ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാചല  ചനില  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ആവശലമഭായ
വൃത്തനിയനിചലന്നതച്ച് വസ്തുതയഭാണച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില് ഏറവുലാം പ്രധഭാനലാം   ജതീവനക്കഭാരുചട
കബഭാധവത്കേരണമഭാണച്ച്. ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുന്നകതഭാചട   ഓഫതീസുലാം
പരനിസരവുലാം വൃത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുതകുന്ന രതീതനിയനിലള   കബഭാധവത്കേരണലാം  വലനിയ
കതഭാതനില് ഉയര്നവരുലാം എനതചന്നയഭാണച്ച് കുരുതന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഫയലകേളനില്  കവഗത്തനില്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുള  നടപടനിക്രമങ്ങള  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണച്ച്.  നമ്മുചട  പല
മണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്,  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസച്ച്
എന്നനിവയച്ച്  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  എന്നഭാല്  മറച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റുകേളക്കച്ച്
കേതീഴെനില് ആവശലത്തനിനച്ച് സ്ഥലമുണഭാകുകേയുലാം ചചയഭാല്, ഒരു വകുപനിചന്റെ ഭൂമനി മചറഭാരു
വകുപനികലയച്ച്  ഹകേമഭാറുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  ഇന്നച്ച്  വളചരകയചറ
സമയചമടുക്കുകേയഭാണച്ച്.   ഇത്തരലാം ഫയലകേളുചട നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
നടപടനിക്രമങ്ങളുകടതഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  ചപഭാതവനില്  ഉണഭാകുന  എന്നതച്ച്
വസ്തുതയഭാണച്ച്.    ഒരു വകുപനിചന്റെ ഹകേവശമുള ഭൂമനി  മചറഭാരു വകുപനിനച്ച്    റവനറ്റ്യൂ
വകുപച്ച് മുകഖചനയഭാണച്ച് നല്കകേണതച്ച്,  അതച്ച് നല്കേഭാന് റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുലാം തയഭാറഭാണച്ച്.
പകക്ഷ   തതീരുമഭാനലാം  വരുകമ്പഭാള മഭാസങ്ങകളഭാ  ചനിലകപഭാള വര്ഷങ്ങളതചന്നയുലാം
നതീണ്ടു  കപഭാകുന്ന  അവസ്ഥ  വരുനണച്ച്.   ഇചതങ്ങചന  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നച്ച്  ഗസൗരവമഭായനി  ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കടക്കലാം
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഒരു നനിലപഭാടച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതരത്തനില് നടപടനികേചളടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നതച്ച് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിചചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷചത്ത  ബജറച്ച്
കഡഭാകേക്യുചമന്റെച്ച്സനില്    വന്കേനിട  പദതനികേളക്കുകവണനി  2300  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്
ഇയര്  മഭാര്ക്കച്ച്  ചചയനിട്ടുളതച്ച്.  അതനില്  10  ശതമഭാനലാം  മഭാതകമ  ഇകപഭാള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുള.  ഇസൗ ബജറനില് കേനിഫ്ബനി മുകഖനയുലാം  മറലാം  ഒരുപഭാടച്ച്
വലനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുന്നതച്ച്.  പലകപഭാഴുലാം
പദതനികേള  നടക്കഭാത്തതനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  കേഭാരലക്ഷമത  ഒരു
പ്രധഭാന   കേഭാരണമഭാണച്ച്.  വന്കേനിട  മഭാറങ്ങള  ബജറനില്  പറയുകമ്പഭാള  അതനിചന്റെ
നനിര്വഹണലാം നടകക്കണതച്ച്  വനികലജച്ച്  ഓഫതീസുമുതല് ചസക്രകടറനിയറച്ച്  വചരയഭാണച്ച്.
പുതനിയ  കേനിഫ്ബനി  കമഭാഡല്  കേണ്ടുചകേഭാണച്ച്,  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കൂടുതല്
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കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചട  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള  നടപടനികേചളചനങനിലലാം  ഇസൗ  പ്രഖലഭാപനത്തനിലൂചട
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ചപഭാതവനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന   ഒരു
സലാംസഭാരത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണച്ച്  ഇസൗ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതച്ച്.  പദതനികേളുചട
പ്രവര്ത്തന ചചലവച്ച് ഏറവുലാം കൂടുതല് വരുന്നതച്ച് അവസഭാന മഭാസങ്ങളഭായ ജനുവരനി,
ചഫബ്രുവരനി,  മഭാര്ചച്ച്  മഭാസങ്ങളനിലഭാണച്ച്.   ഒരു  ബജറച്ച്  പഭാസഭായനി  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്
ആദലചത്ത  ആറച്ച്  മഭാസലാം  പലകപഭാഴുലാം  പല  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റുകേളുലാം  ബജറനിചനപറനി
ആകലഭാചനിക്കുനകപഭാലമനില.   ഇതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണച്ച് അടുത്ത വര്ഷലാം   ഏപ്രനില്
മഭാസലാം  മുതല്  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  ആരലാംഭനിക്കണചമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.
അതനിനച്ച് വലക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.    അവസഭാനചത്ത മൂന്നച്ച്
മഭാസലാം  വകേയനിരുത്തനിയ     തകേയുചട  30  ശതമഭാനലാം  മഭാതകമ  ചചലവഴെനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കൂ.  മഭാര്ചച്ച് മഭാസത്തനില്  15  ശതമഭാനത്തനില് കൂടുതല് തകേ ചചലവഴെനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കനില.  അങ്ങചന  വരുകമ്പഭാള  എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റുകേളക്കുലാം  പണലാം
ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ക്രമതീകേരണങ്ങളുണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  സര്,   ഓഫതീസച്ച് ഫയലകേളനില് വളചര കവഗലാം തതീര്പച്ച്
കേല്പനിക്കണചമനലാം  ഓകരഭാ  ജതീവനിതങ്ങളഭാണച്ച്  ഫയലനിലളചതനലാം  മുഖലമനനി
സൂചനിപനിക്കുകേയുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
എന്നഭാല് അതനുസരനിചച്ച് എലഭാ ജതീവനക്കഭാരുലാം അവരുചട മുമ്പനില് വരുന്ന ഫയലകേള
ഹകേകേഭാരലലാം ചചയഭാന് ആരലാംഭനിചനിടനില.   ഇസൗ പശഭാത്തലത്തനില് ഒരു കടബനിളനില്
വരുന്ന ഫയല് പരമഭാവധനി എത ദനിവസലാം തതീര്പച്ച് കേലനിക്കഭാന് അവനിചട വയഭാചമന്നച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ;  അതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയഭാല്  ആ  ഫയല്  അലാംഗതീകേരനിചതഭായനി,
അതനിനച്ച് അനുകൂല തതീരുമഭാനചമടുത്തതഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാനഭാകുകമഭാ; അകേഭാരണമഭായനി
ഹവകേനിപനിച ഉകദലഭാഗസ്ഥകനഭാടച്ച് വനിശദതീകേരണലാം കചഭാദനിക്കഭാനുലാം അങ്ങചന നനിരനരലാം
വനിശദതീകേരണലാം  ചകേഭാടുകക്കണനിവരുന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  മറ  തതീരുമഭാനങ്ങള
എടുക്കഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഫയലകേള
തതീര്പഭാക്കണചമനതചന്നയഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.   ആ  കേഭാരലത്തനില്
ആവശലമഭായ  ഇടചപടല്  ചസക്രടറനി  തലത്തനില്നനിനലാം  കൂടനി  നടത്തണചമനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ.   അതനിനുതകുന്ന  അധനികേഭാരങ്ങള  ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കച്ച്
നല്കുന്ന  നനിലപഭാടച്ച്  സസതീകേരനിചകേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.  കനരകത്ത  ചനില  വലതലഭാസങ്ങള
ഉണഭായനിരുന. അതനില് നനിനമഭാറനി ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുതചന്ന അതത വകുപ്പുകേളനിലള
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടകമല്  പൂര്ണമഭായ  നനിയനണലാം  വരത്തക്ക  രതീതനിയനിലള
സലാംവനിധഭാനങ്ങചളഭാരുക്കുന്നതഭാണച്ച്.  
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ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് : സര്, ഫയലകേള  നതീങ്ങഭാത്ത അവസ്ഥചയക്കുറനിചച്ച്
ഏറവുലാം  കൂടുതല്    അറനിയഭാവുന്നതച്ച്  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുതചന്നയഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ
ഫയലലാം ഓകരഭാ ജതീവനിതമഭാചണന്നച്ച് മുഖലമനനിതചന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുകപഭാലലാം ഒരു ഫയലലാം
മുകന്നഭാട്ടു  നതീങ്ങുന്നനില  എനളതച്ച്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണച്ച്.  ഓകരഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം
അവരുചട  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഏചറടുക്കഭാത്തതചകേഭാണച്ച്   ഫയലനില്  എചനങനിലലാം
കേസറനിയനിട്ടു  വയന,  അചലങനില് മറച്ച്  സതീറകേളനികലയച്ച്  തടനിയനിടുകേയഭാണച്ച്  ചചയ്യുന്നതച്ച്.
നനിശനിത  ദനിവസത്തനിനുളനില്  ഫയലകേളക്കച്ച്  തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കഭാതനിരുന്നഭാല്
അതനിചനതനിചര  എകച്ച്പകനഷന്  കചഭാദനിക്കുകേകയഭാ  നടപടനിചയടുക്കുകേകയഭാ
ചചയനിചലങനില്  ഇതച്ച്  പ്രഖലഭാപനലാം  മഭാതമഭായനി  ഒതങ്ങുലാം.  അതചകേഭാണച്ച്  ഇക്കഭാരലലാം
വളചര  ഗസൗരവകത്തഭാടുകൂടനി  ഗവണചമന്റെച്ച്  കേഭാണണലാം.  അസറച്ച്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്
ഫണനിചന്റെ  ഫയലകേളകപഭാലലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാര്  അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം
തടനിക്കളനിക്കുകേയഭാണച്ച്.   കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷചത്ത  എ.എസച്ച്.  കപഭാലലാം
ഇതവചര കേനിടനിയനിടനില.    ഒഭാകരഭാ ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റുലാം  പരസരലാം കുറചപടുത്തുകേയഭാണച്ച്.
ഇതനിനച്ച്  തതീര്പച്ച്  കേലനിക്കഭാന് അടനിയനരമഭായനി ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തണലാം.
അങ്ങച്ച് ഇതനില് അടനിയനരമഭായനി  ഇടചപടണലാം.  അചലങനില്  ഞങ്ങളുചട അസറച്ച്
ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  ഫണ്ടുകപഭാലലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാകനഭാ നനിശനിത സമയത്തനിനുളനില്
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാകനഭാ  കേഴെനിയുകേയനില.  ഇതനിനച്ച്  നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ  എന്നഭാണച്ച്
എചന്റെ കചഭാദലലാം. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന് :  സര്,  ബഹുമഭാനലരഭായ അലാംഗങ്ങള ചപഭാതവനില്
പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന വനികേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ജനങ്ങളുചട ആവശലവുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുളതഭാണച്ച്.
ഇസൗ  കേഭാരലത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഗവണചമന്റെച്ച്
ശമനിചവരുന്നതച്ച്.  ഒരു  സലാംശയവുലാം  കവണ,  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഫയലകേളനില്
തതീര്പച്ച് കേലനിക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു ഫയല് എതകേഭാലലാംവചര സൂക്ഷനിക്കഭാചമനളതടക്കലാം
വലവസ്ഥകേള വയന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച്:  സര്,  സ്ഥലലാം  മഭാറത്തനിനച്ച്  മഭാനദണ്ഡലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയതച്ച്  ഏറവുലാം  നല  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  സ്ഥലലാം  മഭാറത്തനിലണഭാകുന്ന
അഴെനിമതനികേള  നടക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള  ഒരു  സലാംരക്ഷണ  കേവചമഭാണതച്ച്.  എന്നഭാല്
എത വനിചഭാരനിചഭാലലാം ചലനിക്കഭാത്ത, കേഭാരലക്ഷമത തതീചരയനിലഭാത്ത ചനില ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
ചനില  സ്ഥഭാനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  പനിചന്ന  ഇസൗ  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ
സലാംരക്ഷണമുചണന്നച്ച് കേരുതനി അവര് ഒട്ടുലാം  ചലനിക്കനില.   അപൂര്വലാം ചനില ആളുകേള
അങ്ങചനയഭാണച്ച്.  അത്തരക്കഭാചര  അവര്ക്കച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന
കമഖലകേളനികലയച്ച്  മഭാറഭാനുള  വലവസ്ഥകേള  ഇസൗ  മഭാനദണ്ഡത്തനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിചലങനില് അവര് ഇതതചന്ന തടര്നചകേഭാണനിരനിക്കുലാം.   ജനങ്ങളുചട
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പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കചപടുന്നതനിനച്ച്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇടചപടഭാത്ത  ആളുകേചള
തല്സ്ഥഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  മഭാറഭാകനഭാ  അചലങനില്  മചറചനങനിലലാം  തരത്തനിലള
നടപടനികേചളടുക്കഭാകനഭാ ഉള വലവസ്ഥകേളുണഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  തതീചര  ചലനിക്കഭാത്തവരഭാചണങനില്  ഒകര
സ്ഥലത്തുണഭായഭാല്  കുറചകേഭാലലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുലാം.  ഇവര്  മചറഭാരു  സ്ഥലത്തച്ച്
കപഭായഭാല്  അവനിചടയുലാം ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്ന അവസ്ഥയഭാണച്ച്.   എനഭായഭാലലാം  അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളടക്കലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   

ശതീ  .    വനി  .     ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി   ഈ  ഗവചണ്മെന്റെച്ച്  നനികയഭാഗനിച   ഭരണ  പരനിഷഭാര
കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എതകത്തഭാളലാം  മുകന്നഭാട്ടു  കപഭായനിട്ടുചണന്നച്ച്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കേമ്മേതീഷചന്റെ ഫലപ്രദമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
ഓഫതീസടക്കമുള  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്
ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്കടഭാ  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
അങ്ങചനയുള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഇടക്കഭാല റനികപഭാര്ടനിചന്റെ രൂപത്തനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
മുന്നനില്  വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  അതച്ച്  എന്നച്ച്  ഗവണചമന്റെനിചന്റെ  മുന്നനില്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;  ഭരണപരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
വനിലയനിരുത്തല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്, ഭരണ പരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷന് ഫലപ്രദമഭായനി
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന  എനതചന്നയഭാണച്ച്  ഇതനിനകേലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം
കബഭാധലമഭായനിട്ടുളതച്ച്.  അതചകേഭാണച്ച്  അകത  നനിലയതചന്ന  തടരുന്നതഭാണച്ച്.    മറച്ച്
നടപടനിക്രമങ്ങചളക്കുറനിചച്ച് പ്രകതലകേ കചഭാദലലാം കചഭാദനിചഭാല് മഭാതകമ മറുപടനി പറയഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള. 

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത
ചമചചപടുത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചഭാണച്ച് ഇവനിചട ചര്ച ചചയ്യുന്നതച്ച്.  ചനില വകുപ്പുകേള,
പ്രകതലകേനിചച്ച്  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപനില്  എന്.എചച്ച്-മഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
സനി.ആര്.എഫച്ച്-ല്  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്  ഒരു  കറഭാഡനിചന്റെ  ചടണര്  നടപടനി
ആരലാംഭനിച.   അതച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  68  ദനിവസലാം  കവണചമന്നഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
പറയുന്നതച്ച്.   ഇ-ചടണര് നടപനിലഭായ സഭാഹചരലത്തനില്   ഇതച്ച് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് 68
ദനിവസലാം  കവണചമന്നച്ച്  പറയുന്നതച്ച്   എനനിനഭാചണന്നച്ച്  മനസനിലഭാകുന്നനില.
ഇതകപഭാലള  ഒരുപഭാടച്ച്  വനിഷമതകേള  ഇകപഭാള  കനരനിടുകേയഭാണച്ച്.  അങ്ങചന
വനകേഴെനിഞ്ഞഭാല് അടുത്ത ഒരു വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില് അതച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില.   ഇസൗ കേഭാരലത്തനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയുലാം? 
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന് : സര്, ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്
ഒരു  പ്രകതലകേ  സഭാകങതനികേ  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.  എചന്റെ  ഹകേവശലാം  ഇകപഭാള
അതസലാംബന്ധനിചള വനിവരമനില.  അതനിചനക്കുറനിചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

പരനിസ്ഥനിതനി സലാംബന്ധനിച ധവളപതലാം 

2 (*302) ശതീ  .   എ  .  പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :  
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് : 
ശതീ  .   ഹഹബനി ഇസൗഡന് : 
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന വനികേസനലാം പരനിസ്ഥനിതനിയച്ച് കകേഭാടലാം തടഭാചത നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം,  പരനിപഭാലനലാം,  വനികേസനലാം  എന്നനിവയനിടയനില്  ഒരു
സന്തുലനലാം കേചണത്തുചമന്ന പ്രഖലഭാപനത്തനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
കേഭാരലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്; 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംബന്ധനിച  അവസ്ഥയുചട  ധവളപതലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് അതനിനുള നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്) : സര്, 

(എ) 1. കേഭാര്ഷനികേ കമഖലയനില് കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി
കുറചച്ച്   ചചജവകൃഷനിയുലാം ഉത്തമ കൃഷനിരതീതനികേളുലാം കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിച

 വരുന.

2. കുളങ്ങളുചട നവതീകേരണലാം, മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിലൂന്നനിയ പചക്കറനി 
കൃഷനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

3. ശുചനിതസലാം, മഭാലനിനല സലാംസരണലാം, കൃഷനിവനികേസനലാം, ജലവനിഭവ സലാംരക്ഷണലാം
 എന്നതീ കമഖലകേളക്കച്ച് ഊന്നല് നല്കുന്ന ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയച്ച്
 തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.

4. ഇ-മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  പഭാസനികേച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം ശഭാസതീയമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
 ചചയ്യുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി./പ ഞഭായത്തച്ച്
 കറഭാഡുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  പഭാസനികേച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്
 സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആയതച്ച് നടപനില് വരുത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

5.  മണച്ച് സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉരുളചപഭാടല് പ്രകദശങ്ങളുചട  
സലാംരക്ഷണവുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 
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6. പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  പരമഭാവധനി
 പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

7. കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ വലതനിയഭാനലാംമൂലമുണഭാകുന്ന പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനുലാം
അതമൂലമുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുചട അളവച്ച് കുറയന്നതനിനുമഭായനി "കസറച്ച്

 ആക്ഷന് പഭാന് ഓണ ചചക്ലെെമറച്ച് കചഞച്ച്"  പുതക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
 സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

8. കവമ്പനഭാടച്ച്, അഷ്ടമുടനി, ശഭാസഭാലാംകകേഭാട കേഭായലകേളുചട പുനരുദഭാരണവുലാം
 സലാംരക്ഷണവുലാം  ഉളചക്കഭാള്ളുന്ന  ഒരു  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  പഭാനനിനച്ച്  രൂപലാം
 നല്കേനിവരുന. 

9. വഭായു, ജല മലനിനതീകേരണലാം തടയഭാന് നടപടനികേള ശക്തനിചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

10.  ബകയഭാചചഡകവഴനിറനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേചള  (ബനി.എലാം.സനി.)
 കൂടുതല് ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേരടച്ച്  ധവളപതലാം തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.   ആയതച്ച്  കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത
അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : സര്, മഴെയഭാല്    സമ്പന്നമഭായ കകേരളത്തനില്
കൃതനിമ   മഴെ ചപയനിക്കുന്ന കേഭാരലചത്തക്കുറനിചഭാണച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം   ചര്ച ചചയതച്ച്.
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  ആഘഭാതലാം  എതമഭാതലാം  വലതഭാചണന്നതനിചന്റെ  ചതളനിവഭാണനിതച്ച്.
പരനിസ്ഥനിതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട  ധവളപതത്തനിചന്റെ  കേരടച്ച്  തയഭാറഭായനി  എന്നച്ച്
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ ധവളപതലാം,  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
പരനിസ്ഥനിതനി   പ്രവര്ത്തകേരുലാം എലഭാവരുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്   ഇന്നചത്ത പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ
അവസ്ഥ എചനന്നച്ച് ജനങ്ങചള കബഭാധലചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അതച്ച്  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി
എചനലഭാലാം  ചചയഭാന് കപഭാകുന എനള കേഭാരലലാം  ജനങ്ങചള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഒരു  സമഗ്രമഭായ  ഹവറച്ച്  കപപറഭായനി   മഭാറന്നതനിനുള   നടപടനി  ഗവണമന്റെനിചന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാചല
ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ചര്ച  ചചയഭാനുള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  അകതഭാചടഭാപലാം  ജനങ്ങചള  കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനിയുലാം ധവളപതത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്: സര്, പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എനപറയുന്നകതഭാചടഭാപലാം
രണച്ച് കേഭാഴ്ചപഭാടുകേളഭാണച്ച് ഇനളളതച്ച്. ആദലകത്തതച്ച്, വനികേസനലാം വന്നഭാല് പരനിസ്ഥനിതനി
പൂര്ണമഭായനി തകേരുചമന്ന കേഭാഴ്ചപഭാടച്ച്.  മചറഭാന്നച്ച്,  പരനിസ്ഥനിതനിയഭാണച്ച് വനികേസനത്തനിനച്ച്
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എതനിരച്ച്  എന്ന  കേഭാഴ്ചപഭാടച്ച്.  പരനിസ്ഥനിതനിയനിലധനിഷനിതമഭായ  വനികേസനചമചന്നഭാരു
കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണച്ച്  കകേരളലാം  കപഭാചലയുള  ഒരു  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്
അഭനികേഭാമലലാം.  കകേരളത്തനിചല  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലകേളനിചലഭാചക്ക  അത്തരത്തനിലള
ഒടനവധനി  പദതനികേളുണച്ച്.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,  ജഡഭായു  പഭാറ,  പഭാതനിരഭാമണല്
തടങ്ങനിയ ചനില പദതനികേള  നടപഭാക്കനിക്കഴെനിഞ്ഞഭാല് അവനിചട പരനിസ്ഥനിതനി   കൂടുതല്
പുഷ്ടനിചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുചമനള ഒരു യഭാഥഭാര്തലലാം നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴെഭാണച്ച് ഇസൗ
രണച്ച്  വഭാദങ്ങളുലാം  തമ്മേനിലള  ഏറമുടലനിചന്റെ  കപരനില്  വനികേസനലാം  മുടങ്ങുന്നതച്ച്.
പരനിസ്ഥനിതനി  കവണരതീതനിയനില് മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴെനിയഭാചത്തഭാരു സഭാഹചരലവുലാം
ഉണഭാകുന.  അതചകേഭാണച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സമനസയമുണഭാക്കുന്നതനിചനക്കുറനിചച്ച്,
അതനിലൂചട കകേരളത്തനിനച്ച് കവണരതീതനിയനിലള കൂടുതല് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പദതനികേളുലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ഒരു  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഗവണചമന്റെച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇതനില്  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള  ഒരു
മസൗലനികേവഭാദ  നനിലപഭാടച്ച്  സസതീകേരനിക്കണചമന്നല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം.
പരനിസ്ഥനിതനി  സലാംരക്ഷനികക്കണതച്ച്  പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.   പരനിസ്ഥനിതനി   സലാംരക്ഷനിചചകേഭാണ്ടുള
വനികേസന  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കുകേ.  അകപഭാള  ഒരു  സലാംതലനഭാവസ്ഥ
ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിക്കുകേ എനളതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,  പരനിസ്ഥനിതനിക്കച്ച്  ഏറവുലാം  ആഘഭാതമുണഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്
ഇലകകഭാണനികേച്ച് കവസ്റ്റുകേള (ഇ-കവസച്ച്).  ഇവ കകേരളത്തനില് പലയനിടത്തുലാം   കുമനിഞ്ഞച്ച്
കൂടുന്നതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുണച്ച്.   മഭാതമല,  ഇവ  മറച്ച്  രഭാജലങ്ങളനില്നനിനകപഭാലലാം
കകേരളത്തനികലയച്ച്  വരുനചവനലാം  ഇസൗ  അടുത്ത കേഭാലത്തച്ച്  ചകേഭാചനി  കേസലാംസച്ച്  കുകറ
ഇ-കവസ്റ്റുകേള പനിടനിചചവനചമഭാചക്ക  പത വഭാര്ത്തയുണഭായനി.  ഇതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇ-കവസ്റ്റുകേള  ഇലഭായ്മ  ചചയഭാന്  എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഹരനിത കകേരളലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  നടപടനികേളനില്   ഒരു  ഭഭാഗലാം  ഇലകകഭാണനികച്ച്  കവസഭാണച്ച്.
അതച്ച്  വനിവനിധ  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃത
രതീതനിയനില്  ഡനികസഭാസച്ച്  ചചയ്യുന്ന  നടപടനികേള    സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. അതനിനഭാവശലമഭായ സലാംസരണ കകേന്ദ്രലാം കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ രതീതനിയനില്
ഒരുകക്കണതണച്ച്.   വനികദശത്തുനനിനലാം  വന്ന  കവസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിരുന.  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  വനികദശമഭാലനിനലങ്ങള  ഡമ്പച്ച്
ചചയഭാനുള സ്ഥലമഭാക്കനി കകേരളചത്ത മഭാറഭാന് പറനില എനളതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിലപഭാടച്ച്. 
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ശതീ  .    ഹഹബനി  ഇസൗഡന്:  സര്,  Sustainable  and  inclusive  growth
എനളതച്ച് ഇന്നച്ച് കലഭാകേലാം മുഴുവന് അലാംഗതീകേരനിക്കചപട ഒരു   വനികേസന തതസമഭാണച്ച്.
പരനിസ്ഥനിതനിവഭാദനികേളുലാം  പ്രകൃതനിക്കുകവണനി  നനിലനനില്ക്കുന്നവരുലാം  എലഭാലാം  വനികേസന
വനികരഭാധനികേളഭാചണന്നച്ച്    തഭാങള കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം ഒരു പ്രസഭാവന നടത്തുകേയുണഭായനി.
പഭാരനിസ്ഥനിതനികേമഭായനി  ചൂഷണലാം ചചയചപടുന്ന,  പരനിസ്ഥനിതനിയച്ച്  കകേഭാടലാം  തട്ടുന്ന പല
പദതനികേളുലാം  പ്രഖലഭാപനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.  വനികേസനത്തനിചന്റെ  കപരനില്   പ്രകൃതനിചയ
ചൂഷണലാം  ചചയ്യുന്ന  അത്തരലാം  ആളുകേചള  നനിലയനനിര്ത്തഭാചത  സര്ക്കഭാര്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതച്ച്  നഭാടനിനച്ച് ഗണകേരമഭാകുകമഭാ;  കകേരളത്തനില്  അനനിയനനിതമഭായനി
പരനിസ്ഥനിതനി ചൂഷണലാം ചചയ്യുന്നവചര നനിയനനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  ഒരു ചതറനിദഭാരണ നതീക്കഭാന് ഇസൗ കചഭാദലലാം
സഹഭായകേരമഭാണച്ച്.  ഒരു പ്രസഭാവന  നടത്തുന്ന ഘടത്തനില്, 'നനിങ്ങകളഭാ ഞങ്ങകളഭാ
അലഭാത്ത ഒരു കൂടര് എലഭാ വനികേസനചത്തയുലാം തടയഭാന് ശമനിക്കുന'ചവന്നച്ച് ഞഭാന്
പറയുകേയുണഭായനി.  അതച്ച് പരനിസ്ഥനിതനിവഭാദനികേചള   ഉകദ്ദേശനിചല പറഞ്ഞതച്ച്.  നമ്മുചട
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അത്തരചമഭാരു  വനിഭഭാഗമുണച്ച്.    ആ  വനിഭഭാഗലാം  ഏതച്ച്  നല  കേഭാരലലാം
വരുകമ്പഭാഴുലാം അതനിചന എതനിര്ക്കുലാം.  പരനിസ്ഥനിതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവര്
ആതഭാര്തമഭായനി  നനിലപഭാടുകേള  സസതീകേരനിക്കുന്നവരഭാണച്ച്.  പകക്ഷ  അല്പലാം  കബഭാധപൂര്വലാം
തചന്ന ഇത്തരലാം നനിലപഭാടുകേചള എതനിര്ക്കുന്ന ഒരു സലാംഘടനിത വനിഭഭാഗലാം കകേരളത്തനില്
ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്.   അവചരയഭാണച്ച്  ഞഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്.  അക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു
ചതറനിദഭാരണയുലാം കവണ.  

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച്:  സര്,  പഭാസനികേച്ച്  കേത്തുകമ്പഭാള  ഡകയഭാകനിന്,
ഫക്യുറഭാന്സച്ച്,  കേഭാര്ബണ  കമഭാകണഭാഹകഡച്ച്,  ഹനട്രെജന്  ഒഭാഹകഡച്ച്  തടങ്ങനിയ
നനിരവധനി  മഭാരകേമഭായ  വനിഷവഭാതകേങ്ങളഭാണച്ച്  പുറകത്തയവരുന്നതച്ച്.   ഭക്ഷണ
പദഭാര്തങ്ങളകപഭാലലാം  ധഭാരഭാളമഭായനി  പഭാസനിക്കനില്  വനിതരണലാം ചചയ്യുനണച്ച്.   ഇസൗ
പഭാസനിക്കുകേചളഭാചക്ക  നമ്മുചട  നദനികേളനിലഭാണച്ച്  കൂടുതലലാം  അടനിഞകചരുന്നതച്ച്.
നദതീസലാംരക്ഷണചത്ത സലാംബന്ധനിചച്ച് ചനിനനിക്കുകമ്പഭാള ഇസൗ ഓകരഭാ തളനി ചവളവുലാം
രൂപചപടുന്ന  പശനിമഘടത്തനിചന്റെ  മലനനിരകേചള  സലാംബന്ധനിച  ഗസൗരവതരമഭാചയഭാരു
സമതീപനമഭാണച്ച് നമ്മേള സസതീകേരനികക്കണതച്ച്.   കലഭാകേ പ്രശസ ശഭാസജ്ഞനഭായ മഭാധവച്ച്
ഗഭാഡ്ഗനില് മുകന്നഭാട്ടുവച    പശനിമഘടചത്ത സലാംരക്ഷനിക്കണചമന്ന വസ്തുത,  ചര്ച
ചചയഭാന് കപഭാലലാം കകേരള സമൂഹലാം അനുവദനിചനില.  ആ വസ്തുതയുചട യഭാഥഭാര്തലലാം
എചനന്നച്ച് ഗസൗരവതരമഭാചയഭാരു ചര്ച നടത്തഭാന്   അങ്ങച്ച് തയഭാറഭാകുകമഭാ ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിയജന്:  സര്,  മഭാധവച്ച്  ഗഭാഡ്ഗനില് റനികപഭാര്ടനിചനക്കുറനിചച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ബഹുജനങ്ങളനില് വലനിയ കതഭാതനിലള ആശങകേള  ഉയര്നവന്നനിരുന.
ബഹുജനങ്ങചള  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്ന  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളചക്കലഭാലാം  അതച്ച്
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സലാംബന്ധനിചച്ച്  എതനിരഭനിപ്രഭായവുലാം  ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.   ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗത്തനിചന്റെ
രഭാഷതീയപഭാര്ടനിയലാം അതനികനഭാടച്ച് പൂര്ണമഭായുലാം കയഭാജനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. അതഭാണച്ച്
ഇവനിചട  ഉയര്നവന്നതച്ച്.   പശനിമഘടചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിചനഭാനലാം  ഇവനിചട
ആരുലാം  എതനിരല.  പശനിമഘടലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  ജനങ്ങചളക്കൂടനി
കേഭാണണചമന്നതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച നനിലപഭാടച്ച്. ജനങ്ങചള കേഭാണഭാചത ചവറുലാം
പശനിമഘട  സലാംരക്ഷണചമന്നച്ച്  മഭാതലാം  പറഞചകേഭാണച്ച്  കപഭാകേഭാന്  കേഴെനിയനില.
ഇതഭാണച്ച് നനിലവനിലള യഭാഥഭാര്തലലാം. 

ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം:  സര്,  ചവളവുലാം വഭായുവുമടക്കലാം മലനിനതീകേരണ കതഭാതച്ച്
അളക്കുന്നതനിചന്റെ കലഭാകേ മഭാനദണ്ഡലാം, Respirable   Suspended  Particle  Matter
(RSPM),  ഒരു കേക്യുബനികേച്ച്  മതീററനില്  60  ഹമകക്രഭാഗ്രഭാമഭാണച്ച്.  ഇസൗ കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
ചകേഭാചനിയനിചല മലനിനതീകേരണ കതഭാതച്ച്  80  മുതല്  90  വചരയുലാം  കേണ്ണൂരനില്  63-ഉലാം
ആണച്ച്.    ഇതച്ച്    വളചര  അപകേടകേരമഭാചയഭാരു  അവസ്ഥയഭാണച്ച്.  ഇവനിചടയഭാണച്ച്
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനിയുചട പ്രസക്തനി ഉയരുന്നതച്ച്. പുതനിയ തലമുറകേചള ഉളചപചട
ഇതനിചനക്കുറനിചച്ച്  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കണലാം.  അതചകേഭാണച്ച്  സ്കൂള  സനിലബസനില്
പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം ഉളചപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഗസൗരവമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിയജന്:  സര്,  വരുന്ന  തലമുറചയ  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേ  എനളതഭാണച്ച്  പ്രധഭാനലാം.  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനി
ഏറവുമധനികേലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സ്കൂളുകേളനിലഭാണച്ച്.  പഭാഠലപദതനിയനിലലാം ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആവശലമഭായ ജഭാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച്  കുന്നപനിളനി:  സര്,  നമ്മുചട  പുഴെകേചളലഭാലാം  നഭാശത്തനിചന്റെ
വക്കനിലഭാണച്ച്. ഉദഭാഹരണമഭായനി, എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിചല മൂവഭാറപുഴെ ആറച്ച്,   അവനിചട
ഇ-കേസഭാളനി ബഭാക്ടതീരനിയ ചകേഭാണച്ച് നനിറഞ. കേടമ്പ്രയഭാര്, ഇന്നച്ച് കലഭാകേത്തനിചല ഏറവുലാം
കമഭാശചപട നദനിയഭായനി മഭാറനി.  കകേഭാകണഭാത്തുപുഴെ,  ചകേഭാചനി കേഭായലനിചനയുലാം കവമ്പനഭാടച്ച്
കേഭായലനിചനയുലാം  തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്ന  പുഴെയഭായനിരുന.  ഇന്നച്ച്  ആ  പുഴെയനില.
ഇങ്ങചന  പുഴെകേചളലഭാലാം  നശനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന.   പരനിസ്ഥനിതനിയച്ച്  ഏറവുലാം
വനിനഭാശകേരമഭായ  രതീതനിയനില്  ഇതമഭാറനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള,  ഇസൗ  പുഴെകേചള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  കവണനിയുള  എചനങനിലലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
അതനിനച്ച്  ഗവണചമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്  അതമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് അകങ്ങയച്ച് സൂചനിപനിക്കഭാനുളതച്ച്?                        

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രശ്നലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  ഏറവുലാം  ഗസൗരവമഭായനി  കേഭാകണണ  കേഭാരലലാം  കകേരളലാം
ഒരു  വനിപുലമഭായ  ചസപ്റനികേച്ച്  ടഭാങഭായനി  മഭാറുന  എന്നതഭാണച്ച്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ഒരു  നടപടനിയുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  നമുക്കച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.
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ഇതച്ച്  സലാംസരനിക്കുകേ  എന്നതച്ച്  വളചര  പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.  അതച്ച്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്
സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  രതീതനിയനില്  സലാംസരനിക്കുന്ന
അവസ്ഥയുണഭാകേണലാം.  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാചല  പല
നദനികേളനിചലയുലാം  ജലലാം  മലനിനമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്.    നമ്മുചട ആകരഭാഗലസ്ഥനിതനിചയ
നമ്മേള  തചന്ന  തകേര്ക്കുന്ന  നനിലയനികലയഭാണച്ച്  കേഭാരലങ്ങള  എത്തുന്നതച്ച്.  ഇതനില്
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേളനികലയച്ച്  നതീകങ്ങണതഭായുണച്ച്.  ഹരനിത  കകേരളലാം
പദതനി  ഒരു  ഭഭാഗകമ  ആകുനള.    അകതഭാചടഭാപലാം  ചസപ്റനികേച്ച്  ടഭാങ്കുകേളുചട
സലാംസരണരതീതനി കൂടനി നല രതീതനിയനില് നടപഭാക്കഭാന് നമുക്കച്ച് സഭാധനികക്കണതഭായുണച്ച്. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദച്ച്  മുഹസനിന് പനി  .:  സര്,  ചനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പഭാവചപട  ആളുകേളക്കച്ച്  വതീടച്ച്  വയഭാനുള  ചപ്രഭാവനിഷനുണച്ച്.
പലകപഭാഴുലാം  ആ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വതീടച്ച്  വയകമ്പഭാള,  വയലനികലയച്ച്  വരുന്ന  ജലലാം
സ്ഥനിരമഭായനി  തടയചപടുന്നതനിനഭാല്  പനിന്നതീടച്ച്  സമതീപത്തുള  വയലകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണങനില്   അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
കകേരളത്തനില് വതീടച്ച് വയന്നതമഭായനി ബന്ധചപടഭാണച്ച് ഏറവുലാം കൂടുതല് വനിഭവ ചൂഷണലാം
നടക്കുന്നതച്ച്.  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് കകേരളത്തനിചന്റെ പരനിസ്ഥനിതനി പരനിഗണനിചചകേഭാണ്ടുളള
ഒരു നയലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഓകരഭാ അണുകുടുലാംബത്തനിനുലാം സസനമഭായനി
വതീടുണഭാവുകേ എന്ന സലാംസഭാരത്തനികലയഭാണച്ച്  കകേരളലാം  എത്തനികചര്ന്നനിട്ടുളതച്ച്.  അതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  പലകപഭാഴുലാം  വയലകേളനില്  വതീടച്ച്  വയ്കക്കണ  അവസ്ഥയുണഭാകുന.
അങ്ങചന വതീടച്ച് വയകമ്പഭാള സമതീപത്തുള വയലകേള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചരലമുണഭാകുനചവന്നച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ചവളത്തനിചന്റെ ഒഴുക്കച്ച്  തടസചപടുത്തഭാചത നനികേത്തല്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുലാം.  ചചസഡനിലൂചട  ചവളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുന്നതനിനഭായനി
കതഭാടുകേളുലാം മറച്ച് സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്ചപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ
സഭാധനങ്ങളക്കച്ച് ഇകപഭാള ദസൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുനണച്ച്.  അക്കഭാരലത്തനില് പുതനിചയഭാരു
കേഭാഴ്ചപഭാടച്ച്  എങ്ങചന  സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നതച്ച്  ചപഭാതവഭായനി  ചര്ച
ചചയചപകടണ കേഭാരലമഭാണച്ച്. 

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: സര്, ഒകരക്കര് കേണല്വനലാം ഏകേകദശലാം 100 ഏക്കര്
വനഭൂമനിയച്ച്  തലലമഭായനിട്ടുള  ചചജവ  ചചവവനിദലങ്ങളഭാല്  സമൃദമഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള
കഫഭാറസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച് ചമന്റെച്ച്  തചന്നയഭാണച്ച്  കേണല്  വനങ്ങളുലാം  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.
എന്നഭാല്  കേണല്  വനങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് നടത്തഭാന് പലകപഭാഴുലാം കഫഭാറസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെനിനച്ച് സഭാധനിക്കുന്നനില.
കേണല് വനങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് ഒരു പ്രകതലകേ വനിലാംഗച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ ?  



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 15

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  കഫഭാറസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  തചന്നയഭാണച്ച്
ഇകപഭാള കേണല്വനങ്ങള പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്.  കേണല് വനങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില്  കഫഭാറസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  ജഭാഗ്രത  കേഭാണനിക്കുനണച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  പ്രശ്നമഭാണച്ച്.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന്:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത തടഭാകേങ്ങളുലാം കുളങ്ങളുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുചമന്നച്ച്  ഗവണചമന്റെച്ച്  വലക്തമഭാക്കനിക്കഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിചല  പരനിസ്ഥനിതനികലഭാല
പ്രകദശങ്ങളുലാം  അതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  തരലാംതനിരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇവ
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  എനഭാചണന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  ജലവുലാം
പരനിസ്ഥനിതനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്ന  നടപടനികേളനില്  ഇതകൂടനി  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനുള
നടപടനി  ഗവണചമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതനികലഭാല  പ്രകദശങ്ങളുലാം  കലഭാല
പ്രകദശങ്ങളുലാം തരലാംതനിരനിചള റനികപഭാര്ടച്ച് ഗവണചമന്റെനിചന്റെ ചചകേവശമുകണഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇസൗ  പ്രകദശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കചപടണചമന്ന  നനിലപഭാടുതചന്നയഭാണച്ച്
ചപഭാതകവയുളതച്ച്.  എന്നഭാല്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതഭാരച്ച്  എന്ന  കേഭാരലത്തനില്  ചനില
വലക്തതകേള  വകരണതഭായുണച്ച്.  ആ  വലക്തത  കവണചമന്നതഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നനിലപഭാടച്ച്. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്:  സര്,  മുഖലധഭാരഭാ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേള പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ
പ്രശ്നങ്ങളനില് നനിചന്നഭാഴെനിഞനനില്ക്കുകമ്പഭാള അങ്ങച്ച് സൂചനിപനിചതകപഭാചല സഭാമൂഹലവനിരുദ
ശക്തനികേളുലാം  തലരകേക്ഷനികേളുലാം  ഇത്തരലാം  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനില്  നുഴെഞകേയറുനണച്ച്
എന്നതച്ച് യഭാഥഭാര്തലമഭാണച്ച്.   കകേരളത്തനിചന്റെ അമൂലലമഭായ മനിനറല്സച്ച്,  കേലച്ച് ല,  മണച്ച്
തടങ്ങനിയവയുളചപചട  അനനിയനനിതമഭായനി  ചകേഭാളയടനിക്കചപടുകമ്പഭാള  കകേരളലാം
വലനിയ  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  ദുരനത്തനികലയച്ച്  എത്തചപടുകേയഭാണച്ച്.   ചവളമനിലഭാത്ത
അവസ്ഥയനിചലത്തനി.  പശനിമഘട മലനനിരകേളനില്നനിന്നച്ച് ഉത്ഭവനിക്കുന്ന  41  നദനികേചള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സഭാററ്റ്യൂടറനി  അധനികേഭാരങ്ങളുള  ഒരു  റനിവര്  കബസനിന്
അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ എന്നതച്ച്  ഗവണചമന്റെനിചന്റെ മുമ്പഭാചകേ വര്ഷങ്ങളഭായുള
കേഭാരലമഭാണച്ച്.    നദനികേചളയുലാം  ജലചത്തയുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന  സഭാററ്റ്യൂടറനി
അധനികേഭാരങ്ങളുള  റനിവര്  കബസനിന്  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്
അങ്ങച്ച് കൂടുതല് തഭാലരലചമടുക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  നദനികേള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എന്നതച്ച്
തചന്നയഭാണച്ച്  ചപഭാതകവ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടച്ച്.  അതനിനുതകുന്ന  നടപടനികേള
ഇകപഭാളത്തചന്ന  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനണച്ച്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
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മഭാലനിനലങ്ങള നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ചചയ്യുന്നതനിനഭാണച്ച് ഇകപഭാള മുന്ഗണന ചകേഭാടുകക്കണതച്ച്.
അകതഭാചടഭാപലാം സലാംരക്ഷണ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുലാം.  ആ ഘടത്തനില് ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിച കേഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച് കേരനിങലഭാണച്ച്. 1000  കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡച്ച്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഒരു മലചയങനിലലാം ഇടനികക്കണനിവരുന. കറഭാഡനിലഭാചത ഒരു പരനിഷ്കൃത
സമൂഹത്തനിനച്ച് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കനില. സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ നല കറഭാഡുകേള
ആവശലമഭാണച്ച്.   കറഭാഡച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച് അസലാംസ്കൃത വസ്തുവഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
കേരനിങലനിനച്ച്  പകേരമുള  സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചച്ച്  ആകലഭാചനിചനിചലങനില്  10
വര്ഷത്തനിനുളനില്  കകേരളത്തനില്  ഗരുതരമഭായ  പരനിസ്ഥനിതനി  നഭാശമുണഭാകുലാം.
അതചകേഭാണച്ച്  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  കേരനിങലനിനച്ച്  പകേരമഭായുള  സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചച്ച്
ശഭാസതീയമഭാചയഭാരു പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം  ആവശലകേതയുമഭാണച്ച്
പുതനിയ കേണ്ടുപനിടനിത്തങ്ങളക്കച്ച് വഴെനിവയന്നതച്ച്.  അത്തരചമഭാരു പരനികശഭാധനയനികലയച്ച്
നഭാലാം കേടകക്കണതഭായുണച്ച്. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്: സര്, 'കേനിഴെക്കനിചന്റെ ചവനതീസച്ച്'   എന്നറനിയചപടുന്ന
കുടനഭാടച്ച് കമഖല ഇകപഭാള നഭാശത്തനിചന്റെ വക്കനിലഭാണച്ച്.  കപഭാള കേയറനി ജലയഭാനങ്ങളക്കച്ച്
സഞരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലമഭാണച്ച്  അവനിചടയുളതച്ച്.  അങ്ങനിവനിചട
സൂചനിപനിചതകപഭാചല  5  നദനികേള  വനകചരുന്ന  കവമ്പനഭാടച്ച്  കേഭായലനില്  പഭാസനികേച്ച്,
കുപനികേള  തടങ്ങനിയ  മഭാലനിനലങ്ങള  ഒരുമനിചകൂടനി  അചതഭാരു  മഭാലനിനലക്കുപയഭായനി
മഭാറുകേയഭാണച്ച്.  അതച്ച്  മഭാറന്നതനിനച്ച്  മുന്ഗണനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്     നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ;  കപഭാള  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  ശഭാസതീയമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിചച്ച് കുടനഭാടന് കമഖലയനിചല ജനജതീവനിതലാം സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, കവമ്പനഭാടച്ച് കേഭായലനിചന്റെ ശുദതീകേരണത്തനിനച്ച്
ഗസൗരവമഭായനിത്തചന്ന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.
അതതീവ  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചടതചന്ന  ആ  നടപടനികേള  ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്.
അകതഭാചടഭാപലാം  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാചല  കപഭാള
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷച്ച്  കുമഭാര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
പറഞ്ഞതകപഭാചല  കകേരളത്തനിചല  ഏറവുലാം  വലനിയ  ചസപ്റനികേച്ച്  ടഭാങഭായനി  കുടനഭാടച്ച്
കേഭായലകേള മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. പമ്പ മുതല് ഒഴുകേനിവരുന്ന നദനികേളനില് പഭാസനിക്കുലാം
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മറച്ച് മഭാലനിനലങ്ങളുലാം വന്നടനിയുകേയഭാണച്ച്.  കേര്ഷകേര് ഇരുപ്പൂ കൃഷനി ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനി
തണതീര്മുക്കലാം ബണച്ച് അടചനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. വര്ഷങ്ങളഭായനി ഇസൗ ബണച്ച് തറക്കുന്നനില.
ചനലച്ച് ല   സലാംഭരനിക്കഭാചത തചന്ന കേര്ഷകേനച്ച് പണലാം നല്കേനിചക്കഭാണച്ച് രണച്ച് വര്ഷലാം ഇസൗ
ഷടര്  തറന്നനിടഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാചയന്നച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  അതകപഭാചല  ചവനതീസച്ച്
കപഭാലള രഭാജലങ്ങളനില് ചസപ്റനികേച്ച് ടഭാങച്ച് മഭാലനിനലലാം കേടലനികലയച്ച് വരുനചണങനിലലാം
അവനിചട ആറച്ച്  മണനിക്കൂറനിചലഭാരനിക്കല് കവലനികയറവുലാം  ആറച്ച്  മണനിക്കൂറനിചലഭാരനിക്കല്
കവലനിയനിറക്കവുലാം നടക്കുന്നതനിനഭാല് മഭാലനിനലലാം ഫ്ലഷച്ച് ചചയച്ച് കപഭാകുന.  ഉപ്പുചവളലാം
കേയറുന്നതനിനഭാല്  കുളവഭാഴെ  നശനിക്കുന.  കേഭാശതീരനിചല  കല  തടഭാകേത്തനില്  കുളവഭാഴെ
വഭാരുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  ചമഷതീനുണച്ച്.  ഇതനിചന്റെചയലഭാലാം  ഡതീചറയനില്സച്ച്  എചന്റെ
ചചകേവശമുണച്ച്,  ഞഭാന്  നല്കേഭാലാം.  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  സബ്സനിഡനി  കപഭാചല  പണലാം
ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണച്ച്  ഷടര്  രണച്ച്  വര്ഷലാം  തറന്നനിടഭാല്  ആറച്ച്  മണനിക്കൂര്  കൂടുകമ്പഭാള
ഫ്ലഷനിലാംഗച്ച്  നടക്കുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം കേഭായലനിലള മഭാലനിനലങ്ങള കേടലനികലയ കപഭാകുന്ന
രതീതനിയനില് ഒരു പദതനി ഇസൗ ഗവണചമന്റെച്ച് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  കവമ്പനഭാടച്ച് കേഭായലനിചന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
പറഞ്ഞ  പരനിഹഭാര  നടപടനി,  ജനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രശ്നമഭായതചകേഭാണച്ച്
വനിശദമഭായനി  ചര്ച  ചചകയണതണച്ച്.  ഉപ്പുചവളലാം  കേയറുന്നതച്ച്  ചവളലാം  ശുദതീകേരനിക്കഭാന്
നചലഭാരു  മഭാര്ഗലാം  തചന്നയഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  കൃഷനിക്കഭാര്  അതച്ച്  എങ്ങചന
സസതീകേരനിക്കുചമനളതച്ച്  പരനികശഭാധനികക്കണതഭായുണച്ച്.  ഏതഭായഭാലലാം  അകദ്ദേഹലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലലാം  തളനിക്കളയഭാന്  കേഴെനിയുന്നതല.  എന്നഭാല്  അവനിചടയുള
ചവളലാം  കുടനിചവള  ആവശലത്തനിനച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇചതലഭാലാം
ബന്ധചപട്ടുകേനിടക്കുന്നതഭാണച്ച്. എനഭാണച്ച് ചചയഭാന് സഭാധനിക്കുകേചയന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം,
ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം സൂചനിപനിചതച്ച് എങ്ങചന പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നതലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  കുളവഭാഴെ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുള  യനചത്തപറനിയുള
വനിവരങ്ങള  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  ചചകേവശമുചണന്നച്ച്  പറഞ.  അതച്ച്  ചചകേമഭാറുന്നതച്ച്
നലതഭാണച്ച്, നമുക്കതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.                

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:    സര്,   ജതീവവഭായുകപഭാചല വളചര  പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാചട
കേഭാകണണ ഒരു  വനിഷയമഭാണച്ച് പരനിസ്ഥനിതനി സലാംരക്ഷണലാം.   അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ചചയഭാന്  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള  വതീടുകേളനിലലാം,  മറ
പ്രകദശങ്ങളനിലലാം  നനിന്നച്ച്  മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംഭരനിചച്ച്  കലഭാറനിയനില് കേയറനി നഭാഷണല്
ചചഹകവയനിലൂകടകയഭാ,  ഉസൗടുവഴെനിയനിലൂകടകയഭാ  വനിതറനി  അരമണനിക്കൂര് ചകേഭാണച്ച്  ഇതച്ച്
ഒഴെനിവഭാക്കുലാം.  അതകപഭാചല  കേക്കൂസച്ച്   മഭാലനിനലലാം  വതീടുകേളനില്നനിന്നച്ച്  കശഖരനിചച്ച്
പുഴെയനിചലഭാഴുക്കുന. ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങള കറഭാഡുവക്കുകേളനിലലാം പുഴെയനിലലാം ഒഴുക്കുന്ന
വഭാഹനങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കചപടുകമ്പഭാള  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
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പനിഴെ  ചുമത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയമത്തനിചന്റെ  അഭഭാവത്തഭാല്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്,
ഇത്തരലാം മഭാലനിനലങ്ങള വതീണ്ടുലാം പബനികേച്ച് സ്ഥലങ്ങളനികലയച്ച് ഒഴുകേഭാന് കേഭാരണമഭാകുനണച്ച്.
ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങചള  കേര്ശനമഭായനി കനരനിടുന്നതനിനുള  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാചല,
മഭാലനിനലലാം ഒരുസ്ഥലത്തുനനിനലാം  കശഖരനിചച്ച്,  വഭാഹനത്തനില്   ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി  മചറഭാരു
സ്ഥലത്തച്ച്  തട്ടുന്ന രതീതനി   കുറകേരമഭാണച്ച്.  ഇതച്ച് തടയുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ഇകപഭാള  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ജഭാഗ്രതകയഭാചടയുള
സമതീപനലാം  ജനങ്ങളുചട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉയര്നവരുന്നതചകേഭാണച്ച്  ഫലപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില്  നമുക്കനിതച്ച് തടയഭാന് കേഴെനിയുനണച്ച്.     ചസപ്റനികേച്ച് ടഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം
മഭാലനിനലലാം  നതീക്കലാംചചയ്യുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി   ഏചതങനിലലാം   പുഴെകേളനില്  തട്ടുന്ന
അവസ്ഥ ചനില ഘടങ്ങളനിലണഭായനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കഭാരലത്തനിലലാം ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്.  ബജറച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗത്തനികന്റെയുലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണഭാവുലാം.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഫലപ്രദമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  

ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  പരനിസ്ഥനിതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  നനിലവനിചല
പ്രകൃതനിയച്ച് യഭാചതഭാരുവനിധ കകേഭാടവുലാം സലാംഭവനിക്കഭാചത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല്
പരനികപഭാഷനിപനിചച്ച്  വരുലാം  തലമുറയച്ച്  ചചകേമഭാറുന്നതനിനുമുള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവുലാം,
കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, വളചര പ്രധഭാനചപട  കേഭാരലമഭാണച്ച് കബഭാധവത്കേരണലാം.
കബഭാധവത്കേരണ നടപടനികേളഭാണച്ച് ഇകപഭാള സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്.  ഹരനിത കകേരളലാം
പദതനി   ഏറവുലാം  വലനിയ  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനിയഭാണച്ച്.  അകതഭാചടഭാപലാം
അതനിചന്റെ  പ്രകതലകേമഭായ  ഘടത്തനില്  ആവശലമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം
നടത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  

 കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം 

3 (*303) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് : 
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് : 
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :തഭാചഴെക്കഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ? 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
മുതലഭാണച്ച്,  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ; 
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(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് പ്രസ്തുത നനിയമലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിശനിത  സമയത്തനിനുളനില്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിശനിത  സമയത്തനിനകേലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭായനിചലങനില്  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥരനില്
നനിനലാം  പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കല്  തടങ്ങനിയ  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച വരുനകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുചട  കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ചപഭാത
ജനങ്ങളുചട  കസവനഭാവകേഭാശ  പ്രകേഭാരമുള  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
നനിലചകേഭാള്ളുന്ന  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്,  ജതീവനക്കഭാരനില്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  കേഭാണനിക്കുന്ന
നനിസലാംഗത  തടയുവഭാനുലാം  അതച്ച്  തനിരുത്തഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാത്തവരുചട  കമല്  ശനിക്ഷഭാ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം 2012 നവലാംബര് 1-ാം തതീയതനി
മുതല്  നനിലവനില്  വന്നനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  നനിയപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വകുപ്പുലാം,  വകുപച്ച്
കമധഭാവനിയുലാം,  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നതഭായ  കസവനങ്ങളക്കച്ച്
ചുമതലചപട ഉകദലഭാഗസ്ഥര്, കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള സമയപരനിധനി എന്നനിവ
വനിജ്ഞഭാപനലാം ചചയ്യുകേയുലാം കസവനഭാവകേഭാശ ചടങ്ങള അനുസരനിചള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന. 

ഇസൗ  നനിയമലാം  121  വകുപ്പുകേളനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
സമയബന്ധനിതമഭായനി കസവനങ്ങള നല്കുന്നതനിനുലാം   അഴെനിമതനി കുറയന്നതനിനുമഭാണച്ച്
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.   പ്രധഭാനചപട  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  കനരനിടച്ച്  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങചളലഭാലാംതചന്ന
പ്രസ്തുത നനിയമത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഒരു പരനിധനിവചര കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേചള  ജനസസൗഹൃദമഭായനി  മഭാറനിചയടുക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാചട കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം,  പസൗരഭാവകേഭാശ കരഖ,  പസൗരനഭാരുമഭായുള

ആശയവനിനനിമയത്തനിനുള   അവസരലാം  എന്നനിവ  കപഭാലള  സവനികശഷതകേള

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,

നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായുലാം  ജനസസൗഹൃദപരമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

വകുപദലക്ഷനഭാരുചടയുലാം ഉയര്ന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥരുകടയുലാം സലാംസ്ഥഭാനതല ശനില്പശഭാല

15-12-2016-ല്  IMG-യുചട  കനതൃതസത്തനില്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതച്ച്

സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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(സനി)  കസവനലാം കൃതലസമയത്തച്ച് നല്കുന്നതനില് ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം
വതീഴ്ചയുണഭാകുന്നപക്ഷലാം  ഉത്തരവഭാദചപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥനനില്  നനിനലാം  പനിഴെ
ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അചടക്ക  നടപടനിക്കച്ച്  വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനില് വലവസ്ഥ ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം നടപടനി ആവശലമുള ഘടത്തനില്
ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചച്ച് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര്:  സര്,  ഓകരഭാ ഫയലലാം ഒരു ജതീവതമഭാചണന്നച്ച്
അങ്ങച്ച്  പലതവണ  ഓര്മ്മേനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമങ്ങള,  അതനിചന്റെ
നടത്തനിപച്ച്,   ലലാംഘനങ്ങള  തടങ്ങനിയവ  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷന്കപഭാചല  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  ഒരു  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമന
കേമ്മേതീഷണകററച്ച്  രൂപതീകേരനിചഭാല്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇക്കഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയുലാം. അത്തരത്തനില് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  നമുക്കച്ച് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ഫലപ്രദമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴെനിയണലാം.  അതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ആവശലമുണച്ച് എനളളതച്ച് ആകലഭാചനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര്:   സര്,  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച് ജനങ്ങളക്കച്ച് കവണത അവകബഭാധലാം ഇലഭാത്തതചകേഭാണ്ടുലാം  അവകേഭാശലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനില്  ആളുകേള   ചപഭാതകവ  അജ്ഞരഭായതചകേഭാണ്ടുലാം   അതച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നനില. അതനിനഭാല്  അവരുചട അവകേഭാശലാം ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവണലാം
അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില് പ്രചരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമചത്തപറനി
ബഹുജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ എന്നതച്ച് വളചര പ്രധഭാനമഭാണച്ച്.   പലരുലാം
ഇസൗ  നനിയമലാം    കവണത  മനസനിലഭാക്കനിയനിടനില.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആവശലമഭായ
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി:  സര്,  നഭാടനിചന്റെ ജനകേതീയ  തഭാലരലലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
ഗവണചമന്റെനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  ജനങ്ങളനികലയ്ചക്കത്തനിക്കഭാനുലാം
കേഴെനിയത്തക്കവനിധത്തനിലഭാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  എന്നതനിനച്ച് ചതളനിവഭാണച്ച്  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനിനച്ച്
രൂപലാം  ചകേഭാടുത്തതച്ച്.  ഇതച്ച്  വളചര  ഫലപ്രദമഭാണച്ച്.   ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഗവണചമന്റെച്ച്
കേഭാരലങ്ങചളപറനി  അവകബഭാധമുണഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഇടചപടുന്നതനിനുലാം  ഇതമൂലലാം  സഭാധനിക്കുലാം.   എന്നഭാല് ഗവണചമന്റെനിചന്റെ കേഭാഴ്ചപഭാടനിനച്ച്
വനിരുദമഭായ സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കുന്ന ഗവണചമന്റെച്ച് ജതീവനക്കഭാരുണച്ച്. അതകേഭാരണലാം
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ഒരു  ഫയലനികനല്   നനിരനരമഭായനി  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ചചലത്തഭാന്  ആളനിചലങനില്  അതച്ച്
മഭാസങ്ങളഭായനി ഉറങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  അവസ്ഥ ഉണഭാകുലാം.  ഇസൗ അവസ്ഥയച്ച് പരനിഹഭാരലാം
ഉണഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഗവണചമന്റെച്ച്  ശക്തമഭായനി  ഇടചപടച്ച്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനച്ച്  വനിഘഭാതമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച്  തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഒരു  ഫയലനില്  ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിചകേനിട്ടുകേ എന്നതച്ച് അതമഭായനി ബന്ധചപട ആളുചട അവകേഭാശമഭാണച്ച്.  ഇന്നച്ച്
കേഭാലതഭാമസത്തനിലൂചട  ആ അവകേഭാശലാം   നനികഷധനിക്കുന്ന നനില വന കചരുനണച്ച്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കണചമനതചന്നയഭാണച്ച്
ഗവണചമന്റെനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്.  സമയബന്ധനിതമഭായനി കസവനലാം നല്കുകേ എന്നതനിലൂചട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്,  ഓകരഭാ  ഫയലനിലലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീരുമഭാനമുണഭാവുകേ
എന്നതഭാണച്ച്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്   കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം   അഴെനിമതനി  കുറയന്നതനിനുലാം ലക്ഷലലാം  വചചകേഭാണഭാണച്ച്
2012-ല് കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം രൂപതീകേരനിചതച്ച്. ഇസൗ നനിയമലാം 2012-ല് നനിലവനില്
വചന്നങനിലലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള  നടപടനികേചളഭാനലാം  പനിന്നതീടച്ച്
സസതീകേരനിചനില.  നനിശനിത  സമയത്തനിനുളനില്  കസവനലാം  നല്കേനിയനിചലങനില്
ഉത്തരവഭാദനിയഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥനനില്  നനിനലാം  പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കഭാനുലാം   അചടക്ക
നടപടനിയച്ച്  വനികധയനഭാക്കഭാനുലാം   നനിയമപരമഭായനി  വകുപ്പുണച്ച്.   എന്നഭാല് ഇനവചര
ഒരുകദലഭാഗസ്ഥനച്ച്  കനചരയുലാം  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിചനിടനില.
ഇത്തരത്തനില്  നനിയമങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്നതച്ച്
കേര്ശനമഭായനി  തടയഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ;  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ
ഇത്തരലാം  നടപടനികേചള  തകേര്ക്കുന്നതനിനുള  ബറ്റ്യൂകറഭാക്രസനിയുചട,  ഉകദലഭാഗസ്ഥ
കമധഭാവനിതസത്തനിചന്റെ   പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാന്  ഗവണചമന്റെച്ച്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  നനിയമലാം പഭാസഭാക്കനിചയങനിലലാം നനിയമചത്തക്കുറനിചച്ച്
ചപഭാതവഭായ ഒരു അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിരുന്നനിചലനളളതച്ച്  വസ്തുതയഭാണച്ച്.
നനിയമത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   നടപനിലഭാകക്കണ നടപടനികേള ഫലപ്രദമഭായനി  ചചയഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.  കസവനലാം  കൃതലസമയത്തച്ച്  നല്കേഭാതനിരുന്നഭാല്   അതനിനുത്തരവഭാദനിയഭായ
ഉകദലഭാഗസ്ഥചന  നടപടനിക്കച്ച്  വനികധയനഭാക്കുന്ന  തരത്തനിലള  കേഭാരലങ്ങളനികലയച്ച്
ഫലപ്രദമഭായനി  നതീങ്ങുന്ന  നനില  വന്നനിടനില.  അതച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഗസൗരവമഭായനിക്കണച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  സര്,  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ജനങ്ങളക്കച്ച്
ഏറവുലാം  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  കേഭാരലമഭാചണങനിലലാം  അതച്ച്  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതച്ച്
സലാംബന്ധനിചഭാണച്ച്  ഇവനിചട  ചര്ച  നടക്കുന്നതച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്
ഇകപഭാഴുലാം കേഭാലഹരണചപട കുറചച്ച് ചടങ്ങളുലാം  കകേഭാഡുകേളുലാം ഉളതച്ച് കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷരനികക്കണതണച്ച്.  ചസക്രകടറനിയറനില്  ഒരു  ഫയല്  എസച്ച്.ഒ.  കേണച്ച്
പതനിനകഞഭാളലാം കടബനിളുകേള  കേടന്നച്ച് പ്രനിന്സനിപല് ചസക്രടറനിയുചട അടുചത്തത്തനി
ഓര്ഡറഭായനി വരണചമങനില് മഭാസങ്ങചളടുക്കുനണച്ച്. ഇത്തരത്തനിലള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം  നനിയമലാം  പഭാലനിചനിചലങനില്  നടപടനി  ഉണഭാകുചമന്ന  കതഭാന്നല്
ഉകദലഭാഗസ്ഥരനില് ജനനിപനിക്കുന്നതനിനുമുള  ഒരു ഇടചപടല് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ബഹുമഭാനലയഭായ അലാംഗലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതച്ച്
വസ്തുതഭാപരമഭായ  കേഭാരലമഭാണച്ച്.  അതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് തചന്നയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച്:  സര്,   2012  നവലാംബര്  മഭാസലാം  1-ാം
തതീയതനിയഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  നനിലവനില് വന്നതച്ച്.
"ഇസൗ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത  ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാര്  നടപടനിക്കച്ച്
വനികധയരഭായനിട്ടുണച്ച്" എന്ന 2016 ഒകക്ടഭാബര് മഭാസചത്ത എചന്റെ കചഭാദലത്തനിനച്ച് ലഭനിച
ഉത്തരലാം "ഏചതങനിലലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിചതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭായനിടനില"  എന്നഭാണച്ച്.  ഇസൗ  നനിയമലാം  നനിലവനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം
ഒരുകദലഭാഗസ്ഥചനതനിചരയുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിടനിചലന്നച്ച്  പറയുകമ്പഭാള
നനിയമത്തനിചന്റെ  മഹതസമഭാകണഭാ  വലക്തമഭാക്കുന്നചതന്നച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
പറയുകമഭാ;  "ചസക്രകടറനിയറനില്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  എത  ഫയലകേള  തതീര്പഭാക്കഭാചത  ചകേടനിക്കനിടന്നനിരുന"  എന്ന
എചന്റെ  കചഭാദലത്തനിനച്ച്  ലഭനിച  ഉത്തരലാം  "കസവനഭാകേഭാശ  നനിയമലാം  2012  നവലാംബര്
1-നഭാണച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്,  2012  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസചത്ത  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം
തതീര്പഭാക്കഭാത്ത  ഫയലകേളുചട  എണലാം   108651  ആണച്ച്'  എന്നഭാണച്ച്.   ഇതച്ച്
വലക്തമഭാക്കുന്നതച്ച്   കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിനച്ച്  മൂര്ച  കപഭാചരന്നഭാണച്ച്.  ഇതനിലലാം
ഫലപ്രദമഭായ നടപടനികേള ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഗവണചമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച
കേഭാരലലാം  കസവനഭാകേഭാശ  നനിയമത്തനിചന്റെ  മൂര്ചക്കുറവല.  കസവനഭാകേഭാശ  നനിയമലാം
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനില് വന്നനിട്ടുള പ്രയഭാസങ്ങളഭാണച്ച്.  അക്കഭാരലത്തനില്
ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം    അകതഭാചടഭാപലാം  ജനങ്ങളനിലഭാചകേ
നനിയമചത്തക്കുറനിചള അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയുമഭാണച്ച്
ഇതനിനുള പരനിഹഭാരലാം.  
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ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച്: സര്, വനികലജച്ച് ഓഫതീസച്ച് മുതല് ചസക്രകടറനിയറച്ച്
വചരയുള വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ നലഭായമഭായ
അവകേഭാശങ്ങചളയുലാം  ആവശലങ്ങചളയുലാം   സലാംബന്ധനിചഭാണച്ച്  കസവനഭാവകേഭാശ
നനിയമത്തനില് പറയുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച് പലകപഭാഴുലാം ജനങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാകേഭാത്തതകേഭാരണലാം
ഇടനനിലക്കഭാരഭായ  ചനില  ആളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളുചട  ഇടനഭാഴെനികേളനില്
ഉചണനളതച്ച് അങ്ങയുചട ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഓഫതീസുകേളനില് കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ദലഭാളനഭാരുചട ആവശലമനില.  ഫയല് കനഭാക്കനി തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയഭാണച്ച് കവണതച്ച്.
ചനില  ആളുകേള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായുള  ശതീലത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളനില് കേയറനിയനിറങ്ങഭാറുചണനളതച്ച് വസ്തുത തചന്നയഭാണച്ച്.  ചസക്രകടറനിയറനില്
അത്തരത്തനില്  സ്ഥനിരമഭായനി  വരുന്നവചര  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കരുചതന്നച്ച്  കനരകത്ത
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  അനഭാവശലമഭായനി  ചസക്രകടറനിയറനില്  ആരുലാം  കേറങ്ങനി
നടക്കഭാന് പഭാടനിചലന്ന നനിലപഭാടുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.      

 സനിവനില് സഹപസച്ച് മുകഖന വനില്ക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുചട വനിലസ്ഥനിരത 

 4 (*304)ശതീ  .   വനി  .   എസച്ച്  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   വനി  .  ഡനി  .   സതതീശന് : 
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് : 
ശതീ  .    ചഎ  .  സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ)  സനിവനില്  സഹപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  വനില്ക്കുന്ന  13  ഇനലാം
അവശല സഭാധനങ്ങളുചട വനിലസ്ഥനിരത ഉറപഭാക്കുചമന്ന ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  ഇസൗ അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനില ഉയര്ന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിലസ്ഥനിരത ഉറപഭാക്കനിയനിരുന്ന ഇസൗ അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനില ഉയരഭാനനിടയഭാക്കനിയ
സഭാഹചരലലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(സനി)  ഇസൗ വനിലവര്ദനവനിനച്ച്  ഏചതങനിലലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര് കേഭാരണക്കഭാരഭാചണന്നച്ച്
കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): സര്, 

(എ  &  ബനി)  ഉണച്ച്.  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  വനിലസ്ഥനിരത
ഏര്ചപടുത്തുചമന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിച  13  ഇന  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട
സബ്സനിഡനി  വനില വര്ദനിപനിചനിടനില.  അനല സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലണഭാകുന്ന അവശല
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സഭാധനങ്ങളുചട  ദസൗര്ലഭലലാം,  വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാനലാം,  കേടത്തുകൂലനി
വര്ദനവച്ച്  മുതലഭായ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  കകേരളത്തനില്  അരനി  ഉളചപചട  ചനില
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലയനില്  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്
പയറുവര്ഗങ്ങളക്കച്ച് വനില കുറഞ്ഞനിട്ടുമുണച്ച്. 

(സനി) ഇല. 

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്, സഹപകകേഭാ വഴെനി ഒരഭാഴ്ചയനില് 25 രൂപയച്ച്
10  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനി  ചകേഭാടുക്കുചമന്നച്ച്  ഇസൗ  ഗവണചമന്റെച്ച്  വന്നകപഭാള
പ്രഖലഭാപനിചതഭാണച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  നല്കേനിയ  മറുപടനിയനില്   അതച്ച്
ലഭലമഭാക്കുനചണന്നച്ച്  പറയുന.  എന്നഭാല്  5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  അരനിയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള
ചകേഭാടുക്കുന്നതച്ച്. സഹപകകേഭാ വഴെനി വനിതരണലാം ചചയഭാന് പല സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭലമല.
വനില  കുറചച്ച്  ചകേഭാടുക്കുനചവന്നച്ച്  പറഞ്ഞ  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  ഉറചനനില്ക്കുകമ്പഭാള
ചവളനിചചണ  ഉളചപചടയുള  സഭാധനങ്ങള  ലഭലമല.   അതനിനുകവണ  ശക്തമഭായ
നടപടനി  ഗവണചമന്റെനിചന്റെയുലാം മനനിയുചടയുലാം ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാവുകേയുലാം വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം  കവണലാം.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനച്ച്   നനിലപഭാടഭാണച്ച്
ഗവണചമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന്:  സര്,  സഹപകകേഭായനില്  ഏചതങനിലലാം  ഉലന്നലാം
ഇലഭാത്ത സ്ഥനിതനി ഇകപഭാഴെനില.  ഉലന്നങ്ങചളലഭാലാം ഉചണന്നഭാണച്ച് എലഭാ സ്ഥലങ്ങളനില്
നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന റനികപഭാര്ടച്ച്. 5 കേനികലഭാ സബ്സനിഡനി അരനി ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച് പുറകമ
എഫച്ച്.സനി.ചഎ.-യനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭായ  5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  പുഴുക്കലരനിയുലാം  ഇകപഭാള
ചകേഭാടുത്തുതടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  

ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപനിനച്ച് സലാംഭരണശഭാലകേള
അപരലഭാപ്തമഭാചണന്നച്ച് അടുത്തകേഭാലത്തച്ച് മനനിതചന്ന പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി. എചന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ വലനിയതറയനിലള സലാംഭരണശഭാല  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
3.33  കകേഭാടനി രൂപ കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ഒന്നര വര്ഷമഭായനി
അതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങചളഭാനലാം  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നനില.  സലാംഭരണശഭാലകേള
ഇലഭാതനിരനിക്കുന്ന  പശഭാത്തലത്തനില്  അടനിയനരമഭായനി  കഗഭാഡസൗണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി ഗവണചമന്റെനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭാകേണലാം;
അകതഭാചടഭാപലാം  ജനിലയനിചല  മുഴുവന്  സലാംഭരണവുലാം  വനിതരണവുലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്
സനിവനില് സഹപ സനിചന്റെ ഉടമസ്ഥതയനിലള കഗഭാഡസൗണ ഉപയുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്: സര്,  വലനിയതറയനില് സഹപകകേഭായച്ച് വനിസഭാരമുള
സ്ഥലവുലാം  കഗഭാഡസൗണുമുണച്ച്.  എന്നഭാല്  ആ  കഗഭാഡസൗണനിനച്ച്  കകേടുപഭാടുകേള
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സലാംഭവനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല് അവനിചട പുതനിയ ഒചരണലാം   നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്.  എതയുലാംകവഗലാം  പുതനിയ കഗഭാഡസൗണ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുലാം.  പഴെയ  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കഭാനുള   നടപടനിയുലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.......ഓര്ഡര്........  

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ.) 

 2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

(i) നക്ഷതചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള 

കപഭാലതീസനിനച്ച് കകേസച്ച് സലാംബന്ധമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേല് 

5  (*305)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സനിവനില് വനിഷയങ്ങളനില് ഇടചപടരുചതന്നച്ച് ഏതച്ച് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്
കപഭാലതീസനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയചതനലാം  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച്ച്  എന്നഭാണച്ച്
നല്കേനിയചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കുറകൃതലലാം  സനിവനിലഭാകണഭാ  ക്രനിമനിനലഭാകണഭാ  എന്നച്ച്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാണച്ച്;  റവനറ്റ്യൂ  കരഖകേളനില്  കൃതലമഭായുള
ചപഭാതവഴെനി  ഗണകേചള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കഗറനിടച്ച്  അടയന്നതലാം  വശങ്ങളനിചല  മതനില്
ഇടനിച കേളഞ്ഞച്ച് സസനലാം വസ്തുവനികനഭാടച്ച്  കൂടനികചര്ക്കുന്നതലാം കുടനിചവളലാം,  ഹവദക്യുതനി
എന്നനിവയുചട ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച് തടസലാം ഉണഭാക്കുന്നതലാം വഴെനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട
വതീടനിചന്റെ  കഗറച്ച്  ചവളനിയനില്  നനിന്നച്ച്  പൂടനി  ഇരുമ്പച്ച്  ഷതീറനിടച്ച്  അടയന്നതലാം  കകേഭാളനിലാംഗച്ച്
ചബല് കകേടുവരുത്തുന്നതലാം സനിവനില് മഭാററനില് വരുന്ന കകേസനില് ഉളചപടുന്നതഭാകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കമല് പറഞ്ഞവ,  സനിവനില് മഭാററഭാചണന്നച്ച്  പൂജപ്പുര കപഭാലതീസച്ച്  സബച്ച്
ഇന്ചസക്ടര്  9-6-2015-ല് ബഹു.  ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  W.P.(C)  16171/2015-ല്
കസറച്ച്ചമന്റെച്ച് ഫയല് ചചയതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കസറച്ച്ചമന്റെച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാചത,  വനിശദമഭായനി  അകനസഷണലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  17-7-2015-ല്  ഹഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിട
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  തടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;
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(ഇ)  ഒരു  കുറകൃതലലാം  സനിവനിലഭാകണഭാ  ക്രനിമനിനലഭാകണഭാ  എന്നച്ച്  സസനലാം
തഭാല്പരലവുലാം  സസൗകേരലവുലാം  സസഭാധതീനവുലാം  അനുസരനിചച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നചതഭാഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൃതലമഭായ  മഭാര്ഗ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ)  23-9-1983-ചല  OP  No.  2032/83  എന്ന കകേസനില്  ബഹുമഭാനചപട
കകേരള  ചചഹകക്കഭാടതനി,  സനിവനില്  കകേഭാടതനികേളുചട  ഉത്തരവുകേള  ഗസൗനനിക്കഭാചത
കപഭാലതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിചനതനിചര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്
പുറചപടുവനിച  വനിധനിനലഭായലാം  അനുവര്ത്തനിചചകേഭാണച്ച്  17-7-1990-ചല  സര്ക്കുലര്
നമ്പര്  33/90,  21-4-1993-ചല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  14/1993,  10-3-2012-ചല
സര്ക്കുലര് നമ്പര് 4/12, 10-8-2016-ചല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 14/16 എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം
സനിവനില് തര്ക്കങ്ങളനില് സനിവനില് കകേഭാടതനികേളുചട ഉത്തരവുകേള ശദനിക്കഭാചതയുള
കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഇടചപടല്  ഒഴെനിവഭാകക്കണതഭാചണന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനി നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ബനി)  വലക്തനികേളുചട  അവകേഭാശങ്ങള  സനിവനില്  നനിയമലാം  അനുസരനിചച്ച്
തതീര്പ്പുകേല്പനികക്കണതലാം,  നഷ്ടചപട അവകേഭാശലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനികചഭാ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേനികയഭാ  നനിയമപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാവുന്നതമഭായ  കുറകൃതലങ്ങചള  സനിവനില്
കുറകൃതലങ്ങള  എന്നച്ച്  വനികശഷനിപനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  രഭാജലത്തനിചനതനിചര  ഒരു
വലക്തനികയഭാ  വലക്തനികേകളഭാ  ചചയ്യുന്നതലാം  ക്രനിമനിനല്  നനിയമലാം  അനുസരനിചച്ച്  തതീര്പച്ച്
കേല്പനികക്കണതലാം  ശനിക്ഷ  നല്കേനികയഭാ  പനിഴെ  ചുമത്തനികയഭാ  നനിയമ  പരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാവുന്നതമഭായ കുറകൃതലങ്ങചള ക്രനിമനിനല് കുറകൃതലങ്ങചളന്നച്ച് വനികശഷനിപനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

റവനറ്റ്യൂ കരഖകേളനില് കൃതലമഭായുള ചപഭാതവഴെനി ഗണകേചള ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കഗറനിടച്ച്
അടയന്നതലാം  വശങ്ങളനിചല  മതനില്  ഇടനിചകേളഞ്ഞച്ച്  സസനലാം  വസ്തുവനികനഭാടച്ച്
കൂടനികചര്ക്കുന്നതലാം കുടനിചവളലാം,  ചചവദക്യുതനി എന്നനിവയുചട ഉപകയഭാഗത്തനിനച്ച് തടസലാം
ഉണഭാക്കുന്നതലാം വഴെനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നവരുചട വതീടനിചന്റെ കഗറച്ച് ചവളനിയനില് നനിന്നച്ച് പൂടനി
ഇരുമ്പച്ച് ഷതീറനിടച്ച് അടയന്നതലാം കകേഭാളനിലാംഗച്ച് ചബല് കകേടുവരുത്തുന്നതലാം സനിവനില് ആയുലാം
ക്രനിമനിനലഭായുലാം നടപടനി എടുക്കഭാവുന്ന വനിഷയമഭാണച്ച്. 

ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ഓകരഭാ  കകേസനിചന്റെയുലാം  വസ്തുതകേചള
അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി മഭാതകമ ചചകേചക്കഭാള്ളുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  WP(c)  16171/2015-ല് പരഭാതനിക്കഭാരനുലാം
എതനിര്കേക്ഷനിയുലാം തമ്മേനില് നടവഴെനി സലാംബന്ധനിചച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്ന തര്ക്കലാം സനിവനില്
ആചണനലാം  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  കേക്ഷനികേള  സനിവനില്  കകേഭാടതനിചയ
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സമതീപനിക്കഭാചമന്നച്ച് ധഭാരണ ആയനിട്ടുളതഭാചണനലാം ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് ബഹുമഭാനചപട
കകേരളഭാ  ചചഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാചകേ  നഭാലഭാലാം  എതനിര്കേക്ഷനി  റനിടച്ച്  ഹര്ജനി
സമര്പനിചനിട്ടുളതഭാചണനലാം  ക്രനിമനിനല്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയനിടനിലഭാചയനലാം
വലക്തമഭാക്കനി  പൂജപ്പുര  കപഭാലതീസച്ച്  സബച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  സമര്പനിച  കസറച്ച്ചമന്റെച്ച്
സസതീകേരനിചച്ച് ബഹുമഭാനചപട കകേരളഭാ ചചഹകക്കഭാടതനി മുമ്പച്ച് 17-9-2015-ല് പ്രസ്തുത റനിടച്ച്
ഹര്ജനി തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുളതമഭാണച്ച്. 

(ഇ) ഒരു കുറകൃതലലാം സനിവനിലഭാകണഭാ ക്രനിമനിനലഭാകണഭാചയന്നച്ച് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്
തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശകേമഭായനി  2011-ചല  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസച്ച്
നനിയമത്തനിചല 4(1)  വകുപച്ച്, 63(ഡനി) വകുപച്ച്, ബഹുമഭാനചപട കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട
വനിധനിനലഭായങ്ങള,  സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുള സര്ക്കുലറുകേള
എന്നനിവ നനിലവനിലണച്ച്. 

 ആതരഭാലയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം 

6 (*306) ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം
ഉളചപചടയുളള  ആതരഭാലയങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്
എചനങനിലലാം സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;  ഇചലങനില് ഇതനിനഭായനി നനിയമലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുചട ചൂഷണലാം തടയഭാനഭായനി പബനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച്
ലഭാബുകേള വലഭാപനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലളള  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്  ലകബഭാറടറനി
സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണങനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്):

(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുലാം  ഉളചപചടയുള
ആതരഭാലയങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമനില.
സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗച്ച്  ചസന്റെറുകേള
തടങ്ങനിയ  എലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനനനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  "കകേരള
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ക്ലെെനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച് (രജനി.&റഗ.) ബനില് 2017''-നച്ച് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത പ്രധഭാന  ആശുപതനികേളനില്  സസൗജനലനനിരക്കനില്  24
മണനിക്കൂറുലാം  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  170
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പ്രസ്തുത ആശുപതനികേളനിലലാം ലകബഭാറടറനി സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേസ്സുകേള കകേന്ദ്ര ഏജന്സനിചയ ഏല്പനിക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം 

7 (*307) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനത്തനിനുലാം കുറഭാകനസഷണത്തനിനുമഭായനി കപഭാലതീസനില്
ചവകവചറ  വനിലാംഗകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതചകേഭാണച്ച്  ഉണഭാകേഭാനനിടയുളള  കനടങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  കകേസച്ച്  അകനസഷണത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച്  മനികേവുറതഭാചണന്ന
വസ്തുത  പരചക്ക  അലാംഗതീകേരനിക്കചപടതനിനഭാല്  അനര്  സലാംസ്ഥഭാന  ബന്ധമനിലഭാത്ത
കകേസ്സുകേളുലാം  തതീവ്രവഭാദ,  രഭാജലകദഭാഹ  കുറങ്ങള  ഉളചപടഭാത്ത  കകേസ്സുകേളുലാം  കകേന്ദ്ര
ഏജന്സനിചയ ഏല്പനികക്കണ സഭാഹചരലമുകണഭാ;

(സനി)  സനി.ബനി.ഐ.-ചയ  കകേസച്ച്  ഏല്പനിക്കുന്നതനിനുളള  വലവസ്ഥകേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തലകശ്ശേരനി  ഫസല്  വധകക്കസനിലളചപചട  രഭാഷതീയ  വനികധയതസലാം
പ്രകേടമഭാക്കനിയനിട്ടുളള സനി.ബനി.ഐ.-ചയ വനിവനിധ കകേസ്സുകേള തങ്ങളുചട ഇഷ്ടപ്രകേഭാരലാം
ഏല്പനിക്കുചമന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  ഭരണകേക്ഷനി  കനതഭാക്കള  നടത്തുന്ന  പ്രചരണലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഇതച്ച് തറന്നച്ച് കേഭാടഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ)  കപഭാലതീസനില് ക്രമസമഭാധഭാന പഭാലനത്തനിനുലാം കുറഭാകനസഷണത്തനിനുമഭായനി
ചവകവചറ  വനിലാംഗകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതചകേഭാണച്ച്  ക്രമസമഭാധഭാന  പഭാലനത്തനില്
ഉളചപചട  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കകേസകനസഷണലാം



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 29

ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഴെനിയുലാം. കകേസ്സുകേളുചട അകനസഷണലാം വളചര കവഗത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കകേഭാടതനിയനില്  കുറപതലാം  സമര്പനിചച്ച്  കുറവഭാളനികേളക്കച്ച്  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  പരമഭാവധനി  ശനിക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  നതീതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുള അവസരലാം ഉണഭാകുന. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  കകേസച്ച്  അകനസഷണത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
മനികേവുറതഭാചണന്ന  വസ്തുത  അലാംഗതീകേരനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലള  ചടക്കൂടനില്
അകങ്ങയറലാം  കക്ലെെശകേരമഭായ  കകേസകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
നനിയമപരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കപഭാലതീസച്ച്  പരമഭാവധനി  ക്രതീയഭാതകേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  എന്നഭാല്  പ്രമഭാദമഭായ  കകേസ്സുകേളുചട  അകനസഷണലാം  ബഹു.
കകേഭാടതനിയുചട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരകമഭാ  ചപഭാതജന  തഭാല്പരലഭാര്തകമഭാ  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരകമഭാ  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസനിചന്റെ  അധനികേഭാര  പരനിധനിയച്ച്  പുറത്തുള
കുറകൃതലങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടകതഭാ  ആയ  കകേസ്സുകേളനിലഭാണച്ച്  കകേന്ദ്ര  അകനസഷണ
ഏജന്സനിചയ  ഏല്പനികക്കണ്ടുന്ന  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭാവുന്നതച്ച്.  അത്തരലാം
സഭാഹചരലങ്ങളനില്  അലഭാത്ത  കകേസ്സുകേളനില്  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സനികേളുചട  ഇടചപടല്
ആവശലമനില. 

(സനി)  സഭാധഭാരണയഭായനി  അനഭാരഭാഷ-അനര്  സലാംസ്ഥഭാന  (International/
Interstate ramification)  വലഭാപ്തനിയുളകതഭാ രഭാജല സുരക്ഷയുമഭായനി ബന്ധചപടകതഭാ
ആയ കകേസ്സുകേളഭാണച്ച് സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച് ചചകേമഭാറഭാറുളതച്ച്. ഇപ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
രജനിസര്  ചചയ  ഒരു  ചചക്രലാം  കകേസച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്  ചചകേമഭാറുന്നതനിനച്ച്  Delhi
Special  Police  Establishment  Act,  1946,  6-ാം വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അനുമതനി  ആവശലമഭായതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  കകേസനിലലാം  അനുമതനി
അറനിയനിചചകേഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുന.  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്  ചചകേമഭാറുവഭാന്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുന്ന
കകേസ്സുകേളനില്  കകേന്ദ്ര  കപഴണല്  മനഭാലയലാം  സനി.ബനി.ചഎ.-യുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചകശഷലാം  കകേസച്ച്  ഏചറടുക്കുന്ന  വനിഷയത്തനില്  അനനിമ
തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം  കകേസകനസഷണലാം  ഏചറടുക്കുന്നപക്ഷലാം  വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

ഇതകൂടഭാചത Article 226, CrPC 482 എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ചചഹകക്കഭാടതനികേള
കകേസകനസഷണലാം സനി.ബനി.ചഎ.-ചയ ഏല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുമുണച്ച്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കകേസച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്  വനിടുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാര് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കഭാറനില. 

(ഡനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  ഇപ്രകേഭാരമുള  വഭാര്ത്തകേള  മഭാതകമ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുള. 



30       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 14, 2017

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ 

8 (*308)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയതനിചന തടർന്നച്ച് കകേരളത്തനിചല
പഭാവചപട  ആൾക്കഭാർക്കച്ച്  ജപ്തനി  നടപടനി  വന്നതനിചനതനിചരയുലാം  ബഭാങ്കുകേഭാരുചട
പലവനിധ  പതീഡനത്തനിനുചമതനിചരയുലാം  നനിയമസഭയനിൽ  ഉന്നയനിച  വനിഷയത്തനിനച്ച്
കുടനിശ്ശേനികേയഭായവര്ചക്കതനിചര  യഭാചതഭാരു  നടപടനിയുലാം  ഉണഭാകേനിചലന്നച്ച്  ബഹു.
മുഖലമനനി  26-9-2016-നച്ച്  മറുപടനി  പറഞ്ഞതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കലഭാണ
എടുത്തച്ച്  കേഷ്ടചപടുന്നവചര  സഹഭായനിക്കഭാന്  എചനങനിലലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചലങനില് ഉത്തരവനിറക്കനി ജപ്തനി നടപടനികേള
നനിര്ത്തനിവയഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഏതവര്ഷലാം മുതല്,  എത തകേ എടുത്തവര്ക്കഭാണച്ച്  ഇത്തരലാം
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായഭാ  കുടനിശ്ശേനികേയുള,  നഭാളനിതവചര  കജഭാലനി
ലഭനിയഭാത്ത  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഗണലാം  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില്  ജപ്തനി  നടപടനികേള
നനിര്ത്തനിവയഭാന് ആവശലമഭായ ഉത്തരവുകേള നല്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ&ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം അവതരനിപനിച
2017-18-ചല  ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തച്ച്
കേടചക്കണനിയനിലഭാവുകേയുലാം ജപ്തനി  ഭതീഷണനി കനരനിടുകേയുലാം ചചയ്യുന്നവര്ക്കച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  ജപ്തനി  നടപടനികേള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ തനിരനിചടവച്ച് സഹഭായ പദതനി  (Education Loan Repayment
Support  Scheme)  നടപഭാക്കുചമന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതപ്രകേഭാരലാം  നനിഷനിയ
ആസനിയഭായനി  (NPA)  മഭാറനിയ  വഭായഭാത്തുകേയുചട  60  ശതമഭാനലാം  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്
തനിരനിചടവച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതകപഭാചലതചന്ന മറ വനിദലഭലഭാസ വഭായഭാ തനിരനിചടവുകേള കൃതലമഭായനി  മുതലലാം പലനിശയുലാം
തനിരനിചടയകേയഭാചണങനില് പലനിശയുചട ഒരു ഭഭാഗലാം സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ഇസൗ
സതീലാം  വഴെനിയുള  ആനുകൂലലത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്ചപടുന്നവചര  സലാംബന്ധനിചലാം  മറലാം
സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(സനി)  പഠനലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിറങ്ങുന്നവര്ക്കച്ച്  ചതഭാഴെനില്  ലഭനിക്കുന്നതവചര  വഭായഭാ
തനിരനിചടവനിനച്ച്  ബുദനിമുടച്ച്  അനുഭവചപടുനചണന്നച്ച്  കേഭാടനി  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന്ന
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നനികവദനങ്ങളനില്  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  വഭായയനികനലള  പലനിശയുലാം
പനിഴെപലനിശയുലാം പരമഭാവധനി കുറവച്ച് ചചയച്ച് കകേസച്ച്/റനിക്കവറനി നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവചച്ച്
വഭായ  തനിരനിചടയവഭാന്  സഭാവകേഭാശലാം  നല്കേണചമന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനതല  ബഭാങനിലാംഗച്ച്
സമനിതനിയലാം ബന്ധചപട ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച് അകതഭാറനിറനിയുചട പ്രവര്ത്തനലാം 

9 (*309) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച്  കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചരയുള പരഭാതനികേളനില് അകതഭാറനിറനി എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്;

(സനി)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം അവയനികനല്
സസതീകേരനിച തടര്നടപടനികേളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസനിചല  കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  തസനികേ  മുതല്
മുകേളനികലഭാട്ടുള  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനിയുലാം  അതനിനുതഭാചഴെയുള  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിരഭായ
പരഭാതനികേള ജനിലഭാ കപഭാലതീസച്ച് കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച് അകതഭാറനിറനികേളുലാം പരനിഗണനിചവരുന.
എന്നനിരുന്നഭാലലാം  കുറകൃതലത്തനിചന്റെ  ഗസൗരവലാം  പരനിഗണനിചച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിരഭായ  പരഭാതനികേള  തസനികേ  കഭദചമകനല  പരനിഗണനിക്കഭാന്
സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്  അധനികേഭാരമുണച്ച്.
പരഭാതനികേളനികനല് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത പരഭാതനിക്കഭാചരയുലാം എതനിര്കേക്ഷനികേചളയുലാം
സലാംഭവവുമഭായനി  ബന്ധചപട സഭാക്ഷനികേചളയുലാം  കനഭാടതീസച്ച്  ചകേഭാടുത്തച്ച്  വനിളനിചവരുത്തനി
ചമഭാഴെനി  കരഖചപടുത്തനിയുലാം മറച്ച്  കരഖഭാപരമഭായ ചതളനിവുകേളുചടയുലാം അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വനിശകേലനലാം  ചചയച്ച്  കുറക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര  കേചണത്തനി  അവര്ചക്കതനിചര
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള  സലാംബന്ധനിച  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണച്ച്  അകതഭാറനിറനി
ചചയ്തുവരുന്നതച്ച്. 
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(സനി) 2012 മുതല് ചഫബ്രുവരനി 2017 വചര ലഭനിച പരഭാതനികേളനില് ആചകേ 97
കകേസ്സുകേളനില്  നടപടനിക്കച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
ചചയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേളനികനല്  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ആവശലചപടുന്ന  കകേസ്സുകേളനില്  ബന്ധചപട  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര
അചടക്കനടപടനികേളുലാം  മറച്ച്  നനിയമനടപടനികേളുലാം  ബന്ധചപട  അധനികേഭാരനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ പുനരധനിവഭാസലാം 

10 (*310) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .  അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില് മുന്സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച
നയലാം ഈ സര്ക്കഭാര് പനിന്തടരുനകണഭാ; എങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയയച്ച്  ആവശലമഭായ  സസൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കഭാചമന്നച്ച് വഭാഗഭാനലാം ഉണഭായനിരുകന്നഭാ; എങനില് അതച്ച് നടപഭാക്കഭാന് എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിച എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അവഗണനിക്കചപട  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പുനരധനിവഭാസകേഭാരലത്തനില്
സഭാമൂഹലനതീതനി ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  ഉണച്ച്.  ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര്മഭാര്ക്കച്ച്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്ന
പദതനിക്കച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര്മഭാരഭായ  കുടനികേളക്കച്ച്
കസഭാളര്ഷനിപച്ച്  നല്കേനിവരുന.  ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര്മഭാരുചട  കക്ഷമത്തനിനുലാം
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി  വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
അവര്ക്കഭനികേഭാമലമഭായ  കമഖലയനില്  ചചനപുണല  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയ  നടത്തുന്നതനിനുള  സസൗകേരലങ്ങള  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിചല പഭാസനികേച്ച് സര്ജറനി വനിഭഭാഗത്തനില് ക്രമതീകേരനിചവരുന. തടക്കചമന്ന
നനിലയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഒരു  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയ
വനിജയകേരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)  നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര്  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  ചപന്ഷന്,
വനിഭലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലങ്ങള,  ആകരഭാഗലസഹഭായലാം   എന്നനിവ  നല്കുന്നതനിനുലാം
അവരുചട  സലാംഘടനകേളക്കുലാം  കമളകേളക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  10
കകേഭാടനി രൂപ അധനികേമഭായനി ഇസൗ വര്ഷചത്ത ബജറനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വകയഭാജന കേമ്മേതീഷന് 

11 (*311) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ചസന്റെച്ച് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :
ശതീ  .   ചകേ  .  എസച്ച്  .  ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വകയഭാജനങ്ങളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി വകയഭാജന കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) വകയഭാജനങ്ങള അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ക്രനിയഭാതകേമഭായ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം സഭാററ്റ്യൂടറനി അധനികേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ വകയഭാജന
കേമ്മേതീഷന് അടനിയനരമഭായനി രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്):

(എ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഇന്നച്ച് സമൂഹത്തനില് വകയഭാജനങ്ങള നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുനണച്ച്.
മക്കളനില്നനിന്നച്ച് കനരനിടുന്ന ക്രൂരത, സമൂഹത്തനില് നനിന്നച്ച് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള എന്നനിവ
നനിരവധനിയഭാണച്ച്.  ഇവയ്ചക്കലഭാലാം  ക്രനിയഭാതകേമഭായ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനച്ച്
സഭാററ്റ്യൂടറനി  അധനികേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ വകയഭാജന കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചമഡനിക്കല്-പഭാരഭാ ചമഡനിക്കല് തസനികേകേളനിലള ഒഴെനിവുകേള 

12 (*312) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  ചമഡനിക്കല്-പഭാരഭാ  ചമഡനിക്കല്
തസനികേകേളനിലണഭായനിരുന്ന ഒഴെനിവുകേള സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുചട പ്രവര്ത്തനചത്ത
803/2019
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തഭാളലാം  ചതറനിചതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ചചയ  കേഭാരലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതതഭായനി  എത  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചചനലാം  അവ  നനികേത്തഭാനഭായനി
ഹകേചക്കഭാണ നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  ഒഴെനിവച്ച്
നനികേത്തഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയതനിനുകശഷലാം
എത കപചര പുതതഭായനി നനിയമനിചചന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്):

(എ)  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന എലഭാ ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തസനികേകേളനില്  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്

എകച്ച്കചഞച്ച്  മുഖഭാനരലാം  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  കൂടുതല്

ജതീവനക്കഭാചര   ആവശലമുളപക്ഷലാം  ആശുപതനി  വനികേസന  സമനിതനി/ആശുപതനി

മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനി  എന്നനിവയനിലൂചട  കേരഭാര്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നതനിനുലാം  എലഭാ  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

അതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന  എലഭാ  ഒഴെനിവുകേളുലാം

പനി.എസച്ച്.സനി.-ചയ അറനിയനിക്കുകേയുലാം റഭാങച്ച് ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുകേയുലാം

ചചയ്തു.  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ഫഭാര്മസനിസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്-II  തസനികേയനില്

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള ലഭലമചലന്നച്ച്  സഭാക്ഷലപതലാം  വഭാങ്ങനിയകശഷലാം എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്

എകച്ച്കചഞച്ച് മുഖഭാനനിരലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനവുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്192/16/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  7-10-2016 പ്രകേഭാരലാം

204  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന്  കഗ്രഡച്ച്   II-ചന്റെ  തസനികേകേളുലാം  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്)  നമ്പര്

230/16/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-12-2016  പ്രകേഭാരലാം  47  അസനിസന്റെച്ച്  ദനല്

സര്ജന്മഭാരുചടയുലാം തസനികേകേള പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകശഷലാം  അസനിസന്റെച്ച്  സര്ജന്

തസനികേയനിചല  719  നനിയമനങ്ങളുലാം ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന് തസനികേയനില്  7

നനിയമനങ്ങളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാചത ചഡന്റെല് അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന് തസനികേയനില് പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിക്കചപട

47 തസനികേകേളനികനലലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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നനിര്ഭയ പദതനി 

13 (*313) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയുളള അതനിക്രമങ്ങള തടയുന്നതനിനഭായുളള
നനിര്ഭയ പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിച വരുന്ന സതീ പതീഡനങ്ങള കുറയന്നതനിനുലാം ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്
കബഭാധവത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേസൗണസനിലര്മഭാരുചട
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിക്കുന്ന  തകേ  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഫണനിചന്റ വനിനനികയഭാഗ ക്രമലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  ചചലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് വനികധയരഭാകുന്ന സതീകേചളയുലാം കുടനികേചളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാചട
തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
വയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് എന്നതീ 9  ജനിലകേളനിലഭായനി  11  നനിര്ഭയ ചഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഒരു പുതനിയ ചഷല്ടര് കഹഭാലാം
ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. ഇവയച്ച് പുറകമ ആലപ്പുഴെ, പത്തനലാംതനിട, കകേഭാടയലാം, കേണ്ണൂര്
എന്നതീ  ജനിലകേളനിലലാം  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭാവശലമഭായ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം,  കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്,   ചചവദലസഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം
എന്നനിവ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലൂചട  നല്കേനിവരുന.  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിചല
തഭാമസക്കഭാരുചട  കകേസ്സുകേള  ചഭാര്ജജച്ച്  ചചയഭാനുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  എതയുലാം  കവഗലാം
എത്തനിക്കഭാനുലാം  സതസര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ചചലലാംഗനികേ
അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയരഭാകുന്ന  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  കകേസ്സുകേള
കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
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ജനിലകേളനിലഭായനി  മൂന്നച്ച്  അതനികവഗ  കകേഭാടതനികേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുചമതനിചര ഉണഭാകുന്ന ചചലലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് 24
മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന നനിര്ഭയ കടഭാള ഫതീ ചഹല്പച്ച് ചചലന് 1800 425 1400
പ്രവര്ത്തനിപനിചവരുന.  അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് വനികധയരഭാകുന്ന വനനിതകേള/കുടനികേളക്കച്ച്
ഒരു  കുടക്കതീഴെനില്  സസൗജനല  ചചവദലസഹഭായലാം,  കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്,  കപഭാലതീസച്ച്
സഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട
ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  21  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില്  "വണകസഭാപച്ച്  ചചക്രസനിസച്ച്  ചസല്ലുകേള"  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
നനിര്ഭയ ചഷല്ടര് കഹഭാമുകേളനിചല 18 വയസനിനച്ച് മുകേളനില് പ്രഭായമുള ചതരചഞ്ഞടുത്ത
തഭാമസക്കഭാര്ക്കച്ച്  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനത്തനിലൂചട  സസയലാംപരലഭാപ്തരഭാക്കഭാന്  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  ആഫ്ടര്ചകേയര്
ചസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.
കമഭാഡല്  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചവരുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാചട  തനിരുവനനപുരലാം,
വയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  ജനിലകേളനില്  അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്
വനികധയരഭാകുന്ന  സതീകേളക്കച്ച്/കുടനികേളക്കച്ച്  ചചവദലസഹഭായലാം,  കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്,
നനിയമസഹഭായലാം,  കപഭാലതീസനിചന്റെ സഹഭായലാം,  സലാംരക്ഷണലാം എന്നനിവ നല്കുന്നതനിനച്ച്
വണകസഭാപച്ച് ചസന്റെറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  സതീ  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

സ്കൂളതല കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട ഭഭാഗമഭായനി 'സതീ സുരക്ഷയനില്
പുരുഷചന്റെ പങച്ച്'  എന്ന വനിഷയത്തനില് 8-ാം ക്ലെെഭാസച്ച് മുതല് 12-ാം ക്ലെെഭാസച്ച് വചരയുള
ആണകുടനികേളക്കച്ച്  'ഒരുമ'   കപഭാസര് രചന മതരലാം നടത്തനി.  ജനിലഭാതല കനഭാഡല്
അദലഭാപകേര്  വഴെനി  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ചജന്ഡര്
ചസന്സനിചചറകസഷന്  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്ഭയ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ഭഭാഗമഭായനി ജഭാഗ്രതയുള ഒരു സമൂഹചത്ത സൃഷ്ടനിക്കഭാന് വഭാര്ഡുതല പഞഭായത്തുതല
ജഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  2015-16-ല് നനിര്ഭയ പദതനിക്കച്ച്  2.66  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  2016-17-ല്
3.07  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  2017-18-ചല
സലാംസ്ഥഭാന  ബജറനില്  സതീ  സുരക്ഷയഭായനി  തഭാചഴെ  പറയുന്ന  പദതനികേള
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  
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കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള-34 കകേഭാടനി 

ചഷല്ടര് കഹഭാലാംസച്ച്, കഷഭാര്ടച്ച് കസ കഹഭാലാം, വണ കസഭാപച്ച് ചസന്റെര്-19.5 കകേഭാടനി 

രണച്ച് എസച്ച്.ഒ.എസച്ച്. കമഭാഡല് ചഷല്ടര് കഹഭാമുകേള-3 കകേഭാടനി 

അക്രമത്തനിനച്ച്  വനികധയരഭാകുന്ന  സതീകേളക്കച്ച്  എതയുലാം  ചപചടനള
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം പ്രകതലകേ ഫണച്ച് തടങ്ങഭാന്-5 കകേഭാടനി 

(ഡനി) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനില് അനുവദനിച 3.07  കകേഭാടനി
രൂപ തഭാചഴെപറയുന്ന പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിചതച്ച്. 

അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയരഭായവരുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുള  ചഷല്ടര്
കഹഭാമുകേളുചട  (11  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലഭായനി  300-ല്പരലാം  തഭാമസക്കഭാര്ക്കച്ച്)
വര്ക്കനിലാംഗച്ച് ഫണച്ച്, മറച്ച് അധനികേ ചചലവുകേള -279.90 ലക്ഷലാം 

നനിര്ഭയ ചസലനിചന്റെ ഭരണപരമഭായ ചചലവുകേള - 27.39 ലക്ഷലാം 

പ്രവഭാസനി കക്ഷമ കബഭാര്ഡച്ച് 

14 (*314) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനികേളുചട ചചറുതലാം ഇടത്തരവുമഭായ നനികക്ഷപങ്ങള സമഭാഹരനിക്കഭാനഭായനി
പ്രവഭാസനി  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി  എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനികേളുചട  നനികക്ഷപങ്ങളക്കച്ച്  പൂര്ണ  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കനഭാര്ക്കയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര്ക്കച്ച് ആശസഭാസലാം നല്കുന്നതനിനുലാം അവരുചട കക്ഷമലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ചപന്ഷനുലാം  മറച്ച്  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കുന്നതനിനുമഭായനി
പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയരുചട  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനിലണച്ച്.  നനിലവനിലള  പ്രവഭാസനി
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കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്  പ്രവഭാസനി  നനികക്ഷപലാം  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള
പദതനികേചളഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  പ്രവഭാസനികേളുചട  നനികക്ഷപ  സഭാധലത
ഫലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  കനഭാര്ക്ക  ബനിസനിനസച്ച്
ചഫസനിലനികറഷന് ചസന്റെര് കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സച്ച് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പ്രവഭാസനികേളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സച്ച് വഴെനി
തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

• സഭാനസന പദതനി 

• കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച് കഫഭാര് റനികടണ എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച് പദതനി
(NDPREM) 

• 24 മണനിക്കൂര് കകേഭാള ചസന്റെര് 

• സനില് അപ്ഗ്രകഡഷന് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം 

• പ്രതീ-ഡനിപഭാര്ചര് ഓറനിയകന്റെഷന് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം 

• കജഭാബച്ച് കപഭാര്ടല് 

• കനഭാര്ക്ക-റൂടച്ച്സച്ച് സഭാറചചലറച്ച് ഓഫതീസുകേളുചട സ്ഥഭാപനലാം 

• പ്രവഭാസനി നനിയമസഹഭായ ചസല് 

• എമര്ജന്സനി റനിപഭാട്രെനികയഷന് ഫണച്ച് 

• സസപ്ന സഭാഫലലലാം 

• കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസച്ച് സഹഭായകേ കകേന്ദ്രലാം (NBFC) 

• വനിസ തടനിപനിചനതനിചരയുള കബഭാധവത്കേരണലാം 

• കേഭാരുണലലാം 

• ചചയര്മഭാന് ഫണച്ച് പദതനി 

• പ്രഭാഗത്ഭലലാം  ചതളനിയനിച  വനികദശ  കകേരളതീയരുചട  ഡഭാറഭാ  കബസച്ച്
രൂപതീകേരനിക്കല് 

• ജനിലകേളനില് കനഭാര്ക്ക-റൂടച്ച്സച്ച് ചസല്ലുകേള 

പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമ കബഭാര്ഡനില് അലാംഗതസമുളവര്ക്കുകവണനി കബഭാര്ഡച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്ന കക്ഷമ പദതനികേള തഭാചഴെപറയുന. 

• ചപന്ഷന് 

• കുടുലാംബചപന്ഷന് 
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• അവശതഭാ ചപന്ഷന് 

• മരണഭാനനര സഹഭായലാം 

• ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം 

• വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം 

• പ്രസവഭാനുകൂലലലാം 

• വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം 

(സനി)  ചകേ.എസച്ച്.എഫച്ച്.ഇ.  മുകഖന നടപഭാക്കുന്ന എന്.ആര്.ചഎ.  ചനിടനികേളനില്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലണച്ച്. 

(ഡനി)  കനഭാര്ക്കയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനില്  തഭാചഴെപറയുന്ന പുതനിയ പദതനികേള
ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുണച്ച്. 

1. പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുചട ഓണചചലന് രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വനിവരകശഖരണവുലാം.
(creation of online registration system and a database) 

2.  ചതഭാഴെനില് അകനസഷണലാം ചചനപുണലവുലാം റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച്,  റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെനിനച്ച് മുമലാം
കശഷവുമുള കസവനങ്ങള.  (New  initiative  for  market  research,  skill  Pre-
Recruitment, Recruitment and Post recruitment services) 

3. കലഭാകേ കകേരള സഭ 

4. കഗഭാബല് കകേരള കേളചറല് സകമ്മേളനലാം. 

5. വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില് നനിനള എമര്ജന്സനി ആലാംബുലന്സച്ച് സര്വതീസച്ച്.

പഭാരഭാചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം  ലകബഭാറടറനികേളുചടയുലാം
നനിയനണലാം 

15 (*315) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .  ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വലഭാപകേമഭായനി  യഭാചതഭാരു  നനിയനണവുമനിലഭാചത
പഭാരഭാചമഡനിക്കല് കകേഭാഴ്സുകേള എന്ന കപരനില് എകച്ച്കറ,  ഇ.സനി.ജനി,  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്,
ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനി ചടകതീഷലന് കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്ന സ്ഥഭാപനങ്ങചള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളക്കച്ച്  യഭാചതഭാരു  നനിയനണവുമനിചലന്ന  ആകക്ഷപലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി)  ''അചചലഡച്ച്  &  ചഹല്ത്തച്ച്  ചകേയര്  ചപ്രഭാഫഷണല്സച്ച്  ചസന്ട്രെല്
കേസൗണസനില്  ബനില്  2015''-ചന്റെ   കേരടച്ച്  ബനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമമഭാകുകമ്പഭാള  കസറച്ച്  കേസൗണസനിലകേള
രൂപതീകേരനിചച്ച്  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേചള  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില്
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  നനിലവനില്  സസകേഭാരല  കമഖലയനിചല  ലഭാബുകേളുചടകമല്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നനിയനണലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന്  നനിയമമനില.  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
ആകരഭാഗലകമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലഭാബുകേളുചട  പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  "കകേരള
ക്ലെെനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  (രജനി.&ചറഗ.)  ബനില്  2017”-നച്ച്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  കകേരള  ക്ലെെനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷച്ച് ചമന്റെച്ച്  ബനില്
നനിയമമഭാകുന്നകതഭാചട  മഭാതകമ  ലഭാബുകേളുചടകമല്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നനിയനണലാം
ഏര്ചപടുത്തഭാന് കേഴെനിയുകേയുള. 

ജതീവന്രക്ഷഭാ മരുനകേളുചട ഗണനനിലവഭാരവുലാം വനിലയുലാം 

16 (*316) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവന് രക്ഷഭാ മരുനകേളുചടയുലാം ശസക്രനിയഭാ ഉപകേരണങ്ങളുചടയുലാം വനില
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  മരുനകേളക്കുലാം  വലതലസ  വനില
ഈടഭാക്കുന്നതച്ച്  തടയഭാനഭായനി  ഇവയുചട  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജതീവന്  രക്ഷഭാ  മരുനകേളുചടയുലാം  ശസക്രനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുചടയുലാം
ഗണനനിലവഭാരവുലാം  വനിലയുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  വകുപനിനച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഇടചപടഭാന് സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് അതനിചന്റെ കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  മരുനകേളുചട  വനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അധനികേഭാരമനില. രഭാജലത്തച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് വനില്ക്കചപടുന്ന മരുനകേളുചട വനില നനിയനനിക്കഭാന്
അധനികേഭാരചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  കകേന്ദ്ര  ചകേമനിക്കല്സച്ച്  &  ചഫര്ടനിചചലകസഴച്ച്
വകുപനിനുകേതീഴെനിലള  കദശതീയ  ഒസൗഷധവനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി
(എന്.പനി.പനി.എ.)-ചയ ആണച്ച്. 

(ബനി) മരുനകേളുചട വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനികക്കണതച്ച്
കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനിയഭാണച്ച്.  കദശതീയ  ഒസൗഷധ  വനില
നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  നനിശയനിചനിട്ടുള  സതീലനിലാംഗച്ച്  ചചപ്രസനികനക്കഭാളുലാം  കൂടനിയ
വനിലയച്ച്  മരുനകേള വനില്പന/വനിതരണലാം നടത്തഭാന് പഭാടനില എന്നതഭാണച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്
ചചപ്രസച്ച് കേണകട്രെഭാള ഓര്ഡര്  2013 നനിഷര്ഷനിക്കുന്നതച്ച്. നനിലവനിചല വലവസ്ഥകേള
അനുസരനിചച്ച് ഇസൗ വനിലയനില് നനിനലാം തഭാഴനി വനില്പന നടത്തുന്നതനില് നനിയമപരമഭായനി
ചതറനില. 

(സനി)  ഡ്രഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്  ആക്ടച്ച്  &  റൂളസച്ച്,  ഡ്രഗ്സച്ച്  ചചപ്രസച്ച്
കേണകട്രെഭാള ഓര്ഡര് എന്നനിവയുചട മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഗണനനിലവഭാരമുള
മരുനകേളഭാണച്ച് നനിര്മ്മേനിചച്ച് വനിതരണലാം/വനില്പന നടത്തുന്നചതനലാം കദശതീയ ഒസൗഷധവനില
നനിയനണ അകതഭാറനിറനി നനിശയനിചറപനിചനിട്ടുള വനിലയച്ച് ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് മരുനകേള
ലഭലമഭാക്കുനചണനലാം ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള വകുപച്ച് കേര്ശന പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട
ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  ഗണനനിലവഭാരമുള മരുനകേള നനിശനിത വനിലയനില് ലഭലമഭാക്കുകേ
എന്നതഭാണച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ പ്രധഭാന കേര്ത്തവലലാം.  നനിരനരമഭായ
പരനികശഭാധനകേളനിലൂചടയുലാം  വകുപ്പുതല/നനിയമനടപടനികേളനിലൂചടയുലാം  പ്രസ്തുത  ദസൗതലലാം
വകുപച്ച് ഫലപ്രദമഭായനി നടത്തനിവരുനണച്ച്. 
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ആയുര്കവദ നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം 

17 (*317) ശതീ  .   കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ  വകുപനിലലാം ആയുര്കവദ ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലലാം കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത വകുപ്പുകേളക്കച്ച് കേതീഴെനില് കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന നഴ്സുമഭാരുചട  കജഭാലനി
സമയചത്ത സലാംബന്ധനിചച്ച് മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഐ.എസച്ച്.എലാം. ഡയറക്ടകറഭാടച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ആവശലചപടനിരുകന്നഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  ഐ.എസച്ച്.എലാം.  ഡയറക്ടര്  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനച്ച് നലനിയ മറുപടനിയുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത വകുപ്പുകേളക്കച്ച് കേതീഴെനില് കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന നഴ്സുമഭാരുചട  കജഭാലനി
സമയലാം  എട്ടുമണനിക്കൂറഭായനി  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  തടസലാം  എനഭാണച്ച്;  ആയതച്ച്
പരനിഹരനിക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ) ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപനിചല നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം രഭാവനിചല 8
മണനിമുതല് ചചവകേനിടച്ച് 6 മണനിവചരയുലാം ചചനറച്ച്  ഡറ്റ്യൂടനി  ചചവകുകന്നരലാം 6 മണനിമുതല്
അടുത്ത ദനിവസലാം രഭാവനിചല 8 മണനിവചരയുമഭാണച്ച്. 

ആയുര്കവദ ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചല നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം
രഭാവനിചല 8 മണനി മുതല് ചചവകുകന്നരലാം 5 മണനിവചരയുലാം, ചചനറച്ച് ഡറ്റ്യൂടനി ചചവകുകന്നരലാം
5 മണനിമുതല് അടുത്ത ദനിവസലാം രഭാവനിചല 8 മണനിവചരയുമഭാണച്ച്. 

(ബനി) ആവശലചപടനിരുന. ആയുര്കവദ നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനിസമയലാം 8 മണനിക്കൂര്
ആക്കനി  നനിജചപടുത്തുന്നതസലാംബന്ധനിച  വനിഷയത്തനില്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കണചമന്നച്ച്
മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. 

(സനി)  നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച്  മൂന്നച്ച്  ഷനിഫച്ച്  ഡറ്റ്യൂടനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്ന ഇനത്തനിലലാം ചസഷലല് ഡറ്റ്യൂടനി അലവന്സച്ച് നല്കുന്ന
ഇനത്തനിലലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സഭാമ്പത്തനികേ  സ്ഥനിതനി  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  ഭഭാരതതീയ
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ചനികേനിതഭാ  വകുപനിചലയുലാം  ആയൂര്കവദ  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിചലയുലാം
നഴ്സുമഭാരുചട കജഭാലനി സമയലാം മൂന്നച്ച് ഷനിഫച്ച് ആക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനിക്കഭാന്
കേഴെനിയനിചലന്ന വനിവരലാം മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  അനുവദനിചനിട്ടുള  തസനികേകേളുചട  അപരലഭാപ്തതയഭാണച്ച്  കേഭാരണലാം.
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കറഷന് കേടകേളവഴെനി മചണണ, പഞസഭാര വനിതരണലാം 

18 (*318)  ശതീ  .   ചകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏപ്രനില് മുതല് കറഷന് കേടകേള വഴെനി പഞസഭാര വനിതരണലാം ചചയ്യുവഭാന്
കേഴെനിയുകേയനിചലനലാം ചവടനിക്കുറച മചണണ വനിഹനിതലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കനിചലനലാം കകേന്ദ്ര
ഭക്ഷലമനനി  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സബ് സനി ഡനി  നനിരക്കനില്  പഞസഭാര  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്
പ്രതനിമഭാസലാം എത രൂപയുചട അധനികേ ബഭാധലതയുണഭാകുലാം;

(സനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നനിലവനില് വന്നകശഷലാം മുന്ഗണനഭാപടനികേയനില്ചപടവര്ക്കച്ച്
പ്രതനിമഭാസലാം എത അളവനിലഭാണച്ച് പഞസഭാര നല്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രലാം  സബ് സനിഡനി  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയഭാലലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ് സനിഡനി  നല്കേനി  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനിലളവര്ക്കച്ച്  പഞസഭാര  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ)   അറനിയനിപച്ച്  ലഭലമഭായനിടനില;  എന്നഭാല്  ചചവദക്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേളുചട
എണത്തനിനനുസൃതമഭായനി  മചണണ  വനിഹനിതത്തനില്  എലഭാ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കുലാം
കുറവച്ച് വരുത്തഭാറുണച്ച്. 

(ബനി) 11.28 കകേഭാടനി രൂപ 

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ/എ.എ.ചചവ.  കറഷന്  കേഭാര്ഡനില്  ഉളചപട  അലാംഗത്തനിനച്ച്
പ്രതനിമഭാസലാം  250  ഗ്രഭാലാം വതീതലാം പഞസഭാര കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനച്ച്  13.50  രൂപ നനിരക്കനില്
നല്കേനിവരുന. 
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(ഡനി)  സബ്സനിഡനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
അറനിയനിപച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നപക്ഷലാം സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കദശതീയ വനനിത, മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനുകേള 

19 (*319) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷന്,  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്
എന്നനിവയുചട അധനികേഭാരവുലാം കേര്ത്തവലവുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങള  രഭാഷതീയ  ഉപകേരണങ്ങളഭായനി  മഭാറുനചവനലാം
അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്  വരഭാത്ത  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഇടചപടച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിചനതനിചര  വഭാര്ത്ത  സൃഷ്ടനിക്കുനചവനമുള  ആകക്ഷപചത്തക്കുറനിചച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചഫഡറല്  തതസങ്ങളക്കച്ച്  വനിരുദമഭായനി,  അധനികേഭാര  പരനിധനിവനിടച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി  ആകക്ഷപമുള  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷനുകേളുചട  നടപടനി,  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  ആവശലചമങനില്  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം തയഭാറഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) കദശതീയ വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷചന്റെ അധനികേഭാരവുലാം കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം 

1. ഭരണഘടനയുലാം  രഭാജലചത്ത  നനിയമങ്ങളുലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്
വനനിതകേളുചട സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതഭാണച്ച് കദശതീയ വനനിതഭാ
കേമ്മേതീഷചന്റെ മസൗലനികേമഭായ കേര്ത്തവലലാം. ഇതനിനഭായനി ഭരണഘടനഭാപരമഭായുലാം
നനിയമപരമഭായുലാം  വനനിതകേളക്കുള  സുരക്ഷചയ  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പുനനഃപരനികശഭാധന  നടത്തുകേ  (review  the  Constitutional  and  Legal
safeguards for women) എന്നതലാം ചുമതലയനില്ചപടുന. 

2. വനനിതകേളുചട  ഉന്നമനവുലാം  സുരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചടയുള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗങ്ങളുചട ശനിപഭാര്ശകേള. 

3. വനനിതകേളുചട  പരഭാതനികേളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനുള
സഭാഹചരലചമഭാരുക്കല്. 
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4. നയപരമഭായ  വനിഷയങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  അതനില്  സതീകേചള
ബഭാധനിക്കുന്ന  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കവണ
ഉപകദശങ്ങള നല്കുകേ. 

കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന്റെ അധനികേഭാരങ്ങളുലാം കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം 

1993-ചല  മനുഷലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടച്ച്  (1994-ചല  കകേന്ദ്ര  ആക്ടച്ച്
നമ്പര്10)  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനുലാം  രൂപതീകൃതമഭായതച്ച്.  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷചന്റെ
അധനികേഭാരവുലാം കേര്ത്തവലങ്ങളുലാം പ്രസസ്തുത ആക്ടനിചല മൂന്നഭാലാം അദലഭായത്തനില് 12 മുതല്
16 വചര പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.  

ചുരുക്കത്തനില് 

1. മനുഷലഭാവകേഭാശ ലലാംഘനലാം സലാംബന്ധനിച കകേഭാടതനി നടപടനികേളനില് കകേഭാടതനി
അനുമതനികയഭാചട കേക്ഷനികചരുകേ. 

2. ജയനിലകേള, സലാംരക്ഷണഭാലയങ്ങള, പുനരധനിവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള, ചനികേനിതഭാലയങ്ങള
മുതലഭായവ സന്ദര്ശനിചച്ച് അവനിടങ്ങളനിചല അകനവഭാസനികേളുചട അടനിസ്ഥഭാന
ജതീവനിത  സസൗകേരലങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കുകേ. 

3. ഭരണഘടനഭാപരവുലാം  നനിയമപരവുമഭായ  നനിലവനിലള  മനുഷലഭാവകേഭാശ
പരനിരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട  നനിര്വഹണവുലാം ഫലപ്രഭാപ്തനിയുലാം  വനിലയനിരുത്തനി
യുക്തമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ. 

4. മനുഷലഭാവകേഭാശ ധസലാംസനങ്ങള,  അതനിക്രമങ്ങള,  ഭതീകേര പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മുതലഭായവ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനിരതീക്ഷണങ്ങള  നടത്തനി  പരനിഹഭാരങ്ങള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ. 

5. മനുഷലഭാവകേഭാശചത്ത സലാംബന്ധനിച അനര്കദ്ദേശതീയ കേരഭാറുകേള,  പ്രഖലഭാപനങ്ങള
മുതലഭായവ വനിശകേലനലാം ചചയച്ച് പ്രഭാകയഭാഗനികേ നടപടനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ. 

6. മനുഷലഭാവകേഭാശലാം സലാംബന്ധനിച ഗകവഷണ പഠനങ്ങള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം
ഏചറടുക്കുകേയുലാം ചചയ്യുകേ. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  നനിയമവുലാം  ചടവുലാം  ലലാംഘനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചഭാല്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 
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ട്രെഭാന്സച്ച് പഭാകന്റെഷന് ഓഫച്ച് ഹറ്റ്യൂമന് ഓര്ഗന്സച്ച് ആക്ടച്ച് 

20 (*320) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1994-ചല  ട്രെഭാന്സ് പഭാകന്റെഷന്  ഓഫച്ച്  ഹറ്റ്യൂമന്  ഓര്ഗന്സച്ച്  ആക്ടനിചല
വലവസ്ഥകേള വലഭാപകേമഭായനി ലലാംഘനിക്കചപടുനചവന്ന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനില്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  മസനിഷ മരണലാം സ്ഥനിരതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം അവയവദഭാനത്തനിനുലാം കൃതലമഭായ
വലവസ്ഥകേള  നനിലവനിലകണഭാ;  ഇചലങനില്  അവ  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന്  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി)  4-2-2012  തതീയതനിയനിചല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്36/2012/
ആ.കു.വ.,  1-2-2017  തതീയതനിയനിചല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്16/2017/ആ.കു.വ.
എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  മസനിഷ  മരണലാം  സ്ഥനിരതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  അവയവദഭാനത്തനിനുലാം
കൃതലമഭായ വലവസ്ഥകേള നനിലവനിലണച്ച്. 

കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലലാം ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള ഏജന്സനി 

21 (*321) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതവനിതരണത്തനിനച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള ഏജന്സനിയഭായനി നനിലവനില് ആചരയഭാണച്ച് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനില്  നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ
ഏജന്സനിചയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(സനി) ഇതനിചനതനിചര ഹഹകക്കഭാടതനിയനില് കകേസച്ച് നനിലവനിലകണഭാ; കകേസനിചന്റെ
നനിലവനിചല അവസ്ഥ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ)  ചപഭാതവനിതരണത്തനിനച്ച്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ഏചറടുക്കുന്നതനിനുള  ഏജന്സനിയഭായനി  നനിലവനില്  സനിവനില്  സചചപസച്ച്
കകേഭാര്പകറഷചനയഭാണച്ച് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(ബനി) അചത. 

(സനി)  ട്രെഭാന്കസഭാര്കടഷന്  കേരഭാറനിനഭായനി  സചചപകകേഭാ  ചടണര്  ക്ഷണനിച
നടപടനിചക്കതനിചര  കകേസച്ച്  നനിലവനിലണച്ച്.  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിചനതനിചര
ഉത്തരവുകേചളഭാനലാം പഭാസഭാക്കനിയനിടനില. 

നലഭായവനിലയച്ച് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങള 

22 (*322) ചപ്രഭാഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  നലഭായവനിലയച്ച്  ചപഭാത  വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  അവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേചള  സൂപര്
മഭാര്ക്കറകേളഭായുലാം ഹഹപര് മഭാര്ക്കറകേളഭായുലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കൂടുതല് മഭാകവലനി ചമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ)  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉളചപചട  28  ഇനലാം
അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വചര
വനിലകുറചച്ച്  ഫതീ  ചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
ആവശലമഭായ അളവനില് ലഭലമഭാക്കനിവരുന. 
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അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  അരനിയുചട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം
വനില വര്ദനവച്ച് തടയുന്നതനിനുമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനചത്തഭാടഭാചകേ അരനിക്കട ചഫയറുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. എഫച്ച്.സനി.ചഎ.-ല്  നനിനലാം ഇ-ഓക്ഷന് മുകഖന പുഴുക്കലരനി, പചരനി
എന്നനിവ  സലാംഭരനിക്കുകേയുലാം  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
യഥഭാക്രമലാം 25 , 23  രൂപ ക്രമത്തനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന. ആനഭാ
ഇനത്തനിലള ലളനിത കുടുലാംബശതീ ബഭാന്റെഡച്ച്  അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനച്ച്  41.87   രൂപ
നനിരക്കനിലലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന.  ഓയനില്  പഭാലാം  ഇന്ഡലയുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്
കുടനഭാടന് മട അരനി കേനികലഭാഗ്രഭാമനിനച്ച് 33 രൂപയലാം വനിപണനലാം നടത്തുനണച്ച്. 

ആദനിവഭാസനി/തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട
വനിതരണത്തനിനഭായനി 22 സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  മഭാകവലനി  കസഭാര്  ഇലഭാത്ത  32  പഞഭായത്തുകേളനില്  അവ
ആരലാംഭനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  പ്രതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  10
ലക്ഷത്തനിനുകമല്  വനിറവരവുള  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  കുറഞ്ഞതച്ച്  1000  ച.അടനി
വനിസതീര്ണമുള  ചകേടനിടങ്ങളനികലയച്ച്  മഭാറനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേളഭായനി  ഉയര്ത്തനിയുലാം
പ്രതനിമഭാസലാം  25  ലക്ഷത്തനിനച്ച്  മുകേളനില്  വനിറവരവുളതലാം  2,500  ച.അടനിയനില്
അധനികേലാം  വനിസ്തൃതനിയുളതലാം  മതനിയഭായ  വഭാഹന  പഭാര്ക്കനിലാംഗച്ച്  സസൗകേരലമുളതലാം
പ്രധഭാനചപട  നഗരങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നതമഭായ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറകേചള
പതീപനിളസച്ച്  ബസഭാറുകേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയുലാം പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച്ച്.  സചചപകകേഭായച്ച്
സസനമഭായനി  ഭൂമനിയുള  സ്ഥലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  ചചഹപര്  മഭാര്ക്കറച്ച്
പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളക്കച്ച്  സഭാധലതയുള  സ്ഥലങ്ങളനില്
അനുകയഭാജലമഭായ  ചകേടനിടലാം  കേചണത്തനി  മഭാകവലനി  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി 

23 (*323)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള  അകതഭാറനിറനിയുചട  ഘടന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയഭാചണങനില്
മഭാറങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനിയുചട പ്രധഭാന ചുമതലകേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;
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(ഡനി)  ചുമതലകേള  യഥഭാസമയലാം  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനില്  അകതഭാറനിറനിക്കച്ച്
വതീഴ്ചകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിലക്കയറത്തനിനച്ച്
കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ-ഡനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനില നനിയനണ അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിടനില.
എന്നഭാല് മുന്കേഭാലങ്ങളനില് സനിവനില് സചചപസച്ച് വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു  'ചചപ്രസച്ച്
കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ചസല്' പ്രവര്ത്തനിചനിരുന. സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് അവശല സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്
അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്ന വനിലക്കയറലാം കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് കൃഷനി വകുപച്ച്,  ഇക്കകണഭാമനികച്ച്
&  സഭാറനിസനികച്ച്  വകുപച്ച്,  സചചപകകേഭാ,  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പച്ച്,  കസറച്ച്  ചഎ.റനി.  മനിഷന്,
ചഎ.ചഎ.ചഎ.റനി.എലാം.ചകേ.  എന്നനിവയുചട  പ്രതനിനനിധനികേചള  ഉളചപടുത്തനി  സനിവനില്
സചചപസച്ച്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു   'ചചപ്രസച്ച്  കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച്  ചസല്'
രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ചസലനിചന്റെ  രൂപതീകേരണലാം,  ഘടന,
പ്രവര്ത്തനലാം എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശകേള അടനിയനരമഭായനി സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിക്കുവഭാന് സനിവനില് സചചപസച്ച് ഡയറക്ടചറ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാന് നടപടനി 

24 (*324) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുഴുവന്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേചളയുലാം  ജനചചമതനി
കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതനിലൂചട കപഭാലതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്
എനച്ച് മഭാറമഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  ജനസസൗഹൃദമഭാക്കഭാന്  പരനിശതീലന  രതീതനിയനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയഭായനിട്ടുളവചരയുലാം
ക്രനിമനിനല് സസഭഭാവലാം വചപുലര്ത്തുന്നവചരയുലാം നനിയനനിക്കഭാനഭായനി എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ)  കകേരള കപഭാലതീസച്ച്  ആക്ടനിചല ചസക്ഷന്  64  പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
എലഭാ കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിലലാം കപഭാലതീസുലാം ചപഭാതജനങ്ങളുലാം തമ്മേനില് ചമചചപട
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ബന്ധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിയമപരമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കചപടതഭാണച്ച്
ജനചചമതനി  കപഭാലതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം.   ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് ചമചചപട സുരക്ഷയുലാം
സലാംരക്ഷണവുലാം ലഭനിക്കഭാന് ഇതച്ച് സഹഭായകേരമഭാകുന. 

(ബനി)  തടര്ചയഭായ പരനിശതീലനമുളചപചട വനിവനിധതരത്തനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇസൗ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്  ആവനിഷരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

(സനി) കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേളനില് പ്രതനിയഭായനിട്ടുളവചരയുലാം
ക്രനിമനിനല്  സസഭഭാവലാം  വചപുലര്ത്തുന്നവചരയുലാം  നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  അവര്ചക്കതനിചരയുള
കകേസ്സുകേളുചട  സസഭഭാവമനുസരനിചച്ച്  നനിയമനടപടനികേളുലാം  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചവരുന. 

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട കസവനലാം ഉറപഭാക്കല് 

25 (*325) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് മരുന്നച്ച് വനിപണനലാം രജനികസര്ഡച്ച് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള വഴെനി
മഭാതകമ ചചയ്യുവഭാന് പഭാടുള എന്ന നനിയമവുലാം കകേഭാടതനിവനിധനിയുലാം  ലലാംഘനിചചകേഭാണച്ച്
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്കപഭാലലാം ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളലഭാത്തവര് മരുന്നച്ച് വനിലന നടത്തുന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആശുപതനികേളനില്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കണചമന്നച്ച്
സലാംസ്ഥഭാന ഫഭാര്മസനി കേസൗണസനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനില് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട നനിയമനലാം നടത്തുന്നതച്ച് 1961- ചല
സഭാഫച്ച് പഭാകറണ പ്രകേഭാരമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട തസനികേ ആശുപതനികേളനില് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്):

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലലാം
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട തസനികേയുലാം പ്രവൃത്തനി സമയവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  മരുന്നച്ച്  വലഭാപഭാര  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം
സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനിലലാം രജനികസര്ഡച്ച് ഫഭാര്മസനിസനിചന്റെ
കസവനലാം ഉറപച്ച് വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  251991/എഫച്ച്1/2015/ആ.കു.വ.,
തനിരുവനനപുരലാം  തതീയതനി  20-10-2015  പ്രകേഭാരലാം  ആശുപതനികേളനില്
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട കസവനലാം ഉറപഭാക്കണചമന്നച്ച് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) അചത. 

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള ലഭലമഭായ ചപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

ആയുര്കവദ കമഖലയുചട വനികേസനലാം 

26 (*326) ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആയുര്കവദ കമഖലയുചട സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുള
പദതനികേള എചനലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആയുര്കവദ  ഔഷധ രലാംഗചത്ത ഗകവഷണത്തനിനഭായനി
നനിലവനില് എചനലഭാലാം സസൗകേരലങ്ങളഭാണുളതച്ച്;

(സനി)  ആയുര്കവദ  മരുനകേളുചട  കപരനില്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചടയുള  പരസലലാം
വഴെനിയുലാം അലഭാചതയുലാം വലഭാജ ഉലന്നങ്ങള വനില്ക്കുനചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇവയുചട  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള  സലാംവനിധഭാനലാം
എചനഭാചക്കയഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്): 

(എ)  ആയുര്കവദ  കമഖലയുചട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭഭാരതതീയ
ചനികേനിതഭാവകുപനിലലാം   ആയുര്കവദ  ചമഡനിക്കല്   വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലാം  ചുവചട
പറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപച്ച് : സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആയുര്കവദ ഡനിചസന്സറനികേള
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  നഭാലച്ച്  പഞഭായത്തുകേളനില്  കൂടനി  ആയുര്കവദ  ഡനിചസന്സറനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാ  ആയുര്കവദ  ആശുപതനികേചള  ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുലാം
പ്രഥമ പരനിഗണന നല്കേനി പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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വകുപനില്  ആവനിഷരനിചനിട്ടുള  പദതനികേള  അനുബന്ധലാം* ആയനി  ചുവചട
കചര്ക്കുന . 

ആയുര്കവദ  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്:  ആയൂര്കവദത്തനിചന്റെ  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനുലാം ഗകവഷണത്തനിനുലാം ഇന്റെര് നഭാഷണല് റനിസര്ചച്ച് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്
ആയുര്കവദ  (IRIA)  കേണ്ണൂരനില് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനചമടുത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം
നടനവരുന. 

മറച്ച് പദതനികേള അനുബന്ധലാം II-*ല് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആയുര്കവദ  ഒസൗഷധ രലാംഗചത്ത ഗകവഷണത്തനിനഭായനി
നനിലവനില്  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജച്ച്,  തനിരുവനനപുരലാം,  ഗവണചമന്റെച്ച്
ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജച്ച്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ,  വനി.പനി.എസച്ച്.വനി.  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജച്ച്,
കകേഭാടയല്  എന്നതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങചള  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മൃഗങ്ങളനിലള
മരുനപ്രകയഭാഗ  പഠനത്തനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ചകേഭാരടനിയനിലള  ചകേയര്  കകേരളലാം  എന്ന
സ്ഥഭാപനചത്തയുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ഉണച്ച്. ആയുര്കവദ മരുനകേളുചട ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച്
കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനിലള ഡ്രഗ്സച്ച് ചടസനിലാംഗച്ച് ലഭാബനില് ആയുര്കവദ, സനിദ,
യുനഭാനനി  എന്നനിവയച്ച്  മഭാതമഭായനി  ഒരു വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇവനിചട  മൂന്നച്ച്
സ്ഥനിര  അനലനിസ്റ്റുകേള  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തുന.  കൂടഭാചത  കേരഭാര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സതീമനില്  (2014-15)  9  ജതീവനക്കഭാചര  കൂടനി
നനിയമനിചച്ച്  ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തുന.  ഒസൗഷധങ്ങളനിചല ചഹവനിചമറല്
പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  2015-16  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  Atomic  Absorption  Spectro  Photometer   എന്ന
ഉപകേരണലാം വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചപഭാളഭാരനി മതീറര് എന്ന ഉപകേരണലാം വഭാങ്ങഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  ആയൂഷനിചന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനി  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  ഒസൗഷധ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കുലാം
ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി  അഞച്ച്  ലഭാബുകേളുലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ഡ്രഗ്സച്ച് ഇന്ചസക്ടര്മഭാര് ഒസൗഷധ നനിര്മ്മേഭാണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനിര്മ്മേനിച  ഒസൗഷധങ്ങളുചടയുലാം  അവയനില്
കചര്ക്കഭാനുപകയഭാഗനിക്കുന്ന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുചടയുലാം  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചച്ച്
പരനികശഭാധനയഭായനി  ഡ്രഗ്സച്ച്  ചടസനിലാംഗച്ച്  ലഭാബനികലയച്ച്  അയയകേയുലാം  ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന. ആയുര്കവദ ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാളര് വനിഭഭാഗചത്ത
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനുള നയപരമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന് പദതനി 

27 (T*327) ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷച്ച് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  ഏചതഭാചക്ക
വകുപ്പുകേളുചട കൂടഭായ പ്രവര്ത്തനമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) ഇതനികലയ് ക്കഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമഗ്രമഭായുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായുലാം  മുകന്നഭാടച്ച്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുലാം
മനനി  തലത്തനിലലാം  ചസക്രടറനി  തലത്തനിലലാം  ജനിലഭാ-കബഭാക്കച്ച്-ഗ്രഭാമ  പ ഞഭായത്തച്ച്
തലങ്ങളനിലലാം ഏചതഭാചക്ക കേമ്മേനിറനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ തലങ്ങളനില് കേര്മ്മേ പദതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എങ്ങചന  മുകന്നഭാടച്ച്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ) കൃഷനി, ജലവനിഭവലാം, തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണലാം, ടൂറനിസലാം, വനലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  ആസൂതണ  സഭാമ്പത്തനികേ  കേഭാരലലാം  എന്നതീ  വകുപ്പുകേളുചട  കൂടഭായ
പ്രവര്ത്തനലാം  വഴെനിയഭാണച്ച്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച് സമയബന്ധനിതമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടു  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന്  മുഖലമനനിയുചട  അദലക്ഷതയനില്  ഹരനിത  കകേരളലാം
മനിഷനുലാം ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനില് വനിവനിധ വകുപച്ച്  ചസക്രടറനിമഭാചര
ഉളചപടുത്തനി എലാംപകവര്ഡച്ച് കേമ്മേനിറനിയുലാം സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

ജനില, കബഭാക്കച്ച്,  നഗര- ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച് തലങ്ങളനില് ഒരു ഏകേതീകൃത മനിഷന്
സലാംവനിധഭാനവുലാം  ഓകരഭാതലത്തനിലലാം  ശുചനിതസലാം,  കൃഷനി,  ജലവനിഭവലാം  എന്നതീ  മൂന്നച്ച്
കമഖലകേളനില് കേര്മ്മേകസനകേളുലാം ഫലപ്രദമഭായനി പ്രവര്ത്തനിചച്ച് ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുന.

(സനി)  ഉണച്ച്.  പരനിപൂര്ണ  ജനപങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ
തലങ്ങളനിലള മനിഷനുകേളുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് എലഭാ രഭാഷതീയ പഭാര്ടനികേളുചടയുലാം

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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സഭാമൂഹല  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുചടയുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളുചടയുലാം  സഹകേരണലാം
ഉറപഭാക്കുനണച്ച്.  നനിലവനിലള  ജനകേതീയഭാസൂതണ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  മനിഷനുകേള
സലാംകയഭാജനിപനിചച്ച് ഫലപ്രഭാപ്തനി ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ലക്ഷലമനിടുന. 

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം 

28 (*328) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലക്ഷലഭാധനിഷനിത ചപഭാതവനിതരണ സമ്പ്രദഭായത്തനില് നനിനലാം ഭക്ഷലഭദതഭാ
സമ്പ്രദഭായത്തനികലയച്ച്  മഭാറുകമ്പഭാള  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഏചതങനിലലാം  ജനിലയച്ച്  മുമ്പച്ച്
ലഭനിചതനിലലാം അധനികേലാം ധഭാനലങ്ങള ലഭനിക്കുകമഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്ന പ്രതനിമഭാസ ധഭാനല വനിഹനിതത്തനില് എത കുറവഭാണച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളളചതന്നച്ച്
പറയുകമഭാ;

(സനി) ഈ കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാൻ എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാൻ
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ)  ലക്ഷലഭാധനിഷനിത  ചപഭാതവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  കേഭാര്ഡച്ച്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്
ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം എ.എ.ചചവ.  ഒഴെനിചകേയുള മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണത്തനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്   ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതച്ച്.  അനനിമ  പടനികേയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ജനിലകേളക്കുള
വനിഹനിതലാം തനിടചപടുത്തനിവരുന. 

(ബനി) പ്രതനിമഭാസലാം 14666.67 ചമട്രെനികേച്ച് ടണ ധഭാനലത്തനിചന്റെ കുറവുണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം
ലഭലമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അളവച്ച്,  അഡ്കഹഭാകേച്ച്
വനിഹനിതമുളചപചട  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
ലഭനിചചകേഭാണനിരുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അളവനികനക്കഭാള  കുറവഭായതനിനഭാല്
ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിചന്റെ
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അളവച്ച് പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്ത മുഴുവന് ആളുകേളക്കുലാം കറഷന്
നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണചമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയുലാം  വകുപ്പുമനനി
തലത്തനിലലാം മുഖലമനനി തലത്തനിലലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടച്ച്
കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  ലഭലത
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  OMSS  ഇക്കകണഭാമനികേച്ച്  നനിരക്കനില്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനിയുലാം  സചചപകകേഭാ ഒസൗടച്ച് ചലറകേള വഴെനി വനിതരണലാം നടത്തുനണച്ച്. 

സനി.ആര്. ഇസഡച്ച്. ക്ലെെനിയറന്സച്ച് 

29  (*329)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ആര്.ഇസഡച്ച്.  (Coastal  Reserve  Zone)  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ശഭാസ സഭാകങതനികേ
വകുപനിനച്ച് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിക്കുന്ന രതീതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസ്ഥനിതനി  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപച്ച്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
എടുക്കുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനി.ആര്.ഇസഡച്ച് ക്ലെെനിയറന്സനിനുകവണനി ശഭാസ സഭാകങതനികേ വകുപനിനച്ച്
ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനിന്കമല്  എടുക്കുന്ന  നടപടനികേള  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്
അറനിയഭാനുള അവസരലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സമയബന്ധനിതമഭായനി അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി  (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): 

(എ)  1991  ചഫബ്രുവരനി  19-ചല കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസ്ഥനിതനി മനഭാലയത്തനിചന്റെ
CRZ  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനതീയമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളക്കച്ച്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലള  അകപക്ഷകേള  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള  മുകഖനയഭാണച്ച്  സമര്പനികക്കണതച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നമ്പരനിടച്ച്
ക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  പരനിസ്ഥനിതനി
കേസൗണസനിലനിചല  (KSCSTE)   ചടകനിക്കല്  വനിഭഭാഗലാം  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിക്കുകവണനി  ഇസൗ  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  2011-ചല  തതീരകദശ
നനിയനണ വനിജ്ഞഭാപനലാം അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി റനികപഭാര്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കുന. ഇപ്രകേഭാരലാം
തയഭാറഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സഹനിതലാം മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില് തതീരകദശ പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിയുചട  പരനിഗണനയയചച്ച്  തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കുന.  ഇസൗ  തതീരുമഭാനങ്ങള
തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങചളയുലാം അകപക്ഷകേചനയുലാം അറനിയനിക്കുന. 
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(ബനി)2016 ഒകക്ടഭാബര് 3-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)നമ്പര്145/2016/GAD (SRO
No.  620/2016)  വനിജ്ഞഭാപനപ്രകേഭാരലാം  (അനുബന്ധലാം)  CRZ  സലാംബന്ധനിച
വനിഷയങ്ങള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  പരനിസ്ഥനിതനി
വകുപനിചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആവശലചപടതനുസരനിചച്ച്
പരനിസ്ഥനിതനി   കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപച്ച്  അദലക്ഷചയ  അകതഭാറനിറനിയുചട
ചമമ്പര് ചസക്രടറനിയഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിചച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിലവനില് ശഭാസ സഭാകങതനികേ വകുപനില് ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്തുവരുന്ന KCZMA  യുചട
ചസക്രകടറനിയറച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപച്ച്
അദലക്ഷയുചട  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി  ഡയറക്ടകററച്ച്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  അകതഭാറനിറനിയനില് ഓണചചലനഭായനി അകപക്ഷകേള സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  കസഭാഫച്ച് ചവയര്  തയഭാറഭാക്കനി  ആദലഘട  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്
നല്കേനിക്കഴെനിഞ.  ഇതച്ച്  നടപനിലഭാക്കനി  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  അകപക്ഷകേള  സലാംബന്ധനിച
നനിലവനിലള സ്ഥനിതനി  അകപക്ഷകേനച്ച്  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധനിക്കുലാം.  നനിലവനില്
കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  പരനിസ്ഥനിതനി  കേസൗണസനിലനില്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള
ചഹല്പച്ച് ഡസനില്  (സഹഭായകേ കകേന്ദ്രത്തനില്)  അകപക്ഷ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള സസൗകേരലമുണച്ച്.  കൂടഭാചത അകതഭാറനിറനിയുചട തതീരുമഭാനലാം തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങചളയുലാം  അകപക്ഷകേചനയുലാം  കേത്തച്ച്  മുകഖന
അറനിയനിക്കുനമുണച്ച്. 

(ഡനി) പുതനിയ അകതഭാറനിറനി നനിലവനില് വരുവഭാനുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം
2016  ഏപ്രനില് മുതല് ജൂചചല വചര അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗച്ച്  കൂടനിയനിരുന്നനില.  2016
ഓഗസച്ച്  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വചര  6  മഭാസങ്ങളനിലഭായനി  അകതഭാറനിറനി
തടചരത്തുടചര  കൂടനിയ  8  മതീറനിലാംഗകേളനില്  ആയനിരത്തനി  നഭാന്നൂറനി  മുപത്തനിയഭാകറഭാളലാം
അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഓണചചലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം കൂടുതല് അകപക്ഷകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള അകതഭാറനിറനി സസതീകേരനിചവരുന. 

ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി വകുപനിചല സലാംവനിധഭാനങ്ങള 

30 (*330) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .  എസച്ച്  .  ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  കൃതലമഭായ  അളവനിലലാം  തൂക്കത്തനിലലാം  സഭാധനങ്ങള
ലഭലമഭാകുന എന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി വകുപനില് എചനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലളളതച്ച്;
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(ബനി)  സനിനനിമഭാ  തനികയററുകേളനിലലാം  കഷഭാപനിലാംഗച്ച്  മഭാളുകേളനിലലാം  പഭായച്ച്  ചചയ
ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഇതച്ച് നനിയനനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസര്ണത്തനിചന്റെ  പരനിശുദനി  അളക്കുന്നതനിനച്ച്  ലതീഗല്  ചമകട്രെഭാളജനി
വകുപനില് എചനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലളളതച്ച്;

(ഡനി) ജസലറനികേളനില് വനില്ക്കുന്ന സസര്ണത്തനിചന്റെ തൂക്കലാം കൃതലമഭാകണഭാ എന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ലതീഗല്  ചമകട്രെഭാളജനി  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുകണഭാ;  എങനില്
ഇത്തരത്തനില് എത കകേസ്സുകേളഭാണച്ച്  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം രജനിസര് ചചയതച്ച്
എന്നറനിയഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സചചപസുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്): 

(എ) ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി വകുപച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഇന്ചസക്ടറുചട
കനതൃതസത്തനിലലാം ജനിലഭാ തലത്തനില് അസനി.  കേണകട്രെഭാളറുചടയുലാം ചചഫ്ലയനിലാംഗച്ച് സസഭാഡച്ച്
അസനി.  കേണകട്രെഭാളറുചടയുലാം  കനതൃതസത്തനിലലാം സലാംസ്ഥഭാന തലത്തനില് ചനറച്ച്  കേണന്റെച്ച്
ചവരനിഫനികക്കഷന് യൂണനിറച്ച് അസനി.കേണകട്രെഭാളറുചട കനതൃതസത്തനിലലാം പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനകേളുലാം  പ്രകതലകേ  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നനിരനരലാം  നടത്തനി കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാചത
പരഭാതനികേളക്കച്ച് മുന്തൂക്കലാം നല്കേനി സമയബന്ധനിതമഭായനി വലഭാപഭാര സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ഇതച്ച് നനിയനനിക്കുവഭാന് പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന. 2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  MRP-കയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനില  ഇസൗടഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
Packaged  Commodities  Rules  18(2)  പ്രകേഭാരവുലാം  MRP  വലക്തമലഭാത്ത  Pre-
Packaged Commodity- കേള പ്രദര്ശനിപനിചതനിനച്ച് Packaged Commodities Rules
18(1)  പ്രകേഭാരവുലാം  12  കകേസ്സുകേള  എടുത്തനിട്ടുണച്ച്.  രഭാജനിഫതീസച്ച്  ഇനത്തനില്  59,500
രൂപ ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. തടര്നലാം ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  കേഭാക്കനഭാട്ടുള  ലതീഗല്  ചമകട്രെഭാളജനി  ഭവനനില്  x-ray
method, destructive method  എന്നനിങ്ങചന രണച്ച് തരത്തനിലള പരനികശഭാധനകേള
നടത്തനി സസര്ണത്തനിചന്റെ പരനിശുദനി നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഒരു Gold Testing and
Assaying Lab  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഉണച്ച്.  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  18  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയച്ച്
രഭാജനിഫതീസച്ച് ഇനത്തനില് 36,000 രൂപ ഇസൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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(ii) നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള 

ചകേ.എ.എസച്ച്. രൂപതീകേരണത്തനില് ചസക്രകടറനിയറച്ച് ജതീവനക്കഭാരുചട
ആശങകേള 

1 (3383)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എ.എസച്ച്. രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിചനതനിചര ചസക്രകടറനിയറച്ച് ജതീവനക്കഭാരുചട
ആശങകേള  എചനലഭാലാം  എനലാം  ഇവയനില്  വസ്തുതകേള  ഉകണഭാ  എനലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അവ എചനലഭാലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആനുകൂലലങ്ങള  ചവടനിക്കുറയകേ,  തസനികേകേള ഇലഭാതഭാക്കുകേ  എന്നനിവ
സര്ക്കഭാര് നയമല എന്ന ബഹു.മുഖലമനനിയുചട പ്രസഭാവനയുലാം ഒപലാം ചപ്രഭാകമഭാഷന്
സഭാദലതയുലാം ഐ.എ.എസച്ച്. സഭാദലതയുലാം കൂടുതലഭായനി ലഭനിക്കുചമന്ന മുഖലമനനിയുചട
ഉറപ്പുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  സമരലാം  ചചയ്യുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
മുഖലമനനിയുലാം  മുഖലമനനി  നനികയഭാഗനിച  ഉന്നത  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം  സലാംസഭാരനിചനിട്ടുലാം
പലവനിധ നനിസഹകേരണ സമരലാം തടരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര എന്തു നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുചന്നന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചസക്രകടറനിയറനിചനക്കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
സര്വതീസച്ച്  പുന:ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  18-8-2016-ല്  രൂപതീകൃതമഭായ
ചസക്രടറനിമഭാരുചട കേമ്മേനിറനി ജതീവനക്കഭാരുചട ആശങകേള സലാംബന്ധനിചച്ച് നവലാംബര് 17,
18,  19  തതീയതനികേളനില്  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച  നടത്തുകേയുണഭായനി.
തടര്ന്നച്ച്  13-1-2017-ല്  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുചട  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
മുഖലമനനിയുലാം  15-2-2017-ല്  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനിയുലാം  ചര്ച  നടത്തുകേയുണഭായനി.
നടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിചവരുന. 

പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമനലാം 

2 (3384) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  തസനികേളനിൽ  എൽ.  ഡനി.  ഹടപനിസച്ച്/ക്ലെെഭാർക്കച്ച്  ഹടപനിസച്ച്
തസനികേകേളനിൽ ഒഴെനിവുകേളുചണകേനിലലാം പനി.എസച്ച്.സനി .റഭാങച്ച് ലനിസനിൽ നനിന്നച്ച് നനിയമനലാം
നടക്കുന്നനില എനളതച്ച് ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  എൽ.ഡനി.  ഹടപനിസച്ച് തസനികേകേളനിചല നനിയമനത്തനിചല ചമചലകപഭാക്കച്ച്,
ഫയൽ  നതീക്കചത്ത സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനചവന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനിൽചപട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാൻ  നനിലവനിലള  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളനിൽ  നനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)    വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം  ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്ന
മുറയച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് പടനികേകേള റദ്ദേഭാക്കുന്നതമൂലമുള പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള

3 (3385) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാമമഭാത  നനിയമനങ്ങള  നടന്നതലാം,  നനിലവനില്  ഒഴെനിവുകേളുളതമഭായ
തസനികേകേളനികലയച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ   പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  പടനികേകേള  ഒറയടനിക്കച്ച്
റദ്ദേഭാക്കുന്നതമൂലമുള പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള ഒഴെനിവുകേള ഈ റഭാങച്ച് പടനികേകേളനില് നനിനലാം നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്
എചനങനിലലാം തടസലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേസ്ഥനിതനി  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  തടസലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനകണഭാ; എങനില് പരനിഹഭാര നടപടനികേചളക്കുറനിചച്ച് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഒരു തസനികേയുചട നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസച്ച്.സനി.  തയഭാറഭാക്കുന്ന
റഭാങച്ച് പടനികേ നനിലവനില് വരുന്ന തതീയതനി മുതല് കുറഞ്ഞതച്ച്  ഒരു വര്ഷവുലാം പരമഭാവധനി
മൂനവര്ഷവുലാം ആണച്ച് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി.  ഇപ്രകേഭാരലാം  3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായ
കശഷവുലാം പ്രസസ്തുത ലനിസനില് നനിനലാം ഒരഭാചളകപഭാലലാം നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ചചയഭാത്ത
പക്ഷലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്നതവചര  അചലങനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  വചര
(ഏതഭാകണഭാ ആദലലാം വരുന്നതച്ച് അതവചര) ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന് വലവസ്ഥയുണച്ച്. 

(ബനി)  ഒരു തസനികേയുചട നനിയമനത്തനിനഭായനി തയഭാറഭാക്കുന്ന റഭാങച്ച് പടനികേയുചട
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  കശഷലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്ന
ഒഴെനിവനികലയച്ച് പ്രസത റഭാങച്ച് ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന് വലവസ്ഥയനില. 

(സനി)  ഇല. 
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പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖനയുള നനിയമനലാം 

4 (3386)  ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  നഭാളനിതവചര  നടന്ന

പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമനത്തനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനില് നനിന്നച്ച്  എത തസനികേകേള വതീതലാം റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ  തസനികേകേളനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിയമനലാം

നടക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം 31-1-2017  വചര ആചകേ

29900  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  26642  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. *

(സനി)  റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ ഒഴെനിവുകേളനികലയച്ച് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലളളവയനില്

നനിനലാം പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുനണച്ച്. 

എലാം.എല്.എ.-മഭാര് നല്കുന്ന പരഭാതനികേള 

5 (3387)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നല്കുന്ന പരഭാതനികേളക്കച്ച്  മറുപടനി  നല്കുന്നതനിനുലാം

സസതീകേരനിച  നടപടനിയുചട  വനിവനിധ  ഘടങ്ങള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനലഭാലാം

സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്  ബഹു.  മുഖലമനനിയുചടയുലാം  മറ  മനനിമഭാരുചടയുലാം  ഓഫതീസുകേളനില്

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനിയുചട വനിവനിധ ഘടങ്ങള അറനിയുന്നതനിനച്ച് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച്

ഓണഹലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട ഓഫതീസനില് ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള
ഉടന്  സഭാന്  ചചയച്ച്  കരഖചപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  തടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനികലയമഭായനി  രൂപകേല്പന  ചചയനിട്ടുളള  കപഭാര്ടലനില്  രജനിസര്
ചചയ്യുന.   രജനിസര്  ചചയ്യുകമ്പഭാള  ലഭലമഭാകുന്ന  കഡഭാക്കറച്ച്  നമ്പര്  പരഭാതനിയനില്
കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുളള  ചമഭാഹബല്  കഫഭാണനികലയച്ച്   സകന്ദശമഭായനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുലാം.   തടര്ന്നച്ച്  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസ്ഥനച്ച്/ഓഫതീസനികലയച്ച്
അയയകേയുലാം ഇക്കഭാരലലാം പരഭാതനിക്കഭാരചന  തപഭാലനിലൂചട അറനിയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്നത
കൂടഭാചത പരഭാതനി  സസതീകേരനിച വനിവരലാം  അറനിയനിചചകേഭാണ്ടുളള മുഖലമനനിയുചട  കേത്തച്ച്
എലാം.എല്.എ.-യലാം  അയയഭാറുണച്ച്.  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
155300  എന്ന  നമ്പറനിചല  കകേഭാള  ചസന്റെറനില്  കഡഭാക്കറച്ച്  നമ്പര്  നല്കേനിയഭാല്
പരഭാതനിയുചട അകപഭാഴുളള നനില അറനിയുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതമഭാണച്ച്.  മറച്ച്  മനനിമഭാരുചട
ഓഫതീസുകേളനില്   എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  നല്കുന്ന പരഭാതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
രജനിസര് ചചയ്യുകേയുലാം  ഇ-ഫയല് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനിയുലാം,  അസല് പരഭാതനി കനരനിട്ടുലാം
ബന്ധചപട  വകുപച്ച്  കമധഭാവനികേള/  ചസക്രടറനിമഭാര്/  ബന്ധചപട  മറച്ച്  മനനിമഭാര്
എന്നനിവര്ക്കച്ച്  തടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നല്കേനിവരുന.   കൂടഭാചത
പ്രസ്തുത  വനിവരലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാചര  കേത്തച്ച്  മുകഖന  അറനിയനിക്കഭാറുമുണച്ച്.   ചനില
മനനിമഭാരുചട  ആഫതീസുകേളനില് പരഭാതനിയനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്
കനരനിടച്ച് പരഭാതനിക്കഭാചര അറനിയനിക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനവുലാം ഉണച്ച്. 

(ബനി)  നടപടനിയുചട വനിവനിധ ഘടങ്ങള എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് അറനിയുന്നതനിനഭായനി
ഓണഹലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്ന  യൂസര്  ഐഡനി,   പഭാസച്ച് കവര്ഡച്ച്  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
cmo.kerala.gov.in എന്ന ചവബ്ഹസറനില് നനിനലാം ഓകരഭാ പരഭാതനിയുചടയുലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങള കനരനിടച്ച് മനസനിലഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

എലാം.എല്.എ. - എ.ഡനി.എസച്ച്. കപഭാര്ടല് പദതനി 

6 (3388) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-എ.ഡനി.എസച്ച്.  കപഭാര്ടല്  പദതനിയനില്  ഫയലകേളുചട

നനിലവനിചല സ്ഥനിതനി യഥഭാസമയലാം കചര്ക്കഭാത്തതമൂലലാം പ്രസ്തുത ഫയല് വനിവരങ്ങള

അറനിയുവഭാന് എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കച്ച് ബുദനിമുടച്ച് അനുഭവചപടുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ആസനി വനികേസന ഫണനിചന്റെ ഫയലകേള ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന
ഓണഹലന് കസഭാഫച്ച് ചവയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള അതനിചന്റെ ആരലാംഭദശയനിലഭാണച്ച്.
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലാം സമര്പനിചനിട്ടുളള ആസനി
വനികേസന  പദതനികേളുചട  വനിശദവനിവരലാം  ചവബച്ച്  കപഭാര്ടലനിചന്റെ  കഹഭാലാം  കപജനില്
ലഭലമഭാണച്ച്. പദതനിയുചട നനിര്വഹണ ഘടങ്ങള യഥഭാസമയലാം സൂചനിപനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  വരുന.  ഇവ  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാചട  പദതനികേചള
സലാംബന്ധനിച മുഴുവന് വനിവരവുലാം യഥഭാസമയലാം അറനിയുവഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്. 

പനി. ആര്.ഡനി. പരസലങ്ങള 

7  (3389)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലങ്ങള  ഒരു  സസകേഭാരല  ഏജന്സനിക്കച്ച്  മഭാതലാം
നല്കേനിവരുന്നകേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സസകേഭാരല ഏജന്സനിയുചട കപരുലാം അഡ്രസ്സുലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എന്നച്ച്  മുതലഭാണച്ച്  ഈ  കേമ്പനനിയച്ച്  മഭാതമഭായനി  പരസലങ്ങള
ചകേഭാടുത്തുവന്നതച്ച്;  തതീയതനി  സഹനിതലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  അന മുതല് ഇനവചര
എത  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലലാം  ഈ  സസകേഭാരല  ഏജന്സനി
ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിചനതനിചര  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനസഷണലാം  ഉണഭാകയഭാ;  എങനില്
ഇതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) പനി.ആര്.ഡനി.-ക്കച്ച് സസനമഭായനി കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫറുലാം ഗ്രഭാഫനികേച്ച് ഡനിഹസനറുലാം
മറലാം  ഉളകപഭാള  ഇങ്ങചന  സസകേഭാരല  ഏജന്സനിചയ  പരസലത്തനിനച്ച്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  ഏതച്ച്  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്;  ഉത്തരവനിചന്റെ
കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചഭാണച്ച്  ഈ  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തനിയചതങനില്
കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   ഐ.&പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലങ്ങള  ഏചതങനിലലാം  ഒരു  സസകേഭാരല
ഏജന്സനിക്കച്ച്  മഭാതമഭായനി  നല്കുന്ന  പതനിവനില.   വകുപനില്ത്തചന്ന  പരസലങ്ങള
ഡനിഹസന്  ചചയച്ച്  പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനച്ച്  നല്കുന്നതഭാണച്ച്  പതനിവച്ച്.   പ്രകതലകേ
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സഭാഹചരലങ്ങളനില് പരസലലാം ഡനിഹസന് ചചയഭാന് ഡനിഹസനര്മഭാരുചടയുലാം സസകേഭാരല
ഏജന്സനികേളുചടയുലാം  കസവനലാം  കതടഭാറുണച്ച്.   ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഹമതനി
അഡസര്ഹടസനിലാംഗച്ച് വര്കച്ച് ഹപ്രവറച്ച് ലനിമനിറഡച്ച്, ഗനിരനിനഗര്, കേടവന, ചകേഭാചനി എന്ന
സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  പരസലലാം  ഡനിഹസന്  ചചയഭാന്  തഭാലരലപതലാം  ക്ഷണനിചച്ച്  വര്ക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)    ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  24-5-2016-  നഭാണച്ച് ടനി സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്
ആദലമഭായനി വര്ക്കച്ച് നല്കേനിയതച്ച്.  കകേഭാസച്ച് കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം കചര്ന്നച്ച് ഡനിഹസനനിചന്റെയുലാം,
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെയുലാം ഗണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് മഭാതമഭാണച്ച് തകേ നനിശയനിചച്ച്
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്. 

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഭാളനിതവചര 3,92,265 (മൂന്നച്ച് ലക്ഷത്തനി ചതഭാണ്ണൂറനി
രണഭായനിരത്തനി  ഇരുന്നൂറനി  അറുപത്തനി  അഞച്ച്  രൂപ  മഭാതലാം)  ടനി  ഏജന്സനിക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(ഡനി)  ഹമതനി  അഡസര്ഹടസനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനിക്കച്ച്  പരസലലാം  നല്കേനിയതനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വനിജനിലന്സച്ച്  വനിഭഭാഗലാം   ആവശലചപടനിരുന.  ആവശലചപട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഇതനികനഭാടകേലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   പരസലലാം  ഡനിഹസന്
ചചയ്യുന്നതനിനുലാം   വതീഡനികയഭാ  പരസലലാം   തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഹമതനി
അഡസര്ഹടസനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം,  നഭാളനിതവചര  13
ഡനിഹസന്  വര്ക്കുകേള  ടനി  സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുചണനലാം,  ഇതനിനകേലാം
3,92,265  രൂപ  സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുചണനലാം  പരസലകമഖലയനില്  ടനി
സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  മുന്പരനിചയമുചണനലാം,  പരസലലാം  നല്കേഭാന്  സസകേഭാരല
ഏജന്സനികേചള  ചുമതലചപടുത്തനിയനിടനിലഭാ  എനലാം  പനി.ആര്.ഡനി.   മുഖഭാനരലാം
തചന്നയഭാണച്ച്  പരസലങ്ങള  റനിലതീസച്ച്  ചചയഭാറുമുളള  മറുപടനി  വനിജനിലന്സനിനച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ&എഫച്ച്) കേഭാമ്പയനിനുകേളുചട ഭഭാഗമഭായനി പ്രകതലകേ സഭാഹചരലങ്ങളനില് വകുപച്ച്
സസകേഭാരല  ഏജന്സനികേളക്കച്ച്  ഡനിഹസന്  വര്ക്കച്ച്  നല്കേഭാറുണച്ച്.   ഇതനില്  നനിയമ
ലലാംഘനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

ഡയസ് കനഭാണ റദ്ദേച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

8  (T*3390)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നലഭായമഭായ അവകേഭാശങ്ങളക്കുകവണനി സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് കേഴെനിഞ്ഞ
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടത്തനിയ  പണനിമുടക്കുകേളനില്  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന്ന
ഡയസച്ച് കനഭാണ റദ്ദേച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാചടനഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് 

9 (3391)  ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് എനമുതല് നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനില് ധനകേഭാരലവകുപനിചന ഉളചപടുത്തരുചതന്ന
ചസക്രടറനിതല  സമനിതനിയുചട  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനച്ച്
കേഭാരണചമനഭാണച്ച്;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലഭാണച്ച്  ധനവകുപച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനിചന
പ്രസ്തുത  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള  രൂപതീകേരനിച  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസുകേളനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ഡനി)  ഒരു ഉപകദശകേവകുപഭായുലാം ബജറച്ച്,  കപ റനിവനിഷന്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേക്രയവനിക്രയത്തനിചന്റെ  നടത്തനിപ്പുകേഭാരന്,  സര്വതീസച്ച്  ചടങ്ങളുചട
ചുമതലക്കഭാരന്  എന്നതീ  നനിലകേളനിലലാം  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  വലതലസമഭായനി
നനിലചകേഭാള്ളുന്ന ധനകേഭാരലവകുപനിചന ചകേ.എ.എസച്ച്.-ല് ഉളചപടുത്തുന്നതച്ച്  ചകേഭാണച്ച്
ഉണഭാകയക്കഭാവുന്ന കദഭാഷവശങ്ങചളക്കുറനിചച്ച്  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മൂന്നഭാലാം ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശയനില് ചസക്രകടറനിയറനിചന
ചകേ.എ.എസച്ച്.-ല്  ഉളചപടുത്തുവഭാനുള  ശനിപഭാര്ശയുണഭായനിരുകന്നഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  4-1-2017-ചല  G.O.(Ms)No.1/2017/P&ARD  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് തതസത്തനില് രൂപതീകേരനിചചകേഭാണച്ച് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.

ചകേ.എ.എസച്ച്.  നടപനില് വരുത്തുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച തടര്നളള വനിഷയങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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(ബനി)  ധനകേഭാരല വകുപനിചന ഉളചപടുത്തരുചതന്നച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയനിടനില. 

(സനി&ഡനി)  ആയതച്ച് പ്രകതലകേമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിടനില. 

(ഇ)    ഉണച്ച്. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് 

10 (3392)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് രൂപവല്ക്കരനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.  രൂപതീകേരണവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് സര്വതീസച്ച് സലാംഘടനകേളുമഭായനി
ചര്ച നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; നടത്തനിചയങനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.  ഉളചപചടയുള  ഭരണ  പരനിഷഭാരങ്ങചളപറനി  പഠനിചച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കഭാന് ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ചകേ.എ.എസച്ച്.  നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചതനിനുള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.  രൂപവല്ക്കരണവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  കേരടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഏചതങനിലലാം കേമ്മേനിറനിചയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിചല  സനിവനില്  സര്വതീസനിചന്റെ  മധലതല  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ യുദകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലളള ആവശലകേത കബഭാധലചപടതനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  28-12-2016-ല്  കചര്ന്ന  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുകേയുലാം
ആയതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  4-1-2017-ചല  G.O.(Ms)No.1/2017/P&ARD
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്   കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  തതസത്തനില്
രൂപതീകേരനിചചകേഭാണച്ച് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച പ്രകതലകേചടങ്ങള
തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് രൂപതീകേരണവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്
ചസക്രടറനിമഭാരുചട കേമ്മേനിറനി ജതീവനക്കഭാരുചട അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനഭായനി  2016
നവലാംബര് 17, 18, 19 തതീയതനികേളനില് ചര്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.  തടര്ന്നച്ച്  13-1-2017-ല്
മുഖലമനനി  കനരനിട്ടുലാം  15-2-2017-ല്  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനിയുലാം  ചസക്രകടറനിയറച്ച്
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ജതീവനക്കഭാരുചട സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.  (അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്ക്കുന) 

(സനി)   നഭാലഭാമതച്ച് ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ പരനിഗണനഭാ വനിഷയങ്ങളനില്
കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച്  ഉളചപടനിടനില. 

ശതീ.  ഇ.  ചകേ.  നഭായനഭാര്  അദലക്ഷനഭായനിട്ടുളള  1997-ചല  3  -ാം
ഭരണപരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷചന്റെ   ശനിപഭാര്ശകേളുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ഡനി)  ഉണച്ച്.   കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളുചട  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭായുന്നതനിനുലാം
ചസക്രകടറനിയറച്ച് സര്വതീസച്ച് കൂടനി ഉളചപടുത്തനി  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  16-8-2016-ചല  G.O.(Rt)No.322/2016/
P&ARD  പ്രകേഭാരലാം  ആഭലനരവുലാം  വനിജനിലന്സുലാം  വകുപച്ച്  അഡതീഷണല്  ചതീഫച്ച്
ചസക്രടറനി അധലക്ഷയഭായനി ഒരു ചസക്രടറനിതല കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനി അതനികനല് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് 

11  (3393)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചപഭാതഭരണ വകുപച്ച്, ധനകേഭാരലവകുപച്ച്, കലഭാക്കല് ഫണച്ച് ഓഡനിറച്ച് വകുപച്ച്
എന്നനിവചയ  ഉളചപടുത്തനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പച്ച്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്
നനിലവനിലള ഭരണ പരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  നടത്തുന്ന  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  പരതീക്ഷയുചട
കയഭാഗലത എനഭാണച്ച്; ഏചതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലഭാണച്ച് ഇവചര നനിയമനിക്കുന്നതച്ച്; അതനില്
ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേചളയഭാണച്ച്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനില്
ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനിനച്ച്  കവണ  കയഭാഗലത,  പരതീക്ഷഭാ
രതീതനി എന്നനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ശതീമതനി നളനിനനി ചനകറഭാ അദലക്ഷയഭായനി എചനങനിലലാം പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  പകേര്പച്ച്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതനില്
എനഭായനിരുന നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന്നതച്ച്;  അതപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
സര്വതീസച്ച് നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  ലഭനിക്കുന്നവരുചട  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
തസനികേകേള ഏചതലഭാമഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  4-1-2017-ചല  G.O.(Ms)  No.  1/2017/P&ARD-ചന്റെ പകേര്പച്ച്
ഉളടക്കലാം  ചചയ്യുന.* ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനിലവനിലള  ഭരണ പരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷചന്റെ
അഭനിപ്രഭായലാം  കതടനിയനിടനില.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  3-ാം  ഭരണപരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷന്
ശനിപഭാര്ശ നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  നടത്തുന്ന  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്  പരതീക്ഷയുചട
കയഭാഗലത ബനിരുദമഭാണച്ച്.  ചസക്രകടറനിയറച്ച്,  കകേരള പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്   കേമ്മേതീഷന്,
അ    ഡസകക്കറച്ച്  ജനറല് ഓഫതീസച്ച്  (എറണഭാകുളലാം),  കകേരള  കസറച്ച്  ഓഡനിറച്ച്   എന്നതീ
വകുപ്പുകേളനികലയഭാണച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതച്ച്. കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനില്
ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുള  വകുപ്പുകേചള  സലാംബന്ധനിചച്ച്   4-1-2017-ചല  G.O.  (Ms)  No.
1/2017/P&ARD -ല് വനിശദമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനിനച്ച്  കവണ  കയഭാഗലത,  പരതീക്ഷഭാ
രതീതനി എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  16-8-2016-ചല  G.O.(Rt)  No.  322/2016/P&ARD  പ്രകേഭാരലാം
ആഭലനരവുലാം വനിജനിലന്സുലാം വകുപച്ച് അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായനി
ഒരു  ചസക്രടറനിതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അതനികനല്
അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുകേയുമുണഭായനി. ആയതനിചന്റെ പകേര്പച്ച്* ഉളടക്കലാം
ചചയ്യുന.  

(ഇ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് 

12 (3394)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  (KAS)
തടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചചവനലാം  പ്രസ്തുത  സര്വതീസച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിചചവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) ഇതനിനഭായനി പുറചപടുവനിച ഉത്തരവുകേളുചട പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.-ല്  ഉളചപടുന്ന  സലാംസ്ഥഭാന  സര്വതീസച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം

വകുപ്പുകേളുലാം  എചതഭാചക്കയഭാചണനലാം  പ്രസ്തുത  സര്വതീസനികലയളള  അടനിസ്ഥഭാന

കയഭാഗലത എനഭാചണനലാം , ഇതനിനഭായുളള പരതീക്ഷകേള നടത്തുന്നതച്ച് ആരഭാചണനലാം ,

ഇവയുചട ലനിസച്ച് എത വര്ഷകത്തയഭാണച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതമൂലലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുലാം,

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കുലാം ഉണഭാകേഭാവുന്ന കനടങ്ങള എചനലഭാലാം;

(ഇ)  ചകേ.എ.എസച്ച്.  രൂപതീകേരണചത്ത സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഏചതങനിലലാം  സര്വതീസച്ച്

സലാംഘടനകേള  എതനിര്പച്ച്  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം,  ഇതനിനഭാധഭാരമഭായനി  അവര്

പറയുന്നതച്ച്  എനഭാചണനലാം,  ഇതച്ച്  സര്വതീസനിചല  എത  ശതമഭാനലാം  ജതീവനക്കഭാര്

എനലാം, പ്രസസ്തുത രൂപതീകേരണചത്ത അനുകൂലനിക്കുന്ന സലാംഘടനകേള എചതലഭാചമനലാം

അവര് സര്വതീസനിചല എത ശതമഭാനമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ഇതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങള സമരത്തനികലര്ചപട്ടു

എനലാം,  ഇതനികനല്  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിചചവനലാം,  ചകേ.എ.എസച്ച്.

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചല സര്ക്കഭാര് നയലാം എചനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ശതീ.  ഇ.  ചകേ.  നഭായനഭാര്  ചചയര്മഭാനഭായനിട്ടുള  1997-ചല  3-ാം

ഭരണ  പരനിഷഭാര  കേമ്മേനിറനി  (വഭാലലലാം  II-  ഒന്പതഭാലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്)  കകേരള  സനിവനില്

സര്വതീസച്ച്  എന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം മുകന്നഭാട്ടുവചനിരുന. 24-9-2013-ചല ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)

7725/13/ജനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനഭായ  ഒരു

കേമ്മേനിറനിചയ  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരണത്തനിചന്റെ  സഭാധലതഭാ

പഠനത്തനിനഭായനി  ചുമതലചപടുത്തുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയുചട  ശനിപഭാര്ശകേള

അലാംഗതീകേരനിചചകേഭാണച്ച്  16-8-2014-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  228/2014/ജനി.എ.ഡനി.

ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി. അതനിനുകശഷലാം കേമ്മേനിറനി കൂടുതല് ശനിപഭാര്ശകേള

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  കഭദഗതനികേളകൂടനി  അലാംഗതീകേരനിചചകേഭാണച്ച്  5-1-2015-ല്  ജനി.ഒ.

(എലാം.എസച്ച്.)  1/2015/ജനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവനില്  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഉളചപചട  18  വകുപ്പുകേചള  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.

തടര്ന്നച്ച്  8-1-2015-ല്  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  9/2015/ജനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം

കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനില്  ചസക്രകടറനിയറനിചന  ഉളചപടുത്തുന്നതച്ച്
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പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുമുണഭായനി.

ചസക്രകടറനിയറനിചന  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്

ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി

(ആഭലനരലാം)  ചചയര്കപഴണഭായനിട്ടുള  ഒരു  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്

ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  (16-8-2016-ചല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.) 322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി.)

വനിവനിധ  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച  ചചയച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിരുന.   പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി

ചര്ച നടത്തനി അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടച്ച് 17-12-2016-ല് സമര്പനിച. 28-12-2016-നച്ച്

കൂടനിയ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്

രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.   അതനിചന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  4-1-2017-ല്  G.O.(Ms)  1/2017/P&ARD  ഉത്തരവഭായനി.

ഉത്തരവുകേളുചട പകേര്പ്പുകേള അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(സനി)  ചകേ.എ.എസച്ച്.-ല് ഉളചപടുന്ന വകുപ്പുകേചള സലാംബന്ധനിച 4-1-2017-ചല
G.O.(Ms)  1/2017/P&ARD  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്ക്കുന.  അടനിസ്ഥഭാന  കയഭാഗലത,  പരതീക്ഷ,  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
എന്നനിവ സലാംബന്ധനിച കേഭാരലങ്ങള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  പ്രഗത്ഭരഭായ യുവജനങ്ങചള പബനികേച്ച് സര്വതീസനികലയച്ച് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ചമചചപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചടക്കൂടച്ച് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നതീ
വനിവനിധ  ഉകദ്ദേശങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഉളചപചട  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
സര്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിജ്ഞഭാബദമഭാചണന്നതച്ച്
ഗവര്ണറുചട നയപ്രഖലഭാപന പ്രസലാംഗത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരുന. 

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഉയര്ന്നതലത്തനില്  ചപ്രഭാഫഷണലകേളു ചട  കസവനലാം
ഉചണങനിലലാം  ഇടത്തടനില്   പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഴെനിവുറ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട
കസവനലാം  ലഭലമഭാകക്കണതലാം  പുതനിയ  സകങതങ്ങള  പരമഭാവധനി  ഭരണ  രലാംഗത്തച്ച്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന്  ഉതകുലാംവനിധലാം  ഒരു  പുതതലമുറ  ഭരണരലാംഗകത്തയച്ച്
കേടനവകരണതലാം  അനനിവഭാരലമഭാചണനലാം  സര്ക്കഭാര്  കേരുതന.  അകതഭാചടഭാപലാം
കേഭാരലക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  ദുര്ബ്ബല  കമഖലയനിചല  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്   പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനുലാം ഒരു പുതനിയ കസവന സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തനിചയടുക്കഭാനുലാം കേഴെനികയണതണച്ച്.
വനികേസന രലാംഗത്തച്ച് കനരനിടുന്ന നനിരവധനി ചവല്ലുവനിളനികേള തരണലാം ചചയ്യുവഭാനുലാം കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  രൂപതീകേരണത്തനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന.  പദതനി
നനിര്വഹണ  തലത്തനിചല  പരനിചയക്കുറവുലാം  ചപ്രഭാഫഷണലകേളുചട  കുറവുലാം

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഇതരവകുപ്പുകേളുചട  പ്രശ്നങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനുള  അപരലഭാപ്തതയുലാം
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിചല  ചനില  നറ്റ്യൂനതകേളുലാം  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്
രൂപതീകേരണത്തനിലൂചട മഭാറനിചക്കഭാണ്ടുവരഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

(ഇ&എഫച്ച്) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് 

13 (3395)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനില്  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന
ഉളചപടുത്തരുചതന്ന  ചസക്രടറനിതല  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനച്ച് കേഭാരണചമചനന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലഭാണച്ച്  ധനവകുപച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനിചന
പ്രസ്തുത  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  രൂപതീകേരനിച  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസുകേളനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബജറച്ച്,  കപ-റനിവനിഷന്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
ക്രയവനിക്രയത്തനിചന്റെ നടത്തനിപ്പുകേഭാരന്, സര്വതീസച്ച് ചടങ്ങളുചട ചുമതലക്കഭാരന് എന്നതീ
നനിലകേളനില് പൂര്ണമഭായുലാം മറ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം വലതലസമഭായനി നനിലചകേഭാള്ളുന്ന
ഒരു ഉപകദശകേ വകുപച്ച് കൂടനിയഭായ ധനകേഭാരല വകുപനിചന കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
സര്വതീസനില്  ഉളചപടുത്തുന്നതച്ച്  ചകേഭാണ്ടുണഭാകയക്കഭാവുന്ന  കദഭാഷവശങ്ങചളക്കുറനിചച്ച്
സമഗ്രമഭായനി പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; പഠന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നഭാലാം  ഭരണ  പരനിഷഭാര  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപഭാര്ശയനില്  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസനില് ചസക്രകടറനിയറനിചന  ഉളചപടുത്തഭാനുള ശനിപഭാര്ശ
യുണഭായനിരുകന്നഭാ; ശനിപഭാര്ശ അടങ്ങനിയ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  16-8-2016-ല് രൂപതീകേരനിച ചസക്രടറനിതല സമനിതനി  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന
കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര് വതീസനില്  ഉളചപടുത്തരുചതന്നച്ച്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി &സനി)   പ്രകതലകേ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

(ഡനി) ഉണഭായനിരുന. 3-ാം ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ 9-ാാമതച്ച് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
3-ാം അദലഭായത്തനില് പ്രസസ്തുത ശനിപഭാര്ശ പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*.) 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസച്ച് നനിയമനത്തനിചല സലാംവരണലാം 

14 (3396) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : 
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .   പനി. : 
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് : 
ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് സര്വതീസനികലയള നനിയമനത്തനില്
നനിലവനിചല  സലാംവരണ  വലവസ്ഥ  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അതനിനച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  കനരനിടച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്ന  തസനികേകേളനില്
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുള സലാംവരണ വലവസ്ഥകേചളലഭാലാം ചകേ.എ.എസച്ച്.-നുലാം അകതപടനി
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇചലങനില്, പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖനയുള നനിയമനങ്ങളക്കച്ച് ബഭാധകേമഭായ
എലഭാ  സലാംവരണ  തതസങ്ങളുലാം  ചകേ.എ.എസച്ച്.-നുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കുവഭാനുലാം  അതവചര
ചകേ.എ.എസച്ച്.കലയള നനിയമന നടപടനികേള നനിര്ത്തനി വയഭാനുലാം തയഭാറഭാവുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)   കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  സര്വതീസച്ച്  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിച
പ്രകതലകേ  ചടങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  സലാംവരണമടക്കമുള  വനിഷയങ്ങള
പരനിഗണനിചചകേഭാണഭാണച്ച് ചടങ്ങള രൂപചപടുത്തുന്നതച്ച്. 

 കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് ഹട്രെബറ്റ്യൂണല് 

15 (3397)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ഹട്രെബറ്റ്യൂണലനിചല  രണച്ച്  ഒഴെനിവുകേളനികലയച്ച്,
ഹഹകക്കഭാടതനി ചതീഫച്ച് ജസനിസച്ച് ചചയര്മഭാനഭായനി ഉള സമനിതനി അലാംഗങ്ങചള നനിശയനിചച്ച്
സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; എന്നഭാണച്ച് ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  ലനിസച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  ഗവര്ണറുചട  പരനിഗണനയഭായനി
അയചചകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണചമനഭാണച്ച്;

(സനി)  ഈ ഫയല് ഇകപഭാള ആരുചട പരനിഗണനയനിലഭാചണനലാം ഇതമഭായനി
ബന്ധചപട  അനനില്കുമഭാര്  കകേസനിചല  ഹഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തുചകേഭാണഭാചണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) ഇക്കഭാരലലാം മനനിസഭയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

എചച്ച്.എസച്ച്.എ. ഇലാംഗതീഷച്ച് നനിയമനലാം 

16  (3398)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന്  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഇലാംഗതീഷച്ച്  (Direct)

നനിയമനത്തനിനച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം ഇറക്കനി  22-7-15-ല് പരതീക്ഷ നടത്തനി ചുരുക്കപടനികേ

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുലാം  നഭാളനിതവചര  റഭാങച്ച്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില  എന്ന വസ്തുത

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  റഭാങച്ച് പടനികേ അടനിയനരമഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  (ഇലാംഗതീഷച്ച്)  Direct  (കേഭാറഗറനി  നമ്പര്

664/12)  തസനികേയനികലയള  ചതരചഞ്ഞടുപനിനഭായനി  22-7-2015-നച്ച്  നടന്ന

പരതീക്ഷയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലലാം ചുരുക്കപടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.

ചകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലകേളനില്  റഭാങച്ച്  പടനികേ

പ്രസനിദതീകേരനിച.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അവകശഷനിക്കുന്ന

ജനിലകേളനികലയച്ച്  ഇന്റെര്വറ്റ്യൂ  തതീയതനി  ഉടന്  നനിശയനിക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.

അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 ഹയര് ചസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര്  (ഇക്കകണഭാമനികച്ച്) 

17 (3399) ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹയര്  ചസക്കണറനി  സ്കൂള  ടതീചര്  (ഇക്കകണഭാമനികച്ച്)  ജൂനനിയര്,  സതീനനിയര്

തസനികേകേളനില് റഭാങച്ച്  ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം നതീടനിയനിട്ടുചണങനിൽ

ഏതച്ച് തതീയതനി വചര നതീടനിചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഹയര്  ചസക്കണറനി   സ്കൂള  ടതീചര്  (ഇക്കകണഭാമനികച്ച്)  ജൂനനിയര്,  സതീനനിയര്

തസനികേകേളുചട റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് കേഭാലഭാവധനി 30-6-2017 വചര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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കനഭാണ ഗസറഡച്ച്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ലഭനികക്കണ ആനുകൂലലങ്ങള 

18 (3400)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മനനിമഭാരുചട കപഴണല് സഭാഫനില് കജഭാലനി
കനഭാക്കനിയനിരുന്ന  കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  ജതീവനക്കഭാർക്കച്ച്  ലഭനികക്കണ  2016  ജൂണ
മഭാസചത്ത  8  ദനിവസചത്ത ശമ്പളലാം,  ചടര്മനിനല് സറണര്,  കപ റനിവനിഷന് അരനിയര്
തടങ്ങനിയ  ആനുകൂലലങ്ങള  ഇകതവചര  ലഭനിചനിടനിചലന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഗസറഡച്ച്  കപഴണല്  സഭാഫച്ച്  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  പ്രസ്തുത
ആനുകൂലലങ്ങചളലഭാലാം  ലഭനിചനിട്ടുലാം  കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  സഭാഫച്ച്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  സഭാഫനിചന  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിചക്കഴെനിഞ്ഞഭാല്  മഭാതകമ  ഇവരുചട  ചപന്ഷന്  അകപക്ഷകേളനില്  തടര്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുകളഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  ആയനിട്ടുള  സഭാഫച്ച്  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  ലഭനിക്കഭാനുള
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  മുന് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് മനനിമഭാരുചട
കപഴണല്  സഭാഫനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്ന കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ലഭനികക്കണ  2016  ജൂണ മഭാസചത്ത  8  ദനിവസചത്ത ശമ്പളലാം,  ചടര്മനിനല് സറണര്
എന്നനിവ ഇതനികനഭാടകേലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ. 1-7-2014  മുതല്  31-1-2016  വചരയുള
കപ റനിവനിഷന് അരനിയര് മനനിമഭാരുചട കപഴണല് സഭാഫനിചല അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുളവര്ക്കച്ച്
ഒറത്തവണയഭായനി  നല്കേഭാനഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുളതച്ച്.  SPARK  Software-ല്
ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  കപ  റനിവനിഷന്  അരനിയര്  നല്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(സനി)  അചത.  കനഭാണ  ഗസറഡച്ച്  ആയനിട്ടുള  സഭാഫച്ച്  അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്
കമല്പറഞ്ഞ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം പ്രസ്തുത വനിവരങ്ങള ഇവരുചട
കസവനപുസകേത്തനില്  കരഖചപടുത്തനിയഭാല്  മഭാതകമ,  ചപന്ഷന്  അകപക്ഷകേളനില്
തടര് നടപടനികേളക്കഭായനി അക്കസൗണന്റെച്ച് ജനറലനിനച്ച് ഹകേമഭാറുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള. 

(ഡനി) കനഭാണ ഗസറഡ ച്ച് സഭാഫച്ച് അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് ലഭനിക്കഭാനുള ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി ഹകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാണച്ച്. 
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പുതനിയ അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള 

19 (3401)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അര്ഹരഭായവരുചട പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് നനിലവനിലളള പടനികേയുചട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തചന്നയഭാകണഭാ ഈ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ചപരനിനല്മണ മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏചതലഭാലാം  പ്രകദശത്തച്ച്  എത  അകപക്ഷ  വതീതലാം  ലഭനിച;
അര്ഹത പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
ലനിസച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിചലങനില് അകപക്ഷകേരുചട കപരു വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതച്ച്  തതീയതനിയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്;
എനഭാണച്ച് കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച് കേഭാരണലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  ഏചതങനിലലാം
കകേഭാടതനിയുചട  കസ ഓര്ഡര്  നനിലവനിലകണഭാ;  കസ  ഓര്ഡര്  നതീക്കനിയനിട്ടുചണങനില്
അതനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   പുതനിയ  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  റഭാങച്ച്  പടനികേ
സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്നനില.  ജനിലഭാതലത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  റഭാങച്ച്
ലനിസനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ചപരുനല്മണ മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് കേഭാലനിക്കറച്ച്
കറഭാഡച്ച് ഹബപഭാസച്ച്, ചപരുനല്മണ ടസൗണ എന്നതീ ചലഭാകക്കഷനുകേളനികലയച്ച് പുതനിയ
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  16  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.   ഈ
അകപക്ഷകേരനില്നനിനലാം  പ്രസ്തുത  ചലഭാകക്കഷനുകേളനികലയച്ച്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് തയഭാറഭാക്കനിയ റഭാങച്ച് ലനിസനിചന്റെ പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം-1* ആയനി
കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനില്  155  ചലഭാകക്കഷനുകേളനികലയച്ച് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭാചയങനിലലാം അതനില്  122  ചലഭാകക്കഷനുകേളനിലഭാണച്ച്
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിചതച്ച്.  ഇതനില്ത്തചന്ന  23  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനില്  കരഖകേള  സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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പ്രസ്തുത അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതച്ച്.  കൂടഭാചത
ആള  കകേരള  അക്ഷയ  എന്റെര്പ്രനികണഴച്ച്  കകേഭാണചഫ ഡകറഷന്  പുതനിയ  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിചനതനിചര ഹഹകക്കഭാടതനിയനില് സമര്പനിചനിരുന്ന W.P.
(C) No. 6080/2016 കനല് കകേഭാടതനിയുചട കസ ഉത്തരവച്ച് നനിലവനിലണഭായനിരുന്നതലാം
കേഭാലതഭാമസത്തനിനച്ച്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത  കസ  22-12-2016-ചല
വനിധനിനലഭായത്തനിലൂചട   ഹഹകക്കഭാടതനി പനിന്വലനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിനഭാല്,  ബഭാക്കനിയുള
33  ചലഭാകക്കഷനുകേളനികലയച്ച് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്ന നടപടനിക്രമങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില് സസതീകേരനിചവരുനണച്ച്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.  ഉണഭായനിരുന്ന കസ ഓര്ഡര് പനിന്വലനിചതമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്   ഹഹകക്കഭാടതനി പുറചപടുവനിച സമതീപകേഭാലചത്ത വനിധനിനലഭായത്തനിചന്റെ
പകേര്പച്ച് അനുബന്ധലാം  2* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. 

പമ്പച്ച് ഓപകററര്മഭാരുചട ഒഴെനിവനികലക്കച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. കഷഭാര്ടച്ച് ലനിസച്ച് 

20 (3402)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനിയനിചല പമ്പച്ച് ഓപകററര്മഭാരുചട ഒഴെനിവനികലയച്ച്

പനി.എസച്ച്.സനി.  നടത്തനിയ എഴുത്തു പരതീക്ഷയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കഷഭാര്ടച്ച് ലനിസച്ച്

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനിൽ എത ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച്;

(സനി)  അനനിമ  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്  നനിയമനലാം

നടത്തുവഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  സലാംസ്ഥഭാനലാം  ഗരുതരമഭായ വരളചയനികലയച്ച്

നതീങ്ങുന്ന അവസരത്തനില് ഈ നനിയമനലാം തസരനിതചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) 555 

(സനി)  റഭാങച്ച്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള കകേരള പബനികേച്ച്

സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന് സസതീകേരനിചവരുന. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി. ജൂനനിയര് കകേഭാകമഴച്ച് തസനികേ 

21 (3403) ശതീ  .    എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എചച്ച്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  റനി.  സതീനനിയര് കകേഭാകമഴച്ച്,  എചച്ച്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  റനി.
ജൂനനിയര് കകേഭാകമഴച്ച്, എന്. വനി. റനി. കകേഭാകമഴച്ച് സതീനനിയര് എന്നനിവയച്ച് പനി. എസച്ച്. സനി.
പരതീക്ഷ  നടത്തുകേയുലാം  ഇസൗ  ലനിസ്റ്റുകേളനിൽ  ഉളചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്  ഒകര  ആളക്കഭാര്
ആചണനള വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പനി.  എസച്ച്.  സനി.-യുചട  എചച്ച്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  റനി.  കകേഭാകമഴച്ച്  ജൂനനിയര്
ലനിസച്ച്  നനിലവനിലണഭായനിട്ടുലാം  ഇസൗ  ഒഴെനിവുകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാത്തതച്ച്
എന്തുചകേഭാണഭാണച്ച്;

(സനി)  എചച്ച്.  എസച്ച്.  എസച്ച്.  റനി.  കകേഭാകമഴച്ച്  ജൂനനിയറനിനച്ച്  കവണനിയുള ചചബ
ചപ്രഭാകമഭാഷന് എല്. പനി.  എസച്ച്. എ., എചച്ച്.  എസച്ച്. എ., യു. പനി. എസച്ച്.  എ. ലനിസച്ച്
നനിലവനിലകണഭാ; എചച്ച്. എസച്ച്. എസച്ച്. റനി. കകേഭാകമഴച്ച് ജൂനനിയര് പനി. എസച്ച്. സനി. റഭാങച്ച് ലനിസച്ച്
നനിലവനിലകണഭാ; ഇസൗ റഭാങച്ച് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാണച്ച് അവസഭാനനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഹയര് ചസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് കകേഭാകമഴച്ച്  (ജൂനനിയര്)  തസനികേയുചട
റഭാങച്ച് പടനികേയനില്നനിനലാം 445 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.  കകേഭാകമഴച്ച്  ജൂനനിയറനിനച്ച്  കവണനിയുള  ഹബ
ചപ്രഭാകമഭാഷന്  നനിയമനത്തനിനച്ച്  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.-മഭാരുചട  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലനില.
എചച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.റനി.  കകേഭാകമഴച്ച്  ജൂനനിയര്  തസനികേയനികലയള  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലവനിലണച്ച്.  ടനി റഭാങച്ച് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി 2-9-2017-നച്ച് അവസഭാനനിക്കുലാം. 

 കകേഭാമണപൂള ഹലകബറനിയന് കചഭാദലകപപര് കചഭാര്ച 

22 (3404)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016 ഡനിസലാംബര്  1-നച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  നടത്തനിയ  കകേഭാമണപൂള
ഹലകബറനിയന്  (കഗ്രഡച്ച്  4)  പരതീക്ഷയുചട  കചഭാദലകപപര്  കചഭാര്ന്ന സലാംഭവത്തനില്
അകനസഷണലാം നടത്തനികയഭാ; കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനികചഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പരതീക്ഷ റദ്ദേച്ച് ചചയച്ച് പുനനഃപരതീക്ഷ നടത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ചകേ.പനി.എസച്ച്.സനി. വനിജനിലന്സച്ച് വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിയ അകനസഷണത്തനില്
കുറക്കഭാചരന്നച്ച്  കേചണത്തനിയവര്ചക്കതനിചര വകുപ്പുതല നടപടനികേള ഹകേചക്കഭാള്ളുന്നതനിനച്ച്
അതതച്ച്  വകുപ്പുകേകളഭാടുലാം  ക്രനിമനിനല്  കകേചസടുക്കുവഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനികയഭാടുലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ഫകറഭാക്കച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ഹക്രലാം  നമ്പര്  180/17/US420R/W34  IPC
പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയച്ച് അകനസഷണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) പുനനഃപരതീക്ഷ നടത്തുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ആശനിത നനിയമനലാം 

23 (3405)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷലാം ആശനിത നനിയമനലാം നടന്നനിടനിചലന്നതച്ച് ശരനിയഭാകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനിനുള കേഭാരണലാം എനഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുള  എത  അകപക്ഷകേളനികനല്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാനുചണന്നച്ച്
ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അല. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി) ബന്ധചപട വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

ധനഭവന് 

24 (3406)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന ഉളചക്കഭാളനിക്കുവഭാന് ധനഭവന് എന്ന കപരനില്
ആരലാംഭനിച ചസക്രകടറനിയറനിചന്റെ പുതനിയ അനകച്ച് മന്ദനിരത്തനില് ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ
മുഴുവന്  ചസക്ഷനുകേചളയുലാം  ഉളചക്കഭാളനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമലാം  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി) പുതനിയ അനകച്ച് മന്ദനിരലാം പൂര്ണമഭായുലാം പ്രവര്ത്തന സജ്ജമഭായനിട്ടുലാം വഭാടകേ
ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേചള
ഇതനികലയച്ച് മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണചമനഭാണച്ച്;
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(സനി) 2014-15, 2015-16 എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനില് വഭാടകേയനിനത്തനില് എനച്ച് തകേ
ചചലവഭായനി എന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ചസക്രകടറനിയറനിനുളനില്
പുതനിയതഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  ചസക്രകടറനിയറനിതര  സ്ഥഭാപനങ്ങള
ഏചതഭാചക്കയഭാണച്ച്;  ഇസൗ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ചസക്രകടറനിയറനിനുളനില്  സ്ഥലലാം
നല്കുവഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ചസക്രകടറനിയറനിചന്റെ  പുതനിയ  അനകച്ച്  മന്ദനിരത്തനില്  ഏചതഭാചക്ക
വകുപ്പുകേചള ഉളചക്കഭാളനിക്കഭാചമന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പനിന്നതീടച്ച് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം എന്ന
ധഭാരണയനിലഭാണച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  പനിന്നതീടച്ച്  അനകച്ച്  II-കലയച്ച്
വകുപ്പുകേള  മഭാറഭാന്  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള  ധനവകുപനിചന  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്നനില.
ചമയനിന്  ചകേടനിടത്തനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  മഭാറനിയതനിലൂചട  ഒഴെനിവച്ച്  വന്ന
സ്ഥലങ്ങള  ധനകേഭാരല  വകുപനിനുലാം  സ്ഥലപരനിമനിതനി  കനരനിടുന്ന  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
ആവശലഭാനുസരണലാം അനുവദനിചവരുന. 

(സനി)   2014-15 -  11,50,962 രൂപ (നനികുതനി ഉളചപചട) 

 2015-16 -  11,64,257 രൂപ (നനികുതനി ഉളചപചട) 

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഇതര
സ്ഥഭാപനങ്ങള പുതതഭായനി ഒനലാം ചസക്രകടറനിയറനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില. 

 കകേഭാടയലാം ജനിലയനിചല എല്.ഡനി.സനി. കവരനിയസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് നനിയമനലാം 

25 (3407) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  31-3-2015-നച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിച  എല്.ഡനി.സനി.  കവരനിയസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്
ചമയനിന്  ലനിസനില്  എത  ആളുകേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേനി;  അതനില്  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗത്തനില്ചപടവര്  എത;  ചമയനിന്  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എന  തതീരുലാം;
പ്രസ്തുത  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  സപനിചമന്റെറനി  ആയനി  എത  കപരഭാണച്ച്  ഉളചപടനിട്ടുളതച്ച്;
അതനില് എസച്ച്.സനി., എസച്ച്.റനി. ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട കപരച്ച് വനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;
നനിലവനില്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗത്തനില്ചപട  റഭാങച്ച്  കഹഭാളകഡഴനിനച്ച്  ചമയനിന്/
സപനിചമന്റെറനി ലനിസനില് നനിന്നച്ച് നനിയമന സഭാധലതയുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ലനിസനില്നനിന്നച്ച്  നനിയമനലാം നടത്തഭാന് കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില് എത
ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്;  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാത്ത  കവക്കന്സനികേള
അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിക്കഭാനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് എല്.ഡനി.സനി. തസനികേയനില് 315 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനി.  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  19  കപര്ക്കുലാം  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  5  കപര്ക്കുലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനി.  ടനി  തസനികേയുചട
സപനിചമന്റെറനി  ലനിസനില്  1094  കപര്  ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  പടനികേ ജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപടവരുചട  കപരച്ച്  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്ക്കുന.  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്ന  ഒഴെനിവുകേളനികലയച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  29  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലള  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴെനിവുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ  സര്ക്കുലറുകേള  മുകഖന
വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പനി.എസച്ച്.സനി. മുകഖനയുള നനിയമനങ്ങള തസരനിതചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്ന ഒഴെനിവുകേളുചട കേ കൃതലതയുലാം പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  പുതനിയ  കസഭാഫച്ച് ചവയര്  VARAM
(Vacancy  Arising  Reporting  and  Monitoring  system)  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.
നനിയമനങ്ങള  തസരനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  28-2-2017-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  വകുപ്പുതല
ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി കചര്ന്നച്ച് ചസലക്ടച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പുറത്തച്ച് കപഭാകകേണനിവരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് പുനര്നനിയമനലാം  

26  (3408)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാതല പനി.എസച്ച്.സനി.  ഓഫതീസച്ച് മുകഖന സര്ക്കഭാര് നനിയമനലാം ലഭനിച
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അവരുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  പുറത്തച്ച്  കപഭാകകേണനിവരുന്ന
സഭാഹചരലത്തനില് പുനര് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിചന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എനഭാണച്ച്;

(ബനി)  മറച്ച്  കജഭാലനികേള  ചചയ്തു  കുടുലാംബലാം  കപഭാറഭാന്  ശഭാരതീരനികേമഭായനി  പറഭാത്ത
വനികേലഭാലാംഗരഭായവര്,  വകുപ്പുകേളനില്  ബന്ധചപട  തസനികേയനില്  ഒഴെനിവച്ച്  ഇചലന്ന
കേഭാരണത്തഭാല്  പുറത്തച്ച്  കപഭാകകേണനിവരുകമ്പഭാൾ  ഇവരുചട  ശഭാരതീരനികേ  സ്ഥനിതനി
പരനിഗണനിചച്ച് അകത തസനികേയനില് സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില് ഉണഭാകേഭാവുന്ന ഒഴെനിവുകേളനില്
നനിയമനത്തനിനച്ച് പരനിഗണന നല്കുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഒഴെനിവനിലഭാചത പുറത്തച്ച് കപഭാകകേണനിവരുന്ന വനികേലഭാലാംഗരഭായ

ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഈ  സഭാഹചരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പരനിരക്ഷ  നല്കുന്നതനിനുള

നടപടനികേള പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാന  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപനില്  ഡയറക്ടകററനില്  നനിനലാം  ഇത്തരത്തനില്

പുറത്തച്ച്  കപഭാകകേണനിവന്ന ഹബന്റെര് കഗ്രഡച്ച്  II  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയ ശതീ.  അനസച്ച്,

പളനികവട  ആരലനഭാടനിചന്റെ  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നനികവദനലാം  വനികേലഭാലാംഗചനന്ന

പരനിഗണന നല്കേനി പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  1958-ചല  കകേരള  കസറച്ച്  &  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വതീസച്ച്  റൂളസച്ച്

ഭഭാഗലാം  II  ചടലാം  7 (a)  പ്രകേഭാരലാം ഒരു തസനികേയനില് ഒഴെനിവനിലഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില്

ആദലലാം  ജൂനനികയഭാറനിറനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചപ്രഭാകബഷണചറയുലാം  പനിന്നതീടച്ച്

അപ്രൂവ്  ഡച്ച്  ചപ്രഭാകബഷണചറയുലാം  സര്വതീസനില്നനിനലാം  പുറത്തഭാക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.

പ്രസ്തുത  തസനികേയനില്  ഒഴെനിവച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  കവളയനില്  ഇത്തരത്തനില്

പുറത്തഭാക്കനിയവര്ക്കച്ച് അവരുചട സതീനനികയഭാറനിറനിയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ചടലാം 7(b)

പ്രകേഭാരലാം  പുനര്നനിയമനലാം  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത  ചടത്തനില്  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കച്ച്

മഭാതമഭായനി പരനിഗണന നല്കേഭാന് നനിലവനില് വലവസ്ഥയനില. 

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 കകേഭാബര്  റഭാങച്ച് പടനികേ 

27 (3409)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന്  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  225/09 പ്രകേഭാരലാം

അകപക്ഷ ക്ഷണനിച ചമഡനിക്കല് എഡറ്റ്യൂകക്കഷന് വകുപനിചല കകേഭാബര് കപഭാസനിചന്റെ

റഭാങച്ച്  പടനികേ  നനിലവനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ഈ ലനിസനില്  നനിനലാം  എത

നനിയമനങ്ങള  നടത്തനി  എന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇചലങനില്  റഭാങച്ച്  പടനികേ  എന്നച്ച്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

 റഭാങച്ച് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില.  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിചവരുന. 
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 കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം 

28  (3410)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാത വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര് സര്വകേക്ഷനി

കയഭാഗലാം വനിളനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത കയഭാഗത്തനില്  45  മതീറര്  വതീതനിയനില്  കദശതീയപഭാതഭാ

നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് നയലാം എനഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത

വനിഷയത്തനില് സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗങ്ങചളഭാനലാംതചന്ന നടത്തനിയനിടനില. 

(സനി)  NHDP  Phase  II  &  III  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയ  പഭാതകേള  സര്വതീസച്ച്

കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ  6 വരനി/4  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കുറഞ്ഞതച്ച്  60

മതീറര്  ഹററച്ച്  ഓഫച്ച്  കവ  (RoW)  ആണച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്.  എന്നഭാല്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലലാം

കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കകേന്ദ്ര മനഭാലയലാം ഇതച്ച്  45 മതീറര് ആയനി നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.

സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ഇതച്ച് നനിലവനില് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി നനിയമനങ്ങള 

29 (3411)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചച്ച്  നടത്തനിയ

നനിയമനങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച്  വകുപ്പുതല വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ വകുപനിലലാം

എത നനിയമനങ്ങള വതീതലാം നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  നനിയമനങ്ങള  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  സ്ഥനിരലാം  തസനികേ

നനിയമനങ്ങളനികലയച്ച്  പരനിഗണനിക്കുന്നനിചലന്ന  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

30  (3412)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017 കമയച്ച് 31-നച്ച് എക്കകണഭാമനികച്ച് ആന്റെച്ച് സഭാറനിസനികച്ച് വകുപനില് നനിനലാം
എത ജതീവനക്കഭാര് വനിരമനിക്കുനണച്ച്; ജനില, തസനികേ തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഒഴെനിവുകേചളലഭാലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  മുന്കൂറഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  സഭാറനിസനിക്കല്  അസനിസന്റെച്ച്  തസനികേയുചട  റഭാങച്ച്
പടനികേയനില്  നനിനലാം  എത  കപര്ക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  2017  വര്ഷലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കഭാവുന്ന ഒഴെനിവുകേള എതയഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 31 ജതീവനക്കഭാര് വനിരമനിക്കുനണച്ച്.  ജനില, തസനികേ തനിരനിചള വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

(ബനി)  ഓഫതീസച്ച്  അറന്ഡന്റെച്ച്  തസനികേയനില് ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവച്ച്   പ്രതതീക്ഷനിത
ഒഴെനിവഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   മറച്ച്  ഒഴെനിവുകേചളലഭാലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖനയഭാണച്ച്
നനികേത്തുന്നതച്ച്. 

(സനി) 12 കപചര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 2017-ല് സഭാറനിസനിക്കല് അസനിസന്റെച്ച് കഗ്രഡച്ച്
- 2 തസനികേയനില് വനിരമനിക്കല്മൂലലാം ജനിലയനില് ഒഴെനിവുകേള ഉണഭാകുന്നനില. 

'ചപന്ഷന് പ്രഭായലാം ഏകേതീകേരണലാം' 

31 (3413) ശതീ  .   ചകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന് പ്രഭായലാം ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനഭായനി  കവണ  പഠനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) ജതീവനക്കഭാരുചട ചപന്ഷന് പ്രഭായലാം മറച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനികലതച്ച് കപഭാചല
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതചകേഭാണച്ച് ചതഭാഴെനില്രഹനിതരഭായ യുവഭാക്കളക്കച്ച് ചതഭാഴെനില് അവസരങ്ങള
നഷ്ടചപടുചമന്ന സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഈ വര്ഷലാം ഉണഭാകേഭാവുന്ന മുഴുവന് ഒഴെനിവുകേളുലാം,
മുന്കൂടനി നനിയമനത്തനിനഭായനി പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചപന്ഷന് പ്രഭായലാം ഏകേതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി&സനി) പ്രസക്തമല. 

കഫഭാറസച്ച് ഗഭാര്ഡച്ച് നനിയമനലാം 

32 (3414)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഫഭാറസച്ച്  ഗഭാര്ഡച്ച്  നനിയമനത്തനില് സലാംവരണലാം അടനിമറനിചതഭായനി  ദതീപു
പനി.  പ്രസന്നന്  (പഭാറപളനില്  വതീടച്ച്,  കേണനിമല  പനി.ഒ.,  എരുകമലനി)  2-6-2016-ല്
മുഖലമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ കേമ്മേതീഷന് പുറചപടുവനിച
ഉത്തരവനിചന്റെ  (2600/A4/2015/KTM/KSCSCST)  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിയമനത്തനില് സലാംവരണ തതസലാം നടപനിലഭാകക്കണതച്ച് കകേരള പബനികേച്ച്
സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന് ആയതനിനഭാല് ടനിയഭാന് 2-6-2016-ല് മുഖലമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയ
പരഭാതനി  അനനര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  പബനികേച്ച്   സര്വതീസച്ച്
കേമ്മേതീഷനച്ച് അയചചകേഭാടുത്തനിരുന. 

(ബനി)  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിചല ബതീറച്ച്  കഫഭാറസച്ച് ഓഫതീസര് തസനികേയനികലയള
നനിയമനത്തനിനഭായനി കകേരള പബനികേച്ച് സര്വതീസച്ച് കേമ്മേതീഷന് കകേഭാടയലാം ജനിലഭാ ഓഫതീസച്ച്
8-4-2010  തതീയതനി  പ്രഭാബലലത്തനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച്  8-10-2014-ല്  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതലാം റദ്ദേച്ച് ചചയതമഭായ (കേഭാറഗറനി നമ്പര് 55/2008) റഭാങച്ച് ലനിസനില് ശതീ.
ദതീപു പനി.പ്രസന്നന് പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനഭായുള സപനിചമന്റെറനി ലനിസനില് രണഭാലാം
സ്ഥഭാനലാം  കനടുകേയുണഭായനി.  ഈ  റഭാങച്ച്  പടനികേയനില്നനിനലാം  ആചകേ  64
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ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള നനിയമനത്തനിനഭായനി  ശനിപഭാര്ശ ചചയനിരുന.  റഭാങച്ച്  പടനികേയുചട
കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  അടുത്ത  ഊഴെലാം  (92  ST)
നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്
പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശകേളക്കച്ച്
പരനിഗണനിക്കചപടഭാതനിരുന്നതച്ച്.  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ഊഴെലാം
നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഒഴെനിവുകേള  റഭാങച്ച്  പടനികേയുചട  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്
ലഭനിചനിരുനചവങനില്ക്കൂടനി ടനി വനിഭഭാഗത്തനില് ഒന്നഭാലാം റഭാങ്കുകേഭാരനഭായ ശതീ.  അകജഷച്ച്
ചകേ.  വനി.  എന്ന  ഉകദലഭാഗഭാര്തനിക്കഭായനിരുന  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കകേണനിയനിരുന്നതച്ച്.  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  8-2-2016-ചല
2600/A4/2015/KTM/KSCSCST  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  ദതീപു  പനി.
പ്രസന്നനച്ച്  ടനി  റഭാങച്ച്   പടനികേയനില്നനിനലാം  അര്ഹതചപട  ചറഭാകടഷനുലാം
നനിയമനത്തനിനുള  അര്ഹത,  NJD  ഒഴെനിവുകേള  ഉകണഭാചയന്നതനിചന്റെയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഒനകൂടനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുവഭാന്  പനി.എസച്ച്.സനി.
കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  ഓഫതീസചറ  ചുമതലചപടുത്തുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല്  ടനിയഭാചള
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഒഴെനിവച്ച്  (NJD  ഉളചപചടയുള
ഒഴെനിവുകേള)  ടനി  റഭാങച്ച്  പടനികേയുചട  കേഭാലഭാവധനിക്കുളനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടനിടനില.
ഈ  സഭാഹചരലത്തനില്  കേമ്മേതീഷചന്റെ  നനിലവനിചല  സലാംവരണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
നനിയമങ്ങളുലാം പഭാലനിചചകേഭാണച്ച്, ഇക്കഭാരലലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്തതഭാണച്ച്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിചന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ യഭാതയഭായനി ചചലവഴെനിച തകേ 

33 (3415)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവനിചന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  യഭാതയഭായനി  നഭാളനിതവചര
ചചലവഴെനിച തകേ സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  പുറത്തച്ച്  നടത്തനിയ  ഔകദലഭാഗനികേ  യഭാതകേള
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ബഹു.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവച്ച്  ശതീ.  രകമശച്ച്  ചചന്നനിത്തല  നടത്തനിയ
യഭാതകേളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  റനി.എ.,  ഡനി.എ.  ഇനത്തനില് നഭാളനിതവചര   3,18,750
രൂപ  അനുവദനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിമഭാനയഭാതഭാക്കൂലനി  ഇനത്തനില്  ഇതവചര
സമര്പനിക്കചപട  1,91,448  രൂപയുചട  ചക്ലെെയനിമുകേളനില്  13,393  രൂപ  റതീഇലാംകബഴച്ച്
ചചയച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  ഡല്ഹനിയനികലയച്ച്  6  യഭാതകേളുലാം  ചചഹന്നയനികലയച്ച്  ഒരു  യഭാതയുലാം
നടത്തുകേയുണഭായനി. 

ജനസഭാനസന ഫണച്ച് 

34 (3416) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ജനസഭാനസന  ഫണനില്  നനിന്നച്ച്  എചനലഭാലാം
ആവശലങ്ങളക്കഭാണച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ധനസഹഭായത്തനിനഭായുള അകപക്ഷ ലഭനിചതനിനച്ച് കശഷമുള ഭരണപരമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  തടങ്ങനിയ കമഖലകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി
നടപഭാകക്കണതഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുകേ,  ചപഭാതജതീവനിതത്തനിനച്ച്
അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭായനിട്ടുള ചപഭാതസ്ഥഭാപനങ്ങളുചട അടനിയനരമഭായ പുനരുദഭാരണലാം
നടപനിലഭാക്കുകേ,  സഭാമ്പത്തനികേ പ്രശ്നങ്ങളഭാല് ജതീവനിതലാം വഴെനിമുടനിയവര്ക്കച്ച് സമഭാശസഭാസ
ധനസഹഭായലാം  നല്കുകേ,  ഗൃഹനഭാഥന്  മരണചപടുകേകയഭാ/ശയഭാവലലാംബരഭാകുകേകയഭാ
ചചയതമൂലലാം ദുരനിതലാം അനുവഭനിക്കുന്നതലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനിന്നഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നതമഭായ
കുടുലാംബങ്ങളക്കച്ച്  ഉപജതീവനത്തനിനഭായനി  ചതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനകത്തഭാചടയുള
ജതീവനിതമഭാര്ഗലാം  ഒരുക്കുകേ,  തലചഭായഭാന് സസനമഭായനി  ഇടമനിലഭാത്തവര്,  വനിധവകേള,
അഗതനികേളഭായ  വൃദരുലാം  ചതഭാഴെനില്  ചചയച്ച്  ജതീവനിക്കഭാന്  കേഴെനിവനിലഭാത്തവരുമഭായനിട്ടുളവര്,
മഭാറഭാകരഭാഗനികേള,  ഏചതങനിലലാം  തരത്തനിലള  പതീഡനങ്ങള  ഏല്കക്കണനിവന്നവര്,
പുറലാംകപഭാക്കനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവര്  തടങ്ങനിയവചര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേ,
നനിര്ദനരഭായനിട്ടുളവരുചട കശഭാചനതീയഭാവസ്ഥയനിലഭായ വതീടുകേളുചട പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം,
അങണവഭാടനികേള,  വനിദലഭാലയങ്ങള, ആശുപതനികേള തടങ്ങനിയ ചപഭാതജകനഭാപകേഭാര
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണച്ച്  ഈ ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്.  സമൂഹത്തനില് വനിവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  പഭാര്ശസവത്കേരനിക്കചപടവരുലാം  ഒറചപടവരുമഭായ  വലക്തനികേളക്കച്ച്
കനരനിട്ടുലാം/സന്നദസലാംഘടനകേളക്കുലാം/സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം  ധനസഹഭായവുലാം  ഈ
ഫണനില്നനിനലാം അനുവദനിക്കുലാം. 

(മുഖലമനനിയുചട  ജനസഭാനസന  ഫണ്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  പുറചപടുവനിച
ഉത്തരവച്ച്   ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  01/2017/ധന  തതീയതനി  4-1-2017  ഇകതഭാചടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം ചചയ്യുന*.) 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  മുഖലമനനി/ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി/ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി/ധനകേഭാരലവകുപച്ച്
അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി എന്നനിവര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള ധനകേഭാരല
(ഫണച്ച്സച്ച്)  വകുപനില്നനിനലാം  അതഭാതച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചട  റനികപഭാര്ടനിനഭായനി
അയയന്നതഭാണച്ച്.  ആയതനികനല് വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  പത്തച്ച്
ദനിവസത്തനിനുളനില്  ലഭലമഭാകക്കണതഭാണച്ച്.  സഹഭായധനലാം/വതീടച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നനിങ്ങചനയുള  അകപക്ഷകേളനികനല്  അകപക്ഷകേചന്റെ  അകപക്ഷഭാ  തതീയതനിക്കച്ച്
മുമള  ആറച്ച്  മഭാസചത്ത  വരുമഭാന  വനിവരലാംകൂടനി  ഉളചപടുത്തനിയുള  റനികപഭാര്ടഭാണച്ച്
നല്കകേണതച്ച്. സമഭാനമഭായ ആവശലത്തനിനച്ച് അകപക്ഷകേനച്ച് സര്ക്കഭാര്/ സര്ക്കഭാരനിതര
സ്ഥഭാപനങ്ങള/സന്നദ  സലാംഘടനകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  മുമ്പച്ച്  സഹഭായലാം
ലഭനിചനിടനിചലനലാം  ഇകപഭാള  സഹഭായലാം  അനനിവഭാരലമഭാചണനലാം  കേളക്ടര്
സഭാക്ഷലചപടുകത്തണതഭാണച്ച്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  കനരനിടച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേളനികനല്  കമല്പറഞ്ഞനിട്ടുള  റനികപഭാര്ട്ടുകൂടനി  ഉളചപടുത്തനികവണലാം
ധനകേഭാരല വകുപനിനച്ച്  അകപക്ഷ ഹകേമഭാകറണതച്ച്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചട റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മുഖലമനനി/മനനിസഭയുചട  ഉത്തരവനിനച്ച്   വനികധയമഭായനി
അര്ഹമഭായ ധനസഹഭായലാം,  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  ഫണച്ച് ട്രെഭാന്സ്ഫര് സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
ഗണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണനികലയച്ച്  ധനകേഭാരല
വകുപനില്നനിനലാം  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കചപടച്ച്  ഒരു
മഭാസത്തനിനുളനില്ത്തചന്ന  സഹഭായലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്  ലഭലമഭായനിട്ടുചണന്നച്ച്
ബന്ധചപട ധനകേഭാരല വകുപച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുലാം. ഇതമഭായനി ബന്ധചപട്ടുള ഏചതങനിലലാം
നടപടനികേളുചട  ഫയല്  ഹവകേനിപനിക്കുകേകയഭാ  നടപടനികേളനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുകേകയഭാ
ചചയ്യുന്ന ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
ജനസഭാനസന  ഫണനില്നനിനലാം  വലക്തനികേളക്കച്ച്  സ്ഥലലാം  വഭാങ്ങുന്നതനികനഭാ  വതീടച്ച്
വയന്നതനികനഭാ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നപക്ഷലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാവച്ച്  പ്രസ്തുത
വസ്തുവകേകേള  പനണച്ച്  വര്ഷകത്തയച്ച്  ക്രയവനിക്രയലാം  ചചയഭാതനിരനിക്കഭാന്  കവണ
നടപടനികേള റവനറ്റ്യൂ അധനികൃതര്  ഹകേചക്കഭാകളണതഭാണച്ച്. 

(മുഖലമനനിയുചട  ജനസഭാനസന  ഫണ്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  പുറചപടുവനിച
ഉത്തരവച്ച്   ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  01/2017/ധന  തതീയതനി  4-1-2017  ഇകതഭാചടഭാപലാം
അനുബന്ധലാം* ചചയ്യുന.)  

സര്വതീസച്ച് സലാംഘടനകേളുചട അലാംഗതീകേഭാരലാം 

35 (3417)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ചനില  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്  കകേഭാണടക്ടച്ച്  റൂള  77-ചല  കനഭാടച്ച്  1  പരനിഗണനിചഭാകണഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഇചലങനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിചന്റെ കരഖകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അലാംഗതീകേഭാരമുള  സര്വതീസച്ച്  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  എത  തകേ  ഗ്രഭാന്റെഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുചണനലാം  ഓകരഭാ  സലാംഘടനകേളക്കുലാം  അനുവദനിച  തകേ  എതചയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇവര്ക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതനിചന്റെ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുചട
പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 കസറച്ച്-സകബഭാര്ഡനികനറച്ച് സര്വതീസുകേളനിചല നനിയമനലാം 

36 (3418)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കസറച്ച്  സര്വതീസനിലലാം,  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വതീസനിലലാം
വനിവനിധ തസനികേകേളനില് തടര്ചയഭായനി ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടത്തനിവരുന്ന
നനിയമനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചുരുങ്ങനിയ  കേഭാലകത്തയച്ച്  മഭാതലാം  അടനിയനര  ആവശലത്തനികലയഭായനി
നനിയമനിക്കഭാവുന്ന  അവസരലാം  മറയഭാക്കനിയഭാണച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത
വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിയമനവുലാം  പുനര്നനിയമനവുലാം  നടത്തുന്നചതന്നച്ച്  പരനികശഭാധനയനില്
വലക്തമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത തസനികേകേളനികലയച്ച്  കയഭാഗലത കനടനിയനിട്ടുള പതനിനഭായനിരങ്ങള
പുറത്തു  നനില്ക്കുകേയുലാം  പലതസനികേകേളനിലലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്
നനിലനനില്ക്കുകേയുലാം  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകകചഞനില്  കപരു  രജനിസര്  ചചയച്ച്
കേഭാല്നൂറഭാണനിലധനികേമഭായനി  അവസരലാം  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവര്  നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം
അവചര മറനികേടന്നച്ച് തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതച്ച് ഗസൗരവമഭായനിക്കഭാണുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത  നനിയമനവുലാം,  പുനര്നനിയമനവുലാം
കനടുന്നവചര  സ്ഥനിരചപടുത്തണചമന്ന  അകപക്ഷ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞ്ചുകേളനില്  കപരു  രജനിസര്
ചചയച്ച് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് രജനികസ്ട്രേഷന് പുതക്കനി ചതഭാഴെനിലവസരലാം പ്രതതീക്ഷനിചനിരനിക്കുകേയുലാം
,പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കച്ച്  കശഷലാം  പ്രഭായപരനിധനി  കേഴെനിഞ്ഞച്ച്  രജനികസ്ട്രേഷന്  കേലഭാന്സലഭായനി
നനിരഭാശരഭായനിത്തതീരുന്നവരുചടയുലാം  അവസ്ഥ  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
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സര്ക്കഭാര് സര്വതീസുകേളനില് ആറുമഭാസത്തനിലധനികേലാം  ദനിവസകവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
തടര്നവരുന്ന എലഭാ നനിയമനങ്ങളുലാം റദ്ദു  ചചയച്ച്  ,എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകകചഞ്ചുകേള
വഴെനി വലവസ്ഥഭാപനിത മഭാര്ഗത്തനിലൂചട നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ -ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിചല നനിയമനങ്ങള 

37  (3419)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് മഭാതലാം പനി.എസച്ച്.  സനി.  മുകഖന
എത നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള  മുഴുവന്  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്തുക്കഴെനികഞ്ഞഭാ; ഇചലങനില് തടസലാം എനഭാണച്ച് എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച പനി.
ആന്റെച്ച്  എ.  ആര്.  ഡനി,  എത  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാത്തതഭായനി
കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്;  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  ആര്ചക്കതനിചര
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016 മുതല്  31-1-2017  വചര
പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് ആചകേ 1060 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലള  ഒഴെനിവുകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒ ഴെനിവുകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  വനിവനിധ
സര്ക്കുലറുകേള  മുകഖന  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ്ഥ  ഭരണ
പരനിഷഭാര വകുപനിചന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് വനിജനിലന്സച്ച് വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്
ദ്രുത  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപടഭാചതയുണഭായനിരുന്ന  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുന. 

 (സനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  31-നച്ച്  കേഭാലഭാവധനി  തതീര്ന്ന  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളനിചല
ഒഴെനിവുകേള കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിചല
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വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നടത്തനിയ  ആകേസ്മെനികേ  പരനികശഭാധനയുചട
ഭഭാഗമഭായനി  74  ഒഴെനിവുകേള  കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഉണഭാകുന്ന
ഒഴെനിവുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് ബന്ധചപട
വകുപച്ച് കമധഭാവനികേളക്കച്ച് കേഭാലഭാകേഭാലലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാചത
ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര
ഉചനിതമഭായ  അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച്  ബന്ധചപട  സര്ക്കുലറുകേളനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള കവഗത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി 

38 (3420) ശതീ  .   കതഭാമസച്ച് ചഭാണനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  കവഗത്തനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  സസതീകേരനിച  വരുന്ന
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ചപഭാതജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനികനല്  സമയബന്ധനിതമഭായനി
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  30-3-1985,  16-7-2015,  4-8-2015  എന്നതീ
തതീയതനികേളനിചല  സര്ക്കുലറുകേള  പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുലാം
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

അകപക്ഷകേള/പരഭാതനികേള/നനികവദനങ്ങള  എന്നനിവയച്ച്  ഒരഭാഴ്ചയകേലാം  ഹകേപറച്ച്
രസതീതച്ച്  നല്കുവഭാനുലാം  അകപക്ഷ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  ഒരു
മഭാസത്തനിനുളനിലലാം  അനനിമ  തതീര്പച്ച്  മൂന്നച്ച്  മഭാസത്തനിനുളനിലലാം  അകപക്ഷകേനച്ച്
നല്കേണചമനലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണചമനലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  വകുപച്ച്  അദലക്ഷന്മഭാര്  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ വകുപച്ച് ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം വകുപച്ച്
തലവന്മഭാര്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഞദനിന  ചടലാം,
കസവനഭാവകേഭാശലാം,  വനിവരഭാവകേഭാശലാം,  ഇ-ഓഫതീസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  കപഴണല്
രജനിസറുകേളുചടയുലാം  അനുബന്ധ  രജനിസറുകേളുചടയുലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധന,
ഫയലകേളുചട  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  അവകലഭാകേനലാം,  ഓകരഭാ  വകുപനിലലാം,
ചസക്ഷനുകേളനിലലാം  സതീറകേളനിലലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാംമൂലലാം  ഫയല്  ചകേടനിക്കനിടക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഭാരണമുചണങനില്  അക്കഭാരലലാം  ഉന്നതതലത്തനില്  ശദയനില്ചപടുത്തനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  എന്നനിവചയലഭാലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഫയല്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേളഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത
ചസക്രകടറനിയറനില്  മുഴുവന്  ഫയലകേളുചട  നതീക്കവുലാം  ഇ-ഓഫതീസച്ച്  മുഖഭാനരലാം
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നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിനഭാല് ഫയല് നതീക്കത്തനിലണഭാകുന്ന
കേഭാലതഭാമസലാം ഗണലമഭായനി കുറയവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനണച്ച്. 

സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ പ്രഭാതനിനനിധലലാം 

39 (3422)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
ഉറപഭാക്കുവഭാന് എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിനഭായനി  റനിസര്വച്ച്  ചചയനിട്ടുള  തസനികേകേളനില്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിയമനലാം  നടക്കുനചവന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുള
ക്രമതീകേരണങ്ങള എനഭാണച്ച്;

(സനി)  എയ്ഡഡച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗക്കഭാരുചട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപഭാക്കുവഭാന്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇതനിനകേലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  10%
സലാംവരണലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനിചല  ഗസറഡച്ച്,
കനഭാണ ഗസറഡച്ച്,  ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  തസനികേകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം ജനുവരനി ഒന്നച്ച് അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യുകേയുലാം പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് പ്രഭാതനിനനിധലക്കുറവച്ച് കേഭാണുന്ന  വകുപ്പുകേളനില് മതനിയഭായ
പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള കേചണത്തനി ചസഷലല്
റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച് വഴെനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി റനിസര്വച്ച്  ചചയ്യുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളുചട  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
റനിസര്വച്ച്  ചചയച്ച്  നല്കേനിയ  തസനികേകേളനില്  വകുപ്പുകേള  യഥഭാസമയലാം  നനിയമനലാം
നടത്തുനകണഭാ  എന്ന  കേഭാരലലാം  ഓകരഭാ  മൂന്നച്ച്  മഭാസലാം  കൂടുകമ്പഭാഴുലാം  സര്ക്കഭാര്  റനിവറ്റ്യൂ
ചചയ്യുനണച്ച്.  കൂടഭാചത  റനിസര്വച്ച്  ചചയച്ച്  നല്കേനിയ  തസനികേകേളനില്  നനിയമന
നടപടനികേള  തസരനിതചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇടയനിചട  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
വനിളനിചകചര്ക്കുകേയുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുനണച്ച്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 
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 അസനിസന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര് തസനികേ 

40 (3423)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസനിസന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള  ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേയനികലയച്ച്
നനിയമനത്തനിനഭായനി  കേഭാറഗറനി  551/2014  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  29-7-2015  -നച്ച്
ചുരുക്കപടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചചവങനിലലാം ഇതവചര അഭനിമുഖവുലാം മറച്ച് തടര്നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചനിടനിചലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് പ്രസ്തുത റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  അസനിസന്റെച്ച്  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിള
ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയുചട (കേഭാറഗറനി നമ്പര് 551/2014) ചുരുക്കപടനികേ 29-7-2015-നച്ച്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ടനി  തസനികേയുചട ചുരുക്കപടനികേ സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള സമര്പനിച
പരഭാതനികേള,  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവുകേള  എന്നനിവയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ചുരുക്കപടനികേയനില്  കൂടുതല്  കപചര  ഉളചപടുകത്തണനിവന്നനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയ  പരനിചയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേളുചട  സഭാധുത
പരനികശഭാധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുഭവചപട  ബുദനിമുടച്ച്,  ചനില
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയ  പരനിചയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള  വലഭാജമഭാചണന്ന
പരഭാതനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആയവ  വതീണ്ടുലാം  പരനികശഭാധനികക്കണനിവന്നതച്ച്
തടങ്ങനിയ കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച് തടര് നടപടനികേള ഹവകേനിയതച്ച്. 

ചുരുക്കപടനികേയനില്  ഉളചപടവരനില്നനിനലാം  കയഭാഗലരഭായവചര  ഉളചപടുത്തനി
2017  ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  അഭനിമുഖ  പരതീക്ഷ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റഭാങച്ച്  പടനികേ
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  പനി.എസച്ച്.സനി.  തടര്നടപടനികേള
ഹകേചക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണച്ച്. 

ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിക്കച്ച് വന്ന ചചലവച്ച് 

41 (3424)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഏചതലഭാലാം
ജനിലകേളനില് കേളക്ടര്മഭാരുചട കനതൃതസത്തനില് ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി നടന;
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(ബനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം  എത അകപക്ഷകേള ലഭനിച;  എത അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കനി; ഓകരഭാ ജനിലയനിചലയുലാം കേണക്കച്ച് പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതനിനച്ച് ചചലവഭായ
തകേ എതചയന്നച്ച് പ്രകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സർക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടന്ന  ജന  സമ്പര്ക്ക
പരനിപഭാടനിക്കച്ച്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  എത  രൂപ  ചചലവച്ച്  വന്നനിട്ടുണച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

(ഇ) യു.ഡനി.എഫച്ച്. സർക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് നടന്ന ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിക്കച്ച്
ചചലവഭായ  തകേകയക്കഭാള  വളചര  കുറച  തകേ  മഭാതലാം  ചചലവഴെനിച  നടത്തനിയ
ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി  അടുത്ത വര്ഷവുലാം തടര്ചയഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചട
കനതൃതസത്തനില്  പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേള,  തതീര്പഭാക്കനിയവ,
ചചലവഭായ തകേ അനുബന്ധലാം I-ല് *കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ഡനി)  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ചചലവഭായ തകേയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം  -II-ല്
കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ഇ) പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

 പനിന്വഭാതനില് നനിയമനങ്ങള സ്ഥനിരചപടുത്തുന്നതച്ച് തടയഭാന് നടപടനി 

42 (3425)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 29-8-2011  ചല സ.ഉ  (എലാം.എസച്ച്.) 164/11/ഉ.വനി.വ.  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം
കകേരള കസറച്ച് ഹലബറനി കേസൗണസനിലനില് മുപത്തനിചയഭാന്നച്ച് കപചര സ്ഥനിരചപടുത്തനിയ
തതീരുമഭാനലാം  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഭരണഘടനഭാ  ബഞനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുലാം
ഉമഭാകദവനി  കകേസനിചല  വനിധനിക്കുലാം  വനിരുദവുലാം  സലാംവരണ  തതസങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത
യുളതമഭാചണന്നച്ച് കേചണത്തനി മുന് സര്ക്കഭാര് റദ്ദു ചചയതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  അകത  സര്ക്കഭാര്  തചന്ന  19-9-2015-ചല  സ.ഉ.  (എലാം.എസച്ച്.)

241/15/ചപഭാ.ഭ.വ.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നറ്റ്യൂഡല്ഹനി  കകേരള  ഹസൗസനിചല

നഭാലത്തനിചയഭാന്നച്ച്  പനിന്വഭാതനില്  നനിയമനങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി

സ്ഥനിരചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത നനിയമനലാം റദ്ദു  ചചയഭാന്

എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച്

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമനങ്ങളനില്  വന്  അഴെനിമതനിയുലാം  സസജനപക്ഷപഭാതവുലാം

ഉചണന്നഭാകരഭാപനിചച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനസഷണലാം  ആവശലചപടച്ച്  പരഭാതനികേള

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനില് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിചചന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ബന്ധചപട

കകേസനില്  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  ഭരണഘടനഭാ  ബഞനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

ഉത്തരവുകേളുലാം മനനഃപൂര്വലാം മറചവചച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന ചതറനിദരനിപനിചച്ച് സ്ഥനിരചപടുത്തല്

ശനിപഭാര്ശ  നടത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  എന്തു  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച്

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.ചയ  കനഭാക്കുകുത്തനിയഭാക്കനിയുലാം  ഭരണഘടനഭാ  ലലാംഘനലാം

നടത്തനിയുലാം  സലാംവരണതതസങ്ങള  അടനിമറനിചലാം  ബഹു.  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച് വനിരുദവുമഭായുള,  പനിന്വഭാതനില് നനിയമനങ്ങള സ്ഥനിരചപടുത്തല്

എലഭാക്കഭാലകത്തയമഭായനി  തടയുന്നതനിനച്ച്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന്  അടനിയനര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  ഉണച്ച്.  നറ്റ്യൂഡല്ഹനി കകേരള  ഹസൗസനിചല നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്

വനിജനിലന്സച്ച്  അകനസഷണലാം  ഉളചപചട  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള  പരഭാതനികേള

ലഭനിചനിരുന.  പ്രസസ്തുത  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്

(എലാം.എസച്ച്.)  241/15/ചപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  നറ്റ്യൂഡല്ഹനി  കകേരള  ഹസൗസനില്

സ്ഥനിരചപടുത്തനിയ  40  ജതീവനക്കഭാരുചട നനിയമനലാം  സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനികേളക്കുലാം

നനിലവനിലള  നനിയമന  തതസങ്ങളക്കുലാം  വനിരുദമഭായതനിനഭാല്  25-2-2017-ചല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)  49/17/ചപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം

റദ്ദുചചയച്ച് ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) ഈ വനിഷയത്തനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനചമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാണനിടനില. 
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 കകേഭാഡുകേളുചടയുലാം ചടങ്ങളുചടയുലാം പരനിഷരണലാം 

43 (3426)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സലാംവനിധഭാനലാം കേഭാരലക്ഷമവുലാം ചലനഭാതകേവുലാം ആക്കുന്നതനിനുലാം
ഫയലകേളുചട ദ്രുതഗതനിയനിലള തതീര്പനിനുലാം കേഭാലഹരണചപട ചടങ്ങളുലാം കകേഭാഡുകേളുലാം
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷരനിക്കുന്ന  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധചപട ഭരണപരനിഷര കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം ചടങ്ങളുലാം കകേഭാഡുകേളുമഭാണച്ച് പൂര്ണമഭായുലാം മലയഭാളത്തനികലയച്ച്
മഭാറനിയനിരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

 (എ&ബനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പഠനിചച്ച്  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഭരണപരനിഷഭാര കേമ്മേതീഷന് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശകേള
ഇതവചര സമര്പനിചനിടനില. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

വരുമഭാനത്തനില് കൂടുതല് സസത്തച്ച് സമ്പഭാദനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് 

44 (3427)    ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏചതങനിലലാം  സഭാഹചരലത്തനില്  മറനിതര  കജഭാലനികേളനികലര്ചപടുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേഭാന്  വലവസ്ഥയുകണഭാ;  ഉചണങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുമഭാനത്തനില് കൂടുതല് സസത്തച്ച് സമ്പഭാദനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാചര
കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിചല  നനിയമങ്ങള  അപരലഭാപ്തമഭാചണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരന്  തചന്റെ  കജഭാലനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനിടലഭാചത  ഒരു
കേമ്പനനിയുചടകയഭാ  ബഭാങനിചന്റെകയഭാ  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനില്  ഏര്ചപടുവഭാന്
പഭാടനിചലന്നച്ച് വലവസ്ഥയുണച്ച്. 1960-ചല സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപരുമഭാറചടത്തനിചല
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ചടലാം  46  പ്രകേഭാരലാം  ലഭാകഭച്ഛ  കൂടഭാചത  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മറ്റ്യൂചസല്  ചബനനിഫനിറച്ച്
ചസഭാഹസറനിയുചട നടത്തനിപനില് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  തചന്റെ
ഔകദലഭാഗനികേ കൃതലങ്ങളക്കച്ച് വനിഘഭാതമഭാകേഭാചതയുലാം കവതനലാം കൂടഭാചതയുലാം സര്ക്കഭാര്
ഉകദലഭാഗസ്ഥനച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വലവസ്ഥ  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ചടലാം  47  പ്രകേഭാരലാം
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനച്ച്
പചങടുക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  എന്നഭാല് ഭരണ സമനിതനികേളനില് അലാംഗമഭാകുന്നതനിനച്ച് പ്രസ്തുത
സലാംഘത്തനിചല  അലാംഗങ്ങള  സര് ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  മഭാതകമഭാ,  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിചല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  മഭാതകമഭാ
ആയനിരനിക്കണലാം.  ചടലാം  48  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്കൂര് അനുമതനികയഭാചട തചന്റെ
ഔകദലഭാഗനികേ  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനച്ച്  വനിഘഭാതമഭാകേഭാത്ത വനിധത്തനില്  പ്രതനിഫലലാം
കൂടഭാചതയുള സഭാമൂഹലപ്രവര്ത്തനലാം,  ധര്മ്മേ സസഭഭാവമുള പ്രവൃത്തനികേള അചലങനില്
കേല,  സഭാഹനിതലലാം,  ശഭാസലാം കമഖലയനില് വലകപഭാഴുമുള പ്രവൃത്തനികേള എന്നനിവയനില്
ഏര്ചപടുവഭാന് വലവസ്ഥയുണച്ച്. എന്നഭാല് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന പക്ഷലാം ഇത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങളനില് തടരഭാന് പഭാടനിലഭാത്തതമഭാണച്ച്. 

(ബനി)  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  വഭാര്ഷനികേ  സസത്തുവനിവരലാം  എലഭാ
വര്ഷവുലാം  ജനുവരനി  15-നുമുമ്പച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കണചമന്നച്ച്  നനിലവനില്
ചപരുമഭാറചടത്തനില്  വലവസ്ഥ  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതകൂടഭാചത   ഒരു  ഉകദലഭാഗഭാര്തനി
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുകമ്പഭാളത്തചന്ന  തങ്ങളുചടയുലാം  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുചടയുലാം
സസത്തച്ച് വനിവരലാം നനിശനിത മഭാതൃകേയനില് നനിയമനഭാധനികേഭാരനിചയ അറനിയനിക്കണചമനലാം
പ്രസ്തുത മഭാതൃകേ സര്വതീസച്ച് ബുക്കനില് പതനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കച്ച് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 അസനിസന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട നനിയമനലാം 

45 (3428)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കമഭാകടഭാര്  ചവഹനിക്കനിളസച്ച്  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെനില്  അസനിസന്റച്ച്  കമഭാകടഭാര്

ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട എത ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  551/2014  പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിച  ഇസൗ

തസനികേയുചട  കഷഭാര്ടച്ച്  ലനിസച്ച്  എന്നഭാണച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിചതച്ച്;  അനനിമ  ലനിസച്ച്

ചചവകുന്നതനിനുളള കേഭാരണലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) അടനിയനരമഭായനി പ്രസ്തുത റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചച്ച് നനിയമന നടപടനി

തസരനിതചപടുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപനില്നനിനലാം അസനിസന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള
ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട 7 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) അസനിസന്റെച്ച് കമഭാകടഭാര് ചവഹനിക്കനിള ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയുചട (കേഭാറഗറനി
നമ്പര് 551/2014) ചുരുക്കപടനികേ 29-7-2015-നച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ടനി  തസനികേയുചട ചുരുക്കപടനികേ സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള സമര്പനിച
പരഭാതനികേള,  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവുകേള  എന്നനിവയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
ചുരുക്കപടനികേയനില്  കൂടുതല്  കപചര  ഉളചപടുകത്തണനിവന്നനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയ  പരനിചയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേളുചട  സഭാധുത
പരനികശഭാധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  ഹകേചക്കഭാകളണനിവന്നതനില്  അനുഭവചപട  ബുദനിമുടച്ച്,
ചനില  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  ഹഭാജരഭാക്കനിയ  പരനിചയ  സര്ടനിഫനിക്കറകേള
വലഭാജമഭാചണന്ന  പരഭാതനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആയവ  വതീണ്ടുലാം
പരനികശഭാധനികക്കണനിവന്നതച്ച്  തടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണച്ച്  തടര്  നടപടനികേള
ഹവകേനിയതച്ച്. 

(സനി)  ചുരുക്കപടനികേയനില്  ഉളചപടുത്തനിയവരനില്നനിനലാം  കയഭാഗലരഭായവചര
ഉളചപടുത്തനി  2017  ഏപ്രനില്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  അഭനിമുഖ  പരതീക്ഷ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റഭാങച്ച്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  പനി.എസച്ച്.സനി.  തടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഹകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്ഗണനഭാ  പദതനികേളക്കച്ച് തടസലാം 

46 (3429) ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുന്ഗണനഭാ പദതനികേളക്കുലാം ജനകക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
യഥഭാസമയലാം  ഉത്തരവനിറക്കഭാചത,  ഫയലകേള  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലയച്ച്  മഭാറനിമഭാറനി
അയചച്ച്,  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  ഭരണകവഗലാം  കുറയഭാന്  ശമനിക്കുന്നതലാം
ഫയലകേളനില് അനഭാവശലമഭായനി  തടസവഭാദങ്ങള ഉന്നയനിചച്ച്  പദതനി നടത്തനിപ്പുകേള
തചന്ന തടയഭാന് ശമനിക്കുന്നതഭായുലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന്
എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനിലലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തുലാം
നഭാളനിതവചരയുലാം  ഏചതലഭാലാം  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  വനിജനിലന്സച്ച്
അകനസഷണങ്ങള നടക്കുനചവനലാം ഏചതലഭാലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥരുമഭായനി ബന്ധചപടഭാണച്ച്
കകേസ്സുകേള കകേഭാടതനികേളുചട പരനിഗണനയനിലളചതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിച  ജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  ഏചതലഭാലാം
പദതനികേളുലാം പ്രവൃത്തനികേളുമഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട ഫയല്
കുരുക്കൽ  പ്രക്രനിയയനില്ചപടച്ച്  നടപഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാചത  തടസചപടനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ഐ.എ.എസച്ച്.  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  തടയഭാന്
ചസക്രകടറനിയറനിചല  ചടങ്ങള/മഭാനസല്  പരനിഷരണലാം  ഉളചപചട  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ഡനി)  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഫയല്  നതീക്കലാം  സുഗമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം,
ഫയലകേള കവഗത്തനില് തതീര്പച്ച്  കേല്പനിക്കുന്നതനിനുമുള ചടങ്ങള,  ചസക്രകടറനിയറച്ച്
ഓഫതീസച്ച്  മഭാനസല്,  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ഇന്സ്ട്രേക്ഷന്സച്ച്,  റൂളസച്ച്  ഓഫച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്
എന്നനിവ പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

 എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച് എകച്ച്കചഞ്ചുകേള മുകഖന നനിയമനലാം 

47 (T*3430) ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിന്നച്ച്  എത  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.  ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ ഒഴെനിവുകേളുചട കേഭാറഗറനി തനിരനിചളള ലനിസച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  പടനികേയനിലഭാത്ത തസനികേകേളനില് എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞ്ചുകേളനില് നനിന്നച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം  31-1-2017  വചര ആചകേ
26642 ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. * 

(സനി) പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലനിലഭാത്ത തസനികേകേചള സലാംബന്ധനിചച്ച്
ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-യനില്  നനിന്നച്ച്  കനഭാണ   അഹവലബനിലനിറനി

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.

*      ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞച്ച്  വഴെനി
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

 മനിനനിസതീരനിയല് ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം തസനികേമഭാറലാം വഴെനി നനിയമനലാം 

48 (3431)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപനിചന്റെ  മനിനനിസതീരനിയല്  ജതീവനക്കഭാരനില്  ഹഹസ്കൂള
അധലഭാപകേ  കയഭാഗലതയുളവര്ക്കഭായനി  തസനികേ  മഭാറലാം  വഴെനി  അധലഭാപകേ  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച് വഭാര്ഷനികേ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കഭാന് 2012 ചഫബ്രുവരനി മഭാസലാം
20-ാം തതീയതനിയനിചല പനി.എസച്ച്.സനി. കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങനില് ഈ വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കഭാന് ഇനനിയുലാം കേഴെനിയഭാത്തതച്ച്
എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അഞച്ച് വര്ഷലാം സര്വതീസുളവര്ക്കച്ച് അകപക്ഷനിക്കഭാചമന്നനിരനിചക്ക  10-ഉലാം
12-ഉലാം വര്ഷങ്ങളഭായനി അര്ഹതയുള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് ഒഴെനിവുകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം
വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിച  ഉത്തരവനിചന്റെ
ബലത്തനിലള  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ആനുകൂലലലാം  തഴെയചപടുകേയകല  ചചയ്യുന്നതച്ച്;  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില്നനിനലാം ഒഴെനിവുകേളുചട
എണവുലാം അനുപഭാതവുലാം നനിജചപടുത്തനിയ കശഷലാം ചപഭാതവനിജ്ഞഭാപനകത്തഭാചടഭാപലാം
നനിലവനിലള  വലവസ്ഥ  നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്
എന്നഭാണച്ച് 21-2-2012-ചല കേമ്മേതീഷന് തതീരുമഭാനലാം. 

(ബനി) ഇതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് HSA ഫനിസനിക്കല് സയന്സച്ച് ഒഴെനിചകേയുള
തസനികേകേളക്കഭായനി  14  ജനിലകേളനികലയലാം  31-12-2012-ചല ഗസറനില് വനിജ്ഞഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിരുന. അതനിന് പ്രകേഭാരലാം റഭാങച്ച് പടനികേകേള 2013, 2014 വര്ഷങ്ങളനില്
നനിലവനില് വന.  തടര്ന്നച്ച്  തസനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായനി ഫനിസനിക്കല് സയന്സച്ച്
ഒഴെനിചകേയുള വനിഷയങ്ങളനികലയച്ച് കമല്പറഞ്ഞ റഭാങച്ച് പടനികേ നനിലവനിലനിരനിചക്ക തചന്ന
13-5-2014-ല്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിച.  എന്നഭാല്  31-12-2012-ചല
വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങച്ച് പടനികേകേളനില്നനിനലാം ചനില ജനിലകേളനി ല്
ആര്ക്കുലാംതചന്ന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലമുണഭായനി.
നനിലവനിചല വലവസ്ഥ പ്രകേഭാരലാം ഒരു റഭാങച്ച് പടനികേയുചട സസഭാഭഭാവനികേ കേഭാലഭാവധനിയഭായ
മൂന്നച്ച്  വര്ഷത്തനിനുളനില്  ആചരയുലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത
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സഭാഹചരലലാം  നനിലവനിലണഭായഭാല്  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ലനിസനില്നനിനലാം  ഒരഭാചള
എങനിലലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്നതവചര  അചലങനില്  ഒരു  വര്ഷലാം  വചര
(ഏതഭാകണഭാ ആദലലാം വരുന്നതച്ച്)  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത
തസനികേകേളനികലയച്ച്  13-5-2014-ല്  പുറചപടുവനിച  വനിജ്ഞഭാപന  പ്രകേഭാരമുള  തടര്
നടപടനികേള ഹകേചക്കഭാളഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലമഭാണുളതച്ച്. 

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  വര്ഷത്തനിചലഭാരനിക്കല്  നടത്തുന്ന  സഭാഫച്ച്
ഫനികകഷന്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  തസനികേയനികലയലാം  നനിര്ണയനിക്കചപടുന്ന  കകേഡര്
ചസ്ട്രേങ്തനിചന്റെ നനിശനിത ശതമഭാനമഭാണച്ച് തസനികേമഭാറലാം വഴെനിയുള നനിയമനത്തനിനഭായനി
നതീക്കനിവയന്നതച്ച്  എന്നതനിനഭാലലാം  ടനി  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയണചമന്നച്ച് വലവസ്ഥയുളതനിനഭാലലാം അര്ഹതചപട അനുപഭാതലാം നഷ്ടചപടുന്നനില. 

ചസക്രകടറനിയറനിചല ഡനിജനിറല് ഫയല് സലാംവനിധഭാനലാം 

49  (3432)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചസക്രകടറനിയറനില്  സമ്പൂര്ണ  ഡനിജനിറല്  ഫയല്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലലാം തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ചസക്രകടറനിയറനില്  എത  ശതമഭാനലാം  ഫയലകേളഭാണച്ച്
ഡനിജനിറല് രൂപത്തനില് ഹകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

ചസക്രകടറനിയറനിലലാം അനകച്ച് ചകേടനിടങ്ങളനിലലാം വനിശദമഭായ സൂചകേങ്ങള 

50 (3433)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതജനങ്ങളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടയുലാം  സസൗകേരലഭാര്തലാം,  ചസക്രകടറനിയറനിലലാം
അനകച്ച്  ചകേടനിടങ്ങളനിലലാം  വനിവനിധ  മനനിമഭാരുകടയുലാം  വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  ഓഫനിസച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിചന്റെ  വനിശദമഭായ  സൂചകേങ്ങള  പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സൂചകേ  കബഭാര്ഡുകേള  ഇലഭാത്തത  കേഭാരണലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
ബുദനിമുട്ടുണഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  വനിവനിധ  മനനിമഭാരുചട  ഓഫതീസുകേളക്കച്ച്  മഭാറലാംവന്നതനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചപഭാതജനങ്ങളുചടയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടയുലാം  സസൗകേരലഭാര്തലാം
പുതനിയ  വനിശദമഭായ  ഓഫതീസച്ച്  സൂചകേങ്ങള  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് വനിജനിലന്സച്ച് ചസല് ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില് നടത്തനിയ
പരനികശഭാധന 

51 (3434) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .  കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  ചസല്  ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-യനില്
ഒഴെനിവുകേള കേചണത്തുന്നതനിനച്ച് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റച്ച്,  കേഭാഷലര്  തസനികേകേളുചട  എത  ഒഴെനിവുകേള
കേചണത്തനിചയന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളുചട  കേചണത്തനിയ  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാന് ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.-ക്കച്ച്  നനിര്കദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ,  പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  നനിലവനിലണഭായനിട്ടുലാം  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റച്ച്,  കേഭാഷലര്
തസനികേകേളനില്  ഇതര  തസനികേകേളനില്  ഉളവര്  അനധനികൃതമഭായനി  കജഭാലനി
ചചയ്യുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ, എങനില് അവ പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് ആവര്ത്തനിചച്ച്
ആവശലചപടനിട്ടുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത  ചകേ.  എസച്ച്.  ഇ.  ബനി.  നനിലപഭാടനിനച്ച്
പരനിഹഭാരലാം കേചണത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെച്ച്/കേഭാഷലര്  തസനികേകേളനില്  497  ഒഴെനിവുകേള
നനിലവനിലളതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  

(സനി) ഉണച്ച്. പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി*  കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി&ഇ)  ഇതര  തസനികേകേളനില്  ഉളവര്  കേഭാഷലര്   തസനികേയനില്  കജഭാലനി
കനഭാക്കനിവരുനണച്ച്.  കകേരള കസറച്ച് ഇലക്ടനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനില് നനിലവനില്
മുപത്തനിമൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന.  എന്നഭാല്  27175
ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പള  ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേഭാനുള  സഭാമ്പത്തനികേ  അനുമതനി
മഭാതമഭാണച്ച് കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി ചറഗകലററനി കേമ്മേതീഷന് അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്.
അധനികേമുള ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ശമ്പളവുലാം മറച്ച് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനുള തകേ
കകേരള  കസറച്ച്  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന്  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഈ ചചലവച്ച് തഭാരനിഫച്ച് ഇനത്തനില് കകേരള കസറച്ച് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡച്ച് ലനിമനിറഡനിനച്ച്
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലണച്ച്.  ഇതച്ച് കബഭാര്ഡനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ഭദതചയ
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നനിരനിക്കനിലലാം  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  സുഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനച്ച് അനനിവഭാരലമഭായ ജൂനനിയര് അസനിസന്റെച്ച്, കേഭാഷലര് തസനികേകേളനിചല
ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 എസച്ച്.ബനി.ഐ. അകസഭാസനികയറച്ച് ബഭാങ്കുകേളുചട ലയനലാം 

52  (T*3435)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കസറച്ച് ബഭാങച്ച് ഓഫച്ച് ട്രെഭാവന്കൂര് അടക്കമുളള അകസഭാസനികയറച്ച് ബഭാങ്കുകേചള
എസച്ച്.ബനി.ഐ.യനില് ലയനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലനിയതഭായനി
അറനിയഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസന  രലാംഗത്തച്ച്
എചനങനിലലാം പുതനിയമഭാറങ്ങള വരുത്തുചമന്നച്ച് കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  ശഭാഖകേള അടചപൂട്ടുന്നതനിനുലാം ചതഭാഴെനില് നഷ്ടങ്ങളക്കുലാം ബഭാങച്ച് ലയനലാം
വഴെനിചവക്കുകമഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2017 ചഫബ്രുവരനി 22-ാം തതീയതനിയനിചല ജനി.എസച്ച്.ആര്. 160(ഇ) നമ്പര്
ഗസറച്ച് വനിജ്ഞഭാപന പ്രകേഭാരലാം കസറച്ച് ബഭാങച്ച് ഓഫച്ച് ട്രെഭാവന്കൂറനിചന കസറച്ച് ബഭാങച്ച് ഓഫച്ച്
ഇന് ഡലയനില് ലയനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) എസച്ച്.ബനി.ഐ.-എസച്ച്.ബനി.റനി. ലയനലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേചള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന.  എസച്ച്.ബനി.റനി.-ക്കച്ച് ലഭനിക്കുന്ന ചമഭാത്തലാം
നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ  90  ശതമഭാനവുലാം കേഭാര്ഷനികേ,  വലവസഭായ,  വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേളക്കച്ച്
വഭായയഭായനി നല്കുന്നതനിനഭാല്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുചട വനികേസനത്തനില്
നനിര്ണഭായകേമഭായ പങച്ച് വഹനിക്കുന.  പ്രഭാകദശനികേമഭായ വനികേസന തഭാത്പരലങ്ങളക്കച്ച്

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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മുന്ഗണന  നല്കുന്ന  തരത്തനിലള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന  എസച്ച്.ബനി.റനി.
കപഭാലള  ബഭാങച്ച്,  കദശതീയ  തഭാത്പരലങ്ങളക്കച്ച്  മുന്ഗണന  ചകേഭാടുക്കുന്ന  ഒരു
ബഭാങഭായനി മഭാറുന്നതച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ വനികേസന തഭാത്പരലങ്ങചള പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുചമന്നച്ച് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കചപടുന. 

(സനി) വനിവരങ്ങള ഇകപഭാള ലഭലമല. 

മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനി 

53 (3436)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  വനികേസന  ഏജന്സനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനി  വയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ജനി.സനി.ഡനി.എ.,  ട്രെനിഡ  തടങ്ങനിയ  നഗരവനികേസന  അകതഭാറനിറനികേള
നനിലവനിലളകപഭാള  മലകയഭാര  വനികേസനത്തനിനുള  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
കവചണന്നച്ച്  വയന്നതച്ച്  മലകയഭാര  വനികേസനചത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുചമന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തനിതല  പഞഭായത്തുകേളുചട  ഫണനിനച്ച്  പുറകമ  മറച്ച്  സഭാമ്പത്തനികേ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേന്ദ്ര  ഏജന്സനികേളനില്  നനിനലാം  പണലാം  കേചണത്തനി
പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന് മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനി സഹഭായകേമഭാകുകമഭാചയന്ന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനിയുചട പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന്
സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനില്
കറഭാഡുകേള,  തടയണകേള,  ചചറുകേനിട  കുടനിചവള  പദതനികേള,  ക്ഷതീര  വനികേസന
പദതനികേള  എന്നനിവ  നനിലവനിലള  വകുപ്പുകേള/ഏജന്സനികേള  മുകഖന  നബഭാര്ഡച്ച്
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

 കകേരള സയന്സച്ച് സനിറനിയുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി 

54 (T*3437)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സയന്സച്ച്  സനിറനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിചല കുറവനിലങ്ങഭാടച്ച്-കകേഭാഴെയനില് നടനവരുന്നതച്ച് എന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  50  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിരുന്ന  55  കകേഭാടനി  രൂപയുചടയുലാം  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപഭാള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;  ഇതനില്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്;  പുതതഭായനി  ക്രമതീകേരനിക്കഭാന് ചടണര് ചചയനിട്ടുള
പ്രവൃത്തനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  സയന്സച്ച്  സനിറനിയുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കമഭാണനിടറനിലാംഗച്ച്
നടത്തഭാന്  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങതനികേ  മറ്റ്യൂസനിയത്തനില്  നനിന്നച്ച്  എചനഭാചക്ക
ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണച്ച്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഏചതങനിലലാം വനിധത്തനിലള കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് സനിസലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തഭാന്
എചനഭാചക്ക കേഭാരലങ്ങള ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സയന്സച്ച് സനിറനിയനില്
നടപഭാക്കഭാന് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള കപ്രഭാജക്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം ആദലഘടത്തനില് ഏചതഭാചക്ക
കേഭാരലങ്ങള പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്;

(ഇ)  കേടുത്തുരുത്തനി  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലലാം  കകേഭാടയലാം  പഭാര്ലചമന്റച്ച്
മണ്ഡലത്തനിലമഭായനി യഭാഥഭാര്തലമഭാകുന്ന, കുറവനിലങ്ങഭാടച്ച്-കകേഭാഴെയനിചല കകേരളത്തനിചല
ആദലചത്ത സയന്സച്ച്  സനിറനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ബന്ധചപട  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചടയുലാം  ഉകദ്ദേലഭാഗസ്ഥരുചടയുലാം
ഉന്നതതല കയഭാഗലാം വനിളനിചകചര്ക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  സയന്സച്ച്  സനിറനിക്കുകവണനി  അനുവദനിച  30
ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇകപഭാഴെചത്ത  വനികേസന  കേഭാരലങ്ങളക്കച്ച്  കവണനി
പ്രകയഭാജനചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആദലഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം  2018  കമയച്ച്-ല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ലക്ഷലമനിടച്ച് പണനികേള നടനവരുന. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചതച്ച്  ഏകഴെകേഭാല് കകേഭാടനി  രൂപ മഭാതമഭാണച്ച്.
അതലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  ഏകഴെകേഭാല്  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കചര്ന്നച്ച്
സയന്സച്ച്  ചസന്റെറനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  ഇതച്ച് കൂടഭാചത കകേരള സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച് 2010-11-ല് രണച്ച്
കകേഭാടനിയുലാം, 2014-15-ല്  25 കകേഭാടനിയുലാം  2015-16-ല് 7 കകേഭാടനിയുലാം, 2016-17- ല് 6
കകേഭാടനിയുലാം ആയനി ചമഭാത്തലാം 40 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്. 
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കകേരള  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നച്ച്  ലഭനിച  40 കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാചഴെപറയുന്ന
പണനികേള നടനവരനികേയഭാണച്ച്. 

1. ഒരു കകേഭാടനി  ഇരുപത്തനികയഴെച്ച്  ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവനില് മൂന്നച്ച് വശചത്തയുലാം
ചുറമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച. 

2.  17 കകേഭാടനി 34 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവനില്  കസസച്ച് തനികയററനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏകേകദശലാം 70% പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വരുന. 

3. കസസച്ച് തനികയറര്,  ചപ്രഭാജക്ഷന് സനിസലാം എന്നനിവ ഏകേകദശലാം  12  കകേഭാടനി
രൂപ  ചചലവനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള  ആകഗഭാള  ഇ-ചടണറനിചന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

4. എന്ട്രെന്സച്ച്  പഭാസഭാ,  കമഭാഷന്  സനിമുകലറര്,  ആലാംഫനി  തനികയറര്
എന്നനിവയുചട അവസഭാന ഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച്  4  കകേഭാടനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവനില് പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചവരുന. 

5. വഭാടര് ടഭാങച്ച്,  ഇകന്റെണല് കറഭാഡച്ച്,      ചഡ്രയനികനജച്ച്,  ഔടച്ച്  കഡഭാര് ഹലറനിലാംഗച്ച്,
ട്രെഭാന്കസ്ഫഭാമര്, കേഫകറരനിയ, നടപഭാത മുതലഭായ കേഭാരലങ്ങള  10 കകേഭാടനി  28
ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവനില് പണനി തടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) കസസച്ച് തതീകയററനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കമഭാണനിറര് ചചയഭാന്
എചച്ച്.എല്.എല്.  എന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണചമന്റെച്ച്  സ്ഥഭാപനചത്ത ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഈ  സ്ഥഭാപനത്തനിചന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണച്ച്  പണനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.
കമഭാഷന്  സനിമുകലറര്,  എന്ട്രെന്സച്ച്  പഭാസ,  ആലാംഫനി  തതീകയറര്  എന്നനിവയുചട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുലാം  ഹഭാബനിറഭാറച്ച്
എന്ന  കകേരള  ഗവണചമന്റെച്ച്  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനിയുചട  കമല്കനഭാടത്തനില്
ചചയ്തുവരനികേയഭാണച്ച്.  കകേരള ശഭാസ സഭാകങതനികേ മറ്റ്യൂസനിയത്തനിചല ഒരു സയന്റെനിഫനികേച്ച്
ഓഫതീസര്  കകേഭാഴെ  കേലഭാമ്പച്ച്  ഓഫതീസനില്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ചമന്റെനില്  ചലയ്സണ
ഓഫതീസര് ആയനി പണനി ചചയ്തുവരനികേയഭാണച്ച്.  G.O.(Rt) No. 2573/2015 H.Edn
dtd  30-9-2015  പ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  മഭാധവന്പനിള,  റനിട.  ചതീഫച്ച്  എഞനിനതീയര്
ചചയര്മഭാനുലാം  ശതീ.  ശതീകേണ്ഠന്നഭായര്,  റനിട.  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്,  ശതീ.
കൃഷ്ണസസഭാമനി,  റനിട.  സൂപ്രണനിലാംഗച്ച്  എഞനിനതീയര്  എന്നനിവര്  ചമമ്പര്മഭാരഭായുലാം   ഒരു
ചടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  സയന്സച്ച്  സനിറനിയനിചല  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
അനുബന്ധ കജഭാലനികേളുലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതകൂടഭാചത
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നഭാഷണല് കേസൗണസനില് കഫഭാര് സയന്സച്ച് മറ്റ്യൂസനിയത്തനിചന്റെ
ഡയറക്ടര് ജനറലനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില്  7  അലാംഗങ്ങളുള ഒരു എകച്ച്കപര്ടച്ച്  കേമ്മേനിറനി
കസസച്ച് തതീകയററനിചന്റെ ചപ്രഭാ ജക്ഷന് സനിസലാം വഭാങ്ങനി അതച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
രൂപതീകേരനിചച്ച് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 
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(ഡനി)  അഡതീഷണല്  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനി,  ഫനിനഭാന്സച്ച്  വകുപച്ച്;  പ്രനിന്സനിപല്
ചസക്രടറനി,  ഉന്നത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപച്ച്;  ഡനി.റനി.ഇ.,  പ്രനിന്സനിപല്,   ഗവ.
എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്,  ബഭാര്ടണ  ഹനില്,  തനിരുവനനപുരലാം  എന്നനിവര്
അടങ്ങനിയ സഭാന്റെനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനി ഏകേകദശലാം മൂന്നച്ച് മഭാസത്തനിചലഭാരനിക്കല് കൂടനി അതനിചന്റെ
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാചത  സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച ചടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി
അലാംഗങ്ങളുചട  കനതൃതസത്തനില്  സ്ഥലലാം  സന്ദര്ശനിചച്ച്  ആര്ക്കനിചടകച്ച്,  സ്ട്രേക്ചര്
എഞനിനതീയര്  എന്നനിവരുമഭായനി  ചര്ച  ചചയച്ച്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ
സഭാന്റെനിലാംഗച്ച് കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുനണച്ച്. 

ആദലഘടത്തനില് സയന്സച്ച് ചസന്റെര്,  3  ഡനി തനികയറര്,  സയന്സച്ച് പഭാര്ക്കച്ച്,
കസസച്ച്  തനികയറര്  (3  ഡനി  ഉളചപചട),  കമഭാഷന്  സനിമുകലറര്,  സലാംഗതീത  ജലധഭാര,
കലസര് പ്രദര്ശനകത്തഭാടുകൂടനിയ  ഹലറച്ച്  &  സസൗണച്ച്  കഷഭാ,  ഒബ്സര്കവററനി,  മൂന്നച്ച്
ഇന്റെറഭാക്ടതീവച്ച് സയന്സച്ച് ഗലഭാലറനികേള, കേഫകറരനിയ എന്നനിവയഭാണച്ച് ആദല ഘടത്തനില്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണച്ച്.   പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാകഴെയലാം 30 ഏക്കര് സ്ഥലവുലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുലാം. 

 പബനികേച്ച് ഹപ്രവറച്ച് പഭാര്ട്ണര്ഷനിപച്ച്  (പനി.പനി.പനി.) കമഭാഡല്  പദതനികേള 

55 (3438)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആചകേ എത പനി.പനി.പനി. കമഭാഡൽ പദതനികേൾ ഉണച്ച്;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  2000-നച്ച്  കശഷലാം പൂർത്തതീകേരനിച പനി.പനി.പനി.കമഭാഡൽ
പദതനികേളനിൽ  ആചകേ  പദതനി  തകേയനിൽ  സർക്കഭാർ  വനിഹനിതവുലാം  സസകേഭാരല
പങഭാളനികേളുചട വനിഹനിതവുലാം എത വതീതചമന്നച്ച് പദതനികേൾ തനിരനിച വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എത  പനി.പനി.പനി.  പദതനികേളഭാണച്ച്  സർക്കഭാരനിനച്ച്  ഡനിവനിഡന്റെച്ച്  /റവനറ്റ്യൂ
ഇകപഭാഴുലാം നൽകുന്നതച്ച്; അവ ഏചതഭാചക്കചയനലാം ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനലാം എതചയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇനനിയുലാം  പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാനുളതലാം  പ്രവർത്തനലാം  നനിലചതമഭായ
പനി.പനി.പനി.  പദതനികേൾ  ഏചതഭാചക്ക;  നഭാളനിതവചര  ഇത്തരലാം  പദതനികേളനിൽ
സർക്കഭാരുലാം  സസകേഭാരല  പങഭാളനികേളുലാം  നനികക്ഷപനിച  തകേ  പദതനി  തനിരനിച
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 33 പനി.പനി.പനി. കമഭാഡല് പദതനികേള ഉണച്ച്. 

(ബനി-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.  

 "സസകേഭാരല നനികക്ഷപലാം" 

56 (T* 3439) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സസകേഭാരല നനികക്ഷപത്തനിചന്റെ വരവച്ച് കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  അനരതീക്ഷലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കമഖലചയ കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന കനഭാക്കുകൂലനികപഭാലള
കേഭാരലങ്ങള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയത വഭാങ്ങുന്നവചര  ശനിക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  നനികക്ഷപലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാന്,  ബജറച്ച്  വനിഹനിതത്തനിനച്ച്
പുറകമ  സസരൂപനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്,  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വനികേസന
പദതനി പ്രകേഭാരലാം എചനഭാചക്ക അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച് വനികേസനിപനിചചതനലാം,
ഇതനിനഭായനി ഇതവചര എനച്ച് തകേ മുടക്കനിചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  വലവസഭായ  കമഖലയനിചല  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേചര  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചചറുകേനിട  വലവസഭായങ്ങചള
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചച്ച്  കൂടുതല്  നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതസ
സഹഭായ പദതനി''  വഴെനിയുലാം  സ്കൂള/  കകേഭാകളജച്ച്  തലങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന
ക്ലെെബ്ബുകേള  (ഇ.  ഡനി.  ക്ലെെബ്ബുകേള)  വഴെനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.
ചചറുകേനിട  വലവസഭായനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിസനിനസച്ച്  ടു  ബനിസനിനസച്ച്
മതീറച്ച്,  വലവസഭായ സലാംഗമലാം,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇന്ചവകസഴച്ച്  മതീറച്ച്,  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ചടകകഭാളജനി  ക്ലെെനിനനികേച്ച്,  സനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
തടങ്ങനിയവ സലാംഘടനിപനിക്കുനണച്ച്.  അതനിലൂചട സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തുലാം പുറത്തുമുള
വലവസഭായനികേളക്കച്ച്  കകേരളത്തനില്  വലവസഭായലാം  തടങ്ങുന്നതനിനുലാം  കകേരളത്തനിചല

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ചചറുകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കച്ച്  ഇന്ഡലയകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള  വനിപണന
അവസരങ്ങള  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   പുതനിയ  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങചള സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുവഭാനുലാം എലഭാ ജനിലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  ഇന്കുകബഷന്  ചസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  വനിപണന
കപ്രഭാതഭാഹനഭാര്തലാം ജനിലഭാ സലാംസ്ഥഭാന തലങ്ങളനില് വനിവനിധ പ്രവര്ത്തന കമളകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനമുണച്ച്. 

(ബനി)  ചുമട്ടുചതഭാഴെനിലമഭായനി  ബന്ധചപട  പ്രശ്നങ്ങളനില്  സതസര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ചതഭാഴെനില് വകുപച്ച് കകേഭാള ചസന്റെര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  1800-

42-555-214/155214  എന്നതീ  കടഭാളഫതീ  നമ്പരുകേളനില്  വനിളനിചച്ച്  പരഭാതനി

കരഖചപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.   കൂലനി  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ചപടഭാല്

ഉടന്തചന്ന  അസനിസന്റെച്ച്  കലബര്  ഓഫതീസര്മഭാര്  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടചപടുകേയുലാം

അനര്ഹമഭായനി കൂലനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുചണങനില് ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളനില്നനിനലാം ചതഭാഴെനിലടമയച്ച്

തനിരനിചകേ വഭാങ്ങനി ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ഗരുതരമഭായ ക്രമകക്കടുകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുളതഭായനി

ശദയനില്ചപടഭാല്  രജനികസ്ട്രേഷന്  കേഭാര്ഡച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്തുവരുന.

ചതഭാഴെനിലടമചയ അധനികക്ഷപനിക്കുകേകയഭാ ഭതീഷണനിചപടുത്തുകേകയഭാ ആക്രമനിക്കുകേകയഭാ

ചചയ്തു  എന്ന  പരഭാതനികേള  കപഭാലതീസനിനച്ച്  ഹകേമഭാറനി  ഉചനിതമഭായ  നനിയമ  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന. 

(സനി)  സസകേഭാരല  നനികക്ഷപലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുവഭാന്  ബജറച്ച്  വനിഹനിതത്തനിനച്ച്

പുറകമ  സസരൂപനിക്കുന്ന  ഫണച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കറഭാഡുകേള,  മതനിലകേള,  ചവളലാം,

ഹവദക്യുതനി  തടങ്ങനിയ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിചതനിനഭായനി

ചകേ.എസച്ച്.ഐ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  ഇതവചര  ആചകേ  48.52  കകേഭാടനി  രൂപ

ചചലവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

 ഇക്കകണഭാമനികച്ച്  & സഭാറനിസനികച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലചപടുത്തല് 

57 (3440)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഇകക്കഭാണമനികച്ച്  ആന്റെച്ച്  സഭാറനിസനികച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് എത അധനികേ തസനികേകേളഭാണച്ച് ഉണഭാക്കഭാന് കപഭാകുന്നചതനലാം
ഇതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതവചരയഭായനി എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇക്കകണഭാമനികച്ച്  ആന്റെച്ച്  സഭാറനിസനികച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  103  അധനികേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധചപട ഫയല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

 ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന് 

58 (3441) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഹജവ,  ഇലകകഭാണനികേച്ച്,  പഭാസനികേച്ച്
ഉളചപചടയുള  അഹജവ  മഭാലനിനലങ്ങളുചട  സലാംസരണത്തനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
മഭാര്ഗങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷലധഭാനല കേമ്മേനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആവനിഷരനിച പരനിപഭാടനികേള
എചനഭാചക്കചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശുചനിതസലാം,  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണലാം  എന്നതീ  കമഖലകേളക്കച്ച്  ഊന്നല്  നല്കേനിചക്കഭാണ്ടുളതഭാണച്ച്  മനിഷചന്റെ
ചപഭാതലക്ഷലങ്ങള. 

ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനില്  ഊന്നനിനനിനചകേഭാണ്ടുള  സുരക്ഷനിത
ഹജവമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ശഭാസതീയമഭായ  ഇ-മഭാലനിനലങ്ങളുചടയുലാം  പഭാസനികേച്ച്
മഭാലനിനലങ്ങളുചടയുലാം നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം എന്നനിവ മനിഷചന്റെ ലക്ഷലങ്ങളഭാണച്ച്. 

സലാംസ്ഥഭാന  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി./പഞഭായത്തച്ച്  കറഭാഡുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്
പഭാസനികേച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന രതീതനി ഇകപഭാളത്തചന്ന നടപനില്വരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  പരമഭാവധനി
കുറചച്ച് ഹജവകൃഷനിയുലാം ഉത്തമ കൃഷനിരതീതനികേളുലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചച്ച് ഹജവ പചക്കറനി
കൃഷനിക്കച്ച്  ഊന്നല് നല്കേനി ഇക്കഭാരലത്തനില് സസയലാം പരലഭാപ്തത കനടുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഹകേചക്കഭാണ്ടുവരുന. 

തരനിശുനനിലങ്ങള പരമഭാവധനി കൃഷനികയഭാഗലമഭാക്കനി കൃഷനി ഇറക്കുന്നതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
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തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമത്തനില് ഇളവച്ച് 

59 (3442) ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബ്ബച്ച് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേ ഇളവച്ച്
ആവശലചപടച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിച വനിഷയത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
നനിലപഭാടച്ച് എനഭായനിരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക തരത്തനിലളള ഇളവുകേളഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനലാം ആവശലചപടനിട്ടുളളചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളലാം കപഭാചല,  തതീരകദശ കമഖല കൂടുതലളള മറ സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുചട
സഹകേരണലാം കതടഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ചുമതലചപടുത്തനിയ
കഡഭാ.  ഹഷകലഷച്ച്  നഭായകേച്ച്  സമനിതനി  (2014)  അവരുചട റനികപഭാര്ടച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചതഭായനിടഭാണച്ച്  അറനിയഭാന്  കേഴെനിയുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേന്ദ്ര
വനലാം-പരനിസ്ഥനിതനി മനഭാലയത്തനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
ചവളനിചത്തനില് പ്രകതലകേ ഇളവുകേള ഒനലാം ഇതവചരയഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. 

(ബനി) കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര ഗവണചമന്റെനികനഭാടച്ച് ആവശലചപട ഇളവുകേളുചട
പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* . 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

 മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചല നനിയമനങ്ങള 

60 (3443) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചല നനിയമനങ്ങള ഏത
വനിധത്തനിലഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിയമനങ്ങള പനി.  എസച്ച്.  സനി.
മുകഖന  നടത്തുന്നതച്ച്  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  അതനിനഭായുള  ചസഷലല്  റൂള  കഭദഗതനി
നടപടനി ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; പ്രസ്തുത നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തുകമഭാ;
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനിലളവചര തനിരനിചവനിടച്ച് തഭാല്കേഭാലനികേ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുള നനിര്കദശലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാല്കേഭാലനികേ  നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള ഇകപഭാള ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എത  കപര്ക്കച്ച്  മഭാതൃവകുപ്പുകേളനികലക്കു  തനിരനിചകേ  കപഭാകകേണനി
വരുചമന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; 

(ഇ)   തഭാല്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  സ്ഥനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  കവതനലാം
നല്കേണചമന്ന  ധനവകുപച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  നനിലനനില്ചക്ക  ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനിലളവചര
തനിരനിച  വനിടച്ച്    തഭാല്കേഭാലനികേ   നനിയമനലാം   നടത്തുന്നതനില്  എന്തു  ലഭാഭമഭാണച്ച്
കബഭാര്ഡനിനുണഭാകുകേ എന്നച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; 

ഉത്തരലാം 

(എ)   നനിലവനിചല  നനിയമനങ്ങള  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വഴെനിയുലാം,  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞച്ച് മുകഖന കകേഭാണട്രെഭാക്ടച്ച് അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലമഭാണച്ച് നടത്തുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചല
നനിയമനങ്ങള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  വനിട്ടുചകേഭാണച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിച.
കബഭാര്ഡനിചന്റെ ചസഷലല് റൂളസച്ച് സലാംബന്ധനിച ഫയല് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

(സനി-ഇ)  നനിലവനില്  40  കപര്  ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുനണച്ച്.
എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞച്ച്  മുകഖന  കകേഭാണട്രെഭാക്ടച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
നനിയമനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ധനവകുപനിചന്റെ  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  ശമ്പളലാം  നല്കേനിയഭാല്
മതനിയഭാകുലാം.  ഇപ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം നടത്തുന്ന മുറയച്ച് ചഡപറ്റ്യൂകടഷന് അവസഭാനനിപനിക്കഭാന്
കേഴെനിയുലാം. പനി.എസച്ച്.സനി. വഴെനിയുള നനിയമനത്തനിനുള നടപടനികേള തസരനിതചപടുത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

 പരനിസ്ഥനിതനി കലഭാല പ്രകദശത്തനിചന്റെ പുതക്കനിയ  കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം 

61 (3444) ശതീ  .   ചജയനിലാംസച്ച് മഭാതക്യു :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എസച്ച്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേസ്തൂരനി  രലാംഗന് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പരനിസ്ഥനിതനി  കലഭാല
പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പുതക്കനിയ  കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുന്നചതന്നഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  ഉളചപടനിട്ടുള  123  വനികലജുകേളനിചല
ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചള ഒഴെനിവഭാക്കനി കേനിടഭാനഭായനി മുന് സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ ഇടചപടല്
എചനഭാചക്കയഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനത്തനില് ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചള ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്
പരനിസ്ഥനിതനി  കലഭാല കമഖല നനിശയനിച കേനിടഭാനഭായനി  എനച്ച്  നടപടനിയുണഭാകുചമന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  27-2-2017-ചല പുതക്കനിയ കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്
കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്ന തതീയതനി കരഖചപടുത്തനിയനിടനിചലങനിലലാം  Environment
Protection Rules 86 പ്രകേഭാരലാം കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം ഇറക്കുന്ന ദനിവസലാം മുതല് 540
ദനിവസലാം വചരയഭാണച്ച് കേഭാലഭാവധനി. 

(ബനി)  12-10-2013-ചല  സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗത്തനിചലടുത്ത  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്,  കകേരളത്തനിചല  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഇ.എസച്ച്.എ.-യനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതമൂലവുലാം  മറലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പഠനിചച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഹജവഹവവനിധല  കബഭാര്ഡച്ച്
ചചയര്മഭാനുലാം അദലക്ഷനുമഭായ ശതീ. ഉമ്മേന് വനി. ഉമ്മേചന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു മൂന്നലാംഗ
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിചയ  29-10-2013 -ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്162/13/പരനി.  പ്രകേഭാരലാം
മുന്  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച.   കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  ഉളചപടനിട്ടുള
123 വനികലജുകേളനിചല ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചളയുലാം കൃഷനി സ്ഥലങ്ങചളയുലാം പൂര്ണമഭായുലാം
ഇ.എസച്ച്.എ.-യനില്നനിന്നച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കണചമനലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേസ്തൂരനിരലാംഗന് റനികപഭാര്ടനികനലള അഭനിപ്രഭായലാം ലഭനിചതനിനുകശഷലാം മഭാതകമ അനനിമ
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാവൂ  എനലാം അഭലര്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണ പ്രതനിപക്ഷ കഭദചമകനല
കകേരള  നനിയമസഭയനില്  30-1-2014 തതീയതനിയനില്  ഐകേകേകണ്ഠലന  പ്രകമയലാം
പഭാസഭാക്കനി.   ആയതനുസരനിചച്ച്  ഒരു  ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  മുന്  പ്രധഭാനമനനിക്കച്ച്
2014 ജനുവരനിയനില് മുന് സര്ക്കഭാര് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 10-3-2014, 4-9-2015 എന്നതീ
തതീയതനികേളനിചല  കേരടച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്  9107 ച.കേനി.മതീ.  വനപ്രകദശമഭായുലാം
886.7 ച.കേനി.മതീ.  വകനതര  പ്രകദശമഭായുലാം  കേഭാണനിചനിരുന്നതനിനഭാല്,  4-9-2015  -ചല
വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്,  Reserve  Forest  Protected  Area,  World  Heritage  site
എന്നനിവ  മഭാതമഭായനി  ചുരുക്കുവഭാന്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപടുകേയുണഭായനി.  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വനപ്രകദശങ്ങളനിലഭാത്ത  4  ഇ.എസച്ച്.എ.  വനികലജുകേചള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കകേരളത്തനിചല
ഇ.എസച്ച്.എ.  വനികലജുകേളുചട  എണലാം  119  ആക്കനി  നനിജചപടുത്തുവഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്  15-12-2015-ല് മുന് സര്ക്കഭാര് അഭലര്തനിചനിരുന. 

(സനി)  കേസ്തൂരനിരലാംഗന് റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചളയുലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങചളയുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  കലഭാല  പ്രകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കണചമന്നതഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടച്ച്. 
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കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി വകുപച്ച് സഹമനനി  23-6-2016 -ല് കകേരളലാം സന്ദര്ശനിച

അവസരത്തനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്  സമര്പനിച  ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിലലാം  ചര്ചയനിലലാം

ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചള ഒഴെനിവഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്, എതയുലാം കവഗലാം അനനിമ വനിജ്ഞഭാപനലാം

പുറചപടുവനികക്കണതഭാചണനലാം ആവശലചപടുകേയുണഭായനി.  കേരടച്ച് വനിജ്ഞഭാപനത്തനില്

ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്ന വകനതര ഇ.എസച്ച്.എ. കമഖലയഭായ 886.7 ച.കേനി.മതീ. പ്രകദശലാം

ആയതനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതസത്തനില്

സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്

ഹകേചക്കഭാള്ളുന്നതഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം

പഞഭായത്തുതല  ബകയഭാഹഡ കവഴനിറനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  സമനിതനികേളുചടയുലാം

അര്തവത്തഭായ  പങച്ച്  ഉറപഭാക്കഭാചമനലാം  നനിലവനിലള  സലാംസ്ഥഭാന  നനിയമങ്ങള

നടപഭാക്കഭാചമനലാം  23-2-2017-ചല  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്

അഭലര്തനിചനിട്ടുണച്ച്. 

 കേരുനഭാഗപളനി ടനി.എസച്ച്. കേനഭാല് 

62 (3446)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലൂചട കേടന കപഭാകുന്ന ടനി.എസച്ച്

കേനഭാലനികലക്കച്ച്  പഭാസനികേച്ച്  ഉളചപചടയുള  മഭാലനിനലങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നത

മൂലമുണഭാകുന്ന പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള ഗവണചമന്റെനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലനിനച്ച്  ഇരുവശങ്ങളനിലഭായനി  വളനിക്കഭാവനില് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള

മഭാതഭാ  അമൃതഭാനന്ദമയനി  മഠവുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം  മലനിനജലവുലാം  മറലാം

കേനഭാലനികലക്കച്ച് തറന വനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രകദശത്തച്ച്  കേനഭാലനിലണഭായനിട്ടുള  മതല  സമ്പത്തനിചന്റെ  കുറവച്ച്

സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  കേരുനഭാഗപളനി ടനി.എസച്ച്.  കേനഭാലനിചല മതലസമ്പത്തച്ച് കശഭാഷണചത്തക്കുറനിചച്ച്

പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. 
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ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച് കകേഭാസല് മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  പഭാന് 

63 (T* 3447) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി:  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച് കകേഭാസല് മഭാകനജ് ചമന്റെച്ച് പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  സമനിതനിചയ  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്  എത  സമയമഭാണച്ച്
അനുവദനിചനിരുന്നതച്ച്; റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഹശകലഷച്ച് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിചന അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാകണഭാ പ്രസ്തുത
കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് നലനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സനി.ആര്.ഇചസഡച്ച്.
(CRZ)-ചന്റെ പരനിധനിയനില് നനിനലാം കകേരളചത്ത പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാചമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഇന്റെകഗ്രറഡച്ച്  കകേഭാസല്  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കുന്നതനിനഭായനി സമനിതനിചയ നനികയഭാഗനിചനിടനില.
എന്നഭാല് ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുള ഫതീസനിബനിലനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
KSCSTE-യനിചല  ശഭാസജ്ഞന് കഡഭാ.  പനി.  ഹരനിനഭാരഭായണചനയുലാം  NCESS-  ചല
ശഭാസജ്ഞന്  കഡഭാ.  ചകേ.ചകേ.  രഭാമചന്ദ്രചനയുലാം  ചുമതലചപടുത്തുകേയുലാം  ചചഹന്ന
NCSCM-  ചല  കേണസളടന്റെഭായ  ശതീ.  ചവങനിടരമണന്,  ശഭാസജ്ഞനഭായ  കഡഭാ.
അസനിര്  രകമശച്ച്  എന്നനിവരുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഫതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടച്ച്
തയഭാറഭാക്കനി 2017 ജനുവരനിയനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) അല. 

(ഡനി)  കകേരളത്തനിചന്റെ  ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ചുമതലചപടുത്തനിയ   കഡഭാ.  ഹശകലഷച്ച്  നഭായകേച്ച്  സമനിതനി  (2014),  അവരുചട
റനികപഭാര്ടച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  സമര്പനിചതഭായനിടഭാണച്ച്  അറനിയഭാന്
കേഴെനിയുന്നതച്ച്.  ഇതച്ച്  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.
പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിചന്റെ ചവളനിചത്തനില് പ്രകതലകേ ഇളവുകേള ഒനലാം ഇതവചരയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. 
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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 പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടഭാത്ത ഒഴെനിവുകേള 

64 (3448)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടഭാത്ത ഒഴെനിവുകേള കേചണത്തുവഭാന്
പനി. ആന്റെച്ച് എ. ആര്. ഡനി. വനിജനിലന്സച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന
വലഭാപകേമഭായനി പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കേചണത്തനിയ  ഒഴെനിവുകേളുചട  വകുപച്ച്  തനിരനിചള  കേണക്കുകേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  കേചണത്തനിയ  ഒഴെനിവുകേളുചട  വകുപച്ച്  തനിരനിചള  കേണക്കുകേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* . 

 കദശതീയ ചമഡനിക്കല് പ്രകവശന പരതീക്ഷ 

65 (3449)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ചമഡനിക്കല് പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില് (നതീറച്ച്) പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയഭായനി
മലയഭാളലാം മഭാധലമലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില് മലയഭാളത്തനില്  പരതീക്ഷചയഴുതന്നതനിനച്ച്
അനുമതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാണച്ച്
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാകദശനികേ ഭഭാഷയുചട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ഇത്തരലാം അവസരങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതച്ച് ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഇസൗ  പ്രകവശനപരതീക്ഷയനില്  മലയഭാളലാം  മഭാധലമലാം  ഉളചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല. 

(ബനി-ഡനി)  കദശതീയ ചമഡനിക്കല് പ്രകവശന പരതീക്ഷയനില് ഉളചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  അയചതന്ന  ചപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  ഇലാംഗതീഷച്ച്/ഹനിന്ദനി/തമനിഴെച്ച്/ചതലങച്ച്
ഭഭാഷകേളക്കുളള  ഓപ്ഷന്  മഭാതകമ  ഉണഭായനിരുനളള.  മലയഭാളത്തനില്
പരതീക്ഷചയഴുതന്നതനിനച്ച്  ഓപ്ഷന് നല്കേഭാന് അവസരലാം ഉണഭായനിരുന്നനില.  അടുത്ത
പരതീക്ഷയച്ച്  മലയഭാളലാം  കൂടനി  മഭാധലമമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കച്ച് കേത്തച്ച് അയചനിട്ടുണച്ച്. 

 എചച്ച്.എസച്ച്.എ. തസനികേയനിചല ഒഴെനിവുകേള 

66 (3450)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില്  എചച്ച്.എസച്ച്.എ.  ഹനിന്ദനി  (കേഭാറഗറനി  നമ്പര്

662/2012)  തസനികേയനികലക്കുളള  ചതരചഞ്ഞടുപനിചന്റെ  നനിലവനിചല  സ്ഥനിതനി

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലയളള  അഭനിമുഖത്തനിനുളള  തതീയതനി

നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനികലയച്ച്  നനിലവനില്  എത  ഒഴെനിവുകേള  റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  എന്നകത്തയച്ച്

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് ഹഹസ്കൂള അസനിസന്റെച്ച് ഹനിന്ദനി  (കേഭാറഗറനി നമ്പര്

662/2012) തസനികേയുചട ചുരുക്കപടനികേ 20-7-2016-നച്ച് പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. One

Time Verificaton-നുലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി)  1-7-2017-നച്ച്  നനിലവനില് വരുന്ന  2  പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവുകേള റനികപഭാര്ടച്ച്

ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  അഭനിമുഖത്തനിനുകശഷലാം  എതയുലാം  ചപചടന്നച്ച്  റഭാങച്ച്  പടനികേ

പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാചണന്നച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി. അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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 ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷ 

67 (3451)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ഭരണഭഭാഷ  മഭാതൃഭഭാഷയഭാക്കനി  വര്ഷങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
അതച്ച്  പൂര്ണ  രൂപത്തനില്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചനിടനിചലന്ന  വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  പനി.എസച്ച്.സനി.  നടത്തുന്ന  ഉന്നത  പരതീക്ഷകേളക്കച്ച്  കപഭാലലാം
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  മലയഭാളത്തനിചല  പ്രഭാവതീണലമറനിയഭാന്  ശമനിക്കുന്നനില
എന്നതനിനഭാല്  ആയതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  എചനങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകമഭാ;

(സനി)  മലയഭാളഭഭാഷയുചട വലഭാപനത്തനിനുലാം പരനികപഭാഷണത്തനിനുമഭായനി  കകേരള
നനിയമസഭ ഏകേകേണ്ഠമഭായനി പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമപ്രകേഭാരലാം മഭാതൃഭഭാഷയുചട പ്രഭാധഭാനലലാം
മനസനിലഭാക്കനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവുലാം  ഭരണ  നനിര്വഹണവുലാം  നതീതനി  നനിര്വഹണവുലാം
പൂര്ണമഭായുലാം മലയഭാള ഭഭാഷയനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലലാം
ചസക്രകടറനിയറനിലലാം മലയഭാള ഭഭാഷയനില് കുറനിപ്പുകേളുലാം ഉത്തരവുകേളുലാം ഇറക്കുവഭാനുമുള
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
വഭാര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  (നനിയമസഭയനില്  സമര്പനിക്കുന്നതടക്കലാം)
മറനിതര  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  പൂര്ണമഭായുലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷയനിലഭാക്കഭാന്
അടനിയനരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന്  നടത്തുന്ന  പരതീക്ഷകേളനില്
മലയഭാളഭഭാഷഭാ  പ്രഭാവതീണലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  കചഭാദലങ്ങള  ഉളചപടുത്തണചമന്ന
ആവശലലാം  ഔകദലഭാഗനികേഭഭാഷഭാ  വകുപച്ച്   കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തുകേയുലാം
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച്  ആവശലചപടുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
സര്ക്കഭാര്,  മലയഭാളലാം  ഭരണഭഭാഷയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  സഭാഹചരലത്തനില്
പനി.എസച്ച്.സനി. നടത്തുന്ന എലഭാ പരതീക്ഷകേളനിലലാം മലയഭാളത്തനിനച്ച് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി
10%  കചഭാദലങ്ങള  പനി.എസച്ച്.സനി.  കചഭാദലകപപറനിലലാം  ഉളചപടുത്തഭാന്  കേമ്മേതീഷന്
തതീരുമഭാനനിചതഭായുലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.  പരതീക്ഷകേളനില്  ഭരണഭഭാഷഭാ  കചഭാദലങ്ങള
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ഉളചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുവഭാന്  കേമ്മേതീഷന് നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി,  അവരുചട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം,  പഭാഠലപദതനിയുലാം  ചകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.  സബ്കേമ്മേനിറനിക്കച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുളതഭായുലാം  കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷന്  സര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  എലഭാ  കമഖലകേളനിലലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  ഭരണഭഭാഷ
മലയഭാളമഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്  വനിജ്ഞഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  30-7-1983-ചല  സ.ഉ.
(ഹകേ)  നമ്പര്11/83/പനി.  ആന്ഡച്ച് എ.ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ഓകരഭാ വകുപ്പുലാം
വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന  ഭരണറനികപഭാര്ടച്ച്  മലയഭാളത്തനില്ക്കൂടനി
തയഭാറഭാക്കണചമന്നച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 ഉമ്മേന് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് 

68 (3452)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉമ്മേന് കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടച്ച് പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
സഭാറനിസനിക്കല് ഇന്ചവസനികഗറര്മഭാരുചട തസനികേ സൃഷ്ടനിചച്ച് നനിയമനലാം നടത്തഭാനുള
നടപടനി ക്രമങ്ങള ഏതച്ച് വചരയഭാചയന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  EARAS  (Establishment  of  an  Agency  for  reporting  of
Agricultural  Statistics)  പദതനികേളക്കുള  മുഴുവന്  ചചലവുകേളുലാം  (നനിയമനങ്ങള
ഉളചപചട) കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭാകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) EARAS-ല് നനിലവനില് എത നനിയമനങ്ങള നടത്തഭാനഭാണച്ച് ശനിപഭാര്ശ
ചചയചപടനിട്ടുളതച്ച്;  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിചന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള  ഏതവചരയഭാചയന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവതര  പദതനിയച്ച്  BSLD  (Basic  Statistics  for
Local  Level  Development)  എന്നഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  തടങ്ങനിയതച്ച്  എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഏതച്ച്  വചരയഭാചയനലാം  എത  ഫണച്ച്  ചചലവഴെനിച  എനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  എല്.ഡനി.സനി.  നനിയമനങ്ങളുലാം  സഭാറനിസനിക്കല്
ഇന്ചവസനികഗറര്  നനിയമനങ്ങളുലാം  കൃതലമഭായനി  പനി.എസച്ച്.സനി.  യനികലക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്യുന്നനിചലനലാം  നനിയമനങ്ങള  കവഗത്തനിലചലനലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് സഭാറനിസനിക്കല് ഇന്ചവസനികഗറര്മഭാരുചട
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉമ്മേന് കേമ്മേനിറനി ശനിപഭാര്ശ ചചയനിടനില. 

(ബനി) ഇ.എ.ആര്.എ.എസച്ച്. പദതനി. 100% ചസന്ട്രെല് ചസക്ടര് സതീലാം ആണച്ച്.
ഈ  പദതനിയുചട  കേതീഴെനില്  വരുന്ന  എലഭാ  ചചലവുകേളുലാം  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതത്തനില്നനിന്നഭാണച്ച്  വഹനിക്കുന്നതച്ച്.   കേഭാര്ഷനികേ  സ്ഥനിതനിവനിവര  കേണക്കച്ച്
കശഖരനിക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് ടനി പദതനി നടത്തനിപ്പുചകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി) ഇ.എ.ആര്.എ.എസച്ച്.-മഭായനി  ബന്ധചപടച്ച് 103  തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്
ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയനിട്ടുളതച്ച്.  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധചപട ഫയല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

(ഡനി) 13-ാം പഞവല്സര പദതനിയുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  BSLD 17-11-2016
മുതല്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച.   ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലകേളനില്  27-1-2017-നുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്   28-1-2017-നുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
ജനിലയനില്   31-1-2017-നുലാം  നഭാലച്ച്  കമഖലകേളനിലഭായനി  വകുപനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് ലഭലമഭായ സ്ഥനിതനിവനിവരക്കണക്കുകേചളയുലാം  അവ ലഭലമഭാകുന്ന
കസഭാതസ്സുലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയുലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി
3,08,000  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം   2,30,000  രൂപ  മുന്കൂറഭായനി  നല്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  സഭാറനിസനിക്കല്  ഇന്ചവസനികഗറര്  ഒഴെനിവുകേള
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

ഐ.ടനി. കമഖലയുചട വനികേസനലാം 

69 (3453) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫച്ച് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജച്ച് എലാം  .   കതഭാമസച്ച് :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.ടനി.  കമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ഡനിജനിറല്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ശക്തവുലാം  കേഭാരലക്ഷമവുമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
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(സനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ഡഭാറഭാകബസുകേള പരസരലാം ബന്ധനിപനിചചകേഭാണച്ച്
എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം  ഓണഹലനനില്  ലഭലമഭാക്കനി,  അതവഴെനി  അഴെനിമതനിക്കുള
അവസരങ്ങള കുറയന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ഡനി)  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  യുവജനങ്ങളക്കച്ച്  കൂടുതല്  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഐ.ടനി.  കമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നൂതനങ്ങളഭായ
പലവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അവയനില്  പ്രധഭാനചപടവ  തഭാചഴെ
പറയുന. 

• വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  സര്വതീസുകേള  ഏകേതീകൃത  സര്വതീസച്ച്  ചഡലനിവറനി
കഗറച്ച്  കവ-യുമഭായനി ബന്ധനിപനിചച്ച് ചപഭാതജന കസവനങ്ങള ഓണഹലനനില്
ലഭലമഭാക്കല്. 

• ചവര്ചസല് ഐ.ടനി. കകേഡര് മുകഖന എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇ-ഗകവണന്സച്ച്
കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് നടപനിലഭാക്കല്. 

• അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദലയുചട  ഹനപുണല
വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കല്. 

• ചടകകഭാസനിറനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ഹസബര്  പഭാര്ക്കച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
ഐ.ടനി ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം. 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ഡ നിജനിറല്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്കവണനി
കകേരള ഹഫബര് ഒപ്റനികേച്ച് ചനറച്ച് വര്ക്കച്ച്  (ചകേ-കഫഭാണ)  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഈ പദതനിയനിലൂചട സലാംസ്ഥഭാനചത്ത എലഭാ സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാഭലഭാസ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം ഒപ്റനിക്കല് ഹഫബര് ഉപകയഭാഗനിചച്ച് കബഭാഡ്ബഭാന്റെച്ച് കേണക്ഷന്
നല്കുവഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാചത ഏകേകദശലാം ഇരുപതച്ച് ലക്ഷകത്തഭാളലാം  പഭാവചപട
കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  സസൗജനല  ഇന്റെര്ചനറച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
ഇന്റെര്ചനറച്ച്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കവണനി   ആയനിരലാം  പബനികേച്ച്  ഹവഹഫ
കഹഭാട്കസഭാട്ടുകേള ചതരചഞ്ഞടുത്ത ചപഭാതസ്ഥലങ്ങളനില് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ഡഭാറഭാ കബസുകേള പരസരലാം ബന്ധനിപനിക്കുവഭാനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്   പദതനിയനില് ഇലക്ഷന്,  കമഭാകടഭാര്
ചവഹനിക്കനിളസച്ച്,  റവനറ്റ്യൂ  തടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുചട  ഡ ഭാറഭാ  കബസുകേള
ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ഡനി) ഐ.ടനി. കമഖലയനിചല വനിപുലമഭായ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള, നനികക്ഷപ
സഭാധലതകേള  പരമഭാവധനി  പ്രതലക്ഷവുലാം  പകരഭാക്ഷവുമഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുന്ന
ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  തടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ  ഐ.ടനി.  നയത്തനില്  അകനകേലാം  പദതനികേള  വനിഭഭാവന
ചചയ്യുനണച്ച്. 

വനിവരസഭാകങതനികേ കമഖലയനിലലാം അതനികനഭാടനുബന്ധമഭായ മറച്ച് കമഖലകേളനിലലാം
നൂതന ആശയങ്ങളുമഭായനി സമതീപനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  പൂര്ണ കതഭാതനിലള ഒരു കേമ്പനനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാവനിധ സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനുകവണനി
ചടകകഭാളജനി  ബനിസനിനസച്ച്  ഇന്കുകബററുകേള  കകേരളഭാ  സഭാര്ടപച്ച്  മനിഷന്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ചടകകഭാസനിറനി  കേഭാമ്പസനില്  2 ലക്ഷലാം  ച.അടനി.  വനിസതീര്ണത്തനിലള  ഐ.ടനി.
ചകേടനിട  സമുചയലാം,  ചകേഭാചനി  ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കനിചന്റെ  രണഭാലാം  ഘടവുലാം,  ചകേഭാരടനി,
കചര്ത്തല  എന്നതീ  പഭാര്ക്കുകേളുചട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കൂടനിയഭാകുകമ്പഭാള
ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  അകനകേലാം  ചതഭാഴെനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണച്ച് കേരുതന്നതച്ച്.  കൂടഭാചത സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്
സസകേഭാരല പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയുള പഭാര്ക്കുകേള,  ഹപ്രവറച്ച് ഐ.ടനി പഭാര്ക്കുകേള
ഉളചപചടയുള  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  തടങ്ങനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്
കപ്രഭാതഭാഹനലാം  നല്കുന്നതഭാണച്ച്.  കകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജുകേളനില്  പഠനിക്കുന്ന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കച്ച്  ചതഭാഴെനില്  ഹനപുണലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  'സനില്  ചഡലനിവറനി  പഭാറച്ച്കഫഭാലാം  കകേരള'  എന്ന  ഒരു
പദതനിയുലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഐ.ടനി. കമഖലയനില് ജതീവനക്കഭാരുചട വര്ദനവച്ച് 

70 (3454)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല ഐ.റനി.  കമഖലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷചത്ത കേഭാലയളവനില്
ജതീവനക്കഭാരുചട എണത്തനില് വന്ന വര്ദനവനിചന്റെ കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച് ഐ.റനി. കമഖലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുളളനില്
ലഭനിച വനികദശ നനികക്ഷപലാം എതയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം ഐ.റനി. കമഖലയനില് നനിനലാം ലഭനിച
ആചകേ വരുമഭാനലാം എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ വര്ഷലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന് കപഭാകുന്ന ഐ.റനി.
പദതനികേള ജനിലഭാ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷചത്ത
കേഭാലയളവനില് ഇരുപത്തനിയഭായനിരകത്തഭാളലാം ജതീവനക്കഭാരുചട വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്, ഐ.ടനി. കമഖലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുളനില്
കനരനിട്ടുള വനികദശ നനികക്ഷപലാം ഉണഭായനിടനില.  

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  5  വര്ഷലാം  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്നനിനലാം
ലഭനിച ആചകേ വരുമഭാനലാം ഏകേകദശലാം 11,755 കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കപഭാകുന്ന
ഐ.ടനി. പദതനികേള തഭാചഴെ കചര്ക്കുന. 

തനിരുവനനപുരലാം ജനില 

ചടകകഭാപഭാര്ക്കച്ച് - അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വനികേസനത്തനിനച്ച് 110 KV സബ്കസഷന്
വനിപുലതീകേരണലാം, 2.5 കേനി.മതീറര് കറഭാഡുകേളുലാം അനുബന്ധ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം. 

ചടകകഭാസനിറനി - അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരല വനികേസനലാം 2 ലക്ഷലാം ച.അടനി. വനിസതീര്ണത്തനില്
ഐ.ടനി. ചകേടനിടലാം 

ഐ  .  ടനി  .    മനിഷന് -  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട സര്വതീസുകേള ഏകേതീകൃത സര്വതീസച്ച്
   ചഡലനിവറനി  കഗറച്ച്   കവ-യുമഭായനി  ബന്ധനിപനിചച്ച്  ചപഭാതജന  കസവനങ്ങള
ഓണഹലനനില്  ലഭലമഭാക്കല്,  ചവര്ചസല്   ഐ.ടനി.  കകേഡര്  മുകഖന  എലഭാ
വകുപ്പുകേളനിലലാം ഇ-ഗകവണന്സച്ച് കേപഭാസനിറനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  നടപനിലഭാക്കല്,  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദലയുചട ഹനപുണല വനികേസന കകേഭാഴ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കല്,  ചകേ-കഫഭാണ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  20  ലക്ഷലാം   നനിര്ധന
വതീടുകേളനില് സസൗജനലമഭായുലാം മറളവര്ക്കച്ച്  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിലലാം പരനിമനിത ഇന്റെര്ചനറച്ച്
കേണക്ടനിവനിറനി  നല്കേല് എന്നനിവ കൂടഭാചത ഇ-ഓഫതീസച്ച്  എലഭാ ജനിലഭാ  കേളകകറനിലലാം
തഭാലൂക്കച്ച് ഓഫതീസുകേളനിലലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനില 

ഹസബര് പഭാര്ക്കച്ച് -  അഞച്ച് നനില ഐ.ടനി.  ചകേടനിടലാം മഭാര്ചച്ച് അവസഭാനകത്തഭാചട
പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച് കേമ്പനനികേളക്കച്ച് ഹകേമഭാറഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേരള  ഇന്ഫര്കമഷന്  ചടകകഭാളജനി  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര് -KSITIL
implementing  agency  ആയനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കപഭാകുന്ന  ഒരു  മുഖല
പദതനിയഭാണച്ച് സനില് ചഡലനിവറനി പഭാറച്ച്കഫഭാലാം. 
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എറണഭാകുളലാം ജനില 

ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കച്ച്  ,   ചകേഭാചനി 

കഫസച്ച്   -1 

കറഭാഡുകേള ഉളചപചടയുള സസൗകേരലങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനുലാം  50,000  ച.
അടനിയനില് ഒരു  IT  cum  Recreations  and Sports  Centre  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പരനിസ്ഥനിതനിക്കനുകൂലമഭായ  രതീതനിയനില്  കസഭാളഭാര്  ലഭാമകേളുലാം  പമ്പച്ച്ചസറകേളുലാം
തതീര്ത്തുകപഭാരുന്നതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

തൃശ്ശൂര് ജനില 

ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കച്ച് -തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് നനിലവനിലള ഐ.ടനി.  മന്ദനിരത്തനിചന്റെ  Ist
Floor  Fitout   ചചയ്തു  ചകേഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത  നനിലവനിലള
പഭാര്ക്കനിനച്ച്  ഒരു  കറഭാഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിചചകേഭാണച്ച്  12 ഏക്കര്  അധനികേമഭായുള  KSITIL
ഭൂമനിചയ പുകരഭാഗമനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പദതനിയുണച്ച്. 

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള 

71 (3455)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങളക്കഭായനി അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച് ലഭലമഭാകക്കണ
പണലാം  (സര്വതീസച്ച്  ചഭാര്ജച്ച്)  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നല്കേഭാത്തതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
പണലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി നല്കേഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളുചട കമല്കനഭാടത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേ ഭരണസലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനില് ഇലഭാത്തതച്ച് പരനിഹരനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം;

(സനി)  അക്ഷയയുചട കപരനികനഭാടു  സമഭാനമഭായ കപരുലാം കലഭാകഗഭായുലാം ഉപകയഭാഗനിച
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സമഭാനര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  നനിയനനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപച്ച്/ ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം തകേ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭലമഭായഭാലടന്
സര്വതീസച്ച്  ചഭാര്ജ്ജനിനത്തനില്  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്  നല്കുവഭാനുള  തകേ
വനിതരണലാം ചചയഭാന് കേഴെനിയുലാം. 
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(ബനി)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുചട  കമല്കനഭാടത്തനിനച്ച്  ജനിലഭാതലത്തനില്  കേളക്ടര്
ചചയര്മഭാനഭായനി ഭരണസമനിതനി നനിലവനിലണച്ച്. 

(സനി) അക്ഷയയുചട കപരുലാം കലഭാകഗഭായുലാം നനിയമപരമഭായനി കട്രെഡച്ച് മഭാര്ക്കച്ച് ആക്ടച്ച്
അനുസരനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ്യുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപ്രകേഭാരലാം
രജനിസര്  ചചയ്യുന്നതവഴെനി  അക്ഷയയുചട  കപരുലാം  കലഭാകഗഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സമഭാനര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  നനിയമപരമഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള 

72 (3456)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള എവനിചടയഭാണച്ച് നല്കകേണചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള  ഒരു  അക്ഷയകകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  ഉടമസ്ഥത  മഭാറുന്നതനിനുള
നടപടനിക്രമങ്ങള എനഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗണപരമഭായ  മതരത്തനിനച്ച്,  ഒരു  പഞഭായത്തനില്  തചന്ന
സഭാധലതയനുസരനിചച്ച് കൂടുതല് അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  അതഭാതച്ച്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്കക്കഭാ,  അക്ഷയ  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനികലഭാ,  തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
അക്ഷയ സലാംസ്ഥഭാന ഓഫതീസനികലഭാ നല്കേഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള സലാംരലാംഭകേര് സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ഏര്ചപടുന്ന  എഗ്രനിചമന്റെച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  അക്ഷയ  സലാംരലാംഭകേന്  മരണചപടുകേകയഭാ,
സ്ഥനിരമഭായ  അലാംഗഹവകേലലലാം  സലാംഭവനിക്കുകേകയഭാ,  ഇനലയനികലഭാ  വനികദശകത്തഭാ
കജഭാലനി  ലഭനിക്കുകേകയഭാ  ചചയ്യുന്ന അവസരത്തനില്  ടനിയഭാള   നടത്തനിവന്ന അക്ഷയ
കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം ചതഭാടടുത്ത ബന്ധുവനിനച്ച്  ഹകേമഭാറലാം  ചചയഭാചമന്നച്ച്
വലവസ്ഥ ചചയനിട്ടുണച്ച്.   അതകപഭാചല ഒരു അക്ഷയ സലാംരലാംഭകേനച്ച്  പുതനിയ കജഭാലനി
ലഭനിക്കുകേകയഭാ,  വനിവഭാഹവുമഭായനി ബന്ധചപകടഭാ,  ചതഭാഴെനില് അഭനിവൃദനിക്കുകവണനികയഭാ
അക്ഷയകകേന്ദ്രലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള കേഴെനിവനിലഭാചത വരുന്ന സഭാഹചരലത്തനികലഭാ
തചന്റെ ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം പുതനിചയഭാരഭാളക്കച്ച് ഹകേമഭാറലാം ചചയഭാലാം.  എന്നഭാല് ഇത്തരലാം
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ഹകേമഭാറലാം മൂന്നച്ച് വര്ഷത്തനിനുകശഷകമ അനുവദനിക്കുകേയുള്ളു. 20-7-2013-ചല ജനി.ഒ.
(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  171/2013/ഐ.റനി.ഡനി.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിചല  അക്ഷയ
സലാംരലാംഭകേതസ  എഗ്രനിചമന്റെനിചന്റെ  കക്ലെെഭാസച്ച്  -  D യനിലഭാണച്ച്  കമല്പറഞ്ഞ  വലവസ്ഥകേള
ഉളചക്കഭാളനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(സനി)  നനിലവനിചല  വലവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കഭാന്  കേഴെനിയനില.   ഒരു
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനില്,  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  തമ്മേനില്  കുറഞ്ഞതച്ച്  2
കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരപരനിധനി  കവണചമന്ന  നനിബന്ധനയനില്  പരമഭാവധനി  4  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭാണച്ച് നനിലവനില് അനുമതനി നല്കേനിവരുന്നതച്ച്. 

 അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള 

73 (3457)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള പുതതഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
കകേഭാടതനിയനില് കകേസച്ച് നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേഭാടതനിയുചട കസ നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില് ആയതച്ച്
നതീക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനിചല  വലവസ്ഥകേള  അനുസരനിചച്ച്  ഒരു  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചന്റെ

പരനിധനിയനില് നഭാലലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുചട പരനിധനിയനില് ആറുലാം കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്

കുടുലാംബസഭാന്ദ്രതയനുസരനിചച്ച്  അതഭാതച്ച്   കകേഭാര്പകറഷനുകേള  ആവശലചപടുന്നതനുസരനിചമഭാണച്ച്

പുതനിയ  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച്  അനുമതനി  നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.   എന്നഭാല്  രണച്ച്

അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള തമ്മേനിലള ദൂരപരനിധനി 2 കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനിക്കണലാം.

ഒരു തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനത്തനിചന്റെ പരനിധനിയനില് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിനനുസരനിചച്ച്

പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിട്ടുള അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള ഇലഭാത്തപക്ഷലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ

സ്ഥഭാപനലാം  പ്രകമയലാം  പഭാസഭാക്കനിയഭാല്  മുകേളനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന  നനിരക്കനില്

പുതനിയ അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള അനുവദനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി&സനി) നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന കകേസച്ച് തതീര്പഭായനിട്ടുണച്ച്. 
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 അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല കസവനങ്ങളക്കച്ച് ഏകേതീകൃത നനിരക്കച്ച് 

74 (3458)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നല്കുന്ന  അകപക്ഷകേളക്കച്ച്  വലതലസ
നനിരക്കുകേള ഈടഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നനിരക്കുകേള ഏകേതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  സര്ടനിഫനിക്കറനിനുലാം  വഭാങ്ങനികക്കണ  നനിരക്കുകേള
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സര്വതീസച്ച്  ചഭാര്ജുകേള  ഏകേതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ചനില  കസവനങ്ങളക്കച്ച്
നനിരക്കച്ച്  നനിശയനിചനിടനില.  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഇതനിനച്ച്  വലതലസ  നനിരക്കുകേള
ഈടഭാക്കനിവരുന.   ആയതച്ച്  പരനിഹരനിചച്ച്  കസവനങ്ങളക്കച്ച്  നനിശനിത  നനിരക്കച്ച്
നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനച്ച് അക്ഷയ ഡയറക്ടര് ചപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്. 

(സനി) നനിലവനിചല നനിരക്കുകേള അനുബന്ധമഭായനി*കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. 

 പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത ചവബച്ച് ഹസറകേള 

75 (3459)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  മറച്ച്  ചപഭാതകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം
ചവബച്ച്  ഹസറകേള  പലതലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചലനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയനില്
വനിവരങ്ങള യഥഭാവനിധനി കചര്ക്കുന്നനിചലനലാം ഉളള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ചവബച്ച് ഹസറകേള കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം
അപ്കഡറച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഉണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള/സലാംഘടനകേള/സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങള/ചപഭാതകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങള/തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങള
എന്നനിവരുചട  ചവബ്ഹസറകേളനിചല  ഉളടക്കലാം  അപ്കഡറച്ച്  ചചയ്യുന്നതച്ച്  അതഭാതച്ച്
വകുപ്പുകേളഭാണച്ച്.  അവ  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  അപ്കഡറച്ച്  ചചയണചമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഇതനികനഭാടകേലാം  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത
സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട കസറച്ച്   ഡഭാറഭാ ചസന്റെറനില് കഹഭാസച്ച് ചചയനിട്ടുള ചവബ്ഹസറകേള
അവനിചടനനിനലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നതീക്കലാം ചചയ്യുന്നതളചപചടയുള നടപടനികേള
വനിവര സഭാകങതനികേ വകുപച്ച് ഇതനികനഭാടകേലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗനിനുകശഷലാം  കസറച്ച്  ഡഭാറഭാ  ചസന്റെറനില്  മഭാതകമ
ചവബ്ഹസറകേള  കഹഭാസച്ച്  ചചയഭാവൂ  എന്ന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശവുലാം  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള/സലാംഘടനകേള/സസയലാംഭരണസ്ഥഭാപനങ്ങള/ചപഭാതകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങള/
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള എന്നനിവര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ജനിലഭാ ഹസനനികേ ആഫതീസര് 

76 (3460)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് നഭാലച്ച് ജനിലകേളനില്  (തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്) ജനിലഭാ ചചസനനികേ ആഫതീസര് ഇല എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചകേകച്ച്കകേഭാണ  (KEXCON)-ല്  ചചയര്മഭാനുലാം  എലാം.ഡനി.-യുലാം  ഇല
എന്നതച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ചപഭാതകമഖലഭാ-സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് ദനിവസകവതന നനിയമനങ്ങളുലാം
മറച്ച് നനിയമനങ്ങളുലാം ചകേകച്ച്കകേഭാണ വഴെനിയഭാകണഭാ ഇകപഭാള നടത്തുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  വനിമുക്തഭടന്മഭാരുചട  കക്ഷമനനിധനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ഫലവത്തഭായനി
നടക്കുന്നനില എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ചചയര്മഭാന്,  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടര് തസനികേകേളനില് അധനികേ ചുമതല
നല്കേനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)  12-12-2005-ചല  134/05/GAD  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്   പ്രകേഭാരലാം
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  സലാംബന്ധമഭായ  തസനികേകേളനില്  ചകേകേച്ച് കസഭാണ  മുകഖന  നനിയമനലാം
നടത്തണചമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശമുണച്ച്.  അതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
ജതീവനക്കഭാചര  ആവശലമുചണന്നച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  അറനിയനിപച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന അവസരത്തനില്
ചകേകേച്ച് കസഭാണനില് രജനിസര് ചചയനിട്ടുളള വനിമുക്തഭടനഭാചര നല്കുകേയഭാണച്ച് ചചയ്യുന്നതച്ച്. 

(ഡനി) ഇല. 

ഡനികസബനിളഡച്ച് ആയ ഹസനനികേചന്റെ അകപക്ഷ 

77 (3461)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹസനനികേ കസവനത്തനിനനിടയനില് ഡനികസബനിളഡച്ച് ആയ ഹസനനികേന്
ശതീ.  ദഭാസന്,  ഭഭാരല ശതീമതനി ബനിന്ദു എന്നനിവര് സമര്പനിച അകപക്ഷയനിലലാം ആയതച്ച്
സലാംബന്ധനിച  410647/16/GAD/SWA2  നമ്പര്  ഫയലനിലലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  8-7-2003-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  182/03/  ചപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ശതീമതനി  ബനിന്ദുകമഭാള  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനിചല  സമഭാനമഭായ  ആവശലത്തനില്
തതീര്പ്പുണഭായനിട്ടുകണഭാ?

(സനി)  കമല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  ആനുകൂലലലാം  ശതീമതനി.
ബനിന്ദുകമഭാളുചട  അകപക്ഷയനിലലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  നനിലവനിചല വലവസ്ഥകേള പ്രകേഭാരലാം ഒരനിക്കല് ആശനിത നനിയമനലാം
ലഭനിച  വലക്തനിക്കച്ച്  സസൗകേരലഭാര്തലാം  മചറഭാരു  വകുപനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അര്ഹതയനില.  ടനി  വനിവരലാം  അകപക്ഷകേചര  അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.   അപ്രകേഭാരലാം  ഫയല്
തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 കുടനഭാടനില് ആരലാംഭനിക്കുന്ന എന്.സനി.സനി. കനവല് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം 

78 (3462)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനില് എന്.സനി.സനി.  കനവല് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം എന്നകത്തക്കച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുലാം;
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(ബനി)  ഇതച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇനനിചയചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
തടസമഭായനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി) 5-ാം കകേരള കനവല് ബറഭാലനിയനനിചല   കനവല് കകേഡറകേളക്കച്ച്
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കുടനഭാടച്ച്  തഭാലൂക്കനില്
ചവളനിയനഭാടച്ച്  വനികലജനില്  water  frontage  ഉള  25  ചസന്റെച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കേനിടങ്ങറയനില്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനിക്രമലാം
റവനറ്റ്യൂ  അധനികേഭാരനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്.സനി.സനി.  വകുപനിനച്ച്  ഭൂമനി  ഹകേമഭാറനി
ഉത്തരവഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  മഭാതകമ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയൂ. 

വനിമുക്തഭടന്മഭാര്ക്കച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള 

79 (3463)  ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര കേലഭാബനിനറച്ച്,  അര്ദഹസനനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല വനിരമനിചവര്ക്കച്ച്
വനിമുക്തഭട  പദവനി  അനുവദനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല്  പ്രതനികരഭാധകസനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല
വനിമുക്തഭടനഭാര്ക്കച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള
അര്ദഹസനനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല വനിരമനിചവര്ക്കുലാം നല്കേണചമന്നച്ച് 23-11-2012-ല്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇതനികനല് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച;

(ബനി) ഈ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് All India Central Para Military Forces
Ex-servicemen Welfare Association 26-8-2016-ല് നല്കേനിയ നനികവദനത്തനില്
അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   23-11-2012-ചല  കകേന്ദ്ര  ആഭലനര  വകുപനിചന്റെ  27011/100/2012-
R&W-ാം  നമ്പര്  ഓഫതീസച്ച്  ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  അനുസരനിചച്ച്  വനിവനിധ  അര്ദ
കസനഭാവനിഭഭാഗങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിരമനിചവര്ക്കച്ച്  Ex-CAPF  പദവനി  നല്കുകേയുലാം
അവര്ക്കച്ച്  പ്രതനികരഭാധ  കസനയനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  വനിമുക്തഭടന്മഭാര്ക്കച്ച്
നല്കേനിവരുന്നതകപഭാചല അനുകയഭാജലമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്
നല്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  നടപടനിചയടുക്കണചമനമഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ആഭലനര  വകുപനികലഭാ,  മറച്ച്  വകുപ്പുകേളനികലഭാ  ഇതച്ച്
സലാംബന്ധമഭായ ഉത്തരവച്ച് ലഭലമല. 
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(ബനി)  പ്രതനികരഭാധ  കസനഭാവനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  വനിമുക്തഭടന്മഭാര്ക്കച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങള  അര്ദഹസനനികേ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല
വനിരമനിചവര്ക്കുലാം  നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്  All  India  Central  Para  Military
Forces  Ex-servicemen  Welfare  Association  സമര്പനിച  നനികവദനത്തനിചല
ആവശലങ്ങള ഒടനവധനി വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണതണച്ച്.
ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

 മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള സഭാമ്പത്തനികേ ഭദത തകേര്ക്കുന്ന സ്ഥനിതനിവനികശഷങ്ങള 

80 (3464)  ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ദനിചവരുന്ന  മഭാരകേ  കരഭാഗങ്ങള  സഭാധഭാരണക്കഭാരുചട  കുടുലാംബ
സഭാമ്പത്തനികേഭദത  തകേര്ക്കുനചവന്നതലാം  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം
അനുവദനിക്കചപടുന്ന തകേ അപരലഭാപ്തമഭാചണന്നതലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  അവസ്ഥ  പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനി  എചനന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിശനിത  വരുമഭാനപരനിധനിയനില്  തഭാചഴെയുളളവചര  ഉളചപടുത്തനി  രണച്ച്
ലക്ഷലാം  മുതല്  മൂന്നച്ച്  ലക്ഷലാം  വചര  ലഭനിക്കഭാവുന്ന  സമഗ്ര ആകരഭാഗല  ഇന്ഷസറന്സച്ച്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ചനികേനിതഭാ ചചലവനിലണഭായ വര്ദനവച്ച് കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കേലഭാന്സര് ,
കേനിഡ്നനി,  കേരള  സലാംബന്ധമഭായ  അസുഖങ്ങളക്കച്ച്  അനുവദനിക്കുന്ന  തകേ  10,000
രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  15,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.
കൂടഭാചത,  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള പരനിധനി ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കച്ച്  2,000  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  10,000
രൂപയഭായുലാം  റവനക്യു  മനനിക്കച്ച്  5,000  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്  25,000  രൂപയഭായുലാം
മുഖലമനനിക്കച്ച്   1,00,000  രൂപയനില്നനിന്നച്ച്   3,00,000  രൂപയഭായുലാം  ഉയര്ത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 
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സ്കൂള ബസനിടനിചച്ച്  മരണചപട കുടനിയുചട കുടുലാംബത്തനിനച്ച് ധനസഹഭായലാം

81 (3465)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സ്കൂള കകേഭാമ്പസൗണനില് നനിയനണലാം വനിട ബസനിടനിചച്ച് മരണചപട മലപ്പുറലാം

ഗവ.  കഗളസച്ച് ഹയര് ചസക്കന്റെറനി സ്കൂള വനിദലഭാര്തനിനനി സനിത്തഭാര പര്വതീന് എന്ന

കുടനിയുചട കുടുലാംബത്തനിനച്ച്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്  നല്കേനിയ

അകപക്ഷയനിൽ എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്ന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷയനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

എന്തു തകേയഭാണച്ച് അനുവദനിചതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില് ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചട റനികപഭാര്ടച്ച്  കതടനിയനിരുകന്നഭാ;

ഇക്കഭാരലത്തനില്  നഭാളനിതവചരയഭായനിട്ടുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ

കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ധനസഹഭായലാം എന്നകത്തയച്ച് വനിതരണലാം ചചയ്യുചമന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്

സനിത്തഭാര പര്വതീചന്റെ കുടുലാംബത്തനിനച്ച് മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം

9-3-2017-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  985/2017/റവ.  എന്ന  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം

1,00,000 രൂപ (ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ മഭാതലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം 

82 (3466)  ശതീ  .    എന്    .  എ  .  ചനലനിക്കുന്നച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി

ബന്ധചപടച്ച് ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് എത

ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കച്ച് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുലാം;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എത രൂപ കവണനി വരുചമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരഭായ എത കുടുലാംബങ്ങളുചട ബഭാങച്ച്

വഭായകേള എഴുതനിത്തളനിയനിട്ടുണച്ച്; ഇതനിനഭായനി ചചലവഴെനിച തകേചയതചയന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി മരണമടഞ്ഞവരുചട കുടുലാംബത്തനിനുള
ധനസഹഭായലാം,  ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം,  ചപന്ഷന്  എന്നതീ  ഇനത്തനില്
നനിലവനിലള സര്ക്കഭാര് ചനിലവഴെനിച തകേ തരലാം തനിരനിചച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവണനി  മരണഭാനനര  സഹഭായലാം
ഉളചപചട  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  എത  തകേ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്;
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ബഭാധനിത  പഞഭായത്തുകേളുചട  സമതീപ  പഞഭായത്തുകേളനില്
നനിനളള ദുരനിത ബഭാധനിതര്ക്കഭായനി നടത്തനിയ ചസഷലല് ചമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പച്ച് മുകഖന
തയഭാറഭാക്കചപട ലനിസനില് എത കപര് ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്;  ഇവചര ദുരനിതബഭാധനിതരുചട
പടനികേയനില്ചപടുത്തനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  തടസചമനഭാചണന്നച്ച്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അര്ഹരഭായനിട്ടുള  എലഭാവര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി) 200 കകേഭാടനികയഭാളലാം രൂപ കവണനിവരുചമന്നഭാണച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്. 

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്  വനിവനിധ  സഹകേരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം എടുത്തനിട്ടുള  50,000  രൂപ വചരയുള  559  കലഭാണുകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനികലയഭായനി  94,96,499  രൂപയുലാം  കദശസഭാത്കൃത/ചഷഡറ്റ്യൂളഡച്ച്
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള  50,000  രൂപവചരയുള  119  കലഭാണുകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനികലയഭായനി 25,35,450 രൂപയുലാം അനുവദനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

( ഡനി)  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി  മരണചപടവരുചട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  കദശതീയ
മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചച്ച്  20.35  കകേഭാടനി രൂപ ഇതനിനകേലാം
അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചനികേനിതഭാ  ഇനത്തനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  4  കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപ ചചലവഭാകുനണച്ച്. 

ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  നടത്തനിയ  സര്കവയുചടയുലാം  ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനിചന്റെയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയ ദുരനിതബഭാധനിതരുചട ലനിസനില് ഉളചപടനിട്ടുളവര്ക്കച്ച്
കസ്നേഹസഭാനസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  2016-17-ല്
8,22,58,350  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരനില്
പൂര്ണമഭായുലാം കേനിടപനിലഭായവചരയുലാം ബുദനിമഭാന്ദലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുളവചരയുലാം പരനിചരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്
പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്ന ചസഷലല് ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം
2016-17-ല് 67,60,165 രൂപയുലാം ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുചട  പടനികേയനിലളചപടവര്ക്കച്ച്
ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  ഒറത്തവണയഭായനി  1000  രൂപ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ദുരനിതബഭാധനിതരുചട പടനികേയനിലളചപടഭാത്തവരുലാം എന്നഭാല് മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളുചണന്നച്ച്
കേചണത്തനിയവരുമഭായ  128  കപര്ക്കച്ച്  1.28  കകേഭാടനി  രൂപ  (1  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം)
മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  അനുസരനിചച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം
കേനിടപനിലഭായവര്,  ബുദനിമഭാന്ദലലാം  സലാംഭവനിചവര്,  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതലാംമൂലലാം
മരണചപടവരുചട ആശനിതര്, ശഭാരതീരനികേ ഹവകേലലമുളവര്, കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേള
എന്നനിവര്ക്കച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  90.21  കകേഭാടനി  രൂപ
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  കസ്നേഹസഭാനസനലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
തഭാചഴെപറയുന്ന പ്രകേഭാരലാം തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

വര്ഷലാം ചചലവഴെനിച തകേ (രൂപയനില്) 

2011-12 9,70,46,098  

2012-13 7,51,59,555 

2013-14 8,00,32,115 

2014-15 9,22,10,920  

2015-16 9,43,07,975 

എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിത  കുടുലാംബങ്ങളനിലള  കുടനികേളക്കുള
വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  3,21,26,675  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.
ചസഷലല്  ആശസഭാസ  കേനിരണലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  1,78,81,201  രൂപയുലാം
ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതചര കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി ചസഷലലനിസച്ച്
ചമഡനിക്കല് കേലഭാമകേള നടത്തുന്നതച്ച് എലഭാ പഞഭായത്തനിലമുള അകപക്ഷകേചരയുലാം
ഉളചപടുത്തനിയഭാണച്ച്.   നനിലവനിലളള  പടനികേയനിചല  560  കപര് എന്കഡഭാസളഫഭാന്
തളനിചനിരുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  ഉളചപടുന്ന  പഞഭായത്തുകേളക്കച്ച്  പുറത്തുളവരഭാണച്ച്.
ഇവര്ക്കച്ച് അര്ഹമഭായ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി 

83 (3467)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനലാം  അനുവദനിക്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം  ബന്ധചപട  വലക്തനികേളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില്വന്നതനിനു കശഷലാം മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം നഭാളനിതവചര എത തകേ അനുവദനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അകപക്ഷകേരുചട ബഭാഹുലലവുലാം ഫണനിചന്റെ അപരലഭാപ്തതയുലാംമൂലലാം ഉത്തരവച്ച്
പുറചപടുവനിചച്ച് കേഴെനിഞ്ഞഭാലലാം ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച് തകേ ലഭലമഭാകേഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുനണച്ച്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  തകേ  14  ദനിവസത്തനിനകേവുലാം
സര്ക്കഭാര് ഗണകഭഭാക്തഭാവനിചന്റെ കപരച്ച്  എടുത്തുപറഞചകേഭാണച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന തകേ
ഒരു മഭാസത്തനിനകേവുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിനളള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയത്തനിലളള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് ഇകപഭാള ഓണചചലന് സലാംവനിധഭാനലാം
കൂടനി ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് വന്നതനിനുകശഷലാം മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  1 06,19,03,919  (നൂറനിയഭാറച്ച്  കകേഭാടനി  പചത്തഭാന്പതച്ച്  ലക്ഷത്തനി
മൂവഭായനിരത്തനി ചതഭാളളഭായനിരത്തനി പചത്തഭാന്പതച്ച്) രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം 

84 (3468)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിന്നച്ച്  ചനികേനിതഭാധന
സഹഭായത്തനിനച്ച് അകപക്ഷ നല്കേനിയ ശതീ.  രഭാകജഷച്ച്,  പരതീക്കലയത്തച്ച്,  പുത്തന്ചന.
പനി.  ഒ.  വളനിക്കുന്നലാം,  മഭാകവലനിക്കര  എന്ന  വലക്തനിയുചട  മകേന്  അനുരഭാജനിചന്റെ
ചനികേനിതയച്ച്  നഭാളനിതവചരയഭായുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിടനില  എന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷയനില് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിചച്ച് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   മുഖലമനനിയുചട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നച്ച്  ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള ശതീ. രഭാകജഷച്ച്, പരതീക്കലയത്തച്ച്, പുത്തന്ചന പനി. ഒ.,
വളളനിക്കുന്നലാം, മഭാകവലനിക്കര എന്ന വലക്തനിയുചട അകപക്ഷ ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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മുഖലമനനിയുചട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി 

85 (3469)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് എനച്ച് തകേ ബഭാക്കനിയുണഭായനിരുന;

(ബനി) 2016 കമയച്ച്-25-നച്ച് കശഷലാം ഈ നനിധനിയനികലക്കച്ച് എനച്ച് തകേ ലഭനിച;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഈ നനിധനിയനില് നനിനലാം
എനച്ച് തകേ ഇതനിനകേലാം വനിതരണലാം ചചയ്തു;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ഈ
നനിധനിയനില് നനിനലാം എനച്ച് തകേ വതീതലാം വനിതരണലാം ചചയ്തുചവന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുകമ്പഭാള  മുഖലമനനിയുചട
ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  10,48,48,819  (പത്തച്ച്  കകേഭാടനി  നഭാല്പചത്തടച്ച്  ലക്ഷത്തനി
നഭാല്പചത്തണഭായനിരത്തനി എണ്ണൂറനി പചത്തഭാന്പതച്ച്) രൂപ ബഭാക്കനിയുണഭായനിന. 

(ബനി) 2016  കമയച്ച്  25-നുകശഷലാം സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി  130 (നൂറനിമുപതച്ച്)
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  വലക്തനികേളനില്നനിനലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  15,07,11,449
(പതനിനഞച്ച്  കകേഭാടനി  ഏഴെച്ച്  ലക്ഷത്തനി  പതനിചനഭാന്നഭായനിരത്തനി  നഭാനൂറനി
നഭാല്പചത്തഭാമ്പതച്ച് രൂപ മഭാതലാം)  രൂപയുലാം അടക്കലാം ആചകേ  145,07,11,449 (നൂറനി
നഭാല്പത്തഞച്ച്  കകേഭാടനി  ഏഴെച്ച്  ലക്ഷത്തനി  പതനിചനഭാന്നഭായനിരത്തനി  നഭാനൂറനി
നഭാല്പചത്തഭാമ്പതച്ച് രൂപ മഭാതലാം) രൂപ ലഭനിച. 

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ഇസൗ നനിധനിയനില്നനിനലാം
106,19,03,919  രൂപ  (നൂറനിയഭാറച്ച്  കകേഭാടനി  പചത്തഭാന്പതച്ച്  ലക്ഷത്തനി  മൂവഭായനിരത്തനി
ചതഭാളളഭായനിരത്തനി പചത്തഭാന്പതച്ച് രൂപ മഭാതലാം) നഭാളനിതവചര വനിതരണലാം ചചയ്തു. 

(ഡനി)           വര്ഷലാം അനുവദനിച തകേ 

18-5-2011-31-3-2012 63,00,33,810 

1-4-2012-31-3-2013 73,87,22,021  

1-4-2013-31-3-2014 133,85,77,211 

1-4-2014-31-3-2015 160,13,33,044  

1-4-2015-24-5-2016 377,91,42,105  
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ആചകേ അനുവദനിച തകേ 808,78,08,191 (എണ്ണൂറനി എട്ടു കകേഭാടനി എഴുപചത്തടച്ച്
ലക്ഷത്തനി എണഭായനിരത്തനി ഒരുനൂറനി ചതഭാണ്ണൂചറഭാന്നച്ച് രൂപ) 

എയര്ഇനലഭാ എകച്ച്പ്രസച്ച് സര്വതീസച്ച് 

86 (3470)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം -കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് റൂടനില് പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിച എയര്
ഇനലഭാ  എകച്ച്സ് പ്രസച്ച്  സര്വതീസനിനച്ച്  അമനിത  ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കച്ച്  ഈടഭാക്കുന  എന്ന
പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനരകത്ത  എയര്  ഇനലഭാ  എകച്ച്സ് പ്രസച്ച്  പ്രസസ്തുത  റൂടനില്  സര്വതീസച്ച്
നടത്തനിയനിരുന്നകപഭാള  ഈടഭാക്കനിയനിരുന്ന  കുറഞ്ഞ  ടനിക്കറച്ച്  നനിരക്കനിചന്റെ
മൂന്നനിരടനികയഭാളലാം  തകേയഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  ഈടഭാക്കുന്നചതന്ന  വസ്തുത  പരനിഗണനിചച്ച്
നനിരക്കച്ച് കുറയവഭാന് ബന്ധചപടവകരഭാടച്ച് ആവശലചപടുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ഉയര്നവന്നനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനിമഭാന
യഭാതയുമഭായനി  ബന്ധചപട   കേഭാരലങ്ങള  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  വനിഷയമഭാണച്ച്.   വനിമഭാന  യഭാത  ക്കൂലനി  നനിശയനിക്കുന്നതനില്
കകേന്ദ്ര കവലഭാമയഭാന മനഭാലയത്തനിനച്ച് പങനില എനലാം  1937-ചല എയര് ക്രഭാഫച്ച്  റൂള
പ്രകേഭാരലാം  വനിമഭാന  സര്വതീസച്ച്  നടത്തനിപച്ച്  ചചലവച്ച്,  സര്വതീസനിചന്റെ  പ്രകതലകേത,
യഭാതക്കഭാരുചട  തനിരക്കച്ച്,  മനിതമഭായ  ലഭാഭലാം  എന്നതീ  കേഭാരലങ്ങള  പരനിഗണനിചച്ച്
യഭാതഭാക്കൂലനി  നനിശയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  പൂര്ണ
അധനികേഭാരമുചണനമഭാണച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

 പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം 

87 (3471)     ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനച്ച്
നനിലവനില് ഏചതങനിലലാം സ്ഥലലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് കേചണത്തനിയ സ്ഥലത്തനിചന്റെ സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ഏതച്ച് കേമ്പനനിയഭാണച്ച് സര്കവ നടത്തനിയതച്ച്;
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(സനി)  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്
ഓഫതീസച്ച്  തറന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്
ഉത്തരവച്ച് ഉടന് പുറചപടുവനിക്കഭാൻ ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുചട സസൗകേരലഭാര്തലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവുലാം
ക്ലെെനിയറന്സുലാം  ലഭനിക്കണചമന്ന  വലവസ്ഥയനില്  ഒരു  ഗ്രതീന്  ഫതീല്ഡച്ച്  എയര്കപഭാര്ടച്ച്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  21-2-2017-ചല  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതനിനച്ച് ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജന്സനി മുകഖന സഭാധലതഭാ പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കകേരള കസറച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രേനിയല് ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്
(ചകേ.എസച്ച്.ചഎ.ഡനി.സനി.)-ചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുമുണച്ച്.   പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭായനിടനില. ഓഫതീസച്ച് തറന്നച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചചലറച്ച് ചമകട്രെഭാ പദതനി 

88 (3472) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നഗരങ്ങളനില് നടപഭാക്കുചമന്നച്ച്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള
ഹലറച്ച് ചമകട്രെഭാ പദതനിയുചട നനിലവനിചല സ്ഥനിതനി എചനന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയുചട  അഹലന്ചമന്റെച്ച്  നനിശയനിചച്ച്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാനുള
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനിക്കുകവണ  ഫണനിലാംഗച്ച്  രതീതനിയുലാം  ഏജന്സനികേള ഏചതഭാചക്കചയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  നഗരങ്ങളനില്
ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
(ഡനി.പനി.ആര്.)  രൂപകരഖയുലാം  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പദതനിയച്ച്  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് 74/2015/ചപഭാ.മ.വ., തതീയതനി 11-9-2015 പ്രകേഭാരലാം 6728 കകേഭാടനി
രൂപയച്ച് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുചട
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സലാംയുക്ത സലാംരലാംഭമഭായനി ചകേഭാചനി-ചമകട്രെഭാ മഭാതൃകേയനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്
തതീരുമഭാനനിചതച്ച്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  പദതനിയുചട
ഡനി.പനി.ആര്.-ഉലാം  മറച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഉളചപചട  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.
പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  കകേരള  റഭാപനിഡച്ച്  ട്രെഭാന്സനിറച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡച്ച്
എന്ന കപരനില് ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച് വകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് ഒരു Special Purpose Vehicle
രൂപതീകേരനിച.  കൂടഭാചത  ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പദതനികയഭാടനുബന്ധനിചളള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേളക്കഭായനി  ഇടക്കഭാല  കേണസളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ചയ
നനിയമനിചചകേഭാണ്ടുളള കേരഭാര്  20-1-2016-നച്ച് ഒപ്പുവയകേയുലാം ചചയ്തു.  തനിരുവനനപുരലാം
ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പദതനിയുചട  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ
19.54.716  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പദതനിയുചട
ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡച്ച്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ആവശലമഭായ  8.2819  ചഹക്ടര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലാം
ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര് 196/2016/റവനറ്റ്യൂ തതീയതനി  1-3-2016  പ്രകേഭാരലാം കകേരള
റഭാപനിഡച്ച് ട്രെഭാന്സനിറച്ച് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് അനുവദനിചച്ച് നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

8-9-2016-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര് 67/2016/ചപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പദതനിയുചട  കസഷനുകേളക്കുകവണനി സസകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കഭാന്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.   തനിരുവനനപുരത്തച്ച് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ  പഭാതയനില്
ഉളചപട പടലാം, ശതീകേഭാരലലാം, ഉളളര് എന്നതീ പ്രധഭാന ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കമല്പഭാലങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  പ്രസ്തുത
സ്ഥലചമടുപനിനുളള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതകൂടഭാചത,  തനിരുവനനപുരലാം
ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭായുചട  മചറഭാരു  പ്രധഭാന  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനമഭായ  കേഴെക്കൂടലാം-
കകേശവദഭാസപുരലാം  പഭാതവനികേസനത്തനിനുലാം  16-1-2017-ചല  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)
79/2017/ചപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ചചലറച്ച് ചമകട്രെഭാ പദതനി ചകേഭാചനി ചമകട്രെഭാ മഭാതൃകേയനില് കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാരുകേളുചട  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
പദതനി  ചചലവനിചന്റെ  20%  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  20%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുലാം
കേചണത്തണചമന്നഭാണച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.-ല്  വനിഭഭാവന  ചചയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.    ബഭാക്കനി
60%  തകദ്ദേശ  വനികദശ  വഭായകേള  വഴെനി  സസരൂപനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഡനി.പനി.ആര്.
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ വഭായ  ഫഞച്ച് ഫണനിലാംഗച്ച്  ഏജന്സനിയഭായ
എ.എഫച്ച്.ഡനി.-യനില്നനിന്നച്ച്  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച്  8-9-2016-ചല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് 67/2016/പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

തനിരുവനനപുരത്തച്ച് ചചലറച്ച്  ചമകട്രെഭാ പദതനിയുചട ഉപപദതനിയഭായ കമല്പഭാലങ്ങളുചട
(പടലാം,  ശതീകേഭാരലലാം,  ഉളളര്)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  തകേ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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അങമഭാലനി-ശബരനി ചറയനില്കവ ചചലന് 

89 (3473)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-12-2016-ചല  No.MLA-PNJR/GP(CM)/07/2016-17  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം അങമഭാലനി - ശബരനി ചറയനില്കവ ഹലന് സലാംബന്ധനിചച്ച് സമര്പനിച പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  16-1-2017-ചല  No.G.170101518/2017/  C.M.O.
പ്രകേഭാരലാം മുഖലമനനി, ഗതഭാഗത (ചമകട്രെഭാ) വകുപച്ച് അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനിക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയതനുസരനിചച്ച്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  ടനി  കേഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.യുചട 1-12-2016-ചല പ്രസ്തുത കേത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അനുകൂല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  1 -12-2016-ചല  No.MLA-PNJR/GP(CM)/07/2016-17  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില്  അങമഭാലനി-ശബരനി  ചറയനില്കവ
ചചലനനിചന്റെ അചചലന്ചമന്റെച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് ഉന്നയനിച ആശങകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
ദക്ഷനിണ ചറയനില്കവ ചനിഫച്ച്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ഓഫതീസര്,  എറണഭാകുളത്തനികനഭാടച്ച്
20-2-2017-ചല TRANS-A2/9/2017-TRANS നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം അടനിയനര
റനികപഭാര്ടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭായനിടനില.  ലഭലമഭാക്കനി  തടര്നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

തലകശ്ശേരനി-ചചമസൂര് ചറയനില്പഭാതയുചട പഠനലാം 

90 (3474)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  -  ചചമസൂര് ചറയനില്പഭാത സലാംബന്ധനിചച്ച് ഡനി.എലാം.  ആര്.  സനി.

പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഡനി.എലാം. ആര്. സനി. നടത്തനിയ പഠനപ്രകേഭാരലാം പുതനിയ അചചലന്ചമന്റച്ച്

അനുസരനിചച്ച്  തലകശ്ശേരനി-ഇരനിടനി-ചചമസൂര്  പഭാതയച്ച്  എത  കേനികലഭാമതീറര്

ചചദര്ഘലമഭാണുളളതച്ച്; ഇതനില് എത കേനികലഭാമതീററഭാണച്ച് വനപ്രകദശലാം;
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(സനി)  കകേരളത്തനിചല ചറയനില് കപ്രഭാജക്ടുകേളനില് തലകശ്ശേരനി  -  ചചമസൂര് പഭാതയച്ച്
മുന്ഗണന നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തലകശ്ശേരനി-ഇരനിടനി-ചചമസൂര്  പഭാത  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന്  നനിലവനില്
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് ചചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  തലകശ്ശേരനി-ചചമസൂര്  ചറയനില്കവ  പഭാത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സഭാധലതഭാ
പഠനലാം നടത്തുവഭാന് ഡല്ഹനി ചമകട്രെഭാ ചറയനില് കകേഭാര്പകറഷചന  24-11-2016-ചല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   പഠന  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭായനിടനില.  പരനിഗണനയനിലളള പുതനിയ കബഭാഡ്കഗജച്ച് അചചലന്ചമന്റെച്ച് പ്രകേഭാരലാം
പഭാതയച്ച്  205  കേനി.മതീ.  നതീളമഭാണുളളതച്ച്.  കകേരള  ചറയനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്
കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം   19-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ
കബഭാര്ഡച്ച്  മതീറനിലാംഗച്ച്  കജഭായനിന്റെച്ച്  ചവഞസര്  കേമ്പനനിയുചട  ആദലഘടത്തനില്
ഉളചപടുത്തുന്ന  നഭാലച്ച്  കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്  ഒന്നഭായനി  തലകശ്ശേരനി-ചചമസൂര്  പഭാതചയ
ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

കേഭാകവരനി നദതീജല തര്ക്ക ചചട്രെബറ്റ്യൂണല് 

91  (T*3475)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാകവരനി  നദനിയനിൽ  കചരുന്നതലാം  കകേരളത്തനിലൂചട  ഒഴുകുന്നതമഭായ
നദനികേളനിൽ  നനിനലാം  എത  ടനി.എലാം.സനി.  ചവളമഭാണച്ച്  കേഭാകവരനി  നദതീജല  തർക്ക
ഹട്രെബക്യുണൽ കകേരളത്തനിനച്ച് അനുവദനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  വനിധനിയനിൽ  അനുവദനിചനിട്ടുള  ജലലാം  മുഴുവനഭായുലാം  കകേരളലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ; എങനിൽ വനിശദശഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇചലങനിൽ  അനുവദനിച  ജലലാം  മുഴുവനഭായുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാൻ
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേബനനി,  ഭവഭാനനി,  പഭാമ്പഭാര്  എന്നതീ  കേഭാകവരനി  സബച്ച്  കബസനിനുകേളനില്
വനിവനിധ  പദതനികേളക്കഭായനി  കേഭാകവരനി  ചചട്രെബറ്റ്യൂണല്  അവഭാര്ഡച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനച്ച് കേബനനി കബസനിനനില് -21  ടനി.എലാം.സനി.-യുലാം ഭവഭാനനി കബസനിനനില് - 6
ടനി.എലാം.സനി.-യുലാം പഭാമ്പഭാര് കബസനിനനില് - 3 ടനി.എലാം.സനി.-യുലാം ജലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി&സനി) കേഭാകവരനി നദതീജല ചചട്രെബറ്റ്യൂണല് അവഭാര്ഡച്ച് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച
ജലലാം പൂര്ണമഭായുലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണച്ച്. 

കേഭാരഭാപ്പുഴെ  പദതനി,  ബഭാണഭാസുര  സഭാഗര്  പദതനി,  ചചങലഭാര്  സതീമനിചല
പടനികശ്ശേരനി  ഡഭാലാം,  കേബനനി സബച്ച് കബസനിനനിചല വയനഭാടച്ച്  ജനിലയനില് മൂന്നച്ച്  ചചക്കച്ച്
ഡഭാമുകേള,  പഭാമ്പഭാര്  സബച്ച്  കബസനിനനിചല  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിചല  കേഭാനല്ലൂര്
പഞഭായത്തനിചല  സൂക്ഷ്മ  ജലകസചന  പ്രവൃത്തനികേള,  ഭവഭാനനി  കബസനിനനിചല
പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് അടപഭാടനിയനില് നഭാലച്ച് ചചക്കച്ച് ഡഭാലാം, ആറച്ച് ലനിഫച്ച് ഇറനികഗഷന്
സതീമുകേള എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് നദതീജല കേരഭാര് 

92 (3476)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  അനര്  സലാംസ്ഥഭാന  നദതീജല  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള
മുഴുവന് ചവളവുലാം  ലഭനികചഭാ;  ലഭനിചനിചലങനില്  സര്ക്കഭാര് ഇതനിനുകവണനി നടത്തനിയ
ഇടചപടലകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

നടപച്ച്  ജലവര്ഷത്തനില്  (2016-17)  നഭാളനിതവചര  പറമ്പനിക്കുളലാം-  ആളനിയഭാര്
പദതനിയനില്നനിന്നച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച് അവകേഭാശചപട ജലലാം പൂര്ണമഭായുലാം ലഭനിചനിടനില. 

ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശത്തച്ച്  അനുഭവചപടുന്ന  കുടനിചവളള  ക്ഷഭാമവുലാം
കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുളള ജല ദസൗര്ലഭലവുലാം ശദയനില്ചപടതനിചനതടര്ന്നച്ച്  2016
ചസപ്റലാംബര് രണഭാലാം ചചദസവഭാരത്തനില് 700 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലമഭാണച്ച് ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ
പദതനി  പ്രകദശകത്തയഭായനി  ആവശലചപടനിരുന്നചതങനിലലാം  250  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  എന്ന
കതഭാതനില്  ചവളളലാം  തരഭാചമന്നഭാണച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  അറനിയനിചനിരുന്നതച്ച്.   പറമ്പനിക്കുളലാം
ഡഭാമനിചല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ചവളളലാം  ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചച്ച്
അവനിചടനനിന്നച്ച്  ചനിറ്റൂരനിചല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ചവളളലാം  മണക്കടവനില്
നല്കേണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  16-9-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  മുഖലമനനിക്കച്ച്
കേത്തയയകേയുണഭായനി. 

ഇതനിനുപുറകമ  2016  ഒകക്ടഭാബര്  ഒന്നഭാലാം  ചചദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനച്ച്  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തയച്ച്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലലാം  (540  കേറ്റ്യൂചസകച്ച് എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്
നല്കേണചമന്നച്ച്  ആവശലചപടനിരുന.   എന്നഭാല്  വളചര  കുറഞ്ഞ  കതഭാതനിലഭാണച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കനി വന്നതച്ച്.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് രൂക്ഷമഭായ
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ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള ജലലാം  (കുടനിശ്ശേനികേ ഉളചപചട)  നടപച്ച്
ജലവര്ഷത്തനിചല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ജലനനിരപച്ച്  എതയുലാം  ചപചടന്നച്ച്  പൂര്ണ  ജലനനിരപനില്  (എഫച്ച്.ആര്.എല്.)
എത്തനിക്കണചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  I-ചന്റെ  പ്രവര്ത്തനവുലാം
പറമ്പനിക്കുളകത്തയച്ച് ജലലാം തനിരനിചവനിടുന്നതലാം നനിര്ത്തുകേയുലാം ചചയണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്
കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  കേത്തയയകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം
കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് ഇസൗ പ്രശ്നത്തനില് ഇടചപടച്ച് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുളള ജലലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച്  നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്  കകേരള
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച്  കകേന്ദ്ര  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിക്കുലാം
കേത്തയയകേയുണഭായനി. 

കകേരളത്തനിചന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേചത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്,  സലാംയുക്ത

ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കയഭാഗത്തനില്  പചങടുക്കഭാന്  തയഭാറഭാവുകേയുണഭായനി.

തടര്ന്നച്ച്  സലാംയുക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതച്ച്  കയഭാഗലാം

26-10-2016-നച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് വചച്ച് കചര്ന.  ഇസൗ കയഭാഗത്തനില് കകേരളലാം, കേതീഴെച്ച് നദതീതട

അവകേഭാശത്തനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളള

ജലലാം  ഏചതഭാരു  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്

ആവശലചപട്ടു.   ഇതനിനുകശഷലാം  98-ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗലാം

13-12-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിചല  ചപഭാളളഭാചനിയനില്  വചച്ച്  കചരുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ

കയഭാഗത്തനില്  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുളള  ജലലാം  നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം

ശക്തമഭായനി ആവശലചപട്ടു.  മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് 7.25 ടനി.എലാം.സനി.എഫച്ച്.-ഉലാം കകേരള

കഷഭാളയഭാറനില്  12.3  ടനി.എലാം.സനി.എഫച്ച്.-ഉലാം  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്

ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാചണനലാം  ഇതച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ

തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച് പനി.എ.പനി.-യനില് നനിനലാം ജലലാം എടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളളചവനലാം

കകേരളലാം  വഭാദനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനഭാല്  കുടനിചവളളത്തനിനുകവണനിയുളള  ജലലാം  മഭാതലാം

എടുത്തകശഷലാം  ബഭാക്കനി  ജലലാം  മുഴുവന്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം

ആവശലചപടുകേയുലാം  ചചയ്തു.  മഭാതമല,  97- ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗത്തനില്

സമ്മേതനിചതകപഭാചല തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നവലാംബര്  11,  ഡനിസലാംബര്  1

എന്നതീ ചചദസവഭാരങ്ങളനില് ജലലാം നല്കേനിയനിടനില എന്ന കേഭാരലവുലാം കകേരളലാം ചൂണനിക്കഭാടനി.

എന്നഭാല് 13-12-2016 മുതല് ഡനിസലാംബര് അവസഭാനവഭാരലാം വചര മണക്കടവനില് 175

കേറ്റ്യൂചസകച്ച് എന്ന കതഭാതനില് മഭാതകമ ജലലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളളചവന്നച്ച്  98- ാാമതച്ച്
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JWRB  കയഭാഗത്തനില്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നച്ച്  മണക്കടവനികലയളള

ജലവനിതരണ  കതഭാതച്ച്  ഇരുഗവണചമന്റുകേളുകടയുലാം  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാചമന്നച്ച്

ധഭാരണയുമഭായനി. ഇതനിനുപുറകമ തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാറനിചല ജലസലാംഭരണ നനിലചവചച്ച്

കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ചഫബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്

പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ  അസഭാധലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല

മുഴുവന് ജലവുലാം കകേരള കഷഭാളയഭാറനികലയച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസച്ച്  II

വഴെനികയഭാ  By-pass  വഴെനികയഭാ  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജല  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേരളലാം ആവശലചപട്ടു. 

7-1-2017-ല്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  മുഖലമനനിക്കച്ച്
കേത്തയചതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് 28-1-2017-നച്ച് തനിരുവനനപുരത്തുവചച്ച് അനര്സലാംസ്ഥഭാന
ചസക്രടറനിതല  ചര്ച  നടക്കുകേയുലാം  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചച്ച്
അവസഭാനലാംവചര  290  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം  നല്കേണചമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുളള ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമനലാം കകേരളലാം തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപടുകേയുലാം ചചയ്തു.  രൂക്ഷമഭായ വരളചയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി.-യനിചല
ജലദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കകേരളലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണചമന്നച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയുണഭായനി.   എന്നഭാല്  കേതീഴെച്ച് നദതീതട  അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനച്ച്  മുഴുവന്  ജലവുലാം  ലഭനികക്കണതഭാചണന്നച്ച്  ചൂണനിക്കഭാടനി  കകേരളലാം  അതച്ച്
നനിരഭാകേരനിച.   2017  ചഫബ്രുവരനി  15  വചര  200  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  എന്ന  കതഭാതനില്
മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നതച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേരനിച. 

28-1-2017-ചല  ചസക്രടറനിതല  ചര്ചയനിലണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വചര മണക്കടവച്ച് വനിയറനില്  200  കേറ്റ്യൂചസകനിലധനികേലാം
ജലലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നച്ച്  16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥതല
ചര്ചചയത്തുടര്ന്നച്ച്  28-2-2017  വചര  ആളനിയഭാറനില്നനിന്നച്ച്  250  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  ജലലാം
തറനവനിടഭാചമനലാം  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശലാം  190-200  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  വചര  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

ഇതനിനുപുറകമ  കകേരള  ജലകസചന  വകുപ്പുലാം  കകേരള  ചചവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡുലാം
കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസ്ഥകേള പഭാലനിചചകേഭാണച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതചപട  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച്  നടപച്ച്
ജലവര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയയകേയുണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  അവകേഭാശചപട
ജലലാം കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനുളള ഊര്ജ്ജനിത നടപടനികേള തടര്നലാം സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 
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അനര്സലാംസ്ഥഭാന നദതീജല കേരഭാര് 

93 (T* 3477) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനര്സലാംസ്ഥഭാന  നദതീജല  കേരഭാര്  അനുസരനിചച്ച്  നമ്മുചട

സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനികക്കണ  ജലത്തനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം  കനടനിചയടുക്കുന്നതനില്

സര്ക്കഭാര് അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കുന്നതഭായുളള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം  കകേരള കഷഭാളയഭാര്  അണചക്കടനിനച്ച്  ലഭനികക്കണ

ജലലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് എനഭാണച്ച് കേഭാരണലാം;

(സനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം അര്ഹമഭായ ജലലാം കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച് ഈ സര്ക്കഭാര്

എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;  സര്ക്കഭാര് നടപടനി കേഭാരണലാം എചനങനിലലാം

പുകരഭാഗതനി ഈ വനിഷയത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അനര്സലാംസ്ഥഭാന നദതീജല കേരഭാര് അനുസരനിചച്ച്  നമ്മുചട സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്
ലഭനികക്കണ  ജലത്തനിചന്റെ  വനിഹനിതലാം  കനടനിചയടുക്കുന്നതനില്  സര്ക്കഭാര്  ശക്തമഭായ
ഇടചപടലകേള നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

(ബനി) ഇല.  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ജലവര്ഷലാം
കകേരള  കഷഭാളയഭാറനില്  12300  എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.-യഭാണച്ച്  കകേരളത്തനിചന്റെ  ജലവനിഹനിതലാം.
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല ജലത്തനില്നനിന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസച്ച്
II-ചല  ചചവദക്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുകശഷലാം  പുറകത്തയവനിടുന്ന  ജലവുലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
കഷഭാളയഭാറനിനുലാം കകേരള കഷഭാളയഭാറനിനുലാം ഇടയനിലളള തനതച്ച് വൃഷ്ടനിപ്രകദശത്തുനനിനളള
നതീചരഭാഴുക്കുലാം  കചര്ന്നതഭാണച്ച്  ഇസൗ  വനിഹനിതലാം.   എന്നഭാല്  നടപച്ച്  (2016-17)
ജലവര്ഷത്തനില്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല  ജലത്തനിചല  മുഖലപങ്കുലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  I-ചല  ചചവദക്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുകശഷലാം
പറമ്പനിക്കുളകത്തയഭാണച്ച്  തനിരനിചവനിടതച്ച്.   അകതസമയലാം,  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനികലയച്ച്
കുറഞ്ഞ  അളവച്ച്  ജലമഭാണച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  II-ചല
ചചവദക്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുകശഷലാം തനിരനിചവനിടതച്ച്.  കൂടഭാചത നടപച്ച് ജലവര്ഷത്തനില്
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിനുലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനിനുലാം  ഇടയനിലളള  തനതച്ച്
വൃഷ്ടനിപ്രകദശത്തുനനിന്നച്ച്  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനികലക്കുളള  നതീചരഭാഴുക്കുലാം  തകലഭാലാം
കുറവഭായനിരുന. 

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(സനി)  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനിപ്രകദശത്തച്ച്  അനുഭവചപടുന്ന  കുടനിചവളള  ക്ഷഭാമവുലാം

കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കുളള ജല ദസൗര്ലഭലവുലാം ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് 2016

ചസപ്റലാംബര് രണഭാലാം ചചദസവഭാരത്തനില് 700 എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലമഭാണച്ച് ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ

പദതനി  പ്രകദശകത്തയഭായനി  ആവശലചപടനിരുന്നചതങനിലലാം  250  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  എന്ന

കതഭാതനില്  ചവളളലാം  തരഭാചമന്നഭാണച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  അറനിയനിചനിരുന്നതച്ച്.   പറമ്പനിക്കുളലാം

ഡഭാമനിചല ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാവുന്ന ചവളളലാം  ആളനിയഭാര് റനിസര്കവഭായറനില് എത്തനിചച്ച്

അവനിചടനനിന്നച്ച്  ചനിറ്റൂരനിചല  കൃഷനിക്കഭാവശലമഭായ  ചവളളലാം  മണക്കടവനില്

നല്കേണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  16-9-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  മുഖലമനനിക്കച്ച്

കേത്തയയകേയുണഭായനി. 

ഇതനിനുപുറകമ  2016  ഒകക്ടഭാബര്  ഒന്നഭാലാം  ചചദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനച്ച്  ചനിറ്റൂര്പ്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തയച്ച്  ലഭലമഭാകക്കണ  700
എലാം.സനി.എഫച്ച്.ടനി.  ജലലാം  (540  കേറ്റ്യൂചസകച്ച് എന്ന കതഭാതനില്)  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്
നല്കേണചമന്നച്ച്  ആവശലചപടനിരുന.   എന്നഭാല്  വളചര  കുറഞ്ഞ  കതഭാതനിലഭാണച്ച്
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കനി വന്നതച്ച്.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് രൂക്ഷമഭായ
ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള ജലലാം  (കുടനിശ്ശേനികേ ഉളചപചട)  നടപച്ച്
ജലവര്ഷത്തനിചല  കശഷനിക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്
കഷഭാളയഭാര്  പവര്ഹസൗസച്ച്  II  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിചച്ച്  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്
ജലനനിരപച്ച് എതയുലാം ചപചടന്നച്ച് പൂര്ണ ജലനനിരപനില് (എഫച്ച്.ആര്.എല്.) എത്തനിക്കണചമനലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസച്ച് I-ചന്റെ പ്രവര്ത്തനവുലാം പറമ്പനിക്കുളകത്തയച്ച് ജലലാം
തനിരനിചവനിടുന്നതലാം നനിര്ത്തുകേയുലാം ചചയണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച് കകേരള ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി  8-10-2016-നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്
കേത്തയയകേയുണഭായനി.  കൂടഭാചത  രൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  ഇസൗ
പ്രശ്നത്തനില് ഇടചപടച്ച് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുളള ജലലാം കകേരളത്തനിനച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാന് കവണ
നനിര്കദ്ദേശലാം തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച് നല്കേണചമന്നഭാവശലചപടച്ച് കകേരള ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി
8-10-2016-നച്ച് കകേന്ദ്ര ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം കേത്തയയകേയുണഭായനി. 

കകേരളത്തനിചന്റെ  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേചത്തത്തുടര്ന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്,  സലാംയുക്ത
ജലക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  കയഭാഗത്തനില്  പചങടുക്കഭാന്  തയഭാറഭാവുകേയുണഭായനി.
തടര്ന്നച്ച്  സലാംയുക്ത  ജല  ക്രമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  (JWRB)  97- ാാമതച്ച്  കയഭാഗലാം  
26-10-2016-നച്ച് പഭാലക്കഭാടച്ച് വചച്ച് കചര്ന.  ഇസൗ കയഭാഗത്തനില് കകേരളലാം, കേതീഴെച്ച് നദതീതട
അവകേഭാശത്തനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളള
ജലലാം  ഏചതഭാരു  സഭാഹചരലത്തനിലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപട്ടു.  ഇതനിനുകശഷലാം  98-ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗലാം  13-12-2016-നച്ച്
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തമനിഴെച്ച് നഭാടനിചല  ചപഭാളളഭാചനിയനില്  വചച്ച്  കചരുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ  കയഭാഗത്തനില്
പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുളള  ജലലാം  നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി
ആവശലചപട്ടു.  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  7.25  ടനി.എലാം.സനി.എഫച്ച്.-ഉലാം  കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില്  12.3  ടനി.എലാം.സനി.എഫച്ച്.-ഉലാം  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാചണനലാം  ഇതച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നല്കേനിയതനിനുകശഷകമ
തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച് പനി.എ.പനി.-യനില് നനിനലാം ജലലാം എടുക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളളചവനലാം
കകേരളലാം  വഭാദനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനഭാല്  കുടനിചവളളത്തനിനുകവണനിയുളള  ജലലാം  മഭാതലാം
എടുത്തകശഷലാം  ബഭാക്കനി  ജലലാം  മുഴുവന്  കകേരളത്തനിനച്ച്  നല്കേണചമന്നച്ച്  കകേരളലാം
ആവശലചപടുകേയുലാം  ചചയ്തു.  മഭാതമല,  97- ാാമതച്ച്  JWRB  കയഭാഗത്തനില്
സമ്മേതനിചതകപഭാചല തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് മണക്കടവച്ച് വനിയറനില് നവലാംബര്  11,  ഡനിസലാംബര്  1
എന്നതീ ചചദസവഭാരങ്ങളനില് ജലലാം നല്കേനിയനിടനില എന്ന കേഭാരലവുലാം കകേരളലാം ചൂണനിക്കഭാടനി.
എന്നഭാല് 13-12-2016 മുതല് ഡനിസലാംബര് അവസഭാനവഭാരലാം വചര മണക്കടവനില് 175
കേറ്റ്യൂചസകച്ച് എന്ന കതഭാതനില് മഭാതകമ ജലലാം നല്കേഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളളചവന്നച്ച് 98- ാാമതച്ച്
JWRB  കയഭാഗത്തനില്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നച്ച്  മണക്കടവനികലയളള
ജലവനിതരണ  കതഭാതച്ച്  ഇരുഗവണചമന്റുകേളുകടയുലാം  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമഭാകേഭാചമന്നച്ച്
ധഭാരണയുമഭായനി. ഇതനിനുപുറകമ തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് കഷഭാളയഭാറനിചല ജലസലാംഭരണ നനിലചവചച്ച്
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ചഫബ്രുവരനി  ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  റനിസര്കവഭായര്
പൂര്ണ  ജലനനിരപനിലഭാക്കുകേ  അസഭാധലമഭായതനിനഭാല്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാറനിചല
മുഴുവന് ജലവുലാം കകേരള കഷഭാളയഭാറനികലയച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  കഷഭാളയഭാര് പവര്ഹസൗസച്ച്  II
വഴെനികയഭാ  By-pass  വഴെനികയഭാ  കേരഭാര്പ്രകേഭാരമുളള  ജല  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമനലാം കകേരളലാം ആവശലചപട്ടു. 

7-1-2017-ല്  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  വതീണ്ടുലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  മുഖലമനനിക്കച്ച്
കേത്തയചതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് 28-1-2017-നച്ച് തനിരുവനനപുരത്തുവചച്ച് അനര്സലാംസ്ഥഭാന
ചസക്രടറനിതല  ചര്ച  നടക്കുകേയുലാം  മണക്കടവച്ച്  വനിയറനില്  2017  മഭാര്ചച്ച്
അവസഭാനലാംവചര  290  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം  നല്കേണചമനലാം കകേരള
കഷഭാളയഭാറനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുളള  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം  കകേരളലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയുലാം  ചചയ്തു.   രൂക്ഷമഭായ  വരളചയുചട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പനി.എ.പനി.-യനിചല  ജലദസൗര്ലഭലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കകേരളലാം
തമനിഴെച്ച് നഭാടുമഭായനി  സഹകേരനിക്കണചമന്നച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകേയുണഭായനി.
എന്നഭാല്  കേതീഴെച്ച് നദതീതട  അവകേഭാശപ്രകേഭാരലാം  മുഴുവന്  ജലവുലാം  ലഭനികക്കണതഭാചണന്നച്ച്
ചൂണനിക്കഭാടനി കകേരളലാം അതച്ച് നനിരഭാകേരനിച.  2017 ചഫബ്രുവരനി 15 വചര 200 കേറ്റ്യൂചസകച്ച്
എന്ന കതഭാതനില് മണക്കടവനില് ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നതച്ച് തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് തതസത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിച. 
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28-1-2017-ചല  ചസക്രടറനിതല  ചര്ചയനിലണഭായ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
6-2-2017  മുതല്  15-2-2017  വചര മണക്കടവച്ച് വനിയറനില്  200  കേറ്റ്യൂചസകനിലധനികേലാം
ജലലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നച്ച്  16-2-2017-ല്  നടന്ന  ഉകദലഭാഗസ്ഥതല
ചര്ചചയത്തുടര്ന്നച്ച്  28-2-2017  വചര  ആളനിയഭാറനില്നനിന്നച്ച്  250  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  ജലലാം
തറനവനിടഭാചമനലാം  മണക്കടവനില്  ഏകേകദശലാം  190-200  കേറ്റ്യൂചസകച്ച്  വചര  ജലലാം
ലഭലമഭാക്കഭാചമനലാം  തമനിഴെച്ച് നഭാടച്ച് സമ്മേതനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

ഇതനിനുപുറകമ  കകേരള  ജലകസചന  വകുപ്പുലാം  കകേരള  ചചവദക്യുതനി  കബഭാര്ഡുലാം
കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം പനി.എ.പനി.  കേരഭാര് വലവസ്ഥകേള പഭാലനിചചകേഭാണച്ച് കകേരളത്തനിനച്ച്
അര്ഹതചപട  ജലലാം  ലഭലമഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്  തമനിഴെച്ച് നഭാടനിനച്ച്  നടപച്ച്
ജലവര്ഷത്തനില് നനിരവധനി കേത്തുകേള അയചനിട്ടുണച്ച്. 

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്നനിന്നച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  അവകേഭാശചപട
ജലലാം കനടനിചയടുക്കുന്നതനിനുളള ഊര്ജ്ജനിത നടപടനികേള തടര്നലാം സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

അനര്സലാംസ്ഥഭാന നദതീജല പ്രശ്നലാം 

94 (3478)  ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ചജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷക്കഭാലമഭായനി  മുലചപരനിയഭാര്  അണചക്കടച്ച്,
അനര്സലാംസ്ഥഭാന  നദതീജല  പ്രശ്നലാം  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഹഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയനിലമഭായനി  എത കകേസ്സുകേളഭാണച്ച്  നടത്തനി വരുന്നതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏചതലഭാലാം അഭനിഭഭാഷകേരഭാണച്ച് ഈ കകേസ്സുകേള ഹകേകേഭാരലലാം ചചയതച്ച്;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള
ഫതീസനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേള ഹകേകേഭാരലലാം ചചയതതനില് സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേരുചട
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കവണത  ജഭാഗ്രത  ഉണഭായനിചലന്ന  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ  ;
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  തഭാല്പരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  പരഭാജയചപട  ഇത്തരക്കഭാര്ചക്കതനിചര
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ അഞച്ച് വര്ഷക്കഭാലമഭായനി അനര്സലാംസ്ഥഭാന നദതീജല പ്രശ്നലാം,
മുലചപരനിയഭാര്  അണചക്കടച്ച്  എന്നനിവയുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിലലാം
ചചഹകക്കഭാടതനിയനിലലാം  നടത്തനിവരുന്ന  കകേസ്സുകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി) 1. കേഭാകവരനി നദതീജല കകേസച്ച് 

സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് നനിലവനിലളള  കേഭാകവരനി  കകേസനില് കകേരളത്തനിനുകവണനി
ഫലപ്രദമഭായനി വഭാദനിക്കുവഭാന് സതീനനിയര് അഭനിഭഭാഷകേരഭായ ശതീ.  ഹരതീഷച്ച് സഭാല്കവ,
ശതീ. രഭാജതീവച്ച് ധവഭാന് അഭനിഭഭാഷകേരഭായ ശതീ. രഭാജു രഭാമചന്ദ്രന്, ശതീ. രകമശച്ച് ബഭാബു
എന്നനിവചര  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അഡസകക്കറച്ച്  ജനറലനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ശതീ.  രഭാജതീവച്ച്  ധവഭാനച്ച്  പകേരലാം  സതീനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേനഭായ
ശതീ.  ജയദതീപച്ച്  ഗപ്തചയ  നനിയമനിചചകേഭാണച്ച്  27-2-2017-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.   സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്  കേസൗണസനില്  ശതീ.  രകമശച്ച്  ബഭാബുവനിനച്ച്  പകേരലാം
ശതീ. ജനി. പ്രകേഭാശഭാണച്ച് ഇകപഭാള പ്രസ്തുത കകേസച്ച് ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതച്ച്. 

2. മുലചപരനിയഭാര് കകേസച്ച് 

മുലചപരനിയഭാര്  കകേസച്ച്  കകേരളത്തനിനച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  വഭാദനിക്കുവഭാന്കവണനി
സതീനനിയര്  അഭനിഭഭാഷകേരഭായ  ശതീ.  ഹരതീഷച്ച്  സഭാല്കവ,  ശതീ.  രഭാജതീവച്ച്  ധവഭാന്,
ശതീ.  വനി.  ഗനിരനി എന്നനിവകരയുലാം ശതീ.  കമഭാഹന് വനി.  കേടഭാര്ക്കനി,  ശതീ.  ജനി.  പ്രകേഭാശച്ച്,
ശതീ.  എലാം.  ആര്.  രകമശച്ച്  ബഭാബു,  ശതീമതനി  ഗഭായതനി  കഗഭാസസഭാമനി  എന്നതീ
അഭനിഭഭാഷകേകരയുലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന. 

3. ചനയഭാര് കകേസച്ച് 

ചനയഭാര് കകേസനില് കകേരളത്തനിനുകവണനി ശതീ.  രഭാജതീവച്ച് ധവഭാന്,  ശതീ.  ഹരതീഷച്ച്
സഭാല്കവ,  ശതീ.  കമഭാഹന് വനി.  കേടഭാര്ക്കനി,  ശതീ.  ജനി.  പ്രകേഭാശച്ച്,  ശതീ.  രകമശച്ച് ബഭാബു,
ശതീ. ജയ്ദതീപച്ച് ഗപ്ത എന്നതീ അഭനിഭഭാഷകേചര സര്ക്കഭാര് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

4. പറമ്പനിക്കുളലാം ആളനിയഭാര് കകേസച്ച് 

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  കകേസച്ച്  ഫലപ്രദമഭായനി  വഭാദനിക്കുവഭാന്  സതീനനിയര്
അഭനിഭഭാഷകേരഭായ ശതീ.  ഹരതീഷച്ച്  സഭാല്കവ,  ശതീ.  രഭാജതീവച്ച്  ധവഭാന്,  ശതീ.  വനി.  ഗനിരനി
എന്നനിവകരയുലാം  അഭനിഭഭാഷകേനഭായ ശതീ.  കമഭാഹന് വനി.  കേടഭാര്ക്കനികയയുലാം  സഭാന്റെനിലാംഗച്ച്
കേസൗണസനില്  ആയനിരുന്ന  ശതീ.  രകമശച്ച്  ബഭാബു  എലാം.  ആര്.  എന്നനിവചരയുലാം

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഗവണചമന്റെച്ച് ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാള സഭാന്റെനിലാംഗച്ച് കേസൗണസനില് ശതീ.  ജനി.
പ്രകേഭാശച്ച് ആണച്ച്. 

5.  മദഭാസച്ച്  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലവനിലളള  കകേസ്സുകേളനില്  കകേരളത്തനിനുകവണനി
വഭാദനിക്കുവഭാന് അസനിസന്റെച്ച്  കസഭാളനിസനിറര്  ജനറല് ഓഫച്ച്  ഇന്ഡലയഭായ  ശതീ.  ജനി.
ആര്. സസഭാമനിനഭാഥചന ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  05/2011  മുതല്  07/2016  വചര  അനര്സലാംസ്ഥഭാന  നദതീജല
തര്ക്കവുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസ്സുകേളക്കഭായനി സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭായനിട്ടുളള
അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കച്ച് ഗവ. ഉത്തരവുകേള പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ തകേ ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന. 

1. ശതീ. ജനി. പ്രകേഭാശച്ച്  -  1,60,000 രൂപ 

2. ശതീ. കമഭാഹന് വനി. കേടഭാര്ക്കനി  -  1,04,00,000 രൂപ 

3. ശതീ. വനി. ഗനിരനി  -   15,15,000 രൂപ  

4. ശതീ. ഹരതീഷച്ച് എന്. സഭാല്കവ  -  1,66,46,350 രൂപ  

5. ശതീ. രഭാജതീവച്ച് ധവഭാന്  -  70,28,000 രൂപ  

6. ശതീ. രകമഷച്ച് ബഭാബു എലാം. ആര്.   -  34,68,854 രൂപ 

7. ശതീ. പനി. പനി. റഭാവു.  -  2,75,000 രൂപ 

8. ശതീമതനി ഗഭായതനി കഗഭാസസഭാമനി  -  4,50,000 രൂപ 

(ഡനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേള ചചകേകേഭാരലലാം ചചയതനില് സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേരുചട

ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ജഭാഗ്രത കുറവുണഭായതഭായനി ശദയനില്ചപടനിടനില. 

സര്ക്കഭാര് പരസലങ്ങളുചട രൂപകേല്പന 

95 (3479)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഎ.  ആൻറച്ച്  പനി.  ആര്.  ഡനി.  വനിഭഭാഗലാം വഴെനി നല്കുന്ന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരസലങ്ങള  രൂപകേല്പന  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  സസകേഭാരല  ഏജന്സനികേളക്കച്ച്  കേരഭാര്

നല്കുനകണഭാ;  എങനില്  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്  സസകേഭാരല  ഏജന്സനിക്കഭാണച്ച്  കേരഭാര്

നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നചതനലാം  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  എത

കേരഭാറുകേള പ്രസ്തുത ഏജന്സനിക്കച്ച് നല്കേനിചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ചടണര് വനിളനിചഭാകണഭാ പ്രസ്തുത കേരഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്;
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(സനി)  പബനിക്കച്ച്  റനികലഷന്സച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില് സസനമഭായനി  കഫഭാകടഭാഗ്രഭാഫറുലാം,
ഗ്രഭാഫനികേച്ച് ഡനിചചസനറുലാം ഉളകപഭാള സസകേഭാരല ഏജന്സനിചയ പരസല രൂപകേല്പന
ഏല്പനിക്കുന്നതച്ച് എനടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനങനിലലാം  പരഭാതനി  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
പരനികശഭാധനയനിലകണഭാ;  വനിജനിലന്സനിചന്റെ ഇക്കഭാരലത്തനിലള ശനിപഭാര്ശചയനഭാണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചഎ.&പനി.ആര്.ഡനി.  വഴെനി  നല്കുന്ന  പരസലങ്ങള  രൂപകേല്പന
ചചയ്യുവഭാന്  സസകേഭാരല  ഏജന്സനികേചള  ഏര്പഭാടഭാക്കുന്ന  പതനിവനില.   എന്നഭാല്
പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  പരസലലാം  ഡനിചചസന്  ചചയഭാന്  ഏജന്സനികേളക്കച്ച്
നല്കുകമ്പഭാള  തഭാല്പരലപതലാം  ക്ഷണനിചഭാണച്ച്  ഏജന്സനികേചള  കേചണത്തുന്നതച്ച്.
അത്തരത്തനില്  ചചമതനി  അഡസര്ചചടസനിലാംഗച്ച്  വര്കച്ച്  ചചപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്  എന്ന
സ്ഥഭാപനലാം  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  13  ഡനിചചസന്  വര്ക്കുകേള
ചചയ്തുനല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) തഭാല്പരലപതലാം ക്ഷണനിചഭാണച്ച് വര്ക്കച്ച് നല്കേനിയതച്ച്. 

(സനി)  കേലഭാമ്പയനിനുകേളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  വകുപച്ച്
സസകേഭാരല ഏജന്സനികേളക്കച്ച് ഡനിചചസന് വര്ക്കച്ച് നല്കേഭാറുണച്ച്. 

(ഡനി)  ഇസൗ  വനിഷയത്തനില്  വനിജനിലന്സച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ആവശലചപടുകേയുലാം  ആയതനിനച്ച്  മറുപടനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   വനിജനിലന്സച്ച്
വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം മറച്ച് ശനിപഭാര്ശകേചളഭാനലാം വകുപനില് ലഭലമഭായനിടനില. 

പത-ദൃശല-ഡനിജനിറല് മഭാധലമ രലാംഗചത്ത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ആനുകൂലലങ്ങള 

96 (3480)  ശതീ  .   ചകേ  .   എസച്ച്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത പത-ദൃശല-ഡനിജനിറല് മഭാധലമ രലാംഗചത്ത അസലാംഘടനിത
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം പ്രഭാകദശനികേ പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം എചനലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണച്ച്
നല്കുന്നതച്ച്;  ഇവരുചട കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതച്ച് ചവല്ചഫയര് കബഭാര്ഡനിചന്റെ
കേതീഴെനിലഭാണച്ച് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  പ്രധഭാന മഭാധലമ പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന
ആനുകൂലലങ്ങള ഇത്തരലാം ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിന്കമല്  എനച്ച്
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(സനി)  ഇത്തരലാം പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് പനി.ആര്.ഡനി.  മുകഖന അക്രഡനികറഷന്
നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇവരുചട  കവതനലാം  വര്ദനിപനിചച്ച്
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ഡനി)  ഇവരുചടയുലാം  കുടുലാംബത്തനിചന്റെയുലാം  ചനികേനിതയച്ച്  സമഗ്ര  ആകരഭാഗല
ഇന്ഷസറന്സച്ച് പദതനിയനില്ചപടുത്തനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  മറച്ച് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് ഇത്തരലാം പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് പ്രധഭാന പതക്കഭാര്ക്കച്ച്
ഒപലാം പരനിഗണന നല്കേനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പത-ദൃശല-മഭാധലമ  രലാംഗചത്ത  അസലാംഘടനിത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം
പ്രഭാകദശനികേ പത പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം ചതഭാഴെനില് വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ചചകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി
വനിദഗ്ദ്ധ ചതഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമപദതനിയനില് അലാംഗമഭായനി കചരഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി)  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാകദശനികേ  പതപ്രവര്ത്തകേ  കക്ഷമനനിധനിക്കഭായനി
2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 686/2012/I&PR
തതീയതനി 15-12-2012 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല്
പ്രഭാകദശനികേ  പത  പ്രവര്ത്തകേര്   1993-ചല  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  പതപ്രവര്ത്തകേ
ചപന്ഷന് പദതനി ചടലാം  (1)  പ്രകേഭാരലാം പതപ്രവര്ത്തകേന് എന്ന നനിര്വചനത്തനില്
വരഭാത്തതനിനഭാലലാം നനിലവനില് ചതഭാഴെനില്വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ചചകേചത്തഭാഴെനിലഭാളനി വനിദഗ്ദ്ധ
ചതഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമപദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനി  കചരഭാവുന്നതഭാചണനലാം
മനസനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 411/2016/I&PR
തതീയതനി  25-10-2016  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ഉത്തരവച്ച്
പനിന്വലനിചചകേഭാണച്ച് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില. 

(ഡനി)  ഇന്ഫര്കമഷന്  പബനികേച്ച്  റനികലഷന്സച്ച്  വകുപനിനുകേതീഴെനില് പ്രഭാകദശനികേ
പത പ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ ആകരഭാഗല ഇന്ഷസറന്സച്ച് പദതനി നനിലവനിലനില. 

(ഇ) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

പബനികേച്ച് റനികലഷന് പദതനി 

97 (3481)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നടത്തനി  വരുന്ന  ജനകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതനിചന്റെ
അനനഃസത്തയുലാം  പ്രഭാധഭാനലവുലാം  നഷ്ടചപടഭാചത  തചന്ന  വളചര  കവഗത്തനില്
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ജനങ്ങളനിലലാം  ചപഭാത  മണ്ഡലത്തനിലലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള
പബനികേച്ച്  റനികലഷന്സച്ച്  വകുപനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം മഭാറനിയ  കേഭാലഘടത്തനിനനുസരനിചച്ച്
ഉയരുന്നനിചലനള  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;  ഇതച്ച്  മറനികേടക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല്  ലഘുകലഖകേള,  കഡഭാകേക്യുചമന്റെറനികേള  മറച്ച്  പ്രചഭാരണ
മഭാധലമങ്ങള,  നറ്റ്യൂ ജനകറഷന് മഭാധലമങ്ങള തടങ്ങനിയവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  വനിപുലമഭായ
ഒരു പബനികേച്ച് റനികലഷന് പദതനിയച്ച് രൂപലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒസൗകദലഭാഗനികേ ചവബച്ച് കപഭാര്ടല് www.kerala.gov.in -ല്
ഇന്ഫര്കമഷന്  പബനികേച്ച്  റനികലഷന്സച്ച്  വകുപനിചന്റെ  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ചവബ്ചചസറച്ച്
www.prd.kerala.gov.in-ല്  നറ്റ്യൂസച്ച്  കപഭാര്ടലഭായ  www.keralanews.gov.in
എന്നനിവ  വഴെനി  ചചദനലാംദനിന  വഭാര്ത്തകേള,  ചനിതങ്ങള,  പരസലവതീഡനികയഭാകേള,
കബഭാഷറുകേള, കപഭാസറുകേള എന്നനിവ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

നവമഭാധലമ  സകങതങ്ങളഭായ  ടസനിറര്,  കഫസ്ബുക്കച്ച്,  യൂടറ്റ്യൂബച്ച്  ചഭാനല്
എന്നനിവയനിചല ഇന്ഫര്കമഷന് പബനികേച്ച് റനികലഷന്സച്ച് വകുപനിചന്റെ അക്കസൗണനിലൂചട
വഭാര്ത്തകേള,  ചനിതങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള,  വതീഡനികയഭാ  കഡഭാകേക്യുചമന്റുകേള  എന്നനിവയുലാം
പ്രകതലകേ  പ്രചഭാരണലാം  കവണ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളക്കച്ച്  ബഭാനര്  പരസലങ്ങള,
എന്നനിവയുലാം  വഭാടച്ച്സച്ച്  ആപച്ച്  വഴെനി  മുഖലമനനിയുചട  ശദയനില്ചപടുത്തഭാനുളള
വഭാര്ത്തകേളുചട  കപഭാസനിലാംഗലാം  പനി.ആര്.ഡനി.  ചചലവച്ച്  എന്ന  ശവല-അചടനി-ദൃശല
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലളള  സര്ക്കഭാരനിചന  സലാംബന്ധനിചളള  വഭാര്ത്തകേള  നല്കുന്ന
ചമഭാചചബല് ആപ്പുലാം ഉപകയഭാഗനിചവരുന. 

നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച് പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജച്ച് 

98 (3482)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിന്നച്ച്  ചതഭാഴെനില്  നഷ്ടചപടച്ച്  കകേരളത്തനില്
തനിരനിചചത്തനിയ നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച് പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  തനിരനിചകേ  വന്നവര്ക്കച്ച്  എചനഭാചക്ക  ആശസഭാസ
നടപടനികേളഭാണച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച് ഭഭാഗത്തു നനിനലാം ഹകേചക്കഭാണതച്ച്;
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(സനി)  അവര്ക്കച്ച്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനുള  എചനങനിലലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച് മഭാതമഭായനി ഒരു പുനരധനിവഭാസ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി&സനി) കുചചവറനില്നനിനലാം കജഭാലനി നഷ്ടചപടച്ച് നഭാടനിചലത്തനിയ നഴ്സുമഭാരുചട
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കള  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനികനല്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഇസൗ  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയത്തനിചന്റെയുലാം
കുചചവറച്ച്  എലാംബസനിയുചടയുലാം  ശദയനില്  ചകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുണച്ച്.  കുചചവറച്ച്  എലാംബസനി
മുകഖന  കുചചവറച്ച്  ആകരഭാഗല  മനഭാലയവുമഭായനി  ചര്ച  ചചയച്ച്  പ്രസസ്തുത  നഴ്സുമഭാര്ക്കച്ച്
മകറചതങനിലലാം  കേമ്പനനി  മുകഖന  കുചചവറച്ച്  ആകരഭാഗല  മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനില്
നഴ്സുമഭാരഭായനി കജഭാലനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭാകുകമഭാ എന്നഭാണച്ച് ഇകപഭാള ശമനിചചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്.

കൂടഭാചത  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  വനികദശരഭാജലങ്ങളനികലയച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച്
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള  സലാംവനിധഭാനമഭായ  കജഭാബച്ച്  കപഭാര്ടലനില്
തനിരനിചകേ  വന്ന  പ്രവഭാസനികേളക്കുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെനിനച്ച്
വനികധയമഭായനി വനികദശത്തച്ച് പുനര്നനിയമനലാം കനടഭാന്കേഴെനിയുലാം. കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സച്ച് മുകഖന
ഇ.സനി.ആര്.  (Emigration  Check  Required)  രഭാജലങ്ങളനികലയച്ച്  നഴ്സുമഭാചര  റനിക്രൂടച്ച്
ചചയ്യുനണച്ച്.   കജഭാലനി  നഷ്ടചപടച്ച്  തനിരനിചകേ  എത്തനിയ  നഴ്സുമഭാരുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം
റനിക്രൂടച്ച്ചമന്റെച്ച് ലഭനിചവരനില് ഉളചപടുന. 

വനിസ നനിയനണലാം 

99 (3483)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാഴെനില്  വനിസകേളക്കച്ച്  അകമരനിക്കന്  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ചപടുത്തുന്ന
നനിയനണലാം  കകേരളതീയരഭായ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  എപ്രകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുചമന്നച്ച്
കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിസ നനിയനണലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ഐ.റനി.കമഖലചയ കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കുചമന്നച്ച് കേരുതനകണഭാ; എങനില് എപ്രകേഭാരലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില് അകമരനിക്കന് സര്ക്കഭാര് ചതഭാഴെനില് വനിസയച്ച്  ഏര്ചപടുത്തുന്ന
നനിയനണങ്ങചളപറനി  ആധനികേഭാരനികേമഭായ  വനിവരങ്ങള  ലഭലമല.  ഇതച്ച്  കകേരളചത്ത
മഭാതമല കദശതീയതലത്തനില് ബഭാധനിക്കുന്ന വനിഷയമഭാണച്ച്.  ഇതമൂലലാം ചതഭാഴെനില് നഷ്ടലാം
വരുന്നതനിചന സലാംബന്ധനിചച്ച് ഇതവചര സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ഒരു പഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില. 
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(ബനി)  വനിസ  നനിയനണചത്തപറനിയുളള  ആധനികേഭാരനികേമഭായ  വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭായനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലലാം  ചതഭാഴെനില്  വനിസകേളക്കച്ച്  കേടുത്ത  നനിയനണലാം

ഏര്ചപടുത്തുകേയഭാചണങനില്  ചഎ.ടനി.  കമഖലയനില്  അകമരനിക്കയനില്  കജഭാലനി

കതടുന്നവരുചട  കജഭാലനി  സഭാധലതകേചള  കുറചചങനിലലാം  കദഭാഷകേരമഭായനി

ബഭാധനികചക്കഭാനനിടയുണച്ച്. 

പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളക്കഭായനി നടപഭാക്കനി വരുന്ന കക്ഷമപ്രവര്ത്തനങ്ങള 

100  (3484)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏചതഭാചക്ക  ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  ഇകപഭാള  പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി

ആഫതീസുകേള  ഉളതച്ച്;  എലഭാ  ജനിലകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ഇതനിചന്റെ  ആഫതീസുകേള

ആരലാംഭനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികദശങ്ങളനില്  കജഭാലനിയനിലനിരനിചക്ക  അപകേടത്തനില്ചപടച്ച്  ഗരുതര

പരനികക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കുലാം  വനികദശത്തച്ച്  അപകേടത്തനിലലാം  അലഭാചതയുമഭായനി

മരണചപടുന്നവരുചട  അവകേഭാശനികേളക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം  ധനസഹഭായലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലലാം പദതനികേളുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനികദശത്തച്ച്  കജഭാലനിചചയ്യുന്ന  പ്രവഭാസനികേളഭായ  മലയഭാളനികേളുചട

നഭാടനിലളതലാം  തനനിച  തഭാമസനിക്കുന്നവരുമഭായ  പ്രഭായമഭായ  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളക്കച്ച്

ആവശലചമങനില്  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായവുലാം,  നനിയമസഹഭായമുളചപചടയുള  മറച്ച്

സഹഭായങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുലാംവനിധലാം ജനിലകേള കതഭാറുലാം പ്രവഭാസനി ചഹല്പച്ച് ചഡസ്ക്കുകേള

കനഭാര്ചക്കയുചട  കേതീഴെനികലഭാ  കക്ഷമനനിധനിയുചട  കേതീഴെനികലഭാ  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പ്രവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമകബഭാര്ഡനിചന്റെ മുഖല ഓഫതീസച്ച് തനിരുവനനപുരത്തുലാം

റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേള  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലലാം

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  കകേഭാടയലനില്  ഒരു  ചലയ്സണ  ഓഫതീസുലാം  നനിലവനില്

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഒഭാഫതീസച്ച്  തടങ്ങുന്ന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള

കബഭാര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 
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(ബനി)  വനികദശത്തച്ച്  കജഭാലനിക്കുകപഭായനി  അപകേടത്തനില്ചപടുന്ന,  കനഭാര്ക്ക
റൂടച്ച്സനിചന്റെ പ്രവഭാസനി ഇന്ഷസറന്സച്ച് കേഭാര്ഡച്ച് എടുത്തനിട്ടുളള പ്രവഭാസനി കകേരളതീയരനില്
അലാംഗചചവകേലലലാം സലാംഭവനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ചമഡനിക്കല് കബഭാര്ഡനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശകയഭാചട
അപകേട  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  തകേ  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.   കൂടഭാചത,  വനികദശത്തച്ച്
അപകേടത്തനില്ചപടതലാം  വനിസ  കേലഭാന്സല്  ചചയച്ച്  നഭാടനില്  തനിരനിചകേചയത്തനിയവരുമഭായ
പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര്ക്കച്ച് കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സനിചന്റെ ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനിയഭായ സഭാനസന
വഴെനി ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം പരമഭാവധനി 50,000 രൂപ വചര നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

വനികദശത്തച്ച്  കജഭാലനിക്കുകപഭായനി  അപകേടത്തനില്ചപടച്ച്  മരണമടയുന്ന  കനഭാര്ക്ക
റൂടച്ച്സനിചന്റെ പ്രവഭാസനി ഇന്ഷസറന്സച്ച്  കേഭാര്ഡച്ച്  എടുത്തനിട്ടുളള  പ്രവഭാസനി കകേരളതീയചന്റെ
കനഭാമനിനനിയച്ച്  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  തകേയഭായ  2,00,000  രൂപ  വചര  നല്കേനിവരുനണച്ച്.
ഇതകൂടഭാചത  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനിയഭായ  സഭാനസനവഴെനി  മരണമടയുന്ന  പ്രവഭാസനി
കകേരളതീയരുചട  അവകേഭാശനിയച്ച്  നനിബന്ധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി
1,00,000  രൂപ  വചര  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാചത  കനഭാര്ക്ക
റൂടച്ച്സനിചന്റെ  സഹഭായനനിധനിയഭായ  ചചയര്മഭാന്  ഫണച്ച്  മുഖഭാനരവുലാം  മരണഭാനനര
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണച്ച്. 

കകേരള പ്രവഭാസനി കക്ഷമനനിധനിയനില് അലാംഗതസചമടുത്ത അലാംഗങ്ങളക്കച്ച് ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ നല്കുന്നതനിനച്ച്  ആക്ടനില് വലവസ്ഥയുണച്ച്.
പ്രവഭാസനി  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗലാം  ചപന്ഷനച്ച്  അര്ഹത  കനടുന്നതനിനുമുമ്പച്ച്
മരണചപടുകേയഭാചണങനില്  ആശനിതര്ക്കച്ച്  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ  വചര
മരണഭാനനര ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചവരുനണച്ച്. 

(സനി) ഇത്തരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങചളഭാനലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

ചബഹ്റനിന് ജയനിലനില് തടവനിലളള ഷഭാഹുല് ഹമതീദനിചന്റെ കമഭാചനലാം 

101  (3485)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2003  ജൂൺ  9  മുതല് ചബഹ്റനിന്  ജയനിലനില് ശനിക്ഷ അനുഭവനിക്കുന്ന
ശതീ.  ഷഭാഹുല് ഹമതീദച്ച്  എന്നയഭാളുചട കമഭാചനവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ
ഭഭാരല തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് കതഭായക്കഭാവച്ച് പനി.ഒ. യനില് മമ്മേസഭായനിലത്തച്ച് വതീടനില് ശതീമതനി
സക്കതീന ഷഭാഹുല് ഹമതീദച്ച് സമര്പനിച പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  ഇക്കഭാരലത്തനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേൾ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ശതീമതനി  സക്കതീന  ഷഭാഹുല്  ഹമതീദച്ച്
1-11-2012-ല് സമര്പനിച പരഭാതനിയനികനല് കനഭാര്ക്ക ചതീഫച്ച് എകനികേക്യുടതീവച്ച് ഓഫതീസര്
ചബഹ്റനിനനിലളള ഇനലന് നയതന കേഭാരലഭാലയത്തനിനച്ച്  7-12-2012-ല് കരഖഭാമൂലലാം
കേത്തയയകേയുലാം  ശതീ.  ഷഭാഹുല്  ഹമതീദനിചന  കമഭാചനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച്  അഭലര്തനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  എന്നഭാല്  കമല്
വനിഷയത്തനില്  ചബഹ്റനിനനിചല  ഇനലന്  എലാംബസനിയനില്നനിനലാം  മറുപടനിചയഭാനലാം
നഭാളനിതവചര ലഭനിചനിടനില. 

കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ കബഭാര്ഡച്ച് അലാംഗങ്ങള 

102 (3486)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബ്ബച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  കബഭാര്ഡച്ച്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
അലാംഗങ്ങള ആചരലഭാലാം;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ ഭരണ സലാംവനിധഭാനചമചനലഭാലാം;  ഇതനിചന്റെ സലാംസ്ഥഭാന/ജനിലഭാ/
കമഖലഭാ തലങ്ങചള കുറനിചള വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  തലത്തനിലലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  വനിശദവനിവരലാം  (സ്ഥനിരലാം/കേരഭാര്/
ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്/ദനിവസകവതനലാം) പടനികേ തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാം 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില് ശമ്പളയനിനത്തനില്
നല്കേനിയ തകേ എത; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  30-1-2017  തതീയതനിയനിചല  ജനി.  ഒ.  (ആര്.ടനി.)
9/2017/കനഭാര്ക്ക  നമ്പര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡച്ച് തഭാചഴെപറയുന്ന രതീതനിയനില് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. 

1. ബഹുമഭാനചപട കകേരള മുഖലമനനി-ചചയര്മഭാന് 

2. ശതീ. എലാം. എ. യൂസഫലനി-ഡയറക്ടര് 

3. ശതീ. സനി. ചകേ. കമകനഭാന്-ഡയറക്ടര് 

4. കഡഭാ. എലാം. അനനിരുദന്-ഡയറക്ടര് 

5. ശതീ. ചകേ. വരദരഭാജന്-ഡയറക്ടര് 
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6. ശതീ. ഒ. വനി. മുസഫ-ഡയറക്ടര് 

7. ശതീ. ആസഭാദച്ച് മൂപന്-ഡയറക്ടര് 

8. കഡഭാ. രവനിപനിള-ഡയറക്ടര് 

9. ശതീ. സനി. വനി. റപഭായനി-ഡയറക്ടര് 

10. അഡതീഷണല് ചതീഫച്ച് ചസക്രടറനി, കനഭാര്ക്ക വകുപച്ച്-ഡയറക്ടര് 

11. അഡതീഷണല് ചസക്രടറനി, ധനകേഭാരല വകുപച്ച്-ഡയറക്ടര് 

12. ചതീഫച്ച് എകനികേറ്റ്യൂടതീവച്ച് ഓഫതീസര്  എകച്ച് ഒഫതീകഷലഭാ-ഡയറക്ടര് 

(ബനി) ചഹഡഭാഫതീസച്ച് 

കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  കമലധനികേഭാരനി  ചതീഫച്ച്  എകനികേക്യുടതീവച്ച്  ഓഫതീസര്  ആണച്ച്.
അകദ്ദേഹമഭാണച്ച്  ഓഫതീസനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേവുലാം  ഭരണപരവുമഭായ  വനിഷയങ്ങളനില്
തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാളളുന്ന  ഉന്നതഭാധനികേഭാരനി.  ചതീഫച്ച്  എകനികേക്യുടതീവച്ച്  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്
ചതഭാട്ടുതഭാചഴെയഭായനി  കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനിചന്റെ  എലഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ജനറല് മഭാകനജര് ഉണച്ച്. കൂടഭാചത ഓഫതീസനിചന്റെ സുഗമമഭായ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ഓഫതീസര്,  അസനിസന്റെച്ച്  മഭാകനജര്
തടങ്ങനിയ ഓഫതീസര്മഭാരുലാം അവരുചട കേതീഴെനില് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഉണച്ച്. 

റതീജനിയണല് ഓഫതീസച്ച് - മൂന്നച്ച് 

(തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്) 

പ്രസ്തുത  മൂന്നച്ച്  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  ചസന്റെര്
മഭാകനജര്മഭാരുലാം അവരുചട കേതീഴെനില് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഉണച്ച്. 

ജനിലഭാ കനഭാര്ക്ക ചസല്ലുകേള 

തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ ജനിലകേള ഒഴെനിചകേയുളള
11  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററകേളനില്  കനഭാര്ക്ക  ചസല്ലുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ചകേഭാലലാം,
പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ  എന്നതീ  ചസല്ലുകേള  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല്
ഓഫതീസനിചന്റെ  കേതീഴെനിലലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ഇടുക്കനി  എന്നതീ  ചസല്ലുകേള
എറണഭാകുളലാം  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസനിചന്റെ  കേതീഴെനിലലാം  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്,
കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് എന്നതീ ചസല്ലുകേള കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് റനിജനിയണല് ഓഫതീസനിചന്റെ കേതീഴെനിലലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 
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എന്  .  ആര്  .  ചകേ  .   ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച് ഓഫതീസച്ച് 

നറ്റ്യൂഡല്ഹനി,  മുലാംചചബ  എന്നതീ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  എന്.ആര്.ചകേ.
ചഡവലപച്ച്ചമന്റെച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ടനി  ഓഫതീസനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി എന്.ആര്.ചകേ. ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച് ഓഫതീസറുലാം അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ
കേതീഴെനില്  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ഉണച്ച്.   കൂടഭാചത  ബഭാലാംഗ്ലൂര്,  ചചചചന്ന,  ബകറഭാഡ,
ചചഹദരഭാബഭാദച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കനഭാര്ക്ക  സഭാറചചലറച്ച്  ഓഫതീസുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  തലത്തനിലമുളള  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ഡനി) വനിഭഭാഗലാം 2015-16 2016-17 

ചഡപറ്റ്യൂകടഷന് 90,80,895 85,91,125 

സ്ഥനിരലാം  51,97,766 51,46,465 

കേരഭാര്  71,17,576 97,63,606 

ദനിവസകവതനലാം 5,75,761  3,66,753 

നനിതഭാഖഭാത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയതമൂലലാം ചതഭാഴെനില് നഷ്ടചപടവര് 

103  (3487)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിതഭാഖഭാത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കനിയതമൂലലാം എത കപരഭാണച്ച് ചതഭാഴെനില് നഷ്ടചപടച്ച്
നഭാടനികലക്കച്ച്  തനിരനിച വന്നനിട്ടുളതച്ച്;  അവരുചട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി) എത കപരുചട വനിമഭാനക്കൂലനി സര്ക്കഭാര് വഹനിച;

(സനി) എതകപര്ക്കച്ച് പുനരധനിവഭാസ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിതഭാഖഭാത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയ  1-4-2013  മുതല്  31-12-2013  വചര
22634 കപര് തനിരനിചവന്നതഭായനി കനഭാര്ക്ക റൂടച്ച്സനില് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച് കഫഭാര് റനികടണ എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM)  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി)  നനിതഭാഖഭാത്തച്ച്  നടപഭാക്കനിയതമൂലലാം  ചതഭാഴെനില്  നഷ്ടചപടച്ച്  നഭാടനികലക്കച്ച്
തനിരനിചകേ വന്നവരനില്  378  കപര്  വനിമഭാന  ടനിക്കറനിനുകവണനി  അകപക്ഷ  നല്കേനിയനിരുന.
ഇതനില്  266  കപചര  അര്ഹതയുളളവരഭായനി  കേണച്ച്  ടനിക്കറച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇത്തരത്തനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ആചകേ 33,20,343 രൂപ ചചലവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  നഭാളനിതവചര  1333  കപര്ക്കഭാണച്ച്  പുനരധനിവഭാസ  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്.  നനിതഭാഖഭാത്തുമൂലലാം  മടങ്ങനിവന്നവകരയുലാം കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്
കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കഫഭാര്  റനികടണ  എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM)  എന്ന  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയഭാണച്ച് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയതച്ച്. 

തനിരനിചചത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച് സസയലാംചതഭാഴെനില് തടങ്ങഭാന് കൂടുതല്
സഹഭായലാം 

104  (3488)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരനിചചത്തനിയ പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച് സസയലാംചതഭാഴെനില് പദതനികേള തടങ്ങഭാന്
കൂടുതല് സഹഭായലാം നല്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലള പദതനികേള പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരനിചകേചയത്തനിയ പ്രവഭാസനികേചള പ്രകതലകേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചച്ച്  സസയലാം ചതഭാഴെനില് സലാംരലാംഭങ്ങള സര്ക്കഭാര് നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിചച്ച്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നല്കുന്ന  പദതനിയഭാണച്ച്  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കഫഭാര്  റനികടണ  എമനിഗ്രന്റെച്ച്സച്ച്  (NDPREM).  കനഭാര്ക്ക
റൂടച്ച്സുലാം കേഭാനറഭാ ബഭാങച്ച്,  സസൗത്തച്ച് ഇനലന് ബഭാങച്ച്,  യൂണനിയന് ബഭാങച്ച്,  കസറച്ച് ബഭാങച്ച്
ഓഫച്ച് ട്രെഭാവന്കൂര്,  കസറച്ച് ബഭാങച്ച് ഓഫച്ച് ഇനല എന്നതീ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒപ്പുവയചപട
ധഭാരണഭാപതലാം  പ്രകേഭാരലാം  റനിസര്വച്ച്  ബഭാങനിചന്റെ  വലവസ്ഥകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
പരമഭാവധനി പലനിശ ഇളവച്ച് നല്കേനിയഭാണച്ച് കമല്പറഞ്ഞ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

ടനി  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചചപ്രമറനി  അഗ്രനികേളചറല്
ചസഭാചചസറനികേള,  കകേരള  പനിന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്,  കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  നറ്റ്യൂനപക്ഷ  വനികേസന  ധനകേഭാരല  കകേഭാര്പകറഷന്  എന്നനിവയുമഭായനി
സഹകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  സഭാധലതകേള  ആരഭാഞവരുന.  കൂടഭാചത   സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലളള  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  എന്ന
സ്ഥഭാപനവുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  തനിരനിചവരുന്ന  പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച്  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില് ഹ്രസസകേഭാല പരനിശതീലനലാം നല്കേനി ചചറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങള തടങ്ങഭാകനഭാ
സസയലാംചതഭാഴെനില് ചചയച്ച് വരുമഭാനലാം കേചണത്തഭാകനഭാ ഉളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയ വഭായ 

105 (3489)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച്  വനിവനിധ  ബഭാങ്കുകേള  നല്കേനിയ  വഭായകേളുചട
വലവസ്ഥകേള  ബഭാങ്കുകേള  ലലാംഘനിചച്ച്  വഭായഭാക്കഭാചര  ബുദനിമുടനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക വകുപനിചന്റെ  NDPREM  പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേഭാനറഭാബഭാങനിചന്റെ
ചപരനിനല്മണ ശഭാഖയനില് നനിനലാം അനുവദനിച വഭായയുചട തനിരനിചടവച്ച് വലവസ്ഥകേള
ബഭാങച്ച് ലലാംഘനിക്കുന്നതഭായനി കേഭാണനിചച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ചപരനിനല്മണ തഭാലൂക്കനില്
ശതീ. മുഹമ്മേദച്ച് സഭാദനിഖച്ച്, ചഭാത്തല്ലൂര് ഹസൗസച്ച്, ചജ.എന് കറഭാഡച്ച് എന്നയഭാള സമര്പനിച
പരഭാതനി  കനഭാര്ക്ക  വകുപനിനച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പരഭാതനിയനികനല്  വകുപച്ച്
സസതീകേരനിച നടപടനി സലാംബന്ധനിചച്ച് പരഭാതനിക്കഭാരചന വനിവരലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വകുപച്ച്  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിചച്ച്  വനിവരലാം  പരഭാതനിക്കഭാരചന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബഭാങ്കുകേളുചട  ഇത്തരലാം
പ്രവണതകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)   പ്രവഭാസനി  പുനരധനിവഭാസ പദതനിയഭായ  NDPREM  പദതനി  കേഭാനറഭാ
ബഭാങച്ച്, സസൗത്തച്ച് ഇനലന് ബഭാങച്ച്, യൂണനിയന് ബഭാങച്ച്, കസറച്ച് ബഭാങച്ച് ഓഫച്ച് ട്രെഭാവന്കൂര്,
കസറച്ച്  ബഭാങച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇനല  എന്നതീ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  കനഭാര്ക്ക-റൂടച്ച്സച്ച്
ആണച്ച്  നടപഭാക്കനിവരുന്നതച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ഒപ്പുവയചപട
ധഭാരണഭാപതലാം പ്രകേഭാരലാം റനിസര്വച്ച് ബഭാങനിചന്റെ നനിബന്ധനകേളക്കച്ച് വനികധയമഭായനിടഭാണച്ച്
സസയലാംചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തനിരനിചകേചയത്തനിയ
പ്രവഭാസനികേളക്കച്ച്  സസൗകേരലപ്രദമഭായ  ബഭാഞ്ചുകേളനില്നനിന്നച്ച്  ബഭാങ്കുകേള  വഭായ
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്.  ചനില  അവസരങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ  ബഭാങ്കുകേളുചട  ചനില
ശഭാഖകേള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ബുദനിമുടച്ച്  ഉണഭാക്കുന്നതഭായനി  പരഭാതനികേള
സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി&സനി) ശതീ. മുഹമ്മേദച്ച് സഭാദനിഖച്ച് എന്ന വലക്തനിയുചട പരഭാതനി കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്
ചപരനിനല്മണ,  കേഭാനറ  ബഭാങനികലക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ആവശലചപടച്ച്  13-2-2017-നച്ച്
കനഭാര്ക്ക  റൂടച്ച്സനില്നനിനലാം  കേത്തച്ച്  അയയകേയുലാം  പരഭാതനിക്കഭാരചന  കഫഭാണനില്
ബന്ധചപടച്ച്  വനിവരങ്ങള  ചചകേമഭാറുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ബഭാങനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
ലഭലമഭായകശഷലാം പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ആര്. അനനില്കുമഭാറനിചനതനിചരയുളള പരഭാതനി 

106  (3491)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീകസഴച്ച്  അകസഭാസനികയഷന്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി
ജനിലഭാ  ചസക്രടറനി  ആര്.  അനനില്  കുമഭാര്,  സനിറനി  എ.  ആര്.  കേലഭാമ്പച്ച്  അസനിസന്റെച്ച്
കേമഭാണന്റെച്ച്  വനി.  ശശനിധരചന  പരസലമഭായനി  അസഭലലാം  പറഞ്ഞച്ച്  കേകയറലാം  ചചയ
പരഭാതനിയനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച;

(ബനി)  ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  അകനസഷനിച  ചസഷലല്  ബഭാഞച്ച്,  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; റനികപഭാര്ടനിചല ശനിപഭാര്ശകേള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(സനി) പ്രസസ്തുത റനികപഭാര്ടനിചല ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചച്ച് അനനില്കുമഭാറനിചനതനിചര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഒരു പരഭാതനി ലഭനിക്കുകേകയഭാ ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലളള
അകനസഷണലാം നടത്തുകേകയഭാ ചചയനിടനില. 

കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണസബനിള റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് 

107 (3492) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസച്ച്.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ ചകേ.എ.പനി 4  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  (012/2015)
കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണസബനിള  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്  നനിനലാം  ഇതവചര  എത  കപര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേനി;

(ബനി)  നനിലവനില് എത കവക്കന്സനികേള ഉചണനലാം പ്രസ്തുത കവക്കന്സനികേള
പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാചയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലളള റഭാങച്ച് ലനിസനില് നനിനലാം പരമഭാവധനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
നനിയമനലാം ലഭനിക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ബനി)  ചകേ.എ.പനി.  നഭാലഭാലാം ബറഭാലനിയനനില്നനിനലാം നനികേകത്തണ ജനിലകേളനിചല
ഒഴെനിവുകേള  298  എണലാം  (2017  ഡനിസലാംബര്  31  വചരയുളള പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവുകേള
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സഹനിതലാം) ആചണന്നച്ച് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-യനികലക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുവഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

എ.ചഎ.എസച്ച്.എഫച്ച്.-കേഭാര്ചക്കതനിചര നടന്ന അക്രമലാം 

108 (3493)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എ.ഐ.എസച്ച്.എഫച്ച്.  ജനിലഭാസകമ്മേളനലാം  തൃപ്രയഭാറനില്  നടക്കുകമ്പഭാള
ശതീരഭാമ കപഭാളനിചടകനികേച്ച്-ല് എ.ഐ.എസച്ച്.എഫച്ച്.കേഭാര്ചക്കതനിചര അക്രമലാം നടത്തനിചയന്ന
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആര്ചക്കതനിചരയഭാണച്ച് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുളതച്ച്;  അവര് ഏതച്ച്
വനിദലഭാര്തനി സലാംഘടനയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവരഭാണച്ച്;

(ബനി)  ഈ  പരഭാതനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ആര്ചക്കങനിലചമതനിചര  കകേസച്ച്
രജനിസര് ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അക്രമകേഭാരനികേളചക്കതനിചര  കേര്ശനനടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
രഭാഷതീയകേഭാരണങ്ങളഭാല് കപഭാലതീസച്ച് മടനിക്കുനചവന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര കേര്ശനനടപടനി ഹകേചകേഭാളളുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനിദലഭാര്തനികേളഭായ സന്ദതീപച്ച്,  മുഹമ്മേദച്ച് ജഭാസനിലാം,  ജനിനതീഷച്ച്,
അഖനില്,  ജനിതനിന്,  അദതീബച്ച്  എന്നതീ  ആറച്ച്  കപര്ചക്കതനിചരയഭാണച്ച്  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി)  ഇസൗ  പരഭാതനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  3-2-2017  തതീയതനി  വലപഭാടച്ച്
കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് ചചക്രലാം നമ്പര് 187/2017 ആയനി കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.   ടനി  കകേസനില്  എലഭാ  പ്രതനികേകളയുലാം  അറസച്ച്
ചചയനിട്ടുളളതലാം കകേസച്ച് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയനില്
കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുളളതമഭാണച്ച്. 

കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച് വനിജനിലന്സച്ച് അകനസഷണലാം 

109 (3494) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  എസച്ച്.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  ചസഭാഹസറനി
റനി-322  ചന്റെ മുന്ഭരണസമനിതനിചക്കതനിചര  കകേഭാ-ഓപകററതീവച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനസഷണലാം
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നടത്തനി  ശനിപഭാര്ശ  ചചയതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  മറ്റ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കകേസച്ച്
രജനിസര് ചചയച്ച് അകനസഷണലാം നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സലാംഭവത്തനില് പ്രതനികേളഭായനിട്ടുളവര്ചക്കതനിചര നടപടനിചയടുക്കണചമന്നച്ച്
ആവശലചപടച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി  കപഭാലതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷണര്,  ഡനി.ജനി.പനി.
ഇന്റെലനിജന്സനിനച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഹക്രലാം  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയ  പ്രതനികേളചക്കതനിചര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതച്ച് എന്തു ചകേഭാണഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  മറ്റ്യൂസനിയലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  രജനിസര്
ചചയനിരുന്ന 699/2016, u/s 468, 471, 420 & 34 IPC, 700/2016 u/s 468, 471,
420  &  34  IPC  പ്രകേഭാരമുളള  കകേസ്സുകേള  ചചക്രലാംബഭാഞച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  കകേസ്സുകേള  ചചക്രലാംനമ്പര്  39CR/EOW1/KLM/17,
40/CR/EOW1/KLM/17 പ്രകേഭാരലാം അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  പ്രസ്തുത കകേസനില് പ്രതനികേളഭായനി ഹമതീദച്ച്,  കഗ്രഡച്ച് എ.എസച്ച്.ചഎ.
(റനിട.),  ശതീ.  അലകുഞ്ഞച്ച്,  ശതീമതനി  ബനിന്ദു  ജനി.  എസച്ച്.  എന്നതീ
എസച്ച്.ബനി.സനി.ചഎ.ഡനി.-യനിചല ഉകദലഭാഗസ്ഥര് ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) പ്രതനികേളഭായ ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

യു.എ.പനി.എ. കകേസ്സുകേള 

110  (3495)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  കപഭാലതീസച്ച്  തന്നനിഷ്ട
പ്രകേഭാരലാം യു. എ. പനി. എ. ചുമത്തുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഇസൗ  നനിലപഭാടനിചനതനിചര  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള
നടപടനി എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതസലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര് നയലാം എചനന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  യു.എ.പനി.എ.  കകേസച്ച് ചുമത്തനിയതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  ചനില പരഭാതനികേള
ഉയര്നവന്നനിരുന.  അതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് അവ കപഭാലതീസച്ച് ആസ്ഥഭാനത്തച്ച്
പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 
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(ബനി) പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(സനി)  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമത്തനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുളള  വലവസ്ഥകേളക്കച്ച്

വനികധയമഭായനി മഭാതലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ. 

എലാം. എ. റഷതീദച്ച് പതീരുകമടച്ച് സര്ക്കനിള ഇന്ചസക്ടര്ക്കച്ച് നല്കേനിയ പരഭാതനി 

111 (3496)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  31-10-2016-ല്  പതീരുകമടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  പരനിധനിയനില്ചപട

ഗഭാകനരനിയനില്  വചച്ച്  എചച്ച്.ആർ.പനി.ഡബനിയു.  (HRPW)  യൂണനിയന്  ജനറല്

ചസക്രടറനി  എലാം.എ.  റഷതീദനിചന  മഭാരകേഭായുധങ്ങളുമഭായനി  അക്രമനിക്കുവഭാനുലാം

ചകേഭാലചപടുത്തുവഭാനുലാം  ശമനിചവര്ചക്കതനിചര  ശതീ.റഷതീദച്ച്  പതീരുകമടച്ച്  സര്ക്കനിള

ഇന്ചസക്ടര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനില്  കകേചസടുത്തച്ച്  പ്രതനികേചള  അറസച്ച്

ചചയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് പ്രതനികേള ആചരലഭാമഭാണച്ച്;

(ബനി) ഏതച്ച് വകുപച്ച് അനുസരനിചഭാണച്ച് കകേസച്ച് എടുത്തനിട്ടുളതച്ച്; എഫച്ച്.ഐ.ആര്.

ചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസച്ച്  കകേഭാടതനിയനില്  ചഭാര്ജ്ജച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എ.  റഷതീദനിചന്റെ  ചമഭാഴെനി  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാരണലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  31-10-2016-ാംതതീയതനി  എലാം.എ.  റഷതീദച്ച്,  ജനറല്  ചസക്രടറനി,

ചചഹകറഞച്ച്  പഭാകന്റെഷന്  വര്കച്ച്  യൂണനിയന്,  പതീരുകമടച്ച്  എന്ന  പരഭാതനിക്കഭാരന്

ഉളചപചടയുളളവര്  കയഭാഗലാം  കചര്ന്ന  സ്ഥലത്തച്ച്  ആകരഭാഗലരഭാജച്ച്,  കയശുദഭാസച്ച്,

അനതീഷച്ച്,  സുഭഭാഷച്ച്,  സതതീഷച്ച്  എന്നനിവര്  അതനിക്രമനിചച്ച്  കേയറനി  ഭതീഷണനിചപടുത്തനി

എന്ന കേഭാരലത്തനിനച്ച് പതീരുകമടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് ഇന്ചസക്ടര് മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിച പരഭാതനി

ചപറതീഷന്  നമ്പര്  149338/2016  ആയനി  കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേസച്ച്

എടുത്തനിടനില. 

(ബനി-ഡനി) ബഭാധകേമല. 
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ബനി.ചജ.പനി. ഹര്ത്തഭാലനിനനിചടയുണഭായ അക്രമലാം 

112  (3497)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ്ഞ ജനുവരനി മഭാസത്തനില് കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് ബനി.ചജ.പനി.
ഹര്ത്തഭാലനിനനിചട ആക്രമണപരമ്പരയുലാം ഒരഭാള മരനിച സലാംഭവവുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്; എത കപചര
അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 3-1-2017-ാം തതീയതനി ബനി.ചജ.പനി. കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് നടത്തനിയ
ഹര്ത്തഭാലമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് ഹര്ത്തഭാലനുകൂലനികേള തടഞ്ഞതനനിമനിത്തലാം മതനിയഭായ
ചനികേനിത കേനിടഭാചത 63 വയസ്സുളള കജഭാണ സനി. റനി.  എന്നയഭാള മരണചപട്ടു എന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  ടനിയഭാചന്റെ  ബന്ധുക്കളഭാരുലാം  ഇതവചര
പരഭാതനി നല്കേനിയനിടനില. 

(ബനി)  മരണലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയനിടനില.  എന്നഭാല്
ഹര്ത്തഭാലനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  വനിവനിധ
സലാംഭവങ്ങളനിലഭായനി ആറച്ച് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്യുകേയുലാം ആയതനില് 18 പ്രതനികേചള
അറസച്ച് ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. കമല് കകേസ്സുകേള ഇകപഭാള അകനസഷണഭാവസ്ഥയനിലഭാണച്ച്. 

ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി. സ്ഥഭാനക്കയറലാം 

113 (3498)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2001-ല് എസച്ച്.ഐ.മഭാരഭായ പടനികേജഭാതനിക്കഭാചര മഭാറനി നനിര്ത്തനി, 2003- ല്
എസച്ച്.ഐ.മഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  ഡനി.ഹവ.എസച്ച്.പനി.  സ്ഥഭാനക്കയറലാം
നല്കേനിയതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  നടപടനി  ചതറഭാചണങനില്  ഇത്തരത്തനില്  23-1-2017-ചല  GO.
(Rt)No.154/2017/Home  പ്രകേഭാരലാം  സ്ഥഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയ  ഉത്തരവച്ച്
പുന:പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) സബച്ച്ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയനില്നനിനലാം സര്ക്കനിള ഇന്ചസക്ടറഭായനി
സ്ഥഭാനക്കയറലാം  ലഭനിചവരുചട  നനിലവനിലളള  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനിയഭാണച്ച്
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ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.-മഭാരഭായനി  23-1-2017-ചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)
നമ്പര്  154/2017/ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാളുകേചള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
സ്ഥഭാനക്കയറലാം നല്കേനി നനിയമനിചതച്ച്. 

ജലജ സുരന് ചകേഭാലചപട കകേസച്ച് 

114  (3499)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടച്ച്  നങ്ങലഭാര്കുളങ്ങര പഭാലമൂടച്ച്  ജലാംഗ്ഷനച്ച് സമതീപലാം ഭഭാരതനിയനില്
വതീടനില് ജലജ സുരന് എന്ന വതീടമ്മേ  2015  ആഗസച്ച്  13-നച്ച് ചകേഭാലചപട കകേസനിചന്റെ
അകനസഷണലാം ഏത ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  കകേസകനസഷണലാം സനി.ബനി.ഐ.  ഏചറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച്
സനി.ബനി.ഐ.യനില് നനിനലാം എചനങനിലലാം അറനിയനിപച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേസകനസഷണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടത്തുന്നതനിലലാം  പ്രതനികേചള
കേചണത്തുന്നതനിലലാം  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനലാം  വതീഴ്ചയുണഭായനി  എന്ന
ആകരഭാപണലാം ശരനിയഭാകണഭാ; എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേരതീലക്കുളങ്ങര കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില്  1204/2015 u/s  449,   302,
392 IPC  പ്രകേഭാരലാം രജനിസര് ചചയ കകേസച്ച്, തടരകനസഷണത്തനിനഭായനി ചചക്രലാംബഭാഞച്ച്
വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  ചചകേമഭാറുകേയുലാം  CBCID  ചചക്രലാം  നമ്പര്  107/CR/HHW-
1/TVPM/2015  ആയനി  റതീ-നമ്പര്  ചചയച്ച്,  കകേഭാടയലാം  EOW-II,  കപഭാലതീസച്ച്
സൂപ്രണനിചന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഒരു ചസഷലല് ടതീലാം രൂപതീകേരനിചച്ച്  09/10/2015  മുതല്
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുന. 

(ബനി)  സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്  അകനസഷണലാം ഏചറടുക്കുവഭാന് കേഴെനിയനിചലന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര
കപഴണല് മനഭാലയലാം അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  കകേസകനസഷണത്തനില്  വതീഴ്ചയുണഭായതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.
കകേസകനസഷണലാം ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി നടനവരുന. 

ജനിഷ കകേസനില് അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥചന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച് 

115  (3500)  ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹക്രലാം നമ്പര്  909/2016 പ്രകേഭാരലാം കുറുപലാംപടനി കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്
രജനിസര് ചചയ ജനിഷ കകേസനില് അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥചന്റെ റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചകവഭാ;
അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസ്ഥന് ആരഭായനിരുന;
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(ബനി)  കസഷന്  ഹസൗസച്ച്  ഓഫതീസര്  അല  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടച്ച്
നല്കേനിയചതന്നച്ച് ഏചതങനിലലാം ഉകദലഭാഗസ്ഥര് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  നനിജസ്ഥനിതനി  അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില്
റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയതച്ച് ആരഭാണച്ച്?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ  കകേസനിചന്റെ  ആദലഭാകനസഷണലാം  കുറുപലാംപടനി  സനി.ചഎ.  ആയനിരുന്ന
ശതീ.  ചകേ.  എന്.  രഭാകജഷച്ച് ആയനിരുന നടത്തനിയനിരുന്നതച്ച്.  തടര്ന്നച്ച് ചപരുമ്പഭാവൂര്
ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.  ആയനിരുന്ന  ശതീ.  ചകേ.  അനനില്കുമഭാറുലാം  അതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്
ആലവ റൂറല് ജനിലഭാ ചചക്രലാംബഭാഞച്ച് ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി. ആയനിരുന്ന ശതീ. ചകേ. എലാം.
ജനിജനി  കമഭാനുലാം അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.   തടര്ന്നച്ച്  ഒരു ചസഷലല് ടതീലാം
ദക്ഷനിണ  കമഖലഭാ  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ശതീമതനി  ബനി.  സന്ധല,  ചഎ.പനി.എസച്ച്.-ചന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഇകപഭാഴെചത്ത  സനി.ബനി.സനി.ചഎ.ഡനി.,  ചഎ.എസച്ച്.ചഎ.റനി,
കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  ശതീ.  എസച്ച്.  ശശനിധരന്  കകേസകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപതലാം ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനി മുമ്പഭാചകേ സമര്പനിചനിട്ടുളളതഭാണച്ച്.

(ബനി) ഇല. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയനിചല ഒഴെനിവുകേള 

116 (3501)  ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കപഭാലതീസനിചല  സബച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേ(കലഭാക്കല്)യുചട
കകേഡര് ചസ്ട്രേലാംഗ്തച്ച് എതയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബച്ച്  ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയനില് എത ഒഴെനിവുകേൾ  നനിലവനിലചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേൾ  അടനിയനരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  ചപഭാലതീസനിചല  സബച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേ  (കലഭാക്കല്)യുചട
കകേഡര് ചസ്ട്രേലാംഗ്തച്ച് 1431 ആണച്ച്. 

(ബനി) നനിലവനില് എസച്ച്.ഐ. മഭാരുചട 49 ഒഴെനിവുകേളുണച്ച്. 
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(സനി) ബഹുമഭാനചപട കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട 26/08/2014-ചല ഉത്തരവച്ച്
(OA (EKM) No. 200/2014 filed by Sri. Harish M.C. And others) പ്രകേഭാരലാം
05/11/2014  തതീയതനിയനില്  137  എസച്ച്.ചഎ.-മഭാരുചട  ഒഴെനിവുകേള  അധനികേമഭായനി
പനി.എസച്ച്.സനി.-യനികലക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിരുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം,  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെനില്
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  ഒഴെനിവുകേളനികലക്കച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  അചചഡസസച്ച്  ചചയഭാല്,
ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെനിനച്ച്  ടനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള  accommodate  ചചയ്യുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചരലലാം  വരുചമന്നതനിനഭാല്,  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  (എലാം.എസച്ച്.)
76/2016/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം എസച്ച്.ചഎ.-മഭാരുചട 137 സൂപര് നറ്റ്യൂമററനി തസനികേകേള
പുതതഭായനി  സൃഷ്ടനിച.   കമല്പറഞ്ഞ  137  ഒഴെനിവുകേളനില്  മൂനവര്ഷലാം  വചര
ഉണഭാകേഭാവുന്ന  എസച്ച്.ചഎ.-മഭാരുചട  ഒഴെനിവുകേള  അഡ്ജസച്ച്  ചചയണചമനളള
വലവസ്ഥകയഭാടച്ച്  കൂടനിയഭായനിരുന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായതച്ച്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  137
ഒഴെനിവുകേള  കേചണത്തനി,  ഇസൗ  സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി  തസനികേകേള  അഡ്ജസച്ച്
ചചയ്തുകേഴെനിയുകമ്പഭാള,  ഭഭാവനിയനില്  അതച്ച്  ചറഗലര്  തസനികേകേളഭായനി  മഭാറചപടുലാം.
ആയതനിനഭാല് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനില. 

കകേരള കപഭാലതീസച്ച് സഭായുധകസനയനിചല കേഭായനികേതഭാരങ്ങള 

117  (3502)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 30-1-2017-ചല ആഭലനര വകുപച്ച് (എ) സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.) നലാം.17/2017/
ആഭലനരലാം  നമ്പർ  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  സഭായുധകസനയനില്
ഹവനില്ദഭാര്  തസനികേയനില്  കസഭാര്ട്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ചഗയനിലാംസനില്  മനികേവച്ച്  ചതളനിയനിച
കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള  ചതരചഞ്ഞടുത്തത  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതവചര  എത
കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള  സര്വതീസനില്  എടുത്തു;  ഇവരുചട  കപരച്ച്,  ഇനലാം  (കസഭാര്ട്സച്ച്)
സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് നഭാളനിതവചര ഇവചര നനിയമനിക്കഭാത്തചതന്തുചകേഭാണച്ച്;

(സനി) ഏചതങനിലലാം കേഭായനികേ ഇനത്തനില് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേചള തനിരചഞ്ഞടുത്തതനില്
തര്ക്കലാം/പരഭാതനികേള ഉചണങനില് ആ കേഭായനികേ ഇനത്തനിചല നനിയമനലാം  മഭാറനി  വചച്ച്
തര്ക്കവുലാം  പരഭാതനിയുമനിലഭാത്ത  കേഭായനികേ  ഇനത്തനിചല  നനിയമനലാം  കേനിടനിയവചര
അടനിയനരമഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയനില്  നനിയമനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 30-1-2017-ചല ഉത്തരവനില് കവഭാളനികബഭാള ടതീമനികലയച്ച് ഉള നനിയമനലാം
റദ്ദേഭാക്കനിയതഭായനി  കേഭാണുന്നതനിനഭാല്  അടനിയനരമഭായനി  കവഭാളനികബഭാളനില്  ആചള
എടുക്കുവഭാന് ചസലക്ഷന് ട്രെയല്സച്ച് നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ചസലക്ഷന് ട്രെയല്സച്ച് നടത്തനി കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള ചതരചഞ്ഞടുത്ത
പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. ടനി ഉത്തരവച്ച്
നടപഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ടനിയഭാളുകേളക്കച്ച്  നനിയമന ഉത്തരവച്ച്  നല്കുന്നതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനനിടയനില് വനിഷയത്തനികനല് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്
ചചട്രെബറ്റ്യൂണല്  മുമ്പഭാചകേ  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കചപട്ടു.  ടനി  കേഭാരലത്തനിചല
ചചട്രെബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അനനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)   സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  ചപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

നഭാകനഭാ എകല് കേമ്പനനിചക്കതനിരഭായ കകേസച്ച് നടപടനികേള 

118 (3503)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാകനഭാ എകല് കേമ്പനനിയുചട തൃശൂര്,എറണഭാകുളലാം,ബഭാലാംഗ്ലൂര് ഓഫതീസുകേളനില്
നനിന്നച്ച് കേമ്പനനിയുചട ചവബ്ഹസറലാം അക്കസൗണ്ടുലാം അടങ്ങനിയ കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള പനിടനിചചടുത്ത
സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  കപരുലാം  തസനികേയുലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
17-7-2015-ല്  ഒന്നഭാലാം  പ്രതനി  മദനികനനനിയനില്  നനിനലാം  ഹഹദരബഭാദനില്  ചവചച്ച്
പനിടനിചചടുത്ത  ലഭാപ് കടഭാപച്ച്  സനി-ഡഭാകേനില്  പരനികശഭാധനയച്ച്  ചകേഭാടുത്തതനിചന്റെ
കേസസലചനയര്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പനിടനിചചടുത്ത  ലഭാപ് കടഭാപ്പുലാം  കേലാംപറ്റ്യൂടറുകേളുലാം
പരനികശഭാധനയച്ച് നല്കേനിയതച്ച് എന്നഭാണച്ച്;

(ബനി) നഭാകനഭാ എകല് കേമ്പനനി എലാം.ഡനി. മദനികനനനിയുചട ഭഭാരലയുളചപചടയുള
എത പ്രതനികേചള അറസ്റ്റു ചചയഭാനുണച്ച്; കപരു വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്പനനി  ഡയറക്ടര്മഭാരുചട  കപരനിലള  വസ്തുവകേകേള  കേണ്ടു
ചകേടനിയതനിചന്റെയുലാം ബഭാങച്ച്  അക്കസൗണ്ടുകേള മരവനിപനിചതനിചന്റെയുലാം കരഖകേള,  തതീയതനി
ഉളചപചട ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത കകേസ്സുകേളനില് കുറപതലാം ചകേഭാടുത്തു എന്നതച്ച് ഹക്രലാം
നമ്പര്  സഹനിതലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  പണവുലാം  വഭാഹനവുലാം  റവനറ്റ്യൂ  ഇന്റെലനിജന്സനിനച്ച്
ഹകേമഭാറനിയ കരഖ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനില് കേമ്പനനിചക്കതനിചര എത കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  നഭാകനഭാ  തടനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  രജനിസര്  ചചയ  645  കകേസ്സുകേള
ചചക്രലാംബഭാഞച്ച്  വനിഭഭാഗലാം  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുളളതനില്  171  കകേസ്സുകേള
കുറപതലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതമഭായനി  ബന്ധചപട  കകേസ്സുകേള
കകേഭാടതനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല് കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള പനിടനിചചടുത്ത സലാംസ്ഥഭാന
കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  കപരുവനിവരവുലാം  പനിടനിചചടുത്ത  ലഭാപച്ച് കടഭാപച്ച്  സനി -
ഡഭാക്കനില്  പരനികശഭാധനയഭായനി  ചകേഭാടുത്തതനിചന്റെ  കചഭാദലഭാവലനിയുലാം  നല്കുവഭാന്
നനിര്വഭാഹമനില. 

(ബനി)  നഭാകനഭാ എകല് കേമ്പനനി തടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസ്സുകേളനില് ഇനനി
അറസച്ച്  ചചയചപടഭാനുളള  പ്രതനികേളുചട  കപരുവനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  1* ആയനി
ഉളചക്കഭാളളനിക്കുന. 

(സനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  ചചക്രലാംബഭാഞനില്  645
കകേസ്സുകേളനികനല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവയനില്  171  കകേസ്സുകേളനില്
കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതനിനുപുറകമ 40 കകേസ്സുകേളനില് വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി
അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  21  കകേസ്സുകേളനികനല്  കുറപതലാം
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  കുറപതലാം  സമര്പനിച  കകേസ്സുകേളുചട  ചചക്രലാംനമ്പരുകേള
ഇകതഭാചടഭാപലാം  അനുബന്ധലാം  2*  ആയനി  കചര്ക്കുന.   ഇതമഭായനി  ബന്ധചപട  171
കകേസ്സുകേള  കകേഭാടതനിയുചട  പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല്  മറച്ച്  കരഖകേള  നല്കുവഭാന്
നനിര്വഭാഹമനില. 

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  കേമ്പനനിചക്കതനിചര  ചചക്രലാംബഭാഞച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനില്  645
കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിചക്കതനിചര  40
കകേസ്സുകേള വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി രജനിസര് ചചയച്ച് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

വലഭാജ നനിയമനത്തടനിപച്ച് കകേസനില് കുറപതലാം 

119  (3504)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടച്ച് വലഭാജ നനിയമനത്തടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസനില് കുറപതലാം
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാള കകേസച്ച് ഏത ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത കപര്ക്കഭാണച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയതച്ച്;  അവരുചട
കപരുവനിവരങ്ങളുലാം  നനിയമന  ഉത്തരവച്ച്  നല്കേനിയ  നടപടനിക്രമങ്ങളുചട  പകേര്പ്പുകേളുലാം
നല്കേനിയ ശമ്പള ആനുകൂലലങ്ങളുലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  കുറപതത്തനില്  ഉളചപടവരഭാചരലഭാലാം;  ഇതനില്ചപട  ആര്ചക്കങനിലലാം
സ്ഥഭാനക്കയറലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് അതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലഭാജനനിയമന തടനിപ്പു കകേസനില് നടന്ന ഗൂഢഭാകലഭാചന പുറത്തുചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല.  2010 മഭാര്ചച്ച് മുതല് ഒകക്ടഭാബര് വചരയുളള കേഭാലയളവനില് വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനിചല  വലഭാജ  നനിയമനവുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  വയനഭാടച്ച്  കേളക്ടകററനിചല
ജതീവനക്കഭാരലലാം  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  ചസക്ഷനനിചല  മുന്  യു.ഡനി.  ക്ലെെഭാര്ക്കച്ച്
ശതീ.  അഭനിലഭാഷച്ച്  എസച്ച്.  പനിളള  തടങ്ങനി  22  കപര്ചക്കതനിചര  വനി.സനി.
03/2012/എസച്ച്.ചഎ.യു.II  നമ്പരഭായനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്  അകനസഷണലാം
നടനവരുന. 

(ബനി&സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ഡനി) കകേസച്ച് അകനസഷണഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

ദളനിതച്ച് വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുളള പതീഡനങ്ങള 

120 (3505) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തടര്ചയഭായനി  ദളനിതച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചര  നടക്കുന്ന
പതീഡനങ്ങള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  ദളനിതച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചര  നടന്ന
അക്രമങ്ങളനില് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല. 

(ബനി) 867 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

വതീടനിനുകനചര കബഭാലാംബഭാക്രമണലാം 

121 (3506)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദച്ച്  .    പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  കേഠനിനലാംകുളലാം  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്
അതനിര്ത്തനിയനില്  പളനിനട  ചനിറക്കല് വഭാഹനിദ  മന്സനിലനില് ഷറഫുദ്ദേതീചന്റെ  വതീടനിനച്ച്
കനചര കബഭാലാംബഭാക്രമണലാം നടന്ന സലാംഭവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേസനില് എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  രജനിസര് ചചയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
നമ്പര് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനി കകേസനിചല പ്രതനികേചള അറസച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് എന്തുചകേഭാണച്ച്;
പ്രതനികേചള എതയുലാം ചപചടന്നച്ച് അറസച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പ്രകദശത്തച്ച്  മയക്കുമരുന്നച്ച്  മഭാഫനിയകേള  സജതീവമഭാചണന്നച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  ഈ പ്രകദശചത്ത ക്രമസമഭാധഭാനനനില ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം കുറകൃതലങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേഠനിനലാംകുളലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ചചക്രലാം നമ്പര് 164/2017 u/s 9 (B)
(b) of ES Act പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  നഭാളനിതവചരയുളള  അകനസഷണത്തനില്  ടനി  കകേസനിചന്റെ  കൃതലത്തനില്
ഏര്ചപടവചര  തനിരനിചറനിയഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആചരയുലാം  അറസച്ച്
ചചയഭാന്  സഭാധനിചനിടനില.  പ്രതനികേചള  കേചണത്തുന്നതനിനുളള  ഊര്ജ്ജനിതമഭായ
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഇ)  ശക്തമഭായ കപഭാലതീസച്ച് പകട്രെഭാളനിലാംഗച്ച്,  രഹസലഭാകനസഷണങ്ങള,  നനിരതീക്ഷണങ്ങള
എന്നനിവ  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  പ്രകദശത്തച്ച്  കുറകൃതലങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

കപഭാലതീസച്ച് എയ്ഡച്ച് കപഭാസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

122  (3507)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശനിയപഭാതയനില് രഭാമനഭാട്ടുകേരക്കുലാം അഴെനിഞ്ഞനിലത്തനിനുമനിടക്കച്ച് വഭാഴെക്കഭാടച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  പരനിധനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  കപഭാലതീസച്ച്  എയ്ഡച്ച്
കപഭാസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിലച കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആയതച്ച് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) 2016-ചല നനിയമസഭഭാ ഇലക്ഷകനഭാടനുബന്ധനിചച്ച് കസനഭാലാംഗങ്ങളുചട
കുറവുമൂലലാം  4-5-2016  മുതല്  23-5-2016  വചര  കപഭാലതീസച്ച്  എയ്ഡച്ച്  കപഭാസനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരുന.  24-5-2016  മുതല് എയ്ഡച്ച്
കപഭാസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തടര്നവരുന. 

സദഭാചഭാര കപഭാലതീസച്ച് വനിളയഭാടലാം 

123  (3508)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  നഭാദഭാപുരലാം,വളയലാം,കുറലഭാടനി  കസഷനുകേളനില്
സദഭാചഭാര കപഭാലതീസച്ച് വനിളയഭാടലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി) ഈ കകേസുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കപചര അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(സനി)  ഈ  കകേസനില്  ഉളചപടവര്  ഏചതങനിലലാം  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനിയുചട
പ്രവര്ത്തകേരഭാകണഭാ;

(ഡനി)  രജനിസര്  ചചയ  കകേസ്സുകേളുചട  കുറപതലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) നഭാദഭാപുരലാം മണ്ഡലത്തനിചല നഭാദഭാപുരലാം, വളയലാം, കുറലഭാടനി കസഷനുകേളനില്
സദഭാചഭാര കപഭാലതീസച്ച് വനിളയഭാടലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിടനില. 

ചചസബര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേള 

124 (3509) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  അധനികേരനിചവരുന്നതച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിചല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത
ഹസബര് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്; ജനില തനിരനിചച്ച് കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വഭാടച്ച്സച്ച് ആപച്ച്, കഫസ് ബുക്കച്ച് കപഭാലള കസഭാഷലല് മതീഡനിയവഴെനി ഉണഭാകുന്ന കകേസ്സുകേളനില്
ചതളനിവച്ച്  കശഖരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഹസബര്  ചസല്ലുകേളക്കുള  പരനിമനിതനികേളുലാം
കപഭാരഭായ്മകേളുലാം സഭാകങതനികേ തടസങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  ഇതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഹസബര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചനകയഭാ തതീരുമഭാനകമഭാ ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതച്ച് ഏചതഭാചക്ക ജനിലകേളനിലഭാണച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നചതനലാം എന്നകത്തയച്ച്
സഭാധലമഭാകുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വര്ദനവച്ച് ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി)  225  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   ജനില  തനിരനിചളള  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*.   വഭാടച്ച്സച്ച്ആപച്ച്,  കഫസ്ബുക്കച്ച് കപഭാലളള കസഭാഷലല്
മതീഡനിയവഴെനി ഉണഭാകുന്ന കകേസ്സുകേളക്കച്ച് അതഭാതച്ച്  കേമ്പനനികേചള ആശയനിചച്ച്  വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനി ചതളനിവച്ച് കശഖരണലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണച്ച്. 

(സനി&ഡനി)  ചചസബര്  കുറകൃതലങ്ങളുചട  അകനസഷണലാം  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ചചസബര് ചചക്രലാം ഇന്ചവസനികഗഷന് ഡനിവനിഷന്,
ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ചചസബര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേള  എന്നനിവ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ആശനിത നനിയമനലാം സ്ഥനിരചപടുത്തനിയ നടപടനി 

125  (3510)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി എത
ശതമഭാനലാം  ഒഴെനിവുകേളഭാണച്ച്  മഭാറനി  വചനിട്ടുളതച്ച്;  ഇപ്രകേഭാരലാം  എത  കപചര  നനിയമനിച;
ഇവരുചട നനിയമനലാം എങ്ങചനയഭാണച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) സര്വതീസനില് സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി തസനികേയനില് നനിയമനിക്കചപടുന്ന ആശനിത
നനിയമനക്കഭാചര  എനച്ച്  മഭാനദണ്ഡത്തനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  സ്ഥനിരമഭായനി
നനിയമനലാം നല്കേനി ചറഗലഹറസച്ച് ചചയ്യുന്നതച്ച്;

(സനി) കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് ആശനിത നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുളവചര മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ലലാംഘനിചച്ച്  സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി  തസനികേയനില്  നനിനലാം  സ്ഥനിരചപടുത്തനിചയനളതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതനിന്കമല് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച;

(ഡനി)  ആശനിത  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ലലാംഘനിചച്ച്  സ്ഥനിരലാം
നനിയമനലാം നല്കുകമ്പഭാള പനി.എസച്ച്.സനി. വഴെനി കജഭാലനി ലഭനികക്കണ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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അവസരലാം  നഷ്ടചപടുനചവന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇതനിനച്ച്
എനച്ച് നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) എല്.ഡനി. ക്ലെെഭാര്ക്കച്ച്, എല്.ഡനി. ചചടപനിസച്ച്, പറ്റ്യൂണ എന്നതീ തസനികേകേളനില്
അഞച്ച് ശതമഭാനവുലാം കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണസബനിള തസനികേയനില് പത്തച്ച് ശതമഭാനവുലാം
ഒഴെനിവുകേളഭാണച്ച് ആശനിത നനിയമനത്തനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുളളതച്ച്.  2016 കമയച്ച് 1 മുതല്
2017 ചഫബ്രുവരനി 15 വചര 31 കപര്ക്കച്ച് സമഭാശസഭാസ ചതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി&സനി)  ആശനിത നനിയമന പദതനി പ്രകേഭാരലാം സൂപര്നറ്റ്യൂമററനി തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചച്ച്  548  ക്ലെെഭാര്ക്കുമഭാചര  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  നനിയമനിചതനില്  ഇതവചര  92
കപര്ക്കച്ച് സ്ഥനിരലാം ഒഴെനിവുകേളനികലക്കച്ച് ചറഗലചചറകസഷന്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആശനിത
നനിയമനലാം  അനുസരനിചളള  നനിലവനിചല  നനിയമങ്ങളുലാം  ചടങ്ങളുലാം  അനുസരനിചഭാണച്ച്
ഇവരുചട നനിയമനലാം ചറഗലചചറസച്ച് ചചയനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

കപഭാലതീസച്ച് കസനയുചട നവതീകേരണലാം 

126 (3511) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജച്ച് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷച്ച് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസച്ച് കസനയുചട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുള പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനവനിശസഭാസലാം  കനടനിചയടുക്കുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  ജനസസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി

കൂടനി കപഭാലതീസനിചന മഭാറനിത്തതീര്ക്കഭാന് എന്തു നടപടനിയഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  കകേസച്ച്  അകനസഷണങ്ങൾക്കുള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഉന്നത  കപഭാലതീസച്ച്

ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്  ക്രമസമഭാധഭാന  പഭാലനത്തനിനുലാം  കകേസകനസഷണത്തനിലലാം

ഏത  തരത്തനില്  ഗണപരമഭായ  മഭാറമുണഭാക്കുചമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയുചട  നവതീകേരണവുലാം  ആധുനനികേവത്കേരണവുമഭായനി

ബന്ധചപടച്ച് തഭാചഴെപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. ശഭാസതീയ കുറഭാകനസഷണ സലാംവനിധഭാനലാം വനികേസനിപനിക്കല് 

2. ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന് ശലാംഖലയുചട വനികേസനിപനിക്കല് 

3. ചചസബര് കുറഭാകനസഷണത്തനിചന്റെ സഭാകങതനികേത വനികേസനിപനിക്കല് 

4. മൂന്നച്ച് ജനിലകേളനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കല് 

5. കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനില്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  കസഭാഫച്ച് ചവയറുലാം  ഫര്ണനിചറുലാം

വഭാങ്ങല് 

6. 100 കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് സ്ഥലസസൗകേരലലാം വര്ദനിപനിക്കല് 

7. നഭാലച്ച് ജനിലകേളനില് ജനിലഭാ കേണകട്രെഭാള റൂലാം നനിര്മ്മേനിക്കല് 

8. ഇന്റെലനിജന്സച്ച് സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ ശഭാക്തതീകേരണലാം 

9. 13 ജനിലകേളനില് പനിങച്ച് കേണകട്രെഭാള റൂലാം 

(ബനി)  കപഭാലതീസനിചന  ജനസസൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി  മഭാറനിചയടുക്കുന്നതനികലയഭായനി

2008-ല് ആരലാംഭനിച  ജനചചമതനി  സുരക്ഷഭാ പദതനി  2016  വചര  267  കപഭാലതീസച്ച്

കസഷനുകേളനികലക്കച്ച്  വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിചന  മുഴുവന്  ഇകപഭാള

ജനചചമതനി സലാംവനിധഭാനത്തനിന് കേതീഴെനിലഭാക്കുകേയുലാം കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിചല ബതീറച്ച്

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കച്ച് ആവശലമഭായ അടനിസ്ഥഭാന പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള കൃതലമഭായനി

എലഭാ വര്ഷവുലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തുവരുന. 

(സനി)  കകേസകനസഷണങ്ങളക്കുളള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഉന്നത  കപഭാലതീസച്ച്

ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയതനിനഭാല്  ക്രമസമഭാധഭാന  പഭാലനത്തനില്  ഏര്ചപടനിട്ടുളള

കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് കൂടുതല് ഉത്തരവഭാദനിതസകത്തഭാചടയുലാം കേഭാരലക്ഷമതകയഭാചടയുലാം

മനികേകവഭാചടയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാനുളള അവസരലാം ഉണഭാകുനണച്ച്.  കകേസകനസഷണത്തനില്

ഏര്ചപടനിട്ടുളള കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് ഇതമൂലലാം കമലകദലഭാഗസ്ഥരുചട നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം

കമല്കനഭാടവുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാല് കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭായുലാം ഉത്തരവഭാദനിതസകത്തഭാടുകൂടനിയുലാം

കകേസകനസഷണലാം നടത്തനിചക്കഭാണച്ച് കപഭാകുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 
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കപഭാലതീസച്ച് കസനയുചട കേഭായനികേക്ഷമത 

127  (3512)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയനില്  നനിയമനിക്കചപടതനിനച്ച്  കശഷലാം
കസനഭാലാംഗങ്ങള കേഭായനികേക്ഷമത നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാചയന്നച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേക്ഷമത  നനിലനനിര്ത്തഭാത്ത  കസനഭാലാംഗങ്ങളുചട  കസവനലാം
കസനയുചട കേഭാരലക്ഷമതചയ ഏചതങനിലലാം തരത്തനില് ബഭാധനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച് കസനയനിചല എലഭാ അലാംഗങ്ങളുലാം ശഭാരതീരനികേ,
കേഭായനികേക്ഷമത നനിലനനിര്ത്തുനചണന്നച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  കപഭാലതീസച്ച് കസനഭാലാംഗങ്ങളുചട കേഭായനികേക്ഷമത നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
കയഭാഗ,  ചമഡനികറഷന്  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിചലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി
സഹകേരനിചച്ച്  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിചലാം  വഭാര്ഷനികേ  ചമഡനിക്കല്  പരനികശഭാധനഭാ
കേലഭാമകേള നടത്തനിയുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കപഭാലതീസച്ച് കസനയനിചല എലഭാ അലാംഗങ്ങളുലാം ശഭാരതീരനികേ,
കേഭായനികേക്ഷമത  നനിലനനിര്ത്തുനചണന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കസനയനിചല മഭാറങ്ങള 

128 (3513)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്,  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയനില്  വരുത്തനിയ  നയപരമഭായ
മഭാറങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  കസനയച്ച്  അതപ്രകേഭാരലാം  സര്വവനിധ  ചപ്രഭാഫഷണല്
സസഭാതനലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  അതച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കസനചയ
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് സസഭാതനലലാം നല്കേനിയകപഭാള കസന അതച്ച് ദുരുപകയഭാഗലാം
ചചയതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനങ്ങളുലാം  കപഭാലതീസുലാം  തമ്മേനിലളള  സസൗഹൃദലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന
ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കപഭാലതീസനിലാംഗലാം ക്രമസമഭാധഭാനവുലാം ചമചചപടുത്തഭാനഭായനി
ജനചചമതനി പദതനി ചമചചപട രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് നനിയമപരമഭായനി മഭാതകമ പ്രവര്ത്തനിചവരുനളള. 

(സനി) കേചണത്തനിയനിടനില. 

ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായച്ച് എന്ന വനിദലഭാര്തനിയുചട മരണലാം 

129  (3514)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനിലസഭാമല പഭാമ്പഭാടനി ചനഹ്റു എഞനിനതീയറനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനിചല ജനിഷ്ണു
പ്രകണഭായച്ച് എന്ന വനിദലഭാര്തനിയുചട മരണവുമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കപര്ചക്കതനിചര
പ്രകതലകേ അകനസഷണ സലാംഘലാം കകേചസടുത്തനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  അവരുചട കപരു വനിവരവുലാം കകേഭാകളജനില് അവര് വഹനിക്കുന്ന പദവനിയുലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് അഞ്ചുകപചര പ്രതനികേളഭാക്കനിയഭാണച്ച് കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി)  കകേസനില്  ഉളചപട  പ്രതനികേള  1)  കൃഷ്ണദഭാസച്ച്,  S/o.  പനി.  ചകേ.  ദഭാസച്ച്
(ചചയര്മഭാന്)  2)  സഞനിത്തച്ച്  ചകേ.  വനി  @  കേണന്,  S/o.  ചകേ.  പനി.  വനിശസനഭാഥന്
(പനി.ആര്.ഒ.),  3)  ശക്തനികവല്,  S/o.  കുപ്പുസസഭാമനി  (ചചവസച്ച്  പ്രനിന്സനിപല്),  4)
പ്രവതീണ സനി.  പനി.,  S/o.  പ്രഭഭാകേരന്  (അസനിസന്റെച്ച് ചപ്രഭാഫസര്), 5)  ദനിപനിന്, S/o.
ദനിലതീപച്ച് കുമഭാര് (അസനിസന്റെച്ച് ചപ്രഭാഫസര്) എന്നനിവരഭാണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് വനനിതഭാ ഹഭാന്ഡ്കബഭാള  കേഭായനികേതഭാരങ്ങള 

130 (3515)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസച്ച് കസനയനില് പുരുഷ-വനനിതഭാ കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള കജഭാലനിക്കച്ച്
നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  വനനിതഭാ  ഹഭാന്ഡ്കബഭാള  ടതീമനിലളചപട  കേഭായനികേതഭാരങ്ങചള
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിയമനിചനിടനിചലങനില് നനിയമനിക്കഭാതനിരുന്നതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) വനനിതഭാ ഹഭാന്ഡ്കബഭാള കേഭായനികേതഭാരങ്ങചളക്കൂടനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചചക്രലാം കകേസ്സുകേളുചട എണലാം 

131 (3516)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനില്
സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് പരഭാജയചപട്ടു എന്ന ആകരഭാപണലാം ശരനിയഭാകണഭാ;

(ബനി) 2016 കമയച്ച് 25 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വചരയുളള ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലചത്തയുലാം  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2011-12-ചല  ഇകത  കേഭാലയളവനിചലയുലാം  ചചക്രലാം
കകേസ്സുകേളുചട എണലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയ പരനിഗണന കൂടഭാചത എലഭാ  ജനങ്ങളക്കുലാം നതീതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവരുചട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ജനങ്ങളുചട ജതീവനുലാം സസത്തനിനുലാം സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനില് സലാംസ്ഥഭാന
കപഭാലതീസച്ച്  ജഭാഗരൂകേരഭാണച്ച്.   കപഭാലതീസച്ച്  പരഭാജയചപട്ടു  എന്ന  ആകരഭാപണലാം
വസ്തുതഭാപരമല. 

(ബനി) 2016 കമയച്ച് 25 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31 വചരയുളള ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലചത്തയുലാം  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  2011-12-ചല  ഇകത  കേഭാലയളവനികലയുലാം  ചചക്രലാം
കകേസ്സുകേളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

2016 കമയച്ച് 25 മുതല് 2017 ജനുവരനി 31
വചരയുളള ചചക്രലാം കകേസ്സുകേളുചട എണലാം 

2011 കമയച്ച് 25 മുതല് 2012 ജനുവരനി 31
വചരയുളള ചചക്രലാം കകേസ്സുകേളുചട എണലാം 

Total FIR Total (IPC + SLL)   Total FIR Total (IPC+SLL)

508372  481768 325961  307871 

(സനി)  രഭാഷതീയ  പരനിഗണന  കൂടഭാചത  എലഭാ  ജനങ്ങളക്കുലാം  നതീതനി
ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവരുചട  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനിലളള നനിയമ പ്രകേഭാരമുളള എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന. 
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സദഭാചഭാര ഗണകേളുചട ആക്രമണലാം 

132 (3517)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സദഭാചഭാര ഗണകേളുചട ആക്രമണലാം വര്ദനിചവരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അഴെതീകക്കഭാടച്ച് കമകനഭാന് ബസഭാറനില് സദഭാചഭാര ഗണകേള 14-1-2017-ല്
യുവഭാവനിചന നഗ്നനഭാക്കനി ചകേടനിയനിടച്ച് മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ഹകേചക്കഭാണ  നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാചണനലാം  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  കകേസച്ച്
രജനിസര് ചചയനിട്ടുളചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സദഭാചഭാര  ഗണകേളചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സദഭാചഭാരലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് എന്ന കപരനില് ചപഭാതസ്ഥലങ്ങളനിലലാം വനികനഭാദ
സഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാംവചച്ച്  ചനില  അക്രമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചചറുസലാംഘങ്ങള
നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  തൃശ്ശൂര്  റൂറല്  ജനിലയനില്  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്
പരനിധനിയനില്  അഴെതീകക്കഭാടച്ച്  കമകനഭാന്  ബസഭാറനില്  സലഭാലാം  എന്നയഭാളനിചന
14-1-2017-ാം  തതീയതനി  ചകേടനിയനിടച്ച്  മര്ദ്ദേനിച  സലാംഭവലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.
കമല്പറയുന്ന  സലാംഭവത്തനില്  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  ചചക്രലാം  നമ്പര്
100/2017 u/s 143, 147, 148, 452, 427, 342, 323, 324, 326, 307, 395 r/w
149 IPC & Sec. 67 (A) of IT Act  പ്രകേഭാരലാം കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയച്ച്  1  മുതല് 6
വചര പ്രതനികേചള അറസച്ച് ചചയച്ച് കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  7-ാം പ്രതനിക്കച്ച്
ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയനില്നനിനലാം  മുന്കൂര്  ജഭാമലലാം  ലഭനിചനിട്ടുളളതലാം  8-ാം  പ്രതനി
ഇകപഭാഴുലാം ഒളനിവനിലമഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  സദഭാചഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  എന്ന  കപരനില്  ചപഭാതസ്ഥലങ്ങളനിലലാം
വനികനഭാദ  സഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാംവചച്ച്  ചനില  അക്രമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചചറുസലാംഘങ്ങള
നടത്തുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  അത്തരലാം  ഘടങ്ങളനിചലലഭാലാം  കപഭാലതീസച്ച്
നതീതനിപൂര്വമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  പ്രതനികേളചക്കതനിചര  കകേസ്സുകേള
രജനിസര്  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  സഭാധഭാരണ  നടക്കഭാന്
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സഭാധലതയുളള  ചപഭാതസ്ഥലങ്ങളനിലലാം  ഇതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച്  ചലവല്
ഓഫതീസര്മഭാചര  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.   പരഭാതനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  പരനിരക്ഷ
നല്കുന്നതനിനുലാം നതീതനി ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് വകുപനില് കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല് അസനിസന്റെച്ച് നനിയമനലാം 

133 (3518) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  G.O.(MS)No.266/2014/Home  dated  23-12-2014  ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  എത  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.ക്കച്ച്  നഭാളനിതവചര  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച്;  പ്രസ്തുത തസനികേയനികലയച്ച് എത ഹടപനിസ്റ്റുമഭാചര കകേഭാണഫനി ഡന്ഷലല്
അസനിസന്റെച്ച്  കേണവര്ഷന്  നടത്തനി  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്;  ജനിലയുലാം  ചസഷലല്  യൂണനിറലാം
തനിരനിചള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  കകേഭാണഫനി ഡന്ഷലല്  അസനിസന്റെച്ച്  നനിയമനലാം
പനി.എസച്ച്.സനി.  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാത്തതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനങനിലലാം  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  പ്രസ്തുത  പരഭാതനിയനില്  എചനങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാണഫനി ഡന്ഷലല് അസനിസന്റെച്ച് ഒഴെനിവച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്യുന്നതച്ച് ആരുചട അധനികേഭാരപരനിധനിയനില്ചപടതഭാണച്ച്;

(ഡനി) കകേഭാണഫനി ഡന്ഷലല് അസനിസന്റെച്ച് ഒഴെനിവച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് കവണ അടനിയനര നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

(എ) G.O.  (MS) No. 266/2014/Home dated 23-12-2014  ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നഭാളനിതവചര  ഒരു  ഒഴെനിവുലാം  (ജനില/ചസഷലല്  യൂണനിറച്ച്)
പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിടനില.  ജനി.ഒ. (പനി) 407/80/ജനി.എ.ഡനി.  തതീയതനി
04/09/1980  പ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനിചല   കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല്  അസനിസന്റെച്ച്
നനിയമനലാം  1  :  1  (50:50)  എന്ന  അനുപഭാതത്തനിലഭാണച്ച്  നടത്തുന്നതച്ച്.  ആചകേ
തസനികേകേളുചട  50%  കനരനിട്ടുളള  നനിയമനവുലാം  (പനി.എസച്ച്.സനി./എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്
എകച്ച്കചഞച്ച്/ആശനിത  നനിയമനലാം/വകുപ്പുമഭാറലാം  വഴെനിയുലാം)  ബഭാക്കനി  വരുന്ന  50%
നനിയമനലാം  വകുപനിചല  കയഭാഗലരഭായ  ചചടപനിസ്റ്റുമഭാരനില്നനിനലാം  സലാംസ്ഥഭാന
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കേഭാറഗറനി  മഭാറത്തനിനഭായനി  സമമ്മേതപതലാം  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
ഇങ്ങചന  സമ്മേതപതലാം  ഓഫതീസച്ച്  കമലധനികേഭാരനി  വഴെനി  സമര്പനിക്കുന്നവരനില്നനിനലാം
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സതീനനികയഭാറനിറനി  അനുസരനിചച്ച്  കേഭാറഗറനി  മഭാറലാം  വഴെനി  കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല്
അസനിസന്റുമഭാരഭായനി  നനിയമനലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  എന്നഭാല് മുന്കേഭാലങ്ങളനില്
ഇത്തരത്തനില് കയഭാഗലരഭായ ചചടപനിസ്റ്റുമഭാരുചട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  ഉണഭായ ഒഴെനിവുകേളനില്
അടനിയനര  സസഭഭാവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കനരനിട്ടുളള  നനിയമന  നടപടനി  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനലാം  നടത്തുകേയുണഭായനി.   ആയതമൂലമഭാണച്ച്  1  :  1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില്
വലതലഭാസമുണഭായതച്ച്.  നനിലവനില്  കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല്  അസനിസന്റുമഭാരുചട
കനരനിട്ടുളള  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്  അലാംഗതീകൃത  എണചത്തക്കഭാള
അധനികേരനിചതനിനഭാലഭാണച്ച്  ഇസൗ  അനുപഭാതലാം  ക്രമചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനില്  ഉണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവുകേളനില്   കേഭാറഗറനി  മഭാറലാം  വഴെനിയുളള  നനിയമനത്തനിനച്ച്
മുന്ഗണന നല്കുന്നതച്ച്.   നനിലവനില്  38  ചചടപനിസ്റ്റുമഭാര് വനിവനിധ യൂണനിറകേളനിലഭായനി
കകേഭാണഫനിഡന്ഷലല് അസനിസന്റുമഭാരഭായനി കേഭാറഗറനി മഭാറലാം വഴെനി നനിയമനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.
ജനില/ചസഷലല്  യൂണനിറച്ച്  തനിരനിചളള  വനിശദവനിവരങ്ങള  അനുബന്ധലാം-1-ല്
കചര്ക്കുന*. 

(ബനി)  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.   പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയങ്ങള
പരനികശഭാധനിചവരുന.  1:1  അനുപഭാത  പ്രകേഭാരമുളള  നനിയമനലാം  ഉറപഭാക്കണ
ചമന്നതഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് നയലാം. 

(സനി)  ഒഴെനിവുകേള ഉണഭാകുന്ന യൂണനിറച്ച്  കമധഭാവനിയുചട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലഭാണച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്നതച്ച്. 

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് കേലാംചപയനിന്റെച്ച് അകതഭാറനിറനിയുചട പ്രവര്ത്തനലാം 

134 (3519)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച്  കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനി  ഇകതവചര  എത
പരഭാതനികേളനില് തതീര്പച്ച് കേലനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  ആവശലചപടച്ച്  എത
റനികപഭാര്ട്ടുകേള അകതഭാറനിറനി സമര്പനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനികനല്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
ആര്ക്കഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇകതവചര നല്കേനിയ റനികപഭാര്ട്ടു പ്രകേഭാരലാം എത ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  ഇതവചര യഭാചതഭാരു നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കഭാത്ത എത ശനിപഭാര്ശകേള

കശഷനിക്കുനണച്ച്;  അവയനില്  നടപടനിക്കച്ച്  വനികധയരഭാകക്കണ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട

കപരുവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കേലാംചപയനിന്റെച്ച്സച്ച്  അകതഭാറനിറനി  നനിലവനില്  വന്ന

2012 മുതല് ചഫബ്രുവരനി 2017 വചര 2210 പരഭാതനികേളനില് തതീര്പച്ച് കേല്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  ആവശലചപടച്ച്  97

ശനിപഭാര്ശകേള ബന്ധചപട കപഭാലതീസച്ച് കമലധനികേഭാരനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  ഉളചപചടയുളള  ചപഭാലതീസച്ച്

കമലധനികേഭാരനികേളഭാണച്ച് ശനിപഭാര്ശ നടപനിലഭാകക്കണതച്ച്. 

(ഡനി&ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

ചചസബര് ചചക്രലാംബഭാഞച്ച് 

135 (3520)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഹസബര്  ഹക്രലാംബഭാഞച്ച്  എന്ന  പുതനിയ

കസനഭാവനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് രൂപലാം നല്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് അതനിചന്റെ നനിലവനിചല സ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനി

ആവശലമഭാകണഭാ; എങനില് ആയതച്ച് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത കസനഭാ വനിഭഭാഗലാം എലഭാ ജനിലകേളനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  ചചസബര് ചചക്രലാം കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള

നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച

ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണസബനിള ചചഡ്രവര് തസനികേ 

136 (3521)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആഭലനര വകുപനില് കപഭാലതീസച്ച് കകേഭാണസബനിള ഹഡ്രവര്മഭാരുചട 400
പുതനിയ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;  എത  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്
ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴനില് നനിനലാം ആവശലചപടനിരുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഈ  തസനികേയനിചല  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  അടനിയനരമഭായനി
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയച്ച്  നനിലവനിലള  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  തസരനിതചപടുത്തുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  3657  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണസബനിള  ചചഡ്രവര്മഭാരുചട  അധനികേ
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കണചമന്നച്ച് കപഭാലതീസച്ച് ചഹഡച്ച് കേസഭാര്കടഴനില്നനിനലാം ആവശലചപടനിരുന. 

(ബനി)  ഇസൗ തസനികേകേള പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം  റഭാങച്ച്
ലനിസ്റ്റുകേള  നനിലവനിലളള  യൂണനിറകേളനില്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കചപട
ഒഴെനിവുകേളനികലക്കച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനില് പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്ന വഭാഹനങ്ങള 

137  (3522)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത പല കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളുലാം വനിവനിധ കകേസ്സുകേളുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങളുചട  ശവപറമ്പഭായനി  മഭാറുന  എന്നതച്ച്
അതലനലാം ഗസൗരവകത്തഭാചട കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  വഭാഹനങ്ങള ഉളചപടനിട്ടുള കകേസ്സുകേളനില്,  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച
കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  വഭാഹനലാം  വനിട്ടുചകേഭാടുക്കണചമന്നത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരകമഭാന്നത
കകേഭാടതനികേള  എചനങനിലലാം  തരത്തനിലള  വനിധനി  പ്രസഭാവനിക്കുകേയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹനങ്ങള നശനിച കപഭാകേഭാചത കബഭാണനിചന്റെകയഭാ,  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിയുകടകയഭാ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത അവ ഉടമകേളക്കച്ച് മടക്കനി നല്കുന്നതനിനച്ച്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനിയുചട  SLP  2745  with
2755/2002 (451, 457 CrPC) നമ്പര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം. 
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(സനി)  കപഭാലതീസച്ച്  പനിടനിചചടുക്കുന്ന  വഭാഹനങ്ങള  ബന്ധചപട  കരഖകേള
ഹഭാജരഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  മറച്ച്  നനിയമ  തടസങ്ങള  ഒനലാംതചന്ന  ഇചലങനില്  ഉടമയച്ച്
വനിട്ടുചകേഭാടുക്കഭാന്  കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം  ബന്ധചപട  എലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര് നനിയമനലാം 

138  (3523)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആഭലനരവകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് ഏചതഭാചക്ക ബറഭാലനിയനനികലക്കുള
സനിവനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  നനിയമനത്തനിനുള  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്
ലനിസ്റ്റുകേളഭാണച്ച്  നനിലവനിലളതച്ച്;  പ്രസ്തുത  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  എകപഭാള
അവസഭാനനിക്കുലാം;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റഭാങച്ച്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  എത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്
നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണച്ച്; ഇകപഭാള എത ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച്;

(സനി)  പരമഭാവധനി  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(ബനി)  2016  വര്ഷത്തനില്  വനിവനിധ  ബറഭാലനിയനുകേളനില്  കപഭാലതീസച്ച്

കകേഭാണസബനിള  തസനികേയനികലയച്ച് ലഭനിച നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേളുചട വനിവരലാം ചുവചട

കചര്ക്കുന: 

ചകേ.എ.പനി.1 – 207  

ചകേ.എ.പനി.2 – 434 

ചകേ.എ.പനി.3 – 375 

ചകേ.എ.പനി.4 –191 

ചകേ.എ.പനി.5 – 250 

എസച്ച്.എ.പനി. - 383 

എലാം.എസച്ച്.പനി. - 280  
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2017  ഡനിസലാംബര്  31  വചരയുളള  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഉളചപചടയുളള
പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവുകേള ബറഭാലനിയന് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് തഭാചഴെപറയുന:

ചകേ.എ.പനി.1 – 104  

ചകേ.എ.പനി.2 – 311 

ചകേ.എ.പനി.4 –298 

എസച്ച്.എ.പനി. - 276 

എലാം.എസച്ച്.പനി. - 263 

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള 

139 (3524)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
എത ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  രജനിസര്  ചചയ  കകേസ്സുകേളനില്  സതീപതീഡനലാം,  ബഭാലപതീഡനലാം,  വൃദ
ജനങ്ങചള പതീഡനിപനിച കകേസ്സുകേള എന്നനിവ കവര്തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേള, ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന കകേസ്സുകേള എന്നനിവ എത;

(ഡനി)  ഇതനികലഭാചരഭാന്നനിലലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ചപടുന്ന ആറന്മുള, കകേഭായനിപ്പുറലാം,
പത്തനലാംതനിട,  പനളലാം,  തനിരുവല  എന്നതീ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളനിലഭായനി  5080
ക്രനിമനിനല് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില് സതീപതീഡനലാം - 60 കകേസ്സുകേള,
ബഭാലപതീഡനലാം-  10  കകേസ്സുകേള,   വൃദജനങ്ങചള  പതീഡനിപനിചതച്ച്  -  3  കകേസ്സുകേള
എന്നനിങ്ങചന രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  രണച്ച് ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളുലാം രണച്ച് ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന കകേസ്സുകേളുലാം
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  60  സതീ  പതീഡന  കകേസ്സുകേളനില്  42  കകേസ്സുലാം  10  ബഭാലപതീഡന
കകേസ്സുകേളനില്  7  കകേസ്സുലാം  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രതനികേളചക്കതനിചര
കകേഭാടതനിയനില്  ചഭാര്ജ്ഷതീറച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറചമ  വൃദജനങ്ങചള
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പതീഡനിപനിചതനിനച്ച്  രണച്ച്  കകേസ്സുകേളനിലലാം  ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേളനിലലാം  അകനസഷണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കകേഭാടതനിയനില്  ചഭാര്ജ്ഷതീറച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഗഭാര്ഹനികേ
പതീഡനകക്കസ്സുകേളനില് അകനസഷണലാം നടനവരുന. 

സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര് തസനികേയുചട പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് 

140  (3525)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര് തസനികേയുചട പനി.എസച്ച്.സനി. റഭാങച്ച് ലനിസച്ച്
നനിലവനിലകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്  നനിനലാം  ചപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്  എത  കപര്ക്കച്ച്
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരുചട പുതനിയ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കണചമന്ന
ഡനി.ജനി.പനി.യുചട ശനിപഭാര്ശ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;  എത തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കണചമന്നഭാണച്ച്
ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുളളതച്ച്;

(സനി)  ക്രമസമഭാധഭാന  പഭാലനത്തനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  കപഭാലതീസച്ച്  കഫഭാഴച്ച്  ഇല
എന്ന  വസ്തുത  പരനിഗണനിചച്ച്  പുതനിയ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.  ലനിസനില്
നനിനളള നനിയമനലാം തസരനിതചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിവരലാം കശഖനിചവരുന. 

(ബനി)  പരനിഗണനയനിലണച്ച്.  2016-17-ല്  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  ഏഴെച്ച്
കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളക്കുകവണനി  193  സനിവനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസര്,
ഇതനിനുപുറകമ  669  സനി.പനി.ഒ.,  ചചസബര്  ചചക്രലാം  ഇന്ചവസനികഗഷന്
തടങ്ങുന്നതനിനഭായനി  177  സനി.പനി.ഒ.  തസനികേകേള  എന്നനിവ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള
സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിയുചട ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

(സനി)  1200  റനിക്രൂടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കകേഭാണസബനിളമഭാര്ക്കച്ച്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനച്ച് തടര് അനുമതനി നല്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം  200  അധനികേ തഭാല്ക്കഭാലനികേ
തസനികേകേള  കൂടനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അനനിമ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് അകനസഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള 

141  (3526)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  ആസ്ഥഭാനചത്തത്തുന്ന അകനസഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പലതലാം
അപ്രതലക്ഷമഭാവുന എന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലചത്തക്കുറനിചച്ച് അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നഷ്ടചപടനിട്ടുചണങനില്  ഏചതഭാചക്ക  കകേസ്സുകേളുചട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളഭാണച്ച്
നഷ്ടമഭായതച്ച്;

(ഡനി)  നഷ്ടചപടവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഇതച്ച്  തടയുന്നതനിനുലാം
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല. 

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
കേര്ശനമഭായുളള അകനസഷണവുലാം വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം തടര്ന്നച്ച്  Official Secret
Act പ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച് വകുപനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര് ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച് 

142  (3527)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസച്ച്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപനില്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്  നടത്തുന്നതനികലയഭായനി
എങ്ങചനയഭാണച്ച്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്;  ഇവര്ക്കുള  സഭാകങതനികേ  കയഭാഗലത
എനഭാണച്ച്;  ഇതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  വനിളനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എത  കപരനില്
നനിനലാം  എനച്ച്  കയഭാഗലതയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  ചതചരചഞ്ഞടുപച്ച്
നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര് ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച് നടത്തുന്നവര് കേഴെനിഞ്ഞ കേഭാലങ്ങളനില്
എവനിചടയഭാണച്ച്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്നതച്ച്;  ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  മുന്കേഭാല
പരനിചയമുളവരഭാകണഭാ;

(സനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര് ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച് നടത്തുന്നവര്ക്കച്ച് ശമ്പളവുലാം മറച്ച് അലവന്സുകേളുലാം
നല്കുനകണഭാ;  എങനില് ഇരട ശമ്പളവുലാം മറലാം ചചകേപറനിയതച്ച് ചട വനിരുദമഭായതനിനഭാല്
ഇസൗ തകേ ബന്ധചപടവരനില് നനിനലാം തനിരനിചകേ പനിടനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള ഉടന്
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)   കപഭാലതീസച്ച്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിചല  ചട്രെയനിനര്മഭാരനില്
നനിനലാം ചട്രെയനിനനിലാംഗനിചനത്തനിയ വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര് ഉളചപചടയുളവര് സദഭാചഭാര
കപഭാലതീസനിലാംഗനിനച്ച്  വനികധയമഭായനി  എനളതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
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ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം പരഭാതനികേളനിലലാം സഭാമൂഹല
മഭാധലമങ്ങളനില് വന്ന വഭാര്ത്തകേളനികനലലാം എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ചട്രെയനിനര്മഭാരഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്

സര്വതീസനില്നനിനലാം  സഭാകങതനികേ  പരനിജ്ഞഭാനമുളളവചരയഭാണച്ച്  ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുളളതച്ച്.

പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  അടനിസ്ഥഭാന  കയഭാഗലതയുളള  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര

ചതരചഞ്ഞടുത്തച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  Trainer  of  Trainers  course  നല്കേനിയ കശഷമഭാണച്ച്

പരനിശതീലകേരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി) ചട്രെയനിനര്മഭാരുചട സസനലാം യൂണനിറനിചല കേമ്പറ്റ്യൂടര് ചസല്ലുകേളനികലഭാ Law &

Order  duty-ല്  ആയനിരുന്നവചരകയഭാ  ആണച്ച്  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  പരനിജ്ഞഭാനത്തനിചന്റെ

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ചതരചഞ്ഞടുത്തച്ച് പരനിശതീലകേരഭാക്കനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 

(സനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  ശമ്പളകമഭാ

അലവന്സുകേകളഭാ  നല്കുന്നനില.  എന്നഭാല്  കപഭാലതീസച്ച്  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജനിലലാം

കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  അക്കഭാഡമനിയനിലലാം  പ്രവൃത്തനിചയടുത്തുവരുന്ന  പരനിശതീലകേര്ക്കച്ച്

ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച് അലവന്സച്ച് നല്കേനിവരുന. 

(ഡനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങള 

143  (3528)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  രജനിസര്  ചചയ
ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങളനില് എത എണത്തനില് കകേഭാടതനിയനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  ഇതനില്  എത  കകേസ്സുകേളനില്  15  വയസനില്  കുറവച്ച്  പ്രഭായമുളവര്
ഉളചപടനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം രജനിസര് ചചയ ചചസബര്
കുറകൃതലങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപട 34 കകേസ്സുകേളനില് കുറപതലാം സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഇതനില് 15 വയസനില് തഭാചഴെ പ്രഭായമുളളവര് ഉളചപടനിടനില. 
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കപഭാലതീസച്ച് ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന് വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം 
ഇറക്കനിയ ഉത്തരവുകേള 

144  (3529)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസച്ച് ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന് വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം  28-1-2017-ല്
ഇറക്കനിയ  Msg  No.94/C&T/Tele/2017,  S.O.No.12/2017/Tele  എന്നതീ
ഉത്തരവുകേള ഒകര ഉകദലഭാഗസ്ഥന് തചന്ന രണച്ച് ഉകദലഭാഗകപരനില് ഇറക്കനിയതനിനുളള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇലഭാത്ത ഉകദലഭാഗകപരനില്  ഉത്തരവനിറക്കനിയ നടപടനി  ശരനിയഭാകണഭാചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  94/C&T/Tele/2017  എന്ന സകന്ദശലാം  28-1-2017-ല് ചഡപറ്റ്യൂടനി
കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  (സനി&റനി)-ചന്റെ  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുളളതലാം
എസച്ച്.ഒ.നമ്പര്  12/2017/ചടലനി.  എന്ന  ഉത്തരവച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്,
ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന്  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുളളതമഭാണച്ച്.  ടനി
കേഭാലയളവനില്  ശതീ.  എസച്ച്.  അനനില്  കുമഭാര്,  ചഡപറ്റ്യൂടനി  കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്
(സനി&റനി),  ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന്സച്ച്  ആണച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്
(ചടലനികേമ്മേറ്റ്യൂണനികക്കഷന്സച്ച്)-ചന്റെ  അധനികേ  ചുമതല  കൂടനി  വഹനിചനിരുന്നതച്ച്.
ആയതനിനഭാലഭാണച്ച്  ടനി  ഉത്തരവുകേള  രണച്ച്  ഉകദലഭാഗകപരനില്  ഒരഭാളതചന്ന  ഒപനിടച്ച്
പുറചപടുവനിചതച്ച്. 

കപഭാലതീസച്ച്  വനിഭഭാഗത്തനിചല  ഫയല്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്ന  കേമ്പറ്റ്യൂടര്
കസഭാഫച്ച് ചവയറഭായ  iAPS-ല്  i/c  Superintendent  of  Police,
Telecommunications  എന്ന  ഉകദലഭാഗകപരച്ച്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
കസഭാഫച്ച് ചവയര് വഴെനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ ഉത്തരവുകേളക്കച്ച്  i/c Superintendent
of Police, Telecommunications എന്നച്ച് എഴുതനി കേഭാണഭാറനില. 

ആലാംഡച്ച് കപഭാലതീസച്ച് എസച്ച്.ചഎ.-ചക്കതനിചരയുളള അചടക്കനടപടനി 

145  (3530)  ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില്  ആലാംഡച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  എസച്ച്.ചഎ.  ആയ  ശതീ.
കജഭാര്ജ്കുടനിചക്കതനിചര  അചടക്കനടപടനി  നനിലവനിലളകപഭാളത്തചന്ന ചപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ടനിയഭാനച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുവഭാനഭായനി  പ്രകതലകേ  ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല്
ചപ്രഭാകമഭാഷന് കബഭാര്ഡച്ച്  (ഡനി.പനി.ബനി.)  കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില് ഡനി.പനി.ബനി  -യുചട
മനിനനിടച്ച്സനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനര്ഹമഭായനി  എ.പനി.എസച്ച്.ഐ.  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിച
ശതീ. കജഭാര്ജ്കുടനിയുചട ചപ്രഭാകമഭാഷന് റദ്ദേച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

കേണ്ണൂര് പഭാര്ടനി ഓഫതീസുകേളക്കച്ച് കനചര അക്രമലാം 

146  (3531)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടനികയരനി-തണഭാറത്തച്ച്  പതീടനികേക്കഭാടുളള  സനി.പനി.എലാം.  സലാംസ്ഥഭാന
ചസക്രടറനിയുചട  കയഭാഗസ്ഥലത്തനിനടുത്തച്ച്  നടന്ന  കബഭാലാംബച്ച്  കസ്ഫഭാടന  കകേസനില്
എതകപചര  ഇതവചര  അറസച്ച്  ചചയ്തു;  ഏതച്ച്  രഭാഷതീയ  കേക്ഷനിയനില്ചപട
പ്രവര്ത്തകേരഭാണച്ച് പ്രതനികേള എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പഭാര്ടനി  ഓഫതീസുകേളക്കച്ച്  കനചര
വലഭാപകേ അക്രമലാം ഉണഭാകയഭാ;  ഏചതഭാചക്ക പഭാര്ടനി ഓഫതീസുകേളഭാണച്ച് ആക്രമനിക്കചപടതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) സനി.പനി.എലാം. സലാംസ്ഥഭാന ചസക്രടറനിയുചട കയഭാഗസ്ഥലത്തനിനച്ച് സമതീപമുണഭായ
കബഭാലാംബച്ച് കസ്ഫഭാടനലാം കപഭാലതീസനിചല ഇന്റെലനിജന്സച്ച് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ വതീഴ്ചമൂലമഭാചണന്ന
ആകക്ഷപലാം ശരനിയഭാകണഭാ:

(ഡനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ക്രമസമഭാധഭാനലാം തകേര്ന എന്നതച്ച് ശരനിചവയന്നതഭാകണഭാ
കേണ്ണൂരനിലണഭായ കബഭാലാംബച്ച്  കസ്ഫഭാടനവുലാം  അതനിചനത്തുടര്നണഭായ അക്രമസലാംഭവങ്ങളുലാം
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നറ്റ്യൂ  മഭാഹനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില് ചചക്രലാം  നമ്പര്
69/17  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ചചയ  കകേസനില്  ആചരയുലാം  അറസച്ച്  ചചയനിടനില.
എഫച്ച്.ചഎ.ആര്. ചമഭാഴെനി അനുസരനിചച്ച് ബനി.ചജ.പനി. പ്രവര്ത്തകേരഭാണച്ച് പ്രതനികേള. 

(ബനി) പ്രസ്തുത സലാംഭവചത്ത തടര്ന്നച്ച് മടന്നൂര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് പരനിധനിയനില്
നടുവനഭാടച്ച്,  ഉളനിക്കല്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  പരനിധനിയനില്  ഉളനിക്കല്  ടസൗണ  എന്നതീ
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സ്ഥലങ്ങളനിചല രണച്ച് ഓഫതീസുകേള ആക്രമനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്.   ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
രണച്ച് കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്യുകേയുലാം 10 കപചര അറസച്ച് ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ഡനി)  ജനിലയനില്  ഒറചപട  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങളനില്ചപട  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
മുഖലാം കനഭാക്കഭാചത കേര്ശന നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. കമല് സലാംഭവവുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് മറച്ച് അക്രമ സലാംഭവങ്ങചളഭാനലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിടനില. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് 

147  (3532)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളചക്കതനിചരയുള  ആക്രമണങ്ങളക്കുലാം  കുറകൃതലങ്ങളക്കുലാം
അതനികവഗ പരനിഹഭാരമുണഭാക്കുന്നതനിനച്ച് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് വനനിതഭാ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നഭാളനിതവചര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസഷനനികലക്കച്ച് ആവശലമഭായ ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സതീകേളചക്കതനിചരയുളള  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനലാം,  ചപഭാത  സ്ഥലങ്ങളനിചല
കദകഹഭാപദവലാം,  ബലഭാതലാംഗലാം  എന്നതീ  പരഭാതനികേള  വര്ദനിചവരുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്
ജനിലയച്ച്  അനുവദനിച  വനനിതഭാ  കസഷന്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന്  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 10-4-2015  തതീയതനിയനിചല ജനി.ഒ. (ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  894/2015/ആഭലനരലാം
ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  'മലപ്പുറലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്'
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഗസറച്ച് വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.   വനനിതഭാ  സബച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്-1,  അഡതീഷണല്  സബച്ച്
ഇന്ചസക്ടര്-2,  വനനിതഭാ  സതീനനിയര്  സനിവനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസര്-8,  വനനിതഭാ
സനിവനില്  കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസര്-36  എന്നനിങ്ങചന  മലപ്പുറലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനുകേളനികലക്കച്ച് ജതീവനക്കഭാരുചട  എണലാം നനിശയനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രസ്തുത തസനികേകേള
പുനര്വനിനലഭാസലാം വഴെനി കേചണത്തുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുമുണച്ച്. 

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയച്ച്  അനുവദനിച  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
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ആഭലനര വകുപനില് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല് ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി 

148  (3533)  ചപ്രഭാഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആഭലനര വകുപനില് എസച്ച്.ഐ,  സനി.ഐ,  ഡനി ഹവ.എസച്ച്.പനി എന്നനിവരുചട
ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  സലാംബന്ധനിച  ഡനി.പനി.സനി  (ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
കേമ്മേറനി) എന്നഭാണച്ച് അവസഭാനമഭായനി കൂടനിയതച്ച്;

(ബനി)  കലഭാവര് ഡനി.പനി.സനി.  കൂടുകമ്പഭാള ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട കരഖകേള സലാംബന്ധനിച
രഹസല ഫയല് തയഭാറഭാക്കുന്നതനില് വതീഴ്ച വന്നതഭായനിട്ടുള റനികപഭാര്ട്ടുകേള വകുപനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനച്ച് ആരഭാണച്ച് ഉത്തരവഭാദനികേള;

(സനി)  എസച്ച്.ഐ.  മുതല്  മുകേളനികലഭാട്ടുള  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  സനി.ആറുകേള
ആരഭാണച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്; ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഡനി.പനി.സനി.  നടപടനി ക്രമങ്ങളനിചല വതീഴ്ച അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിചച്ച്
ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള  നൽകുവഭാനുള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2017  വര്ഷചത്ത  സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനഭായനി  നടന്ന  ഡനി.പനി.സനി.-യുചട
തതീയതനികേള - 

1. ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.  തസനികേയനില്നനിനലാം  എസച്ച്.പനി.  തസനികേയനിലളള
സ്ഥഭാനക്കയറലാം 17-1-2017 

2. സനി.ചഎ.  തസനികേയനില്നനിനലാം  ഡനിചചവ.എസച്ച്.പനി.  തസനികേയനികലക്കുളള
സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനഭായുളള ഡനി.പനി.സനി. നടന്നനിടനില. 

3. എസച്ച്.ചഎ.  തസനികേയനില്നനിനലാം  സനി.ചഎ.  തസനികേയനികലക്കുളള
സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനഭായുളള  ഡനി.പനി.സനി  3-2-2017,  6-2-2017,
28-2-2017,  1-3-2017  (2005  മുതല്  2013  വര്ഷചത്ത
ഒഴെനിവുകേളക്കഭായുളള  ചസലക്ടച്ച്  ലനിസച്ച്  പുനരവകലഭാകേനവുലാം,  2014  മുതല്
2017 വര്ഷചത്ത സ്ഥഭാനക്കയറത്തനിനഭായുളള ലനിസ്റ്റുലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.)

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടയുലാം  ACR  തയഭാറഭാക്കുന്നതച്ച്  ബന്ധചപട
കേണകട്രെഭാളനിലാംഗച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരഭാണച്ച്. 
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(ഡനി)  ഡനി.പനി.സനി.-കേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  കൂടുന്നതനിനുളള  നടപടനി

സസതീകേരനിചവരുന. 

ട്രെഭാഫനികേച്ച് അപകേടങ്ങള കുറയന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

149 (3534)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആവശലത്തനികലയഭായനി ജനി.പനി.എസച്ച് സലാംവനിധഭാനമുള പകട്രെഭാള

വഭാഹനങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള  വഭാഹനങ്ങചള  ജനി.പനി.എസച്ച്.  ട്രെഭാക്കനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനത്തനില്

ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വഭാഹന  അപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനുലാം  യഭാതക്കഭാരുചട  സുരക്ഷ

ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി എന്കഫഭാഴച്ച്ചമന്റെച്ച് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലൂചടയുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചടയുലാം  ഗതഭാഗത  സലാംവനിധഭാനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം

കറഭാഡപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  കലഭാക്കല്

കപഭാലതീസുലാം  ഹഹകവ  കപഭാലതീസുലാം  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസുലാം  ഉളചപചടയുളള

കസനഭാലാംഗങ്ങചള  വനിനലസനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  കറഭാഡുകേളനില്  അമനിതകവഗത

കുറയന്നതനിനുലാം  കറഭാഡച്ച്  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കുനചവന്നച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം

നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരക്കച്ച്  വര്ദനിചവരുന്ന  സന്ദര്ഭങ്ങളനിലലാം

സ്ഥലങ്ങളനിലലാം  സഭാഹചരലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കൂടുതല്  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥരുചട

കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചവരുനണച്ച്.  പ്രധഭാന സ്ഥലങ്ങളനിലലാം ജലാംഗ്ഷനുകേളനിലലാം സ്കൂള

പരനിസരങ്ങളനിലലാം  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേളനിലലാം  വഭാഹന  ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനച്ച്

കപഭാലതീസനിചന സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിചനയുലാം നനികയഭാഗനിചവരുനണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  ചചഹകവ  പകട്രെഭാള  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം

ജനി.പനി.എസച്ച്. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ചപഭാത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നച്ച്  ഇതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
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കറഷനനിലാംഗച്ച് ഇന്ചസക്ടറുചട ആതഹതല 

150  (3535)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കച്ച്  സഹപ  ഓഫതീസനിചല  കറഷനനിലാംഗച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്
അനനില്രഭാജച്ച് ആതഹതല ചചയ്യുവഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അനനില്രഭാജച്ച്  എഴുതനിയ ആതഹതലഭാക്കുറനിപച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ആതഹതലക്കച്ച് ഇടയഭാക്കനിയ കേഭാരണലാം പ്രസ്തുത കുറനിപനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  അനനില്രഭാജച്ച്  എഴുതനിയ  ആതഹതലഭാക്കുറനിപച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
ആതഹതലഭാക്കുറനിപനിചല  വനിവരങ്ങള  ഇസൗ  ഘടത്തനില്  ചവളനിചപടുത്തുന്നതച്ച്
ഉചനിതമല. 

കേനിഴുവനിലലാം പഞഭായത്തനിനുകേതീഴെനിലളള സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയത്തനിചല സഭാമൂഹനികേ
വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടയഭാന് നടപടനി 

151 (3536)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചനിറയനിന്കേതീഴെച്ച് തഭാലൂക്കനിചല കേനിഴുവനിലലാം പഞഭായത്തനിചല 1-ാം വഭാര്ഡനിൽ
നനിലവനിൽ അടഞകേനിടക്കുന്ന സഭാലാംസഭാരനികേ നനിലയത്തനിചന്റെ മുകേളനിലചത്ത നനിലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനിലാംകനഷലത്തനിചന്റെ  മറവനില്  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില്  നടക്കുന്ന
ബഹളങ്ങളുലാം  മദലപഭാനവുലാം  മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഉപകയഭാഗലാം  ഉളചപചടയുള  സഭാമൂഹനികേ
വനിരുദ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാംമൂലലാം  നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം  അയല്വഭാസനികേളക്കുലാം  ഉണഭാകുന്ന
ബുദനിമുടച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സഭാമൂഹനികേ വനിരുദര് ചകേ.എസച്ച്.ഇ.ബനി.  മതീറര് ഉളചപചടയുള
സഭാധനങ്ങള അടനിച തകേര്ത്തതച്ച് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ജനിലാംകനഷലലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേകയഭാ  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുകേകയഭാ
ചചയ്യുകമഭാ;  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനി
അടനിയനരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചനിറയനിന്കേതീഴെച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്
കഫഭാണ  മുകഖന  വനിവരലാം  ലഭനിചതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  പ്രസ്തുത  സ്ഥലത്തച്ച്
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പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുളളതലാം  ഇത്തരത്തനിലളള  കേഭാരലങ്ങള  ശദയനില്ചപടനിടനിലഭാത്തതമഭാകുന.
പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  ശക്തമഭായ  കപഭാലതീസച്ച്  പകട്രെഭാളനിലാംഗലാം  കപഭാലതീസച്ച്
നനിരതീക്ഷണവുലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശദയനില്ചപടഭാല്
കേര്ശനമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ചഭാലക്കുടനി റൂറല് എസച്ച്.പനി. ഓഫതീസച്ച് 

152  (3537)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനിൽ  റൂറല് എസച്ച്.പനി.  ഓഫതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി മുനനിസനിപല് ജലാംഗ്ഷനനിൽ  കനരകത്ത കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴച്ച്
സ്ഥനിതനി  ചചയനിരുന്ന  കദശതീയ  പഭാതകയഭാടച്ച്  കചര്ന്ന  സ്ഥലത്തച്ച്  റൂറല്  എസച്ച്.പനി.
ഓഫതീസച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ചനിതറയനില് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് 

153  (3538)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനിതറയനിൽ കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

വളവുപച  (ചനിതറ)  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനച്ച്  ആവശലമഭായ  അലാംഗബലലാം
അനുവദനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഹരനിപഭാടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 

154  (3539)  ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്;

(ബനി)  എന്നകത്തയച്ച്  ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണച്ച്
പദതനിയനിടനിട്ടുളളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   ഹരനിപഭാടച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കേസഭാര്കടഴനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതഗതനിയനില്   നടനവരുന.   ടനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  70%
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2017  ഏപ്രനില്  30-നച്ച്  മുമ്പച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

അഴെതീക്കല് ബതീചനിചല സഭാമൂഹലവനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ലഹരനി ഉപകഭഭാഗവുലാം 

155  (3540)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആലപഭാടച്ച് പഞഭായത്തനിലളള
അഴെതീക്കല്  ബതീചനില്  അടുത്തകേഭാലത്തച്ച്  സഭാമൂഹലവനിരുദപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലഹരനി
ഉപകഭഭാഗവുലാം വര്ദനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബതീചനിചലത്തുന്നവചര ആക്രമനിക്കുന്ന സലാംഭവങ്ങള അടുത്തകേഭാലത്തഭായനി
വര്ദനിക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരത്തനില് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര്
ചചയ്തുചവന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അഴെതീക്കല് ബതീചനിചല  ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഒരു സ്ഥതീരലാം  കപഭാലതീസച്ച്  ഔടച്ച്കപഭാസച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി)  ശദയനില്ചപടനിടനില.   എന്നഭാല്  ബതീചനിചലത്തനിയ  സന്ദര്ശകേചര
ആക്രമനിചതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഓചനിറ  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ചചക്രലാം  നമ്പര്
447/2017 ആയനി ഒരു കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

കമഭാകടഭാര് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച് ആഫതീസര് 

156  (3541)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസനില്  കമഭാകടഭാര്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച്  ആഫതീസര്
തസനികേയനില് നനിലവനില് എത ഒഴെനിവുകേളുണച്ച്;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവുകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനിലള  ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

തസനികേ ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം 

ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.(എലാം.റനി.) 1 

കമഭാകടഭാര് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച് ഇന്ചസക്ടര് 4 

കമഭാകടഭാര് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച് സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് 3 

(ബനി) കമഭാകടഭാര് ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച് സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് തസനികേയനിചല 3 ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനുകവണനി  21-4-2015-ല്  കകേരള  പബനികേച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കേമ്മേതീഷനച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.  (എലാം.റനി.),  കമഭാകടഭാര്  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച്
ഇന്ചസക്ടര്  എന്നതീ  തസനികേകേളനിചല  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

ജനിലഭാനര സ്ഥലലാംമഭാറലാം ലഭനിച സനിവനില് കപഭാലതീസച്ച് ഓഫതീസര്മഭാര് 

157  (3542)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എ.ആർ. (AR) ഇന്റെര് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ട്രെഭാന്സ്ഫറനിലൂചട സ്ഥലലാം മഭാറലാം ലഭനിച സനിവനിൽ
കപഭാലതീസച്ച്  ഓഫതീസർമഭാർക്കച്ച് കലഭാക്കല് കസഷനനികലയച്ച്  കപഭാകുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനില്
തടസമുകണഭാ; ഉചണങനില് ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

10-12-2010  തതീയതനിയനിചല  ജനി.ഒ.(പനി.)  നമ്പര്  268/2010/ആഭല.  പ്രകേഭാരലാം
31-3-2010-നച്ച് കശഷലാം എ.ആറനില് തടരഭാന് സമ്മേതപതലാം നല്കേനിയനിട്ടുള ആര്ക്കുലാം
കലഭാക്കല്  കസഷനനികലയച്ച്  കപഭാകേഭാന്  നനിയമസഭാധുതയനില.  ഇസൗ  വലവസ്ഥ  ഇന്റെര്
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച് ട്രെഭാന്സ്ഫറനിനുലാം ബഭാധകേമഭാണച്ച്. 

പുത്തലത്തച്ച് നസനിറുദ്ദേതീന് ചകേഭാലകക്കസച്ച് 

158  (3543)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല കവളലാം പഞഭായത്തനില് പുത്തലത്തച്ച്
നസനിറുദ്ദേതീന്  ചകേഭാലചചയചപടതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  എത  പ്രതനികേചള  ഇതനിനകേലാം
അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്;
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(ബനി)  അറസച്ച്  ചചയചപടവരുചട  കപരുലാം  അവര്ചക്കതനിചര  ചുമത്തനിയനിട്ടുള

വകുപ്പുകേളുലാം ഏചതഭാചക്ക എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനിചന്റെ  കുറപതലാം  ഇതനിനകേലാം  കകേഭാടതനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില് ഏതച്ച് കകേഭാടതനിയനിലഭാണച്ച് സമര്പനിചതച്ച്;

(ഡനി)  കകേസനില്  ചസഷലല്  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂടചറ  നനിയമനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്

അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധമഭായ  ഫയല്

(69914/C4/16/Home) ഇകപഭാള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  പുത്തലത്തച്ച്  നസനിറുദ്ദേതീന്

വധകക്കസനിചല 7 പ്രതനികേളുളതനില് എലഭാകപചരയുലാം അറസച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) കുറലഭാടനി പനി.എസച്ച്. ഹക്രലാം നമ്പര് 634/2016 u/s 302 r/w 34 & added

201, 202, 212 IPC പ്രകേഭാരലാം അറസച്ച് ചചയ കകേസനിചല പ്രതനികേളുചട വനിവരലാം ചുവചട

കചര്ക്കുന. 

1. ബഷതീര് S/o. അമ്മേതച്ച് 

2. അന്ത്രു S/o. ഇബഭാഹനിലാം 

3. റഫതീഖച്ച്  S/o. അമ്മേതച്ച് 

4. റഫതീഖച്ച്  S/o. അസുപനി 

5. മുഹമ്മേദച്ച് S/o. അന്ത്രു 

6. സഭാദനിഖച്ച് S/o. കുഞ്ഞമ്മേതച്ച് 

7. സഭാബനിത്തച്ച് S/o. ബഷതീര് 

(സനി)  കമല്  കകേസനിചന്റെ  കുറപതലാം  1-11-2016-ാം  തതീയതനി  ബഹുമഭാനചപട

നഭാദഭാപുരലാം  ജുഡതീഷലല്  ഫസച്ച്  ക്ലെെഭാസച്ച്  മജനികസ്ട്രേറച്ച്  കകേഭാടതനി  -  1  മുമ്പഭാചകേ

സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) ഇല. കുറലഭാടനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനിചല ഹക്രലാം നമ്പര് 634/16 കകേസനില്

ചസഷലല് പബനികേച്ച് കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂടചറ നനിയമനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധചപട അകപക്ഷയനികനല്

ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫച്ച് കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം വഭാങ്ങനി പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 
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ജുഡതീഷലല് ഫസച്ച്  ക്ലെെഭാസച്ച് മജനികസ്ട്രേടനിചന്റെ മരണലാം 

159  (3544)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജുഡതീഷലല്  ഫസച്ച്  ക്ലെെഭാസച്ച്  മജനികസ്ട്രേടഭായനിരുന്ന  വനി.ചകേ.
ഉണനികൃഷ്ണചന്റെ  മരണലാം  സനി.ബനി.ചഎ.  അകനസഷനിക്കണചമന്നച്ച്  ആവശലചപടച്ച്
സമര്പനിച  അകപക്ഷയനിന്കമല്  സസതീകേരനിച  തടര്നടപടനി  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജുഡതീഷലല്  ഫസച്ച്  ക്ലെെഭാസച്ച്  മജനികസ്ട്രേടഭായനിരുന്ന  ഉണനികൃഷ്ണചന്റെ
മരണലാം  സനി.ബനി.ചഎ.  അകനസഷനിക്കണലാം  എന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുള  അകപക്ഷ
അകനസഷണത്തനിനുലാം  റനികപഭാര്ടനിനുമഭായനി  20-1-2017-ചല  6090/ചജ1/2017/ആഭലനരലാം
നമ്പര് കേത്തനിചനഭാപലാം സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനിക്കച്ച്  അയചചകേഭാടുത്തനിട്ടുളതഭാണച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിയുചട റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭലമഭായനിടനില. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുള അക്രമലാം 

160  (3545)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട ടനി.സനി.ഉലഭാസനിചനയുലാം കുടുലാംബചത്തയുലാം
(തടത്തനിപറമ്പനില്  പണപനിളനി  പനി.ഒ.,  മൂവഭാറപുഴെ)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞ  പുതവതര
രഭാതനിയനില് വതീടുകേയറനി ആക്രമനിചവരുചട കപരനില് എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച;

(ബനി) പ്രതനികേചള അറസച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണചമനഭാണച്ച്;

(സനി) ഏചതങനിലലാം പ്രതനികേചള ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാനുള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
അതനിനുള കേഭാരണലാം എനഭാണച്ച്;

(ഡനി)  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുള
അക്രമലാം  തടയല് നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കകേചസടുത്തച്ച്  ശനിക്ഷഭാനടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശതീ.  ടനി.  സനി.  ഉലഭാസനിചന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  മനിനനി  ഉലഭാസനിചന്റെ  ചമഭാഴെനി
പ്രകേഭാരലാം  1-1-2017  തതീയതനി  മൂവഭാറപുഴെ കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില് ഹക്രലാം  13/17  u/s
143,  147,  148,  452,  323,  324,  149  IPC  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്
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ആകരഭാപണ  വനികധയരഭായവര്ചക്കതനിചര  ചസക്ഷന്  451,  324,  323,  34  IPC
പ്രകേഭാരവുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ   വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുള  അതനിക്രമലാം
തടയല് നനിയമലാം Sec.3(1)(s), 3(2)(v)(a) of SC/ST POA Act പ്രകേഭാരമുള വകുപച്ച്
കചര്ത്തച്ച് മൂവഭാറപുഴെ ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(ബനി)  കുറകൃതലത്തനില്  ഉളചപടനിട്ടുളതച്ച്  എന്നച്ച്  ചവളനിവഭായനിട്ടുള  ചഫബനിന്,
അനതീഷച്ച്,  കജഭാണനി  എന്നനിവചര  2-1-2017-ല് അറസച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  പ്രതനിപടനികേയനിലള
കറഭാബനിന് ഒളനിവനില് കപഭായതനിനഭാല് ടനിയഭാചന അറസച്ച് ചചയഭാന് സഭാധനിചനിടനില.  

(സനി)  എഫച്ച്.ചഎ.ആര്.  കകേഭാളത്തനില്  കചര്ത്തനിരുന്ന  ആകരഭാപണ  വനികധയരഭായ
രതതീഷച്ച്,  ഹമക്കനിള  എന്നനിവര്  കുറകൃതലത്തനില്  ഉളചപടനിടനില  എന്നച്ച്  തടര്
അകനസഷണത്തനില് ചവളനിവഭായനിട്ടുളതനിനഭാല് ടനിയഭാനഭാചര പ്രതനികകേഭാളത്തനില് നനിനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  Sec.3(1)(s),  3(2)(v)(a)  of  SC/ST  POA  Act
പ്രകേഭാരമുള വകുപച്ച് കചര്ത്തച്ച് മൂവഭാറപുഴെ ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കകേഡറച്ച് 

161  (3546)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിചല എലഭാ സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിലലാം സ്റ്റുഡന്റെച്ച് കപഭാലതീസച്ച്
കകേഡറച്ച്  യൂണനിറകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇക്കഭാരലത്തനില് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാണനിടനില. നനിലവനില് SPC
യൂണനിറകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന്ന 526 സ്കൂളുകേളക്കച്ച് പുറകമ SPC-യുചട സലാംസ്ഥഭാനതല
ഉപകദശകേ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ  48  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്ക്കൂടനി  ഇചക്കഭാലലാം
SPC-യുചട പ്രവര്ത്തനലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പനിന്വലനിച കകേസ്സുകേള 

162 (3547) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത
കകേസ്സുകേള പനിന്വലനിചനിട്ടുണച്ച്;
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(ബനി)  ജനില തനിരനിചള കേണക്കുലാം കേഭാസര്കകേഭാടച്ച്  ജനിലയനില് പനിന്വലനിക്കചപട
കകേസ്സുകേളുചട ഹക്രലാംനമ്പരുകേള കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് തനിരനിചലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  153(A)  വകുപ്പുകേള  കചര്ത്തച്ച്  ചുമത്തചപട  എത  കകേസ്സുകേള
പനിന്വലനിക്കചപടനിട്ടുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേസ്സുകേള പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) 46 കകേസ്സുകേള 

(ബനി)  ജനില  തനിരനിചള  കേണക്കുകേള  അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്.*

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് കകേസ്സുകേചളഭാനലാം തചന്ന പനിന്വലനിചനിടനില. 

(സനി)   153(A)  വകുപ്പുകേള  കചര്ത്തച്ച്  ചുമത്തചപട  കകേസ്സുകേചളഭാനലാം  തചന്ന
പനിന്വലനിചനിടനില. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കകേസ്സുകേള പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനച്ച് എതനിര്പനില എന്ന വനിവരലാം
ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനികേചള അറനിയനിക്കുകേ മഭാതമഭാണച്ച് ചചയ്യുന്നതച്ച്. കകേഭാടതനിയഭാണച്ച്
ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച അനനിമ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാള്ളുന്നതച്ച്. ചപഭാതജനവനിരുദമഭായനിട്ടുളതലാം
കപഭാലതീസനിചനതനിചരയുള  ആക്രമണലാം,  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  കനചര  ആക്രമണലാം,
പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയച്ച്  കമല്  ചപഭാതമുതല്  നഭാശനഷ്ടലാം  എന്നതീ  ഗരുതരമഭായ
കുറകൃതലങ്ങള  ഉളചപടനിട്ടുചണന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ഉത്തമകബഭാധലമുള
കകേസ്സുകേള  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അനുമതനി  നല്കേഭാറനില.  ഒരു  കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന്
കകേസച്ച്  പനിന്വലനിക്കഭാന്  എതനിര്പനില  എന്നറനിയനിചഭാല്  അതമഭായനി  ബന്ധചപട
കേസൗണര്  കകേസ്സുകേള  പനിന്വലനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്  എനലാം  അറനിയനിക്കഭാറുണച്ച്.  കകേസച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ബന്ധചപട  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനികയഭാടച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ആവശലചപടഭാറുണച്ച്.  ക്രനിമനിനല്  നടപടനി  നനിയമസലാംഹനിതയനിചല  321-ാം  വകുപച്ച്
പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  അധനികേഭാരത്തനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
കകേസ്സുകേള പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇപ്രകേഭാരലാം നനിരഭാകക്ഷപപതലാം നല്കുന്നതച്ച്. 

മുലകശ്ശേരനി പറമ്പനളനി കക്ഷതത്തനില് കമഭാഷണലാം 

163  (3548)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല പഭാവറടനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് അതനിര്ത്തനിയനില്ചപട
മുലകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനില് പറമ്പനളനി കക്ഷതത്തനില് നനിനലാം 179 നനിലവനിളക്കുകേള

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കമഭാഷണലാം  കപഭായതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  328/2016-ാം നമ്പരഭായനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്
ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  കകേസനിചന്റെ  അകനസഷണലാം  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്
ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  പഭാവറടനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  അതനിര്ത്തനിയനില്ചപട  മുലകശ്ശേരനി
പഞഭായത്തനില്  പറമ്പനളനി  കക്ഷതത്തനില്  നനിനലാം  177  നനിലവനിളക്കുകേള
കമഭാഷണലാം  കപഭായതമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുള  പരഭാതനിയനില്  പഭാവറടനി  കപഭാലതീസച്ച്
അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയുലാം  എന്നഭാല്  അകനസഷണത്തനില്  ടനി  കകേസനിചല
പ്രതനികേചളക്കുറനികചഭാ  നഷ്ടചപട  മുതലകേചളക്കുറനികചഭാ  കേഭാരലമഭായ  വനിവരങ്ങചളഭാനലാം
ലഭലമഭായനില.  ആയതനിനഭാല് ടനി കകേസച്ച്  31-5-2016-ാം തതീയതനി  undetected  ആയനി
ബന്ധചപട കകേഭാടതനിയനില് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പയന്നൂരനിചല ഹക്കനിലാം വധലാം 

164 (3549) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പയന്നൂരനിചല ഹക്കനിലാം വധലാം അകനസഷനിക്കുന്ന സനി.ബനി.ഐ.സലാംഘത്തനിനച്ച്
തഭാമസ സസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതച്ച് എവനിചടയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനിചന്റെ വഭാടകേ അനുവദനിക്കുന്നതച്ച് ഏതച്ച് വകുപനില് നനിന്നഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാടകേ അനുവദനിക്കുന്നതനില് എചനങനിലലാം കേഭാലതഭാമസലാം വന്നനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വഭാടകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിചല കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം സനി.ബനി.ഐ.സലാംഘത്തനിനച്ച്
തഭാമസ സസൗകേരലത്തനിനച്ച് എചനങനിലലാം പ്രയഭാസലാം അനുഭവചപടനിരുനകവഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പയന്നൂര്  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  റസച്ച്  ഹസൗസനിലഭാണച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.
അകനസഷണ സലാംഘത്തനിനച്ച് തഭാമസസസൗകേരലലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുളതച്ച്. 

(ബനി & സനി) 14-8-2014 തതീയതനിയനിചല 85781/എലാം3/2013/ആഭലനരലാം നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  സനി.ബനി.ചഎ.  അകനസഷണ  സലാംഘത്തനിനച്ച്  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി. റസച്ച്
ഹസൗസുകേളനിലലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ഗസച്ച്  ഹസൗസുകേളനിലലാം  മറലാം  അകനസഷണഭാര്തലാം
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സസൗജനലമഭായനി  തഭാമസ  സസൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  28-7-2016
തതീയതനിയനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1110/2016/പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  റസച്ച് ഹസൗസുകേളനില് സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച് കകേസകനസഷണത്തനിനഭായനി
വഭാടകേരഹനിതമഭായനി  മുറനികേള  നല്കേനിയനിരുന്ന  രതീതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുണഭായനി.
ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.-യച്ച്  കകേസകനസഷണത്തനിനഭായനി  കേലഭാമ്പച്ച്  ഓഫതീസച്ച്
സസൗകേരലവുലാം അനുബന്ധ കസവനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം
ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(ഡനി) പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി. റസച്ച് ഹസൗസുകേളനില് വഭാടകേരഹനിതമഭായനി ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന്ന
കേലഭാമ്പച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  സസൗകേരലലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.
അകനസഷണ സലാംഘലാം പയന്നൂര് റസച്ച് ഹസൗസനിചല മുറനികേള ഒഴെനിഞചകേഭാടുത്തനിരുന.
സുഗമമഭായ  കകേസകനസഷണത്തനിനഭായനി  പയന്നന്നൂര്  റസച്ച്  ഹസൗസനില്ത്തചന്ന
തഭാമസസസൗകേരലലാം   ലഭലമഭാക്കണചമന്നച്ച്  സനി.ബനി.ചഎ.  അകനസഷണ  സലാംഘലാം
ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.  ആഭലനര  വകുപ്പുതചന്ന  ഇസൗ  വഭാടകേ  നല്കേണചമന്ന  ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

കപഭാലതീസുകേഭാരുചട പരനിശതീലനകേഭാലലാം സര്വതീസഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാന് നടപടനി 

165  (3550)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസുകേഭാരുചട  പരനിശതീലനകേഭാലലാം  സര്വതീസഭായനി  പരനിഗണനിചച്ച്  ഒരു
വഭാര്ഷനികേ  ഇന്ക്രനിചമന്റെച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  GO(MS)  No.185/2011/Home  നമ്പർ
ഉത്തരവച്ച് നനിലവനിലകണഭാ; പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കപഭാലതീസനില്  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  തടര്ന്നച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖഭാനരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  കജഭാലനി  കനടുകേയുലാം  ചചയ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകൂടനി പ്രസ്തുത ഇന്ക്രനിചമന്റെച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉത്തരവച്ച് നനിലവനിലണച്ച്. പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

(ബനി)  കകേരള  കപഭാലതീസനില്  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  തടര്ന്നച്ച്
പനി.എസച്ച്.സനി.  മുഖഭാനരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  കജഭാലനി  കനടനിയ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
23-5-2016-ചല സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്) നമ്പര് 160/2016/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം 2014-ചല

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ശമ്പള  പരനിഷരണത്തനിനച്ച്  മുമള ശമ്പള ചസയനിലനില്  (pre-revised)  200  രൂപ
കപഴണല്  കപ  ശമ്പള  പരനിഷരണത്തനിനഭായനി  അനുവദനിചചകേഭാണ്ടുലാം  ടനിയഭാളുകേളുചട
പരനിശതീലനകേഭാലലാം  ചപന്ഷനുലാം  ശമ്പള  പരനിഷരണത്തനിനച്ച്  ചവയനികറജനിനച്ച്
പരനിഗണനിചലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

തനിരുവനനപുരലാം ലഭാ കകേഭാകളജനിചല യൂണനിയന് ചതരചഞ്ഞടുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട
അക്രമലാം 

166 (3551)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ലഭാ  കകേഭാകളജനിചല  യൂണനിയന്  ചതരചഞ്ഞടുപനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്
അദലഭാപകേചരയുലാം മറച്ച് യൂണനിയന് പ്രവര്ത്തകേചരയുലാം എസച്ച്.എഫച്ച്.ഐ. പ്രവര്ത്തകേര്
മുറനിയനില് പൂടനിയനിട കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അക്രമ സലാംഭവങ്ങളക്കച്ച് കനതൃതസലാം ചകേഭാടുക്കുന്ന വനിദലഭാര്തനി സലാംഘടനകേളക്കച്ച്
എതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാചത  കപഭാലതീസച്ച്  നനിഷനിയമഭാകുന്നതചകേഭാണഭാണച്ച്
ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ഉണഭാകുന്നചതന്ന പരഭാതനി പരനിഗണനിചച്ച് അക്രമലാം കേഭാണനിക്കുന്ന
വനിദലഭാര്തനികേചള നനിയമത്തനിനച്ച് മുമ്പനില് ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇത്തരത്തനില് പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  അക്രമനികേളക്കുലാം  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങളക്കുചമതനിചര  കപഭാലതീസച്ച്
നനിഷനിയതസലാം  പഭാലനിക്കുന്നനില.  അക്രമനികേളക്കുലാം  കുറവഭാളനികേളക്കുചമതനിചര  കേര്ശന
നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

പനതീരഭാങഭാവച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് 

167  (3552)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  സനിറനി പരനിധനിയനില് പനതീരഭാങഭാവച്ച്  ആസ്ഥഭാനമഭായനി ഒരു
കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന വളചരക്കഭാലമഭായുള ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  പുതതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനുകേളുചട
മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  പനതീരഭാങഭാവച്ച്  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിയനില് നനിനലാം ലഭനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ഹര്ത്തഭാലകേള 

168 (3553) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനചമഭാട്ടുക്കച്ച്
ബഭാധകേമഭാകുന്ന  രതീതനിയനില്  എത  ഹര്ത്തഭാലകേള  നടന;  ഏചതഭാചക്ക  രഭാഷതീയ
പഭാര്ടനികേളഭാണച്ച് ഇവ ഓകരഭാനലാം ആഹസഭാനലാം ചചയതച്ച്;

(ബനി)  പ്രഭാകദശനികേ തലത്തനില് എത ഹര്ത്തഭാലകേള ഇതവചര നടനചവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്
രണച്ച് ഹര്ത്തഭാലകേള നടന്നനിട്ടുണച്ച്. 13-10-2016-നച്ച് ബനി.ചജ.പനി.-യുലാം 28-11-2016 -നച്ച്
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉലാം സലാംസ്ഥഭാന ഹര്ത്തഭാലകേള നടത്തനിയനിരുന. 

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  പ്രഭാകദശനികേ
തലത്തനില് ഇതവചര 67 ഹര്ത്തഭാലകേള നടന്നനിട്ടുണച്ച്. 

ഏറമഭാനൂരനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച് യൂണനിറച്ച് 

169 (3554)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏറമഭാനൂരനില്  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  അനുവദനിക്കണചമന്ന  ആവശലത്തനികനല്
എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യൂണനിറച്ച്  അടനിയനരമഭായനി  അനുവദനിക്കുവഭാൻ  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലനില.  ഏറമഭാനൂരനില്
ട്രെഭാഫനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  അനുവദനിക്കണചമന്ന  ആവശലലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിയനില് നനിനലാം വനിശദമഭായ ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് തടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 
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മുഖലമനനിചയ അപകേടചപടുത്തഭാന് ശമലാം 

170  (3555)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുഖലമനനിചയ  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനകേത്തച്ച്  വചച്ച്
ആക്രമനിചച്ച്  അപകേടചപടുത്തഭാന് ശമനിച സലാംഭവലാം  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് അതച്ച്
ഏതച്ച് ജനിലയനില് വചഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംഭവത്തനില്  അകദ്ദേഹത്തനിനച്ച്  പരനികക്കല്ക്കുകേയുണഭാകയഭാ;
എങനില് അതനിചന്റെ സസഭഭാവചമനഭായനിരുന എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ആ സലാംഭവത്തനിചനതനിചര കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുകണഭാ; ആചരഭാചക്കയഭാണച്ച്
പ്രതനികേള; പ്രതനികേളുചട രഭാഷതീയ പശഭാത്തലലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കകേസനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അവസ്ഥ എനഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ   - ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് മുഖലമനനിചയ ആക്രമനിചച്ച്  അപകേടചപടുത്തഭാന്
ശമനിചതഭായ സലാംഭവലാം ഉണഭായനിടനില.  

സതീകേളക്കുലാം ചപണകുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള അക്രമങ്ങള 

171 (3556)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതീകേളക്കുലാം  ചപണകുടനികേളക്കുചമതനിചര  നടത്തുന്ന
അക്രമങ്ങളുലാം  ചൂഷണങ്ങളക്കുചമതനിചര  എചനലഭാലാം  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണച്ച്
ആവനിഷരനിചനിട്ടുളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തനിലള
അതനിക്രമങ്ങള  കേഭാണനിച  എത  കപര്ചക്കതനിചര  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുചമതനിരഭായ  അക്രമങ്ങളുലാം  ചൂഷണങ്ങളുലാം
തടയുന്നതനികലയഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനനിതഭാ
ചഹല്പച്ച്  ഹലനുലാം  വനനിതകേളുചട  പരഭാതനികേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേലാം  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനി
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനഭായനി  വനനിതഭാചസല്ലുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  സസയരക്ഷയലാം  ആതഹധരലലാം
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വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്,  കുടുലാംബ  യൂണനിറകേള,  റസനിഡന്സച്ച്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നനിവരുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വനനിതകേളക്കുലാം
ചപണകുടനികേളക്കുലാം  ചസല്ഫച്ച്  ഡനിചഫന്സച്ച്  പരനിശതീലന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേസൗമഭാര  പ്രഭായക്കഭാരുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  മറലാം  പ്രശ്നങ്ങള
കേചണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനനിതഭാചസലനില്  എലഭാ  ദനിവസവുലാം
കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്  സസൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  സതീകേചളയുലാം
ചപണകുടനികേചളയുലാം യഭാതഭാകവളയനിലലാം ചപഭാതസ്ഥലത്തുലാം മറലാം ശലലലാം ചചയ്യുന്നവചര
പനിടനികൂടുന്നതനിനഭായനി പനിങച്ച് ബതീറച്ച് പദതനി നടത്തനിവരുന. സ്കൂള, കകേഭാകളജച്ച്,  കുടുലാംബ
യൂണനിറകേള,  സതീചതഭാഴെനിലഭാളനികേള  കൂടുതലള  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
നനിയമ കബഭാധന ക്ലെെഭാസുകേള നടത്തനി വരുന. സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയുള
അതനിക്രമങ്ങള  തടയുന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്  പരനിസരങ്ങള,  ചറയനില്കവ
കസഷനുകേള,  ബസച്ച്  സഭാന്റുകേള,  തനിരകക്കറനിയ  നനിരത്തുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
വനനിത  കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര  പകട്രെഭാളനിലാംഗനിനച്ച്  നനികയഭാഗനിചവരുനണച്ച്.  സതീ
സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബപ്രശ്നങ്ങളനില്  തതീര്പ്പു  കേലനിക്കുകേയുലാം
കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്  ആവശലമഭായ  പരഭാതനികേളനില്  കേസൗണസലനിലാംഗച്ച്  നല്കുകേയുലാം
കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡന്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേള, സ്കൂളുകേള, കകേഭാകളജുകേള എന്നതീ
തലങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലെെഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരനികേയുലാം ചചയ്യുന. ''നനിര്ഭയ''
പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സതീ സുരക്ഷ പ്രതനികരഭാധ പരനിപഭാടനി,  കപഭാലതീസച്ച്  ഷഭാകഡഭാ
പകട്രെഭാളനിലാംഗച്ച്,  പനിങച്ച്  പകട്രെഭാള,  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമഭായ  വനനിതഭാ
ചഹല്പച്ച് ഹലന് എന്നതീ പദതനികേളുലാം നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഇത്തരത്തനിലള
അതനിക്രമങ്ങള കേഭാണനിച 14619 കപര്ചക്കതനിചര കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. ജനില
തനിരനിചള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*.  

ലഹരനിവസ്തുക്കളുചട വനിലന 

172  (3557)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച് പരനിസരങ്ങളനില് മയക്കുമരുനലാം മറച്ച് ലഹരനിവസ്തുക്കളുലാം വനിലന
നടത്തുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച് കപഭാലതീസച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സ്കൂള-കകേഭാകളജച്ച് പരനിസരങ്ങളനില് മയക്കുമരുനലാം മറച്ച് ലഹരനിവസ്തുക്കളുലാം വനിലന
നടത്തുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ജനഹമതനി  കപഭാലതീസച്ച്,  ജഭാഗ്രത  സമനിതനികേള,
പനി.ടനി.എ.,  എസച്ച്.പനി.സനി.,  സ്കൂള ചപ്രഭാടക്ഷന് ഗ്രൂപച്ച് (എസച്ച്.പനി.ജനി.),  ലഹരനി വനിരുദ

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കേഭാവല്ക്കൂട യൂണനിറകേള, റസനിഡന്സച്ച് അകസഭാസനികയഷനുകേള എന്നനിവ മുഖഭാനരലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിചവരുന.  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേചള
മയക്കുമരുന്നനിചന്റെ  ദൂഷലവശങ്ങചളക്കുറനിചച്ച്  കബഭാധവഭാനഭാരഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഇതനിചനതനിചര
ജഭാഗ്രത  പുലര്ത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആഭലനര,  വനിദലഭാഭലഭാസ,
ആകരഭാഗല വകുപ്പുകേളുചട സഹകേരണകത്തഭാചട  ''ക്ലെെതീന് കേലഭാമ്പസച്ച് കസഫച്ച് കേലഭാമ്പസച്ച്''
എന്ന  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേളക്കച്ച്  പുറകമ  സ്കൂള,  കകേഭാകളജച്ച്  പരനിസരങ്ങളനിചല  കേടകേളനിലലാം  മറലാം
കപഭാലതീസച്ച്  ചറയ്ഡുകേള നടത്തനി പുകേയനില ഉത്പന്നങ്ങളുലാം പഭാന് മസഭാലകേളുലാം മറച്ച്
മയക്കുമരുന്നച്ച്  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  പനിടനിചചടുക്കുകേയുലാം ശതീതള പഭാനതീയങ്ങള,  ചഎസതീലാം,
കുടനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  മറച്ച്  ഉത്പന്നങ്ങള  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിപനിചലാം
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള  എടുക്കുനണച്ച്.  പുകേയനില  ഉത്പന്നങ്ങളുലാം  മദലവുലാം
വനില്ക്കുന്നതനിനച്ച്  വനിദലഭാഭലഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനിനമുള ദൂരപരനിധനി  കൃതലമഭായനി
പഭാലനിക്കുനകണഭാചയന്നച്ച് കേര്ശനമഭായനി കപഭാലതീസച്ച് നനിരതീക്ഷനിക്കുനണച്ച്. 

മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നച്ച് തടങ്ങനിയവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതമൂലമുള ദൂഷലവശങ്ങചളപറനി
കുടനികേളനില്  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഷഭാര്ടച്ച്  ഫനിലനിമുകേള  നനിര്മ്മേനിചച്ച്
തതീകയററുകേളനിലലാം ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലലാം സ്കൂളുകേളനിലലാം കകേഭാകളജുകേളനിലലാം പ്രദര്ശനിപനിചച്ച്
കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിവരുന.  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം
പരനിസരങ്ങളുലാം  ലഹരനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
ലഹരനിമുക്ത  കബഭാര്ഡുകേള  പനി.ടനി.എ.-കേളുചട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
മഭാതൃകേയനില് സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കേകലറലാംകേരയനിചല കപഭാലതീസച്ച് കസഷചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

173 (3558)  ചപ്രഭാഫ  .    ചകേ  .    യു  .    അരുണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ആളര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്

കേകലറലാംകേരയനില്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില്  ആവശലത്തനിനച്ച്

ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

3-3-2016 തതീയതനിയനിചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് (ഹകേ) നമ്പര് 83/2016/ആഭലനരലാം

പ്രകേഭാരലാം ആളര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം തസനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം

അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചള വനിജ്ഞഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുന്ന

നടപടനി അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
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മുഖലമനനിക്കച്ച് വധഭതീഷണനി 

174 (3559)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത മുഖലമനനിയുചട തലചകേഭായ്യുന്ന വലക്തനിക്കച്ച് ഒരു കകേഭാടനി
ഇനഭാലാം നല്കുചമന്ന മധലപ്രകദശനിചല ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്. കനതഭാവനിചന്റെ വഭാഗഭാനത്തനിചനതനിചര
എചനലഭാലാം നനിയമനടപടനികേള ഹകേചക്കഭാളഭാനഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഇതനികനഭാടനുബന്ധനിചച്ച്  എചനലഭാലാം  തരത്തനിലള  നടപടനികേളക്കച്ച്
സര്ക്കഭാര് തടക്കമനിടച്ച് കേഴെനിഞ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രസഭാവന  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുഖലമനനിചക്കതനിരഭായനിടഭായതനിനഭാല്
ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഇസൗ  സലാംഭവചത്ത  കകേരള  നനിയമസഭ  അപലപനിചനിട്ടുണച്ച്.  മറച്ച്
നടപടനികേള തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

ചകേഭാടഭാരക്കരയനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് യൂണനിറച്ച് 

175 (3560) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കരയനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച് യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദ്ദേശലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാടഭാരക്കര  ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്
അരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ)  ചകേഭാടഭാരക്കരയനില് നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന ട്രെഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  യൂണനിറച്ച്
27-2-2016 തതീയതനിയനിചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് നമ്പര് (എലാം.എസച്ച്.) 68/2016/ആഭലനരലാം
പ്രകേഭാരലാം ട്രെഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനഭായനി ഉയര്ത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ട്രെഭാഫനികേച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷചന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചച്ച്  ഗസറച്ച്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പുറചപടുവനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
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ദളനിതര്ചക്കതനിചരയുളള അതനിക്രമങ്ങള 

176 (T* 3561)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ദളനിതര്ചക്കതനിചരയുള അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിചവരുന്നതഭായ
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  നഭാലച്ച്  മഭാസത്തനിനനിചട  ദളനിതച്ച്,  ആദനിവഭാസനി  സതീകേളചക്കതനിചരയുള
അതനിക്രമത്തനിനച്ച് 366 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്തു എന്ന വഭാര്ത്ത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള  അതനിക്രമങ്ങളുലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷചത്തക്കഭാള
കൂടുതലഭാചണന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  രജനിസര്  ചചയനിരനിക്കുന്നതനില്  അധനികേവുലാം  ഹലലാംഗനികേ  ചൂഷണ
കകേസ്സുകേളഭാചണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില് ഇവചര അക്രമനികേളനില് നനിന്നച്ച് കമഭാചനിപനിചച്ച് സുരക്ഷനിതരഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) വന്കതഭാതനില് വര്ദനിചവരുന്നതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി) 161 കകേസ്സുകേള മഭാതകമ രജനിസര് ചചയനിട്ടുളള. 

(സനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  കുടനികേളചക്കതനിരഭായ  അതനിക്രമങ്ങളനില്  രജനിസര്  ചചയനിരനിക്കുന്നതനില്
കൂടുതല് ചചലലാംഗനികേ ചൂഷണ കകേസ്സുകേളഭാണച്ച്. 

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില്ചപട  അതനിക്രമങ്ങള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാല്  ഉടന്തചന്ന
കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയ്തുവരുന്നതലാം  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങളനില്  നനിലവനിലളള  നനിയമ
വലവസ്ഥയനുസരനിചച്ച്  അതനികവഗവുലാം  കേഭാരലക്ഷമവുമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
ശഭാസതീയ ചതളനിവുകേളുലാം മറച്ച് സഭാഹചരല ചതളനിവുകേളുലാം കശഖരനിചച്ച് പ്രതനികേളചക്കതനിചര
കകേഭാടതനിയനില് കുറപതലാം സമര്പനിചലാം വരുന. 

പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ഇളവുകേള 

177  (3562)  ശതീ  .  എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ഏചതങനിലലാം  ചചക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  അക്രഡനികറഷന്
ഉളതലാം ഇലഭാത്തതമഭായ പതപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് പരനികശഭാധനഭാ ഇളവുകേള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പ്രസച്ച് എന്നച്ച് കബഭാര്ഡച്ച് പ്രദര്ശനിപനിചചകേഭാണച്ച് പതപ്രവര്ത്തകേരലഭാത്ത
ഒടനവധനി  വഭാഹനങ്ങള ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധനയനിലഭാചതയുലാം  ട്രെഭാഫനികേച്ച്
നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചതയുലാം  നനിരത്തുകേളനില്  ഓടുന്നതച്ച്  പതനിവഭായനിരനിചക്ക
വലഭാജനഭാചര കേചണത്തുന്നതനിനച്ച് പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല. 

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള  അനധനികൃത  കബഭാര്ഡുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
വഭാഹനങ്ങളചക്കതനിചര  ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുനണച്ച്.
കൂടഭാചത ട്രെഭാഫനികേച്ച്  നനിയമലലാംഘനങ്ങള കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കമഭാകടഭാര്വഭാഹന
വകുപച്ച്  നനിരത്തുകേളനില്  കേര്ശന  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  പനിഴെ
ഇസൗടഭാക്കുന്നതളചപചടയുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയുലാം ചചയ്യുനണച്ച്. 

 ദുര്മനവഭാദത്തനിചന്റെ കപരനിലള ചൂഷണങ്ങള 

178 (3563)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അന്ധവനിശസഭാസങ്ങളുചടയുലാം  അനഭാചഭാരങ്ങളുചടയുലാം  മറവനില്
വര്ദനിച വരുന്ന ദുര്മനവഭാദത്തനിചന്റെ കപരനിലള ചൂഷണങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇത്തരത്തനിലള എത കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാറഭാകരഭാഗങ്ങളുലാം മറച്ച്  അസുഖങ്ങളുലാം ബഭാധനിച നനിര്ദനരഭായ ആളുകേള
ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കപഭായനി  ചൂഷണത്തനിനച്ച്  വനികധയരഭാകുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ദുര്മനവഭാദത്തനിചന്റെ  മറവനില്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  പത്തച്ച്
വര്ഷത്തനിനുളനില്  എത  കപര്  മരണചപടനിട്ടുണച്ച്;  ഏചതഭാചക്ക  ജനിലയനില്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  അന്ധവനിശസഭാസങ്ങളക്കുലാം  അനഭാചഭാരങ്ങളക്കുചമതനിചര  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തഭാന്  ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അന്ധവനിശസഭാസങ്ങളുചടയുലാം അനഭാചഭാരങ്ങളുചടയുലാം മറവനില് ചൂഷണങ്ങള
വര്ദനിചവരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  എന്നഭാല്  ഒറചപട  സലാംഭവങ്ങള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി) ദുര്മനവഭാദലാം നടത്തുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  റൂറല്  ജനിലയനില്  ഭഭാനു  W/o.  ഹലാംസ  കരഭാഗശഭാനനി
നല്കേഭാചമന്നച്ച് പറഞ്ഞച്ച് വനിശസഭാസനികേളനില് നനിനലാം പണലാം വഭാങ്ങനി മനവഭാദലാം എന്ന
കപരനില് വനിശസഭാസനികേചള ചതനിച കേഭാരലത്തനിനച്ച് വടകേര കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനില് ഹക്രലാം
നമ്പര് 360/17 u/s 511 of 420 IPC ആയനി ഒരു കകേസച്ച് എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  5  കപര് മരണചപടനിട്ടുണച്ച്.  ചകേഭാലലാം  1,  പത്തനലാംതനിട  1,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
റൂറല് 1, മലപ്പുറലാം 2. 

(ഇ) ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് സലാംസ്ഥഭാന കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനി സമര്പനിച നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  

കുടനികേളചക്കതനിരഭായുള അധനികക്ഷപലാം 

179 (3564) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനികേളചക്കതനിരഭായുള അധനികക്ഷപലാം പ്രകതലകേനിചച്ച് ചപണകുടനികേളചക്കതനിചരയുള
ഹലലാംഗനികേ അധനികക്ഷപ സലാംഭവങ്ങള വര്ദനിചച്ച് വരുന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് തടയഭാന് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എത കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്  ജനില
തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  സുരക്ഷയലാം അവര്ചക്കതനിചര  ഉണഭാകുന്ന
പതീഡനലാം,  അക്രമങ്ങള,  കുടനികേളചക്കതനിചരയുള ചൂഷണലാം,  കുടനികേചള ദുരുപകയഭാഗലാം
ചചയല്  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനുലാം  കവണനി  ചസമനിനഭാറുകേളുലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലെെഭാസ്സുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചവരുന.  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  പരഭാതനിചപടനികേള
സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ  ആസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആന്റെനി  ഹറ്റ്യൂമന്  ട്രെഭാഫനിക്കനിലാംഗച്ച്  ചസല്ലുലാം
സ്കൂളുകേളനില്  സ്കൂള  ചപ്രഭാടക്ഷന്  ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
കുറകൃതലങ്ങളക്കച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന  ചപണകുടനികേളുചട  സഹഭായത്തനിനഭായനി  എലഭാ
കപഭാലതീസച്ച് കസഷനുകേളനിലലാം വനിക്ടനിലാം ചലയ്സണ ഓഫതീസചറ നനിയമനിച പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത  ബതീറച്ച്  പകട്രെഭാള,  ചമഭാഹബല്  പകട്രെഭാള,  പനിങച്ച്  പകട്രെഭാള
തടങ്ങനിയ  വനിവനിധതരലാം  പകട്രെഭാളനിലാംഗകേള  ശക്തമഭാക്കനി  എലഭാ  സമയവുലാം
ചപഭാതസ്ഥലങ്ങളനില് കപഭാലതീസച്ച് സഭാന്നനിദലലാം ഉറപഭാക്കനി സതീകേളുചടയുലാം കുടനികേളുചടയുലാം
സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കനി വരുനണച്ച്. 
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(സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസ്സുകേളുചട എണലാം,  വര്ഷലാം,  ജനില
എന്നനിവ തനിരനിചച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്*. 

കേരുനഭാഗപളനിയനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് യൂണനിറച്ച് 

180 (3565) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപളനിയനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് യൂണനിറച്ച് അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  അതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  നടപടനി  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) അനുവദനിചനിരുന്നനില. 

(ബനി) കേരുനഭാഗപളനിയനില് ട്രെഭാഫനികേച്ച് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായുള
ചപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി,  ചകേഭാലലാം  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസച്ച് കമധഭാവനിക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപടവരുചട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംവനിധഭാനലാം 

181 (3566)  ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപടവരുചട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പുതനിയതഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം  ഉപജനിലഭാ  തലത്തനിലലാം  ജനങ്ങളുചട  പരഭാതനി
പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  ജനസമ്പര്ക്കപരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഇപ്രകേഭാരമുള  എത  പരനിപഭാടനികേളഭാണച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഒമ്പതച്ച്  മഭാസത്തനിനകേലാം
സലാംഘടനിപനിചചതനലാം  അതനിലൂചട  എത  പരഭാതനികേളക്കച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേചണത്തഭാനഭായനി
എനലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എതചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ചപഭാതജനങ്ങളനില്
നനിന്നച്ച്  പരഭാതനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കവഗത്തനില്  പരനിഹഭാരലാം  കേചണത്തഭാനുമഭായനി  ഒരു
ഒഭാണഹലന്  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനത്തനിനച്ച്  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ചപഭാതജനങ്ങളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള ഓണഹലനനിലൂചട  ബന്ധചപട
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  അയചചകേഭാടുത്തച്ച്  തടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്  ഇസൗ
സലാംവനിധഭാനലാം ചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  സമൂഹത്തനില്  പഭാര്ശസവല്ക്കരനിക്കചപടുന്ന
ജനങ്ങളുചട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഫണച്ച്
അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  കൂടുതല്  ഫണച്ച്  സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനികേസനവുലാം
കക്ഷമവുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചച്ച്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി  മുഖലമനനിയുചട ജനസഭാനസന
ഫണച്ച് എന്ന കപരനില് ഒരു ചപഭാതജനകക്ഷമ ഫണച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  സന്നദ  സലാംഘടനകേള/സ്ഥഭാപനങ്ങള/ചപഭാതജനങ്ങള
എന്നനിവരനില് നനിന്നച്ച് ഉദഭാരമഭായനി സലാംഭഭാവനകേള/കസഭാണസര്ഷനിപച്ച് എന്നനിവയനിലൂചട
ഫണച്ച്  സമഭാഹരണലാം  ലക്ഷലമനിടഭാണച്ച്  ഇസൗ  പദതനി  രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുളതച്ച്.
സമൂഹത്തനിചന്റെ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങചളയുലാം സഹകേരനിപനിചചകേഭാണ്ടുള
പ്രവര്ത്തനമഭാണച്ച് ഇതചകേഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുചട  കനതൃതസത്തനില്  15  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണച്ച്. അതനിലൂചട 10279 പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

 മൂവഭാറപുഴെ വതീടുകേയറനി ആക്രമണലാം 

182  (3567)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറപുഴെ പണപനിളളനി തടത്തനില് പറമ്പനില് വതീടനില് ശതീ. ഉലഭാസനിചനയുലാം
ഭഭാരല  മനിനനി  ഉലഭാസനിചനയുലാം  2017  ജനുവരനി  1-ാം  തതീയതനി  പുലര്ചച  അവരുചട
വതീടനില് കേയറനി ആക്രമനിചതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് മൂവഭാറപുഴെ കപഭാലതീസച്ച് 13/17 നമ്പറഭായനി
എടുത്തനിട്ടുളള  കകേസനില്  ഇതവചര  ആചരചയങനിലലാം  അറസച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് ഇവര് മുഖലമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയ പരഭാതനിയുചട  (G5-
894/2017/E  dt.7-1-2017)അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ കകേസനിചന്റെ ഇകപഭാഴെചത്ത അകനസഷണപുകരഭാഗതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ശതീ.  ടനി.  സനി.  ഉലഭാസനിചന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  മനിനനി  ഉലഭാസനിചന്റെ  ചമഭാഴെനി
പ്രകേഭാരലാം  1-1-2017  തതീയതനി  മൂവഭാറപുഴെ കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനനില് ഹക്രലാം  13/17  u/s
143,  147,  148,  452,  323,  324,  149  IPC  ആയനി  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്
ആകരഭാപണ വനികധയരഭായ ചഫബനിന് കജഭാര്ജ്ജച്ച്, കറഭാബനിന് ചകേ. തങചന്, അനതീഷച്ച്,
രതതീഷച്ച്, കജഭാണ, ഹമക്കനിള എന്നനിവചര പ്രതനികക്കഭാളത്തനില് കചര്ത്തച്ച് അകനസഷണലാം
നടത്തനിയതനില്  പ്രതനികേള  ചസക്ഷന്  451,  324,  323,  34   IPC  പ്രകേഭാരമുള
കുറകൃതലമഭാണച്ച്  ചചയചതന്നച്ച്  ചവളനിവഭായനിട്ടുളതലാം  തടര്ന്നച്ച്  ടനി  ചസക്ഷന്  പ്രകേഭാരലാം
അകനസഷണലാം  നടത്തുന്ന  കേഭാരലത്തനിനച്ച്  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചകേഭാടുത്തച്ച്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിവരചവ  കകേസനില്  പ്രതനികക്കഭാളത്തനില്  പറയുന്ന
ചഫബനിന്,  അനതീഷച്ച്,  കജഭാണനി  കതഭാമസച്ച്  എന്നനിവചര  2-1-2017  തതീയതനി  അറസച്ച്
ചചയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  കകേസനികലയച്ച്  അറസച്ച്  ചചയഭാത്ത  3 -ാം  പ്രതനി  കറഭാബനിചന
അകനസഷനിചതനില്  ടനിയഭാന്  സലാംഭവത്തനിനുകശഷലാം  വനികദശകത്തക്കച്ച്  കപഭായതഭായനി
ചവളനിവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  എഫച്ച്.ചഎ.ആര്.  കകേഭാളത്തനില്  കചര്ത്തനിരുന്ന
ആകരഭാപണവനികധയരഭായ  രതതീഷച്ച്,  ഹമക്കനിള  എന്നനിവര്  കുറകൃതലത്തനില്
ഉളചപടനിടനില  എന്നച്ച്  അകനസഷണത്തനില്  ചവളനിവഭായനിട്ടുളതനിനഭാല്  ടനിയഭാനഭാചര
പ്രതനികക്കഭാളത്തനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയുള അതനിക്രമലാം തടയല് നനിയമലാം പ്രകേഭാരമുള
കുറകൃതലലാം  നടന്നതഭായനി  ചവളനിവഭായതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
Sec.  3(1)(s),  3(2)(V)(a)  of  SC/ST  PoA  Act  പ്രകേഭാരമുള  വകുപച്ച്  കചര്ത്തച്ച്
മൂവഭാറപുഴെ ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി. അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന. 

(ബനി) ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിക്കച്ച് നല്കേനിയ പരഭാതനിയുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ടനി
പരഭാതനിയനില് പറയുന്ന സലാംഭവങ്ങളകൂടനി ഉളചപടുത്തനി അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുളതഭാണച്ച്. 

(സനി)  ടനി  കകേസച്ച്  ഇകപഭാള  മൂവഭാറപുഴെ  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.   അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന. 

2016 വര്ഷലാം വഭാഹനഭാപകേടത്തനില് മരണചപടവര് 

183  (3568)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് 2016 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഹബക്കച്ച് അപകേടമടക്കമുള
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  എത  കപര്  മരണചപടനിട്ടുണച്ച്;  എതകപര്ക്കച്ച്  മഭാരകേമഭായനി
പരനിക്കുപറനിയനിട്ടുണച്ച്;
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(ബനി)  അശദമഭായുലാം  ഓവര്സതീഡനിലലാം  കമഭാകടഭാര്ഹബക്കച്ച്  അടക്കമുള
വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിചച്ച്  അപകേടത്തനില്ചപടുന്നതലാം  ജതീവഹഭാനനി  ഉണഭാകുന്നതലാം
കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  യുവഭാക്കളക്കനിടയനില്  വലഭാപകേമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ആഭലനര  വകുപച്ച്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  (1-4-2016  മുതല്  28-2-2017  വചര)
ഹബ ക്കച്ച്  അപകേടമടക്കമുള  35618  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  3749  കപര്
മരണചപടനിട്ടുണച്ച്. 27280 കപര്ക്കച്ച് മഭാരകേമഭായനി പരനിക്കുപറനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപച്ച്,  കപഭാലതീസച്ച് ഇതര വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചര്ന്നച്ച്
'കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ആക്ഷന്  പഭാന്'  എന്ന  കപരനില്  വഭാഹന  പരനികശഭാധനയുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനിയുലാം നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

(സനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനഭായനി  കപഭാലതീസച്ച്  വകുപ്പുലാം  കമഭാകടഭാര്
വഭാഹന വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന. കറഭാഡപകേടങ്ങള
കുറച ചകേഭാണ്ടുവരനികേ എന്ന ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട വഭാഹന പരനികശഭാധന നടത്തനി മദലപനിചച്ച്
വഭാഹനകമഭാടനിക്കുകേ, അപടകേരമഭായ വനിധത്തനില് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുകേ, ചതറഭായ കറഭാഡു
മുറനിചകേടക്കല്,  ചഹല്മറച്ച്,  സതീറച്ച്  ചബല്റച്ച്  ഇവ  ധരനിക്കഭാചത  വഭാഹനകമഭാടനിക്കുകേ
മുതലഭായ  കുറങ്ങള  കേചണത്തനി   പനിഴെ  ഇസൗടഭാക്കനി  വരുനണച്ച്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന
വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  ഹഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേനിചച്ച്  സ്കൂള  ബസച്ച്  ഓടനിക്കുന്ന
ഹഡ്രവര്മഭാര്ക്കുലാം   കകേഭാകളജുകേള,  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചച്ച്  എസച്ച്.പനി.സനി.,
എസച്ച്.പനി.ജനി.  കകേഡറകേളക്കുലാം വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം കവണനിയുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിചലാം  ലഘുകലഖകേളുലാം  ഹകേപുസകേങ്ങളുലാം
നല്കേനിയുലാം  വരുന.  സുരക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  നടത്തുന്നതനിനച്ച്
ഹഹകവ  ജഭാഗ്രതഭാ  സമനിതനികേള,  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി  ക്ലെെബ്ബുകേള  എന്നനിവ
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളതലാം  കൂടഭാചത  ശുഭയഭാത,  ഓപകറഷന് ചറയനിന്കബഭാ  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണച്ച്. 

പൂവഭാര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ഹക്രലാം നമ്പര് 755/16 

184  (3569)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ചസന്റെച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പൂവഭാര് കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന് ഹക്രലാം നമ്പര്  755/16  നമ്പരഭായനി കകേസച്ച്
ചഭാര്ജച്ച്  ചചയച്ച്  പ്രതനിക്കച്ച്  സമന്സച്ച്  നല്കേനിയ  കകേസനികനല്  22-10-2016-ചല
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ഡനി.ജനി.പനി. യുചട D8-14755/16/PHQ  നമ്പര് കേത്തച്ച് പ്രകേഭാരലാം ചസഷലല് റനികപഭാര്ടച്ച്
നല്കേനിയതച്ച്  വളചര  ചപചടന്നച്ച്  യഭാചതഭാരു  അകനസഷണവുലാം  നടത്തഭാചത  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 760/17/ചപഭാ.ഭ.വ. തതീയതനി 3/2/17 പ്രകേഭാരലാം വകുപച്ച് തല
അനനര  നടപടനികേള  ആവശലമനിചലന്നച്ച്  കേഭാണനിചച്ച്  ഉത്തരവനിറക്കനിയതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടനിചയ ക്രൂരമഭായനി മര്ദ്ദേനിചതനിനച്ച് ജനിലഭാ ശനിശുസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസറുചട
നടപടനി  കനരനിടുന്നതലാം,  കകേരള  കപഭാലതീസച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയച്ച്  കകേഭാടതനി
വനിചഭാരണയനിലനിരനിക്കുന്നതമഭായ  കകേസനിചല  പ്രതനിയുചട  കപരനിലള  വകുപ്പുതല
നടപടനികേള ആവശലമനില  എന്ന കമല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ചചയച്ച്  വകുപ്പുതല
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പൂവഭാര് കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ഹക്രലാം നമ്പര്  755/16  നമ്പരഭായനി ചഭാര്ജച്ച്
ചചയ കകേസനില് ഡനി.ജനി.പനി.  നല്കേനിയ ചസഷലല് റനികപഭാര്ടച്ച് സര്ക്കഭാര് വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് അകപക്ഷകേചയ കനരനില് കകേട കശഷമഭാണച്ച്
വകുപ്പുതലത്തനില്  മറച്ച്  നടപടനികേള  ആവശലമനിചലന്ന  3-2-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുളതച്ച്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

കുറുപലാംപടനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷന് ഹക്രലാം നമ്പര് 909/2016 

185 (3570) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറുപലാംപടനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  ഹക്രലാം  നമ്പര്  909/2016  (ജനിഷ
വധകക്കസച്ച്)  ല് 28-4-2016  മുതല് 26-5-2016  വചര അകനസഷണലാം നടത്തനിയ ടതീലാം
ഈ കകേസനിചല എചനങനിലലാം ചതളനിവുകേള നശനിപനിചതഭാകയഭാ സലാംരക്ഷനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ
ചചയതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കുറുപലാംപടനി കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനിചല കസഷന് ഹസൗസച്ച് ഓഫതീസറഭായനിരുന്ന
കസഭാണനി മത്തഭായനി എന്ന സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് തചന്നയകല പ്രസ്തുത കകേസച്ച് ചഭാര്ജച്ച്
ചചയതച്ച് എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസച്ച്  അകനസഷണത്തനില്  കപഭാരഭായ്മയുചണനലാം  കസഷന്
ഹസൗസച്ച്  ഓഫതീസറല  കകേസച്ച്  രജനിസര്  ചചയചതനമുള  ചതറഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്
ആഭലനര  വകുപച്ച്  അഡതീഷണല്  ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനി  തയഭാറഭാക്കനിയതച്ച്
എനടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാചണന്നച്ച് പറയഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ചതറഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥയ്ചക്കതനിചര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കുറുപലാംപടനി  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷന്  ഹക്രലാം  നമ്പര്  909/2016  (ജനിഷ
വധകക്കസച്ച്)  എന്ന  കകേസനിചന്റെ  കുറപതലാം  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിചനിട്ടുളതലാം ആയതച്ച് ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയുചട പരനിഗണനയനിലമഭായതനിനഭാല്
ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുവഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.  

(ബനി) കപഭാലതീസച്ച് സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് ശതീ. കസഭാണനി മത്തഭായനി കകേസച്ച് രജനിസര്
ചചയ്യുകേയഭാണുണഭായതച്ച്.  സനി.ബനി.സനി.ചഎ.ഡനി.,  ചഎ.എസച്ച്.ചഎ.റനി  കപഭാലതീസച്ച്
സൂപ്രണച്ച്,  ശതീ.  എസച്ച്.  ശശനിധരനഭാണച്ച് ടനി കകേസനിചന്റെ അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കുറപതലാം ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചതച്ച്. 

(സനി)  അപ്രകേഭാരമുള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ആഭലനര  വകുപച്ച്  അഡതീഷണല്  ചതീഫച്ച്
ചസക്രടറനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല. 

കബക്കല് കപഭാലതീസച്ച് ഹക്രലാം നമ്പര് 341/16 

186  (3571)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിചല  കബക്കല് കപഭാലതീസച്ച്  Cr.No.341/16/,  u/s
171.  f  r/w116  IPC  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്  ചചയ  കകേസച്ച്  ഏതച്ച്  വനിഷയവുമഭായനി
ബന്ധചപടുത്തനി എടുത്തനിട്ടുളളതഭാണച്ച്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കകേസനില്  ആചരചയഭാചക്കയഭാണച്ച്  പ്രതനികചര്ത്തനിട്ടുളളതച്ച്;
അകനസഷണത്തനിചന്റ ഭഭാഗമഭായനി ആചരചയങനിലലാം ഇതവചര കചഭാദലലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  2016  കമയച്ച്  മഭാസലാം  16-നച്ച്  നടന്ന  കകേരള  നനിയമസഭഭാ
ചതരചഞ്ഞടുപനികനഭാടനുബന്ധനിചള  സ്ഥഭാനഭാര്തനികേളുചട  പ്രചരണ  സമയലാം
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സ്ഥഭാനഭാര്തനി  പരസലമഭായനി  കേളകവഭാടച്ച്  ചചയഭാന്  ആഹസഭാനലാം
നടത്തനിയതഭായനി  ഒരു വതീഡനികയഭാ ക്ലെെനിപച്ച്  പ്രചരനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത വതീഡനികയഭാ ക്ലെെനിപച്ച്
സഹനിതലാം ബഹുമഭാനചപട ഉദുമ  എലാം.എല്.എ.  മുഖല ചതരചഞ്ഞടുപച്ച്  ഓഫതീസര്ക്കച്ച്
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നല്കേനിയ  പരഭാതനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  രജനിസര്  ചചയതഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിചല കബക്കല് കപഭാലതീസച്ച് കസഷനനിചല 341/16 നമ്പരഭായ കകേസച്ച്. 

(ബനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസനിചന്റെ എഫച്ച്.ചഎ.ആര്.-ല് ഉദുമ
മണ്ഡലലാം  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സ്ഥഭാനഭാര്തനിയഭായനിരുന്ന  ശതീ.  ചകേ.  സുധഭാകേരചനയഭാണച്ച്
പ്രതനി കകേഭാളത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  ടനി  കകേസനില്  1)  അബ്ദുള കുഞ്ഞനി
S/o. എലാം.എ. അഹമ്മേദച്ച് കുഞ്ഞനി (കകേഭാണഗ്രസച്ച് ചചമ്മേനഭാടച്ച് മണ്ഡലലാം ചസക്രടറനി), 2)
ഹക്കതീലാം കുന്നനില്  S/o. അബ്ദുള ഹഭാജനി, 3) അന്വര് മഭാങ്ങഭാടച്ച്  @അന്വര് സഭാദനിഖച്ച്
S/o.  കുഞ്ഞഭാമു  എന്നനിവചര  കചഭാദലലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  കകേസച്ച്  ഇകപഭാള  കബക്കല്
കപഭാലതീസച്ച്  സബച്ച് ഇന്ചസക്ടര് ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭായനി അകനസഷനിചവരുന. 

വനിജനിലന്സച്ച് തസരനിത പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടച്ച് 

187 (3572) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി കപഭാലതീസച്ച് കേണസറ്റ്യൂമര് കസഭാര് റനി 920-ചന്റെ മുന്

ഭരണ  സമനിതനിചക്കതനിചര  വനിജനിലന്സച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം  യൂണനിറനിചന്റെ  തസരനിത

പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഇചലങനില് കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള കേഭാരണചമനഭാചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ശനിപഭാര്ശ  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി കപഭാലതീസച്ച് കേണസറ്റ്യൂമര് കസഭാര് റനി 920-ചന്റെ മുന്

ഭരണസമനിതനിചക്കതനിചര  കേറ്റ്യൂ.വനി.  14/2014/ടനി.വനി.എലാം/കകേഭാ.ഒഭാ.  നമ്പറഭായനി  ഒരു

തസരനിതഭാകനസഷണലാം നടത്തനി ഉചനിതമഭായ  നടപടനിക്കഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  15-7-2016-ല്

വനിജനിലന്സച്ച് ആന്റെച്ച് ആന്റെനി കേറപ്ഷന് ഡയറക്ടര് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര്ക്കച്ച്

അയചചകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി  &  സനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  കമല്  നടപടനി  സസതീകേരനിചച്ച്  അസല്

റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  തനിരുവനനപുരലാം  കജഭായനിന്റെച്ച്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ജനറല്)നച്ച്

സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേഭാര് അയച ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച്

പരനികശഭാധനിചച്ച് ആവശലമഭായ തടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  
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വന്കേനിട അഴെനിമതനി സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള 

188  (3573)  ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വന്കേനിട  അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കനില  എന്നച്ച്
വനിജനിലന്സച്ച്  ആസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കനഭാടതീസച്ച്  പതനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  എനടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്
ഇത്തരചമഭാരു കനഭാടതീസച്ച് പതനിചതച്ച്;

(ബനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനിജനിലന്സച്ച് രഭാജച്ച് ആകണഭാ എന്ന ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട
പരഭാമര്ശലാം ഇത്തരലാം ഒരു കനഭാടതീസച്ച് പതനിപനിക്കഭാന് കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വന്നകശഷലാം  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനചത്തക്കുറനിചച്ച് ഏചതഭാചക്ക കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണച്ച് ഹഹകക്കഭാടതനി വനിമര്ശനലാം
ഉണഭായചതന്നച്ച്  ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;  എചനങനിലലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്
കകേഭാടതനി പരഭാമര്ശലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഹഹകക്കഭാടതനി  വനിമര്ശനത്തനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  എപ്രകേഭാരലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  ആകലഭാചനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  2016  ജൂണ  മഭാസലാം  മുതല്  2017  ചഫബ്രുവരനി  വചര
പതനിചനഭാന്നഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലളനിതകുമഭാരനി  കകേസനില്
സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്   15  ദനിവസത്തനിനകേലാം
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണചമന്നതനിനഭാലമഭാണച്ച്  കപഭാലതീസച്ച്  കസഷനലഭാത്ത
വനിജനിലന്സച്ച്  ആസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുപകേരലാം  കപഭാലതീസച്ച്
കസഷനുകേളഭായ  വനിജനിലന്സച്ച്  യൂണനിറകേളനില്  പരഭാതനികേള  കനരനിടച്ച്  സസതീകേരനിക്കുകേ
എന്നച്ച്  വനി.എ.സനി.ബനി.  ഡയറക്ടര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായതച്ച്.  ഇസൗ  കസവനമഭാറലാം
പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ശമനിചതച്ച്.  വനിജനിലന്സച്ച്
രഭാജഭാകണഭാ  എന്ന  ഹഹകക്കഭാടതനി  പരഭാമര്ശവുലാം  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന  നനിയമ
പ്രകേഭാരലാം  വനിജനിലന്സച്ച്  ആസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പരഭാതനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതലാം  തമ്മേനില്
ബന്ധമനില. 

(സനി)  ഇസൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ശതീ. ശങര് ചറഡനി,
ചഎ.പനി.എസച്ച്.-നച്ച് ക്രമവനിരുദമഭായനി ഡനി.ജനി.പനി. റഭാങച്ച് നല്കേനിചയന്ന വനിഷയത്തനിലലാം
കേണ്ണൂര് സ്കൂള യുവജകനഭാതവത്തനില് വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളക്കച്ച് എതനിചര വനിജനിലന്സച്ച്
കകേസച്ച് രജനിസര് ചചയ വനിഷയത്തനിലലാം ബഭാര് കകേസനിലലാം ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന്
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കകേസനിലമുള പരഭാതനികേള പരനിഗണനിക്കകവ ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട  നനിരതീക്ഷണങ്ങള
ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്.  മുന്  വലവസഭായ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന്  ഉളചപട
ബന്ധുനനിയമനവുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  രജനിസര്  ചചയ  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേസനിചന്റെ
എഫച്ച്.ചഎ.ആര്.  റദ്ദേഭാക്കണചമന്നഭാവശലചപടച്ച്  ശതീ.  പനി.  ചകേ.  സുധതീര്
ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  പരനിഗണനിക്കകവ  വനിജനിലന്സനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബന്ധനിചച്ച് ഒരു മഭാര്ഗകരഖ ഉണഭാവുന്നതച്ച് നലതഭായനിരനിക്കുചമന
ബഹുമഭാനചപട ഹഹകക്കഭാടതനി അഭനിപ്രഭായചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  6-9-2011-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  25/11/വനിജനി.  പ്രകേഭാരവുലാം
4-11-2011-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  31/11/വനിജനി.  പ്രകേഭാരവുലാം  മുന്  ചതീഫച്ച്
ചസക്രടറനി  ശതീ.  കമഭാഹന്  കുമഭാര്  ചചയര്മഭാനഭായ  നഭാലലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  2012
ജൂഹലയനില്  നല്കേനിയ  ശനിപഭാര്ശകേളുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലലാം  WP(C)  No.
2530/2014-ല്  18-6-2015-ചല ഹഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുചടയുലാം  WA No. 1447 &
1454-ല് 8-7-15-ചല കകേരള ഹഹകക്കഭാടതനി ഡനിവനിഷന് ചബഞനിചന്റെ  കസ തതീരുന്ന
മുറയലാം  25-3-13-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)  11/13/വനിജനി.  പ്രകേഭാരവുലാം  ഒരു  പരതീക്ഷണലാം  എന്ന
നനിലയനില്  ഓകരഭാ  വകുപനിചലയുലാം   ഇകന്റെണല്  വനിജനിലന്സച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
ശക്തനിചപടുത്തനിയുലാം  പുതതഭായനി  കചരുന്ന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  ആന്റെനി
കേറപ്ഷന് ഇന്ഡക്ഷന് പരനിശതീലനലാം  (Induction training)  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയുലാം
Eduvigil,  Vignet,  Concurrent  Vigilance  തടങ്ങനിയ  അഴെനിമതനി  നനികരഭാധന
കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള ശക്തനിചപടുത്തനിയുലാം എസച്ച്.ചഎ.യു-3, എസച്ച്.ചഎ.യു.-4 കേണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂര്
വനിജനിലന്സച്ച്  ചറയ്ഞച്ച്  യൂണനിറകേള,  തൃശ്ശൂര്  വനിജനിലന്സച്ച്,  ഇന്റെലനിജന്സച്ച്  യൂണനിറച്ച്,
വനിജനിലന്സച്ച് ചചസബര് യൂണനിറച്ച് എന്നതീ ആറച്ച് പുതനിയ യൂണനിറകേള കൂടനി രൂപതീകേരനിചലാം
വനിജനിലന്സനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

വനിസനില് കബഭാവര് നനിയമലാം 

189 (3574) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ വനിസനില് കബഭാവര് നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനലാം എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  അഴെനിമതനിയുലാം  ചകേടുകേഭാരലസ്ഥതയുലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള,  ചപഭാതകമലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങള,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള,  കബഭാര്ഡച്ച്/കകേഭാര്പകറഷന്
എന്നനിവയനിചല ജതീവനക്കഭാരനില് നനിന്നച്ച് വനിസനില് കബഭാകവഴനിചന കേചണത്തനി ശലാംഖല
വനികേസനിപനിചചടുക്കഭാന്  വനിജനിലന്സച്ച്  യൂണനിറകേള  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചചവന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അഴെനിമതനിചക്കതനിചര ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് പരഭാതനി നല്കേഭാനുള ഓണഹലന്
സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ നനിലവനിചല സ്ഥനിതനി എനഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിസനില്  കബഭാവര്  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  6-9-2011-ചല  ജനി.ഒ.
(എലാം.എസച്ച്.)  25/11/വനിജനി.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  25-1-2017-ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  16/17/വനിജനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
കകേഭാടനിയനില് കൂടുതലള അഴെനിമതനി  പുറത്തു ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന വനിസനില് കബഭാകവഴനിനച്ച്
വനിസനില്  കബഭാവര്  അവഭാര്ഡച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവച്ച്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്.  വനി.എ.സനി.ബനി.-യുചട  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  എലഭാ  യൂണനിറകേളനിലലാം
വനിസനില്  കബഭാകവഴനിചന  ചതരചഞ്ഞടുത്തച്ച്  അവരുചട  വനിവരങ്ങള  രജനിസര്  ചചയച്ച്
സൂക്ഷനിക്കുനണച്ച്.  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നവര്,  അദലഭാപകേര്,  വനിദലഭാര്തനികേള,
ക്ലെെബ്ബുകേള,  മറച്ച്  ഓര്ഗഹനകസഷനുകേള,  സഭാമൂഹല  പ്രവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കുലാം
വനിസനില് കബഭാവര് ആകേഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  വനിസനില് കബഭാവര് അവഭാര്ഡനിനുകവണനിയുള
കനഭാമനികനഷന്  jt.vacb@kerala.gov.in  എന്ന  ഇ-ചമയനിലനില്  കനരനിടച്ച്
നല്കേഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  ഓര്ഗഹനകസഷനുകേളനില്
നനിനലാം  വനിസനില്  കബഭാകവഴച്ച്  ഹധരലപൂര്വലാം  മുകന്നഭാടച്ച്  വരുന്നതനിനുകവണനി
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  വനിജനിലന്സച്ച്  &  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബറ്റ്യൂകറഭാ
ഉകദലഭാഗസ്ഥര് സലാംസ്ഥഭാനചത്ത വനിവനിധ സ്ഥലങ്ങളനില് നടത്തനിയനിരുന. 

(സനി)   അഴെനിമതനിചക്കതനിചര  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് പരഭാതനികേള നല്കുന്നതനിനച്ച്

വനി.എ.സനി.ബനി.  ഡയറക്ടകററനില്  18-12-12-ല്  8592900900  എന്ന  കടഭാള  ഫതീ

നമ്പര് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം എലഭാ പ്രവൃത്തനി ദനിവസവുലാം രഭാവനിചല 10 മണനി

മുതല്  ഹവകുകന്നരലാം  5  മണനി  വചര  ചപഭാതജനങ്ങളനില്നനിനലാം  പരഭാതനികേള

സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.   15-2-16  മുതല്  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്
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പരഭാതനികേള  രജനിസര്  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്  www.publicvigil.in   എന്ന  ചപറതീഷന്

കസഭാഫച്ച് ചവയര്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  വനിജനിലന്സച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  വരുന്ന

പരഭാതനികേള  ടനി  കസഭാഫച്ച് ചവയറനിലൂചട  രജനിസര്  ചചയച്ച്  അതഭാതച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്

യൂണനിറനികലയച്ച് അകനസഷണത്തനിനച്ച് അയയകേയുലാം പരഭാതനിക്കഭാരന് നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന

കഫഭാണ നമ്പര്,  ഇ-ചമയനില് അഡ്രസച്ച് എന്നനിവയനിലൂചട പരഭാതനിക്കഭാരനച്ച് ചപറതീഷന്

നമ്പരുലാം  അകനസഷണ  വനിവരങ്ങളുലാം  ചമകസജഭായനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  ഇസൗ

സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  ഏതച്ച്  സ്ഥലത്തനിരുനലാം ഏതച്ച്  സമയത്തുലാം ഇസൗ ഹസറനിലൂചട

ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  പരഭാതനി  ഓണഹലനഭായനി  രജനിസര്  ചചയ്യുവഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.

ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് വളചര ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ രതീതനിയനില് ഇസൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന. 

   വനിജനിലന്സച്ച് കകേഭാടതനികേള 

190 (*T 3575) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിലവനിലള വനിജനിലന്സച്ച് കകേഭാടതനികേള ഏചതഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാടതനികേളനില്  ഏചതങനിലലാം  നനിലവനിചല  സ്ഥലത്തുനനിനലാം
മഭാറന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേഭാടതനികേള
ഉചണങനില്  അവയുചട  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എലഭാ  കകേഭാടതനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്
ചകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,
കകേഭാടയലാം,  മൂവഭാറപുഴെ,  തലകശ്ശേരനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വനിജനിലന്സച്ച്  കകേഭാടതനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കകേഭാടയലാം,  തലകശ്ശേരനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല കകേഭാടതനികേള
വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനിലഭാണച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  സസനമഭായനി ചകേടനിടലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണച്ച്
ടനി കകേഭാടതനികേള വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച വരുന്നതച്ച്. 

*   T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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 കകേഭാടതനി നടപടനികേള റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയല് 

191  (3576)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനിചല വനിധനി  തതീര്പ്പുകേളുലാം  നടപടനി
ക്രമങ്ങളുലാം  ചപഭാതജനചത്ത  അറനിയനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  മഭാര്ഗങ്ങളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് മഭാധലമങ്ങളക്കച്ച് പുറകമ സസകേഭാരല മഭാധലമങ്ങചളയുലാം നനിലവനില്
കകേഭാടതനി  നടപടനികേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാന്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവുകേളുലാം  വനിധനിനലഭായങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള  സമ്പ്രദഭായലാം  ഇകപഭാള  നനിലവനിലണച്ച്.  ഹഹകക്കഭാടതനിയനിചല
പബനികേച്ച് റനികലഷന്സച്ച് ഓഫതീസര് മുഖഭാനരലാം ഉത്തരവുകേള ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം അതച്ച് ഇ -
ചമയനില്  വഴെനി  മഭാധലമങ്ങളക്കച്ച്  അയയകേയുലാം  ചചയ്യുനണച്ച്.  വനിധനിനലഭായങ്ങള
ഓണഹലന്  വഴെനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധചപടവര്ക്കച്ച്  നല്കുനണച്ച്.
കൂടഭാചത ഉത്തരവുകേള ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട ചവബ്ഹസറനില് ലഭലമഭാണച്ച്. കകേസനിചന്റെ
സ്ഥനിതനിവനിവരവുലാം  ഇസൗ  ഹസറനില്  ലഭലമഭാണച്ച്.  മറ  വനിവരങ്ങള  അധനികേമഭായനി
ആവശലചമങനില് വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം വലക്തനികേളക്കച്ച് ആവശലചപടഭാവുന്നതഭാണച്ച്.
ഇതകൂടഭാചത ദനിവസലാം/ആഴ്ചകതഭാറുമുള കകേസച്ച്  ലനിസച്ച്,  കകേസ്സുകേളുചട സ്ഥനിതനിവനിവരലാം,
ഉത്തരവുകേള  എന്നനിവ  highcourtofkerala.nic.in   എന്ന  ഒസൗകദലഭാഗനികേ
ചവബ്ഹസറനില് ലഭലമഭാണച്ച്. 

ഇ-കകേഭാര്ടച്ച്  മനിഷന്  കമഭാഡച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  നടപഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
litigant-നച്ച്  തഭാചഴെപറയുന്ന  ഇ -കസവനലാം  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  കകേഭാടതനികേളനില്
ലഭലമഭാകുനണച്ച്. 

SMS Faciltiy:-  കകേസച്ച് ഫയലനിലാംഗച്ച്,  രജനികസ്ട്രേഷന്,  ലനിസനിലാംഗച്ച്,  തതീര്പഭാക്കല്
എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  വഴെനി  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സമ്പ്രദഭായലാം
ഹലന് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള കകേഭാടതനികേളനില് ഇകപഭാള നനിലവനിലണച്ച്. 

District  Court  Website:-  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം   District
Court Website ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഭൂരനിഭഭാഗലാം കകേഭാടതനികേളുലാം ദനിവകസന
നഭാഷണല് ജുഡതീഷലല് ഗ്രനിഡനില് വനിവരലാം അപച്ച് കലഭാഡച്ച് ചചയ്യുനണച്ച്. കപഭാസല് ഇ -
കകേഭാര്ടച്ച് കസവനലാം വഴെനി തഭാചഴെപറയുന്ന കസവനലാം litigant-നച്ച് നല്കുനണച്ച്. 
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1)  കകേസച്ച് സ്ഥനിതനി 

2)  കകേഭാടതനി ഉത്തരവുകേള 

3)  കകേസച്ച് ലനിസച്ച് 

Court  Location  Mobile  Application:-  ഇകപഭാള  ഇ-കേമ്മേനിറനി
നടപനിലഭാക്കനിയ  ആന്കഡ്രഭായ്ഡച്ച്  ചമഭാഹബല്  ആപനികക്കഷന്  വഴെനി  അടുത്തുള
കകേഭാടതനികേളനില്  നനിനലാം  വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ഹഹകക്കഭാടതനി
ചവബ്ഹസറനില്  നനിനലാം  ഇതച്ച്  ഡസൗണകലഭാഡച്ച്  ചചയഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ഇ-കകേഭാടതനി
കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എന്.ചഎ.സനി. രൂപതീകേരനിച കകേസച്ച് ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസലാം
എന്ന കസഭാഫച്ച് ചവയര് ജനിലഭാ, തഭാലൂക്കച്ച് കകേഭാടതനികേളനില് ഇകപഭാള നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  436  കകേഭാടതനികേളനില്  ഇസൗ  കസഭാഫച്ച് ചവയര്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനുലാം
കകേഭാടതനി  പരനിസരത്തച്ച്  കേയറുന്നതനില്  നനിനലാം  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച്  നനിലവനില്
വനിലക്കുകേചളഭാനലാം തചന്നയനില. 

  വനിവഭാഹ കമഭാചന കകേസ്സുകേള 

 192  (3577)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിവഭാഹകമഭാചന  കകേസ്സുകേള  കൂടുനചവന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2016  ജനുവരനി  1  മുതല് ഡനിസലാംബര്  31  വചര സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത
വനിവഭാഹകമഭാചന കകേസ്സുകേള കുടുലാംബകകേഭാടതനിയനില് രജനിസര് ചചയ്യുകേയുണഭായനി; ജനില
തനിരനിചള കേണക്കച്ച് നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവഭാഹകമഭാചന  കകേസ്സുകേള  കൂടുന്നതനിനുള  കേഭാരണങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എനച്ച്  നടപടനിയഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) 2016  ജനുവരനി  1  മുതല് ഡനിസലാംബര് 31  വചര  19693 വനിവഭാഹകമഭാചന
കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയ്യുകേയുണഭായനി.  ജനില തനിരനിചള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.* 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ഉണച്ച്.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുചട  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
കുടുലാംബ  കകേഭാടതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിഷയങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  3
അലാംഗ  ജഡ്ജനിമഭാര്  ഉളചപട  ഒരു  കേമ്മേനിറനിചയ  ഹഹകക്കഭാടതനി  13-6-2016-ല്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന  ജുഡതീഷലല്  അക്കഭാദമനിയുചട  ചചയര്മഭാനഭാണച്ച്
ഇതനിചല  ഒരലാംഗലാം.  കുടുലാംബകകേഭാടതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപട  കകേസ്സുകേള  ഫയല്
ചചയ്യുന്നതച്ച്,  തതീര്പഭാക്കുന്നതച്ച്,  ഇതനിലണഭാകുന്ന  കേഭാലതഭാമസലാം  എലഭാലാംതചന്ന  ഇസൗ
കേമ്മേനിറനി നനിരതീക്ഷനിക്കുനണച്ച്. കൂടഭാചത ഇക്കഭാരലങ്ങള തടര്ചയഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനമുണച്ച്.

തടവുകേഭാരുചട ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് 

193  (3578)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1850  തടവുകേഭാരുചട  ശനിക്ഷ ഇളവു ചചയ്യുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചചകേഭാണ്ടുള
ഫയല്  സര്ക്കഭാര്  ഗവര്ണര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില്  ഗവര്ണര്  എനച്ച്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തഭാണച്ച് തനിരനിചകേ നല്കേനിയനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി) ഇസൗ തടവുകേഭാര് ഓകരഭാരുത്തരുലാം ഉളചപട കുറകൃതലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണനലാം
എത  വർഷകത്തയള  ശനിക്ഷയഭാണച്ച്  ഇവര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളചതനലാം  ഇവര്
അനുഭവനിച  ശനിക്ഷയുചട  കേഭാലഭാവധനി  എതയഭാചണനമുള  വനിവരങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  തടവുകേഭാരനില്  ചകേഭാലപഭാതകേവുലാം  പതീഡനവുലാം  കകേസ്സുകേളനില്
ഉളചപടവര്  ഉചണന്ന  റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനിൽ  എനച്ച്  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചഭാണച്ച്  അവര്  ഇസൗ  പടനികേയനില്  കേടന
കൂടനിയതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  രൂപതീകേരണത്തനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്
2011-ലലാം 2012-ലലാം 2809 കപര്ക്കച്ച് ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് അനുവദനിചതകപഭാചല അറുപതഭാലാം
വഭാര്ഷനികേത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹരഭായ  1850
തടവുകേഭാര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് ബഹുമഭാനചപട ഗവര്ണകറഭാടച്ച്
ശനിപഭാര്ശ  ചചയഭാന്  28-12-2016-ല്  കൂടനിയ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനനിചനിരുന. ഇസൗ
വനിഷയത്തനില്  ബഹുമഭാനചപട  ഗവര്ണറുചട  ഉപകദശത്തനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
തടര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അകദ്ദേഹലാം  ആവശലചപടനിരനിക്കുന്ന  വനിവരങ്ങള  കൂടനി
ഉളചപടുത്തനി  മനനിസഭയുചട  പരനിഗണനയച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പടനികേജഭാതനി-
പടനികേവര്ഗ-പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗകക്ഷമ-നനിയമ-സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല-പഭാര്ലചമന്റെറനികേഭാരല
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വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  എ.  ചകേ.  ബഭാലന്  കേണവതീനറഭായുലാം  റവനറ്റ്യൂ-ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്,  തറമുഖ-മറ്റ്യൂസനിയലാം-ആര്ക്കനികയഭാളജനി-
ആര്ഹക്കവ്സച്ച് വകുപ്പുമനനി ശതീ.  രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപളനി,  ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി
ശതീ. എ. ചകേ. ശശതീന്ദ്രന്, ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി ശതീ. മഭാതറ്റ്യൂ ടനി. കതഭാമസച്ച് എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളഭായുമുള  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിചയ  8-3-2017-ല്  കൂടനിയ  കയഭാഗലാം
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപഭാള  ഇസൗ  വനിഷയലാം  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുചട
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

മൂവഭാറപുഴെ കകേഭാടതനി സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണലാം 

194 (*T 3579) ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറപുഴെ കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  എന്നച്ച്  പൂര്ത്തനിയഭാകുചമനലാം  ആയതനില്
ഏചതഭാചക്ക കകേഭാടതനികേള ഉണഭാകുചമനലാം എചനഭാചക്ക സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകുചമനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &  ബനി) മൂവഭാറപുഴെ കകേഭാടതനി സമുചയത്തനിചന്റെ ഇനനി അവകശഷനിക്കുന്ന 4,
5,  6  നനിലകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള
ചപ്രഭാകപഭാസലലാം  ഇലകകഭാണനികേച്ച്  വര്ക്കനിനുള  ചപ്രഭാകപഭാസലലാം  ലഭലമഭായനിടനില.
കകേഭാടതനി  സമുചയത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  MACT  കകേഭാടതനി,
JFCM  കകേഭാടതനി,  സബച്ച് കകേഭാടതനി,  മുന്സനിഫച്ച് കകേഭാടതനി,  കുടുലാംബകകേഭാടതനി എന്നനിവ
പ്രസ്തുത ചകേടനിടത്തനില് ആവശലമഭായ സസൗകേരലങ്ങകളഭാചട പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

 മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ചചയര്മഭാന് 

195 (3580) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്മഭാന്  സ്ഥഭാനലാം  എന്നച്ച്  മുതലഭാണച്ച്
ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്മഭാചന  നനിയമനിക്കുന്നതനില്
നനിലവനിചലചനങനിലലാം തടസമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷന് അദലക്ഷസ്ഥഭാനലാം ഒഴെനിവച്ച്  വന്നഭാല് മൂന്നച്ച് മഭാസത്തനിനുളനില്
പുതനിയ  അദലക്ഷചന  നനിയമനിക്കണചമന്നച്ച്  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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എങനില്  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  അനുസരനിചച്ച്  ചചയര്മഭാചന  നനിയമനിക്കുന്നതനില്  വന്ന
കേഭാലതഭാമസത്തനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്മഭാനഭായനിരുന്ന
ബഹുമഭാനചപട  ജസനിസച്ച്  ചജ.  ബനി.  കകേഭാശനിയുചട  കേഭാലഭാവധനി  4-9-2016-ല്
അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  ചചയര്മഭാന്  സ്ഥഭാനലാം  ഒഴെനിവുവന്നതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  1993-ചല
മനുഷലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടനിചല  25-ാം  വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരമുള  അധനികേഭാരലാം
ഉപകയഭാഗനിചച്ച് ബഹുമഭാനചപട കകേരളഭാ ഗവര്ണര് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷനനിചല  ചമമ്പറഭായ  (ജുഡതീഷലല്)  ശതീ.  പനി.  കമഭാഹനദഭാസനിചന  5-9-2016
മുതല്  കേമ്മേതീഷനനില്  പുതനിയ  ചചയര്മഭാചന  നനിയമനിക്കുന്നതവചര  ചചയര്മഭാനഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  9-9-2016 -ചല ജനി.എസച്ച്. 5-3872/2016 നമ്പര് വനിജ്ഞഭാപന
പ്രകേഭാരലാം അധനികേഭാരചപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  1993-ചല  മനുഷലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടനിചല  21-ാം  വകുപച്ച്
പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ചചയര്മഭാനഭായനി നനിയമനിക്കചപടുന്ന
വലക്തനി  ഒരു  ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  ചതീഫച്ച്  ജസനിസഭായനിരുന്ന  ഒരു  ജഡ്ജച്ച്
ആയനിരനികക്കണതലാം  24-ാം  വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  70  വയസനില്  തഭാചഴെ
പ്രഭായമുളയഭാളഭായനിരനികക്കണതമഭാണച്ച്.  അപ്രകേഭാരമുള  നനിബന്ധനകേള  പഭാലനിചച്ച്
മഭാതകമ  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്മഭാചന
നനിയമനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകേയുളള. 

(സനി) 1986-ചല റനിടച്ച് ചപറതീഷന് (ക്രനിമനിനല്) നമ്പര് 539-ചല 24-7-2015-ചല

വനിധനിനലഭായത്തനില് സലാംസ്ഥഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷനുകേളനിചല അദലക്ഷചന്റെയുലാം

അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം ഒഴെനിവുകേള, എതയുലാം ചപചടന്നച്ച് തചന്ന, ഒഴെനിവച്ച് വന്ന തതീയതനി മുതല്

മൂന്നച്ച് മഭാസത്തനിനുളനില് നനികേത്തണചമന്നച്ച് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശമുണച്ച്. 

1993-ചല  മനുഷലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  ആക്ടനിചല  21-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം

സലാംസ്ഥഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ചചയര്മഭാനഭായനി നനിയമനിക്കചപടുന്ന വലക്തനി

ഒരു ഹഹകക്കഭാടതനിയനില് ചതീഫച്ച് ജസനിസഭായനിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജച്ച് ആയനിരനികക്കണതലാം

24-ാം വകുപച്ച് പ്രകേഭാരലാം 70 വയസനില് തഭാചഴെ പ്രഭായമുളയഭാളഭായനിരനികക്കണതമഭാണച്ച്.

അപ്രകേഭാരമുള നനിബന്ധനകേള പഭാലനിചച്ച് മഭാതകമ കകേരള സലാംസ്ഥഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ

കേമ്മേതീഷന്  ചചയര്മഭാചന  നനിയമനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയുകേയുള.  പ്രസ്തുത  നനിബന്ധനകേള

പ്രകേഭാരലാം അനുകയഭാജലനഭായ ഒരു വലക്തനിചയ കേചണത്തനി കേമ്മേതീഷന് ചചയര്മഭാനഭായനി

നനിയമനിക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവരുന. 
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കകേഭാടതനികേളനില് ഹഭാജരഭാകുന്ന കപഭാലതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര് 

196  (3581)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ഏചതങനിലലാം കകേഭാടതനികേളനില് ഹഭാജരഭാകുന്ന കപഭാലതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥര് യൂണനികഫഭാലാം ധരനിക്കരുതച്ച് എന്നച്ച് ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  കകേഭാടതനികേളനില്;  അത്തരത്തനില്  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചരലലാം എനഭാണച്ച്; എന്നഭാണച്ച് ഈ നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചതച്ച്;

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നല്കേനിയനിരുന. 

(ബനി)  2012-ചല  കുടനികേചള  ഹലലാംഗനികേ  കുറകൃതലങ്ങളനില്  നനിനലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  ആക്ടച്ച്  (കപഭാകകഭാ  ആക്ടച്ച്)  പ്രകേഭാരമുള  കുറകൃതലങ്ങള
വനിചഭാരണ  ചചയ്യുന്ന  പ്രകതലകേ  കകേഭാടതനികേളനില്  31-3-2016-നച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനില്  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കഭായനി  കപഭാകകഭാ  നനിയമലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
അവകബഭാധലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  ഹചല്ഡച്ച്  ചപ്രഭാടക്ഷന്  യൂണനിറച്ച്
സലാംഘടനിപനിച  ക്ലെെഭാസനില്  ബഭാലഭാവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  മുന്  അലാംഗലാം
ശതീ.  ചകേ.  നസതീര് ക്ലെെഭാചസടുക്കകവ,  കപഭാകകഭാ കകേസ്സുകേളനില് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്
യൂണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കഭാചത  കുടനികേചള  സമതീപനിക്കണചമന്നതളചപചടയുളള  ശനിശു
സസൗഹൃദ  നടപടനിക്രമങ്ങള   നനിഷര്ഷനിക്കുന്ന  കപഭാകകഭാ  നനിയമത്തനിചന്റെ
അനനഃസത്തയ്ചക്കതനിരഭായനി,  പ്രകതലകേ  കകേഭാടതനികേളനില്  ഹഭാജരഭാകുന്ന
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥകരഭാടച്ച്  യൂണനികഫഭാലാം  ധരനിക്കഭാന് നനിര്ബന്ധനിക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസ്ഥര്  ചൂണനിക്കഭാടനിയതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  വനിഷയലാം
സസകമധയഭാ  നടപടനിയഭായനി  പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ബഭാലഭാവകേഭാശ
സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷന്  ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിചതച്ച്.  15-11-2016-നഭാണച്ച്  കേമ്മേതീഷന്
ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചതച്ച്. 

(സനി)  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്
കമധഭാവനി ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ആറനിങ്ങലനില് അഡതീഷണല് ജനിലഭാ കകേഭാടതനി 

197  (T*3582)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങലനില് ഫയലനിലാംഗച്ച് സസൗകേരലമുള അഡതീഷണല് ജനിലഭാ കകേഭാടതനി
ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന ആവശലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് നല്കേനിയ
നനികവദനങ്ങളനികനല് എചനലഭാലാം നടപടനി ഹകേചക്കഭാചണന്നച്ച് വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആറനിങ്ങല്  കകേഭാടതനിയനിചല  അടനിസ്ഥഭാനസസൗകേരലലാം  ചമചചപടുത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല് കകേഭാടതനിയനില് ഏചതലഭാലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണച്ച്
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളചതന്നച്ച് വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  ആറനിങ്ങലനില്  ഫയലനിലാംഗച്ച്  സസൗകേരലമുള  അഡതീഷണല്  ജനിലഭാ
കകേഭാടതനി  ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന  ആറനിങ്ങല്  ബഭാര്  അകസഭാസനികയഷചന്റെ  ആവശലലാം
ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി  &  സനി)  18-6-2016-ല്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ചചയ  ആറനിങ്ങല്  കകേഭാര്ടച്ച്
കകേഭാലാംപകനില് എലഭാവനിധ അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  പുതതഭായനി
ഒരു നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനവുലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 മടഭാകഞരനിയനിചല കകേഭാടതനി ചകേടനിടലാം 

198  (T*3583)  ശതീ  .    കജഭാണ  ചഫര്ണഭാണസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മടഭാകഞരനിയനിചല കകേഭാടതനി ചകേടനിടത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തടസചപടഭാനുള കേഭാരണചമനഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള തകേ എത എനലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കച്ച്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  വകുപച്ച്  ഏചതനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഭരണഭാനുമതനിയുചട
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടക്കുന്ന വസ്തുവനിചന്റെ ഉടമസ്ഥരുലാം ഇകപഭാഴെചത്ത
ഹകേവശക്കഭാരുലാം ആചരന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാടതനി  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  ചുമതലയുള  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്
വകുപച്ച്,  Ancient  Monuments  and Archaeological  Sites  and Remains Act,
2010  and  Rules,  2011-ചല  വലവസ്ഥകേള  ലലാംഘനിചചകേഭാണച്ച്  കകേഭാടതനി
ചകേടനിടത്തനിചന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം ചപഭാളനിച മഭാറനിയതനിനഭാല്  Archaeological  Survey  of
India, നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കച്ച് Stop Memo നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  2356/15/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  18-9-2015
പ്രകേഭാരലാം  570  ലക്ഷലാം  രൂപയള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പകേര്പച്ച്
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേഭാടതനി  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതച്ച്  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപഭാണച്ച്.  പ്രസ്തുത വകുപ്പുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ഡനി) വസ്തുവനിചന്റെ ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം, ഹകേവശഭാവകേഭാശലാം എന്നനിവ ജുഡതീഷലറനി
വകുപനിനഭാണച്ച്. 

 ചനയഭാറനിന്കേര കുടുലാംബ കകേഭാടതനി 

199  (*T  3584)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനയഭാറനിന്കേരയനില് അനുവദനിചനിട്ടുളള കുടുലാംബകകേഭാടതനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

ചനയഭാറനിന്കേരയനില് കുടുലാംബകകേഭാടതനി ആരലാംഭനിക്കണചമന്ന   ചചഹകക്കഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം   ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിക്കുകേയുലാം  കുടുലാംബകകേഭാടതനിക്കച്ച്
ആവശലമഭായ സ്ഥലലാം,  ചകേടനിടലാം തടങ്ങനിയവയുചട വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കണചമനലാം
ബന്ധചപട  വകുപനികനഭാടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിച.  ചനയഭാറനിന്കേര  കപഭാലതീസച്ച്  സര്ക്കനിള
ഇന്ചസക്ടറുചട  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന്ന പഴെയ ഓഫതീസച്ച്  ചകേടനിടലാം  കുടുലാംബ കകേഭാടതനിക്കച്ച്
അനുകയഭാജലമഭായ  സ്ഥലമഭാചണനലാം  ഇസൗ  ചകേടനിടലാം  ജൂഡതീഷലല്  വകുപനിനച്ച്
ചചകേമഭാറണചമനലാം  ചചഹകക്കഭാടതനി  രജനിസ്ട്രേഭാര്  അറനിയനിചനിരുന.   എന്നഭാല്  ഇസൗ
ചകേടനിടത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം റൂറല് എ. ആര്. ഡനിറഭാചച്ച്ചമന്റെച്ച് കേലഭാമ്പച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതനിനഭാല്  ചകേടനിടലാം  കുടുലാംബകകേഭാടതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നല്കേഭാന്
കേഴെനിയനിചലന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന  കപഭാലതീസച്ച്  കമധഭാവനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേനി.  ഇസൗ
സഭാഹചരലത്തനില്  കുടുലാംബകകേഭാടതനിക്കച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  മചറഭാരു  ചകേടനിടലാം
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുവഭാന് ചചഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാകറഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

*  ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
*  T  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ വകുപനിചല തസനികേ രൂപതീകേരണലാം 

200 (3585)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ വകുപനില് മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാരനിചലനള വനിവരലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുചട  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഘടത്തനിചന്റെ  ആവശലകേതയച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  പ്രസ്തുത  വകുപച്ച്
നവതീകേരനിചച്ച് കൂടുതല് കമഭാകഡണ എകേക്യുപ്ചമന്റെച്ച്സച്ച് നല്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വകുപനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി) അഗ്നനിശമന രക്ഷഭാകസവന വകുപനിചന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി വഭാര്ഷനികേ
പദതനി വനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള തകേ വനിനനികയഭാഗനിചച്ച് ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം
വഭാഹനങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

റഭാന്നനി ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ നനിലയലാം 

201  (3586)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനി  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  നനിലയലാം  എന്നഭാണച്ച്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതച്ച്; ആചകേ എത ജനിവനക്കഭാരഭാണച്ച് ഇവനിചടയുളതച്ച്;

(ബനി) ഫയര് ചടണറുകേള ഉളചപചട എത വഭാഹനങ്ങളഭാണച്ച് ഇവനിചടയുളതച്ച്; അവ
ഏചതഭാചക്ക;  ഇവയനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമലഭാത്തവയുകണഭാ;  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക
വഭാഹനങ്ങള എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നദനികയഭാടച്ച് കചര്ന്ന സ്ഥലമഭാകേയഭാല് ചവളത്തനിലണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളനില്
അടനിയനരമഭായനി ഇടചപടഭാന് കേഴെനിയുന്നതനിനഭായനി ആവശലത്തനിനച്ച് വഭാടര് ഡനിങനികേകളഭാ
സ്കൂബഭാ ചസറകേകളഭാ  ഇവനിചടയനില എന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതച്ച്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനഭാചക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഴെനിഞ്ഞമഭാസലാം  കസഷനനില്  നനിനലാം  എത  കകേസ്സുകേള  അറന്റെച്ച്
ചചയനിട്ടുണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാലപഴെക്കലാംമൂലലാം  ഓഫച്ച്  കറഭാ  ഡനിലഭായ  ആലാംബുലന്സനിനുപകേരലാം  ഒരു
പുതനിയ ആലാംബുലന്സച്ച് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(എഫച്ച്) ഹഹ ഹറസച്ച് ബനില്ഡനിലാംഗകേളനിൽ തതീപനിടുത്തവുലാം മറലാം ഉണഭാകുകമ്പഭാള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  തരലാം  ലഭാഡര്  റഭാന്നനി  നനിലയത്തനിനച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  റഭാന്നനി  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷന്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതച്ച്
15-8-2000 -ലഭാണച്ച്.  റഭാന്നനി  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷനനിചല   ആചകേയുള
ജതീവനക്കഭാരുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

തസനികേ തസനികേകേളുചട എണലാം നനിലവനിലള എണലാം

കസഷന് ഓഫതീസര് 1 1 

അസനിസന്റെച്ച് കസഷന് ഓഫതീസര് 1 1 

ഹഡ്രവര് ചമക്കഭാനനികേച്ച് 1 1 

ലതീഡനിലാംഗച്ച് ഫയര്മഭാന് 4 4 

ഫയര്മഭാന്  ഹഡ്രവര്  കേലാം  പമ്പച്ച്
ഓപകററര്

7 5

ഫയര്മഭാന് 23 17 

പഭാര്ടച്ച്ഹടലാം സസതീപര് 1 1 

ആചകേ 38 30 

(ബനി) റഭാന്നനി നനിലയത്തനിലള നഭാലച്ച് വഭാഹനങ്ങളുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ക്രമ നമ്പര്   വഭാഹനലാം രജനികസ്ട്രേഷന് നമ്പര് റനിമഭാര്കച്ച് 

1 വഭാടര് ചടണര് KL.01.AX.9257 പ്രവര്ത്തനക്ഷമലാം 

2 വഭാടര് ചടണര് KL.01.BW.2647 പ്രവര്ത്തന രഹനിതലാം

3 ആലാംബുലന്സച്ച് KL.01.Z.6310 പ്രവര്ത്തന രഹനിതലാം

4 ജതീപച്ച്  KL.01.AA.7798 പ്രവര്ത്തന രഹനിതലാം

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനി വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
റബ്ബര്  ഡനിങനികേളുലാം  സ്കൂബ  ചസറച്ച്  വനിത്തച്ച്  ഹഡവനിലാംഗച്ച്  സറ്റ്യൂട്ടുലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള
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നടപടനികേള  അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.  ആയതച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  റഭാന്നനി  ഫയര്
കസഷനച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ഡനി) 70 ഫയര് കകേഭാളുകേളുലാം 4 ഇന്സനിഡന്റെച്ച് കകേഭാളുകേളുലാം കചര്ത്തച്ച് ആചകേ 74
കകേഭാളുകേള അറന്റെച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ)  വകുപനിചല ആവശലകേത അനുസരനിചച്ച്  മതനിയഭായ എണലാം വഭാഹനങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പുതനിയ വഭാഹനലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(എഫച്ച്) നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഏലൂര് ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ കസഷന് 

202 (3587) ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂവനിചന്റെ  ഏലൂര്  കസഷന്  പൂര്ണകതഭാതനില്  എന്നച്ച്
പ്രവര്ത്തനിചച്ച് തടങ്ങുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിലളള കസഷനനില് ആവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള ഉകണഭാ;

(സനി)  വലവസഭായ കമഖലയഭായതനിനഭാൽ  അപകേട സഭാധലത കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്
ഒരുക്കനിയനിട്ടുളള പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സമതീപകേഭാലത്തച്ച്  എചച്ച്.ഐ.എല്.  വനികദശത്തച്ച്  നനിനലാം  ചകേഭാണ്ടുവന്ന
ടഭാങര്  ചപഭാടനിചത്തറനിചതനിചന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  സുരക്ഷഭാ  സജ്ജതീകേരണങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ കേഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങനില് പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനങ്ങള എചനന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഏലൂര് ഫയര് കസഷചന്റെ ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.
വഭാടര്  കേണക്ഷനുലാം  ഇലകനിസനിറനി  കേണക്ഷനുലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.  ഇസൗ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നമുറയച്ച്  കസഷന്
പൂര്ണകതഭാതനില് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഏലൂര് ഫയര് കസഷനനില് നനിലവനില് തഭാചഴെപറയുന്ന ഉപകേരണങ്ങള ഉണച്ച്. 

ഉപകേരണങ്ങള  എണലാം 

കഫ്ലഭാടച്ച് പമ്പച്ച് 1 

കപഭാര്ടബനിള പമ്പച്ച് 1 

ബനി.എ. ചസറച്ച് 1 

ചചഹകഡ്രഭാളനികേച്ച് പവര് കേടര് 1 
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കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള പര്കചസച്ച്  ചചയച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  ആവശലകേത
കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് അനുവദനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി)  വലവസഭായ  കമഖലയനിചല  അപകേട  സഭാദലതകേള  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്
മളടനിഗലഭാസച്ച് ഡനിറക്ടര് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) ഉണച്ച്. 

(ഇ)  എചച്ച്.ചഎ.എല്.  കേമ്പനനി  അധനികൃതര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കൂടുതല്  സുരക്ഷ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കൂടുതല്  ഫയര്കസഫനി
ഉകദലഭാഗസ്ഥചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേമ്പനനിയുചട  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  ഒരു
ചമഭാചചബല് ടഭാങച്ച് യൂണനിറച്ച് വഭാങ്ങുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ബഹുനനില മന്ദനിരങ്ങളുചട ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ നനിബന്ധനകേള 

203 (3588) ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഗരവല്ക്കരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉയര്ന  വരുന്ന  ബഹുനനില
മന്ദനിരങ്ങളുചട  സുരക്ഷനിതതസവുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  എചനലഭാലാം
നനിബന്ധനകേളഭാണച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതച്ച്;

(ബനി)  ബഹുനനില  മന്ദനിരങ്ങളുചട  പൂര്ത്തതീകേരണവുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഫയര്
ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേഭാരലങ്ങള  എചനലഭാലാം;  അവയച്ച്  ഹലസന്സച്ച്
നല്കുന്നതച്ച് എനനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  നഗരത്തനില്  എലാം.ജനി.  കറഭാഡനിചല  ചസന്ട്രെല്  സസയര്
മഭാളനിനച്ച് ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ ഹലസന്സച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവനിചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മളടനിപകച്ച്  തനികയററുകേളക്കച്ച്  ഫയര്  ആന്റെച്ച്
ചറസറ്റ്യൂ ഹലസന്സച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  റൂള,  കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്
ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  റൂള,  നഭാഷണല്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഡച്ച്  എന്നനിവയനില്
അഗ്നനിസുരക്ഷയുമഭായനി ബന്ധചപട നനിബന്ധനകേളഭാണച്ച് വകുപച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  ബഹുനനില  മന്ദനിരങ്ങളനില്  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  റൂള,
കകേരള  പഞഭായത്തച്ച്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  റൂള,  നഭാഷണല്  ബനില്ഡനിലാംഗച്ച്  കകേഭാഡച്ച്
എന്നനിവയനിചല  അഗ്നനി  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിചനിരനിക്കണലാം.   ഫയര്  &
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ചറസറ്റ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം ചചലസന്സച്ച് നല്കുന്നനില.  പകേരലാം ഫയര് കസഫനിയുമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുളള  ഫയര് കസഫനി  ക്ലെെനിയറന്സച്ച്  കഫഭാര്  ചചസറച്ച്,  സര്ടനിഫനിക്കറച്ച്  ഓഫച്ച്
അപ്രൂവല്  എന്നനിവയഭാണച്ച്  നല്കേനിവരുന്നതച്ച്.   ചചലസന്സച്ച്  നല്കുന്നതച്ച്  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ വകുപഭാണച്ച്. 

(സനി&ഡനി) നല്കേനിയനിടനില. 

അഗ്നനിശമന സുരക്ഷഭാചടങ്ങള 

204  (3589)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ചഭാല മഭാര്ക്കറച്ച്, തൃശ്ശൂര് സസരഭാജച്ച് ഗ്രസൗണച്ച്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
മനിഠഭായനി ചതരുവച്ച്, അതതീവ സുരക്ഷഭാ കമഖലയഭായ പതനഭാഭസസഭാമനി കക്ഷത പരനിസരലാം
തടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനില്  പല  ആവര്ത്തനി  തതീ  പനിടുത്തമുണഭായതലാം  വന്
നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിചതലാം  ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ;  എങനില്  ഓകരഭാന്നനിലലാം
കേണക്കഭാക്കനിയ നഷ്ടലാം എതയഭായഭായനിരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയുണഭായതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലള  സര്ക്കഭാരുകേള
അകനസഷനിചകവഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം  അഗ്നനിശമന  വകുപനിചന്റെ
നനിരതീക്ഷണലാം എനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തുണഭാകുന്ന ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങളക്കച്ച് കേഭാരണലാം പഴെക്കലാംചചന്ന
ചകേടനിടങ്ങളുലാം  അഗ്നനിശമന  സുരക്ഷഭാ  ചടങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാത്തതമഭാണച്ച്  എന്നതലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  സമതീപകേഭാലത്തച്ച്  വളര്ന  വരുന്ന  ഫ്ലഭാറച്ച്
സമുചയങ്ങള എതയുണച്ച് എനലാം ഇവയനില്  'അഗ്നനിശമന സുരക്ഷഭാ ചടലാം'  പഭാലനിച
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനികേരനിചവ  എത,  അലഭാത്തവ  എത  എനലാം  ചടലാം
പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ചക്കതനിചര എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിച എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം  അപകേടങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
ചകേടനിടങ്ങളനിലലാം ഫ്ലഭാറകേളനിലലാം കേചവട സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലമഭായനി ഒരു സുരക്ഷഭാ ഓഡനിറച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ടനി  അപകേടങ്ങളുചട  നഭാശനഷ്ട  കേണക്കുകേളുചട
ഏകേകദശ വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 
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ചഭാല മഭാര്ക്കറച്ച് 

തതീയതനി  സ്ഥലലാം ഉകദ്ദേശ നഷ്ടലാം (രൂപ) 

14-1-14 ചഭാല മഭാര്ക്കറച്ച്  78,74,459 

26-12-16 ആരലശഭാല, ചഭാല (ഗഭാസച്ച് കഷഭാപച്ച്)  6.18 ലക്ഷലാം 

23-2-17 ആരലശഭാല, കേലലഭാണനി കഹഭാസനിറലനിനച്ച് സമതീപലാം  5 ലക്ഷലാം 

പതനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷതലാം 

തതീയതനി സ്ഥലലാം ഉകദ്ദേശ നഷ്ടലാം (രൂപ) 

28-8-16 കേനിഴെകക്കകകേഭാട രഭാജധഭാനനി ബനില്ഡനിലാംഗച്ച് 2,30,18,225 

26-2-17 കപഭാസച്ച് ഓഫതീസച്ച് ചകേടനിടലാം   25 ലക്ഷലാം

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് 

തതീയതനി     സ്ഥലലാം ഉകദ്ദേശ നഷ്ടലാം (രൂപ) 

5-4-2007 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് 9,61,78,950 

9-12-2010 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് 40,00,000 

15-5-2014 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് ഇല 

29-9-2014 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് 1,00,000 

13-5-2015 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച്  6,64,00,000 

22-2-2017 മനിഠഭായനിചത്തരുവച്ച് 2,50,00,000 

സമതീപകേഭാലത്തച്ച്  തൃശ്ശൂര്  സസരഭാജച്ച്  ഗ്രസൗണനില്  വന്  നഭാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിച
നനിലയനില് തതീപനിടുത്തലാം ഉണഭായനിടനില. 

(ബനി) അകനസഷനിചനിട്ടുണച്ച്. അഗ്നനിരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ നനിരതീക്ഷണ പ്രകേഭാരലാം മതനിയഭായ
അഗ്നനി സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലഭാത്തതലാം തനിങ്ങനിചഞരുങ്ങനി ചകേടനിടങ്ങള സ്ഥനിതനി
ചചയ്യുന്നതലാം  കേഭാലഹരണചപട  ഇലകനികേച്ച്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കഷഭാര്ടച്ച്  സര്കേറ്റ്യൂട്ടുലാം
അലക്ഷലമഭായനി വസ്തുക്കള ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതലാം തതീപനിടുത്തത്തനിനച്ച് കേഭാരണമഭാകുന. 
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(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇത്തരലാം  ചകേടനിടങ്ങള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഫയര്
ഓഡനിറകേള  നടത്തനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപന  അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  ബന്ധചപട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  2016  കേഭാലഘടത്തനില്  അകപക്ഷ  ലഭനിചതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
അഗ്നനിസുരക്ഷഭാ  ചടലാം  പഭാലനിചച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  897  ചകേടനിടങ്ങളുലാം
അലഭാത്ത 63 ചകേടനിടങ്ങളുലാം ഉണച്ച്. ചടങ്ങള പഭാലനിക്കഭാത്ത ചകേടനിടങ്ങളക്കച്ച് ഫയര് &
ചറസറ്റ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം നനിരഭാകക്ഷപ സഭാക്ഷലപതലാം  നനിരസനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഇ) അഗ്നനിസുരക്ഷഭാ ആഡനിറച്ച് നടത്തനിവരുനണച്ച്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ യൂണനിറകേള 

205 (3590) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കസനഭാലാംഗങ്ങളുകടയുലാം ഉപകേരണങ്ങളുകടയുലാം അപരലഭാപ്തത കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്
ജനിലയനിചല  അഗ്നനിശമന  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനചത്ത  ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡച്ച് ജനിലയനില് എത ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ യൂണനിറകേളഭാണുളതച്ച്;
ഓകരഭാ യൂണനിറനിനുലാം അനുവദനിചനിട്ടുള വഭാഹനങ്ങളുകടയുലാം അലാംഗങ്ങളുകടയുലാം കേണക്കച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഓകരഭാ യൂണനിറനിലമുള അലാംഗങ്ങളുകടയുലാം വഭാഹനങ്ങളുകടയുലാം
കേണക്കച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലഭാ  യൂണനിറകേളനിലലാം  ഉപകേരണങ്ങള  കവണതയുകണഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചലങനില്  ഏചതലഭാലാം  ഉപകേരണങ്ങളുചട  കുറവഭാണുളചതനലാം
അതച്ച് എകപഭാള പരനിഹരനിക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജതീര്ണനിച  ചകേടനിടവുലാം  സഭാഫച്ച്  കേസഭാര്കടഴെ ലസ്തുമഭാണച്ച്  കേഭാസര്കഗഭാചട  ഫയര്
കസഷനച്ച് ഇകപഭാള ഉളചതന്നച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫച്ച്) പുതനിയ ചകേടനിടലാം പണനിയഭാന് ആകലഭാചനയുകണഭാ എനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം
എകപഭാള  തടങ്ങുചമനലാം  ഇതനിനുകവണനി  ഫണച്ച്  നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില് പുതനിയതഭായനി ഫയര് ആന്റെച്ച് ചറസറ്റ്യൂ യൂണനിറച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് ആകലഭാചനയുകണഭാ;  എങനില് എവനിചടയഭാചണനലാം എകപഭാള പണനി
ആരലാംഭനിക്കുചമനലാം  ഇതനിനുകവണനി  എത  തകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുചണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കസനഭാലാംഗങ്ങളുചട  അപരലഭാപ്തത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  വകുപ്പുതലത്തനില് നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.   ഉപകേരണങ്ങളുചട
അപരലഭാപ്തത ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് അഞച്ച് ഫയര് കസഷനുകേളഭാണുളളതച്ച്.  ഓകരഭാ
യൂണനിറനിനുലാം അനുവദനിചനിട്ടുളള അലാംഗങ്ങളുചടയുലാം വഭാഹനങ്ങളുചടയുലാം കേണക്കച്ച് ചുവചട
കചര്ക്കുന. 

അലാംഗങ്ങള 

STATION STO ASTO DM FDCPO LF FM PTS 

Kasargode 1 1 1 11 4 28 1 

Kanhangad 1 1 1 7 4 24 1 

Thrikkaripur 1 1 1 7 4 24 1 

Uppala 1 1 1 3 2 12 1 

Kuttikkol 1 1 1 3 2 12 -- 

വഭാഹനങ്ങള 

STATION VEHICLES

Kasargode MTU-4, mini MTU-1, Ambulance-2, Jeep-2, Motor Cycle-
1, QRV-1 

Kanhangad MTU-2, Mini MTU-1, Jeep-1, Motor Cycle-1 

Thrikkaripur MTU-1, Mini MTU-1, Jeep-1 

Uppala MTU-2, Jeep-1 

Kuttikkol MTU-1, Mini MTU-1, Jeep-1 
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(സനി) നനിലവനിലളള അലാംഗങ്ങളുചട വനിവരലാം 

STATION STO ASTO DM FDCPO LF FM PTS 

Kasargode 1 1 1 7 3 18  1 

Kanhangad 1 1 1 5 1 15  1 

Thrikkaripur 1 1 1 5 4 18  1 

Uppala 1 1 1 2 1 12 1 

Kuttikkol -- 1 1 3 1 7 -- 

നനിലവനിലളള വഭാഹനങ്ങളുചട വനിവരലാം 

STATION VEHICLES

Kasargode MTU-4, mini MTU-1, Ambulance-2, Jeep-2, Motor Cycle-
1, QRV-1 

Kanhangad MTU-2, Mini MTU-1, Jeep-1, Motor Cycle-1 

Thrikkaripur MTU-1, Mini MTU-1, Jeep-1 

Uppala MTU-2, Jeep-1 

Kuttikkol MTU-1, Mini MTU-1, Jeep-1 

(ഡനി)  കസഷന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് അതലഭാവശലലാം കവണ എലഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നനിലയങ്ങളനികലയച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് ഉപകേരണങ്ങള പര്കചസച്ച് നടത്തനി
ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് ആവശലകേത കേണക്കനിചലടുത്തച്ച് അനുവദനിക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

(ഇ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  അഗ്നനിരക്ഷഭാ  നനിലയത്തനിനച്ച്  പുതനിയ  ചകേടനിടവുലാം
ഫഭാമനിലനി  കേസഭാര്കടഴ്സുലാം  പണനിയുന്നതനിനച്ച്  ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച്  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പ്രസ്തുത
ആവശലത്തനിനഭായനി ഫണച്ച് നതീക്കനിവചനിടനില. 
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(ജനി)  ഉണച്ച്.  ഫയര്  കസഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച ഏജന്സനിയഭായ ആര്.എലാം.എസച്ച്.ചഎ.-യനില് ഉളചപടനിട്ടുളള
സ്ഥലങ്ങള പരനിഗണനിചച്ച്  ഫയര്  കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന. 

ചതഭാടുപുഴെയനില് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഫയര് & ചറസറ്റ്യൂ കസഷന് 

206  (3591)  ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചതഭാടുപുഴെയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഫയര്  &  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷചന്റെ  പുതനിയ
ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ഇകപഭാഴെചത്ത  സ്ഥനിതനി  എനഭാണച്ച്;  പണനി  എന്നകത്തയച്ച്  തടങ്ങുലാം;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ചതഭാടുപുഴെയനില്  ഫയര്  ആന്റെച്ച്  ചറസറ്റ്യൂ  കസഷനച്ച്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കേചണത്തനിയ മൂവഭാറപുഴെ വഭാലനി ഇറനികഗഷന് കപ്രഭാജക്ടനിചന്റെ
ഉടമസ്ഥതയനിലളള  സ്ഥലലാം  ഫയര്  &  ചറസറ്റ്യൂ  വകുപനിനച്ച്  ചചകേമഭാറനി  കേനിട്ടുന്ന മുറയച്ച്
ഫയര് & ചറസറ്റ്യൂ കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനില് പുതനിയ ഫയര് കസഷനുകേള 

207 (3592) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചസക്രകടറനിയറനിലലാം, ശതീപത് മനഭാഭ സസഭാമനി കക്ഷത പരനിസരത്തുലാം പുതനിയ
ഫയര് കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  ഇതനികലക്കഭായുള  സ്ഥലകമചറടുപച്ച്  നടപടനികേളുചട  പുകരഭാഗതനി
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ചസക്രകടറനിയറച്ച്  ചമയനിന് കകേഭാമ്പസൗണനില് ഫയര് ചടണര് പഭാര്ക്കച്ച്

ചചയ്യുന്നതനിനുലാം ഫയര് & ചറസറ്റ്യൂ സര്വതീസസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച് ഓഫതീസച്ച് ഉളചപചട

പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുളള ഡനിചചസന് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
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ചപഭാതമരഭാമത്തച്ച് ചതീഫച്ച് എഞനിനതീയര്ക്കച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ആയതച്ച് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച്

തടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ശതീപതനഭാഭ  സസഭാമനി  കക്ഷത  പരനിസരത്തച്ച്  ഫയര്കസഷനച്ച്  സ്ഥലലാം

കേചണത്തനി  നല്കുന്നതനിനഭായനി  കക്ഷതഭരണ  സമനിതനി  ചചയര്കപഴെച്ച് സണച്ച്  കേത്തച്ച്

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സ്ഥലവുലാം  ചകേടനിടവുലാം  ലഭലമഭാകുന്നമുറയച്ച്  ഫയര്കസഷന്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

തടവുകേഭാര് ചമഭാചചബല് കഫഭാണ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സലാംഭവലാം 

208  (3593)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിയ്യൂര്  ചസന്ട്രെല്  ജയനിലനിചല  തടവുകേഭാര്  ചമഭാഹബല്  കഫഭാണ

ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജയനില്  സുരക്ഷഭാപരനികശഭാധന  കേഭാരലക്ഷമമലഭാത്തതഭാണച്ച്  തടവുകേഭാര്

ചമഭാഹബല് കഫഭാണ കേടത്തനിചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന് ഇടയഭായതച്ച് എന്നച്ച് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  റനി.പനി.ചന്ദ്രകശഖരന് വധകക്കസനിചല പ്രതനികേള ജയനിലനില് ചമഭാഹബല്

കഫഭാണ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില് ഇതനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഒറചപട സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയഭാണച്ച്  ജയനിലകേളനിലളളതച്ച്.

സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനയുചട ഭഭാഗമഭായനി ജയനിലനിനകേകത്തക്കുലാം പുറകത്തക്കുലാം കപഭാകുന്ന

തടവുകേഭാചര  മഭാനുഷനികേ  മൂലലങ്ങളക്കുലാം  അനസനിനുലാം  കകേഭാടലാം  തടഭാത്ത  രതീതനിയനില്

കപഭാലതീസച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം  ജയനില്  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുനണച്ച്.

അപ്രതതീക്ഷനിത  സമയങ്ങളനില്  തടവുകേഭാചര  പഭാര്പനിചനിരനിക്കുന്ന  ചസല്ലുകേളനിലലാം

കബഭാക്കുകേളനിലലാം ജയനില് ഉകദലഭാഗസ്ഥര് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണച്ച്. 

(സനി) ഇല. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല. 
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മുടലാം ജനിലഭാ ജയനില് 

209 (3594)  ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുടലാം ജനിലഭാ ജയനില് ഇത വചര പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകേഭാത്തതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ജയനിലനിചന്റെ  പൂര്ണമഭായ  പ്രവര്ത്തനലാം  എന്നച്ച്  തടങ്ങുചമന്നച്ച്
വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ടനി  ജയനിലനിചന്റെ  അവകശഷനിക്കുന്ന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഭസൗതനികേ സഭാഹചരലങ്ങള ഒരുക്കുന്ന മുറയച്ച് പ്രവര്ത്തനലാം തടങ്ങുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

തടവുകേഭാരുചട ശനിക്ഷഭാകേഭാലയളവനില് ഇളവച്ച് 

210 (3595) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ജയനിലകേളനിലള  തടവുകേഭാരുചട  ശനിക്ഷ ഇളവച്ച്  ചചയച്ച്
അവചര വനിടുവഭാനുള ശനിപഭാര്ശ ഗവര്ണര്ക്കച്ച് സമര്പനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എത  തടവുകേഭാചരയഭാണച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ശനിക്ഷഭാകേഭാലയളവനില്  ഇളവച്ച്
നല്കേനി കമഭാചനിപനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) ബലഭാല്സലാംഗലാം, മയക്കുമരുന്നച്ച് എന്നതീ കുറകൃതലങ്ങളനില് ശനിക്ഷനിക്കചപടവര്ക്കുലാം
ശനിക്ഷഭായനിളവനിനച്ച് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്തു എന്ന വഭാര്ത്ത ശരനിയഭാകണഭാ;

(ഡനി) ശനിക്ഷ ഇളവച്ച് ചചയണചമന്ന ശനിപഭാര്ശ ഗവര്ണര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇചലങനില് പ്രസ്തുത ഫയല് എനച്ച് കേഭാരണത്തഭാലഭാണച്ച് അകദ്ദേഹലാം മടക്കനിയയചതച്ച്?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാന  രൂപതീകേരണത്തനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേകത്തഭാടനുബന്ധനിചച്ച്
2011-ലലാം 2012-ലലാം 2809 കപര്ക്കച്ച് ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് അനുവദനിചതകപഭാചല വജ്രകകേരള
ആകഘഭാഷങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  അര്ഹരഭായ  1850
തടവുകേഭാര്ക്കച്ച് പ്രകതലകേ ശനിക്ഷഭായനിളവച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് ബഹുമഭാനചപട ഗവര്ണകറഭാടച്ച്
ശനിപഭാര്ശ ചചയഭാന്  28-12-2016-ല് കൂടനിയ മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചനിരുന.
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ഇസൗ  വനിഷയത്തനില്  ബഹുമഭാനചപട  ഗവര്ണറുചട  ഉപകദശത്തനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  തടര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അകദ്ദേഹലാം  ആവശലചപടനിരനിക്കുന്ന
വനിവരങ്ങളകൂടനി ഉളചപടുത്തനി മനനിസഭയുചട പരനിഗണനയച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ-പനിന്നഭാക്കവനിഭഭാഗ  കക്ഷമ-നനിയമ  സഭാലാംസഭാരനികേകേഭാരല-
പഭാര്ലചമന്റെറനികേഭാരല വകുപ്പുമനനി ശതീ.  എ.  ചകേ.  ബഭാലന് കേണവതീനറഭായുലാം റവനറ്റ്യൂ-
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന്,  തറമുഖ-മറ്റ്യൂസനിയലാം-
ആര്ക്കനികയഭാളജനി-ആര്ചചക്കവ്സച്ച്  വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  രഭാമചന്ദ്രന്  കേടന്നപളളനി,
ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി ശതീ. എ. ചകേ. ശശതീന്ദ്രന്, ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി ശതീ. മഭാതക്യു
ടനി. കതഭാമസച്ച് എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായുളള മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനിചയ 8-3-2017-ല്
കൂടനിയ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇകപഭാള  ഇസൗ  വനിഷയലാം
മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

തനിരുവനനപുരലാം ചസന്ട്രെല് ജയനിലനില് ഇടനിമുറനി 

211 (3596) ശതീ  .   എല്കദഭാസച്ച് കുന്നപനിളനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ചസന്ട്രെല് ജയനിലനി ല് ഇടനിമുറനിയുചണനലാം തടവുകേഭാചര
ക്രൂരമര്ദ്ദേനത്തനിനച്ച് ഇരയഭാക്കുനചവനലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുവഭാന്
മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാമഭാണച്ച്;
പരഭാതനിയനില്  കേഴെമചണന്നച്ച്  കേചണത്തനികയഭാ;  എങനില്  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  എനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിച; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

തടവുകേഭാര്ക്കച്ച് മയക്കുമരുനലാം ചമഭാചചബല് കഫഭാണുലാം ലഭനിക്കുന്നതച്ച് 
തടയഭാന് നടപടനി 

212  (3597)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ജയനിലകേളനില് തടവുകേഭാര്ക്കച്ച് മയക്കുമരുനലാം ചമഭാഹബല്
കഫഭാണുലാം ലഭലമഭാകുന്ന വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇത്തരത്തനിലള എത കകേസ്സുകേളഭാണച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില്
രജനിസര് ചചയനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) തടവുകേഭാര്ക്കച്ച് ഇതച്ച് എങ്ങചന ലഭനിക്കുന എന്നതനിചനപറനി അകനസഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവയുചട  ലഭലത  തടയുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള  നടപടനികേള
എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലളള 26 കകേസ്സുകേള കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേഭാടതനികേളനില്  കപഭായനിവരുന്ന
തടവുകേഭാര്  തങ്ങളുചട  രഹസലഭഭാഗങ്ങളനില്  ഒളനിപനിചച്ച്  നനികരഭാധനിത  വസ്തുക്കള
ജയനിലനിനകേകത്തക്കച്ച് കേടത്തുന്നതച്ച് കേചണത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  പ്രതനികേള ജയനിലനില് അഡനിഷനച്ച് വരുന്ന സമയത്തുലാം കകേഭാടതനികേളനിലലാം
ആശുപതനികേളനിലലാം ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി തനിരനിചകേ വരുന്ന സമയത്തുലാം ഹഭാന്ഡച്ച് & കഡഭാര്
ചഫയനിലാംഡച്ച്  ചമറല്  ഡനിറക്ടര്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  കേര്ശനമഭായനി  കദഹപരനികശഭാധന
നടത്തനിവരുനണച്ച്.  കൂടഭാചത  സന്ദര്ശകേര്  തടവുകേഭാര്ക്കച്ച്  നനികരഭാധനിത  വസ്തുക്കള
ചചകേമഭാറുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ജയനിലകേളനില്  സനി.സനി.ടനി.വനി.  സലാംവനിധഭാനവുലാം
നനിലവനിലണച്ച്. ചസല്ലുകേള കലഭാക്കപച്ച് ചചയ്യുന്ന അവസരങ്ങളനില് ഡറ്റ്യൂടനി ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാറുണച്ച്.   തടവുകേഭാരുചട  ചസല്ലുകേളുലാം  ജയനില്  പരനിസരവുലാം
സര്ചചപ്രസച്ച്  ചറയ്ഡച്ച്  നടത്തനിവരനികേയുലാം  ജയനിലനിചന്റെ  ചുറമതനിലലാം  പരനിസരവുലാം
കേര്ശനമഭായനി നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനമുണച്ച്. 

ജയനില് വകുപനില് അസനിസന്റെച്ച് സൂപ്രണച്ച് കഗ്രഡച്ച് 2 കവക്കന്സനി

213  (3598)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജയനില് വകുപനില് നനിലവനില് അസനിസന്റെച്ച് സൂപ്രണച്ച് കഗ്രഡച്ച് 2 (അസനിസന്റെച്ച്
ജയനിലര്  കഗ്രഡച്ച്  2)  തസനികേയനില്  എത  കവക്കന്സനികേള  നനിലവനിലണച്ച്;  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2012  ഡനിസലാംബര്  28-ാം തതീയതനിയനിചല  GO(P)No337/2012/Home
(SRO  No.  10/2013)  കകേരള  ജയനില്  സകബഭാര്ഡനികനറച്ച്  സര്വതീസച്ച്  കഭദഗതനി
ചസഷലല് റൂളസച്ച്  2012-ല് നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന വനിധത്തനിലഭാകണഭാ ജയനില് വകുപനില്
ചപ്രഭാകമഭാഷന് നല്കുന്നതച്ച്;
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(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ചടത്തനിചന്റെ കനഭാടച്ച്  II-ല് നനിഷ്ക്കര്ഷനിക്കുന്ന വനിധത്തനില്
അസനിസന്റെച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  (അസനിസന്റെച്ച്  ജയനിലര്  കഗ്രഡച്ച്  2)  തസനികേയനികലയച്ച്
കസറച്ച്  ഹവഡച്ച്  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്
നല്കുന്നതനിനച്ച് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില്  അസനിസന്റെച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  2  (അസനിസന്റെച്ച്  ജയനിലര്)
തസനികേയനില്  15  ഒഴെനിവുകേള  ഉണച്ച്.  ചഡപറ്റ്യൂടനി  പ്രനിസണ  ഓഫതീസര്  തസനികേയനില്
നനിനമഭാണച്ച് ടനി തസനികേയനികലയച്ച് സ്ഥഭാനക്കയറലാം  നല്കകേണതച്ച്. എന്നഭാല് ചഡപറ്റ്യൂടനി
പ്രനിസണ ഓഫതീസര് തസനികേ ഉളചപടുന്ന വഭാര്ഡര് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  4-1-2013-ചല
സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനിലളള  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസനികനല്
ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതനിനഭാല്  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചച്ച്  അനനിമമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കതടനി
ജയനില്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്.
ഇക്കഭാരലത്തനില്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ആകേഭാത്തതനിനഭാല്  അസനിസന്റെച്ച്  സൂപ്രണച്ച്
(അസനിസന്റെച്ച്  ജയനിലര്)  കഗ്രഡച്ച്  2  തസനികേയനിലളള  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്
സഭാധനിചനിടനില. 

(ബനി&സനി)  ചസഷലല്  റൂളസനില്  ചനില  നറ്റ്യൂനതകേള  കേചണത്തനിയതനിനഭാല്
അവ പരനിഹരനിക്കുന്ന വനിഷയവുലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

വയനഭാടച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച് പ്രസനില് ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച്/വഭാചച്ച്മഭാന് തസനികേ 

214 (3599)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അചടനി വകുപനില് വയനഭാടച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച് പ്രസനില് ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച് /
വഭാചച്ച്മഭാന് തസനികേയനില് ഒഴെനിവച്ച് നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് പ്രസ്തുത ഒഴെനിവച്ച്  നനിലവനില് വന്നനിടച്ച്  എത വര്ഷമഭായനി  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ആയതച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്
എചനങനിലലാം തടസലാം നനിലവനിലകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  രണഭാലാം  കഗ്രഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  അറന്ഡന്റെച്ച്  തസനികേയനില്  ഒചരഭാഴെനിവച്ച്
നനിലവനിലണച്ച്. 
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(ബനി)  3-2-2006-ലഭാണച്ച്  ഒഴെനിവച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിടനില. 

(സനി) വയനഭാടച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച് പ്രസനിലളള രണഭാലാം കഗ്രഡച്ച് ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച്
തസനികേയനിചല  ഒചരഭാഴെനിവച്ച്  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാതനിരുന്നതച്ച്
തനിരുവനനപുരലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ചസന്ട്രെല്  പ്രസനിചല  ഡറ്റ്യൂപനികക്കറര്  ഓപകററര്
തസനികേയനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്ന ശതീ. റജനി വനില്സചന ടനിയഭാചന്റെ പഴെയ തസനികേയഭായ
രണഭാലാം  കഗ്രഡച്ച്  ഓഫതീസച്ച്  അറന്ഡന്റെച്ച്  (ഗവണചമന്റെച്ച്  പ്രസച്ച്,  വയനഭാടച്ച്)
തസനികേയനികലയച്ച് തരലാം തഭാഴനിയ ഉത്തരവച്ച്  ചചഹകക്കഭാടതനി കസ ചചയതനിനഭാലഭാണച്ച്. 

അചടനി വകുപനിനച്ച് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം കേനിടഭാനുളള തകേ 

215 (3600)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അചടനി  വകുപച്ച്  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ചപഭാതസ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം
വനിവനിധ ഫഭാറങ്ങളുലാം പുസകേങ്ങളുലാം മറലാം അചടനിചച്ച് നല്കേനിയ ഇനത്തനില് എത രൂപ
കേനിടഭാനുചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തകേ  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  വചര  എതയഭാണച്ച്  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത  രൂപ
അചടനിവകുപനിനച്ച് മറച്ച് വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുവഭാനുണച്ച് എനലാം ഓകരഭാ മഭാസവുലാം
എത വതീതചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  അചടനി  വകുപനിനച്ച്  അചടനി  കൂലനിയനിനത്തനില്  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസലാം വചര 52,53,88,137 രൂപ കേനിടഭാനുണച്ച്. 

(സനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലാംവചര  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
4,92,62,624 രൂപ കേനിടഭാനുണച്ച്. 

അചടനി വകുപനിചല 'കേലാംകപഭാസച്ച്' കേമ്പറ്റ്യൂടചചറകസഷന് കപ്രഭാജക്ടച്ച് 

216  (3601)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അചടനി വകുപനില് കേലാംകപഭാസച്ച് (compose) എന്ന കപരനില് കേമ്പറ്റ്യൂടഹറകസഷന്
കപ്രഭാജക്ടച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനച്ച്
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ഇതവചര  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്;  ഈ  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  എത
കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള വഭാങ്ങനി; ഇവ നനിലവനില് ഉപകയഭാഗക്ഷമമഭാകണഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കേലാംകപഭാസച്ച്  (compose)  എന്ന  കപരനില്
കേമ്പറ്റ്യൂടചചറകസഷന്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  അചടനിവകുപനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  ഇതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനമഭായ  NIC-
ക്കച്ച്  220.1 ലക്ഷലാം  രൂപ  അചടനി  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 142 കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള അചടനി വകുപനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  അവ പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര് പ്രസച്ച് അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി 

217 (3602)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  പ്രസസ്തുകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്
മലയഭാളലാം,  കേന്നട  ഭഭാഷയനിലള  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള  ഉളചപചടയുള  സര്ക്കഭാര്
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള അചടനിക്കുന്നതനിനഭായനി പ്രസച്ച് അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സ്ഥലലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനിചല  തൃക്കരനിപ്പൂര്
മണ്ഡലത്തനില്  സസൗജനലമഭായനി  നല്കേനിയഭാല്  പ്രസച്ച്  അനുവദനിക്കഭാന്  നടപടനികേള
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച് ഹബച്ച് 

218  (3603)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച് ഹബ്ബച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പ്രനിന്റെനിലാംഗച്ച് ഹബച്ച് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില. 
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കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനി അചടനി വകുപനിചന്റെ വനികേസനലാം 

219  (3605)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ  അചടനി  വകുപനിചന്റെ
വനികേസനത്തനിനച്ച് കവണനി 2016-17-ചല ബജറനില് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  നനിധനിയനില്  നനിനള  തകേ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള
അചടനിവകുപനില്  എചനലഭാലാം  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാനഭാണച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുളതച്ച്;
നനിലവനിലള ഘടനയനില് മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത നനിധനി ഉപകയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് അചടനിവകുപനിചലയുലാം സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിചലയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  കൂടനിയഭാകലഭാചനകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത
കയഭാഗത്തനിചല തതീരുമഭാനങ്ങള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല,  അര്ദ സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രസ്സുകേള
ഗവണചമന്റെച്ച്  പ്രസസ്തുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  അചടനി  കജഭാലനികേള
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുള തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇതസലാംബന്ധനിച തകേ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. 

(ബനി-ഡനി)  ഗവണചമന്റെച്ച്  പ്രസ്സുകേളുചട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കഡഭാ.  രഭാകജന്ദ്രകുമഭാര് അനയത്തച്ച് അദലക്ഷനഭായനി  5-11-2016-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)
3025/16/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   സമനിതനിയുചട
റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  തടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

നനികക്ഷപകേ നനിധനിയനിചല ഫണച്ച് 

220  (3606)  ശതീ  .    ഹഹബനി ഈഡന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനികക്ഷപകേനനിധനിയനിചല ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനച്ച് അചടനി വകുപനിചല
ജതീവനക്കഭാചര സലാംബന്ധനിചലാം,  ഗവണചമന്റെച്ച് പ്രസ്സുകേളുചട സ്ഥഭാവരജലാംഗമ വസ്തുക്കചള
സലാംബന്ധനിചലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ചര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനികക്ഷപകേനനിധനിയനിചല വനിനനികയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് അചടനിവകുപനിചല
കട്രെഡച്ച് യൂണനിയനുകേളുചട കയഭാഗലാം വനിളനിചച്ച് ജതീവനക്കഭാരുചട ആശങകേള ദൂരതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  നനികക്ഷപകേ നനിധനിയനിചല ഫണച്ച് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതസലാംബന്ധനിചച്ച്
ചര്ച  നടത്തനിയനിടനില.  ഗവണചമന്റെച്ച്  പ്രസ്സുകേളുചട  ആധുനനികേവത്കേരണവുമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കഡഭാ.
രഭാകജന്ദ്രകുമഭാര്  അനയത്തച്ച്  അദലക്ഷനഭായനി  5-11-2016-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)
3025/16/ഉവനിവ.  പ്രകേഭാരലാം ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   സമനിതനിയുചട
റനികപഭാര്ടച്ച്  സര്ക്കഭാരനിനച്ച്  ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രസസ്തുത  റനികപഭാര്ടച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
ആയതച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  തടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

അരൂര് എലാം.എല്.എ. ആസനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചച്ച് ജങഭാര് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

221  (3607)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര് എലാം.എല്.എ.യുചട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  ഉളചപടുത്തനി
1.75  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവനില്  ചപരുമ്പളലാം  പഞഭായത്തനികലക്കച്ച്  ജങഭാര്
അനുവദനിചതനിചന്റെ ഭരണഭാനുമതനി എന്നഭാണച്ച് ഇറക്കനിയതച്ച്;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ നനിര്വഹണലാം ഏചറടുത്തതച്ച് ഏതച്ച് സ്ഥഭാപനമഭാണച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനലാം  ജങഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കനരനിട്ടു  നടത്തുകേയഭാകണഭാ
ചചയതച്ച്;

(ഡനി)  ചടണര്  ചചയച്ച്  തചന്നയഭാകണഭാ  ഈ  പ്രവൃത്തനി  പുറത്തുനനിനള
കകേഭാണട്രെഭാക്ടര്മഭാചര  ഏല്പനിചതച്ച്;  കേരഭാര്  ചകേഭാടുത്തുചവങനില്  എത  രൂപയഭാണച്ച്
ചടണര് സസതീകേരനിചതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കേരഭാര് നല്കേനിയതനിനച്ച് പുറകമ എത രൂപയുചട ചചലവച്ച് കൂടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കവണനിവനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫച്ച്)  ചപരുമ്പളലാം പഞഭായത്തച്ച്  ജങഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എത രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചച്ച്  ജങഭാര്  എന്നഭാണച്ച്  ചപരുമ്പളലാം
പഞഭായത്തനിനച്ച് ചചകേമഭാറനിയതച്ച്;

(ജനി)  പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം ജങഭാര് സര്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിയവഭാന് കേഴെനിയഭാചത
കപഭായതച്ച്  എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നച്ച്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ചപരുമ്പളചത്ത ജനപ്രതനിനനിധനികേള
ജങഭാര് സര്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന തടര്ന്നച്ച് കകേരള ഷനിപനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് ഇന്ലഭാന്റെച്ച്
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നഭാവനികഗഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്  ഓഫതീസനില്  സമരലാം  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;
എലാം.എല്.എ.യുചട സഭാന്നനിദലത്തനില് അധനികൃതരുമഭായനി നടത്തനിയ ചര്ച പ്രകേഭാരലാം
എചനലഭാലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണച്ച്  എടുത്തതച്ച്;  ആയതപ്രകേഭാരലാം  എന്നച്ച്  സര്വതീസച്ച്
നടത്തഭാവുന്ന  നനിലയനില്  ജങഭാര്  ചമയനിന്റെനന്സച്ച്  നടത്തനി  പഞഭായത്തനിനച്ച്
ഏല്പനിക്കഭാചമന്നഭാണച്ച്  സമ്മേതനിചതച്ച്;  ആ  വലവസ്ഥ  പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
ആയതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് എനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിച;  ജങഭാര്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  അതനിചന്റെ  സര്വതീസച്ച്  നടത്തഭാനഭാവഭാത്തതലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  എചനങനിലലാം  പരഭാതനികേള  ആചരങനിലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ആയതച്ച്
സലാംബന്ധനിചച്ച്  എനച്ച്  അകനസഷണമഭാണച്ച്  നടത്തനിയനിട്ടുളതച്ച്;  വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചപരുമ്പളലാം  പഞഭായത്തനികലക്കച്ച്  ജങഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
31-7-2015-ചല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  632/15/F&PD  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്
പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതച്ച്. 

(ബനി) കകേരള ഷനിപനിലാംഗച്ച് ആന്റെച്ച് ഇന്ലഭാന്റെച്ച് നഭാവനികഗഷന് കകേഭാര്പകറഷന്. 

(സനി) അചത. 

(ഡനി) കലബര് ഭഭാഗലാം കേരഭാര് നല്കേനിയതച്ച് ചടണര് വനിളനിചഭാണച്ച്. ഏറവുലാം കുറഞ്ഞ
തകേ  കേസഭാടച്ച്  ചചയ  ചജ.പനി.  മചചറന്-ചന  ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയുലാം  33,49,000
(മുപത്തനിമൂന്നച്ച് ലക്ഷത്തനി നഭാലത്തനി ഒമ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാതലാം)  രൂപയുചട വര്ക്കച്ച്
ഓര്ഡര് നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

(ഇ) കേരഭാര് തകേയച്ച് പുറകമ 1,19,69,305 (ഒരു കകേഭാടനി പചത്തഭാന്പതച്ച് ലക്ഷത്തനി
അറുപത്തനി  ഒന്പതനിനഭായനിരത്തനി  മുന്നൂറഞച്ച്  രൂപ  മഭാതലാം)  രൂപകൂടനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ചചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  1,71,98,676  (ഒരു  കകേഭാടനി  എഴുപചത്തഭാന്നച്ച്  ലക്ഷത്തനി
ചതഭാണ്ണൂചറടഭായനിരത്തനി അറുന്നൂറനി എഴുപത്തഭാറച്ച്)  രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  22-1-2016-നഭാണച്ച്  ചപരുമ്പളലാം  പഞഭായത്തനിനച്ച്  ജങഭാര്
ചചകേമഭാറനിയതച്ച്. 

(ജനി) പൂര്ണമഭായുലാം ചകേ.ചഎ.വനി. 2010 റൂള പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിച പ്രസ്തുത ജങഭാര്
പഴെയ  രതീതനിയനിലളള  ചജടനിയനില്  അടുപനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാചത  വന്നതനിനഭാലഭാണച്ച്
സര്വതീസച്ച്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതച്ച്.  ചകേ.ചഎ.വനി.  റൂളനില്  ജല
വഭാഹനങ്ങളക്കച്ച് ജകലഭാപരനിതലത്തനില്നനിന്നച്ച് ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  76  ചസന്റെതീമതീറര് ഉയരലാം
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കവണചമന്നച്ച് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  പഴെയ ജങഭാറനില് ഇതച്ച് 50 ചസന്റെതീമതീറര് മഭാതമഭാണച്ച്.
തന്മൂലലാം  ചജടനികേള  പുതനിയ  ജങഭാറനിനുകവണനി  പുതക്കനി  പണനികയണനിയനിരുന.
ഇതനിനുകവണനി ഇറനികഗഷന് വകുപച്ച് ചടണര് വനിളനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ഇതനിനുകവണനി
45  ദനിവസലാം സര്വതീസച്ച്  മുടകക്കണനിവരുലാം എന്നതനിനഭാല് ജനങ്ങള എതനിര്ക്കുകേയുലാം
പകേരലാം  ജങഭാറനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  കേമ്പനനിചയ
നനിര്ബന്ധനിക്കുകേയുമഭായനിരുന.  ഇതനിനുകവണനി  കേമ്പനനി  ഓഫതീസനിനുമുന്നനില്  സമരലാം
നടത്തനിയനിരുന.  അരൂര്  എലാം.എല്.എ.  ശതീ.  എ.  എലാം.  ആരനിഫനിചന്റെ
സഭാന്നനിദലത്തനില്  അധനികൃതരുമഭായനി  നടത്തനിയ  ചര്ചയുചട  തതീരുമഭാനങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന*.  ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  മഭാറലാം  വരുത്തനിയ  ജങഭാര്
1-3-2017 മുതല് സര്വതീസച്ച് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. ഇതവചരയുളള (9-3-2017) സര്വതീസച്ച്
തൃപ്തനികേരമഭാണച്ച്.  ജങഭാറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  അപഭാകേത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ചപരുമ്പളലാം
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  സര്ക്കഭാരനില്  പരഭാതനി  സമര്പനിചനിരുന.  ആയതനില്
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  അനുസരനിചച്ച്  രജനിസറനിലാംഗച്ച്  അകതഭാറനിറനി,  സര്കവയര്
(ചകേ.ചഎ.വനി.)  എന്നനിവര്  ജങഭാര്  കനരനിടച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനിചനിരുന. 

എ.ടനി.എലാം.-കേളുചട സുരക്ഷ 

222  (3608)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തുളള  എ.ടനി.എലാം.-മുകേള  കവണത  സുരക്ഷയനിലഭാത്തതലാം
അതമൂലലാം  ജനങ്ങള  തടനിപനിനനിരയഭാകുന്നതലാം  ശദയനില്ചപട്ടുകവഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-17 വര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില് വഞനിക്കചപടച്ച് പണലാം നഷ്ടചപട എത
കകേസ്സുകേള സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുണച്ച് എനലാം എത കകേസ്സുകേളനില്
പ്രതനികേചള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണച്ച് എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എ.ടനി.എലാം.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എതകപരുചട  പണലാം  മറ
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള,  വനികദശരഭാജലങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  പ്രതനികേളഭാല്  നഷ്ടചപട്ടു;
ആയതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസ്സുകേള എത;

(ഡനി)  എ.ടനി.എലാം.  തടനിപച്ച്  കേചണത്തഭാന്  ചചസബര്  ചസലനിചന്റ  കസവനലാം
ഫലപ്രദമഭാകണഭാ എന പരനികശഭാധനിചകവഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  ചചസബര്ചസലനിചന്റ  പ്രര്ത്തനലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷരനിക്കഭാനുലാം
അകനസഷണങ്ങളക്കഭായനി  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങൾ  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്
എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫച്ച്) എ.ടനി.എലാം തടനിപച്ച് തടയുവഭാന് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എലഭാ
എ.ടനി.എലാം.  കേളനിലലാം  വണചചടലാം  കകേഭാമ്പനികനഷന്  (ഒ.ടനി.എലാം)  സലാംവനിധഭാനവുലാം,
നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേളുലാം ചസകേറ്റ്യൂരനിറനിയുലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത എ.ടനി.എലാം.-കേചള
കപഭാലതീസച്ച്  പകട്രെഭാളനിലാംഗനിനനിചട  കേര്ശന  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തുവഭാന്  ബന്ധചപട
ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത
എ.ടനി.എലാം.-കേളനില്  കേലഭാമറ  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം ബഭാങച്ച് അധനികേഭാരനികേകളഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  2016-ല്  30  കകേസ്സുകേളുലാം  2017  മഭാര്ചച്ച്  6  വചര  21  കകേസ്സുകേളുലാം
സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനില്  2016-ല്  രജനിസര്  ചചയ  മൂന്നച്ച്
കകേസ്സുകേളനിലഭായനി നഭാലച്ച് പ്രതനികേചള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങള,  വനികദശ  രഭാജലങ്ങള  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല
പ്രതനികേളഭാല്  എ.ടനി.എലാം.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പണലാം  നഷ്ടചപടവരുചട  എണവുലാം
ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് രജനിസര് ചചയ കകേസ്സുകേളുചട എണവുലാം 2015, 2016, 2017 മഭാര്ചച്ച്
6 വചരയുളള കേണക്കച്ച് വര്ഷലാം തനിരനിചച്ച് ചുവചട കചര്ക്കുന. 

2015 2016 2017 upto March 6th 

പണലാം നഷ്ടചപടവരുചട എണലാം 16 42 3 

രജനിസര് ചചയ കകേസ്സുകേളുചട എണലാം 16 42 3 

(ഡനി) എ.ടനി.എലാം. തടനിപച്ച് കേചണത്തഭാന് ജനിലഭാ ചചസബര് ചസലനിചന്റെ കസവനലാം
ഫലപ്രദമഭാണച്ച്.  പ്രസസ്തുത  ചസല്ലുകേളക്കച്ച്  ചചസബര്  കഡഭാമനില്നനിനലാം  ചചഹചടകേച്ച്
ചചക്രലാം  എന്കേസയറനി  ചസലനില്നനിനലാം  ആവശലമഭായ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായലാം
നല്കേനിവരുന. 

(ഇ) ചചസബര് കുറകൃതലങ്ങളുചട അകനസഷണലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി
ചചസബര്  ചചക്രലാം  ഇന്ചവസനികഗഷന്  ഡനിവനിഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചവരുന. 
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(എഫച്ച്) സുരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത എ.ടനി.എലാം.-കേളനില് കേലഭാമറ സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി  ഉകദലഭാഗസ്ഥചര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബഭാങച്ച്  അധനികേഭാരനികേകളഭാടച്ച്
ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

കസവച്ച് ഒസൗവര് ചഫകലഭാ ട്രെഭാവലര് പദതനി 

223 (3609) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദച്ച് :
ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയന്നതനിനഭായനി  കസവച്ച്  ഔവര്
ചഫകലഭാ ട്രെഭാവലര് (കസഭാഫച്ച്) പദതനിക്കച്ച് തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ലക്ഷലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ചപടുന്നവര്ക്കച്ച്  അടനിയനര  ഹവദലസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയലാം  വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ചപടുന്നവര്ക്കച്ച്  അതനികവഗലാം  ചനികേനിത
നല്കുന്നതനിനഭാണച്ച് Save Our Fellow Travellors (SOFT) പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി&സനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഉണഭാകുന്ന  കവളയനില്  കറഭാഡപകേടത്തനിനച്ച്

വനികധയമഭാകുന്ന  വലക്തനികേളക്കച്ച്  പ്രഭാഥമനികേ  ചനികേനിത  നല്കുന്നതനിനുലാം  എതയുലാം

കവഗലാം ആശുപതനിയനില് എത്തനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ഒരു

കൂടലാം വലക്തനികേചള വഭാര്ചത്തടുക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് ഇസൗ പദതനിയുചട ലക്ഷലലാം. 

(ഡനി)  പ്രഭാഥമനികേ  ഘടലാം  എന്ന  നനിലയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല

കപഭാലതീസച്ച്  സര്ക്കനിളുകേളനില്നനിനലാം ചതരചഞ്ഞടുത്ത  1200  കപര്ക്കച്ച്  ചട്രെഭാമഭാചകേയര്

ഉളചപചടയുളള കേഭാരലങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനിക്കഴെനിഞ.  മറച്ച് ജനിലകേളനിലലാം ഇസൗ

പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 
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എയനിലാംസനിനച്ച് കകേരള സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച സ്ഥലങ്ങള 

224 (3611)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിനനുവദനിച  ഓള  ഇന്ഡല  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ചമഡനിക്കല്
സയന്സസനിനച്ച് കകേരള സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച സ്ഥലങ്ങള ഏചതലഭാലാം ; നനിര്കദ്ദേശനിച
സ്ഥലങ്ങളനില് എത ഏക്കര് വതീതമഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ഏചറടുക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  എയനിലാംസച്ച്  അനുവദനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എചനലഭാലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണച്ച് മുകന്നഭാടച്ച് വചനിരനിക്കുന്നതച്ച് ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചുവചട കചര്ക്കുന്ന നഭാലച്ച് സ്ഥലങ്ങളഭാണച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഓള ഇനലഭാ
ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ചമഡനിക്കല് സയന്സസച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്.
ഏചറടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന സ്ഥലലാം ബഭാക്കറനില് ചകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന. 

1. കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിചല  കേനിനഭാലൂരനില്  ചകേ.എസച്ച്.ചഎ.ഡനി.സനി.-യുചട
പക്കലളള സ്ഥലലാം (200 ഏക്കര്) 

2. തനിരുവനനപുരത്തച്ച്  ചനയഭാറനിന്കേര  ചനട്ടുകേഭാല്കത്തരനിയനിലളള  തറന്ന
ജയനിലനികനഭാടനുബന്ധനിചളള സ്ഥലലാം (263.45 ഏക്കര്) 

3. കകേഭാടയലാം  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടച്ച്  കചര്നളള  സ്ഥലലാം
(248.21 ഏക്കര്) 

4. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേളമകശ്ശേരനിയനില്  ഹനിന്ദുസ്ഥഭാന്  ചമഷതീന്
ടൂളസനികനഭാടച്ച് (എചച്ച്.എലാം.റനി.) കചര്നളള സ്ഥലലാം (200 ഏക്കര്) 

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന സ്ഥലലാം കറഭാഡച്ച് കേണക്ടനിവനിറനിയുളളതലാം ജലലാം, ചചവദക്യുതനി
ലഭലതയുളളതഭായനിരനിക്കണചമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  അനുകയഭാജലമഭായ  കറഭാഡച്ച്
മഭാര്ഗത്തനിനുലാം ആവശലമഭായത കുടനിചവളള വനിതരണത്തനിനുലാം ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷനുലാം
ആവശലമഭായ  ഭൂമനിയുലാം  മറച്ച്  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്
സസൗജനലമഭായനി  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുളള
ചകേടനിടങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണചചലവുലാം  എയനിലാംസനിചന്റെ  നടത്തനിപ്പുലാം  പ്രധഭാനമനനി
സസഭാസ്ഥല സുരക്ഷ കയഭാജന (PMSSY) പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
വഹനിക്കുചമനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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ചചഹസതീഡച്ച് ചറയനില് കകേഭാറനികഡഭാര് 

225 (T*3612) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഹഹസതീഡച്ച്  ചറയനില്  കകേഭാറനികഡഭാറനിനുളള  അഹലന്ചമന്റെച്ച്
ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങചള ഒഴെനിവഭാക്കനി പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനച്ച് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ:

(ബനി) എങനില് പുതനിയ അഹലന്ചമന്റെനിചന സലാംബന്ധനിചച്ച് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഏതച്ച്  ഏജന്സനിയഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  പഠനലാം  നടത്തനിയചതനലാം
ഇതനിനഭായനി എത തകേ ഇതനിനകേലാം ചചലവഴെനിചചനലാം വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  പദതനിക്കുകവണനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.  തയഭാറഭാക്കനിയ വനിശദമഭായ
കേരടച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് കകേരള ചചഹസതീഡച്ച് ചറയനില് കകേഭാര്പകറഷനച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇസൗ  റനികപഭാര്ടച്ച്  പഠനിച  കശഷകമ  അചചലന്ചമന്റെച്ച്  പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുളള. 

വനികദശ സഹഭായലാം ചചകേപറന്ന സലാംഘടനകേള 

226  (3614)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനികദശസഹഭായലാം  ഹകേപറന്ന സലാംഘടനകേള ഉകണഭാ;
എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുനണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തകേ  എനനിനച്ച്  കവണനിയഭാണച്ച്  ചചലവഴെനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നതച്ച്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇചലങനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

പത പ്രവര്ത്തകേ ചപന്ഷന് 

227 (3615) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പതമഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കച്ച് ചപന്ഷന് അനുവദനിച വരുനകണഭാ; 

*   T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  അവശ പതപ്രവര്ത്തകേ ചപന്ഷന് അനുവദനിച വരുനകണഭാ;  എത
രൂപയഭാണച്ച് നനിലവനില് അനുവദനിച വരുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തകേ  വര്ദനിപനിചച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ചപന്ഷന് തകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചപന്ഷന്  അനുവദനിച  വരുനണച്ച്.  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  കജര്ണലനിസ്റ്റുകേളക്കുലാം
അവശ പത പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം പ്രമുഖ പത പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം ചപന്ഷന് നല്കുന. 

(ബനി) ഉണച്ച്.  2000 രൂപ നനിരക്കനിലഭാണച്ച് ചപന്ഷന് അനുവദനിചവരുന്നതച്ച്. 

(സനി) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച് 

228 (3616)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയനിചല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം തടസങ്ങളുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്
എനച്ച് നടപടനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  അടക്കുളങ്ങര  ചസന്ട്രെല്  സ്ക്കൂളനിചന്റെ  സ്ഥലലാം  ഏചറടുത്തച്ച്  ബസച്ച്  കബ
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള ട്രെനി ഡഭാ  പദതനി  ഉകപക്ഷനിച സഭാഹചരലത്തനില് കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയനിചല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയുകമഭാ;  എനച്ച്  ബദല്  സലാംവനിധഭാനമഭാണച്ച്
നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള കറഭാഡച്ച്  ഫണച്ച് കബഭാര്ഡനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
തനിരുവനനപുരലാം  നഗര  കറഭാഡു  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയനിചല  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനലാം  2016  ചഫബ്രുവരനി  മഭാസകത്തഭാചട
പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഴെനിഞ.   ബനി.ഒ.റനി.  ആനസനിറനി  വലവസ്ഥയനില്  15  വര്ഷചത്ത
പരനിപഭാലന  വലവസ്ഥകയഭാചടയഭാണച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം  നഗര  കറഭാഡു  വനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.  പദതനിയുചട കേണസഷണര് തനിരുവനനപുരലാം കറഭാഡച്ച്
ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  കേമ്പനനിയഭാണച്ച്.   വഭാഹന  ഗതഭാഗതത്തനിനച്ച്  ആറുവരനി  പഭാതയുലാം,
യഭാതക്കഭാര്  തലങ്ങുലാം  വനിലങ്ങുലാം  കറഭാഡു  മുറനിച  കേടക്കുന്നതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ഉയരത്തനില്തചന്ന കറഭാഡച്ച്  മതീഡനിയനുകേളുലാം,  നടപഭാതയലാം  കറഭാഡനിനുമനിടയനില്  കേമ്പനി
ചകേഭാണ്ടുളള ചചകേവരനികേളുലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്. കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാരുചട സസൗകേരലഭാര്തലാം
കറഭാഡനിചന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലലാം  ചചടല്  പഭാകേനിയ  നടപഭാതയുലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണച്ച്.
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കേനിഴെകക്കകക്കഭാട  ഭഭാഗത്തച്ച്  പഴെവങ്ങഭാടനി  മുതല്  അടക്കുളങ്ങര  വചര  3  സനിഗ്നല്
ചചലറകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ  സനിഗ്നല്  ചചലറകേളനില്  വഭാഹന  ഗതഭാഗതലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്  പുറകമ  കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കച്ച്  സുഗമമഭായനി  കറഭാഡച്ച്  മുറനിചച്ച്
കേടക്കുന്നതനിനുളള  സമയവുലാം  ക്രമചപടുത്തനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കറഭാഡനിചന്റെ
ഉപരനിതലത്തനില്  ഇനലന്  കറഭാഡച്ച്  കകേഭാണഗ്രസച്ച്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  പ്രകേഭാരലാം
കേഭാല്നടയഭാതക്കഭാര്ക്കച്ച്  കവണനി  സതീബഭാ  കക്രഭാസനിലാംഗകേളുലാം  മറച്ച്  കറഭാഡച്ച്
മഭാര്ക്കനിലാംഗകേളുലാം  റനിഫ്ലകതീവച്ച്  ചപയനിന്റെച്ച്  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  വരചനിട്ടുണച്ച്.  കമല്പറഞ്ഞ
രതീതനിയനില്  ചപഭാതജനങ്ങളുചട  സുരക്ഷയച്ച്  പരമഭാവധനി  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിയഭാണച്ച്
കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയനിചല  കറഭാഡച്ച്  വനികേസനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇതനിചന്റെ
ഫലമഭായനി  കേനിഴെകക്കകക്കഭാടയനിചല  കറഭാഡപകേടങ്ങള  ഗണലമഭായനി  കുറയവഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) അടക്കുളങ്ങര ഭഭാഗത്തുലാം ചകേ.എസച്ച്.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപഭാ മുതല് ഗഭാന്ധനി
പഭാര്ക്കച്ച്  വചരയുളള  ഭഭാഗത്തുലാം  പഴെവങ്ങഭാടനി  ഭഭാഗത്തുലാം  ഫൂടച്ച്  ഓവര്  ബനിഡ്ജച്ച്
സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  NATPAC  സമര്പനിചനിട്ടുളള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  കറഭാഡച്ച്  കസഫനി
അകതഭാറനിറനിയുചട പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

സസത്തച്ച് വനിവരങ്ങള 

229  (3617)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരലവലക്തനികേളുചട സസത്തുവനിവരങ്ങള വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിചന്റെ
പരനിധനിയനില് ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില് സസകേഭാരലവലക്തനികേളുചട ഏചതഭാചക്ക സസത്തച്ച്
വനിവരങ്ങളഭാണച്ച്  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  പസൗരനച്ച്  ആവശലചപടഭാന്
അധനികേഭാരമുളതച്ച്; വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് സലാംസ്ഥഭാന വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് എചനങനിലലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില് ഏതച്ച് കകേസനില് എചനഭാചക്ക
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണച്ച് കേമ്മേതീഷന് ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് നൽകേനിയചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2005-ചല  2  (ചജ)  വകുപച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
'വനിവരഭാവകേഭാശലാം'  എന്നഭാല്  ഏചതങനിലലാം  ചപഭാത  അധനികേഭാര  സ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ
സൂക്ഷനിപനിലലാം  അചലങനില്  നനിയനണത്തനിന്കേതീഴെനിലളളതലാം  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം
പ്രഭാപലമഭായനിട്ടുളളതമഭായ  വനിവരങ്ങള  കനരനില്  കേഭാണുന്നതനിനുലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവയുചട പകേര്ചപടുക്കുന്നതനിനുമുളള അവകേഭാശമഭാണച്ച്.   ഒരു സസകേഭാരലവലക്തനിയുചട
സസത്തച്ച്  വനിവരലാം  ഒരു  ചപഭാത  അധനികേഭാരസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  സൂക്ഷനിപനിലലാം
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നനിയനണത്തനിലലാം  അഥവഭാ  ചപഭാത  അധനികേഭാരസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  പ്രഭാപലമഭായനിട്ടുളളതലാം
അതനിനച്ച് വലനിയ ചപഭാതതഭാല്പരലലാം  (larger public interest)  ഉചണങനില് ആയതച്ച്
ചവളനിചപടുത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.  ചസക്ഷന്  8  (1)  (ഡനി)  പ്രകേഭാരലാം  തക്കതഭായ
അധനികേഭാരസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  ചപഭാതജനത്തനിചന്റെ  ഭൂരനിപക്ഷ  തഭാല്പരലലാം  അത്തരലാം
വനിവരത്തനിചന്റെ ചവളനിചപടുത്തല് ആവശലചപടുനചവന്നച്ച് കബഭാധലചപടുനചവങനിലലഭാചത
മൂന്നഭാലാം  കേക്ഷനിയുചട  മതരഭാവസ്ഥയച്ച്  കദഭാഷലാം  ചചയഭാനനിടയുളള  വഭാണനിജല
രഹസലത്തനിചന്റെയുലാം  വലഭാപഭാര  രഹസലത്തനിചന്റെയുലാം  ബസൗദനികേ  സസത്തുക്കളുലാം
ഉളചപചടയുളള വനിവരങ്ങള ചവളനിചപടുത്തലനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഇല.   

ഭക്ഷല പദഭാര്തങ്ങളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ചചലസന്സച്ച് ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി 

230 (3618)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം എത്തനികചരുന്ന ഭക്ഷലപദഭാര്തങ്ങള,
പഴെങ്ങള,  പചക്കറനികേള  എന്നനിവയുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2011-  ചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  തട്ടുകേട
മുതല്  ഹഫവ്സഭാര്  കഹഭാടല്  വചരയുളള  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  ഹലസന്സച്ച്,
രജനികസ്ട്രേഷന്  എന്നനിവ  ഏര്ചപടുത്തുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതവചര എത സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച് ഹലസന്സച്ച്,  രജനികസ്ട്രേഷന്
എന്നനിവ നല്കേനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) അനല സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം എത്തനികചരുന്ന ഭക്ഷലപദഭാര്തങ്ങള,
പചക്കറനികേള  എന്നനിവയുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ചചക്കച്ച്
കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  കൂടനി  കേടനവരുന്ന  വഭാഹനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കകേരളത്തനിചല
മഭാര്ക്കറകേളനില്  നനിനലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മഭാരുചട  സഹഭായത്തഭാല്
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ
ജനിലകേളനിചല  ലഭാബുകേളനില്  അയചച്ച്  പരനികശഭാധനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇസൗ  പരനികശഭാധനകേളനില്
കുറക്കഭാചരന്നച്ച്  കേചണത്തുന്നവരുചടകമല്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഗണനനിലവഭാര  നനിയമലാം
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അനുശഭാസനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലളള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  ഇതകൂടഭാചത
പഭാല്, പഭാലല്പന്നങ്ങള എന്നനിവ ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില് വചച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്
തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ ജനിലകേള കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  രണച്ച്  ചമഭാചചബല്
ചടസനിലാംഗച്ച്  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച  വരുന.   ഇതകൂടഭാചത  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ ജനിലകേള ആസ്ഥഭാനമഭാക്കനി മൂന്നച്ച് ചമഭാചചബല്
വനിജനിലന്സച്ച് സസഭാഡുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനമുണച്ച്. 

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  295
കകേസ്സുകേളനില് കപ്രഭാസനികേറ്റ്യൂഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഫുഡച്ച്  ചചലസന്സനിലാംഗച്ച്  ആന്റെച്ച്
രജനികസ്ട്രേഷന്  (ഓണചചലന്)  റനികപഭാര്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  9-3-2017  വചര  31542
ചചലസന്സുലാം 117080 രജനികസ്ട്രേഷനുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ചചസകക്കഭാകസഭാഷലല് സ്കൂള കേസൗണസനിലര്  

231  (3619)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ഹസകക്കഭാകസഭാഷലല്  സ്കൂള  കേസൗണസനിലര്മഭാരഭായനി
എതകപരുണച്ച് എനലാം ഇവരുമഭായനി  സര്ക്കഭാര് കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിട്ടുകണഭാ എനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരഭായ  ഇവര്ക്കച്ച്  അര്ഹതചപട  അവധനികേളുലാം  മറച്ച്
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നനിലവനില്  ലഭലമഭാകുനകണഭാ;  ഇചലങനില്  എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത ആനുകൂലലങ്ങള എതയുലാംകവഗലാം ഇവര്ക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  601  ചചസകക്കഭാകസഭാഷലല്  സ്കൂള  കേസൗണസനിലര്മഭാര്
ഉണച്ച്. പ്രസ്തുത കേസൗണസനിലര്മഭാരുമഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരഭാറനില് ഏര്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരഭായ  ചചസകക്കഭാകസഭാഷലല്  സ്കൂള
കേസൗണസനിലര്മഭാര്ക്കച്ച് നനിലവനില് 179 ദനിവസചത്ത ശമ്പളരഹനിത പ്രസവഭാവധനിയുലാം 15
ദനിവസചത്ത ആകേസ്മെനികേഭാവധനിയുലാം നല്കേനിവരുന. 
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ഷതീ ഒപ്റനിക്കല്സച്ച് പദതനി 

232 (3620) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി നടപഭാക്കനിയ ഷതീ
ഒപ്റനിക്കല്സച്ച്  പദതനിയുചട  ഗണലാം  തനിരുവനനപുരലാം  ആസ്ഥഭാനമഭായ  ഒരു
സസകേഭാരലസ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  മഭാതമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനിലഭാണച്ച്  ഉടമ്പടനി
ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നചതന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്,  പ്രസ്തുത  സസകേഭാരലസ്ഥഭാപനലാം  ഏചതന്നച്ച്  കപരുസഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടനി  അഴെനിമതനി  പുറത്തുചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന്  അടനിയനര  വനിജനിലന്സച്ച്
അകനസഷണലാം നടത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതവചര  ടനി  സസകേഭാരലസ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച്  വനനിതഭാവനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന് എത രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ടനി  പദതനിയനില്  അഴെനിമതനി  കേഭാണനിച  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  ആചരലഭാലാം;
കപരുവനിവരങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ആസ്ഥഭാനമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചമ.  കറഭാസച്ച്
ഒപ്റനിക്കല്സച്ച്  ചചപ്രവറച്ച്  ലനിമനിറഡച്ച്,  ചമ.  കറഭാസച്ച്  ഒപച്ച് ത്തഭാല്മനികേച്ച്  ഇന്ഡസ്ട്രേതീസച്ച്
ലനിമനിറഡച്ച് എന്നതീ സ്ഥഭാപനങ്ങള മുകഖനയഭാണച്ച് വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്
ഇസൗ പദതനി നടപഭാക്കനിയതച്ച്. 

(സനി)  ഇസൗ  വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  മൂന്നച്ച്  റനിടച്ച്  ചപറതീഷനുകേള

ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഫയല്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

ബഹുമഭാനചപട  ചചഹകക്കഭാടതനിയുചട  പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.   കൂടഭാചത  ധനകേഭാരല

(പരനികശഭാധനഭാ എന്.ടനി.ജനി.) വകുപ്പുലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് അകനസഷണലാം നടത്തുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഇസൗ പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  6  വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  120

ലക്ഷലാം രൂപ വഭായഭായനിനത്തനില് വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

സ്ഥഭാപനത്തനിനച്ച് തകേ നല്കേനിയനിടനില. 
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(ഇ)  ഇസൗ പദതനിയുചട നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട അഴെനിമതനി ആകരഭാപണലാം
സലാംബന്ധനിചച്ച്  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധന  (കനഭാണ  ചടകനിക്കല്-ജനി)  വകുപച്ച്
അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.  അകനസഷണ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില. 

ഗവണചമന്റെച്ച് ആയുര്കവദ കകേഭാകളജുകേളനിചല ജതീവനക്കഭാരുചട സ്ഥലലാംമഭാറലാം 

233  (3621)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില്  അദലഭാപകേരുചടയുലാം  അനദലഭാപകേരുചടയുലാം
സ്ഥലലാം മഭാറത്തനിനച്ച് നനിലവനില് വലക്തമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള ഉകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഒരു  കകേഭാകളജനില്  തടര്ചയഭായനി  എത  വര്ഷലാം  കസവനലാം
അനുഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനില  അദലഭാപകേചര  മഭാറനിമഭാറനി  നനിയമനിക്കുന്നതലാം  മറ  ചനിലചര
അവനിചടത്തചന്ന  നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന്നതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  വലക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡലാം ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനിയഭാരലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനില് നനിനലാം വര്ക്കനിലാംഗച്ച്
അകറഞച്ച്ചമന്റെനില് എത കഡഭാക്ടര്മഭാര് കജഭാലനി ചചയ്യുനണച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ആയുര്കവദ ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനില് അദലഭാപകേരുകടയുലാം
അനദലഭാപകേരുകടയുലാം സ്ഥലലാംമഭാറലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് അനുശഭാസനിക്കുന്ന
ചപഭാത  സ്ഥലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അനുസരനിചഭാണച്ച്
നടത്തുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനിചല  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചച്ച്  മൂനവര്ഷലാം  തടര്ചയഭായനി
കസവനലാം അനുഷനികക്കണതഭാണച്ച്. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാതസ്ഥലലാം മഭാറത്തനിനുലാം
നനിയമനത്തനിനുമഭായുളള  ചപഭാതമഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നനിശയനിചച്ച്
സ.ഉ. (പനി) 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  ഒരഭാള  കജഭാലനി  ചചയ്യുനണച്ച്.   പരനിയഭാരലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ
കകേഭാകളജനില്  നനിനലാം  അദലഭാപകേ  തസനികേയനില്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞ്ചുചമന്റെനില്
കഡഭാ.  ഷഭാഹനിനഭാകമഭാള  തനിരുവനനപുരലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ
കകേഭാകളജനില്  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞ്ചുചമന്റെച്ച്
വലവസ്ഥ  റദ്ദേഭാക്കനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  കഡഭാ.  ഷഭാഹനിനഭാകമഭാള  ഇതനിചനതനിചര
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ബഹുമഭാനചപട  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച് ചചട്രെബറ്റ്യൂണല് മുമ്പഭാചകേ കകേസച്ച് ഫയല് ചചയ്യുകേയുലാം
ബഹുമഭാനചപട അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ചചട്രെബറ്റ്യൂണലനിചന്റെ  ഉത്തരവനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നനിലവനില്  ആഴ്ചയനില്  3  ദനിവസലാം  തനിരുവനനപുരലാം  സര്ക്കഭാര്
ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനിലലാം  ബഭാക്കനി  3  ദനിവസലാം  കേണ്ണൂര്  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ
കകേഭാകളജനിലലാം  കജഭാലനി  ചചയ്തുവരുന.   പരനിയഭാരലാം  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ
കകേഭാകളജനില് നനിനലാം മറഭാരുലാം തചന്ന ആയുര്കവദ ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനിലളള  മറ  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജുകേളനില്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞ്ചുചമന്റെച്ച്
വലവസ്ഥയനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന്നനില. 

ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസച്ച്. -ചല നനിയമനങ്ങള 

234 (3622)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസച്ച്.-ല് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ഒരു
മഭാനദണ്ഡവുമനിലഭാചത  നടത്തനിയതഭായനി  ആകക്ഷപമുള  നനിയമനങ്ങചളക്കുറനിചച്ച്
അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ; എചനങനിലലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  എലാംകപഭായ്ചമന്റെച്ച്  എകച്ച്കചഞച്ച്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസച്ച്.ചല  ദനിവസ  കവതന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ഗ്രഭാറവനിറനിക്കച്ച്  അര്ഹതയുകണഭാ;  ഉചണങനില് അതനിനുകവണ നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് ആചരങനിലലാം ഇതച്ച് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്
ഗ്രഭാറവനിറനി അനുവദനിച ഉത്തരവനിചന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബ.എസച്ച്.-ചല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
വനിജനിലന്സച്ച് വകുപച്ച് വനിവരങ്ങള ആവശലചപടുകേയുലാം ആയതച്ച് വനിജനിലന്സച്ച് വകുപനിനച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നനിലവനില്  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  മുകഖനയുലാം  കേരഭാര്/ദനിവസകവതന  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലമഭാണച്ച്
നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിവരുന്നതച്ച്.  ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസച്ച്-നച്ച്  കേതീഴെനിലളള
എ.സനി.ആര് ലഭാബച്ച്,  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബച്ച്,  സനി.റനി.  സഭാന്,  കറഡനികയഭാളജനി  യൂണനിറകേള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  ചടകനിക്കല്  സഭാഫനിചന  അടനിയനരമഭായനി
നനിയമനികക്കണതളളതനിനഭാലഭാണച്ച്  ഇസൗ  രതീതനി  അവലലാംബനിചവരുന്നതച്ച്.
ചകേ.എചച്ച്.ആര്.ഡബറ്റ്യൂ.എസച്ച്.-ചന്റെ സഭാഫച്ച് പഭാകറണ നനിശയനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണച്ച്.   സഭാഫച്ച്  പഭാകറണ  നനിശയനിക്കുന്നകതഭാചടഭാപലാം  നനിയമന
രതീതനി  സലാംബന്ധനിചലാം  ഗകവണനിലാംഗച്ച്  കബഭാഡനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 
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(സനി)  ഇല,  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരുകേളുചട  കേഭാലത്തച്ച്  ദനിവസകവതനക്കഭാര്ക്കച്ച്
ആര്ക്കുലാം തചന്ന ഗ്രഭാറവനിറനി നല്കേനിയനിടനില. 

അവയവദഭാനലാം 

235 (3623) ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മസനിഷ  മരണലാം  സ്ഥനിരതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നഭാലലാംഗ
പഭാനലനില് സര്ക്കഭാര് കഡഭാക്ടര്മഭാചര ഉൾചപടുത്തണചമന്നതച്ച് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അവയവദഭാനത്തനിചന്റെ കപരനില് അവയവ കേചവടലാം നടത്തുന്ന കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം
ആശുപതനികേളക്കുചമതനിചര കേര്ശന ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  പരഭാതനികേള ലഭനിക്കുകേയഭാചണങനില് കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ആശുപതനികേളക്കുചമതനിചര
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ഫുഡച്ച് ആന്റെച്ച് കസഫനി ആക്ടച്ച് കഭദഗതനി 

236 (*T 3624)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷണത്തനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപട  നനിയമങ്ങളുലാം
ചടങ്ങളുലാം കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷരനിക്കഭാനുള പദതനി നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ കുറത്തനിനനുസരനിചച്ച് ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളനില് മഭാറലാം വരുത്തഭാന്
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസ്ഥഭാനമഭായ കകേരളത്തനില് ഫുഡച്ച് ആന്റെച്ച് കസഫനി  ആകച്ച്
കഭദഗതനി ചചയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?        

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഭക്ഷണത്തനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കുന്നതച്ച്  നനികരഭാധനിക്കുന്നതമഭായനി
ബന്ധചപടച്ച്  രഭാജലത്തഭാകേമഭാനമഭായനി  2006-ചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗണനനിലവഭാര
* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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നനിയമവുലാം അനുബന്ധചടങ്ങളുലാം ചറഗകലഷനുമഭാണച്ച്  നനിലവനിലളളതച്ച്.   ഇസൗ നനിയമലാം
2011  ആഗസച്ച്  5  മുതലഭാണച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്.   ടനി  നനിയമലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണച്ച്. 

ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മഭാരുചട തസനികേ 

237 (3625) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  സഭാഹചരലത്തനില്  കുടുലാംബകക്ഷമ
വകുപനില്  ലകബഭാറടറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
അവ  സസൗകേരലപ്രദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  എത  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന്
തസനികേകേള ആവശലമുചണനലാം ഇകപഭാള എത തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുചണനമുള
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് അനുവദനിച ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന് തസനികേകേള തകലഭാലാം
കുറവഭാചണന്നതച്ച്  കേണക്കനിചലടുത്തച്ച്  കൂടുതല്  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇകപഭാള നനിലവനിലള ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന്മഭാരുചട പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്
ലനിസനില്  നനിനലാം  എത  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;  ജനില
തനിരനിചച്ച് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന്മഭാരുചട  എത  ഒഴെനിവുകേള  നനിലവനിലണച്ച്;  കൂടുതല്
ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?         

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകബഭാറടറനി  ചടകതീഷലന്  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ചപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരല വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലകബഭാറടറനി  ചടകതീഷലന്  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ചപ്രഭാകപഭാസലനില് കേണ്ണൂര് ജനിലയുലാം ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) 538 

ജനില എണലാം 

തനിരുവനനപുരലാം 63 

ചകേഭാലലാം 32 

പത്തനലാംതനിട 23 
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ആലപ്പുഴെ 28 

കകേഭാടയലാം 57 

ഇടുക്കനി 31 

എറണഭാകുളലാം 55 

തൃശ്ശൂര് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലനില 

പഭാലക്കഭാടച്ച് 85 

മലപ്പുറലാം 62 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  40 

വയനഭാടച്ച് 27 

കേണ്ണൂര് 35 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് നനിലവനിലനില. 

(ഡനി)  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്  98  ഒഴെനിവുകേളുലാം  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്  12  എന്.ചജ.ഡനി  ഒഴെനിവുകേളുലാം  നനിലവനിലണച്ച്.
ഒഴെനിവുകേളനില് നനിയമനലാം നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ആര്.സനി.സനി.-യനിചല കരഭാഗനികേളക്കച്ച് രക്തലാം 

238  (3626)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്.സനി.സനി.യനിചല  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  രക്തലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
അനുഭവനിക്കുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  2015  മഭാര്ചച്ച്  6-നച്ച്  ആകരഭാഗല
വകുപച്ച്  ചസക്രടറനിയുചട  കനതൃതസത്തനില്  കചര്ന്ന  കയഭാഗത്തനില്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനങ്ങള  നനിലവനില്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  എടുത്ത
നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആര്.സനി.സനി.യനികലയകവണനി പുറത്തുനനിനലാം രക്തദഭാന കേലഭാമ്പച്ച് നടത്തനി
രക്തലാം  കശഖരനിചച്ച്  കരഭാഗനികേചള  സഹഭായനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കഭാന് എനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിച എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്.സനി.സനി.യനില്  പ്രതനിവര്ഷലാം  15000  പുതനിയ  കരഭാഗനികേള
എത്തുന്നതനിനഭാലലാം  അവര്ക്കച്ച്  പ്രതനിവര്ഷലാം  25000-ല്പരലാം  യൂണനിറച്ച്  രക്തലാം
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ആവശലമഭായനി  വരുന്നതനിനഭാലലാം  ഇതനിനുകവണനി  എനച്ച്  നടപടനികേള  ആണച്ച്
സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) രക്തബഭാങനികലക്കച്ച് കൂടുതല് രക്തലാം കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭായനി കൂടുതല്
രക്തദഭാന കേലഭാമകേള നടത്തുന്നതനിനച്ച്  തതീരുമഭാനനിച.  ഇതനികലയഭായനി ആവശലമഭായ
സഹഭായസഹകേരണങ്ങള  നല്കുവഭാന്  Kerala  Blood  Donors  Society
തയഭാറഭായനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല് രക്തദഭാന കേലഭാമകേള നടത്തുന്നതനിനച്ച്  KSACS (Kerala
State Aids Control Society)-യുലാം സന്നദമഭാണച്ച്. കൂടഭാചത ഒരു കഡഭാക്ടര്, 5 ലഭാബച്ച്
ചടകതീഷലന്,  ഒരു  സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്  എന്നതീ  തസനികേകേളനികലക്കച്ച്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവര്ക്കുകവണ  ശമ്പളലാം  NRHM  വഴെനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിച.  പ്രസ്തുത തസനികേകേളനികലക്കച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് NRHM -കനഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ആര്.സനി.സനി.  മഭാസത്തനില്  ചുരുങ്ങനിയതച്ച്  4  രക്തദഭാന  കേലഭാമകേള
നടത്തഭാറുണച്ച്.  രക്ത കശഖരണത്തനിനുകവണനി ആര്.സനി.സനി.-യനില് ഒരു വഭാഹനവുലാം
സജ്ജമഭാണച്ച്. 

വലഭാജ സസൗന്ദരല വര്ദകേ ഉല്പന്നങ്ങളുചട വനിപണനലാം തടയുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

239 (3627)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  വലഭാജ  സസൗന്ദരല  വര്ദകേ
ഉത്പന്നങ്ങള വനിപണനലാം ചചയ്യുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് എചനങനിലലാം കകേസ്സുകേള എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിഷലനിപ്തമഭായ ഈ സസൗന്ദരല വര്ദകേ വസ്തുക്കള പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം
ഇവയുചട  വനിപണനലാം  തടയഭാനുലാം  ശഭാസതീയമഭായ  മഭാര്ഗങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി)  ഡ്രഗ്സച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്മഭാര്  മരുനകേളക്കുപുറകമ  സസൗന്ദരല  വര്ദകേ
ഉലന്നങ്ങളുചടയുലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്
വനികധയമഭാക്കുനണച്ച്. ഇതകൂടഭാചത റതീജനിയണല്/സതീനനിയര് ഡ്രഗ്സച്ച് ഇന്ചസക്ടര്മഭാര്
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സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറകേളനില് നനിനലാം  പരനികശഭാധനയഭായനി
സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിക്കുനണച്ച്.  സസൗന്ദരലവര്ദകേ  വസ്തുക്കളനില്  വനിഷലനിപ്തമഭായ
രഭാസവസ്തുക്കള  അടങ്ങനിയനിട്ടുചണനളള  വഭാര്ത്തയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  പരനികശഭാധനയച്ച്
വനികധയമഭാക്കുനണച്ച്. 

കേരള മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയ നടപഭാക്കുന്നതനിനുള പദതനി  

240 (3628) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വളചര  കുറഞ്ഞ  ചചലവനില്  കേരള  മഭാറനിവയല്  ശസക്രനിയ
നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
കേഭാലത്തച്ച് ആരലാംഭലാംകുറനിചച്ച് പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിചയന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുള നടപടനി, സസകേഭാരല ആശുപതനികേചള സഹഭായനിക്കുന്നതനിനച്ച്
വഴെനിചയഭാരുക്കുചമന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ആരലാംഭനിച കേരള മഭാറനിവയല്
ശസക്രനിയ യൂണനിറച്ച് തടര്ന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം മറച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
കൂടനി ഈ സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം 

(എ)  പദതനി നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.  എന്നഭാല് പ്രസ്തുത പദതനിയനിചല ചനില
അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചച്ച്  പദതനി
വനിജയകേരമഭായനി  മുകന്നഭാടച്ച്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനഭായനി  ചനില പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നമുറയച്ച്  പദതനി
വനിജയകേരമഭായനി മുകന്നഭാടച്ച് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി) തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേരള മഭാറനിവയല് ശസക്രനിയ
യൂണനിറച്ച്  നനിലവനിലണച്ച്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  വനിജയകേരമഭാകുന്നമുറയച്ച്  മറച്ച്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഇസൗ സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി ആകലഭാചനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

ആകരഭാഗല ബജറച്ച് 

241  (3629)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വലക്തനികേളുചട ശഭാരതീരനികേ, ആകരഭാഗല വനിവരങ്ങള ഡനിജനിറല് രൂപത്തനില്
സൂക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ചനികേനിതകേൾക്കച്ച്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുവഭാനുലാം  എചനങനിലലാം  പദതനികേള
ആവനിഷരനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  പദതനിചയപറനി  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  പദതനിയുചട  ആദലഘടലാം

എങ്ങചന നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  ആകരഭാഗല ബജറച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം മരുന്നച്ച് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം മറലാം

പദതനി പ്രകയഭാജനചപടുത്തുവഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇന്ഡലയനില്  മറ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിൽ  ഇത്തരലാം  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വലക്തനികേളുചട ആകരഭാഗല വനിവരങ്ങള ഡനിജനിറല് രൂപത്തനില് കശഖരനിക്കുകേയുലാം

ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കേമ്പറ്റ്യൂടര്  ശലാംഖലയുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുകേയുലാം

ചചയ്യുന്ന ജതീവന്കരഖ (ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് കകേരള) പദതനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ടഭാബച്ച് ചലറച്ച്  കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേളുമഭായനി  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേര്  ഭവന

സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനി  ചപഭാതജനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗല  സലാംബന്ധനിയഭായ  വനിവരങ്ങള

ഉളചപടുത്തനി  ഒരു  അടനിസ്ഥഭാന  ആകരഭാഗല  കരഖ  തയഭാറഭാക്കുന.   കശഖരനിക്കുന്ന

പ്രസക്ത വനിവരങ്ങള അപകപഭാളത്തചന്ന കകേന്ദ്രതീകൃത ചസര്വറനികലയച്ച് അപച്ച് കലഭാഡച്ച്

ചചയ്യുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം  ആകരഭാഗല  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  എലഭാ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃത  ചസര്വറുമഭായനി

ബന്ധനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.  വലക്തനികേള  ചനികേനിതയഭായനി  ആശുപതനിയനില്

എത്തുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  ചനികേനിതഭാ  വനിവരങ്ങളകൂടനി  ആ  കരഭാഗനിയുചട  ആകരഭാഗല

കരഖയനില് കൂടനി കചര്ക്കചപടുലാം. ഫതീല്ഡച്ച് സര്കവ വഴെനി ലഭനിച ആകരഭാഗല വനിവരങ്ങളുലാം

ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രത്തനിചല ചനികേനിതഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം ഒരു വലതനിരനിക്ത നമ്പര് മുകഖന

ഡനിജനിറല്  രതീതനിയനില്  ബന്ധനിപനിചച്ച്  ആകരഭാഗല  സലാംബന്ധനിയഭായ  വനിവരങ്ങളുചട

പൂര്ണത ഉറപഭാക്കുകേയുലാം തടര് ചനികേനിതയച്ച് പ്രകയഭാജനചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

ആദലഘടത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ, ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം, മലപ്പുറലാം,

കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്നതീ  ഏഴെച്ച്  ജനിലകേളനിലഭാണച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേ.

എന്നഭാല് ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല വനിവര കശഖരണലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം സലാംയുക്തമഭായനി

നടത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)  സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങളുചട  സഭാധലത  മുന്കൂടനി  കേചണത്തഭാനുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാനുലാം ആവശലമഭായ വനിവരങ്ങള പദതനി
വഴെനി കേഭാകലക്കൂടനി ലഭനിക്കുന. ആകരഭാഗല ബജറച്ച് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനച്ച് ഇസൗ വനിവരങ്ങള
പ്രകയഭാജനകേരമഭാണച്ച്.  ആശുപതനികേളനിചല മരുനകേളുചട കസഭാക്കച്ച് ഇസൗ പദതനി വഴെനി
തതമയലാം  തചന്ന  അറനിയഭാവുന്നതനിനഭാല്  അവ  തതീരുന്ന  മുറയച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന
മുന്നറനിയനിപ്പുകേളനിലൂചട  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണവുലാം  സലാംഭരണവുലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്
പദതനി  സഹഭായകേരമഭാണച്ച്.  മരുന്നച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണവുമഭായനി  ഇസൗ  പദതനി
ബന്ധചപടുത്തനിയനിടനില. 

(ഡനി)  ആകരഭാഗല രലാംഗചത്ത സമഗ്രവുലാം സമ്പൂര്ണവുമഭായ ഇ-ചഹല്ത്തച്ച് കകേരള
പദതനി ഇനലയനില് ആദലചത്ത സലാംരലാംഭമഭാണച്ച്. 

സുകൃതലാം പദതനി 

242 (3630) ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിചന്റ  കേഭാലത്തച്ച്  ആരലാംഭനിച സുകൃതലാം പദതനിക്കഭായനി  ഇസൗ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നഭാളനിതവചര  എതകപര്ക്കച്ച്  ഇതനിചന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ഇതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് എത കകേഭാടനി രൂപയഭാണച്ച് ചചലവഴെനിചചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില്  സുകൃതലാം  പദതനിക്കഭായനി  എത  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച്  ചചലവഴെനിചതച്ച്;  എതകപര്ക്കച്ച്  പദതനിയുചട  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിചചവന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇസൗ പദതനിയുചട ഗണഫലലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുനകണഭാ എന്ന
കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?        

ഉത്തരലാം 

(എ)  സുകൃതലാം പദതനിക്കഭായനി  വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് പ്രകതലകേ ശതീര്ഷകേലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് തടര് പദതനി എന്ന രതീതനിയനില് ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഫണച്ച്
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  പദതനിയുചട  ആരലാംഭത്തനില്  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നച്ച്  കനരനിടച്ച്
ആശുപതനികേളക്കച്ച് നല്കേനിയ കകേഭാര്പസച്ച് ഫണച്ച് മഭാതമഭാണച്ച് സുകൃതലാം പദതനിക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്. 
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(ബനി)  സുകൃതലാം  പദതനി  അര്ബുദ  ചനികേനിതയുളള  എടച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച്  ആദലഘടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്.  തനിരുവനനപുരലാം
ആര്.സനി.സനി.,  മലബഭാര്  കേഭാന്സര് ചസന്റെര്,  കേണ്ണൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നതീ അഞച്ച് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള,
എറണഭാകുളലാം  ജനറല് ആശുപതനി എന്നതീ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലഭാണച്ച്  സുകൃതലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയതച്ച്. ആര്.സനി.സനി., മലബഭാര് കേഭാന്സര് ചസന്റെര്, ജനറല് കഹഭാസനിറല്
എറണഭാകുളലാം  എന്നതീ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  8899  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  സുകൃതത്തനിചന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നഭാളനിതവചര  50.18
കകേഭാടനി രൂപ സുകൃതലാം പദതനിക്കഭായനി ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  3270
കരഭാഗനികേളക്കച്ച് 10,61,04,201 രൂപ ചചലവഴെനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) 2015-16  കേഭാലയളവനില് മലബഭാര് കേഭാന്സര് ചസന്റെറനിനച്ച്  3  കകേഭാടനി  84
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം,  ആര്.സനി.സനി.-യനില്  10 കകേഭാടനി 81 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എറണഭാകുളലാം
ജനറല് ആശുപതനിയനില്  2  കകേഭാടനി  74  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ചചലവഴെനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആര്.സനി.സനി.-യനില്  2508  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ചസന്റെറനില്  924
കരഭാഗനികേളക്കുലാം എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപതനിയനില്  863  കരഭാഗനികേളക്കുലാം ഇസൗ
പദതനിയനിലൂചട  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപട വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് കരഭാഗനികേളുചട എണലാം ചചലവഴെനിച തകേ 

തനിരുവനനപുരലാം 82 59,27,639 

ആലപ്പുഴെ 50 91,05,154 

കകേഭാടയലാം 157  2,00,00,000 

തൃശ്ശൂര് 1552 17,25,159 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 151 53,90,364 

(ഡനി) ആകരഭാഗല വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലളള എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപതനിയനില്
2016  ജനുവരനി  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  തചന്ന  പൂര്ണമഭായുലാം  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിച  എന്നച്ച്  ഉറപഭാക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
ആര്.സനി.സനി.,  മലബഭാര് കേഭാന്സര് ചസന്റെര്,  ഡനി.എലാം.ഇ.  എന്നതീ സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
പനി.ആര്.ഒ.-മഭാചര നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം ഫണച്ച് വനിനനികയഭാഗചത്തക്കുറനിചച്ച്  കമല്കനഭാടലാം
വഹനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണച്ച്.   അര്ഹരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  മഭാതമഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത
പദതനിയുചട പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന്നതച്ച്. 
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കുമഭാരനി ചഎശസരല രഭാധഭാകൃഷ്ണനച്ച് ആശനിത നനിയമനലാം 

243  (3631)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശനിത നനിയമന വലവസ്ഥയനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് ആകരഭാഗല
വകുപച്ച്  പുറചപടുവനിച  17-2-2016-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  46/2016/എചച്ച്.
&എഫച്ച്.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം കുമഭാരനി ഐശസരല രഭാധഭാകൃഷ്ണചന
ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  EH4-62296/2015/DHS  തതീയതനി
4-3-2016-ചല ഫയലനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പ്രകവശനിപനിചനിടനില. 

(ബനി)  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  249/13/ജനി.എ.ഡനി.,  തതീയതനി  2-9-2013  പ്രകേഭാരലാം
ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുളള  ക്ലെെഭാര്ക്കുമഭാരുചട  നനിയമനത്തനിനഭായനി  356  സൂപര്
നറ്റ്യൂമററനി  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനില്  113  സൂപര്  നറ്റ്യൂമററനി
തസനികേകേള  ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച്  കവണനിയുളളതഭായനിരുന.  സൂപര്  നറ്റ്യൂമററനി
തസനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയ ക്ലെെഭാര്ക്കുമഭാരുചട നനിയമനലാം നനിലവനിലളള ചടങ്ങള
പ്രകേഭാരമുളള  അനുപഭാതത്തനില്  ക്രമചപടുത്തനിയഭാല്  മഭാതകമ  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള
നല്കേഭാന്  കേഴെനിയുകേയുളള.  ആശനിത  നനിയമന  വലവസ്ഥപ്രകേഭാരലാം  ക്ലെെഭാര്ക്കഭായനി
നനിയമനത്തനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  വകുപനില്  നനിനളള  നനിയമന
ഉത്തരവനിനഭായനി  കേഭാത്തുനനില്ക്കുന്ന  183  കപര്  അടങ്ങുന്ന  പടനികേയനില്  ശതീമതനി
ചഎശസരല രഭാധഭാകൃഷ്ണചന്റെ ക്രമനമ്പര് 126 ആണച്ച്. 

ആകരഭാഗല വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫഭാലാം 

244  (3632)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലളള  ഏചതഭാചക്ക  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫഭാലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം  എത മതീറര്  തണനി,  ഈ ആവശലത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ചചലവനില് വഭാങ്ങുനണച്ച്;
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(സനി)  എത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  യൂണനികഫഭാലാം  അലവന്സച്ച്  നല്കുനണച്ച്;
പ്രതനിവര്ഷലാം എത ചസറച്ച് യൂണനികഫഭാലാം അലവന്സനിനുളള തകേയഭാണച്ച് നല്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി) കമശവനിരനി, കേനിടക്കവനിരനി മുതലഭായ ആവശലങ്ങളക്കച്ച് കവണനി എത മതീറര്
തണനി വഭാങ്ങുനണച്ച്;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  ചചലവനില്  വഭാങ്ങുന്ന  ഇത്തരലാം  തണനിത്തരങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ഉടമസ്ഥതയനിലളള മനില്ലുകേളനില് നനികന്നഭാ ഖഭാദനി/ഹകേത്തറനി സ്ഥഭാപനങ്ങളനില് നനികന്നഭാ
വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലളള  എലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലയുലാം  ചനില
വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് യൂണനികഫഭാലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  യൂണനികഫഭാലാം വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് അലവന്സച്ച് നല്കുന്നതനിനഭാല്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ തണനി സര്ക്കഭാര് വഭാങ്ങനി നല്കുന്നനില. 

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  30  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  യൂണനികഫഭാലാം
അലവന്സച്ച്  നല്കുന.  കപ-റനിവനിഷന്  ഓര്ഡര്  പ്രകേഭാരമുളള  തകേയഭാണച്ച്  ഓകരഭാ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം നല്കുന്നതച്ച്. 

(ഡനി)  ആശുപതനി  തലത്തനിലഭാണച്ച്  കമശവനിരനി,  കേനിടക്കവനിരനി  എന്നനിവ
വഭാങ്ങുന്നതച്ച്.  എത  മതീറര്  തണനി  വഭാങ്ങുന  എന്നതച്ച്  അതഭാതച്ച്  ആശുപതനിചയ
ആശയനിചനിരനിക്കുലാം. 

(ഇ) 30-8-2016-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 44/2016/എസച്ച്.പനി.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം
ഹഭാചന്റെകച്ച്/ഹഭാന്വതീവച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  ചടണര്  നടപടനികേള  കൂടഭാചത
കനരനിടച്ച് തണനിത്തരങ്ങള വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള അനുമതനി ദതീര്ഘനിപനിച നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ആകരഭാഗല വകുപനില് അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് നനിയമനലാം 

245  (3633)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില് എത അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് തസനികേ നനിലവനിലണച്ച്;
പ്രസസ്തുത തസനികേകേളനില് നനിയമനത്തനിനുളള ചസഷലല് റൂള/സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുചട
പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി തസനികേയനില് ഒഴെനിവച്ച് നനിലവനിലകണഭാ;
ഈ ഒഴെനിവച്ച്  എത നഭാളഭായനി ഉണഭായതഭാണച്ച്;  ഈ തസനികേയനികലയച്ച് നനിയമനിക്കചപകടണവരുചട
സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസച്ച് നനിലവനിലകണഭാ;എങനില്, സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസനിചന്റെ പകേര്പച്ച്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  എന്റെകമഭാളജനി  തസനികേയനില്  സതീനനിയര്
ബകയഭാളജനിസനിനച്ച്  പുറകമ  മകറചതങനിലലാം തസനികേ കൂടനി  പരനിഗണനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉചണങനില് പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി തസനികേയനില് ഒഴെനിവുണഭായ ദനിവസലാം
മുതല് മുന്കേഭാല പ്രഭാബലലത്തനില് സതീനനികയഭാറനിറനി പ്രകേഭാരലാം അര്ഹനഭായ സതീനനിയര്
ബകയഭാളജനിസനിചന നനിയമനിക്കഭാനുലാം അനര്ഹചര ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി തസനികേയനില് ഒഴെനിവുണഭായ തതീയതനി
മുതല്  നടന്ന  വകുപ്പുതല  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിചവരനില്  അര്ഹരഭായ
സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസ്റ്റുമഭാചര  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഉണഭായ  കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഈ  തസനികേയനില് നനിയമനത്തനിനച്ച്  പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിചതനിനുമുമ്പച്ച്
അര്ഹത  കനടനിയ  സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസനിചന  പരനിഗണനിക്കഭാന്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനില്  167  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്മഭാരുചട  തസനികേകേള
നനിലവനിലണച്ച്.  പ്രസസ്തുത തസനികേകേളനില് നനിയമനത്തനിനുളള ചസഷലല് റൂള/സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുകേളുചട പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന.* 

(ബനി) ആകരഭാഗലവകുപച്ച് ഡയറക്ടകററനില് അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് (എന്റെകമഭാളജനി)
തസനികേയനില്  കജഭാലനി  ചചയനിരുന്ന  ശതീ.  ടനി.  ദനിലതീപച്ച്  കുമഭാര്  30-6-2014-ല്
വനിരമനിചതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച് 1-7-2014 മുതല് ടനി തസനികേ ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാണച്ച്.  ഇസൗ
തസനികേയനികലയച്ച്  നനിയമനിക്കചപകടണവരുചട  നനിലവനിലളള  12-11-2014  കേഭാലയളവനില്
നനിയമനിതരഭായ  സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസ്റ്റുമഭാരുചട  അനനിമ  സതീനനികയഭാറനിറനി
പടനികേയുചട പകേര്പച്ച് ഇകതഭാചടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന*. 

(സനി) ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് 27/2017/ആ.കു.വ. തതീയതനി 18-2-2017 പ്രകേഭാരലാം
അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  (ചചഫകലറനിയ),  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  (എന്റെകമഭാളജനി)
എന്നതീ തസനികേകേളനികലക്കുളള നനിയമനലാം ഹയര്കഗ്രഡച്ച് ജനിലഭാ മകലറനിയ ആഫതീസര്,
സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസച്ച്  എന്നതീ  തസനികേകേളനില്  നനിനലാം  1:1  അനുപഭാതത്തനില്
സ്ഥഭാനക്കയറലാം  മുകഖന  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഇവരുചട
അഭഭാവത്തനില്  ജനിലഭാ  മകലറനിയ  ആഫതീസര്,  ബകയഭാളജനിസച്ച്/എന്റെകമഭാളജനിസച്ച്
എന്നനിവരുചട കേചചമ്പന്ഡച്ച് സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസനില് നനിനലാം  1:1  അനുപഭാതത്തനില്
സ്ഥഭാനക്കയറലാം മുകഖന നനിയമനികക്കണതഭാചണനലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില് പറയുന.
ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന*. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഡനി&ഇ)  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  എന്റെകമഭാളജനി  തസനികേയനില്  ഒഴെനിവുണഭായ

തതീയതനി  മുതല് നടന്ന വകുപ്പുതല ചപ്രഭാകമഭാഷന് കേമ്മേനിറനി  പരനിഗണനിച സതീനനിയര്

ബകയഭാളജനിസ്റ്റുമഭാര് പ്രസ്തുത തസനികേയനിചല നനിയമനത്തനിനുളള കയഭാഗലത നനിശയനിച

ചകേഭാണ്ടുളള  8-4-1994-ചല  സ.ഉ.  (എലാം.എസച്ച്.)  82/1994/ആ.കു.വ.  നമ്പര്

ഉത്തരവനില് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്  കയഭാഗലത കനടനിയനിടനില.   അസനിസന്റെച്ച്

ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി തസനികേയനികലയച്ച് നനിയമനത്തനിനുളള ശനിപഭാര്ശ ലഭലമഭാക്കുന്ന

മുറയച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ആകരഭാഗല കബഭാധവല്ക്കരണലാം 

246  (3634)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജതീവനിതഹശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  വലഭാപകേമഭായ  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  തകദ്ദേശ

സ്ഥഭാപനങ്ങളുചടയുലാം യുവജന ക്ലെെബ്ബുകേളുചടയുലാം കുടുലാംബശതീ ഉളചപചടയുളവയുചടയുലാം

സഹകേരണകത്തഭാചട സമഗ്ര കബഭാധവല്ക്കരണലാം നടപഭാക്കുകമഭാ; വല ക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ജനങ്ങളനില് മഭാറനി വരുന്ന ജതീവനിതചചശലനിക്കച്ച് അനുസൃതമഭായനി

ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുലാം  വര്ദനിക്കുന  എന്നതച്ച്  ആകരഭാഗല  കമഖലയച്ച്

ആശങയുണഭാക്കുന്ന  വസ്തുതയഭാണച്ച്.  ഇസൗ  വനിപത്തനിചന  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി

സലാംസ്ഥഭാന ആകരഭാഗല വകുപച്ച് "അമൃതലാം ആകരഭാഗലലാം'' എന്ന കപരനില് ജതീവനിതചചശലതീ

കരഭാഗ  നനിയനണ  പദതനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തുടനതീളലാം  നടത്തനിവരുന.   ജനങ്ങളനില്

ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങചളക്കുറനിചളള  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  ഇസൗ

കരഭാഗങ്ങചള  അകേറനി  നനിര്ത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുകേ  എനളളതഭാണച്ച്  ഇസൗ  പദതനിയുചട

പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.  ഇതനിനച്ച്  ആകരഭാഗല  വകുപനികനഭാചടഭാപലാം  തചന്ന

ജനങ്ങളുചടയുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുചടയുലാം  മറ  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  സലാംയുക്ത

സഹകേരണവുലാം  ഉത്തരവഭാദനിതസകബഭാധവുലാം  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണച്ച്.  ഗ്രഭാമ

തലങ്ങളനില്  യുവജന  ക്ലെെബ്ബുകേളുകടയുലാം  കുടുലാംബശതീ  കപഭാലളള  സസയലാം  സഹഭായ

സലാംഘങ്ങളുകടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാചട  സമഗ്ര  കബഭാധവത്കേരണവുലാം  പ്രതനികരഭാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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ജനറല് ആശുപതനിയനിചല കപ വഭാര്ഡുകേളുചട കശഭാചനതീയഭാവസ്ഥ 

247  (3635)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ബതീചച്ച്  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  നനിലവനിലളള  കപ
വഭാര്ഡുകേളുചട കശഭാചനതീയഭാവസ്ഥ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കപ  വഭാര്ഡുകേള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നടപടനികേചളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനിചലങനില് അതനിനുളള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) കപ വഭാര്ഡുകേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എസനികമറച്ച് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  ചകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്   ജനറല്  ആശുപതനി  സൂപ്രണച്ച്  കേത്തച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ആകരഭാഗലവകുപച്ച് ഡയറക്ടറനില് നനിനലാം ചപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് 

248  (3636)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  പ്രഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് തടങ്ങഭാന് ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഏചതലഭാലാം  ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറച്ച്
ഉളതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച് ആശുപതനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറച്ച്  തടങ്ങഭാനഭാണച്ച്  പദതനിയുളളതച്ച്.   സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് തടങ്ങുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള ആകലഭാചനയനിലനില. 
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(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
ചസന്റെറുകേളുളള ആശുപതനികേളുചട ലനിസച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലളള  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മകഞരനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണച്ച്. 

ഹരനിഹര് ചകേ.നഭായറനിചന്റെ കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സര്ജറനി 

249  (3637)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് വനികലജച്ച്  ഫതീല്ഡച്ച് അസനിസന്റെച്ച് ആയനി കജഭാലനി ചചയ്തു
വരുന്ന ശതീ. ചകേ. സദഭാനന്ദന് മകേന് ഹരനിഹര് ചകേ.നഭായറനിചന്റെ കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച്
സര്ജറനിക്കഭായനി സമര്പനിച ചമഡനിക്കല് റതീ-ഇകമ്പഴച്ച്ചമന്റെച്ച് അകപക്ഷയനില് സര്ക്കഭാര്
അനുകൂലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നടപടനികേള ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ചനികേനിതഭാവശലത്തനിനച്ച് അനുവദനിച പലനിശരഹനിത ചമഡനിക്കല് അഡസഭാന്സച്ച്
തനിരനിചടയന്നതനിനുള  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനഭാല്  അടനിയനനിരമഭായനി
ചമഡനിക്കല് റതീ-ഇകമ്പഴച്ച്ചമന്റെച്ച് അനുവദനിച നല്കുന്നതനിനച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഡയറക്ടകററനില് ലഭനിച അകപക്ഷയനില് അനുവദനതീയമഭായ
തകേ കരഖചപടുത്തനി  2-3-2017-ചല എലാം.ആര്.5-18978/16  ആ.വ.ഡ.  നമ്പര് കേത്തച്ച്
പ്രകേഭാരലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കച്ച് അയച ചകേഭാടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണച്ച്. തടര് നടപടനികേള തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളക്ടറഭാണച്ച് സസതീകേരനികക്കണതച്ച്. 

ആകരഭാഗല കസന 

250  (3638)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച്  കേബതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം ചമചചപടുത്തുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വഭാര്ഡുതലത്തനില്
ആകരഭാഗല കസനയച്ച് രൂപലാം നല്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) എങനില് ഇത്തരലാം കസനകേളുചട പ്രവര്ത്തനവുലാം ഘടനയുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഏചറടുത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചവന
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  വഭാര്ഡുചമമ്പര്  ചചയര്മഭാനഭായുലാം  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്/
ജൂനനിയര്  പബനികേച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച്  നഴച്ച്  കേണവതീനറഭായുമുളള  വഭാര്ഡുതല  ശുചനിതസ
കപഭാഷണ സമനിതനികേള കകേരളത്തനിചല എലഭാ ഗ്രഭാമ നഗര പ്രകദശങ്ങളനിലലാം തകദ്ദേശ
ഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട കേതീഴെനില് നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി)  രജനികസര്ഡച്ച്  ചമഡനിക്കല്  പ്രഭാക്ടതീഷണര്മഭാര്,  സ്കൂള  ടതീചര്മഭാര്,
ആയുര്കവദ- കഹഭാമനികയഭാ- യുനഭാനനി- സനിദ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല രജനികസര്ഡച്ച് പ്രഭാക്ടതീഷണര്മഭാര്,
അങണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാര്,  കുടുലാംബശതീ ചമമ്പര്മഭാര്,  ആശഭാവര്ക്കര്മഭാര്,  എലാം.എസച്ച്.എസച്ച്.
കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര്,  റസനിഡന്റെച്ച്സച്ച്  അകസഭാസനികയഷന്  ഭഭാരവഭാഹനികേള,  ചചട്രെബല്
ചപ്രഭാകമഭാടര്മഭാര്,  എന്.ജനി.ഒ.  അലാംഗങ്ങള  എന്നനിവരടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്  ആകരഭാഗല
ശുചനിതസ കപഭാഷണ സമനിതനി. 

വഭാര്ഡച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച്  സഭാനനികടഷന്  സമനിതനിയനിചല  അലാംഗങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
കയഭാഗലാം  കചര്ന്നച്ച്  ആ  വഭാര്ഡനിചല  പ്രധഭാന  ചപഭാതജനഭാകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്  കേചണത്തനി  ചര്ച  ചചയച്ച്  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമത്തനില്
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂതണലാം  ചചയച്ച്  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കനി  പഞഭായത്തനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിക്കുന.  കദശതീയ
ആകരഭാഗലമനിഷന്  (എന്.എചച്ച്.എലാം.)-ല്  നനിനലാം  കേനിട്ടുന്ന  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയുലാം
ശുചനിതസ മനിഷനനില് നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്ന പതനിനഭായനിരലാം രൂപയുലാം  പഞഭായത്തനിചന്റെ
തനതവനിഹനിതമഭായ അയഭായനിരലാം രൂപയുലാം കൂടനി ആചകേ ഇരുപത്തനി അയഭായനിരലാം രൂപ
ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട നടത്തനിപനിനഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന. 

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന് ആരലാംഭനിച നവകകേരള മനിഷചന്റെ
നഭാലച്ച് ഘടകേങ്ങളനിചലഭാന്നഭാണച്ച് ആര്ദലാം മനിഷന്. ഇസൗ പദതനിയനില് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിചന്റെ  പ്രഭാഥമനികേ
ഘടചമന്ന നനിലയനില് വനിവനിധ റവനറ്റ്യൂ/കബഭാക്കച്ച് അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള ഉളചപടുന്ന
രതീതനിയനില്  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറന്നതനിനുലാം അവനിചട കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  ചഹഡച്ച് നഴച്ച്,  സഭാഫച്ച് നഴച്ച്,  ലഭാബ്ചടകതീഷലന്
എന്നനിവരുചട  അധനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമഭായുളള  ചപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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നൂറനഭാടച്ച് ചലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിനച്ച് പുതനിയ ചകേടനിട സമുചയലാം 

251  (3639)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിചല നൂറനഭാടച്ച് ചലപ്രസനി സഭാനനികറഭാറനിയത്തനിനച്ച്

പുതനിയ  ചകേടനിട  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നബഭാര്ഡച്ച്  ഫണച്ച്  അനുവദനിചതച്ച്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുചട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായ ആചകേ തകേ

എതചയനലാം  അതച്ച്  പൂര്ണമഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുചട കപ്രഭാജക്ടച്ച് റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  4030.00  ലക്ഷലാം  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഒന്നഭാലാംഘട  വനികേസനത്തനിനഭായനി

2352.94  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചച്ച്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്.  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനിനഭായനി

2000.00 ലക്ഷലാം രൂപ നബഭാര്ഡച്ച് (RIDF – Loan) വനിഹനിതമഭായുലാം (85%) ബഭാക്കനി

തകേയഭായ  352.94  ലക്ഷലാം  രൂപ  സലാംസ്ഥഭാന  വനിഹനിതലാം  (15%)  ആയനിടഭാണച്ച്  തകേ

കേചണത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ കപ്രഭാജക്ടച്ച്  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പച്ച്

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* . 

കകേഭാടയലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഹൃകദഭാഗ ചനികേനിതഭാ വനിഭഭാഗലാം 

252  (3640)  ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷച്ച്  കുറുപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാടയലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഹൃകദഭാഗ  ചനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ

അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  ഏചതങനിലലാം

നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

3-3-2016-ചല  സ.ഉ  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  70/2016/എചച്ച്.  &എഫച്ച്.
ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി
വനിഭഭാഗചത്ത  റതീജനിയണല്  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  ഇന്സനിററ്റ്യൂടഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുകവണനി
ചസഭാചചസറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്
ഇതനിനഭായനി  ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തകേ അനുവദനിചനിരുന്നനില.  2017-ചല
ഗവര്ണറുചട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില്  കകേഭാടയലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
ഒരു ചസഷലചചലസ്ഡച്ച്  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  &  കേഭാര്ഡനികയഭാവഭാസ്കുലര്  ചതഭാറഭാസനികേച്ച്
സര്ജറനി ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതച്ച് സലാംബന്ധനിച പ്രഖലഭാപനലാം ഉണഭായനിട്ടുണച്ച്. 

മതലലാം കകേടുകൂടഭാചത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കചര്ക്കുന്ന രഭാസവസ്തുക്കള 

253 (3641)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് വനില്ക്കചപടുന്ന മതലലാം കകേടുകൂടഭാചത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
കഫഭാര്മഭാലനിന് കപഭാലള രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം രഭാസവസ്തുക്കള മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച് ഏചതങനിലലാം തരത്തനിലള
കരഭാഗങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എചനഭാചക്ക;

(സനി) രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന്നതച്ച് ഫുഡ്കസഫനി കേണകട്രെഭാള വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ
അറനിവനിലലാം ശദയനിലലാംചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇല.   ഇത്തരലാം  രഭാസവസ്തുക്കള  മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച്  എചനങനിലലാം
തരത്തനിലളള  കരഭാഗങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിചനപറനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപച്ച്  പ്രകതലകേ
പഠനങ്ങള ഒനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

(സനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. മതലത്തനില് മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച് ഹഭാനനികേരമഭായ
കസഭാഡനിയലാം ചബന്കസഭാകയറച്ച്,  കഫഭാര്മഭാലനിന് എന്നതീ രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന എന്ന
വഭാര്ത്തയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കകേരള  ഫനിഷറതീസച്ച്  യൂണനികവഴനിറനിയുചട  മചചറന്
കപ്രഭാഡക്ടച്ച്സച്ച് എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച് അകതഭാറനിറനി,  ചസന്ട്രെല് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച്
ചടകകഭാളജനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ഉന്നത ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  കയഭാഗലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര് വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം മതലത്തനില് മഭാരകേമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള കചര്ക്കുന്നതച്ച്
തടയുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഓപകറഷന് സഭാഗര് റഭാണനി എന്ന ഒരു പദതനിക്കച്ച്



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 281

രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇസൗ പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
മതലലാം കലലലാം ചചയ്യുകേയുലാം, വനിപണനലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്
മതലവുലാം മതലത്തനില് കചര്ക്കുന്ന ചഎസുലാം ഉളചപചട  490  സഭാമ്പനിള കശഖരനിചച്ച്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ  സഭാമ്പനിളുകേള  ചകേഭാചനിയനിലളള  ചസന്ട്രെല്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനിയനിലലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല ലഭാബുകേളനിലലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി. 

പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങളനില് 5  സഭാമ്പനിളുകേളനില് കസഭാഡനിയലാം ചബന്കസഭാകയറനിചന്റെ
സഭാന്നനിദലവുലാം 19 സഭാമ്പനിളുകേളനില് കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ സഭാന്നനിദലവുലാം കേചണത്തുകേയുണഭായനി. 58
ചഎസച്ച് സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചതനില്  11  എണത്തനില് കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ അലാംശലാം
കേചണത്തുകേയുണഭായനി. 

ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച് സഭാഗര് റഭാണനിയുചട രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം
മതലവലഭാപഭാരത്തനില്  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവചരയുലാം  പൂര്ണമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  മനിനനിമലാം  3  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിച.
ഇതകൂടഭാചത  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേള അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയ്തുവരുന. 

മതല വലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി ചചലസന്സച്ച്/
രജനികസ്ട്രേഷന്  എന്നനിവ  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാരുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ചസഷലല് സസഭാഡച്ച് രൂപതീകേരനിചച്ച് ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ചചലസന്സച്ച്/രജനികസ്ട്രേഷന്  ഇലഭാത്തവചര  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  അവചര അതച്ച്
എടുപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ചതഭാടുപുഴെ ആശുപതനിയനില് പുതനിയ തസനികേ 

254 (3642) ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചതഭാടുപുഴെ തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയതനിനച്ച്
കശഷലാം എത പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച;

(ബനി) ഇനനിയുലാം എത പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് ഉണച്ച് ; ഇതനിനച്ച് കവണനി
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ചസഷഹലസ്ഡച്ച് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട അഭഭാവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചതഭാടുപുഴെ  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിചയ  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയഭായനി
ഉയര്ത്തനിയകതഭാചടഭാപലാം 15 അധനികേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച. 
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി  5  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
തസനികേകേള അടക്കലാം 25 അധനികേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ചപ്രഭാകപഭാസല്
പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(സനി)  ടനി  ആശുപതനിയനില്  ദനല്,  ഓര്കത്തഭാ,  ചചസകേലഭാട്രെനി,  ഫനിസനിഷലന്,
ഇ.എന്.ടനി.,  സനിന്,  ഒഫഭാല്കമഭാളജനി,  ചചഗനകക്കഭാളജനി,  കറഡനികയഭാളജനി,
പതീഡനിയഭാട്രെനികച്ച്, സര്ജറനി, അനകസഷല, ചഡര്മകറഭാളജനി, പനി.എലാം.ആര്., ചമഡനിസനിന്
എന്നതീ ചസഷലഭാലനിറനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലളള തസനികേകേള നനിലവനിലണച്ച്. 

ചസഷലഭാലനിറനി കകേഡറനില് ചുവചട കചര്ത്തനിരനിക്കുന്ന തസനികേകേളനില് ഒഴെനിവുകേള
നനിലവനിലണച്ച്. 

1. സതീനനിയര് കേണസളടന്റെച്ച് (ചമഡനിസനിന്) - 1 

2. കേണസളടന്റെച്ച് (ചമഡനിസനിന്) - 1 

3. കേണസളടന്റെച്ച് (സര്ജറനി) - 1 

4. കേണസളടന്റെച്ച് (ചചസകേലഭാട്രെനി) - 1 

മഭാവൂര് ചതങ്ങനിലക്കടവച്ച്  കേഭാന്സര് ചസന്റെറനില് പുതനിയ തസനികേകേള 

255  (3643)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാവൂര്  ചതങ്ങനിലക്കടവച്ച്  കേഭാന്സര്  ചസന്റെറനില്  പുതനിയ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനച്ച് ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര്  1211323/P3/2017  പ്രകേഭാരലാം
ആകരഭാഗലവകുപനില് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതലഭാലാം തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭാണച്ച് റനികപഭാര്ടനില് ആവശലചപടനിട്ടുളചതന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്, പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

(ബനി) കഡഭാകക്ടഴച്ച് 

 ഡയറക്ടര്  - 1 

 അസനിസന്റെച്ച് ചപ്രഭാഫസര് - 2 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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അസനിസന്റെച്ച് സര്ജന് (ചഹല്ത്തച്ച് സര്വതീസച്ച് കകേഡര്) - 2 

സൂപര്ചചവസര് - 1 

ഹസൗസച്ച് കേതീപര് - 2 

സഭാഫച്ച് നഴച്ച് - 9 

നഴനിലാംഗച്ച് അസനിസന്റെച്ച് - 12 

ഓഫതീസച്ച് സഭാഫച്ച് 

ക്ലെെര്ക്കച്ച് - 2 

ചഹല്പര് - 2 

ചചഡ്രവര് - 2 

ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി - 3 

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന. 

ശുചതീകേരണ ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് കവതനലാം 

256  (3644)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  കരഭാഗ  ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  ആശുപതനികേളനില്  എത  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയഭാണച്ച്
നനിയമനിചനിരുന്നതച്ച്; കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച്  മഭാസങ്ങളഭായനി  കവതനലാം  ലഭനിക്കുന്നനിചലന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന്നച്ച് മുതലള കവതനമഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കച്ച് ചകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുളചതനലാം  അതനിനഭായനി  എനച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  മഴെക്കഭാലപൂര്വ  കരഭാഗ  ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്
മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  വനിവനിധ  ആശുപതനികേളനില്  119  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേചളയഭാണച്ച്
നനിയമനിചനിരുന്നതച്ച്. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 
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(സനി)  2015  നവലാംബര്  മഭാസലാം  മുതലളള  കവതനലാം  നല്കേഭാനുണച്ച്.  ഇതച്ച്

സലാംബന്ധനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

മഭാവൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് പനി.എചച്ച്.സനി. 

257 (3645) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പനി.എചച്ച്.സനി.  നനിലവനിലനിചലന്നതച്ച്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 37529/FW1/2014/H&FWD  ഫയലനിന്കമല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പനി.എചച്ച്.സനി.  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  മഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  പനി.എചച്ച്.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
വനിഷയത്തനികനല്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്
ഡയറക്ടകറഭാടച്ച് ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  മഭാവൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് പനി.എചച്ച്.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മതലലാം കകേടുവരഭാതനിരനിക്കഭാന് രഭാസവസ്തുക്കളുചട ഉപകയഭാഗലാം 

258  (*T 3646)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലത്തനിനച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

മതലലാം  കകേടുവരഭാചത  സൂക്ഷനിക്കഭാന്  കസഭാഡനിയലാം  ചബന്കസഭാ  കേഭാര്ബകണറച്ച്
ഉളചപചടയുളള  മഭാരകേമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതച്ച്  തടയുന്നതനിനച്ച്
ഫലപ്രദമഭായ  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതനലാം  ഇനനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?        

*  T  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം 

മതലത്തനില്  മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കസഭാഡനിയലാം

ചബന്കസഭാകയറച്ച്,  കഫഭാര്മഭാലനിന്  എന്നതീ  രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ക്കുന  എനള

വഭാര്ത്തയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്  കകേരള  ഫനിഷറതീസച്ച്

യൂണനികവഴനിറനിയുചട  മചചറന്  കപ്രഭാഡക്ടച്ച്സച്ച്  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനി,  ചസന്ട്രെല്

ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ഉന്നത

ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട കയഭാഗലാം വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം മതലത്തനില് മഭാരകേമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള

കചര്ക്കുന്നതച്ച് തടയുകേ എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഓപകറഷന് സഭാഗര് റഭാണനി എന്ന

ഒരു പദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇസൗ പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനില്

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മതലലാം  കലലലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  വനിപണനലാം  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുന്ന

കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിന്നച്ച്  മതലവുലാം മതലത്തനില് കചര്ക്കുന്ന ചഎസുലാം ഉളചപചട  490

സഭാമ്പനിള  കശഖരനിചച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇസൗ  സഭാമ്പനിളുകേള

ചകേഭാചനിയനിലളള  ചസന്ട്രെല്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനിയനിലലാം

തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ലഭാബുകേളനിലലാം

പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  ലഭനിച  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങളനില്  അഞച്ച്

സഭാമ്പനിളുകേളനില് കസഭാഡനിയലാം ചബന്കസഭാകയറനിചന്റെ സഭാന്നനിദലവുലാം 19 സഭാമ്പനിളുകേളനില്

കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ  സഭാന്നനിദലവുലാം  കേചണത്തുകേയുണഭായനി.  58  ചഎസച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേള

പരനികശഭാധനിചതനില് 11 എണത്തനില് കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ അലാംശലാം കേചണത്തുകേയുണഭായനി. 

ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച് സഭാഗര് റഭാണനിയുചട രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം

മതലവലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവചരയുലാം പൂര്ണമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  മനിനനിമലാം  മൂന്നച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിച.

ഇതകൂടഭാചത  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേള അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം

ചചയ്തുവരുന. 

മതലവലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച്  ഫുഡച്ച് കസഫനി  ചചലസന്സച്ച്/

രജനികസ്ട്രേഷന് എന്നനിവ നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫനിഷറതീസച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട

പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ചസഷലല്  സസഭാഡച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഫുഡച്ച്  കസഫനി

ചചലസന്സച്ച്/രജനികസ്ട്രേഷന് ഇലഭാത്തവചര കേചണത്തുന്നതനിനുലാം അവചരചകേഭാണച്ച് അതച്ച്

എടുപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴെനിഞ. 
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ആര്ദലാം മനിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

259 (3647) ശതീ  .   ചജയനിലാംസച്ച് മഭാതക്യു :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  ചനികേനിതഭാരലാംഗചത്ത  കേഭാരലക്ഷമവുലാം  ജനസസൗഹൃദവുമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  സലാംസ്ഥഭാന,  ജനിലഭാതല
രൂപതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആര്ദലാം മനിഷന് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ആദല ഘടത്തനില് ഏചതലഭാലാം
തലത്തനിലളള ആശുപതനികേചളയഭാണച്ച് ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതച്ച്;

(സനി)  പ്രസ്തുത മനിഷന് എചനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ആസൂതണലാം ചചയച്ച്
വരുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ആര്ദലാം  മനിഷന്  ജനപങഭാളനിത്തകത്തഭാചട  ജനസസൗഹൃദ  ആകരഭാഗല
പദതനിയഭായനി വളര്ത്തനിചയടുക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ സലാംസ്ഥഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം 2017  ചഫബ്രുവരനി  16-നച്ച്
തനിരുവനനപുരത്തച്ച് നടക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി പദതനിയുചട ജനിലഭാതല ഉദ്ഘഭാടനങ്ങള
ചഫബ്രുവരനി 20-നച്ച് ചനില ജനിലകേളനിലലാം ചഫബ്രുവരനി 20-നച്ച് കശഷമുളള ആഴ്ചകേളനില് മറച്ച്
ജനിലകേളനിലലാം നടന്നനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  തഭാലൂക്കച്ച്/ജനിലഭാതല  ആശുപതനികേളുമഭാണച്ച്  ആകരഭാഗലവകുപനിനുകേതീഴെനില്
ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളചപടുന്നതച്ച്.  ഗവണചമന്റെച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുചട
ഭഭാഗമഭായുളള  ആശുപതനികേളുലാം  "ഒ.പനി.  ട്രെഭാന്സ്ഫര്കമഷനനില്"  (ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങള
കരഭാഗതീസസൗഹൃദമഭാക്കഭാനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള) ഉളചക്കഭാളളനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ആര്ദലാം  മനിഷന് മുകഖന നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചുവചട കചര്ക്കുന. 

• ആശുപതനിയനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ഗണകമനയുളളതലാം,
സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ. 

• ജനില/തഭാലൂക്കച്ച് തല ആശുപതനികേളനില് ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ. (സഭാകന്റെര്ചചഡകസഷന്) 
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• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങചള ഘടലാംഘടമഭായനി കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്ത്തനി  ഒരു  കുടുലാംബത്തനിചല  എലഭാ  അലാംഗങ്ങളുകടയുലാം  ആകരഭാഗല
സലാംബന്ധമഭായ  ആവശലങ്ങള  നനിറകവറന്ന  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിപുലചപടുത്തുകേ. 

• കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗണകമനയുളള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. 

ഇസൗ പ്രവര്ത്തനങ്ങളചക്കഭാപലാം  വനികകേന്ദ്രതീകൃത ആസൂതണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച് ആകരഭാഗലചത്ത നനിര്ണയനിക്കുന്ന സഭാമൂഹനികേ ഘടകേങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി)  വഭാര്ഡുതല ആകരഭാഗല ശുചനിതസ സമനിതനി,  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള
എന്നനിവയുചട  ഉയര്ന്നതലത്തനിലളള  പങഭാളനിത്തമഭാണച്ച്  ആര്ദലാം  പദതനി  ലക്ഷലലാം
വയന്നതച്ച്.  ആശുപതനി  മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനികേളുചട  പങഭാളനിത്തത്തനിനച്ച്  ആര്ദലാം
പദതനിയനില് വലനിയ പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വര്ക്കല ഇടവ പനി.എചച്ച്.സനി. 

260  (3648)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിചല  ഇടവ  പനി.എചച്ച്.സനി.യനില്  ഉണഭായനിരുന്ന
കേനിടത്തനി ചനികേനിത നനിര്ത്തലഭാക്കനികയഭാ;  എങനില് കേനിടത്തനി ചനികേനിതനിക്കുന്നതനിനുള
സസൗകേരലലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

(ബനി) ആര്ദലാം പദതനിയനില് വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനിചല ചചമ്മേരുതനി, അയനിരൂര്,
മടവൂര് പനി.എചച്ച്.സനി.കേള ഉളചപടുത്തഭാകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇടവ  പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിതയച്ച്
ആവശലമഭായ തസനികേകേള അനുവദനിചനിരുന. എന്നഭാല് ഇകപഭാള കേനിടത്തനി ചനികേനിത
ഇല.  ചഎ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില് വരുന്ന കരഭാഗനികേളുചട കുറവുമൂലലാം ചഎ.പനി.  തടകരണ
സഭാഹചരലലാം ഇലഭാചത വരനികേയുലാം തടര്ന്നച്ച് പ്രസസ്തുത തസനികേകേള ആവശലലാം കവണ മറ
സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലക്കച്ച് മഭാറകേയുമഭാണച്ച് ചചയതച്ച്. 

(ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിച ആര്ദലാം പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനില്
സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
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(റവനറ്റ്യൂ/കബഭാക്കച്ച്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിന്നച്ച്  ഒനവതീതലാം)
കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനഭാണച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച  വരുന്നതച്ച്.
വര്ക്കല മണ്ഡലത്തനില് നനിന്നച്ച് ഇതനിനഭായനി ചതരചഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നതച്ച് ചചമ്മേരുതനി
പനി.എചച്ച്.സനി.-ചയയഭാണച്ച്. 

സഭാഫച്ച് നഴച്ച് തസനികേയുചട ചസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരമുളള നനിയമനലാം 

261 (3649) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചല സഭാഫച്ച് നഴച്ച് തസനികേയുചട ചസഷലല്
റൂള  നനിലവനില്  വരുന്നതനിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ഉത്ഭവനിച  ചപന്ഡനിങച്ച്  കടണസച്ച്  ആകരഭാഗല
വകുപനില് നനിലവനിലള റഭാങച്ച് പടനികേയനില് നനിനലാം നനികേത്തുലാം എന്ന 2016 നവലാംബര്
14-ചല പനി.എസച്ച്.സനി. തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുലാം ഈ റഭാങച്ച് ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം
നടത്തുന്നനില എന്നതച്ച് ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.-യുചട  2016  നവലാംബര്  14-ചല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  സതസര  നടപടനികേൾ  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

ആര്ദലാം പദതനി 

262  (3650)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആര്ദലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങനില്  എവനിചടചയലഭാമഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ആകരഭാഗല  രലാംഗലാം  കൂടുതല്  ചമചചപടതഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേള  കരഭാഗതീ  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗണകമനയുളള
ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ആര്ദലാം  പദതനി  ആവനിഷരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.   ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച്
കേതീഴെനിചല  എലഭാ  ജനിലകേളനികലയുലാം  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം
മുതല് തഭാലൂക്കച്ച്/ജനിലഭാതല ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച് പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന്
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേചള  ഒ.പനി.  ട്രെഭാന്സ്ഫര്കമഷനനിലൂചട  കരഭാഗതീ
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം തഭാലൂക്കച്ച്/ജനിലഭാതല ആശുപതനികേളനില് ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള
ഘടലാംഘടമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആക്കുന്നതനിനുലാം,  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരമുളള ഗണകമനയുളള ചനികേനിതയുലാം കസവനങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതലാം ആകരഭാഗലരലാംഗത്തച്ച്  തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട ഉയര്ന്ന
പങഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേചയന്നതലാം  ഇസൗ  പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന.
ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനുകേതീഴെനിലളള തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  മകഞരനി,  പഭാരനിപളനി  എന്നതീ  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേചള ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ആര്ദലാം പദതനി 

263 (3651)  ശതീ  .    വനി  .    എസച്ച്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാര് പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ യൂണനികവഴല്
ചഹല്ത്തച്ച്  ചകേയര്  പദതനിയനില്  നനിനലാം  ഏചതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണച്ച്  ആര്ദലാം
പദതനി വനിഭനിന്നമഭായനിരനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എത തസനികേകേളഭാണച്ച് സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് തസനികേ തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  യൂണനികവഴല് ചഹല്ത്തച്ച് ചകേയര് ചചപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  2  പനി.എചച്ച്.സനി.
കേളനിലലാം  ഒരു  സനി.എചച്ച്.സനി.-യനിലമഭായനി  നടന്ന  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിരക്ഷയനിലൂന്നനിയ
ഒരു  പദതനിയഭാണച്ച്.  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള
ഫഭാമനിലനി  ചഹല്ത്തച്ച്  ചസന്റെറുകേളഭായനി  മഭാറന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  ദസനിതതീയ,  തനിതതീയ
തലത്തനിലളള  ആശുപതനികേളുചട  വനികേസനവുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  170  പ്രഭാഥമനികേ
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  എലഭാ  തഭാലൂക്കനികലയുലാം  ഒരു  ആശുപതനിയനിലലാം  ജനിലഭാ
ആശുപതനികേളനിലലാം ജനറല് ആശുപതനികേളനിലലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിലമഭാണച്ച്
ആദലഘടത്തനില് നടപഭാക്കുന്നതച്ച്.  തടര്നളള വര്ഷങ്ങളനില് ഇതച്ച് സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
എലഭാ ആകരഭാഗല സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കകേരളതീയ  ആകരഭാഗലരലാംഗചത്ത എലഭാ തലത്തനിലലാം  കരഭാഗതീ  സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഗണകമനയുളള  ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങള  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷരനിച  ആര്ദലാം  ദസൗതലലാം  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.   ഇസൗ  പദതനിയുചട
ലക്ഷലങ്ങള തഭാചഴെ പറയുന്നവയഭാണച്ച്. 
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• ആശുപതനിയനില്  വരുന്ന  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ഗണകമനയുളളതലാം
സസൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുകേ. 

• ജനില/തഭാലൂക്കുതല ആശുപതനികേളനില് ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ. 

• പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഘടലാംഘടമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി പ്രവര്ത്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ. 

• കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗണകമനയുളള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ. 

(ബനി) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല ബജറച്ച്  പ്രസലാംഗത്തനില് ആര്ദലാം
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗല വകുപനില്  5257  തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കചപടുചമനലാം
ഇതനില് മൂന്നനില് ഒന്നച്ച്  2017-18  കേഭാലയളവനിലലാം ബഭാക്കനിയുളളവ 2018-19, 2019-20
കേഭാലയളവനിലലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വരുന്നതഭാചണനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  റവനറ്റ്യൂ  കബഭാക്കച്ച്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനില്നനിനലാം
ചതരചഞ്ഞടുത്ത 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള
ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് - 230 

ചഹഡച്ച് നഴച്ച്/സഭാഫച്ച് നഴച്ച് - 482

ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന് - 133 

ആചകേ - 845 

ജൂനനിയര് പബനികേച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് നഴച്ച് തസനികേ 

264 (3652)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിചല ജൂനനിയര് പബനികേച്ച് ചഹൽത്തച്ച് നഴച്ച് തസനികേയനില്
എത ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ജനില  തനിരനിചളള  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഒഴെനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം 

(എ) 276 ഒഴെനിവുകേള 

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം - 1 

ചകേഭാലലാം - 10 

പത്തനലാംതനിട - ഒഴെനിവനില 

ആലപ്പുഴെ - 10 

കകേഭാടയലാം - 1 

ഇടുക്കനി - 10 

എറണഭാകുളലാം - 2 

തൃശ്ശൂര് - 40 

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 41 

മലപ്പുറലാം - 85 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 10 

വയനഭാടച്ച് - 35 

കേണ്ണൂര് - 31 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - ഒഴെനിവനില 

ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച് 

വര്ക്കല പളളനിക്കല് സനി.എചച്ച്. സനി. 

265  (3653)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിചല  പളളനിക്കല്  സനി.എചച്ച്.സനി.  യനില്  കേനിടത്തനി
ചനികേനിതക്കച്ച് ആവശലമഭായ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പളളനിക്കല്  സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  അവശലലാം  കവണ  സഭാഫനിചന
അനുവദനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം 

(എ)  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  731/2013  ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  വര്ക്കല
മണ്ഡലത്തനിചല ടനി സനി.എചച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് 20 കേനിടക്കകേള അനുവദനിചച്ച് കേനിടത്തനി ചനികേനിത
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അനുമതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. മുന് എലാം.എല്.എ. ശതീ. വര്ക്കല കേഹഭാര് അവര്കേളുചട
എലാം.എല്.എ.  ഫണനില്  നനിനലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയുചട  ചഎ.പനി.  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത ചകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിചന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ബഹുമഭാനചപട
എലാം.എല്.എ.  അഡസ.  വനി.  കജഭായനി  അവര്കേള  പളളനിക്കല്  സനി.എചച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
ഇരുനനില  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നഭാലച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തണചമന്നഭാവശലചപടച്ച് ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  നല്കേനിയ  കേത്തനികനല്
ആകരഭാഗല വകുപച്ച് ഡയറക്ടറുചട റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തനി,  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത
ആരലാംഭനിക്കുന്നമുറയച്ച് ആവശലചമങനില് പരനിഗണനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

കകേഭാങ്ങഭാടച്ച് മണ്ഡലത്തനിചല ആര്ദലാം പദതനി 

266 (3654) ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുകടയുലാം  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ച്ര്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്
പരനിപഭാടനികേളുകടയുലാം വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) 2017-18  വര്ഷക്കഭാലയളവനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിച നവകകേരള മനിഷചന്റെ നഭാലച്ച്
ഘടകേങ്ങളനില്  ഒന്നഭാണച്ച്  ആര്ദലാം  മനിഷന്.  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആശുപതനികേചള  കരഭാഗതീ
സസൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഗണകമനയുളള ആകരഭാഗല കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടച്ച്  ആരലാംഭനിച  ആര്ദലാം  മനിഷന്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഘടലാംഘടമഭായനി
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാറഭാന് ലക്ഷലമനിടുന.  ഇസൗ മനിഷചന്റെ ആദലഘടചത്ത
പ്രവര്ത്തനത്തനില്  കകേഭാകങ്ങഭാടച്ച്  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  ചതരചഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്ന
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാണച്ച്  കേലഭാടനികക്കഭാടച്ച്  (kalladikode)
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം.  ഇതനികലയളള  പ്രവര്ത്തനചമന്ന  നനിലയനില്
കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്,  ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന്  എന്നനിവരുചടയുലാം  അധനികേ
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറന്ന പ്രക്രനിയ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് നടപനിലഭാക്കനി തടങ്ങുന്നതഭാണച്ച്. 
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മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി ടറ്റ്യൂമര് കബഭാര്ഡച്ച് 

267 (3655) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  റതീജനിയണല്  കേഭാന്സര്  ചസന്റെറനില്  മളടനി
ഡനിസനിപനിനറനി ടറ്റ്യൂമര് കബഭാര്ഡച്ച് രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തനിരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡനിചന്റെ ഘടന എങ്ങചനയഭായനിരനിക്കുചമനലാം കബഭാര്ഡനിചന്റെ
ചുമതലകേള എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനില് വന്നഭാല് കേതീകമഭാചതറഭാപനി ചനികേനിത  നടത്തുന്നതച്ച്
ചമഡനിക്കല്  ഓകങഭാളജനിസ്റ്റുകേളക്കച്ച്  മഭാതമഭായനി  പരനിമനിതചപടുത്തുകമഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  കേഭാന്സര്  ചനികേനിതയച്ച്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  കറഡനികയഷന്  ഓകങഭാളജനിസച്ച്,
ചമഡനിക്കല്  ഓകങഭാളജനിസച്ച്,  സര്ജനിക്കല്  ഓകങഭാളജനിസച്ച്  എന്നതീ  കേഭാന്സര്
വനിദഗ്ദ്ധരുചട  കസവനലാം  ആവശലമുണച്ച്.  ഇസൗ  മൂന്നച്ച്  ചനികേനിതഭാ  രതീതനികേകളയുലാം
സമനസയനിപനിചചകേഭാണഭാണച്ച്  കലഭാകകേഭാത്തര  കേഭാന്സര്  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
ചനികേനിത  നടത്തുന്നതച്ച്.   ടഭാറഭാ ചമകമ്മേഭാറനിയല് ചസന്റെര്,  ഓള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്
ഓഫച്ച്  ചമഡനിക്കല്  സയന്സസച്ച്,  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ചസന്റെര്  തടങ്ങനിയ  കമജര്
കേഭാന്സര്  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇസൗ  സലാംകയഭാജനിത  ചനികേനിതഭാ  രതീതനിയഭാണച്ച്
അനുവര്ത്തനിചകപഭാരുന്നതച്ച്.   കരഭാഗനികേളുചട  ഉത്തമ തഭാല്പരലലാം  മുന്നനിര്ത്തനിയഭാണച്ച്
ഇസൗ  രതീതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച്.  ആര്.സനി.സനി.-യനിലലാം  വലതലസ  ചനികേനിതഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലൂചട  ഇസൗ  മൂന്നച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധരുചടയുലാം  കസവനലാം  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നഭാല്  ഇസൗ  മൂന്നച്ച്  വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധചര  ഒകര
ക്ലെെനിനനിക്കനില്ത്തചന്ന  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണച്ച്  2017  ജനുവരനി  മഭാസലാം  രണഭാലാം  തതീയതനി
മുതല്  മളടനി  ഡനിസനിപനിനറനി  ടറ്റ്യൂമര്  കബഭാര്ഡച്ച്  ആര്.സനി.സനി.-യനില്
രൂപതീകേരനിചചകേഭാണച്ച്  ഉത്തരവഭായനി.  ഇതവഴെനി  ഓകരഭാ  കേഭാന്സര്  കരഭാഗത്തനിനുമുളള
സമഗ്ര  ചനികേനിത  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  അതവഴെനി  ചനികേനിതഭാ
ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.   പുതതഭായനി  എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
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ചനികേനിത സലാംബന്ധനിചച്ച് തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാളളുന്നതച്ച് മളടനി ഡനിസനിപനിനറനി ടറ്റ്യൂമര്
കബഭാര്ഡഭാണച്ച്.  എന്നഭാല്  ഇസൗ  കബഭാര്ഡച്ച്  ചചകേചക്കഭാളളുന്ന  തതീരുമഭാനത്തനില്
എചനങനിലലാം  ആകക്ഷപമുളപക്ഷലാം  ഇതനികനല്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാളളുന്നതനിനച്ച്  ചമഡനിക്കല്  ഓകങഭാളജനി,  പതീഡനിയഭാട്രെനികച്ച്  ഓകങഭാളജനി,
കറഡനികയഷന്  ഓകങഭാളജനി,  നറ്റ്യൂക്ലെെനിയര്  ചമഡനിസനിന്  എന്നതീ  വകുപ്പു  കമധഭാവനികേചള
കേഭാതല്  അലാംഗങ്ങളഭാക്കനി  (core  members)  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇസൗ
കേമ്മേനിറനിയുചട മതീറനിലാംഗകേളനില് ഒഭാകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനികലയുലാം മുതനിര്ന്ന ഫഭാക്കല്റനികേകളയുലാം
ക്ഷണനിക്കഭാറുണച്ച്. ഇസൗ കേമ്മേനിറനിയുചട തതീരുമഭാനലാം അനനിമമഭായനിരനിക്കുലാം.  ആര്.സനി.സനി.
2-1-2017,  14-2-2017  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുളള
ഉത്തരവുകേളനുസരനിചഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ഘടനയുലാം  ചുമതലകേളുലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി) ഇല. 

സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട അഭഭാവലാം 

268  (3656)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
അഭഭാവലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  പുതനിയ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
തസനികേ  നനിലവനിലനില.  ആര്ദലാം  പദതനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനില്  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന. 

നകടരനിയനിചല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല ഉപകകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ ചകേടനിടലാം 

269  (3657)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  211  -ാം  ഡനിവനിഷനനില്  നകടരനിയനിചല
അപകേടഭാവസ്ഥയനിലഭായ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  ഉപകകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  ചകേടനിടലാം  ചപഭാളനിച
മഭാറന്നതനിനഭായനി  ചസക്രകടറനിയറനില്  സമര്പനിച  അകപക്ഷ  എന്നഭാണച്ച്  ബന്ധചപട
ചസക്ഷനനില് ലഭനിചതച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ആകരഭാഗല കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിചല ബന്ധചപട ഫയലനില് നഭാളനിതവചര
ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിചച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഴെയ ചകേടനിടലാം ചപഭാളനിക്കുന്നതനിനച്ച് അനുമതനിയഭാവഭാത്തതനിനഭാല് ഇവനിചട
ആസനി വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി തടസചപടനിരനിക്കുന്നതച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അനുമതനിയഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്  തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനച്ച്
എനഭാണച്ച് തടസലാം എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  അപകേടഭാവസ്ഥയനിലള  ചകേടനിടലാം  ചപഭാളനിചമഭാറഭാത്തതനിനഭാല്  ജനങ്ങളക്കച്ച്
സുരക്ഷഭാ  ഭതീഷണനി  ഉണച്ച്  എന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  അടനിയനരമഭായനി
ഇക്കഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനമുണഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) നകടരനി അര്ബന് ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറനിചന്റെ പഴെയ ചകേടനിടലാം ചപഭാളനിച
മഭാറന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ആവശലചപടനിരുന്ന  അധനികേ  റനികപഭാര്ടച്ച്  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്
ഡയറക്ടറനില്നനിനലാം ലഭനിചനിടനില. 

(ഇ)  ജനങ്ങളക്കച്ച് സുരക്ഷഭാഭതീഷണനിയുചണന്നച്ച് ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്
അറനിയനിചതഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  ഇതച്ച്
പരനികശഭാധനിചച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗലവനിവരങ്ങള ഡനിജനിറല് രൂപത്തനിലഭാക്കഭാനുളള പദതനി 

270  (3658)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ജനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറല്
രൂപത്തനിലഭാക്കഭാനുള ജതീവന്കരഖ പദതനിയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി എത തകേ
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിച എനലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് എത തകേ ചചലവഴെനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയനില് സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല ആശുപതനികേചള ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയനില് അലാംഗങ്ങളഭാകുന്ന ആശുപതനികേളക്കച്ച് പ്രകതലകേ രജനികസ്ട്രേഷന്
നലകേയുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ജതീവന്  കരഖഭാ  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  തകേ
86.6945  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണച്ച്.  ഇതനില്  43.3473  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചചലവഴെനിക്കഭാന്  വനിഭഭാവന  ചചയനിട്ടുളളതച്ച്  9.43  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണച്ച്.  നടപച്ച് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വചര ഇസൗ പദതനിക്കുകവണനി സലാംസ്ഥഭാന
ബജറനില് 7.88 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലളള  അകലഭാപതനി  ആശുപതനികേചളയഭാണച്ച്  ഇസൗ
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്.  സസകേഭാരല ആശുപതനികേചള ഉളചക്കഭാളളനിക്കുന്ന
തതീരുമഭാനലാം ഇതവചര ചചകേചക്കഭാണനിടനില. 

(സനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  മുതല്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  വചര  ഉളള
എലഭാ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ഇസൗ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുന്നതനിനഭാല്  പ്രകതലകേ
രജനികസ്ട്രേഷന്  ആവശലമഭായനി  വരുന്നനില.  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണച്ച്. 

ഡയഭാലനിസനിസച്ച് കതടുന്ന കരഭാഗനികേളുചട എണത്തനിചല വര്ദനവച്ച് 

271 (3659)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  കതടുന്ന  കരഭാഗനികേളുചട  എണത്തനിചല
വര്ദനവച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില്  പ്രസ്തുത  കരഭാഗനികേൾക്കഭായനി  എചനഭാചക്ക  കസവനങ്ങൾ  /
സസൗകേരലങ്ങളഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഏചതഭാചക്ക  ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
സസൗകേരലലാം നനിലവനിലളചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മൂവഭാറപുഴെ  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
ചചയ്യുന്നതനിനുള സസൗകേരലലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  ഡയബറനിസച്ച്,  ചചഹപര്  ചടന്ഷന്
എന്നനിവയുചട പരനിണനിതഫലമഭായനി Chronic Renal Failure എന്ന അസുഖ സ്ഥനിതനി
സലാംജഭാതമഭാകുകേയുലാം ഇതച്ച് End Stage Renal Failure-കലയച്ച് നയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന. 
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ഇത്തരലാം കരഭാഗനികേളക്കഭാണച്ച് ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  ആവശലമഭായനി  വരുന്നതച്ച്.   ഇസൗ
സ്ഥനിതനി  എത്തുന്നതനിനുമുന്പച്ച്  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിക്കഭാനുലാം
ചനികേനിതനിക്കുവഭാനുലാം  സസൗജനലമരുനകേള  ലഭലമഭാക്കഭാനുമുളള  നടപടനികേള
ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  നടത്തനി  വരുനണച്ച്.  NCD  Clinic-ക്കുകേള  വഴെനി  അസുഖലാം
കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയുലാം  Sub Centre  മുകഖന ഡയബറനികച്ച്,  ചചഹപര് ചടന്ഷന് എന്നതീ
കരഭാഗഭാവസ്ഥകേളക്കച്ച് മരുന്നച്ച് സസൗജനലമഭായനി നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
ആവശലമഭായനി വരുന്നപക്ഷലാം നനിലവനിലളള  42  ഡയഭാലനിസനിസച്ച് ചസന്റെറുകേളനിചല  39
പ്രവര്ത്തനസജ്ജമഭായ  യൂണനിറകേള  മുകഖന  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  സസൗകേരലലാം
നനിലവനിലളള ആശുപതനികേളുചട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  എറണഭാകുളലാം,  മകഞരനി  എന്നതീ  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  മൂവഭാറപുഴെ  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  ആറച്ച്  കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ
ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  ചപ്രഭാകപഭാസല്  നഭാഷണല്
ചഹല്ത്തച്ച് മനിഷചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കേഭാന്സര് കരഭാഗബഭാധനിതരുചട എണത്തനിചല വര്ദനവച്ച് 

272 (3660)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കേഭാന്സര്  കരഭാഗബഭാധനിതരുചട  എണത്തനില്  വന്  വര്ദനവച്ച്
ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചരലത്തനില്,  കൂടുതല് ജനിലഭാ ആശുപതനികേളനിലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലലാം
ജനറല് ആശുപതനികേളനിലലാം കേഭാന്സര് കരഭാഗചനികേനിതയലാം പഭാലനികയറതീവച്ച് ചകേയറനിനുലാം
പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വര്ദനിചവരുന്ന  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുചട  എണത്തനിനച്ച്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കസവനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ചനികേനിതഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളുചട ദസൗര്ലഭലത്തനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം എന്ന നനിലയനില് സലാംസ്ഥഭാന ആകരഭാഗല
വകുപച്ച്  ആവനിഷരനിച  പദതനിയഭാണച്ച്  ജനിലഭാ  കേഭാന്സര്  ചകേയര്  പദതനി.  ഓകരഭാ
ജനിലയനിലലാം  ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലളള  ഒരു  ആശുപതനിയനില്  അര്ബുദ

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ചനികേനിതയലാം  നനിര്ണയത്തനിനുലാം  ഒരു  ചകേയര്  ചസന്റെര്  എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട
ആരലാംഭനിച  ഇസൗ  പദതനി  ഇന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  12  ജനിലകേളനില്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാണച്ച്. കൂടുതല് ആശുപതനികേളനില് ഇസൗ കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  കൂടുതല്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം  പഭാലനികയറതീവച്ച്
കേതീകമഭാചതറഭാപനി  വഭാര്ഡുകേളുലാം  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച്  കേഭാന്സര്  ചനികേനിതഭാരലാംഗലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്ര  കേഭാന്സര്  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ആകരഭാഗല വകുപച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ലകബഭാറടറനി ചടകതീഷലചന്റെ ഒഴെനിവുകേള 

273 (3661) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകബഭാറടറനി ചടകതീഷലന് കഗ്രഡച്ച്-II  തസനികേയനില് നനിലവനിലള ഒഴെനിവുകേളുചട
എണലാം ജനില തനിരനിചച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലഭാത്തപക്ഷലാം റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലകബഭാറടറനി  ചടകതീഷലന്  കഗ്രഡച്ച്  II  തസനികേയനില്  നനിലവനിലളള
ഒഴെനിവുകേളുചട എണലാം ചുവചട കചര്ക്കുന. 

ചകേഭാലലാം - 4 

പത്തനലാംതനിട - 2 

ആലപ്പുഴെ  -5  (ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  4,  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 1)  

കകേഭാടയലാം - 4 

ഇടുക്കനി - 14 

എറണഭാകുളലാം - 5 

തൃശ്ശൂര്  -  18  (ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനിനച്ച്  കേതീഴെനില്  7,  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 11)  

പഭാലക്കഭാടച്ച് - 13 

മലപ്പുറലാം - 6 
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് - 9 

വയനഭാടച്ച് - 5 

കേണ്ണൂര് - 1 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് - 11 

(ബനി)  ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനിലളള  ഒഴെനിവുകേചളലഭാലാം  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കുച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലളള 12 ഒഴെനിവുകേള
എന്.ചജ.ഡനി.  ഒഴെനിവുകേളഭാണച്ച്.  എന്.ചജ.ഡനി.  കവക്കന്സനികേള അതതച്ച് ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാ ആശുപതനി നവതീകേരണലാം 

274 (3662) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില് ഇന്റെൻസതീവച്ച്  കേഭാർഡനിയഭാകേച്ച്  ചകേയർ
യൂണനിറച്ച് ( ICCU), ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്,കട്രെഭാമഭാ ചകേയർ യൂണനിറച്ച്, ഫതീസര് കമഭാര്ചറനി, കവസച്ച്
മഭാകനജ് ചമന്റെനിചന്റ  ഭഭാഗമഭായുളള  ഇന്സനിനകററര്  (Incinarator),  വഭാടര്
റതീചചസക്ലെെനിലാംഗച്ച് സനിസലാം എന്നനിവയനില എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതച്ച്
നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) Night Soil Plant സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാനുളള സ്ഥലസസൗകേരലലാം നനിലമ്പൂര് ജനില
ആശുപതനിയനില് ഉകണഭാ; ഉചണങനില് സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ICCU നനിലവനിലനില. എന്നഭാല് അതലഭാഹനിത അവസ്ഥകേള ചനികേനിതനിക്കഭാനുളള
ICCU  ആശുപതനിയനില്  നനിലവനിലണച്ച്.  ഇവനിചട  ചവന്റെനികലറര്,  ഇന്കേക്യുകബറര്
തടങ്ങനിയ ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.  ICCU  (Intensive  Cardiac  Care  Unit)
കേഭാര്ഡനികയഭാളജനിസച്ച് ഉളള സ്ഥഭാപനങ്ങളനികല ഏര്ചപടുകത്തണതളള. 

ആശുപതനിയനില് കമഭാര്ചറനിയുലാം ഫതീസറുലാം നനിലവനിലണച്ച്. 

ഇന്സനിനകററര്  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  ചപഭാലറ്റ്യൂഷന്  കേണകട്രെഭാള  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള ആശുപതനി തലത്തനില് സസതീകേരനിച വരുന. 

വഭാടര്  റതീചചസക്ലെെനിലാംഗച്ച്  സനിസലാം  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുളള  ചപ്രഭാകപഭാസലനില്  വരുലാം
വര്ഷങ്ങളനിചല ഫണനിചന്റെ ലഭലത അനുസരനിചച്ച് അനനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) സ്ഥലസസൗകേരലലാം ലഭലമല. 
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മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് 

275  (3663)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതച്ച്

ആകരഭാഗല വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില് മഭാകമ്മേഭാഗ്രഭാലാം സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

(സനി) നനിലവനിലനില. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനറല് ആശുപതനിയനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് തടങ്ങുന്നതനിനച്ച് നടപടനി

276  (3664)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ബതീചച്ച്  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബച്ച്

തടങ്ങുന്നതനിനച്ച് എത രൂപയഭാണച്ച് സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒരു നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിടനിചലങനില് അതനിനുളള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനിലഭാ ആശുപതനിയനില് കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

1100  ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കേഭാത്തച്ച് ലഭാബച്ച് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള KMSCL & KHRWS എന്നനിവ മുകഖന സസതീകേരനിച വരുന. 
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ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ആശുപതനികേളനിചല സഭാഫച്ച് നഴ്സുമഭാരുചട കുറവച്ച്

277 (3665)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാളജച്ച്  ആശുപതനികേളനിചല  സഭാഫച്ച്  നഴ്സുമഭാരുചട  കുറവച്ച്
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സര്ക്കഭാര്
ഇതനിനകേലാം ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുളളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  810  സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച
ചപ്രഭാകപഭാസലടങ്ങനിയ  ഫയലനില്  (ഫയല്  നമ്പര്  ഡനി.എലാം.ഇ.  P2/19968/2015
തതീയതനി  1-2-2016)  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുചണങനില്  ആയതച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇചലങനില് പ്രസ്തുത ഫയലനിചന്റ നനിലവനിചല സ്ഥനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി-ഡനി)  810  സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടര് സമര്പനിച ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച വരുന. 

കുന്ദമലാംഗലലാം പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം 

278  (3666)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുന്ദമലാംഗലലാം  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത
പുന:സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

ആകരഭാഗലവകുപച്ച് ഡയറക്ടറനില് നനിനലാം ശനിപഭാര്ശകേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില. 

ഇരനിക്കൂര് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള 

279 (3667)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിക്കൂര്  സനി.  എചച്ച്.  സനി.  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ
സഭാഹചരലത്തനില് ആവശലമഭായ തസനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിക്കുള സഭാഫച്ച് പഭാകറണ എനഭാചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിചട  ഒരു  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനുസരനിചച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളനില്

അധനികേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സമഭാഹൃത

ചപ്രഭാകപഭാസലനില് ഇരനിക്കൂര് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയുലാം ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയുചട നനിലവനിലളള സഭാഫച്ച് പഭാകറണ അനുബന്ധമഭായനി

ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന*. 

(സനി)  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  ജനിലഭാതല  ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച്  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബച്ച്

സസൗകേരലലാം ഒരുക്കഭാനുളള നടപടനികേള എടുത്തുവരുന്നതച്ച്. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിചല സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി ആശുപതനി 

280  (3668)  ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി

ആശുപതനിയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എചച്ച്.എല്.എല്. എന്ന സ്ഥഭാപനവുലാം സര്ക്കഭാരുലാം

തമ്മേനിലണഭാക്കനിയ കേരഭാറനിചന്റെ പകേര്പച്ച് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിചട  നടത്തുന്ന  എലാംആര്ഐ  സഭാനനിലാംഗനിനച്ച്  എചച്ച്ഡനിസനി.-യുചട

നനിരക്കനിചനക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കഭാണച്ച്  കരഭാഗനിയനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കുന്നചതന്നച്ച്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ലഭലമഭാകക്കണ ആര്എസച്ച് ബനിഹവ

ഇന്ഷസറന്സച്ച്  മുകഖന  ലഭനികക്കണ  ചടസ്റ്റുകേള  ഇവനിചട  ലഭലമല  എന്നതച്ച്

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനച്ച്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  അടനിയനര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പകേര്പച്ച് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സര്ജറനിയുചട തടര്ചനികേനിത

281  (3669)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സര്ജറനിയുചട തടര് ചനികേനിതകേളക്കുലാം കകേടുവരുന്ന
ഉപകേരണങ്ങള  മഭാറനിവയന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സര്ജറനി പദതനിയനില്, നനിലവനില് നനിശയനിചനിട്ടുള
കുടനികേളുചട  പ്രഭായപരനിധനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള
വരുമഭാന പരനിധനി ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെച്ച് സര്ജറനി സസൗകേരലലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിയനിലൂചട  കകേഭാക്ലെെനിയര്  ഇലാംപഭാന്റെച്ച്  ശസക്രനിയ
നടത്തനിയ കുടനികേളക്കച്ച് കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാന്റെനിനച്ച്  10  വര്ഷവുലാം സതീചച്ച് കപ്രഭാസസറനിനച്ച്
നഭാലച്ച്  വര്ഷവുലാം  മറച്ച്  അകസറതീസനിനച്ച്  സഭാന്കഡര്ഡച്ച്  വഭാറന്റെനിയുമഭാണുളളതച്ച്.
പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനില് ശസക്രനിയക്കച്ച് വനികധയരഭായ  200  കുടനികേളുചട സതീചച്ച്
കപ്രഭാസസറനികന്റെയുലാം  അകസറതീസനിചന്റെയുലാം  വഭാറണനി  അവസഭാനനിക്കുന്നമുറയച്ച്  രണച്ച്
വര്ഷകത്തക്കുകൂടനി നതീടനി നല്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

ജതീവനിതചചശലതീ കരഭാഗങ്ങള തടയുന്നതനിനച്ച് കവണനിയുളള പദതനികേള 

282 (3670)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങള  തടയുന്നതനിനച്ച്  കവണനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുളള
പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി തഭാലൂക്കച്ച് ആസ്ഥഭാന ആശുപതനികേളനിലലാം,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം എചനലഭാലാം കസവനങ്ങള ലഭലമഭാചണന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുളള
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) ജതീവനിതചചശലതീകരഭാഗ നനിയനണ പദതനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
നൂറച്ച്  ജനിലഭാ,  ജനറല്,  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേളനില്  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളുചട
നനിര്ണയത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുമഭായനി  എന്.സനി.ഡനി.  ക്ലെെനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  എന്.പനി.സനി.ഡനി.സനി.എസച്ച്.  ഫണ്ടുകേള  വനിനനികയഭാഗനിചചകേഭാണച്ച്
കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  സഭാഫച്ച്  നഴച്ച്,  ഡയറതീഷലന്മഭാര്  തടങ്ങനിയ  ജതീവനക്കഭാചര  കേരഭാര്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഇസൗ  ക്ലെെനിനനിക്കുകേളനില്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുനണച്ച്.  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  ആശുപതനികേളനില്  ചകേഭാകറഭാണറനി  ചകേയര്
യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഭാത്തച്ച്  ലഭാബുകേള  സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഫണച്ച്
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിനുപുറകമ ഡയബറനികേച്ച് ചററനികനഭാപതനി, ഡയബറനികേച്ച് ഫൂടച്ച്
(Foot)  ക്ലെെനിനനിക്കച്ച്,  സനി.ഒ.പനി.ഡനി.  ക്ലെെനിനനിക്കച്ച്,  പക്ഷഭാഘഭാത  ക്ലെെനിനനിക്കച്ച്  എന്നനിവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആര്ദലാം  മനിഷനനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനുളള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉളചക്കഭാളളനിചനിട്ടുണച്ച്.  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചരണത്തനിചന്റെ
പ്രധഭാന  ഘടകേമഭായ  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളുലാം  ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  കരഭാഗഭാതരതയനിലണഭായ
മഭാറത്തനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ജനങ്ങളുചട ആകരഭാഗല ആവശലങ്ങള നനിറകവറന്ന
രതീതനിയനില് വനിപുലചപടുത്തുലാം.  മഭാതൃശനിശു ആകരഭാഗല കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം,  പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുചമഭാപലാം രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം, പ്രകമഹലാം ഉളചപചട ജതീവനിതചചശലതീകരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം  നനിയനണത്തനിനുലാം  ഉസൗന്നല്  നല്കുന്നവയഭായനി  അവചയ
മഭാറന്നതഭാണച്ച്.  കുടുലാംബകഡഭാക്ടര്  തലത്തനികലക്കച്ച്  ഇസൗ  കമഖലയനിചല  കഡഭാക്ടര്മഭാചര
മഭാറന്നതനിനുലാം അവരുചട കേഴെനിവുലാം  അറനിവുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  നടത്തുന്നതഭാണച്ച്.  ഇസൗ  ചസന്റെറുകേളനില്  ലഭാബച്ച്  സസൗകേരലങ്ങളുലാം
സജ്ജമഭാക്കുലാം. 

ചഎരഭാണനിമുടലാം സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

283  (3671)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഐരഭാണനിമുടലാം സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രത്തനിചല പുതനിയ ചകേടനിടത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  ആയതച്ച്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലള
തടസചമനഭാണച്ച്;  പുതനിയ  ചകേടനിടത്തനില്  ഐ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിലള ഒ.പനി.വനിഭഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം  കുറവച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ) ചഎരഭാണനിമുടലാം സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില് പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ചകേടനിടലാം  തറനപ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്  ഡയറക്ടകററനില്  നനിനലാം
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനിലളള സഭാഫനിചന കൂടഭാചത അധനികേ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചഭാല് മഭാതകമ പുതനിയ ബനില്ഡനിലാംഗനില് പൂര്ണമഭായനി  ചഎ.പനി.  സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകേയുളള. 

(ബനി)  നനിലവനില് ചഎരഭാണനിമുടലാം  സനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  3  കഡഭാക്ടര്മഭാരഭാണുളളതച്ച്.
ടനി  സ്ഥഭാപനത്തനിചല ഒരു മഭാസചത്ത ആവകറജച്ച്  ഒ.പനി.  4849-ഉലാം  ചഎ.പനി.-12-ഉലാം
ആണച്ച്.  നനിലവനിലളള  ജതീവനക്കഭാചര  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  ഒ.പനി.  പ്രവര്ത്തനലാം  മുടക്കലാം
കൂടഭാചത നടനവരുനണച്ച്. 

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിചല ആശുപതനി 

284  (3672)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ഏചതലഭാലാം  രതീതനിയനിലള  ആശുപതനികേളഭാണച്ച്
നനിലവനിലളതച്ച്;

(ബനി)  ഓകരഭാ കേഭാറഗറനിയനിലമുള ആശുപതനികയയുലാം തരലാം തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്
എനച്ച് മഭാനദണ്ഡത്തനിലഭാണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലലാം  ഒരു  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം,  കബഭാക്കച്ച്
തലത്തനില് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില് തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനികേള,
ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേള,  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളക്കു  മുകേളനില്
ജനറല്  ആശുപതനികേള,  ചസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്ന
തസക്കച്ച് കരഭാഗഭാശുപതനികേള,  ചനഞ്ചുകരഭാഗഭാശുപതനികേള,  സതീകേളുകടയുലാം കുടനികേളുകടയുലാം
ആശുപതനികേള,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള,  ഗവണചമന്റെച്ച്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള, റതീജനിയണല് കേലഭാന്സര് ചസന്റെര്, ശതീചനിതഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്,  മലബഭാര്
കേലഭാന്സര് ചകേയര് ചസന്റെര് എന്നനിവയഭാണച്ച്. 
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(ബനി) പഞഭായത്തച്ച് തലത്തനില് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കബഭാക്കച്ച് തലത്തനില്
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില് ഒരു തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി,  ജനിലഭാ
തലത്തനില്  ഒരു  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  അതനിനുമുകേളനില്  ജനറല്  ആശുപതനികേള,
ചസഷലഭാലനിറനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായുളള  ചസഷലഭാലനിറനി
ആശുപതനികേള,  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  ആശുപതനികേള  എന്നനിവയഭായനിരുന
ആകരഭാഗലവകുപനിനച്ച് കേതീഴെനിലളള ആശുപതനികേള. എന്നഭാല് ഓകരഭാ പ്രകദശത്തനികന്റെയുലാം
ആവശലങ്ങളുലാം,  ഒ.പനി.-ചഎ.പനി.  കരഭാഗനികേളുചട അനുപഭാതവുലാം അനുസരനിചച്ച് കേഴെനിഞ്ഞ
കുചറക്കഭാലങ്ങളഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളുചട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തഭാറുണഭായനിരുന.
ഇപ്രകേഭാരലാം സനി.എചച്ച്.സനി.-കേള തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളഭായുലാം,  തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേള
ജനിലഭാ/ജനറല് ആശുപതനികേളഭായുലാം ഉയര്ത്തചപടനിട്ടുണച്ച്. എന്നഭാല് നനിലവനില് ആര്ദലാം
പദതനിയനുസരനിചച്ച്  വലതലസ  സസൗകേരലങ്ങകളഭാചട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ജനില/തഭാലൂക്കച്ച്/
കബഭാക്കച്ച്/ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുതല  ആകരഭാഗലസ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ചനികേനിതഭാ സസൗകേരലങ്ങള പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന്  (സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട
സഭാന്കഡര്ചചഡകസഷന്)  ലക്ഷലമനിടുന.  പ്രസ്തുത  പദതനിയനുസരനിചച്ച്  ഘടലാംഘടമഭായനി
ഒരു പഞഭായത്തനില് കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം എന്ന നനിലയനില് ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രവുലാം  (സനി.എചച്ച്.സനി.-കയഭാ മറച്ച് ഗവണചമന്റെച്ച് ആശുപതനികയഭാ ഉചണങനില് അത
മതനിയഭാകുലാം)  കബഭാക്കച്ച്  തലത്തനില്  ഒരു  സനി.എചച്ച്.സനി.-യുലാം  തഭാലൂക്കച്ച്  തലത്തനില്
നനിശനിത മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുളള ഒരു തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയുലാം,  ജനിലയനില് നനിശനിത
നനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയ  ഒരു  ജനിലഭാ  തല  ആശുപതനിയുലാം,  ചസഷലഭാലനിറനി
സസൗകേരലകത്തഭാചട  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  ജനറല്  ആശുപതനിയുലാം  ആണച്ച്
ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്. 

പളളുരുത്തനി തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനിയനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനലാം 

285  (3673)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പള്ളുരുത്തനി  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനിയനില്  ഇകപഭാള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട
കസവനത്തനിനഭായനി  നനിലവനില്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  സമയക്രമലാം  എചനന്നച്ച്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളനില് കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനസമയലാം നനിയമപ്രകേഭാരലാം
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നചതതചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) നനിലവനില് രഭാവനിചല 8 മണനി മുതല് 1 മണനിവചരയഭാണച്ച് സമയലാം. 

(ബനി)  തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളനില് കഡഭാകക്ടഴനിചന്റെ ഒ.പനി.  സമയലാം രഭാവനിചല  8
മണനി മുതല്  1  മണനിവചരയഭാണച്ച്.   ഷനിഫച്ച്  ഡറ്റ്യൂടനിയുളള തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനികേളനില്
രഭാവനിചല 8 മണനി മുതല് 2 വകരയുലാം, 2 മുതല് 8 മണനി വകരയുലാം രഭാതനി 8 മണനി മുതല്
രഭാവനിചല 8 മണനിവചരയഭാണച്ച് സമയക്രമലാം. 

(സനി)  24  മണനിക്കൂറുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

മരുനകേളുലാം ചമഡനിക്കല് ഉപകേരണങ്ങളുലാം വനിപണനലാം നടത്തുന്ന കേമ്പനനികേള 

286  (3674)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മരുനകേളുലാം  ചമഡനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വനിപണനലാം
നടത്തുന്ന കേമ്പനനികേള  ഏചതലഭാലാം  എനലാം ഓകരഭാ  കേമ്പനനിയുലാം  എത ഉലന്നങ്ങള
വനിപണനലാം നടത്തുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മരുന്നച്ച്  കേമ്പനനികേളക്കുലാം  അവരുചട  ഉലന്നങ്ങളക്കുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  ആയതനിനഭായുള  രജനിസര്  ബുക്കുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നനിലവനിലകണഭാ
എനലാം മകറചതലഭാലാം സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് ഇവ നനിലവനിലണച്ച് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിപണനലാം  നടത്തുന്ന  മരുനകേളക്കുലാം  അനുബന്ധ
ചമഡനിക്കല്  ഉലന്നങ്ങളക്കുലാം  കേമ്പനനിയുചട  കപരച്ച്,  ബഭാന്റെച്ച്,  ബഭാചച്ച്  നമ്പര്,
രഭാസനഭാമവുലാം  സലാംയുക്തങ്ങളുചടയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം,  നനിര്മ്മേനിച  തതീയതനി,  കേഭാലഭാവധനി,
വനില  എന്നനിവ  കരഖചപടുത്തനിയഭാകണഭാ  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  2  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  ഏചതലഭാലാം  കേമ്പനനിയുചട
ഉലന്നങ്ങള  പരനികശഭാധനിച;  ഇത്തരലാം  വനിഷയങ്ങളനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതഭായനി
കേചണത്തനിയ  കേമ്പനനികേളുലാം  ഉലന്നങ്ങളുലാം  ഏചതലഭാലാം  എന്നച്ച്  വര്ഷലാം  തനിരനിചച്ച്
വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ്ഞ  2  വര്ഷക്കഭാലയളവനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനിപണനലാം നടത്തനിയ
ഓകരഭാ  കേമ്പനനികേളുചടയുലാം  ഉലന്നങ്ങളനില്  എത  ശതമഭാനലാം  ഉലന്നങ്ങളക്കച്ച്
ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലഭലമഭായ  മരുനകേളുകടയുലാം  ചമഡനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുകടയുലാം
സനിലാംഹഭഭാഗവുലാം മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  (ഗജറഭാത്തച്ച്,  മഹഭാരഭാഷ,  ഹനിമഭാചല്പ്രകദശച്ച്
തടങ്ങനിയ  സ്ഥലങ്ങളനില്)  നനിര്മ്മേനിചച്ച്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നവയഭാണച്ച്.  മരുനകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  വനില്പന  എന്നനിവ  ബന്ധചപട  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിചല
ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  വകുപനിചന്റെ  കേര്ശന  നനിരതീക്ഷണത്തനിലഭാണച്ച്  നടക്കുന്നതച്ച്.
കേമ്പനനി  ഡനികപഭായനില്  നനിന്നച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ജനിലഭാതല  വനിതരണക്കഭാര്  വഴെനി
റതീചടയനില് വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം ആശുപതനികേളക്കുലാം മരുനകേള എത്തനിക്കുന്നതഭാണച്ച്
നനിലവനിചല വനിപണന രതീതനി.  കകേരള ചമഡനിക്കല് സര്വതീസസച്ച് കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി
സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനികലക്കച്ച്  വഭാങ്ങനി  നല്കേനിയ
ഉപകേരണങ്ങളുചട കപരച്ച് വനിവരങ്ങളുലാം വനിതരണക്കഭാരുചട കപരുകേളുലാം അനുബന്ധലാം (1)
ആയനി കചര്ക്കുന*. 

2016-17-ല്  ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്  വഴെനി  മരുന  വനിതരണലാം  നടത്തനിയ
കേമ്പനനികേളുചട  കപരുലാം  ഉലന്നങ്ങളുചട  എണവുലാം  2017-18-ല്  മരുന
വനിതരണത്തനിനഭായനി  കയഭാഗലത  കനടനിയ  കേമ്പനനികേളുചട  കപരുലാം,  ഉലന്നങ്ങളുചട
എണവുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചര്ക്കുന*. 

(ബനി)  മരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളുചടയുലാം  അവരുചട  ഉല്പന്നങ്ങളുചടയുലാം
രജനികസ്ട്രേഷന്  അവ  നനിര്മ്മേനിക്കചപടുന്ന  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  മഭാതമഭാണച്ച്  നനിലവനില്
ലഭലമഭായനിട്ടുളളതച്ച്.  രഭാജലചത്തഭാടഭാചകേ  ഇതച്ച്  കക്രഭാഡതീകേരനിചളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നനിലവനില്  ലഭലമല.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വനിതരണത്തനിനഭാചയത്തുന്ന  ഒഭാകരഭാ  മരുനലാം
അവയുചട ബഭാചലാം മറച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം രജനിസര് ചചയ്യുന്നതച്ച്  കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിനു
കേതീഴെനിലളള ഡ്രഗ്സച്ച് & കകേഭാചസ്മെറനികച്ച് റൂളസനിചന്റെ കഭദഗതനികേളക്കച്ച് വനികധയമഭാണച്ച്. 

(സനി) ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  എന്കഫഭാഴച്ച്ചമന്റെച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്  അവരുചട
അധനികേഭാര  പരനിധനിയനില്ചപടുന്ന  സ്ഥഭാപനങ്ങള  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന
കവളകേളനില്  മരുന്നച്ച്  ഉലന്നങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലഭാലാം
കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്  റഭാന്ഡമഭായനി  പരനികശഭാധനിചച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണച്ച്.
ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുളള  ഉലന്നങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേഭാണ
കേമ്പനനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം  (3)  ആയനി  കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.
കേഴെനിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി നടത്തനിയ ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേളനില് ഗരുതരമഭായ
വതീഴ്ചകേചളഭാനലാം തചന്ന ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില. 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  പ്രതനിവര്ഷലാം  മരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളുചട  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം
മരുനബഭാചകേള  ഗണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയച്ച്  വനികധയമഭാക്കുനണച്ച്.   എന്നഭാല്
ഓകരഭാ കേമ്പനനികേളുകടയുലാം ഉലന്നങ്ങളനില് എത ശതമഭാനലാം ഉലന്നങ്ങള പരനികശഭാധന
നടത്തനിയനിട്ടുചണന്നതച്ച്  സലാംബന്ധനിച  കക്രഭാഡതീകേരനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഡ്രഗ്സച്ച്
കേണകട്രെഭാള  വകുപനില്  ലഭലമല.  എന്നഭാല്  കേഴെനിഞ്ഞ  രണച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്
ഗണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടനിട്ടുളള മരുന്നച്ച് ഉലന്നങ്ങളുചടയുലാം
അവയുചട  നനിര്മ്മേഭാണക്കമ്പനനികേളുകടയുലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം  (4)  ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

ശബരനിമലയനില് ചനികേനിതഭാസസൗകേരലലാം 

287 (*T 3675) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമലയനില് ചനികേനിതഭാസസൗകേരലലാം ലഭനിക്കഭാചത കദവസസലാം ജതീവനക്കഭാരന്
മരണചപടതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്,  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  എചനങനിലലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ശബരനിമലയനില്  മകേരവനിളക്കച്ച്  ഉതവ  സതീസണ  കേഴെനിഞ്ഞഭാലലാം
കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ശബരനിമലയനില്  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  ലഭനിക്കഭാചത  കദവസസലാം
ജതീവനക്കഭാരന്  മരണചപടതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിടനില.  അപ്രകേഭാരമുളള  പരഭാതനികേചളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില. 

(സനി) എലഭാ മഭാസപൂജകേളക്കുലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുചട കസവനലാം ലഭലമഭാണച്ച്. 

 ചനികേനിതയനില് കേഴെനിയുന്ന കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ചപന്ഷന് 

288 (3676)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏചതങനിലലാം കരഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ചനികേനിതയനില് കേഴെനിയുന്നവര്ക്കച്ച് ചപന്ഷന്
നല്കേനി  വരുനകണഭാ;  എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  കരഭാഗങ്ങള  ബഭാധനിചനിട്ടുളവര്ക്കഭാചണന്നച്ച്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
* T  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ചപന്ഷന്  സലാംബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  എത തകേയഭാണച്ച്
പ്രതനിമഭാസലാം നല്കുന്നചതനലാം ഉളചപചടയുളള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവരുചട  എണലാം
വര്ദനിച സഭാഹചരലത്തനില് പ്രസ്തുത കരഭാഗനികേളക്കച്ച് ഏചതഭാചക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണച്ച്
നല്കേനിവരുന്നചതന്നച്ച് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച് ചപന്ഷന് ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  കുഷകരഭാഗ  ബഭാധനിതര്ക്കുലാം,  കേലഭാന്സര്കരഭാഗ  ബഭാധനിതര്ക്കുലാം
കനഭാണപഭാന്  ഫണച്ച്  വഴെനി  ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  നല്കേനി  വരുനണച്ച്.   2016-17
വര്ഷത്തനില്  ടനി  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ  ഫണച്ച്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ആര്ക്കുലാം
നല്കേനിയനിടനില.  കൂടഭാചത കകേരള സലാംസ്ഥഭാന എയ്ഡ്സച്ച് നനിയനണ ചസഭാചചസറനി
സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  എ.ആര്.ടനി.  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  (ഉഷസച്ച്)   ചനികേനിതയ്ചക്കത്തുന്ന
എചച്ച്.ചഎ.വനി. അണുബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

(ബനി)  പ്രതനിവര്ഷലാം  ഒരു  ലക്ഷത്തനിനച്ച്  തഭാചഴെ  വരുമഭാനമുളള  കുഷകരഭാഗ
ബഭാധനിതര്ക്കച്ച്  അവര്  ചനികേനിതചയടുക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില്  പ്രതനിമഭാസലാം  1000 രൂപ
നനിരക്കനില് ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത എ.ആര്.ടനി.  (Anti  Retroviral  Treatment)  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
(ഉഷസച്ച്)  ചനികേനിതയ്ചക്കത്തനി  രജനിസര്  ചചയച്ച്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുന്ന
എചച്ച്.ചഎ.വനി.  ബഭാധനിതര്ക്കച്ച്  പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില്  ധനസഹഭായലാം
(ചപന്ഷന്) നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

പ്രതനിവര്ഷലാം  1,00,000  രൂപയനില്  കുറവച്ച്  വരുമഭാനമുളള  കേലഭാന്സര് കരഭാഗലാം
ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്  റവനറ്റ്യൂ  വകുപച്ച്  മുഖഭാനരലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  1000  രൂപ  നനിരക്കനില്
ചപന്ഷന് നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

(സനി)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗത്തനിചന്റെ  ചനികേനിതയഭായനി  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,
ആലവയനില് നൂതന സഭാകങതനികേവനിദല സജ്ജമഭാക്കനിയ സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിചല ഏകേ
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രലാം  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   ഇവനിചട  അതനിനൂതന
പരനികശഭാധനഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനുലാം  പരനികശഭാധനയലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  (Full Coagulation Workshop, inhibitor Screening and
assay, TTI) ഇസൗ ചസന്റെറനില് പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ഫനിസനികയഭാചതറഭാപനിസച്ച്,
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ചമഡനിക്കല്  കസഭാഷലല്  വര്ക്കര്  എന്നനിവരുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാണച്ച്.
കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം,  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫനിനുലാം,  ചവല്ലൂര്  ക്രനിസലന്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനികന്റെയുലാം  ചകേഭാചനി  അമൃതഭാ  ആശുപതനിയുകടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാചട
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  നടത്തനിവരുന.  എലഭാ  കസവനങ്ങളുലാം
സസൗജനലമഭായഭാണച്ച് ഇവനിചട നല്കേനിവരുന്നതച്ച്. 

ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലളള  തനിരുവനനപുരലാം,  ആലപ്പുഴെ,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗത്തനിനച്ച്  ചനികേനിത  നല്കുനണച്ച്.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ
ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്  രക്തസഭാവലാം  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  Factor  VIII/IX  സസൗജനലമഭായനി
നല്കുനണച്ച്.   കൂടുതല്  സതീരനിയസച്ച്  ആയ  കരഭാഗനികേചള  അഡനിറച്ച്  ചചയച്ച്
comprehensive  care  ചകേഭാടുക്കുനണച്ച്.  പചക്ഷ  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്
മഭാതമഭായനി  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  ട്രെതീറച്ച്ചമന്റെച്ച്  ചസന്റെറുകേള  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
നനിലവനിലനില. 

(ഡനി)  ഇതസലാംബന്ധനിച  അകപക്ഷകേള  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  പരനികശഭാധനിചച്ച്
ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

അസനിസന്റെച്ച് ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി തസനികേയനില് ഒഴെനിവച്ച് 

289 (3677) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാന ആകരഭാഗല  വകുപനില് അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര് എന്റെകമഭാളജനി
തസനികേയനില് ഒഴെനിവച്ച് നനിലവനിലകണഭാ; എങനില് എനമുതല്;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  തസനികേയനികലയച്ച്  പരനിഗണനിക്കചപകടണവരുചട  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസച്ച്  തസനികേയനിചല  സതീനനികയഭാറനിറനി  പ്രകേഭാരലാം
അര്ഹനഭായ  ജതീവനക്കഭാരചന  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടറഭായനി  നനിയമനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 1-7-2014 മുതല് 

(ബനി)  18-2-2017-ചല  ജനി.ഒ  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  27/2017/എചച്ച്  &
എഫച്ച്.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെച്ച്  ഡയറക്ടര്  (എന്റെകമഭാളജനി)
തസനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ഹയര്കഗ്രഡച്ച്  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  മകലറനിയ
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ഓഫതീസറുകടയുലാം  സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസനിചന്റെയുലാം  ലനിസനില്  നനിനലാം  1  :  1
അനുപഭാതത്തനില് ചപ്രഭാകമഭാഷനച്ച് പരനിഗണനിക്കുവഭാന് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  18-2-2017-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  27/2017/എചച്ച്  &
എഫച്ച്.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം  ഹയര്കഗ്രഡച്ച് ഡനിസ്ട്രേനിക്ടച്ച്  മകലറനിയ ഓഫതീസര്
തസനികേയനിചല  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം  സതീനനിയര്  ബകയഭാളജനിസച്ച്  തസനികേയനിചല
സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം  കചര്ത്തച്ച്  1  :  1  അനുപഭാതത്തനില് പരനിഗണനിചഭാണച്ച്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതച്ച്. 

പഭാലനികയറതീവച്ച് നഴ്സുമഭാചര സ്ഥനിരചപടുത്തല് 

290  (3678)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞഭായത്തച്ച്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ചചയ്യുന്ന  പഭാലനികയറതീവച്ച്
കനഴ്സുമഭാചര സ്ഥനിരചപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി അവരുചട ഓണകററനിയലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് പദതനിയുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പഭാലനികയറതീവച്ച്  നഴ്സുമഭാചര
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ ?          

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത 941 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് 15 ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേള
ഒഴെനിചകേയുളള ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് പഭാലനികയറതീവച്ച് നഴ്സുമഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 

മതലത്തനില് മഭായലാം 

291 (*T 3679) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .   ചകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസച്ച്  .   ജയലഭാല് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  മനിക്കവഭാറുലാം  മതലങ്ങള  വനിഷമയമഭാചണന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളുചട  ആകരഭാഗലത്തനിനുച്ച്  കദഭാഷങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്ന  തരത്തനില്
മതലത്തനില്  മഭായലാം  കചര്ക്കുന്നവചര  കേചണത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ശനിക്ഷ
നലന്നതനിനുലാം എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിച വരുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
*  T   മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 313

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന  മതലലാം  പരനികശഭാധനിചകപഭാള  ചനില
അവസരങ്ങളനില് കസഭാഡനിയലാം ചബന്കസഭാകയറച്ച് സഭാന്നനിധലലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനലാം,  അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം ചചക്കച്ച് കപഭാസ്റ്റു വഴെനി ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന മതലങ്ങളുചട സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മഭാരുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചട
കേതീഴെനിലളള ലഭാബുകേളനിലലാം ചസന്റെര് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ചടകകഭാളജനിയുചട
ചകേഭാചനിയനിലളള  ലഭാബനിലലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  മനുഷലചന്റെ  ആകരഭാഗലത്തനിനച്ച്
ഹഭാനനികേരമഭായ  രതീതനിയനില്  എചനങനിലലാം  വനിഷഭാലാംശലാം  കചര്ത്തനിട്ടുചണങനില്
അത്തരക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ഭക്ഷല  ഗണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ചഹല്ത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളനിചല കേനിടത്തനി ചനികേനിത 

292  (3680)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഇകപഭാള എത കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി ചഹൽത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളനിലഭാണച്ച്
കേനിടത്തനി ചനികേനിത നടക്കുന്നതച്ച്; അവ ഏചതഭാചക്ക;

(ബനി)  ചകേടനിട  സസൗകേരലമുളതലാം  മുന്പച്ച്  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  നടത്തനിവന്നനിരുന്നതലാം
എന്നഭാലനികപഭാള  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി  വന്നനിട്ടുളതമഭായ
കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനി  ചഹൽത്തച്ച് ചസന്റെറുകേളനില് കേനിടത്തനി ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  വതീണ്ടുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലലാം നനിയമതടസമുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില്  കൂടുതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാചര  ഇത്തരലാം  ആശുപതനികേളനികലക്കച്ച്
നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേനിടത്തനി  ചനികേനിത  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലളള  സനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില്  കേനിടത്തനി
ചനികേനിതഭാ  സസൗകേരലലാം  നനിലവനിലളള  ചസന്റെറുകേളുചട  കപരുകേള  അനുബന്ധമഭായനി
ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന*. 

(ബനി) നനിയമതടസമനില. 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട  അഭഭാവമുളള  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്  അധനികേ  തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുളള ചപ്രഭാകപഭാസല് സഭാന്റെചചഡകസഷന് ഓഫച്ച് ചഹല്ത്തച്ച് ചകേയര്
സ്ഥഭാപനങ്ങള  എന്ന  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  പരനിഗണനിചവരുന.   പ്രസ്തുത
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിലൂചട കേനിടത്തനി ചനികേനിത പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കഡഭാക്ടര്മഭാര് നല്കുന്ന കുറനിപടനികേള 

293  (3681)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  എഴുതനിചകേഭാടുക്കുന്ന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,
മരുനകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള എന്നനിവ വലക്തമഭായനി എഴുതനിചക്കഭാടുക്കുന്നതനിനച്ച്
എചനങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കുറനിപടനികേള  ഇലാംഗതീഷനിചല  വലനിയ  അക്ഷരങ്ങളനില്  എഴുതനി
നല്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  മനസനിലഭാവഭാത്ത  വനിധലാം  ചനികേനില്സഭാ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
മരുന്നച്ച്  സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുലാം  നല്കുന്ന കഡഭാക്ടര്മഭാര്ചക്കതനിചര  എചനങനിലലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ എന്നച്ച് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കുറനിപടനികേള  ജനറനികേച്ച്  നഭാമത്തനിലലാം  വലനിയ  അക്ഷരത്തനിലലാം
എഴുതണചമന്നച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  (9-6-2014  -ചല)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്
1895/2014/ആ.കു.വ.
നനിലവനിലണച്ച്. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളുലാം  ചടങ്ങളുലാം  കമലധനികേഭാരനികേളുചട  ഉത്തരവുകേളുലാം
പഭാലനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര നനിലവനിലളള ചടങ്ങളുലാം നനിയമങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.   ഗവണചമന്റെച്ച്  ഉത്തരവച്ച്  പഭാലനിക്കഭാന്
ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്  ഡയറക്ടര്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാറുണച്ച്.   കൂടഭാചത  ജനിലഭാ
ചമഡനിക്കല് ആഫതീസര്മഭാര് ഇതച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എലഭാ സ്ഥഭാപനകമധഭാവനികേളക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

മതലത്തനില് അപകേടകേരമഭായ രഭാസവസ്തുക്കള 

294  (*T 3682)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതച്ച്  കകേഭായ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടലനില് നനിനലാം പനിടനിചച്ച് ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ചസന്റെറുകേളനില് എത്തനിക്കുന്ന
മതലങ്ങളനില്  അപകേടകേരമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  കേലര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;
*   T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി) എങനില് നനിലവനിലള സലാംവനിധഭാനലാം പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങനില് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉണഭാക്കുന്ന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?                

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട സഹഭായകത്തഭാചട  ഫനിഷച്ച് ലഭാന്റെനിലാംഗച്ച്

ചസന്റെറനില്നനിനലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്   ജനിലകേളനിചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചട  കേതീഴെനിലളള  ലഭാബുകേളനിലലാം

ചസന്റെര് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ചടകകഭാളജനിയുചട ചകേഭാചനിയനിലളള ലഭാബനിലലാം

പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുളള സലാംവനിധഭാനമുണച്ച്. 

(ബനി) പൂര്ണമഭായുലാം പരലഭാപ്തമല. 

(സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന. 

മതലങ്ങളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം 

295 (*T 3683) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലത്തനിനച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ചചക്കച്ച്  കപഭാസച്ച്  വഴെനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന

മതലങ്ങളുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  എചനങനിലലാം  മഭാര്ഗമുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?           

ഉത്തരലാം 

അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ചചക്കച്ച്കപഭാസച്ച്  വഴെനി  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന

മതലങ്ങളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  സഹഭായകത്തഭാചട

കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുചട കേതീഴെനിലളള ലഭാബുകേളനിലലാം ചസന്റെര് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്

ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനിയുചട  ചകേഭാചനിയനിലളള  ലഭാബനിലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്

സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

*   T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് 

296  (3684)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കഡഭാക്ടര്മഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
വനിവനിധയനിനലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാന്  കരഭാഗനികേള  അലകയണ  സ്ഥനിതനി
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്  നനിലവനില്  സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയതമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന
അധനികേചചലവച്ച് എതയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?              

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജച്ച്  ആശുപതനിയനില്
വനിവനിധയനിനലാം  രക്ത  പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി  കരഭാഗനികേചള  സഹഭായനിക്കുവഭാന്  40
ലഭാബച്ച്  ചടകതീഷലന്മഭാചര  എചച്ച്.ഡനി.എസച്ച്.  മുകഖന  'കസവനക്കൂടലാം'   എന്ന കപരനില്
ചട്രെയനിനനികേളഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇവര്ക്കച്ച് നനിലവനില് ശമ്പളചമഭാനലാം നല്കുന്നനില.
ആയതനിനഭാല് നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിനച്ച് അധനികേ ചചലവച്ച് ഉണഭാകുന്നനില.  8467 എന്ന
നമ്പരനില്  ബന്ധചപട്ടുകേഴെനിഞ്ഞഭാല്  ഇവര്  വഭാര്ഡുകേളനിചലത്തനി  രക്തസഭാമ്പനിളുകേചളടുത്തച്ച്
എചച്ച്.ഡനി.എസച്ച്. ലഭാബനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി പരനികശഭാധനഭാഫലലാം വഭാര്ഡുകേളനില്
എത്തനിക്കുന.  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  എകകറ,  സഭാനനിലാംഗച്ച്  മുതലഭായവയളള  കൂടുതല്
സസൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി പുതനിയ കേഭാഷസഭാലനിറനിയുചട പണനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 

പൂകക്കഭാട്ടൂര് പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് 

297  (3685)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എചച്ച്.സനി.  കേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
എചനങനിലലാം നനിയമ/സഭാകങതനികേ തടസങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഏചതങനിലലാം  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറകേള നനിലവനിലകണഭാ; ഉചണങനില് പടനികേ നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയുകമഭാ; എങനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  പൂകക്കഭാട്ടൂര്  പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്
യൂണനിറച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) പൂകക്കഭാട്ടൂര് പനി.എചച്ച്.സനി.-യനില് ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാനുള
ഒരു  സന്നദ  സലാംഘടനയുചട  അകപക്ഷയനില്  സര്ക്കഭാര്  എടുത്ത  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?      

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.   കരഭാഗനികേളക്കച്ച് കവണ്ടുന്ന പ്രഭാഥമനികേ ശുശ്രൂഷകേള മഭാതമഭാണച്ച്
പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.   ജനറല്  ആശുപതനി,
തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി മുതലഭായ കമജര് ആശുപതനികേളനില് മഭാതകമ സര്ക്കഭാര് പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് പദതനിയുളള. 

(ബനി)  പനി.എചച്ച്.സനി.,  ഇസൗരഭാറകപടയനില് എലാം.പനി.  ഫണച്ച്,  ഷനിപലഭാര്ഡച്ച് ഫണച്ച്
എന്നതീ  ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്  മൂന്നച്ച്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  ചമഷതീന്,  ആര്.ഒ.  പഭാന്റെച്ച്
എന്നനിവ  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണച്ച്.  എന്നഭാല്  തടര്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുളള  ഫണച്ച്
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇതവചര  പ്രവര്ത്തന  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിടനില.
പഞഭായത്തനില്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്  വചച്ച്  ഉടകന  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  തടങ്ങുവഭാന്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  പനി.എചച്ച്.സനി.-കേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള
അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമല.  കരഭാഗനികേളക്കച്ച് കവണ്ടുന്ന പ്രഭാഥമനികേ ശുശ്രൂഷകേള
മഭാതമഭാണച്ച്  പനി.എചച്ച്.സനി-കേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചകേഭാണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  ജനറല്
ആശുപതനി,  ജനിലഭാ  ആശുപതനി,  തഭാലൂക്കച്ച്  ആശുപതനി   മുതലഭായ  കമജര്
ആശുപതനികേളനില് മഭാതകമ സര്ക്കഭാര് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഡയഭാലനിസനിസച്ച് യൂണനിറകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന് പദതനിയുളള. 

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലനില.  പനി.എചച്ച്.സനി-കേളനില്  ഡയഭാലനിസനിസച്ച്  യൂണനിറച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങള  ലഭലമല.  കരഭാഗനികേളക്കച്ച്  കവണ്ടുന്ന
പ്രഭാഥമനികേ ശുശ്രൂഷകേള മഭാതമഭാണച്ച് പനി.എചച്ച്.സനി-കേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ഇ)  അകപക്ഷ ലഭനിചനിടനില. ബഭാധകേമല. 

ആകരഭാഗല വകുപനില് പുതനിയ തസനികേകേള 

298  (3686)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ആകരഭാഗല വകുപനില് എത
തസനികേകേള പുതതഭായനി സൃഷ്ടനിച എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  7-10-2016-ചല  സ.ഉ.
(എലാം.എസച്ച്.) നമ്പര് 192/2016/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം 204 ലഭാബച്ച് ചടകതീഷലന് കഗ്രഡച്ച്-
2  തസനികേകേളുലാം  28-12-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  230/2016  ആ.കു.വ
പ്രകേഭാരലാം  47  അസനിസന്റെച്ച്  ദനല്  സര്ജന്മഭാരുചട  തസനികേകേളുലാം
20-10-2016-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  198/2016/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  19
നഴനിലാംഗച്ച്  ടറ്റ്യൂടര്മഭാരുചട  തസനികേകേളുലാം  ആകരഭാഗലവകുപനില്  പുതതഭായനി
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുണഭായനി.   കൂടഭാചത  മലപ്പുറലാം  പബനികേച്ച്  ചഹല്ത്തച്ച്  ലഭാബനില്
9-2-2017-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  22/2017  ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പത്തച്ച്
വനിവനിധ  തസനികേകേളുലാം  ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  പുതനിയ
ചമഡനിക്കല്/ദനല്/നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജുകേളനിലഭായനി 450 തസനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കൂടഭാചത  7-10-2016-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  നമ്പര്  193/2016/ആ.കു.വ.
പ്രകേഭാരലാം ചപ്രഭാഫസര് ഓഫച്ച് ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കല് അനഭാലനിസനിസച്ച് തസനികേ തനിരുവനനപുരലാം
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് സൃഷ്ടനിച. 

6-2-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (ചചകേ.)  20/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ആലപ്പുഴെ ഫഭാര്മസനി കകേഭാകളജനില് നഭാലച്ച് സതീനനിയര് ലക്ചറര്മഭാരുചട തസനികേ സൃഷ്ടനിച. 

22-12-2016-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  225/2016
ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്ത അഞച്ച് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില്
കറഡനികയഭാ ചതറഭാപനി വനിഭഭാഗചത്ത അര്ബുദകരഭാഗ ചനികേനിതയളള സമഗ്ര കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് 105 തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച. 

 ആകരഭാഗലകമഖലയുചട സുസ്ഥനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള 

299 (3687) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലണനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് ആകരഭാഗലകമഖലയനില് സുസ്ഥനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള
ഹകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് വനിഭഭാവനലാം ചചയനിരനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മന്തുകരഭാഗ  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം  കുഷകരഭാഗ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുമഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;
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(സനി)  ക്ഷയകരഭാഗലാം  പൂര്ണമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുള  എചനലഭാലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ഡനി)  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് കരഭാഗങ്ങളുചട പരനികശഭാധന, നനിര്ണയലാം,  ചനികേനിത
എന്നനിവയഭായനി സസൗജനല ചമഡനിക്കല് കേലഭാമകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില്  പ്രസ്തുത  ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമകേളനില്  തകദ്ദേശഭരണ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട സജതീവ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) 2030-ഒഭാചട പ്രഭായകഭദചമകനല എലഭാവര്ക്കുലാം നല ആകരഭാഗലലാം പ്രദഭാനലാം
ചചയ്യുകേ,  പകേര്ചവലഭാധനികേളുചട  വലഭാപനലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേ  അചലങനില്  കുറയകേ,
പ്രധഭാന  പകേര്ചവലഭാധനികേളഭായ  എയ്ഡ്സച്ച്,  ക്ഷയകരഭാഗലാം,  മലമ്പനനി,  കുഷകരഭാഗലാം,
മനച്ച്,  മറച്ച്  വനിരബഭാധകേള,  കേഭാലഭാഅസഭാര്  എന്നതീ  കരഭാഗങ്ങളുചടയുലാം  വലഭാപനലാം
പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകേ, മഞ്ഞപനിത്തലാം, മറച്ച് ജലജനലകരഭാഗങ്ങള, ജതീവനിതചചശലതീ
കരഭാഗങ്ങള,  മറച്ച്  പകേര്ച  വലഭാധനികേള  എന്നനിവയുചട  കതഭാതച്ച്  ഗണലമഭായനി  കുറയകേ
എന്നനിവയഭാണച്ച്  സുസ്ഥനിര  വനികേസന  പദതനിയനിലൂചട  ലക്ഷലമനിടുന്നതച്ച്.  ഇതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

(ബനി)  മന്തുകരഭാഗ  നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി  2004  മുതല്  മന്തുകരഭാഗ  വലഭാപന
സഭാധലത  കൂടുതലളള  11  ജനിലകേളനില്  (പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടച്ച്  ജനിലകേള
ഒഴെനിചകേ)  മന്തുകരഭാഗ നനിവഭാരണ സമൂഹ ചനികേനിത  പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.  രണ്ടു
വയസനിനു മുകേളനില് പ്രഭായമുളള  (ഗര്ഭനിണനികേള,  ഗരുതര കരഭാഗബഭാധനിതര്  ഒഴെനിചകേ)
എലഭാകപരുലാം  വര്ഷത്തനില്  ഒരു  പ്രഭാവശലലാം  ഒരു  കഡഭാസച്ച്  ഡനി.ഇ.സനി.,
ആല്ബന്റെകസഭാള ഗളനികേകേള കേഴെനിക്കുകേയുലാം അതവഴെനി ചകേഭാതകുവഴെനിയുളള മന്തുകരഭാഗ
വലഭാപന  സഭാധലത  ഇലഭാതഭാകുകേയുലാം  അവശതയുലാം  അലാംഗചചവകേലലവുലാം
ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനഭായനി  ആശുപതനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചളള  പരനിചരണ  സലാംവനിധഭാനവുലാം
(കമഭാര്ബനിഡനിറനി മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്) എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭായനി നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മനച്ച് കരഭാഗനികേളക്കച്ച് അവരുചട വതീടനില് വചതചന്ന ആവശലമഭായ
പരനിചരണലാം  നല്കുന്നതനിനഭായനി  ആകരഭാഗലപ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം  ആശഭാ  മുതലഭായ
സന്നദ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുലാം ആവശലമഭായ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാചത  മന്തു കരഭാഗത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  14  ജനിലകേളനിലലാം  വതീടുവതീടഭാനരലാം
രഭാതനികേഭാല രക്ത പരനികശഭാധന നടത്തനി വരുന.  കരഭാഗവഭാഹകേരഭാചണന കേണഭാല്
12  ദനിവസലാം  ഡനി.ഇ.സനി.  ഗളനികേ  നല്കേനിവരുന.  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാന
ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കഭായുലാം  രഭാതനികേഭാല  രക്ത  പരനികശഭാധന  ഉസൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി  കരഭാഗ
ബഭാധനിതര്ക്കച്ച് ചനികേനിത നല്കേനി വരുന. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



320       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 14, 2017

ആറച്ച്,  ഏഴെച്ച് വയസ്സുളള കുടനികേളനില് മനച്ച് കരഭാഗ വലഭാപന സഭാദലതഭാ സര്കവ
വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  മനച്ച്  കരഭാഗവലഭാപന  സഭാദലത
കുറഞ്ഞതഭായനി കേചണത്തനിയ  9  ജനിലകേളനില്  (തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴെ,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്)  സമൂഹ
ചനികേനിതഭാ പരനിപഭാടനി നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

പഭാലക്കഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം  ജനിലകേളനില്  മനച്ച്  കരഭാഗവലഭാപന  സഭാദലത  ഇകപഭാള
നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാല് ഇസൗ രണച്ച് ജനിലകേളനിലലാം സമൂഹ ചനികേനിതഭാ പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

കുഷകരഭാഗ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന രലാംഗചത്ത സുസ്ഥനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള 2020-ഓടു
കൂടനി  ചചകേവരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  സമയബന്ധനിതമഭായ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  പ്രധഭാനചപടവ  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.* 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  കഗഭാതകമഖലയലാം  തതീരപ്രകദശങ്ങളക്കുലാം  കചരനിപ്രകദശങ്ങളക്കുലാം
പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കേനിചകേഭാണച്ച്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  40  കബഭാക്കുകേളനില്  ഒന്നഭാലാംഘട
പ്രവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  2017-18-ല് സലാംസ്ഥഭാനലാം മുഴുവന് ഇസൗ പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി വരുന. 

(സനി)  സുസ്ഥനിരവനികേസന  ലക്ഷലങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  ക്ഷയകരഭാഗ
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുകവണനി  ആരലാംഭനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന*. 

(ഡനി)  കുഷകരഭാഗ പരനികശഭാധന,  നനിര്ണയലാം,  ചനികേനിത  എന്നനിവയഭായനി  സസൗജനല
ചമഡനിക്കല്  കേലഭാമകേള  നടത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണച്ച്.   സുസ്ഥനിരവനികേസന
ലക്ഷലങ്ങള  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്ന  40  കബഭാക്കുകേളക്കച്ച്  പുറകമ
കുഷകരഭാഗലാം  കൂടുതലഭായനി  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയചപട  കബഭാക്കുകേളനിലലാം  ചമഡനിക്കല്
കേലഭാമകേള നടത്തനി വരുന. 

കദശതീയ അന്ധതഭാ നനിയനണ പദതനിയുചട ഭഭാഗമഭായനി  ഗ്രഭാമപ്രകദശങ്ങളനില്
സസൗജനലകനത  പരനികശഭാധനഭാ  കേലഭാമ്പനില്  മരുന  വനിതരണലാം,  സസൗജനല  തനിമനിര
ശസക്രനിയ,  ഡയബറനികേച്ച്  ചററനികനഭാപതനി നനിര്ണയലാം,  കഗഭാകക്കഭാമ കരഭാഗ നനിര്ണയലാം
എന്നനിവ  നടത്തചപടുന.  കനതപടലഭാന്ധത  ബഭാധനിചവര്ക്കച്ച്  സസൗജനലമഭായനി
കനതപടലലാം വച പനിടനിപനിക്കുന.  സ്കൂള കുടനികേളക്കച്ച് സസൗജനല കേണട വനിതരണലാം
ചചയ്യുന. കൂടഭാചത വനിദൂര ഗ്രഭാമ പ്രകദശങ്ങളനിലലാം ഗനിരനിവര്ഗ കമഖലകേളനിലലാം സസൗജനല
ദന പരനികശഭാധന കേലഭാമകേള നടത്തനി വരുനണച്ച്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ഇ)  ഇകപഭാള  പ്രസ്തുത  കേലഭാമകേള  തകദ്ദേശഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട  സജതീവ
പങഭാളനിത്തകത്തഭാചട നടത്തചപടുന. 

മതലത്തനിചന്റെ ഗണനനിലവഭാരലാം 

300 (*T 3688) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനിപണനലാം ചചയചപടുന്ന മതലത്തനിചന്റെ ഗണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം,  ആകരഭാഗലത്തനിനച്ച്  കദഭാഷകേരമഭായ  പദഭാര്തങ്ങള  മതലത്തനില്
കേലര്ത്തുന്നതച്ച് തടയുന്നതനിനുലാം എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;

(ബനി)  മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എത്തനിക്കുന്ന  മതലത്തനിചന്റെ
ഗണനനിലവഭാരലാം  ചചക്കച്ച്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  തചന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  എചനങനിലലാം
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  ഗണനനിലവഭാരമുള  മതലലാം  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നതച്ച്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?                 

ഉത്തരലാം 

(എ)  മതലത്തനില്  മനുഷലശരതീരത്തനിനച്ച്  ഹഭാനനികേരമഭായ  കസഭാഡനിയലാം
ചബന്കസഭാകയറച്ച്,  കഫഭാര്മഭാലനിന്  എന്നതീ  രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ക്കുന  എന്ന
വഭാര്ത്തയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഫനിഷറതീസച്ച്  വകുപച്ച്  കകേരള  ഫനിഷറതീസച്ച്
യൂണനികവഴനിറനിയുചട  മചചറന്  കപ്രഭാഡക്ടച്ച്സച്ച്  എകച്ച്കപഭാര്ടച്ച്  അകതഭാറനിറനി,  ചസന്ട്രെല്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ഉന്നത
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചട  കയഭാഗലാം  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്  വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം
മതലത്തനില്  മഭാരകേമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള  കചര്ക്കുന്നതച്ച്  തടയുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  ഓപകറഷന്  സഭാഗര്  റഭാണനി  എന്ന  ഒരു  പദതനിക്കച്ച്  രൂപലാം
ചകേഭാടുക്കുകേയുലാം ചചയ്തു.  ഇസൗ പദതനിയുചട ആദലഘടത്തനില് സലാംസ്ഥഭാനചത്ത മതലലാം
കലലലാം ചചയ്യുകേയുലാം വനിപണനലാം നടത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന കകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിന്നച്ച് മതലവുലാം
മതലത്തനില് കചര്ക്കുന്ന ചഎസുലാം ഉളചപചട 490 സഭാമ്പനിള കശഖരനിചച്ച് പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുണഭായനി. ഇസൗ സഭാമ്പനിളുകേള ചകേഭാചനിയനിലളള ചസന്ട്രെല് ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്
ഫനിഷറതീസച്ച്  ചടകകഭാളജനിയനിലലാം  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്
എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല  ലഭാബുകേളനിലലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി.  ലഭനിച  പരനികശഭാധനഭാ
ഫലങ്ങളനില്  അഞച്ച്  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കസഭാഡനിയലാം  ചബന്കസഭാകയറനിചന്റെയുലാം  19
സഭാമ്പനിളുകേളനില് കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ സഭാന്നനിദലവുലാം കേചണത്തുകേയുണഭായനി.  58  ചഎസച്ച്
സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്  11  എണത്തനില്  കഫഭാര്മഭാലനിചന്റെ  അലാംശലാം
കേചണത്തുകേയുണഭായനി. 

* T മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഇകതത്തുടര്ന്നച്ച്  സഭാഗര്റഭാണനിയുചട  രണഭാലാം ഘടത്തനില് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കചളയുലാം
മതലവലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവചരയുലാം പൂര്ണമഭായനി  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  മനിനനിമലാം  മൂന്നച്ച്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലെെഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിച.
ഇതകൂടഭാചത  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഘുകലഖകേള അചടനിചച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയ്തുവരുന. 

മതല വലഭാപഭാരത്തനില് ഏര്ചപടനിരനിക്കുന്നവര്ക്കച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി ചചലസന്സച്ച്/
രജനികസ്ട്രേഷന്  എന്നനിവ  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഷറതീസച്ച്
ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാരുചട പങഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി  ചസഷലല് സസഭാഡച്ച്  രൂപതീകേരനിചച്ച്  ഫുഡച്ച്
കസഫനി  ചചലസന്സച്ച്/രജനികസ്ട്രേഷന് ഇലഭാത്തവചര കേചണത്തുന്നതനിനുലാം അവചരചകേഭാണച്ച്
അതച്ച് എടുപനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിച കേഴെനിഞ. 

(ബനി)  മറച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എത്തനിക്കുന്ന  മതലത്തനിചന്റെ
ഗണനനിലവഭാരലാം  ചചക്കച്ച്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്ത്തചന്ന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലനില. അനലസലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം ചചക്കച്ച്കപഭാസച്ച്  വഴെനി ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന
മതലങ്ങളുചട  സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസ്ഥന്മഭാരുചട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
കശഖരനിചച്ച്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിചല
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചട  കേതീഴെനിലളള  ലഭാബുകേളനിലലാം  ചസന്ട്രെല്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്
ഓഫച്ച് ഫനിഷറതീസച്ച് ചടകകഭാളജനിയുചട ചകേഭാചനിയനിലളള ലഭാബനിലലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി) സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സഭാഫുകേളുചട കകേഭാമ്പന്കസഷന് ലതീവച്ച് 

3 01 (3689) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആയുര്കവദ ഡനി.എലാം.ഇ., ഡനി.എചച്ച്.എസച്ച്. എന്നനിവയുചട കേതീഴെനില് കജഭാലനി
ചചയ്യുന്ന പഭാരഭാചമഡനിക്കല് സഭാഫുകേളക്കച്ച് അനുവദനിക്കുന്ന കകേഭാമ്പന്കസഷന് ലതീവച്ച്
എതദനിവസമഭാണച്ച്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപനിനുകേതീഴെനിലള പഭാരഭാചമഡനിക്കല്
സഭാഫനിനച്ച്  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  ലതീവച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  സഭാഫുകേളക്കച്ച്
അനുവദനിചനിട്ടുള കകേഭാമ്പന്കസഷന് ലതീവച്ച് എതയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാരഭാചമഡനിക്കല്  സഭാഫുകേളുചട  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  ലതീവുകേളനിലള
അനരലാം അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ) 45 ദനിവസലാം 

(ബനി) ഉണച്ച്.  22 ദനിവസലാം. 

(സനി)  ഭഭാരതതീയ  ചനികേനിതഭാ  വകുപനില്  ആവശലത്തനിനുളള  സഭാഫനിചന്റെ
ലഭലതക്കുറവച്ച് കനരനിടുന്ന സഭാഹചരലത്തനില് ജതീവനക്കഭാരുചട കകേമ്പന്കസഷന് ലതീവച്ച്
22-ല്  നനിന്നച്ച്  45  ആയനി  ഉയര്ത്തുന്ന  ആവശലലാം  തല്ക്കഭാലലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന്
കേഴെനിയനില. 

ഒക്കുകപഷണല് ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട കസവനകവതന വലവസ്ഥകേള 

302 (3690)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിചല മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല കരഭാഗനികേളുചട പുനരധനിവഭാസ ചനികേനില്സയുചട മുഖല പങച്ച് വഹനിക്കുന്ന
ഒക്കുകപഷണല് ചതറഭാപനിസനിചന്റെ തസനികേ എതകേഭാലമഭായനി ഒഴെനിഞകേനിടക്കുനചവന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഒകര  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുലാം,  കജഭാലനിസസഭഭാവവുമുള  ആകരഭാഗല
വകുപനിചലയുലാം ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചലയുലാം ഒക്കുകപഷണല് ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട
അടനിസ്ഥഭാന ശമ്പളത്തനിലള ഭതീമമഭായ അനരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില്
ആയതച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ആകരഭാഗലവകുപനില് 1998- ല് ഒക്കുകപഷണല് ചതറഭാപനിസനിചന്റെ തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  2005-  ല് വനിദലഭാഭലഭാസ കയഭാഗലത നനിര്ണയനിക്കുകേയുലാം ചചയ്ചതങനിലലാം
കയഭാഗലതയച്ച് അനുസരണമഭായനി ശമ്പളനനിര്ണയലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാചയന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  കകേഭാഴച്ച്  ഇലഭാത്തതനിനഭാൽ  അനലസലാംസ്ഥഭാന
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  പഠനിചച്ച്  നഭാലവര്ഷവുലാം,  ആറു  മഭാസ  ഇകന്റെണല്ഷനിപ്പുലാം
കേഴെനിഞവരുന്ന കയഭാഗലതയുള  ഉകദ്ദേലഭാഗഭാര്തനികേളുചട  കസവന  കവതന  വലവസ്ഥ
പരനിഹരനിക്കണചമനള ഫയല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പക്കലകണഭാ;  എങനില് ആയതനിചന്റെ
നമ്പര് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ; പ്രസ്തുത ഫയലനിചന്റെ തടര് നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)    തനിരുവനനപുരലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനിചല  ഒരു  തസനികേ
4-12-2013  മുതലലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിചല  ഒരു തസനികേ
2-8-2011 മുതലലാം ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന. 
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(ബനി)   ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി&ഡനി)  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  ഫയല്  നമ്പര്
568709/എചച്ച്.2/ 2016/ ആ.കു.വ. 

ആകരഭാഗലവകുപനിചല തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാചര കവതനലാം നല്കേഭാചത
പനിരനിചവനിട നടപടനി 

303  (3691)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപനിചല  തഭാത്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരഭായുള  എത
ജതീവനക്കഭാചര ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം പനിരനിച വനിട്ടു;  ഇവരുചട കവതനവുലാം
മറച്ച് ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  11  മഭാസചത്ത  കവതനലാം
നല്കേണചമനള  കകേരളഭാ  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവച്ച്  ട്രെനിബറ്റ്യൂണല്  വനിധനി  നടപഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  മഴെക്കഭാല  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നനിയമനിതരഭായ 638 തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാചര പനിരനിചവനിടനിട്ടുണച്ച്.  കവതനവുലാം മറച്ച്
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കേനിയനിടനില.  ടനി  ജതീവനക്കഭാരുചട  11  മഭാസചത്ത  കവതനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായുളള ചപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

ജലജനല കരഭാഗങ്ങളുലാം പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം തടയഭാന് നടപടനി      

304  (3692)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കവനല്ച്ചൂടച്ച്  കൂടുന്നതച്ച്  നനിരവധനി  ജലജനലകരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ചഡങനിപനനി
ഉളചപചടയുള പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കുലാം ഇടയഭാക്കുചമന്നച്ച് കേരുതനകണഭാ;

(ബനി) എങനില് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എത കപര്ക്കച്ച് വനിവനിധതരലാം പനനികേള ഇകപഭാള
ബഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാലനിനലലാം കേലര്ന്ന ചവളലാം കുടനിക്കുന്നതച്ച് വഴെനി മഞ്ഞപനിത്തലാം,  കകേഭാളറ
തടങ്ങനിയവ പടരുന്നതനിനുള സഭാധലത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്,  പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആകരഭാഗലവകുപച്ച്
ഇതനിനകേലാം ഹകേചക്കഭാണ നടപടനികേള എചനലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 325

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന* .   

(സനി) ഉണച്ച്. 

(ഡനി)  2017  ആരലാംഭത്തനില്ത്തചന്ന   സലാംസ്ഥഭാന  ജനിലഭാതലങ്ങള  മുതല്
വഭാര്ഡുതലലാം  വചര  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടത്തനിവരുന. ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട അദലക്ഷതയനിലലാം
ചതീഫച്ച്  ചസക്രടറനിയുചട  അദലക്ഷതയനിലലാം  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തുകേയുണഭായനി.   ജലദസൗര്ലഭലലാം  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധലതയുളള   പ്രകദശങ്ങളക്കച്ച്
മുന്ഗണന  നല്കേനി  മഭാപച്ച്  ചചയച്ച്  ശുദജലലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനി.  ജലനനിധനികപഭാലളള  ജലപദതനികേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്ന
കുടനിചവളളത്തനില്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  കക്ലെെഭാറനികനഷന്  നടത്തഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയുലാം  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  മഭാലനിനലലാം  കേലരഭാതനിരനിക്കഭാന്  റവനറ്റ്യൂ,  ജല
അകതഭാറനിറനികേളക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ജലദസൗര്ലഭലമുളള  പ്രകദശങ്ങളനില്
കശഖരനിച  വചനിരനിക്കുന്ന  ചവളളത്തനില്  ചകേഭാതകേച്ച്  വളരഭാതനിരനിക്കഭാന്  ആവശലമഭായ
കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള   നടത്തഭാന്  ബന്ധചപട  വകുപ്പുകേളക്കച്ച്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ചചയ്തു. 

ആകരഭാഗലവകുപനില്  ജനിലഭാ-സലാംസ്ഥഭാന  തലങ്ങളനില്  ആക്ഷന്  പഭാനുകേള
തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.
സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്  ഉളചപചടയുളള  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ചനികേനിതഭാ
മഭാര്ഗകരഖകേചളപറനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിരുന.  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണത്തനിനച്ച് ആവശലമഭായ മരുനകേളുചട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തനി.  ശുചതീകേരണലാം,
കക്ലെെഭാറനികനഷന്,  ചകേഭാതകേച്ച്  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  തടങ്ങനിയവ  ശുചനിതസമനിഷചന്റെയുലാം
ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെയുലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടത്തനിവരുന.   ജലശുദതീകേരണ
കേലഭാമ്പയനിന്,  ചഹല്ത്തനി  കകേരള  കേലഭാമ്പയനിന്  തടങ്ങനിയവയുലാം   നടത്തനിവരുന.
ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗകരഖകേള,  ബനിറച്ച്  കനഭാടതീസുകേള,  ചമഭാഡറ്റ്യൂളുകേള,  കപഭാസറുകേള
മുതലഭായ  കബഭാധവത്ക്കരണ  ഉപഭാധനികേള  സലാംസ്ഥഭാനതലത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണച്ച്.   ഇവ  ജനിലകേളക്കച്ച്  യഥഭാസമയലാം  എത്തനിക്കുവഭാനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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 ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര് വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയ 

305  (3693)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രെഭാന്സ്ചജന്ഡര്  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയയുചട
കേഭാരലത്തനില്  സലാംസ്ഥഭാന  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കച്ച്  എചനങനിലലാം  കനടലാം
ഹകേവരനിക്കഭാനഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില് എനഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസക്രനിയ  അവരുചട  പ്രധഭാന  ആവശലമഭാചണന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിചച്ച്  ശസക്രനിയക്കുള  കൂടുതല്  സസൗകേരലങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  പ്രധഭാന
ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിചലങനിലലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് എചനങനിലലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലകണഭാ;  എങനില്
അതച്ച് സലാംബന്ധനിച വനിശദ വനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.    24-1-2017 -ല് തനിരുവനനപുരലാം ഗവണചമന്റെച്ച്  ചമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിചല പഭാസനികേച്ച് സര്ജറനി വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിയ ലനിലാംഗമഭാറ ശസക്രനിയയനിലൂചട
41 കേഭാരനിയഭായ സതീചയ പുരുഷനഭാക്കനി മഭാറനി. 

(ബനി&സനി)  വരുലാം നഭാളുകേളനിചല സഭാധലതകേളുചട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടച്ച് 

306  (3694)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടച്ച് മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുവഭാന് നനിയമസഭഭാ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് സമനിതനിയുചട ശനിപഭാര്ശ സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) റനികപഭാര്ടനിചന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് നഭാളനിതവചര സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  ഒസൗകദലഭാഗനികേ  ഭഭാഷ  സലാംബന്ധനിച  സമനിതനി  (2006-08)യുചട
രണഭാമതച്ച്  റനികപഭാര്ടനിചല  96-ാം  നമ്പര്  ശനിപഭാര്ശയനികനല്  ആഭലനര  വകുപച്ച്
നല്കേനിയ  മറുപടനി  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടച്ച്
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മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വകുപ്പുതലത്തനില്  എനച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിചചവന്ന
വനിവരലാം  പ്രസസ്തുത  വകുപനികനഭാടച്ച്  ആരഭായഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്തു.  എന്നഭാല്
ആകരഭാഗലവകുപനില് നനിന്നഭാണച്ച് കപഭാസച്ച്കമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കുന്നതച്ച് എന്നതനിനഭാല്
ഇക്കഭാരലത്തനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കകേണതച്ച്  ടനി  വകുപഭാചണന്നച്ച്  ആഭലനര  വകുപച്ച്
സമനിതനിചയ  അറനിയനിച  സഭാഹചരലത്തനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ആകരഭാഗല  വകുപച്ച്
സസതീകേരനിച  നടപടനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  നല്കേഭാന്  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി
ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചച്ച്  സമനിതനിക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
സമര്പനിക്കുവഭാനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ചറകസഭാറന്റുകേളനിലലാം കഹഭാടലകേളനിലലാം ആഹഭാരത്തനിനച്ച് വനില നനിശയനിക്കുന്നതനിനച്ച്
മഭാനദണ്ഡലാം 

307 (3695) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  ചറകസഭാറന്റുകേളനിലലാം  കഹഭാടലകേളനിലലാം  ആഹഭാരത്തനിനച്ച്
വനില നനിശയനിക്കുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലലാം മഭാനദണ്ഡമുകണഭാ;

(ബനി)  ഒട്ടുമനിക്ക  കേടകേളനിലലാം  ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  ഭക്ഷണലാം  നല്കുകേയുലാം
അമനിത നനിരക്കച്ച് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനചണന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  അത്തരലാം  കേടകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്. 

ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡച്ച് II നനിയമനലാം 

308 (3696)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഗ്രഡച്ച്  II  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടറഭായനി  നനിയമനിക്കചപടഭാന്

പനി.എസച്ച്.സനി.  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്ന  കയഭാഗലത  എനഭാണച്ച്;  ഈ  തസനികേയനില്

സഭാനനിടറനി കകേഭാഴച്ച് പഭാസഭായവര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സര്വതീസനിലള ജതീവനക്കഭാചര ഹബട്രെഭാന്സ്ഫര് വഴെനി ഈ തസനികേയനില്
നനിയമനിക്കുകമ്പഭാൾ  ,  കയഭാഗലതയഭായനി സഭാനനിടറനി കകേഭാഴച്ച് പഭാസഭായഭാല് മതനി എനള
ഉത്തരവുകേള ഏചതങനിലലാം നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സഭാനനിടറനി  കകേഭാഴച്ച്  മഭാതലാം  പഭാസഭായ  ജതീവനക്കഭാചര
ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡച്ച്  II  തസനികേയനില്  ഹബട്രെഭാന്സ്ഫര്  വഴെനി
നനിയമനിചനിട്ടുചണങനില് ആയതച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  8-7-2008  മുതല്  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  കഗ്രഡച്ച്  II  ജൂനനിയര്
ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടറഭായനി  നനിയമനിക്കചപടഭാനുളള  കയഭാഗലത  ഡനികപഭാമ  ഇന്
ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര് കകേഭാഴച്ച്  (ഡനി.എചച്ച്.ഐ.സനി) ആണച്ച്.  എന്നഭാല്  15-6-2012-
ചല ജനി.ഒ.  (എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്  180/12/ആ.കു.വ ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം  31-12-2009
വചര  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിചനിട്ടുളള  സഭാനനിടറനി  കകേഭാഴച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറളള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഹബട്രെഭാന്സ്ഫര് വഴെനി നനിയമനലാം നല്കേനി വരുനണച്ച്. 

ചമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  പസ/വനി.എചച്ച്.എസച്ച്.സനി.  (ബകയഭാളജനി)യുലാം
ഡനികപഭാമ ഇന് ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര് കകേഭാഴ്സുലാം (ഡനി.എചച്ച്.ഐ.സനി.) ആണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്
II  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടറഭായനി  നനിയമനിക്കചപടഭാനുളള  കയഭാഗലത.
കനരനിട്ടുളള നനിയമന രതീതനിയഭാണച്ച് സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്. 

(സനി)  31-12-2009 വചര ആകരഭാഗല വകുപനില് സര്വതീസനില് പ്രകവശനിക്കുകേയുലാം
സഭാനനിടറനി  കകേഭാഴച്ച്  സര്ടനിഫനിക്കറളളവരുമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിചന്റെ  15-6-2012-ചല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസച്ച്.)  നമ്പര്
180/12/ആ.കു.വ  ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര്     കഗ്രഡച്ച് -II
തസനികേയനില് ഹബട്രെഭാന്സ്ഫര് വഴെനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

ഇ.സനി.ജനി ചടകതീഷലന് കഗ്രഡച്ച്- II തസനികേ 

309  (3697)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില് ഇ.സനി.ജനി.  ചടകതീഷലന്  കഗ്രഡച്ച്  II  തസനികേയനില്
എത ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലചണങനില് ആയവ യഥഭാസമയലാം ചകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  12-12-2014 ല്  കേഭാറഗറനി  446/2011  പ്രകേഭാരലാം  ചകേ.പനി.എസച്ച്.സനി.
പ്രസനിദതീകേരനിച  ഇ.സനി.ജനി.  ചടകതീഷലന്  കഗ്രഡച്ച്  II  തസനികേയനിചല  റഭാങച്ച്  ലനിസനില്
നനിനലാം എത കപര്ക്കച്ച് നനിയമനലാം നല്കേനി എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ഒചരഭാഴെനിവുലാം  ചമ ഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 12 ഒഴെനിവുകേളുലാം നനിലവനിലണച്ച്. 

(ബനി) ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.- ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച വരുന.  ചമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചല  ഇ.സനി.ജനി ചടകതീഷലചന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയുലാം   നനിയമനരതീതനിയുലാം   പുനര്നനിര്ണയനിക്കുന്നത
സലാംബന്ധനിചച്ച് നടപടനിക്രമങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   പുനര്നനിര്ണയലാം നടത്തനി
ഉത്തരവച്ച്  പുറചപടുവനിക്കുന്നമുറയച്ച്  ഒഴെനിവുകേള  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്
ചചയ്യുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി) 14 കപര്ക്കച്ച് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി. 

 ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര് കഗ്രഡച്ച് II തസനികേ 

310 (3698)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡച്ച്  II
തസനികേയനില്  പനി.എസച്ച്.സനി.  ക്കച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുളള  ഒഴെനിവുകേള  എതചയനലാം
പനി.എസച്ച്.സനി. ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാത്ത ഒഴെനിവുകേള എതചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡച്ച്  I  തസനികേയനില്  നനിനലാം
ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേയനികലക്കുളള  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  സലാംബന്ധനിചച്ച്
ബഹുമഭാനചപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട  പരനിഗണനയനിലളള  op  (kat)  31/2015,  op
(kat)  135/2015  എന്നതീ  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഇടചപടല്
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; ആയതച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഹുമഭാനചപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട  op(kat)  33958/2016  തതീയതനി
9-6-2016 കകേസനിചല ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനുസരനിചച്ച് ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര്
കഗ്രഡച്ച്  I  തസനികേയനില്  നനിനലാം  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  തസനികേയനികലക്കച്ച്
തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  തടസമനിചലന്നച്ച്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള
സഭാഹചരലത്തനില്  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  പ്രസ്തുത  ചപ്രഭാകമഭാഷനുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ജൂനനിയര്  ചഹല്ത്തച്ച്  ഇന്ചസക്ടര്  കഗ്രഡച്ച്  II
തസനികേയനില് ആചകേയുളള 2 ഒഴെനിവുകേള പനി.എസച്ച്.സനി.- ക്കച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ഇല.  

(സനി)  ആകരഭാഗലവകുപച്ച് കേഭാരലഭാലയത്തനിചല 22-11-2016-ചല ഉത്തരവച്ച് നമ്പര്
ഇ.എസച്ച്  2-(ചസഷലല്  ചസല്)  69286/10/ആ.വ.ഡ.  പ്രകേഭാരമുളള  ജൂനനിയര്
ചഹല്ത്തച്ച് ഇന്ചസക്ടര്മഭാരുചട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസനിന്കമല്  OP(KAT)31/2015,
135/2015  എന്നതീ  കകേസ്സുകേളനില്  ബഹുമഭാനചപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയുചട  കസ
നനിലനനില്ക്കുന.   ഇതച്ച്  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേനിട്ടുന്നതനിനച്ച്  നടപടനികേള  വകുപ്പുതലത്തനില്
സസതീകേരനിചവരുന.   പ്രസ്തുത  സതീനനികയഭാറനിറനി  തര്ക്ക  വനിഷയലാം  ബഹുമഭാനചപട
ഹഹകക്കഭാടതനിയനില്  നനിലനനില്ക്കുന്നതനിനഭാലഭാണച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷന്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതച്ച്. 

            കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം 

311  (3699)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേമ്പറ്റ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം
ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  ഈ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിചല ജൂനനിയര് പനി.എചച്ച്.  നഴച്ച്/ജൂനനിയര് ചഹല്ത്തച്ച്
ഇന്ചസക്ടര്മഭാര്ക്കച്ച്  അവരുചട  കജഭാലനിയുചട  ഭഭാഗമഭായുള  പല  വനിവരങ്ങളുലാം
കേമ്പറ്റ്യൂടറനില് കരഖചപടുത്തനി സൂക്ഷനികക്കണതലാം കേമ്പറ്റ്യൂടര് ശലാംഖല വഴെനി കമലധനികേഭാരനികേചള
അറനിയനികക്കണതമുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങനില് കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച് കേമ്പറ്റ്യൂടര് നല്കുന്നതനിനച്ച്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടുലാംബകക്ഷമ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളക്കച്ച് നനിലവനില് കേമ്പറ്റ്യൂടറുകേള വഭാങ്ങുചമങനില്
ഏതച്ച് ശതീര്ഷകേത്തനില് നനിന്നച്ച് തകേ ചചലവഴെനിചച്ച് വഭാങ്ങുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് എലഭാ ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ലഭലമല. 

(ബനി)  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിനുകശഷലാം കരഖകേള സൂക്ഷനിക്കഭാവുന്നതലാം കമലധനികേഭാരനികേചള
അറനിയനികക്കണതമഭാണച്ച്. 
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(സനി&ഡനി)   ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 കഡഭാക്ടര് ഓഫച്ച് ഫഭാര്മസനി കകേഭാഴച്ച് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി 

312 (3700)  ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷച്ച് കുറുപച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് കഡഭാക്ടര് ഓഫച്ച് ഫഭാര്മസനി  (Pharm  D)  കകേഭാഴച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴച്ച്  പഠനിക്കഭാന്  നനിരവധനി  വനിദലഭാര്തനികേള  അയല്
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനികലക്കച്ച് കപഭാകുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴച്ച്  പഭാസഭായവര്ക്കച്ച്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  ചതഭാഴെനില്
നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഉണച്ച്.   

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

 എറണഭാകുളലാം നഴനിലാംഗച്ച് കകേഭാകളജനിചല തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനലാം 

313 (3701)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടച്ച്  അനുബന്ധനിചള  നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജച്ച്  ഏചറടുത്ത  സമയത്തച്ച്  അവനിചട  ഉണഭായനിരുന്ന  തഭാത്കേഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരുചട  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാന്  ഏചതങനിലലാം
കേമ്മേനിറനിചയ  നനിയമനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനില്  കേമ്മേനിറനി  ഇക്കഭാലയളവനില്  ഏചതലഭാലാം
തതീരുമഭാനങ്ങള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണച്ച്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാത്കേഭാലനികേക്കഭാചര  ആചരചയങനിലലാം  ചറഗലചചറസച്ച്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് ആചരചയലഭാലാം;

(സനി)  നഴനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  സതീനനിയര്  ലക്ചറര്/അസനിസന്റെച്ച്  ചപ്രഭാഫസര്
തസനികേയനികലക്കുള റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ;

(ഡനി) ഇചലങനില് റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് കേഭാന്സല് ആകുന്നതനിനുമുമ്പച്ച് നനിലവനിലണഭായനിരുന്ന
കവക്കന്സനികേള  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയഭാത്തതമൂലലാം  റഭാങച്ച്  ലനിസനിലണഭായനിരുന്ന  എത
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കപര്ക്കച്ച്  പ്രസ്തുത  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാചത  കപഭായനിട്ടുണച്ച്;  എത  കപരുചട  പരഭാതനി
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്; അതനില് എനച്ച് തതീരുമഭാനചമടുത്തു എന്നച്ച് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനികനഭാടച്ച്  അനുബന്ധനിചളള  നഴനിലാംഗച്ച്
കകേഭാകളജനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവന  കവതന  വലവസ്ഥകേള  സലാംബന്ധനിചച്ച്
തതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നതനിനഭായനി,  എറണഭാകുളലാം  ചമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട
കേഭാരലങ്ങള പഠനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചനിരുന്ന സമനിതനിചയത്തചന്ന
ചുമതലചപടുത്തനി  22-4-2014-ചല  സ.ഉ.(ഹകേ.)  നലാം.120/14/ആ.കു.വ  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  നഴനിലാംഗച്ച്  കകേഭാകളജച്ച്  ഏചറടുക്കുന്ന  സമയത്തച്ച്
അവനിചടയുണഭായനിരുന്ന  തഭാത്കേഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാരുചട  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്
തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന് പ്രകതലകേ കേമ്മേനിറനിചയ നനിയമനിചനിടനില. 

(ബനി) തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാചര ആചരയുലാം റഗലഹറസച്ച് ചചയനിടനില.  

(സനി) ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. 

(ഡനി)  റഭാങച്ച് ലനിസച്ച് കേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം മുന്പച്ച് തചന്ന കവക്കന്സനികേള
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

പരനിയഭാരലാം ഗവണചമന്റെച്ച് ആയുര്കവദ കകേഭാകളജച്ച് 

314  (3702)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

രജതജൂബനിലനി ആകഘഭാഷനിക്കുന്ന കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല പരനിയഭാരലാം ഗവണചമന്റെച്ച്

ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുലാം  കകേഭാകളജനില്

പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  തടങ്ങുന്നതനിനുലാം  യു.ജനി,  പനി.ജനി  സതീറകേളുചട  എണലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്; വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കേണ്ണൂര്  ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനിചല  ബനി.എ.എലാം.എസച്ച്.

സതീറകേളുചട എണലാം 40 സതീറനില് നനിന്നച്ച്  60  സതീറഭാക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേണ്ണൂര്

ഗവണചമന്റെച്ച്  ആയുര്കവദ  കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായുളള ചപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന.  
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2016-17  വര്ഷത്തനില് മൂലധന ശതീര്ഷകേത്തനില് 300 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2017-
18-ചല പദതനി വനിഹനിതമഭായനി 150 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത
റവനറ്റ്യൂ ശതീര്ഷകേത്തനില്  2016-17  വര്ഷത്തനില്  350  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം  2017-18 -ല്
പദതനി വനിഹനിതമഭായനി 550 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.         

രജതജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷങ്ങള നടനവരുന്ന സന്ദര്ഭത്തനില് കകേഭാകളജനിചന്റെ
നനിലവനിലളള നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനികേളഭായ സതീകേളുകടയുലാം കുടനികേളുകടയുലാം ആശുപതനി,
ലഭാസച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  ജതീവനക്കഭാരുചട വസതനികേള,  ആര്.എലാം.ഒ.,  സൂപ്രണച്ച് എന്നനിവരുചട
വസതനികേള  എന്നനിവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബനി.എ.എലാം.എസച്ച്.  സതീറകേളുചട
എണലാം വര്ദനിപനിചതനിനനുസരനിചച്ച് നനിലവനിലളള ക്ലെെഭാസച്ച് മുറനികേളനില്  സസൗകേരലങ്ങള
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് പുതനിയ അക്കഭാദമനികേച്ച് ചകേടനിടലാം, കഹഭാസലകേള, ഐ.പനി. ചകേടനിടലാം,
പനി.ജനി.  കഹഭാസലകേള  തടങ്ങനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
2017-18  വര്ഷചത്ത  ബജറനില്  നനിര്കദ്ദേശനിച  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചച്ച്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

കകേരള കസറച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് ആന്റെച്ച് ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കല്സച്ച് 

315  (3703)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
വലവസഭായവുലാം  കേഭായനികേവുലാം  യുവജനകേഭാരലവുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കല്സനില്  കേഴെനിഞ്ഞ
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  മഭാകനജനിലാംഗച്ച്  ഡയറക്ടറുചട  കേതീഴെനില്  നടന്ന
അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  വനിജനിലന്സച്ച്  അകനസഷണലാം  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണച്ച്
28-2-2017-ല് ഐ.എന്.റനി.യു.സനി. നടത്തനിയ പടനിണനി സമരലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്  മുഖലമനനി  ശതീ.വനി.എസച്ച്.അചതഭാനന്ദചന്റെ  പരഭാതനിയനികനല്
നടത്തനിയ  വനിജനിലന്സനിചന്റെ  തസരനിതഭാകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനില്  അഴെനിമതനി
നടന്നനിട്ടുചണന്ന റനികപഭാര്ടച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിജനിലന്സുലാം  ധനകേഭാരല  പരനികശഭാധനഭാ  വനിഭഭാഗവുലാം  അഴെനിമതനി
നടത്തനിചയന്നച്ച് കേചണത്തനിയ ആചള വതീണ്ടുലാം ഈ സ്ഥഭാപനത്തനില് എലാം.ഡനി.  ആയനി
നനിയമനിചതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  എലാം.ഡനി.  ചയ  മഭാറണചമന്നച്ച്  മുന്  മുഖലമനനി  ശതീ.വനി.എസച്ച്.
അചതഭാനന്ദന് കരഖഭാമൂലലാം ആവശലചപടനിരുകന്നഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)    വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന. 
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 പുതനിയ കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേള 

316  (3704)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനികേള  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില് എവനിചടചയലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്  ആശുപതനിയനില് കേഭാരുണലഫഭാര്മസനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണച്ച്.  തഭാചഴെപറയുന്ന 10 ആശുപതനികേളനില് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി തടങ്ങുന്നതനിനുളള തസരനിത നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ക്രമ നമ്പര് ഫഭാര്മസനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന സ്ഥലലാം ജനില 

1 പഭാരനിപളളനി ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ചകേഭാലലാം 

2 തലകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപതനി കേണ്ണൂര് 

3 ഹവക്കലാം തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി കകേഭാടയലാം 

4 തൃശൂര് ജനറല് ആശുപതനി തൃശ്ശൂര് 

5 കേല്പറ ജനറല് ആശുപതനി വയനഭാടച്ച് 

6 പത്തനലാംതനിട ജനറല് ആശുപതനി പത്തനലാംതനിട 

7 തളനിപറമ്പച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച് ആശുപതനി കേണ്ണൂര്

8 പഭാനൂര് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി കേണ്ണൂര്

9 മണഭാര്ക്കഭാടച്ച് തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി പഭാലക്കഭാടച്ച് 

10 ചനടുകങഭാലലാം തഭാലൂക്കച്ച് ആശുപതനി ചകേഭാലലാം

(ബനി) സ്ഥല സസൗകേരലലാം ലഭലമഭാകുന്നമുറയച്ച് മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കച്ച് ചഹഡ്കേസഭാര്കടഴച്ച്
ആശുപതനിയനില്  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 
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317  (3705)  ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ പ്രധഭാന ചുമതലകേള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2015-16 കേഭാലയളവനില് വകുപച്ച് എത പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിചയനലാം
എത  സഭാലാംപനിളുകേൾ  ചടസച്ച്  ചചയനിട്ടുചണനലാം  എത  കപരുചട  ഹലസന്സുകേള
സചസന്റെച്ച് ചചയനിട്ടുചണനലാം ജനില തനിരനിചള കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഗണകമനയുളള മരുനകേള നലഭായമഭായ വനിലയച്ച് ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ പ്രധഭാന ചുമതല. 

ഡ്രഗ്സച്ച്  &  കകേഭാചസ്മെറനികച്ച് ആക്ടച്ച് 1940 / റൂളസച്ച് 1945, ഡ്രഗ്സച്ച്  &  മഭാജനികേച്ച്
ചറമഡതീസച്ച്  (ഒബ്ജക്ഷണബനിള അഡസര്ഹടചസ്മെന്റെച്ച്  ആക്ടച്ച്,  1954),  കകേരളഭാ  ഡ്രഗ്സച്ച്
ആന്റെച്ച് അദര് കസഭാര്സച്ച് (അണകലഭാഫുള ചപഭാസഷന്) ആക്ടച്ച് 1971, ഡ്രഗ്സച്ച് ഹപ്രസച്ച്
കേണകട്രെഭാള  ഓര്ഡര്  2013,  കകേരള  കപഭായ്സണ  റൂളസച്ച്  1996,  നഭാര്കക്കഭാടനികേച്ച്
ഡ്രഗ്സച്ച്  &  ഹസകക്കഭാകട്രെഭാപനികേച്ച് സബ്സന്സസച്ച് ആക്ടച്ച്  1986 എന്നതീ നനിയമങ്ങളക്കച്ച്
വനികധയമഭായനി  ഈ  വകുപച്ച്  തഭാചഴെപറയുന്ന  കസവനങ്ങള  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന. 

മരുന സഭാമ്പനിളുകേളുചട ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന 

മരുന നനിര്മ്മേഭാണലാം (അകലഭാപതനി, ആയുര്കവദലാം, കഹഭാമനികയഭാ, കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്)
ഹലസന്സുകേള 

• മരുനവനില്പന/ വനിതരണ (അകലഭാപതനി) ഹലസന്സുകേള 

• ബഡച്ച് ബഭാങച്ച്/ബഡച്ച് കസഭാകറജച്ച് ഹലസന്സുകേള 

• കപഭായ്സണ ഹലസന്സുകേള/ചപര്മനിറകേള 

• നഭാര്കക്കഭാടനികേച്ച് മരുനകേളുചട അകലഭാടച്ച്ചമന്റുകേള 

• പഭാലനികയറതീവച്ച് ചസന്റെറുകേളക്കുളള കമഭാര്ഫനിന് മരുനകേളുചട അകലഭാടച്ച്ചമന്റെച്ച് 

• മരുന സലാംബന്ധമഭായ പരഭാതനികേളുചട അകനസഷണവുലാം നടപടനിയുലാം 

• മരുനകേള സൂക്ഷനിക്കുന്ന സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട പരനികശഭാധന 

• നനിയമലലാംഘനങ്ങളുചടകമല് വകുപ്പുതല നനിയമ നടപടനികേള 
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(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന* . 

     ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം 

318  (3706)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള കബഭാര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്

എന്തു നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനചവന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷമഭായനി  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  എത  ചമഡനിക്കല്

കസഭാറുകേളനില് എത മരുനകേള പരനികശഭാധനിചചവന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുചട  പരനികശഭാധനയനില്  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  കേചണത്തനിയ

ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേള/കേമ്പനനികേള എചതലഭാചമനലാം പ്രസ്തുത മരുനകേളുചട

വനിപണനലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  പല  കരഭാഗങ്ങളക്കുലാം  ഒകര  കപരനില്  മരുന

നല്കുന്നതലാം  കയഭാഗലരലഭാത്തവര്  ചമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്തു

വരുന്നതലാം  സലാംബന്ധനിചച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞച്ച്  വര്ഷക്കഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം

ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള വകുപനിചന്റെ പരനികശഭാധനകേളനില് കേചണത്തനിയ വനിശദഭാലാംശലാംങ്ങളുലാം

സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം എനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള കബഭാര്ഡച്ച്  നനിലവനിലനില.  സലാംസ്ഥഭാന

വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാകുന്ന മരുനകേളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, സലാംസ്ഥഭാനചത്ത

മരുനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിതരണലാം,  വലഭാപഭാരലാം  എന്നനിവ  നനിയമഭാനുസൃതമഭായഭാണച്ച്

നടക്കുന്നചതന്നച്ച് പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  സലാംസ്ഥഭാന വനിപണനിയനില്

വലഭാജ മരുനകേള,  മനിസച്ച് ബഭാന്ഡഡച്ച് മരുനകേള എന്നനിവയനിചലനറപച്ച് വരുത്തുകേ

തടങ്ങനിയവ  നനിര്വഹനിക്കുന്നതച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  വകുപഭാണച്ച്.  ഈ വകുപനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  മരുനകേളുചട  ഗണനനിലവഭാര

പരനികശഭാധന വനിപുലചപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി നനിലവനിലളളവ കൂടഭാചത തൃശൂര്, കകേഭാന്നനി,

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  മരുന  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(ബനി) 

        വര്ഷലാം പരനികശഭാധനകേളുചട എണലാം പരനികശഭാധനിച സഭാമ്പനിളുകേളുചട എണലാം 

2016 15923 8934 

2015  12497 7242 

2014 18042 4795 

2013 19075 4477 

2012  17986 4127 

(സനി)    വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

ഡ്രഗ്സച്ച്  &  കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ബഭാചച്ച്  മരുന്നച്ച്
ഗണനനിലവഭാരമനില എന്നച്ച് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നതച്ച് 10 മുതല് 15 വചരയുളള ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേളക്കച്ച്  വനികധയമഭായനിടഭാണച്ച്.  ഇവയനികലചതങനിലലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്
വലതനിയഭാനലാം  വന്നഭാല്  ആ  ബഭാചച്ച്  മരുന്നനിനച്ച്  ഗണനനിലവഭാരമനില  എന്നച്ച്
പ്രഖലഭാപനിക്കചപടുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം ഗണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയചപടുന്ന
മരുനബഭാചകേള വനിപണനിയനില് നനിനലാം പൂര്ണമഭായനി പനിന്വലനിചകശഷലാം ഡ്രഗ്സച്ച് &
കകേഭാചസ്മെറനികച്ച്  ആക്ടച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളചക്കതനിചര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേകളഭാ/
നനിയമ  നടപടനികേകളഭാ  സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഹലസന്സച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ചചയചപടുന്ന  മരുന
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  ഒഴെനിചളളവരുചട  പുതനിയ  ബഭാചച്ച്  ഗണനനിലവഭാരമുളള  മരുനകേള
വതീണ്ടുലാം വനിപണനിയനിചലത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് നനിയമതടസങ്ങചളഭാനലാം നനിലവനിലനില. 

( ഡനി)  2012  വചര  മരുന്നച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളക്കച്ച്  അവരുചട
ഉത്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  വലക്തമഭായ  ബഭാന്ഡച്ച്  ചനയനിമനിലഭാണച്ച്  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച്.  എന്നഭാല്  ചജനറനികേച്ച്  കപരച്ച്  മഭാതലാം  ഉളചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ
ഹലസന്സച്ച് നല്കേനിയഭാല് മതനിചയന്നച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കച്ച് ചജനറനികേച്ച് നഭാമത്തനില് ഹലസന്സച്ച് കേനിടനിയനിട്ടുളള ഉത്പന്നങ്ങള
വനിവനിധ ബഭാന്ഡച്ച് ചനയനിമുകേളനില് വനിപണനലാം നടത്തഭാവുന്നതഭാണച്ച്.    ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്
പല  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കചപടുന്ന  മരുനല്പന്നങ്ങളക്കച്ച്  ഒകര
ബഭാന്ഡച്ച് ചനയനിലാം കേണ്ടുവരുനണച്ച്.  രണച്ച് വലതലസ കരഭാഗങ്ങളക്കുളള മരുനകേളക്കച്ച്
ഒകര ബഭാന്ഡച്ച്  ചനയനിലാം  ഉണഭായഭാല് അവ കരഭാഗനികേളക്കച്ച് മഭാറനി  നല്കേചപടഭാനുളള

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.



338       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 14, 2017

സഭാധലത ഉണഭാകയക്കഭാലാം. സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഇപ്രകേഭാരലാം സമഭാന ബഭാന്ഡച്ച് ചനയനിലാം ഉളള
മരുനകേള  പരനികശഭാധനകേളനികലഭാ  പരഭാതനികേചളത്തുടര്കന്നഭാ  കേണ്ടുപനിടനിക്കചപടുന്നപക്ഷലാം
ചപഭാതജന  തഭാല്പരലഭാര്തലാം  അവയുചട  തടര്വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്.  ഇപ്രകേഭാരലാം കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളനിലഭായനി മൂന്നച്ച്
മരുനകേള കേണ്ടുപനിടനിക്കചപടുകേയുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   ഒകര
കപരനിലളള  ഇത്തരലാം  മരുനകേളുചട  ലഭലത  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനില്
കഭദഗതനി വരുകത്തണതണച്ച്. 

ഒരു  മരുനവനില്പനശഭാലയനില്  മരുനവനില്പനയുചട  കമല്കനഭാടത്തനിനഭായനി
രജനികസര്ഡച്ച്  ഫഭാര്മസനിസനിചന്റെ  കസവനലാം  കേര്ശനമഭാചണന്നച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  &
കകേഭാചസ്മെറനികച്ച് റൂളസനിചല  റൂള  65(2)  പ്രകേഭാരലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  മരുനവനില്പന
ഹലസന്സുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന  സമയത്തുതചന്ന  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന
കയഭാഗലതഭാമഭാനദണ്ഡങ്ങള  (ഫഭാര്മസനി  ഡനികപഭാമ,  സലാംസ്ഥഭാന  ഫഭാര്മസനി
കേസൗണസനില്  രജനികസ്ട്രേഷന്)  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷമഭാണച്ച്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേചള
ഹലസന്സനില്  കചര്ക്കുന്നതലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതലാം.  സ്ഥഭാപന  പരനികശഭാധനഭാ
കവളകേളനികലഭാ  പരഭാതനികേളുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനികലഭാ  രജനികസര്ഡച്ച്  ഫഭാര്മസനിസനിചന്റെ
കസവനമനിലഭാചതയുളള  മരുനവനില്പന  ശദയനില്ചപടുന്നപക്ഷലാം  ഹലസന്സച്ച്
സചസന്ഷന് കപഭാലളള വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം ചടലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര നനിയമ
നടപടനികേളുലാം ഡ്രഗ്സച്ച് കേണകട്രെഭാള വകുപച്ച് സസതീകേരനിചവരുന. 

കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലയളവനില് (2012-2016)  പ്രസ്തുത ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിചര
2057  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട  ഹലസന്സച്ച്  സചസന്റെച്ച്  ചചയ്യുകേയുലാം  19  സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട
ഹലസന്സച്ച്  കേലഭാന്സല്  ചചയ്യുകേയുലാം  13  സ്ഥഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

 ആയുര്കവദ മരുനകേളനില് മഭാരകേ വനിഷവസ്തുക്കള 

319  (3707)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനില്ക്കുന്ന ആയുര്കവദ മരുനകേളനില് മഭാരകേ വനിഷവസ്തുക്കള
കചര്ക്കുന എനളള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയുര്കവദ മരുനകേളനിചല കചരുവകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉകണഭാ; ഉചണങനില് എവനിചടചയലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചനില സ്ഥഭാപനങ്ങള സസയലാം ചനികേനിതയച്ച് കപ്രരനിപനിക്കുന്ന പരസലങ്ങള
നല്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  അവ  നനിയനനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.  ആയുര്കവദ ഔഷധങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കവണനി കചരുവയഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേറുവപടയ പകേരലാം കേഭാസനിയ കചര്ക്കുന്നതഭായനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്.  

(ബനി)  ഉണച്ച്.   ആയുര്കവദ  ഔഷധങ്ങള  ഒന്നനില്  കൂടുതല്  മരുനകേള
കചര്ത്തുളള  കയഭാഗങ്ങളഭായതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  കചരുവകേളുലാം  കചര്ത്തനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
വലക്തമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല്
ആയൂര്കവദ  ഫഭാര്മകക്കഭാപനിയ  ഇനല  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചളള പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാനുളള സസൗകേരലലാം നനിലവനിലണച്ച്.  

ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  വകുപനിചന്റെ   കേതീഴെനിലളള  തനിരുവനനപുരലാം  ഡ്രഗ്സച്ച്
ചടസനിലാംഗച്ച്  ലകബഭാറടറനിയനില് ആയൂര്കവദ-സനിദ-യുനഭാനനി ഔഷധങ്ങളുചട ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയച്ച്  മഭാതമഭായനി  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.   കൂടഭാചത  ആറച്ച്
ആയുഷച്ച് അപ്രൂവ്ഡച്ച് ലകബഭാറടറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അവ തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1. നഭാഗഭാര്ജ്ജുന ചഹര്ബല് കകേഭാണസന്കട്രെറച്ച്സച്ച്, ചതഭാടുപുഴെ, ഇടുക്കനി 

2.  ചമ.  ഫഭാര്മസറ്റ്യൂടനിക്കല്സച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്  (ഐ.എലാം)  കകേരള  ലനി.
(ഔഷധനി), തൃശൂര് 

3. ചമ. ഹവദലരതലാം പനി.എസച്ച്. വഭാകരലഴച്ച് ആരല ഹവദലശഭാല, കകേഭാടയല്, മലപ്പുറലാം 

4. ചമ. നറ്റ്യൂ ഉദയ ഫഭാര്മസനി & ആയുര്കവദനികേച്ച് ലകബഭാറടറതീസച്ച്, കേടവന, ചകേഭാചനി 

5.  ചമ.  ശതീധരതീയലാം  ആയുര്കവദനികേച്ച്   ചമഡനിസനിന്സച്ച്  (ഹപ്ര.)  ലനി.,
കൂത്തഭാട്ടുകുളലാം, എറണഭാകുളലാം 

6. ചമ. ചകേയര് കകേരളലാം, കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കച്ച്, ചകേഭാരടനി. 

(സനി)  ഉണച്ച്.  പരസല  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ചക്കതനിചര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.   സസയലാം  ചനികേനിതയച്ച്  കപ്രരനിപനിക്കുന്ന  പരസലങ്ങള  നല്കേനിയ
135-ല്പരലാം  കകേസ്സുകേള  ഡ്രഗ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  മഭാജനികേച്ച്  ചറമഡതീസച്ച്  (ഒബ്ജക്ഷണബനിള
അഡസര്ഹടചസ്മെന്റെച്ച്)  ആക്ടച്ച്, 1954  പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിചല വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില്
നടനവരുന. 

ലഹരനിക്കഭായനി ഇലാംഗതീഷച്ച് മരുനകേള 

320  (3708)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനിക്കഭായനി  ചനില  ഇലാംഗതീഷച്ച്  മരുനകേള  വനിദലഭാര്തനികേളുലാം  മറലാം
ഉപകയഭാഗനിചവരുന്ന സഭാഹചരലലാം സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;



340       കകേരള നനിയമസഭ മഭാര്ചച്ച് 14, 2017

(ബനി)  കഡഭാക്ടറുചട  കുറനിപടനിയനിലഭാചതതചന്ന  ഇകപഭാള  ഇത്തരലാം  മരുനകേള
ആര്ക്കുലാം എളുപത്തനില് ലഭലമഭാകുന്ന സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ മരുനകേളുചട വനിതരണവുലാം ഉപകയഭാഗവുലാം സലാംബന്ധനിചച്ച് വലക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡലാം കവണചമന്ന ആവശലലാം സര്ക്കഭാര് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില്  ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
ഹകേചക്കഭാണ്ടു?

ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച് 

(ബനി) ഉണച്ച് 

(സനി) ഇത്തരലാം  മരുനകേളുചട  വനിതരണലാം/വനില്പന സലാംബന്ധനിചച്ച് വലക്തമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലണച്ച്. 

(ഡനി)  'വനിമുക്തനി'  എന്ന കപരനില് ഒരു ലഹരനി  വര്ജ്ജന മനിഷന്  സലാംസ്ഥഭാന
സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചച്ച് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

ഹസകക്കഭാകട്രെഭാപനികേച്ച്  സബ്സന്സുകേളനില്  ദുരുപകയഭാഗലാം  ചചയചപടഭാന്
സഭാധലതയുളള മരുനകേളുചട ചഷഡറ്റ്യൂള H1  എന്ന പ്രകതലകേ പടനികേയനില്  ഉളചപടുത്തനി
ഇവയുചട വനിതരണത്തനിനച്ച് കേര്ശന നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തനിചക്കഭാണച്ച് ഡ്രഗ്സച്ച് &
കകേഭാചസ്മെറനികച്ച് റൂളസച്ച് കഭദഗതനി ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

മരുനകേളുചട ഗണനനിലവഭാരലാം 

321  (3709)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്ന  മരുനകേളുചട
ഗണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനുള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏചതഭാചക്ക  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയഭാണച്ച്
നടപഭാക്കുന്നതച്ച്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ചമഡനിക്കല് കഷഭാപ്പുകേള വഴെനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന മരുനകേളുചട വനില
വര്ദനവച്ച് തടയുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയുന്ന മഭാര്ഗങ്ങള എചനലഭാലാം;  ഇവ
ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഒകര മരുന്നനിനച്ച്  വനിവനിധ മരുനകേമ്പനനികേള വലതലസ തരത്തനില് വനില
ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് തടയഭാന് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണച്ച്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്ന  മരുനകേള
ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.  വഴെനിയഭാണച്ച്  സലാംഭരനിക്കചപടുന്നതച്ച്.  ഈ  മരുനകേളുചട
ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ചകേ.എലാം.എസച്ച്.സനി.എല്.  NABL
അക്രഡനികറഷനുളള  മരുന  പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേളനില്  പരനികശഭാധനയച്ച്
വനികധയമഭാക്കഭാറുണച്ച്. 

(സനി)   കകേന്ദ്ര  ചകേമനിക്കല്സച്ച്  &  ചഫര്ടനിഹലകസഴച്ച്  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനിലളള
കദശതീയ  ഔഷധ  വനില  നനിയനണ  അകതഭാറനിറനി  (എന്.പനി.പനി.എ)  യഭാണച്ച്
മരുനകേളുചട വനിലനനിയനണലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച്
മരുനവനില നനിശയനിക്കുന്നതനില് അധനികേഭാരമനില.  എന്നഭാല്  എന്.പനി.പനി.എ.  വനില
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതച്ച്  കദശതീയ  അവശല  മരുന  പടനികേയനിലളചപടുത്തനിയനിട്ടുളള
മരുനകേളക്കച്ച് മഭാതമഭാണച്ച്.  ഈ പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത്ത മരുനകേള നനിലവനില്
വനില നനിയനണത്തനില് വന്നനിടനില. എന്നനിരുന്നഭാലലാം ഇത്തരലാം മരുനകേളക്കച്ച് വര്ഷലാം
കതഭാറുലാം പരമഭാവധനി 10% വനിലവര്ദനവച്ച് മഭാതകമ എന്.പനി.പനി.എ. അനുവദനിചനിട്ടുളള.
എന്.പനി.പനി.എ  നനിശയനിചനിട്ടുളള  വനിലകയക്കഭാള  കൂടുതല്  വനിലയച്ച്  മരുനകേള
വനില്ക്കുന്നനിചലന്നച്ച്  ഡ്രഗ്സച്ച്  കേണകട്രെഭാള  വകുപച്ച്  നനിരനര  പരനികശഭാധനകേളനിലൂചട
ഫലപ്രദമഭായനി ഉറപ്പുവരുത്തുനണച്ച്. 

(ഡനി)  ഒകര  മരുന്നനിനച്ച്  വനിവനിധ  മരുന  കേമ്പനനികേള  വലതലസ  വനിലകേള
ഈടഭാക്കുനണച്ച്.   എന്.പനി.പനി.എ.  നനിശയനിചനിട്ടുളള സതീലനിലാംഗച്ച് ഹപ്രസനികനക്കഭാള
കൂടുതല് വനില ഈടഭാക്കുവഭാന് പഭാടനില എകന്ന നനിയമലാം നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള.   പ്രസ്തുത
സതീലനിലാംഗച്ച്  ഹപ്രസനിനുളളനിലളള  ഏതച്ച്  തകേ  കവണചമങനിലലാം  മരുന  വനിലയഭായനി
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള നനിശയനിക്കുന്നതനില് നനിയമപരമഭായനി ചതറനില. 

കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസന്സറനികേള 

322  (3710)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പുതനിയ  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസന്സറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉചണങനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനില് എത
കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസന്സറനികേള  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

ഇതച്ച് സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

ഓള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച് കയഭാഗ നഭാചകറഭാപതനി 

323  (3711)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓള ഇനലഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച് കയഭാഗ നഭാചകറഭാപതനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുള കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  അറനിയനിപ്പുകേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  അനുകയഭാജലമഭായ  സ്ഥലലാം  കേചണത്തുന്നതനിനച്ച്
ഏചതങനിലലാം  ഏജന്സനികേള ഇടുക്കനിയനില്  സ്ഥല പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ആവശലമഭായ  സ്ഥലലാം
വനിട്ടുതരുന്നതനിനച്ച്  സന്നദത  അറനിയനിച  ചകേഭാണ്ടുള  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തു
കേമ്മേനിറനിയുചട തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണച്ച്.   വനിവനിധ  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളക്കച്ച്  അയച  5-1-2017-ചല  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേത്തച്ച്  പ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ  സ്ഥലലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയച്ച്
ഇതസലാംബന്ധനിച തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാളളുന്നതഭാണച്ച് എന്നഭാണച്ച് സൂചനിപനിചനിട്ടുളളതച്ച്. 

(ബനി)   ഇല. എന്നഭാല് ഇടുക്കനി ജനിലഭാ പഞഭായത്തച്ച് ഇനലന് നഭാചകറഭാപതനി &
കയഭാഗ ഗ്രഭാകഡസറച്ച്സച്ച് ചമഡനിക്കല് അകസഭാസനികയഷന് കകേരള ചഭാപച്ച്ററുമഭായനി കചര്ന്നച്ച്
ഒരു  ഓള  ഇനലഭാ  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  കയഭാഗ  &  നഭാചകറഭാപതനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു കപ്രഭാജക്ടച്ച് തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഉണച്ച്.   ഇനലന്  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ഓഫച്ച്  നഭാചകറഭാപതനിക്കച്ച്  കകേരളത്തനില്
ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  തടങ്ങുവഭാന്  20  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  ആവശലമുചണനലാം  ടനി  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്
തടങ്ങുവഭാന്  ആവശലമുളള  സ്ഥലലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനിക്കച്ച്  വനികധയമഭായനി
വനിട്ടുനല്കുവഭാനുലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കച്ച്  മുന്പച്ച്  സര്ക്കഭാര്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുളളതലാം
എന്നഭാല് അവര് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചചയഭാചത ഇടനിരനിക്കുന്നതമഭായ  106
ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്നനിനലാം  20  ഏക്കര് ഭൂമനി  ടനി  ആവശലത്തനിനഭായനി  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-
യനില്നനിനലാം  തനിരനിചചടുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  30-3-2016-ചല
ജനറല്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനില്  18-ാം  നമ്പരഭായനി  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തച്ച്
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണച്ച്. 
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മതലസലാംസരണ ശഭാലകേളനില്നനിനളള മലനിനജലലാം 

324 (3712) ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
മുഖലമനനി  സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാചനിയനിചല നമ്പലഭാപുരലാം (പള്ളുരുത്തനി), കേളത, കേണമഭാലനി കേഭായലനില്
മതലലാം ചത്തു ചപഭാങ്ങനിയ കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ജലഭാശയങ്ങളനികലക്കച്ച് മതല സലാംസരണശഭാലകേളനില് നനിനള
മലനിനജലലാം നനിയനണമനിലഭാചത ഒഴുക്കുന്നതച്ച് ശദനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനി എചനന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേണമഭാലനി,  നമ്പലഭാപുരലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിചല  മതലസലാംസരണ  ശഭാലകേള
നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   ശദയനില്ചപടനിടനില. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

(ഡനി)  കേണമഭാലനി,  നമ്പലഭാപുരലാം  ഭഭാഗങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആറച്ച്
മതലസലാംസരണ ശഭാലകേളനില് മലനിനജല ശുദതീകേരണത്തനിനുളള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലണച്ച്.  

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല കനവല് അക്കഭാദമനിയുചട മഭാലനിനലപഭാന്റെച്ച് 

325 (3713)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  രഭാമനളനി  പ്രകദശത്തച്ച്  കനവല്  അക്കഭാദമനിയുചട
മഭാലനിനലപഭാന്റെനില്  നനിന്നച്ച്  മലനിനജലലാം  ഒഴുകേനി  സമതീപചത്ത കേനിണറുകേള  മലനിനചപട
വനിവരലാം ശദയനില്പടനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  പ്രശ്നലാം  കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിചചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കനവല്  അക്കഭാദമനിയുചട  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രത്തനിചല  മഭാലനിനലപഭാന്റെച്ച്
അടചപൂട്ടുന്നതനിനച്ച്  ഇതവചര  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണച്ച്  സസതീകേരനിചചതന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനില്ചപടനിരുന. 

(ബനി&സനി)   സലാംസ്ഥഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് ഉകദലഭാഗസ്ഥര്
കേണ്ണൂര് കനവല് അക്കഭാദമനിയുചട സസതീകവജച്ച് മഭാലനിനല സലാംസരണ പഭാന്റെനില് വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുണഭായനി.  പഭാന്റെനിനച്ച് പൂര്ണ രതീതനിയനിലളള സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനലാം
ഉളളതഭായനി കേണനില. ബഭാചച്ച്-ബഭാചഭായനിടഭാണച്ച് പ്രസ്തുത പഭാന്റെച്ച് പ്രവര്ത്തനിപനിചനിരുന്നതച്ച്.
പഭാന്റെനിചന്റെ  ഇത്തരത്തനിലളള  പ്രവര്ത്തന  സലാംവനിധഭാനലാം  അനുകയഭാജലമല.  ജല
അകതഭാറനിറനി നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില് സമതീപചത്ത കേനിണറുകേളനില് കകേഭാളനികഫഭാമനിചന്റെ
സഭാന്നനിധലലാം  കേചണത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   എങനിലലാം  അക്കഭാദമനിയുചട  സസതീകവജച്ച്  ട്രെതീറച്ച്ചമന്റെച്ച്
പഭാന്റെനില്നനിനളള മലനിനതീകേരണമഭാകണഭാ സമതീപചത്ത കേനിണറുകേളനിചല കകേഭാളനികഫഭാലാം
സഭാന്നനിധലത്തനിനു  കേഭാരണലാം  എന്നറനിയുന്നതനിനച്ച്  വനിശദമഭായ  ചചഹകഡ്രഭാ
ജനികയഭാളജനിക്കല് പഠനങ്ങള ആവശലമഭായനി  വരുലാം. 

പ്രസ്തുത സസതീകവജച്ച് ട്രെതീറച്ച്ചമന്റെച്ച് പഭാന്റെനിനച്ച്,  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി  കേരസ്ഥമഭാക്കനിയനിടനില.  കൂടഭാചത  2013-ല്  എസച്ച്.ടനി.പനി.
ഓഗച്ച് ചമകന്റെഷനഭായനി  കബഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പഭാലനിചനിട്ടുമനില.
അനുമതനി  കൂടഭാചത  പഭാന്റെച്ച്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാല്  22-2-2017-നച്ച്  കനവല്
അക്കഭാദമനി കേമഭാന്റെനിലാംഗച്ച് ഓഫതീസര്ക്കച്ച് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡച്ച് കേഭാരണലാം
കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാന്റെനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തൃപ്തനികേരമലഭാത്തതനിനഭാല്
കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായുളള  തടര്നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  മലനിനതീകേരണ
നനിയനണ  കബഭാര്ഡച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  പഭാന്റെച്ച്  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനില്
ബഭാചച്ച്  കപ്രഭാസസച്ച്  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന  പഭാന്റെച്ച്  തടര്ചയഭായനി
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണച്ച്.  പഭാന്റെനില്നനിനലാം  കചഭാര്ചയുചണങനില്
സസതീകേരനികക്കണ തടര്  നടപടനി  സലാംബന്ധനിചലാം  കനവല് അക്കഭാദമനിക്കച്ച്  സഭാധലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

കകേഭാലാംപ്രനിചഹന്സതീവച്ച് വനിക്ടനിലാം റനിലതീഫച്ച് ഫണച്ച് 

326 (3714) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ഹലലാംഗനികേ  കുറകൃതലങ്ങളക്കച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന  സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുമഭായനി ഒരു 'കകേഭാലാംപ്രനിചഹന്സതീവച്ച് വനികനിലാം റനിലതീഫച്ച് ഫണച്ച്' സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനിൽ  പ്രസ്തുത ഫണനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളുലാം മറച്ച്  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പതീഡനത്തനിനനിരയഭാകുന്ന ഇരകേചള തനിരനിചകേ സമൂഹത്തനിചന്റെ മുഖലധഭാരയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനച്ച് മചറചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണച്ച് 

(ബനി)  അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയരഭാകുന്ന  സതീകേള/കുടനികേളക്കച്ച്  ഉടന്
ആശസഭാസലാം  നല്കുന്നതനിനച്ച്  ഒരു  'കകേഭാലാംപ്രനിചഹന്സതീവച്ച്  വനിക്ടനിലാം  റനിലതീഫച്ച്  ഫണച്ച്'
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2017-18  ബജറനില്  അഞച്ച്  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചചലലാംഗനികേ അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് പുറചമ, ആസനിഡച്ച്  അറഭാക്കച്ച്,
വതീടനിനുളളനില്നനിനലാം  കനരനിടുന്ന  അതനിക്രൂരമഭായ  പതീഡനലാം  എന്നനിവ  കനരനിടുന്ന
സതീകേള/കുടനികേളുചടയുലാം ശഭാരതീരനികേ,  മഭാനസനികേ ചനികേനിതയലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായഭാണച്ച്
ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്.  കപഭാലതീസനിചന്റെ
കകേസനിചന്റെയുലാം  ജനിലഭാ  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസര്/സതീ  സലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസര്
എന്നനിവരുചട റനികപഭാര്ടനിചന്റെയുലാം അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം തകേ നല്കുന്നതച്ച്. ഇസൗ
ഫണനിചന്റെ വനിനനികയഭാഗത്തനിനച്ച് വനിശദമഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി)  ചചലലാംഗനികേ  പതീഡനത്തനിനച്ച്  വനികധയരഭായനി  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്
കഹഭാമുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന  സതീകേചള  സമൂഹത്തനിചന്റെ  മുഖലധഭാരയനികലക്കച്ച്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി,  അവരുചട  ആതവനിശസഭാസലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  സസനലാം
കേഭാലനില് നനില്ക്കഭാനുലാം സസയലാം പരലഭാപ്തരഭാകേഭാനുലാം ഉതകുന്ന രതീതനിയനില് പ്രഭാപ്തരഭാക്കഭാന്
ഒരു  ആഫ്ടര്  ചകേയര്  കഹഭാലാം  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പല തരത്തനിലളള ചചനപുണല വര്ദനവനിനഭായനി പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
ചചറുകേനിട  ചതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങളുലാം  തഭാല്പരലമുളള  കേമ്പനനികേളുമഭായനി  കചര്ന്നച്ച്
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം  ഇതനിലൂചട  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാലാം  തഭാമസക്കഭാചര  ക്രകമണ
സമൂഹത്തനിചന്റെ മുഖലധഭാരയനികലക്കച്ച് തനിരനിചകേ ചകേഭാണവരഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

വണകസഭാപച്ച് ചചക്രസനിസച്ച് ചസന്റെര് 

327 (3715) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തച്ച് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫച്ച് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സതീ സുരക്ഷക്കഭായനി 24 മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സലാംകയഭാജനിത വണ
കസഭാപച്ച് ഹക്രസനിസച്ച് ചസന്റെര് (ഒ.എസച്ച്.സനി.സനി.) ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില് ഇതച്ച്  വഴെനി സതീ സുരക്ഷയുചട കേഭാരലത്തനില് പ്രകേടമഭായ എനച്ച്
മഭാറലാം ചകേഭാണ്ടുവരഭാന് സഭാധലമഭാചയന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എലഭാ ജനിലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം നനിര്ഭയ ചഷല്ടര് കഹഭാമുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന
പദതനി ഏതച്ച് ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സതീ  സുരക്ഷയഭായനി  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വണ  കസഭാപച്ച്
ചചക്രസനിസച്ച് ചസന്റെര് (ഒ.എസച്ച്.സനി.സനി.) ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  ചചലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയരഭാകുന്നവര്ക്കച്ച്  ഉണഭാകുന്ന  മഭാനസനികേ
സമ്മേര്ദ്ദേത്തനില്നനിനലാം  കേരകേയറഭാനുലാം  അവര്ക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  ചചവദലസഹഭായലാം
നല്കുവഭാനുലാം  നനിയമപരനിരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  നല്കേഭാനുമഭാണച്ച്  വണ
കസഭാപച്ച്  ചസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്.  അതനിക്രമത്തനിനച്ച്  വനികധയരഭാകുന്നവര്ക്കച്ച്
ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ  ശക്തനി  പകേര്നനല്കേനി  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര  ചമഭാഴെനി
നല്കുന്നതനിനച്ച്  പ്രഭാപ്തരഭാക്കഭാനുലാം  സചചധരലലാം  മുകന്നറഭാനുളള  കശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം
ലക്ഷലമനിടഭാണച്ച് ഇവ പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച്ച്. 

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടച്ച്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്,  വയനഭാടച്ച്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  എന്നതീ  9  ജനിലകേളനിലഭായനി  11
നനിര്ഭയ ചഷല്ടര് കഹഭാമുകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ചകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഒരു പുതനിയ
ചഷല്ടര് കഹഭാലാം ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.   ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,
കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനില്  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

മഹനിളഭാ/നനിര്ഭയ മന്ദനിരങ്ങളനിചല അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലവനികേസനലാം 

328  (3716)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഹനിളഭാ/നനിര്ഭയ മന്ദനിരങ്ങളനിചല അടനിസ്ഥഭാന സസൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
സുരക്ഷ കൂട്ടുന്നതനിനുലാം സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിടചത്ത അകനവഭാസനികേളുചട സലാംരക്ഷണവുലാം സുരക്ഷയുലാം വകുപനിചല
ചുമതലചപട ഉകദലഭാഗസ്ഥര് യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന നടത്തനി ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുകണഭാ;

(സനി) എങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   മഹനിളഭാമന്ദനിരങ്ങള 

മഹനിളഭാമന്ദനിരങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ചകേടനിടങ്ങളുചട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ബന്ധചപട  സൂപ്രണ്ടുമഭാര്  എസനികമറച്ച്  സമര്പനിക്കുന്ന  മുറയച്ച്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനികേള  നനിര്വഹനിചവരുന.
ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തനിരുവനനപുരലാം  മഹനിളഭാമന്ദനിരത്തനിചല
സുരക്ഷ വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായുളള പണനികേളക്കഭായനി ആറച്ച്  ലക്ഷലാം രൂപ,
കേണ്ണൂര്  മഹനിളഭാമന്ദനിരത്തനിചന്റെ  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  16.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
എന്നനിങ്ങചന ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം ടനി  പ്രവൃത്തനികേള ചചയ്യുന്നതനിനഭായനി  തകേ
പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ചയ ഏല്പനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

നനിര്ഭയ കഹഭാലാം 

നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളുചട  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമനിനുലാം  6,85,000  രൂപ  വതീതലാം
ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളുചട  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്ന  സന്നദ  സലാംഘടനകേളക്കച്ച്
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  ഓകരഭാ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമനില്നനിനലാം  അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരലങ്ങളക്കഭായനി  തകേ  ആവശലചപടുന്ന  മുറയച്ച്  അനുവദനിചച്ച്  നല്കുനണച്ച്.
കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്  HMDC  ചകേടനിടലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനി  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്
കഹഭാമഭാക്കനി  മഭാറന്നതനിനച്ച്  22  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇലകനിക്കല്
പണനികേളക്കഭായനി  2,60,000/-  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.
തൃശ്ശൂര്  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  85  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ചപയനിന്റെനിലാംഗച്ച്,  ചുറമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നനിവയഭായനി  26.50
ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്ഭയയുചട
തനിരുവനനപുരലാം  വണകസഭാപച്ച്  ചസന്റെറനിചന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനച്ച്  37,68,927  രൂപ
അനുവദനിചനിരുനചവങനിലലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ടനി  തകേ
അപരലഭാപ്തമഭാചണന്നച്ച്  പനി.ഡബറ്റ്യൂ.ഡനി.  അറനിയനിചതനിചന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ടനി
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇസൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  22,31,073  രൂപയകൂടനി
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. ടനി തകേകേള ചചലവഴെനിക്കുന്നതനിനച്ച് പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കച്ച്
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളുചട  സുരക്ഷ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ  വഭാങ്ങനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  ചഷല്ടര്
കഹഭാമുകേളുചട കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്ന എലഭാ സന്നദ സലാംഘടനകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  ഉണച്ച്.   ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്  ഉളചപട  സലാംയുക്ത

പരനികശഭാധനഭാ  സമനിതനി  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  മഹനിളഭാ  മന്ദനിരങ്ങളനില്
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പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സ്ഥഭാപന

സൂപ്രണ്ടുമഭാരുചട  റനിവറ്റ്യൂ  മതീറനിലാംഗച്ച്  നടത്തനി  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം

ചചയ്യുനണച്ച്.  നനിര്ഭയ  ചസലനിചല  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഓഫതീസര്മഭാര്  ഒരു  മഭാസത്തനില്

കുറഞ്ഞതച്ച്  മൂന്നച്ച്  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള  വതീതലാം  സന്ദര്ശനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ

അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില്  നനിര്ഭയ  ചസല്  അധനികൃതര്  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള

സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണച്ച്.

കൂടഭാചത,  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചന്റെ ജനിലഭാതല ഉകദലഭാഗസ്ഥരുലാം നനിര്ഭയ ചഷല്ടര്

കഹഭാമുകേള സന്ദര്ശനിചച്ച് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണച്ച്. 

നനിര്ഭയ ചസലനിന്കേതീഴെനിലളള കഹഭാമുകേളനിചല സുരക്ഷ 

329 (3717)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ഭയ ചസലനിന് കേതീഴെനിലള കഹഭാമുകേളനില് സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാലാംപ്രനിചഹന്സതീവച്ച്  വനിക്ടനിലാം  റനിലതീഫച്ച്  ഫണനിചന്റെ  അഭഭാവലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.  എലഭാ  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലലാം  രണച്ച്  ചസകേറ്റ്യൂരനിറനി

ഗഭാര്ഡുകേചള  വതീതലാം  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  നനിര്ഭയ  ചഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളുചട  സുരക്ഷ

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറ  വഭാങ്ങനി  സ്ഥഭാപനിക്കഭാന്  ചഷല്ടര്

കഹഭാമുകേളുചട കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്ന എലഭാ സന്നദ സലാംഘടനകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)   ഉണച്ച്. 

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അക്രമങ്ങളക്കച്ച് വനികധയരഭാകുന്ന സതീകേളക്കച്ച്

എതയുലാം ചപചടനളള സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി  ഉടന് സഹഭായലാം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  Immediate  Relief  Fund  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  2017-18-ചല

സലാംസ്ഥഭാന ബഡ്ജറനില് അഞച്ച് കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ചചചല്ഡച്ച് ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച് ഓഫതീസര്  (സനി.ഡനി.പനി.ഒ.)-മഭാരുചട

നനിയമനലാം 

330 (3718) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  ഹചല്ഡച്ച്  ചഡവലപ്ചമന്റെച്ച്  കപ്രഭാജക്ടച്ച്

ഓഫതീസര്  (സനി.ഡനി.പനി.ഒ.)  മഭാരുചട  പനി.എസച്ച്.സനി.  ലനിസച്ച്  നനിലവനില്  വന്നതച്ച്

എന്നഭായനിരുനചവന്നച്ച് അറനിയഭാകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലനിസച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  എത  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  മഭാരുചട  നനിയമനലാം

നടത്തനിചയനലാം അതനില് എതകപര് പനി.എസച്ച്.സനി.  ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനിക്കചപട്ടുചവനലാം

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  2016-കമയച്ച്  26-നു  കശഷലാം  എത  കപര്ക്കച്ച്  ചപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂചട

സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  നനിയമനലാം  നല്കേനിചയനലാം,  എതകപചര  പനി.എസച്ച്.സനി  വഴെനി

നനിയമനിചചവനലാം പ്രകതലകേലാം കേണക്കച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  എത  സനി.ഡനി.പനി.ഒ  മഭാര്ക്കച്ച്  വര്ക്കച്ച്  അകറഞ്ചുചമന്റുലാം

ചഡപറ്റ്യൂകടഷനുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണനലാം  അവര് എത നഭാളഭായനി  ഈ അവസ്ഥയനില്

തടരുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സനി.ഡനി.പനി.ഒ മഭാര് ഇലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങളനില് എത സൂപര്ഹവസര്മഭാര്ക്കുലാം

ചതഭാടടുത്ത സനി.ഡനി.പനി.ഒ. മഭാര്ക്കുലാം ചഭാര്ജച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്;

(എഫച്ച്)  നനിലവനിചല  ഒഴെനിവച്ച്  എതയഭാണച്ച്;  ഒഴെനിവച്ച്  നനികേത്തുന്നതനിനച്ച്  സതസര

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  ലനിസച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  നനിയമന  വലവസ്ഥകേള

പഭാലനിക്കഭാചത  അനധനികൃത  ചപ്രഭാകമഭാഷനനിലൂചട  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതമൂലലാം  റഭാങച്ച്

കഹഭാളകഡഴനിനച്ച്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്ന  അവസരലാം  നഷ്ടചപടഭാനനിടയഭായതച്ച്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്  നനിയമവനിരുദമഭായനി  നടത്തനിയ  പ്രസ്തുത

നനിയമനങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചച്ച്  സര്ക്കഭാര്  എന്തു  നടപടനിയഭാണച്ച്  സസതീകേരനിക്കഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;  നനിലവനിലള മുഴുവന് ഒഴെനിവുകേളനിലലാം  പനി.എസച്ച്.സനി റഭാങച്ച്  ലനിസനില്

നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തനി 4:1 എന്ന വലവസ്ഥയനില് കറകഷലഭാ നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനച്ച്

അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുചട പനി.എസച്ച്.സനി. ലനിസച്ച്
നനിലവനില്വന്നതച്ച് 4-8-2015-ലഭാണച്ച്. 

(ബനി) 4-8-2015-ചല ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസറുചട പനി.എസച്ച്.സനി.
ലനിസച്ച്  വന്നതനിനുകശഷലാം  101  കപര്  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരഭായനി  നഭാളനിതവചര
നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  46  കപര്  പനി.എസച്ച്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം
നനിയമനിക്കചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  2016  കമയച്ച്  26-നുകശഷലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖന  38  കപര്ക്കച്ച്
സനി.ഡനി.പനി.ഒ. തസനികേയനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. പനി.എസച്ച്.സനി. ലനിസച്ച് മുകഖന
സനി.ഡനി.പനി.ഒ. തസനികേയനില് 9 കപചര നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ഡനി) സനി.ഡനി.പനി.ഒ. തസനികേയനില് 16-12-2016 മുതല് ഒരഭാള ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്
വലവസ്ഥയനിലലാം മചറഭാരഭാള  1-3-2016  മുതല് വര്ക്കനിലാംഗച്ച്  അകറഞച്ച്ചമന്റെച്ച്  വലവസ്ഥയനിലലാം
കസവനമനുഷനിക്കുന. 

(ഇ) നനിലവനില് സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാര് ഇലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങളനില് ആറച്ച് കപ്രഭാജക്ടുകേളനില്
സൂപര്ചചവസര്/ചതഭാടടുത്ത സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാര്ക്കച്ച് ചഭാര്ജ്ജച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(എഫച്ച്)  നനിലവനില്  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-മഭാരുചട  അഞച്ച്  ഒഴെനിവുകേള  ഉണച്ച്.
ആയതനില് നഭാലച്ച് ഒഴെനിവുകേള ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖനയുലാം ഒരു ഒഴെനിവച്ച് പനി.എസച്ച്.സനി.
മുകഖന കനരനിട്ടുലാം നനിയമനികക്കണതഭാണച്ച്.  2017-ചല ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റെല് ചപ്രഭാകമഭാഷന്
കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  ചസലക്ടച്ച്  ലനിസച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന മുറയച്ച്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖന
നനികേകത്തണ്ടുന്ന  ടനി  നഭാലച്ച്  ഒഴെനിവുകേള  നനികേത്തുന്നതഭാണച്ച്.  പനി.എസച്ച്.സനി.-ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചകയണ  ഒചരഭാഴെനിവച്ച്  റനികപഭാര്ടച്ച്  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  അചചഡസസച്ച്  ചമകമ്മേഭാ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയച്ച് ടനി ഒഴെനിവുലാം നനികേത്തുന്നതഭാണച്ച്. 

(ജനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  തസനികേയനില്  നനിയമന

വലവസ്ഥകേള  പഭാലനിക്കഭാചത  അനധനികൃത  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖന  നനിയമനലാം

നടത്തനിയനിടനില.  ഇതനിനഭാല്  പനി.എസച്ച്.സനി.  റഭാങച്ച്  കഹഭാളകഡഴനിനച്ച്  അവസരലാം

നഷ്ടചപടനിടനില. സനി.ഡനി.പനി.ഒ. തസനികേയനികലയച്ച് 2010-ചല ചസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരലാം 1

:  4  അനുപഭാതത്തനില്  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖനയുളള  നനിയമനവുലാം  കനരനിട്ടുളള

നനിയമനവുലാം  തടര്നവരുന.  വകുപനിചല  വനികശഷഭാല്  ചടത്തനില്  നനിശയനിചനിട്ടുളള

അനുപഭാതലാം നനിലനനിര്ത്തനി തചന്നയഭാണച്ച് നനിയമന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന്നതച്ച്. 
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കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചല ഒഴെനിവുകേള 

331 (3719)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാത്തതനിനഭാല്
ജനങ്ങളക്കച്ച് ഉണഭായനിട്ടുള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശഭരണ  വകുപനിചല  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭാരുചട ആവശലമുണഭായനിട്ടുലാം ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തഭാത്തതമൂലലാം പല
കബഭാക്കച്ച് പഞഭായത്തുകേളനിലലാം ഉണഭായനിട്ടുള ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.,  സൂപര്ഹവസര്,  അങണവഭാടനി  ടതീചര്,
ക്ലെെഭാര്ക്കച്ച് മുതലഭായ തസനികേകേളനില് എത ഒഴെനിവുകേള നനിലവനിലണച്ച്;

(ഡനി) ഏചതലഭാലാം തസനികേകേളനിലള ജതീവനക്കഭാര് വര്ക്കനിലാംഗച്ച് അകറഞച്ച്ചമന്റെനില്
കപഭായനിട്ടുചണനലാം  അവരഭാചരലഭാമഭാചണനലാം  എത  നഭാളുകേളഭായനി  അവര്  വര്ക്കനിങച്ച്
അകറഞച്ച്ചമന്റെനില് തടരുനചണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ആര്ചക്കങനിലലാം
വര്ക്കനിലാംഗച്ച് അകറഞച്ച്ചമന്റെച്ച് പുനനഃസ്ഥഭാപനിച നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനിലയനിചല ഒഴെനിവുകേള എലഭാലാം നനികേത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഒഴെനിവുകേള നനികേത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) തസനികേകേളനിചല ഒഴെനിവച്ച് വനിവരലാം തഭാചഴെചക്കഭാടുക്കുന:

സനി.ഡനി.പനി.ഒ.-ഒഴെനിവനില.  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഓഫതീസര്  -  1,  സൂപര്ചചവസര്-14,
സൂപ്രണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  I  -1,  സൂപ്രണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  II-1,  സൂപ്രണച്ച്  കഗ്രഡച്ച്  III-1,  ജൂനനിയര്
സൂപ്രണച്ച്-10, ക്ലെെഭാര്ക്കച്ച്-4, വഭാചച്ച്മഭാന്-2, ഓഫതീസച്ച് അറന്ഡന്റെച്ച്-1 

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  നതീകലശസരലാം  ചഎ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.  കപ്രഭാജക്ടനിചല
സനി.ഡനി.പനി.ഒ. ശതീമതനി പനി. എസച്ച്. വതമ്മേ, അമൃതലാം നറ്റ്യൂട്രെനിമനികച്ച് ചചമകക്രഭാനറ്റ്യൂട്രെനിയന്റെച്ച്
കഫഭാര്ടനിഫനികക്കഷന്  ചചപലറച്ച്  കപ്രഭാജക്ടനില്  1-3-2016  മുതല്  വര്ക്കനിലാംഗച്ച്
അകറഞച്ച്ചമന്റെനില് തടരുന. 

(ഇ)  ഉണച്ച്.  കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച്  ജനിലയനില്  നതീകലശസരലാം  ചഎ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.
കപ്രഭാജക്ടനിചല  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.  ശതീമതനി  പനി.  എസച്ച്.  വതമ്മേയച്ച്  അനുവദനിചനിരുന്ന
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വര്ക്കനിലാംഗച്ച് അകറഞച്ച്ചമന്റെച്ച് 7-9-2016-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നലാം. 420/2016/സഭാനതീവ.
ഉത്തരവുപ്രകേഭാരലാം ദതീര്ഘനിപനിചച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

വനിവനിധ കക്ഷമ പദതനികേളുചട വനിലയനിരുത്തല് 

332 (3720) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശച്ച് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതീകേള,  കുടനികേള,  അലാംഗപരനിമനിതര്,  വൃദജനങ്ങള
എന്നനിവര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  പദതനികേളുചട  വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതസലാംബന്ധനിചച്ച് കസഭാഷലല് ആഡനിറച്ച് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഉചണങനില്
അതനിചല കേചണത്തലകേള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏചതങനിലലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപടവര്ക്കച്ച്  അര്ഹതചപട  കേഭാരലങ്ങള
ഇതവചര  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില  എന്നച്ച്  കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില്  പ്രസ്തുത
വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച് പ്രകതലകേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതീകേള,   കുടനികേള,   അലാംഗപരനിമനിതര്,   വൃദജനങ്ങള
എന്നനിവര്ക്കഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ വനിവനിധ പദതനികേളുചട വനിലയനിരുത്തല് നടത്തഭാറുണച്ച്. 

(ബനി)  ഉണച്ച്.  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  യുണനിചസഫനിചന്റെയുലാം
വകുപനിചന്റെയുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാചടഭാപലാം മുലാംഹബ ടഭാറഭാ ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച് ഓഫച്ച്
കസഭാഷലല്  സയന്സസനിചന്റെ  സഭാകങതനികേ  സഹഭായകത്തഭാചടയുലാം  വയനഭാടച്ച്
ജനിലയനിചല  തനിരുചനലനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  അങണവഭാടനികേചള  ഹപലറച്ച്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില് കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനച്ച് വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം കസഭാഷലല് ഓഡനിറച്ച്
മഭാനസല് തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  തടര്ന്നച്ച് കനമലാം ഐ.സനി.ഡനി.എസച്ച് കപ്രഭാജക്ടച്ച്
പൂര്ണമഭായുലാം കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിനച്ച് വനികധയമഭാക്കനി വരുന. സലാംസ്ഥഭാനചത്ത മുഴുവന്
അങണവഭാടനികേചളയുലാം  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിനച്ച്  വനികധയമഭാക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിചവരുന.  അടനിസ്ഥഭാന  സസൗകേരലങ്ങളുചട  അഭഭാവലാം,  ചകേടനിടങ്ങളുചട
കശഭാചനതീയഭാവസ്ഥ,  വഭാടകേ  ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അങണവഭാടനികേളുമഭായനി
ബന്ധചപട പ്രശ്നങ്ങള,  ഐ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.  പദതനിചയക്കുറനിചളള അവകബഭാധത്തനിചന്റെ
കുറവച്ച്  എന്നനിവയഭാണച്ച്  തനിരുചനലനി  പഞഭായത്തനിചല  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലൂചട
കേചണത്തനിയ പ്രശ്നങ്ങള. 
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(സനി)  ചഎ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.  പദതനിയനിന്കേനിഴെനില് സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം
കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. അലാംഗപരനിമനിതര്, വനികേലഭാലാംഗര് എന്നനിവരുചട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   മഭാനസനികേവുലാം
ശഭാരതീരനികേവുമഭായ  ചവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേളക്കച്ച്  പ്രകതലകേ  പരനിരക്ഷ
നല്കുന്നതനിനഭായുളള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണച്ച്.  പതനിചനടച്ച്  വയസച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ജൂവചചനല്  ജസതീസച്ച്  കഹഭാമുകേളനില്നനിനലാം  പുറത്തനിറങ്ങുന്ന
കുടനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണ്ടുളള  ആഫര്  ചകേയര്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് വഴെനി നടപഭാക്കുന്ന പുതനിയ പദതനികേള 

333  (3721)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീകേളുചടയുലാം  കുടനികേളുചടയുലാം  മുതനിര്ന്ന  പസൗരനഭാരുചടയുലാം  കക്ഷമവുലാം
സുരക്ഷയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  ,എചനലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുചമന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്  സസതീകേരനിച  വരുന്ന
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)   അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന*. 

ചചവകേലലങ്ങചള മറനികേടന്നച്ച് സമൂഹത്തനിനച്ച് മഭാതൃകേയഭാകുന്ന വലക്തനിതസങ്ങചള
ആദരനിക്കല്

334 (3722)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസനലാം ഹവകേലലലാം മറനചകേഭാണച്ച് വതീടനികലക്കച്ച് വഴെനി ചവടനിയുണഭാക്കനിയ
അലാംഗപരനിമനിതനഭായ  ശതീ.  ശശനി  എന്നയഭാചള  സലാംബന്ധനിചള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ദതീര്ഘനഭാളചത്ത  പ്രയതലാംചകേഭാണച്ച്  സഞഭാരകയഭാഗലമഭായ  വഴെനി
സസനമഭായനി ചവടനിയുണഭാക്കനിയ ഈ വലക്തനിചയ സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപച്ച് ഏചതങനിലലാം
തരത്തനില് സഹഭായനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രതനികൂല സഭാഹചരലങ്ങചള അവഗണനിചച്ച് സസനലാം ഇച്ഛഭാശക്തനിചകേഭാണച്ച്
ഹവകേലലങ്ങചള മറനികേടന്നച്ച് സമൂഹത്തനിനച്ച് മഭാതൃകേയഭാകുന്ന ഇത്തരലാം വലക്തനിതസങ്ങചള
ആദരനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച് 

(ബനി)   ഇല 

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പ്രതനികൂല  സഭാഹചരലങ്ങചള  അവഗണനിചച്ച്  സസനലാം
ഇച്ഛഭാശക്തനിയഭാല്  ഹവകേലലങ്ങചള  മറനികേടന്നച്ച്  സമൂഹത്തനിനച്ച്  മഭാതൃകേയഭാകുന്ന
വലക്തനിതസങ്ങചള  ആദരനിക്കുന്ന ചടങ്ങുകേള  വകുപ്പുതലത്തനില്  സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണച്ച്.
യഥഭാസമയലാം അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള ടനിയഭാനുലാം അകപക്ഷനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 

കുടനികേളനില് ശവണസഹഭായനി സ്ഥഭാപനിക്കുന്ന ശസക്രനിയ 

335  (*T  3723)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തച്ച്  കുടനികേളനില്  ശവണ  സഹഭായനി
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുള ശസക്രനിയ സസൗജനല നനിരക്കനില് നലനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തച്ച് പ്രസ്തുത പദതനി തടര്ന്നച്ച്  വരുനകണഭാ;
എങനില്  ഏചതഭാചക്ക  ആശുപതനികേളനിലഭാണച്ച്  ഈ  സര്ജറനി  സസൗജനല  നനിരക്കനില്
ചചയ്തുവരുന്നതച്ച് എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  തടര്ന  വരുന്നനിലഭാചയങനില്  എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനി പുനനഃരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നല്കേനിയനിരുന. 

(ബനി) ഉണച്ച്. 

ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിയനിലൂചട സസൗജനല കകേഭാക്ലെെനിയര് ഇലാംപഭാകന്റെഷന് ശസക്രനിയ
നടത്തുന്നതനിനഭായനി എലാംപഭാനല് ചചയചപടനിട്ടുളള ആശുപതനികേള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണച്ച്:

1.  കഡഭാ.  മകനഭാജ്സച്ച്  ഇ.എന്.ടനി  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ആന്റെച്ച്
റനിസര്ചച്ച് ചസന്റെര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്. 

2.  മനിലാംമ്സച്ച് ആശുപതനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്. 

3.  ഗവണചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ആശുപതനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച്. 

*T  മഭാറനിവച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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4.  കഡഭാ.  നസൗഷഭാദ്സച്ച്  ഇ.എന്.ടനി.  ഇന്സനിററ്റ്യൂടച്ച്  ആന്റെച്ച്  റനിസര്ചച്ച്  ചസന്റെര്,
എറണഭാകുളലാം. 

5.   ചമഡനിക്കല് ട്രെസച്ച് ആശുപതനി, എറണഭാകുളലാം. 

6.   ചവസച്ച് കഫഭാര്ടച്ച് ഹഹചടകേച്ച് ആശുപതനി, തൃശൂര്. 

7.   അചസന്റെച്ച് ഇ.എന്.ടനി. ആശുപതനി, ചപരനിനല്മണ. 

8.   ഗവണചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ആശുപതനി, കകേഭാടയലാം. 

9.    കേനിലാംസച്ച് ആശുപതനി, തനിരുവനനപുരലാം. 

10. ഗവണചമന്റെച്ച് ചമഡനിക്കല് കകേഭാകളജച്ച് ആശുപതനി, തനിരുവനനപുരലാം. 

(സനി&ഡനി)     പദതനി തടര്നവരുനണച്ച്. 

വകയഭാജനങ്ങളുചട കക്ഷമലാം 

336 (3724) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതച്ച് കകേഭായ :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  വകയഭാജനങ്ങളുചട  കക്ഷമത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി
എചനലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് ആവനിഷരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  'സഭായലാംപ്രഭ'  എന്ന  പുതനിയ  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ:

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുതനിര്ന്ന  പസൗരനഭാരുചട  കക്ഷമവുലാം  സുരക്ഷയുലാം
മുന്നനിര്ത്തനി  നനിരഭാലലാംബരുലാം  നനിരഭാശയരുമഭായ  വകയഭാജനങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം
സുരക്ഷയലാം  കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  16  ഗവണചമന്റെച്ച്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  ഓര്ഫകനജച്ച്
കേണകട്രെഭാള കബഭാര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെ ഗ്രഭാന്റെച്ച്
സസതീകേരനിചച്ച്  മുന്നൂകറഭാളലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  വൃദസദനങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഗവണചമന്റെച്ച്  വൃദസദനങ്ങളനില് തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  മരുന്നച്ച്,
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വസലാം  എന്നനിവ  സസൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുന.   ഒരു  അകനവഭാസനിക്കുകവണനി
പ്രതനിമഭാസലാം  2000  രൂപ  ഭക്ഷണത്തനിനുലാം  1000 രൂപ  മരുന്നനിനുലാം  200  രൂപ
കകേഭാചസ്മെറനികനിനുലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  2000  രൂപ  വസത്തനിനുലാം  1500  രൂപ
റനിക്രനികയഷന്/ടൂര് എന്നനിവയലാം ചഹയര്കേടനിലാംഗനിനച്ച്  600 രൂപയുലാം കേണനിജന്സതീസനിനച്ച്
10,000 രൂപയുലാം നല്കേനി വരുന. 

കൂടഭാചത  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിചലയുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിചലയുലാം  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി
വകയഭാമനിതലാം പദതനിയനിലൂചട സസൗജനല ഹവദലസഹഭായവുലാം മരുനലാം വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്
അവരുചട  സസൗകേരലഭാര്തലാം  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ചമഭാഹബല്  ക്ലെെനിനനിക്കുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  

പല്ലുകേള  പൂര്ണമഭായനി  നഷ്ടചപടവകരഭാ  കകേടുപഭാടുകേള  വന്ന  പല്ലുകേള
മഭാറനിവയ്കക്കണ  അവസ്ഥയനിലളളവകരഭാ  ആയ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലളള
വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്  കൃതനിമ  പല്ലുകേള  വയന്നതനിനച്ച്   'മന്ദഹഭാസലാം'  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

ഗവണചമന്റെച്ച്  വൃദസദനങ്ങളനിചല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കച്ച്  ഭഭാരതതീയ  ചനികേനിതഭാ
വകുപനിചന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാചട  'വകയഭാ  അമൃതലാം'  എന്ന  പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന. 

60  വയസച്ച്  കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കച്ച്  വരുമഭാന  പരനിധനിയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്
വഭാര്ദകേലകേഭാല ചപന്ഷന് നല്കേനി വരുനണച്ച്. 60 വയസച്ച് കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കച്ച് 1000/-
രൂപയുലാം  75  വയസച്ച് കേഴെനിഞ്ഞവര്ക്കച്ച്  1500  രൂപയുമഭാണച്ച് നനിലവനില് ചപന്ഷനഭായനി
നല്കേനി വരുന്നതച്ച്. 2017-ചല ബ ജറനില് വഭാര്ദകേലകേഭാല ചപന്ഷന് 1100 രൂപയഭാക്കനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണച്ച്.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല  രണ്ടു  വൃദസദനങ്ങളനിചല
തഭാമസക്കഭാര്ക്കച്ച് മറ്റ്യൂസനികേച്ച് ചതറഭാപനി നല്കേനിവരുന. 

മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുചടയുലാം  മുതനിര്ന്ന പസൗരനഭാരുചടയുലാം  കക്ഷമവുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം
സലാംബന്ധനിച  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം  അതനിചന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമത്തനില്
അനുശഭാസനിക്കുലാംവനിധലാം  റവനറ്റ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസര്മഭാചര  പ്രനിഹസഡനിലാംഗച്ച്
ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചചകേഭാണച്ച്  ചമയനിന്റെനന്സച്ച്  ചചട്രെബറ്റ്യൂണലകേളുലാം  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാചര  പ്രനിചചസഡനിലാംഗച്ച്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിചചകേഭാണച്ച്  അപകലറച്ച്
ഹട്രെബറ്റ്യൂണലകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസര്മഭാചര
ചമയനിന്റെനന്സച്ച് ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി നനിയമനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 
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ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  എലഭാ  ജനിലകേളനിചലയുലാം  ഒരു  പ്രധഭാന
ആശുപതനിയനില് വകയഭാജന സസൗഹൃദ വഭാര്ഡുകേള പണനിയുന്നതനിനുലാം എലഭാ തഭാലൂക്കച്ച്
ആശുപതനികേളനിലലാം  വകയഭാജന  സസൗഹൃദ  ശസൗചഭാലയങ്ങള  പണനിയുന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചരണത്തനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലപദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കരഭാഗനനിര്ണയലാം,
മരുനവനിതരണലാം,  കേസൗണസനിലനിലാംഗച്ച്,  പകേല്വതീടച്ച്  എന്നതീ  കസവനങ്ങള  ഈ
പദതനിയനില് ഉളചപടനിട്ടുണച്ച്. 

വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗല-സഭാമ്പത്തനികേ-സഭാമൂഹനികേ  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്ന  ലക്ഷലകത്തഭാചട  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണച്ച്  വകയഭാസസൗഹൃദ
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച്  പദതനി.  ടനി  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില്  മഭാണനിക്കല്,
പൂവചല്,  ചവമ്പഭായലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പഭാലക്കഭാടച്ച്  ജനിലയനിചല  മുണ്ടൂര്,
പുതകശ്ശേരനി,  ചപരുവമ്പച്ച്,  കേരനിമ്പ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  ചസന്റെര്  കഫഭാര്
ചജറകന്റെഭാളജനിക്കല് സഡതീസച്ച് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  

(ബനി) ഉണച്ച്. 

(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗല-സഭാമ്പത്തനികേ-സഭാമൂഹനികേ   പരനിരക്ഷ
പ്രദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നതനികനഭാചടഭാപലാം  സമസ  കമഖലകേളുലാം  വകയഭാജന  സസൗഹൃദമഭാക്കുകേ
എന്ന  ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളള  'സഭായലാംപ്രഭ'  പദതനിയുചട  ഉകദ്ദേശ
ലക്ഷലങ്ങള തഭാചഴെപറയുന്നവയഭാണച്ച്:

വഭാര്ദകേലകേഭാല  ചപന്ഷന്  വനിതരണത്തനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുകേ,
വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  ചഹല്പച്ച്  ഹലന്  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ആകരഭാഗലവകുപ്പുമഭായനി
കചര്ന്നച്ച്  ഇന്ഷസറന്സച്ച്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകേ,  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള
വഴെനി  ചജറനിയഭാട്രെനികേച്ച്  ചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുകേ,  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
ARDSI-യുചട സഹഭായകത്തഭാചട ഡനിചമന്ഷലഭാ  -  അല്ഷനികമഴച്ച് ചകേയര് ചസന്റെറുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുകേ,  District  Legal  Service  Authority  മുകഖന  നനിയമസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുകേ,  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങള,
പദതനികേള ഇവ സലാംബന്ധനിചച്ച് കബഭാധവത്ക്കരണലാം നല്കുകേ. 

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിചല അങണവഭാടനികേള 

337  (3725)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിചല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഇകപഭാള  എത
അങണവഭാടനികേള  നനിലവനിലണച്ച്;  അവയനില്  സസനമഭായനി  ചകേടനിടമുള  എത
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അങണവഭാടനികേളുണച്ച്;  സസനമഭായനി  സ്ഥലമുളതലാം  എന്നഭാല്  ചകേടനിടമനിലഭാത്തതമഭായ
എത അങണവഭാടനികേളുണച്ച്; അവ ഏചതഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(ബനി)  സസനമഭായനി  സ്ഥലമനിലഭാത്ത  അങണവഭാടനികേള  ഏചതഭാചക്കയഭാണച്ച്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  ആചകേ  228  അങണവഭാടനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ഇവയനില്  178  അങണവഭാടനികേളക്കച്ച്  സസനമഭായനി  ചകേടനിടലാം
ഉണച്ച്.  സസനമഭായനി  സ്ഥലമുളളതലാം  എന്നഭാല്  ചകേടനിടമനിലഭാത്തതമഭായ  ഒരു
അങണവഭാടനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. ഇവയുചട പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിചളള വനിവരലാം ചുവചട
കചര്ക്കുന:

പഞഭായത്തച്ച്

ആചകേ
അങണവഭാടനികേള

സസനമഭായനി
ചകേടനിടമുളള

അങണവഭാടനികേള

സസനമഭായനി
സ്ഥലമുളളതലാം എന്നഭാല്
ചകേടനിടമനിലഭാത്തതമഭായ

അങണവഭാടനികേള 

ഏകഴെഭാലാം 22  20  1  (ചസന്റെര് നമ്പര് 52)

മഭാട്ടൂല് 25  15 0 

ചചറുതഭാഴെലാം  31 29 0 

മഭാടഭായനി 31 14 0 

കേണപുരലാം 14 13 0 

ചചറുകുന്നച്ച് 18 12 0 

കേലലഭാകശ്ശേരനി 23 14 0 

കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം 19 19 0 

പട്ടുവലാം 17 14 0

കേടന്നപളളനി 

പഭാണപ്പുഴെ 

28 28 0 

ആചകേ 228 178 01 
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(ബനി)  സസനമഭായനി സ്ഥലമനിലഭാത്ത 49 അങണവഭാടനികേള ഉണച്ച്.  ആയതനിചന്റെ
പഞഭായത്തച്ച് തനിരനിചളള വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

പഞഭായത്തച്ച് സസനമഭായനി
സ്ഥലമനിലഭാത്ത

അങണവഭാടനികേളുചട
എണലാം 

സസനമഭായനി സ്ഥലമനിലഭാത്ത
അങണവഭാടനികേള ചസന്റെര് നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം 

ഏകഴെഭാലാം 1 49

മഭാട്ടൂല് 10 56, 57, 60, 61, 63, 67, 69, 70,72, 73 

ചചറുതഭാഴെലാം 2 14, 26

മഭാടഭായനി 17 79, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 92,
93, 97, 99, 101, 105, 108, 109 

ചചറുകുന്നച്ച് 6 10, 11, 13, 15, 16, 17

കേണപുരലാം 1 32 

കേലലഭാകശ്ശേരനി 9 41,43,44,47,48,49,52,53,54 

കുഞ്ഞനിമലാംഗലലാം - - 

പട്ടുവലാം 3 40, 41,43 

കേടന്നപളളനി 

പഭാണപ്പുഴെ 

- -

ആചകേ 49 49 

ഹസകക്കഭാകസഭാഷലല് കേസൗണസനിലര്മഭാരുചട കസവനലാം 

338  (3726)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതീ  സുരക്ഷ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  വനനിതകേളക്കച്ച്  കനചര  നടക്കുന്ന  അതനിക്രമങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
അവര്ക്കച്ച് ശരനിയഭായ അറനിവച്ച് നല്കുന്നതനിനുലാം ഹസകക്കഭാകസഭാഷലല് കേസൗണസനിലര്മഭാരുചട
കസവനലാം പ്രകയഭാജനചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) എങനില് അവയുചട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  സതീ  സുരക്ഷ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിര്ഭയ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്.  24  മണനിക്കൂര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  18004251400  കടഭാള  ഫതീ
ചഹല്പച്ച്  ഹലന്  പ്രവര്ത്തനിച  വരുന.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില്  21  വണ കസഭാപച്ച്  ഹക്രസനിസച്ച്  ചസല്ലുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.
ഇവയച്ച്  പുറചമ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  100%   ധനസഹഭായകത്തഭാചട  വതീഡനികയഭാ
കകേഭാണഫറന്സനിലാംഗച്ച്  സലാംവനിധഭാനലാം,  എമര്ജന്സനി  കഷഭാര്ടച്ച്  കസ  കഹഭാലാം,
ഹവദലസഹഭായലാം,  കേസൗണസനിലനിലാംഗച്ച്,  കപഭാലതീസനിചന്റെ  സഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം
എന്നതീ കസവനങ്ങള സസൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  തനിരുവനനപുരത്തച്ച് വണ
കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര് സ്ഥഭാപനിചവരുന.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  റനിഹവസ്ഡച്ച്  വണ
കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര് സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം തൃശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടച്ച്,  കേണ്ണൂര് എന്നതീ നഭാലച്ച്
ജനിലകേളനില് വണ കസഭാപച്ച്  ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
അതഭാതച്ച് ജനിലകേചള  ജനിലഭാ കേളക്ടറുചട അദലക്ഷതയനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള ജനിലഭാ
മഭാകനജച്ച് ചമന്റെച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുചട  കനതൃതസത്തനില്   വണ  കസഭാപച്ച്  ചസന്റെറുകേള
സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)  കേസൗമഭാരക്കഭാരഭായ ചപണകുടനികേളുചട സഭാമൂഹനികേ മഭാനസനികേഭാവസ്ഥ
ചമചചപടുത്തുന്നതനിനച്ച്  ഊന്നല് നല്കേനിചക്കഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട
അഞ്ഞൂറനിലധനികേലാം സ്കൂളുകേള വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനിയഭാണച്ച് ഹസകക്കഭാകസഭാഷലല്
സര്വതീസച്ച് പദതനി.  ആയതനികലക്കഭാണച്ച് ഹസകക്കഭാകസഭാഷലല് കേസൗണസനിലര്മഭാചര
നനിയമനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം കേസൗണസനിലര്മഭാര് കേസൗമഭാരപ്രഭായക്കഭാര്ക്കച്ച്
കേസൗണസനിലനിലാംഗച്ച് കസവനലാം നല്കുന്നതകൂടഭാചത അവരുചട പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹഭാരലാം
കേചണത്തുകേയുലാം  അവരനില്  അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  ചൂഷണങ്ങളക്കുലാം  എതനിചര
അവകബഭാധലാം വളര്ത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച് ഇരയഭാകുന്ന സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം  കസവനലാം നല്കുന്ന
പദതനികേള 

339  (3727)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം
കസവനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്  രൂപലാം നല്കേനിയ ഏചതലഭാലാം പദതനികേളഭാണച്ച് നനിലവനിലളതച്ച്;
ഓകരഭാ പദതനി പ്രകേഭാരവുലാം നല്കുന്ന കസവനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ  എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നനിലവനിലള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  എചനലഭാമഭാചണന്നച്ച്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  അതനിക്രമങ്ങളക്കച്ച്  ഇരയഭാകുന്ന  സതീകേളക്കുലാം

കുടനികേളക്കുലാം കസവനലാം നല്കുന്നതനിനച്ച്  രൂപലാം നല്കേനിയ പദതനികേള സലാംബന്ധനിച

വനിശദഭാലാംശങ്ങള       അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ത്തനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  നനിര്ഭയ  പദതനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ  എന്നച്ച്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചന്റെ സ്ഥനിര അവകലഭാകേനങ്ങളക്കുപുറകമ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി ചചയര്കപഴണഭായ  18  അലാംഗ എകനികേക്യുടതീവച്ച്

കേമ്മേനിറനി പദതനികേളുചട അവകലഭാകേനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് നടത്തഭാറുണച്ച്. കുടനികേളുചട

സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായുളള  നനിയമങ്ങള സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സലാംസ്ഥഭാന

തലത്തനില് കസറച്ച് ഹചല്ഡച്ച് ചപ്രഭാടക്ഷന് ചസഭാഹസറനിയുലാം ജനിലഭാ തലങ്ങളനില് ജനിലഭാ

ശനിശു സലാംരക്ഷണ യൂണനിറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  ജുവഹനല് ജസനിസച്ച്  ആക്ടച്ച്

നടപനിലഭാക്കുന്നതച്ച് നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബഭാലഭാവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ കേമ്മേതീഷനുലാം

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്. 

   വനിഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് മുചക്രവഭാഹനലാം 

340  (3728)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഐ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.ഓഫതീസുകേള  വഴെനി  വനിഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ

അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച് മുചക്രവഭാഹനലാം നല്കുന്ന പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച് എചനങനിലലാം

തടസങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനി  നല്കേഭാന്

കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം നനിലനനില്ക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്  മുചക്രവഭാഹനലാം

അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഐ.സനി.ഡനി.എസച്ച്.  ഓഫതീസുകേള വഴെനി  ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാരഭായ അകപക്ഷകേര്ക്കച്ച്
വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  മുചക്രവഭാഹനലാം  നല്കുന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനനില്  നനിലനനിന്ന  തടസങ്ങള
പരനിഹരനിചവരുന.  

(ബനി)  മുചക്രവഭാഹനങ്ങള അടനിയനരമഭായനി വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനച്ച്
വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന് ഇ-ചടണര് നടപടനികേളുമഭായനി മുകന്നഭാടച്ച് കപഭാവുകേയഭാണച്ച്. 

(സനി)   നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

വൃദസദനങ്ങളക്കുളള പുനരധനിവഭാസ പദതനി 

341  (3729)  ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനച്ച്  കേതീഴെനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഉകദ്ദേശനിചച്ച്  സമര്പനിച  മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനിചല
വൃദജനങ്ങളക്കുള  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്ര  പദതനി  സലാംബന്ധനിചച്ച്  ഇതവചര
നടന്നനിട്ടുള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലനില്  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി  ഓഫതീസനില്  നടനവരുന്ന
നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഫയല്  ഇകപഭാള  ഏതച്ച്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിക്കച്ച് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുവഭാന് ഇനനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വൃദജനങ്ങളുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുലാം
ഭനിന്നകശഷനിയുളളവര്ക്കച്ച് ജതീവനിതത്തനില് പനിന്തുണ ലഭലമഭാവുലാംവനിധത്തനില്    അവര്ക്കച്ച്
ചതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിക്കുന്ന തരത്തനില് ഒരു പരനിശതീലന
കവദനിയുലാം സഭാമൂഹലകകേന്ദ്രവുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനിയഭാണച്ച് മൂടഭാടനി പഞഭായത്തനില്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുളളതച്ച്.   മൂടഭാടനി  പഞഭായത്തനില്  കേടലൂരനില്  സ്ഥനിതനിചചയ്യുന്ന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് സ്ഥഭാപനമഭായ തനികക്കഭാടനി ഹലറച്ച് ഹസൗസനിചന്റെ ഹകേവശമുളള ഏകേകദശലാം
27  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തച്ച്  പുനരധനിവഭാസകകേന്ദ്ര  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനി
സ്ഥലലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ഹകേമഭാറനി  ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണച്ച്.
ആയതനിനുളള  നടപടനികേള റവനറ്റ്യൂ വകുപച്ച് സസതീകേരനിചവരുന. 
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(ബനി) ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസനില് നനിലവനില് നടപടനികേള ഇല. 

(സനി) കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഹകേവശമുളള ഭൂമനി വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
റവനറ്റ്യൂ വകുപനില് സസതീകേരനിചവരുന. 

എരമലാം - കുറ്റൂര് പഞഭായത്തനിചല 104 -ാം നമ്പര് അങണവഭാടനി 

342  (3730)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എരമലാം-കുറ്റൂര് പഞഭായത്തനിചല  104-ാം നമ്പര് അങണവഭാടനി  കമഭാഡല്
അലാംങണവഭാടനി ആയനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനച്ച് അകപക്ഷ ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങനില്  ഈ  അകപക്ഷയനില്  നഭാളനിതവചരയഭായനി  എനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിച എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്  അങണവഭാടനിചയ  കമഭാഡല്  അങണവഭാടനിയഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ലഭനിചനിരുന. 

(ബനി&സനി)  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവച്ച് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണച്ച്. 

അരനി ദസൗര്ലഭലലാം 

343 (3731)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദച്ച് കേബതീര് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  കറഷന്  കേടകേളനില്  സമതീപ  കേഭാലങ്ങളനില്  അരനി
വനിതരണലാം തടസചപടനിട്ടുകണഭാ;ഉചണങനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  കകേന്ദ്രത്തനില്  സമര്പനിചതനില്
വന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ഇത്തരത്തനില് ഒരു അരനി ദസൗര്ലഭലത്തനികലയച്ച് നയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേരടച്ച്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  15  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  അനര്ഹര്
ഉളചപടനിട്ടുളതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;ഉചണങനില് ആയതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2016 നവലാംബര് മഭാസലാം മുതല് കദശതീയ ഭക്ഷല   ഭദതഭാ   നനിയമ പ്രകേഭാരലാം
ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിച.   ടനി  കേഭാലയളവനില്  മുന്ഗണകനതര
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള അരനിയുചട വനില വര്ദനിചതലാം എഫച്ച്.സനി.ഐ.  യനില് അടനിക്കൂലനി
സലാംബന്ധമഭായനി  ചതഭാഴെനില്  തര്ക്കങ്ങളഭായതലാം  കേഭാരണലാം  കറഷന്കേടകേളനില്
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മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  അരനി  വനിതരണലാം  തടസചപടുകേയുണഭായനി.
അടനിയനരമഭായനി  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നങ്ങള   പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അരനി  വനിതരണലാം
സഭാധഭാരണ നനിലയനില് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  അനനിമ പടനികേ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനച്ച് സമര്പനികക്കണതനിലഭാത്തതനിനഭാല്
കചഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില. 

(സനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുളള റഭാങനിലാംഗച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് കേരടച്ച് മുന്ഗണനഭാ
പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   കേരടച്ച്  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങളുളളപക്ഷലാം
പഞഭായത്തച്ച്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുളള  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ
പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയുചട
തതീരുമഭാനത്തനില്  പരഭാതനിയുളള പക്ഷലാം ജനിലഭാ  കേളക്ടര് അദലക്ഷനഭായുളള അപതീല്
കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് പരഭാതനി സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം അവസരലാം നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാചര
ചവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  അപതീല് കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  കനര്ക്കഭാഴ്ച നടത്തനിയുലാം
കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചലാം  പരഭാതനി  തതീര്പഭാക്കനി  അര്ഹരഭായവചര   പടനികേയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.    മഭാര്ചമഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയുചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  കേഭാര്ഡച്ച് വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായ
കശഷലാം  മുന്ഗണന  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചച്ച്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 

344 (3732) ശതീ  .   കജഭാണ ചഫര്ണഭാണസച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിൽ വരുത്തൂന്നതനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാകക്കണനിയനിരുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങനില് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായ
നടപടനികേള എചനലഭാചമനലാം ഇതച്ച്  എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുചമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗചമനലാം  മുന്ഗണനഭാ  ഇതര  വനിഭഭാഗചമനലാം
തനിരനിചകപഭാള  സലാംഭവനിചനിട്ടുള  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  അര്ഹരഭായവചര
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചക്കഭാളനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങനില്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)   കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അര്ഹരഭായ
മുന്ഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണത്തല് (identification of priority households),
വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery), കറഷന് സഭാധനങ്ങള
ഓണഹലനനിലൂചട  അനുവദനിക്കല്  (online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര
സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Machanism)  എന്നനിങ്ങചന നഭാലച്ച്  പ്രധഭാന
കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ചചയ്തു തതീര്കക്കണതച്ച്. 

വനിതരണ ശലാംഖല ഹകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നതനിനുളള കസഭാഫച്ച് ചവയര് നനിര്മ്മേഭാണലാം
അതനിചന്റെ  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   കൂടഭാചത   കഡഭാര്-ടു-കഡഭാര്  ചഡലനിവറനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച്  ഏജന്സനികേചള  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുളള
ചടണര്  നടപടനികേള  അതനിചന്റെ  പൂര്ണ  ചുമതലയുളള  സഹപകകേഭാ  സസതീകേരനിച
വരനികേയഭാണച്ച്. 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത മുഴുവന് കറഷന് കേടകേളുലാം കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്നതനികലയഭാവശലമഭായ
ഇ-കപഭാസച്ച് (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കപഭായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്
സഹപകകേഭാചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ RFP
(Request  for  proposal)  കഡഭാകേക്യുചമന്റെച്ച്  സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപച്ച്  തയഭാറഭാക്കനി
സഹപകകേഭായച്ച് ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരഭാതനി പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി സലാംസ്ഥഭാന ഫുഡച്ച്
കേമ്മേതീഷന്,  ജനിലഭാ  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നനിവചര  നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.
പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനഭായനി എന്.ഐ.സനി.  ഒരു
ആപനികക്കഷന് തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  കനരകത്ത തചന്ന നനിലവനിലളള  കടഭാള ഫതീ
നമ്പറുകേള, (1967, 1800-42-1550) ഇകപഭാഴുലാം പ്രവര്ത്തനിച വരുന. 

2017  മധലകത്തഭാടുകൂടനി  കറഷന്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്. 

മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാചര കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുളള
റഭാങനിലാംഗച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  20-10-2016-നച്ച് കേരടച്ച് പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
പടനികേയനികനല് ആകക്ഷപമുളളവര്ക്കച്ച് ആയവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 20-10-2016
മുതല്  5-11-2016  വചര  അവസരലാം ഒരുക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.  21-10-2016  മുതല്
12-11-2016  വചര  അപതീലകേള  സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അവസരമുണഭായനിരുന.
7-1-2017-നച്ച്  ഇതവചരയുലാം  ആകക്ഷപലാം  സമര്പനിക്കുവഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച്
അവസരലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   ടനി  പടനികേയനികനലളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിചച്ച്  അനനിമ പടനികേ 10-2-2017 -നച്ച് പഞഭായത്തച്ച് കേമ്മേനിറനിയുചട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി   നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  മഭാര്ചമഭാസലാം  തചന്ന
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കറഷന്  കേഭാര്ഡച്ച്  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയുചമന്നച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
മുന്ഗണനഭാപടനികേ  സലാംബന്ധനിചച്ച്  പരഭാതനികേള വതീണ്ടുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലവുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കഗഭാത കമഖലയനിചല ചപഭാതവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം 

345 (3733) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ :
ശതീ  .    എസച്ച്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  കഗഭാത  കമഖലകേളനില്  ചപഭാതവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം
കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണച്ച്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതച്ച്;

(ബനി)  അരനി,  കഗഭാതമ്പച്ച്  എന്നനിവകയഭാചടഭാപലാം  കഗഭാതവര്ഗക്കഭാര്  കൂടുതല്
ഇഷ്ടചപടുന്ന  ധഭാനലങ്ങളകൂടനി  ചപഭാതവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം  മുകഖന  വനിതരണലാം
ചചയഭാനുള പദതനി ആവനിഷരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  കഗഭാത  കമഖലകേളനില്  ചമഭാഹബല്  കറഷനനിലാംഗച്ച്  സമ്പ്രദഭായലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിചന്റെ സഭാധലത പരനികശഭാധനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  അരനി,  കഗഭാതമ്പച്ച്  എന്നനിവകയഭാചടഭാപലാം  റഭാഗനി  കൂടനി
വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 

346  (3734)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലങ്ങളുലാം ലക്ഷലങ്ങളുലാം എചനഭാചക്ക
എന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ജനങ്ങളക്കച്ച്  പരലഭാപ്തമഭായ  അളവനില്  ഗണനനിലവഭാരമുളള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
തഭാങ്ങഭാനഭാകുന്ന  വനിലയനില്  യഥഭാര്ത  ഗണകഭഭാക്തഭാവനിനച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതച്ച്  ഉറപച്ച്
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വരുത്തുകേവഴെനി മനുഷല കേഭാലചക്ര വലവസ്ഥയച്ച് അനുസൃതമഭായനി കപഭാഷകേഭാഹഭാര ഭദത
ഓകരഭാ വലക്തനിക്കുലാം പ്രഭാപലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം അപ്രകേഭാരലാം ആകരഭാഗലകേരമഭായ ജതീവനിതലാം
സഭാധലമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷലലാം  ഹകേവരനിക്കുന്നതനിനുമഭായുളള  ഒരു  നനിയമമഭാണച്ച്
2013 -ല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ കദശതീയ  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം.   

ഈ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അര്ഹരഭായ  മുന്ഗണനഭാ  കുടുലാംബങ്ങചള
കേചണത്തല് (identification of priority households),  വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണലാം  (door  steps  delivery),  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  ഓണഹലനനിലൂചട
അനുവദനിക്കല്  (online allocation),  പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance
Redressal  Machanism)  എന്നനിങ്ങചന  നഭാലച്ച്  പ്രധഭാന  കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച്  ചചയ്തു
തതീര്കക്കണതച്ച്. 

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  പൂര്ണകതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കറഷന്  കേടകേള  വഴെനിയുളള  കറഷന്  വനിതരണലാം  ഇ-കപഭാസച്ച്
ചമഷതീന്  വഴെനി  ആധഭാര്  അധനിഷനിത  കേഭാര്ഡുകേളനിലൂചടയുലാം  ബകയഭാചമട്രെനികേച്ച്
രതീതനിയനിലളള  തനിരനിചറനിയല്  മുകഖനയുലാം  യഥഭാര്ത  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള
കേചണത്തുന്നതനിനഭാല്  കറഷന്  വനിതരണത്തനില്   ക്രമകക്കടുകേള  നടത്തുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതല.   കൂടഭാചത കറഷന് ഡനികപഭാകേളനില്   കസഭാക്കച്ച് എത്തനികചരുകമ്പഭാഴുലാം
കേഭാര്ഡച്ച്  ഉടമയുചട  കപരനില് ബനിലച്ച് ല  ചചയ്യുകമ്പഭാഴുലാം   എസച്ച്.എലാം.എസച്ച്.  സലാംവനിധഭാനലാം
മുകഖന  കേഭാര്ഡുടമയച്ച്   അറനിയനിപച്ച്  നല്കുന്നത  വഴെനി   കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുചട
ദുരുപകയഭാഗലാം   തടയഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.  തനികേചലാം സുതഭാരലവുലാം  കേഭാരലക്ഷമവുമഭായ
കറഷന് സലാംവനിധഭാനലാം ഇതനിലൂചട നനിലവനില് വരുലാം. 

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 

347 (3735) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2013 -14, 2014 -15, 2015 -16  വര്ഷങ്ങളനില് കകേന്ദ്രലാം കകേരളത്തനിനച്ച്
നല്കേനിയനിരുന്ന അരനിയുചട അളചവതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ഇസൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിച അരനി എത ചമട്രെനികേച്ച് ടണ എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

(ഡനി) അരനി വനിഹനിതക്കുറവച്ച് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുള നടപടനികേൾ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അര്ഹരഭായ

മുന്ഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേണത്തല്  (identification of  priority  households),

വഭാതനില്പടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door steps delivery), കറഷന് സഭാധനങ്ങള

ഓണഹലനനിലൂചട  അനുവദനിക്കല്  (online  allocation),  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര

സലാംവനിധഭാനലാം  (Grievance  Redressal  Machanism)  എന്നനിങ്ങചന നഭാലച്ച്  പ്രധഭാന

കേഭാരലങ്ങളഭാണച്ച് ചചയ്തു തതീര്കക്കണതച്ച്. 

കേരടച്ച്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  20-10-2016-നച്ച്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടനി

പടനികേയനികനലളള  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  പരനിഹരനിചച്ച്  അനനിമ  പടനികേ

10-2-2017-നച്ച്  പഞഭായത്തച്ച്  കേമ്മേനിറനിയുചട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നലനിയതച്ച്

ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണച്ച്.   വനിതരണ  ശലാംഖല  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നതനിനുളള

കസഭാഫച്ച് ചവയര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അതനിചന്റെ  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണച്ച്.   കൂടഭാചത

കഡഭാര്-ടു-കഡഭാര്  ചഡലനിവറനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുളള  ട്രെഭാന്കസഭാര്ടച്ച്  ഏജന്സനികേചള

ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുളള  ചടണര്  നടപടനികേള  അതനിചന്റെ  പൂര്ണ  ചുമതലയുളള

സഹപകകേഭാ സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണച്ച്. 

സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുഴുവന്  കറഷന്കേടകേളുലാം  കേമ്പറ്റ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്നതനികലയച്ച്

ആവശലമഭായ ഇ-കപഭാസച്ച് (ഇലകകഭാണനികേച്ച് കപഭായനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ചസയനില്) ചമഷതീനുകേള

വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച് സഹപകകേഭാചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.  ചടണര് വനിളനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ

RFP  (Request  for  proposal)  കഡഭാകേക്യുചമന്റെച്ച്  സനിവനില്  സഹപസച്ച്  വകുപച്ച്

തയഭാറഭാക്കനി  സഹപകകേഭായച്ച്  ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണച്ച്.  പരഭാതനി  പരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി

സലാംസ്ഥഭാന ഫുഡച്ച് കേമ്മേതീഷന്,  ജനിലഭാ പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഓഫതീസര്മഭാര് എന്നനിവചര

നനിയമനിചനിട്ടുണച്ച്.   പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനഭായനി

എന്.ഐ.സനി.  ഒരു  ആപനികക്കഷന്  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.   കനരകത്ത  തചന്ന

നനിലവനിലളള  കടഭാള  ഫതീ  നമ്പറുകേള,  (1967,  1800-42-1550)  ഇകപഭാഴുലാം

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   വനിതരണലാം   2017  കമയച്ച്  ഒന മുതലലാം,  എന്ഡച്ച്-ടു-എന്ഡച്ച്

കേമ്പറ്റ്യൂടഹറകസഷന്  2017  അവസഭാനകത്തഭാചടയുലാം  നടപഭാക്കനി  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

പൂര്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതച്ച്. 

(ബനി)  2013-14,  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രലാം  കകേരളത്തനിനച്ച്

അനുവദനിച അരനിയുചട വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന: 
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വര്ഷലാം അരനി കനഭാര്മല്  അഡ്കഹഭാകേച്ച്   ആചകേ 

2013-14 1001724 270476 1272200 

2014-15 1001724 344939 1346663 

2015-16 1001724 270480 1272204 

(സനി)   ഭക്ഷല   ഭദതഭാ   നനിയമപ്രകേഭാരലാം  2016 നവലാംബര് മുതല് 2017 മഭാര്ചച്ച്
വചര 504415.256 ചമ.ടണ അരനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി. 

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  മുഴുവന്  ആളുകേളക്കുലാം  കറഷന്  നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ഭക്ഷലധഭാനലലാം നല്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടച്ച്
ആവശലചപടുകേയുലാം  വകുപ്പുമനനി  തലത്തനിലലാം  മുഖലമനനി  തലത്തനിലലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി ടനി വനിഷയത്തനില് കനരനിടച്ച് കൂടനിക്കഭാഴ്ചകേള നടത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്.
OMSS/ഇക്കകണഭാമനികേച്ച് നനിരക്കുകേളനില് ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കനി വനിഹനിതക്കുറവുചകേഭാണ്ടുളള
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിചനിട്ടുണച്ച്. 

കറഷന് കേടകേള വഴെനിയുളള അരനി വനിതരണലാം 

348  (3736)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കറഷന്  കേടകേള  വഴെനിയുള  അരനിവനിതരണലാം  കൃതലമഭായനി  ഓകരഭാ  മഭാസവുലാം
നടത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;വനിതരണലാം തടസചപടനിട്ടുചണങനില് ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

ഉത്തരലാം 

ഭക്ഷല  ഭദതഭാ   നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയനിചലന്ന കേഭാരണത്തഭാല് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്
എ.പനി.എല് നനിരക്കനില് ലഭലമഭായനിരുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കച്ച്  2016 നവലാംബര് മുതല്
തഭാങ്ങുവനില  നനിരക്കച്ച്  ഈടഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം   2016  ജൂണ  വചര  നല്കേനിവന്നനിരുന്ന
എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുളള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  അധനികേ
അകലഭാടച്ച്ചമന്റെച്ച്  (അഡ്കഹഭാക്കച്ച്)  പഴെയ  അളവനില്  ഇനനികമല്  നല്കകേണതനിചലന്നച്ച്
തതീരുമഭാനനിചലാംചകേഭാണ്ടുളള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  ലഭലമഭാകുകേയുലാം
ഇതനിചനത്തുടര്ന്നച്ച്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവച്ച്  പ്രകേഭാരമുളള  കൂടനിയ  നനിരക്കച്ച്
ഒടുക്കനിചയങനില്  മഭാതകമ  എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുളള  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എഫച്ച്.സനി.ഐ.  യനില് നനിന്നച്ച് വനിട്ടുനല്കുകേയുളള  എന്നച്ച് എഫച്ച്.സനി.ഐ.   നനിലപഭാടച്ച്
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  കൂടഭാചത  എഫച്ച്.സനി.ഐ.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട  പണനിമുടക്കുലാം
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എഫച്ച്.സനി.ഐ.   അധനികൃതരുചട   നനിസഹകേരണ മകനഭാഭഭാവവുലാം  2016  നവലാംബര്,
ഡനിസലാംബര്  കേസഭാടകേളനിചല   ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  വനിചടടുപനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാക്കനി. 

ഭക്ഷല ഭദതഭാ   നനിയമലാം 2016 നവലാംബര് മുതല് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിചതനിചന തടര്നലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സമകയഭാചനിതമഭായ മറച്ച് ഇടചപടലകേചള

തടര്നലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട വനിതരണലാം  സഭാധഭാരണ നനിലയനില് പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനച്ച്

സഭാധനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത  നവലാംബര്  മഭാസചത്ത   കറഷന്  വനിതരണലാം  (അരനി,

കഗഭാതമ്പച്ച്)  31-12-2016  വചരയുലാം  ഡനിസലാംബര്  മഭാസചത്ത  കറഷന്  വനിതരണലാം

14-1-2017 വചരയുലാം ദതീര്ഘനിപനിചച്ച് നല്കുകേയുണഭായനി. 

കറഷന് കേഭാര്ഡച്ച് പുതക്കല് 

349 (3737) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന് കേഭാര്ഡച്ച് പുതക്കല് പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തക്കച്ച് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുചമന

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  പുതക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഇതവചര

പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിചലന്നനിരനിചക്ക  നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളചപട

കേഭാര്ഡുടമകേളക്കച്ച്  ഇതവചര  കേനിടനിചക്കഭാണനിരുന്ന  കറഷന്  ആനുകൂലലങ്ങള

ലഭനിക്കുന്നനിലഭാചയന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുതക്കനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള പ്രഭാബലലത്തനിലഭാകുന്നതവചര ഇതവചര

ലഭനിചനിരുന്ന  രതീതനിയനില്ത്തചന്ന  കറഷന്  സഭാമഗ്രനികേള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കറഷന് കേഭാര്ഡച്ച് അചടനിചച്ച് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനുളള നടപടനിക്രമങ്ങള

അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണച്ച്. 2017  മഭാര്ചച്ച് മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി വനിതരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്

കേഴെനിയുചമന്നച്ച് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി&സനി)    നനിലവനിലളള കറഷന് കേഭാര്ഡച്ച് റദ്ദേച്ച് ചചയനിടനില.  അതനിനഭാല്

കറഷന്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  മചറലഭാ  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്.

1-11-2016  മുതല് കദശതീയ ഭക്ഷല   ഭദതഭാ   നനിയമലാം, 2013  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
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കേരടച്ച് മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപട കേഭാര്ഡനിചല അലാംഗങ്ങളക്കച്ച്  5  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം

ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം  എ.എ.ഹവ.  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്  കേഭാര്ചഡഭാന്നനിനച്ച്  35  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം

ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം 1-11-2016 മുതല് നല്കേനിവരുനണച്ച്. 

കറഷന് കേടകേളനില് ബഭാങനിലാംഗച്ച് കസവനലാം 

350  (3738)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന്കേടകേകളഭാടനുബന്ധനിചച്ച് ബഭാങനിലാംഗച്ച് കസവനലാം നല്കേഭാന് ബഭാങ്കുകേള
സര്ക്കഭാരനിചന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഭക്ഷലവകുപച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനതല
ബഭാകങഴച്ച് സമനിതനിയുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങനില് ചര്ചയനില് ഉണഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണച്ച്;

(സനി)  ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  കറഷന്  കേടകേളനില്  അടനിസ്ഥഭാന
സഭാകങതനികേ സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കറഷന്കേടകേകളഭാടനുബന്ധനിചച്ച് കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനച്ച് കസറച്ച് ബഭാങച്ച്
ഗ്രൂപച്ച്,  പഞഭാബച്ച് നഭാഷണല് ബഭാങച്ച്,  ചഫഡറല് ബഭാങച്ച്  തടങ്ങനിയ കദശസഭാല്കൃത
ബഭാങ്കുകേള  സര്ക്കഭാരനിചന  സമതീപനിചനിട്ടുണച്ച്.   ഇതമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  ഭക്ഷലവകുപച്ച്
സലാംസ്ഥഭാനതല ബഭാകങഴച്ച് സമനിതനിയുമഭായനി ചര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) കറഷന്കേടകേളനില്    ഇ-കപഭാസച്ച്   സ്ഥഭാപനിക്കുകേയുലാം  ആധഭാര്   സതീഡനിലാംഗച്ച്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന മുറയച്ച്  Aadhaar Enabled Payment Service(Aeps)
മുകഖനയുലാം, അതവചര പണ രഹനിത ഇടപഭാടച്ച്  (Cashless transaction) രതീതനികേളഭായ
USSD,  UPI,  e-wallet  മുതലഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  വഴെനിയുലാം  ഇടപഭാടുകേള
നടത്തുന്നതനിനച്ച്  ചപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  കറഷന്  വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്നതനിനഭായനി  ബഭാകങഴച്ച്  സമനിതനി  അവരുചട  ചട്രെയനിനനിലാംഗച്ച്  പഭാന്  വകുപനിചന
അറനിയനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) എ.ആര്.ഡനി - ആകടഭാകമഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കറഷന്കേടകേളനില് ഇ-കപഭാസച്ച്
ചമഷതീന്/ചമഭാഹബല്  ചടര്മനിനല്  വഭാങ്ങനി  വനിനലസനിക്കുന്നതനിനുളള  ഇ-ചടണര്
സഹപകകേഭാ  മുഖഭാനരലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   ചമഭാഹബല്  ചടര്മനിനല് വഴെനി  വനിവനിധ
ബഭാങനിലാംഗച്ച് കസവനങ്ങള സുഗമമഭായനി (സഭാമൂഹല കക്ഷമ ചപന്ഷന് വനിതരണലാം ഉളചപചട)
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  നല്കുന്നതനിനച്ച്  സഭാധലമഭാകുലാം.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്/  ബഭാകങഴച്ച്
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അകസഭാസനികയഷചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുളള   Micro  ATM  സഭാന്കഡര്ഡ്സച്ച്  ഇ-
കപഭാസനിചന്റെ  ചസസനിഫനികക്കഷനനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതവഴെനി  ഭഭാവനിയനില്
ബഭാങനിലാംഗച്ച്  കേറകസഭാണന്സച്ച്,  ഹമകക്രഭാ  എ.റനി.എലാം.   മുതലഭായ  മൂലല  വര്ദനിത
കസവനങ്ങള കറഷന്കേടകേള വഴെനി ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച് നല്കുന്നതനിനച്ച് സഭാധനിക്കുലാം. 

കറഷന് വനിഹനിതത്തനിചല കുറവച്ച് 

351  (3739)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്
അവകേഭാശചപട കറഷന് വനിഹനിതത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കുറവച്ച് വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങനില് എതചയന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ഏചതലഭാലാം വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭാണച്ച് വനിവനിധ
ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്.  പ്രതനിവര്ഷലാം 2 ലക്ഷലാം ചമട്രെനികേച്ച് ടണ. 

(ബനി)  എ.എ.ഹവ.  കേഭാര്ഡുകേളക്കച്ച്  35  കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച്  ആചളഭാന്നനിനച്ച്  5  കേനി.ഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം,  മുന്ഗണകനതര കസറച്ച്
സബ്സനിഡനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കച്ച് ആചളഭാന്നനിനച്ച് 2 രൂപഭാ നനിരക്കനില് 2 കേനി.ഗ്രഭാലാം അരനിയുലാം
കശഷനിക്കുന്ന  അളവനിചന  തലലമഭായനി  വതീതനിചച്ച്  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം
നല്കേനി വരുന. 

കറഷന് സബ്സനിഡനിക്കച്ച് മുന്ഗണനഭാ പടനികേ 

352 (3740)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് സബ്സനിഡനിക്കച്ച് അര്ഹതയുളവചര കേചണത്തുന്നതനിനുകവണനി
തയഭാറഭാക്കനിയ മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചച്ച്
നല്കകേണതകണഭാ; എങനില് എപ്രകേഭാരമഭാണച്ച് അലാംഗതീകേരനിചച്ച് നല്കകേണതച്ച്;

(ബനി)  ഇങ്ങചന  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങുന്നതനിനച്ച്  പ്രകതലകേ  കേഭാലപരനിധനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് സമയപരനിധനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അര്ഹരഭായ  ആളുകേള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടനിടനിചലങനില്
കൂടനികചര്ക്കഭാന്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കച്ച്  അധനികേഭാരമുകണഭാ;
ഉചണങനില് നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണച്ച്.  ഗ്രഭാമസഭകേളനില്   പടനികേ വഭായനിചച്ച്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേരനിചച്ച് നല്കകേണതഭാണച്ച്. 

(ബനി) ഉണച്ച്. പടനികേ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപനിനച്ച് ഹകേമഭാറനി 15 ദനിവസത്തനിനുളളനില്. 

(സനി)  ഇല.  അലാംഗതീകേഭാരമുചണന്നച്ച് കേചണത്തുന്നവരുചട പടനികേ ചപഭാതവനിതരണ
വകുപനിനച്ച്  ഹകേമഭാറഭാവുന്നതലാം  ചപഭാതവനിതരണ  വകുപച്ച്  അകനസഷണത്തനിനുകശഷലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതമഭാണച്ച്. 

കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളനിചല മുന്ഗണനഭാക്രമലാം 

353 (3741)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളനില് മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളചപട പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ  കൂലനിപണനിക്കഭാര്ക്കച്ച്  പടനികേജഭാതനിവനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുലാം,  കൂലനിപണനിചചയ്യുന്നവര്ക്കുമുള
പരനിഗണന നനിലവനില് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇചലങനില് അതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) 14-1-2011-ചല സ.ഉ.(ഹകേ.)നലാം.16/2011/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരമുളള
മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരമഭാണച്ച്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാചര  നനിശയനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   ടനി
മഭാനദണ്ഡത്തനില്  പരമ്പരഭാഗത  ചതഭാഴെനില്  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണച്ച്  പടനികേജഭാതനി,  കൂലനി
വനിഭഭാഗക്കഭാചര  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്.   പ്രസ്തുത ഉത്തരവച്ച് പ്രകേഭാരലാം ദഭാരനിദല സൂചകേത്തനിചന്റെ
ഉപസൂചകേങ്ങളനില്  ബഭാധകേമഭായ  ഒരു  സൂചകേലാം  മഭാതകമ  പരനിഗണനിക്കഭാന്
നനിര്വഭാഹമുളള.   അതനിനഭാലഭാണച്ച്  കൂലനിപണനിക്കഭാരഭായ  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനിനച്ച്
ഏചതങനിലലാം ഒരു വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ മഭാര്ക്കച്ച് മഭാതലാം കേനിടഭാന് കേഭാരണമഭായതച്ച്. 

മഭാകവലനി കസഭാര് ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേള 

354 (3742)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേളുചട
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  അവ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  ഉചണങനില് ആയതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പഭാലക്കഭാടച്ച് ജനിലയനില് എരുകത്തമ്പതനി,  പടകഞരനി,  വടവന്നൂര്,  പനിരഭായനിരനി,
മലമഴെ, തനിരുമനിറകക്കഭാടച്ച്, പുത്തൂര് എന്നതീ ഗ്രമപഞഭായത്തുകേളനില് നനിലവനില് മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള ഇല. 

(ബനി&സനി)  ഉണച്ച്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് സഹപകകേഭാ വനിലനശഭാലകേളനിലഭാത്ത  32
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലലാം  പുതനിയ  മഭാകവലനികസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
പദതനിയുണച്ച്.   ഇതനിനഭായനി  ബന്ധചപട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തച്ച്   ചസക്രടറനിമഭാര്ക്കച്ച്
ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലനി തടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച് നലഭായമഭായ കവതനലാം 

355  (3743)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന്  റതീചടയനില്  വലഭാപഭാരനികേൾക്കച്ച്  നല്കേനിവരുന്ന  കേമ്മേതീഷന്
നനിലവനില് കേസനിന്റെലനിനച്ച് എത രൂപയഭാണച്ച്;

(ബനി)  മുറനിവഭാടകേ  ഇനത്തനികലഭാ,  ചസയനില്സ്മെഭാചന്റെ  ശമ്പള  ഇനത്തനികലഭാ
കസഷനറനി ചഭാര്ജ്ജച്ച് ഇനത്തനികലഭാ സഹഭായങ്ങള വലതലാം നല്കേനിവരുനകണഭാ;

(സനി)  കറഷന്  റതീചടയനില്  വലഭാപഭാരനികേള  മഭാസത്തനില്  നലഭായമഭായ  കവതനലാം
നല്കേണലാം എന്ന ആവശലലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കറഷന് റതീചടയനില് വലഭാപഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനില് ചകേഭാണ്ടുവന്നച്ച്
വലഭാപഭാരനികേളുചട  കേരനിഞനയുലാം  ഉകദലഭാഗസ്ഥ  തലത്തനിലള  അഴെനിമതനിയുലാം  ഇലഭാതഭാക്കനി
കറഷന്  വലഭാപഭാരലാം  സലാംശുദമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്  എചനലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)    കറഷന്    റതീചടയനില്     വലഭാപഭാരനികേളക്കച്ച്   അരനി,  കഗഭാതമ്പച്ച്   എന്നനിവ
വനിചടടുക്കുന്നതനിനഭായനി കേസനിന്റെലനിനച്ച് പരമഭാവധനി 100 രൂപ കേമ്മേതീഷന് നലനി വരുന. 

(ബനി) ഇല. 

(സനി) ഉണച്ച്.  കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
കറഷന്  കേഭാര്ഡനിചന്റെ എണത്തനിചന്റെയുലാം ഹകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട
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അളവനിചനയുലാം അടനിസ്ഥഭാനചപടുത്തനി ഒന്പതച്ച് ക്ലെെഭാസ്സുകേളഭായനി കറഷന് വലഭാപഭാരനികേചള
തരലാംതനിരനിചച്ച്  ഇ-കപഭാസച്ച്  മുകഖനയുളള  വനിതരണത്തനിനച്ച്  ഇന്ചസന്റെതീവുലാം  മനിനനിമലാം
കേമ്മേതീഷനുലാം ഉളചക്കഭാളളനിചഭാണച്ച്  ഡതീകലഴച്ച്  മഭാര്ജനിന് പഭാകക്കജച്ച്  രൂപചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതച്ച്.
ഇതച്ച് നടപഭാക്കുന്നതച്ച് പരനികശഭാധനിച വരുന. 

(ഡനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ നനിയമലാം   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
കറഷന്കേടകേള  വഴെനിയുളള  കറഷന് വനിതരണലാം ഇ-കപഭാസച്ച്  ചമഷതീന്  വഴെനി  ആധഭാര്
അധനിഷനിത  കേഭാര്ഡനിലൂചട  ബകയഭാചമട്രെനികേച്ച്  രതീതനിയനിലളള  തനിരനിചറനിയല്  മുകഖനയുലാം
യഥഭാര്ത  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള  കേചണത്തനി   നടത്തുന്നതനിനഭാല്  കറഷന്  ചനിലറ
വനിതരണത്തനില്  ക്രമകക്കടുകേള വരുത്തുവഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതല.   കൂടഭാചത കറഷന്
ഡനികപഭാകേളനില്   കറഷന്  എത്തനികചരുകമ്പഭാഴുലാം  കേഭാര്ഡച്ച്  ഉടമയുചട  കപരനില്  ബനിലച്ച് ല
ചചയ്യുകമ്പഭാഴുലാം  എസച്ച്.എലാം.എസച്ച് സലാംവനിധഭാനലാം  മുകഖന കേഭാര്ഡച്ച് ഉടമയച്ച്  അറനിയനിപച്ച്
നല്കുന്നതവഴെനി  കറഷന് സഭാധനങ്ങളുചട ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയഭാന് കേഴെനിയുന്നതഭാണച്ച്.
നനിലവനിലളള  ചമഭാത്ത വനിതരണക്കഭാചര മഭാറനി  കറഷന് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  ചമഭാത്ത
വനിതരണലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനിയഭായ  സനിവനില്  സഹപസച്ച്  കകേഭാര്പകറഷന്
ഏചറടുത്തച്ച്   കറഷന്കേടകേളനില്   വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം   നടപഭാക്കുന്നകതഭാചട
കറഷന് ചമഭാത്ത വനിതരണത്തനിലളള അഴെനിമതനിയുലാം പൂര്ണമഭായനി തടയഭാന് കേഴെനിയുലാം. 

അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച് നടപടനി 

356 (3744)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം
അരനിവനിലയനില് ഏകേകദശലാം എത രൂപയുചട വര്ദനവഭാണച്ച് ഉണഭായനിട്ടുളതച്ച്;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച്  ലഭനിക്കുന്ന കറഷന് വനിഹനിതത്തനില് ഉണഭായ കുറവച്ച്
അരനിവനില  വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില് ഇതച്ച്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
സര്ക്കഭാരനിനച്ച് കേഴെനിയഭാത്തതച്ച് എന്തുചകേഭാണഭാണച്ച്;

(സനി)  എഫച്ച്.സനി.ഐ  കഗഭാഡസൗണുകേളനിലണഭായ അടനി കൂലനി പ്രശ്നലാം ചരക്കുനതീക്കലാം
തടസചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില് ഇതച്ച് അരനിവനില വര്ദനിക്കുന്നതനിനച്ച് ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിചന്റെ  ചപഭാതവനിപണനിയനില്  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനച്ച്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഇടചപടഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഏകേകദശലാം 10 രൂപയനില് അധനികേലാം വര്ദനിചനിട്ടുണച്ച്. 
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(ബനി)  ഉണച്ച്.  അരനിവനില നനിയനണ വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സഹപകകേഭാ
ശക്തമഭായ വനിപണനി ഇടചപടല് നടത്തനിവരുന. 

(സനി) ഉണച്ച്. എഫച്ച്.സനി.ഐ.  ചതഭാഴെനിലഭാളനികേളുചട കൂലനിപ്രശ്നവുമഭായനി ബന്ധചപട്ടുളള
പണനിമുടക്കുലാം  അരനിവനില വര്ദനിക്കുന്നതനിനുളള കേഭാരണങ്ങളനില് ഒന്നഭാണച്ച്. 

(ഡനി)  നനിലവനിലനില.  അരനിവനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം അരനിയുചട കേരനിഞന,
പൂഴനിവയച്ച്  എന്നനിവ  തടയുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.
അകതഭാചടഭാപലാം സലാംസ്ഥഭാനചത്തഭാടഭാചകേ അരനിക്കടകേള തറന്നച്ച് കൂടുതല് അരനി കുറഞ്ഞ
വനിലയച്ച് വനില്ക്കുവഭാനുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചവരുന. 

സനിവനില് സഹപസച്ച് ഡനിപഭാര്ട്ടുചമന്റെനില് ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവച്ച് 

357  (3745)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലത്തനിനച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സനിവനില് സചചപസച്ച് ഡനിപഭാര്ടച്ച്ചമന്റനില് ആവശലത്തനിനച്ച്
ജതീവനക്കഭാരനില  എന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ആവശലത്തനിനച്ച്
ജതീവനക്കഭാചര നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ശദയനില്ചപടനിടനില. ചപഭാതവനിതരണ വകുപനില് എന്ട്രെനി കകേഡറനില് ഉണഭായ/
ഉണഭാകുന്ന ഒഴെനിവുകേള (റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയഭാന് കേഴെനിയുന്നവ) എലഭാലാം പനി.എസച്ച്.സനി.  ക്കച്ച്
റനികപഭാര്ടച്ച് ചചയനിട്ടുണച്ച്.  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ പനി.എസച്ച്.സനി.യനില് നനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
മുറയച്ച് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന. 

ചലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയങ്ങളനിചല അകനവഭാസനികേളക്കച്ച് കറഷന് സഭാധനങ്ങള 

358 (3746) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷച്ച് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചലപ്രസനി  സഭാനനികടഭാറനിയങ്ങളനിചല  അകനവഭാസനികേളക്കച്ച്  സനിവനില്
സഹപസച്ച് മുഖഭാനരലാം കറഷന് സഭാധനങ്ങള നല്കേനിയനിരുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഇവ  അകനവഭാസനികേളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം അകനവഭാസനികേളക്കച്ച് അരനി ഉളചപചടയുളള
സഭാധനങ്ങള നൽകുന്നതനിനച്ച് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ചലപ്രസനി  സഭാനനികടഭാറനിയങ്ങളനിചല  അകനവഭാസനികേളക്കച്ച്  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെച്ച്
ചപര്മനിറച്ച് വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളചപടുത്തനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം നടപനിലഭാക്കുനണച്ച്. 

(ബനി&സനി)   സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  2016  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ
നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയകതഭാടുകൂടനി   എ.പനി.എല് എസഭാബനിചഷ്മെന്റെച്ച് ചപര്മനിറകേളക്കച്ച്
നനിലവനിചല ഹടഡച്ച്  ഓവര് വനിഹനിതത്തനില് കസഭാക്കച്ച് ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചരലത്തനില്
വനിതരണലാം തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരുന.  എന്നഭാല് ഇത്തരലാം കേഭാര്ഡുകേള
ചസഷലല് ചപര്മനിറച്ച്  ആയനി   പരനിവര്ത്തനലാം നടത്തനി നനിലവനില് നലനി  വന്നനിരുന്ന
അളവനില് ഭക്ഷലധഭാനല വനിഹനിതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

അരനിയനില് മഭായലാം കചര്ക്കുന്ന സസകേഭാരല മനില്ലുകേള 

359 (3747) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  ലഭലമഭാകക്കണ  അരനിയനില്
സസകേഭാരല മനില്ലുകേള മഭായലാം കചര്ക്കുനചവന്ന വസ്തുത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ഇത്തരലാം  തനിരനിമറനി
നടത്തനിയ  ഏചതങനിലലാം  മനിലനിചനതനിചര  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ചനലച്ച് ല  അരനിയഭാക്കനി സലാംസ്ഥഭാനചത്ത
കറഷന്  കേടകേളനിലൂചട  വനിതരണലാം  ചചയണചമന്നച്ച്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടച്ച്  ആവശലചപടുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  കേചണത്തനിയ  ക്രമകക്കടുകേചള  തടര്ന്നച്ച്  ഒരു
മനിലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയകേയുലാം തടര്നടപടനി സസതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണച്ച്. 

(സനി)   സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കേര്ഷകേരനില് നനിന്നച്ച് സലാംഭരനിക്കുന്ന ചനലച്ച് ല അരനിയഭാക്കനി
കറഷന്കേടകേളനിലൂചട വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതനിനച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിച ചനലച്ച് ല
സലാംഭരണ  സലാംസരണ  വനിപണന  വനിതരണ  പദതനിയഭാണച്ച്  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതച്ച്. 
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അനര്ഹര് ബനി.പനി.എല്. ലനിസനില് 

360  (3748)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന

കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സഹപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്  കേഭാര്ഡനില്  അനര്ഹര്  (സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്,

ചപന്ഷന്  വഭാങ്ങുന്നവര്)  ബനി.പനി.എൽ.  ലനിസനില്  കേടനകൂടനിയനിരനിക്കുന്നതച്ച്

ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അര്ഹരഭായ  പഭാവചപടവര്  ബനി.പനി.എൽ.  ലനിസനില്  നനിന്നച്ച്

ഒഴെനിവഭാക്കചപടതച്ച് തനിരുത്തുവഭാന് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)    കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

സര്ക്കഭാര് നനിശയനിചനിട്ടുളള റഭാങനിലാംഗച്ച് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണച്ച് കേരടച്ച് മുന്ഗണനഭാ

പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളളതച്ച്.   കേരടച്ച്  പടനികേയനില്  ആകക്ഷപങ്ങളുളളപക്ഷലാം

പഞഭായത്തച്ച്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായുളള  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാചകേ

പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുവഭാന്  അവസരലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ചവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനിയുചട

തതീരുമഭാനത്തനില്  പരഭാതനിയുളള പക്ഷലാം ജനിലഭാ  കേളക്ടര് അദലക്ഷനഭായുളള അപതീല്

കേമ്മേനിറനിക്കച്ച് പരഭാതനി സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം അവസരലാം നല്കേനിയനിരുന.  പരഭാതനിക്കഭാചര

ചവരനിഫനികക്കഷന് കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  അപതീല് കേമ്മേനിറനികേളനിലലാം  കനര്ക്കഭാഴ്ച നടത്തനിയുലാം

കരഖകേള  പരനികശഭാധനിചലാം  പരഭാതനി  തതീര്പഭാക്കനി  അര്ഹരഭായവചര   പടനികേയനില്

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.    ചതറഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നവര്ക്കച്ച്   നനിയമപ്രകേഭാരലാം

ആറുമഭാസലാംവചര  തടവച്ച്,  പനിഴെ  തടങ്ങനിയ  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള   സസതീകേരനിക്കുന്നതച്ച്

സലാംബന്ധനിചച്ച്  കറഷന്കേടകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ചചയ  പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡച്ച്

കഫഭാറത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതവചര

പ്രഥമ  ദൃഷ്ടലഭാ  അനര്ഹരഭായവര്  ആനുകൂലലലാം  ഹകേപറന്നതനില്നനിനലാം  സസയലാം

വനിട്ടുനനില്കക്കണതഭാചണന്നച്ച്  അറനിയനിക്കുന്ന  കപഭാസറുകേള  പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം

കറഷന്  ഡനികപഭാകേളനിലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.   കൂടഭാചത  അനര്ഹരഭായവര്

വഭാങ്ങനിചയടുത്ത  ധഭാനലത്തനിചന്റെ  വനിലയുലാം/പനിഴെയുലാം  ഈടഭാക്കഭാനുളള  നനിയമപരമഭായ

നടപടനിയുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാചണനലാം അറനിയനിപച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 
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ചപഭാതവനിതരണ വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര് 

361 (3749) ശതീ  .  സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതവനിതരണ  വകുപനില്  എത  ജതീവനക്കഭാരുചണനലാം  എത  കപര്
ചഡപറ്റ്യൂകടഷന് വലവസ്ഥയനില് കജഭാലനി ചചയ്യുനചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനില്  അധനികേമഭായനി  ഉള  ജതീവനക്കഭാചര  സഹപകകേഭായനികലക്കച്ച്
പുനര് വനിനലസനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹപകകേഭായനില് ശമ്പള പരനിഷരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്
എന്നകത്തക്കച്ച്  നടപഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുചമന്നഭാണച്ച്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതച്ച്  എന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ചപഭാതവനിതരണ വകുപനില് ആചകേ  3419 ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനിലണച്ച്.
ആയതനില് 1125 ജതീവനക്കഭാര് ചഡപറ്റ്യൂകടഷന് വലവസ്ഥയനില് കജഭാലനി ചചയ്യുന. 

(ബനി) വകുപനില് അധനികേമഭായനി ജതീവനക്കഭാരനില. 

(സനി) ഇല.  ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

പൂതക്കുളലാം ഗ്രമപഞഭായത്തനിചല മഭാകവലനി കസഭാര് 

362 (3750)  ശതീ  .    ജനി  .    എസച്ച്  .    ജയലഭാല് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളചപട പൂതക്കുളലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല
പുത്തന്കുളലാം  എന്ന  സ്ഥലത്തച്ച്  ഒരു  പുതനിയ  മഭാകവലനികസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്
ജനപ്രതനിനനിധനി നല്കേനിയനിരുന്ന നനികവദനലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതനികനല് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷല  സനിവനില്  സഹപസച്ച്  വകുപച്ച്  ചസഷലല്  ചസക്രടറനി  ഇത
സലാംബന്ധനിചച്ച് റനികപഭാര്ടച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പുത്തന്കുളത്തച്ച് മഭാകവലനികസഭാര് ഉടന് തചന്ന പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകമഭാ;
ഇചലങനില് തടസങ്ങള എചനലഭാചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) സഭാധലതഭാ പഠനത്തനിനച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി) ഇല. 
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(ഡനി)  പൂതക്കുളലാം ഗ്രമപഞഭായത്തനില് നനിലവനില് ഒരു സഹപകകേഭാ സൂപര്മഭാര്ക്കറച്ച്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  രണഭാമചതഭാരു ഔടച്ച് ചലറച്ച്   ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ
സസൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനികനഭാടച്ച്  ആവശലചപടനിട്ടുണച്ച്.  ആയതച്ച്
ലഭലമഭാക്കുന്ന  മുറയച്ച്  സഭാധലതഭാപഠന  റനികപഭാര്ടനിചന്റെയുലാം  ജതീവനക്കഭാരുചട  ലഭലതയുചടയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനികസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനച്ച്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണച്ച്. 

സഹപകകേഭായനിചല ശമ്പള പരനിഷരണലാം 

363 (3751) ശതീ  .    എസച്ച്  .    ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹപകകേഭായനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  പുതനിയ  ശമ്പള  പരനിഷരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്തുചകേഭാണഭാചണനലാം  എന്നകത്തക്കച്ച്
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് കേഴെനിയുചമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില് സഹപസച്ച് വകുപനില് നനിനലാം എത കപര് സഹപകകേഭായനില്
ചഡപറ്റ്യൂകടഷനനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനി വരുനണച്ച്. തസനികേ തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സഹപകകേഭായനിചല സഭാഫച്ച് ചസ്ട്രേലാംഗ്തച്ച് എതയഭാണച്ച് എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.  ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി)  സഹപകകേഭായനില്  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വലവസ്ഥയനില്  1127  ജതീവനക്കഭാര്
കജഭാലനി ചചയ്യുന.  തസനികേ തനിരനിചളള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(സനി)  സഹപകകേഭായനിചല സഭാഫച്ച് ചസ്ട്രേലാംഗ്തച്ച് 3550 ആണച്ച്. 

ഭക്ഷലധഭാനലനനിരക്കച്ച് കൂട്ടുചമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം 

364  (3752)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017  ജൂഹല ഒന്നഭാലാം തതീയതനി  മുതല് ഭക്ഷലധഭാനല നനിരക്കച്ച്  കൂട്ടുചമന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരനിനച്ച് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില് അതമഭായനി ബന്ധചപടച്ച് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനച്ച് ഉണഭാകുന്ന അധനികേ
ബഭാധലത എതയഭാണച്ച്;

(സനി)  അധനികേ  ബഭാധലത  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  മഭാര്ഗങ്ങളഭാണച്ച്
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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ഉത്തരലാം 

(എ) ഇല. 

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല. 

വനിലക്കയറലാം ഫലപ്രദമഭായനി കനരനിടുന്നതനിനച്ച് ഏജന്സനികേള 

365 (3753) ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന് :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടച്ച് റസഭാഖച്ച് :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് വനിലക്കയറലാം ഫലപ്രദമഭായനി കനരനിടുന്നതനിനച്ച്  ഏചതലഭാലാം

ഏജന്സനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

വനില നനിയനണ ചസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില്  അവശലസഭാധനങ്ങളുചട  വനിലനനിലവഭാരലാം,  ലഭലത  എന്നനിവ

സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അറനിയുന്നതനിനുലാം  അവ മുന്കൂടനി  അപഗ്രഥനിചച്ച്  പരനിഹഭാര

മഭാര്ഗങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച്  പ്രസ്തുത

വനിലനനിയനണ ചസലനില് ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഏചതലഭാലാം  ഏജന്സനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്

ഏകകേഭാപനിപനിചനിട്ടുളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വനിലനനിയനണ  ചസലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനച്ച്

വനിപുലമഭായ കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഭക്ഷല    സനിവനില്    സഹപസച്ച്   വകുപനിചന്റെ   കേതീഴെനില്   സഹപകകേഭാ

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണച്ച്.  

(ബനി-ഇ)  നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  വനിലനനിലവഭാരലാം  നനിയനനിചച്ച്  ഭക്ഷല

വസ്തുക്കള  ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  price  monitoring

cell രൂപതീകേരനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 
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കഹഭാടലകേളനില് ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങളുചട വനില ഏകേതീകേരനിക്കല് 

366 (3754)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത കഹഭാടലകേളനില് ഒകര ഇനലാം ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളക്കച്ച്
വനിവനിധ തരത്തനിൽ വനില ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കഹഭാടല് വനില ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം എചനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണച്ച് നനിലവനിലളചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനില  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനില്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിചലങനില് ആയതച്ച് ഏര്ചപടുത്തുന്നതനിനച്ച് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളുചട ഗണകമന, അളവച്ച്, കഹഭാടലകേളുചട അടനിസ്ഥഭാന
സസൗകേരലങ്ങള,  നലന്ന  കസവനലാം  എന്നനിവയുചട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  ഒകര  ഇനലാം
ഭക്ഷണ സഭാധനങ്ങളക്കച്ച് വനിവനിധ തരത്തനില് വനില ഈടഭാക്കുന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  കഹഭാടലടമകേള  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട  വനില  അനലഭായമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതച്ച്
തടയുന്നതനിനച്ച്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്ക
വനിധത്തനില്  വനിലവനിവര  പടനികേ  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ,  വനിലവനിവര   പടനികേയനില്
പ്രദര്ശനിപനിച  നനിരക്കനിലലാം  അധനികേമഭായനി  വനില  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നച്ച്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര   1977 ചല  Kerala
Food  Stuffs  (Display  of  prices  by  catering  establishment  order),  1977
ചലയുലാം 1980 ചലയുലാം Kerala Essential Commodities (maintenance of account
and  display  of  price  and  stock)  order  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.   എന്നഭാല്  സഭാര്  വനിഭഭാഗത്തനില്ചപട  കഹഭാടലകേചള
ഇക്കഭാരലത്തനില് പരനിഗണനിക്കഭാന് കേഴെനിയനില. 

(സനി) കഹഭാടലകേളനിചല ഭക്ഷണപദഭാര്തങ്ങളുചട വനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി
രൂപലാം നലനിയ ''2015 ചല കകേരള കഹഭാടലകേള (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം) ബനില്''
ബനില് നമ്പര് 382 ആയനി പ്രസനിദതീകേരനിചചവങനിലലാം പതനിമൂന്നഭാലാം കകേരള നനിയമസഭഭാ
സകമ്മേളന കേഭാലയളവനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വയവഭാന് കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്
ലഭാപഭായനിരുന.   ഈ  വനിഷയത്തനികനല്  തടര്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ഹകേചക്കഭാകളണതഭായനിട്ടുണച്ച്. 
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തലലകജഭാലനിക്കച്ച് തലലകവതനലാം 

367 (3755) ശതീ  .   എസച്ച്  .   ശർമ്മേ : തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലലകജഭാലനിക്കച്ച്  തലലകവതനലാം  എന്ന  സുപ്രതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുചട

അടനിസ്ഥഭാനത്തനില്  സഹപകകേഭായനിചല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച്  തലലകവതനലാം

നല്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  സഹപകകേഭായനിചല തഭാല്ക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കച്ച് ഇകപഭാള നല്കുന്ന

കവതനലാം എത രൂപയഭാചണന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹപകകേഭായനില്  സ്ഥനിരചപടുത്തഭാത്ത  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്

എത കപരുചണന്നച്ച് ജനില തനിരനിചച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)    ഈ വനിഷയത്തനില് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.     

(ബനി) സഹപകകേഭായനിചല  തഭാത്കേഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാരുചട നനിലവനിചല കവതനലാം

അനുബന്ധമഭായനി* കചര്ക്കുന. 

(സനി) സഹപകകേഭായനില് സ്ഥനിരചപടുത്തഭാത്ത തഭാത്കേഭാലനികേ   ജതീവനക്കഭാരുചട

ജനില തനിരനിചളള വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച് പുതക്കല് 

368  (3756)  ശതീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച്  പുതക്കലമഭായനി  ബന്ധചപടച്ച്  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗച്ച്

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങനില് എന്നഭാണച്ച് നടത്തനിയചതന്നച്ച് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതച്ച്  പൂര്ണമഭായുലാം  ഫലപ്രദമഭായുലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞനിടനില

എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണച്ച്.
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(സനി) എങനില് ഇതമൂലലാം അര്ഹരഭായ ഒടനവധനി കപര് മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില്
നനിനലാം പുറത്തഭായനി എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതച്ച്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറച്ച്
എന്നഭാല്  "ഒരു  പരനിപഭാടനിയുകടകതഭാ  സതീമനിചന്റെ  ആസൂതണചത്തകയഭാ
നനിര്വഹണചത്തകയഭാ  ജനങ്ങള  സലാംഘടനിതമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുന്ന പ്രക്രനിയ'' യഭാണച്ച്.  കൂടഭാചത ചസക്ഷന് 27 പ്രകേഭാരലാം ഈ
സതീമുമഭായനി ബന്ധചപട മുഴുവന് കരഖകേളുലാം പബനികേച്ച് കഡഭാചമയനിനനില് വയണചമനലാം
ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്ന  രതീതനിയനില്  ലഭലമഭാക്കണചമനലാം
അനുശഭാസനിക്കുന.  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതനുസരനിചച്ച്  പ്രഭാകദശനികേ
ഭരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ  പഞഭായത്തുകേകളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേകളഭാ  അചലങനില്
മകറചതങനിലലാം ഏജന്സനി മുകഖനകയഭാ നനിശനിത സമയപരനിധനിക്കുളളനില് തടര്ചയഭായനി
കസഭാഷലല്  ഓഡനിറച്ച്  നടകത്തണതഭാചണന്നച്ച്  ചസക്ഷന്  28(1)  നനിഷര്ഷനിക്കുന.
കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച് പുതക്കലമഭായനി ബന്ധചപടച്ച്  കസഭാഷലല് ഓഡനിറച്ച്  നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിചവരുന. 

(സനി&ഡനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  പ്രകേഭാരലാം  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗക്കഭാചര  കേചണത്തുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുളള  റഭാങനിലാംഗച്ച്

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  20-10-2016-നച്ച്  കേരടച്ച്  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം

പടനികേയനികനല്  ആകക്ഷപമുളളവര്ക്കച്ച്  20-10-2016  മുതല്  5-11-2016  വചര

അവസരലാം ഒരുക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 21-10-2016 മുതല് 12-11-2016 വചര അപതീലകേള

സമര്പനിക്കുന്നതനിനച്ച്  അവസരമുണഭായനിരുന.  അതയുലാം  കേഭാലലാം  ആകക്ഷപലാം

സമര്പനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കച്ച് 7-1-2017-നച്ച് അവസരലാം നല്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

സഹപകകേഭായനില് ശമ്പളപരനിഷരണത്തനിനച്ച് നടപടനി 

369 (3757)  ശതീ  .    കമഭാന്സച്ച്  കജഭാസഫച്ച്  :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹപകകേഭായനില് ശമ്പളലാം പരനിഷരനിക്കുവഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സഹപകകേഭായനിചല  ചഡപറ്റ്യൂകടഷന്  വലവസ്ഥ  അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന്

ഈ സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവരുന്ന നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സഹപകകേഭായനില് സഭാഫച്ച് ചസ്ട്രേലാംഗ്തനിചനക്കുറനിചച്ച് പഠനിക്കഭാന് നനികയഭാഗനിച

ചപ്രഭാഡക്ടനിവനിറനി  കേസൗണസനില്  റനികപഭാര്ടച്ച്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില് അസനിസന്റെച്ച്  ചസയനില്സ് മഭാന്  ചഭാര്ജ്ജച്ച്  വഹനിക്കുന്ന എത

ഔടച്ച് ചലറകേള സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ഉണച്ച്;  ഇവര്ക്കച്ച് ചഭാര്ജ്ജച്ച്  അലവന്സച്ച് നല്കുവഭാന്

തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ) സഹപകകേഭായനിചല    ശമ്പള    പരനിഷരണലാം    സര്ക്കഭാരനിചന്റെ   സജതീവ

പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

(ബനി) സഹപകകേഭായനില്  കകേഭാമണ   സര്വതീസച്ച്   റൂളസച്ച്    രൂപതീകേരനിക്കുന്ന

കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്.  കകേഭാമണ സര്വതീസച്ച് റൂളസച്ച് നനിലവനില്

വരുന്ന മുറയച്ച് ചഡപറ്റ്യൂകടഷനച്ച് നനിയനണലാം ഉണഭാകുന്നതഭാണച്ച്. 

(സനി) സമര്പനിചനിടനില. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  അസനിസന്റെച്ച്   ചസയനില്സച്ച് മഭാന്  ചഭാര്ജ്ജച്ച്    വഹനിക്കുന്ന

780 ഔട ച്ച് ചലറകേള സലാംസ്ഥഭാനത്തുണച്ച്. ഇവര്ക്കച്ച് ചഭാര്ജ്ജച്ച് അലവന്സച്ച് നല്കുവഭാന്

നനിലവനിലളള ചടങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നനില. 

മഭാകവലനികസഭാര് വഴെനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന

ഭക്ഷലവസ്തുക്കള 

370 (3758)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനി  കസഭാര്  വഴെനി  ഇകപഭാള  ഏചതഭാചക്ക  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളഭാണച്ച്

സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നചതനലാം ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര് എത

രൂപ പ്രതനിവര്ഷലാം സബ്സനിഡനിയഭായനി നല്കുനചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ചപഭാതവനിപണനിചയക്കഭാളുലാം വനിലകൂടനി വനിലന നടത്തുന്ന നനികതലഭാപകയഭാഗ

സഭാധനങ്ങള ഏചതഭാചക്കചയനലാം ഇതച്ച് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസതീകേരനിച വരുന്നചതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ചചറുപയര്,  ഉഴുന്നച്ച്  കബഭാള,  വന്കേടല,  തവരപരനിപച്ച്,  വന്പയര്,

ചവളനിചചണ,  മുളകേച്ച്,  മലനി,  പഞസഭാര,  പചരനി,  മടയരനി,  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി,

ഒ.എലാം.എസച്ച്.എസച്ച്.  പുഴുക്കലരനി,  ഒ.എലാം.എസച്ച്.എസച്ച്.  പചരനി,  ആനഭാ  ഇതര ജയ

അരനി എന്നനിവ മഭാകവലനികസഭാര് വഴെനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുന.

ഇതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  150  കകേഭാടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനി

ഇനത്തനില് അനുവദനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി) ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാളുലാം വനില കൂടനി യഭാചതഭാരു നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലാം

വനിലന നടത്തുന്നനില. 

ഭക്ഷലവകുപനിചന്റെ വനില നനിരതീക്ഷണചസല് 

371 (3759) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :

ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന് പനി  . :

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷലവകുപനിചന്റെ കേതീഴെനില് വനില നനിരതീക്ഷണചസല് പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാചയന്നച്ച്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഫലപ്രദമഭായ വനിപണനി ഇടചപടലനിനച്ച് എചനഭാചക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണച്ച്
വനില നനിരതീക്ഷണചസല് നടത്തുന്നതച്ച്;

(സനി) വനില നനിരതീക്ഷണ ചസലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഭക്ഷല  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴെനില്  ഒരു  ജനിലഭാ  ഓഫതീസറുചട  റഭാങനിലളള
സഭാറനിസനിക്കല്  ഓഫതീസറുചട  ചുമതലയനില്  ഒരു  വനില  നനിരതീക്ഷണചസല്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന. 
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(ബനി)  22  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലനനിലവഭാരലാം  6  ജനിലകേളനില്
നനിന്നച്ച് കശഖരനിചച്ച് നനികതലന കകേന്ദ്ര ഗവണചമന്റെനിചന്റെ ഹപ്രസച്ച് കമഭാണനിററനിലാംഗച്ച് ചസലനിനച്ച്
സമര്പനിക്കുനണച്ച്.  ജനിലഭാ സഹപ ഓഫതീസച്ച് തലത്തനില് വനിപണനിയനിടചപടലനിനഭായനി
നടക്കുന്ന പരനികശഭാധനകേളുലാം ചറയ്ഡുകേളുലാം കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന. 

(സനി)   നനിലവനിചല പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കു പുറകമ ബന്ധചപട മറച്ച് വകുപ്പുകേചളയുലാം
കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  വനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനിയനിടചപടലനിനുമഭാ യനി
ചസലനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള തതീരുമഭാനലാം പരനിഗണനയനിലഭാണച്ച്. 

കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച് പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത്തവചര പരനിഗണനിക്കഭാന് നടപടനി 

372  (3760)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന
കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സഹപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം വന്നതനിചന തടര്ന്നച്ച് വനിവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ഒരു
പടനികേയനിലലാം ഉളചപടഭാചത കപഭായ കേഭാര്ഡുടമകേളക്കച്ച് കറഷന് നനികഷധനിക്കരുചതന്നച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗലാം ആളക്കഭാര്ക്കച്ച് കറഷന് നനികഷധനിക്കുന്ന സഭാഹചരലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പടനികേയനില് ഉളചപടഭാത്തവചര പരനിഗണനിചച്ച് കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച് നല്കേഭാന്
എചനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച് അടനിസ്ഥഭാന പ്രമഭാണമഭാക്കനിയഭാണച്ച് കറഷന്വനിതരണ
സലാംവനിധഭാനലാം നടനവരുന്നതച്ച്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  നനിലവനില് കറഷന്കേഭാര്ഡനില്
കപരുളളവരുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളചപടഭാചത  കപഭായവരുമഭായ  എലഭാ
ആളക്കഭാരുലാം  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില്  വരുന്നതഭാണച്ച്.
നനിലവനിചല  കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച്  റദ്ദേച്ച്  ചചയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം,  കറഷന് വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം
മചറലഭാ ആവശലങ്ങളക്കുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നതനിനഭാലലാം കറഷന്കേഭാര്ഡുളള ഒരഭാളക്കുലാം
അര്ഹതയുചണങനില് കറഷന് നനികഷധനികക്കണ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലനില. 

കേരടച്ച്  മുന്ഗണനഭാപടനികേ  ഗ്രഭാമസഭ  അലാംഗതീകേരനിചച്ച്  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഈ
സഭാഹചരലത്തനില്  കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച്  വനിതരണലാം  ഉടന്തചന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണച്ച്.
കറഷന്കേഭാര്ഡച്ച്  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയച്ച്  കറഷന്കേഭാര്ഡനിലഭാത്തവര്ക്കച്ച്
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കഭാവുന്നതഭാണച്ച്. 
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വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കഭാന് വനിപണനി ഇടചപടല് 

373  (3761)  ശതീ  .    കതഭാമസച്ച്  ചഭാണനി :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിചനനിര്ത്തഭാന്
വനിപണനിയനില് കൂടുതല് ഇടചപടല് നടത്തഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച വരുന്ന നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉത്പഭാദന  കമഖലയനില്  നനിനതചന്ന  പഴെലാം,  പചക്കറനി,  മറ
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള എന്നനിവ സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനച്ച്  കൂടുതല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനവച്ച്  കനരനിടഭാന്
സഹപകകേഭാ  മുകഖന  ശക്തമഭായ  വനിപണനി  ഇടചപടല്  പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം ചചയ്തുവരുന.   കൂടഭാചത  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങള
ഉളചപചട 28 ഇനലാം അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ചപഭാതവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല്
20  ശതമഭാനലാം  വചര  വനിലകുറചച്ച്  ഫതീ  ചസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
ചപഭാതജനങ്ങളക്കച്ച്  ആവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   ഇതച്ച്  കൂടഭാചത
ചഭായചപഭാടനി, മലനിചപഭാടനി, മുളകേച്ച് ചപഭാടനി, ചവളനിചചണ, പുളനി, ഏലലാം, മഞ്ഞളചപഭാടനി,
ഉപച്ച് എന്നതീ ഉല്പന്നങ്ങള  സഹപകകേഭായുചട സസനലാം ബഭാന്റെഭായ ശബരനി ബഭാന്റെനില്
ചപഭാതവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  ഇരുപതച്ച്  മുതല്  മുപതച്ച്  ശതമഭാനലാം
വനിലക്കുറവനില് വനിറവരുന.  കൂടഭാചത അരനിയുചട ലഭലത ഉറപച്ച് വരുത്തുന്നതനിനുലാം വനില
വര്ദനവച്ച്  തടയുന്നതനിനുമഭായനി   വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  അരനിക്കട  ചഫയറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലലാം  കനഭാണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലമഭായനി
എലഭാത്തരലാം അരനിയനിനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുനമുണച്ച്. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഗലഭാസച്ച് സനിലനിണറുകേളനില് അളവനില് ഉണഭാകുന്ന വലതലഭാസലാം 

374 (3762)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജച്ച് :  തഭാചഴെ കേഭാണുന്ന കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് വനിതരണലാം ചചയ്യുന്ന ഗലഭാസച്ച് സനിലനിണറുകേളനില് അളവനില്
ഉണഭാകുന്ന വലതലഭാസലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത സലാംബന്ധനിചച്ച്  മഭാധലമ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്

ഇത  സലാംബന്ധനിചച്ച്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണച്ച്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളചതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അളവനില്  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്ചക്കതനിചര  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.   കബഭാടനിലനിലാംഗച്ച്  പഭാന്റെനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  പഭാചകേ  വഭാതകേ

സനിലനിണറുകേള വനിതരണ ഏജന്സനികേള പരനികശഭാധന നടത്തനി കൃതലമഭായ അളവച്ച്

ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനു കശഷലാം മഭാതമഭാണച്ച്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നതച്ച്.

എങനിലലാം അളവനില് വലതലഭാസമുണഭാകുന്ന ചനില കകേസ്സുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി&സനി)   ഉണച്ച്.  മനിന്നല് പരനികശഭാധനകേളുലാം പ്രകതലകേ പരനികശഭാധനകേളുലാം

നനിരനരലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര നനിയമ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്.  കൂടഭാചത

പരഭാതനികേളക്കച്ച് മുന്തൂക്കലാം നല്കേനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി വലഭാപഭാര സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലലാം

ചഡലനിവറനി  വഭാഹനങ്ങളനിലലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറുണച്ച്.   അളവനില്  കുറവച്ച്

എല്.പനി.ജനി  നനിറചച്ച്  വനില്പന  നടത്തനിയ  ഇനലന്  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷന്

ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ഇന്ചഡയ്ന്  കബഭാടനിലനിലാംഗച്ച്  പഭാന്റെനിനച്ച്  എതനിചര  നനിയമ  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കൂടഭാചത  അളവനില്  വലതലഭാസലാം  വരുത്തനി  വനില്പന

നടത്തുന്നവര്ചക്കതനിചര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണച്ച്. 

എലാം.ആര്.പനി. നനിരക്കനിചനക്കഭാളുലാം വനിലകൂടനി സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുന്ന നടപടനി 

375  (3763)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനചത്ത  തനികയറര്  കകേഭാലാംപക്സുകേകളഭാടുലാം  മളടനിപക്സുകേകളഭാടുലാം

കചര്ന്നച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കേഫകറരനിയ,  സ്നേഭാകച്ച്  കഷഭാപ്പുകേള,  മറച്ച്  കേടകേള,

എയര്കപഭാര്ടനിചല  കഷഭാപ്പുകേള,തനിരുവനനപുരലാം  നഗര  ഹൃദയത്തനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന തനികയററുകേള,  മുതലഭായവയനില്  എലാം.ആര്.പനി.  നനിരക്കനികനക്കഭാളുലാം

വനിലകൂടനി സഭാധനങ്ങള വനില്ക്കുന എന്നതച്ച് ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില്

ലതീഗല് ചമകട്രെഭാളജനി വകുപച്ച് കൃതലമഭായ പരനികശഭാധനകേള നടത്തഭാറുകണഭാ: ;  എങനില്

എത  സ്ഥഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര  2017  ജനുവരനി  മുതല്  നഭാളനിതവചര  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുണച്ച് ; സ്ഥഭാപനങ്ങളുചട കപരുവനിവരലാം, ജനില തനിരനിചച്ച് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണച്ച്. 

(ബനി) ഉണച്ച്.  MRP-കയക്കഭാള കൂടുതല് വനില ഈടഭാക്കനിയതനിനച്ച് 2017 ജനുവരനി

മുതല് സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് ആചകേ  6  കകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയച്ച്  35,500  രൂപ രഭാജനി

ഫതീസച്ച്  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.   ഇതനില് തനിരുവനനപുരലാം   നഗരഹ കൃദയത്തനിചല  മൂന്നച്ച്

തനിയററുകേളചക്കതനിചര  നനിയമനടപടനികേള  സസതീകേരനിച.   എയര്കപഭാര്ടനിനുളളനിചല

കലഭാഞനിചല  കേടകേളനില്  നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനയനില്  ഒരനിക്കല്  കരഖചപടുത്തനിയ

MRP  മറച വചചകേഭാണച്ച് കൂടനിയ വനില കരഖചപടുത്തനിയ സനിക്കര് ഒടനിചച്ച്  വനില്പന

നടത്തനിയ  ഒരു  വലഭാപഭാരനിചക്കതനിചര  കകേചസടുത്തച്ച്  നടപടനി  സസതീകേരനിച.  2017

ജനുവരനി മുതല് നഭാളനിതവചര 6 സ്ഥഭാപനങ്ങളചക്കതനിചര നടപടനി സസതീകേരനിച.  ജനില

തനിരനിചളള വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന: 

തനിരുവനനപുരലാം ജനില 

1. ശതീപതനഭാഭ തനികയറര്, കേനിഴെകക്കകകേഭാട, തനിരുവനനപുരലാം 

2. ഹകേരളനി തനികയറര്, അരനികസഭാ ജലാംഗ്ഷന്, തനിരുവനനപുരലാം 

3. ശതീ തനികയറര്, അരനികസഭാ ജലാംഗ്ഷന്, തനിരുവനനപുരലാം 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് ജനില 

1. ബണ ക്ലെെബച്ച്,  അസ്മെ ടവര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടച്ച് 

കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് ജനില 

1. ചമഹബൂബച്ച് കകേഭാലാംപകച്ച്, നര്ത്തകേനി തനികയറര്, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 

2.  വനിനഭായകേ മളടനിപകച്ച് തനികയറര്, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടച്ച്, കേഭാസര്കഗഭാഡച്ച് 



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 391

പഭാചകേവഭാതകേ തടനിപച്ച് 

376 (3764) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദച്ച് മുഹസനിന് പനി  . :
ശതീമതനി  സനി  .  ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴെ  കേഭാണുന്ന  കചഭാദലങ്ങളക്കച്ച്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സഹപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തച്ച് പഭാചകേവഭാതകേത്തനിചന്റെ അളവനിലലാം തൂക്കത്തനിലലാം തടനിപച്ച്
നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില് തടനിപച്ച് നടത്തുന്ന ഓയനില് കേമ്പനനികേളചക്കതനിചര എനച്ച്
ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേളഭാണച്ച് സസതീകേരനിചനിട്ടുളതച്ച്;

(സനി) പഭാചകേ വഭാതകേ സനിലനിണറുകേളക്കച്ച് വനിതരണ കേമ്പനനികേള എലാം.ആര്.പനി.
ചയക്കഭാള  അധനികേലാം  വനില  ഈടഭാക്കുന്നതച്ച്  ശദയനില്ചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില്
ഇതനിചനതനിചര എനച്ച് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുചമന്നച്ച് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണച്ച്.   കബഭാടനിലനിലാംഗച്ച്  പഭാന്റെനില്  നനിന്നച്ച്  ലഭലമഭാകുന്ന  പഭാചകേവഭാതകേ
സനിലനിണറുകേള  വനിതരണ ഏജന്സനികേള പരനികശഭാധന നടത്തനി കൃതലമഭായ അളവച്ച്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാതമഭാണച്ച്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കച്ച്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നതച്ച്.  എങനിലലാം  അളവനില്  വലതലഭാസമുണഭാകുന്ന  ചനില  കകേസ്സുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണച്ച്. 

(ബനി)  എറണഭാകുളത്തച്ച്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇനലന്  ഓയനില്  കകേഭാര്പകറഷന്
ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ഇന്ചഡയ്ന്  (എല്.പനി.ജനി.)  കബഭാടനിലനിലാംഗച്ച്  പഭാന്റെനില്  ലതീഗല്
ചമകട്രെഭാളജനി  വകുപച്ച്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ടനി  ഓയനില്  കേമ്പനനിചക്കതനിചര
കകേചസടുക്കുകേയുലാം 7.5 ലക്ഷലാം രൂപ (ഏഴെച്ച് ലക്ഷത്തനി അമ്പതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാതലാം)
രഭാജനിഫതീസച്ച് ചുമത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണച്ച്. 

(സനി)  ഇല.   എങനിലലാം  പഭാചകേവഭാതകേത്തനിനച്ച്  ചനിലറ  വനിലന വനിലകയക്കഭാള
കൂടുതലഭായനി  ഈടഭാക്കുന  എന്നച്ച്  ഏചതങനിലലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പരഭാതനിചപടഭാല്
ഉടനടനി തചന്ന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണചമന്നച്ച്  എണക്കമ്പനനികേളക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലനിയനിട്ടുചണന്നച്ച് എണക്കമ്പനനികേളുചട സലാംസ്ഥഭാനതല കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്. 

(നക്ഷതചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3421,  3445,  3490,  3604,  3610,  3613  എന്നതീ
നമ്പര് കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള എഡനിറനിലാംഗച്ച് ബഭാഞനില് ലഭലമല.) 

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ) 
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ശശ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച:  സര്,  ഇന്നകലെ  സഭ  പനിരനിയുകമമാള്  അങച
നല്കേനിയ  റൂളനിളിംഗച  സളിംബനനിചച  ഞങള്കമാകകേ  പ്രയമാസവളിം  ദദുഃഖവമുണച.
അകമാരരളിം ഉന്നയനികമാന് അങച അനുവദനികണളിം. 

മനി  .   സശകര്: റൂളനിളിംഗനികന സളിംബനനിചച വശണളിം സളിംസമാരനിക്കുന്ന പതനിവനില. 

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച: സര്, റൂളനിളിംഗനികന കചമാദരളിം കചയ്യുകേയല.  അങകയ
ആദരനിക്കുകേയുളിം  ബഹുമമാനനിക്കുകേയുളിം  കചയ്യുന.  പകക്ഷെ  ഞങകള  സളിംബനനിചച
അതച വലെനിയ കവദനയുണമാകനി.  

മനി  .    സശകര്:  അങച  ഇരനിക.  അങകനയുള്ള  കേശഴച വഴകമുകണമാകയന്നച
പരനികശമാധനിചച  കചയര്  മറുപടനി  പറയമാളിം.  ഇരനിക..   കേശഴ്വഴകങകളലമാളിം
പരനികശമാധനിചച കചയര് നനിലെപമാടച സസശകേരനികമാളിം.  ഇകപമാള് അങച ഇരനിക.  പശസച.
ഞമാന് പരനികശമാധനിചതനിനുകശഷളിം മറുപടനി പറയമാളിം. പശസച....  

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച: സര്, ഇകമാരരളിം അകങയച എഴുതനിത്തന്നനിട്ടുണച. 

മനി  .   സശകര്: അങച  എഴുതനിത്തന്നതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില്  കചയര്
പരനികശമാധനിചച    നനിലെപമാടച  സസശകേരനിക്കുന്നതമാണച.   ഇരനിക....   കേശഴച വഴകങള്
പരനികശമാധനിചതനിനുകശഷളിം നനിലെപമാടച സസശകേരനികമാളിം.  അങച ഇരനിക. 

കചയറനികനമാടച ഒരളിംഗളിം ഒരു ആവശരളിം ഉന്നയനിക്കുകമമാള് ഇരുഭമാഗത്തുനനിനളിം
പനിന്തുണചളിം  അലമാകതയുളിം  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന  രശതനി  പലെകപമാഴുളിം  ബഹുമമാനകപട
അളിംഗങള് തുടരുനണച.  അതച ശരനിയല. 

II. അടനിയന്തരപ്രകമയളിം 

തമാനൂരനികലെ അക്രമ സളിംഭവളിം 

മനി  .   സശകര്: ഇവനികട അടനിയന്തരപ്രകമയമമായനി വന്ന വനിഷയളിം   സബ്മനിഷനമായനി
ഉന്നയനിക്കുന്നതനിനച  ബനകപട  മണ്ഡലെത്തനികലെ  എളിം.എല്.എ.  കനരകത്തതകന്ന
എഴുതനിത്തന്നനിരുന.   എങനിലളിം  അടനിയന്തര  പ്രകമയത്തനിനച   അവതരണമാനുമതനി
കതടനികകമാണച സളിംസമാരനികമാന് അനുവദനിക്കുകേയമാണച. 

മലെപ്പുറളിം  ജനിലയനികലെ  തമാനൂരനില്  കേഴനിഞ്ഞ  രണദനിവസമമായനി  കപമാലെശസളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.) അക്രമനിസളിംഘവളിം കചര്ന്നച നടത്തനിയ കതര്വമാഴച ചമൂലെളിം നനിരവധനി
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വമാഹനങളളിം  വശടുകേളളിം  മതരബനന ഉപകേരണങളളിം  തശവചച  നശനിപനിക്കുകേയുളിം
മുസശളിംലെശഗച-കകേമാണ്ഗ്രസച  പ്രവര്ത്തകേകര  ആക്രമനിക്കുകേയുളിം  വശടുകേള്  കേയറനി  നടത്തനിയ
അതനിക്രമങള്മൂലെളിം  നനിരവധനി  ആളകേള്  സലെത്തുനനിന്നച  പലെമായനളിം  കചയ്യുകേയുളിം
അക്രമളിം  നനിയനനികമാന്  ശമനികമാകത  അക്രമനികേളകട  കൂടമാളനികേളമായനി  കപമാലെശസച
മമാറനിയ  സനിതനിവനികശഷവളിംമൂലെളിം  ഉളവമായനിട്ടുള്ളതമായനി  പറയകപടുന്ന  ഗുരുതരമമായ
സനിതനിവനികശഷളിം സഭമാനടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചച  ചര്ച കചയ്യണകമന്നമാവശരകപടച
സര്വ്വശശ എന്.  ഷളിംസദശന്,  എ.  പനി.  അനനില് കുമമാര്,  അനൂപച കജകബച എന്നശ
അളിംഗങള് റൂള് 50 പ്രകേമാരളിം കനമാടശസച നല്കേനിയനിട്ടുണച. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  സമാമത്തനികേമമായനി വളകരയധനികേളിം
പനികന്നമാകളിം  നനില്ക്കുന്ന  മലെപ്പുറളിം  ജനിലയനികലെ  തമാനൂര്  മുനനിസനിപമാലെനിറനിയനികലെ
പണമാര കേടപ്പുറത്തച ചമാപപടനി തശരകദശ കമഖലെയനില് രമാഷശയ പ്രവര്ത്തകേര് തമനില്
2016-കലെ നനിയമസഭമാ കതരകഞ്ഞടുപനികനത്തുടര്നണമായ    രമാഷശയ സളിംഘര്ഷളിം
ഇടയനിടയച  രൂപകപടമാറുണച.  ഇവനിടകത്ത  ഭൂരനിഭമാഗളിം  ജനങളളിം  മതരബനനളിം
ഉപജശവനമമാകനിയനിട്ടുള്ളവരമാണച.  സനിരമമായനി ഐ.യു.എളിം.എല്.  സമാനമാര്തനികേള്
ജയനിചനിരുന്ന സമാനത്തച 2016-കലെ നനിയമസഭമാ കതരകഞ്ഞടുപനില് എല്.ഡനി.എഫച.
സസതന  സമാനമാര്തനിക്കുണമായ  വനിജയളിം  ഉള്കകമാള്ളമാന്  ചനിലെര്കച  ഇകപമാഴുളിം
കേഴനിയുന്നനില.   അതമാണച  സളിംഘര്ഷത്തനികന്റെ  അടനിസമാന  കേമാരണളിം.  രമാജരത്തച
അസഹനിഷ്ണുതയുകട  രമാഷശയത്തനികനതനികര  ഉയര്നവന്ന  ബഹുജനമാഭനിപ്രമായളിം  നമാളിം
കേണതമാണച.  തമാനൂരനികലെ  അക്രമസളിംഭവളിം  ചനിലെരുകട  അസഹനിഷ്ണുതയുകട
സൃഷനിയമാണച.  ആദരണശയരമായ  മുഹമദച  അബ്ദുറഹനിമമാന്,   ഇ.  കമമായ്തു  മമൗലെവനി
അടകമുള്ളവര്  മുമച  ആക്രമനികകപട  സലെളിം  കൂടനിയമാണനിതച.  ഇകഴനിഞ്ഞ
നനിയമസഭമാ  കതരകഞ്ഞടുപനികലെ  സമാനമാര്തനിയുളിം  ഇകപമാള്  ഈ  സഭയനികലെ
അളിംഗവമമായ  ശശ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമാന്  ഇകത  സലെത്തച  ആക്രമനികകപടനിട്ടുണച.
11-3-2017-നച  തമാനൂര്  കപമാലെശസച  കസ്റ്റേഷന്  പരനിധനിയനികലെ  പണമാര  കേടപ്പുറത്തുളിം
ചമാപപടനിയനിലളിം,  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)  പ്രവര്ത്തകേനമായ  നമൗഫലെനികന്റെ  തലെയനില്
കകേടനിയ ചുവന്ന മുണച മുസശളിംലെശഗച പ്രവര്ത്തകേര് അഴനിപനിചതനികനത്തുടര്ന്നച സലെത്തച
വശണളിം  സളിംഘര്ഷമുണമായനി.   സളിംഘര്ഷ  സലെത്തച  സളിംഘടനിചനനിന്നനിരുന്ന
അഞ്ഞൂകറമാളളിം   ആള്കമാകര  കപമാലെശസച  കേണശര്  വമാതകേവളിം  ലെമാത്തനിപ്രകയമാഗവളിം
നടത്തനി  പനിരനിചയച.   സളിംഘര്ഷളിം  നനിയനണവനികധയമമാകമാനുള്ള  നടപടനികേള്
മമാത്രമമാണച  കപമാലെശസച  സസശകേരനിചതച.  കേടപ്പുറത്തച  കൂടനിയനിട  വലെകേളളിം  കഷഡ്ഡുകേളളിം
വശടുകേളനില്  നനിര്ത്തനിയനിടനിരുന്ന  വമാഹനങളളിം  അക്രമത്തനില്  നശനിചനിട്ടുണച.
കമല്പറഞ്ഞ സളിംഭവത്തനിനച തമാനൂര് കപമാലെശസച കസ്റ്റേഷനനില് കക്രളിം നളിം. 107/2017
ആയനി കേണമാലെറനിയമാവന്ന രണമായനിരകത്തമാളളിം കപകര പ്രതനികേളമാകനി കകേസച രജനിസ്റ്റേര്
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കചയനിട്ടുള്ളതുളിം  31  കപകര കേസ്റ്റേഡനിയനികലെടുത്തനിട്ടുള്ളതുമമാണച.  സളിംഘര്ഷകത്തത്തുടര്ന്നച
ഇരുവനിഭമാഗത്തനികലെ   വശടുകേളളിം  മതരബനനത്തനിനുപകയമാഗനിക്കുന്ന  വലെ,  കഷഡച
എന്നനിവയുളിം കേത്തനി നശനിചനിട്ടുണച.   തമാനൂര് കപമാലെശസച കസ്റ്റേഷനനികലെ ഡനിപമാര്ട്ടുകമന്റെച
വമാഹനത്തനിനുളിം  ഡഡ്യൂടനിയനിലണമായനിരുന്ന  കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസകന്റെ  സസകേമാരര
വമാഹനത്തനിനുളിം  കകേടുവരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുളിം  കമമാത്തത്തനിലള്ള  നമാശനഷളിം
തനിടകപടുത്തനിയനിടനിലമാത്തതുളിം ആണച. കപമാലെശസച പമാര്ടനിക്കുകനകരയുണമായ കേകലറനില്
തനിരൂര്-തമാനൂര്  കപമാലെശസച  ഇന്കസക്ടര്മമാര്,  തമാനൂര്  എസച.ഐ.  എന്നനിവര്
ഉള്കപകട  12  കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസര്   പരനികകറച  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത
കതടനിയനിട്ടുണച.    തനിരൂര് സര്കനിള് ഇന്കസക്ടറുകട പരനികച ഗുരുതരമമാണച.  ഉത്തര
കമഖലെമാ  ഡനി.ജനി.പനി.,  മലെപ്പുറളിം  ജനിലമാ  കപമാലെശസച  കമധമാവനി  തുടങനിയ  ഉന്നത
കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസര്  സളിംഭവ  സലെകത്തത്തനി  ആ  പ്രകദശത്തച
സമമാധമാനമാന്തരശക്ഷെളിം  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനച  മുന്കേകയ്യടുത്തുവരുന.   തനിരൂര്
ഡനികവ.എസച.പനി.-യുകട  കനതൃതസത്തനില്  ഇരുനൂകറമാളളിം  കപമാലെശസകേമാര്  അവനികട
ഡഡ്യൂടനിയനിലള്ളതുളിം  ജനജശവനിതളിം  സമാധമാരണനനിലെ  കകേവരനിചനിട്ടുള്ളതുമമാണച.  തമാനൂരനില്
സളിംഘര്ഷളിം ഇടയനിടയ്ക്കുണമാകുന്നതനിനമാല് പ്രകതരകേ കേണ്കടമാള് റൂളിം സമാപനികമാനുളിം
കൂടുതല്  കപമാലെശസച  കസനകയ  നനികയമാഗനികമാനുളിം  നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.
സളിംഭവവമമായനി  ബനകപടച  16  കപകര  പ്രനിവന്റെശവച  അറസ്റ്റേച  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുളിം
കകേസനിലള്കപട  പ്രതനികേള്കകതനികര  ശക്തമമായ  നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമമാണച.
ഈ സമാഹചരരത്തനില്  ഇകമാരരളിം സഭ നനിര്ത്തനിവചച ചര്ച കചകയ്യണ ആവശരമനില.

ശശ  .    എന്  .    ഷളിംസദശന്:  സര്,  തമാനൂരനില്  കേഴനിഞ്ഞ  രണദനിവസമമായനി
കപമാലെശസച  നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുന്ന  അതനിക്രമങളളിം  കതര്വമാഴ്ചയുളിം  സഭയുകടയുളിം
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയുളിം  ശദ്ധയനില്കകമാണവരമാനമാണച  ഈ  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം
കകേമാണവന്നനിരനിക്കുന്നതച.  കപമാലെശസച അതനിക്രമത്തനില് നനിരവധനി വശടുകേളളിം വമാഹനങളളിം
പമാവകപട  മതരകത്തമാഴനിലെമാളനികേളകട  മതരബനന  ഉപകേരണങളകമമാകക
തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയമാണച;   കപമാലെശസനികന്റെ  നരനമായമാടച  ഇകപമാഴുളിം  തുടരുകേയമാണച.
സശകേളളിം  കുടനികേളമുള്കപകട  പമാവകപട  മതരകത്തമാഴനിലെമാളനികേള്  സസന്തളിം
നമാടനില്നനിന്നച കേയ്യനില് കേനിടനിയതുകമടുത്തച പലെമായനളിം കചയ്യുന്ന ദദുഃസനിതനിയമാണച ഇന്നച
തമാനൂരനിലള്ളതച.  ആളകേള് വശടുളിം  നമാടുളിം  വനിട്ടുകപമാകകേണ സനിതനി എനപറയുന്നതച
ഭയമാനകേമകല?  നമള്  കേമാശശരനിലളിം  മറ്റുമുള്ള  ചനിലെ  കസനനികേ  നടപടനികേളളിം
അര്ദ്ധകസനനികേ നടപടനികേളളിം കേമാണമാറുണച... (ബഹളളിം)..... 

മനി  .   സശകര്: പശസച..  ശശ.  ഷളിംസശര്..  പശസച.   പ്രകകേമാപനിതനമാകേകല
ശശ. പനി. കകേ. ബഷശര്......... അകദഹളിം സളിംസമാരനികകട. പശസച.. 

ശശ  .    എന്  .    ഷളിംസദശന്: സര്, കേമാശശരനികലെമാകക നടക്കുന്ന വലെനിയ കസനനികേ
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നടപടനികേകളക്കുറനിചച  നമള്  പത്രങളനികലെമാകക  വമായനികമാറുണച.  അതനികനകമാള്
മൃഗശയമമായനി  ഈ  പ്രകദശത്തച  കപമാലെശസച  അഴനിഞ്ഞമാടുകേയമാണച.  നമാടനികലെ
ജനങളമാകകേ  ഭശതനിയനിലെമാണച.  ഇവനികട  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി  അടനിയന്തര
പ്രകമയത്തനികന്റെ  ആമുഖത്തനില്  പറഞ്ഞ  കേമാരരങള്,  കപമാലെശസച  അകദഹകത്ത
കതറനിദ്ധരനിപനിചനിരനിക്കുകേയമാണച. യഥമാര്ത വനിവരങള് ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനികച
കകേമമാറനിയനിടനില.   അതനില്ത്തകന്നയുളള ഒരു പരമാമര്ശളിം,  'തമാനൂരനില് ഇടതുപക്ഷെളിം
ജയനിചതുകകേമാണമാണച  ഈ പ്രശ്നങകളമാകക ഉണമാകുന്നതച'  എനള്ളതച  കപമാലെശസച
റനികപമാര്ടമാകണമാ  എന്നറനിയമാന്  ഞങള്കച  തമാല്പരരമുണച.  അതുസളിംബനനിചച
വരക്തമമാകണളിം.  ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനിയുകട രമാഷശയമമായ  വനിലെയനിരുത്തകലെമാ
അഭനിപ്രമായ  പ്രകേടനകമമാ  ആകണങനില്  കുഴപമനില.  കനകരമറനിചച  കപമാലെശസച  തന്ന
റനികപമാര്ടതമാകണങനില്  ആ  കപമാലെശസനികന്റെ  സസഭമാവളിം  ഞമാന്  കൂടുതല്
വനിശദശകേരനികകണതനിലകലമാ?  ഇവനികട  പറഞ്ഞ  സളിംഭവളിം  ഇതുകപമാകലെയല;  ഒരു
വലെനിയ  സളിംഭവളിം  കപമാലെശസച  കൃതരമമായനി  മറചവചനിരനിക്കുകേയമാണച.  ബഹുമമാനകപട
മുഖരമനനി  ഇവനികട  പറഞ്ഞതുകപമാകലെതകന്ന  ഞമായറമാഴ്ച  രമാത്രനിയമാണച  ഈ
സളിംഭവങളകട  തുടകളിം.  ഞമായറമാഴ്ച രമാത്രനി കുഞ്ഞശചകന്റെ പുരയല് കസന എന്ന
ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേയുകട  വശടനിനച  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  പ്രവര്ത്തകേര്  കപകടമാള്
കബമാളിംബച   എറനിയുകേയമാണുണമായതച.  ആ വശടനിലണമായനിരുന്ന  ഗരമാസച  കുറനിയനില്
കപകടമാള് കബമാളിംബച തടനി  തശപനിടനിചച വശടമാകകേ കേത്തനി നശനിക്കുന്ന സനിതനിയുണമായനി.
കപമാലെശസനികന്റെ  റനികപമാര്ടനില്  അതനില.  ആ  പ്രകദശത്തച   കപമാതുകവ  രമാഷശയ
സളിംഘര്ഷമുണച.  അതച  സമതനിക്കുന.  പകക്ഷെ അതച  നനിയനനികകണ കപമാലെശസച
അവനികടയുണമായനിരുന്നനില.  അതുകകേമാണമാണകലമാ ഒരു വശടനിനുകനകര കബമാളിംകബറനിയമാനുള്ള
സമാഹചരരമുണമായതുളിം വലെനിയകതമാതനില് ആ വശടച കേത്തനിയതുളിം.  കപമാലെശസച എത്തമാന്
കവകേനികപമായനി. മമാത്രവമല കസനയുളിം കുടനികേളളിം ആ വശടനിലണമായനിരുന്നനില. അവര്
വശടനിലണമായനിരുകന്നങനില്  ഈ  സളിംഭവത്തനികന്റെകപരനില്  ആളപമായമുണമാകുമമായനിരുന.
അവര്  വശടനിലെനിലമാതനിരനികമാന്  കേമാരണളിം,  രണദനിവസളിം  മുമച  നടന്ന  സനി.പനി.ഐ.
(എളിം.)  അക്രമത്തനില്  പരനികകറച  ഇവര്  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിതയനിലെമാണച.
അങകന ആക്രമനിചച പരനികകലനിച വരക്തനിയുകട വശടമാണച വശണളിം കബമാളിംകബറനിഞ്ഞച
തകേര് ത്തതച. എകന്തമാരു കപശമാചനികേമമായ സമാഹചരരമമാണനിതച? ഇവനികട കപമാലെശസച
എത്തമാന് കവകേനി.  കപമാലെശസച  എത്തനിയതനിനുകശഷളിം  അവരുമമായനി  പ്രശ്നമുണമാകനിയതച
ഞങളമാരുമല.  അതച  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-നച  സസമാധശനമുള്ള  ഒരു  പ്രകദശമമാണച.
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കേമാരുമമായനിടമാണച  കപമാലെശസച  പ്രശ്നമുണമാകനിയതച.  കവകേനി
എത്തനിയ  കപമാലെശസച  അവനികട  തടനിചകൂടനി  നനിന്നനിരുന്ന  ആളകേകള  മമാറമാന്
ശമനിചകപമാള്  കപമാലെശസളിം  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-മമായനി  പ്രശ്നമുണമായനി.  അകപമാള്
കപമാലെശസച ആകേമാശകത്തയച കവടനിവച. ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനിയുകട റനികപമാര്ടനില്
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അതനില. തുടര്ന്നമാണച ആ പ്രകദശത്തച മണനികറുകേകളമാളളിം  കപമാലെശസനികന്റെ കതര്വമാഴ്ച
നടന്നതച.   സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  അക്രമളിം  കേമാണനിച.  അതനികന  പ്രതനികരമാധനികമാന്
കേഴനിയമാത്ത  കപമാലെശസച  ഒട്ടുമറളിം  മുതല്  എളമാരളിം  കേടപ്പുറളിം  വകരയുള്ള
നമാലകേശകലെമാമശറര്  സലെത്തച  കേണനില്കണവകരകയലമാളിം  തല്ലുകേയുളിം  വശടുകേളളിം
വമാഹനങളളിം മതരബനന ഉപകേരണങളളിം നശനിപനിക്കുകേയുളിം കചയ്തു.  കപമാലെശസച
വശടനില് കേയറനി സശകേകള  ഉപദ്രവനിച, കതറനിവനിളനിച. ഇതമാകണമാ ഇടതുപക്ഷെത്തനികന്റെ
കപമാലെശസച?  ഇങകന  കപശമാചനികേവളിം  ക്രൂരവമമായനി  കപരുമമാറുന്ന,  യമാകതമാരുവനിധ
മനുഷരതസവമനിലമാകത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഈ കപമാലെശസനികനയമാകണമാ ശശ. പനിണറമായനി
വനിജയകന്റെ  കപമാലെശസച  എനപറയുന്നതച?  അതച  വളകര  ഗമൗരവകത്തമാടുകൂടനി
കേമാണണളിം.  ജശവനുളിം  സസത്തനിനുളിം  സളിംരക്ഷെണളിം  നല്കകേണ  കപമാലെശസച  ആ
പ്രകദശത്തച  സളിംഹമാര  തമാണ്ഡവമമാടുകേയമാണച.  ഇവനികട  പലെരുളിം  പത്രങകളമാകക
ഉയര്ത്തനികമാണനിക്കുനണകലമാ. സളിംഭവത്തനികന്റെ ചനിലെ ചനിത്രങള് എകന്റെ കേയ്യനിലണച,
അതച ഞമാനനിവനികട കേമാണനികമാളിം. ഇതച വശടുകേള് വരമാപകേമമായനി  തകേര്കകപടതനികന്റെ
ചനിത്രങള്,  വമാഹനങള് തകേര്കകപട ചനിത്രങള്,  പമാവകപട മതരകത്തമാഴനിലെമാളനികേളകട
ഓകടമാറനിക്ഷെകേള്  തകേര്കകപട  ചനിത്രങള്,  മശന്  കലെമാറനികേള്  തകേര്കകപട
ചനിത്രങള്,  പമാവകപടവരുകട കുടനിലകേള് കേത്തനിച ചനിത്രങള്,  ഞങളകട പമാര്ടനി
ഓഫശസച തകേര്ത്തതച  (ചനിത്രങകളമാടുകൂടനിയ പത്ര കേടനിളിംഗുകേള് സഭയനില് ഉയര്ത്തനി
കേമാണനിച).  ഇകതമാകക  ഞമാന്  ഈ  സഭയനില്  വയമാളിം.  ആര്ക്കുകവണകമങനിലളിം
പരനികശമാധനികമാളിം.   കപമാലെശസളിംകൂടനി കചര്ന്നമാണച  ഇകതമാകക കചയതച.  കപമാലെശസച
ഇങകന  കപരുമമാറമാകമമാ?  പമാവകപട  മതരകത്തമാഴനിലെമാളനിയുകട  കബമാട്ടുളിം  വലെകേളളിം
കേത്തനിചനിരനിക്കുന.  അയമാളകട  ഉപജശവനമമാര്ഗ്ഗമമാണച  തകേര്കകപടതച.  വശടനിനകേത്തുകേയറനി
വശട്ടുപകേരണങള്  കേത്തനിചതനികന്റെ  ചനിത്രമമാണനിതച.  (ചനിത്രളിം  ഉയര്ത്തനി  കേമാണനിച).
ഇതുമമാത്രമല,   ഒരു  ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേകന്റെ  വശടനില്  വനിവനിധയനിനളിം  പ്രമാവകേകള
വളര്ത്തുനണച.  അതച ആ പ്രകദശകത്ത ആളകേളകട കഹമാബനിയമാണച.  സനി.പനി.ഐ.
(എളിം.)  പ്രവര്ത്തകേര്   പ്രമാവനികന്റെ  കൂടനിനച  തശവച.  അതനികന്റെ  ഫലെമമായനി  75
മനിണമാപ്രമാണനികേള്  കേത്തനികരനിഞ്ഞുകപമായനി.  ഇതമാണവനിടകത്ത  സനിതനിവനികശഷളിം.
ആ പ്രമാവനികന്റെ കൂടനില്നനിന്നച ഭമാഗനികേമമായനി രക്ഷെകപട രണച പ്രമാവനിന്കുഞ്ഞുങള് ആ
കൂടുകനമാകനിയനിരനിക്കുന്ന  ചനിത്രമുള്ള  വമാര്ത്ത  ഒരു  പ്രമാകദശനികേ  ടനി.വനി.-യനില്നനിന്നച
എനനികച അയചതന.  'മനദുഃസമാക്ഷെനി മരവനിച രമാഷശയ പ്രവര്ത്തകേരുകട മുന്നനിലെമാണച
നനിശബ്ദമമായനി  ഇവര്  പ്രതനികഷധനിക്കുന്നകതന്നച,  ആ  പ്രമാവനിന്കുഞ്ഞുങകള
ചൂണനികമാണനിചകകേമാണച  പ്രമാകദശനികേ കലെഖകേന് പറയുന്ന സനിതനിയുണമായനി.  വളകര
ഭയമാനകേമമായ  സമാഹചരരമമാണച  ഇന്നച  അവനികട  നനിലെനനില്ക്കുന്നതച.    ഇന്നകത്ത
മലെയമാള മകനമാരമ പത്രത്തനില് കൃതരമമായനി പറയുനണച, "തമാനൂരനില് മുപതച വശടുകേളളിം
മുപതച വമാഹനങളളിം തകേര്ത്തു, രണരകകമാടനി രൂപയുകട നഷളിം.'' ഈ നഷളിം മുഴുവനുളിം
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പമാവകപടവരുകടതമാണച.  ഇവനികട  രണരകകമാടനി  രൂപയുകട  നഷകമന്നച  പത്രളിം
പറഞ്ഞമാല്   ഞമാന്  പറയുന,  ഈ  നമാലകേനികലെമാമശറര്  പരനിസരത്തച
അക്രമനിസളിംഘത്തനികന്റെ  കൂകടനനിന്നച  കപമാലെശസച  അഞച  കകേമാടനി  രൂപയനിലെധനികേളിം
നമാശനഷമുണമാകനിയനിട്ടുകണന്നച.  കപമാലെശസനികന കപടനിചച  തശരകദശവമാസനികേള് വശടച
വനിടുനകവന്നമാണച  പത്രത്തനില്  പറയുന്നതച.   ഇകതമാനളിം  ഞങള്  കവറുകത
പറയുന്നതല,  ഇന്നകത്ത  പത്രത്തനില്  വന്ന  വമാര്ത്തയമാണച.  ഇന്നകത്ത  മമാധരമളിം
പത്രത്തനില്  പറയുന്നതച,  "സളിംഘര്ഷത്തനിനുകശഷളിം  സളിംഭവസലെകത്തത്തനിയ
കപമാലെശസച  അക്രമളിം  അഴനിചവനിടുകേയമായനിരുന.  കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസര്കച
അക്രമത്തനില് പരനികകറതനികന തുടര്ന്നമാണച കതര്വമാഴ്ച നടത്തനിയതച.  ആള് ബസമാര്,
ചമാപപടനി എന്നനിവനിടങളനിലെമാണച കപമാലെശസച അഴനിഞ്ഞമാടനിയതച.  തനിങളമാഴ്ച പുലെര്കച
പുരുഷന്മമാകര അകനസഷനിചമാണച കപമാലെശസച വശടുകേള് കേയറനിയനിറങനിയതച.  എന്നമാല്
പലെ  വശടുകേളനികലെയുളിം  കുടുളിംബനമാഥനമാര്  വനികദശത്തമാണച.  അരനിശളിം  തശരമാത്ത
കപമാലെശസകേമാര്  വമാഹനങള്ക്കുകനകര  തനിരനിയുകേയമായനിരുന.  വശടുകേളനിലളിം
സമശപകത്ത  കദവര്  ജുമമാമസ്ജനിദനിനച  മുന്വശത്തുളിം  നനിര്ത്തനിയനിടനിരുന്ന
വമാഹനങളമാണച  കപമാലെശസനികന്റെ  അക്രമത്തനിനനിരയമായതച.''  ഇകതലമാളിം  മമാധരമളിം
പത്രത്തനികലെ  വമാര്ത്തയമാണച.  (മമാധരമളിം  പത്രളിം  ഉയര്ത്തനികമാണനിച).  അങച
കേമാരരങള് വനിശദമമായനി അകനസഷനികണളിം. അങമാണച കപമാലെശസച വകുപനികന്റെ മനനി.
കപമാലെശസച വളകര കമമാശമമായനി കപരുമമാറുകേയമാണച. സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കന്റെ ഏരനിയമാ
കസക്രടറനി  പറഞ്ഞകേമാരരവളിം  മമാധരമളിം  പത്രത്തനിലണച.  അകതസമയളിം
കപമാലെശസനികനതനികര  രൂക്ഷെ  വനിമര്ശനങളമമായനി  രമാഷശയ  പമാര്ടനികേളളിം
രളിംഗകത്തത്തനി.   കപമാലെശസനികന്റെ ഭമാഗത്തച ഗുരുതരമമായ വശഴ്ചയുണമായതമായുളിം സര്കമാര്
നയമല  കപമാലെശസച  നടപമാക്കുന്നകതനളിം  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  ഏരനിയമാ  കസക്രടറനി
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  ഇതച  മമാധരമളിം  ദനിനപത്രമമാണച  പറയുന്നതച.  കപമാലെശസച  ലെക്കുളിം
ലെഗമാനുമനിലമാകത  പ്രവര്ത്തനിക്കുകമമാള്,  അതനികനക്കുറനിചച  ഞങള്  പറയുകമമാള്
അങതച  അകനസഷനികണളിം.  ഇതനികന്റെ  മുഴുവന്  നമാണകകടുളിം  അകങയമാണച.
കകേരളത്തനികലെ  കപമാലെശസച  ഇകപമാള്  പ്രവര്ത്തനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  വനിഷയങകള
സളിംബനനിചച കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങളനികലെമാകക ഈ സഭയനില് ചര്ച നടക്കുകേയമാണച.
അതനില്  കകേമാലെപമാതകേങളണച,  സശപശഡനങളണച,  അതുകപമാലള്ള  എലമാ
സളിംഭവങളനിലളിം  കപമാലെശസച  പ്രതനിസമാനത്തമാണച.  ഇന്നകത്ത  പത്രങള്   മുഴുവന്
പറയുന്നതച  തമാനൂര്  കേടപ്പുറളിം   യുദ്ധകളമമായനി  എന്നമാണച.  ഇകതമാരു  നനിസമാര
സളിംഭവമല.  ഒരു  ജനതയുകട  ജശവനികമാനുള്ള  അവകേമാശത്തനികന്റെ  പ്രശ്നമമാണച.
മനിണമാപ്രമാണനികേകള ആക്രമനിച കേമാരരളിം ഞമാനനിവനികട പറഞ്ഞു. ഇതച കേണ്ണൂരനികലെ പഴയ
പമാപനിനനികശ്ശേരനി  സളിംഭവളിം  ഓര്മകപടുത്തുകേയമാണച.  പ്രമാവകേള്  സമമാധമാനത്തനികന്റെ
പ്രതശകേമമാണച.  ആ  പമാവകപട  പ്രമാവകേകളത്തകന്ന  കേത്തനിചമാണച  ഇവര്  തങളകട
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അക്രമങള്കച  അരങച  കകേമാഴുപനിക്കുന്നകതന്നതച  സങടകേരമമാണച.  കപമാലെശസച
നനിരവധനികപകര  കേസ്റ്റേഡനിയനികലെടുത്തനിട്ടുണച.  അവര്  എവനികടയമാകണന്നറനിയനില.
അവകര  കപമാലെശസച  കസ്റ്റേഷനനില് കകേമാണകപമാകേണളിം.  ഈ സമയത്തച  ശശ.  അബ്ദു
റബച ഒരു ആളനികന്റെ കപരച തന. 

മനി  .   സശകര് : പശസച. കേണ്ക്ലൂഡച, പത്തുമനിനനിടമായനി. 

ശശ  .    എന്  .    ഷളിംസദശന് :  സര്,  ഒരു  മുസച ലെനിയമാര്  അകദഹത്തനികന്റെ
മൂത്തുമമായുകട  മയ്യത്തച  കേബറടകനിയകശഷളിം  (ആ  സമയമത്രയുളിം  അയമാള്
പരപനങമാടനിയനിലെമായനിരുന)  വശടനികലെയച  തനിരനിചവരുകമമാള്  കപമാലെശസച
പനിടനിചകകേമാണകപമായനി.  ഇകപമാള്  അകദഹളിം  എവനികടയമാകണന്നറനിയനില.
കലെമാകപനിലെനില,  കപമാലെശസച കസ്റ്റേഷനനിലെനില.  കപമാലെശസനികന്റെ ഈ നടപടനികേകളമാകക
ദരൂഹമമാണച.  അകദഹത്തനിനച  നമാകള  ഗള്ഫനില്  കപമാകകേണതമാണച.  അയമാളകട
കജമാലെനി  നഷകപടമാന്  കപമാവകേയമാണച.  ഇകതമാകക  കപമാലെശസനികന്റെ
ഇഷവനികനമാദമമായനി  മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഈ  പ്രകദശകത്ത  പുരുഷന്മമാര്
നമാടുവനിടുന.  തമാനൂരനില്  പലെയനിടത്തുളിം  ഗര്ഭനിണനികേള്വകര  ആക്രമനികകപടനിട്ടുണച.
നനിറവയറുമമായനി നനില്ക്കുന്ന ഗര്ഭനിണനികേളകട മുന്നനികലെയച കപമാലെശസച ലെമാത്തനിയുമമായനി
ചശറനിയടുക്കുന്നതച  തമാനൂരനില്  മമാത്രമമാണച  നമള്  കേണതച.  ഇതച
മനദുഃസമാക്ഷെനിയുള്ളവര്കച  പ്രയമാസമുണമാക്കുന്നതമാണച.  തനിങളമാഴ്ച്ച  നടക്കുന്ന
എസച.എസച.എല്.സനി.  പരശക്ഷെയച  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേകളവകര  കപമാലെശസച
കവറുകതവനിടനില.  അവരനില് പലെകരയുളിം കപമാലെശസച  അടനിക്കുകേയുളിം  ആക്രമനിക്കുകേയുളിം
ഓടനിക്കുകേയുളിം കചയതനികന്റെ ഫലെമമായനി  ഇന്നലെകത്ത പരശക്ഷെ എഴുതമാന് കേഴനിഞ്ഞനില.
എത്രകയമാ  കുടനികേളകട  ഭമാവനിയുകട  പ്രശ്നമമാണച.  ഇകതമാകക  നനിങള്കച
എങകനയമാണച നരമായശകേരനികമാന് സമാധനിക്കുന്നതച. 

മനി  .   സശകര് : പശസച, കേണ്ക്ലൂഡച... 

ശശ  .    എന്  .    ഷളിംസദശന്:  സര്,  കപമാതുപ്രവര്ത്തകേരുകടയുളിം  ലെശഗച
കനതമാകനമാരുകടയുകമമാകക വശടുകേള് കപമാലെശസച അടനിചച തകേര്ത്തനിരനിക്കുകേയമാണച.
ലെശഗനികന്റെ  മണ്ഡലെളിം  കസക്രടറനി  ശശ.  എളിം.  പനി.  അഷറഫച,  കപമാതുപ്രവര്ത്തകേന്
മമാണനിചകന്റെ  പുരയല്  കസയ്തുകമമാന്,  മമനിത്തമാകന്റെ  പുരയല്  ഹളിംസകകമായ,
കചറുപുരയല് കുഞ്ഞുകമമാന്,  കചറുപുരയല് ഈസ്സൂടനി തുടങനി നൂകറമാളളിം  ആളകേളകട
വശടച  കപമാലെശസമാണച  അടനിചകപമാളനിചതച.  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-ഉളിം  ലെശഗുളിം  തമനില്
പ്രശ്നങളണച.  അതച  പറഞ്ഞു  തശര്കകണ  കപമാലെശസച  രമാത്രനി  വശടുകേളനില്കയറനി
ആളകേകള ക്രൂരമമായനി അടനിചച പരനികകല്പനിക്കുകേയുളിം സമാധനങള് നശനിപനിക്കുകേയുമമാണച
കചയതച.  അവനിടകത്ത  ബഹളളിം  കേണച  കനമാകനിനനില്ക്കുകേയമായനിരുന്ന  12
വയസ്സുകേമാരനമായ സര്ഫമാസച എന്ന കുടനികയ കപമാലെശസച ക്രൂരമമായനി മര്ദനിച. ആ കുടനി
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ഇകപമാള്  ആശുപത്രനിയനിലെമാണച.  ആ  കുടനി  എന്തച  കതറച  കചയനിടമാണച  മര്ദനിചതച?
യമാകതമാരുവനിധ രമാഷശയ സളിംഘര്ഷവമനിലമാത്ത പ്രകദശങളമായ എളമാരളിം  കേടപ്പുറളിം,
ഒട്ടുമ്പുറളിം എന്നനിവനിടങളനില് കപമാലെശസച ക്രൂരമമായനി ആളകേകള കവടയമാടനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
കപമാലെശസനികന  ഉപകയമാഗനിചച  ഒരു  പമാര്ടനികയയുളിം  മുന്നണനികയയുളിം  ഇലമാതമാകമാന്
കേഴനിയുകമന്നച ആകരങനിലളിം വരമാകമമാഹനിക്കുനകണങനില് അവര്കച കതറനിയനികല?  ആ
രശതനിയനിലെമാണച കപമാലെശസച കപരുമമാറുന്നതച.  ആരുകടകയമാ അചമാരളിം വമാങനി ഇവനികട
മുസശളിംലെശഗനികനയുളിം  കകേമാണ്ഗ്രസനികനയുളിം  ഇലമാതമാകനിത്തരമാകമന്നച  കപമാലെശസച
ധരനിക്കുനകണങനില് കതറനികപമായനി. ഇതച ഒരു ജനമാധനിപതര സളിംവനിധമാനമമാണച.  

മനി  .   സശകര്:  ശശ. ഷളിംസദശന്, പശസച കേണ്ക്ലൂഡച... 

ശശ  .    എന്  .    ഷളിംസദശന്:  ആ  രശതനിയനിലെമാണച  കപമാലെശസച  കപരുമമാറുന്നതച.
സളിംഘര്ഷമനിലമാതമാകമാന്  കപമാലെശസച  ഒനളിം  കചയ്യുന്നനില,  സമമാധമാനകയമാഗളിം
വനിളനിക്കുന്നനില.  തമാനൂരനികലെ  കപമാലെശസച  കമധമാവനികേള്  വളകര  കമമാശമമായനി
കപരുമമാറുന.  ചനിലെ ആളകേളകട കപരച  പ്രകതരകേളിം എടുത്തുപറകയണനി വരുളിം. തമാനൂര്
സനി.ഐ.,  തനിരുര്  സനി.ഐ.,  തമാനൂര്  എസച.ഐ.,  തനിരൂര്  എസച.ഐ.  എന്നനിവര്
അക്രമനികേകള  സഹമായനിക്കുന്ന  ഏകേപക്ഷെശയമമായ  നനിലെപമാടമാണച  സസശകേരനിക്കുന്നതച.
ഈ  കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസര്കകതനികര  നടപടനിയുണമാകേണകമന്നച  ഞമാന്
ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനികയമാടച  ആവശരകപടുകേയമാണച.    തമാനൂരനികന്റെ  പരനിസര
പ്രകദശങളനിലെമാകകേ   പ്രകതരകേനിചളിം  കകേമാകണമാടനി,  വള്ളനിക്കുന്നച  മണ്ഡലെങളനില്
കപമാലെശസച  ഏകേപക്ഷെശയമമായനി,  പള്ളനിത്തര്കങളനില്  പള്ളനി  പൂടമാകനമാകക
കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനിയുണച.  പള്ളനിത്തര്കങളനില്കപമാലളിം  കപമാലെശസച
ഇടകപടുകേയുളിം നമാടനിലെനിലമാത്തവരുകട  കപരനില് കേള്ളകകകസടുക്കുകേയുമമാണച.  എകന്റെ
മണ്ഡലെമമായ മണമാര്കമാടച മൂന്നച ഗുണമാ ആക്രമണങളണമായനി.  കപമാലെശസച ഇതുവകര
ഒരു നടപടനിയുളിം സസശകേരനിചനില.  ഒരു പഞമായത്തച പ്രസനിഡന്റെനികന ആക്രമനിച,  ഒരു
മുനനിസനിപല്  കേമൗണ്സനിലെറുകട  വമാഹനത്തനിനച  കബമാളിംബനിട്ടു.  അതനികനമാനളിം
നടപടനിയനില.  അകതമാനളിം  കചയ്യമാത്ത  കപമാലെശസച  തമാനൂരനില്  നരനമായമാടച
നടത്തുകേയമാണച.  ഇതച  സഭ  നനിര്ത്തനിവചച  ചര്ച  കചകയ്യണ  വനിഷയമമാണച.
ഗമൗരവമുള്ള  മനുഷരമാവകേമാശ പ്രശ്നങളമാണച;  സശകേകളലമാളിം വലെനിയ കപടനിയനിലെമാണച,
വനിജനമമായ ആ പ്രകദശത്തച ആളകേള് വളകര ഭയപമാകടമാടുകൂടനിയമാണച കേഴനിയുന്നതച.
അതുകകേമാണച ഈ വനിഷയളിം സഭമാ നടപടനികേള് നനിര്ത്തനിവചച ചര്ച കചയ്യണകമന്നച
ഈ സന്ദര്ഭത്തനില് ആവശരകപടുകേയമാണച. 

മനി  .    സശകര്:   ബഹുമമാനകപട  തമാനൂര്  എളിം.എല്.എ.-യച  രണച  മനിനനിടച
സളിംസമാരനികമാവന്നതമാണച. അകദഹളിം ഈ വനിഷയത്തനില് സബ്മനിഷന് ഉന്നയനികമാന്
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എഴുതനിത്തന്നനിരുന  .........(ബഹളളിം).............  അകദഹത്തനികന്റെ  മണ്ഡലെത്തനികന്റെ
കേമാരരമമാണച പറയുന്നതച. അതനില് അസഹനിഷ്ണുത കവണ. 

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:  സര്,  കുകറ  മമാസങളമായനി  തമാനൂരനികന്റെ
തശരപ്രകദശങളനില്  മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ  ഗുണമാ  പ്രവര്ത്തനളിം  നടക്കുകേയമാണച.
ഉണരമാലെനില്  ഒരു  ഫുട്കബമാള്  മമാചനികനമാടനുബനനിചച,  ആ  ഫുട്കബമാള്  മമാചനികന്റെ
കമകടകമുള്ള  സമാമഗ്രനികേള്കച  കേമാവല്  കേനിടക്കുകേയമായനിരുന്ന  എകടമാളളിം  വരുന്ന
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  പ്രവര്ത്തകേകര  അര്ദ്ധരമാത്രനി  കതമാണനിയുകട  ആണനി  ചൂടമാകനി
പുറത്തച കുത്തനി പരനികകല്പനിച പമാരമരരമുള്ള മുസശളിം ലെശഗമാണച ഇതച പറയുന്നതച.
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കന്റെ  പ്രവര്ത്തകേകര  കതരഞ്ഞുപനിടനിചച  വശടനില്കയറനി
കേത്തനികകേമാണച കുത്തനിയതമായുളിം തലെയടനിചതമായുളിം തലെ അടനിച   കപമാളനിചതമായുളിം മറ്റുളിം
നനിരവധനി കകേസ്സുകേള് ഇന്നച തമാനൂരനില് റനികപമാര്ടച കചയനിട്ടുണച. ഈ പ്രശ്നങള് നടന്ന
സലെത്തച ഞമാന് കനരനിട്ടുകപമായനി കേണതമാണച. പസച ടുവനിനച പഠനിക്കുന്ന 16 വയസ്സുള്ള
കപണ്കുടനികയ നടുകറമാഡനിലെനിടച അപമമാനനിച.  ആ വശടച   ഞമാന് സന്ദര്ശനിചതമാണച.
ആ  വശടനികന്റെ  കതമാടടുത്തുള്ള  ആള്പമാര്പനിലമാത്ത  ഒരു  വശടനിനച  കപകടമാള്  ഒഴനിചച
തശകകേമാളത്തുകേയമാണച മുസശളിം ലെശഗനികന്റെ പ്രവര്ത്തകേര് കചയതച.  കേഴനിഞ്ഞ ഞമായറമാഴ്ച
എകടമാളളിം വശടുകേള് അടനിച തകേര്ത്തു. പസച ടുവനിനച പഠനിക്കുന്ന രണച വനിദരമാര്തനികേകള
നടുകറമാഡനിലെനിടച അടനിച ..........(ബഹളളിം).........പറയുന്നതച ആദരളിം കകേള്കണളിം. 

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എന്.  ഷളിംസദശന് വനിശദശകേരനിച കേഴനിഞ്ഞനികല?  ശശ.  വനി.
അബ്ദുറഹനിമമാകന്റെ  മണ്ഡലെത്തനികലെ  കേമാരരത്തനിനച  അകദഹത്തനിനച  രണച  മനിനനിടച
സളിംസമാരനികമാന്   പമാടനികല. .......(ബഹളളിം).............ഇതച ശരനിയമാകണമാ? 

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:  നനിരവധനിയമായ  അക്രമ  പ്രവര്ത്തനങള്കച
കനതൃതസളിം കകേമാടുത്ത പമാരമരരമുള്ള മുസശളിം ലെശഗമാണച ഇതമാവശരകപടുന്നതച.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  അബച ദറഹനിമമാകന്റെ മണ്ഡലെത്തനികലെ കേമാരരമമാണച അകദഹളിം
പറയുന്നതച.  .......(ബഹളളിം).............ഇവനികട  ഇതനിനുമുമ്പുമുണമായനിട്ടുണച.   സസന്തളിം
മണ്ഡലെത്തനികലെ  കേമാരരളിം  പറയമാന്  എലമാവര്ക്കുളിം  അവകേമാശമുണച.   അകദഹവളിം
കതരകഞ്ഞടുകകപട ഒരു പ്രതനിനനിധനിയകല.   നനിങള്ക്കുളിം അവസരളിം തരമാറനികല?  

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:*** .......(ബഹളളിം)............ഇതമാണച  ഇവരുകട
പമാരമരരളിം. കേള്ളപ്രചരണളിം നടത്തുകേയമാണച. 

(പ്രതനിപക്ഷെമാളിംഗങള്  സശകറുകട  ഡയസനിനുമുന്നനില്  വന്നച  ബഹളളിം  വചച
സഭമാനടപടനികേള് തടസകപടുത്തനികകമാണനിരുന.) 
*** സഭമാദ്ധരക്ഷെകന്റെ നനിര്കദശപ്രകേമാരളിം സഭമാകരഖകേളനില് നനിനളിം നശകളിം കചയനിരനിക്കുന.
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മനി  .   സശകര്:  പശസച, പശസച, അങച പറഞ്ഞച അവസമാനനിപനിക. 

ശശ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമമാന്: ചനനികേയനികലെ ഈ റനികപമാര്ടച നനിങള് കനമാകണളിം.
ഏതച  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  പ്രവര്ത്തകേനമാണച തമാനൂരനില് അക്രമളിം നടത്തനിയകതന്നച
പറയമാന് മുസശളിം ലെശഗച ബമാദ്ധരസമമാണച. .......(ബഹളളിം)..........പറയണളിം. 

മനി  .    സശകര്:   പശസച,  പശസച,  നനിങള്  സശറനികലെയച  കപമാകൂ.  ശശ.
അബ്ദുറഹനിമമാന്  പറഞ്ഞച  അവസമാനനിപനികണളിം.   .......(ബഹളളിം)..........  അകദഹളിം
ജയനിചവന്ന മണ്ഡലെത്തനികലെ കേമാരരത്തനില് അഭനിപ്രമായളിം പറയമാന് പമാടനികല? 

ശശ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമമാന്: നനിരവധനി  അക്രമ പ്രവര്ത്തനങള്...., മുനനിസനിപല്
കേമൗണ്സനിലെര്മമാരടകമുള്ളവര്  അക്രമത്തനിനച  കനതൃതസളിം  നല്കുന്ന  കേമാഴ്ചയമാണച
അവനികടയുള്ളതച.  ചമാപപടനിയനില്  ബഹുമമാനരനമായ  മുഹമദച  അബ്ദുള്റഹനിമമാന്
സമാഹനിബനികന  ചമാണകേകവള്ളളിം  ഒഴനിച  പമാരമരരമുള്ള  മുസശളിം  ലെശഗമാണച  ഇവനികട
പ്രസളിംഗനിക്കുന്നതച.   .......(ബഹളളിം)..........  ഇത്തരത്തനില്  ഉണരമാലെനിലളിം  മറ്റുളിം
നനിരന്തരമമായനി  അക്രമളിം  അഴനിചവനിടുന്ന  മുസശളിംലെശഗനികന്റെ  മുഴുവന്  ഗുണകേകളയുളിം
അകേത്തമാകണകമന്നച ആവശരകപടുകേയമാണച. 

മനി  .    സശകര്:  എകന്തങനിലളിം ഉന്നയനികമാനുകണങനില് സശറനില് കചന്നനിരുന്നമാല്
സമയളിം തരമാളിം.  അങച അവസമാനനിപനിക.. ........(ബഹളളിം)........ 

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:  കേഴനിഞ്ഞ  നമാലമമാസമമായനി  നടന്ന  കകേസ്സുകേള്കച
ധനസഹമായളിം  നല്കേനിയ  ആളകേകള  ഒരു  അകനസഷണ  ഏജന്സനികയകകമാണച
അകനസഷനിപനിചച  കുറവമാളനികേകള  നനിയമത്തനിനു  മുന്നനില്  കകേമാണവരണകമന്നച
ആവശരകപടുകേയമാണച. 

മനി  .    സശകര്:   പശസച..,  പശസച,  ..........(ബഹളളിം)........  ഇരനിക,  ഇരനിക.
നനിങള് സശറനികലെയച കപമാകൂ.  

(പ്രതനിപക്ഷെമാളിംഗങള്  സശകറുകട  ഡയസനിനുമുന്നനില്നനിന്നച  മുദ്രമാവമാകേരളിം
വനിളനിചകകേമാണനിരുന.) 

സസന്തളിം മണ്ഡലെത്തനികലെ കേമാരരളിം ഈ സഭയനില് പറയമാന് ഒരു എളിം.എല്.എ.-
യച അവകേമാശമനികല. എവനിടകത്ത നശതനിയമാണച നനിങള് പറയുന്നതച?  ഈ സഭയനില്
ഏകതങനിലളിം സമയത്തച സസന്തളിം മണ്ഡലെത്തനികലെ അനുഭവങള് പറയമാന് അവകേമാശളിം
കകേമാടുകമാറനികല?  ഇതച  വളകര  വളകര  അപകേസമമാണച.  .........(ബഹളളിം)........
ബഹുമമാനകപട പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവച സളിംസമാരനിക, നനിങള് സശറനികലെയച കപമാകേണളിം.
ദയവമായനി അവകരമാടച സശറനില് കപമാകേമാന് പറയ.  

(പ്രതനിപക്ഷെമാളിംഗങള് അവരവരുകട സശറ്റുകേളനികലെയച തനിരനിചകപമായനി.) 
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10.00  AM]      

പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച (ശശ  .   രകമശച കചന്നനിത്തലെ): സര്, ബഹുമമാനകപട തമാനൂര്

എളിം.എല്.എ. ഇവനികട സളിംസമാരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില്*** പമാരമരരമമാണച ലെശഗനിനുളളകതന്നച

പറഞ്ഞതച  അതരന്തളിം  അപമമാനകേരമമായ  കേമാരരമമാണച.  അങകന  ഒരു  പമാര്ടനികയ

അടചമാകക്ഷെപനിക്കുന്ന നടപടനി സഭമാകരഖയനില് ഉണമാകേമാന് പമാടനില.  ആ പരമാമര്ശളിം

പനിന്വലെനിചച  അകദഹളിം  മമാപച  പറയണളിം.  വനികദശ  സഹമായളിം  കതടനിയമാണച  ഇതച

കചയകതന്നച  പറഞ്ഞു.  വളകര  ഗുരുതരമമായ  ആകരമാപണമമാണച  മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ

കപരനില്  ബഹുമമാനരനമായ  കമമര് ഉന്നയനിചതച.   ഒനകേനില്  സഭമാ  നടപടനികേളനില്

നനിന്നച  നശകളിം  കചയ്യണളിം  അകലങനില്  അതച  പനിന്വലെനിചച  മമാപച  പറയമാന്

തയ്യമാറമാകേണകമന്നച ഞമാന് അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച. 

മനി  .    സശകര്:  ആ പദപ്രകയമാഗളിം  ഒഴനിവമാകകണതമായനിരുന.  അനമാവശരമമായ

ഒരു പദപ്രകയമാഗവളിം കരഖകേളനില് ഉണമാകേനില.......(ബഹളളിം).....  ഇരനിക.....  ഇരനിക......

ശശ.  കകേ.  എളിം.  ഷമാജനി....പശസച...പശസച....ബഹുമമാനകപട  പ്രതനിപക്ഷെ  കനതമാവച

ആവശരകപട  പ്രകേമാരളിം  കചയര്  റൂളനിളിംഗച  നല്കേനികഴനിഞ്ഞു.  ഇനനി  അനമാവശരമമായനി

നനിങള്  എഴുകന്നറച  നനില്ക്കുന്നതച  എന്തനിനമാണച.  ശശ.  ബമാബ............പശസച..... മുഖരമനനി

സളിംസമാരനിക്കുകേയമാണച.  നനിങള് സശറനിലെനിരനിക......  ശശ.  എളിം.  സസരമാജച,  മുഖരമനനി

സളിംസമാരനിക്കുകേയമാണച നനിങള് സശറനില് ഇരനികണളിം.  

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇവനികട  കേണ  രശതനി

തകന്നയമായനിരനിക്കുളിം ചനിലെകപമാള് അവനികടയുളിം കേമാണനിക്കുന്നതച  . .....(ബഹളളിം)...... 

മനി  .    സശകര്:  നല  സഹനിഷ്ണുതയമാണച.  എലമാവരുളിം  കേമാണകട...  മമാനരമമായ

കപരുമമാറളിം. അകദഹളിം പറഞ്ഞതനിനച മറുപടനി പറയമാന് പ്രതനിപക്ഷെത്തച ആളകേളനികല;

നനിങള്കച  മറുപടനി  പറഞ്ഞുകൂകട.   നനിങള്  അവനികട  ഇരനികണളിം,  നനിങളകട

സഹമായളിം ആവശരമനില. ഇരനിക... ഇരനിക......അകദഹളിം സളിംസമാരനികകട... ശശ. റനി.

വനി. രമാകജഷച..... ഇരനിക  ..(ബഹളളിം)....... മുഖരമനനികയ  നനിങള് സളിംസമാരനികമാന്

അനുവദനിക്കുകമമാ ? നനിങള് ദയവമായനി ഇരനികണളിം.. ശശ. അന്വര് സമാദത്തച.... 

*** സഭമാദ്ധരക്ഷെകന്റെ നനിര്കദശപ്രകേമാരളിം സഭമാകരഖകേളനില് നനിനളിം നശകളിം കചയനിരനിക്കുന.
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ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന് :  സര്,  ഞമാന് പറഞ്ഞതച,  ഇവനികട കേണ രശതനി
തകന്നയമായനിരനിക്കുളിം അവനികടയുളിം എന്നമാണച.  കേമാരണളിം ഇവനികട ഒരു കേമാരണവശമാലളിം
സളിംഭവനികമാന്  പമാടനിലമാത്ത  കേമാരരങളമാണച  സളിംഭവനിചതച.  ഒരു  മണ്ഡലെത്തനികലെ
വനിഷയളിം ആ മണ്ഡലെത്തനികലെ അളിംഗത്തനിനച ഏതച കേമാലെത്തുളിം,  അങയുകട കചയറനില്
ഇരനിക്കുന്ന  ആള്,  ബഹുമമാനരനമായ  സശകര്,  അതച  അങമായമാലളിം,  ആരമായമാലളിം
ഇവനികട കേമാരരങള് അവതരനിപനികമാന് അനുവദനികമാറുണച.  ഇവനികട അത്തരത്തനില്
ഉണമായ  അനുഭവമമാണച  പറഞ്ഞതച.   ആ  പറഞ്ഞ  അളിംഗമമാകണങനില്  ഇകത
സലെത്തുവചച തലെചല്ല് കകേമാണ ആളമാണച.  അതച സമൗമനസര പ്രകേടനളിം ആയനിരുന്നനില.
അകങയറകത്ത  അസഹനിഷ്ണുതയുകട  ഭമാഗമമായുളള  ക്രൂര  മര്ദനമമായനിരുന.  ആ
മര്ദനത്തനിനച ഇരയമായ ആളമാണച അകദഹളിം.  അവനികട  സളിംഭവനിക്കുന്ന കേമാരരങള്
അകദഹളിം  വനിവരനിചകപമാള്  അതനിനച  എന്തനിനമാണച  ഇത്രയുളിം  വലെനിയ  അസഹനിഷ്ണുത
കേമാണനിചതച? 

മനി  .   സശകര്: എന്തമാണച ബഷശകറ..... അകദഹളിം പറഞ്ഞതനിനച മറുപടനി പ്രസളിംഗളിം
നടത്തമാന്  പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവണച. നനിങള് ദയവമായനി അവനികട ഇരനികണളിം. 

ശശ  .   എന്  .   ഷളിംസദശന് : സര്, .......... 

മനി  .    സശകര് :  ഓകരമാ വമാകനിനുളിം എഴുകന്നറച  നനിന്നച  കചമാദരളിം  കചമാദനിക്കുന്നതച
എവനിടകത്ത രശതനിയമാണച. 

ശശ  .   പനിണറമായനി വനിജയന് : സര്, ബഹുമമാനരനമായ തമാനൂര് അളിംഗളിം അവനികട
നടക്കുന്ന  പ്രകതരകേ  രശതനികേകളക്കുറനിചമാണച  പരമാമര്ശനിചതച.  അവനികട  ഒരു
ഫുട്കബമാള് മതരളിം നടക്കുന.  ആ മതരളിം നടക്കുന്ന ഗ്രമൗണച ആക്രമനികകപടമാന്
സമാധരതയുകണന്നച  സളിംഘമാടകേര്  ഭയകപടതുകകേമാണച  ഒരു  സളിംഘളിം  ആളകേള്
അവനികട കേനിടന്നച ഉറങ്ങുകേയമാണച. അലമാകത, ഫുട്കബമാള് ഗ്രമൗണനില് ആരുളിം കേനിടന്നച
ഉറങനിലകലമാ.  അവകര  ആക്രമനിച  സളിംഭവമമാണച  ബഹുമമാനകപട  അളിംഗളിം
ചൂണനികമാണനിചതച. അവനികട നടന്ന ഒരു സളിംഭവമകല; എലമാ മമാധരമങളളിം റനികപമാര്ടച
കചയ കേമാരരമകല; അകദഹത്തനികന്റെ   അനുഭവമമാണച ഇവനികട പറഞ്ഞതച. എന്തമാണച
അവനികട  നടക്കുന്നതച   എന്നമാണകലമാ  പറഞ്ഞതച.  പസച ടു-വനിനച  പഠനിക്കുന്ന  ഒരു
കപണ്കുടനികയ  നടുകറമാഡനില്  അപമമാനനിച.  ഇലമാത്ത  സളിംഭവമമാകണങനില്
സസമാഭമാവനികേമമായുളിം  അവര്കച  നനികഷധനികമാമകലമാ;  അതനിനച  ഇവനികട  കേണതലകലമാ
മമാര്ഗ്ഗളിം.  ഇവനികട  അങയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തമാളിം,  നരമായമമായനി  പറയമാളിം,
പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവണച,  ഇന്തരന്  യണനിയന്  മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ    കനതമാവച
സഭയനിലണച.  അവര്കകലമാളിം  കേമാരരങള്  അവതരനിപനികമാമകലമാ;  ഇതമാകണമാ
മമാര്ഗ്ഗളിം?  അവനികട എകടമാളളിം വശടുകേള് അടനിചതകേര്ത്ത കേമാരരളിം അകദഹളിം പറഞ്ഞു.
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അവനികട  ഉണമായ  കേമാരരങളകല  അകദഹളിം  പറയുന്നതച.  അതനിനച  എന്തനിനമാണച
ഇത്രയുളിം വലെനിയ അസഹനിഷ്ണുത കേമാണനിക്കുന്നതച. അവനികടത്തകന്ന നടുകറമാഡനില് പസച  ടു
വനിദരമാര്തനികേകള  അടനിച  കേമാരരളിം  പറഞ്ഞു.  ഇലമാത്ത  കേമാരരമമാകണങനില്  അതച
പറയമാമകലമാ;  ഇലമാത്ത  കേമാരരമമാണച  അളിംഗളിം  പറയുന്നകതന്നച  പറയമാമകലമാ.
അതലകലമാ  ഇവനികട  കേണതച.  ബഹുമമാനരനമായ  പ്രതനിപക്ഷെ  കനതമാവച  പറഞ്ഞ
കേമാരരമല  അകദഹളിം  പറഞ്ഞതച.  അക്രമ  സളിംഭവങള്കച  കേളളപണളിം
ഉപകയമാഗനിക്കുനകവന്നമാണച  അകദഹളിം  പറഞ്ഞതച.  അതനില്  ആകക്ഷെപമുകണങനില്
പറയമാളിം.  ഞങള്  ശരനിയമായ  പണളിം  ഉപകയമാഗനിചമാണച  അക്രമ  സളിംഭവങള്
നടത്തനിയകതന്നച നനിങള്കച കവണകമങനില് പറയമാളിം. അതനിനച ഇതമാകണമാ മമാര്ഗ്ഗളിം?
അങകയ  വന്നച  ഭശഷണനികപടുത്തുന്ന  കേമാഴ്ചയമാണകലമാ  ഞങള്  കേണതച.  ഇവനികട
അങച  ആകക്ഷെപകേരമമായ ഒനളിം കരഖയനില് ഉണമാകേനികലന്നച  പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  അതച
പരനികശമാധനിചച  ഉചനിതമമായ  തശരുമമാനളിം  അങച  എടുക്കുളിം.  ഞമാന്  ഇവനികട  കകേടതച
നനിരവധനി സശകേകള വസമാകക്ഷെപളിം കചയ്തുകവന്നമാണച. ഇമൗ സഭയനികലെ ഉത്തരവമാദകപട
അളിംഗളിം,   ഉത്തരവമാദനിതസ  കബമാധകത്തമാകട ഇമൗ ആക്രമണ സളിംഭവങളളിം ഇത്തരളിം
കേമാരരങളളിം  നടന്നനിരനിക്കുനകവന്ന   ആകക്ഷെപളിം  ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച.  ഇന്തരന്
യണനിയന്  മുസശളിം  ലെശഗച  എന്ന  കപരച  ഉപകയമാഗനിചതമായനി  ഞമാന്  കകേടനില.  ഇമൗ
അക്രമനികേള്  സശകേകള  വസമാകക്ഷെപളിം  കചയ്തുകവന്നമാണച  കകേടതച.  ഇവനികട  മറുപടനി
പറകയണ ഒരു വനിഷയമുണമായനിരുന. ഏതച സനി.പനി.കഎ. (എളിം.) പ്രവര്ത്തകേനമാണച
അക്രമളിം  നടത്തനിയകതന്നച  അകദഹളിം  കചമാദനിച.  അതനിനകല  സമാധമാരണഗതനിയനില്
അവര്  മറുപടനി  പറകയണതച.  നനിരന്തരളിം  അക്രമളിം  അഴനിചവനിടുന്ന  കേമാരരമമാണച
ബഹുമമാനരനമായ  തമാനൂര്  അളിംഗളിം  പരമാമര്ശനിചതച.  അടനിയന്തരപ്രകമയകത്തകമാളളിം
അടനിയന്തരമമായ  കേമാരരമമാണച  സശകറനിനച  കനകര  ഉയര്ന്ന  കവല്ലുവനിളനി.  ഇകതമാരു
പുതനിയ  പ്രവണതയമാണച.  അങയുകട  മുന്നനില്  വനനനിന്നച   വനിളനിച  മുദ്രമാവമാകേരളിം
ഞങള്  എലമാവരുളിം  കകേടതമാണച.  സഭയനില്  ഇത്തരത്തനില്  ആകക്ഷെപനികമാന്
പമാടുകണമാ;  സശകകറ  ആകക്ഷെപനികമാന്  പമാടുകണമാ;  ഇകപമാഴുളിം
ആകക്ഷെപനിചതനികനക്കുറനിചച  പറയുകമമാള്  ഒരുതരളിം  ദശ്ശേമാസനകന്റെ  ചനിരനിയമാണച
അപ്പുറത്തുനനിന്നച  വരുന്നതച.  എന്തമാണച  ഇമൗ സളിംസമാരളിം;  ഇതമാകണമാ പമാര്ലെകമന്റെറനി
മരരമാദ;  ഇതമാകണമാ  നനിയമസഭയനില്  പമാലെനികകണ  മരരമാദ.  ഇവനികട
ഉപകദശളിംകകേമാകണന്തച  എനള്ളതല  പ്രശ്നളിം.  നമാളിം  കപമാതുവനില്  അളിംഗശകേരനികകണ
കേമാരരങള് അളിംഗശകേരനിചകപമാകേണകമനള്ളതമാണച പ്രശ്നളിം.  ..(… ബഹളളിം).... 

മനി  .   സശകര്:  എന്തമാണനിതച?  മുഖരമനനികയ സളിംസമാരനികമാന് അനുവദനികനികല? 

ശശ  .    കകേ  .    സനി  .    കജമാസഫച:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷളിം  അങച   ഈ
സഭയനില് ഇലമായനിരുന്നകലമാ? 
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ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഞമാന്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷളിം
ഉണമായനിരുകന്നമാ  ഇലമായനിരുകന്നമാ  എനള്ളതല പ്രശ്നളിം.  നമ്മുകട  സളിംസമാനത്തുണമാകേമാന്
പമാടനിലമാത്ത  ഒരു  കേമാരരമുണമായനി.  ഞമാനനിവനികടയനിരുന്നച  മുദ്രമാവമാകേരളിം  വനിളനിക്കുന്നതച
കകേള്ക്കുകേയമായനിരുന.  ആ  മുദ്രമാവമാകേരളിം  വനിളനിചവരുകട  കൂടത്തനില്  അങയുകട
പമാര്ടനിയനികലെ ഒരു അളിംഗകത്തയുളിം കേണ. കൂടനി നനിന്നച   മുദ്രമാവമാകേരളിം വനിളനിക്കുന്നതമാണച
കേണതച.  അകതമാനളിം അളിംഗശകേരനികമാന് കേഴനിയുന്ന കേമാരരമല.  ..(… ബഹളളിം)....  ഏതനിനുളിം
ഒരു  ലെക്ഷ്മണകരഖ  നലതമാണച.   സശകറുകടകനകര  ഏകതലമാളിം  പദപ്രകയമാഗങള്
ഉപകയമാഗനികമാളിം.  ..(… ബഹളളിം)....  അതച സമാധമാരണഗതനിയനികലെങനിലളിം ഉപകദശനിച
കകേമാടുകമാന് തയ്യമാറമാകേണളിം.  

ബഹുമമാനരനമായ  അളിംഗളിം  അടനിയന്തര  പ്രകമയത്തനിനച  അവതരണമാനുമതനി

കതടനികകമാണച  സളിംസമാരനിചകപമാള്,  അവനികട  രമാഷശയ  സളിംഘര്ഷമുകണനള്ളതച

സമതനിക്കുനകവന്നച  അകദഹളിംതകന്ന ഇവനികട പ്രസമാവനിചനിട്ടുണച.  അതമാണച ഞമാന്

കനരകത്ത  പരമാമര്ശനിചതച.  കതരകഞ്ഞടുപച  ഘടകത്തമാടുകൂടനി  ആരളിംഭനിചതമാണച

അവനിടകത്ത  രമാഷശയ  സളിംഘര്ഷളിം.  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  അവനികട

അക്രമസളിംഭവങളണമാവകേയമാണച.  വശടുകേള്  ആക്രമനിക്കുകേയുളിം  തശയനിടല്  സളിംഭവങള്

നടക്കുകേയുളിം കചയ്യുന.  ഇത്തരളിം സളിംഭവങള് നടക്കുകമമാള് അതനില് ഇടകപടമാന്

കചല്ലുന്ന കപമാലെശസനികന കേകയ്യറളിം കചയ്യമാന് ശമനിക്കുന.   കപമാലെശസനികന അകങമാടച

കേടത്തനിവനിടുകേയനികലന്ന  നനിലെപമാടടകളിം  വരുകേയകല?   ഇത്തരളിം  സളിംഭവങള്

ആവര്ത്തനികമാന്  പമാടനില.  ഇതുകപമാകലെയുള്ള ദമൗര്ഭമാഗരകേരമമായ ചനിലെ  സളിംഭവങളമാണച

അവനികട നടക്കുന്നകതന്നച കേമാണമാന് സമാധനിക്കുളിം. ഇത്തരളിം പ്രശ്നങളനില് നനിഷ്പക്ഷെമമായ

നനിലെപമാടുകേള് മമാത്രകമ കപമാലെശസച സസശകേരനിക്കുകേയുള.  നനിഷ്പക്ഷെ നനിലെപമാടമാകണന

കേരുതനി  അക്രമനികേള്കച  കൂട്ടുനനില്കമാന്  കേഴനിയനില.  നനിഷ്പക്ഷെ  നനിലെപമാടച

സസശകേരനിക്കുകേയുളിം  അകതസമയളിം  അക്രമ  സളിംഭവങളനില്  ശക്തമമായ  നടപടനി

സസശകേരനിക്കുകേയുളിം കചയ്യുന്നതമാണച കപമാലെശസനികന്റെ സമശപനളിം.  

സമമാധമാനപരമമായ  അന്തരശക്ഷെകത്ത  കേലഷനിതമമാകമാന്  ശമനിക്കുന്നവകര
തള്ളനിപറയമാനുള്ള ആര്ജ്ജവളിം കേമാണനികമാനമാണച  തയ്യമാറമാകകേണതച.  ഇവനികട കകേട
ശബ്ദങള് അതനിനുതകുന്നതല.  കുഴപമുണമാകമാന് കബമാധപൂര്വ്വമമായ ഇടകപടലകേള്
ചനിലെരുകട ഭമാഗത്തുനനിനളിം അവനികടയുണമായനിട്ടുണച. സമമാധമാനളിം സമാപനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
സമാധരമമായ  എലമാ  നടപടനികേളളിം  കപമാലെശസച  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.  കപമാലെശസനികന്റെ
സസതനമമായ  പ്രവര്ത്തനത്തനികന്റെ  ഫലെമമായനി  ഇകപമാള്  ക്രമസമമാധമാനനനിലെ
പൂര്ണമമായുളിം നനിലെനനിര്ത്തമാന് കേഴനിയുകമന്നമാണച പ്രതശക്ഷെനിക്കുന്നതച. ഒരു തരത്തനിലള്ള
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അക്രമ സളിംഭവങളളിം  അവനികട  അനുവദനികനില.  ഏതു  ഭമാഗത്തുനനിന്നച  അക്രമമുണമായമാലളിം
അതച  തടയുന്നതനിനച ശക്തമമായ രശതനിയനിലള്ള നനിയമ നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുളിം.  

പള്ളനി  തര്കത്തനില്  കപമാലെശസച  ഇടകപടുനകവന്നച  അകദഹളിം  ഇവനികട
സൂചനിപനിച.  പള്ളനി തര്കത്തനികലെമാകക മമാനരമമായ നനിലെപമാടച  തകന്നയമാണച  കപമാലെശസച
സസശകേരനിക്കുന്നതച.  ധമാരമാളളിം  തര്ക  പ്രശ്നങള്  ഉയര്നവരുനകണനള്ളതച
ശരനിയമാണച. എന്നമാല് നനിഷ്പക്ഷെമമായ നനിലെപമാടച തകന്നയമാണച കപമാലെശസച സസശകേരനിക്കുന്നതച.
ഏകതങനിലളിം ഒരു കൂടര് കചയ്യുന്നതു മുഴുവന് ശരനി,  മകറമാരു കൂടര് കചയ്യുന്നതു മുഴുവന്
കതറച  എനള്ള സമശപനളിം കപമാലെശസനിനനില.  ഓകരമാ സളിംഭവത്തനിലളിം ഏതമാണച ശരനി,
ഏതമാണച കതറച എന്നച കേണകകേമാണള്ള നനിലെപമാടമാണച കപമാലെശസച സസശകേരനിചകപമാകുന്നതച.
ഒരു കേമാരരത്തനില് ഒരു സകന്ദശമുണച. അതച പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവച മനസനിലെമാക്കുകമന്നമാണച
എനനികച  കതമാനന്നതച.  ഈ സഭയനികലെ പ്രതനിപക്ഷെത്തനികന്റെ അളിംഗനനിലെ കനമാകനിയമാല്
മലെപ്പുറത്തുനനിന്നമാണച മുസശളിം ലെശഗനിനച  ഏറവളിം കൂടുതല് അളിംഗബലെമുള്ളതച.  തമാനൂര്
മലെപ്പുറത്തുള്ള  ഒരു  പ്രകദശമമാണച.   അവരമാരുളിം  സളിംസമാരനികമാന്  തയ്യമാറമാകേമാകത
പമാലെകമാടുള്ള  മണമാര്കമാടച  അളിംഗകത്ത  ഇതനിനുകവണനി  നനികയമാഗനിചതച  ഈ
കേമാരരത്തനില്  ഒരുതരളിം  മനസമാക്ഷെനിക്കുത്തുകണനള്ളതുകകേമാണമാണച.   അറനിയമാവന്ന
കേമാരരങള് അവതരനിപനികമാന് അവര്കകലമാളിം കുറചച വനിഷമമുണച.   അതുകകേമാണമായനിരനിക്കുളിം
അകദഹകത്ത ചുമതലെകപടുത്തനിയകതന്നമാണച കതമാനന്നതച.   ഇതുമമായനി ബനകപടച
സഭ നനിര്ത്തനിവചച ചര്ച കചകയ്യണ ഒരു പ്രശ്നവളിം ഉദനിക്കുന്നനില.  

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനിയുകട  വനിശദശകേരണത്തനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില് അടനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനച അവതരണമാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയമാവതരണത്തനിനച  അനുമതനി നനികഷധനിച.) 

പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച  (ശശ  .    രകമശച  കചന്നനിത്തലെ):  ബഹുമമാനകപട  സശകര്
സര്,  ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനി ഈ നനിലെയനില് സളിംസമാരനിക്കുന്നതച ഒട്ടുളിം ശരനിയല.
തനിരൂര്  നനിവമാസനിയമായ  എളിം.എല്.എ.  ആണച  മണമാര്കമാടച  നനിനളിം  ജയനിചനിട്ടുള്ള
ശശ.  എന്.  ഷളിംസദശന്.  തമാനൂരനിലളിം തനിരൂരനിലമുള്ള സളിംഭവങള് കനരനിടറനിയമാവന്ന
വരക്തനിയമാണകദഹളിം.  ഏകതങനിലകമമാരു  പ്രകദശത്തച  ഒരു  സളിംഭവമുണമായമാല്
അവനിടകത്ത  നനിയമസഭമാളിംഗളിംതകന്ന  സഭയനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയളിം
അവതരനിപനികണകമന്നച ഒരനിടത്തുളിം നനിഷ്കര്ഷനിചനിടനില എനള്ളതച മുഖരമനനി ആദരളിം
മനസനിലെമാകണളിം.  സളിംസമാനത്തച  എവനികട  നടക്കുന്ന  സളിംഭവങളളിം  സഭയുകട
ശദ്ധയനില്കപടുത്തമാന്  ഏകതമാരളിംഗത്തനിനുളിം  അവകേമാശമുണച.  അതച  കചകയ്യണ
കേമാരരമമാകണങനില്  തശര്ചയമായുളിം  കചയ്യുളിം.  ഇവനികട  അങയുകട  മുമനില്  വന്നച
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പ്രതനിപക്ഷെമാളിംഗങള് മുദ്രമാവമാകേരളിം വനിളനിചകവന്നച പറഞ്ഞു. 13-3-2015-ല് ആയനിരുന
സശകറുകട കേകസര നശനിപനിചച നടത്തനിയ തമാണ്ഡവ നൃത്തളിം. (...ബഹളളിം...)  അന്നച
ആ  സഭയനില്  ആകരമാകകയമാണച  അതച  കചയകതന്നച  പഴയ  ചമാനല്  ദൃശരങള്
പരനികശമാധനിചമാല്  മനസനിലെമാകുളിം.  (........ബഹളളിം...)  സശകറുകട  കേകസരയുകട
മഹതസളിം...  അങച  ഇകപമാള്  എലമാവകരയുളിം  ഉപകദശനിചതച  നന്നമായനി  എന്നമാണച
എനനികച പറയമാനുള്ളതച.  ഇവനികട ബഹുമമാനകപട അളിംഗളിം ശശ.  എന്.  ഷളിംസദശന്
വളകര  വനിശദമമായനിത്തകന്ന  കേമാരരങള്  പറഞ്ഞതുകകേമാണച  ഞമാന്  അതനികന്റെ
വനിശദമാളിംശങളനികലെയച  കേടക്കുന്നനില.   ഇവനികട  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി
ലെക്ഷ്മണകരഖ  കേടകരുകതന്നച   പറഞ്ഞു.  അകദഹളിം  അതച  പറഞ്ഞതച  വളകര
നന്നമായനി.  ആരമാണച  ലെക്ഷ്മണകരഖ  കേടക്കുന്നകതന്നച  എലമാവര്ക്കുളിം
കബമാധരകപട്ടുകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കേമാരരമമാണച.  ഇമൗ സഭയുകട അന്തസ്സുളിം  അഭനിമമാനവളിം
കേമാത്തുസൂക്ഷെനികകണ  ആളകേള്തകന്ന  നനിലെവനിട  കേമാരരങള്  ഇവനികട
സളിംസമാരനിക്കുന്നതമാണച പ്രശ്നളിം.  പ്രതനിപക്ഷെത്തുനനിനള്ള ആളകേള് പലെതുളിം പറയുളിം;
ഗവണ്കമന്റെനികന  വനിമര്ശനിക്കുളിം;  (....ബഹളളിം...)  പലെകേമാരരങള്  അതുസളിംബനനിചച
പറയുളിം;  എന്നമാല്  മുഖരമനനി  ഇത്തരളിം  പ്രകകേമാപനപരമമായ  കേമാരരങള്  പറയമാന്
പമാടനില.  അതച  സഭമാനടപടനികേളനില് കേശഴച വഴകമനിലമാത്ത കേമാരരങളമാണച.  എനനികച
പറയമാനുള്ളതച,  'give respect and take respect'.  അതമാണച ഏറവളിം പ്രധമാനകപട
കേമാരരളിം.  ഇവനികട പ്രധമാനകപട ഒരു കേമാരരളിം ശശ. എന്. ഷളിംസദശന് ചൂണനികമാണനിച.
കേഴനിഞ്ഞ  കതരകഞ്ഞടുപ്പുമമായനി  ബനകപട്ടുതകന്ന  ആ  പ്രകദശത്തച  സളിംഘര്ഷളിം
നനിലെനനില്ക്കുനണച.  ഞമാന് അവനികട സന്ദര്ശനിചനിട്ടുള്ള ആളമാണച.  മനുഷരനച ഭമാന്തച
പനിടനിചമാല് ചങലെയനിടമാളിം;  ചങലെയച ഭമാന്തച പനിടനിചമാകലെമാ?  ഇവനികട കപമാലെശസനികന്റെ
ഭമാഗത്തുനനിന്നച ആ പ്രകദശകത്ത മുസശളിംലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേര്കച കനകര വരമാപകേമമായ
അക്രമളിം   നടക്കുകേയമാണച.   ഇതച  ഒരു  ദനിവസളിം  കകേമാണല,  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ
നമാളകേളമായനി  നടക്കുകേയമാണച.   ഞമാന്  ആ  വശടുകേകളലമാളിം  സന്ദര്ശനിച  ആളമാണച.
അവനികട കചല്ലുകമമാള് സശകേള് പറയുന്ന കേദനകേഥകേള്, പമാവകപട നനിരമാലെളിംബരമായ
ആളകേള്  പറയുന്ന  കേഥകേള്,  അവനികട  കപമാലെശസനികന്റെ  നടപടനികേള്  അതരന്തളിം
ഹശനമമാണച.   മുസശളിം ലെശഗച പ്രവര്ത്തകേര്കച കനകര ആ പ്രകദശങളനില് കപമാലെശസളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-ഉളിം കചര്ന്നച നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുന്ന അക്രമ പ്രവര്ത്തനങള്
ഒരു  കേമാരണവശമാലളിം  അളിംഗശകേരനികമാന്  നനിവൃത്തനിയനില.  തമാനൂരനില്  ചമാപപടനി,
പമാണമാരകടപ്പുറളിം  ഭമാഗങളനില്  എലമാ  നനിയനണങളളിം  വനിടച  കപമാലെശസച
അഴനിഞ്ഞമാടുകേയമാണച.  ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനി ആകേമാശകത്തയച കവടനിവച കേമാരരളിം
ഇവനികട  പറഞ്ഞനിലകലമാ;   കപമാലെശസച  ആകേമാശകത്തയച  കവടനിവച.  ഏകേപക്ഷെശയമമായ
നനിലെപമാടമാണച കപമാലെശസച അവനികട കകേകകമാള്ളുന്നതച.       ഭരണകേക്ഷെനികച ഒത്തമാശ
കചയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുന.  അവസമാനളിം  നനിവൃത്തനിയനിലമാകത  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കന്റെ
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ഏരനിയ  കേമനിറനി  കസക്രടറനികച  തകന്ന  കപമാലെശസനികന്റെ  നടപടനി
ആശമാസരകേരമകലന്നച  പറകയണനി വന.  കപമാലെശസനികന്റെ നടപടനികയ സനി.പനി.ഐ.
(എളിം.)  കനതമാവച  വനിമര്ശനിക്കുന.  അവനികട  നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  നരനമായമാടച
നമള് കേമാണണളിം.  സശകേള്കച പുറത്തനിറങമാന് നനിവൃത്തനിയനില;  വശടുകേളനില് നനിന്നച
ആളകേള്  പലെമായനളിം  കചയ്യുന.  കപമാലെശസകേമാര്  അതനിക്രമളിം  നടത്തുകേ  മമാത്രമല,
വളകര ക്രൂരമമായ നനിലെയനില് കപരുമമാറുകേയുളിം കചയ്യുന. ഒരു വശടച കപകടമാള് കബമാളിംബച
എറനിഞ്ഞച  കേത്തനിച.  പമാപനിനനികശ്ശേരനിയനില്  നനിരുപദ്രവകേമാരനികേളമായ  പമാമ്പുകേകള
കകേമാന്ന  ആളകേള്  ഇവനികട  പ്രമാവകേകളയമാണച  കകേമാന്നതച.   സമമാധമാനത്തനികന്റെ
പ്രതശകേമമായ   പ്രമാവകേകളകപമാലളിം  ചുട്ടുകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിയമാണച
ഇവനികടയുണമായനിരനിക്കുന്നതച.  ഓട്ടുളിംപുറളിം  മുതല്  കവള്ളമാരളിം  കേടപ്പുറളിം  വകരയുള്ള
ഭമാഗത്തച  ഇരുവശവമുള്ള  വശടുകേള്  കപമാലെശസച  അടനിച  തകേര്ത്തു.  കപമാലെശസളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കേമാരുളിം  കചര്ന്നച  വമാഹനങളളിം  വശട്ടുപകേരണങളളിം   കേത്തനിച.
ശത്രുരമാജരകത്ത കനരനിടുന്നതുകപമാകലെയമാണച ഇമൗ പ്രകദശത്തച കപമാലെശസച  ജനങകള
കനരനിടതച.   കറമാഡരനികേനില്  നനിര്ത്തനിയനിടനിരുന്ന  കബക്കുകേളളിം  ഓകടമാറനിക്ഷെകേളളിം
കേത്തനിച.  പരശക്ഷെ  എഴുകതണ  കുടനികേള്കച  പരശക്ഷെ  എഴുതമാനുള്ള  അവസരളിം
കകേമാടുത്തനില.  കരമാഗബമാധനിതരമായ ആളകേകളകപമാലളിം മൃഗശയമമായനി മര്ദനിചകവന്നമാണച
അറനിയമാന് കേഴനിഞ്ഞതച.  10  ലെക്ഷെളിം രൂപ  വനിലെയുള്ള വലെയുളിം കേത്തനിചകവന്നമാണച
അറനിയുന്നതച.  ഇവനികട സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കന്റെ ഗുണമാ ആക്രമണത്തനിനുകശഷമമാണച
കപമാലെശസച ഇത്രയുളിം വലെനിയ അക്രമളിം   അഴനിചവനിടുന്നതച.  മുസശളിം ലെശഗനികന്റെ ഓഫശസച
തകേര്കകപട്ടു.  ഇത്രയുളിം  ഭശകേരമമായ സളിംഭവമുണമായകപമാള് കപമാലെശസച എന്തുകകേമാണച
അക്രമകേമാരനികേള്കച കൂട്ടുനനിന കവനള്ളതമാണച ഇവനികട പറകയണതച; എന്തച നടപടനി
സസശകേരനിചകവന്നമാണച പറകയണതച?  ഇതുവകര യമാകതമാരു നടപടനിയുളിം ഉണമായനിടനില.
മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ  ശക്തനികകേനങകള  തകേര്ക്കുകേ  എനള്ളതമാണച  നനിങളകട
ലെക്ഷെരകമങനില്  അതച  നടകമാന്  കപമാകുന്നനികലന  തകന്നയമാണച  എനനികച
പറയമാനുള്ളതച.  ഇമൗ  പ്രകദശത്തുള്ള  മുസശളിംലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേകരയുളിം
സശകേളടകമുള്ളവകരയുളിം  കബമാധപൂര്വ്വളിം കേള്ളകകസനില് കുടുകമാന് കനമാകനിയതമാണച.
ശശ.  എന്.  ഷളിംസദശന്  ഇവനികട  പറഞ്ഞു,  ഒരമാളനികന  കേമാണമാനനിലമാകയനളിം;
കേസ്റ്റേഡനിയനികലെടുകത്തനളിം;  ഇതുവകര  കേസ്റ്റേഡനിയനില്  ഇലമാകയനളിം  പറയുന.
മമാത്രമല,  ആ പ്രകദശങളനില് നനിരപരമാധനികേളമായ മുഴുവന് ആളകേകളയുളിം കപമാലെശസച
കേസ്റ്റേഡനിയനില്  എടുക്കുകേയമാണച.  കപമാലെശസനികന്റെ  കതര്വമാഴ്ച  നടക്കുകേയമാണച.
കപമാലെശസനികന  ഉപകയമാഗനിചകകേമാണച  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)  യു.ഡനി.എഫനി.-കന
അടനിചതകേര്കമാകമന  വനിചമാരനിചമാല്  അതച  ശക്തമമായനി  തകന്ന  കനരനിടുകമന്നച
പറയമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  ഇവനികട  കപമാലെശസനില്  നനിന്നച  നശതനി  കേനിട്ടുന്നനില.
ബഹുമമാനരനമായ  മുഖരമനനി  കപമാലെശസച  അവനികട  നനിഷ്പക്ഷെമമായനിടമാണച
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കപരുമമാറുന്നകതന്നച പറഞ്ഞകലമാ?  നനിഷ്പക്ഷെമമായനിടല കപരുമമാറുന്നതച എനള്ളതനിനച
എത്ര ഉദമാഹരണങള് കവണകമങനിലളിം   ചൂണനികമാണനികമാന്   കേഴനിയുളിം.  രമാഷശയ
സളിംഘടനങളനില്  വളകര  ഗമൗരവകത്തമാടുകൂടനി  കേമാകണണ  ഒരു  പ്രശ്നളിം,  തനികേഞ്ഞ
ലെമാഘവകത്തമാടുകൂടനിയമാണച   ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെച  കേമാണുന്നതച.   അതുകകേമാണമാണച
അവനികട കപമാലെശസച ഇമൗ നനിലെയനില് കപരുമമാറനികകമാണനിരനിക്കുന്നതച.  പ്രതനിപക്ഷെത്തച
നനില്ക്കുന്ന  ഒരു  കേക്ഷെനിയമായനി  മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ  പ്രവര്ത്തകേകര  അടനിചമര്ത്തമാന്
കപമാലെശസനിനച കധരരമുണമാക്കുന്നതച ഇതുകപമാകലെയുള്ള നനിലെപമാടുകേളമാണച.  ആഭരന്തര
വകുപനികന്റെ ചുമതലെയുള്ള  മുഖരമനനി, നനിഷ്പക്ഷെത പമാലെനികകണ കപമാലെശസനികന്റെ ഭമാഗളിം
കചര്നകകേമാണച  മുസശളിം  ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേകര  കവടയമാടമാനുള്ള  പചകകമാടനി
കേമാണനിക്കുനകവനള്ള  ഗമൗരവതരമമായ  പ്രശ്നമമാണച  ഇവനികടയുള്ളതച.   ഏതമാനുളിം
മമാസങളമായനി  സളിംഘര്ഷളിം  നനിലെനനില്ക്കുന്ന  ഇമൗ  പ്രകദശത്തച  ഗവണ്കമന്റെനിനച
ഉത്തരവമാദനിത്തമനികല;  സമമാധമാനപരമമായ  അന്തരശക്ഷെമുണമാകകണ?  യമാകതമാരു
നടപടനിയുളിം  സസശകേരനിക്കുന്നനികലന  മമാത്രമല,  മുസശളിം  ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേര്കച
കനകരയുള്ള അതനിക്രമങള് തുടരുന;  ഓഫശസകേള് തകേര്ക്കുന.  ആ പ്രകദശത്തച
സളിംഘര്ഷമാവസ വനിളനിചവരുത്തമാനുള്ള കബമാധപൂര്വ്വമമായ നശകളിം നടക്കുകേയമാണച.
അതുകകേമാണച ഗവണ്കമന്റെച  ഇമൗ നടപടനി  തനിരുത്തണളിം.  ഇവനികട ബഹുമമാനരനമായ
എന്.  ഷളിംസദശന്  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേമാരരത്തനിനുളിം  മുഖരമനനി  മറുപടനി
പറഞ്ഞനികലനള്ളതച  വളകര  ശകദ്ധയമമാണച.  ഏതമായമാലളിം  ഇമൗ  അക്രമങള്
കകേമാകണമാനളിം  ഞങകള  അടനിചമര്ത്തമാകമന്നച  കേരുകതണ;  വരമാന്  കപമാകുന്ന
മലെപ്പുറളിം  ഉപകതരകഞ്ഞടുപനില്  അവനിടകത്ത  ജനങള്  ഇതച  കതളനിയനികമാന്
കപമാകുകേയമാണച; ഒരു സളിംശയവളിം കവണ.  ബഹുമമാനരനമായ മുഖരമനനി പറഞ്ഞകലമാ,
മലെപ്പുറത്തച  ലെശഗച എളിം.എല്.എ.മമാരമാണച കൂടുതലള്ളകതന്നച.  ഒരു കേമാരരളിം  പറയമാന്
ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഇമൗ അടനിചമര്ത്തലെനികനതനികര കപമാലെശസനികന്റെ നനിഷ്ഠൂരമമായ
പ്രവര്ത്തനങള്കകതനിരമായനി അതനിശക്തമമായ പ്രതനികഷധളിം, മലെപ്പുറകത്ത ജനങള്
വരമാന് കപമാകുന്ന കതരകഞ്ഞടുപനില് കേമാണനിക്കുകമന്ന കേമാരരത്തനില് തര്കളിം കവണ.
രമാഷശയളിം നനിങള് പറഞ്ഞതുകകേമാണമാണച ഞമാനുളിം പറയുന്നതച.  മുഖരമനനി രമാഷശയളിം
പറഞ്ഞമാല് എനനിക്കുളിം പറകയണനി വരുളിം.  ശശ.  മമാതത്യു ടനി.  കതമാമസച,   മുഖരമനനി
പ്രസളിംഗനിചതച  മുഴുവന്  രമാഷശയമകല?  അവനികട  നടന്ന  ഒരു  സളിംഭവകത്തപറനിയുളിം
മുഖരമനനി  പറഞ്ഞനില.  മുസശളിം  ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേരമാകണന്നച  കേരുതനി  അവര്കച
അവനികട  ജശവനികകണ.  അവനികട  ജശവനികമാന്  അനുവദനികനികല;  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്ക്കുളിം
ലെശഗുകേമാര്ക്കുളിം അവനികട ജശവനികമാനുള്ള അവസരളിം കകേമാടുകനികല?  ഭരണകൂടത്തനികന്റെ
സസമാധശനത്തനില്  അക്രമനിസളിംഘങള്  അഴനിഞ്ഞമാടുകമമാള് അതനികന നനിയനനികമാന്
കപമാലെശസച തയ്യമാറമാകുന്നനികലന മമാത്രമല,  അവര്കച കൂട്ടുനനില്ക്കുന്ന സനിതനിയമാണച;
കസമാടനമാത്മകേമമായ  ഒരന്തരശക്ഷെമമാണച  അവനികട  ഉണമായനിട്ടുള്ളതച.  കകേരളത്തനികലെ
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കപമാലെശസച  ഒനകേനില്  നനിഷനിയളിം  അകലങനില്  അതനിക്രമളിം.   'ഒനകേനില്  ആശമാകന്റെ
കനഞത്തച  അകലങനില്  കേളരനികച  പുറത്തച'  എന്ന  നനിലെയനിലെമാണച  കപരുമമാറനി
കകമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഇതനില് പ്രതനികഷധനിചച ഞമാനുളിം എകന്റെ പമാര്ടനിയുളിം വമാകമൗടച
കചയ്യുകേയമാണച.   

(ഗവണ്കമന്റെച  നനിലെപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച  ശശ.  രകമശച  കചന്നനിത്തലെയുളിം
അകദഹത്തനികന്റെ പമാര്ടനിയനില്കപട അളിംഗങളളിം സഭവനിട്ടു പുറത്തുകപമായനി.) 

കഡമാ  .    എളിം  .    കകേ  .    മുനശര്:  സര്,   വമാകമൗടച  പ്രസളിംഗളിം  കേഴനിഞ്ഞച
ഇറങനികപമാകുകമമാള്   സളിംസമാരനികമാന്  പമാടനികലനള്ള  ശമാസനയുകണമാകയന്നച
എനനികറനിയനില.  ഞമാന് രണതവണ മലെപ്പുറത്തച ജയനിച ആളമാണച, മമാത്രമല തമാനൂരനില് 5
വര്ഷളിം  എളിം.എല്.എ.  ആയനിരുന്ന  ഒരമാളകട  മകേന്  കൂടനിയമാണച.  അതുകകേമാണച
എനനികച പറയമാനുള്ള അവകേമാശമുണച.  അതകലങനിലളിം തമാനൂര് കകേരളത്തനിലെമായതുകകേമാണച
എനനികച  ഇതുസളിംബനനിചച  പറയമാനുള്ള  അവകേമാശമുകണന്നച  ഞമാന്  ആദരമമായനി
പറയുകേയമാണച.  ചനിലെ സലെത്തച കപമാലെശസച ഗുണകേളകട മുന്പനില് നനിസഹമായരമായനി
നനില്ക്കുകമമാള് മറുഭമാഗത്തച കപമാലെശസച തകന്ന ഗുണകേളകട കറമാളനില് വരുനകവന്നതച
തമാനൂരനില്  വളകര  പ്രകേടമമായനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഇവനികട  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  കേമാരരങള് 
ഓകരമാനളിം  പരനികശമാധനിചച   കനമാക്കുകേയമാകണങനില്  ആരമാണച  ഇതനിനച  തുടകളിം
കുറനിചതച;   എങകനയമാണച  ഒരു  വശടച  തനനികയ  കപമാടനികത്തറനിക്കുന്നതച  എന്നശ
കേമാരരങള്  മനസനിലെമാകമാന്  കേഴനിയുളിം.  ആ  വശടച  കപമാടനികത്തറനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കേമാരണത്തനികലെയച  കപമായനികഴനിഞ്ഞമാല്   ഇകപമാള്  ആരമാണച  അവനികട  എലമാ
കേമാരരങള്ക്കുളിം  തുടകളിം കുറനിചകതന്നച കബമാധരമമാകുളിം.  അതനിനുകശഷളിം കപമാലെശസച
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  നരനമായമാടച,   സശകേള്  പലെമായനളിം  കചയ്യുന.   ഇതനിനുമുന്പച
ഏകതങനിലളിം  രമാജരങളനില്  നമള്  കേണനിട്ടുള്ളതുകപമാകലെ  സശകേള്   കൂടകത്തമാകട
ഭമാണ്ഡകകട്ടുകേളമമായനി  പലെമായനളിം  കചയ്യുന്ന  അവസ  ബഹുമമാനകപട  പനിണറമായനി
വനിജയന്  മുഖരമനനിയമായ  കകേരളത്തനില്  ഉണമായനിരനിക്കുനകവന്നതച  അകങയറളിം
ദയനശയമമായ കേമാരരമമാണച.  ചനിലെ  സലെത്തച  കപമാലെശസനിനച  പരനിക്കുപറനികയന്നച  പറഞ്ഞു.
കപമാലെശസനിനച  എങകന  പരനിക്കുപറനികയന്നച  അകനസഷനികണളിം.  കപമാലെശസനികന
കേകലറനിഞ്ഞതമാരമാണച;  കപമാലെശസനികനതനികര  സളിംഘര്ഷമുണമാകനിയതമാരമാകണനള്ള
റനികപമാര്കടങനിലളിം സതരസനമമായനി അവനികടനനിനളിം ലെഭനിക്കുകേയമാകണങനില്  അതച
അവനിടകത്ത സനി.പനി.ഐ  (എളിം.)  പ്രവര്ത്തകേരനില് നനിനമമാകണന്നച കബമാധരമമാകുളിം.
ഈ  അരനിശളിം  മുഴുവന്  തശര്ക്കുന്നതച  അവനികടയുള്ള  പമാവകപട  മുസശളിം  ലെശഗനികന്റെ
പ്രവര്ത്തകേരുകട  കമലെനിലെമാണച.  അവനികട  ഒരു  മമാര്കനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനി  ജയനിചതുകകേമാണച
ഞങള്കച ഹമാലെനിളകകേണ ആവശരമനില.  ഒരു ചക വശണകപമാള് കേനിടനിയ മുയല്
എന്നതലമാകത ആ പ്രകദശത്തച ലെശഗനിനച ഒരു കപമാറലളിം ഏല്പനികമാന് ഇവനികട ആരുളിം
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ആയനിടനില.   ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി,   ഗര്ഭനിണനികേളമായ  സശകേകള  ആരമാണച
ആക്രമനിചതച;  എന്തനിനമാണച ആക്രമനിചതച;  ആ സശകേകള ആരമാണച ആശുപത്രനിയനില്
എത്തനിചതച?   അങച  കപമാലെശസനികനമാടച  കചമാദനിക.   ഗര്ഭനിണനികേളമായ  സശകേള്
എന്തനിനച  ആക്രമനികകപട്ടു.   12  വയസള്ള ഒരു കുടനി  ഏതച  ആക്രമണത്തനിനമാണച
കനതൃതസളിം കകേമാടുത്തതച?  പരശക്ഷെയച പഠനിച കകേമാണനിരനിക്കുന്ന കുടനിയമാണച.  അവകന
കപമാലെശസച  ആക്രമനിക്കുന.   എലമാ  വശടുകേളനിലളിം  കേയറനി  കപമാലെശസച  ആക്രമണളിം
നടത്തനി.    കപമാലെശസച  ഇങകന  അഴനിഞ്ഞമാടുന്ന  അവസയനികലെയച  തമാനൂരനികന
എത്തനിച.   കപമാലെശസളിം  മമാര്കനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനിയുളിം  കൂടനി   ലെശഗനികന  ഇലമാതമാകമാന്
ശമനിചമാല്,  ആ  ആഗ്രഹത്തനില്  അടുപത്തച  കവള്ളളിം  വചനിട്ടുകണങനില്  അതച
തമാകഴയനിറകനി വയ്ക്കുന്നതമാണച നലതച.  ഏതമായമാലളിം അവനിടകത്ത സളിംഘര്ഷത്തനികന്റെ
കേമാരണളിം  നമള്  അധനികേകമമാനളിം  ആകലെമാചനികകണ  ആവശരമനില.   അതച
അവനിടകത്ത എളിം.എല്.എ.  യുകട പ്രസളിംഗളിം കകേമാണതകന്ന മനസനിലെമായനി.  ഇവനികട
ഇതമാകണങനില് അവനികട എന്തമായനിരനിക്കുകമന്നച നമുകച ആകലെമാചനികമാവന്നകതയുള.
അവനികട സളിംഘര്ഷമനികലങനികലെ നമള് അതനിശയനികകണതുള.  ആ രശതനിയനില്
കേമാരരങള്  കപമാകുന്നതച  ഗുണകേരമകലന്നച  മമാത്രമമാണച  എനനികച  പറയമാനുള്ളതച.
ഇതനില് ശക്തമമായ പ്രതനികഷധളിം  കരഖകപടുത്തനികകമാണച ഞമാനുളിം എകന്റെ കേക്ഷെനിയുളിം
ഇറങനി കപമാകുന. 

(ഗവണ്കമന്റെച  നനിലെപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച  കഡമാ.  എളിം.  കകേ.  മുനശറുളിം
അകദഹത്തനികന്റെ പമാര്ടനിയനില്കപട അളിംഗങളളിം സഭവനിടച പുറത്തുകപമായനി ) 

ശശ  .    കകേ  .    എളിം  .    മമാണനി:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനികയമാടച  എനനികച
പറയമാനുള്ളതച അങച കചയനിട്ടുള്ള സതരപ്രതനിജ്ഞ   'I will do right to all manner
of people without favour, affection or ill will' എന്നമാണച.  എന്തമാണച അവനികട
നടക്കുന്നതച; ലെശഗച പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുകനകര മമാര്കനിസ്റ്റേച പമാര്ടനി പ്രവര്ത്തകേര് നടത്തുന്ന
ആക്രമണളിം.  ആ  ആക്രമണകേമാരനികേള്കകതനികര  മുഖളിം  കനമാകമാകത  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുന്നതനികനമാ   ലെശഗച  പ്രവര്ത്തകേര്കച  സളിംരക്ഷെണളിം  കകേമാടുക്കുന്നതനികനമാ
പകേരളിം  കപമാലെശസച എന്തു കചയ്യുന; കപമാലെശസച രമാജമാവനികനകമാള് വലെനിയ രമാജഭക്തനി
കേമാണനിക്കുന.  കപമാലെശസച  മമാര്കനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേരുമമായനി  ഒത്തുകകേമാണച
അവനികട  ഗുണമായനിസളിം  നടത്തുകേയമാണച,  ആക്രമണളിം  നടത്തുകേയമാണച.  അവനികട
കപമാലെശസച  സളിംരക്ഷെണമമാണച  കവണതച.  കതരകഞ്ഞടുപച  കേമാലെളിംമുതല്  നശണനനില്ക്കുന്ന
സളിംഘര്ഷമമാകണന്നച മുഖരമനനിയുളിം എലമാവരുളിം പറയുന.  ഞമാന് മലെപ്പുറളിംകേമാരനല.
മലെപ്പുറളിംകേമാരനലമാത്ത  എനനികച  കതമാനന്നതച,  ബനകപട  രമാഷശയ  കേക്ഷെനി
കനതമാകനമാര്   മുന്കേകയ്യടുത്തച,  സമമാധമാനളിം  പുനദുഃസമാപനികമാനുള്ള  ഒരു  ശമളിം
രമാഷശയ  കനതമാകളകട  ഭമാഗത്തുനനിനളിം  ഉണമാകേണളിം  എന്നമാണച.   കപമാലെശസനികന
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നനിലെയ്ക്കു  നനിര്ത്തണളിം.   കപമാലെശസച  പക്ഷെപമാതപരമമായനി  പ്രവര്ത്തനികമാന്  പമാടനില.
അക്രമളിം  നടത്തുന്നവര്കകതനികര  നടപടനികയടുകമാന്  കപമാലെശസനികന  സജ്ജമമാകണളിം.
അതച കചയ്യമാത്ത ഈ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ നനിഷ്പക്ഷെമലമാത്ത നനിലെപമാടനില്   പ്രതനികഷധനിചച
ഞമാനുളിം എകന്റെ പമാര്ടനിയുളിം വമാകമൗടച നടത്തുന. 

(ഗവണ്കമന്റെച  നനിലെപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച  ശശ.  കകേ.  എളിം.  മമാണനിയുളിം
അകദഹത്തനികന്റെ പമാര്ടനിയനില്കപട അളിംഗങളളിം സഭവനിടച പുറത്തുകപമായനി ) 

ശശ  .    അനൂപച കജകബച:  സര്,  ഇന്നച ശശ.  എന്.  ഷളിംസദശന് അവതരനിപനിച
വനിഷയളിം വളകര പ്രമാധമാനരമുള്ള ഒന്നമാണച. കപമാലെശസനികന്റെ നനിഷ്പക്ഷെതയമാണച കചമാദരളിം
കചയ്യകപടുന്നതച.  നനിഷ്പക്ഷെതകയമാകട പ്രവര്ത്തനികകണ കപമാലെശസച പക്ഷെളിം കചര്നകകേമാണച
കപമാതുജനത്തനികന്റെ  കസസരജശവനിതളിം  നശനിപനിചകവന്നച  പറയുകമമാള്,  മതരകത്തമാഴനിലെമാളനികേളകട
ഉപജശവന  മമാര്ഗ്ഗമടകമുള്ള  വള്ളങളളിം  വലെകേളളിം  കപമാലെശസച  നശനിപനിക്കുന്ന
സമാഹചരരളിം,   പുരുഷന്മമാകര  കതടനി  കചല്ലുകമമാള് കേമാണമാകതവന്നമാല്  കപമാലെശസച
കേലെനി തശര്ക്കുന്നതച സമാധമാരണകമാരനിലെമാണച.   അത്തരളിം സമശപനങള് എത്രമമാത്രളിം
ഗുരുതരമമായ  സനിതനിവനികശഷമമാണച  ഉണമാകനികകമാണനിരനിക്കുന്നകതന്നച  നമുകച
മനസനിലെമാകുളിം.  കകേമാടനികണകനിനച  രൂപയുകട  നഷളിം,  ജനങള്കച  അവരുകട  മുതലകേള്
നഷകപട്ടുകവന്നച  പറയുന.  കപമാലെശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനളിം  ഇത്തരത്തനിലള്ള
അതനിക്രമങള്  ഉണമായ  സമാഹചരരത്തനില്  അതുസളിംബനനിചച  അകനസഷണളിം
നടത്തമാന്  ഗവണ്കമന്റെച  തയ്യമാറമാകേണളിം.   സമാധമാരണകമാരകന്റെ   ജശവനച  സരക്ഷെ
ഉറപമാകകണ  കപമാലെശസനികന്റെ  ഭമാഗത്തുനനിനളിം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അതനിക്രമളിം
ഉണമാകുകമമാള്  ഗവണ്കമന്റെച  അതനികന  ഗമൗരവമമായനി  കേമാകണണതമാണച.   ഈ
പ്രകദശകത്ത  സമാമത്തനികേ  പനികന്നമാകമാവസ  സളിംഘര്ഷങള്  വര്ദ്ധനികമാന്
കേമാരണമമാകുനകവന്നച  മുഖരമനനിതകന്ന  പറഞ്ഞു.  അത്തരത്തനികലെമാരു  റനികപമാര്ടച
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  മുന്പനിലകണങനില്  ഇത്തരളിം  സന്ദര്ഭങള്  ആവര്ത്തനിക്കുകമന്നതനികന്റെ
സൂചനയമാണതച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ശക്തമമായ  ഇടകപടല്  അകമാരരത്തനില്
ഉണമായനിരുനകവങനില് ഒരു പകക്ഷെ ഈ സളിംഘര്ഷമാവസ ഒഴനിവമാകകപടുമമായനിരുനകവന്നച
ഞമാന് വനിശസസനിക്കുന.   എന്തമായമാലളിം ഇതച ചര്ച കചകയ്യണ വനിഷയമമായനിരുന.
കപമാലെശസനികന്റെ ഭമാഗത്തുനനിനളിം ഉണമായനിരനിക്കുന്ന നനിഷ്പക്ഷെമലമാത്ത സമശപനത്തനില്
പ്രതനികഷധനിചകകേമാണച ഞമാനുളിം വമാകമൗടനില് പങച കചരുകേയമാണച. 

(ഗവണ്കമന്റെച നനിലെപമാടനില് പ്രതനികഷധനിചച  ശശ.  അനൂപച കജകബച സഭവനിടച
പുറത്തുകപമായനി ) 

ശശ  .    ഒ  .    രമാജകഗമാപമാല്:  സര്,  ഇമൗ  വനിഷയകത്ത  സളിംബനനിചച  നടന്ന
ചര്ച ഒരു കേമാരരളിം  വരക്തമമാക്കുനണച.   ഇവനികട   ഇത്തരത്തനിലെമാണച   കപരുമമാറവളിം
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സമാഹചരരവകമങനില് ആ സലെത്തച എന്തമായനിരനിക്കുളിം സനിതനി, വളകര ഗുരുതരമമാണച.
അവനികടവചണമാകുന്ന  സളിംഭവങള്  അകതനനിലെയനില്   തുടരമാന്  അനുവദനിചമാല്
തശര്ചയമായുളിം  അതച   കേലെമാപത്തനികലെയച  നശങമാനുള്ള  സമാധരതയുണച,  അതച
ഒഴനിവമാകണളിം.  സമമാധമാനമാന്തരശക്ഷെളിം ഉറപ്പുവരുത്തമാന്  ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനി
തകന്ന മുന്കേകയ്യടുകണളിം.    കപമാലെശസച പറയുന്നതച മമാത്രമല, ബമാകനി  ആള്കമാരുളിം
അവനികടയുണമാകുളിം.  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനിതകന്ന  അവകരകയലമാളിം  വനിളനിചച
സമമാധമാനളിം  ഉറപ്പുവരുത്തമാനുള്ള  ഇനനികഷരറശവച  എടുകകണതച  അതരമാവശരമമാണച.
ഇമൗ  സളിംസമാനത്തച  സമമാധമാനളിം  നനിലെനനിര്കത്തണതച  ആവശരമമാകണനമമാത്രളിം
ഞമാന് ചൂണനികമാണനിക്കുന. 

(ഗവണ്കമന്റെച  നനിലെപമാടനില്  പ്രതനികഷധനിചച  സഭവനിടച  പുറത്തുകപമായ
പ്രതനിപക്ഷെമാളിംഗങള്  അലസമയത്തനിനുകശഷളിം സഭയനില് തനിരനികചത്തനി.) 

  III. ശദ്ധ ക്ഷെണനികല് 

(1)  മണ്കറമാതുരുത്തച നനിവമാസനികേള് അനുഭവനിക്കുന്ന ബദ്ധനിമുട്ടുകേള് 

ശശ  .    കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന്:  സര്,   ഒരു പ്രകദശത്തനികന്റെ ദയനശയ സനിതനി
കബമാധരകപടുത്തുന്നതനിനുകവണനിയമാണച  ഈ  ശദ്ധക്ഷെണനികല്  ഞമാന്  ഇവനികട
അവതരനിപനിക്കുന്നതച.   തുഴഞ്ഞുതുഴഞ്ഞച എത്രകപമായമാലളിം  എത്തനികപടമാന് പറമാത്ത
ദസശപച,  നടനനടന്നച  എത്ര നടന്നമാലളിം  തരണളിംകചയ്യമാന് പറമാത്ത ദസശപച  അതമാണച
മണ്കറമാതുരുത്തച.  നമാലെച  വശവളിം കവള്ളത്തമാല് ചുറകപട പ്രകദശളിം.  ഒരു വശത്തച
കേലടയമാര്.  കവകറമാരു ഭമാഗത്തച അഷമുടനി കേമായല്.  മകറമാരുഭമാഗത്തച പുത്തനമാര്.  ഒരു
വശത്തച  കേമാഞ്ഞനിരളിംകകേമാടച  കേമായല്  ഇങകനയുള്ള പ്രകദശമമാണച  മണ്കറമാതുരുത്തച
പ്രകദശളിം.  15  കേനികലെമാമശറര് ദൂരത്തനില് ചുറകപട പ്രകദശമമാണനിതച.  2011-കലെ കസന്സസച
പ്രകേമാരളിം കമമാത്തളിം ജനസളിംഖര  10380  ആണച. 1819-ലെമാണച മണ്കറമാതുരുത്തച ചര്ചച
മനിഷന് കസമാകസറനിയുകട പരനിധനിയനില് വന്നതച.  തനിരുവനിതമാളിംകൂര് ദനിവമാനമായനിരുന്ന
ബനി ടശഷച  പ്രസനിഡന്റെച  കകേണല്  കജമാണ്  മണ്കറമായമാണച  ചര്ചച  മനിഷന്
കസമാകസറനികച മണ്കറമാതുരുത്തച കകേമമാറനിയതച.  അതുകകേമാണമാണച മണ്കറമാതുരുത്തനിനച
മണ്കറമാ  സമായനിപനികന്റെ  കപരച  കൂടനി  ഉള്കപടുത്തനി  മണ്കറമാതുരുത്തച  ഗ്രമാമളിം  എന്നച
നമാമകേരണളിം കചയതച.  1942-43 കേമാലെഘടത്തനിലെമാണച തുരുത്തനില് റശ-കസറനില്കമന്റെച
നടന്നതച.  ഒറകപട്ടുകേനിടന്ന ദസശപനികന പുറളിംകലെമാകേവമമായനി ബനപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
ഇടനിയകടവനില്  ഒരു  പമാലെളിം  നനിര്മനിചമാണച  ഈ  പ്രവര്ത്തനളിം  ആദരഘടത്തനില്
ആരളിംഭനിചതച.  ഒരു  കേമാലെത്തച  കനല്ലുളിം  കതങ്ങുളിം  സമൃദ്ധമമായനി  വനിള ഞ്ഞനിരുന്ന
നമാടമായനിരുന മണ്കറമാതുരുത്തച.  മണ്കറമാതുരുത്തനികലെ കേമാര്ഷനികേമാദമായത്തനില്നനിനളിം
കേനിട്ടുന്ന  പമാടപനിരനിവച  എടുത്തമാണച   ഇന്തരയനികലെ  തകന്ന  ആദരകത്ത  കകേമാകളജമായ
കകേമാടയളിം സനി.എളിം.എസച.  കകേമാകളജച  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നതച.  മണ്കറമാ സമായനിപമാണച



അതനിനച  കനതൃതസളിം  കകേമാടുത്തതച.  ഇന്നച  എലമാതരത്തനിലള്ള  കൃഷനിയുളിം
നശനിചകപമാകുകേയമാണച.  90  ശതമമാനളിം കതങച കേ കൃഷനിയുളിം അവനികട നശനിചകപമായനി.
കവലെനികയറളിം കേമാരണളിം മകറമാരു നമാണരവനിള കൃഷനിയുളിം ഇകപമാള് അവനികട കേമാണമാന്
കേഴനിയുന്നനില.     ഒരു വര്ഷത്തനില് 8 മമാസവളിം കവലെനികയറമമാണച.   ആ പ്രകദശകത്ത
വശടുകേകളലമാളിം  തമാണുകപമാകുകേയമാണച.   അവനികടയുണമായനിരുന്ന  ഏകേകദശളിം  400
കുടുളിംബങള് ആ തുരുത്തച വനിടച ദൂരസലെങളനില് കപമായനി തമാമസനിക്കുകേയമാണച.  ഒരു
കേമാലെത്തച  കവള്ളകപമാകമുണമായകപമാള്  മണ്കറമാതുരുത്തച  ഗ്രമാമളിം  പൂര്ണമമായുളിം
ഒറകപട്ടു.   ആ   ഗ്രമാമകത്ത    കവള്ളകപമാകത്തനില്നനിനളിം  ഒഴനിവമാകനികയടുകമാന്
മണ്കറമാ സമായനിപച  തകന്ന കനതൃതസളിം കകേമാടുത്തച പുത്തനമാര് എനപറയുന്ന പുതനിയ
ഒരു ആറച  നനിര്മനിച.   അതുകപമാകലെതകന്ന മണ്കറമാതുരുത്തച  ഗ്രമാമകത്ത രണമായനി
ഭമാഗനിചകകേമാണമാണച  കറയനില്കവ പമാളളിം കേടന കപമാകുന്നതച. ഒരു ഭമാഗത്തച ഒരു കേര
മറു  ഭമാഗത്തച  കവകറമാരു  കേര.  മറുഭമാഗകത്ത  കേരയമാകണങനില്  കവള്ളത്തമാല്
അടനികപട്ടുകേനിടക്കുന്ന  പ്രകദശമമാണച.   അവനികടനനിനമമാണച  ആള്കമാര്  ദൂരകത്തയച
പലെമായനളിം  കചയ്തു  കപമാകുന്നതച.   ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി  മണ്കറമാതുരുത്തച
ഗ്രമാമത്തനികന്റെ  ചരനിത്രളിം  നന്നമായനി  പഠനിച  ഒരമാള്  എന്ന  നനിലെയമാണച  ഞമാന്  അതച
പറയമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.  മണ്കറമാതുരുത്തനികന  പുറളിംകലെമാകേവമമായനി
ബനനിപനിക്കുന്നതനിനച  കപരുമണ്പമാലെവളിം കറമാഡളിം മണകടവച-കുതനിരമുനമച പമാലെളിം,
കപരുങമാലെളിം-അരുകനല്ലൂര്  കേടവച പമാലെളിം,  കേണങമാടച കേടവച പമാലെളിം....  എന്നനിവയുണച.
കപരുങമാലെളിം എനപറയുന്നതച ഒരു പ്രകതരകേ ദസശപമാണച.    അവനികടയുള്ള ഹയര്
കസകണറനി  സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേള്  കടയനിനനില്  വന്നനിറങനി  അവനികടകച
നടനകപമാകേമാന്  വളകര  ബദ്ധനിമുട്ടുകേയമാണച.   ഈ  ഗവണ്കമന്റെനികനമാടച  അകമാരരളിം
പറഞ്ഞകപമാള് തകന്ന ബഹുമമാനകപട കപമാതുമരമാമത്തച വകുപ്പുമനനി അവനികടകയമാരു
പമാലെളിം  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  30  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച  തന.    വളകര
സകന്തമാഷളിം കതമാന്നനി.  

(അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില് മനി. കഡപഡ്യൂടനി സശകര്) 

കേമാരണളിം ഒറകപട്ടുകേനിടക്കുന്ന പ്രകദശത്തച അത്തരളിം പമാലെങള് നനിര്മനിചകകേമാടുത്തമാല്
ഏറവളിം നകലമാരു ടൂറനിസ്റ്റേച  സലെമമായനി മണ്കറമാതുരുത്തച ഗ്രമാമകത്ത മമാറനികയടുകമാന്
കേഴനിയുളിം.   വര്ഷത്തനില് 8 മമാസവളിം കവലെനികയറളിം ഉണമാകുന്നതനികന്റെ ഫലെമമായനി കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെ പമാകട  തകേര്നകപമായനി.   കറമാഡകേളളിം നടപമാതകേളളിം ഇലമാതമാകുന.  ഈ
കറമാഡകേളനിലളിം നടപമാതകേളനിലളിംകൂടനി  നടനകപമാകുകമമാള് അവനികടയുള്ള കുടനികേള്കച
മമാത്രമല എലമാവര്ക്കുളിം തസകച കരമാഗങള് ഉണമാകുന.  വനിവനിധങളമായ കരമാഗങള്
ഉണമായനികകമാണനിരനിക്കുന.  കവള്ളത്തനില്  ഇരുമനികന്റെ  അളിംശളിം  കൂടുതലെമായനി
ഉകണന്നമാണച  പഠനങള്  കതളനിയനിക്കുന്നതച.  ഭൂമനിയുളിം  വശടുകേളളിം  തമാണുതമാണച
കപമാകുന്നതച   ടൂറനിസളിം കമഖലെകയ ആകകേ ബമാധനിക്കുകേയമാണച.  വമാഹന സമൗകേരരമനിലമാതനിരുന്ന
കേമാലെത്തച  അവനികട  വനിളയനിക്കുന്ന  കതങയുള്കപകടയുള്ള  നമാണരവനിളകേള്
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കകകേകത്തമാടുകേളനിലൂകട വള്ളളിം തുഴഞ്ഞമാണച പുറളിംകലെമാകേകത്തയച  കകേമാണകപമായ്കകമാണനിരുന്നതച.
അതുകകേമാണതകന്ന ധമാരമാളളിം കകകേകത്തമാടുകേള് മണ്കറമാതുരുത്തനിലണച. ഇകപമാള് ആ
കകകേകത്തമാടുകേള്  കേമാരണളിം  അവനികട  ഒരു  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനവളിം  നടത്തമാന്
കേഴനിയുന്നനില.  ഒരു  വശടച  വയമാന്  കേഴനിയുന്നനില.   വശടച   വയ്ക്കുന്നതനിനച  തശരകദശ
പരനിപമാലെന  നനിയമളിം  നമ്മുകട  രമാജരത്തച  കേശറമാമുടനിയമായനി   നനില്ക്കുകേയമാണച.  ഒരു
പ്രകദശത്തനിനച പ്രകതരകേ പരനിഗണനകകേമാടുകമാന് സര്കമാര്  ഉകദശനിക്കുനകണങനില്
മണ്കറമാതുരുത്തനികന  ആ  പരനിധനിയനില്  ഉള്കപടുത്തണളിം.   തശരകദശ  പരനിപമാലെന
നനിയമളിം മണ്കറമാതുരുത്തച ദസശപനികന ആകേമമാനളിം ബമാധനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  കലെമാകേത്തച
ശശലെങയച മമാത്രകമ തശരകദശപരനിപമാലെന നനിയമളിം ശക്തമമായനിട്ടുള.  തമനിഴച നമാടനികലെ
തൂത്തുക്കുടനി- രമാകമശസരളിം ഭമാഗത്തച ബമാണ്   എന്ന ഒരു ദസശപുണച.  ആ ദസശപച ക്രകമണ
തമാണുകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.   അതുകപമാകലെതകന്ന  കകേമാലളിം ജനിലയനികലെ ഏറവളിം നല
വനികനമാദസഞമാര സലെമമായ മണ്കറമാതുരുത്തച ഗ്രമാമവളിം തമാണുകപമായ്കകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
അതുകകേമാണച  ഞമാന് ആവര്ത്തനിചച  പറയമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന,  ആ  പ്രകദശകത്ത
പൂര്ണമമായനി  സളിംരക്ഷെനികണകമനകണങനില്  കേലടയമാറുളിം  പുത്തനമാറുളിം  കേമാഞ്ഞനിരളിംകകേമാടച
കേമായലളിം  സളിംരക്ഷെണ ഭനിത്തനികകേടനി സളിംരക്ഷെനികണളിം.  കമല്പറഞ്ഞ പ്രകദശങളനില്
സളിംരക്ഷെണഭനിത്തനി  കകേടമാത്തതനിനമാലെമാണച  മണ്കറമാതുരുത്തച  കവള്ളത്തമാല്
അകേകപട്ടുകപമാകുന്നതച.  അതുകകേമാണച ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ പ്രകതരകേ പരനിഗണന ഇമൗ
തുരുത്തനിനുണമാകേണകമന്നച അഭരര്തനിക്കുന. ഇമൗ പ്രകദശത്തനികന്റെ  പ്രകതരകേതകൂടനി
കേണകനികലെടുത്തച, ഇമൗ പ്രകദശകത്ത പ്രകതരകേമമായനി പരനിഗണനികണകമനച ഒരനികല്കടനി
അഭരര്തനിചകകേമാണച  ഇമൗ  വനിഷയളിം അങയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച.       

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  ബഹുമമാനരനമായ  അളിംഗളിം
ചൂണനികമാണനിചതുകപമാകലെ   കവള്ളത്തമാല്  ചുറകപട്ടുകേനിടുക്കുന്ന  ഒരു  തുരുത്തമാണച
മണ്കറമാതുരുത്തച.  2004-ല്  ഉണമായ  സനമാമനി  ഇവനിടുകത്ത  കൃഷനിയനിലളിം
മതരസമത്തനിലളിം വലെനിയ ആഘമാതമമാണച  ഏല്പനിചതച.  കവലെനികയറത്തനിലണമായ
വരതനിയമാനളിംമൂലെളിം  മണ്കറമാതുരുത്തനികലെ  ജലെനനിരപച  ക്രമമാതശതമമായനി  ഉയരുന്നതുകേമാരണളിം
അഷമുടനികമായലെനില്നനിനളിം ഉപ്പുകവള്ളളിം കേയറനി കൃഷനികയ കദമാഷകേരമമായനി ബമാധനിക്കുന.
ഇകതമാകടമാപളിം  കചമശന്  കൃഷനി  പരനിപമാലെന  കകദര്ഘരളിം  കുറയുകേയുളിം   വനിളകവടുപച
ബദ്ധനിമുടമാവകേയുളിം കചയ്യുന്ന സനിതനിയമാണച നനിലെവനിലള്ളതച.  ബഹുമമാനരനമായ അളിംഗളിം
ചൂണനികമാണനിചതുകപമാകലെ  തുരുത്തനികലെ  പലെ  വശടുകേളകടയുളിം  ഫമൗകണഷന്
ഇരുനകപമാകുകേയുളിം  കവലെനികയറ  സമയത്തച  വശടനിനകേകത്തയച  കവള്ളളിം  കേയറുകേയുളിം
കചയ്യുന.  ഇതുകേമാരണളിം  തുരുത്തച  നനിവമാസനികേളകട  കറമാഡനിനുളിം  നടപമാതകേള്ക്കുളിം
ഒകടകറ  കകേടുപമാടുകേളളിം  സളിംഭവനിചനിട്ടുണച.  ഉപ്പുകവള്ളളിം  കേയറമാതനിരനികമാനുള്ള
പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്ത്തനങളമായ   ബണകേളകട  നനിര്മമാണളിം,   കേണല്കചടനികേള്
വചപനിടനിപനികല്,   തശരസളിംരക്ഷെണളിം,  കേലടയമാറനികലെ  കകജവ  സമത്തച



നനിലെനനിര്ത്തമാനുതകുളിംവനിധളിം   അടനിയണകേളകട  നനിര്മമാണളിം,  കതമാടുകേളകട
സളിംരക്ഷെണ പ്രവൃത്തനികേള് തുടങനിയവ നടപമാക്കുന്നകതമാകടമാപളിം  ശമാസശയമമായ കൃഷനി
സളിംവനിധമാനവളിം അവനികട  കവണതമായനിട്ടുണച.   കസസച  കപമാലള്ള ഒരു സമാകങതനികേ
സമാപനകത്ത ഏല്പനിചച, ശമാശസതമമായ പരനിഹമാരളിം കേമാകണണതച ഇമൗ തുരുത്തനികന്റെ
നനിലെനനില്പനിനുളിം  തുരുത്തച  നനിവമാസനികേളകട  സസസമമായ  ജശവനിതത്തനിനുളിം
അനനിവമാരരമമാണച.  ബഹുമമാനരനമായ അളിംഗളിം ചൂണനികമാണനിച ഒകടകറ കേമാരരങളണച.
അകതലമാളിം സര്കമാര് സജശവമമായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച. 

ശശ  .    കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന്:  സര്,  അങച  വളകര കപമാസനിറശവമായനിടമാണച ഇമൗ
വനിഷയകത്ത കേണതച.  അതനിനച ഞമാന് നന്ദനി അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  മണ്കറമാതുരുത്തച
ഗ്രമാമപഞമായത്തനികന്റെ  ടൂറനിസളിം,  കേമാര്ഷനികേകമഖലെ  ഉള്കപകട  പൂര്ണമമായനി
സളിംരക്ഷെനികമാനുതകുന്ന  വനിധത്തനില്  ഒരു  പമാകകജച  നടപനിലെമാകണകമന്നമാണച
എനനികച  ആവശരകപടമാനുള്ളതച. 

ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്:  സര്,  മണ്കറമാതുരുത്തനികന്റെ  സളിംരക്ഷെണത്തനിനച
ഉതകുന്ന നടപടനികേള് ഫലെപ്രദമമായനി സസശകേരനികണകമനതകന്നയമാണച ആഗ്രഹളിം.  അതച
പ്രകതരകേമമായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതമാണച.       

(2) വനികദശഭമാഷമാ സര്വ്വകേലെമാശമാലെ 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    അബ്ദു  റബച:  സര്,  സളിംസമാനത്തച  ഒരു  വനികദശഭമാഷമാ
സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  സമാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  തസരനിതകപടുകത്തണതനികന്റെ
ആവശരകേതയനികലെയമാണച  ബഹുമമാനകപട  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനിയുകട
ശദ്ധക്ഷെണനിക്കുന്നതച.  കഎകേരരമാഷസഭ  അളിംഗശകേരനിച  കലെമാകേത്തനികലെ  പ്രമുഖ
ഭമാഷകേളനികലെമാന്നമായ  അറബനിഭമാഷ  ഇന്തരമാ  വന്കേരയച   പരനിചനിതമമാകുന്നതച
ക്രനിസ്തുവനിനച  വളകരമുമ്പുതകന്ന  വരമാപമാരമാര്തളിം  അറബനികേള്  ഇന്തരയനില്  വന
തുടങനിയതുമുതലെമാണച.  വരമാപമാര  ഇടപമാടുകേളനില്  കേണനിശതയുളിം  സതരസനതയുളിം
കപരുമമാറത്തനില്  മമാനരതയുളിം  പുലെര്ത്തനിയനിരുന്ന  അറബനികേകള  ഇന്തരകമാര്,
വനിശനിഷരമാ  കകേരളശയ  ജനങളളിം  കകേരള  ഭരണമാധനികേമാരനികേളളിം  ഏകറ  ആദരകവമാകട
സസശകേരനിക്കുകേയുളിം  ആതനിഥരമരുളകേയുളിം   കചയനിരുന.  പനിന്നശടച  ഇസമാമനികന്റെ
ആവനിര്ഭമാവകത്തമാകട  അറബനിഭമാഷ  ഖുര്ആനനികേഭമാഷ  എന്ന  രശതനിയനിലെമാണച
കനമാകനികണനിരുന്നതച.  പമാശമാതരരുകട  വരകവമാകട  അറബനി  വരമാപമാര  കുത്തകേ
അവസമാനനിചകവങനിലളിം  ഇന്തര  സസതനയമായകതമാകട  അറബനി  രമാജരങളമമായുള്ള
ഇന്തരയുകട ബനളിം തുടരുകേയുളിം ഏകറ കമചകപടുകേയുളിം സമന്നരമായ അറബനികേളകട
നമാടനില്  ഇന്തരമാകമാര്കച,  വനിശനിഷരമാ  കകേരളശയര്കച  ആതനിഥരവളിം  കതമാഴനിലളിം
സളിംരക്ഷെണവളിം  ലെഭനിക്കുകേയുളിം  മലെയമാളകര  വനികദശനമാണരളിംകകേമാണച  ഏകറ
സമന്നമമാകുകേയുളിം  കചയ്തു.  ഇതനികനത്തുടര്ന്നച  ഖുര്ആനനികേഭമാഷ  എന്ന  പരനിമനിതനി
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കഭദനിചച  ഗള്ഫനില് കജമാലെനി കചയ്യുന്ന നമാനമാജമാതനി മത സരുകട തനതച ഭമാഷയമായനി
അറബനിഭമാഷ വളര്ന്നച വരമാപനിക്കുകേയുളിം കചയ്തു. എന്നമാല് ആഫനികന് വന്കേരകേളനില്
നനിനളിം  മറനിതര  രമാജരങളനില്നനിനളിം  ഗള്ഫച  രമാജരങളനില്  എത്തനികപട
കതമാഴനിലെകനസഷകേരനില്  ഭൂരനിഭമാഗവളിം  അറബനിഭമാഷയനില്  ആശയവനിനനിമയത്തനിനച
കമചകപട   പ്രകേടനളിം  കേമാഴ്ചവചകതമാകട  ഗള്ഫനികലെ  ഉന്നത  ഉകദരമാഗങള്
അത്തരകമാര്കച  മമാത്രളിം  പ്രമാപരമമാകുന്ന  അവസ  സളിംജമാതമമാവകേയുമുണമായനി.
തല്ഫലെമമായനി  അറബനി  ഭമാഷയനില്  പ്രമാവശണരമനിലമാത്ത  നമ്മുകട  നമാടനില്നനിനള്ള
കതമാഴനിലെകനസഷകേര്കച  തശകര  കചറനിയ  ശമളത്തനിലള്ള  കജമാലെനിയമാണച
ലെഭനിചവരുന്നതച. മലെയമാളനികേള്കച കൂടുതല് കമചകപട കതമാഴനില് ലെഭനിചനിരുനകവങനില്
ഇകപമാള്  ലെഭനിചവരുന്ന  വനികദശ  നമാണരത്തനികന്റെ  എത്രകയമാ  മടങച  കകേരളത്തനില്
എത്തുകേയുളിം അതുവഴനി നമ്മുകട കകേരളളിം അഭനിവൃദ്ധനി പ്രമാപനിക്കുകേയുളിം കചയ്യുമമായനിരുന.
കകേരളത്തനില്നനിന്നച  അറബനിഭമാഷയനില്  പ്രമാവശണരളിം  കനടനികകമാണച  ഗള്ഫച
നമാടുകേളനില്  ഉന്നത  കജമാലെനി  സമമാദനികമാകമന്ന  മലെയമാളനിയുകട  സസപളിം
സമാക്ഷെമാത്കേരനികകപടണകമങനില്  എലമാ  വനിഭമാഗളിം  ആളകേള്ക്കുളിം  യകഥഷളിം
അറബനിഭമാഷ പഠനിക്കുന്നതനിനച കൂടുതല് കമചകപട സമൗകേരരങള് ആവശരമമാണച. ഈ
പരനിമനിതനികേള്കച ശമാശസത  പരനിഹമാരളിം കേമാണുന്നതനിനു കവണനിയമാണച കകേരളത്തനില്
അന്തമാരമാഷ നനിലെവമാരമുള്ള  ഒരു അറബനികേച  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ ആരളിംഭനികണകമന്ന
ആവശരളിം  കനരകത്ത  ഉയര്നവന്നനിരുന്നതച.  ഏകതങനിലളിം  ഒരു  മലെയമാളനിയുകട
ഉള്വനിളനിയുകട  ഫലെമമായല  ഈ  ആവശരളിം  ഉയര്നവന്നകതന്നച  എടുത്തുപറയമാന്
ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  മറനിചച,  കകേനസര്കമാര്  രൂപളിം  കകേമാടുത്ത
നയപരനിപമാടനിയുകട  പരനിണനിതഫലെകമകന്നമാണളിം  മമാത്രമമാണച  ഈ  ആവശരളിം
ഉന്നയനികകപടതച. 9-3-2005-ല് കകേനസര്കമാര് നനികയമാഗനിച സചമാര് കേമശഷകന്റെ
ശനിപമാര്ശകേള്  നടപമാകനി  കേനിട്ടുന്നതനികന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച  ഈ  ആവശരളിം
മുകന്നമാട്ടുവചനിട്ടുള്ളതച.  ഇന്തരയനികലെ  മുസശളിം  സമൂഹത്തനികന്റെ  വനിദരമാഭരമാസ-സമാമൂഹര-
സമാമത്തനികേ കമഖലെകേളനികലെ സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേളളിം  അവസമാ വനികശഷങളളിം
കശഖരനിചളിം  അപഗ്രഥനിചളിം  കകേന  ഗവണ്കമന്റെനിനച  ശനിപമാര്ശ  സമര്പനികമാന്  കവണനി
9-3-2005-ല് നനികയമാഗനിച ജസ്റ്റേനിസച രജശന സചമാറനികന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള ഏഴളിംഗ സമനിതനി
30-11-2006-ല് സമര്പനിച റനികപമാര്ടനികന്റെയുളിം പ്രസസ്തുത റനികപമാര്ടച  നടപനിലെമാക്കുന്നതച
സളിംബനനിചച  രൂപശകേരനികകപട  പമാകലെമാളനി  കേമനിറനി  21-2-2008-ല്  കകേരള
സര്കമാരനിനച സമര്പനിച ശനിപമാര്ശയുകടയുളിം അടനിസമാനത്തനിലെമാണച മറച ശനിപമാര്ശകേളകട
കൂടത്തനില്  കകേരളത്തനില്  ഒരു  അറബനികേച  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  സമാപനികമാനുളിം
സര്കമാര്  തശരുമമാനനിചതച.  പമാകലെമാളനി  കേമനിറനി  ശനിപമാര്ശ  6-5-2008-കലെ  ജനി.ഒ.
(എളിം.എസച.)  148/2008/ജനി.എ.ഡനി.  ഉത്തരവനിലൂകട  കകേരള  സര്കമാര്
അളിംഗശകേരനിചനിട്ടുള്ളതമാണച.  അതനികലെ നനിരവധനി ശനിപമാര്ശകേള് ഇതനികനമാടകേളിംതകന്ന
നടപമാകനി കേഴനിഞ്ഞുകവങനിലളിം അതനികലെ 24-ാാമകത്ത ശനിപമാര്ശയനികലെ 'കകേരളത്തനില്



അറബനികേച  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  ആരളിംഭനികണളിം'  എന്ന  നനിര്കദശളിം
നടപനിലെമാകനിയനിരുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരനികന്റെ  കേമാലെത്തച  കകഹദ്രമാബമാദച
ആസമാനമമായ ഇളിംഗശഷച  ആന്റെച  കഫമാറനിന് ലെമാളിംകഗസജസച   യണനികവഴനിറനിയുകട ഒരു
ഓഫച  കേരമാമസച  മലെപ്പുറളിം  ജനിലയനികലെ  പമാണകമാടച   സര്കമാര് വനിട്ടുകകേമാടുത്ത  75
ഏകര്  സലെത്തച  2013-14  അദ്ധരയന  വര്ഷത്തനില്  ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനച
ധമാരണമാപത്രളിം ഒപ്പുവചനിരുനകവങനിലളിം ആയതച തുടര്ന്നച മുകന്നമാടച കകേമാണകപമാകേമാന്
എന്തുകകേമാകണമാ  കകഹദ്രമാബമാദനികലെ   ഇളിംഗശഷച  ആന്റെച  കഫമാറനിന്  ലെമാളിംകഗസജസച
യണനികവഴനിറനി  അധനികൃതര്  തമാല്പരരളിം  കേമാടമാതനിരുന്നതനിനമാല്  ആയതച
ആരളിംഭനികമാന് സമാധനിചനില.  ഈ സമാഹചരരളിം കേണകനികലെടുത്തുളിം EFLU  (English
and  Foreign  Languages  University)  നമുകച  നഷമമായ  സമാഹചരരത്തനിലളിം
സദശര്ഘമമായ  ചര്ചകേള്ക്കുളിം  പരനികശമാധനകേള്ക്കുളിം  ഒടുവനില്   അറബനികേച
ഭമാഷകയമാകടമാപളിം  ഇളിംഗശഷച,   ഫഞച,  ജര്മന്,  ജമാപനശസച,  റഷരന്,  സമാനനിഷച,
കകചനശസച,  ഇറമാലെനിയന്  എന്നശ  വനികദശ  ഭമാഷകേള്കൂടനി  പഠനിക്കുന്നതനിനച
സമൗകേരരകമമാരുകനിയമാല്  വനികദശകത്ത  ഏതച  രമാജരങളനിലളിം  കതമാഴനിലെകനസഷനിചച
കപമാകുന്ന  മലെയമാളനികേള്കച  കമചകപട  കജമാലെനി  സമമാദനിക്കുന്നതനിനച
ഉപകേരനിക്കുകമന്നതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില് കകേരളത്തനില് ഒരു കഫമാറനിന് ലെമാളിംകഗസജച
യണനികവഴനിറനി  സമാപനികമാന്  17-02-2016-കലെ   കേരമാബനിനറച  അജണ  8352-ാ
നമര്  ആയനി  കകേരള  മനനിസഭ  തശരുമമാനനിച.   ആയതനികലെയച  മുന്  ചശഫച
കസക്രടറനിയുളിം ഇകപമാഴകത്ത മലെയമാളളിം സര്വ്വകേലെമാശമാലെ വനി.സനി.-യുമമായ  ശശ. കകേ.
ജയകുമമാര്,  റനിട.  കഎ.എ.എസച.-കന  കസഷരല്  ഓഫശസറമായനി  നനിയമനിക്കുകേയുളിം
കേരടച  കപ്രമാജക്ടച റനികപമാര്ടച  തയ്യമാറമാക്കുന്നതനിനുളിം യമാത്രമാകചലെവനിനുമമായനി  50  ലെക്ഷെളിം
രൂപ  അനുവദനികമാന്  തശരുമമാനനിക്കുകേയുളിം  കചയനിരുനകവങനിലളിം  കതരകഞ്ഞടുപച
പ്രഖരമാപനളിം  കേമാരണളിം  ആ  ഉത്തരവച  ഇറങനിയനിരുന്നനില.   ഈ  സര്കമാര്
അധനികേമാരകമറകശഷളിം  പ്രസ്തുത   കഫമാറനിന്  ലെമാളിംകഗസജസച   യണനികവഴനിറനി
സമാപനിക്കുന്നതുമമായനി  ബനകപട  7786/ബനി2/ഹയര് എഡഡ്യൂകകഷന് ഫയലെനില്
തുടര് നടപടനി എന്നകത്തയച പൂര്ത്തനിയമാകമാനമാകുകമനളിം അറനിയമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
ആയതനിനമാല്  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലെത്തച എടുത്തനിട്ടുള്ള ഈ തശരുമമാനളിം
നടപനിലെമാക്കുന്നതനിനച  അടനിയന്തര നടപടനികേള് സസശകേരനിചച  കഫമാറനിന് ലെമാളിംകഗസജസച
യണനികവഴനിറനി  യമാഥമാര്തരമമാകമാന്  നടപടനി  സസശകേരനികണകമന്നമാണച
ബഹുമമാനകപട മനനികയമാടച  എനനികച അഭരര്തനികമാനുള്ളതച. 

വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശനനമാഥച):  സര്,  
കകേരളത്തനില് അറബനികേച ഉള്കപകട വനികദശ ഭമാഷകേള്കമായനി ഒരു സര്വ്വകേലെമാശമാലെ
സമാപനികണകമന്ന  ആവശരളിം  നനിലെനനിന്നനിരുന.   എന്നമാല്  ഭരണഘടനയനികലെ
8-ാ പടനികേയനില്  ഉള്കപടമാത്ത,  ഒമൗകദരമാഗനികേ  ഭമാഷമാ  പദവനി  ഇലമാത്ത  ഭമാഷകേള്
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പഠനിപനിക്കുന്നതനിനമായനി ഒരു സര്വ്വകേലെമാശമാലെയ്ക്കുണമാകേമാവന്ന സനിരവളിം ആവര്ത്തന
സസഭമാവമുള്ളതുമമായ  കചലെവകേള്  വഹനികമാന്  സളിംസമാനത്തനികന്റെ  ഇകപമാഴകത്ത
ധനസനിതനിയനില്  കേഴനിയുകേയനില.  കകഹദരമാബമാദച  ആസമാനമമാകനിയുള്ള  ഇളിംഗശഷച
ആന്റെച  കഫമാറനിന് ലെമാളിംകഗസജസച  യണനികവഴനിറനിയുകട  ഒരു ഓഫച  കേരമാമസച  മലെപ്പുറളിം
ജനിലയനികലെ  പമാണകമാടച  സമാപനിക്കുന്നതനിനച  വരവസമായ  വകുപനികന്റെ
അധശനതയനിലള്ള,   വരവസമായ  വനികേസന  കകേമാര്പകറഷകന്റെ  കകകേവശമുള്ള  75
ഏകര്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനി  ഉത്തരവമായനിട്ടുണച.   EFLU-മമായനി   ധമാരണമാപത്രളിം
ഒപ്പുവയ്ക്കുകേയുളിം കരഖകേള് കകകേമമാറുകേയുളിം കചയനിരുന. 17-02-2016-കലെ മനനിസഭമാ
തശരുമമാനപ്രകേമാരളിം  കഫമാറനിന്  ലെമാളിംകഗസജസച  യണനികവഴനിറനി  ഓഫച  കകേരള  എന്ന
കപരനില്  ഒരു  സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  സമാപനിക്കുന്നതനിനച  തതസത്തനില്  അളിംഗശകേമാരളിം
നല്കുന്നതനിനുളിം  മുന്  ചശഫച  കസക്രടറനി  ശശ.  കകേ.  ജയകുമമാറനികന  കസഷരല്
ഓഫശസറമായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനുളിം വനിശദമമായ  പദ്ധതനികരഖ തയ്യമാറമാക്കുന്നതനിനമായനി
ഒരു കകേമാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുളിം നനിര്കദശമുണമായനിരുന. എങനിലളിം ധനകേമാരര
വകുപനികന്റെ  അളിംഗശകേമാരളിം  ലെഭനികമാതനിരുന്ന  സമാഹചരരത്തനില്  ഉത്തരവച
പുറകപടുവനിചനിരുന്നനില.  ഇതച കൂടുതല് ചര്ചകേള്കച വനികധയമമാകമാളിം. 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  അബ്ദുറബച:  സര്,  ധനകേമാരര  വകുപനികന്റെ   അളിംഗശകേമാരളിം

ലെഭനികമാത്തതുകകേമാണല ഉത്തരവനിറകമാന്  കേഴനിയമാകത  കപമായതച.   കതരകഞ്ഞടുപച

പ്രഖരമാപനളിം  വന്നതുകകേമാണമാണച.  ഇകപമാള്  അകതമാനകൂടനി  പുനദുഃചനിന്തനികണകമന്നമാണച

എനനികച ആവശരകപടമാനുള്ളതച. 

കപ്രമാഫ  .   സനി  .   രവശനനമാഥച: സര്, ഇതനികന്റെ തശരുമമാനളിം കനരകത്ത പറഞ്ഞതമാണച. 

IV. സബ്മനിഷന് 

(1)  ജുഡശഷരല് ഫസ്റ്റേച കമാസച മജനികസ്ട്രേറച കകേമാടതനി 

ശശ  .   കറമാജനി എളിം  .   കജമാണ്: സര്, നമ്മുകട സളിംസമാനകത്ത ജനങള്കച കുറഞ്ഞ
കചലെവനില് നനിയമ സഹമായളിം  ലെഭനികണകമന്ന ലെക്ഷെരകത്തമാകട  പലെ കകേമാടതനികേളളിം
സമാപനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  എകന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനികലെ
അങമമാലെനിയനിലളിം  കേമാലെടനിയനിലളിം  രണച  ജുഡശഷരല്  ഫസ്റ്റേച  കമാസച  മജനികസ്ട്രേറച
കകേമാടതനികേള്  2014-ല് സമാപനിക്കുകേയുണമായനി.  എന്നമാല് ഈ കകേമാടതനികേള് ഇകപമാള്
വമാടകേകകടനിടത്തനിലെമാണച  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  ഭശമമമായ  തുകേയമാണച  വമാടകേയനിനത്തനില്
സര്കമാര്  ഓകരമാ  മമാസവളിം  കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച  എന്നതനിനമാല്  ഇത്തരളിം
കകേമാടതനികേള്  സസന്തമമായനി  കകേടനിടമുള്ള  സലെങളനികലെയച  നശകമാനുള്ള   ശമളിം
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നടക്കുനണച. ഒരുവശത്തച ഭശമമമായ തുകേ കകേമാടതനിയുകട വമാടകേ കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുകമമാള്
മറുവശത്തച  ഭരണരളിംഗകത്ത  പരനിഷ്കമാരകത്തയുളിം  എഫനിഷരന്സനികയക്കുറനിചമമാണച
നമള് ചര്ച കചയ്തുകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഇന്നച രമാവനികലെയുളിം അതനികനക്കുറനിചച ചര്ച
കചയതമാണച.  ഒരു  വശത്തച  ഇങകന  ഭശമമമായ  തുകേ  സര്കമാര്
കകേമാടുത്തുകകേമാണനിരനിക്കുകമമാള്  മറുവശത്തച  ഈ  കകേമാടതനിയുകട  കതമാടടുത്തച
ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ  കേശഴനിലള്ള  ഒരു  കകേടനിടളിം  വളകര  വര്ഷങളമായനി
ഉപകയമാഗശൂനരമമായനി  കേനിടന്നച  നശനിക്കുന്ന  അവസയനില്   നനിലെനനില്ക്കുകേയമാണച.
ഞമാന്  ഇതച  സൂചനിപനിചകകേമാണച  ബഹുമമാനരനമായ  മുഖരമനനികച  കുറചച
മമാസങള്ക്കുമുമച  ഒരു  കേത്തച  കകേമാടുക്കുകേയുണമായനി.  നടപടനികേള്
സസശകേരനിചവരനികേയമാകണന്നച  അകദഹളിം  അറനിയനിചനിരുന.  കേമാലെടനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്ന  കകേമാടതനി  മകറമാരു  തമാലൂകമായ  കപരുമമാവൂരനികലെയച
കകേമാണകപമാകുന്നതനിനുള്ള ശമങള് ദ്രുതഗതനിയനില് നടക്കുന്ന സമാഹചരരത്തനിലെമാണച
ഞമാന് ഈ വനിഷയളിം അടനിയന്തരമമായനി ഇവനികട അവതരനിപനിക്കുന്നതച.  അതുകകേമാണച
കേമാലെടനിയനികലെയുളിം   അങമമാലെനിയനികലെയുളിം   കകേമാടതനികേള്കച  സസന്തമമായനി  ഒന്നനിചച
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ  കേശഴനിലള്ള  കകേടനിടളിം
നല്കേണകമന്നമാണച  ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട എനനികച ഉന്നയനികമാനുള്ളതച. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  അങമമാലെനി
നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനികലെ  അങമമാലെനി,  കേമാലെടനി     ജുഡശഷരല്  ഫസ്റ്റേച  കമാസച
മജനികസ്ട്രേറച  കകേമാടതനികേള്  ഇകപമാള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വമാടകേകകടനിടത്തനില്നനിനളിം
മമാറ്റുന്നതനികനമാ പ്രസ്തുത കകേമാടതനികേള്കച സസന്തമമായനി കകേടനിടളിം നനിര്മനിക്കുന്നതുവകര
ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ  ഉടമസതയനില്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  കകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനികനമാ ഉള്ള  ശനിപമാര്ശ കകഹകകമാടതനിയുകട പരനിഗണനയനിലെനില.
കകേമാടതനികേള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേടനിടങള്  മമാറുന്നതച  കകഹകകമാടതനിയുകട
തശരുമമാനത്തനിനച  വനികധയമമായമാണച.  ആ  രശതനിയനിലെമാണച  അതച  നടപമാക്കുന്നതച.
അതുകകേമാണച  സര്കമാരനിനച  ഇകമാരരത്തനില് തശരുമമാനനികമാന്  കേഴനിയുന്നതല.  ഇതച
കകഹകകമാടതനിയുകട ശദ്ധയനില്കപടുത്തമാന് മമാത്രകമ സമാധനിക്കുകേയുള. 

(2)  ഡനികസന്സറനിയുകട പ്രവര്ത്തനളിം 

ശശ  .   കകേ  .   രമാജന്:  സര്, എകന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെമമായ ഒല്ലൂരനികലെ പശചനിയനില്
ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ഒരു  സര്കമാര്  ഡനികസന്സറനി  പശചനി
ഡമാമനികന്റെ  പ്രവര്ത്തനളിം  ആരളിംഭനിച  കേമാലെളിംമുതല്  അവനികട  നനിലെനനില്ക്കുകേയമാണച.
പശചനി ഡമാമനികന്റെ പ്രവര്ത്തനളിം പൂര്ത്തശകേരനിചകശഷളിം ആ കമഖലെയനിലള്ള ആദനിവമാസനികേളളിം
പനികന്നമാകകമാരുമമായ  ആയനിരങള്  ആശയനിക്കുന്ന  ഒരമാശുപത്രനിയമായനി  അതച
നനിലെനനില്ക്കുകേയമാണച.  അതനികന്റെ ചുറ്റുവടത്തമാണച  ആദനിവമാസനി/പടനികേജമാതനി കകേമാളനനിയമായ
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തമാമരകവള്ളചമാല്, കകമലെമാടുളിംപമാറ,  നൂറച ആദനിവമാസനി കപണ്കുടനികേള് തമാമസനിക്കുന്ന
കകടബല്  കഗള്സച  കഹമാസ്റ്റേല്  എന്നനിവ  പ്രവര്ത്തനിചവരുന്നതച.  നനിര്ഭമാഗരവശമാല്
ഇറനികഗഷന്  വകുപനികന്റെ  ജനി.  ഒ.  (എളിം.എസച.)  6/2017/ഡബഡ്യൂ.ആര്.ഡനി.  നമര്
ഉത്തരവപ്രകേമാരളിം  ഈ  ആശുപത്രനി  അകബമാളനിഷച  കചകയ്യണ  ഗമൗരവമമായ
സനിതനിയുണമായനി.   5  തസനികേകേളള്ള ഈ ആശുപത്രനി  ഏകതങനിലളിം  സമാഹചരരത്തനില്
നനിര്ത്തലെമാകകപടമാല് ആ കമഖലെയനികലെ ആയനിരകണകനിനമാളകേളകട  ചനികേനിതമാ
സമൗകേരരങള്  നഷകപടുകമന്ന  പ്രധമാന  പ്രശ്നളിം  ഞമാന്  അങയുകട
ശദ്ധയനില്കപടുത്തനിയനിരുന.   അങച  അകമാരരത്തനില്  വളകര  ഗമൗരവമമായനി
ഇടകപടല്  നടത്തനിയതമായുളിം  അറനിയനിച.  ആ  ആശുപത്രനി  ഇറനികഗഷന്  വകുപച
അകലങനില്  ആകരമാഗര  വകുപനികന്റെ  ചുമതലെയനികലെയച  മമാറനിയമാകണങനിലളിം  അതച
നനിലെനനിര്ത്തമാനുള്ള നടപടനി അങയുകട ഭമാഗത്തുനനിനളിം ഉണമാകേണകമന്നച സമക്ഷെളിം
അഭരര്തനിക്കുന. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  പശചനി  ഡമാളിം  നനിര്മനിക്കുന്ന
സമയത്തച അവനിടകത്ത ജശവനകമാര്കമായനി സമാപനിചതമാണച ഈ ഡനികസന്സറനി.
പരനിസര  പ്രകദശങളനികലെ  പമാവകപട  പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കുടുളിംബങളനികലെ
അളിംഗങളളിം പശചനി പ്രശ-കമടനികേച കഹമാസ്റ്റേലെനികലെ പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദരമാര്തനിനനികേളളിം ഈ
ഡനികസന്സറനികയ ആശയനിചനിരുന. ജലെകസചന വകുപനികലെ നനിഷനിയ തസനികേകേള്
നനിര്ത്തലെമാകനിയതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  ഡനികസന്സറനിയനികലെ  തസനികേകേളളിം
ഒഴനിവമാകകപട്ടു.  തുടര്ന്നച  ജനപ്രതനിനനിധനികേളളിം  പരനിസരവമാസനികേളളിം  ഡനികസന്സറനി
നനിലെനനിര്ത്തണകമന്നമാവശരകപടുകേയുളിം  സബ്മനിഷന്   ഉന്നയനിച  ബഹുമമാനരനമായ
അളിംഗത്തനികന്റെ  ശമത്തനികന്റെയുളിം  ഭമാഗമമായനി  ആകരമാഗര-കുടുളിംബകക്ഷെമ  വകുപനികന്റെ
ചുമതലെയനില്  ഡനികസന്സറനി  പ്രവര്ത്തനളിം  നടത്തമാനുളിം  ആയതനിനച  ജലെവനിഭവ
വകുപനികന്റെ  കകേടനിടളിം  വനിട്ടുനല്കുന്നതനിനുളിം  സമതനിചനിട്ടുണച.  ഡനികസന്സറനി
നനിലെനനിര്ത്തമാനമാവശരമമായ നടപടനികേള് ഇകപമാള് സജശവ പരനിഗണനയനിലെമാണച. 

11.00 AM] 

(3) ഐ  .  ടനി  .  ഐ  .   കകേടനിട നനിര്മമാണളിം 

ശശ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദശപച: സര്, കചലെകര നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനില്  ഏകേകദശളിം
2.5 ഏകര് സലെത്തച പടനികേജമാതനി വകുപനിനച കേശഴനില് വരുന്ന വരവൂര് ഐ.ടനി.ഐ.
കകേടനിട നനിര്മമാണത്തനിനച 2010-ല് 3.15  കകേമാടനി രൂപയച ഭരണമാനുമതനി ലെഭനിക്കുകേയുളിം
കകേരള  കസ്റ്റേറച  കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്  കകേമാര്പകറഷന്  പ്രവൃത്തനി  ആരളിംഭനിക്കുകേയുളിം  കചയ്തു.
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷളിം  നനിരന്തരളിം  ഇടകപടനിട്ടുളിം  നനിര്മമാണളിം  തുടങനിയനിടത്തുതകന്ന
നനില്ക്കുകേയമാണച.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്  കകേമാര്പകറഷനുമമായനി  സളിംസമാരനിചകപമാള്  പഴയ
കഷഡഡ്യൂള്  അനുസരനിചച  നനിര്മമാണളിം  തുടരമാന്  കേഴനിയനികലന്നമാണച  അറനിയനിചതച.
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ബഹുമമാനകപട  മനനി  ഇടകപടച  നനിര്മമാണളിം  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  ശമളിം
നടത്തനികയങനിലളിം  കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്  കകേമാര്പകറഷന്  ആ  നനിലെപമാടനില്തകന്ന
നനില്ക്കുകേയമാണച.   55  ലെക്ഷെളിം  രൂപകയമാളളിം  വനിലെ  വരുന്ന  പഠകനമാപകേരണങള്
നശനിചകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേടനിട  നനിര്മമാണളിം  കവഗത്തനില്  തുടങമാന്
സമാധനിക്കുകമമാകയന്നമാണച അറനികയണതച. 

പടനികേജമാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷെമവളിം നനിയമവളിം സമാളിംസമാരനികേവളിം
പമാര്ലെകമന്റെറനികേമാരരവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലെന്):  സര്,  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനികലെ  വരവൂര്  ഐ.ടനി.ഐ.  കകേടനിട  നനിര്മമാണത്തനിനച  31-8-2010-കലെ
97/2010  നമര്  ഉത്തരവച  പ്രകേമാരളിം  3.15  കകേമാടനി  രൂപയുകട  ഭരണമാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.   നനിര്മമാണ  പ്രവൃത്തനികേള്കച  കകേരള  കസ്റ്റേറച  കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്
കകേമാര്പകറഷകനയമാണച  ചുമതലെകപടുത്തനിയതച.   എന്നമാല്  ഇവര്  ഏര്കപടുത്തനിയ
കേരമാറുകേമാരന് ഐ.ടനി.ഐ.  കകേടനിടത്തനികന്റെയുളിം കഹമാസ്റ്റേല് കകേടനിടത്തനികന്റെയുളിം പണനി
ഏകേകദശളിം  35  ശതമമാനളിം  പൂര്ത്തനിയമാക്കുകേയുളിം  അതനിനച  82  ലെക്ഷെളിം  രൂപ
കചലെവഴനിക്കുകേയുളിം കചയ്തു.  തുടര്ന്നച കേരമാറുകേമാരന് പ്രവൃത്തനി നനിര്ത്തുകേയുളിം കേഴനിഞ്ഞ 4
വര്ഷമമായനി  പദ്ധതനി  മുടങനികപമാകുകേയുമമാണുണമായതച.   കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്
കകേമാര്പകറഷന്  കേരമാറുകേമാരകനതനികര  നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.   ഈ  സര്കമാര്
അധനികേമാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷളിം ബഹുമമാനകപട കചലെകര എളിം.എല്.എ.-യുകട
നനികവദനത്തനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില്   പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനികമാനമായനി 8-11-2016-നച
നടത്തനിയ  അവകലെമാകേന  കയമാഗത്തനില്  ബമാകനിയുള്ള  2,33,00,000  രൂപ
ഉപകയമാഗനിചച  അകമാദമനികേച  കബമാകനികന്റെ  ഒനളിം  രണളിം  നനിലെകേളളിം  കഹമാസ്റ്റേല്
കകേടനിടത്തനികന്റെ  ഒന്നമാളിം  നനിലെയുളിം  കവദത്യുതശകേരണവളിം  പളിംബനിളിംഗച  പ്രവൃത്തനികേളളിം
കചയ്യുന്നതനിനച  ധമാരണയമായനി.  ഇതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില്  പ്രവൃത്തനി
പുനരമാരളിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി  13-3-2017-കലെ  672/2017  നമര് സര്കമാര്
ഉത്തരവച പ്രകേമാരളിം നല്കേനിയനിട്ടുണച. 

 (4) കുടനികവള്ള പദ്ധതനി 

ശശ  .   കകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖമാദര്: സര്, ഗുരുവമായര് കദവസസളിം, ഗുരുവമായര് നഗരസഭ,
ചമാവകമാടച നഗരസഭ എന്നശ മൂന്നച കകേനങളനികലെയച ശുദ്ധജലെകമത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഒരു ബൃഹത്തമായ പദ്ധതനിയമാണച കേരുവന്നൂര് പുഴയനില് നനിനള്ള ശുദ്ധജലെ പദ്ധതനി.
ശശ. വനി. എസച. അചതമാനന്ദന് മുഖരമനനിയമായനിരുന്ന കേമാലെത്തമാണച ഈ കുടനികവള്ള
പദ്ധതനിയുകട നനിര്മമാണളിം ആരളിംഭനിചതച.     ഈ കകേനമാവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയുകട  80
ശതമമാനളിം നനിര്മമാണവളിം പൂര്ത്തശകേരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  കചറ്റുവ പുഴ മറനികേടക്കുന്ന
ഭമാഗവളിം  ഒരുമനയരനില്  നനിന്നച  ചമാവകമാടുള്ള  വമാടര്  ടമാങനികലെയച  കവള്ളളിം
എത്തനിക്കുന്നതുവകരയുള്ള  ഭമാഗവളിം  മമാത്രകമ  ബമാകനിയുള.   ഇതനികന്റെ  കടണര്
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പ്രക്രനിയയനിലള്ള  ചനിലെ  പ്രശ്നങള്  കേമാരണളിം  പ്രവൃത്തനി  തടസകപടനിരനിക്കുകേയമാണച.
വളകര  പ്രധമാനകപട  ഒരു  പ്രശ്നകമന്ന  നനിലെയനില്  ബഹുമമാനകപട  മനനിയുളിം
ഗവണ്കമനളിം  ഇകമാരരത്തനില്  ഇടകപടണകമന്നച  ഞമാന്  അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.
കേരുവന്നൂര്  കുടനികവള്ള  പദ്ധതനിയുകട  പൂര്ത്തശകേരണത്തനിനച  എകന്തങനിലളിം
തടസങളകണങനില്  അതച  അടനിയന്തരമമായനി  മമാറ്റുന്നതനിനച  ഗവണ്കമന്റെച
ഇടകപടണകമന്നച    അഭരര്തനിക്കുന. 

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മമാതത്യു ടനി  .    കതമാമസച):  സര്,  2009-ല് തകദശ
സസയളിംഭരണ  വകുപനില്  നനിന്നച  'യു-ഡനിസമാറച  '  പദ്ധതനി  പ്രകേമാരളിം  അനുവദനിച
ഒരു  ശുദ്ധജലെ  വനിതരണ  പദ്ധതനിയമാണനിതച.  ഗുരുവമായര്-ചമാവകമാടച
മുനനിസനിപമാലെനിറനികേള്കമായനി  50,45,00,000  രൂപയുകട  ഭരണമാനുമതനിയമാണച  അന്നച
ലെഭനിചതച.  ഈ രണച മുനനിസനിപമാലെനിറനികേളളിം കചര്ന്നമാണച ഈ പണളിം കകേമാടുകകണതച.
ഇതനികനമാടകേളിം   രണച  മുനനിസനിപമാലെനിറനികേളളിം  കചര്ന്നച  40,48,00,000  രൂപ
ഒടുകനിയനിട്ടുണച.   ബൂസ്റ്റേര് പമനിളിംഗച  കമയനിനനികന്റെ  7.5  കേനികലെമാമശറര്  ഒഴനിചച  ബമാകനി
ഭമാഗങകളലമാളിം    പൂര്ത്തശകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ഏകേകദശളിം 110000 കപര്കച 135 ലെനിറര്
കവള്ളളിം  പ്രതനിദനിനളിം  ഉപകയമാഗനികത്തകവണളിം    കുടനികവള്ളളിം    ഉത്പമാദനിപനിചച
വനിതരണളിം  കചയ്യമാന്  കേഴനിയുളിം.  7  പമാകകജമായമാണച  ഇതനികന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള്
പൂര്ത്തശകേരനികമാന്  ലെക്ഷെരമനിടനിരുന്നതച.  അതനില്  6  പ്രവൃത്തനികേളളിം  പൂര്ത്തശകേരനിച.
ഓകരമാ പ്രവൃത്തനിയുകടയുളിം വനിശദമാളിംശങളനികലെയച ഞമാന് കേടക്കുന്നനില.  പദ്ധതനിയനികലെ
മൂന്നമാമകത്ത പമാകകജമായ  16.68  കേനികലെമാമശറര് കപപച കലെന് ഇകടണനിടത്തച  9.09
കേനികലെമാമശറര്  മമാത്രമമാണച  പൂര്ത്തശകേരനിചതച.   ഇനനിയുളിം  7.59  കേനികലെമാമശറര്കൂടനി
പൂര്ത്തശകേരനികമാനുണച.  അതച  റശ-കടണര്  കചകയ്യണനിവന.  ബമാകനി
പൂര്ത്തശകേരനികമാനുള്ള പ്രവൃത്തനി ഏല്പനിക്കുന്നതനിനനിടയനില് കടണറനികന്റെ കേമാലെമാവധനി
അവസമാനനിക്കുകേയുളിം  അതച  നശടനികനിടമാന്  ആവശരകപടകപമാള്  കേരമാറുകേമാരന്
കപപനിനടകമുണമായ  വനിലെ  വര് ദ്ധനവനിനനുസരനിചച  15  ശതമമാനളിം  കൂടുതല്  തുകേ
ആവശരകപടുകേയുളിം കചയ്തു.  23-2-2017-നച അതനികന്റെ  എളിംപകവര്ഡച കേമനിറനി കൂടനി
ജനിലമാ കേളക്ടറുകട സമാന്നനിദ്ധരത്തനില് കേരമാറുകേമാരനുമമായനി ചര്ച നടത്തമാന് തശരുമമാനനിച.
എത്രയുളിം കവഗളിം   പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനികമാനുള്ള ശമളിം നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുകേ
യമാണച.   ഞമാന്  ഇവനികട  സൂചനിപനിചതുകപമാകലെ,  7.5  കേനികലെമാമശറര്  ഒഴനിചച  ബമാകനി
പ്രവൃത്തനികേകളലമാളിം  പൂര്ത്തശകേരനിചകേഴനിഞ്ഞു.  ശുദ്ധശകേരണ ശമാലെയനില്  നനിനളിം  25
കേനികലെമാമശറര് അകേകലെയുള്ള ഏങണനിയരനികലെ സളിംപനില് വകര കവള്ളകമത്തനികമാന്
സമാധനിക്കുന്ന  നനിലെയനികലെയ്കകത്തനി.  ഗുരുവമായര്  നഗരസഭ  ടമാങറനില്
കവള്ളളിം കചമാദനിചനിട്ടുണച.  ഇലെകനികേച കേണക്ഷെന് ലെഭരമമാകനി ഒരു മമാസത്തനിനകേളിം ഇതച
നനിര്മനികമാനമാണച  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.  ബഹുമമാനകപട  അളിംഗളിം  ചൂണനികമാണനിചതു
കപമാകലെ  വളകര  കവഗത്തനില്  എലമാ  ഘടകേങളളിം  പൂര്ത്തശകേരനിചച  കുടനികവള്ളളിം
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എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയനികലെയച  നശങ്ങുളിം.  ബഹുമമാനകപട  എളിം.എല്.എ.
അടകമുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേളകട  സമാന്നനിദ്ധരത്തനില് ഇകപമാഴകത്ത സളിംഭനമാവസ
ഒഴനിവമാകമാനുള്ള  കേമാരരങകള  സളിംബനനിചച  ചര്ച  കചയച  തശരുമമാനകമടുത്തച
മുകന്നമാട്ടുകപമാകേമാനമാണച ഉകദശനിക്കുന്നതച.  

(5)  കമഡനികല് കകേമാകളജച വനികേസനളിം 

ശശ  .    മുരളനി കപരുകനലനി:  സര്,  തൃശ്ശൂര് കമഡനികല് കകേമാകളജനികന്റെ വനികേസനളിം
തസരനിതകപടുത്തുന്നതനിനമായനി  സര്കമാര്  സസശകേരനിചവരുന്ന  നടപടനികേള്  സസമാഗതമാര്ഹമമാണച.
അതുമമായനി  ബനകപട  ചനിലെ  പ്രശ്നങള്  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുന്നതനിനമാണച  ഈ
സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതച.  പണനി പൂര്ത്തശകേരനിച കേമാത്തച ലെമാബനികന്റെ പ്രവര്ത്തനളിം
അടനിയന്തരമമായനി ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികയടുകകണതുണച.  ഭനിന്നകശഷനികമാര്കച
വളകര  പ്രകയമാജനകേരമമായ  വനിധത്തനിലള്ള  ആര്ടനിഫനിഷരല്  ലെനിളിംഫച  ഫനിറനിളിംഗച
കസന്റെറനികന്റെ  പണനികേള്  പൂര്ത്തശകേരനികചങനിലളിം  അനുബന  ഘടകേങളകട
പണനികേള്കൂടനി  തശര്ത്തുകകേമാണച  പ്രവര്ത്തനളിം  ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനമാവശരമമായ
നടപടനികേകളടുകകണതമാണച.  ഓകങമാളജനി  സര്ജനികല്  ഡനിപമാര്ടചകമന്റെച,  ഗരമാകസ്ട്രേമാ
സര്ജനികല്  ഡനിപമാര്ടചകമന്റെച  എന്നനിവ  പുതനിയതമായനി  ആരളിംഭനികമാനമാവശരമമായ
സളിംവനിധമാനളിം  ഉണമാകകണതുണച.   കുടനികവള്ളത്തനികന്റെ  കേമാരരത്തനില്  അവനികട
വളകരകയകറ  പ്രശ്നങള്  നനിലെനനില്ക്കുനണച.  ആ  പ്രശ്ന  പരനിഹമാരത്തനിനമായനി
കമഡനികല്  കകേമാകളജനിനച  ഒരു  പ്രകതരകേ  കുടനികവള്ള  പദ്ധതനി  തകന്ന
തയ്യമാറമാകകണതുണച.  കടമായച കലെറ്റുകേളനികലെ  കകേടമായ  ഫ്ലഷച,  കപമാടനികപമാളനിഞ്ഞ
കപപ്പുകേള് എന്നനിവ റനികപയര് കചയമാല് വളകരകയകറ ജലെളിം ലെമാഭനികമാന് കേഴനിയുളിം.
ആവശരമമായ കഡമാക്ടര്മമാരുകടയുളിം നഴ്സുമമാരുകടയുളിം മറച ജശവനകമാരുകടയുളിം ഒഴനിവകേള്
നനികേത്തുന്നതനിനമാവശരമമായ നടപടനി  സസശകേരനികകണതുണച.  5  കരമാഗനികേള്കച ഒരു
നഴച  എന്ന  അനുപമാതളിം  പൂര്ണ  രൂപത്തനില്  ആയനിടനികലന്നമാണച  മനസനിലെമാകമാന്
കേഴനിയുന്നതച.   ജനിലയനികലെ ജനപ്രതനിനനിധനികേകള ഉള്കപടുത്തനികകമാണച  ആശുപത്രനി
വനികേസന  സമനിതനി  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനമാവശരമമായ  നടപടനി  സസശകേരനികണളിം.
ഇതരമാദനി വനിഷയങള് ചര്ച കചയ്യമാനമാവശരമമായ വനിധത്തനില് ജനിലയനികലെ എളിം.പനി.-
മമാകരയുളിം  എളിം.എല്.എ.-മമാകരയുളിം  ഉള്കപടുത്തനി  ഒരു  കയമാഗളിം  ബഹുമമാനകപട
ആകരമാഗര  വകുപ്പുമനനിയുകട  കനതൃതസത്തനില്  അടനിയന്തരമമായനി  വനിളനിചകചര്ത്തച
പ്രശ്നങള്  ചര്ച  കചയ്യുകേയുളിം  പരനിഹമാരത്തനിനമാവശരമമായ  നടപടനികേകളടുക്കുകേയുളിം
കവണകമന്നമാണച ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകട ഉന്നയനിക്കുന്നതച.  

ആകരമാഗരവളിം സമാമൂഹരനശതനിയുളിം വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി കകേ  .    കകേ  .    കശലെജ ടശചര്):
സര്,  തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജനികന്റെ  വനികേസനവമമായനി  ബനകപടച   ഞമാന്
അവനികട   ഒരു മശറനിളിംഗച നടത്തനിയനിരുന.  അതച സളിംബനനിചച കുറചകൂടനി വനിശദമമായ
കയമാഗളിം വനിളനിചകചര്കണകമന്നച ബഹുമമാനകപട എളിം.എല്.എ. ആവശരകപടനിട്ടുണച.
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അകമാരരളിം പരനിഗണനികമാവന്നതമാണച.   തൃശ്ശൂര് കമഡനികല് കകേമാകളജനികന്റെ വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങള്  തസരനിതകപടുത്തുന്നതനിനുളിം  കൂടുതല്  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങള്
ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനി  ഗവകണ്മെന്റെനിടകപടച  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.  അതനില്  ഏറവളിം
പ്രധമാനളിം ജലെലെഭരത ഉറപ്പുവരുത്തലെമാണച.  അതനിനമാവശരമമായ നടപടനികേള് ഇകപമാള്ത്തകന്ന
ജലെ  അകതമാറനിറനിയുകട  സഹമായത്തമാല്  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.  ഭമാവനിയനില്  പൂര്ണമമായ
ജലെലെഭരത  ഉറപ്പുവരുത്തനികകമാണച  അവനികടകത്തയ്ക്കു  മമാത്രമമായനി  ഒരു  പദ്ധതനി
ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങളളിം സസശകേരനിചനിട്ടുണച.  

തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജനികന്റെ  ഭമൗതനികേ  സമാഹചരരളിം  കമചകപടുത്തുന്നതനിനുളിം
അകമാദമനികേച സമൗകേരരളിം വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുളിം ഇതനിനകേളിം നനിരവധനി നടപടനികേളമാണച
സര്കമാര്  സസശകേരനിചനിട്ടുള്ളതച.  അവനികട  കേമാത്തച ലെമാബച  സമാപനിക്കുന്നതുമമായനി
ബനകപട പ്രവര്ത്തനങള്  പൂര്ത്തനിയമായനികഴനിഞ്ഞു.  14.13  കകേമാടനി രൂപയമാണച
അതനിനുകവണനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച.  കേമാത്തച ലെമാബച  ഉദ്ഘമാടനളിം  കചയ്യുന്ന  മുറയച
ജശവനകമാര്  ആവശരമമായനിവരുളിം.  അതനിനുള്ള  തസനികേ  സൃഷനിക്കുന്ന  കേമാരരളിം
സര്കമാരനികന്റെയുളിം  ധനകേമാരര  വകുപനികന്റെയുളിം  പരനിഗണനയനിലെമാണച.  നനിലെവനില്
അവനികട  കകഗനകകമാളജനി,  പശഡനിയമാടനികച,  പശ ഡനിയമാടനികേച  സര്ജറനി  വനിഭമാഗങള്
എന്നനിവ  പ്രവര്ത്തനിചവരുനണച.  41.83  കകേമാടനി  രൂപ  കചലെവനില്  അകമാദമനികേച
കബമാകനികന്റെ പണനി ഏകേകദശളിം പൂര്ത്തനിയമായനി,  അതനികന്റെ ഫര്ണനിഷനിളിംഗനിനുകവണനി
ഉപകേരണങള് വമാങ്ങുന്നതനിനച ഒരു കകേമാടനി രൂപ പ്രകതരകേമമായനി അനുവദനിചനിട്ടുണച.
ശനിശുകരമാഗ  വനിഭമാഗത്തനിനുമമാത്രമമായനി  കകേന  സളിംസമാന  സര്കമാരുകേളകട
സഹമായകത്തമാകട  7.5  കകേമാടനി  രൂപ  കചലെവനില്  പുതനിയ  കകേടനിടനനിര്മമാണളിം
പുകരമാഗമനിക്കുകേയമാണച.  ആര്ടനിഫനിഷരല്  ലെനിളിംഫച  ഫനിറനിളിംഗച  കസന്റെറനികന്റെ  കകേടനിട
നനിര്മമാണവളിം ഏകേകദശളിം പൂര്ത്തനിയമായനിട്ടുണച.  ഉപകേരണങള് വമാങനി സമാപനിചച
അവ  സജ്ജമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്കമാര്  സസശകേരനിചവരനികേയമാണച.
പടനികേജമാതനി  കുടനികേള്കച  പ്രമാമുഖരളിം  നല്കേനി  പമാരമാകമഡനികല്  ഡനിഗ്രനി  കകേമാഴ്സുകേള്
തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളളിം  സര്കമാര്  ആരളിംഭനിചനിട്ടുണച.   കഎ.സനി.യണനിറ്റുകേള്
കേമാരരക്ഷെമമമായനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.
കഡമാക്ടര്മമാരുകടയുളിം മറച ജശവനകമാരുകടയുളിം ഒഴനിവകേള് പനി.എസച.സനി-കച റനികപമാര്ട്ടു
കചയനിട്ടുണച.  ഇമൗ  ഒഴനിവകേളനികലെയച  നനിയമനളിം  നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
നനിലെവനിലള്ള  കറഡനികയമാ  കതറമാപനി  വനിഭമാഗത്തനില്  കകേമാബമാള്ടച  കമഷശന്
കകേടമായകപമാള് അതനികന്റെ കസമാഴച  മമാറനിസമാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസശകേരനിച.
ഇകപമാള് അതനികന്റെ അവസമാനഘട നടപടനികേള് സസശകേരനിചവരുന.  കപകടനതകന്ന
കസമാഴച  മമാറനി സമാപനികമാന് സമാധനിക്കുളിം.  ഈ ഗവകണ്മെന്റെച പുതുതമായനി അനുവദനിച
13.72  കകേമാടനി  രൂപയുകട  ഒരു  പുതനിയ  ലെശനനിയര്  ആകനിലെകററര്  ഇന്സ്റ്റേമാള്
കചയ്യുന്നതനിനമാവശരമമായ  കകവദത്യുതനി  സളിംബനനിച  വര്ക്കുകേള്കച  2  കകേമാടനി  രൂപ
കവകറയുളിം  അനുവദനിചനിട്ടുണച.  18.31  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പനി.ജനി.  കേസമാര്കടഴച  കകേടനിടളിം
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ഏകേകദശളിം  പൂര്ത്തനിയമായനി  വരനികേയമാണച.  4.9  കകേമാടനി  രൂപ  മുടകനി  അവനികട
കപവമാര്ഡച   നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണച,   അതനികന്റെ
പ്രവര്ത്തനവളിം ആരളിംഭനിചനിട്ടുണച. പതനിമൂന്നമാളിം ധനകേമാരര കേമശഷകന്റെ ഭമാഗമമായനി 4.50
കകേമാടനി  രൂപ ഉപകയമാഗനിചച  അവനികട സസശകവജച  ടശറ്റുകമന്റെച  പമാന്റെനികന്റെ പ്രവര്ത്തനളിം
ആരളിംഭനിചനിട്ടുണച.  അതുളിം ഏകേകദശളിം നടപനിലെമാകമാന് കേഴനിയുന്ന അവസയനിലെമാണച.
ഇതനിനുപുറകമ 1  കകേമാടനി രൂപ ലെക്ചര് ഹമാളനിനച, 1  കകേമാടനി രൂപ   ഗസ്റ്റേച ഹമൗസനികന്റെ
പണനി പൂര്ത്തനിയമാക്കുന്നതനിനച,   2.85  കകേമാടനി  രൂപ  പമാരമാകമഡനികല് കലെഡശസച
കഹമാസ്റ്റേല് വനിഭമാഗത്തനികന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനച, 1 കകേമാടനി രൂപ കകേനഫണളിം പനി. കകേ.
ബനിജു എളിം.പനി.  നല്കേനിയ ഒരു കകേമാടനി രൂപയുളിം പ്രകയമാജനകപടുത്തനികകമാണച ഒരു
കഡ കകേയര് കേശകമമാ കസന്റെര്, അതുളിം ഏകേകദശളിം പൂര്ത്തനിയമായനിട്ടുണച.  കജറനിയമാടനികേച
റനിസര്ചച  കകേടനിടത്തനികന്റെ  പണനി  ഇകപമാള്  തസരനിതഗതനിയനില്  നടന
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  കറമാഡകേളകട  നനിര്മമാണളിം  കേഴനിഞ്ഞ  കേമനിറനിയുകട
ശദ്ധയനില്കപടുകേയുളിം  തടസങകളലമാളിം  നശകനികകമാണച  അവയുകട  നനിര്മമാണ
പ്രവര്ത്തനങള്  തസരനിതഗതനിയനില്  നടത്തുകേയുമമാണച.  ആര്ടനിഫനിഷരല്  ലെനിളിംഫച
ഫനിറനിളിംഗച കസന്റെറനികന്റെ കേമാരരളിം കനരകത്ത പറഞ്ഞനിരുന.  അതനികന്റെ നനിര്മമാണവളിം
പുകരമാഗമനിക്കുകേയമാണച.  ഇങകന  തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജനില്  നനിരവധനി
നനിര്മമാണ  പ്രവര്ത്തനങള്  തസരനിതഗതനിയനില്  നടനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
ഒനരണ  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജച  ഏറവളിം  കമചകപട
സമൗകേരരങളള്ള കസന്റെര് ഓഫച എകലെന്സച ആകനി മമാറമാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങള്കച
ഇകപമാള്ത്തകന്ന ഗവണ്കമന്റെച  തുടകളിം കുറനിചനിട്ടുകണന്ന കേമാരരളിം  സകന്തമാഷകത്തമാടു
കൂടനി അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  അതുകപമാകലെ അവനികട കമകറണല് കകചല്ഡച കഹല്ത്തച
ഇന്സ്റ്റേനിറഡ്യൂടടകളിം  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള  മമാസ്റ്റേര്  പമാന്  തയ്യമാറമാകനികകമാണനിരനിക്കുന.
രണവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജനികന   ഒരു  കസന്റെര്  ഓഫച
എകലെന്സച ആകനി മമാറമാന് സമാധനിക്കുളിം.  ഒരു സകന്തമാഷവമാര്ത്ത കൂടനിയുണച, തൃശ്ശൂര്
കമഡനികല് കകേമാകളജനിലെമാണച നശറച പനി.ജനി. എന്ടന്സച  പരശക്ഷെയനില് ഇന്തരയനികലെ
രണളിം  മൂനളിം  റമാങ്കുകേള്   ലെഭനിചനിരനിക്കുന്നതച.  കകേരളത്തനികന്റെ  ഏറവളിം  വലെനിയ
കനടമമാണനിതച. ഒന്നമാളിം റമാങച തനിരുവനന്തപുരളിം കമഡനികല് കകേമാകളജനിനുളിം രണളിം മൂനളിം
റമാങ്കുകേള്  തൃശ്ശൂര്  കമഡനികല്  കകേമാകളജനിനുമമാണച  കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ദന്തല്
വനിഭമാഗത്തനിലളിം  ഒന്നമാളിം  റമാങച  കകേരളത്തനിനമാണച  കേനിടനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ഇകതലമാളിം
ആകരമാഗര  കമഖലെയനില്  ഉണമായനിട്ടുള്ള  ഗുണകേരമമായ  മമാറങളമാണച.  അതനികന്റെ
സകന്തമാഷളിംകൂടനി അറനിയനിക്കുന.  

(6)  തമാലൂകമാശുപത്രനിയുകട പ്രവര്ത്തനളിം 

ശശ  .    കഎ  .    സനി  .    ബമാലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  സല്ത്തമാന്ബകത്തരനി
തമാലൂകമാശുപത്രനികയ സളിംബനനിചമാണച  ഞമാന് ഈ സബ്മനിഷന് ഉന്നയനിക്കുന്നതച.
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സല്ത്തമാന്ബകത്തരനി  നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനികലെ  8  പഞമായത്തുകേളനികലെയുളിം
കരമാഗനികേള്  നനിരന്തരമമായനി  ബനകപടുന്നതച  ബകത്തരനി  തമാലൂകച
ആശുപത്രനികയയമാണച.  കേര്ണമാടകേ, തമനിഴ് നമാടച അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങള് പങനിടുന്ന
ഒരു  നനികയമാജകേമണ്ഡലെകമന്ന  നനിലെയച  തമനിഴമാടനികലെയുളിം  കേര്ണമാടകേയനികലെയുളിം
നനിരവധനി  കരമാഗനികേള്  ഇമൗ  ആശുപത്രനിയനില്  ചനികേനിത  കതടനികയത്തുനണച.
ആശുപത്രനിയുകട  അടനിസമാന  സമൗകേരരങളകട  കുറവച  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലെത്തച  വനിലെയനിരുത്തുകേയുളിം പ്രസ്തുത കഹമാസനിറല് ബനില്ഡനിളിംഗനിനച   ശശ.  ഉമന്
ചമാണനി  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെത്തച  23  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുളിം  കചയ്തു.
അകതമാകടമാപളിംതകന്ന ഒരു കകവകറമാളജനി ലെമാബച, പബനികേച കഹല്ത്തച ലെമാബച എന്നനിവ
സമാപനിക്കുന്നതനിനമായനി........  കകവകറമാളജനി ലെമാബനികന്റെ ഉദ്ഘമാടനളിം ബഹുമമാനകപട
മനനി നനിര്വ്വഹനിക്കുകേയുണമായനി.   ഇമൗ ബനില്ഡനിളിംഗനികന്റെ പണനി പൂര്ത്തനിയമാകനിയനിടച
മമാസങകളമാളമമായനി.  പബനികേച  കഹല്ത്തച  ലെമാബച  കകേടനിടത്തനികന്റെ  പണനി
പൂര്ത്തശകേരനിച.  പകക്ഷെ  ഇതുവകരയുളിം  പ്രവര്ത്തനമമാരളിംഭനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
ഏറവളിം  കൂടുതല്  ആദനിവമാസനികേള്  തനിങനിപമാര്ക്കുന്ന  ഒരു  നനികയമാജകേമണ്ഡലെളിം
കൂടനിയമാണനിതച.  ആകരമാഗര  വകുപച  ഉകദരമാഗസരുമമായനി  സളിംസമാരനിക്കുകമമാള് അവര്
പറയുന്നതച  സ്റ്റേമാഫനികന്റെ  കുറവകണന്നമാണച.  അടനിസമാന  സമൗകേരരമനിലമാത്ത  ആ
ആശുപത്രനിയനില്  ആവശരമമായ  സ്റ്റേമാഫനികന  നനിയമനിചകകേമാണച  പുതനിയ
കകേടനിടത്തനികലെയച  മമാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്കമന്റെച  സസശകേരനികണകമന്നച
അഭരര്തനിക്കുന.  

ആകരമാഗരവളിം സമാമൂഹരനശതനിയുളിം വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി കകേ  .    കകേ  .    കകശലെജ ടശചര്) :
സര്,  ബഹുമമാനകപട  കമമര്  സല്ത്തമാന്  ബകത്തരനി  തമാലൂകമാശുപത്രനിയുകട
അവസയമാണച  സൂചനിപനിചതച.  മലെകയമാര  കമഖലെയനികലെ  ആദനിവമാസനി
സകഹമാദരങളള്കപകടയുള്ളവര്  ആശയനിക്കുന്ന  പ്രധമാനകപട  ആശുപത്രനിയമാണനിതച.
ഇമൗ  ആശുപത്രനികയ  1995-ല്  തമാലൂകച  കഹഡ്കേസമാര്കടഴച  ആശുപത്രനിയമായനി
ഉയര്ത്തനിയതമായനിരുന.   ഇകപമാള്  അവനികട  ശരമാശരനി  750-നുളിം  800-നുളിം  ഇടയച
ഒ.പനി.യമാണച  വരുന്നതച.  കബഡച  കസ്ട്രേങ്തച  57  ആണച.  നനിലെവനില്  രണച
കബമാക്കുകേളനിലെമായനി ഒന്നര കേനികലെമാമശറര് ദൂരത്തമായനി ആശുപത്രനിയുകട പഴയ കബമാക്കുളിം
പുതനിയ  കബമാക്കുളിം  സനിതനി  കചയ്യുകേയമാണച.  രണച  കബമാക്കുകേളനിലമമായനി  125
കബഡ്ഡുകേളണച.  മതനിയമായ ജശവനകമാരനിലമാത്തതച ആശുപത്രനിയുകട പ്രവര്ത്തനകത്ത
ബമാധനിക്കുനണച. സല്ത്തമാന് ബകത്തരനി കബമാകച പഞമായത്തനികന്റെ കനതൃതസത്തനില്
മള്ടനി  സര്കനിള്  കഡവലെപ്കമന്റെച  കപ്രമാഗ്രമാമനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി   ആറച  നനിലെകേളള്ള
പുതനിയ  കകേടനിടത്തനികന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയമായനിട്ടുണച.  നല  സമൗകേരരങളള്ള
കകേടനിടമമാണച.  രണച ലെനിഫനികന്റെ ആവശരമുണച.  അതനില് ഒരു ലെനിഫനികന്റെ പണനി അന്നച
പൂര്ത്തനിയമായനിരുന്നനില.  ഇകപമാള്  അതച  പൂര്ത്തനിയമായനിട്ടുകണന്നമാണച  കേരുതുന്നതച.
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അതനികന്റെ ഫയര് കസഫനിയുളിം മറച  കേമാരരങളകമലമാളിം കകേ.എസച.ഇ.ബനി.-യനില്നനിനളിം
ഇടകപടച   കചകയ്യണതമായനിട്ടുണച.   ഇത്തരളിം  കേമാരരങള്  കവഗത്തനില്  കചയ്യമാന്
സമാധനിക്കുന്നതമാണച.  ഇവനികട  ബഹുമമാനകപട  കമമര്  പറഞ്ഞതുകപമാകലെ
പുതനിയതമായനി  ജശവനകമാകര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനമാണച   ശമനികകണതച.  ആര്ദ്രളിം
മനിഷകന്റെ  ഭമാഗമമായനി    തമാലൂകമാശുപത്രനികേളനില്  സ്റ്റേമാഫുകേകള   നനിയമനിക്കുന്നതനിനച
ആവശരമമായ കപ്രമാകപമാസല് ഗവണ്കമന്റെനിനച സമര്പനിചകപമാള് അതനില് ബകത്തരനി
തമാലൂകമാശുപത്രനികയയുളിം  ഉള്കപടുത്തനിയനിട്ടുണച.   അധനികേളിം  കകവകേമാകതതകന്ന  ആ
തസനികേകേള് അളിംഗശകേരനിചകേനിട്ടുകമന്നമാണച പ്രതശക്ഷെനിക്കുന്നതച.  അളിംഗശകേരനിചച  കേനിട്ടുന്ന
മുറയച തമാലൂകമാശുപത്രനിയുകട പ്രവര്ത്തനളിം പൂര്ണമമായ രശതനിയനില്തകന്ന തുടരുവമാന്
സമാധനിക്കുകമനമമാത്രമല  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെച  വന്നതനിനുകശഷളിം  നബമാര്ഡച
പദ്ധതനിയനില്കപടുത്തനി  സല്ത്തമാന്  ബകത്തരനി  തമാലൂകമാശുപത്രനിയുകട  നനിര്മമാണ
പ്രവര്ത്തനങള്കച  25  കകേമാടനി  രൂപ  അനുവദനിച  കേമാരരളിം   സകന്തമാഷകത്തമാകട
അറനിയനിക്കുകേയമാണച.  കപമാസ്റ്റേച  ക്രനികയഷന്  കൂടനിയമായമാല്  നമുകച  സല്ത്തമാന്
ബകത്തരനി തമാലൂകമാശുപത്രനിയുകട പ്രവര്ത്തനളിം ഏറവളിം നല രശതനിയനില് നടത്തമാന്
സമാധനിക്കുളിം. 

(7) ഇരനിണമാവച പമാലെളിം 

ശശ  .     റനി  .    വനി  .    രമാകജഷച :  സര്,  വളകര  പ്രധമാനകപട  ഒരു  വനിഷയളിം
ബഹുമമാനകപട  കപമാതുമരമാമത്തച  വകുപ്പുമനനിയുകട  ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച.
എകന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെമമായ കേലരമാകശ്ശേരനിയനികലെ ഇരനിണമാവച പമാലെത്തനിനച 2009-ല്
ഭരണമാനുമതനി ലെഭനിച.  അകപ്രമാചച കറമാഡനിനച സലെളിം ലെഭരമമാകേമാത്തതുകകേമാണച അന്നച
പമാലെത്തനികന്റെ   നനിര്മമാണളിം  ആരളിംഭനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞനില.  പനിന്നശടച  അകപ്രമാചച
കറമാഡനിനമാവശരമമായ  സലെളിം  ഗവണ്കമന്റെച  അകേസയര്  കചയ്യുകേയുണമായനി.
നടപടനിക്രമങകളലമാളിം പൂര്ത്തനിയമായനി.  2016  മമാര്ചച    4-ാ  തശയതനി പമാലെത്തനിനച
ഭരണമാനുമതനി ലെഭനിക്കുകേയുണമായനി. അവനികട   ഏതമാണച മൂന്നച ഭമാഗവളിം കവള്ളത്തമാല്
ചുറകപടച കേനിടക്കുന്ന ഒരു പഞമായത്തമാണച മമാട്ടൂല്.  ആ പഞമായത്തനികലെയച നനിലെവനില്
ആളകേള് ഉപകയമാഗനിക്കുന്ന പമാലെളിം   1964-ല് ജലെകസചന വകുപച  നനിര്മനിച ഒരു
കറഗുകലെറര് കേളിം ബനിഡ്ജമാണച.  അതനികന്റെ കേമാലെപഴകളിം പരനിഗണനിചമാണച  2009-ല്
അന്നകത്ത സര്കമാര് മലെബമാര് പമാകകജനില്കപടുത്തനി  9  കകേമാടനി  25  ലെക്ഷെളിം രൂപ
പുതനിയ  പമാലെളിം  നനിര്മനിക്കുവമാന്  അനുവദനിചതച.  എന്നമാല്  അകപ്രമാചച  കറമാഡനിനച
സലെളിം  ലെഭരമമാകേമാത്തതനിനമാല്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരനികന്റെ  കേമാലെത്തച  ഏറവളിം
അവസമാനമമാണച ആ പമാലെത്തനിനച ഭരണമാനുമതനി   ലെഭനികചങനിലളിം അതനികന്റെ കടണര്
നടപടനികേകളമാനളിം  ആരളിംഭനിചനിടനില.  ആ  പ്രകദശളിം  പൂര്ണമമായുളിം  ഒറകപടുന്ന
അവസയമാണച  വന്നനിരനിക്കുന്നതച.  ഇമൗ കറഗുകലെറര്  കേളിം ബനിഡ്ജമാകണങനില് ഏതച
നനിമനിഷവളിം  നനിലെളിംകപമാത്തമാവന്ന  സനിതനിയനിലെമാണച.  ആ  പ്രകദശമമാകകേ
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ഒറകപട്ടുകപമാകുന്ന സനിതനി കേണകനികലെടുത്തുകകേമാണച ആ പ്രകദശകത്ത ജനങളകട
ജശവല്പ്രധമാനമമായ ഒരു ആവശരകമന്ന നനിലെയനില്, ഭരണമാനുമതനി ലെഭനിച ഇരനിണമാവച
പമാലെത്തനികന്റെ  തുടര്നടപടനികേള്  എത്രയുളിം  കവഗളിം  ആരളിംഭനികമാന്  സതസര  നടപടനി
സസശകേരനികണകമന്നച ബഹുമമാനകപട കപമാതുമരമാമത്തച വകുപ്പുമനനികയമാടച ആവശരകപടുകേയമാണച. 

കപമാതുമരമാമത്തുളിം രജനികസ്ട്രേഷനുളിം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സധമാകേരന്):  സര്,
കേലരമാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലെത്തനികലെ  കേലരമാകശ്ശേരനി-മമാട്ടൂല്  ഗ്രമാമപഞമായത്തുകേകള
ബനനിപനിക്കുന്ന  പയ്യറളിം-ഇരനിണമാവച-മമാടകര  കറമാഡനികലെ  ഇരനിണമാവച  പമാലെളിം
നനിര്മമാണത്തനിനച  14-7-2009-ല്,  അതമായതച  7  വര്ഷളിം  മുന്പമാണച  സര്കമാര്
ഉത്തരവച  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച.  9,25,00,000  രൂപയുകട  ഭരണമാനുമതനിയമാണച
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച.  ഇന്കവസ്റ്റേനികഗഷന്  നടത്തനി  പമാലെത്തനികന്റെ  ഡനികകസന്
തയ്യമാറമാകനിയനിരുന.  പമാലെവളിം  അനുബന കറമാഡളിം  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലെളിം
തടസമനിലമാകത  ലെഭരമമായമാല്  മമാത്രകമ  കടണര്  നടപടനികേള്  ആരളിംഭനികമാവൂ  എന്നച
ഗവണ്കമന്റെച  ഉത്തരവനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരുന.  സമൗജനരമമായനി  ഭൂമനി
വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനുള്ള  ശമങള്  നടകന്നങനിലളിം  സസകേമാരര  വരക്തനികേള്  അതനിനച
തയ്യമാറമാകേമാതനിരുന്നതനിനമാല്  അതച  വനിജയനിചനില.  ഇതനിനുള്ളനില്  ഭരണമാനുമതനിയുകട
കേമാലെമാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിരുന.  ഭൂമനി  ഏകറടുകല്  നടപടനി  ആരളിംഭനിക്കുകേയുളിം
15-12-2015-കലെ  സര്കമാര്  ഉത്തരവച  പ്രകേമാരളിം  42,38,517  രൂപ  സലെളിം
ഏകറടുക്കുന്നതനിനച  അനുവദനിക്കുകേയുളിം    24-1-2016-ല് കസഷരല്  തഹസനില്ദമാര്
(തലെകശ്ശേരനി)-കച പ്രസ്തുത തുകേ കകകേമമാറുകേയുളിം കചയനിട്ടുണച. 4-3-2016-കലെ സര്കമാര്
ഉത്തരവച പ്രകേമാരളിം പമാലെളിം നനിര്മമാണത്തനിനമായനി  16,42,00,000  രൂപയ്ക്കുള്ള പുതനിയ
ഭരണമാനുമതനി  നല്കേനി.  യഥമാസമയളിം  പ്രവൃത്തനി  നടന്നനിരുനകവങനില്
കചലെവഴനികകണനി വരുമമായനിരുന്നതനികനകമാള്  7  കകേമാടനി  രൂപ അധനികേളിം.  എങനിലളിം
അതച അനുവദനിചനിട്ടുണച.  പരസരളിം കൂടനിയമാകലെമാചനിചനിട്ടുള്ള ഭൂമനിവമാങല് പ്രകേമാരളിം ഭൂമനി
ഏകറടുക്കുന്നതനിനുളിം  ഭൂവടമകേളനില്നനിനളിം  കനരനിടച  ആധമാരളിം  രജനിസ്റ്റേര്  കചയ്തു
വമാങ്ങുന്നതനിനുളിം  അനുമതനി  കതടനിയുള്ള  അകപക്ഷെ  സര്കമാര്  പരനികശമാധനിക്കുകേയുളിം
അതനികന്റെ വരക്തതയ്ക്കുകവണനി ചശഫച എഞനിനശയകറമാടച ആവശരകപടനിരനിക്കുകേയുമമാണച.
പമാലെത്തനികന്റെ സമശപ കറമാഡനിനുള്ള സസകേമാരര വരക്തനികേളകട ഭൂമനികച പുറകമ കചറുകേനിട
ജലെകസചന  വകുപനികന്റെ  അധശനതയനിലള്ള  പുറകമമാകച  ഭൂമനികൂടനി  വനിട്ടു
കേനികടണതമായനിട്ടുണച.  അതനിനച  ജലെകസചന  വകുപനിനുളിം  ഭരണവകുപച  (മരമാമത്തച
വകുപച)  കേത്തച  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമാണച.  അതച  ലെഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത  പമാലെത്തനികന്റെ
നനിര്മമാണത്തനിനച  പ്രകതരകേമാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനച  അടുത്ത  സമാമത്തനികേ
വര്ഷകത്ത  റഗുലെര്  ബജറച  കപ്രമാവനിഷനനില്നനിനളിം  കചലെവഴനിക്കുന്നതനിനമായുള്ള
നനിര്കദശങള് പുനദുഃസമര്പനികണകമന്നച  നനിരത്തുകേളളിം പമാലെങളളിം വനിഭമാഗളിം ചശഫച
എഞനിനശയര്കച  നനിര്കദശളിം  നല്കേനിയനിട്ടുണച.  അതച  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയച  തുടര്
നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുന്നതമാണച. 
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ജനിലമാ  കേളക്ടര്മമാരനില്  പലെരുളിം  അവരനില്  നനിക്ഷെനിപ്തമമായ  തങളകട
ഉത്തരവമാദനിതസളിം  നനിര്വ്വഹനികമാത്തതുകകേമാണമാണച   ഇതുകപമാകലെയുള്ള  കേമാരരങള്
സളിംഭവനിക്കുന്നതച. ഇത്തരളിം കേമാരരങള്  കൂടനിയമാകലെമാചനിചച പരനിഹരനിക്കുകേകയമാ  നനിയമപ്രകേമാരളിം
കപമാതുതമാല്പരരത്തനിനച  ആവശരമമായ  ഭൂമനി  ഏകറടുക്കുകേകയമാ  കചയ്യുന്നതനിനച  ചനിലെ
കേളക്ടര്മമാര്  കേമാലെതമാമസളിം  വരുത്തുന.  അതുകകേമാണച  കേളക്ടകറമാടച  ശുഷ്കമാന്തനികയമാടുകൂടനി
ഈ കേമാരരളിം കചയ്യണകമന്നച അറനിയനിക്കുന്നതമാണച. 

(8) കറമാഡച നനിര്മമാണത്തനിനച അളിംഗശകേമാരളിം 

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസമാകച:  സര്,  എകന്റെ  നനികയമാജകേ  മണ്ഡലെമമായ
മകഞശസരകത്ത   കേര്ണമാടകേ  സളിംസമാനവമമായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  കറമാഡമായ
ബളിംഗരമകഞശസരളിം-കൂളൂര്-  നനിയ്യപതവച  -  ചനികേനിര്പമാത  കറമാഡച  തകേരമാറമായതനികന
തുടര്ന്നച കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച. സര്കമാര് 2015-ല്  നബമാര്ഡനില് ഉള്കപടുത്തനി 9
കകേമാടനി  രൂപയച  ഭരണമാനുമതനി  നല്കുകേയുളിം  അതനികന്റെ  ടനി.എസച.-ഉളിം  കടണര്
നടപടനികേളമമായനി  മുകന്നമാട്ടു  കപമാകുകമമാള്  കതരകഞ്ഞടുപച  വന്നതനിനമാല്
കേമാലെതമാമസമുണമാകുകേയുളിം കചയ്തു.  ആഗസ്റ്റേച രണമായനിരത്തനിപതനിനമാകറമാടുകൂടനി കടണര്
നടപടനി  പൂര്ത്തനിയമാകനിയനിട്ടുണച.  കപമാടനികപമാളനിഞ്ഞ  കറമാഡനികന്റെ  പ്രവൃത്തനി
ആരളിംഭനികമാത്തതനിനമാല് ദരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന നമാട്ടുകേമാര്  സമരളിം  നടത്തുകേയുണമായനി.
ചശഫച കസക്രടറനി അദ്ധരക്ഷെനമായുള്ള കേമനിറനി കടണറനിനച  അളിംഗശകേമാരളിം നല്കേമാകത
അനനിശനിതമമായനി  നശട്ടുന്നതമാണച  കേമാരണളിം.  കടണര്  കേമനിറനികച  വയ്ക്കുന്നതനിനമായനി
ഫയല്  അയയ്ക്കുകമമാള്  കേമനിറനി  കൂടുന്നതനിനുള്ള  തശയതനി  നല്കേമാകത  ബനകപട
ഉകദരമാഗസര്  പലെ  തവണകേളമായനി  ഫയല്  തനിരനിചയയ്ക്കുകേയമാണച   കചയതച.
ഇകമാരരളിം  അറനിഞ്ഞ  ഉടകന  കേമനിറനി  കയമാഗളിം  കൂടനി  അളിംഗശകേമാരളിം  നല്കേണകമന്നച
ഞമാന് അകങയ്ക്കുളിം ചശഫച കസക്രടറനിക്കുളിം കേത്തച നല്കേനിയനിരുന. അകങയച നല്കേനിയ
കേത്തച  കൃതരമമായ  നനിര്കദശകത്തമാകട  ബനകപടവര്കച  അയചതനികന  തുടര്ന്നച
കേഴനിഞ്ഞ  16-2-2017-നച  കടണര്  കേമനിറനി  കൂടനി    പ്രസ്തുത  കറമാഡനികന്റെ  ഫയല്
പരനിഗണനിക്കുകേയുളിം   നനിസമാരമമായ സമാകങതനികേ കേമാരണങള് പറഞ്ഞച പ്രവൃത്തനികച
കടണര്  അളിംഗശകേമാരളിം  നല്കേമാകത  ഫയല്  മമാറനി  വയ്ക്കുകേയുമമാണുണമായതച.  25
ശതമമാനളിം  ബനികലെമായനില്  എടുത്ത  ഒരു  വര്കമാണച.   കടണര്  നടപടനികേള്കമായനി
ഗവണ്കമന്റെനികലെയച  കപമായനിടച  8  മമാസമമായനി.  25  ശതമമാനളിം  ബനികലെമായനിലള്ള  ഈ
വര്കച  3  മമാസളിംകകേമാണച  കേരമാറുകേമാരനച  കകേമാള്ളമാനുളിം  തള്ളമാനുമുള്ള  അവകേമാശവളിം
അധനികേമാരവമുണച. 8  മമാസമമായതനിനമാല് അവര് ഇനനി കേരമാര് ഏകറടുകണകമന്നനില.
എന്നമാല് ഈ വരുന്ന മമാര്ചച  20-ാ തശയതനി വകര കേരമാര്   ഏകറടുകത്തമാളമാകമന്നച
കേത്തച  നല്കേനിയനിട്ടുണച.  പകക്ഷെ  ഏകറടുകണകമന്നനില.  മൂന്നച  മമാസളിം  കേമാലെമാവധനി
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കേമാരമാറുകേമാരനച  വയ്ക്കുകേയുളിം  ഉകദരമാഗസന്മമാര്  8 മമാസളിം  വകര  ഇതനികന്റെ  കേമാലെമാവധനി
നശട്ടുകേയുളിം കചയ്യുന്നതനില് വളകരയധനികേളിം കവദനയുണച. ഇതച ഇകപമാള്  25 ശതമമാനളിം
ബനികലെമാ ആണച.  ഈ വര്ഷളിം വര്കച നടന്നനികലങനില് അടുത്ത വര്ഷളിം 20 ശതമമാനളിം
കഷഡഡ്യൂള്  കററച  കൂടുകേയുളിം  റശ  കടണറനില്  കകേമാടനികണകനിനച  രൂപ  സര്കമാരനിനച
നഷമമാകുകേയുളിം കചയ്യുളിം. അങകന കകേമാടനികേളകട നഷങളമാണച ഉകദരമാഗസനമാരുകട
അനമാസമൂലെളിം ഗവകണ്മെന്റെനിനുണമാകുന്നതച. അതനിനമാണച   വനിജനിലെന്സച അകനസഷനിചച
ആവശരമമായ  നടപടനി  സസശകേരനികണകമന്നച  പറയുന്നതച.  ഇതുകപമാകലെ
കകേമാടനികണകനിനച  രൂപയുകട   നഷങള്  ഉണമായനികകമാണനിരനിക്കുന.  കേരമാറുകേമാര്
പ്രവൃത്തനിയനില്നനിന്നച  പനിന്മമാറുന്ന  മുറയച  ഇത്തരളിം  നഷങള്  ഉണമാകുകമന്ന
കേമാരരത്തനില്  യമാകതമാരു  തര്കവമനില.  മൂന്നച  വര്ഷളിം  മുന്പച  കപമാടനികപമാളനിഞ്ഞ
കറമാഡനിനമാണച സര്കമാര് ഫണച വയ്ക്കുന്നതച.  പകക്ഷെ  2015-ല് അളിംഗശകേമാരളിം കേനിടനിയ
ഈ  വര്കച  ഇകപമാള്  നമാലെമാളിം  വര്ഷത്തനികലെയച   നശങ്ങുകേയമാണച.  അകപമാള്
നമാട്ടുകേമാരുകട കേമാരരങള് പ്രകതരകേമമായനി ഒന്നച ചനിന്തനികകണതുണച.  മൂന്നച വര്ഷളിംമുമച
കടണര്  അനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുളിം  അതനികന്റെ  അറകുറപണനിക്കുകപമാലളിം  ഫണച  വയമാന്
പറമാകത്തമാരു  സമാഹചരരത്തനില്  ആ  നമാട്ടുകേമാര്,   അങയുകട  പമാര്ടനി  ഉള്കപകട
പകങടുത്തച  സമരളിം  കചയ്യുനണച.  അതനിനച  അറുതനി  വരുത്തണകമന   മമാത്രളിം
ആവശരകപടുകേയമാണച. 

കപമാതുമരമാമത്തുളിം രജനികസ്ട്രേഷനുളിം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സധമാകേരന്):  സര്,

കതമാട്ടുമുന്പച ശശ. റനി. വനി. രമാകജഷനികന്റെ സബ്മനിഷനച ഞമാന് മറുപടനി പറഞ്ഞകപമാള്

7 വര്ഷകമാലെമമാണച പമാഴമാകനികളഞ്ഞതച എന്നച സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  ഇകപമാള്

രണച  വര്ഷകത്ത  കേമാലെതമാമസളിം  പറയുന.  കകേരളത്തനികലെ  മരമാമത്തച  പണനികേളകട

50  വര്ഷകത്ത ചരനിത്രളിം പരനികശമാധനിചമാല് 5  പഞവല്സര പദ്ധതനിക്കുള്ള കമമാത്തളിം

തുകേയുളിം  ഇങകന പമാഴമാകനികളഞ്ഞനിട്ടുണച  എന്നച  മനസനിലെമാകമാന്  കേഴനിയുളിം.  ഇതച

സളിംബനനിചച  വനിജനിലെന്സച  എന്കേസയറനി  കകേമാകണമാനളിം  കേമാരരമനില.  ബനകപട

ഉകദരമാഗസനമാര്  ആത്മമാര്തതയുളിം  ഉത്തരവമാദനിതസവളിം  കേമാടണളിം.  മനനിമമാരുളിം

എളിം.എല്.എ.-മമാരുളിം മമാത്രമല,  അവരുകട തശരുമമാനളിം നടപനിലെമാകകണ ഉകദരമാഗസര്

സമയത്തച  കേമനിറനി  കൂടമാതനിരനിക്കുന്നതുളിം  സര്വ്വസമാധമാരണമമാണച.  ഇതച  കുകറ

കേമാലെമമായനിട്ടുള്ളതമാണച.  കേര്ണമാടകേയുമമായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  കേമാസര്കഗമാഡച

മകഞശസരളിം മണ്ഡലെത്തനികലെ ബളിംഗരമകഞശസരളിം  -  കൂളര്  -നനിയ്യപതവച  -ചനികേനിര്പമാത

കറമാഡനികന്റെ  (നബമാര്ഡച)  പ്രവൃത്തനികമായനി  കടണര്  അളിംഗശകേമാരളിം  നല്കുന്നതച

സളിംബനനിച  വനിഷയളിം  16-2-2017-ല്  ചശഫച  കസക്രടറനി  അദ്ധരക്ഷെനമായ  കടണര്
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കേമനിറനി  പരനിഗണനിചകവങനിലളിം  ചശഫച  കടകനികല്  എകമാമനിനര്  ചൂണനികമാണനിച

കപമാരമായ്മകേളനികനല്  കപമാതുമരമാമത്തച  ചശഫച  എഞനിനശയകറമാടച  വനിശദശകേരണളിം

കതടനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  വനിശദശകേരണളിം  കേനിടനിയ  കശഷളിം  ചശഫച  കടകനികല്

എകമാമനിനറുകട  അളിംഗശകേമാരകത്തമാടുകൂടനി  അടുത്ത  കടണര്  കേമനിറനിയുകട

പരനിഗണനയമായനി  സമര്പനികമാനമാണച തശരുമമാനനിചനിട്ടുള്ളതച. ഇതനികന്റെ അടങല് തുകേ

9  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.   ചശഫച  കടകനികല് എകമാമനിനറുകട  സമാകങതനികേ അനുമതനി

റനികപമാര്ടച  ലെഭരമമാക്കുന്നതനിനച  ചശഫച  എഞനിനശയര്കച  നനിര്കദശളിം  കകേമാടുത്തനിട്ടുണച.

അതച  കേനിടനിയമാലടന്  കേമനിറനിയനില്വചച  തശരുമമാനകമടുക്കുന്നതമാണച.  സമാകങതനികേ

തടസങളകണങനിലളിം കേമാസര്കഗമാഡച ജനിലയനികലെ എലമാ അസളിംബനി മണ്ഡലെങള്ക്കുളിം

പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  പ്രകതരകേ പരനിഗണന  നല്കേനിവരനികേയമാണച.  കടണര് കേമനിറനിയുകട

പ്രവര്ത്തനമനിലമായ്മ  കേമാലെതമാമസളിം വരുത്തുനണച.   ഇതച മരമാമത്തച മനനികച  ഒരു

ഇടകപടലളിം നടത്തമാന് കേഴനിയുന്ന കേമാരരമല. അതവര് സസയളിം കചകയ്യണ കേമാരരമമാണച.

കവലെനി തകന്ന വനിളവ തനിനന്ന രശതനി അവസമാനനിപനികണളിം. ചടങളകട സസശകേമാരരത

അനുസരനിചതകന്ന  കേമാരരങള്  നടകണളിം.  ഏതച  ഗവണ്കമന്റെമായമാലളിം  എലമാ

ബധനമാഴ്ച യുളിം  മനനിസഭമാ  കയമാഗളിം  കചരുകേയമാണച.  എകന്തലമാളിം  തനിരക്കുകേള്

ഉകണങനിലളിം  മനനിമമാര്  ഓടനി  എത്തുകേയമാണച.  ആ  ദനിവസളിം  കേരമാബനിനറച  കൂടമാന്

പറ്റുന്നനികലങനില്  കതമാടടുത്ത  ദനിവസളിം  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി  നനിര്കദശനിക്കുളിം.

കടണര്  കേമനിറനി  വനിളനിച  കൂടമാന്  ആറച  മമാസവളിം  എടച  മമാസവളിം  എടുക്കുകേ

എനപറഞ്ഞമാല്  എനനികകമാനളിം  പറയമാനനില.  ബനകപടവര്  എന്തമാണച

കചകയ്യണകതന്നച  മനസനിലെമാകനി  പരനിഹമാരളിം  കേമാണണളിം.  മണനികന്റെ  വനിലെ

നനിശയനികമാത്തതച കേമാരണളിം കുടനമാടനില് ഇകപമാള് വര്കകമാനളിം നടക്കുന്നനില.  വനിലെ

നനിശയനികമാന് നമുകച അധനികേമാരമനില.  അവനികട 600 രൂപയ്കകമാനളിം ആരുളിം മണച

തരനില.  കേമാരണളിം  കകഹകറഞനില്നനിന്നച  കലെമാറനിയനില്  മണച  കകേമാണവന്നച

വള്ളത്തനില്  കേയറണളിം.  1,700  രൂപ  കകേമാടുത്തമാല്  മതനി.  പകക്ഷെ  കകേമാടുകനില.

ഇത്തരളിം  സമാകങതനികേ   ഉത്തരവമാദനിതസമുള്ള  ആളകേള്  ജനമാധനിപതരത്തനികന്റെയുളിം

വനികേസനത്തനികന്റെയുളിം  ആവശരളിം  പരനിഗണനിചച  വഴകങണതമായനിട്ടുണച.

അങകനയകലങനില്  നമുകച  നടപടനി  എടുകമാന്  സമാധനികനില.  ബഹുമമാനകപട

എളിം.എല്.എ.  ഉന്നയനിച  കേമാരരത്തനില്  കടണര്  കേമനിറനി  കയമാഗളിം  കൂടനി   ചശഫച

കടകനികല്  എകമാമനിനര്  പറയുന്ന  കപമാരമായ്മ  പരനിഹരനികച  പറ,  അതനില്

വനിട്ടുവശഴ്ചയനില:  അങകന പരനിഹരനിചച എത്രയുളിം കവഗളിം അതച സമാക്ഷെമാത്കേരനികമാന്

ഈ സബ്മനിഷന് ഇടവരുത്തകട എന്നച ഞമാന് ആശളിംസനിക്കുന. 
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 (9)  കേമാലെനികറച യണനികവഴനിറനി കസ്റ്റേഡനിയളിം 

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹമശദച  .    പനി.:  സര്,  കേമാലെനികറച  യണനികവഴനിറനി  കസ്റ്റേഡനിയളിം
അന്തമാരമാഷ  നനിലെവമാരത്തനികലെയച  ഉയര്ത്തനികകമാണവരുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള്
സസശകേരനികണകമന്നതമാണച  എകന്റെ  സബ്മനിഷന്.   ഒകര  കസ്റ്റേഡനിയത്തനില്ത്തകന്ന
രണച  400  മശറര്  ടമാക്കുകേളളിം  മകനമാഹരമമായനി  പുല്വനിരനിച  രണച  ഫുട്കബമാള്
കകേമാര്ട്ടുകേളമുളള  ഏഷരയനികലെ  തകന്ന  ഏറവളിം  വലെനിയ  നമാചസറല്  കസ്റ്റേഡനിയമമാണച
കേമാലെനികറച  യണനികവഴനിറനി  കസ്റ്റേഡനിയളിം.   കകേരളത്തനികലെ ഏറവളിം മനികേച സനിന്തറനികേച
ടമാകമാണച ഇവനികടയുളളതച. അന്തമാരമാഷ നനിലെവമാരമുളളതുളിം 50 മശറര് നശളമുളളതുമമായ
സസനിമനിളിംഗച  പൂളനികന്റെയുളിം  പരനിശശലെന പൂളനികന്റെയുളിം  നനിര്മമാണളിം  നടനവരുന.  ഈ
കസ്റ്റേഡനിയത്തനില് ഇത്രകയകറ സമൗകേരരങള് ഉകണങനിലളിം അന്തമാരമാഷ മല്സരങള്
നടത്തണകമങനില്  കസമാര്ടചസച  പവലെനിയനുളിം,  കഫ്ലഡച  കലെറ്റുളിം  കൂടനി  നനിര്മനികച
മതനിയമാകൂ.  കദശശയ യത്തച അതച ലെറച മശറ്റുളിം കസ്റ്റേറച സ്കൂള് കേമായനികകേമാതവവളിം വളകര
വനിജയകേരമമായനി  അവനികട  വചച  നടക്കുകേയുണമായനി.   അഖനികലെന്തരമാ  അന്തര്
സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  മല്സരങളനില് കേമാലെനികറച സര്വ്വകേലെമാശമാലെ ഈ വര്ഷളിം കനടനിയ
വനിജയങള്  ഈ  കസ്റ്റേഡനിയത്തനികന്റെ  ഗുണഫലെമമാണച.  ശശമതനി  പനി.ടനി.  ഉഷ
അടകമുളള നനിരവധനി പ്രതനിഭകേകള രമാജരത്തനിനച  സളിംഭമാവന കചയ കസ്റ്റേഡനിയമമാണച
കേമാലെനികറച  യണനികവഴനിറനി  കസ്റ്റേഡനിയളിം.  ഇവനികടനനിനളിം  കവറുളിം  6  കേനികലെമാമശറര്
അകേകലെയമാണച അന്തമാരമാഷ വനിമമാനത്തമാവളളിം സനിതനി കചയ്യുന്നതച.  20 കേനികലെമാമശറര്
പരനിധനിക്കുളളനില് 3  കറയനില്കവ കസ്റ്റേഷനുകേളണച.  യണനികവഴനിറനിയുകട മുന്ഭമാഗത്തുകൂടനിയമാണച
നമാഷണല്  കഹകവ  കേടനകപമാകുന്നതച.  6  കേനികലെമാമശററനിനുളളനില്
കേടല്ത്തശരവമുണച.   ഇത്തരകമമാരു തനപ്രധമാനമമായ കലെമാകകഷന് കകേരളത്തനില്
മകറമാരു  കസ്റ്റേഡനിയത്തനിനുമുണമാകേനില.   ഇത്തരളിം  സമാധരതകേള്  കേണകനികലെടുത്തച
കേമാലെനികറച  യണനികവഴനിറനി  കസ്റ്റേഡനിയകത്ത  അന്തമാരമാഷ  നനിലെവമാരത്തനികലെയച
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള് സസശകേരനികണകമന്നച ഞമാന് ആവശരകപടുകേയമാണച.

വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശനനമാഥച):  സര്,  1968-ല്
സമാപനിതമമായ കകേമാഴനികകമാടച സര്വ്വകേലെമാശമാലെയനില് ഇകപമാള് 410 അഫനിലെനികയറഡച
കകേമാകളജുകേളനിലെമായനി ഏകേകദശളിം  3  ലെക്ഷെളിം വനിദരമാര്തനികേള് വനിവനിധ  കകേമാഴ്സുകേളനില്
പഠനളിം  നടത്തനി  വരുന.  കകേന  കേമായനികേ  യുവജനകക്ഷെമ  മനമാലെയത്തനികന്റെ
ധനസഹമായകത്തമാടുകൂടനി  ഉയര്ന്ന  നനിലെവമാരത്തനിലളള  400  മശറര്  സനിന്തറനികേച
ടമാകനികന്റെ നനിര്മമാണളിം പൂര്ത്തനിയമായനികഴനിഞ്ഞു.  പ്രസ്തുത കസ്റ്റേഡനിയളിം അന്തമാരമാഷ
നനിലെവമാരത്തനികലെയച  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുളള  25.7  കകേമാടനി  രൂപയുകട  കപ്രമാജക്ടച
സര്വ്വകേലെമാശമാലെ  തയ്യമാറമാകനി  സമര്പനിചനിട്ടുണച.  ആയതനില്  20  കകേമാടനി  രൂപ
പവലെനിയനുളിം  5.7  കകേമാടനി  രൂപ  കഫ്ലഡച  കലെറനിനുളിം  കചലെവമാകുകമന്നച
കേണകമാകനിയനിട്ടുണച.  സര്കമാരനിനച  ലെഭനിച  പ്രസ്തുത  റനികപമാര്ടച  പ്രകതരകേളിം
പരനികശമാധനിക്കുന്നതമാണച.  
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 V. കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെമാസകേള് 

I. മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  തമാകഴപറയുന്ന
കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ
നമര്

എസച.ആര്.ഒ.
നമര്

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ 

നമര്

തശയതനി വനിജ്ഞമാപന
ത്തനികന്റെ

കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേ
സഹനിത

മമാകണമാകയന്നച

1 798/2016 ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമര്  3713/
2016/കഹമാളിം.

23-12-2016 അല  

2 26/2017 ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  32/2016/
പനി.&എ.ആര്.ഡനി. 

27-12-2016 അല 

3 39/2017 ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമര്  114/
2017/കഹമാളിം. 

16-1-2017 അല 

4 41/2017 ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമര്  113/
2017/കഹമാളിം. 

16-1-2017 അല 

5 57/2017 ജനി.ഒ.(എളിം.എസച.)  നമര്  19/
2017/കഹമാളിം. 

3-2-2017 അല 

6 69/2017 ജനി.ഒ.(എളിം.എസച.) നമര് 20/
2017/കഹമാളിം. 

7-2-2017 അല 

7 82/2017 നമര് 11186/സനി3/2017-I/വനിജച. 13-2-2017 അല 

8 83/2017 നമര് 11186/സനി3/ 2017-II /വനിജച. 13-2-2017 അല 

9 84/2017 നമര്  11186/സനി3/  2017-
III /വനിജച. 

13-2-2017 അല 

10 85/2017 നമര്  11186/സനി3/2017-
IV /വനിജച. 

13-2-2017 അല
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(ii) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള് :

ക്രമ

നമര് 

സമാപനളിം

റനികപമാര്ടനികന്റെ 

കേമാലെതമാമസ 

പത്രനികേ

സഹനിത

മമാകണമാകയന്നച

വര്ഷളിം സസഭമാവളിം 

1 കകേരള  സളിംസമാന  വനിദൂര
സളിംകവദന പരനിസനിതനി കകേനളിം

2011-12 

2012-13 

വമാര്ഷനികേ
കചലെവച
കേണക്കുകേള് 

അകത

2 ഇലെകകമാണനികച  കടകകമാളജനി
പമാര്കച (കടകകമാ പമാര്കച)

2010-11 ഭരണ റനികപമാര്ടച അകത 

3 ഇലെകകമാണനികച
കടകകമാളജനിപമാര്കച
(കടകകമാ പമാര്കച) 

2011-12 ഭരണ റനികപമാര്ടച അകത 

4 ഇലെകകമാണനികച
കടകകമാളജനിപമാര്കച
(കടകകമാ പമാര്കച) 

2013-14 ഭരണ റനികപമാര്ടച അകത 

II.  പടനികേജമാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷെമവളിം  നനിയമവളിം
സമാളിംസമാരനികേവളിം പമാര്ലെകമന്റെറനികേമാരരവളിം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .  കകേ  .    ബമാലെന്):സര്,
തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ
നമര്

എസച.ആര്.ഒ.
നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേസഹനിത
മമാകണമാകയന്നച നമര് തശയതനി 

1 68/2017 സ.ഉ.  (കകേകയഴുത്തച)
നമര് 1/2017/സമാളിം.കേമാ.വ.

7-2-2017 അല 
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III.  റവനഡ്യൂവളിം  ഭവനനനിര്മമാണവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):

സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് : 

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച 
നമര്      തശയതനി 

1 38/2017 സ.ഉ.(പനി)  നമര്

8/2017/റവനഡ്യൂ 

    17-1-2017     അല 

IV.  തകദശസസയളിംഭരണവളിം  നഡ്യൂനപക്ഷെകക്ഷെമവളിം  വഖഫച  ഹജ്ജച

തശര്തമാടനവളിം  വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .    കകേ  .    ടനി  .    ജലെശല്):  സര്,  തമാകഴപറയുന്ന

കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച 
നമര്      തശയതനി 

1 49/2017 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര്

4/2017/ത.സസ.ഭ.വ.

19-1-2017 അല 

2 61/2017 സ.ഉ.(അചടനി)  നമര്

5/2017/ത.സസ.ഭ.വ. 

28-1-2017 അല

V. സഹകേരണവളിം  വനികനമാദസഞമാരവളിം  കദവസസവളിം  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    കേടകേളിംപളളനി  സകരനന്):  സര്,  തമാകഴപറയുന്ന  കേടലെമാസകേള്  ഞമാന്

കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 
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(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച 
നമര്      തശയതനി 

1 40/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 6/ 

2017/കകേമാ-ഓപച. 

 13-1-2017  അല 

2 58/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 115/

2016/കകേമാ-ഓപച. 

21-12-2016 അല

3 67/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 4/ 

2017/കകേമാ-ഓപച. 

12-1-2017 അല 

4 76/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 9/ 

2017/കകേമാ-ഓപച. 

14-2-2017 അല 

VI.  കവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എളിം  .  എളിം  .    മണനി):  സര്,  തമാകഴപറയുന്ന

കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള്:

ക്രമ

നമര്

സമാപനളിം       റനികപമാര്ടനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച 
വര്ഷളിം    സസഭമാവളിം  

1 കകേരള കസ്റ്റേറച  പവര് ആന്റെച

ഇന്ഫമാസ്ട്രേക്ചര്  ഫനിനമാന്സച

കകേമാര്പകറഷന് ലെനിമനിറഡച  

2015-16 വമാര്ഷനികേ

റനികപമാര്ടച 

   അകത 
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VII.  ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശശശനന്): സര്, തമാകഴപറയുന്ന

കേടലെമാസകേള് ബഹുമമാനകപട ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു

വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച നമര്      തശയതനി 

1 70/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 1/2017/

ഡബത്യു.ആര്.ഡനി.

   10-2-2017     അല 

VIII.  വരവസമായവളിം  കസമാര്ടചസളിം  യുവജനകേമാരരവളിം  വകുപ്പുമനനി  

(ശശ  .   എ  .  സനി  .   കമമായശന്): സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച നമര്      തശയതനി 

1   - നമര്  കകേ.ബനി.1599/

2013/ ഇ 1(ബനി). 

   12-8-2015     അകത

(ii) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള്:

ക്രമ

നമര്

സമാപനളിം       റനികപമാര്ടനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച വര്ഷളിം    സസഭമാവളിം  

1 കകേരള  കസ്റ്റേറച  ഹമാന്റെച ലൂളിം

കഡവലെപ്കമന്റെച

കകേമാര്പകറഷന് ലെനിമനിറഡച

2015-16 വമാര്ഷനികേ  റനികപമാര്ട്ടുളിം

ഫനിനമാന്ഷരല്

കസ്റ്റേറചകമനളിം  

   അകത 
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IX.  റവനഡ്യൂവളിം  ഭവനനനിര്മമാണവളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഇ  .    ചനകശഖരന്):
സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് വനവളിം മൃഗസളിംരക്ഷെണവളിം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി
ഞമാന്  കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള് :

ക്രമ
നമര്

         സമാപനളിം       റനികപമാര്ടനികന്റെ കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേസഹനിത
മമാകണമാകയന്നച വര്ഷളിം    സസഭമാവളിം  

1 കകേരള കഫമാറസ്റ്റേച കഡവലെപ്കമന്റെച
കകേമാര്പകറഷന് ലെനിമനിറഡച    

2014-15  വമാര്ഷനികേ
റനികപമാര്ടച   

   അകത 

X. സഹകേരണവളിം  വനികനമാദസഞമാരവളിം  കദവസസവളിം  വകുപ്പുമനനി
(ശശ  .    കേടകേളിംപളളനി സകരനന്): സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ബഹുമമാനകപട
കതമാഴനിലളിം എകകസളിം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞമാന്  കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള് : 

ക്രമ

നമര്

        സമാപനളിം       റനികപമാര്ടനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച വര്ഷളിം    സസഭമാവളിം  

1 കകേരള  അബ്കേമാരനി കതമാഴനിലെമാളനി
കക്ഷെമനനിധനി കബമാര്ഡച    

2011-12  ആഡനിറച
റനികപമാര്ടച   

   അകത 

2 കകേരള  അബ്കേമാരനി കതമാഴനിലെമാളനി
കക്ഷെമനനിധനി കബമാര്ഡച 

2012-13 ആഡനിറച
റനികപമാര്ടച 

    അകത 

XI.  ഗതമാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശശശനന്):  സര്,  തമാകഴപറയുന്ന
കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ
നമര്

എസച.ആര്.ഒ.
നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ
പത്രനികേസഹനിത
മമാകണമാകയന്നച നമര്  തശയതനി 

1  72/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമര് 3/2017/ടമാന്. 13-2-2017     അല 
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XII.  ആകരമാഗരവളിം  സമാമൂഹരനശതനിയുളിം  വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി  കകേ  .    കകേ  .

കശലെജ ടശചര്): സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് : 

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച നമര്   തശയതനി 

1  66/2017  ജനി.ഒ.(എളിം.എസച.)  നമര്

1/2017/ എസച.കജ.ഡനി.

25-1-2017     അല 

XIII.  കപമാതുമരമാമത്തുളിം രജനികസ്ട്രേഷനുളിം വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ജനി  .    സധമാകേരന്):

സര്, തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് : 

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച നമര്     തശയതനി 

1  75/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്

06/2017/റനിഡനി.

   14-2-2017      അല 

(ii) വനിവനിധ സമാപനങളകട റനികപമാര്ട്ടുകേള് : 

ക്രമ

നമര്

         സമാപനളിം       റനികപമാര്ടനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച വര്ഷളിം    സസഭമാവളിം  

1 കകേരള  കസ്റ്റേറച  കേണ്സ്ട്രേക്ഷെന്
കകേമാര്പകറഷന് ലെനിമനിറഡച    

2013-14  വമാര്ഷനികേ
റനികപമാര്ടച   

   അകത 
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XIV.  ധനകേമാരരവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    ടനി  .  എളിം  .    കതമാമസച ഐസകേച):  സര്,

തമാകഴപറയുന്ന കേടലെമാസകേള് ഞമാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന. 

(i) ചടളിം 166 (1) പ്രകേമാരമുളള കേടലെമാസകേള് :

ക്രമ

നമര്

എസച.ആര്.ഒ.

നമര് 

വനിജ്ഞമാപനത്തനികന്റെ കേമാലെതമാമസ

പത്രനികേസഹനിത

മമാകണമാകയന്നച നമര്      തശയതനി 

1 45/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്

02/2017/റനി.ഡനി. 

     25-1-2017  അല 

2 46/2017 ജനി.ഒ.(പനി)  നമര്

03/2017/റനി.ഡനി. 

     25-1-2017 അല

3 94/2017 സ.ഉ.(അ)  നമര്

23/2017/ധനളിം.  

     21-2-2017 അല 

VI. റനികപമാര്ടച സമര്പണളിം 

1. 2017-  കലെ  ശമളവളിം ബത്തകേളളിം നല്കേല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില് സളിംബനനിച

സബ്ജക്ടച കേമനിറനി   XIV -  കന്റെ റനികപമാര്ടച  . 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി  വനിജയന്):  സര്,  2017-കലെ  ശമളവളിം

ബത്തകേളളിം നല്കേല്  (കഭദഗതനി)  ബനില് സളിംബനനിച സബ്ജക്ടച കേമനിറനി റനികപമാര്ട്ടുളിം

സബ്ജക്ടച  കേമനിറനി  റനികപമാര്ടച  കചയ  പ്രകേമാരമുളള  ബനില്ലുളിം  സമനിതനി  കചയര്മമാനമായ

ഞമാന് സമര്പനിക്കുന. 

2. (i)   2016-  കലെ  വരമാവസമായനികേ തര്കങള്   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില് 

(ii)  2016 -  കലെ ഏറവളിം കുറഞ്ഞ കൂലെനി   (  കകേരള കഭദഗതനി  )   ബനില് 

(iii) 2016-  കലെ  കകേരള  കഷമാപച  ആന്റെച  കേകമഴരല്  എസ്റ്റേമാബനികഷ്മെന്റെചസച

 കതമാഴനിലെമാളനി  കക്ഷെമനനിധനി    (  കഭദഗതനി  )    ബനില് എന്നനിവ സളിംബനനിച

സബ്ജക്ടച കേമനിറനി   VII-   കന്റെ  റനികപമാര്ട്ടുകേള്. 
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കവദത്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    എളിം  .    എളിം  .    മണനി):  സര്,  2016-കലെ
വരമാവസമായനികേ തര്കങള് (കകേരള കഭദഗതനി)  ബനില്, 2016 -കലെ ഏറവളിം കുറഞ്ഞ
കൂലെനി  (കകേരള  കഭദഗതനി)  ബനില്,  2016-കലെ  കകേരള  കഷമാപച  ആന്റെച  കേകമഴരല്
എസ്റ്റേമാബനികഷ്മെന്റെചസച  കതമാഴനിലെമാളനി  കക്ഷെമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  ബനില്  എന്നനിവ
സളിംബനനിച  സബ്ജക്ടച  കേമനിറനി  VII-കന്റെ  റനികപമാര്ട്ടുകേളളിം  അതനികനമാടച
അനുബനമമായനി  കചര്ത്തനിട്ടുളള  സബ്ജക്ടച  കേമനിറനി  റനികപമാര്ടച  കചയ  പ്രകേമാരമുളള
ബനില്ലുകേളളിം സമനിതനി കചയര്മമാകന്റെ അഭമാവത്തനില്  സമനിതനി കയമാഗ തശരുമമാനപ്രകേമാരളിം
എകച-ഒഫശകഷരമാ അളിംഗമമായ  ഞമാന് സമര്പനിക്കുന. 

3. കലെമാകല്  ഫണച  അകമൗണചസച  കേമനിറനിയുകട    5    മുതല്    7    വകരയുളള
റനികപമാര്ട്ടുകേള്.  

ശശ  .   കകേ  .   സകരഷച കുറുപച: സര്,  കലെമാകല് ഫണച അകമൗണചസച കേമനിറനിയുകട
അദ്ധരക്ഷെനമായ  ഞമാന്  സമനിതനിയുകട  5  മുതല്  7  വകരയുളള  റനികപമാര്ട്ടുകേള്
സമര്പനിക്കുന. 

4. പരനിസനിതനി സളിംബനനിച സമനിതനിയുകട രണമാമതച റനികപമാര്ടച. 

ശശ  .    മുലകര  രതമാകേരന്:  സര്,  പരനിസനിതനി  സളിംബനനിച  സമനിതനിയുകട
അദ്ധരക്ഷെനമായ ഞമാന് സമനിതനിയുകട രണമാമതച റനികപമാര്ടച സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .   സശകര് :  റനികപമാര്ട്ടുകേള് സമര്പനിചനിരനിക്കുന. 

VII. ചടത്തനിനുളള കഭദഗതനിയുകട പരനിഗണന 

2016-  കലെ കകേരള ധനസളിംബനമമായ ഉത്തരവമാദനിത്ത   (  കഭദഗതനി  )   ചടങള്ക്കുള്ള
കഭദഗതനി 

 ശശ  .   എളിം  .   ഉമര്: സര്, 2003-കലെ കകേരള ധനസളിംബനമമായ ഉത്തരവമാദനിത്ത
ആക്ടച  അതനികന്റെ  ചടത്തനില്  എസച.ആര്.ഒ.  നമര്  786/2016,  26-12-2016-ല്
പുറകപടുവനിച എസച.ആര്.ഒ. റദമാകണകമനളളതമാണച എകന്റെ കഭദഗതനി. 

നനിലെവനിലളള ചടപ്രകേമാരളിം ഈ കേമനിറനിയനികലെ അളിംഗങള്,  അദ്ധരക്ഷെനുളിം മറച
അളിംഗങളളിം അവരുകട നനിയമന തശയതനി മുതല് രണച വര്ഷകമാലെകത്തയച ഉകദരമാഗളിം
വഹനികമാവന്നതമാണച  എന്നച  വരക്തമമായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  എന്നമാല്  പുതനിയ
കഭദഗതനിയുകട  അടനിസമാനത്തനില്  കേമനിറനിയനികലെ  അദ്ധരക്ഷെനുളിം  അളിംഗങള്ക്കുളിം
സര്കമാരനിനച  ഇഷമുളളനിടകത്തമാളളിം  കേമാലെളിം  ഉകദരമാഗളിം  വഹനികമാവന്നതമാണച.   ഇതച
രണളിം   നനിലെനനില്ക്കുകേയമാണച.   ഇതച പരസര വനിരുദ്ധമമാണച.   ഒന്നനില്   പറയുന്നതച
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രണച വര്ഷകമാലെളിം ഇതനികലെ അളിംഗങള്കച തുടരമാവന്നതമാകണന്നമാണച.   ഇകപമാള്
കകേമാണവന്ന  കഭദഗതനി  പ്രകേമാരളിം  സര്കമാരനിനച  ഇഷമുളളനിടകത്തമാളളിം  കേമാലെളിം
തുടരമാവന്നതമാണച  എനളിം  വന്നനിരനിക്കുന.   ഇതച  രണളിം  പരസര  വനിരുദ്ധമമായനി
നനില്ക്കുകേയമാണച.  ഈ  വരവസകേള്  തമനിലളള  വനിരുദ്ധത  ഒരനികലളിം
നനിലെനനില്ക്കുന്നതല.   ഇതനില്  പറയുന്ന   പബനികേച  എകചകപന്ഡനിചര്  റനിവഡ്യൂ
കേമനിറനിയുകട കകമാസച  2 -ല് നനിയമനികകപടുന്ന അളിംഗങളകട കയമാഗരതകയക്കുറനിചച
പറയുനണച.  ധനകേമാരരളിം,  സമാമത്തനികേ നനിര്വ്വഹണളിം,  ആസൂത്രണളിം,  അകമൗണളിം
ആഡനിറ്റുളിം,  നനിയമളിം  എന്നശ  അഞച  കമഖലെകേളനില്  നനിനളള  വനിദഗ്ദ്ധരമായ
അളിംഗങകളയമാണച  കതരകഞ്ഞടുകകണതച.   അളിംഗങകള  കതരകഞ്ഞടുക്കുന്നതച
സളിംബനനിചച   ആക്ടനില് കൃതരമമായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണച.   ബഹുമമാനരരമായ  മുഖരമനനി,
ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി,  പ്രതനിപക്ഷെ  കനതമാവച  എന്നനിവര്  ഉള്കപടുന്ന  ഒരു
കതരകഞ്ഞടുപച  കേമനിറനിയുകട  ശനിപമാര്ശ  പ്രകേമാരമമാണച  സര്കമാര്   കേമനിറനി
അളിംഗങകള  നനിയമനികകണകതന്നച   ചടളിം  6(3)-ല്  കൃതരമമായനി  പറയുനണച.
കേമനിറനിയനികലെ  അളിംഗങകള  സളിംബനനിച  നനിബനനകേളളിം  വരവസകേളളിം
നനിര്ണയനികകപകടണതച  ക്രമപ്രകേമാരമമാണച.  സര്കമാര് ഈ കേമനിറനിയുകട ചുമതലെ
പറയുനണച.  സര്കമാരനികന്റെ  ധനസളിംബനമമായ  ഉത്തരവമാദനിത്തകത്തക്കുറനിചച
പരനികശമാധനികമാനുളിം  ശനിപമാര്ശ  നല്കേമാനുളിം  ചുമതലെകപട  ഒരു  ഉന്നതമാധനികേമാര
സമനിതനികച   സസതനമമായനി  ഭശതനി  കൂടമാകത പ്രവര്ത്തനികമാന്  നനിലെവനിലളള  രണച
വര്ഷകമാലെളിംതകന്ന  അപരരമാപ്തമമാണച.   സര്കമാരനികന്റെ  പ്രശതനി  സമമാദനികമാന്
കേഴനിയുന്നനിടകത്തമാളളിം മമാത്രളിം,  ഉന്നതമാധനികേമാര സമനിതനിയുകട കേമാലെമാവധനി സര്കമാരനിനച
ഇഷമുളളനിടകത്തമാളളിം കേമാലെളിം,  എന പറഞ്ഞമാല് സര്കമാരനികന്റെ  whims and fancy
അനുസരനിചച ഇങകനയുളള ആളകേകള പുറത്തമാക്കുകേ എന്നതച ഒരനികലളിം ശരനിയമായ
നടപടനിയല.    അതച  മുന്പച  ഈ  നനിയമസഭ  പമാസമാകനിയ  നനിയമത്തനികന്റെയുളിം
ആക്ടനികന്റെയുളിം  റൂളനികന്റെയുളിം  സനിരനിറനിനച  വനിരുദ്ധമമാണച.    ഇത്തരളിം  കേമനിറനികേളകട
അധനികേമാരങളളിം  കേര്ത്തവരങളളിം,  മുന്വര്ഷങളനില്  ധനസളിംബനമമായ
ലെക്ഷെരങളനില്  വരതനിയമാനമുണമായനിട്ടുകണമാ,  ഓകരമാ ഇനത്തനികന്റെയുളിം പൂര്ണ വനിവരളിം
നല്കുന്ന ഒരു പുനദുഃപരനികശമാധനമാ റനികപമാര്ടച  നനിര്ണയനികകപടമാവന്ന പ്രകേമാരമുള്ള
രശതനിയനിലളിം,  ഇടകവളകേളനിലളിം  കേമനിറനി  സര്കമാരനിനച  സമര്പനികകണതമാണച.
എനപറഞ്ഞമാല് വളകര പ്രധമാനകപട, ധനകേമാരരവമമായനി ബനകപട കേമാരരങളനില്
ഗവണ്കമന്റെനിനച  ശനിപമാര്ശ  നല്കേമാവന്ന  ഒരു  കേമനിറനികച  സസതനമമായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനച  കവണനിയമാണച  മുന്പച  ഇങകനയുളള  വരവസകേള്  ഈ
ചടത്തനില് വന്നനിട്ടുളളതച.   എന്നമാല് ഇകപമാള് സര്കമാരനിനച യകഥഷളിം പനിരനിചവനിടമാളിം
എനവന്നമാല്   നനിര്ഭയമമായനി,  നനിഷ്പക്ഷെമമായനി,   മമാറനിയ  സമാഹചരരത്തനില്
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേടകമടുപ്പുമമായനി ബനകപടച ഇതച സതമാരരമമാക്കുകേ എനളളതമാണച
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ഈ  ആക്ടുകകേമാണച  ഉകദശനിക്കുന്നതച.  അതനിനച  സതമാരരത  ഉണമാകുകേയനില.
അതുകകേമാണച  ഈ  കേമനിറനിയനികലെ  അളിംഗങള്കച  നനിര്ഭയമമായനി  പ്രവര്ത്തനികമാന്
കേഴനിയമാത്ത സമാഹചരരമമാണുണമാകുന്നതച.   ആക്ടനികന്റെ ചര്ചയനില് പകങടുത്തുകകേമാണച
ബഹുമമാനകപട കഡമാ. കതമാമസച ഐസകേച തകന്ന ഒരു കഭദഗതനി നനിര്കദശനിചകകേമാണച
'അതനില്  നനിര്ണയനികകപട'  എനപറഞ്ഞനിട്ടുണച.  'നനിര്ണയനികകപട'
എനപറഞ്ഞനികലങനില്  ഈ  കകമാസനില്  എന്തുളിം  മമാറനിവയമാനുളള  അധനികേമാരളിം
ഗവണ്കമന്റെനിനുണമാകുളിം.  അതുകകേമാണച  'നനിര്ണയനികകപട'   എന്നതച  മമാറരുകതന്നച
അങച ആക്ടനില് കകേമാണവന്ന  കഭദഗതനി ഗവണ്കമന്റെച സസശകേരനിച. അതുതകന്നയമാണച
'നനിര്ണയനികകപടമാവന്ന  രശതനിയനില്'  എന്നച  ചടത്തനിലളിം  പറയുന്നതച.  അകപമാള്
നനിര്ണയനികകപടമാവന്ന  രശതനിയനില്  കതരകഞ്ഞടുകകപട  ഒരു  കേമനിറനികയ
ആര്ബനിടറനിയമായനി ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ഇഷമാനുസരണളിം തളളനികളയുകേ എന്നതച ഒട്ടുളിം
ശരനിയല,  അതുകകേമാണച  നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി എനതകന്ന പറയമാവന്ന വനിധത്തനില്
കകേമാണവന്ന,  ഗവണ്കമന്റെനിനച  അധനികേമാരമുകണങനിലളിം....  അന്നകത്ത  യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച കകേമാണവന്ന ബനിലമാണച എങനിലളിം,  അതനില് പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവമമായനി
ചര്ച കചയ്തുകകേമാണമാണച ഇങകനയുളള അളിംഗങകള വയ്കകണതച എന്ന കകമാസച
വചനിട്ടുണച, അകപമാള് പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവമമായനി ചര്ച കചയച എടുക്കുന്ന അളിംഗങകള
പുറത്തമാക്കുകമമാള്  പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവമമായനി  സളിംസമാരനിക്കുന്നനില,  അതച  ആക്ടനിനച
വനിരുദ്ധമമാണച.   അതുകകേമാണച  ഇതച  റദമാകണകമന്നമാണച  എനനികച  പറയമാനുളളതച.
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി,  ബനില്ലുകേളനില്  ഒരു  കകമാസച  എകപമാള്
വരനികേയമാകണങനിലളിം  ആ  കകമാസച  തളളനികളയുകേയമാകണങനില്  അതച  വളകര
കൃതരമമായനി  ഇന്ന  കേമാരണങളമാല്  തളളന  എന്നച  വരക്തമമായനി  പറഞ്ഞു
മനസനിലെമാകനിയതനിനുകശഷളിം മമാത്രകമ തളളമാറുളളൂ.  അതുകകേമാണച ആര്ബനിടറനിയമായനി
ഇതനികന തളളരുതച,  ഇതനികന്റെ കേമാരരകേമാരണകത്ത സളിംബനനിചച കൃതരമമായനി പറയണളിം.
നരമായവളിം  അതുകപമാകലെ  ഈ  ബനിലനികന്റെ  സനിരനിറ്റുളിം  ഉള്കകമാണകകേമാണച  അങച
ഇകപമാള് കകേമാണവന്ന കഭദഗതനി റദമാകണകമന്നമാണച ഞമാന് ആവശരകപടുന്നതച. 

ധനകേമാരരവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .    ടനി  .  എളിം  .    കതമാമസച ഐസകേച):  സര്,
2003-കലെ  കകേരള  ധനസളിംബനമമായ  ഉത്തരവമാദനിത്ത  ആക്ടനികന്റെ  6-ാ  വകുപച
കപമാതുകചലെവച പുനദുഃപരനികശമാധന കേമനിറനി രൂപശകേരനിക്കുന്നതച സളിംബനനിചച വരവസ
കചയ്യുന.  2003-കലെ കകേരള ധനസളിംബനമമായ ഉത്തരവമാദനിത്ത ചടങളനികലെ 8-ാ ചടളിം
കേമനിറനിയനികലെ അളിംഗങളകട  നനിബനനകേളളിം വരവസകേളളിം സളിംബനനിചച വരവസ
കചയ്യുന.  2016  ഡനിസളിംബര് 16-ാ തശയതനിയനികലെ എസച.ആര്.ഒ.  നമര് 786/16
പ്രകേമാരളിം   1  (എ)   ഉപചടളിം  പ്രസ്തുത  ചടങളനില്  കൂടനികചര്ത്തു.   പ്രസ്തുത  ചടളിം
കേമനിറനിയനികലെ അദ്ധരക്ഷെനുളിം  അളിംഗങളളിം സര്കമാരനിനച ഇഷമുളളനിടകത്തമാളളിം കേമാലെളിം
ഉകദരമാഗളിം വഹനിക്കുന്നതമാകണന്നച വരവസ കചയ്യുന.  ഇങകന വരവസ കചയ്യമാന്
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കേമാരണകമന്തമാണച;  രൂപശകേരനികകപടുന്ന കേമനിറനി  ഉത്തരവമാദനിതസളിം  കപറുന്നതനിനുളള
പ്രമാഗല്ഭരവളിം    സര്കമാര്  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  കപമാതു  കേമാഴ്ചപമാടുകേളനില്  നനില്ക്കുന്ന
അളിംഗങളടങ്ങുന്നതുമമാകണന്ന   കബമാധരളിം സര്കമാരനിനച കവണളിം.  അങകനകയമാരു
കബമാധരളിം  സര്കമാരനിനനികലങനില്   പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  നനിരന്തരമമായനിട്ടുളള  പലെ
പ്രശ്നങളളിം  സൃഷനിക്കുളിം.   അതുകകേമാണമാണച  ഇത്തരത്തനിലളള  ചടളിം  കൂടനികചര്ത്തതച.
ഇങകനകയമാരു ചടത്തനില് മമാറളിം  വരുത്തുന്നതനിനച  സര്കമാരനിനച  അധനികേമാരമുകണമാ
ഇലകയമാ എന്നതമാണച സഭയനില് പരനികശമാധനികകപകടണതച. ഈ കഭദഗതനി ചടങള്
ക്രമപ്രകേമാരമമാണച. അതുകകേമാണച എസച.ആര്.ഒ. 786/2016 റദമാകകണ ആവശരമനില.
ഇതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനില്  അങച  പറഞ്ഞതുകപമാകലെ  പ്രതനിപക്ഷെ
കനതമാവടകമുളള  കേമനിറനി  കചരുകേയുളിം  പുതനിയ  സമനിതനികച  രൂപളിം  നല്കുകേയുളിം
കചയനിട്ടുണച. 

മനി  .   സശകര്: ശശ. എളിം. ഉമര് തമാങളകട കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എളിം  .   ഉമര്:  ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന, കപമാള് ആവശരകപടുന. 

മനി  .   സശകര്:  ശശ. എളിം. ഉമര് അവതരനിപനിച കഭദഗതനികയ 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്........... 

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്........... 

(സഭമാളിംഗങള് തമാകഴപറയുളിം പ്രകേമാരളിം കവമാടച കരഖകപടുത്തനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്  : 

1. ശശ.  അബ്ദുല് ഹമശദച.  പനി. 

2. ശശ. പമാറകല് അബ്ദുല 

3. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസമാകച 

4. ശശ. ടനി. എ. അഹമദച കേബശര് 

5. ശശ. മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി 

6. ശശ. അനനില് അകര 

7. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

8. ശശ. അനൂപച കജകബച 

9. കപ്രമാഫ. ആബനിദച ഹുകകസന് തങള് 

10. ശശ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന് 
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11. ശശ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിളിം 

12. ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച 

13. ശശ. കമമാന്സച കജമാസഫച 

14. ശശ. എല്കദമാസച കുന്നപനിള്ളനി 

15. ശശ. ഉമന് ചമാണനി 

16. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

17. ശശ. കറമാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് 

18. ശശ. എന്. എ. കനലനിക്കുന്നച 

19. ശശ. വനി. പനി. സജശനന് 

20. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 

21. ശശ. സണനി കജമാസഫച 

22. ശശ. ഷമാഫനി പറമനില് 

23. ശശ. കകേ. എളിം. ഷമാജനി 

24. ശശ. വനി. എസച. ശനിവകുമമാര് 

25. ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസച 

26. ശശ. പനി. ഉകബദള്ള 

27. ശശ. എളിം. ഉമര് 

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശശ. കകേ. ആന്സലെന് 

4. ശശ. ആന്റെണനി കജമാണ് 

5. ശശ. എ. എളിം. ആരനിഫച 

6. കപ്രമാഫ. കകേ. യു. അരുണന് 

7. ശശമതനി സനി. കകേ. ആശ  
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8. ശശ. എ. കകേ. ബമാലെന് 

9. ശശമതനി ഇ. എസച. ബനിജനികമമാള് 

10. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

11. ശശ. എല്കദമാ എബഹമാളിം 

12. ശശമതനി ഗശതമാ കഗമാപനി 

13. ശശ. കജമാര്ജച എളിം. കതമാമസച 

14. ശശ. ചനിറയളിം കഗമാപകുമമാര് 

15. കഡമാ. കകേ. ടനി. ജലെശല് 

16. ശശ. കജയനിളിംസച മമാതത്യു 

17. ശശ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

18. ശശ. വനി. കജമായനി 

19. ശശ. കകേ. കുഞ്ഞനിരമാമന് 

20. ശശ. വനി. കകേ. സനി. മമതച കകേമായ 

21. ശശ. എളിം. എളിം. മണനി 

22. ശശ. എ. സനി. കമമായശന് 

23. ശശ. ഡനി. കകേ. മുരളനി 

24. ശശ. മുരളനി കപരുകനലനി 

25. ശശ. സനി. കകേ. നമാണു 

26. ശശ. യു. ആര്. പ്രദശപച 

27. ശശ. കകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

28. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

29. ശശ. പുരുഷന് കേടലണനി 

30. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശളിം 

31. ശശ. എളിം. രമാജകഗമാപമാലെന് 

32. ശശ. കകേ. രമാജന് 
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33. ശശ. എസച. രമാകജനന് 

34. ശശ. ആര്. രമാകജഷച 

35. ശശ. റനി. വനി. രമാകജഷച 

36. ശശ. രമാജു എബഹമാളിം 

37. ശശ. കകേ. കകേ. രമാമചനന് നമായര് 

38. ശശ. മുലകര രതമാകേരന് 

39. കപ്രമാഫ. സനി. രവശനനമാഥച 

40. ശശ. കേമാരമാടച റസമാഖച 

41. ശശ. സനി. കകേ. ശശശനന് 

42. ശശ. പനി. കകേ. ശശനി 

43. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷച 

44. ശശ. എ. എന്. ഷളിംസശര്  

45. ശശ. ജനി. സധമാകേരന് 

46. ശശ. വനി. ആര്. സനനില് കുമമാര് 

47. ശശ. കേടകേളിംപള്ളനി സകരനന് 

48. ശശ. കകേ. സകരഷച കുറുപച 

49. ശശ. എളിം. സസരമാജച 

50. ശശ. പനി. തനികലെമാത്തമന് 

51. കഡമാ. ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകേച 

52. ശശ. പനി. ഉണനി 

53. ശശ. കകേ. വനി. വനിജയദമാസച 

54. ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന് 

55. ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന് 

56. ശശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള 
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നനിഷ്പക്ഷെത പമാലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. ഒ. രമാജകഗമാപമാല് 

2. ശശ. പനി. സനി. കജമാര്ജച

മനി  .   സശകര്:-

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്   – 27 

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  – 56 

നനിഷച പക്ഷെത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 2 

കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. 

 VIII. പ്രകതരകേ പരമാമര്ശളിം 

സശകറുകട റൂളനിളിംഗച സളിംബനനിചച  

ശശ  .    കകേ  .  സനി  .    കജമാസഫച:  സര്,  ഞമാന്  രമാവനികലെ  അകങയച  കരഖമാമൂലെളിം
ആവശരകപട  പ്രകേമാരമമാണച  ഈ  ക്രമപ്രശ്നളിം  ഉന്നയനിക്കുന്നതച.   ഇന്നകലെ  സഭ
പനിരനിയുകമമാള്  അങച  നടത്തനിയ  റൂളനിളിംഗനില്   ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനിയുകട
പ്രസമാവന  അകദഹത്തനിനുണമായ  രമാഷശയമമായ  ഒരു  അഭനിപ്രമായ  പ്രകേടനളിം
മമാത്രമമാകണന്നച പറഞ്ഞനിരുന.  ഞങള് അങയുകട റൂളനിളിംഗനികന ബഹുമമാനനിക്കുന.
ഞങള്കച  അങകയമാടച  വളകര  ആദരവണച.   ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി  സഭമാ
കനതമാവമാണച,  ഒരു കമമര് പറഞ്ഞമാല് ഞങള്കച  ആകക്ഷെപമനില.    മുഖരമനനി
തകന്ന  ഞങകളപറനി  ശനിവകസനകയ  ഞങള്  വമാടകേയച  എടുത്തതമാകണന്നച
പറഞ്ഞതച  വളകരകയകറ  നനിര്ഭമാഗരകേരമമായനികപമായനി.   സഭ  മുകമമാടച  കപമാകുന്നതച
ചടങളളിം  കേശഴ്വഴകങളളിം  അനുസരനിചമാണച.   1958  നവളിംബര്  29-നച  കകേരള
നനിയമസഭയനില്   അന്നകത്ത  സശകര്  ആയനിരുന്ന   ആര്.  ശങരനമാരമായണന്
തമനിയുകട   ഒരു  റൂളനിളിംഗച  ഉണച.   ഇതുകപമാകലെ  ഒരു അളിംഗളിം  ഒരു  പമാര്ടനികയപറനി
ആകക്ഷെപകേരമമായനി സളിംസമാരനിച,  അന്നച സശകര് പറഞ്ഞതച,  "I have more than
one occasion observed that reflections upon other parties and observations
not pertinent to the subject matter cannot be allowed on the floor of the
House.   But,  in  spite  of  constant  rulings  on  this  subject,  on  several
occasions  several  Members  bring  in  matters  which  are......"  .......…
(ബഹളളിം)......... 

ശശ  .    കകേ  .    സകരഷച  കുറുപച:  സര്,  ഞമാന്  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുന. 

മനി  .    സശകര്:  പശസച...  അങച പറഞ്ഞച അവസമാനനിപനിക.  പശസച....ശശ.  കകേ.
സകരഷച കുറുപച അവനികടയനിരനിക. 
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ശശ  .    കകേ  .  സനി  .    കജമാസഫച:  .......(… ബഹളളിം).........I  am  on  my  legs.
ശശ.  സകരഷച കുറുപച,  അങച ഇതനില് ഇടകപടരുതച.  ഞമാനമാണച ഇകപമാള് കഫ്ലമാറനില്
നനില്ക്കുന്നതച.  ബഹുമമാനകപട  കചയര്,  ഇവനികട  ഞമാന്  ചടങളലമാകത  ഒനളിം
പറയുന്നനില,  അകങയച  ഇഷളിംകപമാകലെ  തശരുമമാനനികമാളിം.  .......(… ബഹളളിം).........
ഞമാന് സശകറുകട റൂളനിളിംഗനികന ബഹുമമാനനിക്കുന.  ഞമാന് വരക്തമമാക്കുന,  അതനികന
കചമാദരളിം കചയ്യുകേയല.  ഇതനില് പറയുന്നതച,  "...... on several occasions several
Members bring in matters which are thoroughly irrelevant to the point.  I
am  definitely  of  the  view  that  such  reflections  should  not  be  made".
രണമാമതമായനി, 1960 ജൂണ് 28-നച ഈ സഭയനില് അന്നച കഡപഡ്യൂടനി സശകറമായനിരുന്ന
അലെകമാണര് പറമനിത്തറ,   കചയറനിലെനിരനിക്കുകമമാള് പ്രജമാ  കസമാഷരലെനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനി
(പനി.എസച.പനി.)-കയപറനി  ഒരളിംഗളിം  ഒരു  പരമാമര്ശളിം  നടത്തനി,  അന്നച  അകദഹളിം
പറഞ്ഞതച, "It is not proper to make such statements on the floor of  the
House".  ഇങകനയുളള  കേശഴ്വഴകങളണച.  ഞങകളപറനി  അടചച  ആകക്ഷെപനിച
പരമാമര്ശളിം  വളകരകയകറ  കവദനമാജനകേമമാണച.  അതച  മുഖരമനനി  പറയമാന്
പമാടനിലമായനിരുന,  ഒരു സമാധമാരണ കമമറമായനിരുനകവങനില് ഞങള് അവഗണനികചകന.
അകദഹളിം  സഭമാ  കനതമാവമാണച,  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനമാണച,  പമാര്ടനി  കനതമാവമാണച.
അകദഹളിം  ഞങകള  ആകക്ഷെപനിചതച  വളകര  ദമൗര്ഭമാഗരകേരമമായനികപമായനി.  അതച
ഞങള്കച  വളകര  കവദനയുണമാകനി.  ഈ  കേമാരരളിം  സഭയുകടയുളിം  അങയുകടയുളിം
ശദ്ധയനില്കപടുത്തുന.

ശശ  .    കകേ  .    സകരഷച  കുറുപച:  സര്,   കചയര്  ഒരു റൂളനിളിംഗച  നല്കേനിയമാല്  ആ
റൂളനിളിംഗനികന  ചടങളളിം പ്രശസനിഡനളിം പറഞ്ഞച കചമാദരളിം കചയ്യുകേ എനള്ളതച ഈ സഭയനില്
ഇനവകര  ഉണമായനിടനിലമാത്ത  കേമാരരമമാണച.   അതച  പമാര്ലെകമന്റെറനി  മരരമാദകേള്ക്കുളിം
ചടങള്ക്കുളിം  എതനിരമാണച.  കചയറനികന്റെ  റൂളനിളിംഗനികനക്കുറനിചച  ഏകതങനിലളിം
അളിംഗങള്കകമാ  ഗ്രൂപ്പുകേള്കകമാ  അഭനിപ്രമായവരതരമാസളിം  ഉണമാവമാളിം.   പകക്ഷെ,
കചയറനികന്റെ റൂളനിളിംഗച സഭകയ സളിംബനനിചനിടകത്തമാളളിം കഫനലെമായനിട്ടുള്ള കേമാരരമമാണച.
അതച പനികന്ന സഭയനില് കചമാദരളിം കചയ്യുന്ന രശതനി അനുവദനികമാന് പമാടനില.  

മനി  .   സശകര്:   അങച ഇരനിക.....അങച പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞകലമാ. 

പടനികേജമാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നമാകസമുദമായകക്ഷെമവളിം നനിയമവളിം സമാളിംസമാരനികേവളിം
പമാര്ലെകമന്റെറനികേമാരരവളിം വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   കകേ  .   ബമാലെന്): സര്,   അങച വളകര
വരക്തമമായനിടച  റൂളനിളിംഗച  കകേമാടുത്തു.   ആ  റൂളനിളിംഗനികന  ഞമാന്  അളിംഗശകേരനിക്കുന
എനപറഞ്ഞുകകേമാണച  കമറനിറനികലെയച  കേടക്കുകേയമാണച.  ഇതുമമാത്രമല  പ്രശ്നളിം,
ബഹുമമാനകപട  സശകര്  ഒരു  റൂളനിളിംഗച  കകേമാടുക്കുന,  റൂളനിളിംഗച  പുറത്തു  ചര്ച
കചയ്യകപടുന.  ആ  ചര്ചയുകട  ഭമാഗമമായനി  എളിം.എല്.എ.-മമാര്  ചര്ചയനില്
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പകങടുക്കുന.  എന്നനിടച സശകര്കകതനിരമായനി പറയുന.  ഇങകനയുള്ള സളിംഭവങകളമാകക
കകേരള നനിയമസഭയുകട ചരനിത്രത്തനില് ഇലമാത്തതമാണച.  ഇതച അനുവദനിക്കുകേയമാകണങനില്
ഈ  സഭ  നനിഷ്പക്ഷെമമായനി  നടത്തനികകമാണകപമാകേമാന്  ബഹുമമാനകപട  സശകര്കച
കേഴനിയനില.  ഒരനികലളിം കേമാണമാത്ത പ്രതനിഭമാസങളമാണച ഇവനികട കേമാണുന്നതച.  

പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച  (ശശ  .    രകമശച  കചന്നനിത്തലെ):  സര്,  അങച  ഇന്നകലെ
നല്കേനിയ  റൂളനിളിംഗനികന  സളിംബനനിചമാണച  ഇവനികട  സളിംസമാരനിക്കുന്നതച.  ഞങള്
പൂര്ണമമായുളിം സശകകറയുളിം  അങയുകട റൂളനിളിംഗനികനയുളിം  ബഹുമമാനനിക്കുന.  ഇവനികട
ഇന്നച ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച ഈ സഭയനികലെ പഴയ സശകര്മമാരമായ അലെകമാണര്
പറമനിത്തറയുളിം   ശങരനമാരമായണന്  തമനിയുളിം  നടത്തനിയ  റൂളനിളിംഗനികന്റെ  പ്രസക്ത
ഭമാഗങള് അങയുകട ശദ്ധയനില്കപടുത്തുകേയമാണച കചയതച. അലമാകത അങകയമാടച
അനമാദരവച  കേമാടനിയതമായനികടമാ റൂളനിളിംഗനികന ധനികരനിക്കുന്നതമായനികടമാ   കേണകമാകരുതച.
For  your  information.  .....ബഹളളിം....  ഇതച  സശകര്കച  ആദരളിംതകന്ന
എഴുതനികകമാടുത്തനിട്ടുള്ള  കേമാരരമമാണച.  ഞങളകട  പമാര്ടനികയയുളിം  മുന്നണനികയയുളിം
സളിംബനനിചനിടകത്തമാളളിം  അങകന  ഒരു  പരമാമര്ശമുണമായതനിലള്ള  കഖദവളിം
പ്രയമാസവമമാണച  അകദഹളിം  കരഖകപടുത്തനിയതച.   അലമാകത  അങകയ  കചമാദരളിം
കചയ്യുകേകയമാ  അങയുകട  നടപടനികയ  എതനിര്ക്കുകേകയമാ  അല.  കേമാരണളിം
സഭമാനടപടനികേള് നടത്തനികകമാണകപമാകുന്നതച അങമാണച.  അതുകകേമാണച ഞങളകട
വനികേമാരളിം അങയുകട മുന്നനില് പ്രകേടനിപനിചതമാണച.   

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  കപമായനിന്റെച  ഓഫച  ഓര്ഡര്....അങയുകട
റൂളനിളിംഗനികന  ധനികരനിചകകേമാണച  ഈ  വനിഷയളിം  പുറത്തുകപമായനി  ചര്ചയമാകനി,
ചമാനലകേളനില്  എളിം.എല്.എ.-മമാര്  സശകര്കകതനിരമായനി  അഭനിപ്രമായളിം  പറഞ്ഞു
എന്നമാണച ബഹുമമാനകപട പമാര്ലെകമന്റെറനികേമാരര വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞതച.  സശകറുകട
റൂളനിളിംഗച ബഹുമമാനകപട പമാര്ലെകമന്റെറനി കേമാരര വകുപ്പുമനനി ആദരളിം മനസനിലെമാകണളിം.
സശകറുകട റൂളനിളിംഗനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച, മുഖരമനനി പറഞ്ഞതച ഒരു കപമാളനിറനികല്
കസ്റ്റേറചകമന്റെച  ആകണന്നമാണച.  ആ  കപമാളനിറനികല്  കസ്റ്റേറചകമന്റെനികനക്കുറനിചച
കപമാളനിറനികലെമായനിട്ടുള്ള  റനികപ  പറയമാന്  ഞങള്കച  അവകേമാശമുണച.   അതച
ഞങള്  പുറത്തുകപമായനി  പറയുളിം.  അതനികനക്കുറനിചച  അങച  ഇവനികട  പറഞ്ഞതച
ശരനിയല.   ഇതച  റൂളനിളിംഗനിനനുസരനിചതകന്നയമാണച.  കപമാളനിറനികല്  കസ്റ്റേറചകമന്റെമാണച
മുഖരമനനി പറഞ്ഞതച  എനപറഞ്ഞമാല് അതനിനച  മറുപടനി  പറയമാനുള്ള ഞങളകട
അവകേമാശളിം  ഇവനികട  സശകര് റൂളനിളിംഗച  നല്കേനി എന്നതുകകേമാണച  ഇലമാതമാകുന്നനില.
അതച  ഞങളകട  അവകേമാശമമാണച.  അതുകകേമാണച  അങച  പറഞ്ഞതച
പനിന്വലെനികണകമന്നച  ഞമാന്  അഭരര്തനിക്കുന.   അകലങനില്  അതച  നശകളിം
കചയ്യണളിം.   
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ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ബമാലെന് :  സര്,  ബഹുമമാനകപട സശകര് വരക്തമമായ റൂളനിളിംഗച
നല്കേനി.  ആ  റൂളനിളിംഗനിനച  എതനിരമായനി  സളിംസമാരനിക്കുകേ  മമാത്രമല  വരക്തനിപരമമായനി
dam കചയ്യുന്ന രൂപത്തനിലള്ള പരമാമര്ശവളിം നടത്തനി.  അതമാണച  ഞമാന് പറഞ്ഞതച.
ബഹുമമാനകപട  കമമര്  ശദ്ധനിച  കേമാണനില.  ശദ്ധനികചങനില്  ഇങകനയുള്ള
പരമാമര്ശളിം നടത്തനിലമായനിരുന. കപമാളനിറനികല് കസ്റ്റേറചകമന്റെച കപഴണലെമായനി സശകകറ
dam  കചയ്യലെമാകണമാ;  ബഹുമമാനകപട  സശകകറ  കപമാളനിറനികലെമായനി  വലെയളിം
കചയ്യുകേയമാകണമാ കചകയ്യണതച.  

ശശ  .    രകമശച  കചന്നനിത്തലെ:  ഒരളിംഗവളിം  ബഹുമമാനകപട  സശകകറ
വരക്തനിപരമമായനി  damage  കചയ്യുന്ന ഒരു കേമാരരവളിം പറഞ്ഞനിടനില.  അതച ശരനിയല.
Why are you put your words in our mouth? 

മനി  .    സശകര്:  പശസച....പശസച....  ഇനനി  കചയര്  ഒനപറയകട.   വളകര
അസമാധമാരണവളിം അനനിതരസമാധമാരണവമമായ നടപടനികേളമാണച  കേഴനിഞ്ഞ രണ മൂന്നച
ദനിവസമമായനി   സഭയകേത്തുളിം  പുറത്തുളിം  നടക്കുന്നതച.  യുക്തനിയുളിം  നരമായശകേരണങളളിം
വനിശദശകേരനിചകകേമാണമാണച  കചയര്  ഒരു  റൂളനിളിംഗച  നല്കേനിയതച.  അതനില്  ഏറവളിം
പ്രധമാനളിം  രമാഷശയമമായ  പരമാമര്ശങള്,  രമാഷശയമമായ  ആകരമാപണങള്,
പ്രതരമാകരമാപണങള്  എന്നനിവയമാണച.  അതനികലെമാരുപക്ഷെളിം  കചര്ന്നച  നനിലെപമാടച
സസശകേരനികമാകനമാ, വനിധനി കേലനികമാകനമാ കചയറനിനച സമാധനിക്കുകേയനില.  നനിയമസഭ ഒരു
രമാഷശയ  കകേമാടതനിയല,  അദ്ധരക്ഷെന്  ഒരു  രമാഷശയ  ജഡ്ജനിയുമല.  രമാഷശയ
നനിലെപമാടുകേള്  പരസരളിം  വനിശദശകേരനിക്കുന്നതുളിം  വനിമര്ശനങള്  സഭയനില്
ഉന്നയനിക്കുന്നതുളിം  സസമാഭമാവനികേമമാണച.  രമാഷശയമമായ  ആകരമാപണങള്കച
രമാഷശയമമായ മറുപടനി കകേമാടുക്കുകേ,  അതനിനച അവസരകമമാരുക്കുകേ എനള്ളതലമാകത
കചയറനിനച  മകറമാരു  ഗതരന്തരവമനില  എനള്ളതച  മനസനിലെമാകണളിം.   അതമാണച
നമ്മുകട  കേശഴ്വഴകളിം.  ഇതുമമായനി  ബനകപടച  ഒരു  റൂളനിളിംഗച  നല്കേനിയതനിനുകശഷളിം
തുടര്ചയമായനി ആ റൂളനിളിംഗുമമായനി ബനകപട ചര്ച സഭയകേത്തുളിം പുറത്തുളിം നടക്കുന്നതച
ഈ  സഭയുകട  അന്തസനിനച  കചര്ന്നതമാകണമാ  എന്നച  സഭമാളിംഗങള്
പരനികശമാധനികണളിം.  ദൃശരമമാധരമങളനിലളിം  പുറത്തുള്ള  സളിംവമാദങളനിലളിം
പകങടുത്തുകകേമാണച  സഭയനികലെ  റൂളനിളിംഗനികന  സളിംബനനിചള്ള  വനിമര്ശനങളളിം
ആകക്ഷെപങളളിം  ഉന്നയനിക്കുന്നതച  എത്രകത്തമാളളിം  ശരനിയമാകണന്നച  സസയളിം
പരനികശമാധനികമാന് തയ്യമാറമാകേണളിം.   ജനമാധനിപതര ക്രമത്തനില് ഈ നനിയമസഭയച ഒരു
അവകേമാശമുണച,  അതനികനമാരു  അന്തസ്സുണച.  ഏതുതരത്തനിലള്ള  അഭനിപ്രമായ
വരതരമാസങളളിം ഉന്നയനികമാനുള്ള സളിംവമാദ കവദനിയമായനി ഇതനികന ഉപകയമാഗനികമാന്
നമുകച സമാധനികണളിം.  പകക്ഷെ, അതനികന്റെ പരനിധനി വനിട്ടുകപമാകേരുതച.   പലെകപമാഴുളിം ആ
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പരനിധനി വനിട്ടുകപമാകുന.  കനഗറശവമായനിടച  മമാത്രളിം സഭമാനടപടനികേകള കേമാണുന്ന രശതനി
ആശമാസരമകലന്നച  കഖദപൂര്വ്വളിം  കചയര്  അറനിയനിക്കുകേയമാണച.   വശണളിം  വശണളിം
അതനികനക്കുറനിചച പറകയണ ആവശരമനില.  

 IX. ധനകേമാരരളിം 

കവമാടച ഓണ് അകമൗണച   -   ചര്ചയുളിം കവമാകടടുപ്പുളിം 

ധനകേമാരരവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനി (കഡമാ  .   ടനി  .   എളിം  .   കതമാമസച ഐസകേച) : സര്,
"ഈ  ഉപകക്ഷെപകത്തമാടനുബനനിചള്ള  പടനികേയനികലെ  നമാലെമാളിം  കകേമാളത്തനില്
യഥമാക്രമളിം  കേമാണനിചനിരനിക്കുന്ന  സളിംഖരകേളനില്  കേവനിയമാത്ത  തുകേകേള്  പ്രസ്തുത
പടനികേയനികലെ  മൂന്നമാളിം  കകേമാളത്തനില്  കചര്ത്തനിട്ടുള്ള  അനുകയമാജരമമായ  ഡനിമമാന്റെച
കഹഡ്ഡുകേള് സളിംബനനിചച  2017-18  സമാമത്തനികേ വര്ഷത്തനികന്റെ ആദരകത്ത മൂന്നച
മമാസകത്തയ്ക്കുള്ള  കചലെവകേള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുകവണനികയമാ  കചലെവച
കചയ്യുന്നതനികലെയ്കകമാ  ആയനി  ഗവര്ണര്കച  നല്കേണകമന്ന  ഉപകക്ഷെപളിം  ഞമാന്
അവതരനിപനിക്കുന.”  

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .  എസച സനനില് കുമമാര്):  സര്,  ഉപകക്ഷെപകത്ത
ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുന. 

ശശ  .    വനി  .  ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

സളിംസമാന ഭരണത്തലെവനമാര്, മനനിമമാര്, ആസമാന ഉകദരമാഗസനമാര് എന്ന
II-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില് വകേ കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  178,54,09,000
രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച.  

ഭക്ഷെരളിം  എന്ന  XXX-ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 388,61,81,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച.

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

മുദ്രപത്രങളളിം രജനികസ്ട്രേഷനുളിം എന്ന   VII  -ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട
കപരനില്  വകേ  കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  55,13,24,000  രൂപ  55,00,00,000  രൂപയമായനി
കുറവച കചകയ്യണതമാണച.

ശശ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബമാഹനിളിം :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 
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എകകസച  എന്ന  VIII  -ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 77,26,07,000 രൂപ നശകളിം  കചകയ്യണതമാണച.  

ശശ  .    വനി  .    കകേ  .    ഇബമാഹനിളിം  കുഞ്ഞച :  സര്,  ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

വമാഹന നനികുതനികേള് എന്ന  IX -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  36,19,18,000  രൂപ  36,19,00,000 രൂപയമായനി  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച.  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമമാര് :  സര്,  ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

ജനിലമാഭരണവളിം പലെവകേയുളിം എന്ന XI -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില്
വകേ  കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  164,50,02,000  രൂപയനില്  നനിന്നച  നൂറച  രൂപ  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

വനികനമാദസഞമാരളിം എന്ന XLII -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  112,06,29,000  രൂപയനില്  നനിന്നച  നൂറച  രൂപ  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി  അലെനി :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

ജയനിലകേള്  എന്ന   XIII-ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  34,34,50,000  രൂപ  34,00,00,000  രൂപയമായനി  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദച  കേബശര് :  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

കപമാതുമരമാമത്തച  എന്ന  XV  -ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1300,46,75,000 രൂപ നശകളിം കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    സണനി  കജമാസഫച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

കവദരസഹമായവളിം  കപമാതുജനമാകരമാഗരവളിം  എന്ന  XVIII  -ാ  നമര്
ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ  കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1578,48,16,000  രൂപയനില്
നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 
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പഞമായത്തച  എന്ന  XXXV  -ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  284,97,69,000  രൂപയനില്  നനിന്നച  നൂറച  രൂപ  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് :  സര്,  ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

കുടുളിംബകക്ഷെമളിം  എന്ന  XIX  -ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 130,20,23,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ഗതമാഗതളിം  എന്ന  XLI  -ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  130,41,16,000  രൂപയനില്  നനിന്നച  നൂറച  രൂപ  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമാലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

ശുദ്ധജലെ വനിതരണവളിം ശുചശകേരണവളിം എന്ന XX-ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട
കപരനില് വകേ കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  378,91,99,000  രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    എല്കദമാസച  കുന്നപനിള്ളനി:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

ഭവനനനിര്മമാണളിം എന്ന  XXI -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 43,58,02,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച.

വനളിം എന്ന XXXIV-ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
188,99,84,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറു രൂപ കുറവ കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    വനി  .    എസച  ശനിവകുമമാര്:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപനിക്കുന. 

നഗരവനികേസനളിം  എന്ന  XXII-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 388,33,17,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

മതരബനനളിം എന്ന XXXIII-ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 196,36,18,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസമാകച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 
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നഗരവനികേസനളിം  എന്ന  XXII-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  388,33,17,000  രൂപ  388,00,00,000  രൂപയമായനി  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   അബ്ദു റബച: സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

കതമാഴനിലളിം കതമാഴനിലെമാളനികക്ഷെമവളിം പ്രവമാസനികക്ഷെമവളിം എന്ന XXIV-ാ നമര്
ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ  കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  304,12,85,000  രൂപ
304,12,00,000 രൂപയമായനി കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .   എളിം  .   ഉമര് : സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

സഹകേരണളിം  എന്ന  XXVII -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 120,25,79,000 രൂപ 120,25,00,000 രൂപയമായനി കുറവ കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച: സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

സഹകേരണളിം എന്ന  XXVII-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 120,25,79,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ക്ഷെശരവനികേസനളിം എന്ന  XXXII -ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 42,95,16,000 രൂപയനില് നനിന്നച നൂറച രൂപ കുറവച കചകയ്യണതമാണച.

ശശ  .   പമാറകല് അബ്ദുല: സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

കൃഷനി എന്ന  XXIX-ാ നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള
889,38,65,000 രൂപ 889,00,00,000 രൂപയമായനി കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    എന്  .    എ  .    കനലനിക്കുന്നച:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 

ക്ഷെശര വനികേസനളിം  എന്ന  XXXII-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില്
വകേ  കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  42,95,16,000  രൂപ  42,95,00,000  രൂപയമായനി  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .   കകേ  .   എളിം  .   ഷമാജനി: സര്, ഞമാന് തമാകഴപറയുന്ന കഭദഗതനി അവതരനിപനിക്കുന. 

പഞമായത്തച  എന്ന  XXXV-ാ  നമര് ധനമാഭരര്തനയുകട കപരനില് വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള 284,97,69,000 രൂപ 280,97,00,000 രൂപയമായനി കുറവച കചകയ്യണതമാണച. 

ശശ  .    പനി  .    ഉകബദള്ള:  സര്,  ഞമാന്  തമാകഴപറയുന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിക്കുന. 



ധനകേമാരരളിം 457

ഗതമാഗതളിം  എന്ന   XLI-ാ  നമര്  ധനമാഭരര്തനയുകട  കപരനില്  വകേ
കകേമാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  130,41,16,000  രൂപ  130,00,00,000  രൂപയമായനി  കുറവച
കചകയ്യണതമാണച. 

 12.00 Noon] 

[അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില്  പമാനല്  ഓഫച  കചയര്മമാന്  ശശ.  കകേ.  വനി.  അബ്ദുള്
ഖമാദര്] 

ശശ  .    കകേ  .    വനി  .    വനിജയദമാസച:  സര്,  കവമാടച   ഓണ് അകമൗണച സളിംബനനിചച
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ഉപകക്ഷെപകത്ത  ഞമാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷകമാലെളിം  കകേരളളിം  ഭരനിചച,  കകേരളത്തനികന്റെ
കേമാര്ഷനികേ-വരമാവസമായനികേ-സമാമത്തനികേ കമഖലെകേകള തകേര്ത്തച  തരനിപണമമാകനിയവരമാണച
യു.ഡനി.എഫച.  അവര്  ഭരനിചച  മുടനിച  കകേരളകത്ത  ശരനിയമായ  ദനിശയനികലെയച
നയനിക്കുന്നതനിനുള്ള ദനിശമാകബമാധളിം  ഈ  ബജറനിനുകണന്നച  ഞമാന്  സൂചനിപനിക്കുകേയമാണച.
മമാത്രമല,  മുകമമാനമനിലമാത്ത  പ്രതനിസനനികേള്  സകധരരളിം  കനരനിട്ടുകകേമാണമാണച
കകേരളത്തനികന്റെ ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച.  കേമാലെനിയമായ ഖജനമാവച,
കേടത്തനില്  മുങനിയ  സളിംസമാനളിം  ഇതമായനിരുന  പുതനിയ  സര്കമാരനികന
തുറനിചകനമാകനിയതച. ഇടനികവകടറവകന പമാമച കേടനിചതുകപമാകലെയമാണച സളിംസമാനത്തച
കനമാടച നനികരമാധനളിംമൂലെമുണമായ പ്രശ്നങള്.  കനമാടച നനികരമാധനളിം കകേരളത്തനികലെ സമസ
കമഖലെകേകളയുളിം നനിശലെമമാകനിയകപമാള് അതനികനതനികര ഇന്തരയമാകകേ മമാതൃകേയമായനി
കചറുത്തുനനില്പ്പുളിം ബദല് നയങളളിം സളിംഘടനിപനിചച കകേരള സര്കമാര് മുകന്നമാട്ടുവന.
പ്രതനിപക്ഷെളിം ആകരമാപനിക്കുന്നതുകപമാകലെ,  മനിണമാതനിരനിക്കുകേയല  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
കചയതച.  ഹ്രസസകേമാലെമാടനിസമാനത്തനിലളിം ദശര്ഘകേമാലെമാടനിസമാനത്തനിലളിം നടപടനികേള് സസശകേരനിച.
അസമാധുവമാകലെനികനമാടനുബനനിചച   ടഷറനി  ഇടപമാടുകേള്ക്കുണമായനിരുന്ന  തടസങള്
പരനിഹരനിച.  പമാകന്റെഷന് കതമാഴനിലെമാളനികേളകട കൂലെനി  ടഷറനി  കസവനിളിംഗ്സച  ബമാങ്കുവഴനി
നല്കുന്നതനിനച  നനിര്കദശളിം  കകേമാടുത്തു.   പ്രമാഥമനികേ  സഹകേരണ  സളിംഘങളനികലെ
അകമൗണകേളനില്നനിനളിം  പണളിം  പനിന്വലെനികമാന്  കേഴനിയമാത്തതനിനമാല്   എലമാ
പ്രമാകദശനികേ  സഹകേരണ  സളിംഘങള്ക്കുളിം  ഓകരമാ  മനിറര്  അകമൗണച  ബനകപട
ജനിലമാ  സഹകേരണ  ബമാങനില്  തുറക്കുന്നതനിനച  സമൗകേരരമുണമാകനി.   കകേരളത്തനില്
ഒറകകടമായനി  നടകത്തണ  സമരകത്ത  ഭനിന്നനിപനികമാന്  ശമനിചതച  യു.ഡനി.എഫച.
ആണച.   അങകന  ബനി.കജ.പനി.-കയ  സഹമായനിചതുളിം  യു.ഡനി.എഫച.  അകല എന്നച
ഞമാന്  കചമാദനിക്കുന.  നനിങള്കച  ബനി.കജ.പനി.  സര്കമാരനികന  എതനിര്കമാന്
കേഴനിയനില,  കേമാരണളിം  നനിങളകടയുളിം  ബനി.കജ.പനി.-യുകടയുളിം  സമാമത്തനികേ  നയങള്
ഒന്നമാണച.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷകമാലെളിം  കകേരളളിം  ഭരനിചച  അഴനിമതനി  രമാജരമമാകനി
മമാറനിയ  നനിങള്കച  ബജറനികന  എതനിര്കമാന്  കേഴനിയുകമമാ;  കകേരളകത്ത  കകേമാടനിയ
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വരള്ചയനികലെയച  തള്ളനിവനിടതച  നനിങളകല?  കമത്രമാന്  കേമായല്  നനികേത്തുകേയുളിം
കേടമക്കുടനി  പഞമായത്തനില്  കമഡനിസനിറനിക്കുകവണനി  ഭൂമനി  കകേമമാറളിം  കചയ്യുകേയുളിം
ഹരനിപമാടച  കമഡനികല്  കകേമാകളജനിനച  നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുകേയുളിം
സകന്തമാഷച  മമാധവനച  115  ഏകര് ഭൂമനി  നനിയമവനിരുദ്ധമമായനി  കകേമമാറളിം  കചയ്യുകേയുളിം
മമാത്രമല,  പുഴകേള്,  കതമാടുകേള്,  നശര്ചമാലകേള്,  കുളങള്  എന്നനിവ  വരമാപകേമമായനി
നനികേത്തകപടുകേയുളിം  കചയ്തു.  കനല്വയല്  തണശര്ത്തട  നനിയമങള്  വരമാപകേമമായനി
ലെളിംഘനികകപടുകേയുളിം  പ്രകൃതനികയ  സളിംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനച  പകേരളിം  പ്രകൃതനികയ
കേശഴ് കപടുത്തമാനുളിം  നനിങള്  ശമനിച.  കകേരളളിം  കകേമാടുളിം  വരള്ചയനികലെയച
നശങനിയകപമാള്,  ജനങള്കച  കുടനികവള്ളകമത്തനികമാന്  ആകേമാശകത്ത
കേരനികമഘങള്കനിടയനിലൂകട  സഞരനിചച  ഒരു  തുള്ളനി  കവള്ളത്തനിനമായനി  കൃത്രനിമ  മഴ
കപയ്യനിപനികമാനുളിം  ഞങള്  ശമനിക്കുകമന്നച  മുഖരമനനി  പറഞ്ഞതനികന  നനിങള്
പരനിഹസനിചനികല?  കസമാളമാര്  പമാളനികേളനിലൂകട  സഞരനിചച  സരനിതമമാകര
അകനസഷനിക്കുകേയകല  നനിങള്  കചയതച.  നനിങള്  ഇകപമാള്  അരനിവനിലെ
വര്ദ്ധനിചകവനച  മുറവനിളനി  കൂട്ടുകേയമാണച.  അരനി  വനിലെ  വര്ദ്ധനിപനിചതച  നനിങളകല?
ഇകപമാള്  അരനി  വനിലെ  കുറഞ്ഞതച  കേകണമാ?  അരനിയുകട  വനിലെ  എന്തമായനി  എന്നച
യു.ഡനി.എഫച.  മമാര്കറനില് കപമായനി   അകനസഷനികണളിം.  കേണ്സഡ്യൂമര്കഫഡനികലെയുളിം
സനിവനില്  സകപസച  കകേമാര്പകറഷനനികലെയുളിം  മമാര്കറ്റുകേളനില്  ഞങള്  ഇടകപട്ടു.
നനിങളകട  കേമാലെത്തച  മമാര്കറനില് ഇടകപടമാന് ഒരു നടപടനിയുളിം  സസശകേരനിചനില.  25
രൂപയച  പശനിമ  ബളിംഗമാളനില്  നനിനളിം  അരനി  എത്തനിച.  അതനികനയുളിം  നനിങള്
പരനിഹസനിച.  കകേരളകമന്നച കകേടമാല് ബളിംഗമാളനില്നനിനളിം അരനി വരനില എന്നച ശഠനിചച
പറഞ്ഞു.   അരനി  വനിലെ  ഇകപമാള്  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുന.  25  രൂപയച  അരനി  വനില്പന
നടത്തുന.  നനിങള്  കേണ്സഡ്യൂമര്കഫഡനികന  തകേര്ത്തച  തരനിപണമമാകനിയനികല?
നനിങള് അവനികട അഴനിമതനി നടത്തനിയനിടച അതച അഴനിമതനിയമാകണന്നച നനിങള് തകന്ന
പറഞ്ഞനികല?  കകേകസടുത്തച  പനിരനിചവനിട്ടു.  നനിങളകട  അഞച  വര്ഷകമാലെകത്ത
ഭരണത്തനികന്റെ  ഫലെമമായനി  സഹകേരണ  കമഖലെകയ  തകേര്ത്തു.  കേമാര്ഷനികേ-
വരമാവസമായനികേ കമഖലെയച  വലെനിയ സഹമായളിം കചയ്യുന്ന സഹകേരണ പ്രസമാനകത്ത
തകേര്ത്തച  തരനിപണമമാകനി.   സഹകേരണ  കമഖലെയുകട  തളര്ചയമാണച  ഈ
വനിലെകയറത്തനിനച പ്രധമാന കേമാരണകമന്നച യു.ഡനി.എഫച. മനസനിലെമാകനിയമാല് നലതച.
ഇതമാണച ഞങള്കച പറയമാനുള്ളതച. നനിങളകട ഭരണകേമാലെത്തച സസര്ണളിം, കവള്ളനി,
വജളിം  എന്നനിവയുകട  നനികുതനി  നനിര്ണയത്തനില്  അപമാകേതകേളകണന്നച  സനി.ആന്റെച
എ.ജനി.  റനികപമാര്ടച  കചയ്തു.  വലെനിയ  കതമാതനിലള്ള  അപമാകേത,  വന്കതമാതനിലള്ള
അഴനിമതനി എകന്നമാകക പറഞ്ഞതച ഞങളല; സനി.  ആന്റെച എ.ജനി.യമാണച.  മൂവമായനിരളിം
കകേമാടനി രൂപയുകട വരുമമാനളിം കകേരളത്തനിനച ഉണമായനിരനിക്കുനകവന്നച സനി.ആന്റെച എ.ജനി.
റനികപമാര്ടച കചയ്തു. ബനിയര്, കവന് പമാര്ലെര് അനുവദനിചതനിലളിം എകക സച - കമമാകടമാര്
വമാഹന നനികുതനികേള്, വനില്പന നനികുതനി എന്നനിവ നനിശയനിക്കുന്നതനിലളിം അപമാകേത.
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മമാത്രമല,  സര്കമാര് വരുമമാനളിം ഇലമാതമാകനി.  ബജറച വനിറച ഖജനമാവച കേമാലെനിയമാകനി.
മനനി  മന്ദനിരങളനില്  കനമാകടണല്  യനളിം  സമാപനിക്കുന്ന  തനിരകനിലെമായനിരുന
കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച.  മനനിസഭയനികലെ  അളിംഗങള്  എന്നച  പറയുന.   അഞച
വര്ഷളിംകകേമാണച  67,407  കകേമാടനി  രൂപ  നനിങള്  കേടളിം  വമാങനി.  സളിംസമാനകത്ത
കമമാത്തളിം കേടഭമാരളിം  1,60,059  കകേമാടനി രൂപയമാകനി വര്ദ്ധനിപനിച.  എന്നനിട്ടുളിം നനിങള്
കപന്ഷന് കകേമാടുത്തനില.  കേരമാറുകേമാരുകട കുടനിശ്ശേനികേ നമാലെമായനിരളിം കകേമാടനി രൂപയമാകനി
ബമാകനി  നനിര്ത്തനി.  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  കതമാഴനിലെമാളനികേള്ക്കുളള  ശമളവളിം
കപന്ഷനുളിം  നനിങള്  ഇലമാതമാകനി.  യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണത്തനില്  കേര്ഷകേ
ആത്മഹതരകേള്  കപരുകേനി.   അടപമാടനി   ആദനിവമാസനി  കകേമാളനനികേളനികലെ  നവജമാത
ശനിശുകളകട  മരണവളിം   അമമമാരുകട  പടനിണനി  മരണവളിം  സളിംബനനിചച
കദശശയതലെത്തനില്  ചര്ചകേള്  നടന.   പടനിണനി  മരണങള്  വര്ദ്ധനിച.  41
കപമാതുകമഖലെമാ സമാപനങകള നനിങള് ഭരനിചച നഷത്തനിലെമാകനി. ആദനിവമാസനികേള്കച
ഭൂമനി  കകേമാടുകമാകത  അവരുകട  വശടനികന്റെ  മുറത്തച  കടല്സച  ഇട്ടുകകേമാടുത്തു.
അങകനയുള്ളവരകല  ഈ  ഇരനിക്കുന്നവര്;  അതനികന്റെ  അകനസഷണളിം  ഇകപമാള്
നടക്കുകേയകല?  കകേരളത്തനില് കേഴനിഞ്ഞ അഞച വര്ഷകമാലെളിം ഭരനിച  15  മനനിമമാര്
കകേമാടതനിയനില്  വനിചമാരണ  കനരനിടുകേയമാണച.  ഇതച  പത്രങളനില്  വരമാപകേമമായനി
റനികപമാര്ടച കചയനിട്ടുണച.  സഖമാവച പനിണറമായനി വനിജയന് നയനിക്കുന്ന എല്.ഡനി.എഫച.
സര്കമാര് അവതരനിപനിക്കുന്ന രണമാമകത്ത ബജറമാണനിതച.  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച
ഐസകേച  അവതരനിപനിച  135  കപജുള്ള  ബജറനില്  287  ഖണ്ഡനികേകേളനില്
നനിറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച  കകേവലെളിം  അക്ഷെരങളല,  ജനങളകട  ജശവനിത  കരഖയമാണച,
ജനമാഭനിലെമാഷങളമാണച.  പഞവതര പദ്ധതനികയ കവണ എന്ന കമമാദനി സര്കമാരനികന്റെ
പ്രഖരമാപനകത്ത  കവല്ലുവനിളനിചച  പഞവതര  പദ്ധതനിയനില്  ഊന്നനികകമാണള്ള
ബജറമാണച  സളിംസമാനളിം  മുകന്നമാട്ടുവചതച.   ഇപ്രകേമാരളിം  കകേന  സര്കമാരനികന്റെ
ആസൂത്രണ കേമാഴ്ചപമാടനികന നനിരമാകേരനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷെ ബദല് രമാഷശയമമാണച കകേരള
ബജറച.  കകേമാണ്ഗ്രസച ഭരനിക്കുന്ന സളിംസമാനങളനികലെകതങനിലളിം ഒന്നനില് ഈ ബദല്
കേമാഴ്ചപമാടുകണമാകയന്നച  ഞങള്  കചമാദനിക്കുകേയമാണച.  2017-18-കലെ  വമാര്ഷനികേ
പദ്ധതനികേളകട  അടങല്  തുകേ  26,500  കകേമാടനി  രൂപയമാണച.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷകത്ത
24,000  കകേമാടനി  രൂപകയകമാള്  10.4  ശതമമാനളിം കൂടുതലെമായമാണച  ഈ വര്ഷകത്ത
ബജറച അവതരനിപനിചതച.  കൃഷനികച 2100 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയകപമാള്  കനലെചല്ല്
സളിംഭരണത്തനിനച  മമാത്രമമായനി  700  കകേമാടനി  രൂപ  ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതരമുന്നണനി
ഗവണ്കമന്റെച  നശകനിവച.  മമാത്രമല,  കനലെചല്ല്  സളിംഭരനിക്കുന്ന  കൃഷനികമാര്കച  എത്രയുളിം
കപകടന്നച  കനല്വനിലെ  നല്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകതരകേ  നനിഷ്കര്ഷയുളിം  എല്.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെച  സസശകേരനിചകവനള്ളതച  അഭനിമമാനകേരമമാണച.  ജനസളിംഖരയുകട  9.1
ശതമമാനളിം  വരുന്ന  പടനികേജമാതനികമാര്കച  9.81  ശതമമാനളിം  തുകേ  വകേയനിരുത്തനി.
എസച.സനി./എസച.ടനി.  വനിഭമാഗങള്കച  പ്രകതരകേ  പരനിഗണന   കകേമാടുത്തു.   1.45
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ശതമമാനളിം  വരുന്ന  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങള്കച  2.83  ശതമമാനളിം  ഫണച
വകേയനിരുത്തനി.  കപമാതുമരമാമത്തച വകുപനിനച 13000 കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തമാന് ഈ
ഗവണ്കമന്റെച പ്രകതരകേ തമാല്പരരളിം കേമാണനിച. 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 50,000 കകേമാടനി
രൂപയുകട  കറമാഡച  വനികേസനളിം  എന്നതച  എല്.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
പ്രകതരകേതയമാണച.  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.കച  മമാത്രളിം  3,000  കകേമാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയതു കൂടമാകത  ഭവനരഹനിതര്കച ഒരു ലെക്ഷെളിം വശടുകേള് കകേമാടുകമാനുളിം
ഈ ഗവണ്കമന്റെച ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനി.  മമാലെനിനര നനിര്മമാര്ജ്ജനളിം,  കൃഷനി,
ജലെസളിംരക്ഷെണളിം, പരനിസര ശുചനിതസളിം, ആകരമാഗരളിം, കപമാതുവനിദരമാഭരമാസളിം, പമാര്പനിടളിം
തുടങനിയ കമഖലെകേളനില് പുതനിയ ചരനിത്രളിം കരഖകപടുത്തുന്നതമാണച നവകകേരള മനിഷന്.
ഇകതലമാളിം കകേരളത്തനില് നടക്കുകമമാള് ഒരു നവകകേരള സൃഷനിതകന്ന ഉണമാകുകമന്ന
കേമാരരത്തനില്  തര്കമനില.  ഈ  നനകയയമാണച  യു.ഡനി.എഫച.  എതനിര്ക്കുന്നതച.
അതുവഴനി കകേരളകത്ത വശകണടുകമാനുള്ള പരനിശമങളമാണച നനിങള് തകേര്ക്കുന്നതച.
ഈ നനകേള്  ജനങളനികലെത്തരുകതന്ന  നനിങളകട ഹശനമമായ ശമളിം നനിയമസഭയനില്
കവളനിവമാകകപട്ടു. പകേല് കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം രമാത്രനി ആര്.എസച.എസമമായനി നടക്കുന്നവകര
കേരുതനിയനിരനികണകമന്നച  കകേമാണ്ഗ്രസച  കനതമാകള്ക്കുതകന്ന  പറകയണ
ഗതനികകേടുണമായനികല?  അതമാണച  ഇന്നകത്ത കകേരള രമാഷശയത്തനികന്റെ  പ്രകതരകേത.
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  മകതതര  കേമാഴ്ചപമാടനികനമാടമാകണമാ  വര്ഗ്ഗശയതകയമാടമാകണമാ  കൂറച
എനകചമാദനിചമാല്  രണനികനമാടുമുണച എന്നമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസച  പറയുന്നതച.
ഇതനികനയമാണച  പൂയനിലെരമാവസ  എനപറയുന്നതച.  എളിം.പനി.  നമാരമായണപനിള്ളയുകട
'പരനിണമാമളിം'  എന്ന  കനമാവലെനില്  പൂയനിലെരന്  എന്ന  കേഥമാപമാത്രകത്തയമാണച  ഇതച
ഓര്മകപടുത്തുന്നതച.  ഈ  കേഥമാപമാത്രളിം  ജനനിചകപമാള്  പൂയളിം  കേഴനിഞ്ഞുളിംകപമായനി
ആയനിലെരളിം  ആയതുമനില.  അതുകകേമാണമാണച  പൂയനിലെരകമാര്  എനപറയുന്നതച.
അതുകപമാകലെയമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം  യു.ഡനി.എഫുളിം  ഇകപമാള്  പൂയനിലെരകമാരമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുന്നതച.  അനവസരത്തനില് ഗുരുവമായരനികലെ പ്രസമാദമൂടച വനിഷയകമടുത്തനിടച
പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച  നനിയമസഭയനില്  സസന്തളിം  വര്ഗ്ഗശയമതളിം  പ്രദര്ശനിപനിക്കുകേ
യമാണുണമായതച. ഇതുതകന്നയമാണച കകേമാണ്ഗ്രസച ദര്ബലെകപടമാന് പ്രധമാന കേമാരണളിം.
വര്ഗ്ഗശയത എകപമാഴുളിം സളിംരക്ഷെനികകപടുകേയമാണച. മതനനിരകപക്ഷെ മനസ്സുള്ള ശരമാശരനി
മലെയമാളനികേളകട  മുഖത്തുകനമാകനി വര്ഗ്ഗശയത ഉയര്ത്തനിപനിടനിചമാല് കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ
നമാശത്തനിനമായനിരനിക്കുളിം  ഇതച  ഉപകേരനിക്കുകേ  എന്നച  പറയമാതനിരനികമാന്  വയ്യ.
ജനങളകട  പമൗരമാവകേമാശങളളിം  ജനമാധനിപതരമാവകേമാശങളളിം  മതനനിരകപക്ഷെ
ചനിന്തയുളിം കേമാത്തുരക്ഷെനിക്കുന്നതമാണച കകേരള ബജറച.  ഇതനികന ബനി.കജ.പനി.-കച ഒപളിം
നനിന്നച  എതനിര്ക്കുന്ന  കകേമാണ്ഗ്രസച  സമശപനകത്തമാടച  ലെശഗുളിം  കകേരള  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം
കയമാജനികകണമാ  എന്നച  ചനിന്തനികണകമന്നച  ഞങള്  അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.
ചനിന്തയനിലളിം  പ്രവൃത്തനിയനിലളിം  ബനി.കജ.പനി.യുമമായനി  സമരസകപടുന്ന  കകേമാണ്ഗ്രസച
നയത്തനികനതനികര  യു.ഡനി.എഫച.-കലെ ഘടകേകേക്ഷെനികേള്  ചനിന്തനിക്കുകമന്നച  ഞങള്
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പ്രതശക്ഷെനിക്കുന.  കകേരളത്തനികന്റെ  അവകേമാശങകള  വമാകനമാളളിം  ഉയര്ത്തനിപനിടനികമാനുളിം
അകത  അവസരത്തനില്  പമാവകപട  കതമാഴനിലെമാളനികേള്ക്കുളിം സമാധമാരണകമാര്ക്കുളിം  ഒകടകറ
ആശസമാസ നടപടനികേള് കകേകകമാള്ളമാനുളിം കകേരളത്തനികലെ ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതര
മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  ബജറനില്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനികയന്നതച
ആശസമാസകേരമമാണച.  ലെക്ഷെകണകനിനച കതമാഴനിലെമാളനികേള്,  പമാവകപട വൃദ്ധജനങള്,
അവശതയനുഭവനിക്കുന്നവര്   എലമാളിം  കേഴനിഞ്ഞ  കേമാലെഘടങളനില്  കേണനശര്
കുടനിചവരമാണച.  കപന്ഷന്  അനുവദനിചമാല്  ബമാങനിലളിം  കപമാസ്റ്റേമാഫശസനിലളിം
പഞമായത്തനിലളിം  മമാറനിമമാറനി  കപമായനി  കചമാദനിചച  കപന്ഷന്  കേനിടമാകത  വളകര
സങടകത്തമാകടയമാണച  അവനികടനനിന്നച  ഇറങനിവരുന്നതച.    കുടനിശ്ശേനികേ  കപന്ഷന്
കകേമാടുക്കുകമന്നച  പറഞ്ഞവര്  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷവളിം  കൃഷനികമാര്കച  കപന്ഷന്
കകേമാടുത്തനില.  അതനികനലമാളിം  ബദലെമായനി  കപന്ഷന്  തുകേ  വശടനില്
കകേമാകണത്തനിചവരമാണച  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെച  എന്നച
അഭനിമമാനകത്തമാടുകൂടനി  പറയമാന്  സമാധനിക്കുളിം.  അതുകപമാകലെ  കേര്ഷകേ  കപന്ഷന്
ഇകപമാള്  ബഡ്ജറനില്  ഉള്കപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കകേരളത്തനികന്റെ
ചരനിത്രത്തനിലെമാദരമമായനി  ബഡ്ജറനില്  കേമാര്ഷനികേ  കപന്ഷന്  പ്രഖരമാപനിച  എന്നതച
അഭനിമമാനകേരമമാണച.  അതനില് ഒനരണച കേമാരരങള് സൂചനിപനികമാളിം.  കേമാട്ടുമൃഗങളകട
ആക്രമണത്തനില്  നമാശനഷങള്  സളിംഭവനിക്കുന്ന  കൃഷനിക്കുള്ള  നഷപരനിഹമാരത്തുകേ
വര്ദ്ധനിപനികണകമന്നച  അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.  അതുകപമാകലെ  ഇന്നകലെയുളിം
കേമാടമാനയുകട ആക്രമണത്തനില് ഒരു കേര്ഷകേന്  പമാലെകമാടച  ജനിലയനികലെ മുണ്ടൂരനില്
മരണകപട്ടു.  നഷപരനിഹമാരത്തുകേ  അടനിയന്തരമമായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസശകേരനികണകമന്നച  അഭരര്തനിക്കുന. ജനകേശയമാസൂത്രണ  പദ്ധതനിയനിലള്കപടുത്തനി
ഗ്രമാമപഞമായത്തുകേളകട  വരക്തനിഗത  ആനുകൂലെരങള്  വനിതരണളിം  കചയ്യുന്നതച
ഇ-കപകമന്റെച വഴനിയമാക്കുന്നകതമാടുകൂടനി ഐ.എഫച.എസച.സനി. കകേമാഡള്ള ബമാങനില്കൂടനി
മമാത്രകമ  ആകേമാവൂ എന്നച നനിബനന വചനിരനിക്കുകേയമാണച. ഇതച ജനങള്കച വലെനിയ
ബദ്ധനിമുണമാക്കുന്നതമാണച.  ഇകതമാഴനിവമാകണകമന്നച  ഞങള്  അഭരര്തനിക്കുന.
പമാലെകമാടച  ജനിലയനില്  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  വമാകച  കകേടച  രണമാളിംവനിളയനിറകമാത്ത
കൃഷനികമാരുണച.  അവര്ക്കുകൂടനി  നഷപരനിഹമാരത്തുകേ  കകേമാടുകമാനുളിം  ആശസമാസ
നടപടനികേള്  സസശകേരനികമാനുളിം   ഗവണ്കമന്റെച  തയ്യമാറമാകേണ  കമനകൂടനി
സൂചനിപനിചകകേമാണച  ഉപകക്ഷെപകത്ത  ഒരനികല്കൂടനി  അനുകൂലെനിചകകേമാണച  ഞമാന്
അവസമാനനിപനിക്കുന. 

ശശ  .    വനി  .    എസച  .    ശനിവകുമമാര്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ഉപകക്ഷെപകത്ത
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച  ബജറച
യമാഥമാര്തരകബമാധമനിലമാത്തതമാണച.   ഈ  ബജറനിലൂകട  ഒരു  സസപ  സഞമാരളിം
മമാത്രമമാണച അകദഹളിം നടത്തനിയനിരനിക്കുന്നതച.  ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി
ഒരു Merchant of dreams  ആകണന്നച ഒരനികല് കൂടനി  കതളനിയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.
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2006-2011  കേമാലെഘടത്തനില്  ഇതുകപമാകലെ  സസപപദ്ധതനികേള്  അകദഹളിം
പ്രഖരമാപനിചനിരുന.  ഡമാമുകേളനില്നനിന്നച  മണല്വമാരനി  വനിറച  ജനങള്കച  പമാര്പനിട
പദ്ധതനി,  ഇസച ലെമാമനികേച  ബമാങച,  ലെകനി  വമാറച  തുടങനിയ പദ്ധതനികേകളലമാളിം   ഇവനികട
ധമാരമാളളിം  ചര്ച  കചയ്യകപടതമാണച.  എളിം.ടനി.കയ  ഉദ്ധരനിചച  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
പ്രഖരമാപനിച  ബജറച  മുന്  പ്രഖരമാപനങളകട  രണമാമൂഴമമാകുകമമാകയന്നച  ഞമാന്
സളിംശയനിക്കുകേയമാണച.  എന്നമാലളിം  അങച  പ്രഖരമാപനിച  ഈ  സസപ  പദ്ധതനികേള്
സസപങളമായനി നനിലെനനില്കമാതനിരനികകട എന്നച ഞമാന് ആശളിംസനിക്കുന.   ബജറച
എന്നമാല് വമാര്ഷനികേ സമാമത്തനികേ കരഖയമാണച.  ഈ ബജറച  ഒരു പ്രകേടന പത്രനികേ
മമാത്രമമാണച,  ഒരു  wish  list  ആണച  അകദഹളിം  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചതച.
ഇടകമാലെ ബജറനില് പ്രഖരമാപനിച കേമാരരങളനില് എന്തച കചയ്കതകന്നമാ അടുത്ത ഒരു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് എന്തച കചയ്യുകമകന്നമാ  കേണ്വനിന്സച കചയ്യനിപനിക്കുന്നതനിനു പകേരളിം
എകന്തലമാകമമാ  കചയ്യുകമന്നച  പറഞ്ഞച   കേണ്ഫഡ്യൂസച  കചയ്യനിപനിക്കുകേയമാണച.
കകേരളത്തനികന്റെ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്കച  തുടകളിം  കുറനിചനിട്ടുള്ളതച  യു.ഡനി.എഫച.
ഗവണ്കമന്റെമാണച.  2010-11  ബജറനികലെ  അടങല്  തുകേ   10,000  കകേമാടനി
രൂപയമായനിരുന്നതച  5  വര്ഷളിംകകേമാണച  24,000  കകേമാടനി  രൂപയമായനി  ഉയര്ത്തനി.
ആകരമാഗര കമഖലെയനില് മമാത്രളിം  2011-ല്  200  കകേമാടനി രൂപയമായനിരുന്നതച  2016-ല്
1,000  കകേമാടനി  രൂപയമായനി  ഉയര്ത്തമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച.  യു.ഡനി.എഫച.  സര്കമാര്
അധനികേമാരത്തനിലെനിരുന്നകപമാകഴമാകക  അടനിസമാന  സമൗകേരര  വനികേസന  രളിംഗത്തുളിം
കക്ഷെമപദ്ധതനികേളകട  കേമാരരത്തനിലളിം  സമഗ്രമമായ  പദ്ധതനികേളമാണച  ആവനിഷ്കരനിചച
നടപനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ളതച.  കകേമാചനിന്  എയര്കപമാര്ടച,  കനഹ്റു  കസ്റ്റേഡനിയളിം,  കഗമാശശ
പദ്ധതനി  തുടങനിയവ  ആ  കേമാലെഘടത്തനിലെമാണച  നടന്നതച.  അതുകപമാകലെയുള്ള
പദ്ധതനികേള്  ഒരനികലളിം  എല്.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെത്തച  നടന്നനിടനില.
അതുകപമാകലെ     2011-2016-ല് തുടകളിം കുറനിച പദ്ധതനികേള് -  വനിഴനിഞ്ഞളിം തുറമുഖ
പദ്ധതനി,  സമാര്ടച  സനിറനി,  കകേമാചനിന്  കമകടമാ,  കേണ്ണൂര്  എയര്കപമാര്ടച,
നമാലവരനിപമാതകേള്,  ഇരുന്നൂറനിയമകതമാളളിം  പമാലെങള്,  എലമാ  ജനിലകേളനിലളിം
കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേള്,  അകതമാകടമാപളിം  കേരുതലെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി
നടപനിലെമാകനിയ.... ഇന്തരക്കുതകന്ന മമാതൃകേയമായ 1200-ഓളളിം കകേമാടനി രൂപ നല്കേനിയ
കേമാരുണര  പദ്ധതനിയുള്കപകടയുള്ള  സമൗജനര  ചനികേനിതമാ  പദ്ധതനി.  ഇത്രയുളിം
ബൃഹത്തമായ  പദ്ധതനികേള്  ഏകതങനിലളിം  കേമാലെഘടത്തനില്  നടപനിലെമാകനിയനിട്ടുകണമാ?
യു.ഡനി.എഫച.  സര്കമാര്  നടപനിലെമാകനിയ  സമൗജനര  ചനികേനിതമാ  പദ്ധതനികേകളലമാളിം
അതുകപമാകലെതകന്ന  നനിലെനനിര്ത്തണകമന്നമാണച  എനനികച  ഈ  അവസരത്തനില്
അഭരര്തനികമാനുള്ളതച. ഈ ബജറനില് ആകരമാഗരകേനിരണളിം  പദ്ധതനികച 18.35 കകേമാടനി
രൂപയമാണച വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതച. കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലെത്തച ആരളിംഭനിച
ചനികേനിതമാ  പദ്ധതനിയമാണതച.  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വരതരമാസമനിലമാകത  18
വയസനിനുതമാകഴയുള്ള  എലമാ  കുടനികേള്ക്കുളിം  എലമാ  ചനികേനിതയുളിം   നല്കുന്ന
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പദ്ധതനിയമാണച. ഏകേകദശളിം 80 ലെക്ഷെകത്തമാളളിം കുടനികേള്കച കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലെത്തച ഈ  പദ്ധതനിയുകട പ്രകയമാജനളിം ലെഭനിച.  അതുകപമാകലെ ആകരമാഗരകേനിരണളിം
പദ്ധതനികച തുകേ വകേയനിരുത്തനിയതനിനച  ഞമാന് അകദഹകത്ത അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച.
മകറമാരു  പ്രധമാനകപട  പദ്ധതനിയമാണച  സകൃതളിം  പദ്ധതനി.  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭമാഗത്തനില്കപട  കേമാന്സര്  കരമാഗനികേള്കച  സമൗജനരമമായനി  ചനികേനിത  നല്കുന്ന
പദ്ധതനിയമാണനിതച.  35  ലെക്ഷെകത്തമാളളിം  വരുന്ന  കുടുളിംബങള്കച  സമൗജനരമമായനി
ചനികേനിത നല്കുന്ന സകൃതളിം പദ്ധതനികച കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത്ത ബഡ്ജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  17  കകേമാടനികയമാളളിം  രൂപ  ആര്.സനി.സനി.യനില്  തകന്ന
കുടനിശ്ശേനികേയുണച.  അതച  കകേമാടുത്തനില  എനമമാത്രമല  ഈ  ബജറനിലളിം  അതനിനച
പ്രകതരകേമമായനി  തുകേ  അനുവദനിചനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  കസഷനനില്  ബഹുമമാനകപട
പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവളിം  ശശ.  ഉമന്  ചമാണനിയുകമമാകക  അതച  ഉന്നയനിചതമാണച.
അതനികലെയച  ആവശരമമായ  തുകേ  അനുവദനികണകമന്നച  ഈ  അവസരത്തനില്
അഭരര്തനിക്കുകേയമാണച.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെഘടത്തനില്  ഗര്ഭമാവസ
മുതല് വമാര്ദ്ധകേരളിം  വകരയുള്ളവര്കച  കകേരളത്തനില്  സമൗജനര  ചനികേനിത  നല്കേനി.
ഈ ബജറനില് പ്രഖരമാപനിച ഒരു കേമാരരളിം ഞമാന് ശദ്ധനിച, ജശവനിത കശലെശകരമാഗങള്
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രകതരകേ  മരുനളിം സമൗജനരമമായനി വനിതരണളിം കചയ്യുളിം.  1.5
കകേമാടനികയമാളളിം  ആളകേളകട  വശടുകേളനില്  കപമായനി   സശനനിളിംഗച  നടത്തനി  അവര്കച
ജശവനിത  കശലെശകരമാഗങള്കച  സമൗജനരമമായ  ചനികേനിതയുളിം  മരുനളിം  കകേമാടുക്കുന്ന
"അമൃതളിം  ആകരമാഗരളിം"  പദ്ധതനി  കകേരളത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  തവണകത്തകപമാകലെ
നടനവരുന.  ആ  രളിംഗത്തച  നടപനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനികേളനിലൂകട  ആകരമാഗര
കമഖലെയനില്  ശക്തമമായ  പ്രവര്ത്തനങള്  ഏകറടുകമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച.
ഐ.എളിം.ആര്.  (Infant  Mortality  Rate)-ല്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷകത്ത
പ്രവര്ത്തനളിംകകേമാണച വളകരയധനികേളിം മമാറളിം വരുത്തമാന് കേഴനിഞ്ഞു.  അടുത്തകേമാലെത്തച
കസന്ടല്  ഗവണ്കമന്റെച  ഏജന്സനിയമായ  കസന്ടല്  സ്റ്റേമാറനിസ്റ്റേനികല്
ഓര്ഗകനകസഷന്  നടത്തനിയ  പഠനത്തനില് ശനിശുമരണ നനിരകച 6 ശതമമാനമമായനി
കുറഞ്ഞനിട്ടുകണനള്ളതച അഭനിമമാനമാര്ഹമമായ കേമാരരമമാണച.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച വര്ഷളിം
നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനത്തനികന്റെ ഫലെമമായനിടമാണച ഒരു വനികേസനിത രമാഷത്തനികന്റെതമായ
തലെത്തനില് ആ രളിംഗത്തച  മമാറമുണമാകമാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച.  ഇകമാരരങള് അങച
പരനികശമാധനിചമാല്   മനസനിലെമാകമാന്  കേഴനിയുളിം.  അതുകപമാകലെ  ഐ.എളിം.ആര്.  കററച
86-ല്  നനിനളിം  62  ആയനി  കുറചകകേമാണവരമാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ആ  രളിംഗത്തുണമായ
മമാറങള്കച  ആകരമാഗര  കമഖലെയനില്  കൂടുതല്  തുകേ  അനുവദനിചകകേമാണള്ള
പ്രവര്ത്തനങള് ഏകറടുത്തച മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണകമന്നമാണച എനനികച പറയമാനുള്ളതച.
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെത്തച  ആരളിംഭനിച  കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേള്കച
ആവശരമമായ സമാമത്തനികേ സഹമായളിം  ബജറനില് അകലങനില് കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നച
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസശകേരനികണളിം.  തനിരുവനന്തപുരത്തച  കമഡനികല്
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കകേമാകളജുണച.  കബമാര്ഡച  മമാറനിവചകവന്നമാണച  പലെകപമാഴുളിം  ആകരമാഗര  വകുപ്പുമനനി
പ്രസളിംഗനിക്കുന്നതച.  തനിരുവനന്തപുരകത്ത പുതനിയ കമഡനികല് കകേമാകളജനില്  138000
സസയര്  ഫശറനില്  കകേടനിടളിം   നനിര്മനിചച   134  കപമാസ്റ്റുകേള്  ക്രനികയറച  കചയച  കകേന
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയുളിം  കമഡനികല്  കേമൗണ്സനിലെനികന്റെയുളിം  അളിംഗശകേമാരളിം  ലെഭനിചച
ഉദ്ഘമാടനളിം  നടത്തനിയമാണച  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെച  കപമായതച.  എകന്തമാരു
ക്രൂരതയമാണച  കേമാണനിചനിരനിക്കുന്നതച.  100  കുടനികേള്കച  25,000  രൂപ  ഫശസനില്
പഠനികമാനുളിം എസച.സനി./എസച.ടനി കുടനികേള്കച സമൗജനരമമായനി പഠനികമാനുളിം കേഴനിയുന്ന
സമാഹചരരമമാണച   ഉണമായനിരുന്നതച.  കകേരളത്തനികലെ   ആ  കമഡനികല്  കകേമാകളജച
എന്തനിനുകവണനിയമാണച നനിര്ത്തനിവചതച. ജനറല് ആശുപത്രനി കകേമാമമൗണനിനകേത്തുള്ള
സമൗകേരരങള്  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  കപമായനി  കേമാണണളിം.   ആ
കമഡനികല്  കകേമാകളജച  അടുത്ത  വര്ഷകമങനിലളിം  ആരളിംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
ഉണമാകേണളിം. സസമാശയ കമഖലെയനികലെ പ്രശ്നങകളക്കുറനിചച വളകര സജശവമമായനി ചര്ച
നടക്കുന്ന കേമാലെഘടമമാണനിതച.  അതുകകേമാണമാണച യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച എലമാ
ജനിലകേളനിലളിം ഓകരമാ കമഡനികല് കകേമാകളജച ആരളിംഭനിചതച.  25,000  രൂപ ഫശസനില്
എത്ര കുടനികേള്കച പഠനികമാന് കേഴനിയുമമായനിരുന. അതുകകേമാണച കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെച
തുടങനിയ  കമഡനികല്  കകേമാകളജുകേളകട  പ്രവര്ത്തനങള്  പൂര്ത്തശകേരനികണളിം.
എകടമാളളിം കമഡനികല് കകേമാകളജുകേളകട പ്രവര്ത്തനങള് വനിവനിധ ഘടങളനിലെമാണച.
100-150 കകേമാടനി രൂപയുകട നബമാര്ഡച കലെമാണുകേള് പലെതനിനുമുണച. ആ കമഡനികല്
കകേമാകളജുകേളകട പ്രവര്ത്തനങള് മുകന്നമാട്ടു കകേമാണകപമാകുന്നതനിനച, അങച ഇകപമാള്
സങല്പനിക്കുന്ന  രശതനിയനിലള്ള  കേനിഫ്ബനി   ഫണച  നല്കേണകമന്നമാണച  എനനികച
പറയമാനുള്ളതച.  ഇവനികടയുള്ള  134  തസനികേകേള്  പമാരനിപള്ളനി  കമഡനികല്
കകേമാകളജനികലെയച  മമാറനികയങനിലളിം  അവനികടയുളിം  ഇവനികടയുളിം  ജശവനകമാരനിലമാത്ത
അവസയമാണനികപമാള്.  അതനികനക്കുറനിചച  ബഹുമമാനകപട  മനനി  ആകലെമാചനികണ
കമന്നമാണച  എനനികച  പറയമാനുള്ളതച.  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെച
കകേരളത്തനില്  സമഗ്രമമായ  പദ്ധതനികേള്  നടപനിലെമാകനിയമാണച   മുകന്നമാട്ടുകപമായതച.
കേനിഫ്ബനി കപമാലള്ള മമാര്ഗ്ഗങളനിലൂകടയലമാകത വരവസമാപനിതമമായ മമാര്ഗ്ഗങളനിലൂകട
ലെഭരമമായ വനിഭവ സമമാഹരണളിം നടത്തനിയമാണച കകേരളത്തനികലെ വന്കേനിട പദ്ധതനികേള്
മുഴുവന് നടപനിലെമാകനിയതച. സര്കമാരുകേള്കച കേടകമടുക്കുന്നതനിനുള്ള പരനിധനി റനിസര്വച
ബമാങച നനിശയനിചനിട്ടുണച. അതുകകേമാണച ടഷറനിയുമമായനി ബനമനിലമാകത കേടകമടുക്കുന്ന
കേമനനികയന്ന  നനിലെയനിലെമാണച   കേനിഫ്ബനികച  സര്കമാര്  രൂപളിം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതച.
കേനിഫ്ബനിയനില്നനിനളിം  കേടകമടുക്കുന്നതനിനച ആര്.ബനി.ഐ. പരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണമാകയന്നച
ബഹുമമാനകപട  മനനി  പറയണളിം.  സളിംസമാന  ഗവണ്കമന്റെനിനച  പരനിധനി
നനിശയനിചനിട്ടുളളതമാണച  കേനിഫ്ബനി.  ആവശരളിംകപമാകലെ  കലെമാണ്  എടുക്കുന്നതനിനുള്ള
സമാഹചരരമുകണമാകയന്നച അങച സൂചനിപനികണളിം.  അങച  2006-2011-ല് ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനി  ആയനിരുന്നകപമാള്  11-11-1999-ല്  ആരളിംഭനിച  കേനിഫ്ബനികയ
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ശക്തനികപടുത്തുന്നതനിനുളിം അധനികേവനിഭവ സമമാഹരണളിം നടത്തുന്നതനിനുളിം ശമനിചനിടനില.
ഇതനികനമാടുള്ള  വനിശസമാസക്കുറവ  കകേമാണമാകണമാകയന്നച   അങച  വരക്തമമാകണളിം.
പലെകേമാരരങളനിലളിം വരക്തതയനില.  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ഏറവളിം കൂടുതല് തകേര്ച
കനരനിടുന്ന   ഒരു  പ്രസമാനമമാണച.  3000  കകേമാടനി  രൂപ  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.കച
കകേമാടുക്കുകമന്നച  പറകഞ്ഞങനിലളിം  ആ  തുകേ  എന്നച  കകേമാടുക്കുളിം  എന്നച
വരക്തമമാകനിയനിടനില.    കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.കയ  എന്നച   നഷമനിലമാത്ത  ഒരു
സമാപനമമാകമാകമനളിം  കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച  എന്നച  കൃതരമമായനി  ശമളവളിം
കപന്ഷനുളിം  കകേമാടുകമാനമാകുകമനളിം  പറയമാന്  കേഴനിയകണ?   കകേ.എസച.എഫച.ഇ.
പ്രവമാസനി  മലെയമാളനികേളകട  ചനിടനി  തുടങനി.  12,000  കകേമാടനി  രൂപ  അതനില്  നനിനളിം
കേനിഫ്ബനിയനികലെയച  മമാറ്റുകമന്നച    പറയുനണച.  ഏതച  വരവസ  അനുസരനിചമാണച
കകേ.എസച.എഫച.ഇ.യുകട  ഫണച  ഇപ്രകേമാരളിം  കേനിഫ്ബനിയനികലെയച  മമാറ്റുന്നകതന്നച
വരക്തമമാകണളിം.  കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട  ആയനിരകണകനിനച  രൂപയുകട പദ്ധതനികേളമാണച
പ്രഖരമാപനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഇതച  യമാഥമാര്തരമമാകുനകണമാ  എന്നച
അറനിയമാനുള്ള  അവകേമാശളിം  ജനങള്ക്കുണച.  അതനിനമായനി  കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട
ഏകറടുത്ത പദ്ധതനികേളകട വമാര്ഷനികേ പ്രവര്ത്തന പുകരമാഗമന കരഖ  (Performance
Assessment  Report)  അടുത്ത  ബജറനിനുമുമച   അനുബനമമായനി
പ്രസനിദ്ധശകേരനികണകമന്നമാണച  എനനികച  വനിനയപുരസരളിം  അഭരര്തനികമാനുള്ളതച.
ഞമാന്  ദശര്ഘമമായനി  മറച  കേമാരരങളനികലെയച  പറഞ്ഞുകപമാകേമാന്   ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
പദ്ധതനികേള്  പ്രഖരമാപനിക്കുകേയുളിം  നടപനിലെമാക്കുന്നതനിനച  കേമാലെതമാമസളിം  ഉണമാവകേയുളിം
കചയ്യുന എനള്ളതമാണച  ഇവനിടകത്ത പ്രശ്നളിം.  8-8-2016-കലെ ഗവണ്കമന്റെച ഉത്തരവച
അനുസരനിചച 10 കേടമകേള്  കേടന്നമാണച ഒരു കപ്രമാജക്ടച ആരളിംഭനിക്കുന്നതച.   അത്തരളിം
സമാഹചരരളിം  ഒഴനിവമാകനി  വളകര  കവഗത്തനില്  ഇത്തരത്തനിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങള്
ഏകറടുത്തച  മുകന്നമാടച കപമാകേണകമന്നമാണച എനനികച സൂചനിപനികമാനുള്ളതച.  

വര്ഗ്ഗശയതകയക്കുറനിചച എനനികച മുമച സളിംസമാരനിച കമമര്   സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.
ഇവനികട  ബനി.കജ.പനി.-കച  എതനിരമായനി  ശക്തമമായ  പ്രതനികരമാധനനിര  കകേടനിപടുകമാന്
കകേമാണ്ഗ്രസനികന  കേഴനിയ.  ഇന്തരയുകട  ചരനിത്രളിം  പരനികശമാധനിചമാല്  മനസനിലെമാകുന്ന
യമാഥമാര്തരമമാണതച.  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-കനകപമാലള്ള  രമാഷശയ  പ്രസമാനളിം
കകേരളത്തനിലളിം  ത്രനിപുരയനിലളിം  മമാത്രകമയുള.   അവനികടകയമാകക  നനിങള്
എതനിര്ക്കുന്നതച  കകേമാണ്ഗ്രസനികനയമാണച.  യു.പനി.യനിലളിം  മണനിപ്പൂരനിലളിം  പഞമാബനിലളിം
ഉത്തരമാഖണ്ഡനിലളിം ഇകപമാള് കതരകഞ്ഞടുപച  നടന.  അവനികടകയമാകക ബനി.കജ.പനി. കയ
എതനിര്ത്തതച കകേമാണ്ഗ്രസമാണച.  കകേമാണ്ഗ്രസനിനച  മമാത്രകമ അതനിനുള്ള ശക്തനിയുള്ളു.
ഹനിമമാചല്  പ്രകദശച,  ഗുജറമാത്തച,  രമാജസമാന്   തുടങനിയ  സളിംസമാനങളനില്
കതരകഞ്ഞടുപച  വരമാന്  കപമാകുന.  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-നച  അവനികടകയമാകക
എന്തമാണച  കേമാരരളിം;  ഒരു  കേമാരരവമനില.  അവനികടകയലമാളിം  ബനി.കജ.പനി.കയ
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എതനിര്ക്കുന്നതച കകേമാണ്ഗ്രസമാണച.   ശശ.  നകരന കമമാദനി പറയുന്നതച,  കകേമാണ്ഗ്രസച
മുക്ത  ഭമാരതമുണമാകേണകമന്നമാണച.  അലമാകത  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  മുക്ത  ഭമാരതളിം
ഉണമാകേണകമന്നച  നകരന  കമമാദനി  പറയുന്നനില.  ബനി.കജ.പനി.യുകട  ശത്രു
കകേമാണ്ഗ്രസമാണച.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഈ രമാജരത്തച മതനനിരകപക്ഷെ
ശക്തനികേളകട  മുകന്നറമുണമാകേണളിം;  അതനിനച  കനതൃതസളിം  കകേമാടുകണളിം.   രമാജരത്തച
കേമാലെമാകേമാലെങളനില്  കകേമാണ്ഗ്രസച  വനികരമാധളിം  വചച   സനി.പനി.ഐ.(എളിം)  കപമാലള്ള
രമാഷശയ  പ്രസമാനങള്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനികന്റെയുളിം    1978-ലളിം   1989-ലളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം)  എടുത്ത  നനിലെപമാടുകേളകടയുളിം  ഫലെമമാണച  ഇന്നച   രമാജരളിം
അനുഭവനിചകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  നകരന കമമാദനിയുകട ഗവണ്കമന്റെച അധനികേമാരത്തനില്
വന്നതച.... 

മനി  .   കചയര്മമാന്: പശസച...  അങച പറഞ്ഞവസമാനനിപനിക... 

ശശ  .   വനി  .   എസച  .   ശനിവകുമമാര്: സര്, ജനമാധനിപതര മതനനിരകപക്ഷെ സളിംവനിധമാനളിം

ഈ രമാജരത്തുണമാകേണളിം.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ കനതൃതസത്തനില് അതച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകേണളിം.

കകേമാണ്ഗ്രസനികന  ശത്രുവമായനി  കേമാണുന്ന  സമശപനളിം  മമാറനി,  മതനനിരകപക്ഷെ

ശക്തനികേകളമാടച  ആത്മമാര്തതയുകണങനില്  അതനില്  അണനികചരുകേയമാണച

സനി.പനി.ഐ.(എളിം)  കപമാലള്ള  രമാഷശയ  പ്രസമാനങള്  കചകയ്യണകതന്നമാണച

എനനികച  ഈ  അവസരത്തനില്  സൂചനിപനികമാനുള്ളതച.  ഇകമാരരങള്

ചൂണനികമാണനിചകകേമാണളിം  ഉപകക്ഷെപകത്ത എതനിര്ത്തുകകേമാണളിം ഞമാന് നനിര്ത്തുന. 

ശശ  .    കകേ  .    രമാജന്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  കവമാടച  ഓണ്  അകമൗണനികന

അനുകൂലെനിക്കുന.   കകേരളത്തനില്  അടുത്തകേമാലെത്തച  കകേട  ഏറവളിം  രസകേരമമായ

തമമാശകയമാകടയമാണച  ശശ.  വനി.  എസച.  ശനിവകുമമാര്  പറഞ്ഞവസമാനനിപനിചതച.

നനിങളകട ബനി.കജ.പനി.  വനിരുദ്ധതയുകട അടയമാളവമാകച  ഈ സഭയുകട മുന്സശറനിലണച;

കനമളിം  കമമര്  ശശ.  ഒ.  രമാജകഗമാപമാല്.  കേണകകടുത്തച  പരനികശമാധനിചമാല്

മനസനിലെമാകമാവന്ന കേമാരരകമയുള.  ഇന്തരയമാകകേ നയനിചകകേമാണനിരുന്ന കകേമാണ്ഗ്രസച

ഇകപമാള്  ഭരനിക്കുന്നതച  അഞച  സളിംസമാനങളനില്  മമാത്രമമാണച.  ആ  യമാഥമാര്തരളിം

ശശ.  വനി.  എസച.  ശനിവകുമമാറനിനച  അറനിയമാതനിരനികനികലന്നച  ഞമാന്  കേരുതുകേയമാണച.

കകേമാണ്ഗ്രസനികന  ശത്രുവമായനി  കേമാണമാതനിരനികണകമങനില്  കേയ്യനിലെനിരനിപച

നലതമാകേണളിം.  അലമാത്തനിടകത്തമാളളിം  കേമാലെളിം  കകേരളത്തനികലെ  ജനങള്  നനിങകള

ശത്രുകളമായനിത്തകന്ന  കേമാണുളിം.  സമാധമാരണ  കതമാല്ക്കുകമമാള്  ചനിലെ  പമാര്ടനികേളളിം

മുന്നണനികേളളിം  നയവളിം  മുദ്രമാവമാകേരങളളിം  മമാറ്റുളിം.  യു.ഡനി.എഫച.  കതമാറകപമാഴുളിം
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ജനങളകട  കേണനില്  കപമാടനിയനിടമാനമായനി  കകേരളളിം  അഭനിമുഖശകേരനികമാന്  കപമാകുന്ന

പ്രശ്നങളമായ  പണമനില,  കവള്ളമനില,  പണനിയനില  എകന്നമാകക  പറഞ്ഞച

മുദ്രമാവമാകേരങള്  ഉയര്ത്തനി.  എന്നമാല്  അഞച  സളിംസമാനങളനില്   കതമാല്ക്കുന്ന

റനിസള്ടച  എണന്നതനികന്റെ തകലെദനിവസളിം കവള്ളനിയമാഴ്ച നനിങള് വശണളിം മുദ്രമാവമാകേരളിം

മമാറനി.  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  പുതനിയ  മുദ്രമാവമാകേരളിം  വളകര  രസകേരമമാണച.  ഭരണമനില,

ഐകേരമനില,  ജനപനിന്തുണയനില,  ഇകപമാള്  പ്രസനിഡനമനില.  ഇങകന ഒരു പമാര്ടനി

കകേരളത്തനികന്റെ  ചരനിത്രത്തനില്  അധദുഃപതനിക്കുന്നതനില്  സങടമുണച.  ഞമാന്

ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസനികന  നകമമാവമാകേളിം  കചയ്യുകേയമാണച.  ഇകതമാരു

കചളനിക്കുണമാകണന്നറനിഞ്ഞനിട്ടുളിം  നനിങള്  സമതനിചമാല്  അതനില്  ഇറങനി  മുങമാന്

തയ്യമാറമാകണന്നച  പറഞ്ഞ  ശശ.  പനി.  ടനി.  കതമാമസനികനമാടച  എനനികച  നന്ദനിയുണച.

എ.ഐ.സനി.സനി. പ്രസനിഡന്റെനിനച അടനിയന്തരമമായനി ഒരു കമയനില് അയയണകമന്നമാണച

ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയമാടച  എനനികച  അഭരര്തനികമാനുള്ളതച.  നനിങള്

കകേരളത്തനികന്റെ അരനി  മുടനിച,  വരുമമാനവളിം  മുടനികമാതനിരനികണകമങനില് ഒരു മമാസളിം

കൂടനി  കകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെനികന  കതരകഞ്ഞടുകമാതനിരനികണളിം.   അമലെങളനിലളിം

പള്ളനികേളനിലളിം വരുന്ന വലെനിയ വഴനിപമാടുകേളകട വരവച തുടരണകമങനില്  കകേ.പനി.സനി.സനി.

പ്രസനിഡന്റെച  കതരകഞ്ഞടുപനിനച  ഒരു മമാസളിം  കൂടനി  കേമാത്തനിരനികണകമന്നമാണച  എകന്റെ

വനിനശതമമായ അഭരര്തന.   എനനികച  വലെനിയ  ഇഷമുള്ള കമമറമാണച   ശശ.  കകേ.

എസച. ശബരശനമാഥന്, കേമാണമാനുളിം സന്ദരനമാണച. പകക്ഷെ, അകദഹളിം  കകേമാണ്ഗ്രസനില്

ആയനികപമാകയന്ന കുഴപമുണച. 'കമമാഹളിം' എന്ന കേവനിത അകദഹളിം വമായനിചതച പനിന്നനില്

നനിന്നമാണച, അതച മുന്നനില് നനിന്നമാണച വമായനികകണതച. 

"ഒരുവടളിം കൂടനിയമാ പഴയ വനിദരമാലെയ  

തനിരുമുറകത്തത്തുവമാന് കമമാഹളിം 

തനിരുമുറകത്തമാരു കകേമാണനില്  നനില്ക്കുകന്നമാരമാ 

കനലനി  മരകമമാനലത്തുവമാന്  കമമാഹളിം"  ഞമാന്  തുടര്ന്നച  വമായനിക്കുന്നനില.  ആ
കമമാഹളിം  നടപനിലെമാകമാന്  അവസരളിം  തന്ന  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയമാടച  എനനികച
നന്ദനിയുണച.  അങച  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  ആയകപമാള്  ഞങള്കച   പഴയ
വനിദരമാലെയത്തനികന്റെ  തനിരുമുറത്തച  കചന്നച  കനലനിമരകമമാന്നച  ഉലെര്ത്തുവമാന്  കേഴനിയുന്ന
തരത്തനില്  കകേരളത്തനില്  കപമാതു  സളിംരക്ഷെണ  യജ്ഞളിം   നടപനിലെമാകനി.   അങച
ഒ.എന്.വനി.   കേവനിത മുന്നനില് നനിന്നമാണച വമായനിചതച.  അതുകകേമാണച ഈ ബജറനില്
മലെയമാളനികേളകട ജശവനിതമാനുഭവങളനികലെയച കവളനിചളിം വശശുന്ന വനിദരമാഭരമാസരളിംഗത്തച
പുതനിയ  സമാധരതകേള്  ഉണമായനി.  ഞമാന്  ദശര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.  തൃശ്ശൂരനില്  നനിനള്ള
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ഞമായറമാഴ്ചകത്ത  പത്രളിം  ഞമാന്  വമായനിച.  അതനില്   ഗുരുവമായര്  അമലെത്തനികന്റെ
പ്രസമാദമൂടനില് ഗുരുവമായര് കമമര് ശശ. കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  കദവസസളിം കബമാര്ഡച
പ്രസനിഡന്റെനികനമാപമനിരുന്നച കേഞ്ഞനി കുടനിക്കുന്ന രസകേരമമായ ഒരു ചനിത്രമുണമായനിരുന.
അതുകേണകപമാള് എനനികച വലെനിയ സകന്തമാഷളിം കതമാന്നനി. 

ശശ.  എളിം.  സസരമാജനികനമാകക അറനിയമാമമായനിരനിക്കുളിം,  വയലെമാര് രമാമവര്മയുകട
'പകണമാരു കേമാക' എകന്നമാരു കേവനിതയുണച. കേവനിത ദശര്ഘമമായനി വമായനികമാന് ഞമാന്
ഇമൗ  സമയളിം  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നനില.  "പണച  ഏഴനിലെളിംകേമാടനില്നനിന്നച  ഒരു  കേമാക
ഏകേമാദശനി കനമാമ്പുകനമാറച ഗുരുവമായര്കച കപമായനി.  കപമാകുന്ന വഴനികച ഭമാരതപ്പുഴയനില്
ഇറങനി കുളനിച. കുളനിചകപമാള് ഒരുപമാടച സമാധനങള് കേനിടനി.  കേമാലെനിടച തുഴഞ്ഞകപമാള്
കേമാലെനികന്റെ അടനിയനില് നമാലെഞച കപമാന്നനിന്കേടനി കേനിടനി, കേയ്യനിടച തുഴഞ്ഞകപമാള് കേയ്യനില്
കേല്ലുപതനികചമാരു കേങണളിം കേനിടനി,  ചനിറകേനിടച തുഴഞ്ഞകപമാള് ഒരു വര്ണപൂമമാലെ കേനിടനി,
തലെയനിടച തുഴഞ്ഞകപമാള് ഒരു തങകസവച തലെപമാവച കേനിടനി.  ഇതുകേണച കകേമാതനിമൂത്തച
ഒരു കേമാവതനി കേമാകയുളിം ഏകേമാദശനി കനമാല്ക്കുന്നതമായനി പ്രഖരമാപനിച. കേമാവതനി കേമാക
പകക്ഷെ ഏകേമാദശനി കനമാറനില.  ഏഴര കവളപനിനച എണശറനില.  കപമാകുന്ന വഴനികച മകറ
കേമാക കുളനിചതുകപമാകലെ ഭമാരതപ്പുഴയനില് ഒന്നച കുളനികമാനനിറങനി.  കേള്ളനമായ കേമാവതനി
കേമാകയച കേനിടനിയ സമാധനങകളകന്തമാകകയമാകണന്നച കേവനി എഴുതനിയനിട്ടുണച.  കേമാലെനിടച
തുഴഞ്ഞകപമാള് കേമാലെനില് കേമാരനിയുളിം കൂരനിയുളിം കകേമാത്തനി, കേയ്യനിടച തുഴഞ്ഞകപമാള് കേയ്യനില്
ഒരു നശര്കകമാലെനി  കകേമാത്തനി,  ചനിറകേനിടച  തുഴഞ്ഞകപമാള് ചനിറകേനികലെമാരു  വലെ വശണു.
അവസമാനളിം  നമാട്ടുകേമാരുകേണതച  കേമാവതനി  കേമാക  പുഴയുകട  ഒമാരത്തച  ചത്തുമലെചച
കേനിടക്കുന്നതമാണച.''  അതുകകേമാണച  എനനികഭരര്തനികമാനുള്ളതച,  മതനനിരകപക്ഷെതയുകട
കപമാതുമണ്ഡലെളിം  നനിലെനനിര്ത്തമാന്  കനമാമ്പുകനമാറ  ഗുരുവമായര്  കമമര്കച  കേനിട്ടുന്ന
പനിന്തുണ കേണച മതനനിരകപക്ഷെത നനിലെനനിര്ത്തമാന് കനമാമ്പുകനമാറ മലെയമാളനികനിടയനില്
മതകവര്തനിരനിവണമാകനിയമാല് ആ കേള്ളപണനികച   കേമാവതനി  കേമാകയുകട  ഗതനികകേടച
ഇമൗ നമാടനിലണമാകുകമന്നച നനിങള് മനസനിലെമാകണളിം.  'കേനിഫ്ബനി'യമാണകലമാ പ്രധമാന
ചര്ചമാവനിഷയളിം.   കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച കഎസകനികന്റെ പദ്ധതനി കേണച വനിറളനി
പൂണ ആളകേള്  "ബഡ്ജറച-കേനിഫ്ബനി=0''  എന്നച  പ്രഖരമാപനിച.   കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസളിം
കകേരളത്തനികന്റെ  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  സഭകയ  കവല്ലുവനിളനിച.
26,000  കകേമാടനി  രൂപ  പമാന്  ഫണനില്  മമാറനിവച  ഒരു  ബജറച  ഇന്ഡരയനില്
എവനികടകയങനിലമുകണമാ എന്നമാണച അകദഹളിം കചമാദനിചതച.  ഇന്നകലെ ബഹുമമാനകപട
പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച  സഭയനിലണമായനിരുന്നനില.  അകദഹളിം  മണനിപ്പൂര്  കപമായ വഴനികച
വല  വനിവരവളിം  കേനിടനിയമാല്  ആ  വനിവരളിം  കൂടനി  ഇമൗ  സഭകയ  അറനിയനികണളിം.
എവനികടകയങനിലളിം  പമാന്  ഫണനില്  26,000  കകേമാടനി  രൂപ മമാറനിവചനിട്ടുകണമാ എന്ന
കവല്ലുവനിളനി  നനിങള്  ഏകറടുകണളിം.  സമാമൂഹനികേ  ബമാധരത  നനിറകവറനിയ
ഗവണ്കമന്റെമാണനിതച.  കപന്ഷന്  നല്കേനി,  ഓണത്തനിനച  സമൃദ്ധമമായനി  ഭക്ഷെര
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സമാധനങളളിം പചകറനിയുളിം കുറഞ്ഞ കചലെവനില് വനിതരണളിം കചയ്തു,  യു.ഡനി.എഫച.
വരുത്തനിവച  കുടനിശ്ശേനികേകയലമാളിം  കകേമാടുത്തു  തശര്ത്തു.  സസമാഭമാവനികേമമായുളിം  റവനഡ്യൂ
കചലെവച  ഗണരമമായനി  വര്ദ്ധനിക്കുളിം,  റവനഡ്യൂ  കേമനിയുണമാകുളിം.   'കേനിഫ്ബനികയ
എങകനയമാണച  കേമാകണണതച;  കേനിഫ്ബനികയ  ആരുളിം  എതനിര്ക്കുന്നനില.  'കേനിഫ്ബനി
എന്തച,   എങകന,  എകപമാള്'  എന്നതമാണച കചമാദരളിം.   ഇവനികട ശശ.  വനി.  എസച.
ശനിവകുമമാര്  പദ്ധതനികേള്കച  കേമാലെതമാമസമുണമാകുകമന്നച  പറഞ്ഞു.    20  ലെക്ഷെളിം
രൂപയുകട പദ്ധതനികയമാ 10 ലെക്ഷെളിം രൂപയുകട കറമാകഡമാ 5 ലെക്ഷെളിം രൂപയുകട ഫ്ലകഡമാ
അല അനുവദനിചതച, വലെനിയ വലെനിയ കുടനികവള്ള പദ്ധതനികേള്, പമാലെങള്, കറമാഡകേള്,
വനിദരമാഭരമാസ സമാപനങള് എന്നനിങകനയുള്ള വലെനിയ പദ്ധതനികേളമാണച ഗവകണ്മെന്റെച
കകേമാണവരുന്നതച.  കകേരളകത്ത  സജശവമമാകമാനുള്ള  ഇത്തരളിം  വലെനിയ  പദ്ധതനികേള്
വരുകമമാള് കേമാലെതമാമസമുണമാകുളിം. 50,000 കകേമാടനി രൂപ എവനികടനനിന്നച  കേനിട്ടുകമന്നച
നനിങള് കചമാദനിക്കുന,   സരനിതകയയുളിം കജമാപകനയുളിം ഗണ്മമാകനയുളിം ഇറകനിയല
50,000  കകേമാടനി  രൂപ ഞങള് സമമാഹരനിക്കുന്നതച.   അതനിനച  ഇടതുപക്ഷെത്തനികന്റെ
നനികക്ഷെപ  കേമാഴ്ചപമാടുണച.  ആ  കേമാഴ്ചപമാടച  ഇവനികട  പ്രഖരമാപനിചകലമാ;  സഹകേരണ
ബമാങനികലെ മനിചളിം,  ടഷറനി കസവനിളിംഗ്സച ബമാങനികലെ നനികക്ഷെപ വര്ദ്ധനവച എന്നനിവ
കേനിഫ്ബനി അകമൗണനില് നനികക്ഷെപനിക്കുന്നതനിനച ഒരു  നനിയമതടസവമനില.   കൂടമാകത,
കകേ.എസച.എഫച.ഇ.  പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുള്ള പ്രവമാസനി ചനിടനിയനികലെ ഫശ കഫ്ലമാടച കേനിഫ്ബനി
കബമാണനില്  വയമാളിം.  നബമാര്ഡനികന്റെയുളിം  നനിഡയുകടയുളിം  വമാണനിജര  ബമാങ്കുകേളളിം
കേനിഫ്ബനികച  വമായ്പ  നല്കുളിം.  വനികദശത്തുനനിന്നച  വമായ്പ  എടുകമാളിം.  7  മുതല്  10
വര്ഷളിംവകര കമമാറകടമാറനിയളിം, 30  വര്ഷളിം കേഴനിഞ്ഞച തുകേ തനിരനിചടചമാല് മതനി.  ഇത്ര
വലെനികയമാരു  പദ്ധതനി  വനിഭമാവന  കചയ്യുകമമാള്  നനിങകളന്തനിനമാണച  കപടനിക്കുന്നതച;
നനിങള്  കപടനികകണ  കേമാരരമനില.  'നമാകള  കചകയ്യണതച    ഇന്നച  കചയ്യുകേ'  എന്ന
ഉജ്ജസലെമമായ ഭമാവന കകേരളത്തനികന്റെ ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനിക്കുണമായതനില്  കകേരള
ജനതയ്ക്കുകവണനി ഞമാന് അങകയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച. ഞമാന് ദശര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.
കകേരളത്തനികന്റെ  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്,  ബജറനികലെ  156-ാ  കഹഡച  പ്രകേമാരളിം  182
കറമാഡച-  5682  കകേമാടനി  രൂപ,  അനുബനത്തനില്  34  കറമാഡച  ഉള്കപകട  216
കറമാഡകേള്കച  6335.15  കകേമാടനി  രൂപ,  81  പമാലെത്തനിനച  2746  കകേമാടനി  രൂപ,  148
കുടനികവള്ള  സശമുകേള്കച  1867  കകേമാടനി  രൂപ.   എകന്തമാരു  മമാറമമാണച  ഇമൗ
കകേരളത്തനിലണമാകുന്നതച.   141  സ്കൂളകേള്  കസന്റെര്  ഓഫച  എകലെന്സച,  217
സ്കൂളകേളനില്  അനുബന  മുകന്നറളിം,  13  സര്വ്വകേലെമാശമാലെകേള്കച  സഹമായളിം.
എവനികടയമാണച  കകേരളളിം  എത്തനി  നനില്ക്കുന്നതച?   എകന്നമാടച  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസളിം
കജമാസഫച  എന്ന  പമാര്ടനി  പ്രവര്ത്തകേകന്റെ  മകേന്  പറഞ്ഞു,  "രവശനന്  മമാഷനികന
എനനികച അത്രയച ഇഷമനില; രവശനന് മമാഷച വന്നതനിനുകശഷളിം രണച കുഴപങളണച.''
ഒന്നച,  ഇമൗ പരശക്ഷെയനിരനിക്കുകമമാകഴയ്ക്കുളിം അടുത്ത പരശക്ഷെയുകട ബകച സ്കൂളനികലെത്തുളിം.
പനികന്ന  ഒരു  കുഴപളിംകൂടനിയുണച,  കവകറമാനമല,   ഇത്തവണ  ജയനികണകമങനില്
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എസച.എസച.എല്.സനി.-കച  പരശക്ഷെ എഴുതണളിം.   കേഴനിഞ്ഞ പ്രമാവശരളിം   നവളിംബര്
മമാസത്തനികലെ   കടകചറച   ബകച  വരുമമായനിരുനള.  അതുകകേമാണച  ആദരകത്ത
കുറചനമാള്  ഫശയമായനിരുന.  എസച.എസച.എല്.സനി.-കച  പരശക്ഷെ
എഴുകതണതനിലമായനിരുന, രജനിസ്റ്റേര് കചയമാല് എലമാവകരയുളിം ജയനിപനിക്കുളിം.  ഇകപമാള്
അതലകലമാ  സനിതനി.   വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങളനില്  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനി   എകന്തങനിലളിം  രമാഷശയളിം  കേമാണനിചനിട്ടുകണമാ  എനള്ളതമാണച  എകന്റെ
കചമാദരളിം.   ഇന്നലെകത്ത 'മമാധരമളിം' പത്രളിം അങച കേകണമാകയന്നച എനനികറനിയനില. ശശ.
കകേ.  എസച.  ശബരശനമാഥന്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച  'അരുവനികരയച  ഗജകകേസരനി
കയമാഗളിം',  കചമാദനിചതനികനമാകക ബജറനില് ഫണച വകേയനിരുത്തനി,  ഒരു പരമാതനിയുമനില.
'വനികേസനത്തനിനച  കേമാകതമാര്ത്തച  വടനിയര്കമാവച'-  വടനിയര്കമാവനികന്റെ  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനമാവശരകപട  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്കച  അളിംഗശകേമാരളിം  നല്കേനി,
ആശസമാസകേരകമന്നച ശശ.  കകേ.  മുരളശധരകന്റെ കസ്റ്റേറചകമന്റെച.  'കേരകേയറുകമമാ കകേമാവളളിം'
എന്ന  കചമാദരത്തനിനച  മറുപടനിയമായനി  ഇവനികട  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച  കുടനികവള്ളത്തനികന്റെ
എലമാ  പ്രശ്നങളളിം  പരനിഹരനികകപട്ടു  -  ശശ.  എളിം.  വനിന്കസന്റെച.  കകേമാടുത്ത
പദ്ധതനിയനില്  പ്രധമാനകപടകതമാകക  കനടനികയടുക്കുകേയുണമായനികയന്നച  ശശ.  ഒ.
രമാജകഗമാപമാല്  വകര  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഒകടകറ  പദ്ധതനികേള്
ബജറനിലള്കപടുത്തുന്നതച വന് കനടമമായനി കേമാണുന.  ആര്കമാണച പരമാതനി ഉകണന്നച
പറഞ്ഞതച?   കവറുകത  ഇവനികട  വന്നച  പരമാതനി  പറയുകേയുളിം  അതനികനമാനകമമാരു
മമാനരത  കേമാണനികമാതനിരനിക്കുകേയുളിം  കചയ്യുന്ന സമശപനളിം  പ്രതനിപക്ഷെളിം  കകേരളത്തനില്
സസശകേരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.   കകേരളത്തനികന്റെ  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനശ,  സതരത്തനില്
അങയുകട  നമാവച  കപമാന്നമായനി  മമാറുളിം.  ഇമൗ  ബജറനികന്റെ  പതനിമൂന്നമാമത്ത  കപജനില്
അങച 'മമാന്കഹമാളനികലെ ജശവനിതകത്തക്കുറനിചളിം' 'വനിധു വനിന്കസന്റെനികനക്കുറനിചളിം' 3-ാ
തശയതനി  ബജറച   പ്രസളിംഗത്തനില്  പരമാമര്ശനിച.  അത്ഭുതകേരളിം,  7-ാ  തശയതനി
കകേരളത്തനികലെ  ചലെചനിത്ര  അവമാര്ഡച  പ്രഖരമാപനിചകപമാള്  'മമാന്കഹമാള്'  ആണച
അവമാര്ഡച  കനടനിയ  സനിനനിമ.  നമ്മുകട  പദ്ധതനികേള്  കകേരളത്തനില്
അളിംഗശകേരനികകപടമാന്  കപമാകുന്നതനികന്റെ  കതളനിവളിം  സൂചനയുമമാണനിതച.   അതനില്
ചനിലെര്കച  പ്രയമാസമുണമാകുളിം.   ശശ.  അനനില് അകരയുകട പ്രയമാസളിം ഇതുകകേമാണച
തശരുന്നതല.   അതച  ഒരുപമാടച  പ്രയമാസങളകട  ഭമാഗമമാണച.   അതച  ഞമാനനികപമാള്
പറയുന്നനില.   കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്  പകേലളിം  രമാത്രനിയുളിം   എങകനയമാകണന്നച
ശശ.  എ.  കകേ.  ആന്റെണനി  തകന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  ആകരമാഗരകമഖലെയനില്  അങച
കകേമാണവന്ന  ജനകേശയമാകരമാഗര  പ്രസമാനളിം,  കരമാഗനികയ  അകനസഷനിചച  ആകരമാഗര
പ്രവര്ത്തകേര്  വശടുകേളനികലെയച  കപമാകുകേയമാണച.  എവനികടകയങനിലളിം
കകേട്ടുകകേള്വനിയുകണമാ;  അതനിനുകവണനി  ഒരു  വനിവര  സഞയമുണമാക്കുകേയമാണച.
കമഡനികല്  കകേമാകളജനിനുളിം  കേമാന്സര്  കസന്റെറനിനുളിം  1230  കകേമാടനി  രൂപ,
ജനില-തമാലൂകച-ജനറല്  ആശുപത്രനികേളകട  ശമാക്തശകേരണളിം-  2000  കകേമാടനി  രൂപ,
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മമാണനി  സമാര്  നനിരമാഹമാരളിം  കേനിടന്നതുകകേമാണല,  അലമാകത  തകന്ന  കേമാരുണര
പദ്ധതനികച 350 കകേമാടനി രൂപ മമാറനി വച.  ആര്.എസച.ബനി.കവ. - കമമാത്തളിം അടങല്
തുകേ 350  കകേമാടനി രൂപ.  അവയവമമാറ ശസക്രനിയ കേഴനിഞ്ഞവര്കച  ജശവനിതകേമാലെളിം
മുഴുവന്  മരുന്നച,  ഇതനികനലമാളിം  പുറകമ  ഏറവളിം  അഭനിനന്ദനമാര്ഹമമായ  കേമാരരളിം  ഇമൗ
മൂനവര്ഷത്തനിനനിടയച  കഡമാക്ടറുളിം  സ്റ്റേമാഫച  നഴ്സുമമായനി  5257  കപര്  പുതനിയതമായനി
കകേരളത്തനില്  വരമാന്  കപമാകുനകവന്നതമാണച.  വനിദരമാഭരമാസരളിംഗത്തച  നമാലെച
പദ്ധതനികേള്,  എനപറഞ്ഞമാല്, കസന്റെര് ഓഫച എകലെന്സച, 1000-ത്തനില് കൂടുതല്
കുടനികേള് പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേള്കച  500  കകേമാടനി  രൂപ,  എല്.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളകേളകട
വനികേസനത്തനിനച  216  കകേമാടനി  രൂപ,  എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേള്ക്കുകൂടനി  പകങടുകമാനുള്ള
'ചമാലെഞച  ഫണച'  ഇതനിനുപുറകമയമാണച.  ഞങകളലമാളിം  സമരളിം  നടത്തനി
അടനികകേമാണകപമാള്  നനിയമന  നനികരമാധനമമായനിരുന  യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ  പരനിപമാടനി.
പകക്ഷെ  ഇകപമാള്  ഇതമാ  വനിദരമാഭരമാസ  രളിംഗത്തച  രണവര്ഷത്തനിനകേളിം  2500
തസനികേകേള് സൃഷനിക്കുന. കേഴനിഞ്ഞ തവണ ഞമാനനിവനികട പ്രസളിംഗനിക്കുകമമാള് ചനിലെര്
കചമാദനിച,  'വനിളയുകമമാ  കനലെചല്ല്',  പ്രനിയകപടവകര  അഭനിമമാനപൂര്വ്വളിം  ഞമാന്  പറയുന,
കകേരളത്തനികലെ  കമത്രമാന്  കേമായലെനില്  ഞങള്  വനിതച,  ഞങള്  കകേമായ്തു.
കകേരളത്തനികലെ  പമാടങളനിലെമാകകേ  കകേമായ്ത്തുപമാടച  കകേള്ക്കുകമമാള്  പ്രയമാസമുണമായനിടച
കേമാരരമനില.  'കസയ്ഫച  ടു  ഇമൗറച'  എന്ന  പുതനിയ  പദ്ധതനി  കകേരളത്തനില്
ആരളിംഭനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തനികലെ  കനലെചല്ല്  സളിംഭരണത്തനിനച  700  കകേമാടനി  രൂപ,
പചകറനികച  85  കകേമാടനി  രൂപ,  കനലനിനച   70  കകേമാടനി  രൂപ,  കകേരളത്തനികന്റെ കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി  ധനകേമാരര  വകുപനികന്റെ  സഹമായകത്തമാകട  നനിങള്  തരനിശ്ശേനിടനിരുന്ന
കകേരളത്തനികന്റെ മണനികന പുത്തന് പചപനികന്റെ വളര്ചയനികലെയച കകേമാണകപമാകുന്ന കേമാഴ്ച
ആഹമാദകത്തമാടുകൂടനി കേമാണകണ, നമുകച കമശപ്പുറത്തടനിചച അഭനിനന്ദനികകണ?  

മനി  .   കചയര്മമാന്: പശസച കേണ്ക്ലൂഡച.... 

ശശ  .   കകേ  .   രമാജന്: സര്,  ഞമാന്  ചുരുകമാളിം.  ആകരമാഗര  കമഖലെകയ
സളിംരക്ഷെനികമാനുള്ള  വലെനിയ  ഇടകപടലെനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  വമാലെഡ്യൂ  ആഡഡച
കപ്രമാഡക്ടുകേള്ക്കുളള അകഗ്രമാ പമാര്കനിനച  100  -  150  കകേമാടനി  രൂപ.   ഞമാന് ഒരു
കേമാരരളിംകൂടനി  പറഞ്ഞച  അവസമാനനിപനികമാളിം.  കകേരളത്തനിലളിം  ഇന്ഡരയനിലളിം
കകേമാണ്ഗ്രസച  പ്രസമാനളിം  ഭരനിക്കുന്ന  കേമാലെത്തച  നമുകച  അരനി  നനികഷധനിചകപമാള്
കകേരളത്തനികന്റെ  കറഷന്  മുടങമാതനിരനികമാന്  ഇമൗ  ബജറനില്  900  കകേമാടനി  രൂപ
കകേരളത്തനികലെ ഗവണ്കമന്റെച  അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  കേമഡ്യൂടകറകസഷന്-117  കകേമാടനി
രൂപ,  കറഷന് വരമാപമാരനികേളകട കേമശഷനുളിം ഹമാന്ഡ് ലെനിളിംഗച  ചമാര്ജ്ജനിനുളിം   അനര
സളിംസമാനങള് ജനങളനില്  നനിന്നമാണച  പണളിം  പനിരനിക്കുന്നകതങനില്  100  കകേമാടനി
രൂപ ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെച അനുവദനിചനിരനിക്കുന.  കനലെചല്ല് സളിംഭരണത്തനിനച  700  കകേമാടനി
രൂപ,  വനിലെകയറളിം പനിടനിചനനിര്ത്തമാന് സനിവനില് സകപസനിനച  200  കകേമാടനി  രൂപ,
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കേണ്സഡ്യൂമര്കഫഡനിനച  180  കകേമാടനി  രൂപ,  കഹമാര്ടനികകേമാര്പനിനച  30  കകേമാടനി  രൂപ.
അങയുകട കനതൃതസത്തനില് ഇവനികട അവതരനിപനിചതച കകേരളകത്ത കപമാന്നമാകമാനുള്ള
ബജറമാണച.  ഒറകമാരരളിം  ഞമാന്  യു.ഡനി.എഫച.-കനമാടച,  പ്രതനിപക്ഷെകത്തമാടച
സൂചനിപനികകട,   ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  മുകന്നറളിം
കേമാണുകമമാള് "വയനമാടന് ചുരമനിറങനിവരുന്ന തടനി കലെമാറനി തടുകമാന് മസനില് പനിടനിച
കകേമാടുത്ത തവളയുകട ഗതനികകേടച" നനിങള്കച ഇമൗ നമാടനിലണമാകേമാന് കപമാകുകേയമാണച.
"വയനമാടന് ചുരമനിറങനി തടനി  കലെമാറനി  വരനികേയമാണച.  തമാമരകശ്ശേരനി വളവനിലെനിരനിക്കുന്ന
തവളയ്കകമാരു  സളിംശയളിം,  എകന്നമാടച  കചമാദനികമാകത  ഇമൗ  വണനിവനിടമാന്  പറ്റുകമമാ,
മസനിലപനിടനിചച  ഉമൗടുവയമാന്  തശരുമമാനനിച.''   തവളയ്കകന്തു  സളിംഭവനിക്കുകമന്നച
കേണപനിടനികമാനുള്ള  ബദ്ധനി  നനിങള്ക്കുണമാകുകമന്ന  പ്രതശക്ഷെകയമാകട  ഇമൗ
ഉപകക്ഷെപകത്ത ഒരനികല്കൂടനി പനിന്തമാങനികകമാണച ഞമാനവസമാനനിപനിക്കുന. 

ശശ  .    മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി :  സര്,  ഞമാന് ഈ കവമാടച ഓണ് അകമൗണനികന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.  'ഇവനികട  എലമാളിം  തകേരമാറനിലെമാണച,  ആ  ഭരണചക്രളിം  ഇകങമാട്ടു
തരനികേ,  ഇകപമാള്ത്തകന്ന  ഞങകളലമാളിം  ശരനിയമാകനിത്തരമാളിം'  എന്നച  ജനങകള
കതറനിദ്ധരനിപനിചച  ഒരു  വര്ഷളിംമുമച  അധനികേമാരത്തനികലെറനിയ  ഈ  സര്കമാരനികന
എങകന  ശരനിക്കുളിം  ശരനിയമാകമാകമന്നമാണച  ഇകപമാള്  കകേരള  ജനത
ആകലെമാചനിക്കുന്നതച.  ബഡ്ജറച  -  കേനിഫ്ബനി  =  പൂജരളിം  എന്നതമായനിരുന
പ്രതനിപക്ഷെത്തനികന്റെ മുഖര വനിമര്ശനകമന്നച തുടങ്ങുന്ന അങയുകട ഈ കലെഖനളിം ഞമാന്
മനസനിരുത്തനി മൂനപ്രമാവശരളിം  വമായനിച.  പ്രതനിപക്ഷെത്തനികന്റെ മമാത്രമല,  പ്രധമാനകപട
സമാമത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരടകളിം  എലമാവരുളിം  പറയുന്നതച,   ഇകപമാള്  അകങയച
കുറകചമാകക  കബമാദ്ധരമമായനിട്ടുകണന്നമാണച  ഈ  കലെഖനളിം  വമായനിചകപമാള്
മനസനിലെമായതച.  ഇതനില് അങയുകട വമാദമുഖങള് വളകര കനര്ത്തതമാണച.  ബജറച
അവതരനിപനിച  സമയത്തച  ഇതമായനിരുന്നനില  സനിതനി.  അങച  വളകര  വശകറമാടുളിം
വമാശനികയമാടുളിംകൂടനിയമാണച  ഇതനികനക്കുറനിചച  സളിംസമാരനിചനിരുന്നതച.  കേനിഫ്ബനി  എന്ന
ആശയകത്തകയമാ,   അമതനിനമായനിരളിം  കകേമാടനി  രൂപ  കേടകത്തകയമാ,  വന്കേനിട
നനിര്മമാണ  പ്രവൃത്തനികേകളകയമാ  ഒനളിംതകന്ന  ആരുളിം  എതനിര്ക്കുന്നനില.  പകക്ഷെ
കേനിഫ്ബനികപമാകലെമാരു  എസച.പനി.വനി.-യച  അമതനിനമായനിരളിം  കകേമാടനി  രൂപ
കേടകമടുകണകമങനില്,  അതനിനച  കബമാണച  നല്കേണകമങനില്  ആര്.ബനി.ഐ.-യുകട
കപര്മനിഷന് കവകണമാ;  കകേനസര്കമാര് അതനിനച അനുമതനി നല്കേകണമാ?  കകേരളളിം
എനകകേള്ക്കുകമമാള്ത്തകന്ന  കേലെനി  കേയറുന്ന  അവനിടകത്ത  ഏമമാന്മമാരുകട
കേയ്യനില്നനിനളിം  ഇതനിനുള്ള  സമതളിം  വമാങനികയടുകമാന്  കേഴനിയുകമന്നച  അകങയച
കതമാനനകണമാ?  കനമാടച  ബന്ദനിമമാന്ദര  പശമാത്തലെത്തനില്കപമാലളിം  കേഴനിഞ്ഞ
കതരകഞ്ഞടുപനില്  ഉത്തകരന്തരയനികലെ  നഡ്യൂനപക്ഷെ  കമഖലെയനില്  ബനി.കജ.പനി.
കനടനിയനിട്ടുള്ള കേമൗശലെ വനിജയളിം ഇതനിനുള്ള സമാധരത പമാകട തള്ളനികളയുന്നതമാണച.
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പതനിമൂന്നമാളിം  ധനകേമാരര  കേമശഷനനില്  സളിംസമാന  സര്കമാരനികന്റെ  കനരനിട്ടുള്ള
കേടകമടുകലെനികനപറനി  വളകര  വരക്തമമായനി  പ്രതനിപമാദനിചനിട്ടുണച.  ഇകപമാഴകത്ത
വനിജയത്തനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില് ഇനനിയുളിം മമാറങളമമായനി മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമന്നമാണച
കകേന  സര്കമാര്  അവകേമാശകപടുന്നതച.  അതുകകേമാണതകന്ന  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനി
വചനിട്ടുള്ള  കവള്ളളിം  അങച  വമാങനിവയ്ക്കുകേയമാണച  നലതച.   വനികേസന  പ്രവര്ത്തനളിം
നടത്തമാന്  പണമനികലങനില്  കേടളിം  വമാങ്ങുകേ  തകന്ന  കവണളിം.  പകക്ഷെ  കേനിഫ്ബനി,
പ്രവമാസനി  എകന്നമാകകപറഞ്ഞച  കവറുകത  എന്തനിനമാണച  സമയളിം  പമാഴമാക്കുന്നതച.
വനികദശ മലെയമാളനികേള് കകേ.എസച.എഫച.ഇ. ചനിടനികേളനില് കചരുകമമാള് പനണമായനിരളിം
കകേമാടനി  രൂപ  കേനിട്ടുകമന്നമാണച  അങച  പറയുന്നതച.  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷമുണമായ
കപകടമാളനികന്റെ വനിലെക്കുറവനിലളിം അകമരനികയനില്  ടളിംപച അധനികേമാരത്തനില് വന്നതനികന്റെ
പശമാത്തലെത്തനിലളിം വനികദശ മലെയമാളനികേള് കപടനിയുളിം കേനിടകയുകമടുത്തച നമാടനികലെയ്ക്കുള്ള
തകന്റെ  ഊഴവളിംകേമാത്തച  അവനികട  നനില്ക്കുകേയമാണച.  ഇത്രയുളിം  സരക്ഷെനിതരലമാകത
കേഴനിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്രവമാസനികേകളമാടച നനിങകളലമാകപരുളിം കുറനിയനില് കചരണളിം,  നമാടനികന
സഹമായനികണകമകന്നമാകക  പറയുകമമാള്  അതച  കകേള്കമാന്  എത്രകപരുണമാകുകമന്നച
പ്രവമാസനികേകളമാടച  നനിരന്തരളിം  ബനളിം  പുലെര്ത്തുന്ന  വരക്തനികയനള്ള  നനിലെയനില്
എനനികച സളിംശയമുണച.  പണമുള്ള പ്രവമാസനികേള് ആരുളിം തകന്ന ചനിടനിയനില് കചരനില.
ചനിടനിയനില്  കചരുന്നവരമാകേകട  എന്തച  നഷളിം  സഹനിചളിം  അതച  കപകടന്നച
വനിളനികചടുകണകമന്നച ആഗ്രഹനിക്കുന്നവരമായനിരനിക്കുളിം.  അതുകകേമാണച അങച ഉകദശനിച
കഡകപമാസനികറമാനളിംതകന്ന  പ്രവമാസനികേളനില്നനിനളിം  വരനികലനള്ളതമാണച  വമാസവളിം.
ഈ കേടത്തനികന്റെ/തനിരനിചടവനികന്റെ കേമാരരമമാകണങനില്  2017-2018 -ല്  1028  കകേമാടനി
രൂപയുകട  കപകടമാള്  കസസച,  കമമാകടമാര്  വമാഹന  നനികുതനി  വനിഹനിതളിം  നമുകച
ലെഭനിക്കുകമമാള്  2030-2031-ല് അതമായതച  13  വര്ഷത്തനിനുകശഷളിം അതച വര്ദ്ധനിചച
ഒരു  വര്ഷളിം  15,117  കകേമാടനി  രൂപ  ലെഭനിക്കുകമന്നമാണച  അങച  അവകേമാശകപടുന്നതച.
അതമായതച 13 വര്ഷളിംകകേമാണച 94,881 കകേമാടനി രൂപ. ഇത്രയുളിം വലെനികയമാരു വര്ദ്ധനവച
ആകലെമാചനികമാന്കപമാലളിം  കേഴനിയനില.  ഏതച  പഠനത്തനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനിലെമാണച
അങച  ഇതച  അവകേമാശകപടുന്നതച?  കവള്ഡച  കഫനമാന്സച  മമാര്കറനില്  ഇന്നച
ഇഷളിംകപമാകലെ ഫണണച.  അതച സതരമമാണച.  വനികദശനമാണര കേകമമാളത്തനില്നനിനളിം
ഒന്നച മുതല് മൂന്നച ശതമമാനളിം വകര പലെനിശയച വമായ്പ  നല്കേമാന് പലെരുളിം തമാല്പരരളിം
പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുകണന്നച അങ്ങുതകന്ന പറയുന. പലെനിശ കുറവമാകണന്നച മമാത്രമല, ഏഴച
മുതല്  പത്തച  വര്ഷകത്ത   കമമാറകടമാറനിയവളിം  മുപതച  വര്ഷകത്ത  തനിരനിചടവളിം
ലെഭനിക്കുകമന്നമാണച  പറയുന്നതച.  പണമല,  പദ്ധതനികേള്  സമയബനനിതമമായനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേ  എന്നതമാണച  പ്രശ്നളിം.   ഇതച  വളകര  കേറക്ടമായനിട്ടുള്ള  ഒരു
റശഡനിളിംഗമാണച.  പകക്ഷെ ഈ കേടളിം പലെകപമാഴുളിം നമുകച ലെഭനിക്കുന്നതച കഡമാളറനിലെമാണച.
കഡമാളറനികന്റെ ഇന്നകത്ത എകചകചഞച കററച  70 രൂപയമാണച.  പത്തച വര്ഷളിംമുമച ഒരു
കഡമാളറനിനച  18  രൂപയമായനിരുന. 30  വര്ഷളിം കേഴനിയുകമമാള് നമ്മുകട പദ്ധതനികേളകട
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അകപമാഴകത്ത  വമാലെത്യുകവഷന്  കഡമാളകറജനില്  കേണ്കവര്ടച  കചയ്യുകമമാള്
ഇകപമാഴകത്തകമാളളിം  എത്രകയമാ  കുറവമായനിരനിക്കുളിം.  എ.ഡനി.ബനി.,  കവള്ഡച  ബമാങച
തുടങനിയ  സമാപനങളനില്നനിനളിം  കചറനിയ  പലെനിശയച  ഇഷളിംകപമാകലെ   കകേരളളിം
കേടകമടുത്തനിരുന.   പലെകപമാഴുളിം  പലെകേമാരണങള്കകേമാണളിം  സമയബനനിതമമായനി
പദ്ധതനികേള് പൂര്ത്തശകേരനികമാന് കേഴനിഞ്ഞനിടനികലനള്ളതമാണച വമാസവളിം.  പലെകപമാഴുളിം
ഈ  സളിംഖര  അണ്യടനികലെസ്ഡച  കപനമാല്റനി  അടകളിം  തനിരനിചനല്കകേണ
അവസയുളിം  വരമാറുണച.  ഏതമായമാലളിം  ധനകേമാരരവളിം  കേയറുളിം  വകുപ്പുമനനിയമായ
അങച  കകേരള  ജനതകയ  കേയര്  എടുപനികരുകതകയന്നമാണച  എനനികച
അഭരര്തനികമാനുള്ളതച.  മകറമാരു  കേമാരരളിം  നവകകേരള   ജനകേശയമാസൂത്രണ
പദ്ധതനിയമാണച.   ഇന്തരയനികലെ  ഇതര   സളിംസമാനങകള  അകപക്ഷെനിചച  കകേരളളിം
തകന്നയമാണച   ജനകേശയമാസൂത്രണളിം നല രശതനിയനില് നടപനിലെമാക്കുന്ന സളിംസമാനളിം.
വനികദശ  രമാജരങളനില്നനിനകപമാലളിം  പലെരുളിം  ഇതച  പഠനികമാനുളിം  അവരുകട
രമാജരങളനികലെയച  പകേര്ത്തമാനുളിം  ഇവനികട  വരമാറുണച.  പകക്ഷെ  ത്രനിതലെ
പഞമായത്തുകേള്കച  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  അധനികേമാരങള്  പലെതുളിം  അവര്കച  ഒറയച
കകേകേമാരരളിം  കചയ്യമാന്  കേഴനിയമാത്തതമാണച.  ഉദമാഹരണമമായനി,  എളിം.എസച.ഡബഡ്യൂ.
സസശവകറജച,  കസപ്കറജച,  പമാസ്റ്റേനികേച  കേളക്ഷെന്,  കതരുവച  നമായ  പ്രശ്നളിം,
ഇ-കവസ്റ്റേച  തുടങനിയവകയലമാളിം  പരസരളിം  ബനകപടച  കേനിടക്കുന്നതമാണച.
ഇകതമാകക  പഞമായത്തുകേളകടയുളിം  മുനനിസനിപമാലെനിറനികേളകടയുളിം  സസത്തമാകണന്നമാണച
ഭരണഘടനയനില്  എഴുതനിവചനിട്ടുള്ളതച.  ഈ  സസത്തച  ഒനളിംകചയ്യമാകത  കറമാഡച
കസഡനില്  കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്നതച  കേമാരണളിം  പലെ  സലെങളനിലളിം  ജനജശവനിതളിം
ദസഹമമാണച.  ഒരു പഞമായത്തനിനുളിം മുനനിസനിപമാലെനിറനിക്കുളിം  ഒറയച  ഇതച  കകേകേമാരരളിം
കചയ്യമാന്  കേഴനിയുകേയനില.  ഉറവനിട  മമാലെനിനര  സളിംസരണകത്തപറനി  ബജറനില്
പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  തനിരുവനന്തപുരളിം നഗരസഭയുകട കേഴനിഞ്ഞ അഞച വര്ഷകത്ത ഉറവനിട
മമാലെനിനര  സളിംസരണകത്തപറനി  അകങമാന്നച  പഠനികണളിം.  പകുതനിയനിലെധനികേളിം
സളിംഖരയുളിം  പമാഴമായനികപമായനിട്ടുകണന്ന  കേമാരരളിം  അകപമാള്   മനസനിലെമാകുളിം.  കേനിടനിയ
സലെത്തച ലെമാന്ഡച ഫനിലനിളിംഗച അകലങനില് ദൂരസലെത്തുകകേമാണകപമായനി കുഴനിചമൂടല്
തുടങനിയവയമാണച  ഇകപമാള്  ഉറവനിട  മമാലെനിനര  സളിംസരണകമന്ന  പരനിപമാടനിയനിലൂകട
നടക്കുന്നതച.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരനികന്റെ  അവസമാന  കേമാലെത്തച  എറണമാകുളത്തച
കവസ്റ്റേനില്നനിനളിം  കവദത്യുതനി  ഉത്പമാദനിപനിക്കുകന്നമാരു  പദ്ധതനികച  കേരമാര്
ഒപനിടനിരുന.  ഇകതരശതനിയനിലള്ള  പദ്ധതനികേള്  വനിവനിധ  സലെങളനിലണമാക്കുകേ
എന്നതമാണച  ജനങള്  തനിങനിപമാര്ക്കുന്ന  കകേരളളിംകപമാലള്ള  സളിംസമാനത്തനിനച
അനുകയമാജരളിം.  പകക്ഷെ കവസ്റ്റേച/സസശവകറജച/കസപ്കറജച  ടശറചകമന്റെച   പമാനകേകളമാനളിം
ഒരു  നഗരസഭയ്കകമാ   മുനനിസനിപമാലെനിറനികകമാ  ഒറയച  കചയ്യമാന്  കേഴനിയനില.  ഇതച
മമാകനജച കചയ്യമാന്  ഒരു അകതമാറനിറനി ആരളിംഭനികണകമന്നമാണച എകന്റെ അഭരര്തന.
എന്തുകകേമാണച  കേഴനിഞ്ഞ   യു.ഡനി.എഫച.  സര്കമാര് ഇതച  കചയനികലന്നച  അകങയച
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സളിംശയളിംകതമാന്നമാളിം.  മനനിസഭയനിലളിം  പുറത്തുളിം  ഈ  വനിഷയളിം  ഞങള്  ചര്ച
കചയനിരുന.  അകപമാകഴയ്ക്കുളിം  കദശമാഭനിമമാനനിയനില്  ഒരു  വമാര്ത്ത  വരുന,  'ത്രനിതലെ
പഞമായത്തുകേളകട  അധനികേമാരളിം  സര്കമാര്  കേവര്കന്നടുക്കുന'.  പഞമായത്തച
ഇലെക്ഷെന്  ആരളിംഭനിക്കുന്ന   കേമാലെഘടമമായതനിനമാല്  കവറുകതകയമാരു  കേണ്ഫഡ്യൂഷനച
കപമാകേകണനകേരുതനി  തല്കമാലെളിം  ഞങള്  അതച  നനിര്ത്തനിവച.   കേക്ഷെനി
രമാഷശയത്തനിനതശതമമായനി  ജനകേശയമാസൂത്രണത്തനികന്റെ  പനിഴവകേളളിം  പമാളനിചകേളളിം
പഠനിചച  അതനിനച നനിവമാരണമുണമാകണകമന്നമാണച എനനികച അഭരര്തനികമാനുള്ളതച.
കുകറകേമാരരങള്  നമുകച  മമാകറണതുണച.  കുകറ  കേമാരരങള്  വളകര  കേ കൃതരമമായനി
എലമാവരുമമായനി  സളിംസമാരനികകണതുണച.  കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരനികന്റെ  കേമാലെത്തച
ഇകപമാഴകത്ത  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  ജനി.  സധമാകേരന്  യു.ഡനി.എഫച
മുഖരമനനി മുതല് ലെമാസ്റ്റേച  മമാനനിമമാര്വകരയുള്ളവര്കച  മമാര്കനിടച  പ്രസളിംഗനിചനിരുന.
എനനികച  അങകയമാടച  പറയമാനുള്ളതച,   എല്.ഡനി.എഫച.  സര്കമാരനികന്റെ
ഇകപമാഴകത്ത ഓകരമാ മനനിമമാര്ക്കുളിം അങച അകത രശതനിയനികലെമാന്നച  മമാര്കനിടണളിം.
ശശ.  എളിം.  എളിം.  മണനികയ   ഒഴനിവമാകണളിം.  അകദഹളിം  ഇകപമാള്  വന്ന ആളമാണച.
അകദഹകത്ത ഒഴനിവമാകനികകമാണച  മറ്റുള്ള ആള്കമാര്കകമാകക  മമാര്കനിടണളിം.  ആ
ലെനിസ്റ്റേച മുഖരമനനിക്കുളിം മറ്റുള്ള മനനിമമാര്ക്കുളിം കേമാണനിചകകേമാടുകണളിം. ഇകഴനിഞ്ഞ ഒരു
വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ഇവനികട എകന്തമാകക സളിംഭവനിച, യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ കേമാലെകത്ത
ആദരവര്ഷളിം എകന്തമാകക സളിംഭവനിച എന്നതച തമാരതമരളിം  കചയ്യണളിം. യു.ഡനി.എഫച.-
കന്റെ ആദരവര്ഷളിം ജനസമര്ക പരനിപമാടനി  ആരളിംഭനിച,  മുലകപരനിയമാര് പ്രശ്നത്തനില്
ആള്  പമാര്ടനി  മശറനിളിംഗച  നടത്തനി,  നനിയമസഭ  പ്രകതരകേമമായനി  വനിളനിചകചര്ത്തു,
ശബരനിമലെ മമാസ്റ്റേര് പമാന്, സശകറമാ കവസ്റ്റേച ശബരനിമലെ പദ്ധതനി, അദ്ധരമാപകേ പമാകകജച,
വനികേലെമാളിംഗ നനിയമനത്തനിനമായനി  1039  തസനികേകേള്,  ഒരു രൂപ നനിരകനില് അരനിയുളിം
അകപക്ഷെനിചനിട്ടുള്ള മുഴുവന് ആളകേള്ക്കുളിം കറഷന് കേമാര്ഡളിം  നല്കേമാന് തശരുമമാനനിച.
കമകടമാ  കറയനില്,  വനിഴനിഞ്ഞളിം  തുറമുഖളിം,  കകേമാചനി  കമകടമാ,  സമാര്ടച  സനിറനി  പദ്ധതനി
വശണളിം ആരളിംഭനിച,  എമര്ജനിളിംഗച  കകേരള,  കേമാരുണര സശളിം,  ആകരമാഗര  കമഖലെയനില്
ആര്.എസച.ബനി.കവ.  തുടങനിയവ ആരളിംഭനിച.  ഇകത രശതനിയനില് എകന്തങനിലകമമാരു
പരനിപമാടനി  ഇകപമാഴകത്ത  സര്കമാരനിനച   തുടങമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണമാ?  കേഴനിഞ്ഞ
സര്കമാര്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  കുകറ  കേമാരരങള്  ഉദ്ഘമാടനളിം  കചയ്യുകേകയന്നലമാകത
എകന്തങനിലകമമാരു  പുതനിയ പദ്ധതനികച,  കുറകചമാകക  ഉണമാകുമമായനിരനിക്കുളിം.  പകക്ഷെ
കേഴനിഞ്ഞ  സര്കമാരുമമായനി  തമാരതമരളിം  കചയ്യുകമമാള്   പുതനിയതമായനി  ഒനളിം
ഉണമായനിടനികലന്നച    മനസനിലെമാകമാന്  കേഴനിയുളിം.  ത്രനിതലെ  പഞമായത്തുകേളനില്
എകന്തലമാളിം  പ്രവര്ത്തനങള്   നടന,  പദ്ധതനിത്തുകേ  എത്ര  കചലെവമാകനി,
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യനില്  ആദര  വര്ഷളിം  എത്ര  കറമാഡച  അനുവദനിച,  എത്ര  പമാലെളിം
നനിര്മനിച.   പണളിം പണകമനപറഞ്ഞച അകദഹമനിരനിക്കുനണകലമാ;   വനിദരമാഭരമാസ
കമഖലെയനില്  എകന്തമാകക  മമാറളിം  വന,  ആഭരന്തര  വകുകപകന്നമാരു  വകുപ്പുതകന്ന
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കകേരളത്തനിലകണമാകയനകപമാലളിം ഞങകളമാകക സളിംശയനിക്കുകേയമാണച.  അകതമാകക
പരനികശമാധനികണളിം.  നനിങളകട  അഞച  വര്ഷകമാലെമാവധനിയുകട   20  ശതമമാനളിം
കേഴനിഞ്ഞു,  ബമാകനിയുള്ള  നമാലകകേമാലളിം  കപകടന്നങച  കപമാകുളിം.  എലമാളിം
ശരനിയമാകമാകമന്നച  പറഞ്ഞച  പറനിച  നനിങകള  ശരനിയമാകമാന്  കകേരള  ജനത
കേമാത്തനിരനിക്കുനണച. അതച മലെപ്പുറളിം പമാര്ലെകമന്റെച ഇലെക്ഷെനനില് അടുത്ത മമാസളിം 12-ാ
തശയതനി ഞങള്  കതളനിയനിക്കുകമനകൂടനി പറഞ്ഞുകകേമാണച ഞമാന് ഈ കവമാടച ഓണ്
അകമൗണനികന എതനിര്ക്കുന. 

ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമമാന്:  സര്,  ഇമൗ കവമാടച  ഓണ് അകമൗണനികന ഞമാന്
അനുകൂലെനിക്കുന.  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങകളമാനളിം  പുറകത്തയച  വരുന്നനികലനളിം
അതുകകേമാണച ജനങള് ആശങയനിലെമാകണനമമാണച മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി സമാഹനിബച
പറഞ്ഞതച,  കതറനിദ്ധരനികരുതച.  അതുകകേമാണച  ആറുമമാസത്തനിനുള്ളനില്  നമള്
ഉദ്ഘമാടനങള് തുടങനി അകദഹകത്ത അതച കബമാദ്ധരകപടുത്തണളിം.  ഏതമായമാലളിം
അകമാരരത്തനില് അങച വനിഷമനികകണ,  ശദ്ധനിക്കുനണച.  

കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസളിം  ഉത്തര്പ്രകദശച,  മണനിപ്പൂര്  അടകളിം  അഞച
സളിംസമാനങളനില്  നടന്ന  കതരകഞ്ഞടുപനികന  സളിംബനനിചച  ഒരു  പരനികശമാധനയച
നമള് തയ്യമാറമാകേണളിം.  ഇന്തരകയ ഫമാസനിസ്റ്റേച വളകറുള്ള മണമാകനി മമാറമാന് നകരന
കമമാദനിയുളിം  അകദഹത്തനികന്റെ  കകേമാര്പകററച  കൂടമാളനികേളളിം  നടത്തനിയ ശമങള്  ഫലെളിം
കേണകവന്നതുതകന്നയമാണച ഇതനില് നനിനളിം മനസനിലെമാകുന്നതച.  കകേമാര്പകററ്റുകേളകട
കചലെവനില്  നടന്ന  കതരകഞ്ഞടുപനില്  യഥമാര്തത്തനില്  വര്ഗ്ഗശയതകയ  കനരനിടമാന്
വര്ഗ്ഗശയതകയത്തകന്ന  ഉപകയമാഗകപടുത്തനി  എന്ന  ദദുഃഖകേരമമായ  വസ്തുത  അവനികട
മറഞ്ഞുനനില്ക്കുകേയമാണച.  അതനിജശവനത്തനിനുകവണനി  16  കകേമാലളിം പടനിണനി കേനിടന്ന
ഇകറമാളിം  ശര്മനിളകയന്ന  ഉരുക്കുവനനിത  ദയനശയമമായനി  പരമാജയകപട  ഒരു
കതരകഞ്ഞടുപമാണച കേഴനിഞ്ഞുകപമായതച.  തകന്റെ തുഗകേച നയത്തനിലൂകട ഒരു ജനതകയ
മുഴുവന്  പടനിണനികനിട  വനിദസമാനുളിം  നമാനമാവനിദരകേളനില്  കകവദൂഷരമുള്ളവനുമമായ
അകദഹത്തനികന്റെ  നയങള്  വനിജയനിക്കുകേയുളിം  കചയ  ഇമൗ  ഫലെളിം  ഏതുതരളിം
രമാഷശയമമാണച  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്നകതന്നതനികനപറനി  നമാളിം  ചനിന്തനികണളിം.
ഉപരനിവനിപവകേരമമായ  ചനിലെ  കപമാടനികകകകേളനിലൂകട  ഇത്തരളിം  കതരകഞ്ഞടുപച
വനിജയങള് സമാധരമമാകണന്നച പ്രധമാനമനനി കമമാദനിയുളിം അകദഹത്തനികന്റെ പമാര്ടനിയുളിം
കേഴനിഞ്ഞ കലെമാകേച സഭമാ കതരകഞ്ഞടുപനില് കതളനിയനിചതമാണച.  ഇമൗ കതരകഞ്ഞടുപനില്
ജനമാധനിപതര  കവമാട്ടുകേള്  ഭനിന്നനിപനികമാനുളിം  വര്ഗ്ഗശയതയുകട  സഹമായകത്തമാടുകൂടനി
ഹനിന്ദുകവമാട്ടുകേള്  ഏകകേമാപനിപനികമാനുളിം  കകേമാര്പകററ്റുകേളളിം  കമമാദനിയുളിം  തയ്യമാറമാകനിയ
അജണ  വനിജയനിക്കുകേയമാണച  കചയതച.   ഇതനില്  നനിനളിം  പഠനികകണ  പമാഠളിം,
വര്ഗ്ഗശയകേമാര്ഡളിം  കേചവടതനവളിം  ഇറക്കുന്നതനില്  കമമാദനി  വശണളിം
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വനിജയനിചകവനതകന്നയമാണച.  ഇകമാരരത്തനില്  യമാകതമാരു  തര്കവമനില.
അസമതസത്തനിനുളിം  മൂലെധന  ചൂഷണത്തനിനുകമതനിരമായനി  ജനങകള  ഒന്നനിപനിച
നനിര്ത്തുന്നതനിനച  സഹമായകേമമായ ഒരു കനതൃതസവളിം മുദ്രമാവമാകേരവളിം ഇലമാകതകപമായനി.
ദമാരനിദ്രരവളിം  കതമാഴനിലെനിലമായ്മയുളിം  ചര്ച  കചയ്യകപകടണ  ഇമൗ  കതരകഞ്ഞടുപനില്
ശശമാനവളിം  ഖബര്സമാനുകമമാകക  കപമാളനിറനികല്  അജണയമായനി  വന്നതച
എങകനയമാകണന്നച  നമാളിം  പരനികശമാധനികണളിം.   കതരകഞ്ഞടുപനിനച  കതമാട്ടുമുമച
അകയമാധരയനില്  രമാമകക്ഷെത്രളിം  പണനിയുകമന്നമാണച  പ്രഖരമാപനിചതച.  എലമാ
കതരകഞ്ഞടുപ്പുകേളനിലളിം  സളിംഘപരനിവമാര്  ലെമാഭളിം  കകേമായ്യുന്ന  ഇമൗ  സനിരളിം  കഫമാര്മുലെ
തകന്നയമാണച  ഇവനികടയുളിം ഉപകയമാഗനിചതച.  ബനി.കജ.പനി.-യുകട ഇമൗ തനളിം എനളിം
നമുകച  വരക്തമമായ  ചനിത്രങളമാണച  നല്കുന്നതച.   പ്രശസ  എഴുത്തുകേമാരന്  എന്.
എസച. മമാധവന് 'തനിരുത്തച'  എന്ന കേഥയനില് 'ചുലെരമാറച'  എന്ന പത്രമാധനിപകരകകമാണച
പലെതവണ കവടനിയ ഇമൗ തര്കമന്ദനിരകത്ത എത്രകത്തമാളളിം കുശമാഗ്രതകയമാകടയമാണച
ഇനളിം  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതച.  129  കകേമാടനികയമാളളിം  വരുന്ന  ഇന്തരന്  ജനതകയ
അഭനിസളിംകബമാധന കചയ്യമാനുളിം അവരുകട ആവശരങള്കമായനി കതരുവനിലെനിറങമാനുളിം
അവര്കമായനി  മുന്നനില്  നനിന്നച  നയനികമാനുളിം  മൂലെധന  രമാഷശയകത്തയുളിം  വര്ഗ്ഗശയ
ഫമാസനിസകത്തയുളിം  തുറനകേമാടമാനുളിം  തുറനപറയമാനുളിം  കൂടമായ  മകറമാരു  ബദല്
കനതൃതസളിം  ഇലമാകത  കപമായനി.   കകേമാര്പകററ്റുകേളകട  ഓഹരനി  കേകമമാളത്തനികലെ
ദനിനകകമാള്ള,  കേരമാഡച  വരമാപമാരത്തനികലെ  ചൂഷണളിം,  കേള്ളപണ  നനികക്ഷെപത്തനികലെ
കവളനികപടുത്തല്  ഇവകയലമാളിം  മറന്ന  ഭരണകൂടകത്ത  വനിചമാരണ  കചയ്യമാന്
കേഴനിഞ്ഞനില.  മൂലെധന  ചൂഷണകത്തയുളിം  ഇന്തരയനികലെ  നഡ്യൂനപക്ഷെ  ദളനിതച
വനിഭമാഗങള്കകതനികര  നടക്കുന്ന  അക്രമങകളയുളിം  മഹതസവല്കരനിചച
കദശകസ്നേഹമമായനി മമാറ്റുകേയമാണച ബനി.കജ.പനി. കചയതച. എന്നമാല് ഇമൗ ചൂഷണകത്തയുളിം
കേടുത്ത അസമതസകത്തയുളിം ശക്തമമായനി പ്രതനികരമാധനികമാന് ഇന്തരന് പ്രതനിപക്ഷെത്തനിനച
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.   ഇമൗ  കതരകഞ്ഞടുപച  ഫലെകത്ത  കമമാദനി  ഇഫക്ടച  എന്നമാണച
ബനി.കജ.പനി.-കമാര്  പറയുന്നതച.  എങനില്പനികന്ന പഞമാബനിലളിം  കഗമാവയനിലളിം  മറ്റുള്ള
സളിംസമാനങളനിലളിം  ബനി.കജ.പനി.  കതമാല്കമാന്  കേമാരണകമന്തമാകണന്നച  നമാളിം
പരനികശമാധനികകണനിയനിരനിക്കുന.  പഞമാബച ഭരനിചനിരുന്ന ബനി.കജ.പനി. അവനികട നനിന്നച
പുറത്തമാകകപടുകേയമാണച കചയതച.   'കൂകട കേനിടക്കുന്നവകന രമാപനനി അറനിയ'  എന്ന
പഴകഞമാലമാണച  പഞമാബനില് സളിംഭവനിചതച.   ബനി.കജ.പനി.-യുകട പരമാജയത്തനിനുള്ള
ഉത്തരളിം,  പഞമാബനില്  കേഴനിഞ്ഞ  തവണകത്ത  കതരകഞ്ഞടുപനില്  ലെഭനിചതനികന്റെ
നമാലെനികലെമാന്നച  സശറച  മമാത്രമമാണച  ഇകപമാള്  ലെഭനിചനിട്ടുള്ളതച.  ബനി.കജ.പനി.-കച
സമായനിയമായ  മുകന്നറമുണമാകമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനികലന്നച  ഇതനില്  നനിനളിം
മനസനിലെമാകണളിം.  ദളനിതച-കേശഴമാള  വര്ഗ്ഗങകള  അവര്കച  അപ്രമാപരമമായ
വനികേസനത്തനികന്റെ  കമമാഹന  വമാഗമാനങള്  നല്കേനിയുളിം  ഭൂരനിപക്ഷെത്തനിനനിടയനില്
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നഡ്യൂനപക്ഷെങള്കകതനികര  ഉണമാകനിയ കനറനികകേട വര്ഗ്ഗശയ ധ്രുവശകേരണത്തനികന്റെയുളിം
ഫലെമമാണച  ഉത്തര്പ്രകദശനിലളിം  ഉത്തരമാഖണ്ഡനിലളിം  ബനി.കജ.പനി.-ക്കുണമായ  മുകന്നറളിം.
കമമാദനിയുകടയുളിം സളിംഘപരനിവമാറനികന്റെയുളിം ഇത്തരളിം വര്ഗ്ഗശയ കേമാര്ഡകേകള കചറുകമാന്
ശക്തമമായ  പ്രതനികരമാധമുണമാകകണനിയനിരനിക്കുന.   എന്തമായമാലളിം  കകേമാണ്ഗ്രസനിനച
അതനിനച ഒറയച കേഴനിയുകമന്നച കതമാനന്നനില.  എകന്തന്നമാല് കകേമാണ്ഗ്രസച ഭമാഗരത്തനില്
വനിശസസനിക്കുന;  പകക്ഷെ കഹമാളിം വര്കച കചയ്യുന്നനില.  തശവ്ര ഹനിന്ദു സളിംഘപരനിവമാര്
ഫമാസനിസത്തനികനതനികര  അടനിത്തറ  പമാകേമാന്  സളിംഘപരനിവമാര്  ശക്തനികേള്കച  ഒരു
പരനിധനിവകര  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണച.    ഇതച  മനസനിലെമാകനികകമാണതകന്ന  ഇന്തരയനികലെ
പുകരമാഗമന  പ്രസമാനങളളിം  ജനമാധനിപതര  പ്രസമാനങളളിം  കയമാജനിച
അടനിത്തറയുണമാകകണതച  കേമാലെഘടത്തനികന്റെ  ആവശരമമാണച.   യു.പനി.-യനികലെ
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  അവസമാന  മുഖരമനനിയമായനിരുന്ന  ജഗദമാളിംബനികേ  പമാല്  ഇന്നച
ബനി.കജ.പനി.-യുകട കലെമാകേച സഭമാ അളിംഗമമാകണന്ന കേമാരരളിം നമാളിം മറകരുതച.  കൂടമാകത
യു.പനി.-ഉത്തരമാഖണ്ഡച-  കേര്ണമാടകേ  അടകമുള്ള  സളിംസമാനങളനില്  നനിരവധനി
കനതമാകള്  ഇന്നച  ബനി.കജ.പനി.-യനികലെ  ഉന്നത  സമാനങള്  വഹനിക്കുന.
കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  മകതതര  നനിലെപമാടനിലള്ള  ആത്മമാര്തതയനിലമായ്മയമാണച  ഇതനില്
നനികന്നലമാളിം വരക്തമമാകുന്നതച.  വര്ഗ്ഗശയതയ്കകതനികര ഒന്നനിചള്ള കപമാരമാടമല, ഗ്രൂപച
കപമാരമാടമമാണച ഇന്നച കകേമാണ്ഗ്രസനില് നടക്കുന്നതച.   2012-ല്  224  സശറച  കനടനിയ
സമമാജച  വമാദനി  പമാര്ടനികയ  47  സശറനികലെത്തനിച മഹമാകനയമാണച കമമാദനികച ബദലെമായനി
കകേമാണ്ഗ്രസച  ഉയര്ത്തനികമാട്ടുന്നതച.  പമാവകപടവനച കേമാണനികമാന് ജുബമായനില് ഓട
ഇടതുകകേമാകണമാ  എ.ടനി.എളിം.-നച  മുന്നനില്  കേഡ്യൂ  നനിന്നതുകകേമാകണമാ  സമാധനിക്കുകേയനില.
ഇന്തരയനികലെ സമാധമാരണകമാരമായ ജനങളകട മനസറനിയമാന് കേഴനിയണളിം.  India is
not  a  gambling  casino.    ഇന്തരന്  സമദച വരവസകയ  കേമാസനികനമായനികലെ
കേളനികമാരകനകപമാകലെ തടനികളനിക്കുന്ന ഭരണമാധനികേമാരനികയ അല ഇന്തരയച കവണതച.
ഭമാരതശയരുകട പ്രശ്നങള് മനസനിലെമാകനി,  ഇന്തരന് സമദച വരവസകയ ആരുകടയുളിം
കകകേയനികലെ  കേളനിപമാവയമാകമാന്  അനുവദനികരുതച.    അകതമാകടമാപളിം  തകന്ന
ഇന്തരയനില്  ശക്തമമായ  പുകരമാഗമന  ശക്തനികേളകട  പുതനികയമാരു  മുകന്നറളിം
ആവശരമമാണച.  കകേരളത്തനില്  ഇമൗ  അഞച  കകേമാലളിം  മമാത്രമല,  അതനിനുകശഷമുള്ള
സര്കമാരുളിം ഇടതുമുന്നണനിയുകട കനതൃതസത്തനിലെമായനിരനിക്കുകമന്നതമാണച ഇമൗ ബജറനികന്റെ
ഏറവളിം വലെനിയ പ്രകതരകേത.  കൂടളിം കതറനിയ മമാണനി സമാറുളിം മറച ജനമാധനിപതര മകതതര
കേക്ഷെനികേളളിം  കനരനികന്റെ  പക്ഷെകത്തയച  വരമാന്  സമാധരതയുണച.    മമാണനി  സമാറനികന്റെ
ഇന്നകത്ത  അവസ  കേമാണുകമമാള്  ആര്കമാണച  വനിഷമളിം  കതമാന്നമാത്തതച.
ചമാണകേരകന്റെ അര്തശമാസത്തനികലെ ഒരു സൂക്തത്തനികന്റെ ആശയളിം ഇങകനയമാണച  -
'വനിശസസനല എനകേണമാല് ആ സഹൃത്തനികന ഉടന് ഉകപക്ഷെനിക്കുകേ. വനിശസസനികമാന്
കകേമാള്ളമാത്ത  ഒരുവകനമാടച  ഒരനികലളിം  രഹസരങള്  കവളനികപടുത്തമാതനിരനിക്കുകേ,
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അങകന കചയമാല് പനികന്ന അവകന്റെ കകകേയനികലെ ഒരു ആയുധമമായനി തശരുളിം.'  മമാണനി
സമാറനിനച  പറനിയതുളിം  ഇതു  തകന്നയമാണച.   പ്രനിയകപട  മമാണനി  സമാര്,  അങകയ
കുടുകനിയ അകത സഹൃത്തമാണച ആ കകേ.പനി.സനി.സനി. പ്രസനിഡന്റെനികനയുളിം രമാജനിവയ്പനിചതച
എന്നച  കകേള്ക്കുന.  ശശ.  വനി.  എളിം.  സധശരകന രമാജനിവയ്പനികമാകത കകേ.പനി.സനി.സനി.
ആസമാനത്തച  ചവനിടനില  എന്ന  ഭശഷ്മെപ്രതനിജ്ഞ  കചയതച  ആ
സഹൃത്തമായനിരുനവകത്ര.  എന്നമാല്  കടയനിന്  മറനിയുന്നതനിനുമുമച  ചങലെ  വലെനിചച
അതനില്  നനിന്നച  ഇറങനികയമാടനിയ   യമാത്രകമാരനമാണച  ശശ.  വനി.  എളിം.
സധശരകനന്നമാണച  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസളിം  ഒരു  കഫയ്സ്ബകച  കപമാസ്റ്റേനില്  കേമാണമാന്
കേഴനിഞ്ഞതച.  എന്തനികനകറ  പറയുന,  രമാജരത്തച  ഫമാസനിസളിം  പനിടനിമുറുക്കുന.  ഇമൗ
കേമാലെത്തച  യഥമാര്ത  ബദലെമായ ഇടതുപക്ഷെകത്തയച  മമാണനി  സമാര്  വരണകമന്നമാണച
ഞങളകട അഭരര്തന.  

1.00 PM ] 

സമസ കമഖലെകയയുളിം ശക്തനികപടുത്തുന്ന, സമൂഹത്തനികലെ എലമാ ജനങകളയുളിം

തൃപ്തനികപടുത്തുന്ന,  സര്വ്വ  മണ്ഡലെങകളയുളിം  ഒരുകപമാകലെ  പരനിഗണനിച  ഇമൗ  കക്ഷെമ

വനികേസന  ബജറച  കകേരള  ജനത  ഏകറടുത്തുകേഴനിഞ്ഞതമാണച.  അതുകപമാകലെതകന്ന

എലമാ  മണ്ഡലെങകളയുളിം  ഒരുകപമാകലെ  കേണകകേമാണച  കകേരളത്തനില്  സമഗ്ര

വനികേസനത്തനിനച വനിത്തുപമാകുന്ന ഈ ബജറനികന ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുന. ഞമാന് തമാനൂര്

നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനില്നനിന്നച  ജയനിചവന്ന  പ്രതനിനനിധനിയമാണച.  60

വര്ഷങള്ക്കുമുമച  ബഹുമമാനരനമായ  സനി.എചച.  മുഹമദച  കകേമായ  സമാഹനിബച

അടകമുളള കനതമാകള് ജയനിചവന്ന മണ്ഡലെളിം,  അന്തരനിച ജനമാബച  ഇ.  അഹമദച

സമാഹനിബച  കകേരളത്തനില്നനിനളിം  ഏറവളിം  വലെനിയ  ഭൂരനിപക്ഷെത്തനില്  ജയനിചവന്ന

മണ്ഡലെളിം കൂടനിയമാണച  തമാനൂര്.  അതുമമാത്രമല,  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  കനതമാവമായനിരുന്ന കകേ.

ദമാകമമാദരന്  മതരനിചകപമാള്,  ഇകപമാള്  കുഴപളിം  നടക്കുന്ന  ഭമാഗത്തുനനിന്നച  രണച

കവമാട്ടുകേള്  അകദഹത്തനിനച  ലെഭനിക്കുകേയുണമായനി.  അതനികന  കചമാദരളിം  കചയ്തുകകേമാണച

പത്രനികേ ഇറകനിയ പമാരമരരമുളള  മുസശളിം  ലെശഗുകേമാരമാണച  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നകതന്നച

നമാളിം മനസനിലെമാകണളിം.  അവനികട ചരനിത്രപരമമായ വനിജയളിം കനടുകമമാള് അതനിനുളള

അസഹനിഷ്ണുത  അവനികടനനിന്നച  ഉണമാകുളിം.  തശരകദശത്തച  നടപനിലെമാകനിവരുന്ന

അകനകേളിം വനികേസന പ്രവര്ത്തനങകള തടസകപടുത്തുന്ന രശതനിയനില് ഇനനിയുളിം മുസശളിം

ലെശഗച  മുകന്നമാടച  കപമാവകേയമാകണങനില്  കേമാലെളിം  നനിങള്കച  മമാപച  തരനികലന്നച

ഒരനികല്കൂടനി പറഞ്ഞുകകേമാണച ഇമൗ വനികേസന ബജറനികന ഞമാന് പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച.



480 കകേരള നനിയമസഭ മമാര്ചച  14, 2017

ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയമാടച  ഒരു  അഭരര്തനയുണച.
വനികേസന കേമാരരങളനില് അങയുകട കേമാഴ്ചപമാടുകേള് വളകര വലതമാണച. ഇന്നച കകേരളളിം
അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന  ഏറവളിം  പ്രധമാനകപട  പ്രശ്നളിം  ശുദ്ധജലെ  ക്ഷെമാമമമാണച.
കകേരളത്തനില് കകേമാഴനികകമാടച,  കകേമാചനി തുടങനിയ ഏകതങനിലളിം പ്രധമാന പടണത്തനില്
സമുദ്രജലെളിം ശുദ്ധശകേരനിക്കുന്ന ഒരു പമാന്റെച സമാപനികമാന് കേഴനിഞ്ഞമാല്,  തശര്ചയമായുളിം
അങച  ഓകരമാ  ബജറനിലളിം  കചലെവഴനിക്കുന്ന  കകേമാടമാനുകകേമാടനി  രൂപയച  പകേരളിം  ഒരു
കസന്ടകകലെസ്ഡച  സനിസ്റ്റേളിം  കകേമാണവരനികേയമാകണങനില്  അതച  കകേരളത്തനിനച
ഭമാവനിയനില്    ഉപകേമാരപ്രദമമായനിരനിക്കുളിം.  അത്തരത്തനിലളള  ഒരു  പമാന്റെനികനക്കുറനിചച
ചനിന്തനികണകമന്നമാണച  എനനികച  പറയമാനുളളതച.  ആ  നനിര്കദശളിംകൂടനി  അങയുകട
മുമനില് വചകകേമാണച ബജറനികന പനിന്തമാങനികകമാണച നനിര്ത്തുന. ജയച ഹനിന്ദച. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച:  സര്,  ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി കഡമാ.
ടനി. എളിം. കതമാമസച കഎസകേച അവതരനിപനിച ബജറനികന കേണ കേമാണുന്നവകരമാ കചവനി
കകേള്ക്കുന്നവകരമാ ആരുളിം എതനിര്കനികലന്ന കേമാരരത്തനില് സളിംശയളിം കവണ.  ബജറച
നനിര്കദശങളകട  നടപമാകല്  പ്രക്രനിയ   കേഴനിയുകമമാള്  അതനികനപറനി  പനിന്നശടച
അഭനിപ്രമായളിം  പറയമാളിം.  ഇകപമാള്  ഇമൗ  ബജറനികന  അനുകൂലെനികമാതനിരനികമാന് ആര്ക്കുളിം
കേഴനിയനില.  ഇവനികട ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷെ അളിംഗങള് സളിംസമാരനിക്കുനണച.  ഭരണകേക്ഷെനി
സളിംസമാരനിക്കുകമമാള് പറയുന്നതച കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് ബനി.കജ.പനി.കയ കകേമാണവരുന
എന്നമാണച.  ഇവനികട  സളിംസമാരനിച  പ്രനിയങരനമായ  ശശ.  കകേ.  രമാജന്  പറഞ്ഞതച,
നനിങള്  അഞച   സളിംസമാനങളനില്  മമാത്രകമയുളളൂ,  ബമാകനിയുളളനിടത്തച
ഇലമാതമായനികല?  ആര്കമാണച  നഷളിം?  ആരമാണച  വര്ഗ്ഗശയ  ഫമാസനിസ്റ്റുകേകള,
ബനി.കജ.പനി.കമാകര  അധനികേമാരത്തനില്  കകേമാണവരമാന്  കനമാക്കുന്നതച.  നനിങള്
ഒരുമനിചനനിന്നച  എതനിര്കകണ;  അതനിനച  നനിങള്  കചയ്യുന്നതച  എന്തമാണച?
കകേരളത്തനില്  ഒഴനിചച  ബമാകനിയുളള  സളിംസമാനങളനില്  കകേമാണ്ഗ്രസനികന
തകേര്ത്തതുകകേമാണച  സനി.പനി.കഎ.(എളിം)-നച  എന്തമാണച  ലെമാഭളിം;  നനിങള്  ചര്ച
കചയ്യകണ?  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാരന്  സളിംസമാരനിക്കുകമമാള്  സനി.പനി.കഎ.(എളിം)കന  കുറളിം
പറയുകേയമാണച.  ഇതനികന്റെ അര്തളിം എന്തമാണച?  കകേരളത്തനികലെ ഭരണളിം തങള്കച
നനിലെനനിര്ത്തമാന് കവണനി  ബനി.കജ.പനി.-കയ നടുക്കുനനിര്ത്തനി പരസരളിം കുറളിംപറഞ്ഞച
മുതകലെടുക്കുന്ന  നമാണളിംകകേട  രമാഷശയമമാണച  ഇടതുപക്ഷെവളിം  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം
പ്രകേടനിപനിക്കുന്നകതന്നച പറയമാതനിരനികമാന് നനിവൃത്തനിയനില. 

മഹമാനമായ  കകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റെച  വനി.  എളിം.  സധശരന്  രമാജനിവയമാന്
കേമാരണളിം എന്തമാണച? അസഖളിംമൂലെമമാണച രമാജനിവചകതന്നമാണച അകദഹളിം പറയുന്നതച.
മഹമാനമായ ശശ.  എ.  കകേ.  ആന്റെണനി പറഞ്ഞതച,  'ദമൗര്ഭമാഗരകേരമമാണച'  എന്നമാണച.
ദമൗര്ഭമാഗരകേരകമന്ന കരമാഗമുകണമാ? എനനികതച മനസനിലെമായനില. 'ഞമാന് അറനിഞ്ഞനില'
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എന്ന  സതരളിം ബഹുമമാനകപട ഉമന് ചമാണനി പറഞ്ഞു. 'ഞമാന് ഇകമാരരളിം രമാവനികലെ
അറനിഞ്ഞു' എന്നച ശശ. രകമശച കചന്നനിത്തലെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരളിം കേമാരരങളനികലെമാകക
സസല്പളിം  ഉത്തരവമാദനിതസകബമാധളിം  കവണളിം.  അകദഹളിം  രമാജനിവയമാനുളള  കേമാരണളിം
എന്തമാകണന്നച  ഇനനി  സളിംസമാരനികമാന്  കപമാകുന്ന  ശശ.  ഉമന് ചമാണനി  സഭയനില്
പറഞ്ഞമാല്  കകേരളത്തനികലെ  ജനങള്കച  സതരളിം  കബമാധരകപടുകമന്നമാണച  എകന്റെ
അഭനിപ്രമായളിം.  

നനിങള്  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാര്  ഭരനിക്കുകമമാള്  കുറകചമാകക  നശതനി  കവകണ?
എസച.പനി.കയ  കേമാണമാന്  കചന്ന  ദശപ  പനി.  കമമാഹന്  എന്ന  പടനികേജമാതനി
വനിഭമാഗത്തനില്കപട  സശ  കകകേ  ഒടനിഞ്ഞു  കമഡനികല്  കകേമാകളജച  ആശുപത്രനിയനില്
കേനിടക്കുകേയമാണച.  കകേമാടയത്തച  എസച.പനി.കയ  കേമാണമാന്  കചന്നതമാണച.  എളിം.ജനി.
യണനികവഴനിറനിയനികലെ  ഗകവഷണ  വനിഭമാഗളിം  വനിദരമാര്തനിയമാണച,  പടനികേജമാതനികമാരനിയമാണച.
കകേമാടയളിം  ജനിലയനികലെ  മുളക്കുളളിം  പഞമായത്തനികലെ  കപരുവയനില്
സനി.എസച.ഡനി.എസച.എന്ന  സളിംഘടന  ശക്തമമാണച.  അവനികട  സഖമാകനമാര്,
തമനികയന്ന  സനി.എസച.ഡനി.എസച.  കനതമാവനികന  തലെയടനിചച  പരനികകല്പനിചച
കമഡനികല് കകേമാകളജച  ആശുപത്രനിയനില് കേനിടക്കുകേയമാണച.  ഇതനികനതനികര മനിണമാന്
ആളനില.  ഇകതമാനളിം  സമതനികരുതച,  ശശ.  എ.  കകേ.  ബമാലെന്  അങയുകട
ഭമാഗത്തുനനിന്നച ശക്തമമായ ഇടകപടലണമാകേണളിം. 

2014 കമയച മമാസളിം 21-ാ തശയതനി തനിരുവനന്തപുരളിം കമഡനികല് കകേമാകളജനില്
വചച  പമാറശ്ശേമാലെ  കപമാലെശസനികന്റെ  ക്രൂരമമായ  മര്ദനത്തനിനച  ഇരയമായനി  കകേമാലകപട
ശശജശവകന്റെ മരണത്തനില് നശതനി ആവശരകപടച സകഹമാദരന് ശശജനിത്തച നടത്തുന്ന
സതരമാഗ്രഹളിം 500-ാ ദനിവസകത്തമാടച അടുക്കുകേയമാണച.  അതച സളിംബനനിചച ശശമതനി
നളനിനനി  കനകറമാ  ഇറകനിയ  ഉത്തരവമാണച  എകന്റെ  കേയ്യനിലെനിരനിക്കുന്നതച.  ഇതച
കകേമാലെപമാതകേമമാണച.   വളകര  കചറുപത്തനില്  അച്ഛന്  നഷകപട  ശശജനിത്തനിനച
കപമാലെശസച  മര്ദനത്തനില്  ഇളയ  സകഹമാദരന്  നഷകപടുകേയുളിം  മൂത്ത  സകഹമാദരന്
ശശജു ടനിപര് കലെമാറനിയനിടനിചച കജമാലെനി കചയ്യമാന് കേഴനിയമാത്ത അവസയനിലമമാണച.  ഒരു
മകേകന  നഷകപടുകേയുളിം  മകറമാരു  മകേന്  അനമാകരമാഗരത്തനിലെമാവകേയുളിം  കചയ
ശശജനിത്തനികന്റെ അമ രമണനിയുകട കുടുളിംബത്തനിനച തമാങ്ങുളിം തണലളിം ആകകേണ ഇമൗ
മകേന് കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തനികലെകറയമായനി  നശതനിക്കുകവണനി കപമാരമാടനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.
ബഹുമമാനകപട  എ.  കകേ.  ബമാലെന്,  മുഖരമനനി  ഇലമാത്തതുകകേമാണമാണച,  അങച
കതറനിദ്ധരനികകല;  അങച രണമാളിം സമാനത്തച ആകണകന്നമാനളിം ഞമാന് പറയുന്നനില.
പകക്ഷെ, അങച ശദ്ധനികണളിം.  ഗവണ്കമന്റെച ഉത്തരവച  2810/16/ആഭരന്തരളിം തശയതനി
3 -9 -2016  പ്രകേമാരളിം  ആ  കചറുപകമാരനച  പത്തച  ലെക്ഷെളിം  രൂപ  നഷപരനിഹമാരളിം
കകേമാടുത്തു.  ആ കകേമാലെപമാതകേത്തനിനച ഉത്തരവമാദനികേളമായവകരക്കുറനിചച  അകനസഷനികണളിം,
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പ്രതനികയ അറസ്റ്റേച  കചയ്യണളിം,  കകേമാലെപമാതകേത്തനിനച  ഉത്തരവമാദനികേളമായ കപമാലെശസച
ഉകദരമാഗസര്കകതനികര  നടപടനി  സസശകേരനികണളിം.  ഇകതലമാളിം  ബഹുമമാനകപട
ആഭരന്തരവകുപ്പു  കസക്രടറനിയുകട  ഉത്തരവനിലണച.  സമയമനിലമാത്തതുകകേമാണമാണച
വമായനികമാത്തതച.  ഇതുവകരയുളിം  ആ  കപമാലെശസച  ഉകദരമാഗസര്കകതനികര  നടപടനി
സസശകേരനിചനിടനില.  പ്രകതരകേ  അകനസഷണ  സളിംഘകത്ത  ഏര്കപടുത്തനി  നടപടനി
സസശകേരനികണകമന്നച  ഡനി.ജനി.പനി.  പറഞ്ഞനിട്ടുളിം  നടപടനി  സസശകേരനിചനിടനില.   ശശ.
പനിണറമായനി വനിജയകന്റെ കനതൃതസത്തനിലളള ഗവണ്കമന്റെച ഇങകനയുളള കേമാരരങളനില്
ഇത്രമമാത്രളിം  അലെളിംഭമാവളിം  കേമാണനിക്കുന്നതച  എന്തുകകേമാണമാണച?  നടപടനി  ഇന്നച
ഉണമാകണളിം.  അകലങനില്  ശരനിയമാകേനില.  മരനിചകപമായ  കചറുപകമാരകന്റെ  അനുജന്
കസക്രകടറനിയറനിനച  മുന്നനില് നനിരമാഹമാരളിം കേനിടക്കുന്നതച നനിങള് കേമാണുന്നനില.  അതച
ദദുഃഖകേരമമാണച. ആഭരന്തര വകുപച കസക്രടറനിയുകട ഉത്തരവച നടപമാകമാനമാണച അവര്
ആവശരകപടുന്നതച.   കചങറ  ഭൂസമരത്തനില്കപടവര്കച  സലെളിം  കകേമാടുകമാനമായനി
ഉത്തരവച  ഇറകനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവച  പ്രകേമാരളിം  കചങറ
ഭൂസമരത്തനില്കപടവര്കച  സലെളിം  കേനിടനി.   സലെളിം  തരണകമന്നച
മുറവനിളനികൂടനികകമാണച  17  കുടുളിംബങള്  കസക്രകടറനിയറനിനച  മുമനില്  സതരമാഗ്രഹളിം
കേനിടക്കുകേയമാണച.  അവര്ക്കുള്ള  സലെളിം  നനിങള്  കകേമാടുകണളിം.  പമാവകപട
പടനികേജമാതനികമാരകല.  പത്തനളിംതനിട  കേളക്ടര്  അവരുകട  കഫമാകടമായുളിം  മുഴുവന്
റനികകമാര്ഡളിം  കകേമാടുത്തനിട്ടുളിം  ഇകമാരരത്തനില്  നനിങള് നടപടനി  സസശകേരനികമാത്തതച
എന്തുകകേമാണമാണച;  നനിങള്കച നടപടനി സസശകേരനികമാനുളള ഉത്തരവമാദനിതസളിം ഇകല?
ഇത്തരളിം കേമാരരങള്  നലതുകപമാകലെ കചയച മുകന്നമാട്ടുകപമായമാല്, ഇതുവകര നനിങള്കച
ഞമാന്  കവമാടച  കചയനിടനില,   ചനിലെകപമാള്  നനിങള്കച  കവമാടച  കചയ്കതന്നനിരനിക്കുളിം.
ഇത്തരളിം  കേമാരരങളനില്  നടപടനി  കവണളിം.  ഞമാന്  മൂനനമാലെച  കേമാരരങള്  മമാത്രകമ
പറഞ്ഞനിട്ടുളളൂ.  അകതലമാളിം  നടപടനി  ആവശരമുളളതമാണച.  നടപടനി  ഉണമാകുകമന്ന
പ്രതശക്ഷെകയമാടുകൂടനി ചുരുക്കുകേയമാണച. 

ശശ  .    സനി  .    കകേ  .    നമാണു:  സര്,  ഞമാന്  ഇമൗ  കവമാടച  ഓണ്   അകമൗണനികന
അനുകൂലെനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളത്തനില്  വളകരകമാലെമമായനി  അകങയറളിം  ബദ്ധനിമുടച
അനുഭവനിക്കുന്ന കമഖലെയമായനിരുന കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  കചറനിയ സഹമായങള്
പലെകപമാഴമായനി  കചയനിട്ടുളിം  പനിടനിചനനില്കമാന്  സമാധനിക്കുകമമാ  എന്നച  ഭയകപട
ഘടത്തനില്  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  മൂവമായനിരളിം  കകേമാടനി  രൂപ
അനുവദനിചച  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.കയ  രക്ഷെനികമാന്  ഫലെപ്രദമമായ  നടപടനി
സസശകേരനികമാന്  സന്നദ്ധനമായനി  എന്നതച  ആശസമാസകേരമമാണച.  ലെക്ഷെകണകമായ
കുടുളിംബങള്  പലെ  ഘടങളനിലെമായനി  വളര്നവന്നച,  വനിദരമാര്തനികേള്
വനിദരമാസമന്നരമായനി...... അങകന കകേരളത്തനികന്റെ വളര്ചയനില് പ്രധമാന പങ്കുവഹനിച,
തകേര്നകപമാകുകമന്നച  ഭയകപട  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.കയ  രക്ഷെകപടുത്തമാന്
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തശരുമമാനകമടുത്ത,  ദശര്ഘവശക്ഷെണമുള്ള  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികയ  ഞമാന്
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയമാണച. അതുകപമാകലെ തകന്ന വനിദരമാഭരമാസ രളിംഗത്തച ഈ ഗവണ്കമന്റെച
നടത്തനിയ ഇടകപടല് നമാളിം കേമാകണണതമാണച.  16-ാ  തശയതനി നടക്കുന്ന മശറനിളിംഗച
അതനിനുദമാഹരണമമാണച. കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ പരനിപമാടനികേളനിലൂകട  സമാധമാരണകമാരുകടയുളിം
ഇടത്തരകമാരുകടയുളിം മകള്കച ഏതച ഉയര്ന്ന വനിദരമാഭരമാസ കയമാഗരതയുളിം ലെഭനികമാന്
സമാധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള്ള  ഒരന്തരശക്ഷെളിം  ഉണമാകനികയടുകമാന്  സമാധനിച.
അകതമാകടമാപളിം  കേമായനികേകമഖലെ  ഉയര്ത്തമാനുള്ള  നടപടനികേളളിം  ബഹുമമാനകപട
ധനകേമാരര   വകുപ്പുമനനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണച.   ആകരമാഗര  രളിംഗത്തമാകണങനില്,  ഇമൗ
സര്കമാര്  അധനികേമാരത്തനില്  വന്നകശഷളിം  കഡമാക്ടര്മമാരനിലമാത്ത,  ആവശരത്തനിനച
പമാരമാകമഡനികല് സ്റ്റേമാകഫമാ,  നഴ്സുമമാകരമാ ഇലമാത്ത ആശുപത്രനികേളനികലെലമാളിം  കൂടുതല്
ജശവനകമാകര  നനിയമനിചച  അവശരളിം  കവണ  സമൗകേരരങകളര്കപടുത്തനി.  സര്കമാര്
ആശുപത്രനികേകള കമചകപടുത്തമാന് നടപടനികേള് സസശകേരനിചതനിനമാല്  മുന്കേമാലെങളനികലെകമാള്
ഇരടനിയലെധനികേളിം  സമാധമാരണകമാരമായ ആളകേള് ഇന്നച  സര്കമാര് ആശുപത്രനികേകള
ആശയനിക്കുനണച.  അതനികന്റെ ഫലെമമായനി ചനികേനിതയമായനി കകേമാടനികണകനിനച  രൂപ
കേടളിംവമാങനി കചലെവഴനികകണനിയനിരുന്നതനില് നനിന്നച സമാധമാരണകമാരമായ ജനങള്കച
രക്ഷെകപടമാന്  കേഴനിഞ്ഞു.    ശുദ്ധജലെവനിതരണത്തനിനച  സഹമായകേരമമാകുന്ന  പുതനിയ
സമശപനങള്  സസശകേരനിച.  കകേരളളിം  എന്തുകകേമാണച  കൂടുതല്  വരള്ചയനികലെയച
നശങ്ങുന  എന്നതച  പഠനവനികധയമമാകനികകമാണച  ശുദ്ധജലെവനിതരണത്തനിനുളിം
ജലെകസചനത്തനിനുളിം  ആവശരമമായ  നടപടനികേള്  കകകേകകമാണ.  ഇന്നകലെ
ബഹുമമാനകപട   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുകട  കനതൃതസത്തനില്   നകലമാരു  പരനിപമാടനി
ഇവനികട  സളിംഘടനിപനിച.    കൃഷനി   വനികേസനിപനികണകമങനില്  കൃഷനികമാവശരമമായ
കവള്ളളിം  നല്കേമാന്  സമാധനികണളിം,  അതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേളളിം  ഇമൗ  ബജറനിലണച.
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതുകപമാകലെ,  ഭമാവനി  കകേരളത്തനികന്റെ
വനികേസനത്തനില് പ്രധമാന പങച വഹനികകണ ഒരു കമഖലെയമാണച,  വനികനമാദസഞമാര
കമഖലെ.  മലെബമാറനികലെ  വനികനമാദസഞമാരകമഖലെകയ  ഉപകയമാഗപടുത്തമാന്
തുടങനിയനിരനിക്കുന.  കകേമാടനികണകനിനച  രൂപ വരുമമാനമുണമാക്കുന്ന ഇമൗ കമഖലെകയ
അവഗണനിചകലമാ എന്നച കേഴനിഞ്ഞകേമാലെത്തച അധനികേമാരത്തനിലെനിരുന്ന ഭരണമാധനികേമാരനികേള്കച
കതമാനളിംവനിധളിം  മലെബമാറനികലെ  വനികനമാദസഞമാര  കമഖലെകയ  ഉപകയമാഗകപടുത്തമാന്
സമാധനിക്കുളിം.   സമാമത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  ഘടത്തനിലെമാണച   അകദഹളിം  ബജറച
അവതരനിപനിചതച.  എന്നമാല്  ഇമൗ  പ്രതനിസനനിയുളളതുകകേമാണച,  ഒരു  ഗമാസച  ചമായ
മൂന്നമാകനി വനിഭജനിചച  കുടനിചമാല് മതനികയന്ന സമശപനമല  അകദഹളിം സസശകേരനിചതച.
സമാമത്തനികേ  പ്രതനിസനനി  രമാജരത്തുണമാകുകമമാള്,  അതനില്നനിനളിം  രമാജരകത്ത
കേരകേയറണകമങനില്,  ലെഭരമമായ കമഖലെയനില്നനിന്നച  സമത്തച കനടനികയടുത്തച,  ഇമൗ
സളിംസമാനത്തനികന്റെ  വനികേസനത്തനിനമാവശരമമായ  രശതനിയനില്  പണമുപകയമാഗനിചച,
രണമൂന്നച വര്ഷളിം കകേമാണച എലമാ കമഖലെയനിലമുള്ള ജനങളകട ജശവനിതനനിലെവമാരളിം
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കമചകപടുത്തമാന്  കേഴനിയുന്നതരത്തനിലള്ള  അകദഹത്തനികന്റെ  സമശപനകത്ത
എലമാവനിധത്തനിലളിം പനിന്തുണയ്ക്കുകേയമാണച  കചകയ്യണതച.  മണ്ഡലെങളനികലെ വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേകളക്കുറനിചച  പത്രങകളമാടച  പറയുകേ  മമാത്രമല,  ഇമൗ
സമശപനത്തനിനമാവശരമമായ  സര്വ്വ  പനിന്തുണയുളിം  അകദഹത്തനിനച  നല്കുകേ  എന്ന
നനിലെപമാടുകൂടനി  നമള്  സസശകേരനികണളിം.  ഒരുകേമാരരളിം  കൂടനി  പറഞ്ഞച
അവസമാനനിപനികമാളിം.   ഇവനികട  ഇടയനിടയച  ചനിലെ  കേക്ഷെനികേള്   1977  -കലെ
കതരകഞ്ഞടുപനികന  ബനകപടുത്തനി   പറയമാറുണച.   അതച   ഇന്തരന്  സസമാതനര
സമമാദനത്തനിനുകശഷളിം ഇവനികട നടന്ന കതരകഞ്ഞടുപ്പുകേളനില്നനിനളിം വരതരസമമാണച.
ഇവനിടകത്ത ജനമാധനിപതരകത്തയുളിം സസതന പത്രപ്രവര്ത്തനകത്തയുളിം നശതനിനരമായ
വരവസകയയുളിം  തകേര്ത്ത  നനിലെപമാടുകേളനിലൂകട,  കലെമാകേത്തനികലെ  ഏറവളിം  വലെനിയ
ജനമാധനിപതര രമാജരമമായ ഇന്തര അങകനതകന്ന നനിലെനനില്ക്കുകമമാ എന്ന സളിംശയളിം
ഉടകലെടുത്ത ഒരു  കേമാലെഘടമമായനിരുന അതച. ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനി പനിണറമായനി
വനിജയനടകമുള്ള  അകനകേളിം  കചറുപകമാകര  അടനിയന്തരമാവസകമാലെത്തച  മര്ദനിചച
ജയനിലെനിലെടചനിരുന.   ഇന്തര ഇനനി ജനമാധനിപതരത്തനികലെയച  തനിരനിചവരുകമമാ എന്നച
സളിംശയനിച   അസസമാഭമാവനികേമമായ  കേമാലെഘടത്തനില്  ഇന്തരന്  ജനമാധനിപതരകത്ത
രക്ഷെനികമാന്,  ജയനിലെനിലണമായനിരുന്ന വനിവനിധ കേക്ഷെനികേളനികലെ കനതമാകനമാര്  പുറത്തു
വന്നകപമാള് ഒരുമനിചകചര്ന്നച  രണച   ദനിവസളിംകകേമാണച  ജനതമാപമാര്ടനി  രൂപശകേരനിചച,
ഒരമാഴ്ച  കകേമാണച  പ്രകേടനപത്രനികേ  തയ്യമാറമാകനി  ജനങകള  കതരകഞ്ഞടുപനില്
അഭനിമുഖശകേരനിച.  ആ  ഘടത്തനില്  ഇന്തരന്  ജനമാധനിപതരകത്ത  സളിംരക്ഷെനികമാന്
ഇന്തരമാ  രമാജരത്തനികലെ മമാര്കനിസ്റ്റേച  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനിയുളിം  അതനികന്റെ കൂകട  നനിന.
അവര് അധനികേമാരത്തനില് വരനികേകയമാ അതനികന്റെ പങച പറ്റുകേകയമാ കചയനില.  വരുകന്നമാ
എന്നച  കചമാദനിചകപമാള്  കപമാലളിം  ഞങള്  ഇല  എന്നച  പറയുകേയമാണച  കചയതച.
ജനതമാപമാര്ടനികയമാകടമാപളിം  കചര്ന്നനികല  എന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരളിം,  അന്നച
ജനതമാപമാര്ടനിയനില്    ഇന്തരന്  ജനമാധനിപതരളിം  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  സകേലെ
പ്രസമാനങളളിം   ഒരുമനിചണമായനിരുന  എന്നമാണച.  അതനിനുകശഷളിം  പുതനിയ  പലെ
ഘടകേങളമുണമായനി,  പനിന്നശടച  വനിഭജനിചകപമായനി.  പകക്ഷെ  1977-ല്  ജനതമാപമാര്ടനി
വനിജയനിചനിലമായനിരുകന്നങനില്,  ഇന്നച   കേമാണുന്ന  ഇമൗ  ജനമാധനിപതരത്തനികന്റെ
തതസശമാസവളിം  പത്രമാസളിം  നമാളിം  പറയുമമായനിരുന്നനില.   കതരകഞ്ഞടുപച  കേഴനിഞ്ഞു,
ബനി.കജ.പനി.കച  വലെനിയ വനിജയളിം.  അതച  പണളിം ഉണമായനിരുന.  ശശ.  വമാജ്കപയച
പ്രധമാനമനനിയമായനി,  അഞച കകേമാലകത്ത ഭരണളിം അവസമാനനിക്കുകമമാള്,  വമനിച
ഭൂരനിപക്ഷെകത്തമാകട  അകദഹളിം  തകന്ന  തനിരനിചവരുകമന  ധരനിച  ഒരു
കേമാലെമുണമായനിരുന.  പകക്ഷെ  അങകന  സളിംഭവനിചനില.   അതുകപമാകലെതകന്ന
ഉത്തര്പ്രകദശനില്  രണമൂന്നച  പ്രമാവശരളിം  ബനി.കജ.പനി.  അധനികേമാരത്തനില് വന്നനിരുന.
അവകര  അധനികേമാരത്തനില്  നനിനളിം  മമാറമാന്  ഇന്തരയനികലെ  ജനങള്കച  സമാധനിച.
ഇകതമാരു ജനമാധനിപതര രമാജരമമാണച,  ഏകേമാധനിപതനികേള്ക്കുളിം മതതശവ്രവമാദനികേള്ക്കുളിം
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ഇഷളിംകപമാകലെ   നൃത്തളിംചവനിടമാനുള്ള  മണല.   ഇന്തരയനികലെ  പമാവകപട,  വസ്തുത
മനസനിലെമാക്കുന്ന  ജനങള്  അടനിസമാനപരമമായനി  ഏതച  മതവനിശസമാസനികേളമായമാലളിം
ഇന്തരന്  ജനമാധനിപതരളിം  സളിംരക്ഷെനികമാന്  സന്നദ്ധരമാണച.  ഭമാവനിയനില്
ഉത്തര്പ്രകദശനികലെന്നല, മകറവനികടയമായമാലളിം ജനവനിരുദ്ധമമായ, മതസമൗഹമാര്ദത്തനിനച
വനിരുദ്ധമമായ  സളിംഭവ  വനികേമാസങള്  ഏകതങനിലളിം  സമാഹചരരത്തനില്  ആ
സളിംസമാനങളനിലണമാവകേയമാകണങനില്  അതനികന പരമാജയകപടുത്തമാന് കേഴനിവള്ള
പുതനിയ ശക്തനി ആ സളിംസമാനങളനില് വളര്നവരുകമന്നച  കേഴനിഞ്ഞകേമാലെമാനുഭവങള്
നകമ  കബമാധരകപടുത്തുനണച.  ഞമാന്  മറച  രമാഷശയകേമാരരങകളക്കുറനിചച
പരമാമര്ശനികമാത്തതനിനച   കേമാരണളിം,  കേഴനിഞ്ഞകേമാലെത്തച  പറഞ്ഞതുകപമാകലെ
എനനികകകന്റെ  കേക്ഷെനികയകറനിചച  പറയമാന്  സമാധനികനില,  ഞങള്  വളകര
ദര്ബലെരമാണച.   ഇന്തരന് ജനമാധനിപതരകത്ത വശണളിം സജശവമമാക്കുന്ന കേമാരരത്തനില്
എങകന  പ്രവര്ത്തനികമാന്  കേഴനിയുകമന്നച  സഹപ്രവര്ത്തകേരുമമായനി  ചര്ചകചയ്യുന്ന
ഘടമമായതുകകേമാണച ഞമാന് കൂടുതല് വനിശദശകേരനിക്കുന്നനില.  തകന്റെ കകകേയനില് കേനിടനിയ
കേരുകകള  ഫലെപ്രദമമായനി  ഉപകയമാഗകപടുത്തനികകമാണച  സളിംസമാനകത്ത
വളര്ചയനികലെയച  കകേമാണകപമാകേമാന്  പരനിശമനിക്കുന്ന  നമ്മുകട  ബഹുമമാനകപട
ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനിയുകട സമശപനങകള പരനിപൂര്ണമമായനി അളിംഗശകേരനിചകകേമാണച,
ഞമാന് ഇമൗ കവമാടച ഓണ് അകമൗണനികന അളിംഗശകേരനിക്കുന. 

ശശ  .   കകേ  .   കകേ  .   രമാമചനന് നമായര്:   സര്,  ഇമൗ കവമാടച ഓണ്  അകമൗണനികന
ഞമാന്  സഹര്ഷളിം  അനുകൂലെനിക്കുന.  "ഭമാരതകമന്ന  കപര്  കകേടമാല്  അഭനിമമാന
പൂരനിതമമാകേണമന്തരളിംഗളിം,  കകേരളകമന  കകേടമാകലെമാ  തനിളയണളിം  കചമാര  നമുക്കു
ഞരമ്പുകേളനില്"  എനപമാടനിയ  വള്ളകത്തമാളനികന  ഞമാന്  സരനിക്കുന.
ആത്മമാഭനിമമാനമുള്ള ഓകരമാ മലെയമാളനിയുകടയുളിം ഞരമ്പുകേളനില് കചമാരത്തനിളപ്പുണമാക്കുന്ന
ബജറമാണച ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി ഇവനികട അവതരനിപനിചതച.  ഇമൗ
ബജറച  കകേരളത്തനികന്റെ  വനികേസന  ചരനിത്രത്തനികലെ  അവനിസരണശയ
സളിംഭമാവനയമായനിരനിക്കുളിം.   പഞവതര  പദ്ധതനി  കവണ  എന്നച  കകേനഗവണ്കമന്റെച
തശരുമമാനനിച  സന്ദര്ഭത്തനില്  പഞവതര  പദ്ധതനിയനിലൂന്നനി  നനിനകകേമാണച
അവതരനിപനിച  ഒരു ബജറമാണനിതച.  കകേരളത്തനികന്റെ പുകരമാഗമനപരമമായ വനികേസന
കകപതൃകേളിം  മുകന്നമാട്ടുകകേമാണകപമാകുന്നതനിനുളിം  പുതനിയ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്
ശക്തനികപടുത്തുന്നതനിനുമമാണച  ഇമൗ  ബജറച  ഉമൗന്നല്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച.
ആകഗമാളശകേരണളിം  ഒരു  പരമാജയമമാകണന്നച  ഇമൗ  അടുത്തകേമാലെത്തച  മുതലെമാളനിത്ത
രമാജരങള്തകന്ന  വനിലെയനിരുത്തുകേയുണമായനി.   ആകഗമാളശകേരണത്തനികന്റെ  ഫലെമമായനി
അസമതസങളളിം ജശവനിതദരനിതങളളിം വര്ദ്ധനിക്കുകേയമാണുണമായതച. ആ തനിരനിചറനിവനില്
നനിനകകേമാണച ഇടതുപക്ഷെ ബദല് നയങള് ഉയര്ത്തനിപനിടനിചകകേമാണള്ള ഇമൗ ബജറച
കകേരളകത്ത  പുതനികയമാരു  ദനിശമാകബമാധത്തനികലെയമാണച  നയനിക്കുന്നതച.  കകേരളത്തനില്
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ഇടതുപക്ഷെ  ബദല്  നയങള്  രൂപകപടകതങകനകയന്നച  ചരനിത്രപരമമായനി
പരനികശമാധനികകണ  കേമാരരമമാണച.  കകേരളളിം  ഇന്നച  ഇന്തരയമാകകേ  മമാതൃകേയമാണച.
കലെമാകേകത്ത  വനികേസനിത  രമാജരങള്കകമാപളിം  കകേരളവളിം  സപ്രധമാന  കമഖലെകേളനില്
പുകരമാഗതനി കകേവരനിച.  ആകരമാഗരളിം, വനിദരമാഭരമാസളിം, സമാമൂഹര-സരക്ഷെമാ കമഖലെകേള്
എന്നനിവയനിലെമാണച ഈ കനടളിം കകേവരനിചതച. ഇത്തരളിം കനടങള് സസമായത്തമമാകമാന്
കകേരളത്തനിനച  ഒകടകറ  ചരനിത്രപഥങളനിലൂകട  സഞരനികകണനിവന.  അതച
കകേരളത്തനികന്റെ  ചരനിത്രമമാണച.   ഒരു  കേമാലെത്തച  ഭമാന്തമാലെയമമായനിരുന്ന  കകേരളകത്ത
ഇന്നകത്ത നനിലെയനികലെത്തനിക്കുന്നതനിനച ആരമാണച സളിംഭമാവന കചയതച?  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച
ഇടതുപക്ഷെ  പ്രസമാനങളമാണച  ഇന്നകത്ത  കകേരളമമാകനി  മമാറ്റുന്നതനില്
അതനിമഹത്തമായ സളിംഭമാവനകേള് നല്കേനിയതച.  കതമാട്ടുകൂടമാത്തവരുളിം തശണനികടമാത്ത
വരുളിം  ദൃഷനിയനില്കപടമാല്  കദമാഷമുള്ളവരുമമായ  ഒരു  ജനസമൂഹളിം  ജശവനിച
നമാടമാണനിതച.   വഴനി  നടകമാനുളിം  മമാറച  മറയമാനുളിം  സസമാതനരളിം  നനികഷധനിചവകര,
നകവമാതമാന  നമായകേനമാരമായ  ശശനമാരമായണഗുരുവളിം  മഹമാനമായ  അയ്യങമാളനിയുളിം
അയ്യമാകവകുണ്ഠസസമാമനികേളളിം ചടമനിസസമാമനികേളളിം വമാഗ്ഭടമാനന്ദനുളിം അടകമുള്ളവരുകട
മഹത്തമായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂകട  ഉഴുതുമറനിച  ഈ  കകേരളത്തനില്  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച
പ്രതരയശമാസത്തനില്  അടനിയുറചച  നനിനകകേമാണച  പുന്നപ്ര  വയലെമാര്,  കേയ്യൂര്,
കേരനിവളര്,  കേമാവളിംപമായനി അടകമുള്ള അകനകേളിം സമര പരമരകേളകട  ഉലന്നമമായനി
രൂപകപട ആദരകത്ത കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച ഗവണ്കമന്റെമാണച കകേരളത്തനികന്റെ പുകരമാഗതനികച
അടനിസമാന  ശനിലെയനിടതച.   അതനികനത്തുടര്നവന്ന  ഇടതുപക്ഷെ  ഗവണ്കമനകേള്
കകേരളത്തനിനച മഹത്തമായ സളിംഭമാവനകേള് നല്കേനി.  പനിന്നശടച വന്ന ഗവണ്കമന്റെമാണച
ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമളിം  പമാസമാകനിയതച.  കകേരളത്തനികലെ ജനനിത്തളിം അവസമാനനിപനിച
കകേമാണച ഭൂ ഉടമമാ ബനങളനില് മമാറളിം വരുത്തനിയതനികന്റെ ഫലെമമായനി കകേരളത്തനികന്റെ
സമാമത്തനികേ കമഖലെയുകട  പുകരമാഗതനിയച  അടനിസമാനപരമമായ മമാറളിം  വരുത്തനിയതച
ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമമമാകണന്നച സമാമത്തനികേ ശമാസജ്ഞരുളിം ചരനിത്രകേമാരനമാരുകമലമാളിം
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച.  തുടര്ന്നച  സമാക്ഷെരതമാ  യജ്ഞവളിം  ജനകേശയമാസൂത്രണ
പ്രസമാനവളിം  നനിലെവനില്  വന.  അതനിനുകശഷമുള്ള  ഈ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
ഇകപമാഴകത്ത ബജറച  കകേരളകത്ത സളിംബനനിചനിടകത്തമാളളിം  ഒരു വലെനിയ മമാറത്തനിനച
വനികധയമമാകേമാന്  കപമാകുകേയമാണച.  ജനകേശയമാസൂത്രണത്തനിനുളിം  സമാക്ഷെരതമാ
 യജ്ഞത്തനിനുളിം  കശഷമുള്ള  ഏറവളിം  ധശരമമായ  കേമാല്വയ്പമാണച  ഈ  ബജറനിലൂകട
ബഹുമമാനരനമായ കഡമാ. ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകേച നനിര്വ്വഹനിചനിരനിക്കുന്നതച.  

അടനിസമാന സമൗകേരര വനികേസനത്തനിനമായനി അന്പതനിനമായനിരളിം കകേമാടനി രൂപ
കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട  സമമാഹരനിചകകേമാണച  കകേരളത്തനികന്റെ  സമസ  കമഖലെകേകളയുളിം
പുനരുജ്ജശവനിപനിക്കുന്നതനിനുളിം ആകഗമാളവല്കരണ സമാമത്തനികേ നയങളനിലൂകടയുളിം
കനമാടച  പനിന്വലെനികല് നടപടനിയനിലൂകടയുളിം  കകേരളളിം  കനരനികടണനിവന്ന സമാമത്തനികേ
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മമാന്ദരകത്തയുളിം  വനികേസന  മുരടനിപനികനയുളിം  പ്രതനികരമാധനികമാനുളിം  മറനികേടകമാനുമുള്ള
ഏറവളിം  ഫലെപ്രദമമായ  നടപടനികേളമാണച  ഈ  ബജറനിലൂകട  പ്രഖരമാപനിചനിരനിക്കുന്നതച.
ഇതുവകരയുണമായ  വന്പുകരമാഗതനിയനില്  തങള്കച  പങനികലനള്ളതുകകേമാണമാണച
ഇതച  ഇടതുപക്ഷെ  നയങളനില്നനിനള്ള  വരതനിയമാനമമാകണനളിം  വലെതുപക്ഷെ
നയമമാണച  അളിംഗശകേരനിചനിരനിക്കുന്നകതനളിം  സസപ  ബ ജറമാകണനകമമാകക
ബഹുമമാനരനമായ  പ്രതനിപക്ഷെകനതമാവച  അടകമുള്ള  ആളകേള്  സൂചനിപനിചതച.  അതച
കകേള്ക്കുകമമാള്  കുഞന്നമരമാരുകട   പ്രസനിദ്ധമമായ  ഒരു  കേവനിതയമാണച  എനനികച
ഓര്മ വരുന്നതച.  

"നമാലകപര് കകേടമാല് നനിരകമാത്ത വസ്തുവശ- 

വമാലള്ള വമാനരനമാര്ക്കുളിം ചനിതളിംവരമാ" 

എന്നച കുഞന്നമരമാര് പറഞ്ഞതുകപമാകലെയമാണച.  പറയുകമമാള് നമാലകപര്കച
നനിരക്കുന്ന വസ്തുതകേള് പറയണളിം.  അങകനയുള്ള വമാദമുഖങള്കകേമാണച കകേരളശയ
സമൂഹകത്ത മറയമാന് കേഴനിയനില.  കകേരളത്തനികലെ പടനിണനിപമാവങള്ക്കുകവണനിയമാണച ഈ
ബജറനില്  ഏറവളിം  കൂടുതല്  തുകേ   നശകനിവചനിട്ടുള്ളതച.   പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
പനിന്നമാക  വനിഭമാഗങള്ക്കുളിം  അശരണരുളിം  ആശയരഹനിതരുമമായ  ആളകേളകട
കക്ഷെമത്തനിനുമകല തുകേ മമാറനിവചതച?  ജനസളിംഖരമാനുപമാതകത്തകമാള് കൂടുതല് തുകേ
പടനികേജമാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭമാഗങളകട കക്ഷെമത്തനിനമായനി വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.
സമാമൂഹരകക്ഷെമത്തനിനച വമനിച വര്ദ്ധനവച വരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ
സളിംരക്ഷെണത്തനിനച  1,000  കകേമാടനി  രൂപ,  ആര്ദ്രളിം  പദ്ധതനികച  1,130  കകേമാടനി  രൂപ,
ആശുപത്രനികേളകട വനികേസനത്തനിനച 2,410 കകേമാടനി രൂപ,  കേമാരുണര പദ്ധതനികച 380
കകേമാടനി രൂപ,  കൃഷനികച  2,106  കകേമാടനി രൂപ,  കപമാതുമരമാമത്തനിനച കമമാത്തളിം  12,557
കകേമാടനി രൂപ,  വനിലെകയറളിം തടയമാന് 1,250 കകേമാടനി രൂപ,  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.-കച
3,000  കകേമാടനി  രൂപ,  സശ  സളിംരക്ഷെണ  പദ്ധതനികേള്കച  1,130  കകേമാടനി  രൂപ,
മതരകത്തമാഴനിലെമാളനി  പുനരധനിവമാസത്തനിനച  150  കകേമാടനി  രൂപ,  ജശവനിത  കശലെശ
കരമാഗങള്കച  സമൗജനര  മരുന്നച  വനിതരണളിം  ഉള്കപകട  പദ്ധതനികേളളിം
നനിര്കദശങളളിംവഴനി  ഈ  ഗവണ്കമന്റെച  ആരുകട  പക്ഷെത്തമാണച  നനില്ക്കുന്നകതന്നച
വരക്തമകല?  ഇതകല ഇടതുപക്ഷെ നയളിം.  കകേരളത്തനികലെ പടനിണനിപമാവങളകടയുളിം
ബദ്ധനിമുടച  അനുഭവനിക്കുന്നവരുകടയുളിം  പമാവകപടവരുകടയുളിം  പക്ഷെത്തച  നനിനകകേമാണച
അവരുകട കക്ഷെമത്തനിനുളിം ഐശസരരത്തനിനുളിംകവണനി ബജറനില് തുകേ നശകനിവയ്ക്കുകമമാള്
അതച ഇടതുപക്ഷെ നയമകലന്നച എങകന പറയമാന് കേഴനിയുളിം.   ഈ നയങളനിലൂകട
കകേരളളിം അഭൂതപൂര്വ്വമമായ പുകരമാഗതനിയനികലെയച കുതനികമാന് കപമാകുകേയമാണച. കേഴനിഞ്ഞ
9  മമാസളിംകകേമാണച  ഒചച  ഇഴയുന്നതുകപമാകലെയമാണച  ഇവനികട   ഭരണളിം  മുകന്നമാടച
കപമാകുന്നകതന്നമാണച പ്രതനിപക്ഷെളിം ആകക്ഷെപനിക്കുന്നതച.  കേഴനിഞ്ഞ അഞച വര്ഷകത്ത
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യു.ഡനി.എഫച.  ഭരണത്തനികന്റെ  മമാലെനിനരളിം  നശകമാന്  എത്ര  സമയളിം  കവണളിം;   ആ
മമാലെനിനരളിം  തുടചനശകണകമങനില്  വര്ഷങള്  കവണനിവരനികല?   മമാലെനിനരങളമാല്
കൂമമാരമമായനികനിടന്ന  ഈ  കകേരളകത്ത  കേഴനിഞ്ഞ  അഞച  വര്ഷകത്ത
ഭരണത്തനില്നനിന്നച  ശുദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനച എത്ര സമയളിം കവണനിവരുളിം.  

അഴനിമതനികമാരുകടയുളിം ദലമാളനമാരുകടയുളിം വനിഹമാര രളിംഗമമായനിരുന്ന കപമാതുമരമാമത്തച

വകുപച   അഴനിമതനി  രഹനിതവളിം  സളിംശുദ്ധവമമാക്കുന്നതനിനച  ശശ.  ജനി.  സധമാകേരകന്റെ

കനതൃതസത്തനില്  നടക്കുന്ന ശമങള് ഇവര് കേമാണുന്നനികല?  കപമാതുവനിദരമാലെയങള്

സളിംരക്ഷെനികകണതമാണച.  അതച  തങളകടതമാകണന്ന  കപമാതുകബമാധളിം  ഈ  നമാടനിലെമാകകേ

വളര്നകേഴനിഞ്ഞനികല?   വനിദരമാലെയങള്  അന്തമാരമാഷ  പഠന  കകേനങളമാകമാനുള്ള

കേര്മ  പരനിപമാടനികേളകല  വനിദരമാഭരമാസ  വകുപനില്  നടക്കുന്നതച.  പടനികേജമാതനി/

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭമാഗങള്കച  നമാഥനുളിം  സളിംരക്ഷെകേനുമുകണന്ന  കതമാന്നല്

അവര്ക്കുണമായതച  ഈ  കേമാലെഘടത്തനിലെകല;  നനയുകടയുളിം  വശകണടുകലെനികന്റെയുളിം

പമാതയനികലെയച  കേമാര്ഷനികേ  രളിംഗകത്ത  തനിരനികകേ  കകേമാണവരനികേയകല  കചയ്യുന്നതച;

കൃഷനിയുകട  നന  തനിരനിചറനിഞ്ഞച  കൃഷനിയനികലെയച  മടങ്ങുകേകയന്ന  മുദ്രമാവമാകേരളിം

ജനങളകട  മനസനികലെയച  എത്തനികചര്ന്നതച  ഈ  കേമാലെഘടത്തനിലെകല;  കതമാഴനില്

കമഖലെയനില്  സമമാധമാനത്തനികന്റെയുളിം  സമൗഹമാര്ദത്തനികന്റെയുളിം  അന്തരശക്ഷെമുണമായതച

ഈ കേമാലെഘടത്തനിലെകല?  ആകരമാഗരരളിംഗത്തച  ധശരമമായ ചുവടുവയളിം  മമാറങളമകല

ഈ ചുരുങനിയ സമയത്തനിനുള്ളനിലണമായതച.  

കതമാടുകേള്,  പുഴകേള്,  തണശര്ത്തടങള്,  സസമാഭമാവനികേമമായ  നശകരമാഴുകച

സളിംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനുളിം  വരള്ച  പ്രതനികരമാധനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള് എന്നനിവ

എന്തുകകേമാണച ഇവര്കച കബമാദ്ധരകപടുന്നനില.  അരനിയുകട വനിലെകയറളിം തടയുന്നതനിനച

അരനികടകേള് വരമാപകേമമാക്കുന്ന ശമങളളിം  മതരകത്തമാഴനിലെമാളനികേള്,  പരമരമാഗത

കതമാഴനിലെമാളനികേള്  ഇവരുകട  കമഖലെയനിലണമായ  മമാറങളളിം  എന്തുകകേമാണച  ഇവര്

കേമാണുന്നനില.   കപമാതുകമഖലെമാ  സമാപനങള്  ലെമാഭത്തനികലെയച  മമാറുകേയകല?   ഈ

പ്രവര്ത്തനങള്കകലമാളിം  അതനിസമൃദ്ധമമായനി  കനതൃതസളിം  നല്കേനി  ഉറചതുളിം

നനിശയദമാര്ഢരകത്തമാടുളിംകൂടനിയ  നവകകേരള  മനിഷന്  പദ്ധതനിയനിലൂകട  കകേരളകത്ത

മുകന്നമാടച  നയനിക്കുന്ന ആദരണശയനമായ ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനിയുകട ശമങകള

ദര്ബലെകപടുത്തമാനുള്ള പമാഴ്ശമങളകല പ്രതനിപക്ഷെളിം ഇവനികട നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുന്നതച.

ഈ  ശമങള്  കേമാണുകമമാള്  കകേരളത്തനികന്റെ  പ്രനിയകപട  കേവനി  കകേ.  സനി.

കകേശവപനിള്ള എഴുതനിയ ഒരു കേവനിതയമാണച ഓര്മവരുന്നതച.  
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"കക്ഷെമാഭനികനിലളിം കതല്ലുമനിളകേമാ സമാധുമമാനസളിം 

ചൂകടരനിചപനിടനിചശടനില് കേടല്കവള്ളളിം തനിളയ്ക്കുകമമാ?” 

ചൂകടരനിചപനിടനിചമാല്  കേടല്കവള്ളത്തനിനച  തനിളയമാന്  കേഴനിയനില.  ഉറച
തശരുമമാനകത്തമാടുകൂടനി ഈ ഗവണ്കമന്റെച മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകമമാള് ആ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
പ്രവര്ത്തനങകള വനിമര്ശനമാത്മകേമമായനി കേമാണുന്നതനില് കതറനില.  പകക്ഷെ അതനികന
ദര്ബലെകപടുത്തമാനുള്ള  പരനിശമങള്  കകേരള  സമൂഹത്തനിനച  ഒരനികലളിം
അളിംഗശകേരനികമാന് കപമാകുന്നനില.  

കകേനഗവണ്കമന്റെച  കകേരളകത്തമാടച  ശത്രുതമാപരമമായ  മകനമാഭമാവമമാണച
കേമാണനിക്കുന്നതച. കകേരളത്തനിനര്ഹമമായ വനിഹനിതളിം നല്കുന്നനില എന്നച ഈ സഭയകല
പ്രകമയളിം പമാസമാകനി അളിംഗശകേരനിചതച. കനമാടച പനിന് വലെനികലെനികന്റെയുളിം കകേരളത്തനിനര്ഹമമായ
അരനി  വനിഹനിതളിം   നല്കേമാതനിരനിക്കുന്നതനികന്റെയുളിം  കപരനില്  കകേനഗവണ്കമന്റെച
കകേരളകത്തമാടുകേമാണനിക്കുന്ന ശത്രുതമാപരമമായ സമശപനകത്ത സളിംബനനിചച ഈ സഭ
കഘമാരകഘമാരളിം  വനിശദമമായനി ചര്ച കചയ്യുകേയുണമായനി.  അതനികലെ സനിരനിറച എന്തമാണച?
കകേരളത്തനിനര്ഹമമായ വനിഹനിതളിം നനികഷധനിക്കുകമമാഴുളിം അര്ഹമമായതച തരമാതനിരനിക്കുകമമാഴുളിം
ശത്രുതമാപരമമായ  സമശപനളിം  സസശകേരനിക്കുകമമാഴുളിം  നമാകമലമാളിം  ഒരുമനിചച  മുകന്നമാടച
കപമാകകേണ  ഒരു  സന്ദര്ഭമകല  ഇന്നനിവനികട  സളിംജമാതമമായനിരനിക്കുന്നതച.  കനമാടച
പനിന്വലെനികല്  നടപടനിയനിലൂകടയുളിം  ബഹുരമാഷ  കുത്തകേവല്കരണത്തനിലൂകടയുളിം
വര്ഗ്ഗശയ  പ്രചമാരണത്തനിലൂകടയുളിം  കകേരളത്തനികന്റെ  സമാമത്തനികേ  കമഖലെയുളിം
മതസമൗഹമാര്ദവളിം  സമാകഹമാദരരവളിം  തകേര്ക്കുന്ന കകേനഗവണ്കമന്റെച  നയങള്കകതനികരയുളിം
ആര്.എസച.എസച.,  സളിംഘപരനിവമാര്  ശക്തനികേള്കകതനികരയുളിം  മതനനിരകപക്ഷെ
ശക്തനികേള് കയമാജനിച നശകങണ കേമാലെഘടമകല  ഇന്നച  സളിംജമാതമമായനിരനിക്കുന്നതച?
യു.പനി.യനികലെ  കതരകഞ്ഞടുപനികനപറനി  എനനികച  മുമച  സളിംസമാരനിച
ശശ.  വനി.  അബ്ദുറഹനിമമാന് പറയുകേയുണമായനി.  യു.പനി.യനികലെ കതരകഞ്ഞടുപച ഫലെവളിം
അതകല സൂചനിപനിക്കുന്നതച?  അതുകകേമാണച ഇടതുപക്ഷെകത്ത തകേര്കമാന് അനമമായ
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  വനികരമാധളിംമൂലെളിം  ബനി.കജ.പനി.യുമമായനി  കൂട്ടുകൂടുകേയല  പ്രതനിപക്ഷെളിം
കചകയ്യണതച.   ഇമൗ  സമശപനളിം  കകേരളസമൂഹളിം  ഒരനികലളിം  അളിംഗശകേരനികമാന്
കപമാകുന്നനില. 

ശശ  .    കകേ  .    കുഞ്ഞനിരമാമന്:  സര്,  യു.പനി.  കതരകഞ്ഞടുപച   എലമാവര്ക്കുളിം ഒരു
മമാതൃകേയമാകണന്നമാണച  പറയുന്നതച.  ഇതനില്  ഏറവളിം  വലെനിയ  നഷമുണമായതച
കകേമാണ്ഗ്രസനിനമാണച.  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം ബനി.കജ.പനി.യുളിം  'മുന്നണനി-മുന്നണനി'  എനപറയുന്നതച
മമാത്രമല,  കേര്ണമാടകേ മുന്മുഖരമനനിയുളിം രമാജരരക്ഷെമാമനനിയുമമായനിരുന്ന എസച.  എളിം.
കൃഷ്ണ,  ബനി.കജ.പനി.യനില് കചരമാന് കപമാകുനകവന്ന കേമാരരളിം തമാങള്കറനിയമാകമമാ? 
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ശശ  .    കകേ  .    കകേ  .    രമാമചനന്  നമായര്:  സര്,  തശര്ചയമായുളിം.  ഒരുപമാടച
അധനികേമാരകകമാതനിയുള്ളവര് കകേമാണ്ഗ്രസനില് നനിന്നച വനിടച ബനി.കജ.പനി.യനില് കചര്ന
കകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഞമാന് കേണ്ക്ലൂഡച കചയ്യുകേയമാണച.  അതുകകേമാണച എനനികച
ഒരു കേമാരരളിം പറയമാനുള്ളതച,  അനമമായ കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച വനികരമാധളിം ഉകപക്ഷെനികണളിം.
കേമാരണളിം  കുരുകക്ഷെത്ര  യുദ്ധളിം  കേഴനിഞ്ഞച  ധൃതരമാഷകര  വന്ദനികമാന്  കപമായ
പമാണ്ഡവന്മമാരനില് ഭശമകന ആലെനിളിംഗനളിം കചയച  കകേമാലമാന് ശമനിച.  ആലെനിളിംഗനളിം
കചയ ധൃതരമാഷര്കച  ശശകൃഷ്ണന്  ഒരു ഉപകദശളിം കകേമാടുത്തു. 

'ഇനകമമാനണച പറയുന്നതച 

നനിനകനിനനിയുളിം നലതു കതമാനകേനില് നലതച 

രമാഗമാദനികദമാഷങകളമാകക കേളഞ്ഞച 

കവരളിം കേളഞ്ഞച നന്ദനന്മമാരുമമായനി കയമാജനിച കപമാവകേ'. 

എന്നച  ശശകൃഷ്ണന്  ധൃതരമാഷകര  ഉപകദശനിചതുകപമാകലെ  കകേരളത്തനികന്റെ
നനയ്ക്കുകവണനി, കകേരളത്തനികന്റെ കപമാതുതമാലരരളിം സളിംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കയമാജനിചനനിന്നച
മതസമൗഹമാര്ദവളിം സമാകഹമാദരരവളിം സളിംരക്ഷെനിചകകേമാണച കകേരളത്തനികന്റെ  കനടങള്
സളിംരക്ഷെനികമാന് ഒരുമനിചകപമാകകേണ സന്ദര്ഭളിം  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിനച   പ്രതനിപക്ഷെത്തനിനച
സത്ബദ്ധനിയുണമാകേകടകയന്നച  സൂചനിപനിചകകേമാണച  ഇമൗ  ഉപധനമാഭരര്തനകയ
സഹര്ഷളിം പനിന്തമാങനികകമാണച ഞമാന് എകന്റെ വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപനിക്കുന. 

ശശ  .    എല്കദമാസച   കുന്നപനിള്ളനി:   സര്,  ഞമാന്  ഇമൗ  കവമാടച  ഓണ്
അകമൗണനികന  എതനിര്ക്കുകേയമാണച.   ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനില്
വന്നകശഷളിം  എലമായനിടത്തുളിം  ഭരണസളിംഭനമമാണച.   9  മമാസളിം  കകേമാണച  ഭരണ
പരമാജയത്തനികന്റെ  പടുകുഴനിയനികലെയച  ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെച    കൂപ്പുകുത്തുന്ന കേമാഴ്ചയമാണച
ജനങള്കച  കേമാണമാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതച.   ഇമൗ  ഗവണ്കമന്റെച  അധനികേമാരത്തനില്
വന്നകശഷളിം  പദ്ധതനി  അടങലെനികന്റെ  50  ശതമമാനളിം  തുകേ  മമാത്രകമ  കചലെവഴനികമാന്
സമാധനിചനിട്ടുള.  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫച. ഗവണ്കമന്റെച  ആദരവര്ഷളിം 97.9 ശതമമാനളിം
കചലെവഴനിചകവന  പറയുകമമാള്  അതുതകന്നയമാണച  പ്രവര്ത്തനമനികേവനില്
യു.ഡനി.എഫുളിം  എല്.ഡനി.എഫുളിം  തമനിലള്ള  അന്തരകമനള്ളതച  സൂചനിപനികകട.
നമ്മുകട  എളിം.എല്.എ.മമാരുകട  ആസനിവനികേസന  ഫണച  കപമാലളിം  കചലെവഴനികമാന്
കേഴനിയുന്നനില.  പചമരകത്തമാടച   ഇങകനയമാകണങനില്  ഉണകമരകത്തമാടച
എന്തമായനിരനിക്കുളിം ഇവനികട കചയ്യമാന്   കപമാകുന്നതച?  ഇകപമാള് ബഹുമമാനകപട മനനി
പ്രഖരമാപനിചനിരനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേകളലമാളിം  കവറുളിം  ഭമാവനയമാണച.   വനികദശനികേളകട
പണമുപകയമാഗനിചച  ചനിടനി  നടത്തനി  ഫണച  കകേമാണവരുകമനളിം  വന്കേനിട  സമന്നര്
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പണളിം  നനികക്ഷെപനിക്കുകമനകമമാകക  പറയുന്ന  ഇമൗ  ബഹുമമാനര  സമാമത്തനികേ
ശമാസജ്ഞനമായ  മനനി  ആരമാകന്റെ  പുരയനിടത്തനികലെ  പുലെചല്ല്  കേണനിടച  പശുവനികന
വളര്ത്തുന്ന കേര്ഷകേകനകപമാകലെയമാണച.  

അങയുകട  2016-കലെ  ബജറച  വമായനിചകപമാള്,  എലമാവര്ക്കുളിം  വശടച
കകേമാടുക്കുകമന്നച  പറഞ്ഞു,  ഒരു  ഓടുകപമാലളിം  കകേമാടുത്തനില.   അകഗ്രമാ  പമാര്ക്കുകേള്
ആരളിംഭനിക്കുകമന പറഞ്ഞു,  ഒരു പത്തമായളിംകപമാലളിം തശര്ത്തനില.  കനലെചല്ല്  സളിംഭരണളിം
പറഞ്ഞു, ഒരു പുല്ലുകപമാലളിം സളിംഭരനിചനില.  സമാളിംസമാരനികേ സമുചയങള് പറഞ്ഞു, ഒരു
തറകല്ലുകപമാലളിം ഇടതമായനി അറനിയനില.  ആയനിരളിം കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള്
പറഞ്ഞനിടച   റൂടനില്  ഒരു  കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ബകസങനിലളിം  ഇറങനികയമാ?
ഇകതലമാളിം  നനിര്ത്തനികപമാകുന്ന  കേമാഴ്ചയമാണച  കേമാണുന്നതച.   രസകേരമമായ  ഒരു
സളിംഭവമുണച,  കറമാഡരനികേനില് ശുചനിമുറനികേള് പ്രഖരമാപനിച, അതുമമാത്രളിം നടന. പകക്ഷെ,
അതനിനച ചുമരുകേളനിലമാകയന മമാത്രകമയുള; അതമാണച ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ നയളിം.
അങയുകട കേനിഫ്ബനി കുടനി  ചമാപനിള്ളയമാകേമാനമാണച   സമാധരത.   ആദരമമാസളിം  ഇമൗ
കുടനികച 20,000 കകേമാടനി രൂപയുകട  വളര്ച ഉണമാകകേണതമായനിരുന.  പകക്ഷെ, 1024
കകേമാടനി രൂപയുകട വളര്ച മമാത്രകമ വന്നനിട്ടുള.  40,000  കകേമാടനി രൂപയുകട പദ്ധതനി
പ്രഖരമാപനിചനിടച  5,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  പദ്ധതനി  2032-ല്  നടപനിലെമാക്കുകമന്നച
പറയുന്ന മനനി, ഇമൗ കപമാക്കു കപമായമാല് അങയുകട പമാര്ടനിയമായ CPI (M) 2032-ല്
ഉണമാകേനില.    അതമാണച എനനികനിവനികട സൂചനിപനികമാനുള്ളതച. 

അസഹനിഷ്ണുതയുകട   പമാരമരതയനികലെത്തനിയനിരനിക്കുകേയമാണച   CPI  (M).
രമാവനികലെ  തമാനൂരനികലെ  അക്രമകത്ത  വനിമര്ശനികകണ  അവനിടകത്ത  ബഹുമമാനകപട
അളിംഗത്തനികന്റെ  അസഹനിഷ്ണുത  നമള്  കേണനികല?   ഇന്നകലെ  നനിയമസഭയനില്
ബഹുമമാനകപട  അളിംഗളിം  ശശ.  അനനില്  അകര  മുഖരമനനിയടകമുള്ള
കനതമാകനമാരുകട  കഫമാണ്  കകേമാളകേള്  കചമാര്ത്തനിയതനികനക്കുറനിചച  പറഞ്ഞനിടച
എന്തുണമായനി?  ഒനമുണമാകേമാന് കപമാകുന്നനില.  കഫമാണ് കകേമാളകേള് കചമാര്ത്തനിയതച
എലമാവര്ക്കുളിം  അറനിയമാവന്ന  കകേമാടയകത്ത   CPI(M)-കന്റെ  പ്രശസനമായ  ഒരു
കനതമാവമാണച  എനള്ളതുകകേമാണച  ഒരു  അകനസഷണവളിം  ഉണമാകേമാന്  കപമാകുന്നനില
എന്നച പറയമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  ഇതമാണച കകേരളത്തനികന്റെ   അവസ.
കകേരളളിം ഇന്നച  ഭമാന്തമാലെയമമായനി മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  കകേരളളിം 9 മമാസളിം കകേമാണച
പശഡനങളകട  നമാടമായനി  മമാറനിയനികല?  'കദവത്തനികന്റെ  സസന്തളിം  നമാടച'
'ക്രനിമനിനലകേളകട നമാടമാ'യനി മമാറനി.  

കേഴനിഞ്ഞ  ഇലെക്ഷെന്  സമയത്തച  ജനിഷയുകട  കപരുളിം  പറഞ്ഞച  ഇടതുപക്ഷെളിം
ഇവനികട  ഒഴുകനിയതച  മുതലെകണശരമാകണനള്ളതച  എലമാവര്ക്കുളിം വരക്തമമായനിരനിക്കുകേയമാണച.
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രമാവനികലെ  ഒരു  കുടനികയ  സ്കൂളനികലെകകമാ  കകേമാകളജനികലെകകമാ  ഒരുകനിവനിടുകമമാള്
തനിരനിചവരുന്നതുവകര  രക്ഷെനിതമാകളകട  മനസനില്  തശയമാണച.   എറണമാകുളകത്ത
സകഹമാദരനി മനികഷല് പള്ളനിയനില് മുട്ടുകുത്തനി പ്രമാര്തനിചച  ഇറങനിയനിടച പനികന്ന നമള്
കേമാണുന്നതച  പള്ളനി  കസമനികത്തരനിയനിലെമാണച.   സഹനികമാന്  കേഴനിയുകമമാ;  എന്തമാണച
ഇവനിടകത്ത  അവസ?  കപമാലെശസച  കസ്റ്റേഷനനില്  ഓടനികയത്തനിയ  രക്ഷെനിതമാകകളമാടച
നമാകള വരമാനമാണച കപമാലെശസച അധനികൃതര് പറഞ്ഞതച. 'ദമാ വന കദ കപമായനി'  എന്നച
പറയുന്നതുകപമാകലെയമാണച  ഇവനിടകത്ത  സശ  പശഡനകകസ്സുകേള്  വനകപമാകുന്നതച.
ഏതച അക്രമമമായമാലളിം ഏതച പശഡനമമായമാലളിം അതനികന്റെ ഒരു ഭമാഗത്തച  ഭൂരനിപക്ഷെളിം
CPI(M)- കേമാരമാകണനള്ള സതരളിം നമുകച മറകമാന് കേഴനിയനില.  മഹമാമമാരനി പടര്ന്നച
പനിടനിക്കുന്നതുകപമാകലെയമാണച   ഇന്നച   സശ  പശഡനളിം.   പശഡന  മരണങള്
ആത്മഹതരയമാകമാന് ഇമൗ സര്കമാരനിനച ഇത്ര കവമല് എന്തമാണച?.....   'തമാടനിയുള്ള
അപകന  കപടനിയുള'കവന്നച  പറയുന്നതുകപമാകലെ  ശശ.  പനി.  സനി.  കജമാര്ജച
സളിംസമാരനിചകപമാള്  ഇരടനി  സമയളിം  കകേമാടുത്തകലമാ;  ഒരു  മനിനനിട്ടുകൂടനി  എനനികച
തനകൂകട......  വമാളയമാറനികലെ  രണച  പനിഞ്ചു  കപണ്കുടനികേളകട  മരണളിം,  ജനിഷ്ണു
പ്രകണമായനിയുകട  മരണളിം,  എറണമാകുളകത്ത  മനികഷലെനികന്റെ  മരണളിം,  യുവനടനിയുകട
അനുഭവളിം, കകേമാചനിയനികലെ സദമാചമാര ഗുണകേളകട ആക്രമണളിം. 

മനി  .   കചയര്മമാന്:  .....പശസച..... കേണ്ക്ലൂഡച..... 

ശശ  .    എല്കദമാസച കുന്നപനിള്ളനി:  സര്,  ഞമാന് നനിര്ത്തുകേയമാണച.  കകേമാചനിയനില്
സദമാചമാര ഗുണകേള് അടനികചമാടനിച സമയത്തച അവനിടകത്ത കപണ്കുടനികേളളിം സശകേളളിം
ഓടുന്നതച  കേണകപമാള്  എനനികച  വനിഷമളിം  കതമാന്നനി.   ഇനനി  സശകേള്കച  ജശവനിചച
കപമാകേണകമങനില്  കേരമാകട   പഠനിചനിരനികണകമന്ന അവസയനില് എത്തനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.
ബഹുമമാനകപട  മനനി  സശകേള്ക്കുകവണനി  കുകറ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖരമാപനിചകലമാ;
സശകേള്കച  സമൗജനരമമായനി  കേരമാകട  പഠനിപനിക്കുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനികൂടനി
പ്രഖരമാപനികണകമന്നമാണച പറയുന്നതച. 

മനി  .   കചയര്മമാന്:  .....പശസച..... കേണ്ക്ലൂഡച..... 

ശശ  .    എല്കദമാസച   കുന്നപനിള്ളനി:   സര്,   ഞമാന്  നനിര്ത്തുകേയമാണച.    ഇമൗ
ഗവണ്കമന്റെച  സഭയകേത്തുളിം  പുറത്തുളിം  രണച  നശതനിയമാണച   നടപനിലെമാക്കുന്നതച.
ബഹുമമാനകപട  സഭമാ  ലെശഡര്  തകന്ന  'വമായനില്  വരുന്നതച  കകേമാതയച  പമാടച'
എന്നതുകപമാകലെ  പറയുന്നതച  യഥമാര്തത്തനില്  അളിംഗശകേരനികമാന്  കേഴനിയനില.
പ്രതനിപക്ഷെത്തനിനച  കേനികടണ  സമാമൂഹരനശതനി  ഉറപമാകണളിം.  ബഹുമമാനകപട
സശകകറമാടുള്ള  എലമാ  ആദരവളിം  ഉള്കകമാണകകേമാണച  ഞമാന്  പറയുകേയമാണച,
അങയുകട  ചനിലെ  റൂളനിളിംഗുകേള്  അകതക്കുറനിചച  ഞമാകനമാനളിം  പറയുന്നനില;  എന്നമാല്
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പുറത്തച  അതനികനക്കുറനിചച  സളിംസമാരമുണച.   അങച  അതച  പരനികശമാധനികണകമന്ന
കേമാരരളിം കൂടനി ഞമാന് സൂചനിപനിക്കുകേയമാണച.  അങച നനിഷ്പക്ഷെനമാകണന്നച    പറയുനണച;
ഞങള്  അതച  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.   അങച  നനിഷ്പക്ഷെത  നടപനിലെമാകണകമന്ന
കേമാരരളിംകൂടനി  സൂചനിപനിചകകേമാണച  അങകയമാടുള്ള  എലമാ  ആദരവളിം  ഒരനികല്കൂടനി
പറഞ്ഞുകകേമാണച ഞമാന് എകന്റെ വമാക്കുകേള് അവസമാനനിപനിക്കുന. 

(അദ്ധരക്ഷെകവദനിയനില്  മനി. കഡപഡ്യൂടനി സശകര്)

ശശ  .    ഇ  .    കകേ  .    വനിജയന്:  സര്,   കവമാടച  ഓണ്  അകമൗണനികന    ഞമാന്
അനുകൂലെനിക്കുന.   ഇന്നച  മഹമാനമായ വനിപവകേമാരനി  മമാര്കനികന്റെ സരണ പുതുക്കുന്ന
ദനിനമമാണച.  പുതനിയ മനുഷരകന, പുതനിയ കലെമാകേകത്ത കേണകകേമാണച അകദഹത്തനികന്റെ
സനിദ്ധമാന്തളിം  കലെമാകേമമാകകേ  പ്രചരനിപനിക്കുന്ന  കേമാലെയളവനിലെമാണച  കകേരളത്തനിലളിം
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനി  ശക്തനികപടച  വന്നതച.   കകേവലെളിം മമാര്കനിസളിം പഠനിചതുകകേമാണച
മമാത്രമമായനിരുന്നനില.  നമ്മുകട നമാടനികലെ കതമാഴനിലെമാളനികേളകട ഉജ്ജസലെമമായ സമരങകള
തുടര്ന്നമാണച.  അതനില് വലെനിയ പങച നനിര്വ്വഹനിചവരമാണച ബഹുമമാനകപട കഡമാ.  ടനി.
എളിം.  കതമാമസച  ഐസകേച  സൂചനിപനിചതുകപമാകലെ  ബജറനില്  ഏറവളിം  കൂടുതല്
ശദ്ധപതനിപനിചനിട്ടുള്ള കതമാഴനിലെമാളനി കമഖലെ, അതനില് കേയര് കമഖലെ. 'കേയര് പനിരനിക്കുളിം
കതമാഴനിലെമാളനികകമാരു  കേഥയുണച,  ഒരു  ഉജ്ജസലെ  സമര  കേഥ,  അതച  പറയുകമമാള്
എനകട നമാടനിനച അഭനിമമാനനികമാന് വകേയനികല'.  പുന്നപ്ര വയലെമാറനികന്റെ നമാടമാണനിതച.
അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായനി  മമാര്കനിയന്  ധനതതസ  ശമാസത്തനിലൂകട  ഇതുകപമാലള്ള
 ജനവനിഭമാഗങകള കേണകകേമാണച  പഠനളിം നടത്തനി രമാഷശയ പ്രവര്ത്തനളിം നടത്തുന്ന
ഒരു  ധനതതസ  ശമാസജ്ഞന്  എന്ന  നനിലെയമാണച  ബഹുമമാനകപട  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.
കതമാമസച ഐസകേച അവതരനിപനിച ഈ ബജറ്റുളിം അതനികന്റെ ഭമാഗമമായ  കവമാടച ഓണ്
അകമൗണളിം  പമാസമാകനിത്തരണകമന്നച  ആവശരകപടുന്നതച.  അതനികന്റെ  മര്മങള്
ഓകരമാ  പ്രശ്നങളമമായനി  ബനകപടച  കനമാകനിയമാല്  കബമാധരകപടുളിം.
വനിശദമാളിംശങളനികലെയച  പനിന്നശടച  വരമാളിം.    ഇതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി  രമാഷശയ പ്രശ്നങള്
ഇവനികട ഉയര്നവന.  നമുകച സകന്തമാഷനികമാന് വകേ നല്കുന്ന നനിലെയനിലെല ഇന്നച
ഇന്തരയുകട കപമാകച. വലെനിയ കതമാതനില് ആര്.എസച.എസച.-കന്റെ നനിയനണത്തനികലെയച
ഇന്തര  മമാറുകേയമാണച.   അതനിനനിടയമായ  രമാഷശയ  കേമാരണങള്  സഗമൗരവളിം  ചര്ച
കചയ്യമാകത  അതനികന  കനരനിടമാന്     ഇടതുപക്ഷെത്തനിനുളിം  ഇന്തരന്  ജനമാധനിപതര
പ്രസമാനത്തനിനുളിം കേഴനിയുകേയനില.  അധനികേമാരളിം  ഉറപനികമാന്  കകേമാണ്ഗ്രസച  എടുത്ത
നനിലെപമാടുകേളകട  ഭമാഗമമായമാണച  ഹനിന്ദു  കകേനശകേരണളിം  രമാജരത്തുണമാകേമാനുളിം
ആര്.എസച.എസച.-നുളിം  ബനി.കജ.പനി.ക്കുളിം  വളരമാനുമുള്ള  സമാഹചരരളിം
സൃഷനികകപടതുളിം.  അതനില് ഏറവളിം പ്രധമാനകപട   ഉദമാഹരണമമായനിരുന ബമാബ്റനി
മസ്ജനിദനികന്റെ  തകേര്ച.   അന്നച  കകേമാണ്ഗ്രസച  പ്രസനിഡന്റെമായനിരുന്ന  ഇന്തരന്
പ്രധമാനമനനി  നരസനിളിംഹ  റമാവവമായനിരുന  അതനിനുള്ള  എലമാ  സമൗകേരരങളളിം
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കചയ്തുകകേമാടുത്തകതനള്ള കേമാരരളിം  നമാളിം  വനിസരനികരുതച.   അധനികേമാരളിം  ഉറപനികമാന്
മതത്തനികന്റെ കേമാര്ഡകേള് കേമാണനിക്കുന്ന നനിലെ സസശകേരനിചതനികന്റെ പരനിണനിതഫലെവളിം,
തുടര്ന്നച  ശശ.  മന്കമമാഹന്സനിളിംഗച  നടപനിലെമാകനിയ  ജനവനിരുദ്ധ  സമാമത്തനികേ
നയങളമമാണച  അവര്കച  അധനികേമാരത്തനികലെറമാനുള്ള  വഴനികേള്   സൃഷനിചകതന്ന
കേമാരരളിം നമാളിം  വനിസരനികരുതച.  കനരകത്ത ഇവനികട സൂചനിപനിചതുകപമാകലെ അതനികന്റെ
ഭമാഗമമായമാണച  കദശശയ  പ്രസമാനത്തനികന്റെ  ബഹുമമാനരരമായ  കനതമാകനമാരുകട
മകളള്കപകട ഒകടകറകപര് ബനി.കജ.പനി.  യനികലെയച  കചകകറുകേയുളിം ഇന്നച  48 കലെകറ
കകേമാണ്ഗ്രസച കനതമാകനമാര് ബനി.കജ.പനി. യുകട എളിം.പനി. മമാരമായനി മമാറുകേയുളിം കചയതച.
അത്തരകമമാരു സമാഹചരരത്തനില് ഇതനികന മുറനിച കേടകമാനുള്ള വഴനികേകളക്കുറനിചമാണച
നമാളിം  ആകലെമാചനികകണതച.   അതനികന്റെ ഭമാഗമമായമാണച   നമ്മുകട ജനജശവനിതവമമായനി
ബനകപട  പ്രശ്നങള്കച  പരനിഹമാരളിം  കേമാണണകമന്ന  കേമാഴ്ചപമാകടമാടുകൂടനി
ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി  ഈ ബജറച  അവതരനിപനിചതച.   കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ അഞച വര്ഷകത്ത ഭരണകത്തത്തുടര്ന്നച കേമാലെനിയമായ
ഒരു ഖജനമാവച,  ഭരണളിം മടുത്ത ജനളിം ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതര മുന്നണനി മുകന്നമാട്ടുവച
പ്രകേടനപത്രനികേ  കേണകകേമാണച  ഈ  പ്രസമാനകത്ത    അധനികേമാരത്തനികലെറ്റുകേയുളിം
മുഖരമനനിയമായ  സഖമാവച പനിണറമായനി വനിജയകന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള ഗവണ്കമന്റെനില്
ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനിയമായനി കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച ഐസകേച ചുമതലെകയല്ക്കുകേയുളിം
കചയ്തു.  അകദഹളിം  കകേവചതച  ആര്ക്കുകവണനിയമാണച  എന്നതനികന്റെ  കതളനിവകേള്
വനിശദമമായനി  പറഞ്ഞതുകകേമാണച  അതനികന്റെ  വനിശദമാളിംശങളനികലെയച  കപമാകുന്നനില.
ആദരമമായനി  ഒന  പറയകട,   കേകസച  മമാലെനിനരളിം  നശകല്  യനവല്കൃതമമാക്കുളിം.
കപകടന്നച  അതനികന്റെ അര്തളിം എലമാവര്ക്കുളിം മനസനിലെമാകമാന് കേഴനിയണകമന്നനില.
കകേരളത്തനില്  തലെയനില്  മലെളിം  ചുമനനടന്ന  കേമാലെയളവനില്  ആ  കതമാഴനിലെമാളനികേകള
കേകണത്തനിയതച  കകേരളത്തനികലെ കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പ്രസമാനത്തനികന്റെ,  ഇന്തരന് കദശശയ
പ്രസമാനത്തനികന്റെ സമമാരമാധരനമായ കനതമാവച  സഖമാവച  പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ളയമായനിരുന.
കകേമാഴനികകമാടച നഗരത്തനികലെ ആദരകത്ത കമയറമായ ബഹുമമാനരനമായ മഞ്ജുനമാഥറമാവ
ഏഴര  വര്ഷമമാണച  ഇന്തരന്  സസമാതനരസമരത്തനില്  പകങടുത്തതനിനച  ജയനിലെനില്
കേനിടന്നതച.   കതമാടനി  കതമാഴനിലെമാളനികേകള  സളിംഘടനിപനിചച  അതനികന്റെ  കനതമാവമായനി
പ്രവര്ത്തനികണകമന്നതമാണച  അകദഹത്തനിനച  കൃഷ്ണപനിള്ള  നല്കേനിയ  ചുമതലെ.
വമായനില്  സസര്ണ  കേരണനിയുമമായനി  പനിറനവശണ  അത്രകയകറ  ധനമാഢരനമായ
മഞ്ജുനമാഥ റമാവവമാണച ആ കതമാഴനിലെമാളനികേകള സളിംഘടനിപനിചതച.  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റുകേമാരകന്റെ
ലെക്ഷെരളിം  എന്തച,  ആകരമാടമാണച  നശതനി  പുലെര്കത്തണതച  എന്നച  കേണകകേമാണമാണച
അവകര  സളിംഘടനിപനിചച  ആ കപമാരമാടളിം  നടത്തനിയതച.    അതനിനുകശഷളിം ഇകപമാഴുളിം
അതനികന്റെ  അവശനിഷങള്  ഉണച  എന്നച  കേണകകേമാണമാണച  ഇവനികട  നനിസമാര
കേമാരരമമായനി  നമുകച  കതമാന്നമാകമങനിലളിം  കേകസച  മമാലെനിനരളിം  നശകമാന്
യനവല്കരണളിം  പ്രഖരമാപനിചതച.  ഈ  സമാളിംസമാരനികേ  കകേരളത്തനില്  മനുഷരന്
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ഇകപമാഴുളിം  പഴയതനികലെയച  കപമാകുന്ന  നനിലെയച   വരതരമാസളിം  വരുത്തുന്നതനിനമായനി
ഒരു  തശരുമമാനകമടുത്തനിട്ടുള്ളതച.  അതച  എത്രകയകറ  സസമാഗതമാര്ഹമമാണച.
ഞമാന്  സൂചനിപനിചതുകപമാകലെ  അതനികന്റെകയമാരു  കേമാഴ്ചപമാടനികന്റെ  കവളനിചത്തനില്
പുന്നപ്രവയലെമാറനികന്റെ മണമുള്ള,  പമാരമരരമുള്ള മണനില് നനിനളിം വന്ന ഒരു സഖമാവച
എന്ന  നനിലെയച,  വനിയര്പനികന്റെ  വനിലെയറനിയുന്ന  ആള്  എന്ന  നനിലെയച  മമാര്കനിയന്
ധനതതസശമാസത്തനികന്റെ  കേമാഴ്ചപമാടുകേള്  വചകകേമാണമാണച   ഇത്തരളിം  നനിലെപമാടുകേള്
സസശകേരനിചച  മുകന്നമാടച  കപമാകുന്നതച.   അതുകകേമാണമാണച  കേയര്  കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച,
കേശുവണനി  കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച,  മതര  കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച,  കേര്ഷകേ
കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച  മകറലമാ  കതമാഴനിലെമാളനി  കമഖലെകേള്ക്കുളിം  അതനികന്റെതമായ
വനിഹനിതങള് മമാറനിവചകകേമാണച അവകര പുനരുദ്ധരനികമാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങള്കച
കനതൃതസളിം കകേമാടുക്കുന്നതച. കകേത്തറനി കമഖലെയനിലള്കപകട അത്തരകമമാരു സമശപനളിം
കകേകകമാണ.  അതനികന്റെ ഭമാഗമമായനി കകേത്തറനി കമഖലെകയ  സളിംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനച
യണനികഫമാളിം  കകേത്തറനി  വസമമാകണകമന്നച  തശരുമമാനനിചച  നടപനിലെമാക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനത്തനികലെയച നശങനി.  ഈ വര്ഷകത്തമാടുകൂടനി പൂര്ണതയനികലെത്തനികമാനുള്ള
നനിലെപമാടുകേള്  സസശകേരനിചച  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന.  അങകന  വനിവനിധങളമായ
പ്രശ്നങകളടുത്തച  പരനികശമാധനിക്കുകമമാള്  നമുകതച  കബമാധരകപടുളിം.  പുന്നപ്ര
വയലെമാറുമമായനി  ബനകപട  സമരകേഥകേളനികലെയച  കപമാകുകമമാള്  തശര്ചയമായുളിം
'ഉഷ്ണരമാശനി'  കമമാഹന്കുമമാര്  ഐ.എ.എസച.  എഴുതനിയ  ഒരു  കനമാവല്
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണച.  അതു   വമായനിക്കുകമമാഴമാണച   എളിം.ടനി.കയ  ഓര്മകപടുത്തനി
കകമാണച, ഒരു വനികേസന പ്രവര്ത്തനത്തനില് സമാളിംസമാരനികേ കകേരളത്തനികന്റെ കപതൃകേളിം
പനിന്തുടരമാകത  കപമായമാല്  ഉണമാകുന്ന  അനുഭവങള്  വചകകേമാണമാണച
ഇത്തരത്തനിലകള്ളമാരു  ബജറച  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച  ഐസകേച
അവതരനിപനിചകതന്നച  മനസനിലെമാകുളിം.   തശര്ചയമായുളിം  അതനികന്റെ  ഭമാഗമമായമാണച  ഈ
കമഖലെകേളനികലെയച ഇത്തരളിം നനിലെപമാടുകേള് വന്നതച.  നമ്മുകട പരമരമാഗത വരവസമായ
കമഖലെകേള്  തകേര്ന്നച  തരനിപണമമാകുനകവന്നച  കേണകകേമാണമാണച  കേയര്  കമഖലെയച
തുകേ  നശകനി  വചതച.     ഡനികഫബറനിളിംഗച  യനളിം  എന്ന  നനിലെയച  സഹകേരണ
സളിംഘങള്കച  90  ശതമമാനളിം,   സസയളിം സഹമായ സളിംഘങള്കച  75  ശതമമാനളിം,
സസകേമാരരകമഖലെയച  50  ശതമമാനളിം  സബ്സനിഡനി,  100  ചകേനിരനി  മനില്ലുകേള് അങകന
വനിവനിധങളമായ പരനിപമാടനികേള് ആവനിഷ്കരനിചകകേമാണച 228 കകേമാടനി രൂപ ആ കമഖലെയച
നശകനി വയമാന് ഈ ബജറനില് തശരുമമാനമുണമായനി.   പണളിം നശകനി വചതുമമാത്രമല,
റനികബറച  ഇനത്തനില്  പമാവകപട  കകേത്തറനി  സഹകേരണ  സളിംഘങള്കച
കുടനിശ്ശേനികേ  പണളിം  നല്കുകമന്നച  തശരുമമാനനിക്കുകമമാള്  കകേത്തറനി  സളിംഘങളമമായനി
ബനകപടച  കജമാലെനി  കചയ്യുന്ന  കതമാഴനിലെമാളനികേള്കച  അവരുകട  'ഓടളിം'
നനിശലെമമാകുന്ന  സമാഹചരരത്തനില്,  അവനികട  വശണളിം  പണനി  ആരളിംഭനികമാനുള്ള
സളിംവനിധമാനമമാണുള്ളതച.   തുണനികേള് കകേടനികനിടക്കുകേയമാണച.  റനികബറച  കകേമാടുക്കുന്ന
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മുറയച  തുണനി വമാങമാനുള്ള സളിംവനിധമാനവളിം കൂടനി ഒരുക്കുനകവന്നതമാണച സകന്തമാഷകേരമമായ
കേമാരരളിം.  കേശുവണനി കമഖലെയുകട പുനരുദ്ധമാരണ  പ്രവര്ത്തനങള്കച  ഫണച നശകനി
വച.  കകേരളപനിറവനിയുകട അറുപത്തനിനമാലെമാമതച വമാര്ഷനികേളിം ആകഘമാഷനിക്കുന്ന ഈ
സമാഹചരരത്തനില്  ഇതര  കമഖലെയുമമായനി  ബനകപടച  നമാലെച  മനിഷന്,
എനപറഞ്ഞമാല് ചുണനില് മധുരളിം കതചച   ബജറനിനച  കകേയടനി വമാങ്ങുകേയല,  64
വര്ഷകത്ത പമാരമരരമുള്ള കകേരളകത്ത ഇനനി എങകന മുകന്നമാടച  നയനികണകമന്ന
കേമാഴ്ചപമാടനികന്റെ ഭമാഗമമായനി  നമാലെച മനിഷന് പ്രഖരമാപനിക്കുകേയുളിം  സമസ കമഖലെകയയുളിം
പരനിഗണനിചകകേമാണച, കുഞ്ഞുങള്, കൃഷനികമാര്, കതമാഴനിലെമാളനികേള്, ഭൂമനി,  പരനിസനിതനി
എന്നനിവകയ  സളിംരക്ഷെനിചകകേമാണള്ള  ഏകറ  ഭമാവനമാപൂര്ണമമായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച
ഒരു ജനകേശയ പ്രസമാനളിം എന്ന നനിലെയമാണച നശങനിയനിട്ടുള്ളതച.    കേക്ഷെനി കഭദകമകനര
നമാടനികലെ  ജനങള്  വരുളിംതലെമുറകയ  സളിംരക്ഷെനിക്കുകേകയന്ന  ലെക്ഷെരളിം
പൂര്ത്തശകേരനികമാനുള്ള  ഒരു  യജ്ഞളിം  കകേരളത്തനില്  അനനിവമാരരമമാകണന്നച
കബമാധരകപടുത്തനികകമാണമാണച  അതനികലെയച  നശങനിയതച.  സദശര്ഘമമായനി  ആ
പ്രവര്ത്തനളിം  നടത്തനികകമാണ  കപമാകേമാനുള്ള  ഫണച  വനിദരമാഭരമാസ  കമഖലെയനില്
നശകനിവചനിട്ടുണച.   അതുകപമാകലെ  വശടച  ഒരു  സസപമമാണച.  അഞച  വര്ഷളിംകകേമാണച
സളിംസമാനത്തച  ഭവനരഹനിതര് ഇല എന്ന സമാഹചരരളിം   സൃഷനിക്കുന.  ഇന്നച  ചനികേനിതമാ
രളിംഗത്തമാണച  കകേമാടനിയ ചൂഷണളിം നടക്കുന്നതച. സര്കമാര് ആശുപത്രനികേകള ജനപ്രനിയ
ആശുപത്രനികേളമാകനി   മമാറമാനുള്ള  തശരുമമാനളിം  വരനികേയമാണച.  അത്തരകമമാരു
സമാഹചരരത്തനില് തശര്ചയമായുളിം  നമാലെച  മമാസകത്തയ്ക്കുള്ള കവമാടച  ഓണ് അകമൗണച
പമാസമാകനികകമാടുകകണതച  സഭയുകട  ആവശരമമാണച.  പുതനിയ  കകേരളളിം
സൃഷനികമാനുള്ള  പരനിശമമമാണച  ഇവനികട  നടത്തനികകമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഞമാന്
കനരകത്ത  സൂചനിപനിചതുകപമാകലെ,  അതച  മണനികന്റെ  മണമുള്ള  ബജറമാണച.  അണ്
എയ്ഡഡച വനിദരമാലെയങളനികലെ കുടനികേള് പഠനിചച മുകന്നമാടച വരുന്ന മുറയച അവര് ഈ
മണനില് കേമാല് കുത്തമാത്തവരമാണച.  പകക്ഷെ  വനിയര്പനികന്റെ മണമറനിയുന്ന  ഒരു ബജറച
എന്ന നനിലെയച ഇവനികട അടനിസമാന വര്ഗ്ഗത്തനികന്റെ മര്മളിം,  അവരുകട വനികേമാരങള്,
ഇവ  മനസനിലെമാകനികകേമാണച  ബജറച  അവതരനിപനിക്കുകേയുളിം  അതനുസരനിചച   നമാലെച
മമാസളിം  കചലെവഴനികമാനുള്ള  ആവശരളിം  ഉന്നയനിചകകേമാണമാണച  ഈ  കവമാടച  ഓണ്
അകമൗണനികന്റെ  ഉപകക്ഷെപളിം  ഇവനികട  കകേമാണവന്നനിട്ടുള്ളതച.   അതനികന  എലമാ
അര്തത്തനിലളിം  സകന്തമാഷകത്തമാകട  പനിന്തുണചകകേമാണച  ഞമാന്  എകന്റെ  വമാക്കുകേള്
അവസമാനനിപനിക്കുന.  

ശശ  .    കകേ  .    എളിം  .    മമാണനി:  സര്,  സമനിശ പ്രതനികേരണമമാണച  ഇമൗ ബജറനികന
സളിംബനനിചച എനനികച പറയമാനുള്ളതച.  ചനിലെ തനിരുത്തലകേള്കച വനികധയമമായനി ഇമൗ
ബജറച കപ്രമാകപമാസലകേകള  കപമാതുവമായനി  ഞമാന് സസശകേരനിക്കുന.  തനിരുത്തലകേള്
ഉണമാകുന്നനികലങനില്  പനിന്തുണയമാന്  പ്രയമാസമമാണച.  ബജറനികനമാടച  അനമമായ
എതനിര്കപമാനമനില.  നലതച നലതമാകണനളിം കതറച കതറമാകണനളിം പറയുളിം.  റബര്
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വനിലെ സനിരതമാ ഫണച തുടരുകമന്നച അങച പറഞ്ഞു,  കകേടമാല് വളകര നല കേമാരരളിം.
പകക്ഷെ  സര്കമാരനിനച  ഒരു  കകപസ  കപമാലളിം  നഷളിം  വരുന്നനില.  കേയ്യനില്  നനിനളിം
ഒരു രൂപയുളിം നഷമനില,  പനികന്ന പ്രഖരമാപനിചമാകലെന്തമാണച  കുഴപളിം?   വനിലെസനിരതമാ
ഫണച  തുടരുകമന്നച  പറയുന്നതനില്  സര്കമാരനിനച  ഒരു  നഷവമനില.  എകന്റെ
അഭനിപ്രമായത്തനില്  ഉല്പമാദനകചലെവച വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുന.  ഞമാന് ധനകേമാരര വകുപച
മനനിയമായനിരുന്നകപമാള് റബറനിനച  85  രൂപ വനിലെയുണമായനിരുന.  ഞമാന്  150  രൂപ
മനിനനിമളിം വനിലെ പ്രഖരമാപനിചച ഓകരമാ കേനികലെമാഗ്രമാമനിനുളിം  65  രൂപ സബ്സനിഡനി നല്കേനി
കകേരളത്തനികലെ  റബര്  കേര്ഷകേകര  സളിംരക്ഷെനിച.  അങച  കചകയ്യണതച  ഒരു
കേമാരരകമയുള,  ഇന്നച റബറനിനച 180 രൂപയുണച.  200 രൂപ മനിനനിമളിം വനിലെ നനിശയനിചച
റബകറടുകമാന്  തശരുമമാനനികണളിം. 

നമ്മുകട  നമാടനികലെ  കൃഷനികമാര്  റബര്  ഷശറമാക്കുന്നതനിനച  പകേരളിം  ലെമാറകച
ആകനിയമാണച വനില്ക്കുന്നതച. റബര് ഷശറമാക്കുന്നതനികനകമാള് ലെമാറകച ആക്കുന്നതമാണച
സമൗകേരരളിം. ലെമാറകനികന്റെ ഇകപമാഴകത്ത വനിലെ 115 രൂപയമാണച, അതച 200 രൂപയമായനി
വര്ദ്ധനിപനികണളിം.  മനിനനിമളിം  വനിലെ  200  രൂപയമാകനി  റബര്  സളിംഭരനിക്കുകന്നങനില്
കൃഷനികമാര്കച  സബ്സ്റ്റേമാന്ഷരലെമായ  കഹല്പമാകണന്നച  പറയമാളിം.  അങകന  ചനിലെ
തനിരുത്തലകേള്കച വനികധയമമായനി ഞമാന് ഇമൗ ബജറനികന  സസമാഗതളിം കചയ്യുകേയമാണച.

കക്ഷെമ കപന്ഷനുകേള്  1100  രൂപയമായനി  ഉയര്ത്തുന്നതച  നലകേമാരരളിം.  പകക്ഷെ
കുടനിശ്ശേനികേയമായനി  ഒരുപമാടച  തുകേയുണച.  മുഴുവന്  കുടനിശ്ശേനികേയുളിം  കകേമാടുത്തുതശര്കമാന്
നടപടനി  സസശകേരനികണളിം.  കേര്ഷകേ  കപന്ഷന്  കുടനിശ്ശേനികേ  കകേമാടുത്തു  തശര്കണളിം.
ഓണത്തനിനച  എലമാ  കപന്ഷനുളിം  കകേമാടുക്കുളിം.  എന്നമാല്  കേര്ഷകേ  കപന്ഷന്
മമാത്രകമന്തമാണച  കകേമാടുകമാത്തകതന്നച  ഞമാന്  മുമച  ഇമൗ  സഭയനില്  കചമാദനിച.
കേര്ഷകേകരമാടുമമാത്രളിം  എന്തമാണച  പ്രതനിപത്തനിയനിലമാത്തതച.  കേര്ഷകേരുകട  കപന്ഷന്
മുഴുവന് വനിതരണളിം കചയ്യണകമനള്ളതമാണച ഏറവളിം പ്രധമാനളിം.  കേര്ഷകേ കപന്ഷന്
ഉള്കപകടയുള്ള സമാമൂഹനികേ കപന്ഷനുകേളകട കുടനിശ്ശേനികേ തശര്കണളിം. 

'കേമാരുണര'  പദ്ധതനി  തല്കമാലെളിം  തുടരുകമന്നമാണച  അങയുകട  പ്രഖരമാപനളിം.
തല്കമാലെളിം  തുടരുകമന്നച  കകേടകപമാള്  ഞമാന്  സതരമാഗ്രഹകമമാകക  കേനിടന.
കകേരളത്തനികന്റെ  മനദുഃസമാക്ഷെനി  'കേമാരുണര'  നനിര്ത്തലെമാക്കുന്നതനികനതനികര
ഉണര്നകവന്നമാണച  എനനികച  കതമാനന്നതച.  എന്നമാല് കപകടന്നച  അങച  പറഞ്ഞു,
കേമാരുണര  തല്കമാലെളിം  നനിര്ത്തുന്നനില,  എനപറഞ്ഞമാല്  ഒരുവര്ഷകത്തയച.
അതുകേഴനിഞ്ഞുളിം അതനികന കകേമാല്ലുന്നകതന്തനിനമാണച?  കലെറസ്റ്റേച  ഫനികഗകഴമാനളിം എകന്റെ
കകകേവശമനില.   നലതുകപമാകലെ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന,  1200  കകേമാടനിയനില്പരളിം  രൂപ
ഒകന്നകേമാല്  ലെക്ഷെത്തനില്പരളിം  കരമാഗനികേള്കച  ചനികേനിതമാ  സമൗജനരളിം  നല്കുന്ന
ബൃഹത്തമായ,  കലെമാകേത്തനിനുതകന്ന  മമാതൃകേയമായ  കേമാരുണര  പദ്ധതനി   ഒരു  വര്ഷളിം
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കേഴനിഞ്ഞച  എന്തനിനമാണച  നനിര്ത്തലെമാക്കുന്നതച?  നമുകച  ഇതനികന  ശമാശസതമമായനി
മുകന്നമാട്ടുകകേമാണകപമാകേമാന്  സമാധനികനികല?  മറ്റുള്ള  പദ്ധതനികേളനില്  ഇതനികന
ലെയനിപനികകണമാ?   മറ്റുള്ളവകയ  കവണകമങനില്  'കേമാരുണര'യനില്  ലെയനിപനികമാളിം.
സമാഹചരരങള്  മമാറുന്നതനുസരനിചച  ചനിലെ  വരതരമാസങള്  കവണനിവരമാളിം.
അതുകകേമാണച 'കേമാരുണര' നനിര്ത്തലെമാകരുകതന്നമാണച എനനികച പറയമാനുള്ളതച. 

നനികുതനി  വരുമമാനളിം   20  ശതമമാനളിം  അധനികേമമായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകമന്നമാണച
കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില് പറഞ്ഞനിരുന്നതച . അങച ഇമൗ അടുത്തകേമാലെത്തച പറഞ്ഞു, 'കനമാടച
പനിന്വലെനികലെനികന്റെ  ഫലെമമായനി  15  ശതമമാനളിം  തമാകഴമാട്ടു  കപമാകേമാനമാണച  സമാധരത'
എന്നച.  കനമാടച  പനിന്വലെനികല്  വലെനിയ  ഒരു  തടയമായനി.  ഇവനിടുകത്ത  ഭരണ
പരമാജയത്തനിനച മുഴുവന് കനമാടച പനിന്വലെനികലെനികന ഒരു തടയമാകമാന് സമാധനിക്കുകമമാ?
കനമാടച  പനിന്വലെനിചതനികന്റെ  ഫലെമമായനി   ഉണമായനിരനിക്കുന്ന  പുതനിയ  സമാഹചരരളിം
കനരനിടുന്നതനിനുള്ള  കേര്മപദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനികണളിം.   കനമാടച  പനിന്വലെനികല്
ബദ്ധനിമുടമായനി  എന്നച  പറഞ്ഞുകകേമാണച   അതനികന്റെ  കപരനില്  രക്ഷെകപടമാന്
ശമനികരുകതന്നമാണച എനനികച പറയമാനുള്ളതച. 

'സസര്ണളിം  വമാങല്  നനികുതനി'  സളിംബനനിചച  നമള്  തമനില്  എകന്തമാ
അഭനിപ്രമായവരതരമാസമുകണന്ന  രശതനിയനില്  അനുകൂലെമമായുളിം  പ്രതനികൂലെമമായുളിം  ഒരു
പത്രത്തനില് വമാര്ത്ത വന.  ഞമാന്  ഹൃദയളിം തുറന്നച പറയുന,  ചനിലെകപമാള് ബജറച
നനിര്കദശങളനില് ചനിലെ ആളകേള്കച ബദ്ധനിമുട്ടുകേള് വരമാളിം. ബജറച നനിര്കദശങകളലമാളിം
പരനിശുദ്ധമമാകണനളിം  അകതമാരനികലളിം  മമാറമാന്  പമാടനികലനളിം  എനനികഭനിപ്രമായമനില.
എലമാ കേമാലെഘടങളനിലളിം ബജറച  നനിര്കദശങള് വരമാളിം,  അതനികനമാടച  എതനിര്പ്പുകേള്
വരമാളിം.   അങകന  വന്നമാല്  ചനിലെകപമാള്  മമാറങള്  വരമാളിം.   ഞമാന്  ഒരു  കേമാരരളിം
തുറനപറയമാളിം,  മുമ്പുളിം ഞമാന് ഇതച പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  ഇകന്നമാരു പത്രത്തനില് വമാര്ത്ത
വന്നതുകകേമാണമാണച  വശണളിം  ഞമാന്  ഇതച  ആവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  മമാണനി  എതനിരച
നനില്ക്കുന്നതുകകേമാണച  സസര്ണകചവടകമാര്കച  വലെനിയ  ബദ്ധനിമുട്ടുണച,  കഎസകേച
പറയുന,  മമാണനി സമതനികമാകമങനില് കുഴപമനിലമാകയകന്നമാകക പത്രത്തനില് വന.
എന്നമാല് നമള് തമനില് യമാകതമാരു അഭനിപ്രമായവരതരമാസവളിം ഇകമാരരത്തനില് ഇല.
ഞമാന്  അങകയമാടച  ഒരു കേമാരരളിം  പറയകട,  2014-കലെ  ബജറനില്  കകേമാമമൗണനിളിംഗച
ഓപ്റച  കചയ  വരമാപമാരനികേള്  പഴയ  സസര്ണളിം  വമാങ്ങുകമമാള്  ചുമത്തനിയ  നനികുതനി
നനിര്കദശത്തനില്  sale  എന്ന  വമാകനിനുപുറകമ  purchase  എനകൂടനി
ഉള്കപടുകത്തണതമായനിരുനകവന്നച വരമാപമാരനികേള്കകമാരു പരമാതനിയുണച.  ഇകമാരരളിം
തുറന്ന  മനകസമാകട  അങച  പരനികശമാധനികണളിം.  അശമാസശയതയുകണന്നച
കബമാദ്ധരകപടുന്നപക്ഷെളിം  ആവശരമമായ തനിരുത്തലകേള് വരുത്തുന്നതനിനച ഞങള്കച
ഒബ്ജക്ഷെനനില.  തനിരുത്തലകേള്  വരുത്തനിയമാല്  ഞമാന്  എതനിര്കനില.  അതച
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പരനികശമാധനികണളിം. അതച പരനികശമാധനികമാകത എനനികച അതനികനക്കുറനിചച പറയമാന്
സമാധനികനില.  അങയുകട  കകകേവശമമാണച   കരഖകേളള്ളതച.   അങമാണച
ആധനികേമാരനികേമമായനി തശരുമമാനനികകണതച. 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി:  സര്, 'അപ്രമാകയമാഗനികേമമായ',  എന്ന വമാകച
തനിരുത്തമാന്  കേഴനിയനില  എനള്ളതുകകേമാണമാണച  എ.ജനി.  അതനികന  ഒബ്ജക്ടച
കചയ്യുന്നകതന്നച  കകേള്ക്കുന.  അങകനയമാകണങനില് ഇതച  സബ്ജക്ടച  കേമനിറനിയനികലെ
കമമര്മമാരുമമായനി വനിശദമമായനി ചര്ച കചയമാല് കപമാകര? 

ശശ  .    കകേ  .    എളിം  .    മമാണനി:  സര്,  ശശ.  കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി പറഞ്ഞ അഭനിപ്രമായകത്തമാടച
എനനികച  എതനിര്കപമാനമനില.  സബ്ജക്ടച  കേമനിറനിയനില്  വനിശദമമായനി  ചര്ച  കചയച
അവരുകട അഭനിപ്രമായമനുസരനിചച എന്തച തശരുമമാനളിം കവണകമങനിലളിം എടുകമാളിം. 

കേനിഫ്ബനി ഒരു സര്വ്വകരമാഗ സളിംഹമാരനിയമായ ഒമൗഷധമമായനിടമാണച   കഡമാ.  ടനി.
എളിം.  കതമാമസച  കഎസകേച  സൂചനിപനിചനിരനിക്കുന്നതച.  മുമച  ഇസമാമനികേച  ബമാങച  തുടങ്ങുകമനളിം
അതനികന്റെ  പണളിം  ഉപകയമാഗനിചച    വളകര  നല   വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങള്
നടത്തുകമനളിം  പറഞ്ഞു,  പകക്ഷെ  അന്നച  ഒനമുണമായനില.  അതുകപമാകലെ  ഇകപമാള്
പറയുന.  കേനിഫ്ബനി  50,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങള്
നടത്തുകമന്നച.  നടത്തനിയമാല് നലതച.  കേമാത്തനിരുന്നച കേമാണമാളിം.  ബഡ്ജറച-കേനിഫ്ബനി  =
സശകറമാ  ആകണന്നമാണച  ധനമനനി  അവതരനിപനിച  ബജറച  കേമാണുകമമാള്  എനനികച
കതമാനന്നതച.  4004  കകേമാടനി  രൂപയുകട   പദ്ധതനികേള്  കേനിഫ്ബനി  കബമാര്ഡച
പമാസമാകനികയന്നച  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പറയുന.  ഇതച
കേനിഫ്ബനിയുകട  നനിയമ  വരവസകേള്കകതനിരമാണച.  കേനിഫ്ബനി  കബമാര്ഡച
പുനദുഃസളിംഘടനിപനിചകകേമാണച ഗസറച വനിജ്ഞമാപനളിം നടത്തമാകത കബമാര്ഡച പദ്ധതനികേള്
പമാസമാകനികയനപറയുന്നതച   ഗുരുതരമമായ  കതറമാണച.  കേനിഫ്ബനി  കബമാര്ഡനിനു
മുമമാകകേ   കകേമാണവരമാത്ത/അവര്  കേണനിടനിലമാത്ത  പദ്ധതനികേള്  അവര്  വഴനി
നടപനിലെമാക്കുകമമാള്  അതനികലെ  അളിംഗളിംകപമാലമലമാത്ത  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനികച
ആരമാണച ഇമൗ അധനികേമാരളിം നല്കേനിയതച?  കേനിഫ്ബനിയുകട പരനിധനിയനില് വരമാത്ത പലെ
പദ്ധതനികേള്ക്കുളിം ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി തുകേ അനുവദനിക്കുകേയുണമായനി. 19-8-2016-
നമാണച  കേനിഫ്ബനി  നനിയമളിം  കഭദഗതനി  കചയതച.  അന്നച  മുതലെമാണച  ബഹുമമാനരരമായ
മുഖരമനനിയുളിം  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനിയുളിം  അതനികലെ  അളിംഗങളമാകുന്നതച.  കഭദഗതനി
നനിയമളിം  വരുന്നതനിനുമുമച,  8-8-2016-കലെ  315-ാ  നമര്  സര്കമാര്  ഉത്തരവച
പ്രകേമാരളിം കേനിഫ്ബനി പദ്ധതനി നടത്തനിപനിനച അനുവര്ത്തനികകണ മമാര്ഗ്ഗനനിര്കദശങള്
പുറകപടുവനിക്കുകേയുണമായനി.  അതച  കതറമാണച.  കേനിഫ്ബനി  നനിയമത്തനികലെ  21-ാ
വകുപനുസരനിചച  ഒരു  പദ്ധതനി  തയ്യമാറമാകനി,  ഗസറച  വനിജ്ഞമാപനളിം  നടത്തനി
നനിയമസഭയുകട  മുന്കൂടനിയുള്ള  അനുമതനി  വമാകങണതമാണച.  ഇവനികട  കബമാര്ഡച
പുനദുഃസളിംഘടനിപനിക്കുന്നതച  സളിംബനനിചളിം  പദ്ധതനി  തയ്യമാറമാകനിയതച  സളിംബനനിചളിം
ഗസറച വനിജ്ഞമാപനങളനില.   
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കകേ.എസച.എഫച.ഇ.  പ്രവമാസനി  ചനിടനി  വഴനി  25000  കകേമാടനി  രൂപ
സമമാഹരനിക്കുകമന്നമാണച ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി പറയുന്നതച.  ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി
കേമാരരങള് മനസനിലെമാകനികയമാ എകന്നനനികച  സളിംശയമുണച.  കകേനഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
ചനിടനി  നനിയമത്തനികലെ  വരവസകയന്തമാണച;  കകേ.എസച.എഫച.ഇ.-യച  ഒരു  ചനിടനി
തുടങണകമങനില്  ചനിടനി  സ.ലെയച  തുലെരമമായ  തുകേ  ചനിടനി  തുടങമാന്  ഉകദശനിക്കുന്ന
പ്രകദശകത്ത അസനിസ്റ്റേന്റെച രജനിസ്ട്രേമാറുകട കപരനില് ഒരളിംഗശകൃത ബമാങനില്  കഡകപമാസനിറച
കചയച  കകേ.എസച.എഫച.ഇ.  ബമാങച  ഗരമാരണനി  ചനിടനി  രജനിസ്ട്രേമാര്കച
കകേമമാറണകമന്നമാണച   ചനിടനി  നനിയമത്തനികലെ  വരവസ.  ഒനകേനില്  കഭദഗതനി
കകേമാണവരണളിം.  അലമാകത അങച പറയുന്നതുകപമാകലെ കചയ്യമാന് സമാധനിക്കുകേയനില.
കകേനഗവണ്കമന്റെനികന്റെയുളിം  ആര്.ബനി.ഐ.-യുകടയുളിം  സമതളിം  കവണളിം.
ഇകതമാനമനിലമാകത  കേനിഫ്ബനിയനില് നനികക്ഷെപനിചമാല് കുറകേരമമാണച.  കേനിഫ്ബനി ഒരു
ബമാങല.  മൂന്നച  കകേമാലളിം  വകര  ശനിക്ഷെനികമാളിം.   കകേന  ചനിടനി  നനിയമളിം
നനിലെനനില്ക്കുന്നതുകകേമാണമാണച  ഇകതമാകക  ഞമാന്  പറയുന്നതച.  കകേന  ചനിടനി
നനിയമത്തനികലെ  വരവസയനുസരനിചച  ഇതമാണച.  അങയുകട  ഈ  നടപടനി
നനിയമവനിരുദ്ധമമാകണന്നച മമാത്രകമ  എനനികച പറയമാനുള. എകന്റെ ഒരു പ്രതനികേരണളിം
അറനിയനികചകന്നയുള.   അങച  അകതമാകക  പരനികശമാധനികണളിം   എന്നച  മമാത്രകമ
എനനികച ഇതനികനപറനി പറയമാനുള. ഞമാന് എകന്റെ വമാക്കുകേള് ഉപസളിംഹരനിക്കുന. 

ശശ  .    കേമാരമാടച  റസമാഖച:   സര്,  ഇവനികട  അവതരനിപനിച  കവമാടച  ഓണ്
അകമൗണനികന ഞമാന് ശക്തമമായനി അനുകൂലെനിക്കുന. 

കേഴനിഞ്ഞ 3-ാതശയതനി ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനി കഡമാ. ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകേച
അവതരനിപനിച ബജറ്റുളിം     ധനവനിനനികയമാഗ ബനില്ലുളിം  സതരസനമമായനി  പരനികശമാധനിക്കുന്ന
ആര്ക്കുളിം പനിന്തമാങമാതനിരനികമാന് കേഴനിയനില.  അതമാണച മുന് ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
യമായനിരുന്ന  ബഹുമമാനരനമായ  കകേ.എളിം.  മമാണനി  കപമാലളിം  ഇകപമാള്  സസമാഗതളിം
കചയനിട്ടുള്ളതച.  കകേരളത്തനികന്റെ  വര്ത്തമമാനകേമാലെ  സമാമൂഹനികേ  യമാഥമാര്തരങള്
ഉള്കകമാണകകേമാണച   ഭമാവനി  കകേരളളിം  സന്ദരവളിം  സമമാധമാനപൂര്ണവമമാകമാനുള്ള
നനിര്കദശങളളിം  പ്രഖരമാപനങളമമാണച   ഇതനിലള്ളകതന്നച  വരക്തമമാണച.  ഓകരമാ
കമഖലെയനികലെയുളിം  കേമാരരങള്   അകമനിടച  പറയമാന്  ഞമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.
നമ്മുകട  ജശവനിതത്തനികന്റെ  എലമാ  കമഖലെകേളനിലളിം   സര്ശനിക്കുന്ന   സമശപനമമാണച
സര്കമാര് സസശകേരനിക്കുന്നതച.   ഇകപമാള് മമാത്രമല എല്.ഡനി.എഫച.  സര്കമാരുകേള്
എലമാകമാലെത്തുളിം  അങകനയമാണച.  പണനികയടുക്കുകേയുളിം  ജശവനിതദരനിതളിം
അനുഭവനിക്കുകേയുളിം കചയ്യുന്ന സമാധമാരണ മനുഷരരുകട പ്രശ്നങളനില് ഇടകപട്ടുകകേമാണച
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പ്രസമാനമമാണച  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതരമുന്നണനി.  ആ
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പ്രസമാനത്തനിനച അധനികേമാരളിം കേനിടനിയമാല് അതുപകയമാഗനിചച സമാധമാരണ മനുഷരരുകട
ജശവനിതളിം  കമചകപടുത്തമാനുള്ള   നടപടനികേള്  സസശകേരനിക്കുകേയമാണച  പതനിവച.  അതച
എല്.ഡനി.എഫച.-കന്റെ അടനിസമാന പ്രമമാണമമാണച.    ഇതച  കവറുകത പറയുന്നതല.
ഇന്നച  വജ  ജൂബനിലെനിയുകട  തനിളകത്തനില്  നനില്ക്കുന്ന  കകേരളത്തനികന്റെ  ചരനിത്ര
മുകന്നറവളിം  അതനികന്റെ പടവകേളനികലെ നമാഴനികേകല്ലുകേളളിം പരനികശമാധനിചമാല്  ആര്ക്കുളിം
കബമാദ്ധരകപടുന്ന കേമാരരമമാണനിതച.  ഐകേര കകേരള പനിറവനിക്കുകശഷളിം 1957  ഏപ്രനില്
5-നച  ഇ.എളിം.എസച.-കന്റെ  കനതൃതസത്തനിലള്ള  ആദര  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച   ഗവണ്കമന്റെച
അധനികേമാരകമല്ക്കുകമമാള്  കകേരളളിം  പനിറന  വശണനികട  ഉണമായനിരുനള.
പമാവകപടവരുളിം  സമാധമാരണകമാരുളിം  പനിന്നമാകകമാരുമമായ   ഭൂരനിപക്ഷെളിം  വരുന്ന
ജനങള് അന്നച സമാമൂഹര ജശവനിതത്തനികന്റെ പനിന്നമാമ്പുറങളനിലെമായനിരുന. അവര്ണര്
എന്നച  മുദ്ര കുത്തകപടതനികന്റെ കപരനില്  അത്തരകമാര്കച വനിദരമാഭരമാസളിം കചയ്യമാന്
അവകേമാശമുണമായനിരുന്നനില.   അതുകകേമാണച  തകന്ന  ഉയര്ന്ന  കജമാലെനികേകളമാകക
അവര്കച  അനരമമായനിരുന.   ഇതനികനകമാള്  ദരനിതപൂര്ണമമായനിരുന   പമാവകപട
കേര്ഷകേരുളിം  കേര്ഷകേകത്തമാഴനിലെമാളനികേളളിം  കുടനിയമാനമാരുമമായ   ആളകേളകട  സനിതനി.
സസന്തമമായനി  ഒരു  തുണച  ഭൂമനിയനിലമാത്തതനികന്റെ  കപരനില്  ജനനിമമാരുകടയുളിം  അവരുകട
ഗുണകേളകടയുളിം  ഭശഷണനിയുളിം  മര്ദനങളളിം  പശഡനങളളിം  ഏറ്റുവമാങമാന്
വനിധനികകപടവരമായനിരുന  പമാവകപട  മനുഷരര്.  ഇതച  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളമാണച  1957-കലെ  സര്കമാര്  ആദരമമായനി  കകേകകമാണതച.  അവനികട
നനിന്നമാണച  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമളിം  നടപനിലെമാകുന്നതച.  വനിദരമാഭരമാസ  നനിയമളിം
നടപനിലെമാകനി  വനിദരമാഭരമാസ രളിംഗത്തച എലമാവര്ക്കുളിം തുലെരനശതനി സൃഷനിചതുളിം ഇവനികട
നനിന്നമായനിരുന.  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമവളിം വനിദരമാഭരമാസ നനിയമവമമാണച കകേരളകത്ത
മുകന്നമാടച  നയനിചതച.  കകേരള  കമമാഡല്  വനികേസനളിം  എന്ന  കപരുതകന്ന  വനികേസന
മമാതൃകേയനില്  സമാനളിം  പനിടനിചതച  ഇതനികന്റെ  കപരനിലെമായനിരുന.  ആകരമാഗര
കമഖലെയനിലളിം  കതമാഴനില്  നനിയമങളനിലളിം  ജയനില്  നനിയമങളനിലകമമാകകത്തകന്ന
സമമാനമമായ  നനിരവധനി  നനിയമ  നടപടനികേള്  അന്നകത്ത  സര്കമാര്  സസശകേരനിച.
അങകന  കകേരളശയ  ജശവനിതകത്ത  ഉയരങളനികലെയച  കകേമാണകപമാകേമാന്  1957-കലെ
സര്കമാര്    നടപടനി   സസശകേരനിചകപമാള്    ജനമാധനിപതര  വനിരുദ്ധമമായനി  ആ
സര്കമാരനികന  പനിരനിചവനിടമാനമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്  ശമനിചതച.  അസതരങളളിം
അര്ദ്ധസതരങളളിം  ഊതനികപരുപനിചകകേമാണച  കേള്ളപ്രചരണ  കവലെ  നടത്തനി
ഇ.എളിം.എസച.  സര്കമാരനികന  പനിരനിചവനിടമാന്  കുതനിത  നശകങള്  നടത്തനിയ
ചനിലെകരങനിലളിം ഇകപമാഴുളിം അപ്പുറത്തുണച.  1957-കലെ ഇ.എളിം.എസച.  സര്കമാരനികന  5
വര്ഷളിം  പൂര്ത്തനിയമാകമാന്  അനുവദനിചനിരുകന്നങനില്  കകേരളത്തനികന്റെ  അവസ
എത്രകയകറ  മകനമാഹരമമാകുമമായനിരുന.  എന്നമാല്  സമാധമാരണ  മനുഷരരുകട
ഉയര്ചയ്ക്കുളിം  അഭനിവൃദ്ധനിയ്ക്കുളിം  തടസളിം  നനില്ക്കുകേ  എന്നതമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെയുളിം
യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെയുളിം നയളിം.  അതുകകേമാണമാണച കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് അന്നച വനികമമാചന
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സമരളിം എന്ന സമരമാഭമാസളിം നടത്തനിയതച. 1957-കലെ സര്കമാര് ഭൂമനിയനിലമാത്തവര്കച
ഭൂമനി നല്കേനികയങനില് ഇകപമാഴകത്ത എല്.ഡനി.എഫച. സര്കമാര് എലമാവര്ക്കുളിം  വശടച
നല്കേമാനുള്ള  ശമങളമമായനി  മുകന്നമാട്ടുകപമാകുകേയമാണച.  അതമാണച  ഇവനികട
നടനകകേമാണനിരനിക്കുന്നതച.  ഭവനരഹനിതരനിലമാത്ത കകേരളളിം,  ആകരമാഗര,  വനിദരമാഭരമാസ,
ശുചനിതസ കമഖലെകേളനില് വലെനിയ മുകന്നറമുണമാകമാന്  കേഴനിയുന്ന പദ്ധതനികേളമമായമാണച
എല്.ഡനി.എഫച. സര്കമാര് മുകന്നമാട്ടുകപമാകുന്നതച.  നവകകേരള മനിഷന് പദ്ധതനി തകന്ന
ഇത്തരത്തനില്  കകേരളത്തനികന്റെ  സമാമൂഹര  ജശവനിതത്തനിനച  ഊര്ജ്ജസസസലെവളിം
ഉകനഷപ്രദവമമായ  ഒരു പുതനിയ മുഖളിം നല്കേമാനുള്ള ശമങളകട  ഭമാഗമമായുള്ളതമാണച.
കകേവലെളിം  കറമാഡകേകളമാ  പമാലെങകളമാ  കകേടനിടങകളമാ  മമാത്രമല  വനികേസനളിം.  മനുഷര
ജശവനിതത്തനികന്റെ  എലമാ  തലെങളനിലളിം  ജശവനിത  സൂചനികേകേള്  ഉയരങളനില്
എത്തനികമാന്  കേഴനിയുന്ന  സമാഹചരരളിം  ഒരുക്കുകേയമാണച  വനികേസനളിം
കകേമാണകദശനിക്കുന്നതച.  അതനിനച  സഹമായകേരമമായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളമാണച  ഈ
സര്കമാര്  സസശകേരനിചവരുന്നതച.  ആ  നടപടനികേള്കച  പനിന്തുണയുളിം  സഹമായവളിം
നല്കേമാന് കേഴനിയുന്ന തരത്തനിലെമാണച ഇവനികട ബജറ്റുളിം ധനവനിനനികയമാഗ ബനില്ലുകമമാകക
അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതച.   പുതനിയ  കചമാദരങള് ഉയര്ത്തുകേയുളിം  പുതനിയ ഉത്തരങള്
കനടുകേയുളിം  കചയ്യുനകവന്നതമാണച  സളിംസമാന  ബജറനികന്റെ  സവനികശഷത.
കകേരളത്തനികലെ  കറമാഡകേളകടയുളിം   പമാലെങളകടയുളിം  തുറമുഖങളകടയുളിം  കവദത്യുത
നനിലെയങളകടയുളിം  നവശകേരണത്തനിനുളിം  വനിപുലെശകേരണത്തനിനുളിം  കേനിഫ്ബനി
മുകഖനയമാണച വനിഭവ സമമാഹരണളിം നടത്തുന്നതച.  കൂടമാകത  വനിദരമാഭരമാസ ആകരമാഗര
കമഖലെകേളനില്  വന്  മുതല്മുടകനിനുളിം  കേനിഫ്ബനികയ  ലെക്ഷെരമനിടുകേയമാണച.  തശരകദശ
മലെകയമാര കഹകവകേളകട വനികേസനത്തനിനച കകേ.എസച.എഫച.ഇ. പ്രവമാസനി ചനിടനിയുകട
അടനിസമാനത്തനില്  വനിഭവ  സമമാഹരണത്തനിനച  ലെക്ഷെരമനിടുനണച.  എലമാളിം
കേനിഫ്ബനി  മയളിം  എന്നച  വനിമര്ശനിക്കുന്നവര്  നനികുതനി  വരുമമാനളിം  കകേമാണച  മമാത്രളിം
വനികേസനളിം  സമാദ്ധരമല എന്ന പ്രമാഥമനികേ പമാഠളിം ഉള്കകമാകള്ളണതുണച.  കേമാര്ഷനികേ
കമഖലെയച  2016  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ  എല്.ഡനി.എഫച.  സര്കമാര്
അടനിസമാന  വര്ഗ്ഗകത്തമാടുള്ള  പ്രതനിബദ്ധത  ഒനകൂടനി  കതളനിയനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.
കകേ.എസച.ആര്.ടനി.സനി.  ഉള്കപകടയുള്ള  എലമാ  കപമാതുകമഖലെമാ  സമാപനങകളയുളിം
നനിശനിത  കേമാലെയളവനിനുള്ളനില്  ലെമാഭത്തനിലെമാകമാന്  ഈ  ബജറച  ലെക്ഷെരമനിടുനണച.
മമാലെനിനര  നശകളിം  യനവല്കരനികമാന്  10  കകേമാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയ
സര്കമാര്  കതമാടനിപണനികച  തുലെരമമായ  കജമാലെനി  മമാനരതയുള്ള  കതമാഴനിലെമാകനി
മമാറനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  കജന്ഡര് ബജറനിലൂകട  സശ തുലെരത എന്നതച  വമാക്കുകേളനില്
നനിനളിം പ്രവൃത്തനിയനികലെയച എത്തനികമാന്  ഉതകുന്ന അനവധനി പദ്ധതനികേള് വനിഭമാവന
കചയ്യുന.  ഒരു പ്രകതരകേ വനനിതമാ വകുപച രൂപശകേരനികമാന് നനിര്കദശമുള്ള ബജറനില്
100 ശതമമാനളിം സശകേള്  ഗുണകഭമാക്തമാകളമായുള്ള 64 പദ്ധതനികേള്കച 1060 കകേമാടനി
രൂപയുളിം  സശകേള്  പ്രകതരകേ  ഘടകേകമമാ  ഗുണകഭമാക്തമാകകളമാ  ആയ  104
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പദ്ധതനികേള്കച  13400  കകേമാടനി  രൂപയുളിം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച.  11.5  ശതമമാനളിം
പദ്ധതനികചലെവച  വനനിതമാ  വനികേസനത്തനിനച  വകേയനിരുത്തുന്ന  ബജറച
സശശമാക്തശകേരണത്തനിനച  ഊന്നല്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.  പടനികേജമാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസനത്തനിനച  ജനസളിംഖരമാനുപമാതകത്തകമാള്  കൂടുതല്  തുകേ
വകേയനിരുത്തുന്ന  സളിംസമാനകമന്ന  ഖരമാതനി  കകേരളളിം  കകേവരനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.
സമാധമാരണകമാരകന്റെ  ജശവനിതളിം  വളകര  ദദുഃസഹമമായ  സമാഹചരരത്തനിലെമാണച
എല്.ഡനി.എഫച.  സര്കമാര്  അധനികേമാരകമറതച.  കപമാതുജന  പങമാളനിത്തകത്തമാകടയുളിം
തകദശഭരണ  സമാപനങളകടയുളിം  വനിവനിധ  തലെങളനിലള്ള  ഉകദരമാഗസരുകട
സഹകേരണകത്തമാകടയുളിം  അതനിവനിപുലെമമായ  വനികേസന  പദ്ധതനികേളമാണച  സര്കമാര്
ഏകറടുത്തനിരനിക്കുന്നതച.  കകേരളളിം  പരസര  കവളനിയനിട  വനിസര്ജ്ജന  മുക്ത
സളിംസമാനമമായനി  മമാറനിയതച  ഇതനികനമാരു  ഉദമാഹരണമമാണച.  കകേരളത്തനികലെ
ജനങകളയുളിം  ഇതനിനമായനി  പകങടുപനിചതച  ഈ സര്കമാരനികന്റെ എടുത്തുപറയത്തക
കനടമമാണച.  സളിംസമാനളിം  കനരനിടുന്ന  ഏറവളിം  വലെനിയ  പ്രശ്നമമാണച  വരള്ച.
സളിംസമാനകത്ത  കുടനികവള്ള  കസമാതസ്സുകേള്  നമാള്ക്കുനമാള്  കുറഞ്ഞുവരനികേയമാണച.
അടഞ്ഞുകപമായ  ജലെകസമാതസ്സുകേള്  വശകണടുക്കുകേ,  മഴകവള്ളളിം  പമാഴമാകേമാകത
സളിംഭരനിക്കുകേ  തുടങനിയവ  നമ്മുകട   മുഖര  അജണയമായനി  പരനിഗണനികണളിം.
പമാര്ശസവല്കരനികകപടുന്നവരുകട  കേണശകരമാപമാന്  എനളിം  എല്.ഡനി.എഫച.
സര്കമാര്  മുന്നനിലണമാകുകമന്നച  മുഖരമനനിയുകട  ജനസമാന്തസന  പദ്ധതനി
കതളനിയനിക്കുന.   വനിവനിധ  കേമാരണങള്കകേമാണച  ഒറകപട്ടുകപമായ  വരക്തനികേള്ക്കുളിം
സമാപനങള്ക്കുളിം ഈ ഫണനില്നനിനളിം ധനസഹമായളിം അനുവദനിക്കുളിം. കകേരളത്തനില്
ആര്.എസച.എസച.  സര്വ്വശക്തനിയുളിം  ഉപകയമാഗനിചച  തനിരനിചടനിക്കുകമന്ന  അവരുകട
കജമായനിന്റെച കസക്രടറനിയുകട പ്രസമാവന മകതതര ജനമാധനിപതരകത്ത കസ്നേഹനിക്കുന്നവര്
കേമാണമാകത  കപമാകേരുതച.   തശവ്ര  ഹനിന്ദുതസ  അജണയ്കകതനികര  പ്രതനികേരനിക്കുന്ന
എഴുത്തുകേമാകരയുളിം  സമാളിംസമാരനികേ  പ്രവര്ത്തകേകരയുളിം  കകേമാലെകപടുത്തമാനമാണച  അവര്
ശമനിക്കുന്നതച.  അന്തരനിച  യു.  ആര്.  അനന്തമൂര്ത്തനികച  വനിമമാന  ടനികറച
അയചകകേമാടുത്ത  സളിംഘപരനിവമാര്  ശശ.  ഷമാരൂഖച  ഖമാന്,  ശശ.  ആമശര്  ഖമാന്,
ശശമതനി നന്ദനിതമാ ദമാസച എന്നനിവര്കകതനികരയുളിം ഏറവകമമാടുവനില് സളിംവനിധമായകേന്
ശശ.  കേമലെനികനതനികരയുളിം  വമാകളമാങ്ങുന.  എന്തനികനകറ,  കകേരളത്തനികലെ  പ്രമുഖ
എഴുത്തുകേമാരനുളിം  സമാളിംസമാരനികേ  നമായകേനുമമായ  ശശ.  എളിം.  ടനി.  വമാസകദവന്
നമായകരകപമാലളിം കവറുകത വനിടമാത്ത ഫമാസനിസ്റ്റുകേമാരമാണച ഇവകരന്നച നമാളിം ഓര്കണളിം.
തമനില്ത്തലനി നനില്ക്കുന്ന യു.ഡനി.എഫച.  മുന്നണനി തര്കളിം നനിര്ത്തനിവചച  വര്ഗ്ഗശയ
ഫമാസനിസ്റ്റുകേള്കകതനികര  ഇടതുപക്ഷെകത്തമാകടമാപളിം  നനില്കകണ  കേമാലെളിം
അതനിക്രമനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  രമാഷശയ തനിമനിരളിംകകേമാണച അനത ബമാധനിചനിടനിലമാത്ത
ആര്ക്കുളിം  ഈ  സര്കമാരനികന്റെ  നടപടനികേളനികലെ  നന  കേമാണമാന്  കേഴനിയുളിം.   പകക്ഷെ
നനിര്ഭമാഗരവശമാല് അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന എകന്റെ കസ്നേഹനിതനമാര് കേണടചച ഇരുടമാകമാന്
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ശമനിക്കുകേയമാണച.   കേനിഫ്ബനിയനിലൂകട  കകേമാടനികണകനിനച  രൂപയുകട  പദ്ധതനികേള്
ഓകരമാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുളിം  ലെഭനിചകപമാള്  മുസശളിംലെശഗനികന്റെ  എളിം.എല്.എ.-മമാര്
അവരുകട  മണ്ഡലെത്തനില്  വലെനിയ  ഫ്ലകച  കബമാര്ഡകേള്  വചനിരനിക്കുകേയമാണച.
മുസശളിംലെശഗനികന്റെ മുഖപത്രമമായ ചനനികേകപമാലളിം മുസശളിംലെശഗനികന്റെ എളിം.എല്.എ.-മമാര്കച
കകേമാടനികേളകട  വനികേസന  പദ്ധതനികേള്  ലെഭനിചകവന്നച  പറയുകമമാള്  ഇവനികട  വന്നച
കേനിഫ്ബനികയയുളിം  ബജറനികനയുളിം  എതനിര്ത്തുകകേമാണച  സളിംസമാരനിക്കുന്ന  പ്രവണത
സമാളിംസമാരനികേ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനച  കയമാജനിചതമാകണമാകയന്നച  ചനിന്തനികകണതുകണന്നമാണച
എനനികച സൂചനിപനികമാനുള്ളതച.  അവര്കച ഈ സര്കമാരനികനതനിരമായനി ഒനളിംതകന്ന
പറയമാനനികലന്നതമാണച  സതരളിം.  അതുകകേമാണമാണച  യഥമാര്തത്തനിലള്ള
കേമാരരങകളക്കുറനികചമാനളിം  പറയമാകത  നനിസമാരകേമാരരങള്  കപരുപനിചകേമാണനിചച
ദനിവസവളിം ബഹളമുണമാകമാന് ശമനിക്കുന്നതച.  

ഞമാന്  എകന്റെ  പ്രസളിംഗളിം  ദശര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.   കകേരളത്തനിനച  പുതനികയമാരു
മുകന്നറവളിം തലെകയടുപ്പുളിം നല്കേമാന് കേരുത്തച പകേരുന്ന ഒരു ബഡ്ജറമാണച  ഇവനികട
ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച  ഐസകേച
അവതരനിപനിചകതന്നച  കകേരളത്തനികലെ കപമാതുസമൂഹളിം ചനിന്തനിക്കുകേയുളിം വനിലെയനിരുത്തുകേയുമമാണച.
അതുകകേമാണച  എലമാ  ആളകേളളിം  ഇതനികന  അളിംഗശകേരനിക്കുകേയുളിം  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയുളിം
കചയ്യുകമന്നതച  കേമാലെളിം  കതളനിയനിക്കുകമന്ന  കേമാരരത്തനില്  സളിംശയമനില.
ബഹുമമാനരനമായ കകേരള മുഖരമനനി ശശ.  പനിണറമായനി വനിജയകന്റെ കനതൃതസത്തനിലള്ള
ഈ മനനിസഭയ്ക്കുളിം   ഭരണത്തനിനുളിം എലമാവനിധ  പനിന്തുണയുളിം അറനിയനിചകകേമാണച......
എകന്റെ നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനില് വലെനിയ വനിപവളിം സൃഷനിചനിട്ടുള്ള വനികേസനത്തനിനമാണച
ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  ഫണച  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച.   അതനിനച
ഒരനികല്കൂടനി  നന്ദനി  അറനിയനിചകകേമാണച  ഈ  കവമാടച  ഓണ്  അകമൗണനികന ഞമാന്
പരനിപൂര്ണമമായുളിം പനിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  കവമാടച  ഓണ്  അകമൗണനികന
എതനിര്ക്കുകേയമാണച.  ഇവനികട ഗവര്ണര് ഒരു  നയപ്രഖരമാപനളിം നടത്തനി.  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനി സമാഹനിതരസമാനമമായ ഒരു ബഡ്ജറ്റുളിം അവതരനിപനിച.  എന്തമാണച ഈ
സര്കമാരനികന്റെ  സനിതനി;  ഇവനികട  കേഴനിഞ്ഞ  കകേമാലളിം  ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനി ബജറച  അവതരനിപനിച.  ആ ബജറനില് പറഞ്ഞ  കേനിഫ്ബനി  മുഖമാന്തരളിം
നടപനിലെമാകനിയ ഏതച പദ്ധതനികമാണച   എ.എസച.  കകേമാടുത്തതച?  കേനിഫ്ബനി മുഖമാന്തരളിം
നടപനിലെമാകനിയ  പദ്ധതനികച  ഡശകറയനില്ഡച  എസ്റ്റേനികമകറടുകമാകനമാ
ഇന്കവസ്റ്റേനികഗഷന് നടത്തമാകനമാ ഭരണ വകുപനിനച  കേഴനിഞ്ഞനിടനിലകലമാ;  കേഴനിഞ്ഞ  9
മമാസത്തനിനകേളിം  ഏകതങനിലളിം  ഒരു  പമാലെത്തനിനുകപമാലളിം  ഫണച  അനുവദനിക്കുകേകയമാ
കടണര്  നടത്തുകേകയമാ  കചയനിടനിലകലമാ.  കേനിഫ്ബനികയപറനി  പറകയണതനിലകലമാ.
നനിങളനില് ആരുകടകയങനിലളിം നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനില് ഏകതങനിലളിം ഒരു പ്രവൃത്തനി
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നടന്നനിട്ടുകണമാകയന്നച  കനഞനില്  കകേവചച  നനിങള്  ആദരളിം  പറയണളിം.
ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി  പനിന്നശടച  പറഞ്ഞു,  രമാജരകത്ത  മനികേച
സമാഹനിതരകേമാരനമാരനില് ഒരമാളമായനിരുന ശശ. എളിം. ടനി. വമാസകദവന് നമായര്..... 

മനി  .    സശകര്:  നനിങള്  ശബ്ദമുണമാകനിയമാകലെ  ശശ.  പനി.  കകേ.  ബഷശറനിനച
ഊര്ജ്ജമുണമാകുകേയുള.  അതുകകേമാണച നനിങള് ശബ്ദമുണമാകമാതനിരുന്നമാല് മതനി. 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര്: ഞമാന് കചയറനികന കനമാകനി മരരമാദയകല സളിംസമാരനിക്കുന്നതച.
ശശ.  എളിം.  ടനി.  വമാസകദവന്  നമായകര  വളകരകയകറ  പുകേഴനി,  അകദഹത്തനികന്റെ
കനമാവലെനികലെ വമാകേരങള് ഉദ്ധരനിചച സളിംസമാരനിച.  ഒരു കേമാരരളിം ബഹുമമാനകപട ടനി.
എളിം.  കതമാമസച  ഐസകനികനമാടച  എനനികച  പറയമാനുള്ളതച,  അകദഹത്തനികന്റെ  ചനിലെ
കനമാവലകേള് ദദുഃഖപരരവസമാനനികേളമായതുകകേമാണച ഈ ബജറനിനച ആ ഗതനി വന്നമാല്
അകദഹകത്ത നനിങള് കുറളിം പറയരുകതന്നമാണച.  എന്തമാണച ഇവനികട നടക്കുന്നതച;
അങയുകട ബജറച  പ്രസളിംഗത്തനില് പറഞ്ഞു, 10.5  ശതമമാനളിം  പദ്ധതനികച  കൂടുതല്
തുകേ നശകനിവചനിട്ടുകണന്നച.  ഞമാന് കചമാദനികകട, 2016-17 വര്ഷകത്ത പദ്ധതനിയുകട
അടങല്  തുകേ  24,000  കകേമാടനി  രൂപയമായനിരുന്നതച  26,500  കകേമാടനി  രൂപയമായനി
ഉയര്ത്തനി.   2016-17  വര്ഷകത്ത  പദ്ധതനി  കചലെവച  എത്രയമാണച.   മമാര്ചച  31
വകരയുള്ള  കേണകകടുത്തമാലളിം  അതച  50  ശതമമാനത്തനിനപ്പുറളിം  കപമാകുകേയനില.
12,000  കകേമാടനി  രൂപകപമാലളിം  കചലെവഴനികകപടുകേയനില.  എന്തനിനമാണച  ഇങകന
ഓകരമാ വര്ഷവളിം അടങല് തുകേ വര്ദ്ധനിപനിചച കചലെവഴനികമാകത മുകന്നമാട്ടു കപമാകുന്നതച.
സസര്ണത്തനിനച  പര്കചസച  ടമാകച  ഏര്കപടുത്തനിയതച  പനിശകേമാകണന്നച  എലമാവര്ക്കുളിം
കബമാദ്ധരമുണമായനിരുന.   നമാലെമായനിരകത്തമാളളിം  കചറുകേനിട  സസര്ണകചവടകമാര് നമ്മുകട
സളിംസമാനത്തുണച.  അവര്കകമാകക  ലെക്ഷെകണകനിനച രൂപയുകട പര്കചസച ടമാകച
വനകകേമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.   കേമാരരങകളമാകക  നലതുകപമാകലെ  അറനിയമാവന്നതുളിം
മനനിസഭയനില്  കുറകചമാകക  വനിവരമുള്ളയമാളളിം  നനിങള്  മമാത്രകമയുളകവന്നച
എനനികറനിയമാളിം.  അങച  ഈ  കേമാരരങകളമാകക  പ്രമാകയമാഗനികേമമായനി  പഠനിചച.....
അകദഹത്തനിനച  ശമാസമറനിയമാളിം,  പ്രമാകയമാഗനികേ  ബദ്ധനിയറനിയമാളിം,  സമശപനമറനിയമാളിം,
നനിലെപമാടുകേളളിം ജനങളകട പള്സളിം അറനിയമാവന്നതുകകേമാണമാണകലമാ ആലെപ്പുഴയനില്
നനിനളിം  നല  ഭൂരനിപക്ഷെത്തനില്  ജയനിചവരുന്നതച.   അതുകകേമാണച  സസര്ണത്തനികന്റെ
നനികുതനി  പനിന്വലെനിചച  പമാവകപട  കചറുകേനിട  സസര്ണകചവടകമാകര
സഹമായനികണകമന്നമാണച  എനനികച  പറയമാനുള്ളതച.   ഇകപമാഴകത്ത  കേമാലെത്തച  5
ലെക്ഷെവളിം  10  ലെക്ഷെവകമമാകക കചറനിയ തുകേയമാണച.   പഴയ കേമാലെകത്തമമാതനിരനിയല.
എന്തമാണച  നമ്മുകട  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  സനിതനി;  ഇവനികട  ഏകതങനിലളിം  ഒരു  ഫയല്
നശങ്ങുനകണമാ;  കസക്രകടറനിയറനില്  ഫയല്  ഉറകമമാണച.   അകലങനില്  റഫര്
മമാനനിയയമാണച.   എലമാവരുളിം  റഫര്  കചയ്യുകേയമാണച.   ഈ  അടുത്ത  കേമാലെത്തച
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പത്രത്തനില് ഒരു റനികപമാര്ട്ടുണമായനിരുന.  പ്രധമാന വകുപനില് ഒരു പുതനിയ വമാഹനളിം
വമാങമാനുള്ള ഫയല് വകുപച കമധമാവനിയുകട കേയ്യനികലെത്തനി.  അകദഹളിം അതനില് ഒന്നച
ഒപനിടമാല് മതനി.  വനിജനിലെന്സച കകേസച ഏറ്റുവമാങനി ഈ ജനളിം കേളകയകണന്നച കേരുതനി
അകദഹളിം  ആ  ഫയലെനില്  ഇങകന  എഴുതനി,  'നനിയമ  വകുപനികന്റെയുളിം  ധന
വകുപനികന്റെയുളിം നനിരമാകക്ഷെപപത്രളിം വമാങ്ങുകേ'-കയന്നച.   ആ ഫയല് ഇനനി  എകപമാള്
തനിരനിചവരുകമന്നച  പടകചമാനറനിയമാളിം.   എകന്തങനിലളിം  കേമാരരളിം  നടക്കുനകണമാകയന്നച
നനിങള് ആകലെമാചനിചകനമാക.  കേഴനിഞ്ഞ സര്കമാരനികന്റെ കേമാലെത്തച,  ബഹുമമാനകപട
മുഖരമനനി ശശ.  ഉമന് ചമാണനിയുളിം  ശശ.  പനി.  കകേ.  കു ഞ്ഞമാലെനിക്കുടനിയുളിം ശശ.  കകേ.
എളിം.  മമാണനിയുകമമാകകയുള്ള കേമാലെത്തച സര്കമാരനികന്റെ സസപ പദ്ധതനികേള്കച സലെളിം
ഏകറടുത്തതച ഉടമകേളമമായനി വനിലെകപശനിയമാണച.  അതുകകേമാണച പലെ പദ്ധതനികേള്ക്കുളിം
ചുരുങനിയ  സമയളിം  കകേമാണച  സലെളിം  ഏകറടുത്തച  നനിര്മമാണ  പ്രവര്ത്തനളിം
ആരളിംഭനികമാന് കേഴനിഞ്ഞു.  ഇന്നച കേളക്ടര്മമാര് വനിലെ നനിശയനികമാന് മടനിക്കുകേയമാണച.
കലെറച  കമകടമാ  പദ്ധതനികച  സലെളിം  ഏകറടുക്കുന്നതച  സളിംബനനിച  മശറനിളിംഗച
കേഴനിഞ്ഞയമാഴ്ച  കൂടനിയകലമാ;  ആരുളിം  ഉത്തരവമാദനിതസളിം  ഏകറടുത്തനിലകലമാ;
തശരുമമാനമമാകേമാകത  പനിരനിഞ്ഞകലമാ;  ഭരനികമാന്  പഠനികണളിം.   കവറുകത
സളിംസമാരനിക്കുകുയുളിം എലമാത്തനിനുളിം പുറകേനിലെനിരുന്നച കകേകകേമാട്ടുകേയുളിം കചയമാല് കപമാരമാ.
എന്തമാണച മനനിസഭമാ കയമാഗളിം.  ബഹുമമാനകപട ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകനികനമാടച
കചമാദനികകട,  അങച ഇവനികട ഓകരമാ വനിഷയങള്  അവതരനിപനിക്കുനണച,  വളകര
വരക്തമമായനി  വനിഷയങള്  അവതരനിപനിചച  കേമാരരങള്  പറയുനണച.   വനിഷയളിം
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനച  30  മനിനനിട്ടുളിം  50  മനിനനിട്ടുമമാണച  എടുക്കുന്നതച.   നനിങള്
വന്നതനിനുകശഷളിം   25  മനിനനിടനിനപ്പുറളിം  മനനിസഭമാകയമാഗളിം  കൂടനിയനിട്ടുകണമാ;  out  of
agenda  ഉണമാകേനികലന്നച  നനിങള്  പറഞ്ഞകലമാ;  നനിങള്  എങകനയമാണച  KAS
നടപനിലെമാകനിയതച;  out  of  agenda  അകല;  നനിങള്  പറഞ്ഞതനിനച  കനകര
വനിപരശതമമാണച  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.   ഒരു  കേമാരരളിം  ഞമാന്  പറയമാളിം,  ഒരമാള്  ഒരു
ഭമാഗത്തുളിം  19  ആളകേള്  വടപ്പൂജരമമായനി  മറുഭമാഗത്തുളിം  നനിന്നമാല്  കേമാരരങള്
നടപനിലെമാവകേയനില.  അതച ആദരളിം നനിങള് മനസനിലെമാകണളിം.    ഞങളമാകണമാ ഈ
ഗവണ്കമന്റെനികന വനിമര്ശനിക്കുന്നതച;   വനി.  എസച.  സനനില് കുമമാറനികന്റെ പമാര്ടനിയമായ
സനി.പനി.ഐ.-കമാരമാണച  നനിങകള  വനിമര്ശനിക്കുന്നതച.   ഞങളല  പറഞ്ഞകതന്നച
നനിങള്  ആകലെമാചനികണളിം.   ഇവനികട  ആരമാണച  ബനി.കജ.പനി.-കച  സമാനളിം
ഉണമാകനികകമാടുത്തതച;  ഞങളമാകണമാ?   സനി.പനി.ഐ.  ജനറല്  കസക്രടറനി
ശശ.  സധമാകേര്  കറഡനി  മകനമാരമ  നഡ്യൂസനിനച  നല്കേനിയ  അഭനിമുഖത്തനില്  എന്തമാണച
പറഞ്ഞതച,  'ചനിലെ  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)  കനതമാകള്  സസശകേരനിക്കുന്ന  നനിലെപമാടുകേളമാണച
യഥമാര്ത  പ്രശ്നളിം.   വനിമര്ശനിക്കുന്നവകര വനിലനമാരമായനി  കേമാണുന്ന  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)
കനതമാകളകട രശതനി അവസമാനനിപനികണളിം.  കതറച  കേണമാല് ഇനനിയുളിം വനിമര്ശനിക്കുളിം'.
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ഇതച ഞങളല, ശശ. സധമാകേര് കറഡനിയമാണച പറഞ്ഞതച.  'ശരനിയുകട പക്ഷെത്തമാണച
സനി.പനി.ഐ.   കതറച  പരസരമമായനി  ചൂണനികമാണനിക്കുളിം,  രഹസരമമായനി  കേത്തച
നല്കുന്നതച  സനി.പനി.ഐ.-യുകട  നയമല,  പ്രശ്നങള്  കപമാതുസമൂഹളിം  അറനിയണളിം.'
ഇകതലമാളിം ഞമാനല ശശ.  സധമാകേര് കറഡനിയമാണച പറഞ്ഞകതന്നച മനസനിലെമാകണളിം.
ജനമാധനിപതര  സമൂഹത്തനിനച  അപമമാനകേരമമായ  നടപടനിയമാണച  നനിലെമ്പൂര്  കേമാടനില്
നടന്ന  മമാകവമായനിസ്റ്റേച  കവട.  സര്കമാര്  അറനിഞ്ഞുള്ള  നടപടനിയമാകണങനില്  കതറച
പറനികയന്നച  സമതനികണളിം.  അകലങനില്  കപമാലെശസകേമാര്കകതനികര  നടപടനി
കയടുകണളിം.  ശശ.  പനിണറമായനിയുകട ഭരണ കശലെനികയക്കുറനിചച സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-കന്റെ
കനതമാകനമാര്ക്കുകപമാലളിം വനിമര്ശനമുകണനളിം കൂടനിയമാകലെമാചനകേളനിലൂകട തശരുമമാന
കമടുകമാത്തതമാണച  ഈ  പരസരവനിമര്ശനത്തനിനച  തങളകട  കനതമാകകള
കപ്രരനിപനിക്കുന്നകതനമമാണച സനി.പനി.ഐ.യുകട കദശശയ കനതൃതസളിം സൂചനിപനിക്കുന്നതച.
ബളിംഗമാളനില് നന്ദനിഗ്രമാളിം, സനിളിംഗൂര് ഉള്കപകടയുള്ള പ്രശ്നങള്കച മുമച തങളകട പമാര്ടനി
കവണത്ര മുന്നറനിയനിപച  നല്കേനികയങനിലളിം അവകഹളനിക്കുകേയമാണച സനി.പനി.ഐ.(എളിം)
കചയതച.  തമാന് കചയ്യുന്നകതലമാളിം ശരനികയന്ന ഭമാവമമായനിരുന അന്നകത്ത മുഖരമനനി
ബദ്ധകദവച  ഭടമാചമാരരയച.   അതുകകേമാണതകന്നയമാണച  പഴത്തനികന്റെ  കതമാടുളിം
കപറുകനികകമാണച  ബളിംഗമാളനിലെനിങകന  നടക്കുന്നതച.  സതമാരരതയമാണകലമാ  ഈ
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  മുഖമുദ്ര.  ഞമാന്  കചമാദനികകട,  നയപ്രഖരമാപനത്തനില്
ഇങകന  അടനിവരയനിടച  പറയുകേയമാണച,  സതമാരരതകയന്ന  വമാകനിനച  പുതനിയ
നനിര്വ്വചനളിംകൂടനി  അടനിക്കുറനിപമായനി  കചര്കകണനിയനിരനിക്കുന.  നൂറമാണനികന്റെ
നനിയമകമന്നച  വനികശഷനിപനികകപട  വനിവരമാവകേമാശ  നനിയമത്തനികനതനികര
ബഹുമമാനകപട  കഹകകമാടതനികയ  സമശപനിചവരമാണച.  നമാണമുകണമാ നനിങള്കച?
ആ നനിങളമാകണമാ ഈ പറയുന്നതച.   അതുകപമാകലെതകന്ന ഒരു ഡയറനി...   ഞമാന്
ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരര വകുപ്പുമനനികയമാടച കചമാദനിക്കുകേയമാണച,  നനിങള്കച എത്ര
രൂപ  കചലെവച  വന.  അവനവകന്റെ  കപരച  കചറുതമായമാലളിം  മനനിമമാരുകണന്നച
അറനിയനികല?  ആ  ഡയറനിയനില്   ശശ.  ഇ.  ചനകശഖകന്റെ  കപരച  രണമാമതച
വരമാത്തതുകകേമാണച  ആ  ഡയറനി  നനിങള്  മമാറനിവചനികല?   നമാല്പതു  ലെക്ഷെളിം  രൂപ
ഗവണ്കമന്റെനിനച  നഷമുണമാകനിയനികല  നനിങള്?  നനിങകളകന്തമാരു  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച
പമാര്ടനിയമാണച.  ആ  ഡയറനിയനില്  അകദഹത്തനികന്റെ  കപരുണമായമാല്  കപമാകര;
അതുമമാത്രമമാകണമാ,  നയപ്രഖരമാപനത്തനികലെ  224-ാ  ഖണ്ഡനികേയനിലെമാണച
ക്രമസമമാധനളിം. പകക്ഷെ ആദരളിം ക്രമസമമാധമാനമമാണച കവണതച.   'Law and Order' -
ഇളിംഗശഷനില്  'L'  വരുകമമാള് അവസമാനമമാകുമകലമാ.  അകപമാള് കലെമാ ആന്റെച ഓര്ഡര്
എന്തുകചയ്തു?  ഡയറനി  അടനിചകപമാള്  ഉണമായ  പനിശകേച  തനിരുത്തമാന്  അതച
അവസമാനമമാക്കുകേയുളിം  കചയ്തു.   പനികന്ന നനിങള്  മമാധരമ  സനിന്ഡനികകറനികനപറനി
പറഞ്ഞു.  അതനികനപറനി  കകേരളത്തനില് പ്രചരനിപനിചതച  നനിങളകല?   കകേമാര്പകററച
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സമാപനമമായ 'ഇന്തര റ്റുകഡ'  ഒരു സര്കവ്വ നടത്തനി,  ക്രമസമമാധമാനളിം ശരനിയമാകണന്നച
പറഞ്ഞതച  ഏകറടുകമാന്  നനിങള്കച  നമാണമുകണമാ?  ഇകതമാകക  നനിങള്
ആകരമാടമാണച  പറയുന്നതച?     അഞച  സളിംസമാനങളനികലെ  കകേമാണ്ഗ്രസനികനപറനി
നനിങള്  ഇവനികട  പറഞ്ഞു  .  ഇവനികട  അഞച  സളിംസമാനങളനില്  കതരകഞ്ഞടുപച
നടന.  കകേമാണ്ഗ്രസച  പമാര്ടനി  1991  മുതകലെ  ഉത്തര്പ്രകദശനില്  ഇല.   മണ്ഡല്
കേമശഷന്  റനികപമാര്ടച  വന്നകശഷളിം  ഈ  കവമാട്ടുകേളനില്  ഭനിന്നതയുണമായകപമാള്,
ബമാബറനി  മസ്ജനിദച  ദരന്തമുണമായകപമാള്  എസച.പനി,  ബനി.എസച.പനി.,  ബനി.കജ.പനി.
തുടങനിയ  പമാര്ടനികേള്   അധനികേമാരത്തനില് വന.  ബമാകനിയുള്ള നമാലെച  കസ്റ്റേറ്റുണച.
പഞമാബനില്  കകേമാണ്ഗ്രസച  അധനികേമാരത്തനില്  വന്നനികല?  കഗമാവയനില്  പ്രധമാന
പ്രതനിപക്ഷെമമായനി  വന്നനികല? നനിങളകട മമാതത്യു. ടനി. കതമാമസച എവനികട?  കഗമാവയനില്
എന്.സനി.പനി.  ബനി.കജ.പനി.കമാണച  പനിന്തുണ കകേമാടുത്തതച.   എന്തച  മമാര്കനിസമമാണച
നനിങള്കച. നമാണമുകണമാ നനിങള്കച.  .. …

ഗതമാഗത  വകുപ്പുമനനി    (  ശശ  .    എ  .    കകേ  .    ശശശനന്  ):  സര്,  ശശ.  പനി.  കകേ.
ബഷശര്  ഇവനികട  കഗമാവയനികലെ  രമാഷശയളിം  പറഞ്ഞകപമാള്  എന്.സനി.പനി.  പനിന്തുണ
കകേമാടുത്തുകവന്നച  പറയുന്നതച   ശരനിയല.   അങകന  പനിന്തുണ  കകേമാടുക്കുന്ന
പ്രശ്നമുണമാകേനില. അങകന പനിന്തുണ കകേമാടുത്തമാല്  അയമാള് പമാര്ടനിയനിലണമാകേനില. 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  മണനിപ്പൂരനികലെ  കേമാരരകമടുകമാളിം.
മണനിപ്പൂരനില്  കകേമാണ്ഗ്രസച ഒന്നമാളിം കേക്ഷെനിയമാണച.  5 സളിംസമാനങളനില് 80 സശറനില്
സനി.പനി.ഐ-യുളിം  34  സശറനില്  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-ഉളിം  മതരനിച.  ആറച  സശറനില്
ഞങളളിം  മതരനിച.  നമുകകലമാളിം  കൂടനി  300  കവമാടമാണച  കേനിടനിയതച.  പനികന്നന്തമാണച
നനിങള്  പറയുന്നതച;   നനിങകളവനികടയമാണുള്ളതച;  നനിങകളലമാളിംകൂടനി  എന്തമാണച
പറയുന്നതച.;  നനിങകളലമാകപരുളിംകൂടനി  കകേമാണ്ഗ്രസനികനമാടു  കൂടണളിം.  ഞമാന്
കചമാദനികകട  നനിങള്  കകേമാണ്ഗ്രസനികനമാടച  കൂടനിയനിടനികല?   മമതമാ  ബമാനര്ജനികയ
കതമാല്പനികമാന് കവണനി ശശമതനി  കസമാണനിയമാഗമാനനിയുകട  അടുകകലെയച  നനിങള്
കചന്നനികല.  അവനികട  നനിങള്  ബനി.കജ.പനി.കയ  കതമാല്പനികമാനല,  മമതകയ
കതമാല്പനികമാനമാണച  കകേമാണ്ഗ്രസനികനമാടച  കചര്ന്നതച.  നനിങകളവനികടയമാണച ബനി.കജ.പനി.കയ
എതനിര്ക്കുന്നതച?  നനിങള്കങകന  ബനി.കജ.പനി.കയ  എതനിര്കണകമനകണങനില്,
ഏതമായമാലളിം  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം  നനിങളളിം  ബളിംഗമാളനില്  അഡ്ജസ്റ്റു  കചയ്തു.  മലെപ്പുറളിം
കലെമാകേസഭമാ  കതരകഞ്ഞടുപനില്  ഞങളവനികട  സമാനമാര്തനികയ  നനിര്ത്തുനണച.
ഏതമായമാലളിം  ഞങളവനികട  ജയനിക്കുളിം.  നനിങള് ഞങകള പനിന്തുണയ് ക.   ഞമാന്
കേമാണകട  നനിങളകട  നഡ്യൂനപക്ഷെ കപ്രമവളിം  മകതതര കപ്രമവകമമാകക.  പനികന്ന ഒരു
കേമാരരളിം,   അഞച  കകേമാലളിം  കേഴനിഞ്ഞമാല്  ഇന്തരമാ  രമാജരത്തച  മമാര്കനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനിയുളിം
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം  സഖരളിം  കചയ്യുളിം.   അകപമാള്  ഞങകള  തടരുകതകന്ന  എനനികച
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പറയമാനുള. കലെമാ അകമാദമനി സമരളിം നടന്ന സന്ദര്ഭത്തനില് സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-കനതനികര
വശണളിം  ആഞ്ഞടനിചച  കേമാനളിം  രമാകജനന്  രളിംഗത്തുവന.  'സനി.പനി.ഐ.  ആകണമാ
സനി.പനി.ഐ.(എളിം).  ആകണമാ പ്രമാകയമാഗനികേ രമാഷശയത്തനില് ശരനിയുകട ഭമാഗകത്തന്നച
ജനളിം  തശരുമമാനനികകട'  എന്നച  സനി.പനി.ഐ.  സളിംസമാന  കസക്രടറനി  ശശ.  കേമാനളിം
രമാകജനന്.  ഇടതു  ഭരണകൂടളിം  കലെമാ  അകമാദമനിയനികലെ  വനിദരമാര്തനി  സമരകത്തമാടച
കേമാണനിചതച  നനിസളിംഗതയമാണച.  ജനകേശയ  സമരങള്ക്കുമുമനില്  മുഖളിം  തനിരനിചമാല്
പമാര്ടനി  ജനങളനില്നനിനളിം  അകേനകപമാകുളിം.  നന്ദനിഗ്രമാളിം  സമരത്തനില്നനിനളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-കനയുളിം  സനി.പനി.ഐ.-കയയുളിം  പനിളര്ത്തനിയമാണച  തൃണമൂല്
കകേമാണ്ഗ്രസച വന്നതച..... 

മനി  .   സശകര്: മനിസ്റ്റേര് ബഷശര് പശസച കേണ്ക്ലൂഡച...പശസച.. 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   ബഷശര് :  വലെനിയ കതറമാണച പറനിയകതന്നച മനസനിലെമാകനി. ഇതച
നല്കുന്ന  പമാഠകമന്തമാകണന്നച  ശശ.  കേമാനളിം  രമാകജനന്  കചമാദനിച.  … കേണമാലളിം
കകേമാണമാലളിം  പഠനികനികലന്നച  വമാശനിയുള്ളവകര  രക്ഷെനികമാനമാകേനില.   ഞങള്
അനുഭവങളനില്നനിനളിം പമാഠളിം പഠനിചവന്നവരമാണച.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  പനി.  കകേ.  ബഷശര്  പശസച  കേണ്ക്ലൂഡച....ആരുളിം അധനികേളിം
സമയകമടുത്തനിടനില. പശസച... 

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര് :  അവര്  പറയുന്നതമാണച  ശരനികയന്ന  വമാദളിം
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനികച  കയമാജനിചതല.   ബനി.കജ.പനി.യുകട  കനതമാവച  ശശ.  വനി.
മുരളശധരന്  അവനികട  സതരമാഗ്രഹളിം  കേനിടന്നതച  ആരുകട  കുറമമാകണന്നച
പരനികശമാധനിക്കുകമമാകയന്നച കേമാനളിം കചമാദനിച.  ജനകേശയ പ്രശ്നങളനില് കവര്തനിരനിവനികന്റെ
ആവശരമനില.  എ.ഐ.എസച.എഫച.-ഉളിം  സനി.പനി.ഐ.(എളിം.).-ഉളിം,  അവനികട  ആ
പരനിപമാടനിയനില്  ശശ.   സനി.  ദനിവമാകേരന്,  എകന്റെ  പ്രശയകപട  സഹൃത്തച  ശശ.  കകേ.
രമാജന്,  ജനിലമാ കസക്രടറനി അനനില് ഇവകരലമാളിം പകങടുത്തു.  നനിങള് ആദരളിം ഒരു
കേമാരരളിം കചയ്യണളിം.  ആദരളിം നനിങള് നന്നമാകേണളിം.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  പനി.  കകേ.  ബഷശര്  പശസച  കേണ്ക്ലൂഡച....പശസച
അവസമാനനിപനിക ഇകപമാള് മൂന്നച മനിനനിറനിലെധനികേമമായനി. ഇനനി കമകച ഓഫമാകകണനിവരുളിം.

ശശ  .    പനി  .    കകേ  .    ബഷശര്:  സര്,  രമാഷശയത്തനില്  ഞങള്  ആകരയുളിം
വമാടകേയ്കകടുത്തനിടനില.  കേഴനിഞ്ഞ  അസളിംബനി  ഇലെക്ഷെനനില്  24  സശറനില്  ഞങള്
കകേമാവണനി ചനിഹ്നത്തനിലെമാണച മതരനിചതച.   കേള്ളപണകമാകരയുളിം കപസകമാകരയുളിം
വമാടകേയ്കകടുത്തതച നനിങളമാണച.  
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മനി  .   സശകര് : ശശ. പനി. കകേ. ബഷശര് പശസച കേണ്ക്ലൂഡച....പശസച .. അകലങനില്
കമകച ഓഫമാകകണനിവരുളിം. 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   ബഷശര് : സര്,  ഇവനിടുന്നച ആകരങനിലളിം വനിട്ടുകപമായമാല് അവകര
ദകത്തടുക്കുന്ന പണനി ഇടതുപക്ഷെത്തനിനലമാകത ഞങള്കറനിയനില. അതുകകേമാണച ഒരു
കേമാരരളിം പറയമാനുള്ളതച കപസ, കേള്ളപണളിം... 

മനി  .    സശകര് :  ശശ.  പനി.  കകേ.  ബഷശര് പശസച കേണ്ക്ലൂഡച,  നമാലെച മനിനനിടമായനി,
ഒരമാള് മമാത്രളിം അങകന കചയ്യുന്നതച ശരനിയല. ഇതച ശരനിയമായ രശതനിയല പശസച... 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   ബഷശര് : സര്, ഒരു  കേമാരരളിം  പറയമാളിം.  പനിണറമായനിയുകട
കപമാലെശസച  ഞങകള  അടനിചമര്ത്തമാന്  കനമാകകണ.  ഞങകളമാകക
ബനിടശഷുകേമാകരമാടച  കപമാരമാടനിയ  പനിതമാകനമാരുകട  പനിന്തലെമുറകമാരമാണച.  അങകന
കപമാലെശസനികന കേമാടനി  ശശ.  പനിണറമായനി വനിജയന് മുസശളിം ലെശഗനികന കപടനിപനികമാന്
കനമാകകകണന്നച  മമാത്രളിം  പറഞ്ഞുകകേമാണച  ഞമാന്  എകന്റെ  വമാക്കുകേള്
അവസമാനനിപനിക്കുന. 

ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷച :  സര്,  ഈ കവമാടച  ഓണ് അകമൗണനികന ഞമാന്
പനിന്തമാങ്ങുകേയമാണച.   കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷളിം  പുതുകനിയ  ബജറച  അവതരനിപനിക്കുന്ന
കവളയനില്  ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരരമനനി  പറഞ്ഞതച  ഇകതമാരു  നൂല്-
പമാലെത്തനിലൂകടയുള്ള യമാത്രയുകട തുടകമമാകണന്നമാണച.  ആ  യമാത്ര തുടങ്ങുകമമാഴമാണച
കേമാറുളിം  കകേമാളളിം  കകേമാടുങമാറ്റുളിം  ഇന്തരന്  സമാമത്തനികേ  കമഖലെയനില്  വനനനിറഞ്ഞതച.
ഡശകമമാണനികറകസഷന്  സൃഷനിച  പ്രതനിസനനി  നമ്മുകട  നമാടനികലെ  സമാമത്തനികേ
ചമാക്രനിയ  പ്രവര്ത്തനങകളയമാകകേ  സളിംഭനിപനിചകകേമാണച,  ഒരു  സമാമത്തനികേ
മുരടനിപനികലെയച  നമ്മുകട രമാജരവളിം സളിംസമാനവളിം മമാറുകമമാകയന്ന സകന്ദഹളിം ഉയര്ന്ന
പശമാത്തലെത്തനിലെമാണച  ഈ  വര്ഷകത്ത  ബജറച  അവതരനിപനിചതച.  ഞങകളലമാളിം
എലമാകേമാലെത്തുളിം ഒരു ബജറച അവതരനിപനികകപടമാല് പനികറന്നച അകലങനില്  അടുത്ത
ദനിവസങളനില് പത്രങളനില് പരതുന്നതച പ്രതനിപക്ഷെത്തനികന്റെ പ്രതനികഷധകത്തയമാണച.
എകന്റെ  മണ്ഡലെകത്ത  രമാഷശയ  കേമാരണങളമാല്  അവഗണനിച,  ആ
അവഗണനയ്കകതനികര  പ്രതനികഷധളിം  പ്രകേടനിപനിചകകേമാണച  പ്രതനിപക്ഷെ
എളിം.എല്.എ.-മമാരുകട പ്രതനികേരണങള്  പത്രങളനില് വരമാറുണച.  ഈ വര്ഷകത്ത
ബജറച  അവതരനിപനികകപടതനിനുകശഷളിം  ഏകതങനിലളിം  ഒരു  പ്രതനിപക്ഷെ
എളിം.എല്.എ.യുകട  പ്രതനികഷധളിം  പത്രത്തനില്  വന്നതമായനി  ചൂണനികമാണനിക്കുവമാന്
കേഴനിയുകമമാ?  ഇവനികട  ആവശരകേതകേകളമാടച  നശതനി  പുലെര്ത്തനികകമാണച  കേക്ഷെനി
രമാഷശയത്തനികന്റെ  കുഴല്കണമാടനിയനിലൂകട  അലമാകത  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങകള
സമശപനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  മനസമാണച  ബജറനിലൂകട
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പ്രതനിഫലെനിക്കുന്നതച.  എളിം.ടനി.യുകട  കേഥമാപമാത്രങളനിലൂകടയുളിം  കേഥമാ  സന്ദര്ഭങളനിലൂകടയുളിം
കേടനകപമാകുകമമാള് ഈ ബജറനിലൂകട  യഥമാര്തത്തനില് കതളനിയുന്നതച  സമാമൂഹനികേ
യമാഥമാര്തരങള്  തകന്നയമാണച.   മകറമാരു  ഗവണ്കമനളിം  ഇന്തരയനില് ഇതനിനുമുമച
അഭനിമുഖശകേരനിചനിടനിലമാത്ത  സമാഹചരരങളനിലൂകടയമാണച  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര
മുന്നണനി ഗവണ്കമന്റെച കേടനകപമാകുന്നതച.  സര്വ്വകേക്ഷെനി പ്രതനിനനിധനി സളിംഘകത്തകപമാലളിം
കേമാണമാന്  മനസനികലന്ന  ധമാര്ഷരളിം  ഭരണമാധനികേമാരനികേളകട  സളിംസമാരമമായനി
മമാറനിയനിരനിക്കുന. കഫഡറല് സസഭമാവകത്തത്തകന്ന തകേര്ക്കുന്ന ഭരണമാധനികേമാരനികേള്.
കകേരളത്തനികലെ ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതരമുന്നണനി വനിവനിധ പമാര്ടനികേള് കചര്ന്ന ഒരു
മുന്നണനിയമാണച.  വരതരസ  പമാര്ടനികേളകട  വരതരസ  നനിലെപമാടുകേള്
നനിലെനനിര്ത്തനികകമാണതകന്ന  കപമാതുവമായ  രമാഷശയ  ഉകദശത്തനിനുകവണനി  ഒന്നമായനി
നനിനകകേമാണച കകേരളകത്ത മുകന്നമാടച  നയനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതര മുന്നണനി
ഇരട രമാഷശയ ദമൗതരമമാണച  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതച.  ഒന്നച,  രമാഷശയ ഉത്തരവമാദനിതസളിം;
രണച,  ഭരണപരമമായ ഉത്തരവമാദനിതസളിം.  ഫമാസനിസളിം രമാഷശയ വരവഹമാര ഭമാഷയനില്
കവറുകത ഉചരനികകണ ഒരു വമാകല.  ഫമാസനിസകമന്നതച  മകനമാകവകൃതകത്തമാളളിം
എത്തുന്ന  ഒരു  സമാര്വ്വകദശശയ  പ്രതനിഭമാസമമാണച.   കുറച  കേമാലെകത്തയ്കകങനിലളിം
വനിവനിധ  രമാജരങളനില്  പനിടനിമുറുകമാന്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നമാണച  മകനമാകവകൃതത്തനികന്റെ
രൂപവളിം ഭമാവവമുള്ള ഫമാസനിസളിം. ആ ഫമാസനിസകത്ത പ്രതനികരമാധനികമാന് ആര്കമാണച
കേഴനിയുകേ?  ഫമാസനിസത്തനികനതനിരമായ   പ്രമാകയമാഗനികേ  പ്രതനികരമാധത്തനികന്റെ  മമാതൃകേ
എന പറയുന്നതച സമാര്വ്വ കദശശയ കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റു പ്രസമാനത്തനിനച മമാത്രമുള്ളതമാണച.
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പ്രതരയശമാസത്തനില്  ഉറച  നനിന്നമാല്  മമാത്രകമ  ഫമാസനിസകത്ത
പ്രതനികരമാധനികമാനമാകൂ.  ഇന്തരന്  കദശശയതയുകടയുളിം  ആത്മശയതയുകടയുളിം
പ്രച്ഛന്നകവഷളിം  ധരനിചച  ആധനിപതരളിം  ഉറപനികമാന്  ശമനിക്കുന്ന  ശക്തനികേള്
യഥമാര്തത്തനില്  മുകസമാളനിനനിയുകടയുളിം  ഹനിറച ലെറുകടയുളിം  കേരനിങ്കുപമായകമാരുകടയുളിം
തവനിട്ടു  കുപമായ  കസനകമാരുകടയുളിം  നശതനിശമാസമമാണച  പനിന്തുടരുന്നകതന്നച
മനസനിലെമാകകണ  ഗമാനനി  ശനിഷരര്  അതച  മനസനിലെമാക്കുന്നനില  എന്നതമാണച  ഈ
രമാജരത്തനികന്റെ  ദരന്തളിം.  ഈ  കകേവലെ  യമാഥമാര്തരളിം  തനിരനിചറനിഞ്ഞമാല്  മമാത്രകമ
ഫമാസനിസ്റ്റേച വനിരുദ്ധ കപമാരമാടത്തനിനച കനതൃതസളിം നല്കേമാന് കേഴനിയുകേയുള. 

ഇന്തരയനികലെതകന്ന  ആദരകത്ത  ഫമാസനിസ്റ്റേച  ആക്രമണ  പരമരയുകട  കടസ്റ്റേച
കഡമാസച  അഥവമാ  പരശക്ഷെണശമാലെയമായനിരുന്നകലമാ  തലെകശ്ശേരനി  കേലെമാപളിം.  തലെകശ്ശേരനി
കേലെമാപകത്ത  സളിംബനനിചച  അകനസഷനിച  കേമശഷന്  പറഞ്ഞതുളിം  തലെകശ്ശേരനിയനില്
തലെമുറകേകളമാളളിം  അനുഭവനിചവരുന്നതുമമായ  ഒരു  യമാഥമാര്തരമുണച.  ഒരു  കവള്ള
അളിംബമാസനിഡര്  കേമാറനില്  ചുവന്ന  കകേമാടനി  കകേടനി  അന്നവനികട  കചന്നനിറങനിയ
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച കനതമാകളമാണച ഇന്നകത്ത തലെകശ്ശേരനി  സൃഷനിചകതന്നതച ചരനിത്രത്തനികന്റെ
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ചുവരുകേളനില്  കതളനിയുന്ന  യമാഥമാര്തരമകല;  അതച  നനികഷധനികമാന്  കേഴനിയുകമമാ?
അനമുതല് ഇന്നകത്ത കകേരളത്തനികന്റെ  മുഖരമനനി  സഖമാവച  പനിണറമായനി  വനിജയന്
ഉള്കപകടയുള്ള  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  കനതമാകകള  കവടയമാടമാന്  സളിംഘപരനിവമാറുളിം
ആര്.എസച.എസച.-ഉളിം ശമനിചനിട്ടുണച എന്നതുളിം ചരനിത്രത്തനില് കേമാണമാന് കേഴനിയുളിം. 

ഇവനികട  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഫമാസനിസകത്തക്കുറനിചച  വനിലെപനിക്കുന.  അവര്കച
ഫമാസനിസകമന്നതച കസമനിനമാറുകേളനിലളിം സഭയനിലളിം ഉചഭമാഷനിണനിയനിലളിം പ്രസളിംഗനികമാനുള്ള
കകേവലെമമായ  വമാക്കുകേളമാണച.  അതനിനപ്പുറളിം  ചരനിത്രളിം  പഠനിപനിക്കുന്നതച  എന്തമാണച;
വനികമമാചന സമരകേമാലെളിം മുതല് ആര്.എസച.എസച.-കന കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച വനിരുദ്ധതയുകട
കകേമാടനികശഴനില്  അണനിനനിരത്തമാന്  കകേമാണ്ഗ്രസച  തയ്യമാറമായനിട്ടുണച.  വനികമമാചന
സമരകേമാലെത്തച  ശശ.  അടല്  ബനിഹമാരനി  വമാജ്കപയനി  എന്ന  ജനസളിംഘത്തനികന്റെ
കനതമാവച  വനികമമാചന  സമര  കവദനികേളനികലെ  നനിതരസമാന്നനിദ്ധരമമായനിരുന  എന്നതച
നമുകച  മറകമാന്  കേഴനിയനില.  വനികമമാചന  സമരകേമാലെത്തച  ഉയര്ന്ന  "തമമാകനന്നച
വനിളനിപനിക്കുളിം,  പമാളയനില്  കേഞ്ഞനി  കുടനിപനിക്കുളിം"  തുടങനിയ  മുദ്രമാവമാകേരങള്
ഉടകലെടുത്തതച  സളിംഘ്പരനിവമാറനികന്റെ  ബദ്ധനിയനില്  നനിന്നമാകണന്നച  മനസനിലെമാകമാന്
നമുകച  പ്രയമാസമനില.  'മകക്രമാണനി'  കേഥമാപ്രസളിംഗത്തനിലൂകടയുളിം  കവളനിവമാകകപടതച
അതുതകന്നയമാണച. ഇന്നച കകേരളത്തനികന്റെ പ്രഗത്ഭനമായ ഒരു അഭനിഭമാഷകേന് അന്തരനിച
വമാര്ത്തയമാണച നമള് പത്രത്തനില് കേണതച,  എളിം. രതസനിളിംഗച. എകന്റെ കേയ്യനിലള്ളതച
'കകേ.ജനി.  മമാരമാര്:  രമാഷശയത്തനികലെ  കസ്നേഹസമാഗരളിം'  എന്ന  പുസകേമമാണച.  അതനില്
'പമാഴമായ  പരശക്ഷെണളിം'  എന്ന  അദ്ധരമായത്തനില്  കകേമാണ്ഗ്രസച  ഇവനിടകത്ത
ആര്.എസച.എസച.മമായനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  രമാഷശയ  ബമാനവത്തനികന്റെ  പചയമായ
വനിവരണമുണച.  ഇതച  ചരനിത്ര  വനിദരമാര്തനികേള്  എലമാകമാലെവളിം  പഠനിക്കുന്നതമാണച.
അന്നച  കകേമാലെശബനി  എന്നച  കപരനിട്ടു  വനിളനിച  ആ  സഖരത്തനികന്റെ  സൂത്രധമാരനമാര്
ഫമാസനിസകത്തക്കുറനിചച,  ഫമാസനിസത്തനിനച  എതനിരമായ  രമാഷശയകത്തക്കുറനിചച
ശബ്ദനിക്കുന്നതച  കേമാണുകമമാള്  പരനിഹമാസമമാണച  കതമാനന്നതച.  ഒകടകറ
ഉദമാഹരണങളണച. കനമളിം നനിയമസഭമാ കതരകഞ്ഞടുപനില് കകേമാണ്ഗ്രസനിനച നഷമമായ
കവമാടനികന്റെ  കേണക്കുകേകളക്കുറനിചച  ചൂണനികമാണനിച.  ഞമാനതച  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
കേമാടമാകട  നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനികലെ  മമാറനല്ലൂര്  ഗ്രമാമപഞമായത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ
തകദശഭരണ  കതരകഞ്ഞടുപനിനച  മുന്പച  പ്രസനിഡന്റെച-കകേമാണ്ഗ്രസച,  കവസച
പ്രസനിഡന്റെച-ബനി.കജ.പനി.  കതരകഞ്ഞടുപച  കേഴനിഞ്ഞു.  ബനി.കജ.പനി.യുകട  പ്രസനിഡനളിം
കവസച  പ്രസനിഡനളിം.  എലമാ  സ്റ്റേമാന്റെനിളിംഗച  കേമനിറനി  കചയര്മമാന്  സമാനങളളിം
പങ്കുവയ്ക്കുന്നതച  കകേമാണ്ഗ്രസമാണച.  ബനി.കജ.പനി.യുളിം  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം കചര്ന്നച  അവനികട
നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനളിം  നമുകച  മനസനിലെമാകമാന്  കേഴനിയുളിം.  അതുമമാത്രമല,
കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച  പമാര്ടനിയുകട  കനതമാകകള  വകേവരുത്തുന്നതനിനുകവണനി  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച
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വനിരുദ്ധതയുകട  അടനിസമാനത്തനില്  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുളിം  ആര്.എസച.എസച.-ഉളിം  കചര്ന്നച
നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഗൂഢമാകലെമാചനകേളകട  എത്രകയങനിലളിം  ഉദമാഹരണളിം  ഇവനികടയനികല;
ഈ  സഭയനില്ത്തകന്നയനികല;  വനിക്രളിംചമാലെനില്  ശശനിക്കുളിം  കപട  ദനികനശനുകമമാകക
ആയുധളിം കകേമാടുത്തയചതമാരമാണച;  പണളിം കകേമാടുത്തയചതച  ആരമാണച;  അകതമാകക
കകേരള ചരനിത്രത്തനികന്റെ ചുവരനില് കതളനിയുന്ന ചനിത്രമകല? 

ആക്രമണകത്ത സളിംബനനിചച കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് എകപമാഴുളിം ആര്.എസച.എസച.-ഉളിം
സനി.പനി.ഐ.(എളിം.)-ഉളിം  ഒരുകപമാകലെയമാകണനളിം  അക്രമകേമാരനികേളമാകണനളിം
വനികശഷനിപനികമാറുണച.  ആര്.എസച.എസച.-കനയുളിം  സനി.പനി.ഐ.(എളിം)-കനയുളിം
അക്രമത്തനികന്റെ കപരനില് സമാമമാനരവല്കരനികമാന് ശമനിക്കുന്നവര് യഥമാര്തത്തനില്
ആര്.എസച.എസച.-കന കവള്ളപൂശമാനുളിം കപ്രമാതമാഹനിപനികമാനുളിം കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച വനിരുദ്ധ
ആക്രമണങകള  കപ്രമാതമാഹനിപനികമാനുമമാണച  ശമനിക്കുന്നകതന്നച  നമുകച
മനസനിലെമാകമാന് കേഴനിയുളിം. പകക്ഷെ അക്രമത്തനികന്റെ പമാപകറയുളിം ഖദര് കുപമായങളനില്
ചനിതറനി വശണ കചമാരത്തുള്ളനികേളളിം എത്ര കേഴുകേനികളഞ്ഞമാലെമാണച മമാഞ്ഞുകപമാകുന്നതച?
കകേരളത്തനില്  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  ചരനിത്രകമഴുതനിയ  മഹമാനമായ  ഒരു
മനുഷരനുണമായനിരുന,  ഒയ്യമാരത്തച  ശങരന്.  അകദഹകത്ത  തലനികകമാന്നതനികന്റെ
പമാപഭമാരത്തനില്നനിന്നച  കകേമാണ്ഗ്രസനികന്റെ  തലെമുറകേള്കച  രക്ഷെകപടമാന്  കേഴനിയുകമമാ
എന്ന കചമാദരളിം ഞങള് ഉന്നയനിക്കുകേയമാണച.  കകേരള ചരനിത്രത്തനില് ആദരമമായനി ഒരു
എളിം.എല്.എ.  കവടനികയറ്റു  മരനിച.  സഖമാവച  കുഞ്ഞമാലെനികയ  കവടനിവച  കകേമാന്ന
അക്രമനികേള്  ആരമായനിരുന?  അവര്  ഖദറനിട  കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാരമായനിരുന  എന്നതച
നമുകകമാകക അറനിയമാവന്ന കേമാരരമകല. 

ഇന്നനികപമാള്  ഈ  സഭയനികലെ  നനിരവധനി  അളിംഗങള്,  ഞങളള്കപകട
ഏകേകദശളിം  മനികവമാറുളിം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  കകേമാണ്ഗ്രസച  ആക്രമണങള്കച
വനികധയരമായവരകല;  ഇവനികട  ബജറച  അവതരനിപനിച  ബഹുമമാനരനമായ  ധനകേമാരര
വകുപ്പുമനനി  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച  ഐസകേച,  കേണമാടനികയടുകമാന്
മറനകപമായതുകകേമാണമമാത്രളിം  കകേമാണ്ഗ്രസച  ആക്രമണത്തനില്നനിന്നച  ജശവന്
വശകണടുകകപട ഒരു വരക്തനിതസമമാകണന്നച കരഖകപടുത്തകപടനിട്ടുണച.  പകേരളിം,  ഒനളിം
അറനിഞ്ഞുകൂടമാത്ത  ലെക്ഷെദസശപച  നനിവമാസനിയമായ  ഒരു  മുത്തുകകമായയച  ജശവനിതളിം
നഷകപകടണനി  വന  എന്നതുളിം  ചരനിത്രമമാണച.  സഖമാവച  ഇ.  പനി.  ജയരമാജന്
ഇവനികടയുണകലമാ.  സഖമാവച  രമാത്രനി  ഉറകളിം  വരമാന്കവണനി  അനുഭവനിക്കുന്ന
യമാതനകേള്  ഇവനികട  എത്രകയമാ  തവണ  വനിശദശകേരനികകപടതമാണച.  ഇവനികട
കകേ.പനി.സനി.സനി.യുകട  പ്രസനിഡന്റെച  സമാനളിം  കേമാളിംക്ഷെനിക്കുന്ന ഒരമാള് തകന്റെ  രമാഷശയ
ജശവനിതത്തനികലെ  ഒരു  കയമാഗരതയമായനി  പറയുന്നതച,  പകണകങമാ  സഖമാവച
പനിണറമായനികച  ഒരു  കതമാഴനി  വചകകേമാടുത്തു,  അതനില്  അഭനിമമാനളിം  കകേമാള്ളുന.
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അങകനയുള്ള ഒരമാളമാണച കകേ.പനി.സനി.സനി. കവസച പ്രസനിഡന്റെച. ചുരുകനിപറഞ്ഞമാല്
കകേരളത്തനില് കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റേച വനിരുദ്ധതയുകട കുടയുയര്ത്തനിപനിടനിചകകേമാണച വലെതുപക്ഷെ
രമാഷശയളിം ഒരുമനിക്കുന്ന കേമാഴ്ച നമുകച കേമാണമാന് കേഴനിയുളിം. ഫമാസനിസ്റ്റേച ഭരണകൂടങള്കച
ഇന്തരന്  ഭരണകൂടത്തനികന്റെ  സമാധരതകേള്  ഉപകയമാഗനിചച  എതനിരമാളനികേകളയുളിം
നനിയമവരവസകയയുളിം  എങകന  മരവനിപനിച  നനിര്ത്തമാളിം  എന്നച  മമാതൃകേ  കേമാണനിച
കകേമാടുത്തതച  കകേമാണ്ഗ്രസകല?  1975  ജൂണ്  മമാസളിം  25-ാ  തശയതനി  ഇന്തരയനില്
അടനിയന്തരമാവസ  പ്രഖരമാപനികകപടതനിലൂകട  ഈ  രമാജരത്തച  ജനമാധനിപതരളിം
എങകനയമാണച മരവനിപനിചച നനിര്ത്തനിയതച എന്നതനികന്റെ ഉദമാഹരണളിം നമുക്കുണകലമാ.
എകന്റെ  കേയ്യനിലള്ളതച  1977  മമാര്ചച  30-ാ  തശയതനി  അന്നകത്ത  കൂത്തുപറമച
എളിം.എല്.എ. ഈ സഭയനില് നടത്തനിയ പ്രസളിംഗമമാണച. അന്നച കചയറനില് ഇരുന്നതച
യശശ്ശേരശരനമായ ആര്.എസച. ഉണനിയമാണച. അകദഹളിം ആ പ്രസളിംഗളിം കകേടതനിനുകശഷളിം
കചമറനില്  കചന്നച  അന്നകത്ത  നനിയമസഭമാ  കസക്രടറനികയമാടച  പങ്കുവച  ആശയളിം
പ്രസനിദ്ധശകേരനികകപടനിട്ടുണച. ഈ മര്ദനളിം ഒരു കതങനിനമാണച ഏറനിരുന്നകതങനില് ആ
കതങച  പട്ടു  കപമാകുമമായനിരുന  എന്നമാണച  ആര്.എസച.  ഉണനി  പറഞ്ഞതച.  അന്നച
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര്  ജയനിലെറകേളനില്വചച  നശനിപനികമാന്  ശമനിച,  പട്ടുകപമാകേണകമന്ന
ആഗ്രഹകത്തമാകട തലനിചതയമാന് ശമനിച ആ കൂത്തുപറമനികലെ എളിം.എല്.എ. ആണച
ഇന്നച  കകേരളത്തനികന്റെ  മുഖരമനനി  സഖമാവച  പനിണറമായനി  വനിജയന്  എന്നച
കകേമാണ്ഗ്രസ്സുകേമാര് തനിരനിചറനിയണളിം. ഇവനികട തൃത്തമാലെകമാരന് ഒരു ബമാലെന് സഖമാവച
പനിണറമായനിയുകട  കനര്കച  വനിരല്ചൂണനി  ആകക്രമാശനിചകകേമാണച  കേടനവന.
ഞങള്കച ഒരു കേമാരരകമ ഉറപച തരമാനുള. ബഹുമമാനകപട പ്രതനിപക്ഷെ കനതമാവനിനച
കടന്ഷനനിലമാകത  അവനികട  ഇരനികമാളിം.  കേമാരണളിം,  അവനികട  ഇരനിക്കുന്ന  കനതൃതസളിം
കകേകേമാണനിചമാല് ഞങള് അവനികടത്തകന്ന നനില്ക്കുളിം.  വകേതനിരനിവളിം പകേസതയുമുള്ള
രമാഷശയ  കനതൃതസമമാണച  കകേരളത്തനികലെ  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര
മുന്നണനിയുകടകതന്നച  പറയമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.  അപ്പുറത്തച  ഒകടകറ
യുവസഹൃത്തുകളണച.  സമരമുഖങളനില്,  കതരുവകേളനില്  വനിയര്കത്തമാലെനിചച
കപമാലെശസനികന്റെ  ആക്രമണങകള  കനരനിട  ഒരുപമാടച  കചറുപകമാരുണച.  പകക്ഷെ
കഫസച ബകനിലൂകട  കൃത്രനിമമമായ  ഇകമജച  സൃഷനിചച  കനഹ്റൂവനിയന്
കസമാഷരലെനിസത്തനികന്റെ  വക്തമാവമാണച,  ഞമാന്  വരതരസനമാണച  എനപറഞ്ഞച
സമാപനികമാന്  ശമനിക്കുന്ന  ആളകേള്  സഖമാവച  പനിണറമായനിയുകട  കനര്കച  വനിരല്
ചൂണനിയ  ആ  കകേ  ഉണകലമാ  അതച  സൂരരപ്രകേമാശത്തനിനച  കനര്കച
കടമാര്ചടനിക്കുന്നതുകപമാകലെ  ഒരു  വൃഥമാ  വരമായമാമളിം  മമാത്രമമാകണന്നച  ഓര്മനിപനികമാന്
ഞങള് ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച.     കകേരളത്തനികലെ ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതര മുന്നണനി
ഗവണ്കമന്റെച  ഈ ബജറനിലൂകട  മുകന്നമാട്ടുവയ്ക്കുന്നതച  ഒരു നവകകേരളളിം സൃഷനികമാനുള്ള
കേമാഴ്ചപമാടമാകണന്നതച  വളകര  അഭനിമമാനകത്തമാകട  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര
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മുന്നണനിയുകട  പ്രവര്ത്തകേര്  കതരുവകേളനില്   തലെ  നനിവര്ത്തനി  നനിന്നച  വനിളനിച
പറയുനണച.     2016-കലെ കേളിംപച കടമാളര് ആന്റെച ഓഡനിറര് ജനറലെനികന്റെ റനികപമാര്ടച വന്നകലമാ.
ഇവനികട സനി. & എ.ജനി. റനികപമാര്ടനികന ആധമാരമമാകനി ഒന്നരപതനിറമാണകേമാലെളിം കകേരള
രമാഷശയത്തനികന്റെ അജണ നനിശയനിചവരമാണച  അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്നവര്.  എന്തുകകേമാണമാണച
2016-കലെ സനി. &  എ.ജനി.  റനികപമാര്ടനികനക്കുറനിചച അവര് നനിശബ്ദത പമാലെനിക്കുന്നതച?
കനല്വയല് തണശര്ത്തട നനിയമളിം  വരമാപകേമമായനി  ലെളിംഘനിചതനികനക്കുറനിചച  സനി.  &
എ.ജനി.യുകട  റനികപമാര്ടനില്  പറയുനണകലമാ?  3000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  നനികുതനി
നഷമമാണച  ആ  സമാമത്തനികേ   വര്ഷമുണമായകതന്നച  സനി.&എ.ജനി.യുകട  റനികപമാര്ടച
ചൂണനികമാണനിക്കുനണകലമാ?  കകേരളത്തനികന്റെ  മുഖരമനനികയക്കുറനിചച,  റവനഡ്യൂ
വകുപ്പുമനനികയക്കുറനിചച,  റവനഡ്യൂ  കസക്രടറനികയക്കുറനികചമാകക  സനി.  &  എ.ജനി.യുകട
റനികപമാര്ടനില് നനിരശക്ഷെണങളണകലമാ?  ആ നനിരശക്ഷെണങകളലമാളിം അടനിമറനിചകകേമാണമാണച
നനിങള്  ഈ  സഭയനില്  ഇടതുപക്ഷെ  ജനമാധനിപതര  മുന്നണനികകതനിരമായനി
നനിറകയമാഴനിക്കുന്നകതന്നതച  ഓര്ക്കുകേ  എനമമാത്രളിം  സൂചനിപനിചകകേമാണച  നവകകേരളളിം
സൃഷനികമാന് പ്രതനിജ്ഞമാബദ്ധതകയമാടുകൂടനി അവതരനിപനികകപട ഈ ബജറനികനയുളിം കവമാടച
ഓണ് അകമൗണനികനയുളിം ഹൃദയപൂര്വ്വളിം പനിന്തമാങനികകമാണച ഞമാന് നനിര്ത്തുന.

ശശ  .    ഉമന്  ചമാണനി:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
അവതരനിപനിച  കവമാടച  ഓണ്  അകമൗണനികന  ഞമാന്  എതനിര്ക്കുകേയമാണച.
ഇത്തവണകത്ത  ബജറനികലെ  മുഖരതമാരളിം  കേനിഫ്ബനി  തകന്നയമാണച.  ഞങളമാരുളിം
അതനിനച എതനിരല. ഞങള്കച എതനിര്കമാന് സമാധനിക്കുകേയനില. കേമാരണളിം, 2016-17-ല്
യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനിനുകവണനി  അവതരനിപനിച  ബജറനിലള്ള  ആശയമമാണനിതച.
"കകേരളത്തനികന്റെ  അടനിസമാന  സമൗകേരര  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങള്കച  30,000
കകേമാടനി രൂപയുകട മൂലെധന നനികക്ഷെപളിം സമമാഹരനിക്കുന്നതനിനമായനി കകേരള ഇന്ഫമാസ്ട്രേക്ചര്
ഇന്കവസ്റ്റേചകമന്റെച  ഫണച  കബമാര്ഡച  സജ്ജമമാക്കുന്നതമാണച.”ബജറനിലള്ളതമാണനിതച.
കേനിഫ്ബനിയുകട  കേമാരരത്തനില്  മമാത്രമല.  ഇന്നകത്ത  പുതനിയ  സമാമത്തനികേ
സമാഹചരരത്തനില്  ബഡ്ജറനിതര  കസമാതസ്സുകേള്  പ്രകയമാജനകപടുത്തനി  മമാത്രകമ
നമുകച  വനികേസനളിം  കകേമാണവരമാന്  സമാധനിക്കുകേയുള്ളു.  ആ  ആശയളിം  എത്രകയമാ
കകേമാലളിം മുന്പുതകന്ന ഞങള് ഉള്കകമാള്ളുകേയുളിം നടപനിലെമാക്കുകേയുളിം കചയ്തു. നനിങള്
പലെതനികനയുളിം എതനിര്ത്തു. എ.ഡനി.ബനി.യനില് നനികന്നടുക്കുന്ന കലെമാണനികന എതനിര്ത്തു,
കവള്ഡച  ബമാങനില്  നനികന്നടുക്കുന്നതനികന  എതനിര്ത്തു.  ബജറനികലെ
നനിര്കദശങള്മമാത്രളിം  വചകപമായമാല്  നമുകച  വനികേസന  മുരടനിപ്പുണമാകുളിം.  കഡമാ.  ടനി.
എളിം.  കതമാമസച  ഐസകേച  അവനികട  നനിന്നച  പറഞ്ഞകപമാള്  എനനികച  വളകര
സകന്തമാഷളിം  കതമാന്നനി.  ഇന്നച  കചകയ്യണ  കജമാലെനികേള്  പത്തച  കകേമാലളിം  കേഴനിഞ്ഞച
കചയ്യുകമമാള് നമുക്കുണമാകുന്ന ബമാധരത എത്ര? കഡമാ. ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകേച,
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എ.ഡനി.ബനി.യുകടയുളിം കവള്ഡച ബമാങനികന്റെയുളിം കലെമാണനികനതനികര നനിങള് നടത്തനിയ
സമരങള്കകേമാണച നമ്മുകട നമാടനിനുണമായനിട്ടുള്ള നഷളിം അങച മനസനിലെമാക്കുകമങനില്
നലതച. 

ഞങള്  ഒരനികലളിം  കേനിഫ്ബനികയ  എതനിര്കനില.  ഞങള്  ഇതനിനകേത്തുള്ള
ചനിലെ  ആശങകേള്  പറയുന.  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  കതമാമസച  ഐസകനിനച
ഇകമാരരത്തനിലള്ള ആത്മമാര്തതയുളിം ഇന്കവമാള്വ്കമനകമമാകക ഞങള്കറനിയമാളിം.
പകക്ഷെ ഒരു സളിംശയളിം.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷളിം എങകന നമുകച നഷകപട്ടു.  അങച
ഇത്രയുളിം  തമാല്പരരളിം  കേമാണനിചനിട്ടുളിം,  ഈ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  എലമാകമലമാമമായനിടച
നനിങള്  ആകഘമാഷനിക്കുന്ന  ഇകമാരരത്തനില്  ഒരു  വര്ഷളിം  നഷകപടതച
എന്തുകകേമാണമാണച? കഡമാ. ടനി. എളിം.  കതമാമസച ഐസകനികന്റെ വശഴ്ചയമാകണന്നച ഞമാന്
ഒരനികലളിം  പറയനില.  അകപമാള്  നനിങളകട  കേഴനിവനിനച  അപ്പുറത്തുള്ള  ഏകതമാ
ഘടകേങള് ഇതനികന നനിയനനിക്കുനണച,  അകലങനില് അസമാധരമമാക്കുനണച.  ആ
ആശങ ഞമാന് ഇവനികട  പങ്കുവയ്ക്കുകേയമാണച.  എനനികച  പ്രതനികഷധമുള്ള ഒരു പ്രശ്നളിം,
ഇകഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷളിം  നനിങള്  ഇത്രയുളിം  പ്രമാധമാനരളിം  കകേമാടുത്തച  കകേമാണവന്ന
കേനിഫ്ബനിയനില് നടന്ന ഏകേ സളിംഭവളിം വനിജനിലെന്സച കറയ്ഡമാണച. തുടങനിയനിടനിലമാത്ത
കപ്രമാജക്ടച,  ഒരു രൂപകപമാലളിം  കചലെവമാകനിയനിടനിലമാത്ത കപ്രമാജക്ടച,  അതനിനച  പറഞ്ഞ
കേമാരണകമന്തമാണച?  അഴനിമതനി  നടകമാനുള്ള സമാധരത തടയമാന്കവണനി എന്നമാണച.
കേനിഫ്ബനി കകേമാണവന്നതച  അഴനിമതനി  നടത്തമാന് കവണനിയമാകണമാ?  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.
കതമാമസച ഐസകേച,  എന്തുകകേമാണച തമാങള് അതനികന എതനിര്ത്തനില? എന്തുകകേമാണച
മുഖരമനനി  അതനികന  തള്ളനിപറഞ്ഞനില?    നനിശയമമായുളിം  ഞങളളിം  അതനികന
പ്രതശക്ഷെകയമാടുകൂടനി  കേമാണുന.  അതനിനച  തുടകത്തനില്ത്തകന്ന  ഇതുകപമാലള്ള
സമശപനമുണമാകുകമമാള് എന്തമാണച ജനങള് ധരനികകണതച? ഇതനിനകേത്തച എകന്തമാ
വലെനിയ  കുഴപങള്  നടകമാന്  കപമാകുന.  ഞങള്  ഇതനിനകേകത്ത  ധനമാഗമ
മമാര്ഗ്ഗങള്,  ഇതനികന്റെ  തനിരനിചടവനികനക്കുറനിചള്ള  സളിംശയങള്  എന്നനിവ
പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണച.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷളിം  ഇതനികലെയച  വന്ന  തുകേ  ഏതമാണച?
യു.ഡനി.എഫച. ഗവണ്കമന്റെച കകേമാണവന്നനിട്ടുള്ള കപകടമാളനികന്റെയുളിം ഡശസലെനികന്റെയുളിം ഒരു
രൂപ  കസസച,  കമമാകടമാര്  വമാഹന  നനികുതനിയുകട  10  ശതമമാനളിം;  ഇതച  മമാത്രമമാണച.
ഇതനികന്റെ  കസമാതസച  എങകന  വരുളിം?  അതനികനക്കുറനിചള്ള  ആശങ  മമാത്രമല
ഇതനികന്റെ തനിരനിചടവനികനക്കുറനിചള്ള കേമാരരങള്  ഞങള് പറഞ്ഞനിട്ടുണച. അതലമാകത
ഒരനികലളിം  ഞങള്  ഇതനികനതനിരമായനിടച  പറഞ്ഞനിടനില.  പകക്ഷെ  ഒരു  കേമാരരളിം,  ഇതച
പമാനനികന കസഡച കലെന് കചയ്യുനകണമാ?  അടുത്ത വര്ഷകത്തതച  26,500  കകേമാടനി
രൂപയുകട  പമാനമാണച.  40,000  കകേമാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നച
കചലെവമാക്കുകമന്നമാണച നനിങള് പറയുന്നതച. അകപമാള് ഈ നനിയമസഭ പമാസമാക്കുന്ന
ബജറനില് ഉള്കകമാള്ളുന്ന പമാന്, അതച വളകര നനിസമാരവല്കരനിക്കുന്ന രശതനിയനികലെയച
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വരുനകണമാ  എകന്നമാരു  സളിംശയമുണച.  അതനിലപരനി  ബജറനിലൂകട  വരുന്ന  ഓകരമാ
രൂപയ്ക്കുളിം,  ബജറമാകണങനിലളിം പമാനമാകണങനിലളിം അതനികന്റെ  9.8  ശതമമാനളിം എസച.സനി.
വനിഭമാഗത്തനിനച  കപമാകകേണതമാണച.  2.8  ശതമമാനളിം  എസച.ടനി.  വനിഭമാഗത്തനിനച
കപമാകകേണതമാണച.  കേനിഫ്ബനികച  അങകനകയമാരു  വരവസയനില.  നമള്
കകേമാണവരുന്ന പദ്ധതനികേള് വനിജയകേരമമാകുകമമാള് അതനികന്റെ പ്രകയമാജനളിം നമള്
ആഗ്രഹനിക്കുന്ന വനിഭമാഗങള്ക്കുളിം എകത്തണതകല എനള്ള ഒരമാശങ മമാത്രകമയുള.
അങച  പറഞ്ഞു  അഭനിനന്ദനിചനികലങനിലളിം  പരനിഹസനികരുകതന്നച.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വര്ഷകത്ത  പ്രവര്ത്തനളിം  കനമാകനിയമാല്  അഭനിനന്ദനികമാന്  ഒനമനിലകലമാ?  പകക്ഷെ
അടുത്ത  വര്ഷളിം  ഇപറഞ്ഞ  കേമാരരങളനില്,  മുഴുവനുളിം  നടകണകമന്നച  ഞമാന്
പറയുന്നനില,  ഒരു വനിഭമാഗളിം നടന്നമാല് നനിശയമമായുളിം ഈ സഭയനില് നനിനകകേമാണച
അങകയ ഞമാന് അഭനിനന്ദനിക്കുളിം. പകക്ഷെ അഭനിനന്ദനികമാനുള്ള ഒരു കപര്കഫമാര്മന്സച
ഉണമാകണളിം.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷകത്തതച  കനമാക്കുകമമാള്  ഒരു  രൂപകപമാലളിം
ഇന്കവസ്റ്റേചകമന്റെച  വന്നനില,  ഒരു  രൂപ  കപമാലളിം  കചലെവമാകനിയനിടനില.  ശശ.  ജനി.
സധമാകേരകന്റെ  നനികയമാജകേമണ്ഡലെത്തനില്  പുതനിയ  കറമാഡച  പണനി  തുടങനി  എന്നച
ഇന്നലെകത്ത ദനിനപത്രത്തനില് ഞമാന് കേണ, അതലമാകത ഒരു കപ്രമാജക്ടുളിം അതനികലെയച
വന്നനിടനില.  അതുകകേമാണച  അതനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങള്  നനിങള്
നടത്തനിയമാല് നനിശയമമായനിട്ടുളിം അഭനിനന്ദനിക്കുളിം. 

കഡമാ. ടനി. എളിം.  കതമാമസച ഐസകേച ഇത്രയുളിം വലെനിയ സശമുകേകള കുറനികചമാകക
പറയുകമമാള്  പമാന്  എകചകപന്ഡനിചറനികന്റെ  സനിതനി  എന്തമാണച?  ഒരു
ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കപര്കഫമാര്മന്സനില് ഒന്നമാമതമായനിടച കേണകനികലെടുക്കുന്നതച പമാന്
എകചകപന്ഡനിചര്  തകന്നയമാണച.  യു.ഡനി.എഫച.  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെകത്ത
കേണക്കുകേള്  അറനിയമാമകലമാ?  ആദരകത്ത  കകേമാലളിം  98  ശതമമാനളിം,  രണമാമകത്ത
കകേമാലളിം  105  ശതമമാനളിം,  പഞമായത്തച കതരകഞ്ഞടുപ്പുളിം സളിംസമാന കതരകഞ്ഞടുപ്പുളിം
നടന്ന കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷകത്ത,  കതരകഞ്ഞടുകപന്നച പറഞ്ഞമാല് അറനിയമാമകലമാ,  രണച
മമാസളിംവശതളിം അങച കപമാകുളിം;  എന്നനിട്ടുളിം  77  ശതമമാനളിം.  ഇന്നച പമാന് എകചകപന്ഡനിചര്
ഇതുവകര  43  ശതമമാനകമ  ആയനിട്ടുള.  എല്.എസച.ജനി.ഡനി.യുകടതമാകണങനില്  23
ശതമമാനളിം.  അകപമാള്  നമള്  പറഞ്ഞമാല്  കപമാരമാ,  റനിസള്ട്ടുണമാകനി  മുകന്നമാടച
കപമാകേണളിം.  നനിങളകട ശദ്ധയനില് കകേമാണവരുന്ന മകറമാരു കേമാരരളിം ഇതനികനകമാള്
ഭശകേരമമാണച.  ഗവണ്കമന്റെച ഓഫച ഇന്തര സശമുകേളകട പണളിം വമാങ്ങുന്നതനില് നമള്
ദയനശയമമായനി  പരമാജയകപടുകേയമാണച.  അതച  കസ്റ്റേറനികന്റെ  തമാല്പരരമമാണച.  അതച
സളിംരക്ഷെനികമാന് നനിങള് ഉണര്ന്നച പ്രവര്ത്തനികച മതനിയമാകൂ.  ഗ്രശന് കകമറച ഫണച
എകന്നമാരു  ഫണണച;  340  കകേമാടനി  രൂപ  നമുകച  അകലെമാടച  കചയനിട്ടുണച.  പകക്ഷെ
ഫനിഷറശസച  ഡനിപമാര്ടചകമന്റെനില്  നനിനമമാത്രമമാണച  അതനികന്റെ  കപ്രമാജക്ടച
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതച.  നനിങള്  പരനികശമാധനികണളിം.  ഫനിഷറശസച  ഡനിപമാര്ടചകമന്റെച
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നല്കേനിയനിട്ടുണച,  അതലമാകത  മകറമാരു  കപ്രമാജക്ടുളിം  അകങമാകടയച  കപമായനിടനില.
പനി.എളിം.കകേ.എസച.കവ.  എകന്നമാരു  കകേന  സശമുണച.  തമനിഴച നമാടച  ഗവണ്കമന്റെച
52,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  കപ്രമാകപമാസല്  നല്കേനിയനിരനിക്കുന  എന്നച  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസളിം  ദനിനപത്രത്തനില്  വമായനിച.  ഇവനികട  ആ  സശമനിലള്ള  ജനിലമാ  ഇറനികഗഷന്
പമാകനമാ  കസ്റ്റേറച  ഇറനികഗഷന്  പമാകനമാ  ഇതുവകര  ആയനിടനില.  ഗവണ്കമന്റെച  ഓഫച
ഇന്തരയുകട ഒരു സശളിം,  അതനില് സബ്സനിഡനി കേമാണുളിം,  കസമാഫച  കലെമാണ് കേമാണുളിം,
വളകര  അനുകൂലെമമായനിട്ടുള്ള  ഘടകേങളണച.   അതച    നമുകച  വനിനനികയമാഗനികമാന്
സമാധനിചനിടനില.  കേനിഫ്ബനികയമാകടമാപളിം പമാന് എകചകപന്ഡനിചറുളിം  ഗവണ്കമന്റെച ഓഫച
ഇന്തരയുകട  സശമനില്  നനിന്നച  നമുകച  ലെഭനികമാവന്ന  പരമമാവധനി  ആനുകൂലെരങളളിം
സളിംബനനിചച  പ്രകതരകേളിം ശദ്ധനികണകമന്നച പറയമാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയമാണച. 

സമാധനങളകട വനിലെ  ഇന്നച അസഹനശയമമാളിംവനിധളിം ഉയരുകേയമാണച.  നമള്
അകങമാട്ടുമനികങമാട്ടുളിം  വമാദപ്രതനിവമാദളിം  നടത്തനിയനിടച  കേമാരരമനില.  യമാഥമാര്തരളിം
ഉള്കകമാണകകേമാണച  അതനിനച   സസശകേരനികമാവന്ന  നടപടനികേകളടുകണളിം.  ജയ
അരനികച തനിരുവനന്തപുരത്തച ഇന്നലെകത്ത വനിലെ 47 രൂപയമാണച. ഒരു വര്ഷളിം മുന്പച
അകത ജയ അരനികച 27/28 രൂപയമായനിരുന. മട അരനികച 42 രൂപയമാണച. കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷളിം  ഇകത  സമയത്തച  34  രൂപയമായനിരുന.  ഇന്നകലെ  സകരഖ  അരനി  42
രൂപയമായനിരുന, കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷളിം ഇകത സമയത്തച 28 രൂപയമായനിരുന. അരനിയുകട
വനിലെ  ക്രമമാതശതമമായനി  കൂടനിയനിരനിക്കുന.  അതുകപമാകലെ   ആളകേള്കച  പചകറനി
വമാങമാന്  കപമാലളിം  സമാധനികമാത്ത  സനിതനിയമാണച.  കവള്ളരനികയച  13
രൂപയമായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷളിം  ഈ സമയകത്ത വനിലെ  ഇന്നച  40  രൂപയമായനി,
മത്തന്  10  രൂപയമായനിരുന്നതച  30  രൂപയമായനി,  കേത്തനിരനിക  15  രൂപയമായനിരുന്നതച
40  രൂപയമായനി,  കവണ  15  രൂപയമായനിരുന്നതച  40  രൂപയമായനി,  ബശന്സച  30
രൂപയമായനിരുന്നതച 70 രൂപയമായനി, പടവലെളിം 15 രൂപയമായനിരുന്നതച 45  രൂപയമായനി,
ബശറചറൂടച 15 രൂപയമായനിരുന്നതച 40 രൂപയമായനി, തകമാളനി 12  രൂപയമായനിരുന്നതച 35
രൂപയമായനി.  ഇകമാരരത്തനില്  അടനിയന്തരമമായനി  ഫലെപ്രദമമായ  നടപടനികേള്
സസശകേരനികച മതനിയമാകൂ. 

ഭരണസളിംഭനകമകന്നമാനളിം  ഞമാന്  പറയനില.  പകക്ഷെ  പലെതുളിം  കവണത്ര
കവഗതയനിലെമാകണമാ  കപമാകുന്നകതന്നച  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനിതകന്ന  ഒന്നച
ആകലെമാചനികണളിം.  അതനില് ഞമാന് കേമാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നളിം,  സനിവനില് സര്വ്വശസനികന
വനിശസമാസത്തനികലെടുത്തുകകേമാണച  മമാത്രകമ  നമുകച  മുകന്നമാടച  കപമാകേമാന്  സമാധനിക
എന്നതമാണച.  അഴനിമതനിയുകണങനില്  ശക്തമമായ  നടപടനി  സസശകേരനികണളിം.
മകറകതങനിലളിം  കതറ്റുകേള്  കേമാണനിചമാല്  അവരുകട  കപരനില്  നടപടനികയടുകണളിം.
ജശവനകമാര്കച  കകേമാണ്ഫനിഡന്സച കകേമാടുകണളിം. നനിങള് അധനികേമാരത്തനില് വന്ന
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അനമുതല്  സസശകേരനിച  സലെളിംമമാറളിം  കകേമാണണമായ  കമകസജച  എന്തമാണച?  ഏതച
ഗവണ്കമന്റെച  മമാറനി  വരുകമമാഴുളിം  സമാധമാരണ  സലെളിംമമാറമുണമാകുളിം.  അതച
കചകയ്യണനിവരുളിം. ഞങളമാരുളിം അതനികന കചമാദരളിം കചയ്യുന്നനില. പകക്ഷെ ഇതനിനു മുന്പച
ഇടതുപക്ഷെ  ഗവണ്കമന്റെച  വന്നകപമാഴുള്ള  സലെളിംമമാറളിം  കപമാകലെയമാകണമാ
ഇകപമാഴകത്തകതന്നച  നനിങള്  ഒന്നച  പരനികശമാധനികണളിം.  ചനിലെ  ആളകേള്കച
അഡ്ജസ്റ്റേചകമന്റെച  കചയ്തുകകേമാടുകമാന്കവണനി ടമാന്സര് കചയ്യുളിം.  ഇപ്രമാവശരളിം  അതല
കചയതച.  നനിങളമാരുളിം  അറനിഞ്ഞനികല?  പകക്ഷെ  ചനിലെ   യണനിയന്  കനതമാകള്,
സളിംഘടനമാ  കനതമാകള്  അവരുകട  വമാശനിയുളിം  കവരമാഗരവളിം  തശര്കമാന്  കവണനി
തലെങ്ങുളിം  വനിലെങ്ങുളിം സലെളിംമമാറളിം  നടത്തനി  ജശവനകമാരുകട  ഇടയനിലള്ള വനിശസമാസളിം
നഷകപടുത്തുന്ന  സമാഹചരരമുണമായനി.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറശവച  സര്വ്വശസനികന്റെ
കപരനില്  കസക്രകടറനിയറനികലെ  ജശവനകമാര്  സമരളിം  കചയ്യുകേയമാണച.  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറശവച  സര്വ്വശസച  കവണ  എകന്നമാനളിം  ഞങള്കച  അഭനിപ്രമായമനില.
കവണകമന്നച  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമനളിം  തശരുമമാനനിചതമാണച.  പകക്ഷെ പലെവടളിം  ചര്ച
കചയനിട്ടുളിം ആ ചര്ചയനികലെലമാളിം കസക്രകടറനിയറച  ജശവനകമാര് ശക്തമമായനി എതനിര്പച
പ്രകേടനിപനിച,  അതുകകേമാണച  അവരുകട  കേമാരരത്തനില്  ഒരു  പരനികശമാധന  നടത്തമാന്
ശശ.  കകേ.  കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി  കചയര്മമാനമായനി  ഒരു  കേരമാബനിനറച  സബച  കേമനിറനികയ
ഞങള്  നനിയമനിചനിരുന.  അവകരകടനി  സമതനിപനിചച  അതനികലെയച  കകേമാണവരനികേ
അകലങനില് അവര് ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രശ്നങള്കച  പരനിഹമാരമുണമാകമാന് ശമനിക്കുകേ.
അതമാണച നമള് കചകയ്യണതച.  അവരുമമായനി ചര്ചയനില എന്നച പറയമാന് പമാടനില.
ഞങളകട  കേമാലെകത്ത  പങമാളനിത്ത  കപന്ഷന്,  ഞങള്  എത്രവടളിം  ചര്ച  കചയ്തു.
ചര്ച കചയച  ഒരു അഭനിപ്രമായ ഐകേരമുണമായനി എന്നച  ഞമാന് പറയുന്നനില;  പകക്ഷെ
എലമാവര്ക്കുളിം  മനസനിലെമായനി  ഇതച  നടപനിലെമാകകണനിവരുളിം  അകലങനില്
നടപനിലെമാകമാതനിരനികമാന്  സമാധനികനില  എന്നച.  ഞമാന്  കചമാദനികകട,  പങമാളനിത്ത
കപന്ഷന്  നനിങള്  വന്നമാലടന്  പനിന്വലെനിക്കുകമന്നച  നനിങളകട  പ്രകേടന
പത്രനികേയനിലണമായനിരുന്നകലമാ.  എന്തമാണച  കഡമാ.  ടനി.  എളിം.  ഐസകേച  അതച
പനിന്വലെനികമാത്തതച? കേമാരണളിം അതച നലതനിനുകവണനിയമാണച. അതലമാകത   മകറമാരു
ലെക്ഷെരകത്തമാടുകൂടനിയല.  കസ്റ്റേറനികന്റെ തമാല്പരരത്തനിനുകവണനിയമാണച.  പകക്ഷെ ഞങള്
അതച  പലെവടളിം  ചര്ച  കചയ്തു.  ആളകേകള  കബമാദ്ധരകപടുത്തമാന്  ശമനിച.
കബമാദ്ധരകപടവര്  കുറചകപരുണച,  കബമാദ്ധരകപടമാത്ത  കവകറ  ചനിലെരുണച.
ഇകതമാകകയമാകണങനിലളിം  എന്തുകകേമാണച  ഗവണ്കമന്റെച  നടപനിലെമാക്കുന  എന്നച
മനസനിലെമാകനി കകേമാടുകമാകനങനിലളിം ആ ചര്ചകകേമാണച സമാധനിച. അതുകപമാകലെ കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറശവച സര്വ്വശസനികന്റെ കേമാരരത്തനില് ഒരു ചര്ച കവണളിം.  ഇത്തവണകത്ത
ബജറനില്  കലെമാകല്  കബമാഡശസനികലെ  എഞനിനശയര്മമാരുകട  കേമാരരത്തനില്  നനിങള്
ഒരു തശരുമമാനകമടുത്തു. ഇകപമാള് എഞനിനശയര്മമാര് സമരത്തനികലെയച കപമാകുകേയമാണച.
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അതച  അവരുമമായനി  ചര്ച  കചകയ്യണതകല?  വര്ഷങളമായനി  തുടര്നവരുന്ന  ഒരു
പ്രമാക്ടശസച  നനിര്ത്തുകമമാള്  സസമാഭമാവനികേമമായുളിം  എതനിര്പ്പുകേളണമാകുളിം.
പദ്ധതനികചലെവനികന്റെ കേമാരരത്തനിനുകവണനി പഞമായത്തുകേള് ഇറങനി ഓടുന്ന സമയത്തച
ഇവര് സമരത്തനികലെയച  കപമാകുകേയമാകണങനില് എന്തമാകുളിം?  അതുകകേമാണച  സര്കമാര്
ജശവനകമാകര വനിശസമാസത്തനികലെടുത്തു കകേമാണള്ള ഒരു പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂകട മുകന്നമാടച
കപമാകേണകമന്നമാണച എനനികച പറയമാനുള്ളതച. 

വനികേസന രളിംഗത്തച കകേമാചനി  വനിമമാനത്തമാവളത്തനികന്റെ പുതനിയ കടര്മനിനലെനികന്റെ
പ്രവര്ത്തകനമാദ്ഘമാടനളിം ബഹുമമാനകപട മുഖരമനനി കേഴനിഞ്ഞ ശനനിയമാഴ്ച നനിര്വ്വഹനിച.
കകേമാചനി കമകടമാ കറയനില് ഏപ്രനിലെനില് ഉദ്ഘമാടനളിം കചയ്യമാന് കപമാകുകേയമാണച, കേണ്ണൂര്
വനിമമാനത്തമാവളളിം  കസപ്റളിംബറനില്  പൂര്ത്തനിയമാകുളിം.  9  മമാസളിം  കകേമാണച
ഉണമായതലകലമാ  ഇകതമാകക.  ഞങള്  തുടങനിവച  പ്രവര്ത്തനങള്,  അതനികന്റെ
പുകരമാഗതനിയമാണച.  അതുകപമാലള്ള  നനിരവധനി  കേമാരരങള്  നനിങളളിം  തുടങണളിം.
തുടങ്ങുന്നനില, അതച തുടങണളിം. ഞങളകട കേമാലെത്തച വന്കേനിട പദ്ധതനികേള് മമാത്രമല.
കറമാഡകേള്,  പമാലെങള്  തുടങനിയവ  സളിംസമാനകത്തമാടമാകകേ   ഉണമായനിട്ടുള്ള
കേമാരരങളമാണച. 

ഇന്നച  നമ്മുകട  സമൂഹത്തനികലെ പ്രധമാനകപട രണ പ്രശ്നങകളന്നച  പറയുന്നതച
സശ സരക്ഷെയുമമായനി ബനകപടതുളിം നമ്മുകട കേലെമാലെയങളനികലെ അചടകരമാഹനിതരവളിം
അക്രമവമമാണച. ഇവ രണളിം  സമാമൂഹരപരമമായ പ്രശ്നങകളന്നതനിലപരനി, സശകേളകടയുളിം
കുടനികേളകടയുളിം സരക്ഷെയച  നനിയമപരമമായ  കേര്ശന  നടപടനി കവണളിം.  പകക്ഷെ ആ
നടപടനി മമാത്രളിം കപമാരമാ.  സശകേളകടയുളിം കുടനികേളകടയുളിം സളിംരക്ഷെണളിം സമൂഹത്തനികന്റെ
ഉത്തരവമാദനിതസമമാണച.  സമാമൂഹരപരമമായനിട്ടുള്ള  ആ   ബമാധരത  ഒരു  ദമൗതരമമായനി
ഏകറടുകത്തക വനിധത്തനിലളിം നമ്മുകട സമൂഹകത്ത ഉണര്ത്തത്തക വനിധത്തനിലമുള്ള
നടപടനികേള്ക്കു  സമൂഹത്തനികലെ എലമാ വനിഭമാഗത്തനിലമുള്ള ആളകേളമമായനി    ചര്ച
കചയച ആ സകന്ദശളിം ജനങളനികലെത്തനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ശക്തമമാകയമാരു മൂവ്കമന്റെച
കവണകമന്ന  അഭനിപ്രമായകമാരനമാണച  ഞമാന്.  അതുകപമാകലെത്തകന്ന  ഇന്നച
കേലെമാലെയങളനില്  നടക്കുന്ന  സളിംഭവങളമാണച  അചടകരമാഹനിതരവളിം  അക്രമവളിം;
കകേരളത്തനികലെ  ഏറവളിം  പ്രധമാനകപട  കകേമാകളജുകേളനിലണമായ  സളിംഭവങള്  നകമ
കഞടനിപനിക്കുന്നവയകല?  പമാലെകമാടച  വനികക്ടമാറനിയ  കകേമാകളജച,  എറണമാകുളളിം
മഹമാരമാജമാസച കകേമാകളജച,  തനിരുവനന്തപുരളിം യണനികവഴനിറനി  കകേമാകളജച,  കകേമാടയകത്ത
മമാന്നമാനളിം  കകേമാകളജച.  എകന്തമാകകയമാണച?  ഇതനികനമാരു  പരനിഹമാരമുണമാകമാന്
നനിശയമമായുളിം ഗവണ്കമന്റെച തകന്ന മുന്കേകയ്യടുത്തച എലമാ രമാഷശയ പമാര്ടനികേകളയുളിം
ഉള്കപടുത്തനികകമാണച  ഒരു  സമമാധമാനമാന്തരശക്ഷെളിം,  അചടകത്തനികന്റെ  സമാഹചരരളിം
ഇവനികടയുണമാകേണളിം,  അതനിനുകവണനി ശമനികണളിം എന്നച പ്രകതരകേമമായനി പറയമാന്
ഞമാന് ഈ അവസരളിം വനിനനികയമാഗനിക്കുകേയമാണച  . 
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സമയക്കുറവകകേമാണച   കദശശയ  രമാഷശയകത്തക്കുറനിചച  ഞമാന്  ദശര്ഘമമായനി
സളിംസമാരനിക്കുന്നനില.    ഉത്തര്  പ്രകദശനികലെ  കതരകഞ്ഞടുപനില്  ബനി.കജ.പനി.യുകട
വനിജയളിം  ഇന്നച  വലെനിയ  ചര്ചമാവനിഷയമമായനിട്ടുണച.  ആ  വനിജയത്തനിലളിം  നമുകച
കേമാണമാവന്ന ഒരു സളിംഗതനി,  ബനി.കജ.പനി.യമാണച ഈ രമാജരത്തനികന്റെ ഏറവളിം വലെനിയ
വനിപകത്തന്നച വനിശസസനിക്കുന്ന എലമാവരുളിംകൂടനി  കചര്ന്നമാല് യു.പനി.യനികലെ വനിജയവളിം
അവനികട  ഒനമകലന്നമാണച    നമുകച  കബമാധരകപടുന്നതച.  ആ  ഒരു  ചനിന്തയനില്
ചനിലെകപമാള് എലമാവര്ക്കുളിം ഒകര രശതനിയനികലെത്തമാന് സമാധനികചന്നച വരനില.  എങനിലളിം
ബനി.കജ.പനി.കയ  തടഞ്ഞച  നനിര്ത്തുന്നതനില്  എവനിടളിം  വകര,  എങകന  എന്നതനികന
സളിംബനനിചനിടകത്തമാളളിം വനിശമാലെമമായ പമാറചകഫമാമനിനുള്ള സമാഹചരരങകളക്കുറനിചള്ള
ഒരു  ചനിന്ത  ഈ  കതരകഞ്ഞടുപനില്  നനിനണമാകേണകമന്നമാണച  എനനികച
പറയമാനുള്ളതച.  ഞങള് ബനി.കജ.പനി.യുമമായനി കൂടനികയകന്നമാകക ഇവനികട പറയുന.
ബനി.കജ.പനി.യുമമായനി  ഒരു  വനിധത്തനിലള്ള  കൂട്ടുകകേടനിനുളിം  കകേമാണ്ഗ്രസച  തയ്യമാറല,
കകേമാണ്ഗ്രസച തയ്യമാറമാവനില. 1977-കലെ കേമാരരങള് മറനകകേമാണച ഇകങമാടച വനിരല്
ചൂണരുകതന്നച മമാത്രകമ എനനികച പറയമാനുള.  ജനവനിധനി അടനിമറനിക്കുകേയകല?  

3.00 PM] 

ഇമൗ കതരകഞ്ഞടുപനില് കകേമാണ്ഗ്രസച മുഖരകേക്ഷെനിയമായനി മമാറനിയ കഗമാവയനിലളിം
മണനിപ്പൂരനിലളിം അതമാണച കേണതച.  അതമാണച ജനമാധനിപതരത്തനികന്റെ കപരനില് ശക്തമമായനി
ഇന്നച  ഇന്ഡരയനില്  പ്രതനികഷധനികകണതച.  ജനവനിധനികയ  അടനിമറനിക്കുകേയകല?
ഞമാന്  കഗമാവയനില്  കപമായതമാണച.   പ്രധമാനമനനി  വരുന്നതനികന്റെ  തകലെ  ദനിവസളിം
ബനി.കജ.പനി.  പ്രഖരമാപനിചതച  ഇമൗ  കതരകഞ്ഞടുപനില്  ബനി.കജ.പനി.-കച  ഭൂരനിപക്ഷെളിം
കേനിടനിയമാല് ഞങള് പുതനിയ മുഖരമനനികയ തരുളിം എന്നമാണച.  അന്നകത്ത മുഖരമനനി
സസന്തളിം  സശറനില്കപമാലളിം  ജയനികനികലന്നച  കബമാധരകപടകപമാള്  അഭനിപ്രമായളിം
മമാറനിയതമാണച.    ഇമൗ  മുഖരമനനിയുകട  കപരുമമാത്രളിം  ആരുളിം  പറഞ്ഞനില.   പുതനിയ
മുഖരമനനികയ  കേമാണനിചകകേമാണമാണച  കതരകഞ്ഞടുപനില്  മതരനിചതച.   എന്നനിട്ടുളിം
കതമാറ്റു.  13  സശറമാണച  ലെഭനിചതച.   മണനിപ്പൂരനില്  ഏറവളിം  വലെനിയ  കേക്ഷെനിയമായ
കകേമാണ്ഗ്രസനികന  ക്ഷെണനിചച  ഗവണ്കമനണമാകമാന്  പറ്റുകമമാ  എന്നച  കചമാദനിചച
നടപടനിക്രമങകളങനിലളിം  പൂര്ത്തശകേരനികകണ?   പകക്ഷെ,  അതനിനുളിം  തയ്യമാറമായനില.
ഇവനികട അധനികേമാരളിം ഉപകയമാഗനിചച  ബനി.കജ.പനി.  വര്ഗ്ഗശയ അജണ നടപനിലെമാകമാന്
ശമനിക്കുന്നകതമാകടമാപളിംതകന്ന  ഏറവളിം  ശക്തമമായനി  ജനമാധനിപതരകത്ത  കേശമാപച
കചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയമാണച  സസശകേരനിക്കുന്നതച.  അതനികനതനികരയമാണച  നമള്
ശക്തമമായ  നടപടനി  സസശകേരനികകണതച.  ശശ.  കകേ.  വനി.  വനിജയദമാസച
പ്രസളിംഗനിചകപമാള് സസര്ണത്തനികന്റെ നനികുതനി പനിരനികമാത്തതനികന്റെ കപരനില്  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്കമന്റെനികന  ശക്തമമായനി  കുറകപടുത്തുകേയുണമായനി.   എ.ജനി.യുകട  ഓഡനിറച
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പമാരമായനില്  അതച  വന്നനിട്ടുകണന്നച   ഇതനികന  സളിംബനനിചച  പരനികശമാധനിചകപമാള്
മനസനിലെമാകമാന് സമാധനിച.  ഓഡനിറച റനികപമാര്ടനില് പറയുന്നതച 2475.55 കകേമാടനി രൂപ
പനിരനിചനില എന്നമാണച.   ഞങളളിം പനിരനിചനിടനില.  നനിങളളിം പനിരനിചനിടനില.  പനിരനികമാന്
പറമാത്ത  വനിധത്തനിലള്ള  ഒരു  പ്രശ്നമമായനി  അതച  വന്നനിരനിക്കുകേയമാണച.  അതച
സളിംബനനിചമാണച  മുമച  ശശ.  പനി.  കകേ.  കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി  കചമാദനിചകപമാള്
ശശ. കകേ. എളിം. മമാണനി മറുപടനി പറഞ്ഞതച.  അതച നനിങള് പരനികശമാധനികണളിം. അതച
പരനികശമാധനിചനിടച നരമായമമായ ഒരു  തശരുമമാനകമടുകണളിം. ഞങകള സളിംബനനിചനിടകത്തമാളളിം
അതച പനിരനികമാന് പറ്റുന്ന നനികുതനിയമാകണന്നച കേരുതനിയനില.   അതച ഡമാഫച  കചയ
സമയത്തച   എകന്തമാ  പനിശകേച  കേടനകൂടനി.    അതനികന്റെ  അടനിസമാനത്തനിലെമാണച
ഉകദശനികമാത്ത വനിധത്തനിലള്ള നനിര്കദശങള് വന്നതച.  അതുകകേമാണച ആ നനികുതനി
പനിരനികമാന് സമാധനിചനില.  ആ വനിഷയളിം കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലെത്തച എ.ജനി.
ചൂണനികമാണനിചനിരുന്നനില.   അതനിനുകശഷമമാണച  ചൂണനികമാണനിചതച.  അതുകകേമാണച
നടപടനികയടുകമാനുളിം  സമാധനിചനില.  അകമാരരത്തനില്  ഗവണ്കമന്റെനിനച  വന്ന
മനദുഃപൂര്വ്വമമായനിട്ടുള്ള  ഒരു  വശഴ്ചയല,   അങകനയമാണച  എന  പറഞ്ഞമാല്
അങകനയല.  ഇമൗകയമാരു  സമാഹചരരമമാകണന്നച  പറയമാനുളിം ഞമാന് ഇമൗ അവസരളിം
വനിനനികയമാഗനിക്കുന.  ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെനിനുകവണനി അവതരനിപനിച ബജറനികന്റെ കവമാടച
ഓണ് അകമൗണനികന ഞമാന്  എതനിര്ക്കുന.   

ധനകേമാരരവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനി  (കഡമാ  .   ടനി  .   എളിം  .   കതമാമസച കഎസകേച): സര്,
ബഹുമമാനകപട മുന് മുഖരമനനി ശശ.  ഉമന് ചമാണനി  സളിംസമാരനിചതനികന്റെ സനിരനിറനില്
തകന്ന ഇമൗ ചര്ചയച മറുപടനി പറയമാനമാണച ഞമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നതച.  പ്രതനിപക്ഷെളിം
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള വനിമര്ശനങളളിം അതനിനുളള  മറുപടനിയുമുണച.   ഏറവളിം പ്രധമാനകപട
വനിമര്ശനളിം  ഉമന് ചമാണനി സമാര് പറഞ്ഞു.  നനിങള് ഒരു വര്ഷളിം എന്തുകചയ്തു എന്നച
പലെരുളിം  കചമാദനിച.   ഒരു  കമമര്  അന്നകത്ത  100  ദനിവസകത്ത  പ്രവര്ത്തനവളിം
ഇകപമാഴകത്ത  100  ദനിവസകത്ത  പ്രവര്ത്തനവളിം  തമനില്   തമാരതമരകപടുത്തമാന്
ശമനിചനിട്ടുണച.  ഇടതുപക്ഷെ ജനമാധനിപതരമുന്നണനിയുകട മമാനനികഫകസ്റ്റേമാ നടപമാക്കുന്നതനിനച
വരുന്ന അഞച വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്തനത്തനികന്റെ മുഴുവന് അടനിത്തറയുളിം ഞങള്
പമാകേനിയനിട്ടുണച.   ആ  ആത്മവനിശസമാസത്തനിലെമാണച  ഞങളനിവനികട  നനില്ക്കുന്നതച.
അടനിയന്തര  പ്രകമയത്തനില്  പ്രശ്നങകളമാകക  വരുനണച.  എന്നമാല്    സമാമൂഹര
സരക്ഷെ എല്.ഡനി.എഫച. തുടങനിയതകലങനിലളിം വളകര ഫലെപ്രദമമായ രശതനിയനിലെമാണച
മുകന്നമാട്ടു  കകേമാണ കപമാകുന്നതച.  കപന്ഷന് കുടനിശ്ശേനികേ മുഴുവനുളിം കകേമാടുത്തു തശര്ത്തു.
ഡനിസളിംബര്  മുതലള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  വനിഷുവനിനച  കകേമാടുക്കുളിം.    മമാണനിസമാര്  പറഞ്ഞ
ആശങയച അടനിസമാനമനില.  കേര്ഷകേ കപന്ഷന് കുടനിശ്ശേനികേയനില് പകുതനി കകേമാടുത്തു
കേഴനിഞ്ഞു,  ബമാകനി  ഉടകന കകേമാടുക്കുന്നതമാണച.  തുകേ എടുക്കുകമമാള് കകേരളത്തനിനച
ഇന്നച   അഭനിമമാനനികമാനുള്ള  വകേയുണച.  കകേന  എകകണമാമനികേച  അകഡസസറമായ
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അരവനിന്ദച സബഹ്മണരത്തനികന്റെ  പ്രസമാവന  ഇന്നകത്ത പത്രങളനിലണച-  കബസനികേച
ഇന്കേളിം സകപമാര്ടച സശളിം ഇന്തര നടപമാകമാന് കപമാകുന. വര്ഷളിംകതമാറുളിം 3000 രൂപ
മുതല്  5000  രൂപ വകര ഇന്ഡരയനികലെ പമാവകപട ബനി.പനി.എല്.  കുടുളിംബങള്കച
കനരനിടച  ഇന്കേളിം ടമാന്സര് കചയ്യമാന് തശരുമമാനനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.    കകേരളത്തനികലെ
ജനസളിംഖരയുകട  പകുതനിയനികലെകറ വരുന്ന ബനി.പനി.എല്. കുടുളിംബങള്കച കുറഞ്ഞതച
16000  രൂപ  ശരമാശരനി  വചച  കകേരളളിം  ടമാന്സര് കചയ്തു കകേമാടുക്കുകേയമാണച.   പത്ര
റനികപമാര്ടനികലെ  തലെവമാചകേളിം  എനപറയുന്നതച  ബമാകനി  ദമാരനിദ്രര  നനിര്മമാര്ജ്ജന
പരനിപമാടനികേകളകമാള്  ഫലെപ്രദമമായതച  ഇങകന  കകേമാടുക്കുന്നകതന്നമാണച.   ദമാരനിദ്രര
നനിര്മമാര്ജ്ജന  പരനിപമാടനികേള്കച  പൂരകേമമായനി  കകേരളത്തനില്  ബനി.കജ.പനി.
കകേമാടനികഘമാഷനിക്കുന്ന   കബസനികേച  ഇന്കേളിം  സകപമാര്ടച  സശളിം  അവര്
ചനിന്തനിക്കുന്നതനികന്റെ മൂന മടങച/അതനികലെകറ കകേരളമനിന്നച  കകേമാടുക്കുകേയമാണച.   ഇമൗ
രശതനിയനില്  ഇമൗ സശളിം  മുകന്നമാട്ടു  കകേമാണ കപമാകുന്നതനിനച  ഗമൗരവമമായ നടപടനികേള്
സസശകേരനിചനിട്ടുണച.    ഇകതലമാളിം  വമാങനിക്കുന്നതച  കേയര്,  കേശുവണനി,  കകേത്തറനി,
മതരളിം എന്നശ കമഖലെകേളനില് പണനികയടുക്കുന്ന പമാവങളമാണച.  ഇമൗ പമാവങളകട
ജശവനിതകത്ത  സരക്ഷെനിതമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികയടുത്തതമാണച  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴച
മമാസത്തനിനുള്ളനില്  ഞങളകട  ഭരണത്തനികന്റെ  ഏറവളിം  വലെനിയ  അഭനിമമാനകമന
പറയുന്നതച.  കേയര് കമഖലെയനില് ഒരു ലെക്ഷെളിം ടണ് സളിംഭരനിചനിരുന്നതച  രണച ലെക്ഷെളിം
ടണമാക്കുന്നകതങകന എന്നച  നനിങള്ക്കുളിം ചനിന്തനികമാമമായനിരുന.   കകേരളത്തനികലെ
ജലെസളിംരക്ഷെണ യജ്ഞളിം   ഒരു ലെക്ഷെളിം കുളങളളിം കതമാടുകേളളിം  ഉള്കപടുന്നതമാണച.
ഭൂവസളിം  ഉപകയമാഗനിചനിരുകന്നങനിലളിം  200  ദനിവസകത്ത  പണനികകേമാണളിം  തശര്കമാന്
കേഴനിയനിലമായനിരുന.  കകേരളത്തനികലെ  കേയര്കത്തമാഴനിലെമാളനികേള്കച  സകപമാര്ടച
കകേമാടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയമാണച  77  കകേമാടനി  രൂപ  നശകനിവചനിട്ടുള്ളതച.  അതനികന്റെ
വനിശദമാളിംശങളനികലെയച കപമാകുന്നനില.    സര്കമാരനിനച സമാമത്തനികേ മമാന്ദരമുകണങനിലളിം
കകേത്തറനികത്തമാഴനിലെമാളനികേള്കച കതമാഴനില് കകേമാടുക്കുന്നതനിനമായനി സ്കൂള് യണനികഫമാളിം
കനയമാല്  അതച സര്കമാര് വമാങ്ങുകമനളിം,  കേയര്കത്തമാഴനിലെമാളനികേള്  കേയര് പനിരനിചമാല്
അതുളിം  സര്കമാര്  വമാങ്ങുകമനളിം  ഗരമാരന്റെനി  കകേമാടുത്തു.   കപ്രമറനി  സ്കൂളകേള്കച
മമാത്രമമാണച  യണനികഫമാളിം  ഉലമാദനിപനികമാന്  കേഴനിഞ്ഞതച.   അടുത്ത  വര്ഷളിം  മുതല്
പുതനിയ  ആള്  വന്നമാലളിം  കകേത്തറനി  കനയമാല്   വമാങ്ങുകമന്നമാണച  പറയുന്നതച.
കേശുവണനി  ഫമാക്ടറനികേള്കച  എത്ര  കചലെവ  വന്നമാലളിം  നമാടനില്നനിനളിം
സളിംഭരനിക്കുകമനളിം പുറത്തു  നനിന വമാങ്ങുകമനളിം പറഞ്ഞു. സസകേമാരര വരവസമായനികേകള
ശത്രുകളമാകനി  മമാറനി  നനിര്കത്തണ  കേമാരരമനില.  കേശുവണനി  വരവസമായത്തനിനച
കമമാത്തത്തനില്  25  കകേമാടനി  രൂപ  കവണനിവരുളിം.  ഇതുകപമാകലെ  ഇമൗ  നമാടനികലെ
പമാവകപടവകര  സളിംരക്ഷെനിക്കുന്നതനിനച   സമഗ്ര  പരനിപമാടനികേളമാണച  നടപമാകമാന്
കപമാകുന്നതച.  അടുത്ത വര്ഷളിം കേയര്  -കേശുവണനി  -കകേത്തറനി വരവസമായങളനില്
സളിംഭവനിക്കുന്ന മമാറങള്  നനിങള് മനസനിലെമാകണളിം.  ഇതമാണച ഞങളകട അഭനിമമാനളിം. 
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ശുചനിതസളിം  വലെനിയ  കേമാമയനിനമായനി  മമാറനിയനിട്ടുണച.  കകേരളളിം  കവളനിയനിട
വനിസര്ജ്ജന  മുക്തമമായനിട്ടുണച.  ഇനനി  മൂന്നച  പടണമമാണുള്ളതച.  ആദരവര്ഷളിം
കനടനിയനിട്ടുള്ളതമാണനിതച.  ഇവനികട നനിന്നച എകങമാടമാണച കപമാകുന്നതച? ബഹുമമാനകപട
കമമര്  ശശ. മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി ഉറവനിട മമാലെനിനര സളിംസരണളിം  സമാധരമല എന്നച
പറഞ്ഞു.  സമാധരമലമാത്തകതന്തുകകേമാണമാണച?  കേകസച  മമാലെനിനരളിം  വശടനിലെകല
സളിംസരനിക്കുന്നതച?  പനികന്നയമാകണമാ ഇത്തനിരനി വരുന്ന അടുകള മമാലെനിനരളിം.   കേകസച
മമാലെനിനരളിം ചുമന കകേമാണ കപമാകേമാന് വരുന്നവര് പണച കേമാലെത്തുണമായനിരുന.  ആ
കേമാലെകമമാകക  കപമായനി.  നനിങളകട  വശടനികലെ  അടുകള  മമാലെനിനരളിം  വശടനില്ത്തകന്ന
കേകമമാസ്റ്റു  കചയ്യമാന്  എത്രകയമാ  എളപ  വഴനികേളണച.    അതനിനച  എത്രകയമാ
രശതനികേളണച. 

ഇവനികട പമാസ്റ്റേനികനിനച പുതനിയ വഴനി കേണപനിടനിച.  പരശക്ഷെണമാടനിസമാനത്തനില്
തുടങനിയ  അമലെപ്പുഴ-തനിരുവല  കറമാഡച  വനിജയനികമാതനിരനികമാന്  യമാകതമാരു
നരമായവമനില.  പമാസ്റ്റേനികേച  ഉപകയമാഗനിചച  പണനിയമാരളിംഭനിചനിരനിക്കുകേയമാണച.  തമനിഴമാടനിനച
ഇകപമാള്  പമാസ്റ്റേനികേച  കവണ.  തകദശഭരണ  സമാപനങള്കച  ഇകതമാരു  പ്രധമാന
വരുമമാന  മമാര്ഗ്ഗമമായനി  മമാറമാന്  കപമാകുനകവനള്ള  വമാര്ത്ത  ഇന്നകത്ത
പത്രത്തനിലണച.  എന്തമാണച ഇതനിനച  കവണതച?  നമ്മുകട അവകബമാധത്തനിനച മമാറളിം
വരണളിം. ഞമാന് ഇതനിനച എതനികരമാനമല. ആര്കകങനിലളിം കകേനശകൃതമമായനി കചയ്യമാന്
സമാധനിക്കുകമങനില് കചയ്യണളിം.  ശശ.  മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി അഞച വര്ഷളിം ഭരനിചനിട്ടുളിം
ഇതച  കചയ്യമാതനിരുന്നതച  എന്തുകകേമാണമാണച?  എതനിര്പ്പുണമായതച  നനിങളകട  കുറളിം
കകേമാണല.  തനിരുവനന്തപുരത്തച  എവനികടകയങനിലളിം  ഒരു  പമാന്റെച  സമാപനികമാന്
ആകരങനിലളിം സമതനിക്കുകമമാ? എറണമാകുളത്തച പമാനണച. ഞമാന് അതനികന്റെ കേണകച
പറയുന്നനില,  അതനികന  പരസരമമായനി  എതനിര്കമാനുളിം  കപമാകുന്നനില.  ഇതനിനച
സബ്സനിഡനി തുകേ എത്രയമാണച കവണനിവരുന്നതച;  വയബനിലെനിറനി ഗരമാപച ഫണനിളിംഗച  -
നമ്മുകട  കസമാളനിഡച  കജവ  മമാലെനിനരളിം  അടങ്ങുന്നതമായതുകകേമാണച  അതനികന്റെ
ഉമൗര്ജ്ജക്ഷെമത വളകര  കുറവമാണച.   അതുണമാക്കുന്ന  ഉമൗര്ജ്ജകത്തകമാള് വളകര
കൂടുതല്  ഉമൗര്ജ്ജളിം  കചലെവമാകനിയമാല്  മമാത്രകമ  കവദത്യുതനിയമാകമാന്
സമാധനിക്കുകേയുള്ളു.  അതുകകേമാണച  വയബനിലെനിറനി  ഗരമാപച  ഫണനിളിംഗച  വലതമായനി
കവണനിവരുളിം. ഇതനികനകമാകളമാകക എത്ര ലെളനിതമമാണച. കകേരളത്തനില് വരള്ചയുണച.
അതച   ഏറവളിം  ഗമൗരവമമായനിട്ടുള്ളതമാണച.  പകക്ഷെ  ഞങള്  വരള്ച   ഒരു
കവല്ലുവനിളനിയമായനി  ഏകറടുത്തനിരനിക്കുകേയമാണച.  ഇമൗ  കവനല്കമാലെത്തച   സമാകങതനികേ
വനിദരകേളളിം,  രശതനികേളളിം  പ്രകയമാജനകപടുത്തനി  കേരമാമയനിന്  അടനിസമാനത്തനില്
കതമാഴനിലറപനികന ഉപകയമാഗകപടുത്തനികകമാണച കകേരളത്തനികലെ കതമാടുകേളളിം ഒരു ലെക്ഷെളിം
കുളങളളിം  സളിംരക്ഷെനികമാന്  ഉകദശനിക്കുന.  കപമാതു  വനിദരമാഭരമാസളിം,  കജവകൃഷനി
കപമാലള്ള  കമഖലെകേളനില്  ഞങളകട   അജണയുകട  അടനിത്തറ  ഇടനിട്ടുണച.  ഇതച
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അഭനിമമാനകേരമമായനിട്ടുള്ള കേമാരരമമാണച.  കേമാരുണര പദ്ധതനികയക്കുറനിചച ശശ.  കകേ.  എളിം.
മമാണനി  പറയുകേയുണമായനി.  എന്തുകകേമാണമാണച  ഇതച  തല്കമാലെളിം  നനിര്ത്തുന്നതച?
കേമാരുണര  പദ്ധതനി  വഴനി  സമ്പൂര്ണ  ചനികേനിത  കകേമാടുക്കുനകണമാ?  സമൗജനര
ചനികേനിതയമാകണമാ കകേമാടുക്കുന്നതച?  പരമമാവധനി  രണച  ലെക്ഷെളിം രൂപയുകട  ചനികേനിതമാ
സഹമായമമാണുള്ളതച.  ചനിലെയനിടത്തച   30  ലെക്ഷെളിം രൂപ വരുളിം അകലങനില് അകഞമാ
ആകറമാ ലെക്ഷെളിം രൂപ ആകുന്നനിടത്തച രണച ലെക്ഷെളിം രൂപ മമാത്രകമ കകേമാടുക്കുനള. 

ശശ  .   ഉമന് ചമാണനി: സര്, ഹശകമമാഫശലെനിയ അസഖളിം ബമാധനിചച ജശവനിതകേമാലെളിം
മുഴുവന് മരുന്നച കേഴനികകണ  കരമാഗനികേള്കച പരനിധനിയനിലമാകത പണളിം കകേമാടുകമാനമായനിരുന
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  തശരുമമാനളിം. അതച നടപനിലെമാക്കുകേയുളിം കചയ്തു. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  ഹശകമമാഫശലെനിയ  കരമാഗത്തനിനച
മമാത്രളിം  ഇകപമാഴുളിം പണളിം കകേമാടുക്കുനണച.  നമുകച ഇതുമമാത്രളിം  മതനികയമാ?  ഒന്നമാളിം
തലെമുറ കരമാഗങള്,  പകേര്ച വരമാധനികേള് എന്നനിവയ്കകമാകക സമൗജനര ചനികേനിത
ആശുപത്രനികേളനില്  കകേമാടുത്തതുകപമാകലെ  രണമാളിം  തലെമുറ  കരമാഗങള്ക്കുളിം   ജശവനിത
കശലെശകരമാഗങള്ക്കുളിം  സമ്പൂര്ണ  സമൗജനര  ചനികേനിത  കപമാതു  ആകരമാഗര
ആശുപത്രനികേളനില് കകേമാടുകമാനുള്ള ഒരു സളിംവനിധമാനകമമാരുകകണ?  ഒന്നമാളിം തലെമുറ
കരമാഗങള്ക്കുള്ള  കരമാഗപ്രതനികരമാധ പ്രവര്ത്തനങള് നമ്മുകട പ്രമാഥമനികേ ആകരമാഗര
കകേനങകള  ഉപകയമാഗകപടുത്തനി  കചയതുകപമാകലെ  ജശവനിത  കശലെശകരമാഗങള്കകതനികരയുള്ള
പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്ത്തനങള്കച  സളിംവനിധമാനകമമാരുകണളിം.  അതമാണച  ആര്ദ്രളിം
പരനിപമാടനി.  ജശവനിത  കശലെശകരമാഗങള്കകതനികരയുള്ള  പ്രതനികരമാധ  പ്രവര്ത്തനമമാണച
ഏറവളിം  പ്രധമാനകപടതച.  കകേടനിടങകളമാകക  രണമാളിം  തരമമാണച.  അങകന
കരമാഗമാതുരത  കുറയ്ക്കുകേ,  അങകന  വരുന്നവര്കച  തമാലൂകച/ജനില  ആശുപത്രനി,
കമഡനികല്  കകേമാകളജച  എന്നനിവനിടങളനില്  സമ്പൂര്ണ  ചനികേനിത  കകേമാടുകമാളിം.
അതനിനുകവണനിയമാണച  ആര്ദ്രളിം മനിഷനനിലൂകട ആറമായനിരളിം കപമാസ്റ്റേച ക്രനികയറച കചയതച.
അതമാണച  ഇമൗ  ബജറനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച.  ഈ  സമൗകേരരങള്കമായനി
നമാലെമായനിരളിം കകേമാടനി രൂപയമാണച മമാറനിവചനിരനിക്കുന്നതച. ഇകപമാള് എലമാ തമാലൂകച/ജനില
ആശുപത്രനികേളനിലളിം  കേമാത്തച  ലെമാബച  വന.  ഓകങമാളജനി  ഡനിപമാര്ടചകമന്റെച,  കേമാന്സര്
ഡനിറക്ഷെന്  കസന്റെര് എന്നശ  സളിംവനിധമാനങള്  പൂര്ണമമായതനിനുകശഷളിം  അതനിനുള്ള
മമാന്  പവര്  കകേമാടുക്കുന.  അതനിനച  പണമുകണമാ  ഇലകയമാ  എന്നച  പരനികശമാധനിച
നനില്ക്കുന്നനില.  സകൃതളിം  പദ്ധതനി  സളിംബനനിചച  ശശ.  വനി.  എസച.  ശനിവകുമമാര്
സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  സകൃതളിം  പദ്ധതനി  ബജറനില്  വനിട്ടുകപമാകയമാ എന്നച  ഞമാന്
പരനികശമാധനിച. സകൃതളിം പദ്ധതനികമായനി ബജറനില് പണളിം വകേയനിരുത്തമാറനില. മറനിചച,
കകേരള കമഡനികല് സര്വ്വശസസച കകേമാര്പകറഷനമാണച ഇതനികന്റെ മരുന്നച വനിതരണളിം
കചയ്യുന്നതച.  അതനിനുകവണനി ഒരു തവണ 30  കകേമാടനി രൂപ കകേമാടുത്തനിട്ടുണച.  അവര്
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അതച കചയ്യുനണച.  ഇകപമാള് കകേരള കമഡനികല് സര്വ്വശസസച കകേമാര്പകറഷനച 350
കകേമാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണച. അതച തനികേയനികലങനില് സര്കമാര് പണളിം നല്കുളിം.
സകൃതളിം പദ്ധതനി നനിര്ത്തലെമാക്കുന്ന പ്രശ്നമനില. 

ശശ  .    വനി  .    എസച  .    ശനിവകുമമാര്:  സര്,  ഇതച  കമഡനികല്  സര്വ്വശസസച
കകേമാര്പകറഷനച കകേമാടുക്കുന്നതല.  സകൃതളിം പദ്ധതനി കേമാന്സര്  ചനികേനിതയച കവണനി
കകേമാടുക്കുന്നതമാണച. കകേരളത്തനികലെ അഞച കമഡനികല് കകേമാകളജുകേള്, ആര്.സനി.സനി.,
എളിം.സനി.സനി.  തുടങനിയ  സമാപനങള്കമാണച  സകൃതളിം  പദ്ധതനി  വഴനി  പണളിം
നല്കുന്നതച.  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭമാഗത്തനില്കപട  മുഴുവന്  ആളകേള്ക്കുളിം  ചനികേനിത
സമൗജനരമമാണച.   അങകനയമാണച 17 കകേമാടനി രൂപ തനിരുവനന്തപുരളിം ആര്.സനി.സനി.-കച
കകേമാടുകമാനുള്ളതച. ഇമൗ ബജറനിലളിം തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിടനില. കനരകത്ത കേമാരുണര
പദ്ധതനികയ  സളിംബനനിചച  അങച  പറയുകേയുണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലെത്തച ഗര്ഭമാവസ മുതല് വമാര്ദ്ധകേരകേമാലെളിം വകരയുള്ള എലമാ കേമാലെഘടങളനിലളിം
സമൗജനര  ചനികേനിതമാ  പദ്ധതനികേളണച.  കേമാരുണര,  സകൃതളിം,  ആകരമാഗര  കേനിരണളിം,
അമൃതളിം-ആകരമാഗരളിം  തുടങനിയ  പദ്ധതനികേളമാണതച.  കമഡനികല്  കകേമാകളജച  മുതല്
കപ്രമറനി  കഹല്ത്തച  കസന്റെര്  വകര  മരുന്നച  സമൗജനരമമാണച.  പ്രസ്തുത
പദ്ധതനികേകളമാകക  നനിലെനനിര്ത്തണകമന്നമാണച  ഞമാന്  പറഞ്ഞതച.  ആര്ദ്രളിം  പദ്ധതനി
വരുന്നതനിനച  കുഴപമനില.  ആര്ദ്രളിം  പദ്ധതനിയനില്   അടനിസമാന  സമൗകേരരങളളിം  മറച
കുടുളിംബമാകരമാഗര  കകേനങളകമമാകക വകന്നമാകട.  പകക്ഷെ കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ
കേമാലെത്തച  നടപനിലെമാകനിയനിട്ടുള്ള  എലമാ  സമൗജനര  ചനികേനിതമാ  പദ്ധതനികേളളിം
നനിലെനനിര്ത്തണകമന്നമാണച എനനികച പറയമാനുള്ളതച.  കേമാരുണര പദ്ധതനിയനില് രണച
ലെക്ഷെളിം രൂപ വകരയമാണച നല്കുന്നതച.  അതുകപമാകലെ ആകരമാഗര കേനിരണളിം, സകൃതളിം,
അമൃതളിം-ആകരമാഗരളിം  തുടങനിയ  പദ്ധതനികേളനിലമുണച.  ഇമൗ  ബജറനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച  ജശവനിതകശലെശ  കരമാഗങള്കച  സമൗജനര   ചനികേനിത
കകേമാടുക്കുകമന്നമാണച.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലെളിം മുതല് ഒരു കകേമാടനി ഇരുപതച
ലെക്ഷെളിം  ആളകേകള  സശന്  കചയച  സമൗജനരമമായനി  ജശവനിതകശലെശ  കരമാഗങള്കച
ചനികേനിത കകേമാടുക്കുന്ന പദ്ധതനി  കകേരളത്തനില് നനിലെവനിലണച,  അതച  സമൗജനരമമായനി
കചയ്യുനണച. ആ പദ്ധതനി നനിലെനനിര്ത്തണകമന്നമാണച  ഞങളകട ആവശരളിം. 

ആകരമാഗരവളിം സമാമൂഹരനശതനിയുളിം വകുപ്പുമനനി  (ശശമതനി കകേ  .    കകേ  .    കശലെജ
ടശചര്):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ  കേമാലെത്തച  തുടങനിയ  ഏകതങനിലകമമാരു
സമൗജനര ചനികേനിതമാ പദ്ധതനി ഇമൗ ഗവണ്കമന്റെച നനിര്ത്തലെമാകനിയനിടനില.    ചനിലെയനിടത്തച
എകന്തങനിലളിം കചറനിയ തടസമുകണന്നച ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ ശദ്ധയനില്കപട ഉടന്തകന്ന
അതച പരനിഹരനിചച ആ പദ്ധതനി മുഴുവന് കൃതരമമായനി നടപനിലെമാകനിയനിട്ടുണച.  ഇതുവകര
ഒനളിം നനിര്ത്തലെമാകനിയനിടനില. 
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കഡമാ  .   ടനി  .   എളിം  .   കതമാമസച കഎസകേച: സര്,  സമ്പൂര്ണ ആകരമാഗര പദ്ധതനി വഴനി
കപമാതു  ആകരമാഗര  കമഖലെയനില്  ജനങള്കച  തൃപ്തനികേരമമായ  രശതനിയനില്  കസവനളിം
ഉറപ്പുവരുത്തനികഴനിയുകമമാള് ഇവകയമാകക സളിംകയമാജനിപനികകണ; സളിംകയമാജനിപനിക്കു
കമന്നച പറഞ്ഞമാണച ഞങള് ജനങളനില്നനിനളിം കവമാടച വമാങനിയനിട്ടുള്ളതച. അതുവകര
അവധമാനതയനിലമാകത  അതച  അങകന  മമാറണളിം,  ഇതച  അങകന  മമാറണളിം
എനപറയുകമമാള്  കചയ്യനില.  നമുകച  സഭയനില്,  സഭയച  പുറത്തച  ഇതച  എങകന
സളിംകയമാജനിപനികമാളിം  എനള്ളതച  അവസമാന  വമാകകമാനമലകലമാ.  അതുമമാത്രകമ
പറഞ്ഞനിട്ടുള. അതനിനപ്പുറത്തച കപമായനിടനില. 

വനിദരമാദരമാസളിം സളിംബനനിചച ബജറച പ്രസളിംഗത്തനില് പറഞ്ഞനിട്ടുണച.  ഇന്നച  20
ശതമമാനവളിം  അണ്-എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേളമാണച.  അതനികന്റെ  എണളിം
കൂടനികകമാണനിരനിക്കുകേയമാണച.   അതച  10  ശതമമാനമമായനി  അഞച  വര്ഷളിംകകേമാണച
കുറയമാന് സമാധനിക്കുകമമാകയന്നച  കനമാക്കുളിം.  പുതനിയ  കകേടനിടങള്,  കേമഡ്യൂടര്,  ലെമാബച
തുടങനിയ സമൗകേരരങള് എത്ര അണ്-എയ്ഡഡച സ്കൂളകേളനിലണമാകുളിം; ഇതനികനമാകക
പണളിം മുടക്കുകേയമാണച.  ഇതമാണച  ഞങളകട അജണ.  ആദര  വര്ഷളിംതകന്ന ആ
അജണ  നടപമാക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിത്തറയനിട്ടു  എന്ന  അഭനിമമാനകത്തമാകടയമാണച
ഞങള് സഭകയ  അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്നതച. 

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്: സര്, അങച കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ പദ്ധതനികയക്കുറനിചച

സൂചനിപനിക്കുകേയുണമായനി.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്കമന്റെനികന്റെ കേമാലെത്തമാണച ആസനി വനികേസന

ഫണച വന്നതച.   ഏകേകദശളിം നമാലെച വര്ഷളിം 20 കകേമാടനികയമാളളിം രൂപ ഫണനില് വന.

80 ശതമമാനളിം തുകേയുളിം കചലെവഴനികകപടതച വനിദരമാഭരമാസ കമഖലെയനിലെമാണച.  കപമാതു

വനിദരമാഭരമാസ കമഖലെയനില് ഏറവളിം നല അടനിത്തറയുണമാകനിയതച ആസനി വനികേസന

ഫണപകയമാഗനിചമാണച.   ഇകപമാള് അതനികന്റെ സനിതനി എന്തമാകണന്നച അറനിയമാകമമാ?

അങച  ഇമൗ  പദ്ധതനി  പ്രഖരമാപനിചതനിനുകശഷളിം  നമാലെച  മണ്ഡലെത്തനില്  മമാത്രമമാണച

കഹകടകേച  വനിദരമാഭരമാസമമാകനി  മമാറമാന്  കപമാകുന്ന  പദ്ധതനികേള്  നടക്കുന്നതച.

എളിം.എല്.എ.-യുകട  ആസനി  വനികേസന  ഫണപകയമാഗനിചച  കനരകത്ത  കഹകടകേച

വനികേസന പദ്ധതനികേള് നടന്നനിരുന്ന സലെങളനില്  ഇകപമാള്  IT  @  School-കന്റെ

നനിര്കദശപ്രകേമാരളിം നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയമാണച. ഞങള്കച ആസനി വനികേസന ഫണച

ഉപകയമാഗനികമാന്  കേഴനിയുന്നനില.  ഗവണ്കമന്റെച  നല്കുകമന്നച  പറയുന്ന  ഫണച

ഇതുവകരയുളിം  നല്കേനിയനിടനില.  അക്ഷെരമാര്തത്തനില്  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷകമാലെളിം

കപമാതു  വനിദരമാഭരമാസ  കമഖലെയനില്  കേമാരരമമായ  ഇടകപടല്  നടത്തമാന്  കേഴനിഞ്ഞനില

എനള്ളതച അങച ശദ്ധനിക്കുകമമാ? 
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വനിദരമാഭരമാസ  വകുപ്പുമനനി  (കപ്രമാഫ  .    സനി  .    രവശനനമാഥച):   സര്,  നമാലെച
മണ്ഡലെങളനില്  കപലെറച  കപ്രമാജക്ടമായനി  നടത്തുകമന്നമാണച  ധനകേമാരര  വകുപ്പുമനനി
കനരകത്ത  പ്രഖരമാപനിചതച.   പ്രഖരമാപനളിം  മമാത്രമല,  ആ  നമാലെച  മണ്ഡലെങളനിലളിം
പൂര്ത്തനിയമാകനികഴനിഞ്ഞു.  അതനില്  ആദരകത്ത  മണ്ഡലെളിം  പ്രഖരമാപനിചകേഴനിഞ്ഞു.
തളനിപറമ്പുളിം  മറച  രണച  മണ്ഡലെങളകടയുളിം  പ്രവര്ത്തനളിം നടനകേഴനിഞ്ഞു.  മമാത്രമല,
കകേരളത്തനികലെ  ബമാകനിയുള്ള  45,000  കമാസ്സുകേളളിം  കഹകടകേച  ആക്കുന്നതനികന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.  പൂര്ണമമായനി കേനിഫ്ബനിയനില് സബ്മനിറച കചയ്തുകേഴനിഞ്ഞു.  അടുത്ത ഒരു
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് അങയുകട മണ്ഡലെത്തനിലെടകളിം കകേരളത്തനികലെ 8, 9, 10, 11, 12
എന്നശ കമാസ്സുകേള്  കഹകടകേച ആകനി മമാറമാന് കേഴനിയുളിം.        

ശശ  .    സനി  .    എഫച  .    കതമാമസച:  സര്,  കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ  സളിംരക്ഷെണത്തനില്
എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേളളിം  ഉള്കപടുത്തുകമന്നച  പറഞ്ഞു.  എളിം.എല്.എ.-മമാരുകട  അസറച
കഡവലെപ്കമന്റെച ഫണനില് നനിന്നച  സമാര്ടച കമാസച റൂമുകേളളിം കേമഡ്യൂടറുകേളളിം കകേമാടുകമാന്
ഫണച  നശകനിവചകകേമാണള്ള  കപ്രമാകപമാസല്  വകന്നങനിലളിം  ഇകപമാള്  ധനകേമാരര
വകുപച  അതച  സസശകേരനിക്കുന്നനില.  എന്നമാല് കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ  സളിംരക്ഷെണത്തനില്
എയ്ഡഡച സ്കൂളകേള് ഉള്കപടുത്തുകമന്നച പറയുനമുണച.  ഇനനി ഇമൗ സമാമത്തനികേവര്ഷളിം
കേഴനിയമാന് പത്തച പതനിനഞച ദനിവസളിം കൂടനികയയുള. ഇകമാരരളിം അങച ശദ്ധനിക്കുകമമാ?

ശശ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബമാഹനിളിം:  സര്,  വനിദരമാഭരമാസ വകുപ്പുമനനി മറുപടനി പറഞ്ഞകപമാള്
8,  9,  10,  11,  12  കമാസ്സുകേകളലമാളിം  അടുത്ത  വര്ഷളിം  കകഹകടകേച  ആക്കുകമന്നച
പറയുകേയുണമായനി. ഇകപമാള് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതച 1000  വനിദരമാര്തനികേളനില് കൂടുതല്
പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളകേള്കച മമാത്രമമാണച 3 കകേമാടനി രൂപ എന്നമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  എളിം.എല്.എ.-

മമാര്ക്കുതകന്ന  ഇകമാരരത്തനില്  ആശയക്കുഴപമമാണച.  ഇകപമാള്  പറഞ്ഞതച  കകേടനിടങള്

നവശകേരനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ളതമാണച. ഇവനികട സളിംസമാരനിചകകേമാണനിരുന്നതച എലമാ

കമാസച  മുറനികേളനിലളിം  പഠന  സഹമായനിയമായനി  കേമഡ്യൂടര്  ഉപകയമാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള

സശമനികനക്കുറനിചമാണച.  അതനില്  എയ്ഡഡച,  അണ്  എയ്ഡഡച  വരതരമാസമനില.

എന്നമാല്  കകേടനിട  നനിര്മമാണളിം  കപമാകലെയുള്ള  സനിരളിം  ആസനികേളനില്  സര്കമാര്

സ്കൂളകേകള  മമാത്രകമ  ഉള്കപടുത്തനിയനിട്ടുള,  അതുകകേമാണമാണച  അനുവദനികമാത്തതച.

അണ് എയ്ഡഡച സ്കൂളകേള്കച ഇതച അനുവദനിചമാല് ഒരു എളിം.എല്.എ. യ്ക്കുളിം ഇവനികട

നടകമാന് കേഴനിയനില. .............. ഇതുസളിംബനനിചച ചര്ച കചയ്യമാന് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.

ശശ  .   സനി  .   എഫച  .   കതമാമസച: സര്, .... …
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കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  ഇതച  സളിംബനനിചച  കപമാതുചര്ച
കവണ,  കനരനിടച  സളിംസമാരനികമാളിം.  ആസനി  വനികേസന  ഫണച  കസമാകകസറനികേള്ക്കുളിം
സസകേമാരര സമാപനങള്ക്കുളിം നല്കേമാന് സര്കമാര് ഉകദശനിക്കുന്നനില.  യു.ഡനി.എഫച.
സര്കമാരുളിം ഉകദശനിചനിടനില, ഞങളളിം ഉകദശനിക്കുന്നനില. 

മുഖരമനനി  (ശശ  .    പനിണറമായനി വനിജയന്):  സര്,  കചറനികയമാരു ആശയക്കുഴപളിം
വനകവന്നമാണച  കതമാനന്നതച.  വനിദരമാഭരമാസ  രളിംഗത്തച  നടപമാകമാനുകദശനിക്കുന്ന
പദ്ധതനി,  സര്കമാര്  എലമാ  കേമാശുളിം  കചലെവമാകനികകമാണച  നടപമാക്കുകേ  എന്നതല.
അതനില്  ജനപങമാളനിത്തളിംകൂടനി  നല  രശതനിയനിലണമാകേണളിം.  നമ്മുകട  നമാടനില്  ചനിലെ
മണ്ഡലെങളനില്,  യു.പനി.  തലെത്തനില്  നമാകലെമാ  അകഞമാ  ഗവണ്കമന്റെച
സ്കൂളകേളമാണുള്ളതച.  അവനികടയുള്ള  കപമാതു  സ്കൂളകേകളലമാളിം  എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേളമാണച.
എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേകള  പൂര്ണമമായനി  ഒഴനിവമാകനി  ഒരു  തരത്തനിലള്ള  വനിദരമാഭരമാസ
പരനിഷ്കരണവളിം   കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ  സളിംരക്ഷെണവളിം  നടക്കുന്നതല.  അതനികന്റെ
അര്തളിം  സളിംസമാന  ഖജനമാവനില്നനിന്നച  മുഴുവന്  തുകേയുളിം  എയ്ഡഡച
സമാപനങള്കച  കകേമാടുകണകമന്നല.  എന്നമാല്  ആ  സമാപനങള്കൂടനി
അഭനിവൃദ്ധനികപട്ടുവകരണതുണച.  അങകന  അഭനിവൃദ്ധനികപടണകമങനില്  അകതമാരു
കപമാതു  പ്രസമാനമമായനി  രൂപളിം  കകേമാള്ളണളിം.  ഓകരമാ  സ്കൂളകേളനിലളിം  പഠനിചനിട്ടുള്ള
ആളകേളളിം ആ നമാടനിലള്ള ധമാരമാളളിം ആളകേളളിം സഹമായനികമാന് തയ്യമാറമാകുളിം. അങകന
എലമാവരുകടയുളിം  സഹമായകത്തമാടുകൂടനി  ആ  സ്കൂളനികന  കേമാലെമാനുസൃതമമായ  സ്കൂളമാകനി
മമാറമാന് കേഴനിയുളിം. അവനികട പഠനളിം കമചകപടുത്തുന്നതനിനച ആവശരമമായ സഹമായങള്
കചയ്യുന്നതനില്  സര്കമാരനിനുളിം  പങച  വഹനികമാന്  കേഴനിയുളിം.  സര്കമാരനികന്റെയുളിം
നമാടനികന്റെയുളിം പങമാളനിത്തളിം ഉണമാകുകേയമാണച. കപമാതുവനിദരമാഭരമാസ സളിംരക്ഷെണയജ്ഞളിം
എനപറഞ്ഞമാല്  അതനില്  ഗവണ്കമന്റെച  വനിദരമാലെയങള്   മമാത്രമല,  എയ്ഡഡച
വനിദരമാലെയങള്കൂടനി  ഉള്കപടുകേയമാണച.  എന്നമാല്  എയ്ഡഡച  കമഖലെയനിലള്ള
കകേമാര്പകററച സമാപനങള്കച ഇതച കവണനിവരനില.  കകേമാര്പകററ്റുകേളകട കകകേയനില്
കേമാശുള്ളതനിനമാല്  അവര്  തകന്ന  കവണരശതനിയനില്  കേമാരരങള്  കചയ്യുളിം.
സഹമായനികമാനമായനി  കചന്നമാല്  നനിങളകട  സഹമായളിം  കവണ  എന്നച  പറയമാനുളിം
സമാധരതയുണച.  അതലമാത്ത  മറച  കമഖലെകേകളമാകക  ഇമൗ  രശതനിയനില്  സഹമായനിചച
അഭനിവൃദ്ധനികപടുത്തമാന് കേഴനിയുളിം.  ഇതച ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷെ പ്രശ്നമല.  നമ്മുകട നമാടനികന്റെ
വനിദരമാഭരമാസ കമഖലെയമാകകേ എങകന കമചകപടണളിം എന്ന പ്രശ്നമമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,  ബഹുമമാനകപട  മുഖരമനനി
പറഞ്ഞതുകപമാകലെ  ഇത്തവണകത്ത  ബജറനില്  ഒരു  ചലെഞച  ഫണച  വചനിട്ടുണച.
കസസനിഫനികേച  സശളിം   സമര്പനിചമാല്  ഒരു  എയ്ഡഡച  സമാപനളിം  കചലെവമാക്കുന്ന
പണത്തനിനച തുലെരമമായ തുകേ സര്കമാര് സഹമായളിം നല്കുളിം. സര്കമാര് ഇങകനയുള്ള
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കേമാരരങകളലമാളിം  കചയ്തുകകേമാടുക്കുളിം.  ഇകതമാരു  തുടകമമാണച,  എകചകപരനികമന്റെനികന്റെ
അടനിസമാനത്തനില് എങകന പ്രതനികേരനിക്കുകമന്നച കനമാകമാളിം. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞങള്  ഇകമാരരങകളമാടച  പൂര്ണമമായുളിം
കയമാജനിക്കുകേയമാണച.  അദ്ധരമാപകേ  നനിയമനത്തനിനച  എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേളനില്  കകേമാഴ
വമാങ്ങുന്നതച മനസനിലെമാകമാളിം. പകക്ഷെ പസച വണ് അഡനിഷനച 50,000 രൂപ മുതല് 2
ലെക്ഷെളിം രൂപ വകര വമാങ്ങുന്ന എയ്ഡഡച സ്കൂളകേളണച.  അങകനയുള്ള സ്കൂളകേള്കച
സര്കമാരുളിം  എളിം.എല്.എ.-മമാരുളിം  ഫണച  കകേമാടുക്കുന്നതച  എന്തനിനമാണച?  ഒരു
കേമാരണവശമാലളിം  കകേമാടുകമാന്  പമാടനികലനള്ള  തശരുമമാനകമടുകണകമന്നമാണച
ഞങളകട അഭനിപ്രമായളിം. 

ശശ  .    കമമാന്സച കജമാസഫച: സര്, ഒരു കകപസകപമാലളിം വമാങമാകത കുടനികേള്കച
അഡനിഷന്  കകേമാടുക്കുന്ന,  മമാനരമമായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എയ്ഡഡച  സ്കൂളകേള്
കകേരളത്തനിലണച.  എലമാ  സ്കൂളകേകളയുളിം  അടചമാകക്ഷെപനിക്കുന്നതച  ശരനിയല.
സനി.എസച.കഎ.  മമാകനജച കമന്റെച  ഒരു  കകപസകപമാലളിം  വമാങ്ങുന്നനില.  ഒരു  കകപസ
കപമാലളിം  വമാങമാകത  ആയനിരകണകനിനച  കുടനികേകള  പഠനിപനിക്കുന്ന  മമാകനജച കമന്റെച
സ്കൂളകേളണച.  

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജമാര്ജച:  സര്,  മമാകനജച കമന്റെച  കേമാശച  വമാങ്ങുന്നതച
അനുവദനിചകകേമാടുകമാന് ഒരനികലളിം  സമാധരമല.  ഇനവകര  ഒരു എളിം.എല്.എ.  യുളിം
കചയ്യമാത്ത രശതനിയനില്,  ഒരു സ്കൂള് മമാകനജച കമന്റെച  പസച  വണ് അഡനിഷനച  50,000
രൂപ കകകേകലെനി വമാങനിയതനികന്റെ കതളനിവച സഹനിതളിം ബഹുമമാനകപട വനിദരമാഭരമാസ
മനനികച ഞമാന് എഴുതനികകമാടുത്തനിടച ആ മമാകനജകര എന്തമാണച കചയതച,  എനനികച
അതച  അറനിയമാന്  ആഗ്രഹമുണച.  ആ  മമാകനജര്കകതനികര  നടപടനി  സസശകേരനികമാന്
തയ്യമാറമായനില.  ഞമാന്  നനിയമസഭയനില്  ഇതുസളിംബനനിചച  കചമാദരളിം  കചമാദനിചകപമാള്
വനിജനിലെന്സച  എന്കേസയറനി  ഉകണന്നച  പറഞ്ഞു.  ഏതച  വനിജനിലെന്സച,  എവനികട
വനിജനിലെന്സച.  അതമാണച  സങടളിം.  എരുകമലെനി  കസന്റെച  കതമാമസച  ഹയര് കസകന്റെറനി
സ്കൂളനില് പസച വണ് അഡനിഷനച ഒരു കുടനിയനില്നനിന്നച  25000  രൂപ വമാങനി.  ഞമാന്
വനിളനിചച  വഴകച  പറഞ്ഞകപമാള്  രൂപ  തനിരനികകേ  കകേമാടുത്തു.  വശണളിം  ഒരു
കപമാതുപ്രവര്ത്തകേകന്റെ മകേളകട  അഡനിഷനച  50,000  രൂപ വമാങനി.  ഞമാന് കേത്തച
കകേമാടുത്തനിടച  ഇതുവകര  നടപടനിയുണമായനിടനില.  എന്നമാല്  എലമാ  മമാകനജച കമനളിം
അങകനയല.  പമാലെമാ  രൂപതയനില് ഒരു സലെത്തുളിം അദ്ധരമാപകേ നനിയമനത്തനിനുളിം
അഡനിഷനുളിം  കേമാശച  വമാങ്ങുന്നനില.  അതുകകേമാണച  ജനറകകലെസച  കചയച  പറയുന്നതച
മരരമാദകകടമാണച, രണളിം രണമായനി കേമാണണളിം. 
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ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ഞമാന് എന്തമാണച പറഞ്ഞതച;  എന്തനിനമാണച
എഴുതമാപ്പുറളിം  വമായനിക്കുന്നതച?  അഡനിഷനച  പണളിം  വമാങ്ങുന്ന  സ്കൂളകേള്കച  ഫണച
കകേമാടുകരുകതന്നമാണച  ഞമാന്  പറഞ്ഞതച.  ഞമാന്  എയ്ഡഡച  സ്കൂളനില്  പണളിം
കകേമാടുക്കുനണച,  കേമാശച  വമാങ്ങുന്ന  സ്കൂളകേള്കച  കകേമാടുകനില.  അഡനിഷനച  കേമാശച
വമാങ്ങുന്ന സ്കൂളകേള്കച ഫണച കകേമാടുകരുകതന്നച ഞമാന് കൃതരമമായമാണച  പറഞ്ഞതച.
പമാലെമാ രൂപത മമാത്രമല,  ഇരനിങമാലെക്കുട രൂപതയുളിം തൃശ്ശൂര് രൂപതയുളിം അദ്ധരമാപകേ
നനിയമനത്തനിനുളിം വനിദരമാര്തനി പ്രകവശനത്തനിനുളിം അഞച കകപസകപമാലളിം വമാങ്ങുന്നനില.
അങകന വമാങമാത്ത ധമാരമാളളിം സ്കൂളകേളണച.  എന്നമാല് കേമാശച വമാങ്ങുന്ന സ്കൂളകേളകട
എണളിം കൂടനിവരനികേയമാണച. 

കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച കഎസകേച:  സര്,  ഇതനികന്റെ സനിരനിറച ബഹുമമാനകപട
മുഖരമനനി പറഞ്ഞതമാണച.  അതനികന്റെ അടനിസമാനത്തനില് ഇവനികട വന്ന നനിര്കദശങള്
പരനിഗണനികമാളിം.  കപകടന്നച  തശരുമമാനത്തനികലെത്തമാന് കേഴനിയുന്ന കേമാരരമല ഇകതന്നച
നനിങള്കകലമാളിം  അറനിയമാവന്നതമാണച.  എങനിലളിം  കപമാതു  വനിദരമാഭരമാസകത്ത
കമചകപടുത്തനികകമാണച  അണ്  എയ്ഡഡനികന്റെ  എണളിം  കുറയണകമനകണങനില്
എലമാ സ്കൂളകേളനികലെയുളിം വനിദരമാഭരമാസളിം കമചകപടണളിം. സര്കമാര് സ്കൂളകേളനില് കൂടുതല്
മുതല് മുടക്കുകേയുളിം ശദ്ധനിക്കുകേയുളിം കചയ്യുളിം.  കേനിഫ്ബനി,  ഒരു വര്ഷളിം പമാഴമാകനികയമാ
എകന്നമാരു പ്രധമാനകപട കചമാദരളിം ശശ.  ഉമന് ചമാണനി കചമാദനിചനിരുന. പമാഴമാകനിയനിടനില,
നമള്  നനിയമളിം  പമാസമാകനിയതച  ഓഗസ്റ്റേനിലെമാണച.  അതനിനുകശഷമമാണച  ഇതനികന്റെ
കബമാര്ഡച രൂപശകേരനിചതച.  അതനിനുളിംകശഷമമാണച ഇതനികന്റെ നടപടനിക്രമങള് കബമാര്ഡച
അളിംഗശകേരനിചച  എലമാ  ഡനിപമാര്ടച കമനകേളനിലളിം  കകേമാടുത്തതച.  ഡനിപമാര്ടച കമന്റെനില്
കകേമാടുത്തതനികനത്തുടര്ന്നച  ഡനിപമാര്ട ചകമനകേള് ഇതച  നടപമാകമാനുള്ള എസച.പനി.വനി.
കയ  കതരകഞ്ഞടുത്തു,  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യമാറമാകനിത്തന.  ഇമൗ  ധനകേമാരര  വര്ഷളിം
അവസമാനനിക്കുന്നതനിനുമുമച  ഏറവളിം  കുറഞ്ഞതച  14,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട
പദ്ധതനികേള്കകങനിലളിം  കേനിഫ്ബനി  അളിംഗശകേമാരളിം  കകേമാടുക്കുളിം,  ഇതച  കചറനികയമാരു
കേമാരരമല.     സമാധമാരണഗതനിയനില് ഒരു ബജറനില് നമ്മുകട  ശശലെളിം  എത്രയമാണച?
ഏറനിയമാല്   5,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  നനിര്മമാണ  പ്രവൃത്തനികേള്കച  അനുവമാദളിം
കകേമാടുക്കുന്ന ശശലെകമയുള.  നമ്മുകട കേപമാസനിറനി അതമാണച.  ആ കേപമാസനിറനിയനിലള്ള
ഭരണസളിംവനിധമാനളിം ഉപകയമാഗകപടുത്തനികകമാണച മമാര്ചച മമാസളിം അവസമാനനിക്കുന്നതനിനുമുമച
ഏകേകദശളിം  15,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട  നനിര്മമാണ  പ്രവൃത്തനികേള്കച  അനുവമാദളിം
കകേമാടുക്കുനകവന്നച  പറഞ്ഞമാല്  അതച  കമമാശമമായനി  ഞമാന്  കേരുതുന്നനില.
യഥമാര്തത്തനില്  എത്രയമാണച  കചലെവമാകുന്നതച;  ഇത്തവണകത്ത  ബജറ്റുമമായനി
ബനകപടച  ഞമാന്  എകന്റെ   റഫച  കേണകച  എസ്റ്റേനികമറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണച.
ഭൂമനികയകറടുകമാന്  വലെനിയ തുകേ കവണനി വന്നനികലങനില് അടുത്ത വര്ഷവളിം  5,000
കകേമാടനി  രൂപയമാണച  പ്രതശക്ഷെനിക്കുന്നതച.  2018-19-ല്  10,000  കകേമാടനി  രൂപയുളിം
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2019-20-ല്  20,000  കകേമാടനി രൂപയുളിം  2020-21-ല്  15,000  കകേമാടനി രൂപയുമമാണച
പ്രതശക്ഷെനിക്കുന്നതച.  അങകന  പ്രഖരമാപനിചനിട്ടുള്ള  50,000  കകേമാടനി  രൂപയുകട
പദ്ധതനികേള് പൂര്ണമമായുളിം  2020-21-നുള്ളനില് തശര്കമാനമാണച  തശരുമമാനനിചനിട്ടുള്ളതച.
ഈ ടമാര്കജറച  വചമാണച  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതച.  എത്ര നടപമാക്കുനകവനളിം എങകന
കപമാകുനകവനളിം  ഒരു  വര്ഷളിം  കേമാത്തനിരുന്നച  കേമാണമാളിം.  മറച  നനിര്മമാണ
പ്രവൃത്തനികേള്കകമാകക  ഒന്നര വര്ഷളിം കേഴനിഞ്ഞമാണച പണളിം ലെഭനിക്കുന്നതച. എകപമാള്
ബനില്  തരുനകവമാ  അകപമാള്  ഓണ്കലെനമായനി  പണളിം   കകേമാടുക്കുകേയമാണച
കചയ്യുന്നതച.  അതുകകേമാണച  കവഗത്തനില് കചയ്യുളിം.  എത്ര കവഗതയനില് കചയ്യുനകവമാ
അത്രയുളിം കവഗത്തനില് പണളിം കേനിട്ടുളിം. ഇനള്ള നനിര്മമാണ പ്രവൃത്തനികേളങകനയല. 

2030-31  ആകുകമമാകഴയ്ക്കുളിം  94,000-ല്പരളിം കകേമാടനി രൂപ കമമാകടമാര് വമാഹന
നനികുതനിയനിനത്തനില് കേനിട്ടുകമന്നച  എന്തച പഠനളിം നടത്തനിയനിടമാണച പറഞ്ഞകതന്നച ശശ.
മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി രണതവണ കചമാദനിക്കുകേയുണമായനി. അങച മൂന്നച തവണ എകന്റെ
കലെഖനളിം വമായനിചകലമാ. അതനില് ഞമാന് എകന്റെ കേണകച കേമാണനിചനിട്ടുണച. ആ കേണകച
വളകര  ലെളനിതമമാണച.  നനിയമസഭ  പമാസമാകനിയ  വരവസ  പ്രകേമാരളിം  കമമാകടമാര്
കവഹനികനിള് ടമാകനികന്റെ  50  ശതമമാനളിം കകേമാടുകണളിം, 1  രൂപ കസസച കകേമാടുകണളിം,
15  ശതമമാനളിം വചച  വര്ദ്ധനിക്കുന്ന കേണകച ഇതമാണച.  ഞമാനല കതളനിയനികകണതച,
ഞമാന്  കൂടനിയ   കേണകച  കതറമാകണന്നച  അങച  കതളനിയനിചതരണളിം.  ഞമാന്  15
ശതമമാനളിംവചച   വര്ദ്ധനിപനിചച  കൂടനി  കേണകച  വചനിരനിക്കുന.  കകേമാമമൗണച  കഗ്രമാത്തച
കററമാകണന്നച  ശശ.  മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി  അലെനി  മനസനിലെമാകകണതമാണച.  പലെകപമാഴുളിം
ആളകേള്  വമായ്പകയടുത്തച  തനിരനിചടവച  വരുകമമാള്  അഞച  വര്ഷളിംകകേമാണച
ഇരടനിയമാകയന്നച  പറഞ്ഞച  അത്ഭുതകപടമാറനികല?  അവനികടയുളിം  ഇകത  തതസമമാണച
പനിന്തുടരുന്നതച.  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷളിം  വര്ദ്ധനിച  15  ശതമമാനത്തനികന്റെ  മുകേളനിലെമാണച
അടുത്ത വര്ഷകത്ത  15  ശതമമാനളിം വരുന്നതച.  അതമാണച നനിയമത്തനില്  വരവസ
കചയനിട്ടുള്ളതച.  അലമാകത  തുടകവര്ഷളിം  ഉണമായ  15  ശതമമാനളിം  എലമാവര്ഷവളിം
തുടരുകേയല.  അതുകകേമാണച  കമമാകടമാര്   വമാഹന  നനികുതനി  15  ശതമമാനളിം  വചച
വര്ദ്ധനിചമാല് ഇമൗ തുകേ കേനിട്ടുളിം.  ശരമാശരനി 10 ശതമമാനത്തനില് തമാകഴയമാണച കമമാകടമാര്
വമാഹന  നനികുതനി.  എന്നമാല്  കേഴനിഞ്ഞ   മമാന്ദരകേമാലെത്തുകപമാലളിം  16  ശതമമാനളിം
കൂടനിയനിട്ടുണച. അതുകകേമാണച ഞമാന് 15 ശതമമാനളിം അനുമമാനനിചതനില് എന്തമാണച കതറച?
ഉമന്  ചമാണനി  സമാറനിനച  ഇതനികനക്കുറനിചച  സളിംശയമനില.    കേഴനിഞ്ഞ  മറുപടനി
പ്രസളിംഗത്തനിലളിം ഞമാന് പറഞ്ഞതമാണച. യു.ഡനി.എഫച.-കന്റെ ഭരണകേമാലെത്തച  ഇങകന
പറഞ്ഞനിട്ടുകണന്നച  ഒരമാള് മമാത്രകമ   ഓര്മനിചനിട്ടുള.   ഇതനികലെമാകക അകനരമാനരളിം
ഏറനിയുളിം  കുറഞ്ഞുളിം  നനിലെപമാകടടുത്തുകപമാകുനണച.  അലമാകത  ആകേമാശത്തുനനിനളിം
കപമാടനിമുളചച  ഉണമായതല.  അന്നങകന പറഞ്ഞനികല,  ഇങകന പറഞ്ഞനികലകയന്നച
പലെരുളിം കചമാദനിച.  കേളനിയമാകനി കേളനിയമാകനി നനിങള് കുഴനിയനില് വശണുകപമായതമാണച.
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2011-12-കലെ ബജറനില് 50,000 കകേമാടനി രൂപ വമായ്പകയടുത്തച കറമാഡച മുഴുവന് പണനിതു.
അങകന  പണനിയുന്നതനിനച  ഇകപമാള്  കേനിഫ്ബനിയനില്  വചനിട്ടുള്ളതുകപമാകലെ  ഒരു
ഇന്കേളിം  കഫ്ലമാ   കമമാഡല്   വച.   അതുകേഴനിഞ്ഞുള്ള   പമാരഗ്രമാഫനില്  ഇസമാമനികേച
ബമാങനികനക്കുറനിചളിം പറഞ്ഞു.   ഇതുരണളിം ഒന്നമാണച,  ഇസമാമനികേച  ബമാങനില് നനിനളിം
50,000  കകേമാടനി  രൂപ  വമാങമാകമന്നച  കേളനിയമാകനി  നനിങള്  അതനില്
അഭനിരമനിചകപമായനി.  എന്നനിടച  അവസമാന  വര്ഷമമായകപമാള്  ആകരമാ  വനിവരമുള്ളവര്
പറഞ്ഞതച കപമാടനിതടനികയടുത്തതമാണച 30,000 കകേമാടനിരൂപകയന്നച. നനിങള് 30,000
കകേമാടനി  പറഞ്ഞു,  ഞങള്  50,000  കകേമാടനി  രൂപ വമാങനിച.   നടക്കുകമമാ ഇലകയമാ
എന്നച നനിങള് വരഥപൂണച നടകകണ കേമാരരകമന്തമാണച? 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്:  സര്,  ശശ.   ഉമന് ചമാണനി  വളകര  കൃതരമമായനി
പറഞ്ഞു,  അങച കകേമാണവന്ന പുതനിയ സളിംരളിംഭളിം പഴയ നയത്തനികന്റെ തുടര്ചയമാകണന്നച.
തമാങള്  കകേമാണവന്ന  കേമാരരളിം  വളകര  അവരക്തമമായതുകകേമാണച  അതനികന്റെ
വനിശദമാളിംശങകളക്കുറനിചളിം  റശ-കപകമന്റെനികനക്കുറനിചളിം  ധനമാഗമ  മമാര്ഗ്ഗങകളക്കുറനിചളിം
ഞങള് പലെ രശതനിയനിലളിം  സളിംസമാരനിച.  പമാനുമമായനി  ബനകപടുത്തനിയുളിം  കചമാദനിച.
സളിംശയങള്  കചമാദനിക്കുന്നതച  ബഹുമമാനകപട  മനനികയ  പരനിഹസനിക്കുന്നതനിനച
തുലെരമമാകുന്നതച  എങകനയമാണച;  ഞങള്  സളിംശയങള്  പ്രകേടനിപനികമാകത
ഭരണകേക്ഷെനി അളിംഗങകളകപമാകലെ  കേയ്യടനിചച കപ്രമാതമാഹനിപനികകണമാ? 

കഡമാ  .   ടനി  .   എളിം  .   കതമാമസച കഎസകേച: സര്, ഇല.... 

മനി  .   സശകര്: ബഹുമമാനകപട മനനി ഏകറക്കുകറ വനിശദമമായനി  കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസങളനില്
കമാകസടുത്തനിരുന. ഇനനി ബമാകചബഞച സ്റ്റുഡന്റെചസനിനുകവണനി ഒരു കസഷരല് കമാസച
വയമാളിം......(ബഹളളിം)......നനിങകള  പരനിഹസനിചതല,  എലമാവര്ക്കുളിം  മനസനിലെമായനി
എന്നമാണച പറഞ്ഞതച. അകദഹളിം വനിശദമമായനി പറഞ്ഞതമാണച. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    വനി  .    എസച  .    സനനില് കുമമാര്):  സര്,  ബഹുമമാനകപട
സശകര് ഒരു തമമാശ പറഞ്ഞതച ഇത്രയുളിം ഗമൗരവമമായനി എടുകകണ കേമാരരമുകണമാ? .....
(ബഹളളിം)..... 

മനി  .   സശകര്: ഞമാന് പറഞ്ഞതച ഒരു തമമാശയമായനി എടുത്തമാല് മതനി. പശസച......
പശസച...... 

കഡമാ  .    ടനി  .    എളിം  .    കതമാമസച  കഎസകേച:  സര്,    ഇകപമാള്  എടുത്തനിരനിക്കുന്ന
50,000  കകേമാടനി  രൂപ   ഫുള്ളനി   ഫണഡമാണച.   വമായ്പ   തനിരനിചടയമാന്   കവകറ
വമായ്പകയടുക്കുന്ന   പരനിപമാടനിയനില.   നനിയമസഭ  പമാസമാകനിയ  വരവസപ്രകേമാരളിം
ഫണഡമായ വമായ്പയമായമാണച 50,000 കകേമാടനി രൂപ എടുത്തനിട്ടുള്ളതച. റനിസര്വച ബമാങച
തടയുകമമാ  എന്ന   ഒരു  വമാലെനിഡച  കചമാദരളിം  ശശ.  മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി  അലെനി  കചമാദനിച.
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റനിസര്വച  ബമാങച,  വരവസകേള്കച   അനുസരണമമായനിട്ടുള്ളതമാണനിതച.  എത്ര
എസച.പനി.വനി.-കേള്  ബജറനിനച  പുറത്തുനനിനളിം  വമായ്പ  എടുക്കുന.  അതുളിം  ഇതുളിം
തമനിലള്ള  വരതരമാസകമന്തമാണച?  ഒരു  കേമാരരളിംകൂടനി  പറയമാളിം.  റനിസര്വച  ബമാങനികന്റെ
കഡപഡ്യൂടനി  ഗവര്ണര്,  SEBI-യുകട  കമധമാവനികേള്,.....   ഇതനികന്റെ  ഡയറക്ടര്
കബമാര്ഡനില്  ഒരു  രമാഷശയകമാരുമനില.  മുഴുവനുളിം  ഇത്തരത്തനില്  ഉയര്ന്ന
സമാനങളനില് ഇരനിക്കുന്ന ആളകേളമാണച.  

ശശ  .    മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി  അലെനി:  സര്,  അവര്  ഡയറക്ടര്  കബമാര്ഡനിലകണന്നച
സമതനിച.   നമുകച  റനിസര്വച  ബമാങനികന്റെയുളിം  കസന്ടല്  ഗവണ്കമന്റെനികന്റെയുളിം
കപര്മനിഷന് കേനിടനിയനിട്ടുകണമാ? 

കഡമാ  .    ടനി  .  എളിം  .    കതമാമസച കഎസകേച:  ഒരു സളിംശയവമനില.  കേനിഫ്ബനി എന്നമാല്
രജനിസ്റ്റേര് കചയ്യണളിം;  രജനിസ്റ്റേര് കചയനിട്ടുണച.  കബമാണനിറക്കുന്ന കേമാരരമകല.  അവര്കച
നനികഷധനികമാന്  പറനില.  കകേരള  സര്കമാരനികന്റെ  ബനകപട  സമാപനളിം
കബമാണനിറകമാന്  കപമാകുന്നനില;  നനിയമ  വരവസയുണച.  SEBI-യുകട  കമധമാവനികേള്
നയനിക്കുന്ന രണച ദനിവസകത്ത കമാസച ഞമാന് അറന്റെച കചയനിരുന.  എങകനയമാണച
കബമാണച  ഇറക്കുന്നകതനളിം  ഇകപമാഴകത്ത  പുതനിയ  വരവസകേള്  എകന്തനളിം  ആ
കമാസനില് പറയുനണച.  ഇന്നകത്ത സമാഹചരരങള് മനസനിലെമാകനി, ഇടകപടച വനിഭവ
സമമാഹരണളിം നടത്തമാന് പരനിശമനികണളിം. ഞമാന് ദശര്ഘനിപനിക്കുന്നനില. ശശ.  ഉമന്
ചമാണനി  പറഞ്ഞ   പ്രശ്നങളനില്,  കകേനമാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളകട  വനിനനികയമാഗളിം
ഗമൗരവമുള്ള  കേമാരരമമാണച.  ഇകമാരരളിം  കനരകത്തയുളിം  പലെ  അളിംഗങളളിം
ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതമാണച;  അതച  പരനികശമാധനിക്കുളിം.     ഞമാന്  ഓഫ്ഹമാന്റെമായനി  ഒനളിം
പറയുന്നനില.  നനിയമസഭയനില് ചര്ചയച  വന്ന ചനിലെ  വനിഷയങള്  കനമാകമാളിം.  പമാന്
എകചകപന്ഡനിചര്  80  ശതമമാനത്തനിനച  മുകേളനികലെയച  കപമാകുകമനള്ളതമാണച
കേണകനുസരനിചച മനസനിലെമാകുന്നതച.  റനികവസ്ഡച എസ്റ്റേനികമറനില് അതച വചനിട്ടുമുണച.
പകക്ഷെ ഒരു കേമാരരളിം വശണളിം വരക്തമമാക്കുന, ഇമൗ പണളിം എങകനകയങനിലളിം മമാര്ചച
31-നുമുമച  കചലെവഴനികമാന് ആരുളിം സൂത്രവഴനികേള് കനമാകകണ കേമാരരമനില.  തകദശ
സസയളിംഭരണ  സമാപനങളകട  പണളിം  ലെമാപമാകുകേയനില.  കേരമാരനി  ഓവര്  കചയ്യുളിം.
സര്കമാര് ഡനിപമാര്ടചകമനകേളകടതച അവര് ഭരണമാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതമാകണങനില്
ഇലെകകമാണനികേച  കലെഡ്ജറനില് കരഖകപടുത്തമാളിം.  അവരുകട  ഫണച  സരക്ഷെനിതമമാണച.
അതുകകേമാണച  എങകനകയങനിലളിം  തടനികടനി  കചലെവമാകമാന്  കനമാകകണതനില.
പരനിഭമനികകണ  കേമാരരമനില.  അതുകപമാകലെതകന്ന  പദ്ധതനികേള്  മമാര്ചച  31-നച
സമ്പൂര്ണമമായനി  തശര്ന്നനികലങനിലളിം  ഏപ്രനില്  ആദരവമാരളിം  തകന്ന  ഇതനികന്റെ
നനിര്വ്വഹണളിം തുടര്ന കകേമാണകപമാകേമാനമാണച ഞങള് ഉകദശനിക്കുന്നതച.  ശശ. ഉമന്
ചമാണനി കചമാദനിച ഒരു പ്രധമാനകപട കചമാദരമുണച. എസച.സനി./എസച.ടനി. റനിസര്കവഷന്
എങകന  വയ്ക്കുളിം?  ഞമാന്  കചമാദനികകട,  കകേമാചനി  കമകടമായച  കവണനിയുളിം  വനിഴനിഞ്ഞളിം
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തുറമുഖത്തനിനുകവണനിയുളിം  വമായ്പ  എടുത്തകപമാള്  ഫണച  വനിനനികയമാഗത്തനില്
എങകനയമാണച  എസച.സനി./എസച.ടനി.  റനിസര്കവഷന്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതച?
കകേരളത്തനികലെ  എലമാ  കമമാഡല്  കറസനിഡന്ഷരല്  സ്കൂളകേളളിം  എലമാ
കകേമാകസമാകപമാളനിറന് കഹമാസനിറലകേളളിം കപമാസ്റ്റേച-കമടനികേച, പ്രശ-കമടനികേച കഹമാസ്റ്റേലകേളളിം
നവശകേരനിക്കുന്നതനിനച  മുന്ഗണന  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയമാണച.   ഇമൗ  വലെനിയ
ഇന്ഫമാസ്ട്രേക്ചര്  എടുത്തുചമാടത്തനില്  എസച.സനി./എസച.ടനി./പമാവകപടവര്  എന്നശ
വനിഭമാഗങള് ഉപകയമാഗകപടുത്തുന്ന ഇന്ഫമാസ്ട്രേക്ചര് നവശകേരനിക്കുന്നതനിനച  ഏറവളിം
മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  അതനില്  എത്രയമാണച  ഇമൗ  മമാസളിം
വരുന്നകതന്നതച  എനനികറനിയനില.  പകക്ഷെ  ഒരു  സളിംശയവളിം  കവണ  ഇമൗ  ഒരു
പരനിഗണന ഇതനികന്റെ കചലെവനിലണമാകുളിം. പകക്ഷെ കേരമാപനിറല് എകചകപന്ഡനിചറനില്...
ഇലെകനിസനിറനി  കബമാര്ഡനികന്റെ  കചലെവനില് എത്ര ശതമമാനളിം  തുകേ വചകവന്നച  നമുകച
പറയമാന് കേഴനിയുകമമാ;  ഇതുകൂടനി മനസനില് വചകകേമാണമാണച ഏതച  കേമാലെകത്തകമാളളിം
കൂടുതല്  തുകേ  എസച.സനി.പനി./റനി.എസച.പനി.-കച  ഇത്തവണ  വകേയനിരുത്തനിയതച.
ഞമാന് അവസമാനനിപനിക്കുകേയമാണച.  

ഇവനികട  എലമാവരുളിം  രമാഷശയ  കേമാരരങള്  പറഞ്ഞു.   ഞങളകട  രമാഷശയളിം
വളകര വരക്തമമാണച. നമള് തമനിലള്ള രമാഷശയ വരതരമാസകമമാനളിം മറചവയ്കകണ
കേമാരരമനില.  കകേമാണ്ഗ്രസമായമാലളിം  ബനി.കജ.പനി.-യമായമാലളിം  പനിന്തുടരുന്ന  ഇമൗ
സമാമത്തനികേ  നയങളനില്നനിന്നച  വരതരസമമായ  നയളിം  ഞങളയര്ത്തനിപനിടനിക്കുളിം.
അതമാണച നനിങളനില്നനിന്നച ഞങകള വരതരസരമാക്കുന്നതച.  എനവചച ബനി.കജ.പനി.-
യുളിം  കകേമാണ്ഗ്രസസ്തുളിം  ഒരുകപമാകലെയമാകണന്നച  ഞങള്  പറഞ്ഞനിടനില.  എകന്തങനിലളിം
ഉണമായനിട്ടുകണങനില്  നനിങകള  ഇവനികട  കതമാല്പനിചച  ഏതമാണച  എലമാ  സശറ്റുളിം
ജയനിചകേഴനിഞ്ഞച  ഡല്ഹനിയനില്  കപമായനി  ബനി.കജ.പനി.-കയ  മമാറനിനനിര്ത്തമാന്
നനിങള്ക്കുകവണനി  കകേകപമാകനിയതമാണച.  ഒരു  മനനിസമാനളിം  അകലങനില്
ഒരമാനുകൂലെരളിം,  എകന്തങനിലളിം  കചമാദനിചനിട്ടുകണമാ;  നനിരുപമാധനികേമമായ  പനിന്തുണയകല
തന്നതച?   ഇതമാണച  ഞങളകട  രമാഷശയളിം.   പകക്ഷെ ഞങള്കകമാന്നറനിയമാളിം,  ഇമൗ
രമാഷശയളിം  ഞങള്  കകേകേമാരരളിം  കചയ്യുകമമാള്  ഞങള്കകമാരനുഭവമുണച.
ബനി.കജ.പനി.-കയ മമാറനിനനിര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി ചനിലെ ഘടങളനില് നനിങകളയുളിം മമാറനി.
ബനി.കജ.പനി. അലമാത്തവകര കകേമാണവരുന്നതനിനമായനി ഞങള് അപ്പുറത്തുളിം ഇപ്പുറത്തുളിം
പനിന്തമാങനി.  ഞങളകട  നനിലെപമാടച  കൃതരമമായനി  ഇന്ഡരന്  ജനതയുകട  മുന്നനില്
പറയുന്നതനിനച  തടസങള്  കനരനിട്ടു,  ഞങളകട  കക്രഡനിബനിലെനിറനികയ  ബമാധനിച,
സസന്തളിം കേമാലെനില് നനില്കമാനുള്ള കശഷനികയ ബമാധനിച.  അതുകകേമാണച ഞങളനികപമാള്
ഏറവളിം കൂടുതല് പരനിഗണന നല്കുന്നതച,  ബനി.കജ.പനി.-കയ എതനിര്കണകമങനിലളിം
ഞങള്ക്കുതകന്ന  കേഴനിവകവണളിം,  ശക്തനിയമാര്ജ്ജനികണളിം  എനളളതനിനമാണച.
അതനികന്റെ  രമാഷശയവളിം  ഞങള്  കകേകേമാരരളിം  കചയ്യുളിം.  ഒരു  സളിംശയവളിംകവണ
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ബനി.കജ.പനി.-കയ മമാറനിനനിര്ത്തുന്നതനിനച എന്തച അടവകേളമാണച കവണതച  എനള്ളതച
ആ ഘടത്തനില് ആകലെമാചനിക്കുളിം.  ഇമൗ ബജറച ഇന്ഡരന് രമാഷശയത്തനിനുമുന്നനില് ഒരു
ഇടതുപക്ഷെ  ബദല്  ഉയര്ത്തനിപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സളിംരളിംഭത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമാണച,
രമാഷശയത്തനികന്റെ  ഭമാഗമമാണച  എനപറഞ്ഞുകകേമാണച  ഞമാന്  ഇമൗ  ഉപകക്ഷെപളിം
പമാസമാകനിത്തരണകമന്നഭരര്തനിക്കുന. 

മനി  .   സശകര്: ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന്, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച
കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി  സഭ  നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  പനി.  കകേ.
കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   കുഞ്ഞമാലെനിക്കുടനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി  സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  അനനില് അകര,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   അനനില് അകര: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്: കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  ടനി.  വനി.  ഇബമാഹനിളിം,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബമാഹനിളിം: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. ശശ. വനി.  കകേ. ഇബമാഹനിളിം
കുഞ്ഞച, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   വനി  .   കകേ  .   ഇബമാഹനിളിം കുഞ്ഞച : സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  എ.  പനി.  അനനില്
കുമമാര്, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമമാര്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ. മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്: കഭദഗതനി  സഭ  നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  റനി.  എ.  അഹമദച
കേബശര്, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 
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ശശ  .   റനി  .   എ  .   അഹമദച കേബശര്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്: കഭദഗതനി  സഭ  നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  സണനി  കജമാസഫച,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   സണനി കജമാസഫച: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്: കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. ശശ. കഎ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന്,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   കഎ  .   സനി  .   ബമാലെകൃഷ്ണന്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര് :  കഭദഗതനി  സഭ  നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  എല്കദമാസച
കുന്നപനിളളനി, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എല്കദമാസച കുന്നപനിള്ളനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര് :  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. ശശ. വനി. എസച. ശനിവകുമമാര്,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   വനി  .   എസച  .   ശനിവകുമമാര്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല്
റസമാകച, അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസമാകച: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്: കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ. പനി. കകേ. അബ്ദു റബച,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   പനി  .   കകേ  .   അബ്ദു റബച: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  എളിം.  ഉമര്,  അങച

അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എളിം  .   ഉമര്: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച,

അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 
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ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ. പമാറകല് അബ്ദുല,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   പമാറകല് അബ്ദുല: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. ശശ.  എന്. എ. കനലനിക്കുന്നച,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   എന്  .   എ  .   കനലനിക്കുന്നച: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.  ശശ.  കകേ.  എളിം.  ഷമാജനി,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   കകേ  .   എളിം  .   ഷമാജനി: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .    സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന.   ശശ.  പനി.  ഉകബദള്ള,
അങച അവതരനിപനിച കഭദഗതനി പ്രസച കചയ്യുനകണമാ? 

ശശ  .   പനി  .   ഉകബദള്ള: സര്, ഞമാന് പ്രസച കചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സശകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരമാകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബഹുമമാനകപട ധനകേമാരരവളിം കേയറുളിം വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച കവമാടച ഓണ്
അകമൗണച സളിംബനനിച ഉപകക്ഷെപളിം പമാസമാകണകമന്ന പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.... 

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...... 

ശശ  .   കകേ  .   സനി  .   കജമാസഫച: സര്, ഞമാന് കപമാള് ആവശരകപടുന. 

(സഭമാളിംഗങള് തമാകഴപറയുളിം പ്രകേമാരളിം കവമാടച കരഖകപടുത്തനി) 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ  കകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖമാദര്  

2. ശശ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമാന് 

3. ശശമതനി പനി. അയനിഷമാ കപമാറനി 

4. ശശ. കകേ. ആന്സലെന് 

5. ശശ. ആന്റെണനി കജമാണ് 
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6. ശശ. എ. എളിം. ആരനിഫച 

7. കപ്രമാഫ. കകേ. യു. അരുണന് 

8. ശശമതനി സനി. കകേ. ആശ 

9. ശശ. കകേ. ബമാബ 

10. ശശമതനി ഇ. എസച. ബനിജനികമമാള് 

11. ശശ. ഇ. ചനകശഖരന്  

12. ശശ. കകേ. ദമാസന് 

13. ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

14. ശശ. സനി. ദനിവമാകേരന് 

15. ശശ. എല്കദമാ എബഹമാളിം 

16. ശശ. കകേ. ബനി. ഗകണഷച കുമമാര് 

17. ശശമതനി ഗശതമാ കഗമാപനി 

18. ശശ. കജമാര്ജച എളിം. കതമാമസച 

19. ശശ. ചനിറയളിം കഗമാപകുമമാര് 

20. ശശ. സനി. കകേ. ഹരശനന് 

21. കഡമാ. കകേ. ടനി. ജലെശല് 

22. ശശ. കജയനിളിംസച മമാതത്യു 

23. ശശ. ജനി. എസച. ജയലെമാല് 

24. ശശ. ഇ. പനി. ജയരമാജന് 

25. ശശ. കജമാണ് കഫര്ണമാണസച 

26. ശശ. വനി. കജമായനി 

27. ശശ. ഒ. ആര്. കകേള 

28. ശശ. സനി. കൃഷ്ണന് 

29. ശശ. കകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

30. ശശ. കകേ. കുഞ്ഞനിരമാമന് 
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31. ശശ. കകേമാവൂര് കുഞ്ഞുകമമാന് 

32. ശശ. വനി. കകേ. സനി. മമതച കകേമായ 

33. ശശ. എളിം. എളിം. മണനി 

34. ശശ. മമാതത്യു ടനി. കതമാമസച 

35. ശശമതനി കജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

36. ശശ. എ. സനി. കമമായശന് 

37. ശശ. മുഹമദച മുഹസനിന് പനി. 

38. ശശ. എളിം. മുകകേഷച 

39. ശശ. ഡനി. കകേ. മുരളനി  

40. ശശ. മുരളനി കപരുകനലനി 

41. ശശ. സനി. കകേ. നമാണു 

42. ശശ. എളിം. നമൗഷമാദച 

43. ശശ. യു. ആര്. പ്രദശപച 

44. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമമാര് 

45. ശശ. കകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

46. ശശമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

47. ശശ. പുരുഷന് കേടലണനി 

48. ശശ. പനി. ടനി. എ. റഹശളിം 

49. ശശ. എളിം. രമാജകഗമാപമാലെന് 

50. ശശ. കകേ. രമാജന് 

51. ശശ. എസച. രമാകജനന് 

52. ശശ. ആര്. രമാകജഷച 

53. ശശ. റനി. വനി. രമാകജഷച 

54. ശശ. കകേ. രമാജു 

55. ശശ. രമാജു എബഹമാളിം 
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56. ശശ. ആര്. രമാമചനന് 

57. ശശ. രമാമചനന് കേടന്നപള്ളനി  

58. ശശ. കകേ. കകേ. രമാമചനന് നമായര് 

59. ശശ. മുലകര രതമാകേരന് 

60. കപ്രമാഫ. സനി. രവശനനമാഥച 

61. ശശ. കേമാരമാടച റസമാഖച 

62. ശശ. എസച. ശര്മ  

63. ശശ. എ. കകേ. ശശശനന് 

64. ശശ. സനി. കകേ. ശശശനന് 

65. ശശ. പനി. കകേ. ശശനി 

66. ശശ. വനി. ശശനി 

67. ശശ. ഐ. ബനി. സതശഷച 

68. ശശ. ബനി. സതരന് 

69. ശശ. എ. എന്. ഷളിംസശര്  

70. ശശമതനി കകേ. കകേ. കശലെജ ടശചര് 

71. ശശ. ജനി. സധമാകേരന് 

72. ശശ. വനി. ആര്. സനനില് കുമമാര് 

73. ശശ. വനി. എസച. സനനില് കുമമാര് 

74. ശശ. കേടകേളിംപള്ളനി സകരനന് 

75. ശശ. കകേ. സകരഷച കുറുപച 

76. ശശ. എളിം. സസരമാജച 

77. ശശ. ഇ. ടനി. കടസണ് മമാസ്റ്റേര് 

78. ശശ. പനി. തനികലെമാത്തമന് 

79. കഡമാ. ടനി. എളിം. കതമാമസച ഐസകേച 

80. ശശ. പനി. ഉണനി 
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81. ശശ. കകേ. വനി. വനിജയദമാസച 

82. ശശ. ഇ. കകേ. വനിജയന് 

83. ശശ. പനിണറമായനി വനിജയന് 

84. ശശ. എന്. വനിജയന് പനിള്ള 

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്: 

1. ശശ. അബ്ദുല് ഹമശദച. പനി. 

2. ശശ. പമാറകല് അബ്ദുല 

3. ശശ. പനി. കകേ. അബ്ദു റബച 

4. ശശ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസമാകച 

5. കപ്രമാഫ. ആബനിദച ഹുകസന് തങള് 

6. ശശ. ടനി. എ. അഹമദച കേബശര് 

7. ശശ. മഞ്ഞളമാളിംകുഴനി അലെനി 

8. ശശ. അനനില് അകര 

9. ശശ. എ. പനി. അനനില് കുമമാര് 

10. ശശ. അനൂപച കജകബച 

11. ശശ. ഐ. സനി. ബമാലെകൃഷ്ണന് 

12. ശശ. വനി. ടനി. ബല്റമാളിം 

13. ശശ. പനി. കകേ. ബഷശര് 

14. ശശ. വനി. കകേ. ഇബമാഹനിളിം കുഞ്ഞച 

15. ശശ. എല്കദമാസച കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശശ. കഹബനി ഈഡന്  

17. ശശ. ടനി. വനി. ഇബമാഹനിളിം 

18. ശശ. കകേ. സനി. കജമാസഫച 

19. ശശ. സനി. മമ്മൂടനി 

20. കഡമാ. എളിം. കകേ. മുനശര് 
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21. ശശ. കകേ. മുരളശധരന്  

22. ശശ. എന്. എ. കനലനിക്കുന്നച 

23. ശശ. ഉമന് ചമാണനി 

24. ശശ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമാധമാകൃഷ്ണന് 

25. ശശ. രകമശച കചന്നനിത്തലെ 

26. ശശ. കറമാജനി എളിം. കജമാണ് 

27. ശശ. കകേ. എസച. ശബരശനമാഥന് 

28. ശശ. വനി. പനി. സജശനന് 

29. ശശ. എന്. ഷളിംസദശന് 

30. ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് 

31. ശശ. ഷമാഫനി പറമനില് 

32. ശശ. കകേ. എളിം. ഷമാജനി 

33. ശശ. വനി. എസച. ശനിവകുമമാര് 

34. ശശ. സണനി കജമാസഫച 

35. ശശ. പനി. ടനി. കതമാമസച 

36. ശശ. പനി. ഉകബദള്ള 

37. ശശ. എളിം. ഉമര് 

38. ശശ. എളിം. വനിന്കസന്റെച 

നനിഷ്പക്ഷെത പമാലെനിക്കുന്നവര് : 

1. ശശ. പനി. സനി. കജമാര്ജച 

2. ശശ. കറമാഷനി അഗസ്റ്റേനിന് 

3. ശശ. കമമാന്സച കജമാസഫച 

4. ശശ. സനി. എഫച. കതമാമസച 

5. കഡമാ. എന്. ജയരമാജച 
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മനി  .   സശകര് :അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 84  

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 38 

നനിഷ്പക്ഷെത പമാലെനിക്കുന്നവര് - 5 

ഉപകക്ഷെപളിം പമാസമായനിരനിക്കുന. 

കവമാടച ഓണ് അകമൗണച അനുവദനിചനിരനിക്കുന. 

X. അറനിയനിപച 

ശനിലശമാലെ 

മനി  .    സശകര് :   കകേരള  നനിയമസഭയുകട  പമാര്ലെകമന്റെറനി  പഠന  പരനിശശലെന
കകേനത്തനികന്റെയുളിം  കകേരള  സളിംസമാന  ദരന്തനനിവമാരണ  അകതമാറനിറനിയുകടയുളിം
ആഭനിമുഖരത്തനില്  ഇന്നച  സഭമാസകമളനത്തനിനുകശഷളിം  ദരന്തനനിവമാരണ  നനിയമവളിം
പ്രമാകദശനികേ പ്രശ്നങളളിം എന്ന വനിഷയളിം സളിംബനനിചച  അളിംഗങള്കമായനി കമകമഴച
കലെമാഞനില്  ഒരു  ശനില്പശമാലെ  സളിംഘടനിപനിക്കുകേയമാണച.   പ്രഥമ  ശുശഷ,
ദരന്തനനിവമാരണ  ഫണച  ലെഭരമമാക്കുന്നതനിനുള്ള  വരവസകേള്,  ജനിലമാ  പമാനനിളിംഗച
കേമനിറനികേള് തയ്യമാറമാക്കുന്ന വനികേസന പദ്ധതനികേളനില് ദരന്തനനിവമാരണ പദ്ധതനികേള്
ഉള്കപടുത്തുകേ  തുടങനിയ  വനിഷയങള്  ശനില്പശമാലെയനില്  ചര്ച  കചയ്യുന്നതമാണച.
ദരന്തനനിവമാരണവമമായനി  ബനകപട  ഉപകേരണങളകടയുളിം  പുസകേങളകടയുളിം
പ്രദര്ശനവളിം പരനിപമാടനിയുകട ഭമാഗമമായനി  ഉണമായനിരനിക്കുന്നതമാണച.   ദരന്തനനിവമാരണ
പ്രവര്ത്തനങകള  സളിംബനനിച  വനിവരങളടങനിയ  കപന്കഡവച  കസമനിനമാറനില്
പകങടുക്കുന്ന അളിംഗങള്കച വനിതരണളിം കചയ്യുനണച.  എലമാ അളിംഗങളളിം ശനില്പശമാലെയനിലളിം
തുടര്നള്ള അത്തമാഴവനിരുന്നനിലളിം പകങടുകണകമന്നച തമാല്പരരകപടുന. 

ഓര്ഡര്...  ഒമാര്ഡര്..  സഭ ഇകപമാള് പനിരനിയുന്നതുളിം നമാകള രമാവനികലെ  8.30-നച
വശണളിം സകമളനിക്കുന്നതുമമാണച. 

(2017  മമാര്ചച  15-ാ  തശയതനി  ബധനമാഴ്ച  രമാവനികലെ  8.30-നച  വശണളിം
സകമളനിക്കുന്നതനിനമായനി സഭ ഉചയ്ക്കുകശഷളിം 3.48-നച പനിരനിഞ്ഞു.)


